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 الملخص:    

ن أل بينهما ةقعالالطبيعة  وتحديد للسياحة أهمية التراث الثقافيعلى تركز هذه الدراسة    

داة أالسياحة و ب للنشاط السياحي ويساهم في ترقيته.اعنصر جذالثقافي يعد التراث 

شف تكت االجيال تجعل، أهميته كثروة مادية ومعنوية واثبات للتعريف بالتراث الثقافي

  حضارتها وثقافتها التاريخية.

يته حما لبتتطوقد توصلت الدراسة الى ان التراث الثقافي كذاكرة وطنية وانسانية، ال   

ة عالق نشأبشكل وثيق بالسياحة، فتيجب استغالله وربطه  بل، فحسب وضع آليات قانونية

 .نشاط سياحي فعال تساهم اكثر في بعث

 ي.سياحال لنشاطا -سياحةال -التراث المادي -اآلثار -التراث الثقافي :الكلمات المفتاحية    

 

 

         Abstract : 

         This study focuses on the importance of cultural heritage with 

respect to tourism.  It attempts to examine the relationship between 

these two concepts given that cultural heritage is considered an 

attractive element in terms of tourist activity. Tourism is a means of 

making cultural heritage known. It assures its importance as a 

material and moral wealth allowing future generations to discover 

their civilization and their historical culture. 

 This study lets us to conclude that cultural heritage as national and 

human asset cannot be protected only by the establishment of legal 

mechanisms but rather by its exploration and its functions on 

tourism so that a complementary relationship is built facilitating a 

successful tourist activity. 

    

                                                             
  المؤلف المرسل  *
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  مقدمة:     

 هبل وتفتخر ، تتوارثه األجياذات أصالة وحضارة مادية ومعنويةالتراث الثقافي ثروة     

 ألرضا عمرت أممالى  القرآن الكريم أشارقد و. تاريخها وثقافتهافي  تخلدهواألمم، 

ي اْْلَْرِض ُروا فِ ِسي﴿ أََولَْم يَ :. كقوله تعالىوخلفت اآلثار الشاهدة عليها. كقول هللا عز وجل

ةً  ِمنْ َشدَّ أَ يَنظُُروا كَْيَف َكاَن عَاقِبَةُ الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم ۚ َكانُوا فَ  ُروَها أَثَاُروا اْْلَْرَض َوعَمَ وَ ُهْم قُوَّ

ا َعَمُروَها َوَجاَءتُْهْم ُرسُلُُهم بِاْلبَي ِنَاِت ۖ فَ  ُ َكاَن  َماأَْكثََر ِممَّ َ  ِليَظْ ّللاَّ ِكن َكانُوا أ ُهْم نفُسَ لَِمُهْم َولََٰ

  .(15اآلية:/سورة سبأ)يَْظِلُموَن﴾

 لثقافيلتراث النوعية  اتاضافشأنها شأن كل حضارة سجلت الحضارة االسالمية  وقد    

                   .برىالسياحية الكالتاريخية المعالم الكنوز األثرية ومن  أهم اليوم من يعد الذي

 موور العلتطبحكم  ،اهتماما واسعااحة والسيالتراث الثقافي وفي العصر الحديث عرف     

 التراثء اثرا ، التي أدت الىونشأة علم األثار أثريةكتشافات الاتوسع ووالتكنولوجيا 

التهريب ونهب لل تعرض من جانب آخر، هلكن .الثقافية والسياحية أهميتهإبراز و الثقافي

نتيجة  وأ .والفيضانات ،الزالزلاو لعوامل طبيعية ك ،الحروباالهمال، و :بسببتدمير الو

ت طمس الى محاوالآثار الجزائر التي تعرضت  ومنها .كاالحتاللأوضاع سياسية معينة، 

دي قتصاالمجلس الوطني اال)فقط الهوية الوطنية بالتركيز على حقبة الوجود الروماني

  .مراحلهمختلف واهمال متعمد لفترة الحكم االسالمي ب ،1(1996واالجتماعي، 

ت والمنظمايات تفاقالافي تجسد  بالتراث الثقافي بعدا دوليا،المعاصر االهتمام كما أخذ    

 "فجني"اتفاقية ثم  م.1907م و1899لسنتي "الهاي" ها اتفاقياتكان اول. فالدولية

لدول ا ألزمتف الحربين العالميتين مواقع اثرية،التي جاءت بعد ان دمرت  م1949لسنة

  .النزاعات المسلحة اثناء ةالثقافي الممتلكات حمايةب

ا خدماته واعتبرت، تشريعات مالئمة الدولخصصت لها  ومن جانب السياحة ايضا،   

في  .هاودعم نشاطات تسهر على تنظيمهامنظمات دولية ظهرت مقننة. وات اقتصادية نشاط

 .ياحةوالس البحث في العالقة والترابط بين التراث الثقافيتكمن دراستنا ب ،هذا االطار

 ةفعالة وترقيمن جهة، حقيقية للتراث الثقافي وطنية ودولية حماية للوصول الى  وتهدف

 .االستغالل المتكامل بينهمالتحقيق . جانب أخري من سياحنشاط اللل

 فما احيط السيسا ماديا ومعنويا للنشا، فانه اذا كان التراث الثقافي اسابناء على ذلكو  

 ،هوحد تراث الثقافيط السياحي يرتكز على الهو مفهومه وطبيعته وانواعه؟ وهل النشا

ي قافالث لتراثفما طبيعة العالقة بين ا ،بالتالي؟ ولهى اكثر جذبا ام ان هناك مقومات اخر

 ؟بعادانساني، وبين السياحة كظاهرة متعددة اْل رث حضاريإباعتباره 

ة بجوانبه وضوع واالحاطالم لتشخيص اوصفي ا، اعتمدنا منهجعلى االشكالية لإلجابة   

 فيوال أ نبحث جل ذلكألو .استخالص النتائجطرح ولل اتحليلي امنهجسلكنا ثم النظرية، 



ISSN: 2335-1039 هاد للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االجت 

.605 - 589 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

591 

 

مؤثرة في التراث السياحة كظاهرة  فيثانيا نبحث واالساسية للتراث الثقافي.  المحددات

 ها.ز على طبيعة العالقة بينهما ونحدد ضمانات تطويرثم نرك. الثقافي بتعدد أبعادها

 للتراث الثقافي  اْلساسية حدداتالماوال: 

ث لى التراالواردة ع والقانونية ريف الفقهيةاالتعنتطرق الى أهم  في ضوء هذا المبحث  

 .النشاط السياحيبته طبيعة عالقنبحث في  ثم، نواعهوأه نحدد خصائصو. الثقافي

  : تعريف التراث الثقافي1 

نية اكالت تاريخية واجتماعية وانسالتراث الثقافي حسب ما يطرح من مش اريفتعددت تع 

  :ف التاليةارينتناول التعف. لدراسة الجانب القانونيهذه اوما يهمنا في وقانونية وغيرها. 

