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 املًدـ:

ا  هٌ الم٤قٲافٲْ أً العناقط المقاف٩َْ الي تناقلتوا اٞجَا  عدل العم ، ًعنَتت بتى   الت٭ط٤

٩ُ بى يف القطن العؿتطٍ ،   اجملتمعا  مبٛغػاتوا ًأفطازهات ًٞهمَتى اظزاز اٜهتما  العامل

علتتتٓ مػتتتتٌٔ غتتت  القتتتٌان  املتعلقتتتْ بإزاضتتتتى ًمحاٍتتتتىت ًتٌ َفتتتى يف بتتتطاما التنم٩َتتتْ          

ٝٵ عتت  بتتطًظ مكتتٱلح اقتكتتازٍا  الت٭تتط٤ا ، ًاٜغتتتفازّ منتتى يف ذبقَتت     اٜقتكتتاز٩ٍْ. فهتت

اغتسامى مالَْ علٓ املسٔ البعَتست لكٌنتى ٥ٍؿتكثل ثتطًّ ًرنَتْ لٟجَتا  ًعلتَو  محاٍتتى         

 ًاسبفا  علَى.

إن اٜغتمماض يف املٌاضز الت٭ط٤اثَْ ًالمقاف٩َْ لتى تتأثرلا  اقتكتاز٩ٍْت مت  حَت  النفقتا        

ازبسٍتتسّ، ًالعاٖتتسا  ا٢نتتافَْت ًشلتتصا أقتتبح ٥ٍنظتتط إىل الت٭تتط٤ا         املباؾتتطّ، ًالٌ تتاٖف 

كطأزلا  اجتماعُ ثقايف٩ متاسز ٍنبغُ ًنعى نم  الػَاغا  العامْ للتنم٩َْت لتمقَ  

العاٖتتس اٜغتتتمماضِ املنؿتتٌز، يف  تتل تٌجتتى كتتمرل متت  البلتتسان إىل ذبٌٍتتل هتتصي املتتٌاضز        

٩ُت لكٌنوا أغ ٌٰماٵ أغاغَاٵ للٰػ٤َاحْ المقاف٩َْ إىل مكازض جصب٫ غَاح اغاٵ لٝغتمماض، ًمق

المقاف٩َتتْ املطتبٱتتْ مبكٌنتتا  الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩ التتي أقتتبمت تػتتتوٌِ نػتتبْ كتتبرلّ متت     

٩ُ لتتسً  إقلَمَتتْ          ٤َاح٪ ٬ًاض ًالػ٭تتَاحت ًهتتصا متتا كؿتتفتى بعتتض دبتتاضب اٜغتتتمماض الٰػتت التتع٭

 ًعامل٩َْ.

إىل زضاغتْ   -الٌقتفُ التملَلتُ    التصِ اعتمتس علتٓ املتنوا     -ٍوتس٪  هتصا الب٤م٦ت     
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٩ُ متت  من٦ظٳتتتٌض        ٤َاح٪ مكٌنتتا  الت٭تتط٤ا  المقتتتايف٩ ًبَتتان كَفَتتتْ اغتتتمماضي يف النؿتتاط الٰػتتت

اقتكتتتتازِ، ًالتعتتتتط٭  علتتتتٓ اٞغتتتتالَب اٜقتكتتتتاز٩ٍْ يف التعامتتتتل متتتت  املتتتتٌاضز الت٭ط٤اثَتتتتْ    

٩َْ يف اغتمماض الت٭  ط٤ا  المقايف٩.كمؿطًعا  شا  جسًٔ اغتمماضٍْ، ًزًض اجملتمعا  احملل

ًٍػعٓ البم  إىل تقسٍ  اغت٪طات٪َا٩َْ مقذلحْ ٜغتمماض الت٭ط٤ا  المقتايف٩ ًتٌ َفتى يف   

٩َتْ ًفت  أٳغ٥تؼ٦ ًمعتاٍرل علم٩َتْ          ٩َْ ًتععٍع النتٌاحُ المقاف٩َتْ ًالقتَ  اٜجت٪ماع٪ التنم٩َْالٰػ٤َاح٪

َٰتتتْ، ًاٜغتتتتفازّ من ٤َمتتتْ اسبهتتتاض٩ٍْ للمتتتٌاضز الت٭ط٤اث ٩َْ ت٤مت٤تتتطٸ  الق٪ ٤َاح٪ وتتتا يف اٞمتتتطاض الٰػتتت

ٜ٪ضت٪قتإ بوتا، مت  م٥طاع٤تاّ الب٥عتس اٜجتمتاعُ للػ٥تكٺان            املٳٖٝ٪مْ بٱطٍقتْ تهتم  محاٍتوتا ًا

٩َتتْ، ًخلتت  فٳتتطم اقتكتتاز٩ٍْ ت٥ػتتوٸ  يف       ٩َتتْ، ًاٜعت٪ب٤تتاضا  البَٗ ًم٥تٱٲلٺبتتا  املٳات٤معتتا  احملل

.ْ٩َ  تنم٩َْ املٳات٤معا  احملل

َٰتتْه ا ٩َْ –ٜغتتتمماض الكلمتتا  املفتاح٪ ٤َاح٪ التٌ َتتف  -اٜغتتت٪طات٪َا٩َْ  -التنم٩َْالٰػتت

 ٩ُ ٤َاح٪  الت٭ط٤ا  المقايف٩. -الٰػ
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 املكد١َ

 ٥ٍعتتس٭ الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩ علتتتتٓ اختتتتتٝ  أنٌاعتتتى ًأؾتتتتكالى هٌٍتتْ اجملتمتت  اسبهتتاض٩ٍْ، 

ٝٵً ُ ًفين، بعتس  بكل ما ؼبملى م  تنٌ  ثقايف٩ ًعلمُ ًتاضؽب علتٓ عطاقتى ًأقتالتى زلَ

أن كان يف ٌٍ ٹ ما تعبرلاٵ حَاٵ ع  متٱلبا  الػكان ملعَؿتو  ًفلػتفتو ، ًمتا تهتمنتى    

٩َتْ          هصي الفلػفْ م  تقالَتس ًمعتقتسا  دبلٷتت يف كتل منتاحُ اسبَتاّ المقاف٩َتْ ًاٜجت٪ماع٪

٩َتتْ. ًلتتصا فتتإن للت٭تتط٤ا  قَمتتْ حهتتاض٩ٍْ ٍنبغتتُ احملافظتتْ علَوتتا، ً هتتٌ يف ًامل٪ع٦ماضٍتتْ ًالع٥م٦ط٤ان

الٌقت شاتى نقٱْ جصب مومتْ ميكت  أن تكتٌن مكتسض عاٖتس اقتكتازِ ًزاعت  لتتٌر          

 التنم٩َْ ًذبقَ  اٜغتقطاض.

لقس أقبح ٥ٍنظط إىل الت٭ط٤ا  كطكَتتعّ أغاغتَْ فتتُ اقتكاز العسٍتتس مت  التتسً  إش 

متٌاضز اجملتمت    أنى م  املتتٌاضز املومْ الي تقتتٌ  حٌشلا قتناعْ الػتَاحْ، ًأه  متٌضز مت    

متت  ختتٝ  عملَتتْ التنم٩َتتْ التتي أقتتبح الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩ ميمتتل جتتعٕاٵ ٜ ٍتاتتعأ منوتتا يف أِ      

صبتم  ميتلك ضقَساٵ منتى. ًشلتصا أقتبمت كتمرل مت  التسً  تػتعٓ غتعَاٵ حمَمتاٵ لتعظتَ            

٩َتتْ ًاٜقتكتتاز٩ٍْ كطافتتس موتت    متت  العاٖتتس متت  الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩ يف عملَتتْ التنم٩َتتْ اٜجت٪ماع٪

  أن 1980(.ًقس أكس مٛمتط مانَٝ عتا   74ه 2010ضًافس اٜقتكاز الٌرين)الكَتانُ، 

تأهَل املٌاق  الت٭ط٤اث٩َْ نطًضّ م٥لم٩ْ ٜ غَما ًأن التأهَل ٜ ٍقتكتط بكٌنتى ًغتَلْ فاعلتْ     

٩َْ السًل٩َْ فمػب، بل لكٌنى ًغَلْ سب٪ماٍتْ   ٤َاح٪ ٜحتٌإ متٱلبا  ًضمبا  اسبطكْ الٰػ

الت٭ط٤اثَْ ًقَانْاملبانُ التاضؽب٩َْ، ًذبقَ  التنتام  ًالتناغت  بت  غَاغتْ اسبفتا       املٌاق  

٫ْ أختطٔ )عنَتعان ًعنَتعان،         ٩َْ مت  جوت ٤َاح٪ (. 346ه 2014م  جوْ ًحاجا  اسبطكتْ الٰػت

ًلصلك ٥ٍعس٭ اٜلتفتا  إىل الت٭تط٤ا  ًالعناٍتْ بتى أًلٌٍتْ حبمَتْ عاجلتْ، ًبتاٞخل يف عٝقتتى          

لٌاقتت ، ًلتَؼ هنتاا ًاقتت  علتٓ متا نعتقتتس أهت  مت  الٌاقتت  التنمتٌِ متت         بقهتاٍا تٝمتؼ ا  

٩ًَْالمقاف٩َْ. ٤َاح٪  ربَعْ العٝقْ القاٖمْ ب  الت٭ط٤ا  ًالتنم٩َْ مبا فَوا التنم٩َْالٰػ

إن الت٭ط٤ا  المقايف٩ ًالتنم٩َْ ضزٍفان متكتامٝن ًمتٝظمتان ٜ ميكت  الفكتل بَنومتا      

ز٩ٍْ تعٍتتس متت  أزاٖومتتا ًتفعتتل زًضهمتتا يف خسمتتْ التنم٩َتتْ  ٥ًٍؿتتكثٝن ًحتتسّ ثقاف٩َتتْ اقتكتتا 

٩َْ ًاٜقتكاز٩ٍْ للماتم . شلتك أن الت٭تط٤ا  المقتايف٩    ٥ٍؿتكثل راقتْ كامنتْ، ًقتٌّ      اٜجت٪ماع٪

زافعتتْ للتنم٩َتتْ اٜقتكتتاز٩ٍْ ميكتت  اغتتتغٝشلا ثقاف٩َتتاٵ ًغتتَاحَاٵ، بٌقتتفى متت  أهتت  ضًافتتس   

٤َاحْالمقاف٩َْ  ا  اٜضتبتتتاط الٌثَتتت  بتتتالت٭ط٤ا  بؿتتتقَى املتتتازِ     ش Cultural Tourismالٰػتتت

 وتتاض ثقافتتْ اسبهتتاضا  املتعاقبتتْ لتتصاكطّ إًالطًحتتُت نظتتطاٵ للعٝقتتْ الٌرَتتسّ بَنومتتا يف 

الؿعٌب ًاغتنباط املعلٌمتا  مت  ختٝ  اضتَتاز أفتطاز اجملتمعتا  املدتلفتْ ملٌاقت  التذلا            
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ٰسضاغتتْ، فقتتس تهتتمنت احملتتاًض المقتتايف٩. ًبغَتتْ التٌقتتل إىل اٞهتتسا  املتٌختتاّ متت  هتتصي ال 

 :الطَٖػْ ا٠تَْ

 .احملٌض اًٞ ه الت٭ط٤ا  المقايف٩ه املفوٌ  ًاٞنٌا 

ْ٩َ ٤َاح٪  .احملٌض المانُه التنم٩َْالٰػ

 .احملٌض المال ه اٜغتمماض يف الت٭ط٤ا  المقايف٩

٩َْاحملٌض الطاب ه اٜغذلاتَاَْ املقذلحْ ٜغتمماض الت٭ط٤ا  المقايف٩ يف التنم٩َ  ْالٰػ٤َاح٪

 َػه١ً ايدِّزاض١

٥ٍاػ٪تتسالت٭ط٤ا  ثقافتتْ تؿتتمل الفتتطز ًازبماعتتْ ًاجملتمتت  ًاٞمتتْ، فوتتٌ مباملتتى املٳعٰبتتط   

ظبتتاظا  الفكطٍتتْ ًالمقاف٩َتتْ ًاسبهتتاض٩ٍْ، كمتتا ٍتتت  اٜهتمتتا  بتتالت٭ط٤ا     الكتتازى عتت  ا٢

ًلكنتى يف الٌاقت    المقايف٩ بٌقفى أه  م٥متٰطا لتمقَت  التنم٩َتْ اٜقتكتاز٩ٍْ للماتمعتا ،      

ٍعتتانُ متت  التتتسهٌض ًاٜهمتتا ، ًقتتس بتتطظ  املؿتتكلْ البممَتتْ نتَاتتْ عتتس  ًجتتٌز معطفتتْ     

 كافَْ حٌ  مفوٌ  اٜغتمماض ًأٳغػى ًتٱبَقاتى يف مٌاق  الت٭ط٤ا  المقايف٩.

 أٖداف ايبشح:

 ٍػعٓ البم  إىل ذبقَ  مجلْ م  اٞهسا ، الي ميك  إػباظها يف ا٠تُه

َمتتا ٍتعلتت  بعملَتتْ اٜغتتتمماض يف مٌاقتت  الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩،    تقتتسٍ  رتتطح فكتتطِ ف  -

 ًإبطاظها كطكَعّ لسع  عملَا  التنم٩َْ بوصي املٌاق .

زضاغتتتتْ العٝقتتتتْ بتتتت  اٜغتتتتتمماض ًالت٭تتتتط٤ا  المقتتتتايف٩ متتتت  جوتتتتْ، ًبتتتت  الت٭تتتتط٤ا    -

٫ْ أخطٔ. ٩َْ م  جو ٤َاح٪  ًالتنم٩َْالٰػ

-   ٌ  َتتف الػتتَاحُ يف مٌاقتت  الت٭تتط٤ا   التعتتط  علتتٓ أٳغ٥تتؼ٦ ًمعتتاٍرل اٜغتتتمماض ًالت

 المقايف٩.

 إبطاظ زًض القٱا  اشبام يف اغتمماض الت٭ط٤ا  المقايف٩. -

التعتتط  علتتٓ ا٠ثتتاض ا٢ػبابَتتْ املذلتبتتْ متت  جتتطإ إعتتازّ تٌ َتتف املبتتانُ الت٭ط٤اثَتتْ      -

 ًاغتمماضها شبسمْ الػَاحْ ًاسبفا  علٓ القَمْ الت٭ط٤اثَْ ًامل٪ع٦ماضٍْ.

