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 أملانيا -برلين-العربي الديمقراطي املركز

 

 

 

 

 الجامعة إلاسالمية في لبنان 

 
 ، الجزائر1مخبر اللهجات ومعالجة الكالم، جامعة وهران

 

ــ:الافتراض ي ينظمون املؤتمر الدولي     املوسوم بـــــ

 الحماية القانونية للتراث الثقافي 

 

 2022أيلول 11 و10أيام 

حاضر املرئي عبر تطبيق 
ّ
 Zoomإقامة املؤتمر بواسطة تقنية الت

 مالحظة: املشاركة مجانا بدون رسوم

 

 

ويبقى  يتحمل املركز ورئيس املؤتمر واللجان العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد في هذا الكتاب من آراء، وهي ال تعبر بالضرورة عن قناعاتهم ال 

 ؤولية القانونية عنهاأصحاب املداخالت هم وحدهم من يتحملون كامل املس

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX--_SMU2HPKbT9B9XHuUt494Mrxaq4rGEpghNtAkdBC6JdeN2Lu_pK-3rdbJFP-8U4JXdaKAMb_0rgke20s87qe_1kfWcKgUKXBifvegHONw8BQ7o4F7ukh4Gc-apf_gQ&__tn__=*NK-R
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 :الرئاسة الشرفية

 أملانيا-برلين-الديمقراطيرئيس املركز العربي ، عمار شرعان .أ

 ، الجزائر1أ.د.سعاد بسناس ي، مدير مخبر اللهجات ومعالجة الكالم، جامعة وهران

 املؤتمر:اسة رئ

 محمد جلول زعادي، جامعة البويرة، الجزائرد. 

اللجنة العلمية:اسة ئر   

 ، الجزائرجامعة عنابة ،كلية الحقوق  غازي، د. فاروق

 :مدير املؤتمر

 الجامعة إلاسالمية، لبنان فيوال مخزوم،د. 

 :رئيس اللجنة الاستشارية

 برلين ،أملانيا ،املركز الديمقراطي العربي، د. مليكة جامع

 :شرافإلا رئيس هيئة 

 برلين، أملانيا ،املركز الديمقراطي العربي، نجاة وسيلة بلغنامي د. 

 :املنسق العام

 رئيس تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون  ،د. ناجية سليمان عبد هللا

 :رئيس اللجنة التحضيرية

 رئيس تحرير املجلة الدولية للدراسات الاقتصادية ،حمد بوهكوأد. 

 :التنسيق والنشر

 ئرالجزا ،1جامعة باتنة ،د.حنان طرشان

 :رئيس اللجنة التقنية

 برلين، املركز الديمقراطي العربي، أملانيا، د. سهيلة عبد الجبار

  :رئيس اللجنة التنظيمية

 برلين، أملانيا ،املركز الديمقراطي العربي ،داري املدير إلا  عايش،كريم أ. 
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 أعضاء اللجنة العلمية:

محام  ،سطين الاهليةلجامعة ف ،أ. د. احمد محمد براك

 فلسطين ،ومستشار قانوني

 –الوادي -جامعة الشهيد حمه لخضر –شريفي  د. عماد

 الجزائر

 

، 02هجيرة تمليكشت، معهد آلاثار جامعة الجزائر أ.د 

 .الجزائر
 الجزائر –جامعة تسمسيلت  –د. العرابي خديجة 

 .أ.د الرزقي شرقي، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر
د. راضية بوعجينة دريس ي، املدرسة الوطنية العليا للصيانة 

 وترميم املمتلكات الثقافية، الجزائر

 .د. مريم بقدور، جامعة طاهري محمد بشار، الجزائر .محمد جمال الراشد، جامعة دمياط، مصر أ.م.د

د.عمر بن عيشوش، مركز البحث في العلوم إلاسالمية 

 .والحضارة، ألاغواط، الجزائر
 .، الجزائر01د.كركوري مباركة حنان، جامعة الجزائر

 .د. صابرين يوسف عبد هللا، جامعة البيان، العراق .الجزائرد.لوني نصيرة، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة، 

 .د. ريمة بلبة، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر .، الجزائر01د. لعريبي خديجة، جامعة منتوري قسنطينة 

 .د. نادية الكلي، جامعة عين تموشنت، الجزائر .د. دوان فاطمة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر

 .د.أمل صالح سعد راجح، جامعة عدن، اليمن د. عواطف منصور بن علي، جامعة منوبة، تونس

، 01د. برني كريمة، جامعة إلاخوة منتوري قسنطينة 

 .الجزائر
 .د. رجاء حسين عبد ألامير، الجامعة ألاهلية، العراق

 .جامعة القديس يوسف في بيروت، لبناند. محمد رمال،  .د. فيوال مخزوم، الجامعة الاسالمية في لبنان، لبنان

محمد جلول زعادي، جامعة آكلي أمحمد أولحاج، البويرة، 

 .الجزائر

د. نهله فوزى، جامعة الحدود الشمالية، اململكة العربية 

 .السعودية

 .د.علي عثماني، املركز الجامعي أفلو، ألاغواط، الجزائر .، الجزائر00د. قارة وليد، جامعة قسنطينة 

 د. أحمد جبريل العويطي، الجامعات الفلسطينية،

 .فلسطين

د.سليماني السعيد، جامعة محمد الصديق بن يحي، 

 .جيجل، الجزائر

 .د. فاتن ردان، الجامعة املركزية، الجمهورية التونسية
د. فوزي محمود الالفي الحسومي، املعهد العالي للعلوم 

 .والتقنية، ليبيا

المية، جامعة آكلي أمحمد أولحاج، البويرة،  د.حسين

 .الجزائر
 .، الجزائر02د.عمر حسيني، جامعة الجزائر 

 .د.مخلوفي مليكة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر
 فواز خصاونة، جامعة العلوم د.مجدي عبد هللا

 .التكنولوجيا ألاردنية، ألاردنو 

 .العراق د. حسام عبد ألامير خلف، جامعة بغداد،
د.أحمد عبد الحكيم شهاب، الجامعة إلاسالمية، 

 .فلسطين

 .د.أحمد شاكر العالق، جامعة الكوفة، العراق
د. حسن حرب بشير اللصاصمة، جامعة مينيسوتا، 

 .الواليات املتحدة ألامريكية

 .د.هاني جرجس عياد، جامعة سليمان الدولية، تركيا

 

فرج النجدي، اللجنة الدولية لتدريب املوارد  د.عصام

 .باإليكوم الدولي ICTP البشرية

 د.وهيبة بوربعين، جامعة عين تيموشنت، الجزائر؛ .، الجزائر1د. طرشان حنان، جامعة باتنة  .
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م.د. زينب رياض جبر، كلية الحلة، الجامعة ألاهلية،  ، الجزائر؛البويرةد.عرعار الياقوت، جامعة 

 العراق
-د.موس ى أبو بكر محمد، جامعة امللك فيصل، أنجامينا

 تشاد؛

د.إياد محمود حسن بندر، معهد فلسطين ألبحاث ألامن 

 القومي، فلسطين؛

د.وفاء عبد هللا عبد العال حبيش ي، كليات عنيزة، اململكة 

 العربية السعودية؛

م.د. زينب رياض جبر، كلية الحلة، الجامعة ألاهلية، 

 .العراق

 اللجنة التنظيمية

 الجزائر ،جامعة طاهري محمد بشار، هالل نسيمة  .ط.د
 ،جامعة طاهري محمد بشار ،عيساوي فاطمةد.ط.

 الجزائر

 ،جامعة بلحاج بوشعيب بعين تموشنت ،ط د. يبدري ربيعة

 الجزائر

 ،جامعة طاهري محمد بشار ،زغامين محمود .ط.د

 الجزائر

، جامعة طاهري محمد بشار ،فضل الدين جمال .ط.د

 الجزائر
 الجزائر ،02محجوبي زهرة، جامعة الجزائر  .ط.د

 زعادي صليحة، جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة الجزائر .ط.د
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 السيد رئيس املركز الديمقراطي العربي؛

 رئيس الجامعة إلاسالمية في لبنان؛

 الجزائر؛-1اللهجات ومعالجة الكالم، جامعة وهران مديرة مخبر 

 السادة املسؤولين إلاداريين والتقنيين للمركز الديمقراطي العربي؛

السادة ألاساتذة والباحثين املشاركين في املؤتمر العلمي الدولي املوسوم: الحماية القانونية 

 للتراث الثقافي

 ورحماته وبركاته،أحييكم بتحية طيبة مباركة، فسالم هللا عليكم 

في إطار السلسلة املتواصلة للتظاهرات العلمية الدولية التي ينظمها املركز الديمقراطي 

العربي، ُمنحت لي  فرصة تنظيم هذا املؤتمر العلمي الدولي، وذلك تجاوبا مع التحديات 

ذي الالراهنة التي يقع على أعضاء املجتمع الدولي رفعها في مجال حماية التراث الثقافي 

تمثل مكوناته املختلفة انعكاسا لهوية الشعوب والحضارات؛ إذ يتجسد هذا ألاخير في 

أشكال مختلفة، أكان تراثا ماديا، أو غير مادي، أو أكان تراثا موجودا فوق اليابسة أو 

مغمورا باملياه، أو حتى تراثا طبيعيا أو من صنع إلانسان، حيث عملت السلطات العامة 

اث الثقافي الذي تزخر به بالحماية الكافية من شتى أنواع التهديدات التي على إحاطة التر 

 تحدق به، والتي تكون ألاضرار الناجمة عنها غير قابلة لإلصالح بأي شكل من ألاشكال.

تتناول الورقات البحثية املقدمة في هذا املحفل العلمي بالدراسة مختلف ألابعاد التي 

قانونية للتراث الثقافي، بدءا برسم معالم هذا املفهوم ينطوي عليها موضوع الحماية ال

الواسع الذي يشمل إشكاال متنوعة مثلما أشرنا إليه أعاله، والتمييز بينها، مرورا بطبيعة 

تهديدات التي تحدق بمكوناتها املختلفة، ووصوال إلى الترسانة القانونية املتبناة وطنيا 

ا، وقد الحظنا من خالل املداخالت املختلفة ودوليا للتصدي للمخاطر التي قد تحدق به

تغليب الطابع الوقائي على هذه الترسانة، نظرا للطبيعة الغير قابلة لإلصالح التي تنطوي 

 عليها مكونات التراث الثقافي املختلفة.

وفي ألاخير نجدد تشكراتنا لكل من ساهم في نجاح فعاليات هذا املؤتمر الدولي في رحاب 

اطي العربي، آملين في تفعيل وإيصال توصيات ألاساتذة ألاكارم، وكل الجهات املركز الديمقر 

 .في فعاليات هذه التظاهرة العلميةاملشاركة 

 :رئيس املؤتمر

 ، جامعة البويرة، الجزائرد.زعادي محمد جلول 

مر
ؤت

امل
س 

ئي ر
ة 

لم
 ك
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حازت مسألة حماية التراث الثقافي على اهتمام أعضاء املجتمع الدولي منذ القدم، وبشكل 

خاص بعد نهاية الحرب العاملية الثانية، حيث أقنعت الكوارث إلانسانية التي أفضت عنها 

 االنزاعات التي شابت عبر العالم خالل هذه الحقبة الزمنية الدول بضرورة تكثيف جهوده

من أجل إحاطة التراث الثقافي بالحماية الكافية من شتى أنواع ألاخطار التي تحدق به، 

سواء في زمن السلم أو الحرب باعتباره مرآة عاكسة لهوية الشعوب والحضارات، وبالتبعية 

ى راد، وشاهد علوجها بارزا من أوجه الحقوق ألاساسية املعترف بها لألفراد؛ إذ تعكس مراحل التطور التي مر بها ألاف

 .إلانجازات التي حققوها، متجاوزين في كل مرة العقبات التي كانوا يواجهونها

تجسدت الجهود املبذولة في هذا املجال على أرض الواقع في جملة من إلاتفاقيات واملعاهدات الدولية التي بذل أعضاء 

م ة بعين الاعتبار مختلف املجاالت التي يشملها مفهو املجتمع الدولي عناية بالغة لتبنيها، أخذت هذه املنظومة القانوني

التراث الثقافي، سواء تعلق ألامر بالتراث الثقافي املادي، وما يشمله من ممتلكات ثقافية عقارية أو منقولة، أو تراث ثقافي 

ل تطورهم. غير مادي، وما ينطوي عليه من عادات، وتقاليد، ومعارف متنوعة توصل إليها ألافراد عبر مختلف مراح

فكانت إلاشارة لحماية التراث الثقافي بأساليب مختلفة، تراوحت بين إلاشارة املباشرة كما هو الحال في اتفاقية الهاي 

أو البروتوكولين امللحقين بها، أو حتى إلاتفاقية بشأن حماية  1591لحماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لسنة 

، كما تجسدت هذه الحماية بشكل غير مباشر مثال في اتفاقية جنيف الخاصة 3002ي لسنة التراث الثقافي غير املاد

، أو حتى في نظام روما ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1515بحماية املدنيين خالل النزاعات املسلحة لسنة 

1551. 

والوطني، إال أن تطبيقها على أرض الواقع يبقى وعلى الرغم من الحماية املقررة للتراث الثقافي على الصعيدين الدولي 

أحد أهم التحديات التي كان على الدول رفعها خالل السنوات ألاخيرة، وذلك بسبب ضعف الجهود امليدانية املبذولة 

 .لتجسيدها على أرض الواقع من جهة، ومن جهة أخرى نقص وعي ألافراد بأهمية التراث الثقافي بمختلف مكوناته

 – إنطالقا مما سبق ذكره يبدو منطقيا أن نطرح إلاشكالية التالية :إلاشكالية

 ما مدى فعالية املنظومة القانونية املتبناة دوليا ووطنيا لحماية مكونات التراث الثقافي املختلفة؟ 

 :داف املؤتمرأه

 :ينطوي دراسة موضوع كوبي كولي العنوان على أهمية يمكن أن نحصر أبرز أوجهها فيما يلي

  التراث الثقافي على اهتمام كافة أعضاء املجتمع الدولي، وذلك بعد تضاعف مصادر التهديدات التي تحدق  حاز

بمختلف مكوناته، سواء املادية منها، وما قد تتعرض له من إتالف، أو تدمير، أو الالمادية، وما شهدته من 

 تشتت نتيجة ظاهرة العوملة التي كسحت مختلف الدول عبر العالم؛

 وض الذي يكتنف مفهوم التراث الثقافي، والذي تعارضت بشأنه آلاراء املعبر عنها على الصعيد الفقهي، الغم

ف املعايير ذلك بفعل اختال بالعكس يحصره في أضيق الحدود، و  وبالتالي تباين نطاق املفهوم بين من يوسعه، أو 

 املعتمد عليها في عملية التصنيف؛

ديباجة 

 املؤتمر:
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 أشكال التراث الثقافي القسنطيني من خالل صناعة النسيج في العهد العثماني

 دراسة ملجموعة من املقتنيات ألاثرية املتحفية  

The cultural heritage in the city of Constantine 

 through the textile industry in the Ottoman era Through the artifacts preserved in the 

museum 
 الجزائر/ غواطجامعة عمار ثليجي ألا /خولة نواري  دة.

Dr. Khaoula nouari/University of Laghouat/Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

ذه الصناعة هحصر الصناعة النسيجية وما تحمله ثقافية ومادية، ومن بينها على سبيل الثري الثقافي عدة أشكال ومظاهر شعبية للتراث ألا

نسان إلابداعية، وتعد هذه الصناعة من أقدم الفنون الشعبية وواحدة من أهم ني الثقافي، وماتمثله من قدرة إلابين طياتها التراث إلانسا

أعماق التاريخ، كونها استطاعت أن تلبي معظم حاجيات السكان من امللبوسات  الحرف التقليدية ونتاج الحضارات املتعاقبة الضاربة في

 مزمة ل ولية الط النسيجية والعديد من املواد ألا وغيرها من ألاغراض، التي تدخل في صناعتها الخيو 

د العثماني، ية خاصة في أواخر العهإن مدينة قسنطينة من املناطق الغنية بالتراث الثقافي املتنوع، إلى جانب ذلك اشتهرت بالصناعة النسيج

 وهي الفترة التي تميزت باالمزدهار الاقتصادي والانفتاح على العالم ودول الغرب، من خلل عملية التبادل التجاري التي تتم عبر القوافل

ي سوف يناء بونة)عنابة(، وبالتالالتجارية بين مدينة قسنطينة، واملدن املجاورة أو من خلل املوانئ التجارية التابعة إلقليم قسنطينة كم

نعالج هذا املوضوع من جانب كيفية الصنع والزخرفة لهذه القطع الاثرية النسيجية، وكيفية مساهمتها في ابرامز واثبات الهوية الثقافية 

ود للحقبة تاح  الززاررية تعللمدينة خاصة في العهد العثماني، وذلك ملا لها من قيمة فنية وأثرية ونخص بالذكر املقتنيات املوجودة في امل

العثمانية تخص مدينة قسنطينة، والتي المزالت إلى يومنا هذا شاهدة على التراث الثقافي لها في هذه الفترة الزمنية، كما نتجه إلى عرض 

 القطع النسيجية املراحل التي تمر بها الصناعة النسيجية انطلقا من املادة الخام إلى مراحل الصناعة والزخرفة، سوف نعرض كذلك

 املحفوظة باملتاح  في شكل بطاقات فنية تشمل كل املعلومات املتعلقة بها 

 التراث الثقافي، املجموعات املتحفية، النسيج، صناعة، قسنطينة  الكلمات املفتاحية:

 

Abstract: 

The archaeological cultural heritage has many forms and popular cultural and material manifestations, including the textile 

industry and what this industry includes of the cultural human heritage, as well as the creative ability of the human being, 

and the textile industry is one of the oldest folk arts and one of the most important traditional crafts that was able to meet 

most of the needs of the population of clothing and some purposes enter the In its manufacture, textile threads and many 

necessary raw materials. Constantine is one of the regions rich in diverse cultural heritage.  It was famous for the textile 

industry, especially in the late Ottoman era. It was characterized by economic prosperity and openness to the world and the 

countries of the West, through the process of trade exchange that takes place through commercial caravans between the city 

of Constantine and neighboring cities. And the commercial ports of the province of Constantine, such as the port of Bona 

(Annaba).The importance of the study in the artistic and archaeological value found in Algerian museums, such as the 

Ottoman artifacts of the city of Constantine, which bears witness to the cultural heritage of the city of Constantine in the 

Ottoman era. Regarding the problematic of the subject, it is represented in knowing the stages that make up the textile 

artifacts, starting from the raw material to the methods of industry and decoration, and the contribution of these textile 

industries in highlighting and proving the cultural identity in the Ottoman. 

 Keywords: Cultural Heritage, Museum collections, textiles, industry, Constantine 
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 مقدمـة:

فقبل  ،الناحية الصناعية والزخرفية منرفت بجودتها سلمي وع  العالم إلا  ءجاأر يع مسلمية في جاشتهرت املنسوجات إلا 

نفسه ضد عوامل الطبيعة ومع مرور الزمن تطورت املنسوجات من  الة الاستقرار كان قد كسحنسان مر ن يدخل إلاأ

نقول يج   النسيعر إذا أردنا ت، و درجة كبيرة من الرقي والابداع الفني ىلإحتى وصلت  ،والزخرفية يةالناحيتين الصناع

 ،نصاف دوارر متداخلةأو على هيئة أيتكون من خيط واحد متشابك بعضه ببعض  ،طح رقيق متماسكسنه جسم مأب

ة يطلق عليها السدى تقاطعها خطوط عرضية تسمى اللحمة وتعتبر مواد الكتان والصوف ليو هو عبارة عن خيوط طو أ

 (4891)شيحة،   ةالنسيج الصناعيةلصنع العديد من املنتجات  وألاساسيةوالحرير والقطن الخامات الرريسية 

 مشكلة الدراسة:

على وجه الخصوص من أهم مراكز صناعة النسيج بشهادة املؤرخين كانت مدينة الززارر عامة ومدينة قسنطينة 

وأهم الصناعات في املدن الجزائرية هي صناعات (حيث قال "  William Challer وليام شالروالرحالة أمثال القنصل )

ها من عظمالحرير والصوف والجلود املدبوغة وتبلغ قيمة املستوردات الجزائرية من مادة الحرير الخام التي يأتي م

ألف دوالر سنويا، واملنتجات الرئيسة الجزائرية من الحرير هي الشاالت واملناديل وألاحزمة ونوع من  00سورية 

خلل هذا القول نلحظ أن مدينة قسنطينة عرفت تنوعا  من (4891)شالر،  العمائم والقماش الذي يطرز بالذهب"،

 في الصناعات واملنتجا
ً
النسيجية رغم أنها كانت تستورد أغلب مواد الخام، ويضي  بقوله أنها كانت تستعمل  تكبيرا

وتستهلك محليا كميات كبيرة من الصوف لنسج البرانس والحايك والشاالت وغيرها، وأن بالززارر مصانع في جميع املدن 

ن جودتها يقول بأن املنتجات وفي حديثه عوالقرى الكبيرة لنسج الصوف وصنع أنواع رفيعة وجميلة من الحصارر، 

الحريرية تباع بأسعار أعلى قليل من مثيلتها من املنتجات الفرنسية وإلايطالية لكن املنتجات الززاررية أجمل وأمتن 

يمكن تحديد مشكلة الدراسة  ، انطلقا مما سبقوألوانها جميلة وال توجد بضاعة أوربية تفوق املنتجات الززاررية

 إلاجابة عن ألاسئلة التالية: محاولةالحالية في 

  وماهي مراحل التي تمر بها للصناعات النسيجية بدءا بطريقة الصنع إلى غاية املادة الخام فيما تتمثل مكونات

 ؟مزخرفتها

 وماهي حالة حفظها وما مدى استغللها في التعري  باتراث  ،ثرية املحفوظة باملتاح فيما تتمثل القطع ألا

 ؟الثقافي القسنطيني

 أهمية الدراسـة:

ناعة طريقة ص بدراسة رتكامزها على محورين أساسيين؛ املحور ألاول: وهو ما يتعلقإتستمد الدراسة الحالية أهميتها من 

طلق في باقي نالبد من التعرف عليها قبل إلا ، والتي ومزخرفة هذه القطع النسيجية في مدينة قسنطينة بدءا باملادة الخام

بدراسة املجموعة املتحفية وهي عبارة عن بطاقات فنية تحوي كل مايتعلق بهذه لثاني: فهو خاص أما املحور االعناصر  

لة ضافة إلى مجموعة خاصة لعارطينة ومتاح  الززارر العاصمة باإل املقتنيات الاثرية املحفوظة بمتاح  كل من قسن

  عزي التي تمتهن هذه الصناعة بمدينة قسنطينة وقد توارثتها جيل عن جيل
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 أهداف الدراسـة:

الكش  عن أشكال هذا التراث الثقافي املتمثل في الصناعة النسيجية في مدينة قسنطينة تهدف الدراسة الحالية إلى 

 خلل العهد العثماني 

 الطوائف الحرفية الخاصة بالصناعات النسيجية:-1

ز ، منها طارفة اختصت بإعداد وتجهيينتظمون في شكل نقابات أو طوار  كان صناع املنسوجات في مدينة قسنطينة

كان عملهم يقوم أساسا على أدوات الغزل املتمثلة في املغزل واملردن والناعورة، حيث كان  الغزالينالنسيج مثل طارفة 

 باغينالصيتم تحويل املواد الخام كالصوف والحرير والقطن إلى خيوط رفيعة لتكون جاهزة لعملية النسج، فطارفة 

صناعة امللبس الصوفية )الحواكة( تقوم ب الحاكة في حين كانت جماعة ألقمشة بألوان مختلفة يقومون بصبغ 

ادك رَّ  الخياطينطارفة ، أما تقوم هذه الطارفة كذلك على حياكة الزرابي والخيم وألاغطية   كما كانتالحارك، والزَّ

ا مناسبة ل أوال باملقرض قطعيتفصبال يتموعملهم  ذات ألاشكال املختلفة تفصيل وخياطة امللبستقوم على فكانت 

 نو قزاز ال، أما تلك القطع بالخياطة املحكمة وصل وتثبيتا على حسب نوع الصناعة ستجمعلألعضاء البدنية ثم ت

ة ، ومن الطوار  الحرفية التي تدخل ضمن الصناعات النسيجيارفتهم بصنع الخيوط الحريرية وصنع القياطينطتهتم ف

ق لتي ا الفرائينألصحاب الحرفة، إلى جانب ذلك لدينا طارفة  القطن الذين كانوا يقومون ببيع القطانينطارفة  اشت 

ن   فضل عباس الخاص باملشايخ وكبار الشخصيات والعلماء وأصحاب السلطة العليالمن كلمة فراء وهو الها اسم

ات الصوفية والحريرية وغيرها من حيث كان يرتكز مجال عملهم في نسج مختل  أنواع املنسوج لنساجينطارفة ا

 باستعمال أدوات النول املختلفة ولذلك فهي تعتبر من أهم الطوار  الحرفية قيمة الخامات 

 للصناعة النسيجية: املواد ألاولية-2

ترتكز الصناعة النسيجية على العديد من املواد الطبيعية والحيوانية، حيث قام إلانسان بنسج خيوط من الصوف 

 والقطن لتلبية احتياجاته اليومية ورغباته  وفيما يأتي تعري  لكل املواد التي تدخل في صناعة النسيج  والكتان

تتكون املواد ألاولية أو املادة الخام التي تدخل في الصناعة النسيجية من مصدرين هامين ومختلفين هما: ألالياف 

تحضر صناعيا، أما الطبيعية فإن الصانع كان يحصل عليها الطبيعية وألالياف الصناعية هذه ألاخيرة عبارة عن ألياف 

 من الطبيعة مباشرة ويمكن تقسيم هذين املصدرين إلى ثلثة أقسام: 

 مصدرها النبات مثل القطن والكتان  :ألالياف الطبيعية النباتية 

 مصدرها الحيوان مثل: الحرير، والصوف  :ألالياف الطبيعية الحيوانية 

 ألاسلك والخيوط املعدنية (مصدرها املعدن مثل الذهب، والفضة :ألالياف املعدنية( 

 أما بالنسبة ألنواع وتسميات الاقمشة املستعملة فهي: 

  :)الدمقس( الدمشقي  1 4

اة ويعتبر من املنسوجات املركبة التي يخصص لها سدسمي بهذه التسمية نسبة إلى مدينة دمشق التي اشتهرت بصنعه، 

أو لونيين تتم الزخرفة لهذا النوع من الحرير عن طريق استعمال أطلس من  لون  نفس منكلهما تكون  وللحمة واحدة
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 اللحمة في أجزاء الزخرفة لتختفي خيوط السداة في ألارضية وإظهار أكبر قدر ممكن من اللحمة في أجزاء الزخرفة 

 (1002التهامي، )

  الديباج: .2.2

وهو من مشتقات نسيج الدمشقي ويستعمل في نسزه سداة واحدة  هو الثوب الذي سداته ولحمته من الحرير الخالص

وأكثر من لون واحد من اللحمة للزخرفة، وغالبا ما تحتويها خيوط معدنية كالذهب والفضة والنحاس املذهب لذا فإن 

  رخحمة في الوجه لا الديباج من املنسوجات املزركشة التي تستعمل من وجه واحد فقط وذلك الختلط ألوان الل

 : ألاطلس .2.2

ذلك كعرف هو نوع من النسيج املركب ذو سطح أملس المع، يتم صنعه باستعمال ترتيب خاص في تحريك الخيوط، 

 (4891مرمزوق، ) وباسم ألاطلس الرومي  باسم الساتان

 : القطيفة  1 1

ية املنسوجات الوبر عرفت صناعة القطيفة بكثرة في مدن الززارر في العهد العثماني وسميت باسم املخمل، هي من 

ا وهذه اللحمة قد تترك كم )سعيد ه ، )د ت(( سطحها وهو في حقيقة ألامر للحمة مزاردة، على وبر بارمز في اوذلك الحتوائه

في ألاقمشة املستعملة في التجفي )الفوط( وإما أن تقص أطرافها كأنسزة القطيفة املستعملة في بعض ملبس 

 (1002التهامي، )السيدات  

 :التافتاه .2.2

لسطح اعرفت الززارر هذا النوع من القماش املسمى بالتافتاه، وهو يتشكل بتقاطع بسيط من السدة واللحمة فيكون  

  ( ,Roux, 1931)أملسا والنسيج واضح ذو مظهر متموج 

 : ملوصليا  .2.2

ينسب هذا النوع من ألاقمشة إلى مدينة املوصل بالعراق، يتم نسزه باستعمال خيوط الحرير وخيوط القطن والصوف، 

 (1002صالح، وصبري، ) ألافرشة والستارر املناديل وتكون خيوطه مشدودة وقماشه رقيق له استخدامات عديدة منها 

 : جالالألا 

هو نوع من القماش املنسوج من القطن والحرير معا، وهو وليد العهد العثماني، تزخرف مساحة النسيج على ألاغلب 

 (4891مرمزوق، ) بأشرطة رفيعة ذات ألوان متعددة 

 طرق صناعة النسيج القسنطيني:-2

وأدوات أخرى تساعد في عملية الخاصة بذلك دوات جية في الغزل والنسج باستعمال ألا النسيتتمثل طرق الصناعة 

 وفيما يلي شرح لطرق الصناعة:الغزل 

 الغزل: -أ

كما تختل  عملية الغزل باختلف لها إلى خيوط منتظمة صالحة للنسج، الغزل هو معالزة ألالياف والشعيرات وتحوي

بطريقتين منها الزافة والرطبة هذه ألاخيرة تتم بتبليل ألالياف باملاء في وعاء كبير حتى تلين، ألالياف فالكتان يتم غزله 

أما غزل الصوف والقطن فيتم   (1002التهامي، ) ثم تطرق باملطارق وينزع املاء منها وتكون ألالياف بذلك جاهزة للغزل 
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لصانع هو مشط وتبيض هذه ألالياف، ثم يقوم بجمع أول ما يقوم به ا ،بعدة مراحل ويستعمل في ذلك املردن واملغزل 

غزل، طويلة صالحة لل الحصول على خيوطلى خيوط بعدها يتم فتلها من أجل ألالياف ألاساسية منها واملراد تحويلها إ

 ترتب وتصن  حسب طولها ثم بعد ذلك 

حل الشرانق توضع في املاء املغلي وتتتم عملية فك وفصل خيوط الحرير من الشرانق يدويا وبطرق بسيطة حيث كانت 

خيوطها وتل  على هيئة شلت تضرب فوق حزارة مسطحة، ثم تغمر في املياه وذلك للحصول على حرير ذي لون 

ثم توضع حول بكرة املكب، لتتم عملية الفتل باستعمال الدوالب الذي يلت   )خليفة( أبيض ناصع خال من الشوارب

الخيط من خلله حول البكرة وتلتقي كل الخيوط املجمعة وتلوى بخفة حول عزلة مصنوعة من القصب، يتم تدوير 

 (1044طيان، ) هذه العزلة وعندما تجدل كمية معتبرة من الحرير وتكون ربطة خيوط تسحب ثم تحزم 

 النسج:  -ب

، بحيث تتكون الخيوط الطولية املتجاورة من خيوط يطلق النول أداة على طولية وأخرى عرضية يوط خ داخلفن تهو 

 وقد يختل  شكل النسيج في مظهره ونوعه تبعا الختلف عليها بالسدى لتتقاطع مع خيوط أفقية تسمى بخيوط اللحمة

تقاطع الخيوط وتركيبها وعملية التقاطع تؤدي إلى اختفاء مجموعة من خيوط السدى تحت أحد اللحمات وظهور 

املجموعة ألاخرى في نفس الوقت فوقها ويحدث العكس في اللحمة التي تليها  لذا تنقسم خيوط السدى تبعا لعمليتي 

والظهور إلى قسمين: ألاولى تكون بالخيوط الفردية، أما الثانية فتكون بالخيوط الزوجية، وإذا ما ظهرت  الاختفاء

الخيوط الفردية بمعنى أنها ترتفع وتنفصل عن الخيوط الزوجية فإنها تحدث حيال ذلك فراغ يسمى لدى طارفة 

ثم تنعكس الحركة بعد ذلك وتحل الخيوط هذا ألاخير الذي يسمح بمرور خيوط اللحمة داخله،  بالنفسالنساجين 

 الزوجية محل الخيوط الفردية لتكون 
 
آخر يسمح بمرور ثان للحمة، ونتيجة الحركتين السابقتين تتم مرحلة  نفسا

 (4811، ماهر) تقاطع الخيوط ونسج  أبسط أنواع ألانسزة وألاكثر استعماال

 عملية الصبغ:-جـ 

سج وألانوال كانت تستخدم في ن باإلضافة إلى أداة خاصة لذلك تسمى بالنول وتتطلب مرحلة الصبغ تحضيرات أولية 

املنسوجات الحريرية كذلك وهي على نوعين منها ألانوال املركبة أو أنوال السحب والزبد التي مكنت النساج من أن 

واحد في غالب ألاحيان ينسج عليها منسوجات ذات مزخارف مركبة، رغم أن هذه ألانوال كان ال يزيد عرضها عن املتر ال

 إال أنها مكنت النساج من نسج أثواب بلغ طولها ثمانية أمتار 

 مادة الصباغة: 

ا ميقال صبغت الثوب أصبغه صبغا وأريد كذلك اصطبغته، والصباغ معنى ذلك حرفته الصباغة والصبغ والصباغ 

لون به الثياب، ويقال سقيت الثوب، وسقيته أي أشربته 
 
فقد عرف إلانسان هذه   (4241ل، هبن إسماعي) صبغات

في مزخرفة وتلوين منسوجاته منذ القدم وهي في ألاصل عبارة عن خليط من املواد توضع في امللبس -الصباغة-املادة

   املراد تلوينها أو مزخرفتها بلون معين، وتقسم بدورها إلى ثلثة أنوا أال وهي ألاصباغ النباتية والحيوانية وألاصباغ املعدنية
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وتعتبر مرحلة الصباغة من أدق وأهم مراحل في صناعة املنسوجات وتأتي خطوة الصبغ بعد عملية النسج، إذ أن قيمة 

القطعة الفنية تقاس بقدر جمال وتألق ألالوان املستخدمة في خيوطها، وقد اعتمد الصباغون في العهد العثماني 

 صباغة من مصدرين مصدر نباتي وآخر حيواني بصفة عامة وفي مدينة قسنطينة خاصة على استخراج مواد ال

من أهم ألالوان التي استخدمها الصباغون اللون ألاحمر القرمزي، وهو ألاكثر انتشارا في منسوجات الفترة العثمانية 

ووجدناه في مدينة قسنطينة أيضا، ويعتبر امتدادا ملنسوجات سلجقة الروم، كان هذا اللون يستخرج من حشرة القرمز 

تعيش على أشزار البلوط، في حين كان اللون ألامزرق يستخلص من أوراق شزرة النيلة، ولكي يضمن الصباغون  التي

 عانا قوة وملعدم ذهاب ألالوان وتحليلها، يتم إضافة قطعة من الشب أو الليمون إليها في وعاء الصبغة وحتى تكتسب 

  (4891مرمزوق، )

 :النباتيةألاصباغ    4

كانت ألاصباغ النباتية تستخرج من جذور وسيقان وأوراق وأمزهار وثمار وقشور النباتات، فنجد أن الفنان املسلم قد  

استلهم من الطبيعة هذه املواد واستغلها أحسن استغلل حيث ابتكر واستخرج منها هذه ألاصباغ التي تزين وتزخرف 

 منسوجاته ومن أهمها نذكر:

  (1002التهامي، ) بلوري أمزرقذات شكل وهي  :النيلة  أ

 يتم استخلص هذه الصبغة من مزهرة الزعفران، وهي ذات صبغة ذهبية قوية ومركزة  :الزعفران  ب

ذا إال أنه غير ثابت كما هو الحال في مزهرة الزعفران و إتعطينا قشور الرمان اللون ألاصفر : الرمان ور قش جـ         

مزجناه مع نباتات أخرى  إذااستعملنا هذه الصبغة مع الصوف ألابيض فينتج لدينا لون أصفر مارل للخضرار، أما 

  (1002التهامي، )وألاسود البني املحمر والبرتقالي فقد ينتج لدينا ألوان أخرى ك

 ألاصباغ الحيوانية  .2

 : الدودة القرمزيةصبغة  .أ

شزرة البلوط الدارم الاخضرار، نتحصل من مسحوق هذه الحشرة على اللون وهي حشرة تعيش وتتغذى وتتكاثر على 

والقصدير واللون ألارجواني مع إضافة مثبت الكروم والحديد، ومع مثبت النحاس  مالقرمزي إذا مزجت بمثبت ألاملنيو 

صوف باغة النحصل على لون أحمر قاتم يتميز مسحوق الدودة القرمزية بكونه ثابت عند تعرضه للضوء، يصلح لص

 والحرير وال يستخدم لصباغة القطن 

 : املريق .ب

)التيريان( تعد هذه الصبغة من أغلى الصبغات بحيث يتم تحضيرها من سمك خاص ذو غطاء صدفي يوجد بكثرة في 

ذا مزجت بمواد أخرى كالشب وأملح النحاس والحديد تعطينا إالبحر املتوسط، وهي في ألاصل باللون القرمزي، أما 

 مارل للزرقة 
ً
 لونا

 املعدنيةألاصباغ   2

 وهي مادة معدنية تعطي اللون ألاصفر واللون ألاحمر  :املغرة  أ

 وهو خليط النحاس املخضر، يعطينا لونا أخضر  :الزنجار  ب
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  (1044طيان، ) وهو مادة تتميز بخاصية الحفاظ على اللون، وعدم تغيير ألاصباغ : الشب .جـ.

 .أساليب الزخرفة:4

إن مزخرفة املنسوجات وألاقمشة لم تكن وليدة العهد العثماني وإنما هي طريقة فنية مارستها الشعوب القديمة، وبقيت 

تمارس وتتطور بمرور الزمن وتعاقب الحضارات، والزخرفة على القماش في مفهومها هي ترتيب خيوط السداة مع خيوط 

ج إما من الحرير أو القطن أو الصوف املختل  ألالوان أو من اللحمة في القماش املراد مزخرفته، وتكون خيوط النسي

                                                       الخيوط املعدنية ذهبية كانت أو فضية ويمكن أن يستخدم في القماش الواحد أكثر من نوع من هذه   الخيوط                              

طور مجال النسيج وبلغ أوجه وظهرت أساليب مزخرفية عديدة، حيث كانت الزخرفة تتم بعدة وفي العهد العثماني ت

طرق أهما التطريز على القماش بعد نسزه، وهناك طريقة تتميز بطبع الزخرفة على القماش بعد نسزه، وأخرى 

لى قماش آخر منسوج بإحداث مزخارف من عملية النسيج نفسها أو بإضافة قطع صغيرة من القماش مختلفة ألالوان إ

  (4891مرمزوق، ) قصد مزخرفتها 

  .التطريز:1.4

التطريز هو مزخرفة القماش بعد أن يتم نسزه بواسطة إبرة الخياطة تكون مصنوعة من مادة العاج أو العظم أو 

وتعد هذه التقنية من أقدم الطرق التي عرفها  (4811)ماهر،  املعدن، تتم بخيوط ملونة وتكون أغلى من مادة النسيج

 الانسان في تزيين ملبسه وأقمشته، وقد يكون التطريز فوق القماش بعد نسزه، أو يعمل وحده ثم يثبت عليه 

التطريز يكون بخيوط الحرير املختلفة ألالوان وبخيوط الذهب والفضة في بعض ألاحيان، ومن أهم قطع القماش التي 

 .بالتطريز املناديل وألاحزمة والوسارد واملحارم، وأغطية الرأس والفراشكانت تزين 

 .مرحلة التصميم على النسيج قبل التطريز: 1.1.4

 بثقوب الرقيق الورق يثقبو  رقيق، ورق على الزخرفي الرسم يطبع ثم املقوى، الورق على بالرسم القيام التطريز يتطلب

 مخال  بلون  مسحوق  الورق فوق  وضع ويتم تطريزه، املراد النسيج على املثقب الورق يوضع ذلك وبعد متلصقة، دقيقة

 الورق على املنفذ للتصميم مطابقا رسما بذلك فيحدث الثقوب خلل املسحوق  فينزلق تطريزه، املراد النسيج للون 

  (1042)سعيد،  خاصة في ذلك  إبرة بواسطة التطريز ويتم ز،التطري عملية ذلك بعد وتبدأ املقوى،

تميزت مدينة قسنطينة في العهد العثماني بفن التطريز مثلها مثل باقي املدن الززاررية، واشتهرت بأسلوبين تمثل في 

  (1044طيان، )  الطرمز على التول املزين برقاقات املعدن، باإلضافة إلى الطرمز املعدني

 .الطرز على التول: 2.1.4

في مدينة قسنطينة خاصة على الستارر وألاوشحة وأكمام ( هو قماش حريري رقيق) أسلوب الطرمز على التول شاع 

القمصان وذلك باستعمال خيوط معدنية مسطحة ومزركشة أو باستعمال خيوط من الحرير الخفي ، ويتم الطرمز 

ا مكن أن يثنى الخيط في حالة ما أردنألاشكال بخيط سميك مخملي أو مفتول من القطن امللمع، وي على التول بتنفيذ

بتثبيته على النول لتسهيل العملية وباستعمال إبرة عادية تساعد على املرور  أوال الحصول على أشكال مملوؤة، تتم 

بسهولة في اليردات دون أن تخرق خيوطه، ثم تنفذ بطريقة حسابية دون رسم مسبق، ويمكن الحصول على الشكل 
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ات سعة كبيرة لكنها تأخذ مكانا صغيرا، تكرر متصلة عدة مرات حتى ذة بحيث تكون ألاشكال املطلوب باعادة الغرمز 

  (1044طيان، )  تمأل املساحة املطلوبة

 : . الطرز بالخيوط املعدنية2.1.4

من قبل الرجل فقط وإنما مارستها املرأة أيضا  (1000)نصر،  لم تمارس حرفة التطريز بالخيوط املعدنية أو السيرما

 حيث كانت تطرمز العديد من امللبس كالفوط واملحارم والصدريات وأكمام السترات وغيرها 

يستعمل هذا النوع   (1044، طيان) الحالتجيوقد عرف الطّرامز في العهد العثماني وهو الذي يقوم بعملية الطرمز باسم  

الخيوط املعدنية، وهذه الخيوط ال تخترق النسيج ولكن تكون على سطح النسيج فقط، من الطرمز بإلعتماد على 

والعملية تتم بنقل الزخرفة على النسيج، ثم نقل وقص ألاجزاء املراد تطريزها بالخيوط املعدنية سواء كانت فضية أو 

خيوط النسيج وتملء مساحته بال ذهبية على ورق كرتون غير قابل للنكسار، بعد ذلك تثبت قطع الورق الكرتوني فوق 

  أو بخيط معدني واحد املعدنية ويكون التطريز إما بخيطين

وهذا راجع لسمك الخيط وسمك القماش وحزم الزخرفة والتطريز يكون بلضم إلابرة بخيط مناسب للون الخيط  

ارة من م تارة من الطرف ألايسر وتاملعدني، تثبت إلابرة والخيط العادي ثم يسير بالخيط املعدني لتغطية الزخرفة، وتت

الطرف ألايمن للورق، ويثبت الخيط املعدني كل مرة بالخيط املناسب كما سبق ذكره وبغرمزة غير ظاهرة حتى ال يطغى 

  على الخيوط املعدنية، والخيط املعدني يكون على القماش فقط واليخترقه

والفتلة، فالترمزي هو خيط ذهبي يصنع من الذهب  والخيوط املعدنية على نوعين مختلفين يعرفان باسم الترمزي

خالص أو العادي الذي يخلط مع النحاس وهو ال يلت  حول الخيط الحريري، كونه رقيق ودقيق على شكل صفارح ال

رقيقة عكس خيط الفتلة ويستعمل هذا النوع في تقنية املجبود، أما خيط الفتلة فيعرف باسم "قلبطان" وهي كلمة 

 خيط حريري مغطى بالذهب والفضة يتميز بالخشونة ويستعمل في تقنية تسمى بالفتلة نسبة إلى خيطها، عثمانية تعني

كما توجد مواد أخرى تدخل في عملية التطريز وهي غالية الثمن نوعا ما مثلها مثل سبارك الذهب تباع بامليزان وتسمى 

مدينة قسنطينة، باإلضافة إلى العدس توجد مادة برقاقات الزركشة أو بالعدس كما هو الحال في   (1044طيان، )

القصب وتتشكل من خيط ذهبي أو فض ي ملفوف بشكل حلزوني يسمى الكنتيل، أما ألادوات املساعدة في عملية التطريز 

 هي:

  ،نول لصنع القياطين، وقالب صنع الشرابات وألامزرار، الكشتبان، الطبلة، مخارمز بأشكال وأحزام مختلفة

طيان، ) وجربي قطر الخيط الذهبي أو الفض ي، هناك نوعان من الخيوط تعرف باسم شابي، إبر تتلءم و 

1044)  

  مارس حرفيو الطرمز بالخيوط املعدنية بمدينة قسنطينة عدة تقنيات كاملجبود والفتلة التطريز بالقياطين

 ويرجع هذا الاختلف الختلف املواد املستعملة في ذلك 

 الفتلة: .4.1.4

التطريز بالفتلة بوضع الخيط الذهبي على مكان الصنيعة وتمر إلابرة من قفا القماش إلى وجهه ملسك الخيط يتم 

 .الذهبي، كما يمر الوجه إلى القفا في نفس الثقب متبعا الرسم والشكل الزخرفي، ثم يزين مركز الشكل بالعدس والكنتيل
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 .املجبود:2.1.4

خلل تحضير النماذج والرسومات، ثم تلصق على الورق ومن ثما على وجه  تتم عملية التطريز بتقنية املجبود من

 القماش لتغطى فيما بعد بالطرمز، يستعان في هذه التقنية بأداة الطبلة  

 .القياطين:2.1.4 

وهي حاشية من الخيوط املفتولة تصنع من الحرير أو من الذهب أو الفضة، تستعمل لتزين حواف امللبس وأماكن 

 باإلضافة إلى القياطين تستعمل ألامزرار املزينة بخيوط ذهبية وفضية في تزين امللبس   الخياطة،

وقد مارست املرأة صناعة القياطين املضفورة، باستعمال نول القياطين، حيث تتم عملية الضفر بتمرير الحلقات بين 

سه حسب ما هو مطلوب، يضاف إليها عنها بريم ذهبي بشكل أنبوب يختل  مقادي في جميع الاتجاهات، مما ينتج ألاي

وألامزرار التي تصنع في قالب مكون من خيوط متكتلة مغطاة بالشمع وبأشكال مختلفة منها البيضاوية  الشرابات

 
ً
 أو فضيا

ً
  وألاسطوانية، تتم العملية بإحاطة الخيط عليها عدة مرات ويكون إما ذهبيا

 .الصبغ:2

و أالتي تحدث فيها من عملية ترتيب خيوط السداة مع خيوط اللحمة في القماش الذي يزخرف، تكون من الحرير  

 الكتان أو الصوف أو القطن املختلفة ألالوان، وقد يستعمل في الثوب أكثر من نوع من هذه الخيوط 

 .إلاضافة:2

ال هندسية، ثم تثبت على القماش في أوضاع تتم بإضافة قطع صغيرة من أقمشة مختلفة ألالوان ومقطعة بأشك 

  ستخدم هذا ألاسلوب في التطريز في عمل الرايات وألاعلم والخياما  (4891مرمزوق، ) مختلفة ينتج عنها أشكال جميلة

 الطبع:.4

رفة املزخوعادة ما كانت تصنع ألاقمشة ، ألاسلوب في الزخرفة بواسطة القالب الخشبي أو الرسم بالفرشاة اتم هذي

تبع عليها الزخرفة بواسطة القوالب الخشبية محفور عليها بطريقة الحفر البارمز للزخارف يبهذه الطريقة من القطن و 

  املطلوبة، وفي حالة وجود فراغات في الوحدات الزخرفية كان يتم استكمالها بواسطة فرشاة بنفس لون الزخرفة

  (1044طيان، )

ية باالضافة إلى طرق صناعة ومزخرفة املنسوجات القسنطينية، ننتقل إلى املحور الثاني من بعد التعرف على املادة الاول 

املوضوع، والذي يشمل الدراسة الوصفية التحليلة لبعض من القطع الاثرية التي المزالت شاهدة على التراث الثقافي 

ومية، إلى جانب مجموعة خاصة لدار ملدينة قسنطينة في العهد العثماني، والمزالت محفوظة باملتاح  الوطنية العم

 عزي بمديمة قسنطينة 
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 :منسوجات قسنطينةدراسة وصفية لنماذج من .2

 04رقم القطعة: 
 

 254 رقم الجرد:

 سترة نوع القطعة:

 الزوخ املادة الخام:

 سم95:طول ال املقاسات:

 سم14العرض:

أسلوب الصناعة والزخرفة: 

 .التطريز، الفتلة

 هندسية الزخرفة:نوع 

 

 جيدة حالة الحفظ:

الفنون مخزن مكان الحفظ: 

 مدينة قسنطينة سيرتا متح الزميلة 

 

القرنفل والسوسن املحورة باإلضافة سترة حمراء اللون غير مبطنة مزخرف بزخارف نباتية ألمزهار الوصف: 

طة يغلق بواسنص  دارري،  شكلعلى ملتوية، مفتوحة من ألامام بها طوق ومراوح نخيلية فروع وأوراق و سيقان إلى 

  لسترة بخيوط ذهبية بغرمزة الفتلةمزرين اثنين، بها جيب أسفل الزهة اليمنى، طرمزت أكمام ا
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 01رقم القطعة: 
 

 Tb.456 رقم الجرد:

 غليلة نوع القطعة:

 قطيفة املادة الخام:

 سم25 0: الطول املقاسات: 

 سم29 0العرض: 

 :والزخرفة أسلوب الصناعة

 الفتلة -التطريز

 نباتية  نوع الزخرفة:

 

 

 حسنة حالة الحفظ:

 

ألاثار  متح مكان الحفظ: 

 القديمة الززارر

 أغصان ملتوية، وقد استعملتغليلة من القطيفة البيضاء، مزينت في ألامام بزخارف نباتية قوامها الوصف: 

(، يوجد بالغليلة من Sخيوط من للون الفظي، أما في الظهر فنجد مزخارف على شكل حرف )مزخرفتها تقنية الفتلة بفي 

( مزرا بالون الذهبي، كما نجد فوق كل مزر من ألامزرار حبة سمسم بالون البنفسجي، إلى جانب ذلك 41ألامام اثنا عشرة)

طنت الغليلة ببطانة بالون الامزرق الفاتح   ب 
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 02رقم القطعة: 
 

 / رقم الجرد:

 بدعية نوع القطعة:

 السوستي املادة الخام:

 سم55الطول:  املقاسات:

 سم11العرض: 

 أسلوب الصناعة

 التطريز :والزخرفة

 –نباتية  نوع الزخرفة:

 هندسية

 

 جيدة حالة الحفظ:

 متح مكان الحفظ: 

 مدينة قسنطينة سيرتا

 بطنت البدعيةصنعت البدعية من قماش السوستي، بلون أحمر داكن، لها طوق دارري الشكل،  الوصف:

ان ومبطنة بقماش من الكت  باإلضافة إلى أكمام طويلة مفتوحة من ألاسفلبقماش من الكتان بلون بني فاتح، 

بزخارف نباتية مزينت البدعية بواسطة خيط رقيق مسطح من الحرير  حبة من السمسم، 15بلون ألاصفر بها 

وهندسية قوام هذه الزخارف عناصر نباتية تتمثل في أوراق وأمزهار صغيرة وفروع ملتوية، وأخرى هندسية تتمثل 

في معينات وأطباق نجمية، البدعية مفتوحة من ألامام ومقسمة إلى قسمين، وقد مزينت بزخارف هندسية عبارة 

وتحتها مباشرة شبطة من الخيوط  ه النجوم شراباتعن ثلثة نجوم كبيرة مطرمزة بخيط الحرير، علقت بهذ

املتقاطعة وامللتوية مكونة بذلك مزخارف نباتية، وهي مشدودة بواسطة عقد، والزهة اليمنى متناظرة مع الزهة 

اليسرى، تحتوي البدعية على جيب في داخلها في الزهة اليسرى، مطرمز بخيوط الحرير، ومزينت ألاكمام بتطريز 

وهندسية متمثلة في خطوط متقاطعة ودوارر بمختل  املقاسات، يحيط بهذه ألاشكال شريط  به مزخارف نباتية

في الزهة اليسرى وهي مصنوعة من مادة  42منها في الزهة اليمنى و 41مزر،  15مزخرفي، كما تتومزع في كلتا الزهتين

 معدنية 
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 01رقم القطعة: 

  

 / رقم الجرد:

 غليلةنوع القطعة: 

 السوستي الخام:املادة 

 سم19: طول ال املقاسات:

 سم11العرض:

 

 

 :والزخرفة أسلوب الصناعة

 التطريز

 –هندسية  نوع الزخرفة:

 نباتية

 جيدة حالة الحفظ:

 

خزن الفنون ممكان الحفظ: 

 مدينة قسنطينة سيرتا تح الزميلة م

غليلة حمراء مصنوعة من قماش السوستي، مبطنة بقماش الكتان من اللون البني، مفتوحة من الوصف: 

ألامام، طوقها دارري الشكل وهي بدون أكمام، طرمزت بخيوط من الحرير بزخارف هندسية ونباتية، تتمثل الزخارف 

 أما الزخارف النباتية فهيالهندسية في أشكال مخروطية متقاطعة مشكلة بهذا التقاطع عقدا على طول الغليلة، 

أمزهار وأوراق صغيرة، نفذت هذه الزخارف بالتناظر في كلتا الزهتين اليمنى واليسرى، تفصل بين الزهتين ثلثون 

 مزرا في شكل مزيتونة، مشكلة من الخيط نفسه الذي طرمزت به الغليلة وتتومزع على طول الشريط الزخرفي ( 20)
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 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

 

 05رقم القطعة: 
 

 159 الجرد:رقم 

 )قعدة( سروال نوع القطعة:

 السوستي املادة الخام:

 سم91 :طول ال املقاسات:

 سم11: عرضال 

 :والزخرفة أسلوب الصناعة

 التطريز

 نباتية-هندسية نوع الزخرفة:

 

 جيدة حالة الحفظ:

 

خزن الفنون ممكان الحفظ: 

 مدينة قسنطينة سيرتا تح الزميلة م

مبطن من ، يعرف محليا باسم سروال القعدة لونه أخضر داكن، مصنوع من قماش السوستيالوصف: 

ثنية من ألامام والخل ، يحتوي سروال (  15) خمسة وأربعون  به، الداخل من قماش الكتان باللون ألاخضر الفاتح

د يمنى واليسرى وتمتمزخارف نباتية وأشكال هندسية من جهتيه الجامة مكونة من القعدة على جيبين تحيط بهما 

إلى موضع الركبتين، مزخرف السروال كذلك على محيطه الخارجي وفي فتحة الرجل، بزخارف نفذت بأسلوب التطريز 

 باستعمال خيط الحرير، يتم غلق السروال في ألاعلى بواسطة مزرين تقابلها فتحات  
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 02رقم القطعة: 

 

 159 رقم الجرد:

 -بدعية) بدلة نوع القطعة:

 سروال(

 -السوستي قماش املادة الخام:

 الكتان

 / املقاسات:

 :والزخرفة أسلوب الصناعة

 التطريز

 نباتية -هندسية نوع الزخرفة:

 حسنة حالة الحفظ:

 

مدينة  دار عزي مكان الحفظ: 

 قسنطينة

 مصنوعة من قماش اللون بنية  القطعة عبارة عن بدعية وسروال قعدة، أما البدعية فهيالوصف: 

دارري الشكل ، طرمزت بخيوط  لها طوق ، مفتوحة من ألامام، صفر، مبطنة بقماش الكتان من اللون ألا السوستي

الزخارف و ، في نجمة سداسية الرؤوس، تتمثل الزخارف الهندسية ورمزية من الحرير بزخارف هندسية ونباتية

ما الزخارف الرمزية فهي عبارة عن هلل صغير الحزم تتخلله مزخارف أوأوراق صغيرة، ألاقحوان  مزهار أل النباتية فهي 

مزرا، ( 10)ون شر عتفصل بين الزهتين و نفذت هذه الزخارف بالتناظر في كلتا الزهتين اليمنى واليسرى، نباتية، وقد 

ن ( حبة م10)ون والبدعية تشمل على كمين طويلين مفتوحين من الزهة السفلى وعلى طول كل فتحة نجد عشر 

 بشكل بسيط يخلو كليا من الزخرفة ، بيضلون أفهو بسروال السمسم  أما 
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 01رقم القطعة: 
 

 250Co2رقم الجرد:

 قفطان نوع القطعة:

 قطيفة املادة الخام:

 سم90: الطول  املقاسات:

 سم10عرض:ال

 أسلوب الصناعة

 :والزخرفة

 املجبود -التطريز 

 نباتية نوع الزخرفة:

 

 جيدة حالة الحفظ:

 

خزن ممكان الحفظ: 

 سيرتا تح الفنون الزميلة م

 مدينة قسنطينة

قفطان نسائي مصنوع من القطيفة بلون أحمر داكن، مبطن من قماش الساتى بلون أحمر فاتح، الوصف: 

بود بغرمزة املجن، مزين بزخارف على امتداد طوله وحول العنق والكمين، نفذت ان قصير اوكم على شكل قمع،له طوق 

وية ملتوأوراق وفروع الللة  طولية تنتهي بما يشبه مزهرة من خيوط الحرير، قوامها مزخارف نباتية عبارة عن أمزهار 

  42والقفطان يغلق من ألامام بواسطة 
ً
 مزرا
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 العلمي 

2022 

 

 09رقم القطعة: 

 

 6Co 637 رقم الجرد:

 قفطان نوع القطعة:

 قطيفة املادة الخام:

 سم411 الطول:املقاسات: 

 :والزخرفة أسلوب الصناعة

 املجبود-التطريز

 حيوانية-نباتية نوع الزخرفة:

 

 

 جيدة حالة الحفظ:

 

خزن الفنون ممكان الحفظ: 

 مدينة قسنطينة سيرتا تح الزميلة م

ن، مفتوح من جانبيه، مزخرف القفطان ن طويل اله كم قفطان أسود مصنوع من القطيفة،الوصف: 

، جسدت هذه يوالفض  يالذهب اللون  بزخارف نباتية وأخرى حيوانية نفذت بغرمزة املجبود بواسطة خيوط من

باد ع، وهي عبارة عن أمزهار الزانبية وعلى امتداد طوقهالزخرفة بالتناوب داخل اطار يحيط بكافة حواف القفطان 

الطاووس املحورة، وهو في وضعيات ر طارصغار مزخرفة لتتناوب مع تتفرع منها فروع وأغصان ملتوية، الشمس 

 ما من على ألارض ونجدها في الحواف السفلية للقفطان، 
ً
مختلفة منها ما هو بشكل منخفض وكأنه يلتقط شيئا

ان من القفط ةالسفلي أجزاء الزوانب، كما تميز ومنها ما هو على استقامة والتي نجدها على طول شريط القفطان

لقفطان ، يتم غلق اي وضعية جانبية ويوجد بجانبي ذيله بعض من العناصر النباتيةوهو ف سو طارر الطاو لبزخرفة 

 مزر 29بواسطة 
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 08رقم القطعة: 
 

 /رقم الجرد:

 قفطاننوع القطعة: 

 

 قطيفة املادة الخام:

  املقاسات:

 سم420: الطول 

 سم400عرض:

 

 الصـــــــــــــنــــــاعــــــة أســــــــــــلــوب

 :والزخرفة

 املجبود-التطريز 

 -نباتية الزخرفة:نوع 

 حيوانية -هندسية

 جيدةحالة الحفظ: 

دار عزي مكان الحفظ: 

  مدينة قسنطينة

له  ،سود كذلك، مبطن من قماش الساتى بلون أأسودقفطان نسائي مصنوع من القطيفة بلون الوصف: 

، مزين بزخارف على امتداد طوله وحول العنق والكمين، نفذت مفتوح في على الزهتين نطويل ن اوكم Vطوق بحرف

 طاررلمزخرفة تتناوب مع وفروع ملتوية أوراق بغرمزة املجبود من خيوط الحرير، قوامها مزخارف نباتية عبارة عن 

 ،الطاووس بشكل محور، باإلضافة إلى طارر اليمامة صغير الحزم وهو في حالة طيران يتومزع في باقي أرجاء القفطان

على شكل مزهرية تتفرع منها  أمزهار الللة وألاقحوان تتخللهما من القفطان بزخرفة  ةالسفلي الزوانب تكما تميز 

 يغلق أما الكمين فزخرفا بنفس الزخارف مع وجود جامة بيضوية الشكل، ،أوراق ألاكانتس وأوراق أخرى صغيرة

 مزرا  (50خمسين) من ألامام بواسطةالقفطان 
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 40رقم القطعة: 
 

 /رقم الجرد:

 قندورةنوع القطعة: 

 

 قطيفة املادة الخام:

  املقاسات:

 سم418: الطول 

 سم405عرض: ال

 أســــــــــــلــوب الصـــــــــــــنــــــاعــــــة

 :والزخرفة

 املجبود-التطريز 

 -نباتية نوع الزخرفة:

 حيوانية  -هندسية

 سيئة حالة الحفظ:

 

 دار عزي مكان الحفظ: 

 مدينة قسنطينة

البنفسجي، قسمت مساحة الزخرفة فيها إلى مصنوع من القطيفة بلون  بدون أكمام قندورةالوصف: 

بغرمزة  ، نفذتقسمين القسم ألاول في الززء العلوي في جهة الصدر والقسم الثاني في الزهة السفلى من القندورة

ة إلى ، باإلضافوفروع ملتويةدية صغيرة ور ، قوامها مزخارف نباتية عبارة عن أمزهار باللون الذهبياملجبود من خيوط 

قوامها معينات تتخللها دوارر صغيرة  مزخرفة أخرى حيوانية عرفت محليا بمدينة قسنطينة تسمى قشور الحوت

 وداخل كل داررة نجد حبة من السمسم 
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 العلمي 

2022 

 

 

 

 44رقم القطعة: 

 

 

  T.B154 رقم الجرد:

 وشاح نوع القطعة:

 قماش التول  املادة الخام:

 سم20 1الطول: املقاسات: 

 سم11 0العرض: 

 :والزخرفة أسلوب الصناعة

 الطبع

 هندسيةنوع الزخرفة: 

 

 جيدة حالة الحفظ:

 

ألاثار  متح مكان الحفظ: 

 القديمة الززارر

وشاح من قماش التول مزين بزخارف هندسية بخيوط فضية للون، قوام هذه الزخرفة مجموعة الوصف: 

( أشرطة نفذت بشكل أفقي ويفصل بينها شريط من الخطوط العمودية، كما 09املعينات مكونة من ثماني )من 

( معينات متتالية يتقلص حزمها تدريجيا، أما على طول جانبي 01نجد داخل كل معين من املعينات الكبيرة سبعة)

 ( أنصاف كذلك للمعينات 09الوشاح نجد ثمانية )
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 العلمي 

2022 

 

 41رقم القطعة: 

 

 .481T.Bرقم الجرد:

 وشاح نوع القطعة:

 -قماش التول  املادة الخام:

 صفارح معدنية

 سم24 1الطول: املقاسات: 

 سم20 0العرض: 

 

 

 

 :والزخرفــة أســــــــــــلوب الصــــــــــــنــاعــة

 الطبع

 هندسية -نباتية نوع الزخرفة:

 جيدة حالة الحفظ:

 

ألاثار  متح مكان الحفظ: 

 القديمة الززارر

كما مزخرف بزخارف  وشاح من قماش التول ألابيض، تتومزع في مساحته مزخرفة بشكل )+(،الوصف: 

هندسية من صفارح معدنية فضية اللون قوامها مجموعة من معينات كبيرة وأخرى صغيرة تتخللها ورود وتتومزع 

مزخارف نباتية قوامها أمزهار وردية لي فنجد شريطين من خطوط منكسرة و على طول الوشاح، أما في جانبه السف

 صغيرة الحزم  
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 42رقم القطعة: 

 

 .T.B 181 رقم الجرد:

 وشاح نوع القطعة:

 قماش رقيق املادة الخام:

 /املقاسات: 

 :والزخرفة أسلوب الصناعة

 الطبع

 نباتية نوع الزخرفة:

 

 سيئة حالة الحفظ:

 

ألاثار  متح مكان الحفظ: 

 القديمة الززارر

شال بلون أحمر مزخرف بزخارف نباتية عبارة عن وريدات صغيرة الحزم بلون ذهبي ومزعت في الوصف: 

 جميع أرجاء القطعة، أما في جانبيه يتبين وجود مزخرفة نباتية لفروع وأمزهار لكنها غير واضحة جراء تلفها 

 

 خاتمة:

 لتيااملادة الخام التي تدخل في هذه الصناعة،  تمكنا من معرفةمن خلل دراسة الصناعة النسيجية بمدينة قسنطينة 

أما فيما يخص ، الصناعة والزخرفةأدوات  كما تنوعتوالحرير بأنواعه،  ،والقطن ،والكتان ،تنوعت بين الصوف

ي الوطني لاثار القديمة، واملجموعة الخاصة املحفوظة النماذج املدروسة املحفوظة بمتح  سيرتا، واملتح  العموم

بدار عزي للفنون الشعبية بمدينة قسنطينة، رأينا أنها تنوعت كذلك منها الخاصة بلباس الرجال كالسترة، والبدعية، 

أهم  لوالغليلية، والسروال قعدة، أما ملبس النساء فكانت عبارة عن القفطان، والوشاح، وذلك باعتبار النسيج يشك

جال على الر مر بالنساء و ي امللبس على اختلف أشكاله ويتعلق ألا فمستلزمات الحياة اليومية لإلنسان واملتمثلة أساسا 

ضارة لى التاريخ والحرث الثقافي املتنوع الهام املوجود بمدينة قسنطينة، إن دل فإنما يدل عحد سواء، بالتالي هذا إلا 

ي عرفته املدينة في مختل  الفترات الزمنية، إلى جانب ذلك فقد عرفت مدينة مزدهار الاقتصادي الذالعريقة وإلا 

قسنطينة صناعات أخرى خلل العهد العثماني على وجه الخصوص، من أشهرها صناعة النحاس، والحلي والصناعة 

الزمن،  رعا إال القليل يصاالزلدية وغيرها    وهذا راجع أيضا إلى كثرة وتعدد الورشات الحرفية باملدينة، التي لم يبقى منه

 شواهد التراث الثقافي الذي اليزول بزوال هذه الورشات الحرفية لكنها تبقى إحدى دالرل و 
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     املراجـــع:قائمة 

     املراجع باللغة العربية:

 امليريةدار   القاهرة: املخصص في اللغة  (4241)  أبو الحسن علي بن إسماعيل،  (4

م، 41-41هـ/44-9النسيج في العالم إلاسلمي منذ القرن   (1002)  التهامى، عائشة عبد العزيز  (1

 دار الوفاء: إلاسكندرية

 ةسكندريجامعة إلا   سلمية)د ت(  الفنون إلا   هبة محمود سعيدسعيد،  (2

، (معرب (، )اسماعيل العربي،4911-4942مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الززارر)   (4891)وليام   شالر،  (1

 الحركة الوطنية للنشر : الززارر

 14-44، صنعاء، 05مجلة اليمن الزديد،   سلميةمقدمة في املنسوجات إلا   (4891)مصطفى   شيحة،  (2

 : دن القاهرة  معزم مصطلحات الصناعات النسيجية   (4815)  عبد املنعم ، وصبري،  صالح، رضا (2

 دار املعرفة :الززارر  ررية في العهد العثمانياالفنون التطبيقية الزز   (1044) شريفة   طيان، (1

"الزخارف النباتية املطرمزة على املناديل واملناش    (1042)  علي محمد، وسعيد، ابن سيد هندعلي،  (9

مجلة دراسات وأبحاث،   م( 49-48ه/ـ 42 -41يا وألبرت بلندن" )قالعثمانية املحفوظة بمتح  فكتور 

 مصر

 الزهامز املركزي للكتب الزامعية :القاهرة  النسيج إلاسلمي  (4811)  سعاد ماهرمحمد،   (8

الهيئة العامة    القاهية:سلمية في العصر العثمانيالفنون الزخرفية إلا   (4891)عبد العزيز   مرمزوق، (40

 املصرية للكتاب

 عالم الكتب :القاهرة  النسيج املطرمز في العصر العثماني  (1000)  ثريا نصنص،  (44

 املراجع باللغة ألاجنبية: 

12) Anonyme  (1851). De l’industrie sérigène en Algérie, extrait des annales, de la société naturelle et 

des arts (S.L) : utiles de Lyon  

13) Roux, Les Tissus d’arts, Paris, 1931. 

 

 

  



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 37 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

 ملصدرة في التشريع الجزائري   ات الثقافية ألاثرية املسروقة أو حق الشفعة وحماية املمتلكا

The right of pre-emption and protection of stolen or exported  

archaeological cultural property in Algerian legislation 
 املدية/ الجزائرد.فاهمة شابلي /جامعة 

Dr. Fahima Chabli/University of Medea/Algeria 

 ملخص الدراسة: 

حماية ر انطلقـة هـامة في مجــال ـــا اعتــبــــم، مم4811عي سنة ـــــافي والطبيـــــالمي الثقــــــــراث العــــــــــية التــــــــاء اتفاقــــــــاقة في إمضــــــــدول السبــــــــــــر من الــــــــــتعتبــــــر الززار

    01-89ون ــــدار قانـــــإصي ــــيق هذه الاتفاقية وهــــــدا لتطبـــــــــــرى جاءت تجسيــــــوة أخــــالتراث، تلتها خط

ق الشفعة استعمال ح 18و 19ادتين في امل تثمــــــينـــه، كما جاءمــــــــة لحمــــاية التراث الوطني واملحــافظــــة عليــــه و هــــذا القانــــــون يهــــدف إلى ســــــن القــــــواعد العــا

  كإجراء للحماية

لكات ــــــون الخاص حول املمتــــيد القانــــــة توحــــديق على اتفاقيـــــه التصــــفي ّم ـــــ، أين ت121-08م ــــي رقــــــوم رراســــرسمدار ــــــزارر بإصـــــامت الزـــــذلك قـــــل ناــــــــثميــــــــوت 

  م4885يونيو سنة  11ة املسروقة أو املصدرة بطرق غير مشروعة، املعتمدة بروما في ــــــالثقافي

  121-08، مرســوم رراســـــي 01-89حماية التراث، املمتلكات الثقافية، حق الشفعــــة، قانون  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Algeria is one of the first countries to sign the Convention on the World Cultural and Natural Heritage in 1972, which was 

considered an important breakthrough in the field of heritage protection. This fact was followed by another step that 

embodies the implementation of this agreement, which is the issuance of Law 98-04.  

Which aims to enact general rules for the protection of national heritage Preserving and valuing it, as stated in Articles 48 and 

49, using the right of pre-emption as a measure of protection. 

In appreciation of this, Algeria issued Presidential Decree No. 267-09, in which the Convention on the Unification of Special 

Law on Stolen or Illegally Exported Cultural Property was ratified, adopted in Rome on June 24, 1995 AD. 

Keywords: heritage protection, cultural property, right of pre-emption, Law 98-04, Presidential Decree 09-267. 

   مقدمة:

أو املصـــــدرة بطرق غير   صـــــادقت الززارر على اتفاقية توحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد القانون الخاص حول املمتلكات الثقافية املســـــروقة

ــــيو  11املعتمدة بروما في  مشــــــروعة ـــ4885يونــ ــ ـــية لحمـ ــ ــــة ألاساسـ ــ ـــــاعا منها باألهميــ اية الثروة الثقــــافية والتبـــادالت م، اقتنـ

 الثقافية لترقـــية التفــــاهم بين الشـــعوب ونشر الثقافة بما يعود باملنفعة على إلانسانية وتطور الحضارة 

 :مشكلة الدراسة

ـــبة ســــواء ب للدول، حيث تنتج عنه خســــارر فادحة اعميقا إن الاتجار غير املشــــروع باملمتلكات الثقافية يســــبب قلق النسـ

ـــبة للتراث  ــ ــ ـــبة للتراث الثقافي للزماعات الوطنية والقبلية واملحلية وغيرها، وكذا بالنســ ــ ــ ـــها أو بالنســ ــ ــ لهذه املمتلكات نفســ
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نددين خاصــة باالســتيلء على املواقع ألاثرية وضــياع املعلومات ألاثرية والتاريخية والعلمية املاملشـترك لكافة الشــعوب و 

 الناتجة عنه 

املتضــــــــمن التصــــــــديق على اتفاقية توحيد القانون الخاص حول  121-08الشــــــــفعة، واملرســــــــوم الررا ــــــــ ي رقم  يعتبر حق

، من املواضيع العقارية 4885يونيو  11املعتمدة بروما في  روقة أو املصدرة بطرق غير مشروعةاملمتلكات الثقافية املس

 اغتها في مجموعة من التساؤالت وهي كالتالي:يمكن صي وطرحت إشكاليةالتي أثارت والمزالت تثير عّدة نقاشات، 

  حماية املمتلكات الثقافية املسروقة واملصدرة، وكيفية استردادها؟  121-08كي  نظم املرسوم الررا  ي رقم

 وما هي طبيعتها وإجراءات ممارستها؟

 ما أهمية حق الشفعة كوسيلة الكتساب الدولة املمتلكات الثقافية العقارية؟ 

  ألاحكام املنوطة بهما في ممارسة هذه الحقوق من طرف الدولة؟ما مدى نجاعة 

 :أهمية الدراسةو أهداف 

تأتي أهداف هذه الدراســـــــــــــة من أهداف الاتفاقية أو املرســـــــــــــوم الررا ـــــــــــــ ي التي تســـــــــــــعى إلى محاربة الاتجار غير املشـــــــــــــروع 

ــــوم التي ــ ــ ــ ــ ـــترداد تضــــــــــــــع قواعـد قانونية قصــــــــــــــ للمتلكـات الثقـافيـة، وهـذا مـا تبينـه مواد هـذا املرســ ــ ــ ــ ــ وإعادة املمتلكات د اســـ

الثقافية وفق إلاجراءات التي يتم اعتمادها في الززارر، من أجل الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته ملصلحة الزميع، 

من قانون حماية املمتلكات الثقافية والذي تمثله في حق الدولة في الشفعة، وذلك  19وهذا أيضا ما تنص عليه املادة 

يد لهذا الحق كأســـــــــــــلوب اســـــــــــــتثنائي الكتســـــــــــــاب املمتلكات الثقافية العقارية، وذلك مراعاة للمصـــــــــــــلحة إلعطاء بعد جد

 العمومية 

 :منهج الدراسة

لشأن، التنظيمية املقررة في هذا اوصفي في محاولة الستقراء النصوص اعتمدنا في هذا البحث على املنهج التحليلي وال

 والطبيعة القانونية، وتقييم مدى فعاليتهما في تحقيق الغرض منها واستنباط أحكامها وألاسس املعمول بها، 

 اث واملمتلكات الثقافية العقاريةأوال: ماهية التر 

، (10)ســــــــــورة الفجر، لاية،  "وردت كلمة التراث في القرآن الكريم في مواضــــــــــيع عدة  قال تعالى: "تأكلون التراث أكل ملا

)سورة ألاحزاب،  ها وكان هللا على كل ش يء قديرا"و رهم، وأموالهم وأرضا لم تطؤ يام أرضهم ودــــــالى: "وأورثكــــــــــــه تعــــــــــوقول

  (11لاية، 

 فأبدلت الواو تاء، فالتـــــــــــــــــــــــــراث وإلارث متــــــــــــــــــــــــــــــرادفان، ويذكر أن أول أصل 
 

 أو وراث
ْ

ـــــلى التراث ِورث ــــ ــ ـــــ ــ ــ من أطلق "امليراث" عــ

أنتم هنا " :التراث الديني والثقافي، الصــــــحابي "أبو هريرة" رعـــــــ ي هللا عنه حيث خاطب الصــــــحابة رعـــــــ ي هللا عنهم بقوله

ق الذكر وتلوة 
 
ل وميراث محمد )ص( يومزع في املســـــــــزدلل   "، فلما انطلقوا إلى املســـــــــزد اندهشـــــــــوا إذ لم يجدوا ســـــــــوى ح 
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ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــــــــــــــو هريرة" رع ي هللا عنه أن هذا هو ميراث محمد )ص(القرآن  فأوضــــ ــــــــــ ــــــــــ )عبد الرحيم يحي حاج عبد هللا،  ـــــح لهم "أبـ

  (99م، صفحة 1001

ه "ابن منظور" في معزمه "لســـــــــــان العرب" التراث عرف
ّ
)ابن منظور، د ت، صـــــــــــفحة  ما يخلفه الرجل لورثته"": على أن

رادف لكـــل من "إلارث" و"الوارث" "للخليـــل ابن أحمـــد الفراهـــدي " أن لفظ "التراث" م رد في "معزم العين"وو ، (1908

  (12م، صفحة 4811)الفراهدي،  "امليراث"و

ـــل ، التراث ف ــ ــ ــ ــ ـــــرا في الخل  من السـ ــ ــ ــ  )الزابري، وبالتالي فهو عنوان على حضــــــــــــور الســــــــــــل  في الخل هو ما يبقى حاضـ

بقاء متى كان الوهو ذلك التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراكم املعــــــــــــــــــــــــــــــرفي املتوارث غير املحدود الزاخر بالقيم والقادر على ، (99م، صفحة 4888

ـــ، (05م، صفحة 1008)سيد،  ألاصعدةالوعي به قارما بالرغم من التطور الحاصل على مختل   ــ ــ ــ ــ ـــراث يمثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل فالتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

ـــع ــ ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا يمكن معرفة هذا الفرد وهذا املجتمع وهو شكل ثقافي  بمفهومه الواســـ ــــ ــــ ـــــة للفرد واملجتمع، التي بهـــ ــــ ــــ ــ ــ الذاكرة الحيـــ

ــــس الخصارص البش ــ ــ ــ ـــيز يعكـ ــ ــ ــ ــ ــ ة عميقة الزــــــــذور، ويتنـــــــاقل من جيــــــــل إلى آخر، وظـــاهرة أساسية للوجود البشري، ريمتمـ

 وانجامز اجتماعي ينتسب إلى املاع ي في صوره املختلفة، سواء كان ذلك علمــــــــــــيا أم أدبيا أم فلسفــــــــيا أم فنيا، وينضــــــــوي 

ـــــال التعب ــــع أشكـ ـــير الثقـــــافي في ذلك جميــ ـــــةاملـــــادية وغير املـ   (81م، صفحة 1001)سلمان،  اديـ

راث العـــــــــــــــــالمي الثقـــــــــــــــــــافي والطبيــــــــــــــــــعي"، الصـــــــــــــــــــــــــادرة عن "اليونسكـــكما 
ّ
ــــــو" ـــجاء تعري  التراث ألاثري في "اتفاقية حماية الت

م، بأنها ألاطلل ألاثرية، وألاعمال املعمارية، وأعمال النحت والتصوير على املباني، والعناصر أو 4811نوفمبر  14بتاريخ 

ريخ، أو ااملكّونـــــــات ألاثريــــــة، والنقـــــــوش، والكهوف، ومجموعات املعالم التي لها قيـــــمة عاملية استثنارية من وجهة نظر الت

  (la protection du Patrimoine Mondial Culturel et Nature, 1972) الفن، أو العلم

اريخيــــــة واملواقع  وعرفــــــه "امليثــــــاق الــــــدولي إلدارة التراث ألاثري"، الصـــــــــــــــــــادر عن "منظمــــــة املجلس الــــــّدولي للمعــــــالم التــــــّ

ـــــرية" ــ ــ ــ ــ م بأّن: "التراث ألاثري هو جــــــــــزء من التراث املــــــادي، تطـــــــبق فيه املنهزــــــــية ألاثــــرية حّتى  1990عام  (ICOMOS)ألاثـ

يتم الوصــــــول إلى املعرفة ألاســــــاســــــية، وهو يشــــــمل كل أثر للوجود إلانســــــاني، ومختل  ألاماكن التي تمت فيها ألانشــــــطة 

قـــــــــى و 
ّ
املقتنيات بكل أنواعها املوجودة في اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابسة أو غارقة تحت املاء ومختل  البشرية، واملتمثلة في الهياكل والل

  (ICOMOS, 1990) "املعدات املرتبطة بها

ـــ ــ انية )جـــاء فـ
ّ
ــــة العقا أن حماية التراث الثقافيقانون ( من 01ـــــــــــــي املادة الث ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع املمتلكات الثقافيــ ــ ـــــ ــ ــ ــ والعقــــــــــــــــــــارات ية، ر جميـــ

ـــولة، املوجودة على ارض عقارات ألاملك الوطنية وفي داخلها، اململوكة ألشخاص طبيعيين أو  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــص، واملنقـ ــــ ــــ ــــ ــــ بالتخصيـ

ــــــانون الخاص، واملوجودة كذلك في الطبقات الزوفية للمياه الداخلية وإلاقليمية الوطني ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــمعنويين تابعين للقـ ــ ـــــــــــــــ ـــــــ ة ــــــــ

 بة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا ـــتل  الحضارات املتعاقة عن مخـــــاملوروث

ـــــا املمتلكــات الثقــافيــة غير املـاديــة النــاتجــة عن تفــاعلت اجتمـاعيــة وإبــداعــات  ــ ــ ــ ــ وتعـد جزءا من التراث الثقــافي لألمــة أيضـ

ـــــب املادة  ا هذاألافراد والزمـاعـات عبر العصــــــــــــــور والتي ال تزال تعرب عن نفســــــــــــــهـا منذ ألامزمنة الغابرة إلى يومن ــ ــ ــ  01حســـ

  (4889، 01-89)قانون رقم 
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ـــــــاِلك ســـــــواء أكاأما املمتلك الثقافي  م 
ْ
كــــِية" عاّمــــة كــانت أو خاّصــــة، ومن ثّم التـــــخّويل ِلل

ْ
ــــــــرًدا ن فجــــــاء لتكريس مبــــــــدأ "امِلل

ِكه كيفمـــــــا شــــــاء دون أن يتجـــــــرأ الغير عـــــلى الّتدخل فــــــي شــــــأأو دولة 
 
ل
 
ْمتـــــــ ، صفحة 4885)اليونسكو،  نهالّتصــــــــــرف فــــــي م 

22)  

 ما يأتي: 02حسب املادة  وتشمل املمتلكات الثقافية

  الثقافية العقارية املمتلكات 

  املمتلكات الثقافية املنقولة 

 (4889، يتعلق بحماية التراث الثقافي، 01-89)قانون رقم  املمتلكات الثقافية غير املادية  

راث 01-89 رقم قــانون اليمكن حصــــــــــــــر املمتلكــات الثقــافيــة العقــاريــة على ضــــــــــــــوء مــا جــاء في 
ّ
ق بحمــايــة الت

ّ
، املتعل

راث ألاثري وتثمينه على 
ّ
قافي من جهة، وبوصـــــــــــــفه الوثيقة القانونية الّرريســـــــــــــية املعمول بها اليوم في مجال حماية الت

ّ
الث

 الّصعيد الوطني من جهة ثانية إلى ثلثة أقسام وهي:

 :املعالم التاريخية .1

ـــــب املادة  تعرف املعالم التاريخية بأنها أي إنشـــــــاء هند ـــــــ ي معماري منفرد أو مجموع يقوم شـــــــاهدا على  41حســ

  (4889، يتعلق بحماية التراث الثقافي، 01-89)قانون رقم  حضارة معينة أو على تطور هام أو حادثة تاريخية

 :املواقع ألاثرية  1

ـــــرية ــــواقع ألاثــ ــ ــ ــ ـــــرف املــ ــ ــ ــ ــــات مبنية أو غير مبنية دونما وظيفة نشطة، وتشهد بأعمال إلانسان  19في املادة  تعـ ــ ــ بأنها مساحـ

، 01-89)قانون رقم  أو بتفاعله مع الطبيعة، بما في ذلك باطن ألاراعـــــــ ي املتصـــــــلة بها، ولها قيمة من الوجهة الّتاريخية

  (4889يتعلق بحماية التراث الثقافي، 

 املحميات ألاثرية:   2

لثين )
ّ
انية والث

ّ
"مســــاحات لم يســــبق أن  :( من القانون املذكور دارما على أّنها21ويقصــــد بها حســــب ما جاء في املادة الث

حّدد هّويتها، ولم تخضع إلحصاء، 
 
جريت عليها عمليات استكشاف وتنقيب، ويمكن أن تنطوي على مواقع ومعالم لم ت

 
أ

 أو جرد، وقد تختزن في باطنها آثارا، أو تحتوي على هياكل أثرية" 

 :املجموعات الحضرية أو الريفية .4

جموعات العقارية الحضـرية أو الريفية مثل القصـبات واملدن والقصور امل (14)املادة  تقام في شـكل قطاعات محفوظة

ة ـــــها ووحدتها املعماريــــــرى واملجمعات السكنية التقليدية املتميزة بغلبة املنطقة السكنية فيها والتي تكتس ي بتجانســـــــوالق

أنها أن تبرر حمايتها وإصلحها وإعادتها تأهيلها ــــــدية من شــــــــــــــــية أو تقليارية أو فنــــــــــــية أو معمــــــــــــــة تاريخــــــــــــمالية، أهميــــــــــوالز

  (4889، يتعلق بحماية التراث الثقافي، 01-89)قانون رقم  وتثمينها
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ابتـة املذكورة أعله، هناك ممتلك منقول يتمثل في مختل  
ّ
ملحفوظة البقايا ألاثرية اوإلى جـانـب املمتلكـات العقـاريـة الثـ

راب الوطني، أو ما تزال في حيامزة، أشــــــــــــــخاص، أو عارلت، أو جمعيات، كاملج
ّ
وعات مبـاملتاح  ألاثرية والّتاريخية عبر الت

 الفّنية، ومجموعات الّصناعات الّتقليدية، واملجموعات إلاثنولوجية، واملجموعات ألارشيفية، ونحوها 

 امللكية من أجل املصلحة العامةع الفكرة حول نز ثانيا: 

ـــمن تحديد القواعد 4884أفريل  41املؤرخ في  44-84في هذا الصـــــــــــدد يمكننا إلاشـــــــــــارة إلى القانون رقم  ــ ــ ــ م، والذي يتضــ

  (4884، 44-84)قانون رقم  املتعلقة بنزع امللكية من أجل املصلحة العمومية

م واملتضمن قانون ألاملك الوطنية، معدل ومتمم بالقانون 4880ديسمبر  04املؤرخ في  20-80وبمقتض ى القانون رقم 

من الدستور، حيث يحدد هذا  10م وذلك من خلل مادته ألاولى، وعمل باملادة 1009جويلية 10املؤرخ في  41-09رقم 

ت املتبعــــة بــــه وكيفيــــة التعويض عــــادل القــــانون نزع امللكيــــة من أجــــل املنفعــــة العموميــــة، ويشــــــــــــــترط تمثيلــــه وإلاجراءا

  (4880، 20-80)قانون رقم  ومنص  وفوري

وجاءت مادته الثانية، بعد نزع امللكية من أجل املصــلحة أو املنفعة العمومية طريقة اســتثنارية لألصــل العام إلكســابه 

 إذا أدى انتهاج 
ّ
  (4880، 20-80)قانون رقم  كل الوسارل ألاخرى إلى نتيجة سلبيةأملك أو حقوق عقارية، وال يتم إال

 إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التهيئة 
ّ
ومزيادة على ذلك ال يكون نزع امللكية ممكنا إال

آت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية  ولإلشــــــــــــارة العمرانية والتخطيط، والتي تتعلق بإنشــــــــــــاء تجهيزات جماعية ومنشــــــــــــ

ه هناك لزان مختصة عبر كل والية تحدد كل سنة من أجل التحقيق في هذه العملية وإلاشراف عليها 
ّ
 فإن

ومن هـذا املنطلق يمكننـا القول بـأن نزع امللكيـة ينصــــــــــــــب على العقـارات، وهـذا يقودنـا إلى املمتلكـات الثقافية العقارية، 

ـــــد حمــايتهــا والتي يمكن أ ــ ــ ــ ــ ـــــبــه من أهميــة ومــا تتطلبــه من إجراءات قصــ ــ ــ ــ ن نطبق عنهــا مثــل هــذا إلاجراء بــالنظر ملــا تكتســـ

 واملحافظة عليها 

من القانون املتعلق بحماية التراث الثقافي واضـــــــــــــحا في هذا الشـــــــــــــأن، حول  12وفي هذه النقطة بالذات كان نص املادة 

املمتلكات الثقافية العقارية املصــــــــنفة أو املقترحة تصــــــــنيفها من أجل  فكرة نزع امللكية والذي يخول للدولة القيام بنزع

املنفعة العامة، لتأمين صـيانتها وحمايتها، ويشــمل هذا إلاجراء أيضـا العقارات املشــمولة في املنطقة املحمية التي تســمح 

)قانون  ةلها القطاعات املحفوظبعزل العقار املصن  أو املقترح تصنيفه أو تطهيره أو إبرامزه، وكذلك العقارات التي تشم

   (40، صفحة 4889، يتعلق بحماية التراث الثقافي، 01-89رقم 

 وذلك حسب الحاالت التالية: من ذات القانون  11املذكورة في املادة ملية وفقا للتشريع املعمول به، و وتتم هذه الع

  الامتثال )احترام( للتعليمات والارتفاقات التي يفرضها إلاجراء الخاص بالحماية الحالة التي يرفض فيها املالك 

  ـــغــال التي يــأمر بهـا حتى وان قـدمــت لـه لعـانــات مـاليــة من قبــل ــ ــ ــ ــ الحـالـة التي يتعـذر فيهــا على املــالـك القيــام بـاألشـــ

 الدولة 
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 وأبدى  تطلبات املحافظة عليهالحالة التي يشــــــــــــــتغل فيها املمتلك الثقافي أو اســــــــــــــتعماله يتنافى أو يتعارض مع م

 املالك رفضه معالزة هذا الوضع 

 4880، 20-80)قانون رقم  الحالة التي تكون فيها قســــــــــــــمة العقار قد تلحق ضــــــــــــــررا بســــــــــــــلمة املمتلك الثقافي ،

  (40صفحة 

 ثالثا: حق الشفعة

ــــعة هو عملية  ــ ــ أخرى أو إجراء آخر يمكن للدولة أو الزماعات املحلية القيــــــــام بها سعيا وفي نفس السياق إن حق الشفــ

 منها في تحقيق هدف واحد وهو حماية املمتلكات الثقافية العقارية واملحافظة عليها 

ـــــادة  ــــ ــــ ـــــب ما جاء في املـــ ــــ ــــ ــ ــ الحلول محل من القانون املدني بأن الشفعــــــــــــــــة: "رخصــــــــــــــــــــة تجــــــــــــــــــــيز  181ويتمثل حق الشفعة حســـ

، ومن ثم يمكن القول (4815، 59-15)ألامر رقم  املشـــــــــتري في بيــــــع العقار ضمن ألاحــــــوال والشـــــــروط املنصــــــوص علــــــيها"

ْفع  في املنقول، وبأن الشفعة تتحقــــــــــــــــــــــــق في حالة ما إذا بيع العقار 
 

وقام بسبب قانــــــــــــــــــوني يخول لشخــــــــــــــــــــــص آخر بأنه ال ش

 العقارالحلول محل املشتري في شــــــــــراء هـــــــذا العقـــــــــــار بحيث تكـــــــــــون له أولـــــــــــوية عليــــــــــه وعلى غيــــــــــــــره ممن يريد تملك هذا 

  (18، صفحة 1042)دغيش، 

ن نتكلم عن املمتلكات الثقافية العقارية باعتبارها من أملك الدولة، حيث جاء القانون رقم وإذا كان ألامر كذلك ونح

 واملتضمن حماية التراث الثقافي، أين أشار من خلل املادتين املتضمنتين حق الشفعة وجاء فيهما ما يلي: 89-01

  مقترح تصـنيفه، أو مسـزل في  على أّن كل تصـرف بمقابل في ممتلك ثقافي عقاري مصـن  أو  19أشـارت املادة

قم )قانون ر  قارمة الزرد إلاضـافي، أو مشــمول في قطاع محفوظ يترتب عليه ممارســة الدولة حقها في الشـفعة

  (44، صفحة 4889، يتعلق بحماية التراث الثقافي، 89-01

  ـــــب املـادة ــ ــ ــ ــ ـــــرف حسـ ــ ــ ــ ــــع هــذا التصـــ ــ ــ ــ ــ لقـانون بمقــابـل أو بــدون مقــابــل في ممتلــك ثقـافي عقــاري من ذات ا 18يخضــ

مصـن ، أو مقترح تصـنيفه، أو مســزل في قارمة الزرد إلاضـافي، أو مشــمول في قطاع محفوظ أّيا كان مالكه، 

 للترخيص املسبق من الومزير املختص، أو الزهة املختصة بالثقافة 

 كل  بالثقافة بكل مشروع تصّرف في ملكية املمتلك الثقافي يتعين على الضبــــــــــــاط العمومييــــــــــــن إبلغ الومزيـــــــــر امل

العقاري، وتكون للومزير املكل  بالثقافة مهلة أقصـــاها شـــهران، ابتداء من تاريخ اســـتلمه التبليغ لإلعراب عن 

 رّده 

 اء هذا ستيفبعد الترخيص بانقضــــــاء هذه املهــــــــلة، كما لو كان ممنوحا، وكل تصـــرف في ممتلك ثقافي تّم دون ا

  (44، صفحة 4889، يتعلق بحماية التراث الثقافي، 01-89)قانون رقم  إلاجـــراء يعّد الغيا أو باطل

 ات الثقافية املسروقة أو املصدرةتفاقية توحيد القانون الخاص حول املمتلكرابعا: ا

التطبيق والتعري ، أن هـــذه الاتفـــاقيـــة تطبق على الطلبـــات ذات الطـــابع الـــدولي جــاء في املـــادة ألاولى ألاحكـــام في مجـــال 

 فيما يخص:
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  استرجاع املمتلكات الثقافية املسروقة 

  اســــــــــــــترجـــاع وإعـــادة املمتلكـــات الثقـــافيـــة املنقولـــة من تراب دولـــة متعـــاقـــدة، مع خرق قـــانونـــه املنظم لتصـــــــــــــــدير

 املمتلكات الثقافية قصد حماية تراثه الثقافي 

ـــــب ما جاء في املاـــــدة وي ــ ـــــياق هذه الاتفاقية حسـ ــ ــ ـــكات الثقافية في سـ ــ ــ ــ ــ ـــــد باملمتلـ ــ ــ ـــجال 01قصـ ــــات التي سواء في املـ ، املمتلكـ

رسوم )م ون أو العلومالديني أو خــــــــارجه، تكــــــــــــتس ي أهــــــــــمية بالنسبــــــة مليــــــــــادين علـــــــم لاثار وما قـــــبل التاريــــخ وألادب والفن

  (01، صفحة 1008، 121-08ررا  ي رقم 

 . استرجاع املمتلكات الثقافية املسروقة:1

من ذات املرســـوم، التي تكون بحومزة أشـــخاص أو  02متلكات الثقافية املســـروقة حســـب املادة يتم اســـترجاع الدولة للم

 صيغها وأشكالها وهي:ن آخرين، مهما تكن يكمال

  يجب على كل شخص حارز على ملكية ثقافية مسروقة أن يعيدها 

  ،وفقا لســـياق هذه الاتفاقية، تعتبر مســـروقة امللكية الثقافية املحصـــل عليها عن طريق التنقيب غير املشـــروع

ولة قانون الد أو عن طريق التنقيب املشروع لكن تم الاحتفاظ بها بطريقة مشروعة، إذا كان ذلك يتوافق مع

 التي تمت فيها تلك البحوث 

 ( ـــــاع في مدة ثلث ــ ــــه أي طلب استرجـ ــ ــ ــ ( سنـــــــوات ابتداء من تاريخ معرفة الطالب ملكان امللكية 02يجب أن يوجــ

 ( سنة ابتداء من تاريخ السرقة 50الثقافية وهوية صاحبها، وفي جميع ألاحوال، في أجل مّدته خمسون )

 ســـــترجاع ملكية ثقافية التي تمثل جزءا ال يتجزأ من معلم أو من موقع أثري معلوم الهوية، ال تخضـــــع عملية ا

ـــزيل، ماعدا ثلث ) ( ســــــنوات ابتداء من تاريخ معرفة الطالب ملكان 02أو تنتمي إلى جمع عمومي ألي أجل تســـ

 امللكية الثقافية وهوية صاحبها 

 ــــابقة، يمكن ألي دولة ــ ــ  15متعاقدة أن تعلن أن الدعوى تنقضــــــــــ ي في مدة  بغض النظر عن أحكام الفقرة الســ

ســــــــنة أجل لعملية الاســــــــترجاع أو مدة أطول تنص عليها قوانينها، وتنقضــــــــ ي ضــــــــمن املدة نفســــــــها الدعوى التي 

ـــترجاع ممتلك ثقافي تم نقله ترفعها دولة أخرى متعاقدة من معلم أو موقع أثري أو جمع عمومي واقع في ، الســـ

  (1008، 121-08)مرسوم ررا  ي رقم  هذا إلاعلندولة متعاقدة تقوم بمثل 

  ضمـــــام الان يتــــم تحــــرير إلاعـــلن املذكـــــور أعــــله في الفقــــرة الســـــابقة عنــــد التوقيع أو التصديق أو املـــــوافقة أو 

  ـــــزلة أو يقصـــــــــــــد بعبارة "الزمع العمومي" في ســـــــــــــياق هذه ــ ــ ــ الاتفاقية، كل مجموعة من املمتلكات الثقافية مســ

 محددة هويتها بطريقة أخرى وتنتسب إلى:

 ؛دولة متعاقدة 

 ؛جماعة جهوية أو محلية لدولة متعاقدة 

 ؛مؤسسة دينية موجودة في دولة متعاقدة 
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 طابع عمومي حتة في دولة متعاقدة، وتكون ذات مؤســــســــة تم إنشــــاؤها ألغراض ثقافية بيداغوجية أو علمية ب

 في هذه الدولة 

  إضافة إلى ذلك، تخضع عملية استرجاع ملكية ثقافية مقدسة أو ذات أهمية جماعية، تنتمي إلى أو مستعملة

ـــــتعمـــال التقليـــدي أو العقــــارـــدي لتلــــك  ــ ــ ــ من قبـــل مجموعــــة محليـــة أو قبليـــة في دولــــة متعـــاقـــدة، وموجهـــة للســـ

  (1008، 121-08)مرسوم ررا  ي رقم  التسزيل املطبق على املجموعات العموميةاملجموعة، ألجل 

حقوق الحارز على ملكية ثقافية مســـــروقة، حيث توفر له حماية إلى أن يتم تبيان نوع وصـــــفة املمتلك  01وبينت املادة 

 الثقافي وهي:

  ــــة ــ ــ ـــــة ثقافيــ ــ ـــق لصاحب ملكيـ ــ ــ ــ مسروقــــــــة، التي يجب عليــــــــه إعادتها، أن يتلقى تعويضــــــــا عــــــادال عنــــد إلاعادة، يحـ

ه تصرف بالسرعة اللمزمة عند الاقتناء 
ّ
 شرط أن يكون قد علم أن امللكية كانت مسروقة وأن يبرهن أن

 ودات جبارة من أجل يجب عدم املســـــــــاس بحق املالك في التعويض املذكور في الفقرة الســـــــــابقة، ثم بذل مجه

حمل الشخص الذي حول امللكية الثقافية للمالك أو أّي محيل سابق، على دفع التعويض عندما يكون ذلك 

  (1008، 121-08)مرسوم ررا  ي رقم  مطابقا مع قانون الدولة التي تم فيها تقديم الطلب

  ـــترداد املبلغ من ال يمس دفع التعويض للمـالـك من قبـل ــ ــ ــ ــ ــــاء، بحق الطالب في طلب اســـ ــ ــ ــ ــ الطالب، عند الاقتضــ

 شخص آخر 

  ،لتحديــــــــد إذا ما كــــــــان املــــــــــــالك قد تصــــــــرف بالسرعــــــــــة اللمزمـــــــــــة، يجب ألاخذ بعين الاعتبـــار كل ظروف الاقتناء

الحصول عليه، بصفة معقولة متعلقة خاصة صفة ألاطراف، الثمن املدفوع، اطلع املـــــالك ألّي سزل يمكن 

ـــــارة  ــــــ ــــــــق هامة يمكن أن يكون قد حصل عليها، واستشــــ ـــ ــــــــروقة وأية معلومة أو وثارــــ ــــــ ـــ ـــــافية املسـ ــــــ ــــــ ـــ باملمتلكات الثقـ

 املهيآت التي يكـــــون قد اتصل بها، أو أية خطــــوة يمكن ألي شخص عاقل أن يباشر في نفس الظروف 

 ن يســتفيد من وضـــعية أحســـن من الشـــخص الذي اقتنى امللكية الثقافية عن طريق امليراث ال يمكن للمالك أ

  (1008، 121-08)مرسوم ررا  ي رقم  أو بطريقة أخرى مجانا

 . إعادة املمتلكات الثقافية املصدرة بطريقة غير مشروعة:2

 من ذات املرسوم ما يلي: 05في املادة وكإجراء آخر لحماية املمتلكات الثقافية جاء 

  يمكن لدولة متعاقدة أن تطلب من املحكمة أو من أية ســـــلطة مختصـــــة من دولة متعاقدة أخرى ألامر بإعادة

 ملكية ثقافية مصدرة بطريقة غير مشروعة من تراب الدولة الطالبة 

 ــــة تعّد امللكية الثقافية مصـــــــــدرة بطريقة غير قانونية، إذا تم تصـــــــــديرها مؤق ــ ــ تا من تراب الدولة الطالبة خاصــ

ـــــد حماية  ــ ــ ــ ــــدير املمتلكـات الثقـافية قصـــ ــ ــ ــ ــ ـــــريح يقـدم وفقـا لقوانينهـا املنظمـة لتصــ ــ ــ ــ لغرض البحـث أو الترميم بتســـ

 التراث الثقافي، وكذا إذا لم تتم إعادتها طبقا لهذا التسريح 
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 ـــــرح تصــــــــــــدر املحكمة أو أي ســــــــــــلطة مختصــــــــــــة أخرى تابعة للدولة املطلوبة بإعادة امللكية ا ــ ــ ــ لثقافية عندما تصـ

 الدولة الطالبة بأّن تصدير امللكية الثقافية يمس جديا باملصالح لاتية:

  الاحتفاظ املادي بامللكية الثقافية أو لسياقها 

  سلمة امللكية الثقافية املركبة ككل غير قابل للتجزرة 

 الثقافية  الاحتفاظ باملعلومات خاصة العلمية أو التاريخية منها واملتعلقة بامللكية 

  الاستعمال التقليدي أو العقاردي للملكية الثقافية من قبل جماعات محلية أو قبلية 

  (1008، 121-08)مرسوم ررا  ي رقم  ويصرح بأن امللكية الثقافية تكتس ي بالنسبة إليه أهمية ثقافية بالغة

  ألاولى من هذه املادة بأّية معلومة فعلية أو قانونية تســـــمح يجب أن يرفه كل طلب مقدم بموجب الفقرة

 4للمحكم أو للســــلطة املختصــــة للدولة املطلوب منها تحديد مدى تطبيق الشــــروط املذكورة في الفقرات 

 من هذه املادة  2إلى 

 ( ــــنوات وذلــك بمجرد أن تعرف الــدولــة الطــالبــة 02يتم تقــديم أي طلــب إعــادة من أجــل مــدتــه ثلث ــ ــ ــ ــ ( ســ

ـــين ) مكان ــ ـــــاحبها، وفي جميع ألاحوال في أجل خمسـ ( ســــــنة، ابتداء من تاريخ 50امللكية الثقافية وهوية صـ

التصدير، أو التاريخ الذي كان يجب أن تعاد فيه امللكية الثقافية بموجب التسريح املشار إليه في الفقرة 

  (1008، 121-08)مرسوم ررا  ي رقم  من هذه املادة 01

إلى حقوق صــــــــاحب امللكية الثقافية التي اقتناها بعد أن تم  121-08من الرســــــــوم الررا ـــــــ ي رقم  02كما أشـــــــارت املادة 

 تصديرها، وتتمثل هذه الحقوق في:

  يحق لصـــاحب امللكية الثقافية التي اقتناها بعد أن تم تصــــديرها بطريقة غير مشــــروعة، عند إعادتها في تلقي

ه تّم  تعويض عـاجـل من
ّ
قبـل الـدولـة الطـالبـة شــــــــــــــرط أن ال يكون صــــــــــــــاحـب امللكيـة قـد عرف، عن الاقتنـاء، أن

 تصديرها بطريقة غير مشروعة 

  ـــير ــــديرها بطريقـــــة غـ ــــة قـــد عــــرف أنه تم تصـ ــ ـــــان صــــاحب امللكيــــة الثقافيـ ــ ــــة إذا كــ ــ ــ ــ ــ ـــــد معرفــ ــ ــ مشروعــــة، يتم  قصـ

 عتبـــــار ظروف الاقتــــناء خاصة عدم توفر شهادة التصدير املطلوبة وفقا لقانون الدولة الطالبة أخذ في الا 

  بــدل التعويض بـــاالتفــاق مع الـــدولــة الطـــالبــة، يمكن للمـــالـــك الـــذي يتعين عليــه إعـــادة املمتلكــات الثقـــافيـــة في

لكية ســـواء بمقابل نقدي أو بدون مقابل إقليم هذه الدولة أن يقرر إما أن: يبقى مالكا للمتلكات، أو يحّول امل

 إلى شخص من اختياره يقيم في الدولة الطالبة ويقدم الضمانات الضرورية 

  تتكفـل الـدولـة الطـالبـة بـالنفقـات النـاتجـة عن إعـادة املمتلكات الثقافية طبقا لهذه املادة دون املســــــــــــــاس بهذه

 آخر  ألاخيرة في الاستفادة من تعويض املصاري  من طرف أّي شخص

  ـــــل منه على املمتلكات ــ ــ ـــــخص الذي تحصـ ــ ــ ـــع الشـ ــ ــ ــ ـــــيل من وضـ ــ ــ ـــع أكثر تفضـ ــ ــ ــ ـــتفادة من وضـ ــ ــ ــ ال يمكن للمالك الاسـ

  (1008، 121-08)مرسوم ررا  ي رقم  الثقافية سواء عن طريق امليراث أو بدون مقابل
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 خاتمة: 

ليها في إحكام في كل من إجراءاتها املشار صحتها، وتتمثل هذه ألا تعتبر ألاحكام الخاصة بحق الشفعة من أهم ما يضمن 

  بحماية املمتلكات الثقافية، وهذا قصد صيانتها وحمايتها املتعلق 01-98رقم  من القانون  18و 19املادتين 

ثقافية، لإن حق الشـــفعة وهذا املرســـوم ال تكفي لوحدها كحل للمشـــاكل التي يطرحها التجار غير املشـــروع باملمتلكات ا

بل تطلق مســــــــــــارا يهدف لتعزيز التعاون الثقافي الوطني والدولي وإعطاء مكانة ملرمة للتجارة املشــــــــــــروعة وللتفاقات ما 

 بين الدول في التبادالت الثقافية 

ـــلكات الثقــــايجب إرفاق تطبــــيق هذه القوانيـــن وألاحـــكام والاتفاقيـــات بإجراءات أخرى فعاليــــة من أجل حماية املمت فية ـ

 مثل اعداد أو استـــــعمال السزلت، والحمـــاية املادية للمواقــــع ألاثرية والتعـــــاون التقني بين الدول 

كمـا أّن القانون الززارري يحظر تصــــــــــــــدير املمتلكات الثقافية املنقولة واملحمية، انطلقا من التراب الوطني، ويمكن أن 

ـــدر مؤقتا أي املم ــ ــ ــ ــ ـــاركة في البحث في نطاق يصــ ــ ــ ــ ــ ـــــد املشــ ــ ــ ــ تلك الثقافي املحمي في إطار املبادالت الثقافية أو العلمية أو قصــ

 عالمي 

 قائمة املراجع:

    املراجع باللغة العربية:

 القرآن الكريم   (4

 ابن منظور  )د ت(  لسان العرب، املجلد السادس، الززء الثالث  القاهرة: دار املعارف  (1

 (  دار هومة 1حق الشفعة في التشريع الززارري ) طبعة (  1042أحمد دغيش  ) (2

م(  التراث الحضــــاري في الوطن العربي، أســـــباب الدمار والتل  وطرق الحفاظ  1008أشــــرف صــــالح محمد ســــيد  ) (1

 مؤسسة النور للثقافة وإلاعلم 

، املؤرخ في 19د ، العــــــد4815/ 12/08(  املتضــــــــــــــمن القـــــانون املـــــدني، املؤرخ في 4815، 08 12  )59-15أمر رقم  (5

، 1005/02/10املؤرخ في  40-05، معــدل ومتمم بموجــب القــانون رقم 19ا  جريــدة رســــــــــــــميــة عــدد  20/08/4815

  1001/05/42املؤرخ في  05-01، واملعدل واملتمم بالقانون رقم 1005/02/12املؤرخ في  11العدد 

 يروت: مكتبة لبنان م(  معزم العين، الززء ألاول  ب4811الخليل ابن أحمد الفراهدي  ) (2

ـــلمان  ) (1 ــ ــ ـــــالم سـ ــ ـــلمة سـ ــ ــ م(  دور املصــــــــادر التراثية في تحقيق التنمية املســــــــتدامة مع بيان دور املنظمات غير 1001سـ

 الحكومية في إدارة املصادر التراثية  تونس 

 م(  حقـــوق التـــألي  في التراث العربــــي 1001عبد الرحيم يحي حاج عبد هللا  ) (9

، معدل ومتمم 51(  املتضــــــــــــــمن قـانون ألاملك الوطنيـة  جريـدة رســــــــــــــميـة عدد 4880، 41 04)  20-80قـانون رقم  (8

  11م، العدد1009جويلية 10املؤرخ في  41-09بالقانون رقم 
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ــــلحـة العمومية  4884، 01 41  )44-84قـانون رقم  (40 ــ ــ ــ ــ (  يتعلق بتحـديـد القواعـد املتعلقـة بنزع امللكيـة من أجـل املصــ

  14جريدة رسمية عدد 

  11(  يتعلق بحماية التراث الثقافي  جريدة رسمية عدد 4889، 02 45  )01-89ن رقم قانو  (44

م(  املسـألة الثقافية في الوطن العربي، الطبعة الثانية  بيروت: مركز دراسـات الوحدة 4888محمد عابد الزابري  ) (41

 العربية 

ـــــديق على اتفاقية ت1008، 09 20  )121-08مرســــــــــــوم ررا ـــــــــــــ ي رقم  (42 ــ ــ ــ ـــمن التصــ ــ ــ ــ ــ وحيد القانون الخاص حول (  يتضــ

  جريدة رســــــمية 4885يونيو  11املمتلكات الثقافية املســـــروقة أو املصــــــدرة بطرق غير مشـــــروعة، املعتمدة بروما في 

  54عدد 

ـــــكو  ) (41 ــ ــ ــ زنــة الــدوليــة الحكوميــة لحمــايــة التراث 4885اليونســـ
ّ
(  املبــادا التوجيهيــة لتنفيــذ اتفــاقيــة التراث الثقــافي، الل

 لطبيعي  مركز التراث العالمي العالمي الثقافي وا

    املراجع باللغة ألاجنبية:

15) ICOMOS. (1990). ICOMOS, Charte internationale pour la gestion du patrimoine archéologique, 

Adoptée par l'ICOMOS. ICOMOS. 

16) la protection du Patrimoine Mondial Culturel et Nature. (1972). Adoptée par la conférence générale à 

sa dix-septième session. Paris. 
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  الالمادي الثقافي بالثرات املحدقة التهديدات من التقليدية ألالعاب على الحفاظ

Preservation of traditional games against threats to intangible cultural heritage  
 الجزائر/جامعة ورقلة/ راشد حمية  د.

Dr. Rached Hammia /University of Ouargla/Algeria 

 /جامعة ورقلة/ الجزائر جمال تقيق د.

Dr. Djamel Teguig/University of Ouargla/Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

 مدى رامزوإب اللمادي الثقافي التراث من جانب على للحفاظ الززارري  الشرقي بالزنوب التقليدية ألالعاب وحفظ جمع إلى الدراسة هدفت

 وتصني  جمع ألجل سؤالا 41 شملت استمارة فيه استخدمنا والانتماء، الوطنية الهوية يؤكد اجتماعي كمكون  الثقافي املوروث هذا أهمية

 80 نم متكونة عينة على الدراسة وطبقت الززارري، الشرقي الزنوب واليات لبعض املسنين على الدراسة مجتمع وتمثل ألالعاب، هده

 استخدمناو  التساؤالت على لإلجابة الحسابي، واملتوسط املئوية، والنسب التكرارات، على الاعتماد وتم ورقلة، مدينة من املسنين من فردا

 إلى تارجالن وأظهرت إجراءاتها، لطبيعة ومناسبته الدراسة هذه أهداف لتحقيق مللرمته وذلك ألالعاب هده ووص  لزمع الوصفي املنهج

 لززارري ا املجتمع في املوروثة والتقاليد العادات وترسيخ تعليم في تسهم اجتماعي ثقافي كموروث لعابألا هذه دور  وإبرامز لعبة 10 جمع

 بناء يف ألالعاب هذه وإستغلل بها املحدقة التهديدات من عليها املحافظة بضرورة أوصت للوطن اللمادي الثقافي التراث من مهم وكجزء

 .والزسدية النفسية الناحية من وتربيتها واملجتمع الفرد شخصية

   اللمادي الثقافي التراث التقليدية، ألالعاب اللعب، املفتاحية: الكلمات

Abstract: 

The study aimed at collecting and preserving traditional games in the South-East of Algeria in order to preserve a part of the 

intangible cultural heritage and to highlight the importance of this cultural heritage. We used a form that included 14 

questions in order to collect and classify these games. The study community represented the elderly population in some of 

the Algerian South-East states. The study was applied to a sample of 90 elderly people from the city of Ouargla. Duplications, 

percentages, and computational averages were relied upon to answer questions. We used a descriptive approach, and the 

results showed that 40 games were collected, which recommended the need to preserve them from the threats surrounding 

them. 

Keywords:  Gameplay, Traditional Games,  intangible cultural heritage 

 

 مقدمـة:

 لمجتمعاتل الشعبي التراث من مهما جزاء وشكل للشعوب وثقافي حضاري  موروث تمثل مزالت وال التقليدية ألالعاب كانت

 لتراثا عناصر أحد وتعد ألاجداد حياة في الحاضرة الغاربة الزوانب تلك تؤرخ تاريخية وثيقة فهي عام بوجه البشرية

 يئةللب وانعكاس اللمادي والحضاري  الثقافي للتكوين نتاج فهي أمة، ألية والوجدان الذاكرة من مهم وجزء الشعبي

 انعكاسو  الشعبي الثقافي والتراث املخزون عناصر من وعنصر الحقب من حقبة في السارد الاجتماعي والزو الطبيعية

 بيعيةط بصورة واملعارف والتقاليد العادات انتقال على وتساعد الشعبي املوروث تأطير في دورا تؤدي الحياة، لصورة

 للتكوين تاجن وهي والاجتماعية الانسانية واملدلوالت والعبر باملعاني غنية شعبية ثقافة مكونة آخر الى جيل من وتلقارية

  الاجتماعي والزو الطبيعية للبيئة وصدى والحضاري  الثقافي
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 يمةالقد الحياة ملظاهر حقيقية وصورة صادقة ومرآة نموذجا واقدمها إلانساني النشاط مظاهر أولى التقليدي واللعب

 فأستمر حقبال من حقبة في السارر الاجتماعي والزو الطبيعية للبيئة وانعكاس والحضاري  الثقافي للتكوين نتاج فهو

 لشوارعوا الطلق الهواء في وتلقارية عفوية بصورة اللعب من عديدة أنواعا يمارسون  الاجتماعية الفئات كل من الصغار

 ذلك يرجع بل أحد أو مؤسسة الى تنظيمها فضل يرجع ال وداخلها البيوت وامام والحقول  العامة والساحات والحارات

 ختلفا على والكبار الصغار يمارسها التي الالعاب هده ظلت وقد جيل بعد جيل ألاطفال يتناقله اجتماعي تقليد الى

 يف منها ، وإلافادة حمايتها سبيل في جادة محاولة أية أو دراسة او عناية دون  لان حتى مهمل أمرا وأجناسهم فئاتهم

 وتأثيرها هالفعاليت التقليدية ألالعاب ممارسة أهمية على الرياع ي املجال في والخبراء الباحثين من الكثير أكد قد" حين

 (12، صفحة 4889)العزيز،  وحركيا وانفعاليا واجتماعيا وعقليا معرفيا الفرد قدرات على

 عدت كما الززارري، الشرقي للزنوب التقليدية الالعاب على للحفاظ محاولة الدراسة هذه أن نرى  املنطلق هذا ومن

 يدالرص هذا أن حيث الوطن، وتراث اللمادي الثقافي التراث من كجزء للتاريخ وحفظها الالعاب هذه لتسزيل محاولة

 تم ما لىع الضوء تلقي الحالية والدراسة موثق، وغير ومزمنيا جغرافيا مشتت الشعبية التقليدية ألالعاب من املتراكم

  عليه واملحافظة حمايته يجب تراث باعتباره إغفاله

 :إلاشكالية 

 عدة نتقلت خللها من والتي ألاجيال، يتناقلها التي الشعبية التقليدية ألالعاب من بمجموعة مجتمع كل ثقافة تنفرد

 من التقليدية فاأللعاب   املجتمع في الساردة والعادات والتقاليد املعتقدات بذلك مراعية وحضارية ثقافية خصارص

 حيث املجتمعات حياة ملظاهر حقيقية وصورة صادقة ومرآة حيا ونموذجا ، واقدمها إلانساني النشاط مظاهر أولى

 عناصر هما أحد التقليدية ألالعاب فتشكل املجتمع في املوروثة والتقاليد العادات وترسيخ تعليم في مهما دورا تؤدي

 الطبيعية ةللبيئ وانعكاس والحضاري  الثقافي للتكوين نتاج فهو أمة ألية والوجدان الذاكرة من مهم وجزء الشعبي التراث

 جتمعوامل الفرد شخصية بناء في فعاال إسهاما التقليدي اللعب ويسهم الحقب من حقبة في السارر الاجتماعي والزو

 والايقاع بالحركة املرتبط الشعبي املوروث تأطير في دورا  ويؤدي والزسدية والنفسية الوطنية الناحية من وتربيتها

 بيعيةط بصورة واملعارف والتقاليد العادات انتقال في مساعد عامل التقليدية وألالعاب والرقصات، والاغاني والاناشيد

 تنوعها دىم وعلى والاجتماعية، نيةإلانسا واملدلوالت والعبر باملعاني غنية شعبية ثقافة مكونة ألخر جيل من وتلقارية

 لصغارا يمارسها ألاداء وطريقة واملضمون  الشكل حيث من تختل  التقليدية ألالعاب من أنواعا الززارري  املجتمع عرف

  أجناسهمو  فئاتهم اختلف على والكبار الصغار يمارسها والساحات، الاحياء في الفراغ أوقات في والنساء الرجال والكبار

 من دالعدي يقابل مامزال والتحليل بالدراسة خاصة بصفة التقليدية وألالعاب عامة بصفة الشعبي التراث تناول  إن

 التراث راسةد في كافية بدرجة تسهم لم الززارر في والتربوية الثقافية الهيئات من القارمين إهمال أهمها لعل الصعوبات

 التسزيل، أو الدراسة أو الكافي باالهتمام يحظ لم أنه كما ومناهزه قواعده بها تتحدد علمية دراسة اللمادي الشعبي

 فس يوالن العقلي التكوين في هام أساس انه مع قليلة التربوية ومعاهدنا جامعتنا بها تقوم التي الدراسات والمزالت

   لألطفال  والاجتماعي
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 جتمعللم اللمادي التفافي السزل من كجزء عليها واملحافظة لحمايتها جادة محاولة اية أو عناية دون  الالعاب هذه ظلت

 التي دةالزدي ألاجيال إلى ونقلها حفظها على قادرة بذاكرة مدعمة تكن لم طاملا الذوبان و بالتلش ي مهددة تبقى والتي

 هذا الافتراع ي الواقع وتقنيات الرقمية الثقافة مقتضيات إطار في مستحدثة وتربوية ترفيهية وسارط اليوم عليها تفرط

 هذا يأتي وال عليها، واملحافظة الالعاب هذه لحماية املتنوعة ومجاالتها الدراسة هذه الى التطرق  محاولة الى دفعنا ما

 من بناءألا  ينفع ما إيجاد على والعمل منها التوثيقية وخاصة املختلفة الدراسات وإجراء والتنقيب البحث طريق عن إال

 النماذج صهر لىا تتجه غربية ثقافية هيمنة يعيش عالم في الززارري  للمجتمع الحضارية بالهوية املرتبط الثقافي تراثهم

 .الثقافية العوملة إطار في للشعوب املتعددة الثقافية

 :تساؤالت الدراسة

 الززارري؟ الشرقي الزنوب واليات بعض في الشائعة التقليدية ألالعاب ما 

 اللمادي؟ الثقافي التراث لتامين التقليدية ألالعاب على الحفاظ يلعبه الذي الدور  هو ما 

 :أهداف الدراسة

 الززارري  الشرقي بالزنوب الخاصة التقليدية الحركية والنشاطات ألالعاب مختل  وتوثيق جمع محاولة 

 .الاندثار من وحمايتها

 الززارري  للمجتمع الحضارية بالهوية مرتبط المادي ثقافي كتراث التقليدية ألالعاب هذه أهمية ابرامز 

 :أهمية الدراسة

 لعابألا أهمية على الضوء تسلط و أهميته، تبرمز التي املؤشرات و الدالرل من الكثير أعماقه في يحمل البحث موضوع

 بناء في موتسه والشباب ألاطفال من ملمارسيها وخاصة والنفسية التربوية للتفاعلت واسعا مجاال كونها التقليدية

 لزمع الززاررية املكتبات افتقار ظل وفي املوروثة والتقاليد العادات وترسخ الزوانب مختل  في إلانسان شخصية

 تطرقنا وإن ألالعاب هذه لحماية كمحاولة الدراسة هذه جاءت الززاررية البيئة في التقليدية ألالعاب وتحليل وتصني 

 الثقافي املوروث لهذا الثقافية ألاهمية أوالهما أثنين، مزاويتين من سيكون  وممارسة فكرا التقليدية اللعبة موضوع إلى

 الثقافية ماذجالن صهر إلى نحو تتجه غربية ثقافية هيمنة يعيش عالم في الززارري  للمجتمع الحضارية بالهوية املرتبط

   التقليدية اللعبةب املرتبطة التربوية والتفاعلت الاجتماعية التأثيرات وثانيها الثقافية العوملة إطار في للشعوب املتعددة

 :الدراسة مفاهيم

  :التقليدية ألالعاب

 حققت وحركاتها رمومزها لعبة ولكل الشعب ماع ي في جدورها لها معينة بحركات تؤدى وعقلي جسمي نشاط هي 

  (01، صفحة 1049)الزغبي،  رمزيا  ربحا أو فومزا يحقق عندما خاصة لها ممارسته أثناء املتعة للطفل
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 تحديد لفض يرجع وال وتلقارية عفوية بصورة البيئات كل في والكبار ألاطفال يمارسها التي ألالعاب تلك هي 

، صفحة 1041)مر  ي،   جيل بعد جيل يتناقله اجتماعي تقليد الى يرجع بل بعينه أحد أو مؤسسة الى قواعدها

01) 

 ملحددةا الركارز وإحدى التاريخي العمق ذات ألامم باقي في الشأن هو كما الززارر في التقليدية ألالعاب تشكل 

 الدرع لتشك انها كما الوطنية والحضارة للتراث والشواهد املعالم وأحد التاريخي وبعدها الززاررية للشخصية

 نم الدولي املستوى  على التقليدية ألالعاب أصبحت كما الهوية ومسح طمس من املسلح والاسمنت الواقي

  (01، صفحة 1040)مجلة الالعاب التقليدية ،   والحضارات ألامم لتواصل الناجحة الوسارل

   الالمادي الثقافي التراث

 قافيةث وأماكن ومصنوعات وقطع آالت من بها يرتبط وما واملهارات واملعارف التعبير وأشكال والتصورات املمارسات هو

 بدعهت املادي غير الثقافي التراث وهذا الثقافي تراثهم من جزاء ألافراد أحيانا واملجموعات الزماعات تعتبرها التي

 لديها نميي وهو وتاريخها، الطبيعة مع وتفاعلتها بيئتها مع يتفق بما مستمرة بصورة جديد من واملجموعات الزماعات

  (422، صفحة 1014)بومدين،  باستمراريتها  والشعور  بهويتها إلاحساس

 شريةب مجموعة في التراث ذلك انتقال وإن ألاجداد، عن املوروثة الثقافة يشمل الثقافي التراث فإن موسعة وبصيغة

 (12، صفحة 1041 )الثني،  هويته دوام يضمن

 وحدة هو إنما عضويا، تداخل املتداخلة املتشعبة وفروعه أقسامه بمجموع الشعبي التراث أن أيضا ننس ى أال وعلينا

 نع التراث جوانب لبعض ومهارات وتصورات وأفكار خبرات من عليه تشمل وما والعقل والروح الزسم تكامل متكاملة

 (21، صفحة 1008)البكر،   الفنون  أو العادات أو املعتقدات من أو أدبيا أو ماديا كان سواء بقيتها

 :حدود الدراسة

 الززارري  الشرقي بالزنوب الخاصة ألالعاب وتدوين جمع على البحث هذا يقتصر :الجغرافية الحدود

 . 1014 ديسمبر لىإ 1014 أفريل من :الزمنية الحدود  

  الززارري  الشرقي الزنوب واليات مختل  من ونساء رجال السن كبار من العينة تكونت :البشرية الحدود

 :منهج الدراسة

 بيعيالط وضعها في الدراسة قيد الظاهرة على التعرف" لىإ يهدف الذي الوصفي املنهج على الدراسة هده في اعتمدنا  

 لطبيعة ومناسبته البحث أهداف لتحقيق مللرمته وذلك  (89، صفحة 1041)فضيل،  ألاساسية مكوناتها ووص 

  البحث مناهج أكثر من الوصفي املنهج يعتبر حيث إجراءاته،
ً
فسية  والن التربوية البحوث مجال في وخاصة استخداما

  تصني الباحث على يجب لذا املدروسة، للظاهرة وعلمية دقيقة أوصاف بجمع يهتم حيث والرياضية، والاجتماعية
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  تحليل وتحليلها والحقارق، البيانات
ً
  دقيقا

ً
، صفحة 1000)باهي،   الدراسة موضوع بشان تعميمات إلى للوصول  وكافيا

92) 

 :مجتمع الدراسة

 بسكرة _ الوادي – تقرت- ورقلة) الززارري  الشرقي الزنوب واليات مناطق بعض من املسنين على البحث مجتمع اشتمل

 (املغير_ 

 :عينة الدراسة

 50) نم ابتداء أعمارهم تتراوح والذين العمدية الطبقية بالطريقة السابقة املناطق من املسنين من عينة اختيار تم  

 ألالعاب جمع في الباحث تناولها التي التاريخية الحقبة وهي( 4828 عام وحتى م4818) مواليد من وذلك سنة (80 الى

 الزنسين من الززارري  الشرقي للزنوب السابقة الواليات في السن كبار من 80 عدد الباحثان ارتض ى وقد التقليدية

  ناثوإلا  الذكور 

 :أدوات جمع املعلومات

 في ناملساعدت املسنين من مجموعة استجواب خللها من تم والتي املقابلة أداة على البيانات جمع في اعتمدنا -

 .التقليدية ألالعاب من عدد أكبر جمع

 الاختصاص مجال في خبيرا 44 قبل من وتحكيمها تصميمها تم ألالعاب هذه لزمع استمارة استخدمنا كما -

 :عرض النتائج وتفسيرها

 الجزائري  الشرقي الجنوب واليات بعض في الشائعة التقليدية ألالعاب ما: 

 ياةح ملظاهر حقيقية وصورة صادقة ومرآة حيا ونموذجا وأقدمها إلانساني النشاط مظاهر أولى التقليدي اللعب يعتبر

 للعبا ويعتبر املجتمع في املوروثة والتقاليد العادات وترسيخ تعليم في مهما دورا يؤدي حيث املجتمعات مختل 

 ويحاول  وروثهبم فخرا يحتفظ العالم في بلد وكأي والشعبي، الثقافي املوروث من يتجزأ ال وجزاء ثقافية ظاهرة التقليدي

 ملسنينا من التقليدية ألالعاب جمع إلى الدراسة إليه توصلت ما سنعرض هنا فإننا ولاخر الحين بين ما يستحضره أن

 الدراسة هذه إلنجامز واملنهزية التنظيمية إلاجراءات من مجموعة وفق للبحث امليدانية الدراسة واقع من جمعها تم

 ألالعاب هذه بجمع خاصة استمارة بتصميم قمنا حيث مقبولة، النتارج تكون  حتى العلمي البحث ألصول  وفقا

 شرقيال بالزنوب التقليدية الالعاب مسح لغرض ملرمة كأداة عليها نعتمد حتى التصديق متطلبات إلى اخضعناها

 . الززارري 

 الززارري  قيالشر بالزنوب ألاطفال يمارسها التي التقليدية لأللعاب بها قمنا التي املسح عملية من نخلص أن استطعنا

 التي يةالشعب لأللعاب الباحث قبل من تصني  وضع وتم  ورقلة بمدينة لألطفال موجهة شائعة تقليدية لعبة( 10) إلى



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 53 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

 تصني  كل من يخرج أساسية تصنيفات( 02) الى تصنيفها تم حيث للبحث امليدانية الدراسة واقع من جمعها تم

 -: كالتالي فرعية تصنيفات أسا  ي

 :وتشمل حركية لعابأأ-

 .املطاردة لعابأ -

 .والتحمل القوة لعابأ -

 . أدوات باستعمال والسرعة السباق لعابأ-

 .تعاونية لعابأ -

 :وتشمل لغوية معرفية لعابأ -

 والانتباه التفكير لعابأ. 

 اللغوية والتمثيل الدور  لعابأ. 

 :وتشمل ترفيهية فنية لعابأ -

 الحظ لعابأ. 

 التخمين لعابأ. 

 وغنارية حوارية لعابأ. 

 :الالمادي الثقافي التراث لتامين التقليدية ألالعاب على الحفاظ يلعبه الذي الدور  هو ما *

 يعّبر ألنه تماعي،والاج والثقافي النفس ي وتقاربهم انتماءاتهم توحيد على ويعمل ألامم، هوية في أساسية لبنة التراث يعتبر

 اريخها،ت في والعريقة ألاصيلة الحياة طبيعة عن دقيقة صورة بإعطاء معيشتها وأسلوب وعاداتها وقيمها، ألامة روح عن

 منها للك الشعبية املوروثات من بالعديد تزخر صادقة حّية وثيقة وتركوا النشاطات جميع في تراثا انجزوا وأسلفنا

  .تراثنا هاب يزخر التي املضيئة الصور  بذلك وتعكس ألاصيل بماضينا املعاصر حاضرنا تربط خاصة، ومعان   مميز طابع

 لعامةا وألاسواق املهرجانات في تقام كانت التي التقليدية لأللعاب بممارسته القدم مند الززارري  املجتمع عرف وقد

 الثقافةب والتزود الفكر لتعميق كأداة تستخدم كانت بل فقط الترفيه عنصر على مقتصرا الامر يكن ولم واملحلية

   وألاخلق بالسلوكيات والارتقاء الحركية واملهارات

 فيالثقا للتكوين نتاج فهي الزماعي، والوجدان الذاكرة من جزء تشكل الززارري  املجتمع في التقليدية وألالعاب

 الصغار تستهوي  نشاطات والفردية الزماعية فاأللعاب السارد، الاجتماعي والزو الطبيعية للبيئة وانعكاس والحضاري 

لة والترفيه، للتسلية وسيلة أنها كما والاتجاهات املشاعر توحيد على تساعد فهي الكبار، وحتى
ّ
 مناسبة بذلك مشك
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 اضرةالح الغاربة الزوانب لىإ ترمز التي الاجتماعية الرسالة ويحمي التضامن مظاهر يعّمق ما السكان، بين لللتقاء

 .ألاجداد حياة من

 حافظةوامل للتاريخ وحفظها ألالعاب هذه لتسزيل محاولة يعد التقليدية ألالعاب وتصني  جمع فان املنطلق هذا ومن

 ومنه وثقم وغير ومكانيا ومزمنيا جغرافيا املشتت الشعبية ألالعاب من املتراكم الرصيد هذا المادي ثقافي كتراث عليها

 وحتى يهعل املحافظة يجب تراثا باعتباره ألالعاب هذه من وتوثيقه إغفاله تم ما على الضوء لتلقي الدراسة هذه جاءت

     التعليو  التربية مناهج ضمن درجاها ال والتربوية التعليمية املؤسسات على القارمين للمسؤولين هاما مرجعا تكون 

 :خاتمة

 الاهتمام لكك املجتمع على ينبغي وإلانسانية والوطنية الشعبية الذاكرة من مهما جزاء املادي غير التقليدي التراث يعد

 اندثاره لىإ حفظه في التهاون  أو إهماله يؤدي ملموس، غير تراث أنه سيما ال والنسيان الضياع من وحمايته وتوثيقه به

 النتقاء يةالتراث وهويته خصوصيته بذلك ويفقد يوما يكن لم كأنه شيئا عنه يذكر ال مزمن يجئ وقد تدريجيا ونسيانه

 جيل بعد جيل التناقل شرط لغياب نظرا عنه الاستمرارية صفة

 لكبذ لنستعرض والاجداد، لاباء يمارسها كان التي التقليدية ألالعاب بعض جمع الدراسة هذه خلل من حاولنا وقد

فه الذي التراث هذا من ضئيل جانبا
ّ
 وقيم معاني يحمل والشعبي الثقافي املوروث من يتجزأ ال جزاء فهي أسلفنا، خل

 لماديال الشعبي التراث عناصر أهم أحد وتشكل الزوانب مختل  في الفرد شخصية بناء تسهم سامية واهداف عميقة

 طبيعيةال للبيئة وانعكاس والحضاري، الثقافي للتكوين نتاج فهي مجتمع ألي الزمعي والوجدان الذاكرة من مهم وجزء

 كما عبيةالش والاغاني وألاناشيد والايقاع بالحركة املرتبط الشعبي املوروث تأطير في هاما دورا تأدي الاجتماعي والزو

 نسانيةالا واملدلوالت والعبر باملعاني غنية وتلقارية طبيعية بصورة واملعارف والتقاليد العادات انتقال على تساعد

  .والامة الوطن إلى الانتماء تؤكد التي والاجتماعية

  باعتبارها التقليدية ألالعاب على اليوم للمحافظة دعوتنا إن
ً
  جزءا

ً
 كداللة الثقافي الوطنية والتراث الهوية من أساسيا

 كترونيةالال ألالعاب لنا أنتجت الذي الوقت في عامة العربي املجتمع وحضارة خاصة الززارري  املجتمع حضارة إلى تشير

 .والحضاري  الثقافي موروثها من مجردة شعوبا وإلاسلمية العربية املجتمعات في

 :يلي بما الباحث يوص ي العينة حدود وفي البحث نتائج من استخالصه تم ما ضوء وفي

 عن ببكت املختلفة املكتبات تزويد ضرورة مع التقليدية ألالعاب حول  امليدانية الدراسات من املزيد إجراء   

 .التقليدية ألالعاب

 عليها البرامج من العديد وتنفيذ عليها الضوء والقاء التقليدية باأللعاب الدولة اهتمام ضرورة. 

 بحثال مراكز تعتني وان بها الاهتمام ومزيادة التقليدية ألالعاب على الاعلم وسارل طرف من الضوء تسليط 

 .رريةالززا البيئة داخل بخاصة التقليدي واللعب عامة اللعب موضوع بدراسة الززارر في التربوي  والتطوير
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 .الحماية الجنائية للتراث الثقافي في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية

Criminal protection of cultural heritage in Algerian legislation and international 

conventions. 

 د.حسينة غواس /جامعةسكيكدة/ الجزائر

Dr.Ghaoues hassina/ University of 20August 1955 Skikda / Algeria. 

 

 ملخص الدراسة: 

وبالنظر  ألهميته  البالغة  فقد حظي  باهتمام   ،اكرة  ألامة  الززاررية  وهويتهاإن  التراث  الثقافي  بشقيه  املادي  واللمادي   يجسد  ذ

الساري    89/01امللغى  بموجب أحكام  القانون نص  قانوني  يتعلق  به  و  ر أول تاريخ  صدو   4821التشريع  بعد  الاستقلل مباشرة  سنة 

حماية  جزارية   للتراث  الثقافي من خلل  تجريم  العديد  من  ألافعال  املاسة  به كالتخريب  والاتلف    خير  الذي كفلاملفعول   هذا  ألا 

جاء به  قانون  العقوبات  وقوانين  أخرى  ذات الصلة  باملوضوع هذا  على  ، فضل  عما  والاستغلل  من دون  رخصة وغيرهاوالتشويه  

من  الاتفاقيات  واملعاهدات  الدولية  التي  توفر  حماية جنارية  دولية  ستوى  الدولي فقد سنت  العديد  املستوى  الداخلي  أما  على  امل

 السواء السلم   على حد حالتي  الحرب  و اث  الثقافي في لهذا  التر 

 الاتفاقيات الدولية، الثقافية، الحماية الزناريةمة الزري، التراث الثقافي الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The material and immaterial cultural heritage embodies the memory and identity of the Algerian nation and, in view of its 

great importance, has received the attention of the legislation immediately after independence in 1967, when the first relevant 

legal text was issued and abolished under the provisions of Law 98/04  The legislature ensured penal protection of cultural 

heritage by criminalizing numerous acts of destructive subversion, destruction, maiming and exploitation without permission, 

etc. international conventions and treaties providing international criminal protection for this cultural heritage in both war 

and peace situations "  

Keywords: Cultural heritage, cultural crime, criminal protection, international conventions. 

 مقدمة:

 ألهمية هذا ألاخير  فيق ،بسبب تعاقب عدة  حضارات عليها،  و الدول   التي  تزخر بتراث  ثقافي عريتعد  الززارر  من  

حفظ ذاكرة ألامة وماضيها  لألجيال  املستقبلية  وباعتباره جزء  من  الهوية  الوطنيةو  من هوية املجتمعات  الانسانية  

الصعيد  الوطني،سعى املشرع  الززارري  على غرار  العديد فعلى  قاطبة ،حظي  هذا  املوضوع بأهمية دولية ووطنية،

املتعلق  بالحفريات   21/194من التشريعات املقارنة إلى سن أول قانون يتعلق بحماية التراث  الثقافي  بموجب  ألامر 

املتعلق   4889يونيو  45املؤرخ في   89/01وحماية  ألاماكن ولاثار  التاريخية والطبيعية امللغى بموجب أحكام  القانون 

، بل  أكثر  من ذلك وبالنظر ألهمية املمتلكات  بعد  فراغ  قانوني  طويل  ،الثقافي  الساري  املفعول حاليا بالتراث 

 12الثقافية  ،فقدكرست حمايتها في الززارر على مستوى النص ألاسمى وألاسا  ي أي الدستور بموجب ماورد في املادة 

التي تنص على :" أن الدولة تتولى حماية التراث الثقافي الوطني املادي وغير   1010ألاخير لسنة  الدستوري من التعديل  

 املادي" 
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فضل  عن ذلك   قرر املشرع  حماية مدنية  للتراث  الثقافي  باعتباره  من   مزمرة  ألاملك  الوطنية  بتقرير  عدم جوامز  

اكتسابه  بالتقادم،فضل عن  الحماية  الادارية  من خلل  عملية الزرد التصرف فيه  أو حيامزته أو الحزر عليه  أو  

والتصني  و الاستحداث  في شكل قطاعات محفوظة، إال  أن هذه  ألاخيرة  لم تثبت نجاعتها  على  أرض  الواقع بالنظر  

ماية ا بعد يوما ،لهذا قرر املشرع حإلى حزم  الاعتداءات  الخطيرة  املتكررة  على التراث  الثقافي واستنزافه وتدهوره يوم

الضبط  الاجتماعي  في  مجال الحفاظ على  التراث  الثقافي بشقيه قاعدة الززارية في تحقيق الردع و جزارية لنجاعة ال

 املادي واللمادي 

  باره تراثاباعتالدولية    ضوء الاتفاقياتالوقوف على الحماية الزنارية املقررة للتراث الثقافي على  :الهدف من الدراسة

مشتركا  للبشرية  جمعاء وعلى ضوء  التشريع  الززارري من خلل تحديد  الزرارم  املاسة  بالتراث  الثقافي و العقوبات 

 املقررة  لها سواء  بطريقة  مباشرة  أو  بطريقة غير مباشرة   

البالغة للتراث الثقافي  الذي  يعد ركيزة  هامة في حياة  ارتأينا دراسة هذا  املوضوع ، نظرا لألهمية  أهمية الدراسة :

أي شعب وجسر متين  يربط حاضر  الشعوب بماضيها ،فضل على  أهميته  الاقتصادية في جلب موارد مالية مهمة إذا 

   ( ف، تخريب ،تهديم إتل )تهريب، سرقةاملحدقة به  مزيادة على املخاطر  ،مااستغل  من ناحية  السياحة  الثقافية 

الاعتداءات العسكرية في العديد من مناطق  العالم ومنها و بفعل الحروب  والنزاعات املسلحةسواء  داخليا  أوخارجيا  و 

املنطقة العربية  على  وجه  الخصوص)سوريا،  العراق ،ليبيا، لبنان(   كما  أن املوضوع  يكتس ي أهمية  أكبر  عندما  

لدولية  قتض ي  تظافر  الزهود  اي ث  الثقافي    ارتباطا  وثيقا، بالزريمة  املنظمة وهذا  ماترتبط  الزرارم  املاسة  بالترا

 املحلية  من أجل  مكافحة  هذا  النوع  من  الزرارم ،و 

 ماهذه الورقة البحثية ك شكاليةإنطرح وعليه للتراث الثقافي،    حماية جنارية املشرع الززارري سبق قرر  بناء على ما

 : يلي

 ؟الجزائري  الدولية والتشريعالاتفاقيات  في ملقررة للتراث الثقافيمدى نجاعة الحماية الجنائية ا ما

 املوضوع من خلل شقين رريسيين كمايلي: الاشكالية نتناول لى هذه عجابة إل ل 

 الثقافي   في إطار   الاتفاقيات الدولية  الزنارية للتراث : الحماية4املبحث

 الززارري  إطار التشريعللتراث الثقافي في الحماية الزنارية  :1املبحث  

  الاستقراء على يقوم حيث، البحث كتابة في باملوضوع املتعلقة القوانين للنصوصالتحليلي  املنهج أسلوب اعتماد تم لقد

املنهج املقارن في بعض املواضع من البحث من  الخصوص وعلى بهذا أوردها املشرع التي القانونية النصوص استعراضو 

  التشريعات املقارنةخلل مقارنتها مع بعض 

 الدولية. إطار الاتفاقيات الثقافي فيالحماية الجنائية للتراث  :1املبحث 
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قد  ف ،املحلي الدولية وليس الوطنية ذات الطابع من القضاياوهو عامة  لألمة ثروة اجتماعيةيشكل التراث الثقافي 

من أولويات  املجتمع  الدولي، الذي لم  يكت  بإلزام  الدول  من خلل   الاتفاقيات  الدولية  باتخاذ  ما  يلزم  أضحى 

إنما  ألزمها بذلك حتى  في  حالة النزاعات  املسلحة  لهذا حظيت هذه  لحماية  لاثار في حالة السلم و من  تدابير  

ا ذية دولية من خلل  تجريم  الاعتداء  عليها  بموجب  اتفاقيات ومعاهدات دولية  وكاملمتلكات  الثمينة بحماية  جزار

  قانون كما صنفت الزرارم  الواقعة  عليها ضمن  جرارم  الاعتداء على  البشرية وشكلت  محور  اهتمام  ال ،اقليمية

ولية  في  املؤتمرات  الدكرستها  الاتفاقيات  و  التي  ، وعليه  نتناول  في هذا  املبحث الحماية الزنارية الدولي  الانساني

(  وفي  مزمن  الحرب أيضا  باعتبار   املمتلكات  الثقافية  قد  تتضرر  أكثر  جراء  بعض  ألافعال 4مزمن  السلم )املطلب

 ( 1)املطلبالنزاعات  املسلحة ء  الحروب  و أثنا

 السلم.حالة ي : الاتفاقيات الدولية لحماية التراث الثقافي ف1املطلب   

الاتفاقيات الدولية  لالية القانونية  لتوفير الحماية  للتراث  الثقافي على  املستوى  الدولي من خلل  اتخاذ تدابير  تعتبر 

دولية  للحماية سواء في  حالة  السلم و الحرب   وسنقتصر  في  هذا  املطلب  على ذكر   تلك  الاتفاقيات  التي تعنى  

 حيث يتوجب  على الدول إعمال  ،لعادية  ونقصد بذلك  حالة  السلمالظروف  ابحماية  املمتلكات  الثقافية  في 

 املتعاقدة ألاطراف تتعهد كما يلي:"  1954 الهاي اتفاقية من 03 املادة نصت عليه السلم وفقا  ملا  مزمن وقارية تدابير

 تشريعية قواعد لتدابير الوقارية إعدادومن هذه ا.وقت السلم" منذ ألاخطار من لصيانة املمتلكات الوقارية التدابير بوضع

 غير املتاجرة من  يتهالحما تقنية هيئات باملمتلكات  الثقافية وإنشاء تلحق قد التي املخاطر من الحماية تأمين تكفل

والتوسع   املباني طغيان من لوقايتها أحزمة بوضع ألاثرية املواقع على الحفاظ الوطني  الزرد بيانات إعداداملشروعة  و 

 (11، صفحة 4888)الحديثي، العمراني  ومنع  الحفريات  غير  املشروعة 

  1790لعام والطبيعي الثقافيالتراث : اتفاقية باريس لحماية   1الفرع   

، صفحة 1041)الرهايفة،  في باريساملنعقد  42أثناء دورته  4810نوفمبر  41في  العام لليونسكوتم اعتمادها في املؤتمر  

ألزمت هذه الاتفاقية الدول  ألاطراف الاحترام الكلي لسيادة  الدول التي  يقع  في اقليمها التراث  الثقافي دون   ، (92

تقررها التشريعات  الوطنية فيما  يتعلق بهذا  التراث ألنه يشكل تراثا  عامليا  يستوجب  املساس بالحقوق العينية  التي 

 تعاون كل  أعضاء املجتمع  الدولي  كافة من أجل حمايته  

 لزنة هما: رريسيين جهامزينفي  تمثلت الاستثنارية القيمة أو الطبيعية لاثار ذات لحماية هزةأج اليونسكو منظمة أنشأت

  (1049)حمادو،  العالمي  والطبيعي الثقافي التراث وصندوق حماية العالمي التراث

 .1799وتصدير   املمتلكات الثقافية لعام  وحظر استيرادنع ملالدولية  : اتفاقية باريس2الفرع  

استيراد  أساليب بمكافحة  ألاطراف الدول  تلزم حيث الثقافية، املمتلكات حماية وسارل إحدى الاتفاقية هذه تمثل  

 عقوبات وجزاءات تفرض كما لديها، بكافة  الوسارل املتوفرة مشروعة غير بطرق  الثقافية املمتلكات ملكية ونقل وتصدير

 في دولة لكل تعترف ، ورد  في  املادة الثامنة منهاخرق  أحكام  هذه  الاتفاقية السيما  ما و  في يتسبب من كل على إدارية
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 ال ثم ومن للتصرف، قابلة غير واعتبارها معينة، ثقافية ممتلكات تصني  في للتقادم القابل غير بحقها الاتفاقية هذه

 تصديرها  حالة في املمتلكات لتلك املعنية الدولة استرداد كما  تعمل  على يجومز تصديرها،

 شأنه من إجراء أي متعمدة، تتخذ أال ألاطراف أيضا منها الثانية الفقرة 06 بموجب املادةالاتفاقية  تلزم ذلك على علوة

 ألاخرى ألاطراف الدول  أقاليم في والواقعة املنقولة، أو الثابتة املادية باآلثار مباشرة، غير أو مباشرة الضرربصورة إلحاق

 الاتفاقية  هذه في

وما مشروعة )ر  بطرق غيراملصدرة : اتفاقية توحيد القانون الخاص حول املمتلكات الثقافية املسروقة أو 2الفرع  

 (.1772جوان  24

 17 من الفترة في إلايطالية حكومة الزمهورية من بدعوة بروما  ألاطراف الدول  على اجتماع  بناءا الاتفاقية هذه إبرام تم

 املسروقة لآلثار الدولية باإلعادة الخاصة الاتفاقية مشروع  اعتماد بهدف دبلوما  ي مؤتمر في 1995 يونيو/حزيران11إلى

 لتعزيز بالنسبة الثقافية واملبادالت الثقافي التراث لحماية ألاساسية باألهمية واقتناعا منها مشروعة، غير بطرق  املصدرة أو

 أكثر الدول  تحسیس أجل منالحضارات وكذا  وتقدم البشرية رفاهة أجل من الثقافة ولنشر الشعوب، بين التفاهم

بمحاربة التداول  التدابير الكفیلة باتخاذ أكثر وتحفيزها ألاخرى، ألامم جمیع وتراث باحترام تراثها الثقافي بالتزاماتها ألادبیة

 لآلثار    املشروع غير

 دولة وعلى كل تبديدها أو سرقتها أو عليها الاستيلء أو املمتلكات هذه إمزاء موجه تخريبي عمل أي تحرم هذه الاتفاقية 

 املتعاقدة، ألاطراف أحد أرض أو لكل لززء طرف احتلل حالة وفي اللزوم، عند ووقفها ذلك من وقايتها على العمل عضو

 العاجلة بيرالتدا واتخاذ عليها، واملحافظة الثقافية الوطنية السلطات جهود بتعضيد املحتل الطرف الاتفاقية ألزمت فقد

 .اتخاذها الوطنية السلطات على وتعذر الحرب مزمن املمتلكات املتضررة لوقاية املختصة الثقافية املمتلكات لحماية

 2001  باملياه املغمور  الثقافي اتفاقية التراث :4الفرع 

 للبشرية، املشترك من التراث كامل جزء تشكل أنها حيث التاريخ، جوانب من هاما جانبا باملياه املغمورة لاثار تمثل  

 أعماق إلى الوصول  ريتيسي على ساعد تقدما سريعا الاستكشاف تقنيات شهدت فقد متزايدة لتهديدات تتعرض وأصبحت

 مدرا ونشاطا شائعا أمرا املغمورة واملواقع الحطام بين العثور عليها يتم التي بالقطع إلاتجار وأصبح واستغللها البحار

 فقدان إلى ألاحيان من كثير في تؤدي قد التي والسرقة النهب أعمال من البحرية املواقع ألاثرية تشهده ملا إضافة لألرباح،

 لصالح باملياه املغمورة لاثار صون  أجل من قانونية وثيقة العتماد ملحة الحاجة كانت هنا ومن ثمينة، علمية وثقافية مواد

 .جمعاء البشرية

 الفترة باريس في اجتماعه فيخلل هذه الاتفاقية من  والثقافة والعلوم للتربية املتحدة ألامم ملنظمة العام املؤتمر لهذا أقر

 والتي 2001 نوفمبر من شهر الثاني اليوم في التي اعتمدت، والثلثين الحادية دورته في 2001 نوفمبر/ أكتوبر 01 من

أوت 20املؤرخ في   08/128الززارر بموجب  املرسوم  الررا  ي عليها حيث صادقت ، التصديقات من كبيربعدد  حظيت
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 في الثقافي الكارن بامليراث إعتنتالتي  1982 لسنة البحار قانون  اتفاقية الفضل إلىيعود ، هذه الاتفاقيةوقبل   . 1008

   التاريخ ولاثار للتح  حماية كفلتا اللتين 418و 202املادتين نص في وذلك البحار أعماق

 .2002 املادي غير التراث الثقافي اتفاقية حماية :2الفرع   

كفاءات أو تقنيات قارمة على  أو  أو مهارةمعرفة مجموعة معارف أو تصورات اجتماعية أو اللمادي يشمل التراث 

حومزها  شخص  ويتمثل  الدالالت الحقيقية  للرتباط  بالهوية   الثقافية مختل  ميادين التراث  الثقافي و التقاليد في  

  89/01من قانون  21الززارري بموجب املادة  املشرع أقره ما أو  مجموعة  أشخاص   وهو

 في اليونسكو مجهودات حيث ترتكز ،الدولي املجتمع قبل من دولي ولقد حظي هذا الشق من التراث الثقافي باهتمام 

 وإبداعه الاهتمام بتنميته ينبغي ثم ومن وصانعها، التنمية محور هو  أن الانسانوتؤكد على  وصوره أشكاله صيانته بشتى

 غير الثقافي التراث حماية اتفاقيةإبرام  تم الصدد هذا وفي.وتعزيزها إنسانيته وتأكيد به النهوض أساس هو إذ وملكاته،

 املنعقدة والثلثين الثانية دورته في لليونسكو العام املؤتمر إذ اعتمدها دولة، 50 من أكثر عليها صادقت والتي 2003 املادي

   2003 أكتوبر 17 في

 في تستهدف الاتفاقية فهذه ،ملادية باعتبارها  تراثا  مشتركااغير في حماية لاثار  كبير وبارمز بدور  هذه الاتفاقيةتقوم  

الثقافي لإلنسانية   التراث من جزء املعتبرة واملهارات واملعارف التعبير وأشكال والتصورات صون املمارسات ألاول  املقام

 وتهدف  هذه  الاتفاقية   وفقا  ملا  ورد  في  املادة  ألاولى  منها  إلى   تحقيق  مايلي:

 املادي  غير الثقافي صون التراث 

 املعنيين ولألفراد املعنية واملجموعات للزماعات يعود الذي املادي غير الثقافي التراث احترام. 