  لتراث الثقافيامصطلحات التراث و: 1-1

أو  عهان ماديات ومعنويات أيا كان نوالتراث بأنه: ما خلفه السلف للخلف ميعرف    

لق يتع ه األمة وتركته من انتاج فكري وحضاري، سواء فيمابمعنى آخر، هو كل ما ورثت

سين )حهاباإلنتاج العلمي، باآلداب، بالصور الحضارية التي ترسم واقع األمر ومستقبل

، سواء في دراسات ه بعض اآلراءاما التراث الثقافي فقد تناولت .2(1988، محمد سليمان

ن محات، صطلفرزت بعض المفأ انونية،قأو دراسات والجغرافية لم اآلثار وعلم التاريخ ع

، قافيةالتراث االثري، االعيان الثالممتلكات الثقافية،  ،التراث الثقافي ابرزها:

لة المقبال التي يقصد بها عدة معان منها: بناء ينقل الى االجي« Monuments » واآلثار،

ظمة لعئلة هاالبنية ألاو ا .هامةالحداث الااو بعض الالمعة ذكرى احدى الشخصيات 

ذكرى  حياءجمالها وقدمها. او انها عمل من اعمال الهندسة المعمارية او النحت مصمم إل

. 3(2016)محمد سمير،  اهمية تاريخية وجماليةملفتة للنظر بسبب شخص او حدث 

ثر استعمل مصطلح اال م1789قيام الثورة الفرنسية عام  انه بعد، والجدير بالذكر

مد )مح تغير الى مصطلح التراثالحديثة في فرنسا قوانين التاريخي، ولما جاءت ال

 . 4سمير(

ذور وية ذات جمادية ومعن ان التراث الثقافي يعبر عن ثروةبهذه المعاني، يمكن القول      

بارها وتعمل الدول على اعتامتداد لماضيها باعتبارها  الشعوبها تتمسك ب، تاريخية

  .النشاط السياحي فيها ستغاللمنطلقات فكرية، وتسعى جاهدة ال

 لتراث الثقافي المعنى القانوني ل: 1-2

بعاض ائاري والقاانون الجز نتطرق الى، الثقافي تراثلل ةالقانوني اريفبأهم التعإلحاطة ل   

 . من معاني ها، لمعرفة ما جاء فيالقانون الدولي، ثم العربيةن يانوقال
  العربيةعض التشريعات بالقانون الجزائري و ريف التراث الثقافي فيتع -1

 رفه وحاددوعحماية التراث الثقافي، معظم التشريعات العربية باهتم القانون الجزائري ك   

 يلي: ها في مارصدن مصطلحاته،

 قانون حماية التراث الثقافي الجزائري -أ

ي ، على مصطلح التراث الثقاافم1998لسنة ارتكز قانون حماية التراث الثقافي الجزائري  

بأنهااا: جميااع الممتلكااات الثقافيااة العقاريااة والعقااارات  ،عرفهاااالتااي و .متلكااات الثقافيااةوالم

بالتخصاايص والمنقولااة، الموجااودة علااى أرض عقااارات االمااالي الوطنيااة وفااي داخلهااا، 

المملوكااة ألشااخاص طبيعيااين او معنااويين تااابعين للقااانون الخاااص، والموجااودة كااذلك فااي 
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يااة واالقليميااة الوطنيااة الموروثااة عاان مختلااف الحضااارات الطبقااات الجوفيااة للمياااه الداخل

 .5 (1998)قانون التااراث الثقااافي، المتعاقبااة منااذ عصاار مااا قباال التاااريخ الااى يومنااا هااذا

األمااالي ة ياانظرمتااأثرا فااي ذلااك ب ،االمااوال العامااةفكاارة  ماان انطلااقونالحااا ان التعريااف 

 العام للممتلكات الثقافية. مغلبا فكرة الملك .في نظرتها الثنائية لألمالي الوطنية

 قانون حماية اآلثار المصري –ب 

الحضاارات  كل عقار او منقول انتجتاه: ااالولى، بأنه تهماد القانون اآلثار فيهذا عرف    

خااالل والمختلفااة او أحدثتااه الفنااون والعلااوم واآلداب واألديااان ماان عصاار مااا قباال التاااريخ 

ثرياة او امائاة عاام متاى كانات لاه قيماة او اهمياة  العصور التاريخية المتعاقبة حتى ماا قبال

تاريخية، باعتباره مظهرا من مظااهر الحضاارات المختلفاة التاي قامات علاى ارض مصار 

 رة لهااالبشارية والكائناات المعاصا او كانت لها صلة تاريخية بها، وكاذلك رفاات الساالالت

 يتعلاقتاراث الثقاافي، للقد اضاف عنصرا جديادا ه نالحا انف. 6(1983المصري، القانون )

 تتمياازالتااي لطبيعااة الحضااارة المصاارية القديمااة يعااود ، وهااذا الت البشااريةرفااات السااالب

 . محل اكتشافات وألغاز غامضةالتي مازالت والدفن في االهرامات، بتحنيط الموتى 

 قانون اآلثار االردني –ج 

او  ر منقااول أنشااأهبأنااه:يأي شاايء منقااول او غياا ثاارر االردنااي، األقااانون اآلثااا عاارف    

او اي  ميالدياة. 1750صنعه او خطه او نقشه او بناه او اكتشافه او عدلاه انساان قبال سانة 

يار غجزء اضيف الى ذلك الشايء او اعياد بناابه بعاد ذلاك التااريخ. او اي شايء منقاول او 

اريخهاا تتاي يرجاع منقول يعلن بأنه اثر. باإلضافة الى البقايا البشرية والحيوانية والنباتياة ال

ونالحاا ان القااانون  .7(1988األردناي، قانون اآلثااار )الاى ماا قبال ساانة ساتمائة ميالدياة...

 ر. ، لمكونات األثاالبقايا البشرية والحيوانية والنباتيةاالردني قد أضاف 

 قانون اآلثار والتراث العراقي -د

ناهااا او بولااة التااي اآلثااار بأنهااا: االمااوال المنقولااة وغياار المنق ،عاارف القااانون العراقااي   

عاان  صاانعها او نحتهااا او انتجهااا او كتبهااا او رساامها او صااورها االنسااان وال يقاال عمرهااا

 . كمااا عاارف الموقااع التاااريخي بأنااه: الموقااع الااذي كااان مساارحا لحاادث.( ساانة200)مئتااي 

)قانون االثار والتراث العراقاي،  .اهمية تاريخية بغض النظر عن عمرهتاريخي مهم او له 

الذي يعتبر الثقافي العراقي وتنوع مكوناته، التراث  أصالةتعريف نابع من وهو . 8(2002

 مهد الحضارات االنسانية. 
 التراث الثقافي في منظور القانون الدولي -2

علااى التااراث  م، مصااطلح الممتلكااات الثقافيااة للداللااة1954اتفاقيااة الهاااي لساانة  تبناات   

مهماا كاان اصالها او مالكهاا ت الثقافياة الممتلكابيقصد  أنه:، االولى ةمادال فجاء فيالثقافي. 

الممتلكااات المنقولااة او الثابتااة ذات االهميااة الكباارى لتااراث الشااعوب الثقااافي، وموردهااا: 

كالمباااني المعماريااة او الفنيااة او التاريخيااة، الااديني منهااا او الاادنيوي، واالماااكن االثريااة، 

او فنيااة، والتحااف الفنيااة والمخطوطااات  ومجموعااات المباااني التااي تكتسااب قيمااة تاريخيااة

المجموعااات العلميااة و الفنيااة التاريخيااة واالثريااة،والكتااب واالشااياء االخاارى ذات القيمااة 

ت حماياة وعارض المنقاوالب الخاصاةمبااني الو. منساوخاتالالكتب الهامة والمحفوظات وو
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فاي حالاة  تالالمنقاووقاية ومخازن المحفوظات، ومخابئ ، كالمتاحف ودور الكتب األثرية

  . 9 (2011)سلوى احمد المفرجي، .مراكز االبنية التذكاريةباإلضافة الى  نزاع مسلح.