٩َْ     ًن  اغذلاتَاَْ - ٤َاح٪ مقذلحْ ٜغتمماض الت٭ط٤ا  المقتايف٩ ًتٌ َفتى يف التنم٩َْالٰػت

ْ٩َ  .ًتععٍع النٌاحُ المقاف٩َْ ًالقَ  اٜجت٪ماع٪
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١َُّٝ ايبشح:  أٖ

ٍكتػتتب البمتت  أهمَتتتى متت  أهم٬َتتْ املٌنتتٌ  التتصِ ٍتناًلتتى، حَتت  ميمتتل الت٭تتط٤ا       

مَتى ًاحملافظتْ علَتى ؼبتتا  إىل    المقايف٩ جانباٵ هاماٵ يف حَاّ الؿعٌب ًاٞم ، ًمٌنٌ  تن

ٞٳمتْ ًت٭ط٤اثوتا يف       املعٍس م  اٜهتما  ًالعناٍْت ملا فَى م  محاٍْ ًحفتا  علتٓ مكتػتبا  ا

 ل ما ٍتعطض لى م  زمتاض بفعتل اٞنؿتٱْ البؿتطٍْ التي رمػتت معاملتى، ًهتسز  بقتإي          

 .٩ِ  كإض  إنػانُ حهاض

ٍٛزٍتى الت٭تط٤ا  المقتايف٩ يف    كما تكم  أهٰمَْ البم  يف الكؿتف عت  التسًض التصِ     

تٱٌٍط ًتنم٩َْ الٰػ٤َاحْ، ًالطٚٔ الي ميكت  رطحوتا ٜغتتمماض الت٭تط٤ا  المقتايف٩ ًتٌ َفتى       

.ْ٩َ ٩َْ ًتععٍع النٌاحُ المقاف٩َْ ًالقَ  اٜجت٪ماع٪ ٤َاح٪  يف التنم٩َْالٰػ

 َٓٗر ايدِّزاض١:

لبمت  ٍعتمتس بكتٌضّ    يف إراض املؿكلْ البممَتْ املٱطًحتْ ًاٞهتسا  املطجتٌّ فتإن ا     

ت نظتطاٵ  )Descriptive and analytical Methodأغاغتَْ علتٓ املتنوا الٌقتفُ التملَتل )     

ملناغتتبتى لٱبَعتتْ الٰسضاغتتْ، متت  ختتٝ  ًقتتف اسبقتتاٖ  الطاهنتتْ املتعلقتتْ بأهٰمَتتْ الت٭تتط٤ا      

ب المقايف٩، ًاغتؿطا  ا٠ثاض املذلتبْ علتٓ التٌ َتف الػتَاحُ للت٭تط٤ا  يف ذبػت  ازبٌانت      

٩َْ ًالنؿتتتاط        ٤َاح٪ ٩َتتتْ، ًذبلَتتتل زًضي يف تععٍتتتع التنم٩َْالٰػتتت اٜقتكتتتاز٩ٍْ للماتمعتتتا  احملل

٩َْ يف اغتمماض الت٭ط٤ا  المقايف٩.  اٜقتكازِ، ًزًض اجملتمعا  احملل

 :احملٛز األٍٚ: ايتَُّساخ ايجكايّف: املفّٗٛ ٚاألْٛاع

  اللغتْ العطبَتْ ًيف اٞزب   ٜ ٌٍجس هناا تعطٍف ختام بتالت٭ط٤ا ، فتالت٭ط٤ا  يف معتاج    

العلمُ العطبُ هٌ ما ًضثنتاي عت  اٞجتساز، ًأقتلوا مت  متازّ )ًض ( التي تتسًض حتٌ  "متا           

٧ٕ كانتت         "ٍذلكى ا٢نػان مل  بعسي ، أِ متا آ  إىل التٌاض  مت  أؾتَإ عت  اٞغتٝ  غتٌا

ؾتابوى  مفاهَ  ًأفكاضاٵ ًمعتقسا  ًقَماٵ أً تقالَس، ًأًناعاٵ ع٥م٦ط٤ان٩َْ، كل شلتك ًمتا   

هتتٌ إض  مجاعتتْ ملتت  ٍتتأتُ بعتتسها، فَكتتٌن ؾتتاهساٵ علتتٓ نظطتوتتا للمَتتاّ ًمٌقفوتتا منتتى      

فتتتالت٭ط٤ا  هتتتٌ كتتتل متتتا قتتتاض إىل التتتٌاض ، أً املتتتٌضً  عتتت      (. 10ه 2010)الؿتتتٌابكْ، 

اٞغٝ  م  أؾتَإ شا  قَمتْ، ًزلتا  أقتَلْ، كمتا أنتى صبمٌعتْ ا٠ضإ، ًاٞمنتاط،         

عطفتتى منظمتْ   (. 707ًه 2010ل إىل أخط )نتٌض التسٍ ،   ًالعازا  اسبهاض٩ٍْ املتنقلْ م  جَ
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ICOMOS
ٝٵ م  البَْٗ الٱبَعَتْ ًالمقاف٩َتْ، ًهتٌ ٍؿتمل      (1) بأنى مفوٌ  ًاغ  ٍتهم  ك

املٌاق  الٱبَعَْ ًاٞماك  التاضؽبَْ، ًاملٌاق  ًالبَٗا  املبنَْ، با٢نافْ إىل املماضغا  

 (.31ه 2007ْ اسبَْ )اللما ، المقاف٩َْ القسميْ ًاملػتمطّ، ًالتااضب املعطفَ

إن الت٭ط٤ا  هٌ شاكطّ اٞمْ ًمطآتوا عدل اٞظمان بكل ما فَوا م  أحسا  متت علٓ 

٩َتتتْ، ًالمقاف٩َتتتْ، ًاملكانَتتتْ،    متتتط٩ التتتتاضٍذ، ًتتتتأثط  بتتتالظطً  اٜقتكتتتاز٩ٍْ، ًاٜجت٪ماع٪

٩َْ املكٌنْ للمقٌما  اسبهاض٩ٍْ ل٣نػان مبا فَوا م  تغرلا  ؾتكٺ  لت ؾدكتَْ  ًالع٥م٦ط٤ان

٩َْ تنتقل م  خٝشلا عناقط الت٭ط٤ا  المقايف٩ م  جَل  .اٞمْ ًهٌٍتوا فالت٭ط٤ا  عملَْ اجت٪ماع٪

إىل جَل ع  رطٍ  اٜتكا  ًالتٌاقل، ًٍقذلب هصا املفوٌ  للت٭تط٤ا  مت  مفوتٌ  المقافتْ،     

 ْ يف  شلتتتك أن الت٭تتتط٤ا  ٍؿتتترل إىل الطًاغتتتب التتتي انتقلتتتت متتت  جَتتتل إىل جَتتتل ً لٷتتتت باقَتتت

ًهٌ الػتال الكامتل للنؿتاط ا٢نػتانُ يف صبتمت  متا علتٓ متسٔ ظمتين رٌٍتل،           اجملتم .

الصِ حف  صبمل اٞنؿٱْ ا٢نػانَْ يف الصاكطّ ازبماعَتْ لؿتعب مت  الؿتعٌب حبَت       

تعكؼ نفػوا يف حانط اٞمْ تفكرلاٵ، ًغلٌكاٵ. ًالت٭ط٤ا  يف معناي اٜقٱٝحُ العا  

يف طبتلتف منتاحُ اسبَتاّ الفكطٍتْ ًاملازٍتْ ًاملعنٌٍتْ،       هٌ كل ما أمثطي العقل٥ البؿتطِ  

ًشلتتك متت  ختتٝ  التفاعتتل ًاسبتتطاا الفكتتطِ ًاٜجتمتتاعُ، ًقتتاض مرلاث٧تتا لٟبنتتإ متت        

ْٵ ًفكط٧ا، أً عازا  ًتقالَس، أً دباضب  ٩َا ًمازٍٮا، أ  كان لغ ا٠بإ، غٌإ مرلاث٧ا ع٥م٦ط٤ان

٩َْ...... إخل  .ًخدلا ، أً عٝقا  اجت٪ماع٪

 :اع ايتَُّساخ ايجكايّفأْٛ

بغتطض محاٍتتى قامتت املنظمتا       المقتايف٩  يف إراض اٜهتما  بسضاغتْ الت٭تط٤ا   

بتكتتتنَف  ،(UNESCO)ًاشلَٗتتتا  املدتكتتتْ ًمتتت  أبطظهتتتا منظمتتتْ التتتتٌَنػكٌ     

(، ًالتتي نػتعطنتتوا يف 1الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩ لعتتسّ أقػتتا  كمتتا يف )الؿتتكل ضقتت  

 ا٠تُ.

                                                 
هُ منظمْ زًلَْ مرل حكٌمَْ منبمقْ ع  منظمْ الٌَنػكٌ ت٥عنٓ  ICOMOSمْ اٍٜكٌمٌؽ منظ (1)

 باسبفا  علٓ الذلا  املعماضِ حٌ  العاأ.
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 الت٭ط٤ا  المقايف٩ )الباح ( ( ٌٍنح أؾكا  ًأنٌا 1ؾكل )

 ايتَُّساخ ايجكايّف املادٟ:

ٍؿتتتمل الت٭تتتط٤ا  المقتتتايف٩ املتتتازِ، القٱتتت  اٞثطٍتتتْ، ًاملعتتتاأ، ًاملبتتتانُ، ًاٞعمتتتا ،   

 ًاللٌحا  الفنَْ، ًالعخاض ، ٥ًٍمك٪ ٦ تقػَمى إىله

كاملبتتتتانُ، ًاملٌاقتتتت  اٞثطٍتتتتْ، ًالنقتتتتٌف، ًالطغتتتتٌ  الكتتتتدطٍْ،   ت٭تتتتط٤ا  ثابتتتتته

٩ُ ًامل٪ع٦م٤اضِ،كمتتتا ٍؿتتتمل ، ًاملطاكتتتع التاضؽب٩َتتتْ،الت٭ط٤ا ًاملتتتتاحف علتتتٓ آثتتتاض  الع٥م٦ط٤انتتت

اٞنؿتتٱْ ا٢نػتتانَْ كافتتْ املٌجتتٌزّ نتتم  املٌاقتت  اٞثطٍتتْ متت  كتتل متتا ذبتٌٍتتى متت  متتٌاز  

 (.Hewison, 1987: 29ثقاف٩َْ منقٌلْ )

      ّ ، ت٭ط٤ا  منقٌ ه كتالقٱ  اٞثطٍتْ املتمفَتْ، ًالع٥متٝ ، ًاٞختتا  احملفتٌض

ًاللٌحتتتتتا ، ًالطغتتتتتٌ ، ًالكتتتتتٌض املنمٌتتتتتتْ، أً املنقٌؾتتتتتْ، ًاملدٱٌرتتتتتا ،      

ُ ًالٱٌاب ، ًٍؿمل إىل جانب شلك  التصِ   Documental Heritageالت٭ط٤ا  الٌثتاٖق

نػتتتبْ كتتتبرلّ متتت  الت٭تتتط٤ا  المقتتتايف٩، ًٍطغتتت  قتتتٌضّ للتٱتتتٌض الفكتتتطِ للماتمتتت     ٥ٍمم٪تتتل

املٱبٌعْ مبدتلتف اللغتا  كمتا     ا٢نػانُ. كماٍه  كافْ اٞعما  غٌإ املكتٌبْ، أً

 هٌ اسبا  يف املدٱٌرا .
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 ايتَُّساخ ايجكايّف غري املادٟ:

الؿتتتعبَْ املنبمقتتتْ عتتت    ٥ٍقكتتتس بتتتى م٥امتتتل ا٢بتتتساعا  المقاف٩َتتتْ غتتتٌإ التقلَسٍتتتْ، أ

مجاعتتْ، ًاملنقٌلتتْ عتتدل التقالَتتس، ًهتتُ علتتٓ غتتبَل املمتتا  اللغتتا ، ًاملٌغتتَقٓ، ًاٞزب     

 (. 24ه 2008، ًالتعبرلٍْ ممل الطقل، ًاملوطجانا  )قػَمْ، الؿفوُ، ًالفنٌن الؿعبَْ

ًقتتتتس عطفتتتتتى الٌَنػتتتتكٌ بأنتتتتى "املماضغتتتتا ، ًالتكتتتتٌضا ، ًأؾتتتتكا  التعتتتتبرل،  

ًمتتتا ٍتتتطتبط بوتتتا متتت  آٜ ، ًقٱتتت ، ًمكتتتنٌعا ، ًأمتتتاك   -ًاملعتتتاض ، ًاملوتتتاضا  

ه 2003الٌَنػتكٌ،  ازبماعا  ًاٞفطاز جعٕاٵ م  ت٭ط٤اثو  المقتايف٩" )  تعس٩هاالي  -ثقاف٩َْ

 Traditional Heritageاملتتتازّ اًٞىل(. كمتتتا ٍؿتتتمل الت٭تتتط٤ا  الؿتتتعو )الفٌلكلتتتٌض(  

(Folklore)        ٌ٩ُ للبؿتطٍْت ًت٥عٰطفتى منظمتْ الٌَنػتك الصِ ٥ٍؿكثل جعٕاٵ م  الت٭تط٤ا  العتامل

فتطاز  بأنى "إبتسا  نتاب  مت  صبتمت  ثقتايف٩ ًقتاٖ  علتٓ التقالَتس التي ت٥عٰبتط عنتى مجاعتْ أً أ            

معذل  بأن٩و  ٥ٍك٩ٌضًن تٱلعا  اجملتم  ًشلك بٌقفى تعتبرل٧ا مٖٝمتاٵ عت  الصاتَتْ المقاف٩َتْ      

٩َْ لصلك اجملتم ، ًتتناقل معاٍرلي ًقَمى ؾتفوَٮا، أً عت  رطٍت  احملاكتاّ، أً      ًاٜجت٪ماع٪

 ه املازّ اًٞىل(.1989بٱطى أخطٔ" )الٌَنػكٌ، 

ْٵ أً عدل لغْ مرل املاز المقايف٩ ًشلصا فإن الت٭ط٤ا  ِ ٥ٍقكس بى التقالَس الي تنتقل ؾفاه

ازبػس م  جَلٹ إىل جَل، ًٍؿتمل علٓ عازا  الناؽ ًتقالَتسه ، ًمتا ٥ٍعٰبتطًن عنتى مت       

ٝٵ عتت  جَتتل، ًهتتٌ اغتتتمطاض للفٌلكلتتٌض الؿتتعو        آضإ ًأفكتتاض ًمؿتتاعط ٍتناقلٌنوتتا جتتَ

الؿعبَْ، ًالقكل  كاسبكاٍا  الؿعبَْ، ًاٞؾعاض ًالقكاٖس املتغنٓ بوا، ًالقكل

٩َتْ     البٱٌلَْ، ًاٞغاررل، ًٍؿتمل علٓ الفنٌن ًاسبط  التقلَسٍتْ، ًاملماضغتا  اٜجت٪ماع٪

ًالٱقػَْ، ًأنٌا  الطقل ًاللعب، ًاٞمانُ، ًاسبكاٍا  الؿعطٍْ لٟرفا ، ًاٞممتا   

الػاٖطّ، ًاٞلغاظ، ًالقكل اشبطافَْ، ًاٜحتفتاٜ  ًاٞعَتاز السٍنَتْ. ًهتصا الؿت  مت        

لت٭ط٤ا  ٜ ٍقل أهمَْ ع  الت٭تط٤ا  المقتايف٩ ًالٱبَعتُ، فوتٌ ٥ٍدلثتس شاكتطّ التٌر  ًهٌٍتتى،         ا

 ٞنتتتتتتى ٍتتتتتتطتبط باملتتتتتتأثٌضا  الؿتتتتتتعبَْ ًاملعتتتتتتاض ، ًاملماضغتتتتتتا  املتعلقتتتتتتْ بالٱبَعتتتتتتْ       

ًالكٌن، ًكصلك املواضا  املطتبٱْ بالفنٌن ًاسبط  التقلَسٍْ ًفنتٌن اٞزإ )اشلَتاجُ،   

 (.20ه 2014
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ٞٳمْ التاضؽب٩َتْ،   ٥ٍعس٭ الت٭ط٤ا  ؾاهساٵ ملا كان ٍعَؿى ا٠بإ، ًاٞجساز، فوٌ ػبػس ه٥ٌٍْ ا

          ٩ِ ، ًضمتتع التٌاقتتل اسبهتتاض ًاسبهتتاض٩ٍْ، ًهتٌت الؿتتاهس املتتازِ علتتٓ اسبهتتاضا  القسميتْت

 .  (26-25ه 2008ا٢نػانُ، ًالسلَل علٓ إظباظا  ا٢نػان عدل التاضٍذ )قػَمْ، 

٥ٍممل الت٭ط٤ا  قَمْ ضمعٍْ عالَْ شا  معانٹ ًزٜٜ  كمرلّ، فوتٌ ضمتع٨    كما 

حقَقتتتُ لٌجتتتٌز ثقافتتتا ، ًأفكتتتاض، ًحهتتتاضا  نتتتاضبْ ازبتتتصًض يف القتتتس ،       

ًبالتالُ فإن القٌّ اسبقَقْ شلصا الت٭ط٤ا  تتممل يف قسضتتى يف التتأثرل ًجتسانَاٵ يف    

ً .ْ٩َ تنٱلت  اٞهم٩َتْ الطمعٍتْ للت٭تط٤ا  مت       الؿعٌب الي تنتمُ شلصي املٌاضز المقاف

ا٢ميان بأن الت٭ط٤ا  أزٔ ًٜ ٍعا  ٍتٛزِ زًضاٵ مومتاٵ يف عملَتْ البنتإ التٌرين مت        

٩َتْ الٌرنَتْ، ًؾتمص     ٩َْ ًاٜجت٪ماع٪ خٝ  العٌزّ للاصًض، ًتفعَل العناقط المقاف

كمتتا (، 31ه 2011ازبٌانتب الطًحَتْ، ًتأقتَل ؾتتتٓ أًجتى اسبَتاّ )املتالكُ،       

س٭ متتازّ مومتتْ للبمتتٌ  العلم٩َتتْ متت  أجتتل الٌقتتٌ  إىل معطفتتْ متكاملتتْ عتت  الؿتتعٌب،  ٥ٍعتت

(. كما تدلظ أهمَْ الت٭ط٤ا  م  املنظتٌض اٜجتمتاعُ   Lipe, 1984: 6ًحهاضتوا، ًثقافتوا )

