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 :صخلملا
 رثكألا وكسنويلا ةمظنم جمارب ىدحإ يهو ،يملاعلا ثاَُرتلا ةَياَِمح ةيقافتا دامتعا ىلع نرق فصن براقي ام ذنم
 م2020 سرام ىتح اًعقوم 1121 ليجست نم مغرل_و .ثاَُرتلا ىلع ظافحلل تاودألا ىوقأ نم اهفصوب ،اًحاجن
 ةجردملا ةيثاَُرتلا عقاوملا نم اًددع هجاوت لازت ام يتلا تاديدهتلا نم اًريثك كانه نأ ّالإ ،يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق ىلع
 .ا|يملاع ا|يثاَرُـت اًعقوم 53 اهددعو ،ةيقافتالا اxددح يتلا رطخلا ةمئاق ىلع
 ثاَُرتلا ةمئاق ىلع تجردُأ دق عقاوم ةعبرأ نأ دجن ،عِّوَـنَـتُم ِّيفاَقَـث ثاَرُـت نم نَمَيلا هكِلَْمت ام مجح يف رَظَّنلِ_و
 بورحو تالوحت نم نَمَيلا هدهشت ام نكل ،وكسنويلل ةتقؤملا ةمئاقلا ىلع ىرخأ عقاوم ةرشع ىلإ ةفاضإ ،يملاعلا

 اهرث� تقلأ يتلا ةَّيِلِخاَّدلا بْرَحلا لظ يف اxَُّدِح تديازت ،ةدع تاَّيِلاكْشِإ هِجاَوُـي ةفلتخملا هلاكش� ثاَُرتلا لعج
 .يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم ىلع
 قحل امو ؛رطخلا ةمئاق ىلع ةجردملا نَمَيلا يف يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم اههجاوت يتلا ت�ّدحتلا ةسارِّدلا هذه شقانت
 يذلا حلسملا عازنلا نع ًالضف ،ةيلاملا دراوملا صقانتو ةيعامتجالاو ةيئيبلاو ةيومنتلا طوغضلا ةجيتن رارضأ نم ا�
 .ةيئانثتسالا ةيملاعلا اهتميق ددهيو ،ةيثاَُرتلا عقاوملل اًحضاو اًديدx لِّكشُي ت_
 ةيضاملا دوقعلا يف يملاعلا ثاَُرتلا ةَياَمِحل رّطأ يذلا يخيراتلا قايسلا طسب ةلواحم ىلإ -اًضيأ– ةسارِّدلا فدxو
 عقاوملاو ،ماع لكشب ثاَُرتلا ةَياَِمح لجأ نم ؛اهلذب ةينَمَيلا ةموكحلا ىلع بجي يتلا دوهجلاو ،ّيدقن ٍبولس�
  .صوصخلا هجو ىلع رطخلا ةمئاق ىلع ةلجسملا ةيثاَُرتلا
 
 .نَمَيلا ،ةَياَمِحلا ،رطخلل ضّرعملا يملاعلا ثاَُرتلا ،ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا :ةِّيِحاتفملا تاملكلا
 

Abstract: 
For almost half a century, the World Heritage Protection Convention, which is one 
of UNESCO's most successful programs, has been adopted as one of the most 
powerful tools for heritage conservation. Despite record 1121 sites until March 
2020 on the World Heritage List, but there are many threats still facing a number of 
heritage sites listed on the List of Danger identified by the Convention, which 53 
heritage sites of worldwide. 
Considering the size of Yemen's diverse cultural heritage, we find that four sites 
have been included on the World Heritage List, in addition to ten sites on the 
Tentative List of UNESCO, But Yemen witnessed transformations and wars make 
the heritage is facing several problems, that were intensified in light of the internal 
war that affected on the World Heritage sites. 
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This study discusses the challenges faced by World Heritage Sites in Yemen listed 
on the List in Danger; and damage caused to it as a result of developmental, 
environmental and social pressures and the decrease in financial resources, as well 
as armed conflict, which has become a clear threat to heritage sites, and threatens 
the outstanding universal value. 
The study also aims trying to extend the historical context that framed the 
protection of world heritage in past decades in a critical manner, and the efforts 
that the Yemeni government must make to protect the heritage in general, and the 
heritage sites registered on the List of Danger in particular. 
 
Key words: Cultural Heritage, List of World Heritage in Danger, Protection, 
Yemen. 
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 :ةمدقملا
 يف مهسي هنوكل ؛بعش لك ةايح يف ةمهملا زئاكرلا نم ةزيكرو ،بوعشلل ةنيمثلا تاكلتمملا نم ّدعُي ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا
– ّسمي هيلع عقي ءادتعا يأو ،ةمداقلا لايجألاو ةيناسنإلل اًكرتشم ً°رإ هنوك ىلإ ةفاضإ ،اهيضامب ةمألا رضاح طبر
 ءاقب زومر دحأ لِّكشُي امك .)م1954 ،ياهال ةيقافتا ةجابيد( اهعمج� ةيرشبلا هذهل ةيثاَُرتلا ةميقلا -عقاولا يف
 يتلا ةيحورلاو ةيناسنإلا ميقلا نم اًضيأ وهو ،لايجألا نيب لصاوتلاو ةيرارمتسالا ىلع اxردق تارشؤم دحأو ،ةمألا
 عمت¿ا لمع اذل ؛)7 :2015 ،نسحأ( بوعشلا عيمجل ةدئافل_ دوعي امب ؛ظاَفِحلاو ةَياَمِحل_ ىظحت نأ يغبني
 نمو ،اهل ضّرعتي يتلا رطاخملا ةجيتن ،ثاَُرتلا اذهل ةيلودلا ةَياَمِحلا لفكت حئاولو نيناوق ةموظنم داجيإ ىلع يلودلا

 ."يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم" ةمئاق هدوهج نمض
  ةيرشبلا ةطشنألا ةجيتن ةديازتم تاديدهتل ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةّيِفاَقَـثلا ةيمهألا تاذ ةيثاَُرتلا عقاوملا ضّرعتت
 عقاوملل اًريبك اًرامد تببس يتلا ةيباهرإلا تامجهلا لعفب ًءاوس ،نيناوقلاو ننسلل ةفلاخملا وأ ةايحلل ةمداصملا
 بْرَحلاك ،بورحلا هتفّلخ يذلا رامدل_ مأ ،�روس يف رُمدت وأ قارعل_ لصوملا وأ يلامب وتكبمت يف امك ةيثاَُرتلا
 تاوق ا� تماق يتلا رئافحلا لامعأ وأ ،ةيفالسغويلا بْرَحلا وأ ،م1968 ماع �ريجين يف تثدح يتلا ةيلهألا
 كلت مأ ،)104 :2016 ،يجايهلا( م1967 وينوي ناريزح برح دعب ةلتحملا سدقلا ةنيدمب ةيليئارسإلا لالتحالا
 يف ةيقارعلا يضارألا ىلإ اهئافلحو ةيكيرمألا تاوقلا لوخد دعب ةّيِفاَقَـثلا تاكلتممل_ تقحل يتلا ةميسجلا رارضألا

 ت_اصع وأ لالتحالا تاوق بناج نم دّمعتم بيرختو ،يئاوشعو مظنم بÊ لامعأ نم هب اوماق امو ،م2003
 اتنيس قيرط :لثم ،ةيومنتلا عيراشملا نع ةمجانلا ةيديلقتلا رارضألا ىلإ ةفاضإ،)47 :2012 ،يئاطلا( ر°آلا

 :Nicholas& Others, 2019( ةيخيراتلا امنب ةنيدمو وجيف امنب يف يرثألا عقوملا لوح عيرسلا اريتسوك
1(. 
 يف ةرادصلا عقوم لتحي )وكسنويلا( ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمل عباتلا يملاعلا ثاَُرتلا جمÛرب نإ
 رطخلل ضرعملا يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاقو .تاديدهتلا هذه يف ةجردملا ةيثاَُرتلا تاكلتمملا ىلع ظافحلل ةيلودلا دوهجلا
 هجاوت يتلا وأ،اًفعض عقاوملا رثكأ ةَياَمِحل اًصيصخ تممُص ةمهم ةيلآو ،يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق نم ةقثبنم ةمئاق يه
 يف ةجردملا ثاَُرتلا عقاومب رطاخملا ةرادإ ةيمه� يلودلا يعولا ةد�ز ىلإ فدxو ،ةيثاَُرتلا اهصئاصخ ىلع رثؤت رطاخم
 .)281 :2019 ،نيمس�و ءاعد( ةمئاقلا هذه
 يلودلا عمت¿ا هيبنتو ،ةيثاَُرتلا عقاوملا ةَياَمِحل ةيملاعلا دوهجلا دسجتل رطخلل ضرعملا يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق تءاجو
 اًيلك عقوملا نادقف مدع نامضل ؛ًالجاع ًءارجإ بلطتي امم ،ةيئانثتسالا ةيملاعلا ةميقلا اهل ضّرعتت يتلا رطاخملا ىلإ
 نأ الإ ،1972 ماعل يعيبطلاو ِّيفاَقَـثلا يملاعلا ثاَُرتلا ةيقافتا اهنع تَّربع ام وهو ،)75 :2019 ،وكسنويلا(
 اهمادختسا نم ًالدبف ،اهنم دوصقملا ضرغلا نع يحاونلا ضعب يف دعتبا دق يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل نم اهذيفنت
 ةيثاَُرتلا عقاوملا نإف ،كلذل دوهجلا دشحو ،يملاعلا يناسنإلا ثاَُرتلا ةَياَِمح ت�ولوأو نوصلا تاجايتحا ديدحتل
 تاَّيِلاكْشِإلل ٍّلح نود اهكرتو ،وكسنويلا نم يباقع ءارجإك رطخلل ةضرعم تحبصأ ةمئاقلا يف ةجردملا
 ىلع ًةدهاج لمعت نأ عقاوملا هذه اهيف عقت يتلا فارطألا لودلا ىلعو ،عقاوملا هذه ةَياَِمح هجاوت يتلا ت�ّدحتلاو
 لودلاو عقاوملا ضعب ا� تنّكمت يتلا قرطلا نع تاساردلا ضعب جئاتن فشكتو .نمث ي� رطاخملا هذه ةجلاعم
 يف ةدقعم ةيلامو ةيفسلفو ةيسايس تاضوافم قيرط نع ،رطخلا ةمئاق يف نيودتلا نم ةيعانصلا تائيبلا لخاد
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 ةنجل تالوادم جئاتن ديدحت يف مسح لماع تلّكشو ريبك رودب ةيسامولبدلا تمهسأ اذهلو ؛ناجللا تاسلج
 عقاوملا ضعب اهل ضّرعتت يتلا رطاخملاو تاديدهتلا هتبعل امم رثكأ رطخلا ةمئاق يف جاردإلا نأشب يملاعلا ثاَُرتلا
)Nicholas& Others, 2019: 1(. يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم نم طقف ليلق ددع جاردإ ىرج كلذل ةجيتنو 

 .لاوزلاو ضارقنال_ ةددهملا عقاوملا نم رخآ ددع دوجو مغر رطخلل ةضرعملا يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف
 ةطاحإلاو ةمزاللا اهداعبأ اهءاطعإ ةيغبو ،ةسارِّدلا هذه عوضوم قاطن نمض ةلخادلا بناوجل_ ماملإلا ضرغلو
 تنّمضت ،ةمتاخ اهبقعتو ،ةمدقم اهقبست ةيسيئر رواحم ةينامث ىلإ عوضوملا ميسقت تيêرا ،ةيملعلاو ةيرظنلا هبناوجب
    .ةسارِّدلا اهيلإ تلصوت يتلا تايصوتلاو جئاتنلا مهأ
 
 :ةسارِّدلا ةيمهأ
 عمت¿ا قرؤت تت_ يتلا ةمهملا تاعوضوملا نم عوضوم ةسارد ىلع بصنت اÊوك نم اهتيمهأ ةسارِّدلا بستكت
-نَمَيلا يف ةيثاَُرتلا عقاوملا هدهشت ام ىلإ رظنل_ ،اًكرتشم اًيناسنإ °اَرُـت اهفصوب ،ءاوس ٍدح ىلع يلودلاو ينطولا

 ،غل_ ٍوحن ىلع اًرارضأ عقاوملا هذ� تقحلأ ةخراص تاكاهتناو ةميسج تاءادتعا نم -ةريخألا ةنوآلا يف اًصوصخ
 اهملاعم رييغت ىلإ يّدؤي دق عقاولا اذهو ،اهّقحب بكترُت يتلا ةينوناقلا ريغ تاسرامملاو حلسملا عازنلا ةجيتن
 ةرورض عوضوملا اذه ةسارد لعجي ام وهو ،ةيئانثتسالا ةيملاعلا ةميقلا عايضو ،ةيخيراتلا ةّيِفاَقَـثلا اهتميق فاعضإو
 .ةحلم
 هذه ّدعُتو ،ةيثاَُرتلا عقاوملا عوضوم يف ةصصختملا عجارملا يف ا|حش دهشت ةيبرعلا ةبتكملا نأ قبس ام ىلإ فاضي
 .عوضوملا اذ� ةقالعلا تاذ ةصصختم ةساردب ةبتكملا ديوزتو ،شاقنلا ءارثإ قيرط ىلع ةّداج ةلواحم ةسارِّدلا
 
 :ةسارِّدلا جهنم
 عقاوملا اهشيعت يتلا عاضوألا دصرو ،يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم ىلع ةرظن ءاقلï ،يئارقتسالا جهنملا ةسارِّدلا دمتعتس
 اذه لثمل بسنألا جهنملا هفصوب يليلحتلا يفصولا جهنملا ىلإ ةفاضإ ،رطخلا ةمئاق ىلع ةجردملا نَمَيلا يف ةيثاَُرتلا
 ةبترتملا ر°آلاو ،ت�دحتل_ ةقلعتملا ثادحألاو تاقالعلا لمجم هتطساوب حضونل ؛ثوحبلاو تاساردلا نم عونلا
 .ةبسانملا ةيلبقتسملا تاحرتقملا ميدقتو ،اهيلع
 
 :ةقباسلا تاساردلا
 تاساردلا كلت ًةصاخ ،يرظنلا راطإلا يف ثحبلا تدافأ ةسارِّدلا هذه عوضوم نم رخò وأ لكشب برتقت يتلا ةقباسلا تاساردلا
 .رشابم لكشب عوضوملا تلوانت يتلا
 تاروصتلا عضوو ،رطخلل ضرعملا يملاعلا ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا عقاوم اهل ضّرعتت يتلا رطاخملا ليلحتو دصر يف ةّيملعلا تاساردلا تمهسأ
 بجومب يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم ديدهتل ةمدختسملا قرطلا نايبو ،)2019 ،نيمس�و ءاعد( اهريثê نم ّدحلاو رطاخملا هذه عم لماعتلل
 نم ريثك يف– نكت مل يتلاو ،رطخلل ضّرعملا يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف جاردإل_ ةقلعتملا وكسنويلل ةعباتلا يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل تارارق
 فارطألا لودلل ةيسايسويجلا ةاواسملا مدعل اًرظن ؛عقاوملا هذه ةَياَِمحو ظفح يف يلودلا هابتنالا تفلل ةلعاف ةينواعت ةادأ -نايحألا
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 ةمئاق ىلع ةجردملا عقاوملا كلت اهل ضّرعتت يتلا رطاخملا ةدح نم دازو ،اهفادهأ قيقحت نم اهقاعأ ام وهو ،رطخلا ةمئاق ذيفنت دنع
  .)Nicholas& Others, 2019( رطخلا
 هعاونأ فلتخمبو هتيامح بيلاسأ نايبتو ،هزيزعتو هترادإو ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةَياَِمح يف مهم رودب ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملا تمهسأ دقل
 ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ اميسال ،رصاعملا يلودلا نوناقلا يف يملاعلا ثاَُرتلا ةَياَِمح قرط ىلع تزكر ذإ ؛)2016 ،يجايهلا( هلاكشأو
 دوهجلا هذه لظتو .)2018 ،ةليمجو ةميطاف( ةيرشبلل اًيناسنإ ً°رإ هرابتع_ ،يلودلا عمت¿ا اهلذبي نأ يغبني يتلا دوهجلاو تايلآلاو
 ،يروسلا ِّيفاَقَـثلا ثرإل_ تقحل يتلا رارضألا كلتك ،فورظلا نم اهريغو بْرَحلا ءانثأ ةيثاَُرتلا عقاومل_ تقحل يتلا رارضألا مامأ ةرصاق
 عقاوملاو ،)2018 ،نورخآو رقشأ( ةبوهنملا ةيروسلا ر°آل_ راجتإلا �اضقو ،�روس يف ةيثاَُرتلا عقاوملا باصأ يذلا رامدلا مجحو
 يملاعلا ثاَُرتلل عقومك ةميدقلا ءاعنص ةنيدم ىلع حلسملا عازنلا هفّلخ ام وأ ،)2016 ،جرف( رطخلا ةمئاق يف تجردُأ يتلا ةيبيللا
)Armenta, 2018(.  
 تاديدهتلاو تالالتخالل مظتنملا ديدحتلاو ،يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم يف رطاخملا ةرادإل ةيملع ططخ ميدقت ىلع اًضيأ تاساردلا تزكر
 دعاست نأ نكمي يتلاو ،بْرَحلا ءانثأ ثاَُرتلا ىلع ظافحلل تايجيتارتسالا حارتقا نع ًالضف ،)2014 ،ةنافعو وظاظب( اههجاوت يتلا