 م1970( لعااملثقافة)اليونيساكووالعلام وا األمام المتحادة للتربياةاتفاقية منظمة  عرفتكما    

تهاا اهمي ،ياةنماالعتبارات دينية او عل ،تقرر كل دولةالتي تلك ا: بأنه ،"الممتلكات الثقافية"

لكااات الممتاقيااة )اتف ...دب او الفاان او العلاامالتاااريخ او األ وألعلاام االثااار او مااا قباال التاااريخ 

 . 10 (1970الثقافية، 

ادي مااهااو ميااراث وفااق التشااريعات القانونيااة، وعليااه، يمكاان القااول ان التااراث الثقااافي     

افتهااا غله إلثااراء ثقوتساتاالجيااال  تفتخار بااه، الحضااارات االنسااانية خلفتااه مختلافومعناوي 

  .الله في النشاطات السياحيةواستغ وتاريخها وتسهر على حمايته

 : خصائص التراث الثقافي2

 الملكيةمع  هايشتري فيقد والذاتية،  االستقاللية تحقق له خصائصميز التراث الثقافي بيت   

 . يالثقاف اريخالتالمستمد من الحضارة و مصدرهيتميز عنها بلكنه ، العقارية

 عنصر ماديلتراث الثقافي : ا2-1

 و منقاوالت، تتمثال فاي عقاارات امنقولةوثابتة  طبيعة مادية ملموسة ذو التراث الثقافي    

بال  ،صارفالساتعمال واالساتغالل والتالناا  ليمتلكهاا يست كالعقارات العادية التي لكنها ل

 يخالتااارالقاادم وب قتتعلااقيمااة اضااافية تتميااز ب، معااين مكااانفااي  هااي عقااارات ماديااة ثابتااة

وف الثرية والكهابقايا المدن والتالل اذلك: ل امثلما حظيت باالهتمام. والثقافة، التي لوالها 

رحمن )عباد الا والقالع واالسوار والحصون والقصاور القديماة وغيرهاا مان االبنياة الثابتاة

. ثابتااةغياار ال تاريخيااةال ماديااةالشااياء األومنقااوالت لااه صاافة ال ان كمااا .11(2014خلفااي، 

والكتاااااب  والعماااااالت واالدوات واالسااااالحةكشاااااافات واالبحااااااث االثرياااااة نتاااااائج االستك

انون ق)..وحاات الفنياة والصاور الفوتوغرافياةوالل والمخطوطات والوثائق والتحاف األثرياة

مساااتقل بذاتاااه عااان ممتلكاااات اخااارى  التراث الثقاااافي بكااال مكوناتاااهفااا .12(1998التاااراث، 

 الل حقباةخفة وكل ما تركه االنسان ن مصدره التاريخ والثقاباعتباره قيمة غير متجددة، أل

 زمنية تاريخية.

  : التراث الثقافي ذاكرة معنوية2-2

، تسااتمد وجودهااا ماان التاااريخ اء معنويااة غياار محسوسااةعاان اشااي الثقااافي التااراثعباار ي   

رياة، لفكاقتارب مان الملكياة يبهاذا المعناى  وفها. جمعاءفتشكل ذاكرة حية لألمة ولإلنسانية 

اريخ تامان التراث ستمد ين ا يشترط فيهالذي المعيار التاريخي.  من حيثختلف عنها يلكن 

 واالغاانية الموسيقى العريقاالحتفاالت الدينية و :ومنه اهمية تاريخية.ه ى تكون لحتمعين 

ياة وفناون وفن الرقص وااليقاعاات الحركبية واالناشيد وااللحان والمسرح، التقليدية والشع

ير  والقصاااص التاريخياااة والحكاياااات والحكااام واالسااااطوالتعاااابير االدبياااة الشااافوية  الطااابخ

   .13(67)المادة  وااللغاز واالمثال واالقوال المأثورة والمواعا وااللعاب التقليدية

 التراث الثقافي الصفة السياحية في : 3 -2

عناصار  كام طبيعتهاابحمن مميزات التراث الثقافي أن مكوناته المادياة والالمادياة تشاكل   

 النشااط بتجلا ثااراآلجمالياة فالمعالم التاريخية و. لنشاط السياحيا جذب وترقية ة فياساسي

 السياح، حسب اهتماماتهم وحسب انواع السياحة.  وتستهوي السياحي
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 السياحي ممتلكات التراث الثقافيتنوع : 3

مااا وهااذا  وامتااداده التاااريخي،بحكاام طبيعتااه الماديااة والمعنويااة  متنااوعالتااراث الثقااافي     

ساساا أالمادياة  المكوناات الثقافياةوترتكاز . يجعله مرتبط بالسياحة وعنصر جذاب لنشااطها

 :على

 : المواقع االثارية السياحية1 -3

س لهاا : مسااحات مبنياة او غيار مبنياة لاي، بأناهالموقاع االثاريالقاانون الجزائاري  عرف   

ياة او دين ةنسان من اعمال، لها قيمة تاريخية او اثريانشاط وظيفي، تشهد على ما قام به اال

 حياز يتضامن ن الموقاع األثاريوعليه، فا  .14 ، قانون التراث(28)المادة  او فنية او علمية

المباااني منهااا:  ،سااياحيباهتمااام تاااريخي وتحظااى ف، مصاادره حضااارة قديمااة، ثاباات مكاااني

ضاارات حجادة فاي بلادان مارت عليهاا وغيرهاا. المتوا التاريخياةوالمعابد والمقابر والقالع 

 تزخاار بمواقااع أثريااة ومحميااات طبيعيااة مصاانفة وطنيااا ودولياااالتااي  ،الجزائركاا قديمااة.

 مااا هااو غياار اومنهاا ةبقااى غياار مسااتغلا تترشااحها لتكااون وجهااة سااياحية بامتياااز. إال انهاا

 .  15(2010)بوقابس،  معروف رغم أصالته التاريخية

 ة: المعالم التاريخية السياحي2 -3

فارد او ناه: أي انشااء هندساي معمااري منأب، الجزائاري لقاانونعرفاه ا، المعلم التااريخي   

 71)الماادة  مجموع يقوم شاهدا على حضارة معينة او علاى تطاور هاام او حادثاة تاريخياة

 .هتماماتهم وغرضهم من زيارتهعنصر جذاب للسياح بحسب ا فالمعلمبهذا المعنى  .16(

 المقدسة : االماكن الدينية 3 -3

مشااكل ألنهاا مان ال ،بعض الى انه من الصعب تحديد المقصود باألماكن المقدسةالذهب    

ؤاد، فا)مصاطفى أحماد  الشائكة التي تثير الخالفات سواء على المستوى الداخلي او الادولي

واذا كان المكان المقد  عند المسالمين هاو المكاان المبااري او المطهار، كمكاة . 17(2007

اًل عَْببِدِه لَبيْ ْسبَرىَٰ بِ سُبْبَحاَن الَّبِذي أَ ﴿لقوله تعاالى: ،لمدينة المنورة والقد  الشريفالمكرمة وا