٩َْ املتعسزّ، حَت    ٍعمتل الت٭تط٤ا  مبدتلتف أؾتكال٪ى ًأنٌاع٪تى      يف املناف  ًالفٌاٖس اٜجت٪ماع٪

اٜنتمإ ًاشلٳٌٍْ للماتمعا  ا٢نػانَْ، ممتا ٍػتاعس علتٓ ضبتط اجملتمعتا        علٓ تنم٩َْ ضًح

ط٤اثوا ًثقافت٪وا ًشلك م  خٝ  النظطّ إىل املانُ م  أجل م٥ػاٍطّ اسبانط ًاغتؿطا  بت٥

، ًبتتتصلك تكتتتٌن ضبكتتتلتوا النواَٖتتتْ منتتتاف  اقتكتتتاز٩ٍْ عنتتتسما ت٥ػتتتتغل هتتتصي     املػتتتتقبل

 ً اٜغتتتمماض الػتتَاحُ، ممتتا ٍعتتين إعتتازّ اسبَتتاّ إىل   املٌاضزالمقاف٩َتتْ يف قتتناعْ الػتتَاحْ 

 املٌاق  الت٭ط٤اثَْ ًالت٭ط٤ا  بؿكلٹ عا ، ًضبط اجملتمعا  بت٭ط٤اثوا ًثقافتوا.
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 انعكاغوا الت٭ط٤اثُ زٜلتوا القَمْ

 العمنَْ

التعتتبرل عتت  حقبتتتْ ظمنَتتْ معَنتتتْ شا     

ربَعتتْ معَنتتْ، ًتتتطاك  ظمتتين ًمتتٌاز  

 معدلّ ، ًرطاظ ممَع

ت٭ط٤اثَتتتتتْ، ت٭تتتتتط٤ا  ضبكتتتتتُ،   مبتتتتتانٹ

 احتفاٜ 

 إزضاا خكاٖل اشلٌٍْ لؿعب٫ ما اشلٌٍْ
مٝمتتتتتتتتح ًممَتتتتتتتتعا  ًخكتتتتتتتتاٖل 

 تعكؼ ؾدكَْ متفطزّ

 السٍنَْ

ٍكتػب الت٭تط٤ا  بؿتقَى املتازِ ًمترل     

املتتتازِ قَمتتتتى متتت  التتتتاضٍذ ًعٝقتتتتى   

 بالسٍ  أً املصهب الػاٖس يف اجملتم 

زٍنَتتتتتْ متنٌعتتتتتْ )مػتتتتتاجس،   مبتتتتتانٹ

ٌامتتت (، با٢نتتتافْ إىل   أنتتتطحْ، ج

املعازبتتتتتتا  امل٪ع٦ماضٍتتتتتتتْ يف املبتتتتتتتانُ  

الػتتكنَْ )اشبكٌقتتَْ( ًالٱقتتٌؽ 

٩َتتتْ  ًاملناغتتتبا  ًالعٝقتتتا  اٜجت٪ماع٪

 ًمنط اسبَاّ.

 الٌ َفَْ

معطفتتتتْ ً َفتتتتْ املبتتتتانُ املعتتتتدلّ عتتتت   

   ٧ٕ النمط اٜجتماعُ ًاٜقتكتازِ غتٌا

كانتت هتتصي الٌ َفتتْ متتا ظالتتت قاٖمتتْ  

 ث  انتوت. أً اغتمط  يف فذلّ معَنْ

مبانٹ ت٭ط٤اثَتْ مػتتدسمْ حتتٓ اٞن أً    

متتتتتتتترل مػتتتتتتتتتدسمْ، مماضغتتتتتتتتا    

٩َْ، عازا  ًتقالَس، اسبط   اجت٪ماع٪

 التقلَسٍْ.

 ( اٞهمَْ المقاف٩َْ للت٭ط٤ا  )الباح (1جسً )

١ُّٝ االقتؿاد١ّٜ يًتَُّساخ ايجكايّف:   األٖ

ٝٵ ضَٖػتاٵ    ٥ٍممل الت٭ط٤ا  ضافساٵ م٥وماٵ م  الطًافتس الطَٖػتْ للعٌاٖت    س اٜقتكتاز٩ٍْ، ًمتسخ

م  املساخل اشلامتْ للتنم٩َتْ اٜقتكتاز٩ٍْ الؿتاملْ، فونتاا العسٍتس مت  البلتسان التي عملتت           

علتتٓ إزاضّ ت٭ط٤اثوتتا المقتتايف٩، ًاضتقتتت بنمٌهتتا اٜقتكتتازِ خبلتت  ً تتاٖف جسٍتتسّ للػتتكان  

٩َ ، غتتٌإ كتتان شلتتك بالكتتناٖ ، أ    متت  ٌ عتت  رطٍتت  الػتتَاحْ، أً عتتدل أؾتتكا متتاحمللتت

الفعالَا  ازبسٍسّ. ًتكم  أهم٩َْ الت٭ط٤ا  م  الناحَْ اٜقتكاز٩ٍْ م  كٌنى أحس املتٌاضز  

املػتسميْ الي ٥ٍمك ٦ إعتازّ تٌ َفوتا، ًاغتتمماضها مبتا ؼبقت  عٌاٖتس مالَتْ ًاقتكتاز٩ٍْ         
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(، ًشلتك نتاتا٨ مت  العٝقتْ الٌثَقتْ      119ه 2002بكٌضّ متٌاظنتْ، ًمػتتسميْ )فهتل اهلل،    

الت٭ط٤ا  بالػَاحْ، راملا أن اٞخرلّ ت٥ممل ب٥عساٵ هامتاٵ مت  أبعتاز الت٭تط٤ا ، إش بتسأ       الي تطبط

العاأ، ًاملدتكٌن يف هصا املهماض بٌن  أٳغ٥ؼ ًاغذلاتَاَا  ربس٥  ق٪ٱا  الػَاحْ يف 

كل بلس مبا ٍتماؾٓ م  معاٍرل محاٍْ املٌاق  الت٭ط٤اثَْ، ًاشبكٌقتَا  المقاف٩َتْ يف كتلٹ    

قْ يف نٌٕ انسفا  الػَاحْ إىل تلك املٌاق ، حبَ  أقتبمت املٌاقت  الت٭ط٤اثَتْ    منوا، ًخا

 ًاعسّ زبلب التنم٩َْ ًالتٱٌض لتلك اجملتمعا  الي ًجس  يف غَاقوا تلك املٌاق .

مومتاٵ،   غَاحَاٵ اٵلقس أقبمت املنار  الت٭ط٤اثَْ ازباشبْ يف عاأ الٌَ  مٌضزاٵ اقتكازٍ

نعي، ًاٜغتاما  مما ٍٛغؼ لتنم٩َْ مػتسامْ تنعكؼ بؿتكل  لٝرٝ ، ًالذلفَى، ًالت

٩َتْ، ًيف ظٍتازّ ًتنٌٍت  مكتتازض         ٩َتْ للماتمعتتا  احملل إػبتابُ يف منتاف  اقتكتاز٩ٍْ، ًاجت٪ماع٪

 السخل الٌرين. 

٩ُ ًت٥مٰػ  مت  زختل    إن تنمَْ الت٭ط٤ا  المقايف٩ ت٥ػوٸ  يف ظٍازّ الٌعُ لسٔ اجملتم  احملل

  ذبقَ  التٌاظن ا٢قلَمُ ب  املنار . ًٜ ؾتك أن مؿتاضٍ  الت٭تط٤ا    أفطازي، كما ٥ٍػوٸ  يف

 ٩ُ ٩َْ، ًالكتناعا  اسبطفَتْ، ًاملنتاتا  التقلَسٍتْ تعتٌز باملنتاف  ًالفٌاٖتتس         الع٥م٦ط٤انت ٤َاح٪ الٰػت

٩َْ، ًاٜقتكاز٩ٍْ للػكان احملل٩َ . ًميك  تٌنَح القَمْ اٜقتكتاز٩ٍْ للت٭تط٤ا     اٜجت٪ماع٪

 ُهالمقايف٩ با٠ت

الت٭تتتط٤ا  المقتتتايف٩ أحتتتس املتتتٌاضز املػتتتتسامْ، التتتي تعتتتٌز بتتتالنف  علتتتٓ املػتتتتممطٍ     -

.ْ٩َ  ًاجملتمعا  احملل

الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩ ًغتتَلْ لتتتٌفرل املعٍتتس متت  فتتطم العمتتل يف مؿتتاضٍ  إعتتازّ تأهَتتل    -

ًتٌ َف املبانُ الت٭ط٤اثَْ، ًبالتالُ اغتقطاض الػكان نتَاتْ اضتبتارو  بٌ تاٖفو     

 حتوا شل  املؿاضٍ  اٜغتمماضٍْ الت٭ط٤اثَْ.الي اتا

الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩ ًغتتَلْ ٢حَتتإ املوتت  ًاسبتتط  التقلَسٍتتْ، ًتتتٌفرل فتتطم عمتتل          -

.٩ُ  للماتم  احملل

 الت٭ط٤ا  المقايف٩ جاشب ٜغتمماضا  القٱا  اشبام. -

أهمَتْ املؿتتاضكْ الؿتتعبَْ أً اجملتمعَتتْ، ًتؿتتاَ  الػتتكان علتتٓ اٜغتتتمماض يف   -

 بانُ ًتؿغَلوا يف ً اٖف طبتلفْ.تطمَ  امل
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 املداطس اييت ٜتعسض هلا ايتَُّساخ ايجكايّف:

ٌٍاجى الت٭تط٤ا  المقتايف٩ جبمَت  أؾتكالى العسٍتس مت  اٞخٱتاض، ًالعٌامتل الٱبَعَتْ،          

 ًالبؿطٍْ الي توسز أمنى ًغٝمتى، ًتعطنى للتسمرل ًالتؿٌٍى، م  أهمواه

مت  خكتاٖل البَٗتْ الٱبَعَتْ املتمملتْ يف      هُ العٌامتل النادبتْ    العٌامل الٱبَعَْه

ا٢ؾتتعا  الؿمػتتُ، ًاملنتتار، متت  حتتطاض٫ّ، ًضٍتتاح، ًأمٱتتاض، ًالكتتٌاض  الٱبَعَتتْ، متت      

فَهتانا ٫، ًظٜظ ، ًقتتٌاع ، ًبتطاك ، ًاملؿتتكٝ  البٌَلٌجَتْ، ًمنوتتا اسبٌَانتتا     

الهتتاضّ، ًالٱَتتٌض، ًالعًاحتتف، ًاسبؿتتطا ، ًالنباتتتا ، ًالكاٖنتتا  اسبَتتْ السقَقتتْ       

(، ًالتتي ت٥ػتتوٸ  يف تتتسهٌض الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩ بؿتتقَى املتتازِ ًمتترل       119ه 2014اشلَتتاجُ، )

 املازِ.

ًتتممل باعتسإ البؿط علٓ مٌاق  الت٭ط٤ا  المقايف٩، ًالتي غتببت    العٌامل البؿطٍْه

لتلك املٌاق  خػاٖط جػَمْ، ممل اسبطاٖ  النامجتْ مت  جتطإ ا٢همتا ، ًأعمتا  اشلتس ،       

لػتتطقْ، ًالذلمتتَ  اشبتتار٘، ًاسبتتطًب، ًأعمتتا  التٱتتٌٍط، ًاملؿتتطًعا     ًالتدطٍتتب، ًا

٩ُ 115-113ه 2012التنمٌٍْ )العهطانُ،  ٝٵ ع  مَاب الٌعُ المقايف٩، ًاٜجت٪ماع (، فه

٩َتتتْ ملٌاقتتت  الت٭تتتط٤ا  المقتتتايف٩، ًمَتتتاب   لتتتسٔ الػتتتكان بأهم٬َتتت ْ القَمتتتْ التاضؽب٩َتتتْ ًازبمال

٩َْ.حػاؽ باٜنتمإ، ًالنمٌ الػكانُ اا٢  ملتعاٍس، ًالتمٌٜ  اٜجت٪ماع٪

ًمتت  أبتتطظ العٌامتتل البؿتتطٍْ التتي تتتٛثط علتتٓ أؾتتكا  الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩ هتتُ اٞنؿتتٱْ  

٩َْ مرل املطاقبْ ًاٞنؿٱْ اٜغتتمماضٍْ مترل املنظمتْ، ًاملماضغتا  املتسمطّ للمٌاقت         الٰػ٤َاح٪

٩َتتْ يف  تتل مَتتاب املطاقبتتْ ًالكتتطامْ يف تٱبَتت  القتتٌان      اشباقتتْ حب٪ماٍتتْ الت٭تتط٤ا    الت٭ط٤اث

 (.11ه 2015الٌرين )أًمٌؽ، 
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 ( ٌٍنح العٌامل ًاملدارط الي توسز الت٭ط٤ا  المقايف٩ )الباح (2ؾكل )

 اقتؿادٜات ايتَُّساخ:

٥ٍعتتس٭ صبتتا  اقتكتتازٍا  الت٭تتط٤ا  متت  أحتتس  فتتطً  علتت  اٜقتكتتاز املنبعتت  متت  علتت       

 ذبسٍتتس املػتتاضا  املدتلفتتْ لتت٣زاضّ الطؾتتَسّ  اقتكتتازٍا  البَٗتتْ، ًٍلعتتب زًضاٵ ضبٌضٍٮتتا يف 

نمَتتْ، ٥ًٍعتتس٭ هتتصا للمتتٌاضز ًالقتتسضا  الٱبَعَتتْ بالؿتتكل التتصِ ٥ٍمتتاف٪  علتتٓ اغتتت٪سامْ الت٩ 

الفتتط  اسبتتسٍ  متت  علتت  اٜقتكتتاز الٌغتتَلْ التتي تكتتل بتت  اٞغتتالَب التقلَسٍتتْ ٜربتتاش     

  الت٭ط٤ا  مفوٌ  ٍػتتوس   القطاض، ًب  نطًضا  اسبفا  علٓ الت٭ط٤ا . شلك أن اقتكازٍا

كتتل اٞنؿتتٱْ ًالعٝقتتا  شا  الكتتلْ بتتاملٌضز الت٭ط٤اثتتُ. ًشلتتصا ٍنبغتتُ أن ٥ٍنظتتط إىل الت٭تتط٤ا   

لتتَؼ فقتتط كوٌٍتتْ بتتل كػتتلعْ ًمنتتتٌ  ميكتت  متت  ختتٝ  متتطزًزي اسبفتتا  علتتٓ هتتصا      

 الت٭ط٤ا .

سخل إن مفوتتٌ  اقتكتتازٍا  الت٭تتط٤ا  مفوتتٌ  ؾتتامل ٍػتتتوس  الطٍٚتتْ اٜقتكتتاز٩ٍْ ًاملتت  

املنواُ لكل مطاحل زًضّ حَاّ املٌضز الت٭ط٤اثُ، ًشلك حبػبان أن كل مطحلْ ذبتا  إىل 

تتتتسخل اقتكتتتازِ، ففتتتُ مطحلتتتْ اغتكؿتتتا  ًإزاضّ ًمحاٍتتتْ املتتتٌضز تػتتتتدس  منتتتاها     
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اقتكازٍا  البَْٗ ًخاقْ منظٌض التكلفْ ًالعاٖس ًتقََ  اٞثط، ًيف مطحلْ إزما  املتٌضز  

ٍْت  اللاتتتتٌٕ إىل نظطٍتتتتا  اقتكتتتتازٍا  التنم٩َتتتتْ ًالتدٱتتتتَط    ًبَٗتتتتتى يف بتتتتطاما التنم٩َتتتت 

اٜغذلاتَاُ، أما عنس تٌ َف املٌضز بدلاما الػتَاحْ ًاٜغتتمماض فَنبغتُ اٜغتتفازّ مت       

متتنوا املهتتاعف، ًنظطٍتتا  الذلابتتط اٞمتتامُ ًاشبلفتتُ، ًالتمقتت  متت  جتتسًٔ املؿتتطً       

 (.224ه 2014الت٭ط٤اثُ احملسز )العطاقُ، 

 

 
 (2014( اقتكازٍا  الت٭ط٤ا  ًزًضّ حَاّ املٌضز الت٭ط٤اثُ )الباح  بتكط ه العطاقُ، 3ؾكل )

 

ًتكمتت  أهمَتتْ صبتتا  اقتكتتازٍا  الت٭تتط٤ا  يف ذبلَتتل القَمتتْ الفعلَتتْ التتي تتهتتمنوا 

مٌاق  الت٭ط٤ا  المقايف٩ ًم  ث ٬ حل٩ التعقَس الصِ قس ٍنؿأ نتَاْ عملَا  اٜختَاض ًالتقَتَ   

ًم  ث ٬، فإن الٌعُ باملبازٙ اٜقتكاز٩ٍْ ٍهم  مػتٌٍا  م  الكفإّ لدلاما  ًاملفانلْ.