 لصح امك ،ةرمدملا ةيثاَُرتلا عقاوملا ضعبل يضارتفالا ءايحإلا تشقÛ امك .)Armenta, 2018( ررضلا نم ديزم عوقو مدع يف
 لمع ىرجو ،2003 ماع لازلز يف ريمدتلل ضرعت يذلا -وكسنويلل ةعباتلا يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم دحأ- Bam م_ عقوم يف
 عم يزاوتل_ داعبألا ةيثالث ينابملل ةينقتلاو ةيرامعملاو ةيخيراتلا ليصافتلا مييقت عم ،داعبألا ةيثالث ةجذمن تاود� ةفلاتلا ينابملا ةاكاحم
 اًدانتسا ،صاخ لكشب اهدعب امو تامزألاو ثراوكلا تقو يف ينارمعلا ثاَُرتلا ةرادإو،)Ono & Others, 2008( ةجذمنلا
 .)2016 ،ةدوفو ةليل وبأ( ِّيفاَقَـث ثورومو يعامتجاو يراضح نوكمك اهءاقبو اهتيامح نمضي امب ةيبوروأ براجت ىلإ
 ثاَُرتلا اهل ضّرعتي يتلا رطاخملا ةرادإل ةيعجرملا ةلدألا ضعب ميدقت ىلع كلذك ثاَُرتلا ةرادï ةينعملا ةيلودلا تامظنملا تلمعو
 نيبو CCIثاَُرتلا ظفحل يدنكلا دهعملا نيب كرتشم رادصإ وهو ،)2016( ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلل رطاخملا ةرادإ ليلد اهزربأو ،يملاعلا
 زيول هيسوخو )CCI( يكسلاكيم نافيتس هبتك ICCROM موركيإ ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملا ميمرتو نوص ةساردل يلودلا زكرملا
 ةنكمملا رطاخملا ةقيقح نع ةيجذومن روصو ةيحيضوت موسرو ةلثم� اًموعدم اًيملع اًجهنم  نمضت ،)موركيإ( روينوج يلوسورديب
 اهنم فيفختلا ىلإ فدx ةبئاصو ةميلس تارارق ذاختا لجأ نم ؛اهريدقتو اهمييقتو ،اهمهفو ،ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملا اهل ضّرعتت يتلا
 ةيطيطخت اًسسأ مّدقو ،وكسنويلا ةمظنم نع رداصلا )2016( يملاعلا ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةرادإ ليلد ىلإ ةفاضإ .اهثودح عنم وأ
 .ريمدتو روهدت نم هل ضّرعتت ام ّلظ يف عقاوملا كلت وريدم اهنم ديفتسي نأ نكمي ،يملاعلا ثاَُرتلا عقاومل ةلاعفلا ةرادإلل ةيذيفنتو
 يذلاو ،رامدلا لبق اهيلع تناك يتلا اهتلاح ةداعتساو ،ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا تاكلتمم رامعإ ةداعإ يف )2017( سوموكيالا ليلدو
 نع ةجتانلا ةرمدملا ثادحألا ةجيتن ،ةيئانثتسالا ةيملاعلا ةميقلا تاذ ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا اهل ضّرعتي يتلا ةريبكلا رئاسخلا بقع ردَص
 يئزجلا ريمدتلل ظفحلا تاءارجإ ليلدلا جلاعيو .اهتعيبطو ،اهرارمتساو ،اهمجح عاستاو ،ةيناسنإلا ةطشنألاو ةيعيبطلا تايلمعلا
 اهنمو .ةيلمع براجت ىلإ ةراشإلا لالخ نم ثراوكلا دعب دادرتسالا ةيلمعل عسوألا راطإلا نمض ثاَُرتلا ءانب ةداعإو ،تاكلتمملل

 ،)2007( لفوتس بريه هفّلأ يذلا ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلل ةددهملا رطاخملل دادعتسال_ قلعتملا يملاعلا ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةرادإ ليلد كلذك
 ،يملاعلا ثاَُرتلا ةيقافتا قايس يف رطاخملا ءردو ،ثاَُرتلا اذه ةَياَمِحل تادادعتسالاو ،ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا عقاومب ةطيحملا راطخألا هيف ّنيبو
 .ةيقافتالا يف رطخلل ةضرعملا عقاوملا ةجلاعمو
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 يملاعلا ثاَُرتلا ةَياَِمحو وكسنويلا -1
 عقاوملا ريمدتب ًءاوس ،ةرركتم ت�ّدعت نم يداملا ريغو يداملا هيقشب ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلل ثدحي ام لك نم مغرلا ىلع
 ركنن ال هنأ الإ ،عورشم ريغ لكشب اهيف راجتالا ضرغب ا�xوتحم بÊو اهمد� فحاتملا ىلع ءادتعالا مأ ةيرثألا

 ةَياَمِحل ينوناقلا راطإلا ديدحت يف ،ثاَُرتلا ةَياَِمح يف اهرودو وكسنويلا ةمظنم اًصوصخو ةيلودلا تامظنملا دوهج
 عضول ةبسانملا راكفألا لودلا هنم دمتست ًالماكتم ً_دأ لِّثُمت يتلاو ،بْرَحلا مأ ملسلا يف ءاوس ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا
 .هتيامحو ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةرادï ةصاخلا اxاعيرشت نسو اهتمظنأ
 ةيقافتا :لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذن يتلاو ،تايصوتلاو تايقافتالا نم ةعوم¿ اهماربإ لالخ نم كلذ رهظيو
 ماعل ةعورشم ريغ قرطب ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملا ةيكلم لقنو ريدصتو داريتسا عنمو رظحل مدختست يتلا لئاسولا نأشب

 ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا نأشب ةيصوت ،م1972 ماعل يعيبطلاو يملاعلا ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةَياَِمح نأشب ةيقافتا ،م1970
 اهماهساو ةّيِفاَقَـثلا ةايحلا يف ةيبعشلا ريهامجلا ةكراشم نأشب ةيصوت ،م1972 ماعل ينطولا ديعصلا ىلع يعيبطلاو
 قطانملا نوص نأشب ةيصوت ،م1976 ماعل ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملل يلودلا لدابتلا نأشب ةيصوت ،م1976 ماعل اهيف
 ،م1978 ماعل ةلوقنملا ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملا ةَياَِمح نأشب ةيصوت ،م1976 ماعل ةرصاعملا ةايحلا يف اهرودو ةيخيراتلا
 ِّيفاَقَـثلا عوـنتـلا نأــشب يملاـــعلا وــكسنوــيلا نالـعإ ،2001 ماعل هايمل_ رومغملا ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةَياَِمح نأشب ةيقافتا
 ةَياَِمح نأشب ةيقافتا ،م2003 ماعل ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلل دمعتملا رــــيمدتلا نأشب وكسنويلا نالعإ ،م2001 ماـعل
 ماعـل ةـيناــسنإلل اكرتشم °اَرُـت هراــبتع_ يـمقرلا ثاَُرتلا قاـــثيم ،م2003 ماعل يداملا ريغ ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا

 يناــسنإلا ثاَُرتلا ةَياَِمحو ِّيفاَقَـثلا نواعـتلا نأو ةصاـخ رـمألا اذــ� ةــينعم وكسنويلا تحبصأ كــلذـبو ،م2003
 ةظفاحملا ةيمهأ لوح تاموكحلاو يملاعلا ماعلا يأرلا ةيمنت يف وكسنويلا لامعأ تمهاس امك ،اـxاـصاـصتخا مــهأ نـم
 قودنص ءاشنإ مت دقف كلذ ىلع ةوالع ،تارارقلا نم ةلمجل اهرادصإ لالخ نم كلذ رهظيو ،يملاعلا ثاَُرتلا ىلع
 اًقفو عاديإ قودنص وهو ''يملاعلا ثاَُرتلا قودنص'' مس_ فرعُي يذلا ،يعيبطلاو ِّيفاَقَـثلا يملاعلا ثاَُرتلا ةَياَمِحل
 .وكسنويلا ةمظنمل يلاملا ماظنلا ماكحأل
 مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةينطولا ةنجللا سيسê متو ،م1962 ليربا 2 يف وكسنويلا ةمظنم ىلا اًيمسر نَمَيلا تمظنا

 اهزربأ لعل ،وكسنويلا نع ةرداصلا تايقافتالا نم ددع ىلع ةينَمَيلا ةيروهمجلا تقداص امك .م1971 ماع يف
 يتلاو 1954 ياهال ةيقافتال ةيذيفنتلا ةحئاللا عم ةحلسملا تاعازنلا ةلاح يف ةّيِفاَقَـثلا تايكلملا ةَياَِمح ةيقافتا
 م1972 يف ةرداصلا يعيبطلاو ِّيفاَقَـثلا يملاعلا ثاَُرتلا ةَياَِمح ةيقافتاو ،م1970 رياربف 6 يف نَمَيلا اهيلع تعقو
 ماع ةرداصلا يداملا ريغ ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةَياَِمح ةيقافتا مث ،م1980 ماع ربوتكأ 7 يف نَمَيلا اهيلع تعقو يتلاو

 ةعماج يف ةثارولا ملع يسرك وكسنويلل نأ امك .م2007 ربوتكأ 8 يف نَمَيلا اهيلع تقداص يتلاو م2003
  .م1994 ماعلا ذنم ءاعنص
 

 ةيثاَُرتلا عقاوملا اهل ضّرعتت يتلا رطاخملا -2
 هيسوخ( ةيلبقتسملا فادهألا ىلع اًيبلس اًريثê رثؤي نأ هنأش نم ءيش ثودح ةصرف هن� رطخلا فيرعت نكمي
 ىلع اًيبلس اًرثأ كرتتو ،ثدحت دق ةريثك ءايشأ نأ كلذ ،ثاَُرتلا ىلع رطخلا اذه قبطُيو .)9 :2016 ،نورخآو
 رطاخملا فَّرعُت امك .اًيملاع اًيناسنإ ً°اَرُـت اهفصوب اهتنايصو اهظفحب ةقلعتملا فادهألا ىلع رثؤتو ،ةيثاَُرتلا عقاوملا
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 رثألا ليطعت يف ببستلا ىلع ةردقلا كلتمت ةرهاظ وه رطخلاف ."فعضلا لماوعو راطخألا نيب عطاقتلا" اÊأ ىلع
 ,UNESCO WHC( "ررضتلل ءيشلا ةيلباق" اÊأ ىلع فعضلا لماوع فرعت امنيب .هب ررضلا قاحلإ وأ

2010, p. 9(. ؛هسفن رثألا يف ةلصأتم فعضلا لماوع نوكت ،رثؤملا يجراخلا ردصملا وه رطخلا نا نيح يفو 
 اهنمأ ددx يتلاو ،ةيرشبو ةيعيبط ةيثاَُرتلا عقاوملا هجاوت يتلا رطاخملا عاونأ فلتختو .ةزيمملا هتافصل وأ هعقومل اًرظن
 :اهمهأ نم ،هيوشتلاو ريمدتلل اهضرعتو ،اهتمالسو
 
 ،يسمشلا عاعشإلا يف ةلثمتملا ةيعيبطلا ةئيبلا صئاصخ نم ةجتانلا لماوعلا يه :ةيعيبطلا لماوعلا -
 ،فصاوعلاو ،نيكاربو ،قعاوصو ،لزالزو ،ٍتÛاضيف نم ،ةيعيبطلا ثراوكلاو ،راطمأو ،ح�رو ،ٍةرارح نم ،خانملاو
 تانئاكلاو ،ت,ابنلاو ،تارشحلاو ،فحاوزلاو ،رويطلاو ،ةراضلا تÛاويحلا اهنمو ،ةيجولويبلا تالكشملاو ،قئارحلاو
 .يداملا ريغو يداملا هيقشب ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا روهدت يف مِهسُت يتلاو ،)119 :2014 ،يجايهلا( ةقيقدلا ةيحلا

 
 ةيدمع تاسراممو بابسأ ةدعل كلذ عجريو ،ةيثاَُرتلا عقاوملا ىلع رشبلا ءادتع_ لثمتتو :ةيرشبلا لماوعلا -
ملا كلتل تببس يتلاو )1(ةيرشبلا ةطشنألا لعفب ةيدمع ريغو

َ
 ءارج نم ةمجانلا قئارحلا لثم ،ةميسج رئاسخ عِقاَو

 ،ةيومنتلا تاعورشملاو ،ريوطتلا لامعأو ،بورحلاو ،ئطاخلا ميمرتلاو ،ةقرسلاو ،بيرختلاو ،مدهلا لامعأو ،لامهإلا
 لظ يف ةّيثاَُرتلا عقاوملل ةرمدملا تاسرامملاو ،ةمظنملا ريغ ةيرامثتسالا ةطشنألاو ،ةبقارملا ريغ ةّيِحاَيِّسلا ةطشنألاو
 نع ًالضف .)11 :2015 ،سوموأ( ينطولا ثاَُرتلا ةَياَمِحب ةصاخلا نيناوقلا قيبطت يف ةمارصلاو ةبقارملا بايغ
 بايغو ،ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا عقاومل ةّيلامجلاو ةّيخيراتلا ةميقلا ةيِّمه� ناكسلا ىدل ّيعامِتجالاو ،ِّيفاَقَـثلا يعولا بايغ
 .ةّيِعامِتجالا تالوحتلاو ،ديازتملا يناكسلا ومنلاو ،ءامتنال_ ساسحالا
 

 يملاعلا ثاَُرتلا -3
 يتلا ةيلودلا ثاَُرتلا عقاوم جمÛرب نمض اهجاردإ متيل اهحيشرتب وكسنويلا يف يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل موقت ملاعم يه
 نامضو ،يعيبطلاو ِّيفاَقَـثلا يملاعلا ثاَُرتلا ملاعم ديدحتل ةلاعف ةليسو ُّدعُتو ،ةيئانثتسالا ةيملاعلا اهتميقل اًرظن ،وكسنويلا هريدت
 ىلإ ةيملاعلا ةيثاَُرتلا عقاوملا ميسقت مت ،يعيبطلاو ِّيفاَقَـثلا يملاعلا ثاَُرتلا ةَياَِمح ةيقافتال اًقفوو .ا� يلودلا فارتعالا
 ثاَرُـتو ،ندملاو ت�انبلاك ِّيفاَقَـث ثاَرُـت ،لابجلا لسالسو فوهكلاو رزجلاو ت_اغلاك يعيبط ثاَرُـت :ماسقأ ثالث

 :)1( لكشل_ حضوم وه امك .طلتخم
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 .)ثحابلا( يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم عاونأ حضوي )1( لكش

 
 :يملاعلا ثاَُرتلا ةيقافتا -3-1
 رمتؤملا اهرقأ دقو ،ثاَُرتلا لاجم يف ةيلودلا تايقافتالا مهأ نم ّيعيبطلاو ِّيفاَقَـثلا يملاعلا ثاَُرتلا ةَياَِمح ةيقافتا ُّدعُت
 17 يف ذيفنتلا زيح تلخدو .م1972 ماع سير_ يف ةدقعنملا رشع ةعباسلا هترود يف وكسنويلا ةمظنمل ماعلا
 مستي يذلا يعيبطلاو ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ديدحت ىلإ ىعست يهو .)48-47 :2014 ،يجايهلا( م1975 ربمسيد
 .)93 :2016 ،يجايهلا( ةبقاعتملا لايجألا ىلإ هلقنو ،هيلع ةظفاحملاو هنوصو هتيامحو ،ةيئانثتسا ةيملاع ةميقب
 ديدحت لجأ نم ،يملاعلا ثاَُرتلا ةيقافتا ذيفنتل ةيهيجوتلا ئدابملا يف اÊايب مت ،ةددحم طورشو ريياعم مدختسُتو
 .يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف جاردإلل ةلهؤملا تاكلتمملا
 )whc.unesco.org( اًدلب 193 "يملاعلا ثاَُرتلا ةيقافتا" مس_ ةفورعملا ةيقافتالا هذه ىلإ تمضنا دقو
 ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا عقاوم مهأ ديدحت يف لثمتت ةكرتشم ةمهم راطإ يف هدوهج دّحوي يلود عمتجم نم اًءزج تحبصأ
 نم سانلا نيب ةدحو قلخ وه يملاعلا ثاَُرتلا ةيقافتال ةيساسألا ئدابملا دحأ ناك دقو ،اÊوصو ملاعلا يف يعيبطلاو
  .ةيرشبلل يملاعلا ثاَُرتلل ةزر_ ةلثمأ ديدحت لالخ
 ةعيبطلا ةَياَِمح ميهافم جمدت اهعون نم ةيقافتا لوأ -ةدام 38 نم فلأتت يتلا– يملاعلا ثاَُرتلا ةيقافتا دعُتو
 ربتعُت امك ةيلحملا تاعمت¿ا رود ىلع ً�وق اًديدشت ةيقافتالا ددشتو .ةدحاو ةقيثو يف ةّيِفاَقَـثلا عقاوملا ىلع ظاَفِحلاو
 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ،ةيريهامجلا ةحايسلاو ،عيرسلا ينارمعلا عسوتلاو ،خانملا ريغت لئاسم ةجلاعمل ةلاعف ةادأ
 .ةيثاَُرتلا عقاوملا هجاوت يتلا ةرصاعملا ت�دحتلا نم كلذ ريغو ،ةيعيبطلا ثراوكلاو ،ةمادتسملا ةيداصتقالاو
 