بَن اْلَمْسببِجِد اْلَحبَراِم إِلَببى اْلَمْسبِجِد اْْلَْقَصببى الَّبِذي بَاَركْ  َو هُببهُ هُ ِمبْن ييَاتِنَببا ۚ إِنَّبلَبهُ ِلنُِريَببنَببا َحوْ م ِ

 . 1ية:سورة االسراء/اآل. السَِّميُع اْلبَِصيُر﴾

المعنى باا أن االماااكن الدينيااة المقدسااةأورد فكاارة شخصااية محصاالتها فااان بابااا الفاتيكااان    

 توحيادعقيادة البهي تلك المعتبرة من قبل االديان السماوية الثالثة والتي تؤمن  ،الفني للكلمة

 . 18)مصطفى احمد فؤاد(

فااي  كاونتيمكاان ان وية، والااديانات الساماب مرتبطاةالمقدسااة الدينياة وعلياه، فا ن األماااكن   

مقابر ومن أضرحة وقباب  دينية مزاراتتوجد كما . ، كالبوذية والهندوسية..ديانات أخرى

  .حترامالتقديس وابال تحظى ،عند بعض الطوائف الدينية

 التراث الثقافي  في حفظ متخصصة: المتاحف ال3-4

عرفااة ذات الطااابع ميااادين المصااة فااي تخصيعتباار المتحااف مؤسسااة او هيئااة عموميااة م    

المادياة والساهر اقتناء الممتلكات الثقافية . وذلك ب19(2013)محمد البشير الشنيتي،  األثري
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، من على المحافظة عليها وصيانتها. وهو يجسد فكرة العالقة بين التراث الثقافي والسياحة

    .  خالل اهتمام السياح بزيارة المتاحف الشهيرة في العالم

 

  هاأبعادمؤثرة في التراث الثقافي بتعدد  ظاهرة ثانيا: السياحة

 االنساانية اقدم الحضارات التي عرفتهاا المجتمعاات الى سياحةتعود الجذور التاريخية لل    

ت رحلاة كانا ياةاريخترحلاة  أقادمان اذ . وارتبطت في البداية بالرحالت الفردية والجماعياة

الد باق.م، الاى 1490"حتشبساوت"، عاام المصارية التي ارسلتها الملكاة  "السالم" البحرية

كماا . 20(2008)اياد عباد الفتااح النساور،  بالصومال اليوم، التي تعرف » punt «"بنت" 

. 21(2007)خالاد كاوا ،  ق.م( 485-425"هيرودوت") االغريقي رحلةمنها: ، اشتهرت

 "اباان جبيااار"و "اباان بطوطاااة"رحلااة و .(م1323م الاااى 1254)ماااركوبولو"" االيطاااليو

كماااا  .22(2004)محماااد عباااد هللا قصاااودة،  .."المساااعودي"و "البيروناااي"و "بالذريالااا"و

 الارحالت الحجازياة التاي كاان يقاوم بهاا المسالمون خاصاة مان المغارب العرباي، اشتهرت

 ترحالالا كال هاذه قصد السفر ألداء مناسك الحج والعمرة في كل سنة قمرية. وال شاك أن

 . ةيمعاني السياحال ال تخلو منفي اغراضها، لكنها  تتنوعقد 

ريخياة، ، اجتماعياة، تاظااهرة ثقافياةك وتعاددت انواعهااوقد تطاورت الساياحة الحديثاة      

ع الطاالاوساعت فكارة وباين الشاعوب لتعاارف اعالقاات  فأنشاأت .ونفساية بيئيةاقتصادية، 

  .بين الدول لتعاون االنسانيومد جسور االثقافي  تراثالعلى 

بحاث نثم  رصد ابعادها وانواعها،ن، ولسياحةاالساسي لمفهوم الد دمن هذا المنطلق، نح    

 :.   ونوضح ضمانات حمايتها الثقافي التراثب تهاقعالفي طبيعة 

 لسياحة اْلساسي لمفهوم ال: 1

 .االصطالحي هامدلولياحة اوال، ثم نتطرق الى تحديد المعنى اللغوي للس  

 لغة لسياحة: ا1- 1

ن منظاااور: ان الساااياحة هاااي الاااذهاب فاااي االرض للعباااادة جااااء فاااي لساااان العااارب البااا   

حانا، وأصااله ماان ساايح والترهاب. وساااح فااي االرض يسايح سااياحة، وساايوحا وساايحا وساي

ِ ﴿وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى:. 23(1981)ابن منظور،  الماء الجاري َن ّللاَّ بََراَءةٌ م ِ

ببَن الْ  سااورة  ﴿أَْشببُهر    أَْربَعَببةَ  ْرِض ْْلَ ٱى ُمْشببِرِكيَن. فَِسببيُحواْ فِببَوَرسُببوِلِه إِلَببى الَّببِذيَن َعاَهببدت م م ِ

 .2و 1:اآليةالتوبة/

، « to tour »، وفاي اللغاة االنكليزياة، « tourism »وفي اللغة الالتينية، توجد كلماة     

ني رحلاة تع « tour »وكلمة  ما يفيد معنى التجوال واالنتقال بالدوران من مكان الى اخر.

 .24(2014)رحيم حسين، للداللة على السفر » torno «قة من الكلمة الالتينية وهي مشت

 اصطالحفي  السياحة: 2 -1

بأنهااا: مجموعااة ماان الظااواهر والعالقااات الناشاائة عاان الساافر بعااض الباااحثين عرفهااا    

)حسان ساعد  كون الغرض االصلي ليس نشاط كسبيواالقامة لغير المقيمين بمكان ما حال 

والناجمااة  ت اقتصاادية مباشاارة وغياار مباشاارةتفاااعال :أخاارون هااااعتبرو .25(2007ساند، 

 لاة اخارى بعيادة عان ماوطنهم االصاليعن وصول زوار من خارج الدولة الاى اقلايم او دو

)ايااد عباد الفتاااح  لفاة التاي يحتاجونهاا خاالل اقاامتهموهاذه الدولاة تاوفر لهام الخادمات المخت
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اة مهماة لتحقياق وأد .ساي اكثار مناه اقتصاادينشااط سيا: آخارون اعتبرهااكماا . 26النسور(

مركبااة نسااتنتج ان السااياحة  ،ممااا ساابقو. 27)اياااد عبااد الفتاااح النسااور( السااالم فااي العااالم

خياة التاي المعاالم األثرياة والتاريالثقافاات وعاد الثقاافي المارتبط بالب :ومنها ،بعاداال متعددةو

  ..همتجذب السياح، وتأثر في

  التراث الثقافي ؤثرة في وأبعادها المالسياحة : 2

طبيعااة الالتااراث الثقااافي ومااع االنسااان و تجااد عالقاتهاااابعادهااا، تعاادد بحكاام السااياحة     

 لهذا فهي: .في نشاطهاالمؤثرة البيئية  اهروومختلف الظ

 ةالمرتبطالشخصية االنسان وتعتبر جزء من حقوقه حرية ألنها تخص  :حق انساني: 2-1

تمتااع او لل واستكشااافها الكنااوز األثريااة والتاريخيااةطااالع علااى الل والساافرحريااة التنقاال ب

معظم  هتضمنتوقد  .والتعرف عليهاث الثقافي في الترفهو حق مؤثر . بالطبيعة واالستجمام

در عان الصااالمي لحقاوق االنساان االعاالن العا علاى رأساها:، المواثيق الدولياة، ودساتيرال