 املادي غير لاثار بأهمية والدولي والوطني املحلي الصعيد على التوعية 

 العاملي الثالث حول الاتجار غير املشروع بامللكية الثقافية املسروقة في وسط وشرق أوربا املؤتمر  :2الفرع

لدولي(    األانتروبول الزنائي ، اليونسكومنظمة ) أكد هذا املؤتمر على ضرورة التعاون بين التشريعات وألاجهزة املختصة 

ملحاربة  التهديد  املتزايد  للملكية  الثقافية  من  قبل  النشاط  الاجرامي ،حيث  تم  خلق  سوق  سوداء لسرقة  لاثار    

ملعاملت  من  خلل  املزادات  العالم في مجال  ا  ألاكبر فيألاوربي للفن    يعد السوق و  سميت  بالسوق  الدولي  للفن  

 فناملبيعات الخاصة بتجار  الو 

 النزاعات الدولية لحماية التراث الثقافي في حالة الحرب و  : الاتفاقيات2املطلب   

أشكاله  السيما  بفعل  تزايد  الحروب  والنزاعات  ى التراث الثقافي بشتى عناصره  و نظرا  للتهديدات  املتصاعدة عل

على املمتلكات    يس على  ألاموال  وألارواح بل  و والهزومات  الارهابية  التي  تشكل خطورة  لاملسلحة  والاحتلالت 

ية في  الحرب  لحماية  املمتلكات الثقاف Roerichظهر  ميثاق  ،في معظم  ألاحيان  مستهدفة  عمداالثقافية التي  تكون 
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( اتفاقية  الهاي  الخاصة  بحماية املمتلكات  4ع)الفر  4818اتفاقية  جني   لعام ثم عقدت  ،4825و السلم لعام 

 ( 2)الفرع  4888( والبروتوكول  الاضافي  امللحق  بها  لعام 1)الفرع  4851الثقافية  في حالة  النزاع  املسلح  

 .ناملتعلقة بحماية ضحايا املنازعات الدولية املسلحة وبروتوكوليها   الاضافيي 1747لسنة اتفاقية جنيف  :1الفرع  

  مليات النزاع املسلحمبدأ حماية لاثار أثناء  التي وضحتالقانونية   الدولية   من أهم النصوص  هذه الاتفاقيةتعد 

مير التدحماية  لاثار  من  املصادرة  و  لقد  أكدت  هذه   الاتفاقية   على  مباداالثانية و  بعد  انتهاء  الحرب  العاملية 

 ومتابعة  ومراقبة  املجرمين   ،القوانين هذه   املبادا  وإصدار الدول  باحترام،كما  ألزمت  

اك تنطبق في حالة الحرب املعلنة أو أي اشتبو  منها في وقت السلم،الثانية بموجب ما ورد في املادة  هذه الاتفاقيةتسري 

ا تنطبق كم  بحالة الحرب مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من ألاطراف السامية املتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها

هذه الاتفاقية أيضا في جميع حاالت الاحتلل الززئي أو الكلي إلقليم أحد ألاطراف السامية املتعاقدة حتى لو لم يواجه 

 هذا الاحتلل مقاومة مسلحة 

 واسع نطاق على عليها أو الاستيلء املمتلكات تدمير ومنها الزسيمة، املخالفات معاقبة ضرورة على جني  تنص اتفاقية

 وتعسفية  مشروعة غير وبطريقة الحربية الضرورات التبرره

من   52 أن املادةحيث نجد  ،العبادةأماكن قافية و ألاعيان الثحماية  فنصا على 4811لعام أما   البروتوكوالن 

 التالية:ضافي  إلى  اتفاقية جني   حظرت  بصورة  صريحة  وواضحة  ألاعمال  البروتوكول  ألاول  إلا 

  كل  تش أماكن العبادة التيأو الفنية العدارية املوجهة ضد لاثار التاريخية أو ألاعمال  من ألاعمالارتكاب أي

 التراث الثقافي أو الروحي  للشعوب 

  املجهود الحربي   في دعمهذه ألاعيان استخدام مثل  

  لهزمات الردعمحل ألاعيان اتخاذ مثل هذه  

 موجھة عداریة أعمال أیة ارتكاب "یحظر :جني  على مايلي الاضافي التفاقيةمن البروتوكول الثاني  42 تنص املادةما ك

 في واستخدامھا للشعوب، الروحي أو الثقافي التراث تشكل التي العبادة وأماكن الفنیة ألاعمال أو ،التاریخیة لاثار ضد

 املسلح النزاع حالة في الثقافیة ألاعیان الھاي املتعلقة بحمایة اتفاقیة بأحكام إلاخلل دون  وذلك، الحربي املجھود دعم

  4851مايو / آیار 14 في واملعقودة

 عليه تنص حسبما الدولي إلانساني، القانون  أحكام في حرب جريمة مسلح، نزاع سياق في الثقافية يعد املساس باملمتلكات

 الزسيمة الانتهاكات تعد :بالقول"4811 لعام جني  التفاقية ألاول  إلاضافي البروتوكول  من (85) املادة من الخامسة الفقرة

 املواثيق"  بتطبيق هذه إلاخلل عدم مع وذلك حرب جرارم بمثابة البروتوكول  ولهذا للتفاقيات،

 

 



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 62 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

 . 1724املسلح  املمتلكات في حالة النزاع الهاي لحمايةاتفاقية  :2الفرع  

 1949لسنة جني  اتفاقيات بموجب وخاصة عامة بحماية املسلحة النزاعات مزمن الثقافية حضيت املمتلكات

 (1042)قواسمية و حساني،   4851لسنة الهاي اتفاقية بموجب خاصة بحماية وكذا  ، 1977سن امللحقين وبروتوكوليها

في املؤتمر  املنعقد في  مدينة    4851ماي  41بتاريخ املسلحة واملعتمدة   النزاعات مزمن الثقافية املمتلكات بحماية املتعلقة

    الهاي بناء  على  دعوة من  حكومة  هولندا  لتنظيم  حماية  أكثر جدية  للتراث  الثقافي

، نجد أنها حددت املمتلكات  الثقافية 4851الهاي لحماية  املمتلكات في حالة النزاع  املسلح لسنة   اتفاقية وبالرجوع إلى

 : إلى ثلثة أصناف منها ألاولى املادة بحسب

التاريخية   أو  أو الفنية منها الشعوب الثقافي كاملباني املعمارية الكبرى لتراثألاهمية  الثابتةذات أو أ املمتلكات املنقولة

التح  و  بتجمعها قيمة  تاريخية أوفنية،وألاماكن ألاثرية، ومجموعات  املباني التي  تكتسب  ،الديني منها والدنيوي 

ية وكذلك املجموعات العلم ،الفنية واملخططوطات والكتب وألاشياء ألاخرى ذات القيمة الفنية أوالتاريخيةأو ألاثرية

 ومجموعات الكتب الهامةواملحفوظات ومنسوخات املمتلكات السابق ذكرها،

ب الكبرى تاح  ودور الكتكامل املخصصة بصفة رريسية وفعلية لحماية وعرض املمتلكات الثقافية املنقولةب املباني 

 " في حالة نزاع مسلح السابقة املنقولة املمتلكات الثقافيةاملحفوظات وكذلك املخابئ املعدة لوقاية ومخامزن 

ها اسم مراكز  عليالتي يطلق ة في الفقرتين أ وب و ج املراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من املمتلكات الثقافية املبين

 ة( لابنية  التذكاري

بالحماية، إال  أنهاحظرت  أي  شكل   جديرةثقافية و  أهمية ذات هذه املمتلكاتمن  معيار، يجعل املادة أيلم تذكر هذه 

ية  بحماية املمتلكات  الثقاف ألزمت  الدول  ألاطراف ثقافي  من سرقة ونهب وتهريب و من أشكال  الاعتداء على  التراث  ال

لوقايتها  إذا  كانت  متواجدة  على  أراضيها  من ألاضرار التي  قد  تنجم عن  نزاع  مسلح،وتحظر اتخاذ  التدابير  الكفيلة  و 

 استعمالها  ألغراض  تعرضها  للتدمير  أو  التل   في حالة نزاع  مسلح 

أراضيها  فوق  ئبأن تنش  ظروفها حسب على كل ألاطراف، الدول  تتعهد أن منها على املادة الثانيةفي    الاتفاقیة نفس نصت  

 منع وخاصة التراث الثقافي، حمایة لتأمين واللوارح اللمزمة القوانين مشروعات إعداد في للمساهمة أكثر، أو وطنیة  داررة

 مشروعة  غير بطرق  الهامة املمتلكات الثقافیة ملكیة ونقل تصدیر أو استيراد

  إجامزتها وضع  املخابئ  املخصصة  لحماية  لاثار  املنقولةمن  خلل   للتراث الثقافيقررت ذات الاتفاقية حماية خاصة 

املمتلكات  الثقافية  الثابتة ذات  ألاهمية  الكبرى  تحت الحماية  الخاصة  بالشروط  التالية  ومراكز  ألابنية  التذكارية و 

 وفقا  ملا  نصت  عليه  املادة  الرابعة  من  الاتفاقية  التي  تنص  على  ما  يلي:

"تتعهد ألاطراف السامية املتعاقدة باحترام املمتلكات الثقافية الكارنة سواء في أراضيها أو أراع ي ألاطراف السامية 

املتعاقدة ألاخرى، وذلك بامتناعها عن استعمال هذه املمتلكات أو الوسارل املخصصة لحمايتها أو ألاماكن املجاورة لها 
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 .تل  في حالة نزاع مسلح، وبامتناعها عن أي عمل عدائي إمزائهامباشرة ألغراض قد تعرضها للتدمير أو ال

 ةال يجومز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة ألاولى من هذه املادة إال في الحاالت التي تستلزمها الضرورات الحربي 

 .القهرية

عمال لكات الثقافية ووقايتها من هذه ألا تتعهد ألاطراف السامية املتعاقدة أيضا بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممت 

ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وباملثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه املمتلكات  كما تتعهد بعدم 

 الاستيلء على ممتلكات ثقافية منقولة كارنة في أراع ي أي طرف سام متعاقد آخر" 

ألاطراف املتعاقدة  تتعهد بأن  تتخذ  في  نطاق  تشريعاتها   الزنارية  أن لى إ ذات الاتفاقيةمن  19أشارت املادة كما  

كافة  الاجراءات  التي تكفل محاكمة  ألاشخاص  الذين  يخالفون أحكام  هذه  الاتفاقية أو  الذين  يأمرون بما  يخالفها 

 وتوقيع جزاءات  جنارئية أو  تأديبية  عليهم  مهما  كانت جنسيلتهم 

 1999 لعام الهاي  باتفاقيةامللحق  الثاني البروتوكول إلاضافي :2ع الفر   

نظاما  قانونيا  لقمع  الزرارم  الواقعة  على  املمتلكات  ، 4888لعام الهاي التفاقية الثاني إلاضافي البروتوكول  لقد أنشأ

املسلحة؛  لهذا  صادقت  عليه   النزاعات خلل الثقافية للممتلكات الحماية لتوفير حاليا ألاهم الوثيقة الثقافية ويعتبر

   1008أوت 20املؤرخ  في  08/129الدولة  الززاررية بموجب املرسوم  الررا  ي  رقم 

 لعام الهاي  التفاقية الثاني من البروتوكول إلاضافي45املادة حددت القضاریة، والوالیة الزناریة املسؤولیة وفي إطار

 التالي: النحو على انتهاكات خمسة في وحصريا الثقافية، املمتلكات ضد جسيمة تانتهاكا تشكل التي ألافعال  1999

 .بالهزوم معزمزة، بحماية مشمولة ثقافية ممتلكات استهداف -

 .العسكري  العمل دعم في املباشر، جوارها استعمال أو معزمزة، بحماية مشمولة ثقافية ممتلكات استخدام -

 .عليها الاستيلء أو البروتوكول، وهذا الاتفاقية بموجب محمية ثقافية بممتلكات النطاق واسع دمار إلحاق -

 .بالهزوم البروتوكول، وهذا الاتفاقية بموجب محمية ثقافية ممتلكات استهداف-

 .الاتفاقية بموجب محمية ثقافية ملمتلكات تخريب أو اختلس أو نهب أو سرقة ارتكاب-

و  الزسيمة أجرارم تتعلق باالنتهاكات الخطير ة على املمتلكات الثقافية إلى  الواقعةقسم الزرارم برتوكول هذا اليبدو أن   

وجرارم أخرى  أقل  خطورة  كما  ألزم  الدول  ألاطراف  باتخاذ  التدابير  اللمزمة إلدماجها  ضمن  قوانينها  املحلية 

 بوصفها  جرارم  جنارية  يتم  قمعها  بواسطة  العقوبات  امللرمة 

على  عاتق  تقع  التي من الالتزاماتجملة  ،منه 1وفقا ملا نصت عليه املادة  باتفاقية الهاي الثاني امللحقالبروتوكول  ر أق

الدول  املهاجمة أثناء  تنفيذ  عمليات عسكرية  ضد  دولة  أخرى   من  بين  هذه  الالتزامات التأكد والتحقق  من أن  

ت  من  أجل تجنب  املساس  اتخاذ  كل  الاحتياطا عليهاعقارية  و ست آثارا منقولة  أو ألاهداف  التي  تريد  مهاجمتها  لي
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ن  أي  قرار هزومي  قد  يتوقع  تسببه في  إلحاق  أضرار  عرضية مفرطة  بآثار  منقولة أو عقارية الامتناع  عبها و

 محمية  

 بعض كما وضح، منه الثانية املادة ذلك على نصت كما 1954 لسنة الهاي اتفاقية أحكام بعض البروتوكول  كمل لقد

الحماية  املضاعفة  للممتلكات  من أضاف نوع آخر الثقافية و  للممتلكات العامة الحماية حول  تتمحور  التي ألاخرى  ألاحكام

 تدابير إضافة بها التي يقصد  14 إلى 10 من املواد  فيla protection renforcée.  الثقافية  أطلق  عليها  الحماية  املعزمزة 

 على الخاصة الدولية اللزنة موافقة بعد املمتلكات الثقافية، على املحافظة تعزمز  ومادية إدارية قانونية، عسكرية،

 (489، صفحة 1001)الفتلوي و عماد،  معزمزة  حماية إعتبارها

الواردة  للستثناءات ذكره مع لذالك والاجراءات اللمزمة املعزمزة هذه الحمايةمنح  شروط بالتفصيلالبروتوكول ولقد بين 

  أطلق عليهإلى ما  استنادا املعزمزة الحماية وفقدان بتعليق النزاع املسلح أثناء الثقافية للممتلكات الدولية الحماية على

   الحماية هذه منح بشروط تخل التي ألامور  من وغيرها القهرية بالضرورة  العسكرية

فإن   ،باآلثار ضررايلحق الزماعات املسلحة لو قامت أثناء النزاع الداخلي بارتكاب ما من شأنه أن الاشارة إلى أن تجدر 

سيحاكم  أمام    القضاء  الزنائي  الوطني للدولة  املعنية و أمام  ناريا  عن  الفعل و مرتكب  الفعل سيعتبر  مسؤوال ج

  (1048)خالد،  دولتهالقضاء  الزنائي  الدولية  إذا  تعذر ت   مقاضاته  في 

 نساني إلا القانون  بموجبيعتبر  الالثقافية من خلل تدميرها الضرر الذي يلحق باملمتلكات  سبق إال أنعلى الرغم مما 

مما  يسمح   ،د  بالزرم  الناتج  عن الخطأ  والاهمال  غير  مقصودفل يعت ،تطلب العقاب  إال إذا كان  عمدياجريمة  ت

 (1044)خل ،  للمجرمين  التهرب من  مسؤولياتهم 

 الحماية الجنائية للتراث الثقافي   في إطار التشريع الجزائري  :2املبحث 

 الطرق  بشتى حمايتها على السهر يحتم الذي ألامر للشعوب، الحضاري  والسزل التاريخية الذاكرة ألاثرية املمتلكات تمثل

التصرفات لهذا  أنواع من نوع بأي فيها التصرف أو والضياع وإلاتلف والتشويه والتخريب التهريب من القانونية والوسارل

 موعة القواعدمجالززارري بحماية جنارية )املنقول في التشريع و مادي، الثابت لل املادي وا بشقيه التراث الثقافييحظى 

جرارية التي يتم  إعمالها  لوقاية شخص أو مال أو بوجه عام  مصلحة  معينة( إلا وانونية الزنارية املوضوعية الق

 التراث الثقافي(، قانون حماية 4طلبقانون العقوبات )امل ، تضمنهاالزوانبمتعددة  .(09، صفحة 1002)صالح، 

 ( 2به)املطلب وتجريم ألافعال املاسةالثقافي  ( وقوانين أخرى ذات الصلة بالتراث1)املطلب

 العقوبات.في قانون الثقافي الجرائم املاسة بالتراث  :1املطلب

اري  عبر  ألامة ورصيدها  الحضثقافة  الثقافي باعتبارهالتراث الاعتداء على ذهبت معظم التشريعات   املقارنة إلى تجريم 

من  قانون حماية  لاثار   10في  املادة الذي  قرر  مختل   ألامزمنة والحقب املتعاقبة عليها  ومنها  التشريع  املصري 

تطبيق  العقوبات الواردة بهذا  القانون  مع  عدم  الاخلل بعقوبة أشد  1040املعدل سنة  4892لسنة   441املصري 

خلل ما ورد من أحكام  من سلكه املشرع الززارري عقوبات أو  أي  قانون آخر  وهذا هو املسلك الذي نون  اليقررها  قا
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   14/09املعدل  واملتمم  بموجب ألامر  48222جوان  9املؤرخ  في  452-22قانون  العقوبات  الصادر بموجب   ألامر  في

الثقافي  في  العديد  من   نصوصه وسلط  العديد  من  العقوبات   حيث  جرم  العديد  من  ألافعال  املاسة  بالتراث ،

( 1السرقة  )الفرع( و 4كجريمة  التخريب والتشويه  والتدنيس )الفرع من أجل مكافحة  الزريمة املاسة  بالتراث  الثقافي 

 ( 2جريمة  النهب  و الاتلف   وتغيير املمتلك  الثقافي  )الفرع

  والتشويه والتدنيسب جريمة التخري :1الفرع   

 القسم  الرابع تدنيسه  بأي  شكل  من  ألاشكال فيأو تشويهه و  التراث الثقافي تخريب الززارري  العقوبات قانون  جرم

 سنوات خمس إلى شهرين من بالحبس يعاقب ": لاتي على التي  تنص  1مكرر   420من  خلل  نص  املادة     ،منه

 : تخريب أو تشويه أو هدم أو بإتلف عمدا قام كل من  دج 000 1إلى  500من  وبغرامة

 أومنصوبة مقامة و العمومية ألاماكن تزيين أو العمومية للمنفعة مخصصة أخرى  أشياء  أو لوحاتأو تماثيل  أو نصب -

 . منها ترخيص بواسطة أو العمومية السلطة من طرف

  " للزمهور  املفتوحة املباني في أو املتاح  في موضوعة فنية أشياء أية أو لوحات أو تماثيل أو نصب -

 كل دج  000 10دج إلى  000 5من   ةوبغرام سنوات 10 إلى سنة من بالحبس يعاقب "يلي:ما  5مكرر  420 وتضي  املادة

 الثورة أثناء إستعملت ملجيء  مغاراتو  تذكارية وألواح نصب إتلف أو تشويه أو تخريب أو بتدنيس قام عمدا من

 قام من كل العقوبة بنفس يعاقب . للثورة كرمومز  املصنفة ألاخرى  ألاماكن جميع  التعذيبو  إلاعتقال مراكزو  ية،التحرير 

 مفتوحة مؤسسة أية في أو في املتاح  محفوظة ،بالثورة متعلقة أشياء أو تاريخية وثارق إتلف أو بتر أو بتخريب عمدا

  " للزمهور 

 دج000 40 من بغرامة و سنوات عشر إلى سنوات خمس من بالحبس يعاقب :"يلي مافيها فورد 2 مكرر   160 أما املادة

 ". رفاتهم أو الشهداء مقابر حرق  أو إتلف أو تشويه أو تخريب أو بتدنيس عمدا قام من دج كل000 50 إلى

بإحدى  أو000 1إلى  000 4من وبغرامة سنتين إلى أشهر ستة من بالحبس ما يلي: "يعاقبفتنص على 1 مكرر  160 أما املادة

القانون  بموجب املنشأة املميزة العلمات أو ألاوسمة تخريب أو بإتلف وعلنية عمدا قام من كل فقط، العقوبتين هاتين

  " التحريرية بالثورة واملرتبطة

 جريمة السرقة  :2الفرع  

النص  على  مايلي:"كل  من  فيها قانون العقوبات التي ورد من  250ة على عنصر الاختلس وفقا لنص املادة تقوم السرق

إلى  000 400إلى خمس سنوات وبغرامة من ئا غير  مملوك له  يعد سارقا   ويعاقب بالحبس من سنة اختلس  شي

 دج"   000 500

 علمه سواء أقام  الزاني الاختلس وفقا للنظرة  التقليدية  على   أنه  انتزاع مال الغير  قسرا من   دون  رضاه أو يعرف 

   )عثماني( بانتزاعه من صاحبه أم  سلك  في ذلك طريقا آخر
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نجد  من  التشريعات  من  اكتفى بقمع  جريمة سرقة التراث   الثقافي  ضمن  القواعد  العامة  املقررة في قانون  

، بموجب  ما  حيث  جرم  ذلك  (425، صفحة 1042)كريم،  الززارري   العقوبات  وهو  املنحى  الذي  أخذ  به  املشرع

إلى 000 100بغرامة  من  سنوات و   40إلى  1قب  بالحبس من على  كما يلي: "يعا 4مكرر   250ورد  في نص  املادة 

قول  محمي أو  معرف "  إال أنه  تساهل  نوعا  من   في  دج كل  من  سرق أو حاول سرقة  ممتلك  ثقافي من 000 000 4

حيث  وقع  هذا   ، مقارنة  مع  املشرع  املصري   مثل السرقة  املاسة بالتراث  الثقافيالعقوبة  على  جريمة   توقيع

ن زذلك عقوبة  الس أو  اشترك في شيئ  من جزءا   من  أثر  مملوك  للدولة  مرتكب سرقة أو  اخفاء  أثرا أو ألاخير  على 

ال  تزيد عن    تقل  عن  ثلثة آالف  جنيه و ال تزيد على  سبع  سنوات  و بغرامة  ال سنوات و  5ملدة  ال  تقل  عن 

يارات  املستخدمة  السثر وألاجهزة  وألادوات  ولاالت  و كما يحكم في  هذه  الحالة بمصادرة  ألال   جنيه خمسين أ

 من  قانون  لاثار  املصري   11املادة  وفقا  لنص  في  الزريمة  

العقوبة إذا وقعت  في إطار  لاثار  ظرفا  مشددا  فقد شدد  في   جريمة  سرقة  ميةجعل   املشرع تورط  جماعة  اجرا

عابرة  للحدود  أي   جريمة  ذات  طبيعة  يجعلها  جرامية  و إمنظم حيث  يرتكبها  أكثر  من  شخص  أو  جماعة  

ضمن  الزريمة  املنظمة وفقا  ملا  نصت  عليه اتفاقية ألامم  املتحدة ملكافحة  الزريمة  املنظمة عبر وطنية     يدرجها

من    1مكرر  250 ذلك  بموجب  ما  ورد  في   املادة   01/55التي صادقت  الززارر  عليها  بموجب املرسوم  الررا  ي 

،   املعدل  لقانون  1008فبراير  سنة   15املؤرخ  في  08/04ون   رقم التي أضيفت  بموجب  القانقانون  العقوبات  و 

خمس عشرة سنة وبغرامة من  يعاقب بالحبس  من  خمس  سنوات إلىيلي: "ما  حيث  نصت على  ،العقوبات

لظروف  أعله   متى  توافرت أحد  ا 4مكرر  250دج على الزرارم  املنصوص  عليها  في  املادة  000 500 4إلى 000 500

 لاتية :

  سهلت وظيفة  الفاعل  ارتكاب  الزريمة،إذا 

 ،إذا  ارتكبت  الزريمة  أكثر  من  شخص 

 الزريمة مع حمل السلح  أو التهديد   باستعماله إذا ارتكبت 

  طرف جماعة  إجرامية منظمة أو  كانت   ذات  طابع  عابر  للحدود  الوطنية"  الزريمة منارتكبت إذا 

خفاء  ألاشياء  املختلسة  أو  املبددة أو  املتحصل  عليها  من جناية  أو  جنحة في  مجموعها أو  في  جزء  إجرم  كما 

يجومز أن تجاومز  دج و 000 10إلى 500ثر وبغرامة من ة إلى خمس  سنوات على  ألاكمنها  وعاقب  عليها  بالحبس  من سن

 من  قانون  العقوبات  291املخفاة  طبقا  للمادة    دج حتى  تصل  إلى  ضع  قيمة  ألاشياء 000 10الغرامة 

طاع  الثقافة وموظفي  املتاح  موظفي  قبسبب  إهمال من  عمال  و  على  املمتلك  الثقافيقد   تقع  جريمة  السرقة    

 ملثل العقوبات قانون  ،  لهذا  تنبه  املشرع فيعهدتهم  رعاية  هذا  املمتلك الحظارر  الثقافية  الذين وضعت  تحت و 

 ضياع أو تل  أو اختلس أو سرقة في تسبب بإهماله إن مكرر 448 املادة بمقتض ى العمومي املوظ  لهذا  ألامر  فأدان 

 سواء يده تحت وضعت منقولة أموال أو عقود أو أو سندات وثارق أو مقامها تقوم أشياء أو خاصة أو عمومية أموال



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 67 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

دج إلى 000 50غرامة من بمن  ستة أشهر إلى ثلث سنوات  و بسببها  وقرر  لذلك  عقوبة  الحبس   أو وظيفته بمقتض ى

 دج000 100

 وتغيير املمتلك  الثقافيالاتالف  : جريمة  النهب  و2الفرع  

القيم  أو   وإتلف كنهب  قانون  العقوبات  اعتداءات أخرى  قد  تلحق  بالتراث   الثقافي خلل جرم   املشرع من 

  .املنقولة املمتلكات  من ألاثرية املنقوالت على  اعتبار  أن منه     144املمتلكات  املنقولة   بموجب  املادة 

 زماعات  املحلية فقد جرم  املشرععقاريا   للدولة  أو  ألحدى  ال منقوال أوماال املمتلكات الثقافية أيضا تشكل ولكون 

لثقافية  اينقص  من  قيمتها  ألاثرية  و   ا  الخارجي  بالرسم والكتابة  ووضع  علمات  عليها ممافعل  تغيير شكلها ومظهره

لك  بغرامة  من وعاقب  على ذلدولة أو  الزماعات  املحلية (  بأي طريقة  كانت  وبغير إذن  من  السلطات  الادارية )ل

من  قانون    150يام  على  ألاكثر   بموجب  املادة يجومز  العقاب أيضا  بالحبس  ملدة عشرة أدج و  500إلى  400

 العقوبات  

عقار  مملوك  للغير  في  باب التعدي  على  ألاملك  أجل انتزاع التدليس والحيل من طرق  املشرع استعمالجرم كما 

ي  فمن  التراث  الثقاالعقارية وباعتبار  التراث  الثقافي  جزء  من  هذه  ألاخيرة بل أكثر  من ذلك  يشكل جزء كبير  

التي  نصت  على عقوبة    292ثقافية عالية   فينطبق  عليها  ماجاء  من أحكام  في  املادة عقارات ذات قيمة  تاريخية  و 

غير وذلك  دج لكل  من  انتزع عقارا  مملوكا لل000 10إلى 000 1الحبس  من  سنة  إلى خمس  سنوات والغرامة  من 

  خلسة أو بطرق التدليس

 .70/04قافي ثفي القانون املتعلق بحماية التراث ال: الجرائم املاسة بالتراث الثقافي 2املطلب

والعقارية    املنقولة، اللماديةقافي  بشتى  عناصره  املادية  و قررر املشرع  حماية  جنارية لكل فعل  يمس  بالتراث  الث     

منه  وتتمثل  في  جرارم   تتعلق   405إلى املادة   84من  املادة  89/01ونظمها من خلل  الباب  الثامن  من القانون 

(  4)الفرع بيع   وتهديم    باملساس  بالتراث  الثقافي  ذاته  بصورة  مباشرة من  خلل  مايعتريه  من نهب اتلف أو  تخريب

 ألحكام  نص عليها  قانون عينين أشخاص  معدم احترام وجرارم  تتعلق  باملساس  به  بطريقة  غير مباشرة   عن  طريق 

 ( 1)الفرعحماية  التراث  الثقافي

   جرائم  املساس  بالتراث  الثقافي   مباشرة :1الفرع 

 جريمة  الاتالف والتشويه  العمدي  أوال:

و  أ يلحق باملمتلكات الثقافية املنقولة أو العقارية املقترحة  للتصني كل تل  أوتشويه عمدي جرم املشرع الززارري 

من    82املصنفة  أو املسزلة في  قارمة  الزرد  الاضافي،دون  املساس بأي  تعويض عن  الضرر   بموجب  نص  املادة 

دجإلى 000 10( سنوات وبغرامة مالية من 5( إلى خمس)1وقرر  عقوبة  ذلك بالحبس مدة سنتين)   89/01قانون 

 أو  يدمر أو  يشوه عمدا أشياء مكتشفة أثناء  أبحاث أثرية  دج تطبق  العقوبة نفسها  على كل من  يتل  000 100
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من  خلل  استقراء  املادة  السابقة  الذكر ،يتضح  أن  الركن  املادي  للزريمة  أي  السلوك  الذي  يرتكبه الزاني  

املعنوي أي  القصد  هو  الاتلف  والتشويه العمدي الذي  يشكل  إحدى  الصور  املنصوص  عليها  قانونا أما  الركن  

الزنائي وهو العلم بعدم  شرعية  الفعل والارادة لاثمة  ألرتكابه فيتمثل في  التشويه  بصورة  عمدية  أي أن  التشويه  

 غير  العمدي   اليعاقب  عليه   

لتشويه  هل  هو  التشويه  العمدي   من  دون  أن  يحدد حزم  هذا  الاتلف وان  املشرع  جرم  فعل  الاتلف  و يبدو أ

 ،لتعويض املالي دليل  على التشديداتلف  وتشويه جزئي  أم كلي  للممتلك  الثقافي  كما أن  الزمع  بين الحبس وا

يشترط في  الاتلف  ولم (1001)أحمد،  حيث لم  يترك  املشرع للقاع ي  الحكم بأحدهما فقط ألغراض تحقيق  الردع

    يحدث  ضررا جسيما باملمتلك  ألاثري  أن 

بل  تعدت  هذه  الحماية  لتشمل ، يقصر املشرع  محل التجريم  على  املمتلكات   الثقافية   املنقولة  أو  العقاريةلم 

 ال  نرى أن العقوبة املقررة  على  هذا  الفعل  الخطير  ضئيلةاء أثناء  ألابحاث ألاثرية  إال أننا ما  يكتش   من أشي

تتلءم  مع  حزم وخطورة  الفعل  املرتكب ألن ضياع  جزء  من  التراث  الثقافي يعني  ضياع جزء  من  هوية  املجتمع 

 التي يتم لاثار أو) مسزلة أو مصنفة، للتصني  مقترحة (فقط املحمية لاثار تخص العقوبة أنيلحظ و ثقافته   كما 

 في املحمية لاثار غير أو للخواص اململوكة لاثار مصير عن التساؤل  يطرح وبالتالي .الدولة إلى تؤول ملكيتها ألن، اكتشافها

 (1010)صولة،  عليها الاعتداء حالة

همال   الا فل  يكفي الخطأ أو   ،أن  يتوفر  فيها  القصد  الزنائيإن جريمة الاتلف من  الزرارم  العمدية  التي  البد   من 

  إلى أن املشرع  املصري  كان  تجدر الاشارة. كان  جسيما بل  على   الزاني  أن  يكون  عاملا بالصفة  ألاثرية  للش يء لوو 

أكثر  تشددا من  املشرع  الززارري،حيث وقع  عقوبة حتى  على  الاتلف  غير  العمدي   بالحبس ملدة  ال تزيد عن  سنة  

 أل  وخمسين  أل  جنيه وغرامة  تتراوح بين  

 

  مسبقترخيص دون من ف في التراث الثقافي ثانيا: التصر 

،كل  تصرف في ممتلك ثقافي  عقاري أو منقول مصن  أو 89/01من قانون   81الززارري  طبقا  للمادة  املشرعجرم   

مسزل في قارمة الزرد الاضافي دون ترخيص مسبق،ويترتب على ذلك إلغاء  عقد التصرف دون املساس  بالتعويضات  

 عن  ألاضرار 

ة  على  التراث  الثقافي  إلى الترخيص املسبق  من الومزارة من  ألافعال  الواردا   اخضاع جملةكما عمد املشرع إلى 

 املكلفة بالثقافة  ووتتمثل  فيما  يلي:

والتهيئة املراد القيام بها  على املعالم  التاريخية  املقترحة  والاضافة والتغيير كل أشغال الحفظ والترميم والتصليح -

 نطقة  املحمية للتصني  أو املصنفة  أو  العقارات  املوجودة في  امل
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رب أو أنابيب الغامز  وياه  الشلهاتفية  الهوارية أو  الزوفية و الشبكات الكهربارية واكتركيب  املنشآت القاعديةأشغال -

 قنوات  التطهير 

 ألاشغال  التي  من شأنها تشكيل  اعتداءا بصريا  يلحق ضررا  بالزانب  املعماري  للمعلم  -

 أشغال  كبرى  عمومية أو  خاصة  إنشاء  مصانع أو  القيام ب-

 أشغال  قطع  ألاشزار أو غرسها إذا  كان  من  شأنها  الاضرار باملظهر الخارجي   للمعلم  -

إن  مباشرة  أي  عمل  من  أعمال   الاصلح  ملمتلكات   الثقافية  العقارية  املقترحة  للتصني   أو املصنفةأو للعقارات 

أو  ترميمها أو إضافة إليها أو  استصلحها أو  اعادة  تشكيلها أو هدمها   ،أو  إعادة تأهيلها، حميةاملشمولة في  املنطقة  امل

كما  ، عن ألاضرار يضات دج دون  املساس  بالتعو 000 40دج إلى 000 1يعرض  مرتكبها  لعقوبة  تتمثل  في  غرامة من 

ومشمولة تقع في   في عقارات  مصنفة أو  غير  مصنفةتطبق  نفس  العقوبة  على  كل  من  يباشر أشغاال  مماثلة  

   89/01من  قانون   88محفوظة طبقا  ملا  ورد  في  املادة محيط  قطاعات  

قد  تؤدي  إلى  تلشيه  وتدهوره بدل  الحفاظ  عليه  إذا كانت  غير  و من ألاعمال املاسة  بالتراث  الثقافي  يعد الترميم  

إال أن  العقوبة  املقررة  لهذا  الزرم ضئيلة  جدا   ال  تتناسب   مع  حزم  ألاخطار  املتأتية قارمة  على  أسس علمية 

 عن  هذه  العملية 

 أو  استعمال ممتلك  ثقافي  عقاري بطريقة  غير  قانونية . شغل ثالثا:

الثقافي  العقاري  املصن  شغل أو استعمال املمتلك  89/01من قانون   15طبقا  للمادة املشرع  الززارري  أخضع    

إلى ضرورة  التقيد بما ورد من ارتفاقات  في  الترخيص املسبق الصادر عن  الومزير  املكل  بالثقافة املحدد  للواجبات  

التي  تتلءم  مع  متطلبات املحافظة عليه كما  أوجب  الامتثال للرتفاقات  املذكورة في  قرار  التصني  واملتعلقة 

  العودة  إلى  استعماله  أو    ار  أو  استعمالهبشغل   العق

من  89املصن  بموجب املادة الثقافي العقاري للمتلك قانوني الغير الاستعمال وجرم كل فعل ماس بهذا الشغل و 

دج  دون  املساس  بالتعويض عن  000 40دج إلى 000 1على  عقوبة  الغرامة  املالية  قدرها التي نصت  89/01قانون 

 الضرر 

إقامة و ،منشآت قاعديةوسينمائية أوالقيام بأشغال رابعا: الاشهار وتنظيم حفالت وأخذ صور ومشاهد فوتغرافية 

 املمتلكات  الثقافية أو تشجير   على  ، أو خاصةمية عمو كبرى أو أشغال  مصانع

منه   وضع  الالفتات  واللوحات الاشهارية أو إلصاقها  على  املعالم  التاريخية  املصنفة    11املادة   املشرع بموجبحظر 

مشاهد و ومزارة  املكلفة  بالثقافة  كما جرم تنظيم حفلت وأخذ صور أو  املقترح  تصنيفها  إال  بترخيص  من  مصالح  ال

ر  أو  تشزي ،عمومية  أو خاصةكبرى  أو أشغال إقامة مصانعو  ة،والقيام بأشغال منشآت قاعديوسينمارية أ فوتغرافية

  دج000 40دج إلى 000 1مالية من أو  قطع أشزار إذا  كانت  على  ممتلك  ثقافي  وقرر  عقوبة  ذلك بغرامة  
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  ممتلكات ثقافيةتصدير واستيراد  خامسا:

املمتلكات الثقافية  املنقولة  املحمية انطلقا  من  التراب  تصدير    89/01من قانون   24حظر  املشرع   وفقل  للمادة 

ي  ركة في  البحث  في نطاق عالمالوطني  مع  امكانية  تصديرها في  إطار  املبادالت الثقافية أو  العلمية أو قصد  املشا

 . وحده  املؤهل قانونا  للترخيص  بالتصدير  و الومزير املكل   بالثقافة  هو 

ي مسزل أو غير مسزل  ف ،ثقافيا منقوال مصنفا أو غير مصن مع  تعريض كل  من  يصدر بصورة غير قانونية ممتلكا 

في س من ثلث سنوات إلى خمس سنوات وللحبدج و 000 500دج إلى000 100لية من قارمة  الزرد  الاضافي  لغرامة ما

  89/01من قانون   401ادة حالة  العود  تضاع   العقوبة طبقا  ملا  ورد  في   امل

باستيراد  ممتلكا  ثقافيا  منقوال  يعترف  بقيمته يقوم من نفسها كل  يتعرض للعقوبة  401املادة من  1ووفقا   للفقرة  

 .التاريخية أو الفنية أو  ألاثرية  في بلده  ألاصلي بصورة  غير  قانونية

 خفاء  ممتلكات  ثقافيةإسادسا: بيع  و 

مكتشفة  بالصدفة  أو  أثناء  القيام  ،ملتأتية  من عمليات حفر أو تنقيبإخفاء   ألاشياء  اعمليات  بيع و جرم  املشرع  

ث  الترااية  ، أو  من  أبحاث  تحت  مياه  البحر   إال  أنه   لم يلتزم  بما  ورد في  اتفاقية حمثرية  مرخص بهابأبحاث  أ

في قارمة  الزرد  الاضافي  وكذلك  العناصر   مسزلة أو  ثقافية مصنفةتلكات ممخفاء إو بيع وكذا جرم  .املغمور باملياه

املعمارية املتأتية من تقطيع  ممتلك  ثقافي  عقاري أو  عقاري  بالتخصيص أو  من  تجزرته ورتب  على  ذلك عقوبة  

حدى العقوبتين فقط  دج أو  بإ000 100دجإلى 000 400الحبس من  سنتين إلى  خمس سنوات و بغرامة  مالية من 

 89/0من قانون   85لنص  املادة  دون  املساس بأي  تعويضات عن  ألاضرار  وفقا 

 من دون رخصةالثقافي بالتراث ة لها صلة علمينشر أعمال  سابعا:

  كل مندج 000 400دج إلى 000 50من  مالية تتراوحعقوبة بغرامة  89/01من قانون  402 املادة بموجباملشرع قرر 

ينشر  في التراب  الوطني أو  خارجه أعماال ذات صبغة  علمية يكون  موضوعها وثارق  غير مطبوعة محفوظة في  الززارر  

مكانية  مصادرة  العمل  املنشور من  قبل  إمع   ،خيص من الومزير  املكل   بالثقافةوتخص التراث  الثقافي دون  تر 

 الزهة   القضارية 

 الثقافي عن طريق أشخاص معينين.مخالفة التشريع املتعلق بالتراث ب: جرائم املساس 2الفرع

 الخروج يكون  التي قيودها و ضوابطها لها ووضع بالتراث الثقافي املتعلقة لألنشطة القانوني إلاطار 89/01القانون  حدد

ألاشخاص   قبل بعض املعمول به من  التنظيم بمخالفة املتعلقة الزرارم تتمثل  الزنارية للمسؤولية موجبا عنها أحيانا

  بل    املوظفين  في  املتاح   والحظارر  الثقافيةالتنقيب  أو  من  قكمن  يقوم  بالبحث  و 
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 للعقار أعوان الفن املؤهلين خصيصازيارات  أوال: اعتراض

املحدد  لكيفيات  1001يوليو41املؤرخ  في   01/111التنفيذي  رقم في   املرسوم التنظيم املتمثل من خلل أكد املشرع 

ممارسة  رجال  الفن  الحق  في  تفقد  املمتلكات  الثقافية  املنقولة  املصنفة و  التحري  بشأنها أن  املمتلكات  الثقافية  

قبل  رجال  الفن  الذين   الصيانة  منالسنة  ملراقبة  حالة  الحفظ  و تكون  محل  تفقد  منتظم  مرتين خلل  

سون  املعماريون،مؤرخو  الفن  املتاح  الوطنية،املهندي محافظوا  املواقع  ألاثرية  و حددهم  هذا  النص  حصريا ف

 .ألاثريون و

ملستأجر أو  أي شاغل  آخر  حسن  النية املالك أو اعتراض  89/01من قانون  401وعليه جرم املشرع بموجب   املادة 

ملمتلك ثقافي  عقاري  مصن  أو  مسزل في قارمة  الزرد  الاضافي و  الفن  املؤهلين  خصيصا للعقار   رجال عن  مزيارة

العقارات  املشمولة  في قطاع  ية املمتلك  الثقافي  املصن   و كذا  أو  مزيارتهم  للعقارات  املشمولة في  منطقة حما

 في  حالة  العود  تضاع   العقوبة دج و000 1لى دج إ000 4الية  من محفوظ  وذلك  بتقرير   عقوبة  م

املمتلكات  الثقافية أو  جعلهم في  وضع  يتعذر  عليهم فيه  أداء   املكلفين بحمايةعمل   ألاعوان   أما بخصوص عرقلة 

  89/01من  قانون  82مهامهم ،فقد  أحال   املشرع  على  قانون  العقوبات   بموجب   املادة 

، حيث     الدولة املوظفين ومؤسسات على والتعدي تناول  قانون  العقوبات ذلك في  القسم ألاول تحت عنوان إلاهانة  

دج 000 500إلى دج 1.000 من وبغرامة (2 ) سنتين إلى (2 ) شهرين من بالحبس منه على مايلي: " يعاقب 411نصت للمادة 

 العمومية رجال القوة أحد أو قاردا أو عموميا ضابطا أو موظفا أو قاضيا أهان من فقط كل  العقوبتين هاتين بإحدى أو

 أو وظارفهم أثناء تأدية العلنيين غير الرسم أو بالكتابة أو إليهم ش يء أي تسليم أو بإرسال أو التهديد أو إلاشارة أو بالقول 

  .لسلطتهم الواجب باالحترام أو باعتبارهم أو بشرفهم املساس بقصد وذلك تأديتها بمناسبة

 جلسة وقعت في قد أآثر أو محل  عضو أو قاض إلى املوجهة إلاهانة كانت إذا سنتين إلى سنة من الحبس العقوبة وتكون 

 فيه حددت التي بالشروط ويعلق الحكم ينشر بأن يأمر أن الحاالت جميع في للقضاء ويجومز  .قضائي مجلس أو محكمة

 أعله"  املبينة للغرامة ألاقص ى الحد املصاري  هذه تتجاومز  أن دون  املحكوم عليه نفقة على

 ممتلك  ثقافي  عن اختفاءلتبليغ اعدم  ثانيا:

حارس أو  مؤتمن  على  ملمتلك ثقافي  منقول  مصن   على كل  89/01القانون من  404أوجب املشرع   بموجب املادة   

ساعة  من اختفاره  وفي حالة  عدم    11اختفاء  املمتلك  خلل أو  مسزل  في قارمة  الزرد  الاضافي  التبليغ   عن  

أو  دج 000 100دج إلى 000 400بغرامة  مالية من أشهر  إلى  سنتين  و  2من ستة   قيامه  بذلك   يعاقب  بالحبس

  دمضاعفة العقوبة في حالة العو بإحدى  العقوبتين فقط    مع 
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  حاث ألاثريةألابترخيص للقيام على  عدم الحصول  ثالثا:

فتها  ا،  بغية اضروفةألبحاث  علمية   من خلل  التنقيب  والبحث عن  لاثار   الغير مع مسرحا التراث الثقافيقد يكون 

على  سبيل  الحصر  صور من هذه ألابحاث   وحددها  حصر املشرعالثقافي ألي  أمة  التارخي  و إلى الرصيد  الزماعي  و 

 التي  نصت  على أن  أشغال  البحث تستند  على  ما يلي:  89/01من قانون   1الفقرة    10في   املادة 

  محددة سواء كانت طبيعية برية أو  طردة في مستوى مساحة معينة أو منطقةامل البحثأعمال التنقيب و 

  تحتمارية

  أو  استقصاءات برية  أو تحتمارية حفريات 

  على  املعالم،أبحاث أثرية 

  عات  متحفية تح   ومجمو 

رع  ،   اشترط  املشألابحاث   ألاثريةمن  تغيير  وتحوير   لطبيعة املمتلك  الثقافي تحدثه  هذه قد ما إلى بالنظر و  

املؤهل  من  الومزير  املكل   بالثقافة   ضرورة  الحصول  على   ترخيص   89/01من قانون   14في املادة  الززارري  

باستكشافات  الحفر  أو  التنقيب وغير ذلك  من  أنماط  ألابحاث  ألاثرية  سواء  كانت على الوحيد  قانونا بأن  يأمر  

 ة الثقافية   العقارية  املحمي  أراض خاصة  أو  عمومية أو  في  املياه  الداخلية  أو  الاقليمية  الوطنية أو  في  املمتلكات

طلب  الحصول  على رخصة  البحث  إلى   ومزير  الثقافة ويبين فيه  املكان أو  املنطقة اللذين ستجرى  فيهما  يرسل  

لقرار يبلغ  اوكذا  الهدف  العلمي  املنشود  و ألابحاث و الطبيعة  القانونية  للمكان ومدة  ألاشغال  املزمع  القيام  بها 

إذا  كانت  ألابحاث و  89/01من  قانون  11املادة  استلم  الطلب  بموجب نص إلى  املعني خلل  الشهرين اللذين يعقبان

ن  مالكها   يجب  على  صاحب  الطلب أن  يلتمس   املوافقة  املسبقة  م ،ري على  أرض  يملكها أحد  الخواصستج

دج 000 40بين  يتراوح  مبلغها ألابحاث من دون  رخصة   يتعرض  مرتكبها  لعقوبة بغرامة  مالية  هذه وفي حالة   مباشرة 

   89/01من قانون   81بالحبس  من سنة إلى ثلث سنوات وفقا  ملا  نصت  عليه  املادة دج  و 000 400إلى 

  ثريةألاصريح باملكتشفات عدم الت رابعا:

ية صدفة  أي  فجارأكد  املشرع  الززارري  على   ضرورة  التصريح  باملكتشفات  ألاثرية   سواء   كانت  نتيجة اللقد 

يلي: "يتعين  على كل  من  من  نفس  القانون على  ما  11، حيث نصت املادة نت  بمناسبة  ألابحاث  ألاثريةأو كا

يكتش  ممتلكات  ثقافية أثناء قيامه بأشغال  مرخص بها ،أو بطريقة  الصدفة،أن  يصرح  بمكتشفاته  للسلطات   

نص  املادة السياق  ت نفسرة  املكلفة بالثقافة  فورا  في تخبر بها  مصالح الومزا املحلية املختصة التي يجب عليها أن 

على  مايلي: "يتعين  على كل  من  يكتش  ممتلكات ثقافية  في  املياه  الداخلية أو  الاقليمية  89/01من  القانون  19

 الوطنية أن  يصرح بمكتشفاته"  
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الحفر و   شاف والتنقيبللممتلكات   الثقافية بمناسبة  أعمال  الاستك التصريح  الفوري بكل اكتشاف   أوجب املشرع

بالثقافة الذي  يتولى تسزيلها  أو  أي  نمط آخر  من  أنماط البحث  ألاثري املرخص بها إلى  ممثل الومزارة املكلفة 

   89/01من  قانون   1/الفقرة  12اتخاذ  التدابير  اللمزمة  لحفظها  ذلك  بموجب  املادة و 

باألشياء املكتشفة  أثناء ألابحاث  ألاثرية املرخص  بها وعدم  تسليمها  للدولة  و   باملكتشفات الفجاريةالتصريح إن عدم 

  81التي  حددتها   املادة للقيام ألابحاث  ألاثرية  و  عدم  الحصول  على  ترخيص  -يرتب  نفس  العقوبة  املوقعة  على 

 أعله املذكورة     89/01من قاون 

 الصلة  بالتراث  الثقافياملاسة بالتراث الثقافي في القوانين ذات الجرائم  :2املطلب  

املمتلكات  العقوبات  في  تجريم بعض  ألافعال  الواردة  على  قانون و  89/01القانون تشترك مع  القوانين التيمن بين 

(  قانون  مكافحة  التهريب 4املؤل  والحقوق  املجاورة)الفرعاملنقولة  نذكر قانون  حماية حقوق  الثقافية  العقارية و 

 ( 2(وقانون  الزمارك)الفرع1)الفرع

   قانون حماية حقوق املؤلف والحقوق  املجاورةفي الجرائم الواردة  :1الفرع

حماية  مصنفات  على  املتعلق  بحقوق  املؤل   والحقوق  املجاورة، 1002يوليو  48املؤرخ  في   02/05ألامر رقم نص 

جاورة الحقوق  امللديوان  الوطني لحقوق  املؤل   و التراث  الثقافي التقليدي  في الباب  الخامس منه  التي  يتوالها ا

،فاستغلل مصنفات  امللك  العام ومصنفات التراث  الثقافي  التقليدي يخضع  للترخيص  من قبل   428طبقا  للمادة 

  02/05من  ألامر   410ة هذا  الديوان  طبقا  للماد

ألاكر   على  أنه  يعد  مرتكبا  لزنحة  التقليد  كل  من  يقوم  بالكش  غير  املشروع   من نفس 454نصت املادة لقد و 

أو  يستنسخ مصن  أو  أداء بأي  أسلوب  من  ،مصن  أو  أداء  لفنان مؤدأو عامزفللمصن   أو  املساس بسلمة 

يصدر أو  نسخ  مقلدة  من  مصن  أو أداء  أو  يبيع نسخ  مقلدة لدة،أو  يستورد  أو شكل  نسخ  مقألاسايب  في 

 ملصن  أو  أداء أو  يقوم بتأجير  أو وضع  رهن التداول  لنسخ  مقلدة ملصن  أو  أداء 

علني ألاداء  اليبلغ  املصن  أو  ألاداء عن طريق  التمثيل أو  و  الحقوق املحمية بموجب هذا القانون  من ينتهكوكذا كل 

أو  التومزيع بواسطة  الكبل أو بأية  وسيلة  نقل أخرى ألشارات تحمل   أو البث  الاذاعي السمعي أو  السمعي  البصري،

  02/05من  ألامر   451معالزة معلوماتية طبقا للمادة ورا  أو أصواتا أو  بأي منظومة  أصواتاأو ص

دج إلى   مليون 000 500دينار   مارة أل سنوات وبغرامة من خمس 2أشهر إلى 2من بالحبس  هذه ألاعمالو يعاقب على 

 452في  حالة  العود  تضاع   العقوبة  طبقا  للمادة النشر في  الززارر أو خارجها  ودج سواء تمت  عملية   000 400

 من  نفس القانون 

ة  ال  تتعدى ستة  أشهر للمؤسسة   التي  يستغلها  الغلق  املؤقت مدتقرر املختصة أن كما يمكن للزهة   القضارية 

 املقلد أو شريكه أو  أن تقرر  الغلق  النهائي عند الاقتضاء  
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 مكافحة التهريب.قانون  : الجرائم الواردة في2الفرع 

  41/01رقم من القانون  211للمادة الزمارك   طبقا استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب  يقصد بالتهريب  

،  وهو  املتضمن  قانون  الزمارك 4818يو يول 14املؤرخ في   18/01املتمم  لقانون املعدل  و  1041فبراير  42خ  في املؤر 

أيضا ادخال  البضائع إلى  البلد أو  اخراجها منها  بصورة مخالفة  للتشريعات  املعمول  بها ودون  تسديد  الرسوم  

 الزمركية   

   لهذا  فقد جرم  املشرع  الززارري  (1049)غانم،  والقومية الوطنية الهوية مكونات ألهم تهريبا يعد تهريب لاثار إن

املتعلق بمكافحة   1005أوت 12املؤرخ في  05/02من ألامر   40التح   الفنية  بموجب املادة تهريب املمتلكات  ألاثرية  و 

يعاقب على تهريب   املحروقات  أو  الوقود أو  الحبوب  أو  الدقيق أو  املواد  املطحونة  على ما يلي:"لتهريب ،  التي تنص ا

املماثلة أو  املواد  الغذارية أو  املاشية أو  منتجات البحرأو الكحول أو  التبغ أو  املواد الصيدالنية أو ألاسمدة  التجارية 

سنوات خمس 5ة  أخرى     بالحبس من سنة إلى ة أو  املفرقعات  أو  بضاعأو  التح   الفنية أو املمتلكات  ألاثري

ة عندما ترتكب أفعال التهريب من قبل ثلثة أشخاص فأكثر   البضاعة املصادر وبغرامة تساوي خمس مرات قيمة 

عند  البضاعةاملصادرة" و  قيمة مرات 40سنوات وغرامة تساوي  40إلى تضاع  العقوبة فتكون الحبس من سنتين 

اكتشاف البضائع  املهربة داخل مخابئ أو  تجويفات أو  أي أماكن  أخرى مهيأة خصيصا لغرض  التهريب تكون  العقوبة 

 مرات قيمة البضاعة  املصادرة   40سنوات وغرامة  تساوي  40الحبس  من سنتين  إلى 

سنوات إلى  40من بالحبس حيث يعاقب  سلح ناري،كانت مرتكبة مع حمل عقوبة جريمة التهريب إذا شدد املشرع من 

 املصادرة مرات قيمة البضاعة  40سنة وبغرامة تساوي  10

رى الزناة  وجوبا بعقوبات  أخيعاقب  ،رم وفي حالة ثبوت الادانة بأحدهاالزرا املقررة لهذه العقوبات ألاصليةمزيادة على 

وتتمثل   العقوبات  التكميلية  في تحديد  الاقامة ،املنع من  قانون مكافحة التهريب   48تكميلية ورد ذكرها في املادة 

إغلق املؤسسة  نهاريا أو مؤقتا، الاقصاء  من  الصفقات  العمومية  من الاقامة،املنع من مزاولة املهنةأو  النشاط،

 ،سحب أو  توقي  رخصة  السياقة أو  الغائها مع  املنع من  استصدار  رخصة جديدة ،سحب جوامز  السفر 

الثروات  الطارلة وهي جريمة جد تشكل  مصدرا  للربح  السريع و   تجدر  الاشارة إلى  القول  بأن عاردات  تهريب  لاثار 

رغم  وعلى  ال، من  قبل  موظفي  الدبلوماسية  إلكتسابهم  الحصانة من  التفتييرة  ذا  طابع  سري فقد  ترتكب خط

إنما ية  و الثقافا بالنظر  ألهميتها  الحضارية و م  يفرد  لها أحكاما  خاصة  بهمن  خطورتها إال  أن املشرع  الززارري  ل

املاشية  وغيرها وسلط  على  مرتكبيها  عقوبة  اد  قليلة  ألاهمية  كالدقيق  والحبوب  و تهريب مو سوى  بين  تهريبها  و 

لشاقة املؤقتة  ي  قرر  عقوبة ألاشغال  اجد  ضعيفة  مقارنة  بحزم  الزرم  املقترف  على خلف  املشرع   املصري الذ

ال تزيد  عن  خمسين  أل  جنيه كل  من  قام  بتهريب أثر خارج  الزمهورية ال  تقل  عن خمسة آالف جنيه و   غرامةو 

  .من  قانون  آلاثار املصري   14أو  اشترك في ذلك وذلك طبقا  للمادة
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من   1000و4888الوطني أنتروبول  تونس خلل  سنتي ذا املركز وك مع ألانتروبول التعاون الززارر بفضل  تمكنت لقد

طقة  املواقع ألاثرية  املتواجدة  باملنومانية املسروقة من  املتاح   و قطعة أثرية تابعة  للفترة  التاريخية  الر 44استرجاع 

   الشرقية   

 الواردة في التشريع الجمركي: الجرائم 2الفرع  

النطاق    داخل ترتكب ألحكامه، والتي صریحة مخالفة تشكل التي ألافعال من العدید تجریم الزمارك قانون  یتضمن

 الزمارك قانون  حینئذ نصوص فتصير ألاثرية ، املمتلكات على الزمركیة الزرارم  ترد أن یمكن السیاق هذا في ،الزمركي

الاستيراد  غير  واملزور، والتصدير  و الكاذب التصریح ، كالتهریب املمتلكات، هذه على الواقعة للعتداءات تجریمیة نصوصا

  4818املتضمن  تعديل  قانون  الزمارك  لسنة    41/01املشروعين وهذا  ما أشارت  إليه املادة   الثانية  من  القانون 

ر غير  التصديساس بحقوق  امللكية  الفكرية والاستيراد و حيث أكدت  على أن  مهمة الزمارك  تتمثل في  مكافحة  امل

 ل   والزريمة  العابرة  للحدود املشروعين للمتلكات  الثقافية،  التهريب،  وتبييض  ألاموا

 خاتمة:

ختام  هذه  الدراسة  نخلص  إلى   القول  بأن  التراث   الثقافي  بشقيه كان محل حماية  جنارية  مزدوجة فعلى   في  

املستوى  الدولي  كرست   الاتفاقيات  الدولية  حماية للممتلكات  الثقافية من  ألاضرار  التي  قد  تلحق   بها   في 

النزاعات  املسلحة  وعلى  املستوى  الداخلي  أقر  املشرع  الززارري جملة   في العادية  أي  في  حالة  السلم والظروف  

املنقولة إال  انه  على  الرغم   من  كل  املجهودات  متلكات  الثقافية  العقارية  و من  العقوبات  على  الزرارم  املاسة  باامل

، يعاني  من  انتهاكات خطيرة  سواء  كانت  افيلخارجي  يبقى   التراث  الثقاة  على  الصعيددين الداخلي  و املبذول

للتراث  الثقافي  تبقى  غير  فعالة وهي  لقول  بأن  الحماية  الززارية و  غير مقصودة  مما  يدفعنا  إلى  اأمقصودة 

  حماية  نسبية  مامزالت  تحيط  بها  العديد  من   النقارص 

 نذكر: البحثهذا في إليها املتوصل النتارج من جملة و   

الردع  في  الززاءات  املقررة  على  الزرارم  املاسة  بالتراث  الثقافي فهي   في  معظمها  عقوبات   تحقيقعدم  -

 العربية ب مقارنة  مع  بعض  التشريعات  ضيئلة ال  تتناسب   مع  حزم   الزرم  املرتك
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على  الصعيد  الدولي إال  أن  الززاءات  غير   التراث  الثقافي على الواقعة  الاقرار بالزريمةعلى الرغم   من  -

 مطبقة  على  أرض  الواقع بفعالية  نظرا لتضارب  موامزين  القوى بين  الدول 

 لاتية:نقترح  تفعيل التوصيات  وعليه 

 إدماجه للمستجدات على  الساحة  الدولية  في  هذا  الصدد و  89/01التسريع  بتعديل قانون  ضرورة 

  الثقافي من قبل  لتراث املواطنين بأهمية هذا  الوعي لدىالردع ونشر تحقيق من أجل  العقوباتتشديد

 تنظيمات  املجتمع  املدني 

  اللمادي الثقافي بشقيه  املادي  و تراث املاسة بالمواجهة   الزرارم تعزيز التعاون الدولي في 

  الانضمام  إلى   النظام  ألاسا  ي  للمحكمة  الزنارية  عقد  اتفاقيات لتسليم   الزناة  في هذا  املجال  وضرورة

 الدولية 

 :قائمة املراجع

القانون املصري ،دراسة ية لآلثار في القانون الززارري و (  الحماية الززار1049اسلم عبد هللا عبد الغني غانم  ) (4

  110-115(، الصفحات 1) 1الاقتصادية ، ة الاجتهاد للدراسات القانونية وفي القانون املقارن  مجل

(  الحماية الزنارية ألسرار املحامي ،دراسة مقارنة  الاسكندرية، مصر: دار الفكر 1002العادلي محمود صالح  ) (1

 الزامعي 

(، الصفحات 22) 8(  الحماية الزنارية للتراث الثقافي  ملزة الرافدين للحقوق ، 1001تميم طاهر أحمد  ) (2

152-192  

(  املسؤولية عن الاضرار بالتراث الثقافي في القانون الدولي  مجلة العلوم 1044م عبد ألامير خل   )حسا (1

  111-121، الصفحات 20القانونية ، 

ارتباطها بالزريمة املنظمة  الرسالة (  جرارم سرقة التح  ألاثرية وألاعمال الفنية و 1011دريس فاتن  ) (5

  282-218(، الصفحات 1) 1للدراسات و البحوث الانسانية ، 

العلوم )مذكرة ماجستير(  كلية الحقوق و  (  الحماية القانونية للتراث الززارري 1042سعيدي كريم  ) (2

 السياسية، سطي : جامعة محمد ملين دباغين 

عمان دار حامد للنشر  (  حماية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة 1041سلمة صالح الرهايفة  ) (1

 يع التومز و 

(  حماية املمتلكات الثقافية في القانون الدولي و التشريعات الوطنية  1042سهام قواسمية، و خالد حساني  ) (9

  40-4(، الصفحات 40مجلة التراث )

(  موسوعة القانون الدولي، القانون الدولي الانساني 1001محمد ربيع عماد  )سهيل حسين الفتلوي، و  (8

 فة للنشر و التومزيع (  عمان: دار الثقا4)إلاصدار 

مجلة العلوم الاجتماعية عز الدين عثماني  )بل تاريخ(  الزرارم الواقعة على لاثار و املمتلكات الثقافية   (40

  182-194(، الصفحات 40الانسانية )و
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(  حماية املمتلكات الثقافية في القانون الدولي دراسة تطبيقية مقارنة 4888علي خليل اسماعيل الحديثي  ) (44

 التومزيع (  ألاردن: دار الثقافة للنشر و 4)إلاصدار 

الاتفاقيات الدولية)رسالة ر على ضوء التشريعات الوطنية و(  الحماية القانونية لآلثا1049فاطمة حمادو  ) (41

 سم الحقوق، سيدي بلعباس: جامعة جيللي اليابس دكتوراه(  ق

(  السياسة الزنارية في مواجهة الزرارم املاسة باألماكن ألاثرية  مجلة 1048مصطفى ابراهيم العربي خالد  ) (42

  194-121(، الصفحات 15) 4كلية القانون الكويتية العاملية ، 

عية الاجتما و مجلة العلوم القانونية انون الززارري  (  بعض جرارم التعدي على لاثار في الق1010ناصر صولة  ) (41

  225-211(، الصفحات 1) 5، 
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 -متحف آلاثار القديمة نموذجا-ي الحفاظ على الفسيفساء ألاثريةدور املتاحف ف

The role of museums in preserving archaeological mosaics - the Museum of 

Antiquities as a model - 
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 ملخص الدراسة: 

ة بأنواعها، حيث تضمن لكل نوع منها حفظ وفق القيم املعياريتعتبر املتاح  من أهم املؤسسات التي تقوم على حماية املمتلكات الثقافية 

 نكالتحكم في املناخ وضبطه، أو الصيانة الدورية والعلجية كالترميم، وتعتبر الفسيفساء من أهم املقتنيات ألاثرية التي تشهد نوع خاص م

 املعاملت في املتاح  خاصة أن مكوناتها من املواد املسامية الحساسة 

السياق، يعتبر متح  لاثار القديمة بالززارر  العاصمة من بين املتاح  العريقة الذي يحتوي على عدد معتبر  من الفسيفساء في هذا 

التي تم جلبها من مختل  الواليات الززاررية في الفترة الفرنسية، وتم التدخل عليها قصد  ترميمها،  حفظها وعرضها بقاعاته، حيث شهدت 

ديد من التدخلت املختلفة، وكانت آخرها ترميم بعض التبليطات في مناسبة "سنة الززارر في فرنسا"، حيث تم نقلها هذه التبليطات الع

إلى فرنسا وتم التدخل عليها بتجديد ألاسناد أو تعزيزها، وتقويتها، مع بعض التدخلت الحديثة، وعليه جاءت إشكالية بحثنا حول مدى 

لتبليطات من خلل دراسة ميدانية تطبيقية وتشخيصية للوقوف على إيجابيات وسلبيات الترميمات تحقيق ألاهداف والصيانة لهذه ا

السابقة والحديثة، وكذا البحث في إمكانية تحقيق الحماية املناسبة للفسيفساء من كل العوامل الساردة في املتح ، مع إعطاء مجموعة 

ممكنة لتحقيقها على مستوى متح  لاثار القديمة خاصة وحماية الفسيفساء  من التوصيات والاقتراحات التي تجعل من هذه ألاخيرة

 عامة 

 الحفظ، الصيانة والترميم، الحماية  الفسيفساء، املتح ، الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Museums are among the most important institutions that protect cultural property of all kinds, as each type guarantees 

preservation in accordance with standard values such as climate measurement  and control, or periodic and remedial 

maintenance such as restoration. Mosaics are among the most important archaeological artifacts that witness a special type 

of transaction in museums, especially since their components are sensitive porous materials. 

In this context, the Museum of Antiquities in Algiers is considered among the ancient museums, which contains a significant 

number of mosaics that were brought from different Algerian regions in the French period, and interventions were made in 

order to restore, preserve and display them in its halls, where these tilings  witnessed many different interventions. The most 

recent of which was the restoration of some tilings on the occasion of the “Year of Algeria in France", where they were 

transferred to France and were interfered with by renewing or strengthening the attributions, and strengthening them, with 

some modern interventions. Applied and diagnostic to find out the pros and cons of previous and modern restorations, as 

well as to search for the possibility of achieving appropriate protection for the mosaic from all the factors prevailing in the 

museum, while giving a set of recommendations and suggestions that make the latter possible to achieve at the level of the 

Museum of Antiquities in particular and the protection of mosaics in general. 

Keywords: Museum, mosaics, preservation, conservation and restoration, protection. 
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 مقدمة:

التي تساهم في املحافظة على املمتلكات ألاثرية املختلفة بطرق عديدة ومتنوعة من تعد املتاح  من بين املؤسسات 

خلل جمعها، حفظها، ترميمها وصيانتها على املدى البعيد والقريب، ومن بين املمتلكات ألاثرية الهامة، الفسيفساء التي 

  قصد ا في موقعها ألاصلي، ونقلها للمتحتم قلعها من مكانها ألاصلي ألسباب تقنية خاصة التي تكون في خطر عند تركه

 التدخل عليها ومعالزتها سواء ترميم كلي أو جزئي حسب درجة التل  والهدف من قلع الفسيفساء 

ويعتبر متح  لاثار القديمة بالززارر  العاصمة من أهم  املتاح  التي تحتوي على فسيفساء ثرية من حيث التنوع 

)الفترة شهدت تدخلت سابقة على الفسيفساءشاهد، ومن بين املتاح  التي الزخرفي وألاشكال وألالوان وامل

إلاستعمارية( وهي سنوات نقل هذه التبليطات للمتح ، وأخرى حديثة شملت على عدة تدخلت قصد إعادة ترميم، 

غرات يم الثصيانة دورية، وصيانة وقارية وذلك من أجل تجديد الترميم، وتمتين الفسيفساء وتقوية ألاسناد، وترم

والحواف مع تنظي  املكعبات، فمن خلل هذا تتطرح إشكالية بحثنا الرريسية:  كي  ساهمت الترميمات الحديثة في 

حماية الفسيفساء؟، وتتفرع بدورها إلى أسئلة ثانوية: ما هو دور املتاح  في حماية املممتلكات الثقافية؟، وما هو دور 

 لفسيفساء ألاثرية ؟ وكي  تم ذلك؟ماية افي ح -الززارر-متح  لاثار القديمة

بالنسبة للبحث في املوضوع وإشكالية البحث تم إلاعتماد على منهزية بحث تقوم على دراسة ميدانية وتشخيصية على 

عينة من التبليطات التي أعيد ترميمها حديثا وذلك بالبحث في أهم هذه التدخلت بكل أنواعها في مدى صيانة وحماية 

يطات وما قدمت لها من إضافات تجعلها أكثر سلما من تأثير العوامل البيئية والبشرية املحيطة وكذا من هذه التبل

املواد املستعملة ذاتها، مع تقديم دراسة نقدية لها، واختتام البحث بمجوعة من التوصيات والحلول التي يمكنها أن 

 ورها في حماية الفسيفساء ألاثرية تساعد املتاح  عامة ومتح  لاثار القديمة خاصة في أداء د

 دور املتاحف في حماية املمتلكات الثقافية:.1

ترعى املتاح  ملكية العالم الثقافية وتشرحها للناس، وهي ملكية غير مادية تتمتع بوضع خاص في التشريعات الدولية 

الثقافي، العالم الطبيعي وتراثه الفكري و  كما تتمتع بحماية القوانين الوطنية، وهي بشقيها املادي واملعنوي جزء من تاريخ

ومن ناحية أخرى كثيرا ما توفر امللكية الثقافية ألادلة ألاساسية والشواهد املادية التي تستند إليها مجاالت معرفية 

ي  ر متعددة مثل علم لاثار والعلوم الطبيعية وهي بذلك تعد من الاسهامات الهامة ملنبع املعرفة، وعنصرا جوهريا في تع

، وهو املكان الذي تحفظ فيه التح  وتعرض (4، صفحة 1002)لوس،  الهوية الثقافية على الصعيدين الوطني والدولي

 .Larousse, 1990, p) قصد رد إلاعتبار لها، باإلضافة إلى أن تلك التح  املحفوظة لها أهمية علمية وثقافية وتقنية

651)  

 التعريف بمتحف آلاثار القديمة:.2

 & Susanne) الززارر في حديقة الحريةبيقع املتح  العمومي الوطني لآلثار القديمة : التاريخي املوقع الجغرافي -2-1

autres, 1990, p. 13) ، بمرتفعات مصطفى باشا، هو من أقدم املتاح  الززاررية وأهمها من حيث الندرة وألاهمية

كان مقر املتح  متغير وغير ثابت إلى أن وقع الاختيار على مرتفعات ، (2، صفحة 4884)درياس،  التاريخية والفنية
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)درياس،  4981أفريل  41وعليه دشن كمتح  وطني في  4981، 4981قاعات بين مصطفى باشا، وفيه تم تأسيس ثلث 

  (9، صفحة 4884

م، أين خصص جزء من ثكنة عسكرية للزيش إلانكشاري الواقعة بشارع باب 4929بدأت فكرة إنشاء املتح  سنة 

إلى الفترة القديمة والتي وجدت في الززارر، والتي جلبت من طرف الزيش  عزون، لحفظ مجموعة من التح  التي تعود

  (Georges, 1893, pp. 15-16) الفرنس ي من املقابر املسيحية من معسكر، تلمسان، املدية، قسنطينة

جناح لاثار القديمة به مجموعة من لاثار ، (Sélim, 1964, p. 10)املبنى يتكون من قسمين ملحقات املتحف:  -2-2

 القديمة حتى نهاية القرن السابع ميلدي تعود إلى الفترات الليبية، البربرية، البونية، الرومانية، الوندالية والبيزنطية

(Benouniche, 1974, p. 7) ، م، ومتكونة من تح  البرونز، الفخار، 4952مجموعاته ألاولى دخلت للمتح  سنة

ظهرت ملمحه بعد أما الزناح إلاسلمي ف، (2، صفحة 4884)درياس،  الخشب والزجاج، تماثيل ولوحات الفسيفساء

مية في أنحاء البلد، وبعد إقامة معرض التح  املجمعة في الززارر م بجمع التح  إلاسل 4912أوامر املارشال بيجو في 

م، وثم تم فصل املجموعات 4982حولت إلى املتح  الوطني لآلثار القديمة في ، (Maçais, 1950, p. 15)  4951 سنة

جديدة  توسيع تمثلت في إحداث قاعات عرضم، حيث عرف املتح  عمليات 4804إلاسلمية عن القديمة سنة 

  (2، 5)بن بلة، صفحة  أضيفت للنواة ألاولية

 فسيفساء متحف آلاثار القديمة:.2

تم جلب  فسيفساء متح  لاثار القديمة من مناطق مختلفة من الززارر التي نبذة تاريخية عن الفسيفساء:  -2-1

م، حيث جمعت وتم حفظها وعرضها في مزوايا املتح ، حيث لكل تبليط تاريخ خاص بها، لكن 5م و 1أرخت بين القرن 

ى إلاشارات ة، وكانت أولتوثيقها ورغم قلتها إال أنه شحيح خاصة أن إكتشاف أغلبها في فترة مبكرة من الفترة إلاستعماري

، لكن بعد ذلك توقفت نشر الدراسات  4844في كتابه الذي نشره سنة   F-G. Pachtèreإليها من طرف الباحث 

وإلاكتشافات، إال ما قام به الباحث عماد دردر الستكمال عملية جرد فسيفساء متح  لاثار القديمة، وبعض التقارير 

باح، وأعمال املحافظ درام مولود وعبد الوهاب نعيمة التي كانت عبارة عن مداخلتين واملقاالت، كمقال الباحثة فردي ص

حول صيانة وترميم فسيفساء ألاسماك، وأعمال الترميم والتدخلت التي أقيمت في ورشة آرل وفي املتح ، والذي نشر 

الزانب  الزامعية التي تناولت سواءفي تقرير لفريق البحث برراسة باتريك لوبلون وفي مؤل  جماعي   ، وبعض الدراسات 

  التاريخي و الفني أو جانب الصيانة والترميم 

املتح  يحتوي على مجموعة معتبرة من التبليطات لكن العينة التي قمنا بدراستها التعريف بالعينة املدروسة:  -2-2

ين تعزيز السند أو عملية التقوية والتمتتشتمل على البعض منها والتي تم التدخل عليها مؤخرا سواًء بإعادة ترميمها، أو 

التي شملت ألاسناد أو  الثغرات والحواف وتنظي  السطح، وكانت عباراة عن تدخلت على فسيفساء السمك املعروضة 

ا فيما سنفصل فيه-على أرضية فناء املتح  قامت بها فرقة إسبانية، وعدة تدخلت مختلفة على عدد من التبليطات 

 محافظي املتح  ومخبر  آرل هنا على مستوى املتح  وأخرى في فرنسا بعد نقلها قام بها   -بعد

تحتوي على سبعة صفوف من   (Ferdi, 1997, p. 22) م 5أرخت فسيفساء السمك بالقرن فسيفساء السمك:   -2-2-1

 م 4981سنة   Labbé Sait-Gérand، وتم اكتشافها خلل حفرية (04الصورة رقم )(Pachetère, 1911, p. 95) ألاسماك
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(Gsell, 1901, p. 335) ، (Gsell, 1894, p. 391)  كا الغربية وبالضبط في الصحن املركزي للبامزيلي، في املبنى املركزي للمقبرة

، من الزهة (Abdelouahab, 2003, p. 273) ، عرضت في فناء املتح (Gsell, 1902, p. 32) املسيحية لألسق  ألكسندر

وحوافه باإلسمنت، كذلك وشهدت التدخلت إلاعتماد على إلاسمنت ألابيض  الغربية، ثبت على سند ورممت ثغراته

 الصلب 

 : فسيفساء السمك.01ورة رقم الص

  عن الباحث-متحف آلاثار القديمةاملصدر: 

أو  أو تسربات من النافورةوعلى رأسها املاء سواًء أمطار  تعرضت فسيفساء ألاسماك ملختل  عوامل التل  ملدة طويلة

 من طرف الزوار وكذا املخلفات الحيوانية والنباتية  لتعرضها للمش يعن طريق الرطوبة باإلضافة 

بالنسبة للتدخلت التي أجريت عليها كانت مقتصرة على حذف الترميمات السابقة من الثغرات وتكملتها بمكعبات غير 

كذلك، ومأل الفواصل بين املكعبات بامللط أو املكعبات الصغيرة، مع صقل وبملط إلاسمنت  (01الصورة رقم )أصلية 

  (Derram, 2003, p. 280)، (Abdelouahab, 2003, p. 274) السطح وطلءه بالورنيش )طلء ألاضافر(

 : استعمال مكعبات غير أصلية في مأل الثغرات. 02رقم الصورة 

 عن الباحث-متحف آلاثار القديمةاملصدر: 

مؤخرا تم بناء مرفأ يحمي الفسيفساء من التعرض لآلثار البيئية املختلفة، بهيكل معدني وسق  بلستيكي شفاف 

 وحمايتها من السير بحاجز على طول جهات الفسيفساء 

 العسكریة املدینة وسط، -البویرة-الغزالن سور ( أومزیا) أومالب 1851شفت سنة اكتفسيفساء الشتاء:  -2-2-2

(Pachetère, 1911, p. 85) وتم ترميمها من طرف نحات جعل جزئها منعزل عن  4951جانفي  9، تم جلبها للمتح  في
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  ،(Doublet, 1893, pp. 93-94) م1،  تعود للقرن (Gsell, 1901, p. 102) ، (Blanc, 2003, p. 197) اللوحة الكبيرة

(Gsell, 1902, p. 105) (02الصورة رقم )الرخامیات قاعةب جص ي وسند معدنیة بمثبتات الزدارعلى  مثبتة، حاليا  

 فسيفساء فصل الشتاء.: 02الصورة رقم 

  عن الباحث-املصدر: متحف آلاثار القديمة 

تم التدخل على تبليط الشتاء في ترميمها ألاول بعزلها عن ألاجزاء ألاخرى بإطار وحاشية الفسيفساء واستبدال السند 

بآخر اصطناعي مكون من ملط الزص ومعزمز بقماش الزوت)الخيش(، ومدعمة بهيكل من ألاعمدة الخشبية  ألاصلي

املتينة بشرارط من الزص ويحيط بها إطار خشبي، وحماية السطح بالورنيش)طلء ألاضافر( حيث ظهر عليه آثار القدم 

، أما بالنسبة للتدخل (Blanc & courboulés, 2003, p. 6) وإلاتساخ، وكانت حالتها هشمة وتعاني من تشققات في السند

ورة رقم الص)الثاني والحديث لم يكن إعادة ترميم كلي إنما اقتصر على تقوية وتدعيم السند الزص ي وإلاطار الخشبي

  (Blanc & courboulés, 2003, p. 7) (، وتنظي  املكعبات مع مأل  الثغرات والفجوات01

 : عملية تقوية وتدعيم السند وتنظيف السطح)املكعبات(.04الصورة رقم 

 (Blanc & courboulés, 2003, pp. 11-16)املصدر:  

 كنیسةب الشل بوالية شد ار  م، ببني1914سنة  Gégot حفریة عثرت عليها في :التینیة بكتابة هندسیةفسيفساء -2-2-2

وهي على شكل  والزجاجیات الفخاریات قاعةبالزص  بسند خشبیة دعامة على مثبتة، م4 القرن  نهایةوتعود لكاثولیكیة 

-Monceaux, 1914, pp. 124)، .(Wuilleumier, 1928, p. 95) (05الصورة رقم ) دارري تحمل في وسطها كتابة التينية

126)  
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 : الفسيفساء الهندسية بكتابة التينية.02الصورة رقم 

 عن الباحث.-متحف آلاثار القديمةاملصدر: 

خاصة السند والحواف من امللط الزص ي الهش، والثقيل كان التبليط مثبت بجدار يعاني من آثار التل  املختلفة 

حيث تم تشكيله من ملط الزص املعزمز بقماش الزوت وألاعمدة الخشبية حيث تعرضا للرطوبة مما أدى إلى إصفراره 

وهشاشته، أما بالنسبة للتدخلت فلم يتم إعادة ترميمها كليا، فاقتصرت العمليات على تعزيز وتدعيم للسند الزص ي 

 ق بهاالعال آثار الورنيشعادة ترميم الحواف والثغرات، مع اتمامها بالطلء امللون، وكذا تنظي  سطح املكعبات من وإ

(Blanc & courboulés, 2005, p. 16)  

 -الشل -تحت املستشفى العسكري  القدیمة الحمامات حفریةتم العثور عليها في  فسيفساء مشهد الصيد: -2-2-4

 ,Vidal)، (Marye & Wierzejski, 1899, p. 32) ،(Gsell, 1901, p. 108)، (Pachetère, 1911, p. 108) م1883 سنة 

1936, p. 10) م4 القرن  نهایةتعود ل (Wuilleumier, 1928, p. 82) وتم ترميمها من خلل الصورة الفوطوغرافية التي ،

وثقيل، تم إستكمال رأس السهم ، وكانت بسند بسمك كبير M. Castanامللقطة من طرف  4980ألتقت لها سنة  

على  والزجاجیات الفخاریات قاعة، وحاليا معروضة ب(Blanc, 2003, p. 197) بمكعبات غير أصلية من عزينة الزجاج

 .(02الصورة رقم ) مارل خشبي إطار على ألاملنیوم، سند

متر تحت التربة لذلك تعاني من وجود ثغرات، حيث تم ترميمها سنة  4عند اكتشاف الفسيفساء كانت تحت عمق 

م اعتمادا على صورة لها، فسندت بسند سميك، واستكمال رأس الرمح بمكعبات غير أصلية من عزينة الزجاج، 4980

 الالتصاق  حيث اعتمد على ملط جيري معزمز بتسليح معدني مما جعل التبليط ثقيل وهش، واملكعبات قليلة

 دا حيث نادرة ج-الترميم ألاول -تماد عليها سابقاتماسك، كما تعاني من تشققات كثيرة، وهذه التقنية التي تم الاإعوال
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 Blanc) تم إلاعتماد على الزير الزير وتعزيزه بتسليح معدني حيث لم يحقق التماسك بل كان ضعي  املقاومة ميكانيكيا

& courboulés, 2003, p. 20)  

 : فسيفساء مشهد الصيد.02الصورة رقم 

 عن الباحث.-متحف آلاثار القديمةاملصدر: 

بالنسبة للترميم الحديث، لم يكن إعادة ترميم كلي بل جزئي فقط واقتصر على عملية تدعيم وتغيير السند الهش بسند 

صقله ودهنه بطلء مضاد للتأكسد على طبقتين، مع ترميم (، بعد -نخاريب النحل–معدني حديث )لوحة أملنيوم 

  (01الصورة رقم ) (Blanc & courboulés, 2003, p. 21) الثغرات والحواف

 : عملية حذف املالط والتدعيم.09الصورة رقم 

 (Blanc & courboulés, 2003, pp. 27-29)املصدر: 

 بتیبامزة Ernest L. Ives    حفریةفي  lotis  الحوریة منزل تم العثور عليها ب، م4 القرن  نهایةتعود ل فسيفساء أشيل: -2-2-2

، كانت مغطاة بأكثر من متر  من (Leschi, 1937, p. 25) (Derder, 1991, p. 17)، (Ferdi, 1997, p. 16)   1936سنة

ألاتربة ومتلفة جزريا بسبب الزذور وهذا ما يفسر وجود ثغرات كبيرة بها، لذلك يظهر  التبليط متكون من أجزاء، فتم 

 الفخاریات قاعةحاليا عرضت ب، (Ferdi, 1997, p. 16)، (Blanc, 2003, p. 198)إعادة جمعها على ثلث لوحات متصلة 

  (09الصورة رقم )دیثح جص ي بسند معدنیة بمثبتات الزدار على مثبتة، والزجاجیات
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 : فسيفساء آشيل.  00الصورة رقم 

 عن الباحث.-املصدر: متحف آلاثار القديمة

متر، وفقدت املكعبات  4تعرضت الفسيفساء لتأثير الزذور قبل اكتشافها فتشققت خاصة أنها كانت تحت التربة بعمق 

في العديد من ألاماكن، فتم إعادة جمع أجزائها على ثلث ألواح على دعامات من ملط الزص املقوى بقماش الزوت 

، وتم مأل العديد من الفجوات الصغيرة بملط مختلط من الزص وإلاسمنت، كما تم (08لصورة رقم اوإطار خشبي)

طلي الزص بطلء أصبح باهت اللون، وعلى سطح املكعبات انتشار  لإلسمنت، أما أهم التدخلت التي أجزت عليها فلم 

كعبات ي وتعزيزه بهيك معدني، مع تنظي  امليعاد ترميمها كليا وتمثلت في تقوية وتعزيز السند الزص ي والهيكل الخشب

  (Blanc & courboulés, 2003, p. 59) ومأل الثغرات

 عملية تقوية السند الجص ي. :07الصورة رقم 

 (Blanc & courboulés, 2003, p. 64) املصدر:

  Vidal  حفریةفي  ،-باتنة- بلمبريدي )أوالد عري ( 4849جوان  9اكتشفت في  فسيفساء الطبيب أو  المبريدي : -2-2-2

، وعلى الرغم أنها اكتشفت في حالة حفظ جيدة إال أنها تعاني وجود م3 القرن  نهایة، يعود تاريخها لجنارزي  ضریحب

 ,Leglay, 1956)،  (Carcopino, 1922, p. 211)، (Ballu, 1919, p. 157)، (Blanc, 2003, p. 197) العديد من الثغرات

pp. 26-28) (40الصورة رقم )مارل خشبي إطار في من ملط الزص بسند، الوثنیة العبادات قاعة، حاليا معروضة في. 
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 : فسيفساء الطبيب.10الصورة رقم 

 عن الباحث.-املصدر: متحف آلاثار القديمة

عموما التبليط كان في حالة حفظ جيدة، وبه ثغرات عديدة أثناء اكتشافها، كما تم تثبيته على هيكل سهل  

القديمة، استمعل في استكمال الثغرات مكعبات غير أصلية، وفي اتمام الثغرات النقل، حيث تم نقلها ملتح  لاثار 

استمعل طلء تلوث واصفر لونه مما شوه قراءة الفسيفساء، أما املكعبات كانت متماسكة بالسند لكن اللوحة عموما 

التدخلت  كانت ضعيفة وهشة حيث ال يمكن أن تخضع ألي حركة دون املخاطرة بتشقق الزص، أما فيما يخص

الحديثة فلم يتم إعادة الترميم الكلي للتبليط حيث اشتملت على تقوية وتدعيم السند الزص ي والهيكل 

  (Blanc & courboulés, 2003, p. 35) ، وتنظي  املكعبات مع تكملة الثغرات(44الصورة رقم )الخشبي

 تعزيز الهيكل الخشبي ومأل الثغرات.: عملية 11الصورة رقم 

 (Blanc & courboulés, 2003, p. 47)املصدر: 

 دراسة تشخيصية: .4

اعتمد البحث على دراسة تشخيصية لطرق الحماية، الحفظ والترميم املعمول بها في متح  لاثار القديمة والتي خصت 

عنصر الفسيفساء املحفوظة بجدرانه وأرضياته، حيث تشمل دراسة دور املتح  في حفظ الفسيفساء من خلل هذه 

البعيد وجددت في التقنيات واملواد املعتمدة في ذلك،  التدخلت، حيث منحت هذه ألاخيرة نوع من الصيانة على املدى

مدى نجاحها من عدمها أي سلبياتها وإيجابياتها، مع إعطاء الحلول وإلاقتراحات التي من شأنها  فيماولنا لها تشخيص 

 أن تساهم في تقليل أو الحد من النقارص ومساعدة املتح  في حماية الفسيفساء 
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 يعتبر الترميم من التقنيات املعتمدة من طرف املتح  في معالزة تل  الترميمات )الطرق والتقنيات(: -4-1

الفسيفساء، وهي عملية تندرج ضمن الصيانة بالتدخل املباشر على العنصر ألاثري أي صيانة علجية، واملتح  اعتمد 

 على تقنيات ومواد عديدة، يمكن تفصيلها في يلي:

عملية الترميم وإعادة الترميم بإمزالتة عند وجود صعوبة في صيانة الفسيفساء، تحدد مختل  مراحل  يتم اللزوء إلى

، (441، صفحة  1002-1001)حمزة،  عملية إمزالة الترميم تبعا لتنوع أسباب تدهور الفسيفساء التي رممت من قبل

القديمة كنماذج الدراسة توجد بعض التبليطات التي تم إعادة ترميمها ألسباب  وبالنسبة لفسيسفاء متح  لاثار 

مختلفة، وعلى رأسها التدهور التي آلت إليه معظم التبليطات املرممة سابقا، أو تل  وتدهور املواد املستخدمة في 

ا التقنيات املعتمدة سابقالترميم )كالزبس والزير( أو تفاعلها مع مواد الفسيفساء ومحيط حفظها  كاإلسمنت، أو 

أصبحت غير محبذة في مجال صيانة وترميم الفسيفساء، وتمت عملية إعادة الترميم من أجل هدف حماية الفسيفساء 

 من توسع ألاثر وتزايد التل ، وكذا إعطاء للفسيفساء حماية جديدة طويلة املدى باملواد والتقنيات الحديثة 

فماعدا الترميمات السابقة أي أثناء دخول التبليطات للمتح  وجلها في الفترة حسب العينات املدروسة  إلاسناد: -

الفرنسية لم يعاد إسناد الفسيفساء أو تجديده كليا بل تم تعزيزه وتقويته أو تدعيمه، سواء بمواد ترميم جديدة أو 

 لقي استحسان كبير من نفسها، ما عدا تبليط مشهد الصيد الذي أضي  له سند معدني )ألاملنيوم النضيد( والذي

 لهذا النوع من ألاسندة من طرف ألاخصاريين في املجال نظرا ملحاسنه واميامزات استخدامه 

إلتمسنا من خلل الدراسة امليدانية والتشخيصية للعينات أن الثغرات جلها أعيد النظر فيها بترميمها وإعادة  الثغرات: -

تمثلت التدخلت في نزع الطلء وقلع ملط الثغرات )ملط جيري، أو ترميمها، حيث كانت متقدمة في درجة التل ، و 

جص ي أو إسمنتي(، وتنظيفها ثم إعادة مألها بملط، وتم طليها في بعض التبليطات ليتقارب لونها مع لون السطح 

الصورة ) عباتملكومزخرفته، والبعض لاخر ترك متخلفا ببغض امليليمترات إلظهار اختلف بين الززء املرمم وألاصلي أو ا

  (41رقم 

تم إلاعتماد في جل التبليطات املدروسة على مأل الفواصل بين املكعبات بامللط وذلك لتفادي دخول الاتربة  الفواصل: -

 والغبار بينها مما سيحميها من اقتلعها  

رممة تدعيم التبليطات املتم إعادة ترميم الحواف املتضررة والتي تعرضت للهشاشة والتل  بامللط، وتم  الحواف: -

  (42الصورة رقم ) بملط الزص بإطار خشبي أو معدني من أجل التقوية والتمتين والحماية

 : ترك مستوى الثغرات أدنى من مستوى املكعبات.12لصورة رقم ا

 عن الباحث.–متحف آلاثار القديمة املصدر: 
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 والخشبي.تدعيم اللوحات بالهيكل املعدني : 12الصورة رقم 

 عن الباحث.-متحف آلاثار القديمةاملصدر: 

التقوية سواًء املؤقت أو الدارم نوع من الحماية للفسيفساء ألاثرية من أي تل   التعزيز أو يعطي التقوية: يز التعز -4-2

 ضعی  یبقى لكن ،تكالیفه وقلة لتوفره املتاح ، في الزبس ملط أكبر بنسبة استعمل میدانیاوقع أو على وشك الوقوع  و 

، خاصة أن متح  (192، صفحة 1014)رمزيق و حمزة،  الرطوبة خاصة مناطقنا تسود التي العوامل مع والتحمل املقاومة

لاثار القديمة يعاني من الرطوبة العالية، كما استعمل إلاسمنت وكذلك ملط الزير، واستعمل الشاش الطبي 

 والراتينجات والطين   ، بصفة مؤقتة وذملك لنزعه في وقت الحق 

تعتبر الصيانة الوقارية من أهم التدخلت التي تحافظ على الفسيفساء دون التدخل املباشر الصيانة الوقائية: -4-2

غطية فناء تالقديمة تم حكم فيه، وبالنسبة ملتح  لاثار عليها، حيث ترتكز على محيط ووسط الحفظ بمراقبته والت

والذي عرض به تبليطين من بينها فسيفساء السمك، حيث ضمن ذلك حماية الفسيفساء  (41الصورة رقم ) املتح 

من التعرض املباشر ألشعة الشمس وألامطار والرياح   ، مما منح نوع من الصيانة للفسيسفاء، أما بالنسبة ألجهزة 

  (45الصورة رقم ) هامز لقياس الرطوبة والحرارةالتحكم واملراقبة والتسزيل فهي منعدمة ما عدا ج

 : مرفأ فناء متحف آلاثار القديمة.14الصورة رقم 

 عن الباحث.-متحف آلاثار القديمةاملصدر: 
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 : جهاز قياس درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.12الصورة رقم 

 .(92، صفحة 2022)رّزيق، املصدر: 

اقتصرت عمليات الصيانة الدورية في متح  لاثار القديمة بالنسبة للفسيفساء على عمليات الصيانة الدورية: -4-4

التنظي  الدوري واملراقبة والتفتيش وبصفة أقل بعض التدخلت من أجل الحماية التقوية والتدعيم، شملت على 

  ونظام الحماية ضد السير، (42الصورة رقم ) ملط جص ي أو جيري للثغرات والفواصل

 : نموذج لتدعيم وصالت املكعبات والثغرات الصغيرة باملالط الجص ي.12الصورة رقم 

 عن الباحث.-متحف آلاثار القديمة املصدر: 

تعتبر أساليب العرض الصحيحة من بين الطرق التي تساهم في الحماية واملحافظة على العرض والحماية: -4-2

ومتح  لاثار القديمة شهد العديد من الطرق وألاساليب والتغييرات التي أعطت نوع من الصيانة الفسيفساء ألاثرية، 

 الصحيحة، بتغيير طريقة العرض السابقة خاصة املتؤثرة، كتزويد التبليط بدعامة مارلة وفاصلة بين ألارضية والسند

 لفسيفساء ، أو تغيير مكان العرض للمكان ألاكثر أمنا وسلمة ل(41الصورة رقم )
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 : طرق غرض بدعامات خشبية ونضام حماية.19الصورة رقم 

 عن الباحث.-متحف آلاثار القديمةاملصدر: 

 إلايجابيات:-2

أعطت التدخلت الحديثة على الفسيفساء في متح  لاثار القديمة نوع من الحماية على املدى البعيد حيث تم نزع 

التل  ومظاهره، وحذف املواد والتقنيات السابقة في  عمليات الصيانة والترميم والتي  كانت في حالة هشاشة أو تل  

حديثة وأخرى أعيد استعمالها كملط الزص وإلاطار الخشبي،  كلي أو جزئي، واستبدالها أو تجديدها بمواد وتقنيات

أما املواد الحديثة تم استخدام الراتينجات والسند املعدني من نخاريب ألاملنيوم النضيد مع التسليح بنسيج الزجاج، 

يفساء لفسوإلاعتماد على امللط إلاصطناعي، كما أعطت الترميمات والتدخلت املختلفة نفس جديد للمحافظة على ا

ن خاصة التي كانت تعاني سابقا م -بعض العينات املدروسة–بتجديد املواد والتقنيات وكذلك مكان العرض وتقنياته 

عوامل التل  كرشح املياه والرطوية   ، كما أعطت أعمال الصيانة الوقارية والدورية حماية ضد العوامل البيئية 

 رر قد حدث أو سيحدث املختلفة وكذا التدخل املناسب للحد من أي ض

 السلبيات:-2

رغم أن التدخلت وما لها من محاسن إال أن هذا لم يمنع من وجود بعض العيوب أو النقارص سواء في التدخلت التي 

أجريت على عينات الدراسة أو لم تكن مناسبة أو بغياب بعض إلامكانيات باملتح  والتي قد تساهم في استمراية 

ول مدة، حيث إلتمسنا استعمال مواد وتقنيات غير مناسبة وال تتوافق مع مبادا الصيانة التدخلت ونجاحها ألط

 والترميم ويمكن تلخيصها فيما يلي:

 استعمال املواد غير قابلة لإلسترجاع كاإلسمنت  -

 إلاعتماد في ترميم الثغرات على مكعبات غير أصلية الستكمال ألاجزاء الناقصة  -

السابقة والتي تأثرت من العوامل املحيطة وعرفت بمقاومتها الضعيفة كملط الزص، مع عدم استخدام نفس املواد  -

استخدام طبقة تدخل من ملط مناسب )كملط الزير( يفصل بين املكعبات والسند الزص ي، خاصة أن هذا ألاخير 

 من املواد املؤثرة على املكونات ألاصلية للفسيفساء 

 عرض التبليطات التي تم التدخل عليها بنفس املواد السابقة وبنفس التقنيات رغم تعرضها ملياه الرشح والرطوبة  -
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 العالية وخاصة أن متح  لاثار القديمة يعاني من هذه ألاخيرة، وتسرب مياه السق  والرشح وكذا الرصعود الشعيري 

 ت وأجهزة التحكم في الرطوبة والحرارة عدم احتواء املتح  وقاعات عرض الفسيفساء ملعدا -

املواد املستخدمة في بناء املرفأ الذي يحمي فسيفساء الفناء غير مناسبة بحيث السق  البلستيكي غير مقاوم ويعاني  -

 من الحرارة العالية ويحافظ عليها في الفناء، كما يعاني من التسربات حاليا  

 التوصيات والاقتراحات:-9

سة التشخيصية وامليدانية على فسيفساء متح  لاثار القديمة املرممة توصلنا إلى إعطاء مجموعة من من خلل الدرا

 إلاقتراحات والحلول التي يمكن أن تساعد في حماية املتح  للفسيفساء ألاثرية:

ي ء الحيوانإمزالة الترميمات السابقة التي رممت بمواد أثرت على الفسيفساء ألاثرية كاستخدام إلاسمنت والغرا -

 واملكعبات غير ألاصلية، واستعمال املواد الحديثة والقابلة لإلستجاع 

حماية الفسيسفاء ألاثرية من عوامل التل  املختلفة خاصة البيئية والبشرية بصيانة دورية ووقارية مضبوطة  -

 ومدروسة 

 تزويد املتح  بأجهزة قياس وتحكم في املناخ وضبطه  -

ي مجال صيانة وترميم وحماية الفسيفساء ألاثرية، وكذا القيام بإبرام إلاتفاقيات واملعاهدات مع تكوين الاخصاريين ف -

الدول الراردة في مجال حفظ الفسيفساء، والتقيد بتوصيات وتوجيهات اللزان واملنظمات العلمية املختصة في صيانة 

 وترميم الفسيفساء 

 :خاتمة-0

نقلها إلى ها ألاصلي و عفي الحفاظ على الفسيفساء ألاثرية التي تم قلعها من موق ختاما ملا سبق يلعب املتح  دورا هاما

املتح  قصد حفظها سواء بتخزينها في املستودعات أو املخامزن، أو عرضها في قاعات العرض والحدارق، حيث يساهم 

 ا ألطول مدة ممكنة املتح  في حفظ وحماية الفسيفساء من خلل ترميمها، صيانتها الوقارية والدورية فيحميه

من خلل متح  لاثار القديمة، شهدت الفسيفساء العديد من التدخلت التي اقتصرت على إعادة ترميم )غير كلي( 

بتعزيز ألاسناد، وترميم الثغرات والفجوات وكذا مأل الفواصل وإعادة املكعبات إلى مكانها ألاصلي، مع تنظي  املكعبات 

الخشبية واملعدنية، وباإلضافة لتدخلت الصيانة الدورية كالتدعيم والتقوية املؤقتة وتدعيم اللوحات باإليطارات 

بامللط، والصيانة الوقارية رغم نقارصها العديدة، وكلها خلقت نوع من الحماية، وساهمت في إعطاء عمر جديد لهذه 

 التبليطات 

 قائمة املراجع:

 املراجع العربية:
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  41-1لآلثار، 
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  مالمح مفهوم الوساطة الثقافية ودورها في حماية التراث الثقافي

Features of the concept of cultural mediation and its role in protecting cultural 

heritage  
 جزائرال /-1-جامعة وهران  /د.فاطيمة حوة

Dr. Fatima Haoua/ University of Oran -1- / Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

هدفت هذه الدراسة إلى ابرامز مفهوم الوساطة الثقافية كتصور جديد في التعري  بالتراث الثقافي الذي يعد ذاكرة لألمم ومرآة للمجتمع، 

كما أنه يعكس هويه الشعوب ويبرمز موروثها الثقافي املتوارث عبر عدة أجيال، لذا حاولنا من خلل هذه الورقة البحثية إعطاء تصور عن 

ت على املنظمات الدولية التي ركز اليونيسكو في حماية التراث الثقافي من خلل تبني مفهوم الوساطة الثقافية؛ كونها من أهم  دور منظمة

 ضرورة توفير وإتاحة املعلومات للزميع كحق يجب الالتزام به، كما دعت إلى ضرورة إيصال الثقافة للزميع دون تفريق؛

الصلة بين املاع ي والحاضر لبناء املستقبل من خلل الحفاظ على موروثها الثقافي وهو ما نصت عليه إن الدول الحديثة حاليا تسعى لربط 

 منظمة اليونيسكو معتبرة أن الثقافة أو املوروث الثقافي يعد بمثابة ركيزة لتحقيق التنمية والاستمرارية؛ هذا ما من شأنه أن يتحقق عن

لسد الفجوة بين الثقافة والزمهور من جهة والخروج من ألامزمة التي تعاني منها املؤسسات  طريق تبني مفهوم الوساطة الثقافية كوسيلة

 الثقافيةمن جهة أخرى 

 الززارر ،التراث الثقافي، الوساطة الثقافية ،الثقافة ،الوساطة الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This study aimed to highlight the concept of cultural mediation as a new concept in the definition of cultural heritage, which 

is a memory of nations and a mirror of society, as it reflects the identity of peoples and highlights their cultural heritage passed 

down through several generations, so we tried through this research paper to give a perception of the role of UNESCO in the 

protection of heritage cultural mediation by adopting the concept of cultural mediation; Being one of the most important 

international organizations that focused on the need to provide and make information available to everyone as a right that 

must be adhered to, and also called for the need to communicate culture to all without discrimination; Modern countries are 

currently seeking to link the past and the present to build the future by preserving their cultural heritage, as stipulated by 

UNESCO, considering that culture or cultural heritage is a pillar for achieving development and continuity; This is what would 

be achieved by adopting the concept of cultural mediation as a means of bridging the gap between culture and the public on 

the one hand and getting out of the crisis experienced by cultural institutions on the other hand.  

Keywords: mediation; the culture; cultural mediation; Cultural Heritage; Algeria 

  مقدمة:

الوساطة في املجال الثقافي جاءت كمحاولة لتقريب الزمهور من الثقافة، إذ أن مشكلة الحاجة إلى تبني مفهوم إن 

الوصول إلى الثقافة وصعوبة إيصالها للزمهور مهدت لظهور الوساطة في املجال الثقافي الذي عرفت فيه انتشارا واسعا، 

ال كان الهدف ألاسا  ي منها دمقرطة خاصة في مجال املتاح  أين كانت بداية ظهورها  كما أن الوساطة في هذا املج

الثقافة عن طريق تنظيم املعارض ومشاركة الفعاليات الثقافية مع جميع شرارح املجتمع، ما يسهل عملية تقريب 

 الزهور من الثقافة 
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كما أن املشاكل التي عانت منها املؤسسات الثقافية وإهمال الزهات املسؤولة والوصية عن القطاع الثقافي، ظهرت 

لحاجة للبحث عن طرق جديدة خاصة في ظل ما تفرضه التكنولوجيا الزديدة لربط هذه املؤسسات الثقافية بالزمهور ا

املستهدف، ومحاولة بناء صلة ورابط بين هذه ألاطراف عن طريق طرف ثالث يقوم بدور الوسيط الثقافي الذي يضمن 

 لفكرية وصول أكبر عدد من الزمهور للثقافة واملؤسسات الثقافية وا

املجال الثقافي يلعب دور مهم في املجتمع الحديث، حيث أولت العديد من الدول ألاوروبية أهمية كبيرة لهذا املجال من  

أساس تكوين الثقافة لدى ألافراد، كما عملت هذه الدول على السعي  هخلل العمل على تحسين جودة التعليم كون

قافة من خلل مزيادة فرص التعليم، حيث تعترف منظمة اليونيسكو بأن نحو تدريب أفراد املجتمع للحصول على الث

ضمن حيث ت؛ وهو ما يعزمز فرص الحفاظ على التراث الثقافي، تحقيق التنمية املستدامةالثقافة تلعب دور مهم في 

ى التعليم ركز علاليونسكو الاعتراف بدور الثقافة من خلل غالبية أهداف التنمية املستدامة ، بما في ذلك تلك التي ت

 (https://fr.unesco.org)الزيد ، والبيئة ، والنمو الاقتصادي  

تحت شعار "الثقافة للزميع" فمعظم  (Nathalie, 2009, p. 20) إن الوساطة الثقافية تتطلب حتما الاتصال بالزمهور،

لل من خحرومة والتي تعاني من العزلة، و إلى جعل الثقافة تصل لزميع أفراد املجتمع خاصة الفئات امل الدول تسعى

الذي يعد من بين املنظرين ألاوارل الذين تطرقوا ملفهوم "الوساطة الثقافية" أكد على أن هذا  Jean Davallonمقاربات 

 هور بالفن تربط الزمسد الفجوة الثقافية لبناء علقة املفهوم جاء ل

 مشكلة الدراسة:

على ضوء التغيرات التي تشهدها مختل  القطاعات في العالم كان البد من دراسة املتغيرات التي مست القطاع الثقافي 

كونه قطاع حيوي وفعال بالنسبة ألي بلد تسعى من خلله لنشر ثقافتها والحفاظ على تراثها املادي واللمادي ليتم 

ألاجيال، لذا كان البد من دراسة هذه املتغيرات التي مست املؤسسات الثقافية؛ والتي سعت من تناقله عبر مختل  

 خللها لتقريب الثقافة من جمهورها السيما وأن هذه ألاخيرة عرفت فجوة ثقافية خلل السنوات ألاخيرة املاضية 

من شأنها سد هذه الفجوة والرقي  لعل املؤسسات الثقافية اليوم مطالبة أكثر بتبني مفاهيم ومصطلحات جديدة

بالخدمات املقدمة من طرفها وهو ما يضمن لها ايصال الثقافة ألكبر عدد من الستخدمين؛ لذا نجد من بين هذه 

املفاهيم الحديثة مفهوم "الوساطة الثقاف كبراديغم أو تصور قادر على تحقيق أهداف هذه املؤسسات، وبالتالي تمثلت 

ولة إبرامز تأثير املفهوم على القطاع الثقافي ودوره في حماية التراث الثقافي كوسيلة تعكس هوية مشكلة الدراسة في محا

 املجتمعات وتضمن استمراريتها 

 يمكن تحديد مشكلة الدراسة من خلل محاولة إلاجابة عن ألاسئلة التالية:

 هل املؤسسات الثقافية قادرة على تبني مفهوم الوساطة الثقافية؟ -4

 ل دور الوساطة الثقافية للمحافظة على التراث الثقافي واملساهمة في نشره عبر مختل  ألاجيال؟فيما يتمث -1
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 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة أوال إلى محاولة إلاجابة عن إلاشكالية املطروحة والكش  عن مختل  املتغيرات املتعلقة بمفهوم 

املفهوم ودوره في حماية التراث الثقافي واملحافظة عليه؛ ويمكن الوساطة الثقافية؛ إضافة إلى السعي نحو إبرامز ملمح 

 اجمال هذه ألاهداف في النقاط التالية:

  إبرامز الزانب املفاهيمي للوساطة الثقافية وأهم املبادا التي تقوم عليها 

  إبرامز دور املؤسسات الثقافية في الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته 

  مفهوم الوساطة الثقافي في حماية التراث الثقافي املادي واللمادي تسليط الضوء على دور 

 أهمية الدراسة:

تكمن في أهمية املوضوع وحداثته في الوطن العربي بشكل كبير في الاونة الاخيرة؛ إذ أن مفهوم إن أهمية الدراسة  

صة سكسونية أين برمز بشكل واسع خاالوساطة الثقافية في مؤسساتنا الثقافية حديث نسبيا مقارنة مع الدول ألانجلو 

في املتاح  حيث كانت بدايته ظهوره كوسيط بين هذه املؤسسات وجمهورها بعد أن عرفت صعوبات لربط الثقافة 

بمستخدميها والتعري  بها أكثر، لذا تستمد هذه الدراسة الحالية أهميتها من خلل التركيز على هذا التصور الزديد 

لى التطرق لدوره في حماية التراث الثقافي الذي يعد بمثابة رابط بين جيل واخر؛ بين املاع ي بالدرجة ألاولى إضافة إ

 والحاضر وبوابة للمستقبل 

 مصطلحات الدراسة:

مصطلح ومفهوم الوساطة من بين املصطلحات التي تتميز بالتعقيد كونه مصطلح مرن يمارس حسب السياق  الوساطة:

الاستخدامات تختل  حسب مجال املمارسة ما يجعله يتخذ منحى إما سيا  ي، ثقافي، الذي يوضع فيه، له العديد من 

اجتماعي، اقتصادي إلى غير ذلك، فهو مصطلح مرن له مفهوم عام وخاص وتختل  ألاهداف املراد تحقيقها من خلل 

 وسيط تبني هذا املفهوم الزديد في مختل  امليادين املعرفية، يتطلب تدخل طرف ثالث يؤدي دور ال

الوساطة الثقافية بمفهومها العام تعني مشاركة أفراد املجتمع في الحياة الثقافية، بهدف تعزيز : الوساطة الثقافية

تبادل ونشر الثقافات بين الزميع، من خلل املمارسات املتعلقة بالوساطة الثقافية عن طريق وسطاء ثقافيين لنشر 

فة كانت وليدة للفجوة املوجودة في الثقاو  ثقافية،لتردد على املؤسسات الاملحتوى الثقافي وتوعية الزمهور بضرورة ا

  والتي ارتكزت على مجموعة من ألاعمال الثقافية التي تعيد بناء علقة الفن بالزمهور من خلل شرحه وتقديمه

(culturelle, 2008, p. 56) 

التراث الثقافي على وجه التحديد هو شكل من أشكال التعبير الحياتية الدالة على وجود إلانسان  التراث الثقافي: 

في املاع ي وربط كل مخلفاته بالحاضر والعمل على حفظه مستقبل كي يتم الحفاظ على الذاكرة، لذا عملت 
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 اء ماديا كان أو غير ماديمنظمة اليونيسكو من أجل إلاهتمام بهذا الزانب وتوسيع مفهوم التراث الثقافي سو 

 ليشمل العادات والتقاليد وكذا القيم الاجتماعية بعدما كان يقتصر على املعالم ألاثرية والتاريخية 

 فرضيات الدراسة:

 املؤسسات الثقافية قادرة على تبني مفهوم الوساطة الثقافية ومحتب  املفاهيم املرتبطة به   -4

 نشر الثقافة وحماية التراث الثقافي تلعب الوساطة الثقافية دورا مهما في  -1

 الدراسة: منهج

تم إلاعتماد على املنهج الوصفي التحليلي خلل هذه الدراسة تبعا لطبيعة املوضوع املتضمن وص  مختل  املفاهيم 

واملصطلحات املتعلقة بالوساطة بشكل عام والوساطة الثقافية بشكل خاص وتحليلها بما يتماش ى وطبيعة النشاط 

تقدمه املؤسسات الثقافية خاصة املتاح  من أجل الحفاظ على املوروث الثقافي بنوعيه املادي واللمادي؛ وكذا الذي 

  السعي نحو حمايته ونشره عبر عدة أجيال

 :
 

 مفهوم الوساطة الثقافية أوال

ول الثقافة، إذ أن مشكلة الوصإن الحاجة إلى تبني مفهوم الوساطة في املجال الثقافي جاء كمحاولة لتقريب الزمهور من 

إلى الثقافة وصعوبة إيصالها للزمهور مهدت لظهور املفهوم في املجال الثقافي أين عرف انتشارا واسعا، خاصة في 

املتاح  أين كانت بداية ظهوره بهدف "دمقرطة الثقافة" عن طريق تنظيم املعارض ومشاركة الفعاليات الثقافية مع 

 سهل عملية تقريب الزهور من الثقافة بالتركيز على الفئة املحرومة  جميع شرارح املجتمع، ما

إن املشاكل التي عانت منها املؤسسات الثقافية وإهمال الزهات املسؤولة والوصية عن القطاع الثقافي، أظهرت الحاجة 

بط بين هذه للبحث عن طرق جديدة لربط هذه املؤسسات الثقافية بالزمهور املستهدف، ومحاولة بناء صلة ورا

ألاطراف عن طريق طرف ثالث يقوم بدور الوسيط الثقافي، ما يضمن وصول أكبر عدد من الزمهور للثقافة واملؤسسات 

الثقافية والفكرية، لذا أولت العديد من الدول ألاوروبية أهمية كبيرة لهذا املجال من خلل العمل على تحسين جودة 

ألافراد، كما عملت على السعي نحو تدريب وتكوين أفراد املجتمع للحصول التعليم كونه أساس تكوين الثقافة لدى 

 إلى أن الثقافة تلعب دور مهم 
ً
على الثقافة عن طريق مزيادة فرص التعليم، وهو ما اعترفت به منظمة اليونيسكو مشيرة

 (https://fr.unesco.org) في تحقيق التنمية املستدامة 

تحت شعار "الثقافة للزميع" فمعظم  (Nathalie, 2017, p. 20) الوساطة الثقافية تتطلب حتما الاتصال بالزمهور، إن

الدول تسعى إلى جعل الثقافة تصل لزميع أفراد املجتمع خاصة الفئات املحرومة والتي تعاني من العزلة، وهذا ما 

الذين تطرقوا ملفهوم  الذي يعد من بين املنظرين ألاوارلJean Davallon" (Jean, 2002, p. 41)أكدت عليه مقاربات" 

 "الوساطة الثقافية"  مشيرا إلى أن املفهوم جاء لسد الفجوة الثقافية لبناء علقة  تربط الزمهور بالفن 

ارتبط املفهوم في الدول ألاوروبية بالسياسة الثقافية القارمة على ضرورة دمج ألافراد في الحياة الثقافية، من خلل   

العمل على تقريب ألافراد من القراءة واملطالعة والقضاء على هذا العزوف ما خلق أمزمة حقيقة بين املؤسسات الثقافية 

لثقافية التي جاءت لتعزيز تقرب الزمهور من الثقافية فيما يخص املتاح  وجمهورها، وهذا ما يطلق عليه الوساطة ا
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، أما (Luc, 2002, p. 12) من قبل ومزارة الثقافة الفرنسية 4881أين تم استحداث وظيفة الوسيط الثقافي في عام 

قة بين املكتبة ومجوعاتها مع املستخدمين بهدف استقطاب بالحديث عن املكتبات فإن املفهوم جاء إلعادة ربط العل

 مترددين جدد 

الوساطة الثقافية يلزم أن تصاحب جميع املواطنين، وألاولوية للمحرومين )الفقراء، املحبوسين، ذوي الاحتياجات 

ون واملدنية حتى يكالخاصة   إلخ( ضمن سياسة من شأنها منح الفرصة للزميع من أجل املشاركة في الحياة الثقافية 

املواطن أو الفرد فاعل مهما في املجتمع، فالبعد الحقيقي للوساطة الثقافية هو تعليم املواطن وجعله يحس بوطنيته 

خاصة في مزمن يصفه علماء الاجتماع من بينهم "أالن تورين" على أننا نمر كلنا بامللل الفكري حيث يقول "نحن ال نعرف 

 (Garden, 1996) ومؤسسيا"  جيدا ما يجب فعله سياسيا

الوساطة الوثارقية في جوهرها عملية تنفيذية اجتماعية أساسية لحل الاضطراب الاجتماعي واملؤسسات الثقافية )أي 

ية" الاجتماعوجود تمزق اجتماعي ثقافي(  حيث تسعى مللء الفراغ، كما أنها أصبحت تمثل ما يسمى "براديغم الحياة 

في الوقت الحالي، فهي تمثل مفتاح ووسيلة لبلوغ الثقافة واتاحتها للمواطنين الظين يعانون من مشكل الوصول إليها 

أو حتى الحصول عليها، فهي بذلك تعالج أمزمة العزلة إلاجتماعية وتلغي فكرة أو ظاهرة إقتصار عالم الثقافة على 

  (Sophie, 2007, pp. 2-3) طبقة النخبة 

اجتماعي يسمح بإيصال التراث للزميع من خلل التنشيط، التواصل ونشر املعرفة إن الوساطة الثقافية في مشروع 

املتصلة بتراث معين، ولقد ظهرت الوساطة الثقافية في املتاح  وذلك من أجل تسهيل التواصل بين ألاشياء والزمهور 

ذاكرة مشتركة وموحدة وللربط بين املاع ي والحاضر وكذا املستقبل وبالتالي لم يعد الهدف حماية التراث كذلك لخلق 

 وإما إيصاله من جيل ألخر، والوساطة الثقافية تتميز بــ:

 جماعیة عملیة في لألشخاص فعالة مشاركة تتطلب الثقافیة فالوساطة :املشاركة. 

 :ألاشكال كل تحت عبيرالت تثير الثقافیة فالوساطة التعبير. 

 :بين روابط تخلق املمارسات فهذه املعیشة ظروف تحسين أو الوضع تغیير هدفها الثقافیة فالوساطة التغیير 

 (Jacob, 2014, p. 56)  الثقافة عن البعیدین واملواطنين واملهنیين املؤسسات

السياق ويعرف الوساطة الثقافية على أنها "ألاشكال الثقافية واملهارات التي تجسد ويذهب "دانيال جاكوبي" في هذا 

الانتماءات الاجتماعية من خلل اللغة والرمومز واملمارسات التي تساعد الفاعلين من التأقلم مع املواضيع التي تكون 

 (Félice, 2001, p. 12) الثقافة وتسمح بالتعمق في الهياكل السياسية ومؤسسات العقد الاجتماعي" 

تقوم الوساطة الثقافية على مجموعة من املبادا ألاساسية وهو ما يجعل من املؤسسات الثقافية تعمل على تطوير 

كذا على و القطاع الثقافي والرفع من مستوى الثقافة ما يؤدي إلى تحقيق التنمية على الصعيدين الثقافي والاقتصادي 

أوسامة، ) الصعيد الاجتماعي لرفع من مستوى ثقافة املجتمعات وعليه يمكن تحديد هذه املبادا في النقاط التالية:

 (412، صفحة 1049

 تقوم على معايير أخلقية   4
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املحلية، ألاساليب الشرعية والقواعد التي تعمل الوساطة الثقافية في سياق إطار عام تحدده: برامج املشاريع   1

 تضبط املشاريع املقررة وكذا نوع املؤسسة املعنية وطريقة تنظيمها 

 الاستثمار في الزمن   2

 تأطير املهارات والكفاءات الثقافية   1

 تعبر الوساطة الثقافية عن ديناميكية شاملة   5

 إدراج املختصين في املشروع الثقافي  2

افية من خلل النشاطات واملبادرات التي تقوم بها جعلها تتجه نحو العمل بمفهوم "الوساطة نلحظ أن املؤسسات الثق

الثقافية" خاصة في ظل املشاكل التي تواجهها املكتبات خاصة فيما تعلق بفضاء القراءة واملطالعة العمومية وتنمي 

معقد في ذات الوقت يستخدم على ظاهرة العزوف لدى الزمهور، وكما وأشرنا من قبل مفهوم الوساطة هو مرن و 

حسب السياق الذي يوضع فيه، غير أن استخدام مفهوم "الوساطة الثقافية" في املجال الثقافي يأخذ منحى أخر غير 

الاجتماعي، القضائي   إلخ فهو مفهوم مرتبط بضرورة توضيح العلقة بين دمقرطة الثقافة  املنحى السيا  ي،

 والديمقراطية الثقافية 

تهدف الوساطة الثقافية لتقريب الثقافات بين الشعوب وخلق مجال للحوار بين عدة أشخاص الكتساب ثقافات كما 

جديدة كانت دخيلة أو غريبة عن مستواهم الثقافي، فالوساطة الثقافية بمفهومها الضيق تقتصر على العاملين في 

ى الثقافي اركة في العمل الثقافي وتعزيز تطوير املستو املؤسسات الثقافية وفي مفهومها العام ترتبط بكل فرد يمكنه املش

الذي ترتبط بعنصر إلابداع واملشاركة في الحياة الثقافية وهو من بين أساسيات الوساطة الثقافية لتوسيع داررة الثقافة 

خصصة ماملحلية وضمان التنوع الثقافي عن طريق التعاون بين الشعوب لنشر ثقافاتهم والتعري  بها بوضع برامج 

 للوساطة الثقافية 

لذا من ألاجدر أن تقوم كل دولة بتبني مفهوم الوساطة الثقافية وممارسته داخل مؤسساتها من خلل تسطير سياسة 

واضحة ملا تتيحه من إمكانية تحقيق التعايش والسلم وجعل الشعوب تمتلك مستوى ثقافي كافي لضمان التطور وهذا 

 م 1045ر إلاسلمي التاسع لومزراء الثقافة املنعقد في ما تم التأكيد عليه ضمن املؤتم

وبالرجوع ملمارسة الوساطة الثقافية في مجال املكتبات امللحظ أنه على الرغم من الزهود املبذولة من طرف بعض 

ملشاركة ا املكتبات لرفع من املستوى الثقافي غير أن املستوى الفكري للزمهور املستهدف ال يزال بعيد كل البعد عن ثقافة

في العمل الثقافي خاصة وأن أغلبية املكتبات تقدم خدمات مجانية وتقدم عروض في فترات العطل، وهذا العزوف 

يمكن إرجاعه لسبب غياب جمهور مثق  وغياب املمارسة الفعلية ملفهوم الوساطة الثقافية التي بإمكانها تقديم حلول 

كتبات،املتاح ، املؤسسات الثقافية   إلخ، وكي تتحقق الوساطة لظاهرة العزوف عن القراءة والزمهور داخل امل

الثقافية البد من تدخل طرف ثالث )الوسيط الثقافي( الذي يربط العلقة بين العناصر الثلثة لهذه الوساطة)املثق ، 

تشييع تي تهدف لالزمهور، العمل أو املحتوى الثقافي( وهذا ما يجعل املؤسسات الثقافية تتجه من دمقرطة الثقافة ال



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 101 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

)تجسيد(املشاريع الثقافية وضمان الولوج إليها إلى ضمان الديمقراطية الثقافية التي تسعى لتعميم الثقافة لزميع 

 شرارح املجتمع 

فكرة تبني هذا املفهوم من شأنه ضمان وصول الثقافة للزميع وربط املؤسسات الثقافية بجمهورها ما يسهل نقل 

رك والتبادل وكذا التعاون في املجال، وفي سياق الحديث عن الوساطة الثقافية في املكتبات الثقافات عن طريق التشا

يمكن أن تضفي طابع جديد على تصور املكتبات وتتيح لها الفرصة ملواكبة التغيرات الحاصلة ومصاحبة جميع فئات 

ها الوساطة الوثارقية كمفهوم يمكن ممارستاملجتمع خاصة الفئات املحرومة واملنعزلة عن الحياة الثقافية، وعلى العموم 

 على جميع ألاصعدة لنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية 

 انيا: مبادئ الوساطة الثقافيةث

تقوم الوساطة الثقافية على مجموعة من املبادا ألاساسية وهو ما يجعل من املؤسسات الثقافية تعمل على تطوير   

وى الثقافة ما يؤدي إلى تحقيق التنمية على الصعيدين الثقافي والاقتصادي وكذا على القطاع الثقافي والرفع من مست

 الصعيد الاجتماعي لرفع من مستوى ثقافة املجتمعات، من خلل مجموعة من املبادا التي يقوم عليها املفهوم:

(Médiation culturelle Association, 2010) 

معايير أخلقية: الوساطة الثقافية هي جزء من تاريخ حقوق إلانسان واملواطنة والتنوع الثقافي لها تقوم على   4

بعد إنساني، وترتكز على جميع القيم واملبادا ألاساسية التي تنبع منها، وتعتبر الهياكل أو املشاريع الثقافية 

ية والتحسيسية؛ تهدف لخدمة املصلحة أدوات للتنمية الاجتماعية والثقافية والشخصية والزماعية والفكر 

العامة وضمان الوصول للزميع دون تمييز أو إقصاء، من خلل تعزيز املشاركة الثقافية للزميع في حياة 

 املدينة، وبهذا املعنى تساهم في مشروع الديمقراطية الثقافية 

قها ونوع املؤسسة وطريقة الوساطة الثقافية هي دارًما جزء ملموس من السياق الذي تحدده مجاالت تطبي  1

 تنظيمها 

الاستثمار في الوقت)الزمن(: يجب أن تأخذ الوساطة الثقافية في الاعتبار تنوع الفترات الزمنية التي تشير إليها   2

والتي تشكل سبب وجودها، من خلل تحديد الوقت املناسب لربط العلقة مع الزمهور وتنفيذ املشاريع وكذا 

 الاستفادة من الخبرات وكذا تطوير الشراكة  رأسملة التجارب عن طريق

تأطير املهارات والكفاءات الثقافية: الوساطة الثقافية تعمل على اكتشاف املهارات والكفاءات الثقافية   1

املوجودة لدى ألافراد وتأطيرها فهم أساس مشاريعها، ما يضمن مشاركتهم في الحياة العامة وتنمية الفرد 

 واملجتمع 

افية تعبر عن دينامكية شاملة: هي حاضرة باستمرار في السياسة الثقافية، املشاريع الثقافية أو الوساطة الثق  5

العلمية للمؤسسات من خلل املعارض والتظاهرات، ولها مكانة مهمة في جميع املشاريع الثقافية وال يمكن أن 

 ترد من دون وجود منهزية معتمدة وواضحة 
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الثقافي: الوساطة الثقافية مرتبطة بعدة مختصين في العديد من املجاالت إدراج املختصين ضمن املشروع   2

سواء الباحثين، املؤلفين أو الكتاب والفنانين   ؛ فالوساطة الثقافية تعتبرهم مرجعية للمشروع الثقافي في 

ودة، ج ألاماكن العامة ولذا تسعى لبناء علقة تعاون بين املوظفين واملختصين لضمان مشاريع ثقافية ذات

 وضمان علقة بين املؤسسة ومحيطها 

الوساطة الثقافية من خلل هذه املبادا يمكنها تقريب الثقافات بين الشعوب وخلق مجال للحوار بين عدة أشخاص 

الكتساب ثقافات جديدة كانت دخيلة أو غريبة عن مجتمعهم و مستواهم الثقافي، فالوساطة الثقافية بمفهومها الضيق 

لعاملين في املؤسسات الثقافية؛ أما بمفهومها العام ترتبط بكل فرد له الحق في املشاركة في العمل الثقافي تقتصر على ا

وتعزيز تطوير املستوى الثقافي،  ترتبط بعنصر إلابداع واملشاركة في الحياة الثقافية وهو من بين أساسيات الوساطة 

  ع الثقافي عن طريق التعاون بين الشعوب لنشر ثقافاتهم والتعريالثقافية لتوسيع داررة الثقافة املحلية وضمان التنو 

 بها بوضع برامج مخصصة للوساطة الثقافية 

 ثالثا: الوساطة الثقافية وعالقتها بالتراث الثقافي

املوروث الثقافي جزء ال يتجزأ من هوية وأصالة أي مجتمع؛ فهو يشكل تاريخ حضارته وامتداد لوجوده واستمراره؛ غير 

أن هذا املوروث البد من حمايته عن طريق البحث عن أساليب واليات جديدة تضمن ذلك؛ وهو ما يحتم ضرورة 

  مع فكرة ومفهوم الوساطة الثقافيةالتعامل 

ما تعلق بما هو قديم خلفه إلانسان وتناقلته عدة أجيال مشكل بذلك حضارة وذاكرة مجتمع ما يتعلق التراث هو كل  

 والنهضة معالم الحياة فوثقت التاريخ خلفها التي التركات بكل ماهو ماع ي لربطه بالحاضر واملستقبل،  إنه مجموع

، صفحة 1048)سعاد،  التي تميز ألامة الخصارص يعكس متميز ثقافي شكل يعني هو أوضح وبشكل لألمم، الفكرية

والتراث الثقافي على وجه التحديد هو شكل من أشكال التعبير الحياتية الدالة على وجود إلانسان في املاع ي وربط (400

 لذا عملت منظمة اليونيسكو من أجل كل مخلفاته بالحاضر والعمل على حفظه مستقبل كي يتم الحفاظ على الذاكرة،

إلاهتمام بهذا الزانب وتوسيع مفهوم التراث الثقافي سواء ماديا كان أو غير مادي ليشمل العادات والتقاليد وكذا القيم 

 الاجتماعية بعدما كان يقتصر على املعالم ألاثرية والتاريخية 

تي تقوم عليها الدولة الززاررية ملا له من أهمية في إبرامز التطور يعتبر التراث املادي أساس الهوية الوطنية والذاكرة ال  

التاريخي والثقافي ملختل  املناطق، لذا يعرف التراث املادي على أنه كل ما يمكن ملسه من أشياء أو عناصر طبيعية أو 

مارة، وألاحياء العتيقة، الع غير طبيعية تتمثل بشكل عام في املواقع ألاثرية، لاثار العمرانية، القطع ألاثرية، املدن

املباني، القصور، الحصون، املقابر، املعابد، املسارح، القلع، الحمامات ألالبسة، الحلي، املأكوالت التقليدية، لاالت 

املوسيقية، الحرف اليدوية   وغيرها من العناصر التي توارثتها عدة أجيال بعد عدة حقب مزمنية مختلفة مشكلة ثقافة 

 كمنتج ومحسوس ملموس وجود أو فيزيقي مظهر أو شكل من لها بما تختص تنوعها واختلفها رغم يز بمكوناتهامادية تتم

 املادي الزانب تشكل يجعلها ما هو وهذا منها الهدف أو استخدامها أو شكلها أو حزمها عن النظر بغض صنع إلانسان من

 . (455صفحة  ،1041)مياطة،  للثقافة
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التراث الثقافي عبارة عن مجموعة من العناصر الثقافية املتوارثة عبر عدة مجتمعات في أمزمنة مختلفة ومتناقلة وبالتالي 

من جيل ألخر؛ ذات قيمة اجتماعية؛ معرفية؛ ثقافية وتاريخية   ترمز إلى هوية وعراقة ألامم؛ ولعل هذا املوروث الثقافي 

مجموعة من املعارف، ألافكار، لاراء، التجارب، العادات والتقاليد، املعتقدات التي خلفها ألاجداد ناتج عن تراكم 

لألسلف تعبر عن حضارتهم وانتماءهم الاجتماعي؛ التطور الحضاري ألي دولة يعتمد على تراثها الثقافي املادي و اللمادي؛ 

 سية لرسم الحاضر؛ بناء املستقبل والحفاظ على هوية املاع ي   لذا البد من إحياءه على مدار سنوات فهو اللبنة ألاسا

 الوسيط الثقافي ودوره في حماية ونشر املوروث الثقافي

الوسيط الثقافي هو ذلك الشخص املمثل في طرف ثالث القادر على ربط الثقافة بجمهورها وتسهيل عملية التواصل 

ث الثقافي امللموس وغير امللموس والتعري  به؛ وهو ما يجعله والتفاعل بين الطرفين من أجل العمل على نشر الترا

 مطالبا بالتحلي بمجموعة من السمات التي يمكن حصرها في النقاط التالية:

  يملك معرفة ثقافية واسعة 

  له القدرة على تلبية جميع املتطلبات والاحتياجات املتعلقة باملستخدمين 

 وار له القدرة على التواصل ويملك أسلوب الح 

  له القدرة على التعلم الذاتي 

 التعايش الثقافي( )ختل  البلدان أن يكون منفتح على جميع الثقافات ومطلع على التراث الثقافي مل 

  يملك خبرة في مجال إدارة وتطوير العلقات الاجتماعية بين الثقافات 

  تبطة الثقافي وعرض مختل  املعلومات املر قادر على تنظيم برامج ونشاطات ثقافية؛ ترويجية للتعري  بالتراث

 به خاصة املعلومات التاريخية التي تؤصل لفكرة وجوده وتضمن استمرار يته 

  نشر القيم الثقافية والعادات والتقاليد املتوارثة عبر ألاجيال من أجل إعطاء قيمة ومكانة للمورث إلانساني 

 ملفاهيم والتصورات املرتبطة باملجال الثقافي له القدرة على اكتساب معارف جديدة وإلاطلع على ا 

يشكل مفهوم الوساطة الثقافية محورا هاما للتعري  بالتراث الثقافي وعرضه على نطاق واسع، كونه مفهوم يساعد 

على ضمان الحصول والوصول إلى الثقافة؛ أي الانتقال من دمقرطة الثقافة إلى الديمقراطية الثقافية التي تتيح للزميع 

صة املشاركة في الحياة الثقافية وكذا الاجتماعية؛ فالوساطة الثقافية كانت وليدة الحاجة للبحث عن صلة أو رابط فر 

بين الثقافة ومستخدميها باالعتماد على طرف ثالث ممثل في الوسيط الثقافي يضمن تحقيق ذلك التواصل؛ ويعمل على 

 ؤسسات الثقافية القضاء على املشاكل والصعوبات التي تعاني منها امل

تمد الوساطة الثقافية في املؤسسات الثقافية بمختل  املعلومات واملعارف وكذا الوثارق والقيم الثقافية ذات العلقة 

باملوروث الثقافي سواء املادي أو غير املادي كونه الركيزة ألاساسية التي تحاكي تاريخ ألامة، فالوساطة الثقافية من شأنها 

 ى مختل  الفئات العمرية مما يسمح بتشكل وعي ثقافي بأهمية التراث الثقافي املتوارث عبر عدة أجيال تكوين ثقافة لد
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تعد املتاح  أحد أهم املؤسسات التعليمية والتثقيفية التي تعنى بحفظ التراث كونها من الهيئات الوصية واملعنية 

وحتى حمايته من السرقة؛ وهنا يكمن دور الوساطة بصيانة التراث إلانساني؛ حفظه وحمايته من الاندثار؛ الزوال 

 الثقافية في تشر الثقافة وتوفيرها لزميع شرارح املجتمع بهدف التعرف والتعري  بالتراث الثقافي الخاص بمجتمعهم 

 إن لزوء املتاح  كأولى املؤسسات الثقافية واملعلوماتية لتبني مفهوم الوساطة الثقافية جاء نتيجة النتشار ظاهرة

العزوف عن مزيارة هذه الفضاءات؛ وهو بالفعل ما سمح لها بإعادة مكانتها على الساحة الثقافية، حيث لزأت أغلبية 

املتاح  للممارسة هذا التصور الزديد كأسلوب ساعدها على ربط العلقة بمستخدميها  من جهة وبمحيطها الخارجي 

اطة الثقافية من تنشيط عملها الثقافي وتقديم مختل  من جهة أخرى؛ إضافة إلى ذلك سمح لها تبتي مفهوم الوس

العروض املتاحة؛ خاصة مع التطور التكنولوجي أين أصبح الحديث عن املتاح  الافتراضية املعتمدة على شبكة 

  0 1إلانترنيت ومختل  التطبيقات التي تتيحها تطبيقات الويب 

كما وسبق أن ذكرنا للحد من املشاكل والصعوبات التي  لقد ظهرت الحاجة لتبني وإدراج مفهوم الوساطة الثقافية

عانت منها املؤسسات الثقافية لحماية رصيدها الثقافي والتعري  به في ظل غياب استراتجيات وسياسات واضحة 

 تضمن ذلك؛ ومحاولة منها إليجاد طرق ومناهج تمكنها من التقرب من مستخدميها بهدف غرس قيم التراث إلانساني 

 خاتمة:

تهدف املؤسسات الثقافية للتعري  بالتراث الثقافي بنوعيه امللموس وغير امللموس بهدف عرضه ملختل  شرارح املجتمع؛ 

خاصة الفئات املحرومة أو التي تعاني من صعوبات في الوصول والحصول على الثقافة ملا لها من وقع على الحياة 

 الاجتماعية، الثقافية، التربوية، التعليمية   

الاهتمام بمفهوم الوساطة الثقافية أصبح ضرورة حتمية ملا له من أهمية ودور في حماية وحفظ املوروث الانساني إن 

ونشر الوعي الثقافي؛ حيث تم الانتقال من مفهوم دمقرطة الثقافة إلى مفهوم وفكرة الديمقراطية الثقافية أين تتاح 

قيقه عن طريق الوساطة الثقافية التي تركز على النشاط الثقافي الثقافة للزميع دون تفرقة أو تمييز وهو ما يمكن تح

وتعميمه حتى يشمل جميع املواطنين؛ تعمل الوساطة الثقافية على حماية التراث الثقافي من خلل ضمان وصوله 

ليب والوسارل اومشاركته؛ التشزيع على مزيارة املؤسسات التي تعنى بالتراث بما فيها املتاح   باإلعتماد  على مختل  ألاس

 التقليدية والحديثة لترسيخ هذا املوروث وتسزيله في ذاكرة ألامة

 املراجـــع:    قائمة  
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–املفهوم والحماية –الجزائري لتراث الثقافي لإلاطار القانوني   

Legal Framework for Cultural Heritage - Concept and Protection 
 الجزائر/تلمسان-أبو بكر بلقايد جامعة  بلبة/ ريمة د.

Dr. Rima Bellaba / Abou Bakr Belkaid University - Tlemcen/ Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

 
ً
 وسياسيا

ً
 واجتماعيا

ً
 اقتصاديا

ً
 يعكس هوية الشعوب ويمثل مردودا

ْ
قافي امتداد املاع ي في الحاضر، إذ

ّ
راث الث

ّ
 في املجتعد الت

ً
معات فاعل

شريعات القانونية الوطنية والّدولية خاّصة مع انتشار موجات العوملة 
ّ
الحاضرة، ما أدى إلى الحرص على حمايته من طرف مختل  الت

 .الّداعية إلى تبني نموذج الحداثة، لذلك تم استحداث آليات قانونية تسمح بمراقبة وحماية هذا املوروث الثقافي

املوروث الشعبي في التعبير عن هموم وانشغاالت الزماهير املقهورة، هذا إلارث الخالد الذي ظل لفترة طويلة يحمل هم هذه وتظهر أهمية 

ألامة العريقة، مما يفرض على املهتمين واملعنيين ضرورة البحث عن سبل ووسارل تقيه شر نوارب الدهر التي أملت به وبمقومات هذه ألامة 

 رها عبر ألامزمان، والتي أصبحت مجرد ذكريات تتهاوى في عالم النسيان وإلاندثار التي صنعت مجدها ونص

 املجتمع  ،القانون  ،التنظيم ،املفهوم ،الحماية ،الثراث الثقافي الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Cultural heritage is an extension of the past to the present ,It reflects the identity of peoples and represents an effective 

economic, social and political return in the present societies, Which led to the care to be protected by various national and 

international legal legislation , Especially with the spread of waves of globalization calling for adopting the model of modernity 

, Thus administrative control mechanisms have been introduced that allow for the automatic monitoring of this cultural 

heritage. 

The role of the popular tradition to express their worries and concerns of the oppressed masses ,which did not find a way to 

express it exept the spoken word,especially in the colonial era ,is now close to extinguishing and being lost .this imposes on 

those concerned people to seartch for ways and means to prevent the evil of the episodes of eternity that have befallen it, and 

the elements of this nation ,which has made its glory and victory through time, and wich have become mere memories falling 

apart in the world of oblivion and extinction . . . 

KeyWords: Cultural heritage, protection,  concept , regulation,   Law , Society .  

 مقدمـة:

 
ّ
 يعد الت

ّ
 ،عوبا لها من أهمية في تاريخ الشقافي أحد أهم املواضيع التي اهتمت بها التشريعات الدولية والوطنية ملراث الث

فهي تعكس الحضارات التي عايشتها مختل  الدول والتي تمثل إحدى مقومات املجتمعات بإختلفها، فالتراث الثقافي 

خاصة في عصرنا الحالي حيث انتشرت الحروب والزرارم التي يمكن أن تمس  الباحثينمن أهم املواضيع التي تطرق لها 

 به بطريقة أو بأخرى 
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تي تدور في العالم اليوم أدت إلى دمار وضياع الكثير من املمتلكات الثقافية والقضاء فالحروب والصراعات الواقعة وال

عليها كما أنها تتعرض لإلستيلء غير املشروع حيث يتم نقلها من دولة إلى أخرى إما عن طريق الدولة املستعمرة والتي 

سوريا ومنها ما تم إلاستيلء  فيل اليوم إنتهكت سيادة دولة أخرى عن طريق الحرب مثلما وقع في العراق وما هو حاص

عليها عن طريق النهب والسرقة من طرف املنظمات إلاجرامية التي تتاجر فيها بطريقة غير شرعية خاصة وأن لاثار 

من مختل  أنحاء العالم وبمقابل مادي عالي  الزبارن والتح  الفنية واملمتلكات الثقافية املنقولة تجذب الكثير من

 للقيمة املعنوية لها وندرتها  جدا نظرا

وبناء على ذلك حاولت مختل  الدول سن القوانين للحفاظ على تراثها الثقافي بمختل  أشكاله سواء أكان ماديا أو 

كما اتجهت الدول إلبرام إتفاقيات ثنارية ومتعددة ألاطراف وعاملية للمحافظة  ،قوالالماديا وسواء كان عقاريا أو من

املتعلق بحماية التراث  89/01كات الثقافية املنهوبة وهو ماأخذ به املشرع الززارري من خلل القانون واسترجاع املمتل

ارل الحماية رق ووسالثقافي واملصادقة على الاتفاقية الدولية ذات العلقة بالتراث الثقافي وكل هذا في سبيل تعزيز ط

  وتوسيع نطاقها

ة يشمل الترميم والصيانة املتواصل" "ملموسيتطلب أمرين متلمزمين ألاول  إن حماية املمتلكات الثقافية والحضارية

صة في املصالح املتخص وتأسيس املؤسسات، والحماية والحفظ والتوثيق وإعداد الدراسات إلاستكشافية والتحليلية،

 مجال الرعاية والحفظ والتّ 
ّ
دعمها باألموال نية و رية والّف قافية وتوفير العناصر البشوثيق والسهر على حماية املمتلكات الث

 أّم  املطلوبة للقيام بدورها 
ّ
اني فهو قانوني ويتعلق بإصدار وتطوير التشريعات القانونية من أجل الحفاظ على تلك ا الث

ومتابعة تلك القوانين والحرص على سلمة املواقع ألاثرية والتاريخية ومنع إلاعتداء على  املمتلكات الثقافية وتثمينها،

 ار وسرقتها وتخريبها واملتاجرة بها لاث

وإلى أي مدى يمكن  كي  نظم املشرع الززارري مسألة التراث الثقافي؟ من خلل ماتقدم يمكن طرح إلاشكالية التالية:

 التدخل لتفعيل الحماية القانونية املقررة له؟

يدرس الظواهر الطبيعية إلاجتماعية وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وهو نوع من أساليب البحث 

دراسة كيفية توضح خصارص الظاهرة ودراسة كمية توضح حزمها وتغيراتها ودرجة  وإلاقتصادية والسياسية الراهنة،

 إرتباطها مع الظواهر ألاخرى 

ربطها  يلها،تحل ،قياسها مع إلاشارة إلى أن املنهج الوصفي يتعدى جمع البيانات املعبرة عن الظاهرة إلى تصنيفها،

 تارج منها وتفسيرها وكذا استخلص النّ 

املحور ألاول حول إلاطار املفاهيمي للتراث الثقافي واملحور الثاني املعنون  وسيتم تقسيم هذه الدراسة إلى محورين:    

 ب مدى تفعيل الحماية القانونية للتراث الثقافي 

 إلاطار املفاهيمي للتراث الثقافي املحور ألاول:

  وكذا التنظيم التشريعي للتراث الثقافي ألانواع وألاشكال، ،ضرورة التطرق للتعري  ،ل دراسة إلاطار املفاهيميتشم
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 أوال: تعريف التراث الثقافي

ال يوجد تعري  خاص بالتراث ولكن هناك تعريفات كثيرة عن علماء وكتاب التراث وخاصة التعري  الذي قدمه 

حيث يقول :أن التراث عبارة عن استمرارية ثقافية على نطاق واسع في مجالي  ،والتراث "وهو أحد علماء لاثار قيليس"

حيزا وهي تشمل فترة مزمنية طويلة نسبيا و ت املستمرة في الثقافة "الكلية"الزمان واملكان تتحدد على أساس التشكيل 

( يرى 4822-4985تس"عالم الفولكلور الشهير )مكانيا متفاوتا نوعيا ولكنه متميز بيئيا"،بل أن العالم ألامريكي"هيرسكو في

، 1011)خواني،  كما يرى البعضأن التراث مرادف للثقافة أي أنه جزء مهم من ثقافة الشعوب وليس منفصل عنه 

 أن كلمة موروث مشتق من كلمة "ورث" وتعني مايرثه إلان عن أبيه  (401صفحة 

في  فهو يعرف التراث بأنه من الخصارص البشرية العميقة الزذور التي تتناقل من جيل إلى آخر، جريجور"،أما "ماك 

حين يرى "جوجن" بأنه "أسلوب متميز من أساليب الحياة كما ينعكس في مختل  جوانب الثقافة وربما يمتد خلل 

ة ولكنه يتميز طوال تلك الفترة بوحدة أساسية فترة مزمنية معينة وتظهر عليه التغييرات الثقافية الداخلية العادي

 مستمرة"

ولاثار والثقافة وماينبثق عنها من ألانشطة املعاصرة  أنه"مجموعة كاملة من التقاليد املوروثة، علىويعرف التراث أيضا 

قبل الذي ستواملضامين والسلوكيات ويمثل التراث بشقه امللموس وغير امللموس جزءا أساسيا من الحاضر املعاش وامل

 التراث ينتقل من جيل إلى آخر  حيث أّن  سيتم بناؤه،

يا إلى ويرجع ذلك جزر وقد عرف مصطلح "التراث" في مضمونه تغيرا كبيرا في العقود ألاخيرة من لدن منظمة اليونسكو،

 إذ تتمثل أهميّ  الصكوك التي وضعتها هذه ألاخيرة،
ّ
 ة الت

ّ
 ير أّن يد من املجاالت غقافي خاصة اللمادي منه في العدراث الث

السياحة الوطنية هي ألاهم حيث يساهم التراث في إنعاش السياحة الداخلية ويأخد هذا النوع عدة أشكال تتمثل في 

 (90، صفحة 1048)بومعزة، ماي  السياحة الدينية وسياحة الحفلت واملهرجانات   

 التراث الثقافيأشكال أنواع و  ثانيا:

 تتمثل أشكال التراث فيمايلي:

وهو يشمل ماخلفه لنا ألاسلف من تراث حضاري قديم مثل لاثار بكل أنواعها ويشمل التراث   التراث الحضاري:4

)لاثار  الفرعوني والبابلي والسومري ولاشوري بكل عادياتها من مسكوكات وجرار وأوان ورسوم ونقوش   وهو مايسمى ب

  القديمة(

وهو التراث الذي يشمل فترة الزمنية الذي ظهر فيه القوميات أشكالها كافة وأخذت لها نظاما معينا    التراث القومي:1

يث ح وحافظت عليه وظهرت على أثرهاألامم والقوميات واعتزت بتراثها وعلمائها من مفكرين وشعراء ومغنيين وأطباء،

واتخذت لها أشكال القومية املستقلة لغة وأرضا  ،والفارسية والاغريقية والعربية ةظهرت في الفترة القوميات الروماني

 وشعبا وعليها بني التاريخ الحديث لكل أمه 

2 
ّ
   الت

ّ
حيث أصبحت لكل مجموعة أو بيئة صفاتها التي  وهو مكمل للنوعين ألاولين الحضاري والقومي، عبي:راث الش

 وملبس   ز بها من عادات وتقاليد وصناعات تتميّ 

 التراث فهناك عدة أنواع كمايلي: أنواعأما بخصوص 
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ويتمثل في ألاماكن واملواقع البرية والبحرية والتي تشتمل على املنتزهات الوطنية واملناطق البحرية   التراث الطبيعي:4

 زيولوجية واملوارل النباتية والحيوانية واملواقع ال الحدارق النباتية، واملحميات الطبيعية، املحمية،

 تكمن أهمية هذا النوع من التراث في قدرته على خلق روابط قوية بين الناس وألارض    تراث السكان ألاصليين:1

 ومواقع إلاستيطان البشري  وكذلك املواقع ألاثرية، ،لإلحتلل يرتبط باألماكن التي تعرضت : التراث التاريخي2

   التراث الثقافي 1

لى ": فتقسم املمتلكات الثقافية املادية إالالمادي"" والتراث املادياملتعارف عليه وألاكثر شيوعا هو "*إال أن التقسيم 

 ثابتة ومنقولة:

ويقصد بها الثقافية العقارية أو املتصلة سواءا كانت فوق ألارض أو في باطنها أو تحت املياه  :أ  املمتلكات املادية الثابتة

 ها مستقرة في حيز معين واليمكن نقلها منه دون تل  وتتمثل املمتلكات الثابتة في:الداخلية أو إلاقليمية أي أن

وهي تشمل أي إنشاء هند  ي معماري منفرد أو مجموع يقوم شاهد على حضارة معينة أو على تطور  :املعالم التاريخية*

ل على بيئة املبنية والطبيعية التي تكون دليوتشمل املعالم التاريخية إضافة إلى املباني املعارية ال هام أو حادثة تاريخية،

 حضارة ما أو عن تطور ذي معنى لحدث تاريخي 

ي بما ف، وهي عبارة عن مساحات مبنية أو غير مبنية وتشهد بأعمال إلانسان أو بتفاعلة مع الطبيعة :املواقع ألاثرية*

 رات والقلع والبقابا الهيكلية    ذلك باطن ألاراع ي املتصلة بها كبقايا املدن واملباني والكهوف واملغا

وهي مناطق تجمع املعالم التاريخية ومرتبطة بخصارص املناظر الطبيعية التي تشكل أحد موارد  :املناطق التاريخية*

التراث على امتداد منطقة أكبر من املنطقة التي تضم معلم تاريخي واحد مثل أفنية املعابد واملقابر وألاحياءالسكنية 

 الحضرية   

ويشمل هذا النوع من املمتلكات على سمات طبيعية هامة من  :املناظر الطبيعية والتكوينيات التاريخية والثقافية* 

 الناحية الثقافية مثل البحيرات املقدسة والغابات والشلالت   

 ب. املمتلكات الثقافية غير الثابتة )املنقولة(

نقوالت آخر دون تل  وتتكون امل إلىلة عن ألارض أو عن املبنى ويسهل نقلها من مكان وهي املمتلكات املنقولة أو املنفص   

من قطع منفردة أو مجموعات كاملنحوتات والتح  ألاثرية والنقوش والكتب    ، ويوجد نوعان من لاثار املنقولة تتمثل 

 في "قطع املشغوالت واملصنوعات لاثارية" و"املوروثات الحرفية ألاصلية" 

  :ويتمثل في عدة جوانب نذكر منهانموذج عن التراث الثقافي املادي ملنطقة وادي سوف: 

  :وتعتبر القبة في وادي سوف عنصرا معماريا أساسيا ورمزا ثقافيا مميزا أملته الظروف الطبيعية العمارة

  علو البناء له العديد من الوظار والزذور التاريخية، والقبة هي شكل نص  دارري ي

 مثل مدينة قمار العتيقة وقرية واد الترك وكذا قرية الكت ، ومن أهم الزوايا املنتشرة ن العتيقة والزوايا: املد

 في وادي سوف "الزاوية التجانية"،"مزاوية سيدي سالم"،"الزاوية القادرية"   

  :وادي"   وهي عديدة وكثيرة كمسزد "ابراهيم الخليل "،"مسزد العدواني"،"املسزد العتيق بالاملساجد 

 :كمتح  الوادي، متح  مدينة قمار     املتاحف 
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 :الحولي، حولي القطنية، وكذلك الفنون التشكيلية وأقدمها النقش  الحايك، مثل البرانس، فنون وادي سوف

   (420، صفحة 1041يل )مياطة، التجاني، أفر  والحفر حيث عرفت منطقة الوادي بالزخرفة على الزبس

 املمتلكات الثقافية غير املادية )التراث الثقافي الالمادي( ثالثا:

ي املاد غير  املتعلقة باملحافظة على التراث الثقافي 1002هذا النوع من املمتلكات املحمية تناولته اتفاقية اليونسكو عام 

الذي يتكون من كل أشكال التعبير التقليدي أو مايعرف بالفلكلور والذي يضم بصفة خاصة خمسة فروع أساسية 

املعارف  –املمارسات إلاجتماعية والتقليدية واملظاهر إلاحتفالية  –فنون الفرجة –تتمثل في التقاليد والتعابير الشفوية 

  ملمارسات الخاصة بالطبيعة والكون وا

حماية املمتلكات الثقافية غير املادية في إطار القانون الدولي الانساني مبنية على أحكام الاتفاقيات الدولية التي تهتم إن 

كما أن نشر الثقافة غير املادية التقليدية والشعبية بجميع الوسارل  ،وتكون مصادق عليها من قبل الدول  بهذا النوع

نشورات وكل أشكال الاتصال وأساليبه ووسارله املتنوعة وانشاء املتاح  مثل املعارض والتظاهرات املختلفة وامل

والتعرف على أشخاص أو مجموعة من ألاشخاص الحارزين على ممتلك ثقافي غير مادي في أحد ميادين التراث الثقافي 

 التقليدي والشعبي 

ومزير الثقافة أو الزماعات املحلية أو  كما تختزن املمتلكات الثقافية املحددة هويتها بالوسارل املنصوص عليها من

 الزمعيات أو أي شخص آخر مؤهل لذلك في بنك وطني للمعطيات ينشئه ومزير الثقافة 

*من النماذج عن التراث الثقافي غير املادي في والية تلمسان:"العادات واملهارات الحرفية املرتبطة بزي الزفاف 

هارات الحرفيةاملرتبطة بزي الزفاف التقليدي التلمساني في قارمة اليونسكو تمإدراجالعادات والتقاليد واملالتلمساني": 

وهي عادات تقض ي بأن ترتدي العروس بحضور أهلها وصديقاتها املدعوات فستانا  ، 1041للتراث العالمي اللمادي سنة 

ثم تأتي ناء كتعبير عن الفرح ،تقليديا من الحرير الذهبي "الشدة التلمسانية"،وتزين يداها بأنواع مختلفة من نقوش الح

امرأة كبيرة في السن غالبا ما تكون إحدى قريباتها لتساعدها على ارتداء قفطان مخملي مطرمز بشكل فني وجمالي وعلى 

وضع الحلي وتاج مخروطي ،وهذه املهارات الحرفية في صناعة هذا النوع من ألامزياء الزميلة املرتبطة بزي الزفاف 

 العادات املرتبطة به نقلت من جيل آلخر التلمساني املميز و 

 ،بلومزة فال ويرى املهتمون بالتراث العالمي للباس التقليدي أنه لباس تراثي جميل يجمع بين عدة حضارات

والقفطان من الحضارة العثمانية بينما  والفوطة من الحضارة ألامامزيغية، أصلها من الحضارة العربية،

 دلسية الشاشية مستمدة من الحضارة ألان

 
ّ
 ثالثا: التنظيم التشريعي للت

ّ
 قافيراث الث

 :ات الثقافية إلى شقين دولي ومحليتنقسم قوانين حماية املمتلك

حيث يستند الشق الدولي على املعاهدات واملواثيق الدولية التي تنص على اعتبار املواقع  :بة للشق الدوليبالنس  أ

الحماية واملحافظة عليه بشتى الطرق ويمكننا هنا إبرامز املواثيق الدولية ألاثرية ممتلكات ثقافية وإرث حضاري يتطلب 

 بالتركيز على ماورد في الاتفاقيات الدولية املنبثق معظمها من منظمة اليونسكو كاآلتي:
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تبنى املؤتمر السادس عشر لليونسكو اتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد  4810ماي  41  4

ر استيراد ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غي واعتبر أّن  صدير ونقل املمتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة،وت

 مشروعة هي من ألاسباب الرريسية إلفقار التراث الثقافي الوطني في املواطن ألاصلية 

ركا تنوع الثقافي باعتباره "تراثا مشتبشأن التنوع الثقافي تضمن الاعتراف بال 1004  إعلن اليونسكو العالمي لعام 1

لإلنسانية" تعد حمايته ضرورة أخلقية ملموسة ال تنفصم عراها عن ضرورة احترام كرامة الكارن البشرى 

بشأن التدمير املتعمد للتراث الثقافي من الاعتراف بأهمية التراث  1002باإلضافة إلى إعلن اليونسكو أيضا لعام    ذاته

 ة ألاجيال القادمإلى  والالتزام بمكافحة تدميره املتعمد بأي صورة من الصور حتى يمكن نقل هذا التراثالثقافي 

وقد بلغ حتى اليوم عدد املواقع املحمية بموجب املعاهدة الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 

موقعا  15موقعا طبيعيا و 411موقعا ثقافيا و 218موقعا لها "قيمة كونية فريدة" من بينها  919إجماال  4811

ليا دولة وتحمل إيطا 495دولة طرفا في املعاهدة التي يبلغ إجمالي عدد البلدان املوقعة عليها  415وذلك في  مختلطا،

  (498، صفحة 1014)فايزة، عسلي حليمة ،قلل، ديسمبر  اموقع 12العدد ألاكبر منها هو 

بالنسبة للشق املحلي: خصص املشرع الززارري ترسانة قانونية هامة متعلقة بالتراث الثقافي والتي كانت نتاج   ب

إمضاء الززارر على إتفاقية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مما اعتبر إنطلقة هامة في مجال حماية التراث الثقافي 

مادة تناول من خللها  409فصول تحتوي على  8،والذي يضم 89/01القانون ،وكانت أول خطوة عن طريق إصدار 

املشرع كل ألاحكام املتعلقة وذات الصلة بالتراث الثقافي بمختل  أشكاله وصوره سواء أكان ماديا أو غير مادي، وكان 

 ايته واملحافظة عليه حسبالهدف من إصدار هذا القانون هو التعري  بالتراث الثقافي لألمة وسن القواعد العامة لحم

راث الثقافي كمايلي:" يعد تراثا ثقافيا لألمة بمفهوم هذا القانون 
ّ
ماورد في املادة ألاولى منه، وقد عرف هذا القانون الت

جميع املمتلكات الثقافية العقارية والعقارات بالتخصيص واملنقولة املوجودة على أرض عقارات ألاملك الوطنية وفي 

لوكة ألشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص واملوجودة كذلك في الطبقات الزوفية للمياه داخلها املم

الداخلية وإلاقليمية الوطنية املوروثة عن مختل  الحضارات املتعاقبة منذ عصر ماقبل التاريخ إلى يومنا هذا وتعد 

املادية الناتجة عن تفاعلت إجتماعية وإبداعات لألفراد جزءا من التراث الثقافي لألمة أيضا املمتلكات الثقافية غير 

 والزماعات عبر العصور والتي التزال تعرب عن نفسها منذ ألامزمنة العابرة إلى يومنا هذا" 

وفي إطار توفير الحماية لكل التراث الثقافي بمختل  أشكاله إنبثقت العديد من النصوص التطبيقية عن القانون 

   02/215املرسوم التنفيذي  ،02/211التنفيذي مثل املرسوم  89/01

 املحور الثاني: مدى تفعيل الحماية القانونية للتراث الثقافي

صيل في لإلنتقال إلى التف ،ة ألاخطار التي تهدده واملاسة بهدراسة الحماية القانونية للتراث الثقافي يتطلب منا معرف

 أو غير ماديا  مسألة الحماية القانونية للتراث سواء كان ماديا
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 :التي تشكل مساسا بالتراث الثقافيأوال: ألاخطار 

ن أيضا ولك ،ت املادية ذات القيمة إلاقتصاديةالحفاظ على التراث الثقافي يساعد املجتمع ليس فقط حماية املوجودا

ه املخاطر وتتمثل هذ ،الشعور باستمرارية وحماية الهويةفي الحفاظ على ممارستها وقيمتها التاريخية وكش  حقارقها و 

 في مايلي:

املمتلكات الثقافية قد تكون أكثر عرضة للخطر من لاثار الثانوية من وقوع كارثة  :املخاطر املتعلقة بوقوع كارثةأ. 

ولعل كل مجتمع له رغبة في مواجهة  اتخاذ إجراءات سريعة لذلك، إلىمن الكارثة نفسها وسوف تكون هناك حاجة 

ضع والتي تجعلنا نستخلص ون بما في ذلك ألاحداث املتطرفة مثل الكوارث املاضية، الاجتماعية والبيئية،التحديات 

مجموعة من الاستراتيجيات للتخفي  من تصميم البناء الزديد أو التعديل التحديثي وينبغي علينا تحديد ألاولويات 

فق في على الرغم من التوصل الى توا على سبل العيش، لألصول الثقافية للحفاظ على كل معنى ثقافي ولاثار املترتبة

 لاراء قد تكون صعبة 

ولكن  ن(البراكي–الفيضانات –كما تم تصميم أفضل الخطط للحفاظ على التراث الثقافي قبل وقوع كارثة )مزلزال     

رحلة على التراث في امل في حالة عدم وجوده يمكن للسلطات التراث أن تتعاون مع الزهات املحلية واملختصة للمحافظة

 مابعد وقوع الكارثة 

 
ّ
راث الث

ّ
 قافي واتخاذ التدابير لحمايته وفي أوقات عاديةكما يجب تأسيس الوعي بالقيمة الاجتماعية والاقتصادية للت

حدة املخاطر التي يتعرض لها التراث الثقافي والخسارر ذات الصلة بين سبل العيش ببهذه الطريقة يمكن التخفي  

 هوية الثقافية والتماسك الاجتماعي قبل وقوع الكارثة وال

ات لمالكون الخواص للممتلكوفي حالة وقوع كوارث طبيعية أو حروب فإن الدولة تأخذ على عاتقها بعض التعويضات ل

ت افقد تقدم الدولة إعان ،و إعادة تأهيل أو حفظ أو استصلحتجري عليها عمليات صيانة أو ترميم أ عقارية، ،ثقافية

مالية مباشرة أو غير مباشرة كما يمكن من املقاولون واملتعاهدون الاستفادة من هذه املنافع كالترقية العقارية عندما 

 ينجزون أشغال الترميم أو اعادة التأهيل أو حفظ ممتلكات ثقافية محمية بمقتض ى هذا القانون 

ة مصنفة أو مقترح تصنيفها إعانة مالية من الدولة كما يمكن أن يستفيد املالكون الخواص للممتلكات ثقافية عقاري

لألشغال ترميم أو اعادة تأهيل تمنح نسبة املساهمة يها بالتناسب مع كلفة ألاشغال دون أن تتجاومز مع ذلك نسبة 

 باملئة خمسين 

 :املخاطر املتعلقة بمنح الترخيصب.

تالي وبال ،در عن إلادارة ملمارسة نشاط معينالصا يقصد بالترخيص باعتباره عمل من ألاعمال القانونية "ذلك إلاذن

فلبد من الحصوعلى إلاذن املسبق من طرف السلطات  ،إلاداري هنا مرهون بمنح الترخيص ممارسة النشاط فإن

 (295، صفحة 4884)عبد هللا، عبد الغاني بسيوني،  املعنية وهي السلطة الضابطة "

 جديد،الحصول على رخصة البناء تمنحها إلادارة املختصة قبل الشروع في إنجامز أي بناء  80/18وقد اشترط قانون 

بل اشترطت بعض القوانين على من يريد البناء في بعض  ،ترميم أو تعديل يدخل على البناء كما اشترط الرخصة في أي

 بالتسيير أو إلاشراف على ألامكنة املراد إنجامز البناء فيها املناطق املحمية الحصول على موافقة الومزارة املكلفة 
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املتعلق بحماية التراث الثقافي على أن أي تغيير يراد إدخاله على عقار مصن  ضمن التراث الثقافي  89/01نص القانون 

السياحي  سعلرخصة مسبقة تسلم من طرف الومزير املكل  ،كذلك بالنسبة للبناء في املناطق السياحية ومواقع التو 

 وحماية املمتلكات في وقت واحدأخذ رأي الومزير املكل  بالسياحة  أخضع منح رخصة البناء فيها الى 02/02فان القانون 

املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة الذي أخضع منح رخصة البناء  02/40ونفس الش ئ يقال عن القانون 

داخل مناطق التوسع واملواقع السياحية الى الرأي املسبق من الومزارة املكلفة بالسياحة وبالتنسيق مع الادارة املكلفة 

من نفس القانون بنصها على أن  40ة بالثقافة عندما تحتوي هذه املناطق على معالم ثقافية مصنفة،وقد أحالت املاد

 عمير احترام قواعد التهيئة والت الشغل واستغلل ألاراع ي املوجودة داخل مناطق التوسع واملواقع السياحية يكون في ظل

إقرار  يتضح أن املشرع الززارري حاول  ،رهما ميدانين متكاملين ومترابطينمن خلل التمعن في نصوص القانونين باعتبا

صوص روط املنتعمير مشزعة وباملقابل حاول وضع قواعد للتصدي لكل التجاومزات التي التحترم القواعد والشوسارل 

 (885، صفحة 1014)آمال،  ومن جهة أخرى لحماية املمتلكات الثقافية املحمية  ،عليها قانونا من جهة

 في التراث الثقافي:. املخاطر املتعلقة باملتاجرة ـج

 ،كما أن تطور سوق الفن أدى إلى ظهور تجارة القطع والتح  الفنية، ،به التراث الثقافي حض ىإن إلاهتمام الذي 

ة على والتي كانت نتارجها وخيم ،فاع قيمة هذه املمتلكات الثقافيةسمح بصفة عامة بزيارة عدد ألاشخاص الهاويين وارت

يد السوق قصد تزو  تتعرض املمتلكات الثقافية للسرقة والنهب، مصادر للربح السهل، امليدان إلاقتصادي باعتبارها

طه، ) كما هو الحال في أوروبا الشرقية والززارر ،لبلدان التي تعيش اضطرابا سياسيااملوامزية املرتكزة بالخصوص في ا

  (01، صفحة 4811

 ة خاصة لهذه القطعفإنه غالبا ماتكون هذه الدول غير قادرة إلعطاء أهمي ،الحفاظ عليها وهياكلوسارل نظرا النعدام 

  والتح  الفنية

إن وضعية الاتجار غير املشروع للممتلكات الثقافية بالززارر، تعود إلى مطلع القرن العشرين حسب بعض علماء     

هشام، ) يات أو عمليات التي أجريت أثناء تواجد الاستعمار الفرنس يلاثار فإن قطع فنية ال تقدر بثمن سرقت أثناء الحفر 

  (22، صفحة 1041/1045بوغديري، 

بعد إلاستقلل تفاقمت هذه الظاهرة حيث أصبحت تتم بكثرة بواسطة أساليب مختلفةوعدة شبكات أجنبية    

 املناطق الحدودية  متخصصة في سرقة القطع ألاثرية والتاريخية تنشط في بعض املناطق من بينها:

 ب وسرقة الرسومات والنقوشهذه الشبكات املتخصصة في الاتجار غير املشروع في املمتلكات الثقافية قامت بنه

ا ناهبي لاثار استعملو  ،لتواطئ مع أشخاص ذوو جنسية وطنيةالصخرية العتيقة املتواجدة في كهوف الطاسيلي با

تقنيات جد متطورة كاستعمال ورق ذات نوعية خاصة لنزع عدة رسومات جدارية تابعة لعصور ماقبل التاريخ بتواطئ 

رية من القطع ألاث ؤالء املختصين في الفن تمكنوا من الاستحواذ على كمية كبيرةه ومشاركة عناصر محلية ومغاربة،

ملتاح  واملواقع ألاثرية وبواسطة هذه الكمية من القطع والتح  الفنية املسروقة على مستوى ا ،والتح  الفنية

الذي  بتراثنا الوطني الثقافي تمكن هؤالء من إثراء متاح  وأسواق الفن ألاوروبية وألحقوا بذلك ضررا معتبرا ،الوطنية
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يمثل الذاكرة ألاصلية لألمة،لذا قامت السلطات املحلية منها في الززارر بتحقيقات ملختل  الهيئات التي لها صلة بعملة 

  (515، صفحة 1014)بومعيزة و تليلني،  1004و 4885اندثار التراث الوطني خاصة مابين سنتي 

وكذلك الوضعية ألامنية التي يعيشها بلدنا في هذه السنوات ألاخيرة جعلت الززارر فريسة وقبلة لناهبي وسارقي القطع 

قاد تيم ،قاملة، تبسة فقد وقعت عدت سرقات على مستوى املواقع ألاثرية الواقعة بسوق أهراس، ألاثرية والفنية،

 بالوسط مثل الباردو سكيكدة وسطي  و  واملتاح  الواقعة ب عنابة،

يحمي املمتلكات الثقافية من التصدير وإلاتجار غير الشرعيين فإن هذا القانون يمنع التصدير  89/01وقد جاء قانون 

للممتلكات الثقافية املنقولة املحلية وكذلك املتاجرة فيها ،يحظر تصدير املمتلكات الثقافية املنقولة املحلية انطلقا من 

 ويمكن أن يصدر مؤقتا أي ممتلك ثقافي محمي في إطار املبادالت الثقافية والعلمية أو قصد املشاركة في التراب الوطني 

اليجومز أن تكون املمتلكات الثقافية ألاثرية موضوع صفقات تجارية إذا كانت هذه املمتلكات  البحث في نطاق عالمي

ديمة أو حديثة في التراب الوطني أو في املياه الداخلية ناجمة عن حفريات مبرمجة أو غير مبرمجة أو اكتشافات عارضة ق

)أحمد ت ، الحماية الزنارية للتراث أو إلاقليمية أو الوطنية،وتعد هذه املمتلكات الثقافية تابعة لألملك الوطنية 

  (1001الثقافي، 

و التاريخية املحمية بصورة مشروعة في إيطار إلانجامز في ألاثريات إذا سمح بذلك يمكن اقتناء املمتلكات املنقولة ألاثرية أ

تشريع الدول التي اقتنيت فيها هذه املمتلكات الثقافية فيما يخص العقوبات املنصوص عليها في هذا املجال هي:"يعاقب 

ى هاتين العقوبتين فقط دون دج أو بإحد100000دج الى 400000بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية 

كل من يصدر بصورة غير قانونية ممتلكا منقوال  املساس بأي تعويضات على ألاضرار ومصادرات عن املخالفات التالية:  

دج 500000دج الى 100000مصنفا أو غير مصن  مسزل أو غير مسزل في قارمة الزرد إلاضافي لغرامة مالية من 

 وات  وبالحبس من ثلث الى خمس سن

 طرق حماية املمتلكات الثقافية في القانون الجزائري  ثانيا:

إن الززارر انتهت مؤخرا من وضع مخطط للحماية القانونية للتراث الثقافي الوطني وتعزيزه،مسزلة سياستها التراثية 

للمواقع ألاثرية نابع من ،ان مخطط التسيير 1015ضمن مخطط لتسيير املواقع ألاثرية والتاريخية يمتد إلى غاية سنة 

قناعة الدولة الززاررية بضرورة أن تتكفل هي بتراثها الثقافي الوطني قبل الاندماج في التراث العالمي وانطلقا من هذا 

اعتبرت املسؤولة بأن الززارر"مستعدة لان لإلستجابة الى الشروط والقيم املحددة للرقي الى مستوى التراث العالمي 

هشام، ) برامج الاستثمار املرتبطة بجرد وحفظ وترميم وتثمين مختل  املواقع ألاثرية والتاريخية" من خلل مختل 

  (28، صفحة 1041/1045بوغديري، 

وقد سلك املشرع الززارري مجموعة من الطرق لحماية املمتلكات الثقافية بغض النظر عن أنواعها حيث تنقسم هذه 

 الطرق إلى أنظمة الحماية وأجهزة الحماية سنعالزها كمايلي:

  :أنظمة حماية املمتلكات الثقافية .أ

قد وضع و  ،ت عقارية أو منقولة أو غير ماديةتختل  طرق وأنظمة حماية املمتلكات الثقافية باختلف طبيعتها إذا كان

 املشرع عدة أنظمة للحماية تتمثل في:
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  التصني  والاستحداث على شكل قطاعات محفوظة  إلاضافي،التسزيل في قارمة الزرد 

  الحماية وتقنين التدخلت ويتعلق ألامر بترخيص ألاشغال على املمتلكات الثقافية العقارية املحمية ومايرتبط

ار ر بها من تصليح وترميم وتغيير وتهيئة مثل تركيب الشبكات الكهربارية والهاتفية وقطع ألاشزار التي من شأنها إلاض

 (205، صفحة 1014)هامل،  باملظهر الخارجي للمعلم 

  حظر وضع اللفتات واللوحات إلاشهارية أو إلصاقها على املعالم التاريخية إال بترخيص من ومزارة الثقافة 

 ،وقد حددها املشرع الززارري حصرا وتتمثل فيمايلي: تقييد ألابحاث ألاثرية 

  كانت ذات طبيعة برية أو تحتمارية*أعمال تنقيب وبحث مطردة في مستوى مساحة معينة أو محددة سواء 

* حفريات واستقصاء برية أو تحتمارية وأبحاث أثرية على معالم وتح  ومجموعات متحفية غير أنه تجدر إلاشارة إلى 

بالثقافة هو وحده املؤهل ألن يأمر باكتشافات الحفر  أن هذه ألاشغال غير متاحة للزميع إذ أنه قانونيا الومزير املكل 

أو التنقيب أو غير ذلك من أنماط ألابحاث ألاثرية املزمع إجراؤها في أراع ي خاصة أو عمومية أو في املياه الداخلية أو 

 إلاقليمية الوطنية أو في املمتلكات الثقافية العقارية املحمية أو عليها 

كما أنه اليرخص بإجراء عمليات البحث إال لألشخاص املعترف لهم  ،وقع املحفور طة تسيير مكتشفات امل*وضع خ

 بصفتهم باحثين ومؤسسات البحث املعترف بها على املستوى الوطني والدولي 

 ،نيةفي كل ميدان من امليادين املع*الرقابة على ممارسة ألاعمال الفنية وإلاشراف عليها إذ يتولى املتخصصون املؤهلون 

راف على ألاعمال الفنية املتضمنة املمتلكات الثقافية العقارية املقترحة للتصني  أو املصنفة أو املسزلة في قارمة إلاش

 (401، صفحة 1041)هنشيري،  الزرد إلاضافي 

 ب. أجهزة حماية املمتلكات الثقافية 

الثقافي بأجهزة متخصصة في مجال الحماية حيث أوجد ثلث أجهزة في هذا خص املشرع الززارري حماية املوروث 

 املجال تتمثل في:

 *اللزنة الوطنية للممتلكات الثقافية 

 *اللزنة الوالرية للممتلكات الثقافية 

 *لزنة اقتناء املمتلكات الثقافية ولزنة نزع ملكية املمتلكات الثقافية 

 : العقوبةثالثا

 السال  الذكر عدة جرارم من أمثلتها: 89/01تضمن القانون 

  جريمة عرقلة عمل ألاعوان املكلفين بحماية املمتلكات الثقافية أو جعلهم في وضع يتعذر عليهم فيه آداء مهامهم 

  جريمة إجراء ألابحاث ألاثرية دون ترخيص من ومزير الثقافة وجريمة عدم التصريح باملكتشفات الفجارية

الزرارم  وهذه التصريح باملكتشفات أثناء ألابحاث ألاثرية املرخص بها وعدم تسليمها للدولة،إضافة ألى جريمة عدم 

أل  دينار  400جزارري إلى آالف دينار  40عاقب عليها املشرع الززارري بالحبس من سنة إلى ثلث سنوات وغرامة من 

 إضافة إلى التعويض عن ألاضرار  ،جزارري 

 



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 117 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

 خاتمة:

تي يعرفها تراثنا املعرض بصفة دارمة ملختل  أشكال املساس،السيما تطور الشبكات إلاجرامية أمام هذه الوضعية ال

وأساليبها وذلك ألاطماع اتجاه ما تزخر به بلدنا الواسعة من ممتلكات ثقافية عقارية ومنقولة ،فإنه البد من حمايته 

ألاطراف الفاعلة في امليدان واملصالح املكلفة ،هذه الحماية اليمكن أن تكون إيجابية إال عن طريق تضافر كل جهود 

بحمايته والحفاظ عليه،من قريب ّأو من بعيد بما في ذلك املجتمع املدني ومحترفي املتاح  ووسارل إلاعلم بمختل  

كما يتطلب هذا الزهد برنامجا ملرما  (255، ص 1010سعيد، ) أنواعها،العاملين في امليدان السياحي ومواطنين عاديين

وسارل وتزويد متاحفنا الوطنية ومواقعنا ألاثرية بال إلعادة الاعتبار لتراثنا الثقافي باعتباره ذاكرة ألامة والانسانية جمعاء،

 املادية و البشرية اللمزمتين لضمان حماية فعالة وناجعة،ومن ثم الوقاية من أشكال املساس بهذه الثروة 

 وعليه خلصت الدراسة بنتارج أهمها مايلي:

  من خلل استقصاء مختل  القوانين والتشريعات التي سنتها الززارر في استراتيجياتها لحماية التراث بشقيه

املادي واللمادي أن إلاطار القانوني واملؤسساتي تعتريه مجموعة من النقارص أهمها عدم تشديد العقوبات فيما يتعلق 

   89/01دم تعديل املواد الخاصة بالحماية منها قانون ع )خاصة التراث اللمادي(، بالزرارم التي تمس التراث

  فيما يخص التعاون الدولي رغم وجود إلاتفاقيات متعددة ألاطراف والثنارية إال أن نجاعتها مرهونة بصدق

  لتراث الثقافيإلارادات السياسية للدول ألاطراف في التعاون وحماية ا

 :التوصيات 

  الكتب ومختل  الثقافات الساردة في الوطن العربي وإلاسلمي القيام بجرد موحد لزميع املؤلفات و 

  العربي خصوصا في فلسطسن املحتلةبذل كل الزهد للحفاظ على التراث الثقافي  

  التركيز على التنشئة السياسية والثقافية لألجيال املستقبلية لحماية وصون التراث الثقافي وغرس مبادا حوار

 الحضارات والتنوع الثقافي 

  تدعيم املصالح املعنية منها ألامن الوطني بوحدات مكلفة بحماية التراث 

  إدماج دروس التراث وحمايته في البرامج التعليمية والتربوية 

  تفعيل دور املجتمع املدني كمشارك في تشريع املراسيم والقوانين الخاصة بحماية التراث 

  الثقافي وعصرنته املتعلق بحماية التراث  89/01تعديل مواد القانون 

 قائمة املراجع:

 (  الحماية الزنارية للتراث الثقافي  العراق: دار معد للنشر 1001تميم طاهر أحمد  ) (4

(  املوروث الثقافي ملنطقة الزنوب الغربي الززارري عند عبد القادر خليفي  مجلة 1010خليفي سعيد  ) (1

  255(، 04) 08إشكاالت في اللغة وألادب ، 

(  إلاطار القانوني واملؤسساتي لحماية التراث الثقافي في الززارر 1014فايزة، عسلي حليمة ،قلل  )ديسمبر  (2

،مجلة التكامل في بحوث العلوم إلاجتماعية والرياضية  مجلة التكامل في بحوث العلوم إلاجتماعية والرياضية 

  498، ص 
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ى املمتلكات الثقافية العقارية بين قانون حماية التراث الثقافي وقانون (  تجريم التعدي عل1014فكيري آمال  ) (1

  885(، 04) 14العقوبات  مجلة العلوم إلانسانية ، 

 (  الثورة الثقافية   السودان : دار أربجي للطباعة والنشر 4811محمود محمد طه  ) (5

ادي في القانون الززارري  مجلة آفاق لألبحاث (  الحماية القانونية للتراث الثقافي اللم1048مروة بومعزة  )ماي  (2

  90السياسية والقانونية ، ص 

(  أهمية املوروث الثقافي الززارري في تحقيق السياحة الثقافية  مجلة الحقوق والعلوم 1014مهدية هامل  ) (1

  205(، 15) 04إلانسانية ، 

ملجتمع وادي سوف في تحديد ملمح الهوية (  دور التراث املادي واللمادي 1041مياطة، التجاني  )أفريل  (9

   420الثقافية وتكاملها  مجلة الدراسات والبحوث إلاجتماعية ،جامعة الوادي ، ص 

  4(  الحماية الدولية للتراث الثقافي والطبيعي  الززارر: جامعة الززارر 1041/1045هشام، بوغديري  ) (8
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 أثناء النزاعات الدولية املسلحةآلاليات الدولية لحماية التراث الثقافي 

International mechanisms for the protection of cultural heritage during international 

armed conflicts 

 املركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة / الجزائر /د. عزالدين بدري   

Dr. Ezzedine Badri / University Center Salehi Ahmed in Naama / Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

 عن الخسارر في ألارواح التي إلى تهديد إلانسان في جميع جوانب حياته؛ ففض العسكري أدىإن تطور أساليب الفتك والقتال 
ً

نيت بها مل

  ها الحقيقية يمكن حتى تحديد قيمتالانسانية باملليين من نساء وأطفال ورجال، عرفت املجتمعات الكثير من الخسارر املادية والبيئة التي ال 

منيت املمتلكات الثقافية أيًضا بخسارر كبرى ال يمكن تعويضها، نظًرا ملا لها من أهمية علمية وثقافية وتاريخية وحضارية  وفي ظل هذا

دولية لحماية التراث نظرة فاحصة حول لاليات القانونية ال أجل إلقاءعظيمة بالنسبة للبشرية جمعاء، لهذا جاءت هذه الدراسة من 

 الثقافي السيما أثناء النزاعات الدولية املسلحة 

وقد تم التعرض من خلل هذه الورقة البحثية إلى الزوانب املؤّسسية والقانونية املتعلقة بحماية التراث الثقافي، من أجل فهم جميع 

 تفاصيلها ومحاولة تقيمها وتثمينها أكثر 

  لاليات املؤّسسية ،التراث الثقافي، القانونيةحماية ال الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The development of methods of lethality and military combat led to a threat to man in all aspects of his life; In addition to the 

loss of lives inflicted on humanity by millions of women, children and men, societies have known many material and 

environmental losses whose true value cannot even be determined. 

In light of this, cultural property has also suffered major losses that cannot be compensated, due to its great scientific, cultural, 

historical and civilizational importance for all of humanity. For this reason, this study came in order to take a closer look at the 

international legal mechanisms for the protection of cultural heritage, especially during international armed conflicts. 

Through this research paper, the institutional and legal aspects related to the protection of cultural heritage were exposed, in 

order to understand all its details and try to evaluate and value it more. 

Keywords: Legal protection, Cultural Heritage, Institutional Mechanisms. 