 )WHC( يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل -3-2
 ،م1972 ماع يعيبطلاو ِّيفاَقَـثلا ّيملاعلا ثاَُرتلا ةَياَِمح ةيقافتا نع تقثبنا يتلا ،وكسنويلا ةمظنمب ةطبترملا ناجللا نم ةدحاو يه
 ،يجايهلا( ةبقاعتملا لايجألل هلقنو هحالصإو هيلع ةظفاحملاو هتيامحو ةيئانثتسالا ةيملاعلا ةميقلا يذ يعيبطلاو ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا نييعت

 لودلا نم ةمدقملا تاحيشرتلا ةسارد ىلع م1976 ماعلا ذنم لمعت يهو ،)68 :2018 ،ةليمجو ةميطاف ؛93 :2016

 يملاعلا ثارتلا عقاوم

 يفاقثلا ثارتلا عقاوم يعيبطلا ثارتلا عقاوم طلتخملا ثارتلا عقاوم

 حورصو تTانبو ندم هايملM ةرومغم عقاوم
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 رواشتل_ كلذو ،ّيملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف جردت يتلا تاكلتمملا رايتخا يف ا� داشرتسالل اهتعضو ريياعمل اًقفو ةيقافتالا يف فارطألا
 زكرملاو ،)ناكيآلا( ةيعيبطلا دراوملاو ةعيبطلا نوصل يلودلا داحتإلاو ،)سوموكيإلا( ةيرثألا عقاوملاو ةيراكذتلا بصنلل يلودلا سل¿ا عم
 اًعامتجا دقعت يتلا ةنجللا فلأتتو .)93 :2010 ،ةقصألا( )موركيآ( اÊوصو ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملا ميمرت ةساردل يلودلا
 نمو ةيقافتالا يف ءاضعألا لودلا نم تاونس عبرأ لك م�اختنا متي ةلود نيرشعو ىدحإ يلثمم نم ماعلا يف اًدحاو
 .يعيبطلاو ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا نوص يف نيصصختملا
 لمشت يتلا نادلبلل معدلاو نوعلا ميدقت World Heritage Committee ّيملاعلا ثاَُرتلا ةنجل ا� تماق يتلا دوهجلا نمو
 لودلا ةدعاسمو ،هئايحإو هضرعو هيلع ةظفاحملاو ثاَُرتلا ةَياَِمح اهبلطتي يتلا ،ةّينقتلاو ،ةّيملعلاو ،ةّينفلا لئاسملل تاسارد تاءارجإ
 مهثاَرُـت ظفح يف نينطاوملا ةكراشم عيجشتو ،يملاعلا ِّيفاَقَـثلاو يعيبطلا ثاَُرتلا ةميقب يعولا رشن يف ءاضعألا
 تاربخلا ميدقتو ،ثاَُرتلا يف نيينقتلاو ءاربخلا اًضيأ معدلا لمشي امك .)www.unesco.org/en/about( ِّيفاَقَـثلا
 دادعإ ىلع تلمعو ،اxزايح اهيلع رذعتي يتلا وأ ،لودلا اهكلمت ال يتلا تادعملا مِّدقُت ّيملاعلا ثاَُرتلا ةنجل نأ ىلإ ةفاضإل_ .ةينفلا
 ال يتلا ةيلاملا حنملا ميدقت نع ًالضف ،اًيحايس لودلا نم ريثك ليجستلا ةيلمع نم تدافتساو ،ثاَُرتلا عقاوم ليجستل ةيلودلا مئاوقلا
 قودنص ئشنُأ دقو .)نورشعلاو ةيناثلا ةداملا :م1972 وكسنويلا( ةصاخ بابسأ اهرربت يتلا ةيئانثتسالا تالاحلا يف كلذو ،درتسُت

 .ّيملاعلا ثاَُرتلا نم اءزج لِّكشُت يتلا تاكلتمملا كلت نوص لجأ نم ةيلودلا تادعاسملا ميدقت فد� ؛ضرغلا اذهل صاخ
)www.unesco.org(، ضرعملا يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف ةجردم تاكلتمم نوصل ةلجاعلا تاجايتحالا ةيبلت وأ 
 ثاَُرتلا قودنص لوميو .)Cleere, 2000: 99( ؛ةّيثاَُرتلا ينابملاو ر°آلا ةنايص يف ينفلا معدلا ميدقت وأ ،رطخلل
 ،م1972 يملاعلا ثاَُرتلا ةَياَِمح ةيقافتا نم ةرشع ةسماخلا ةداملا بجومب World Heritage Fund يملاعلا
 ،يجايهلا( دارفألا وأ ةصاخلا تامظنملا وأ اهريغو ءاضعألا لودلا اهمدقت يتلا ةيعوطلاو ةيرابجإلا تامهاسملا نم

2016: 93(. 
 

 :يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف رايتخالاو حيشرتلا ريياعم -3-3
– اًدحاو عقوملا ىفوتسا ام اذإ ،يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق ىلع اهجاردا نكميو ةيئانثتسا ةيملاع ةميق تاذ عقاوملا يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل ربتعت
 ؛درفتلاو ةمالسلاو ةلاصألا ىلع اًظِفاُحمو ،ةيئانثتسا ةيملاع ةميق اذ عقوملا نوكي نأ نمضت ريياعم يهو ريياعم ةرشع نم -لقألا ىلع
 هتاكلتممل اًدرج ًالوأ يرُجي نأ يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق ىلع ةّيِفاَقَـثلا هتاكلتمم وأ ةيثاَُرتلا هعقاوم ىدحإ حيشرت يف بغارلا دلبلل يغبني ذإ
 ةماه ةيلمع يهو ،Tentative List)2(ةتقؤملا وأ ةيلوألا ةمئاقلا دادعإ ةلحرمب هيلع قلطي ام وهو ،ةديرفلا ةيعيبطلاو ةّيِفاَقَـثلا

 ىدحإل اهرايتخا كلذ يلي .ةيلوألا اهتمئاق نمض ةجردملا عقاوملا ّالإ يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف حشرُت الأ يغبني ةلودلا نأل ؛اًدج
 فلملا اذه دادعإ يف ةدعاسملاو ةروشملا )3(يملاعلا ثاَُرتلا زكرم مِّدقُي ثيحب ،حيشرتلا فلم يف عضوُيل ةمئاقلا هذه نم تاكلتمملا
 ةيرثألا عقاوملاو ةيراكذتلا بصنلل يلودلا سل¿ا لَبِق نم فلملا مييقت متي ةطقنلا هذه دنعو ،)15 :2018 ،ةليمجو ةميطاف(
 اÊوصو ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملا ميمرت ةساردل يلودلا زكرملاو ،)ناكيآلا( ةيعيبطلا دراوملاو ةعيبطلا نوصل يلودلا داحتالاو ،)سوموكيإلا(
 ىلع ةحشرملا تاكلتمملا ليجست ةيناكمإ ديدحتل ؛ماع لك ةدحاو ةرم عمتجت يتلا يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل ىلإ فلملا عفرُي مث ،)موركيآ(
 :)1( لودجلا يف ةحضوملا ،ةرشعلا ريياعملا قفو يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق
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 رايعملا صن رايعملا مقر
)1( (i) قّالخلا يرقبعلاو يرشبلا عادبإلا عئاور ىدحإ عقوملا لِّثُمي نأ. 

)2( (ii) 
 وأ ،نمزلا نم ةرتف لالخ ةيناسنإلا ميقلل ةماه تابقاعتو ةلدابتم تاريثê عقوملا يف ىلجتت نأ
 وأ ةينفلا حورصلا وأ ايجولونكتلا وأ ةيرامعملا ةسدنهلا روطتب قلعتت ملاعلا نم ةّيِفاَقَـث ةقطنم راهظإ

 .ةيعيبطلا رظانملا وأ ندملا طيطخت
)3( (iii) ةرثدنم وأ ةمئاق تلازام ةراضحل وأ ةّيِفاَقَـث ٍتاداعل ةيئانثتسا ةداهش وأ اًديرف اًزيمت عقوملا لمحي نأ. 

)4( (iv) 
 ةيعيبطلا دهاشملا وأ ةينقتلا وأ يرامعملا نفلا وأ ينابملا نم نيعم عون ىلع اًيئانثتسا ًالاثم نوكي نأ
 .ةيرشبلا خير, نم ةمهم ةلحرم حِّضوُت يتلا

)5( (v) 
 لِّثُمي امب رحبلا هايم وأ ،يضارألا مادختسا يف ،ةيديلقتلا ناسنإلا تاسراممل اًعئار ًالاثم نوكي نأ
 .ر°دنالل هضرُع حبصي امدنع اميسال ةئيبلا عم يناسنإ لعافت وأ ،)تافاقث وأ( ةفاقث

)6( (vi) 
 وأ ،راكفألا وأ ،ةّيحلا ةيشيعملا ديلاقتلا وأ ثادحأل_ اسوملم وأ اًرشابم اًطابترا اطبترم نوكي نأ
 نأ يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل ىرتو( ةقئافلا ةيملاعلا ةيمهألا تاذ ةيبدألاو ةينفلا لامعألا وأ ،تادقتعملا
 .)رخآ ٍرايعمب اًموعدم نوكي نا يغبني هنأو ،ةمئاقلا يف ليجستلل ٍفاك ريغ هدحو رايعملا اذه

)7( (vii) 
 ةيلامج ةيمهأو يئانثتسا يعيبط لامج تاذ قطانم وأ ،ةبالخ ةيعيبط رهاوظ ىلع عقوملا يوتحي نأ
 .ةقئاف

)8( (viii) 
 تايلمعلا رودو ،اهيلع ةايحلا خير,و ،ضرألا خير, لحارم فلتخمل ةديرف ةلثمأ عقوملا مِّدقُي نأ
 .ةيفارغجلا صاوخلا وأ ةيجولويجلا ايفارغجلا وأ سيراضتلا ريوطت يف ةيجولويجلا

)9( (ix) 
 هايملا ةيمنتو روطت يف ريثê اهل يتلا ةمهملا ةيويحلاو ةيئيبلا تايلمعلا ىلع ةزر_ ةلثمأ عقوملا لمحي نأ
 .ةيناويحلاو ةيتابنلا ةئيبلاو ،ةيرحبلاةئيبلا مظنو لحاوسلاو

)10( (x) 
 كلذ يف امب ،يجولويبلا عونتلا نوصل ةلالد اهرثكأو ةيعيبطلا دراوملا مهأ ىلع عقوملا يوتحي نأ
 ىلع ةظفاحملا وأ ملعلا رظن ةهجو نم ةيلاع ةيئانثتسا ةميق اهل يتلا وأ ضارقنال_ ةددهملا عاونألا
 .ةيعيبطلا دراوملا

 )ثحابلا فرصتب وكسنويلا( يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق ىلع ليجستلاو رايتخالا ريياعم حضوي )1( لودج
 
 :يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق -3-4
 تÛوكم نم Ûوكم دعت يتلاو ،عقاوملا هذهل ةيئانثتسالا ةيثاَُرتلا ةميقل_ ايملاع افارتعا دعي يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق ىلع ليجستلا نا
 ليهأتلاو ةَياَمِحلاو ظفحلا دوهج نم اديزم يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق ىلع ةلود يأ يف ةيثاَُرتلا عقاوملا ليجست بلطتيو .يناسنإلا ثاَُرتلا
 مازتلالاو عقوملا ليجستل مدقُت يتلا ةرادإلاو ةَياَمِحلا ةطخب مازتلالا كلذ يف امب هتيامحو هترادإ يف ةيملاعلاو ةينطولا ةكراشملاو ،ثاَُرتلا اذهل
 .حايسلاو راوزلا لابقتسال هتح,او هليهأتب
 167 يف عقت ،اًيملاع اًيثاَرُـت اعقوم 1121 ددع م2020 سرام ىتحWorld Heritage List يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق مضت
 لكشلاو ،)2( لودجلا ،اًطلتخم اًعقوم )39( كانهو ،اًيعيبط اًعقوم )213( و ،ا|يِفاَقَـث اًعقوم )869( اهنم .)ءاضعألا نادلبلا( ةلود
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 )86( ةيبرعلا ةقطنملا يف يملاعلا ثاَُرتلا تاكلتمم ددع غلبي اميف .ةيفارغجلا ميلاقألا بسحب يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم عيزوت حضوي )2(
 ةطلتخم عقاوم 3 و ،ةيعيبط عقاوم 5 و ،ا|يِفاَقَـث اًعقوم 78 اهنم ،ايبرع اًدلب 18 يف دجاوتت ،ةيئانثتسا ةيملاع ةميق يذ اًعقوم
)whc.unesco.org(. 
 

 فارطألا لودلا % يلامجإ طلتخم يعيبط ِّيفاَقَـث يفارغجلا ميلقإلا
 35 %8.56 96 5 38 53 ايقيرفإ
 18 %7.67 86 3 5 78 يبرعلا نطولا
 36 %23.91  268 12 67 189 يداهلا – ايسآ
 50 %47.19 529 11 65 453 ةيلامشلا اكيرمأو _وروأ
 28 %12.67  142 8 38 96 يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ
 167 %100 1121 39 213 869 يلامجإلا

 .ثحابلا فرصتب )whc.unesco.org( ةيفارغجلا ميلاقألا بسح ةعزوم ّيملاعلا ثاَُرتلا عقاوم )2( لودج
 

 
 .ثحابلا فرصتب )whc.unesco.org( ةيفارغجلا ميلاقألا بسحب يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم حضوي )2( لكش

 
 :يداملا ريغ ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا مئاوق -3-5
 امنإو ،ةيرثألا تاينتقملاو ةينفلا عطقلا تاعومجم وأ ةيثاَُرتلا عقاوملاو ةيخيراتلا ملاعملا ىلع ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا رصتقي ال
 لمُجم هب دصقُي يذلا ،Intangible cultural heritage يداملا ريغ ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا تÛوكم اضيأ لمشي
 لاثملا ليبس ىلع يهو ،ديلاقتلا ربع ةلوقنملاو ،ةعامج نع ةقثبنملا ةيبعشلا وأ ،ةيديلقتلا ءاوس ةّيِفاَقَـثلا تاعادبإلا
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 :2014 ،يجايهلا( تÛاجرهملاو ،صقرلا لثم ةيريبعتلاو ،ةيبعشلا نونفلاو ،يهفشلا بدألاو ،ىقيسوملاو ،تاغللا
 ةرورضو يداملا ريغ ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةيمه� ،ةئشانلا لايجألا نيب ةصاخو ،يعولا زيزعت ةرورض ىلإ رظنل_و ،)20

 حيشرت فارطألا لودلل لا¿ا تح,أ يتلاو ،م2003 يداملا ريغ ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا نوص ةيقافتا تردص دقف ،هتيامح
 ةّيثاَُرتلا رصانعلا عومجم غلب دقو .كرتشم يناسنا ثاَُرتك ةيلودلا مئاوقلا ىلع اهجاردإل يداملا ريغ اهثاَرُـت رصانع
 :ىلع ةعزوم ا|يِفاَقَـث اًرصنع )549( م2020 سرام ىتح وكسنويلا لبِق نم اًيمسر اهليجست مت يتلا ةيداملا ريغ
 نوصلا تاسرامم ةمئاق  تلمتشا امنيب ،)5(لجاعلا نوصلا ةمئاق يف 64 و ،)4(ةيليثمتلا ةمئاقلا يف اًرصنع 463(
 تاراهملاو ،ةيئاورلا نونفلاو ،ةيهفشلا ت�اكحلاو ،تاصقرلا نيب عزوتت ،)ا|يِفاَقَـث اًرصنع 22 ىلع )6(ةديجلا
 يهو ،ةيلحملا تاعامجلل ةّيِفاَقَـثلا تاريبعتلاو تاسرامملاو ،تÛاجرهملاو ،ةيبعشلا سوقطلاو ،ةيديلقتلا فراعملاو
 يف اًرصنع 38( :ىلع ةعزوم ،اًيبرع اًرصنع )45( اهنيب نم ،ةيقافتالا يف فارطألا لودلا نم ةلود 127 نم ةيتآ
 تاسرامم ةمئاق يف رصنع يأ ليجست متي مل امنيب ،)لجاعلا نوصلا ةمئاق يف رصانع 7 و ،ةيليثمتلا ةمئاقلا
 دايعأو سوقطو ةيعامتجا تاسراممو ةيحرسم نونف ىلإ ةفاضإل_ عئاورو تاصقرو يناغأ لمشت يهو ،ةديجلا نوصلا
 ليجست مت نيح يف ،لاموصلاو ايبيل ءانثتس_ ةيبرعلا نادلبلا عيمج يهو ،يبرع دلب 18 يف عزوتتو ،ةيبعش تالكآو
 اهثاَرُـت نم رصنع يأ لِجسُت مل ةيبرع لود تس نأ ملعلا عم ،ةيقيرفألا ةعوم¿ا نمض رمقلا رزجو يتوبيج ةلود
 ةينغألا يهو ،يداملا ريغ ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلل ةيليثمتلا ةمئاقلا يف اًدحاو اًرصنع نَمَيلا تلجسو .يداملا ريغ ِّيفاَقَـثلا
 .م2008 ماع ةمئاقلا يف اهجاردإ مت يتلا ةيناعنصلا
 