اسبفا  علٓ املٌاضز المقاف٩َْ، كما ٍعمل علٓ تؿاَ  تنفَص تلك الدلاما، ًتتٌفرل مطجت    

 لَى فَما ٍتعل  بعملَا  اٜغتمماض.إميك  اٜغتناز 
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:١ّٝ َٝاِس ١ّٝايطِّ  احملٛز ايجاْٞ: ايتُٓ

٩َْ ٥ٍعٰبط بعهوا ع  هس  ذبقَ  ظٍتازّ مػتتمطّ   هناا مفاهَ  متعس ٤َاح٪ زّ للتنم٩َْالٰػ

٩ُ باٜغتتتغٝ    ٩َْ، أً عتت  ظٍتتازّ ا٢نتاجَتتْ يف القٱتتا  الػتتَاح ٤َاح٪ ًمتٌاظنتتْ يف املتتٌاضز الٰػتت

٩َْ هُ مسٔ اتػا  قاعسّ التػوَٝ  ًاشبسما   ٩َْ. فالتنم٩َْالٰػ٤َاح٪ ٤َاح٪ اٞممل للمٌاضز الٰػ

(، يف حتتتتت  ت٥ع٤تتتتتط٩  9ه 2006احتَاجتتتتتا  الػتتتتتاٖم  )حػتتتتتن ،  كتتتتتُ تتٝقتتتتتٓ متتتتت   

٩َاح          ٩َْ املػتتتسامْ علتتٓ أنوتتاه "التنم٩َتتْ التتي تقابتتل ًتؿتتب  احتَاجتتا  الػتت ٤َاح٪ التنم٩َْالٰػتت

ًاجملتمعتتا  املهتتَفْ اسبالَتتْ، ًنتتمان اغتتتفازّ اٞجَتتا  املػتتتقبلَْ. فوتتُ رطٍقتتْ ٢زاضّ   

٩َتتْ متت  ا٢بقتتإ علتتٓ    املتتٌاضز بأغتتلٌب ؼبقتت  الفٌاٖتتس اٜقتكتتاز٩ٍْ،   ٩َتتْ، ًازبمال ًاٜجت٪ماع٪

٩َتتتْ، ًالتنتتتٌ  البٌَلتتتٌجُ،        غتتتٝمْ ًزميٌمتتتْ ا٢ض  المقتتتايف٩، ًاغتتتتمطاض العملَتتتا  البَٗ

 (.Sakr, 2000: 8ًمقٌما  اسبَاّ ا٢نػانَْ" )

٩َْ يف مٌاقت    ًميك  تعطٍفوا ًفقاٵ شلصاالبم  بأنواه ا٢زاضّ الػلَمْ للمٌاضز الٰػ٤َاح٪

٩ُ، ًمبا ٍتٌاف  م  احملافظتْ علتٓ    الت٭ط٤ا  المقايف٩، حبَ  تلو احتَاجا  القٱا  الػَاح

٩َتتتْ، متتت  اٞختتتص باٜعتبتتتاض احتَاجتتتا    ٩َتتتْ ًاٜجت٪ماع٪ ٩ِ، ًالعناقتتتط البَٗ الت٭تتتط٤ا  اسبهتتتاض

 اٞجَا  القازمْ.

:١ّٝ ١ّٝ يف اضتدا١َ املٛازد ايتَُّساث َٝاِس ١ّٝايطِّ  دٚز ايتُٓ

الػتتَاحْ ًزخٌشلتتا كعنكتتط فاعتتل يف تنم٩َتتْ املٌاقتت  الت٭ط٤اثَتتْ   أ ٤ٍع٥تتس٩ ٥ٍدفتتٓ فاعلَتتْ 

ًبتتطاما قتتَانتوا ًاسبفتتا  علَوتتا، ًقتتس غتتاعس هتتصا يف توَٗتتْ هتتصي املٌاقتت  لٝغتتتمماض         

٩ُ، ًتٌ َف املبانُ الت٭ط٤اثَْ فَوا، ًإعازّ اٞل  إلَوا، حبَت  تكتبح نقٱتْ جتصب      الػَاح

عملتتت عتتسز متت  التتسً  علتتٓ إحَتتإ  ًاغتتتقٱاب للػتتَاح متت  طبتلتتف أعبتتإ العتتاأ. فقتتس  

مٌاقعوا الت٭ط٤اثَْ، حتتٓ أن بعتض اٞجتعإ مت  املتسن اًٞضًبَتْ أٳعَتس بناٚهتا تبعتاٵ لٱابعوتا           

امل٪ع٦متاضِ اشبتام، كمسٍنتتْ "جسنػتك" ببٌلنتتسا، حَت  أٳعَتتس بنتإ ًغتتط املسٍنتْ القتتسٍ        

ي منمتوتتا كمتتا كتتان قبتتل اسبتتطب العامل٩َتتْ المانَتتْ، ًأقتتبح متت  أهتت  أجتتعإ املسٍنتتْ التت   

ٝٵ      ؾدكَتوا التاضؽب٩َْ املتمَعّ، ًحافظت علٓ املسٍنْ كمقكس٫ غتَاحُ ٍتس٭ض علَوتا زخت

٩َْ إىل     ٤َاح٪ كبرلاٵ. بل إن٩ باضٍؼ حَ  تعزهط بوا الػَاحْ أؾاض  إحتسٔ ا٢حكتإا  الٰػت

% م  ظًاضها مت  اٞجانتب ٍقكتسًنوا لعٍتاضّ اٞحَتإ ًاملبتانُ القسميتْ فَوتا         80أن حٌاىل 

 (.11ه 2010 )فوس،
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المقتتايف٩،  إن النمتتٌ امللمتتٌ  يف حطكتتْ الػتتَاحْ قتتس لفتتت اٜهتمتتا  مبٌاقتت  الت٭تتط٤ا   

حَ  ضأٔ الكمرلًن يف شلك فطق٧ا اقتكاز٩ٍْ جَسّ. ًعملت الػَاحْ علتٓ تنم٩َتْ العسٍتس    

٧ٕ علتٓ املفتاهَ     Elshimy, 2011: 8مت  املتسن الغنَتْ مببانَوتا التاضؽب٩َتْ ًالت٭ط٤اثَتْ )       (. ًبنتا

٩َتْ     ا لتنمٌٍْ العامل٩َْ، تكط٩ؽ مسٔ اضتباط املٌاق  الت٭ط٤اثَتْ بالتنم٩َتْ اٜقتكتاز٩ٍْ ًاٜجت٪ماع٪

ٝٵ عتت  أهمَتوتتا بالنػتتبْ   شلٌٍتتْ الٌرنَتْ، حبَتت  أقتتبمت الػتتَاحْ المقاف٩َتتْ متت   إىل افهت

أكمتتط القٱاعتتا  التتي ربتتس  اٞحَتتإ الت٭ط٤اثَتتْ ًالقسميتتْ، ًقتتس أ وتتط البنتتك التتسًلُ يف   

 The Urban Rehabilitationاشبام بإعازّ التأهَل اسبهطِ لٟحَإ القسميْ )تقطٍطي 

of Medinas    ْأن اٞحَتتتإ القسميتتتْ ميكتتت  أن تعٍتتتس متتت  قَمتتتْ العقتتتاضا  ًحكتتتَل ،)

الهتتطاٖب، ًتكتتبح مكتتسض جتتصب للػتتَاحْ المقاف٩َتتْ، ًتػتتاعس علتتٓ تععٍتتع اٜقتكتتاز         

٩ُ، ًتتٌفرل حتٌافع شبلت  فتطم عمتل، ًذبػت         البَٗتْ اسبهتطٍْ، ًنٌعَتْ    الٌرين ًاحملل

اسبَاّ العامْ فَوا. ًحبػتب تقطٍتط البنتك التسًلُ، بتا  علتٓ اسبكٌمتا  التعتط  علتٓ          

املٌاق  الت٭ط٤اثَْ الي متتلك اشبكاٖل الٝظمتْ لتكتبح مقاقتس ًاعتسّ للػتَاحْ المقاف٩َتْ       

(Anthony & Guido, 2010: 27-28      ًْمتت  ربَعتتْ العٝقتتْ التتي تتتطبط الػتتَاح .)

ط٤ا ، ًاملتمملْ باسبفا  علٓ املٌضًثا  ًإزاضتوا بٱطٍقْ م٥ػتسامْ، فقس با  اٜهتما  ًالت٭

باملٌاق  الت٭ط٤اثَْ عنك٥طاٵ أغاغَاٵ م  عناقط الػَاحْ المقاف٩َْ، ًهتٌ متا زفت  بالتسعٌّ إىل     

تبن٩تتُ صبمٌعتتْ مبتتازٙ أغاغتتَْ متدهتتت عتت  اٜتفاقَتتْ العامل٩َتتْ للػتتَاحْ المقاف٩َتتْ عتتا        

لي تٛكس علٓ إزاضّ مٌاق  الت٭تط٤ا  االمقتايف٩ بٱطٍقتْ م٥ػتتسامْ تػتتفَس منوتا        ، ًا1999

٩ُ بؿتكل      اٞجَا  املعاقطّ ًالقازمْ، اٞمط الصِ ٍػتسعُ ربٱتَط اغتتمماضها الػتَاح

 (.165ه 2014غلَ  )اشلَاجُ، 

١ّٝ ١ّٝ اجملتُعات احملً  :أ١ُٖٝ ايطٝاس١ يف تُٓ

ت اسبانتتتط باهتمتتتا  ًاعتبتتتاض يف الٌقتتت -كنؿتتتاط إنػتتتانُ -ت٥مظتتتٓ الػتتتَاحْ 

كبرلٍ  م  قبل العسٍس م  السً  املتقسمْ ًالنامَْ علٓ حس٫ غٌإت نظطاٵ ملتا شلتا مت  آثتاض     

٩َْ، ًالمقاف٩َْ، ًالب٩ََْٗ، ًالػَاغَْ  تنمٌٍْ علٓ طبتلف اٞقعسّ اٜقتكاز٩ٍْ، ًاٜجت٪ماع٪

بعض التسً ، ٜ غتَما   للماتمعا  ًالسً ، فوُ متمل متٌضزاٵ اقتكتازٍاٵ مومتاٵ ًأغاغتَاٵ لت     

تلك الي تفتقس إىل املتٌاز اشبتا ، حَت  أقتبمت الػتَاحْ متمتل ًظنتاٵ نػتبَاٵ مطجمتاٵ يف          

معظ  اٜقتكازٍا  املتقسمْ، مػتمٌشّ علٓ إٍطازا  مطتفعْ، ًت٥ػوٸ  يف ظٍتازّ متساخَل   

٩َْ باعتباضها أحتس املكتازض الطَٖػتْ للنقتس اٞجتنو، ًتتٌفرل فت        طم طبتلف السً  الٰػ٤َاح٪

عمل م  خٝ  تٌ َف املٍٝ  م  اٞؾدام يف هصي الكتناعْ غتٌإ بؿتكل مباؾتط أً     
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٩َْ، ًإغواموا املتعاٍس يف تٌلَتس النتاتا    مرل مباؾط، إنافْ إىل ذبػ  اًٞنا  اٜجت٪ماع٪

القٌمُ، ًجصب اٜغتمماضا ، كما تػاه  بؿكل كبرل يف إقٝح اشبلل يف املتٌاظٍ   

٩َتْ، ًزًضهتا املتعتا   يف إعتازّ تٌظٍت  التسخل        التااضٍْ ًتنم٩َْ العٝقتا    اٜقتكتاز٩ٍْ السًل

 (. 224ه 2013القٌمُ، ًتنم٩َْ منار  جسٍسّ زاخل السًلْ )مكٱفٓ، 

ًعلٓ الطم  م  كل هصي الفٌاٖس، فإن الٌاقت  ٍٛكتس علتٓ أن الػتَاحْ ؼبتمتل أن      

٩َتْ ا      ٩َتْ، ًتغتَرل أغتالَب حَتاّ     ت٥وسز البَْٗ الت٭ط٤اثَْ ًتعمتل علتٓ تتسمرل التن٥ظٳ  اٜجت٪ماع٪ حملل

 (. Myers & Others, 2011: 186الناؽ ًثقافتو  اٞقَلْ )

ن ا٠ثتتاض الػتتلبَْ للػتتَاحْ يف مٌاقتت  الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩ ٜ مفتتط منوتتا،   إًحقَقتتْ القتتٌ  

لكنوا ذبتا  إىل إزاضّ ناجمْ للػَاحْ املػتسامْ، تعمل علتٓ ظٍتازّ التتأثرلا  ا٢ػبابَتْ     

٩َتتْ ًالمقاف٩َتتْ أً     ًتتفتتازٔ التتتأث  ٩َتتْ ًاٜقتكتتاز٩ٍْ ًاٜجت٪ماع٪ رلا  الػتتلبَْ علتتٓ املتتٌاضز البَٗ

 التقلَل م  حس٩توا ًزضجْ تأثرلها.

٩َْ غَٛزِ بٝ ؾك إىل ظٍازّ  ٩َْ يف تنم٩َْ اجملتمعا  احملل إن ما تقٌ  بى التنم٩َْالٰػ٤َاح٪

٩َْ مؿاضكْ املٌارن  ًاغبطارو  يف النؿاط الػَاحُ مبا ٍععظ م  جو ٤َاح٪ ٌز التنم٩َْالٰػ

(. ًالؿتتكل ا٠تتتُ Aref& Others, 2010: 157ًذبقَتت  التنم٩َتتْ اجملتمعَتتْ الناجمتتْ ) 

٩َْالنامجْ ع  الػَاحْ .  ٌٍنح مكٌنا  التنم٩َْ اجملتمعَْ يف اجملتمعا  احملل

 

 
٩َْ اجملتمعَْ )الباح (4ؾكل )  ( جٌانب التنم



 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االضتجُاز يف ايجكاف١

 
 

102 

١ّٝ نأسد أدٚات االضتجُ َٝاس١ ايجكاف  :از يف ايتَُّساخ ايجكايّفايطِّ

٤َاحْ متت  أغتتط   الكتتناعا  العامل٩َتتْ منتتٌاٵ، كمتتا أنوتتا املكتتسض التتطَٖؼ ملتتا    تعتتس٭ الٰػتت

    ٩ُ تكػبى كمرل م  الب٥لسان النامَْ م  الع٥مٝ  اٞجنبَْ. ًالٰػ٤َاحْ مت  منظتٌض اجت٪متاع

٩َتتْ ًالػتتلٌكَْ ًاسب   هتتاض٩ٍْ ًثقتتايف٩ هتتُ حطكتتْ زٍنامَكَتتْ تتتطتبط بازبٌانتتب اٜجت٪ماع٪

ل٣نػان، مبعنٓ أنوا ضغالْ حهتاض٩ٍْ ًجػتط للتٌاقتل بت  المقافتا  ًاملعتاض  ا٢نػتانَْ        

للؿعٌب، نامجْ ع  تٱٌض اجملتمعا  ًاضتفا  املػتتٌٔ املعَؿتُ للفتطز )ضاؾتس ًغتلَمان،      

 (.4ه 2003

٤َاحْ العامل٩َتْ      فقتس اضتفت  عتسز     World Tourism Organizationًًفقتاٵ ملنظمتْ الٰػت

٩َتْ إىل     الػ٭َ  ، علتٓ  2014ملَتٌن غتاٖح ختٝ  العتا       1.135اح التصٍ  عتدلًا اسبتسًز السًل

الطم  م  اٞظمْ اٜقتكاز٩ٍْ العامل٩َْ، ًالعسٍس م  الت٬م٤ٰس٤ٍا . هصا النمٌ يف عسز الٌافسٍ  

٩َْ فقس بلغتت العاٖتسا     ملَتاض زًٜض يف العتا     1245أعقبى ظٍازّ يف اٍطازا  الٰػ٤َاحْ السًل

٤َاحْ هتتُ مكتتسض ضٖتتَؼ للعمالتتْ حَتت  بلغتتت    UNWTO, 2014)ى نفػتت (. كمتتا أن الٰػتت

 . كمتا  2011ملَتٌن ً َفتْ جسٍتسّ ختٝ  العتا        98مػاهمْ الٰػ٤َاحْ يف خل  الٌ اٖف 