 مقدمـة:

ْت بها املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات الدولية املسلحة، جعلت املجتمع الدولي يسعى إلى رإن الخسا ِني  ر الكبرى التي م 

وضع عدد من التدابير القانونية اللمزمة للمحافظة على ذلك التراث الثقافي الذي يكتس ي أهمية عظمى لزميع شعوب 

وألاثر املمتد للممتلكات الثقافية ذات القيمة التاريخية   العالم، خاصة في ظل تطور أساليب الفتك ذات الخطر

ْت لها  وبمقتض ى هذا والعلمية والفنية؛ ّرِس 
 
ْت حماية خاصة لبعض تلك املمتلكات املنقولة والعقارية، كما ك ِضع  و 
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الة نزاع في ح حصانة قانونية ضد الاستلء وألاسر والغنم؛ السيما بموجب اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية

، (4851)اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح،  4851ماي  41مسلح، املوقعة في الهاي بتاريخ 

)البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لحماية  4888مارس  12والتي تمت املصادقة على بروتوكولها الثاني في الهاي بتاريخ 

املؤرخ في  129-08، واعتمدته الززارر بواسطة املرسوم الررا  ي رقم (4888املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، 

  1008سبتمبر  02

عطيات التي اًء على املفمن املنتظر في ضوء التحوالت الكبرى التي تعرفها الدول على صعيد علقاتها وتشكلها مجدًدا بن

يعرفها املجتمع الدولي واملجتمع إلانساني خلل السنوات ألاخيرة، أن يؤثر ذلك حتى على الصعيد القانوني املتعلق 

بحماية املمتلكات الثقافية، بما في ذلك على آليات الحماية القانونية أثناء النزاعات الدولية املسلحة، كما أن للتطورات 

تسارعة منذ عقود دورها أيًضا في تعزيز حماية التراث الثقافي وأكتشاف العديد من لاثار ذات القيمة التكنولوجية امل

سية اللمزمة  التاريخية والفنية والدينية أيًضا، الش يء الذي ينبغي معه وجود ألاحكام القانونية الكافية ولاليات املؤسَّ

املسلحة، وتبًعا لهذا ما مدى نجاعة ألاحكام القانونية ولاليات لحماية التراث الثقافي في حالة النزاعات الدولية 

 املؤسسية الدولية التي وضعتها الاتفاقيات الدولية في صدد حماية التراث الثقافي أثناء النزاعات املسلحة الدولية ؟ 

شكالية تم استقراء النصوص القانونية الدولية املتعلقة بموضوع هذه الدراسة، ومحاولة ترتيب ملعالزة هذه إلا 

الزة تمت معمحاورها ومفاهيمها وتحليلها تحليل قانونًيا، توخًيا لفهم تفاصيلها والاحاطة بها جيًدا، ومن خلل هذا 

 كمحور أول  في هذه الدراسة، وذلك ت الدولية املسلحة،الدولية لحماية التراث الثقافي أثناء النزاعا ألاحكام القانونية

بتعري  التراث الثقافي ومعالزة نطاق حمايته القانونية في حالة النزاعات الدولية املسلحة، واملفاهيم املتعلقة بصيانته 

، إلى لاليات املؤّسسية لحماية التراث أثناء ا  الدولية  لنزاعات املسلحةواحترامه وحمايته، للنتقال بعد ذلك، كمحور  ثان 

إن الهدف املراد من وراء هذه الورقة البحثية هو التعرف والتعري  باألحكام ولاليات القانونية املوضوعة لحماية 

التراث الثقافي أثناء النزاعات املسلحة القارمة واملحتملة، ال سيما وأن ذلك التراث يحمل بين مزواياه وتفاصيله مزخًما 

قة، ويحفظ جوانب انسانيتها التي ينبغي علمًيا وثقافيً 
ّ

ا وفنًيا وحضارًيا وتاريخًيا، يشهد على الطبيعة البشرية الخل

   ترقيىتها بحفظ تراثها املشترك، حتى خلل النزاعات املسلحة 

 :
 

 الاحكام القانونية الدولية لحماية التراث الثقافي أثناء النزاعات الدولية املسلحة أوال

في البداية إلى تعري  التراث الثقافي ونطاق حمايتة القانونية الدولية في حالة النزاع  املحور سيتم التعضمن خلل هذا 

الدولي املسلح، ثم إلى مفهوم صون املمتلكات الثقافية وكيفيات احترامها، وفي ألاخير سنتعرض إلى الحماية املعزمزة 

 للمتلكات الثقافية وحصانتها القانونية 

ا:تعريف الترا -1  ث الثقافي ونطاق حمايته القانونية دولي 

يتلخص التراث في كونه ما بقي من تجارب السل  املنعكسة على لاثار التي تركوها في املتاح  واملقابر واملنشآت 

، ويعّرف التراث الثقافي أيًضا أو (19، صفحة 1042)بودهان،  واملخطوطات، وما تزال تأتيراتها حتى في عصرنا الحالي

لاثار الثقافية، بموجب املادة ألاولى من اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح املوقعة في الهاي 
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 ، مثال ذلك لاثار ت قيمة ثقافية أو لصفتها الذاتية، بأنها العقارات أو املنقوالت سواء كانت ذا4851ماي  41بتاريخ 

الثابتة التاريخية أو الفنية والوثارق وما إليها من ألاشياء ذات القيمة التاريخية أو ألاثرية والكتب الثمينة ومجموعات 

الوثارق أو ألاشياء ذات ألاهمية العلمية بجانب مجموعات هامة من منقوالت هذه امللكيات، وكذلك املباني التي يكون 

ظ امللكيات الثقافية املنقولة أو عرضها كاملتاح  وكذلك املخابئ املعدة لوقاية الغرض ألاسا  ي العملي من اقامتها حف

هذه امللكيات في حالة وقوع نزاع مسلح واملكتبات الكبيرة وأمكنة حفظ السزلت واملخابئ املعدة للوقاية في حالة نزاع 

 مسلح 

ال الفنية وأماكن العبادة ألنها تشكل التراث ضرب لاثار التاريخية أو ألاعم 4811ومنع بوتوكول جني  إلاضافي لعام 

الثقافي والروحي للشعوب، غير أن حماية هذه ألاهداف يجب أال تستغل في دعم املجهود الحربي، وإذا ما قام طرف 

بضرب هذه ألاهداف لدى الطرف لاخر؛ فليس لهذا الطرف أن يلزأ إلى الردع لضرب مثل هذه ألاهداف، أما إذا 

لدولي )الفتلوي، القانون ا ة التي تتمتع بها هذه ألاهداف لتغطية أعمال حربية جامز للطرف لاخر ضربهااستغلت الحماي

   (482، صفحة 1042إلانساني، 

مسلح، املؤرخ الخاصة بحماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع  4851ويعتبر البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لسنة 

، كما أنه مكمل له 4851ماي  41آلية تطبيقية للبروتوكول ألاول الصادر في الهاي بتاريخ هو بمثابة  4888مارس  12 في

ية على غير الاتفاقفيما يتعلق بالعلقات بين ألاطراف؛ حيث نص البروتوكول الثاني على تمديد لاثار القانونية لهذه 

، بموجب املادة الثالثة منه 4851الدولة املعنية بأحكام البروتوكول الثاني التفاقية الهاي  ، إذا ما قبلتاملرتبطين بها

 في فقرتها الثانية 

ويطبق البروتوكول ألاول والثاني على السواء في حالة الحرب املعلنة أو أي نزاع مسلح آخر قد ينشب بين دولتين 

من اتفاقية الهاي  49، حسب ما جاء في املادة طرف أو أكثر متعاقدتين أو أكثر؛ حتى وإن لم يعترف بحالة الحرب

ا لحالة السلم طبًعا، كما تطبق ايًضا 4851
ً
حكام اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية في حالة احتلل أ، خلف

 تفاقية أرض دولة متعاقدة، واملقصود بالطرف املتعاقد أو الطرف السامي املتعاقد هو الدولة الطرف في هذه الا

هو بالنسبة للدول غير املتعاقدة في هذه  4851يبدو أن الاشكالية التي تقع في نطاق تطبيق اتفاقية الهاي لسنة 

 الاشكالية؛ حيث ينبغي بموجب اتفاقية الهاي لسنة 
ّ

أن تلتزم  4851الاتفاقية؛ لكن إن البروتوكول ألاول والثاني قد حل

، ما إن قبل الطرف املعادي أحكام متلكات الثقافية وعدم التعرض لهابحماية املدولة متعاقدة طرف في نزاع مسلح أي 

ا متعاقًدا فيها 
ً
 الاتفاقية وطبقها في نزاعه املسلح؛ حتى وإن لم يكن طرف

ابرام اتفاقيات خاصة أخرى، ترى فيها ما يناسب تنظيم بعض  4851كما أنه يمكن للدول املتعاقدة في اتفاقية الهاي 

ملتعلقة بحماية املمتلكات الثقافية، على أن ال تكون احكام الاتفاقيات الزديدة من شأنها اضعاف الحماية الشؤون ا

القانونية التي تمنحها اتفاقية الهاي للممتلكات الثقافية وللموظفين املشتغلين بحمايتها؛ وهذا بموجب ما جاء في املادة 

 املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح من البروتوكول ألاول التفاقية الهاي لحماية  11

ا لآلجال وشكليات الانضمام والتصديق،  22، بموجب املادة 4851ولقد نّصت اتفاقية الهاي 
ً
من بروتوكولها ألاول، خلف

ما ال ، كل بدء ألاعمال العدارية أو بعدهابالنفاذ املعزل للتصديقات أو الانضمامات التي يودعها أطراف نزاع معين قب
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ا إذا كانت الدولة املعنية مشتبكة في نزاع مسلح إال عند انتهاء ألاعمال الحربية أو ي
ً
مكن أن يصبح طلب إلالغاء نافذ

عند اتمام عمليات إعادة لاثار الثقافية إلى مواطنها؛ والعبرة للتاريخ لاجل وهذا تعزيزا للحماية القانونية للتراث الثقافي 

 سلحة في حالة النزاعات الدولية امل

 :متلكات الثقافية وآليات احترامهاصون امل -2

التعرض لها  ضربها أو قررة لألهداف املدنية فل يجومز تتمتع املمتلكات الثقافية والتاريخية وأماكن العبادة بالحماية امل

    (485صفحة ، 1042)الفتلوي، القانون الدولي إلانساني،  من قبل الدول املتحاربة

إن حماية التراث الثقافي أثناء النزاعات املسلحة لن تكون حماية حقيقية ما لم يخطط وتبرمج لها ألارضية املناسبة 

في بروتوكولها ألاول قد نصت على أنه ينبغي للدول أن  4851سلًفا؛ لهذا نجد أن املادة الثالثة من اتفاقية الهاي لسنة 

سلم للمحافظة على لاثار الثقافية من أي نزاع مسلح محتمل الوقوع، وفي هذا الصدد جاء تعد ما يجب في مزمن ال

ليوضح تلك التدابير التحضيرية من أجل صون املمتلكات  4888مارس  12البروتوكول الثاني املصادق عليه بلهاي في 

ن تكون وسيلة فعالة في ذلك؛ كإعداد الثقافية؛ حيث ذكر على سبيل املثال عدد من الاجراءات العملية التي  يمكن أ

قوارم لحصر تلك املمتلكات وإعداد مخططات الطوارا اللمزمة للحماية من الحرارق والانهيارات التي قد ترافق العمليات 

العسكرية املتوقعة، إضافة للستعدد اللوجستي املتعلق بامكانية نقل تلك املمتلكات الثقافية املنقولة أو توفير الحماية 

في موقعها، مع تعيين السلطات املسؤولة عن صون املمتلكات الثقافية؛ فهذه التدابير الاحترامزية كفيلة جًدا للستعداد 

 ألي طارا ، السيما أثناء نشوب النزاعات املسلحة، والتعامل مع عنصر املباغتة فيها 

صميم احترام املمتلكات الثقافية أثناء على بعض ألاحكام التي اعتبرتها من  4851ولقد نّصت اتفاقية الهاي لسنة 

الحرب؛ ومفاد احترام املمتلكات الثقافية هو الامتناع عن كل ما يمكن أن يمثل تهديًدا أو ضرًرا بتلك املمتلكات أثناء 

لواقعة االنزاعات املسلحة؛ املتمثلة في نص املادة الرابعة من البروتوكول ألاول في تعهد ألاطراف باحترام لاثار الثقافية 

في داررة إقليم كل منهم وكذلك لاثار الواقعة في إقليم ألاطراف لاخرين ، وذلك باالمتناع عن أي استخدام لهذه لاثار 

أو ما يقع في نطاق املحيط امللصق لها، أو استخدام املعدات املستعملة لوقاية هذه لاثار ألغراض قد تعرضها للتدمير 

مسلح، وكذلك الامتناع عن اتيان أي عمل عدائي موجه ضد هذه لاثار، وهذا الالتزام ال  أو التل  في حالة وقوع نزاع

 يمكن التنامزل عنه إال في حاالت الضرورة الحربية القصوى 

وفي هذا السياق، وبهدف كفالة احترام   تلك املمتلكات الثقافية، من أشكال التعدي املذكورة أعله، ال يجومز  التذرع 

عسكرية للتخلي عن الالتزامات املتعلقة باحترام املمتلكات الثقافية، من أجل توجيه عمل عدائي ضد أي بالضرورات ال

ممتلكات ثقافية، إال إذا كانت ومادامت تلك املمتلكات قد حّوِلت من حيث وظيفتها إلى هدف عسكري، ولم يوجد بديل 

من  02مل عدائي ضد ذلك الهدف، وهذا بموجب املادة عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه ع

البروتوكول الثاني التفاقية الهاي، املذكورة أعله، وبمفهوم املخالفة فلو  تم تحويل تلك املمتلكات الثقافية إلى هدف 

ق يعسكري؛ فإنه اليجومز توجيه عمل عدائي ضدها متذرعين بالضرورات العسكرية القهرية، ما وجد بديل عملي لتحق

 امليزة العسكرية املتوخاة من وراء ذلك العمل العدائي 
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كما أنه ال يجومز بموجب املادة السادسة من البروتوكول الثاني أيًضا، املذكور سلًفا، التذرع بالضرورات العسكرية 

و ضرر، إال أ القهرية للتخلي عن تلك الالتزامات من أجل استخدام املمتلكات الثقافية ألغراض يرجح أن تعرضها لتدمير 

إذا لم يوجد خيار ممكن آخر يحقق ميزة عسكرية مماثلة؛ أي أن استخدام تلك املمتلكات الثقافية هي السبيل الوحيد 

 لتحقيق تلك امليزة العسكرية 

واملقصود بالضرورات العسكرية في معناها العام هو تحقيق الهدف من الحرب وإخضاع العدو وكسر شوكته، وتحقيق 

، ومن هنا يمكن القول أن الهدف من الضرورة العسكرية هو كسب الحرب في حد ذاتها، لكن وفق القوانين النصر عليه

  (441، صفحة 1048)روشو،  املنظمة لها

على تحريم جميع  ، في مادتها الرابعة4851إضافة إلى ذلك، لقد نصت الاتفاقية، أي البروتوكول ألاول التفاقية الهاي 

 أشكال السرقة والسلب والاستلء وانتهاك حرمة لاثار الثقافية 

 :ززة للممتلكات الثقافية وحصانتهاالحماية املع -2

املمتلكات الثقافية، بعد توفر عدد من الشروط  علىاصباغها إن الحماية املعزمزة هي الحماية القانونية التي يمكن 

املوضوعية املتعلقة بها؛ حتى يتسنى بموجب ذلك حمايتها أثناء النزاعات املسلحة وفًقا للطرح املتعلق بمفهوم الحماية 

ملادة ااملعزمزة، ولقد وضع البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، بموجب 

عزمزة، وهي غة الحماية املالعاشرة منه، ثلث شروط ينبغي أن تتوفر في تلك املمتلكات الثقافية؛ حتى تستفيد من صب

 :كالتالي

  ا ثقافًيا على أكبر قدر من ألاهمية بالنسبة للبشرية، أي لديها قيمة ثقافية وثراثية
ً
أن تمثل تلك املمتلكات تراث

ها ذات ن وصفها بأنممتلكات ثقافية عادية ذات أهمية محلية فقط، وال يمك بالنسبة للبشرية جمعاء، وليست

 للمجتمع إلانساني فاردة ثقافية 

  ا بتدابير قانونية وإدارية على صعيدها الوطني، ومعترف لها بقيمتها الثقافية أن تكون محمية ومصونة مسبق 

 والتاريخية الاستثنارية،

 ض عسكرية أو كدرع عسكري، كما يلزم أن تصرح الدولة املعنية بها كما ال ينبغي أن تكون مستخدمة ألغرا

 بعدم استخدامها على هذا النحو في املستقبل أيًضا 

وإلضفاء الحماية املعزمزة للممتلكات الثقافية ينبغي أن يقدم طلًبا بهذا الشأن إلى لزنة حماية املمتلكات الثقافية في 

تتوفر جميع الشروط املذكورة أعله، في املمتلكات الثقافية محل طلب حالة نزاع مسلح، وبموجب هذا ينبغي أن 

، فإنه يجومز 4851من البروتوكول الثاني التفاقية الهاي  44الحماية املعزمزة، غير أنه وبموجب الفقرة الثامنة من املادة 

دابير املعني بها الوفاء بالت للزنة املعنية أن تقرر منح الحماية املعزمزة ملمتلكات تقافية حتى وإن لم يستطع الطرف

القانونية وإلادارية لحمايتها على الصعيد الوطني، على أن يقدم هذا الطرف طلًبا باملساعدة الدولية لتحقيق هذا 

 الشرط املطلوب قانوًنا 

حالة ل كما أنه، في نفس السياق، يمكن للزنة أن تمنح الحماية املعزمزة للممتلكات الثقافية بصفة مؤقتة، باالستناد

الطوارا في حالة نشوب القتال؛ حتى وإن لم يتم الوفاء بالشرط الثاني من شروط منحها، واملتعلق بتوفير التدابير 
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القانونية وإلادارية الداخلية للدولة املعنية، وذلك بعد موافقة أربعة أخماس أعضاء اللزنة، ريثما تظهر نتارج إلاجراءات 

الش يء الذي يفيد حماية أكبر للممتلكات الثقافية؛ حتى وإن لم يتم تحقيق جميع  النظامية ملنح الحماية املعزمزة،

الشروط املوضوعية املنصوص عليها قانوًنا، املتعلقة بإضفاء الحماية املعزمزة، تماشًيا مع ما تتطلبه تداعيات الحالة 

 الاستثنايىة التي تفرضها وقائع الحرب وتقلباتها 

من البروتوكول  41للممتلكات الثقافية فإن أطراف النزاع ينبغي عليها، استناًدا لنص املادة  وبموجب منح الحماية املعزمزة

الثاني املذكور أعله، أن تكفل حصانة لتلك املمتلكات وذلك باالمتناع عن استهدافها بالهزوم العسكري أو استخدامها 

ثقافية تلك الحصانة القانونية إال إذا علقت أو أو استخدام جوارها في دعم العمل العسكري، وال تفقد املمتلكات ال

ا عسكرًيا، مع فرض عدد من القيود القانونية 
ً
ألغيت حمايتها املعزمزة أو أصبحت تلك املمتلكات بحكم استخدامها، هدف

هذا من  42نص املادة  تحول دون الهزوم عليها إال بتحققها، حتى وإن تم استخدامها عسكرًيا، اعتماًدا على ما جاء في

 البروتوكول 

ا:   املسلحةالثقافي أثناء النزاعات الدولية آلاليات املؤّسسية الدولية لحماية التراث ثاني 

سنعمل على دراسة لزنة حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، ثم إلى  الدراسةفي املحور الثاني من هذه 

 سنتعرض إلى الوالية القضارية على الزرارم املاسةفي حالة نزاع مسلح، وفي ألاخير  صندوق حماية املمتلكات الثقافية

  الثقافي أثناء النزاعات املسلحة بالثراث

 :حالة نزاع مسلحلحنة حماية املمتلكات الثقافية في  -1

؛ حيث تم انتخاب 4851نشأت هذه اللزنة  بمقتض ى اجتماع الدول ألاطراف في البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لسنة 

أعضائها ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، حسب ما ينص عليه هذا البروتوكول، وتتأل  اللزنة من 

ا، بموجب املادة 
ً
من نفس البروتوكول، وتجتمع اللزنة في دورة عادية مرة في السنة، وفي دورات  11اثنى عشر طرف

ر ألاطراف ممثليها من بين ألاشخاص املؤهلين في ميادين التراث الثقافي أو الدفاع استثنارية عند الضرورة، على أن تختا

أو القانون الدولي، مع ضمان أن تضم اللزنة قدًرا كافًيا من الخبرة املتخصصة في كل هذه امليادين؛ فالطابع التقني 

ون نية متعلقة بالتراث الثقافي والقانلهذه اللزنة يفرض عليها ذلك، بفعل ما يمكن أن يواجهها من اشكاالت ومسارل ف

 الدولي والعمل العسكري املسلح 

من البروتوكول الثاني املذكور سلًفا على املهام املنوطة باللزنة، والتي من خللها تسعى إلى جلب  11ولقد نّصت املادة 

ي في ألاهداف املنصوص عليها فالتعاون مع املنظمات الدولية والوطنية، الحكومية وغير الحكومية التي تتشارك معها 

، كما أنها تعمل على استشارت املنظمات املهنية املرموقة املرتبطة 4851البروتوكول ألاول والثاني التفاقية الهاي لسنة 

من البروتوكول الثاني، إعداد  19بعلقات رسمية مع منظمة اليونيسكو، هذه ألاخيرة التي تتولى أمانتها، بموجب املادة 

 اللزنة وجداول أعمالها وتتولى مسؤولية تنفيذ قراراتها، السيما في املجاالت التالية :وثارق 

 ،إعداد املبادا التوجيهية لتنفيذ البروتوكول الثاني التفاقية الهاي 
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  ،منح الحماية املعزمزة للممتلكات الثقافية أو تعليقها أو إلغائها وإنشاء قارمة املمتلكات الثقافية املشمولة بها

 حيينها وترقيتها وت

  الخاصة بحماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع  4851مراقبة تنفيذ البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لسنة

 مسلح، والاشراف عليه،

 ،النظر في التقارير التي تقدمها ألاطراف والتعليق عليها 

 فية،تلقي طلبات املساعدة الدولية املقدمة لدعم حماية املمتلكات الثقا 

  البت في أوجه استخدام أموال صندوق حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 

مهام هذه اللزنة على سبيل املثال ال الحصر، حتى يصبغ على  4851ولقد ذكر البروتوكول الثاني التفاقية الهاي 

يها أن تتولى هذه اللزنة كل ما يعهد إل نشاطها مرونة أكبر تتلءم مع تحوالت العلقات الدولية ومتطلباتها؛ حيث يمكن

  4851بموجب اجتماع ألاطراف السامية املتعاقدة في اتفاقية الهاي 

ولكل دولة أن تطلب من منظمة اليونيسكو تزويدها بمساعدة تقنية لتنظيم حماية ممتلكاتها الثقافية فيما يتعلق بأمور 

و التدابير الوقارية والتنظيمية اللمزمة في حاالت الطوارا، أو إعداد مثل ألاعمال التحضيرية لصون املمتلكات الثقافية، أ

هذا البروتوكول وتقدم قوارم الحصر الوطنية للممتلكات الثقافية، أو بصدد أية مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق 

، صفحة 1042)الفتلوي، القانون الدولي إلانساني،  تلك املساعدة في حدود ما يتيحه لها برنامجها ومواردهااليونيسكو 

105)   

 :مسلح نزاع حالة في الثقافية املمتلكات صندوق حماية -2

سية الثانية التي يمكن الكلم عليها في شأن حماية املمتلكات الثقافية هي صندوق حماية املمتلكات    إن لالية املؤسَّ

من  18انشاء هذا الصندوق من أجل التكفل باملهام التي نصت عليها املادة  الثقافية في حالة نزاع مسلح، ولقد تم

 :ي، واملتمثلة في ألاغراض التاليةالبروتوكول الثاني التفاقية الها

  تقديم املساعدات املالية وغير املالية لدعم التدابير التحضيرية وغيرها من التدابير ألاخرى التي تتخذ في وقت

قانونية وإلادارية التي ينبغي الوفاء بها من طرف الدولة التي تطلب إضفاء الحماية املعزمزة السلم؛ كالتدابير ال

 من البروتوكول الثاني، 40لبعض املمتلكات الثقافية، واملنصوص عليها في الفقرة الثانية من املادة 

 تي تتخذ ة أو غيرها من التدابير التقديم املساعدات املالية أو غير املالية بصدد تدابير الطوارا أو التدابير املؤقت

من أجل حماية املمتلكات الثقافية أثناء فترات النزاع املسلح أو فترات العودة إلى الحياة الطبيعية فور انتهاء 

العمليات الحربية، كالتدابير املتعلقة مثل بإبعاد املمتلكات الثقافية املنقولة عن جوار ألاهداف العسكرية أو 

 لها في مواقعها  توفير الحماية

، تستخدم املبالغ املدفوعة فيه في ألاغراض التي تقرها اللزنة ووفًقا د يكون للصندوق حساًبا للودائعوفي هذا الصد

للمبادا التوجيهية التي تسترشد بها اللزنة في استخدام أموال الصندوق، ويمكن للزنة أن تقبل مساهمات مخصص 

 ن، على شرط أن تكون اللزنة قد قررت تنفيذ ذلك البرنامج أو املشروع استخدامها في مشروع أو برنامج معي

 تتكون موارد الصندوق من عدد من املصادر هي          
ً

 :وإجماال
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 ،مساهمات ألاطراف 

  املساهمات والهبات أو الوصايا التي تقدمها الدول ألاخرى أو منظمة اليونيسكو أو منظمات أخرى تابعة لألمم

 نظمات ألاخرى الدولية حكومية أو غير حكومية أو هيئات عامة أو خاصة أو أفراد املتحدة أو امل

 ،الفوارد التي تدرها أموال الصندوق 

  ألاموال املحصلة من عمليات جمع ألاموال وإيرادات ألاحداث التي تنظم لصالح الصندوق 

حالة نزاع مسلح، يمكن أن ترخص اللزنة ببعض وإضافة لهذه املوارد املتنوعة لصندوق حماية املمتلكات الثقافية في 

املوارد ألاخرى بموجب املبادا التوجيهية التي تعدها هذه ألاخيرة، من أجل استخدام أموال الصندوق والاشراف على 

 ذلك الاستخدام 

 :الوالية القضائية عن الجرائم املرتكبة في حق التراث الثقافي -2

ثناء أ التشريعية اللمزمة إلنشاء واليتها على الزرارم املتعلقة بحماية التراث الثقافيينبغي أن تتخذ كل دولة طرف التدابير 

على إقليم الدولة املعنية أو يكون املشتبه فيه مواطنا لدى النزاعات الدولية املسلحة، السيما حين ترتكب تلك الزرارم 

من البروتوكول  42في الفقرة ألاولى من املادة  تلك الدولة أو يكون املشبه فيه موجوًدا على اقليمها، بموجب ما جاء

 الثاني التفاقية الهاي، املذكورة سلًفا 

منه، إذا اقترف  45ويكون الشخص مرتكًبا لزريمة متعلقة بالتراث الثقافي وفًقا للبروتوكول الثاني املذكور، السيما املادة 

 :أحد ألافعال التالية و الثاني،ذلك الشخص عمدا، وانتهاكا للتفاقية، أي البروتوكول ألاول أ

 بالهزوم لكات ثقافية مشمولة بحماية معزمزةاستهداف ممت ، 

  استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معزمزة، أو استخدام جوارها املباشر، في دعم العمل العسكري 

  ء الثاني لها، أو الاستلإلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية أو البروتوكول

 عليها 

  والبرتوكول الثاني لها بالهزوم  4851استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب اتفاقية الهاي لسنة 

  ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلس أو تخريب ملمتلكات ثقافية محمية بموجب اتفاقية الهاي املذكورة سلًفا 

ن املساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الاجراءات الزنارية أو إجراءات تسليم وفي هذا الصدد تتبادل ألاطراف أكبر قدر م

املجرمين املتخذة بشأن تلك الزرارم ، بما في ذلك املساعدة في الحصول على ما يوجد لديها من شواهد المزمة لإلجراءات، 

حالة  ساعدات القانونية املتبادلة، وفيوتضطلع  ألاطراف بالتزاماتها، بما يتفق وأية معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن امل

لدولي )الفتلوي، القانون ا عدم وجود مثل هذه املعاهدات أو الترتيبات، تتبادل ألاطراف املساعدة وفًقا لقانونها الداخلي

  (102، صفحة 1042إلانساني، 

 :خاتمة

في نهاية هذه الدراسة يمكن القول أن املجتمع الدولي قد وضع ألاطر القانونية اللمزمة لحماية التراث الثقافي في حالة 

ضل تلك املمتلكات في تاريخ الحروب خلل القرن العشرين، فالنزاعات املسلحة، وذلك نتيجة للتجربة املريرة التي عرفتها 

 تهاكات مست عدد من املمتلكات الثقافية املعروفة ذات القيمة التاريخية الكبرى عما جرى في العقدين ألاخيرين من ان
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بهذا لقد تم التطرق من خلل هذه الورقة إلى ألاحكام القانونية ولاليات املؤّسسية املختلفة التي خلقت بموجب 

 والبروتوكول الثاني لها املصادق املتعلقة بحماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، 4851اتفاقية الهاي لسنة 

؛ حيث تم التطرق في البداية إلى نطاق تطبيق احكام القانون الدولي إلانساني في 4888مارس سنة  12عليه بتاريخ 

مجال حماية التراث الثقافي، ومناقشة موضوع صون املمتلكات الثقافية ومفهوم احترامها ومقتضيات ذلك وفًقا ملا جاء 

القانونية الدولية، كما تم التعرض أيًضا، لفكرة الحماية املعزمزة للمتلكات الثقافية والحصانة في تلك النصوص 

سرد شروطها والحاالت الاستثنارية التي يمكن من خللها منح الحماية ؛ حيث تم القانونية التي تمنحها للتراث الثقافي

 اهرة التي تفرضها الحرب والنزاعات املسلحة املعزمزة في غياب بعض املعايير، نتيجة للظروف الاستثنارية الق

بعد ذلك تم التطرق إلى لاليات املؤّسسية لحماية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات الدولية املسلحة؛ حيث تم التطرق 

طاتها افي البداية إلى لزنة حماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، بالتعرض إلى انشائها وعضويتها ودورات نش

العادية والاستثنارية، واملهام املنوطة بها؛ فهي لزنة لها دور جوهري جدا في شأن حماية التراث الثقافي وترقيته، كما 

أن لها دورها الفني البارمز في هذا املجال، ال سيما في مجال استخدام أموال صندوق حماية املمتلكات الثقافية في حالة 

آلية مؤسسية ثانية على صعيد حماية التراث الثقافي؛ حيث تم التطرق إلى مهامه نزاع مسلح، والذي يمثل بدوره 

 وتكوين موارده املالية، التي يظهر فيها طابع التنوع من حيث مصادر استقائها 

لية و وفي ألاخير تطرقت هذه الورقة البحثية إلى الوالية القضارية على الزرارم املاسة بالتراث الثقافي أثناء النزاعات الد

املسلحة؛ حيث صنفها القانون الدولي لعدد من الفئات؛ تهدف لحماية تلك املمتلكات بالنظر إلى أحكام اتفاقية الهاي 

 والبروتوكول الثاني لها  4851

في منظومة متكاملة من حيث ومن خلل كل ذلك يمكن القول أن املنظومة القانونية الدولية لحماية التراث الثقا

ها تعمل على تفعيل تلك ألاحكام ووضعونية الصرفة ولاليات املؤّسسية التي تجمع بين ألاحكام القان؛ حيث نصوصها

 موضع الواقع القانوني واملادي 

لكن تبقى بعض املفاهيم محل غموض يشوب حماية التراث الثقافي وتطبيقاتها العملية، السيما ما يسمى بالضرورات 

ية، سواء في مجال احترام املمتلكات الثقافية أو مفهوم الحماية املعزمزة، الش يء العسكرية، والتي تشتت مسألة الحما

 تطبيق أحكام القانون الدولي إلانساني وينقص من فعاليتها في حماية التراث الثقافي 
ً

 الذي يعوق فعل

ة للتملص ي، كما أنها وسيلإذ تبقى الضرورات العسكرية مفهوًما مطاطًيا يحول دون إضفاء الحماية الكافية للتراث الثقاف

من الالتزامات واملسؤولية، اتجاه التراث الثقافي العالمي، املنوطة باألطراف في حالة النزاعات املسلحة الدولية؛ لهذا فإن 

هذه الدراسة تقترح أن يتم تحديد تلك املفاهيم أكثر وتدقيقها نًصا، وذلك بالنص عليها في أحكام مستقلة توضح مداها 

 للتملص وجدواها
ً

، بما يفيد حماية التراث الثقافي من جهة، ويوضح للقارد العسكري املعني حدودها، بما ال يدع مجاال

 من خللها والتهرب من املسؤولية الزنارية   
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وفي ألاخبر يمكن القول أن حماية التراث الثقافي أثناء النزاعات الدولية املسلحة ال يق  في حدود حالة الحرب فقط، 

ا يمتد إلى حالة السلم أيًضا التي ينبغي خللها ترقية عملية حفظ تلك املمتلكات بواسطة العمليات التحضيرية وإنم

والاحترامزية املتعلقة باحتمالية وقوع النزاعات املسلحة املباغتة، كما أن لتكوين القيادات العسكرية دوره املهم في هذا 

   الضباط، ألن ألامر ال يتعلق فقط بالقيادات الكبرى في الزيش الشأن، بما في ذلك الضباط املرؤوسون وحتى ص

      :   املراجـــعو املصادر  قائمة

  4851ماي  41اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح املوقعة في الهاي بتاريخ  (4

الخاصة بحماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح،  4851البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لسنة  (1

   4888مارس  12املصادق عليها بلهاي، في 

    النظام القانوني لحماية التراث الوطني   الززارر: دار الهدى للطباعة والنشر والتومزيع (1042)بودهان، مو  ى   (2

  ألاطر الناظمة لحالة الضرورة العسكرية في القانون الدولي إلانساني  الززارر: دار (1048)روشو، خالد   (1

 الخلدونية

 ع   القانون الدولي إلانساني  عمان: دار الثقافة للنشر والتومزي(1042)الفتلوي، سهيل حسين   (5
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عادة إحياء الحدائق التاريخية فيهاإهوية ألامكنة و   

Places Identity and revival of existing historical parks 

 د.ميادة عماد بو عجرم/ الجامعة اللبنانية/ لبنان

Dr. Mayada Imad Bou-Ajram/Lebanese University/Lebanon 

 الدراسة لخصم

 من حقوق الانسان، فا
ً
تراث لاعتبرت الزمعية العامة للمم املتحدة في دورتها السابعة عشرة " ان الوصول الى التراث الثقافي والتمتع به حقا

 من عناصر تكوين املدينة، فهي جزء ال يتجز  1متصل بالكرامة الانسانية وهوية الانسان " 
ً
 أساسيا

ً
 أتعد الحدارق التاريخية العامة عنصرا

بان  هذه الحدارق لها قيمة تاريخية وفنية "في مادته ألاولى 4891من تراثها الثقافي املحلي  نص  ميثاق الحدارق التاريخية في فلورنسا عام 

 يجب املحافظة عليه، وفي مادته الثامنة ان  هذه الحدارق يجب الحفاظ عليها ضمن 
ً
بالنسبة للمجتمع، وعلى ذلك يمكن اعتبارها أثرا

ته الثورة الصناعية على مختل  نتجألتطور الصناعي والتكنولوجي الذي ونتيجة التقدم وا  " منذ القرن الثامن عشر،ط امللرمالوس

على التراث الثقافي ومنها على تلك الحدارق فما كان من اصحاب الفكر والاختصاص ورجال السياسة الا ألاصعدة، ظهرت تأثيرات متعددة 

لعربية املدن ابعض يهدف هذا البحث الى دراسة أهمية وجود هذه الحدارق التاريخية في جات املجتمعات البشرية  العودة للتفكير باحتيا

العمراني والسكاني املدن  التطور الحضري والانتشار  حيث طبعت هذه الحدارق هوية هذه من خلل ما تحمله من تراث ثقافي متوارث

 ال يمك
ً
؛ كما يتطرق الى اظهار ضرورة ن تجاهله والبد من القاء الضوء على ضرورة وجود هذه الحدارقالذي تشهده املدينة أصبح واقعا

بها ان كان على دوار التي تلعوحمايتها من الاعتداءات والتهديدات التي تطالها نتيجة غياب الوعي الكافي ألهميتها بالرغم من ألا املحافظة عليها 

خلص البحث الى وضع بعض التدابير التي يجب اتباعها ويوص ي بتنفيذها من و أو حتى النفس ي  الصعيد البيئي، او الصحي او الاجتماعي 

 
ً
 وعامليا

ً
 خلل معايير منصوص عليها دوليا

 التراث الثقافي، الحدارق التاريخية، الهوية، الثورة الصناعية الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

cycle, that reacting to the cultural heritage is one of the Human  thdeclared, in its 17United Nations General Assembly has 

Rights as culture is connected to human dignity and identity. In fact, public historical parks are considered a fundamental 

component in the city formation as they are integral part of the city local cultural heritage. Historical parks Charter has 

declared in Florence in 1982 in its first article, that “ these parks have historical and artistic value and thus they can be  

considered as a heritage that needs to be preserved as well as the Charter has declared in its eighth article that these parks 

century, and due to the industrial and  thmust be preserved within the appropriate place.” Furthermore, since the 18

technological development and revolution on different levels, various effects have shown on the cultural heritage and 

especially on those parks; hence, intellectuals, specialists, and politicians have reflected in order to find out the society needs. 

This study aims to study the importance of historical parks in some Arab cities as they have a cultural heritage inscribing these 

cities’ identity. Development of civilization and urban diffusion has become a fact that cannot be ignored and it is necessary 

to highlight on the importance of these parks and preserve them from the violations and threats resulting from the absence 

                                                           
 2، نيويورك، ص 1044الزمعية العامة، الدورة السابعة عشرة،تقرير الخبيرة املستقلة في ميدان الحقوق الثقافية، فريدة شهيد ، اذار  -ألامم املتحدة 1 
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of sufficient awareness, although their roles in the environmental, health, social and even psychological levels. The study has 

finalized to put in place some measures and has recommended to apply them through international and global criteria. 

Keywords: Cultural Heritage, Identity, Industrial Revolution. 

 قدمـة:م

د،  تعددت تعريفات التراث الثقافي وجاء أبرمزها في املواثيق والاتفاقيات الدولية؛ وبالرغم من عدم وجود تعري  موح 

 ,wikipedia)  "من جيل الى آخرتقاليد وعلوم وآداب وفنون وآثار يعرف هذا التراث بانه كل ما ينتقل من عادات و "

n.d.)  الى ميثاق واشنطن 4821، الى ميثاق البندقية 4824فمن ميثاق اثينا 
ً
، برمز الاهتمام بالتراث الثقافي 4891، وصوال

لتمتع " اعتبار الوصول الى التراث الثقافي واوضرورة الحفاظ عليه حيث كانت البداية في كل من ايطاليا وفرنسا وانجلترا  

 من حقوق الانسان، فالتراث متصل بالكرامة الانسانية وهوية الانسان" 
ً
 (1044)املتحدة م ، به حقا

 
ً
 من عناصتعد  الحدارق التاريخية العامة احدى عناصر التراث الثقافي في املدن، بحيث تم اعتبارها عنصرا

ً
ر أساسيا

تكوين املدينة  وجدت الفضاءات العامة في املدن عبر التاريخ، اختلفت أشكالها ودورها ووظيفتها حسب طبيعة السكان 

بنيت هذه الحدارق منذ العصور القديمة ووجدت  وطريقة حياتهم وفكرهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية  وبالتالي

  التي تنوع الوظارتأغراضها لتشمل الدينية والزمالية والطبية وحتى الاجتماعية   في معظم الحضارات ولذلك تنوعت

بتأمينها على الصعيد البيئي والصحي والاجتماعي وكذلك النفس ي اضافة الى دورها في الحد  والتخفي   الحدارقهذه  تقوم

 من الاثار السلبية الناتجة عن التطور والتقدم التكنولوجي  

 ، منذ القرن الثامن عشر الذي انتجته الثورة الصناعية لتقدم التقني والتكنولوجيهذا التطور وا
ً
 كان له تأثيرا

ً
 مباشرا

 نتيجة عدة عوامل ومنها الزح  السكاني وغياب التخطيط السليم
ً
 وتدهورا

ً
   على هذه الحدارق حيث شهدت تراجعا

مواصفات املدينة التخطيطية منها واملعمارية وكذلك  ساءات جاءت نتيجة النشاط البشري الذي يقوم على تغيير هذه إلا 

 نسان الاساسية وحقه في العيش في بيئة سليمة باحتياجات إلاالبيئية بطرق تخدم مصالحه دون التفكير 

كبر التحديات واخطرها التي تهدد الحياة البشرية على الاطلق  ارتفاع وتيرة التلوث العالمي أتعتبر املشاكل البيئية من 

وتأثيرات الاحتباس الحراري وتغير املناخ الناتجين عن تنوع النشاطات البشرية، مزيادة ألامراض وانتشارها، الزيادة 

ئي ال تطبق وفق الاصول، الاخلل في التوامزن البي السكانية السيما في الدول النامية حيث تنعدم التشريعات البيئية أو

ضراء، جميعها مخاطر ومشاكل عاملية تدفعنا لضرورة الحديث عن هذه وامزالة الغابات وتراجع نسبة املساحات الخ

   الحياة البشرية على كوكب ألارضاملعاناة الخطيرة التي تهدد 

ية املدينة ر ثار السلبية  مع نظيطية تبحث في كيفية تقليص هذه لالى ظهور أفكار ونظريات تخطإهذه التطورات أدت 

 الى  4989الى املفكر الاجتماعي ابنزرد هوارد واملدينة الحدارقية  4991ماتا  سباني سورياالخطية واملعماري إلا 
ً
وصوال

  4811فكرة املدينة املعاصرة مع لوكوربومزيه 
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 مع العوامل البيئية واملناخية إسلمية وبالعودة أما بالنسبة للمدن العربية إلا 
ً
ضافة إلى نشأتها تم اختيار مواقعها تجاوبا

سلمية وتصميم شوارعها وتحديد هم املؤثرات في تخطيط املدينة إلا ي الصحية  فاملناخ يعد  من ألى مراعاة النواحإ

 في تخطيط هذه املدن وفي إلى تشابه غالبية املدن إلا اتجاهاتها مما أدى 
ً
 بارمزا

ً
سلمية  لعبت الحدارق العامة حينها دورا

يات ه املدن كمثيلتها من املدن الاوروبية والغربية بالسلبلى خصوصيتها التي تميزت بها  تأثرت هذإضافة إتلطي  جوها 

 التي انتجتها الثورة الصناعية مما أدى الى تغييرات عديدة في طابعها ومورفولوجيتها 

دفع بأصحاب الفكر والاختصاص ورجال السياسة الى ضرورة التفكير باحتياجات  تفاقم املشاكل البيئية وتطورها

 RUSKIN" جون راسكن و"  MORRIS "ويليام موريس" وOWENروبرت اوين  ن "جتمعات البشرية  فمامل
ً
ى إل" وصوال

لى إ، شدد ميثاق فلورنسا على الحاجة 4891وفي عام   4811مم املتحدة وأولها مؤتمر ستوكهولم مؤتمرات منظمة ألا 

 ن  بعد التأكيد "في مادته ألاولى بأها وترميمها   جاء تحديد قارمة للحدارق التاريخية وقدم توجيه من اجل الحفاظ علي

ن  هذه الحدارق يجب الحفاظ عليها ضمن أهذه الحدارق لها قيمة تاريخية وفنية بالنسبة للمجتمع  وفي مادته الثامنة 

 (1045)الكلوي، الوسط امللرم ويجب عدم السماح بأي ش يء قد يعرض الاتزان البيئي للخطر"  

شددت هذه النظريات وهذه املؤتمرات جميعها على أهمية املحافظة على الحدارق العامة وخاصة في املدينة حيث تعتبر 

الررة التي تتنفس من خللها املدن التي توسعت رقعتها الزغرافية وتغيرت مورفولوجيتها وامزداد عدد سكانها وتنوعت 

 ألاعمال والنشاطات البشرية فيها  

ولكن تتابع انعقاد هذه املؤتمرات لغاية اليوم دليل على عدم الوصول الى اتفاقيات مشتركة تساهم في تقليص الاثار 

السلبية الزانبية لهذه التطورات الصناعية وخاصة في املدن الكبرى  اما في الدول النامية املأساة أكبر وأخطر على 

دفعتنا الى اجراء هذه الدراسة لتسليط الضوء حول واقع املدينة  الحياة البشرية من جميع النواحي  هذه املسارل

العربية من ناحية وجود عنصر الحدارق العامة فيها والبحث في التعديات التي تتعرض لها واملعوقات التي تحول دون 

 وجودها  

 مشكلة الدراسة:

التي دعت اليها منظمة ألامم املتحدة منذ  دوريةال تكمن مشكلة الدراسة انه بالرغم من توالي انعقاد املؤتمرات العاملية

حتى يومنا هذا، للحد  من التأثيرات السلبية الناتجة عن التقدم والتطور التقني  مستمرة باالنعقادو  4811العام 

د الحياة البشرية على كوكب ألارض ما مزالت املشاكل والصناعي والتكنولوجي، والتخفي  من املخاطر العاملية التي تهد

 بأهمية الادوار التي تلعبها املساحات الخضراء العامة للتصدي لهذه الاساءاتالبيئية الخطيرة تتزايد وتتفاقم  و 
ً
لى ع علما

ت هذه الحدارق تتعرض للعديد من الاساءات ان كان من ناحية تجاهلها وعدم الاهتمام ، الا انه ما مزالالاصعدة كافة

    وخاصة في الدول الناميةالتي تطالها بها أو من ناحية التعديات والتهديدات 

 

 



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 132 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

 اف الدراسـة:أهد

ودالالت  من خلل ما تحمله من تراث ثقافيفي املدن  يهدف هذا البحث الى دراسة أهمية وجود الحدارق التاريخية    

تاريخية وما تلعبه من ادوار على الاصعدة كافة  اضافة الى تناول املشاكل التي تواجهها مما جعلها عرضة للهمال 

  
ً
 وعامليا

ً
 والتعديات مع التطرق الى كيفية املحافظة عليها من خلل وضع بعض التدابير والتوصيات املنصوص عليها دوليا

 أهمية الدراسـة:

 نوعان دراسة أي ظاهرة اجتماعية ديموغرافية أو حضرية وارتباطها بمحيطها هي دراسة علمية تتبطبيعة الحال ف

 أهميتها على عدة أصعدة: 

  أهمية الحدارقمن الناحية العلمية باعتبار ان املوضوع املقترح جديد ومهم وهو يقدم دراسة علمية ملوضوع 

 العامة في املدينة وكيفية املحافظة عليها 

  وعلقتها بالعناصر التكوينية لها يركز على دراسة مورفولوجية املدينة ، الناحية الحضريةمن 

 يقوم على دراسة الروابط الاجتماعية والحياتية التي تربط الانسان مع محيطه  ،من الناحية الاجتماعية 

 ذه املشاكل ه للحد  من لحدارقا دور طرح املشاكل البيئية التي يعاني منها املجتمع اليوم و ي ،من الناحية البيئية 

 الدراسـة: ضياتفر 

العامة في املدن ومحيطها املرتبط باملخططات التوجيهية والاحتياجات السكانية  الحدارقهناك علقة تربط بين 

 البشرية  وبالتالي جاءت الفرضيات على الشكل التالي: 

  النامية والتي تعيق وضع املخططات التوجيهية الفرضية الاولى: الانظمة الادارية الساردة وخاصة في الدول

 امللرمة من ناحية وجود الحدارق العامة وضرورة املحافظة عليها 

  الفرضية الثاني: وعي السكان املحليين ألهمية هذه الحدارق وضرورة املحافظة عليها وحمايتها من التعديات

 التي تتعرض لها 

 الطريقة وإلاجراءات: 

: التطور التاريخي للحدائق 
 
 عبر العصور أوال

خدم هذه است سكن الانسان في الطبيعة منذ بدء الخليقة، تعرف على جميع مكوناتها وخلق علقة خاصة بينه وبينها 

غراض عديدة منها الزراعية والدينية وكذلك الزمالية  انشأت هذه الحدارق مع الحضارات وتميزت في كل منها البيئة أل 

 (1045)الشيخ، بهندستها وغرضها واحتوائها للعديد من العناصر  
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  الفرعونية:  ديقةالح -أ
ً
 دينيا

ً
ر اء الذي يعتبباستخدامها عنصر املالحدارق هذه تميزت كان الغرض منها غرضا

لى النباتات وخاصة نباتات مارية كاللوتس  التصميم كان هند  ي متناظر دقيق إضافة من أهم العناصر، إ

 وكانت الحدارق مسورة تابعة للمعابد أو قصور الفراعنة 

 وادي الرافدين(حدارق ما بين النهرين ) -ب

سومريون الحدارق البدارية وكانت عبارة عن غرس نباتات نشأ الأالعراق:  –ق م 900السومرية: ديقةالح -4

متنوعة، وتربية الحيوانات والنباتات املارية  وهذه الحدارق كانت خاصة في البداية ثم أصبحت عامة 

 وكان الهدف منها الاستجمام والتمتع باملناظر الزميلة والتأمل والخيال 

عة  ة وتميزت باملساحات الشاسملناطق املتموجة والزبليالاشورية: انشأت الحدارق الاشورية في اديقة الح -1

 سنحاريب أول حديقة عامة ترفيهية وبيئية في املوصل  انشأ

البابلية: في مزمن نبوخذ نصر تم انشاء حدارق بابل املعلقة  اول حديقة جاء تصميمها مختلط   الحديقة -2

 وظار  بيئية وانتاجية  وأغراضها متعددة وأهمها الزمالية والترفيه والراحة اضافة الى

الفارسية: اعتمدت الحدارق فيها على النظام الهند  ي الذي أخذته من الحدارق الفرعونية  ديقةالح -ت

والتخطيط الطبيعي من الحدارق الاشورية  كانت مربعة الشكل فيها قنوات الري تجتمع في مركز يوجد فيه بئر 

 شكل املجموعات كما في الحدارق الاشورية  ماء  مزرعت فيها الاشزار والنباتات متقاربة لتعطي

حدارق العصر املغولي بالهند: حدارق كشمير خير مثال لها، تميزت هذه الحدارق بالنظام الهند  ي املتناظر،  -ث

أصبحت أكبر اتساعا"، كانت في القصور وحول املقابر كان عنصر املاء والضلل من اهم العناصر وذلك 

 قبرة تاج محال أهمها لتخفي  الحر، وتعتبر حدارق م

تميزت بالطرامز الطبيعي  اعتبرت املكان املناسب للعزلة والتأمل وذلك من خلل -ق م91-410الحدارق الصينية:  -ج

ظر والتفكير  أهم عناصرها الصخور، تصميم ممراتها الطويلة والتغيير املفاجىء الذي يحدث فيها للفت الن

 البحيرات وألانهر  ،الزبال

القرن الثامن امليلدي  طبق في هذه الحدارق النظام الطبيعي، ومن عناصرها الدين والزانب  اليابانية:الحدارق  -ح

 2لى إالفلسفي  تميزت بوجود ألاكشاك الخشبية وباألقواس الحزرية والنباتات املقزمة والقصيرة  تقسم 

 أشكال:

  الحدارق املنبسطةflat garden في املنامزل والطرقات : 

  الزافةالحدارق    dry gardenعنصرها التلل : 

 الحدارق الصخرية املارية: وهي حدارق كاملة التصميم 

اليونان  كانت الحدارق تتميز بالهندسية املتناظرة، مساحاتها -الرابع ق م حدارق الحضارة الاغريقية: القرن  -خ

 فلطون أصغيرة حول املعابد والقصور  أول حديقة كانت حديقة 

الرومانية: القرن الاول ق م  كانت الحدارق متناظرة هندسية، أول من استعملوا املقاعد،  حدارق الحضارة -د

 وركزوا اهتمامهم على الحدارق الخاصة السكنية 
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 عصر النهضة: القرن الرابع عشر الى القرن السابع عشر –الحدارق الاوروبية  -ذ

 الرفيع  أبرمز عناصرها املسارح والاحتفاالتبدأت الحدارق في ايطاليا، كانت هندسية تميزت بالبساطة والذوق 

التماثيل والنباتات  وأصبح فن الحدارق في عصر الباروك من أهم  ،لهواء الطلق إضافة إلى النافوراتفي ا

 الفنون 

يطالية، ثم تميزت بالتوسع والنمو في عهد لويس الرابع عشر فرنسية: تأثرت بداية بالحدارق إلا الحدارق ال -ر

الطرق  الهند  ي  من عناصرها النافورات والتماثيل والاشزار)تقلم(، أحواض الزهور، املمرات،وبالنظام 

 اصبحت أكثر اتساعا" وكانت خطوط التصميم بعيدة املدى ومبالغ في بعد أقها لكي تبدو أطول من حقيقتها 

القرن  سا  ي واحد  فيالحدارق البريطانية: قسمت الحديقة الى أقسام مستقلة ال ترتبط مع بعضها بتصميم أ -ز

فكرة الحديقة البرية  Robinsonالثامن عشر خططت الحدارق الطبيعية وفي بداية القرن التاسع عشر نشر 

Wild garden   

اكتسبت الحديقة العربية عمقها الروحاني من خلل الزمع بين الدين والروح والزمال  تطورت هذه الحدارق عبر 

ولى " حيث عانى الباحثون من ندرة املعلومات وعدم وضوحها وذلك نتيجة التدمير منذ الفترة ألاموية الا العصور، 

املمنهج لبقايا القصور ألاموية في الفترة العباسية والاهمال حيث شهدت الفترة ألاموية فترة امزدهار حضاري ومعماري 

تميزت الحديقة حينها باالتجاه نحو الحدارق ذات ألاغراض املتعة والاستمتاع بالزمال الى  (1040)بعارة،  واقتصادي" 

جانب الحدارق ذات ألاهداف الزراعية ألول مرة  في الفترة العباسية، احتوت املدينة على العديد من الحدارق وظهر 

ة بمقاييس كبرى اضافة الى استخدام ذلك في آثار قصر الزوسق الخاقاني في سامراء  ظهرت فيه الحديقة ألول مر 

العديد من العناصر املعمارية والزخارف وأدوات الزينة  أما الحديقة الاندلسية، تمثلت في الفترة ألاموية في آثار حديقة 

قصر الزهراء الذي احتوى على الحديقة العلوية والحديقة السفلية وحديقة ألاميرات  وفي عهد ملوك الطوار ، امزداد 

ي بأشبيلية أكبر الحدارق ذات الطرامز الاسلممام بالحدارق حيث شهدت تطور في املفاهيم  تعد حديقة قصر الكامزار الاهت

املتبقية في الاندلس  تميزت هذه الحديقة بغناها بالعناصر والتفاصيل املعمارية والتنوع في ألانماط والتصاميم نتيجة 

رق للهمال وسوء الصيانة  التنوع املناخي والزغرافي في فترة املغول، الخلفات والحروب ألاهلية مما عرض هذه الحدا

 حيث بلغت أوج تطورها في القرن السادس عشر؛ والشك ان أهم عنصر تطور هو 
ً
 كبيرا

ً
 معماريا

ً
منحت الحدارق تنوعا

العديد من  عثمانية بزراعةالاستخدام املكث  للعناصر املارية مثال عليها حديقة قبر هميم  امتامزت الحديقة في الفترة ال

 ألاشزار وتعددت وظارفها اضافة الى الوظيفة الزمالية 

 :
 
 أهمية الحدائق العامة ثانيا

( اّن املساحة الخضراء هي عامل أسا  ي في 4811-4844)Goodman اعتبر الباحث والكاتب ألاميركي بول غودمان  

( تعد املساحة الخضراء من أساسيات العناصر 4891)  Muret et Alتحديد نوعية البيئة الحضرية  وبناًء للباحثين 

املكونة للحيز الحضري العام  هذه املساحات الخضراء تدعو الى الراحة والتأمل، وخلق علقات إجتماعية بين السكان، 

الى الناحية  ةإضاف تعمل على دعم التبادل الثقافي وإلاجتماعي وعلى تأمين الراحة النفسية والزسدية والفكرية للسكان

 وكبار السن  الترفيهية لألطفال
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ك من وذل تنقية الهواء من امللوثات السامة اساسية للبيئة أهمهاتؤمن الحدارق عدة مقومات : ألاهمية البيئية -

حيث أثبتت الدراسات العلمية ان  ألاشزار وألاحزمة  انتاج ألاوكسزين الضروري لحياة إلانسانخلل 

كغم من ثاني  42"تمتص شزرة صغيرة حوالي     O2 طن 1,23وتطلق  CO2طن  1,83الخضراء تستهلك 

وبالتالي   (Gosselin, Quebec)كغم "  220اكسيد الكربون في عام واحد، وباستطاعة شزرة ناضزة امتصاص 

اما مباشرة  من الزو Smogهي تقوم بتخفي  كمية ثاني اكسيد الكربون والغامزات امللوثة التي تشكل ما يسمى 

 على تخمن خلل اوراقها او بعد ذوبانها في مياه الامطار وبالتالي تحول دون وصولها الى التربة
ً
فيض   تعمل أيضا

أكد تقرير مفوضية ألامم املتحدة السامية انه من شأن ارتفاع متوسط درجات الحرارة وتحسين التهورة  "

مليون شخص اضافي لخطر  100مليون و 400ض ما بين درجات الحرارة العاملية بدرجتين مئويتين أن يعر 

 على حماية  (1042)املتحدة م ، تقرير مفوضية ألامم املتحدة السامية لحقوق الانسان،  الزوع" 
ً
تعمل ايضا

 عل
ً
ى التنوع التربة وتحد  من انجرافها وتخف  من خطر الفياضانات والتآكل  تحافظ هذه الحدارق ايضا

 البيولوجي 

  

Source : Extrait du fascicule n°2 p 112 du Sdrif adopté par le conseil régional le 18 octobre 2013 et approuvé par l'État le 27 décembre 

2013 
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بناًء على تقارير منظمة الامم املتحدة يشكل تلوث الهواء في العالم أكبر املخاطر البيئية على  ألاهمية الصحية: -

 مليين شخص كل عام في أرجاء العالم نتيجة التعرض بصورة يومية للهواء امللوث" 1إذ يتوفى حوالي " الصحة،

   (1042نيروبي،  -الدورة الثانية لزمعية ألامم املتحدة للبيئة -م ، تقرير مواضيعي )املتحدة

تعّد ألامراض غير املعدية، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب وألاوعية الدموية، وألامراض التنفسية املزمنة، 

 عن 
ً
  املارة من الوفيات في العالم في 29وداء السكري، والاضطرابات العقلية والعصبية، مسؤولة حاليا

"أكدت إحدى الدراسات ان وجود املساحات الخضراء الى جانب ألابنية السكنية مرتبط بانخفاض معدل 

 أعلى من امللوثات البيئية 
ً
الوفيات  وهذا يعود الى قدرة املساحات الخضراء وألاشزار على إمتصاص قدرا

  (publique ،1041)  ة "والغامزات التي تؤثر على الحياة البشري

 تساهم املساحات الخضراء على تخطي ألامزمات الصحية والتخفي  من التعرض لألمراض الزسدية 

والتنفسية وخفض نسبة الوفيات، "فهي تعمل على تخفي  نسبة ألامراض التنفسية عند ألاشخاص 

 ,Boulfroy)تنفسية(" -الحساسين )كبار السن، ألاطفال املصابين بالربو، الاشخاص املصابين بامراض قلبية

Les roles de l'arbre en ville, 2008)  اضافة الى تأثيرها الايجابي على الصحة دور في صناعة ألادوية  كذلك لها

 والنفسية والتخفي  من الارهاق والقلق  العقلية

تخلق هذه املساحات أماكن تلقي ملختل  أفراد املجتمع وخاصة لكبار السن وألاطفال،  ألاهمية الاجتماعية: -

 في تقليص الاضطرابات النفسية وتخفي  القلق 
ً
ة وتعزمز السعادة وتثير مشاعر ايجابي والتوتر وتلعب دورا

. (Boulfroy, Les roles de l'arbre en ville, 2008)  وتخف  من املشاعر السلبية مثل الخوف والغضب والحزن 

لى التأكيد ع من خلل عدة مشاهدات ودراسات قام بها عدد من الباحثين الاميركيين في الواليات املتحدة، تم

 وجود املساحات أهمية وجود املساحات الخضراء وتم اعتبار ألاشزار هي الداعم للعلقات الاجتماعية في املدن 

الخضراء في املدن يساعد على خلق علقات اجتماعية متنوعة داخل املحيط الحضري، النها تسهل عملية 

 لى املكان إماء العلقات الاجتماعية بين سكان الحي وتعزمز عملية الانت

يبرمز دور الحدارق في بث الراحة والسعادة والطمأنينة في نفوس ألاشخاص وما ينتج عن ألاهمية النفسية:  -

 على صحته 
ً
ذلك من تحسين أداء الاشخاص كل في مجال عمله  ألن الراحة النفسية للنسان تنعكس ايجابا

 الزسدية وعلى علقته الاجتماعية  تعزمز هذه الاشزار السعادة وتقلل من مستويات التوتر  
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 ومنها:نتيجة علمية على عدة أصعدة  14ايجابيات املساحات الخضراء والتي تضم يوضح الشكل التالي 

 )املش ي أو ركوب الدراجة الهوارية( الصعيد الزسدي الذي يتناول الصحة العامة للفرد، النشاطات الزسدية -أ  

  في بعض املجتمعات لتحركات الفرد اليومية، أمراض الدورة الدموية، ونسبة الوفيات

الصعيد الايكولوجي والبيئي: الحد من تأثيرات الانحباس الحراري، التلوث، درجات الحرارة املحلية، والتربية  -ب

 حول التنوع البيولوجي 

 طرق الزذب للراع ي الشرارية، نوعية الحياة، و  اع قيمة ألاراع يالصعيد الاقتصادي: ارتف -ت

 الصعيد الاجتماعي: الاحساس باالنتماء، الاحساس بالحماية، العلقات الاجتماعية والتحركات اليومية  -ث

لشعور ، ا، الحالة النفسية للفردوالتشاؤم الصعيد النفس ي والعقلي: معدل التوتر والقلق، نسبة الانتحار  -ج

  باالنتماء والامان

: تأثيرات الثورة الصناعية على الحدائق العامة 
 
 ثالثا

ية وتقدمت الحياة الاجتماع غيرت مظاهرفت ، بدأت تظهر تأثيرات الانسان على البيئة املحيطة بهةمع تطور الحياة البشري

نتيجة عدة تأثيرات  شكلت الثورة الصناعية مجموعة من  والنفسيةالحياة الاقتصادية ومزادت املشاكل الصحية 

 التغيرات املجتمعية منها الزيادة السكانية السريعة، والنزوح من الارياف مما أدى الى اتساع املدن بطريقة غير مدروسة 

 

 .Environnement et société، مجلة Manusset ،2010منجزة من قبل 
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 2012 ،2021-2010املتحدة ا.، الاستراتيجية املتوسطة ألاجل املقترحة للفترة  :املصدر

 

من مواردها الطبيعية   %15من مساحة كوكب ألارض، ويستخدم سكانها  %1املدن تحتل نسبة  يظهر الرسم التالي ان  

 من سكان العالم سوف يعيشون في املدن   %10 1050تنمو هذهاملدن بشكل متسارع حيث انه في العام 

الانسان لحمايته من ظروف البيئة الخارجية واستخدم مصادر في املاع ي كانت العمارة الوسيلة ألاساسية التي ابتكرها 

  بدأت مظاهر العمران بالظهور في تخطيطات املدن قبل الثورة الصناعية منذ الحضارة الطاقة الطبيعية املتوفرة

 حيثالفرعونية حتى القرن السابع عشر  في القرن الثامن عشر بعد الثورة الصناعية، 
ً
 سريعا

ً
ان ك عرفت املدن نموا

 في هذا النملظهور الصناعة وتمركزها في امل
ً
 كبيرا

ً
من أبرمزها الزيادة  جاء توسعها نتيجة عدة عواملو  دينة دورا

  الديموغرافية ونزوح السكان من القرى الى املدن  

ينية لهذه و وعلى العناصر التك تمي على صورة املدينة وتركيبتهاهذه العوامل ليست فقط ظاهرة جغرافية انما تأثيرها ح

 على ذلك"املدينة اي ألاحياء السكنية، والبنى التحتية، والساحات والحدارق العامة  
ً
ة احصاءات منظمة الصحوتأكيدا

، ومن املتوقع أن يصبح  املتحدة والتيالعاملية التابعة لألمم 
ً
تثبت اّن أكثر من نص  سكان العالم يسكنون املدن حاليا

 (1044، 1050-4850)املتحدة م ، نمو السكان العالمي الحضري والقروي مليار نسمة  "  2 9حوالي  1020العدد في عام 

ديدة دون وجود أي مخططات مسبقة فما كانت هذه الزيادة إال على إنشاء احياء سكنية جرافق هذه الزيادة السكانية 

الى عدم  ىأدمما  اصلت في شوارع املدن وأحيائهاشبكة املو تطور حساب الساحات والحدارق العامة  باالضافة الى 

املدن وخاصة في ألاحياء السكنية  أثرت الزيادة السكانية في  لى استيعاب هذه الحركة املتزايدةقدرة هذه الشوارع ع

  ض  نسبة التلوث البيئي وكثرة ألامرا على مزيادة فيها العاملين في الصناعة والحرفالفقيرة التي يعيش 

ليوم ا كان يقوم في بادىء ألامر على تجميل املدينة وتنسيقها ليشملوبالرغم من تنوع مستويات التخطيط الذي 

ما الشك "من الهدف الرريس ي منه هو تطوير ونمو املدينة بهدف خدمة الانسان فيها  أ ال إ، إحتياجات ومتطلبات السكان

في 60
المائة

انبعاثات غازات •
االحتباس الحراري 

العالمية

في 50
المائة

النفايات العالمية•

في 54
المائة

إجمالي عدد سكان •
العالم

 

2050 
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فيه ان الغرض ألاسا  ي من تخطيط املدينة هو توجيه نموها نحو املستقبل مع العمل على تحسين أحوالها وأحوال 

نشأت نظريات التخطيط  (1041)عارف،حليم، سكانها في جميع النواحي إلاقتصادية وإلاجتماعية والصحية والبيئية"  

الحديثة في القرن التاسع عشر، وذلك في إطار إلاستجابة للوتيرة السريعة من النمو التي شهدتها املدن وخاصة في اوروبا 

أمام  كانت الدافع إبان الثورة الصناعية  هذه الثورة التي أثرت على املدن وسببت بمشاكل بيئية وإجتماعية كثيرة

املفكرين وأصحاب إلاختصاص للتفكير بوضع نظريات وتخطيطات حديثة في التنظيم املديني والعمران مما أدى الى 

ظهور تيارين أساسيين على صعيد العمارة، التيار التقدمي الذي دعا مؤيدوه الى إعادة تنظيم املدن وتحقيق الفعالية 

مع مؤسسة املؤتمر الدولي للهندسة  4819واد الحديثة  كانت بداية هذا التيار سنة القصوى مع استخدام التقنيات وامل

الذي أعطى ألاولوية للتجارب مع الوظار  العمرانية  4822ميثاق أثينا لعام  وأيضا" مع صدور  CIAMاملعمارية الحديثة 

اتها، قافي الذي تميز باحترامه للمدينة، لعادالتيار الثوهناك  ألاربعة الرريسية وهي: " العمل، السكن، الترفيه والتنقل" 

تقاليدها وسكانها  كل مدينة لها طابع خاص بها فهي تتميز بعدم الانتظام وعدم التناظر، لذلك البد من اخذ بعين 

 الاعتبار جميع املعطيات الديموغرافية والزغرافية والاجتماعية والثقافية في املدينة 

 بعد يوم، فهي ليست كما كانت في املاع ي ولن تكون كما هي اليوم في املستقبل ال من حيث عدد 
ً
تتغير املدينة يوما

ت رى الباحث الاجتماعي ألاميركي "روبرت بارك" اّن املدينة ليسي سكانها أو أشكال مبانيها أو حتى في املساحة التي تشغلها  

والادارات فهي فوق هذا اتجاه عقلي  هي ليست فقط تخطيط هند  ي أو مجرد تجمع للناس أو مجموعة من النظم 

 معماري انما نتيجة تفاعل ثقافات ألافراد وعاداتهم وتقاليدهم املتوارثة  

 بسبب عوامل بشرية متعددة، وتشهد 
ً
 ملحوظا

ً
" في الوقت الحاضر، تغيرت الطبيعة في معظم أنحاء العالم تغييرا

 سريع الوتيرة " الغالبية العظمى من مؤشرا
ً
جتماع )املتحدة م ، تقرير الا ت النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي تراجعا

 (1048للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي، 

: واقع الحدائق العربية في الوقت الحاضر
 
 رابعا

باملساحات الخضراء في مختل  املناطق التي تواجدوا فيها باعتبار ان  الدين الاسلمي أولى الشزرة عناية اهتم املسلمون 

فارقة حيث تم ذكر ذلك في أكثر من آية من ايات هللا عز وجل   تميزت الحدارق في املجتمعات الاسلمية بخصوصيتها 

ي ظهور العديد من ألانماط الخاصة والعامة لفترات من الزمن  البيئية والطبيعية والثقافية والاجتماعية والتي أسهمت ف

 للمجتمعات منذ القرن السابع ميلدي وحتى نهاية الفترة العثمانية في بداية القرن العشرين 
ً
 هذه الحدارق كانت نتاجا

سيمونز، )اتها" " على حد تعبير العالم السوسيولوجي نيكوالس لوهمان، تلتقط املجتمعات البشرية الاشارات من بيئ

 في تصميم وتنسيق الحدارق  (4881
ً
 أساسيا

ً
كان للتصوير القرآني للفردوس ولوص  العديد من ألاحاديث النبوية دورا

 في املدن العربية، إضافة الى محاولة التغلب على الظروف املناخية القاسية التي كانت تتميز بها الصحراء  

بما أن البيئة املحيطة بالحدارق في غالبية املجتمعات الاسلمية كانت قاسية وجافة فقد كان املسلمون بحاجة الى 

عنصر معماري يقيهم من العواص  الرملية والرياح فتم استخدام الاسوار وبذلك تميزت الحديقة العربية الاسلمية 
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النخيل لحزب املناظر الداخلية  فهي تنطلق من الخارج الى بالخصوصية  كانت الحدارق تحاط باألسوار أو بأشزار 

 أشزار 
ً
الداخل  مزرعت باالشزار وخاصة اشزار السرو التي تعمل على تنقية الهواء الذي يهب من جهة الصحراء  وأيضا

عت و الصفصاف لترطيب الهواء  مزودت هذه الحدارق باألكشاك الخشبية املزخرفة بالزخارف النباتية والهندسية  تن

 لثقافات ومفاهيم الشعوب إلاسلمية        
ً
 تصاميم هذه الحدارق وتعددت أشكالها وفقا

 ومنها: والتي يتم تحديدها من خلل هذه املعطيات ألاهمية التاريخية لهذه الحدارق بعدة عوامل ترتبط 

 القيمة التاريخية: تقوم هذه القيمة على مؤشرين أساسيين هما:  -

   املؤشر الزمني الذي يعبر عن تاريخ انشاء الحديقة وكلما كان التاريخ قديم كلما امزدادت القيمة 

  ،املؤشر املعنوي أو الرمزي يتأثر بعدة عوامل ومنها ما تحمله من تعبير عن التاريخ والعصر التي انشأت فيه

 موقع الحديقة امليداني والحدث املرتبط بانشاء هذه الحديقة 

لفنية واملعمارية: تعكس الحديقة الطرامز املعماري للفترة التاريخية التي انشأت بها ومدى ارتباطها القيمة ا -

 ألاكشاك، والتماثيل والبرك 
ً
بالعمران املحيط بها  اضافة الى العناصر الفنية والزمالية التي تحتوي عليها مثل

 ة  والبحيرات والنوافير    مع العناصر النباتية وألاشزار املعمر 

القيمة الرمزية: تحمل الحديقة التاريخية عادة رمزية معينة خاصة اذا كان سبب انشائها يعود الى حدث  -

 تاريخي معين  

القيمة الاجتماعية: تتحقق هذه القيمة مع قياس مدى أهمية هذه الحديقة بالنسبة للمجتمع املحيط بها  -

 ومدى تفاعل هذا املجتمع مع وجودها وارتيادها  

 الاقتصادية: تتمثل من املكاسب التي تقدمها الخدمات املتوفرة في هذه الحديقة   القيمة -

 ان الدراسات في هذا املوضوع غير 
ً
سنقوم بعرض تجارب عدة مدن عربية وحالة الحدارق العامة املتواجدة فيها، علما

استند مفهوم الحديقة إلاسلمية في الدراسات الحديثة على ثلثة ركارز أساسية: الشكل والهوية " متوفرة بشكل واضح 

والتاريخ، وهذه الركارز لم تذكرها املصادر التاريخية التي تحدثت عن الحديقة إلاسلمية، فيما ركزت هذه املصادر إما 

  (1042)قصقص، " لشاعري والوص  الحس ي لها  على الزانب الزراعي التقني للحديقة أو على الزانب التجريبي ا

 مصر:

عرفت مصر انشاء الحدارق بكل أنواعها العامة والخاصة واملتخصصة منذ أواخر القرن الثامن عشر في عهد محمد 

علي، وفي سبعينات وثمانينات القرن التاسع عشر في عهد الخديوي اسماعيل  تمتلك مصر ثروة كبيرة من الحدارق 

بقيم فنية وجمالية  هذه الحدارق التاريخية تقسم العامة التي ارتبط انشاءها بأحداث وشخصيات هامة  وهي تتمتع 

 الى حدارق عامة وحدارق خاصة  الحدارق العامة ومنها حدارق الامزبكية، والحرية، وحدارق النهر، وحديقة الاسكندرية  

بدأ في عصر الدولة القديمة  -تعد مصر صاحبة أقدم وأول ظهور لفن تصميم الحدارق من بين مختل  الحضارات " 

فترة  فيوبلغ ذروته  -في مصر الاسلميخاصة أثناء الحكم  –ما ذكر املؤرخون، وامزدهر على مر العصور املختلفة حسب

  (م4851-4914)سرة العلويةألا حكم 
ً
  لتخل  وراءها إرثا

ً
 (1048)حسن د ،  "من الحدارق الغناء  كبيرا
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مومزعة في ألاحياء السكنية مختلفة بمساحتها ووظارفها  أشهر هذه الحدارق حديقة عامة  24تحتوي القاهرة على 

 حديقة ألامزبكية وحديقة ألامزهر وحديقة ألاندلس 

 معظم الحدارق التراثية فى مصر تم إنشاءها فى عهد الخديوى إسماعيل ومنها حديقة ألامزبكية حديقة الامزبكية:  -

اهرة لتنـافس باريس، وكان مشروع التطوير الطمـوح للقـاهرة قرر إسماعيل باشا أن يقوم بتحديث وتطوير الق

  20التي بلغت مساحتها مركـزه حديقة ألامزبكية 
ً
أنجـز املشروع على عزل قبل افتتاح قناة السـويس فـى   فدانا

 " الذى صمم حديقـة غابـة بولونيا فى باريس  وأخصائى النباتاتل ديشان، وقام بتصميمها املعمارى "باري٩٦٨١

 عن استيراد ألاشزار والنباتات لزراعتهاؤ والذى كان مس "ألاملانى "شوينفورت
ً
  .وال

 

 

 

 

 

 

 

 أي حوالي  49كانت مساحتها حينها 
ً
خلل النص  الثانى من القرن العشرين حدثت تعديات كثيرة و  ²م  11900فدانا

 -جراج العتبة  -مبنى التليفونات وسنترال ألاوبرا  - :حديقة ألامزبكية أهمها بناء املنشآت التاليةالقيمة الزمالية لعلى 

لذلك فقدت ح   نادى السل  -املسرح القومى ومسرح العرائس  -جامع ومدرسة أيتام  -مبنى شرطة النجدة واملرور 

 
ً
 منها والبنـاء عليـه،  الحديقة تأثيرها نتيجة الستقطاع جزءا

ً
 والذي فطالها الاهمال خاصة بعد انشاء مترو الانفاقكبيرا

  تم على حساب اقتلع عدد كبير من ألاشزار النادرة 
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"إن القاهرة لان من أفقر مدن العالم فى املسطحات الخضراء والحدارق العامة، مما ينعكس على مستوى التلوث 

السكاني املتزايد وما صاحبه من تطور عمراني سريع، مما إال أنه وفي ظل النمو "  (1011)السيد، البيئى فى ا ملدينة"  

دفع بمؤسسات الدولة إلى التعدي على بعض مساحات من تلك الحدارق كونها ملكية عامة استجابة لتداعيات ذلك 

)حسن د ، " .النمو العمراني، مما أدى إلى فقد إرث كبير منها وتشويه السمات الزمالية والفنية والبصرية املميزة لها

1048). 

 سوريا

 من الحدارق تختل  مساحاتها ومواقعها  حسب تصريح مدير مديرية الحدارق 
ً
بسام عباس تضم مدينة دمشق عددا

مقارنة مع النسب العاملية والتي  ²م  0,57حديقة مفتوحة  بلغت حصة الفرد من الحدارق في دمشق  411يبلغ العدد 

 وجود مشكلة تتجلى في للفرد الواحد   ²م40ب   OMSمن قبل منظمة الصحة العاملية تم تحديدها 
ً
حيث أكد أيضا

وبالتالي تدل هذه مليين نسمة   1قلة عدد الحدارق املوجودة في العاصمة نسبة لعدد السكان الذي بلغ حوالي ال 

 الحقوق   أدنى املتدنية من حق الانسان في الحصول علىالارقام على النسبة 
ً
 كبيرا

ً
تشهد حدارق العاصمة تراجعا

 بعد ان كانت املدينة محاطة بالحدارق التي ال حدود لها من الغوطة الغربية الى الغوطة الشرقية اضافة الى 
ً
وتدهورا

 الحدارق املنزلية التي مزينت البيوت الدمشقية   

 حديقة تشرين وحديقة السبكي وحديقة الزاحظ أشهر هذه الحدارق: 

 فلسطين: 

 على حدارق عامة، 
ً
شهدت نهاية الفترة العثمانية انشاء أولى الحدارق العامة في مدينة نابلس  لم تحتوي املدينة سابقا

وهو ألامر الذي ينطبق على غالبية املدن الفلسطينية، الا انها تميزت باحاطتها بالبساتين الخضراء والينابيع الزارية  

ى الحدارق العامة في مدينة نابلس وهي حديقة املنشية  اما انشاء الحدارق العامة شهدت نهاية العهد العثماني انشاء اول
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ألاخرى بدأ بعد ذلك في منتص  القرن العشرين   في فترة السلطة الفلسطينية، امزدادت الحاجة الى وجود الحدارق 

 طة فكانت حدارق صغيرة وبسيالعامة خاصة مع الزيادة السكانية التي بدأت بالظهور ولكنها لم ت  بالغرض املطلوب 

" دور الحدارق بدأ في التراجع في العصر الحالي على مستوى املجتمع الفلسطيني بشكل عام، وهذا يتضح من خلل 

املقارنة بين العمارة الخضراء في مدينة نابلس في فترة الستينات من القرن املاع ي ومفهوم الحديقة ودورها في الوقت 

 (1040)بعارة، الراهن" 

 لبنان:

تميزت مدينة بيروت في العهود القديمة بكثرة مزارعها وأشزارها السيما أشزار التوت التي ارتبطت مزراعتها بانتاج  

حدارق سوى حديقة الصنائع التي  4825لم تعرف مدينة بيروت قبل العام   الحرير، وبمساحاتها الزراعية الواسعة

تعود الى العهد العثماني  ومع تأسيس مجلس تنفيذ املشاريع الكبرى ملدينة بيروت، بدأ انشاء الحدارق العامة يأخذ 

 من التفكير، حيث عمدت البلدية بين 
 
 حديقة عامة متنوعة ألاشكال   42ى انشاء إل 4811و 4825حيزا

 أشهر الحدارق في املدينة: حرج بيروت وحديقة الصنايع وحديقة السيوفي 

كانت بيروت في العهد العثماني محاطة بسور يتضمنه سبعة أبواب تغلق عند املغيب باستثناء باب : حديقة الصنائع

انية، بدأ السكان ينتشرون في املناطق املجاورة لوسط املدينة  السرايا الذي كان يقفل عند العشاء  مع الزيادة السك

كانت منطقة محلة الرمال )الصنائع فيما بعد( التي تقع غرب املدينة، تتميز بكثرة الرمال والصخور  في القرن التاسع 

( 4809-4801ن عشر، ومع امزدياد املؤسسات التربوية ألاجنبية في بيروت، قرر والي بيروت ابراهيم خليل باشا )بي

وبالتنسيق مع املؤسسات الرسمية وبلدية بيروت انشاء معهد لتعليم البيارتة املهن والحرف والصناعات وأصول التجارة  

عرفت هذه املؤسسات باسم "مكتب الصنائع والتجارة الحميدي" )مكتب باللغة العثمانية يعني مدرسة  الحميدي نسبة 

   200وقد أعد  املكتب الستقبال   بوضع حزر ألاساس لها  4805يث تم  عام الى السلطان عبد الحميد الثاني( ح
ً
تلميذا

نشاء حديقة الصنائع والتي تم  إلبني املشروع على مساحة من ألاراع ي الخاصة والرسمية، واقتطع جزء من املساحة 

لى مستشفى خيري يخدمهما إ إضافة، وذلك من أجل خلق متنفس لألساتذة والطلب والبيارتة عامة 4801افتتاحها عام 

 جامع شري  لألساتذة والطلب 

 متر مربع   أل  11تبلغ مساحة هذه الحديقة 

سنة، حيث تعرضت هذه  45تأثرت املساحات العامة والحدارق الخضراء بسنوات الحرب الاهلية التي استمرت 

   تها يعتبر قليل نسبة للمعايير العامليةاملساحات للتخريب والاهمال والدمار  واليوم عدد هذه املساحات ونسب

غيرت املدينة الزديدة من مظهر املدينة القديمة في غالبية املدن وذلك بشق شوارع جديدة وبامزالة واجهات املنامزل 

العربية التي ال تليق بمتطلبات الانسان واحتياجاته  فتداخلت املدينتان وجعلت الزيادة السكانية الحاجة ضرورية 

اماكن جديدة وعقارات اليواء السكان  فانصب الاهتمام النجامز املساكن بمنطق كمي بحسب تقنيات بناء سريعة  اليجاد
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 وانعدام 
ً
 واجتماعيا

ً
 معمارية باهتة، وتقطيع ألوصال املدينة واختللها مورفولوجيا

ً
ونمطية، فجاءت النتيجة أشكاال

 العلقة الرابطة بين الانسان ومكان سكنه 

 للمباني " تصبح ألا 
ً
 رتيبا

ً
ذا لم تتنوع الوظار  في كل  حي، الدكان، واملقهى، والنادي، وحديقة ألاطفال، إحياء اصطفافا

 للمباني، 
ً
 قامعا

ً
ل حي ذا لم ينظم كإألذكر بعض ما هو ضروري إلنتاج حياة الرقة في الحي  كما تصبح ألاحياء اصطفافا

 
ً
 للقاء سكان الحي "حول حيز عام مناسب، فيه الحديقة، متنفسا

ً
 للراحة، والساحة مكانا

ً
 (1040)فياض،   ومكانا

تأثرت هوية املدينة العربية بعدة عوامل وهي السياسية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والتاريخية والاقتصادية  

 بارمزة في تغيير أنماط املدن فت
ً
 غيرت كل مدينة على حدى  لعبت هذه العوامل أدوارا

لس نابودمشق وبيروت و  القاهرةي كن  غياب وتجاهل املرافق الترفيهية وخاصة الحدارق العامة في مدن الوطن العربإ

وغيرها يلحظ بشكل واضح  وفي حال توفرت هذه املساحات فهي ليست على املستوى املطلوب وبعيدة عن املعايير 

املؤسسات واملنظمات العاملية املختصة  وهذا دليل اضافي على غياب التخطيط ألامثل  العاملية التي تم وضعها من قبل

 في املدن العربية 

 الاستنتاجات والتوصيات:

تساهم الحدارق العامة في تحديد نوعية حياة السكان في املدن التي تتواجد فيها  ففي عالم طغت عليه جميع أوجه 

التخطيطية والرؤى املستقبلية القارمة على توفير احتياجات السكان، البد لنا التحضر والعصرنة وغابت فيه النظم 

 من العودة الى نشر أهمية هذه الحدارق وضرورة املحافظة عليها 

ال تقتصر حكمة خلق النبات وألاشزار على الفوارد الحيوية املعروفة من كونها غذاء للنسان والحيوان أو ررة تتنفس   

 ة، بل أشار هللا عز وجل في كتابه الكريم الى وظيفة أخرى حيث قال تعالى:من خللها املدين

( فهذه الوظيفة 20) النمل: ﴾أمن خلق السماوات وألارض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبنتنا به حدارق ذات بهزة    ﴿

 الزمالية أقرها هللا تعالى 

تين، ألاولى مدينة مصنوعة من قبل املخططين واملهندسين من خلل ما تم عرضه نجد ان  املدينة العربية وكأنها مدين

ة املنبثقة من التحوالت الاجتماعية والاقتصادية واملتأثرة بأفكار وآراء أصحاب الاجانب ، والثانية مدينة الواقع الحي 

تناسب ال يتناقض بين عدد السكان واملساحات الخضراء بشكل اني معظم املدن العربية من نقص و تعالقرار والسلطة  

لزديدة النشاء تلك الحدارق تشريعات ملزمة في التخطيط العمراني للمدن ا إضافة الى عدم وجود  .واملعايير الدولية

حياء السكنية والادارية واملوارد الطبيعية املتاحة من احتها وتناسبها مع حزم املدن وألا هات من حيث تحديد مسنتز وامل

  ماء وطبيعة وتربة
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ظم مدننا من مشكلة غياب التخطيط والخدمات وذلك بسبب التحضر السريع وعدم القدرة على التحكم تعاني مع    

في تخطيط املدن  ويعود ذلك الى السياسات الداخلية املتبعة في هذه املدن  يعيش السكان أمزمة ناتجة عن غياب 

 ع
ً
 لى واقع الحدارق العامة استراتيجية سياسات منسزمة في مجال التهيئة العمرانية مما انعكس سلبا

القضايا البيئية هي من أهم املشكلت املعاصرة التي تواجه الدول املتقدمة وكذلك النامية على حد سواء  وما نعيشه 

اليوم ليس ضريبة التطور الصناعي والتقني فقط ولكن هناك مسؤولية تقع على عاتق السلطات الادارية واملحلية في 

كل وتأمين الحقوق الانسانية لزميع أفراد املجتمع ووضع الخطط الاستراتيجية التي تهدف الى كيفية معالزة هذه املشا

 1048مؤتمر ستوكهولم وحتى العام  4811تتابع انعقاد املؤتمرات العاملية منذ العام  بناء مستقبل ألاجيال القادمة 

 على عدم الوصول 
ً
 على التجاومزات البشرية بحق البيئة وتأكيدا

ً
 الى تأمين احتياجات إلانسان الضرورية دليل

  التوصيات:

 ثرية التاريخية تحت مظلة واحدة تحت مسمى "الهيئة العامة للحدارق التراثيةضرورة وضع الحدارق ألا"، 

 ثرية بمراحلها التاريخية إنشاء قاعدة معلومات شاملة ووضع منهزية رصد وتسزيل وتوثيق الحدارق ألا

 نطقة ثرية بكل ملها، وعمل أرشي  للحدارق ألا يلحاوالوضع ال

 ثرية وتوجيه عملية التطوير لضمان الحفاظ على القيم التاريخية واملعمارية والثقافية حماية الحدارق ألا

  والزمالية كونها أحد مكونات التراث الثقافى الطبيعى

  ثريةارق ألارتقاء للحدوضع مواثيق ومنهزيات لتحديد أساليب الحفاظ والتطوير والا  

 ه ذلك لية بما يتطلبحاالتشديد على الحفاظ على ما تشتمل عليه الحديقة من عناصر طبيعية فى صورتها ال

  ة من إستبدال العناصر املتحللة أو التالف

 التشديد على الحفاظ على العناصر املعمارية واملكونات الزخرفية والزمالية املوجودة  

  ة أو وسارل م املختلفل عسواء فى وسارل الا  فرادبالحدارق فى املجتمع وبين الا  يوعهتمام والالعمل على تنمية الا

  الثقافية والفنية فى هذه الحدارقجتماعية و نشطة الا جتماعى وغيرها، وإقامة ألاالتواصل الا 

 املراجـــع:    قائمة 
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 للثقافة والفنون ولاداب 
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 التراث العمراني إلاسالمي في الجزائر بين تحديات الحماية الفنية ومتطلبات التنمية

Islamic urban heritage in Algeria between technical protection challenges and 

development requirements 
 الجزائر/أم البواقي / جامعة العربي بن مهيدي / شلول  سهام د.ط. 

PhD.S. Sihem Chelloul / El-Arbi Ben Mhidi University/ Oum El-bouaghi/algeria 

 
 

 ملخص الدراسة: 

وشاهدا على مر ألامزمان على ما أنجزته مختل  الدول والشعوب إلاسلمية  ،العربية إلاسلميةيعتبر التراث العمراني إلاسلمي معلما للحضارة 

العالم؛ حيث تعد هذه إلانجامزات مؤصلة للبعد  من تشييد للبناءات، املساجد، املساكن، القصور واملدارس التعليمية في مختل  بقاع

صيل وعتيق يعكس تطور وامزدهار مختل  العلوم والفنون الساردة أامز تقليدي الحقيقي لتاريخ وثقافة الشعوب املسلمة بما تحويه من طر 

 رسومات ونقوش كالفسيفساء  تخطيط، في تلك الحقبات من عمران،

مخططات التنمية الى نوع من إلاهمال بل واملساس بهذا التراث والانشغال باإلنجامزات  إطار وقد أدت التطورات العلمية والبرامج املسطرة في 

 برى واملشاريع الضخمة املتوسعة على حساب هذا ألاخير الك

ريق وذلك عن ط ؛لى وجوب تدخل عاجل للدولة ممثلة في السلطات العمومية ألجل إلابقاء على هذا املوروث الثقافيإفدعت الضرورة بذلك 

 مة إلاسلمية برمتها حتى يبقى شاهدا على رقي وحضارة ألا  ؛إعادة تأهيله وترميمه

 في ظل برامج التنمية؛ بمعنى اخر  ،هذا التراث العمراني وطابعه ألاصيلالفنية لحماية اليثور التساؤل حول كيفية  ،ما سبق وعلى هدي

 يمكننا طرح إلاشكالية التالية:

 مع تنامي وتزايد برامج التنمية؟ تراث العمراني إلاسلميلل الفنيةلحماية لاملكرسة القانونية فيما تتمثل الاليات 

 .التأهيل، الترميم إلانجامزات، سلمي، برامج التنمية،التراث العمراني إلا  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

 The Islamic urban heritage is considered a landmark of the Arab and Islamic civilization, and a witness over the ages to what 

various Islamic countries and peoples have accomplished in terms of building buildings, mosques, housing, palaces and 

educational schools in various parts of the world. 

 These achievements are rooted in the true dimension of the history and culture of the Muslim peoples, with their authentic 

and ancient traditional style that reflects the development and prosperity of the various sciences and arts prevailing in those 

eras, such as construction, planning, drawings and inscriptions such as mosaics. 

 Scientific developments and established programs within the framework of development plans have led to a kind of neglect 

and even prejudice to this heritage and preoccupation with major achievements and huge expanding projects at the expense 

of the latter. 

 The necessity thus called for the urgent intervention of the state represented by the public authorities in order to preserve 

this cultural heritage; And that by rehabilitating and restoring it so that it remains a witness to the advancement and 
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civilization of the entire Islamic nation. In light of the above, the question arises about how to artistically protect this urban 

heritage and its authentic character, in light of development programmes. In other words, we can pose the following problem: 

 What are the legal mechanisms devoted to the artistic protection of the Islamic urban heritage, with the growth and increase 

of development programs?  

Keywords: Islamic urban heritage, development programs, achievements, rehabilitation, restoration.          

 مقدمـة:

باعتبارها بوابة افريقيا وعروس البحر –وملتقى للشعوب وألامم، فقد شهدت  منذ ألامزل مهدا للحضارات عدت الززارر

كما عرفت الفتوحات  سبانية؛الرومانية وإلا  بية كالبيزنطية،و مختل  الغزوات والهزومات الاور -ألابيض املتوسط

 الخ    إلاسلمية مع مطلع القرن الثالث هزري على يد عدة قادة كأمثال عقبة بن نافع ومو  ى بن نصير

ال وطرامزات شكأالتي برمزت فيها عدة ، رثها الحضاري و ثقافاتها املتنوعةإوتعتبر هذه ألاخيرة غنية بمناطقها الشاسعة و 

املدافن، الزوايا والقصورالتي حوت أنماط عمرانية  معمارية من خلل تشييد الكثير من املدن، املنشآت، الحدارق،

ليها ملسات إبع العمراني إلاسلمي ألاصيل الذي اكتسح العمارة الززاررية مضيفا متنوعة تحمل في طياتها وأطرافها الطا

والذي أدى الى ظهور حركة تمدن واسعة ونمط  الفن املعماري العثماني بمختل  مزخارفه واشكاله الهندسية املرونقة ،

ثرية تي تحوي مختل  الشواهد ألاعكس مدى تطور وتقدم فن العمارة بالدولة العثمانية، والثروة الثمينة ال؛ تشييدي 

 والتح  املعمارية التي تفنن البناءون و املعماريون في نحتها و مزخرفتها تأصيل لوجود هذه الحضارة 

عمل هذا ألاخير على طمس معالم الهوية العربية وإلاسلمية بتهميش  وغداة احتللها من قبل املستعمر الفرنس ي الغاشم،

إعادة تشكيل النسيج  قتحت لواء إدخال تعديلت وتغييرات في البنية العمرانية عن طري إلارث املعماري إلاسلمي

 لى تطوير املجتمع منها أدوات التهيئة والتعمير التي استمر إتهدف ، الحضري بما يتماش ى واستيراتيجيات قوانين جديدة

 بعد الاستقلل  املنظومة القانونية للتعميرذ عدت بعد ذلك مرجعا أساسيا في سن إ ،4821لى غاية إ تطبيقها في الززارر 

ال وتسطير وذلك بإدخ وقد بذلت الززارر فور استرداد حريتها كل الزهود لتكثي  برامج التنمية وتطوير املجال الحضري،

 مخططات تنمية وكذا مختل  مخططات التهيئة والتعمير التي تميزت بعدم استقرار القوانين املتعلقة باملجال الحضري؛

الصناعية نشطة الاقتصادية و ألامما ساهم بشكل كبير في ظهور الانتشار والتوسع العمراني العشوائي ملختل  املنشات و

 على حساب املباني العتيقة التي تشكل رصيدا ثمينا للذاكرة الزماعية 

 أهمية الدراسة:

وإلانسانية الخاصة بالشعوب املختلفة،حيث لدراسة هذا املوضوع أهمية جلية، باعتبار التراث رمزا للهوية الوطنية 

رم نه يساعد على استمرارية املجتمعات الرتباطها الداأكما  يساهم هذا ألاخير في تعزيز الروابط بين املاع ي واملستقبل ،

 رثا حضاريا غنيا عكس تناغم هذا الطرامزألاصيلإباصولها ومصدر تاريخها، ومنه التراث العمراني إلاسلمي الذي شكل 

مع مختل  الطبوع الساردة في الززارر تاركا بذلك مختل  املعالم الاثرية الدالة على وجوده بها، فكان من أولويات 
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الدولة املحافظة عليه من الزوال والاندثار باضفاء الحماية الفنية اللمزمة له من ترميم و صيانة في خضم كل الظروف 

 ضرية منها الراهنة من تحديات وبرامج التنمية خاصة الح

 أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة الى تبيان الحماية القانونية الفنية للموروث العمراني إلاسلمي في الززارر وما يعانيه من تهديدات 

ية صناعية واقتصاد إلاهمال والتخريب والزوال في ظل تطبيق مختل  مخططات التنمية من برامج سكنية وترقوية،

 تجسيدا ملخططات التهيئة والتعمير في الززارر  وهياكل وإنجامزات كبرى 

 إشكالية البحث:

لقد حاولت الدولة ممثلة في أجهزتها املختلفة حماية التراث العمراني بصفة عامة وإلاسلمي على وجه الخصوص، 

ة كرست أجهزة واليات قانوني الشاهد على وجود وتأصيل الحضارة إلاسلمية بالززارر وذلك من خلل إرساء قواعد،

 للحماية الفنية لهذا املوروث 

جل الحفاظ على املوروث العقاري وجدها املشرع أل أعلى ضوء ما سبق، يثور التساؤل حول ماهية الحماية الفنية التي 

 بمعنى أدق، يمكننا طرح إلاشكالية التالية: ، إلاسلمي في ظل تكثي  برامج التنمية

 ؟املتعلقة بالحماية الفنية للتراث العمراني إلاسلمي في الززاررما مدى فعالية املنظومة القانونية 

 وهل جسدت هذه الحماية واقعيا في مواجهة مختل  مقتضيات التنمية؟

 تتطلب دراستنا لهذه الورقة العلمية تقسيم بحثنا الى محورين أساسيين هما: -

طار إلا  نواعها والذي يحوي أمواجهة متطلبات التنمية و املحور ألاول: مفهوم الحماية الفنية للتراث العمراني إلاسلمي في 

 و املتمثلة في:االخاصة بهوالتعاري  املفاهيمي للدراسة، حيث سنتناول فيه عرض مختل  املفاهيم 

 مفهوم الحماية الفنية  

 املقصود بالتراث العمراني إلاسلمي  

  متطلبات التنمية 

  سلميتكريس مقومات الحماية الفنية للتراث العمراني إلا سياسة املشرع الززارري في  املحور الثاني:

 :الخطة املعتمدة

  نواعهاأاملحور ألاول: مفهوم الحماية الفنية للتراث العمراني إلاسلمي في مواجهة متطلبات التنمية و 

  املطلب ألاول: مفهوم الحماية الفنية

 الفرع ألاول: تعري  الحماية الفنية كمصطلح مستقل
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 عري  الحماية عمومات أوال:

 التعري  اللغوي للحماية أ:

 التعري  الاصطلحي للحماية-ب

 تعري  الفن ثانيا:

 التعري  اللغوي للفن-أ

 التعري  الاصطلحي للفن-ب

 تعري  الحماية الفنية كمركب واحد الفرع الثاني:

 لغة أوال:

 ثانيا: اصطلحا

 الفرع الثالث: أنواع الحماية الفنية 

 الثاني: املقصود بالتراث العمراني إلاسلمياملطلب 

 الفرع الاول: تعري  التراث بصفة عامة

 تعري  التراث لغة-اوال

 تعري  التراث اصطلحا-ثانيا

 الفرع الثاني: التحديد املفاهيمي للطابع إلاسلمي للتراث العمراني

 املطلب الثالث: متطلبات التنمية

 تعري  التنمية الفرع الاول:

 أنواع التنمية      لثاني:الفرع ا

 املحور الثاني: سياسة املشرع الززارري في تكريس مقومات الحماية الفنية للتراث العمراني إلاسلمي

 سلمياملطلب ألاول: دور النص القانوني في تكريس مقومات الحماية الفنية للتراث العمراني إلا 

 89/01القانون  الفرع ألاول:

 التنظيمية الفرع الثاني: املراسيم

  دور أجهزة الدولة في تكريس مقومات الحماية الفنية للتراث العمراني إلاسلمي الثاني: املطلب
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 ول: على املستوى املركزي ألا الفرع 

 يالفرع الثاني: على املستوى املحل

     ومتطلبات التنميةحقاق الحماية الفنية للتراث العمراني إلاسلمي إاملطلب الثالث: تقييم درجة املوامزنة بين 

 إلاسلمي  العمراني للتراث اللمزمة الفنية الحماية إضفاء في جهوداملشرع: ألاول  الفرع

 .الحماية الفنية اللمزمة للتراث العمراني إلاسلمي في مواجهة متطلبات التنمية رق إضفاءعواالفرع الثاني: 

إلاسالمي في مواجهة متطلبات التنمية ة للتراث العمراني نيمفهوم الحماية الف املحور ألاول:

 :وأنواعها

ل من إبرامز ملعنى الحماية الفنية بشك؛ في هذا املحور إلى تبيان مختل  املفاهيم التي ينطوي عليها موضوعنا مدعنس

وتوضيح ملختل  التعاري  الخاصة بالتراث العمراني بما فيه إلاسلمي، وتسليط الضوء على مدلول مختل   عام،

 ت التنمية متطلبا

ناء الهندسة والبو  املعمار  علومحسب ما ذهبت اليه  ،نتطرق إلى أنواع الحماية الفنية للتراث العمراني العتيقسكما 

  املختصة بذلك

 املطلب ألاول: مفهوم الحماية الفنية

عري  به الت يشمل مفهوم الحماية الفنية ذلك املعنى الواسع بصفته مصطلحا مستقل، كما يختل  هذا املعنى عند

   كمركب واحد، فماذا يقصد إذن بكل املعنيين؟ وفيما تتمثل أنواع الحماية الفنية عامة؟ وفي موضوعنا بصفة خاصة

 : هذا ما سنحاول تبيانه في كل من الفروع الثلثة التالية

 الفرع ألاول: تعريف الحماية الفنية كمصطلح مستقل

وكذا من  ،كلمة "حماية"، ينبغي أن نعرف مدلولها من الناحية اللغوية بمدلول لإلحاطة : تعريف الحماية عموما-أوال

  الناحية الاصطلحية

قال حمى الش يء يحميه حماية بكسر الحاء أي منعه  :التعريف اللغوي للحماية-أ هي مصدر الفعل "حمى" و "وقى"، ي 

 ويؤذيه مما يضره، فنقول حمى املريض أي منعه مما يضره 

اية عن الحفظ في أن الحماية تكون ملا ال يمكن إحرامزه وحصره مثل ألارض والبلد، أماالحفظ فيكون ملا الحم وتختل 

حامز كحفظ املتاع والدراهم حصر وي  حرمز وي   (  1011www.mawdoo3.comأفريل 2 عمارة،)  ي 

ـــــة، :التعريــــــــف الاصــــــــطال ي للحمايــــــــة-ب ــ ــــي الحقيقـ ــ ـــــاملعنى  ؛حاال وجــــــــود لفــــــــارق بــــــــين كلمــــــــة الحمايــــــــة لغــــــــة واصــــــــطل  فــ ــ فـ

اللغــــــــوي هــــــــو نفســــــــه املعنــــــــى الاصــــــــطلحي، فأصــــــــل معنــــــــى الحمايــــــــة ال يختلــــــــ  فــــــــي نفســــــــه )إنمــــــــا يختلــــــــ  نــــــــوع الحمايــــــــة 
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ضــــــــاف إليــــــــه كقولنــــــــا  ــــة إلخ»بحســــــــب مــــــــا ي  ــ ــــة، أو وطنيــ ــ ــــة، دوليــ ــ ـــــة، اجتماعيــ ـــة قانونيـــ ــ ـــــة،حمايـــ ـــى الحمايـــ ــ ــــواميس    )معنـــ ــ  قــ

 (1011www.arabdict.comالعربية، اللغة ومعاجم

 : و ذلك يكون أيضا من الناحية اللغوية و الاصطلحيةالفنتعريف  ثانيا:

: جاءت كلمة فن في كثير من املعاجم اللغوية القديمة و الحديثة، فقد ورد في معزم التكملة التعريف اللغوي للفن-أ

م الحديثة ملعاجأي مزينته، و جاءت هذه الكلمة في ا ؛نتهنقول العرب: فتف ،«فن»و الصلة عدد من املعاني املختلفة لكلمة 

 ،العربية اللغة معاجم ، لغة الفن معنى) حيث يقال فّن الش يء أي مزّينه   "كمعزم املنجد على أنها "الضرب من الش يء 

www.maajim.com )  

في معزم الوسيط أن الفن هو مجموعة من القواعد والوسارل الخاصة بحرفة معينة كاملوسيقى، الغناء،  كما ورد

 شكيلي، الزخرفة إلخ   النحت، الرسم الت

 واٱلخر خاص  ،أحدهما عام ؛: ينطوي تعري  الفن اصطلحا على نوعينتعريف الفن اصطالحا-ب

خص شوالخاص يقصد به املهارة الشخصية التي يمتلكها  ،فالعام منه هو الذي يعتبر التطبيق العملي للنظريات العلمية

 مهارة إلانسان في تقديم أمور نافعة ومفيدة ة على دوهي تشمل الفنون اليدوية املعتم ،محترف

   ويلحظ بذلك عدم اختلف املعنى اللغوي عن الاصطلحي لهذه املفردة

 :الفرع الثاني: تعريف الحماية الفنية كمركب واحد

 لغة أوال:

، وهي حماية معين أو ميدان معين لموالخاصة بع، هو ذلك الحفظ والصون املؤدي لفرع من فروع املعرفة أو مهارة ما

الفنية معزم املعاني  الحماية )تعري القدرة على إتقان فن من الفنون تبعا ألصوله وقواعده  

   www.almaany.comالزامع،

 : ثانيا: اصطالحا

 سبةكما هو الحال بالنون من أصحاب الفنون املتنوعة صتلك ألاعمال التي يباشرها املتخص ،يقصد بالحماية الفنية

وكذا روائع إلانجامزات التي يقدمها الرسامون، النحاتون،  ،ية وألافلم واملسلسلتمفي ألاعمال الدرا ريينسينمالل

ى املباني ألجل الحفاظ عل ،البناء نانيإضافة إلى ألاشغال التي يقوم بها الفنيون من مهندسين ومخططين وف ،واملصورون 

ضرار التي يسببها العامل الزمني والعامل البشري أو مختل  واٱلثار القديمة وذلك بالتدخل املباشر ملعالزة مختل  ألا 

  العوامل الخارجية ألاخرى 
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 ه عليها فياستقرار بارتباطا وثيقا باإلنسان منذ وجوده على ألارض  العتيقة للمبانيقد ارتبط مفهوم الحماية الفنية و 

ة ترميم ألاضرار التي تسببها عوامل الطبيع على ، وقد عملثم البيوت الطينية، حدودة املساحة كاألكواخ بدايةاملأماكن 

  وذلك توفيرا مللزأ يحميه من مخاطر الطبيعة والحياة، عاصيروالبراكين وألا ل املختلفة كالزالمز 

التدابير واملخططات التي تتخذها سلطة ما أو  إلاجراءات،ولحماية الفنية بشكل عام تتمثل في تلك القواعد وعليه؛ فا

كل ما تعلق بالفنون كالشعر، املوسيقى، ألادب، الفنون، املسرحية، الرسم، الفنون التشكيلية، النحت، دولة ما لحماية 

النقش على املواد املعدنية والصلبة، التمثيل، الرقص، الغناء، بما في ذلك البناءات واملنشآت ذات الطابع الزمالي 

 مزخارف وأشكال هندسية بديعة  منيميزه التقليدي أو الديني كالطرامز إلاسلمي ألاصيل وما 

 أنواع الحماية الفنية: الفرع الثالث:

 ،انونيةسواء تلك منها الق ؛مصطلحا شامل يحتوي على جميع مفاهيم الحماية الفنية بشكل عام "الحماية الفنية"عتبر ت

 لصتهو م كبراءات إلاختراع و حقوق النشر، ومنها ما تعلق بحقوق اجتماعية أو مالية للفنانين واملبتكرين، ومنها ما

     إلخوأصالتهذاته د بالفن في ح

حيث يعتبر  ،كز على أنواع الحماية الفنية املرتبطة بالتراث العمراني العتيقسنر ولكن نظرا لطبيعة دراسة هذا املوضوع، 

تعكس في كل مرة تطوره وامزدهاره عبر التي زماعية الذاكرة رصيد للملا يشكله من  ،خير من أهم مكتسبات ألاممهذا ألا 

 قبات وألامزمان حمختل  ال

وعة حيث تشتمل الحماية الفنية لها مجم ،وينطبق قولنا هذا على العمارة إلاسلمية املشيدة في الززارر بمختل  ربوعها

ل بذلك أنواع هذه الحماية الفنية واملتمثلة في كوهي تش ؛الحفاظ على هذا املوروث الثقافي ألاعمال التي تسعى إلى

، والتي سنطلع على مضامينها على عمليات: الوقاية أو الحفاظ، التقوية أو التدعيم، الترميم، التأهيل وإعادة البناء

 النحو الاتي:

 «conservation» الوقاية أو الحفاظ: أوال:

لزوء إلى مع إمكانية ال، إلابقاء على الوضع الحالي للمبنى باتخاذ التدابير اللمزمة املذكورة في عملية الوقايةهي عملية 

 ،وبشكل عام، ترتكز عملية الحفاظ على إجراء الصيانة املستمرة ، بعض إلاصلحات الضرورية ملنع املزيد من التدهور 

أحمد املحاري،  )د سلمان تركيز على أعمال الاستكمال والبناء   أكثر منه ال ،مع إجراء إلاصلح للمواد والعناصر

 (1041د ط،حفظ املباني التاريخية،الشارقة،إلامارات العربية املتحدة 

 (:consolidationالتقوية أو التدعيم:) ثانيا:

سلمته ادة ديمومته و بغرض مزي، أو مواد تدعيمية بداخل التركيب ألاصلي ملادة البناء قو تطبيق لواصأهي عملية إضافة 

  كعامل الزمن والكوارث الطبيعية، وتعزيز قدرة حمله ملختل  العوامل املحفزة للتل 
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وبشكل عام، قد تدعو الحاجة إلى تقوية أساسات البناءات العتيقة بسبب التعديلت في صلحية استخدامات املباني 

"سترة" خرسانية لألساسات أو القواعد املوجودة     حيث يمكن تنفيذ إحدى طرق التقوية عن طريق تنفيذ "قميص" أو 

 (www.handsaxyz.com، 1014يناير  15)محمد، 

 (:restorationالترميم: ) ثالثا:

يقصد بالترميم في علم اٱلثار إعادة ألاثر بقدر إلامكان لحالته ألاصلية من خلل عملية علج تتضمن التخلص من مظاهر 

 نقل  )وتختل  طرق العلج بحسب حالة ألاثر ونوعه سواء كان حزريا أو خشبيا  عديدة،  ها عواملتتي سببالالتل  

 مزغيب( د عن

أجزاره أو أحد ملمحه إلى  املبنى أوأحدا أساسا محاولة إظهار وإعادة شكل هب يقصد ،الترميم عملية عالية التخصص

 هي تحديد ألاجزاء واملواد التي، على أن أول خطوة في هذه العملية ،حالته السابقة التي كان عليها في وقت من ألاوقات

 (418ص م س، سلمان، )د واملراد الحفاظ عليها   ، تعود لفترة الترميم السابقة

منه تعري  عملية الترميم بأنها  8التاريخية( في املادة  امليثاق الدولي لترميم و صيانة املواقع) البندقيةميثاق وقد تولى 

ت ة دراسامعملية تهدف إلى الحفاظ والكش  عن القيمة الزمالية والتاريخية لألثر، وحوطتها بشروط كضرورة إقا

حتى يكون املرمم على قدر من الوعي وإلادراك للقيمة التاريخية ، لعمليةتاريخية وأثرية سابقة على بدء أشغال هذه ا

 (  4821 البندقية ميثاق من 8 )املادةلهذا املعلم    

 "noibahihabaherالتأهيل " رابعا:

وذلك عن طريق إصلحه وإضافة بعض  آخر هي عملية وضع املبنى للستخدام الذي وجد ألجله أصل أو الستخدام 

التغييرات له مع الحفاظ على امللمح وألاجزاء التي تعبر عن قيمته التاريخية واملعلمية، وأهم مرحلة في عملية التأهيل 

 هي هذه التغيرات الداخلية أو الخارجية التي تجعله قابل للستخدام املستقبلي

 (:reconstructionإعادة البناء )-خامسا

وتركيزها  وإعادة تشكيلها، تمثل هذه العملية في إعادة إنشاء كاملة أو جزرية للمبنى القديم املنهار أو الذي تعرض للدمارت

  وفي نفس موقعه القديم ،ره الذي كان يتميز به في فترة تاريخية معينةهوهذا بهدف إعادة مظ ،دون إضافة جديدة

ميم من حيث كونهما يهدفان إلى إعادة املبنى إلى شكل كان عليه في فترة سابقة وتتشابه عملية إعادة البناء مع عملية التر 

معينة ومهمة في تاريخه، على أنه يجب لنجاح هذه العملية وللحفاظ على املبنى التاريخي بشكل أسا  ي الاهتمام 

  باملحافظة على نوعية مواد البناء والحفاظ على الصفات وامللمح التاريخية للمبنى

 املطلب الثاني: املقصود بالتراث العمراني إلاسالمي

سنتناول في هذا املطلب التعري  بمصطلح التراث كمفهوم عام، ثم نعرج إلى التحديد املفاهيمي للطابع إلاسلمي الخاص 

 باملوروث املعماري في الززارر، وذلك من خلل الفرعين املواليين 

http://www.handsaxyz.com/
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سنرى تعري  هذه الكلمة من ناحية اللغة العربية، وكذا من الناحية ، الفرع ألاول: تعريف التراث بصفة عامة

 الاصطلحية 

 :أوال: تعريف التراث لغة

وأصلها من ورث يرث ميراثا وراثة، حسب ابن منظور  ،إن التراث في معاجم اللغة العربية معناه ما ورثناه من ألاجيال

 ( www.almaany.comة، )تعري  التراث، معاجم اللغة العربي في لسان العرب    

 "هب لي من لدنك ولياوقد وردت الكلمة في كتاب هللا العزيز الحكيم، إذ يقول تعالى في سورة مريم لاية السادسة: 

أي يبقى بعدي ويصير ميراثا  من سورة مريم القرآن الكريم(،2    )الاية "ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيايرثني 

 له 

مرادفة لكلمة فلكور باللغة الانجليزية، حيث قررت ألامانة العامة ملجتمع اللغة العربية وضع معنى  تراثوتعد كلمة 

 ما تركه ألاوارل من أعمال حضرية وفنية، كالبنايات،فيمثل تلكلمة فلكلور وهي كلمة تراث، على اعتبار أن كلمة تراث ت

 ال الشعبية، الحكم   إلخ مثلك، الرسم، املوسيقى، الغناء، ألا الطب، الف

 : ثانيا: تعريف التراث اصطالحا

وية لهليعرف التراث على أنه كل ما يستحق الحفظ، أو على وجه التحديد هو العناصر املادية وغير املادية املكونة 

 ل،)جمي ، علوم، فنون، ونقلها عبر ألاجيال   كل مجتمع بشري، فهو يشمل كل ما هو عادات وتقاليد، آدابلة يثقافال

  (444ص ،1040

ب، صعدة، كالفكر، وألادكلمة التراث اصطلحا ما تم توريثه من املاع ي إلى املستقبل في جميع امليادين وألا  نيتع

  الفلسفة، الثقافة، العمارة، فن التصميم  

ا، و معنويأ ااديالتراث يكون م فإن، الصادرة عن اليونسكو نه طبقا التفاقية حماية التراث العالمي الطبيعي والثقافيإ

يوجد بعض املواقع التي تجمع بين الطبيعي أنه وهو التراث املختلط حتى  ،ن يكون هناك نوع ثالث من التراثأيمكن و 

 واملعنوي 

 ه،)حمز  إلخ…ةحظارر مشيد ،مقابر ة،قبيأأما التراث املادي فيتمثل في كل ما هو ملموس من بنايات، حصون عمارات 

نسان من مدن وقرى نه كل ما شيده إلابأ الذي يعرف ،التراث العمرانييسمى بما  نه(، إ41ص ،1042 1045 طويل،

حيث  ؛ةو وظيفيأ ةو ثقافي ةو علميأ ةو تاريخيأ ةو اقتصاديأو عمرانية أ ةمعماري ةثريأ ةحياء ومباني وحدارق ذات قيمأو 

 افظةاملح )ميثاق ، مناطق تراث عالمي، مواقع تراث عمراني ةثلث مستويات: مباني تراثي علىيتم تحديد هذا التراث 

 .(www.alesco.org:1002وتنميته، العربية الدول  في العمراني التراث على

 سالمي للتراث العمرانيللطابع إلا  يالفرع الثاني: التحديد املفاهيم

 ،ذو ألاهمية التاريخية وألاثرية والفنية والعلمية والاجتماعية والثقافية والدينيةنها ذلك العمران أتعرف املباني التراثية ب

  والبيئة املحيطة بجوانبها ،ثاث الثابت املرتبط بهابما يحوي من الزخارف وألا

http://www.almaany.com/
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نه أافي بالتراث الثق ةاملتعلق بحماي 04-70من القانون  2وقد تناول املشرع الززارري تعري  التراث العمراني في املادة 

املوروثة …  …جميع املمتلكات الثقافية العقارية والعقارات بالتخصيص، في مفهوم هذا القانون  ةميعد تراثا ثقافيا لأل "

املتعلق بحماية التراث 01-89من القانون 1املادة"  ).…لى يومنا هذاإعن مختل  الحضارات املتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ 

 الثقافي(

والتي  ،تلك العمارة التي شيدت عبر التاريخ في عهد الحكام والخلفاء املسلمين في لتمثفي ،سلميالعمراني إلا ما التراث أ

تي حيث تعتبر املدن إلاسلمية ال ،ريزامن نقوش ومزخارف وتط هيحتويصيل بما سلمي ألا إلا  عوجمال الطاب ةتعكس عظم

 املعماري لفن ا ةتقان وعراقإخير دليل على ، نجامزاإتصميما و ، ةهندس: تزخر بالشواهد العمرانية الفريدة من نوعها

 .سلميإلا 

فيها ية الحضارة إلاسلم منذ تغلغلعرفت هذا النوع من املعمار وتبنته ، سلميا بامتيامزإوالززارر باعتبارها بلدا عربيا 

فبرمزت بها مختل  املعالم الحضرية والتي كان وجوبا على  ،توالي الفتوحات إلاسلمية بعدبدءا من القرن الثالث هزري 

 العمارة إلاسلمية فيها،  ىباعتبارها شواهد على قيام وامزدهار وغن ،الحكام املحافظة عليها

 اللمساتلى إ ةضافإمزجت بين خصارص العمارة ألاندلسية والعثمانية  ة،اسلمي ةذن هي عمار إفالعمارة الززاررية 

 .هقاررث ور هذا إلا  ةقراا صنع لها طابعا معماريا فريدا، دل ويدل على عمم رقية،لشألاوروبية وا

  املطلب الثالث: متطلبات التنمية

 .زةنواعها بصوره موجأثم نتطرق الى  ،لى تعري  التنميةإوال أنعرض 

  ول: تعريف التنميةالفرع ألا 

 .خرآلى مكان إي ارتفاع الش يء من مكانه أنها النمو والارتفاع بألغة تعرف التنمية 

نتاج والخدمات نتيجة من الزمن في إلا  ةفتر  عبر  ةودارمة سريعة تراكمي ةعن تحقيق مزياد ةفهي عبار ، اصطالحاما أ

 يةلتنظيم ألانشطة املشتركة الحكومية والشعب ،استخدام الطرق العلمية

والاجتماعي، وهي عملية تطور شامل أو جزئي مستمر وتتخذ التنمية هي عنصر أسا  ي للستقرار والتطور إلانساني و 

 مختلفة تهدف إلى الرقي بالوضع إلانساني إلى الرفاه والاستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته 
ً
أشكاال

 (ar.wikipedia.org 1011ويكبيديا،   )الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وتعتبر وسيلة إلانسان وغايته

هي نشاط مخطط يهدف الى احداث تغييرات في الفرد "تعاري  للتنمية منها: ة عد ، حاول الفقهاء إعطاءوفي هذا الصدد

، الاتجاهات والسلوك ةومن ناحي ،داء وطرق العملألا ة من حيث املعلومات والخبرات ومن ناحي، والزماعة والتنظيم

 ."لشغل وظارفهم بكفاءة وإنتاجية عالية مما يجعل الفرد والزماعة صالحين

العمليات التي بمقتضاها توجه الزهود :"تعريفا للتنمية بأنها 4852مم املتحدة عام ألا ة وقد أعطت في هذا السياق هيئ

اعدتها على ملس ،حوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في املجتمعات املحليةلكل من ألاهالي والحكومة بتحسين ألا 

 (2، ص1001)السبتي،     .في حياة ألامم وإلاسهام في تقدمها بأفضل ما يمكن الاندماج
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 :الفرع الثاني: أنواع التنمية

هي تساعد على ف، تعتبر التنمية مربط الفرس في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في جميع بلد العالم

ماكن أر لى توفيإضافة ، إء على مختل  مظاهر الفقر والزوع وألاميةمن أجل القضاللمواطن تحسين املستوى املعيش ي 

لى بعث ملستثمرين عا تحثكما  ،ةيعه وتطويره من خلل مختل  البرامج واملخططات الترقو يوكذا توس، املأوى والسكن

 .مشروعاتهم الصناعية التجارية والاقتصادية تحقيقا للرقي والامزدهار

    ةالثقافية والحضري، الاجتماعية، الاقتصاديةمنها : نواع عدةأهي بذلك و 

نية بما تحويه من برامج سكعلى العمران العتيق، الاجتماعية والاقتصادية  ،وتؤثر مظاهر التنمية خاصة منها الحضرية

اجد سبما فيها املهذا ألاخير، وكذا مناطق صناعية وحرفية وتجارية توسعت على حساب  ،ذكية ترقويهمتطورة ومدن 

ريجيا تدبشكل كبير في ردمها ومحوها  تساهمالتنموية حيث  خططاتمام عص  هذه املأالعتيقة الراسخة ملساكن وا

 من خلل هذه التطلعات إلى مستقبل عقاري عصري، ينافس ويضاهي الدول املتحضرة من الوجود 

ي مزمة لهذه الشواهد التاريخية التالى اتخاذ السبل والوسارل القانونية التي تكفل الحماية الل الضرورة فدعت بذلك 

  عيناتتسال نهاية وهذا ما تفطن اليه املشرع الززارري منذ، جيالأتقص حكاية حضارات و 

 ية يا ترى فيما يخص الحفاظ على العمارة إلاسلمية العتيقة؟رفماذا كانت سياسته الحما

 .هذا ما سنحاول تبيانه في املحور الثاني

 الميللتراث العمراني الاس ةالفنية املشرع الجزائري في تكريس مقومات الحماي ةاملحور الثاني سياس

تعمر الى املسة يأفنو  ، قصور مزوايا، من مساجد ةالعريق ةسلميخضع التراث الوطني املحتوي على مختل  املباني إلا 

تحت  ةالعامل والفنون ة الداخلي ةيفي مدير  ةاملتمثل ةتسييره الى املصالح املدنيهد بثم ع، الفرنس ي منذ احتلل الززارر

 ةالتاريخي باألثار  قلتعامل م4815ةم، والذي تله صدور مرسوم سن 4991الحاكم العام بالززارر وهذا ابتداء من  ةوصاي

كثر أالذي وضع نظام  4848 ةتطبيق القانون الفرنس ي الصادر سن ةمكانيإبالززارر حيث تضمن هذا املرسوم ة املوجود

 ( 144ص، 1042 ة،جيدد  خوا)…ةن املعالم التاريخيأبش ةوصرام ةدق

ستقر ، حيث ا"ماركو بينو"شهرها قانون أ ةثريبتنظيم الحفريات ألا ةمتعلق ةقوانين فرنسيعدة بعد ذلك  تثم صدر 

 م 4821 ةلى غايإالعمل بها 

(، تم تمديد العمل 4821 ديسمبر 24املؤرخ في  21/451)ألامر 4821ديسمبر  24املؤرخ في  22/129مر عماال لأل إو 

 4821 ةنس ةلى غايإفاستمر بذلك العمل بهذه القوانين  ة،الوطني ةبالقانون الفرنس ي ما عدا ما تعارض منه مع السياد

(، املتعلق بالحفريات 4821ديسمبر  10املؤرخ في  21/194ألامر …)4821ديسمبر  10املؤرخ في 29/217مر ين صدر ألا أ

 (111ص ،1042 خوادجية،  د)    « ALBERT  FEVRIER“الاثار وقد استعين في صياغته بعالم الاثار الفرنس ي  ةوحماي
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 ةمن الناحي ةالوطني ةشياء ذات القيماملتعلق بمنع تصدير ألا  4828جوان  42املؤرخ في  27/02ثم تله املرسوم 

، ةثريالبحوث ألا ةواملتعلق بمنح رخص 4890ماي  41في لى صدور القرار املؤرخ إ، وصوال ةثريوألا ةوالفني ةالتاريخي

املؤرخ في  91/ 28بمنح الرخص  )مرسوم  ةدارات املكلفوإلا  ةثريبحاث ألاجراءات وكيفيات تنفيذ ألا إحكام و املتضمن أل 

 (4828جوان  42

إلى غاية صدور القانون  ض الواقعأر ديتها على جوقد تم العمل بهذه النصوص على الرغم من عدم فاعليتها و 

حيث حاول وضع نظام شامل للتراث الثقافي بشقيه  ةوالذي اليزال ساريا لحد الساع 4889جوان  45املؤرخ في .70/04

 مبينة لكيفيات تطبيقه وهما: املرسوم ةمن مراسيم تنظيمي لهت و عقارا بالتخصيص وماأو منقوال أاملادي عقارا كان 

  1002اكتوبر  5في  اناملؤرخ 02/224واملرسوم  02/222

منته في هم ما تضسنحاول التطرق أل  ،ثري باملجال ألا ةواملرجع في املعاملت الخاص ةاعتبار هذه القوانين هي املنظمبو 

بتطبيق هذه القوانين وفعاليتها في الحفاظ على  ةاملكلف ةالدول ة  جهز أكما نبين دور  التراث املعماري  ةحماي مجال

 :ينالتالي يننستعرضه في املطلبس مامقومات هذا التراث وهذا 

 تكريس مقومات الحماية الفنية للتراث العمراني إلاسالميفي  القانوني ول: دور النصاملطلب ألا 

 التي ة ، وكذا املراسيم التنظيمي4889ان جو  15املؤرخ في  89/01طار إلا ية في القانون القانونتتمثل هذه النصوص 

   ةالتطبيقي ةله من الناحي ةتلته، واملكمل

 70/04ول: القانون الفرع ألا 

ي كفاء فأشخاص مؤهلين و ألى إرث العقاري العتيق الحفاظ على إلا  ةتوكيل مهممبينا من هذا القانون  8 ةجاء في املاد

 ةلفنيعمال اشراف على ألا إلا  ةاملؤهلون في كل ميدان من امليادين املعنينه يتولى املتخصصون أذ نص على إامليدان 

من القانون  8املادة …)ضافيالزرد إلا  ةفي قارم ةو املسزلة أو املصنفة أاملقترحة العقاري ةاملمتلكات الثقافية املتضمن

89/01) 

ــــوبر  5املــــــــؤرخ فــــــــي  222-02كمــــــــا عهــــــــد إلــــــــى املرســــــــوم التنفيــــــــذي رقــــــــم ــ ــــة  1002أكتــ ــ كيفيــــــــة ممارســــــــة هــــــــذه ألاعمــــــــال بمهمــ

  (1002أكتوبر  5املؤرخ في  211-02الفنية    )املرسوم 

ة واستصلح املواقع ألاثرية يامل لحماشعن إعداد مخطط  70/04من القانون  20تكلم نص املادة  ،إضافة إلى ذلك

يتم »لى أنه: نص عتالتابعة لها إذ  ة إلاسلمية، وكذا املناطق املحميةعبها تلك التي تعكس النموذج والطبف العتيقة بما

  إعداد مخطط حماية واستصلح املواقع ألاثرية واملنطقة املحمية التابعة لها

يحدد مخطط الحماية والاستصلح القواعد العامة للتنظيم والبناء والهندسة املعمارية والتعمير عند الحاجة، وكذلك 

ملتعلقة منها بتحديد ألانشطة التي يمكن أن تمارس عليها ضمن حدود تبعات استخدام ألارض والانتفاع بها وال سيما ا

 (01-89القانون  من20املادة    ) «املوقع املصن  أو منطقته املحمية   

   مهمة تبيان هذا إلاجراء واستصلحه ودراسته واملوافقة عليه إلى التنظيم أوكلكما 
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املادة  في نصأكد حيث ، اية الفنية اللمزمة لإلرث العقاري الثقافيالحم إضفاءوامللحظ على هذه املواد أن املشرع حاول 

 ،امليدان في لفنيينإلى املختصين وا وبناءعلى أن مهمة ألاعمال الفنية املختلفة من ترميم وصيانة، إعادة تشكيل  8

 محاولة منه للحفاظ على الناحية الشكلية الزمالية التي تبقي لألثر قيمته التاريخية على مدار الزمان 

 ثمورو ع ألاثرية املحتواة على قمن نفس القانون على عملية الحفاظ على املوا 20في نص املادة  برأينااملشرع عزمز كما 

استصلحها مؤكدا بذلك عزمه ونيته في إحاطة صونها و ى لك بإحاطتها بمخطط كامل وشامل بهدف إلذو ، عقاري كبير

وقد عزمز املشرع الززارري هذه املواد القانونية بمراسيم تنظيمية تفصل كيفية  ،هذا التراث املادي بالحماية اللمزمة

 ها تطبيق

 :الفرع الثاني: املراسيم التنظيمية

 : 222-02املرسوم  أوال

والذي تضمن  1002أكتوبر  5املؤرخ في  222-02صدر املرسوم التنفيذي ، 04. 70من القانون  8تطبيقا لنص املادة 

ه تحوي ام املادة الثانية منه تبنتممارسة ألاعمال الفنية املتعلقة باملوروثات الثقافية العقارية املحمية حيث كيفية 

 أهميتها طبيعتها و كانت إنجامز ألاشغال مهما  ومراقبة ،الدراسات واملتابعةهذه ألاعمال من مهام التصميم و 

من نفس املرسوم على أنه تعتبر دراسة كل أشغال الترميم التي يمكن أن تشتمل على عمليات  02كما أضافت املادة 

إلاصلح والتعديل والتهيئة وإعادة التهيئة والدعم، تابعة لألعمال الفنية املتعلقة باملوروثات الثقافية العقارية املصنفة 

 (01-89من القانون  8)املادة     الزرد إلاضافي قارمةصني  أو املسزلة في أو املقترحة للت

  وقد تم عرض أنواع هذه ألاعمال الفنية عند عرضنا للمحور ألاول، املطلب الثالث منه

 :2002أكتوبر  2املؤرخ في  224-02ثانيا: املرسوم 

والذي عمل على تزويد القطاعات  ،املذكور أعله 224-02جاء املرسوم ، 04-70من القانون  20لنص املادة  إعماال 

بمخطط دارم للحماية ، املحفوظة املتكونة أساسا من التراث العمراني العتيق وإلاسلمي منه على وجه الخصوص

        املصادقة عليه وصوال إلى مرحلة  ،كما بين مراحل إعداد هذا املشروع والزهات املشاركة في إعداده، والاستصلح

 (142 ص كريم، الحماية القانونية للتراث الثقافي في الززارر، عيديس)

يم هذه مالريفية كما وسع آفاق تدعيم وصيانة وتر الحضارية و  إعادة تأهيل املجموعات في وقد أسهم هذا املخطط

املعماري  والتخطيطالبناء علوة على تدعيمه للزانب الدرا  ي العلمي الذي يعمل على توثيق مواد ، املمتلكات الثقافية

م ر املخطط الدارمزغيب، دو   د) الحماية الفنية منعليها ما استطاع فيا هذه الكنومز الثقافية مض تل  تحديد عواملو 

 (41ص الريفية،ابع التراثي للمجموعات الحضرية و في إعادة تأهيل الط استصلحهالحفظ القطاعات و 
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  مقومات الحماية الفنية للتراث العمراني إلاسالمي:دورة أجهزة الدولة في تكريس  املطلب الثاني:

ما يتسم  هيئات مختلفة منهاو في سبيل تحقيق الحماية الفنية اللمزمة للموروثات العقارية، ترتكز الدولة على مؤسسات 

لحظ نوباعتبار دراستنا ترتكز على تلك السيادية أي مؤسسات الدولة، سوي مدني، معومنها ما هو ج السياديبالطابع 

 محلي  تومزع هذه ألاجهزة على مستويين، مركزي و 

 الفرع الاول: على املستوى املركزي 

املادي من أهمية عظمى، هيأت الدولة عدة مؤسسات عهدت إليها باملساهمة الفعالة  ثقافينظرا ملا ينطوي عليه التراث ال

 ا في ومزارة الثقافة، واللزنة الوطنية لحماية في الحفاظ على هذا التراث وتثمينه، و تشتمل الهيئات املركزية أساس

 وكذا مجموعة املراكز والوكاالت والحظارر  املمتلكات الثقافية 

 :وزارة الثقافة أوال:

      1005فيفري  12املؤرخ في  05 90حكم تنظيمها املرسوم التنفيذي ي ،هي إدارة مركزية تعمل تحت سلطة الومزير

  (1005 فيفري  12 في مؤرخ 90-05 رقم تنفيذي مرسوم)

 هما:مديريتان نجد املفتشية التي تضم ، ومن بين أجهزة ومزارة الثقافة 

حيث ، هوكذامديرية حفظ التراث الثقافي وترميم، افيثقوتثمين التراث ال متلكات الثقافيةممديرية الحماية القانونية لل

 وتتخذ كافة إلاجراءات وألاعمال الفنية، العقاري منهتعمل هاتان املديرتان على املحافظة على املوروث الثقافي خاصة 

  برامج حفظ هذا التراث والسهر على إنجامزهاو  لحفظه وترميمه، كما تقوم بإعداد مخططات

ة باقتراح مشاريع برامج ومخططات حمايوترميمها، كما تتكل  املديرية الفرعية لحفظ املوروثات الثقافية العقارية 

 ملحفوظةاومخططات حفظ القطاعات ، يات ألاثرية واملخططات العامة لتهيئة الحظارر الثقافيةوتثمين املواقع واملحم

  كيفية تنفيذها قبةومرا

  متلكات الثقافيةماللجنة الوطنية لل ثانيا:

 وتتولى هذه(، 01_89من القانون  18املتعلق بحماية التراث الثقافي )املادة  01-89من القانون  18نصت عليها املادة 

اللزنة التداول في مقترحات حماية املمتلكات الثقافية العقارية وكذلك في موضوع إنشاء قطاعات محفوظة للمجموعات 

 .الحضارية أو الريفية املأهولة ذات ألاهمية التاريخية أو الفنية العقارية

 املؤسسات الداعمة لدور الادارة املركزية في حماية التراث العمراني ثالثا:

املركز  راكز،ل املثاات عمومية مهمتها املساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه بما فيها العقاري وموهي مؤسس

فهي أيضا عبارة عن مؤسسات ذات طابع إداري -الوكاالتو  املركز الوطني للمخطوطات ،لاثارالوطني للبحث في علم 

طاعات وصاية الومزير املكل  باملالية ومثالها الوكالة الوطنية للقاملعنوية والاستقلل املالي، تعمل تحت بالشخصية تتمتع 
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املحفوظة والتي تسهر على تطابق الدراسات وألاشغال املتصلة بالترميم للممتلكات الواقعة في قطاع محفوظ وإعادة 

  مع املعايير املعمول بها في هذا امليدانتماشيا  هاتأهيلها وحفظ

جانفي  2املؤرخ في  10-09رسوم امل بوجمت بنشئالتاريخية التي أ والنصبوحماية املعالم  لآلثار وكذلك الوكالة الوطنية 

 (4891جانفي  2مؤرخ في  40-91       )مرسوم 4891

 هي ضمان مهام صاحب املشروع املفوضالثقافي، من بين املهام املوكلة لهذه الوكالة في إطار حماية التراث العقاري و 

يم واستصلح املوروثات العقارية املحمية التابعة لألملك العمومية للدولة مالدراسات وإنجامز املشاريع وتر  يخص مافي

  والزماعات املحلية

املتعلق بحماية التراث الثقافي وهي مؤسسات عمومية ذات  01 89من القانون  29الحظارر فقد نصت عليها املادة  أما

 (49/01 القانون  في 29 )املادةافة      ثقر املكل  بالطابع إداري تعمل تحت وصاية الومزي

مثالها و تتمثل في مجموعة من املساحات وألاراع ي التي تحوي مجموعة تراثية ثقافية فتجمع بذلك أو شكل حظارر  حيث

  ارڨوالحظيرة الثقافية لأله للتاسيليالحظيرة الثقافية 

 املستوى املحلي:الفرع الثاني: على 

 :حماية التراث الثقافي على املستوى املحلي في يليتتمثل مؤسسات 

 مديريات الثقافة أوال:

ترجاع تتابع عمليات اس، و حيث تسهر على حماية التراث واملعالم التاريخية أو الطبيعية وعلى صيانتها والحفاظ عليها

-81       )املرسوم التنفيذي  81نوفمبر  12املؤرخ في  141-11 التنفيذيترميمه طبقا للمرسوم و التراث الثقافي والتاريخي 

  املتضمن إحداث مديريات الثقافة في الواليات وتنظيمها، (4881نوفمبر  12املؤرخ في  141

  متلكات الثقافيةماللجنة الوالئية لل ثانيا:

 كل والية تنشأعلى أن  التراث الثقافي ايةاملتعلق بحم ،(89/01من القانون  9)املادة ، 89/01من القانون  9نصت املادة 

قطاعات محفوظة أو تسزيل املوروثات الثقافية  وإنشاء  صنيبدراسة أي طلبات تتكل   ،لزنة املمتلكات الثقافية

تشكيل هذه  410-04حدد املرسوم قد ، و الثقافية تلكاتمإلاضافي واقتراحها مع اللزنة الوطنية للمالزرد في قارمة 

 الثقافية وعملها(  للممتلكات الوطنية املحدد لتشكيل اللزنة410-04)مرسوم   هاعملاللزنة و 

 : دور الثقافة ثالثا:

القانون املتضمن  4889يونيو  19املؤرخ في  122-89وهي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري منشأة بموجب املرسوم 

 (4889جويلية  19املؤرخ في  122-89مرسوم       ) ألاسا  ي لدور الثقافة

 التراث التاريخي والوطني والتعري  به  كش التراث الثقافي واملساعدة في  صون عمل على املساعدة في تحيث 
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 تقييم درجة املوازنة بين إحقاق الحماية الفنية للتراث العمراني إلاسالمي ومتطلبات التنمية:  املطلب الثالث:

التي بذلتها الدولة في سبيل اضفاء الحماية اللمزمة للموروث العمراني سنحاول من خلل الفرعيين التاليين إبرامز الزهود 

 العتيق وكذا العوارق والعراقيل التي تعتريها في ذلك 

 فاء الحماية الفنية الالزمة للتراث العمراني إلاسالمي:إضاملشرع في جهود الفرع ألاول:

بأن مظاهرها تؤثر على الحماية  ،التنمية على الخصوصالدراسة وعند التطرق ألنواع من املحور ألاول  انفا فيذكرنا 

رامج ب ما تحويه منذلك أن التنمية الحضارية تحديدا ب العريق،الخاصة باملوروثات الثقافية العقارية ذات الطابع 

ساهمت في التوسع على حساب املناطق ألاثرية التراثية على الرغم من تسخير الدولة لعدة  ،ريةضسكنية ومدن ح

كاملخطط الوطني للتهيئة والتعمير املحكوم  ،ة والتعميريئطات خاصة بمجال التعمير أو ما يعرف بأدوات التهمخط

  80/18      )القانون  1001أوت  41املؤرخ في  05-01املعدل واملتمم بالقانون  ،املتعلق بالتهيئة والتعمير  80/18بالقانون 

نوفمبر  49املؤرخ في  ،املتعلق بالتوجيه العقاري  80/15ألاراع ي والقانون وكذا مخطط شغل والتعمير(  بالتهيئة املتعلق

املتعلق باملخطط الوطني لتهيئة 10-04إضافة إلى القانون  (4880 نوفمبر 49املؤرخ في  ،80/15      )القانون  4880

 (1004ديسمبر410إلاقليم مؤرخ في  لتهيئة الوطني باملخطط املتعلق10-04إلاقليم     ) القانون 

 ،حيث أخذت بعين الاعتبار املناطق ذات امليزة الثقافية التاريخية، قد ساهمت هذه املخططات في حماية املعالم ألاثريةل

( قد صن  املواقع ألاثرية ضمن 4880نوفمبر 49املؤرخ في، 80/15لقانون )ا، منه 11في املادة  80/15ذ نجد مثل في القانون إ

ي صن  بدوره هذه املعالم ضمن ذال 80/18ووافقه بذلك القانون املتعلق بالتهيئة والتعمير املساحات واملواقع املحمية 

   قافية البارمزةثألاقاليم ذات امليزة الطبعية وال

ن ص العام للراع ي على مجموع تراب كل بلدية، كما يبييوالتعمير على تحديد التخص ةويعمل املخطط التوجيهي للتهيئ

 ةنسزكما يحدد مناطق التدخل في الا ،تقرير املصالح والنشاطات ومواقع التجهيزات الكبرى توسع املباني و  ةكيفي

  ة ثريواملناطق الواجب حمايتها بما فيها ألا ةالحضري

قع واملناطق الواجب حمايتها كاملواة حياء والشوارع والنصب التذكاريملخطط شغل الاراع ي الذي يحدد ألا  ةوكذا بالنسب

 ة والتاريخي ةثريألا

املتعلق 80/18من القانون ¾ د بالذات املاده نقصو ة ن ملنح الرخص العمراني ةاملنظم ةكما تتضمن املواد القانوني 

 القطع للبناء الا  ةال تكون قابل"نه: أعلى ، إذ تنص مقتضيات حماية املعالم ألاثرية عند تقديمها، والتعمير ةبالتهيئ

 ( 80/18من القانون 2فقرة1   "    )املادة…مع ضرورة حماية املعالم ألاثرية والثقافية ةلرمتاملألارضية التي تكون في حدود 

ن يمس بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي أنه أو هدم من شأي بناء أال يرخص "من نفس القانون:  28 املادةي  تضو 

ملجال وفقا للقوانين والتنظيمات السارية املصالح املختصة في هذا ا ةال بعد استشارة وموافقإ ،و يشكل خطراأ

  (251ص  دور مخططات التهيئة والتعمير في حماية املعالم ألاثرية، )د  خوادجية،"… املفعول 
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توجب  منه 22 ةاملاد ان ذ نجدإ مضمونه، في ثناياه هذه املخططات بعين الاعتبار وتبناها في 01/ 89خذ القانون أوقد 

ة صنفسواء كانت م ةفي كل بلدي ةاملسزل ةثرياملحميات ألا ةعداد هذه املخططات على قارمإب ةاملكلف لسلطاتاطلع ا

 (01/ 89القانون  من 22   )املادةضافي الزرد إلا  ةفي قارم ةو مسزلأ

 ةمصالح ومزار  ةاستشار ة التراث الثقافي مؤكدا على ضرور  ةاملتعلق بحماي 01/89من القانون  12 ةكما جاء نص املاد

و مقترح أشغال املراد القيام بها على معلم تاريخي مصن  ألا  تتطلب اذإبناء بقولها:  ةرخص ةيأقبل تسليم  ةالثقاف

 ةو تجزرأ بناء ةالحصول على رخص ةو واقع في منطقته املحميألى معلم تاريخي مصن  يستند إ و على عقار أللتصني  

تعد  حيث ةبالثقافكلفة املة من مصالح الومزار ة مسبق ال بموافقهإال تسلم  ةن هذه الرخصإجل البناء، فأرض من لأل 

 (01-89من القانون 12  ) املادةها شهران صاقأخلل مهلة ر ما لم يصد ةممنوح ةهذه املوافق

 الحماية الفنية الالزمة للتراث العمراني إلاسالمي في مواجهة متطلبات التنمية:  ئق إضفاءالفرع الثاني: عوا

 ،على وجه الخصوصوإلاسلمي ي يهدد التراث العمراني بصفة عامة ذرع للخطر الداهم العلى الرغم من تفطن املش

البرامج التنموية واملخططات العمرانية الكبرى الحالية من تأسيس ملدن جديدة بمختل  ربوع الوطن  خضمإال أنه في 

 89-01إلاجراءات القبلية املحددة بموجب القانون  ال لم تأخذ أدوات التهيئة والتعمير و ، من هياكل قاعدية يتبعهاوما 

 ؛بحماية جميع املعالم ألاثرية، عين الاعتبار ولم تستطع إلاملامبمنه حماية التراث الثقافي  خىاملتو 

 نصيبه من الحمايةلم يأخذ ، كلم من مدينة سوق أهراس 15الواقع على بعد  "ملا دور"فعلى سبيل املثال املوقع ألاثري  

رملية على حدود املوقع، بما يشكل تهديدا حقيقيا من محزرة رمجة املخطط التوجيهي لهذه املدينة استغلل ببوذلك 

ية ، ويعرض هذا املوقع التراثي إلى تدخل الاعمال الفنية الترميمحيث اهتزامز املنطقة بسبب املتفجرات والشاحنات الكبيرة

 (252ص د خوادجية،) و التي كان أصل في غنى عنها     

 ،كما أن الرأي الاستشاري ملصالح مديرية الثقافة يأتي الحقا على عملية إعداد املخططات الخاصة بالتهيئة والتعمير

 باملعالم ألاثرية والتاريخية فعلي ة وإملام يمما يجعل أدوات التهيئة والتعمير يتم إعدادها دون معرفة حقيق

لى ألاراع ي ذات إلزاميا، فيجومز البناء ع راآمليس الدرجة ألاولى و اري بهذه املصالح هو استش ، فرأيض  إلى ذلك

  التاريخية دون أدنى إحراجالطبقة ألاثرية والثقافية و 

ونشير أخيرا الى الدور البارمز الذي تلعبه املصالح إلادارية في تسهيل عملية تسليم مختل  التراخيص إلادارية، والتي إن 

تفادت الوقوع في املماطلة التي تفتح املجال ملختل  املؤسسات واملقاوالت التخاذ  قامت بعملها على النحو املطلوب،

 هذه التصرفات كحزة للعتداء على ألاراع ي واملواقع ألاثرية العتيقة 

التراث املعماري الثقافي عند بداية إعداد مختل  مخططات تثمين سياسة الحفاظ و  تبنيوجب على املشرع  ،لذلكو 

في امليدان  ينصباملخت مستعينا في ذلكتنقيب والحفر الوذلك عن طريق القيام بفحص دقيق لألراع ي و ، يرالتهيئة والتعم

 جيولوجيين ومعماريين الخ   و  ثار آمن علماء 
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وتفعيل  ،كما يجب مع املشرع الززارري إعادة النظر في إلاجراءات القبلية التي تسبق بداية تنفيذ مخططات التنمية

  الزواللتعريضها للتخريب و  درءاللتأكد من عدم وجود معالم أثرية  ،يدانية وتقص ي ألاماكنإجراء تحقيقات م

يع حتى يكون رادعا لزم ،كما وجب العمل على فرض رأي املصالح املختصة لومزارة الثقافة وإضفاء صفة إلالزامية عليه

 من يحاول املساس بالرصيد الثقافي للبلد 

 خاتمة:

راستنا لهذا املوضوع تبيان الحماية الفنية التي أضفاها املشرع الززارري على التراث العمراني لقد حاولنا من خلل د

بما فيه املعالم ألاثرية ذات الطابع إلاسلمي، وما واجهها من عوارق وعراقيل جراء مخططات وبرامج التنمية ، العتيق

 ا بذلك إلى النتارج التالية:املختلفة والخاصة بالتعمير وإلاسكان على وجه الخصوص، وقد خلصن

 النتائج:

  لقد حاول املشرع الززارري جعل إطار شامل وجامل ملختل  القواعد القانونية، املتضمنة حماية التراث بصفة

املتعلق بحماية التراث الثقافي، وما تبعه من مراسيم  01-89عامة واملعماري بصفة خاصة بوضعه القانون 

مسؤولي املخططات التنموية كمخططات التهيئة والتعمير؛ محاولة منه في تعزيز تنظيمية مقحما فيه، جميع 

   الحفاظ على املوروثات العقارية وإلاسلمية بصفة خاصة

  02وما تله من املراسيم التنظيمية  01-89أنه على الرغم من تسخير ألاطر القانونية املذكورة أعله :)القانون-

حماية املوروثات العقارية منقوصة بسبب عدم احترام وتفعيل إلاجراءات إال أنه تبقى  (،211-02و، 211

 القانونية اللمزمة وبسبب تماطل إلادارات في تقديم التراخيص وألاذون اللمزمة للبناء والتهيئة العمرانية  

 نأن نقص الكفاءات املتخصصة في مجال الحماية الفنية للعمران العتيق وعدم تعيينهم كمختصين في لزا 

دراسة مختل  مخططات التهيئة والتعمير، يجعل هذه املخططات غير معتمدة للبعد البيئي فيما يخص حماية 

 املعالم ألاثرية للحفاظ على الذاكرة التاريخية 

  عدم القيام بالدراسات القبلية الاستشرافية لألراع ي واملساحات التي تكون موضعا ملعالم أثرية، يجعل من

  مارات الكبرى مقبرة لهذه املعالم بطمسها وتخريبها واندثارهااملشروعات والاستث

  تتسم القرارات املتخذة في مجال حماية التراث الثقافي باملركزية، حيث يكون ذلك عن طريق مراسيم تنفذ بناء

حين أنه  ر، فيوالتعمي البيئيةالداخلية والزماعات املحلية و  على تقارير مشتركة بين الومزراء املكلفين بالثقافة،

لتسيير الستقللية ا كان من املستحسن أن تتولى الزماعات املحلية من الوالية والبلدية القيام بذلك تجسيد

 من أجل الوصول إلى نتارج أفضل 

 التوصيات: 

 قيام بما فيه العمراني العقاري وذلك عند ال إدراج البعد البيئي املتمثل في سياسة الحفاظ على التراث الثقافي؛

 اسة مختل  مخططات التنمية والتهيئة والتعمير بدر 
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 وترميم املعالم ألاثرية، وتعيينهم في جميع اللزان التي تتخذ فيها  ثار تكوين خبراء وإطارات في مجال علم لا

قرارات مصيرية بالنسبة للموروثات الثقافية، حتى يتمكن من أخذ رأيهم بعد قيامهم بدارسات قبلية تاريخية 

 باملناطق املعنية  لمزمةقيامهم بمختل  التحقيقات والتنقيبات ال وأثرية، وكذا

  حتى ال تباشر أعمال البناء وألاشغال العمومية  جالتفعيل دور إلادارة في تقديم الرخص إلادارية بتسريع لا

 بذريعة مماطلة إلادارة 

  منه، بإضفاء صفة  22فيما يخص استشارية رأي مصالح ومزارة الثقافة في نص املادة  01-89تعديل القانون

  حتى تضمن الحماية الكافية للموروثات الثقافية رائهاآإلالزامية على 

 حية ل بتخويل كل من الوالية والبلدية ص، في مجال حماية التراث الثقافي تالقراراالمركزية اتخاذ  أتفعيل مبد

دراسة حاالت التدخل فيما يخص حماية املناطق ألاثرية التراثية، باعتبارها ألاقرب لهذه املواقع وألادرى 

 ري باملوروث الثقافي خاصة منه العقا

 املراجـــع:    قائمة  

     املراجع باللغة العربية:

 whc.unesco.orgإلالكتروني  الثقافي، املوقع العالمي التراث إدارة (4

 .الفرنسية بالقوانين العمل تمديد املتضمن 4821 ديسمبر 24 في املؤرخ 21/451 ألامر (1

 .الاثار وحماية بالحفريات املتعلق 4821 ديسمبر 10 في املؤرخ 21/194 ألامر (2

 سالةر  الززارر، في التلفزيونية البرامج خلل من التراث وتثمين الثقافية السياحة   (1040)نسيمة   جميل، (1

  الززارر وهران، جامعة والاتصال، الاعلم وعلوم الاجتماعية العلوم كلية منشورة، غير ماجستير

 التنمية تحقيق أجل من واملعماري  العمراني التراث على   الحفاظ(1042)كوثر   غزالن، وطويل حمزه، (5

 البواقي، أم جامعة حضرية، تقنيات تخصص املاستر، شهادة لنيل مقدمة مذكرة املستدامة، السياحية

 الززارر

 دفاتر مجلة الثقافي، التراث قانون  ظل في ألاثرية املمتلكات حماية   (1042)سميحة   حنان خوادجية، (2

 45 والقانون، السياسة

 دعب جامعة ألامير مجلة ألاثرية، حمايةاملعالم في والتعمير التهيئة مخططات دور  حنان، سميحة خوادجية د (1

  (1)21 قسنطينة، إلاسلمية، للعلوم القادر

   اليات حماية التراث الثقافي في الززارر، مجلة ألابحاث القانونية (1001)ربابي، محمد، وبن حميدة ريم   (9

  4والسياسية،

 .التل  عوامل مواجهة في الاثرية املواقع ترميم فاعلية   (دت )الهدى   نور  مزغيب، (8

 يالتراث الطابع تأهيل إعادة في واستصلحها القطاعات لحفظ الدارم املخطط   دور (دت )الهدى   نور  مزغيب، (40

 والريفية الحضرية للمجموعات
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 رالاقتصاد، غي في ماجستير الزنوب  رسالة صندوق  إطار في املحلية التنمية   تمويل(1001)وسيلة   السبتي، (44

 بسكرة، الززارر خيضر محمد منشور، جامعة

 الدولي املركز التاريخية، املباني حفظ، منشور، غير االطبعة وتاريخ   رقم(1041) املحاري   أحمد سلمان، (41

 iccrom2017. املتحدة  العربية إلامارات الثقافية، الشارقة، املمتلكات وترميم صون  لدراسة

 املوقع 1011أفريل 2 بتاريخ صادر مقال الفن، تعري    (1011)نقاوة   عمارة، (42

  www.mawdoo3.comالالكتروني

 العلوم جيل بذاته، مجلة قارم علم إلى هواية من ألاثري  التراث وترميم   صيانة(دت ) قاع ي، محمد  (41

  25والاجتماعية،  إلانسانية

 1004ديسمبر 41 في املؤرخ  إلاقليم لتهيئة الوطني باملخطط املتعلق 04/10 القانون  (45

 . 4880 نوفمبر 49 في املؤرخ العقاري  بالتوحيه املتعلق 80/15 القانون  (42

 .1001أوت41 في املؤرخ 01/05 بالقانون  واملتمم املعدل والتعمير بالتهيئة املتعلق 80/18 القانون  (41

 .الثقافي التراث بحماية املتعلق 4889 جوان 45 في املؤرخ 89/01 القانون  (49

 القرآن الكريم  (48

 املوقع ،1011/ 1009 طبعة ديكت عرب مجلة العربية، اللغة ومعاجم قواميس (10

  www.arabdict.comإلالكتروني

 املوقع قديم، ملبنى والقواعد ألاساسات تقوية    كيفية(1014)محمد، السيد   (14

 www.handsaxyz.comإلالكتروني

 .واملادي الثقافي التراث بحماية املتعلقة الفنية ألاعمال ممارسة بكيفية املتعلق 02/211 املرسوم (11

 .والريفية الحضرية املجموعات واستصلح حماية مخطط إعداد املتضمن 02/211 املرسوم (12

 التاريخية الوطنية القيمة ذات ألاشياء تصدير بمنع املتعلق 4828 جوان 42 في املؤرخ 91/ 28 مرسوم (11

  وألاثرية الفنية

 والنصب املعالم وحماية لٱلثار الوطنية الوكالة إنشاء املتضمن ،4891 جانفي 2 في املؤرخ 40-91 املرسوم (15

 التاريخية

  الثقافة لدور  ألاسا  ي القانون  واملتضمن4889، جويلية 19 في املؤرخ 122-89 املرسوم (12

 .الثقافة مديريات إحداث املتضمن 4881 نوفمبر 12 في املؤرخ 141-81 املرسوم تنفيذي (11

  الثقافة ومزارة في املركزية إلادارة تنظيم يتضمن 1005 فيفري  12 في مؤرخ 90-05 رقم تنفيذي املرسوم (19

 .وعملها الثقافية املمتلكات لزنة بتشكيل متعلق410- 04املرسوم (18

 www.maajim.co إلالكتروني املوقع العربية، اللغة معاجم (20

 www.almaany.com: إلالكتروني املوقع الزامع، املعاني معزم (24

http://www.maajim.co/
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ملوكة برورة، أميرة بحري، التنمية املستدامة في مناطق التراث العمراني، مجلة العلوم إلانسانية  (21

 ، عدد خاص والاجتماعية

 4821البندقية ميثاق (22

 في رالصاد السعودية، العربية اململكة وتنميته، العربية الدول  في العمراني التراث على املحافظة ميثاق (21

 www.alesco.org:الالكتروني املوقع ،1002ديسمبر

 ar.wikipedia.org إلالكتروني املوقع1011 جوان11 بتاريخ مقال الحرة، ويكيبديا املوسوعة45ويكبيديا ا (25

  



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 169 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

 04-70الحماية الادارية للمتلكات الثقافية العقارية في ظل القانون 

Administrative Protection of Real Estate Cultural Properties under Law 04-98 
 الجزائر/  جامعة املدية /د.نادية بوخرص

Dr Nadia Boukhors/University of Medea/Algeria 

 /جامعة املدية/ الجزائر رمضان قنفودد.

Dr Ramdane Guenfoud/University of Medea/Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

 01-89الززارري لحماية املمتلكات الثقافية العقارية الواردة في القانون تهدف هذه الدراسة إلى بيان لاليات إلادارية التي كرسها املشرع 

 املتعلق بحماية التراث الثقافي، وتقييم مدى فاعليتها 

وقد توصل البحث إلى أن الحماية إلادارية للعقار الثقافي هي حماية قبلية تضمن عدم الاعتداء والتعرض له، وتتم وفق عدة آليات أهمها: 

من  وكذلك العديد حماية تتمثل في : التسزيل في قارمة الزرد إلاضافي، التصني ، والاستحداث في شكل قطاعات محفوظة،أنظمة 

اء نالتدابير إلادارية التي يمكن إيجامزها في: التراخيص واملوافقة املسبقة، أسلوب الحظر أو املنع، منح الرخص إلادارية والسيما رخصة الب

باالظافة إلى آلية أخرى تتمثل في الحماية عن طريق  بير املؤقتة، ونزع امللكية للمنفعة العمومية وحق الشفعة، ورخصة التجزرة، التدا

مخطط تهيئة املواقع ألاثرية واملناطق املحمية التابعة لها، واملخطط العام لتهيئة الحظارر مخططات التهيئة والتعمير العامة، واملتمثلة في: 

  طط الدارم لحفظ  واستصلح القطاعات املحفوظة الثقافية، وكذا  املخ

 وقد أثبتت هذا لاليات نجاعتها رغم إجراءاتها الطويلة واملعقدة أحيانا 

 

 01-89الثقافي، املمتلكات الثقافية العقارية، الحماية الادارية؛ القانون  التراث املفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

This study aims to clarify the administrative mechanisms established by the Algerian legislator for the protection of real 

cultural property contained in Law 98-04 related to the protection of cultural heritage, and to evaluate their effectiveness  

The research concluded that the administrative protection of cultural property is tribal protection that guarantees non-

aggression and exposure, and is carried out according to several mechanisms, the most important of which are: Protection 

systems represented in: registration in the additional inventory, classification, and creation in the form of reserved sectors, as 

well as many administrative measures that can Briefly summarize them in: licenses and prior approval, the method of 

prohibition or prevention, the granting of administrative licenses, especially the building permit and the retail permit, 

temporary measures, expropriation for the public benefit and the right of pre-emption, in addition to another mechanism 

represented in protection through public preparation and reconstruction schemes, which is represented in: The 

archaeological sites and their protected areas, the general plan for preparing cultural parks, as well as the permanent plan for 

the conservation and restoration of the preserved sectors  

These mechanisms have proven to be effective despite their long and sometimes complicated procedures  

Keywords: cultural heritage, immovable cultural property, administrative protection; Law 98-04 
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  مقدمة:

ث بماضيها، إذ يحظى الترايشكل التراث الثقافي في أي دولة ركيزة هامة في حياة الشعوب لكونه يربط حاضر ألامة 

وحماية داخلية كرستها التشريعات الوطنية على غرار  ،الثقافي بحماية دولية كرستها العديد من الاتفاقيات الدولية

التشريع الززارري، حيث ينقسم التراث الثقافي الى تراث مادي وتراث ال مادي، والتراث املادي بدوره يتنوع بين املنقول 

بر التراث الثقافي العقاري ذاكرة الامم وامتدادها الحضاري، الامر الذي يستدعي حمايته واملحافظة والعقار، اذ يعت

 عليه 

وهذا من خلل النصوص القانونية  ،عملية حماية املمتلكات الثقافية العقارية عناية كبيرةللقد اولت الززارر 

املتعلق بالحفريات وحماية ألاماكن والاثار  281-67والتنظيمية الصادرة منذ الاستقلل، حيث كان القانون رقم 

التاريخية الطبيعية أول نص قانوني في الززارر يتناول موضوع املمتلكات الثقافية العقارية، إال أن هذا النص الذي 

ستمد أساسه من التشريع الفرنس ي آنذاك لم يوفق املشرع من خلله باإلحاطة بكل مكونات التراث الثقافي وطرق ا

  املتعلق بحماية التراث الثقافي  04-98إلى غاية صدور القانون رقم  يتها نظرا لقصور التشريعات في تلك  الفترة،حما

 والذي تضمن عرضا عن مختل  أنواع املمتلكات الثقافية وعدة آليات وطرق قانونية لحمايتها  

أهميته من ألاهمية الحضارية  01-89القانون ويكتس ي موضوع الحماية إلادارية للممتلكات الثقافية العقارية  في ظل 

والاقتصادية والدينية لهذا النوع من ألاملك العقارية، ما جعلها تحظى بحماية خاصة من طرف املشرع الززارري، 

املتعلق بحماية التراث الثقافي، والنصوص التنظيمية التابعة  04-98وهو ما يستش  من خلل نصوص القانون رقم 

 خلل رصد ووضع آليات مختلفة لحماية وتثمين املمتلكات الثقافية العقارية سواء من خلل الانظمة له، خاصة من

 والتدابير إلادارية او املخططات العامة املتعلقة بالتهيئة والتعمير الواردة في نص هذا القانون   

 على ضوء ما تقدم نطرح الاشكالية التالية:و 

لحماية املمتلكات الثقافية  04-70التي تبناها املشرع الجزائري من خالل القانون رقم ليات الادارية مدى فعالية الا

 العقارية؟

اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي لزمع ورصد املطروحة، فقد  إلاشكالية عن علمية إجابة إلى الوصول  أجل ومن

تقييم لاليات إلادارية التي تضمنها و  مضامينها لفهم التعمق من بنوع وتحليلها النصوص القانونية ذات العلقة باملوضوع

 لحماية املمتلكات الثقافية العقارية  01-89القانون 

 :ربعة محاور: يتعلق املحور الاول أارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى  فقد جوانبه، مختلق من املوضوعوبغية إلاملام بهذا 

نظمة الحماية الادارية للممتلكات الثقافية أبمدخل مفاهيمي للممتلكات الثقافية العقارية، ويتناول املحور الثاني: 

ر الرابع املحو  أما العقارية، ويتعلق املحور الثالث ب: التدابير الادارية الخاصة بحماية املمتلكات الثقافية العقارية،

  مير املمتلكات الثقافية العقاريةئة وتعفيتناول مختل  املخططات العامة لتهي
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 املمتلكات الثقافية العقارية : مدخل مفاهيمي حول أوال

 ما يلي:القانونية ومكوناتها كطبيعتها تعريفها،  :ن تحديد مدلول املمتلكات الثقافية العقارية يستدعي التطرق الىأ

 مفهوم املمتلكات الثقافية العقارية  -1

 20/41/1010املؤرخ في  111-10من املرسوم الررا  ي رقم  12حسب املادة  العقارية:تعريف املمتلكات الثقافية -أ

فإن الحق في الثقافة يعتبر ( 1010، سنة91الرسمية، عدد -)الزريدة 1010املتعلق باصدار التعديل الدستوري لسنة 

وهو مضمون لزميع املواطنين وبشكل متساو، ويقع على عاتق الدولة حماية التراث الثقافي حقا من حقوق إلانسان 

املادي واللمادي، كما تعمل الدولة على املحافظة عليه ليبقى لألجيال القادمة، وذلك وفق مظاهر الحماية التي يوفرها 

 القانون 

 10/41/4821الصادر في  194-21تقلل من خلل ألامر وقد نص املشرع الززارري على حماية التراث الثقافي منذ الاس

، هذا ألاخير ( 4829سنة 01الرسمية، عدد -)الزريدةاملتعلق بالحفريات وحماية ألاماكن وألاثار التاريخية والطبيعية 

الرسمية، عدد -)الزريدةلتراث الثقافياملتعلق بحماية ا45/02/4889الصادر في   04-98تم إلغاءه بموجب القانون رقم 

، حيث نصت  املادة الثانية منه على انه: " يعد تراثا ثقافيا لألمة، في مفهوم هذا القانون، جميع (4889سنة 11

في لك الوطنية واملمتلكات الثقافية العقارية، والعقارات بالتخصيص، واملنقولة، املوجودة على أرض عقارات ألام

داخلها، اململوكة ألشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص، واملوجودة كذلك في الطبقات الزوفية للمياه 

 الداخلية والاقليمية الوطنية املوروثة عن مختل  الحضارات املتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا  

مة أيضا املمتلكات الثقافية املادية الناجمة عن تفاعلت اجتماعية وابداعات الافراد وتعد جزء من التراث الثقافي لأل 

 والزماعات عبر العصور والتي ال تزال تعرب عن نفسها منذ ألامزمنة الغابرة إلى يومنا هذا"  

نما اكتفى بسرد أنواعها، حيث تتكون املمتلكات إن املشرع الززارري لم يعط تعريفا للممتلكات الثقافية، و أيلحظ 

 ، وھي:  01-89من القانون  02الثقافیة من أصناف مختلفة حددھا في ثلثة أنواع أساسیة حسب املادة 

 املمتلكات الثقافية العقارية 

 املمتلكات الثقافية املنقولة 

 املمتلكات الثقافية غير املادية 

 معين مكاني يزح في املستقرة املواقع أو املعالم أو ألاشياء تلك ية فيقصد بها: " هيوبالنسبة للمتلكات الثقافية العقار 

 الصفة  هذه عنها مزالت إذا إال باألرض، وملتصقة ثابتة فهي طبيعتها بحكم تقبل الانتقال وال

 يةالعسكر  واملنشآت واملعابد والقلع واملساجد والقصور  القديمة كالقصبات بحواسه الشخص يدركه ما كل وهي 

   (1042)مزرباني، الطبيعية" والحظارر الحزرية واملنقوشات القديمة

نجد أن املشرع لم يعرف املمتلكات الثقافية العقارية،  04-98من القانون رقم  01وبالرجوع الى نص املادة الثانية الفقرة 

 ضجميع املمتلكات الثقافية العقارية بالتخصيص واملنقولة املوجودة على أر  :بل أشار الى أن التراث الثقافي للمة هو

  كو معنويين تابعين للقانون الخاص واملوجودة كذلأاململوكة ألشخاص طبيعيين  عقارات ألاملك الوطنية وبداخلها،
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بل املتعاقبة منذ عصر ما قالطبقات الزوفية للمياه الداخلية وإلاقليمية الوطنية املوروثة عن مختل  الحضارات  يف

   التاريخ الى يومنا هذا  

 املادة تنص حيث العامة، للقواعد طبقا العقار لتعري  استنادا العقارية الثقافية املمتلكات يمكن تعري ومن ثم 

، 19الرسمية، عدد-)الزريدةالقانون املدني املعدل واملتمم املتضمن 12/08/4815املؤرخ في  59-15من الامر  683

 ..." .عقار فهو تل  دون  منه نقله يمكن وال فيه ثابت و بحيزه مستقر ش يء كل"  بأنه (4815سنة 

تاريخي ألاثر ال والطبيعية التاريخية ولاثار ألاماكن وحماية بالحفريات املتعلق 194-21رقم  ألامر من 20 املادة عرفت كما

 له لتابعا باطن ألارض وكذا منه جزء أو مجموعه في ومعتبر مبني غير أو مبنيا منعزال باعتباره عقارا الثانية فقرتها في

 . منه جزء في أو مجموعه في بالتخصيص عقار أو

ي تعد من ثار بإحيائها واكتشافها، وهالحضارات املتعاقبة يقوم علم لا كل اكتشافاتمتلكات الثقافية العقارية هي: "فامل

ة ملك الوطنيثقافية املادية التي تدخل ضمن ألا التراث الثقافي لألمة وتصن  في نطاق املمتلكات المقومات 

   (1042)خوادجية، العمومية"

  الطبيعة القانونية للممتلكات الثقافية العقارية-ب

ثار التاريخية والطبيعية، نجده قد اعتبر أن ألاماكن ولالق بالحفريات وحماية املتع 281-67مر رقم لى ألا إبالرجوع  

ان كاملمتلكات الثقافية العقارية واملنقولة من ألاموال العامة للدولة، التي ال يجومز لألفراد الطبيعيين تملكها باستثناء ما 

نها :"    العقارات أني من القانون املد 688املادة  حسبمر، ويقصد باألموال العامة مملوكا لهم وقت  صدور هذا ألا 

واملنقوالت التي تخصص بالفعل أو بمقتض ى نص قانوني ملصلحة عامة أو إلدارة، أو ملؤسسة عمومية أو لهيئة ذات طابع 

 اداري أو ملؤسسة اشتراكية او لوحدة مسيرة ذاتيا او لتعاونية داخلة في نطاق الثورة الزراعية "  

-07-20املؤرخ في  14-08املتعلق باألملك الوطنية املعدل واملتمم بالقانون رقم  30-90واعتبر القانون رقم 

تشتمل ألاملك الوطنية العمومية »منه:  16،في نص املادة (4880، سنة 51الرسمية، عدد -)الزريدة،2008

الاثار العمومية واملتاح  -عن تأثير ألامواج     ألاراع ي املعزولة اصطناعيا-الاصطناعية خصوصا على ما يأتي: 

 الاعمال الفنية ومجموعات التح  املصنفة     "  –وألاماكن الاثرية    

من نفس القانون أن ملكية الدولة تمتد أيضا ملجموع ألاشياء املنقولة والعقارية التي تكتس ي طابع  58املادة ضافت أو 

بيعة طحفريات أو مصادفة بها، مهما كان خلل ال  او الفني أو الاثري سواء اكتش املنفعة الوطنية من الزانب التاريخي

العقار املكتشفة به، وهذا ما اعتبره املشرع من خلل هذا النص على أن املمتلكات الثقافية العقارية تندرج ضمن 

صرف فيها وعدم جوار الحزز عليها الاملك الوطنية العامة، التي تنطوي على نوع من الحماية املقررة قانونا كعدم الت

 إضافة الى عدة إمكانية تملكها بالتقادم  

، تضمن بعض الاستثناءات على ما تم ذكره بان ثقافياملتعلق بحماية التراث ال 04-98غير أن صدور القانون رقم 

املمتلكات الثقافية العقارية تندرج بصفة مطلقة ضمن ألاموال العامة للدولة، فاستثنى املشرع بنص املادة الثانية من 

، اذ هذا القانون  وقت صدور هذا القانون، املمتلكات ذات الطبيعة الوقفية واملمتلكات التي تكون محل ملكية خاصة 

 عتبر هذان الصنفان ال يندرجان ضمن ألاموال العامة  ا
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وقد جاءت نصوص هذا القانون بمدلول واضح على أن املمتلكات الثقافية العقارية تندرج ضمن ألاموال العامة للدولة 

ظمة نكأصل عام وملكيتها الخاصة او الوقفية ما هو الا استثناء عن ألاصل العام، رغبة من املشرع في اختيار أفضل أ

    (84، صفحة 1010-1048)صولة، الحماية لهذا النوع من املمتلكات ذات القيمة الفنية والتاريخية للمة

 مكونات املمتلكات الثقافية العقارية -2

املتعلق بحماية التراث الثقافي أصناف املمتلكات الثقافية العقارية والتي  04-98من القانون رقم  09عددت املادة 

 ثرية، واملجموعات الحضرية والريفية   ها في املعالم التاريخية، املواقع ألاتحصر 

على انها:" أي انشاء هند  ي معماري منفرد أو مجموع  04-98من القانون رقم  41عرفتها املادة املعالم التاريخية: -أ

 قوم شاهدا على حضارة معينة أو على تطور هام او حادثة تاريخية  ي

و أواملعالم املعنية بالخصوص هي املنجزات املعمارية الكبرى، والرسم والنقش والفن الزخرفي والخط العربي واملباني 

وهياكل عصر ما قبل املجمعات املعلمية الفخمة ذات الطابع الديني أو العسكري او املدني او الزراعي أو الصناعي، 

و املدافن، واملغارات والكهوف واللوحات والرسوم الصخرية والنصب التذكارية والهياكل أو أالتاريخ والهياكل الزنارزية 

 العناصر املعزولة التي لها صلة باألحداث الكبرى في التاريخ الوطني " 

ولهما: أن يكون املعلم ذو قيمة علمية أو فنية بالنسبة هذا التعري  استند في تحديد املعالم التاريخية الى معياريين: أ

لعمل الهندسة وطريقة إنجامزه، أما املعيار الثاني: فيتمثل في كون هذا املعلم على صلة وثيقة بأحداث تاريخية مهمة 

     (11، صفحة 1010-1048)صولة، ميزت تاريخ الززارر مثل الحضارات املتعاقبة او ثورة التحرير 

ويكون تصني  املعالم التاريخية بقرار من الومزير املكل  بالثقافة بعد استشارة اللزنة الوطنية للممتلكات الثقافية 

    41بمبادرة من الومزير أو من أي شخص يرى له مصلحة في ذلك، وهو ما جاءت به الفقرة الثالثة من املادة 

من القانون املتعلق بحماية التراث الثقافي على انها: "مساحات مبنية أو غير مبنية  28عرفتها املادة املواقع ألاثرية: -ب

لها قيمة و  وتشهد بأعمال الانسان أو بتفاعله مع الطبيعة بما في ذلك باطن ألاراع ي املتصلة بها، وظيفية نشطةدونما 

و العلمية أو الاثنولوجية أو الانتربولوجيا، واملقصود بها على من الوجهة التاريخية أو الاثرية أو الفنية أو الدينية أ

 ثرية بما فيها املحميات الاثرية والحظارر الثقافية"   الخصوص املواقع ألا

من مساحات لم يسبق أن أجري عليها عمليات استكشاف  01-89من القانون  21وتتكون املحميات الاثرية حسب املادة 

لى مواقع ومعالم لم تحدد هويتها، ولم تخضع إلحصاء او جرد وقد تختزن في باطنها اثارا وتنقيب ويمكن أن تنطوي ع

 وتحتوي على هياكل اثرية مكشوفة  

فان تصني  املواقع الاثرية يكون بقرار من الومزير املكل  بالثقافة بعد استشارة  01-89من القانون  18وحسب املادة  

 من قانون حماية التراث الثقافي   18و 17،16جراءات الواردة في املواد ومراعاة إلا اللزنة الوطنية للممتلكات الثقافية، 

: وتشمل العقارات املبنية وغير املبنية من مدن وقرى وأحياء، تعتبر بسبب عمارتها  املجموعات الحضرية والريفية -ج

لفني و اأو الزمالي أحيث  طابعها التاريخي أو وحدتها أو تناسقها أو اندماجها في املحيط ذات قيمة وطنية أو عاملية من 

الى ذكر امثلة عن املجموعات الحضرية أو الريفية حيث نصت  01-89من القانون  41وقد تطرقت املادة ، او التقليدي

على:     "املجموعات الحضرية او الريفية مثل القصبات واملدن والقصور والقرى واملجمعات السكنية التقليدية املتميزة 
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غلبة املنطقة السكنية فيها والتي تكتس ي، بتجانسها ووحدتها املعمارية والزمالية أهمية تاريخية أو معمارية أو فنية أو ب

 تقليدية من شانها أن تبرر حمايتها وإصلحها وإعادة تأهيلها وتثمينها"  

قارية، النوع من املمتلكات الثقافية العمن خلل استقراء مواد قانون حماية التراث الثقافي واملتعلقة بتعري  هذا يلحظ 

 اتجاه املشرع الى ذكر الكثير من الامثلة التي تندرج ضمن وص  هذا النوع من املمتلكات العقارية   

 ثانيا: أنظمة الحماية إلادارية للممتلكات الثقافية العقارية

يربط حاضر ألامة بماضيها، إذ يحظى التراث يشكل التراث الثقافي في أي دولة ركيزة هامة في حياة الشعوب لكونه  

ع وحماية داخلية كرستها التشريعات الوطنية منها التشري ةالثقافي بحماية دولية كرستها العديد من الاتفاقيات الدولي

 فيما يلي:   04-98الززارري حيث تتمثل أنظمة الحماية املنصوص عليها في القانون رقم 

 ضافي للممتلكات الثقافية العقارية التسجيل في قائمة الجرد إلا -1

يعد التسزيل في قارمة الزرد الاضافي مظهر مهم من مظاهر الحماية إلادارية للممتلكات الثقافية املادية، وهو إجراء 

تمهيدي ومؤقت يسبق إجراء تصني  املمتلكات الثقافية سواء العقارية أو املنقولة، إال أنه أمر جوامزي متوق  على 

لطات إلادارية املختصة أو بمبادرة من أي شخص يرى ضرورة حماية املمتلكات الثقافية حيث تضمنت املادة إرادة الس

يمكن أن تسزل في قارمة الزرد إلاضافي املمتلكات الثقافية العقارية"  " النص على عبارة  04-98من القانون رقم  10

 تصنيفها أو تسزيلها في قارمة الزرد إلاضافي " التي جاء فيها:"     يمكن  51وهو ما تضمنته أيضا املادة 

ويشمل التسزيل في قارمة الزرد الاضافي املمتلكات الثقافية املادية العقارية التي ال تستدعي التصني  الفوري، إذ 

 على تسزيل املمتلكات الثقافية العقارية التي تكتس ي أهمية من وجهة التاريخ أو  04-98من القانون  10نصت املادة 

علم لاثار، أو العلوم، أو الانثوغرافيا، أو الانتروبولوجيا، أو الفن والثقافة، وتستدعي املحافظة عليها حتى وإن كانت 

سنوات من  10 نهائي خللهذه املعالم أو املواقع ال تستدعي التصني  الفوري، إال أنها تشطب إذا لم تصن  بشكل 

 تسزيلها في قارمة الزرد  

ويتم التسزيل في قارمة الزرد بموجب قرار إداري صادر عن السلطات املختصة بناء على إجراءات معينة حيث تضمنت 

النص على السلطات إلادارية املختصة بإصدار قرار يتضمن قارمة الزرد وميزت بين  04-98من القانون  11املادة 

التي لها أهمية وقيمة محلية، وعليه ومزع املشرع من خلل املمتلكات الثقافية التي لها أهمية وقيمة وطنية عن تلك 

كما  املادة املذكورة صلحية إصدار قرار التسزيل في قارمة الزرد الاضافي بين الومزير املكل  بالثقافة والوالي املختص

 يلي:

ر املكل  من قبل الومزي يصدر قرار التسزيل في قارمة الزرد الاضافيقرار الجرد الصادر عن الوزير املكلف بالثقافة: -أ

بالثقافة، إذا كانت املمتلكات الثقافية محل التسزيل ذات أهمية وقيمة وطنية، ويتم إصدار القرار بناء على الرأي 

ستشاري للزنة الوطنية للممتلكات الثقافية، إذ يضم قرار  الزرد قارمة املمتلكات الثقافية العقارية محل التسزيل الا 

افي، وذلك بناء على مبادرة من الومزير  املكل  بالثقافة أو بناء على طلب من أي شخص يرى ضرورة في قارمة الزرد الاض

 جرد هذه املمتلكات الثقافية من أجل حمايتها وتكون له مصلحة في حمايتها  
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لي إذا ايصدر قرار التسزيل في قارمة الزرد الاضافي من قبل الو  قرار الجرد الصادر عن الوالي املختص إقليميا:-ب

كانت املمتلكات الثقافية محل التسزيل ذات أهمية وقيمة محلية، ويتم إصدار القرار بناء على استشارة لزنة املمتلكات 

الثقافية على مستوى الوالية، إذ يتضمن قرار الوالي قارمة املمتلكات الثقافية العقارية محل التسزيل في قارمة الزرد 

من الومزير املكل  بالثقافة أو  بمبادرة من البلدية أو الوالية أو بمبادرة من أي شخص  الاضافي، وذلك بناء على مبادرة

يرى ضرورة جرد هذه املمتلكات، غير أنه قد تكون املمتلكات تمس أكثر من والية مما يستدعي تدخل أكثر من والي في 

 عملية الزرد  

الومزير املكل  بالثقافة أو الصادر عن الوالي، حسب  يخضع قرار التسزيل في قارمة الزرد الاضافي سواء الصادر عن

الحالة، لإلجراءات املتمثلة في نشر  القرار وتبليغه مللك العقار الثقافي من قبل الزهة املصدرة له مع ضرورة إشهاره 

ور القرار ، كما ( متتاليين من تاريخ صد2بمقر البلدية التي يتواجد بها العقار الثقافي املعني ملدة ال تقل عن شهرين )

يخضع التسزيل بموجب قرار  صادر عن ومزير الثقافة للنشر في الحفظ العقاري على مستوى الوالية التي يتواجد بها 

   04-98من القانون  13العقار، ويتولى الوالي القيام بهذا الحفظ بعد أن يبلغه الومزير بالقرار  طبقا للمادة 

 عقاريةقرار تصنيف املمتلكات الثقافية ال-2

يندرج قرار تصني  املمتلكات الثقافية العقارية واملنقولة ضمن إجراءات الحماية النهارية للممتلكات الثقافية املادية،  

 ويشمل املمتلكات العقارية التي تشكل معالم تاريخية وأيضا املواقع ألاثرية والحظارر الثقافية  

يعتمد في تصني  املمتلكات الثقافية على مبادا وقيم تتمثل في القيمة التاريخية، والقيمة الفنية والقيمة ألاثرية 

للموروث الثقافي محل التصني ، ويترتب على تصني  املمتلكات الثقافية إبرامز قيمتها الحضارية والفكرية وإنقاذ 

 التوسع العمراني، وفتح آفاق جديدة للسياحة وغيرها  املواقع الاثرية من التخريب والتهديم والتهريب و 

 04-98من القانون  17تخضع املعالم الثقافية املحددة في املادة  تصنيف املعالم التاريخية واملواقع ألاثرية:-أ

للتصني  بموجب قرار إداري صادر عن الومزير املكل  بالثقافة، كما يخضع تصني  املواقع ألاثرية لنفس إلاجراء 

من نفس القانون، غير أنه قبل صدور قرار الومزير املكل  بالثقافة املتضمن تصني  املعالم التاريخية  29بقا للمادة ط

 أو املواقع ألاثرية يتعين احترام إلاجراءات التالية: 

تح دعوى ف يمكن للومزير املكل  بالثقافة فتح دعوى لتصني  املعالم التاريخية أو الاثرية بموجب قرار، ويخضع قرار  -

البلدية املعنية وتبليغه للمالكين خلل شهرين  ( بمقر 02التصني  للنشر في الزريدة الرسمية وتعليقه خلل شهرين )

اعتراض يعتبر موافقة على فتح دعوى  ( دون 02ليسمح لهم بتقديم ملحظاتهم الكتابية، وعند انقضاء أجل الشهرين )

 التصني   

بداء اللزنة الوطنية للممتلكات الثقافية إل  الاعتراضات علىر فتح دعوى التصني  تحال فإذا اعترض املالكين على قرا

الرأي بخصوصها، ورأيها يعتد به، إذ ال يمكن أن يصدر قرار بشأن التظلمات مخالفا للرأي املطابق الذي تصدره 

 ( املواليتين02ي  خلل السنتين )اللزنة، ويصدر رأي اللزنة خلل مدة ال تتجاومز شهرين، كما أنه إذا لم يتم التصن

 للتبليغ ينتهي تطبيق الدعوى  
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يتعين على الومزير املكل  بالثقافة وجوبا استشارة اللزنة الوطنية للممتلكات الثقافية قبل اصدار قرار التصني ،  -

خلفا  ستبعاده بشكل كليغير أنه ليس ملزم بالرأي الذي تدلي به اللزنة، فله الحق في ألاخذ به أو ألاخذ بجزء منه أو ا

 للرأي الذي تدلي به اللزنة بخصوص التظلمات  

يتم تصني  املعالم التاريخية أو املواقع الاثرية بناء على مبادرة من الومزير املكل  بالثقافة أو طلب يقدمه أي شخص  -

 آخر يرى مصلحة في تصنيفها، ويقدم الطلب للومزير املكل  بالثقافة  

ي  املعالم التاريخية، شروط التصني ، كما يبين الالتزامات والارتفاقات املترتبة على التصني  يتضمن قرار تصن -

، كما ينشر قرار التصني  في الزريدة الرسمية للزمهورية الززاررية 04-98من القانون رقم  19وذلك طبقا لنص املادة 

   04-98من القانون رقم  20عنية طبقا للمادة الديمقراطية الشعبية، وينشر أيضا في الحفظ العقاري بالوالية امل

تنشأ املحمية ألاثرية بموجب قرار إداري صادر عن الومزير املكل  بالثقافة بعد استشارة اللزنة الوطنية للممتلكات  -

جريت عليها عمليات استكشاف، وال يجومز إنشاء أي مشروع في املحمية 
 
الثقافية، وتتكون من مساحات لم يسبق أن أ

 ( أشهر  06ثرية أثناء الفترة املمتدة بين قرار فتح دعوى التصني ، وتصني  املحمية فعليا، والتي ال تتجاومز ستة )ألا

مسافة ) يمكن أن يمتد قرار التصني  للعقارات املبنية أو غير املبنية الواقعة في منطقة محمية والتي تحزب الرؤية  -

   ألاثرية والتاريخيةمتر فيه تحزيم للمعالم  200 متر(، غير أن اشتراط مسافة 200ال تقل عن 

وتوسيع هذا املجال متروك لتقدير الومزير املكل  بالثقافة بناء على اقتراح اللزنة الوطنية للممتلكات الثقافية  وبذلك 

كان املفإن امتداد قرار التصني  يرتكز على عاملين، عامل فضائي وعامل هند  ي، إال أن املشرع الززارري لم يحدد 

 الذي يتعين الوقوف عنده ألجل تحديد علقة الرؤية بين املعلم التاريخي وارباضه  

تبدأ آثار تصني  املعالم التاريخية أو املواقع ألاثرية بقوة القانون ابتداء من تاريخ تبليغ قرار فتح دعوى التصني   -

 (  02للمالكين على أن يتم تصنيفها خلل سنتين )

يقصد بالحظارر الثقافية:" جميع مخلفات إلانسان القديم التابع لعصور ما قبل  الحظائر الثقافية:تصنيف -ب

لعالم، إذ املفتوحة على الطبيعة في ا أكبر املتاح التاريخ، والتي تعبر عن مستواه الاجتماعي والثقافي والصناعي، وهي 

ال تنفصل  لكات الثقافية املوجودة عليها أو بأهميتها والتيتصن  في شكل حظارر ثقافية املساحات التي تتسم بغلبة املمت

 عن محيطها الطبيعي" مثل التاسيلي والهقار   

طبيعته، هل مرسوم ررا  ي أم  04-98من القانون  39ويتم تصن  الحظارر الثقافية بموجب مرسوم لم تحدد املادة 

حظيرة التاسيلي وحظيرة الهقار نجد أن املرسوم  مرسوم تنفيذي، غير أنه بالرجوع إلى املرسومان اللذان يحكمان

هو مرسوم تنفيذي، إذ تصن  في شكل حظارر ثقافية املساحات التي تتسم بغلبة املمتلكات  39املقصود في نص املادة 

ين ، ويتخذ املرسوم بناء على إجراء28الثقافية املوجودة عليها أو نظرا ألهميتها، شرط أن ال تنفصل عن محيطها الطبيعي

 ضروريين هما: 

   تقرير مشترك من قبل الومزراء املكلفين بالثقافة، والزماعات املحلية، والبيئة، والتهيئة العمرانية، والغابات 

  استشارة اللزنة الوطنية للممتلكات الثقافية، وهي استشارة الزامية، غير أن الرأي الصادر عن اللزنة

 هة إلادارية التي تصدر املرسوم واملتمثلة في الومزير ألاول  الوطنية للممتلكات الثقافية ليس ملزما للز
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وتتم حماية ألاراع ي التابعة للحظيرة الثقافية واملحافظة عليها واستصلحها من قبل مؤسسة ذات طابع إداري     

 توضع تحت وصاية ومزارة الثقافة تكل  بإعداد مخطط عام لتهيئة الحظيرة باعتباره أداة للحماية  

من القانون  10حسب املادة  يقصد بالقطاعات املحفوظةطاعات املحفوظة للممتلكات الثقافية العقارية : الق -ج

:" املجموعات العقارية الحضرية أو الريفية مثل القصبات واملدن والقصور والقرى واملجمعات السكنية 89-01

تاريخية أو  سها ووحدتها املعمارية والزمالية، أهميةالتقليدية املتميزة بغلبة املنطقة السكنية فيها والتي تكتس ي، بتجان

معمارية أو فنية أو تقليدية من شأنها أن تبرر حمايتها وإصلحها وإعادة تأهيلها وتثمينها"، وعليه يقتصر هذا إلاجراء 

مادي  ويعد في الل على املمتلكات الثقافية املادية العقارية دون املمتلكات الثقافية املادية املنقولة أو التراث الثقا

الاستحداث في شكل قطاعات محفوظة بمثابة نظام حمائي من أنظمة الحماية التي نص عليها املشرع في القانون رقم 

  ، ويدخل ضمنها املجموعات العقارية الحضرية أو الريفية، والتي تتجانس في شكلها، أو نوعية بنائها 98-04

يتم إنشاء القطاعات املحفوظة بموجب مرسوم، وتحدد حدود القطاعات  04-98من القانون  42املادة حسب و 

إلاجراءات الواجب اتباعها قبل صدور مرسوم انشاء القطاعات  42حددت املادة  كمااملحفوظة ضمن املرسوم ذاته، 

 املحفوظة، وهذه إلاجراءات تتمثل في: 

 ملحلية، البيئة والتعمير والهندسة املعمارية  تقرير مشترك معد من قبل ومزراء الثقافة، الداخلية والزماعات ا 

   يمكن أن يقدم اقتراح انشائها من قبل البلدية أو الوالية أو الحركة الزمعوية، ويقدم الاقتراح للومزير املكل

 بالثقافة  

   ضرورة استشارة اللزنة الوطنية للممتلكات الثقافية مع حرية ألاخذ بالرأي الذي تدلي به اللزنة أو استبعاده 

 ثالثا: التدابير الادارية لحماية املمتلكات الثقافية العقار ية

قافية لكات الثالنص على العديد من التدابير إلادارية التي توفر الحماية إلادارية للممت 04-98تضمن القانون رقم 

العقارية يمكن ايجامزها في التراخيص واملوافقة املسبقة، أسلوب الحظر أو املنع، منح الرخص إلادارية والسيما رخصة 

  البناء ورخصة التجزرة، التدابير املؤقتة، ونزع امللكية للمنفعة العمومية وحق الشفعة

  :الترخيص املسبق-1

على العديد من الحاالت التي تحتاج لتراخيص مسبقة كآلية تحمي املمتلكات الثقافية العقارية  04-98نص القانون رقم  

 سواء أثناء التسزيل في قارمة الزرد إلاضافي أو أثناء التصني ، وذلك على النحو التالي: 

كات الثقافية املمتليقدم اصحاب  الترخيص املسبق بخصوص املمتلكات الثقافية املسجلة في قائمة الجرد إلاضافي:-أ

العقارية املسزلة في قارمة الزرد طلب الحصول على الترخيص املسبق يقدمه ومزير الثقافة يتضمن إدخالهم التعديلت 

الزوهرية للعقار والتي من شأنها أن تؤدي إلى إمزالة العوامل التي أدت إلى تسزيل املمتلكات الثقافية ضمن قارمة الزرد 

ذفها أو املساس بأهميتها التي استوجبت حمايتها من خلل إجراء تسزيلها ضمن قارمة الزرد إلاضافي أو محوها أو ح

 إلاضافي  

وبالتالي إذا كانت التعديلت التي يريد امللك إدخالها على املمتلكات الثقافية العقارية ليست جوهرية فإنه ال يشترط 

و ن تداركها في املستقبل القريب؛ ألنها تفتح املجال واسعا نحتبليغ الومزير املكل  بالثقافة، وهذه ثغرة قانونية يتعي
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املساس باملمتلكات الثقافية العقارية خصوصا املواقع ألاثرية، والسيما أن املشرع الززارري لم يحدد في القانون رقم 

كل  ليغ الومزير املاملقصود بالتعديلت الزوهرية التي يتعين في حال إدخالها على املواقع واملعالم ضرورة تب 98-04