 :)ملاعلا لجِس( يقئ�ولا ثاَُرتلا -3-6
 ةعوبطملا وأ ،ةبوتكملا ءاوس لامعألا ةفاك مضي يذلا Documental Heritage يقئ°ولا ثاَُرتلا صخي اميف
 تقلطأ دقف ،تادنتسملاو ،قئ°ولا هذه لثمل عوجرلا نود نم ةيرشبلا خير, روصت ْنكُمي ال يتلا ،تاغللا فلتخمب
 ؛م1992 ماعلا يف "ملاعلا ةركاذ" جمÛرب راطإ يف يملاعلا يقئ°ولا ثاَُرتلا يف ليجستلل اÊالعإ وكسنويلا ةمظنم
 هلوادتو يملاعلا يقئ°ولا ثاَُرتلا ظفح عضو اهيلع ناك يتلا ةلاحلا نأشب ديازتملا وكسنويلا قلقل ةباجتسا

www.unisco.org)(، يهو ملاعلا ةركاذ لجس يف جاردإلل ّيقئ°ولا اهثاَرُـت داوم نم اًضعب نَمَيلا تلجسو 
 ىلإ يمتنت يتلا ةردانلا تاطوطخملا نم ةعومجم يف حضاو وه امك يبرعلا طخلا روطت حضوت يتلا ،ءاَعْـنص تاطوطخم
 اهريغو ،ميركلا نآرقلا نم تاطوطخمو ،كلفلاو ،بطلاو ،ايفارغجلا لثم ةفلتخم تالاجم يف ةينَمَيلا ر°آلا

www.unisco.org)(. 
 

 رطخلل ضرُّعملا يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق -4
 عقاوم جردت نأ يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل لالخ نم ،وكسنويلا ةمظنمل قحي ،يملاعلا ثاَُرتلا ةيقافتا نم )1( ةرقفلا )11( ةداملل اًقفو
ld Heritage Wor "رطخلل ةضرعملا يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم ةمئاق" يف ةريبك ةدعاسم بلطتت يتلاو ةددهملا يملاعلا ثاَُرتلا

At Risk )يلودلا يعولا ةد�ز ىلإ ءارجإلا اذه فدهي ، )6 ،يعيبطلاو ِّيفاَقَـثلا يملاعلا ثاَُرتلا ةَياَِمح ةيقافتا ،وكسنويلا 
 دق .)رطخلل ةضرعملا يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم ةمئاق ،وكسنويلا( ةداضم تاءارجإ ذاختا عيجشتو ةيثاَُرتلا عقاوملا ددهتت يتلا راطخألل
 .عقوملل ةزيمملا صئاصخلا ىلع ةيبلس ر°آ اهل نوكيو ةلمتحم وأ ةدكؤم رطاخم ثاَرُـت عقوم اهل ضّرعتي يتلا تاديدهتلا نوكت
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 ،ةطبضنملا ريغ ةيمنتلاو ،رئاجلا ديصلاو ،ثولتلاو ،ىرخألا ةيعيبطلا ثراوكلاو لزالزلاو ،بورحلاو ةحلسملا تاعازنلا نإ حضاولا نم
 .)www.icomos.org( يملاعلا ثاَُرتلا عقاومل ةريبك تاديدxو اًراطخأ لِّكشُت ةدرفنم وأ اهعيمج ،ةططخملا ريغ ةحايسلاو
 يلودلا عمت¿ا علطي يكل ؛رطخل_ ددهملا يملاعلا ثاَُرتلل ةمئاق عضو يعيبطلاو ِّيفاَقَـثلا يملاعلا ثاَُرتلا ةَياَِمح ةيقافتا تنمضت اذهلو
 ذاختاو ،ةيلودلا دوهجلا ديحوت لجأ نمو ،يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف ةجردملا ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملاو ثاَُرتلا عقاوم ددx يتلا فورظلا ىلع
 رطخلا ةمئاق ىلع عقوم يأ ليجست نأ ىلع ةيقافتالا نم 4 ةرقفلا ،11 ةداملا تصن ثيح .اÊوصو اهتيامحل ةعيرسلا تاءارجإلا
  .ةريبك دوهجو لامعأ ىلإ هذاقنإ جاتحي ،ةميسج راطخ� اددهم ،يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق ىلع ةجردملا عقاوملا دحأ :نوكي نأ طرتشي
 يهو ،رطخل_ ددهملا يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف كاذ وأ عقوملا اذه عضو ىلع يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل مزلت ريياعم ةمث نإ ةيقيقحلا يفو
 :يلاتلاك نيعون ىلإ ةمسقم
 
  :يتآل_ ةلثمتملاو ،ةتبثملاو ةددحملا ةكيشولا تاديدهتلا ا� دصقيو ،ةديكألا راطخألا )1(
 .هداوم يف ريطخ روهدت -
 .ةيفرخزلا هملاعم وأ هتينب يف ريطخ روهدت -
 .يرضحلاو يرامعملا هقاستا يف ريطخ روهدت -
 .ةيعيبطلا هتئيب يف وأ ،يفيرلا وأ يرضحلا هئاضف يف ريطخ روهدت -
 .ةيخيراتلا هتلاصأ يف ظوحلم نادقف -
  .ةّيِفاَقَـثلا هتيمهأل ماه نادقف -
-  
 اًر°آ اهل نوكي نأ نكمي يتلا ،ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملاو ةيثاَُرتلا عقاوملا هجاوت يتلا تاديدهتلا ا� دصقُيو ،ةلمتحملا راطخألا )2(
 :يتآل_ لثمتتو ،يملاعلا ثاَُرتلا مّيق ىلع ةيبلس
 .اهتيامح ةجرد نم للقي امم ،ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملل ينوناقلا عضولا ليدعت -
 .نوصلاو ظافحلل ةحضاو ةسايس دوجو مدع -
 .يميلقإلا طيطختلا تاعورشم ريثê نع ةمجانلا تاديدهتلا -
 .ندملا طيطختو يرضحلا طيطختلا ريثê نع ةمجانلا تاديدهتلا -
 .هعوقو رطخ وأ ،حلسم عازن عوقو -
- x7 :2016 ،جرف( .ةيئيبلا لماوعلا نم اهريغ وأ ةيجولويجلا وأ ةيخانملا لماوعلا ديد(. 
 عقاوملا لاقتنا ةيفيك حيضوت نكمي ،يعيبطلاو ِّيفاَقَـثلا يملاعلا ثاَُرتلا ةَياَِمح ةيقافتا صوصنو يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل ريراقت عبتت لالخ نم
 ةيقافتالا نأ ىلع يملاعلا ثاَُرتلا ةيقافتا يف ءاضعألا لودلا نم ةلود لك تقداص ثيح ،يملاعلا ثاَُرتلا جمÛربل ةفلتخملا مئاوقلا نيب

 ماع لك وضع ةلود لكل نكمي ثيحب .يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق ىلع جاردإلل ةلهؤم اهربتعت يتلا عقاوملا عيمجل ةتقؤم ةمئاقب ظفتحت
 تناك اذإ ام يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل رارقإ كلذ يلي ،يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف اًقحال اهجاردإل ةتقؤملا ةمئاقلا يف اهل ةعب, عقاوم ليجست
 ةيملاعلا ةميقلا لثم ريياعم ىلع ًءانب اهجاردإ مدع وأ اهليجê وأ ،ًةين° ةلودلل اهتلاحا وأ ،ةمئاقلا يف جاردإلا قحتست عقاوملا هذه
 .عقوملا يف ةلاصألاو زيمتلا ريياعمو ةيئانثتسالا
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ملا ثاَُرتلا ةمئاق ىلع عقوم يأ جاردï رارقإلا لاح يفو
ُ
 لودلا ةقفاوم ىلع لوصحلا ىلإ ىعست يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل نإف ،رطخلل ضّرع

 يف روفلا ىلع هرشنو ،ةلودلا يف ةينعملا تاهجلا عم نواعتل_ ةيحيحصتلا ريبادتلل جمÛرب عضوو هتلاح مييقت متي نأ دعب ،فارطألا
 ؛اهدرفمب اهرارق ذاختا ىلإ ةنجللا لصت نأ نكمي ،ةيلعف ةموكح دجوت الو اًددهم عقوملا اهيف نوكي يتلا تالاحلا يف نكلو ،ةمئاقلا

 عالدنا ةجيتن نَمَيلاو ايبيلو �روس نم ًالك يف ةيثاَُرتلا عقاوملا عم لعفل_ لصح ام وهو ،اًكرتشم اًيناسنا ً°اَرُـت لثمت عقاوملا كلت نوك
  .تاموكحلا فعضو ةحلسملا تاعازنلا نع ةمجانلا تاديدهتلاو بورحلا
 ةنجل لعجي ام وهو ،دصرلا قرِف لالخ نم هتمالس ىلع ظاَفِحلاو هتيامح نامض ىلإ يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق ىلع ام ٍعقوم جاردإ فدهي
 ,.Meskell et alةددهملا عقاوملا هذهل يملاعلا ثاَُرتلا قودنص نم فرطلا ةلودلل ةيروف ةدعاسم صيصختب موقت يملاعلا ثاَُرتلا

 ثاَُرتلا تاكلتمم ىلع ظافحلل ةيداعلا ريغ تاديدهتلا ةهجاوم رطخ يف يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف ليجستل_ دصقُيو .)(2015
 ةئراطو ةيئانثتسا ريبادتلا هذه نوكتو ،)(Buzzini and Condorelli, 2008 ةسيئرلا ظفحلا تايلمع لالخ نم يملاعلا
 UNESCO( ماع لك تايلمعلا نم دودحم ددع ليومت ىلع ةردقلا الإ كلمت ال يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل نأل ةدملا ةدودحمو

1982: Annex II, 3.2–3.3(. ةمئاقلا هذه يف رطخلل ةضرعملا اهعقاوم جاردإ ىلإ ةينعملا فارطألا لودلا عراست اذهلو 
 لح يف نييلودلا ءاربخلا ةدعاسمو ،هيلع ظافحلل مزاللا يلاملا معدلا ىلع لوصحلاو هلكاشم ىلع يلودلا مامتهالا زيكرتل اهنم ًةبغر
 ةيملاعلا هتميقو ،ةّيِفاَقَـثلا عقوملا مّيق ةداعتسال ةمزاللا ريبادتلا ذاختا نع ًالضف ،هتنايص تاجايتحال ةلاعف ةباجتسا قيقحتو ،هتاَّيِلاكْشِإ
 ، عقوملل ةيرودلا ظاَفِحلا ريراقت لالخ نم ،ً�ونس عقوملا ىلع ظاَفِحلا ةلاح ةعجارم ىلع يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل لمعت اذهلو ،ةيئانثتسالا
 ةيلصألا ةمئاقلا ىلإ دوعيل  عقوملا نم تليزُأ دق راطخألا نإ نيبت اذا رطخلا ةمئاق نم عقوملا ةلازإ متي ،ةعجارملا جئاتن ىلع ًءانبو
 رطخلارارمتسا لاح يف امأ .رطخلا ةمئاق ىلع هءاقب عم هيلع ظافحلل ةيفاضإ ريبادتو تاءارجإ ةنجللا ذختت دق وأ ،يملاعلا ثاَُرتلل
 ةمئاق ىلع هجاردإ مت اهبجومب يتلا ةلاصألا ريياعمو ،ةيئانثتسالا ةيملاعلا هتميقو ةزيمملا هصئاصخ عقوملا دَقَـفو ،تاديدهتلا تدادزاو
 ثاَُرتلا ةمئاق نم اًيئاÊ هبطشو ،رطخلل ضرعملا يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق نم عقوملا فذح يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل ررقت دقف ،يملاعلا ثاَُرتلا
 ،م2009 ماع هبطش مت يذلا اينامل� ِّيفاَقَـثلا "ندسرد هبلإ يداو" عقوم يف نيترم ءارجالا اذه قيبطت مت دقو ،)3( لكش ،يملاعلا
  .)www.unesco.org( م2007 ماع يعيبطلا يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق نم تبطُش يتلا نامُع يف "يبرعلا اهملا ةيمحم"و

 
 )7( يملاعلا ثاَُرتلا مئاوق ىلع ةيثاَُرتلا عقاوملا ليجست تاءارجإ )3( لكش
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 )36( اهنم ،اًعقوم )53( م2020 سرام ىتح رطخلل ضرعملا يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف ةجردملا تاكلتمملاو عقاوملا ددع عومجم غلب
 .)4( لكشلاو ،)3( لودج ،)www.unesco.org( اًفرط ةلود )35( يف عقت يهو ،اًيعيبط اًعقوم )17(و ،ا|يِفاَقَـث اًعقوم

 ىلع )10( ايبيلو نَمَيلاو )9( قارعلاو )8( �روس يف ةعقاولا يملاعلا ثاَُرتلا ملاعم مظعم جاردإ مت ثيح ،ةيبرعلا نادلبلا يف اهنم 40%
 .رطخلا ةمئاق
 

 فارطألا لودلا % يلامجإ طلتخم يعيبط ِّيفاَقَـث يفارغجلا ميلقإلا
 35 %30 16 0 12 4 ايقيرفإ
 18 %40 21 0 0 21 يبرعلا نطولا
 36 %11 6 0 2 4 يداهلا – ايسآ
 50 %8 4 0 1 3 ةيلامشلا اكيرمأو �وروأ
 28 %11 %6 0 2 4 يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ
 167 100 53 0 17 36 يلامجإلا

 ميلاقألا بسحب رطخلل ضرعملا يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف ةجردملا عقاوملا عيزوت )3( لودج
 

 
 ميلاقألا بسحب رطخلا ةمئاق ىلع ةجردملا يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم حضوي )4( لكش

 
 ،ةيفارغجلا ميلاقألا عيمج يف دجوت رطخلل ضرعملا ثاَُرتلا ةمئاق ىلع ةجردملا عقاوملا نأ )4( لكشلاو )3( لودجلا نم حضتي
 ليبس ىلع .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ٍواستم لكشب سيل عيزوتلا اذه نإف ،كلذ عمو .ةيعيبطلاو ةّيِفاَقَـثلا صئاصخلا ىلع ةلثمأ نمضتتو
 دجوي ،يميلقإلا ىوتسملا ىلعو .رطخلا ةمئاق يف ةيعيبطلا صئاصخلا نم ريثكب ربكأ ةّيِفاَقَـث عقاوم كانه نأ لودجلا حضوي ،لاثملا

 ةيميلقإلا ةعوم¿_ ةصاخلا تاكلتمملا نأ نم مغرلا ىلع ،رطخلا ةمئاق ىلع ةجردملا عقاوملا نم ددع ربكأ ةيبرعلا لودلاو ايقيرفإ يف
 .ةدئاسلا يه ايقيرفأل ةيعيبطلا عقاوملا امنيب ،اًبيرقت ةّيِفاَقَـث اهلك ةيبرعلا لودلل
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 يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ ةيلامشلا اكيرمأو Aوروأ يداهلا – ايسآ يبرعلا نطولا ايقيرفإ
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 ميلقإ لك يف تلجُس يتلا عقاوملا ددع ةنراقم لالخ نم ،رطخلا ةمئاق يف يميلقإلا نزاوتلا مدع اًضيأ حضتي )3( مقر لودجلا نم
 ةيقيرفالاو ةيبرعلا عقاوملا ةنميه ظحالي ثيح .يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف اهيدل يتلا عقاوملل يلامجإلا ددعلا عم ةمئاقلا هذه ىلع
 هتبسن ام نأ ظحالي ذإ .يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف ةلجسملا عقاوملا نم ددع لقأ دوجو نم مغرلا ىلع ،رطخلا ةمئاق يف ةجردملا

 طقف ٪8 ىلع ةمئاقلا لمتشت نيح يف ،ايقيرفا يف %30و ،ةيبرعلا ةقطنملا عبتت رطخلا ةمئاق ىلع ةجردملا ةيثاَُرتلا عقاوملا نم 40%
 ةمئاق ىلع اًعقوم 529 يلامجإ نم رطخلا ةمئاق ىلع طقف عقاوم 4 اهيدل ثيح ةيلامشلا اكيرمأو _وروأ يف ةدوجوملا عقاوملا نم
  .يملاعلا ثاَُرتلا
 ةنجل تاشقانم يف اهليجê مت دق رطخلل ضرعملا يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق ىلع ليجستلا يف ةاواسملا مدع ءارو ةيميلقإلا تازيحتلا نإ
 عقاوملا جاردإ ريياعم نع اًنلع يوبابميز دفو لءاست امدنع ،2003 ماع يف ثدح امك ،اًمامت حيرص لكشب Ûًايحأو ،يملاعلا ثاَُرتلا
 ةلجسملا عقاوملا نم ليلق ددع اهيدل يتلا ايقيرفا ةلاح ىلإ ةراشإل_ ،جاردإلا اذه ىلع ةبترتملا ر°آلا كلذكو ،رطخلا ةمئاق يف ةيثاَُرتلا

 UNESCO( رطخلل ضرعملا يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق ىلع ةجردملا عقاوملا نم ربكأ ددع كلمت نيح يف ،يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف
2004: 21(. 