٩ُ للػَاحْ ًالػفط أن قناعْ الٰػ٤َاحْ غتنمٌ مبعس   % غنٌٍاٵ 4أكس تقطٍط اجمللؼ العامل

٩ُ، ًغتتتٌفط  % متت 10  ًهتتٌ متتا ميمتتل 2022حتتٓ عتتا    ملَتتٌن  328النتتاتا ا٢مجتتالُ العتتامل

٤َاحْ القاٖمتتْ علتتٓ املنتتار    2012فٳطقتتْ عمتتل )الناتتاض،   (. ًبا٢نتتافْ إىل شلتتك فتتإن الٰػتت

٤َاحْ تنٱتٌِ            الت٭ط٤اث٩َْ ًالمقاف٩َْ هتُ قٱتا  حَتٌِ ًمتنتتتا ، حَت  أن نػتبْ عالَتْ مت  الٰػت

َاٵ ًثقاف٩َاٵ، مما ٌٍلس مبال  إٍطازٍى كبرلّ. علٓ ظٍاضّ مٌاق  الت٭ط٤ا  المقايف٩ املتمَعّ تاضؽب

٤َاحْ            ٩ُ للػتَاحْ المقاف٩َتْ أنوتا "شلتك الؿتكل مت  أؾتكا  الٰػت ًقس جإ يف املَمتاى العتامل

التتصِ ٍوتتس  إىل اكتؿتتا  املٌاقتت  التاضؽب٩َتتْ ًٍتتٛثط علَوتتا إػبابتتاٵ عتت  رطٍتت  قتتَانتوا       

متعْ ًالذلًٍح ًالبمت  عت  طبلفتا     ًاسبفا  علَوا لغاٍا  الٰػ٤َاحْ يف انتقا  ا٢نػان لل

ٝٵ يف عتسز مت  الب٥لتسان النامَتْ        ICOMOS, 2002: 22املانتُ" )  ٤َاحْ فعت (. ًدبتاًظ  الٰػت

الي متتلك ضقَساٵ م  مٌاق  الت٭تط٤ا  المقتايف٩ عاٖتس احملاقتَل العضاعَتْ املٳتسض٩ّ للمتا ، أً        

 توا الٌرنَْ.املكسض الطَٖؼ ٢ٍطازا عاٖس اٜغتدطا  املعسنُ، ًأقبمت بصلك

٩َْالقاٖمْ علٓ اغتتوٝا   ٤َاح٪ إن الٰػ٤َاحْ المقاف٩َْ أً الت٭ط٤اث٩َْ هُ إحسٔ املنتاا  الٰػ

المقتتايف٩ للماتمعتتا  يف ازبٌانتتب امللمٌغتتْ متت  الت٭تتط٤ا  ًالمقافتتْ ًاملٌاقتت          متتٌاز الت٭تتط٤ا  

َتتْ املطتبٱتتْ  الٱبَعَتتْ ًالتهتتاضٍؼ ازبغطافَتتْ املتنٌعتتْ، با٢نتتافْ إىل متتٌاز المقافتتْ اسب   
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باسبَاّ الٌَمَْ، الي أقتٱلح علتٓ تػتمَتوا بتالت٭ط٤ا  المقتايف٩ مترل املتازِ أً الت٭تط٤ا  مترل          

٤َاحْ          احملػٌؽ، الي أتَنا علتٓ شكطهتا يف احملتٌض اًٞ  مت  هتصا البمت . ًت٥كتن٩ف الٰػت

٩َتْ أً متتا تػتتمٓ أحَانتتاٵ بػتَاحْ الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩ كتتأكدل منتتا غتتَاحُ متت     حَتت   الت٭ط٤اث

٩َتْ اقتكتاز٩ٍاٵ، إش أنوتا تتطتبط مباؾتطّ بتاجملتم         ا٢غوا  املباؾط يف تنم٩َْ اجملتمعا  احملل

 ًأنؿٱتى ًمماضغاتى اسبَاتَْ الٌَمَْ. 

٤َاحْ     ًمتت  هتتصا املنٱلتت  تبنتتت العسٍتتس متت  اسبكٌمتتا  يف مجَتت  أعبتتإ العتتاأ الٰػتت

٩َْ. شلك أن ٤َاح٪ ًهُ ت٥مم٪ل  الٰػ٤َاحْ المقاف٩َْ، المقاف٩َْ كأحس أه  عناقط الػَاغا  الٰػ

% م  إمجتالُ  37( حٌالُ WTOًف  ا٢حكاَٖا  الكازضّ ع  منظمْ الٰػ٤َاحْ العامل٩َْ )

٩ُ يف العتاأ، ًهتصا           ٤َاح٪ ٩َتْ، أِ متا ٍتٌاظِ ث٥لت  إمجتالُ النؿتاط الٰػت غٌى الٰػ٤َاحْ السًل

٤َاحْ المقاف٩َتتْ أقتتبمت متت  أبتتطظ أنتتٌا  الٰػتت     ٤َاحْ. كمتتا تؿتترل هتتصي  مٛؾتتط علتتٓ أن الٰػتت

٤َاحْ المقاف٩َتتْ تنمتتٌ مبعتتس      منتٌجتتاٵ تؿتتكل حَتت  تقطٍبتتاٵ، ٪15التقتتسٍطا  إىل أن الٰػتت

٤َاحْ يف ضَٖػتتاٵ غتتَاحَاٵ  أهتت  أحتتس المقتتايف٩ الت٭تتط٤ا  ًعناقتتط مٌاقتت  ًت٥عتتس٭. العامل٩َتتْ الٰػتت

ط غتَاحُ  ٰػ٤َاحْ المقاف٩َتْ التي أنتمت الَتٌ  نؿتاراٵ ًاعتساٵ، ًمنت       ال ًضكاٖع مكٌنا 

ها  ٥ٍػوٸ  يف ظٍازّ عسز الػاٖم ، مما ٍسع  اٜقتكاز، ًٌٍفط فٳطم عمل للماتمعتا   

٩َْ املنؿٌزّ )اشلَاجُ،  ٩َْ، ًإحسا  التنم٩َْ اٜجت٪ماع٪  (.19ه 2014احملل

 :احملٛز ايجايح: االضتجُازيف ايتَُّساخ ايجكايّف

م  غَاغا  ًمبازٙ اسبفتا    ؼبتل مٌنٌ  اٜغتمماض يف الت٭ط٤ا  المقايف٩ حَعاٵ موماٵ

٩َاحَْ           علٓ الت٭ط٤ا ، مت  ختٝ  إعتازّ اغتتمماض املبتانُ ًاملكٌنتا  الت٭ط٤اثَتْ كمؿتاضٍ  غت

ًثقاف٩َتتْ، تعكتتؼ اٞقتتالْ، ًاشلٌٍتتْ الت٭ط٤اثَتتْ، ًتلتتو احتَاجتتا  الػتتاٖم ، ًت٥ػتتوٸ  يف   

ذبطٍتتتك اٜقتكتتتاز، ًتعمتتتل علتتتٓ ذبػتتت  مػتتتتٌٍا  املعَؿتتتْ، ًإػبتتتاز فٳتتتطم عمتتتل         

٩َْ. ل  لماتمعا  احملل

إن تٌ َف املبانُ الت٭ط٤اثَْ، ًاغتمماضها غَاحَاٵ بوس  تعظَ  اٜغتفازّ اٜقتكاز٩ٍْ 

ٝٵ عت  ضفت  املػتتٌٔ املعَؿتُ للػتكان      –م  الت٭ط٤ا  مت  ؾتأنى    أن ٍتٛزِ إىل ضفت     -فهت

التتٌعُ البَٗتتُ، ًتنتتامُ ضمبتتْ الػتتكان يف تتتٌفرل اسبماٍتتْ ًاسبفتتا  علتتٓ الت٭تتط٤ا  التتصِ     

بح ٥ٍممتتل املتتٌضز التتصِ ٍقتتٌ  علَتتى نؿتتارو  اٜقتكتتازِ، عتت  رطٍتت  تٌ َتتف الت٭تتط٤ا      أقتت

 الٌ اٖف شا  الٱاب  التااضِ.يف ًاغتمماضي يف عسّ صباٜ  ثقاف٩َْ ًغَاحَْ ً
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٥ًٍعس٭ اٜغتمماض يف الت٭ط٤ا  المقتايف٩ أحتس أغتالَب ذبٌٍتل املٌاقت  الت٭ط٤اثَتْ مت  ًنتعوا         

ٌاضز، ًا٢نفاى اسبكٌمُ إىل منار  ت٥ممل مكسض زختل،  الطاه  كمنار  اغتنعا  للم

ًمػاهمْ يف الناتا القٌمُ، با٢نافْ إىل كٌنى ٥ٍممل أحس أغالَب اسبفا  علٓ املبتانُ  

ًاملنار  الت٭ط٤اثَْ متهمناٵ الب٥عس اٜقتكازِ م  خٝ  اغتدسا  املبانُ الت٭ط٤اثَْ يف ً اٖف 

٩َ  ًضفت  مػتتٌاه  املعَؿتُ.       مؿكٝجسٍسّ، ًالب٥عس اٜجتماعُ حبٰل  الػكان احمللت

 ًتوس  عملَْ اغتمماض الت٭ط٤ا  المقايف٩ إىله

 ًهاطها.املكٌنا  الت٭ط٤اثَْ اسبَلٌلْ زًن إهما   -

٩َْ للماتمعا  -  .احملافظْ علٓ اغتمطاضٍْ اشلٌٍْ الت٭ط٤اث

٩َتتْ، ًالعناٍتتْ بوتت - ا، اٜغتتتفازّ متت  العاٖتتس املتتازِ يف قتتَانْ املعتتاأ الت٭ط٤اث

 .ًجعلوا علٓ قلْ باسبَاّ، ًضبط املانُ باسبانط عنس فتموا للاموٌض

- ٩ُ  .إػباز فطم عمل جسٍسّ لفٗا  اجملتم  احملل

إحَإ اسبتط  ًالكتناعا  التقلَسٍتْ، ًالت٭تط٤ا  مترل املتازِ التصِ كتان          -

ْ٩َ  .غاٖساٵ يف املسن الت٭ط٤اث

 املٌاقت   اٜغتفازّ م  الػَاحْ كٌغتَلْ لتفعَتل النؿتاط اٜقتكتازِ يف     -

  .الت٭ط٤اثَْ

٩ٍْ للماتمتتت    - اٜغتتتتمماض يف مؿتتتاضٍ  مػتتتتسامْ تعتتتٌز بالفاٖتتتسّ اٜقتكتتتاز

٩ُ  .احملل

ظٍتتازّ تؿتتغَل اشبتتسما  املػتتانسّ، ممتتله الفنتتازى، الؿتتق  املفطًؾتتْ،         -

 .املٱاع ، النقل

 األْػط١ االضتجُاز١ٜ يف َٛاقع ايتَُّساخ ايجكايّف:

لتتَؼ هتتسفاٵ حبتتس شاتتتى فمػتتب، بتتل ٍتعتتسٔ شلتتك إن اغتتتمماض مٌاقتت  الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩ 

لغطض توَٗتوا حتٓ تكتٌن مٖٝمتْ ٢قامتْ العسٍتس مت  اٞنؿتٱْ اٜغتتمماضٍْ التي ٍتعزاز          

الٱلتتتب علتتتٓ منتااتوتتتا ًالطمبتتتْ يف مؿتتتاهستوا، ًعلتتتٓ هتتتصا اٞغتتتاؽ فتتتإن اٜنؿتتتٱْ       

لتتٓ قتتَانْ  ت  معاًلتوتتا يف مٌاقتت  الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩ ٍنبغتتُ أن تعمتتل ع    تتتاٜغتتتمماضٍْ التتي  

الصاكطّ الٌرنَْ ًتٌثَ  اشلٌٍْ ًتقسٍ  نؿتارا  ثقاف٩َتْ تػتاعس علتٓ تؿتاَ  الػتَاحْ،       

 ًاسبفا  علٓ املٌاضز الت٭ط٤اثَْ.
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إن تٌ َف املبانُ الت٭ط٤اثَْ، ًاغتمماضها غَاحَاٵ بوس  تعظَ  اٜغتفازّ اٜقتكاز٩ٍْ 

ٝٵ عت  ضفت  املػتتٌٔ املعَؿتُ للػتك      –م  الت٭ط٤ا  مت  ؾتأنى    أن ٍتٛزِ إىل ضفت     -انفهت

الٌعُ البَٗتُ، ًتنتامُ ضمبتْ الػتكان يف تتٌفرل اسبماٍتْ ًاسبفتا  علتٓ املبتانُ الت٭ط٤اثَتْ           

التتي أقتتبمت ت٥ممتتل املتتٌضز التتصِ ٍقتتٌ  علَتتى نؿتتارو  اٜقتكتتازِ، ًتؿتتمل اٞنؿتتٱْ           

٩ُ اجملاٜ  ا٠تَْه اٜغتمماضٍْ  ًعملَْ التٌ َف الػَاح

٩ُ، املؿتتتطًعا  شا  الٱتتتاب  التاتتتاضِ،  - ًتتهتتتم هفنازى شا  رتتتاب  ت٭ط٤اثتتتُ ضبلتتت

مقاهُ، ًكافذلٍا ، ًمٱاع  ت٭ط٤اثَْ، مطاكع بَ  التمف، املنتاا  الَسًٍْ، 

 ًمعاًلْ اٞعما  اسبطفَْ، اسبماما .

املتاحف الٌرنَْ، املكتبا  الت٭ط٤اثَْ،  املؿطًعا  المقاف٩َْ، ًالتعلَمَْ، ًتؿمله -

لَ  اسبط  الَسًٍْ الت٭ط٤اثَْ، معاهتس تعلتَ    املطاكع المقاف٩َْ، مؿامل، ًًضف تع

اشبتتط العطبتتُ، مطاكتتع الفنتتٌن التٱبَقَتتْ، ًالتؿتتكَلَْ، ًاملطاغتت  اسبٳتتطّ،       

املعاضض الفنَْ، ًالع٥خط٥فَْ، قاعتا  عتطًض ذبتٌِ متٛثطا  ًعتطًض بالكتٌ        

ًالكتتتٌضّ، إقامتتتْ املعتتتاضض ًاملتتتٛمتطا  ًاملطاكتتتع المقاف٩َتتتْ ًالفتتتطى املػتتتطحَْ  

   الٱاب  الت٭ط٤اثُ.ًاملٌغَقَْ شا

تٌ َتتف الػتتاحا  ًاٞمتتاك    الٌ تتاٖف العامتتْ شا  الٱتتاب  التتٌرين، ًتؿتتمله   -

العامتتْ يف املتتسن الت٭ط٤اثَتتْ يف مناغتتبا  اٞعَتتاز الٌرنَتتْ، ًاملوطجانتتا  المقاف٩َتتْ،  

ًاٞنؿتتتٱْ املكتتتاحبْ ملعاًلتتتْ الفنتتتٌن ًاٞلعتتتاب الؿتتتعبَْ، ًاٞنؿتتتٱْ الذلفَوَتتتْ   

 (.157ه 2014)اشلَاجُ، 

 ُأُضظ َٚعاٜري االضتجُاز يف ايتَُّساخ ايجكايّف:

إن اٜهتما  مبٝمح الت٭ط٤ا  المقايف٩ ًؾكلى ًرابعى ًمجالى، لَؼ تطفاٵ كمالَاٵ يف 

        ٩ِ حَتتتاّ الَتتتٌ ، ًإمنتتتا هتتتٌ حالتتتْ فٱطٍتتتْ حهتتتاض٩ٍْ تتتتٝظ  مػتتتتٌٍا  التٱتتتٌض اسبهتتتاض

ٍرل ًأٳغ٥تؼ فنَتْ، ًعلم٩َتْ    أن تطتبط عملَْ اٜغتتمماض مبعتا   س٬ب٥ للماتمعا ت ًشلصا كان ٜ

٢زضاا القَ  اسبهاض٩ٍْ مبا ٍهم  تٱٌض احملافظْ علٓ الت٭تط٤ا ، ًتنم٩َتْ اجملتمعتا  التي     

 ٍتٌاجس فَوا.