 بالثقافة 

ع للترخيص تخضالترخيص أو املوافقة املسبقة بخصوص املمتلكات الثقافية املصنفة أو املقترحة للتصنيف: -ب

 املسبق املقدم من قبل الومزير املكل  بالثقافة أو املصالح املكلفة بالثقافة، ألاشغال والاعمال التالية: 

كات الثقافية العقارية املصنفة إلى ترخيص مسبق يقدمه الومزير املكل  بالثقافة طبقا يحتاج إنشاء ارتفاق على املمتل -

   04-98من القانون  16للمادة 

تحتاج إلى ترخيص مسبق تقدمه املصالح املكلفة بالثقافة جميع أشغال الحفظ والترميم والتصليح أو التغيير والتهيئة  -

من  60ة للتصني  أو العقارات املوجودة في املنطقة املحمية، طبقا لنص املادة التي تقع على املعالم املصنفة أو املقترح

   04-98القانون رقم 

تحتاج إلى ترخيص مسبق تقدمه املصالح املكلفة بالثقافة جميع أشغال املنشآت القاعدية أو الاشغال التي تمثل  -

شاء مصانع أو القيام بأشغال كبرى عمومية أو خاصة، اعتداء بصري يلحق ضررا بالزانب املعماري للمعلم التاريخي أو ان

    37باإلضافة إلى أشغال قطع لألشزار أو غرسها إذا كانت تشكل ضررا باملظهر الخارجي للمعلم

ال يمكن شغل معلم ثقافي أو استعماله، إال بناء على ترخيص مسبق صادر عن ومزير الثقافة، ويتضمن قرار الترخيص  -

ءم مع متطلبات املحافظة على املعلم، كما يشمل الارتفاقات الواردة في قرار التصني  التي تبين الواجبات التي تتل

 كيفية استعمال او شغل العقار  

تخضع الانشطة الثقافية املقامة على املمتلكات الثقافية العقارية سواء املصنفة أو املقترح تصنيفها أو الواردة في  -

ترخيص املسبق تقدمه مصالح ومزارة الثقافة ويشمل هذا إلاجراء كل عملية تصوير فوتوغرافي قارمة الزرد إلاضافي إلى ال

   01-89من القانون  11أو سينمائي طبقا للمادة 

تخضع جميع ألاشغال التي تقع على املواقع ألاثرية أو املنطقة املحمية لترخيص مسبق تقدمه مصالح ومزارة الثقافة،  -

 ء من تاريخ نشر قرار فتح دعوى التصني  للمواقع الاثرية في الزريدة الرسمية  ويبدأ سريان هذا إلاجرا

( واحد إذا كانت الاشغال ال تستدعي الحصول على رخصة بناء أو تجزرة، 01ويتم تسليم الترخيص في أجل أقصاه شهر )

( كحد أقص ى إذا كانت طبيعة الاشغال تقتض ي الحصول على الرخص املذكورة، وتحسب مدة الشهرين 02ومدة شهرين )

من تاريخ ارسال املصالح املعنية بدراسة مل  الرخص املذكورة الطلب إلى مصالح ومزارة الثقافة، وعند انقضاء أجل 

   04-98من القانون  31لمادة شهرين دون رد املصالح املكلفة بالثقافة يعتبر موافقة على الطلب طبقا ل

ويتعين الحصول على املوافقة املسبقة من ومزير الثقافة قبل مباشرة أي مشروع بناء أو تجزرة من أجل البناء على 

محمية أثرية مصنفة أو مقترح تصنيفها، إذا كانت طبيعة هذه ألاشغال ال تستدعي الحصول على رخصة بناء أو تجزرة، 

 رخص البناء أو التجزرة   كما تحتاج للموافقة املسبقة الاشغال التي تحتاج إلى

  :الرخص إلادارية وأسلوب الحظر-2

 على آلية الرخص إلادارية وأسلوب الحظر أو املنع وذلك على النحو التالي:  04-98لقد نص القانون رقم 
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على ضرورة الحصول على رخصة البناء أو التجزرة في العديد من ألاشغال أو  04-98نص القانون الرخص إلادارية: -أ

الحصول على رخصة البحث، حيث ربط املشرع هذه ألاشغال وألاعمال بضرورة موافقة ومزارة الثقافة من خلل موافقة 

 مسبقة من قبل الومزير أو مصالح الومزارة   

 بناء أو رخصة تجزرة في الحاالت التالية:  يتعين الحصول على رخصةرخصة البناء والتجزئة:  -

  قد تتطلب طبيعة الاشغال الواردة على املعلم التاريخي املصن  أو املقترح تصنيفه أو على عقار يستند إلى معلم

مصن  أو وقع في منطقته املحمية، ضرورة الحصول على رخصة بناء أو رخصة تجزرة القطعة الارضية، غير 

ملعنية تسليم الرخصة، إال بعد الحصول على املوافقة املسبقة التي تسلمها مصالح ومزارة أنه ال يمكن للزهات ا

)من تاريخ ارسال طلب رخصة البناء أو التجزرة من طرف املصالح املكلفة 02الثقافة خلل مدة شهرين(

قانون رقم من ال 23)يعتبر بمثابة موافقة ضمنية طبقا لنص املادة 02بدراسته، وإذا انقضت مهلة شهرين(

98-04   

  يتعين الحصول على موافقة مسبقة من الومزير املكل  بالثقافة إلنجامز أي مشروع بناء على محمية أثرية

 يتطلب الحصول على رخصة بناء أو رخصة تجزرة لألرض  

للومزير املكل  بالثقافة، ويتضمن الطلب تحديد مكان  يقدم طلب الحصول على رخصة البحثرخصة البحث:  -

طقة البحث بدقة، وتحديد الطبيعة القانونية للمكان واملدة التي تقتضيها ألاشغال املزمع القيام بها، والهدف العلمي ومن

 املنشود من البحث  

) من تاريخ تقديمه وإبلغ صاحبه بالقرار 2ويتعين على الومزير املكل  بالثقافة الفصل في الطلب خلل شهرين(

ذ أحد الاحتمالين، يتمثل الاحتمال ألاول في رفض الطلب أما الاحتمال الثاني فيتمثل املتخذ بشأن الطلب، والذي يأخ

   38في قبول الطلب، وبالتالي منح صاحب الطلب رخصة البحث، لكن تحت مسؤوليته الخاصة

ار يتضمن ر غير أنه في الحالة التي يمنح فيها الومزير املكل  بالثقافة رخصة البحث لصاحب الطلب، فإنه يمكنه إصدار ق

التعليق املؤقت لها أو سحبها بشكل نهائي، إذ تعلق رخصة البحث إذا توفر سبب من السببين التاليين: أهمية املكتشفات 

 بحاث  اة التعليمات املفروضة لتنفيذ ألا التي يترتب عليها احتمال اقتناء العقار املعني، والسبب الثاني: عدم مراع

 فيتم إذا توفر سبب من ألاسباب التالية:  ما السحب النهائي لرخصة البحثأ

 إخفاء املمتلكات الثقافية املكتشفة من خلل عدم التصريح باملمتلكات الثقافية املكتشفة -

 إذا قررت إلادارة متابعة البحث بنفسها ألعمال البحث ذات الاهمية البالغة -

 تكرار عدم احترام التعليمات الخاصة باألبحاث ألاثرية -

ينبغي أن تحظر التشريعات جميع عمليات التدمير والتخريب للممتلكات الثقافية املادية أو أسلوب الحظر أو املنع: -ب

حيث نص املشرع الززارري في  "إدخال التعديلت والتغييرات عليها دون موافقة مسبقة من السلطات إلادارية املختصة

  على أسلوب الحظر في العديد من الحاالت، واملتمثلة في: 04-98القانون رقم 



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 180 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

  ،يمنع أو يحظر وضع اللفتات واللوحات الاشهارية أو إلصاقها على املعالم التاريخية املصنفة أو املقترح تصنيفها

غير أنه ليس حظر مطلق وإنما هو حظر نسبي يزول بمجرد الحصول على ترخيص من قبل مصالح الومزارة 

   04-98من القانون  22بالثقافة طبقا لنص املادة املكلفة 

  كما يمنع تقطيع أو تقسيم أو تجزرة املعالم التاريخية، غير أنه منع نسبي إذ يحتاج لتجاومزه، الحصول على

ترخيص مسبق يقدمه ومزير الثقافة بعد استشارة اللزنة الوطنية للممتلكات الثقافية دون التقيد بالرأي الذي 

   04-98من القانون  24طبقا لنص املادة  تصدره اللزنة

  أشهر وخلل  06النص على الحظر املطلق املحدد بفترة مزمنية مقدرة ب  04-98من القانون  34تضمنت املادة

فترة ممتدة من تاريخ صدور قرار فتح دعوى التصني  إلى غاية التصني  الفعلي للمحمية ألاثرية، إذ ال يمكن 

هر أشمدة ستةعلى املحمية ألاثرية، وعليه فإنه خارج الفترة املحددة، أو إذا انقضت  إنشاء أي بناء أو مشروع

 دون تصنيفها يمكن إنشاء بناء أو مشروع على املحمية مع مراعاة إجراء الترخيص املطلوب  

  :التدابير املؤقتة-2

ال يمكن إنشاء أي بناء أو مشروع على املحمية ألاثرية أثناء الفترة املمتدة من تاريخ صدور قرار فتح دعوى التصني  

أشهر، فإذا أقيمت مشاريع على املحمية  06إلى غاية التصني  الفعلي للمحمية ألاثرية، شرط أن ال تتجاومز هذه املدة 

بالثقافة ألامر بوق  ألاشغال، كما يمكنه ألامر كذلك بإيقاف أي مشروع خلل تلك الفترة، فإنه يمكن للومزير املكل  

 قيد الانجامز عند افتتاح دعوى التصني   

كما أنه يتعين على السلطات إلادارية املختصة في إطار توفير الحماية للممتلكات الثقافية املادية اتخاذ جميع التدابير 

ص من الاضرار التي تصيب التراث الثقافي املادي عن طريق خلق مناخ مناسب وإلاجراءات التي تهدف إلى التقليل والتقلي

يعمل على تقليص مظاهر التل  في إطار الزو املناخي املحيط باملمتلكات الثقافية املادية، ويكون هذا التدخل بطريقة 

   غير مباشرة تحفظ لألثر طابعه ألاصلي وقيمته التاريخية، والفنية

  :للمنفعة العامة وممارسة حق الشفعةنزع امللكية -1

تضمن قانون حماية التراث الثقافي النص على نزع امللكية للمنفعة العامة وكذا حق الدولة في الشفعة كتدابير إدارية 

 تساعد على حماية املمتلكات الثقافية العقارية 

على العديد من طرق دمج املمتلكات الثقافية  04-98من القانون  05نصت املادة  نزع امللكية للمنفعة العامة: -أ

العقارية التابعة للملكية الخاصة إلى ملكية الدولة، ومن بينها إجراء نزع امللكية للمنفعة العامة، ونظمت هذا إلاجراء 

ن تكون أمن نفس القانون، إذ يجومز للدولة اللزوء إلى نزع ملكية املمتلكات الثقافية العقارية شريطة  47و 46املادتان 

 املمتلكات الثقافية عقارية، وأن تكون مصنفة أو مقترح تصنيفها 

والغرض من نزع امللكية هو تخصيصها للمنفعة العمومية وأيضا بغرض تأمين حمايتها وإجراء الصيانة عليها، كما  

ترح ار املصن  أو املقيشمل إجراء نزع امللكية أيضا العقارات املتواجدة في املنطقة املحمية والتي تسمح بعزل العق

 تصنيفه أو تطهيره أو إبرامزه، والعقارات التي تشملها القطاعات املحفوظة  
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على إجراءات خاصة بنزع امللكية للمنفعة العمومية وإنما أحالها إلى التشريع املعمول  04-98هذا، ولم ينص القانون رقم 

على سبيل املثال الحاالت  04-98من القانون  47وحددت املادة  املتعلق بنزع امللكية، املتمم، 11-91به وهو القانون رقم 

 التي يلزأ فيها إلى نزع امللكية، وهي: 

  رفض املالك الامتثال للتعليمات والارتفاقات التي يفرضها الاجراء الخاص بالحماية 

 دولة  اعانة مالية من ال إذا كان املالك في وضع يتعذر عليه القيام باألشغال املأمور بها ولو في حالة حصوله على 

  إذا كان شغل املمتلك الثقافي أو استعماله يتنافى ومتطلبات املحافظة عليه، وأبدى املالك رفضه معالزة هذا

 الوضع  

   إذا كانت قسمة العقار تلحق ضررا بسلمة املمتلك الثقافي ونتج عنها تغيير املجزأ 

القانون املدني:" الشفعة رخصة تجيز الحلول محل املشتري في من  794يقصد بالشفعة حسب املادة  حق الشفعة:-ب

بيع العقار ضمن ألاحوال والشروط املنصوص عليها في املواد التالية"، إذ تعتبر الشفعة طريقة من طرق اكتساب امللكية 

دولة منها لدمج الاملك الخاصة ضمن أملك ال ( طرق 04أربعة )التي تضمنت  04-98من القانون  5وفق نص املادة 

ممارسة الدولة حق الشفعة، واملقصود هنا هو ألاملك الثقافية العقارية أما ألاملك املنقولة فيمكن اقتنائها عن طريق 

 التراع ي  

، فإنه تمارس الدولة حق الشفعة على كل تصرف بمقابل يرد 04-98من القانون رقم  49و 48بالرجوع إلى نص املادتين 

ة العقارية، سواء كانت مصنفة أو مقترح تصنيفها أو مسزلة في قارمة الزرد إلاضافي أو مشمولة على املمتلكات الثقافي

في قطاع محفوظ، ويخضع هذا التصرف سواء بمقابل أو دون مقابل لترخيص مسبق يمنحه الومزير املكل  بالثقافة، 

 ويعتبر كل تصرف من دون ترخيص تصرف غير مشروع  

( من تاريخ استلمه التبليغ املقدم من قبل 02افة الترخيص املذكور اعله خلل أجل شهرين )ويمنح الومزير املكل  بالثق

ألاعوان العموميين املتضمن إعلمه بكل مشروع تصرف في ملكية املمتلك الثقافي العقاري، وفي حال انقضاء ألاجل دون 

 إلافصاح عن موقفه يعتبر سكوته ترخيصا باملشروع  

 لحماية املمتلكات الثقافية العقارية لية إدارية التعمير والتهيئة العامة كآمخططات  رابعا:

املتعلق بحماية التراث الثقافي عدة وسارل وآليات إدارية بهدف حماية العقار الثقافي،  04-98لقد تضمن القانون رقم 

منها مخططات ذات طابع عمراني تهدف بشكل خاص لحماية املمتلكات الثقافية العقارية املتواجدة داخل املحيط 

 العمراني املشمول بمخططات التهيئة والتعمير  

 ملناطق املحمية التابعة لها مخطط تهيئة املواقع ألاثرية وا-1

من قانون حماية التراث الثقافي على : "يتم إعداد مخطط حماية واستصلح املواقع الاثرية واملنطقة  30تنص املادة 

حسب املادة   املحمية التابعة لها     "، ويقصد بمخطط حماية واستصلح املواقع الاثرية واملنطقة املحمية التابعة لها

: " هو  املخطط الذي يحدد القواعد العامة للتنظيم والبناء والهندسة املعمارية، والتعمير كما  01-89ون من القان 20

يحدد هذا املخطط تبعات ونتارج استخدام ألارض  والانتفاع بها السيما املتعلقة منها بتحديد ألانشطة التي يمكن أن 
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يحتوي هذا املخطط على تقارير ولوارح وملحق  حيث ،  "ثريةتمارس ضمن حدود املوقع املصن  او املنطقة املحمية ألا

 :  (112-115، الصفحات 1041)هدراش،  تضم على الخصوص

   إبرامز مرجعيات املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ضمن تقرير تقديمي 

  بهذا املخطط والتدابير املتخذة لحماية املوقع ألاثري واملنطقة يبين الوضعية الحالية لآلثار املراد حمايتها

   املحمية التابعة له

  على املدى القصير، املتوسط والبعيد ومن خلها تحديد العمليات  ضيحدد القواعد العامة الستخدام ألار

 املقررة إنجامزها ضمن املواقع الاثرية واملناطق املحمية التابعة لها  

 ية ملخطط شغل ألاراع ي في حالة تواجد املواقع الاثرية واملناطق املحمية التابعة لها في املحيط الوثارق البيان

 العمراني 

صدر  01-89من القانون  20ثرية واملناطق املحمية التابعة لها، وتطبيقا للمادة جل تجسيد مخطط تهيئة املواقع ألاوأل 

املتضمن كيفية اعداد مخطط حماية املواقع الاثرية واملناطق  05/40/1002املؤرخ في   323-03املرسوم التنفيذي رقم 

، والذي اعطى صلحيات للوالة على املستوى املحلي في (1002، سنة 20الرسمية، عدد -)الزريدة املحمية التابعة لها

ة بناء على مداولة من املجلس الشعبي البلدي املختص اقليما، وبعد اخطارهم من تقرير مخطط الحماية للمواقع الاثري

طرف الومزير املكل  بالثقافة، بعد مصادقة املجلس الشعبي الوالئي املختص إقليميا على املداولة، ترسل من طرف 

 الوالي الى الومزير املكل  بالثقافة  

لطة سسنده مدير الثقافة بالوالية تحت املحمية التابعة لها في أما إعداد مخطط حماية املواقع الاثرية واملناطق

 و مهندس معماري مؤهل  أالوالي الى مكتب دراسات مختص 

بعد ذلك يكون مشروع املخطط محل استشارة من طرف كافة إلادارات العمومية والهيئات املعنية بطلب من الوالي 

من املرسوم  10اولة من املجلس الشعبي الوالئي طبقا لنص املادة املختص اقليميا، ليتم بعد ذلك املصادقة عليه بمد

يوما من تاريخ نشره بالوالية والبلدية  60، ويحال الى مرحلة الاستقصاء العمومي بطلب من الوالي في أجل 323-03رقم 

 من ذات املرسوم التنفيذي    44املعنيتين وفق املادة 

العمومي وإقفال السزل املخصص لذلك يوافق كل من الوالي واملجلس الشعبي وبعد استكمال إجراءات الاستقصاء 

الوالئي املختص على مشروع املخطط، ويرسل الى الومزير املكل  بالثقافة لنشره بالزريدة الرسمية للزمهورية الززاررية 

 من نفس املرسوم التنفيذي 45ذا مباشرة بعد نشره وفق املادةالديمقراطية، ليصبح ناف

 املخطط العام لتهيئة الحظائر الثقافية  -2

تعتبر الحظارر الثقافية من بين مكونات املمتلكات العقارية الثقافية، ونظرا ألهميتها التاريخية، الفنية والثقافية خصها 

 أقر  يثحاملشرع الززارري بحماية إدارية ضمن املخططات العامة للتعمير الواردة ضمن قانون حماية التراث الثقافي، 

وضع املخطط العام لتهيئة الحظارر الثقافية كآلية  40املتعلق بحماية التراث الثقافي في مادته  04-98القانون رقم 

لحماية هذا النوع من املمتلكات الثقافية العقارية، خاصة وأن الززارر تزخر بسلسلة مهمة من الحظارر الثقافية 

 أهمها حظيرتي الاهقار والطاسيلي  
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املحدد للقانون ألاسا  ي للديوان الوطني  21/07/2012املؤرخ في  291-12رقم التنفيذي من املرسوم  02ادة وحسب امل

 04 -98فان الحظيرة الثقافية في مفهوم القانون  (1041، سنة 11الرسمية، عدد -)الزريدة للحظيرة الثقافية للهقار 

تتمثل في كونها : " فضاء ال يميز بين الثقافي والطبيعي، يلحظ ويدرك من منظور بيئي وثقافي كأداة ثقافية، ومنجز جماعي 

في إعادة تشكيل مستمر، منتج تاريخي للعلقات املشتركة، بين السكان ونشاطاتهم وتصوراتهم الذهنية، والبيئة التي 

 يتقاسمونها  

 فيه الاقاليم إلادارية والتاريخية التي تديم التقاليد الثقافية السالفة"   فهي مكان تتراكب وتتواجه

بة التي تتسم بغل من املساحاتعلى أن التصني  في شكل حظارر ثقافية يكون  04-98من القانون رقم  38وأشارت املادة 

ن حدودها عي، في حين أن إنشاءها وتعييوالتي ال تنفصل عن محيطها الطبي و بأهميتها،أاملمتلكات الثقافية املوجودة عليها 

بمرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك بين الومزراء املكلفين بالثقافة، والزماعات املحلية والبيئة،  28يكون حسب املادة 

 والتهيئة العمرانية، والغابات، عقب استشارة اللزنة الوطنية للممتلكات الثقافية  

رة الثقافية، أداة للحماية يدرج ضمن مخططات التهيئة والتعمير ويحل محل مخططات ويعتبر املخطط العام لتهيئة الحظي

شغل ألاراع ي بالنسبة للمساحات التي تدخل ضمن املحيط العمراني وتشكل جزء من الحظيرة الثقافية، كما يعتبر أداة 

ظارر وي املخطط العام لتهيئة الحللتخطيط وأداة للحماية التي تحقق التجانس بين ألابعاد الثقافية والطبيعية، ويحت

 الثقافية عند إعداده من طرف الهيئة املكلفة بذلك على الخصوص ما يلي: 

   تحديد املناطق املحمية 

   تعيين املواقع السياحية التي تفتح للزيارة 

   وضع مراكز الحراسة والرقابة 

  ضع معاملها  تهيئة الدروب والسبل التي تؤدي الى املواقع املفتوحة، للزيارة وو 

   إلاشارة العامة والخاصة في املناطق املحمية املختلفة 

من قانون حماية التراث الثقافي التي تقض ي بأن مهمة حماية ألاراع ي املشمولة بالحماية  40وبالرجوع الى املادة 

والواقعة ضمن نطاق الحظيرة الثقافية تسند الى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري موضوعة تحت سلطة الومزير 

عنية ظيرة الثقافية املاملكل  بالثقافة، حيث تكل  هذه املؤسسة على الخصوص بإعداد املخطط العام لتهيئة الح

 بالحماية، واملتمثلة في الديوان الوطني للحظارر  

نشأ أغير أن فكرة إنشاء دواوين ثقافية تعني بحماية التراث الثقافي كان قبل صدور قانون حماية التراث الثقافي، حيث 

 231 -87م التنفيذي رقم بموجب املرسو  1987الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للهقار على سبيل املثال سنة 

، ثم أعيد تنظيم هذا الديوان وتحديد مهامه  (4891، سنة 15الرسمية، عدد -)الزريدة 02/44/4891املؤرخ في 

   1998املتعلقة بالحفاظ على التراث الثقافي املشمول بالحظيرة الثقافية بعد صدور قانون حماية التراث الثقافي لسنة 
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ويعد الديوان الوطني للحظيرة الثقافية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، مهمتها الحماية واملحافظة على التراث 

البيئي والثقافي للحظيرة، حماية الحظيرة من تدخل قد يفسد مظهرها أو منظرها الطبيعي واتخاذ كل اجراء ضروري 

 وتثمينه  لتهيئة التراث البيئي الثقافي للحظيرة وتأمينه 

الديوان الوطني للحظيرة الثقافية املعنية، باعتباره السلطة املكلفة بتسيير هذه الحظيرة، بإعداد املخطط  حيث يتولى

 العام لتهيئة الحظيرة والذي يحتوي على ما يلي: 

   تحديد املناطق املحمية 

   تعيين املواقع السياحية التي تفتح للزيارة 

 بة  وضع مراكز الحراسة والرقا 

   تهيئة الدروب والسبل التي تؤدي الى املواقع املفتوحة، للزيارة ووضع معاملها 

  إلاشارة العامة والخاصة في املناطق املحمية املختلفة  

  184-41من املرسوم  01ويقوم أيضا لدى اعداده للمخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية حسب املادة 

 على الخصوص بما يليي: 

 ين التراث الثقافي والطبيعي املوجود داخل ألاقاليم املشمولة بحدود لحظيرة الثقافية  حماية وتثم 

  جرد الثروات البيئية والثقافية للحظيرة الثقافية من خلل اعداد دراسة ميدانية تبرمز مختلق مقومات الحظيرة

 الثقافية  

 ة الثقافي للحظير -التراث البيئي التنسيق مع القطاعات الناشطة داخل حدود الحظيرة الثقافية في مجال 

 املخطط الدائم لحفظ واستصالح القطاعات املحفوظة  -2

املتعلق بحماية التراث الثقافي على املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات  04-98من القانون رقم  43 نصت املادة

 05/40/1002املؤرخ في  324 -03رقم  املحفوظة كآلية لحماية العقار الثقافي، ليلي ذلك صدور املرسوم التنفيذي

مية، الرس-)الزريدةاملتضمن كيفيات إعداد املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة، املعدل واملتمم 

 ويفصل في تحديد مفهوم هذا املخطط وبيان كيفية إعداه ومحتوياته       (1002، سنة 20عدد 

هو أحد مخططات  211-02من املرسوم  01واملخطط الدارم لحفظ القطاعات املحفوظة واستصلحها حسب املادة 

 يجب ألارض التيالتهيئة العامة يحل محل مخطط شغل ألاراع ي، ويحدد فيه القواعد العامة وارتفاقات استخدام 

التي فرض عليها الهدم أو التعديل، كما يحدد  أن تتضمن إلاشارة إلى العقارات التي ال تكون محل هدم أو تعديل أو 

الشروط املعمارية التي يتم على أساسها املحافظة على العقارات وإلاطار الحضري، وهذا بالنسبة الى املجموعات 

 العقارية الحضرية أو الريفية املنشاة في شكل قطاعات محفوظة  

"ينص املخطط الدارم للحفظ واستصلح القطاعات  إلى: 324-03من املرسوم التنفيذي رقم  02وأشارت املادة 

املحفوظة على إجراءات خاصة لحماية التراث السيما املتعلقة باملمتلكات الثقافية العقارية املسزلة في قارمة الزرد 

 إلاضافي، أو في انتظار التصني  أو املصنفة واملوجودة داخل القطاع املحفوظ"  
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 صلح القطاعات املحفوظة من: ويتكون املخطط الدارم لحفظ واست

التقرير التقديمي الذي يبرمز الوضعية الحالية للقيم املعمارية والحضرية والاجتماعية التي حدد من أجلها القطاع -أ

املحفوظ، ويبين التدابير املتخذة لحمايته، كما يبين إلى جانب محتويات املخطط التوجيهي للتهيئة التعمير النقاط 

 التالية: 

 حفظ املبنى   وضعية 

  وضعية وخط مرور شبكات الطرق والتزويد باملياه الصالحة للشرب والري وتصري  مياه الامطار واملياه القذرة 

   تصري  النفايات الثقيلة وامزالتها عند الاقتضاء 

   إلاطار الديموغرافي والاجتماعي للتركيبة السكانية املشمولة بالقطاع املحفوظ 

   الانشطة الاقتصادية والتجهيزات 

  الطبيعة القانونية للممتلكات العقارية ولافاق الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وكذا برامج التجهيزات

 العمومية املتوقعة  

 تصلح  سالرحة التنظيم التي تحدد القواعد العامة الستخدام ألارض والارتفاقات وكذا العمليات املقررة في إطار الا -ب

ويهدف املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي وتقني يضمن حماية 

 ضمنموقع معين بفضل محتوياته وقواعده من خلل املحافظة وإعادة التأهيل وترميم النسيج العمراني القديم 

خريطة أثرية من خلل الدراسات التاريخية والطبيعية للمواقع ، كما يهدف أيضا إلى وضع الاستمرارية الزمنية اللحقة

ألاثرية وكذا اخذ املقاسات ووضع املخططات )عدد السكان، الطبيعة الزيولوجية للمنطقة الطرق، مختل  الشبكات، 

 يتهاوحما الطاقة   ( مدعما إياها بالصور الزوية والفتوغرافية، من اجل تحديد مختل  املمتلكات الثقافية العقارية

                                                                                                                                                                                        (1041)ذبيح، 

وقد بادرت ومزارة الثقافة إلى إنشاء عدة قطاعات محفوظة التي تشتمل على مواقع أثرية وأملك عقارية ذات الطبيعة 

الثقافية من خلل عدة نصوص قانونية على غرار القطاع املحفوظ ملدينة قسنطينة العتيقة املنشأ بموجب املرسوم 

من إنشاء القطاع املحفوظ ملدينة قسنطينة العتيقة وتعيين ، املتض2005/ 02/ 04املؤرخ في  208-05التنفيذي رقم 

ي بداية ألامر ملكتب فمهمة إعداد املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة  هذا، وقد أسندت  حدوده

دراسات متخصص عن طريق مديرية الثقافة بالوالية بالتشاور والتنسيق مع رؤساء املجالس الشعبية املعنية، طبقا 

كيفية اعداد املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات  املتضمن 324-02رقم من املرسوم التنفيذي  06لنص املادة 

املحفوظة، وتسهر مديرية الثقافية أيضا على تنفيذ وتسيير هذا املخطط ميدانيا بعد انتهاء إجراءات إعداده، طبقا 

سال  الذكر بموجب املرسوم  324-03ملرسوم التنفيذي رقم من نفس املرسوم  غير أنه بعد تعديل ا 16لنص املادة 

أصبح مهمة متابعة تنفيذ املخطط مسندة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تنشا لهذا  01-11التنفيذي رقم 

املؤرخ في  11-02الغرض، ولذلك فقد انشات الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

، عدد الرسمية-)الزريدةاملتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها  05/01/2011

  (1044، سنة 04
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على أن املهمة الرريسية للوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة  02-11وتقض ي املادة الرابعة من املرسوم التنفيذي رقم 

 تتمثل في ضمان تنفيذ املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة  

 وتكل  بهذه الصفة بعد التنسيق مع السلطات املعنية على الخصوص بما يلي: 

   السهر على املحافظة على الطابع التراثي للقطاع املحفوظ 

  برمجة عمليات الحفظ والترميم والتثمين املنصوص عليها في املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات

 املحفوظة  

    متابعة العمليات التي تدخل في إطار املخططات الدارمة لحفظ وتقييم القطاعات املحفوظة ومراقبة ذل 

 السلطات املعنية   إبداء راي تقني مطابق حول التدخلت في القطاع املحفوظ بطلب من 

  السهر على تطابق الدراسات والاشغال املتصلة بترميم املمتلكات الواقعة في القطاع املحفوظ وإعادة تأهيليها

 وتثمينها مع املعايير املعمول بها في هذا املجال  

  املعالم  تجزرةإبداء رأي تقني في امللفات املتعلقة بشغل أو استعمال أي معلم تاريخي أو تقطيع أو تقسيم أو

 التاريخية املصنفة او املقترحة للتصني  والتي تخضع للترخيص املسبق من الومزير املكل  بالثقافة  

  اتخاذ كل التدابير املوجهة لوضع حد إلتلف املمتلكات العقارية وذل  في إطار احترام التنظيم املعمول به

 باالتصال بالسلطات املعنية  

 املعلومات املتعلقة بإعداد إلاسكان النهائي أو املؤقت لألشخاص املعنيين خارج القطاع تزويد السلطات املعنية ب

 املحفوظ وبإعادة إلادماج في البنايات املرممة وبعمليات نزع امللكية من اجل املنفعة العامة  

  لتنظيم مع صدور ا 2013وقد بدأت الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة في العمل فعليا ابتداء من ماي

  1042افريل  28الداخلي للوكالة وملحقاتها بموجب القرار الومزاري املشترك املؤرخ في 

 :خاتمة

 تعويض  حيث يصعب التراث الثقافي يشكل ذاكرة الامم وامتدادها الحضاري، من خلل ما تم تقديمه نخلص الى ان

هدف إلى تشريع تنظيم  قانوني  يعلى غرار باقي الدول   تدميره منه، ألامر الذي دفع الززارر  ما يتم  نهبه أو إصلح  ما يتم

من قيم تاريخية  ملا تحمله  املمتلكات الثقافية العقاريةال سيما وتأمين حمايتها، وانواعها  للتعري  باملمتلكات الثقافية

ة باعتبارها حماية قبليالادارية ، حيث  حظيت هذه الاخيرة بحماية قانونية متنوعة  اهمها الحماية ة واجتماعيةوإنساني

 و قد توصلت الدراسة الى عدة نتارج، كما قدمت بعض التوصيات على النحو التالي: سابقة على وقوع الضرر، 

 النتائج:

 اصدار خلل من خصوصا العقارية الثقافية واملمتلكات عموما الثقافي التراث حماية بموضوع الززارري  املشرع اهتمام

 للحماية اللمزمة الاليات مختل  تضمن املتعلق بحماية التراث الثقافي، والذي 01-89وهو القانون  بها خاص قانوني نص

  .والتثمين
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 قارمة فيها تسزيل في الززارري  املشرع بها أخذ التي العقارية الثقافية للممتلكاتالحمايةالادارية  أنظمة تتجسد -

 املعالم علىهذه  الحماية أنظمة وتطبق املحفوظة، عاتاالقط استحداثوكذا  ها،تصنيف قرار إصدار ثم إلاضافي الزرد

   واملحميات الثقافية والحظارر ألاثرية واملواقع التاريخية

 : التراخيص واملوافقةعقار الثقافي واملتمثلة فيلحماية الالعديد من التدابير إلادارية  01-89نظم القانون   -

املسبقة، أسلوب الحظر أو املنع، منح الرخص إلادارية والسيما رخصة البناء ورخصة التجزرة، التدابير املؤقتة، ونزع 

  امللكية للمنفعة العمومية وحق الشفعة

 ، 04 - 98 رقم الثقافي التراث حماية قانون  ذكرالعقارية  الثقافية املمتلكات لحماية داريةإلا  ياتلالامن ضمن  -

 تعديات من املمتلكات من النوع لهذا اللمزمة الحماية توفير منها الهدف إلادارية الطبيعة ذات املخططات من مجموعة

 مختل  والتي تعنى بانشاء،له اللحقة التنظيمية النصوصاشار الى اصدار  باملقابل وسواء، حد على الافراد أو إلادارة

 خلل من الثقافي العقار على الحفاظ في منها كل ودور  املخططات هذه تجسيد على بالسهر املكلفة إلادارية املؤسسات

 .املخططات هذه تنفيذ

 التوصيات:

 املتعلق 04-70 رقم القانون  خاصة الثقافي، العقار مايةة حلعملي الناظمة والتشريعات القوانين تحيين ضرورة 

 الثقافية السياحة وتطوير البيئة حماية مجال في املنتهزة السياسات ملختل  ومواكبته الثقافي التراث بحماية

 .الثقافي العقار على املرتكزة الوطنية

 إلادارية السلطات املشرع منح خلل منالعقارية  الثقافية للممتلكات إلادارية الحماية مظاهر من املزيد اضافة 

املحلية  إلادارية ألاجهزة من املزيد وإنشاء ،هذه املمتلكات على املحافظة في تساهم التي إلادارية التدابير من املزيد

 .العقارية الثقافية للممتلكات إلادارية الحماية في مجال بارمزا ا دور  ومنحها

  الشاسعة واملساحات العقارية الثقافية املمتلكات تحديد في العقاري  املسح عمليات نتارج على الاعتمادضرورة 

 .الثقافية الحظارر ملختل 

  ضرورة تحديد املعايير التي تشطب على اساسها املمتلكات الثقافية العقارية املسزلة في قارمة الزرد الاظافي

 سنوات دون تصنيفها  40بعد انتهاء 

 للوكالة اومنحه الومزارة ملصالح املمنوحة أو بالثقافة املكل  للومزير املمنوحة الصلحيات بعض سحب ستحسني 

 لومزارة امللزم غير الرأي تقديم على الوطنية اللزنة دور  اقتصار عدم يعني ما الثقافية، للممتلكات لوطنيةا

 العقارية  الثقافية للممتلكات فعالة حقيقية حمارية آلية بذلك لتصبح الثقافة،

  التنمية ملتطلبات استجابة العقاري  الثقافي التراث حماية ومخططات العامة التهيئة مخططات تحيينضرورة 

 .أخرى  جهة من الثقافي للعقار اللمزمة الحماية وتوفير جهة من املحلية

 من العقارية الثقافية املمتلكات حماية بموضوع املعنية وإلادارات الهيئات كل خير يمكن القول ان اشراكوفي ألا 

قد  الثقافي، العقار حماية الى تهدف التي الادارية واملخططاتمختل  الانظمة والتدابير  وتنفيذ اعداد في خلل املشاركة

  .الثقافي بالعقار اضرار الحاق في يتسبب قد مما ميدانيا هذه الاليات تجسيد والتأخر في البيروقراطية من نوع يضفي
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 ملخص الدراسة: 

ء ه أمر ال يعنيه، فهو جزأمة  قارمة فمن الخطأ أن ينظر املجتمع املدني للتراث املادي  على أنَّ  املادي املوروث الحضاري ألّي  يمثل التراث

 من هذه ألامة وجب الحفاظ عليه مهما كانت تخصصاته وأهدافه واهتماماته،  وحمايته بمختل  الوسارل املتاحة قانونيا، السيما أنَّ 

سن عدة قوانين ومراسيم الحافظة لآلثار خاصة وللتراث املادي واللمادي بصفة عامة، ولعل من أهم تلك القوانين نجد املشرع الززارري 

املتعلق بحماية التراث الثقافي، كما سن القوانين الناظمة للمجتمع املدني ومن أهمها قانون الزمعيات التي هي جزء منه  01-89القانون 

 املتعلق بكيفية إنشاء الزمعيات وإعطائها املزيد من تسهيلت في إلاجراءات وتبسيطها   41/02ومن أهمها القانون رقم: 

  املوروث لاثاري  لاثار  الزمعيات  املجتمع املدني كلمات مفتاحية: 

Abstract: 
Archaeological heritage represents the cultural heritage of any existing nation. It is wrong for civil society to view archaeological heritage 

as something that does not concern it, as it is part of this nation that must be preserved, whatever its specializations, goals and interests, 

and protected by various legally available means, especially since the Algerian legislator enacted several laws And decrees for the 

preservation of antiquities in particular, and for tangible and intangible heritage in general, and perhaps the most important of these laws 

is Law 98-04 related to the protection of cultural heritage. associations and giving them more facilities and simplification of procedures.   
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 مقدمة: 

النقاش على مختل  املستويات، املادي من أهم املواضيع التي أصبحت تفرض على طاوالت  يعد موضوع حماية التراث

ونالت القسط الكبير من النقاش داخل هياكل جمعيات املجتمع املدني، ألنها من جهة أصبحت عرضة لعوامل تدهور 

 ان علىجهة أخرى لكونه ضمن التراث الثقافي وما يحمله من قيم ومع بشرية، ومنة سواء كانت طبيعية أو مختلف

وكذلك هو جزء ال يتجزأ من الهيكل الثقافي للمجتمع،  ،1فد من روافد الاقتصاد الوطني، وراالعراقة وألاصالة ألي أمة

تبعة وما هي الطرق امل  وفي هذا السياق نتسأل: فيما يكمن دور جمعيات املجتمع املدني في الحفاظ على التراث املادي؟

 في ذلك ؟
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 مفهوم جمعيات املجتمع املدني: .1

في املجتمع املتحضر وهمزة وصل بين الدولة واملواطن، فضاء  العنصر الحيوي املدني و  جمعيات جزء من  املجتمع"تعتبر 

(، وعليه فالزمعية إضافة إلى ما سبق 410، ص1042للتطوع واملساهمة في التنمية وبناء الحس املدني" )مزغو محمد، 

دي ملدة محددة أو غير محددة فقد عرفها املشرع ا لززارري هي "تجمع أشخاص طبيعيين أو معنويين على أساس تعاق

ويشترك هؤالء ألاشخاص في تسخير معارفهم ووسارلهم تطوعا ولغرض غير مربح من أجل ترقية ألانشطة وتنشيطيها، 

السيما في املجال املنهي والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياع ي والبيئي والخيري وإلانساني" )املادة الثانية 

املفهوم املتعلق بالزمعيات(  ومن خلل هذا  1014جانفي41املوافق لــ 4122صفرعام49املؤرخ في  02-41ون من القان

 ألاساسية في جمعيات املجتمع املدني وهي:نستخلص جملة من الخصارص 

  )فكرة التطوعية )أّي قارم على أساس املشاركة الطوعية 

  )فكرة الاستقللية )غير مقيد في التسيير 

 ملؤسسة )أّي يكون لها هيكل رسمي وتهدف إلى البقاء( فكرة ا 

  باختيارهم(فكرة اللربحية )يعمل فيها منخرطوها  

  الارتباط بمنظومة من املفاهيم )نجدها في اسم الزمعية وأهدافها التي تسعى لتحقيقها( )بريش محمد عبد

 ( 159، ص1014املنعم، 

  دي، ابأدوار ريادية في شتى املجاالت منها: مجال حماية التراث املولذلك يمكن لزمعيات املجتمع املدني أن تقوم

والذي يكون من خلل مشاريع موجهة، بهدف توضيح وتعري  املواطنين بتلك خاصة في نشر الوعي التراثي 

املعالم، ولخلق لديهم مسؤولية بإشراكهم في املحافظة عليها  وتوعيتهم بسلبيات ومخاطر اندثار ومزوال هذه 

أنَّ املشرع الززارري سهل ذلك من خلل إعطاء الحرية في تسطير أهداف الم ألاثرية على املجتمع  خاصة عامل

 جمعيات املجتمع املدني التي تسعى إلى حماية التراث املادي  

 :  مفهوم التراث املادي .2

ية املدن التاريخية واملواقع ألاثر ذات الطابع التاريخي سواء كانت مدنية أو عسكرية وكذا هو عبارة عن املباني القديمة و 

(  كما لها قيمة تاريخية وفنية و أدبية ودينية وثقافية  41، ص 1001والكهوف واملغارات املهيأة )بويحياوي عز الدين، 

 ( 41، ص 4888تستوجب الحماية والتثمين )محمد البشير شنيتي ، 

والنقوش على الصخور  ومزخارف معمارية وكذلك الرسومكما يشمل ألاحياء القديمة وكل ما يتعلق باملباني من نقوش 

واملكتبات وكل ما يتعلق بها، وإلى الرمومز الوطنية الثابتة ذات ألاهمية للتراث في الزبال وكذا املراكز التاريخية واملتاح  

ه يستعمل فيه كل (، 111، ص 1009ناصر عبد الرحمن، )الزهراني عبد ال كان نوعها وحزمها مهما  ألادوات ألاثريةكما أنَّ

ن أ)الاتفاقيات والتوجيهات التي أقرها اليونيسكو بش سهام ونقودكاألدوات الحزرية من حزارة مصقولة أو رؤوس 

  (  21، ص 4895، حماية التراث الثقافي
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 :أهمية التراث املادي .3

وبما أن التراث املادي هو الذاكرة  الحية التاريخية للشعوب، وحلقة وصل بين ماضيها وحاضرها، وهي جزء ال يتجزأ 

من ذاكرتها وتاريخها الثقافي، وهويتها التاريخية )الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في النزاعات املسلحة، سلسلة 

فالززارر غنية بالتراث املادي في مختل  ربوعها، من ما قبل التـاريخ (، 2 ، ص1009(، 40القانون الدولي إلانساني رقم )

ومخلفـات إلاغريق، والفينيقيين، والكنعانيين، والرومانيين والبيزنطيين والفتوحات إلاسلمية إلى إلامارات إلاسلمية 

ي دراسة شواهد مادية تساعد الباحثين ف، والتي تتمثل أهميتها كونها ثم الوجود العثماني ثم الاحتلل الفرنس ي املختلفة

ما يسمى بالسياحة التراثية ألنها تجلب الزوار للمواقع أن تخلق ثروة اقتصادية حقيقية فيتطور الحضارات، كما يمكن 

محوري في التنمية املستدامة وهذا ما تقوم ما يعد التراث املادي عامل مهم و ألاثرية قصد التعرف على أهم معاملها  ك

فلسفة منظمة ألامم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( من خلل املحافظة على هذا التراث، والاستثمار عليه 

 ( 14، ص1010فيه بوصفه أحد آليات التنمية املستدامة )مبارك جعفري، 

 دور جمعيات املجتمع املدني في حماية التراث املادي:. 4

سبة املجتمعات التي تتميز بنلتي تقوم عليها ت اليوم تعتبر من أهم الهياكل ابما أن مؤسسات املجتمع املدني أصبح

مواطنة عالية وترتكز عليها بشكل كبير من أجل انتمائها الثقافي وإلايديولوجي وتعزيز هويتها الاجتماعية، وعليه نجيب 

املتعلق  89/01وجود قانون في ظل  ي في حماية التراث املاديعلى إلاشكال التالي: ما هو دور جمعيات املجتمع املدن

 املوضوع إلى:ية التراث الثقافي؟،وعليه قسمنا بحما

  املتعلق بحماية التراث الثقافي  89/01قانون أهم محاور 

 41/02 أهم التسهيلت املوجودة في قانون الزمعيات   

 كيفية استغلل القانونين في حماية التراث املادي؟ 

 بحماية التراث الثقافي والذي من ضمنه التراث املادي حيث ذكر التصنيفات التالية:املتعلق 89/01قانون محاور 

ها تلك)يعرفها البعض على املمتلكات ألاثرية صن  القانون أن كل  - ة التي تتمتع أو الثابتاملمتلكات املنقولة  أنَّ

فعلية ملخصصة بصفة رريسية و بحد ذاتها بقيمة فنية أو تاريخية أو بطابع أثري، وكذلك املباني واملمتلكات ا

من املمتلكات الثقافية العقارية واملادية ض (11، ص 1008لحماية وعرض املمتلكات الثقافية، )حسن جوني، 

والتي تعد حسبه تراثا ثقافيا لألمة واملوروث عن مختل  الحضارات املتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى 

 يومنا هذا 

ملشتركة إلانسان أعماال اصن  القانون ملمتلكات ألاثرية الوطنية إلى املواقع ألاثرية )هي ألاماكن التي ترك بها  -

بين الطبيعة  والتي لها قيمة استثنارية من الوجهة التاريخية أو الزمالية، ألانثروبولوجيا، وهذه املواقع بينه  و 

(، املحميات ألاثرية 211خوادجية سميحة حنان، د ت، ص)مدفونة في باطن ألارض أو مغمورة في املياه، 

ولم تخضع إلحصاء أو جرد وقد تختزن في باطنها آثار وتحتوي على  ،على مواقع ومعالم لم تحدد هويتها)تنطـوي 
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املتعلق بحماية التراث الثقافي )ج ر عدد  4889جوان  45املؤرخ في  01- 89من القانون  21هياكل أثرية، مادة 

تتكون املحميات ألاثرية من، ويمكن أن تنطوي على مواقع ومعالم لم تحدد هويتها، ولم تخضع إلحصاء  ( و 11

أو جرد، وقد تختزن في باطنها آثار وتحتوي على هياكل أثرية مكشوفة وتنشأ املحمية  ألاثرية وتعين حدودها 

 للممتلكات الثقافية، خوادجية بموجب قرار يصدره الومزير املكل  بالثقافة عقب استشارة اللزنة الوطنية

 ( ، الحظارر الثقافية )مجال طبيعي ذو أهمية وطنية ينشأ بهدف الحماية التامة 211سميحة حنان، د ت، ص

لنظام بيئي أو عدة أنظمة بيئية أو هو يهدف أيضا إلى ضمان املحافظة على املناطق الطبيعية الفريدة من 

 05، وذلك مع جعلها مفتوحة أمام الزمهور للتربية والترفيه، املادة نوعها وحمايتها بحكم تنوعها البيولوجي

م املتعلق باملجاالت  1044فبراير 41هـ املوافق 4121ربيع ألاّول عام 41مؤرخ في    44 -01من قانون رقم  

في، املتعلق بحماية التراث الثقا 01 -89من القانون  29املحمية في إطار التنمية املستدامة/ حسب املادة 

تصن  في شكل حظارر ثقافية املساحات التي تتسم بغلبة املمتلكات الثقافية املوجودة عليها أو بأهميتها والتي 

 181 -41من املرسوم التنفيذي  01ال تنفصل عن محيطها الطبيعي  وتعد الحظيرة الثقافية في مفهوم املادة 

يوان الوطني للحظيرة الثقافية التاسيلي، فضاء ال م  املحدد للقانون ألاسا  ي للد1041جويلية  14املؤرخ في 

يميز بين الطبيعي والثقافي، يلحظ ويدرك من منظور بيئي و ثقافي كأداة ثقافية ومنجز جماعي في إعادة تشكيل 

مستمر منتج تاريخي للعلقات املشتركة بين السكان ونشاطاته وتصوراتهم الذهنية والبيئة التي يتقاسمونها، 

تتواجه فيه ألاقاليم إلادارية والتاريخية التي تديم التقاليد الثقافية السالفة، فيه و نت تراكب فهي ما كا

 (،212خوادجية سميحة حنان،  د ت، ص)

 .)ما تم جمعه أو شراؤه أو الاحتفاظ به، واغلبها تكون منقولة( املقتنيات ألاثرية

 ( فصول هي:08مقسمة على تسعة ) مواد 409نجده يحتوي على  89-01وعند قراءتنا للقانون رقم 

  أحكام عامة متعلقة بحماية تثمين واملحافظة على التراث الثقافي  01إلى املادة(  04الفصل ألاول: )من املادة

  قتناء الدولة للممتلكات الثقافيةوأشكال ا

  املمتلكات العقارية الثقافية وحمايتها                 18إلى املادة(  09الفصل الثاني: )من املادة 

  حماية املمتلكات الثقافية املنقولة 22 املادة(إلى  50الفصل الثالث: )من املادة .        

  املمتلكات الثقافية غير املادية  28إلى املادة(  21الفصل الرابع: )من املادة 

  ألابحاث ألاثرية  19إلى املادة(  10الفصل الخامس: )من املادة 

  أجهزة الحماية  94 املادة(إلى  18الفصل السادس: )من املادة 

  تمويل عملية التدخل  80 املادة(إلى  91الفصل السابع: )من املادة 

 :املراقبة والعقوبات( ) 405إلى املادة  84)من املادة  الفصل الثامن 

  (67 281 .)أحكام ختامية كإلغاء ألامر  409إلى املادة  402الفصل التاسع: )من املادة 
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 الشروط املتعلقة بالقانون ألاساس ي للجمعيات:.2

 أن يتضمن القانون ألاسا  ي للزمعية ما يلي: 02-41من القانون  11اشترطت املادة 

 هدف الزمعية وتسميتها ومقرها. 

 إلاقليمي  نمط التنظيم مجال الاختصاص 

 حقوق وواجبات ألاعضاء. 

  شروط وكيفيات انخراط ألاعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم 

  الشروط املرتبطة بحق التصويت لألعضاء 

  قواعد وكيفيات تعيين املندوب ينفي الزمعيات العامة والهيئات التنفيذية 

  طريقة انتخاب وتجديد الهيئات التنفيذية وكذا 

  وألاغلبية املطلوبة في اتخاذ قرارات الزمعية قواعد النصاب 

  قواعد وإجراءات دراسة تقارير النشاط واملصادقة عليها 

  القواعد وإلاجراءات املتعلقة بتعديل القوانين ألاساسية 

  قواعد وإجراءات أيلولة ألاملك في حالة حلل جمعية 

  جرد أملك الزمعية من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي 

  كماال يجب أن تتضمن القوانين ألاساسية للزمعيات بنودا أو إجراءات تميزية تمس بالحريات ألاساسية

 .ألعضاء

  قبل محضر قضائي، ومن الواجب أن يكون عدد ألاعضاء بالنسبة لزمعيات ويتم تحرير محضر الزلسة من

ألاقل، الزمعيات ما بين الواليات عضوا منبثق ينعن بلديتين على  15 أعضاء، الزمعيات الوالرية 10 البلدية

 عضوا منبثق ينعن ثلث واليات على ألاقل  ((21

 ( 158-159، ص ص 1041والية على ألاقل )بن ناصر بوطيب،  12 عضوا منبثقين على 25 الزمعيات الوطنية  

 قافي: بحماية التراث الث 70-04املتعلق بالجمعيات والقانون رقم  02-12أوجه التكامل بين القانون .2

لقد سمح املشرع الززارري بحرية تأسيس الزمعية وكذا بحرية تحديد أهدافها التي يتفق عليها من طرف أعضائها 

 ، كما ال يمنع القانون أن يكون داف الزمعية حماية التراث املادياملؤسسين ولذلك ال يمنع القانون أن يكون من بين أه

 02- 41من القانون  01/01مجال حماية التراث املادي  كما نصت املادة ضمن ألاعضاء املؤسسين خبراء ومختصين في 

ويشترك هؤالء  " املتعلق بالزمعيات على مختل  املجاالت التي يمكن أن تنشط فيها الزمعيات على سبيل املثال بنصها

ي املجال ال سيما ف ألاشخاص في تسخير معارفهم ووسارلهم تطوعا ولغرض غير مربح من أجل ترقية ألانشطة وتشزيعها،

املنهي والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياع ي والبيئي والخيري وإلانساني" )مدبر صدام حسين، د ت، 

(، بالتالي فحماية التراث املادي يكون ضمن أولويات ألاهداف الزمعية التي يرغب مؤسسوها في ذلك  وإذا 490ص 

لحادي عشر من قانون حماية التراث الثقافي والتي تسمح ألي شخص أن يبادر في تسزيل أي ربطنا هذه املادة باملادة ا

تراث أثري في قارمة الزرد وفق لاليات التي نص عليها القانون فإن الزمعية تكون أولى بهذا العمل بما تملكه من صفة 
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ام تتضمن عدة مواد تنضوي على أحك 01-89قانونية ورسمية أمام الزهات املعنية بعملية الزرد، كما تضمن القانون 

من هذا  84من شأنها معاقبة املخالفين ألحكام هذا القانون  وفي هذا إلاطار منحت املادة عقوبات جنارية وجزاءات 

القانون الصفة القانونية للزمعية من أجل متابعة املخالفين لقواعد هذا القانون قضاريا" يمكن لكل جمعية تأسست 

في قانونها ألاسا  ي على السعي إلى حماية املمتلكات الثقافية أن تنصب نفسها مدعيا بالحق املدني فيما  قانونا وتنص

 يخص مخالفات أحكام هذا القانون" 

 عالقة جمعيات املجتمع املدني بالجماعات املحلية ودورهم في حماية التراث ألاثري:.9

إن العلقة بين جمعيات املجتمع  املدني مع الزماعات املحلية  هي علقة تكامل وتعاون و تحقيق التأثير إلايجابي الذي 

يجمع بينهما وتجسيد أهدافهما املرجوة على أرض الواقع، حيث أطر املشرع الززارري هذا التنسيق بين جمعيات املجتمع 

رمزاق شيخي في كتابه إلادارة املحلية بأنها املناطق املحددة التي تمارس نشاطها )عرفها عبد الوالجماعات املحلية املدني 

املحلى بواسطة هيئات منتخبة من سكان املحليين، تحت رقابة وإشراف الحكومة املركزية ، بلحيفان إيمان، ساوس 

رجب عام  10في مؤرخ في مؤرخ  40-44( في مجال حماية التراث الثقافي، مثلما هو في قانون رقم 45، ص1010سعاد، 

املتعلق بالوالية ّفيما  01-41، املتعلق بالبلدية وقانون 1044يونيو سنة يونيو سنة  11املوافق املوافق  4121رجب عام 

منه تسمح لرريس املجلس الشعبي البلدي باالتخاذ كل التدابير التي من  98يخص القانون املتعلق بالبلدية نجد املادة 

تنص على ضرورة حماية التراث املعماري واملحافظة على التراث الثقافي" في  442اث الثقافي، واملادة شأنها حماية التر 

إطار حماية التراث املعماري وطبقا للتشريع والتنظيم املعمول بهما املتعلقين بالسكن والتعمير واملحافظة على التراث 

املؤهلة، على املحافظة وحماية ألاملك العقارية الثقافية  الثقافي وحمايته، تسهر البلدية بمساهمة املصالح التقنية

والحماية والحفاظ على الانسزام الهند  ي للتجمعات السكنية "مادتين فقط تنص على امكانیة مشاركة الزمعيات في 

إنشاء على أنه: "يساهم املجلس الشعبي الوالئي في  07-12 من قانون الوالية 81أعمال الوالية، بحيث تنص املادة 

الهياكل القاعدية الثقافية والریاضیة والترفيهية والخاصة بالشباب وحماية التراث التاريخي والحفاظ علیه، بالتشاور 

"كما نصت  مع البلديات وكل الهيئات ألاخرى املكلفة بترقیة هذه النشاطات أو الزمعيات التي تنشط في هذا امليدان 

ة مساهمة الزمعيات فيما يخص حماية التراث الثقافي والفني والتاريخي والحفاظ من نفس القانون على امكانی 89املادة 

املجلس الشعبي الوالئي في حماية التراث الثقافي والفني والتاريخي والحفاظ عليه بمساهمة  181 عليه بنصها: " یساهم

كل عمل یرمي إلى ترقیة التراث الثقافي  ويطور   املصالح التقنية املؤهلة وبالتنسيق مع البلديات وكل هيئة وجمعية معنية 

 "والفني والتاريخي باالتصال مع املؤسسات والزمعيات املعنية ویقترح كل التدابير الضروریة لتثمینه والحفاظ علیه 

 ( 494)مدبر صدام حسين، د ت، ص 

كنها أيضا ذه املشاريع كما يمكما يمكن للزمعيات املجتمع املدني بتنظيم عدة مشاريع موضوعية وتقدم للزهة املعنية به

تنظيم حملت توعية في وسط املجتمع إلشراك املواطن وتحميله املسؤولية في حماية التراث ألاثري ونقله من املحافظة 

  على التراث إلى التربية التراثية
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 خاتمة:

لقد أضفى املشرع الززارري حماية على التراث ألاثري نظرا ألهميته الكبيرة التي يوليها لها سواء كانت هذه الحماية في 

املتعلق  05- 02املتعلق بحماية التراث الثقافي أو ألامر رقم  01 89-قانون العقوبات، أو في القوانين الخاصة مثل القانون 

للعمل الزمعوي بالتنسيق مع مختل  الهيئات ذات العلقة والتي تساهم في ية بمكافحة التهريب، كما أعطى الحر 

حماية التراث ألاثري ووفر له كل السبل القانونية ألداء مهامها من  مخاطبة املواطنين وتحسيسهم باألخطار التي تحدق 

تي تسعى لتراث إلى التربية التراثية البالتراث لاثاري وإشراكهم في التحمل املسؤولية والانتقال معهم من املحافظة على ا

إلى تكوين القيم والاتجاهات واملهارات واملدركات اللمزمة التي تربط إلانسان بتراثه، وتكوين مواطنين واعيين ومدركين 

بأهمية القضايا التراثية وهو ما تحقق معه املواطنة الصالحة وهذا ال يتحقق إال بمرافقة جمعيات املجتمع املدني 

 هتمة بهذا واملجال وتوفير لهم ما يلي:امل

  معرفة الوسارل القانونية املتاحة لتحقيق ألاهداف املتعلقة بحماية التراث ألاثري 

  والقانوني لدى أعضاء الزمعيات التكوين إلاداري 

  اللمزمة لتحقيق املشاريع املبرمجة املوارد املالية 

  يبية للرفع من مستوى منتسبي هذه الزمعيات التكوين في املجال التطوعي من خلل الدورات تدر 

 ي املحافظة وحماية التراث ألاثري املشاركة الحقيقية لها في كل ما يتعلق ف  

  قائمة املراجع:

(، دور الزمعيات املجتمع املدني في تطوير مستوى أداء الزماعات 1048/1010بلحيفان، إيمان، ساوس، سعاد، ) (4

 ماستر، جامعة أدرار، الززارر املحلية في الززارر، مذكرة 

( إسهامات املجتمع املدني في الحفاظ على التراث املادي، مذكرة تخرج ماستر، جامعة 1010-1048بن نونة، إيناس، ) (1

 بسكرة 

(، دفاتر 41/02(، النظام القانوني للزمعيات في الززارر )قراءة نقدية في ضوء القانون 1041بوطيب، بن ناصر، ) (2

  158-159ن، جامعة ورقلة، ص صالسياسة والقانو 

(، تدمير ألاعيان الثقافية أو احتلل التاريخ، مجلة إلانساني، اللزنة الدولية للصليب ألاحمر، 1008حسن، جونين، ) (1

 .27 العدد

  1ع  (، دور املجتمع املدني في الحفاظ على التراث ألاثري، مجلة منبر التراث ألاثري،1042خالدي، محمد، ) (5

سميحة حنان، )د ت(، دور مخططات التهيئة والتعمير في حماية املعالم ألاثرية، مجلة جامعة ألامير عبد خوادجية،  (2

 01، ع21لقادر للعلوم إلاسلمية، قسنطينة، مجا

 دراسات الاجتماعية وإلانسانية،(، حرية إنشاء الزمعيات في القانون الززارري، مجلة ألاكاديمية لل1042مزغو، محمد، ) (1

 4ع
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 مية(، تجربة جامعة امللك سعود في إدارة التراث، املنظمة العربية في التن1042ني، عبد الناصر عبد الرحمن، )الزهرا (9

ي ف ، ندوة الاتجاهات املعاصرةبحوث وأعمال التراث الثقافيالاتجاهات املعاصرة في إدارة إلادارية، أعمال املؤتمرات، 

 بية ، اململكة املغر إدارة التراث املنعقد في مراكش

(، دور املجتمع املدني في تعزيز حرية الرأي والتعبير وانعكاسات الحراك الززارري عليه، 1014عبد املنعم، بريش محمد، ) (8

 04، ع42مجلة الاجتهاد القضائي، مج

لنيل شهادة املاجستير في  (، نظام عمل الزمعيات في القانون الززارري، مذكرة مقدمة1048فاضلي، السيد علي، ) (40

  الحقوق، جامعة بسكرة

  املتعلق بالزمعيات 1014جانفي41ــاملوافق ل 4122صفرعام49املؤرخ في  02-41ملادة الثانية من القانون ا (44

ماهر، عبد القادر محمد، )د ت(، التراث والحضارة إلاسلمية، سلسلة دراسات في التراث إلاسلمي، دار النهضة العربية،  (41

  مصر

هـ 4122صفر 14الصادر في  41/02قانون الزمعيات  نظام عمل الزمعیات املحلیة ع (،1041)صدام حسين،  ،مدبر (42

 م  1041ر يناي45لـ املوافق 

رة ماجيستر، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية املادية في حالة النزاع املسلح، مذك ،(1044مستاوي، حفيظة، ) (41

 بسكرة، الززارر  جامعة ،تخصص قانون دولي عام

   21ع مجلة أدوماتو، وإدارته وتعزيزه، (، دور املنظمات الدولية وإلاقليمية في حماية التراث الثقافي1042ياسر، هاشم، ) (45
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 حماية التراث الثقافي في قوانين الجماعات إلاقليمية في الجزائر

Protection of cultural heritage in the laws of regional communities in Algeria 
 تيزي وزو الجزائر /جامعة مولود معمري  /رابحي كريمة 

Karima Rabhi/ mouloud mammeri University/ tizi ouzou alger 

 

 ملخص الدراسة: 

ويعتبر من أهم الركارز التي تعتمد عليها الشعوب في التعبير عن نفسها وحضارتها، يتجــزأ مــن تــراث البلــدان  يشكل التراث الثقافي جزءا ال 

  للمجتمعات  والاقتصادية في التنمية الثقافية والاجتماعيةبشكل كبير وعن ماضيها وتاريخها وعاداتها وديانتها وثقافتها  وأصبح يساهم 

اهتمام معظم الدول على الصعيد الدولي والداخلي، لذلك اهتمت به أصبح يثير فقد  ،ونظرا للقيمة املعنوية والاقتصادية للتراث الثقافي

على غرار التشريع الززارري الذي نظم الحماية القانونية للتراث الثقافي في العديد من القوانين والتنظيمات،  الوطنية،معظم التشريعات 

من جهة  خطار العديدة التي صارت تهددهألا  من املحافظة عليهترقيته من جهة و من أجل منها قوانين الزماعات املحلية، وذلك 

لزماعات إختصاصات اوالتعرض ملختل   ،مشتملتهأنواعه و تهدف هذه الدراسة للتعري  بالتراث الثقافي وبيان أهميته و وعليه،    أخرى 

ي قانون ا إلاطار، باألخص تلك الواردة فاملحلية في مجال ترقية التراث الثقافي وحمايته، وكذا مدى فعالية الوسارل القانونية املكرسة في هذ

 ، والتنظيمات التطبيقية ذات الصلة 40-44، وقانون البلدية رقم 41/02الوالية رقم 

 التراث الثقافي، الوالية  البلدية الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Cultural heritage constitutes an integral part of the heritage and civilization of countries, and is considered one of the most 

important pillars on which peoples rely in expressing themselves and their past, history, customs, religion and culture. And it 

has become a major contributor to the cultural, social and economic development of societies. 

Given the moral and economic value of cultural heritage, it has become arousing the interest of most countries at the 

international and internal levels, so most national legislation has taken care of it, similar to the Algerian legislation, which 

organized the legal protection of cultural heritage in many laws and regulations, including the laws of local groups, in order 

to promote it On the one hand, and protecting it from the many dangers that threaten it on the other. 

Accordingly, this study aims to introduce the cultural heritage and indicate its importance, types and contents, and to discuss 

the various competencies of local communities in the field of cultural heritage promotion and protection, as well as the 

effectiveness of the legal means established in this framework, especially those contained in State Law No. 12/06 and 

Municipal Law No. 11 -10, and related applied regulations. 

Keywords: cultural heritage, state, Municipality. 

 مقدمـة:

جنبي، ألا عبارة عن رسالة ثقافية تاريخية مفتوحة للزمهور العام الوطني وهو وشعبها، و  ألامةيعبر التراث الثقافي عن هوية 

ال تكون حضارة عريقة  (112، ص 1011)حسن،  تعمل على التعري  باملجتمعات املحلية وعاداتهم وتقاليدهم وثقافات

يحاول أن  التاريخية مسيرتهولها جذور  تاريخية إال بمقدار ما تحمله من شواهد على رقيها إلانساني، ولكون إلانسان عبر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
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عد هذا النوع من التراث  سلوكيات يرقي بنفسه، فارتقاءه هذا ينعكس على ما يخلفه من تتأصل في حياة الناس، كما ي 

 (1011للمة التي يجب الحفاظ عليها من الزوال وإلاندثار، )ويكيبيديا،  عيةاالذاكرة الزم مكون أسا  ي من مكونات

مظاهر هذا  ختل حيث ت وغير املادي، التي تتميز بثراء مخزوا التراثي الثقافي بشقيه املاديتعتبر الززارر من بين البلدان 

يومنا هذا، وألن قارمة إلى ً  حضاريا ال تزال بعض شواهده خلفت هذه الحقبات تراثانظرا  التراث وتعدد مصادره،

للحفاظ على ذاتنا من الذوبان في لاخر  بات من الضروري جدا املحافظة عليه،وأصالتها، ذاكرة ألامة وهويتها  التراث

 وفق ما يعرف اليوم بالعوملة  

عاملية نصوص ت التبنت مختل  الدول والهيئا منع التعدي على املمتلكات الثقافية،وفي سبيل حماية التراث الثقافي و 

 وقوانين توإتفاقيات على الصعيد العالمي وإلاقليمي ملنع إتلفها وتحريبها، والعمل على ترقيتها، ومن جهة أخرى تشريعية 

إذ أن كل بلد معني بحماية تراثه الثقافي املتواجد داخل  فقد كللت هذه التشريعات بقوانين وطنية خاصة بكل دولة،

 ( 18، ص 1011)محمودي،  واضحة ودقيقةإقليمه وذلك بسن قوانين 

بداية  افي من ضمنهافالززارر كباقي البلدان ألاخرى وجدت لنفسها تشريعات وقوانين تحمي من خللها موروثها الثق 

)قانون  املتعلق بحماية التراث الثقافي 01-89قانون ( ، وكذا ال1010، 10/111بالدستور الززارري )مرسوم ررا  ي رقم 

( ، إضافة إلى عدة قوانين خاصة في العديد من املجاالت، من ضمنها النصوص املتضمنة في قوانين 4889، 01-89رقم 

إلاختصاصات املباشرة وغير املباشرة للزماعات املحلية في مجال ترقية ختل  والتي تنص على م ،الزماعات إلاقليمية

انونية املكرسة في هذا إلاطار، باألخص تلك الواردة في قانون الوالية رقم التراث الثقافي وحمايته، وكذا الوسارل الق

(، والتنظيمات التطبيقية 1044، 44/40)قانون رقم  40-44(، وقانون البلدية رقم 1041، 02-41)قانون رقم  41/02

  ذات الصلة

 مشكلة الدراسة:

، تساهم مع الدولة في جميع مجاالت التنمية إلاقتصادية تعتبر الوالية والبلدية الزاماعات إلاقليمية القاعدية للدولة

وإلاجتماعية والثقافية وغيرها، وفي املجال الثقافي تكل  الزماعات إلاقليمية بعدة إختصاصات من ضمنها حماية 

نتساءل  هالتراث الثقافي، ومنها القانون جملة من الصلحيات القانونية للقيم بهذه املهمة على املستوى إلاقليمي، وعلي

فعالية إلاطار القانوني والتنظيمي  مدىمن خلل هذه املداخلة عن دور الزماعات املحلية في حماية التراث الثقافي؟ وما

  لحماية التراث الثقافي على مستوى الزماعات إلاقليمية في الززارر؟

 أهداف الدراسـة:

حماية التراث الثقافي على املستوى القانوني من خلل جملة معرفة دور الزماعات املحلية في الززارر في تهدف الدراسة 

إلاختصاصات والصلحيات القانونية املخولة لها، وكذا معرفة مدى فعالية ألاحكام القانونية الواردة في قانوني الوالية 

ر لدور الزماعات أكبوالبلدية والنصوص التنظيمية في حماية التراث الثقافي وترقيته، ومحاولة تقديم إقتراحات لتفعيل 

 إلاقليمية في هذا إلاطار 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 فروض الدراسـة:

 ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها يمكن صياغة فروض الدراسة الحالية على النحو التالي: على

  تتمتع الوالية والبلدية في النظام القانوني بللزماعات املحلية بمجموعة إختصاصات وصلحيات تمكنها من

 الحفاظ على التراث الثقافي وترقيته على املستوى إلاقليمي  لعب دور فعال وهام في

  تعتبر إختصاصات وصلحيات البلدية في النظام القانوني للزماعات املحلية ضعيفة الفعالية، وال تمكنها من

 إتمام الدور املنشود منها في مجال حماية التراث الثقافي وترقيته على املستوى إلاقليمي 

 الدراسـة: منهج

لإلجابة عن هذه إلاشكالية والبحث عن صحة الفرضيات، نقسم البحث إلى جزرين، حيث نتناول في الززء ألاول تحديد 

مفهوم التراث الثقافي، وبيان انواعه، ثم في الززء الثاني نتطرق لدراسة إختصاصات وصلحيات الزماعات املحلية في 

 املنظم لها في هذا املجال  مجال التراث الثقافي ومدى فعالية إلاطار القانوني

م لوص  صفي امللرنستند في هذه الدراسة على املنهج التحليلي امللرم لدراسة النصوص القانونية وكذا املنهج الو 

 التراث الثقافي

 : مفهوم التراث الثقافيألاول املطلب 

 من يشكل عنصرا فهو الافراد من مجموعة أو شعب لكل والوطنية الثقافية الهوية عامة بصفة الثقافي التراث يمثل

ويعتبر مفهوم التراث الثقافي مفهوما واسعا  (،489، 1049)مزيدان، الوطنية والثقافة للحضارة ألاساسية العناصر

ومتشعبا، وبالتالي يقتض ي ألامر قبل التطرق إلى دراسة اختصاصات الزماعات املحلية في الززارر، التطرق أوال إلى 

  لل تعريفه، وكذا معرفة مختل  التقسيمات الوطنية والدولية للتراث الثقافي ضبط هذا املفهوم من خ

 الفرع ألاول: تعريف التراث الثقافي: 

إن تعري  التراث الثقافي كمصطلح مركب يقتض ي منا تعريفه من حيث اللغة وشرح مفرداته وكذلك تعريفه من حيث 

   املتعلق بحماية التراث الثقافيصه بذلك القانون الززارري إلاصطلح وتعريفه أيضا من الناحية القانونية كما خ

 أوال: التعريف اللغوي:

إن مصطلح التراث الثقافي هو مصطلح مركب من كلمتين، كلمة "التراث " وتعني من الناحية اللغوية املال املتوارث بين 

كما يكون املال املتوارث ثقافيا، مثل الاثار ألاجيال وهو مال نقدي أو عيني أو معنوي مثل حق املؤل  وبراءة إلاختراع، 

وكلمة " ثقافي" ومصدرها ثق  وهي جمع  كما قد يكون املال طبيعيا مثل عناصر التراث الطبيعي  ،واملخطوطات

الثقافات العلوم واملعارف والفنون ومجموعة ما توصلت إليه أمه أو بلد في الحقول املختلفة من ألادب والفكر وفن 

 دات  وصناعة وعا
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 ثانيا: التعريف إلاصطال ي

حية فالتراث الثقافي هو ما تركه السل  لغيرهم، في مختل  مناحي الحياة وفي شتى مجاالتها ل من الناحية إلاصط

 كالثقافة والتاريخ وألادب والحضارة والفن والنظم والصناعة والزراعة والعمران والتقاليد والعادات وألاعراف 

 نونيثالثا: التعريف القا 

لقانون ثقافيا ألملة في مفهوم هذا ا تراثاعرف القانون املتعلق بحماية التراث الثقافي "التراث الثقافي " كما يلي "يعد  

ص واملنقولة املوجودة على أرض عقارات ألاملك الوطنية وفي يجميع املمتلكات الثقافية العقارية والعقارات بالتخص

أو معنويين تابعيين للقانون الخاص، واملوجودة كذلك في الطبقات الزوفية للمياه  داخلها، اململوكة ألشخاص طبيعيين

تعتبر لى يومنا هذا، و إالداخلية وإلاقليمية الوطنية املوروثة عن مختل  الحضارات املتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ 

جة عن تفاعلت اجتماعية وابداعات ألافراد جزءا من التراث الثقافي ألملة أيضا املمتلكات الثقافية غير املادية النات

 لى يومنا هذا "إوالزماعات عبر العصور والتي ال تزال تعرب عن نفسها منذ ألامزمة الغابرة 

مكوناته من حيث كونه عقارا أو عقارا الثقافي من خلل ذكر مشتملته و  نلحظ أن املشرع الززارري قد عرف التراث

دي وكذا من حيث طبيعته القانونية كأن تكون ملكيته تابعة لألملك الوطنية أو تابعة بالتخصيص أو منقوال أو غير ما

للملكية الخاصة أو ملكية وقفية، ومن حيث بعده املكاني كأن يكون على ألارض أو بداخلها أو كانت موجودة داخل 

ل عاقبت على الززارر منذ عصر ما قباملياه الداخلية وإلاقليمية الو طنية التي هي موروثة عن مختل  الحضارات التي ت

ءها آثارا وتراثا عظيما أصبح يشكل هوية املجتمع الززارري يتميز به عن باقي املجتمعات رالى يومنا هذا وخلفت و إالتاريخ 

 .الاخرى 

 الفرع الثاني: تقسيمات التراث الثقافي في القانون الجزائري 

ممتلك ثقافي غير مادي وهذا ما أكده املشرع منقوال، أو أو عقارا على ضوء ما سبق قد يكون املمتلك الثقافي مادي 

  في القانون املتعلق بحماية التراث الثقافي الززارري 

 : الثقافية العقارية ألامالك وال:أ

  ثرية واملجموعات الحضرية أو الريفيةألاالثقافية العقارية املعالم التاريخية واملواقع  ألاملكتشمل 

ريخية: هي " أي انشاء هند  ي معماري منفرد أو مجموع يقوم شاهدا على حضارة معينة أو على املعالم التا-أ

تطور هام أو حادثة تاريخية كاملباني أو املجمعات املعلمية الفخمة ذات الطابع الديني أو العسكري أو املدني أو الز ارعي 

املدافن، واملغارات، والكهوف واللوحات والرسوم الصخر  أو الصناعي، وهياكل عصر ما قبل التاريخ واملعالم الزنارزية أو 

  "الوطني الكبرى في التاريخ  باالحداثوالهياكل أو العناصر املعزولة التي لها صلة ب ية، والنصب التذكارية،

ثرية: هي "مساحات مبنية أو غير مبنية دونما وظيفة نشطة وتشهد بأعمال االنسان أو بتفاعله مع ألااملواقع -ب

أو  ثرية أو الدينية أو الفنيةألاراع ي املتصلة بها، ولها قيمة من الوجهة التاريخية أو ألا الطبيعة، بما في ذلك باطن 
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ثرية والحظارر ألاثرية بما فيها املحميات ألاالخصوص املواقع  نتروبولوجية واملقصود بها علىألا ثنولوجية أو ألاالعلمية أو 

تنقيب  و ثرية التي تتكون من مساحات لم يسبق أن أجريت عليها عمليات استكشاف ألاالثقافية " وتشمل املحميات 

توي وتح أثارقد تختزن في باطنها حصاء أو جرد و إل يمكن أن تنطوي على مواقع ومعالم لم تحدد هويتها، ولم تخضع و 

ثرية على الحظارر الثقافية وهي "املساحات التي تتسم بغلبة املمتلكات ألا " كما تشمل املواقع على هياكل أثرية مكشوفة

 الثقافية املوجودة عليها أو بأهميتها والتي ال تنفصل عن محيطها الطبيعي 

لقصبات واملدن والقصور والقرى القطاعات املحفوظة: هي" املجموعات العقارية الحضرية أو الريفية مثل ا-ج

واملجمعات السكنية التقليدية املتميزة بغلبة املنطقة السكنية فيها والتي تكتس ي، بتجانسها ووحدتها املعمارية 

ذا كحها وإعادة تأهيلها و ل والزمالية، أهمية تاريخية أو معمارية أو فنية أو تقليدية من شأنها أن تبرر حمايتها وإص

  تثمينها

 املمتلكات الثقافية املنقولة: ثانيا

دو ألا تيقة مثل شياء العألا تحت املاء،ثر ية في البر و ألابحاث ألا ستكشافات وإلا تشمل املمتلكات الثقافية املنقولة ناتج 

افن، بقايا املدو سلحة، ألا لبسة التقليدية وألاختام، والحلي وألا ت، ولمالكتابات، والعاات واملصنوعات الخزفية، و 

سيا  ي، قتصادي والإلاجتماعي وإلا املمتلكات الثقافية املتصلة بالدين وبتاريخ العلوم والتقنيات وتاريخ التطور 

ت اهمية الفنية مثل اللوحات الزيتية والرسوم وامللصقات والصور الفوتوغرافية واملخطوطألا واملمتلكات ذات 

  رشي ألا واملسكوكات والطوابع البريدية ووثارق املنشورات واملطبوعات والكتب والوثارق و 

 املمتلكات الثقافية غير املادية :ثالثا

املمتلكات الثقافية غير املادية هي مجموعة معارف أو تصورات اجتماعية أو معرفة أو مهارة أو كفاءات أو تقنيات قارمة 

ا شخص رتباط بالهوية الثقافية ويحومزهلإل الحقيقية  الالتعلى التقاليد في مختل  ميادين التراث الثقافي وتمثل الد

 ،عبيةغاني التقليدية والشألا تية على الخصوص علم املوسيقى العريقة والابامليادين  ألامر أو مجموعة أشخاص   ويتعلق 

دبية ألا  رالدينية وفنون الطبخ والتعابي إلاحتفاالتقاعات الحركية وإلايوفن الرقص و ،واملسرح ألالحان،و ،ناشيدألا و

عاب لألاقوال املأثورة واملواعظ وألاثال وألاموألالغامز ساطير وألا الشفوية والقصص التاريخية والحكايات والحكم و

  (15-44، ص ص 1048( و )سعيدي، 218، ص 1011)حسن،  التقليدية

 املطلب الثاني: إختصاصات وصالحيات الجماعات إلاقليمية في حماية التراث الثقافي

جاومزات التي الت باختصاصات في حماية التراث الثقافي وترقيته، وتعتبر ومسؤولة كذلك عنلزماعات املحلية ا تتمتع

وهذا ما جاءت به القوانين التي تنظم سير الزماعات املحلية من بلدية ووالية ونظمته  ،ث الثقافيو قد يتعرض لها املور 

 .القوانين الخاصة بها لتمكينها بإتخاذ كل التدابير التي من شأنها تثمين التراث الثقافي للمنطقة وتنميته
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 أساس إختصاص فالجماعات املحلية في حماية التراث الثقافي ألاول:  الفرع

انوني الوالية والبلدية إلاطار العام إلختصاص الزماعات املحلية في الززارر، حيث حدد مجال واختصاص يعتبر ق

 الوالية والبلدية في هذا الشأن، بصفة مباشرة أوغير مباشرة 

 أوال: ألاساس القانوني إلختصاص البلدية

ن لتراث الثقافي، ونصت على ذلك العديد متتمتع البلدية باختصاص عام في كل مجاالت الحياة املحلية، بما في ذلك ا

 املواد في قانون البلدية، ومن بين أهم ألاحكام في هذا الشان نجد:

  ولةلمخا الاختصاص مجاالت كل في صلحياته البلدية "تمارس التي تنص على ما يلي: 40-44ن رقم من القانو  02املادة 

  والاجتماعية   الاقتصادية والتنمية إلاقليم وتهيئة إدارة  في  خاصة بصفة الدو مع وتساهم .  بموجب القانون  لها

 . للمواطنين وتحسينه  املعيش ي إلاطار  على  الحفاظ  وكذا  والثقافية وألامن

التراث   حماية  إطار  "في : التراث الثقافي حيث تنص على أنه من نفس القانون للبلدية حماية 42وقد خولت املادة 

الثقافي وحمايته   التراث  على  واملحافظة  والتعمير  بالسكن بهما املتعلقين   املعمول   والتنظيم للتشريع  املعماري وطبقا

  الثقافية والحماية والحفاظ العقارية  ألاملك  وحماية  املحافظة  التقنية املؤهلة على  املصالح  البلدية بمساهمة  وتسهر

 . يةللتجمعات السكن  الهند  ي  الانسزام  على

 أعظاء املجلس الشعبي البدي، فيتشكيل لزان من بين  يمكن من من قانون البلدية السال  الذكر، 24كذلك املادة 

لزنة الشؤون  اوكذ ،تهيئة الاقليم والسياحة والصناعة التقليديةب منها لزان مختصةاملسارل التابعة ملجال اختصاصه 

  ية والرياضية والشباب الاجتماعية والثقاف

عدة إختصاصات للبلدية من ضمنها مجال الثقافة، حيث تتخذ البلدية إلاجراءات املناسبة  411كما عددت املادة 

  وضمان املحافظة  ترابها  ع املتواجدة القرآنية واملدارس املساجد صيانة في وفقا للتشريع والتنظيم املعمول به للمساهمة

  والتسلية والرياضةوالثقافة  ميادين الشباب في الزمعوية الحركة وترقية بالعبادة  وكذا تشزيع  على املمتلكات الخاصة

 النظافة   الخ   وثقافة

كذلك، لرريس املجلس الشعبي البلدي سلطات واسعة لتنفيذ القوانين والتنظيمات ذات الضلة بحماية التراث الثقافي، 

للبلدية، حيث يكل  خصوصا بتنفيذ القوانين وذلك باعتباره ممثل للدولة من جهة، وكذلك باعتباره ممثل 

 ( 1044، 44/40والتنظيمات، واتخاذ قرارات وتدابير الضبط إلاداري، في هذا الشأن )القانون رقم 

 الوالية  ثانيا: ألاساس القانوني الختصاص

جال إلاختصاص في املإختصاصات الوالية تم تنظيمها في إطار قانون الوالية، ولعل أهم الألحكام التي تخول للوالية 

 الثقافي وحماية التراث الثقافي نجد ما يلي: 
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لتنفيذ  فضاء الصفة بهذه وتشكل للدولة املمركزة غير إلادارية الداررة املادة ألاولى تنص على أن: "الوالية هي أيضا

 إلاقليم وتهيئة إدارة في الدولة مع وتساهم .والدولة إلاقليمية الزماعات بين التضامنية والتشاورية العمومية السياسات

 .للمواطنين املعيش ي إلاطار وترقية وتحسين حماية وكذا البيئة وحماية والثقافية والاجتماعية الاقتصادية والتنمية

 . القانون" بموجب لها املخولة الاختصاص مجاالت كل في وتتدخل

 .وتثمينها" عليها والحفاظ صيانتها تتولى أملك على الوالية "تتوفر منه، تنص على أنه: 02كذلك املادة 

 ملجال التابعة للمسارل دارمة لزانا أعضاره بين من الوالئي الشعبي املجلس منه إمكانية أن يشكل 33 كما خولت املادة

 والشباب  والرياضة والوق  الدينية والشؤون والثقافة الاجتماعية بالشؤون سيما املتعلقة وال اختصاصه

عاتق  على والية، آل وخصوصيات وطابع قدرات حسب الوالئي الشعبي املجلس يبادر تنص على أنه 15كذلك املادة 

 إنجامز وآذا والثقافية والاجتماعية الاقتصادية التنمية في املساهمة طبيعتها من التي ألاعمال بكل الخاصة بالوالية، امليزانية

 .البلديات مع التذكارية بالتعاون  املعالم

 للوالية املخولة الصلحيات إطار في اختصاصات الوالئي الشعبي املجلس منه، فتنص على أنه يمارس  77 أما املادة

 والتاريخي  املادي وغير املادي الثقافي التراث مجال في ويتداول  القوانين والتنظيمات بموجب

 عليه والحفاظ والتاريخي والفني الثقافي التراث حماية في الوالئي الشعبي املجلس يساهم صراحة على أنه 89ونصت املادة 

 ترقية التراث إلى يرمي عمل كل ويطور  .معنية وجمعية هيئة وآل البلديات مع وبالتنسيق املؤهلة املصالح التقنية بمساهمة

عليه  والحفاظلتثمينه  الضرورية التدابير ويقترح كل املعنية والزمعيات املؤسسات مع باالتصال والتاريخي والفني الثقافي

 .(1041، 01-41)القانون رقم 

 وأعظاءثله الوالي أو مم همتنشأ على مستوى كل والية لزنة والرية للمتلكات الثقافية تتشكل من ألاعظاء دارمين  كذلك

وتكل  هذه اللزنة بدراسة نشاء قطاعات محفوظة أو تسزيل املمتلكات الثقافية في مديري املصالح الغير ممركزة، 

 وتبدي رأيها وتتداول بطلبات تسزيل املمتلكات الثقافية التي لها قيمة محلية بالغة بالنسبة للوالية، الزرد قارمة

 ( 51-50، ص ص 1042)حرمزلي، 

  دور الجماعات املحلية في حماية وترقية التراث الثقافيالثاني:  الفرع

لتنشيط تجعل منه مصدر لأن ، و التراث الثقافي من جهةة حفظ وصيان دورا رريسيا فييمكن للزماعات املحلية أن تعتبر 

لى الزماعات املحلية الانخراط بشكل فعلي وجدي في املحافظة فيجب ع من جهة أخرى، قتصاديإلااملنطقة وتطويرها 

كلفة مع الهيات واملصالح ألاخرى للدولة املالتنسيق ب وذلك السياحة الثقافية، إلستقبالثار وتأهيلها الاو التراث على

 ( 51-51، ص ص 1042بهذا املجال )حرمزلي، 

فمن جانب، للزماعات املحلية صلحية إلاشراف على تسيير التراث الثقافي وحمايته، ومن جهة أخرى لها صلحية 

 خيرة مامزالت رهينة عوارق تنظيمية ومالية ه وتثمينه، غير ان فعالية هذه ألا ترقيت
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 التراث الثقافيحماية و تسير  فيالجماعات املحلية  دور  أوال:

 التراث حماية وفقا للحكام الخاصة باختصاصات الوالية والبلدية في مجال حماية التراث الثقافي عامة، من ضمنها

على   واملحافظة  القرآنية  واملدارس  املساجد  صيانة  في  ، املساهمالثقافية العقارية ألاملك وحماية املحافظةاملعماري، 

 الثقافي التراث مجال في التذكارية، التداول  املعالم عليها، إنجامز والحفاظ بالعبادة، صيانة ألاملك  الخاصةاملمتلكات 

عليهوغيرها  وذلك بالتنسيق مع املصالح  والحفاظ والتاريخي والفني الثقافي التراث والتاريخي، حماية املادي وغير املادي

  ( 1041، 41/01)قانون رقم و( 1044، 40-44انون رقم التقنية املؤهلة )ق

تختص الهيئات ألاثرية وحدها تحت إشراف الزماعات املحلية بصيانة وترميم  ،صيانة لاثار وترميمها فيما يخص

املحلية و على الزهات ألاثرية باالتفاق مع جميع الزهات املعنية في الدولة   و ألاثار للمحافظة عليها وإلابقاء على معاملها

ملناطق واملباني ألاثرية على الخرارط ويتعين عند وضع مشروعات تخطيط املدن والقرى أوتوسيعها أو منها أن تحدد ا

وعلى جميع الزهات املختصة عند تخطيط أو اعادة تنظيم أوتحسين أو تحميل   تجميلها املحافظة على املناطق ألاثري 

  املدن والقرى التى توجد بها مناطق أثرية أو أبنية تاريخية

رخصة البناء أو التر ميم في ألاماكن القريبة من املواقع ألاثرية لضمان عن منح البلدية  سبيل الحماية، كما تمتنعوفي 

ة لها في هذا الشأن أن تحدد طرامز ألابنيو  ،قامة املباني الحديثة وترميمها على النسق الذي تراه ملرما للطابع ألاثري إ

كما تخطر إقامة صناعات ثقيلة أو خطرة أو أفران كلس أو محاجر  ،مةالزديدة لتكون منسزمة مع املنشأت القدي

ويجومز إلاستثناء من ذلك الحاالت التي تراها الزهات املعنية مع مراعاة الشروط ، على مسافة ثقل عن كيلومتر

ل على قبل الحصو كما يمنع وضع خطوط كهربارية أو تلفونية أو تلغرافية في ألاماكن املذكورة  ، إلاحتياطية التي تضعها

موافقة السلطات املحلية ولها الحق املطلق بالتنسيق مع املصالح التقنية املسؤولة في وق  أي عمل يترتب عليه 

تشويه ألاثر أو املنطقة ألاثرية بصفة مباشرة أوغير مباشرة ويحق لها إمزالة املخالفة بالطرق ألاثرية مستعينة بسلطات 

ر سلطة   وتعتبحساب املخال  أو عادة الش يء إلى أصله على حسابه الخاص إى املعتدي بألامن املختصة ولها أن تلزم عل

 الضبط إلاداري أكثر السلطات فعالية في مجال حماية التراث الثقافي املادي خاصة بصيغته املادية 

  لتراث الثقافي في ترقية االجماعات املحلية دور : ثانيا

محوريا في ترقية التراث الثقافي وتثمينه، وذلك من خلل تشزيع إلاستثمار في يمكن للزماعات املحلية ان تلعب دورا 

 هذا املجال، أشغال التهيئة، ترقية الصنانعات التقليدية والحرف، التظاهرات الثقافية    الخ 

هم ال مخاصة في قطاع السياحة التراثية باعتبارها نوع اقتصادي  :تشزيع الاستثمار بما فيه ألاجنبي والداخلي-أ

وتعد الزماعات  ،يمكن الاستغناء عنه، شريطة احترام الخصوصيات الثقافية للمنطقة، ودون املساس بطابعها التراثي

 :مسؤولة في هذا الصدد علىاملحلية 

  وربطها بجميع املواقع ألاثرية؛ واملنشات ألاساسية شبكة الطرقات التهيئة املناسبة، كتوفير 
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  تحفيز عملية إلاستثمار املحلي والدولي من خلل إنشاء هياكل سياحية باملناطق ألاثرية وفق معاير تضعها

 الزهات املحلية لحماية هذا املوروث  

 ويق  هذا على وجعلها مناطق نموذجية،  عداد الخطط اللمزمة وتوجيه الطاقات املتاحة لبلوغ هذه ألاهدافإ

  مدى نجاعة التسير املحلي

تشزيع الزماعات املحلية للصناعات التقليدية التي تعتبر جزء من  إن: التقليديةالصناعة على املحافظة -ب

ات ر وجعله حاضر في جميع املناسبتراث أي منطقة، فهي املسؤولة على حمايته من النسيان واملحافظة عليه من إلاندثا

من خلل التكرمات الدورية للحرفيين، وأجراء  وكذلك التشزيع الذي تقدمه للزمعيات النشطة في هذا امليدان

  مسابقات في الصناعة التقليدية والهدف الرريس ي هو نقلها بطريقة حضرية لألجيال وتعريفهم بصناعة ألاجداد 

لزماعات املحلية إقامة تظاهرات تبرمز من خللها جميع التقاليد و القيام ل : التظاهرات الثقافيةتنظيم  -ج

لتبادل الثقافات بين املنطق الوطنية، ودعم ألاسابيع الثقافية التي تقام على جميع ومعارض ت بمعارض وصالونا

خير الامكانيات للمزمة للنجاحها، وكذلك اعطاء املكانة التي تستحقها في البعد الثقافي والاثراء سمستويات الوطن بت

بترقيته ليكون أساسا في  وكذا ،ذه التظاهراتالحضاري لترقيةهذا التراث وجعله أوال مرتبط باملجتمع من خلل ه

عن املعرفة والاطلع على الخصوصيات الحضارية والتعرف على  الباحثينالسياحة الثقافية لزلب املزيد من السياح 

ور بهذه تطيضهر و ، هذا التراث الذي يالشخصية الثقافة املميزة لألفراد وممارساتهم اليومية من لباس تعامل       الخ 

 .وما يليها( 54، ص 1042) حرمزلي، لتظاهرات التي تشزيعهها الزماعات املحلية بشكل كبيرا

 ثالثا: فعالية دور الجماعات املحلية في حماية التراث الثقافي وترقيته

يتبين من خلل النصوص القانونية الواردة في قوانين الزماعات املحلية إيلء إختصاصات مهمة للبلدية والوالية في 

مجال حماية التراث الثقافي نظرا للدور الذي يمكن أن تؤديه هذه ألاخيرة في مجال الثقافة وترقيتها، لكونها الاكثر قربا 

للمجتمع املحلي وألاكثر إملاما باملعطيات الثقافية وألاثرية املحلية املادية منها وغير املادية، غير أنه بالنظر للمواقع 

 عات املحلية في مجال حماية وصيانة التراث الثقافي مقارنة بالنشاطات ألاخرى امليداني نجد ظع  تدخل الزما

يعود السبب في ذلك إلى عمومية إلاختصاصات املنصوص عايها قانونا من جهة، وتعدد الهيات الاخرى املختصة بمجال 

 ـي التنسـيق بـين الهيئـاتوجـود صـعوبة فحماية التراث الثقافي، ما يؤدي إلى تداخل إلاختصاص في ذلك، أض  إليه 

في مجال للخبرة وإلاختصاص  ةهذه ألاخير  وكذا إفتقار ، (1042)حماد غضباني،  والزماعـات املحليـةالحاميـة للتـراث 

كذلك، السبب الاخر الذي يحد من فعالية  .تتغاع ى عن هذا املجال وتتركه للهيات املتخصصة هاالتراث الثقافي ممايجعل

نجــد أن عمليــة (، حيث 04، ص 1049)دوبالي،  في مجال التراث الثقافي، مشكل نقص املوارد املالية الزماعات املحلية

تثمــين التــراث الثقــافي مــن طــرف الزماعــات املحليــة تعــاني مــن الـنقص املـادي وعزـز بعـض البلـديات فـي تخصـيص 

التالي فإن وب وإلاندثار،ايـة بعـض املواقـع ألاثريـة التي هي مهددة بالزوال لحمإلنجامز نشاطات تراثية ثقافية، أو ميزانيـة 

 نقص املوارد املالية صار عامل معرقل للعديد من النشاطات على املستوى املحلي بما فيها حماية وترقية التراث الثقافي 
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 خاتمة: 

 منبإدراجه ضالدستور  تكريسه في الدستور خـلل  نجد أن املشرع الززارري أعطى إهتمام كبير للتـراث الثقـافي مـن

ها البرملان التي تنص علـى حمايـة التـراث الثقـافي والتـاريخي، والحافظـة عليـه، وكـذلك أعطـى في املجاالت التي يشرع

السـلطة ا همن خلل قانوني البلدية والوالية، إختصاصات وصلحيات في مجال التراث الثقافي، ومنحللزماعـات املحليـة 

ترقوية وإلاجراءات الحـافظ عليـه مـن خـلل التـدابير الوقاريـة الالتـراث و بتكفـل ال من أجلتنظيمـات والقـرارات إصدار فـي 

  التي تتخذهاوالتثمينية 

فيذ تنخلل خاصة أدوات الضبط إلاداري و حيث تملك الزماعات املحلية سلطات في مجال حماية التراث الثقافي من 

القوانين والتنظيمات الخاصة بحماية التراث الثقافي على املستوى املحلي، وكذا من خلل صلحيات الزماعات املحلية 

في إطار ترقية إلاستثمار املحلي والاجنبي في مجال تشزيع التراث والسياحة الثقافية من خلل مختل  الاليات القانونية 

 املمنوحة لها في هذا إلاطار 

فة كثر معر رب للمجتمع املحلي وأن تؤديه في هذا الصدد باعتبارها الاقأوإن كان للزماعات املحلي دور فعال يمكن 

بالطابع املحلي الثقافي وألاثري للمنطقةإال أن دورها يظل محدودا وذلك نظرا لعدة عوامل منها كثرة إختصاصات 

اصات هيأت أخرى، إظافة على النقص الكبير الذي تعاني الزماعات املحلية وتشعبها، تداخل إختصاصاتها مع اختص

منه هذه ألاخيرة في مجال الخبرة وغياب املختصين وندرة املوارد املالية للزماعات املحلية التي تحول دون غتمام هذه 

 الاخيرة إلختصاصاتها ودورها املنشودة 

  :وإلاقترحاتاستنتاجات 

ي مجال حماية التراث الثقافي، توصلنا إلى إثبات الفرضيتين املطروحتين بعد دراسة إختصاصات الزماعات املحاية ف

في هذه الدراسة، حيث تتمتع الوالية والبلدية في النظام القانوني للزماعات املحلية بمجموعة إختصاصات وصلحيات 

تمام ، وال تمكنها من إفي مجال حماية التراث الثقافي، غير أن هذه إلاختصاصات والصلحيات مامزالت ضعيفة الفعالية

 الدور املنشود منها في مجال حماية التراث الثقافي وترقيته على املستوى إلاقليمي 

على ضوء إلاستنتاجات املقدمة يمكن أن نقتـرح مجموعـة مـن إلاقتراحـات التـي نرها هامة لتأكيد وتدعيم املوضوع وهي 

 :كاألتي

 اعات املحلية من بلدية ووالية في مجال حماية التراث الثقافي ضرور تحديد وبدقة إختصاصات وصلحيات الزم

 لضمان عدم تداخل إلاختصاصات والقضاء على مشكل التهرب من املسؤوليات 

  رصد إعتمادات مالية تخصص لحماية التراث الثقافي بالنسبة للزماعات املحلية التي تعاني عززا ماليا، مع

ار ان التراث الثقافي من أهم املجاالت التي تستدعي تدخل عاجل ضمان مراقبة تخصيص إلاعتمادات، باعتب

 لحمايتها من إلاندثار والضياع 
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  ضرورة تعيين املواقع ألاثرية والتراث الثقافي بصفة عامة على مستوى كل منطقة، من أجل وضع بنك معطيات

 ادي وغير املادي وإحصاريات دقيقة حول ما تحومزه الزماعات املحلية من تراث ثقافي بنوعيه امل

 على مستوى الزماعاتحمايــة التــراث الثقــافي وطنية باتجاه الزماعات املحلية من أجل ســتراتيجية تسطير إ 

املحلية، على أن ترفق ببرامج سنوية ومتعددة السنوات، مع وضع أهداف ومؤشرات للقياس في إطار تسيير 

 .حماية التراث الثقافي وترقيته على املستوى املحلي النجاعة، من أجل ضمان تتبع مستمر ودارم بمجال

 املراجـــع: قائمة 

(، دور الزماعات املحلية في حماية التراث الثقافي، مذكرة ماستر في القانون، جامعة محمد 1042حرمزلي يخل ، ) (4

 خيضر بسكرة، الززارر 

(، التراث الثقافي والسياحي العلقة والحماية، داررة البحوث والدراسات القانونية 1011حسن حميدة، ) (1

  100- 212(، ص ص04) 02والسياسية، 

(، الحماية القانونية للثار على ضوء التشريعات الوطنية وإلاتفاقيات الدولية، أطروحة 1048حمادو فاطيمة، ) (2

 للي اليابس سيدي بلعباس، الززارر دكتوراه في القانون، جامعة جي

 (، قطاع التراث بين انتفاخ الهياكل وضع  التشريعات،1042حمادي غضباني، ) (1

https://nawaat.org/2016/10/23/ 

(، إشكالية ضع  املوارد املالية للبلديات، مجلة دراسات حول 1049دوبابي نضية، براهمي بوطالب، ) (5

  452-418(، ص ص 01، )01املؤسسات والتنمية، 

دراسة تحليلية على ضوء القانون -(، اليات الحفاظ على التراث الثقافي في الززارر1010ذهيبة محمودي، ) (2
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ره بالحداثةالبيت القروي اللبناني ال
ّ
 تراثي وتأث

The traditional Lebanese village house and its influence on modernity 

 لبنان /  الجامعة اللبنانية/ د. منى مارتينوس

Dr. mouna Martinos/ Lebanese University /lebanon 

 

 ملخص الدراسة

 لبناها هدفت الدراسة إلى الكش  عن ارتباط التراث املعنوي بالثراث 
ً
، وإلى اختلف نظرة املجتمعات للتراث طبقا

ً
 وبنيوّيا

ً
املادي وظيفّيا

ان ك املعرفية  ولتحقيق هدف الّدراسة تّم البحث في بناء البيت التقليدي التراثي في القرى اللبنانية، وعلقته بنمط إلانتاج الزراعي الذي

 قبل دخول الحداثة مع الانتداب إلى لبنان 
ً
اعتماد تفسير الظاهرات، من خلل تطورها عبر مراحلها التاريخية من جهة، ومن وتّم  ساردا

، بمعالزة أنتروبولوجّية الفرنس ي خلل علقة أجزائها بعضها ببعض من جهة ثانية
ً
، ومن خلل الوظيفة التي تؤّديها هذه ألاجزاء أيضا

 نمط إنتاج فن معماري، بفظهر أن موضوع البيت التقليدي ليس موضوع أمور هندسية و  معرفّية 
ً
 يعمل بدوره علىقدر ما يخدم وظيفّيا

م في تحديد الع
ّ
 لقات بين ألافراد  وهذه البنية توليد بنية كامنة مجّردة، من السلوك املجتمعي تتحك

ً
 بناريا

ً
غير نمط إلانتاج مع ت أظهرت تغيرا

دية، بينما غيرها يعاود إنتاج قديمها بطريقة عصرية، مقابل نشوء قيم ، إذ تنهار معايير وقيم ثقافية تقليبطيءولكن هذا التغير الزراعي، 

ر هذه البنى في التكوين الواعي واللواعي للفرد والزماعة، إذ
ّ
الاجتماعية  تتغلغل املمارسات جديدة  ويعود سبب هذا البطء في التغيير إلى تجذ

عرف من خللها، هذه السمة التي وصفها "بورديو" إلى الهوية التي تمّيز التشكل الثقافي الفردي والزماعي، لتصب الهابيتوس بح مّيزة له، وي 

د في موضع معّين في البناء الاجتماعي، ومن ثم تتحول لتعم ولتبرمز من خلل أسلوب العيش ومن خلل موروث يميز فرًدا أو  والتي
ّ
تتول

 بعد جيل 
ً

 جماعة اجتماعية جيل

ي، الحداثة ،العارلة النواة، املمتدةالعارلة  :الكلمات املفتاحّية
ّ
 مجتمع محل

Abstract: 

The study aimed to reveal the link between the intangible heritage and the material heritage functionally and structurally, and 

to reveal the different views of societies on heritage according to their knowledge structures. In order to achieve the goal of 

the study, the study was conducted on building the traditional heritage house in the Lebanese villages, and its relationship to 

the pattern of agricultural production that prevailed before the advent of modernity with the French mandate in Lebanon. 

The explanation for the phenomena was adopted through its development through its historical stages on the one hand, and 

through the relationship of its parts to each other on the other hand, and through the function that these parts perform as 

well, through an anthropological and cognitive treatment. It appeared that the subject of the traditional house is not the 

subject of engineering and architectural matters, as much as it functionally serves a production pattern that in turn generates 

an abstract latent structure of societal behavior that controls the determination of relationships between individuals. This 

structure showed a structural change with the change in the pattern of agricultural production, but this change is slow, while 

traditional cultural norms and values collapse, others reproduce the old ones in a modern way, in exchange for the emergence 

of new values. The reason for this slow change is due to the rooting of these structures in the conscious and unconscious 

formation of the individual and the group, as social practices penetrate into the identity that characterizes the individual and 

collective cultural formation, to become a feature of it, and through it is known, this feature described by Pierre Bourdieu as 

the Habitus , which is generated in a specific position in the social structure, and then transforms to pervade and emerge 
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through the way of life and through the inheritance that distinguishes an individual or a social group from generation to 

generation. 

KeyWords : The extended family, the nuclear family, modernity, the local community 

 

 :مقدمة

 ينتقل من جيل  إلى جيل 
ً
، ترك إرثا

ً
، فمن ترك تراثا

 
ث ر 

 
 كلمة التراث في اللغة العربية تعني إلاراث وجذرها الفعل الثلثي ت

عن ألاسلف" من آثار علمّية وفّنية وأدبّية، سواء كانت مادّية كالكتب  ألاخلقأما مصطلح التراث فهو كل ما "يرثه 

)معتوق، إنصاف التراث ولاثار وغيرها، أم معنوية كاآلراء وألانماط والعادات الحضارية املنتقلة من جيل إلى جيل 

  (48، صفحة 1010العربي، 

ن املادي وغير امللموس، فامللموس كاملواقع ألاثرية واملباني والقطع ألاثرّية والرسومات وتتنوع هذه املوروثات بي

واملطبوعات والفسيفساء واملنحوتات، كما تشمل الوثارق والصور والكتب واملخطوطات وألادوات سواء كانت فردية أو 

والتقاليد واملوسيقى والرقص وألافكار، جماعية  أّما املوروثات غير امللموسة وهي مجموعة من املعتقدات والطقوس 

كما تشمل املعرفة والتقاليد والتاريخ الشفهي واملمارسات الاجتماعية والحرف اليدوية وألاساطير والسرديات وألامثال 

 الشعبية والحزامزير   

، فهو يتناول جانب من التراث 
ً
 عربيا

ً
ل  اّما هذا البحث الذي يطال املجتمع اللبناني كونه مجتمعا

ّ
املادي الذي يتمث

بالبيت القروي اللبناني والتحّوالت التي طرأت عليه مع مرور الزمن، وهذا املوضوع يفّسر الكثير من وجوه التراث غير 

املادي، "ألن ما تنطق به بيوتنا، القديمة منها والحديثة، قّصة تتعّدى أمور الهندسة والفن املعماري، هي قّصة حياة 

، وهذا ما سيتوضح في متن (89، صفحة 1040)معتوق، سوسيولوجيا التراث،  نا الاجتماعّية"الذين سبقونا وحيات

البحث من خلل معالزة املوضوع عن طريق املنهج البنيوي واملنهج الوظيفي، إذ ستظهر بنية املجتمع القروي ووظيفة 

 مع مقارنة بين املاع ي والحاضر  البيت الذي يخدم هذه البنية، 

تي تقوم عليها ثقافة مجتمع بوصفها  هذه الدراسة استوجبت استعمال
ّ
ذي ينظر إلى البنى الاجتماعّية ال

ّ
املنهج البنيوي ال

ر به الفرد  
ّ
حّدد ما يفك

 
مستقلة عن معرفة ألافراد وعن أفعالهم، باعتبار أن طريقة تفكير ألافراد لها بنية كامنة، ت

والبنيوّية هي منهج بحث يقوم على دراسة العلقات املتبادلة بين العناصر ألاساسّية املكونة لبنى يمكن أن تكون مجّردة 

(، "كلود ليفي Saussure de Ferdinandأو محسوسة  ومن أبرمز من عمل ضمن إطارها "فريديناند دي سوسير" )

 (، وغيرهم  le DurkheimÉmi(، "إميل دوركايم" ) Strauss-Claude Léviستروس")

ل رواد املدرسة الوظيفية البنية الاجتماعية، بناءً 
ّ
على ارتباط أجزاء  أّما بالنسبة للسياق الوظيفي، الذي من خلله، حل

ا بعضها ببعض، وقد مّيز "مونتسكيو" ) ( بين طبيعة املجتمع، أي بناره الاجتماعي، وبين مبدأ Montesquieuاملجتمع وظيفيًّ

  في البناء الاجتماعي  ومن ثم، كان لكّل  من "أوغيست كونت" املجتمع 
ّ
ل مجموعة القيم التي تتفاعل وتتوظ

ّ
الذي يمث

(Comte Auguste   ) 
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( نظرياتهم حول Brown-Radcliffe( و"رادكلي  براون" )Malinovski( و"مالينوفسكي" )Spencer Herbertو"هربرت سبنسر" ) 

ين وعلقة الززء بالكل      النسق والتوامزن الاجتماعيَّ

وعليه، سوف أعتمد في بحثي هذا على تفسير الظاهرات، من خلل تطورها وعبر مراحلها التاريخية من جهة، ومن خلل 

، بمعالزة علقة أجزائها وعناصرها بعضها ببعض من جهة ثانية، ومن خلل الوظيفة التي تؤّديها هذه 
ً
ألاجزاء أيضا

 أنتروبولوجّية 

الاقتصادّية في إطار مجتمع  -فأهمية هذا البحث هي إلاضاءة على بعض جوانب التراث املتمثلة بالحياة الاجتماعية 

 سنعمل على استجلء عناصره 
ً
فا

ّ
 مكث

ً
 معرفّيا

ً
لبناني ينقسم إلى مجتمعات محلية، وتقّدم النماذج املعمارية فيه نظاما

ّية  بتعبير "مارسل  -اءة انتروبولوجّية بقر 
ّ
معرفّية، نستشّفها من خلل بعض تعبيراته املادّية بما يجعل الّسكن ظاهرة كل

 ( تتمامزج فيها الابعاد وتتقاطع الّدالالت في نوع من التزاوج الديناميكي تكش  عنه سيرورة الرمز  Marcel Mauss موس" )

اد والاجتماع والرمومز  وكل هذه املقومات تتداخل وتتشابك لوجود البيت، فإن العادات وإذا كان املناخ والتاريخ والاقتص

والتقاليد وعلقات القرابة والعصبّية والعلقات بين الفئات والطوار  والطبقات وآليات املصاهرة والنسب تلقي الضوء 

: ما السكني  ومن هذه الزاوية نطرح تساؤل البحثعلى اللعبة املعّقدة للمعايير واملتطلبات التي تتداخل في إنتاج الحّيز 

 هي علقة التراث املادي ببنية التراث املعنوي؟

 تحديد مفاهيم الدراسة:

  :وفي كثير من ألاحيان، العارلة املمتدة  
ً
، وعادة ما يقودهم ألاكبر سنا

ً
تتكون ألاسرة من عدة أجيال يعيشون معا

 بالقرب من بعض أو في منزل  واحدتتكون هذه ألاسرة من ألاجداد وأبنائهم 
ً
  . وأسر أبنائهم الذين يعيشون جميعا

  :ألاسرة النواة أو ألاسرة النووية يشير املصطلح إلى ألاسرة املكونة من أبوين وأطفالهماالعارلة النواة. 

 :لى وصل إالحداثة هي موق  عقلي تجاه مسألة املعرفة وإمزاء املناهج التي يستخدمها العقل في الت الحداثة

فقد كانت بدايات هذا املنهج التجديدي مع أواخر القرن التاسع عشر، إلى منتص  القرن العشرين، معرفة ملموسة  

 على خطى التقدم الصناعي والاجتماعي والفلسفي الذي شهدته القارة ألاوروبية والعالم، السيما بعد الحرب 
ً
سيرا

  العاملية ألاولى 

 :ي
ّ
يشير مفهوم املجتمع املحلي، بشكل عام، إلى مجموعة من الناس يقيمون في منطقة جغرافية  مجتمع محل

ونون فيما بينهم 
ّ
 في ألانشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويك

ً
محددة يشعرون باالنتماء إليها، ويشتركون معا

 وحدة اجتماعية تسودها قيم عامة 

 :بالحداثة وتأثرهبيت الفالح اللبناني وتطّوره 

رها الطبيعة من الطين  ِ
ّ
خدمت لهذه الغاية مختل  املواد التي توف رمز بناء البيوت عبر التاريخ بشكل عام، واست 

 
لت ط تبدَّ

رها الصناعات الحديثة مثل الفوالذ والزجاج  وتدخلت في ذلك مؤثرات  ِ
ّ
إلى الحزارة والنسيج وألاخشاب، وتلك التي توف

 املادية والاحتياجات الشخصية أو ألاسرية  حاسمة كثيرة مثل القدرات 
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 لحضارات  وكذلك الحال بالنسبة للبيوت
ً
اللبنانية التي ترتبط بالواقع الاجتماعي والزغرافي والتاريخي، فلبنان كان ممّرا

عديدة تركت بصماتها فيه وفي عمارته، من الفينيقيين فالرومان والبيزنطيين والصليبين واملماليك والعثمانيين 

 وتعّبر عن شخصية هذا والفرنسيين  بحيث أصبحت هذه العمارة متعّددة الحضارات اليوم تعكس ذاكر 
ً
ة وتاريخا

عب 
ّ

 الش

يغلب الطابع الريفي على لبنان حتى املدن كانت أشبه بالقرى قبل أن تمتّد إليها يد الحداثة، ويعتبر أنيس فريحة أن 

لبنان مجموعة من القرى، فبيروت القديمة كانت "داخل السور" أما ضواحي بيروت مثل ألاشرفية واملصيطبة ورأس 

والري    (8، صفحة 51)فريحة أ ،  كانت مزارع تعيش على )شيل القّز( والزراعة كسارر القرى اللبنانية بيروت فقد

 من سلسلة جبال غربية فسهل البقاع الوسطي ثّم 
ً
مال إلى الزنوب، ولبنان يتكون جيولوجيا

ّ
اللبناني يمتّد من الش

ة  فللمناخ والزيولوجيا ألاثر ألاكبرفي العمارة اللبنانية، فهناك مناخ شبه معتدل ملّدة ستة سلسلة جبال لبنان الشرقي

 أن الداخل أي سهل البقاع فيه مناخ قاري حار وجاف   
ً
أشهر إلى جانب مناخ بارد في القسم لاخر من السنة علما

 أنهابوتنتشر القرى 
ّ

قاع  متبعثرة في الهضبة الزنوبية، وكذلك في الب كثافة عالية على السفوح الغربية من الزبال، إال

، يرتبط تومزع القرى بوجود الينابيع  كما أن املناطق العالية في الززء الشمالي من جبال 
ً
ففي هذا السهل ألاكثر جفافا

 فلبنان بلد يقع على لبنان، وجبال لبنان الشرقية، خالية من السكان  وهذه البنية العمرانية موروثة منذ القديم 

الشاطئ الشرقي لحوض البحر ألابيض املتوسط وفي املنطقة املعتدلة الشمالية أي أن له خلل مراحل الّسنة أربعة 

 تغّير فصول  فالبيت اللبناني 
ً
 باملناخ وطبيعة املنطقة مع وجود عناصر مشتركة  إذا

ً
را

ّ
 من منطقة إلى منطقة متأث

 شكال البيت اللبناني:أ -أ

ها قرى تاريخية عريقة، مسكونة، يزخر نسيجها الاجتماعي بالخصوصيات،  قرانا
ّ
اللبنانية من الشمال إلى الزنوب، كل

مما يستبعد الكلم عن عمارة واحدة لكل ألامكنة، وما نعرفه عن القرية اللبنانية ال يعود إلى أكثر من بضع مئات من 

ة ن، ولكن ما تبقى لدينا من تاريخ القرى ينحصر في أسمائها لارميالسنين والتي تعتبر حقبة بسيطة مقارنة بتاريخ لبنا

والسريانية وبعضها فينيقي، مما يدل داللة واضحة أن الذين استوطنوا القرى اللبنانية كانوا ساميين من العارلة 

  وبهذا تكون البيوت القروية اللبنانية متشابهة إلى حّد كبير، ولكنها على ألاغلب (29، صفحة 51)فريحة أ ،  لارامية

مناطقية تحدارية وتختل  بحسب الزغرافيا والتاريخ  وقد تنقل إلانسان تاريخيا بين املغاور والكهوف إلى أن عرف 

، والاستقرار استدعى بناء البيوت التي بد
ً
أت بسيطة وتطورت مع الزمن  والبيت الّزراعة، فالزراعة استدعت استقرارا

الدراسة التي أعدتها املعمارية اللبنانية سمر مكي حيدر، ألاستاذة في معهد الفنون اللبناني ظهر مع الفنيقيين وفي 

 يالزميلة في الزامعة اللبنانية، ابرمزت املراحل التي مر بها البيت اللبناني، فأشارت أوال إلى البيت الكنعاني الفينيقي الذ

 مر بعّدة مراحل، منذ ما قبل ألال  الثالث قبل امليلد:

  ،لللتواء 
ً
، قليلة الارتفاع منعا

ً
مستطيل قليل العرض، حوارطه داعمة ومبنية من حزارة جمعت عشواريا

 .يرتكز عليها سق  مؤل  من شرارح صخرية كبيرة

 املكّعب وهو مؤل  من غرفة واحدة البيت  
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  أعمدة خشبية أو حزرّية أو عمود واحد مستطيل وسقفه مرفوع على 

  مستطيل وسقفه محمول على أعمدة متكون من قبوة أو قبوات متقاطعة إما نص  إسطوانية أو مدببة 

  مستطيل وسقفه من جذوع ألاشزار بشكل جسور ومحمول على مجموعة من القناطر أو البواكي 

 ى بالقرميد املا
ّ
 رسيلي مستطيل وسقفه بشكل جمالونات خشبية ومغط

  املنزل الدار وهو بشكل مستطيل وسطه الّدار وحول الّدار الغرف واملطبخ 

  مستطيل يبدأ بالليوان وينتقل إلى الّدار والغرف حوله 

  حداد، و  (11، صفحة 1044)منيمنة،  مستطيل وبوسطه صحن الّدار الّسماوي ويسّمى املسقط والخان(

 (401، صفحة 1040)معتوق، سوسيولوجيا التراث، و  (1009

  إعلن نشوء دولة لبنان الكبير ابتدأ التحول الكبير في عند و  4810في بداية عهد إلانتداب الفرنس ي في عام

 الكولونيالية و العمارة في لبنان، وانتشرت العمارة 
ً
 رويدا

ً
ساد أسلوب الشقة مكان البيوت التقليدية، ابتدأ هذا رويدا

 بشكل عام مع مرحلة الاستقلل ومن ثّم انتشر في كافة املناطق اللبنانية  
ً
 النمط في بيروت مع الانتداب وصار معتمدا

ور مرفأ بيروت وأصبح هناك حاجة ويعود انتشار العمارة الحديثة إلى عدة أسباب، أهّمها إقتصادي إذ امزداد د

الستقطاب أيدي عاملة من مختل  املناطق اللبنانية، وتأمين السكن لهذه العناصر من الشباب الذين أصبح لديهم 

ل في استعمال ماّدة حديثة في البنيان وهي الباطون 
ّ
عارلت فيما بعد  ثاني هذه ألاسباب هو إنشائي معماري تمث

ح الذي كان مستور 
ّ
 ثّم املسل

ً
 في تشييد ألابنية ذات الطبقات أدا

ً
 حاسما

ً
، ولعبت هذه املاّدة دورا

ً
ّيا

ّ
صبح يصنع محل

املتعّددة  ثالثها إستهلكي إذ كرست الشقة إستقلل العارلة النواتية عن العارلة املمتّدة بإجراء يبدو للوهلة ألاولى 

 لعملية الاستهلك ول
ً
 ولكنه يعكس تنشيطا

ً
 أو هندسيا

ً
 لحركة التجارية شكليا

 :مل املؤثرة في بناء البيت القرويالعوا -ب

التدقيق والنبش في فن العمارة يسمح باكتشاف جانب كبير من الهوية والتاريخ والثقافة لدى مجتمعنا اللبناني، فالبيوت 

تلفت نظر  في القرى  هي تفسير لحياة إلانسان اليومية ألنه يبنيها بما يتناسب مع يومياته  وامللحظ أن ألاحياء ألاقدم

من بعض التفاصيل املوجودة في هذه ية ألاحياء، ويسمح له ان يستنتج املراقب من حيث اختلفها إلى حد ما عن بق

نيتها الاجتماعية والاقتصادية، وما تبّقى منها، والعوامل املؤثرة في بنائها كالبيئة  ألاحياء العمر الزمنّي وما كانت عليه ب 

 ة والاجتماعية  والعوامل الطبيعي

 البيئة والعوامل الطبيعية: 

تعبر البيوت عن بيئتها وعن مناطقها بكافة معطياتها، خاصة وأن املناخ مختل  ما بين الساحل الرطب، والزبل املثلج 

ين، في املناطق الداخلية والسهلية كسهل البقاع في حين تالبارد، والداخل القاّري البارد والحار  
ّ
يب غتنتشر بيوت الط

ل الحزر املادة ألاساسية للعمارة  تبنى الزدران من اللبن 
ّ
قمح )طين + دريس الشعير والفي املناطق الزبلّية حيث يشك

  التراب بالتبن املجبول باملاء والتراب، ثمللتقوية ومجففة بالشمس( 
ّ
غل يدهن  الناتج عن قوالب مربعة من تراب ثم ي 

جمع أصحاب هذه  بالطين ألابيض  أّما السق  فهو مصنوع ن جذوع ألاشزار التي تليها ألاغصان ثّم ألاوراق فالتراب، وي 
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تاء تعلقة بالحرارة، فهو يحافظ على الدفء في الشالبيوت  على أّن البيت الطيني أفضل من بيت الباطون إليجابياته امل

،  وكما يطلى الحارط 
ً
وعلى البرودة في الصي ، ويعود ذلك لسماكة الحارط في البيوت الطينية، إذ تقارب املتر تقريبا

في وبالطين من الخارج والداخل، لذلك ال تخترقه أشعة الشمس بسهولة وبالتالي يكون أكثر برودة من بيوت الباطون، 

 من بيوت الباطون الحديثة 
ً
 الشتاء يحتفظ الطين بالحرارة لفترات طويلة لذلك يكون البيت الطيني أكثر دفئا

 للمناطق فقد استعمل الحزر املؤمن فيها وألاخشاب من ألاشزار املوجودة  ففي الزنوب استعمل الحزر الزيري  
ً
وتبعا

 استعمل الح
ً
 استعمل الطوب املجبول مع دريس القا  ي والطري املسّمى كّدان  وجبل

ً
زر الّصخري القا  ي، وبقاعا

ين ووضعت من الّنحيت ألابيض املذّوب بشكل 
ّ
القمح والشعير وسمي اللبن،  ثّم قاموا بتلبيس أو توريق ألابنية بالط

رقية في جبال البقاع، أّما الطين فكان من الرمل والكلس وفي بع
ّ

ناطق ض امل"طرش" وكان يؤتى به من الّسلسلة الش

يضاف إليه السكر وورق الشزر املطحون، في املناطق الساحلية تّم استخدام الحزر الّرملي بشكل عام، والّصخري 

وبالنسبة لزذوع ألاشزار فقد استعملوا ألارمز واللزاب والتوت ين أبيض وأصفر وأسود )بامزلت(   والكلس ي للزينة ما ب

 ة، فهذا التنوع فرضته البيئة والطبيعة بحسب املتوفر في البيئة املحيط والزنزلخت

أما بالنسبة للقرميد فقد استعمل في الّساحل واستجلب من مارسيليا، وسق  ألابنية ولم ينجح املعماري بتفادي النش 

 لتصري  الهواء الساخن ورفعت ألاسق  
ً
والرطوبة  وقد وضعت في الساحل القمريات في أعلى الحوارط التي تفتح صيفا

 عن مستخدمي ألابنية س
ً
 أو غير ذلك  أما ألاسطح الزبلية فكانت إما بشكل لزعل الهواء الساخن بعيدا

ً
واء كانت بيوتا

  (14، صفحة 1044)منيمنة، قباب أو قبوات متقاطعة ومغطاة بالتراب املدحول أو املحدول 

 الاقتصاديةالعوامل الاجتماعية و: 

 يأوي إليه 
ً
ويؤسس فيه عارلة، لذلك يسعى بكّل ما أوتي من قوة الى امتلك بيت، حتى يهتّم اللبناني بأن يكون له بيتا

لو اضطر إلى بيع قطعة أرض أو الهزرة لبضع سنوات لتأمين مسكن له ولعارلته، فالبيت "أول مقتنى وآخر مبيع" بحسب 

بنانيين لسنين وسنين ثّم يعودون، وأّول ما يقومون 
ّ
اء بيت لهم به بعد عودتهم، هو بن املثل اللبناني  ويهاجر الكثير من الل

ه مظهر من مظاهر قّوته، وإذا تعّرض 
ّ
في ضيعتهم، ألّن "البيت عّز" أو "البيت رفع رأس"  ومن العيب أن يبيعه صاحبه ألن

نظر إليه نظرة استخفاف،   ويسكن باإليجار، ي 
ً
لحالة ماّدية سيئة يقولون "مسكين انخرب بيته"  ومن لم يمتلك بيتا

ضرب ف  يه املثل املعروف: "مسكين فلن مثل البزاقة بيته على ظهره" وي 

وعندما يبدأ الفرد ببناء بيته يدعو له املحّبون ببقاء هذا البيت وامزدهاره: "هللا يوسع ديارك" وأيًضا "انشاهلل بتوّرتو لولد 

 الولد" إشارة الى أهّمية الحفاظ على ملكّية البيت وتوريثه وبقاره ضمن العارلة الواحدة  

حافظ القروي اللبناني على كرامته وعّزة نفسه من خلل  في الاغاني الشعبية فتغّني فيرومز  ي 
ً
بيته  ويظهر هذا الامر جليا

يها إللنا الدار والفيها، فيها الكرامة نسقيها، وداير من دار نحميها"  يفتخر القروي بالدار العالية 
ّ
مثل: "عالعالي الدار عل

، انية ألاصيلة التي بها يفتخر ويجاهروبالعلية، ألنها تحمل صفات الرفعة والكرامة، وحماية الدار هي من العادات اللبن

ْدعي ملن يحّب بعمار داره، وملن يبغض بخراب بيته    وي 
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 ال يتجزأ من هويته، وحيث كانت  
ً
ل الحّي جزءا

ّ
شك  بحّي  سكنّي، حيث ي 

ٌ
 في املجتمع املحلّي كياٌن عارليٌّ مرتبط

ً
والبيت أصل

 من العارلة املمتدة هي النمط القرابي السارد في املجتم
ً
ع املحلي والذي يسير بالنظام ألابوي، الذي تسود فيه أنماطا

لي الذي يقوم على صلة الدم والقربى إذ تضم كل عارلة ممتدة كل املتحدرين من  السلوك والقيم تمتّد إلى النظام القب 

 جد ذكر واحد وينصهرون في وحدة واحدة ويحمل جميع أفرادها إسم الزّد ألاّول لألسرة 

 بأسلوب إلانتاج الاقتصادي السارد والعلقات الاجتماعية التي وفي الار 
ً
 وثيقا

ً
 كانت ترتبط بنية العارلة ارتباطا

ً
ياف عموما

تشكل الارض والزراعة ركيزتها ألاولى وألاساسية، وتعكس بشكل واضح بنية النظام القرابي الذي يقوم على التضامن 

وألاعباء والصراعات مع العوارل الاخرى ومع الحكومات وغيرها  ولذلك والتماسك والتعصب العارلي في مواجهة املشاكل 

تحتاج العارلة تكثير النسل لرفد ألارض بأيدي عاملة ذكورية كثيرة والزواج املبكر ومن داخل العارلة )ابن العم وابنة العم( 

دة حتى وقت قصير تشكل وحدة وكذلك تعدد الزوجات التي تفرضها وحدة العمل في ألارض  وهكذا بقيت العارلة املمت

سكن    وبالطبع فإنإجتماعية إنتاجية بفعل استمرار الظروف والشروط البنيوية لتطورها حتى نهاية القرن التاسع عشر

سّهل دخول ساكن الزوار في شبكة تبادل الخدمات التي تقوم عادة بين الاهل   قّوي ألالفة وي   إلى جنب ي 
ً
ألاقارب جنبا

ا بالزماعة يزيد من ضرورة التعاون بين الزيران في تجهيز آلة الحراثة وما إلى هنالك خاصة أن الزراعة
ً
 تفرض ارتباط

ها بشكل أو بآخر، بواسطة "العونة"   وكذلك (11، صفحة 4810)روبير، 
ّ
كان إنشاء السكن حدثا تشارك فيه الزماعة كل

 لبرومز التضامنات داخل نطاق الزماعة  وذلك عبر إلاسهام الفعلي
ً
في إنجامز املنزل الزديد، حيث تكون هذه املناسبة مجاال

ر عدد كبير من اليد العاملة مثل حفر ألاسس و 
ّ
الواحدة ال سيما في املراحل الحاسمة من عملية البناء التي تقتض ي توف

 التسقي  

مزل فقط، فقد كان ينسحب على كل ألاعمال الزراعية، وعلى والعمل في نظام العونة لم يكن يقتصر على بناء املنا 

مواسم القطاف، وعلى حدل السطوح، وكانت رّبات البيوت يتعاونن في صنع الخبز وصناعة الكشك واملربيات وحلويات 

ي ألاوقات د فألاعياد، وال ننس ى عونة ألافراح وعونة ألاحزان، وكانت العونة تتّم مداورة وباالتفاق الزماعي، لتؤكد التعاض

 التي يحتاج أفراد املجتمع املحلي لبعضهم البعض 

 فيما بين أعضاء املجتمع 
ً
إن التقارب املكاني والتنشئة املجتمعية وصلت القربى، أمور تجعل لألفراد أوجه  شبه واضحة

 ملن يشبهونهم في سماتهم الشخصية وميولهم واهتمامات
ً
تواهم هم وعاداتهم ومسالواحد، وتجعل ألافراد عادة أكثر قبوال

ابطات تظهر عبر البنية املاّدية للمكان ومعاييرها املجّردة، فاملحتوى الوجداني لهذه الاجتماعي والاقتصادي  هذه التر 

( حول Guy Rocherالصورة املكانية يلتقي باملحتوى املعرفّي وهو تثبيت الهوية، وهذا ألامر يفّسر تحليل غي روشيه )

، 1001الفعل الاجتماعي،  -4-)روشيه، مقدمة في علم الاجتماع  لزماعة التي تعطيها خاّصّيتها املمّيزة""الوحدة النسبية ل

، إذ إن هذه الطرق الزماعية في التفكير والشعور والفعل هي مثقلة برمزية املشاركة والانتساب إلى قيم (101صفحة 

محّددة والانتماء الى جماعة معينة، يشعر كّل فرد فيها بالتضامن من خلل فهمه وإدراكه ملنظومة من التفكير والشعور، 

عّبر عنها من خلل جهامز رمزّي واسع، يساهم فيه كل  عضو من ألاعضاء  ومن خلل التنشئة الاجتماعية التي يتشّربها ي 

الفرد منذ الطفولة "يتقبل الفرد ملفاهيم وأفكار ورمومز ومعاني الزماعة التي ينتمي إليها ويعيش في وسطها، مثل ألاسرة 
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ًء من مّر الزمن تمس ي جز وألاصدقاء وألاقارب والزيرة، ويلتزم بها ويسير بموجبها في حياته اليومية  ومع التكرار وعلى

، صفحة 1042)العمر، املدخل إلى علم الاجتماع،  سلوكّيته اللإرادية، وبهذا تصبح جزًءا من شخصيته الاجتماعية"

489)   

باني بين أعضاء املجتمع إن استمرارية الروابط هي إحدى سمات البيت، وهي مفروضة من قبل هذا الرابط العص

املحلي  فمن أهم عناصر التنظيم الاجتماعي في املجتمعات املحلية القرابة والعادة والذاكرة الزماعية، فالوحدة العارلية 

وروابط الدم وعلقات الزوار والقربى والقرب الفيزيائي واملشاركة في السكن في بقعة ضيقة من ألارض والاتصال العقلي 

يه، مقدمة )روش كس كلها القانون العرفي للزماعة وتعبر عن عاداتها املحلية وتقاليدها وروحيتها املشتركةوالروحي، تع

   (92 - 90، الصفحات 1001التنظيم الاجتماعي،  -1-في علم الاجتماع العام 

 البناء الاجتماعي والوظيفي للبيت القروي اللبناني -ج

، وإذا أمعّنا الّنظر في تركيبه البنائّي ية سنلحظ بشكل عام أن هناك حّي إذا مزرنا أي قرية لبنان
ً
هو الحّي ألاقدم تاريخيا

نتج  ، سنستملستعملةي أم من ناحية املواّد اوتحليله من خلل ما تبقى من معطيات ماّدية إن من ناحية الشكل البنائ

لقرية تتجّمع ألابنية وتتلصق في وسط اففي معظم القرى اللبنانية  الكثير عن واقع القرية قبل أن تدخل إليها الحداثة 

 حول دار العبادة املوجود في ساحة البلدة عادة، وتتفّرع طرقات جانبية من جميع الزهات املحيطة بدار 
ً
وتكتظ كثيرا

 "مزواريب" )ومفردها مزاروب( تؤدي إلى ألاحياء التي تجاور الساحة العبادة وتسّمى 

وقد يكون في القرية الواحدة أكثر من ساحة واحدة، وقد يكون لكل حارة ساحة، ولذا نسمع الناس في القرى اللبنانية  

  (10، صفحة 51)فريحة أ ، يتكلمون عن الساحة الفوقانية والساحة التحتانية أو ساحة بيت فلن 

ويمكن أن نلحظ البيوت القديمة على أنها بيوت قروية، محلية، ينعكس فيها أثر تقنية املوروث املعماري البسيط،  

فهي أبنية عملية من نتاج القرويين  فاألرياف اللبنانية تتميز بقدم التعمير، فهي وحتى مطلع السبعينيات من القرن 

انت ال تزال تحتفظ بما يميزها من تقليدية، كوجود الحارات العارلية غير املتباعدة، التي تتقاطع وتنفتح في املاع ي، ك

  ساحة الضيعة

أّما بالنسبة لشكل البيت القروي اللبناني، فقد كانت البيوت مكّعبة أو مستطيلة، متشابهة في القرى الساحلية والقرى 

 من القرويين فقد كانت الزبلية مع بعض الفروقات، متواضعة 
ً
تخدم نمط حياة الفلح، باستثناء من كان مقتدرا

، فيها قناطر ومزخرفات وأقبية تشابه بيوت املدينة 
ً
 بيوتهم أكثر بزخا

  والبيت (402، صفحة 1040)معتوق، سوسيولوجيا التراث، كانت التسمية الوحيدة للمسكن هي "البيت"  في القرى  

مؤل  من غرفة واحدة، تقسم الغرفة الوحيدة التي يتأل  منها املسكن إلى مساحات عملية بواسطة قطعة أثاث 

زارع يتزوج كانت العارلة تقطع له، 1بسيطة مثل اليوك
 
، أو ستارر أو حاجز من الخشب، وعندما كان أحد أبناء امل

                                                           
 التي توضع فيها فرشات النوم واألغطية اليوك لفظة تركية ومعناها الخزانة 1
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 به وبعارلته الزديدة خلل فترة النوم، وكان من غير املعقول أن يتناولوا الطعام على 
ً
 خاصا

ً
بالقماش املسدول مكانا

 انفراد، ألن من عادة القرويين أن ينفصلوا عند النوم ولكنهم يجتمعون عند تناول الطعام  

 
ً
ه مفتوح على بعضه، وكأنه غرفة واحدة، حتى الإذا

ّ
حيوانات في وضعية اندماج بالنسبة الهل البيت، البيت الريفي كل

 كانت تعيش املاشية تحت سق  واحد مع اصحابها، إذ أن الوضعية تسمح ألهل البيت 
ً
ففي املجتمع الزراعي سابقا

 باالطمئنان عنها، كي  ال وهي ثروتهم، إن غابت يغيب عنهم مصدر معيشتهم 

كل مصطبة منها وظيفة، منها للعمل ومنها للنوم ومنها تابعة للمطبخ، وكان القروي يبني مصطبة أمام بيته أو أكثر، ول

فاملصطبة التي أمام باب البيت وظيفتها متابعة ألاعمال الزراعية مثل تحويل منتجاتهم الزراعية إلى منتجات استهلكية، 

دات وكانت سي تشميس الحبوب، وكذلك صنع سلل القصب برغل والكشك وجدل البصل والثوم و كصنع املربى وال

 ما كان رب البيت يزرع عريشة لتظلل 
ً
البيوت يسيجن املصاطب بالحبق والقرنفل والفّل والعطر واملنتور، وغالبا

املصطبة وللستفادة من ثمارها، هذا النوع من املصاطب كان دوره كهمزة وصل بين الحقل والبيت  أما النوع الثاني 

تفرش بالحصر في النهار والفرش في الليل يستعملها القروي في أّيام الصي   من املصاطب فهي مصاطب النوم التي كانت

 املصطبة امللصقة للمطبخ فكانت للغسيل وأعمال الطبخ، لذلك كانت تقع في إحدى مزواياها موقدة 
ً
الحاّرة  وأخيرا

  ( 409و 401، صفحة 1040)معتوق، سوسيولوجيا التراث،  تشعل النار في داخلها في الفصول الباردة

 من وكان القروي يبني علّية إذا سمحت ظروفه إلاقتصادية بذلك  والعلّية 
ً
بمثابة طابق أعلى للمنزل، حيث تغطي جزءا

ا أو م فيهسطحه، ويتم الوصول إليها بواسطة درج من حزر أو خشب، وهي الستقبال الضيوف، والزلوس أمامها، والنو 

أما السطحية املوجودة خارج العلية فهي املكان الذي كانت    (48، صفحة 1042)فريحة ن ،  أمامها في فصل الصي "

تجتمع فيه العارلة في املساء للتمتع بالهواء العليل في الصي  وحتى النوم هناك أّيام هذا املوسم الحار  وغالًبا ما كانت 

 لالسطيحة تغطى بعريشة توفر لها الظل الذي يقيها من الشمس ويحميها من ندى املساء، وكانت تست
ً
تشميس عمل أيضا

 الحبوب وتجفي  الفاكهة كالتين والزبيب واملربيات    

وظيفة البيت في الري  كانت واحدة عند الزميع، تتم ألاعمال البسيطة ألاساسية داخل املنزل، إضافة للنوم، واللزوء 

 املتعدد الاستعمال يسمن الطبيعة، والتدفئة، والطبخ، وصنع املونة، كما أن هذا املسكن 
ً
يوانات إليواء الحتخدم أيضا

  (401، صفحة 1040)معتوق، سوسيولوجيا التراث، ولتخزين املؤن والحطب 

ناء "الحيط تتمّيز ببساطتها وبتراّصها، "فب، فإننا نرى بأّنها في ألاحياء القديمة أّما إذا نظرنا من مزاوية بنارية إلى هذه البيوت

عالحيط" بدافع توفير حارط ثان  يجعل بعضهم يضع جسور سقفه على الزدار املشترك  وهذا شائع، تجد له شواهد 

في كل قرية لبنانية  إضافة إلى توفير حارط، فإن سبب هذا التراص في البناء يعود إلى حرص ألاهل على أن يظل ألافراد 

  (54و 50، صفحة 51)فريحة أ ،  ان ألامن"قريبين بعضهم من بعض، للتعاون والتسلية، وبسبب فقد

، وهذا ألامر يتبّين من خلل امللحظة، أن 
ً
التقارب في البيوت، وفي كثير من ألاحيان سببه أن يكون لكل عارلة حيٌّ تقريبا

أّن البيت هو كيان عارلّي يقيم أعضاؤه في حّي سكني، يكش  عن وجود قرابة أو جماعات يتناسلون من جد واحد  و 
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اقتناه ألاجداد وشّيدوا منامزلهم فيه  وهكذا يكون البيت "بنية اجتماعية تضّم أفراد العارلة املمتدة، كلهم على أساس 

نش ئ روابط عملية )املهن نفسها أًبا عن جّد( وسياسية )ا ه ي 
ّ
ه يتمّيز بأن

ّ
لصغيرة( لعشيرة اتناسلي بطركي ذكوري  كما أن

   (80، صفحة 1041الفنيقية،  -)معتوق، سوسيولوجيا الحضارة الكنعانية  بين املنضوين تحت لواره"

أنه عندما يتّم الاحتكاك مع الزّد ( Mauric Halbwachsومن مميزات بناء العارلة املمتدة باعتبار "موريس هلبواكس" )

 في أيامهم، ويبقى هذا النمط في ذاكرته،  والزّدة
ً
م من ثقافتهم ومن عاداتهم وتقاليدهم، ما كان ساردا

ّ
فإن الفرد يتعل

  وهذا ما كان يعيد إنتاج الثقافة (Halbwachs, 1950, p. 50) ِليتجلى في طرارق تفكيره وأفعاله، وِليربط الحاضر باملاع ي

 
ً
 بعد جيل إلى أن دخلت الحداثة  جيل

ل في تراجع السكن 
ّ
لكن الري  شهد تحوالت مورفولوجية عميقة ومتباينة، هي نتيجة نمط إلانتاج املتحّول الذي تمث

 التقليدي وبرومز أنماط جديدة من السكن العصري 

 :والتغييروالتراث  لحداثةا-د

بدأ ميلد الحداثة مع الانتداب الفرنس ي خاصة بعد استلم سلطة الانتداب ألامور السياسية ومقاليد الاقتصاد في 

فة حصلت من طرف واحد في ظّل هيمنة 
ّ
لبنان بعد معاهدة سيفر التي بدلت ألامور وذلك عبر عملّيات تثاق  مكث

 سلع الغرب    سياسية واقتصادّية، حّولت مجتمعنا إلى مجتمع إستهلكي ل

 وهكذا انتقلنا من تغيير شكل بيوتنا إلى تغيير في أعرافنا بما يتناسب مع شكل الاقتصاد الزديد  

 أّما التغيرات التي حصلت للبيت جراء الحداثة فهي كاآلتي:

 ناء بالتغير في املواد املستعملة في البناء سواء في الزدران أو في السق ، حيث نلحظ أن عملية التشييد وال

مما أدى إلى برومز أنماط جديدة من السكـن  .أصبحت تعتمد على إلاسمنت وحزر الباطون املصنوع من إلاسمنت

ر على التقسيم العارلي لألحياء، من خلل ظهور 
ّ
العصري، أي نمط العمران العمودي ذو الطوابق املتعّددة، الذي أث

ولكن في نفس الوقت نحن نلحظ إخوة متزوجين يستأجرون أو يبنون طوابق  .ألاحياء الزديدة املختلطة بين العارلت

  
ً
 متعّددة فوق بعضها بما فيها شقة ألاهل للبقاء في صلة شبيهة بتلك التي كانت قارمة سابقا

  ،بتغير نمط إلانتاج الزراعي تزايدت حركة النزوح نحو املدن، مما أدى إلى تحول غالبية أفراد املجتمع الريفي

 .ن أفراد تعتمد شريحة كبيرة منهم على إلانتاج الزراعي، إلى مجتمع يعتمد غالبية أفراده على العمل املنهي والوظيفيم

وهذا أّدى إلى شيوع الفردانية، إن كان في السكن الذي كان يعتمد العارلة املمتدة وأصبح يعتمد العارلة النواتية، أو في 

دخل الفردي وأطاح بالتعاون العارلي حيث كانت العارلة تنظم أدوار أفرادها في الاقتصاد الذي أصبح يعتمد الربح وال

 الحفاظ على عادات اجتماع العارلة املمتدة في نهاية ألاسبوع وفي ألاعياد حول ألاب 
ً
العمل الزراعي  ولكننا نلحظ أيضا

  إضافة إلى ذلك فقد ارتدت عونة ألاعمال وألام الكبار، إضافة إلى أهتمام الكبار باألحفاد عند خروج ألاهل إلى العمل

الزراعية الطابع الاجتماعي، فعندما يمرض أحد أفراد العارلة ويقتض ي مرضه إجراء عملّية جراحّية في إحدى 
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املستشفيات يقوم أهل القرية أو أفراد عارلنه املمتّدة بجمع عونة له، وهي كناية عن مبلغ من املال لتغطية مصاري  

 املستشفى 

 ير نمط الحياة التقليدية الذي تمحور حول الحقل والبيت والعارلة ونظام القرابة والذي يعود إلى بنية تغ

ألاسرة التقليدية املمتدة، إلى غلبة ألاسرة النواتية، التي انخفض عدد أفرادها وتّم إعادة إنتاج عاداتها بأشكال مغايرة 

الشعارر التي تعّبر عن البنية الاجتماعية بشكل كبير، لم تخت  إنما  كشعارر املرور مثل امليلد والزوراج والوفاة، هذه

 أصبحت تتماش ى مع الحداثة 

، ولكن ال يمكن تغييره بين 
ً
وهكذا يمكننا القول أن الثقافة نص  عصرية ونص  تقليدية، والبناء الاجتماعي ليس ثابتا

ّسس املدرسة البنيوية أن "بناء املجتمع يتكون من ( مؤ Brown-Radcliffeيعتبر "رادكلي  براون" )ليلة وضحاها  إذ 

ألافراد الذين يرتبطون بعضهم ببعض، وكل واحد منهم متماسك مع لاخر عن طريق علقات اجتماعية مقّررة، ويرتبط 

كّون ذلك تاستمرار هذا البناء بعملية الحياة الاجتماعية ذاتها  بمعنى أن الحياة الاجتماعية في أّي مجتمع معّين، هي التي 

 كاستمرار مبنًى من املباني، وإنما هو 
ً
 استاتيكيا

ً
البناء، وتحافظ على كيانه  وهو يعتبر أن استمرار "البناء" ليس استمرارا

شبه استمرار البناء العضوي للزسم الحّي  فالكارن العضوي يتجّدد بناؤه باستمرار طيلة حياته،  استمرار ديناميكّي ي 

التنظيم  -1-)روشيه، مقدمة في علم الاجتماع العام  ية تتجدد باستمرار البناء الاجتماعي"وكذلك الحياة الاجتماع

   (52، صفحة 1001الاجتماعي، 

 ال يخضع للتغّير أو ال يقبل التغّير، "بل إنه يتغّير عندما يحصل 
ً
 أو ثابتا

ً
ّير في شكل تغفالبناء الاجتماعي ال يعّد جامدا

 ويستوطنون فيها، فإنه يحصل فيما بعد تحلل لعلرقهم ألاولية ومعاييرهم 
ً
البناء  فعندما يهاجر الفلحون الى املدن مثل

 )امتصاص ثقافي( هذا 
ً
الاجتماعية، ويؤسسون علقات أولية مدنية ويتبنون معايير وقواعد اجتماعية مدينية أيضا

 
ً
 نسقيا

ً
ّد تحوال ع    وحتى في حالة التحول ي 

ً
 للهيكل العام للبناء الاجتماعي أو ابتلعا

ً
ليس غير  وال يمكن اعتباره تغيرا

الهزرة الزماعية بعد الحرب التي حصلت بعد الحربين العامليتين، فإن بناء املجتمع ألاميركي لم يبتلع بناء مجتمع 

ل لبنية مجتمع الفلحين البولنديين الذين ها
ّ
جروا إلى الواليات املتحدة ألاميركية ولم يحصل بولندا، بل حصل تحل

   (419و 411، صفحة 1042)العمر، املدخل إلى علم الاجتماع،  ابتلع لبناء املجتمع البولندي"

)العمر، املدخل إلى علم الاجتماع،  الخارجية: القوى الداخلية والقوى التغيير من خلل نوعين من القوى  ويحصل

القوى الداخلية التي تحصل في التنظيم الاجتماعي أو الثقافة الاجتماعية تكون صادرة عن حاجة   (151، صفحة 1042

ي النمو السكاني  أما القوى الخارجية فتكون 
ّ
على شكل حرب خارجية مع مجتمع آخر، أو غزو  املجتمع إليها لكي تغذ

 خارجي، أو حكم استعماري على املجتمعات التقليدية  

فها، إن كانت التحّوالت سطحية أو عميقة 
ّ
فالتغيير حقيقة واقعة في كل املجتمعات على اختلف درجات تقّدمها أو تخل

فهي تحدث في ألابنية الاجتماعية، وتغّير طبيعتها، ووظارفها، "وال بّد للثقافة لكي تستمر من تحقيق إلاشباع ملن يمارسها، 

 لذلك فاإلشباع يدعمها ويساندها بينم
ً
  وهذا ما يحصل عمليا

ً
ا، ينجم عن قلة إلاشباع أن يخبو وهزها أو تختفي تماما

 ال يناسب آخر، ومن يستطيع التكي  هنا، ليس بالضرورة أن يستطيع التكي  هناك  
ً
ويترتب عليه، إن ما يناسب جيل
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 ون كذلك في مجتمع آخر  لذلكوالنموذج املثالي الذي يؤدي إلى إلاشباع الثقافي في مجتمع ما، ليس بالضرورة أن يك

"فالثقافة كلٌّ ونسيج متداخل ومتساند فليس هناك استقلل لعناصر   (411، صفحة 1002)الغني،  فالثقافة نسبية"

 كما يقول الوظيفيون، وقد 
ً
 مأو سمات ثقافية داخل املجتمع، وقد يكون هذا التداخل والتساند وظيفيا

ً
ن يكون نوعا

"تنطلق عملية إنتاج املعرفة من الكّل إلى ألاجزاء، أو من ألاجزاء إلى الكّل  ومع  التكامل البنيوي كما يقول البنيويون  إذ

تلك العملية يحضر الكل في ألاجزاء، وألاجزاء في الكل، وفعل الحضور املتبادل بين الطرفين يعكس وحدة حقيقية 

، 1009)خليل،  ينضوي فيها، يتفاعل مع الطرف لاخر من موقعه الخاص أو املستقل" بينهما؛ بمعنى أن أي طرف

   أما الززء فهو نظام معين في البناء الاجتماعي الكامل الذي يمثل الكّل (429صفحة 

( فهو "يعني الدور أو إلاسهام الذي يقوم به Bronisław Malinowskiأما بالنسبة ملفهوم الوظيفة في نظر مالينوفسكي )

 كان 
ً
كل نظام اجتماعي في حياة املجتمع ككل، ولذلك ال يمكن لنا فهم وظيفة أي نظام اجتماعي في مجتمع ما، بسيطا

، إال في ضوء علقة وظيفة )أو وظار ( هذا النظام مع وظيفة )أو وظار ( النظم ألاخرى  ولهذا ينظر 
ً
أو مركبا

كي إلى مصطلح النظام الاجتماعي )أي الززء( كمفهوم أسا  ي في تحليل الثقافة إلى عناصر جزرية تسهل معها مالينوفس

، 4892فهيم، ) الدراسة الوظيفية وفهم الطريقة التي تسير بها ألامور في املجتمع، والتي تعمل على تماسكه واستمراره"

   (420صفحة 

 قبل الحداثة، ووظار  هذا البيت كانت تخدم نمط حياة فد
ً
ور البيت التقليدي مرتبط بنمط إلانتاج الذي كان ساردا

القيام باألعمال املتممة ألعمال الحقل داخل املنزل، إضافة للنوم، واللزوء من الطبيعة، والتدفئة، الفلح من حيث 

ملؤن والحطب  وعندما تغير نمط إلانتاج من مزراعي إلى خدماتي منفتح والطبخ، وصنع املونة، وإيواء الحيوانات، وتخزين ا

 مفصولة، 
ً
على الغرب، تضاءلت وظيفة هذا البيت التقليدي وأصبحت الغرفة الواحدة ذات الوظار  املتعّددة غرفا

ي بتلش ي وظيفته دتخدم النمط الغربي الاستهلكي الذي يفرض ثقافته في شتى املجاالت، وبهذا تلش ى بناء البيت التقلي

 الاقتصادية لتظهر مكانه العمارة الحديثة التي تخدم النمط الاقتصادي الحديث 

وبنظر البنيويين، الكل ليس فقط مجموع ألاجزاء املكّونة له، ولكن الطريقة التي ترتبط بها هذه ألاجزاء مع بعضها  

ي وتعطي الحياة فالتفاعل بين ألاجزاء والعلقة فيما بينها، والوظيفة التي يؤدّ 
ّ
يها كّل جزء هي التي تحّدد الكيان الكل

الاجتماعية طابعها املمّيز الذي تتجّسد فيه وتتصارع عوامل الثبات والتغير  تتعدد أنواع العلقات املتبادلة بين أجزاء 

 ، تبادلية، تصادمية، تنافسية، سلطوية   الاجتماعية فهناك علقات تعاونيةالبنية 

 يعتمد على وجود علقة تساندية، متبادلة، ولعل أكبر عامل في تبيان هذا ألامر هو تلش ي فاستمرارية 
ً
نمط الحياة إذا

 دور البيت التقليدي لعدم وجود علقة تساندية من نمط إلانتاج الذي ألغى دور البيت التقليدي عند تحوله 

 لكّل، فلكّل بنية أجزاء ولكّل جزء دور ووظيفة في البنيةوعلقة البيت التقليدي مع املجتمع اللبناني، هي علقة الززء با

 بالتراث املعنوي، فعندما تغير نمط إلانتاج الزراعي، تغير شكل 
ً
، يرتبط وظيفيا

ً
 ماديا

ً
ل تراثا

ّ
ية، هذا الززء الذي يمث

ّ
الكل

 ة املمتّدة إلى العارلة النواالبيت باضمحلل دوره وتغيرت إلى حّد  ما علقات القربى والزوار وتحول السكن من العارلة 
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دراسة التراث توصلنا إلى استخلصات عامة تتعلق بالبنية الاجتماعية وبنظام الحياة الاجتماعية والثقافثة والسياسية، 

 للبنية الاجتماعية السابقة 
ً
وإن تمسكنا بتكرار ما سبقنا إليه السل  إن في التراث املادي أم املعنوي، فهذا يعني تكريسا

ي سبقت الحداثة  فاإلنسان الغربي املؤمن بالتغيير، يتعامل مع تراثه على نحو وظيفي نفعي، كجزء ال يتجّزأ من الت

 إلى فندق، وكنيسة قديمة إلى مكتبة عاّمة    فهذا التراث 
ً
 قديما

ً
املاع ي، إذ يحّول طاحونة قديمة إلى مطعم، وقصرا

 يحتذى به، فل يشعر الغربي بحاجة إلى تقليد املاع ي، بالنسبة للغربي جزء من الذاكرة الزماعية، ال يش
ً
ل أنموذجا

ّ
ك

ق، إنصاف )معتو  إذ يعتبر أن املعتقدات التي أفرمزت أشياء التراث املادي واملعنوي لم تعد ذات قيمة علمية بالنسبة إليه

  (42، صفحة 1010التراث العربي، 

 لبناها املعرفية )
ً
(، فالتراث في وجوهه )الديني، والفكري، والفقهي، Placeholder1وتتعامل الشعوب مع تراثها طبقا

ما هو حقيقة وجودّية في يوميات الاجتماع 
ّ
 من املاع ي في املجتمع العربي، وإن

ً
وألادبي، والقي  مي   ( ليس معطًى متحفّيا

والسياسة والثقافة وإلايمان، فاملجتمع العربي مجتمع تاريخي لكثافة الشعور فيه بالتواصل املستمر مع املاع ي، ومرّد 

 لم يتوق  هذا الشعور ليس إلى املاع ي إنما إلى الحاضر، إذ تعي
ً
ش الشعوب العربية حاضرها وكأنها تستأن  ماضيا

و  44، صفحة 1041)بلقيز، أو ينقطع ولهذا يصطدم خطاب الحداثة في الثقافة العربية املعاصرة بمسألة التراث 

 عنه، مع إبقاره على روابط (11
ً
، أّما الغربي فهو يدخل إلى تراثه من باب الحاضر ال من باب املاع ي، ينقطع معرفّيا

ه يفصل الثقافي عن التاريخي 
ّ
  (42، صفحة 1040)معتوق، سوسيولوجيا التراث، التواصل الثقافّية معه، أي أن

ربي يتعامل مع تراثه على أساس أن يكون هو خارج التراث ال داخله، لذلك هو يختار من التراث ما وهكذا إلانسان الغ

، 1040)معتوق، سوسيولوجيا التراث، هو مطابق لحاضره، وال يعود بنفسه وبحاضره إلى هذا املاع ي ألخذ بركته 

  (45صفحة 

من املؤكد أن الحداثة غيرت نمط إلانتاج الذي بدوره غّير شكل البيوت ومن الطبيعي أن ي، بالنسبة للمجتمع اللبنان

يحدث تغيرات في البنية الاجتماعية من جراء ذلك، ونتيجة لذلك تغيرت الحياة ألاسرية، بعدما كانت ألاسرة أبوية ذات 

جتماعي، والذي يحافظ على وحدة الزماعة، نظام تقليدي حيث كان النسق القيمي يحتل املرتبة ألاعلى في البناء الا 

 للثقافة الثنارية للمجتمع، ووظارفها وأدوارها 
ً
فأصبحت ألاسرة ذات تشكيلة نص  تقليدية ونص  عصرية طبقا

 
ً
تتأرجح ما بين امليل إلى القيم التقليدية وامليل للقيم العصرية، وتحول النمط الاقتصادي أعاد تكوين ألاسرة تدريجّيا

 وعة من ألاسر النووية التي تمتلك مساكن مستقلة، لكنها مجتمعة حول ألابوين ما داما على قيد الحياة إلى مجم

 في التأثير الثقافي وهذا أّدى إلى اختلف بين ألاسر إذ ال مزالت هناك أسر ثقافتها تقليدية أكثر من كونها 
ً
 هناك تباينا

ً
إذا

على القليل من التقاليد، وهكذا يمكن القول أن تواصل تأثير عصرية، وأخرى تحتّل املركز العصري مع حفاظها 

 الثقافة التقليدية إلى جانب تأثير مستمر وعميق للثقافة العصرية، هو حال املجتمع اللبناني  

 فالثقافة العصرية تتأقلم مع قيم الثقافة التقليدية، إذ لم تبق القيم التقليدية مثلما كانت عليه، وال القيم العصرية

  ي عصرية بكل ما للكلمة من معنىه
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 :خالصة

م عن 
ّ
 يمكن القول أنه عند البحث في املوروث املعماري فهذا ال يعني البحث في ألاشكال السطحية وإنما نتكل

ً
وأخيرا

ألاشكال في عمقها املعنوي  فالتراث املعماري هو حصيلة تفاعل خبرات إلانسان مع البيئة الطبيعية لتلبية الحاجات 

ل، ويعكس  البيولوجية والاجتماعية  فاإلرث املعماري ألي شعب هو نتاج تاريخ متأّصل الزذور ضمن تجارب الزدود ألاو 

البيئة الحضارية والتفاعلت مع املكان املوروث، فالعمارة ترتبط باملكان والزمان وتشمل التقليد والثقافة والعقيدة، 

 نب التفاعلت املناطقية والزغرافية  والروابط الاجتماعية والاقتصادية، إلى جا

 ما إذا أعدنا طرح سؤال البحث وهو: ما هي علقة التراث املادي ببنية التراث املعنوي؟ أ

 لخدمة النمط إلانتاجي، 
ً
 يعمل وظيفيا

ً
 مادّيا

ً
نقدر أن نقول أن العلقة وظيفية بنيوية؛ فاملنزل التقليدي الذي يعتبر تراثا

 لخدمة 
ً
 ويعمل بنيويا

ً
 معنويا

ً
 البناء إلاجتماعي الذي يعتبر تراثا

ولكن عند النظر إلى هذه الظاهرة يحتار الباحث في رصد تفاصيلها وذلك لتداخل وتقاطع هذه التفاصيل، حيث يظهر 

إنجذاب للقديم املوروث من حيث العلقات الهرمية داخل العارلة املمتّدة والقرب في السكن وصلت الدم والقرابة، 

ها تماهي بالزديد الحاضر من حيث إلاستقللية بالسكن ضمن ألاسرة النواتية والاستقللية الاقتصادية عن يقابل

العارلة املمتدة  مما يفّسر بطء الحراك التفاعلي في البناء الاجتماعي الذي يؤدي إلى سيرورة التغيير الثقافي، إذ تنهار 

إنتاج قديمها بطريقة عصرية، مقابل نشوء قيم جديدة  ويعود سبب  معايير وقيم ثقافية تقليدية، بينما غيرها يعاود

ر هذه البنى في التكوين الواعي واللواعي للفرد والزماعة، إذ
ّ
جتماعية تتغلغل املمارسات الا  هذا البطء في التغيير إلى تجذ

فها للها، هذه السمة التي وصإلى الهوية التي تمّيز التشكل الثقافي الفردي والزماعي، لتصبح مّيزة له، ويعرف من خ

د في موضع معّين في البناء الاجتماعي، ومن ثم تتحول  Habitus( بالهابيتوس )Pierre Bourdieu"بورديو" )
ّ
(، والتي تتول

 بعد جيل 
ً

 لتعم ولتبرمز من خلل أسلوب العيش ومن خلل موروث يميز فرًدا أو جماعة اجتماعية جيل

وفي النهاية يدعو الكثير من دعاة العودة إلى الزذور إلى إحياء العمارة التقليدية والعودة للتراث بكل نواحي الحياة  ولكن 

العمارة مرتبطة بالزمان واملكان، فمن الّصعب أن ندعي للقديم والزمان قد تغير، علينا ان نراعي الزمن إلاجابة هي أن 

قافة ال يتم بشكل مطرد أو ثابت، بمعنى أن الزيل الذي يتلقى عناصر الثقافة ينتقي ومتطلباته  إن انتقال عناصر الث

 لظروفه وحاجاته  فالعادات القديمة ال تنتقل كما هي إلى ألاجيال الزديدة 
ً
ستبعد البعض لاخر تبعا منها البعض وي 

أن  مشيئتنا إلى حد ما  وغاية ما هنالك التي تقوم باستبعاد بعضها وإلابقاء على بعضها لاخر، فهذه العناصر تعلو على

 لظروفنا وعدم الاكتفاء بالتلقي السلبي  وإذا 
ً
 من القدرة على تكييفها تبعا

ً
قبولنا الواعي لعناصر الثقافة يجعل لنا نوعا

 عزفت املجتمعات عن التغيير فإنها تبقى راكدة 

 فالزدير قوله أن ال للنقطاع عن التراث وال للتخلي عن
ً
ه، وذلك بكل مجاالته املادية واملعنوية، بل للبناء عليه وأخيرا

والاستفادة من خبرات السل  والتكامل معه بعد تشذيبه بما يتلءم مع روح العصر، فهو جزء ال يتجّزأ من ثقافتنا 

 املمتّدة إلى الحاضر 
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 تحقيق التنمية املستدامةمار التراث الثقافي ضمن متطلبات استث

Investing in cultural heritage within the requirements of achieving sustainable devlopment 
 الجزائر/ د. حبيبة مرابط/جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم

Dr. Habiba Merabet/University of Mostaganem/Algeria 

 

الدراسة: لخصم   

يعد التراث املرجعية التاريخية لبناء الهوية الثقافية للمجتمعات وصلة وصل بين أجيال املاع ي والحاضر واملستقبل وقد أسهم الوعي 

 والتعري  بها والتوجه نحو الاهتمام به ودراسة سبلالعالمي بأهمية التراث الثقافي في حفظ ذاكرة ألامم وبناء مقومات الحضارة إلانسانية 

 واليات تثمينه اقتصاديا واستثماره 

ن النظر في التراث الثقافي باعتباره ثروة ومرجعا جعل التفكير في التنمية املستدامة تستحضر أهمية هدا التراث بوصفه موضوعا إهدا و 

ال يتجزأ من سعي املجتمعات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وهو وعي ترسخ للتنمية ووسيلة لها وبدلك أصبح الاهتمام بحفظه جزءا 

 في إطار التعاون الثقافي الدولي 

هدا الاستثمار على اعتبار أنها ذات  ةفقد أثارت إمكانية الاستثمار في مجال التراث الثقافي جدال كثيرا وأثارت عديد الشكوك حول مردودي

املدى، متجاهلة بدلك مظاهر ى عكس باقي الاستثمارات التجارية التي تسعى وراء الربح السريع وقصير بعد متوسط إلى بعيد املدى عل

.الحفاظ على التراث الثقافي العاملي والتنمية املستدامة  

 التراث الثقافي، الاستثمار، التنمية املستدامة، السياحة الثقافية الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Heritage is the historical reference for building the cultural identity of societies and a link between the generations of the 

past, present and future. Global awareness of the importance of cultural heritage has contributed to preserving the 

memory of nations, building the foundations of human civilization, introducing them, and directing attention to it and 

studying ways and mechanisms for its economic valuation and investment. 

Thus, considering cultural heritage as a wealth and reference, thinking about sustainable development evokes the 

importance of this heritage as a subject and means for development. Instead, the interest in preserving it has become an 

integral part of societies' pursuit of sustainable development goals, and it is an awareness that has been established within 

the framework of international cultural cooperation. 

The possibility of investing in the field of cultural heritage has raised a lot of controversy and raised many doubts about 

the profitability of this investment on the grounds that it has a medium to long-term dimension, unlike other commercial 

investments that seek quick and short-term profit, ignoring the aspects of preserving world cultural heritage and 

sustainable development. 

Keywords: cultural heritage, investment, sustainable development, cultural tourism 

 :مقدمـة

يشكل الثرات الثقافي على اختلف أنواعه وأشكاله أحد مقومات الهوية الحضارية وذاكرة املجتمعات ومبعث فخر لألمم 

واعتزامزها، فهو دليل على ألاصالة واملعبر عن الهوية الوطنية بوصفه صلة وصل بين ماع ي ألامم وحاضرها، كما يعتبر 

تصاد العديد من الدول، إذ يعتبر من املوارد املهمة الذي تقوم عليه صناعة السياحة وأهم من ركيزة أساسية في اق

موارد املجتمع من خلل عملية التنمية التي أصبح التراث الثقافي يمثل جزءا ال يتجزأ منها في أي مجتمع يمتلك رصيدا 

ة ن الثرات الثقافي في عملية التنمية الاجتماعيمنه ولهذا أصبحت كثير من الدول تسعى سعيا حثيثا لتنظيم العارد م
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،هذا ويعد التراث الثقافي بالنسبة للدول (1042)الهياجي، د مهم من روافد الاقتصادي الوطنيوالاقتصادية كراف

رصيدها الدارم من التجارب والخبرات التي تعطي إلانسان القدرة على أن يواجه تحديات الحاضر ويتصور املستقبل 

بوصفه كذلك أهم مكونات القدرة الطبيعية والبشرية املمتدة إلى عمق جذورها التاريخية، وهذه هي فلسفة منظمة 

للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" التي تسعى لتشزيع الدول في جميع أنحاء العالم إلى حماية التراث ألامم املتحدة 

الثقافي والطبيعي والحفاظ عليه وتجسد ذلك في الاتفاقية الدولية املعروفة باسم "إتفاقية حماية التراث الثقافي 

ابة لنداءاتها أثمرت الزهود التي بذلتها اعتماد الزمعية  واستج 4811والطبيعي" والتي اعتمدتها منظمة اليونسكو سنة 

تعترف بدور الثقافة كعنصر تمكين ومحرك للتنمية  1042 – 1044-1040العامة لألمم املتحدة ثلثة قرارات بارمزة في 

تم إلاشارة و  1045املعتمدة سنة  1020املستدامة وتوجت هذه العملية بإدماج الثقافة في خطة التنمية املستدامة لعام 

املعنونة بـ "تعزيز الزهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي  44من هدف التنمية املستدامة  1بوضوح في الغاية 

 والطبيعي العالمي" 

ولتحقيق متطلبات التنمية املستدامة بأبعادها الثلث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يمكن اعتبار التراث الثقافي 

مة عاملية يحب الحفاظ عليها من أجل املستقبل وذلك من خلل استثمارات املستفدين من هذه السلعة سلعة عا

ومالكيها ورعاتها في إطار التعاون الثقافي الدولي وقد كانت إمكانية الاستثمار في مجال التراث الثقافي لفترات طويلة محل 

  ألنه كثيرا ما تتجاهل املؤسسات التجارية التبعات شك من لدى الكثيرين وخاصة من الناحية التجارية البحتة

الاجتماعية والثقافية ساعية وراء الربح السريع وقصير املدى متجاهلة بذلك مظاهر الحفاظ على التراث الثقافي العالمي 

 والتنمية املستدامة

ة املباشرة والوظار  الزديد إن الاستثمار في املوارد التراثية والثقافية له تأثيرات اقتصادية، من حيث النفقات

والعاردات إلاضافية، فأصبح ينظر إلى التراث كرأسمال اجتماعي ثقافي متجدد ينبغي إدراجه ضمن السياسات العامة 

للتنمية لتحقيق العارد إلاستثماري املنشود في إطار توجه عديد الدول إلى تحويل هذه املوارد الثقافية إلى مصادر جذب 

ما أساسيا للستثمار السياحي املرتبط بمكونات التراث الثقافي التي أصبحت تجذب نسبة كبيرة من سياحي لكونها مقو 

 السياح 

لهذا أن التراث لم يكن إلى وقت قريب من الزمن يعبر عن أحد املفاهيم املرتبطة بالتنمية، ولم يتعد التفكير فيه حدود 

لتراث الثقافي بشقيه املادي واللمادي وما يتمتع به من خصارص العمل من أجل الحفاظ عليه وصونه إال أن النظر إلى ا

ومقومات فريدة من شأنها املساهمة في تحقيق ألاهداف الاقتصادية إلى حد كبير أّدى إلى تغّير هذه الصورة النمطية 

 عنه باعتبار الاستثمار فيه يعد مساهمة كذلك في تعزيز فرص الاستمرارية والحفاظ على التراث 

 إشكالية الدراسة: 

إن التفكير في العوارد الاقتصادية للتراث لن تتأتى إال بإعادة تأهيل التراث الثقافي ليتحول من مخزون ساكن إلى تدفق 

ديناميكي بإعطاء فرص للترويج ملنتجاته والتفكير بمدى نفعية التراث املادي واللمادي ومساهمته في الخزينة العمومية 

تثمار على استغلل التراث الثقافي والاسول إلى تحقيقها من خلل التركيز مة املضافة املمكن الوصبارتباط ذلك بالقي
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وما هي   هذا ما يدفعنا لطرح التساؤل التالي ما هو واقع وافق استثمار التراث الثقافي في مجال التنموي؟ فيه اقتصاديا،

 افي؟اليات تفعيل الاسس الاقتصادية للستدامة في التراث الثق

تنبع أهمية الدراسة من أهمية التراث الثقافي سواء املادي أو اللمادي وضرورة الحفاظ عليه وتنميته بشكل مستدام 

 من أجل تحقيق الفاردة لكل من ألاجيال الحالية والقادمة 

يلة كما أنه وسوقد نتساءل ملاذا تسعى الشعوب لحماية وصون تراثها الثقافي؟ وهذا ألنه يعبر عن هوية املجتمعات 

تطويرية للقتصاد فضل على أن التراث املادي واللمادي يعتبر أحد أهم أعمدة تنمية السياحة في العديد من الدول 

 التي اهتمت باالستثمار فيه 

يهدف البحث إلى التعرف على التراث الثقافي بمختل  أنواعه ومدى ارتباطه بتحقيق متطلبات وأبعاد التنمية املستدامة، 

وهذا من خلل تثمين هذا التراث وتفعيل آليات مناسبة الستغلله على النحو الذي يحقق الاستدامة، وهذا لتحويل 

املنتج الثقافي إلى منتج قابل للستثمار تراعي فيه ألابعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فاالستثمار في التراث الثقافي 

 ة والحفاظ عليه يعد مساهما في تعزيز فرص الاستمراري

 املنهج الاستقرائي في التطرق ملفهوم التراث الثقافيملعالزة إلاشكالية املطروحة والوصول إلى أهداف الدراسة اعتمدنا  

والاقتصادالبنفسجي ومدى الارتباط بين التراث الثقافي وأبعاد التنمية املستدامة واملنهج الوصفي التحليلي للوقوف على 

 مار السياحي في تحقيق حماية وصون التراث الثقافي املادي واللمادي مدى فاعلية الاستث

 املبحث ألاول: إلاطار املفاهيمي للتراث الثقافي وارتباطه بمفهوم الاستدامة

تقع مفاهيم التنمية املستدامة في صلب إتفاقيات اليونسكو وبرامجها املتعلقة بالثقافة ومع اعتماد خطة التنمية 

أدرجت جميع إلاتفاقيات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة في آليات تنفيذها ورصدها،  1020املستدامة لعام 

وذلك عبر مواءمة مفاهيمها  واختيار أهداف محددة من غايات التنمية الستدامة إلضافتها إلطار نتارجها واتفاقيات 

اء القدرات د تنفيذها بشدة على التعاون الدولي وبناليونسكو الّسّت املتعلقة بالثقافة تصنفها صكوكا معيارية دولية يعتم

تساهم كلها وبشكل مباشر في تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالشراكة وخصوصا 

ق ياملرتبطة بالشراكة العاملية كما أنها تساهم بشكل كبير في تحق 42-41املتعلقة ببناء القدرات والغاية  08-41الغاية

 الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة املتعلق باملساواة بين الزنسين 

 املطلب ألاول: مفهوم التراث الثقافي

يشمل تعري  التراث الثقافي عدة جوانب بالنظر ملفهومه الواسع وملا يشمله من عناصر سواء كان هذا من خلل 

 (12، صفحة 1049)حكيم، انونية الوطنية والدولية املفاهيم اللغوية أو ألاراء الفقهية أو النصوص الق
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 الفرع ألاول: التعريف الفقهي والقانوني للتراث الثقافي.