 
   نَمَيلا يف يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم -5
 يتلا تومرضح مابش ةنيدم :يهو ،ةّيِفاَقَـث عقاوم ثالث اهنم ،يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف عقاوم ةعبرأ نَمَيلا تلجس
 ماعلا ذنم ةيخيراتلا دْيِبَز ةنيدمو ،م1986 ماع يف ةجردملا ةميدقلا ءاَعْـنص ةنيدمو ،م1982 ماعلا يف تجردأ

 ،)4( لودج ،م2008 ماع يف جردملا ىرطقس ليبخر� لثمتي دحاو يعيبط عقوم ىلإ ةفاضإل_ ،م1993
 نوكتل ةحشرم يهو ،وكسنويلل ةتقؤملا ةمئاقلا ىلع ةجردم ىرخأ ةيثاَرُـت عقاوم ةرشع ىلإ ةفاضإل_ ،)1( ةطراخلاو
 .)5( لودج ،يملاعلا يناسنإلا ثاَُرتلا ةمئاق نمض

 عقوملا
 ريياعم

 )11( ليجستلا
 مقرلا
 يعجرملا

 خير6
 ليجستلا

WHS 

 ليجستلا رارق مقر
WHS 

 خير6
 ليجستلا

LID 

 ليجستلا رارق مقر
LID 

 مابش ةنيدم
 تومرضح

)3()4()5( 192 1982 
CONF015VIII

.20 
2015 43COM7A.40 

 CONF003VIII 2015 43COM7A.39 1986 385 )6()5()4( ةميدقلا ءاعنص ةنيدم
 CONF002X1 2000 43COM7A.38 1993 611 )6()4()2( ةيخيراتلا ديبز ةنيدم

 ــــــ ــــــ 32COM88.5 2008 1263 )10( ىرطقس ليبخرأ
 ثارتلا ةمئاق WHS :حيضوت( )ثحابلا( وكسنويلا مئاوق ىلع نَمَيلا يف يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم ليجست ةقاطب )4( لودج

 )رطخلا ةمئاق LID ،يملاعلا
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 )ثحابلا( نَمَيلا يف يملاعلا ثاَُرتلا عقاومل يفارغجلا عقوملا حضوت )1( ةطراخ

 

 فينصتلا
 مقرلا
 يعجرملا

 عقوملا تايثادحا
 حيشرتلا ريياعم
)12( 

 م عقوملا

 1  يرثألا برأم عقوم )N - 45°20' E )1( )2( )4 '25°15 1717 ِّيفاَقَـث
 2  ةيخيراتلا ةدعص ةنيدم )N - 43°43' E )1( )4( )5 '58°16 1718 ِّيفاَقَـث
 3 ةيخيراتلا الُث ةنيدم )N - 45°54' E )1( )3( )4 '36°15 1719 ِّيفاَقَـث
 4 عادرب ةيرماعلا ةسردم )N - 44°46' E )1( )4 '25°14 1720 ِّيفاَقَـث
 5 ا� ةطيحملا قطانملاو ةلبج )N - 44°08' E )2( )4( )5 '55°13 1721 ِّيفاَقَـث

 6 زارح لبج ددحم ريغ N - 43°45' E '10°15 1722 طلتخم
 7 عرُب لبج ددحم ريغ N - 43°25' E '55°14 1723 طلتخم

 1724 طلتخم
14°00'/14°30' - 
48°20'/48°55' E 

 ددحم ريغ
 8 ةيلحاسلا مورب ةقطنم ،فاحلب

 1726 يعيبط
16°37'/16°41' N - 

52°55'/53°04' E 
)7( )10( 

 9 )ةرهملا( فوح ةقطنم

 1727 يعيبط
14°00/14°30' N - 

48°20'/48°55' E 
 ددحم ريغ

 10 ةيلحاسلا نومثج ةمرش

 )ثحابلا( وكسنويلل ةتقؤملا ةمئاقلا ىلع ةلجسملا ةينَمَيلا عقاوملا حضوي )5( لودج
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 ةعباتلا يملاعلا ثاَُرتلا ةنجلل نيرشعلاو ةعبارلا ةرودلا يف رطخلل ضرعملا يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق ىلع ةيخيراتلا ديبز ةنيدم جاردإ مت دقو
 ةمئاق ىلع تومرضح مابش ةنيدمو ةميدقلا ءاعنص ةنيدم جاردإ مت نيح يف ،م2000 ماع )ايلارتسا( زنيرك يف ةدقعنملا وكسنويلل
 .م2015 ماع )ايناملأ( نوب ةنيدم يف تدقعنا يتلا يملاعلا ثاَُرتلا ةنجلل نيثالثلاو عساتلا عامتجالا يف رطخل_ ددهملا يملاعلا ثاَُرتلا

  .)13( يمالسإلا ملاعلا يف رطخل_ ددهملا ثاَُرتلا ةحئال ىلع ةثالثلا عقاوملا هذه تعِضو امك
 

 نَمَيلا يف ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتل� تقحل يتلا رارضألا -6
 ريمدت ىلإ تدأو ،م2015 ذنم نَمَيلا اهدهشت يتلا عاضوألا لعفب ،ةيوهلل فيرجت ربكأل -تاونس سمخ ذنم- نَمَيلا ضرعتي

 ءازإ ةالابمالل_ وأ ،اهتميق رِّدقُي ال نمم ا� ثبعلاو ثاَُرتلا اذه هاجت ةيئادعلا نع منت ةدمعتم ةقيرطب ًءاوس ،يثاَُرتلا نَمَيلا نوزخم
 اهريمدتو ةيخيراتلا ملاعمل_ ثبعلاو ،ةيثاَُرتلا قطانملاو ةيرثألا تاينتقملا ىلع ةديازتم تاءادتعا دالبلا تدهش ثيح ،ةيخيراتلا هتميق
 ضارغأل اهمادختس_ ًءاوس ،ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملا نم ريبك ددع ريمدت ىلإ نَمَيلا اهدهشت يتلا بْرَحلا تدأو .اهعيبو ا�xوتحم بÊو
 تاعامجلا ضعب اهلمحت يتلا ةيئادعلا فقاوملا ىلإ اهّدرم تاديدهتلا كلت ضعب .ا� ةتوافتم رارضأ قاحلإو اهفادهتس_ وأ ،ةيركسع
 ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملا نم ريثكلا ترِّمُد اذهلو ،اxايجولديا عم مجسني الو ،اهركف عم قستملا ريغ ماع لكشب ر°آلا وأ نَمَيلا خيراتل

 ةيلخادلا عازنلا فارطأ تدمع ،كلذ ىلع ةوالع .نَمَيلا خير, سمط ىلإ يعسلا راطإ يف كلذ ءاجو ،اxرطيس قطانم يف
 تاينتقملاو ةيثاَُرتلا قطانملا ةمالس كلذب ًةضرعم ،ةيخير, عالقو ٍنابم يف زكرمتلاو ءابتخالا ىلإ ةرم نم رثكأ يف ةحلسملا تاعامجلاو
 نكامأ تذختُا نأ دعب- ةيخير, ندم ىلع يبرعلا فلاحتلا تاوق تراغأ امك ،ةميسج اًرارضأ ا� قحلأ ام ،رطخلل ةيرثألا
  .اًيئزج وأ ا|يلك اًريمدت اهريمدت ىلإ ىدأ ام وهو ،ةيرثأ روصقو نابمو ،يملاعلا ثاَُرتلا ةحئال نمض ةجردم -ةيركسع
 ىلع تتأ برح ةيواه ىلإ دالبلا قالزنا رهاظم زربأ لِّكشُي ةيثاَُرتلا عقاوملاو ةيرثألا ينابملاو ةيخيراتلا ملاعملاو ر°آلا لاط يذلا ريمدتلا

 ،يخيراتلا مهثاَرُـتو ،ةّيِفاَقَـثلا مهداحتا ةطقنو ،مَدِقلا يف براضلا مهيضام كلذ يف امب نيينَمَيلا تاكلتممل اًئيش رذت ملو ،ءيش لك
 .ناردجلا ىلع ةليصألا فراخزلاو ،ةيلاعلا جاربألاو ،ةقهاشلا عالقلاو نوصحلا يف رهاظلا ديرفلا مهئانب بولسأو
 29 يف تطقتلا روص نع فشك دقف م2017 ربمفون يف 2347 مقر نمألا سلجم رارق ذيفنتب قلعتملا ماعلا نيمألا ريرقت بسحبو
 ىلع ّدكأ امك .)3 :2017 ،ماعلا نيمألا ريرقت( ةميدقلا برأم ةنيدم لخاد ر°آلا بÊ ةطشنأ ةد�ز حّضوت م2015 ربوتكأ
 دسو ةيخيراتلا ةدعص ةنيدم ىلإ ةفاضإ ،ةيخيراتلا ديبز ةنيدمو ،ةميدقلا ءاعنص ةنيدم يف يملاعلا ثاَُرتلا عقاومب تقحل يتلا رارضألا
 جمÛربلا اهطقتلا يتلا روصلا يهو ،)2 :2017 ،ماعلا نيمألا ريرقت( يملاعلا ثاَُرتلل ةتقؤملا ةمئاقلا ىلع ناتجردم امهو ،برأم
 يتلا رارضألا قيثوتو رامدلا دصرل وكسنويلا ةمظنم عم نواعتل_ بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعمل عباتلا ةيلتاسلا تاقيبطتلل يليغشتلا
 تÛايب رادصإ ىلإ ،وكسنويلا ةمظنم ةصاخو ،ثاَُرتلا ةَياَمِحب ةينعملا ةيلودلا تامظنملا ةفاك عفد ام وهو .ةّيِفاَقَـثلا عقاومل_ قحلت

  .نَمَيلا يف يناسنإلا ثاَُرتلا ملاعم فادهتسا نع فكل_ فارطألا عيمج بطاخت
 .نَمَيلا يف ةّيِفاَقَـثلا ةيوهلاو ثاَُرتلا تلاط يتلا تاكاهتنالل راكنتسالاو ةنادإلاو بجشل_ ةيلودلا تامظنملاو وكسنويلا تفتكا دقل
 هئاقبï تبلاطو ،نَمَيلا يف ديرفلا ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةَياَِمح فد� تاريذحت وكسنويلل ماعلا ريدملا تهّجو م2015 ويام 11 يفف

 ةجيتن ةيمالسإلا ةراضحلا تازاجنإ ىلع ةيئانثتسا ةداهشو ،مxركاذو مهخير,و سانلا ةيوهل اًعدوتسم هفصوب ؛عازنلا ةرئاد جراخ
  .ةميدقلا ءاعنص ةنيدم يف ةيخيراتلا ينابملا اهل تضرعت يتلا ةميسجلا رارضألا
 برأم دسب تقحل يتلا رارضألاو ،ةميدقلا برأم ةنيدم ىلع ةيوجلا تاراغلا وكسنويلل ةماعلا ةريدملا تنادأ م2015 وينوي 2 يفو
 ريمدت وكسنويلل ماعلا ريدملا تنادأ 2015 وينوي 12 يفو .وكسنويلا ىدل ةتقؤملا ةمئاقلا ىلع ةجردملا عقاوملا نم دحاوك ميدقلا
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 راوسأ جراخ عقاولا يخيراتلا يضرعلا عمجم اهل ضرعت يتلا رارضألاو ،ةميدقلا ءاعنص ةنيدمب يمساقلا يح يف ةيديلقتلا تويبلا نم ددع
 ةَياَمِحل ةئراط لمع ةطخ نع وكسنويلل ةماعلا ةريدملا تنلعأ 2015 ويلوي 16 يفو .2015 وينوي 9 يف ةميدقلا ءاعنص ةنيدم
 ا|يسيئر اًردصمو بعشلا زمر لِّكشُي يذلا ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلل رمتسملا عارصلا هلّثمي يذلا رمتسملا ديدهتلل ةباجتسا ؛نميلل ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا

 عيمج هنم تفتخاو ،بهنلاو قرحلا ىلإ زعت ةنيدمب ينطولا فحتملا ضّرعت 2016 رياربف 3 يفو .ةمادتسملا ةيمنتلاو دلبلا شاعنإل
 تفِدهُتسا هسفن ماعلا نم رياربف 14 يفو ،مالسإلا لبق ام روصع ىلإ اهضعب دوعت يتلا ةنيمثلا فحتلاو ةردانلا 14تاطوطخملا
 اهخير, دوعي يتلا لزانملا نم ددع ىلإ ةفاضإ نيدلا سمش مامإلا ةبقو ةيرثألا ةعلقلاو ةسيئرلا اهتباوب تررضتو ،نابكوك مابش ةنيدم
 تارازملل تاعامجلا ضعب لبق نم دمعتملا ريمدتلاو ،نارمع ةظفاحم يف نييخير, نيبصن فادهتسا ىرجو ،يداليملا يناثلا نرقلا ىلإ
 .تومرضح يف ةينيدلا

 
 ةميدقلا ءاَعْـنص ةنيدمب ةّيثَاُّرتلا ينابملا هل تضرعت يذلا رامدلا بناوج ضعب )ب-1( )أ-1( ةحول

 
 ىلع فارطألا عيمج اهثح نع م2015 ويام يف اهل نايب يف ىرخألا يه تنلعأ Blue Shield)15(قرزألا عردلل ةيلودلا ةنجللا

 مدعو ،حلسملا عازنلا ةلاح يف ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملا ةَياَمِحل ياهال ةيقافتا دونبب مازتلالاو ،هعون نم ديرفلا ينَمَيلا ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةَياَِمح
 يتلا ةرئادلا كراعملا ةجيتن ،ا� رارضإلا بنجتو ،تاكلتمملا كلت فادهتسا نع عانتمالاو ،ةيركسع ضارغأل ثاَُرتلا مادختسا
 لماكلا ريمدتلاو ،فصقلل ةدعص ةنيدمو ةميدقلا ءاعنص ةنيدم ضّرعتو ،ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا عقاوم نم ديدعل_ اًرامدو اًرارضأ تقحلأ
 مامإلا دجسم ريمدتو فادهتساو ،ةرّوسملا ةيرثألا شقارب ةنيدم تررضتو ،ةيرثأ ةعطق 12500 يوحي ناك يذلا رامذ فحتمل
 .زعت ةنيدم ىلع ةلطملا ةيخيراتلا ةرهاقلا ةعلق ررضتو ،برأم دس نم ءازجأ ريمدتو ،ةيخيراتلا ةدعص ةنيدم يف يداهلا
 ةصاخلاو ةماعلا ةَياَمِحلا طورش عيمجب ّلِخُأو ،ةَياَمِحلا قلطم ةيضاملا تاونس سمخلا لالخ نَمَيلا يف ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملا تدقف دقل
 ىلإ ةّيِفاَقَـثلا اهفئاظو نم ةيثاَُرتلا عقاوملا ليوحتب هتناصح ينَمَيلا ثاَُرتلا دَقَفنأ دعب اميسال ،م1954 ياهال ةيقافتا اxرقأ يتلا ةززعملاو
 .قبسم يلعف راذنإ دوجوبو ةيئادع لامعأ هيجوتل اًفده تناكو ،ةيركسع فادهأ