كاد علاى ناين العاالمي ألخاالق الساياحة، الاذي االتقو .م10/12/1948بتااريخ:ألمم المتحدة ا

فة االسااتمتاع بااه بصااان جميااع سااكان العااالم لهاام الحااق فااي التطلااع الااى اكتشاااف كوكبنااا و

 . 28()حسن سعد سند مباشرة وشخصية

 ماعلوي اجتمااعي مصادره افاراد المجت: ألنها تعبر عن ساالسياحة ظاهرة اجتماعية: 2-2

 خيالكتشاااف اماااكن متمياازة لهااا بعااد تاااريجماعيااة، بصاافة فرديااة أو ياادعوهم الااى التنقاال 

 .  رها.. وغيذكرهم بأمجاد الماضي. او التمتع بالمناظر الطبيعية واالستجمامت، وثقافي

 لغاارض ، وان السااياحمرتبطااة بوجااود التااراث الثقااافيهااا : ألنالسببياحة هببدا ثقببافي: 2-3

. الدراساة متابعاةاو  متاحفال وزيارة، وتاريخية الطالع على معالم ثقافيةا مستهويهيثقافي 

 ماااكلعلااى التاراث دور اساساي فااي الحفااظ  تاؤديالثقافيااة الساياحة الاابعض ان يارى  ولهاذا

المتااحف وومن خالل المداخيل التي توفرها الزيارات للمواقاع  ،عدد الزوار والسياح ازداد

  .29(59)رحيم حسين،  يمكن االعتناء بالتراث وتخفيف العبء على الخزانة العمومية

ة مياناة العمواقتصااد، وتادر علاى الخزالا تسااهم فاي : ألنهااالسياحة نشاط اقتصادي: 2-4

بهاذا و. من خاالل خادماتها ونشااطها المتناوع شغل مناصب فتح، وتاالجنبيةمداخيل العملة 

 .ماليةالبعد تنشأ الشركات والوكاالت السياحية، وتنشط بورصة األسواق ال

حاددة عندما تكون مرتبطة باأداء مناساك دينياة موهي كذلك،  :السياحة ظاهرة دينية: 2-5

د المسالمين. الحج والعمارة عناكاقدسة، والمزارات، األماكن الدينية المالى  بالسفرواالنتقال 

 او زيارة الكنائس المقدسة واالضرحة عند المسيحين وغيرهم..

  الثقافي بالتراثعالقتها : انواع السياحة و3

ليماي الاذي المعيار االقكوتحديد انواعها،  ومعايير في تقسيم السياحة جاهاتتوجد عدة ات   

وظيفي، المعياار الشخصاي بالنسابة لألفاراد، والمعياار الاو .اقلايم الدولاةالساياحة فاي يخص 

 عندما تتعلق بالنشاطات السياحية المختلفة.

اوزه تتجا اقلايم الدولاة وحادها وال داخال هاو الاذي يخاص الساياحة: : المعيار االقليمي3-1

 جية.  الى سياحة داخلية وسياحة خاراالقليمية تصنف السياحة لهذا ارج الحدود. والى خ

االهتمااام بالجوانااب ياح ماان داخاال اقلاايم الدولااة، وتااتم بجااذب السااو: السببياحة الداخليببة -أ

، ب السياح وتوفير الخدمات الالزمةالسياحية ودعائمها بتخصيص مناطق سياحية الستقطا
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فاي اساتغاللها متااحف واالعتنااء بالا معالم تاريخية ومواقاع اثرياة وناطق التي بهوتهيئة الم

 . ةالسياحي النشاطات

نحاو دولاة ي الفردي او الجماع بالتنقلالتي تتم خارج اقليم الدولة، : السياحة الخارجية -ب

لراحاة و لا، لم االثرياة والثقافياةلالطالع على المعاا اب سياحي،اخرى، لها امكانيات استقط

 . واالستمتاع بالطبيعة وممارسة مختلف الرياضات، كتسلق الجبال واالستجمام

 نها: عدة انواع، نذكر م في وهي، السياحة الفرديةب يتعلق : المعيار الشخصي:3-2    

ام واالساتجم هبالسفر الى مكان يضمن الترفي: التي تتمثل في القيام السياحة الترفيهية -أ   

 .30(27يم حسين، ص)رح وقضاء العطل

لم تازود باالع: التاي تهادف الاى تنمياة العالقاات الثقافياة والالسياحة الثقافيبة والعلميبة -ب  

 واتماااام الدراساااة او لالطاااالع علاااى الكتاااب والمخطوطاااات والمراكاااز الثقافياااة واالثرياااة

 والمتاحف.

يااه مود لعاالج وطلاب الشافاء، لوجالخاص : هي التي يقوم بها االشاالسياحة العالجية -ج  

 . معدنية او ينابيع مياه او رمال مفيدة للصحة، او مستشفيات متخصصة ومؤهلة طبيا

فاي رة عماأداء مناساك الحاج وال. كامقدساةالمااكن الزياارة اب تارتبطدينيبة: السبياحة ال -د   

 يان. وغيرها من الزيارات السياحية المرتبطة باألد .عند المسلمينالحرمين الشريفين 

 :، وهييالوظيفنشاطها الى  استنادايمكن تقسيم السياحة : ار الوظيفي: المعي3-3  

احية الوكااالت الساايووشاركات الطياران الهيئاات تخاتص بهاا و السبياحة الخدماتيبة: -أ    

 . ة السياحسهر على راحت، وسياحيةخدمات تقدم ف، والفنادق والمطاعم

ر يااوفكلت نوعااا جدياادا فشاا ،يالرقمااسااتخدام ظهاارت مااع االالسبياحة االلكترونيببة:  -ب    

التااي و. ةللقيااام بالسااياح بالبلاادان السااياحية والمناااطق االثريااة التعرياافسااهل يالمعلومااات و

وقاد عارف  وغيرهاا. ومطااعم.. فنادقسياحية وشركات خطوط جوية ووكاالت  الهتروج 

ياااا ، بأنهاااا: مجمااال الخااادمات التاااي توفرهاااا تكنولوجالساااياحة االلكترونياااة بعاااض البااااحثين

 لمعلومااات واالتصااال بغاارض انجاااز وتاارويج الخاادمات السااياحية والفندقيااة عباار مختلاافا

يقااة )رز مبااادو واسااس التجااارة االلكترونيااة الشاابكات المفتوحااة والمغلقااة باالعتماااد علااى

 . 31(2018حيريز، 

 القانونية هاوضمانات العالقة بين التراث الثقافي والسياحة طبيعةثالثا: 

 القة بينهما،نات التراث الثقافي وتنوع السياحة تتأكد أكثر طبيعة العمن خالل تعدد مكو    

نات هذا االرتباط والنظر في كيفية تطوير ضامافي طبيعة  بحثوهذا يؤدي الى ضرورة ال

 .دوره في النشاط السياحيتفعيل وقافي السياحي التراث الثحماية 

  : طبيعة العالقة بين السياحة والتراث الثقافي1

 انتركشاوي منهاا.تفرضها طبيعاة كال  عالقاتبط السياحة بالتراث الثقافي من خالل ترت    

وقاد  .غيرهااوبيئياة،  وا نيةنساا وادينية  واقتصادية ا واقانونية عالقة وجود ، كاحداثها في

 قافياة، ال سايما فاي حالاة الساياحة الثالتراث ضروري للساياحة بعض الباحثين الى ان ذهب