يعتبر مصطلح التراث الثقافي مركب من كلمتين التراث والثقافة، فالتراث عموما يعني كل ما هو قديم، يخلفه ألاجداد 

بعدهم من ألاجيال، إنه مجموع التركات التي خلفها التاريخ فوثقت معالم الحياة والنهضة الفكرية لألمم، أما ملن يأتي 

الثقافة فل يوجد تعري  شامل كامل لها، لكن ال يمنع ذلك من وجود تعاري  لها قدمت من طرف ألانتروبولوجيين 

فة إلى تعاري  قدمتها منظمات عاملية متخصصة في امليدان املختصين في العلقات الدولية وفقهاء القانون الدولي إضا

 كمنظمة اليونسكو وألاسيسكو وألالكسو 

 « culture »و  « culturage »و  « couture »والتي كان يقصد بها   « CULTURA »وأصل الكلمة يعود إلى اللغة اللتينية 

الثالث عشر ميلد وكل املصطلحات السابقة متقاربة وهي معان والتي انتقل إلى اللغة الفرنسية في القرن  « cloture »و 

مجامزية يقصد منها الخياطة، النسيج للداللة على قطعة أرض محروثة أو طقوس دينية كانت تمارس في العصور 

 (Banneton, 1973, p. 23) الوسطى 

وخدمة ألارض وفلحتها لتقدم إنتاجا وافرا ومحصوال كبيرا تعم فاردته الزميع  وتدل على أن الثقافة عملية تشبه الحرث

ولقد تطور املصطلح فيما بعد ليصبح له معنى آخر هو حراثة ألارض ليشمل في ألاخير  (11، صفحة 1040)صادق، 

ثقافة العقل لتشابه عملية الحرث وعملية تبيان الفكر وإرساء الثقافة وتدعيمها ويمكن تعريفها على أنها ذلك الكل 

درات وعادات أخرى يكتسبها إلانسان املركب الذي يشتمل املعرفة والعقيدة والفن وألاخلق والقانون والعادات وأي ق

 بصفة عضو في املجتمع 

 التعريف الفقهي: .أ

هناك عدة محاوالت فقهية لتعري  التراث الثقافي أو املمتلكات الثقافية، فعرفها ألاستاذ مصطفى شحاتة بأنها كل أنواع 

حفظ ألاعمال الفنية والكتب ألاضرحة الدينية ألانصبة التذكارية ومواقع لاثار وأماكن  ،قوالت والعقاراتاملن

واملخطوطات وما إلى ذلك، كما يرى أنها تلعب دورا بالغ ألاهمية في حياة الشعوب وبأنها ركارز الحضارة ومصادر إشعاع 

 املعرفة إلانسانية عبر العصور 

بويا     علميا، تر  كما عرفت أيضا على أنها كل أعمال إلانسان املنسوبة إلى نشاطه إلابداعي في الحاضر واملاع ي فنيا،

لززارري، )حكيم، واقع وافاق التراث الثقافي ا والتي لها أهمية من أجل تفسير وتطوير ثقافة املاع ي في الحاضر واملستقبل

  (11، صفحة 1049

ر، ة أو املعنوية التي يسلمها املاع ي للحاضومن هنا يمكن تعري  التراث الثقافي بأنه مجموعة من املعالم املادية، الفني

والتي لها قيمة استثنارية تاريخية، ويعد التراث الثقافي جزءا أساسيا من تأكيد وإثراء الهويات الثقافية إرثا ينتمي 

، صفحة 1010)السيد و مطلك، للبشرية جمعاء يعطي كل مكان خاص سماته املعترف بها وهو مخزن للتجربة إلانسانية 

411) 
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 التعريف القانوني: .ب

لم تتفق إلاتفاقيات الدولية على تحديد مفهوم التراث الثقافي، إال أنها أجمعت على تقديم وص  للتراث الثقافي، فقد 

تي تحومز قيمة ثقافية على أنه "ألاشياء وألاماكن وألاعمال الفنية ال 4825عرفته املادة ألاولى من العهد ألامريكي لسنة 

 وهي تضم لاثار التاريخية ومجموع الفنون" 

املتعلقة بحماية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة أول اتفاقية دولية  4852هذا وتعد إتفاقية الهاي لسنة 

ئات من املمتلكات ثلثة ف تتعرض بشكل مفصل ملفهوم املمتلكات الثقافية إذ أشارت إلى ذلك في مادتها ألاولى وضمنتها في

 الثقافية 

تحتوي الفئة ألاولى على املمتلكات املنقولة أو الثابتة ذات ألاهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كاملباني املعمارية أو 

الفنية منها أو التاريخية وألاماكن ألاثرية واملباني التي تكتسب بتجميعها قيمة تاريخية أو فنية والتح  الفنية 

 واملخطوطات ومجموعة الكتب الهامة 

الفئة الثانية: فهي املباني املخصصة بصفة رسمية لحماية وعرض املمتلكات الثقافية املبينة أعله مثل املتاح  واملخابئ 

ة ياملعدة لوقايتها في حال نزاع مسلح، أما الفئة الثالثة تضم املراكز التي تحتوي على مجموعة كبيرة من املمتلكات الثقاف

املبينة في الفقرتين أعله تحت تسمية "مراكز ألابنية التذكارية" ولم يحدث البروتوكوالن إلاضافيان امللحقان بإتفاقية 

، 1041)الرهايفة، بتعري  جديد للممتلكات الثقافية بل حافظا على التعري  الذي تضمنته الاتفاقية  4851الهاي 

 (52صفحة 

في املادة ألاولى منها أن املمتلكات الثقافية هي املمتلكات التي تقرر كل دولة  4810ونصت إتفاقية اليونسكو لعام 

العتبارات دينية أو علمانية أهميتها لعلم لاثار أو ما قبل التاريخ أو ألاداب أو الفن أو العلم أو التي تدخل في إحدى 

املتعلقة بالتاريخ، نتارج الحفاررألاثرية، التماثيل واملنحوتات ألاصلية وغيرها من ألاشياء التي الفئات التالية: املمتلكات 

اعتبرتها الاتفاقية أنها تشكل ممتلكات ثقافية، ض  إلى ذلك التدابير الواجب اتخاذها ملنع استيراد وتصدير ونقل 

  4818نوفمبر  41ام لليونسكو املنعقد في باريس في املمتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، التي أقّرها املؤتمر الع

بباريس  41ومن ثم جاءت اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها املؤتمر العام في دورتة 

اآلثار ك لتمييز بين التراث الثقافي والتراث الطبيعي، حيث أعتبر التراث الثقافي من صنع إلانسان 42/44/4811في 

واملجمعات التي لها قيمة عاملية استثنارية من وجهة نظر التاريخ "العلم أو الفن" غير أن التراث الطبيعي عبارة عن معالم 

طبيعية وتشكيلت جيولوجية ناتجة عن حركات لهذا الكون وتشمل املعالم الطبيعية واملناطق واملواقع الطبيعية 

عاملية استثنارية من وجهة نظر العلم أو املحافظة على الثروات أو الزمال الطبيعي  املحددة بدقة والتي يكون لها قيمة

 من الاإتفاقية(  1و4)املادة 
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وتجدر إلاشارة إلى أن التشريعات الدولية لم تستعمل كلها مصطلح التراث الثقافي أو املمتلكات الثقافية، فبعض الدول 

ربية السعودية والعراق، فيما تستعمل دول أخرى مصطلح التراث الوطني تنص على مفهوم لاثار القديمة كاململكة الع

 (45، صفحة 1044)مستاوي، مثل موريتانيا واليمن 

أما جامعة الدول العربية فعرفت املمتلكات الثقافية تحت مسمى لاثار بقولها " يعتبر آثار أي ش يء خلفته الحضارات 

كته ألاجيال السابقة مما يكش  عنه أو يعتر عليه سواء كان ذلك عقارا ثابتا أو منقوال يتصل بالفنون أو العلوم أو وتر 

ألاداب أو ألاخلق أو العقارد أو الحياة اليومية أو ألاحداث العامة وغيرها مما يرجع تريخه إلى مارتي سنة مضت متى 

)الحديثي، حماية املمتلكات الثقافية في القانون الدولي،دراسة تطبيقية مقارنة، كانت له قيمة فنية أو تاريخية 

املنبثق من منظمة اليونسكو التراث  « ICOMOS »وعرف املجلس الدولي للمعالم واملواقع ألاثرية ألايكوموس (4888

الثقافي على أنه مفهوم واسع يتضمن البيئة الطبيعية والثقافية معا ويتضمن املعالم التي لها قيمة استثنارية سواء 

 (2، صفحة 1041)الناصر، أكانت من صنع إلانسان أو ألاعمال املشتركة بين إلانسان والطبيعة 

املتعلق بالحفريات وحماية  194-21أما بالنسبة ملفهوم التراث الثقافي في التشريع الززارري فتطرق لها املشرع في ألامر 

املواقع واملعالم التاريخية والطبيعية امللغى والذي اقتصر مفهومه على الزانب املادي فقط للتراث الثقافي أما في إطار 

لتراث الثقافي والذي وسع مفهوم التاراث الثقافي حيث أضاف في املادة الثانية منه املتضمن حماية ا 01-89القانون 

التراث الثقافي غير املادي وتعد في مفهوم هذا القانون، جميع املمتلكات الثقافية والعقارات بالتخصيص واملنقولة 

ص ن أو معنويين تابعين للقانون الخااملوجودة على أرض عقارات ألاملك الوطنية وفي داخلها اململوكة ألشخاص طبيعيي

واملوجود كذلك في الطبقات الزوفية للمياه الداخلية وإلاقليمية الوطنية املوروثة عن مختل  الحضارات الثقافية من 

 ةعصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا تراثا ثقافيا لألمة، وتعد املمتلكات الثقافية غير املادية الناتجة عن تفاعلت احتياجي

وإبداعات ألافراد عبر العصور والتي ال تزال تعرب عن نفسها منذ ألامزمة العابرة إلى يومنا هذا جزء من التراث الثقافي 

 لألمة أيضا 

 الفرع الثاني: أصناف التراث الثقافي

و سكفي إطار الاهتمام بدراسة التراث لغرض حمايته قامت املنظمات والهيئات املختصة ومن أبرمزها منظمة اليون

بتصني  التراث الثقافي لعدة أقسام يمكن تمييزها بين تراث مادي وغير مادي، أما بالنسبة للتشريع الززارري فقد 

املتعلق بحماية التراث الثقافي في املادة الثالثة منه ثلثة أقسام وهي املمتلكات الثقافية  01-98اعتمد في القانون 

 غير املادية  العقارية، املنقولة واملمتلكات الثقافية

 أوال: التراث الثقافي املادي

وهو كل ألاشياء التي صنعها إلانسان أو يستخدمها للتوافق مع البيئة فالتراث املادي هو كل ما يستطيع أن يلمسه 

إلانسان من عناصر التي تخضع لعامل التغير املستمر والتي سعى إلانسان الكتسابها أو اختراعها بهدف إشباع حاجاته 

ثل في العمارة بشكل عام كاملواقع ألاثرية واملدن العتيقة واملتاح  واملباني واملنشئات ومختل  وسارل النقل وتتم
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هدا وتبنى املشرع الززارري (112، صفحة 1049)سويلم و بوحادة، واملخطوطات والصناعات الحرفية على اختلفها 

، حيث تطرق إلى تحديد أنواع هذا التراث في املادة 4811تقريبا نفس التصني  الثقافي الوارد في اتفاقية اليونسكو لعام 

، فميز بين التراث الثقافي املادي ثابت أو ما عبر عنه باملمتلكات الثقافية العقارية وتراث مادي 01-89من القانون  02

فيقسم التراث املادي الثابت إلى املعالم التاريخية، املواقع ألاثرية (1045)هشام، املمتلكات الثقافية املنقولة  منقول أو 

 واملجموعات الحضرية أو ألاثرية 

نية الناتجة في القطع النقدية والتح  الفأما املمتلكات الثقافية املنقولة ويطلق عليها لاثار املنقولة وتتمثل في الغالب 

عن ألابحاث والاستكشافات وألابحاث ألاثرية في البر وتحت املاء ومنها كذلك الكتابات ألاثرية والعملت والحلي وألالبسة 

التقليدية وألاسلحة واملخطوطات واملمتلكات الثقافية املتصلة بالدين وتاريخ التطور الاجتماعي والاقتصادي 

 يا  ي      والس

 ثانيا: التراث الثقافي غير املادي

تعرف بأنها مجموعة معارف أو تصورات اجتماعية أو معرفة أو مهارة أو كفاءات أو تقنيات قارمة على التقاليد في 

مختل  ميادين التراث الثقافي وتعكس الدالالت الحقيقة للرتباط بالهوية الثقافية ويحومزها شخص أو مجموعة 

تبط على وجه الخصوص باملجاالت التالية: علم املوسيقى العريقة وألاغاني التقليدية والشعبية وألاناشيد أشخاص، وتر 

وألالحان والقصص التاريخية والحكايات والحكم وألاقوال املأثورة وألالعاب اتقليدية  من ثم ترى اليونسكو بأن التراث 

جمل ألاشكال التعبيرية والعادات والتقاليد التي ورثناها عن آبارنا غير املادي هو التراث الحي لإلنسانية إذ أنه يشمل م

 وسنورتها ألحفادنا 

 2020املطلب الثاني: التراث الثقافي في خطة التنمية املستدامة 

برنامج عمل ألجل الناس والكوكب وإلامزدهار، اعتمده املجتمع الدولي في  1020تمثل خطة التنمية املستدامة لعام 

، وهي تدعو جميع الدول إلى شحذ همتها لفترة خمسة عشر سنة بغية القضاء على جميع أشكال الفقر 1045سبتمبر 

 ومكافحة أوجه عدم املساواة والتصدي لتغير املناخ مع الحرص على عدم استبعاد أحد 

داف على غاية متصلة بهذه ألاهداف وومزعت هذه ألاه 428هدفا للتنمية املستدامة و 41تتمحور هذه الخطة حول 

خمسة أبعاد وهي الناس والكوكب وإلامزدها والسلم والشراكات تعكس ألابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 

 لإلستدامة 

للمرة ألاولى بدور الثقافة في التنمية املستدامة و يقر  1020باعتماد املجتمع الدولي لحظة التنمية املستدامة لعام 

افي بفعالية في كل بعد من ألابعاد الثلثة لها وكذلك في مطلب ألامن والسلم بوصفهما وتعكس مدى مساهمة التراث الثق

 مطلبين أساسيين للتنمية املستدامة 
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 الفرع ألاول: التراث الثقافي وأبعاد إلاستدامة

مد بعضها متكاملة يعتال تمثل ألابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية إلى جانب ألامن والسلم ميادين منفصلة وإنما 

 على بعض اعتمادا كبيرا 

 أوال: التنمية الاجتماعية املستدامة

ال تتحقق التنمية الاجتماعية املستدامة إال في ظل ألامن الغذائي املستدام والرعاية الصحية وضمان التعليم واملساواة 

تقوم على حرية ألاشخاص في اختيار  الزنسية ونظم الحماية الزماعية ويجب أن تدعم هذه ألاهداف بحوكمة شاملة

نظم القيم الخاصة بهم فشهدت املجتمعات البشرية تطورات عديدة دابت على تكيي  تراثها الثقافي خاصة غير املادي 

في تحقيق ألامن الغذائي، فيمكن للطرق الغذارية التقليدية والزراعة املحلية والنظام الرعوي والصيد أن تشارك في 

لغذائي فبفضل املعارف التقليدية التي تعتمد تقنياتها على استخدام أشكال متنوعة من املحاصيل تحقيق ألامن ا

الزراعية والنباتات والحيوانات باإلضافة إلى معرفتها بأرضها وبيئتها الطبيعية وبفضل اعتماد عدد كبير من العارلت في 

تربة وتوفر نظاما غذاريا متنوعا وتغذية ملرمة وصحة كل أنحاء العالم على النظم الزراعية التي تزيد من خصوبة ال

 أوفر، ومن ألاهمية بما كان مواصلة تعزيز هذه النظم وقابليتها للبقاء لضمان إلاكتفاء وألامن الغذائي 

أما عن مجال الصحة في البعد الاجتماعي، فيمكن للممارسات التقليدية أن تحقق الرفاه والرعاية الصحية الزيدة 

، فقامت املجتمعات املحلية بإعداد مجموعة متنوعة من املمارسات املرتبطة بالصحة لتوفير العلج بأسعار للمجتمع

معقولة وهي تقوم في الغالب على استخدام املوارد الطبيعية املحلية كاملعالزة باألعشاب، فتمتامز هذه املعالزات بأنها 

ة املعزولة حيث ال يكون الطب الاستشفائي متوفر بسهولة ومن متاحة للزميع وبأسعار معقولة حتى في املناطق الريفي

 املهم إذا ضمان الاعتراف بهذه املعارف العلجية واحترامها وتعزيزها ومواصلة نقلها لألجيال القادمة 

 ثانيا: إلاستدامة البيئية

جي تمر وحماية التنوع البيولو تستدعي الاستدامة البيئية ضمان استقرار املناخ وإدارة املوارد الطبيعية على نحو مس

وإلاحاطة باملخاطر الطبيعية وحدود هذه املوارد وتغير املناخ والكوارث الطبيعية، فاسترشدت املجتمعات البشرية 

باملمارسات واملكاسب التقليدية املتراكمة واملتجددة عبر ألاجيال التي تمثل جزءا من التراث الثقافي، حيث يسهم في 

ي العديد من املجاالت مثل حفظ التنوع البيولوجي وإدارة املوارد الطبيعية بشكل مستدام والتأهب استدامة البيئة ف

 ملواجهة الكوارث الطبيعية والتصدي لها 

فمن حيث أنه يساعد في حماية التنوع البيولوجي، فتضطلع الزماعات ألاصلية واملحلية بدور محوري في حفظ التنوع 

حو مستدام مثل في كينيا تقوم النساء بدور فعال في إنتاج املحاصيل الزراعية وحفظ البيولوجي واستخدامه على ن

البذور، حيث دابت النساء هناك على مزراعة عدة أنواع من الفاصولياء في الحقل ذاته وحفظ مخزون من عدة أنواع 

ارسات املحلية املتعلقة البذور احتياطا في حال حدوث اضطرابات مناخية غير متوقعة  كما يمكن للمعارف واملم

بالطبيعة املشاركة في البحوث بشأن الاستدامة البيئة، حيث يمتلك صيادوا ألاسماك التقليديون معلومات استراتيجية 
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يمكن أن تساعد في التصدي للتحديات املتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري مثل فقد طّورو معارف بالغة الّدقة عن 

اك وسلوكها وهزرتها وممارسات الصيد املوسمية ويمكن أن تساعد هذه املعارف في البحوث النظم ألايكولوجية لألسم

العلمية من أجل حفظ التنوع البيولوجي البحري، كما يمكن أن يساهم التعاون الدولي بين املجتمعات املحليةوالباحثين 

 ية يولوجي الزراعي وإدارة املوارد الطبيعفي تحقيق استدامة بيئية في مختل  امليادين مثل حفظ الغابات والتنوع الب

وفي إطار تغير املناخ، يمكن للزمعات املحلية التي توجد في بيئة مليئة باملخاطر من بين الزماعات ألاكثر تأثرا بتغير املناخ 

لتي تتبعها في افتمثل معارفها وممارساتها املتعلقة بالطبيعة واملناخ ومن ضمن ذلك فهمها للنظم ألايكولوجية واملهارات 

صيانة البيئة ونظم إدارة املوارد الطبيعية ونظم التنبؤ بالكوارث الطبيعية، فهي تمثل أدوات تثبت أهميتها ملساعدة 

املجتمعات املحلية بفعالية في الحد من ألاخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية وإعادة إلاعمار عند الضرورة والتكي  

 مع تغير املناخ 

 تنمية الاقتصادية الشاملةثالثا: ال

تعتمد التنمية املستدامة على النمو الاقتصادي املستقر والشامل القارم على أنماط إلانتاج والاستهلك املستدامة، 

فيقتض ي تحقيق التنمية املستدامة توفير العمل املنتج واللرق والحد من الفقر وعدم املساواة والنمو الاقتصادي الذي 

 استخدام املوارد  يحقق الكفاءة في

ويشكل التراث الثقافي مجاال هاما لتحقيق هذا البعد، فهو يمثل قوة دافعة للتنمية الاقتصادية تشتمل مجموعة من 

ألانشطة إلانتاجية ذات القيمة املالية وغير املالية، كما يمكن أن يكون رصيدا إليجاد الحلول املبتكرة ملواجهة التغير 

 نمية الاقتصادية الشاملة على املستويين املحلي والدولي وأن يساعد في تحقيق الت

فيمكن للتراث الثقافي خاصة اللمادي أن يوفر العمل اللرق ملجموعة كبيرة من الناس ويكون مصدر لإليرادات، فالحرف 

راثا حيا تاليدوية والتقليدية على سبيل املثال مصدر هام للدخل وخلق فرص عمل، كما يمكن للتراث الثقافي بوصفه 

أن يكون مصدرا رريسيا للبتكار من أجل التنمية، ويمكن الانتفاع باألنشطة السياحية املتعلقة بالتراث الثقافي غير 

اح ياملادي، فتؤدي هذه ألانشطة إلى خلق فرص عمل وتنمى الشعور باالعتزامز لدى الزماعة املحلية وتؤدي لزذب الس

  على الصعيدين الوطني والدولي

 تحقيق السالم وألامن رابعا:

يشمل السلم وألامن التحرر من النزاعات والتمييز وجميع أوجه العن ، فيعدان بذلك شرطان أساسيان لتحقيق 

التنمية املستدامة، وتتطلب تلبيته الاحترام الواجب لحقوق إلانسان ووجود نظم العدالة الفعالة ووضع هده النظم 

م وألامن أيضا على ضرورة انتفاع السكان املحليين على نحو عادل باملوارد الطبيعية ويشتمل السل ، لدرء النزاعات وحلها

 والسيطرة عليها دونما أي تمييز أو إقصاء 

ويكرس السلم في إطار التراث الثقافي في عديد املمارسات، فمثل تؤدي الطقوس املحلية املتعلقة بالزوار وتسوية 

 (1049)والثقافة، ا في املجتمعات في جميع أنحاء العالم النزاعات وديا واملصالحة دورا حاسم
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 الفرع الثاني: اتفاقيات اليونسكو ذات الصلة بتنفيذ التنمية املستدامة

لتنمية اتقع مفاهيم التنمية املستدامة في صلب اتفاقيات اليونسكو وبرامجها املتعلقة بالثقافة ومع اعتماد خطة 

أدرجت جميع الاتفاقيات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة في آليات تنفيذها وذلك عبر  1020املستدامة لعام 

 مواءمه مفاهيمها واختيار أهداف محددة من أهداف التنمية املستدامة إلضافتها إلى إطار نتارجها 

في  بشدة على التعاون الدولي وبناء القدرات، تساهم كلها واتفاقيات اليونسكو الّست املتعلقة بالثقافة يعتمد تنفيذها

 تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية املستدامة املتعلق بالشراكة 

 أوال: اتفاقية حماية امللكية الثقافية حالة النزاع املسلح

والتي وإن لم تشر على نحو مباشر  4888و  4851إن اتفاقية حماية امللكية الثقافية في حالة النزاع املسلح وبروتوكليها 

في الوثارق القانونية الخاصة بها إلى مبادا التنمية املستدامة إال أنها تطرقت ألابعاد الثقافية وإلانسانية وألامنية 

املشتركة للتنمية التي أصبحت لان معترف بها على نطاق واسع ويشار إليها في عديد قرارات الزمعية العامة لألمم 

املتعلق  1-44ة ومجلس ألامن التابع لألمم املتحدة وهذه الاتفاقية بنطاقها ألاسا  ي تساهم في تحقيق الهدف املتحد

خاصة من خلل فرض عقوبات جنارية على املعتدين على التراث الثقافي، (42، صفحة 1010)اليونسكو، بالتراث الثقافي 

أنشطة بناء القدرات املخصصة ملوظفي الزمارك أو أفراد الشرطة واملوظفين املسؤولين عن حماية  وتساهم من خلل

 املمتلكات الثقافية في بناء املهارات من أجل التنمية املستدامة 

هذا وتعزمز التنمية املستدامة من خلل الاتفاقية املرتبطة بالوسارل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل 

، إذ يعتبر إلاتجار غير شرعي باملمتلكات الثقافية مشكلة عاملية 4810ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لسنة 

خاصة في مناطق النزاع والتي انتهى فيها النزاع ويحتدم لزوء العصابات إلاجرامية إليه لتأمين املال، فتشكل هذه 

من أهداف التنمية املستدامة  42وبناء السلم اللذين يدور حولهما الهدف  الاتفاقية قوة فاعلة لتحقيق ألامن العالمي

الرامي إلقامت مجتمعات ساملة ال يهمش فيها أحد، كما أنه ومن خلل تنظيم حملت توعية تستهدف العموم، تساعد 

 املتعلقة بالتعليم من أجل التنمية املستدامة  1-1الاتفاقية على بلوغ الغاية 

  2001واتفاقية التراث املغمور لسنة  1792قية حماية التراث العاملي والطبيعي لسنة ثانيا: اتفا

تعتبر اتفاقية حماية التراث العالمي والطبيعي إلاطار الوحيد الذي كرس حماية التراث الثقافي والطبيعي، تسعى منذ 

صياغتها الستحداث وتجريب أساليب جديدة تأكد أهمية التراث الثقافي في تحقيق التنمية املستدامة، فيشكل هدف 

اث الثقافي وتبني السياسة املتعلقة بالتراث العالمي والتنمية املستدامة الرامية إلى صون التر   1-44الاتفاقية محور الغاية 

التي (42، صفحة 1010، 1020)اليونسكو، املؤشرات املواضيعية لدور الثقافة في تنفيد خطة التنمية املستدامة لسنة 

ي لاليات العاملية لتنفيذ اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيع تنادي إلى إدراج بعد التنمية املستدامة في صلب

في  1020، إال أنها أدرجت مفاهيم التنمية املستدامة وخطتها لعام 1045التي اعتمدتها لزنة التراث العالمي في سنة 

الثقافي  تثمار مقومات التراثصلب ألاطر ألاساسية للتفاقية وتهدف هذه السياسة إلى توفير إرشادات بشأن كيفية اس
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لتحقيق التنمية املستدامة وإدراج مبدأ صون التراث في ألانشطة والسياسات الوطنية واملحلية املتعلقة بالتنمية 

 املستدامة 

 1-40كما تحقق هده الاتفاقية التنمية الاجتماعية الشاملة من حيث املساهمة في تحقيق الرفاهية وإلانصاف الهدف 

وتساهم الاتفاقية كذلك في الاستدامة  05-05واملساواة بين الزنسين الغاية  04-42لحقوق ألاساسية الغاية واحترام ا

، كما تساهم 04-45والغاية  5-41و 2-42البيئية من خلل حماية املوارد الطبيعية مثل املياه والتنوع البيولوجي الغايات 

الفقرة ب، وتساهم في  41و 08-9عبر السياحة املستدامة الغايتان  الاتفاقية في التنمية الاقتصادية الشاملة للزميع

 1004إحلل السلم وألامن عبر تسهيل منع النزاعات وحلها  كما ساهمت اتفاقية حماية التراث الثقافي املغمور لسنة 

 باملحيطات والتوعيةعلى إرساء أبعاد التنمية املستدامة خاصة البعد البيئي والاجتماعي وهذا عن طريق التعري  

بتراثها، كما تسعى لتجعل املجتمعات الساحلية مستدامة وعلى حماية هويتها الثقافية وإلاسهام في التوعية بكيفية 

التكي  مع آثار تغير املناخ كما يساهم التراث الثقافي في املغمور باملياه في فهم العلقة التاريخية القارمة بين البحار 

ر وتساعد أنشطة البحث والحماية في مزيادة الحفاظ على املناطق الساحلية والبحرية لألجيال القادمة والبحيرات وألانها

ورفع الفوارد الاقتصادية والاجتماعية التي تنطوي عليها السياحة املستدامة ومن ثم التشزيع على صون املوارد املارية 

 واستخدامها بشكل مستدام 

 واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعمير الثقافي 2002املادي لعام ثالثا: اتفاقية صون التراث غير 

بأهمية هذا التراث كقوة دافعة للتنوع الثقافي في محرك للتنمية  1002تعترف اتفاقية صون التراث غير املادي لعام 

 املستدامة 

مة بشكل فاعل في إبعادها مع املساهأما عن كيفية مساهمة هذه الاتفاقية في تفعيل التنمية املستدامة فإنها تساهم 

في نشر ألامن والسلم، هذا فضل على أن الفصل السادس من التوجيهات العملية املتعلقة بتنفيذ الاتفاقية املعتمدة 

يقدم توجيهات للدول ألاطراف بشأن كيفية تعزيز  دور التراث الثقافي غير املادي كمحرك وضامن للتنمية  1042سنة 

يفية إدراج مسألة صون التراث بشكل تام في صلب خططها وبرامجها إلانمارية هذا ويعتبر التعليم الزيد املستدامة وك

 كونه الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة إحدى أهم ألاولويات وذلك بما يتفق ومتن الاتفاقية في املادة الثامنة 

فقد تماثلت آليات تنفيذها مع مبادا خطة  1005ير الثقافي لسنة أما بالنسبة التفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعب

، املساواة بين الزنسين الهدف 01وأهدافها وهي تؤكد بشكل خاص على التعليم الزيد الهدف  1020التنمية املستدامة 

لم والعدالة ، الس40، خلق مدن ومجتمعات محلية مستدامة الهدف 09، الصناعة والابتكار والبنية التحتية الهدف 05

 (42)الهدف 

فمثل تعمل الاتفاقية في إطار هدفها ألاول على دعم إلادارة املستدامة للثقافة على مزيادة فرص العمل واملشاريع الحرة 

واكتساب املهارات املناسبة للعمل في املجاالت إلابداعية وتحفيز إلادارة الخاضعة للمساءلة والتشاركية في قطاع الثقافة 

  وإلابداع
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كما أن الاتفاقية من خلل هدفها الثاني ملتزمة بضمان حركة السلع والخدمات الثقافية بشكل متوامزن، كما تسعى 

من خلل هدفها الثالث إلى دمج الثقافة في أطر التنمية املستدامة وتقديم املساعدة إلانمارية الرسمية لقطاع الثقافة 

املستدامة، كما ترمي الاتفاقية من خلل هدفها الرابع إلى مراعاة  وتعزيز تناسق السياسات من أجل تحقيق التنمية

 احترام حقوق إلانسان والحريات ألاساسية واملساواة بين الزنسين 

ويتم تنفيذ هذه ألاهداف باالستناد إلى نظام التقارير الدورية الصادرة كل أربع سنوات الذي تم استحداثه ليتيح جمع 

املتعلقة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة والدول ألاطراف مدعوة إلى التزام الشفافية من  البيانات الكمية والنوعية

خلل عرض السياسات والتدابير الزديدة التي تعتمدها لتحقيق هذه ألاهداف وبعد هذا  تنشر هذه املمارسات الزيدة 

دولي للتنوع الثقافي الذي أنشء كجزء على منصة رصد السياسات الخاصة باالتفاقية وتجدر إلاشارة أن الصندوق ال

من الاتفاقية يتولى حاليا مراجعة إطار النتارج الخاص به لزعله يتماش ى مع غايات وتطلعات محددة من أهداف التنمية 

  1005املستدامة بما يتوافق مع إطار رصد اتفاقية سنة 

 املبحث الثاني: الاستثمار في التراث الثقافي

بعناصره املتعددة لم يعد مجرد مكون أسا  ي من مكونات هوية الدول واملجتمعات فحسب، بل إن التراث الثقافي 

تحّولت إلى مصدر للثروة التي ال تقل أهمية عن الثروات املتآتية من املوارد الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها، 

تنمية ملردوده الكبير الذي أصبح يسهم في ال ولذلك أصبحت الدول والشركات العامة والخاصة تستثمر في التراث الثقافي

 وفي تعزيز موارد الدولة 

 املطلب ألاول: طرق ومجال استثمار التراث الثقافي

تختل  طرق الاستثمار في التراث الثقافي في املوقع أو املشروع أو الزمن، وعند الحديث عن الاستثمار في التراث الثقافي 

 ن الثقافة ترتبط بالسياحة يتبادر إلى ألاذهان أنماط خاصة م

 الفرع ألاول: مجال استثمار التراث الثقافي

يعتبر التراث املادي النمط املمتامز في هدا التراث الذي يعتبر مجاال خصبا للستثمار فيه من حيث أنه يستقطب الزوار 

سات د بإرادات مادية على املؤسويدعوهم للتمتع بتلك الشواهد الفنية، مما يجعلهم ينفقون على تلك الزيارة وهو ما يعو 

التي تقدم الخدمات املرتبطة بها، كوكلت السفر والسياحة والفنادق واملؤسسات املالكة للمواقع السياحية واملتاح  

التي يتوجه إليها الزوار، فهذا هو النوع الرارج من الاستثمار الذي يستقطب املمولين بسرعة وبشكل مباشر ألن عارداته 

 واضحة 

وهناك أنواع من الاستثمارات في التراث الثقافي كالنشر وصناعة السينما وإقامت الحفلت املوسيقية، وتبعا  هذا

لدراسات أنجزت في هذا املجال خلصت كلها إلى أن عاردات هذا النوع من الاستثمار مؤكدة، ويمكن أن يعتمد عليها في 

دة فمثل برج إيفل يشكل عاردا معتبرا للدخل الوطني لفرنسا دعم الاقتصاد في كثير من الدول وألامثلة على ذلك عدي
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وهذا بفضل ما تستقطبه من العدد الهارل للسياح، وما يصرفه هؤالء أثناء مزيارتهم من أكل وشرب ومواصلت ومشتريات 

قتصاد رغم وأعداد العمال الذين يتم تشغيلهم في البرج وحتى استغلل اسمه التجاري كل ذلك يعطيه ثقل كبيرا في الا

 أنه معلم ثقافي في ألاساس 

ويمكن أيضا إلاشارة ملتح  كوكينغام بيلباو بمدينة بيلباو إلاسبانية التي عرفت ركود اقتصادي كبير إلى أن تم افتتاح 

ساهم  1001و  4881أل  فرصة عمل جديدة في الفترة املمتدة بين  15ذلك املتح ، حيث ساعد على خلق أكثر من 

ملدينة وجعلها أحد أهم املدن التي تستقطب السياح في إسبانيا، هذا ما قد نجده في كل مدن العالم التي في إنعاش ا

 تعتمد على معالم تراثية أو مهرجانات ثقافية كقصر فرساي بباريس أو جامع أياصوفيا باسطنبول 

في  عن املنتج الثقافي وليس استثمار لكن أنتقد هذا النوع من النمط في الاستثمار، فاعتبروه استثمار لألثر الناجم 

الثقافة نفسها، ومرد ذلك أن الاستثمار في ألاثار أو املعالم الحضارية القديمة التي تستقطب مزيارة السياح هي نتيجة أثر 

ملبدعين أسلف شيدوها في املاع ي واستغللها اليوم استغلل لعاردات ذلك ألاثر الذي يعود بأرباح للقارمين عليه من 

ون أن يساهم في تطويرها، ومثال ذلك عاردات املتاح  وكل مخامزن التراث، فيعتبر هذا الاستغلل عملية مادية د

بحتة،فهي غير ممنوعة وإنما امر مطلوب على املستوى العام والخاص لكن هذا الاستغلل ال يقدم شيئا للتراث الثقافي 

حال ما إذا ترك ألهواء املؤسسات التي تسعى للربح السريع ومن وربما يستغل بشكل سلبي يؤدي إلى استنزاف التراث في 

ثم جاءت الدعوة للستثمار في الثقافة من حيث املؤثر الذي أنتجها وليس استثمار في ألاثر الناجم عنها، ويأتي ذلك 

 لتراث الثقافي قيمة ابإقامت مشاريع وبرامج لتحفيز إلابداع ورعاية املوهوبين وتسهيل فرص النجاح وتنمية وعي املجتمع ب

إن الاستثمار في التراث الثقافي، الثقافة على وجه الخصوص هو استثمار ألاشخاص املنتجين لها وفي املجتمع املستهلك 

لها، ولم يحدث أن قامت نهضة ثقافية في أي مجتمع إال بعد أن توفر لها بشكل أو بآخر ذلك النوع من الاستثمار الذي 

وفي ظل التنمية املستدامة أصبحت املحافظة على الرأسمال البشري أهم (1042)سالم، يعطي وال يأخذ، ينفق وال يربح 

العناصر الستدامة الرفاهية وتعويض نفاذ رأس املال الطبيعي  وبالتالي أصبح الاستثمار في رأس املال البشري هو السبيل 

التعليم وتعزيز الزوانب الثقافية وتلبية حاجات  لتعويض الفاقد من رأسمال الطبيعي من خلل تحسين مستوى 

  إلانسان من السلع والخدمات مبا فيها الثقافية وإلابداعية التي يمكنها تعزيز  رفاهية ألاجيال القادمة 

 الفرع الثاني: الاستثمار في الاقتصاد البنفسجي

هتم الاقتصاد الاجتماعي البيئي والبنفسجي يالاقتصاد البنفسجي هو أحد املكونات الثلثة للقتصاد املستديم وهي 

بتثمين عارد التراث الثقافي للسلع والخدمات وهو تحال  بين الاقتصاد والثقافة، يمثل صناعة املستقبل والقطاع ألاكثر 

 استحداثا للوظار  وأسرعها نموا في العالم 

 أوال: مفهومه وأهدافه

عبر عن فرع جديد من فروع الاقتصاد الذي عرفته البشرية وهذه الاقتصاد البنفسجي جديد النشأة وهو لون آخر ي

بمبادرة من جمعية  1001ماي  48ألوان كل بدالالته، ظهر الاقتصاد البنفسجي علنا في فرنسا في  1ألالوان املقسمة إلى 
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« Diversum »  خلل بيان نشر في جريدةle monde حوار والتنمية الفرنسية عشية اليوم العالمي للتنوع الثقافي لل

وهو محرك املنتدى الدولي   Jérome Gouadainومبدعه هو الكاتب العام لهذه الزمعية (141، صفحة 1011)محمد م ، 

للقتصاد البنفسجي، وقد تم نشر البيان من قبل املنظمين ألول منتدى دولي حول الاقتصاد البنفسجي برعاية كل من 

 منظمة اليونسكو والبرملان ألاروبي واملفوضية ألاوروبية 

عوامل قافي في املجتمعات بجملة من الترتبط نشأة الاقتصاد البنفسجي النابعة من أهمية املوروث الثقافي والبعد الث

التي تعزمز نمو هذا النوع من الاقتصاد أو تساعد في توامزن العوامل املرتبطة به التي تشمل التوامزن الاقتصادي والسيا  ي 

خلفان، )للدول والتركيز على املجتمعات وتعزيز الزودة والابتكار الذي ساهم في الزمع بين املتطلبات وتنمي املواهب 

1011)  

ومن حيث املبدأ فإن الاقتصاد البنفسجي يجسد موضوع املسؤولية الاجتماعية للشركات التي تستمد جذورها من 

)اللطي ،  4822امليثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته ألامم املتحدة سنة 

فيراعي بذلك الاقتصاد البنفسجي البعد الثقافي وهو مختل  عن اقتصاد الثقافة الذي يعتبر قطاعا بحد داته (1048

هو تحال  بين الاقتصاد والثقافة إلضفاء الطابع إلانساني على العوملة للتوفيق بين التنمية الاقتصادية والاستدامة 

(Ouadi & Oualil, 2020) ومن ثم يعني الاقتصاد البنفسجي بتعزيز الزوانب الثقافية والتقاليد بمختل  قطاعات

املجتمع بما يسهم في ترسيخ التنمية املستدامة على مختل  أبعادها وبالتالي جمع بعد الهوية الثقافية والتقاليد بالبعد 

 الاقتصادي 

فيعتبر الاقتصاد البنفسجي ان الثقافة هي محور  ،الكلسيكي القارم على قطاع واحد فهو بدلك يختل  عن الاقتصاد

 التنمية املستدامة حيث يشكل هو والاقتصاد الاخضر والاجتماعي ركارز التنمية املستدامة 

 ثانيا: أهمية واهداف الاقتصاد البنفسجي

دى إلابداع في تقديم الخدمات والاستغلل ألامثل يشكل الاقتصاد البنفسجي قوة اقتصادية كبيرة، وهو يعتمد على م

لإلمكانات واملوارد التريخية وألاثرية  وتكمن أهمية الاقتصاد البنفسجي بشكل فعال في تنويع الاقتصاد الوطني للدول 

 النامية التي تعتمد في غالبيتها على قطاع النفط فيساهم في دعم السياحة محليا ودوليا 

سجي باهتمام رسمي عالمي نظرا لقدرته على خدمة التنمية املستدامة في كل الظروف والفضل فحض ى الاقتصاد البنف

بذلك يعود إلى الصناعات املؤسسة على الثقافة وإلابداع التي أصبح ينظر إليها على أنها عنصر رريس ي في نظام الابتكار 

خاصة أنها أبدت قدرة على (422، صفحة 1014)نبيل، ومكون هام في بناء الاقتصاد املعرفي ومساهم هام في الاقتصاد 

  48وجارحة كوفيد  1009الصمود ومواصلة النمو  في أصعب الظرف ومنها ألامزمة املالية العاملية 

 عند: نق الثقافية إلابداعية تحقيقها أما من ألاهداف التي يسعى الاقتصاد البنفسجي من خلل الصناعات 

مزيادة الناتج املحلي إلاجمالي والتخفي  من البطالة : تم الصناعات إلابداعية في استدامة نمو الاقتصاديات من   4

خلل مزيادة التفاعل بين إلابداع والقدرة التنافسية والتماسك الاجتماعي وهو ما جعلها تعتبر مولد للنمو والتنمية 



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 238 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

بداعية حاليا ثلثة أضعاف نمو الاقتصاد ككل، وشكلت الصناعة املستدامة، حيث بلغ معدل نمو الصناعات إلا 

من الاقتصاد العالمي كما تساهم الصناعات إلابداعية بشكل كبير في تأمين  %45الثقافية وإلابداعية أكثر  من 

باب شالاحتياجات اللمزمة للصناعات الكبيرة والثقيلة وفي الوقت ذاته لها دور هام في الاستفادة من إبداعات ال

وتقوم بدور مهم في مزيادة القدرة الاقتصادية الفردية فهي تعمل على مزيادة معدل إلابداع والابتكار لدى ألافراد، 

 (1014)اللطي  م ، وقد أصبح ألافراد الذين يملكون ألافكار إلابداعية هم من سيقودون املستقبل 

تعظيم القيمة املضافة: تعتمد الصناعات الثقافية وإلابداعية على الابتكار كمحرك للنمو، فهي بذلك تساهم   1

في تحسين القيمة املضافة في باقي القطاعات الاقتصادية، حيث تزودها باملهارات العاملية التي تعتبر أحد 

ري املبدع، فبفضل هذه املدخلت يسمح املدخلت ذات القيمة املضافة الكبيرة إضافة إلى رأس املال البش

للقطاعات الاقتصادية باكتساب ميزة تنافسية وحافز على إلابداع ومن تم املرونة والقدرة على الاستمرار في النمو 

 (1010)اميابي، 

زة السياحة بعناصر جذب متميتنشيط السياحة: يسمح التنوع الثقافي بجذب السياح، فالتراث الثقافي يزود   2

تسمح بخلق قدرة تنافسية متميزة حيث تقوم السياحة بدورها بعرض التراث للسياح وتسويقه في شكل سلع 

 وخدمات 

تنمية الصناعات املحلية وتنويعها: يشزع التنوع الثقافي على تنمية الصناعة املحلية ملا يوفره من رأس مال   1

 يع التجارية إلابداعية بشري وثقافي يسمح بإنشاء املشار 

تنشيط الاستثمارات: تلعب الثقافة دورا هاما في جذب الاستثمار، فتتنافس الدول على جذب الاستثمار ألاجنبي   5

املباشر من خلل الترويج للمواهب والثقافات املحلية والصناعات الحرفية والثقافية التي يمكن أن تستخدم 

قيمة مضافة أعلى نظرا ملكانةإلابداع كمحرك للقتصاد وصانع للقيمة كمدخلت إلنتاج منتجات اقتصادية ذات 

 املضافة 

 ثانيا: متطلبات تفعيل الاستثمار في الاقتصاد البنفسجي

قوة وضع  هذا النوع من الاقتصادات يعتمد على إستطاعة دولة ما من توظي  ما هو موجود فيها من موروثات 

اقتصادية يستفيد منها الاقتصاد الكلي أو الناتج املحلي إلاجمالي والعامل املؤثر أيضا معنوية أو مادية وتحويلها لقيمة 

 هو حزم إلارث املوجود في هذه الدولة أو تلك 

 وتتجسد أهم آليات تعزيز الاستثمار في الاقتصاد البنفسجي في:

 هم أهمية الاستفادة بما يحيط بالتوعية: وهذا الدور يقع على الومزارة املعنية بإيصال رسارل توعوية للمجتمع ب

وكيفية تحويل ذلك إلى قيمة اقتصادية مجدية اجتماعيا وماليا وأن ال تتوق  التوعية في هذا الزانب على 

 أن يكون بأدوات مبتكرة وخلقة ومقنعة 

  التحفيز: ويكون ذلك من خلل برامج حكومية أو قطاع خاص تحفيزية ماليا ولوجستيا 
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  التكامل بين مختل  القطاعات، فنضرب في ذلك مثال عن دولة عمان التي جعلت من التكامل: ويقصد به

من خلل تصويت عالمي  1014قرية *مسفات العبربين*من أفضل القرى التراثية وأهم مشروع سياحي لسنة 

التي  ةوهذا بفضل التكامل الذي حصل بين ومزارة التراث والسياحة والشركة ألاهلية في والية الحمراء والدراس

أعدتها جامعة ليفربول والدعم املقدم من بنك مسقط وتكاث  وتعاون أهل املنطقة، ومن هنا يظهر أثر 

 الاقتصاد البنفسجي 

  العمل املنهجي: ويقصد به أن يتم تبني مفهوم الاقتصاد البنفسجي من خلل جميع مؤسسات الدولة املختصة

اصها التشريعية والتنفيذية وفق خطة مزمنية واضحة وأن تناط املهام واملسؤوليات لكل جهة حسب اختص

ومحددة وإال فإن التقدم في هذا املجال سيكون بطيئا ومبنيا على مبادرات فردية وارتجالية ويكون أثرها غير 

الاستثمار في الاقتصاد كما يجب مراعاة أهم محددات (1011)خلفان، فعال وغير مجد اقتصاديا واجتماعيا 

 البنفسجي والتي تتمثل في:

  اعتماد التسويق املتميز فيجب إظهار املعالم ألي دولة بطرقة تسويقية متميزة لهدف اتساع املعرفة إقليميا

 وعامليا 

  التزام الزودة: فيتطلب تقديم منتجات سياحية وثقافية وتراثية عالية الزودة قادرة على الدخول في منافسات

 ملية عا

  الاهتمام بعنصر املنافسة: وهذا بالتركيز على الكم والنوع معا ومراعاة أذواق ومتطلبات املستهلكين سواء

 للخدمة أو املنتجات 

  مراعاة الاستدامة: وهذا عن طريق العمل على إيجاد آلية واضحة الستدامة املنتجات سواء من ناحية املواد

 الخام أو املواد املنتجة 

 اني: السياحة الثقافيةاملطلب الث

عرفت منظمة اليونسكو السياحة الثقافية بانها جميع تحركات ألاشخاص السياحية التي تفي بالحاجة إلانسانية للتنوع، 

 وتميل إلى رفع املستوى الثقافي للمعرفة الفردية وتؤدي إلى معرفة جديدة من الخبرة واللقاءات  

للسياحة الثقافية اد عرفتها بأنها نوع من  1041ورتها الثانية والعشرين كما تطرقت منظمة السياحة العاملية في د

النشاط السياحي يكون فيه الدافع ألاسا  ي للزارر هو تعلم واكتساب وتجربة واستهلك املعالم أو املنتجات الثقافية 

ة والفكرية والروحية املادية وغير املادية في وجهة سياحية، وتتعلق هذه املعالم بمجموعة من الخصارص املادي

والعاطفية ملجتمع يشمل الفنون والهندسة املعمارية والتراث الثقافي وتراث الطهي وألادب واملوسيقى والصناعات 

إلابداعية والثقافات الحية مع أنماط حياتها وقيمتها واملعتقدات والتقاليد، هذا وتعمل السياحة والثقافة معا كشركاء 

 اء واحترام الاختلفات أساسا للحتفال باإلنسانية املشتركة أساسيين في ضمان بقاء ثر 
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 الفرع ألاول: السياحة الثقافية والتراث الثقافي

لم يصبح الزدل اليوم قارما حول ألاهمية القصوى التي يشكلها التراث الثقافي إلانساني في تحقيق مجموعة من 

املرتكزات الاقتصادية املهمة في العديد من الدول التي اندمجت في ألاهداف املتعددة، فالتراث الثقافي اليوم أصبح من 

تجربة تأهيل تراثها واستغلله في تحسين اقتصادياتها والرفع من مداخيلها وتنشيط سياحتها مثلما هو الحال في بعض 

سبانيا خلها كفرنسا وإالدول ألاوروبية التي جعلت تراثها الثقافي أساسا في بناء اقتصاد متميز حقق رواجا تجاريا بدا

وإيطاليا مثل ،هذه النماذج تعتبر خير دليل على أن التراث الثقافي ال يختزل في بعده الزمالي أو الرمزي وإنما له أيضا 

 بعد اقتصادي مهم 

ية حفيجب اعتبار التراث رأسمال ينبغي استثماره وتنميته والتفكير فيه على أنه عنصر تنموي بإدماجه في الحركية السيا

 العامة التي شهدهاالعالم ببرومز أنماط سياحية جديدة من بينها السياحة الثقافية 

 أوال: سوق السياحة الثقافية

يتمثل جانب العرض السياحي الثقافي في مجموعة املقومات واملعطيات التاريخية والحضارية والثقافية في بلد ما وما 

لتنظيمات التي تتعلق بتسهيلت الدخول والخروج وغيرها من يصاحبه من خدمات البنية التحتية وألاساسية وا

، صفحة 1011)منزري و اسماء، الخدمات مقابل ثمن معين على أن تكون مشبعة حاجات ورغبات املستهلك الثقافية 

ر ،السياح سواء كانوا محليين أو أجنبيين، الزوايشكل الطلب على السياحة املتعلقة بثقافة وتراث لبلد املضي  (122

املتعلمون املهنيون الطلبة ألاسر أو الباحثون عن املاع ي، ويمكن تقسيم السياح الثقافيين إلى ثلثة أصناف وهم: 

 السياح املحفزون بالثقافة، السياح امللهمون بالثقافة، السياح املنجذبون بالثقافة 

عدة منها املرونة تجاه ألاسعار، التوسع نتيجة التطور الاقتصادي والتطور في وسارل  فيتميز الطلب السياحي بخصارص

النقل والاتصال واملعلومات، الالتزام اتجاه التغيرات الاجتماعية والسياسية وألامنية، املوسمية حيث يرتفع الطلب في 

ب اقع أثرية كثيرة وقديمة ومهيأة من الصعمواسم الذروة والعكس صحيح ويتميز ايضا باملنافسة فالدول التي تزخر بمو 

منافستها من قبل من ال تملك هذه املقومات، باالضافة الى تميزه بعدم التكرار، فقليل أن يقوم السارح بإعادة مزيارة 

 املنطقة التي مزارها من قبل إال في حالة الارتباط العاطفي باملكان أو بتراث الدولة املضيفة 

 الاستثمار السيا ي: .أ

 ريف الاستثمار السيا ي:تع .1

تعرف املنظمة العاملية للسياحة الاستثمار السياحي من حيث التنمية الاستثمارية للسياحة والتي تلبي احتياجات السياح 

واملواقع املضيفة إلى جانب حماية وتوفير الفرص للمستقبل بأنها القواعد املرشدة في مجال إدارة املوارد بطريقة تحقق 

املسارل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويتحقق معها التكامل الثقافي والعوامل البيئية والتنوع فيها متطلبات 

، كما يتمثل الاستثمار السياحي في مجموع ما ينفق في (422، صفحة 1048)المية و معافة، الحيوي ودعم نظم الحياة 

قطاع السياحة، وما تستقطبه الدولة من استثمارات أجنبية لهذا القطاع، ويعتبر الاستثمار السياحي من ألانشطة 
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 الواعدة ملا تتيحه من فرص كبيرة للنجاح وتحقيق فوارد مالية معتبرة، كما أن تطور الاستثمار السياحي يتوق  على

مدى تدفق رؤوس ألاموال املحلية وألاجنبية للستثمار في مجال السياحة إلى جانب قوة املنتوج السياحي املعروض 

وحزم الطلب عليه في سوق السياحة العاملية ومدى اهتمام الدولة بعنصر التسويق السياحي للتعري  بمنتوجها 

 السياحي 

 خصائص محددات الاستثمار السيا ي: .2

اعتبار الاستثمار السياحي ذلك النشاط الاقتصادي املخطط والهادف لتفصيل املوارد التي تزخر بها كل انطلقا من 

منطقة من أجل تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمجتمع ومن تم تحقيق الانفتاح 

 والتواصل بين مختل  الشعوب نخلص إلى الخصارص التالية:

 يد العاملة العادية واملتخصصة مما يساهم في امتصاص البطالة وتوفير مناصب الشغل يستقطب ال 

  يتمتع النشاط السياحي بالطابع املوسمي، ألامر الذي يدفع ببعض أصحاب رؤوس ألاموال خاصة املتوسطة

 تطعون باالمتناع عن الاستثمار في هذا املجال على عكس الدولة وأصحاب رؤوس ألاموال الضخمة الذين يس

 مواجهة املخاطر 

  ارتباط الاستثمار السياحي بالنصوص الشريعة، فكلما اتسمت باملرونة كلما أدى ذلك لزذب الاستثمار ألاجنبي

 ومن تم يجب التزام الشفافية 

 محددات الاستثمار السيا ي: .ب

ه ودرجة بمستوى الدخل وتومزيعلتعزيز الاستثمار السياحي فهناك متطلبات وتحديدات يجب مراعاتها فمنها عامة ترتبط 

التحضير ومستوى التعليم باإلضافة للهيكل الاجتماعي، وأخرى تحكم نمو الاستثمارات السياحية والتي ترتبط بالدولة 

 والتي تتمثل في:

إذ يعد من أهم العناصر التي تضمن التدفق السياحي، ويجب مراعاة قرب هذه املواقع الزغرافية  املوقع الجغرافي:

فيعتبر هذا العامل أساسيا لصناعة سياحة ناجحة فهذا القرب من ألاسواق يوفر  احية من ألاسواق الرريسية،السي

 الوقت ويخفض من التكالي  بفضل تنوع وسارل النقل 

طبيعة ومصدر الاستثمارات: يتطلب الاستثمار السياحي رؤوس أموال ضخمة وهو ما قد يشكل عارقا أمام  -

م في هذه املشاريع، إضافة إلى موسمية الطلب في املناطق السياحية يؤدي إلى عدم املستثمرين ويمنع خوضه

 إمكانية تحقيق معدالت مرتفعة من ألاعمال وبالتالي عدم إمكانية تحقيق ألارباح املرجوة 

التنظيم السياحي الفعال: لتحقيق معدالت نجاح في الاستثمارات السياحية البد من تنظيم فعال ومحكم  -

ي ظل التطور الذي شهده الاستثمار في املجال السياحي من حيث اتساع الطلب العالمي وتنوعه وهو خاصة ف

ما يزيد فرص املنافسة في هذا املجال، كما يجب اعتماد التخطيط السياحي الواعي من خلل حصر وتعبئة 

 املوارد والطاقات السياحية في املجتمع قصد تحقيق النمو السياحي 
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حي الفعال: يعد التسويق السياحي من العوامل املهمة جدا لنجاح الاستثمار السياحي، إذ بفضل التسويق السيا -

 التسويق الزيد يتمكن من التعرف على املنتج السياحي وذلك عن طريق توظي  كل وسارل الدعاية وإلاعلن 

 وذلك من خلل: تقديم حوافز للمشاريع السياحية: يعتمد ذلك على تهيئة املناخ املناسب للستثمار  -

  تقديم مساعدات مالية في شكل إعانات نقدية أو عينية ومنح قروض طويلة ألاجل للمستثمرين من أجل شدم

 للستثمار في القطاع السياحي الثقافي 

  تقديم مساعدات فنية وتقنية من خلل القيام بدراسات شاملة للتأكد من الزدوى الاقتصادية والفنية

ثقافية، مع رفع الكفاءات عن طريق تكوين العاملين لضمان تنفيذ املشاريع بكفاءة للمشاريع السياحية ال

تبني سياسة الابتكار وتشزيع العمل الحرفي مجال إدارة التراث الثقافي (1048)المية و معافة، وفعالية 

 والسياحي واشراك مؤسسات القطاع الخاص 

  كإقامة العروض واملهرجانات وإقامت الزوالت السياحية وبعث الصناعات الحرفية مزيادة عناصر الزذب

 واملوروثات الشعبية 

  الاستقرار ألامني: يحتاج املستثمر إلى بئة ذات استقرار أمني وفي حال انعدامه فإن ذلك يؤدي إلى هروب رأس

 املال إلى خارج الوطن والبحث عن بيئة مستقرة 

 بالنظر ملا تشكله الترتيبات الظريبية من معيق أمام اتساع الاستثمارات، فإن اتساع منظومة ضريبية مناسبة :

الظريبة قد يشكل نسبة مرتفعة يتم حسمها من التدفقات النقدية املتوقعة من املشروعات الاقتصادية لذا 

قليل معين أو تفإن نسبة الظريبة املناسبة هي إما تشزيع هذه الاستثمارت بإعفاءات ضريبية محددة بزمن 

 نسبة الضريبة التي تستوفى من أصحاب الاستثمارات السياحية 

 يجب  أو ألاجنبية بحيث ألاسواق املالية: يعتبر وجود ألاسواق املالية أمرا هاما لضمان نمو الاستثمارات املحلية

االستثمار باألسهم ق بكل املقومات املناسبة لتسهل على املستثمر تحقيق غاياته ومتطلباته فيما يتعلأن تتوفر 

 والسندات وألاوراق التجارية 

 الفرع الثاني: استدامة السياحة الثقافية

تعرف منظمة السياحة العاملية السياحة املستدامة بأنها السياحة التي تراعي بصورة كاملة آثارها الاقتصادية 

والصناعة والبيئة واملجتمعات املضيفة وبناء على قرار والاجتماعية والبيئية الحالية واملقبلة وتلبي احتياجات الزوار 

 السنة الدولية لتسخير السياحة املستدامة من أجل التنمية  1041أعلنت عام  482/10الزمعية العامة 

 أوال: مقومات استدامة السياحة الثقافية

مبادا  ياحة الثقافية من خللطبقا للصندوق الوطني لصون التراث التاريخي يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من الس

 توجيهية لدى العمل في مجال السياحة على التراث الثقافي:
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  التعاون: يعتبر التعاون ضروري في ظل تنافسية السياحة فيجب لذلك إيجاد توافق بين املجتمع والسياحة

الثقافية يكمن في لضمان أن تكون السياحة مستدامة على املدى الطويل، كما أن نجاح برامج السياحة 

الشراكة بين مؤسسات لم يكن لها مجال تعاون سابق كالتعاون بين املؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع 

 الخاص حتى يمكن تحقيق الكثير من الفوارد الاقتصادية 

  التوامزن: لضمان الاستفادة القصوى من التراث الثقافي والسياحة، البد من تحقيق التوامزن بين احتياجات

لسكان والزاررين، ومن املهم فهم أنماط وحزم السياحة التي يمكن أن يتقبلها ويتعامل معها املجتمع املحلي، ا

 وبالتالي إشراك املجتمع املحلي في البرامج وألانشطة السياحية أمر بالغ ألاهمية 

 ل على إظهار التراث إدارة السياحة: الحرص والتأكيد على إدارة برامج سياحية الجتذاب الزاررين، بحيث يعم

 الثقافي للمجتمعات 

  الزودة وألاصالة: التأكيد على جودة املنتج السياحي في السياحة الثقافية، حيث ألاصالة التي تميز مجتمع عن

 مجتمع آخر هي أمر بالغ ألاهمية في ما كل يتعلق بالتاريخ أو التراث 

  يخي واملوارد الطبيعية لوجود قيمة عالية لها وال يمكن الحفاظ والحماية: البد من حماية التراث الثقافي والتار

 استبدالها، وبالتالي البد من الحفاظ عليها وحمايتها من أجل الاستمرارية 

 ثانيا: موارد السياحة الثقافية.

 يقصد بها مختل  العوامل وألاشكال التي تجذب السارح الثقافي ونذكر منها على سبيل املثال:

 تعد الصناعات التقليدية نتاجا حضاريا آلالف السنين من التفاعل الحي بين املجتمعات الصناعات التقليدية :

املحلية بما تحمله من قيم حضارية وبيئتها الطبيعية بينها وبين املجتمعات ألاخرى وهي املكون ألاصيل للذاكرة 

 (1048)الرحمن و ثمنيني، الحضارية لكل بلد 

  ،املتاح : تعد املتاح  املكان الذي تجمع فيه روائع املنتجات إلانسانية النادرة من العصور القديمة إلى لان

سواء كانت هاته املنتجات فنية أو حربية وحتى ما أنتجه إلانسان الستعماله الشخص ي على مدار حياته 

والبحث واكتشاف القيم إلانسانية اليومية، حيث يكون هذا املكان مزارا يقصده إلانسان بغرض املتعة 

 املتمثلة في إبداعات إلانسان في مختل  العصور 

  ،املؤتمرات واملهرجانات السياحية: وهي عبارة عن ألانشطة الترويجية والفعاليات والبرامج التسويقية والثقافية

أجل جذب أكبر  حيث تتسابق دول العالم إلى إقامت مهرجانات متنوعة تحت مسمى ألاجندة السياحية من

ة للمهرجانات من أجل عدد ممكن من السياح من عديد دول العالم وتحاول تلك الدول تحديد مواعيد ثابت

 الترويج لها 
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 خاتمة: 

يعتبر التراث الثقافي السزل الذي تصب فيه ألامم إبداعاتها والذاكرة التي تحفظ قيمها وأحد مقومات حضارتها 

باقي ألامم، لذا تحرص الدول السابقة في الحفاظ على موروثاتها الثقافية محاولة ابتكار وخصوصيتها التي تميزها عن 

الوسارل والسياسات لصيانة تراثها وحفظه فيعتبر الاستثمار في التراث الثقافي لكن ببعد مستدام أحد هذه لاليات التي 

 تشكل حماية الستثمار هذا التراث 

التراث الثقافي بأبعاد التنمية املستدامة الثلث مع الوقوف على أهم آلية لتفعيل تطرقت الدراسة لبحث مدى ارتباط 

هذه الاستدامة أال وهو الاستثمار الثقافي عن طريق السياحة الثقافية وهي الحل املناسب لزعل التراث الثقافي ال يبقى 

يا قادرا على الصمود أمام التحديات مجرد موروث ينتمي إلى املاع ي فقط، وإنما ينبغي أن يصبح تراثا حيا ودينام

 الهوياتية والثقافية والاقتصادية الحالية واملقبلة لكن دارما مراعاة متطلبات التنمية املستدامة 

 :النتائج

  يحتل التراث أهمية حيوية في كل الدول فهو يمثل ثقافتها وحضارتها كما أنه يساعد على ربط سكانها بعضهم

 نتماء إلى أسس وجذور مشتركة وإلى أهداف نبيلة عامة البعض ويمنحهم شعور باال 

  تلعب السياحة دورا كبيرا في تنمية العلقات بين الشعوب، وذلك عن طريق تبادل الثقافات بينها، أي ليتعرف

السارح على ثقافة وتراث املضي ، وفي املقابل ينقل السارح ثقافته وتراثه إلى شعب الدولة املضيفة، وتعد 

لتراثية القاعدة ألاساسية ملا يعرف بالسياحة الثقافية التي تعد فرعا من فروع السياحة تعتمد على الصناعة ا

 التراث بشقيه في خلق الطلب عليها وتنميتها 

  هناك تأثير وتأثر بين التراث الثقافي وألابعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية املستدامة والتراث الثقافي

  1020تطلبات ويفعلها، وهذا بموافقته لكل أهداف وغايات خطة التنمية املستدامة يكمل هذه امل

  ،إن الاستثمار في التراث الثقافي ينطوي على العديد من التأثيرات منها تأثيرات إيجابية مباشرة وغير مباشرة

لتأثيرات حساس باملكان واومنها تأثيرات سلبية ومنها تأثيرات غير اقتصادية كتنمية الهوية الوطنية ومزيادة إلا 

 الاجتماعية 

  إن دور التراث الثقافي في السياحة هو املفتاح للتنمية وتعزيز الهوية الوطنية والسياحة قد تكون اللبنة ألاولى

 التي تسمح لألشخاص الستكشاف ومعرفة مكان ما وآثاره املميزة في مزمان ما والتي يمكن الاستثمارفيها 

 لية لقطاع السياحة بشكل عام والسياحة الثقافية بشكل خاص يعيق إعادة تأهيل ضئالت التخصيصات املا

 الكثير من املواقع والشواخص الحضارية للبلد 
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  يعتبر الاقتصاد البنفسجي أحد ألالوان الحديثة للقتصاد والذي يستهدف التنمية املستدامة يكون البعد

تكامل وظيفي بين أبعاد الاقتصاد املستدام ببصمة ثقافية الثقافي هو الززء الفعال فيها وذلك عن طريق وضع 

 تتيح للبلد التعري  بمنتجاته من السلع والخدمات املحلية 

  لتحقيق تنمية سياحية ثقافية مستدامة البد من وجود إرادة سياسية وسن القوانين والتشريعات املشزعة

ث املورد البشري ونشر الوعي فيما يخص حفظ التراوتهيئة بيئة العمل املناسبة وتوفير ألامن السياحي وتأهيل 

 الثقافي وتوظيفه بما يخدم الاقتصاد 

 التوصيات:

 ملعالزة النتارج املتوصل إليها نقترح التوصيات التالية: 

  تثقي  ألاجيال بأهمية الهوية الثقافية من خلل املناهج الدراسية 

  علن إلقامت مهرجانات سياحية ثقافية بصفة دورية تحسين واقع الخدمات السياحية باعتماد الترويج وإلا

 في مناطق الزذب السياحي بالتنسيق مع الزهات ذات العلقة على املستويين املحلي والدولي 

  التعاون مع سكان املناطق التي توجد فيها مواقع أثارية من خلل الدعم وتوفير إلامكانات لحمايتها 

 وفق منهزية التنمية املستدامة التي تعمل على حماية املوارد ألاثرية  الحرص على الاستغلل ألامثل للتراث

 والبيئية 

  جلب الاستثمار الخاص داخل التراث الثقافي من خلل تقديم التحفيزات خاصة بهذا النوع من الاستثمار كمنح

 تمويل بقروض مسيرة وطويلة ألامد والتخفي  من بيروقراطية التسيير 

 قائمة املراجع

 املراجع باللغة العربية

  الاقتصاد البنفسجي والتنمية املستدامة: تجارب أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي (2021) بن مو  ى، نبيل  (4

  (1)1والتنمية  مجلة البحوث الاقتصاديةواملناجمنت، 

 ررالززارر، الززا  الحماية الدولية للتراث الثقافي والطبيعي  رسالة ماجستير، جامعة (2015)بوغديري، هشام   (1

 https://alroya.om   الاقتصاد البنفسجي والتنمية  جريدة الرؤية، عبر املوقع (2022)خلفان، الطوفي  (2

  الحماية القانونية للموروث الثقافي املادي وأثرها في ترقية (2018) سويلم، محمد، وبوحادة، محمد سعد  (1

 5 العدد1احي بالززارر مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية مجلدالاستثمار السي

  الاقتصاد البنفسجي: هل يمكن للقتصاد ان يؤثر على الثقافة  جريدة الززيرة، (2019) صلح، عبد اللطي   (5

 www.aljazeera.netعبر املوقع

سياسية قانونية ديوان املطبوعات الزامعية،   العللقات الثقافية الدولية: دراسة )1040(العللي، صادق  (2

 الززارر

 2 مجلة النبراس للدراسات القانونية املجلد   واقع وافاق التراث الثقافي الززارري  )1049(كحايلية، حكيم   (1

  1 العدد

https://alroya.om/
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  الصناعات الابداعية ودورها في تنمية الاصتصاد (2021) محمد، محمد إبراهيم، ومحمد، عبد اللطي   (9

  01مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، املصري 

  دور الاقتصاد في تثمين البعد الثقافي بما يخدم التنمية املستدامة  مجلة الابحاث (2022) مداحي، محمد  (8

 (04)41الاقتصادية، 

ولي د  الاستثمار السياحي في الززارر: الواقع واليات التفعيل  املؤتمر ال (2019)مشوك، المية، ومعافة، وليد  (40
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 .الديني الثقافي التراث اندثار في العوملة دور 

The role of globalization in the extinction of religious cultural heritage 
 جزائر / ال معسكر  جامعة /د. الطاهر مسلم 

Dr. Al-Taher Muslim / Mascara University/ Algeria 

 ملخص الدراسة: 

  مولع املغلوب إن: خلدون  ابن يقول 
ً
 خاصة اليوم العربية والشعوب وعوارده، أحواله وسارر ونحلته ومزيه شعاره في بالغالب باالقتداء أبدا

 الثقافية التبعية إال قيب ولم قوانينها، في حتى وتابعة املالي، نظامها في وتابعة اقتصادها، في تابعة فهي حياتها، جوانب معظم في تابعة مغلوبة

   بالعوملة يدعى ما بسبب يوم بعد يوما وتزداد بالفعل بدأت التي

 داعىت كما أفق كل من ألامم عليكم تداعى أن يوشك: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  قال: أولهما عظيمين لحديثين مصداقا هذا يأتي

 قلوب من ملهابةا تنتزع السيل، كغثاء غثاء تكونون  ولكن كثير، يومئذ أنتم: "قال يومئذ؟ بنا قلة أمن هللا، رسول  يا: قلنا" قصعتها على ألاكلة

: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  فيه قال وثانيهما ،"املوت وكراهية الحياة حب: "قال الوهن؟ وما: قلنا" الوهن قلوبكم في ويجعل عدوكم،

 النصارى؟و  آليهود هللا رسول  يا: قلنا" التبعتموهم ضب جحر في دخلوا لو حتى بذراع، وذراعا بشبر شبرا قبلكم، من الذين سنن لتتبعن"

 " فمن: "قال

  التبعية املسلمين، العوملة، إلاسلمي، الثقافي التراث الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Ibn Khaldun says: the defeated is fond of following the victor in his slogan, in his dress, in his religion, and in all his habits, and 

the arab peoples today are defeated and suffer from dependency in most aspects of their lives, it is located in economic 

dependence, financial dependency, and even in the field of laws, and cultural dependence began to appear on it some time 

ago, which is increasing day by day due to the so-called globalization. 

 This phenomenon is consistent with the saying of Muhammad, the Messenger of God, may God bless him and grant him 

peace, In two great hadiths of him. 

Keywords:  islamic cultural heritage, globalization, muslims, dependency. 

 مقدمـة:

يقول "رونالد ستيل" املؤرخ والصحفي والكاتب ألامريكي: نبعث برسالتنا الثقافية إلى كل أرجاء املعمورة عن طريق 

هوليود وماكدونالدمز لكي نخلب لب مجتمعاتها، ولكي نقلبها رأسا على عقب أيضا، وعلى النقيض من غيرها من قوى 

إلامبريالية التقليدية، فنحن ال نقنع بمجرد إخضاع لاخرين لسلطاتنا، بل نصر أيضا على أن نجعلهم مثلنا، ليس على 

حن أيضا من أقوى املبشرين تصميما في العالم ألننا نحتم أن سبيل القهر ولكن ملصلحتهم الخاصة بطبيعة الحال، ون

يكون العالم ديمقراطيا، وأن يكون رأسماليا كذلك، وأن يكون مرتبطا بالوسارل املدمرة لشبكة الاتصال العاملية وبالتالي 

 ( 229، ص1004ال غرو في أن كثيرين من البشر يشعرون بأنهم مهددون باملثل الذي نضربه لهم )راغب، 
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فانظر كي  يفخر ألامريكي بثقافته التي لم يجد فيها هذا الكاتب وهو مؤرخ وصحفي ذو شأن إال هوليود وماكدونالدمز، 

ليهدد بغزو العالم بهما، هذا العالم الذي فيه من الحضارات ما هو عريق عراقة التاريخ، ومنها الحضارة العربية التي 

ها وهذب ثقافتها، وترك لألمة سراجان وهاجان لن تضل ما تمسكت بهما القرآن مزادها إلاسلم رونقا وعراقة، وأثرى تراث

 وسنة نبينا صلى هللا عليه وسلم 

لكن ألامة اليوم في حالة ضع  وشتاة وتمزق وفرقة، سهلت الفتك بها من كل صوب، وفتحت شهية ومطامع ألامم 

 كل نم ألامم عليكم تداعى أن يوشك»عليه وسلم:  ألاخرى فيها، قويها وضعيفها، مصداقا لقول رسول هللا صلى هللا

 الوهن ليجع السيل كغثاء غثاء ولكنكم ال: قال يومئذ؟ قلة فمنل هللا رسول  يا: قيل قصعتها إلى ألاكلة تداعى كما أفق

 ( 4258، ص4899)ألالباني،  «املوت وكراهيتكم الدنيا لحبكم عدوكم قلوب من الرعب وينزع قلوبكم في

يصور من أوتي جوامع الكلم صلى هللا عليه وسلم الداء وهو تداعي ألامم على أمة إلاسلم، ويبين سببه وهو فانظر كي  

حبنا الدنيا وكراهيتنا املوت واتباعنا الشهوات، التي أغرتنا بها العوملة كما سنبين ذلك الحقا، ويحدث ذلك رغم كثرة 

جاة مما نحن فيه إال ببحث أسباب املرض وإلاسراع بعلجه قبل أن أعدادنا، وهو حالنا اليوم تماما، وال سبيل إلى الن

 ال ينفع العلج 

أورثنا تداعي ألامم علينا الوهن والشعور بالضع  والغلبة، وأصبح معظمنا يعتقد أن قدرنا الهزيمة إلى ألابد، وذهب 

غربي ويطالب بتطبيق النموذج ال بعضنا يبحث عن سبل النهوض في غير محلها، وراح يفتش عنها في الحضارة الغربية،

كما هو دون مراعات لخصوصيتنا الثقافية والدينية، وأصبح يعتقد أن العوملة قدرنا والتغريب سبيلنا إلى التطور 

 أو شبرب شبرا قبلكم من الذين سنن لتتبعن»والامزدهار، فصدق فينا مرة أخرى قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 ( 802، ص4899)ألالباني،  «فمن؟: قال والنصارى؟ اليهود: قالوا لسلكتموه ضب جحر لوسلكوا حتى بذراع ذراعا

ومع ذلك فإن ألاخذ من الغرب ما ينفع ال يضر، ذلك أنه لكل أمة أن تنتفع بالعلوم واملعارف العامة كما تشاء ولكنها 

تها أو معالم ذاتيتها الخاصة، فتذيبها في بوتق يجب أن تكون حذرة في اقتباس الثقافات حتى ال تطغى أي ثقافة منها على

تحتويها، وقد أعطى إلاسلم لألمة إلاسلمية تميزا خاصا وهوية واضحة، واملسلمون مطالبون باملحافظة عليها وحمايتها 

 ( 82، ص4891والحيلولة دون انصهارها في ألامم ألاخرى )الزندي، 

ها وتحميها وتحول دون انصهارها في بقية ألامم، والاقتباس من تراثها هذه الهوية التي يجب على ألامة أن تحافظ علي

الغني الذي ال ينضب، والتمسك به، وتجديد ما يجومز تجديده في غير نسخ وال مسخ، حتى ال تذوبه العوملة وتندرس 

ة وسارل وضوع ماهيرسومه، ملا تملكه العوملة من وسارل متعددة ملحو الثقافات وتذويبها، لذلك تبحث إشكالية هذا امل

العوملة التي تؤدي إلى اندثار التراث الثقافي خاصة الديني منه، وما ألاثار التي خلفتها هذه الوسارل أو يمكن أن تخلفها 

 عليه؟
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ولإلجابة على هذه إلاشكالية ال بد من اتباع دراسة استقصارية، من أجل تتبع وبحث الوسارل التي اعتمدها العوملة في 

افات، وطمس التراثي الثقافي لبعض الشعوب والحضارات، والنتارج التي خلفتها العوملة على التراث الديني  تذويب الثق

 وذلك بتقسيم هذا البحث إلى قسمين كاآلتي: 

 مبحث تمهيدي: تحديد معاني مصطلحات البحث.

نوانه، وإلن كان الباحثون ال يكون بحث ما واضح املعالم وألاهداف إال إذا حددت املصطلحات التي يتكون منها ع

واملتخصون يحيطون بهذه املصطلحات علما، فإن البحث قد يقرأه من ليس من أهل الاختصاص، ولربما صعب عليه 

 فهم مصطلحاته، ففوت عليه بعض الفاردة أو جلها 

يتكون عنوان هذا البحث كما هو واضح من مصطلحين أساسين هما: العوملة، والتراث الثقافي الديني، والعوملة كما 

سنأتي عليه في تعريفها، هي من أكثر املصطلحات الحديثة التي اختل  حولها املؤلفون، فلم يجمعوا على تعري  واحد 

متها من اللغة ألاعزمية إلى العربية تعددت كما سنأتي على بيانه، لها، الختلف نظرة كل واحد منهم إليها، بل حتى ترج

 وهذا على خلف التراث الثقافي الذي تتقارب تعاريفه بين مختل  الكتاب، وإن اختل  تركيزهم على جوانبه املتعددة 

 مطلب أول: العوملة.

لك كان واجبا علينا أن نبحث في مفهوم كما سبق وقلنا فإن العوملة اختل  ترجماتها إلى العربية من مؤل  آلخر، لذ

العوملة اللغوي، وهو ما سنخصص له الفرع ألاول، ثم نعرج على تعري  العوملة في الفرع الثاني الذي سنبين ونكتش  

فيه إلى أي مدى وصل الاختلف في مفهومها الاصطلحي، فهي تتأرجح في مفهومها بين مؤيد لها تأييدا مطلقا، وبين 

 وبين رافض لها رفضا قطعيا، وبين من يقول أن حسنها حسن وقبيحها قبيح، ويجب ألاخذ منه بحذر  مستسلم لها،

 فرع أول: معنى العوملة في اللغة.

" باللغة إلانجليزية، أو Globalizationلفظة العوملة هي الترجمة العربية التي اعتمدها "سمير أمين" للفظة "

"Mondialization ،في حين ترجمها "إسماعيل صبري عبد هللا" إلى الكوكبة، أما "سيار الزميل" فقد " باللغة الفرنسية

ترجمها إلى الكونية، ولكن في النهاية طغت لفظة العوملة على غيرها، وأصبحت ألاكثر شيوعا وانتشارا، وذلك لقربها من 

 ( 402، ص1008اللفظين الشائعين في اللغتين إلانجليزية والفرنسية )العاني، 

 ثاني: معنى العوملة في الاصطالح. فرع

ظهر مفهوم العلوملة أول مرة في ميادين الاقتصاد للداللة على ظاهرة اتساع مجاالت التجارة واملبادالت، لتشمل ألاموال 

العاملية بأجمعها، ونلحظ اليوم أن مفهوم العوملة قد اتسع ليشمل مجاالت السياسة والفكر والثقافة، وهناك إجماع 

احثين واملتتبعين لظاهرة العوملة على أنها تفرمز حاليا نموذجا ثقافيا متميزا ينتشر في أنحاء العالم أجمع، ويخترق بين الب

الفضاءات الثقافية للمجتمعات، ويستعمر العقول تدريجيا، ويساهم في إضعاف سلطة الدول على التحكم فيما يقدم 

 ( 15، ص1042لشعوبها من سلع ومنتجات وأفكار )الحلبي، 
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لكن ورغم كثرة الدراسات العربية وألاجنبية حول العوملة، إال أن أغلب هذه الدراسات ال تتفق تماما بشأن تعري  هذه 

الكلمة، ويعتقد أن سبب هذا الاختلف ال يعود إلى حداثة هذا املفهوم، وإنما إلى تجليات الظاهرة التي يعبر عنها مفهوم 

وعدم الاستقرار، ثم إن فهم الباحثين للعوملة ومضامينها املختلفة يتفاوت تفاوتا  العوملة مامزالت في طور من السيولة

بينا، بحسب مناطق الاهتمام والتركيز لكل منهم واتجاهاتهم، وانحيامزاتهم إمزاء هذه الظاهرة رفضا أو قبوال )الفلحي، 

 ( 20، ص1042

 فالرافضون أو املتخوفون من العوملة يرون أنها:

فية تسعى إلى تهزين العالم وتجريده من خصوصياته، وفرض النموذج الثقافي الغربي على شعوب ألارض إمبريالية ثقا

قاطبة، فالكونية املستقبلية التي تسعى إليها العوملة، ما هي إال كونية استعمارية كاذبة ال تحترم إلانسان وال تحافظ على 

دي إلى خلط كافة الحضارات، وإذابة خصارص (، بشكل يؤ 28، ص1009جذوره وحضارته وثقافته، )املسفر، 

 ( 1هـ، ص4110املجتمعات، وتهميش العقارد الدينية )سليمان بن صالح الخراش ي، 

 في حين يرى مؤيدو العوملة أنها:

تعني ببساطة الانتقال من الهوية الحضارية الخاصة إلى هوية أو ثقافة عاملية عن طريق التراجع عن القيم الرمزية 

اللغة والدين والعادات والتقاليد وأساليب الحياة وأنماط التفكير    ، والانخراط في ثقافة مركزية مهيمنة هي الذاتية ك

الثقافة الغربية عامة والثقافة ألامريكية خاصة، من خلل مشروع ثقافي عالمي يتعاون فيه البشر من أجل تحقيق 

 ( 254، ص1041السلم العالمي، وإقرار ألامن الدولي )غوثي، 

تكون العالم وتطور ببطئ سيقوده إلى التوحد، بفضل التقنيات التي تسهل التبادل، بمعزل عن كل الصراعات وعن كل 

التمزقات فإن عملية التوحد ستزداد، ما يقربنا دارما من الوحدة السياسية، سواء كانت بشكل امبراطورية سياسية 

 ( 229، ص1001أساسه القانون؟ )ليكلرك،  مستبدة كونية؟، أو بشكل تفاهم يقيم نظاما عامليا

حسب هذا التعري  فإن تحقيق السلم العالمي وألامن الدولي يحتم على جميع الشعوب التخلي عن قيمها الرمزية مثل 

اللغة والدين والعادات والتقاليد، أو قل الانسلخ من هويتها وتقمص الهوية ألامريكية، وهذا من ألامور التي يستحيل 

، ثم إن انضواء الناس أجمعين تحت ثقافة ما خاصة إن كانت ثقافة مادية ال ينهي الصراعات، والواقع يشهد وقوعها

على ذلك، فانظر إلى الصراعات بين الدول التي تتشابه ثقافاتها إلى حد التطابق، بل وداخل الدولة الواحدة وألامة 

د، بل وحتى ألاسرة الواحدة رغم اتحاد الهوية والثقافة، بل الواحدة واملجتمع الواحد والطارفة الواحدة والحزب الواح

مَّ ﴿إن الاختلف يكون حتى بين من اصطفاهم هللا من عباده، يقول هللا عز وجل: 
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 (21)فاطر:  ﴾ال

فهذا "توم فريدمان" يقر بأننا أمام معارك سياسية وحضارية فضيعة، وأن العوملة ما هي إال معركة، والواليات املتحدة 

ذين يخشونها على حق، فصندوق النقد الدولي حسبه أقل ضررا ألامريكية قوة مجنونة، وقوة ثورية خطرة، وأولئك ال

 (  8، ص1001من العوملة )محمد، 
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فانظر كي  يتباهى "فريدمان" بقوة بلده "الواليات املتحدة ألامريكية"، وبقدرتها على فرض ثقافتها ونمط حياتها على 

وتها، واعتدت بها، وبها اعتدت على غيرها من شعوب ألارض قاطبة، وهو ال يعلم أن أية أبمراطورية إذا وصلت ذروة ق

ا﴿الضعفاء واستبدت بهم، جاء وقت مزوالها،  قال هللا تعالى:  م  ل   ِإنَّ
 
ث اةِ  م  ي  ح 

ْ
ا ال ي 

ْ
ن اء   الدُّ م 

 
اه   ك ن 

ْ
ل نز 

 
اِء  ِمن   أ م  ت   السَّ

ْ
اخ

 
 ف

 
ط

 
 ِبِه  ل

ات   ب 
 
ْرِض  ن

 ْ
ا ألا ل   ِممَّ

 
ك
ْ
أ اس   ي  ام   النَّ ع 

ْ
ن
 ْ
ألا ىَٰ  و  تَّ ا ح 

 
ِت  ِإذ

 
ذ

 
خ

 
ْرض   أ

 ْ
ا ألا ه 

 
ف ر 

ْ
ْت  مز خ

 
ن يَّ امزَّ نَّ  و 

 
ظ ا و  ه 

 
ْهل

 
ْم  أ ه  نَّ

 
ون   أ اِدر 

 
ا ق ْيه 

 
ل ا ع  اه 

 
ت
 
ا أ

 
ن ْمر 

 
 أ

 
ً

ْيل
 
ْو  ل

 
اًرا أ ه  ا ن  اه  ن 

ْ
ل ع  ج 

 
ِصيًدا ف ن ح 

 
أ
 
ْم  ك

َّ
ن   ل

ْ
غ

 
ْمِس  ت

 ْ
ِلك  ۖ   ِباأل

َٰ 
ذ

 
ل   ك ّصِ ف 

 
اِت  ن ي 

ْ
ْوم   لا

 
ون   ِلق ر 

َّ
ك ف  ت   ( 11نس: )يو  ﴾ي 

وهذا  -والقول بأن العوملة ستؤدي في النهاية إلى جعل العالم أمة واحدة تحكمها سلطة عليا تفرض قوانينها على الكافة 

يكذبه الواقع، ويخال  نواميس الطبيعة، التي تفرض الاختلف، والتدافع  -ما يخطط له منظرو النظام العالمي الزديد 

م﴿بين الخير والشر، قال تعالى:  وه  م  ز  ه 
 
ِن  ف

ْ
ِه  ِبِإذ

َّ
ل   الل ت 

 
ق ود   و  او  وت   د 

 
ال اه   ج 

 
آت ه   و 

َّ
ك   الل

ْ
ل
 ْ
  امل

 
ة م 

ْ
ِحك

ْ
ال ه   و  م 

َّ
ل ع  ا و  اء   ِممَّ

 
ش ۖ   ي 

 
 

ْوال
 
ل ع   و 

ْ
ف ِه  د 

َّ
اس   الل م النَّ ه  ْعض  ْعض   ب  ِت  ِبب  د  س  ف 

َّ
ْرض   ل

 ْ
ِكنَّ  ألا

َٰ 
ل ه   و 

َّ
و الل

 
ْضل   ذ

 
ى ف

 
ل ين   ع  ِ

 
امل ع 

ْ
ْو ﴿(، وقال: 154بقرة: )ال ﴾ال

 
ل  و 

اء  
 

ه   ش
َّ
ْم  الل

 
ك

 
ل ع  ز 

 
  ل

ً
ة مَّ

 
  أ

ً
ة اِحد  ِكن و 

َٰ 
ل ِضلُّ  و  ن ي  اء   م 

 
ش ْهِدي ي  ي  ن و  اء   م 

 
ش نَّ ۖ   ي 

 
ل
 
ْسأ

 
ت
 
ل ا و  مَّ ْم  ع  نت 

 
  ك

ون 
 
ل ْعم 

 
 ( 82)النحل:  ﴾ت

 ثاني: التراث الثقافي الديني.الطلب امل

للتراث الثقافي، الذي كما سنبينه لم يكن مفهومه ساردا عند قدماء اللغويين، نبحث في هذا املطلب التعري  اللغوي 

لحداثته بمعناه الحالي، ونخصص لذلك الفرع ألاول من هذا املطلب، لنخصص الفرع الثاني منه لدراسة املفهوم 

تاب تولى مختل  الكالاصطلحي للتراث الثقافي عموما، وهو مفهوم تناولته املنظمات والاتفاقيات بالدراسة، كما 

 والباحثين دراسته، لنختتم هذا املطلب بفرع ثالث نخصصه لبيان أنواع التراث الثقافي 

 ول: تعريف التراث الثقافي الديني في اللغة.ألا فرع ال

التراث من مادة )و  ر ث(، وهو في املعاجم القديمة مرادف لإلرث والورث وامليراث، وهي مصادر تدل عندما تطلق اسما 

على ما يرثه إلانسان من والديه من نسب أو مال، وقد فرق بعض اللغويين القدامى بين الورث وامليراث على أساس 

أنهما خاصان باملال، وبين إلارث على أنه خاص بالحسب، ولعل لفظ تراث هو أقل هذه املصادر استعماال وتداوال عند 

 ( 11، 14، ص4884العرب، الذي جمعت منهم اللغة )الزابري، 

وإذا رجعت إلى معاجم اللغة القديمة وجدت ميراث العلم والحسب من أهم معاني إلارث والورث والتراث ومن ذلك ما 

 يلي:

 تعالى قال وتاء، ألفا الواو فقلبت وراث، أصله تراث
ون 

 
ل
 
ك
ْ
أ
 
ت   :﴿ و 

 
اث ر 

ُّ
  الت

ً
ل

ْ
ك

 
ا أ

ًّ َّ
: والسلم الصلة عليه وقال[ ٩١/ الفجر﴾ ]مل

ِني: ﴿وقال هللا تعالى وبقيته  أصله: أي  «أبيكم إرث على فإنكم مشاعركم على اثبتوا»
 
ِرث   ي 

 
ِرث ي  وب   آِل  ِمْن  و  ْعق  ه  ۖ   ي 

ْ
ل اْجع   و 

ّبِ 
ا ر  ِضيًّ  تنافسواي حتى ألانبياء عند له قدر ال فاملال املال، دون  والفضيلة والعلم، النبوة وراثة يعني فإنه[ ٨/ مريم﴾ ]ر 

 تركناه ما نورث، ال ألانبياء معاشر إنا: »الصلة والسلم عليه قال أنه ترى  أال ويملكونه، املال يقتنون  قلما بل فيه،

 عليل وقال العلم، من ورثوه ما إلى فإشارة «ألانبياء ورثة العلماء: »قوله من والسلم الصلة عليه عنه روي وما ،«صدقة

 من لماع ورثت: ويقال ،«وسنتي هللا كتاب قبلي، ألانبياء ورثت ما: قال أرثك؟ وما: قال  ووارثي أخي أنت: »عنه هللا رع ي
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  :﴿تعالى قال منه، استفدت: أي  فلن
 

 
 
ل
 
خ

 
ْعِدِهْم  ِمن ف   ب 

ٌ
 

ْ
ل
 
وا خ

 
ِرث اب   و  ِكت 

ْ
ِإنَّ     ﴿ ،[ ٩٨١/ ألاعراف] ﴾ي    ال ِذين   و 

َّ
 ال

وا
 
وِرث

 
اب   أ ِكت 

ْ
ْعِدِهْم  ِمن ال ِفي ب 

 
ّك   ل

 
ْنه   ش ِريب   ّمِ مَّ ﴿ ،[ ٩١/ الشورى] ﴾م 

 
ا ث ن 

ْ
ث ْور 

 
اب   أ ِكت 

ْ
ِذين   ال

َّ
ا ال ْين  ف 

 
ا ِمْن  اْصط

 
اِدن ﴾     ِعب 

 ( 921، 922، ص 1008)ألاصفهاني،  ،[٢٣/ فاطر]

 أي يعقوب؛ آل من ويرث يرثني وليا لدنك من لي فهب: إياه ودعاره مزكريا عن إخبارا تعالى هللا وقال  ومجده ماله ورثه

 أن افخ يكون  أن يجومز  وال النبوة، يعقوب آل من ويرث يرثني أراد إنما: سيده ابن قال ميراثي؛ له فيصير بعدي يبقى

: جل عز لهوقو  صدقة؛ فهو تركنا، ما نورث ال ألانبياء معاشر إنا وسلم، عليه هللا صلى النبي، لقول  املال، أقرباؤه يرثه

 عةتس السلم، عليه لداود، كان أنه وروي   وملكه نبوته ورثه أنه التفسير في جاء: الزجاج قال داود؛ سليمان وورث

   (104هـ، ص4141وامللك )ابن منظور،  النبوة بينهم، من السلم، عليه سليمان، فورثه ولدا، عشر

 ثاني: تعريف التراث الثقافي في الاصطالح.الفرع ال

الثقافي في اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات نقسم هذا الفرع إلى قسمين نخصص الززء ألاول منهما لتعري  التراث 

الثقافية في حالة النزاع املسلح، واتفاقية باريس لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، ونخصص الززء الثاني 

 لتعري  الثراث الثقافي في الفقه 

 أوال: تعريف التراث الثقافي في الاتفاقيات الدولية.

 الثقافية املمتلكات مسلح على: "تعري  نزاع حالة في الثقافية املمتلكات الهاي لحماية اتفاقية ألاولى من تنص املادة

 :يأتي ما مالكها أو أصلها كان مهما الاتفاقية، هذه بموجب الثقافية، املمتلكات من يقصد

 التاريخية، أو نهام الفنية أو املعمارية كاملباني الثقافي الشعوب لتراث الكبرى  ألاهمية ذات الثابتة أو املنقولة املمتلكات(أ)

 التح و  فنية، أو تاريخية قيمة بتجمعها تكتسب التي املباني ومجموعات ألاثرية، وألاماكن الدنيوي، أو منها الديني

 يةالعلم املجموعات وكذلك وألاثرية، التاريخية الفنية القيمة ذات ألاخرى  وألاشياء والكتب واملخطوطات الفنية

  ذكرها السابق املمتلكات ومنسوخات واملحفوظات الهامة الكتب ومجموعات

 كاملتاح  ،" أ"  قرةالف في املبينة املنقولة الثقافية املمتلكات وعرض لحماية وفعلية رريسية بصفة املخصصة املباني(ب)

 أ"  الفقرة في املبينة املنقولة الثقافية املمتلكات لوقاية املعدة املخابئ وكذلك املحفوظات ومخامزن  الكبرى  الكتب ودور 

  مسلح نزاع حالة في" 

"  اسم عليها يطلق والتي"  ب"  و"  أ"  الفقرتين في املبينة الثقافية املمتلكات من كبيرة مجموعة تحتوي  التي املراكز(ج)

 (https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntd98.htm) "  التذكارية ألابنية مراكز

 هذه ألغراض قافيالث التراث تنص املادة ألاولى من اتفاقية باريس لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي على أنه: "يعني

 :الاتفاقية



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 253 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

 رية،ألاث الصفة ذات التكاوين أو والعناصر املباني، على والتصوير النحت وأعمال املعمارية، ألاعمال: لاثار 

  لها التي املعالم ومجموعات والكهوف، والنقوش،
ً
 وأ التاريخ، نظر وجهة من استثنارية عاملية قيمة جميعا

 العلم؛ أو الفن،

 منظر في اندماجها أو تناسقها أو عمارتها، بسبب لها التي املتصلة، أو املنعزلة املباني مجموعات: املجّمعات 

 العلم؛ أو الفن، أو التاريخ، نظر وجهة من استثنارية عاملية قيمة طبيعي،

 ألاثرية، املواقع فيها بما املناطق وكذلك والطبيعية، إلانسان بين املشتركة ألاعمال أو إلانسان، أعمال: املوقع 

  ية"الانتربولوج أو الاثنولوجية، أو الزمالية، أو التاريخية، النظر وجهة من استثنارية عاملية قيمة لها التي

(https://ar.unesco.org) 

 ثانيا: تعريف التراث الثقافي في الفقه.

يطلق لفظ التراث على مجموعة نتارج الحضارات السابقة التي يتم وراثتها من السل  إلى الخل ، وهي نتارج تجارب 

أو اللغة أو لاداب، وليس ذلك فقط بل يمتد ليشمل  إلانسان ورغباته وأحاسيسه سواء كانت في ميادين العلم أو الفكر 

، 1049جميع النواحي املادية والوجدانية للمجتمع من فلسفة ودين وفن وعمران   الخ )اسماعيل شيخي شيخي أو  ي، 

، 1011( التي لها أهمية من أجل تفسير ثقافة املاع ي من أجل تطريرها حاضرا ومستقبل )بن حامة، ومزرقان، 224

  ( 224ص

ويرى عبد الرحمن مني  أن التراث رغم كونه حصيلة خبرات وتجارب املاع ي، فإنه تشذب وتغير وتطور خلل انتقاله 

من جيل إلى آخر، فضاع جزء منه نتيجة إلاهمال أو نتيجة تدمير الغير، وهو بمقدار ما يمكن أن يثري الحاضر واملستقبل، 

 –ألنه تجذر إلينا من املاع ي  –ومعارف كبيرة، ال يمكن اعتباره كله  ويزود الزيل الحاضر وألاجيال القادمة بخبرات

شيئا غير قابل إلعادة النظر والتصحيح والترميم وإلاضافة، كما ال يجومز النظر إليه على أنه نهاية املطاف وقمة إلابداع، 

 ( 18، ص1042وأكمل صورة من صور الحضارة )مني ، 

كر إال أن التغيير مس جوانب دون أخرى، وأن هذا التغيير يجب أن ال يمس الثوابت، ورغم أن التراث الثقافي هو كل ما ذ

التي تشكل الهوية إلاسلمية للمجتمعات العربية وإلاسلمية عامة، كما أن التراث يختل  في نفوس املجتمعات إلاسلمية 

الخطب ية بمنزلة القرآن أو ألاحاديث و باختلف مصدره، فليست ألاساطير والخرافات والرقص واملوسيقى ولو كانت تقليد

الدينية ومختل  كتب الفقه والشريعة عامة في نفوس املسلمين، فل يمكن لعاقل أن يساوي بين تجويد القرآن وألاغاني 

مهما كانت كلماتها نقية عفيفة، أو يساوي بين كتب الحديث والفقه وبين كتب الخرافات وألاساطير، أو يساوي بين 

 ر حراء وغار ثور وجبل أحد وبين ألاضرحة املنتشرة في البلدان العربية وإلاسلمية   الخ الكعبة وغا

 ثاني: أقسام التراث الثقافي.الفرع ال

ينقسم التراث الثقافي عموما إلى قسمين: التراث املادي امللموس الذي تدركه الحواس واملتمثل في عقارات أو منقوالت، 

الزوهر الذي يكون الهوية لكل إنسان، ويمكن أن يكون محفوظا في النفوس فقط، كما وتراث معنوي وهو في الحقيقة 

 يجومز أن يحفظ في دعارم مادية كالكتب مثل 
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 أوال: التراث املادي.

هو تلك املوروثات ذات املضامين الثقافية امللموسة واملحفوظة ماديا في صيغة كتابة أو رسوم أو أشياء ومباني، مثل 

، 1048وطات والوثارق واللوحات والرسوم الزدارية ولاثار وألامزياء والصناعات الشعبية )نمر بومدين، الكتب واملخط

 ( 11ص

 أ: التراث املادي الثابت.

يتمثل في املعالم واملواقع ألاثرية، منها املباني ذات الطابع املدني والديني والعسكري التي تتميز بقيمتها وطابعها 

عماري والديني والزمالي، وعموما فهي تشمل جميع املعالم التاريخية واملواقع ألاثرية واملجموعات ألاثري والتاريخي وامل

الحضرية أو الريفية، ومنها املعالم التاريخية الظاهرة فوق سطح ألارض التي ارتبطت بحادثة مهمة أو شخص مهم وهي 

 ( 221، 1049ونوعه وحالته )أو  ي، تعتبر ضمن املوارد التراثية وتتفاوت أهميتها تبعا لعمر املعلم 

 ب: التراث املادي املنقول.

ويتمثل في القطع املنقولة والتح  الفنية الناتجة عن الاستكشافات وألابحاث ألاثرية في البر وتحت املاء ومنها 

ا املدافن وبقاي القطع الخزفية والفخارية والكتابات ألاثرية والعملت وألاختام والحلي وألالبسة التقليدية وألاسلحة

 ( 221، 1049واملخطوطات ووثارق ألارشي  )أو  ي، 

 ثانيا: التراث الالمادي.

هو كل تروة ثقافية منقولة تنتفي فيها صفة املادية، لكن يمكن أن تحفظ في أوعية مادية، ويشمل املوروث الثقافي 

لزمن ومن جيل إلى آخر، ويشمل املوروث الشفاهي الذي هو ما جرى تناقله شفاهة ومن غير تحديد بنظام كتابي عبر ا

 الثقافي غير املادي أيضا اللغات واللهزات والحكايات الشعبية وألامثال وألاهامزيج، والغناء واملوسيقى، والطبخ    الخ 

 املبحث ألاول: وسائل هدم التراث الثقافي الديني.

الحضارات، وتذويب ثقافاتها وهوياتها،من أجل تتخذ العوملة عدة وسارل وسبل من أجل هدم التراث الثقافي لألمم و 

دمجها في هوية عاملية واحدة، تتوحد فيها اللغة وألافكار والقيم وحتى الدين، ومن أهم هذه الوسارل إلاعلم، وهو أخطر 

 رق وسارل العوملة وأهمها، ألنه كما يسمى الاستعمار الناعم الذي يدخل البيوت دون حاجة إلراقة الدماء وال حتى لط

ألابواب، ومن وسارلها التبشير سواء باملسيحية أو بأديان مصطنعة، وتعينها الوسيلة ألاولى في تحقيق مآربها، لكن ليست 

هذه كل وسارل العوملة، وإنما هناك وسارل ال تقل عن هذه ولو لم نذكرها هنا، مثل املنظمات الدولية والاتفاقيات 

 يؤثر على ثقافاتها التي تعمل على توحيد قوانين الدول، ما 
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 املطلب ألاول: إلاعالم. 

تستخدم قوى العوملة إلامبراطورية إلاعلمية الضخمة التي تملكها في فرض العوملة وتحقيق أهدافها، فاللوبي الصهيوني 

يسيطر على إلاعلم ألامريكي، واستطاع السيطرة على إلاعلم الرو  ي بعد سقوط الاتحاد السفياتي، ورأس املال 

الصهيوني يتحكم باملنع واملنح في كم هارل من الشبكات إلاعلمية في العالم، من خلل إلاعلنات واملواد إلاعلمية 

املنتجة، التي تتبنى وجهة نظر املتحكم فيها، فوظيفة املنظومة إلاعلمية أن تسلي وتلهي وتعلم     وترسخ القيم واملفاهيم 

على لاخرين، كما يرى أحد الخبراء ألامريكيين، وألجل ذلك أصبحت ميزانية إلاعلم  واملعتقدات وأنماط السلوك ألامريكي

أن رقم أعمال إلاعلم والاتصاالت في الغرب  4892في بعض الدول موامزية مليزانية الدفاع، حيث تقول إحصاريات عام 

بليونا لليابان،  152يونا للزماعة ألاوروبية، وبل 121بليونا للواليات املتحدة ألامريكية، و 545بليون دوالر منها  44925بلغ 

بليونا فقط لبقية دول العالم، هذه امليزانيات الضخمة لإلعلم في الشمال جعلته يتحكم بقوة في إلاعلم املتدفق  450و

 ( 25، 21، 22هـ، ص4110نحو الزنوب، ألامر الذي أحدث خلل في املنظومة إلاعلمية )الخراش ي، 

يوجد إعلم غير منحامز في مختل  مجاالت النشاط إلاعلمي، ال باكتشاف ذلك من خلل املمارسة إلاعلمية ومعلوم أنه ال 

فقط، أو بحكم وجود دوافع سياسية فحسب، ولكن بحكم الانحيامز الحضاري والثقافي املسبق في كل عمل إعلمي 

سيلة تج إلاعلمي، وبحكم العلقة الوثيقة بين مالك الو باعتباره وليد مجتمع بعينه، أو لثقافة املجتمع الذي ينتج هذا املن

إلاعلمية كان دولة أو مؤسسة أو فرد وأهدافه وآراره، وبين املادة والرسالة إلاعلمية التي يقدمها، والتي ال شك تعبر عما 

لحضارية من الطبيعة ا يراه، والتحيز إلانساني لذات صاحب الرسالة إلاعلمية ش يء ال يمكن التخلص منه باعتباره نابعا

 ( 21، 22، ص1009ملكون املجتمع والفرد بمكوناته الثقافية والتاريخية والدينية وألايديولوجية )املسفر، 

وملا كان هدف املسيطرين على إلاعلم هو إفساد القيم وألاخلق، وإلهاء الشعوب بالشهوات حتى يسهل انقيادهم فقد 

نية من فضارية وأرضية تعرف بقنوات الفديو كليب يقدر عددها بالعشرات، ظهر صن  جديد من القنوات التلفزيو 

وهي قنوات ال دور لها وال رسالة إال التسابق على تقديم كل أنماط الابتذال والعري، وكذلك تفعل قنوات الشات وما 

بي، )عبير ياسر الحل تتبناه من دعوات ألنماط من العلقات غير املشروعة، تحت مسميات من قبيل التعارف والتواصل

(، ودون مراعاة القطاع العريض والحساس من املراهقين وألاطفال الذين يشاهدون هذه املؤثرات التي 51، ص1042

تؤثر على وعيهم، وتنشئتهم الاجتماعية وتكسبهم قيما وعادات ال تتماش ى مع العادات والقيم العربية وإلاسلمية )بولبامزين 

 ( 141، ص1010، 

وسارل الاتصال الحديثة وبالخصوص القنوات الفضارية من خلل برامجها جميعا بما فيها ذات الطابع كما سعت 

الترفيهي أو إلاشهاري إلى تغيير بعض املعتقدات بطريقة خفية ماكرة لتجعل املشاهد يعيد التفكير في معتقداته، بإبرامز 

د خلل سنوات عمره، مما يجعله يغير بعض معتقداته بعض التناقضات أو الخلل والشبهات التي لم ينتبه لها املشاه

ولو بدون شعور، وخاصة فئة الشباب التي تبحث عن كل جديد يلبي رغباتها، ويجيب عن تساؤالتها التي ترى أن واقعها 

 ( 91، ص1049أو ما يمثله لاباء وألاجداد أو املحيط الثقافي لم يعد قادرا على إلاجابة عنها  )يحياوي، 
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وسارل إلاعلم على الشباب املسلم خاصة، وهذا ما أقر به أحد املبشرين في قوله: حرصت أوروبا بمختل  وركزت 

الوسارل على تحطيم الثقافة العربية واللغة العربية، والدين والتراث في نفوس الشرقيين واملسلمين العرب، ومزعزعة 

لهم في الشرق، وكانت عامل ضخما في منحهم القوة  العقارد، وذلك لتدمير هذه القوة الروحية الضخمة التي تكونت

 (  42، ص1001على مقاومة كل استعمار، ومواجهة كل ظلم )إسماعيل 

لذلك تجد الكثير من وسارل إلاعلم تحمل رسارل تبشيرية تصل حد التهزم على دين إلاسلم كعقيدة، فتجد القس 

شهر إلانجيليين في أمريكا يص  إلاسلم بأنه دين كثير الشر، "فرانكلين غراهام" ابن القس "بيلي غراهام" وهو من أ

دقيقة الذي تبثه محطة  20ووص  املبشر "فالويل" محمدا صلى هللا عليه وسلم بأنه إرهابي، في كلمته على برنامج 

نبي لإلاسلم بأنه خدعة كبيرة، وأن ا –مالك أكبر شبكة فضارية دينية  -"سيوبيو أس"، ووص  القس "روبرتسون" 

(، ويقول "برنارد لويس" 21، 22، ص1009صلى هللا عليه وسلم كان مجرد متطرف، وكان سارقا قاطع طريق )املسفر، 

في كتابه "أمزمة إلاسلم": "العرب واملسلمون قوم فاسدون ومفسدون وفوضويون، ال يمكن تحضرهم، وإذا تركوا ألنفسهم 

ر الحضارات، ولذلك فإن الحل السليم للتعامل معهم هو إعادة فسوف يفاجؤون العالم بموجات بشرية إرهابية تدم

 ( 18، ص1010احتللهم واستعمارهم وتدمير ثقافتهم الدينية )ملوحي، 

كما دأبت وسارل إلاعلم في هذا الصدد على تشويه صورة رجال الدين كما جارت بذلك توصيات ما عرف ببروتوكوالت 

قادة الرأي في املجتمع الذين كانوا يحضون بمكانة في نفوس الناس، وحل حكماء صهيون، بما أدى إلى تراجع دور 

محلهم قادة رأي جدد في مجاالت خارجة عن الرأي والفكر، وتراجع دور قادة الرأي من رجال دين وأدب وثقافة وإصلح 

ى إقامة الرقابة أو (، مما أضع  هيمنة املرجعيات الثقافية والدينية، وأنهى قدرة الدولة عل29، ص1049)يحياوي، 

السيطرة على املعلومات املبثوثة عبر ألاقمار الصناعية وشبكة الفضاريات وألانترنت، مما يؤدي في ألاخير إلى تفريغ عقل 

 ( 10، ص1041املتلقي من البقية املتبقية من الهوية الثقافية )الكيلني، 

 فيها ويكذب الكاذب فيها يصدق خداعات سنوات لناسا على سيأتي>>مصداقا لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  

 في يتكلم فهالتا الرجل: قال الرويبضة؟ وما: قيل  الرويبضة فيها وينطق ألامين فيها ويخون  الخارن فيها ويؤتمن الصادق

 ( 509ص 1، الززء 4885)ألالباني،  <<العامة أمر

التراث الثقافي السيما الديني منه املؤسسات في العالم إلى مواجهة دفع هذا التدفق إلاعلمي باتجاه طمس الهويات وتدمير 

الخطر ألاخلقي للعوملة، وعقدت ألجل ذلك ندوات ومؤتمرات منها مؤتمر اسطمبول بعنوان "العوملة والقيم ألاخلقية" 

 ( 19هـ، ص4112دولة )الناصر،  20، الذي حضره مندوبون من 1004في سبتمبر 

تشعر بعض رجال السياسة والدين خطر إلاعلم على القيم وألاخلق، يقول "بوب دول" املرشح بل حتى في الغرب اس

الزمهوري للرراسة ألامريكية: يجب أن نعتبر هوليود بشكل خاص، وصناعة الترفيه بشكل عام، مسؤولة عن نتارج 

 ( 451، ص1005سياستها من تقديم ألارباح على لاداب العامة والسلوك القويم )الطبيب، 
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 املطلب الثاني: نشر عقائد جديدة تحاول تشكيك املسلمين في دينهم )البهائية والقاديانية(.

م، 4911 –ه 4120بدأت البهارية بحركة سميت بالبابية، ظهرت في إيران، ادعى مؤسسها "علي محمد الشيرامزي" عام 

وكان في الخامسة والعشرين من عمره، أنه "الباب" الذي يبشر بظهور املهدي، ثم تدرج فادعى أنه املهدي املنتظر، ثم 

ادعى النبوة والرسالة، ثم الربوبية، ونسخ الشرائع وألاديان السابقة، كل ذلك خلل ست سنوات، حتى أعدم عام 

ان بوجوب قتله عقب اضطرابات شديدة وثورة شعبية عارمة في إيران م، إثر فتوى أصدرها علماء إير 4950 –ه 4122

م، 4941 –ه 4122بسبب دعوته، وظهر بعده أخوان غير شقيقين هما: "حسين علي املامزندراني النوري" املولد عام 

، فشكل ه، ادعى كل واحد منهما أنه خليفة الباب تلقى الوصاية منه4112و"يحيى املزندراني النوري" املولود عام 

جماعته الخاصة، ودينا جديدا مستقل عن دين أخيه، وحتى عن دين الباب ذاته، لكن الذي استطاع أن يفرض نفسه 

 ( 22، ص4881على نطاق واسع هو "حسين علي" بسبب الدعم الذي تلقاه من بعض القوى العاملية )أحمد، 

العثماني لإلبقاء على حياته عندما كان متهما  ومن الذين دعموه الروس الذين توسطوا له من خلل الصدر ألاعظم

بمحاولة اغتيال الشاه، والصدر ألاعظم هذا هو رريس الومزراء العثماني املدعو ر"رشيد باشا" الذي أخذ مثله من الغرب، 

وفلسفته من املاسونية، وهو الذي دفع بالدولة إلى التغريب في عهد السلطان "عبد املجيد"، وإلى إصدار فرماني 

لتنظيمات، حيث تم بموجبها استبعاد الشريعة إلاسلمية، ومن الزهات التي قدمت له الدعم الحكومة البريطانية التي ا

أعطته جنسيتها ملا كان في بغداد، ورعته هو وأسرته بعد ذلك، وملا كان بمنفاه "أدرنه" كان تحت سمع وبصر سفراء 

(، الذين بشرهم "بهاء الدين" 22، ص4880ليهودية العاملية )محمد،  الدول الصليبية الاستعمارية، وفي حضانة وتدريب ا

 ( 18، ص4880في كتابه "ألاقدس" بمحق املشركين وإهلك املسلمين خاصة )محمد،  

م، وادعى النبوة 4921أسس "حسين علي املامزندراني النوري" الذي سمى نفسه: "بهاء الدين" الديانة البهارية عام 

ية، ونسخ الشرائع وألاديان السابقة، وحدد لدينه أل  سنة، قرر أنه من يدعي النبوة خللها فهو والرسالة ثم ألالوه

 ( 21، ص4881كاذب، وظهر بعد مقتل الباب فرق أخرى مثل القاديانية وشهود يهوة وألاصوليون إلانجيليون )أحمد، 

ه "عباس آفندي" في إلاطاحة بالخلفة العثمانية، رد "بهاء الدين" وحركته الزميل ملن دعمه، فقد أفاد إلانجليز هو وابن

وساعداهم في الاستيلء على البلد العربية وفلسطين على وجه الخصوص، وقد فرح البهاريون بسقوط فلسطين، 

واعترف الداعية البهائي "أسلمنت" بذلك حين قال: كان الابتهاج في "حيفا" عظيما عندما استولت الزنود البريطانية 

 ( 11، ص4894)ظهير،  4849سبتمبر  12ساعة، في  11ة عليها، بعد قتال دام والهندي

وليتسع مذهب البهارية فإنهم يتسترون عن الناس، ويغررون بالسذج، ويبشرون لعقيدتهم في محافل سرية كاملاسونية 

لفرقة نشاط ن لهذه االصهيونية، وكان لهم محفل في مصر أغلقته املخابرات املصرية بعدما تتبعته وكشفت خططه، وكا

في ليبيا تحت حماية رريس ومزراء سابق، وملا أظهرت دعوتها علنا قامت ضدها مظاهرات في بنغامزي، فتعقبتها الحكومة 

الليبية التي اكتشفت أنها كانت تجتمع سرا في قاعدة الطيران ألامريكية في طرابلس، مع ممثلين عن الحركة من تونس، 

 ( 5، 1ه، ص4284، طبقا التفاق بين أمريكا وليبيا )علي، 4810ها البهارية من ليبيا عام وتم تصفية هذه القاعدة ومع
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ويقوم منهج البهارية في الدعوة إلى ديانتهم على أساس التلفيق والتوفيق بين املذاهب وألاديان املوجودة في املجتمعات 

بث أفكارها وعقاردها البهارية، وتحاول في الوقت املعاصرة، بدعوى محاولة التقريب بينها، وهي في الحقيقة تهدف إلى 

 ( 10، ص4882نفسه القضاء على العقارد ألاخرى )النجار، 

كما عملت البهارية واملاسونية على إفساد الحياة ألاسرية، عن طريق تمزيق القيم ألاخلقية وإطلق عنان الغرارز 

مير ألاسرة، لذلك يقول أحد كبار املاسونية: "يجب علينا والشهوات، فكانت املرأة بطبيعة الحال أول أهداف مخطط تد

أن نكسب املرأة في أي يوم مدت إلينا يدها فزنا بالحرام وتبدد جيش املنتصرين للدين"، فالعفة املطلقة رذيلة عند 

 ( 419ص، 4882املاسونيين واملاسونيات ألنها ضد سبل الطبيعة حسب "دور فويل" أحد كبار املاسونية )عبد العزيز، 

يرى "إحسان إلهي ظهير" أن إلانجليز ملا لم يستطيعوا الاستفادة من "بهاء الدين" كما استفاد منه الروس، قرروا تكوين 

نبوة ورسالة، ودين وشريعة في البلد التي يستعمرونها، وخاصة القارة الهندية والباكستانية، فاكتشفوا في الهند املرمزا 

 4984، وفي عام 4955ي أعلن أول ألامر بإيعامز من إلانجليز أنه مجدد لدين إلاسلم عام لاخر "غلم القادياني"، الذ

أعلن أنه نبي مستقل أفضل من جميع  4804أعلن مهدويته، وفي نفس السنة أعلن أنه هو املسيح املوعود، وفي عام 

 ( 11، ص4894ألانبياء واملرسلين )ظهير، 

ادياني نفسه عن أبيه: "كان له كر  ي في ديوان الحكومة، وكان من أوفياء الحكومة أما أصل هذا املتنبئ فهو كما يقول الق

مساعدة طيبة، ومدها بخمسين جنديا، وخمسين فرسا من عنده،  4951إلانجليزية، حتى ساعد الحكومة في ثورة 

ة مزارع فقيرة وخدم الحكومة العالية فوق طاقته، ولكن بعد ذلك بدأ الزوال والانحطاط ألسرتي حتى أضحت أسر 

 ( 411، ص4881، 4)سراج الدين، جزء 

يظهر اشتراك القاديانية واليهودية وتماثلهما في مجال السعي والعمل، وقد ظهرت روابط الصداقة العميقة بين 

 القاديانيين وإسراريل نتيجة اتحاد أهدافهما، ووفائعما للستعمار وعداوتهما لإلسلم وباكستان، إذ تعتبر إسراريل أن

في خطبة له  4821باكستان هي أكبر عدو لها بعد العرب، وقد صرح بذلك مؤسس إسراريل "ديود بن غوريان" عام 

 ( 421، 424، ص1002ألقاها في جامعة "السوربون" في باريس )الغوري، 

 املطلب الثالث: التنصير

 ورادوكول في" مونيهام ستانلي" حسب نجيلي منذ نوعها من ألاولى هي بادرة في النصارى  قادة من هارلة أعداد اجتمعت

 شاطن محور -" ماكري  دون " حسب النعقاده الدافع كان رراسته، تحت املسلمين لتنصير مؤتمر أخطر لعقد ألامريكية

 ( 54 - 14ص ،4881 عمارة،) إلاسلمية الصحوة: هو – املؤتمر هذا

ما يحويه من حضارة وتراث وثقافة، ولو كان بالتعاون وكان الهدف من هذا املؤتمر وغيره القضاء على دين إلاسلم بكل 

: "    على املاسونية واجب 4812قد جاء في نشرة الشرق ألاعظم الفرنسية عام بين الفرقاء على تحقيق هذا الهدف، ف

رة" ر دعم كل الذين ال يدعون إلى الدين، من أمثال الاشتراكيين والديمقراطيين ودعاة حقوق إلانسان والزمعيات املتح
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تحويل املسلمين عن دينهم ولو كان و (، ألن هدف هذه الزماعات كلها هو القضاء على الدين، 491، ص1002)ألامير، 

  (42، ص4889إلى إلالحاد والكفر )الشتري، 

كتب أستاذ التاريخ اليوم ونارب رريس املخابرات ألامريكية سابقا "غراهام وتجدهم يعلنون ذلك دون خزل أو وجل، فقد 

فولر" في مجلة "السياسة الخارجية" مقاال بعنوان "عالم بل إسلم"، دعا فيه إلى تخيل العالم بل إسلم، وافترض تحول 

يرصدون من أجل ذلك طاقات بشرية ومادية هارلة، فقد بلغت ، و (420، ص1009املسلمين إلى املسيحية )صالح، 

، 1004)حليمي، معهدا  89110وبلغ عدد املنظمات التنصيرية ، 4888مليار دوالر أمريكي عام  494ميزانية التنصير 

 ( 420ص

أل  مدرس عام  141أل  مدرسة و 459وتشير إحصاريات أخرى إلى بلوغ عدد املدارس التنصيرية في بلد املسلمين 

 ( 252، 1049تحت إشراف الفاتيكان )حواوسة،  4888أل  عام  900، وبلغ عدد املعاهد والزامعات 4882

ة إلى وسارل أخرى كاألعمال الخيرية ومن ذلك كاتدرارية القديس أوغسطين في عنابة، التي تشرف على إيواء العززة إضاف

 ( 425، ص1004من املسلمين بالززارر وتقدم لهم الخدمات الطبية، بهدف تحويلهم إلى املسيحية )حليمي، 

للدراسة في مدارسهم وجامعاتهم، ويعملون على  كما يعملون على تنصير الطلبة املسلمين الذين يحصلون على منح 

أن عدد الطلبة  4898تغيير عقيدتهم وثقافتهم، وإعدادهم ليكونوا قادة الرأي في البلد، وتشير إلاحصاريات لعام 

وال بد أن أعدادهم تضاعفت كثيرا (، 258ص ، 1049طالبا )حواوسة،  4945الززارريين املتمدرسين في الخارج مزاد عن 

، كما خصص الغرب لبلد املغرب مبشرين ترسلهم "جمعية تبشير شمال إفريقيا" وهم منتشرون في املغرب اليوم

 ( 20، ص4889)الشتري،  والززارر وتونس وسارر بلد املغرب العربي

 وقد أثرت هذه الوسارل على بعض شعوب إفريقيا التي تعاني الفقر واملجاعات وألامراض، فارتد الكثير من املسلمين

فيها، يقول الشيخ "موديلو واماليما" ألامين العام للمجلس ألاعلى للشؤون إلاسلمية بجمهورية الكونغو الديمقراطية: 

مليون نسمة غداة استقلل  10"إن املنظمات التنصيرية في القارة إلافريقية تق  وراء تناقص عدد املسلمين من 

إذ أن الكثير من املسلمين ارتدوا حرصا منهم للحصول على الدعم املالي  مليين مسلم حاليا، 5الكونغو في الستينات، إلى 

 ( 11، ص1045وآخرون، ، الذي تقدمه املنظمات التنصيرية" )بمبا

لذلك تجد "ديفيد أ فريزر" يعترف بأن أغلب الذين استجابوا للتنصير من املسلمين هم من العوام، واملنصرون ال 

، 4898يحرصون على هؤالء العوام حرصهم على املثقفين من ذوي الثقل الاجتماعي في بلدانهم إلاسلمية )بكرلي، 

ي بلد ما إال بعد تبديل حكومته بأخرى مسيحية تعين (، ولم يحدث انتقال واسع من إلاسلم إلى املسيحية ف448ص

املنصرين على تحقيق أهدافهم، بل ثبت أن انتقال املسيحيين إلى إلاسلم كان أكثر من انتقال املسلمين إلى املسيحية 

 ( 22، ص4889)الشتري، 
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 املبحث الثاني: نتائج جهود هدم التراث الثقافي الديني.

هدام، وتنصير متواصل، ونشر عقارد جديدة والترويج لها في أوساط املسلمين تدعو إلى  إن وسارل العوملة من إعلم

إلالحاد والشرك، نتج عنها أن اندثر التراث الثقافي الديني لدى شريحة واسعة من أبناء ألامة إلاسلمية والعربية، أو 

ا، ن الدين جهل وكهوال يظنون الزهل ديناندثار جزء كبير منه، فأصبحنا بين شريحتين كما قال الشاعر بين شباب يظ

 وانحلت ألاخلق وانشرت الزريمة، وفشت املنكرات بشكل لم يسبق له مثيل 

ولم يقتصر ألامر على العامة، بل امتد ألامر إلى النخبة، فأصبح قطاع واسع منها يرقص على أغاني الغرب، ويروج ملا 

على البقية املتبقية في نفوس العامة، ولعل من أسباب وجود هذا النوع  يريده، ويهدم بأفكاره القيم وال يبنيها، ليجهز 

من النخب هو طريقة تعلمها، إما في مدارس الغرب نفسه، أو في املدارس التي أقامها الاستعمار، أو بسبب البرامج 

 الدراسية التي أصبحت تأخذ ببرامج الغرب طوعا أو كرها 

 التراث الثقافي الديني لدى العامة. املطلب ألاول: اندثار كثير من مظاهر 

ال تريد املخططات الغربية للعالم إلاسلمي وللعالم الثالث النهوض سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا    ، ألن الغرب ليس 

هدفه من العوملة تعميم النموذج الغربي فقط، وإنما يريد تشكيك أمم الحضارات العريقة في حضاراتها ونفسها 

تغريب إنسانها في أفكاره، ومناهج تعليمه، وحتى في طرامز عمارته، وأسلوب حياته، وفي مطعمه ومشربه، وعقاردها، و 

 ( 20هـ، ص4110)الخراش ي،  ولغته

ألجل ذلك تسعى العوملة جاهدة إلى تفريغ عقل املتلقي من املكونات الثقافية الراسبة التي تمثل البقية املتبقية من 

الهوية الثقافية من خلل الاختراق الثقافي، إذ تشيع العوملة الثقافية أن ألاخلق وألافكار نسبية، وتدعو إلى استبعاد 

تضع  هيمنة املرجعيات الثقافية والدينية، وتصقل العوملة إنسان مهووسا الارتباطات القومية والعارلية، وبذلك 

باالستهلك الذي يصبح هدفا بحد ذاته، مما يجعل الانسان عبدا لألشياء وبريقها، ما يولد لدى الزميع فيضا من 

 (  54، 50، ص1042الشهوات التي يصعب إشباعها )الحلبي، 

هوات وعبادة املادة، حتى ال نكون هدفا سهل للفتن ومروجيها، قال هللا تعالى لذلك حذرنا هللا ورسوله من اتباع الش
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(، وقال رسول هللا صلى 58)مريم:  ﴾غ

 لفقرا ما فوهللا يسركم ما وأملوا فأبشروا البحرين من بش يء قدم ةعبيد أبا أن سمعتم قد أظنكم»هللا عليه وسلم: 

 افسوهاتن كما فتنافسوها قبلكم كان من على بسطت كما الدنيا عليكم تبسط أن عليكم أخش ى ولكن عليكم أخش ى

 ( 121، ص4899)ألالباني،  «أهلكتهم كما فتهلككم

إن من أخطر ما أفرمزته العوملة وسال إعلم تبث مواد إباحية مباشرة، منهى التفاعلي حيث يمكن للمشاهد إجراء حوار 

ساخن على الشاشة مباشرة، ومنها غير التفاعلي يراها املتابع من طرف واحد، أدت هذه املواد إلى التأثير على سلوك 

واملخدرات والقمار، وغيرها من التصرفات السلبية، إضافة إلى  الشباب خاصة، فأصبحوا يتعاطون الخمور والتدخين

إقامة علقات افتراضية غير شرعية مع الزنس لاخر، وغيرها من التصرفات والسلوكات السلبية التي تخل بشخصية 
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املسفر )الشباب وبأخلقهم وقيمهم ومبادئهم، مما أدى باإلحساس بالعزلة والانسلخ الثقافي والحضاري والاجتماعي 

 (  51، ص1009

بل أدى التأثير إلاعلمي إلى ظهور حاالت من الخلل الاجتماعي لم يكن معروفا في املجتمعات العربية، مثلما هو حال 

ظاهرة عبدة الشيطان والشواذ جنسيا الذين ظهروا بشكل مفاجئ في بعض املجتمعات العربية، كما هو الحال في مصر 

إذ قبضت عليهم الشرطة وهم يتزاوجون بعضهم ببعض في حفلت للشذوذ الزنس ي  ،1002واملغرب عام  1004عام 

 ( 52، ص1009وجرت محاكمتهم )املسفر 

من هنا نرى أن العوملة التي طبقت على املسلمين والعرب من حيث يعلمون ومن حيث ال يعلمون، قد استلبت بعض 

فيها بعض  عاتها، وتحركتمعاملها، وتبدلت فيها بعض قنامعالم الهوية من النفس املسلمة العربية، فطمست فيها بعض 

ذلك ما نراه من تخل عن مبادا وأخلق إلاسلم عند الكثير من من املسلمين، (  وآية 14، ص1044)رسلن، ثوابتها،

 ففاتبع الهوى وكثر الشح وأعزب كل ذي رأي برأه، بل ارتكبت املحرمات من مزنا وشرب خمر ومخدرات، وانتشرت املعامز 

وظهرت القينات، وفش ى الربا حتى أصبح مقننا، وتركت ألاوامر حتى وصل ألامر إلى التفريط في أركان إلاسلم، فترك 

الكثير من املسلمين الصلة، أو قصروا في أدائها، وكثير منهم ال يخرج مزكاة ماله، وأصبح كثير منهم ال يصوم، فلم يبق من 

 كلماف عروة عروة إلاسلم عرى  لتنقضن»مصداقا لقوله صلى هللا عليه وسلم: إلاسلم فيهم إال اسمه، ويأتي كل هذا 

  (805، ص1، جزء 4899)ألالباني،  «الصلة وآخرهن الحكم نقضا فأولهن تليها بالتي الناس تشبث عروة انتقضت

فإنه ال محال سيؤدي إلى اندثار التراث إلاسلمي في نفوس ألاجيال اللحقة،  –وهو مستمر  –وإن استمر ألامر عالى حاله 

ويتلوه انهيار ألامة ككل، يقول "غوستاف لوبون": "ونحن إن بحثنا في ألاسباب التي أدت بالتاريخ إلى انهيار ألامم، وهي 

في سقوطها هو تغيير مزاجها النفس ي التي حفظ لنا التاريخ خبرها كالفرس والروم وغيرهم وجدنا أن العامل ألاسا  ي 

، 1001تغيرا نشأ منه انحطاط أخلقها، ولم يثبت أن أمة واحدة مزالت بفعل انحطاط ذكائها )إسماعيل علي محمد، 

 (  يقول أحمد شوقي: وإنما ألامم ألاخلق ما بقيت   فإن هم ذهبت أخلقهم ذهبوا 22ص

وإلامزدهار والانتصار، وانحطاط القيم وألاخلق أسباب الانحطاط  فالقيم الراسخة وألاخلق الراقية أسباب للرقي

: "لقد جاءت الهزيمة أمام ألاملان من 4810والتقهقر والانكسار، قال الرريس الفرنس ي "فيليب بيتان" في خطاب له عام 

خلق،    إنه ال الانحلل، قد دمرت روح الشهوات ما شيدته روح التضحيات، وإني أدعوكم أول كل ش يء إلى نهوض ألا 

سبيل إلنهاض فرنسا من كبوتها وإقالة عثرتها إال بإقامة صرح ألاسرة من جديد، وتقوية أواسرها وتقديس تقاليدها 

 ( 21، ص1001وأنظمتها )محمد، 

 املطلب الثاني: اندثار التراث الثقافي الديني عند شريحة من مثقفي الدول العربية وإلاسالمية.

": الخوف كل الخوف أن يتعولم املثقفون، الذين يعتبرون خط الدفاع ألاول، وتمارس عليهم يقول "عمر عبيد حسنة

عمليات الاستنساخ الثقافي، فيمارسون الخيانة الثقافية، قبل أن تتعولم ألامة، وقد تكون مشكلة الكثير منهم اختلل 

، الذي ال يمكنهم من إبصار الزوانب الحياتية، الِنسب، وفقدان املعايير، والتعاطي مع العوملة بش يء من الحلول العقلي

والاقتصادية والثقافية والتنموية والتجارية والاستهلكية، ألامر الذي يؤدي إلى اختلل النظر في التعاطي معها، وعدم 
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 هإبصار جانب الهيمنة والسيطرة، بسبب انحيامزات العوملة في مجال التقنية واملعلومة والاتصال عموما، مع أن هذ

 ( 12، ص1001إلانجامزات توظ  لخدمة العوملة وأهدافها في ألاخير )عمر، 

لذلك فإن الذين يبشرون بالعوملة من العرب واملسلمين هم من وجهة نظر الدكتور عمارة "الكذبة الذين صك إلاعلم 

و أن هؤالء ملا قذف الغربي لهم مصطلحها، وقذف بها إليهم وهم أشبه بحال املثق  املعطل عن العمل، ودليل هذا ه

لهم إلاعلم مصطلح الحداثة انشغلوا به وشغلوا به الشعوب معهم عقودا من الزمن، وبعدها يلقون لهم بمصطلح 

جديد هو ما بعد الحداثة لينشغلوا به ثانية، وهو تفكيك لألنساق الفكرية الحداثية، وهؤالء يبشرون اليوم بالعوملة ال 

وحة وإنما باعتبارها قدرا ال سبيل للفرار منه في الوقت الذي يسخرون فيه من قضاء هللا باعتبارها أحد الخيارات املطر 

 ( 41، 42هـ، ص4110وقدره )الخرش ي، 

تأثر هؤالء في معالزتهم لفكرة العوملة بالفكر الغربي، فهم يعيدون مرة أخرى إنتاج القضايا املطروحة في املجتمع الغربي، 

الاشتراكية، ومع الديمقراطية الليبيرالية ومع مختل  مدارس النقد الحديثة في الفنون فعلوا ذلك مع الحداثة، ومع 

 ( 22، ص1001ولاداب، ومع مناهج العلوم إلانسانية والاجتماعية )الزنحاني، 

كان هؤالء نتاج دعوات كالتي أطلقها "روبرتسون" و"نيتل" في كتابهما "النظم الدولية وتحديث املجتمعات" دعيا فيها 

املجتمعات الرأسمالية إلى نقل خبراتها التكنولوجية املتقدمة إلى املجتمعات املختلفة، مقابل أن تتبنى النخب السياسية 

ات أنماطا سلوكية وفكرية تتوافق مع املجتمعات املتقدمة، وتنظر إليها باعتبارها وألاكاديمية وإلاعلمية في هذه املجتمع

 ( 105، ص1005)الطبيب، القدوة واملرجع الفكري وألاخلقي والثقافي 

مما أدى إلى خلق كوادر علمية من مواطني دول العالم العربي وإلاسلمي يكون والؤهم للغرب أكثر من والئهم لبلدانهم 

في مقابل إبعاد املفكرين والقادة الوطنيين في هذه الدول، الذين يسعون للخروج من داررة الهيمنة الغربية ألاصلية، 

من مراكز القرار في بلدانهم، من أجل فرض هيمنة ثقافية على العالم وإفراغ املجتمعات املحلية من القيم الثقافية 

 ( 208، ص1014والحضارية التي تميزها )سليماني، 

الء من راح يشكك في ثوابت إلاسلم، ويطعن في القرآن أو في السنة، ومنهم من راح يطعن في الرسول صلى هللا ومن هؤ 

عليه وسلم، أو في الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم، أو في ألارمة والعلماء الذين اقتفوا أثرهم، أو يشكك فيما تركه 

م النصوص أفضل مما فهموه، أو أن فهمهم قاصر على مواكبة هؤالء من تراث علمي عظيم، ويزعم أنه قادر على فه

 روح العصر 

يقول محمد شرفي: إن علماء الشريعة إلاسلمية وضعوا سلسلة من ألاحكام املاسة بحرية املعتقد إمزاء املسلمين وإمزاء 

أنهم جميعا موحدون  غيرهم من أهل الكتاب أو من سواهم، ويرى أن القرآن الكريم يشيد باليهودية واملسيحية، ويرى 

 ( 51، 52ص ، 1009)الشرفي،  ال فرق بينهم وبين املسلمين

وكتب عبد الفتاح الحايك مقاال بعنوان "الفهم الخاطئ"، نشر له في جريدة الشرق ألاوسط، ملخصه إنكار ملا هو معلوم 

لى جميع الناس، وادعاؤه أن من الدين بالضرورة، وبالنص وباإلجماع، وهو عموم رسالة محمد صلى هللا عليه وسلم إ
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من لم يتبع محمدا صلى هللا عليه وسلم ولم يطعه بل بقي يهوديا أو نصرانيا فهو على دين حق، وجعل تعذيب هللا 

 ( 482، ص9هـ، جزء 4110الكفار والعصاة من العبث )بن بامز، 

اب أمته، ما نشرته صحيفة الشهومن الطعن في رسولنا الكريم صلوات ربي وسلمه عليه من طرف أشخاص ينتمون إلى 

، فقرات من كلم مسؤول كبير 4811نيسان  4هـ املوافق ل 4281ربيع ألاول  12اللبنانية في عددها الصادر بتاريخ: 

ألقاها بمناسبة امللتقى الدولي حول الثقافة الذاتية والوعي القومي، منها كلم يتضمن الطعن في القرآن الكريم بأنه 

لى بعض الخرافات، التي نقلها إليه محمد صلى هللا عليه وسلم إلانسان البسيط بزعمه الذي كان متناقض ويشتمل ع

يسافر كثيرا ويستمع إلى الخرافات البسيطة الساردة في ذلك الوقت، كقصة أصحاب الكه  وعص ى مو  ى عليه السلم 

 ( 92، 91، ص4هـ، جزء 4110)بن بامز، وغيرها، ودعا هذا املسؤول إلى تلقين ما قاله حول إلاسلم إلى التلميذ 

ومنهم من دعى إلى الشرك عن تعمد أو غفلة كما فعل ذلك فؤاد أمين حمدي في قصيدة له نشرت بجريدة املدينة في 

هـ: وإن ضاقت حياتك ذات يوم عليك بأحمد النور املبين، واللزوء إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 41/01/4142

 ( 495، ص9هـ، جزء 4110رك ألاكبر )بن بامز، ودعاؤه من أعظم الش

ليس ألامر قاصرا على مثقفي الدول العربية، بل حتى في الدول الغربية فإن املثقفين الذين حلوا محل رجال الدين هم 

نتاج العلمنة حسب "جيرار ليكلرك"، بمعنى أنهم حملة ومنفذو وأحيانا مبدعو أيديولوجيات دينية تهدف إلى الحلول 

الديانات القارمة، وبخاصة مكان الديانات املوحى بها التي يعرفها الغرب منذ قرون، اليهودية واملسيحية، ويعتبر محل 

املثقفون بمعنى معين ورثة الطبقة الكهنوتية الدينية، إنما في جزء منها فقط، فكانت وظيفة رجال الدين ومؤسساتهم 

حملة الحداثة املعلمنة، وألايديولوجيات الزديدةالدنيوية املنتهكة  حفظ القيم والتقاليد الدينية، أما املثقفون فهم

 ( 119، 111، ص1001للحرمات )ليكلرك، 

لذلك تتحاش ى الدلول الحريصة على حاضرها ومستقبلها أي نوع من أنواع الاختراق الثقافي الخارجي بكل السبل، ونجد 

نية "ميلينا ميركوري" تشكو من دهم الثقافة ألامريكية لبلدها، تصريحات عدة في هذا املجال، فهذه ومزيرة الثقافة اليونا

ويصرح ومزير الثقافة الفرنس ي في السبعينات أنه خار  من وقوع الشعب الفرنس ي ضحية الاستعمار ألامريكي، ونسمع 

اتها ول ثقافرريس ومزراء كندا "بيار ترودو" يشكو من تأثير الثقافة ألامريكية على الشعب الكندي، هذا وكل هذه الد

، 1001متقاربة، فكي  بنا ونحن ثقافتنا تختل  عن ما جاءت به العوملة الثقافية، فلما نسلم ونستسلم لها )محمد، 

 ( 55ص

 طلب الثالث: اندثار التراث الثقافي الديني في البرامج الدراسية.امل

إن أول ما دخلت العوملة البرامج الدراسية في البلدان إلاسلمية كان بتأسيس املدارس ألاجنبية فيها، وإرسال البعثات 

، وأقام في العام 4945الدراسية إلى الغرب، فأسس "محمد علي" مدرسة عسكرية في مصر وفق النموذج الفرنس ي عام 

أساتذة فرنسيون، فرضت هاتان املدرستان وجود مترجمين، لعدم الذي يليه مدرسة مصرية للمهندسين تولى إدارتها 

إتقان الطلب اللغات ألاوروبية، وعدم إملام الفرنسيين باللغتين العربية والتركية، مما دفع بمحمد على إلى إرسال 

تلميذا  411ي وأرسل ، وحذا حذوه السلطان العثماني في العام املوال4912الطلب املصريين إلى إيطاليا ثم إلى فرنسا عام 
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إلى فرنسا، ولذلك كان املثقفون املصريون أول نتاج مباشر لزهود قام بها املسؤولون بهدف تحويل دولتهم وأنظمة 

 ( 481، 482، ص1001حكمهم نحو نموذج يسير على الخط املتبع في أوروبا )ليكلرك، 

حياة الدول املستعمرة، ومنها الدول العربية التي ثم جاءت مرحلة الاستعمار التي تعتبر نقطة تحول في جميع مجاالت 

كانت تحت الاحتلل الفرنس ي أو البريطاني، ومن هذه املجاالت التعليم والتربية، حيث طبقت في الدول العربية خلل 

هذه املرحلة مناهج الدول املستعمرة، التي كانت تعكس الثقافة الساردة في الغرب، بحيث عمدت على نشر الثقافة 

لغربية وسحق الثقافة العربية عبر املناهج التعليمية التي كانت موجهة لألهالي، وبقيت هذه املناهج على حالها حتى ا

 ( 411، ص1005الاستقلل )ضياف، 

وخلل هذه الحقبة من الزمن عمل املستعمر بكل ما أوتي من قوة ووسارل لتغيير املوروث الثقافي للدول املستعمرة 

في القدس وبرمان )لبنان( وقسنطينة  4811ن هذه الوسارل املؤتمرات املحلية التي عقدت عام وطمس هويتها، وم

)الززارر( وحلوان )مصر( وفي بغداد )العراق(، واتفقت جميعها على التعاون بين املبشرين كلهم بمختل  مذاهبهم 

، 1010)ملوحي،  خاصةه املسلمون التعليم مقصود ب للوصول إلى أهدافهم في العالم إلاسلمي والتبشير من طريق

 ( 451ص

أما بعد الاستقلل فقد تم استيراد التعليم املدني للخطط واملناهج من الغرب، والوقوع في الارتهان للمنهج، والكتاب، 

 ،وألاستاذ، واملرجع، واللغة، ولم يق  ألامر عند هذا الحد وإنما امتد حتى بدأ يطال التعليم الوطني، والرسمي، والعام

وتوهينه لصالح إقامة مؤسسات تعليم خاصة تنتسب لآلخر ثقافيا وحضاريا، لتلتهم البقية الباقية، وتجذب النخبة 

 ( 10، ص1001وتمكن للتقافة الغربية من الامتداد داخل ألامة واملجتمع )عمر، 

لحضاري ة والالتحاق بالركب اورغم املحاوالت املحتشمة إلخضاع التربية ملفهوم وطني وعربي لتحسين املناهج التربوي 

بعد الاستقلل، لكن إلاخفاق كان ملمزما لهذه املحاوالت ألن التغييرات كانت سطحية وارتبطت أغلبها بالدول املستعمرة 

 ( 411، ص1005بحيث اعتمد منهج التقليد في ضبط املناهج الوطنية )ضياف، 

ريكية تحاول فرض مناهزها وبرامجها على الدول النامية )ضياف ونجد الدول املتقدمة وعلى رأسها الواليات املتحدة ألام

(، من أجل تعميم أنماط نظم التربية والتعليم الغربية، وألامريكية على وجه الخصوص، على كل 411، ص1005، 

ا خالدول بما فيها العربية وإلاسلمية، بشتى ألاساليب والطرق الصريحة والضمنية، الطوعية والقهرية، لزعلها نس

مكررة ملا هو سارد في الدول الرأسمالية الكبرى، نهزا وأسلوبا، شكل ومضمونا ونتارجا، حتى يصبح التعليم آلية 

 ( 15،، ص1044)محمد،  لتأسيس قواعد العوملة ونشرها

اذج منتج عن هذه املحاوالت علمنة القطاعات التربوية، فاملدرسة الززاررية مثل أصبحت تميل بشكل كبير الستعارة ن

(، وتحولت أكثر 4108، ص1014)الفتني، ومالكي،  يةتربوية غربية، دون مراعات لخصوصياتها الاجتماعية والثقاف

جامعاتها من نظام يتم فيه تدريس أكثر املواد النظرية وإلانسانية باللغة العربية إلى نظام آخر يهتم بتدريسها باللغة 

 ( 404، ص1005)شوية، إلانجليزية بدعوى التكي  مع العوملة 
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 خاتمة: 

 النتائج:

نستنتج من خلل هذه الدراسة أن العوملة كانت في بدايتها تشملت املجال الاقتصادي، من حرية انتقال رؤوس ألاموال 

بين الدول، وتبادل السلع والخدمات وظهور الشركات عبر الوطنية، بل ويروج الكثير من أنصارها أنها ال مزالت تقتصر 

املجال، في حين أن الواقع يفند هذا الرأي، فالعوملة اليوم يغلب عليها الزانب الثقافي أكثر من أي جانب آخر،  على هذا

من خلل توحيد ألافكار وتنميطها، وتوحيد لغة الخطاب وهي اللغة إلانجليزية في الغالب إلى جانب لغة الصورة، وتحيد 

بما تخلقه من تجانس حسب ما يطمح إليها منظروها، تسهل عوملة باقي  القيم وألاخلق والسلوك، ألن العوملة الثقافية

 النواحي ألاخرى: السياسية والاقتصادية والقانونية 

لكن تنميط السلوك أو اللغة أو الدين أو العادات والتقاليد ال يعني في العوملة ألاخذ الحسن من كل الحضارات والثقافات 

نسان، ويوافق الفطرة، وإنما يعني تعميم ثقافة واحدة ومحو البقية، والغالب أن وترك القبيح فيها أو ما ال يخدم إلا

هذه الثقافة هي الثقافة الغربية، وإن كان ألاوروببيون والكنديون يشكون من غزو الثقافة ألامريكية لهم، وهم متقاربون 

 عن ثقافتهم  ومتشابهون معها ثقافيا وحضاريا، فماذا نقول وثقافتنا مختلفة كل الاختلف

لذلك سعت الثقافة املهيمنة للدولة ألاقوى اقتصاديا وعسكريا أن تفرض نفسها على بقية دول العالم، وتشككها في 

حضارتها، وتقلل من شأن موروثها الثقافي، إما بإثبات عدم أصالته مرة، أو بإثبات عدم قدرته ملسايرة التقدم والتطور، 

كنظرية التطور، أو مقولة البقاء لألقوى وألاصلح، وغيرها، واستخدمت هذه الزهة  مستعينة ببعض النظريات العلمية؟

في سبيل نشر ثقافتها ومحق التراث الثقافي لباقي الشعوب السيما إلاسلمية، عدة أساليب منها إلاعلم، والتنصير، وإنشاء 

 ودعم ديانات جديدة في أوساط املسلمين 

التراث الثقافي الدين في نفوس أعداد ال تحص ى من عامة مواطني املجتمعات إلاسلمية ونتج عن ذلك اندثار جزء كبير من 

والعربية، فانتشرت فيهم الرذيلة، وانتهكت الحرمات، واجتنبت ألاوامر، وضيعت العبادات، حتى وصل ألامر ببعضهم 

العوملة يهدم ما بقي من تراث إلى عبادة الشيطان، وألانكى أن يصل ألامر إلى النخب، فيصبح بعضها معوال في يد 

املسلمين، لعدة أسباب منها التكوين الثقافي لهذه النخبة، والبرامج الدراسية التي تساير العوملة بكل ما فيها من حسن 

 وقبيح 

 التوصيات:

أن تبحث  مة،يجب على النخب التي تبغي الخير للبلد والعباد، التي تريد الرقي والامزدهار ألمة إلاسلم خاصة والعالم عا

سبل بعث التراث الثقافي الديني من جديد في نفوس الناس أجمعين نخبهم وعامتهم، وإحياء جذوة إلايمان في النفوس، 

ألن إحياء التراث الثقافي الديني بامللتقيات والكتابات واملناظرات والبرامج املسموعة واملررية، وإن كان من أسباب وشبل 

ني، إال أنها ال تكفي إذا لم تكن قادرة على إحياء هذا التراث في نفوس الناس، ألن الناس هم إحياء التراث الثقافي الدي

 القادرون على حفظه ونقله إلى ألاجيال اللحقة 
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كما يجب على هذه النخب أن تناصح النخب من أبناء املسلمين التي سارت في نهج العوملة وراحت تساهم في هدم 

عامة، فإن رجعت فبها ونعمت وإن لم ترجع، فوجب مناظرتها أمام املأل والرد عليهى بالدليل التراث الثقافي في نفوس ال

 القاطع حتى يتبين مزيغها للناس وال ينخدعوا بدعواتها 

كما يجب إظهار ثقافتنا للغير دون خزل وال خوف، وإظهارها للعالم، ورد الشبه التي ألصقت بتراثنا الثقافي الديني، ألن 

لم عاملية، تسعى لخير الناس كلهم، فاهلل بعث محمدا صلى هللا عليه وسلم رحمة للعاملين، وإلن يهدي هللا رسالة إلاس

بك إنسان خير لك من حمر النعم كما أخبر صلى هللا عليه وسلم، خاصة وأن عوام الغربيين أثرت فيهم الحملت 

 باإلسلموفوبيا إلاعلمية ضد إلاسلم ورمومزه وثقافته، خاصة بعد ظهور ما سمي 
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 الجبل كرمز للتراث الثقافي في الجزائر: دراسة مقارنة ما بين الشمال والجنوب الجزائري 

Mountain as a symbol of Algeria's cultural heritage: a comparative study between the 

north and the south of Algeria 
/جامعة تمنراست/ الجزائر هيباوي الطاهرة  د.  
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 ملخص الدراسة: 

هم التهديدات التي تحدق بالحياة أهدف من خلل هذه الورقة العلمية إلى توضيح معالم الحياة الثقافية في الزبال في الززارر، و ن    

ملاع ي احدهما يتناول الزبل كمعلم ثقافي في الشمال الززارري، إذ كانت في أالثقافية في هذه املناطق وذلك بأخذ مقارنة بين منظورين 

التي تجمع بين عناصرها عادات وتقاليد وثقافات عريقة، ذات أبعاد إقليمية، فالزبال هي مصدر  أماكن للتجمعات السكانية القرابية،

التي تسهل الاستقرار، ولكن اليوم باتت ألاوساط الزبلية ترتبط بالتدهور الحاصل في مختل  املجاالت  الينابيع وألانهار والبرك والوديان،

 جتماعية، والتهميش والعزلة والتخل  لتنموية والاقتصادية وإلا ا

أما املنظور لاخر فيركز على البعد الثقافي للزبل باعتباره قديما معلم أسا  ي استعملته قبارل الزنوب الززارري في حركتها السكانية    

ستقرار والتمركز الحضري من جهة أخرى، مما يهدد العادات خاصة منها القبارل التارقية من جهة، وتحوله حديثا إلى معلم آخر دال على الا 

ه جزء في الزبال علميا وعمليا كون املرتبط بالحياةوالتقاليد والتي عرفها سكان هذه الزبال، مما يستدعي البحث في سبل حماية التراث 

 هام من الثقافة العامة للبلد، سواء في الشمال الززارري او جنوبه 

 الزبال والثقافة، حياة السكان الثقافية، تهديدات الحياة الثقافية، سكان الزبال، تنمية الزبال ، الثقافي التراث :احيةالكلمات املفت

Abstract: 

  Through this scientific paper, we aim to clarify the features of cultural life in Algeria's mountains. and the major threats to 

cultural life in these areas by comparing two perspectives on the mountain as a cultural landmark in the Algerian north, In the 

past, they have been places of tribal populations, the elements of which combine customs, traditions and ancient cultures, 

With regional dimensions, mountains are the source of springs, rivers, ponds and valleys, that facilitate stability, but today 

mountain circles are linked to the deterioration in various areas of development, economic and social, marginalization, 

isolation and underdevelopment. 

       The other perspective focuses on the cultural dimension of the mountain as an ancient landmark used by the southern 

Algerian tribes in their population movement, especially the upgrading tribes on the one hand. and its recent transformation 

into another milestone of stability and urban centralization, This threatens the customs and traditions of the inhabitants of 

these mountains and calls for research into ways of protecting the heritage associated with mountain life scientifically and 

practically as an important part of the country's general culture, whether in the north or south of Algeria.  

Keywords: cultural heritage,  Mountains and Culture , The cultural life of the population, Threats to cultural life, mountain 

inhabitants, for mountain development  
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  :مقدمة

 والزبال الغابات الاستوارية املطيرة تشتمل على من البشر، %41تمثل الزبال ربع مساحة اليابسة في العالم ويقطنها     

ذات الزليد والثلوج الدارمة، والزبال القاحلة في الصحاري املرتفعة، منها ما يقارب مستوى سطح البحر ومنها ما يقارب 

 .حيث توفر املياه العذبة ملا ال يقل عن نص  سكان العالم م  وتمثل الزبال ألابراج املارية للعالم، 8000ارتفاعه 

بسبب الانهيارات الزليدية، والانهيارات ألارضية، وإلانفجارات البركانية،  م أن الزبال تعتبر بيئات عالية املخاطر،ورغ

والزالمزل وفيضانات البحيرات الزليدية التي تهدد الحياة في املناطق الزبلية وألاقاليم املحيطة بها، إال أن البشر  

وصنعوا من أشزارها و حيواناتها غذاء  لكهوف واملغارات سكنا يؤويهم،استعملوها منذ أالف السنين، فتخذوا من ا

الزبال علمات ملعرفة الاتجاهات وضبطها،  املسافرون منوفي الصحراء اتخذ  ولباسا يقيهم يحميهم من الزوع والبرد،

خاطر ع تهديد املفكانت قوافل التجار تستدل بها، وعلى مدى أجيال متعاقبة، تعلم سكان الزبال كيفية التعايش م

 فطوروا  نظم الستخدام ألاراع ي في البناء والزراعة  والتنقل تتميز باملرونة وبالقدرة على التكي  مع املخاطر  الطبيعية،

ورغم هذه ألاهمية التي اكتسبتها الزبال، والتي تؤهلها للمساهمة في تنمية مجاالت الزراعة والاستيطان والسياحة   

الطاقة، نجد أن سكان الزبال مرتبطين بالفقر والتخل ، فنجدهم على املستوى العالمي من  النقل وتوفير مصادر و 

أفقر السكان وأكثرهم حرمانا، فهم يتعرضون دوما للتهميش الاقتصادي والاجتماعي والسيا  ي ويفتقرون إلى الخدمات 

 والتعليم ألاساسية مثل الصحة 

زارر، إذ تدل الدراسات أنهم اقل حظا في نيل الرعاية الصحية والتعليم، ولم يحد قاطنو الزبال عن هذا النحو في الز 

وما يزيد وضعهم سوء صعوبة املسالك والطرقات، وهو ما يجعلهم  بسبب تناثر منامزلهم وبعدها عن مراكز الخدمات،

رجة نوب وبسبب درغم ما الصور الطبيعية الزميلة املحيطة بهم في الشمال، أما في الز يعيشون في عزلة شبه تامة،

فإن الزبل تعد مناطق منفرة للسكن، باعتبار الزبال تمثل مساحة  الحرارة العالية جدا وانعدام سبل الحياة فيها،

جنوبه وشماله، واستعماالت الزبال  شاسعة جدا من املساحة الاجمالية في الززارر، وتتومزع على شرق الوطن وغربه،

التي نسعى من خللها الخوض  اجات كل جهة من الوطن جاءت هذه املداخلة،والاستفادة منها تختل  على حسب احتي
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 مدخل مفاهيمي أوال

قبل الدخول في دراسة املوضوع نرى أنه من املفيد التعري  بمنطقة الدراسة من حيث املوقع واملساحة والحدود،   

 نعرف مايلي: هذا املجال،وتعري  بعض املفاهيم املدرجة في الدراسة، وفي 

بية غربا اململكة املغر  شمال غرب القارة إلافريقية، يحدها شماال البحر املتوسط، تقع وسط املغرب العربي،الجزائر: 

اسعة تحتل مساحة و  ومن الزنوب الغربي موريتانيا  والصحراء الغربية، شرقا تونس وليبيا، ومن الزنوب مالي والنيج،

  (42، ص 4891مريبعي، )  من مساحة القارة تقريبا%9يساوي أي ما  من إفريقيا،

تعري  الثقافة: اصطلحا عرفها تايلور تعريفا شهيرا فحسبه هي ذلك الكل املركب املعقد الذي شمل املعلومات : الثقافة

ته عنصر يكتسبها بصفواملعتقدات والفن والاخلق والعرف والتقاليد وجميع القدرات الاخرى التي يستطيع الانسان ان 

 (21، صفحة 4892)السعاتي حسن،  في الزماعة

 التراث الثقافي: 

لغة: عرفت كلمة التراث من الناحية اللغوية في لسان العرب البن منظور: ورثه ماله ومجده، ورثه عنه ورثا ورثة 

رثا حسناإباه يرثه وراثة وميراثا واورث الرجل ولده ماال أبو مزيد ورث فلن أووارثة واراث،   

صله موارث انقلبت الواو لكسرة ما قبلها والتراث أرثة، وامليراث أويقال ورثت فلنا ماال أرثة، ويقال ورثت فلنا ماال    

)املنظور،  رث في الزنس ل وإلا صل التاء فيه واو ابن سيدة: والورث والتراث وامليراث، ماورث وقيل الورث وامليراث في املاأ

                                                                                                                                               (1909د ت، صفحة 

اصــــــــــطلحا: يعتبـــــــــــر مصـــــــــــطلح التـــــــــــراث فيىمفهومـــــــــــه العـــــــــــام مجموعــــــــــة مـــــــــــن القـــــــــــيم ذات الابعـــــــــــاد الثقافيـــــــــــة والحضـــــــــــارية 

ـــا إ ــ ـــا ملســــــتقبلها، كمــ ــ ــــة ومنطلقـ ـــــر الامـــ ـــن حاضـ ــ ـــــزء مـ ــــزء ال يتجــ ـــكل جــ ــ ـــي تشـ ــ ـــــناعية والتــ ــــة والصـ ـــــالم العلميــ ــــى  املعــ ــ ـــافة ال ــ ضـ

ــــــتقبل ف ـــى املسـ ــ ــ ـــــ ي ال ـــــن املاعــ ـــــال مــ ـــــق باالنتقــ ـــــا يتعلــ ـــل مــ ــ ــــى كــ ــ ـــراث الـ ــ ــــة التــ ــ ـــير كلمـ ــ ـــا تشــ ــ ــــداد فيمــ ــ ـــــن الاجـ ـــــتلمه مــ ـــا نســ ــ ـــــل مــ كــ

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر تراثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة يعتبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال القادمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد للجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــابي،  بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــفحة 1041)الخطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                                                                                                                                       (421، صـ

ــــوافر ألاو  ــ ـــــة الحــ ـــــافي مجموعـــ ــ ـــراث الثقـ ــ ـــــمل التـــ ــــي، ويشـــ ــ ـــــراث طبيعــ ــ ـــــافي وتـ ـــــراث ثقـــ ــ ــــى تـ ــ ـــــام الــ ـــكل عـــ ــ ـــراث بشـــ ــ ـــم التـــ ــ ــــة ينقســـ ــ ثريــ

ـــدن وألا  ــ ــ ـــعوب، حيـــــــــاء، املبـــــــــاني التاريخيـــــــــة، التحـــــــــ  الفنيـــــــــة، املخطوطـــــــــات وكـــــــــل مـــــــــا يعبـــــــــر عـــــــــن تـــــــــاريخ ألا واملــ ــ ــ ـــم والشــ ــ ــ مــ

ــــة ت ــ ــ ــ ــ ــ ـــع ذات قيمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاني واملواقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة املبـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه مجموعـ ــ ــ ــ ــ ـــــرف بأنــ ــ ــ ــ ــ ـــا يعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة و أاريخيـــــــــــــــة وجماليـــــــــــــــة و كمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة وعلميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة أثريـ ــ ــ ــ ــ ــ نتربولوجيـ

ن أثنوبولوجيـــــــــة التـــــــــي ورثهـــــــــا الزيـــــــــل الحـــــــــالي عـــــــــن الاســـــــــلف ولهـــــــــا قيمـــــــــة حضـــــــــارية غيـــــــــر عاديـــــــــة وال يمكـــــــــن تعويضـــــــــها أو 

                                                  (02، صفحة 1001)تميم،  و اتلفت"أفقدت 

ون همها القانأعطى املشرع الززارري للتراث الثقافي مكانة بارمزة من خلل اعداد قوانين خاصة بحماية التراث أولقد  

ا كم  النتعلق بحماية التراث الثقافي الززارري، حيث عرف في املادة الثانية منه 4889-02-45املؤرخ في  01-89رقم 

 رضأ يلي يعد تراثا ثقافيا للمة جميع املمتلكات الثقافية العقارية والعقارات بالتخصيص، واملنقولة املوجودة على

شخاص طبيعيين ومعنويين تابعين للقانون الخاص، واملوجودة كذلك ملك الوطنية وفي داخلها اململوكة ألعقارات ألا 
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قليمية الوطنية املوروثة عن مختل  الحضارات املعاقبة منذ عصر ما قبل في الطبقات الزوفية للمياه الداخلية وألا

يضا املمتلكات الثقافية غير املادية الناتجة عن تفاعلت أمة لى يومنا هذا، وتعد جزء من التراث الثقافي لأل إالتاريخ 

 لى يومنا هذاإغابرة مزمنة اللتي التزال تعرب عن نفسها منذ ألا فراد والزماعات عبر العصور وابداعات ألا إاجتماعية و 

                                                                                                                                                                  (05، صفحة 4889، 89-01)

-21مر لغي القانوني السابق الذي كان يقتصر فقط على خماية الزانب املادي للتراث فقط واملتمثل في ألا أن أهذا بعد 

                                                                                                  املتعلق بالحفريات وحماية املواقع التاريخية والطبيعية  194

وتتميز بقمم صخرية حادة  . يرتفع عّما حوله من ألارض في منطقة محددة تضرس أرع ي هو الزبل :اريخهتالجبل و 

 قمم مرتفعة العلو،نحدار وسفوح شديدة إلا 
ً
 وِحدة من وبها أيضا

ً
، هناك الهضبة والزبل بصورة عامة أكثر ارتفاعا

 اختلف حول تحديد إلا 
ً
عن سطح  متر 240تستعمل ارتفاع  فاملوسوعة البريطانية رتفاع الكافي للزبل العتباره جبل

 ألارض إلطلق مصطلح الزبل على املرتفع  

إدارة النظم “بشأن  14من جدول أعمال القرن  42، عند اعتماد الفصل 4881يعود تاريخ اليوم الدولي للزبال إلى عام 

ك حدثا بارمزا لإلايكولوجية الهشة: التنمية املستدامة للزبال"في مؤتمر ألامم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية وقد شكل ذ

 .في تاريخ تطور الزبال

، عزمزت الالتزامات وإلارادة للدفع قدما بهذه املسألة   واكتسبت الزبال 1001وفي أثناء السنة الدولية للزبال في عام 

 .اكتسابا مطردا مكانة رفيعة على جداول ألاعمال على جميع املستويات

كانون ألاول/ديسمبر  44الذي حددت فيه يوم  ، 245/57 العامة القروأدت السنة الدولية للزبال إلى أن تتخذ الزمعية 

 ، وشزعت املجتمع الدولي على أن ينظم في ذلك اليوم مناسبات على جميع1002يوما دوليا للزبال، اعتبار من عام 

 (5: 1041)ألامم املتحدة .املستويات إلبرامز أهمية التنمية املستدامة للزبال

 :الغربتشكل الزبال في الززارر سلسلتين تكاد تكونان متوامزيتين ممتدتان من الشرق إلى 

تمتد هذه  جرجرة م أعلها قمة الال خديجة بجبال1000م و4000بقمم تتميز بالحدة تتراوح بين  ألتلي:سلسلة ألاطلس 

البحر ألابيض  لتأثيرات  وتشكل حاجزا طبيعيا غربا لمسانت شرقا إلى جبال سوق أهراس جبالالسلسلة من 

 .البلدعلى باقي  املتوسط

الصحراوي: تمتد من جبال النمامشة وتبسة شرقا إلى جبال القصور في الزنوب الغربي للبلد  يتراوح  سلسلة ألاطلس

م  تشكل هذه السلسلة 1219وتعتبر قمة شيليا بجبال ألاوراس أعلها بارتفاع م 1000وم 4100ارتفاع قممها ما بين 

 (4891:42س  )مريبعي، .والتأثيرات املتوسطية شماال حاجزا مضاعفا إليقاف تأثيرات الصحراء جنوبا

 :تتكون جبال الهقار في جنوب الززارر من ثلثة حقول بركانية

 .كم، يقع خمسين كيلومترا غرب تمنراست 4 900على مساحة  ( Tahalra)الحقل البركاني

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD_(%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD_(%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/75/245
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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الحقل .تمنراستكيلومترا شمال  كمم، على بعد ثلثين 450ى مساحة عل(l’Atakor)البركاني الحقل

 .تمنراست كم من شمال 411كمم، يقع  4 500على مساحة  (Manzaz)البركاني

 خريطة لتضاريس الجزائر: 01رقمشكل 

 
الزراعة التابعة لألمم املتحدة بأنها وسيلة لتنظيم إلانتاج الزراعي ألاغذية و عرفتها منظمة الزراعة الجبلية ألاسرية: 

والسمكي والرعوي وتربية ألاحياء املارية     ، تتولى ألاسرة إدارتها وتشغيلها وتعتمد بشكل أسا  ي على اليد العاملة 

أشكال الزراعة رواجا في قطاع إنتاج الزراعة ألاسرية هي أكثر و  ألاسرية، بما يشمل النساء والرجال على حد سواء،

 (1: 1041منظمة ألاغذية والزراعة ألاغذية في البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 واقع الاستقرار السكاني في املناطق الجبلية ومؤهالتهثانيا: 

 مؤهالت الاستقرار في املناطق الجبلية

تتيح العوملة و  املجتمعات الزبلية والحد من معدالت الزوع والفقر والهزرة،يتيح مزمن العوملة فرصة لتعزيز وتشزيع رفاه 

ألاعشاب، التوابل   الحرف اليدوية على  فرصا للمنتجين في الزبال لتسويق منتجاتهم العالية الزودة، مثل العسل،

ي سعار وألاحزام املنتجة فاملستوى القطري وإلاقليمي والدولي، ومع العلم أنه ال يمكن للزراعة الزبلية أن تنافس ألا 

ألاراع ي املنخفضة، إال أنه يمكن لها آن تركز على املنتجات ذات النوعية الزيدة والقيمة املرتفعة لتعزيز الاقتصاديات 

 املحلية 

وللستفادة إلى أقص ى حد من إمكانيات الزراعة الزبلية، يمكن أن تستفيد املجتمعات الزبلية من الدعم املستهدف 

يز جميع مراحل سلسلة إلانتاج، ويمكن لتوسيع نطاق التعاون وتقوية جمعيات املزارعين والتعاونيات أن تحسن في تعز 

ويؤدي تحسين الحصول  كبر من ألارباح،أمن الوصول إلى السوق وتحد من عدد الوسطاء، مما يتيح للمنتجين هامشا 

ل على حد سواء ومزيادة الاستثمار العام في التعليم والصحة على الارتمان وحيامزة ألاراع ي لامنة بالنسبة للنساء والرجا

 والبنى التحتية إلى تحفيز أداء الزراعة ألاسرية في املناطق الزبلية 

وتنطوي خدمات النظم الايكولوجية أيضا على إمكانية لتحسين سبل عيش املجتمعات الزبلية، مع املواظبة على دورها 

 (1: 1041غذية والزراعة )منظمة ألا في إلاشراف على البيئة  



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 275 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

:ملعالم الثقافية لحياة السكان في الجبال شمال الجزائرثالثا: ا  

العموم الزراعة الزبلية والحرف التقليدية هي العمل السارد واملصدر الرريس ي لألغذية في املناطق الزبلية، واملزارع  على

يها، إال أنها كانت تؤمن الاحتياجات الكافية لقاطن حيث الكمية،ألاسرية الزبلية رغم أنها ال تكون مركز إلانتاج الوطني من 

إذ وجدوا  في التنويع أداة أساسية لبناء القدرة على الصمود،  ويميل مزارعو الزبال إلى التنويع أكثر من سارر املزارعين،

نتظم وظيفة على أساس م ويشتغلون في الوقت عينه وقد يعمل بعض أعضاء ألاسرة في الزراعة وتربية املواش ي والنحل،

وعلى الرغم من مشاركتهم في مجموعة من ألانشطة، يبقى سكان الزبال عرضة  أو موسمي، على مقربة من الراع ي،

نتجات ويمكن تحديد أهم امل للفقر وانعدام ألامن الغذائي وغالبا ما يعانون منهما بسبب قلة إلامكانيات وصعوبة املنطقة 

 يلي: فيماالزبلية وإمكانيات العيش 

تعتبر الحبوب املحصول الرريس ي في الززارر بسبب سيطرة ألاراع ي البعلية على مزراعته، ألاشزار املحاصيل الزراعية: 

  والكروم الحمضياتالزيتون، أنواعها: املثمرة: واهم 

 النحل، السمكالدجاج،  ألارانب،املعز،  ألاغنام، املتمثلة في ألابقار، الثروة الحيوانية:

 لحرفا أهم ومن التقليدية، حرفها وتنوع بغنى الززارر، في الشمالية الزبلية املناطق تشتهر  التقليدية: الحرف

 نجد: والصناعات

 منطقتيب الخصوص على ينتشر  قيما، ثقافيا موروثا تعد التي والزرابي، القشابيات البرانس، مثل والطرز: النسيج

 الطرمز(  السنارة،) والخيط الصوف صناعة إلى إضافة وتمزريت، بيسر القبارل وجبة قدارة،

 والاستعمال الزحرفة متنوعة وهي الزيدة الطين نوعية وجود نتيجة الشهرة ذائعة وهي :الفخار

 ناعةلص أما والطاوالت، الكرا  ي مثل منزلي أثاث إنتاج اجل من والقصب، الصفصاف ألياف فيها تستعمل الساللة:

 جهو  على دلس منطقة في منتشرة وهي الرافيا، وسع  الحلفاء الحرفيون  فيستعمل لوالسل وألاطباق الحصارر 

 الخصوص 

  يالحل صناعة الفني، الخزف والطرمز، الزلدية والصناعة الخشب على النقش مثل أخرى  حرف تنتشر  هذا جانب وإلى
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 الجزائر شمال املنتشرة الجبلية التقليدية الصناعات بعض يبين :02 شكل

  
 القبائل منطقة في الفضة القبائل جبال في الفخار  أواني

 

 

 

 

 

رغم الزخم الذي تحمله املناطق الزبلية من صناعات تقليدية وحرف يدوية، إال أن كمية إلانتاج المزالت ضعيفا جدا، 

حكومي لها، ما يجعل هذه السلع مقابل عدم وجود دعم  بسبب غلء املواد الخام، واملدة الطويلة املستغرقة في إلانتاج،

وقلة مرد وديتها تنفر الشباب من مواصلة العمل  راكدة وغير مسوقة بشكل كبير، فغلؤها من يمنع السياح من اقتنائها،

بطاقة الحرفي، فتح مجال التكوين، وفتح باب  فيها  وهذا ما تحاول الومزارات املكلفة بالحرف باالهتمام بها عن طريق،

 املعارض    

: تسهم املجتمعات ا الزبلية عن طريق الزراعة، نوع الحرف، والشكل املعماري املختار في تصميم الامكانيت السياحية

وحماية املناظر الطبيعية التي تؤمن خدمات النظم الايكولوجية اللمزمة للتنمية، في نطاقات تتجاومز بكثير حدود املناطق 

 وهو ما من حفظ التنوع البيولوجيو، الحد من مخاطر الكوارث، العذبة، الزبلية وتشمل هذه الخدمات تامين املياه

التي تعتبر  ويوفر فرص العمل شأنه ترقية وتكوين مناطق للترفيه والسياحة، وهو ما ينعكس إيجابا على التنمية املحلية،

 من أهم شروط الاستقرار في أي منطقة 

حات الطبيعية الزميلة التي يمكن استغللها في املجال السياحي، ولكن ما يؤس  له، أنه في أحيان كثيرة تتحول اللو 

إلى مآ  ي للسكان املحلين، فلطاملا مثل جمال الزبال الثلزية مشكل عزلة للسكان املحليين بسبب انقطاع الطرق وهو 

اصة هور الباردة، خما يمنعهم للذهاب إلى املدارس وقضاء الحوارج،  وعدم القدرة على توفير املاونة التي تتطلبها الش

كما أن جمال املناظر الصخرية والشلالت عادة ما ينعكس سلبا على الطرقات في حالة الرياح القوية،  غامز البوتان،

 ويحدث هذا بشكل خاص، في املناطق ذات التنمية املترهلة غير القادرة على الاستثمار في الزمال الطبيعي 
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 بومرداس  بمنطقة بني عمران بواليةلشالل مائي طبيعي : 04رقم  شكل

 
 

 منظر جبلي بمنطقة تكجدة بجبال جرجرة والية البويرة: 02رقم  شكل

 
 

 الواقع املعيش ي لسكان الجبال في املناطق الشمالية:رابعا: 

أدت التغيرات العاملية، مثل تغير املناخ ومزيادة عدد السكان والعوملة الاقتصادية وهزرة الرجال والشباب إلى املناطق 

الحضرية إلى تعرض املزارعين الزبلين أكثر لخطر الفقر وانعدام ألامن الغذائي وألاحداث املتطرفة، ورغم أن الذين 

مع هذا ال مزال يقع على عاتق النساء وألاطفال وكبار السن الذين ال و ، يغادرون عادة ما يرسلون التحويلت املالية

فقد القيم الثقافية والتقاليد القديمة  وعلى مستوى املجتمع املحلي، يرحلون عبئا أثقل في ألاعمال،
 
 ت

ات الرعاية خدمعادة ما تفتقر مجتمعاتها إلى البنى التحتية الضرورية مثل  وبسبب املوقع البعيد للمناطق الزبلية، 

وبالعيش بعيدا عن مراكز السلطة واتخاذ القرارات، ويتعرض سكان  الصحية واملدارس وخدمات النقل وألاسواق،

لفقر ا ويواجهون تفش يالزبال عامة في الكثير من ألاحيان للتهميش من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

 (2: 1041الزراعة )منظمة ألاغذية و  وانعدام ألامن الغذائي 
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المزالت تمثل الزراعة مصدر العيش ألاسا  ي لعدد كبير من قاطني هذه املناطق، كما تهيمن املرأة الززاررية  وفي الززارر،

على مجال الصناعات التقليدية، لكن غالبيتهن ال يملكن بطاقة حرفي تفادًيا للضرارب، ألنهم في الحقيقة ال يبيعون ما 

 الخاصة  يكفي لسد احتياجاتهم

كثيرا ما تقترن ظاهرة التخل  والعزلة باملناطق الزبلية، حيث البطالة وتدهور الوضع  وبالنسبة للوضع املعيش ي،

الاقتصادي والاجتماعي، وتفاقم الفقر وغياب الخدمات واملرافق الضرورية للسكان كالتعليم والصحة والطرقات 

 ،انون خاص لتنمية املناطق الزبليةدخل حقيقي للدولة من خلل قوغيرها، وكل هذه املشاكل ناتجة أساسا عن غياب ت

 كما يجب أن يكون التدخل، ويمكن إدراج أنواع التدخلت التي باتت تصن  في باب املستعزل فيمايلي:

  التمحيص واملعاينة والتعرف على الخصارص العامة لألوساط الطبيعية 

 :بوضع أسس فعالة وناجحة إلعادة تأهيل هذه ألاوساط  التهيئة 

  التنمية: بوضع مشاريع طموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية املستدامة 

 :الحضاري والثقافي لهذه املناطق املتميزة والاقتصادي والارثللحفاظ على املجال الطبيعي  الحماية 

  لتسير املجال الطبيعي والاقتصادي والاجتماعي الذي تزخر به التسيير: من خلل اختيار إستراتجية فعالة

 املناطق الزبلية عموما

بالرغم من املشاكل التي تواجهها ألاوساط الزبلية في الززارر، فإننا نلحظ نوع من التلحم والتكامل املوجود بين التهيئة 

لقة ي نفس الوقت، بينما يبقى مجال الحماية حوالتنمية والتسيير ويظهر ذلك في مختل  التدخلت على نفس املجال وف

ية في املجاالت البيئ مفقودة وربما ساهم هذا في التدهور والهشاشة الذي تعرفه املجاالت الزبلية في الززارر عامة،

والتغيير الذي عرفه املجال التضاريس ي على الخصوص، من ظاهرة التعرية وتدهور في الغطاء النباتي واملياه السطحية 

وتراجع في املساحات الزراعية ،مما اثر سلبا على املر دودية الزراعية، وبهذا كان تأثيره كارثيا على السكان القاطنين  ،

 باألرياف مما جعلهم ينزحون نحو املراكز الحضرية 

 مثل نماذج من منازل جبلية منتشرة حاضرا: ي02شكل رقم 

 الريفي في املناطق الجبليةمنازل الدعم  منزل يعود إلى املرحلة الاستعمارية

  

 



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 279 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

 
 

 الجبال والاستقرار السكاني بالصحراءخامسا: 

أكثر  أن تاريخ مدينة تمنراست يعود إلى-والتديكتلت، تشهد الرسومات والنقوش الحزرية التي اكتشفت بطاسيلي هقار 

اليوم أغنى متح  على الهواء الطلق ال  سنة، حيث ظهر بها إلانسان البدائي وشيد حضارة عريقة  وهي تمثل 200من 

ظلت و  لفنون ما قبل التاريخ، حيث صنفت منظمة اليونسكو الحظيرة الوطنية للهقار ضمن التراث العالمي املحفوظ ،

الصحراء تستقطب اهتمام الشعوب حيث عرفت انتشار الطوارق، الذين قدموا من مناطق مختلفة، وشهدت حركة 

الرومان بشمال إفريقيا، وجعلوا منها مسلكا وقطبا تجاريا مهما وتحولت إلى ملتقى  بشرية جد نشطة عندما استقر 

هقار في فترة ما قبل التاريخ إحدى املناطق ألاكثر كثافة سكانية قوافل التجار من اروبا و روما وإفريقيا، جعلت من ألا 

ضت، كما كانت مهدا للعديد من سنة م41000لىإفي العالم، وكذا وجود عشرات من النقوش والرسوم التي تعود 

 الثورات من أشهرها ثورة التديكلت 

ورغم أن الزبال في املناطق الصحراوية غير مشزعة على استقرار إلانسان على أراضيها، بسبب درجة الحرارة العالية 

 سياحي الوإرثها إال أنها ساهمت في عملية التنمية من خلل اتخاذ جبالها كمسالك عبور  وانعدام املياه،

  أهم املعالم الثقافية التاريخية في الصحراء:: سادسا 

 تحتوي على:: و القصور وألاضرحة -4

 :كلم شمال شرق مدينة 400بلسة على بعد أهي ملكة التوارق، يتواجد ضريحها بمنطقة  ضريح تينهنان

 تمنراست

 ني ذو طابع صحراوي ب: يقع بمنطقة صورو بببلدية تمنراست، يتميز ببناء معماري قصر موس ى ابن مستان

 (18: 1041)مفاتيح،ي  (4849-4842مابين سنة)

 بعين صالح وقصبة أوالد سيدي املختار قصر باجودة 

 بمنطقة الاسكرام والتي كانت سابقا خلوة لألب بعدما أصبحت حاليا قبلة للسياحمعبد الاب فوكو : 

 فقارة الزوى( اينغر، )عين صالح، الغابة املتحجرة بمنطقة تيديكلت 

 ولاثار الرومانية ببسكرة، والكتابات والنقوش غزر بتيميمون،أوقصر  إضافة إلى ما سبق نجد القصر القديم باملنيعة،

 جانب الزوايا واملساجد العتيقة )الزاوية التيجانية باالغواط(  وألاغواط، إلىالحزرية بكل من بشار والطاسيلي والهقار 
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 :نجد الجبلية في الصحراءأهم املعالم السياحية وألاثار -2

 ويمكن استغللها بتنمية السياحة في املجاالت : تقع بين الهضاب العليا والصحراء الكبرى،منطقة الاطلس الصحراوي 

  املعدنية والصيد وغيرها

 تتسم بالواحات النخلية والبحيرات وصناعاتها : تتسم بحرارة معتدلة اقل من الصحراء الكبرى،منطقة واحة الصحراء

   التقليدية

وجبال شامخة، وحرارة  : منطقة الزنوب الكبير )الهقار والتاسيلي( ذات مساحة شاسعة،منطقة الصحراء الكبرى 

لوحة تعكس  45000معتدلة طوال السنة، ذات مصدر هام للسياحة الشتوية، فحظيرة التاسيلي تحوي أكثر من 

  لدسنة قبل املي2000تحوالت املناخ والحياة البشرية حلل 

حص ي وت : وهي ألاكثر جذبا للسارحين بامتداداتها الشاسعة وهي محل شغ  الكثير من السارحين،الشواطئ الرملية

 لون من الرمال 10منطقة الهقار لوحدها أكثر من 

، وهي تشكيلت 1كم150000وهو سلسلة جبلية في أقص ى الزنوب الشرقي )تمنراست( يغطي مساحة  هقار:موقع ألا 

 م(2200نية ذات تاريخ ضارب في أعماق الزمن والزداريات الصخرية، بها اعلى قمة جبلية )تهات اتاكور جبلية بركا

سنة قبل امليلد، يقع على 2000يصن  من من أروع املواقع من حيث طبيعته الزيولوجية، يعود إلى  موقع الطاسيلي:

  هقاركم في محيط ألا 100بعد 

وهو ذو قمة جمالية، تحيط به  شمال الصحراء الززاررية، يعود للقرن العشر ميلدي،: يقع في والية غرداية واد ميزاب

وهو عبارة عن هضبة صخرية)حمادة( وقد قسمت هذه الهضبة الى تلل بسبب  خمس قصور بتصميم صحراوي،

  وديةأعوامل التعرية مشكلة شعابا و 

والذي يجعل السارح  م ويتصل بوسط الاتاكور،2000كم من شمال تمنراست، بعلو20يقع على بعد  جبال الاسكرام:

)مزياني،خ ويحتوي أيضا ملزأ ألاب )شارل دي فوكو( كمقصد للسياح ألاجانب  جمل شروق وغروب للشمس،أيشاهد 

 1009 :20 ) 

رداية غ بشار تيميمون، كالكثبان الرملية والفقارات وواحات النخيل في ورقلة والوادي وبسكرة، :املناطق الطبيعية

درار والواحة الحمراء في تيميمون وقمة الاسكرام أختل  الشلالت والوديان وينابيع املياه الساخنة في بسكرة و وم

  بتمنراست
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مواقع جبلية سياحية بالجنوب الجزائري : 02شكل رقم  

 
 قصور الصحراء مفخرة منطقة الساورة هقارجبال ألا 

 

  

 

 

 

 أهم الزيارات الدينية بإقليم الاهقار

 تقام في شهر ماي كلم شمال غرب تمنراست،20: تقام بالواد على بعد زيارة داغمولي

 كتوبرأكلم شمال تنمراست في شهر 200تقام على بعد  :زيارة موالي لحسن

 : تقام ببلدية تزروك في شهر اوتزيارة موالي عبد هللا

 : بمنطقة عين صالح في شهر مايزيارة سبعين صالح

بوع )اهليل والفلكور املزابي بغرداية وط ويشكل مختل  الطبوع املشتركة بين مناطق الصحراء كالبارود،: املنتج الثقافي

بيع الزربية بغرداية وعيد الر  املهرجانات كمهرجانلى جانب الحفاالت التقليدية و إوالقرقابو( بادرار وتيميمو وتندوف، 

قام وسيدي خالد ببسكرة، كما ي انت املصادف لعشوراء،وسبيبة بج بتمنراست وتاغيت ببشار املصادف لعيد التمور،

  مهرجان سنويا عبر مختل  الواليات الصحراوية للتعري  بالسياحة بها
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تقليدية لبسة الوتتمثل في صناعة الذهب والفضة والصناعات الزلدية والفخارية والزرابي وألا الصناعات التقليدية:

: 1009 مزياني، خنويا في كل والية للتعري  بها متزامنا مع املوسم السياحي )ين يقام مهرجان سأوالحاجيات التذكارية، 

58) ، 

 هقار بالصناعات التالية:تشتهر منطقة ألا حيث 

 ساور       مثل الخلخال وألا  صناعة الحلى التقليدية:

 الخيمة القربة، صناعة الجلود:

 صناعة الفخار

 : مثل صناديق الزينة وأواني ألاكلالخشب

: تتميز بجودة عالية ونوعية مع إضفاء التطريز وألالوان عليها، ما يجعلها تحظى بإقبال كبير ألالبسة التقليدية صناعة

  من طرف السياح رجال ونساء

 :منطقة تيديكيلت بوتشتهر  

 : وهي مختلفة كلية عن حلى الاهقار إذ تمتامز بكبرها وثقلهاصناعة الحلي التقليدية

 : مثل العبايات النسوية التي تلبس في املناسباتةصناعة ألالبسة التقليدي

 (90: 1041ي  )مفاتيح، : لوجود النخيل بكثرة في املنطقةصناعة الساللة

 يبين بعض الصناعات التقليدية في املناطق الجنوبية :09شكل رقم

 صناعة الحلي صناعة النعال
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للسكان في املناطق الجبليةصيات لحماية الحياة الاجتماعية والثقافية خامسا: تو  

: لقد أصبح من باب الحتمية أن املجال الزبلي يشكل حاليا أهمية الاهتمام باالستثمار في املناطق الجبلية الشمالية

لهذا فقد تزايد الاهتمام بشكل كبير بتطوير  اجتماعيا وسياسيا، اقتصاديا، يكولوجيا،أالرهان القوي ألاكثر تنوعا 

جل الوصول لتحقيق الترافق والتلحم بين العناصر املختلفة من تهيئة وتنمية وحماية وتسير أاملناطق الزبلية من 

  (140:  1009)منصور، ه   رث طبيعي وبيئي له بعده الوطني والعالمي إباعتبارها تمتلك على 

 على:لب وضع إستراتجية واضحة وفعالة وعملية في نفس الوقت، تقوم إال أن تحقيق هذا الهدف يتط

 وأصبح لان أكثر هشاشة بسبب باعتبارها مجال طبيعي هش، ،خذ بعين الاعتبار خصوصيات املناطق الجبليةألا  -

بيرا عل كظاهرة النمو الديمغرافي الذي شاهدته املناطق الزبلية الشمالية في الززارر، بحيث شكل هذا النمو ضغطا 

ح من باب فأصب إلامكانات الطبيعية لهذه املناطق في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تعرفه الززارر منذ التسعينات،

الضرورة حماية إلارث الثقافي والتاريخي لهذه املناطق الذي بدأ يمسه إلاهمال وسيصبح في طي النسيان أمام استمرار 

 لتخل  والتهميش والعزلة معاناة هؤالء السكان باستفحال ظاهرة ا

، بحيث ال يمكن لنشاط واحد مثل الزراعة تلبية حاجيات السكان حتمية الاعتماد على تنوع النشاطات الاقتصادية -

املتزايدة و املتنوعة بسبب التطور الحضاري للمجتمع الذي لم يبقى كما كان في السبعينات من جهة وظاهرة النمو 

إيجاد توامزن بين النشاطات التقليدية الغالبة مثل الزراعة والرعي وألاشزار املثمرة  السكاني املستمر، هذا يتطلب

والحرف الريفية التقليدية املختلفة التي حافظت على التراث القديم الذي ميز الحياة القديمة في هذه املناطق، 

   دة وتمس فقطوالنشاطات الحديثة مثل التجارة والخدمات والسياحة والصناعة  التي تعتبر محدو 

من خلل تحقيق املرودية الاقتصادية مع  :يجب أن يكون تدخل الدولة من باب تحسين ألاوضاع وتحقيق الفائدة-

احترام القيم الاجتماعية والثقافية الضاربة في ماع ي التاريخ كالعادات والتقاليد والحفاظ على التضامن والتكافل 

 الة املردود الاقتصادي خاصة الزراعي الذي يمارسه سكان هذه املناطق خاصة أمام ضع  وهز  والتضامن الاجتماعي،

ق وهذا من خلل تنسي ،الاعتماد على التوجه الشامل واملندمج واملنسجم والابتعاد عن الارتجال والتوجه املشتت-

طر التحوالت ملناطق من خمجمل البرامج والتدخلت املوجهة للتهيئة والتنمية الريفية والزبلية وحتى لتسير وحماية هذه ا

ما ك السلبية كتدهور املجال الاقتصادي والاجتماعي والطبيعي وإفراغ العالم الريفي لهذه املناطق من محتواها البشري،

 حدث في بعض املناطق 

والسلطات لعدة مبررات يمكن تلخيصها الضرورة امللحة على أن تستفيد هذه املناطق من التدخل السريع للدولة  -

 مايلي:في 

 كونها مناطق تعرضت منذ القديم للتهميش والعزلة والتخل ، مشاكل عانى وال يزال يعاني منها سكان هذه املناطق، -

باب  من للدولة هذاالتي استفادت من تدخلت متعددة  مقارنة مع مختل  املناطق ألاخرى خاصة السهلية والساحلية،

 ما يسمى باحترام ألاولويات 'محاربة الزهوية" ولكونها ال تتطلب أموالا كبيرة وهي سياسة انتهزت منذ عقود من الزمن 
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لتي ا كون أن البلديات ذات الطابع الزبلي تمتامز بتكلفتها العالية بسبب عوارقها الطبيعية خاصة تضاريسية واملناخية، -

 القدم وتأخر تدخل الدولة في تنميتها ساهمت في تهميشها وتخلفها منذ

ضع  إمكانية تدخل املمثلين املحليين في مجال التنمية خاصة الاستثمار في مختل  ألانشطة خاصة الزراعية منها -

والتوجه إلى الاستثمار خارج املناطق والاستقرار في مراكز الواليات باستثناء قلة قليلة التي استثمرت في مجال البناء 

مواد البناء، وهذا كله يتطلب تدخل الدولة رسميا لتشزيع الاستثمار والتنمية في البلديات املهمشة، والذي  وصناعة

 سوف يسمح بخلق حركية اقتصادية اجتماعية تساعد على التخفي  من حدة التهميش والتخل  

ات خلل تكثي  جهود ودور الزمعيضرورة انخراط السكان املحليين في مجال التهيئة والتنمية والتسيير والحماية من -

 والقطاع الخاص املحلي الذي يميز بعض من بلديات املناطق الزبلية  وإلادارة املحلية

توجيه املجهودات لتنمية وتطوير الخدمات الاجتماعية العمومية مثل الصحة والتعليم والسكن خاصة الريفي منه -

عزلة على القرى واملداشر وحفاظا على استقرار السكان ومواجهة وفك العزلة من خلل الطرقات وتوفير النقل لفك ال

  النزوح نحو املراكز الحضرية

املعرفة الكافية للنظام إلانتاجي املحلي خاصة الزراعي من حيث فعاليته وملءمته مع املعطيات املحلية وضرورة تاهيليه -

لحظ أن طابع الزراعة التقليدية المزال يميزها أين الستخدام الطرق الحديثة مجاالت التنمية خاصة الزراعية، حيث ن

 نجد حضورا كبيرا للملكيات الفردية والزراعة املعاشية التي تعتمد بشكل كبير على الظروف الطبيعية

تجسيد كل هذه ألافكار سوف يحقق بدون شك أهدافه التي تسعى من ورائها ملواجهة تفاقم هذه الهوة في مجال -

التنمية بين املناطق الزبلية وغيرها من املناطق، وسوف تحاول مواجهة ظاهرة التخل  والتهميش التي تعاني منها 

 (142: 1009)منصور، ه  الزبلية  البلديات 

جل تحسين وضع سكان الجبال:أملتخذة من جراءات اهم إلا أ  

 بهدف تحسين حياة سكان الزبل أقرت الدولة عدة سياسات أهمها:

،الذي يهدف إلى بناء قدرات تنسيق البرامج وألاعمال وتطبيق 1002إلاستراتجية الوطنية للتنمية الريفية املستدامة لسنة

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لتحقيق غاية التنمية الشراكة بين الفاعلين واملؤسسات من أجل إدخال التقدم 

البشرية في فضاءات واسعة ومتنوعة ذات كثافة بشرية ضعيفة تغلب عليها ألانشطة الفلحية والغابية والحرفية،في 

اري ظروف تسمح للسكان باملشاركة واحترام التوامزنات البيئية والبحث عن املردودية الاقتصادية بفضل عمل جو 

إقامة شراكة على املستوى املحلي وتكامل متعدد القطاعات داخل  وتندرج محاور هذه السياسة في: متفتح،

                                                                                                                                                                          إلاقليم

 دعم املشاريع الاقتصادية الهادفة في ألاماكن الريفية

املتوامزن واملستدامتثمين موارد إلاقليم وتراثه وتسيره   
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       (211، صفحة 1041)تمار و دولهي،   النشاطات وتنسيق التعاون الاقتصادي والاجتماعي 

  :املتعلقة بحماية املمتلكات الثقافية واملواقع التاريخية على املستوى الوطني ت والقوانينالتشريعا

املعالم خضوع املواقع و (و املتعلق ب4821و4822)قانون ل صدرت في الززارر قوانين تتعلق بذلك عقب الاستقل      

دخل مفهوما جديدا للتراث وحمايته أ: الذي 1_89املصنفة لحماية الدولة وأهم ما جاء من تشريعات ما صدر في القانون 

 وأهم ما جاء فيه إدراج املمتلكات الثقافية غير املادية املغروسة في املجتمع التي من شأنها تعزيز وإثراء الثقافة الوطنية،

قد أعقب هذا القانون الذي وضع الخطوط العريضة و   ة أبواب ومئة وثمانية مادة،حيث يشمل هذا القانون تسع

وجاء في مضمون هذا القانون باب يشمل املراقبة والعقوبات   ،لحماية التراث الثقافي خمسة مراسيم وقرار ومزاري مشترك

                                           التي تترتب على مرتكبي الزرارم في حق املمتلكات الثقافية املنقولة 

 تم إصدار قانون يحدد شروط و طرق ممارسة التجارة في مجال التح  الثقافية املنقولة غير املحمية 1002وفي سنة 

ومامزال إرساء إلاطار القانوني للرتقاء بالتراث الثقافي وحمايته مستمرا من خلل املخطط التوجيهي للتنمية الثقافية  ،

        (480، صفحة 1014)حليمة، عسلي، و قلل،   و الذي صادقت عليه الحكومة الززاررية 1015 ألفاق عام

:إلاجراءات الوطنية املتبعة لحماية التراث الثقافي  

  التح  ألاثريةاملصادقة على الاتفاقيات واملعاهدات الدولية وإبرام اتفاقيات ثنارية في إطار حماية 

 سن قوانين تشريعات تحمي املوروث الثقافي 

 إنشاء ألاجهزة املكلفة بحماية التراث الثقافي 

 التصني  أو التسزيل في قارمة الزرد إلاضافي 

 إنشاء محميات تحديد خريطة املواقع ألاثرية 

    (211، صفحة 1041)تمار و دولهي، إنشاء إجراءات الترتيب العالمي لآلثار في الززارر            

 خاتمة:

مما تقدم ذكره نستخلص من هذه املداخلة الضرورة امللحة لحماية الحياة الاجتماعية والثقافية للسكان في املناطق  

الزبلية في الززارر وعلى الارث الثقافي املرتبط بهذه املناطق واملييز لها، حيث باتت في تهديد كبير جراء تيارات التحضر 

ها وبالتالي تراجع وانصهار الخصوصيات الثقافية لكل منطقة في الحياة املدنية والنزوح الريفي الى املدن والاستقرار ب

 الحديثة  

 قائمة املراجع

  52، ج2مج دار املعارف،   القاهرة: )دت(، لسان العرب ابن املنظور  (4

ة مجل  التنمية الريفية املستدامة في الززارر وواقع الاسكان الريفي   (1041) بوعلم ، دولهيومز توفيق،  ،تمار (1

 ، جامعة مزيان عاشور، الزلفة 12اقتصادية، دراسات -الحقوق والعلوم الانسانية

   (11)8مجلة الرافدين للحقوق،   الحماية الزنارية للتراث الثقافي  (1001)  حمدأطاهر ، تميم (2
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  دار النهضة العربية  بيروت: قافة والشخصيةالث  (4892السعاتي سامية  )، سنح (1

التنمية السياحية الصحراوية في الززارر: قراءة في تجارب عربية   (1009حراث، حنان  )، و خديجة مزياني، (5

 الززارر ، (1)1مجلة الاقتصاد واملالية،   ناجحة

دار الفكر إلانساني  إلاسكندرية: وسارل اتخاذ القانون الدولي   (1001رمضان الخطابي  ) ،عبد العزيز (2

 العربي، الاسكندرية

املكتب الزامعي   القاهرة: النظرية وألابعاد الاجتماعية السكان: ألاسس(، علم 4895) عبد املنعم، عبد الحي  (1

 الحديث

لة جالقانوني واملؤسساتي لحماية التراث الثقافي في الززارر، م إلاطار (، 1014) فايزة  ،قللو حليمة،  ،عسلي (9

 1التكامل في بحوث العلوم الاجتماعية والرياضية، 

يتعلق بحماية التراث الثقافي، جردة  4889يونيو 45املوافق ل  4148صفر 10املؤرخ في  01-89قانون رقم  (8

  4889يونيو  41مؤرخة في  11رسمية رقم 

 املؤسسة الوطنية للكتاب   الززارر:التغيرات السكانية في الززارر  (4891) السعيد  مريبعي، (40

دراسة حالة إقليم : تسويق السياحة إلاقليمية الصحراوية في ظل التنمية املستدامة  (1041) يمينة  ،مفاتيح (44

 رالززار جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، مخطوطة غير منشورة لنيل شهادة املاستر في علوم التجارة،   هقارألا 

اليوم الدولي  الزراعة ألاسرية الزبلية: تغذية السكان ورعاية كوكب ألارض،(، 1041) منظمة ألاغذية والزراعة  (41

 سويسرا للزراعة الاسرية،

  إشكالية التخل  وجهود التنمية في البلديات الزبلية الشمالية لوالية سطي   (1009) منصور  هزرس، (42

ض، جامعة منتوري قسنطينة، معهد علوم ألار  مخطوطة غير منشورة لنيل شهادة املاجستير في تهيئة املجال،

 الززارر 
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 ألاساس القانوني لحماية التراث الثقافي الجزائري 

The legal basis for the protection of Algerian cultural heritage  
 الجزائر /  جامعة بسكرة /رفيق بلعيدي ط.د.