ًم  ًاق  الٰسضاغا  الػابقْ يف هصا اجملا ، ًيف نٌٕ ما أؾاض  إلَى بعض املٌاثَ  

  اغتتنباط بعتض الؿتطًط    السًل٩َْ، ًاملٛمتطا  العلم٩َْ الي اهتمت بوتصا الؿتأن، ميكت   
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ًاملعاٍرل العلمَْ ًالفنَْ املٱلٌبْ لعملَْ اٜغتمماض يف ازبٌانب الت٭ط٤اث٩َْ، م  أجل الٌقتٌ   

٩َتْ،        إىل أضقٓ مػتٌٍا  اٞزإ فَما ٍتعل  حبماٍتْ الت٭تط٤ا  المقتايف٩ ًتنم٩َتْ اجملتمعتا  احملل

٩َاحُ تػتتتوٌِ   ًتلبَتتْ احتَاجتتا  الػتتاٖم ، ًجعتتل املٌاقتت  الت٭ط٤اثَتتْ مطاكتت     ع جتتصب غتت

 أعسازاٵ كبرلّ م  الػ٩َاح ًالعًاض ًالي ميك  إػباظها يف ا٠تُه

نطًضّ ًن  خٱْ لتٌ َف املٌاضز الت٭ط٤اثَتْ ًاغتتمماضها، حبَت  ت٥طاعتُ التٌظٍت        -

 املتٌاظن زاخل املسن ًاملٌاق  الت٭ط٤اثَْ.

قذلحتْ مت  التكتٌٍ     عنس اغتمماض املبانُ الت٭ط٤اثَْ ٍنبغُ عس  تعتاضض الٌ َفتْ امل   -

 امل٪ع٦ماضِ للمبنٓ الت٭ط٤اثُ بقسض ا٢مكان.

أن تهتتتتم  عملَتتتتْ اٜغتتتتتمماضًالٌ َفْ املقذلحتتتتْ اغتتتتتمطاض عملَتتتتا  الكتتتتَانْ     -

 (.943ه 2010ًاحملافظْ السًضٍْ علٓ املبنٓ أً املٌضز الت٭ط٤اثُ )مكٱفٓ، 

-  ٌ  َفتْ ازبسٍتسّ   أن تتٌاف  ا٢نافا  ا٢نؿاَْٖ الي تتٱلبوا عملَْ اٜغتتمماض ًال

 ًتنػا  م  الٱاب  امل٪ع٦ماضِ ًالقسٍ  للمبنٓ الت٭ط٤اثُ.

٩َتتْ   - ٜٷ تتعتتاضض الٌ َفتتْ اٜغتتتمماضٍْ املقذلحتتْ متت  التكتتٌٍ  العتتا  للبَٗتتْ الع٥م٦ط٤ان أ

 احملَٱْ.

أن تقٌ  عملَْ اٜغتمماض يف املٌاضز الت٭ط٤اثَْ علٓ ذبقَ  عاٖس اجتمتاعُ أً ثقتايف٩    -

نٱقْ الت٭ط٤اثَْ حبَ  تكبح املنٱقْ م٥نتاْ ٜ مػتولكْ أً اقتكازِ لػاكين امل

 (.943ه 2010للمٌاضز املالَْ )مكٱفٓ، 

 أن تكٌن البَْٗ الت٭ط٤اثَْ حباجْ إىل هصي املؿطًعا  اٜغتمماضٍْ. -

ٜٷ ٍذلتب علٓ الٌ َفْ ازبسٍسّ الهغط املتعاٍس علٓ البَْٗ الت٭ط٤اثَتْ بكتفْ    - ػبب أ

 زاٖمْ.

ٜٷ تكتتٌن الٌ تتاٖف - ازبسٍتتسّ شا  متٱلبتتا  تقنَتتْ خاقتتْ ٜ تتتتٕٝ  متت  الٌاقتت     أ

 املازِ ًالت٭ط٤اثُ.

عس  تؿٌٍى املظوط العا  اٞقلُ للمٌق  ًمٝضبتى التاضؽبَتْ التي ػبتب إبطاظهتا       -

 ًتأكَسها ًعس  ا٢خٝ  بوا.

اسبفا  علٓ الٱٳط٭ظ امل٪ع٦ماضٍْ الػاٖسّت حفا اٵ علتٓ غتٝمْ التصًى ًالٱتاب  العتا        -

 ًاٞحَإ الت٭ط٤اثَْ. لٟماك 
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 اآلثاز املرتتب١ ع٢ً اضتجُاز ايتَُّساخ ايجكايّف:

إن عملَْ اغتمماض الت٭ط٤ا  المقايف٩ ًما ٍطافقوا م  إزخا  فعالَا  جسٍتسّ، ٜبتس ًأن   

ٍكاحبوا صبمٌعْ م  ا٠ثاض ا٢ػبابَْ ًالػلبَْ أحَاناٵ، مما ػبعل م  تقََ  آثاضهتا علتٓ   

(، ًميكت  تلدتَل   134ه 2001عتا  أمتطاٵ نػتبَاٵ )قنتسقاُ،     مكٌنا  الت٭تط٤ا  بؿتكل   

٩َْ ًاٜقتكاز٩ٍْ ًالب٩ََْٜٗغتمماض الت٭ط٤ا  المقايف٩ با٠  تُها٠ثاض ا٢ػبابَْ اٜجت٪ماع٪

 ٍػاعس يف اسبفا  علٓ البَْٗ اسبهطٍْ ًالٱاب  املمَع للمسن الت٭ط٤اثَْ. -

مبتانُ يف املتسن الت٭ط٤اثَتْ مت      ٍػو  يف احملافظتْ علتٓ القَمتْ الفنَتْ ًالتاضؽبَتْ لل      -

ثتطًّ قٌمَتْ،    ٥ٍعتس٭ خٝ  تطمَموا ًدبسٍسها ًتأهَلوا ًإعتازّ تٌ َفوتا، ًهتٌ متا     

 م  اٜقتكاز الٌرين. اٵًجعٕ

٩َ  علتتٓ البقتتإ فَوتتا،     - ذبػت  حالتتْ املٌاقتت  الت٭ط٤اثَتْ ممتتا ٍؿتتا  الػتتكان احمللت

زضاكو  بأهمَْ املبتانُ  نتَاْ ذبسٍ  البنَْ التمتَْ ًاشبسمَْ، ًظٍازّ ًعَو  ًإ

إضثاٵ حهاض٩ٍاٵ ػبتب احملافظتْ علَوتا. ًاحتكتاكو  مت  مجوتٌض        بٌقفواالت٭ط٤اثَْ 

 الػَاح ًالعًاض ًالتعط  علٓ عازا  ًأغالَب حَاّ جسٍسّ.

ذبتتسٍ  ؾتتبكْ البنَتتْ التمتَتتْ ًاشبتتسما  العامتتْ يف املٌاقتت  الت٭ط٤اثَتتْ كنتَاتتْ    -

 ماض.حتمَْ ملتٱلبا  إعازّ التأهَل ًاٜغتم

تقٌٍتتْ اٞزإ اٜقتكتتازِ للمتتسن الت٭ط٤اثَتتْ، ًذبػتت  ًاقعوتتا اٜقتكتتازِ ًتنؿتتَط  -

حطكتتْ التاتتاضّ ًالتػتتٌٍ ، ًالتتتدلل متت  هامؿتتَتوا التتي فطنتتتوا اسبساثتتْ        

 ًالعٌملْ.

إن اٜغتمماض الػَاحُ زاخل املٌاق  الت٭ط٤اثَْ هتٌ اغتتمماض مهتمٌن التطبح يف  تل متا       

تمط يف عسز الػَاح ًالعًاض الصٍ  ٍتسفقٌن علَوا، كما أن مػ تؿوسي تلك املسن م  تنا ٹ

اٜغتمماض زاخل املٌاق  الت٭ط٤اثَْ ٜ ؼبتتا  إىل ضًٚؽ أمتٌا  نتدمْ مقاضنتْ باٜغتتمماضا       

 (.125ه 2001اٞخطٔ، إنافْ إىل التٌفرل يف تكالَف ا٢نؿإ )قنسقاُ، 

٩ُ، ًخلتت   - فتتطم عمتتل جسٍتتسّ ذبػتت  املػتتتٌٔ املعَؿتتُ لٟفتتطاز ًاجملتمتت  احمللتت

٩َْ، ًامتكتتام البٱالتتْ ًضباضبتتْ    ٤َاح٪ للػتتكان زاختتل املنؿتتآ  اٜغتتتمماضٍْ الٰػتت

.ْ٩َ  الفقط يف أًغاط اجملتمعا  احملل

٩َْ يف النظطّ إىل التعامل مت  الػتاٖح ًالعاٖتط بٱطٍقتْ      - إحسا  التمٌٜ  اٜجت٪ماع٪
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٩َْ ًالمقاف٩َْ ًعازا  اجملتمعا   ٩َْ ًتقالَتسها  ذباف  علٓ اٞمناط اٜجت٪ماع٪ احملل

 ًت٭ط٤اثوا.

خل  اغتمماضا  مٌاظٍتْ تتٱلبوتا حطكتْ القتسً  الػتَاحُ يف املسٍنتْ عت  رطٍت           -

تؿتتاَ  الكتتناعا  التقلَسٍتتْ ًاسبتتط  الَسًٍتتْ، ًتأمَنوتتا للػتتَاح ًالعاٖتتطٍ  يف  

 املسن الت٭ط٤اثَْ.

ٜٵ متت  الكتتناعا  امللٌثتتْ     - ًاملهتتطّ إزختتا  قتتناعْ نظَفتتْ إىل املٌاقتت  الت٭ط٤اثَتتْ بتتس

 بالبَْٗ الت٭ط٤اثَْ.

 الت٭ط٤اثَْ ًنمان زميٌمتوا ًاغتمطاضٍْ اسبَاّ فَوا. إحَإ املٌاق  -

ػبابَتتْ املتعا متتْ للمؿتتطًعا  اٜغتتتمماضٍْ يف املٌاقتت      ًعلتتٓ التتطم  متت  ا٠ثتتاض ا٢   

الت٭ط٤اثَْ، ًالي ٜبس م  العمل علٓ تأكَسها، ًتععٍعها، إٜ أن هنتاا بعهتاٵ مت  ا٠ثتاض     

ْ الي تتعاضض م  خكٌقَا  الػكان احملل٩َ  ًتععا ضاحتو ، ممتا ٍتنا  عنتى    َبلالػ

يف بعض اٞحَان قساما  مباؾتطّ بت  الػتكان ًاملػتتممطٍ  مت  جوتْ ًبت  الػتكان         

ًالػَاح م  جوْ أخطٔ.كما قس ٍتنا  عت  عملَتْ اٜغتتمماض ظٍتازّ الكمافتْ الػتكانَْ        

زٍتاز الهتغط علتٓ ختسماتوا ًمطافقوتا العامتْ.       ًالتكسؽ الػَاحُ يف املسن الت٭ط٤اثَتْ ًاظ 

اٞمتتتط التتتصِ ٍنبغتتتُ معازبتوتتتا، ًتٝفَوتتتا متتت  ختتتٝ  انتوتتتا  غَاغتتتْ إزاضّ التتتتأثرلا          

 .ْ٩َ ٤َاح٪ ٩َْ النامجْ ع  التنم٩َْالٰػ ٩َْ، ًالمقاف٩َْ، ًالبَٗ  اٜقتكاز٩ٍْ، ًاٜجت٪ماع٪

 :دٚز ايكطاع اخلاف يف اضتجُاز ايتَُّساخ ايجكايّف

٩َتْ يف مٌاقت  الت٭تط٤ا      ٥ٍػوٸ  ال قٱا  اشبام، بؿكل كبرل يف ذبقَت  التنم

المقتتتايف٩، متتت  ختتتٝ  تأهَتتتل ًإعتتتازّ اغتتتتدسا  العسٍتتتس متتت  املبتتتانُ الت٭ط٤اثَتتتْ،    

ًذبٌٍلوا إىل مٌاق  اغتمماضٍْ، ًتنمَتوا بؿكل مػتسا  ؼباف  علتٓ بقاٖوتا،   

٧ٕ ٞنؿٱْ متنٌعْ م  املنتاا ٩َْ.ًػبعلوا مكسضاٵ لفطم العمل، ًًعا ٤َاح٪    الٰػ

٩َتتْ يف مٌاقتت  الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩،        ٥ٍمم٪تتل القٱتتا  اشبتتام ضبتتٌض عملَتتْ التنم ً

ًٍلعتتتب التتتسًض اٞغتتتاؽ يف إظباحوتتتا، فوتتتٌ الؿتتتطٍك الفاعتتتل يف ذبطٍتتتك عملَتتتْ 

اٜغتتتتتمماض، نتَاتتتتْ التتتتسًض التتتتطَٖؼ التتتتصِ ٍهتتتتٱل  بتتتتى يف إقامتتتتْ املنؿتتتتآ         

٩َتتتْ، اٜغتتتتمماضٍْ، ًمتتتا ت٥ػتتتوٸ  بتتتى يف مجَتتت  النتتتٌاحُ ا  ٩ٍْ، ًاٜجت٪ماع٪ ٜقتكتتتاز

٩َتتتْ علتتتٓ ًجتتتى          ٩َتتتْ للسًلتتتْ بؿتتتكل عتتتا ، ًاجملتمعتتتا  احملل ٩َتتتْ، ًالبَٗ ًالمقاف

 (.185ه 2014اشبكٌم)اشلَاجُ، 
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٩َْ ٍعتمتتتس  ٤َاح٪ إن ظبتتتاح القٱتتتا  اشبتتتام يف اٜغتتتتمماض يف املؿتتتطًعا  الٰػتتت

بكتتٌضّ ضَٖػتتْ علتتٓ تكامتتل اٞزًاض متت  املٛغػتتا  اسبكٌمَتتْ، فتتسًض القٱتتا   

ٝٵ للتتسًض اسبكتتٌمُ التتصِ ٍقتت  علتتٓ عاتقتتى القَتتا  بتتبعض     اشبتت ٥ٍعتتس٭ مكمتت ام 

٩َْ يف املٌاق  الت٭ط٤اثَْ. ٤َاح٪ ٩َْالٰػ  اشبٱٌا  ٢ظباح عملَْ التنم

٩َْ يف مٌاقت          ٤َاح٪ ٩َْالٰػت لقس تعاٍتس  أهم٩َتْ القٱتا  اشبتام يف ذبقَت  التنم

      ٜ ٩ُ مبتتتا ؼبقتتت  ا ضتقتتتإ مبػتتتتٌٔ   الت٭تتتط٤ا  المقتتتايف٩، ًتٱتتتٌٍط القٱتتتا  الػتتتَاح

٩َْت نظطاٵ ملا ٍتمت  بى مت  الكفتإّ    ٤َاح٪ اشبسما ، ًتنٌٍ  الدلاما ًاٞنؿٱْ الٰػ

ا٢زاضٍْ ًاملالَتْ ًاشبتدلّ الٌاغتعْ يف اجملتاٜ  اٜغتتمماضٍْ. ًٍتممتل زًض القٱتا         

 اشبام يف اٞعما  اٜغتمماضٍْ ا٠تَْه

-     ،٩ُ ًالتتي تؿتتمل   تتتٌفرل البنَتتْ الٝظمتتْ لتنمَتتْ ًتٱتتٌٍط القٱتتا  الػتتَاح

٩َْ )الفنتازى   ٤َاح٪ ٩َْالٰػ  –املٱتاع    -املنؿآ ، ًاشبسما  املٱلٌبْ للتنم

٩َْ ًاشبسمَْ(، ًاملتٌافقْ م  مبازٙ الػتَاحْ   –املقاهُ  ٤َاح٪ املطاف  الٰػ

 املػتسامْ.

- .ْ٩َ ٤َاح٪  متٌٍل ًزع  املؿطًعا  الٰػ

-     ْ ٩َ ٤َاح٪ ، متت  ختتٝ   ظٍتتازّ ا٢نتاجَتتْ، ًالقتتسضّ التنافػتتَْ للمنؿتتآ  الٰػتت

العمتتتتل علتتتتٓ تٱتتتتٌٍط منتاتتتتا  ت٭ط٤اثَتتتتْ ًغتتتتَاحَْ منافػتتتتْ، ًمٖٝمتتتتْ     

٩َْ املػتسامْ. ٤َاح٪ ٩َْالٰػ  للتنم

٩َتْ قتسضاتوا للعمتل      - املػاهمْ يف إعساز، ًتٱٌٍط الكٌازض الٌرنَتْ، ًتنم

٩َْ ًالت٭ط٤اثَْ. ٤َاح٪  يف الٌ اٖف الٰػ

٩َْ يف املنتتتتا  - ٤َاح٪ ر  الت٭ط٤اثَتتتتْ، تٌظٍتتتت  اٜغتتتتتمماضا ، ًاملؿتتتتطًعا  الٰػتتتت

٩َْ، متت  الذلكَتتع  ٤َاح٪ ًاٜغتتتفازّ متت  مجَتت  ا٢مكانتتا  ًاملقٌمتتا  الٰػتت

.٩ُ  علٓ منار  ازبصب الػَاح

٩َْ املػتتتسامْ للٌقتتٌ  إىل عتتسز أكتتدل متت        - ٤َاح٪ تػتتٌٍ  املؿتتطًعا  الٰػتت

 ازبموٌض املػتوس .