 اعتبارهمااا :منهااا، مجااالت عاادة توجيههماا نحااو هاادف مشاتري يخاادموالجمااع بينهمااا ياتم و

   .julie payeur, 2013( 32(كأداة للتخطيط المكاني والترويج للمكان
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يااة يب حمابتحديااد اسااالالااذي نظمهااا القااانون  بمعنااى مصاادرها :: العالقببة القانونيببة1 -1

رخاص  ساياحية، وتقاديماستغالله في النشااطات الطرق و ،صيانتهوكيفيات  التراث الثقافي

تشاااجيع قانونياااة للمشااااريع الساااياحية المرتبطاااة بالمعاااالم االثرياااة والمواقاااع التاريخياااة، و

   .لتعرف عليهاتاريخية لمعالم اثرية ومناطق السياحية لنقل السياح الى االت الوك

وسيع تب ، وذلكية االقتصاديةاذ تعتبر السياحة أداة قوية في التنم: : العالقة االقتصادية1-2

فير تااول ة وربطهااا بااالتراث الثقااافييلسااياحاالسااتثمارات ا ماان خاااللاالنشااطة االقتصااادية 

زاناة كما يمكان اساتغالل التاراث الثقاافي فاي تحصايل رساوم مالياة تادعم خ .العملة الصعبة

 لسياحة. الدولة، من خالل زيارة المواقع االثرية والمتاحف، فتنشأ رابطة بين التراث وا

االدياان  تمثال يتميز العالم بوجود مقدسات دينية ومازارات عريقاة،: ة الدينية: العالق3 -1

 األنبياااءطهااا بتحظااى بالتقااديس واالحتاارام، لمكانتهااا الدينيااة وارتباالتااي  السااماوية الااثالث

ياة التاي ، التاي تمثال مختلاف المراحال التاريخيخياةالمسااجد التارجاناب الاى  .عليهم الساالم

     .  صحيح مية. فتنشأ عالقة بين المعالم الدينية والسياحة والعكسعرفتها الحضارة االسال

نية نسااااالحضااارات ال تعاادد بمااا ان التااراث الثقااافي، مصاادره: : العالقببة االنسببانية4 -1

علااى  ايضااتقاوم ري انسااني، فاان السااياحة ارث حضاا االتفاقياات الدولياة باعتباااره واقرتاه

              . اتالحضاار بايندون تميياز الثقاافي  االطاالع علاى االرثعناد ، اساا  انسااني

بااحثين بعاض ال ذهاب، للسياحة وارتباطها باالتراث الثقاافيوبالرغم من العالقات المتنوعة 

كنهاا تظال ل، إلاى التعزياز واالقلايم، تميل الروابط بين السياحة والتاراث بشكل عام  هانالى 

اا أن ت ا ماغالبااا  التاراثشاير إلاى االنتكاساات. ألن قابلة للتطوير بدرجة كبيرة ويمكنهاا أيضا

 .Christophe Ghauchon, p12, 2010( 33(مشتق منههو الذي ، يرتبط بالميراث

 لتراث الثقافي السياحي حماية االقانونية ل الضمانات : 2

ان فاابمااا ان التااراث الثقااافي السااياحي قااد تااأثر كثياارا بالسااياحة وشاامل عاادة مجاااالت،    

. عاصارةم ماع التطاورات المته تستدعي التطوير أكثر حتى تاتالءية لحمايالضمانات القانون

  .:وضحها فيما يليوعليه، فان ذلك يمكن ان يتم عبر ضمانات داخلية وأخرى دولية، ن

 الضمانات الداخلية  : 1 -2

عت ، فاان اغلاب الادول وضاةالساياحاساتقطاب نظارا ألهمياة التاراث الثقاافي ودوره فاي    

 ائاريالقاانون الجزومنهاا . يالساياح النشااط فيكيفيات استغالله ضبط ته ولحماي تشريعات

الجااارد  نجاااازك ة الوصاااية. جاااراءات تقاااوم بهاااا االدارافاااق و الحماياااةحااادد وساااائل الاااذي 

تارميم الصايانة والعماال بأ والقياام ،ت الثقافيةلممتلكاباواستحداث سجل خاص  ،فوالتصني

 .        34(2016زرباني،  )محمد مصطفى للمواقع الثقافية السياحية

لياات ن اآلما ،يعتبر اللجوء الى القضاء برفاع الادعاوى القضاائية المدنياة والجزائياةكما     

بالسارقة  ءاالعتاداحااالت فاي وذلاك  .ة التراث الثقافي وتفعيل النشاط السياحيالفعالة لحماي

وى فاي دعادعاوى الاتتمثال و .لمنقاوالت أثرياة او تاريخياة والتهريب والبيع غيار الشارعي

 ض. منع االعتداء ودعوى االسترجاع ونزع الملكية ودعوى المسئولية المدنية والتعوي

  الضمانات الدولية  :2-2

المرتبطاااة  ماااؤتمرات والمنظماااات الدولياااةوال المواثياااق والمعاهااادات الدولياااةتعتبااار      

وقاد  .النشااط الساياحيودعام الثقاافي روافد هامة لحماية التراث  ،بالسياحة والتراث الثقافي
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االعااالن العااالمي جهااودا معتباارة فااي ذلااك، ماان خااالل اصاادار هيئااة االماام المتحاادة،  بااذلت

 والاذيم. 10/12/1948عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتااريخ: ، المنبثقلحقوق االنسان

حقه فاي الراحاة والتنقال مان مكاان الاى اخار بهادف  ومنها، ى احترام حقوق االنسانعل أكد

السااتمتاع بالحياااة واكتشاااف مااا حولااه ماان مناااظر طبيعيااة ومااا تحتويااه ماان اثااار ومعااالم ا

اتفاقيااة الهاااي لعااام ثاام جاااءت  .35()حساان سااعد سااند بواسااطة الساافر والسااياحة تاريخيااة

م، لحمايااة الممتلكااات الثقافيااة فااي 10/05/1954:رعايااة اليونسااكو فاايب ، المبرمااةم1954

طبيعيااة فااي الساالم بحيااث مي للممتلكااات الثقافيااة والدسااتور عااالك والتااي تعاادحالااة الحاارب، 

وفي حالة الحرب الزمت الادول المتحارباة  ،مسئولية الحماية المصادقة عليها ةالدول حملتت

وفاي حالاة االحاتالل القات علاى عااتق سالطة  ،بعدم اعتبار المناطق االثرية اهدافا عسكرية

 . 36)سلوى المفرجي( يبهاظ على سالمة االثار وعدم تخراالحتالل بضرورة الحف

 بااريس اجتمااعفاي نساكو(، )اليوالمتحدة للتربية والعلم والثقافةمنظمة األمم  طالبتكما     

 تراثاا انساانيا عالمياا. الثقاافي باعتبااره التاراثة دولية لحماياتنسيق الجهود الب، 1972لسنة 

ظاام االتفاقياة، للتأكياد . فجااء نختفااءاالو تدهور أوال للتدمير هنتيجة تعرض جاء اللقاءحيث 

يتهااااا بصاااايانة التااااراث العااااالمي وتأمينااااه  علااااى الحفاااااظ علااااى المعرفااااة والثقافااااة وتنما

)www.archh.org(37.   