PhD. S. Rafiq Belaidi/ University of Biskra / Algeria 

 

  ملخص الدراسة: 

مدتها تهدفت الدراسة الحالية الى الكش  عن دور الدولة الززاررية في حماية تراثها الثقافي وإبرامز أهم القوانين والتشريعات الوطنية التي اع

قوانين الوطنية ال ح تأثير الحماية الزنارية للتراث ومدى فاعليتها في تطبيقيالدولة في صون التراث بشقيه املادي واللمادي، كذلك توض

 08   19لصون التراث الثقافي  ولتحقيق هذه الدراسة تم إلاعتماد على تحليل مجموعة من القوانين والتشريعات املتبناة على رأسها قانون 

مجموعة نصوص تنظيمية تتضمن و ومراسيم  م، املتعلق بحماية التراث الثقافي، 4889يونيو  45هـ، املوافق ل  4148صفر  10املؤرخ في 

رية رمن ألاحكام واملواد التي تصب كلها في حماية التراث الثقافي بكل تصنيفاته وعناصره املشكلة له، أشارت نتارج الدراسة أن الدولة الززا

افي، قبالفعل أولت إهتماما واسعا بقضية التراث، ودخلت في العديد من املؤتمرات وإلاتفاقيات التي تدعم الحماية القانونية للتراث الث

كونت مجموعة من هيئات الرقابة والضبط التي تتكفل بجمع كما ن النصوص التنظيمية والتشريعية، إضافة لذلك سنت مجموعة م

 التراث الوطني وإعطاره الصبغة القانونية وحق إلاعتراف به، بغرض صونه واستدامته 

 التراث  ،حماية التراث الوطني ،يقافالحماية القانونية للتراث الث ،التراث الثقافي الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The current study aimed to reveal the role of the Algerian state in protecting its cultural heritage and to highlight the most 

important national laws and legislations adopted by the state in safeguarding heritage, both tangible and intangible .In order 

to achieve this study, it relied on the analysis of a set of laws and legislation adopted, on top of which is Law 48. 09 of Safar 

20, 1419 AH, corresponding to June 15, 1998, related to the protection of cultural heritage, which includes a set of chapters 

and articles that are all aimed at the protection of cultural heritage, with all its classifications and constituent elements  It has 

entered into many conferences and agreements that support the legal protection of cultural heritage, in addition to this, it 

enacted a set of regulatory and legislative texts, and formed a group of control bodies that are responsible for collecting the 

national heritage and giving it the legal character and the right to recognize it, in order to preserve and sustain it. 

KeyWords: Cultural heritage, Legal protection of heritage، Protecting the national heritage, Heritage.  

 مقدمـة:

 نحاض يل بعد جيل، أبا عن جد، فهوالذي تم تناقله ج اصل تاريخ وخبرات وثقافات الشعوبالتراث الثقافي هو ح

ملمارسات وذاكرة ألامم والزماعات السابقة، وباعثا لتعزيز الهوية الثقافية لألفراد، فالتراث الثقافي هو املرآة العاكسة 

لحضارة الشعوب ولهذا فإن إلاهتمام به واجب، وتقع مسؤولية حمايته على عاتق كل شخص ودولة وهيئة وطنية 

 اثا إنسانيا مشتركا وأحد مقومات املجتمعات ودولية مختصة في الذاكرة إلانسانية باعتباره تر 
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تزخر الززارر بمجموعة هارلة من عناصر التراث الثقافي سواء املادي )العمران، القلع، التح  ألاثرية، املعالم التاريخية 

بير التمايز الك العادات، التقاليد، املمارسات، املوسيقى والغناء   إلخ( فنظرا لهذاواقع ألاثرية   إلخ( أو اللمادي)وامل

والتعدد الهارل ملكونات التراث الوطني كان لزاما على الدولة الززاررية تحديد وبشكل دقيق العناصر الواجب حمايتها 

لى سن إارها من أجل كل ذلك سعت الززارر وسبل حمايتها والعقوبات املترتبة عن تخريبها أو التسبب في مزوالها واندث

تراثها الوطني كما دخلت في عدة إتفاقيات إقليمية ودولية هدفها جمع التراث الثقافي  قوانين ونظم من شأنها حماية

وصونه، فقد كانت الززارر من السباقين لتثمين املوروث الثقافي بل وقامت بضمه إلى هويتها واعتبرته أحد رمومز ذاكرتها 

مجموعة من  شرعتريته ووجوده، و اث وضمان استمراالوطنية، كما شكلت عدة لزان وهيئات هدفها مراقبة التر 

 للتراث الثقافي   عنصر من العناصر املشكلةالعقوبات ملرتكبي الزرارم واملخالفات بحق أي 

رغم كل هذه الزهود إال أن العديد من التراث الثقافي خاصة املمتلكات العقارية وألاثرية في حالة يرثى لها، رغم توفير 

 ل العديد من التساؤالتى سبب هذا إلاهمال غير مفهوم ومحيتها وإطالة عمرها، ويبقالدولة لكل إلامكانيات من أجل حما

 .حول مدى فعالية املراسيم والقوانين الززاررية لحماية التراث الثقافي

 مشكلة الدراسة:

انونية قفي ظل سعي الدولة الززاررية لحماية تراثها الوطني من مخاطر الضياع وإلاتلف أسرعت لسن تشريعات ونظم 

عل في الفوإدارية تكفل حمايته، كما أدرجته ضمن هويتها وسيادتها، وأحد رمومز ذاكرتها القومية، وقد بادرت الززارر ب

أعقبه ذلك و الذي يعتبر أشمل قانون لحماية التراث وقتها، م 4889في عام  املؤرخ 08  19تجسيد ذلك بسن قانون 

النصوص القانونية التي تصب جميعها في حماية التراث الثقافي، مع توفير إمكانيات مادية هارلة املراسيم و  مجموعة من

قافي وحمايته من الضياع املوروث الث حفظووضع مجموعة من لاليات الوقارية والهيئات الرقابية التي وظيفتها 

راث إلانتشار الهارل للعوملة وتنوع عناصر التوبشرية،  ملكبيرة التي تهدده طبيعية كانت أخاصة مع ألاخطار ا  والتخريب

املادية واللمادية يستوجب ألامر تحديد وبدقة العناصر الواجب حمايتها وتوضيح سبل حمايتها ألنها تسهل عمل الزهة 

 واملنشور  فياملتعلق بحماية التراث الثقا 01-89التراث الثقافي  لقد مر على صدور القانون  حمايةاملعنية في القيام بعملها و 

، ظهرت فيها العديد من املعايير الدولية تعيد تصني  التراث الثقافي، سنة 11أكثر من  (11في الزريجة الرسمية )العدد 

باإلضافة لصدور عديد إلاتفاقيات الدولية لحماية التراث  ولذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة باإلجابة على ألاسئلة 

 التالية: 

 اية القانونية للتراث الثقافي في النظام القانوني الززارري؟ما مدى فعالية الحم 

 إلى أي مدى ساهمت الحماية الزنارية في صون التراث الثقافي وتقليل الزرارم املرتكبة ضد التراث؟ 

 أهداف الدراسـة:

 :تهدف الدراسة الحالية الى

   إبرامز جهود الدولة الززاررية في تثمين التراث الثقافي والعمل على صونه 
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  توضيح جملة من النظم القانونية وإلادارية التي تضفي طابعا رسميا لحماية التراث الثقافي 

  التطرق ملجموعة من الزرارم التي تضمنها قانون الحماية الزنارية للموروث الثقافي 

 أهمية الدراسـة:

لدراسة أهمية بالغة  لكون موضوعها حول التراث الذي يمثل تاريخ وهوية الزماعات البشرية، وهو حلقة وصل تكتس ي ا

باإلضافة  فني وتربوي مهم، ،فية وإلاجتماعية للمجتمعات ومصدر علميبين ألاجداد ولاباء فاألبناء، كما يبرمز  القيم الثقا

فالززارر   ،تنوعه وتعدده وحزم السياح املتشوقين لرؤيته ومعايشتهلذلك فالتراث الثقافي عامل جذب سياحي بفضل 

وهو كذلك مورد اقتصادي للدولة لتنويع اقتصادها ومزيادة دخلها وال يتحقق ذلك إال  بالتكفل  خر بموروث وطني مهمتز 

سب مع ما يتنابه وجمعه وحمايته بشتى الطرق املمكنة، مع ضرورة تجديد القوانين والنظم القانونية بشكل دوري 

وطبيعة كل عنصر من عناصر التراث  كما تكمن أهمية الدراسة في لفت إلانتباه لطبيعة الحماية القانونية التي توفرها 

ناته بمختل  مكو  الثقافيالدولة لصون التراث ومدى فاعليتها، وكذلك حفظ حق ألاجيال القادمة في معاصرة التراث 

 وعناصره  

   مصطلحات الدراسـة:

 :Legal Protectionلحماية القانونية ا.1

 حماية املواطنين، وقايتهم وصونهم  ، بمعنى مصدر حمى (almaany.com)حسب معزم املعاني لغة: 

  العمل على تطبيق نظام يحمي إلاقتصاد الوطني من املنافسة الخارجية  :حماية إلاقتصاد الوطني

 .ةآلثار واملباني واملدن التاريخيالدولة بهدف توفير الحماية لحماية لاثار: القوانين والقرارات التي تصدر عن 

  حماية املستهلك: حركة لحماية املستهلكين وإعلمهم من خلل ممارسات معّينة كإعلن جمعية حماية املستهلك

 وحماية حقوق املعنى الضيق ملفهوم الحماية القانونية هو منع تخريب املمتلكات املادية وغير املادية إصطالحا: 

مستخدميها ومؤلفيها، أي صيانة الزوهر املادي والروحي في حال كانت ممتلكات غير مادية إبداعية، أي الحماية القانونية 

 ( 11، ص 4888علي خليل، ادي وكفالة حقوق املعنيين بها  )هي تجريم تخريب الزانب امل

صيانتها وتأمين آداء مهامها، والعمل على تطور النشاط إلابداعي املفهوم الشامل للحماية القانونية للتراث الثقافي هو: 

 (   11 ، ص4888عايتها لها  )علي خليل، لها واتساع حقل ر 

 :Cultural Heritage تراث الثقافيال.2

 .مشتق من الفعل "ورث" يرث، ورثا، وارثة، وارثا وهو ما يخلفه امليت لورثته لغة:    

، 4881أو يزيد )ابن منظور، إلارث هو امللراث وهو ألاصل، إذا هو كل ما مر عليه خمسين عاماأما ابن منظور فيرى أن  

  ( 100 ص
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ل ما هو متواتر أو كرث وهو النقل بالورثة، واملوروث ميراث أو التواباإلنجليزية:  "HERITAGE" كما تعني كلمة التراث 

منقول، أي ما ينقله السل  للخل  ويحتفظ به، ويظهر هنا أن كلمة التراث لغة في اللغات ألاجنبية واللغة العربية 

 (45، ص 1044)حفيظة، تعني املنقول واملتوارث 

ادم مرره لقهو عناصر الثقافة التي تنتقل من جيل آلخر، فهو يكمل ميراث املاع ي الذي تتفاعل معه وت :اصطالحا

 ( 48 ص ،1041)ذهبية،ألاجيال 

 التعريف القانوني للتراث الثقافي

م في املادة الثانية على الشكل  4889املؤرخ في  01-89عرف التراث في القانون الوطني الززارري بشكل واضح في قانون 

ص، العقارية، والعقارات بالتخصييعد تراثا ثقافيا لألمة، في مفهوم هذاالقانون، جميع املمتلكات الثقافية التالي: )

ابعين ت في داخلها، اململوكة ألشخاص طبيعيين أو معنويينأرض عقارات ألاملك الوطنية وعلى  املنقولة، املوجودةو 

الوطنية املوروثة عن مختل   إلاقليميةياه الداخلية وطبقات الزوفية للماملوجودة كذلك في الللقانون الخاص، و 

  .الحضارات املتعاقدة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا

عات جتماعية وإبداإتفاعلت  تعد جزءا من التراث الثقافي لألمة أيضا املمتلكات الثقافية غير املادية الناتجة عنو 

، 01-89رقم  )قانون  ذ ألامزمنة الغابرة إلى يومنا هذامن عن نفسها ربل تععات عبر العصور والتي ال تزاالزماألافراد و 

4889 ) 

 فروض الدراسـة:

يجاد النتيجة املنطقية ألسئلة الدراسة يمكن صياغة الفرضيات لة الدراسة وأهميتها وأهدافها وإل على ضوء مشك

 التالية:

  للتراث الثقافيارري لحماية التراث وفر حماية إدارية وفنية القانون الزز  

 مجموعة من البنود التشريعية والزنارية لتجريم تخريب التراث الثقافي مع تشكيل  ي الززارر  سن املشرع

 هيئات رقابية لتطبيق هذه إلاجراءات 

  :الطريقة وإلاجراءات

: منهج الدراسة 
 
 أوال

لقانون ا املراسيم، وبنود وفهم مضمون التحليلي ألنه ألانسب لدراستنا هذه بهدف تحليل  نهجاملتم إلاعتماد على 

  الززارري لحماية التراث
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: عينة الدراسة:
 
 ثانيا

بعض النصوص التنظيمية م و  4889جوان  45املؤرخ في  01-89مجموعة من بنود قانون عينة الدراسة تتمثل في 

الثقافي الوطني  تعري  بالتراثوما تتضمنه من م، 1041-م 1001والتشريعية الصادرة من الدولة الززاررية من عام 

جنارية لصون كل عنصر من عناصر التراث وأهم إلاجراءات املتخذة في تسزيل العنصر التراثي تشريعية و بنود وقوانين و 

 رسميا وإعطاره إلاعتراف الرسمي 

ا: أداة الدراسة:
 
 ثالث

  تحليل املحتوىContent Analysis : 

بحثي لوص  املحتوى الظاهر بشكل موضوعي كمي أو نوعي، وهدفه جمع املعلومات عن مشكلة أو ظاهرة  هو أسلوب

معينة، إما عن طريق الكتب والدراسات، أو السزلت املكتوية والزريدة الرسمية ومختل  املخطوطات، حيث إعتمدنا 

التراث الثقافي الززارري املستمدة من الزريدة على هذه ألاداة لتحليل نصوص ومراسيم تشريعية ومواد قانونية لحماية 

مع ألاستعانة ببعض رجال القانون لشرح وفهم أشمل لألحكام  ،(10، ص 1048عمار، الرسمية واملوقع الرسمي للومزارة )

 القانونية 

 أوال: تطورات التشريع والتنظيم الثقافي في الجزائر

 م1700 - 1722مرحلة  .1

م اهتدت الززارر ملوضوع أهمية التراث والقطاع الثقافي فسعت في وقت مبكر لسن 4821ستقلل الززارر عام بعد إ

م لتنظيم املسرح الززارري، 4822يناير  9الصادر في  22 – 41رقم مراسيم لتثمينه وحمايته وكانت البداية مع مرسوم 

افة، وسمح ذلك بتأميم دار أوبرا الززارر، لكن نتيجة ويعد أول مرسوم من طرف الدولة الززاررية يعنى بقطاع الثق

للمظاهرات الكبيرة التي طالت النظام السيا  ي في الززارر وفتح باب التعددية الحزبية واقتصاد السوق من قبل 

إلاشتراكية، تسبب ذلك في نقص القوانين واملراسيم الصادرة في حق القطاع الثقافي، وكانت مجملها تتعلق بالقواعد 

  (mawred.org، 1048عمار،د )ألاساسية لتنظيم الهيئات الثقافية العامة في مجال السينما 

 م2002 -م1700مرحلة  .2

م، بسبب أمزمة 4884تميزت هذه املرحلة بتوق  التشريع في القطاع الثقافي، والذي تخللها توق  إلانتخابات عام 

 ؤولة عن الثقافة سأنشطة الومزارة املاقتصادية وأمنية كبرى، مما أدى إلى الشلل الكامل في 

ركزت الدولة الززاررية جهودها على تحسين الوضع إلاقتصادي وألامني للدولة وتناست الوضع الثقافي وما تملكه من 

لحماية التراث الثقافي والذي لعب دورا كبيرا  01-89والذي أصدرت فيه قانون  4889تراث ثقافي مميز، إلى أن جاء عام 

العديد من املمتلكات الثقافية وإعادة ترميم مجموعة من التراث العمراني وأعطى الصبغة الرسمية ألهمية في تأميم 
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ذهبية، ) املحافظة على التراث، وخاصة التراث اللمادي الذي ركز على تصنيفه وتبيان الهيئة املسؤولة عن كل صن 

 ( 28 ص  ،1041

 م2012-م2002مرحلة  .2

م 1002وألامني في الدولة الززاررية واستعادت ومزارة الثقافة نشاطها، ودعمت في عام تحسن الوضع إلاقتصادي 

بميزانية كبيرة استغلتها الومزارة في تشريع العديد من املراسيم املتعلقة بحماية التراث الثقافي وتشمل عديد العناصر 

 اليد من أشكال التراث خاصة في مجلعدالتراثية الزديدة التي لم تتضمنها القوانين السابقة، فتمكنت من تسزيل ا

 ،1041ذهبية، )املمتلكات الثقافية غير املادية، ساهمت هذه القوانين في انقلب الوضع الثقافي في الززارر بشكل كامل 

 ( 28ص 

 181م من بينها 1041-م1001نصا تشريعيا في مجال القطاع الثقافي واملنشورة من الفترة  519وصل عدد التشريعات 

، 1048عمار،د راجع الزدول التالي(: )ا )واحد اقرار بين ومزاري، وقانون وأمر  448، ومرسوما 420و ارا ومزاريا،قر 

mawred.org ) 

 م2012م إلى 2002نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة بالقطاع الثقافي في الجزائر منشورة في الفترة من 

قرارات مابين  قرارات العام

 الوزارات

 مجموع قوانين أمر مراسيم

2002 22 11 48 0 0 92 

2002 51 80 41 0 0 92 

2004 18 41 41 0 0 92 

2002 21 42 48 0 0 29 

2002 14 01 42 0 0 24 

2009 10 08 41 0 0 42 

2000 20 45 05 0 0 20 

2007 11 40 48 0 0 22 

2010 01 41 01 0 0 10 

2011 05 04 08 04 0 12 

2012 01 01 04 0 0 07 

 240 01 01 120 117 279 املجموع
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إن هذا الكم الهارل من املراسيم والقرارت ماهو إال دليل على إلاهتمام الكبير للدولة الززاررية بقضية التراث الثقافي 

قي، القراءة املوسي اطووعيها بأهميته، فقد شملت هذه القوانين واملراسيم والقرارات عديد املجاالت منها: السينما، النش

 رعاية لاداب والفنون والعلوم، ضرارب، استثمارات خاصة( تراث، املسرح، إجراءات تحفيزية )والكتاب، ال

 ثانيا: الحماية القانونية في قانون حماية التراث الجزائري 

 :أنظمة حماية املمتلكات الثقافية العقارية .1

ية على أن تخضع املمتلكات الثقافية العقارية للحماية من طرف أحد تنص في فقرتها الثان 01-89من قانون  09املادة 

 ألانظمة حسب طبيعتها وصنفها كالتالي: 

  التسزيل في قارمة الزرد إلاضافي 

   التصني 

  إلاستحداث في شكل قطع محفوظة 

 :التسجيل في قائمة الجرد إلاضافي .1.1

على أنه يمكن تسزيل في قارمة الزرد  01-89التراث الثقافي ( من الفصل ألاول من قانون حماية 40نصت املادة )  

فنية ثقافية(  أنثروبولوجية أو  وأثرثة، علمية أو إثنوغرافية، إلاضافي املمتلكات العقارية الثقافية التي لها أهمية )تاريخية

سنوات إن لم  40ها حتى وإن لم تستوجب تصنيفا فوريا بل يجب املحافظة عليها على أن تشطب نهاريا في مدة أقصا

                                                                                                                  (                                                                                                                            4889، 01-89قانون رقم تصن  نهاريا في قارمة الزرد إلاضافي ) 

فتؤكد أن التسزيل يكون من طرف الومزير املكل  بالثقافة  (4889، 01-89)قانون رقم  ( من نفس الفصل44أما املادة )

بقرار ومزاري لكل املمتلكات العقارية ذات ألاهمية الوطنية، كما يمكن التسزيل في قارمة الزرد إلاضافي من طرف الوالي 

بحيث يتضمن  حل،بقرار والئي عقب إستشارة اللزنة الوطنية للممتلكات الثقافية التي لها قيمة وأهمية على املستوى امل

 املعلومات التالية: 41قرار التسزيل في قارمة الزرد إلاضافي بحسب املادة 

  املوقع الزغرافي للممتلك الثقافي 

  طبيعته 

  املصادر التاريخية والوثارقية 

  أهميته 

  نطاق التسزيل جزئي أم كلي 

  إلارتفاقات وإلالتزامات 

  الطبيعة القانونية للممتلك 

  أو أصحاب التخصيص أو أي شاغل شرعي هوية املالكين 
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بعد املوافقة على قرار التسزيل يتم نشره في قارمة الزرد إلاضافي من طرف الومزير املكل  أو الوالي، وال  

دة م مزير الثقافة فيلصاحب املمتلك العقاري أن يقوم بأي تعديل عليه دون الحصول على ترخيص مسبق من و  نيمك

 داع الطلب شهران من تاريخ إي أقصاها

 :التصنيف .2.1

طرق تصني  املمتلكات الثقافية املادية عن طريق توضيح إجراءات تصني   01-89( من قانون 42ضحت املادة )و أ

 كل عنصر لوحده كالتالي:

تخضع كل أشغال الترميم وإلاضافة وإلاصلح ترخيص ألاشغال على املمتلكات الثقافية العقارية املحمية:   أ

املعالم التاريخية املوجودة في املناطق املحمية، أو العقارات املصنفة واملقترحة للتصني  والحفظ والتهيئة على 

 : لفة بالثقافة واملتعلقة بما يأتيإلى ترخيص من الومزارة املك

  أشغال املنشآت القاعدية 

  إنشاء مصانع أو القيام بأشغال كبرى أو خاصة 

  باملمتلك الثقافي العقاري  غرس ألاشزار أو قطعها إن كانت تتسبب في إلاضرار 

( من نفس القانون فأشارت إلى إلزامية الحصول على ترخيص بناء أو تقسيم لألرض، تسلم بموافقة من 12أما املادة )

ريخية املصنفة أو املقترحة للتصني ، أو واقع في منطقته اأحد مصالح ومزارة الثقافة لكل عمل أو نشاط على املعالم الت

 ( 411، ًص 1042)كريم، املحمية 

إلى أنه تصن  هذه النوع من املمتلكات العقارية املبنية  01-89( من قانون 41تنص املادة )املعالم التاريخية:  .ب

أو غير املبنية الواقعة في منطقة محمية بقرار من الومزير املكل  بالثقافة عقب إستشارة اللزنة الوطنية املكلفة 

 مصلحة في ذلك  باملمتلكات الثقافية، أو كل من يرى 

على أنه يمكن للومزير املكل  بالثقافة، أن يفتح دعوى لتصني  املعالم  من نفس القانون  (49كما نصت املادة )

 التاريخية عن طريق قرار تصنيفي يذكر فيه مايلي:

  طبيعة املمتلك الثقافي وموقعة الزغرافي 

   نطاق التصني 

 متلك الثقافي مالطبيعة القانونية لل 

  املالكين له هوية 

  املصادر والوثارق التاريخية وكذا الصور واملخططات 

  إلالتزامات وإلارتفاقات 
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 ار ر تطبق جميع آثار التصني  بشكل قانوني على املعالم الثقافية املبنية وغير املبنية الواقعة في املناطق املحمية  ينشر ق

-89قانون رقم )قع في نطاقها املعلم التاريخي ملدة شهرين فتح دعوى للتصني  في الزريدة الرسمية وفي البلديات التي ي

01 ،4889 ) 

بعد إستشارة اللزنة الوطنية للممتلكات الثقافية من قبل الومزير املكل  بالثقافة يقوم بإعلن قرار التصني ، وينشر 

ظ العقاري زغرافي لينشر في الحففي الزريدة الرسمية، كما يوصل القرار إلى الوالي الذي يقع املعلم التاريخي في نطاقه ال

 ( 4889، 01-89)قانون رقم 

تصن  املواقع ألاثرية بقرار من الومزير املكل  بالثقافة عقب إستشارة اللزنة الوطنية للممتلكات املواقع ألاثرية:   ج.

حماية   يليه إعداد مخطط 01-89( من قانون 49 -41-4يه في املواد )قا لإلجراء املنصوص علفالثقافية و 

 ( 4889، 01-89)قانون رقم ستصلح املواقع ألاثرية واملنطقة املحمية التابعة لها إ

كل املساحات التي تتسم بغلبة املمتلكات الثقافية املوجودة عليها أو ألهميتها التي ال تنفصل الحظائر الثقافية:  د. 

 ( 411، ًص1042)كريم، عن موقعها الطبيعي، تصن  في شكل حظارر ثقافية 

تنشأ الحظارر الثقافية وتعين حدودها بمرسوم بناء على تقرير مشترك من الومزير املكل  بالثقافة، البيئة، الزماعات 

 ( 4889، 01-89زنة الوطنية للمتلكات الثقافية )قانون رقم املحلية، التهيئة العمرانية والغابات، عقب استشارة الل

 ل: اللحماية وإلاستصلح يحل محل ألاراع ي، يتم املوافقة عليه وفق كل القطاعات املحفوظة يكون لها مخطط دارم

  قرار مشترك بين الومزير املكل  بالثقافة، البيئة، الزماعات املحلية، التهيئة العمرانية، التعمير والهندسة

 ( نسمة 50000املعمارية بالنسبة للقطاعات املحفوظة التي يفوق عدد سكانها خمسين أل  )

  مشترك بين ومزراء املكلفين بالثقافة، الداخلية، الزماعات املحلية، البيئة، التعمير والهندسة قرار ومزاري

 ( نسمة 50000املعمارية، للقطاعات الثقافية التي يقل عدد سكانها عن خمسين أل  )

 :حماية املمتلكات الثقافية املنقولة .2

مكن تصنيفها حسب ألاهمية التاريخية، الفنية، وحسب ( أن املمتلكات الثقافية املنقولة ي54املادة ) يتضح من خلل

 و يدخل في قارمة الزرد إلاضافي بقرار من الومزير املكل  بالثقافة، أو علم لاثار أو الدين وكل ماله قيمة ثقافية لألمة، 

نقول ستشارة اللزنة الوطنية للممتلكات الثقافية  يدخل املمتلك الثقافي املأي شخص يرى مصلحة في ذلك، عقب إ

 في قرار التصني  ما يلي: ظهارثم ينشر في الزريدة الرسمية مع إ في التصني 

  طبيعة املمتلك الثقافي املنقول املحمي 

  حالة صيانته ومصدره 

  مكان إيداعه 
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  هوية مالكه أو مقتنيه 

 قابيةمن قبل الزهات الر إن تسزيل هذا النوع من املمتلكات في قارمة الزرد إلاضافي يزيد من أولوية حمايته وصيانته 

املعنية، كما يستفيد املالك الخاص للممتلك الثقافي املنقول من مساعدة تقنية، التي تقدمها املصالح املعنية  والفنية

بهدف الحفاظ عليه  وكل تهميش أو تخريب للممتلك الثقافي املنقول من طرف الحارز عليه فإنه ينجر عليه إلغاء إلانتقاع 

 ( 4889، 01-89)قانون رقم بقوة القانون 

 حماية املمتلكات الثقافية غير املادية  .2

  :إنشاء مدونات وبنوك معطيات . 1.2

فالهدف من صون املمتلك الثقافي غير املادي هو دراسة التعبير واملواد الثقافية  01-89( من قانون 28حسب املادة )

ك معطيات تخص التراث الثقافي غير املادي، وذلك عن التقليدية وحفظها، وعني بهذه الحماية إنشاء مدونات وبنو 

يث ح من يحومز على هذا العنصر التراثي، طريق التدوين والتعري ، التصني  والتسزيل لكافة الوسارل املناسبة لكل

بنوك و ركزت هذه املادة بشكل خاص على ضرورة جمع املمتلكات الثقافية غير املادية وإضافتها للمدونات الوطنية 

 ( 4889، 01-89قانون رقم ) حة وأهمية لدى الدولة أو الزماعة عطيات بغية تسزيلها وتصنيفها، إن كانت لها مصلامل

 :إنشاء املركز الوطني للكتاب .أ

فخصص إلنشاء املركز الوطني للكتاب، تتمثل مهمته في  1008مايو  11الصادر في  08 -101أما املرسوم الررا  ي رقم 

لفكرية االتشزيع على الكتابة والتعبير ألادبي، ونشر ألاعمال ألادبية بمختل  أنواعها وأشكالها، مع حماية امللكية 

نشرها سرقة منشوراتهم و  رسوم لحماية دور النشر خاصة من(  فقد جاء هذا امل11، ص 1041للكاتب ) ذهبية، 

  أوبيعها دون ترخيص من طرفهم

 :النشاط املتحفي واملسر ي .ب

ليحدد التشريع النموذجي للمتاح  واملراكز ذات الطابع  1044أكتوبر  5الصادر في  44-251جاء املرسوم التنفيذي رقم 

حددا رسوم الدخول الى املتاح  العامة ومراكز الشرح والتفسير م م1041مارس  2املتحفي، ثم صدر قرار ومزاري في 

ذات الطابع املتحفي  كان هدف هذا النظام هو توفير مصدر دخل للمتاح  لتقدر على تمويل نفسها وتوير إحتياجاتها 

، 251-44رقم )مرسوم املستعزلة، مع إعطاء أهمية لهذه املتاح  إلحتوائها على ممتلكات ثقافية غير مادية مهمة جدا 

1044 ) 

م إلى وضع املسرح الوطني الززارري مؤسسة عامة ذات 1008فيبراير  44الصادر في  08 – 94أشار املرسوم التنفيذي 

في إنتاج وتقديم ألاعمال املسرحية  تتمثل مهامه ،طابع صناعي وتجاري، تتمتع بشخصية معنوية واستقلل ذاتي

-94رقم  )مرسوم جنبية، وإلاسهام في إنعاش الحياة الثقافية، الفنية والوطنيةالززاررية وألا  ،الكلسيكية والحديثة

08 ،1008)   



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 297 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

إما عن طريق التعري  به أو تجسيده على أرض الواقع  على حماية العديد من مكونات التراث الثقافيقدرة لمسرح ل

إن مجموعة املراسيم الصادرة من  وإبرامز أهميته، مما يزيد من توعية الناس بضرورة الحفاظ عليه وعدم إلاضرا به  

 م ركزت بشكل مهم على ضرورة حماية التراث الثقافي اللمادي وطبيعته املميزة، فهو يحتاج1041إلى  1001الفترة 

 لعناية خاصة لصونه وإلاحتفاظ به 

 ثالثا: الحماية إلادارية والفنية للتراث

من  ستوجب جملةيعلى ممتلكات ثقافية وتسزيلها أو تصنيفها، مما وعة من إلالتزامات على الحارزين تترتب مجم

ب والحماية الفنية تستوج إلاجراءات إلادارية والفنية لحماية التراث من املخاطر املهددة له، طبيعية كانت أم بشرية،

 مجموعة من الفنيين واملهندسين املتخصصين في ترميم وصون التراث الثقافي وإطالة عمره 

 :الحظر .1

ي ملنع أي سلوك أو تخريب قد اتجاه املمتلك الثقاف ة وهو القرار الذي تتخذه إلادراةر هو أحد إلاجراءات إلاداريالحظ

 عدة أحكام تخص هذا الغرض  01-89ورد في القانون  ، وقدوحمايته بهدف املحافظة عليهيضر 

على حظر تصدير املمتلكات الثقافية املنقولة واملحمية في التراب الوطني، ويشمل  01-89( من قانون 21نصت املادة )

ن نفس ( م21هذا الحظر املمتلكات الثقافية املنقولة املسزلة في قارمة الزرد إلاضافي أو املصنفة، كما حظرت املادة )

 القانون إلاتجار باملمتلكات الثقافية ألاثرية املوجودة في التراب الوطني، أو املياه إلاقليمية الوطنية، أو منعه أو إتلفه

أن الدولة الززاررية  يبرهن علىوقد عزمز هذا القانون بجملة من العقوبات ملن يخالفها، مما  ( 01،4889 -89قانون )

   الثقافيتولي اهتماما كبيرا للتراث 

 :إلالزام .2

جراء قانوني إداري إيجابي وهو ضرورة القيام بتصرف معين، تلزأ له إلادارة من أجل إلزام ألافراد على إتخاذ إلالزام إ

على أن كل  01-89( من قانون 55املادة ) لهذا أوضحتوممارسة بعض السلوكات التي من شأنها حماية التراث الثقافي  

لك قد يؤدي به إلى اوكل إهمال من قبل امل استه وحفظه،ثقافي يجب عليه صيانته وحر  مالك عام أو خاص ملمتلك

 ( 01،4889-89قانون )إلغاء إلانتقاع 

فتوجب على كل شخص إكتش  أو أنقذ حطاما بحريا تقديم تصريح للسلطات  ،من القانون البحري  258أما املادة 

، هذا مايظهر أن القانون الززارري بدأ باإلهتمام ساعة من إكتشافه للحطام 19إلادارية البحرية خلل مدة أقصاها 

)فايزة، فاروق،  01-89ي باملمتلكات الثقافية البحرية والتي لم تظهر أهميتها في قانون حماية التراث الثقافي الززارر 

 ( 18ص ،1048
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 :الترخيص .2

ضرورة الحصول على ترخيص أثناء القيام بأي (، 4889، 01-89)قانون رقم يشترط القانون الززارري  

عليها من مصالح  مجموعة من التراخيص يتوجب الحصول  01-89ن وقد فرض قانو  نشاط يتعلق باملمتلكات الثقافية

 ومزارة الثقافة أو ومزير الثقافة منها:

  ،الحصول على ترخيص من ومزير الثقافة على كل منشور ذو طابع علمي صدر في التراب الوطني أو خارجه

 ويكون موضوعه دراسة وثارق غير مطبوعة تتعلق بالتراث الثقافي الززارري 

 دأ القيام بأشغال على املواقع ألاثرية أو املعالم الحصول على ترخيص من مصالح ومزارة الثقافة، عند ب

 التاريخية املصنفة أو املحمية أو املقترح تصنيفها 

  كل نشاط ثقافي، تصوير فوتوغرافي أو سينيمائي للمتلكات الثقافية العقارية املصنفة أو املسزلة في قارمة

  الزرد إلاضافي، يخضع لترخيص مسبق من مصالح ومزارة الثقافة

 دير مؤقت ملمتلكات ثقافية منقولة يستوجب ترخيص مسبق من مصالح ومزارة الثقافة، سواء كل تص

 إطار املبادالت الثقافية أو العلمية، أو الرغبة في املشاركة في بحث على نطاق عالمي  كانت في

 :مخططات الحماية .4

( من قانون 08ليه املادة )نصت عمخططات الحماية هي إجراء فني هدفه حفظ املمتلكات الثقافية فنيا، فحسب ما 

أنه يتولى املؤهلون املتخصصون في كل ميدان، عملية إلاشراف على ألاعمال الفنية املتضمنة املمتلكات  89-01

( 01، كما نصت املادة )(01،4889 -89قانون ) املصنفة واملسزلة في قارمة الزرد إلاضافي الثقافية العقارية املحمية،

على  أن ألاعمال الفنية تشمل مهمة التصميم، ( m-culture.gov.dz) ومزارة الثقافة  211-02ي من املرسوم التنفيذ

 الدراسات، املساعدة، املراقبة ومتابعة إنجامز ألاشغال 

صدرت الكثير من مخططات الحماية والتي تتضمن القواعد العامة للتنظيم والبناء والهندسة، وكيفية الترميم 

عديد من النصوص التنظيمية التي تحدد منهزية إعداد هذه املخططات، والعامل املشترك والحماية، كما نشرت ال

 بينها هو ضرورة حماية التراث الثقافي وإعطاء ألاولوية ملخططات إلاستصلح والتهيئة 

 :الصيانة .2

رها أو تدهور يكها وتدمعملية الصيانة هدفها إطالة املمتلكات الثقافية، فهي إجراء فني يتبع أساليب وقارية ملنع إهتل

حالتها، خاصة بفعل العوامل الطبيعية وعامل الزمن، كما أن العامل البشري في بعض ألاحيان يكون هو الخطر ألاكبر 

فايزة، فاروق، ) عليها بفعل تدخلته ونشاطاته اللعقلنية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في تخريب التراث الثقافي

 ( 25ص ،1048
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  :الترميم .2

هو الرم، أي إصلح مافسد من الش يء بعضه من نحو حبل يبلى فترمه، أي  عند ابن منظور  الترميم في لسان العرب

وحذف الشوارب وتعويضها بمواد أفضل منها، فاملرمم يشبه الطبيب الزراح ه بعد إنتشاره أي معناه الصيانة إصلح

 ( 421ص   ،1048عيساوي،الفاسد والذي قد يسبب أذى )لعضو الذي يقوم بعملية جراحية ونزع الطرف أو ا

للترميم أهمية كبيرة في حماية املناطق ألاثرية والتاريخية، لذا ال بد أن تكون متوافقة والطابع املعماري للمنطقة بشرط 

الحفاظ على ألاشياء " أن الترميم هو أحسن عملية يمكنها Sahtelainأال يمس بهيكلة املعم أو املمتلك الثقافي، إذ يعتبر "

، 1041من عوامل الزمن والحوادث العرضية، لذا فهو شرط أسا  ي في عملية الحفاظ والحماية للتراث الثقافي )جميلة، 

 ( 152ص 

في عملية الترميم عبر بنوده الذي أخضع فيه كل مالك ملمتلك عقاري مسزل في قارمة الزرد  01-89وقد ساهم قانون  

ل على ترخيص مسبق قبل القيام بأي تعديل على املمتلك الثقافي، وذلك من أجل تدخل إلاضافي، ضرورة الحصو 

مصالح الدولة املختصلة ملراقبة ومعاينة عملية الترميم التي ستقام، ومدى موافقتها للشروط الوطنية والعاملية، أما 

 -89انون قرخيص من ومزارة الثقافة )حصول على تإن كان التغيير غير جوهري وال يتطلب تغييرات عديدة فل يستلزم ال

01 ،4889 ) 

هذا النص ألاخير قد يفتح عدة مشاكل على سلمة املمتلك الثقافي، فهو يفتح ثغرة قانونية واضحة تتيح ملالك املمتلك 

 الثقافي، وأي مساس بالتراث الثقافي من املفترض معاقبته أو  شويه أو إفساد جزئي لزوهر العنصر العقاري إمكانية ت

 إتخاذإجراء قانوني ضد كل من مس به أو بهيكله وهذا مايجب إعادة النظر فيه 

تأهيل املهندسين  قد تضمن عدة أحكام وشروط توضح كيفيةف 1002اكتوبر  5املؤرخ في  211-02أما املرسوم التنفيذي 

عني أنه يمكن للمتلك الثقافي ال ية القيام باألعمال الفنية على املمتلكات الثقافية  فامللكية الخاصة والفنيين، وطريق

ضا لذا ال بد من الوصول إلى قرارات تتيح التعاون بين على هواه، بل هو مسؤولية الدولة أيللمالك التصرف فيه 

-m)ومزارة الثقافة،  الطرفين، وأي إخلل بمسؤولية حماية املمتلك الثقافي تعرض صاحبها لنزعه منه وتأميمه

culture.gov.dz ة الترميم في الحقيقة ليست سهلة أو بسيطة أبدا، بل هي عملية دقيقة تهدف في ألاساس عملي(  إن

للحفاظ على جوهر املعلم الثقافي وهويته وأي فقدان في ذلك يعني فقدان نسبي ألصالة املمتلك الثقافي وأهميته، لهذا 

 يتوجب التكوين الزيد للفنيين القارمين على عملية الترميم 

 :املراقبة .9

، وأي غياب الثقافي حماية وحفظ التراث ة من شأنها حرص الحارزين عليها علىاملراقبة املستمرة للممتلكات الثقافيإن 

تسبب في إهمال املمتلكات الثقافية وحتى قد يصل ألامر إلى تدميره، لذا وجب تعيين لزان خاصة مهمتها للمراقبة قد ي

رد إلاضافي أو املصن  واملحتمل تصنيفه، وتنظيم عمليات تحسيسية مراقبة كل التراث الثقافي املسزل في قارمة الز

( من القانون 51من أجل تحقيق ذلك أشارت املادة )ية، الفنية، العلمية والهوياتية  و وتعريفية بالتراث وأهميته التاريخ
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مكن ملمتلك الثقافي  كما يم على أن ومزير الثقافة له الحق في إرسال رجال الفن املؤهلين بتفقد ا4889املؤرخ في  89-01

( من نفس القانون 81ألعوان ألامن والشرطة القيام بعمليات املراقبة للممتلكات الثقافية وهذا ما نصت عليه املادة )

بأن ألاشخاص املخولين بالبحث عن املخالفات ألحكام القانون واملعاينات املختلفة يتمثلون في: رجال الشرطة من 

ن املكلفين بحماية التراث الثقافي، أعوان الخفظ والتثمين واملراقبة، والرجال الفنيين املؤهلين ضباط وأعوان، املفتشي

  (4889، 01-89)قانون قم  بشكل خاص للقيام بهذه املهمة

ينظم ويوضح ألاشخاص املخول لهم إجراء التفقد والتحري  111-01كما دعمت هذه املادة بمرسوم تنفيذي رقم 

رخوا الفن، ح  الوطنية، مؤ ثرية واملتااملواقع ألا امحافظو وهم:  لكات الثقافية املنقولة واملصنفةاملمتواملراقبة بشأن 

  لكن كل هؤالء لهم ضوابط وقيود فقبل القيام (29ص  ،1048فاروق،  فايزة،)ن واملهندسون املعماريون ألاثريو 

ر لو كانت لهم ميزة الضبطية القضارية دألاجباملراقبة يجب الحصول على رخصة من مصالح ومزارة الثقافة، فكان 

 للقيام بمهمتهم بحرية أكبر 

 رابعا: الحماية الجنائية للتراث الثقافي

القانون الززارري لم يكت  بتحقيق الحماية الفنية وإلادارية للتراث الثقافي بل دعمها بحماية جنارية، والتي تتمثل في 

 :التراث الثقافي، ومن أبرمز هذه العقوباتإن مست  ضيح الزرارم التي يعاقب عليها القانون و ت

 جريمة بيع أو إخفاء املمتلكات الثقافية: .1

، بسنتين حبس قد تصل 01-89( من قانون 85يعاقب كل شخص قام ببيع أو إخفاء ممتلكات ثقافية حسب املادة )

اله إحدى العقوبتين فقط، دج، أو قد تط 000 100دج إلى  000 400إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 

 وتتمثل املخالفات بشكل مفصل في:

 بيع أو إخفاء أشياء تم إكتشافها في مرحلة التنقيب أو الحفر، أو أثناء القيام بأبحاث أثرية مرخصة 

 أجريت في مياه البحر  اثبيع أو إخفاء أشياء أثناء أبح 

  عقاري أو عقاري بالتخصيص أو تجزرته بيع أو إخفاء عناصر معمارية متأتية من تقطيع ممتلك ثقافي 

  بيع أو إخفاء ممتلكات ثقافية مسزلة في قارمة الزرد إلاضافي أو مصنفة، أو املتأتية من تجزيئها وتقطيعها 

في الحقيقة إن هذه العقوبات تنص على التجريم بعد حدوث الزريمة، مع ضرورة توفر الركن املعنوي وهو العمد من 

تجاهل املشرع الززارري إقرار عقوبات بشأن إن كان املتسبب من املكلفين و  ي التل  أو الضرر،يم املتسبب فأجل تجر 

قانون رقم ) بالحماية أو املسؤولين عن املنطقة التي يتواجد فيها املمتلك الثقافي خاصة إن كانت له علقة في الزريمة

89-01 ،4889 ) 
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 جريمة التشويه أو إلاتالف العمدي ملمتلك ثقافي: .2

لحماية التراث الثقافي الززارري على: " يعاقب كل من يتل  أو يشوه عمدا، أحد  01-89( من القانون 82نصت املادة )

املمتلكات الثقافية العقارية املنقولة، أو العقارية املقترحة للتصني  أو املصنفة، أو املسزلة في قارمة الزرد إلاضافي، 

دج  000 10سنوات، وغرامة مالية من  (5) الى خمس (1) بالحبس مدة سنتيندون املساس بأي تعويض عن الضرر، 

أشياء مكتشفة أثناء أبحاث أثرية"   دج، وتطبق العقوبة نفسها على كل من يدمر أو يتل  أو يشوه عمدا 00 100إلى 

هذا من الصعب إثباته ه املادة أن العقوبة تطبق بعد وقوع الفعل، مع تواجد الركن املعنوي وهو العمد، و هم من هذيف

ي، كما أن العقوبة تبدو أخ  نوعا ما مع نظيراتها في مصر، والتي ية ملن يود تشويه املمتلك الثقافمما يخلق ثغرة قانون

أل  جنيه، وهي  400000جنيه إلى  50000سنوات، مع غرامة مالية تتراوح من  1تعاقب الزاني بالسزن من سنة الى 

ادة وتشديد العقوبات مع إتساعها ستوجب إعادة النظر في هذه امليرع الززارري، مما عقوبة أقس ى من عقوبة املش

د إسلم عبد  )شمل أيضا ألاعوان واملسؤولين عن املمتلك الثقافي، أو الباحثين والفنيين املكلفين باألبحاث والترميم لت

 ( 125، ص 1049هللا، 

 جريمة بيع أو إخفاء املمتلك الثقافي .2

( على أن جريمة بيع أو إخفاء ممتلك ثقافي يعاقب عليها القانون  بسنتين 85في املادة ) 01-89به القانون حسب ما أفاد 

دج، أو بإحدى العقوبتين فقط، دون  000 100دج إلى  000 400سنوات، وبغرامة مالية من  (5) حبس إلى خمس(1)

 وتطبق هذه العقوبة على: (،4889، 01-89) قانون رقم  املساس بأي تعويضات عن ألاضرار ومصادرات

  بيع أو إخفاء أشياء متأتية من عمليات الحفر أو التنقيب، أو املكتشفة أثناء إجراء عمليات بحث أو تم العثور

 عليها بالصدفة 

  بيع أو إخفاء أشياء متأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحر 

  الزرد إلاضافي، وأيضا املمتلكات الثقافية املصنفة، بيع أو إخفاء ممتلكات ثقافية محمية أو مسزلة في قارمة

 أو املتأتية من تقطيعها أو تجزرتها 

  بيع أو إخفاء عناصر عقارية متقطعة تابعة ملمتلك ثقافي عقاري أو عقاري بالتخصيص أو تجزرته 

كل  ن كان ألاجدر أن تلزمإعتمدت هذه املادة توقيع عقوبة مالية معتبرة مقرنة بقيمتها وقيمة دخل الفرد الززارري، لك

من يجري بحثا ويجد ممتلك ثقافي في مياه البحر إلاتصال بالزهات املختصة وعدم تحريكه أو املساس به ألنه قد يؤدي 

 ( 424ص  ،1042)كريم،  إلى إلاضرار به أو إتلفه

 جريمة إجراء ألابحاث ألاثرية دون ترخيص .4

ر مهم جدا للتعري  به وإعادة إحياره وحتى املساهمة في جرده وتصنيفه، حقيقة أن إجراء أبحاث حول التراث الثقافي أم

لكن القانون الززارري حدد مجموعة من الشروط يترتب عليها العقاب، وهي ثلثة أركان تتمثل في: الركن املعنوي وهو 
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لسببية، النتيجة والرابطة اعمل فكري، والركن املادي املتعلق بالعمل املادي البدني للزاني ويتضمن السلوك إلاجرامي و 

 وأخيرا الركن الشرعي وهو نص شرعي قانوني متعلق بالتجريم 

الذي وضح بشكل دقيق أن جريمة البحث  01 – 89( من القانون 10النص الشرعي املوضح للتجريم هو نص املادة )

م القيام ام بالفعل لتجريالقي ألاثري من الزرارم الشكلية، وال يشترط حدوث النتيجة وهي التنقيب والحفر، بل يكفي

( 2( إلى ثلث )4( من نفس القانون، قد تصل للسزن من سنة )81وعقوبة هذه الزريمة حسب املادة )بالبحث، 

-89قانون رقم  دج، دون املساس بأي تعويض عن ألاضرار 000 400دج إلى  000 40سنوات، وغرامة مالية تقدر ب 

01 ،4889 ) 

 :فوتوغرافية سنيمائيةشهار وتنظيم الحفالت، وأخذ صور جريمة إلا  .2

 افي، وأخضعها لعدة أحكام قانونيةمحيط املمتلك الثقألاعمال وألانشطة التي تقام حول جرم القانون الززارري بعض 

 منها:

  ( من قانون 14حسب املادة )ية ثقاففإنه يمنع وضع اللفتات إلاشهارية أو إلصاقها على املمتلكات ال 01-89

 املصنفة أو املقترح تصنيفها إال بعد الحصول على ترخيص من مصالح ومزارة الثقافة 

 ( من نفس القانون، يحظر كل نشاط ثقافي أو تصوير فوتوغرافي أو سنيمائي في وعلى املمتلك 11حسب املادة )

ترخيص  ال بعد الحصول علىالثقافي العقاري املصن  أو املقترح تصنيفه، أو املسزل في قارمة الزرد إلاضافي إ

 من ومزارة الثقافة 

 000 40دج إلى  000 1، بغرامة مالية من 01-89( من القانون 400املادة ) قررت عقوبة هذا الفعل حسب مانصت عليه

  لكن مع العوملة وإنتشار وسارل التواصل إلاجتماعي فمنع التصوير بأي شكل كان دون (4889، 01-89قانون رقم ) دج

عري  بالعديد من عناصر التراث الثقافي بل كان ألاجدر السماح بالتصوير مع تعلى ترخيص ساهم في نقص الالحصول 

مع كثرة  ةتشزيع السياحة خاصللتعري  بالتراث و عدم املساس باملمتلك الثقافي أيا كانت طبيعته، فهذا ألافضل 

 (  158، ص 1009، )أحسناملؤثرين املحليين وألاجانب على مواقع التواصل إلاجتماعي 

 جريمة عدم التصريح باملكتشفات ألاثرية الفجائية .2

( من 11( و )81عاقب املشرع الززارري عدم التصريح باملكتشفات الفجارية للمتلكات الثقافية، وتضمنت املادة )

 نص تجريم هذا الفعل، وذلك عبر ثلثة أركان يمكن توضيحها كالتالي: 01-89القانون 

  ركن مادي للزريمة: يعاقب كل جاني لم يصرح باملكتشفات ألاثرية الفجارية للسلطات املعنية أثناء القيام

 بأبحاث مرخص لها أو عن طريق الصدفة   

  ركن معنوي في الزريمة: تعمد عدم التصريح باملكتشفات ألاثرية أو إخفائها قصد إلاستحواذ عليها، وال تقع

 مد عدم التصريح الزريمة إال بعد إثبات تع
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دج، والحبس  000 400دج إلى  000 40( من نفس القانون، بغرامة مالية تقدر قيمتها ب 81يعاقب الزاني حسب املادة )

( سنوات دون املساس يأي تعويض عن ألاضرار، كما يتيح القانون للومزير املكل  بالثقافة 2( إلى ثلث )4من سنة )

قانون رقم ) فقة املخال  وحده، وتضاع  العقوبة في حالة العودحالتها ألاولى على ن ألاماكن إلى املطالبة فضل بإعادة

89-01 ،4889)  

 :إلاستنتاجات والتوصيات

 إلاستنتاجات: .1

  التراث الثقافي ثروة وطنية ودولية يجب حمايته وصونه 

  ركزت الززارر على حماية تراثها الثقافي في وقت مبكر بعد إلاستقلل 

  أكثر من التراث اللمادي، واده على التراث الثقافي املادي في م 01-89الززارري لحماية التراث الثقافي ركز القانون

التراث املادي وغياب هذا التفصيل عناصر  عقوبات والتجريم، وقد فصل في مختل خاصة من جانب ال

 والتوضيح في التراث غير املادي 

  ما وال يواكب التطورات الحاصلة في الدولة وال في العالم من  يعتبر قديما نوعا 01-89القانون املعمول به

 حيث تنوع التراث الثقافي وكيفيات حمايته 

  ضع  العقوبات املقررة لتجريم الزاني الذي يمس بالتراث الثقافي خاصة قاعدة التعمد والتي من الصعب

 إثباتها، بل يسهل التلعب بها وتعتبر ثغرة قانونية وجب تغييرها 

  م، في تسزيل وتصني  1041م و  1001ساهم املراسيم والنصوص التنظيمية خاصة املشرعة في املرحلة مابين

 حمايتها وإطالة عمرها وهذا ما سيساهم في  العديد من عناصر التراث

  :التوصيات .2

  مايته عن حوجب التعري  بالتراث القافي للشعب وإبرامز أهميته لهم لزيادة الوعي لدى ألافراد، وهذا سيسفر

 والتقليل من إلاضرار به 

  ضرورة مواكبة القوانين واملراسيم الوطنية لإلتفاقيات الدولية لحماية التراث الثقافي خاصة منظمة

 اليونيسكو، والذي من شأنه تعزيز طرق ووسارل الحماية للتراث الثقافي 

  إدماج حماية التراث الثقافي في املخطط العام 

  مرتكبي الزرارم بحق التراث الثقافي مهما كان نوعه وصنفه تشديد العقوبات على 
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  إيلء املزيد من إلاهتمام بالتراث الثقافي غير املادي مع ألاخذ بعين إلاعتبار طبيعته املميزة والهشة، وكل إهمال

 بحقه قد يتسبب في ضياعه وإندثاره 

 املراجـــع:    قائمة 

  158  الززارر: دار هومة، 4القانون الززارري الخاص  ج(  الوجيز في 1009أحسن، بوسقيعة  ) (4

(  الحماية الزنارية لآلثار في القانون الززارري والقانون املصري  مجلة 1049إسلم عبد هللا، عبد الغني غانم  ) (1

  125، 01  العدد 01إلاجتهاد للدراسات القانونية وإلاقتصادية  املجلد 

  152  41دارية للتراث الثقافي في التشريع الززارري مجلة معارف  العدد (  الحماية إلا 1041جميلة، دوار ) (2

(  الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في النزاع املسلح  مذكرة ماجيستر  قانون 1044حفيظة، مستاوي  ) (1

  45دولي عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة: الززارر، 

(  حماية التراث الثقافي في ضوء القانون الوطني والدولي  مذكرة مقدمة لنيل شهادة 1041)ذهبية، شاقور   (5

 -28 -48ماستر أكاديمية  قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم: الززارر، 

11  

لدولي  عمان: مكتبة دار الثقافة (  حماية املمتلكات الثقافية في القانون ا4888علي خليل، إسماعيل الحديثي  ) (2

  11للنشر والتومزيع، 

(  منهزية البحث العلمي وتقنياته في العلوم إلاجتماعية أملانيا: مركز الديموقراطي العربي 1048عمار، بخوش  ) (1

  10للدراسات إلاستراتيجية والسياسية وإلاقتصادية، 

  1048  املورد الثقافي  أبريل  1041 – 1001عمار، كساب  التشريع والتنظيم الثقافي في الززارر  (9

حالة الحزارة الكلسية   -(  طرق حفظ وصيانة مواد بناء املوقع ألاثري جميلة كويكول 1008عيساوي، بوعكامز  ) (8

  421مذكرة تخرج لنيل شهادة املاجيستر في الصيانة والترميم  معهد لاثار،جامعة الززارر: الززارر، صفحات، 

(  حماية التراث الثقافي في النظام الززارري  مذكرة تخرج للحصول على 1048قرنان ) فايزة، جاري  فاروق، (40

 -18: الززارر، 4املاستر في القانون العام فرع حقوق إلانسان والقانون الدولي  كلية الحقوق، جامعة الززارر

25- 29  

، 11ززارري  الزريدة الرسمية رقم (  املتعلق بحماية التراث الثقافي ال4889يونيو  45  )01-89القانون  رقم  (44

  4889يونيو  41بتاريخ 

(  الحماية القانونية للتراث الثقافي الززارري  مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجيستر في 1042كريم، سعيدي  ) (41

: الززارر، 1القانون العام  قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد دباغين سطي  

411- 424  

  100  لبنان: دار صادر، 2(  لسان العرب  املجلد الثاني  ج 4881محمد بن مكرم، ابن منظور  ) (42

(  املتضمن ممارسة ألاعمال الفنية املتعلقة باملمتلكات الثقافية 1002أكتوبر  05  ) 211-02املرسوم التنفيذي  (41

 العقارية املحمية 
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لكيفيات ممارسة رجال الفن ح  تفقد املمتلكات  (  املحدد1001يوليو  41  )111-01املرسوم التنفيذي  (45

  1001يوليو  45، بتاريخ 12الزريدة الرسمية رقم الثقافية املنقولة املصنفة  

(  املتعلق بالتشريع للمتاح  ومراكز  الشرح والتفسير ذات 1044أكتوبر  05  ) 44-251املرسوم التنفيذي  (42

  1044أكتوبر  02بتاريخ ، 52الطابع املتحفي  الزريدة الرسمية رقم 

 (  املحدد لوضع املسرح الوطني الززارري 1008فبراير  44  ) 08-94املرسوم التنفيذي  (41

، 25(  املتعلق بإنشاء املركز الوطني للكتاب  الزريدة الرسمية 1008مايو  11  ) 08 -101املرسوم الررا  ي رقم  (49

  1008مايو  24بتاريخ 

  م  لتنظيم املسرح الززارري 4822يناير   9ي الصادر ف 22-41مرسوم ررا  ي رقم  (48
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 مواقع التراث الثقافي في العراق في ظل الحماية الدولية للتراث العاملي

Cultural heritage sites in Iraq under the international protection of World Heritage 

 م.موحان شعالن عبيس/ جامعة كربالء/ العراق

Mohan Shlaan Ebis /Karbala University/Iraq 

 م.م.أيمن السيد املعداوي/ جامعة املنصورة/ مصر

Ayman El-Sayed El-Maadawy / Mansoura University/Egypt 

 

 خص الدراسة: مل

 
ً
 عن الهوية الوطنية، وجسرا

ً
 ساطعا

ً
 إلبداع ألامم والشعوب على مر العصور، وتعبيرا

ً
 حضاريا

ً
ألاجيال  بين للتواصل يمثل التراث الثقافي سزل

 ليس للعراق فحسب؛ بل  وثقافية حضارية ثروة العراق املتعاقبة، ويمتلك
ً
 حضاريا

ً
هارلة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وتمثل إرثا

لية ممثلة املنظمات الدو للحضارة إلانسانية جمعاء، ومن هنا يهدف البحث إلى إبرامز القيمة ألاثرية والحضارية للتراث الثقافي العراقي، ودور 

شكاله أفي منظمة اليونسكو في حماية هذا املوروث الثقافي العراقي في ظل الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على أن املوروث الثقافي بكل أنواعه و 

 ضمن الرحة التراث يقع تحت الحماية الدولية ومسؤولية املجتمع الدولي، وفي هذا السياق أدرجت منظمة اليونسكو ستة مواقع عراقية

العالمي شملت مواقع الحضر، وأشور، وسامراء، وقلعة أربيل، وأهوار جنوب العراق، ومدينة بابل ألاثرية، واعتمد البحث على املنهج 

ملدرجة ا الوصفي التحليلي في شرح وتفسير عناصر الدراسة، وتوصل البحث إلى تحديد القيمة الحضارية وألاثرية والثقافية للمواقع العراقية

ضمن الرحة التراث العالمي، وأوصت الدراسة بوضع استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لحماية مواقع التراث الثقافي في العراق، وتوفير 

 الدعم والغطاء الدولي لها، وتوظي  هذه املواقع في التنمية السياحية املستدامة 

 العراق   ،الرحة التراث العالمي  ،التراث الثقافي الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Cultural heritage represents a civilized record of nations and peoples creativity throughout the ages, a shining expression of national identity, and a bridge of communication between 

successive generations. Iraq possesses a huge civilizational and cultural wealth that is rooted in the depths of history, and represents a cultural heritage not only for Iraq; But for all human 

civilization. The research aims to highlight the archaeological and civilizational value of the Iraqi cultural heritage, and the role of international organizations represented by UNESCO in 

protecting this Iraqi cultural heritage in light of international agreements that confirm that cultural heritage in all its types and forms falls under international protection and the responsibility 

of the international community. In this context, UNESCO has included six Iraqi sites on the World Heritage List, including the sites of Hatra, Ashur, Samarra, the Citadel of Erbil, the marshes 

of southern Iraq, and the ancient city of Babylon. The research relied on the descriptive analytical method in explaining and interpreting the elements of the study. The research reached to 

determine the civilized, archaeological and cultural value of the Iraqi sites included in the World Heritage List. The study recommended the development of a comprehensive and integrated 

national strategy to protect cultural heritage sites in Iraq, provide support and international cover for them, and exploit these sites for sustainable tourism development. 

Keywords: Cultural Heritage , World Heritage List ,  Iraq. 

 مقدمة: 

  الثقافي التراثيمثل 
ً
 رريسا

ً
 وقيمها تقاليدها الشعوب منه تستمد الذيألاول املصدر و  ،وحضارتها الدول  تاريخ من مكونا

 للتواصل الثقافي التراثيعد  كما الوطنية، املحلية وهويتها ثقافتهااملنبثق من  حياتها وأسلوب وأفكارها
ً
ألاجيال  بين جسرا

 يعد العراق مصدر (، و 94، ص1049)العبيدي،  وبين الحضارات املختلفة ،املتعاقبة
ً
 ثقافي ا

ً
 كبير  ا

ً
، بما يحتويه من معالم ا
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، 1014د، )محمو  لعالمثقافية وحضارية عظيمة، فهو مهد الحضارات الزاخرة باملنجزات الثقافية التي أثرت في ثقافات ا

ت ونتيجة لهذا فقد خلف ،اهتمت معظم الحضارات التي استوطنت أرض العراق بتشييد ألابنية والعمارر(، فقد 19ص

 من ألابنية ولاثار املعمارية ذات التصاميم الرائعةإ
ً
 هارل

ً
وقد تم استخدام تلك ألابنية املعمارية في مجاالت متعددة  ،رثا

و قتصادية أدينية او الاالو يمها بعوامل مختلفة منها العسكرية أوارتبطت فنون تلك ألابنية وتصام ،في حياتهم اليومية

اريخها العالمي، حيث يعود توال تخلوا هذه ألابنية املعمارية من املزايا التي تكسبها صفة املوروث الحضاري  ،جتماعيةالا 

الوطنية للشعب العراقي، ويعبر عن القيم الحضارية التي أسهم بها ويشكل هذا التراث الثقافي الهوية  ،لى آالف السنينإ

العراق في إثراء الحضارة إلانسانية، بما تتضمنه مواقع التراث الثقافي العراقي من أحداث تاريخية وقيم فنية أصيلة 

 تقوم التي الخام املادة تمثلالتي  عاليةال قيمةال ذات ثاروتتجسد في لا ،السنين آالف لى( ترجع إ188، ص1048)هادي، 

 ثريةألا واقعوتمثل هذه امل ة املتعاقبة،العراقيالحضارات  تهأنجز  وأ تهصنع ما كلتتتضمن والتي  السياحة،صناعة  عليها

 وأساليب القديمة، الفنون األثار و ب التي تهتم بالتمتع الثقافية ةسياحللأساسية  جذب املو ع حضاريةالو  تاريخيةالو 

 (  19، ص1049املحلية )حميد واخرون،  وتقاليدها وعاداتها الشعوب معيشة

 ألهمية التراث الثقافي في حياة الشعوب فقد سعت الدول والحكومات إلى توفير ألاطر القانونية والتشريعية 
ً
نظرا

 تقتصر ولم ، (22، ص1014)الشمري،  تجاه الزذور الثقافية للمجتمعمن الشعور باالنتماء لحماية تراثها الثقافي، النابع 

 في منظمة اليونسكو-الدولي  ، بل أن املجتمعالصعيد الوطني فحسبتلك الزهود على 
ً
ل في بشكل فعاأسهم -ممثل

ث املستدامة لألر الاتفاقيات الدولية، وتمويل مشروعات الحماية ، عن طريق إلانساني الثقافيالتراث الحفاظ على 

 ( 112ص، 1049العالمي )عبد هللا،  الحضاري والفكري 

 :مشكلة الدراسة .1

مزادت حدتها في السنوات ألاخيرة مع تنامي ألافكار الدينية املتشددة،  تواجه مواقع التراث الثقافي في العراق تحديات جمة

(، مما يلقي مسئولية 1، ص1049التي تسعى للقضاء على املواقع التراثية أما بالتدمير أو التخريب أو السرقة )هميم، 

التراث الثقافي العراقية على عاتق الحكومة املحلية واملؤسسات الدولية على حد سواء، في سياق قرار  حماية مواقع

 العتداءات 1041لعام  1211مجلس ألامن رقم 
ً
م الذي أدان تدمير التراث الثقافي السيما في الدول التي تشهد تصاعدا

(، كما تسهم حماية مواقع التراث 404، ص1010باعين، الزماعات إلارهابية املعادية للفنون والتراث إلانساني )الض

الثقافي العراقي في الحد من هيمنة العوملة الثقافية، التي تنطوي على دوافع سياسية واقتصادية تفرضها ألاطراف ألاقوى 

تحديات ال ظل في ةالعراقي الوطنية الهوية على للحفاظ سبيل ال(، و 51، ص1048على الساحة الدولية )أحمد وعبادي، 

  ليصبح ،جيالألا  نفوس في الثقافي وترسيخه التراثالحرص على حماية  سوى  العاملية،
ً
حياتهم  واقع من ال يتجزأ جزءا

 (، وفي ضوء ما سبق تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية: 2، ص1011)عبيس،  اليومية

  املدرجة على قارمة التراث العالمي؟ مواقع التراث الثقافي في العراقما هى  

  ؟ في ظل الحماية الدولية للتراث العالميما الزهود الدولية التي توفر الحماية ملواقع التراث الثقافي العراقية 

 ما الاجراءات الواجب اتخاذها على املستوى الوطني لحماية مواقع التراث العالمي املوجودة على أرض العراق؟ 
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 :اسةفرضيات الدر .2

  يتمتع العراق بمقومات حضارية هارلة تجسدت في العديد من مواقع التراث الثقافي التي تسهم في إثراء الحضارة

  إلانسانية

 تسهم مواقع التراث الثقافي العراقي في تنشيط السياحة الثقافية إلى العراق  

  ي في دعم حماية مواقع التراث الثقافتساعد املظلة الدولية لحماية التراث العالمي ممثلة في منظمة اليونسكو

  بالعراق

 :أهمية الدراسة .2

أهمية حماية التراث الثقافي عن طريق توفير ألاطر القانونية والتشريعية التي تتضمنها تنبع من ألاهمية العلمية: 

 ثقافالاتفاقيات الدولية املعنية بحماية التراث الثقافي في مختل  الدول باعتبار أن هذه املواقع تش
ً
 لكل كل إرثا

ً
يا

  إلانسانية، وليس للدول التي تقع بها هذه املواقع فقط

 لقيمتها التاريخية والحضارية الاستثنارية التي  تتمثل في ألاهمية التطبيقية:
ً
أهمية مواقع التراث الثقافي العراقي نظرا

هزمات ة التي تتعرض هذه املواقع بسبب التؤهلها لتكون مواقع للتراث الثقافي العالمي، خاصة في ظل التحديات الخطير 

  إلارهابية، وتصاعد تيارات الفكر الديني املتشدد، وضع  الضوابط ألامنية، وتراجع سيادة القانون 

 :أهداف الدراسة .4

 إلقاء الضوء على أهمية التراث الثقافي في تنشيط السياحة التراثية والثقافية  

  لإلنسانية أهمية مواقع التراث الثقاالوقوف على 
ً
 حضاريا

ً
 في العراقي باعتبارها إرثا

  منظمة اليونسكو في توفير الحماية الدولية ملواقع التراث الثقافي العراقي إبرامز دور 

  على تفعيل الحماية الدولية ملواقع التراث الثقافي العراقيتقديم بعض املقترحات التي تساعد  

 :حدود الدراسة .2

نظمة ملالرحة التراث العالمي  على مواقع التراث الثقافي العراقي املدرجةتطبيق الدراسة على  تم الحدود املكانية:

  مواقع الحضر، وأشور، وسامراء، وقلعة أربيل، وأهوار جنوب العراق، ومدينة بابل ألاثريةاليونسكو والتي تتضمن 

 م 10/2/1011إلى  45/5/1011خلل املدة بين  الدراسةتم تطبيق  الحدود الزمنية:

 لتحقيق أهدافها، اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الذي  الحدود املنهجية:
ً
يتفق مع موضوع الدراسة وصوال

 والتأكد من صحة فروض الدراسة 

 :هيكل الدراسة  2

 تتناول الدراسة املحاور التالية:

  مفهوم التراث الثقافي 

  أهمية حماية مواقع التراث الثقافي 

  الدولية لحماية التراث الثقاقي العالمياملظلة  

  قارمة التراث العالميفي املواقع التراثية العراقية  
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 سبل حماية املواقع التراثية العراقية  

 مفهوم التراث الثقافيأوال: 

 يمكن تعري  املوقع ألاثري بأنه "مساحة جغرافية محددة أو وحدة أرضية معينة توجد فيها لاثار" في حين تستخدم

 أوسع في مفهومه عن هذا املصطلح وهو موقع التراث الثقافي )الضباعين، 
ً
(، 401، ص1010املنظمات الدولية مرادفا

 تفسير مفهوم التراث الثقافي في سياق املفهوم اللغوي والاصطلحي كما يلي: يمكنو 

 :املفهوم اللغوي للتراث الثقافي  4

تراث  وكلمة، (985، ص1008ورثة وورثاء )معلوف، ووريث ووارث والزمع  ،يعد املوروث اسم املفعول من الفعل ورث

، بعده نقله إلى الذي يأتي منوتتم عملية تداوله و  ،نسان ألبناءه ويحافظ عليه، وما يتركه إلاعلى امليراث تطلق مفردة

ابن ) ملوارثة واملوروث وألارثالنقل باأي  من بعده لى ألابناءوروث القديم من ألاب بعد وفاته إو املأي نقل امليراث أ

  (51هـ، ث4215منظور، 

 :املفهوم الاصطال ي للتراث الثقافي .2

  التراث الثقافييعبر 
ً
ال، لحضارات السابقة والتي تم توارثها عبر ألاجيالحضاري املادي وغير املادي ل نتاجإلا عن  اصطلحا

 
ً
وعلوم وآداب وعادات وتقاليد ومعتقدات، وكل ما تمخض فكر وفن وعمارة و آثار من مجموع أعمال القدماء  متضمنا

متنوعة في املاع ي، وال تزال تؤثر في املجتمع، ولها دور فعال وملموس في الحياة اليومية ن أعمال وأنشطة وفعاليات م

 حضاريةوالثرية ألاجوانب منها الثقافي بعدة التراث (، ويختص 8، ص1042)عبدالقادر،  الحاضرة ملختل  الشعوب

 الاجتماعية، ومنها أتاريخية والو 
ً
 هبندر الشا) لى حقب مزمنية ماضيةاملعمارية التي ترجع إ والفنون علوم الداب و لا يضا

  (2، ص1045واملوسوي، 

  أصبح
ً
ذو تراث قصد به الوي فل الدولية واملنظمات العاملية رفيعة املستوى،في املحا مصطلح التراث العالمي متداوال

 لهذا املفهوم باتمة األاهمية والقي
ً
 من ال لعاملية، ووفقا

ً
 ضمنرجتراث الثقافي مدجزءا

ً
قارمة التراث العالمي في  ا

التراث لح صطمصلة، وحمل ملنظمات العاملية ذات الا تحت الحماية الدولية من قبل ذا التراثصار هاليونسكو، وبالتالي 

 من العالمي 
ً
 عن الفنون واملعارف ولاداب ولاثار مختل  حيث تضمن  ،املرونة والسعةقدرا

ً
ادات العالتاريخية، فضل

 ال يتجزء من التراث لآلثار املنقولة وغير املنقولة أوالتقاليد واملعتقدات الدينية، وهذا ما أتاح 
ً
لعالمي، ان تكون جزءا

 ( 454، ص1001)الحنيفي،  العصور السابقةاملتعاقبة على مر  حضاراتعد من نتاجات الحيث ت

 :(1، ص1049)هميم، هذا، وينقسم التراث الثقافي إلى ثلثة أقسام هى 

: وهو ما خلفه ألاجداد من مباني ومنشات أثرية، ومنحوتات ونقوش وأدوات سواء أكانت ثابتة أم التراث الثقافي املادي

 اريخية قديمة منقولة، وما يتم اكتشافه من حفريات، وما تحتويه املتاح  من كنومز واثار ترجع إلى عصور ت

: ويتضمن ما قدمه العلماء والكتاب واملفكرون السابقون من معارف وإبداعات فكرية وفلسفية التراث الثقافي الفكري 

 وفنية امتدت تأثيراتها عبر عدة أجيال، وما تزال تمثل قيمة ثقافية لإلنسانية 

تقاليد وسلوكيات وقيم اجتماعية أصيلة وفنون : ويشمل كل ما توارثته الشعوب من عادات و التراث الثقافي الاجتماعي

 شعبية وموروثات أدبية، وظلت متمسكه بها على مر الزمن، لتمثل الهوية الثقافية الوطنية 
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 :(12، ص1011ما يلي )عبيس،  كما يصن  التراث الثقافي إلى

 وف : وهو املوروثالتراث الثقافي النشط
ً
 على مر العصور عالذي يكون نشطا

ً
ه في وتوظيف، ويمكن الاستفادة منه اال

 الفنون ولاداب  تجلى فيوهذا ما  ،لحاضر واملستقبلا

م اختلف ألاحوال الثقافية، على الرغو  ،: وهو املوروث الفاقد لضرورته وأهميته مع تعاقب الزمنالتراث الثقافي الخامل

 في املاع ي ه وأهميتهدور  من
ً
 مث، بينما أصبح حاليا

ً
 وخامل

ً
  ل الكتابة ألادبية السزعيةمتروكا

 
 
 حماية مواقع التراث الثقافيأهمية : ثانيا

 لقيمتها الحضارية الكبيرة التي يمكن تناولها في الزوانب 
ً
تسهم مواقع التراث الثقافي في تنشيط السياحة الثقافية نظرا

 التالية: 

 ملا يشكله من ثروة فكر الثقافي الحضاري  الوطنية والدولية تجاه حفظ وحماية التراثالزهود  تسعى مختل 
ً
ية ، نظرا

ت منبثقة من حضاراعندما تكون  يث تبقى موروثات الشعوب هي ألاثمن وألافضل وألاهم خاصةنسانية، حوثقافية وإ

  (29، ص1042)عبدألامير،  وادي الرافدين في العراق عريقة مثل حضارات

برمز ذلك في و يشترك في صياغة مستقبلها، ها، كما حاضر و مم ماع ي ألا حلقة اتصال تشابكية بين الثقافي  التراثيشكل 

جل دراسته وتوثيقه والحرص والحفاظ عليه من السلبيات بالتراث الثقافي سواء كان من أجل إحياءه أم من أالاهتمام 

زهود الذلك عن طريق ، و (41-44، ص ص 4888)أبو كريشة،  وقت املعاصر الوالسلوكيات املتعددة واملختلفة في 

 والدراسات التوثيقية التي عداد البحوث العلميةجهود أكبر من أجل إ وتقابلها ،حياءهإعادة إلى التي تهدف إحثيثة ال

  (19، ص1009)كباش،  الثقافيهو الكش  الصادق والحقيقي عن قيمة التراث تصب في هدف واحد 

املستويات الدولية واملنظمات  الاهتمام من جميعالثقافي ذروتها القصوى عبر التراث  وحمايةهمية الحرص بلغت أ

دولية الشكاله هو تحت الحماية تراث الثقافي بكل أنواعه وأن الجميع الاتفاقيات الدولية على أ ديأكتو  ،نسانيةإلا

 بسبب ما يتعرض له هذا التراث بكل أقسامه من التجاومزات التي تتباين ما بين السرقة أو ، ومسؤولية املجتمع الدولي

مزالته ، وإإلانسانيالفكري حضاري و جزء من التاريخ ألاثري وال بانقطاع واختفاء ؛ مما يهددو الاتلفالتدمير أو التهريب أ

 من الذاكرة 
ً
   (41، ص1044)محمد وأشرف،  و تعويضهالك املوروثات ال يمكن استبدالها أن تإلانسانية، حيث أنهاريا

 الثقافي شاهد مواقع التراث تعد
ً
 ندمستو  ا

ً
 مادي ا

ً
  ، وهىنسانيمسيرة التاريخ إلاعلى  ا

ً
  دليل

ً
ي ار على التطور الحضماديا

 ذاكرة حافظة لوقائع التاريخ البشري وشاهد يقين واثبات على  ،نماطالثقافي للمجتمعات املختلفة ألا 
ً
وتعد ايضا

 أمصدر لذلك تتخذ ، و ث املارة عبر الزمن وتعاقب العصور الحواد
ً
 ساسيا

ً
هي ، فلبحوث العلمية املختلفةمن مصادر ا ا

 الثقافي ساعدت مواقع التراثن دراسة ذلك أباملصادر الحيوية،  العلمي حثتقوم بدور رريس في رفد إمكانيات الب

كتوبة لى النصوص والوثارق اململفاصل املفقودة مستندين في ذلك إالعلماء والباحثين في كش  الحقارق واستكمال ا

وكذلك معرفة التسلسل التاريخي والزمني لتعاقب الحضارات وألانظمة الحاكمة التي كانت تسيطر  ،منذ آالف السنين

، كما نقلت الفكر والحضاراتوسقوط املدن  واملمالك،وكذلك معرفة املواق  السياسية ونشأة الدول  ،وتحكم

 ،يةيقوم به من ممارسات وطقوس دين ومنها املجتمع في بلد الرافدين وما ،الديني لدى الشعوب واملجتمعاتالفلسفي و 

   (41-42، ص ص4880)علم الدين،  وتم التعرف على الفنون ولاداب ومدى عمق حضارات بلد الرافدين
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الحفاظ على املعالم ولاثار التاريخية هو يقع تحت شقين ألاول منهما  الثقافي للتراثالحفاظ والحماية توفير إن 

 في مضمونها ، أو التعديل عليهاهي دون التلعب بمعاملها، أها كما والحرص علي ،الحضارية
ً
و أي اجراء يحدث تغيرا

 أوجوهرها ألاسا  ي، وبغرض صيانة املعالم ألاثرية املا
ً
 حيا

ً
 ودليل

ً
ق الش طول فترة ممكنة، أماضية كي تظل شاهدا

ن ميمه وإعادة إحياءه بطرق علمية دو ملوروث املادي وصيانته وتر الذي يتضمن االثقافي ث الثاني فهو الكش  عن الترا

  (1-5، ص ص1001)سبيزر،  لى حيز الوجود، أو إتلفه وبعد ذلك حصره وتسزيله وتوثيقه وإظهاره إلحاق الضرر بهإ

الثقافية، حيث أن عالم التنقيب و ألاعمال ألاثرية وقيمها العلمية الحضاري متصل بسياق  التراث الثقافي حمايةإن 

التي شواهد لادلة و لتحليل والبحث واملقارنة تظهر ألا وبعد ا ،وقد يتم استكشاف آثار حديثةشكل سريع، بتطور ولاثار ي

  تعزمز املعلومات السابقة، أو تغيرها

لدولي املجتمع اصعيد الحضاري املعماري باتت من املواضيع ذات ألاهمية البالغة على  حماية التراث الثقافين مسألة إ

 في هذا السياق، ولقد باتت حماية بالنسبة ل وكذلك والحكومات املحلية،
ً
 كبيرا

ً
لشعوب واملجتمعات التي تولي اهتماما

 عند العديد من الدول املتقدمة ويلحظ أن املعادلة أ املعماري منشد وهدف التراث الثقافي
ً
يث ح ،صبحت طردية تماما

 ،املعماري  ابتراثهكلما مزاد مستوى حرصها وعنايتها كلما تطورت وتقدمت الشعوب في مجال الاقتصاد والسياحة والثقافة 

 
ً
  (41، ص4880)علم الدين،  وعمدت على تأهيله وتطويره وتنميته واستثماره سياحيا

و جتماعية أالا  ذهب نحو الدوافععدة منها ما ي التراث الثقافي املعماري من جوانب وحمايةتنبثق أهمية الحرص 

 ل سية على اعتبار أنهالسياو التاريخية أو قتصادية أالا
ً
 جيدا

ً
، ةمن العملت ألاجنبي لدخل الوطنيزيادة ايمثل منبعا

هذا املوروث املعماري  ة الزاذبة للسارحين، سواء أكاناملعماري من أهم املقاصد السياحيالتراث الثقافي حيث يعد 

 لحضارات سابقة
ً
 ومقرا

ً
عليها  سزلتباقية من حضارات  عابدوم و جدرانمتاح  ثقافية أو ، أو مزارات دينية، أمركزا

، أوتعد  ،قيم فنية وفلسفة في النقوش والبناء والتقنية
ً
جدارية  و كتابة ضمن لوحاتفي الوقت الحاضر ثروة كبيرة جدا

التي تحمل قيم املاع ي وتاريخه )محمد، حصون ، أو السباب عقاردية دينيةية، أو أالتاريخذكر فيها سرد لألحداث 

  (182، ص1008

فقد قامت الدولة ببناءها وتجهيزها لغرض حماية وحفظ وعرض  ،أهمية املتاح  في حفظ املوروثات الثقافية أتيت

 حفظها وضمان انتقالها إلىوعرض املوروثات بهدف  لحمايةوتعد املتاح  من أجود املواقع  هذه املوروثات املختلفة، 

، خلقيدبي وألا نساني وألا وطني والاالواجب النابعة من الصولها التاريخية، ا وأهويتها وجذوره يدوتجد ،ألاجيال القادمة

 على  هاظهارها وتعري  الناس ب، وإفي املتاح  الوطنية هاعرضفل توجد قيمة لآلثار من دون 
ً
ة عراقلتكون شاهدا

تنال  نوروثات، والبد أستخدمة في عرض املمع ألاخذ بنظر الاعتبار طريقة العرض والتقنيات امل ،الحضارات املاضية

ماية الحتوفير بهدف  ،املتاح  كل الحماية والاهتمام الذي يتلرم مع ما تحتويه من موروثات وكنومز أثرية وحضارية

  رذعندف ،و السرقةالتل  أو الضياع أو العبث أوالحفاظ عليها من 
ً
، (401، ص1008)الشمري،  ال يمكن تعويضها مطلقا

 أولقد بات 
ً
املادية  املمتلكات ثقافي للمجتمعات والبلدان ال يقتصر علىالحضاري ال التراثداف وتدمير ن استهواضحا

  (182، ص1004)الفياض،  لى طمس الهوية الوطنية لألمم ومحو تاريخها وماضيها، بل يهدف إفحسب
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راك درية عبر فهم وإبالتواصل والاستمرامنها الشعور  التراث الثقافيلحماية  عديدةيتضح مما سبق أنه توجد أهداف 

ع حساس بدمج مضمون التاريخ القديم م، حيث يتم إلا روح الحضارة التي تسيطر بقوة على ألابنية التاريخية الحضارية

حماية جراءات ال، وأن إبالحاضر واملستقبل املمزوجبما يتص  به عبر عبق املاع ي  ،الزمن الحاضر في شكل واحد مميز

لى اعتبار ، عفي الحفاظ عليهاملحليون هم السكان ، بل يجب أن يسال تتوق  عن هذا الحد على التراث الثقافي والحفاظ

 يتجزء من تاريخهم وحاضرهم  وهو جزء ال ،نهم من املستفيدين منهأ

 
 
 املظلة الدولية لحماية التراث الثقاقي العاملي :ثالثا

ثرية، تساعد على املحافظة على املعالم واملواقع ألا يقصد بحماية التراث الثقافي توفير الظروف والضوابط امللرمة التي

، 4888، عبدهللا وعزيلوضمان منع سرقتها أو تشويهها أو تخريبها، في إطار القواعد والقوانين والتشريعات ذات الصلة )

ني من احماية املمتلكات الثقافية باعتبارها جزءا من التراث إلانسنظمة اليونسكو الدولية إلى (، وقد سعت م412ص

كذلك على مستوى الحكومات والدول و  ،دوليةالحكومية الجتمعية وغير املنظمات املبناء علقات وثيقة مع خلل 

 و( ملنظمة الدولية )اليونسكمع اتتعاون  التيألاعضاء عن طريق عدد من الاتفاقيات الدولية واملنظمات غير الحكومية 

 :التراث العاملي .اتفاقيات حماية1

بحماية التراث الثقافي في وص  املواقع واملعالم ألاثرية بالتراث العالمي، وتجلى ذلك في  اليونسكو اهتمام منظمة  تجسد

(، 182، ص1048م، لحظر وتجريم الاتجار غير املشروع باملمتلكات الثقافية )خل ، 4810توقيع اتفاقية باريس لعام 

م، وبروتوكولها 4815عات املسلحة مكفولة بموجب اتفاقية الهاي لعام بينما كانت حماية التراث الثقافي في مواقع النزا

 ذي العالمي لتراثا مفهوم(، وقد اعتمدت منظمة اليونسكو 412، ص4888، عبدهللا وعزيلم )4888الثاني لعام 

، الذي يتميز والطبيعي الثقافي العالمي التراث حمايةم، ل4811 عامل العالمي التراث اتفاقية، في الاستثنارية العاملية القيمة

 ممتلكدولة، وتم تسزيل ما يناهز أل   480وقد وقع على الاتفاقية أكثر من  ،جمعاء لإلنسانيةفريدة  قيمةب
ً
 قارمة في ا

، 1042هذه القارمة )اليونسكو،  في تسزيلها تم التي املمتلكات أوارلمن  الثقافية املواقعالعالمي، وقد كانت  التراث

أخرى تجلى الاهتمام العالمي بحماية التراث الثقافي غير املادي من خلل الزهود الدولية لتوحيد (، ومن ناحية 18ص

، 1048مفهوم التراث الحي، وتحديد مصطلح التراث غير املادي في اتفاقية صون وحماية التراث الثقافي العالمي )خل ، 

م على والتي دخلت حيز التنفيذ 1002يونسكو في عام (، التي تم التوقيع عليها من قبل الدول ألاعضاء بمنظمة ال200ص

 ( 10، ص1010م )القطب، 1002ابريل عام  10في 

 :(ICOMOS).املجلس العاملي للمعالم واملواقع 2

م بقصد حماية 4821عام في ليها في ميثاق البندقية الدولي املنعقد يعتمد نشاط وعمل هذا املجلس إلى املبادا املشار إ

عرفية ويتم تبادل املعلومات العلمية وامل ،ويضم نخب من الخبراءوالثقافية، ثرية ألاثار واملواقع ألاوحفظ وصيانة 

 ،املؤرخين واملهندسين املدنيين واملعماريين وعلماء الاثار وغيرهمو عضاء ، وبين ألا عضاءهااملتنوعة الاختصاصات بين أ

التعاون الفعلي بين منظمة بدء تم قد ري الثقافي، و وتنصب جميع جهودهم في حماية وحفظ وصيانة التراث الحضا

ظ التراث الدولي حماية وحفم، عندما تم إعداد اتفاقية 4822الايكوموس واملنظمة الدولية اليونسكو في مطلع عام 

م بدور قو ، وفي نفس الوقت يالعضو املنظم واملنسق في منظمة اليونسكو هذا املجلس هو عد الحضاري الثقافي، وي
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داد عي لتطبيق وتنفيذ تلك الاتفاقية، كما أسهم هذا املجلس في نشاط إالدول ة الاستشارية في عمل لزان التراثالهيئ

بتثمين وتقيم طلبات الدول  جلسامل التراث الثقافي العالمي، وفي سياق هذه املعطيات والصفة يقوم هذاقارمة 

   (Jack, 2015, p.7) لتراث العالميقارمة ا يكون ضمنل تراثهاو من اثارها أ واملجتمعات لترشيح نوع ما

 :(ICOMاملجلس الدولي للمتاحف الايكوم ). 2

 هذا املجلس عدد يضم
ً
، ويقدر عدد أفراد املجلس باثنان وعشرون عداد املتاح املختصين في مجال تهيئة وبناء وإ من ا

 منتخبين من مارة وسبعة وأل  عضو أ
ً
، ثرية مصنفة ضمن التراث العالميأ، ولدى هذه الدول مواقع ربعون دولةا

 متاح  بين رحابها، وتشمل أ
ً
ات وجميع املهن ذ ،املتاح التعاون بين يهتم املجلس الدولي للمتاح  بتعزيز و يضا

 ،صحاب الاهتمام في هذا املجالاملساعدة بين املتح  والعاملين وأوطرح  ،دارة وتنظيم التعاون ، وتطويرها وإالعلقة

 كما يشارك أ
ً
هم واجباته (، ومن أ428، ص1009)الايكوم،  في تنظيم الورش وفعاليات التدريب بنفس السياق يضا

ا املجلس على هذويعمل كذلك  ،والتزاماته مكافحة التهريب والاتجار غير املشروع باالثار واملمتلكات الثقافية الحضارية

، سكوالايسلدولية في نفس الهدف املذكور )يق مع جهات الانتربول ومنظمات الزمارك اربط خيوط التواصل والتنس

   (2-4، ص ص1040

 
 
 املواقع التراثية العراقية في قائمة التراث العاملي  :رابعا

 مضنية، بعد وتبذل ف ،ثرية ضمن الرحة التراث العالميالا هادراج مواقعمعظم الدول إلى إتسعى 
ً
ي هذا املجال جهودا

ها الحضارية بمعاملوباتت البلدان تعرف  ،هوية املجتمعات والشعوبالتراث الثقافي و أدركت أهمية الترابط الوثيق بين ن أ

ية الثقافة التراثي همواقعلغرض توثيق وإدراج جزء من  -وما يزال- سعى العراقفي هذا السياق و ،ريخيةوالتاثرية ألا

اقع إلى الكثير من هذه املو ن تعرضت بعد أ لحمايتها،لزم املقانوني والدولي الغطاء الولتوفير  ،املهمة ضمن هذه اللرحة

ساسية للمنظمات العاملية التعاون وتذليل العقبات التي قد تعترض واملخاطر، ومن بين الالتزامات ألا نواع التهديد كل أ

قة لثرية والتي تعد ضمن املعايير الدولية املتعالتراثية ألاعداد ملفات تخص ترشيح قسم من املواقع ، وتم إهذا املسعى

  العاملية لقيمتها الحضارية والثقافية بالدرجة

 :رحة العاملية للتراث العالمي ما يلياملدرجة على ال  العراقية املواقع تشمل

 :مدينة الحضر. 1

م 4895ضمن الرحة التراث العالمي، في عام  تم إدراجها ريخية العراقية التيتعد مدينة الحضر أولى املواقع ألاثرية التا

 وفققد تم إدراج هذا املوقع و  ،مقر منظمة اليونسكو الدولية في باريسفي بان اجتماع الدورة التاسعة إ
ً
،   iv) للمعاير ا

iii  ،ii داث حرح التراث العالمي، وكان من بين أبرمز أسباب إلادراج هو أهمية املدينة وأثرها في سير أ( املتعلقة بقوارم ولوا

ثلت ماعتبارها مدينة الحضر باملعيار السادس بدراج لسياق أكدت اللزنة ذات الشأن أن إ، وفي هذا اريخيةم التاالعال

 للعظمة والقوة البارثية عندما كانت محل خطر وتهديد بالغ لحقبة طويلة من الزمن من قبل امبراطورية الرومان
ً
 ،رمزا

ت باملوقع ملبسبب التهديدات وألاضرار التي أمدينة الحضر الاثرية في الرحة اليونسكو للتراث العالمي كما أعلن عن ضم 

 04( صورة2، ص1044)محي،  من جراء العمليات الارهابية املسلحة
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 :اشور  .2

وهو من أهم املعايير ( Viعيار )امل وذلك وفقم، 1002عام  فيدراج موقع )اشور( بالكامل ضمن قارمة التراث العالمي تم إ

 للظحاجة املاسة لحفظه وحمايته من بين أهداف ضم املوقع ال ، وكانوارح التراث العالمياملتعلقة بل
ً
 روفنظرا

، اوتدمير قسم منه ،وسيطرة الزماعات الارهابية على عدد من املواقع الاثرية سياسية وألامنية التي مر بها العراق،ال

 عن عدم اطمئنانها وقلقهاعربت املنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وكذلك لزنة التراث العالمي ولهذا فقد أ

م لذين تفقدوا موقع اشور عدكدت جميع تقارير خبراء منظمة اليونسكو االبالغ في ظل تزايد الخطر إمزاء هذه املواقع، وأ

ر تصحيحية دابيجراءات وتة التراث العالمي بتوفير وتنفيذ إوصيت لزنلهذا املوقع، وعليه أدارة والحماية توفر خطط لإل 

،  (UNESCO, 2003, p.123) طار وحدود املوقعـ وإعداد خارطة تفصيلية بإدارة وترميم املوقعة وإورسم خطة لحماي

 ( 1صورة )

 :مدينة سامراء. 2

 وفق م1001عام في ضمن قارمة التراث العالمي  في سامراء تم ادراج املدينة الاثرية
ً
وارح ( واملتعلقة بلiv  ،iii  ،iiعايير )مل ا

في  (وكان الانعقاد في مديـنـة )كرابسنشرش ،ليهاالحادية والثلثين للزنة املشار إاجتماع الدورة  لمي خللالتراث العا

 02(صورة 2، ص1042، الهيئة العامة للثار والتراث ) نيومزلندا

 أربيل:قلعة .  4

 وفق 1041الدوحة عام انعقاد الزلسة الثامنة والثلثون في خلل ضمن الرحة التراث العالمي  أربيل قلعةاج در إتم 
ً
 ا

 ( 1للتراث الثقافي العالمي، صورة ) ( املتعلقة باللوارح العاملية ivعيار )مل

 :اهوار العراق. 2

اجتماع الدورة خلل التراث العالمي  بها بشكل رسمي ضمن قارمة ريخيةوار العراق واملواقع الاثرية التاهاج أر إدتم 

والتي تضمنت سبع من املواقع واملكونات الطبيعية  م،1042اسطنبول في تركيا عام الاربعون والتي انعقدت في مدينة 

ار،   هي مدن )اور واريدو والوركاء( حيث ادرجت وفقالثقافية فهور الحويزة( اما املعالم الاثرية و ومنها )هور الحم 
ً
ايير عمل ا

(v  ، iii ،x ،ixواملتع )ة باعتماد خطط الدارة وتنظيم مستدام لحفظ وصت اللزنلقة بلوارح التراث العالمي، وقد أ

تعاون بداء ال، وضرورة إدراجها ضمن الرحة التراث العالميوكذلك املواقع الاثرية التي تم إ وصيانة الاهوار واملمتلكات

اللرحة  رجت فيدسبق وأن أاملشترك في تنظيم وادارة تلك املوارد املارية الطبيعية وكذلك املعالم الاثرية الثقافية التي 

 هوار ضمن الرحة التراث العالمي أن تم ادراج الا خلل انعقاد الزلسة في البحرين، وبعد أ م1041عام في 
ً
صبح لزاما

 عن الاوضع خطة مدروسة مستدامة للدولة العراق على 
ً
منها و خرى لتزامات الا حفاظ على النظام البيئي العالمي فضل

ار الهيئة العامة للث) والتعاون امللموس مع الزهات الدولية ذات العلقة ،قافيةثالسياحية و الارية و حماية املوارد امل

 ( 5، صورة )(1042والتراث، 

 :ثرية. مدينة بابل ألا 2

وذلك خلل الزلسة التي عقدت العاصمة  1048/ يوليو/ 5تم ضم مدينة بابل الاثرية ضمن الرحة التراث العالمي في 

احة التي ، وتبلغ املسدورتها الثالثة والاربعين بعد جهود حثيثة بذلها العراق في هذا السياقذربيجانية )باكو( خلل الا 
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ن حالة ب العاصمة العراقية )بغداد( حيث أكد جميع أعضاء لزنة اليونسكو أجنو  تقع 1كم40لت كمنطقة اثرية سز

تعتبر ، و لحفاظ عليها من التل  والانهيارواالدولية لى الحماية هى بأمس الحاجة إو  ،املدينة مهددة ومحفوفة باملخاطر

ورة ص ،(رويترمز)ربعة لاف سنة ، ويزيد عمرها عن أكبر مدينة مأهولة بالسكان في العالم القديممدينة بابل ألاثرية أ

(2 ) 

 
 
 سبل حماية املواقع التراثية العراقية :خامسا

 تتمثل أشكال حماية مواقع التراث العراقي فيما يلي:

 :القانونية الحماية .1

ية تحت سق  الحمايمكن توفير الحماية القانوية ملواقع التراث العراقي من خلل توفير الحماية للمواقع التراثية 

شريعات تالقانونية في إطار  النصوص سن واصدار وذلك عبر  ،القوانين والتشريعات الوطنيةاملتمثلة في القانونية 

د، دولية املختصة بحماية وحفظ التراث الثقافي )الاسو يات واملعاهدات والقوانين الالاتفاقانين الدولة، باإلضافة إلى وقو 

 ( 49، ص1041

 :العلمية الحماية  .2

ماية حفي أعمال الالتقنيات الحديثة ساهمت ، من خلل استخدام بيئيةالبشرية و العوامل من الالعلمية  الحمايةشمل ت

(، وكذلك استخدام 82، ص1042)الهياجي،  الحفر والتنقيبأعمال في والصيانة والترميم، واتباع النظم املتطورة 

التي تضمن توفير درجة عالية من الدقة في حفظ البيانات واملعلومات و العلمي التقنيات التكنولوجية في التوثيق 

  (Nadia, 2002, p.39) التنقيبعملية مراحل مرحلة من لتفاصيل الدقيقة لكل لجراءات التسزيل إ

 :داريةإلا  الحماية .2

 املؤسسات من خلل جهود التراث الثقافي،ي حفظ ف تسهمالتي املهمة نواع الحماية أالادارية نوع من  د الحمايةتع

 في حفظ فعالدور لها دارية إجراءات إمن  تعتمدهوما  ،دارة التراث الثقافيإفي واملجتمع املدني، ودورها الحكومية 

  (22، ص1042)الهياجي،  الثقافي التراثوحماية 

 :منيةألا  الحماية .4

قليمية، الا ،دوليةالمحاور ) ةرتكز على ثلثت التي الصلةاملؤسسات واملنظمات ذات  في دور  منيةوجه الحماية ألا أ تتمثل

ث تبرمز حي ،الثقافي العراقي التراثتحدث بشكل مستمر على التي التخريب السرقة و عمليات جراء مكافحة حلية( امل

مر عبر التشريع واصدار القوانين والضوابط والعقوبات التي تردع تتولى هذا ألا  التي ختصةاملمنية زهات ألا جهود ال

   (450، ص4888، عبدهللا وعزيل) املتجاومزين

 خاتمة: 

 :النتائج العامة

 توصلت الدراسة إلى النتارج التالية:
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  الثقافي في تعزيز الشعور بالتواصل والاستمرارية الحضارية عبر دمج تراث التاريخ حماية التراث تتمثل أهمية

عوملة، ظاهرة الالقديم مع الزمن الحاضر في شكل واحد مميز يمزج بين املاع ى والحاضر واملستقبل في مواجهة 

  الوطنية لألمم ومحو تاريخهااستهداف املوروث الحضاري الثقافي للمجتمعات والبلدان بهدف طمس الهوية و 

  مجموع أعمال القدماء وألاجداد من فكر وتاريخ وفن وآثار وعلوم وآداب وعادات العراقي الثقافي  التراثيتضمن

  وتقاليد ومعتقدات، وكل ما نتج من أعمال وأنشطة وفعاليات مختلفة ومتنوعة في املاع ي

  ملاع ي هميته في العلقة الوثيقة التي تربط بين ا، وتتمثل أاملادي وغير املادي التراثالثقافي الى  التراثينقسم

 في صياغة مستقبلها، كما يتضمن التراث الثقافي النشط والخامل والحاضر ويشترك 

  حضاري وتاريخي ضارب في ألاصالة ومنذ القدم ومنتشر في كل املدن العراقية و ثقافي  بتراثيتميز العراق

 يشكل و  ،التاريخية
 
  إرثا

ً
 متنوعا

ً
 سانية نرمز فيه الصور الثقافية إلاويتص  باالبداع الفكري وتب ،حضاريا

  املادي في الوقاية القانونية والوقاية العلمية والوقاية الادارية والوقاية  التراث الثقافي حمايةتتمثل وسارل

جلس املجلس العالمي للثار الايكومس وامل عبر املنظمات العاملية مثل التراث الثقاقيالامنية، كما يتضمن حماية 

  ملنظمة اليونسكو الدولي للمتاح  الايكوم وادراج مواقع املوروث العراقي على قارمة التراث العالمي

 :التوصيات

 في ضوء نتارج الدراسة يمكن تقديم بعض التوصيات فيما يلي:

 ة:العراقي والسياحةوزارة الثقافة التوصيات املوجهة ل.  1

وضع خطة استراتيجية لحماية وحفظ مواقع التراث الثقافي العراقي ذات القيمة العاملية الاستثنارية ضمن 

 استراتيجية تنمية املواقع ألاثرية العراقية 

تشكيل لزنة من املتخصصين بعلم الاثار والسياحة لتحديد املواقع التراثية الثقافية في العراق وتأهيلها لإلدراج 

 تراث العالمي بهدف حمايتها وتوفير الغطاء الدولي لها على قارمة ال

لعمل على املدن العراقية وااملواقع واملباني التاريخية والتراثية في  اتباع الطرق العلمية الحديثة في حفظ وترميم

 لمواقع املحيطة بها الحضاري ل تنسيقال

 ة  الثقافية بما يتوافق مع متطلبات الحماية الدوليتحديث القوانين والتشريعات لحماية املواقع التراثية والاثرية 

 من مكونات العرض السياحي والتنسيق بين الزهات العراقية  الاثرية الثقافيةواقع املاستثمار 
ً
باعتبارها مكونا مهما

  وال يعرض املواقع الثقافية للضرر  الزيارات السياحية بما يخدم الاقتصاد الوطني لتنظيماملختصة 

ستثمار الخاص في القطاع السياحي وتقديم كافة التسهيلت الضرورية له واصدار القوانين والتشريعات تشزيع الا 

  وتصون املواقع التراثية الثقافية التي تحمي املستثمرين

  واقع سياحية ملا تضمه من م العراقالاثري في املواقع التراثية الثقافية الترويج السياحي للتعري  بأماكن تعزيز

 متنوعة 

  جذب املنح من املنظمات الدولية والاقليمية الحكومية وغير الحكومية التي تسهم بدور كبير في تحقيق التعاون

  حماية املواقع التراثية الثقافية في العراقالدولي في 
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 للمنظمات الدولية:التوصيات املوجهة  .2

  اعادة القطع الاثرية التي تم سرقتها وتهريبها من العراق خلل السنوات املاضية تكثي  جهود التعاون الدولي في 

 املجتمع الدولي بقيمة وأهميةالدورات التدريبية وورش العمل التي تعزمز معارف وثقافة  توفير فرص تنظيم 

 حين حين والساربين املرشدين السيا املعرفيةمن العلقات  يعزمز مما املواقع التراثية الثقافية في العراق 

 ىمهارات التسويق بما يسهم في مزيادة الطلب السياحي علالتي تتميز بعتمدة امل توفير الدعم الدولي من الزهات 

  في العراقالسياحية الاثرية  املواقع

 والترويج لألماكن السياحية الاثرية غير  التراثية الثقافية،املواقع  ىتوجيه السارحين ألهمية الحفاظ عل

 كمقاصد سياحية جديدة تختل  عن املقاصد السياحية النمطية العراقاملعروفة في 
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 املالحق

 

 ( مدينة اشور 2صورة )

،  https://archiqoo.com/locations/assur_ar.phpاملصدر

 م8/5/1011تاريخ الدخول 

 

 ( مدينة الحضر1صورة )

،  https://archiqoo.com/locations/assur_ar.phpاملصدر

 م8/5/1011تاريخ الدخول 
 

 ( مدينة سامراء الاثرية2صورة )

،  https://archiqoo.com/locations/samarra_arاملصدر

 م10/5/1011تاريخ الدخول 
 

 ( قلعة اربيل التاريخية4صورة )

تاريخ ،  https://archiqoo.com/locations/samarra_arاملصدر

 م10/5/1011الدخول 
 

https://archiqoo.com/locations/assur_ar.php
https://archiqoo.com/locations/assur_ar.php
https://archiqoo.com/locations/samarra_ar
https://archiqoo.com/locations/samarra_ar
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 جنوب العراق( اهوار 2صورة )

 م5/5/1011تاريخ الدخول ،  https://www.alaraby.co.ukاملصدر

 

 ( مدينة بابل ألاثرية2صورة )

 م5/5/1011تاريخ الدخول ، https://m.annabaa.org/arabic/variety/14274املصدر

 

https://www.alaraby.co.uk/
https://m.annabaa.org/arabic/variety/14274
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 :قائمة املراجع

 :املراجع العربية

، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 9هـ(: لسان العرب، املجلد 4215ابن منظور، جمال الدين محمد كرم ) (4

 لبنان 

 (: التراث والعوملة، مركز املحروسة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر 4888الرحيم تمام ) كريشة، عبدابو  (1

 التنوع في مقاربة الرقمي والتواصل الاتصال (: وسارل1048) صرواة وعبادي، مزينب سرحان، أحمد، سندس (2

  1-4ع ،10مج للمعلومات، العراقية والهيمنة، املجلة الثقافي

 ، العراق دهوك ،حضارة بلد وادي الرافدين الاسس الدينية والاجتماعية :(1041حكمت بشير ) ،الاسود (1

 ، املغرب الرباط ،ول للزنة التراث الاسلميالتقرير الختامي ألا  :(1040الايسسكو ) (5

 ، البندقية، ايطاليا قارمة الطوارا الحمراء للثار املعرضة للخطر :(1009الايكوم ) (2

 : الحماية الزنارية للثار، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان (1001احمد )مين أ ،الحنيفي (1

: املوروث العمراني، دار دجلة للنشر والطباعة، (1045محمد صباح ) ،املوسوي و هاشم عبود،  ،الشاهبندر (9

 عمان، الاردن 

 عمان، الاردن ، د للطباعة والنشررالرا ،تنمية السياحة الاثرية :(1008رضا عبد الزبار ) ،الشمري  (8

(: السياحة التراثية في العراق، سلسلة اصدارات جلوبال السياحية، دار ميتابوك 1014الشمري، مسلم على ) (40

 للطباعة والنشر، القاهرة، مصر 

 والتومزيع، للنشر الاردنية ورد العاملية، دار للمعايير وفقا والتراث الاثار (: ادارة1010) شرفHالضباعين،  (44

 عمان، الاردن 

(: اهمية الحفاظ على التراث الثقافي غير املادي في املوصل، مجلة دراسات 1049لعبيدي، على احمد محمد )ا (41

 ، املوصل، العراق 19موصلية، ع

 ، العراق جامعة بغداد ، منشوراتتاريخ الكتابة في بلد الرافدين :(1004احمد لفته ) ،الفياض (42

 العراق، مكتبة فى السياحة لتنمية مستدامة دعارم ةالشعبي والثقافات (: الاعراف1010) القطب، حمود (41

 القاهرة، مصر  الورد، جزيرة

(: ادارة مواقع الزذب السياحي التراثية مدينة صنعاء القديمة انموذجا، 1042الهياجي، ياسر هاشم عبود ) (45

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية 

(: دور املنظمات الدولية والاقليمية في حماية التراث الثقافي وادارته وتعزيزه، 1042الهياجي، ياسر هاشم عبود ) (42

 ، الرياض، اململكة العربية السعودية 21مجلة ادوماتو، جامعة امللك سعود، ع

هددة بالخطر، سزلت قسم (: تقرير اللزنة املكلفة موقع التراث العالمي امل1042)الهيئة العامة للثار والتراث  (41

 املنظمات الدولية، سامراء، العراق 

 ، ومزارة الثقافة والسياحة، بغداد، العراق41182(: الامر الاداري املرقم 1042الهيئة العامة للثار والتراث ) (49
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 (: إدارة التراث الثقافي العالمي، ترجمة ماري عوض، اليونسكو 1042اليونسكو ) (48

(: التخطيط للسياحة الثقافية 1049القادر، أيمن خليل ) اني، فاطمة، عبدحميد، فارس شكري، الحمد (10

، مكة املكرمة، 1، ع9املستدامة في العراق الواقع والتحديات، مجلة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة، مج

 اململكة العربية السعودية

ون الدولي من املادية إلى اللمادية (: تحوالت الحماية للتراث الثقافي في القان1048خل ، حسام عبدألامير ) (14

  ، العراق1، ع8اسية، مجتطور مفاهية، مجلة جامعة ألانبار للعلوم القانونية والسي

 ،www.sky news arabia live stream.com، من 1011 /45/4بتاريخ:  تاريخ الاسترداد :(1010) رويترمز (11

 الدين، دار الشئون الثقافية، بغداد، العراق  (: حضارة وادي الرافدين، ترجمة كاظم سعد1001سبيزر، جي ) (12

 (: نحو قانون دولي للتراث، مكتب الهاشمي للكتاب الزامعي، بغداد، العراق 1042عبد الامير، خل  حسام ) (11

(: الحماية الدولية للثار العراق أنموذجا، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية 1042القادر، عدى سفر ) عبد (15

 شمس، القاهرة، مصر الاداب، جامعة عين 

(: التنوع الثقافي وبناء هوية الزامعة العراقية رؤية تحليلية للحالة العراقية، مجلة 1049هللا، رؤى لؤي ) عبد (12

 ، بغداد، العراق412كلية الاداب، جامعة بغداد، ع

ونية الدولية (: الاطار الدولي الخاص بالحماية القان1048الكريم كاظم ) هللا، كريمة لطي ، وعزيل، عبد عبد (11

 ، العراق 18، عللتراث الثقافي، مجلة كلية الاداب، جامعة ذي قار

 للمقصد تنافسیة الثقافي كميزة املوروث على الحفاظ في ودوره السیاحي (: إلاعلم1011عبيس، موحان شعلن ) (19

 مصر العراقي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية السياحة والفنادق، جامعة املنصورة،  السیاحي

 (: التوثيق الاعلمي، دار العربي للنشر والتومزيع، القاهرة، مصر 4880علم الدين، محمود ) (18

(: التجربة السودانية في ادارة التراث الثقافي، مكتبة املروة للطباعة، الخرطوم، 1009كباش، حسين قسومة ) (20

 السودان 

 ، العراق مجلة سومر ،والحديث رمومز الخصب خلل العصر الحجي والوسيط :(1008احمد كامل ) ،محمد (24

التراث الحضاري في الوطن العربي اسباب الدمار والتل  وطرق الحفاظ  (:1044)سيد  شرفوأ ،صالح ،محمد (21

 عليه، مؤسسة النور للثقافة، بغداد، العراق 

 (: السياحة الدينية في بغداد، سلسلة اصدارات جلوبال السياحية، دار ميتابوك1014محمود، صباح شكر ) (22

 للطباعة والنشر، القاهرة، مصر

سزلت قسم املنظمات  ،الهيئة العامة للثار والتراث ،بين عام الادراج :(1044عبد الرمزاق عبودي ) ،محي (21

 ، بغداد، العراق الدولية

 ، بيروت، لبنان املطبعة الكاثوليكية ،املنجد في اللغة والادب والعلوم :(1008لويس ) ،معلوف (25

الرشيد،  حي القديمة الرصافة في التراثية الشواخص وتاهيل تطوير (: اعادة1048) قاسم هادي، صفاقس (22

  بغداد، العراقباملؤتمرات،  خاص عدد العراقية، الزامعة الاداب، مداد مجلة
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(: التراث في ظل غياب املشروع الثقافي وغياب الوعي العراق دراسة حالة، مجلة 1049هميم، حسن جبار ) (21

  ، كربلء، العراق2، ع2مج العلمية،جامعة كربلء 

 :املراجع ألاجنبية

38) Jack, A. (2015): Official Documents System of the General Effects, publishing House, Paris 

39) Nadia, Z.I. (2002): Beyond the breach advancing strategies for archaeological management plans, 

Publishing House for Archaeological. Paris 

40) UNESCO (2003): Convening concerning the protection of the world cultural and natural heritage 

twenty seventh session, world heritage committee, Paris 
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 ( في حماية املمتلك الثقافيunesco)اليونسكو  دور منظمة

The role of UNESCO in protecting cultural property 

 العراق/جامعة الكفيل، كلية القانون  /م. عمار مراد العيساوي 

 Ammar Murad Al-Issawi / Faculty of Law, Al-Kafeel University/iraq 

  Researcher, Prof. Dr. Isbraq Muhammad Hamza/ الباحثة م.د استبرق محمد حمزة
 

 ملخص الدراسة: 

تب واملؤلفات ثرية والكبنية ألامم التي سبقتنا الت إلينا عن طريق ما تبقى من ممتلكاتهم الثقافية املتمثلة باأل الشعوب وألا ن ثقافات إ

ة جيل، كما تعد هذه املمتلكات صورة معبر  إلى خرى التي تشير إلى اهمية الثقافة لنقل املعارف والعلوم من جيلأوالنقوش القديمة ومظاهر 

 طراف املتحاربة، اذ كانتنها لم تحظى باالحترام من قبل ألا أنه من املؤس  أال إي وصل اليه العالم في العلم واملعرفة، عن التطور الذ

محط انظار الخصوم في النيل منها، فقد عمدت الغزوات الاستعمارية والحرب العدوانية التي صبت جم عنفها وجبروتها على املمتلكات 

لاثار ونهب املواقع ألاثرية وتشويه التاريخ الثقافي في الدول التي تعيش على وقع الحروب والصراعات، صدمت العالم تدمير الثقافية، كما أن 

ولفتت انتباه العرب والغرب على حد سواء إلى الخطر املحدق بالثقافة إلانسانية، ودقت سفارات ناقوس إلانذار بضرورة الصد العاجل 

ب التي تعيش تحت وقع العن  والدمار الذي طال حاضرها وتاريخها بمكوناته املادية وغير املادية، وفي ملحاوالت محو هوية وإرث الشعو 

مكانة بالغة ألاهمية في املجتمع الدولي، حيث قامت هذه املنظمات بدور كبير في حماية املمتلكات الثقافية  الحقيقة إن للمنظمات الدولية

  لغرض حمايةفي شتى بقاع العالم ومنها اليونسكو ا
ً
 إلارث الثقافي والتاريخي العالمي    لتي بذلت جهودا

 املمتلك الثقافي، معايير املمتلك، نشأة اليونسكو، جهود اليونسكو في حماية التراث العراقي الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

  The cultures of the peoples and nations that preceded us came to us through what remained of their cultural properties 

represented by archaeological buildings, books, literature, ancient inscriptions and other manifestations that indicate the 

importance of culture for the transmission of knowledge and sciences from one generation to the next. Science and 

knowledge, but it is unfortunate that it was not respected by the warring parties, as it was the focus of the opponents’ attention 

to undermine it, as it deliberately colonial invasions and aggressive war that poured all its violence and tyranny on cultural 

property, and the destruction of antiquities, looting of archaeological sites and distortion of cultural history In the countries 

that live on the impact of wars and conflicts, it shocked the world and drew the attention of Arabs and the West alike to the 

danger threatening human culture, and embassies sounded the alarm about the need to urgently repel attempts to erase the 

identity and legacy of peoples who live under the impact of violence and destruction that has affected their present and history 

with its material and immaterial components. In fact, international organizations have a very important position in the 

international community, as these organizations have played a major role in protecting cultural property UNESCO has made 

efforts for the purpose of protecting the world's cultural and historical heritage 

Abstract: Cultural property, property standards, creation of UNESCO, UNESCO efforts to protect Iraqi heritage  
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 مقدمة: 

 من تدمير التراث إلانساني بسبب الحرب في القرن التاسع  نأ
ً
محاوالت املجتمع الدولي في صون املمتلكات الثقافية خشية

 4911عشر حينما كان خطر النزاعات املسلحة هو الخطر الوحيد املهدد للتراث إلانساني فأقيمت اتفاقية بروكسل عام 

ح آنذاك والتي نصت للنظر في قوانين الحرب وأعرافها وكان أحد أهد
ّ
افها هو حماية دور العبادة والفن من النزاع املسل

خّصصة للعبادة والفنون والعلوم من الضرر وبدعوة من 
 
على وجوب اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتجنيب املباني امل

، 4911اتفاقية بروكسل إلعادة النظر في  4988قيصر روسيا نيكوال الثاني نظمت هولندا الندوة الدولية للسلم عام 

أما اليوم فلم يعد النزاع املسلح هو الخطر الوحيد الذي يهدد التراث الثقافي وتعددت املخاطر من كوارث طبيعية وانعدام 

 القدرة املالية في بعض الدول والتوسع العمراني السريع ونمو املدن تبعا للتنمية الاقتصادية في دول أخرى 

م ثقافتها الخاصة بها والتي تعبر عن معتقداتها الدينية وقيمها وعاداتها الاجتماعية واتجاهاتها مة من ألامألكل كما     

مم وتتقدم، ومن خلل الثقافة والعطاء الزاخر السياسية، وبقدر ما تعطي الدول من اهتمام لثقافاتها ترتقى هذه ألا 

 فقد حفظ لنا التاريخ صورا معبر 
ً
عن الحضارات القديمة والكتب واملؤلفات والنقوش القديمة ومظاهر اخرى ، وتتجلى  ا

اهمية الثقافة من خلل نقلها للمعارف والعلوم من جيل الى جيل اخر ومن امة الى امة ، كون التاريخ يكتب عبر الاثار 

وعزوات وانتصارات وهزارم ، وانما  مة وفكرها يفهمان من خلل الاعمال الفنية ، فتاريخنا ليس مجرد حروبوروح ألا 

 هو حضارة غنية كانت اللبنة الاولى في بناء الحضارة الانسانية ومدننا كانت منار للعلم والثقافة 

لى مكانة واهمية املنظمات الدولية في املجتمع الدولي ودورها الكبير في حماية املمتلكات الثقافية، يتعين علينا إوبالنظر   

ية التي تتمتع بها هذه املمتلكات من قبل املنظمات ودور وحدود عمل كل منها سواء على املستوى الدولي بيان مدى الحما

لموضوع ن ل، كما أوكذلك كيفية حماية املمتلكات في ضوء القرارات واملؤتمرات والقرارات الدولية الصادرة، أو إلاقليمي

ثناء النزاع املسلح، والذي حدد تلك الحماية املجتمع ألحماية اهمية في تحديد مفهوم املمتلكات الثقافية املشمولة با

ن مطراف النزاع املسلح تجاه املمتلكات الثقافية مجموعة أالدولي بفرضه التزامات بالحماية والاحترام على عاتق 

ج املترتبة لنتارظهار كيفية الحصول تحمل الدول لإوعليه فأن الاهمية الكبرى في وجوب   الاتفاقيات والقرارات الدولية

عند مخالفتها لللتزامات امللقاة على عاتقها في مجال الحماية املقررة للمتملكات الثقافية بموجب احكام القانون الدولي 

 
ً
كما ان الحماية املقررة للممتلكات الثقافية غير محددة في اتفاقية واحدة، بل تتمثل  الدولية،لقواعد املسؤولية  وفقا

ك ، فكان ال بد من جمع تلإلانسانياقيات والقرارات والتوصيات التي تعد من قواعد القانون الدولي بمجموعة من الاتف

 وعليه سنتناول موضوع البحث ضمن مبحثين واحدة، الاحكام في وثيقة 

 ألحكام القانون الدولي إلانسانيمفهوم املمتلكات الثقافية : املبحث ألاول 
 
 وفقا

ترتبة عن النزاعات املسلحة، وأولى 
 
ناسبة للتخفي  من حدة لاثار امل

 
بل امل سعى املجتمع الدولي إلى البحث عن الس 

ختلفة ضد هذه 
 
 ملوضوع ألاعيان املدنية والثقافية، ومع تزايد وتيرة الانتهاكات امل

ً
 كبيرا

ً
اصة مع التطور خ ألاعيان،اهتماما

يدان التسلح، ظهرت الحاجة للبحث عن مفهوم هذه ألاعيان من خلل التعري  بها الهارل والتقدم التكنولوجي في م
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 ألحكام القانون الدولي إلانساني، لذا سيتم التطرق في هذا املبحث بداية إلى التعري  باملمتلك الثقافي في مطلب 
ً
وفقا

 في مطلب ثاني   ومعايير املمتلك الثقافيأول، 

 لثقافيعريف املمتلك ا: تاملطلب ألاول 

تعد الثقافة الزسور الباقية مابين ألامم والشعوب بصرف النظر عن اختلفها، فل يحد من اتصالها أي عامل أو ظرف 

وملا كان لكل أمة نصيبها   ،وهي ملك لإلنسانية جمعاء من الناحيتين الزمالية والحضارية من مزمان أو مكان أو أحوال

عتبر أغلى ما تملك ورمز من رمومز بقائها، ومؤشر من مؤشرات الاستمرارية  ، والذي ي 
ً
، ومكانا

ً
من التراث الثقافي مزمانا

والتواصل، فإنه من البديهي أن يكون الاعتداء عليها  جريمة في حق البشرية ملا تسببه من ضرر باإلبداع إلانساني 

متلكات ذات العلقة بثقافة معينة، وتشمل جميع ألاشياء املستقبلية، و لألجيال الحالية و 
 
شير املمتلكات الثقافية إلى امل

 
ت

عثر عليها في  ، 1040، عمرو ) التي تنتجها املواقع ألاثرية، والتي توفر نظرة ثاقبة للحضارات السابقة، وألاعمال الفنية التي ي 

  (111 ص 

 عرفه
ً
كل أنواع املنقوالت والعقارات التي تمثل أهمية للتراث الثقافي لشعب الفهاء بتعريفات عدة منه أنها " وأصطلحا

ألانصبة التذكارية، مواقع لاثار، وأماكن حفظ إلاعمال  دور العبادة، ألاضرحة الدينية، ما، مثل الزامعات، املتاح ،

عمال إلانسان املنسوبة إلى نشاط إلابداعي في أنها "كل الفنية والكتب واملخطوطات وما إلى ذلك، وكذلك تعرف بأ

تقبل جل تطويرها حاضرا ومسأجل تفسير ثقافة املاع ي ومن أالحاضر واملاع ي فنيا وعلميا وتربويا والتي لها أهمية من 

املكتبات ملتاح  و ة وا"أو هي" النصب الهندسية املهمة وألاعمال الفنية والكتب والوثارق ذات ألاهمية الفنية أو التاريخي

 (  41ص، 1044 ،   ي عليألارشي  واملواقع ألاثرية واملباني التاريخية )الكبيرة، و

 أخرى،   
ً
وبهذا يشتمل مصطلح املمتلكات الثقافية على مجموعة متنوعة من املصطلحات املتداخلة تارة واملستقلة تارة

فمصطلح التراث يعكس في مفهومه العام منظومة من  ومن أهم هذه املصطلحات التراث والثقافة والحضارة ولاثار،

 عن معالم 
ً
 عبر جيل ، فضل

ً
القيم ذات ألابعاد الثقافية والحضارية ويشير إلى تراكم معرفي وتاريخي تتناقله ألاجيال جيل

 ملستقبلها، فالتراث هو منظومة تقاليد وأفكار وعلوم 
ً
وارثة متعلمية وصناعية تشكل جزًء من حاضر ألامة ومنطلقا

ومستمرة ،أما الثقافة فهي سلوك يرجع إلى قيم إنسانية  متجذرة في املجتمع وهي قابلة في طبيعتها للتعديل والتغيير 

 لظروف متغيرة، وتشكل نماذج للعيش ضمن اطر مجتمعية واقتصادية وسلوكية منوعة ومتعددة
ً
  ،4815  ، مدكور )وفقا

  (428 ص 

 ويحمل قيمة عليا في 
ً
 أو فكريا

ً
أما لاثار فهي مما أنشاؤه  إلانسان في حقب مزمنية ماضية وقد يكون هذا إلانتاج يدويا

ذاكرة شعب معين أو في ذاكرة إلانسانية جمعاء، فاملعايير التي يمكن اعتمادها لتحديد لاثار هي ذات طبيعة مزمنية 

لى مارتي عام، ومنها ضابط يحدد قيمة هذه لاثار في كونها ذات أهمية ترجعها مجموعة من القوانين إلى ما يزيد ع

تاريخية أو دينية أو أدبية أو علمية أو فنية تستوجب الحفاظ عليها، وعلى هذا املنوال فان املمتلكات الثقافية هي خليط 

 ة وتاريخية  من أشياء منقولة أو ثابتة ذات محتوى مادي ومعنوي لها مضامين تراثية وثقافية وحضاري
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صنفات الفنية في توصيات مؤتمر فيينا عام   
 
، حيث 4945وقد وردت أول إشارة إلى حماية املمتلكات الثقافية ومنها امل

لت املبادا ألاولى لحماية املمتلكات الثقافية، وكذلك في معاهدة فرساي عام 
ّ
لزمت الحكومة ألاملانية  4848تشك

 
وفيه أ

ي  إلى مكة املكرمة ثم قامت السلطات العثمانية بإهداره إلمبراطور أملانيا غيلوم الثاني، بضرورة إعادة املصح  الشر 

وقد شكل ذلك مرحلة مهمه من مراحل تنظيم حماية  4801، و4988كما تمت إلاشارة في في كل من الرحتي الهاي لعام 

 املمتلكات الثقافية  

الخاصة بحماية املؤسسات الفنية والعلمية ولاثار التاريخية   تم التوقيع على معاهدة واشنطن 4825إبريل  45وفي   

واملعروفة بــميثاق " روريخ "، والذي أصبح وثيقة دولية وقعها رريس الواليات املتحدة ألامريكية في ذلك الوقت " فرانكلين 

اندالع الحرب العاملية رومزفلت "، ولكن هذه الوثيقة بقيت ملزمة للدول ألامريكية املوقعة عليها فقط، حيث أعاق 

 ((Nahlik., 1967, P.122 الثانية عملية إقرارها 

حدد للممتلكات   كل أي تعري  صريح، وم 
ّ

ورغم الاهتمام الدولي بتوفير حماية للممتلكات الثقافية إال أنه لم يتش

تعلقة بحماية املمتلكات الثقافية حيث جاءت املادة  ،4851، إال في اتفاقية الهاي لعام  الثقافية في الفقه الدولي
 
امل

نقولة أو الثابتة املمتلكات امل -فأشارت إلى معنى املمتلكات الثقافية بأنها )أألاولى بتعري  للممتلكات الثقافية وقسمتها 

يوي، وألاماكن الديني منها أو الدنذات ألاهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كاملباني املعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، 

ومجموعات املباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتح  الفنية، واملخطوطات والكتب وألاشياء  ألاثرية،

العلمية ومجموعات الكتب الهامة واملحفوظات  ألاخرى ذات القيمة الفنية والتاريخية وألاثرية، وكذلك املجموعات

املباني املخصصة بصفة رريسة وفعلية لحماية وعرض املمتلكات الثقافية -متلكات السابق ذكرها  بومنسوخات امل

املنقولة واملبينة في الفقرة كاملتاح  ودور الكتب الكبرى ومخامزن املحفوظات وكذلك املخابئ املعدة لوقاية املمتلكات 

افية املراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من املمتلكات الثق-ج في حالة نزاع مسلح -أ–الثقافية املنقولة املبينة في الفقرة 

ية وفيما يخص البروتوكولين إلاضافيين التفاق   والتي يطلق عليها اسم )مراكز ألابنية التذكارية(-ب-و -أ –املبينة في 

لثقافية لتعري  باملمتلكات ا، فقد ورد في البروتوكول إلاضافي ألاول في الفقرة ألاولى من املادة ألاولى ا4851الهاي لعام 

سلح "، وهو ها املادة ألاولى من الاتفاقية بأنها " تلك التي نصت علي
 
 الخاصة بحماية املمتلكات الثقافية في حالة النزاع امل

 البروتوكول إلاضافي الثاني 
ً
 ( 41، ص 1044، حمدأ (ما أكد عليه أيضا

 عند باحثي القانون الدولي العام  4851( لسنة Hagueلذا فان التعري  الذي أوردته اتفاقية)
ً
 وقبوال

ً
هو ألاكثر شيوعا

وفقهاؤه وهو التعري  الذي سنعتمده في بحثنا، ويحمل هذا التعري  في طياته مجموع املمتلكات الثقافية ذات القيمة 

 عن ألاماكن املعدة لحماية وعرض هذه املمتلكات أو 
ً
 املراكز املعدة لحفظ هذه التاريخية والتراثية والثقافية فضل

  املمتلكات بشكل دارم أو مؤقت   

وعرفت اتفاقية باريس لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لسنة 

ملادية أو ااملمتلكات الثقافية في مادتها ألاولى، على أنها مجموعة من املمتلكات الثابتة أو املنقولة وذات الطبيعة 4810

ي دورته قرها املؤتمر العام فأوالتي  املعنوية ويكون قرار اعتماد هذه املمتلكات بطلب من الدولة ألسباب دينية أو علمانية

نه أ إال- 4812/شباط /42وانضم العراق إلى املعاهدة بتاريخ  (4810/ تشرين الثاني /41السادسة عشرة في باريس في )

 (UNESCO, 1970, P.11) لم يصدق عليها لحد لان
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 للممتلكات الثقافية ذلك في املادة 4811تفاقية حماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي لسنة إأما 
ً
، التي أوردت تعريفا

وهي ألاعمال املعمارية وإعمال النحت والتصوير على املباني والعناصر أو التكوينات ذات الصفة -لاثار: ( منها على أن )4)

 قيمة عاملية استثنارية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو ألاثرية 
ً
والنقوش والكهوف ومجموعة املعالم التي لها جميعا

مجموعة املباني املنعزلة أو املتصلة، التي لها بسبب عمارتها أو تناسقها أو اندماجها في منظر طبيعي  -املجمعات: العلم 

هي إعمال إلانسان، أو إلاعمال املشتركة بين -املواقع: خ أو الفن أو العلم  ، قيمة عاملية استثنارية من وجهة نظر التاري

وكذلك املناطق بما فيها املواقع ألاثرية، التي لها قيمة عاملية استثنارية من وجهة النظر التاريخية أو  إلانسان والطبيعة،

ه تؤكد أن كل دولة عليها اتخاذ سياسة عامة   وبهذا فان الاتفاقية اعل ألانثروبولوجية(نثولوجية أو الزمالية أو ألا 

تستهدف جعل املمتلكات الثقافية تؤدي وظيفة في حياة الزماعة والعمل على تأسيس داررة لحمايتها واملحافظة عليها 

 عن تنمية الدراسات وألابحاث العلمية
ً
  فضل

حيث عرفت التراث الثقافي املغمور باملياه على  1004وكذلك ألامر بالنسبة التفاقية التراث الثقافي املغمور باملياه لعام 

صورة ثري والتي ظلت مغمورة باملياه جزريا أو كليا، بأانه )جميع أثار الوجود إلانساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو 

 دورية أو متصلة ملدة مارة عام على ألاقل مثل:

 رية مع سياقها ألاثري والطبيعي املواقع والهياكل واملباني واملصنوعات والرفات البش 

  السفن والطاررات وغيرها من وسارل النقل أو أي جزء من محتوياتها مع سياقها ألاثري والطبيعي 

 (119، ص2004، مينيتي) ألاشياء التي تنتمي إلى ما قبل التاريخ  

فهم مما سبق أن جميع املمتلكات الثقافية، ال تعتبر ذات قيمة إال بعد إ   فية دراجها على قارمة املمتلكات الثقاوعليه ي 

التي تعدها الدول ألاطراف، وهو ما تبناه البعض واعتبره الرأي ألانسب وذلك لوجود الكثير من املمتلكات الثقافية ذات 

أهمية لشعوب ما، إال إنها ال تكون معروفه على املستوى العالمي، فالرأي يوسع من نطاق الحماية املقررة للممتلكات 

 ذا أهمية من عدمه يخضع لإلرداة املنفردة للدول التي يقع على الث
ً
 ثقافيا

ً
قافية، ذلك أن مسألة تحديد ما يعتبر ممتلكا

 بغض النظر عن 
ً
أراضيها هذا املمتلك وفق معايير معينه، ومن ثم فإن من مصلحة الدول إدراج  جميع املمتلكات تقريبا

 ية القانونية لها أهميتها الفعلية؛ وذلك من أجل توفير الحما

وصفوة القول يمكننا تعري  املمتلكات الثقافية بأنها "كل أعمال إلانسان من املنقوالت والعقارات املتأتية من نشاطه 

املجلت الثقافية أو الدينية أو العلمية أو التعليمية التي تتميز بندرتها  وفي ،إلابداعي سواء في املاع ي أو الحاضر

والتي لها أهمية للتراث الثقافي لشعب ما ،من اجل تأكيد التواصل الثقافي مابين املاع ي والحاضر أخصوصيتها الفريدة 

 واملستقبل " 

 معايير تحديد املمتلك الثقافي: املطلب الثاني

 تعددت املعايير التي يتم الاستناد إليها لتحديد فيما إذا كان ممتلكا ثقافيا ما ذو أهمية لتراث شعب من الشعوب أم ال 

 وهذه املعايير هي:
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: معيار الربط باألعيان املدنية 
 
 أوال

وبرتوكوليها إلاضافيين ، حيث كانت قبل  4851ن مصطلح املمتلكات الثقافية لم يظهر إال في اتفاقية الهاي لعام أبما 

نت ذلك عسكرية، كما بياتفاقية الهاي يتم ربطها باألعيان املدنية، ويعتبر عينا مدنيا كل ألاهداف التي ليست أهدافا 

( من البرتوكول إلاضافي ألاول امللحق باتفاقيات جني  املتعلق بحماية ضحايا املنامزعات الدولية املسلحة، 51املادة )

فالهدف املدني يتم تحديده من خلل إلاحالة إلى ألاهداف العسكرية ، فلم يكن هناك تعري  محدد لألعيان املدنية، 

أبو الخير أحمد ) حيث يتم تحديد الهدف العسكري من خلل هذه املادة بتوافر شرطين هما : وهذا يشكل قصورا كبيرا

  (90  ص 4889 ، عطية 

  إن يكون الهدف عسكريا بسبب طبيعته أو موقعه أو استعماله أو تخصيصه 

  ما كماإن يكون تدميره كليا أو جزريا محققا ملصلحة عسكرية أكيدة، فإذا توافرت هذه الشروط في هدف 

 نه يكون هدفا عسكريا يجومز تدميره إبينته املادة املذكورة، ف

: معيار ألاهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي 
 
 ثانيا

، إذ أشارت إلى انه تعتبر  4851وهذا املعيار أكدته املادة ألاولى من اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية لعام 

ها أو مالكها املمتلكات الثابتة أو املنقولة ذات ألاهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي ممتلكات ثقافية مهما كانت مصدر 

، وهو ما أشارت إليه املادة ألاولى من اتفاقية اليونسكو الخاصة ، بشان التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد 

ي تقرر ار إن املمتلكات الثقافية هي املمتلكات التوتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ، على اعتب

 ( 15، ص 1041، الطائي(كل دولة العتبارات دينية أو علمانية أهميتها لعلم لاثار أو ما قبل التاريخ أو الفن أو العلم

: املعيار الوصفي أو التصنيفي 
 
 ثالثا

أنها جاءت بتعري  عام للممتلكات الثقافية من نجد  4851من خلل استقراء املادة ألاولى من اتفاقية الهاي لعام 

ابتة التي لها و الثأخلل تصني  هذه املمتلكات لثلثة أصناف ، ألاول منها يتضمن جميع املمتلكات الثقافية املنقولة 

باني التي املأهمية كبرى لتراث الشعوب الثقافي، بما في ذلك املباني املعمارية، وألاماكن ألاثرية والدينية، ومجموعات 

ية ألاشياء ألاخرى ذات القيمة الفنوتح  الفنية واملخطوطات أو الكتب تكتسب بتجميعها قيمة تاريخية أو فنية، وال

التاريخية وألاثرية، وكذلك مجموعات الكتب الهامة واملخطوطات ومنسوخات املمتلكات السابق ذكرها إما الصن  

رريسية لحماية املمتلكات الثقافية مثل املتاح  واملكتبات ومخامزن  الثاني منها فيشمل املباني املخصصة بصفة

م ما يسمى إما الصن  الثالث فيض املحفوظات وكذلك املباني التي تعتبر مخابئ لوقاية املمتلكات إثناء النزاع املسلح،

   (192-191ص، 1044، عليعبد ) بمركز ألابنية التذكارية التي تحتوي على مجموعات كبيرة من املمتلكات الثقافية 

نه معيار أشك في إن هذا املعيار وان كان قد غفل عن ذكر بعض ألاصناف التي تعتبر ضمن املمتلكات الثقافية إال  وال

 
ً
للممتلكات الثقافية، لذا  مناسب وخصوصا إثناء النزاعات املسلحة، كما إن مسألة تحديد ألاهمية تكون صعبة جدا

ملا يعتبر ممتلكا ثقافيا، حيث أنها هي الصورة ألاوضح للمقاتل في امليدان وهي ألاسهل  فمن ألافضل وضع نماذج محددة

  وألايسر لتامين الحماية املطلوبة للممتلكات الثقافية
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 ثرها على حماية املمتلك الثقافيأمنظمة اليونسكو و : املبحث الثاني

املعاهدات الاقتصادية والاتفاقيات السياسية ال تكفي وحدها أدركت الشعوب أثر الحربين العاملتين ألاولى والثانية أن 

إلقامة صرح دارم متين للسلم الدولي ،كما عرفت أن السلم يجب إقامته على أسس متينة من التضامن املعنوي 

 والفكري بين الشعوب لذلك قامت الدول بإنشاء منظمة تهتم بالتعاون الثقافي والفكري بين ألامم هي منظمة ألامم

لذلك سنقسم هذا املبحث على مطلبين سنبحث في  ،( 8521، ص 5002حميدي، )املتحدة للتربية والعلوم والثقافة

  املطلب ألاول نشأة منظمة اليونسكو ونتناول في املطلب الثاني حماية املمتلكات الثقافية العراقية(

 نشأة منظمة اليونسكو: الفرع ألاول 

 United Nations Educational, Scientificملنظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )منظمة اليونسكو هي اختصار 

and Cultural( وهي وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة اختصارها ،)UN ودخلت 4815نوفمبر لعام  42(، أنشئت في ،

تعزيز التعاون في التعليم والعلم والثقافة،  في مقّرها الدارم في باريس عاصمة فرنسا، ودعت إلى 4812حيز التنفيذ عام 

وكانت فكرة إنشاء منظمة اليونسكو قد انبثقت من معسكر الحلفاء خلل الحرب العاملية الثانية حين بادر رريس مجلس 

ومات كالتعليم البريطاني )ر أ  بتلر(، ورريس املجلس البريطاني )السير مالكولم روبرتسون( حين بادر بدعوة ومزراء تعليم ح

الدول املتحالفة للجتماع في لندن، ونوقشت في هذا املؤتمر فكرة إنشاء منظمة دولية تعمل على تحقيق التناغم بين 

نوفمبر  42-4دولة للفترة من  11السياسات التربوية لخدمة أهداف السلم، وتلبية لذلك قام مؤتمر لندن بحضور 

دولة  10وقد صادقت عليه بعيد ذلك  4815أكتوبر عام  15تنفيذ في أي بعد دخول ميثاق ألامم املتحدة حيز ال 4815

 ( 40 ص  ، 4812 ،باقر) لدى حكومة اململكة املتحدة

وقد بين ميثاق اليونسكو أساليب بلوغ أهداف املنظمة ومن بينها )صون وحماية التراث العالمي من الكتب وألاعمال 

ن منظمة اليونسكو هي وكالة متخصصة مسؤولة عن أاريخية أو العاملية، و الفنية وغيرها من لاثار التي لها أهميتها الت

 غراض هذه املنظمة تستهدفأو  ،اتخاذ كافة التدابير التي تتفق مع ميثاقها التأسيس ي دون تدخل من ألامم املتحدة

والثقافة حتى  التربية والعلوممن الدوليين عن طريق تنمية التعاون بين الامم في املياديين املساهمة في توطيد السلم وألا 

ساسية نسان وحرياته ألا يزداد الاحترام العالمي للعدالة في جميع بقاع العالم، ويشزع احترام سيادة القانون وحقوق إلا

  ، دنز )جار  و الدينأو اللغة أو الزنس أصل مم املتحدة لشعوب العالم جمعيا بل تمييز بسبب ألا التي جعلها ميثاق ألا 

 ( 55 ص، 4822

وتتكون اليونسكو من ثلثة هيئات رريسية وهي الزهامز الرريس ي )املؤتمر العام( ويتأل  من مندوبي دول الاعضاء ويشترط 

  ،عضاء، ويعقد مرة واحدة كل عام لغرض تقرير سياسة الهيئةأان اليتجاومز عدد ممثلي الدولة الواحدة عن خمسة 

( عضوا ينتخبهم املؤتمر العام من بين  10لس التنفيذي( والذي يتأل  من ) والهيئة الثانية هو الزهامز التنفيذي )املج

قل في السنة، وهو املسؤول عن تنفيذ البرامج التي يقرها عضاء ويجتمع مرتين على ألااملندوبين الذين تعينهم الدول ألا 

 دير العام وفريق املوظفين الدوليين ومقر مانة العامة( ويتأل  من املداري )ألا املؤتمر، أما الهيئة الثالثة فهي الزهامز إلا 

 ( 52ص، 1001 ، )السيد  الهيئة بباريس
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وهي تسعى لتحقيق املزيد من العدل والتعاون وحقوق إلانسان والحريات ألاساسية لكل ألافراد  وتقوم اليونسكو بتنفيذ 

قراراتها إال إذا قامت حكومات الدول برامج لتطوير هذه ألاهداف بناًء على طلب أي عضو فيها  واليتسنى تنفيذ معظم 

ألاعضاء باتخاذ بعض إلاجراءات داخل دولها  وتسعى املنظمة لنشر أفكارها بين شعوب العالم  وهي تؤكد على ضرورة 

تطوير التعليم ونوعيته وتبادل الثقافات، ومزيادة الاستخدام السلمي للمعرفة العلمية  وتشزع املنظمة الفنانين والعلماء 

ب واملعلمين على السفر والدراسة والعمل في ألاقطار ألاخرى  وتركز اهتمامها على استخدام العلوم الاجتماعية والطل 

شزع أيًضا على البحث العلمي في مجال استخدام الطاقة 
 
للمساعدة في حل مشاكل مثل التمييز العنصري والعن   وت

 ألاخرى ملساعدة ألاقطار النامية  وحماية البيئة  وتتعاون مع منظمات هيئة ألامم املتحدة

جمعية دولية خاصة تسمى املنظمات غير الحكومية مع اليونسكو، كما تساعدها على وضع الخطط  500وتتشاور حوالى 

 وتنفيذ البرامج التى تهمها 

 جهود منظمة اليونسكو في حماية املمتلك الثقافي: املطلب الثاني

وبروتوكوليها  4851وذلك لتنفيذ إحكام اتفاقية الهاي لعام ، أنشطة في فترات السلماليونسكو بتنفيذ عدة  تقوم منظمة

تفاقية للمدير عام اليونسكو دعوة الدول ألاطراف للجتماع، واشترطت لذلك حصول املدير حيث أجامزت إلا، إلاضافيين

 information on the implementation of the) العام على املوافقة املسبقة من املجلس التنفيذي للمنظمة،

convention for the protection, 1967 , P.8)                                                

وطلبـت من املـدير العـام دعوة الـدول ألاطراف في الاتفـاقيـة لعقـد اجتمـاعـات في أي وقـت كـان، إذا مـا دعـت الحـاجـة إلى 

ــــة باتفاقية ، ذلك إذا قدم طلب من خمس دول على ألاقل ــ ــ ــ ــ ــــديقات الخاصـ ــ ــ ــ ــ ـــكو جهة إيداع للتصـ ــ ــ ــ ــ وتعتبر منظمة اليونســ

الهاي وبروتوكوليها إلاضــــــــافيين ، ويتبادل أطراف الاتفاقية الترجمات الرســــــــمية للتفاقية والرحتها التنفيذية عن طريق 

م إلى حثها للنضمامدير عام اليونسكو ، ويقوم مدير عام اليونسكو بمخاطبة  الدول فور انضمامها للمنظمة بما يفيد 

  (21ص ، 4888، (، )اللبان122ص، 1001 وعبد العال نافعة ، وبروتوكوليها إلاضافيين) 4851اتفاقية الهاي لعام 

أما في مزمن اندالع الحرب فأن لليونســـكو دور هام في حماية املمتلكات الثقافية، حيث يمكن للمدير العام تلقي التقارير 

فاقية في املناطق التي يدور فيها النزاع املسلح والتي ترسلها اللزان املختصة بالحفاظ على الخاصة في تطبيق أحكام الات

املمتلكات الثقافية في الدول أإلطراف النزاع، ويجومز للمدير عام املنظمة إرســــــال بعض الشــــــخصــــــيات كممثلين عنه إلى 

ـــلح ،وذلـك للتقييم والوقوف على أيـة حـالـة من حـاالت ال ــ ــ ــ ــ وإيجاد  ،نهـب والتـدمير للممتلكـات الثقافيةمنـاطق النزاع املســـ

الحلول املناسبة إلعادة الحال ملا كان عليه، ويجومز له إصدار نداءات ألطراف النزاع املسلح واملختصة بضرورة الحفاظ 

  (  411 – 412ص ، دت  )حمادعلى املمتلكات الثقافية

يوجه دعوة إلى رريس لزنة حماية املمتلكات الثقافية وتساهم اليونسكو في إجراءات التوفيق ويجومز للمدير العام إن  

في فترات النزاع املسلح لتنظيم اجتماع ملمثليها من اجل تسوية النزاعات، وقد بذلت اليونسكو جهود حثيثة عند نشوب 

ية تمثلت املثارت مسألة تدمير املمتلكات الثقافية العراقية ردود فعل عأعدد من النزاعات املسلحة ذات الطابع الدولي  و 

في العديد من التصريحات والنداءات الصادرة عن بعض الزهات املختصة مثل منظمة اليونسكو، فبينما مفتشو ألامم 
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نه يمتلك أسلحة دمار شامل عمل خبراء من منظمة اليونسكو أاملتحدة يبحثوا عن مواقع عراقية لكي يجدوا دليل يؤكد 

لد ،وشددت على احترام أي دولة تشارك في الحرب ضد العراق معاهدة الهاي مع بغداد لحماية لاثار الثمينة في الب

، والتي تحضر استهداف أي موقع اثري ما لم تكن هنالك ضرورة عسكرية ، وتساعد اليونسكو العراق على  4851لعام 

ص ، 1040دير، غ) ستقبل تأمين املواقع املسزلة على قارمتها للتراث العالمي أو تلك التي يمكن إن تسزل في قارمتها م

41 -42 ) 

ودخولها ألاراع ي العراقية وسيطرتها على ألارض  1002عد أن احتلت القوات ألامريكية العراق في نهاية آذار من عام وب 

للمختصين بأالثار وللشعب العراقي والعالم  وكان مفاجأة كبرى  من الشمال إلى الزنوب، وحدث ما لم يحمد عقباه، 

املتح  العراقي الوطني في بغداد إلى أكبر عملية سرقة في التاريخ، وقيام أشخاص منهم من أهل البلد ومنهم بأن يتعرض 

من خارج البلد بدخول املتح  وسرقة ما يمكن سرقته، وتكسير وتهشيم ما ال يستطيعون سرقته، وهذا كله حدث 

، حيث تمركزت قطعات من الزيش ألامريكي في على مرأى ومسمع من القوات ألامريكية التي كانت قريبة من املتح 

ساحة املتح  املنطقة املقابلة للمتح  العراقي ولم يمنعوا اللصوص من دخول املتح ، وشهود العيان رأوا سراقا ً 

 وجنسيات غربية مختلفة تشارك بعمليات سرقة املتح ، وبعضهم لديه الدراية ماذا يسرق وماذا يترك، أما 
ً
عربا

يكية فكانت تشاهد كل ما يحدث وكأنها خططت له مسبقا في إحدى غرف البيت ألابيض وهي ترى ما القوات ألامر 

 ( 419، د ت ، ص)حماد .يسعدها ويشفي الغليل لديها

شأن بالواليات املتحدة  على  اليونسكو لة،  لذا اكدت وعموما فلقد تم الاعتداء في العراق على ألاعيان الثابتة واملنقو 

كتاب عنوانه "موجز الرافدين " لفت  1001الثقافي الفريد للعراق لذلك أصدرت اليونسكو أواخر عام  حماية امليراث

"منير بو شناقي"انتباه العالم من خلل الدول ألاعضاء في ألامم املتحدة إلى  ،فيه مدير الشؤون الثقافية في تلك املنظمة

وطلب "منير بوشناقي " من رريس املنظمة الدولية ،"كوفي عدنان"  ،أهمية مواقع تراث بلد مابين النهرين بين الحضارات

تومزيع نسخ من كتاب "موجز الرافدين" في املدارس الحربية ألامريكية مرفقة بخرارط توضيحية وصور ملونة وذلك 

ة في املنتشر عشية الغزو الانجلو أمريكي للعراق، وسرعان ما انطلقت نداءات الاستغاثة تدعو إلنقاذ املعالم ألاثرية 

( وقال ألامين 1002 \ 2\ 10العراق مشيرة إلى التقارير عن تدمير وإصابة مواقع تاريخية بإضرار في الحرب التي بدأت في )

العام لليونسكو )كوتشيرو ماتسورا( في بيان بهذا الصدد "إن العراق مهد الحضارات الذي يرجع إلى أآلالف السنين 

 (51-52ص ، 1001، )السيد ي تشكل جزء ثمينا من امليراث البشرية جمعاء"يوجد به الكثير من الكنومز الت

 املخاطر على الضوء تسليط إلى ألاخيرة الفترة في العراق شهدتها التي ألاحداث باإلضافة إلى ما سبق ذكره فقد ادت  

 الناجمة نبيةالزا وألاضرار للمتطرفين، املتعمدة الهزمات ومنها ألامزمات، خلل العراقي الثقافي التراث تهدد التى العديدة

 لساعيةا الفصارل ترتكبها التى التخريب وأعمال الضمير، عديمي الفنية التح  وجامعي تجار وجشع القتال، أعمال عن

 راثالت صون  إلى ترمى تدابير ألى املعقد الطابع ألاحداث هذه وأظهرت النهرين، بين ما بلد حضارة إنجامزات محو إلى

  بدأت ”داعش“ والشام بالعراق إذ نجد أن أرهاب داعش ، املادي وغير منه املادي الثقافى،
ً
 ثقافيةال الرمومز  تدمير في فعليا

 واملقابر الدينية واملباني التماثيل هاجمت، ف1041عام  عليها سيطروا التي املوصل بمدينة التراثية التاريخية وألاعمال

 تيلئهااس من أسبوع بعد داعش ميليشيات أقدمت،و  عشر التاسع للقرن  تاريخيها يرجع التي املوصل بمدينة املوجودة
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 أمرب وذلك الزرافات، استخدام خلل من مشهورة تاريخية وشخصيات لشعراء تماثيل تدمير على املوصل مدينة على

 من عدد رتدمي إلى القوات تلك انتقلت قصيرة بفترة ذلك وبعد ”كاذبة أصناما“ ذلك اعتبرت التي التنظيم قيادات من

 4200 قبل املبنى نينوي  محافظة عاصمة املوصل مدينة في -السلم عليه -يونس النبي مسزدو  الصوفية، ألاضرحة

 املوصل، وسط في مسزد ويقع رمال، إلى املسزد حولوا أن بعد املدينة، سكان من واسع شعبي استياء وسط عام،

( ماءالقد) أن حتى مكان، كل من والزاررون السياح ويقصده التوبة، تل من الغربي السفح على يقع تاريخي جامع وهو

 مكة يقصدون  عندما ألاتراك للحزاج أساسية محطة كان إنه الصحيفة ذكرت ما بحسب يقولون  املدينة سكان من

ة الشبكة الليبراليشيماء ابراهيم، مغول هذا الزمان يمحون الثقافة العراقية ويقبضون الثمن ،  )املوصل طريق عن

 على املوقع التالي: 1041/ 2/9العربية، مقال منشور بتاريخ 

https://alwatan.com/details/32167 ) 

 تكون  أن ويجب الثقافي، التراث بدون  قارمة لها تقوم أن يمكن ال شعب أي أو أمة أية حضارة أن فيه شك ال ومما  

  أفرادها يعتمد ال مستقلة أصيلة
ً
  اعتمادا

ً
 الشعوب، كيان يحفظ الثقافي فالتراث  ألاخرى  الحضارات تنتجه ما على كليا

 قيمة لىع إثنان يختل  وال والشعوب، ألامم بين ما الباقية الزسور  الثقافي التراث يشكل ولذلك واستمرارها، وبقاءها،

 الوطنيّ  افيّ الثق التراث أّن  كما للشعوب، الوطنية الهوية ركارز وأهّم  أبناره عقول  ثمرة بوصفه شعب ألّي  الثقافي التراث

ح  اليونسكو الهزوم على املواقع ألاثرية وتدمير املعالم والت ، لذلك اعتبرتككل إلانساني للتراث النوعية إلاضافة يشكل

ص  ،1040، )غدير  ال يمكننا البقاء صامتين“جريمة حرب يعاقب عنها القانون الدولي والاتفاقات املعتمدة، إذ قالت 
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صدي لها القوانين الدولية للت جريمة حرب، يجب تفعيل كلتعد إنها فأمام التدمير املتعمد للتراث الثقافي، وبهذا فأنه  

 ”ال يوجد ما يبرر تدمير التراث الثقافي لإلنسانية سواء من الناحية السياسية أو الدينية“، مذكرة أنه ”ومعاقبة مرتكبيها

مطالبة مجلس ألامن واملحكمة الزنارية بتفعيل كل لاليات للرد القوي على كل من تسول له نفسه املساس بالتراث 

لثقافي الذي هو حق عام يخص الزميع  التدمير املتعمد للتراث الثقافي الذي اعتبر بموجب نظام روما الحضاري وا

لذلك، أنشأت اليونسكو هذا النظام، وأخطرت املحكمة  ألاسا  ي للمحكمة الزنارية الدولية، بمثابة جريمة حرب

 بفتح تحقيق فيما ارتكب من جرارم
ً
 ضد التراث الثقافي في العراق وسوريا  الزنارية الدولية باألحداث، مطالبة

 خاتمة:

 النتائج  أوال:

 ن مفهوم املمتلكات الثقافية مفهوم واسع يشمل في طياته املمتلكات املنقولة والثابتة التي تمتع بحد ذاتها بقيمة أ

متلكات املو فنية، وكذلك يشمل املباني واملمتلكات املخصصة بصفة رريسية وفعلية لحماية وعرض أأثرية 

 الثقافية كمراكز الابنية التذكارية 

  بسبب التطورات التقنية الحديثة التي شملت شتى امليادين وبشكل خاص وسارل الحرب ألامر الذي أجامز للدول

إلاطراف تعين إفراد لحماية املمتلكات الثقافية مع منحهم حماية خاصة من احتمال تعرضهم إلعمال العن  

 ضرار في ألاماكن التي تقع على مسافات قريبة من املمتلكات التي قد تسبب لهم بأ

https://alwatan.com/details/32167
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 ن ما قدمته املنظمات كاألمم أن املنظمات الدولية قد لعبت دورا كبيرا في الارتقاء بواقع الحماية الدولية، و أ

ه ساملتحدة واليونسكو واللزنة الدولية للصليب ألاحمر في هذا املجال، يكاد يقدم صورة لدور بارمز باتت تمار 

 تلك املنظمات في شتى مجاالت الحماية سواء في تشريع إلاحكام او تطبيقها او مراقبة الامتثال لها 

  في الحفاظ على التراث الثقافي العربي وبذلت مجهودا كبيرا في هذا الشأن 
ً
 هاما

ً
مارست منظمة اليونسكو دورا

 ومن خلل اقامة علقات واتصاالت مع املنظمات الدولية الاخرى 

 ل نموذجا داعش في العراق تشك املتحالفة وتنظيمن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها القوات ألامريكية والقوات ا

حقيقيا للزرارم الدولية التي وصفتها قواعد القانون الدولي الزنائي، والتي تعامل معها النظام ألاسا  ي للمحكمة 

 يخضعون للوالية القضارية لها   الزنارية الدولية بأنها جرارم دولية وان مرتكبيها

 املقترحات  ثانيا:

  على املنظمات الدولية العاملية وإلاقليمية وخاصة املنظمات املتخصصة بالحفاظ على التراث الثقافي العالمي

ان تتضاع  من جهودها العلمية في إنقاذ املواقع واملباني الاثرية التي تتعرض لإلخطار خلل الحروب او 

بيعية والسرقة والنهب وإعادة املمتلكات الثقافية املسروقة او املستولى عليها بطريق غير مشروع الكوارث الط

 صلية الى بلدانها ألا 

  مني متخصص بحماية املمتلكات الثقافية العامة ومواقع تواجدها أندعو الحكومة العراقية إلى إنشاء جهامز

 عن تطوير التشريعات الوطنية التي 
ً
تحمي مثل هذه املمتلكات ولكي تتوافق مع املعاهدات وحفظها، فضل

الدولية املتخصصة بهذا الشأن، واتخاذ التدابير الوقارية وقت السلم مثل النقل والحفظ في أماكن مؤمنة 

 بالشكل الذي يمنع من التعرض لهذه املمتلكات في مزمن الاحتلل 

  املمتلكات الثقافية التي سرقت من العراق، ندعو الحكومة العراقية إلى إعداد سزل متخصص ودقيق يجرد

 نتربول للتحري واملتابعة وضبط املمتلكات املسروقة وتسلم نسخ منه إلى اليونسكو وألا 

 قائمة املراجع: 

 املصرية العامة للكتاب القاهرة  الاجتماعية، القاهرة: الهيئةمعزم العلوم   ( 4815)، إبراهيم  إبراهيم مدكور  (4

دراسة  :حماية السكان املدنيين وألاعيان املدنية أبان النزاعات املسلحة  (4889)   لخيرأبو ا، أحمد عطية (2

 دار النـهضة العربية إلاسلمية  القاهرة: مقارنة بالشريعة 

 دار البيان  ، بغداد:4ج-الحضاراتمقدمة ي تاريخ   (4812)، طه  باقر (2

مطبعة لزنة   القاهرة: ترجمة محمود حمزة ومزكي محمد حسن   مقدمة في علم لاثار  (4822)جاردنز   (1

 التألي  والترجمة والنشر 

بحــث    القــانون الــدولي إلانســــــــــــــاني وحمــايـة التراث والبيئــة خلل النزاعــات املســــــــــــــلحـة   (1044) ، كمـال  حمـاد (5

منشـــــورات روت:   بي- 1ج –( 1ج ) آفاق وتحديات: آفاق وتحديات: منشـــــور في كتاب القانون الدولي إلانســـــاني

 الحلبي الحقوقية 



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 334 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

مجلة جامعة   مم املتحدةهداف ألا أدور الوكاالت الدولية املتخصصة في تحقيق   (1005)، علي هادي  حميدي (2

  (2)40والقانونية، الادارية  العلوم-بابل 

 كاديمية  دار ألا  الززارر: حماية ألاعيان املدنية في القانون الدولي إلانساني  (1044)، أحمد    ي علي (1

مجلة   سرقة املمتلكات الثقافية العراقية في ضوء قواعد القانون الدولي  (1001)أدهم  حيدر الطائي،  (9

   (12) 1، جامعة املستنصرية، الحقوق 

 ،مجلة الحقوق   النظام القانوني لحماية ألاعيان الثقافية وتطبيقاته في العراق   (1044)، محمود  عبد علي (8

   (45)1املستنصرية، جامعة 

نشور بحث م-أحكام حماية املمتلكات الثقافية في فترات النزاع املسلح والاحتلل   (1040)  محمد سامح، عمرو  (40

 منشورات الحلبي الحقوقية   بيروت: الدولي إلانساني )أفاق وتحديات( كتاب القانون في 

  42بغداد، ، مجلة كلية املأمون   أثار العراق واليونسكو   (1040)، غامزي فيصل  غدير (44

 مكتبة مدبولي للنشر   القاهرة: قانون العلقات الدولية  (4888)، نور الدين  اللبان (41

آفاق جديدة لحماية املمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح: دخول البروتوكول   (1001)، فيتوريو  مينيتي (42

 للصليب ألاحمر  اللزنة الدوليةمنشورات   القاهرة: حيز التنفيذ 4851الثاني املحلق باتفاقية الهاي 

، السيدمكتبة الشروق الدولية   القاهرة: التنظيم الدولي-  (1001)  محمد شوقيحسن، وعبد العال، نافعة،  (41

  دار وارل للنشرعمان:   (1ط )الوسيط في املنظمات الدولية  (1001)رشاد عارف  

15) Nahlik.S.E.Laprotection . (1967). International des biens culturels en cas de conflit arme – r-

c.a.d.i.deiahay, vol.1,  

16) UNESCO. (1970). convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export 

and transfer of ownership of a cultural property  
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 الثقافيدور املشرع الززارري في حماية التراث 

The role the Algerian legislator in the protection of cultural heritage 

 /الجزائرمعسكرمصطفي اسطمبولي، جامعة  . منير شمام/د

Dr. Mounir Chemmam / Mustafa Stambouli University, Mascara/Algeria 

 

 الدراسة: ملخص 

والشعوب والدول، فهو حلقة الوصل إلثبات ألاصالة والعرق وعلى الهوية الوطنية والانتماء التراث الثقافي مصدر افتخار ألامم يعد 

 الحضاري ألي امة، حيث يربط بشخصيتها ويعطيها الطابع الذي يميزها عن غيرها 

الدول  عتبر الززارر من بينولهذا فإن حماية التراث الثقافي مهمة كبيرة تحتاج إلى الزهود الدولية وأيضا لنظام تشريع داخلي للدولة  وت

غنية بثورة ثقافية هارلة خلفتها حضارات عديدة، لذلك وضع املشرع الززارري إطار قانوني ضد ألاخطار التي يتسبب بها إلانسان، والتي 

 يأتي على قمتها القانون املتعلق بحماية التراث الثقافي وألاجهزة املكلفة لحمايتها 

 ألاجهزة، حضارات الثقافي، حماية،التراث،  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Cultural heritage is a source of pride of nations, peoples and states. It is the link to prove authenticity, ethnicity, national 

identity, and civilizational belonging to any nation. It is linked to its personality and gives it the character that distinguishes it 

from others. 