٩ُ بأهم٩َتتْ اسبفتتا  علتتٓ املٌاقتت  الت٭ط٤اثَتتْ، ًالعمتتل     -  تٌعَتتْ اجملتمتت  احمللتت

.ْ٩َ ٤َاح٪ ٩َْالٰػ  علٓ إؾطاا اجملتم  يف عملَْ التنم
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٩َْ يف املٌاقتت   - ٤َاح٪ ٩ٍْ للمؿتتطًعا  الٰػتت إعتتساز زضاغتتا  ازبتتسًٔ اٜقتكتتاز

 الت٭ط٤اثَْ.

 زضاغْ ًتقََ  اٞثط البَُٗ للمؿطًعا  اٜغتمماضٍْ يف املنار  الت٭ط٤اثَْ. -

١ّٝاالضرتاتٝذ١ٝ املكرتس١ الضتجُاز ايتَُّساخ ايجكايّف يف  َٝاِس ١ّٝايطِّ  :ايتُٓ

يف إراض اٜهتما  املتعاٍس بالت٭ط٤ا  المقايف٩، ًنطًضّ اسبفا  علَى، ًلكُ تتتمك   

املٌاق  الت٭ط٤اثَْ م  تأزٍْ زًضها الفاعل يف تنؿَط الب٥عس الػَاحُ ًالمقايف٩ ًاٜقتكتازِ،  

 ٝ قتتاٵ متت  الظتتطً  ًإمكانَتتْ إثتتطإ دبطبتتْ املعاٍؿتتْ ا٢نػتتانَْ للػتتَاح متت  الت٭تتط٤ا ، ًانٱ

الطاهنتتْ، فتتإن اٜغتتذلاتَاَْ املقذلحتتْ ٜغتتتمماض الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩ غتتَاحَاٵ، ًمتت  ختتٝ          

أهسافوا ًأبعازها ًضباًضهايف ذبقَ  تنم٩َْ غتَاح٩َْ م٥ػتتسامْ ًتععٍتع النتٌاحُ المقاف٩َتْ      

٩َْ، تػعٓ إىل اسبفا  علٓ املٌاضز الت٭ط٤اثَْ، ًفتح آفاى اغتتمم  اضٍْ تػتو   ًالقَ  اٜجت٪ماع٪

٩َتْ، ًشلتك يف ضباًلتْ ملعازبتْ الٌنت  التطاه  للت٭تط٤ا            يف إنعاف اقتكتاز اجملتمعتا  احملل

 المقايف٩ ًتنمَتى ثقاف٩َاٵ ًغَاحَاٵ.

 أٖداف االضرتاتٝذ١ٝ املكرتس١:

٩َتتتتتْ ؾتتتتتاملْ،       توتتتتتس  اٜغتتتتتذلاتَاَْ التنمٌٍتتتتتْ املقذلحتتتتتْ إىل ذبقَتتتتت  تنم

ًفتح آفاى اغتتمماضٍْ تػتو  يف إنعتاف    ًمتكاملْ، ًمػتسامْ للت٭ط٤ا  المقايف٩، 

٩َتتْ، ًشلتتك يف ضباًلتتْ ملعازبتتْ الٌنتت  التتطاه  للت٭تتط٤ا      اقتكتتاز اجملتمعتتا  احملل

٩َتتتتاٵ ًغتتتتَاحَاٵ. ًهنالتتتتك صبمٌعتتتتْ متتتت  اٞهتتتتسا  التتتتي تػتتتتعٓ         ًتنمَتتتتتى ثقاف

 اٜغذلاتَاَْ املقذلحْ إىل ذبقَقوا، ًهُ كا٠تُه

٩ُ، ًظٍازّ السخل -  م  العمٝ  اٞجنبَْ.  املػاهمْ يف الناتا احملل

 ضف  املػتٌٔ املعَؿُ للػكان، ًتٌفرل املعٍس م  فطم العمل. -

٩َْ الي ؼبتاجوا الػكان ًالعًاض. املؿطًعا إقامْ  - ٤َاح٪  اشبسمَْ ًالٰػ

- .ْ٩َ ٤َاح٪ ٩َْالٰػ ٩َ  يف التنم  إؾطاا الػكان احملل

 نؿط الٌعُ بأهم٩َْ احملافظْ علٓ الت٭ط٤ا  المقايف٩. -

 كان بالنتاٖا ًا٠ثاض ا٢ػبابَْ للت٭ط٤ا  المقايف٩ ًاغتمماضي.تٌعَْ الػ -

 اسبفا  علٓ عازا  ًتقالَس اجملتمعا . -

 احملافظْ علٓ البَْٗ، ًاٜضتقإ بوا، ًمن  تسهٌضها. -
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 املبادئ ايعا١َ يالضرتاتٝذ١ٝ املكرتس١:

ازٙ تنٱل  اٜغذلاتَاَْ املقذلحْ ٜغتمماض الت٭ط٤ا  المقايف٩ م  عسز٫ م  املبت 

العامتتْ التتي ت٥عتتس٭ مطتكتتعا  أغاغتتَْ ػبتتب أن تػتتتنس علَوتتا عملَتتْ اٜغتتتمماض    

٩ُت ًشلتتك متت  أجتتل ذبقَتت  اٞهتتسا  املطجتتٌّ، ًتتممتتل هتتصي      ًالتٌ َتتف الػتتَاح

 املبازٙ يف ا٠تُه

٩َْ املػتسامْ ملٌاضز الت٭تط٤ا  المقتايف٩، ًقتٌن ًمحاٍتْ املتٌاضز       - نمان التنم

 الت٭ط٤اثَْ.

 ب  القٱاع  العا  ًاشبام يف عملَْ اٜغتمماض. الؿطاكْ الفع٩الْ -

٩ُ، ًإؾتتطاا الػتتكان يف      - ٩َتتْ اجملتمتت  احمللتت التٌفَتت  بتت  الطحبَتتْ، ًتنم

 اٞنؿٱْاٜغتمماضٍْ، ًاسبفا  علٓ الت٭ط٤ا .

- .٩ُ  مطاعاّ القَ ، ًالعازا ، ًالتقالَساشباقْ باجملتم  احملل

٩َْ، ًمتٱل - ٩َ .التنام  ًاٜنػاا  ب  متٱلبا  التنم  با  الػكان احملل

٩َْ إىل املٌاق  الت٭ط٤اثَْ. - ٤َاح٪  جصب املعٍس م  املػتممطٍ ،ًاسبطكْالٰػ

 أبعاد ٚذلاٚز االضرتاتٝذ١ٝ املكرتس١:

تعتمس اٜغذلاتَاَْ املقذلحْ علٓ عسز٫ م  اٞبعاز املدتلفْ شا  الكلْ الي 

٩َتتتْ غتتتَاحَْ   تهتتتم  ظبتتتاح عملَتتتْ اٜغتتتتمماض يف املٌاقتتت  الت٭ط٤اثَتتتْ،ًذبقَ      تنم

 مػتسامْ، ًالي ميك  تٌنَموا با٠تُه

- .ْ٩َ ٩َْ ًالبَٗ  اٞبعاز الع٥م٦ط٤ان

- .ْ٩َ ٩َْ ًالمقاف  اٞبعاز اٜجت٪ماع٪

 اٞبعاز التنظَمَْ ًالقانٌنَْ. -

- .ْ٩ٍ  اٞبعاز اٜقتكاز

- .ْ٩َ ٤َاح٪  اٞبعاز الٰػ

 الٌعُ اجملتمعُ ًاملؿاضكْ الؿعبَْ. -
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 اتَاَْ املقذلحْ )الباح (( أبعاز ًضباًض اٜغذل5ؾكل )

:١ّٝ ١ّٝ ٚايب٦ٝ َُِساْ  األبعاد ايُع

احملافظْ علٓ الٱتاب  التتاضؽبُ ًالت٭ط٤اثتُ للمٌاقت  الت٭ط٤اثَتْ عنتس القَتا          -

بعملَا  الذلمَ ، ًالكَانْ، ًإعتازّ اٜغتتدسا ، ًاٜلتتعا  بالؿتطًط،     

 ًاملعاٍرل اشباقْ.

٩َتتْ، ًإظالتتْ امل  - دلفتتا ، ًاغتتتمسا  إزاضّ اٜهتمتتا  بتتدلاما النظافتتْ البَٗ

 طبتكْ بالنظافْ.

احملافظتتْ علتتٓ البَٗتتْ، ًالتقلَتتل متت  التتتأثرلا  الػتتلبَْ )تلتتٌ  اشلتتٌإ،      -

مكتتازض الهٌنتتإ، القمامتتْ( علتتٓ النػتتَا اسبهتتطِ يف مٌاقتت  الت٭تتط٤ا   

 المقايف٩.

( حبَتتت  ٜ تتتتٛزِ اسبطكتتتْ  Capacityاٜهتمتتتا  بالقتتتسضّ اٜغتتتتَعابَْ )  -

٩َْ الكمَفْ  ٤َاح٪  ( إىل تسهٌض املٌاضز الت٭ط٤اثَْ.Mass Tourism)الٰػ

( EIAمطاعاّ التدٱَط البَُٗ، م  خٝ  زضاغتْ ًتقَتَ  اٞثتط البَٗتُ )     -

Environmental Impact Assessment  ،ٍْللمؿتتتطًعا  اٜغتتتتمماض

٩َْ الهطًضٍْ، ًمعازبْ ا٠ثاض الػلبَْ املتٌقعْ.  ًأعما  التنم
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 َْٗ الت٭ط٤اثَْ.إظالْ املو  ًالكناعا  املهطّ بالب -

ربٱَط اسبطكْ املطًضٍْ، م  خٝ  تٱٌٍط منظٌمتْ املتطًض، مت  تتأم       -

 مٌاقف كافَْ للػَاضا .

إعازّ ربٱَط مػاضا  املطكبتا  زاختل املٌاقت  الت٭ط٤اثَتْ، ًتتطا بعتض        -

الٱطقتتا  مفتٌحتتْ كمػتتاضا  غتتَاحَْ فقتتط ًمنتتار  جاشبتتْ بكتتطٍاٵ،     

٩َاح ًالعًاض حَ  متط علٓ  أه  ًأبطظ املعاأ الت٭ط٤اثَْ. ٍػذلؾس بوا الػ

ذبػ  جتٌزّ ًكفتإّ ختسما  البنَتْ التمتَتْ اسبالَتْ ًتٌغتَ  راقتوتا          -

.ْ٩َ ٤َاح٪ ٩َْالٰػ  اٜغتَعابَْ، مبا ؼبق  متٱلبا  التنم

إنؿتتتإ نفتتت  ختتتسمُ خطغتتتانُ للبنَتتتْ التمتَتتتْ ذبتتتت اٞضض يف املٌاقتتت       -

ْ )إرفتتإ الت٭ط٤اثَتتْ ؼبمتتل مجَتت  التمسٍتتسا  اشباقتتْ بؿتتبكا  الػتتٝم   

اسبطٍتتت (، ًمتسٍتتتسا  ؾتتتبكْ املَتتتاي، ًالكوطبتتتإ، ًؾتتتبكْ الكتتتط   

الكتتتمُت لتػتتتوَل عملَتتتْ الكتتتَانْ، ًنتتتمان عتتتس  ا٢نتتتطاض بأحاتتتاض     

 الطقف، ًعس  تؿٌٍى املبانُ.

:١ّٝ ١ّٝ ٚايجكاف  األبعاد االدِتُاِع

٩َ ، ًذبػ  مػتٌٔ السخل. -  تٌفرل فطم عمل للػكان احملل

متتت  ختتتٝ  تؿتتتاَعو  علتتتٓ املوتتت      ذبػتتت  الٌنتتت  املعَؿتتتُ للػتتتكان   -

 ًالكناعا  التقلَسٍْ، ًالعمل يف املنؿآ  اٜغتمماضٍْ.

اسبفتتتا  علتتتٓ خكٌقتتتَْ املنتتتار  الػتتتكنَْ اشباقتتتْ، ًعتتتس  إنؿتتتإ       -

٩َْ فَوا. ٤َاح٪  اشبسما  الٰػ

منتت  إقامتتْ املؿتتطًعا  اٜغتتتمماضٍْ يف املٌاقتت  الت٭ط٤اثَتتْ املومتتْ للماتمتت    -

 اّ الػكان ًعازاتو  ًتقالَسه .م  أجل اسبفا  علٓ أغلٌب حَ

٩ُ يف املٌاقتت  الت٭ط٤اثَتتْ، مبتتا ٍتتتٕٝ  متت  عتتازا      - تؿتتاَ  النؿتتاط الػتتَاح

 ًتقالَس اجملتم .

 ضف  املػتٌٔ التعلَمُ ًالمقايف٩ ًالكمُ لػكان املٌاق  الت٭ط٤اثَْ. -
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اسبفتتتتتا  علتتتتتٓ النػتتتتتَا اٜجتمتتتتتاعُ املتاتتتتتانؼ، ًتقٌٍتتتتتْ التتتتتطًابط        -

.ْ٩َ  اٜجت٪ماع٪

م٥َػتتطّ، ًإعفتتإا  نتتطٍبَْ للػتتكان لكتتَانْ منتتاظشل        تتتٌفرل قتتطًض  -

 الت٭ط٤اثَْ ًاسبفا  علٓ اٞنؿٱْ الت٭ط٤اثَْ.

 األبعاد ايتٓع١ُٝٝ ٚايكا١ْْٝٛ:

تٱتتتتٌٍط اشلَكتتتتل ا٢زاضِ للتتتتوَٗا  ًازبوتتتتا  املػتتتتًٛلْ عتتتت  الت٭تتتتط٤ا ،    -

 ًاٜغتفازّ م  اشبدلا  اٞجنبَْ يف تٱٌٍط كٌازضها الفنَْ.

نٌنَْ سبماٍْ الت٭ط٤ا  المقايف٩ م  قطاضا ، ًمعاٍرل، قَامْ القاعسّ القا -

 ًأٳغ٥ؼ تنظ  عملَا  اسبفا  ًاٜغتمماض.

ٞٳرتتتط التؿتتتطٍعَْ ًالقانٌنَتتتْ سبماٍتتتْ مٌاقتتت  الت٭تتتط٤ا  المقتتتايف٩،      - ًنتتت  ا

 ًاسبفا  علَوا.

إعساز الػال الٌرين للمبتانُ الت٭ط٤اثَتْ يف املٌاقت  الت٭ط٤اثَتْ، ًشلتك بعتس        -

 ا  طبتلفْ.تٌظٍعوا إىل فٗ

إعتتازّ النظتتط يف القتتٌان  ًالتؿتتطٍعا  اشباقتتْ بالبنتتإ ًا٢غتتكان يف       -

املٌاقتتتت  الت٭ط٤اثَتتتتْ مبتتتتا ٍتناغتتتتب متتتت  اسبفتتتتا  علتتتتٓ املتتتتٌاضز الت٭ط٤اثَتتتتْ       

.ْ٩ٍ  ًاسبهاض

 التنػَ  ب  ازبوا  املعنَْ بالػَاحْ ًالت٭ط٤ا . -

لتسخٌ  يف  تؿاَ  القٱا  اشبام للتٌغ  يف تٱٌٍط املٌاقت  الت٭ط٤اثَتْ، ًا   -

 اغتمماضٍْ يف ازبٌانب الت٭ط٤اثَْ.مؿطًعا  

نتتطًضّ اغتتتمٝا اسبكٌمتتْ للمبتتانُ الت٭ط٤اثَتتْ املواتتٌضّ، ًاٞبنَتتْ شا     -

القَمتتتْ الت٭ط٤اثَتتتْ ًالتاضؽبَتتتْ املمَتتتعّ، ًمتتت  ثتتت  عطنتتتوا علتتتٓ القٱتتتا     

اشبتتتامت ب٥غَتتتْ تطمَموتتتا، ًإعتتتازّ إحَاٖوتتتا، ًاغتتتتمماضها يف النؿتتتاط      

.٩ُ  الػَاح
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 االقتؿاد١ّٜ:األبعاد 

ًتنمَتوتتتا العمتتتل علتتتٓ تؿتتتاَ  اسبتتتط  الَسًٍتتتْ ًالكتتتناعا  التقلَسٍتتتْ   -

ًاحملافظتتْ علَوتتا، ًتعظتتَ  اٜغتتتفازّ منوتتا بٌقتتفوا قٱاعتتاٵ اقتكتتازٍاٵ    

ٝٵ.  فاع

٩َ  ٢قامتتْ املؿتتطًعا     - تتتٌفرل قتتطًض م٥َػ٩تتطّ، ًتؿتتاَ  الػتتكان احمللتت

 الت٭ط٤اثَْ ًإعٱاٖو  اًٞلٌٍْ. 