 ،دجاسم )10(و ،فحاتم )8(و ،عقاوم )10( م2015 سرام ذنم ةرمدملا وأ ةمدهتملا ةيرثألا عقاوملا ددع زواجت
 اهنم ةثالث ،يملاعلا ثاَُرتلل عقاوم )5( تررضتو ،ةميدقلا ندملاو ةيرثألا ملاعملا نع ًالضف ،ةربقم )17( نم رثكأو
 برأم( ةتقؤملا ةمئاقلا ىلع ةلجسم ىرخأ عقاوم نينثاو ،وكسنويلل يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم ةمئاق نمض تلّجُس
 ،ةوبش يف يرثألا قتع فحتمو ،ءاعنص يف ينطولا فحتملاك ،فحاتمل_ تقحل يتلا رارضألا نع ًالضف .)ةدعصو
 لماكلا ريمدتلاو ،ندع يف يبْرَحلا فحتملاو ،يلدبعلا رصقو ،يرثألا زعت فحتمو ،يخيراتلا حالسلا رصق عمجمو
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 تناكو ،ةلجسم ريغ ةريثك ةيرثأ دادعأ ىلإ ةفاضإ ،ةعطق 12500 نع ديزي ام مضي يذلا ،يرثألا رامذ فحتمل
 .)Khalidi, 2017: 736( ةيرثألا تابيقنتلاو ةيناديملا جماربلا ةطساوب كانه نّزخت
 ةيلودلا ظفحلا تامظنم اهببسب تفقوأو ،ةيثاَُرتلا عقاوملا يف ذّفنُت تناك يتلا ثاَُرتلا ىلع ظفحلا لامعأ عيمج بْرَحلا تفقوأ دقل
 مل هنأ الإ ةمّيقلا تاذ ةيثاَُرتلا عقاوملا ةَياَمِحب ةينعملا تامظنملا ةنادإ نم مغرلا ىلعو .نَمَيلا نم رارفلا ىلع اهلامع تربجأو ،اهعيراشم
 .)Armenta, 2018: 43( ريمدتلا نم ديزملا ليلقت يف ةدعاسملل لخدت ي� مايقلا متي
 زكارملا كلذ يف امب ،ةلودلا تاسسؤم لك ىلع -م2014 ربمتبس يف ةطلسلا ىلع تبلقنا يتلا- نييثوحلا ةعامج ةرطيس لظ يفو
 مك ملعن الو ،عيبلاو رطخلل ةضّرعم ةّيِفاَقَـثلا عطقلا لازت الف ،ةباقرلا لامعأ مادعناو ،دالبلا معت يتلا ىضوفلاو ،فحاتملاو ةّيِفاَقَـثلا

 يتلاو ،ةيضاملا تاونسلا يف تمت يتلا ةيرثألا ت�رفحلا عقاومو فحاتملل ةعباتلا نيزختلا تاعدوتسم  لاط يذلا بهنلا مجح
 بهنلا رطخ ةهجاومل ةمزال ريبادت دوجو مدع لظ يف ،نييثوحلا ةرطيس تحت اًيلاح ةعقاولا قطانملا يف ةيرثألا تاثعبلا ا� تماق
 ماع فحاتملل يلودلا سل¿ا ردصأ اذهلو ؛ةيرثألا تاينتقملا ظفح نأشب ةيجهنملا تامولعملا دعاوق بايغو ،ةيرثألا عطقل_ راجتالاو

 ةددهملا ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملل ءارمحلا ئراوطلا ةمئاق -ةّيِفاَقَـثلا تاكلتممل_ عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكمل هدوهج نمض- م2018
  .ةعورشم ريغ قرطب اهريدصت وأ ،اهعيب عنم لجأ نم كلذو ؛ةّيِفاَقَـثلا عطقلا تائفل ةلثمأ ءاطعإو ،)RedList)16 رطخل_
 ىلع ةلجسملا ةيثاَُرتلا عقاوملا عم -لماعتلا يف يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل ديدحتل_و- وكسنويلا اهذختت يتلا ريياعملا ةيجاودزا رسفي ام نإ
 رمع نم اًماع نيرشع نأ ينعي ام ،م2000 ذنم رطخلا ةمئاق ىلع تجردُأ يملاع ثاَرُـت عقومك ةيخيراتلا ديبز ةنيدم نأ وه ،ةمئاقلا
 عستت رطخلا ةرئاد لازت ال ذإ ؛يلودلا عمت¿ا نم عمسمو ىأرم ىلعو ،يملاع يناسنإ ثاَُرتك رطخلا ةأطو تحت ُّنê يهو ةنيدملا هذه
 تÛايب وه وكسنويلا هب تماق ام ُّلكو ،2015 ماع ذنم نَمَيلا اهدهشت يتلا ةيمادلا ثادحألا أدبت نأ لبق نم ىتح ،موي لك
 نم ديبز ةنيدم فلم بطشب عامتجا لك بقع ةينَمَيلا ةموكحلل اههيجوت ىلع تبأد يتلا تاديدهتلا وأ ،راكنتسالاو بجشلا
 .ديبز ةنيدم ةلكشم مجحب ةلكشم ّلحت ال يتلا تادعاسملاو معدلا نم ريسي ٍرزن عم ،يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق
 ،رطخلا ةمئاق ىلع ءاقبإل_ اهرارق ذختتو ،ةّيسنملا ةنيدملا هذه عوضوم شقانت -عامتجا لك يف- يملاعلا ثاَُرتلا ةنجلو اًماع نورشع
 راص ،بْرَحلا ةجيتنو ،ً�داصتقا ملاعلا لود رقفأ نم اًدحاو ُّدعُي ٍدلب يف ةنيدملا ذاقنإو رطاخملا زواجت ةعرسب ةينَمَيلا تاطلسلا ًةبلاطم
 يف درو امو م1972 يملاعلا ثاَُرتلا ةيقافتا حور عم ىفانتي ام وهو ،اهئاشنإ ذنم ةدحتملا ممألا اهدهشت ةيناسنإ ةمزأ أوسأ نم يناعُي
  .رطاخملا زواجتو ذاقنإلل ةمزاللا تايلمعلا تاقفنو معدلا ميدقتب اهبجومب وكسنويلا مزتلت يتلا 11 مقر ةداملا نم 4 مقر ةرقفلا
 

 نَمَيلا يف يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم اهل ضّرعتت يتلا رطاخملا -7
 ريراقت ىلإ ةدوعلا قيرط نع ،رطخلل ةضرعملا يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم هجاوت يتلا تاديدهتلل لقتسم مييقت ءارجإ ةسارِّدلا هذه تلواح
 ةثالث ىلإ تاديدهتلا تائف تفّنص يتلاو ةيضاملا تاونسلا رادم ىلع يملاعلا ثاَُرتلا تاكلتممل )SOC()17( لماشلا ظاَفِحلا ةلاح
 ،ةينوناقلا ةَياَمِحلاو ،ةيلاملا دراوملا صقن :لثم( ةيسسؤملاو ةيرادإلا لماوعلا :ةفلتخملا رطخلا عاونأ ديدحت يف اًدمتعُم ،اًديدx رشع
 ،)ةينوناقلا ريغ ةطشنألاو ،بورحلاو ،ةيندملا ت_ارطضالا :لثم( ىرخألا ةيرشبلا ةطشنألا ،ةيمنتلاو ينابملا ،)ةيرادإلا ططخلاو
 ةيتحتلا ةينبلا ،)يعامتجالا كسامتلاو ،ةيلحملا ةايحلا قرط يف تاريغتلاو ،ةحايسلا :لثم( ثاَُرتلل ةّيِفاَقَـثلاو ةيعامتجالا تامادختسالا
 ،ةيداملا دراوملا جارختسا ،)ت_اغلا ىلع ريثأتلا ،رحصتلا ، ةعارزلا ، ديصلا :لثم( ةيويحلا ةيجولويبلا دراوملا مادختسا ،قرطلاو لقنلل

 ،يداملا جيسنلا ىلع ةرثؤملا ةيلحملا فورظلاو ،ةئجافملا ةيجولويجلا وأ ةيجولوكيإلا ثادحألاو ،ثولتلاو ،ةيتحتلا ةينبلا تامدخ
 .ةرفولا ةديدش وأ ةبيرغلا لئاصفلاو ،)ةيساقلا سقطلا ثادحأو ،ةيخانملا تارييغتلا :لثم( ةيعيبطلا لماوعلا
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 ،)6( لودج ،يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل ريرقت بسحب نَمَيلا يف رطخلل ةضّرعملا يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم يف تاديدهتلا ةعيبط ىلإ رظنل_و
 هذه نإف ،م2019 ماعل لماشلا ظاَفِحلا ةلاح ريرقت ىلع زيكرتلاو ،ةيضاملا تاونسلل لماشلا ظاَفِحلا ةلاح ريراقت ىلإ ةدوعل_و
  :)7( لودج ،ةسيئر لماوع ةينامث يف نَمَيلا يف يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم اهل ضرعتت يتلا تاددهملا تددح دق ةسارِّدلا

 .)ةيرادإلا ططخلاو ،ةينوناقلا ةَياَمِحلاو ،ةيرشبلاو ةيلاملا دراوملا صقن :لثم( :ةيسسؤملاو ةيرادإلا لماوعلا )1
 .)ةيساقلا سقطلا ثادحأو ،راطمألاو ،تÛاضيفلا ،ةيخانملا تارييغتلا :لثم( :ةيعيبطلا لماوعلا )2
 ،ينابملا روهدت ،ةيئاوشعلا تافاضإلاو تازواجتلا ،ينابملل رمتسملا فعضلا ،ةنايصلا ءوس :لثم( :ةيمنتلاو ينابملا )3
 .)ةمئالم ريغ تاينقتو داوم مادختسا

 كسامتلا ككفت ،ةيلحملا ةايحلا قرط يف تاريغتلا ،ةّيوهلا ،ةحايسلا :لثم( :ثاَُرتلل ةّيِفاَقَـثلاو ةيعامتجالا تامادختسالا )4
  .)يعامتجالا

 .)ةينوناقلا ريغ ةطشنألاو ،بورحلاو ،ةيندملا ت_ارطضالا :لثم( :حلسملا عازنل_ ةقلعتملا تاديدهتلا )5
 .ةيتحتلا ةينبلا تامدخ )6
 .)نيتاسبلاو ءارضخلا قطانملا يف رحصتلا :لثم( :ةيويحلا ةيجولويبلا دراوملا مادختسا )7
 ،نيحزانلا ناكسلل ىوأملل ةحلملا ةجاحلا ،ناكسلا رارقتسا مدع( :يداملا جيسنلا ىلع ةرثؤملا ةيلحملا فورظلا )8
 .)عقوملل يفيظولا لالحمضالا

 
 رطخلا ةمئاق ىلع عقوملا جاردإ اهبجومب مت يتلا تاديدهتلا عقوملا م
 .ةيعيبطلا لماوعلا تاديدx - تومرضح مابش ةنيدم -1

 .ظافحلل ةيداملا دراوملاو يميظنتلا معدلا صقن -
 .حلسملا عازنل_ ةقلعتملا تاديدهتلا -

 .نَمَيلا يف حلسملا عازنل_ ةقلعتملا تاديدهتلاو رارضألا - ةميدقلا ءاعنص ةنيدم -2
 ةيناسرخ ينابمب ةينكسلا لزانملا نم ةيلاع ةبسن لادبتسا مت( ينارمعلا ثاَُرتلل ريطخ روهدت - ةيخيراتلا ديبز ةنيدم -3

 .)قباوطلا ةددعتمو
 .ناكسلا لخد ضافخنا ببسب ؛ةنيدملا يف ةيقبتملا لزانملل عيرسلا روهدتلا -
 ةطشنألاو تالحملا نم ةنيدملا ولخو ،ةنيدملا جراخ ىلإ ميدقلا قوسلا ةطشنأ لقن -
 .ةيراجتلا
 .ةنيدملل يديلقتلا يداصتقالا رودلا ءافتخا -
 .ليهأتلا ةداعإو ظافحلل تايجيتارتسا يأ ىلإ ماع لكشب ةنيدملا راقتفا -
 .نَمَيلا يف حلسملا عازنلا نع ةئشانلا تاديدهتلا -

 رطخلا ةمئاق ىلع نَمَيلا يف يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم جاردإ اهبجومب مت يتلا تاديدهتلا )6( لودج
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 ةيخيراتلا ديبز ةنيدم ةميدقلا ءاعنص ةنيدم تومرضح مابش ةنيدم تاديدهتلاو رطاخملا تائف م
 × × × ةيسسؤملاو ةيرادإلا لماوعلا  -1
   × ةيعيبطلا لماوعلا  -2
 × × × ةيمنتلاو ينابملا  -3
  ×  ثاَُرتلل ةّيِفاَقَـثلاو ةيعامتجالا تامادختسالا  -4
 × × × حلسملا عازنل_ ةقلعتملا تاديدهتلا  -5
 × ×  ةيتحتلا ةينبلا تامدخ  -6
  ×  رحصتلا ،ةيويحلا ةيجولويبلا دراوملا مادختسا  -7
 × ×  يداملا جيسنلا ىلع ةرثؤملا ةيلحملا فورظلا  -8

 رطخلا ةمئاق ىلع ةجردملا نَمَيلا يف يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم ىلع ديدهتلا لماوعو رطاخملا عيزوت )7( لودج
 

 ،ةيسسؤملاو ةيرادإلا لماوعلا نأ ظحالي ثيح ،نَمَيلا يف يملاعلا ثاَُرتلل ةددهملا رطاخملا عيزوت نع )7( مقر لودجلا فشكي
 لماوعلا ترثأ نيح يف ،عقاوملا ةثالثلا نيب ة�اشتملا لماوعلا يه ،ةيمنتلا تاطاشنو ينابملاو ،حلسملا عازنل_ ةقلعتملا تاديدهتلاو
 رارضألاو ،م2008 ماع ةنيدملا اxدهش يتلا ةريزغلا راطمألا ةجيتن ،عقاوملا نم اهريغ نود تومرضح مابش ةنيدم ىلع ةيعيبطلا
 ةطشنألا نأ اًضيأ ظحاليو .)275 :2009 ،قداصو لصيف( ةنيدملا يف ةينيطلا ةرامعلاو ةيخيراتلا ينابملا تدده يتلا ةميسجلا
 اهدهشت يتلا ت_ارطضالاو بورحلا نإ ذإ ؛يملاعلا ثاَُرتلا ةنجل تارارق بجومب اهريغ نم ةروطخ رثكألا تاديدهتلا يه ةيرشبلا
 لعفب اًءوس ديبز ةنيدم تدادزا امك ،رطخلا ةمئاق يف ةميدقلا ءاعنصو مابش يعقوم جاردإ ءارو سيئرلا ببسلا يه تناك نَمَيلا
 .ةنيدملا يف ةرادإلاو ظاَفِحلا تايلمع يف اًريثك ترثأ يتلا بْرَحلا
 

 نَمَيلا يف يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم ىلع ظافحلل ةحرتقملا ةيجيتارتسالا -8
 اهيلع ظافحلل يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق ىلع اهجاردإل ةلّهؤملاو ،ةزيمملا ةيملاعلا ةميقلا تاذ ةيثاَُرتلا عقاوملا نم ديدعل_ نَمَيلا رخزت
 هجاوت اهنكل ،ةيرشبلل يعيبطلاو ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا نم اًءزج اهفصوبو ،ا� عتمتلاو اهريدقت لجأ نم كلذو ؛ةمداقلاو ةيلاحلا لايجألل

 تاهجلا نم هب ةيانعلا مدعو ،نمزلا نم ٍليوط ٍحدر ذنم لامهإلاو شيمهتلا نم ماع لكشب ثاَُرتلا هدباكي ام ةجيتن ةميسج رطاخم
 .نَمَيلا يف ةيمسرلا
 ريفوتب مايقلاو ،ِّيفاَقَـثلا هنوزخمو نَمَيلا ثاَرُـت يمحت نأو ،يّدج لكشب مويلا عقاولا عم ةينَمَيلا ةموكحلا لماعتت نأ تقولا ناح دقل
 ةجاحب يهف اذهلو ،ةيركسع ضارغأل ةيثاَُرتلا عقاوملا مادختسا قرطلا فلتخمب مِّرُجت ةيعيرشت ةموظنم دوجوب لثمتت ةينطو تايلآ

 ثاَُرتلا ةَياَِمح لفكت يتلا تاعورشملاو تايلآلا عضول ةصصختم لمع تاعومجم قيرط نع ةيلودلا تامظنملا عم قيسنتلا ىلإ ةديدش
 .م1999 ماعل يفاضإلا لوكوتوربلا مث ا� قحلملا لوألا لوكوتوربلاو ،م1954 ياهال ةيقافتا عم قفتي امب ِّيفاَقَـثلا
 نَمَيلا يف يملاعلا ثاَُرتلا عقاومل مادتسملا ظاَفِحلاو ةرادإلا ةيلمعل يقطنملا لسلستلا ىلع دمتعت ةحرتقم ةيجيتارتسا ةسارِّدلا هذه حرطت