لادول ا تشاجعماؤتمرات ، وعقاد ألجلهاا بالسياحة اهتم المجتمع الدولي والى جانب ذلك،    

 :ن، نذكرفي هذا الشأت االمؤتمر أهمومن ، ية السياح بالنشاطات على القيام

لااذي ام، 1963لي، المنعقااد فااي رومااا عااام مااؤتمر االماام المتحاادة للسااياحة والساافر الاادو -1

 ه الدائماةظاهرة اجتماعياة وانساانية تقاوم علاى انتقاال الفارد مان مكاان اقامتاالسياحة  اعتبر

 هراشاساعة وال تزيد عن اثنى عشر الى مكان آخر لفترة مؤقتة ال تقل عن اربع وعشرين 

 لخارجيااةياحة اياحة الترفيهيااة او العالجيااة او التاريخيااة ولهااا جناحااان همااا: الساابهادف الساا

  . 38)حسن سعد سند( والسياحة الداخلية

 لااهيقااوم ماان خالنشاااط  السااياحة اعتباار الااذيم، 1991فاايالمنعقااد مر اوتاااوا بكناادا مااؤت -2

وأال  الازمنالشخص المسافر الى مكان خارج بيئته المعتاادة لمادة اقال مان فتارة معيناة مان 

 .39)حسن سعد سند( اط يكتسب منه الشخص دخال او كسباتكون بغرض ممارسة نش

ة للتربياة منظمة االمام المتحادوالمتعلق ب نشاء  م، 1945اكتوبر فيلندن المنعقد  مؤتمر -3

 .40صار وم ،الساعودية ،ساوريا ،لبناان :اثنتان واربعون دولة منهاا هرحض، والعلم والثقافة

ه: هدافااا الااذي ماان ،هاااميثاقالمصااادقة علااى خاللااه تماات م، 1946ساانة  باااريس مااؤتمرثاام 

خااء ولي والرتعاون االمم في ميادين التربية والعلم والثقافة للوصول الى تحقيق الساالم الاد

كماا  .41ساند(حسان ساعد ) المشاتري لإلنساانية والعمال علاى نشار الثقافاة والتربياة للجمياع 

 ساانةل حمايااة التااراث الثقااافي والطبيعااي العااالمي اتفاقيااةي نصوصااها الحقااة ومنهااا أكادت فاا

 .UNESCO( 42(، على حماية التراث الثقافي1972

، فيفاي حماياة التاراث الثقاا"اليونيساكو"  منظماةدور  اساتغالل الضاروريوعليه، فمن    

اضااخم  لااكتمت هاااباعتبار حضاورها العااالمي،الاادول العربيااة لفاارض الجزائاار و ىساعان تو

 في العالم. ساني انواغنى تراث ثقافي 
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 دوليااةة منظماا تعتبار التااي "المنظماة العالميااة للساياحةوبالنسابة للسااياحة، فقاد ظهاارت "    

واتخذتها مقارا  م1975 عامبإسبانيا مدريد تها العمومية في عقدت جمعي. مختصة بالسياحة

تارويج الساياحة  فها:ومان اهادا. بلادا 145م، وصل عدد اعضائها إلى 2005. وفي عام لها

تبااادل الخباارات والتجااارب بااين الاادول و المي، وأداة للتعاااون المشااتريكآليااة للسااالم العاا

   .wikipedia.org( 43(اء في مجال تنمية القطاع السياحياالعض

: العلااومة والثقافااة ولعربيااة للتربيااالمنظمااة ا ظهاارتفقااد علااى المسااتوى االقليمااي، امااا     

لحفااااااظ علاااااى الثقافاااااة لتأسسااااات كهيئاااااة ، العربياااااة حااااادى منظماااااات جامعاااااة الااااادول ك

قاماات و. حماياة التااراث الثقااافي العرباايساااهمت فااي  وقااد. wikipedia.org( 44(العربياة.

 علاى عااتق ويقاع .اليهاا الترجماةدعم اللغة العربية من خالل جهود اثراء الثقافة العربية وب

   وتشجيع دورها في حماية التراث الثقافي.ة مسئولية تطويرها الدول العربي

مجلاس الها اعتماد التاي، المنظماة العربياة للساياحة أما الساياحة العربياة فقاد تمثلات فاي     

م. مقرهااا الرئيسااي مدينااة جاادة 2004عااام لمنااة الااوزاري العربااي للسااياحة فااي دورتااه الثا

البحوث البيئيااة القيااام با، ولاادول العربياةساياحة لالتهاتم بشااؤون .بالمملكاة العربياة السااعودية

السياحية، من خالل ورشات عمال وماؤتمرات وتقاديم عية واالقتصادية والثقافية واالجتماو

التدريب الالزم والشراكة االساتراتيجية ماع القطااعين العاام والخااص للمسااعدة فاي إدمااج 

السااياحة العربيااة للتعريااف مفهااوم التنميااة المسااتدامة فااي السااياحة. وتعماال علااى تطااوير 

    .www.wikipedia.org( 45) بالتراث الثقافي الشامل للدول العربية

تعمل لثقافي واتوفر الحماية للتراث قد ، القانونية الضماناتفان ، وبناء على ذلك كله    

 التي لها لجزائربالنسبة لخاصة ، تفعيل الى ها في حاجةلكن ترقية النشاط السياحي.على 

ع تشجيب ،ةلسياحافي  وادماجهستغالل التراث الثقافي القدرات وامكانيات كبيرة 

افي الثق ثالتراوالمحافظة على  ،المادي الثقافي تراثترميم الو ،االستثمارات السياحية

ا مورد ه يشكلألن .لتحقيق الهدف منهومستقر والعمل على تهيئته بشكل دائم  ،المعنوي

من تنوعه وته ورفيع القيمة بالنسبة لتنمية السياحة الوطنية منها والدولية، من خالل أهمي

 .46(1996)واالجتماعي, المجلس االقتصادي،  خالل توزعه عبر التراب الوطني

 الخاتمة 

 تماعالمجوجادان التاراث الثقاافي ملكياة جماعياة تعبار عان  ان الاى نتوصالفي االخيار،     

ما  تكتمل، ال الحماية القانونية انكما  .االهتمام والصيانة تستوجبانسانية وطنية ورة وذاك

 مان جاناب. والقتصااد الاوطنيا لتنوياع ،النشاط الساياحيالثقافي في  التراث الللم يتم استغ

 فااييسااتغلها  انالسااائح  وعلااى، االهتمااامسااتحق ت ينسااانا حااقنهااا أ، نؤكااد علااى السااياحة

ب التاي يجا هدباالسافير  ألناه، ات اآلخارينتقيد باألخالق واحترام عادالن، وقوانيالب االلتزام

. ميااةتنعنصااران اساسايان فااي ال اث الثقااافي والساياحةالتاركمااا ان  .ان يمثلهاا أحساان تمثيال

  مي.السالم العالالنسانية وبث روح التسامح واساسي في توثيق العالقات ا همادوروان 

 :قترحن ،ألجل ذلك   

 هماوتثمين دورالتراث الثقافي و السياحي النشاطدعم لتفعيل سياسة حكومية ورة ضر -1

 حيالنشاط السيا ترقيةالمعالم التاريخية، وتأهيلها لتهيئة المواقع االثرية و -2

    .وصيانته تهعلى حماي ونسهرلتراث الثقافي يممتلكات اتخصيص حرا  ل -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
http://www.wikipedia.org/
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 . لسياحةوا لتعريف بالتراث الثقافيورها لمراكز الثقافية وتفعيل دوالالمتاحف تشجيع  -4