تؿتتتاَ  النؿتتتاط التاتتتتاضِ، متتت  حَتتت  قَتتتتا      تنفَتتتص بتتتطاما زعاَٖتتتتْ ل   -

املوطجانتتا ، ًاملعتتاضض، ًالنتتسًا  املوتمتتْ بتتالت٭ط٤ا  الؿتتعو، ًاسبتتط   

 التقلَسٍْ، ًاملنتاا  الَسًٍْ.

بنتتإ نؿتتاط اغتتتمماضِ اقتكتتازِ متكامتتل ًمتتتٌاظن يف املٌاقتت  الت٭ط٤اثَتتْ  -

 –متهتتتتمناٵ تٌ َتتتتف املبتتتتانُ القسميتتتتْ ٜغتتتتتمماضا  متنٌعتتتتْ )خسمَتتتتْ    

٩َتتتْ(  –تطفَوَتتتْ  -حطفَتتتْ زًن حكتتتطها علتتتٓ نتتتٌ  ًاحتتتس متتت  متتت  ثقاف

 النؿاط التااضِ.

٩َ  ًحفتتعه  لٝغتتتتمماض يف       - تؿتتاَ  أقتتماب العمتتل، ًالػتتتكان احمللتت

.ْ٩َ ٤َاح٪  املؿطًعا  الٰػ

البم  ع  مكازض متٌٍل زًلُ للمؿاضٍ  اٜغتمماضٍْ الت٭ط٤اثَْ م  خٝ   -

 ْ باسبفا  علٓ الت٭ط٤ا .اٜتكا  باشلَٗا  ًاملنظما  السًلَْ املعنَ

٩ٍْ للمؿتتطًعا  اٜغتتتمماضٍْ     - إجتتطإ زضاغتتا  لتقتتسٍط ازبتتسًٔ اٜقتكتتاز

. ٩َ  الت٭ط٤اثَْ، ًعطنوا لطجا  اٞعما  ًاملػتممطٍ ، ًالػكان احملل

:١ّٝ َٝاِس  األبعاد ايطِّ

٩َْ، حبَت  ت٥ؿتكثل      - ٤َاح٪ العمل علٓ تكامل املؿطًعا  اٜغتتمماضٍْ الٰػت

متتت  الفنتتتازى، ًاملٱتتتاع ، ًاملقتتتاهُ، ًاملتتتتاحف،     منظٌمتتتْ متكاملتتتْ  

.ْ٩َ  ًاشبسما  الذلفَوَْ، ًالمقاف

٩َْ، لتاطبتتتتْ الت٭تتتتط٤ا  ًزعتتتت  املؿتتتتاضٍ        اغتتتتتقٱاب - ٤َاح٪ اسبطكتتتتْ الٰػتتتت

 اٜغتمماضٍْ الت٭ط٤اثَْ.



 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االضتجُاز يف ايجكاف١

 
 

116 

٩َْ يف إرتتتتاض  - ٤َاح٪ ٩َْالٰػتتتت ٩َتتتتْ ملؿتتتتطًعا  التنم إعتتتتساز املدٱٱتتتتا  الع٥م٦ط٤ان

٩ُ ًالت٭ط٤اثُ.الهٌابط الي تطاعُ خكٌقَْ ال  ٱاب  الع٥م٦ط٤ان

إلعامَْ إجتطإ زضاغتا  تقَتَ  اٞثتط البَٗتُ، إىل جانتب زضاغتْ ازبتسًٔ          -

.ْ٩َ ٤َاح٪  الفنَْ ًاملالَْ للمؿطًعا  اٜغتمماضٍْ الٰػ

٩َاح الٌافتسٍ  يف املٌاقت        - ذبسٍس القسضّ اٜغتَعابَْ م  حَت  أعتساز الػت

   ً حتتٓ ٜ ٍتٛثط شلتك علتٓ البَٗتْ      الت٭ط٤اثَْت تفازٍتاٵ لٝظزحامتا  املطًضٍتْ، 

٩َاح م  جوْ أختطٔ، فَاتسًن بَٗتْ جاشبتْ تتٌفط شلت         م  جوْ، ًعلٓ الػ

 اشبسما  ًاٞنؿٱْ.

٩ُ للمتٌاضز الت٭ط٤اثَتْ يف    - تٱٌٍط ًغاٖل ًأغالَب الذلًٍا ًالتػٌٍ  الػَاح

٩َتتتْ، متتت  ختتتٝ  ضغتتت    ٩َْ السًلَتتتْ، ًا٢قلَمَتتتْ، ًاحملل ٤َاح٪ اٞغتتتٌاى الٰػتتت

   تطًػبَْ هازفْ.خٱط ًبطاما سبمٝ

٩َتتتتتتْ للعمتتتتتتل يف املؿتتتتتتطًعا    - ضفتتتتتت  قتتتتتتسضا  ًكفتتتتتتإا  العمالتتتتتتْ احملل

٩ُ للعامل ،  اٜغتمماضٍْ، م  خٝ  اٜهتما  بالتأهَل ًالتسضٍب الػَاح

. ٩َ  ًالػكان احملل

- .ْ٩َ ٤َاح٪  اٜضتقإ مبػتٌٔ جٌزّ اشبسما  الٰػ

٩َْ، ًتنؿتتتتتتَط الفعالَتتتتتتا  المق  - ٤َاح٪ ٩َتتتتتتْ، اٜهتمتتتتتتا  باٞنؿتتتتتتٱْ الٰػتتتتتت اف

 ًاملوطجانا  الٌرنَْ.

تٱٌٍط مقذلحتا  ٜغتتدساما  جسٍتسّ ًمػتتسامْ للمبتانُ الت٭ط٤اثَتْ مبتا         -

.ْ٩َ ٤َاح٪ ٩َْالٰػ  ؽبس  متٱلبا  التنم

 ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚاملػازن١ ايػعب١ٝ:

٩َْ ًعُ اجملتم  يف إزضاا أهم٩َْ الت٭ط٤ا  ًالػَاحْ م  خٝ  الدلاما  - تنم

 املدتلفْ.

 غػا  ا٢عٝمَْ، ًًغاٖل ا٢عٝ  يف التٌعَْ ًالتمقَف.تععٍع زًض املٛ -

تكتتتمَ  بتتتطاما تٌعٌٍتتتْ هازفتتتْ لتؿتتتاَ  العٝقتتتْ ا٢ػبابَتتتْ بتتت  أفتتتطاز   -

٩َاح. ٩ُ، ًالػ  اجملتم  احملل
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٩َتْ،     - تفعَل زًض منظما  اجملتم  املسنُ، ًاملٛغػتا  التعلَمَتْ، ًالمقاف

٩ُ ً -السٍنَْ–ًا٢ضؾازٍْ   الت٭ط٤اثُ.يف التٌعَْ ًالتمقَف الػَاح

٩ُ، ًزمتتتا اجملتمعتتتا    - تؿتتتاَ  املؿتتتاضكْ الؿتتتعبَْ يف النؿتتتاط الػتتتَاح

٩َتتْ )  ٩َْ يف مٌاقتتت   Local Communityاحملل ٤َاح٪ ٩َْالٰػتت ( يف عملَتتتْ التنم

الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩ت مبتتا ٍهتتم  مؿتتاضكتو  الفعلَتتْ يف عملَتتْ الػتتَاحْ،     

 ًفٌاٖسها.

٩َْ املػتت    - ٤َاح٪ ٩َْالٰػتت توسفْ، ًمتٱلبتتا  اجملتمتت   مطاعتتاّ التتتٌاظن بتت  التنم

٩ُ متت  ختتٝ  تٌغتتَ  صبتتاٜ  املؿتتاضكْ، ًاٜغتتتفازّ متت  الػتتَاحْ  احمللتت

. ٩َ  للػكان احملل



 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االضتجُاز يف ايجكاف١

 
 

118 

 قا١ُ٥ املسادع:

ثقتايف٩ عطٍت  بت  ذبتسٍا  احملافظتْ       أًمٌؽ، أمحتس."الف  الكتدطِ بتاملغطب ت٭تط٤ا      -

٩َْ،  ًضهانا  التنم٩َتْ". أحبتا  امللتقتٓ العلمتُ أمت  ًغتٝمْ ا٠ثتاض ًاملنؿت         ٤َاح٪ آ  الٰػت

  .2015/  8/  6-4الطٍاض، 

٩َْ.حػن ، جلَلْ حػ . - ٤َاح٪   .2006القاهطّه الساض ازبامعَْ،  التنم٩َْالٰػ

غلَمان."الؿتطاكْ ًالتنم٩َتْ اسبهتطٍْ املػتتسامْ      ، منتٓ حػت   ٓمحس ؼبَت أضاؾس،  -

٩َتتتْ بتتت  الٌاقتتت  ًالٱمٌح".املتتتٛمتط ا٢قلَمَتتتالعطبُ لتمػتتت  ا لظتتتطً  للبَٗتتتا  الت٭ط٤اث

  .2003املعَؿَْ م  خٝ  التنم٩َْ اسبهطٍْ املػتسامْ ، القاهطّ ، 

٩ُ إزاضّ الت٭ط٤ا  العهطانُ، عبسالناقط عبسالطمح . - . غلػلْ زضاغا  أثطٍْ، الع٥م٦ط٤ان

  .2012الطٍاضه ازبمعَْ الػعٌزٍْ للسضاغا  اٞثطٍْ، 

اسبفتتا  علتتٓ املتتٌضً    الؿتتٌابكْ، ضامتتُ خالتتس فوتتس."إزاضّ املٌاقتت  الت٭ط٤اثَتتْ ًًاقتت     -

املعمتتتاضِ يف اٞضزن". ضغتتتالْ ماجػتتتترل متتترل منؿتتتٌضّ، اٞضزنه ازبامعتتتْ اٞضزنَتتتْ،    

2010.  

العطاقُ، علُ ضبمس عممان."اقتكازٍا  الت٭تط٤ا ه املفوتٌ  ًآلَتا  التملَتل مقاضبتا        -

 (ه 2014، )2،   26ا متت صبلتتْ جامعتتْ امللتتك غتتعٌز، الػتتَاحْ ًا٠ثتتاض،  ".منواَتتْ

223-236. 

٤َاحْ المقاف٩َتْ يف      عنَعان، خسػبْ ظباض، فارمتْ ظبتاض   - عنَتعان."التدٱَط لتنم٩َتْ الٰػت

، ٰػ٤َاحْ ًالفنسقْ، اٞضزنه عمانلتٱٌٍط ال السًلُ العطاى الٌاق  ًالت٬م٤ٰس٤ٍا ".املٛمتط

 .355 -345 (ه 2014 ، غال اٞحبا ، )2012ٌٍنٌَ  7-9

ُ."تكتتتمَ  التتتدلاما التسضٍبَتتْت سب - مَْ". نتتتسًّ ا٠ثتتتاض يف فهتتتل اهلل، عل ماٍتتْت ا٠ثتتتاض ا٢غتتٝت

 .143 -119 (ه 2002محاٍتوا ًاحملافظْ علَوا، الطٍاض، اجمللس اًٞ ، ) -الػعٌزٍْ

ٍعٍؼ."دبطبْ الذلمَ  ًاسبفا  علٓ الت٭ط٤ا  يف إٍٱالَا ًإمكانَْ تٱبَقوا يف إفوس،  -

 . 2010فلػٱ ". ضغالْ ماجػترل مرل منؿٌضّ، نابلؼه جامعْ النااح، 

اشبطرتتٌ ه املتتطًّ   .التاطبتتْ الػتتٌزانَْ يف إزاضّ الت٭تتط٤ا  المقتتايف٩  قػتتَمْ، كباؾتتُ.  -

  .2008للٱباعْ ًالنؿط، 
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-         ْ ٩َتْ للمسٍنتْ القسميت -قنسقاُ، لَلٓ. "أثتط التٌ َتف الػتَاحُ علتٓ البَٗتْ الع٥م٦ط٤ان

٩ُ يف املتسن العطبَتْ بت  احملافظتْ ًاملع        اقتطّ،  مما  مسٍنْ حلتب". نتسًّ الت٭ط٤اثتالع٥م٦ط٤ان

 .138-117 (ه 2001غٌضٍاه محل، )

، 13،  صبلْ تٌاقتل الكَتانُ، غعَس ب  غلَ .الت٭ط٤ا  المقايف٩ ًا٢نػان ًالتنم٩َْ،  -

 .75-72 (ه 2010عم٩ان،)

٩ُ للمنار  الت٭ط٤اثَْ باغتتدسا  تقنَتْ ا٠ثتاض    اللما ، نػطٍ  ضفَ . - التدٱَط الػَاح

.ْ٩َ   .2007، القاهطّهزاض النَل للنؿط ًالتٌظٍ البَٗ

٩َتتتْ ًامل٪ع٦ماضٍتتتْ العطبَتتتْه اسبفتتتا    .املتتتالكُ، قبَلتتتْ فتتتاضؽ  -  -ا٢بتتتساعا  الع٥م٦ط٤ان

  .2011، اٞضزنهمٛغػْ الٌضاى للنؿط ًالتٌظٍ ، 1، طإعازّ التأهَل -الكَانْ

مكٱفٓ، بػا  ضبمس."اقتكازٍا  إعازّ التٌ َف ًزًضها يف اسبفا  علتٓ املبتانُ    -

٩ُ يف التتتسً    ملتتتٛمتط التتتسًلُ اًٞ  للت٭تتتط٤ا   اٞثطٍتتتْ ًاملنتتتار  التاضؽبَتتتْ". ا   الع٥م٦ط٤انتتت

 .966-939 (ه 2010ا٢غٝمَْ، غال اٞحبا ، الطٍاض،)

٩َتْ     الػَاحْ مكٱفٓ، ٌٍنػُ."زًض ًأهمَْ - يف ذبقَ  التنم٩َتْ اٜقتكتاز٩ٍْ ًاٜجت٪ماع٪

،جامعتتتْ ازبلفتتتْ، ازبعاٖتتتط،    13   صبلتتتْ زضاغتتتا  ًأحبتتتا ،   ه حالتتتْ ازبعاٖتتتط". 

(2013 ،) 223-238. 

٩ُ". جطٍسّ اٞهطا  ،  -   . 2012النااض، مكٱفٓ."إغوا  الٰػ٤َاحْ يف اٜقتكاز العامل

٩ُ يف املسٍنتتتْ ا٢غتتتٝمَْ  نتتتٌض التتتسٍ ، ضبمتتتس عماز."اسبفتتتا  علتتتٓ الت٭تتتط٤ا   - الع٥م٦ط٤انتتت

       ٩ُ القسميْ، زضًؽ مػتفازّ مت  دبتاضب غتابقْ". املتٛمتط التسًلُ اًٞ  للت٭ط٤اثتالع٥م٦ط٤ان

 .725-705 (ه 2010غٝمَْ، الطٍاض، )يف السً  ا٢

٩ُ الت٭ط٤اثَتْه مسٍنتْ قتن٦ع٤إ         - اشلَاجُ، ٍاغط هاؾ  عمتاز."إزاضّ مٌاقت  ازبتصب الػتَاح

القسميتتْ أمنٌشجتتاٵ". ضغتتالْ ماجػتتترل متترل منؿتتٌضّ، الطٍتتاضه جامعتتْ امللتتك غتتعٌز،    

2014.  

ؼ، . التسًضّ اشبامػتْ ًالعؿتطًن، بتاضٍ    تٌقَْ بؿأن قٌن الفٌلكلٌض .الٌَنػكٌ -

1989.  

ِ   الٌَنػتتتكٌ. - . التتتسًضّ المانَتتتْ اتفاقَتتتْ بؿتتتأن محاٍتتتْ الت٭تتتط٤ا  المقتتتايف٩ متتترل املتتتاز

  .2003ًالمٝثٌن، باضٍؼ، 
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