  .ةحورطملا ةيولوألا بسحب ةينمز ددمب لحارم ىلع اهذيفنت حرتقتو ،)7( لكش
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 ةينمزلا ةرتفلا تاءارجإلا ةلحرملا
 ةباجتسالا :ىلوألا
 ةركبملا

 ينابملا ميعدتو ةيثاَُرتلا رصانعلل ةيروفلا ةَياَمِحلاو قيثوتلاو يلوألا ديدحتلا -
 .ةراهنملا

 ،ةفلتخملا تاينقتلا مادختس_ رارضألا مجحل ةيلوألا تامييقتلا ءارجإ -
 لجأ نم ررضلل عقوملا ةيلباق نم ديزت دق يتلا ةنماكلا لماوعلا لك مييقتو
 .لجاع لكشب اهتجلاعم

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 

10 11 12 

 .نهارلا عضولا مييقت - تامولعملا عمج :ةيناثلا
 .اهليلحتو ةحلملا �اضقلاو تالكشملا ديدحت -
 ةحاتملا صرفلا ديدحت -
- êقيثوتلاو ليجستلا( ةلماش تامولعم ةدعاق سيس(. 
 ظاَفِحلا ةيلمع هجاوت يتلا تاقوعملاو تاددحملا ةسارد -

 
1 2 3 
4 5 6 

7 8 9 

 ليومتلا
 تاقوعملا
 ةيعامتجالا

 12 11 10 ةينوناقلا تاقوعملا ةيرادإلا تاقوعملا

 طيطختلا :ةثلاثلا
 قيسنتلاو

 ريوطتلاو ،ظافحلل ةلماش ةطخ عضوو ،ةيطيطختلا لئادبلا ديدحت -
 ذيفنتلا بيلاسأو لئاسو ديدحت -
 لمعلا جماربو ططخو فادهألا عضو -
- êمزاللا ليومتلا نيم 
 يلحملا عمت¿ا ةكراشم -
 نييلحملا ناكسلاو تائيهلاو تاعاطقلا ةفاك عم قيسنتلاو نواعتلا -
 بيردتلاو ليهأتلا -

 

1 2 3 

 6 5 4 ةكراشملا تاهجلا

 تاهجلا
 ةيموكحلا

 تامظنملا
 ةيلودلا
 ةيميلقالاو

 قودنصلا
عامتجالا

 ةيمنتلل ي

 عاطقلا
 صاخلا

 تايعمجلا
 ةيلهألا

 عمت±ا
 يلحملا

7 8 9 

10 11 12 

 ةداعإو ظاَفِحلا :ةعبارلا
 رامعإلا

 .ةمدهتملا عقاوملا يف ضاقنألا ةلازإ -
 .ليهأتلا ةداعإو ،ظاَفِحلاو ،ميمرتلا -
 ةيلحملا ءانبلا داومو ةيديلقتلا ءانبلا قرط مادختسا -
 ةنكمملا ةليدبلا ايجولونكتلا مادختسا -

 

1 2 3 

 6 5 4 يعامتجالا لخدتلا يداصتقالا لخدتلا ينارمعلا لخدتلا

 ةيخيراتلا ينابملا
 ةيمنتو ضورقلا
 تاعورشملا

 9 8 7 تامدخلا ريوطت
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 نَمَيلا يف يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم ىلع ظافحلل ةحرتقملا ةيجيتارتسالا لحارم )5( لكش
 

 :ةمتاخلا
 رضاحلا لايجأل ءاقبلا هل لفكي لكشب يُمح اذإ ّالإ ،ةموميدلاو ءاقبلا ىلع ٌرداق يملاعلا ثاَُرتلا نإ لوقلا نكمي ال
 يلودلا ىوتسملا ىلع ةلوذبملا تادوه¿ا لك نم مغرل_و ،ءاعمج ةيرشبلل اًكرتشم اًيناسنإ ً°رإ هرابتع_ ؛لبقتسملاو
 ر°دنالا نم يناعي لازام هنأ ّالإ ،بْرَحلاو ملسلا نمز يف هتيامحل ةيلودلا تايقافتالا نم ديدعلا يف تدِّسُج يتلاو
 يف ةحلسملا تاعازنلاو بورحلا ةجيتن ؛ةين° ةهج نم ريمدتلاو بيرختلاو بهنلاو ةقرسلا نمو ،ةهج نم لامهإلاو
 ،ينوناقلا ماظنلا اذه ىلع لشفل_ مكحن انلعجي امم اهريغو ،ايبيلو ،�روسو ،نَمَيلاو ،قارعلاك ،ملاعلا يف ةدع قطانم
 .ةمداقلا لايجألل ةمادتسالا هل ظفحي لكشب يملاعلا ثاَُرتلل ةيفاكلا ةَياَمِحلا ريفوت نع هزجع تبثأ يذلا
 هشيعت يذلا بْرَحلاو عازنلا لاح يف هلاح نوكيس فيكف ،ملسلا نمز يف يفاكلا مامتهالا لني مل ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا نإف نَمَيلا يف امأ
 ،ةيثاَُرتلا عقاوملا وأ ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملا ةَياَمِحب ةصاخلا دعاوقلا نم يأ مارتحا متي مل هنأ ددصلا اذه يف مزجأو ،2015 ذنم نَمَيلا
 ام وهو ،لبق نم ةلّجسم نكت مل تاينتقملا هذه نأو اميسال ،اهل رصح ال فحاتملا ضعب نم ةبوهنملا تاينتقملاو تاطوطخملاف
 .بْرَحلا هذه ءاÊإ نود هتيامح ققحتت نلو ،يملاعلا ثاَُرتلا ةَياَِمح نكمي ال اذهلو ،ًالبقتسم اهدادرتسا يف ةبوعص لِّكشُي
 
 :جئاتنلا
 :ةسارِّدلا هذه ا� تجرخ يتلا جئاتنلا زربأ نم
 .اهيلع ظاَفِحلاو اهتيامح نود لوحي ،اهتيمه� ّيعولا مدعو ،يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم ىلع ةرركتملا تاءادتعالاو لامهإلا -
 ةّيلود ت_اصع ةطساوب ً�دام هنم ةدافتسالاو هئانتقال لالغتسالاو لياحتلل قرطو بلاكت نم ثاَُرتلا هدهشي ام -
 جهنمم ريمدت ةيلمع يف ةيونعملاو ةيداملا ميقلا تاذ ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملا نم ريثك ىلع ءاليتسالاو ،هريمدتو هبهنب موقت ةصصختم
 .ةيناسنإلا ةركاذلا نم ةمهم تاحفص سمطل
 .نَمَيلا يف يبرعلا يركسعلا لخدتلاو ةرئادلا بْرَحلا لعفب يملاعلا ثاَُرتلا عقاوم تلاط يتلا ريمدتلا تايلمع -
 هل تضرعت امو ،ةيباهرإلاو ةفرطتملا تاعامجلا لبق نم ةيثاَُرتلا عقاوملا اهل ضّرعتت يتلا بهنلاو وطسلا تايلمعو ت�دعتلا -
 .ريمدتو لامهإ نم ،دجاسملاو ،ةحرضألاو ،تارازملاو ،ةّيخيراتلا ندملا

 نيرمثتسملا كارشا ةيثاَُرتلا تاقاطنلا
 ةحصلاو نكسلا
 ميلعتلاو

10 11 12 

 15 14 13 يعولا فيظوتلا صرف ةد�ز ةحوتفملا تاغارفلا
 18 17 16 ةيئيبلا بناوجلا بيردتلا ةطشنأ ةيتحتلا ةينبلا
  ةيرامثتسالا تاعورشملا ةماقإو ،يحايسلا طاشنلا

 تاعورشملل يئيبلا رثألا - مييقتلا :ةسماخلا
 ةيتحتلا ىنبلا ةءافك -
 ظاَفِحلا ةلاح -
 .ةرادإلاو ةَياَمِحلا ةطخ -

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 

10 11 12 
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 :تايصوتلا
 .لا¿ا اذه يف ةحجÛ ةيملاع جذامن نم ةدافتسالاو ،ةيثاَُرتلا عقاوملا لع ظاَفِحلا عيراشم ذيفنتو ليومتل ةلاعف تايلآ داجيإ -
 نم ةيلودلا لفاحملا هيلإ تلصوت امم ةدافتسالاو ،تامزألا تقو ةيثاَُرتلا عقاوملا ةَياَمِحل ةيئاقو تاءارجإ ريوطت ىلع لمعلا -
 .ةيداشرإ ريياعمو ةلدأو تاعيرشت
 اهتيمنتو اهليهêو ةيثاَُرتلا عقاوملا ريوطتل صاخلا عاطقلاو ةيموكحلا تاهجلا نم ءاكرشلا عيمج عم قيسنتلاو نواعتلا ةد�ز -
   .ةّيِفاَقَـثلا اهتميق زربي مادتسم بولس� ً�داصتقاو اّيِفاَقَـثو اًينارمع
 .ىرخأ عقاومل تاحيشرت ليجستو ،وكسنويلل ةتقؤملا ةمئاقلا ىلع ةجردملا عقاوملا تاحيشرت لامكتسا -
 .ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلاو ةيثاَُرتلا عقاوملا ةَياَمِحب ةقالعلا تاذ ةصصختملا لمعلا شروو ةيملعلا تاءاقللاو تارمتؤملاو تاودنلا دقع -
 .نَمَيلا نم ةيعرش ريغ قرطب اهجورخ عقوتُي يتلا ر°آلا ةداعتسا ىلإ يمرت ةيلمع تاءارجإ ذاخت_ ءدبلا -
 .يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق ىلع ةجردملا ةيعيبطلا تايمحملاو ىرطقس ةريزج يف يعيبطلا ثاَُرتلا ىلع ظاَفِحلا -
 .كرامجلا يفظومو ةطرشلاو ر°آلاو ثاَُرتلا لاجم يف ةينطولا رداوكلاو نيصصختملا تاردق ءانب -
 .ةقورسملا وأ ةبوهنملا ةيثاَُرتلا تاكلتمملا ةداعتساو ثاَُرتلا ميمرت عيراشم معدل ءاكرشلا ددعتم قودنص ءاشنإ -
 .ةتقؤملا ةمئاقلا يف ةجردملا عقاوملا كلتو ،يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاق يف ةجردملا تاكلتمملا ةَياَِمحو نوصل جمÛرب عضو -
 .)18(عازنلا قطانم يف ثاَُرتلا ةَياَمِحل يلودلا فلاحتلا همدقي يذلا معدلا نم ةدافتسالا -
 ةَياَمِحلا ريفوتل ةمزاللا ريبادتلا ذاختاو ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةَياَمِحب ةينعملا ةيلودلا تايقافتالا عيمج ىلإ نَمَيلا مامضنا ةرورض -
 .ةينطولا
 ةداعإو ،مزاللا يلاملا معدلا ميدقتل ؛ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةَياَِمح لاجم يف ةلماعلا ةيلودلا تاسسؤملاو تامظنملا عم لاعفلا قيسنتلا -
 .ةمزاللا ةينقتلا ةدعاسملا ميدقتو ،ررضتملا يملاعلا ثاَُرتلا صئاصخ ءانب
 .ةيميلعتلا جهانملا يف ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملاو ثاَُرتلا �اضق ينبت -
 ةمألا ةراضح نع يداملا ربعملاو ةيموقلا ةيوهلل ةيساسألا تÛوكملا دحأ هفصوب ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةميقو ةيِّمه� يعولا قيمعت -
 يف هجمدو هفيظوتو هليهê ةداعإو هتنايص ربع ةّيعامِتجالاو ةّيِداصِتقالا ةّيمنتلا ةيلمع معد يف ثوروملا اذه نم ةدافتسالاو اهتفاقثو
 .|�ِداصِتقاو اّيِفاَقَـثو ا|يعامِتجا سانلا ةايح
 ةيلودلا تادهاعملاو ،تايقافتالا هتنمضت ام عم بسانتي امب ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ىلع ظاَفِحلا لجأ نم دوهجلا رفاظت ةرورض -
 ،ِّيفاَقَـثلا اهثاَرُـت ةَياَمِحل يعيرشت راطإ ديدحتل ةيلخادلا ةينوناقلا تاعيرشتلا ريوطتو ،ةمراص ةينطو نيناوقب اهدانسإ بلطتي يتلا
 .هتنايصو هظفح ىلع لمعلاو
 .هيلع ظاَفِحلاو ،ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةَياَمِحب ةليفكلا ةّينفلاو ةيلاملا دراوملا صيصخت -
 عقاوملا ىلع ةظفاحملا اهتمهم ،ةلودلل ةيرادإلاو ةيروتسدلا مُظُنلا قاطن يف يملاعلا ثاَُرتلا عقاومب ةينعم ةينطو ةنجل ليكشت -
 .ةقالعلا تاذ ةينعملا ةّيميلقالاو ،ةّيلودلا تامظنملا عم قيسنتلا لالخ نم ،وكسنويلا مئاوق ىلع ةلجسملا
 .ةيرود ةفصب مئاوقلا كلت ثيدحتو ،اهل ةلماك مئاوق عضوو ،ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملل قيثوتلاو ليجستل_ مامتهالا -
 .صوصخلا هجو ىلع يملاعلا ثاَُرتلاو ،ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةَياَمِحب ةينعملا ةينطولا نيناوقلا يف ةدوجوملا ةينوناقلا تارغثلا ةجلاعم -
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 لمــشت :ياهال ةيقافتا يف ءاج ام بــسح( اهلاكــشأ فلتخمب ةيفاقثلا تاكلتمملا نم ديدعلا فالتاو روهدت يف سيئرلا ببــسلا ةلوؤــسماللا هتايكولــسب ناــسنالا ُّدعُي - 1
 ةـيخيراـتلا ةـميقلا تاذ ءاـيــــــــــــــشألا لـكو بـتكلاو تاـطوطخملاو ةـيرثألا نكاـمألاو يناـبملاـك يفاـقثلا بوعــــــــــــــشلا ثارتل ىربكلا ةـيَّمهألا تاذ ةـتباـثلاو ةـلوقنملا ةـيفاـقثلا تاـكلتمملا
 تايقافتالا بجومب بلطتت يتلاو ةقالعلا تاذ اهريغو تاظوفحملا نزاخمو بتكلا رودو فحاتملاك اهــــــسفن ةيفاقثلا تاكلتمملا ةيامِحل ةــــــصــــــصخملا ينابملا كلذكو ،ةيرثألاو
 .)11 :2015 ،سوموأ( اهديدبتو اهب�و اهتقرس ميرحتو فلتلاو ريمدتلل اهضيرعت مدعو برحلا تقوو ملسلا تقو ةلصاوتملا ةيامِحلاو مارتحالاو ةياقولا
 نوكت دق يتلا ،هدح ىلع ةلود لكل ام عقوم صئاـــــــــــصخل درج ةيلمع متي اهيفو ،يملاعلا ثارتلا عقاومل ةيلوأ ةيداـــــــــــشرا ةمئاق نع ةرابع يه -2
 ةحئاللا جولول ةيرورـــــــــــــــض ةوطخ يهو .البقتـــــــــــــــسم هحيـــــــــــــــشرت يف رظنت نأ فرط ةلود لك مزتعت يتلاو ،يملاعلا ثارتلا ىلإ ةبـــــــــــــــسنل� ةميق تاذ
 حيتت ا�أل ؛ةيمهأل� ةتقؤملا مئاوقلا مـــستتو .يملاعلا ثارتلا ةنجل فرط نم اهيلع ةقداـــصملا متيو ،وكـــسنويلا بـــسح يملاعلا ثارتلا عقاومل ةيمسرلا
 تامولعم اهنع جتنت فوــــــــسف ،ةنراقملا تمت اذإو .هحيــــــــشرت يف رظنلا يرجي يذلا كلتممل� اهتنراقم نكمي ىرخأ نادلب يف تاكلتمم فاــــــــشتكا
 .حيشرتلا فلم يف نراقملا مييقتل� صاخلا ءزجلا يف ا§اعارم يغبني ةديفم
 ،عقاوملا تاحيــشرت دادعإ يف فارطألا لودلل ةروــشملا ميدقتل ،م1992 ماع يف ســسª ،يملاعلا ثارتل� ةقلعتملا لئاــسملا لك نع وكــسنويلا لخاد لوؤــسملا زكرملا وه -3
 ةجردملا عقاوملا نأـــشب اهذاختا متي يتلا ئراوطلا تاءارجإو عقاوملا ةلاح لوح ةمزاللا ريراقتلا دادعاو ،بلطلا دنع يملاعلا ثارتلا قودنـــص نم ةيلودلا تادعاـــسملا ميظنتو
 .رطخلا ةمئاق يف
 نوكت نأ طرــشب .هتيمه± ةيعوتلاو هزيمتو يداماللا ثارتلا عونت زاربإ ىلع دعاــست يتلا ةيفاقثلا رــصانعلا نم ةيرــشبلل يداملا ريغ يفاقثلا ثارتلل ةيليثمتلا ةمئاقلا فلأتت -4
 .ةلودلل ينطولا رصحلا ةمئاق يف لبق نم جردأ دق نوكي نأو ،هسفن عمت³ا نم هحيشرت متي نأو ،ةمادتسمو ةميلس
 ،اهيلع ظافحلل ةلجاع ريبادت ىلإ ةجاحب يه يتلا ةيفاقثلا رصانعلا مضتو ،لاوزلا رطخب ةددهملا رصانعلا نوص ريبادت زيزعت ىلإ لجاعلا نوصلا ةمئاق فد§ -5
 تاديدهتلا ةهجاومو ،نوـــــصلا لاجم يف يلودلا نواعتلا نم ةينعملا لودلا ةدافتـــــسا ةمئاقلا هذه يف ليجـــــستلا حيتي ثيح ،اهتمادتـــــسا لاطت رطاخمو تاديد§ هجاوت يتلاو
 .ةيمانلا لودلا نم ةدراولا تابلطلل ةيولوألا ءاطعإ عم ،ةجردملا رصانعلا اهل ضّرعتت يتلا
 .فارطألا لودلا يف يداملا ريغ ّيفاقثلا ثَاُّرتلا نوص ىلإ تفده يتلا ةطشنألاو عيراشملاو جماربلا لضفأ رشنل ةمئاقلا هذه تصصُخ -6
 يملاـعلا ثارتلا ةـمئاـقو ،يملاـعلا ثارتلا ةـمئاـق ،ةـتقؤملا ةـمئاـقلا :وكــــــــــــــسنويلل يملاـعلا ثارتلا جمÃرب اـ¿ ظفتحي يتلا ثالثلا مئاوقلا نيب ةـيثارتلا عقاوملا اـ¿ رمت يتلا ةرودـلا -7
 .رطخلل ضرعملا