Therefore, the protection of cultural heritage is a great task that requires international efforts, as well as a system of internal 

legislation for the state. Algeria is considered among the countries rich in a huge cultural revolution left by many 

civilizations. That is why the Algerian legislator established a legal framework against the dangers caused by man, on top of 

which comes the law relating to the protection of cultural heritage and the bodies charged with protecting it. 

KeyWords: Cultural, heritage, protection, civilizational, legal 

  :مقدمة

يعد التراث الثقافي أحد أهم املواضيع التي اهتمت بها التشريعات الدولية والوطنية، كونها مصدر تاريخي يعبر عن فخر 

تبرهن على ألاصالة والهوية الوطنية وعلى الحضارة، التي تنتمي إليها، حيث ألامم والشعوب، فهو بما يجعله من أثار 

يتصل بشخصيتها ويعطيها الطابع الذي يميزها عن غيرها، ويجعلها تعبر بكل وضوح عن ما تتمتع به من حيوية وقدرة 

 (148، صفحة 1014 )كحاحلية، على التخاطب والتواصل مع بقية ألامم ألاخرى 

كما أن أهمية التراث الثقافي يرتكز أيضا على العمل الاقتصاد لعديد من الدول وذلك العتباره عامل لزذب السياحي 

الذي يحقق عاردات اقتصادية مهمة في إطار السعي لتوفير بدارل اقتصادية للنفظ، وهذا يشكل دورا إيجابيا في إنعاش 



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 336 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

و الفي،  )قرنان ين نوعية البيئة املعيشية، مما يجعله عنصر مهم للوعي والتخطيط والبناءحياة الشعوب من خلل تحس

 في إطار التنمية املستدامة للدولة (98، صفحة 1014

بر للعامل البشري يعتونظرا ألهمية التراث الثقافي يجعله يتعرض إلى عدة مخاطر تهدد بقاءه و استمراره، وهذا راجع 

العامل ألاسا  ي والخطير املؤدي إلى تل  الثورات الثقافية سواء بشكل غير مباشر كالحروب املدمرة والتلوث البيئي، أو 

املؤرخ في  01-89بطريق مباشرة عبر السرقة والاتجار املحظور قانونيا، لذلك سن املشرع الززارري القانون رقم 

ية التراث الثقافي الززارري، وتبرمز من أهمية املوضع على دور املشرع الززارري في وضع ، املتعلق بحما45/02/4889

آليات الحماية على التراث الثقافي في الززارر، أي ملعرفة مضمون وحدود قواعد الحماية الوطنية، سنحاول طرح 

 :ة التاليةلهذا انتهزت لوضع الخطو  ؟ثقافيإلاشكالية ماهي آليات القانونية التي وضعها املشرع الززارري لحماية التراث ال

 مقدمة

 مفهوم التراث الثقافي :املبحث ألاول 

 تعريف التراث الثقافي :املطلب ألاول 

 مكونات املوروث الثقافي في الجزائر :املطلب الثاني

 إخضاع املشرع الجزائر التراث الثقافي تحت املصلحة العامة: املطلب الثالث

 القانونية لحماية التراث الثقافي الجزائرية آلاليات :البحث الثاني

 املؤسسات الجزائرية املخول لها مهمة حماية التراث الثقافي :املطلب ألاول 

 ألاجهزة ألامنية لحماية التراث الثقافي الوطنية :املطلب الثاني

 العقوبة املقررة جزاء اعتداء على تراث الثقافي :املطلب الثالث

 ةخاتم

 مفهوم التراث الثقافيألاول: بحث امل

يعتبر التراث الثقافي لكل أمة الركيزة في وحدان الشعوب، أي يقصد به الزذور التاريخية، التي تشكل أصالتها بما تم 

بمفهوم الواسع ، وهو (1049)بوكورو و بلزدوي،  توريثه من املاع ي إلى الحاضر، عن طريق ألاسلف إلى ألاجيال القادمة

، صفحة 1042)هشام و علء،  بمثل الذاكرة الحية للمجتمعات، بما يحفظ لألمة هويتها والانتماء الحضاري لشعوبها

نونية متنوعة، وسنعرض مفهوم التراث ، لذا فإن التراث عدة تعاري  فقهية وقا(110، صفحة 1014)كحاحلية،  (91

 كما يلي 



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 337 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

 ألاول: تعريف التراث الثقافياملطلب 

 الثقافي عدة تعاري  فقهية وقانونية سنبرمزها فيما يليللتراث 

 الفرع ألاول: التعريف الاصطال ي للتراث الثقافي

 إلارث وهو كل ما خلفه امليث لورثته من أموال، أي هو إرث على أمر قديم توارثه ألاخر عن ألاول  التراث لغة مصدرها/

أبقه معي حتى  (4111، صفحة 1009)الفيرمز ابادي،  ، وهذا بمقال الفقه الفيرمز أبادي(110، صفحة 1014)كحاحلية، 

تعني الداللة على املعتقدات والعادات الخاصة لحضارة ما وبكيفية  (HERITIAGE)أموت، أما باللغة الفرنسية فإن كلمة 

 ، (Robert, 1970, p. 452) عامة التراث الروحي

العادات الاجتماعية املنبثقة من قبل املجموعات البشرية كاللغة ب/ أما تعري  الثقافة ألانثروبولوجية بأنها مجموعة 

 والعادات والتقاليد، ويبحث العلم الانتربولوجيا الثقافية في ألاصول ألاولى للثقافات البشرية، والسيما الثقافات املفقودة

 (114، صفحة 1014)كحاحلية،  (405، صفحة 1001)الشماس، 

 التعريف الفقه للتراث الثقافي-الفرع الثاني: 

الفقه مصطفى كامل شحاتة بأنه التراث الثقافي لها دورا كبيرا وهام في حياة أفراد املجتمعات، وبأنه من ركارز يرى 

التاريخ، ويقول بأنه تعري  املمتلكات الثقافية هو كل أنواع املدنية والحضارة، ومن أصول أشعاع املعرفة البشرية عبر 

، الصفحات 1042-1045)سعيدي ك ،  (4894)شحاتة،  املنقوالت والعقارات التي تمثل أهمية للتراث الثقافي لشعب ما

42-41) 

بأن امليراث الثقافي لكل أمة هو ما يضم كل العادات و ألاعراف الشعبية الراسخة، والتي  Masouyé Claudeيعرف بينما 

 يتم املحافظة عليها بواسطة الزماعات املوجودة داخل الشعب أو بواسطة ألافراد العاملين بهذه التقاليد وألاعراف

(Masouyé, 1985, p. 3) كما يعرفه أيضا الفقه عبد الغني عماد بأنه مجموعة النماذج الثقافية التي يتلقاها الفرد ،

عبد الغني، ) من الزماعات املتنوعة التي هو ينتمي إليها، تكتس ي هذه التراث العادات والتقاليد والعقارد التي يرثها البشر

 (248، صفحة 1002

 تعريف القانون للتراث الثقافي-الفرع الثالث: 

املتعلق بحماية  01-89من القانون  10أعطى املشرع الززارري للتراث الثقافي مكانة بارمزة وهامة من خلل املادة لقد 

لألمة في هذا القانون جميع ممتلكات الثقافية ، والتي نصت على أنه يعد تراثا ثقافيا (4889)العدل،  تراث الثقافي

العقارية، والعقارات بالتخصيص، واملنقولة املوجودة على أرض عقارات ألاملك الوطنية وفي داخلها   إلخ، وأيضا املادة 

ناتجة عن لالثانية من نفس القانون، على أنه يعد جزاء من التراث الثقافي لألمة أيضا املمتلكات الثقافية غير املادية ا

التي ال تزال تعرب عن نفسها من ألامزمنة العابرة إلى فراد والزماعات عبر العصور ، و تفاعلت اجتماعية وإبداعات ألا 

يومنا هذا، سوف نلحظ من خلل هذه الفقرة يبرمز لنا أن املشرع الززارري توسع في مفهوم التراث الثقافي، وذلك 



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي

 

 338 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

-1045 ، )سعيدي ك إلى مفهومها، وسبب راجع لتأثر املتطور على املستوى الدوليبإضافة التراث الثقافي غير املادية  

 في حماية التراث الثقافي  (20، صفحة 1042

الثقافي  ثكما أن هناك أهم الاتفاقيات الدولية التي ساهمت في توسيع مفهوم التراث الثقافي وفي اتفاقية حماية الترا

والتي سهرت عليها اليونسكو لتعطي الحفاظ على التراث غير امللموس الذي  (21، صفحة 1002)اليونسكو،  غير املادية

، كما نجد (19، صفحة 1042-1045)سعيدي ك ،  (22، صفحة 1005)عليان،  يعتبر نوعا مهما من أنواع تراث الثقافي

أيضا الاتفاقية الدولية املتعلقة بالتدبير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 

أو  التي تقررها كل دولة العتبارات دينيةبطرق غير مشروعة، حيث عرفت املمتلكات الثقافية على أنها تلك املمتلكات 

وكذلك بالرجوع ملا جاء وفقا للقانون الدولي الزنائي، يمكن أن تشمل  (111، صفحة 1014)كحاحلية،  علمانية

، أي أبرمز (9، صفحة 1004)شهيد،  املسؤولية الزنارية الفردية الزرارم الخطيرة التي ترتكب في حق التراث الثقافي

نظام ألاسا  ي للمحكمة الزنارية الدولية التي استخدم عبارة املباني املخصصة لألغراض الدنية أو التعليمية أو 

ي يعد لحربية، والتالفنية     أو لاثار التاريخية، للداللة على ممتلكات الثقافية املشمولة بالحماية أثناء النزاعات ا

، 8)ب(/9) من النظام ألاسا  ي للمحكمة الزنارية الدولية 8)ب(/9الاعتداء عليها جريمة حرب طبقا ألحكام املادة 

4889) 

 الثاني: مكونات املوروث الثقافي في الجزائر املطلب

املتعلقة بحماية التراث الثقافي، على أنها تتكون من ممتلكات مادية  /، 01-89لقد حدد املشرع الززارري في القانون رقم 

 وأخرى معنوية 

 التراث املادية :الفرع ألاول 

 التراث املادية العديد من املمتلكات الثقافية العقارية واملنقولة يشمل 

لى املعالم العمارر الدينية، التي ترشد ع: وهي كل املباني ألاثرية، وبقايا املدن التاريخية، و املمتلكات الثقافية العقارية-أ

التاريخية راجع لحضارة معينة أو على تطور هام أو حادثة تاريخية مضمونة دعوى تصني  املعالم التاريخية املنصوص 

 18-05من املرسوم التنفيذي  9سابق الذكر، وضمن صلحياته املبنية في املادة  01-89من القانون  49عليها في املادة 

 (82، صفحة 1011)بن منصور و مرسلي،  دد صلحيات ومزير الثقافةاملح

من القانون السابق الذكر بقرار من ومزير الثقافة  18والزدير بالذكر أنه يتم تصني  هاته املواقع ألاثرية وفق املادة 

سابق الذكر  01-89من القانون رقم  19بعد مراعاة املادة عقب استشارة اللزنة الوطنية للممتلكات الثقافية، وهذا 

 (mculture) أعله 
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ه املتاح  يواملواد املنقوشة وألادوات الفخارية والحرفية وما تحتو  املنحوتاتهي كل  :ب/املمتلكات الثقافية املنقولة

، أنها كل إلاستكشفات وألابحاث ألاثرية البرية أو 01-89من القانون  50وغيرها، وهذا ما جاءت به املادة 

 (81، صفحة 1011)بن منصور و مرسلي،  املارية    واملحفوظات   ألخ

 الفرع الثاني: التراث الثقافي املعنوية

 تنتقل من جيل إلى أخر عبر التاريخ، و الذي يربطالتراث الثقافي املعنوية تكمن في املعارف و املهارات الفنية التي إن 

التي ينطوي عليها هذا النقل للمعارف تهم ألاقليات مثلما تهم الكتل  (1049)حمايدي،  القيمة الاجتماعية والاقتصادية

، وهذا راجع للوحدة (82، صفحة 1042)باخويا،  قدمةالاجتماعية الضخمة،أي تهم البلدان املتأخر مثلما تهم  الدول املت

الروحية املكتسب عبر التاريخ عن طريق التنظيمات و املمارسات الشعبية غير املقننة مرسوخ بالعادات والتقاليد 

، وهذا ما عرفه املشرع (81، صفحة 1042)باخويا،  (98-99، الصفحات 4894 )العوري، وألاعراف واملعتقدات املتوارثة

سابق الذكر، وعليه فإن الدولة عبر نموها التاريخي، تمتلك ميراثا هارل من  01-89من قانون  21الززارري في املادة 

هذا ما يجعلها تتعرض على مر العصور الاستغلل غير املشروع من جانب التراث املعنوي تؤكد هوية الذاتية للمجتمع، و 

بعض ألايادي الخارجية، والواقع العملي يثبت ضرورة حماية هذه التراث املعنوي، ومن أمثلة ما قامت به بعض الشركات 

السلع  ة و في إلاشهار عنألامريكية جراء استغلل الطقوس وألاغاني الخاصة بالقبارل إلافريقية في ألاعمال السينماري

، (495-492، الصفحات 1042)حاج صدوق،  ألهداف تجارية، دون أن تعوض الزماعات التي أبدعت هذه ألاعمال

 (94-90، الصفحات 1048)بومعزة،  ودون تسيب هذه ألاعمال املستغلة إلى أصحابها ألاصليين

 املطلب الثالث: إخضاع املشرع الجزائر التراث الثقافي تحت املصلحة العامة

لقد اخضع املشرع الززارري التراث الثقافي تحث إطار املصلحة العامة، وهذا العتبارها ثورة وطنية ينتفع بها كل ألافراد 

يعد من أهم أشغال املال العام، أي جزاء من ألاموال املحفوظة  املجتمع، وهذا بإضفاء الحماية القانونية عليه كونه

سابق  01-89من القانون  02القيمة التي ال يجومز الاعتداء عليها، وإال يعتبر مساس بمصالح املجتمع طبقا ألحكام املادة 

 الذكر 

لة واملوجودة ارية بالتخصيص واملنقو كما أنه تعتبر كل تراثا ثقافيا ملك لألمة بجميع املمتلكات الثقافية العقارية والعق

 على أرض عقارات ألاملك الوطنية، سواء كان ملك اململوكة ألشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص

، مما يتعين على املالكين 01-89من القانون  24/1الى  10، وبالتالي طبقا ألحكام املادة (112، صفحة 1014)كحاحلية، 

أو الحارزين أو الشاغلين املواقع الثقافية أو املناطق املصانة أن ال يمنعوا املصالح املختصة من مزيارة ألاماكن ومراقبة 

ه عدم قدرته املالية، فهنا تأخذ الدولة على  عاتقها ألاشغال الترميم و الصيانة التي تكون على عاتقه وإذا تقدر علي

تدعيم نفقة التنفيذ و املساعدة إلنجامز ألاشغال الضرورية، وفي حالة تقصير ها، يمكن للدولة تحل محل املالك عند 

برومز سوء نيته و تقاعسه في حمايتها، وذلك مع إجباره على دفع املصاري   عن طريق أقساط باستعمال امتيامزات 
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، 1041)دوار،  لسلطة العامة، كما يكون لها إمكانية إجراء النزع امللكية للخواص، إال أنه  يأخذ به كأخر تدابيرا

   (122-121-124الصفحات 

 الثاني: آلاليات القانونية لحماية التراث الثقافي الجزائريةاملبحث 

مجهودات املجتمع الدولي لحماية تراث الثقافي، ومصادقتها على الاتفاقيات املتعلقة به، كما أنها لقد شاركت الززارر 

بدلت مجهود لسن قوانين على املستوى الداخلين من أجل تأمين الحماية القانونية، وهذا من خلل إنشاء املؤسسات 

 وألاجهزة ألامنية املهتمة بها 

 املخول لها مهمة حماية التراث الثقافي املؤسسات الجزائرية :املطلب ألاول 

لقد وفر املشرع الززارري مختل  وسارل الحماية القانونية للتراث الثقافي، وجعل املؤسسات تعمل على تنفيذ هذه 

 لاليات التي توفر الحماية على املستوى املركزي أو على املستوي املحلي 

 لثقافيةالفرع ألاول: اللجنة الوطنية لحماية املمتلكات ا

، على أن تنشأ لدى الومزير 01-89من القانون  18لقد وضع املشرع الززارري إطار القانوني الخاص بها، من خلل املادة 

 املكل  بالثقافة لزنة وطنية لحماية املمتلكات الثقافي بما يلي:

 افةومزير املكل  بالثقإبداء أرائها في جميع املسارل املتعلقة بتطبيق هذا القانون، والتي يحيلها إليها ال 

  التداول في مقترحات حماية املمتلكات الثقافية املنقولة والعقارية، وكذلك في موضوع إنشاء قطاعات محفوظة

 للمجموعات العقارية الحضارية أو الريفية املأهولة ذات ألاهمية التاريخية أو الفنية 

ألاخيرة من نفس القانون، على أن تشكيلة اللزنة الوطنية  الفقرة 18والزدير باإلشارة أنه بالرجوع إلى أحكام املادة 

، املوافق ل 4111محرم  18مؤرخ في  401-04للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها عن طريق املرسوم التنفيذي رقم 

اللزنة الوالرية للممتلكات الثقافية ،يتضمن تشكيل اللزنة الوطنية و 401-04)املرسوم تنفيذي رقم  1004أبريل  12

 (1004وتنظيمها وعملها، 

 الفرع الثاني: اللجنة الوالئية لحماية املمتلكات الثقافية

من القانون سابق الذكر، على أن اللزنة املمتلكات الثقافية تنشأ على  90لقد أبرمز املشرع الززارري من خلل املادة 

-1045)سعيدي ك ،  دراسة، أي طلبات متعلقة بتصني  وإنشاء قطاعات محفوظة مستوى كل والية، تكون لها مهمة

، 1014)كحاحلية،  أو تسزيل ممتلكات ثقافية في قارمة الزرد إلاضافي(118، صفحة 1041)دوار،  (411، صفحة 1042

، واقتراحها على اللزنة الوطنية للممتلكات الثقافية، وتبدي رأيها وتتداول في طلبات تسزيل ممتلكات (115صفحة 

 ثقافية لها قيمة محلية هامة بالنسبة إلى الوالية في قارمة إلاضافي 
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 نزع ملكية املمتلكات الثقافيةلجنة جنة اقتناء املمتلكات الثقافية و لالفرع الثالث: 

سال  الذكر، على أنه تنشأ لدى الومزير املكل   01-89من القانون  94لقد أوردها املشرع الززارري في أحكام املادة 

بالثقافة لزنة تكل  بمهمة اقتناء املمتلكات الثقافية املخصصة إلثراء املجموعات الوطنية و لزنة لها مهمة نزع ملكية 

لثقافية، وهذا فحالة ما يكون املالك للملكية الثقافية في وضع يعتذر عليه القيام باألشغال املأمور بها، ولو املمتلكات ا

في حالة حصوله على إعانة مالية من الدولة سابق إلاشارة عليها أعله، يحق لهذا ألاخير تطبيق قواعد الانتزاع من أجل 

 ة بالنظر إلى ألاهداف التي تسير املرافق العام الذي يتم الانتزاع لفاردتهاملصلحة العامة، على أن يقع تقدير هذه املصلح

، وما يلحظ على هذه لزنة أنها تختص في مجال (14، صفحة 1041)دوار، انظر  (15، صفحة 1002-1005)سليماني، 

املادي سواء عقار أو منقوال في حين لم يضع املشرع الززارري لزنة مماثلة فيما يخص  يتعلق بالتراث  التراث الثقافي

 (92، صفحة 1048)بومعزة،  الثقافي املعنوية

 املطلب الثاني ألاجهزة ألامنية لحماية التراث الثقافي الوطنية

 الخاصة بحماية التراث الثقافي الوطني وتتمثل في ألاجهزة ألامنية

 الفرع ألاول: الدرك الوطني 

التراث الثقافي هدفا لشبكات التهريب الدولية التي تلحق أضرار بأصول الذاكرة الوطنية، مما جعل ضرورة  أصبحت

ة خلل تها الزبار إنشاء فريق مكون من خليا الدرك الوطني تتكفل بحماية ممتلكات الثقافية، وهذا ما أبرمزته مجهودا

قضية مرفوعة،  150، نتارج باهرة في هذا امليدان وهو تحقيق 1048إلى غاية نهاية سنة  1005الفترة املمتدة من سنة 

شخص متورط منهم أجانب،  550بناء على محاضر تحقيق ابتدائي للضبطية القضارية، من خللها ثم توقي  أكثر من 

، والتي مست أكثر من (191، صفحة 1011)لعريبي،  أل  ممتلك ثقافي 000 11 وأيضا املساهمة في استرجاع أكثر من

 موقع أثري  200

 الفرع الثاني: املديرية لألمن الوطني 

ابعة ت، فرقة ألامن الوطني مختصة في مكافحة املساس بممتلكات الثقافية الوطني، وهي 4882تم استحداث سنة لقد 

ملصلحة الوالرية للشرطة القضارية ألمن والية الززارر، و من مهامها التكفل بإجراء التحريات و القيام بالتحقيقات 

، (452، صفحة 1042-1045)سعيدي ك ،  امليدانية املتعلقة بمختل  أشكال املساس باملمتلكات الثقافية الوطنية

أل  ممتلك ثقافي  111 15، أمكانية استرجاع 1010و  1042ولقد عالزت وحدات ألامن الوطني في الفترة مابين سنة 

معالزة خاصة في فترة أنتشر  (ech-chaab.com) قضية 100من بين قطع أثرية وفنية وقطع نقدية قديمة، ضمن 

  48مرض كوفيد 
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 الثالث: الجماركالفرع 

 1في مهام املخولة للزمارك مجال حماية التراث الثقافي وذلك بمراقبة التجارة الخارجية، وهذا ما نصت املادة يدخل 

من القانون الزمارك على تكل  إدارة الزمارك ب    مكافحة املساس بحقوق امللكية الفكرية و الاستيراد و التصدير غير 

، ولكنن تكون لها فعلية أحسن  عن طريق إنشاء فرق (111، صفحة 1011)لعريبي، افية      املشروعين للممتلكات الثق

جهوية لحماية التراث الثقافي على مستوى كل القطاعات الزهوية إليليزي و تمرنراست، وهذا لسبب خصوصية إلاقليم 

 (111، صفحة 1011)لعريبي،  املتميز بغناه بالتراث الثقافي 

 املطلب الثالث: العقوبة املقررة جزاء اعتداء على تراث الثقافي

لحماية التراث الثقافي يستدعي سن عقوبات رادعة ملثل هذه الزرارم املاسة بمصلحة املجتمع، وهو الذي دفع املشرع 

 في الباب الثامن املعنون باملراقبة والعقوبات 01-89الززارري من خلل وضع القانون 

سنوات، دون املساس  2إلى ثلث  4ذج وبالحبس من سنة 000 400ذج و 000 40يعاقب بغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 

 بأي تعويض عن ألاضرار كل من يرتكب املخالفات لاتية:

 من الومزير املكل  بالثقافة (121، صفحة 1049)عبد الغني غ ،  جريمة إلاجراء ألابحاث ألاثرية دون ترخيص 

 جريمة عدم التصريح باملكتشفات الفجارية 

 جريمة عدم التصريح باألشياء املكتشفة أثناء ألابحاث ألاثرية املرخص بها، وعدم تسليمها للدولة 

  يطلب اقفل عن ذلك بإعادة ألاماكن إلى حالتها ألاولى على نفقة مرتكب يمكن الومزير املكل  بالثقافة أن

 (112، صفحة 1014)كحاحلية،  املخالفة وحده

  01-89من القانون  81تضاع  العقوبة في حالة العودة طبقا ألحكام املادة 

 ذج، أو بإحدى 000 100ذج إلى 000 400وبغرامة مالية من سنوات،  5أل خمس  1يعاقب بالحبس من سنتين

 العقوبتين فقط، دون املساس بأي تعويضات عن ألاضرار ومصادرات عن املخالفات لاتية

  حالة بيع أو إخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب، مكتشفة بالصدفة أو أثناء القيام بأبحاث أثرية

 مرخص بها

 84، الصفحات 1014)قرنان و الفي،  شياء متأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحرحالة بيع أو إخفاء أ-

81) 

 حالة بيع أو إخفاء ممتلكات ثقافية املتأتية من تقطيعها أو تجزرتها 

  بالتخصيص أو تجزرته حالة بيع أو إخفاء عناصر معمارية متأتية من تقطيع ممتلك ثقافي عقاري أو عقاري

 (112، صفحة 1014)كحاحلية،  01-89من القانون  85طبقا ألحكام املادة 

 حالة القيام بعمليات تخريب وتدمير املمتلكات الثقافية العقارية (Emil, 1979, p. 22) 
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 خاتمة:

املشرع الززارري إطار القانوني لحماية التراث الثقافي وخاصة محاولة وق  نزي  تهريب املمتلكات الثقافية وضع لقد 

نحو الدول ألاجنبية، وذلك باستحداث املؤسسات وألاجهزة ألامنية عبر النصوص التشريعية كلفتها بالتسيير والتأمين 

 والحماية 

 :توصيات

  عبر  الاقتصادتعد التراث الثقافية مروج السياحة الوطنية لذلك من الضروري الاستثمار فيها من أجل أحياء

 شهر السياحة الوطنية 

  تبسيط إلاجراءات إلادارية الناجمة لتسزيل املواقع أو املعالم ألاثرية وإعطاء رخص البحث في املواقع ألاثرية 

 شعب الززارري على أهمية املحافظة على مقامة التراث الثقافي للتجنب قيام الدولة الززاررية بالتوعية ال

 التلوث البيئي املاس باملمتلكات الثقافية 

 قائمة املراجع:

 املراجع باللغة العربية:

 .منشورات اتحاد الكتاب العرب :دمشق .مدخل إلى علم الانثروبولوجيا .(2004) .ع ,لشماسا (4

 .دار الحديث :قاهرة .القاموس املحيط .(2008) .ا .م ,الفيرمز ابادي (1

اللزنة الوالرية للممتلكات الثقافية وتنظيمها ،يتضمن تشكيل اللزنة الوطنية و 104-01املرسوم تنفيذي رقم  (2

 .(25)جريدة الرسمية  .(29 4 ,2001) .وعملها

 Consulté le 08 11, 2022, sur .32سزلت املؤتمر العام الدورة  .(17 10 ,2003) .اليونسكو (1

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133171_ara 

(  حماية البيئة و التراث الثقافي في القانون الدولي  املركز القومي للصدارات 1042بشير هشام، و الفاوي علء  ) (5

 القانونية 

مجلة الفكر املتوسطي  .ارري الحماية القانونية للتراث الثقافي الزز  .(15 2 ,2022) .ع ,مرسلي & ,.ا .م ,ن منصور  (2

, 10 (3). 

(  الحفاظ على التراث الثقافي نحو مدرسة عربية للحفاظ على التراث الثقافي و إدارته  1005، 41جمال عليان  ) (1

 ( 211اب )$ألااملجلس الوطني للثقافة والفنون و-املعرفةسلسلة عالم 

(  الحماية القانونية للتراث الثقافي في التشريع الززارري دراسة تأهيلية للقانون 1014، 41حكيم كحاحلية  ) (9

 ( 1) 2البحوث إلانسانية ، مجلة الرسالة للدراسات و   01-89رقم 
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ليمني  ا (  التراث الشعبي وعلقته بالتنمية في البلد العربية دراسة تطبيقية عن املجتمع4894حمودة العوري  ) (8

 صنعاء: عالم الكتاب للنشر 

 ( 1) 5، ززارري  مجلة العلوم القانونية والسياسية(  الحماية القانونية للتراث الثقافي ال1042دريس باخويا  ) (40

 .(17) 9 ,مجلة معارف   .الحماية إلادارية للتراث الثقافي في التشريع الززارري  .(2014) .ج ,دوار (44

 ، الززارر.2جامعة سطي ، املاجستير  .-لحماية القانونية للتراث الثقافي الززاررا  .(2016-2015) .ك ,سعيدي (41

مجلس حقوق إلانسان دورة   :جني   .تقرير الخبيرة املستقلة في ميدان الحقوق الثقافية  .(2001) .ف ,شهيد (42

 .السابعة عشرة

الثقافي غير املادي  مجلة جيل حقوق (  إستراتيجية ألامم املتحدة لحماية التراث 1049، 40عائشة حمايدي  ) (41

 ( 21إلانسان )

 .القانون املصري دراسة في القانون املقارن ية لألثار في القانون الززارري و الحماية الزنار  .(2018) .غ ,عبد الغني (45

 .(02) 07 ,إلاقتصادية لة إلاجتهاد للداسات القانونية ومج

إلاشكاليات   من الحداثة إلى العوملة  لبنان: مركز املفاهيم و-سوسيولوجيا الثقافية ( 1002عماد عبد الغني  ) (42

 دراسات الوحدة العربية 

 ،في التشريع الززارري  مجلة معابر(  الحماية الزنارية للتراث الثقافي 1014، 41 2عمر الفي  )أان، و فاروق قرن (41

2 (4 ) 

ل قانون امللكية الفكرية  مجلة ظي للتراث الثقافي غير املادي في (  الوضع القانون1042ليندة حاج صدوق  ) (49

 ( 2الفقه والقانون )

الدرك الوطني -تأمين املعالم ألاثريةالوطنية السيادية في حماية و  (  دور املؤسسات1011جاهد لعريبي  ) (48

 ( 1) 5ألاثرية في شمال إفريقيا ، مجلة العبر للدراسات التاريخية وأنموذجا  

اث   مجلة أفاق اللبح(  الحماية القانونية للتراث الثقافي اللمادي في القانون الززارري 1048، 5بومعزة  )مروة  (10

 ( 2القانونية )السياسية و 

(  الاحتلل الحربي وقواعد القانون الدولي املعاصرة  الززارر: الشركة الوطنية 4894مصطفي كامل شحاتة  ) (14

 للنشر 

تعزيز التنمية املستدامة للتراث نظام القانوني الدولي في حماية و (  ال1049، 44ي  )منال بوكورو، و بسمة بلزدو  (11

، من مركز جيل البحث العلمي: 1011، 09 44الثقافي العالمي  )مجلة جيل حقوق الانسان( تاريخ الاسترداد 

https://jilrc.com/archives/9920 

 ألاثرية  املاجستير   تونس (  النظام القانوني مناطق 1002-1005هاجر سليماني  ) (12
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يتعلق بحماية التراث 4889يونيو  45موافق  4148صفر  10مؤرخ في  01-89(  قانون رقم 4889ومزارة العدل  ) (11

 ( 11الثقافي  الزريدة الرسمية )
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 دور الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة في حماية التراث الثقافي 

The role of the National Agency for Preserved Sectors in protecting cultural heritage 
 بلعباس/ الجزائر/ جامعة سيدي رحمة تربشد. 

Dr. Rahma Terbeche / University of Sidi Bel Abbes/Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى إبرامز دور الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة في حماية التراث الثقافي والسهر على تنفيذ املخطط الدارم لحفظ 

بموجب مراسيم تنفيذية آخرها املرسوم  قطاع محفوظ على املستوى الوطني 11واستصلح القطاعات املحفوظة وذلك بعد استحداث 

حماية وتثمين القيمة التاريخية والعمرانية واملعمارية للمعالم    حيث تسعى الوكالة إلى1014املؤرخ في أول فبراير  52-14التنفيذي رقم 

 لعمرانية للززارر تعكس الهوية الثقافية وا التاريخية والبنايات القديمة باعتبارها

وفي إطار مباشرة الوكالة الوطنية ملهامها في القطاعات املحفوظة املستحدثة تم مؤخرا إنشاء ملحقات تابعة لها بموجب القرار الومزاري  

ق بأشغال غير بالرغم من الدور الفعال للوكالة ال مزلنا نشهد تجاومزات تتعل   وتوصلت الدراسة إلى أنه1011فبراير  08املؤرخ في املشترك 

 مرخصة وغير مطابقة على مستوى البنايات القديمة 

الثقافي، الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة، ملحقات، املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات  التراثاملفتاحية: الكلمات 

 املحفوظة، املعالم التاريخية 

Abstract: 

The study aims to highlight the role of the National Agency for Preserved  Sectors in protecting cultural heritage , and to ensure 

the implementation of the permanent plan for the preservation and reclamation of the preserved  sectors, this is after the 

introduction of 27 sectors preserved at the national level  by Executive Decrees ,most recently  Executive Decree No  . 21- 56  

of 1 February 2021.  Where the Agency  seeks  to protect and value historical, Urban and Architectural  value  of historical 

monuments and ancient buildings  as a reflection of Algeria’s cultural and Urban identity. 

Within the framework of the National Agency’s discharge of its functions  in reserved  sectors , Annexes  was recently  

established  by ministerial decision of  09 February 2022.   The study found  that  although  effective role of  Agency we are 

still witnessing excesses relating  to  illegal and non-conforming  works  at the level of old  buildings.  

Keywords:  cultural heritage,   National Agency for Preserved  Sectors , Annexes,  Permanent Plan for the preservation and 

reclamation of the Preserved  Sectors, historical monuments. 

 مقدمة: 

، العدد 4889يتعلق بحماية التراث الثقافي )الزريدة الرسمية لسنة  4889يونيو  45ممض ي في  01-89صدر القانون رقم 

املحفوظة كآلية لحماية املمتلكات الثقافية الذي دعّم حماية التراث املعماري من خلل إستحداث نظام القطاعات ( 11

منه  وبهذا تعتبر القطاعات املحفوظة جزء ال يتجزأ من التراث الثقافي، حيث تعتبر البطاقة  9العقارية بموجب املادة 

 التعريفية للززارر وما مّر بها من حضارات وأجيال تركوا بصماتهم عبر ربوع الوطن 

املتعلق بحماية التراث الثقافي  01-89من القانون رقم - 14ة حسب ما جاء في املادة ويمكن تعري  القطاعات املحفوظ 

على أنها املجموعات العقارية الحضرية أو الريفية مثل القصبات واملدن والقصور والقرى واملجموعات السكنية فيها 
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ر أو فنية أو تقليدية من شأنها أن تبر والتي تكتس ي بتجانسها ووحدتها املعمارية والزمالية أهمية تاريخية أو معمارية

 حمايتها وإصلحها وإعادة تأهيلها وتثمينها 

وبهذا التعري  تحتضن القطاعات املحفوظة ألانسزة العمرانية العتيقة سواء كانت حضرية أو ريفية التي ظهرت في 

ة في تلك الحقب، سواء في حقب تاريخية مزمنية متفاوتة، وهي خاضعة من حيث هيكلتها وتخطيكها إلى ظروف الحيا

الهيكل العام لهذه ألانسزة أو طبيعة تصميم املسكن ومواد البناء وفي الغالب ال تتماش ى مع نمط الحياة الحديثة، وقد 

أنجزت وفق تقاليد معمارية محلية انتقلت من جيل آلخر، بما يميزها عن املدن الحديثة  )خوادجية سميحة حنان، 

 (191، ص 1011

طاعات املحفوظة وتعّين حدودها بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الومزراء املكلفين بالثقافة والداخلية وتنشأ الق

والزماعات املحلية والبيئة والتعمير والهندسة املعمارية، ويمكن أن تقترحها الزماعات املحلية أو الحركة الزمعوية على 

لزنة الوطنية للممتلكات الثقافية، كما تزّود القطاعات املحفوظة الومزير املكل  بالثقافة وذلك عقب استشارة ال

 01 -89من القانون رقم  12- 11بمخطط دارم للحماية وإلاستصلح يحل محل مخطط شغل ألاراع ي حسب املمواد 

 املتعلق بحماية التراث الثقافي   

ملحفوظة تّم استحداث الوكالة الوطنية وحرصا من املسؤولين في الدولة على حماية التراث الثقافي والقطاعات ا 

وهي ضمان تنفيذ  01-89للقطاعات املحفوظة، حيث تتمثل املهمة الرريسية للوكالة في تطبيق أحكام القانون رقم 

 املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة وتقييمها 

 مما سبق نطرح إلاشكالية التالية: 

 للقطاعات املحفوظة في حماية التراث الثقافي؟ما مدى مساهمة الوكالة الوطنية 

 لإلجابة على هذه إلاشكالية تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين:

 : إلاطار القانوني للوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة املبحث ألاول  

 : مساهمة الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوطة في حماية التراث الثقافي املبحث الثاني

 املبحث ألاول: إلاطار القانوني للوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة 

ية تسييرها ثم إلى كيف املطلب ألاول سيتم التطرق في هذا املبحث إلى تنظيم الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة في 

  املطلب الثانيفي 

 املطلب ألاول: تنظيم الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة

يناير  5املؤرخ في  01-44ة الوطنية للقطاعات املحفوظة حسب املادة ألاولى من املرسوم التنفيذي رقم تعتبر الوكال

، 1044يرها )الزريدة الرسمية لسنة املتضمن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات املحفوظة وتحديد تنظيمها وس 10044

وإلاستقلل املالي وهي موضوعة تحت وصاية  تتمتع بالشخصية املعنوية ( مؤسسة عمومية ذات طابع إداري 04العدد 

إال  1044  وبالرغم من إنشاء الوكالة سنة  01-44من املرسوم التنفيذي رقم  2الومزير املكل  بالثقافة  حسب املادة 

-wpress.m)حسب املوقع إلالكتروني لومزارة الثقافة والفنون: 1042أنها بدأت في ممارسة مهامها فعليا ابتداء من ماي 

culture.gov.dz   44:00على الساعة  41/09/1011، تم الاطلع عليه  بتاريخ   ) 
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من نفس املرسوم يحدد مقر الوكالة بمدينة الززارر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني   1حسب املادة 

 بموجب مرسوم تنفيذي  يتخذ بناء على إقتراح من الومزير  املكل  بالثقافة   

كما يمكن إنشاء ملحقات للوكالة في أي مكان من التراب الوطني عند الحاجة بقرار مشترك بين الومزير املكل  بالثقافة  

املتضمن إنشاء ملحقات  1011فبراير  8والومزير املكل  باملالية، وطبقا لهذه املادة صدر القرار الومزاري املشترك املؤرخ في 

(، حيث نصت املادة ألاولى منه على أنه 19، العدد 1011ة )الزريدة الرسمية لسنة للوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظ

تنشأ في كل من واليات قسنطينة وميلة وبومرداس والشل  ملحقة للوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة الكارن مقرها 

 بوالية الززارر  

 املطلب الثاني: تسيير الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة 

 يسير الوكالة مدير ويديرها مجلس توجيه وتزود بلزنة تقنية: 01-44من املرسوم التنفيذي رقم  2املادة حسب 

 أوال: املدير  

يعين مدير الوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الومزير املكل   01-44من املرسوم التنفيذي رقم  41حسب املادة 

بالثقافة، وتنهى مهامه حسب ألاشكال نفسها، ويكل  في إطار احترام التشريع والتنظيم املعمول بهما، على الخصوص 

 بما يأتي: 

 سنوات؛يعّد برامج ألانشطة السنوية واملتعددة ال 

 يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة املدنية؛ 

 مية على جميع مستخدمي الوكالة؛
ّ
 يمارس السلطة السل

  يوظ  املستخدمين املوضوعين تحت سلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء املستخدمين الذين يتم تعيينهم

 بطريقة أخرى؛

 لتقديرية والحسابات املالية،يعد مشروع امليزانية ا 

 يعد الكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات؛ 

 يبرم جميع إلاتفاقيات وإلاتفاقات والعقود والصفقات؛ 

 يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للوكالة؛ 

 يضمن تنفيذ مداوالت مجلس التوجيه؛ 

 ؛وحصارلها وحساباتهانشطة الوكالة يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن أ 

  01-44املرسوم التنفيذي رقم  45ويمكن أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه في حدود صلحياته  املادة  

حدد التنظيم الداخلي للوكالة وملحقاتها بقرار مشترك بين الومزير املكل  بالثقافة والومزير املكل  باملالية والسلطة 

  وتطبيقا ألحكام هذه املادة صدر القرار الومزاري 01-44املرسوم التنفيذي رقم من  1املكلفة بالوظيفة العمومية املادة 

املحدد للتنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة وملحقاتها )الزريدة  1042أبريل  19املشترك املؤرخ في 

 (  11، العدد 1041الرسمية لسنة 
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من القرار  1ت املحفوظة وملحقاتها تحت سلطة املدير حسب املادة ويضم التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للقطاعا

 الومزاري، ما يأتي:

 قسم برمجة تنفيذ عمليات املخططات الدارمة لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة وتثمينها؛ 

  قسم متابعة ومراقبة تنفيذ عمليات املخططات الدارمة لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة واملنامزعات 

 إلاتصال والعلقات العمومية وألارشي ؛ قسم 

 قسم إلادارة والوسارل؛ 

  امللحقات 

 2يتولى قسم برمجة تنفيذ عمليات املخططات الدارمة لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة وتثمينها حسب املادة 

 من القرار الومزاري، املهام لاتية:

 ليها في املخططات الدارمة لحفظ واستصلح  برمجة تنفيذ عمليات الحفظ والترميم والتثمين املنصوص ع

 القطاعات املحفوظة ؛

 القيام بجرد للمتلكات الثقافية املتواجدة داخل القطاع املحفوظ قصد إعداد بنك معطيات؛ 

  القيام بجميع الدراسات وألابحاث التي تهدف إلى تطوير وتحسين تقنيات حفظ وترميم و /أو صيانة املمتلكات

 دة داخل القطاعات املحفوظة؛الثقافية املتواج

  السهر على املحافظة على الطابع التراثي للممتلكات الثقافية املتواجدة داخل القطاعات املحفوظة 

 ( مصالح:2ويضم هذا القسم ثلث )

 مصلحة برمجة تنفيذ عمليات املخططات   الدارمة لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة،  4

 طاعات املحفوظة؛مصلحة تثمين الطابع التراثي للق  1

 مصلحة جرد املمتلكات الثقافية املتواجدة في القطاعات املحفوظة وبنك املعطيات   2

يتولى قسم متابعة ومراقبة تنفيذ عمليات املخططات الدارمة لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة واملنامزعات حسب 

 من القرارا الومزاري، املهام لاتية:  1املادة 

 طاعات املحفوظة وإعادةدراسات وألاشغال املتصلة بترميم املمتلكات الواقعة في القالسهر على تطابق ال  

 وحفظها وتثمينها مع املعايير املعمول بها في هذا املجال ؛تأهيلها 

 ةدراسة ملفات إلاعانة لفاردة املالكين الخواص ملمتلكات عقارية واقعة داخل القطاعات املحفوظة واملوجه 

 ؛ألاماكن وترميمهاإلعادة تأهيل 

  دراسة ملفات التعويض املرتبطة بعمليات: نزع امللكية ملمتلكات ثقافية عقارية متواجدة داخل القطاعات

 املحفوظة و/أو اقتنائها بالتراع ي و/أو ممارسة حق الشفعة للدولة فيها؛

 زان املحلية املكلفة
ّ
رل بوضع وتسيير وسا مساعدة الهيئات غير املمركزة ومشاركتها في مختل  أشغال الل

 التخطيط الحضري وتهيئة إلاقليم؛
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  إعداد بطاقات تقييم وتشخيص ملدى تقدم إنجامز عمليات الحفظ والترميم والتثمين املنصوص عليها في

 املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة؛

 دراسة قضايا املنامزعات وإيجاد الحلول امللرمة؛ 

  حة على مستوى العدالة متابعة املنامزعات املطرو 

 ( مصالح:2يضم هذا القسم ثلث )

 مصلحة املتابعة واملراقبة ومطابقة الدراسات التقنية؛ -4

 مصلحة الدراسات القانونية؛ -1

 مصلحة املنامزعات  -2

 من القرار الومزاري، املهام لاتية: 5ويتولى قسم إلاتصال والعلقات العمومية وألارشي  حسب املادة 

  علم وإلاستشارة التي من شأنها ترقية القطاعات املحفوظة؛ضمان جميع مهام إلا 

 توطيد العلقات مع الصحافة وتشكيل ملفات الصح  املتعلقة بكل أنشطة الوكالة؛ 

  توعية السكان وإعلمهم بكل مسألة مرتبطة بحفظ القطاع املحفوظ وحماية وحفظ املعالم التاريخية

 البنايات القديمة؛ املصنفة الواقعة فيه وكذا تقنيات صيانة

 تنظيم مختل  التظاهرات الثقافية والعلمية الوطنية منها أو الدولية املرتبطة بهدفها واملشاركة فيها؛ 

 إنتاج املعلومات املتصلة بهدفها على جميع الدعارم ونشرها وضمان تعميمها؛ 

  تكوين رصيد وثارقي متخصص وتسييره 

 ( مصالح: 2يضم هذا القسم ثلث )

  مصلحة إلاتصال 

 مصلحة العلقات العمومية؛ 

   مصلحة ألارشي 

 من القرار الومزاري، املهام لاتية: 2يتولى قسم إلادارة والوسارل حسب املادة 

 إعداد مخطط سنوي لتسيير املوارد البشرية للوكالة؛ 

 تسيير املسار املنهي ملستخدمي الوكالة؛ 

 وين وتنفيذه؛إعداد املخطط السنوي واملتعدد السنوات للتك 

 إعداد ميزانية الوكالة وتنفيذها؛ 

 مسك محاسبة الوكالة؛ 

 ضمان تسيير ألاملك املنقولة والعقارية للوكالة وصيانتها؛ 

  السهر على ألامن الداخلي للبناية 

 ( مصالح:2يضم هذا القسم ثلث )

 مصلحة املستخدمين والتكوين؛  4
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 مصلحة املالية واملحاسبة؛  1

 وألامن  مصلحة الوسارل العامة  2

من املرسوم  1من القرار الومزاري تسير امللحقة املنشأة بموجب الشروط املنصوص عليها في املادة  1وحسب املادة 

 ( مصالح كاآلتي:1من طرف رريس امللحقة وتنظم في أربع ) 1044يناير  5املؤرخ في  01-44التنفيذي رقم 

 تصلح القطاعات املحفوظة مصلحة برمجة تنفيذ عمليات املخططات الدارمة لحفظ واس  4

 مصلحة متابعة مراقبة تنفيذ عمليات املخططات الدارمة لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة واملنامزعات   1

 مصلحة إلاتصال والعلقات العمومية وألارشي    2

 مصلحة املستخدمين والوسارل العامة   1

 ثانيا: مجلس التوجيه 

 من :  01 -44سوم التنفيذي رقم من املر  8يتكون مجلس التوجيه حسب املادة 

  ممثل الومزير املكل  بالثقافة، رريسا؛ 

 ممثل الومزير املكل  بالداخلية والزماعات املحلية؛ 

 ممثل الومزير املكل  باملالية؛ 

 ممثل الومزير املكل  بالسكن والعمران؛ 

 ممثل الومزير املكل  بالتهيئة العمرانية والبيئة؛ 

 ممثل الومزير املكل  بالسياحة؛ 

 ممثل الومزير املكل  بالطاقة واملناجم؛ 

 ممثل الومزير املكل  باملوارد املارية؛ 

 ممثل الومزير املكل  بالنقل؛ 

 ممثل الومزير املكل  باملجاهدين؛ 

 ممثل الومزير املكل  بالشؤون الدينية وألاوقاف؛ 

 مدير الثقافة للوالية املعنية بجدول ألاعمال؛ 

 وجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته؛يحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الت 

  يمكن مجلس التوجيه إلاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله 

  من نفس املرسوم يعين أعضاء مجلس التوجيه ملدة ثلث سنوات قابلة للتجديد بقرار من  40حسب املادة

تي ينتمون إليها، وفي حالة انقطاع عضوية أحد ألاعضاء، الومزير املكل  بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطة ال

 يستخل  بعضو جديد حسب ألاشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية 

ويجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على ألاقل بناء على استدعاء من رريسه، ويمكنه أن يجتمع في 

أعضاره، وتوجه الاستدعاءات  1/2لثقافة أو من مدير الوكالة أو من ثلثي دورة غير عادية بطلب من الومزير املكل  با
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( يوما على ألاقل من تاريخ إلاجتماع، ويمكن تقليص هذا ألاجل، بالنسبة 45مرفقة بجدول ألاعمال قبل خمسة عشر )

 (01-44من املرسوم التنفيذي رقم  44( أيام  )املادة 9للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية )

 بحضور ثلثي 
ّ
أعضاره على ألاقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان  1/2وال تصح مداوالت مجلس التوجيه إال

( أيام املوالية، وفي هذه الحالة، تصح مداوالت مجلس التوجيه، مهما يكن عدد ألاعضاء الحاضرين  9خلل الثمانية )

ألاصوات وفي حالة تساوي عدد ألاصوات، يكون صوت الرريس مرجحا  وتحرر تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية 

مداوالت مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رريس مجلس التوجيه وتدون في سزل خاص مرقم ومؤشر عليه ثم ترسل 

من املرسوم التنفيذي  42 ،41( أيام التي تلي إلاجتماع  )املواد 9إلى الومزير املكل  بالثقافة للموافقة عليها خلل الثمانية )

 ( 01-44رقم 

يتداول مجلس التوجيه في جميع املسارل املرتبطة بنشاط الوكالة، ال  01-44من املرسوم التنفيذي رقم  9حسب املادة 

 سيما فيما يأتي: 

 ،تنفيذ املخططات الدارمة لحفظ القطاعات املحفوظة وتثمينها 

 التنظيم والنظام الداخليين للوكالة؛ 

  امللحقات؛إنشاء 

 برامج ألانشطة السنوية واملتعددة السنوات وكذا حصارل أنشطة السنة املالية املنصرمة؛ 

 مشروع ميزانية الوكالة؛ 

 الشروط العامة إلبرام إلاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم الوكالة؛ 

 الكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات؛ 

  الحسابات السنوية؛ 

  الهبات والوصايا؛ جميع املسارل املرتبطة بنشاط الوكالة قبول 

 ثالثا: اللجنة التقنية  

اء ن، ب  بالثقافة أعضاء اللزنة التقنيةيعين الومزير املكلفإنه  01-44من املرسوم التنفيذي رقم  49بالرجوع إلى املادة 

 تضم:على اقتراح من مدير الوكالة و 

 ( مهندسين معماريين مؤهلين2ثلثة ) ،بما في ذلك الرريس 

 ،عالم آثار 

 ،مؤرخ 

 وتنهى مهامهم حسب ألاشكال نفسها 

 على الخصوص بما يأتي: 01-44من املرسوم التنفيذي رقم  42وتكل  اللزنة التقنية حسب املادة 

 ،متابعة دراسات وأشغال إلانجامز التي تجرى في حدود القطاعات املحفوظة 

 عات املحفوظة وترميمها وتثمينها دراسة املسارل املرتبطة بتهيئة القطا 

  01-44من املرسوم التنفيذي رقم  41كما تعّد تقريرا فصليا حول وضعية تقدم ألاشغال وفقا للمادة 
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 املبحث الثاني: مساهمة الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة في حماية التراث الثقافي 

املتعلق بحماية  4889يونيو  45املؤرخ في  01-89تتمثل املهمة الرريسية للوكالة في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 

 التراث الثقافي في ضمان تنفيذ املخطط الدارم لحفظ القطاعات املحفوظة وتقييمها: 

 املخطط الدائم لحفظ واستصالح القطاعات املحفوظة املطلب ألاول: 

واملتعلق بحماية التراث الثقافي صدر املرسوم  4889يونيو  45املؤرخ في  01-89من القانون رقم  15يق املادة في إطار تطب

املتضمن كيفيات إعداد املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات   1002أكتوبر  5املؤرخ في   211-02التنفيذي رقم 

، حيث يحّدد  هذا املخطط بالنسبة للمجموعات العقارية ( 20،العدد   1002املحفوظة  ) الزريدة الرسمية  لسنة 

الحضرية  أو  الريفية املنشأة في شكل قطاعات محفوظة، القواعد العامة وارتفاقات استخدام ألارض التي يجب أن 

لشروط اتتضمن إلاشارة إلى العقارات التي ال تكون محل هدم أو تعديل أو التي فرض عليها الهدم أو التعديل، كما يحّدد 

ة إجراءات خاص املعمارية التي يتم على أساسها املحافظة على العقارات وإلاطار الحضري، كما ينص هذا املخطط على

ال سيما املتعلقة باملمتلكات الثقافية العقارية املسزلة في قارمة الزرد إلاضافي، أو في انتظار التصني  أو  ،للحماية

 ( 211-02من املرسوم التنفيذي رقم  1حفوظ  )املادة املصنفة  واملوجودة داخل القطاع امل

  أوال: دراسة وإعداد املخطط الدائم لحفظ القطاعات املحفوظة واستصالحها

، يقّرر إعداد املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات 211-02من املرسوم التنفيذي رقم  42إلى  2حسب املواد من 

لوالية املعنية بناء على طلب من الوالي بعد إخطاره من الومزير املكل  بالثقافة، املحفوظة بمداولة من املجلس الشعبي ل

يعلم الوالي رريس املجلس الشعبي البلدي املعني أو رؤساء املجالس الشعبية البلدية املعنيين الذي يقومون بنشر املداولة 

 ولة إلى الومزير املكل  بالثقافة فور املصادقةمدة شهر بمقر البلدية أو البلديات املعنية، يرسل الوالي نسخة من املدا

 عليها من طرف املجلس الشعبي الوالئي 

يسند مدير الثقافة للوالية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع رريس املجلس الشعبي البلدي أو رؤساء املجالس الشعبية 

إلى مكتب دراسات أو مهندس معماري عملية إعداد املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة،  البلدية،

 مؤهل قانونا طبقا للتنظيم الخاص باألعمال الفنية املتعلقة باملمتلكات الثقافية العقارية املحمية 

ويقوم مدير الثقافة بإطلع مختل  رؤساء غرف التجارة والحرف والصناعة التقليدية والفلحة ورؤساء املنظمات  

نص في قانونها ألاسا  ي على السعي إلى حماية املمتلكات الثقافية وترقيتها على املداولة  املهنية وكذا الزمعيات التي ت

يوما ابتداء من  45املتعلقة  بإعداد املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة   ويمنح املرسل إليهم مهلة 

عداد مشروع املخطط  بعد هذه املهلة، يحّدد تاريخ استلم الرسالة إلبداء رغبتهم في املشاركة بصفة استشارية في إ

الوالي بقرار بناء على تقرير من مدير الثقافة، قارمة ألاشخاص املعنويين الذين طلبوا استشارتهم بشأن إعداد مشروع 

يتين ماملخطط  ويعلق القرار في مقر البلدية أو البلديات املعنية ويبلغ لألشخاص املعنويين املذكورين أعله ويصدر في يو 

 وطنتين على ألاقل 

 ويستشار وجوبا:

 بعنوان إلادارات العمومية، املصالح غير املمركزة التابعة للدولة املكلفة بما يأتي: (أ
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 التعمير والهندسة املعمارية والسكن،  4

 السياحة،  1

 الصناعة التقليدية،  2

 التهيئة العمرانية والبيئة،  1

 ألاملك العمومية،  5

 الشؤون الدينية وألاوقاف،  2

 النقل،  1

 ألاشغال العمومية،  9

 التجارة،  8

 الفلحة،  40

 الّري   44

 بعنوان الهيئات واملصالح العمومية املصالح املكلفة بما يأتي:  (ب

 تومزيع الطاقة،  4

 تومزيع املياه والتطهير،  1

 النقل،  2

 حماية املمتلكات الثقافية وتثمينها   1

، نيينملجالس الشعبية البلدية املعاو رؤساء ر الثقافة للوالية، بالتعاون مع رريس املجلس الشعبي البلدي أوينظم مدي

عات املحفوظة مع مختل  الهيئات املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطافي مختل  مراحل إعداد  جلسات للتشاور 

  رات واملصالح العمومية والزمعياتإلاداو

وتتم املصادقة على مشروع املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة بمداولة املجلس الشعبي الوالئي 

املعني  ويبلغ الوالي مشروع املخطط املصادق عليه إلى مختل  إلادارات واملصالح العمومية املذكورة أعله، التي تمهل 

 وافقا مانقضاء هذه املهلة يعتبر رأيها  ملحظاتها، وإذا لم تجب بعدها و من تاريخ تبليغها إلبداء رأييوما ابتداء  20أجل 

 يتضمن ما يأتي:ملخطط بقرار من الوالي، ويجب أن ويتم إلاعلن عن مشروع ا

 ،مكان الاطلع على مشروع املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة 

 ،تعيين املحافظ املحّقق أو املحافظين املحّققين 

  يوما، 20تاريخ انطلق مدة الاسقصاء العمومي وتاريخ انتهاره والذي يدوم 

  كيفيات إجراء إلاستقصاء العمومي 

يرسل الوالي نسخة من القرار إلى الومزراء املكلفين بالثقافة والزماعات املحلية والبيئة والهندسة املعمارية 

 ات املعنية والتعمير كما يعلق بمقر الوالية ومقر البلدية أو البلدي
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وتدون امللحظات الناجمة عن الاستقصاء العمومي في سزل خاص مرقم وموقع عليه من طرف الوالي، كما يمكن 

إلادالء بها شفهيا أو كتابيا للمحافظ املحّقق  ويقفل سزل الاستقصاء عند انقضاء املهلة القانونية ويوقعه املحافظ  

ما املوالية بإعداد محضر قفل إلاستقصاء ويرسله إلى الوالي املعني مصحوبا ( يو 45املحّقق ثم يقوم خلل الخمسة عشر )

باملل  الكامل لإلستقصاء مع استنتاجاته  كما يبدي الوالي رأيه وملحظاته في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ 

 استلم املل  وبعد انقضاء هذه املهلة يعتبر رأي الوالي موافقا 

الدارم لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة مصحوبا بسزل الاستقصاء ومحضر قفله  يخضع مشروع املخطط 

واستنتاجات املحافظ املحّقق  وكذا رأي الوالي ملصادقة املجلس الشعبي الوالئي  املعني   ويرسل الوالي املل  إلى الومزير 

 املكل  بالثقافة 

 حوظةثانيا: محتوى املخطط الدائم لحفظ واستصالح القطاعات امل

  211-02من املرسوم التنفيذي رقم  41يتكون املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة حسب املادة 

 من: 

التقرير التقديمي يبرمز الوضعية الحالية للقيم املعمارية والحضرية وإلاجتماعية التي حّدد من أجلها القطاع   4

حه  كما يبرمز باإلضافة إلى إلاشارة للمخطط التوجيهي املحفوظ ويبين التدابير املتخذة لحمايته واستصل 

 للتهيئة والتعمير إذا وجد، الزوانب امللخصة لاتية: 

 ،وضعية حفظ املبنى 

 ،وضعية وخط مرور شبكات الطرق والتزويد باملياه الصالحة للشرب والري وتصري  مياه ألامطار واملياه القذرة 

  إلاقتضاء،تصري  النفايات الثقيلة وإمزالتها، عند 

  الطبيعة القانونية للممتلكات العقارية ولافاق الديمغرافية وإلاجتماعية وإلاقتصادية وكذا برامج التجهيزات

 العمومية املتوقعة 

تحّدد الرحة التنظيم القواعد العامة الستخدام ألارض وإلارتفاقات وكذا العمليات املقررة في إطار الاستصلح   -4

 من هذا املرسوم   1كما هو موضح في املادة 

تشمل امللحق الوثارق البيانية التي تبين الشروط املنصوص عليها في الرحة التنظيم و تبرمز املناطق املتجانسة  -1

   وتضم كذلك الوثارق املكتوبة في القارمة غير املحصورة لاتية: 

 ،4/ 000 5إلى  4/ 000 1مخطط بيان املوقع بمقياس  -4

 ،000/4 4إلى  500/4مخطط طبوغرافي بمقياس  -1

 مخطط العوارق الزيو تقنية، -2

 ،000/4 1إلى  500/4فاقات: بمقياس مخطط إلارت -1

  000/4 4إلى  500/4بمقياس وضعية الحفظ تبين درجة وطبيعة وأسباب تل  املباني واملناطق غير املبنية  -5

اس قة والهات  بمقيالطاواملياه الصالحة للشرب والرّي و  خط مرور وضعية حفظ شبكات الطرق والتطهير  -2

4 000/4  
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  000/4 4إمزالتها بمقياس و طريقة تصري  النفايات الصلبة  -1

 ،500/4ارتفاع البنايات بمقياس  -9

 ،500/4التعرف على ألانشطة التجارية والتقليدية والصناعية وتحديد موقعها بمقياس  -8

 ،000/4 4إلى  500/4تعري  وتحديد موقع التجهيزات العمومية وقدراتها الاستقبالية بمقياس  -40

 ،500/4الطبيعة القانونية للملكيات بمقياس  -44

 تحليل ديموغرافي واجتماعي واقتصادي للشاغلين لهذه امللكيات، -41

 ،000/4 4إلى  500/4حركة املرور والنقل بمقياس  -42

إلى  4 /500جودها بمقياس الباطنية املتعرف عليها أو املحتمل و وقع املمتلكات ألاثرية الظاهرة و تحديد م -41

4 000/4، 

 دراسة تاريخية تبرمز ما يأتي:  -45

  ،مختل  مراحل تطور القطاع املحفزظ وبيئته املباشرة 

 ،النظام أو ألانظمة املطبقة التي كانت تشمل تكوين املنظقة أو املناطق املشكلة للقطاع املحفوظ وتحويلها 

  طاع املعدنية للمنطقة أو املناطق التابعة للقمواد وتقنيات البناء املتداولة والتي يمكن ملحظتها في املكونات

 املحفوظ،

 ،طرق وتقنيات وخط مرور شبكات التزود باملياه الصالحة للشرب والرّي 

 ،طريقة صرف النفايات الصلبة واملياه املستعملة وإمزالتها 

  لسل الدراسة بتسطرق وتقنيات وخط مرور شبكات صرف املياه املستعملة ومياه ألامطار  ويجب أن ترفق هذه

 مزمني موجز ألهم ألاحداث التاريخية، ال سّيما تلك التي أثرت على التشكيلة الحالية للقطاع املحفوظ 

تحليل تيبولوجي معد على أساس دراسات تاريخية ووجود سابق تّم إحصاؤه داخل وخارج القطاع  -42

هارة تركيبات املورفولوجية التي تميز املاملحفوظ يعّرف أنواع املبنى مع إبرامز تقنيات البناء ومواده وكذا ال

 التقليدية املحلية  وتدون النتارج في شكل كتاب يستعمل كدليل في مختل  أشغال الحفظ والترميم 

في  211-02من املرسوم التنفيذي رقم  45ويّعد املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة حسب املادة 

 ثلث مراحل تحّدد كما يأتي:

 التشخيص وعند الضرورة مشروع التدابير إلاستعزالية،ملرحلة ألاولى: ا

: تحليل تاريخي وتيبولوجي ومشروع تمهيدي للمخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات املرحلة الثانية

 املحفوظة،

 إعداد الصيغة النهارية للمخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة  املرحلة الثالثة:

فظ واستصلح يجب أن يوضح املخطط الدارم لح 211-02من املرسوم التنفيذي رقم  42املادة وحسب 

 ما يأتي: القطاعات املحفوظة 

 تاريخ وضع املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة تحت تصرف الزمهور، -4
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 املكان أو ألاماكن التي يمكن فيها إلاطلع على املخطط، -1

 املكتوبة والبيانية التي يتكون منها املل ،قارمة الوثارق  -2

 تاريخ بدء التنفيذ الذي يجعل تدابير املخطط قابلة للتطبيق  -1

 املطلب الثاني: ضمان تنفيذ املخطط الدائم للقطاعات املحفوظة

 1044يناير  5املؤرخ في  04-44املعدلة باملرسوم التنفيذي رقم  211-02من املرسوم التفيذي رقم  41بالرجوع إلى املادة  

( تضمن تنفيذ املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاعات 45، ص 04، العدد 1044)الزريدة الرسمية لسنة 

 يس أو رؤساء املجالس الشعبية البلدية املعنية املحفوظة مؤسسة عمومية تنشأ لهذا الغرض بالتشاور مع رر

  السيما بما (01-44من املرسوم التنفيذي رقم  1وبهذه الصفة تكل  الوكالة بالتنسيق مع السلطات املعنية )املادة 

 يأتي:

 السهر على املحافظة على الطابع التراثي للقطاع املحفوظ؛ -

نصوص عليها في املخطط الدارم لحفظ القطاعات برمجة تنفيذ عمليات الحفظ والترميم والتثمين امل -

 املحفوظة وتقييمها؛

متابعة تنفيذ العمليات التي تدخل في إطار املخططات الدارمة لحفظ وتقييم القطاعات املحفوظة ومراقبة  -

 ذلك؛

 إبداء رأي تقني مطابق حول التدخلت في القطاع املحفوظ، بطلب من السلطات املعنية؛ -

السهر على تطابق الدراسات وألاشغال املتصلة بترميم املمتلكات الواقعة في قطاع محفوظ وإعادة تأهيلها  -

 وحفظها وتثمينها مع املعايير املعمول بها في هذا املجال؛ 

إبداء رأي تقني في امللفات املتعلقة بشغل أو استعمال أي معلم تاريخي مرمم أو تقطيع أو تقسيم أو تجزرة  -

 م التاريخية املصنفة أو املقترحة للتصني  والتي تخضع لترخيص مسبق من الومزير املكل  بالثقافة؛املعال

اتخاذ كل التدابير املوجهة لوضع حد إلتلف املمتلكات العقارية وذلك في إطار احترام التنظيم املعمول به  -

 باإلتصال مع السلطات املعنية؛

لقة بإعادة إلاسكان النهائي أو املؤقت لألشخاص املعنيين خارج تزويد السلطات املعنية باملعلومات املتع -

 القطاع املحفوظ وبإعادة إلادماج في البنايات املرممة وبعمليات نزع امللكية من أجل املنفعة العامة؛

تكوين ملفات إلاعانة لفاردة املالكين الخواص ملمتلكات عقارية واقعة في محيط القطاع املحفوظ واملوجهة  -

 ة تأهيل ألاماكن وترميمها؛إلعاد

توعية السكان وإعلمهم بكل مسألة مرتبطة بحفظ القطاع املحفوظ وحماية وحفظ املعالم التاريخية  -

 املصنفة الواقعة فيه وكذا تقنيات صيانة البنايات القديمة؛

ارية العقضمان جميع مهام إلاعلم وإلاستشارة حول الزوانب املرتبطة بالتدخلت وباستعمال املمتلكات  -

 الواقعة في القطاع املحفوظ؛ 

 القيام بكل دراسة في إطار املهام املوكلة لها   -
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وتكون الوكالة صاحب مشروع مفوض، بموجب مقرر من السلطة املؤهلة، فيما يخص العمليات التي تساهم في تنفيذ 

 املخطط الدارم لحفظ القطاعات املحفوظة وتثمينها 

 ي تسهر الوكالة على تنفيذ مخططات حفظها واستصالحها أوال: القطاعات املحفوظة الت

واملتضمن إنشاء  1005مايو  8املؤرخ في  412-05بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم  القطاع املحفوظ لقصبة الجزائر :

على (  والذي تمت املوافقة 21، العدد 1005القطاع املحفوظ لقصبة الززارر وتعيين حدوده ) الزريدة الرسمية لسنة 

يتضمن   1041مارس  14املؤرخ في  422-41املخطط الدارم لحفظه واستصلحه بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

،  1041املوافقة على املخطط الدارم لحفظ واستصلح  القطاع املحفوظ لقصبة الززارر)الزريدة الرسمية لسنة 

نسيق مع السلطات املعنية وباإلتصال مع جميع ( حيث أسندت للوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة  بالت49العدد 

حفوظ منه، مهمة السهر  على تنفيذ املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاع امل 2ألاطراف املعنية  بموجب املادة 

تتعلق  تّم تسزيل تجاومزاتالرية التي أوكل لها مل  القصبة التقنية للمصالح الو رافقة امللقصبة الززارر   وفي إطار 

بليغ ت يقتصر تدخل الوكالة علىين على مستوى البنايات القديمة و ال غير مرخصة وغير مطابقة يقوم بها مواطنبأشغ

لوالية الززارر وبلدية القصبة، كما قامت الوكالة بحملت تحسيسية التي تهدف إلى توعية السلطات املحلية املعنية 

 وحفظ املعالم التاريخية املصنفة الواقعة فيهصبة وحماية السكان بأهمية صيانة والحفاظ على القطاع املحفوظ بالق

نية  )مديرة الوكالة الوطوية الثقافية والعمرانية للززارر تعكس الهانة البنايات القديمة باعتبارها كذا تقنية صيو 

 42/09/1011عليه  ، تم إلاطلعwww.aps.dz، املوقع إلالكتروني لوكالة ألانباء الززاررية :  1014للقطاعات املحفوظة ، 

 ( 40:00على الساعة 

 1005يونيو  1املؤرخ في  109-05بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم   القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة :

، العدد 1005لرسمية لسنة  واملتضمن إنشاء القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة  وتعيين حدوده ) الزريدة ا

مايو  1ت املوافقة على املخطط الدارم لحفظه واستصلحه بموجب القرار الومزاري املشترك املؤرخ في والذي تم(   28

منه تسهر الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة  2( حيث جاء في املادة 21، العدد  1041)الزريدة الرسمية لسنة   1041

ات وألاطراف املعنية، على تنفيذ املخطط الدارم ، بالتشاور مع رريس املجلس الشعبي لبلدية قسنطينة وكل السلط

 لحفظ و استصلح القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة  

  1001سبتمبر  49املؤرخ في  112- 01بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم   القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لدلس:

( 59، العدد  1001عيين حدودها )الزريدة الرسمية لسنة املتضمن إنشاء  القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لدلس و ت

مارس  42والذي تمت املوافقة على املخطط الدارم لحفظه واستصلحه بموجب القرار الومزاري املشترك املؤرخ في 

منه تسهر الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة  2حيث تضمنت املادة  (29، العدد  1042) الزريدة الرسمية لسنة   1042

كل السلطات وألاطراف املعنية، على تنفيذ املخطط الدارم لحفظ رريس املجلس الشعبي لبلدية دلس و ، بالتشاور مع 

 واستصلح القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لدلس  

  1001سبتمبر  49املؤرخ في  111-01ى املرسوم التنفيذي  رقم بمقتض  القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لتنس: 

 59، العدد  1001املتضمن إنشاء  القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لتنس وتعيين حدودها )الزريدة الرسمية لسنة 
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يونيو  4( والذي تمت املوافقة على املخطط الدارم لحفظه واستصلحه بموجب القرار الومزاري املشترك  املؤرخ في 

(، وأسندت للوكالة بالتنسيق مع  رريس املجلس الشعبي لبلدية تنس 52، العدد  1014)الزريدة الرسمية لسنة   1014

منه، مهمة السهر على متابعة تنفيذ املخطط الدارم لحفظ واستصلح  2وكل السلطات وألاطراف املعنية بموجب املادة 

 القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لتنس  

  1008نوفمبر  18املؤرخ في  101 – 08: بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم قطاع املحفوظ للمدينة العتيقة مليلةال

،  14، العدد  1008املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة مليلة وتعيين حدوده ) الزريدة الرسمية لسنة 

 04تصلحه بموجب القرار الومزاري املشترك  املؤرخ في (  والذي تمت املوافقة على املخطط الدارم لحفظه واس1ص 

منه  تسهر الوكالة الوطنية   2( حيث تضمنت املادة 10، ص  52، العدد  1014)الزريدة الرسمية لسنة   1014يونيو 

للقطاعات املحفوظة بالتنسيق مع رريس املجلس الشعبي لبلدية ميلة وكل السلطات وألاطراف املعنية ،على متابعة 

 تنفيذ املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة مليلة  

التهيئة الداخلية والخارجية التي تمس املمتلكات الواقعة داخل القطاع املحفوظ يجب وعليه فإن كل أعمال التجديد و 

ار ء ملحقات للوكالة بموجب القر الذي استدعى إلى إنشا ر أن تخضع ملوافقة الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة، ألام

  ، املذكور سابقا1011فبراير  08ملشترك املؤرخ في الومزاري ا

 ثانيا: القطاعات املحفوظة التي الزالت مخططات حفظها قيد الدراسة 

 في انتظار املوافقة على املخططات الدارمة لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة لاتية:

واملتضمن  1005يونيو  1املؤرخ في  108-05: بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم ميزابالقطاع املحفوظ لسهل وادي 

غير أنه لم تتم ( 28، العدد 1005ة الرسمية لسنة الزريدلسهل وادي ميزاب وتعيين حدوده )إنشاء القطاع املحفوظ 

 بعد وافقة على مخطط حفظه واستصلحه امل

املتضمن إنشاء القطاع  1008نوفمبر  18املؤرخ في  101-08فيذي رقم : مرسوم تناملحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة

  (5، ص 14، العدد 1008قة لندرومة وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة املحفوظ للمدينة العتي

املتضمن  1008نوفمبر  18املؤرخ في  102 – 08: مرسوم تنفيذي رقم القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لتلمسان

  (2، ص14، العدد 1008تعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة حفوظ للمدينة العتيقة لتلمسان و القطاع املإنشاء 

اع املتضمن إنشاء القط 1008نوفمبر  18املؤرخ في  105-08مرسوم تنفيذي رقم  القطاع املحفوظ لقرية آيت القايد:

 ( 9، ص 14، العدد 1008وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة املحفوظ لقرية آيت القايد 

املتضمن إنشاء القطاع  1008نوفمبر  18املؤرخ في  102-08: مرسوم تنفيذي رقم القطاع املحفوظ لقصر تمرنة

 ( 8، ص 14، العدد 1008املحفوظ لقصر تمرنة وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

املتضمن    1044مارس  19في املؤرخ  410 -44رسوم تنفيذي رقم : ماملصاعبة-ألاعشاش القطاع املحفوظ للحي العتيق

 10، العدد  1044املصاعبة وتعيين حدوده ) الزريدة الرسمية لسنة   -إنشاء القطاع املحفوظ للحي العتيق ألاعشاش

 ،41 ) 
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املتضمن إنشاء  1044مارس  19في املؤرخ  414-44مرسوم تنفيذي رقم  القطاع املحفوظ للقصر العتيق لألغواط:

 (42، ص 10، العدد 1044القطاع املحفوظ للقصر العتيق لألغواط وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

املتضمن إنشاء  1044مارس  19املؤرخ في  411-44: مرسوم تنفيذي رقم القطاع املحفوظ للقصر العتيق لورقلة

 ( 41، ص 10، العدد 1044تعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة و تيق لورقلة القطاع املحفوظ للقصر الع

املتضمن إنشاء القطاع  1042مايو  2املؤرخ في  491-42: مرسوم تنفيذي رقم القطاع املحفوظ لقصر تماسين

 ( 45، ص 12، العدد 1042املحفوظ لقصر تماسين وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

املتضمن إنشاء القطاع  1042مايو  2املؤرخ في  495-42: مرسوم تنفيذي رقم رة الحمراءالقطاع املحفوظ للقرية الدش

 ( 42، ص 12، العدد 1042املحفوظ للقرية الدشرة الحمراء وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

ضمن إنشاء املت 1042مايو  2املؤرخ في  492-42: مرسوم تنفيذي رقم القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لعنابة

 ( 41، ص12، العدد 1042القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لعنابة وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

املتضمن إنشاء  1042مايو  2املؤرخ في  491-42: مرسوم تنفيذي رقم القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية

( املعدل 48، ص 12، العدد 1042الزريدة الرسمية لسنة القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده )

 ( 8، ص 8، العدد 1014)الزريدة الرسمية لسنة  1014فبراير  04املؤرخ في  51-14واملتممم باملرسوم التنفيذي رقم 

 املتضمن 1045يناير  11املؤرخ في  42-45: مرسوم تنفيذي رقم القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لسيدي الهواري  

، ص 5، العدد 1045إنشاء القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لسيدي الهواري وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

8 ) 

املتضمن إنشاء  1045يوليو  11املؤرخ في  109-45: مرسوم تنفيذي رقم القطاع املحفوظ لقرية قلعة بني عباس

 ( 42، ص 12، العدد 1045لزريدة الرسمية لسنة القطاع املحفوظ لقرية قلعة بني عباس وتعيين حدوده )ا

املتضمن إنشاء  1045يوليو  11املؤرخ في  108-45: مرسوم تنفيذي رقم القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة ملستغانم

 ( 49، ص 12، العدد 1045القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة ملستغانم وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

املتضمن إنشاء   1042أبريل  15املؤرخ في   421 -42: مرسوم تنفيذي رقم وظ للقصر العتيق لتمنطيطالقطاع املحف

 (  5، ص  11، العدد  1042القطاع املحفوظ للقصر العتيق لتمنطيط وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

املتضمن إنشاء  1049ديسمبر  40في املؤرخ  241-49: مرسوم تنفيذي رقم القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة للمدية

 ( 1، ص 15، العدد 1049تعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة ة العتيقة للمدية و القطاع املحفوظ للمدين

املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ  1014فبراير  04املؤرخ في  51-14: مرسوم تنفيذي رقم القطاع املحفوظ لقصر امليزان

 ( 1، ص 8، العدد 1014لقصر امليزان وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

املتضمن إنشاء القطاع  1014فبراير  04ممض ي في  55-14: مرسوم تنفيذي رقم القطاع املحفوظ لقصر ازلواز

 (2، ص 8، العدد 1014امزلوامز وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة املحفوظ لقصر 

املتضمن إنشاء القطاع  1014فبراير  04ممض ي في  52-14مرسوم تنفيذي رقم  القطاع املحفوظ لقصر أجاهيل:

 ( 9، ص 8، العدد 1014املحفوظ لقصر أجاهيل وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 
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لتنفيذين الخاصين باملدينة القديمة ملليانة )عين الدفلى( وقلعة بني راشد )غليزان( اللذين ويرتقب صدور املرسومين ا

  1010تم تصنيفهما ضمن القطاعات املحفوظة نهاية شهر ديسمبر 

 خاتمة: 

فيذ نرغم الدور الفعال الذي تلعبه الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة في حماية التراث الثقافي من خلل السهر على ت

املخططات الدارمة لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة وتقييمها، ال مزالت أغلب املخططات قيد الدراسة مما أدى 

 إلى تسزيل عدة تجاومزات فيها 

 حيث توصلت الدراسة إلى النتارج التالية: 

  يناير  5ؤرخ في امل 01-44تّم استحداث الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة بموجب املرسوم التنفيذي رقم

املتضمن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات املحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها حيث تتمثل املهمة  10044

املتعلق بالتراث الثقافي وهي ضمان تنفيذ املخطط  01-89الرريسية للوكالة في تطبيق أحكام القانون رقم 

 الدارم لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة وتقييمها 

 وكالة بحملت تحسيسية التي تهدف إلى توعية السكان بأهمية صيانة والحفاظ على القطاع املحفوظ قامت ال

بالقصبة وحماية وحفظ املعالم التاريخية املصنفة الواقعة فيه وكذا تقنية صيانة البنايات القديمة باعتبارها 

 تعكس الهوية الثقافية والعمرانية للززارر 

 ل غير مرخصة وغير مطابقة يقوم بها مواطنين على مستوى البنايات القديمة تسزيل تجاومزات تتعلق بأشغا

 ويقتصر تدخل الوكالة على تبليغ السلطات املحلية املعنية لوالية الززارر وبلدية القصبة 

  في إطار مباشرة الوكالة الوطنية   ملهامها في القطاعات املحفوظة املستحدثة تم مؤخرا إنشاء ملحقات تابعة

  1011فبراير  08ا ملؤرخ في املشترك  بموجب القرار الومزاري  لها 

 التوصيات: 

  منع أي تشييد غير مطابق   في القطاعات املحفوظة وعلى رأسها قصبة الززارر تفاديا لإلنهيارات 

  التسريع في إعداد املخططات الدارمة لحفظ واستصلح القطاعات املحفوظة املتبقية 

  املرسومين التنفيذين الخاصين باملدينة القديمة ملليانة )عين الدفلى( وقلعة بني راشد التسريع في إصدار

  1010)غليزان( اللذين تم تصنيفهما ضمن القطاعات املحفوظة نهاية شهر ديسمبر 

 ملتابعة وبرمجة التدخلت إنشاء ملحقات للوكالة على مستوى باقي القطاعات املحفوظة  

 قائمة املراجع واملصادر:

، املجلد 4رر، مجلة حوليات جامعة الززارر (، القطاعات املحفوظة في الززا1011خوادجية سميحة حنان، ) (4

 4/ العدد 22

، 4889لسنة الزريدة الرسمية ، )يتعلق بحماية التراث الثقافي 4889يو يون 45ممض ي في  01-89القانون رقم  (1

 ( 11العدد 
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يتضمن املوافقة على املخطط الدارم لحفظ واستصلح القطاع  1041 مايو 1القرار الومزاري املشترك املؤرخ في  (2

 (  18، ص 21، العدد 1041ينة )الزريدة الرسمية لسنة املحفوظ للمدينة العتيقة لقسنط

يتضمن املوافقة على املخطط الدارم لحفظ واستصلح  1014يونيو  04القرار الومزاري املشترك املؤرخ في  (1

 (14، ص 52، العدد 1014)الزريدة الرسمية لسنة  العتيقة لتنسالقطاع املحفوظ للمدينة 

يتضمن املوافقة على املخطط الدارم لحفظ واستصلح  1014يونيو  4القرار الومزاري املشترك املؤرخ في  (5

 (10، ص 52، العدد 1014)الزريدة الرسمية لسنة القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة مليلة 

يتضمن املوافقة على املخطط الدارم لحفظ واستصلح  1042مارس  42ؤرخ في املشترك املالقرار الومزاري  (2

 (  12، ص 29، العدد 1042اع املحفوظ للمدينة العتيقة لدلس )الزريدة الرسمية لسنة القط

الة الوطنية للقطاعات املحدد للتنظيم الداخلي للوك 1042أبريل  19القرار الومزاري املشترك املؤرخ في  (1

 (  11، العدد 1041لحقاتها )الزريدة الرسمية لسنة ماملحفوظة و 

املحفوظة  ات من إنشاء وكالة وطنية للقطاعاملتض 10044يناير  5املؤرخ في  01-44رقم املرسوم التنفيذي  (9

 (04، العدد  1044سيرها ) الزريدة الرسمية  لسنة وتحديد تنظيمها و 

املتضمن كيفيات إعداد املخطط الدارم لحفظ  1002أكتوبر  5املؤرخ في  211-02املرسوم التنفيذي رقم  (8

باملرسوم التنفيذي املتمم ( املعدل و 20، العدد 1002واستصلح القطاعات املحفوظة )الزريدة الرسمية لسنة 

 (04، العدد 1044لسنة )الزريدة الرسمية 1044يناير  5املؤرخ في  04-44 رقم

واملتضمن إنشاء القطاع املحفوظ لقصبة الززارر  1005مايو  8املؤرخ في  412-05املرسوم التنفيذي رقم  (40

 (  21، العدد 1005وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

واملتضمن إنشاء القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة  1005يونيو  1املؤرخ في  109-05املرسوم التنفيذي رقم  (44

 (28، العدد 1005يين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة لقسنطينة وتع

واملتضمن إنشاء القطاع املحفوظ لسهل وادي ميزاب  1005يونيو  1املؤرخ في  108-05املرسوم التنفيذي رقم  (41

 (  28، العدد 1005وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

ضمن إنشاء القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة املت 1001سبتمبر  49املؤرخ في  112- 01املرسوم التنفيذي رقم  (42

 (59، العدد 1001لدلس وتعيين حدودها )الزريدة الرسمية لسنة 

نة العتيقة املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ للمدي 1001سبتمبر  49املؤرخ في  111-01املرسوم التنفيذي رقم  (41

 (   59، العدد 1001لتنس وتعيين حدودها )الزريدة الرسمية لسنة 

يتضمن املوافقة على املخطط الدارم لحفظ  1041مارس  14املؤرخ في  422-41املرسوم التنفيذي رقم  (45

 (41، ص 49، العدد 1041الزريدة الرسمية لسنة )واستصلح القطاع املحفوظ لقصبة الززارر 

املتضمن  إنشاء القطاع املحفوظ للحي العتيق   1044مارس  19املؤرخ  في  410 -44رقم مرسوم تنفيذي  (42

 ( 41،  10، العدد  1044املصاعبة وتعيين حدوده ) الزريدة الرسمية لسنة   -ألاعشاش
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العتيقة املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ للمدينة  1008نوفمبر  18املؤرخ في  102 – 08مرسوم تنفيذي رقم  (41

 ( 2، ص14، العدد 1008الزريدة الرسمية لسنة تعيين حدوده )مسان و لتل

ة العتيقة املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ للمدين 1008نوفمبر  18املؤرخ في  101 – 08مرسوم تنفيذي رقم  (49

 ( 1، ص 14، العدد 1008تعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة مليلة و 

العتيقة املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ للمدينة  1008نوفمبر  18املؤرخ في  101-08مرسوم تنفيذي رقم  (48

 ( 5، ص 14، العدد 1008زريدة الرسمية لسنة اللندرومة وتعيين حدوده )

املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ لقرية آيت القايد   1008نوفمبر  18املؤرخ في  105-08مرسوم تنفيذي رقم  (10

 ( 9، ص 14، العدد  1008وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

تعيين املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ لقصر تمرنة و  1008نوفمبر  18املؤرخ في  102-08مرسوم تنفيذي رقم  (14

 ( 8، ص 14، العدد 1008)الزريدة الرسمية لسنة حدوده 

العتيق  املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ للقصر  1044مارس  19املؤرخ في  414-44مرسوم تنفيذي رقم  (11

 (42، ص 10، العدد 1044تعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة لألغواط و 

اء القطاع املحفوظ للقصر العتيق املتضمن إنش 1044مارس  19املؤرخ في  411-44مرسوم تنفيذي رقم  (12

 ( 41، ص 10، العدد 1044لورقلة وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ لقصر تماسين وتعيين  1042مايو  2املؤرخ في  491-42مرسوم تنفيذي رقم  (11

 ( 45، ص 12، العدد 1042حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ للقرية الدشرة الحمراء  1042مايو  2املؤرخ في  495-42م مرسوم تنفيذي رق (15

 ( 42، ص 12، العدد 1042وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لعنابة  1042مايو  2املؤرخ في  492-42مرسوم تنفيذي رقم  (12

 ( 41، ص12، العدد 1042يدة الرسمية لسنة وتعيين حدوده )الزر 

املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية  1042مايو  2املؤرخ في  491-42مرسوم تنفيذي رقم  (11

( املعدل واملتممم باملرسوم التنفيذي رقم 48، ص 12، العدد 1042وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

 ( 8، ص 8، العدد 1014)الزريدة الرسمية لسنة  1014ر فبراي 04املؤرخ في  14-51

املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة  1045يناير  11املؤرخ في  42-45مرسوم تنفيذي رقم  (19

 ( 8، ص 5، العدد 1045لسيدي الهواري وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

ع املحفوظ لقرية قلعة بني املتضمن إنشاء القطا 1045يوليو  11املؤرخ في  109-45مرسوم تنفيذي رقم  (18

 ( 42، ص 12، العدد 1045تعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة عباس و 

حفوظ للمدينة العتيقة املتضمن إنشاء القطاع امل 1045يوليو  11املؤرخ في  108-45مرسوم تنفيذي رقم  (20

 ( 49، ص 12عدد ، ال1045ملستغانم وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 
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املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ للقصر العتيق  1042أبريل  15املؤرخ في  421-42مرسوم تنفيذي رقم  (24

 ( 5، ص 11، العدد 1042لتمنطيط وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

العتيقة املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ للمدينة  1049ديسمبر  40املؤرخ في  241-49مرسوم تنفيذي رقم  (21

 ( 1، ص 15، العدد 1049للمدية وتعيين حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ لقصر امليزان وتعيين  1014فبراير  04املؤرخ في  51-14مرسوم تنفيذي رقم  (22

 ( 1، ص 8، العدد 1014حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

 املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ لقصر امزلوامز وتعيين 1014فبراير  04ممض ي في  55-14مرسوم تنفيذي رقم  (21

 (2، ص 8، العدد 1014الزريدة الرسمية لسنة حدوده )

املتضمن إنشاء القطاع املحفوظ لقصر أجاهيل وتعيين  1014فبراير  04ممض ي في  52-14مرسوم تنفيذي رقم  (25

 ( 9، ص 8، العدد 1014حدوده )الزريدة الرسمية لسنة 

   wpress.m-culture.gov.dzع إلالكتروني لومزارة الثقافة والفنون:املوق (22

  www.aps.dzاملوقع إلالكتروني لوكالة ألانباء الززاررية:  (21
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 رقمنة الجرد في املؤسسات املتحفية

Digitizing the inventory in museum institutions 
 الجزائر/ 02د. آسية مقشوش/ جامعة الجزائر 

Dr Assia Mekchouche/University of Algiers 02 / Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

إن عملية الجرد من أهم مهام املتاحف التي تعمل جاهدة إلى حماية إلارث إلانسااانم من الااايان ثارد ارع ثإعداد الجرد ااملتاحف  ع م 

ا في يد حهذا امللف يصااااال   ااااا ا عمنذ اقتنائما ثحتى قلل اقتناءها لكل تحفة هوية خاصااااة وما ثملف يتكل  ملل املراحل التي تمرة وما التحفة

املتحفيين لحماية التحفة من الااايان ثالبمو ثالساارقة ثالتدميمع يما  هااكل هذا امللف مصاادرا علميا ث يثا لللاحلين ثالعلماءع ثلهذا  ان 

ثهنا  عية ليتحول الجرد إلى عملية علميةالجرد ت ور أياااااا عرم مراحل تتماواااافى ثاهداا املتحف التي ملارص أثة إحصااااا ية  م أصاااالحص أمن

ة اللورة التثنية ثالتكنلوجية في عملية الجرد بعد ارتلاطه االعلم  ا ااات دم أحدث التكنولوجياا ثالتثنياا التي تسااااهم في عملية حصااال

االجرد ثتحويله من عملية يدثية إلى عملية رقمية تعتمد على أرظمة املعلوماا ثقواعد اللياراا.

ري  املعمول اه في الجزا ر لجرد املجموعاا املتحفيةع ثأهم الرمامج املست دمة في ثمن خ ل هذه الدرا ة  نت رق إلى أروان الجرد ثالكه

 يجااااياااتااه ث ااااااااااااللياااتااه علىإاملتاااحف الجزا ريااة لجرد املجموعاااا املتحفيااةع ثفي دمااايااة الاادرا ااااااااااااة  اااااااااااانت رق إلى أهميااة عمليااة الجرد الرق ي 

 املجموعاا املتحفية ثاملتحفيين ثاللاحلين.

ا

 ع جردع مجموعاا متحفية.قمنةع رظم املعلومااع أيسسع متحفرا املفتاحية:الكلمات 

Abstract : 

Le processus d'inventaire est l'une des tâches les plus importantes des musées qui travaillent dur pour protéger le patrimoine 

humain de la perte et de l'extinction, et la préparation de l'inventaire dans les musées donne à chaque chef-d' œuvre sa propre 

identité et un fichier qui suit toutes les étapes par lesquelles passe le chef-d'œuvre. depuis son acquisition et même avant son 

acquisition, ce dossier devient une arme entre les mains des musées pour protéger le chef-d'œuvre De la perte, du pillage, du 

vol et de la destruction, ce dossier constitue également une source pourscientifique proche les chercheurs et les scientifiques, 

et pour cette raison le l'inventaire s'est égallement développé par étapes conformes aux objectifs du musée, qui étaient 

d'abord des statistiques puis sont devenécurés de une éventique if cient Here, the technical and technological revolution 

occurred in the inventory process after its association with science. He used the latest technologies and techniques that 

contribute to the inventory process and transformed it from a manual process to a digital process that relies on information 

systems and databases. 

Through this study, we will discuss the types of inventory and the legislation in force in Algeria to inventory museum 

collections, and the most important programs used in Algerian museums to inventory museum collections. 

  

Keywords: Digitization, information systems, access, museum, inventory, museum collections. 

  مقدمة:

غاية اليوم ثملل تلك ألا ااااااااااليو ملارص تصاااااااااو في هدا  نهاااااااااى ماع ثإلىأ ااااااااااليو م تلفة في الكساااااااااييم منذ  عر ص املتاحف

 م تصااااااااااااااويرهاا ما يكون ملفا  املتحفع ثترقيمهااخ ل تسااااااااااااااجيال مجموعااا  الزثالع منحمااياة التحف من  ثاحادع ثهوا

الت ور التكنولوجي ثالتثني عر ااص أ اااااااااااااااليااو  ياادثيااةع ثم ألا اااااااااااااااليااو ملااارااص في اااداي مااا تثليااديااة  تحفااةع هااذهعلميااا لكاال 

االكسييم قفزة روعية في هذا املجال ثأصلحص آلية ثرقمية.  
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ثبما أن املتاحف الجزا رية تى اااااساااااص خ ل الفيمة الفرنساااااية  ان رصااااايدها من املجموعاا جد يليم ثجردها ملان يدثيا 

الفيمة ارتثالية اين مرحلة ا تعمار ثا تث لع تعترم رث ة محورية في طريثة تسييم املجموعااع ثتثليدياع ثيذلك 

ثإ راء املجموعاا املساااااااتمر منذ ملك الزمن إلى  ااملجموعةعثما تريه املساااااااتعمر الفرنأااااااافي من أرةااااااايف ثملفاا خاصاااااااة 

ع ثيذا ثجوب أن ت ااااااااا  عملية الكسااااااااييم إلى قارون زمننا الحاليع ثالذي يدعو االااااااااارثرة إلى موايلة الت ور التكنلوجي

اخاص وما.

ا ثما هي  لل تحويل الجرد اليدثي إلى جرد رق ي؟   كيف يتم جرد املجموعاا املتحفية؟

 تعريف الجرد املتحفي:.1

 لغة:.1.1

ثيذلك  .ثيثال رجل اجرد أي ة ةاااااااعر له ثجرد الجلد يجرد أي رزن منه الهاااااااعرع عرد الشااااااافيء يجرده جردا أي قهااااااارهج

ا.(23ع صفحة 3002)اانع  وب جرد أي اين الثديم ثالجديد 

 اصطالحا: .2.1

فع املتحاصورة ر مية في سج ا حيازة  املتحفيةع ثإدخالهاهو رظام يمتم بسيا اا ثإجراءاا اقتناء املجموعاا 

 .(3002ةديينع ) التي تدار وما ثمتابع ما ثييفية التصرا  يما. ثبال ريثة

يثوم وما املساااااااااا ثل  مراجعةع ثحصااااااااااراعر ص  اااااااااالوا علي في قامو  املصاااااااااا  حاا عملية الجرد على أدما عملية 

ا(32ع صفحة 0823)مي دع  للتىيد من ا تمرار ثجودها.

الجرد العام  ثتسااااااااااااااييماثييفية إعدادع أةااااااااااااااكالع ثةاااااااااااااارث   200ر ااااااااااااااومامل من 3عرا الثاارون الجزا ري الجرد في املاادة 

ا.للممتلكاا اللثا ية املحمية

ال اصااااااااااااااة  العامةع ثألام  ثتسااااااااااااااجيال مجمون املمتلكااا اللثا ية املحمية التابعة ل م    تشاااااااااااااا ي ع ثإحصاااااااااااااااءهو 

ظيم امل صاااااصاااااة لها طلثا للتن للدثلةع أثاالتي تحوزها م تلف امل  اااااسااااااا ثالهيةاا التابعة  للدثلةع ثالوةيةع ثالللدية

ا .ول اهاملعم

 .معنويين خاضااااااعين للثارون ال اص طليعيينع أثات   أياااااااا املمتلكاا اللثا ية املحمية التي تكون ملكية أ اااااا اص 

 (3002ع 200)املر وم 

 :بالجردالهيئات املكلفة .2

 املتاحف:.1.2

 ثألا ااااااااااليو التي  ااااااااانت رق إليما في هذا ثبالتثنيااالهااااااااارث ع ااملتاحف حساااااااااو  املنثولةع ثاملحفوظةيكون جرد آلا ار 

لف تك اللثاااا اااةع حيااا ثزارة  املكلفااةع ثهييتم تحويااال قوا م الجرد إلى الوزارة  ثالرق ي  مالفصااااااااااااااالع بهااااااااااااااكلاااه اليااادثي 

امديري ما بعملية الجرد.

ا
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 املديرية املسؤولة عن الجرد:.2.2

من املر اااااااااوم التنفيذي رقم  03املادة  ت ليثاع ألحكامث ثملك مللفة مديرية حفظ اليماث اللثافي ثترميمه امكاتبما الل ا

يحادد هاذا الثرار تنظيم إلادارة املريزية لوزارة  ع3000 رماير  ااااااااااااااناة  31املوا ق  0231محرم عاام  02امل رخ في  00-20

ا.اللثا ة في مكاتو

 اليماث اللثافي ثترميمه إلى:من هذا املر وم التنفيذي ييفية تنظيم مديرية حفظ  01حي  تحدد املادة رقم 

 املديرية الفرعية لجرد املمتلكات الثقافية:.1.2.2

 ( مكاتو.2ثتكهكل من    ة )

 مكتب جرد املمتلكات الثقافية العقارية ويكلف بما يأتي:

 .امتابعة ثتثييم عملياا جرد املمتلكاا اللثا ية العثارية

  االلثا ية العثارية.ضلط رمامج الل اقاا التثنية لجرد املمتلكاا

 مكتب جرد املمتلكات الثقافية املنقولة ويكلف بما يأتي:

 .امتابعة ثتثييم عملياا جرد املمتلكاا اللثا ية املنثولة

 .اضلط رمامج الل اقاا التثنية لجرد املمتلكاا اللثا ية املنثولة

 .اإعداد د يم املمتلكاا اللثا ية املنثولة ثضمان تحيينه

  ااملمتلكاا اللثا ية املنثولة املرخ  اتصديرها امل قص إلى ال ارج.الثيام امراقلة

 مكتب جرد املمتلكات الثقافية غير املادية ويكلف بما يأتي:

 .اإعداد أرصدة ث ا ثية خاصة االيماث اللثافي غيم املادي ثالسهر على الحفاظ عليما

 ا (3001)قرارثزاريع  ة.ضمان تزثيد انك املع ياا ال اص ااملمتلكاا اللثا ية غيم املادي

 أنواع الجرد:.3

 الجرد اليدوي:.1.3

ي ملل تحفة ف التثليديةع ثأ اااااااااا اااااااااها تساااااااااجلال ريثة  االيدع ثهيهو تساااااااااجيل ثثصاااااااااف املادة ألا رية عن طريق الكتااة 

أمني  م تسجل أرقام الجرد  للتحفةع ثسجلا اقة خاصة تعرا ال اقة الجرد ملل هذه املعلوماا تهكل ملف خاص 

اعلى التحفة  ا  عن ثض  ملف  وتوغرافي.

 سجل الجرد: .1.1.3

 عترم السااااااااااااجل الكتاب ألا اااااااااااااتاااااااااااافي الذي يجو تو ره في املتحف عألن جمي  املثتنياا التي تدخل املتحف يجو جردها 

ثار  قا من تعريف سااااجل الجرد من طرا إلايكوم  (32-32الصااافحاا ع 3000)الثادث ع  عثتساااجيلها  ور ثصاااولها ع
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ع 3000ع A. Ambourouè Avaro) ثخاص ااملتحف  ثط يحتوي املعلوماا ألا اااا اااية للتحف هو ساااجل إداري ر ااا ي 

 هو ث يثة تسجيل املعلوماا عثالعناصر التي تسم  اكش ي   03املادة  200-02ثفي املثرر التنفيذي رقم  (00صفحة 

من حجم يليم مجلد  02املمتلكاا اللثا ية املحمية املنثولة عثإحصاااااااائما ثيكون ساااااااجل الجرد حساااااااو ما جاء في املادة 

االسجل:. تام الصفحة ألاثلى من أ ثيا يدثن عليه االحرم الصيني عثبحرثا ثاضحة موق  ثم ةر عليه

 تاريخ  ت  السجل. -

 املحا ظ املكلف اكسييم الجرد. الوريثااع ثتعيينعدد  -

اأما الصفحة ألاخيمة من السجل  يدثن عليما:

 تاريخ غلق السجل  -

اعااااااااااااادد الاااااااااااااورياااااااااااااثااااااااااااااا املاااااااااااااكاااااااااااااتاااااااااااااوباااااااااااااة ثتاااااااااااااوقااااااااااااايااااااااااااا  املاااااااااااااحاااااااااااااا اااااااااااااظ املاااااااااااااكااااااااااااالاااااااااااااف ااااااااااااااكساااااااااااااااااااااااااايااااااااااااايااااااااااااام السااااااااااااااااااااااااااجااااااااااااال -

امرقمة.أما املادة ال امسة  ثد حددا محتوا السجل في عناصر تش ي  مرتلة على ةكل أعمدة 

 العددي.رقم تسجيل املمتلك اللثافي املنثول املح ي في الجرد العام حسو اليمتيو  ألاثل:العمود  -

 العام.العمود اللانم: تاريخ ادء الجرد  -

 العام.العمود اللال : رقم الجرد  -

 للممتلك.رقم الجرد الذي سجلته امل  سة املسيمة  العمود الراب : -

 املنثول.العمود ال امس: تعيين املمتلك اللثافي  -

 اللثافي.العمود الساد : موق  املمتلك  -

 املنثول.العمود الساب : الصفة الثارورية للممتلك اللثافي  -

 الحفظ.العمود اللامن: حالة حفظ املمتلك اللثافي في تاريخ  -

 املنثول.تحدد تاريخ املمتلك اللثافي  العمود التا  : -

 .لعمود العاةر: تاريخ التصنيفا -

 .ثافي املنثول في الجريدة الر ميةالعمود الحادي عهر: تاريخ نهر إلاجراء املتعلق احماية املمتلك الل -

 .لعمود اللانم عهر: م حظاا عامةا -

اثفي حالة تكون مسجلة في الجرد إلاضافي  يتم إضا ة العمودين ألاخيمين 

 العمود اللال  عهر: تاريخ الكسجيل في الجرد إلاضافي. -

 (3000ع  200-02)مثرر تنفيذي رقم : تاريخ اله و من الجرد إلاضافي العمود الراب  عهر -

 أنواع السجالت:.1.1.1.3

 .ثهو املذملور  ااثا في الدفتر:السجل  -
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 السجل املنظم في أوراق متفرقة: -

أثراقه غيم مجلدة ثهو ةاااااليه إلى حد ما للنون الساااااااق الذيرع ثملل ما يتاااااامنه الساااااجل املذملور  اااااااثا من معلوماا  

 تن لق على هذا النون.

 السجل املنظم في بطاقات: -

 هذا من راحية،(32ع صفحة 0880)حم ثيع هو مجموعة من الل اقاا محفوظة داخل إضلارة مللص بغ ا خارجي 

 الهكلع أما من راحية املامون  يوجد عدد من السج ا:

اسجل دا مع سجل م قصع سجل روعيع سجل الصور. 

 :السجل الدائم -

 .ملتحف ثآلاخر في الوزارة املكلفةحدهما في اأيكون منه نس تانع أث أيثم يحفظ 

 السجل املؤقت: -

 يكون في حوزة مدير املتحف. 

 السجل النوعي: -

 يكون خاص انون ألا ر ملل سجل الف ار ثسجل التما يل. 

 السجل الفوتوغرافي: -

 يكون خاص اصور التحف املجرثدة. 

جمي  املثتنياا ألا رية  اااااااواء ملارص معرثضاااااااةع أث محفوظة أث معارة ملتاحف أخراع ثيجو أن تهااااااامل الساااااااج ا على 

ا(32ع صفحة 3000)الثادث ع  ثيجو أن تحمل مللها رفس أرقام جرد التحف.

 بطاقة الجرد:.2.1.3

التي تعرا وماع ثهذه الل اقة مكتوبة  علاارة عن ث يثاة خاصااااااااااااااة االتحفة تحتوي على مجموعة من املعلوماا امل تلفة

اااللغتين العربية ثالفرنسية.

تكون هذه الل اقة من الورق املثوا من الحجم الكليم مراعاة لعامل الكتااة من اجل الحفاظ عليما زمنا طوي ع ثعلى 

يتمكن جيدع ثمثرثء لالثا م بعملية الجرد أن  عتني بهكل جيد اكيفية تعلةة الل اقة عثملك من خ ل الكتااة ا ط 

الدار ون ثاللاحلون من اط ن عليما يذلك يتوجو عدم ة وع ثتر  الفراغااع ثعدم ال ماثن حتى ثلو ملان بسي ا 

)ااعزيزع  ثرغم اخت ا الل اقاا من متحف آلخر حسااااااااااااو املادة إة أدما مللما ملارص الل اقة دقيثة ملان العمل دقيثاع

ثقد حدد املجلس العال ي للمتاحف حسااو يتاب علم املتاحف لعلي حم ثي أدنم معلوماا التي  (08ع صاافحة 0882

ايجو تو رها في الل اقة ثهي:

اا م املتحف. -

اا م الللد. -

ارقم اقتناء. -

ارقم الجرد. -
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اروعية اقتناء.  -

اتاريخ اقتناء. -

اجهة أث مكان اقتناء. -

ااملحلي.ا م  -

اتاريخ التحفة الفنية. -

ا(32ع صفحة 0880)حم ثيع  ثصف التحفة الفنية. -

ملل متحف يصاااااامم ا اقة جرد خاصاااااااة  ارتثال املتاحف الجزا رية من املتاحف العامة إلى املتاحف املت صااااااصااااااة جعل

اامل  و  ثغيمها يليم. التثليديعثملك ةخت ا املواد املت صصة وما ملل الللا   عاه

اخت ا في الل اااااقاااااا جعاااال الوزارة املكلفااااة ااااااملتاااااحف تااااد   إلى توحيااااد ا اااااقاااااا الجرد لكاااال املتاااااحف  ثرظرا لهااااذا

ا.ا اقة جرد مثننة املعلوماا الوطنيةع ثإصدارا
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ا

 : صورة الوجه ألامامي للبطاقة املقننة.01صورة رقم 

اللمنمنماا ث ن الزخر ة()املتحف العمومم الوطني 

ا
 ترقيم قطع املجموعات ووضع العالمات..3.1.3

يوضاااااااااااا  رقم الجرد للتحفة حين اقتنائما أث عند تغييم رقم الجرد الثديم  ااااااااااااواء ة يتماواااااااااااافى م  التعليماا أث مت للاا 

حكيمع ) الرطوبة أث املاءاملتحف أث لعدة أ اااااااالاب أخرا يكتااته في غيم محله أث تكوين اثعة جراء تساااااااارب الحرم افعل 

اتحااادياااد  ثيتم تكوين رقم الجرد من خ ل ترقيم املتحف لكااال التحف حيااا  يثوم هوا ع(030ع صاااااااااااااافحاااة 3002/3002

ث أإم يكل  املتحف أرقام إدخال املجموعة ثقد يكون رقم الث عة متفرعا من رقم املجموعة  عمنهجية معينة في اليمقيم

 رقم الث عة مستث  عنه عثإما يكل  املتحف منهجية إع اء رقم إدخال مستثل لكل ق عة على حده  يجو أن يكونا

ثيجو أن يكون رقم الث عة متفردا داخل املتحف أث إما ا اات دمص أرقام مكهااااومة في إدارتين  عهو ماته رقم إلادخال

رق ي معين قلال ملال رقم ليجعله متفردا عثمسااااااااااااااتث  هذا ما أث أيثم أث في مجموعتين أث أيثم لاذلاك ثجاو ثضاااااااااااااا  مفتاا  

املتاحف أما ما ميره علي حم ثي في علم  (22ع صفحة 3002)رثبرتسع  .ميره آردرث رثبرتس في مثاله الجرد ثالتو يق
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املجموعة ليكهكل لدينا رقم خاص اكل تحفة ثالرقم ال اص االتحفة ضمن املجموعة ثرقم  ع هو دمج  نة الدخولا

عأمااا ثضاااااااااااااا  الع ماااا على الث   تتم اكتااااااة رقم متفرد لكاال  (23ع صاااااااااااااافحااة 0880)حم ثيع  هااذا عن عمليااة اليمقيم

مااة غيم قاااالااة ع احياا  تكون الع مااة دا ث ةصااااااااااااااثااة على ق عااة تحماال ملااك الرقمق عااة في املجموعااة أث ثضاااااااااااااا  ع مااة أ

الإلزالة.

أ ااا ااية من مادة  ااتة ع احي  ت ااا  الث   ماا الساا   الناعم لوضاا  طلثة تم ثضاا  اليمقيم حسااو مادة التحفة

أث ثضاااااااااااااا  طلثااة من الرمريق أث الراتنج املكون من  (33ع صاااااااااااااافحااة 3002)ةديينع "اللولي  ينياال أ ااااااااااااااتيااص" ملاال محلولا

(95/Acetone + 5/ Paraloid B72)  (030ع صفحة 3002/3002)حكيمع  

 اااااو عثيتم اختيار اللون املنا(301ع صااااافحة 0882)غاةنع  م يكتو على الث عة رقم الجرد اا اااااتعمال الحرم الصااااايني 

هذا اصاااااااافة عامة أما االنساااااااالة للوحاا ع ثة يوضاااااااا  الرقم على الساااااااا   ملاةاااااااارة التفاصاااااااايلليكون ثاضااااااااحا ة ي جو 

املحاطة اإطار يمكن ا ااااااااااات دام ا اقاا معلثة ا  اا صاااااااااااغيمع ثعليه يجو أن تصااااااااااان  الل اقاا أث ال صاااااااااااثاا من 

عة التي ن الث خاماا أرةيفية ثتللص احي  ة تتلف الث عة ثأن تولى تلك الل اقاا عناية خاصة حتى ة تنفصل ع

ات صها .

ثتكون من )ماادة دثرتااال ق ني أايو أث  عي  يتم ترقيمهاا من خ ل الل ااقاااأماا اللوحاااا الفنياة ماا حااماال قمااوااااااااااااااف

( ثت ا  الا   feutre permanent( ترقم االللاد أ ود دا م) Bolduc de serge de cotonنسيج من الث ن الغليظ( )

ا(Dubus(M), p. 23) الغرز أث ت وق ا يط في املكان ألاقل تاررا االنسلة للتحفة .

اأما املواد التثليدية املستعملة في ترقيم ظهر اللوحاا ثهي:

الصااااانوبر  م جم   عجينة تعرا ااملر اااااام أ اااااا اااااها  اااااواد الدخان ) ثهو ا اااااود السااااا ام املسااااات ل  من حرق  اااااجرة

اللثايا من  وق الهااااعلة( مصااااانون في قوالو ثهي خاصاااااة االر ااااام ثالحرم الصااااايني على طلثة أث اين طلثتين من الرمريق 

ط لك  علق الرقم على ةريثلذ عد أره ليمكن ترقيم الثماش ملاةرةمن امل يثا عترقيم الهيكل أث الثاعدة مستحيل ألن

حاطة اإطارع ثالصور ثالكتو ثالو ا ق  يمكن أن توض  في صناديق أث حوا ظ ثفي حالة اللوحاا الغيم م عيكون صلو

ع 3002)ةديينع  أث اين ألاثراق أث ألالوا  يمكن حينةاذ يتاااااة الرقم اثلم الرصاااااااااااااااص على ال اامااة املحي ااة ااالث عااة .

ا(33صفحة 

عندما يكون الثماش  عثضااااااااااااا  الرقم ااملر ااااااااااااام قد يكون جد خ يمللوحة أ ناء الاااااااااااااغط ال فيف على الجزء ال لفم 

لى     اارزة ع  إن عملية اليمقيم تكون خ يمة ألدما تيم  اصامة عحالة التعامل السائ  م  التحفةفي ث عألاصالي ه 

ا (Dubus(M), p. 23) ثخ ر تسرب املادة إلى الثماش. عال لثة التصويرية

أث ال صااااااااااثاا اصاااااااااااورة   مااعثالحهااااااااااراا التي ليمكن ثضاااااااااا  عليما ع عثاملجوهراا عأما الث   الدقيثة مل  العم ا

ثلذلك يجو أن توضاااااااااا  ملل هذه الث   في حاثياا ثيجو يتااة الع ماا أث ال صااااااااااثاا املوضااااااااااوعة داخل  عملاةااااااااارة

 ث يما ي   ق   الثماش أث الزرابم  يجو د ل حرمعالحاثية االثلم الرصاااص ادة من الحرم ملن  اركهااار غيم املثصااوا

طلثااة من الرمريق  ثبعااد ملااك توضاااااااااااااا  ع"  م يتااااااة رقم الجرد عليمااا Polyesterأثمن " "Tyvekثضاااااااااااااا  ق عااة من مااادة "
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ثمن الاارثري تفادي يتااة رقم الجرد ملاةرة  عى التحفة أث تعلق اا اتعمال ال يطثأخيما ت ا  عل علحماية الكتااة

ا(033ع صفحة 3002/3002)حكيمع  عليما .

أما عن الزجاج  يكون ترقيمه من خ ل ثضااا  طلثة من الرمريق  م الحرم الصااايني ألاايو أث ألا اااود  م ي لى االرمريق 

 يكي  املجال ملادة ثا ت دام مادة عازلة يرج  لوجود بعو التثهر على     الزجاج أث املادة املزججةع ثهذه التثهرا

ا (Dubus(M), p. 23) اليمقيم الولوج إلى داخل التحفة ثتل يخ ألا ا  ا ريثة ة رجعة  يما.

 أهمية الجرد:. 3.1.3

ا عثلنمو ألهمي مإن لعملية الجرد أهمية االغة في املتحف عة يمكن ا تغناء عبما أث لتماطل ثإلاهمال ثالتكا ل ثملك 

حجم املجموعاا ما ي دي إلى التكد  ثعدم الثدرة على جرد ملل املجموعاا إة بعد  يمة زمنية طويلة عثتكمن أهمية 

حالة ثإرجاعها إلى ال عي   سااهل هذا السااجل إعادة ترتيبماالجرد في حاةا النثل اضاا راري ثالعهااوالم للمثتنياا اح

ثلهاااذا  عترم رقم الجرد املثياااا  الحثيثم للتعرا على  ع(23ع صاااااااااااااافحاااة 0888)الجرايمع  التي ملااااراااص عليماااا قلااال النثااال

  اخت ا ما يمن  عتنتج إ ر زيادة املواد املتحفية التحف احي   سااااااااعد مساااااااا ثل املتحف في التغلو على الفو اااااااافى التي

فة من عليما رقم الجرد ثيساااااااااااااعد الجرد أياااااااااااااا في حماية التحثالسااااااااااااج ا املدثن  عالتحف ث ثدادما اوجود الل اقاا

فة عأث حثاللح  ثتو يم ترية معر ية ع ثتثديم خدماا لللاحلين تتعلق امعلوماا عن الت عالتلف أ ناء عملية الدرا ة

ان مااا ملااثمهمااا ملااان بسااااااااااااااي ااا هااذا الجرد  ااإرااه  عترم ريينة قويااة لللحاا  العل ي عإة أرااه ملل عاملجموعاااا أث املتحف يكاال

ثاضااااحا ثدقيثا أع م صااااورة ملاملة عن التحفة ثالتمكين من التعرا عبما حتى من دثن رقم الجرد املدثن عليما ثملك 

فة  لتعرضاااااها خاصاااااة في حالص حذا رقم الجرد عن التحثالصاااااورة املر ثة ال اقة الجرد ثا لدقة الوصاااااف ثاملثا ااااااا

ض ع ثة تثدر قيمته المن في حال تعراة الرااط للث عة بسااااااجلهاترم املاااحي  أن رقم الجرد  ع عللساااااارقة أث لكار ة ما

ع يما يثلل من احتمال ثضاااااااا  الث عة في غيم مكادما عأث (22ع صااااااافحة 3002)رثبرتسع  التحفة للسااااااارقة أث ا اااااااكلدال

ي إلى الجرد إلاضااافي ير   ااملمتلك اللثافإن تسااجيل املتحف للتحف في قا مة ثا عرق ما دثن أن  هااعر املتحف افثدها اا

ثتهااااااااكيل ملف خاص اكل  عة يجعلها عرضااااااااة لإلهمال ثالنساااااااايانما  عف م  تو ر الحماية الثارورية لهادرجة التصااااااااني

ثا اااات دامها يى اااااا  لللح  عث ت   عما ما  سااااهل عملية حفظها ثترميمهاتحفة يمكن من خ له معر ة تثنية صااااناع 

اثالعرض ثالتعليم ثت وير عملية التجمي  ثإدارة أمن املجموعاا.املتحف ل جمهور 

 سلبيات الجرد اليدوي:.3.1.3

الثول اوجود رثااا   في هااذا  ع ثعاادم ا ااااااااااااااتغنااء عنااه  يجااويااة الجرد الياادثي ااااملتحفع ثحمااايااة مجموعاااتااهرغم أهم

لى تا إهذا الت ور تساااااااا ى جاهد ثعلى أ ااااااااا  موايلة املتاحف عخلفية الت ور التكنولوجي الحاصاااااااال ع ثملك علىالنون

 ثإلى عة إلى تد ق املعلومة إلى املجتم ثال رثج من ألارةااااف عثجعلها أيثم  اعلية ثحيوية عتسااااهيل ثتسااااري  عملية الجرد

اثعليه  إن ما ينتثد في هذه ال ريثة هي: عاللاح  من خ ل الرمامج الحديلة

ايدثيا. الل اقااع ثم هاا  م   الوقص الكليم في إعداد  -

اا تغراق ثقص أطول عند اللح  عن املعلومة في يم يليم من السج ا ثالل اقاا. -
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)حكيمع  املوظفين. اللااااااحلينع أثاومااااا من طرا  تااااداثلهااااااع ثاحتكااااا ماااااااااااااااااااعفاااااة ال  ر على التحفاااااة لكثمة  - 

ا(32ع صفحة 3002/3002

للمتاحف ماا الكم الكليم من املجموعاا  ثالل اقااع االنسلةالحاجة إلى مساحاا أيرم لت زين السج ا  - 

اثاملتاحف النامية.

 .ثالل اقاا ثالسج اتمزق ثتارر الورق  -

ازثال الصور امرثر الزمن.   -

 للعملية.يذلك تت لو تكلفة مادية  -

 زايدها.ا تغراق  يمة زمنية طويلة عند يثمة املجموعاا ثت -

 الجرد آلالي أو الرقمي: .2.3

 البرامج الرقمية املخصصة باملتاحف:.1.2.3

هو تهكيل ملفاا ا يماضية حول ملل ق عة في املتحف ث ق ارامج آلية مصممة خصيصا لذلك ملل الرمرامج الفرنأفي 

(Micro-musée الذي يتماوفى م  م تلف املثتنياا املتحفية يما ي يده  ر اعتماده في )ي أيثم من ما ة ث تين دثلة ف

اإلا ريثم.( الذي صممته منظمة اليونسكو خصيصا لجرد اليماث إلا نوغرافي AFRICUMالعالم ثبررامج )

في طيا ما عهاااااااراا الصااااااافحاا التي ة يمكن إعدادها ثالفرا  مبما  املثتنيااع تظمفي  اااااااليل إعداد ملفاا تثنية حول 

( الذي ادأ typocerثبررامج أث رظام تيلو يم ) ع(011ع صفحة 3002)أرزقيع بهكل دمالم أادا طاملا أن التحفة موجودة 

( املسااااااااااااااتعمااال في تسااااااااااااااييم املجموعااااا املتحفياااة عثقااااعااادة  MOBYDOCثرظاااام موبيااادث  ) ع0882الت ليق  ااااااااااااااناااة حين 

( مهاااارثن اح  م ور في م ترم  GISSARالف ارياا املككهاااافة في الجزا ر عثهذه الثاعدة مسااااتنل ة من رظام جيسااااار )

(GEGENAالتاب  لجامعة رامس الفرنسية ).  ا(010ع صفحة 3000-3008)دثربانع

عنكلوتية ستوا الهلكة القاعدة اياراا للناء انك معلوماتم في  اليل إعداد ةالكة ا يماضاية مساتثل  على م تصاميم

أث ةاالكاا محلية خاصااة تربط امل  ااسااة املتحفية املعنية انظيم ما على الصااعيد الوطني تحص إةااراا الهيةة  عالعاملية

ا (020ع صفحة 3002)أرزقيع  الوصية على الث ان.

 املستخدمة في متاحف الجزائر:  Muséum V2برامج .1.1.2.3

قام اتصاااااااااااميمها  عال اصاااااااااااة االجرد املتحفم MOBYDOCهو الصاااااااااايغة امل ورة لحزمة ارمجية    Muséum V2اررامج 

ع التي الثارونم لليماث اللثافي الوطني ا لو من مديرية الجرد عم3002 م آلالي الثا اااااااااااام مهدي  ااااااااااااانة املهند  في إلاع

جلس ييس حددها املث ق ةرث  ثمثا عية مت صصة في جرد اليماث اللثافيقامص افت  مناقصاة دثلية لتصميم ارمج

ا.الدثلي للمتاحف

ما في املتاحف م ثبدأ العمل و3002اااملتااحف الوطنية العمومية الجزا رية منذ  اااااااااااااانة  Muséum V2اعتمادا ارمجياة 

ليتم دمجها ةحثا في قاعدة اياراا ثطنية خاصااااااااااة ااملمتلكاا اللثا ية املنثولة على مسااااااااااتوا  عم3000ية  اااااااااانة الوطن

ا (02ع صفحة 3002-3002)زثهيمع  ثزارة اللثا ة.
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 :Muséum V2 خصائص برمجية-3-2-1-2

اقاالية العمل على ةلكة ألاريمرص. -

اثالرممجياا ألاخرا التي تكون على رفس الهلكة.التفاعل م  الحزم  -

اإمكارية ا تجواب قواعد املع ياا ال اصة ملل ارمجية  نجاب ال اصة االتو يق. -

االدخول إلى الرممجية يت لو إدخال الرمز السري ال اص ااملس ثل عن إلادخال ثاحاطة. -

 خال. ثالثاعدة  سم  ااةط ن عليما من طرا اللاحلين دثن إمكارية إلد -

يتم ثا عثمجموعة تاريخ ال ليعة عمتلكاا مجموعة العلوم إلانساااااريةقساااامص املجموعاا ايما إلى روعين ر يساااايين من امل

 ) الةع حا تعماةان ع تثنياا الصناعةع الحجم ثالهكلع مواد الص عاقتناءرون ترتيبما ث ق مدخ ا ر يسية )

 (02ع صفحة 3002-3002)زثهيمع   على املجموعاا( الثا مالحفظ الحفظع مكان )

 MUSEUM V 2(: صورة لواجهة برنامج 02الصورة رقم )

 

 

 تعريف البرامج التوثيقية:-3-2-2

ثب   عل ااملعالجة ثالت زين ثا اااااايمجانهي ارامج م صااااااصااااااة لكسااااااييم ألارصاااااادة الو ا ثية أي إرجاز قواعد اياراا تتكف

ااملعلوماا.

ا:اراا ثتنثسم ادثرها إلى النوعينالهدا من هذه الرممجياا هو اللح  ثا يمجان املعلوماا امل زرة في قواعد اللي

 :البرمجيات التوثيقية املغلقة-2-2-2-1
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هي الرممجياا التي تتو ر على قاعدة اياراا جاهزة ثمحددة مساااااااالثا من قلل املصاااااااامم ثة يلثم على املسااااااااتعمل إة م  

ا(.Micro- muséeالثاعدةع ثة يمكن التعديل في الثاعدة ملل: )

ا

 :البرمجيات التوثيقية املفتوحة-3-2-2-2

تسااام  هذه الرمامج اإنهااااء قواعد ايارية حساااو الحاجة اداية من إنهااااء الحثول إلى مرحلة ا ااايمجان املعلوماا ملل: 

ACCESS.ع ثهو محور درا كنا (Chaumier(J), 1998, p. 9).ا

 تعريف قواعد البيانات:-3-2-3

( SGBDقاعدة اللياراا هي عرض ثتمليل حثيثم لللياراا اا تعمال ما ر لق عليه ا م رظام تسييم قواعد اللياراا )

Système de Gestion de Bases de Donnée  اإنهااااء قاعدة ع  سااام  لنا رظام تساااييم قواعد اللياراا يرمرامج أيساااا

ع 3001)العياادع  محاادد.أث مجااال أث ملااا ن  عملاال جاادثل يملاال هيكلااة لللياااراااا عثل اللياااراااااياااراااا من خ ل جمي  جاادا

ا(02صفحة 

 :إلنشاء قواعد البيانات ACCESSبرمجيات-3-2-3-1

ا(Microsoftميكرث و ص )من تصميم الهرية العاملية املت صصة في الرممجياا 

( التي تسم  اإنهاء قواعد اللياراا االلغة Microsoft Officeثتوجد هذه الرممجية ضمن حزمة ميكرث و ص أث يس )

العربية ثالفرنسااااااااااااية ثإلارجلينية هي تمتاز الساااااااااااااطة ا ااااااااااااتعمال إم ة تحتاج مل ت  في ارامج إلاع م آلالي ثتتكيف م  

ارةيف خاصة الصغيمة مبما التي ة تملك إلامكارياا املادية. حاجياا مرايز املعلوماا ثألاا

هو رظاااام لكسااااااااااااااييم قواعاااد اللياااارااااا الع  ثياااة حيااا   ساااااااااااااام  هاااذا النظاااام اجم  املعلومااااا من أي رون ملاااان لحفظهااااع 

اا ت  عها ثا ت راجها عند الحاجة إليما.

)اللياراا( في جدثل ثاحد أث أيثم من الجداثل إن قاعدة الليناا الع  ثية أيسااس هي رظام  ساام  اتجمي  املع ياا 

 املنفردة ثثضا  ع قاا ايبما حساو الحثول املهايمية لكل جدثل مبماع تتكون قاعدة اياراا أيساس من عدة عناصر.

ا(80ع صفحة 3008)او مغونع 

 الجداول:

( ثالصااااافوا تملل الساااااج ا Champsألاعمدة تملل الحثول )الجدثل هو هيكل لللياراا على ةاااااكل أعمدة ثصااااافوا 

(Enregistrements).ا

 الاستعالمات:

اا تع م هو   ال ياعه املستعمل لللح  في قاعدة اللياراا لغرض الحصول على اللياراا محددة.

 النماذج:

االنمومج هو را ذة مصممة ملساعدة املستعمل في حجز املعلوماا بسهولة ثدقة.
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 التقارير:

ا.دة اللياراا إلظهارها أث طلاع ماالتثرير هو حصيلة معلوماا أرجزا من خ ل قاع

 الصفحات:

ا(.Web(  سم  اكسهيل مهارية املعلوماا في الواب )HTMLالصفحة هي ملف )

 وحدات املاكرو:

ع صاااافحة 3001)العيدع  م آليا.املايرث هو  اااالساااالة ألاثامر امل زرة التي تنفذ إجراءع نسااااتعمل املايرث لتنفيذ بعو املها

ا(00

 الوحدات النمطية:

 Microsoft Visual Basic pour Applicationيكتله املسااااتعمل الغة ارمجة ميكرث ااااو ص ) الوحدة النم ية هي اررامج

– VBA)  ا (03ع صفحة 3001)العيدع

 :إيجابيات البرمجيات-3-2-3-2

 امل تلفة.السرعة في التعامل م  املع ياا  -

 الدقة في النتا ج املحصل عليما. -

 الت فيف من حدة ألاعمال الرثتينية. -

 .التثليل من ألاعمال الورقية -

 تو يم طاقة عالية لت زين اللياراا. -

 .لعملياا املنجزة اوا  ة الحوا يوار فاض تكلفة ا -

 على املعلوماا امل زرة. رعة الحصول  -

  رعة اللح  عن املعلوماا املنجزة. -

 .رياا اللح  عن املعلوماا املنجزةتنون إمكا -

 تنون ال دماا اما  ستجيو ل للاا املستفيدين. -

 أ  م. عت زين جمي  املعلوماا رصيةع صورع صوا -

  هلة الت زين ة تهغل حين مكانم يليم. -

 ة. هولة ا تنساخ املعلوماا انفس الجود -

  هولة رثلها من مكان آلخر. -

 (02ع صفحة 3001)العيدع   ع ما الكليمة في خزن املعلوماا. -

 التثليل من حوادث العمل.  -
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 (032ع صفحة 3002/3002)حكيمع  ر   حجم إلارتاج. -

 ثحالة الحفظ.ثالتنميط  عتسهيل عملية التفتي  -

 (020ع صفحة 3002)أرزقيع  تحسين ال دماا  اعة التعامل م  ال للة ثاللاحلين املت صصين. -

 التسيير بالتقنيات الحديثة:-3-2-3

التحفاااة ( على code à barres, puces radiofréquences, QR codeيكون من خ ل تللياااص أحاااد الهاااااااااااااارا   التثنياااة ) 

عحسو التكنلوجية املتو رة للمتحف ثملك لكسهيل تسييم املجموعاا ثالتعرا عليما دثن الحاجة إلى اللح  عن رقم 

 يتم تحديد هوية التحفة ع حتى أره يمكن حماية  عأث امل زرة عه جهاز على التحفة  واء املعرثضةالجرد امجرد توجي

اإلط قه إرذار في حال خرثجها .   " على املنا ذ radiofréquenceالتحف من السرقة اتثليص "

اثيساعد ملك على تحديد مكان التحفة في املتحف. -

اتحديد حرية التحفة في املتحف. -

ا(Avaro, (SD), p. 06) إعادة التحفة إلى مكادما في املتحف. -

 حفظ التراث الرقمي على املدى الطويل: -3-2-3

ك لتضااااااااا م الرصااااااااايد ثمل عأهم اهتماماا امل تصاااااااااينإن الحفظ طويل املدا للمعلوماا في ةاااااااااكله الرق ي أصااااااااال  من 

م اتكليف من لجنة الحفظ للوصااااااااااول ثمجموعة املكتلاا 0881ثملان اثل ظهور لهذه الفكرة  اااااااااانة  عالرق ي ثاللياراا

ي  قامة مكتلة الكونغر  في اطار الذايرة ألامريكية امحاثلة الساااي رة على رقمنة  ااالعة م يين اللحلية ألامريكيةع ح

ثإرجاز العديد من قواعد اللياراا اث يثة من ما ة مجموعة تاري ية من مثتنياا املتاحف ثاملكتلاا ثمرايز ألارةاايفع

حفظ ال ويااال املااادا للمحتوا ثط اااال هو الالعلمياااةع ثبرز م  هاااذا الت ور الرق ي تحااادي جااادياااد غيم رقمناااة اليماث  

ع لااااااااااامان الوصااااااااااول إلى ه ألطول  يمة ممكنة هو  عترم مجموعة من ألانهاااااااااا ة ال زمة لااااااااااامان الوصااااااااااول غلي عالرق ي

ملواجهة  هاااااال ث اااااا ط الت زين ثالتثادم التثنيع ثملك لثصاااااار  عاد املرقمنة أث التي أنهاااااىا رقميةاملحتوا الرق ي للموا

و ا ط ثههاة ما عحتى في أحسن الظرثا الحفظ ع هي معرضة للايان ألدما ث ا ط مغناطيسية العمر ا يما في لل

اصااارية تتدهور بسااارعة ثيمكن أن تتوقف  جىة لتعرضاااها ل حرارة ثالرطوبة ثامللو اا الجويةع ثالتثادم التثني ل جهزة 

يممينع حي  أن تغييم في ألاةكال ع ثال عليارااالرمامج ال زمة لثراءة الثالرممجياا التي تست دم للوصول إلى اللياراا ثا

ع ما  ساااااااااااااتدعي تهجيم املساااااااااااااتمر يم صاااااااااااااالحة ل  اااااااااااااتعمالثأرظمة الكهاااااااااااااغيل ثجوارو أخرا يمكن أن تجعل املعلوماا غ

 ع(02-01ع الصااافحاا 3000)عاراع للمعلوماا الرقمية من الجيل الثديم إلى الجيل الجديد  اااواء للرمامج أث ألاجهزة 

ثهذا  يه خ ر  ثدان املعلوماا من جيل آلخرع لذلك  سااااااااااا ى العالم اليوم إلى إنهااااااااااااء م  اااااااااااسااااااااااااا خاصاااااااااااة االحفظ 

 ااواء خاصااة االيماث أث اكل ما نهاار رقميا ثما تم رقمنته عن الدثلة  عل املدي لللياراا ام تلف مصااادرهاالرق ي طوي

" ع NDIIPP" عثالتجربة ألامريكية ملكتلة الكورجر  "APARSENC4املكتلة الوطنية "ثتوجد التجربة ألاملارية من طرا 
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" ثهو يكناثل الثاااااااااااااااية الفني AREMISأما الجهود الدثلية  كليمة مبما مهااااااااااااارثن املكتلة الرقمية العاملية ع ثمهااااااااااااارثن " 

اتتصل االحفظ طويل املدا.

م قرار يلفص اركلاه إلى ضاااااااااااارثرة الحفاظ على 3000توبر أما منظمة اليونسااااااااااااكو  ثد أصاااااااااااادرا في م تمر عام لها في أي 

رث ة  03ع في 3002اليماث الرق ي ثملارص هنا  توصااااااااااية لعمل مسااااااااااودة ميلاق الحفظ الرق ي للعرض في امل تمر العام 

 يةمملك الوقص ادأ اهتمام عامليا بهكل دثلي اموضون الحفظ طويل املدا للعالم الرق ي أث املواد الرق ر يسيةع ثمن

ا(31-30ع الصفحاا 3000)عاراع 

ثملساااااااااااااااااااعاااااادة ثدعم امل  ااااااااااااااساااااااااااااااااااا املعنيااااااة ااااااااليماث في إرجاااااااز هااااااذه املهماااااة خلق مهاااااااااااااارثن يوريسااااااااااااااكو ايم اااااااااااااايساااااااااااااااااااص " 

UNESCO/PERSIST( "لوضااااا  ال  و  التوجيمية ل حفاظ على ة املجتم  املعلوماتم عرم العالممنصاااااة تعزيز ا اااااتدام )

ثارللثص ملادرة ايم اااااايسااااااص من امل تمر العال ي املنعثد في  اركو ر عيندا  عق ي أث املرقمن على املدا ال ويلاليماث الرا

إلاجراءاا ثهو منظم في    اااااة مجموعااااااا عمااااال) عتم اط ق الليم اااااااااااااايسااااااااااااااااااص ومولنااااادا 3002مع  م في 3003 اااااااااااااالتمرم 

ليماث ا حدياا امل تلفة التي تواجهها عملية الحفاظ علىعالتكنولوجيا عاملحتوا( حي  أن ملل مجموعة تتعامل م  الت

ع ثتم تصنيف اليماث الرق ي ااملتاحف إلى املادة الرقمية أص ع املعلوماا الرقمية أث املرقمنة الرق ي على املدا اللعيد

ل هذا بعاد( ثبفعالصااااااااااااااور الرقمية أث النساااااااااااااا     ية ألاتملي ا الرقمية للتحف ألا رية )حول املجموعااا اليما ياةع ثال

مار   )يرث كسع التصااااانيف يجو على املتاحف أن تاااااا  ألاثلوياا في الحفاظ على اليماث الرق ي على املدا ال ويل.

ا(1-0ع الصفحاا 3001

 خــاتمة:

 دثليةعاا المن طرا املنظم إن الت ور التكنلوجي الساااري  جدا في ثقتنا الحاضااارع ثجو تسااا يمه ل حفاظ على اليماث

وجيااع ثالتكنول عون اإرتاج م تلف الرمامجع الذين يثومأث ألا اااااااا اص املعنويين ثال ليعيينعأث امل  ااااااااساااااااااا الوطنية

نهجية  رض مثجو على الهيةاا ال اصة ثخاصة املتاحف  عثالتثنياا لرقمنة اليماثع ثلكسهيل عملية تسييمه خاصة

الت ور ثا عثجعل املتحف أيثم  اعلية يتماوااااااااااافى عاإتلان أ ااااااااااااليو حديلة في الكساااااااااااييم ثملك ع اااااااااااليمة لكساااااااااااييم املتاحف

 ةار  قا مما توصاااااااالوا إليه من عملية الجرد التثليدي علق حرية ديناميكية في هذا املجالثأن ي  عثنيالتكنولوجي ثالت

جان  صصة ل حفظ ثالكسييم ثا يماثملك لتو ر مجموعة من الرمامج إلالكيمثرية امل ععثتحويلها إلى عملية جرد رقمية

امل تلف أروان املعلومااع ثالتحدي الثا م هو رقمنة  م حفظ هذه الرقمنة على املدا ال ويل.

 املراجـــع:    قائمة 

     املراجع باللغة العربية:

 ألارةيف. قسن ينة: جامعة منتوري .(. تكنلوجيا املعلوماا ثت ليثا ما في مجال 3008إاراهيم او مغون. ) (0

ا(.  صول في علم املتاحف. الجزا ر: دار ألاملعية.3002الهرقي أرزقي. ) (3

ا(. املسح ألا ري في الل د العربية. تونس: املنظمة العربية لليماية ثاللثا ة.0882الصادق ااعزيز. ) (2
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ا(. الجريدة الر مية.3002. )200املر وم  (2

إدارة املتااحف: دليل عل ي. )تر عدلى علد   محمدع امليمجمون( ااريس:    رارلي (. ع 3002آرادرث رثبرتس. ) (0

اأ  ايه.

عطرق صيارة ثحفظ التحف املودعة في مل ازن متحفم اللاردث  3002/3002(. 3002/3002اوعكاش حكيم. ) (1

اث  يف. الجزا رع جامعة الجزا ر.

ا(.083 تعداد للكوارثع املفاهيم ألا ا ية. )عدد (. الت  يط ثاا0888جاردرر الجرايم. )أيتوبر د سمرمع  (2

(. الحفظ طوياااال املاااادا للمحتوا الرق ي ثمن 3000حساااااااااااااان عواد السااااااااااااااري يع محمااااد جعفر عااااارا. )يوليوع  (2

ااملس ثل عنه. مجلة اعلم.

(. ال  و  التوجيميااة من أجاال ارتثاااء اليماث الرق ي للمحااا ظااة عليااه على 3001ديكوة  يرث كس. )مااار   (8

ا. اليونسكوع.1-0ال ويلاملدا 

ا(. مناهج اللح  ألا ري ثمهك ته. )تر   اد غنيمع امليمجمون( ايمثا: دار الليان.0882رثدريغو مارتن غاةن. ) (00

ا(. قامو  مص  حاا الو ا ق ثارةيف. الثاهرة: دار اللثا ة.0823 لوا على مي د. ) (00

ا.(. علم املتاحف. إلا كندرية3000عزا زملم حامد الثادث . ) (03

ا(. علم املتاحف. الجزا ر.0880علي حم ثي. ) (02

(. قرار ثزاري مهيم  يتامن إلادارة املريزية لوزارة اللثا ة في مكاتو. )امل لعة 3001أ ريلع  30قرارثزاري. ) (02

االر ميةع املحرر( الجريدة الر مية.

ا يماضاااااااااااااايااة. الجزا ر: (. إلا ااااااااااااااهااام في اقيما  مهاااااااااااااارثن ملكتلاااا املتاااحف الوطنيااة 3002-3002مااالكم زثهيم. ) (00

اجامعة ثهران.

(. معالجة قواعد اللياراا اوا ااااااااااا ة أيسااااااااااااا  عتر علد الثادر اوع م. الجزا ر: 3001محند ةاااااااااااريف العيد. )  (01

االصفحاا الزرقاء.

ا(. أرما  الف ار الثديم في الجزا ر الثديمة. الجزا ر: جامعة الجزا ر.3000-3008مص فم دثربان. ) (02

ا.08-30(. الجريدة الر ميةع 3000. ) 200-02مثرر تنفيذي رقم  (02

(. إدارة املتاااحف: دلياال عل ي. )تر عاادلى علااد   محماادع امليمجمون( ااااريس:  رارلي إ  3002ريكوة ةديين. ) (08

اايه.

 املراجع باللغة ألاجنبية: 

20) Cardelli, A. Godonou, A. Ambourouè Avaro ( .3000 .) Registre d’inventaireاع.ICCROM 

21) Avaro, A. A. ((SD)). La documentation des collections de Musée. ICCROM. 
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22) Chaumier(J). (1998). Analyse et langages documentaires : le traitement linguistique del’information 

documentaire. Paris: EME. 

23) Dubus(M). (s.d.). , 2008, Guide méthodologique: évaluation des produits et procédés de marquage 

des collections publiques. Paris: rapporteur de la commission marquage. 
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دراسة -سبل توفير الحماية للممتلكات التراثية الثقافية من الجرائم التي ترتكب ضدها

 تحليلية وفق القانون الجزائري.

Ways to provide protection for cultural heritage property from crimes committed 

against it-analytical study according to the algerian law. 

 كريم معروف/جامعة غليزان/الجزائر

 Karim maarouf/university of Relizane/Algeria 

 سعاد بن حليمة/جامعة غليزان/الجزائر.

Souad benhalima/University of Relizane/Algeria 

 ملخص الدراسة: 

 دمدا من خ ل درا كنا لهذا املوضون إلى معر ة إلاطار املفاهي ي للممتلكاا اليما ية اللثا ية من خ ل الت رق لتعريفهاع ثتثسيما ماع 

ا املظاهر املمتلكاا اللثا ية ة  يمهمي ماع ثدثا   الحفاظ عليماع إضا ة إلى التعرا على أارز صور إلاعتداءاا ثالجرا م التي ترتكو ضد أثا

املتعلق احماية اليماث اللثافيع ثيذلك معر ة أ اليو تو يم الحماية الجنا ية ل حفاظ  82/02التي أقرها املهرن الجزا ري في الثارون رقم 

ا ية تحفظها من ا ثإقرار تداايم إحيمازية ثثقعلى املمتلكاا اليما ية اللثا ية ملل تجريم إلاعتداء عليما ثتوقي  العثوباا امل  مة على مرتكليم

اأي خ ر تتعرض له.

تس مدا  اثمن أارز النتا ج التي نس ى للوصول إليما في هذه الدرا ة إاراز مدا خ ورة إلاجرام ثإلاعتداء على املمتلكاا اليما ية اللثا ية ألدم

اضيما ثحاضرها.الهوية اللثا ية للهعوب ثاملجتمعاا  تدميمها أث دمبما هو ق   ملا

؛ البمو ثالسرقة؛ اللثا ة ثالهوية؛ الهعوب ثاملجتمعاا؛ الجرا م؛ التاريخ ثالحااراا؛ اليما ية اللثا ية املمتلكاا املفتاحية:الكلمات 

ااملتعلق احماية اليماث اللثافي. 82/02الثارون رقم 

Abstract: 

We aim through our study of this topic to know the conceptural framework of archaeological properties by addressing their 

definition, divisions, importance, and motives for preserving them, in addition to identifying the most prominent forms of 

attacks and crimes committed against archaeaological property especially the manifestations approved by the algerian 

legislator in law no.98/04 related to the protection of cultural heritage property, as well as know ledge of the methods of 

providing criminal protection to preserve archaeaological properties, such as criminalizing attacks on them, imposing 

appropriate penalties on perpetrators, and adopting preventive and precautionary measures that preserve them from any 

danger they may be exposed to. Among the results that we seek to reach in this study is to highlight the extent of the 

seriousness of crime against archaeological property, as the attack on it targets the cultural identity of peopels and societies 

and its destruction is a severing of their past and present. 

Keywords  : cultural heritage property, crimes, looting and theft, culture and identity, peoples and societies, history and 

civilizations, law no.98/04 relating to the protection of cultural heritage. 
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:مقدمة  

علية أث ثالتثاليد الهاملمتلكاا اليما ية انوعيما املادي ثاملعنوي ثبم تلف أةكالها  واء تعلق ألامر امجال العاداا 

ااملجال الديني أث ألادبم أث الفلسفم أث غيمها من املجاةا اخرا  هي تعرم عن الش صية التاري ية للهعوب ثتحدد 

مميناا هوي ما الحاارية اإعتلارها ركيجة التفاعل اين إلانسان ثبيئتهع ثتملل املمتلكاا اللثا ية رث ة اارزة مهيمية 

ي تتكون من ممتلكاا مادية ثغيم مادية تهمل عادا مم ثتثاليدهم املهيمية ثالعمود الفثري اين أ راد الللد  ه

الحاار مم.

ثاملحا ظة على املمتلكاا اللثا ية مس ثلية إلانسارية جمعاء  الحفاظ على هذا النون من املمتلكاا ثاجو ثضرثري 

ضرار التي قد تنجم عن الاناعاا املس حة أث ثإلا تعداد لحماي ما من أةكال ال مديد التي قد تتعرض لها أث ألاا

إلاض راااا ألامنية ثالحرثب ألاهليةع ثملك اإت ام التداايم امل  مة ثثجوب إحيمام املمتلكاا اللثا ية ثإلامتنان عن 

 ىأي تصرا عدثانم ضدهاع ثإلاعتداء على املمتلكاا اللثا ية لهعو معين ة  عترم إعتداء عليه  ثط  هو إعتداء عل

اةعوب العالم جميعا ألره ينينن مبما تاري ها ث ثا  ما ثُي مس هوي ما.

ثأغلو الثوارين ثالكهريعاا املحلية ثالوطنية أثلص عناية يليمة لحماية املمتلكاا اليما ية اللثا ية ثاملحا ظة عليما 

جل ااملمتلكاا اللثا ية من أ ثت وير أ اليو تو يم الحماية الجنا ية لهاع ثقد تم ثض  الثوارين ال اصة املتعلثة

التصدي مل تلف ألاعمال ثاملظاهر املدمرة ثاملتعمدةع  تدميم آلا ار ثألاعمال الفنية يثضفي على هوية ثتاريخ ث ثا ة 

ثحاارة الهعوبع ثالجزا ر من اين الدثل التي لها تراث  ثافي متمين بسلو تعاقو عدة حااراا ثل حفاظ على هذه 

املتعلق احماية  82/02ثد أحاطها املهرن الجزا ري بسن ثتهري  عدة قوارين آخرها الثارون رقم املمتلكاا ألا رية  

 .0882يوريو  00ه املوا ق ل  0208صفر  30اليماث اللثافي الصادر اتاريخ 

 أسباب إختار املوضوع:

تتعرض واجه تحدياا خ يمة ثاألا لاب التي د عتنا للت رق لهذا املوضون هو أن املمتلكاا اليما ية اللثا ية أضحص ت

إلعتداءاا دا مة ثمستمرة من دمو ث رقة ث مريو ثتنثيو ثنهر غيم مرخ  ثتزثير ثت ريو ثتدميم ثغيمها من أةكال 

إلاعتداءاا التي تتعرض لها املمتلكاا ألا ريةع ثخاصة أ ناء الاناعاا أث نهوء إلاض راااا امنية الداخلية امل دية 

اةع ثهذه ألازماا  ستغلها املجرمون في إلاعتداء على املمتلكاا ألا رية.لنهوب الحرثب ألاهلي

إضا ة إلى ضرثرة إاراز صور الجرا م املرتكلة ضد املمتلكاا اليما ية اللثا ية بغية إيجاد الحلول ال زمة لحماي ما 

يماث اللثافي لإلنسارية جمعاء الجنا ية من ملل مظاهر إلاعتداءاا مهما ملان روعها ألن إلحاق الارر وما هو إضرار اال

اثيجو على جمي  الدثل ثاملجتمعاا ثالهعوب الحفاظ عليما ثرثلها ل جيال الثادمة.

 أهمية املوضوع:

اتكمن أهمية درا ة موضون" لل تو يم الحماية للممتلكاا اليما ية اللثا ية من الجرا م التي ترتكو ضدها".    
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ملواضي  التي إهتمص احماي ما الجنا ية جمي  الكهريعاا الدثلية ثالوطنية ةن الحرثب املمتلكاا اليما ية اللثا ية من ا  

ثإلاض راااا ثألازماا ثالصراعاا التي  عر ها العالم أدا إلى ضيان ثتدميم العديد من املمتلكاا اللثا ية ثإلا كي ء 

اما.عليماع ثلذلك حاثلص أغلو الدثل  ن قوارين إحيمازية ثردعية ل حفاظ علي

إضا ة إلى ملك ملون املمتلكاا اليما ية اللثا ية تحظم اثيمة مادية ثمعنوية  مينة ثغالية ثلها إهتمام يليم عرم العالمع 

 املمتلكاا ألا رية من أارز عوامل جذب السيا  ثتحثيق عا داا مالية معترمة من العملة الصعلة خاصة االنسلة 

اادية اديلة عن النفط أث الغاز.للدثل التي ة تمتلك مصادر ثمداخيل إقتص

 :الهدف من املوضوع

 من اين ألاهداا التي نس ى إلى تحثيثها في هذه الدرا ة 

 .امعر ة إلاطار املفاهي ي للممتلكاا اليما ية اللثا ية

 .اإاراز صور ثأةكال الجرا م التي ترتكو ضد املمتلكاا اليما لة اللثا ية

  الجنا ية املنصوص عليما في الكهريعاا ثالثوارين الجزا رية للممتلكاا الوصول إلى أارز ث ا ل الحماية

االيما ية اللثا ية من م تلف مظاهر إلاجرام ثالتصر اا غيم الهرعية التي تتعرض لها.

 .يما رىمل أن تساهم الدرا ة في دعم اللحوث السااثة أث تكون اداية ألاحاث ثدرا اا جديدة في املستثلل 

:املنهج املستخدم  

إعتمدرا في درا كنا لهذا املوضون محل املعالجة على املنهج التحليلي ثملك من خ ل تحليل إلاطار املفاهي ي للممتلكاا 

اليما ية اللثا ية امعر ة التعريف اللغوي ثإلاص  حي ثالثارونم لهاع ثأهم تصنيفاا ثتثسيماا هذا النون من 

 دها ملل إلات ا أث الكهويه العمدي ثت ريبما ثدمبما أث إلاتجار غيم املهرناملمتلكااع ثتحليل صور الجرا م التي ترتكو ض

وما ثغيمها من الجرا مع إضا ة إلى تحليل طرق تو يم الجنا ية للممتلكاا اليما ية اللثا ية املتمللة في تجريم مظاهر 

 حيمازية تحميما من إلاجرام مستثل .إلاعتداء عليما ثتوقي  العثوباا امل  مة لكل إعتداء ثإت ام تداايم ثقا ية ثإ

 إلاشكالية:

اإلاةكالية الر يسية التي طرحناها للموضون:     

  ما مدا  عالية أ اليو الحماية الجنا ية التي أقرها املهرن الجزا ري ل حفاظ على املمتلكاا اليما ية اللثا ية

امن أةكال الجرا م ثإلاعتداءاا التي قد تتعرض لها؟

االفرعية التي نس ى لإلجااة عليما:أما ألا ةلة 

 اما هي صور الجرا م التي تتعرض لها املمتلكاا اليما ية اللثا ية؟
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 اييف يمكن حماية املمتلكاا اليما ية اللثا ية من إلاعتداءاا التي تث  عليما؟

  اية اليماث املتعلق احم 82/02هل أ اليو الحماية الجنا ية التي جاء وما املهرن الجزا ري في الثارون رقم

 اللثافي ملا ية ل حفاظ على املمتلكاا ألا رية ثحماي ما؟ أم ة اد من تدعيمها اآلياا عثااية أخرا؟

الإلجااة على هذه إلاةكالية الر يسية ثألا ةلة الفرعية رثيم  خ ة درا ة ممنهجة في    ة محاثر على النحو آلاتم:    

الثا ية.املحور ألاثل: مفهوم املمتلكاا اليما ية ال

ااملحور اللانم: صور الجرا م املرتكلة ضد املمتلكاا اليما ية اللثا ية.

 املحور اللال : أ اليو حماية املمتلكاا اليما ية اللثا ية.

 املحور ألاول: مفهوم املمتلكات التراثية الثقافية.

ة الهعوب تعرم عن مرحلة زمنية معين مهما ملان مجالها هي إرتاج ةاهد على حاارة ثتاريخاملمتلكاا اليما ية اللثا ية 

ثعنوان لهوية ألامم ثريينة هامة يربط ماضيما احاضرهاع ثاليماث اللثافي من اين املعاييم ألا ا ية امل  سة للهوية 

اللثا ية ثمظهر من مظاهر التعليم اللثافي في الهعوبع ثمن اين الرملا ز التي ُ عتمد عليما في التنمية في م تلف املجاةا 

 0802إلاقتصادية أث اللثا ية أث إلاجتماعية ثهي من رتاج إلايكها اا ثألااحاث ألا رية. ثتعترم إتفاقية ةهاي لسنة 

املتعلثة احماية املمتلكاا اللثا ية في حالة الانان املس ح أثل إتفاقية تامنص إظهار  0802مايو  02الصادرة اتاريخ 

يلي بغو النظر عن أصلها أث مالكهاع ثعليه  نت رق إلى مفهوم املمتلكاا مفهوم املمتلكاا اللثا ية بهكل عام ثتفص

االلثا ية  يما يلي:

تعريف املمتلكات الثقافية أوال:          

  نكناثل التعريف اللغوي  م التعريف إلاص  حي  م التعريفثملحاثلة إلاحاطة اتعريف املمتلكاا اليما ية اللثا ية 

  ية في النثا  التالية:الثارونم للممتلكاا اليما

 :التعريف اللغوي للتراث الثقافي-أ

 رذير ما يلي:لليماث اللثافي ثمن اين التعاريف اللغوية 

مصدرها ثارث من املصدر الل ثم "ثرث" ثلها مراد اا عديدة لنفس املعنىع  يثول إان منظور في لساره عن إان 

اثالوارثع ثآلاراثع ثاليماث ثاحد".ألاعرابم قوله: "الَورثع ثالورثع ثألارثع 

ثجميعها تهيم إلى معنى ثاحد ثهو ما يصل من مظاهر الحياة املادية ثاملعنوية إلى     أث جماعة أث جيل أث دثلة مما 

 قام اه أث أعده ثصنعه     أث جماعة أث جيل أث أمة أث دثللة  لث ما في الوجودع  السااق مورثث ثال حق ثارث.

ا(3033ص فمع املالع ءع ثا)
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 :التعريف إلاصطالحي للتراث الثقافي-ب

امن اين التعاريف إلاص  حية التي ت رقص لتعريف املمتلكاا اللثا ية رذير ما يلي:

 عرا اليماث اللثافي على أره الهاهد ال ي على تاريخ الهعوب ثحاار ما ثخيالها ثآمالها ثمعارا ما ثتهيم  جمي  -0

إخت  ها في قا م مهيم  هو أدما من عمل إلانسان ثمن إرتاج جمي  النا  في رفس الوقص  ثا اا العالم على رغم 

تجسد مللهم ثحاار مم ثعظمائمم ثإرح اطهم ثت ور زمبممع ثيعرم عن تحوة مم التي تحدث على املستويين املحلي 

ا(3000)مستاثيع صة ثيحدد ق ليما العثلي ثالرثحي.ثالعال يع أث ملل ما  ع م الحاارة  ما ما ال ا

يما  عرا أياا اىره مجمون العاداا ثآلاراء ثالتثاليد ثأرما  املعيهة ااإلضا ة إلى امل  ساا ثاملنظماا التي -3 

ت لف أ ا  الحاارة ثاللثا ة لدا جماعة من النا  أث مجتم  من املجتمعاا تتوارثما ألاجيال ثتكناقلها عن بعاها 

   (3001)عدرانع إلرتثاء افال التفاعل ثإلاحتكا . ثالتعديل ثت ا  لاللعوع ثقد  عيميما وفيء التحوير 

ثتعرا يذلك اىدما ث يلة إلاتصال اين الهعوب في ملا ة أرجاء املعمورة التي ت  ر في ت ور الهعوب من جيل آلخر -2

 ثمن  يمة زمنية ألخرا.

يا عي في الحاضر ثاملا في تربويا ثعلميا ث نيذلك تعرا اىدما ملل أعمال العنصر اللهري املنسوبة إلى نهاطه إلاادا-2

ا(3030)عاصفع  ثالتي لها أهمية االغة بغرض تفسيم  ثا ة املا في ثمن أجل ت ويرها ثتنمي ما حاضرا ثمستثل .

 التعريف القانوني للممتلكات التراثية الثقافية-ت

امن اين التعاريف الثارورية للممتلكاا اليما ية اللثا ية رذير ما يلي:

 تعريف إتفاقية الهاي للممتلكات التراثية الثقافية-1

من إتفاقية ةهاي ال اصة احماية املمتلكاا اللثا ية في حالة الانان املس ح  "يثصد من املمتلكاا  00رصص املادة ألاثلى 

االلثا ية في ر اق هذه إلاتفاقية مهما ملان أصلها أث مالكها ما يلي:

اللااتة ماا ألاهمية الكرما ليماث الهعوب اللثافي ملامللانم املعمارية أث الفنية مبما ثالتاري يةع املمتلكاا املنثولة أث -)أ(

الديني مبما أث املدنمع ثألاماين ألا ريةع ثمجموعاا امللانم التي تككسو اتجمعها قيمة تاري ية أث  نيةع ثالتحف الفنية 

اثاملحفوظاا ثمنسوخاا املمتلكاا السااق ميرها.

مللانم امل صصة اصفة ر يسية ث علية لحماية ثعرض املمتلكاا اللثا ية املنثولة امللينة في الفثرة )أ( ملاملتاحف ا-)ب(

ثدثر الكتو الكرما ثم ازن املحفوظاا ثيذلك امل ابئ املعدة لوقاية املمتلكاا اللثا ية املنثولة امللينة في الفثرة )أ( 

افي حالة رزان مس ح.

ق عليه إ م )ب( ثالتي ي ل توي على مجموعة يليمة من املمتلكاا اللثا ية امللينة في الفثرتين )أ(عاملرايز التي تح-)ج(

ا(3002)عمرع مرايز ألاانية التذملارية" .
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 الثقافيةالتراثية تعريف الجامعة العربية للممتلكات -2

ان "آلا ار" على املمتلكاا اللثا ية ر  في اللاب ألاثل بعنوا 0820عثو م تمر ثزراء اللثا ة العرب املنعثد في بغداد 

اثوله " عترم أ را أي وفيء خلثته الحاارااع ثتريته ألاجيال السااثةع مما يكهف عنه أث  عثم عليه  واء ملان ملك 

عثارا  ااتا أث منثوة يتصل االفنون أث العلوم أث آلاداب أث ألاخ ق أث العثا د أث الحياة اليومية أث ألاحداث العامة 

ا(0888)الحديثيع  نة ماص متى ملان له قيمة  نية أث تاري ية".  300هاع مما يرج  تاري ه إلى مةتي ثغيما

 متلكات التراثية الثقافيةمتعريف القانون الجزائري لل-3

ااملتعلق احماية اليماث اللثافي على أره: 82/02من الثارون رقم  03ر  املهرن الجزا ري في املادة  

 مة في مفهوم هذا الثارون جمي  املمتلكاا اللثا ية العثاريةع ثالعثاراا االت صي  ثاملنثولة " عد ترا ا  ثا يا ل

املوجودة على أرض عثاراا ألام   الوطنية ثفي داخلها اململوية أل  اص طليعيينع أث معنويين تابعين للثارون 

ية ثالوطنية املورث ة عن م تلف الحااراا ال اصع ثاملوجودة يذلك في ال لثاا الجو ية للمياه الداخلية ثإلاقليم

ااملتعاقلة منذ عصر ما قلل التاريخ إلى يومنا هذا.

ثتعد جزءا من اليماث اللثافي ل مة أياا املمتلكاا اللثا ية غيم املادية الناتجة عن تفاع ا إجتماعية ثإاداعاا  

من الثارون  03املادة ) ألا راد ثالجماعاا عرم العصور ثالتي ة تزال تعرب عن رفسها منذ ألازمنة الغاارة إلى يومنا هذا". 

ا(0882اللثافي ع  ع املتعلق احماية اليماث82/02رقم 

 افيةا: تقسيم املمتلكات التراثية الثقثاني

تنثسم املمتلكاا اليما ية اللثا ية إلى روعينع ممتلكاا ترا ية عثارية ثممتلكاا ترا ية منثولةع ث نكناثل هذين 

االصنفين على النحو آلاتم:

 املمتلكات التراثية الثقافية العقارية-أ

تنثسم ادثرها املمتلكاا اليما ية اللثا ية العثارية إلى املعالم التاري يةع  82/02رقم  من الثارونا 02حسو ر  املادة   

ثجمي   (0882ع املتعلق احماية اليماث اللثافي ع 82/02الثارون رقم ) ثاملواق  ألا ريةع ثاملجموعاا الحارية أث الريفيةع

هذه ألاروان ت ا  ألرظمة الحماية حسو طليع ما ثالصنف الذي تنت ي إليه  واء الكسجيل في قا مة الجرد إلاضافي 

أث التصنيف أث إلا تحداث في ةكل ق اعاا محفوظة ثهي من إجراءاا الحماية البما يةع ثعليه تتملل املمتلكاا 

االيما ية اللثا ية العثارية  يما يلي:

         التاريخية  املعالم.1

املعالم التاري ية علارة عن أةكال هند ية معمارية منفردة أث مجموعاا تكون ةاهدة على حاارة معينةع أث على 

ت ور هام أث على حاد ة تاري يةع ثيثصد وما املنجزاا املعمارية الكرما ثالر وم ثالنثاةاا ثالفنون الزخر ية 
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عاا املعلمية الف مة ماا ال اب  الديني أث العسكري أث املدنم أث الف حي أث الصناعيع ثال  و  العربية ثامللانم أث املجم

ثهياملل حثلة ما قلل التاريخ ثاملعالم الجنا زية أث املدا ن أث املغاراا ثالكهوا ثاللوحاا ثالر وم الص رية ثالنصو 

ا(3002)ا حاجع ريخ الوطنية.التذملارية ثالعناصر املعزثلة التي لها صلة ااألحداث الكرما في التوا

 :املواقع ألاثرية.2

 إن املواق  ألا رية علارة عن مساحاا ملنية دثرما ثظيفة  82/02من الثارون رقم  30جاء في ر  املادة  حسو ما 

نه ة ثتههد اىعمال إلانسان أث اتفاعله م  ال ليعة اما في ملك ااطن ألارا في املتصلة وماع ثلها قيمة من الوجهة 

ألارتولوجية أث ألاريمثبولوجية ثاملثصود وما على ال صوص املواق   التاري ية أث ألا رية أث الدينية أث الفنية أث العلمية أثا

 (0882ع املتعلق احماية اليماث اللثافي ع 82/02الثارون رقم ض) ألا رية اما  يما املحمياا ألا رية ثالحظا ر اللثا ية. 

 املجموعات الحضرية أو الريفية.3

تثام بهكل ق اعاا محفوظة املجموعاا العثارية الحارية أث الريفية ملل الثصلاا ثاملدن ثالثصور ثالثرا 

ثاملجمعاا السكنية التثليدية املتمينة بغللة املن ثة السكنية  يما ثالتي تككأفي اتجانسها ثثحد ما املعمارية ثالجمالية 

ةىدما أن ترمر حماي ما ثإص حها ثإعادة تىهيلها ثتنمي ما ثب اوعها أهمية تاري ية أث معمارية أث  نية أث تثليدية من 

لنظام الحماية في ةكل الث اعاا املحفوظةع ثيتم ملك عن طريق مر وم تنفيذي يتم إت امه اناءا على تثرير مهيم  

عاا التي ارية االنسلة للث ااين ثزارة اللثا ة ثثزارة الداخلية ثالجماعاا املحلية ثثزارة الليةة ثالتعميم ثالهند ة املعم

نسمة يت ذ م  ط دا م  00.000نسمةع أما الث اعاا املحفوظة التي يثل عددها عن  00.000يفوق عدد  كادما 

 (3000)محمد ق.ع  ل حماية ثإلا تص   اناءا على قرار ثزاري مهيم  اين الوزراا الذين  لق ميرهم. 

 الثقافيةاملناظر الطبيعية والتكوينات التاريخية و .3

 هي علارة عن مناطق أدا  يما ألارما  التثليدية إل ت دام  82/02من الثارون رقم  23حسو ما جاء في املادة 

ألارا في إلى خلق  يماا للمناظر ال ليعية ثترييلاا مر ية ثحفظهاع ثهي السماا التي تعكس اصفة خاصة اللثا ة 

ستوجو إعتلارها ضمن املمتلكاا اللثا يةع ثقد  همل هذا النون من ثرمط الحياة أث الفيمة الزمنية التاري ية التي ت

املمتلكاا على  ماا طليعية هامة من الناحية اللثا ية ملل ألادمار ثالجلال ثاله ةا ثغيمها من املناظر الجذااة 

 (0882ع ع املتعلق احماية اليماث اللثافي02/ 82الثارون رقم ) ثإلا تثنا ية. 

 :التراثية الثقافية املنقولةاملمتلكات -ب

ثيثصد وما املمتلكاا املنثولة أث املنفصلة عن ألارض أث عن امللنى ثيسهل رثلها من مكان إلى آخر دثن قلق ثتتكون 

املنثوةا من ق   منفردة أث من مجموعاا ملل املنثوةا ثالتحف ألا رية ثالكتو ثالنثوش ثاملواد ماا الثيمة 

ة ثغيمها من املنتجاا التي صنعها اللهر ثالتي تعد ماا قيمة مهمة لليماث اللثافي ال اص اكل ثإلا ت داماا التثليدي

اةعو مهما ملارص ماد ما ثالغرض من صنعهاع ثتنثسم املمتلكاا اليما ية اللثا ية املنثولة إلى روعين:
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 :قطع املشغوالت واملصنوعات ألاثرية.1

حص من أحد املواق  ألا رية أث إلايكها اا ألا رية املنعزلة ملل هي ق   منثولة جاءا ركيجة لنها  بهري ثأصل

املنحوتاا ثألارةيف ثألادثاا الف رية ثال ز ية ثالزثجية ثالحلي ثألا  حة ثالجذير االذير أن أي وفيء منثول من 

اموق  أث هيكل تاريخي يتمت  انفس الوضعية الثارورية للث عة ألا رية.

 :ةاملوروثات الحرفية ألاصلي.2

ثهي املمتلكاا اللثا ية التي توقف إرتاجها اال رق التي توارثما النا  لكودما ةواهد تراث ممين  عكس الهوية املحلية 

ا(3000)مستاثيع ثحل محلها إرتاج آلي يحاييه في الصنعة ثي الفه في الجودة ثالثيمة الفنية ثالجهد اللهري. 

 املمتلكات التراثية الثقافيةاملحور الثاني: صور الجرائم املرتكبة ضد 

صور ثأةكال الجرا م ثإلاعتداءاا التي ترتكو ضد املمتلكاا اليما ية اللثا ية  مبما جرا م ثإعتداءاا تث  على تتعدد 

املمتلكاا اليما ية اللثا ية العثارية اصورة ملاةرة ملل إلات ا أث الكهويه العمدي ثالت ريو العمدي للممتلكاا 

 ة إلى إجراء التعدي ا امل الفة للثارون ثالتي تث  على املمتلكاا اللثا ية العثارية ثالتصرا في ممتلك اللثا يةع إضا

 ثافي عثاري دثن ترخي  مسلقع ثهنا  إعتداءاا ترتكو اصورة غيم ملاةرة على املمتلكاا اليما ية اللثا ية العثارية 

عثاريع ثم الفة عدم التصري  ااإليكها اا الفجا ية في  ملل إجراء ألااحاث ألا رية دثن ترخي  في ممتلك  ثافي

ااملمتلك اللثافي اليماثمع ثجريمة إلاعيماض ثالعرقلة في املمتلك اللثافي العثاري.

ثهنا  إعتداءاا ثجرا م ترتكو ضد املمتلكاا اليما ية اللثا ية املنثولة ثالتي لم يحصرها املهرن الجزا ري في الثارون 

لق احماية اليماث اللثافي ال أخا  بعو الجرا م للثواعد العامة املنصوص عليما في قارون العثوباا املتع 82/02رقم 

الجزا ري أث الثواعد ال اصة يثارون مكا حة ال مريو الجزا ري ملل جرا م  رقة ثتزثير اليماث اللثافي املنثولع ثجريمة 

اث اللثافي املنثول ثغيمها من الجرا م.إخفاء اليماث اللثافي املنثولع ثجرا م اي  ثإخفاء اليما

ثعليه  تتملل الجرا م التي ترتكو ضد املمتلكاا اليما ية اللثا ية ثالتي ر  عليما املهرن الجزا ري في الثارون رقم 

ااملتعلق احماية اليماث اللثافي في املظاهر التالية: 82/02

 جريمة إجراء أبحاث أثرية دون ترخيص أوال:

على أن اللح  ألا ري هو ملل تث  يتم الثيام اه اصورة علمية في  82/02من الثارون رقم  20املادة جاء في ر  

امليدانع ثتست دم  يه التكنولوجيا الحديلة ومدا التعرا على امل الفاا ألا رية ام تلف أرواعها ثعصورها ثتحديد 

امواقعها ثهوي ما ثيدخل في ر اق هذه ألاةغال:

ام ردة في مستوا مساحة معينة أث من ثة محددة  واء ملارص ماا طليعة ارية أث تحص ما ية أعمال تنثيو ثبح -أ

احفرياا أث إ تثصاءاا ارية أث تحص ما ية.-ب
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اأاحاث أ رية على املعالم.-ا

ا(0882ع املتعلق احماية اليماث اللثافي ع 82/02الثارون رقم ) تحف ثمجموعاا تحفية. -ث

اللثافي ألا ري  ثد حدد املهرن الجزا ري الجهاا املس ثلة عن من  التفويو االتنثيو ثمن أجل الحفاظ على اليماث 

رصص على أن الوزير املكلف االلثا ة هو ثحده  82/02من الثارون رقم  20ثالهيةاا املسمو  وما االتنثيو  فم املادة 

ألا رية املزم  إجراؤها في أرا في خاصة امل هل ألن يىمر اإ تكها اا الحفر أث التنثيو ثغيم ملك من أرما  ألااحاث 

أث عمومية أث في املياه الداخلية أث إلاقليمية الوطنية أث في املمتلكاا اللثا ية العثارية املحمية أث عليما أث يرخ  وما في 

 ة خ مفهوم هذا الثارونع ثأره يتعين على الثا م ااألاحاث في جمي  الحاةا التي يجري  يما اللح  ألا ري أن يا 

غارم ) تسييم مككهفاا املوق  املحفور ثة يرخ  اإجراء عملياا اللح  إة ل   اص املعيما لهم اصف مم ااحلين 

ع ثإرتفعص ظاهرة التنثيو عن املمتلكاا اللثا ية  واء من قلل عصاااا منظمة أث بهكل  ردي من قلل (3002إ.ع 

ا(3030) كيميع  ها احلا عن الثماء السري  دثن اذل مجهود. أ  اص يثومون االتنثيو خلسة تحص منازلهم أث في محي

 جريمة بيع أو إخفاء املمتلكات التراثية الثقافية ثانيا:

اعلى امل الفاا املتعلثة ومذا النون من الجرا م في الحاةا التالية: 82/02من الثارون رقم  80رصص املادة 

اتنثيو مككهفة االصد ة أث أ ناء الثيام اىاحاث أ رية مرخ  وما.اي  أث إخفاء أةياء متىتية من عملياا حفر أث -أ

جريص تحص مياه اللحر.-ب
ُ
ااي  أث إخفاء أةياء متىتية من أاحاث أ

اي  أث إخفاء ممتلكاا  ثا ية مصنفة أث مسجلة في قا مة الجرد إلاضافي ثيذلك املمتلكاا اللثا ية املتىتية من -ا

اتث يعها أث تجز  ما.

ارون رقم الث)فاء عناصر معمارية متىتية من تث ي  ممتلك  ثافي عثاري أث عثاري االت صي  أث تجز ته. اي  أث إخ-ث

ا(0882ع املتعلق احماية اليماث اللثافي ع 82/02

ثقد عر ص جريمة اي  أث إخفاء املمتلكاا اليما ية اللثا ية ثالتي أ ت رجص من املواق  ألا رية بهكل غيم قارونم       

تصاعدا ث ريعا في السنواا ألاخيمةع ثأصلحص تهكل مصدر قلق ث مديد لليماث اللثافي خاصة في ظل الت ور رموا م

 التكنولوجي حي  أصلحص ث ا ل إ ت دام مواق  التواصل إلاجتماعي ثألاريمريص من اين قنواا اللي  الحديلة. 