 . غاتوالل علم االثاروفي السياحة للمختصين مهنة حرة كتنظيم عمل المرشد السياحي  -5

 مهملة من دون جرد او تصنيفضرورة العمل على تصنيف وحماية مواقع تراثية  – 6

 الهوامش
                                                             

: المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي: رأي حول ملف التراث الوطني، الدورة  1

فق: هـ الموا1419صفر 14، بتاريخ:40م، ج. ر عدد:29/12/1996:العادية المنعقدة في

 م.09/06/1998
د م ج،  -دراسة تاريخية ومقارنة –:  حسين محمد سليمان: التراث العربي االسالمي  2

 .13، الجزائر، ص1988
: حماية االثار والفنون في الشريعة االسالمية، دار النهضة العربية سمير: د. محمد  3
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 م. 1970نوفمبر  14أكتوبر الى  12المنعقدة في باريس من 16
، 0142دار الهدى  -القانون الجنائي المقارن –عبد الرحمان خلفي: أبحاث معاصرة : 11

 224الجزائر، ص 
هاااااااـ 1419صااااااافر20الماااااااؤرخ فاااااااي  08/04رقااااااام قاااااااانون المااااااان  50الماااااااادة : 12

 م، المتعلق بحماية التراث الثقافي 1998جوان15الموافق
هـ 4191صفر20المؤرخ في  08/04القانون رقم من  67: المادة 13

 م، المتعلق بحماية التراث الثقافي1998جوان15الموافق
 من قانون حماية التراث الثقافي الجزائري 28المادة :  14
: محمد السعيد بوقابس: كيف يمكن للجزائر أن تقوم بقفزة نوعية من دولة نامية الى  15

 عة،طبادولة عصرية في ظرف خمس سنوات، دار العبقرة لالعالم، النشر، التوزيع وال

 .223م،  ص2010هـ/1430الجزائر، 
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 الجزائري الثقافي التراث حماية قانون من 17 : المادة 16
مصطفى احمد فؤاد: األماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي، طبعة :  17

 .19م، منشأة المعارف باالسكندرية، ص 2007
 .21، ص : مصطفى احمد فؤاد: نفس المرجع السابق 18
، 0132دار الهدى،  -تاريخه، مناهجه، مفرداته -حمد البشير شنيتي: علم اآلثار: م 19

 .10الجزائر، ص
: د. اياد عبد الفتاح النسور: أسس تسويق الخدمات السياحية العالجية، مدخل  20

 .22م، عمان، االردن، ص 2008هـ/1429، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1ط/ -مفاهيمي
م، ص 0072، 1مفهومها، اركانها، انواعها، دار التنوير، ط/ -: خالد كواش: السياحة 21

12. 
مراحل تطور النشاط السياحي عالميا واقليميا وموقع  : محمد عبد هللا قصودة: 22

ي د الثانلمجلالجماهرية منه، مجلة العلوم االجتماعية واالنسانية، السنة الثانية عشر، ا

 .170ص م، ليبيا، 2004ر، العدد االول، عش
ابن منظور: لسان العرب، تحقيق: عبد هللا علي الكبير ومحمد احمد حسب هللا  : 23

 ، 3م، ج/1981وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، 
الي، برج ية السياحية، دار النشر جيطم: السياحة والتنرحيم حسين وآخرون:  24

 .18، ص2014بوعريريج، الجزائر، 
االنسان في السياحة بين القانون الدولي والمنظور : د. حسن سعد سند: ضوابط حق  25

 ، 15م، دون دار نشر، ص 2007الشرعي، 
 .23: اياد عبد الفتاح النسور: مرجع سابق، ص  26
 .24عبد الفتاح النسور: نفس المرجع السابق، ص اياد :  27
 .21: د. حسن سعد سند: مرجع سابق،  ص  28
 .95: مرجع سابق، ص رحيم حسين وآخرون:  29
 .27سابق، ص المرجع نفس ال: رحيم حسين وآخرون:  30
التجربة التركية أنموذجيا(، الواقع والتحديات ) –: رزيقة حيزير: السياحة االلكترونية  31

توبر ، العدد: الحادي والثاني عشر، اك3والعالم، مجلد: الجزائر مجلة دراسات حول

 .138ص والعالم، الجزائر، حول الجزائر  م، مركز البحوث والدراسات2018وديسمبر 
32  :le patrimoine et le tourisme sont mis ensemble pour être 
orientés vers un but commun servant, entre autres, d'instrument 
d'aménagement de l'espace et de promotion du •lieu. Le 
patrimoine est essentiel au tourisme, surtout dans le cas du 
tourisme culturel. JULIE PAYEUR : LA RELATION DU PATRIMOINE ET 
DU TOURISME: UNE HISTOIRE DE PERCEPTION -LE CAS DU VIEUX-
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QUÉBEC, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, OCTOBRE 2013, 
page :2. 
33  :Dans l’ensemble, les liens entre tourisme, patrimoine et 
territoire tendent à se renforcer, mais ils restent très évolutifs et 
peuvent aussi marquer des reculs. Car le patrimoine est souvent 
associé à un héritage, ce qui est étymologiquement cohérent.  
Christophe Ghauchon : Tourisme et patrimoines : un creuset  pour 
les territoires ? geographie , université de savoie ,2010 ; p 12. 

: محمد مصطفى زرباني: اآلليات القانونية لحماية الممتلكات الثقافية العقارية، مجلة  34

ان الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، المجلد التاسع، العدد االول، جو

 .300م،  ص 2016
 .21مرجع سابق،   ص   حسن سعد سند::  35
 .150ميدان المفرجي: مرجع سابق،   ص  احمد سلوى:  36

37  :https://www.arcwh.org/ar/publications/basic-texts-of-the-
1972-world-heritage-convention م.22/1/2022. تاريخ المعاينة    

 .17: حسن سعد سند: مرجع سابق، ص  38
 .77ابق، ص : حسن سعد سند: نفس المرجع الس 39
دار العلم  –منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -: حسن صعب: االونسكو 40

 .12م، بيروت،  ص 1948للماليين، تشرين الثاني 
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 م.15/2/2020تاريخ الزيارة:  .Wikipedia.org : موقع:  43
 م.19/2/1202تاريخ الزيارة:  .Wikipedia.org : موقع:  44
 .م20/12/2021 ، تاريخ المعاينةwikipédiaالموقع االلكتروني:  : 45
الدورة المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي: رأي حول ملف التراث الوطني، :  46

افق: هـ المو1419صفر 14، بتاريخ:40م، ج. ر عدد:29/12/1996:العادية المنعقدة في

 .296م، ص09/06/1998

 :المراجع

اشم  وههللاابن منظور: لسان العرب، تحقيق: عبد هللا علي الكبير ومحمد احمد حسب  :1  

 ، القاهرة3م، ج/1981محمد الشاذلي، دار المعارف، 

 -ميمفاهي اح النسور: أسس تسويق الخدمات السياحية العالجية، مدخلاياد عبد الفت :2  

 .م، عمان، االردن2008هـ/1429، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1ط/
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 م، دون دار نشر، مصر2007الشرعي، 

 .، الجزائر1988د م ج، ، العربي االسالميحسين محمد سليمان: التراث  :4  
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