 
 ةقيقدلا تارارقلا ىلإ ءارمحلا طوطخلا ريـشت نيح يف ؛طقف يملاعلا ثارتلا ةمئاق ىلع عقوملا ليجـست ىلإ يدؤت يتلا تارارقلا ىلإ لكـشلا يف ءاقرزلا طوطخلا ريـشت :حاـضيإ
 ثارتلا ةمئاق جراخ نوكي امدنع عقوملا ةلاح ىلإ يدؤت يتلا تارارقلا ىلإ ءادوـــسلا طوطخلا ريـــشتو ؛رطخلل ضرعملا يملاعلا ثارتلا ةمئاق ىلع عقوملا عـــضو ىلإ يدؤت يتلا
 .اًضيأ رطخلا ةمئاق جراخو يملاعلا
 
 بـلح ةـنيدـم :ةـينالا ت�ارطــــــــــــــضالا ةـجيتن عقاوملا هذـ¿ قدـحت يتلا رطاـخملا ىلإ هاـبتنالا تـفل فدـ¿ ؛م2013 ماـع Èروــــــــــــــس يف يملاـعلا ثارتلا عقاوم عيمج جاردا مت -8
 .Èروس لامش يف ةميدقلا ىرقلا ةعومجمو ،ةيخيراتلا رمدت ةنيدم عقوم ،نيدلا حالص ةعلق ،ةميدقلا يرصُب ةنيدم ،ةميدقلا قشمد ةنيدم ،ةميدقلا
 ،2007 ةيرثالا ءارماـــــــس ةعلق ،2003 روـــــــشاع ةعلق ،اههجاوت يتلا تÈدعتلاو تاديدهتلا ببـــــــسب رطخلا ةمئاق ىلع يملاعلا ثارتلا ةمئاق يف عقاوم ةثالث تجردأ -9
 .2015 يرثالا رضحلا عقومو
 يرثالا عقوملا ،ةتاربـــــــص يرثالا عقوملا ،ىربكلا ةدبل يرثالا عقوملا ،رطخل� ددهملا يملاعلا ثارتلا ةمئاق يف ةـــــــسمخلا ةيبيللا يملاعلا ثارتلا عقاوم عـــــــضو مت 2016 يف -10
 .سمادغ ةميدقلا وأ ةيمدقلا ةنيدملاو ،سوكاكأ تارادت يرخصلا نفلا عقاوم ،ينيروق

 .ةساردلا هذه ةيادب يف رايتخالاو حيشرتلا ريياعمل ةدوعلا نكمي ريياعملا هذه صوصن ةفرعمل -11
 .)1( مقر لودج ةساردلا هذه ةيادب يف رايتخالاو حيشرتلا ريياعمل ةدوعلا نكمي ريياعملا هذه صوصن ةفرعمل -12
 ثارتلاو ،يمالـــسإلا ملاعلا يف ثارتلا ليجـــستل )وكـــسيـــسيإلا( ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل يمالـــسإلا ملاعلا ةمظنم ا§أـــشنأ ةمئاق نع ةرابع يه -13
 نم ةلود 21 ىلع عزوتت اًيثارت اًعقوم )140( نيعبرأو ةئام م2019ربمــــــــــسيد يف اهيلع ةلجــــــــــسملا عقاوملا ددع غلب دقو ،ملاعلا يف يمالــــــــــسإلا
 ةمئاقلاو ،)اعقوم 72 تمــــضو( يمالــــسإلا ملاعلا يف ثارتلل ةيئاهنلا ةمئاقلا :يه ليجــــستلل تÈوتــــسم ةثالث يفو ،ةمظنملا يف ءاــــضعألا لودلا
 .)عقاوم 3 تمضو( يمالسإلا ملاعلا يف رطخل� ددهملا ثارتلا ةمئاقو ،)اعقوم 65 تمضو( يمالسإلا ملاعلا يف ثارتلل ةيديهمتلا

 ىلإ اهدهع دوعي ةاروتلا نم ةطوطخمل بير§ نم ةيملاعلاو ةيبرعلا مالعإلا لئاــسو هتلوانت ام يه نميلا يف تاطوطخملا اهل تــضرعت يتلا بيرهتلا تايلمع رهــشأ لعل -14
 .بصاغلا يليئارسإلا نايكلا ءارزو سيئر لّبِق نم اهملست روصلا ترهظأ يتلاو ،م2016 ماعلا علطم يف ةنس 800 نم رثكأ
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 عبرأ نع نيلثمم مــــــــضتو م1996 ماع يف تــــــــســــــــسª فحاتملاو ثارتلا لاجم يف ةلماع تامظنم نم قرزألا عردلل ةيلودلا ةنجللا وأ قرزألا عردلا ةكبــــــــش فلأتت -15

 تاــيعمجل يلودــلا داــحتالاو ،سوموكيالا عقاوملاو رÖآلل يلودــلا سل³ا ،فحاــتملل يلودــلا سل³ا ،فيــــــــــــــشرألل يلودــلا سل³ا ،لاــ³ا اذــه يف ةــيموكح ريغ تاــمظنم
 .تابتكملا تاسسؤمو

 عورـشملا ريغ راجتالا عنمل ةيلمع ةليـسو ريفوتل ؛نييملع نييئاـصخأ ةكراـشمبو ،تاغللا فلتخمب م2000 ماع ذنم ،فحاتملل يلودلا سل³ا اهرـشني مئاوق نع ةرابع -16
 .ةمداقلا لايجألل هيلع ةظفاحملا لجأ نم ؛رطخل� ددهملا يفاقثلا ثرإلا ديدحتو ،ةيفاقثلا تاكلتممل�

17- )SOC( State of Conservation report اــهنم ققحتلا متي فارطألا لودــلا نم ةــمدــقم ،ةددــحم ةــيثارت عقاومل ريراــقت يه 
 ريبادت دامتعا ةرورـض ديدحتو عقوم لك فورظ مييقتل ةنجللا اهمدختـست مث نمو ،يملاعلا ثارتلا ةنجلل ةيراـشتـسالا تائيهلا لبق نم اهتعجارمو
 .)hers, 2019: 4Nicholas& Ot( تاديدهتلا ةهجاومو تالكشملا ّلح لجأ نم ةددحم

 عمج ىلإ فد§و ،فينج اهرقمو ،م2016 ربمـــــــسيد يف تـــــــســـــــسª ةيلام ةـــــــســـــــسؤم يه عازنلا قطانم يف ثارتلا ةيامحل يلودلا فلاحتلا -18
 ؛بهنلا وأ فالتالا وأ ريمدتلا رطخل ةــــــــــــــضرعملا ةيفاقثلا تاكلتمملل ةلجاعلا ةيامحلا ريفوتو ،ةياقولا جمارب ذيفنت نم نيكمتلل اهعيزوتو دراوملا
 .اهميمرت يف ةكراشملاو حلسملا عازنلل ةجيتن
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 :عجارملا
 ةروصنملا ةنيدمب يرامعملا ثاَُرتلا ةلاح ةسارد :ثراوكلا تقو ينارمعلا ثاَُرتلا ةرادإ ،ةدوف يلع دنهمو ؛ةليل وبأ يقوش دمحم دمحم )1

-51 ص ص ،م2016 ،تارامالا ،يبد ،ينارمعلا ثاَُرتلا ىلع ظافحلل عبارلا يلودلا ضرعملاو رمتؤملا ،ةيبرعلا رصم ةيروهمج
66. 

 ةسدنهلا ةيلك ،يناثلا يسدنهلا رمتؤملا ،لويسلا ةثراك ريثêو مابش ةنيدمل ةيسدنهلا صئاصخلا ،روهشملا نيسح قداصو ؛ريشمش لصيف )2
 .290-275 ص ص ،م2009 ،ندع ةعماج

 .م2018 ،رئازجلا ،ةريوبلا ةعماج ،ةروشنم ريغ ةركذم ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يملاعلا ثاَُرتلا ةَياَِمح ،يميساق ةليمج ؛ةميطاف يبيرعل )3
 .2017 ،ةدحتملا ممألا ،2347 مقر نمالا سلجم رارق ذيفنت نع ماعلا نيمألا ريرقت )4
 يف ءانبلاو رامعالا ةلجم ،صوصللا نادنسو بْرَحلا ةقرطم نيب يروسلا ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ،هللا دبع تيمك ،يجحلا ديعس ،رقشأ اميد )5

 .269 -253 ص ص ،م2018 ،صاخ ددع �روس
 ،ضوع يرام ةمجرت ،ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلل رطاخملا ةرادإ ليلد ،يكسلاكيم نافيتس ؛يشراموتنا نيرثاك ؛روينوج يلوسورديب زيول هيسوخ )6

 .م2016 ،ادنك ،ثاَُرتلا ظفحل يدنكلا دهعملا ،ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملا ميمرتو ظفح ةساردل يلودلا زكرملا
 ةلاسر ،ةيديلقتلا تاعونصملاو فرحلا ةلاح -ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةرادإ ،ةقصألا ميهاربإ هللا دبع ةيريخ )7

 .م2010 ،ض�رلا ،دوعس كلملا ةعماج ،ةروشنم ريغ هاروتكد
 ةلجم ،يملاعلا ثاَُرتلل صاصرلا مأ عقوم ةلاح ةسراد :ةيرثألاو ةيثاَُرتلا عقاوملا يف رطاخملا ةرادإ ،هنافع ةدئاس ؛وظاظب ليلخ ميهاربا )8

 .181 -163 ص ص ،م2014 ،1،ددعلا ،8 رادصإلا ،مويفلا ةعماج ،قدانفلاو ةحايسلا ةيلك
 ،ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر ،اًجذومنأ ةميدقلا ءاَعْـنص ةنيدم :ةّيثاَُرتلا ّيِحاَيِّسلا بذجلا عقاوم ةرادإ ،يجايهلا دامع مشاه رس� )9

 .م2014 ،دوعس كلملا ةعماج :ض�رلا
 ،34 ع ،وتامودأ ةلجم ،هزيزعتو هترادإو ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةَياَِمح يف ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملا رود ،يجايهلا دامع مشاه رس� )10

 .110-87 ص ص ،م2016 ،ةيدوعسلا ،ِّيفاَقَـثلا يريدسلا نمحرلا دبع زكرم ،ويلوي
 .م2019 ،تاسرامملا لضفأ ليلد :ةيزمر ةيمحملا ةيرحبلا قطانملا رثكأل ةلعافلا ةرادإلا :يملاعلا يرحبلا ثاَُرتلا عقاوم ،وكسنويلا )11
 ةمالسو نمأ يملعلا ىقتلملا ثاحبأ ،ةّيمنتلا تÛاهرو ةظفاحملا ت�دحت نيب قيرع ِّيفاَقَـث ثاَرُـت برغمل_ يرخصلا نفلا ،سوموأ دمحأ )12

 .11 ص ،م2015 / 8 / 6-4 ،ض�رلا ،ةّيِحاَيِّسلا تآشنملاو ر°آلا
 ،سلبارط ،تايجيتارتسالاو تاسايسلل ةيبيللا ةمظنملا ،رطخلا ةمئاق يف ايبيلب يملاعلا ثاَُرتلا ةمئاقل عقاوم ةسمخ ،جرف ىسيع دمحأ )13

 .م2016
 نمحرلا دبع ةعماج ،ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةَياَمِحل ينوناقلا راطإلا ،نسحأ ،داعسإ )14

 .م2015 ،رئازجلا ،ةياجب ةريم
 ممألا ةمظنم رمتؤم ةياعر تحت ةرداصلا ،1954 ةنسل حلسملا عازنلا ةلاح يف ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملا ةَياَمِحل ياهال ةيقافتا ةجابيد )15

 .)عقوملا طبار ،وكسنويلا عقوم ىلع ةروشنم يهو )وكسنويلا( ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةدحتملا
 .م2017 ،سير_ ،يويلعلا لاون :ةمجرت ،رامدلا لبق ام اهتلاح ةداعتساو ،ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا تاكلتمم رامعا ةداعإ ،سوموكيا )16
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 ،قارعلا ،ةيرصنتسملا ةعماجلا ،قوقحلا ةلجم ،يلودلا نوناقلا دعاوق ءوض يف ةيقارعلا ةّيِفاَقَـثلا تاكلتمملا ةقرس ،يئاطلا مهدأ رديح )17

 .81-47 ص ص ،م2012 ،17-16 ع ,4جم
 زكرم ،ضوع يرام ةمجرت ،ناكيالاو ،سوموكيالاو ،موركيالا ،يملاعلا ثاَُرتلا دراوم ليلد ،يملاعلا ِّيفاَقَـثلا ثاَُرتلا ةرادإ ،وكسنويلا )18

 .م2016 ،ةقراشلا موركيا
19) Armenta, Xochilt, Heritage Preservation in War: Proactive and reactive approaches applied 

to the Old City in Sana’a, Yemen (Master Thesis). University of Pennsylvania, 
Philadelphia, 2018. 

20) Ono, K., Andaroodi, E., Einifar, A., Abe, N., Matini, M. R., Bouet, O., Adle, C., 3DCG 
reconstitution and virtual reality of UNESCO world heritage in danger: The Citadel of 
Bam. Progress in Informatics, (5), 2008, p.p. 99-136. 

21) Nicholas E. Brown, Claudia Liuzza & Lynn Meskell, “The Politics of Peril: UNESCO’s 
List of World Heritage in Danger”, Journal of Field Archaeology, V. 44 (5), 2019, p.p. 287-
303, DOI: 10.1080/00934690.2019.1600929 

22) Meskell, L. “The Rush to Inscribe: Reflections on the 35th Session of the World Heritage 
Committee, UNESCO Paris, 2011”, Journal of Field Archaeology, 37 (2), 2012, 145–151.  

23) Meskell, L., C. Liuzza, and N. Brown. “World Heritage Regionalism: UNESCO from 
Europe to Asia.” International Journal of Cultural Property 22 (4), 2015, p.p. 437–470.  

24) UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization). “Report of 
the Rapporteur, World Heritage Committee, Sixth Session, Paris, 13-17 December 1982” 
CLT-82/ CH/CONF.015/8. Report on file at UNESCO, 1982. (https://whc.unesco. 
org/archive/1982/clt-82-conf015-8e.pdf).  

25) Khalidi, Lamya, The Destruction of Yemen and Its Cultural Heritage, International Journal 
of Middle East Studies, Volume 49, Special Issue 4 Cambridge University Press, 2017, pp. 
735-738. https://doi.org/10.1017/S0020743817000691 

26) Buzzini, G. P., and L. Condorelli. “Article 11, List of World Heritage in Danger and 
Deletion of a Property from the World Heritage List.” In The 1972 World Heritage 
Convention. A Commentary, edited by F. Francioni, and F. Lenzerini, 175–201. Oxford: 
Oxford University Press, 2008. 

27) Cleere, Henry, “The World Heritage Convention in the Third World in Cultural Resource 
Management in Contemporary Society”, edited by Francis McManamon and AlfHatton, 
(Routledge: London), 2000, P.P.00-106. 

28) UNESCO WHC, Managing Disaster Risks for World Heritage: World Heritage Resource 
Manual. Paris: UNESCO WHC. 26), 2010. 

29) UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization). “Summary 
Record, 6th Extraordinary Session of the World Heritage Committee, 17-22 March 2003.” 
WHC-03/6 EXT.COM/INF.8. Report on file at UNESCO, 2004. 

 