ا(3030) كيميع 

 ثقافي محميجريمة إلاتالف أو التشويه العمدي ملمتلك  ثالثا:

على معاقلة ملل من يتلف أث  هوه عمدا إحدا املمتلكاا اللثا ية  82/02من الثارون رقم  81جاء في ر  املادة 

املنثولة أث العثارية املثيمحة للتصنيف أث املصنفة أث املسجلة في قا مة الجرد إلاضافي دثن املسا  اىي تعويو عن 

ا(0882ع حماية اليماث اللثافيع املتعلق ا02/ 82الثارون رقم ) الارر. 
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ثتتملل جريمة إلات ا أث الكهويه للممتلك اللثافي املنثول في أي  عل يدخل في إطاره جمي  صور السلو  التي من 

ةىدما إلاضرار االشفيء ألا ري ثجعله غيم صالح ثإ ساد منفعتهع ثتعترم جريمة إلات ا أث الكهويه للممتلك اللثافي من 

 كيمي أ.ع ) ي عاقو عليما املهرن الجزا ري في حالة ثقوعها على املمتلك اللثافي املغمور ااملياه أياا. اين الجرا م الت

ا(3030جرا م التعدي على اليماث اللثافي املنثول في الكهري  الجزا ريع 

أث املسجلة  ملصنفةثتعد جريمة إلات ا أث الكهويه العمدي ألحد املمتلكاا اللثا ية العثارية املثيمحة للتصنيف أث ا

في قا مة الجرد إلاضافيع ثإلات ا أثالتدميم أث الكهويه من أخ ر الجرا م املرتكلة ضد اليماث اللثافي ألن له أهمية 

خاصة من حي  مايرة ألامة ثتاري ها ثهوي ماع  املمتلكاا اللثا ية ة يمكن تعوياها في حالة إت  ها أث تهويمها أث 

أ.ع تجريم  ) كيمياارون في الكليم من رصوصه على ضرثرة صيارة ثحماية ثحرا ة املمتلك اللثافي تدميمها لذا أثجو الث

ع ثالت ريو أث (3030التعدي على املمتلكاا اللثا ية العثارية اين قارون حماية اليماث اللثافي ثقارون العثوباا ع 

إلات ا أث الكهويه هو إ ساد الشفيء أث تع يله ملليا أث جز يا احي  ة يص ح إ ت دامه مرة أخرا مما ي  ر على  اعليته 

ا(3000)الفاضلع  لتحثيق الغرض منه. 

 جريمة تصدير املمتلكات الثقافية املنقولة بصورة غير قانونية رابعا:

على معاقلة ملل من يصدر اصورة غيم قارورية ممتلكا  ثا يا منثوة مصنفا  82/02من الثارون رقم  003رصص املادة 

ع ع املتعلق احماية اليماث اللثافي82/02الثارون رقم )يم مسجل في قا مة الجرد إلاضافي.أث غيم مصنف مسجل أث غ

ا(0882

امن رفس الثارون إلى هذا النون من الجرا م اثولها: 13ثأةارا املادة 

"يحظر تصدير املمتلكاا اللثا ية املنثولة املحمية إر  قا من اليماب الوطني ثيمكن أن يصدر م قتا أي ممتلك  ثافي 

مح ي في إطار امللادةا اللثا ية أث العلمية أث قصد املهارية في اللح  في ر اق عال ي ثإن الوزير املكلف االلثا ة هو 

ا(0882ع املتعلق احماية اليماث اللثافي ع 82/02ن رقم الثاروا)ثحده الذي يرخ  ومذا التصدير" 

 مخالفة قواعد النشر العلمي خامسا:

على معاقلة ملل من ينهر في اليماب الوطني أث خارجه أعماة ماا صلغة  82/02من الثارون رقم  002جاء في ر  املادة 

اللثافي دثن ترخي  من الوزير املكلف علمية يكون موضوعها ث ا ق غيم م لوعة محفوظة في الجزا ر ثت   اليماب 

ا(0882ع املتعلق احماية اليماث اللثافي ع 02/ 82الثارون رقم ) االلثا ة. 

على ضرثرة الحصول على ترخي  من الوزير املكلف االلثا ة عن ملل نهرية  82/02من الثارون رقم  01ثأةارا املادة 

ماا طاب  عل ي تصدر في اليماب الوطني أث خارجه ثيكون موضوعها درا ة ث ا ق غيم م لوعة محفوظة في الجزا ر 

ا.(0882ع ملتعلق احماية اليماث اللثافيع ا82/02الثارون رقم ) ثتتعلق االيماث اللثافي الوطني. 

ا
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 جريمة إعتراض زيارات رجال الفن املؤهلين سادسا:

على معاقلة املالك أث املستىجر أث أي ةاغل آخر حسن النية ملمتلك  ثافي  82/02من الثارون رقم  002رصص املادة 

امل هلين خصيصا للعثار إضا ة إلى عثاري مصنف أث مسجل في قا مة الجرد إلاضافي  عيمض على زيارة رجال الفن 

املك:

االعثاراا املهمولة في من ثة حماية املمتلك اللثافي املصنف.-أ

ا.(0882ع ع املتعلق احماية اليماث اللثافي82/02الثارون رقم ) العثاراا املهمولة في محيط ق ان محفوظ.-ب

في عدم تو رهم على صفة الال ية الثاا ية ثرجال الفن عليمم عاتق قارونم يصعو عليمم الثيام امهامهم ثيتملل 

ألدمم ما رين ل حصول على أمر مهمة من املصالح امل تصة اوزارة اللثا ة قلل ملاةرة عملهم الذي ة يمكن أن يتم 

إة بعد إا   الحا ز أث املالك مسلثا اىره  ي ا  لعملية تفثد ثتحري بهىن املمتلكاا اللثا ية التي احوزتهع  نجد 

ة أن الن  الثارونم مكلل للثا مين على عملية التفثد ثالتحري ثمن جهة أخرا  إن العثوباا املنصوص عليما من جه

للمالك أث الحا ز الذي يثوم بعرقلة عملهم غيم رادعة إط قاع ثملك رغم أره حصل على علم مسلق اثدثمهم ثهو أمر 

ا(3030ةفيع قررانع ثا) غيم طلي ي ينلغي تداريه مستثل . 

 جريمة عدم التصريح باملمتلكات الفجائية سابعا:

اعلى معاقلة ملل من يرتكو امل الفاا التالية: 82/02من الثارون رقم  82جاء في ر  املادة 

اعدم التصري  ااملككهفاا الفجا ية.-أ

ع 82/02ن رقم الثاروا)عدم التصري  ااألةياء املككهفة أ ناء ألااحاث ألا رية املرخ  وما ثعدم تسليمها للدثلة. -ب

ا(0882املتعلق احماية اليماث اللثافي ع 

من رفس الثارون إلى أن ملل من يككهف ممتلك  ثافي أ ناء قيامه اىةغال مرخ  وما أث ا ريق  22ثأةارا املادة 

 نالصد ة أن يصر  امككهفاته للسل اا املحلية التي يجو عليما أن ت رم وما مصالح الوزارة املكلفة االلثا ةع ثيتعي

على السل اا امل تصة إقليميا إت ام جمي  التداايم التحفظية الارثرية ثال زمة من أجل الحفاظ على املمتلك اللثافي 

أةهر يثوم على إ رها  01املككهفع يما يمكن لوزير اللثا ة أن يىمر اوقف ألاةغال م قتا ملدة ة تتجاثز الستة 

) كيمي أ.ع تجريم التعدي على املمتلكاا اللثا ية العثارية اين  لح . اتصنيف العثار تلثا يا قصد متابعة عملياا ال

ا(3030قارون حماية اليماث اللثافي ثقارون العثوباا ع 

ييفياا من  إلامتياز على ألارا في التابعة ل م   ال اصة للدثلة  08/003من املر وم التنفيذي رقم  03ثحددا املادة 

ية ليثر على صاحو إلامتياز إلاا   عن ملل املمتلكاا اللثا ية ثألاةياء ألا رية املككهفة ثاملوجهة إلرجاز مهاري  إ كلمارا

على ق عة ألارض محل إلامتياز إلى مدير أم   الدثلة امل ت  إقليمياع ثالذي يكلف اإع م مدير اللثا ة للوةية من 

ش ا للدثلة مبما الليارااع الفسيفساءع ثالنثواأجل تنفيذ أحكام قارون حماية اليماث اللثافي ثتعترم املككهفاا ملك
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يحدد ةرث  ثييفياا من  إلامتياز على ألارا في التابعة ل م   ال اصة  003/08املر وم التنفيذي رقم )ال فية. 

ا(3008ع للدثلة ثاملوجهة إلرجاز مهاري  إ كلمارية

 جريمة عدم التبليغ عن إختفاء ممتلك ثقافي منقول  ثامنا:

على اره يجو على ملل حار  ملمتلك  ثافي منثول مصنف أث مسجل في قا مة  82/02من الثارون رقم  000 رصص املادة

األاربعة ثالعهرين  اعة عن إختفاء هذا املمتلك. 32الجرد إلاضافي ثعلى ملل م تمن عليه أن يللغ خ ل 

اا أث ألااحاث عن مصدر يجو على ملل     يحوز ممتلك  ثافي منثول جدير االتصنيف أن  سهل جمي  التحري

املمتلك املذملور ثأن يثدم جمي  املعلوماا ال زمة التي ت صه ثتحول إلى املمتلكاا اللثا ية املنثولة املصنفة ألغراض 

اليمميم أث إلاص   أث أية عملية أخرا ضرثرية لحفظه اناءا على ترخي  مسلق من املصالح امل تصة في الوزارة املكلفة 

حالة تعرض املمتلك اللثافي املنثول أث التحفة الفنية للهدم ركيجة ملار ة طليعية أث حادث تسلو في تدميم االلثا ةع ثفي 

املمتلك اللثافي تدميما ملليا ة  ليل إلى إص حه أث افعل الحرب حسو ألاةكال ثإلاجراءاا التي أعتمدا وما عملية 

ا(0882للثافي ع ع املتعلق احماية اليماث ا82/02الثارون رقم )التصنيف. 

 املخالفات املرتكبة على املمتلكات التراثية الثقافية العقارية تاسعا:

إلى املعاقلة على امل الفاا املتمللة في ةغل ممتلك  ثافي عثاري مصنف أث  82/02من الثارون رقم  82أةارا املادة 

ةع ملسلق الذي  لمه الوزير املكلف االلثا إ تعماله إ تعماة ة ي ااق إلارتفاقاا املحددة ثاملذملورة في اليمخي  ا

من رفس الثارون على معاقلة ملل من يلاةر الثيام ااعمال إص   ملمتلكاا  ثا ية عثارية  88ثجاء أياا في ر  املادة 

مثيمحة للتصنيف أث مصنفة ثللعثاراا املهمولة في املن ثة املحمية أث إعادة تىهيلها أث ترميمها أث إضا ة إليما أث 

ع 82/02الثارون رقم )  تص حها أث إعادة تهكيلها أث هدمها اما ي الف إلاجراءاا املنصوص عليما في هذا الثارون. إ

ا(0882املتعلق احماية اليماث اللثافي ع 

ثعليه تعترم هذه الجرا م التي تم الت رق إليما جمي  الجرا م التي ترتكو ضد املمتلكاا اليما ية اللثا ية ثالتي ر  

املتعلق احماية اليماث اللثافي الجزا ري ثلم يحصرها  ثط في هذا الثارونع  82/02عليما املهرن الجزا ري في الثارون رقم 

خرا أخاعها للثواعد العامة املنصوص عليما في قارون العثوباا الجزا ري أث ال هنا  م الفاا ثإعتداءاا ثجرا م أ

في قواعد الثارون ال اص ملل قارون مكا حة ال مريوع ثملل هذه الجرا م جريمة  رقة املمتلكاا اللثا ية ثاملنصوص 

 رق أث حاثل  رقة ممتلك  ثافي من قارون العثوباا الجزا ري اثولها " عاقو ......ملل من  00مكرر  200عليما في املادة 

ع ثجريمة  مريو (3001املتامن قارون العثوبااع  001-11يتمم ألامر رقم  03-01)قارون رقم منثول مح ي أث معرا" 

من قارون مكا حة ال مريو اثولها" عاقو على  مريو املحرثقاا  00املمتلكاا اليما ية اللثا ية املنصوص عليما في املادة 

أثا  32الصادر في ع 01 /00ألامر رقم ) حف الفنية أث املمتلكاا ألا رية أث املفرقعاا أث أي اااعة أخرا" أث.......الت

 010ع إضا ة إلى جرا م ت ريو ثتدريس املمتلكاا اللثا ية املنصوص عليما في املادة (املتعلق امكا حة ال مريو 3000

قام عمدا اإت ا أث هدم أث تهويه أث ت ريو .......رصو أث  من قارون العثوباا اثولها" عاقو .......ملل من 2مكرر 
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تما يل أث لوحاا أث أية أةياء  نية موضوعة في املتاحف أث في امللانم املفتوحة ل جمهور"ع ثيذلك جريمة إلاهمال 

هوم املادة مكرر من قارون العثوباا اثولها "  عاقو ...ملل موظف عمومم في مف 008الواضح املنصوص عليما في املادة 

املتعلق االوقاية من الفساد ثمكا حته تسلو اإهماله الواضح  3001 رماير  30امل رخ في  01/00من الثارون رقم  03

في  رقة أث إخت   أث تلف أث ضيان أموال عمومية أث خاصة أث أةياء تثوم مثامها أث ث ا ق أث  نداا أث عثود أث 

املتامن  001-11يتمم ألامر رقم  03-01)قارون رقم  ثظيفته أث بسلبما"أموال منثولة ثضعص تحص يده  واء احكم 

ا(3001قارون العثوبااع 

 أساليب حماية املمتلكات التراثية الثقافية  املحور الثالث:

 معترمة ثهامة من أجل حماية املمتلكاا اليما ية اللثا ية ثأارز هذه الثوارين صدثراأقر املهرن الجزا ري تر ارة قارورية 

مادة تناثل من  002تسعة  صول تامنص  08املتعلق احماية اليماث اللثافي ثالذي يتكون من  82/02الثارون رقم 

خ لها املهرن الجزا ري ملل الثواعد ثألاحكام املتعلثة االيماث اللثافيع ثتامن الثارون آلياا ثضماراا قارورية من 

ث منثولة ثأخا  ملل رون لنظام حماية مثرر لهع ثعليه  نت رق أجل حماية املمتلكاا اليما ية  واء ملارص عثارية أ

األ اليو حماية املمتلكاا اليما ية اللثا ية على النحو التالي:

 طرق حماية املمتلكات التراثية الثقافية العقارية أوال:

ثارية اليما ية اللثا ية العاملتعلق احماية اليماث اللثافي املمتلكاا  82/02أخا  املهرن الجزا ري من خ ل الثارون رقم 

ملجموعة من أرظمة الحماية ثاملتمللة في الكسجيل في قا مة الجرد إلاضافي ثتصنيف املعالم التاري ية ثإنهاء الحظا ر 

ألا رية أث الجرد العام أث رزن امللكية من أجل املنفعة العامة ثتجريم ألا عال ثإلاعتداءاا املا ة ااملمتلكاا اليما ية 

اية العثارية ثالعثاب عليماع ثتتملل أهم هذه الحماية في آلالياا التالية:اللثا 

 :التسجيل في قائمة الجرد إلاضافي. أ

اثولها "يمكن أن تسجل  82/02من الثارون رقم  00ر  عليما املهرن الجزا ري جاءا في ر  املادة أثل حماية قارورية 

اللثا ية العثارية ثإن لم  ستوجو تصنيفا  وريا تككأفي أهمية من ثجهة في قا مة الجرد إلاضافي املمتلكاا اليما ية 

الثارون رقم )التاريخ أث علم آلا ار أث العلوم أث التنوغرا يا أث ألاريمثبولوجيا أث الفن ثاللثا ة ثتستدعي املحا ظة عليما "

 (0882ع املتعلق احماية اليماث اللثافي ع 82/02

اة الجرد إلاضافي املعلوماا آلاتية:ثيتامن قرار الكسجيل في قا م

اطليعة املمتلك اللثافي ثثصفه.-0

ااملصادر الو ا ثية ثالتاري ية.-3

ار اق الكسجيل املثرر يلي أث جزلم.-2
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األاهمية التي ترمر تسجيله.-2

اال ليعة الثارورية للمتلك.-0

اهوية املالكين أث أصحاب الت صي  أث أي ةاغل ةرعي آخر.-1

اثإلاليناماا.إلارتفاقاا -2

 :تصنيف املعالم التاريخية.ب

ثملك من خ ل رصه  82/02 عترم التصنيف أياا إحدا إجراءاا الحماية الثارورية املنصوص عليما في الثارون رقم 

على خاون جمي  أةغال الحفظ ثاليمميم ثالتصلي  ثإلاضا ة ثالتغييم ثال ميةة املراد الثيام وما على املعالم التاري ية 

ثيمحة للتصنيف أث املصنفة أث على العثاراا املوجودة في املن ثة املحمية إلى ترخي  مسلق من مصالح الوزارة امل

ااملكلفة االلثا ةع ثتتملل ألاعمال املثيمحة للتصنيف  يما يلي:

مياه ثا أةغال املنهآا الثاعدية ملل ترييو الهلكاا الكهربا ية ثالهاتفية الهوا ية أث الجو ية ثأراايو الغازا .0

الهرب أث قنواا الت هيم ثجمي  ألاةغال التي من ةىدما أن تملل إعتداء اصري ي حق ضررا االجارو املعماري 

اللمعلم املعني.

اإنهاء مصان  أث الثيام اىةغال يرما عمومية اث خاصة. .3

      (3002مادثع )ح أةغال ق   ألا جار أث غر ها إما ملان من ةىدما إلاضرار ااملظهر ال ارجي للمعلم املعني.  .2

ثيمكن لوزير اللثا ة في أي ثقص أن يفت  اوا  ة قرار دعوا لتصنيف املعالم التاري ية ثينهر قرار  ت  دعوا 

ةهرين امثر الللدية التي يث  في تراوما املعلم التاريخيع  03التصنيف في الجريدة الر مية ثيههر عن طريق تعليثه مدة 

التاريخي في ثةيته لكم ينهر في الحفظ العثاري ثيصدر قرار التصنيف  ثيللغه ثزير اللثا ة إلى الوالي الذي يث  املعلم

من الوزير املكلف االلثا ة اناءا على رأي م ااق تصدره ال جنة الوطنية للممتلكاا اللثا يةع ثفي حالة إلاعيماض على 

 . من ثزير اللثا ة التصنيف تثوم ال جنة اإاداء رأيما حي  ة ينهى عنه حق إلارتفاق ادثن الحصول على ترخي 

 (3002)خلفمع 

 :إنشاء حظائر أثرية.ت

تنهى الحظا ر اللثا ية ثيتم تعيين حدثدها امر وم مهيم  اين ثزير اللثا ة ثثزير الداخلية ثالجماعاا املحلية ثثزير 

 حها إلى ثإ تصالليةة ثال ميةة العمراريةع ثيتم إ ناد حماية ألارا في املهمولة ضمن حدثد الحظيمة ثاملحا ظة عليما 

م  سة عمومية ماا طاب  إداري تحص ثصاية ثزير اللثا ة ثتكلف هذه امل  سة اإعداد امل  ط العام ل ميةة 

الحظيمةع ثيعد هذا ألاخيم ث يلة ل حماية تدرج في م   اا ال ميةة ثالتعميم ثتحل محل م  ط ةغل ألارا في االنسلة 

 .(3000) عيدي  .ع  للمن ثة.
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 :الجرد العام.ث

على الجرد العام ثي   املمتلكاا اليما ية اللثا ية املصنفة أث املسجلة في قا مة الجرد  82/02ر  الثارون رقم 

إلاضافي أث املستحد ة في ةكل ق اعاا محفوظةع ثيتكون سجل الجرد العام للممتلكاا اليما ية اللثا ية املحمية من 

اد يمين ثهما:

 :قافية العقارية املحميةدفتر الجرد العام للممتلكات الث.1

ا   ة أجزاء ثهي: 02ثتنثسم إلى 

 .ااملمتلكاا اللثا ية العثارية املحمية املصنفة

 .ااملمتلكاا اللثا ية العثارية املحمية املسجلة في قا مة الجرد إلاضافي

 .ااملمتلكاا اللثا ية العثارية املحمية املنهىة في ق اعاا محفوظة

 :ات املنقولةدفتر الجرد العام للممتلك.2

اجز ين ثهما: 03ثتنثسم ادثرها إلى 

 .ااملمتلكاا اللثا ية املنثولة املحمية املصنفة

  .ربي  30امل رخع من الثرار الوزاري  02املادة ) املمتلكاا اللثا ية املنثولة املحمية املسجلة في الجرد إلاضافي 

 .(يحدد ةكل السجل العام للممتلكاا اللثا ية املحمية 3000ماي 38ه املوا ق ل  0201اللانم 

 :نزع امللكية من أجل املنفعة العامة.ج

من ث ا ل املحا ظة على املمتلكاا اللثا ية املصنفة أث غيم املصنفة يمكن أن تثوم الدثلة اانن ملكية املمتلكاا 

ية من امة لتىمين حماي ما ثصيار ماع ثيجري رزن امللكاللثا ية العثارية املصنفة أث املثيم  تصنيفها من أجل املنفعة الع

اأجل املنفعة ث ثا للكهري  املعمول اه قصد صيارة املمتلكاا العثارية خصوصا في الحاةا التالية:

 .ار و املالك إلامتلال للتعليماا ثإلارتفاقاا التي يفرضها إلاجراء ال اص االحماية

 ام ااألةغال املىمور وما ثلو في حالة حصوله على إعارة مالية من الدثلة.إما ملان املالك في ثض  يتعذر عليه الثي 

  إما ملان ةغل املمتلك اللثافي ثإ تعماله يكنافى ثمت للاا املحا ظة عليه ثأادا املالك ر اه معالجة هذا

االوض .

  .(3002)ثرا ع إما ملارص قسمة العثار ت حق ضررا بس مة املمتلك اللثافي ثرتج عبما تغييم املجزأ 
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 :آلية التجريم والعقاب.ح

في اللاب اللامن العثوباا ثجرم ملل ألا عال التي ترتكو ضد املمتلكاا  82/02تناثل املهرن الجزا ري في الثارون رقم 

االيما ية اللثا ية ثتتملل العثوباا  يما يلي:

 :تلك الثقافي العقاري معقوبة إلاتالف أو التشويه العمدي للم.1

خمس  نواا ثبغرامة  00 نتين إلى  03 إره  عاقو االحلس مدة  82/02من الثارون رقم  81حسو ر  املادة        

دج ملل من يتلف أث  هوه عمدا أحد املمتلكاا اللثا ية العثارية املثيمحة للتصنيف  300.000دج إلى  30.000مالية من 

اظ احق التعويو عن الارر في حالة ثجوده.أث املصنفة أث املسجلة في قا مة الجرد إلاضافي م  إلاحتفا

 :عقوبة التخريب العمدي للممتلك الثقافي العقاري .2

خمس  00 نتين إلى  03 عاقو أياا املجرم الذي يثوم االت ريو العمدي للممتلك اللثافي العثاري االحلس من 

ا(املتعلق احماية اليماث اللثافي  ع82/02الثارون رقم )دج  300.000دج إلى  30.000 نواا ثغرامة مالية من 

 :عقوبة ألاشغال الواقعة على املمتلكات الثقافية املخالفة لإلرتفاقات املحددة.3

ملل من  سكن أث  هغل ممتلك  ثافي عثاري مصنف أث تم إ تعماله إ تعماة  82/02من الثارون رقم  82تعاقو املادة 

 3.000ة ي ااق إلارتفاقاا املحددة ثاملذملورة في اليمخي  املسلق الذي  لمه الوزير املكلف االلثا ة بغرامة مالية من 

ادا. دج دثن املسا  االتعويااا عن ألاضرار إن ثج 00.000دج إلى 

 :عقوبة التعديالت املخالفة للقانون الواقعة على املمتلكات الثقافية العقارية.3

ملل من يلاةر الثيام اىعمال إلاص   أث إعادة التىهيل أث اليمميم أث  82/02من الثارون رقم  88ثتعاقو أياا املادة 

إضا ة إليما أث إ تص حها أث إعادة تهكيلها أث هدمها دثن ملكع ثتثوم الجريمة بغياب اليمخي  املسلق عن إلادارة 

ع 82/02الثارون رقم )دج.  00.000دج إلى  3.000على ملك بغرامة مالية من املريزية املتمللة في ثزارة اللثا ة ثيعاقو 

 (0882املتعلق احماية اليماث اللثافي ع 

 :عقوبة إجراء ألابحاث ألاثرية دون ترخيص وعدم التصريح باملمتلكات الفجائية.3

دج إلى  00.000ثبغرامة من   ث  نواا  02 نة إلى  00االحلس من  82/02من الثارون رقم  82تعاقو املادة 

دج ملل من يثوم اإجراء ألااحاث ألا رية دثن ترخي  مسلق من الوزير املكلف االلثا ة إلى جارو إلاحتفاظ 000.000

االتعويو عن ألاضرار التي قد تحدث عن تنفيذ تلك ألااحاثع ثهذه رفس العثوبة املثررة لجريمة عدم التصري  

 (0882ع املتعلق احماية اليماث اللثافي ع 82/02رقم  الثارونا) ااملمتلكاا الفجا ية.
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 طرق حماية املمتلكات التراثية الثقافية املنقولة ثانيا:

أما  يما يتعلق اآلياا حماية املمتلكاا اليما ية اللثا ية املنثولة ثالتي ر  عليما املهرن الجزا ري في الثارون رقم 

اريم ثالعثابع ثتتملل هذه العثوباا  يما يلي: تتملل أهمها ثأارزها في آلية التج 82/02

 : عقوبة بيع أو إخفاء ممتلك ثقافي.أ

خمس  00 نتين إلى  03على جريمة اي  أث إخفاء ممتلك  ثافي االحلس من  82/02من الثارون رقم  10تعاقو املادة 

ادج أث اإحدا العثوتين دثن املسا  اىي تعويااا عن ألاضرار.  300.000دج إلى  000.000 نواا ثبغرامة من 

 :املحمية عقوبة إلاتالف أو التشويه العمدي ألحد املمتلكات الثقافيةب.

ملل من يتلف أث  هوه عمدا أحد املمتلكاا اللثا ية املنثولة ثالعثارية  82/02من الثارون رقم  81تعاقو املادة 

خمس  نواا ثبغرامة  00 نتين إلى  03املثيمحة للتصنيف أث املصنفة أث املسجلة في قا مة الجرد إلاضافي االحلس من 

ع املتعلق احماية 82/02الثارون رقم ) املسا  اىي تعويو عن الارر.  دج دثنا 300.000دج إلى  30.000مالية من 

ا(0882اليماث اللثافي ع 

عقوبة جريمتي تصدير بصورة غير قانونية ممتلك ثقافي منقول وإسترداد بصورة غير قانونية ممتلك ثقافي .ت

 منقول معترف بقيمته التاريخية أو الفنية أو ألاثرية في بلده ألاصلي

على أره يتعرض ملل من يصدر اصورة غيم قارورية ممتلكا  ثا يا منثوة أث  82/02من الثارون رقم  003رصص املادة 

خمس  نواا ثبغرامة  00  ث  نواا إلى  02مصنفاع مسج  أث غيم مسجل في قا مة الجرد إلاضافي االحلس من 

ا(3030)ق لع العود.  دج ثتااعف العثوبة في حال 000.000دج إلى  300.000مالية من 

ملل من  ستورد اصورة غيم قارورية ممتلكا  ثا يا منثوة  عيما اثيمته التاري ية أث الفنية أث ثيتعرض للعثوبة رفسها 

ا(0882ع املتعلق احماية اليماث اللثافي ع 82/02الثارون رقم ) ألا رية في الده ألاصلي. 

 :منقول عقوبة عدم التبليغ عن إختفاء ممتلك ثقافي .ث

على أره يجو على ملل حار  ملمتلك  ثافي منثول مصنف أث مسجل  82/02من الثارون رقم  000جاء في ر  املادة 

ألاربعة ثالعهرين  اعة عن إختفاء هذا املمتلك ثفي  32في قا مة الجرد إلاضافيع ثعلى ملل م تمن عليه أن يللغ خ ل 

دج  300.000دج إلى  000.000 نتين ثبغرامة مالية من  03إلى   تة أةهرا 01حالة عدم قيامه اذلك  عاقو االحلس 

اأث اإحدا العثوبتين  ثط ثتااعف العثوبة في حالة العود. 

ا

ا

ا
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 مخالفة قواعد النشر العلمي:عقوبة .ج

دج ملل من ينهر في اليماب الوطني أث  000.000دج إلى  00.000بغرامة من  82/02من الثارون رقم  002تعاقو املادة 

جه أعماة ماا صلغة علمية يكون موضوعها ث ا ق غيم م لوعة محفوظة في الجزا ر ثت   اليماث اللثافي دثن خارا

اترخي  من الوزير املكلف االلثا ة.

ع املتعلق احماية اليماث 82/02الثارون رقم ) ثيمكن الجهة الثاا ية  ا  عن ملك أن تىمر امصادرة العمل املنهور. 

ا(0882اللثافي ع 

 خاتمة: 

ة الذي ملان تحص عنوان " لل تو يم الحماية للممتلكاا اليما ية اللثا يافال   ثتو يثه أدمينا درا ة موضون احلنا 

ادرا ة تحليلية ث ق الثارون الجزا ري " ثتوصلنا من خ ل احلنا إلى:-من الجرا م التي ترتكو ضدها

 82/02كو ضد املمتلكاا اليما ية اللثا ية  ثط في الثارون رقم أن املهرن الجزا ري لم يحصر جمي  الجرا م التي ترت

املتعلق احماية اليماث اللثافيع ثأخا  بعو الجرا م للثواعد العامة املنصوص عليما في قارون العثوباا الجزا ري 

اليما ية  متلكااثجرا م أخرا لثواعد الثارون ال اص يثارون مكا حة ال مريوع ثتتملل مظاهر الجرا م املرتكلة ضد امل

في جريمة إجراء أاحاث أ رية دثن ترخي  ثجريمة اي  أث إخفاء  82/02اللثا ية املنصوص عليما في الثارون رقم 

املمتلكاا اليما ية اللثا يةع ثجريمة إلات ا أث الكهويه العمدي ملمتلك  ثافي مح يع ثجريمة تصدير املمتلكاا اللثا ية 

ع ثجريمة م الفة قواعد النهر العل يع ثجريمة إعيماض زياراا رجال الفن امل هلينع املنثولة اصورة غيم قارورية

اثجريمة عدم التلليغ عن إختفاء ممتلك  ثافي منثولع ثامل الفاا املرتكلة على املمتلكاا اللثا ية العثارية.

اللثافي آلياا ثضماراا قارورية املتعلق احماية اليماث  82/02ثتوصلنا إلى أن املهرن الجزا ري ير  في الثارون رقم 

ل حفاظ على للممتلكاا اليما ية العثارية ثاملنثولة ثأخا  ملل رون لنظام حماية مثرر لهع ثتتملل أ اليو حماية 

املمتلكاا اليما ية اللثا ية العثارية في الثيام االكسجيل في قا مة الجرد إلاضافي ثفي تصنيف املعالم التاري ية ثفي 

أ رية ةثفي الجرد العام ثفي رزن امللكية من أجل املنفعة العامة إضا ة إلى آلية التجريم ثالعثابع أما إنهاء حظا ر 

أ اليو حماية املمتلكاا اليما ية اللثا ية املنثولة  تتملل في آلية التجريم ثالعثابع  احي  أقر املهرن الجزا ري في 

درجة خ ورة ملل جريمة من الجرا م املرتكلة ضد املمتلكاا عثوباا تت ءم ثتكنا و م  حجم ثا 82/02الثارون رقم 

االيما ية اللثا ية.

 من اين التوصياا روصفي اما يلي:

  املتعلق احماية اليماث ث ن قوارين جديدة ل جرا م املرتكلة حديلا ثبما  82/02تحدي  ثعصررة الثارون رقم

ايت ءم م  املستجداا ثالكهريعاا الدثلية.
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 لى مرتكبي الجرا م ضد املمتلكاا اليما ية اللثا ية ثتو ي  دا رة التداايم إلاحيمازية تهديد العثوباا ع

اثالوقا ية ملن  إلاعتداء على املمتلكاا اللثا ية ثألا رية مستثل .

  إدراج الرمامج الليداغوجية املتعلثة االيماث اللثافي في جمي  مراحل ألاطوار التعليمية ثفي جامعاا ثمللياا

نسارية ثإلاجتماعية اصفة عامة ثمعاهد الحثوق اصفة خاصة إلجراء املزيد من اللحوث ثالدرا اا العلوم إلا

احول أ اليو تو يم الحماية الجنا ية للممتلكاا ألا رية.

 .اتكليف جهود مراقلة املواق  الحدثدية ملن   مريو آلا ار ثامل  وطاا ثغيمها من املمتلكاا ألا رية املنثولة

  التعاثن الدثلي ثعثد إتفاقياا ثمعاهداا دثلية في مجال محاربة  مريو املمتلكاا اليما ية تكليف آلياا

اللثا ية ثتلادل املعلوماا ثاملساعداا الثارورية ثالثاا يةع خصوصا م  الدثل الصادقة في تنفيذ إليناما ما 

اثالتي لها إلارادة السيا ية في التصدي لظاهرة  مريو آلا ار.

 ع م إلى التحسيس ا  ورة الجرا م املرتكلة ضد املمتلكاا اليما ية اللثا ية  املجتم  ردعو ث ا ل إلاا

الجزا ري ينظر إلى الجرا م الواقعة على آلا ار انظرة إ تحسان ثة يرا أدما تار أث تمس ااملصالح العامة أث 

االحيوية.

   دعم امل  ساا ثالهيةاا الناة ة إنهاء م  ساا ثهيةاا تثوم احماية املمتلكاا اليما ية اللثا ية م

اثاملوجودة لتثوم ادثرها في أحسن الظرثا.

  إخاان املمتلكاا اللثا ية ملثتاياا الليةة الرقمية التي  عر ها العالم  إدخال التكنولوجيا في التعامل معها

 من مت للاا ألامن.

 اء اية املمتلكاا اليما ية اللثا ية أ نإةرا  املنظماا الدثلية ثغيم الدثلية في توجيه إلارةاداا ال زمة لحم

االاناعاا املس حة ملا لها من دثر  عال على الساحة الدثلية ثالتى يم على املجتم  الدثلي.

 .اثض  خ ط على املدا ال ويل للتمويل املهيم  للمهاري  اللثا ية ثحماي ما من جمي  مظاهر إلاعتداءاا

 امتلكاا اليما ية اللثا ية املسرثقة إلى الدادما ألاصلية.إنهاء هيةاا ثلجان دثلية مهم ما إعادة امل

  التعاثن الدثلي في مجال تلادل ال رماا ثاملعلوماا املتعلثة اايان املمتلكاا اليما ية اللثا ية على املستوا

ااملحلي ثخاصة إا   املنظمة الدثلية للهرطة الجنا ية )ألاريماول(.

 ية املمتلكاا اليما ية اللثا ية على املستوا املحليع ثإنهاء ثحداا إدارية دعم الوحداا إلادارية املعنية احما

ام تصة في إ يمداد املمتلكاا اليما ية اللثا ية املبموبة.

  الجرد إلالكيمثنم الوطني للممتلكاا اليما ية اللثا ية من خ ل الثيام بعملية جرد ةاملة لجمي  املعالم

املامل اليماب الوطني. ألا رية ثالتاري ية املتواجدة عرما
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 قائمة املراجع:

-(. الحماية الجنا ية لآل ار في الثارون الجزا ري ثالثارون املصريا3002علد   علد الغنيع غارم. )إ  م  (0

ا.03ع العدد 02درا ة في الثارون املثارنع )مجلة إلاج ماد للدرا اا الثارونم ثإلاقتصادية(ع املجلد 

(. ديوان حماية ثادي ميناب ثترقيتهع النصوص الثارورية املتعلثة االيماث اللثافي 3002)ا حاجع حمو علد  .  (3

االجزا ريع ثزارة اللثا ة الجزا رية.

(. الحماية الدثلية للممتلكاا اللثا ية في حالة الانان املس حع مذيرة ماجستيمع 3000حفيظةع مستاثي. ) (2

اسيا يةع جامعة بسكرةع الجزا ر.ت ص  قارون دثلي عامع مللية الحثوق ثالعلوم ال

(. الحماية الثارورية لآل ار في ضوء الكهريعاا الوطنية ثإلاتفاقياا الدثليةع أطرثحة 3008حمادثع  اطمة.  ) (2

مثدمة لنيل ةهادة الديتوراه في ال ور اللال  ل.م.د ت ص  قارونع  رن قارون عام مثارنع مللية الحثوق 

اعلا ع الجزا ر.ثالعلوم السيا يةع جامعة  يدي ال

(. آلالياا الوطنية لحماية اليماث اللثافي الجزا ريع )مجلة 3033 ا  يع الع ء ث ي  ع محمد املص فم. ) (0

ا.03ع العدد 02العلوم الثارورية ثإلاجتماعية(ع املجلد 

ة الحثوق لي(. الحماية الثارورية لليماث اللثافي الوطنيع مذيرة لنيل ةهادة املاجستيمع مل3000 عيديع يريم. ) (1

اثالعلوم السيا يةع جامعة   يفع الجزا ر.

(. أاحاث معاصرة في الثارون الجنالم املثارنع ال لعة ألاثلىع دار الهدا للنهر 3002علد الرحمنع خليفم.  ) (2

اثالتوزي ع عين مليلةع الجزا ر.

االلثافيع عمانع ألاردن.(. معجم علم إلاجتمانع ال لعة ألاثلىع دار أ امة للنهر 3001عدرانع أاو مصلا . ) (2

(. حماية املمتلكاا اللثا ية في الثارون الدثليع درا ة ت ليثية مثاررةع 0888علي خليل إ ماعيلع الحديثي. ) (8

اال لعة ألاثلىع مكتلة دار اللثا ة ثالتوزي ع ألاردن.

امل لوعاا الجامعيةع املمتلكاا املحميةع دثن طلعةع دار -(. الثارون الدثلي إلانسانم3002عمرع  عد  . ) (00

االجزا ر.

ا(. الجرا م الواقعة على العثارع ال لعة الرابعةع دار هومةع الجزا ر.3000الفاضلع خمار. ) (00

(. جرا م التعدي على اليماث اللثافي املنثول في الكهري  الجزا ريع )مجلة الدرا اا 3030 كيميع أمال. ) (03

اع  لتمرم.02ع العدد 02الحثوقية(ع املجلد 

(. تجريم التعدي على املمتلكاا اللثا ية العثارية اين قارون حماية اليماث اللثافي ثقارون 3030ع أمال.  ) كيميا (02

ا.00ع العدد 30العثوبااع )مجلة العلوم إلانسارية(ع املجلد 
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 (. الحماية الجنا ية لليماث اللثافي في الكهري  الجزا ريع )مجلة معاار(ع3030قررانع  ارثق ثةفيع أعمر. ) (02

ا.00ع العدد 01املجلد 

(. أةكال جرا م املسا  االيماث اللثافيع )مجلة العلوم إلاجتماعية ثإلانسانسة(ع املجلد 3030ق لع  ايزة. ) (00

اع الجزا ر.00ع جامعة ااتنة 03ع العدد 30

ية ا(. إلاطار الثارونم ثامل  ساتم للممتلكاا اللثا ية العثارية في الجزا رع مذيرة دم3000قنع محمد.  ) (01

الدرا ة إل تكمال مت للاا ريل ةهادة املا يمع ت ص  قارون عثاريع مللية الحثوق ثالعلوم السيا يةع 

اجامعة الجلفةع الجزا ر.

أطرثحة لنيل ةهادة -(. حماية املمتلكاا اللثا ية في الثد  في ظل الثارون الدثلي3030ي بع عاصف. ) (02

الحثوق ثالعلوم السيا يةع قسم الثارون العامع جامعة  الديتوراهع ت ص  الثارون الدثلي الجنالمع مللية

امستغارمع الجزا ر.

(. آلالياا الثارورية لحماية امل  وطاا ثخزا بما في الثارون الجزا ريع )مجلة ر وا(ع 3002ثرا ع ي ي. ) (02

اع الجزا ر.03العدد 

ا.املتعلق احماية اليماث اللثافي 0882يوريو  00امل رخ في  82/02الثارون رقم  (08

ا.3001املتامن قارون العثوباا الجزا ري  11/001املتمم ل مر رقم  01/03الثارون رقم  (30

أثاا  32الصادر في  00/01املتامن املوا ثة على ألامر رقم  3000د سمرم  20امل رخ في  00/02الثارون رقم  (30

ااملتعلق امكا حة ال مريو. 3000

املحدد لهرث  ثييفياا من  إلامتياز على ألارا في  3008ماي  03امل رخ في  08/003املر وم التنفيذي رقم  (33

االتابعة ل م   ال اصة للدثلة ثاملوجهة إلرجاز مهاري  إ كلمارية.

يحدد ةكل السجل العام للممتلكاا  3000ماي  38ه املوا ق ل  0201ربي  اللانم  30الثرار الوزاري امل رخ في  (32

االلثا ية املحمية.

اال اصة احماية املمتلكاا اللثا ية في حالة الانان املس ح. 0802اار مايو/ آ 02إتفاقية ةهاي  (32
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  الحمايةالجزائية للتراث الثقافي املنقول في التشريع الجزائري  

The Penal Protection of the Movable Cultural Heritage in the Algerian Legislation 

 /جامعة الشلف/ الجزائر آمنة صامتد.

Dr Amina Sameut/University of Chlef/Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

ط لإن اليماث اللثافي بهثيه املادي ثغيم املادي مهم جدا في الحفاظ على الهوية الوطنيةع  هو يملل ةك  من أةكال التعليم اللثافي املرت

 اما في الهعوب يما  عترم يذلك أحد رملا ز التنمية املستدامة في ملل جواربماع ثعليه  إن اركهار جرا م اعتداء على ملك اليماث في جمي 

حاء العالم اصفة عامة ثالجزا ر اصفة خاصة ااا  هكل خ را على الصعيدين معاع ثتلعا لذلك أصل  من الارثري تثرير حماية أر

قارورية عن طريق ث ا ل ثإجراءاا م ولة للدثلة من أجل تحثيق عدم اعتداءع ثملك ات صي  جملة من العثوباا تفرضها على 

 لهذا ثضعص الجزا ر قارورا ةام  للتعريف اه ثحمايته ثترميمه ثاملحا ظة عليه. ألاطراا امل الفة لثواعد الكهري . 

ثفي هذا السياق يمكن طر  إلاةكالية التالية: إلى أي مدا عنص الكهريعاا الوطنية احماية اليماث اللثافي جزا يا؟ ثلإلجااة على هذه 

لف أحكام النصوص الثارورية ثتحليلها ملعر ة روايا املهرن الجزا ريع ثما إلاةكالية اعتمدرا على املنهج الوصفم ثالتحليليع بغية  رد م ت

اقام اه ومدا حماية ترا ه اللثافي الوطني. 

 ليماث اللثافيع إلات ا ثالكهويه لليماثع ال مريوع حماية جزا يةع قارون العثوباا.ا الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The cultural heritage in the tangible and intangible aspects, is very important in preserving the national identity, and it is 

considerd as one of the forms of cultural expression pertaining to the past of the nations. Moreover, the cultural heritage is 

one of the main foundations of sustainable development in all its aspects. Subsequently, the spread of offences against the 

cultural heritage throughout the world in general and in Algeria in particular, endangers both sides. Therefore,  it is necessary 

to ensure judicial protection through ways and means allowing the state to fight against offence. By allocating a number of 

penalties to be imposed on the parties that violate the rules of the legislation. Algeria has developed a comprehensive law to 

define, protect, restore, and preserve it.  

And in this context, the following problem can be raised: To what extent do national legislation penally protect cultural 

heritage? To answer this problem, we relied on the descriptive and analytical method, In order to list the various provisions of 

the legal texts and analyze them to know the intentions of the Algerian legislator, And what he did in order to protect his 

national cultural heritage.  

Keywords:  Cultural heritage, destroying and distorting heritage, trafficking, penal protection, penal code. 

 مقدمـة:

 عترم اليماث من املعانم السامية في ثجدان الهعوبع إم يثصد اه ما تم توريله من املا في إلى الحاضر عن طريق 

ألا  ا إلى ألاجيال الثادمةع  واء في جارو الفكر ثألادب ثالفلسفة ثاللثا ةع أث في جارو الفنون ثالعمارة ثالتصميم 

اا.أث ملا ة جوارو الحياة  كريا ثت ليثي

ثبسلو ألاخ ار التي تعرض لها إلارث اللثافي من  رقة ثدمو ثتح يمع  واء ملان افعل إلانسان أث بعوامل ال ليعةع 

ع ملان أثلها اتفاقية ااريس ال اصة (3008)ا حوي ث دثملورثع قام املجتم  الدثلي اإصدار عدة اتفاقياا  مدا إلى حمايته 
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ع 0221ع  م اتفاقية ارن ال اصة احماية املصنفاا ألاداية ثالفنية الصادرة عام 0222اامللكية الصناعية الصادرة  نة 

ع  م بعد (3000)التحافيع  0280 م جاءا بعد ملك اتفاقية مدريد املتعلثة االكسجيل الدثلي للع ماا الصادرة  نة 

 00" املوق  في  ROERICHعامليتين ثما خلفته من خسا رع قام املجتم   الدثلي  اإارام  ميلاق "ريوري نهوب الحرب ال

في ثاةن ن  املتعلق ااملمتلكاا اللثا يةع حي  عرا املورثث اللثافي في مادته ألاثلى  اثوله:"تدخل في  0820أ ريل 

 ية مللها"ع غيم أن هذا التعريف ملان مو عا إم أةار  ثط إلى عداد املورثث اللثافي الكهكي ا الفنية ثآلا ارية ثالتاري

ا.(30)الحديثيع د.اع صفحة أروان إلارث اللثافي  واء ملان منثوة أثعثار دثن ت صي  محدد  

أروان املورثث اللثافي في املمتلكاا  00ع ثحصرا ضمن ماد ما (3030)ألاحمرع  0802 م جاءا بعده اتفاقية ةهاي لعام 

العثارية ثاملنثولةع التي تملل أهمية للهعوب  واء ملارص مرتل ة االتاريخ الثديم أث االدياراا الهعلية أثألا  اص 

اين حفظ هذه الثيم  التاري ية ثالفنية ملاملتاحف ع يما جعلص  أم(WALSH, 1992)الذين مرثا عرم التاريخ في املن ثة 

ثملانم ألارةيف ضمن اليماث اللثافيع ثيذا املرايز التي تحتوي على رصو تاري ية هامةع ثقد عد تعريفا ثا عا إم لم 

 ,ZUKIN) يفرق اين املمتلكاا ال اصة اململوية من طرا ألا  اصع ثاملمتلكاا العامة اململوية من طرا الدثلة       

ا.   (1982

ع  ثد تداريص النث  املوجود (0823)ثاللثا ةع  0823أما اتفاقية اليونسكو لحماية املورثث اللثافي ثال لي ي لعام 

ماا قيمة عاملية ا تثنا ية  واء ع حي  اعترمته ملل وفيء يمتاز اصفة أ رية 00في التعاريف السااثة من خ ل املادة 

ملان من صن  اللهر أثبفعل ال ليعةع ثبالتالي دمجص مفاهيم حماية ال ليعة ثالحفاظ على املواق  اللثا ية في ث يثة  

ا.(ANDRIEUX, 1992)  ثاحدة

 ,UNESCO)  3002طرا اليونسكو في  نة  ثم  اركهار ث ا ل التكنولوجيا ثتفشفي ظاهرة العوملة صيغص اتفاقية من

حي  أع ص روعا ثمفهوما جديدا من إلارث اللثافيع ثهو املورثث اللثافي الغيم مادي املتملل في العاداا  ع(1970

ترقيتهع )ثا ار ثالايان ثالتثاليد ثاملهن ثالحرا التثليديةع ثيذا طرق العي  بغية املحا ظة عليما ثإرثامها من ارد

ا.(31ع صفحة 3002

 الدراسـة: مشكلة

في ظل ار ماملاا الواقعة على اليماث اللثافي املنثول ثالتي تعد من أارز الجرا م املستجدة التي تجاثزا في السنواا 

ألاخيمة قدراا الحكوماا ثاملنظماا الدثلية ثتهكل خ را حثيثيا على هوية الوطن ثاقتصادهع إلى أي مدا عنص 

اجزا يا؟  الكهريعاا الوطنية احماية اليماث اللثافي املنثولا

اثفي هذا السياق يمكن طر  الكساؤةا التالية:

 ا يما تتملل صور التعدي على اليماث اللثافي املنثول؟

 اما هي أرملان جرا م التعدي على اليماث اللثافي املنثول؟

 اما مدا  عالية الدثر الكهري ي في الحد من الجرا م الواقعة على اليماث اللثافي املنثول؟
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 أهداف الدراسـة:

 مدا الدرا ة الحالية  إلى الكهف عن اعتداءاا الواقعة على املورثث اللثافي املنثول ثأ لاب حمايته قاروريا في 

ضوء املتغيماا العاملية التي  ههدها العالم حاليا ثاملتمللة في ارفجار الكونم ث رعة اتصاةا ثةيون مفهوم العوملةع 

 ا يا لتثدم املجتم  ثتحثيق الر اهية. ثمن هنا ملارص أهمية تحثيق التوازن حي  أصلحص التنمية اللثا ية م للا أ

ااين الجوارو العلمية ثاللثا ية ثالتىييد على خصوصية اللثا ة لكل مجتم  ثالتىييد على التنون اللهري.

اثتتملل أ لاب الحماية الجزا ية للمورثث اللثافي املنثول في:

ثن لهذا اليماث إم أن الدثلة السا رة في طريق النمو تمتلك ميما ا ها   ثهو ما يجعلها مواجهة حاةا ا تغ ل غيم املهرا

اتتعرض على مر العصور ل  تغ ل من بعو ألاطراا ال ارجية.

اليماث اللثافي املنثول ي يد الهوية الذاتية للمجتم  مما يتوجو حمايته ثهو من ةىره أن يافم عليه السمو ثاحيمام 

اغيم.من قلل ال

االحفاظ على ماتية ألامة ثميماثما اللثافي  ستلزم تو يم حماية جزا ية له.

 الدراسـة: ميةأه

تحديد صور التعدي على املورثث اللثافي املنثول   عنصرين ثهما: تستمد الدرا ة الحالية أهمي ما من ارتكازها على

اثالجزاءاا الجنا ية املثررة  لهذه الجرا م.

اليماث   ساهمفي العديد من املجاةا  ثد  ل نا الاوء على أهمهاع حي  ثرظرا ملا لليماث اللثافي املنثول من أهمية 

 للسيا  من خارج الل دع اقتصادفي تعزيز 
ً
 اقتصاداا املحلية التي أظهرا أهمية اليماث ثخاصة

ً
 ثإنعاةهع ثخاصة

ع ثزيادة تداثل النثد ألاجنبيع ثزيادة ال رماا (GREFFE, 1990) في الل د يما  ساعد اليماث على زيادة معدةا التنمية

ا.ثاجتماعية اقتصاديةالتدريلية ثالتي تساهم في تعزيز التنمية 

 للمعر ة  
ً
 للهوية ثإلانسارية ال اصة االهعوب امل تلفةع ثخاصة الجماعاا ألاقلية التي تعترمه رمزا

ً
 عترم اليماث رمزا

 ااألماين اللثا ية التي ة يمكن الت لي 
ً
 مرتل ا

ً
ثالثدراا التي توصلص لهاع ثالتي تناقلته ثأعادا تكوينهع يما ثتعترمه رمزا

اعبما.

ه  ساعد على ا تمرارية املجتمعااع ثتغييم اليماث في تعزا  ساهم 
ّ
يز الرثااط ما اين املا في ثالحاضر ثاملستثللع يما أر

 ثر عة.
ً
اهيكل املجتم  ليصل  أيثم  موا

 م ما ثاملساعدة على تعزيز الس اجتماعييحتل اليماث مكارة مهمة في حياتناع ملا له من رااط عجيو في زيادة التما ك 

حول  اىهمية زيادة الوعي اليونسكوامن خ ل دثره في تعزيز اللثة ثاملعر ة املهيميةع يما ثتعيما اين الجمي ع ثملك 
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اليماثع ثإنهاء الوملاةا ثامل  ساا التي تزيد الوعي اين النا  اىهمية اليماث من أجل املحا ظة عليهع يما ثتشج  

ا. (HEWISON, 1987)اللاحلين من م تلف املناطق على ا تكهاا ثتىريخ اليماث املد ونا

 الدراسـة: منهج

ثلإلجااة على إةكالية اللح  اعتمدرا في درا كنا على املنهج الوصفم ثالتحليليع بغية  رد م تلف أحكام النصوص 

االثارورية ثتحليلها ملعر ة روايا املهرن الجزا ريع ثييف عنى احماية ترا ه اللثافي الوطني جزا يا. 

االتالية:ثبالنسلة لعناصر اللح   ثد قمنا اتثسيمها ث ثا ل   ة 

اامللح  ألاثل: صور التعدي على اليماث اللثافي املنثولا

ا: الجزاءاا املثررة لجرا م التعدي على اليماث اللثافي املنثولاامللح  اللانم

ا املبحث ألاول: صور التعدي على التراث الثقافي املنقول 

املتعلق احماية اليماث اللثافي على  82/02رون من الثا 00عرا املهرن الجزا ري املمتلكاا اللثا ية املنثولة في املادة  

أدما تهمل على ثجه ال صوص راتج ا تكها اا ثألااحاث ألا رية في الرم ثتحص املاء ثألاةياء العتيثة ملل ألادثاا 

جمة اثاملصنوعاا ال ز ية ثالكتااااع ثالعم اع ثألاختامع ثألاللسة التثليدية ثألا  حة ثبثايا املدا نع العناصر الن

عن تجز ة املعالم التاري يةع ثاملمتلكاا اللثا ية املتصلة االدين  ثبتاريخ العلوم ثالتثنيااع اللوحاا الزيكية ثالر وم 

املنجزة ملاملة االيد على أية دعامة من أية مادة ملارصع الر وماا ألاصلية ثامللصثاا ثالصور الفوتوغرا ية ااعتلارها 

تجاا الفن التملالي ثالنث  من جمي  املوادعث تحف الفن الت ليثم في مواد ملل الزجاج ث يلة لإلادان ألاصيلع ملل من

ثال زا ثاملعدن ثال هو ... ال ع ثامل  وطاا ثامل لوعاا طلاعة ا  م ييةع ثالكتو ثالو ا ق ثاملنهوراا ماا 

وص رةيف اما في ملك تسجي ا النصألاهمية ال اصة ثاملسكوملاا )أث مة ثق   رثدية( أثال واب  الرميديةع ثث ا ق ألاا

ثال را طع ثالصور الفوتوغرا يةع ثألا  م السينما يةع ثاملسج ا السمعيةع ثالو ا ق التي تثرأ عن طريق آلالة 

ا.(3001) عيديع 

الثارونع ثإرما أخا  بعو ألا عال لكن لم يحصر املهرن الجرا م الواقعة على هذه املمتلكاا مللها في مواد هذا 

اللثواعد العامة املنصوص عليما في قارون ال اص ة يما قارون ال مريو.

ثعلى ضوء ملك  يتم الت رق في هذا امللح  إلى صور جرا م التعدي على اليماث اللثافي املنثول اىةكاله املثررة 

ا:قاروراع ضمن امل الو التالية

 تزوير التراث الثقافي املنقول ألاول: جريمة سرقة و املطلب 

موضون جرا م السرقة قاية في غاية ال  ورة ملا تملله من ال رثج عن الثارون ثإلاخ ل االنظام العامع ث مديد  إن

النا  في أموالهم  ثحتى إلحاق ضرر اىرثاحهمع أما عن جريمة تزثير اليماث اللثافيع ثفي ظل التثدم العل ي  ثد 
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ث التثليد للممتلكاا اللثا ية عملية لها من يتثبما ث ق قواعد ت تلف من     إلى آخر  أصلحص عملية الينثيرا

احسو إمكارياتهع ثعليه  نكناثل هذا امل لو في  رعين.

 جريمة سرقة التراث الثقافي املنقول  : الفرع ألاول  

إن املهرن الجزا ري لم يكناثل جريمة  رقة املمتلكاا اللثا ية املنثولة في الثواعد ال اصة ثبالتحديد في  

اثهو ما د عنا إلى اللح  عن هذه الجريمة في الثواعد العامة لثارون العثلاا.  82/02الثارونا

 3008العثوباا املعدل املتمم  نة  املتامن قارونا 11/001ثقد ت رق املهرن الجزا ري لجريمة السرقة في ألامر   

 200ضمن الفصل اللال  ال اص االجناياا ثالجن  ضد ألاموالع أما عن  رقة املمتلكاا اللثا ية  ثد تناثل ما املادة 

االتي تعاقو ملل من  رق أث حاثل  رقة ممتلك  ثافي منثول أث مح ي أث معرا. 0مكررا

يثوم وما الجناة ثالتي تهكل جريمة السرقةع من خ ل تلك املواد التي لثد ةدد املهرن العثوبة على ألا عال التي  

تناثلص جريمة السرقة. ثعلى اعتلار أن جريمة  رقة املمتلك اللثافي املنثول ةىره ةىن جريمة السرقة العاديةع  إدما 

حل الجريمةع الذي يتملل في ةتثوم إة إما توا را    ة أرملانع هي الرين املادي ثالرين املعنوي ثرين املحلع ثهو م

ا.(331ع صفحة 3002)عاةورع الشفيء املنثول ثاملال اململو  للغيم 

 : أوال: الركن الشرعي للجريمة 

ملادة ايتمين الثارون الجنالم عن غيمه من  رثن الثارون ألاخرا اوجود رصوص تجرم الفعل ثتعاقو عليه عم  اىحكام 

ألاثلى من قارون العثوباا: "ة جريمة ثة عثوبة أث تداايم أمن بغيم قارون" ثلذا  ثد جرم املهرن الجزا ري جريمة  رقة 

مكرر من قارون العثوباا: " عاقو االحلس ...ملل من  رق أثحاثل  رقة ممتلك  200املمتلكاا اللثا ية ان  املادة 

ا ثافي منثول...".

 :ادي للجريمةالركن امل –ثانيا  

 ثيعاقو ملل من اختلس ةيةا  
ً
 عد اخت   الرين ألا اتفي في جريمة  رقة املمتلك اللثافي املنثولع حي   عد  ارقا

ع حي  يتفق الفثه ثالثااء على املعدل ثاملتمم لثارون العثوباا( 08/00ع من الثارون رقم 200)املادةغيم مملو  له 

إن اخت   هو ا كي ء بغيم رضا مالكه أث حا زه. ثيهيم  في الشفيء الذي يكون موضون ل عتداء في السرقة عدة 

ةرث  أهمها أن يكون ماة ثأن يكون من طليعة ماديةع أن يكون مملو  للغيمع أن يكون منثوةع ثأن يكون في حيازة 

ا.(380ع صفحة 3002)او ثيعةع الغيم 

ثيتملل الرين املادي لجريمة  رقة املمتلكاا اللثا ية امجرد أخذ السارق لها من حيازة الدثلة ادثن علمها أثرغم 

ا.(322ع صفحة 3002)غارمع إراد ماع أث حيازة ألا راد املتمتعين احياز ما قاروريا ثتصر ه  يما يما لو ملان صاحبما 

 :الركن املعنوي للجريمة –ثالثا   

تعد جريمة  رقة املمتلكاا اللثا ية من الجرا م العمديةع ثالتي ةاد  يما أن يتوا ر الثصد ال اص حتى يكتمل الرين 

جة اليثين لدي الجانم اىن  لويه ي دي إلى ركياملعنوي لهاع ثامل حظ أن العلم في قارون العثوباا الجزا ري معناه توا ر 

إجرامية  عاقو عليما قاروراع م  علمه اجمي  العناصر الثارورية ل جريمةع ثملال ملك توقيف عصااة م تصة في  رقة 

اق عة أ رية تعود للفيمة الرثمارية االجزا ر. 223آلا ار الرثمارية امدينة العلمة بس يف ثملان احوز مم 
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 جريمة تزوير وتقليد وتزييف التراث الثقافي املنقول  ني:الفرع الثا 

 عترم املهرن الجزا ري على غرار ااقي الكهريعاا الينثير ثما يتصل اه من أخ ر الجرا م اوجه عامع حي  ر  على هذه 

ع  ستعملها ةالجرا م في الفصل الساب  من قارون العثوبااع ثقد اعترم الينثير ثالتثليد ثالينييف طرق لتغييم الحثيث

ا. (220ع صفحة 3000)جنديع  مرتكبما ليغ  وما   صا آخر

اع(3000) عدع  الينثير هو عملية مادية ثصورة من صور الكذب التي يثوم وما     بغرض تغييم الحثيثة 

اتجريم تزثير اليماث اللثافي إلى الثارون العام. ثامل حظ أن املهرن الجزا ري قد تر 

 :مفهوم جريمة التزوير والتقليد والتزييف –أوال  

يثصد االينثير تغييم الحثيثة في رثود أث  نداا قرض أث أقسام أربا   نداا ملارص صحيحة في ألاصلع أما اص نان    

تثليدع ثمن قليل الينثير في النثود املعدرية إحداث رثود أث نداا أثقسا م أربا   نداا مثلدة  هذا الفعل  عد 

تغييم في جوهر النثد أي املادة التي صن  مبما أث ثزره ارمد الث   أث اا تعمال حاموع ثالينثير معناه تغييم الحثيثة 

حة ملص اثصد الغ  في  ند أث ث يثة أث أي محرر اإحدا ال رق املادية أث املعنويةع تغييما من ةىره إحداث ضرر اا

االعامة أث اىحد ألا راد.

يثصد االتثليد صن  رثود أث نداا قرض أث  نداا قرض عام أث قسا م أربا  السنداا الهليمة االنثود أث نداا 

لفمع )خقرض عام أثقسا م أربا  السنداا الثاروريةع ثبذلك يثوم التثليد أ ا ا على عنصري اص نان ثالكهااه 

ا.(3002

ثقد أغفل املهرن عن هذا النون من الجريمة الواقعة على اليماث اللثافي املنثول حي  لم يورد ر  في قارون حماية 

االيماث اللثافي يوضح ملكع ثة حتى قارون العثوباا الجزا ري ر  على ملك صراحة.

 ثانيا: أركان جريمة التزوير والتقليد والتزييف:

ثتثليد ثتزييف املمتلك اللثافي إة اتوا ر أرملادما الل  ة املتمللة في: الرين الهرعيع الرين املاديع  ة تثوم جريمة تزثيرا

االرين املعنوي.

: يتملل في الن  الذي من خ له توجد الجريمةع  تنهى اوا  ته ثاقعة قارورية يجو أن الركن الشرعي للجريمة -أ

ملهرن الجزا ري أخا  تجريم تزثير املمتلكاا اللثا ية املنثولة للثارون العام تت ااق م  الواقعة املاديةع ثامل حظ أن ا

منه ليعاقو ملل من قلدع أث زثر أثزيفع ثهو الن  امل لق  082املنصوص عليما في قارون العثوبااع  جاء ر  املادة 

اعلى تزثير املمتلك اللثافي املنثول.

عن الفاعل ثيرمز الى العالم ال ارجيع ثيرتو آ ار قارورية معينةع  : هو النها  الذي يصدراالركن املادي للجريمة-ب

ع ثالنكيجة التي 
ً
ثيثوم على عناصر    ة تهكل الهيكل املادي ل جريمةع ثهي  لو  خارجي قد يكون ايجاايا أث لليا

ا.(3002)الحذيفمع يفضفي إليما  واء تحثثص أم لم تتحثقع ثالع قة السللية التي تربط ايبمما 

ثيتجسد الرين املادي في جرا م تزثير املمتلكاا اللثافي املنثولة في ارتكاب  عل الينثير أث التثليد أث الينييفع ثالتي 

يكون الثصد مبما إنهاء مادة أ رية غيم حثيثية هذا ثيتم تزييف املمتلكاا اللثا ية املنثولة عموما ااقت ان أجزاء 
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الث عة ألا ريةع أث اإادال جزء أث اإضا ة ر وماا أث رثوش ثيتاااا أث تمويه ألا رع احي  ة يظهر التثليد صغيمة من 

ا.(3000)أثهايليةع أث الينييف أث الينثير 

جريمة ا تعمال املزثر لثيام الرين املعنوي ةاد من تو ر الثصد الجنالم لدي الجانم في :االركن املعنوي للجريمة -ج

ألدما من الجرا م العمديةع ثإن جريمة تزثير  أث تثليد أث تزييف املمتلك اللثافي املنثول هي جريمة مثصودة ةيمكن أن 

تث  عن طريق ال  ى إرما تث  عن طريق العمدع لذا يجو أن يتوا ر  يما الثصد الجرمم بعنصرية العلم ثإلارادةع يما 

الجرمم معاصرا لكل  عل من أ عال الجانم  واء عندما يثوم اينثير أث تثليد أثتزييف أثعندما يجو أن يكون الثصد 

ايثوم ايمثيج املمتلك اللثافي املنثولع أث عندما يثوم اإدخاله إلى الدثلة أث إخراجه مبما.

نثير ثملان الجانم من قارون العثوباا الجزا ريع  إن حصل الي 082ثقد ثضح املهرن الجزا ري ملك اموجو املادة 

خالي الذهن  م طرأا له  كرة التعامل ااملزثر  يما بعد ثرفذ ما ولص رفسه اهع  إره  يحا و هنا على جريمة طر  

األاةياء املزثرة للتداثلع ثبجريمة الهرثن إما لم يتم التعامل ااملزثر لسلو خارج عن إرادته.

 ملنقول املطلب الثاني: جريمة بيع وإخفاء التراث الثقافي ا

يملل النمو املكسارن لجريمة اي  أث إخفاء للممتلكاا اللثا ية املنثولة التي ا ت رجص  را من املواق  ألا رية بهكل 

 ر يسيا على اليماث اللثافيع ثفي ظل الت ور التكنولوجيع أصل  ا ت دام إلاريمرص 
ً
غيم قارونمع مصدر قلق ثتهكل  مديدا

اإلضا ة إلى اختفاء بعو الث   ألا رية النادرة أ ناء عملياا التنثيو ثالحفر املرخ  من اين قنواا اللي  الحديلةع ثب

املتعلق احماية اليماث اللثافيع  82/02أث غيم املرخ  وماع ثهو ما جعل املهرن يجرم هذه ألا عال من خ ل قارون 

اثعليه  نكناثل هذا امل لو في  رعين:

 في املنقول جريمة بيع التراث الثقا :الفرع ألاول  

لثد ييف املهرن الجزا ري مجمل أعمال ار ما  الحماية الجزا ية لليماث اللثافي على أ ا  أدما جن ع ثتل  لذلك  إن 

الكل جريمة أرملان خاصة وما.

  
ا
 : الركن الشرعي للجريمة: أوال

ثيتملل في ثجود ر  قارونم يجرم الفعل إلاجرامم ثيعاقو عليهع ثالن  الثارونم هو الذي يحدد مواصفاا الفعل 

من الثارون  80الذي  عترمه الثارون جريمةع  لدثن ر  يلثم الفعل ملاحاع ثاملهرن جرم  عل اي  املمتلك املادة 

ية مصنفة أث مسجلة أث أةياء متىتية من عملية حفر ع اللثافي العثاري اموجو من خ ل حظر ممتلكاا  ثا 82/02

ا .أثبي  أاحاث أجريص تحص مياه اللحر

  الركن املادي للجريمة: : ثانيا

يتملل الرين املادي ل جريمة في اي  الجانم للممتلكاا أ ريةع ثيتحثق الرين املادي لهذه الجريمة  يما يتعلق االلي  أث 

إلارادتين ااإليجاب ثالثلول في إتمام عثد اللي  املمتلكاا اللثا ية املنثولة من اللال ع ثقلول الهراء اتمام اللي  ثتوا ق 

ا.الهراء من املهيميا

ا
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  :الركن املعنوي للجريمة :ثالثا

يتحثق هذا الرين اثيام الجانم االجريمة عن علم أره يمار  نها  متملل في أن يكون طر ا في عثد اي  ثةراء أث 

ا.(3002)ال وليع  العثدع أث م  علمه أن هذه الجريمة حظرها الثارون ثيوجه إرادته إلى تحثيق النكيجةث ي ا لهذا 

 الفرع الثاني: جريمة إخفاء التراث الثقافي املنقول  

 ألةياء م تلسة أثمحصلة من  في جريمة إخفاء اليماث املنثولا الش   ميثد
ً
ثهو عالم ااألمرع على إلاخفاء عمدا

اعملية أاحاث أث حفر أث تنثيو. 

 :الركن الشرعي للجريمة :أوال

املتعلق احماية اليماث اللثافيع إة أره االرجون إلى قارون  82/02من الثارون  80يجرم املهرن هذا الفعل اموجو املادة  

منهع ثيمكن أن ينتج عن عملية  رقة ملمتلك  222ث 222العثوباا  يعاقو على إخفاء أةياء مسرثقة ان  املادة 

امسرثقة.  ثافي ثإخفاءهع أين يملل جريمة إخفاء أةياء

  :الركن املادي للجريمة :ثانيا

ألاةياء الناتجة عن عملية الحفر ثالتنثيو  واء ملارص ا ريثة مهرثعة أث غيم مهرثعةع ثيتملل يتملل في  عل إخفاء 

 80) املدة أث قصرا 02الرين املادي في  عل إلاخفاء أين يثوم الجانم ااةحتفاظ ااملمتلك اللثافي املنثول  واء طالص 

ا.اليماث اللثافي( املتعلق احماية 02/82ا.ع من الثارون رقم

  
ا
ا:الركن املعنوي للجريمة :ثالثا

إن الرين املعنوي هو تلك الراا ة املعنوية أث الصلة النفسية التي تربط اين مادياا الجريمة ثرفسية  اعلهاع احي  

حي   ست ل  الثصد الجنالم لدا الفاعل في  ع(0881)عاليةع  هو ركيجة إلرادة الفاعل 02يمكن الثول أن الفعل 

ثبذلك تعد جريمة إخفاء   ."...من قارون العثوبااع "ملل من أخفم عمدا 222جريمة إخفاء ألاةياء من ر  املادة 

إدرايه ثعمله إرادة الجانم ثا اتجاهاليماث اللثافي من الجرا م العمدية التي  هيم   يما توا ر الثصد الجنالم املتملل في 

االثصد الجرمم للشفيء امل فمع ثبكا ة ظرثا ثعناصر الجريمةع ااإلضا ة إلى معر ة مصدر الشفيء على أره ملك 

ا .للدثلة

 املطلب الثالث: جريمة التهريب والتصدير أو الاتجار غير املشروع بالتراث الثقافي املنقول 

املهرن الجزا ري  يا ة قمعية من خ ل  ارتهجأخذا أبعادا خ يمةع ثملواجه ما تعانم الجزا ر من ظاهرة ال مريو التي 

املتعلق امكا حة ال مريو املتمين اتغليظ العثوباا الجزا ية  01/00إ راد جريمة ال مريو ان  خاصع ثهو ألامر

ا .(3002)او ثيعة أ.ع  ثالجلا ية إلى أقصفى حدها

غيم املهرثن ااملمتلكاا اللثا ية رموا مينايدا على الصعيد الدثليع ثباا دمو املمتلكاا  اتجارايما تههد ظاهرة 

ثتصديرها ا رق غيم مهرثعة من املمار اا الهالعةع التي ت ال املواق  ألا رية ثامللانم الدينية  ا تيمادهااللثا ية ثا

التي  ريماول( من أيرم املنظماااملنظمة الدثلية للهرطة الجنا ية )ألاا ثامل  ساا اللثا ية ثاملتاحفع ثيعترم مكتو

ا . (0881)خياريع  غيم املهرثن ااملمتلكاا اللثا ية ثاتجاراتحارب ملا ة الجرا م املتعلثة اال مريو 

ا
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االفرع ألاول: جريمة التهريب للتراث الثقافي املنقول 

لللاال  أث تصديرها خارج مكاتو الجمار  اصفة غيم قارورية أثب ريثة الغ ع  ا تيماد عرا ال مريو قارورا على أره  

ملل  مريو التحف الفنية ثاملمتلكاا ألا ريةع في حين ثردا جريمة  مريو املمتلكاا اللثا ية من خ ل الثارون ال اص 

على عثاب من يمرب املحرثقاا أث الوقود أث الحلوب أثالدقيق أث .... أث منه  00امكا حة ال مريو التي ر  في املادة 

  .(01/00)رقمع اااعة أخرا التحف الفنية أث املمتلكاا ألا رية أث املفرقعاا أث أي 

   :  الركن الشرعي لجريمة التهريب :أوال   

الذي يكون خارج اليمخي  ثاملثصود في قارون ال مريوع حي  أره لثيام جريمة  مريو اليماث  املثصود هنا هوا ال مريوثا

اللثافي املنثول ةاد من الرين الهرعي لجريمة ال مريوع ثالذي تملل في جريمة  مريو املمتلكاا ألا رية من خ ل تجريم 

  املتعلق امكا حة ال مريو.  01/00خ ل ر  من  ألامرا 00الفعل اموجو ر  قارونم ثهو ما تناثله املهرن من املادة 

       :الركن املادي لجريمة التهريب ا:ثاني

يتملل الرين املادي ل جريمةع في التصر اا التي يكلعها املجرم إلخراج املمتلكاا ألا رية من الل د ا ريثة غيم مهرثعة 

 .ةلياحتيايحظرها الثارونع ثعادة ما يثيمن هذا إلادخال للممتلكاا ألا رية أث إخراجها ا رق 

  :الركن املعنوي لجريمة التهريب :لثااث

الرين املعنوي أثالثصد الجرمم عنصر أ اتفي لثيام جريمة  مريو املمتلكاا ألا رية من ثجهة النظر الثاروريةع لكن 

ثتمين عن بعو الثولين في ملوره ةدد عثوبة ال مريو ثأ ثط ملدأ حسن النية في جريمة  اختلفاملهرن الجزا ري قد 

أن  إلى ري مم"ع امعنى ا كنادامن قارون الجمار  أره: "ة يجوز للثا في ترم ة امل الفين  320ال مريوع  ثد ثرد في املادة 

 .(3001ع )يرماش ى اللح  في توا ر النية ثإ لا ماالجريمة تثوم امجرد ثقون الفعل املادي امل الف للثارون دثن حاجة إل

ع حي  تمكنص  رقة الدر  من توقيف عصااة 2009/06/20ملال ملك ما جرا في مدينة جملية ثةية   يف اتاريخ 

ا . مريو آلا ار ثمن ايبما التملال ألايرم آللهة الرثمان  س ى " اطورن" 33م تصة في 

 الفرع الثاني: جريمة التصدير والاتجار غير املشروع بالتراث الثقافي املنقول 

املتعلق احماية اليماث اللثافي إلى هذا النون من الجرا مع حي   82/02من قارون  13املهرن الجزا ري في املادة ت رق 

اأره: تن  على

ك  ثافي يصدر م قتا أي ممتل أنيحظر تصدير املمتلكاا اللثا ية املنثولة املحمية ار  قا من اليماب الوطنيع ثيمكن "

مح ي في إطار امللادةا اللثا ية أث العلمية أث قصد املهارية في اللح  في ر اق عال يع ثإن الوزير املكلف االلثا ة هو 

ا."ثحده الذي يرخ  ومذا التصدير

غيم املهرثن ااملمتلكاا اللثا ية رموا مينايدا على الصعيد الدثليع ثباا دمو  اتجارالذلك تههد ظاهرة  ركيجةثا

ثتصديرها ا رق غيم مهرثعةع من املمار اا الهالعة التي ت ال في املثام ألاثل املواق   ا تيمادهااملمتلكاا اللثا ية ثا

 ثاملتاحفع يما ت ال املجموعاا العامة ثال اصة في العالم أجم  32ة ألا رية ثامللانم الدينية ثامل  ساا اللثا ي

كلة اليماث اللثافي للمجتمعااع يما  عد مه اا تانااغيم املهرثن ااملمتلكاا اللثا ية يمدد   اةتجارا ع(3002)تميمع 
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  املنا لة ثالسيا ااع ملواجهة تلك التجارة التي أصلحص مهنةخ يمة للدثل النامية ثخاصة التي تفتثر إلى الكهريعاا 

ا.ال لو عليما ازديادأ عارها املستمر ث  ةرتفانعاملية ر يسيةع ركيجة 

تصدير ثال ل  تيمادالدثلية املانعة  اتفاقياامكا حة هذا النون من إلاجرام العال ي ثالعاار ل حدثدع أارمص  من أجلثا

ريمة املنظمة عرم الوطنية من جهة  اريةع ثهذا ملله من أجل الوصول إلى تحديد دثلي ألرملان من جهةع ثملكا حة الج

ا.(02/300)املر ومع  هذه الجرا م عامة ثتجسيد ملك على املستوا الوطني خاصة

 
ا
  :الركن الشرعي للجريمة :أوال

على: "تعد  التي تن  82/02من قارون  12قان املهرن الجزا ري عملياا إلاتجار ااملمتلكاا اللثا ية اموجو املادة 

التجارة في املمتلكاا اللثا ية املنثولة غيم املحمية املحددة الهوية أثغيم املحددة مهنة مثننة ثتحدد ةرث  ثييفياا 

على أره:"ة يجوز أن تكون من املمتلكاا  82/02الثارون  12ملادة ممار ة هذه املهنة ان  تنظي ي"ع يما ثضحص ا

املمتلكاا مرممجة أث غيم مرممجة أث اللثا ية ألا رية موضون  مرممجة أث غيم مرممجة أث اللثا ية ألا رية موضون صفثاا

عارضة قديمة أث حديلة في اليماب الوطني أث  ايكها ااصفثاا تجارية إما ملارص هذه املمتلكاا راجمة عن حفرياا 

ا."في املياه الداخلية أث إلاقليمية الوطنية. ثتعد هذه املمتلكاا اللثا ية تابعة ل م   الوطنية

املمتلكاا املنثولة ألا رية أث التاري ية املحمية اصورة مهرثعة اقتناء أره يمكن يتضح  82/02 رقم ثاروناالخ ل  ثمن

ع (3000ع )دحيم  يما هذه املمتلكاا اللثا ية اقتنيصجار في ألا رياا إما  م  اذلك تهري  الدثل التي في إطار إلات

ثبمفهوم امل الفة أره ملل عملياا إلاتجار االث   ألا رية التي ت رج عن ر اق اليمخي  املنصوص عليه اموجو الثارون 

ا .تعترم عملياا إتجار غيم مهرثعة 82/02من قارونا 10أث التي ت الف املادة 

 للجريمة:الركن املادي  :ثانيا

الدثليةع ثهو صادر عن إرادة إجرامية ثمثرر له عثوبة  اتفاقياافي ملل  عل غيم مهرثن ينافي الثوارين الوطنية ث ظهراي

ثافيع لعملية إلاتجار ااملمتلك الل محددةع ثهو نها  يصدر عن الجانم يتملل في عدم  لويه السلو  الثارونم ثاملنظم

للممتلكاا  30أث عدم الينامه االهرث  ثالاوااط الثارورية لعملية اتجار الثارونم"ع ثتكون الجريمة في صورة  مريو 

ا.أث اي  أث ةراء غيم قارونم

  :الركن املعنوي للجريمة :ثالثا

يتملل في الثصد الجنالم للمجرم الذي ين لق عليه الثصد الجنالم العامع ثهو الثصد الذي ة اد من تو ره في جمي  

مين املدرية امل تارة التي ت الجرا مع ثالذي يلنى على العلم االثارون ثبتجريم النها  الذي يرتكله الجانمع ثإلارادة

 علم الجانم ااا الفعل ينافي الثارون ثإرادته الحرة ملمار تهع هو تو ر للرين املعنوي في ع الجرا م العمدية عن غيمها

ا.الجريمة

 جريمة ألابحاث ألاثرية املخالفة لقواعد الترخيص وإلاتالف والتشويه للتراث الثقافي املنقول  طلب الرابع:امل

ظاهرة التنثيو عن املمتلكاا اللثا ية  واء من قلل عصاااا منظمة للتنثيو عن املمتلك اللثافي املنثولع  ازدادا

أث بهكل  ردي من قلل أ  اص يثومون االتنثيو خلسة تحص منازلهم أث في محي ها احلا عن الثماء السري  من دثن 
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 ا املمتلكاا اللثا ية ثملل  لو  من ةىره إلاضرار اذل مجهودع ثقد حرص املهرن الجزا ري على محاربة ملا ة صور إت

ا.ااملمتلك اللثافي ثجعله غيم صالح

 الفرع ألاول: جريمة ألابحاث ألاثرية املخالفة لقواعد الترخيص

اللح  ألا ري ثالتنثيو أحد الو ا ل الر يسية ثأارزها في علم آلا ار ثالذي من خ له ومم جم  التحف ألا رية  د ع

اأرواعها ثموادهاع من أانية ث  ار ثرثود ثحلي ثغيمها. ت ااخعلى 

 ا:مفهوم البحث ألاثري املخالف لقواعد الترخيص :أوال

ع حي  تتكون املحمياا ألا رية من مساحاا لم 82/02لثد حدد املهرن املناطق التي تعترم مناطق أ رية في الثارون 

ثتنثيو ثيمكن أن تن وي على مواق  ثمعالم لم تحدد هوي ماع ثلم ت ا   ايكهاا سلق أن أجريص عليما عملياا 

إلحصاء أث جردع ثقد ت ينن في ااطبما آ ارا ثتحتوي على هياملل أ رية مكهو ةع يما يثصد االلح   ألا ري في مفهوم 

ا دم  يه التكنولوجيااه اصورة علمية في امليدانع ثتست  "ملل رث  يتم الثياماىره:  02/  82من الثارون  20املادة 

الحديلة ومدا التعرا على امل لفاا ألا رية ام تلف أرواعها ثعصورهاع ثتحديد مواقعها ثهوي ما بغية الثيام بعملية 

 ث ثافيع ثهذا إلارماء معر ة التاريخ امفهومه ألاث   ثت ويرهاع ثيمكن أن ثاجتماعي اقتصاديإعادة إنهاء ماا طاب  

تسكند أةغال اللح  هذه على: أعمال تنثيو ثبح  م ردة في مستوا مساحة معينة أث من ثة محددة  واءع ملارص 

 ."ع ثأاحاث أ رية على املعالمع ث تحف ثمجموعاا متحفية يةما حتىماا طليعة ارية أث 

ملسمو  ن  التفويوع ثالهيةاا ا ثد حدد املهرن الجزا ري املس ثلين عن م ثحفاظا عليه ليماث اللثافي ثألا ريال مايةثح

ث ثالتي رصص على: "الوزير املكلف االلثا ة هو ثحده امل هل ألن يىمر  82/02من الثارون  20لها االنثيوع في املادة 

الحفر أث التنثيو ثغيم ملك من أرما  ألااحاث ألا رية املزم  إجراؤها في أراض خاصة أث عمومية أثفي  اا تكها اا

ة أث إلاقليمية الوطنيةع أث في املمتلكاا اللثا ية املحمية أث عليما أث يرخ  وما في مفهوم هذا الثارونع املياه الداخلي

ثيتعين على الثا م ااألاحاث في جمي  الحاةا التي يجري  يما اللح  ألا ري أن خ ة يا  تسييم مككهفاا املوق  

عيما اللح  امل املعيما لهم اصف مم ااحلين ثم  ساااملحفورع يما ة يرخ  اإجراء عملياا اللح  إة ل   اص 

وما في املستوا الوطني ثالدثلي ثيجو عليمم إ لاا صف مم هذه ثتجرب مم ثيفاء مم في امليدانع ينلغي أن تفضفي ملل 

 .عملية اح  ا ري مرخ  وما إلى نهرة علمية

ليتهع ثتحص مراقلة ممللين الوزارة ضف إلى ملك أره أن يتولى أةغال اللح  صاحو طلو يجو الرخصة تحص مس ثا

للممتلكاا اللثا ية امنا لة أعمال  ايكهاااملكلفة االلثا ة امل هلين لهذا الغرضع ثيجو أن يصر   ورا اكل 

ا تكهاا ثالتنثيو ثالحفر أث أي رمط أخر من أرما  اللح  ألا ري املرخ  وما إلى مملل الوزارة املكلفة االلثا ة 

 .التداايم ال زمة لحفظها ثات امالذي يتولى تسجيلها 

للثا ة أن يثرر سحو رخصة اللح  م قتا على أره يمكن للوزير املكلف اا 04/98من الثارون  22ثقد رصص املادة 

أثدما ياع ثيتثرر سحو امل قص للسللين هما: أهمية املككهفاا التي ييمتو عليما احتمال اقتناء العثار املعنيع ثعدم 

مراعاة التعليماا املفرثضة لتنفيذ ألااحاث. يما يتثرر السحو البمالم بسلو عدم التصري  ااملمتلكاا اللثا ية 

ململلي الوزارة املكلفة االلثا ة أث للسل اا املعنيةع ثقرار إلادارة اىن تتاب  تحص إةرا ها أعمال اللح  التي املككهفة 
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تعليماا ال احيمامأصلحص ماا أهمية االغة ثتيمتو عليما رتا ج على رظام ملكية العثار املحفورع إلى جارو تكرار عدم 

  .  املفرثضة ةرجاز ألااحاث ألا رية

 ا:أركان جريمة البحث ألاثري املخالف لقواعد الترخيص :ثانيا

أث  املثررة في اليمخي ع الينامااتثوم جريمة التنثيو عن ممتلك اللثافي ادثن الحصول على رخصة أث أن تتجاثز 

  .يثوم االتنثيو بعد سحو اليمخي  منهع ثتثوم الجريمة أياا يما لو ملان التنثيو دثن ترخي 

على قواعاد عملية التنثياو الهارعيع ثر  على  04/98: ر  املهرن الجزا ري في الثارون للجريمة عيالركن الشر -أ

العثوباا املتعلثة بعمليااا التنثياو دثن ترخي  ثبالتالي املهارن جارم أعمال التنثيو ادثن ترخي  اموجو رصوصه 

ا.الثارورية السااثة

يو ثيتامن جمي  أعمال اللح  ثاملسح ثالتحري عن آلا ارع  واء : يتملل في  عل التنثالركن املادي للجريمة -ب

ملارص منثولة أث غيم منثولة ثيذا اللح  عن آلا ار عن     ألارضع ثة هيم  في النكيجة هنا العلور  ع  عن آ ار 

ريمة التنثيو جالرين املادي في  ةيتمالالارر الفعلي  اةيما ال يكتفم املهرن احدثث  عل التنثيو دثن  ثا تغ لها

عن آ ار دثن ترخي ع ثألن التنثيو غيم املهرثن غاللا ما يكون الغاية ألا ا ية منه أ عال أخرا غيم مهرثعةع  ثد 

عد املهرن هذا الفعل جريمة تامة اذاته ثلو لم يكلعه الجانم ااأل عال التي  س مد ها من التنثيو من دثن ترخي ع 

 إلاجرامم ثالنكيجة في صورة ال  ر الذي يملل النكيجة في هذا النون من الجرا م ثيكتفم بع قة السللية اين السلو 

ا.(3000)الهمريع 

جريمة التنثيو ألا ري غيم املهرثن من الجرا م العمديةع حي  ةاد من توا ر  ترماتعالركن املعنوي للجريمة:  -ج

عنصري الرين املعنوي العلم ثإلارادةع ثالعلم مفيمض هناع أما إلارادة  تت لو أن تكون هنا عمديةع ثبالتالي ةاد من 

ولة ثالتحري العلور على آ ار منثتوا ر قصد جرمم لدا الثا م االتنثيو غيم املهرثنع  هنا  س مدا من عملية الحفر 

أث غيم منثولة من دثن ترخي ع  هي رون من الجرا م املستمرة ثيتحثق رمومجها طاملا لم يكن هنا  ترخي  من 

الهيةة مهما طال ثقص الحفر أث التنثيو  يكون ادأ الجريمة مستمرة من ال حظة التي يرتكو  يما السلو  إلاجراممع 

ا.(3002)دحدث ع  التحري أث املسحع طاملا لم يا  الجانم حدا لحالة النثيو الثا مةفي الحفر أث التنثيو أثا

ع أث ملارص انية تنصرا ألغراض الزراعة مل ع أث إلقامة أ ا  للناء ا تمرارثة ينتفم الثصد إة إما ملان ةحثا لحالة 

الوصول ملوق  معينع  عثم ركيجة لذلك على آ ار منثولة ثغيم منثولةع ثان ملارص معينع أث ملان مارا ألرض معينة بغية 

ا .بعد ملك  ثد تثوم جريمة أخرا مستثلة إما لم يللغ عبما ثقام اإخفائما

يملال عن جريمة التنثيو غيم املهرثنع  ثد أثقفص مصالح ألامن اوةية خنهلة عصااة إجرامية متكورة من    ة ثا

ا.م     يحمل جنسية إ را ليةع ملاروا يثومون االتنثيو عن آ ار يمودية في موق  أ ري مهمل االوةيةأ  اص من ايبم

 الفرع الثاني: جريمة إلاتالف أو التشويه للممتلك الثقافي املنقول 

تتملل جريمة إلات ا أث الكهويه للممتلك اللثافي املنثول في أي   عل يدخل في إطاره جمي  صور السلو  التي ةىدما  

إلاضرار االشفيء ألا ري ثجعله غيم صالح ث إ ساد منفعتهع ثامل حظ أن املهرن الجزا ري لم ين  صراحة في مواده على 

على: "يتعين على ملل من يككهف  04/98من قارونا 22ث  22ص املادة إلات ا ال تر  اللفظ يتصف اصفة العموم  نص
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ممتلكاا  ثا ية أ ناء قيامه اىةغال مرخ  وماع أث ا ريثة الصد ةع أن يصر  امككهفاته للسل اا املحلية امل تصة 

ممتلك  من ملل اقت انالتي يجو عليما أن ت رم وما مصالح الوزارة املكلفة االلثا ة  ورا.... ثيحار  ا  عن ملك 

ا." ...على هذا النحو أث رثله أث إت  ه أث إ ساده ايكها ه ثافي تم 

ثتعد جريمة إلات ا أثالكهويه للممتلك اللثافي من اين الجرا م التي عاقو عليما املهرن الجزا ري في حالة ثقوعها على 

ا.املمتلك اللثافي املغمور ااملياه يذلك

 :الركن الشرعي للجريمة :أوال

ثما يليما من قارون العثوبااع ثيذا قارون  200املهرن الجزا ري ملا ة صور إلات اع ثهذا من خ ل املواد  اربح

الذي  عاقو ملل من يتلف أث  هوه عمدا املمتلكاا اللثا ية املنثولة ث واء ملان هذا راتج عن  منه 22في املادة  04/98

 ثما 010أث إهمال ثعدم مراعاة النظمع يما ر  على جريمة إلات ا ثالكهويه اموجو املادة  احتيا رعورة أث عدم 

يليما من قارون العثوبااع ثومذا ثبوجود رصوص التجريم يصل  أمرا ضرثريا قيام جريمة إت ا ثتهويه املمتلك اللثافي 

ا.املنثولا

 الركن املادي للجريمة:  :ثانيا

على املص حة محل الحماية قاروراع  هو إما املظهر ال ارجي لكل جريمةع  ااةعتداءريمة الرين املادي ألية ج يتحثق

ثيت لو الرين املادي لجريمة إت ا املمتلك اللثافي قيام الجانم اىحد ألا عال التي ميرها املهرن الجزا ري ثهي الهدم 

ا.ثالتح يم ثإلات ا

      
ا
اللجريمة:الركن املعنوي  :ثالثا

ينحصر  جن  اعترمهالثارون مبما جناياا ثما  اعترمهاإن الثصد الجنالم في جرا م الت ريو ثإلات ا العمدية  واء ما   

مه من إلى إحداث إلات ا أثغي نمإرادة الجا اتجاهالفعل املنهي عنه اىرملاره التي حددها الثارونع ثيت    في  ارتكابفي 

ا.ىره يحد ه بغيم حقألا عال التي عدد ما النصوص م  علمه ا

 املبحث الثاني: الجزاءات املقررة لجرائم التعدي على التراث الثقافي املنقول 

املهرن الجزا ري حمايته على املمتلك اللثافي املنثولع ثعزز هذه الحماية من الناحية الجنا ية ااملواد الثارورية  أصلغ

املتعلق احماية اليماث  82/02ل اصةع ة يما الثارون املنصوص عليما في قارون العثوبااع ثيذا اموجو قوارين ا

املتعلق امكا حة ال مريوع إليماره اىهمية املكسو اللثافيع ثهذا من أجل ضمان   مة املمتلك  01/00اللثافي ثألامر 

من أية أضرار يمكن أن ت اله ملالسرقة ثال مريو ثإلات ا... ثقد قمنا اتثسيم هذا امللح  إلى    ة  املنثولااللثافي: 

 .م الو

 املقررة لجريمة سرقة وتزوير التراث الثقافي املنقول  اتاملطلب ألاول: العقوب

أثرد  العامة لثارون العثوبااع حي جريمة السرقة ثتزثير املمتلك اللثافي املنثول في الثواعد لاملهرن الجزا ري   رقات

ا:عثوبة لكل جريمة من ةادما املسا  ااملورث اللثافيع ثقد قسمنا هذا امل لو إلى  رعين

ا

ا
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  الفرع ألاول: العقوبات املقررة لجريمة سرقة التراث الثقافي املنقول 

ي ع اوا  ة الكسلق أثالكسر أثملارص ل اقيمرصالسرقة جنحة ثتهدد عثوب ما لتصل  جناية في حالة ما إما  جريمة تعترم

ةيةا غيم مملو  لهع ث  عد  ارقا ثيعاقو االحلس من  نة  اختلسثبوا  ة   صين أث أيثمع  هي تعاقو ملل من 

 .(200ثاملتممع )املادةع من قارون العثوباا الجزا ري املعدل  دج 000.000إلى   000.000إلى خمس  نواا ثبغرامة من 

املهرن جنحةع ثهي الوصف الغالو  اعترمها ثد  0مکرر  200أما جريمة  رقة ممتلك اللثافي ر  عليما اموجو املادة 

 0.000.000دج إلى  300.000ثغرامة من  ( عهر  نواا00( إلى )3لهذه الجريمةع ثامل حظ تهديد في العثوبة من  نتين)

ا  ارية  املادة تعاقو انفس العثوبة للش   الذي يحاثل  رقة املمتلك اللثافي املنثولادج هذا من جهةع أما من جهة 

 ل جريمة تزوير التراث الثقافي املنقو ل ات املقررةعقوبالالفرع الثاني:  

املتعلق احماية  82/02يما  لق ميره أن املهرن لم يت رق لجريمة تزثير أث تثليد املمتلكاا اللثا ية املنثولة في قارونا

نصوص عليما واد املتعلثة االينثير املاملاللثا ية أث قارون العثوبااع ثإرما تر  عثوبة تزثير أث تثليد آلا ار إلى  املمتلكاا

امل حظ ثالغالو على املواد املتعلثة االينثير أن جريمة الينثير تصنف ضمن الجناياا ثتيماث  ثا  في قارون العثوباا

ثهي عثوبة أصلية  دجع 3.000.000دج إلى  000.00 نة سجن ثغرامة تيماث  اين 30 نواا سجن إلى   00العثوبة من 

زثر الشفيء امل ا تعمالالينثيرع عكس  ايكهاامهددةع يما تعترم من الجرا م الوقتية  سري عليما التثادم من يوم 

ر الشفيء املزثر  واء ملان الشفيء محل الينثي الذي  عترم من الجرا م املستمرةع ثبالتالي العثوبة ت تلف احسو طليعة

ا. رثود أث م  وطاا

 املطلب الثاني: العقوبة املقررة لجريمة بيع وإخفاء التراث الثقافي املنقول 

: " عاقو االحلس من أره املتعلق احماية اليماث اللثافي على 82/02من قارون  80املادة  املهرن الجزا ري في  ر 

دج أث اإحدا العثوبتين  ثطع دثن  300.000دج إلى  000.000من (  نوااع ثبغرامة مالية 0( إلى خمسة)3 نتين)

 :ألاضرار ثمصادراا عن امل الفاا التالية املسا  اىي تعويااا عن

 ام اىاحاث الرية مرخ اي  أث إخفاء اةياء ملالية من عملية حفر أث تنثيوع مككهفة االصد ة أث أ ناء الثي 

اوما؛ 

 اي  أث إخفاء أةياء متىتية من أاحاث أجريص تحص مياه اللحر؛ 

 ا...اي  أث إخفاء ممتلكاا  ثا ية مصنفة أث مسجلة في قا مة الجرد اضافي

من رفس الثارون على أره يجو على ملل حار  ملمتلك  ثافي منثول مصنف أثمسجل في قا مة  000املادة ص يما رص

حالة  املمتلكع ثفيهذا  اختفاء(  اعة عن 32الجرد إلاضافي ثعلى ملل م تمن عليه أن يللغ خ ل ألارب  ثالعهرين )

دج  300.000 دج إلى 000.000 امة مالية من( ثبغرا3( أةهر إلى  نتين )1عدم قيامه اذلك  عاقو االحلس من  تة )

ا. أث اإحدا العثوبتين  ثطع تااعف العثوبة في حالة العود

أن هذه املادة قد ةملص اي  أث إخفاء اليماث اللثافي املغمور ااملياهع ثهو ما غفل املهرن عن الن  عنه في   ستنتج ثما

ا...التي يمكن أن تث  على اليماث اللثافي املغمور ااملياه ااقي املواد الثارورية ألاخرا ال اصة االجرا م اللاقية
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ااملقررة لجريمة التهريب والتصدير أو الاتجار غير املشروع بالتراث الثقافي املنقول  اتالعقوب املطلب الثالث:

املتعلق احماية اليماث اللثافي الجزا ري حظر تصدير املمتلكاا اللثا ية  82/02لثد أثرد املهرن الجزا ري في قارونا

 هاته الجرا م في حق ملرتكبيع ثخص  عثوباا رادعة ثاتجاراملنثولةع يما أره قام احظر جمي  عملياا ال مريو 

املتعلق امكا حة  00/01 املمتلك اللثافي املنثول ثلم ين  عليما في قارون العثوبااع ثإرما  م الن  عليما في ألامر

  ا:املتعلق احماية اليماث اللثافيع ثعليه  يتم تناثل هذا امل لو في  رعين82/02ل مريوع ثالثارون ا

 املقررة لجريمة تهريب التراث الثقافي املنقول  اتالفرع ألاول: العقوب

 ىامل حظ أن املهرن الجزا ري يحظر تصدير املمتلكاا اللثا ية املحمية من اليماب الوطنيع إة أره لم ين  صراحة عل 

املتعلق  00/01من ألامر 00 ع ثإرما تر  تنظيمها للثارون ال اص ثهذا اموجو املادةعثوبة مرتكو جريمة ال مريو

االحلس  ...أثالتحف الفنية أثاملمتلكاا ألا رية ... مريو املحرثقاا.: " عاقو على أره امكا حة ال مريو التي تن  على

( مراا قيمة اللااعة املصادرة؛ ثعندما ترتكو أ عال 0(  نواا ثبغرامة تساثي خمسة )0( إلى خمسة )0من  نة )

امة تساثي (  نواا ثغرا00( إلى عهر )3( أ  اص  ىيثمع تكون العثوبة الحلس من  نتين)2ال مريو من طرا    ة )

ع ثعندما تككهف اللاال  املهربة داخل م ابئ أثتجويفاا أث أي أماين أخرا ( مراا قيمة اللااعة املصادرة00عهر)

( 00(  نواا ثغرامة تساثي عهر)00(  إلى عهر )3مهيىة خصيصا لغرض ال مريو تكون العثوبة الحلس من  نتين )

امراا قيمة اللااعة املصادرة".

جمي  أعمال ال مريو ثصف الجنحةع ثإما ما ل أع مىن املهرن نستنلط ا 00/01من ألامر  00ثمن خ ل ر  املادة 

العثوبة  ثهيلحلس ا اقيمرص اظرثا معينة تصل  مهددة ثمن  م  العثوبة الساللة ل حرية التي جاء وما تتملل في

   اثا اين جريمة  مريو املمتلك اللثافي املنثول م أرهيما  جريمة ال مريوع ااإلضا ة إلى الغرامة ثاملصادرةعلألاصلية 

اة.قل خ ورة ثأهمية انفس العثوبأجرا م أخرا 

 االثقافي املنقول  جريمة التصدير و الاتجار غير املشروع للتراث لاملقررة  قوباتالفرع الثاني: الع

من الثارون  12ة اداللثا ية املنثولة اموجو املتجار ااملمتلكاا مهو املهرن الجزا ري إلى من  إلا ثمن جهة أخراا

املتعلق احماية اليماث اللثافي يما ايناع  اعترم هذه ألاخيمة تابعة ل م   الوطنية ما ي دي إلى من  التصرا  82/02

هذا ثا ر  قا من اليماب الوطنيإمنهع يما يحظر تصدير املمتلكاا اللثا ية املنثولة املحمية  82 يما اموجو املادة 

ا من الثارون املذملور أع ه. 13اموجو املادة 

 إره يتعرض ملل من يصدر اصورة غيم قارورية ممتلكا  ثا يا من رفس الثارون  003ث ثا للمادة من خ ل ما  لق ثاثا

 000.000دج إلى  300.000منثوة مصنفا أث غيم مصنفع مسج  أث غيم مسجل في قا مة الجرد إلاضافي لغرامة مالية من 

(  نوااع ثفي حالة العود تااعف العثوبةع يما يتعرض للعثوبة 0(  نواا إلى خمس )2دجع ثبالحلس من   ث )

رفسها ملل من  ستورد اصورة غيم قارورية ممتلكا  ثا يا منثوة  عيما اثيمته التاري ية أث الفنية أث ألا رية في الده 

ا.ألاصلي

ا
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ألابحاث ألاثرية املخالفة لقواعد الترخيص وجريمة إلاتالف املقررة لجريمة  اتالثالث: العقوب املطلب

 أوالتشويه للتراث الثقافي املنقول 

إن الدثلة صاحلة السيادة ملزمة احماية ممتلكا ما اللثا ية ثالحفاظ عليما ثرعاية مناطثها ثصيار ما ثترميمهاع  ىي 

 ترم جريمة تستوجو املساءلة الجزا ية ثتوقي نها  ي رج عن إلاطار الثارونم املعمول اه في إلاقليم الوطني  ع

ااا: رعين إلىهذا امل لو   يتم تثسيمعلى مرتكبماع ثعليه االعثاب

   املقررة لجريمة البحث ألاثري املخالف لقواعد الترخيص اتالفرع ألاول: العقوب 

الهيةاا ثا تنثيوالتفويو اال ليماث اللثافي ألا ري املنثولع  ثد حدد املهرن الجزا ري املس ثلين عن من ل مايةح

من الثارون  20ث 22في  ثر ما اللارية ثاملادة  21ثيذا املادة  82/02من الثارون  22ث 20املسمو  لها االتنثيو في املادة 

اليمخي  املسلق من الوزير املكلف االلثا ة.لأن أعمال التنثيو أثالحفر ت ا   82/02

دج ثبالحلس من  نة إلى    ة  نواا ملل من يرتكو م الفاا  000.000إلى دج  00.000يما  عاقو بغرامة مالية من  

من الثارون  82)املادةع املتعلق احماية اليماث اللثافيع  أ رية دثن ترخي  من الوزير املكلف االلثا ة 21إجراء أاحاث 

ا.(82/02رقم 

على أره: "ييمتو على التصراع دثن ترخي  مسلق في ممتلك  ثافي عثاري  82/02من الثارون  82ثتن  املادة  

بالتالي ع ثا"أثمنثول مصنف أثمسجل في قا مة الجرد إلاضافي إلغاء عثد التصرا دثن املسا  االتعويااا عن ألاضرار

يو عن احق التعوا احتفاظالتصرا دثن ترخي  مسلق في ممتلك  ثافي منثول ييمتو عنه إلغاء عثد التصرا م  

 .ألاضرار إن ثجدا

   جريمة إلاتالف أو التشويه للتراث الثقافي املنقول ل ات املقررةعقوبالالفرع الثاني:  

على أن  عاقو من يتلف أث  هوه عمدا أحد املمتلكاا اللثا ية املنثولة أثالعثارية  82/02من الثارون  81رصص املادة 

املثيمحة للتصنيف أثاملصنفة أثاملسجلة في قا مة الجرد إلاضافيع دثن املسا  اىي تعويو عن الاررع االحلس مدة 

لعثوبة رفسها على ملل من يتلف ثت لق ادج.  300.000دج إلى  30.000ة من ماليثبغرامة (  نوااع 0( إلى )3 نتين )

اأ رية. أث يدمر أث  هوه عمدا أةياء مككهفة أ ناء أاحاث

ثمنه  إن إلات ا أثالكهويه أثالتدميم العمدي للممتلكاا ألا رية املنثولةع  واء ملارص مثيمحة للتصنيف أثمصنفة 

اليةع عثوبة املتمللة في الحلس ثالغرامة املأثمسجلة في قا مة الجردع أثحتى مككهفة أ ناء أاحاث أ ريةع يكون له رفس ال

ملون أن  عل الكهويه أثإلات ا أثالتدميم هو  عل خ يم جدا قد يمس االيماث املنثول عامةع لكن ما ي حظ أن تلك 

 .العثوبة ة تكنا و أص  م  خ ورة الفعل املرتكو الذي قد ي دي إلى الثااء الكلي على ترا نا اللثافي

 خاتمة:

اللثافي تاريخ ألامم ثهوي ماع ثألامة ا  تراث ة تاريخ لها  هو الذي يحفظ ماير ما ثماضيما. ثهو الذي يحدد ثجودها اليماث 

من عدمهع ثهو الذي يد عها إلى الت ور ثالتثدم . لذلك ثجو املحا ظة عليه ثحمايته ثاهتمام اه عن طريق جمعه 

امن امليدان ثدرا ته ث ق أ س علمية دقيثة.
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ون هذا اليماث جعله عرضة أل اليو عديدة ثأروان م تلفة من اعتداءاا يما أره في ظل الت ور الكليم في آلية ثتن

ارتكاب الجرا م ضد تلك املمتلكااع ثباإلضا ة إلى ظهور الجرا م املستحد ةع أدا ملك إلى زيادة  رص النيل منه ث مريله 

اية قارورية خاصة قصد ضمان الحماية.     إلى ال ارجع مما ا توجو ضرثرة تلني آلياا حما

لذلك ملان على املهرن الجزا ري تعزيز منظومته الحما ية لليماث اللثافي امجموعة من التداايم الردعيةع لعل 

اأهمها تجريم مجموعة من السلوملاا ثالتنصي  على جزاءاا منا لة لها.

اءاا املينايدة التي تتعرض لها املمتلكاا اللثا يةع ركيجة ثلثد حاثلنا من خ ل هذه الدرا ة تسليط الاوء على اعتد

عدم احيمام ثمراعاة ألارظمة ثالثوارين املنظمة لهاع ثأي خرق أث إخ ل لهذه الثواعد التي تثضفي احماية هذه املمتلكاا 

ون العثوباا امفهوم قار اللثا ية  عترم  ع  غيم مهرثن ثيهكل جريمة قا مة اىرملادما الل  ة: الهرعي ثاملادي ثاملعنويا

ااملتعلق احماية املمتلكاا اللثا ية.   82/02ثالثارون رقم 

 ع ثالتي  نوردها على النحو التالي:ا تنتاجاا ثالتوصيااثأخيما توصلنا من خ ل هذه الدرا ة إلى جملة من 

 أوال: أهم الاستنتاجات املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة:

 ثطنية يجو املحا ظة عليه ثحمايتهع  هو  عانم  وء الكسييم ثعدم ثجود إرادة تهريعية  اليماث اللثافي  رثة

اتلمنه.

 .اإن العثوباا الحالية غيم منا لة م  حجم الجرا م املرتكلة في حق املمتلكاا اللثا ية

  تثليد ثقارون العثوباا ين  صراحة على جريمة تزثير ثا 82/02عدم ثجود ر  قارونم صري  في الثارون رقم

ااملمتلكاا اللثا ية.

  ازدياد اعتداءاا الواقعة على املمتلكاا اللثا يةع ثعدم  عالية النصوص الثارورية ثم ءم ما للت وراا

اإلاجرامية التي تمس االيماث اللثافي.     

 ثانيا: أهم التوصيات املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة:

  ية اليماث اللثافي ملوايلة الت وراا التي طرأا على الساحة املتعلق احما 82/02تعديل الثارون رقم

ااجتماعيةع الثارورية ثاقتصادية.

 .اتجمي  جمي  الجرا م املا ة االيماث اللثافي الوطني في الثارون ال اص احماية اليماث اللثافي

 .ار   العثوباا ثتهديدها لتكنا و م  حجم الجريمة الواقعة على املمتلكاا اللثا ية

 .اتزثيد مثي اختصاص اصفة الال ية الثاا ية لتفثد املمتلكاا اللثا ية املنثولة ثالجرا م املا ة وما

  تكريس دثر إلاع م في توعية املواطنين اىهمية املمتلكاا اللثا يةع ثثض  رقم أخار للتلليغ عن اعتداءاا

اثالتصر اا التي تمس االيماث اللثافي.

  ضرثرة عثد دثراا علمية دا مة  يما ي   التعريف االجرا م الواقعة على املمتلكاا اللثا ية ثطرق

االتصدي لها.  

 .اتدريس هذا اليماث في مادة التاريخ في جمي  أطوار التعليمع ثالثيام ارح ا ميدارية للتعرا عليه عن قرب

 ار هاته اللثا ة عن طريق إجراء مسااثاا دثلية ثثطنية.اط ن على ملل اليماث اللثافي املوجود في الجزا رع ثنه
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 .اتشجي  ثت وير السياحة من خ ل التعريف االيماث اللثافي

   ضرثرة ا تعارة اال رماا الدثلية في تدريو التىمين على عملياا حفظ املمتلكاا اللثا يةع م  ضرثرة ثض

اا يماتيجية ةاملة للتصدي ل جرا م املا ة وما.

  اجمعياا خاصة احماية املمتلكاا اللثا ية.إنهاء

 املراجـــع:    قائمة 

    أوال:املراجع باللغة العربية:

(. الوجين في الثارون الجزالم ال اصع ال لعة ال امسة عهرة )إلاصدار اللانم(. 3002أحسن او ثيعة. ) (0

 الجزا ر: دار هومة لل لاعة ثالنهر ثالتوزي .

(. جريمة ال مريو في الثارون الجزا ري على ضوء املمار اا الثاا ية ثمستجداا 3002او ثيعة. ) أحمد (3

اقارون الجمار . الجزا ر: دار هومة للنهر.

(. الحماية الجنا ية لآل ار في الثارون الجزا ري ثالثارون املصري)درا ة 3002إ  م علد   علد الغني غارم. ) (2

ا.322(ع صفحة 3لة اج ماد للدرا اا الثارورية ثاقتصادية )في الثارون املثارن(. مج

ا ماعيل خليل علي الحديثي )د.ا(. حماية املمتلكاا اللثا ية في الثارون الدثلي. ايمثاع للنان: دار اللثا ة  (2

اللنهر ثالتوزي .

ا(.08( املتعلق امكا حة ال مريوع الجريدة الر مية )01/00امر رقم ) (0

املتعلق احماية اليماث اللثافي. الجريدة الر ميةع)الصادرة  0882جوان  00امل رخ في  02/82الثارون رقم  (1

اع الجزا ر .22(ع  العدد0882جوان02اتاريخ 

املتعلثة احماية املمتلكاا اللثا ية في حالة  0802(. اتفاقية ةهاي 3030ال جنة الدثلية للصليو ألاحمر. ) (2

ا.http://bit.ly/2o4JDrMع من 3030جوانع  02الانان املس ح. تاريخ ا يمداد 

ا(. من قارون العثوباا الجزا ري املعدل ثاملتمم .200املادة ) (2

ااملتعلق احماية اليماث اللثافي(. 82/02)من الثارون رقم  80املادة  (8

ااملتعلق احماية اليماث اللثافي(. 02/82)من الثارون رقم 80املادة  (00

ا(. املتعلق احماية اليماث اللثافي.82/02من الثارون رقم  82املادة ) (00

ااملعدل ثاملتمم لثارون العثوباا(. 08/00)من الثارون رقم  200املادة (03

ا. الجزا ر.3002 لتمرم  2( ع الصادرة في 01(. الجريدة الر مية )02/300املر وم الر اتفي رقم ) (02
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ا(. الحماية الجنا ية لآل ار )درا ة مثاررة(. مصر: دار البماة العربية.3002أمين أحمد الحذيفم. ) (02

خ ي(. النظام الثارونم الدثلي ثدثره في حماية اليماث اللثافي العال ي. تارا3008بسمة ا حويع ث منال دثملورث. )  (00

ا.http://bit.ly/2o60Q3Xع من 3030جوانع  02ا يمداد 

ا(. محاضراا في مصادر اليماث العربم رؤية يللوجرا ية. ا كندرية: دار اللثا ة العلمية.3002جمال ال ولي. ) (01

(. النصوص الثارورية املتعلثة االيماث اللثافي الجزا ري. تاريخ 3002ديوان حماية ثادي ميناب ثترقيته. ) (02

ا.http://bit.ly/2m4UNfmع من 3030/عا0/ 00ا يمداد 

(. أصول قارون العثوباا )الثسم العام(. ايمثا: امل  سة الجامعية للدرا اا ثالنهر 0881 ميم عالية. )  (02

اثالتوزي .

ا.313(ع صفحة 22(. الحماية الجنا ية لليماث اللثافي. مجلة الرا دين ل حثوق )3002اهر أحمد تميم. )ط  (08

ا(. الثارون الجنالم العام )درا ة مثاررة(. الجزا ر: دار الثيس.3002علد الرحمان خلفم. )  (30

أحكام الثارون الدثلي  (. حماية املمتلكاا اللثا ية في الاناعاا املس حة على ضوء0881علد الرحيم خياري. ) (30

اإلانسانم. ر الة لنيل ةهادة املاجستيم . جامعة الجزا ر.

ا(. جرا م الينثير ثخيارة ألامارة ثا تعمال املزثر. الجزا ر: دار هومة.3000علد العزيز  عد. ) (33

ا.08(. مدخل إلى علم آلا ار ثتثنياته. مجلة جغرا ية املغربع صفحة 3002علد الثادر دحدث . ) (32

ا(. ةر  قارون العثوباا الجزا ري )الثسم العام(. الجزا ر: دار هومة.3000د   أثهايلية. )عل  (32

ا(. مصر: مكتلة العلم ل جمي .2(. املو وعة الجنا ية )إلاصدار 3000علد املالك جندي. ) (30

 لتمرمع  32اد (. جر م التعدي على املمتلكاا اللثا ية. تاريخ ا يمد3000علد الوهاب علد الرزاق التحافي. ) (31

ا.http://bit.ly/21PuWb9ع من 3008

(. الالط إلاداري ال اص االتعميم داخل املساحاا ثاملواق  املحمية في الكهري  3000 هيمة دحيم. )  (32

االجزا ري. ر الة لنيل ةهادة املاجستيم . مللية الحثوق جامعة اللليدة.

الجزا ري.ر الة ماجستيمع الجزا ر: مللية الحثوق  (. الحماية الثارورية لليماث اللثافي3001يريم  عيدي. ) (32

ا.3ثالعلوم السيا يةع جامعة ملين دااغينع   يف

(. جريمة التنثيو ألا ري غيم املهرثن)درا ة مثاررة(ع مجلة 3000مازن خلف راصر حسين الهمري. )  (38

ا.332(ع صفحة 00) 1الحثوقع 



 

 الحماية القانية للتراث الثقافي     

 

 422 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

. اتفاقية اليونسكو ال اصة احماية اليماث العال ي (0823منظمة ألامم املتحدة لليماية ثالعلم ثاللثا ة. ) (20

ا.http://bit.ly/2no2AFsع من 3030جوانع  33اللثافي ثال لي ي. تاريخ ا يمداد 

. مجلة املنتدا 3001(. جريمة السرقة في ظل تعدي ا قارون العثوباا 3002رصر الدين عاةور. )مار ع  (20

وم السيا يةع جامعة محمد خيار بسكرةع الجزا ر ع صفحة الثارونمع العدد ال امسع مللية الحثوق ثالعل

ا.331ص

(. جريمة ال مريو الجمرملم. ر الة ماجستيم . الجزا ر: مللية الحثوق ثالعلوم السيا يةع 3001هاجر يرماش. ) (23

اجامعة خيار بسكرة.
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 آليات حماية املمتلكات الثقافية العقارية في التشريع الجزائري 

Mechanisms for the protection of real -estate cultural property in Algerian legislation 
 / جامعة عين تموشنت/ الجزائرالكلي نادية  د.

Dr. Nadia Lakli /University of Ain Temouchent/Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

ر من 
ّ

م ةراا ثجودهاع يما تعّد عنصرا أ ا يا لتجسيد الحاارة الوطنية. تعترم املمتلكاا اللثا ية العثارية رمز من رموز أي دثلة ثم ة

 أدما ت تلف عبما من حي  قيم ما اليما ية ثرمزي ما الحاارية مّما 
ّ
ستوجو  ثرغم أّدما تجتم  م  ااقي العثاراا في  لا ما ثعدم تنّثلهاع إة

اإخااعها لنظام قارونم خاص من أجل حماي ما.

ا ية العثارية ثمن أملل ما املساجدع الكنالسع املسار ع الثصور ثغيمها من العثاراا اللثا يةع ثلثد يّر  املهّرن ثتكنّون املمتلكاا اللث

حماية لهذه املمتلكاا  واء على الصعيد إلاداري من خ ل إلاجراءاا إلادارية الواجو ت ليثها  -على غرار ااقي الكهريعاا العربية-الجزا ري 

اللثا ية العثارية أث على الصعيد الثارونم من خ ل ردن التصر اا املاّ ة ومذه املمتلكاا.في مجال املمتلكاا ا

ثتى يسا ملا  لقع  نتعّرا من خ ل هذه الدرا ة على إلاطار املفاهي ي للممتلكاا اللثا ية العثارية ثتثسيما ما من جهةع ثا تعراض 

ا ل  في ألاخيم إلى بعو التوصياا. آلياا حماي ما في الكهري  الجزا ري من جهة أخراع لن

االيماثع املمتلكااع اللثا يةع العثاريةع العثوباا الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Real cultural property is a symbol of any State and an indicator of its existence, and is an essential component of national 

civilization. Although they meet with other properties in their stability and immobility, they differ from their heritage value 

and cultural symbolism, requiring them to be subject to a special legal regime for their protection. 

Real cultural property, such as mosques, churches, theatres, palaces and other cultural estates, is diverse, and Algerian 

legislation, like other Arab legislation, has enshrined protection for such property both at the administrative level through 

administrative procedures applicable to real cultural property and at the legal level by deterring the property's conduct. 

On the basis of the foregoing, we will, through this study, learn about the conceptual framework and divisions of real cultural 

property, on the one hand, and review the mechanisms for their protection in Algerian legislation, on the other hand, to 

conclude some recommendations.  

Keywords: heritage, property, cultural, real estate, penalties. 

  مقدمة:

ه املادي أث ال ماديع غيتعترم الجزا ر من الدثل التي تزخر ايماث عريق في م تلف أقاليمها  واء االنسلة لليماث 
ّ
م أر

يتعّرض تراثما املادي في آلاثرة ألاخيمة إلى م اطر ةّتىع حي  أّدا بعو العوامل ملالزحف العمرانمع ثتغّيم املناخ ثتلّوث 

ل أهم املعالم ألا رية في الدثلة.
ّ
االليةة إلى هدم بعو املمتلكاا اللثا ية العثارية ثالتي تهك

زا ري إلى تثنين رصوص قارورية صارمة لحماية املمتلكاا اللثا ية ة يما العثارية مبما رظرا لذلك  س ى املهّرن الج  

رها الحكومة الجزا رية من أجل حماية هذه املمتلكاا من 
ّ
ألهمّي ماع ااإلضا ة إلى امليكارينماا امل  ساتية التي تو 

ا ار ما .

ث الجزا ري ثال  ر املحدق اه ة يما املمتلكاا اللثا ية العثارية ثتكمن أهمّية هذه الدرا ة في الثيمة املعنوية لليما

ل خ را يليما على على هذه املمتلكاا.
ّ
ااملعّرضة ل ر ما ع ااإلضا ة على اركهار الزحف العمرانم الذي  هك
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ء على الصعيد زا ر  واث مدا هذه الدرا ة إلى إاراز إلاطار املفاهي ي للممتلكاا اللثا ية العثارية ثآلياا حماي ما في الج

اإلاداري أث على الصعيدي الثارونم.

ثتى يا ملا  لقع يمكننا طر  إلاةكالية التالية: ما مدا  عالية آلالياا إلادارية ثالثارورية املكّر ة في الجزا ر لحماية 

ااملمتلكاا اللثا ية االعثارية؟

ر يسّيين:  نعّرج في املحور ألاثل على إلاطار املفاهي ي لإلجااة على هذه إلاةكاليةع  نثّسم هذه الدرا ة على محورين 

للمتلكاا اللثا ية العثارية ثتثسيما ماع اينما  نتعّرا في املحور اللانم على آلالياا الثارورية ثامل ّ ساتية لحماية 

اهذه املمتلكااع من خ ل اتلان املنهج الوصفم ثالتحليلي. 

 :
ا

 إلاطار املفاهيمي للممتلكات الثقافية العقارية في التشريع الجزائري  أوال

يكنّون اليماث الجزا ري اين تراث مادي ثتراث ة ماديع ثتعد املمتلكاا اللثا ية العثارية من اليماث املاديع ث نرمز 

امفهوم هذه املمتلكااع  م رتعّرا على تثسيما ما امل تلفة. 

 فية العقارية:مفهوم املمتلكات الثقا.1

يثصد االيماث اللثافي املمتلكاا ثاملعالم التي تريها ألاّثلون في الثرن السااثةع ثيكمن اليماث اللثافي العثاري في العثاراا 

يما يثصد اه "تلك ع (22ع صفحة 0822)الساعاتمع املورث ة ملاملساجد ثالكنالس ثالثصور ثألاحياء التاري ية العتيثة 

ألاةياء امللمو ة ثغيم امللمو ة ماا ألاهمية الفنية ثالتاري ية التي تنت ي إلى هيةة خاصة ملاأل  اص أث الهرملاا أث 

ا.(020ع صفحة 3002)محمدع  الجمعيااع أث إلى هيةة عامة ملالللدية أث إلادارة أث الدثلة"

فته الحااراا ثألاجيال السااثة ثيككسو قيمة تاري ية أّما اليماث ا
ّ
ي خل

ّ
ه املورثث املادي الذ

ّ
للثافي العثاري  يعّرا اىر

ل تراث إلاقليم املوجود  يه
ّ
. يما يمكن تعريف املمتلكاا اللثا ية العثارية اىّدما (30ع صفحة 0888)الحديثيع  ليهك

ا.(220ع صفحة 3008) ناءع  املستثّرة في إقليم مكانم معّين ثة تثلل ارتثال احكم طليع ما اللااتة في ألارضاملعالم 

-02) املتعلق احماية اليماث اللثافي 02-82اينما ت ّرق املهّرن الجزا ري إلى املمتلكاا اللثا ية العثارية في الثارون رقم 

ه: "  عّد ترا ا  ثا يا ل ّمة في مفهوم هذا الثارون جمي   املمتلكاا (0882ع 82
ّ
ع إم تن  املادة اللارية منه على أر

ململوية االلثا ية العثاريةع ثالعثاراا االت صي ع ثاملنثولة املوجودة على أرض عثاراا ألام   الوطنية ثفي داخلهاع 

أل  اص طليعيين أث معنويين تابعين للثارون ال اص ثاملوجودة في ال لثاا الجو ية للمياه الداخلية ثإلاقليمية 

االوطنية  املورث ة عن م تلف الحااراا اللثا ية منذ عصر  ما قلل التاريخ إلى يومنا هذا.".

اللثا ية العثارية لكّنه صّنفها ضمن املمتلكاا املورث ة  ثر حظ من ا تثراء ر  املادة أّن املهّرن لم  عّرا املمتلكاا

من الثارون املدنم الجزا ري"  122عن م تلف الحااراا اللثا ية منذ العصور الثديمةع ثيثصد االعثار حسو املادة 

املل وفيء مستثّر احّينه ث ااص  يه ثة يمكن رثله منه تلف  هو عثار...".

متلكاا اللثا ية العثارية عثاراا تابعة للدثلة ثعليه ةيمكن التصّرا  يما ثة ايكساوما ثتى يسا ملا  لق ميرهع تعّد امل

اعن طريق التثادم ثة يمكن الحجز عليماع غيم أره يمكن أن تكون هذه املمتلكاا اللثا ية العثارية تابعة ل  واص. 

ا

ا
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 تقسيمات املمتلكات الثقافية العقارية: -2

املتعلق احماية اليماث اللثافيع رجد أّن املهّرن الجزا ري يثّسم  02-82اللامنة من الثارون رقم االرجون إلى ر  املادة 

ااملمتلكاا العثارية اللثا ية ملاآلتم:

 املعالم التاريخية:-أ

يتمت  اثارون خاص لحمايته رظرا ألهميته التاري يةع الفنيةع الهند يةع ثيذا  يثصد ااملعلم التاريخي ملل ييان عثاريا

من  02. أّما املهّرن الجزا ري  يعّرا املعالم التاري ية في املادة (120ع صفحة 3030)غوا ع  ألهميته التثنية ثالعلمية

املتعلق احماية اليماث اللثافي على أّدما:" أي إنهاء هندتفي معماري منفرد أث مجمونع يثوم ةاهدا  02-82الثارون رقم 

على حاارة معّينة أث على ت ّور هام أث حاد ة تاري يةع ثاملعالم املعنية اال صوص هي املنجزاا املعمارية الكرماع 

ثالر مع ثالنث ع ثالفن الزخرفيع ثال ط العربمع ثامللانم أث املجمعاا املعلمية الف مة ماا ال اب  الديني أث العسكري 

ملل عصر ماقلل التاريخ ثاملعالم الجنا زية أث املدا ن ثاملغاراا ثالكهوا ثاللوحاا  أث املدنم أث الزراعي أث الصناعيع  ثهيا

اثالر وم الص رية ثالنصو  التذملارية ثالهياملل أث العناصر  املعزثلة التي لها صلة ااألحداث الكرما في التاريخ الوطني.".

عة اني حمادع تيمثادع جام  يكهاثةع جسر  يدي ثمن اين املعالم التاري ية املعرث ة في الجزا ر: قصلة الجزا رع قل

ق اثسن ينةع املسر  الجهوي اوهرانع معلد ثهران العظيمع ملاتدرا ية الثد س اثغستين بعنااةع مغارة اني 
ّ
مسيد املعل

اعاد اتلمسان.... ثغيمها من املعالم التاري ية العريثة.

 املواقع ألاثرية:-ب

فاا انسان في العصور السااثة ثتكون هذه املواق  إما مد ورة يثصد ااملوق  ألا ري املكان الذي 
ّ
 عثم  يه على م ل

ا. (20ع صفحة 3001)حنانع  في ااطن ألارض أث مغمورة ااملياهع ثيتم ايكها ها بعد الثيام بعملية اللح  ألا ريا

املتعلق احماية اليماث اللثافي اىّدما:"  02-82من الثارون رقم  32ي املادة ثلثد عّرا املهّرن الجزا ري املواق  ألا رية ف

املساحاا امللنية أث غيم امللنية ثرما ثظيفة نه ة ثتههد اىعمال انسان أث اتفاعله م  ال ليعةع اما في ملك ااطن 

الفنية أث العلمية أث ا نولوجية أث ألارا في املتصلة وماع ثلها قيمة من الوجهة التاري ية أث ا رية أث الدينية أث 

اارللوبوجية. ثاملثصود وما على ال صوص املواق  ألا رية اما  يما املحمياا ألا رية ثالحظا ر اللثا ية.".

 املجموعات العقارية الحضرية أو الريفية: -ج

عن ق اعاا محفوظة  واء حارية املتعلق احماية اليماث اللثافيع  هي علارة  02-82من الثارون رقم  20حسو املادة 

أث ريفية يتم تحديد حدثدها اموجو مر وم مهيم  اين ثزير اللثا ةع ثزير الجماعاا املحليةع ثزير الليةة ثثزير التعميم 

ثالهند ة املعمارية ثملك رظرا ألهمي ما التاري ية ثالجماليةع ملالثصور ثالثصلاا ثاملجّمعاا السكنية التثليديةع ي ي 

ااالجزا ر.الثصلة 

ا:  اآليات حماية املمتلكات الثقافية العقاريةثانيا

تس ى الحكومة الجزا رية إلى تو يم الحماية الكا ية ثالفعالة للمتلكاا اللثا ية  واء على الصعيد اداري من خ ل 

ا خ ل  رض عثوباإلاجراءاا إلادارية املتعلثة احماية املمتلكاا اللثا ية العثاريةع أث على الصعيد الثارونم من 

اصارمة عن ملل ار ما  لهذه املمتلكاا.

ا
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 الثقافية العقارية:الحماية إلادارية للممتلكات  .1 

امل رخ في  20-00لثد أثمللص مهمة حماية اليماث اللثافي إلى الوزير املكلف االلثا ية امثتضفى املر وم التنفيذي رقم 

في ثزارة اللثا ةع ثتوجد في هيكل ثزارة اللثا ة مديرية  متم االحماية املتامن تنظيم إلادارة املريزية  3000 رماير  31

الثارورية للممتلكاا اللثا ية ثتلمين اليماث اللثافيع ثتكمن ص حياا هذه املديرية في امللادة في حماية املمتلكاا 

ماية ثالتنظيم في مجال ح اللثا ية ثاقيما  ألاعمال املنا لة لتحثيق هذه الحمايةع يما تسهر على ت ليق الكهري 

ى الفصل في طللاا الحصول على اليماخي  الثارورية ثإلادارية ثت ليق إلاجراءاا إلادارية 
ّ
اليماث اللثافي. يما تتول

 اا تلمين اليماث اللثافي ثبرامجه 
ّ
ال اصة اكنفيذ مداثةا ال جان الوطنية املكلفة ااملمتلكاا اللثا يةع زإعداد م  

ا.20-00ازها ثهذا ماجاء في املادة ال امسة من املر وم التنفيذي رقم ثالسهر على إرج

العديد  00-00يما تلعو الللدية دثرا في حماية املمتلكاا اللثا ية العثارية املتواجدة  يماع إم خّول قارون الللدية رقم 

ملمتلكاا ة بهكل عام اما  يما امن الص حياا لر يس املجلس الهعبي الللدي من أجل املحا ظة على املمتلكاا اللثا ي

منهع ثيلينم ر يس املجلس الهعبي الللدي االسهر على احيمام الكهري  ثالتنظيم  23العثارية ثملك اموجو املادة 

ااملعمول اه في مجال حماية اليماث اللثافي املعماري املتواجد في إقليم الللدية.

-03لثا ية العثارية املوجودة في اقليمها امثتضفى قارون الوةية رقم ثتلعو الوةية ادثرها دثرا في حماية املمتلكاا ال

الذي ي ّول للمجلس الهعبي الوةلم عدة ص حياا يإنهاء الهياملل الثاعدية اللثا يةع ثحماية اليماث التاريخي  02

اته.اللثافي ثحماي ثاملحا ظة عليه بعد الكهاثر م  الللديااع يما يمكنه اقيما  التداايم ال زمة لتلمين اليماث

املتعلق احماية اليماث اللثافي بعو إلاجراءاا إلادارية من أجل  02-82يّر  املهّرن الجزا ري اموجو الثارون رقم يما 

حماية املمتلكاا اللثا ية العثاريةع إم ت ا  هذه ألاخيمة ألحد إلاجراءاا التالية: الكسجيل في قا مة الجرد إلاضافيع 

اث في ةكل ق اعاا محفوظةع ثهذا ما جاء في املادة اللامنة منه.التصنيف ثا تحدا

ا: التسجيل في قائمة الجرد إلاضافيأ. 

 عترم الكسجيل في قا مة الجرد إلاضافي من إلاجراءاا السااثة التي تثوم وما إلادارة ومدا تىمين حماية املمتلكاا 

املتعلق احماية اليماث اللثافي على تسجيل املمتلكاا  02-82من الثارون رقم  00اللثا ية العثاريةع ثتن  املادة 

اللثا ية العثارية في قا مة الجرد إلاضافي التي ثإن لم تستوجو تصنيفا  ورياع تككأفي أهمية من ثجهة التاريخ أث علم 

اآلا ار أث العلوم أث ألا نوغرا يا أث ألارثمثبولوجياع أث الفن ثاللثا ةع ثتستدعي املحا ظة عليما.

كون قرار الكسجيل في قا مة الجرد إلاضافي من طرا  الوزير املكلف االلثا ة بعد ا كهارة ال جنة  الوطنية للمتلكاا ثي

اللثا يةع املادرة منه أث من الش   الذي يرا مص حة في ملكع يما يمكن أن يتم الكسجيل اثرار من الوالي ثملك 

ف االلثا ةع أث الجماعاا بعد ا كهارة لجنة املمتلكاا اللثا ية  التابعة ل
ّ
لوةية املعنيةع اناء على ملادرة الوزير املكل

املحلّيةع أث أي     يرا مص حة في ملكع ثيكون ملك االنسلة إلى املمتلكاا اللثا ية العثارية التي لها قيمة هاّمة 

ي ثهذا ما رصص عليه املادة 
ّ
امن قارون حماية اليماث اللثافي. 00على املستوا املحل

امن قارون حماية اليماث اللثافي املعلوماا التالية: 03يتاّمن قرار الكسجيل في قا مة الجرد إلاضافي حسو املادة ثا

 اطليعة املمتلك اللثافي ثثصفهع
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 ااملوق  الجغرافي للمتلك اللثافيع

 ااملصادر الو ا ثية ثالتاري يةع

 ي أث جزلم(ع
ّ
ار اق الكسجيل املثّرر )يل

 الك اللثافيعال ليعة الثارورية للمت

 اهوّية املالكين أث أصحاب الت ّص  أث أي ةاغل ةرعي آخرع

 .اارتفاقاا ثاليناماا

ثر حظ أّن املهّرن الجزا ري يىخذ بعين اعتلار في إجراء الكسجيل أهمّية املمتلك من الناحية التاري ية ثالفنية  واء 

ق ألامر ااألهمية املحلية أث الوطنية بهكل عام
ّ
ا.(Ahmed, 2001, p. 174) تعل

ا:التصنيف .ب

ما صّنفه ضمن إجراءاا الحماية البما ية للملتلكاا اللثا ية العثارية إم تن  
ّ
لم  عّرا املهّرن الجزا ري التصنيفع ثإر

ه:"  عد  02-82من الثارون رقم  01املادة 
ّ
التصنيف أحد إجراءاا الحماية البما يةع املتعلق احماية اليماث اللثافي على أر

اثتعترم املمتلكاا اللثا ية العثارية املصنفة التي يمتلكها خواص قاالة للتنازل.

ثتحتفظ هذه املمتلكاا اللثا ية العثارية املصنفة انتا ج التصنيف أيا ملارص الجهة التي تنتثل إليما. ثة ينهى أي ارتفاق 

ل أهمية إجراء التصنيف اوا  ة اتفاقية على أي ممتلك 
ّ
ف االلثا ة". ثيتمل

ّ
 ثافي مصنف دثن ترخي  من الوزير املكل

 في إرثام املمتلكاا اللثا ية العثارية من الت ريو أث الهدم أث أي ار ما .

من رفس الثارون يتم إجراء التصنيف اموجو  ت  دعو ا التصنيف ملدة  نتين اثرار من الوزير  02ثحسو املادة 

االلثا ةع ثيتم نهره في الجريدة الر مية ثةهره من خ ل تعليثه االللدية املعنية ااملمتلك ملدة ةهرين. ثيجو املكلف 

أن يتاّمن الثرار طليعة ثموق  املمتلك اللثافي العثاريع تعيين حدثد املن ثة املحميةع ر اق التصنيفع هوية املالكين 

اة املتعلثة ااملمتلكع امل   اا ثالصور ثيذا ارتفاقاا ثاليناماا.للمتلك اللثافيع املصادر الو ا ثية ثالتاري ي

ف االلثا ة في السما  للمالكين اتثديم م حظا مم يتاايا في د يم خاص 
ّ
ثيكمن الهدا من ثراء نهر قرار الوزير املكل

اداء رأيماع متلكاا اللثا ية إلاتمسكه مديرية اللثا ةع ثفي حالة اعيماضهم تحال هذه اعيماضاا إلى ال جنة الوطنية للم

ثة يتم إجراء التصنيف إة ث ق رأي ال جنة الذي يجو أن تت ذه في أجل ةهرين ي  أقصفى من تاريخ تسليم إلادارة 

االد يم ال اص ااةعيماضاا ل جنة. اينما  عد  كوا املالكين خ ل الفيمة املحددة للنهر املااة موا ثة.

 محفوظة:الاستحداث في شكل قطاعات .ج

تعّرا الث اعاا املحفوظة اىّدما مجموعة من العثاراا الحارية أث الريفية ثالتي ت ا  ل حماية امثتضفى قرار ثزاري 

ا.(Karous Lydia, 2016, p. 28) مهيم  لتعيين حدثدها املحميةع ثيتم إعداد بهىدما م  ط لحفظها ثا تص حها

املتعلق احماية اليماث اللثافي تثام املجموعاا العثارية أث الريفية في ةكل  02-82من الثارون رقم  20دة ثحسو املا

ق اعاا محفوظة ملالثصلاا ثاملدن ثالثصور ثالثرا ثاملجمعاا السكنية التثليدية املتمينة بغللة املن ثة السكنية 

ر أهمية تاري ية أث معمارية أث  نية أث تثليدية من ةىدما أن ترم  يما ثالتي تككأفي اتجانسها ثثحد ما املعمارية ثالجمالية

احماي ما ثإص حها ثإعادة تىهيلها ثتلميبما.
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ثتنهى هذه الث اعاا املحفوظة ثيتم تعيين حدثدها اموجو مر وم يت ذ اناء على تثرير مهيم  اين الوزراء املكلفين 

لتعميم ثالهند ة املعماريةع ثيمكن أن تثيمحها الجماعاا املحلية اث االلثا ة ثالداخلية ثالجماعاا املحلية ثالليةة ثا

ا.02-82من الثارون رقم  23الحرية الجمعويةعلى الوزير املكلف االلثا ة ثهذا ما جاء في ر  املادة 

 الحماية القانونية للممتلكات الثقافية العقارية:.2

املمتلكاا اللثا ية العثاريةع يّر  املهّرن الجزا ري حماية قارورية لهذه ااإلضا ة إلى الحماية إلادارية املثررة في مجال 

املمتلكاا رظرا ألهمي ما. ثتتجلى هذه الحماية من خ ل تجريم بعو التصر اا الواقعة على هذه املمتلكاا ثتوقي  

اعثوباا صارمة في حق مرتكليما.

 متلكاا اللثا ية العثارية ثالعثوباا املثررة لها في اللاب اللامنت ّرق املهّرن الجزا ري إلى الجرا م املرتكلة في حق امل

املتعلق احماية اليماث الثافيع ثمن خ ل ا تثراء مواده يمكننا ت  ي  مجمل هذه الجرا م  02-82من الثارون رقم 

ّرا على مة  م رتعفي جريمة ار ما  املمتلكاا اللثا ية العثاريةع ثعليه  نعّرج على التكييف الثارونم لهذه الجري

االعثوباا املثررة لها.

 .التكييف القانوني لجريمة انتهاك املمتلكات الثقافية العقارية:أ

تعد جريمة ار ما  ثاعتداء على املمتلكاا اللثا ية العثارية بهتى صورها جنحة  عاقو عليما الثارونع ثقد يتجلى 

ااعتداء على املمتلكاا في صور م تلفة مبما:

  اإلات ا أث الكهويه العمدي للممتلك اللثافي: جريمة

إم  عّد إت ا املمتلكاا اللثا ية العثارية من أخ ر الجرا م املا ة ومذه املمتلكاا ثقد يتعلق ألامر اتإت ا جزلم أث 

ي  أث تث  يليع ملالثيام اإت ا أث تهويه أث هدم الثصور ألا ريةع أث اي  أث إخفاء بعو ألاجزاء املعمارية الناتجة عن

اتجز ة ممتلك  ثافي عفاري.

   تنظيم حف ا ثأخذ صور ثمهاهد  و توغرا ية  ينيما يةع أث تتعلق اىةغال منهآا قاعدية ثإقامة مصان

اأث أةغال يرما عمومية أث خاصة أث تشجيم أث ق   أ جار: 

املثامة على املمتلكاا اللثا ية بعو ألانه ة  02-82من الثارون رقم  32املادة  حي  ُي ا  املهّرن الجزا ري في

العثارية املصّنفة إلى ترخي  مسلق من املصالح املعنيةع ثيمن  منعا ااتا الثيام اذلك دثن الحصول على ترخي . 

 ي ا  ملل تنظيم لنهاطاا  ثا ية أث أخذ صور  وتوغرا ية أث  ينيما ية في املمتلكاا اللثا ية العثارية ليمخي  

ارة املكلفة االلثا ةع ثيذا ألاةغال التي تثام على هذه املمتلكاا املصنفة.مسلق من مصالح الوزا

رجد أن املهّرن  سم  ل جمعياا التي تن  في قارودما ألا اتفي على  02-82من الثارون رقم  80ثمن خ ل ر  املادة 

ة على    ار ماملاا الواقعالس ي إلى حماية املمتلكاا اللثا ية أن تنّصو رفسها خصما مّدعيا االحق املدنم  يما ي

املمتلكاا اللثا ية العثاريةع  ثباإلضا ة إلى ضلا  الهرطة الثاا يةع يمكن  لجمي  رجال الفن امل هلين اصفة خاصة 

االثيام امهمة اللح  ثالتحري ثاملعاينة ثيذلك املفكهون املكلفون احماية اليماث اللثافيع ثأعوان الحفظ ثالتلمين 

ر  عليمم الثيام امهامهم.ثاملراقلةع ثيعاق
ّ
او ملل من  عرقل عملهم أث يجعلهم في ثض  يتعذ
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ا

ا

ا

 ات الثقافية العقارية:كالعقوبات املقررة لجريمة انتهاك املمتل .ب

سو ح جريمة إلات ا أث الكهويه العمدي للممتلك اللثافيت تلف العثوبة حسو رون الجريمة املرتكلةع إم  عاقو على 

دجع 300.000دج إلى  30.000االحلس مدة  نتين إلى خمس  نواا ثبغرامة مالية من  02-82من الثارون رقم  81املادة 

ادثن املسا  اىي تعويو عن الارر.

ل العثوبة املثّررة للي  أث إخفاء عناصر معمارية  واء اتث يعها أث تجز  ما االحلس مدة  نتين إلى خمس 
ّ
اينما تتمل

دج أث اإحدا العثوبتين  ثط دثن املسا  اىي تعويااا أث 300.000دج إلى 000.000بغرامة مالية من  نوااع ثا

ا.02-82من الثارون رقم  80مصادراا ثهذا ما جاء في املادة 

و عن التصّرا في ممتلك  ثافي عثاري مصّنف أث مسّجل في قا مة الجرد اضافي دثن ترخي  مسلق إلى إلغاء 
ّ
يما ييمت

املتعلق  02-82من الثارون رقم  82تصّرا دثن املسا  االتعويااا عن ألاضرارع ثهذا ما رصص عليه املادة عثد ال

احماية اليماث اللثافي. ثفي حالة ةغل أث ا تعمال املمتلك اللثافي العثاري بهكل م الف ملا هو ثارد في اليمخي  

ف االلثا ة للمعني ااألمرع  
ّ
دج 00.000دج إلى  3000يعاقو هذا ألاخيم بغرامة مالية من املمنو  من طرا الوزير املكل

. إم ت ا  بعو اةغال 02-82من الثارون رقم  82دثن املسا  االتعويااا عن ألاضرار ثهذا طلثا ملا جاء في املادة 

ا: الواردة على املمتلكاا اللثا ية العثارية إلى اليمخي  املسلق حفاظا عليماع ثرذير من اين هذه ألاةغال

  أةغال الحفظ ثاليمميم ثالتصلي  ثاضا ة ثالتغييم ثال ميةة املراد الثيام وما على املعالم التاري ية املثيمحة

اللتصنيف أث املصّنفة أث على العثاراا املوجودة في املن ثة املحميةع

  ثمياه  ثأراايو الغازاأةغال املنهآا الثاعدية ييمييو الهلكاا الكهربا ية ثالهاتفية ثالهوا ية أث الجو ية

االهرب أث قنواا الت هيمع

  إنهاء املصان  أث الثيام اىةغال يرما عمومية أث خاصة ثأةغال ق   ألا جار أث غر ها إما ملان ملك ياّر

اااملظهر ال ارجي للمعلمع ثغيمها من ألاةغال التي من ةىدما إلاضرار ااملعلم التاريخي.

أث تنظيم حف ا أث أخذ صور  وتوغرا ية ث ينيما ية أث الثيام اىةغال يرما عمومية أّما عن العثوباا املثّررة لإلةهار 

ل في غرامة مالية من 
ّ
ادج. 00.000دج إلى 3000أث خاصة أث تشجيم أث ق   ألا جارع  تتمل

ف االلثا ةع ثعدم ال
ّ
  تصرييما يّيف املهّرن الجزا ري ملّل من الثيام اىاحاث أ رية دثن ترخي  من الوزير املكل

ل في غرامة مالية تيماث  اين 
ّ
ااملككهفاا الفجا ية اىّدما جن  تمّس املمتلك اللثافي العثاريع ثرصد لها عثوباا تتمل

دج ثالحلس من  نة إلى   ث  نواا دثن املسا  االتعويو عن ألاضرار. ثتااعف هذه 000.000دج ث00.000

ف ا
ّ
اللثا ة أن ي الو اإعادة ألاماين إلى حال ما ألاثلى على رفثة مرتكو العثوبة في حالة العودع يما يمكن للوزير املكل

ا.02-82من الثارون رقم  82امل الفة ثحده حسلما جاء في املادة 
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أّما عن املالك أث املستىجر أث أي ةاغل آخر حسن النية ملمتلك  ثافي عثاري مصنف أث مسجل في قا مة الجرد إلاضافيع 

دجع ثتااعف هذه العثوبة 3000دج إلى 0000ن امل هلين خصيصا للعثار بغرامة مالية من  عيمض على زيارة رجال الف

في حالة العود. ثتكون معنّية اذلك يذلك العثاراا املهمولة في من ثة حماية املمتلك اللثافي املصنف ثالعثاراا 

ااملتعلق احماية اليماث اللثافي. 02-82من الثارون رقم  002املهمولة في محيط ق ان محفوظع ثهذا ما جاء في املادة 

 خاتمة:

يحظم اليماث اللثافي العثاري اىهمية االغة ملا يحمله من قيمة تاري ية ث نيةع ثرظرا للم اطر التي  مّدد هذا اليماث 

 ثاة يما تلك الناتجة عن تصر اا إلانسانع  س ى املهّرن الجزا ري إلى حماية هذا اليماث  واء على الصعيد إلاداري أ

اعلى الصعيد الثارونم.

ما ملان 
ّ
ثت تلف العثوباا املثّررة من ِقلل املهّرن الجزا ري ااخت ا أ عال اعتداء على اليماث اللثافي العثاريع  كل

ما ارتفعص العثوبة الردعيةع غيم أّدما تلثم هذه العثوباا غيم متنا لة م  خ ورة ألا عال 
ّ
اعتداء ثار ما  جسيما ملل

ضّد املمتلكاا اليما ية العثاريةع ة يما أّن الجزا ر من الدثل التي تزخر ايماث  ثافي عثاري م حوظ.  لالنسلة املرتكلة 

ثهي ملالغ ت تلف قيم ما عن الثيمة الحالية مّما  0882للغراماا املالية املثّررة في هذا املجال  ثد تم رصدها في  نة 

املتعلق احماية اليماث اللثافي للثيمة املن فاة للغرامة  02-82رون رقم  ساهم بهكل يليم في عدم احيمام أحكام الثا

ااملالية.

نا ر حظ على أرض الواق  عدم اهتمام الفعلي العو املمتلكاا اللثا ية العثارية مما يمّدد ثجودها.
ّ
ايما أر

اثتى يسا ملا  لق ميرهع يمكننا اقيما  التوصياا التالية:

 املتعلق احماية اليماث اللثافي من خ ل تعديل العثوباا ة يما تلك  02-82 ضرثرة تعديل الثارون رقم

 املتعلثة االغرامة املاليةع ثملك من خ ل ر عها حسو الثيمة الحالية للدينار الجزا ريا

  تهديد الرقااة على املمتلكاا اللثا ية العثارية من طرا السل اا إلادارية املعنّيةع م  ت صي  موارد

الية معترمة لحماية ثاملحا ظة عليهع من خ ل الثيام اصيارة دثرية لهذه املمتلكاا من أجل ثقاي ما بهرية ثم

 من الكوارث ال ليعية.

  توقي  عثوباا صارمة على موظفم الهيةاا إلادارية عن ملل تواط  ايبمم ثبين ةاغلي املمتلكاا اللثا ية

 العثارية.

 لثافي الجزا ري ثتوعي مم ثحّثمم على املحا ظة عليهع م  إةرا  تحسيس املجتم  املدنم اىهمّية اليماث ال

اث ا ل إلاع م بهتى صورها في إاراز قيمة اليماث اللثافي العثاري في الجزا ر. 

 املراجـــع:    قائمة 
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 في ظل الاحتــــــــــــــــــالل الحربــــــــــــــــــــــي  اديــــــــــــــالثقافي املة بالتراث ــــــــــــــــدات املحدقـــــــــــــــــــــــــــــــــــالتهدي

Threats to material cultural heritage under war occupation             

 / الجزائر1/جامعة إلاخوة منتوري قسنطينة  راوية بوألانوار ط.د.

PhD.S. Rawya Boulanoar/University of Mentouri Brothers Constantine 1 /Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

ا تكناثل هذه الدرا ة موضون اليماث اللثافي املادي اما  همله من ممتلكاا  ثا ية عثارية أث منثولة ع اليماث اللثافي يملل عنصرا محوري

إعتلاره يلعو دثرا يليما في تعميق الهعور ااإلرتماء للوطن في حياة الدثل ثألامم اما يحمله من قيم ثمعان يدليل على ألاصالةعأياا ا

نة ا ميثالحفاظ على الهوية الوطنيةعهاته ألاخيمة التي تملل الهعور ااةرتماء إلى جماعة بهرية تجم   يما ايبما ميناا مهيمية ثالتي من ايبم

هذه الورقة اللحلية إلى إاراز  جملة من امل اطر ثال مديداا اليماث اللثافي الذي  عد مرآة عايسة لهوية الهعوب ثالحاارااع يما  مدا 

ا املحدقة االيماث اللثافي املادي ام تلف مكوراتهع  ثيىتم في مثدمة هذه امل اطر ثال مديداا ما يتعرض له من تدميم ثتلف أ ناء الاناعا

                                                                       املس حة ثخاصة في ظل احت ل ا لحربمع ا  عن اتجار  غيم املهرثن وما.  
 اليماث اللثافي ع املادي ع ال مديداا ع اللااص ع املنثول ع احت ل الحربم  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

     This study deals with the subject of physical cultural heritage, including cultural property real     estate or transported, 

cultural heritage is a central element in the life of states and nations with its values and means as evidence of originality, as it 

also plays a major role in deepening the sense of belonging to the homeland and preserving the national identity, this is the 

last, which represents a sense of belonging to a human group that combines common features, including the advantage of 

cultural heritage, which is a mirror reflecting the identity of peoples and civilizations,  This paper also aims to highlight a 

number of     risks and threats to the material cultural heritage of its various components, and the foremost of these risks and 

threats is the destruction and damage it is subjected to during armed conflicts, especially under the occupation of war, as well 

as the illegal trafficking in them.  

Keywords: Cultural heritage, Physical  , Threats  ,  Hard  , Movable , Military occupation 
  مقدمة:

ثتهمل  عاملمينة للمجتم  أث ملجموعة إجتماعيةتعرم اللثا ة عن مجموعة السماا الرثحية ثاملادية ثالفكرية ثالعاطفية 

إن ثلذلك  ع ااإلضا ة إلى الفن ثألادب أ اليو الحياة ثطرا ق العي  معا ثمنظوماا الثيم ثالتثاليد ثاملعتثداا

 هو  ثأةكاله اللثا ة تكون هوياا النا  ثتحدد تراثمم اللثافيعهذا ألاخيم الذي على إخت ا أرواعه )مادي أث ةمادي (

 عد ملع    ر ل مم ث إعينازها  هو اما يحمله من قيم ثمعان دليل على العراقة ثألاصالة ث املعرم عن الهوية الوطنية 

اوصفها صلة اين ما في ألامم ثحاضرهاعثالتي تس ى الهعوب ل حفاظ عليما ثصودماعغيم أره من املفارقاا الغريلة 

ثخاصة املادي في ظل الاناعاا املس حة الدثلية ثالتي من ايبما  ثجود  مديداا م تلفة تيمصد ومذا اليماث اللثافي

ااحت ل الحربم.

ا
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 الدراسـة: أهمية

تكمن أهمية موضون اليماث اللثافي في ملوره  هكل ريينة هامة في حياة الهعوبع يما يلعو دثرا هاما في ربط حاضر 

اهذه الهعوب اماضيما.

 أهداف الدراسـة:

 حت لااة اللحلية إلى الكهف عن م تلف ال مديداا املحدقة االيماث اللثافي املادي في ظل  مدا درا كنا لهذه الورق

االحربم.

 مشكلة الدراسة:

عكف املجتم  الدثلي على حماية اليماث اللثافي من ةتى أروان امل اطر التي تيمصده  واء في زمن السلم أث الحرب ث ق 

ما هي أارز ال مديداا املحدقة االيماث اللثافي املادي في  ية تدثر حول: أرما  متعددةع لذلك إةكالية درا كنا ألا ا

االحربم؟ احت لظل 

اثتندرج تحص إلاةكالية الر يسية لهذه الورقة اللحلية أ ةلة  رعية ثهي:

 اما املثصود االيماث اللثافي املادي؟

 ما هي أروان اليماث اللثافي املادي؟ 

 ماما نعني ااةحت ل الحربم؟ 

 ا يما تتملل طليعة ال مديداا املحدقة االيماث اللثافي املادي في ظل احت ل الحربم؟

ثللتصدي لهااذه إلاةكالية ركناثلها ث ق محورين ألاثل حول اليماث اللثافي املادي )قراءة في املفهوم(ع ثاملحور اللانم حول 

االحربم. لاحت أارز ال مديداا املحدقة االيماث اللثافي املادي في ظل 

 
ا

 التراث الثقافي املادي )قراءة في املفهوم(:: أوال

إن اليماث اللثافي  عد أحد جسور التواصل اين ألامم ثالهعوبع التي ة يمكن تثدير قيم ما الحثيثية إة اتو يم قدر 

ومية حول إحاطة مفهممكن من املعلوماا التي تعرم عن أصلها ثتاري ها ثبني ما التثليديةع لذا  ستوجو علينا تثديم 

امامون اليماث اللثافي املادي.

 . تعريف التراث الثقافي املادي:01

أث إلارث اللثافي عمللها مص  حاا تحمل معنى ثاحدع أة ثهو  ؛اليماث اللثافي أث امص  ح أخر املمتلكاا اللثا ية

يماث  تمراا الدثلية حول مامون الاملمتلكاا اللثا يةع ثفي هذا السياق  وا رتعرض للموقف الفثهي ثإلاتفاقي ثامل

االلثافي املادي.

ا
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 ا.  التعريفات الفقهية للتراث الثقافي املادي:

إ تعمل  ثهاء الثارون الدثلي مص  ح اليماث اللثافي أث املمتلكاا اللثا ية للدةلة على ملل ما أرتجه إلانسان ايده     

ما ة عامع إضا ة إلى اثايا الس ةا اللهرية ثالحيوارية ثالنلاتية أث  كره ثاللثايا التي خلفها ثيرج  عهدها أليثم من 

ا.(00ع صفحة 3000)حفيظةع ثآلا ار العثارية ثالفنون إلااداعية ثاملثتنياا الهعلية 

ل اللثا ية ثالثيمة العالية ل عماثمبمم من يرا اىن مللمة تراث ة تعني الثديم  حسوع ال تعرم عن ألاصالة ثالثيمة 

ا.(022ع صفحة 0888)الدينع  الفنية ثاللثا ية

يمكننا الثول من خ ل التعريفين السااثين لفثهاء الثارون الدثلي حول مامون اليماث اللثافيع اىن اللعو مبمم 

أة ثهو ما ة عامع مما يوحي اىره مث طاب  قديم جدا لكم يتمت  اكوره تراث  عترمه من إرتاج إلانسان ثيرب ه ازمن معين 

ثالثيم ؛في حين يرا جارو أخر من الفثه اىن اليماث اللثافي ة  عني الثديم ال هو تعليم عن رون من ألاصالة ع  ثافي

ا ثا يا ث نياعثاللاحلة تتفق روعا ما م  الرأي الفثهي اللانم.؛العالية 

لى التعريفاا الفثهية لليماث اللثافي املاديع ملان لإلتفاقياا الدثلية رصيو في إع اء مفهوم لليماث اللثافي إااإلضا ة 

ثفي هذا إلاطار نستعرض إتفاقيتين  ثط ثاملتمللتين في )إتفاقية ةهاي لحماية املمتلكاا اللثا ية أ ناء الانان ع املادي

التداايم الواجو إت امها لحار ثمن  إ تيماد ثتصدير ثرثل ملكية ع ثيذا إتفاقية دثلية بهىن 0802املس ح عام 

 (.0820املمتلكاا اللثا ية ا رق غيم مهرثعة عام 

 ب.التعريفات إلاتفاقية للتراث الثقافي املادي:

من ضتناثلص العديد من إلاتفاقياا الدثلية مفهوم اليماث اللثافي ث ق مسمياا م تلفة قلنا  ااثا أدما جميعا تندرج 

امفهوم املمتلكاا اللثا ية رذير من ايبما:

 :1533إتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية أثناء النزاع املسلح عام 

تعد هذه إلاتفاقياة أثل ث يثة دثلية تامنص ايان املثصود ااملمتلكاا اللثا ية الواجو حماي ما في حالة نهوب رزان 

ع لثد أةارا إلى ال وا ف امل تلفة للممتلكاا اللثا ياة (23-20ع الصفحاا 3000)روالع  مس ح بهكل عام ث تفصيلي

امن خا ل تصنيفها إلى   ث  ةاا انصها على ما يلي:

ايثصاد ااملمتلكاا اللثا ية مهما ملان أصلها أث مالكها ما يىتم:

همية الكرما ليماث الهعوب اللثافي ملامللانم املعمارية أث الفنية مبما أث املمتلكاا املنثولة أث اللااتة ماا ألاا -

التاري يةع الديني مبما أث الدريويع ثألاماين ألا رية ثمجموعاا امللانم التي تككسو اتجمعها قيمة تاري ية أث 

ذلك ثألا ريةعثي  نيةع ثالتحف الفنية ثامل  وطاا ثالكتو ثألاةياء ألاخرا ماا الثيمة الفنية التاري ية

ااملجموعاا العلمية ثمجموعاا الكتو الهامة ثاملحفوظاا ثمنسوخاا املمتلكاا السااق ميرها.
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امللانم امل صصة اصفة ر يسية ث علية لحماية ثعرض املمتلكاا اللثا ية املنثولة امللينة في الفثرة )أ(  -

لة املعدة لوقاياة املمتلكاا اللثا ية املنثوا ملاملتاحف ثدثر الكتو الكرما ع ثم ازن املحفوظاا ثيذلك امل ابئ

اامللينة في الفثرة )أ( في حالة رزان مس ح.

املرايز التي تحتوي مجموعة يليمة من املمتلكاا اللثا ية امللينة في الفثرتين "أ" ث" ب" ث التي ي لق عليما إ م  -

كاا اللثا ية في حالة رزان مس ح اتاريخ من إتفاقية ةهاي لحماية املمتل 0التذملارية")املادة  ألاانية"مرايز 

ا(0802/ 02/00:

إتفاقية دولية بشأن التدابير الواجب إتخاذها لحضر ومنع إستيراد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق 

 :1590غير مشروعة عام 

عحي  قدمص هذه إلاتفاقية 0820رو مرم  02املنعثدة في ااريس  01أقارها امل تمر العام في مثر اليونسكو في الدثرة 

اتعريفا ثصفيا للممتلكاا اللثا ية ثملك انصها على ما يلي:

تعنام العلارة )املمتلكاا اللثا ية( ألغراض هذه إلاتفاقيةع املمتلكاا التي تثرر ملل دثلة إلعتلاراا دينية أث علماريةع 

االفن أث العلم عالتي تدخل في إحدا الفةاا التالية:أهمي ما لعلم آلا ار أث ما قلل التاريخع ثالتاريخ أث ألادب أث 

  املجموعاا ثالنمامج النادرة من ممتلكم الحيوان ثالنلااع ثمن املعادن أث علم الكهري  ثالث   الهامة

الصل ما بعلم الحفرياا)اللالينتولوجيا(.

  ثحياة  جتماعياااملمتلكاا املتعلثة االتاريخع اما  يه تاريخ العلوم ثالتكنولوجيا ثالتاريخ الحربم ثالتاريخ

االزعماء ثاملفكرين ثالعلماء ثالفنارين ثالوطنيينع ثألاحداث الهامة التي مرا وما الل د.

 اة.رتا ج الحفا ر ألا رية )الثارورية ثغيم الثارورية( ثإلايكها اا ألا ري

 .االث   التي ملارص تهكل جزءا من آ ار  نية أث تاري ية ملتورة أث من مواق  أ رية

 .اآلا ار التي مضفى عليما أيثم من مةة عامع ملالنثوش ثالعم ا ثألاختام املحفورة

 .األاةياء ماا ألاهمية ألارلولوجية

ااملمتلكاا ماا ألاهمية الفنية ثمبما:

 ليا االيدع أيا ملارص املواد التي ر مص عليما أث أ ت دمص في ر مها الصور ثاللوحاا ثالر وم املصنوعة مل

ا)اإ تثناء الر وم الصناعية ثاملصنوعاا املزخر ة االيد(.

 .االتما يل ثاملنحوتاا ألاصليةع أيا ملارص املواد التي أ ت دمص في صنعها

 .االصور ألاصلية املنثوةة أث املر ومة أث امل لوعة على الحجر

 املريلاا ألاصليةع أيا ملارص املواد التي صنعص مبما.املجمعاا أث ا

  امل  وطاا النادرة ثالكتو امل لوعة في عهد ال لاعة ألاثلع ثالكتو ثالو ا ق ثامل لوعاا الثديمة ماا

ألاهمية ال اصة )من الناحية التاري ية أث الفنية أث العلمية أث ألاداية..ال (  واء ملارص منفردة أث في 

امجموعاا.

  االرميد ثال واب  املالية ثما يما لها منفردة أث في مجموعاا. طواب
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 .ااملحفوظااع اما  يما املحفوظاا الصوتية ثالفوتوغرا ية ثالسينما ية

  من إتفاقية بهىن التداايم  0ق   ألا اث التي يزيد عمرها على مةة عامع ثآلاةا املو يثية الثديمة )املادة

د ثتصدير ثرثل ملكية املمتلكاا اللثا ية ا رق غيم مهرثعةع الواجو إت امها لحار ثمن  إ تيما

 (.0820ثاملنعثدة الاريس عااااااااااام 

مااااااااااااااان خ ل التعاريف إلاتفاقية لليماث اللثافيع ر حظ اىن ي  اتفاقيتين تامنتا رمامج ثصفية لليماث اللثافي اصورة 

من  حار ثاطوا ف لليماث اللثافيع اينما اتفاقية اللارية املتعلثة اااااااا 02تامنص  0802عامةع  اتفاقية ةهاي لعام 

ع هذه ألاخيمة تامنص قا مة طويلة 0820تصدير ثرثل ملكية املمتلكاا اللثا ية ا رق غيم مهرثعة عام إ تيماد ثا

اااليماث اللثافي املتنون حتىع إن اللعو مبما ي رج من ضمن قا مة اليماث اللثافي.

ملارص إلاتفاقياا الدثلية قدمص تعريفا ثصفيا لليماث اللثافي املاديع  امل تمراا العاملية أياا  اهمص في هذا ألامر إن 

ا.0823عثمن اين هذه امل تمراا رجد امل تمر العال ي حول السيا اا اللثا ية املنعثد ااملكسيك عام 

 ج. تعريف املؤتمرات العاملية للتراث الثقافي املادي:

ا:1592 ؤتمر العاملي حول السياسات الثقافية املنعقد باملكسيك عامامل  

مجمل ألاعمال املادية للفنارينعثاملعماريين ثالكتاب "لليماث اللثافي املادي اثوله هو حي  تعرض هذا امل تمرا

ل التاري ية ما قلالتاري ية ثانى ل حياة االنسلة له ملاألماين ثاملعالم تع م معءعثالتي تعرم عن إاداعية الهعو ثاثالعلما

م تمر اليونسكو العال ي حول السيا اا اللثا ية ا يعثد)"الصناعاا اليدثيةع الفنية عألارةيف ثاملكتلاا لثألاعما

من قلل اليونسكو بعد أربعين عاًما من م تمر موردياملولص العال ي ألاثل حول ا3033موردياملولص  -ثالتنمية املستدامة 

عاًما من م تمر اليونسكو العال ي  32ع ثبعد 0823سيكو  يتي )املكسيك( في عام ية الذي عثد في مكالسيا اا اللثا 

 كستايف حكومة املكسيك ا.0882للسيا اا اللثا ية من أجل التنمية الذي عثد في  تويهولم )السويد( في عام 

 (.3033تمرم  ل 20إلى  32في الفيمة من  3033موردياملولص  -امل تمر العال ي لليونسكو 

تحولص جلال ةام ة أتص عليما عوامل التعرية خ ل آةا امل حظ على هذا التعريف أياا تجاهله لل ليعة ) لثد 

 ثيجاري النا  ما  علته ال ليعة اتلك الجلالع السنين إلى أط ل ثأةكال م تلفة تتوزن على ملامل الصحراء الجزا رية

لثنفذ ثالجمل ثالفيل ثالفىر ثما إليما. ثتتمريز معظم هذه الحيواراا الجامدة ثيسمون اثاياها امسمياا ملل الغزال ثا

ة عاحي  تحضفى اىهمية  ثا ية خاصفي مناطق ألاهجار ثال ا يلي ثهي أيرم ثأعظم متحف مفتو  على الهواء في العالم

اجعل ما تستث و أعين السا حين من م تلف دثل العالم(ثتريينه على أعمال إلانسان  ثط.

ن خ ل ما  لق ميره يمكننا ا تنتاج تعريف لليماث اللثافي املادي االثول أره جمي  أ ار الوجود إلانسانم ثال لي ي م

 رثحية ،أث  نية أث  ثا ية أث دينية أث علمية ؛مث ال ليعة املادية اللااتة ثاملنثولةع ثالذي يحضفى اثيمة مهمة تاري ية

اأصلها أث مالكها.مهما ملان ع ثاأث غيمها ؛أث عمرارية

يندرج في إطار اليماث اللثافي املادي العديد من التصنيفاا أث ألاروانع ثث ق ثرقتنا اللحلية هذه ركناثل روعين ا ا ين 

اهما )اليماث اللثافي اللااص ثاملنثول(ع رتعرض لهما ضمن النث تين التاليتين:
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 . أنواع التراث الثقافي املادي: 2

 ة اليماث اللثافي بغرض حمايتهع قامص املنظماا ثالهيةاا امل تصةع ثمن أارزها منامة ألامم في إطار اهتمام ادرا

(ع اتصنيف اليماث اللثافي املادي لعدة UNESCOاملتحدة لليماية ثالعلوم ثاللثا ةع أث ما  عرا إختصارا االيونسكو)

انستعرضها  يما يلي: (22ع صفحة 3001)هاةمع  أقسام

 أ. التراث الثقافي الثابت)العقاري(:

يثصد اه اليماث اللثافي العثاري املتصل ااألرضع  واء ملان  وق ألارض أث في ااطبما أث تحص املياه الداخليةعأي أره 

ملل:امللانم ثاملواق  ألا رية (38السااقع صفحة )حفيظةع املرج  مستثر في حين معين ثة يمكن رثله منه دثن تلف 

ا.(28)هاةمع املرج  رفسهع صفحة ثالنثوش ثالر وم الص رية ثاملتاحف ثاملرايز التاري ية 

 ب. التراث الثقافي املنقول:

 امللنى عثيسهل رثله من مكان إلى أخر  دثن تلف املثصود اه اليماث اللثافي غيم اللااص أي املنفصل عن ألارض أث عن

عملل: الث   ألا رية املتحفية ث العم ا ثألاختام املحفورة (20)حفيظةع املرج  رفسهع صفحة 

اثاللوحااعالر ومعالصور املنحوته أث املنثوةة ثامل  وطاااعثاليماث الو ا ثم.

لعديد من اصناا اليماث اللثافي املادي في بعو الدثل عالى عامل الاناعاا املس حة مهما ملان يرج   لو ارد ار ا

روعهاعثفي إطار الاناعاا املس حة الدثلية رجد طاب  احت ل الحربم عهذا ألاخيم  ملارص له  مديداا اارزة موجهة ضدد 

لتي ة املحتل ث همجيته في التعامل م  تراث ألارا في االيماث اللثافي املاديعثالتي تعترم املااة تعليم صارخ على ثحهي

يحتلهاعثالتي ملان من املفرثض أن تكون في ثضعية ألامان اين أيدي املحتلعثهو ما  نثوم اتوضيحه ضمن الجارو 

االلانم من هذه الدرا ة.

 الحربي: الاحتاللثانيا: التهديدات املحدقة بالتراث الثقافي املادي في ظل 

ااملمتلكاا اللثا ية املادية العديد من ال مديداا أيثمها  ااعة هي الاناعاا املس حة  واء ملارص دثلية أث غيم تيمصد 

دثليةع ثمن ايبما رجد احت ل الحربم عهذا ألاخيم الذي  عد من اين صور الاناعاا املس حة الدثليةع ث يما يلي  نلين 

املحدقة االيماث اللثافي املادي في ظل احت ل الحربم م  إع اء أمللة  معنى احت ل الحربمع ثيذا أارز ال مديداا

االثد  في ظل احت ل إلا را يلي.ت ليثية لل مديداا املحدقة ااملثد اا الفلس ينية ا

ا:مفهو الاحتالل الحربي.0

لجي   السل ة الفعليةحين تث  تحص " تعترم أرض الدثلة محتلة0802ث ثا ل  حة ةهاي بهىن الحرب الرمية لعام 

من ة حة  23) املادة "العدث عثة  همل احت ل  وا ألارا في التي يمكن أن تمار   يما هذه السل ة بعد قيامها

ا(.0802ةهاي ل حرب الرمية لعام 
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رض أثإلاحت ل الحربمع  األثلى هي مرحلة إلاةكلا  ثالثتال على ،  الفثه الثارونم الدثلي يمين اين حالتي الحرب

ا.  (22ع صفحة 3002)الل يفع  ثاللارية هي املرحلة امل قتة التي تعثو الحرب ثالعدثان املس ح؛املعرية

في الحثيثة هنا  العديد من التعريفاا املثدمة حول إلاحت ل الحربمع ثلكبما جميعا تهيم  في عناصر    ة مكورة 

الإلحت ل الحربم ثهي: 

حت لها إحداهما إلقليم الدثلة ألاخرا ثا قيام حالة حرب ثعداء مس ح اين قواا دثلتين رتج عنه غزث قواا -             

اجز يا.إحت ة ملام  أث 

إخااعها لسي ر ما املادية واا ألاجنلية ألرا في دثلة أخرا ثاقيام حالة  علية أث م قتة م داها إحت ل الث -            

اثالعسكرية.

ا.(230ع صفحة 3001)محمد ز.ع أن يكون هذا احت ل  عليا ثم قتا   -           

ىن إلاحت ل الحربم هو حالة ثاقعية غيم مهرثعة  رض ما إحدا الدثل على إقليم دثلة أخرا إلرتصارها يمكننا الثول ا

في الانان املس ح الذي نهو ايبمماع ثتمكنص امثتااه الدثلة املنتصرة من السي رة الكاملة على إقليم الدثلة املبمزمة 

ا.(282ع صفحة 3030 )صحرةعأث على جزء منه 

احي  يفرض الثارون الدثلي ثاجلاا معينة على الثوة املحتلةع معترما إياها الوصفي على املن ثة أ ناء إلارينان امل قص 

للسل ة من الحايمع إة أن هذا ة  عترم إقرارا )قاروريا (ع أث قلوة لنثل ملكية السيادة إلى قوة احت لع ثلكنه تحديد 

اعلي( يمدا إلى ضمان ت ليق قوارين الانان املس ح في إلاقليم.)عملي / 

 كل إحت ل حربم أث عسكري إلقليم دثلة عدثة يتم اوا  ة أعمال مادية أي أعمال عدا ية)حربية( لدثلة محاربة 

ظيم ن سفر عبما إخاان إقليم الدثلة ال صم لسل ة احت لعثيثتضفي هذا الوض  الواق ي تدخل الثارون الدثلي لت

ثجود  ل ة احت ل ثممار  ما املتعلثة اإدارة إلاقليم املحتلع ثالحثوق التي يمنحها إياها مريزها يسل ة محتلة 

احسو قواعد قارون الحرب أث قارون الاناعاا املس حةعثتجد هذه الثواعد مصدرها تحديدا في ة حة ةهاي لسنة 

 0822عن بعو الثواعد املكملة في الرمثتوملول إلاضافي ألاثل لعام ع  ا  0828عث إتفاقية جنيف الرابعة لسنة  0802

ا.(228)رزارع د اع صفحة  0828امل حق اإتفاقياا جنيف لعام 

ا:.التهديدات املحدقة بالتراث الثقافي املادي املباشرة وغير املباشرة02

االيماث اللثافي املادي في حالة الانان املس ح الدثلي املتملل في احت ل الحربمع هنا  العديد من ال مديداا املحدقة 

ثهذه ال مديداا تنثسم إلى روعين ع  مديداا ملاةرة ث مديداا غيم ملاةرة عثينمومج ت ليثم نستعرض ال مديداا 

ا الثد  الثديمة مسجلة ر ميإلا را يلية املحدقة ااملثد اا إلا  مية افلس ين ثبالتحديد االثد  )إن مدينة 

األاتم: ثتفصيلها فيتحدة لليماية ثالعلوم ثاللثا ة( ضمن ة حة اليماث العال ي املهدد اال  ر لدا منظمة ألامم امل

ا
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 أ. التهديــــــدات املباشرة للتراث الثقافي املادي:

 إلاتالف الكلي أو الجزئي(:)التدمير –   

ثيذا إ ت دام جوارها امللاةر في دعم العمل ،اتوجيه هجماا عسكرية ضدها ثهذا من خ ل إ  مدا ها ملاةرة

العسكريعأث إ ت دامها يثاعدة عسكرية هي احد ما ماع مما ي دي إلى تدميمها ملليا أث جز ياع إم  سكههد هوغو 

الذي يصف التدميم  قلل املي د(ع 030 -302غرثتيو  في رالعته قارون الحرب ثالس م اامل رخ الههيم اوليليو )حوالي 

غيم الارثري ألةياء ملل ألارثقة ثاملعااد ثالتما يل عثجمي  ألاعمال ألاريثة ألاخرا ثاملعالم الفنيةع حتى في زمن الحرب 

ا.(232ع صفحة 3003ع Neff)اااااا)الغاو الوحشفي( ث)جنون تدميم ألاةياء( 

االتخريب والتشويه: – 

ومدا طمس املعالم اللثا ية لليماث اللثافي املادي عثمن أمللة ملك رجد ما قامص اه إ را يل اتجاه املسجد ألاقصفى   

ع لثد ألحثص اه أضرار يليمة مبما مل  حرق الجام  (032ع صفحة 0821)زعييمع  0818افلس ين من خ ل إحراقه عام 

الذي  ثط  ثف قسمه الهرقي االكاملعيما احيمق منرم رور الدين زركم عثاتص النيمان على  مانم ثأربعين الثللي 

)ثردةع  ااااااااااااااااااااادرا دة مااااااااااااان النوا ذ الفريدة اصناع ما ثأ لوب الحفر عليما الذي يمن  دخول ألاةعاااااااااااااااااة امللاةرة إلى املسجاا

عحي   عد هذا العمل من اين الجرا م الهنيعة املرتكلة من طرا احت ل إلا را يلي ضد املسجد (833ع صفحة 3002

األاقصفى. 

ا: الهـــــــــــــــــدم –

 را يلية قامص اه دا رة آلا ار إلاا يكون اإ تعمال آلاةا ثاملعداا اليدثية ألجل إزالة اليماث اللثافي املادي اللااص عمل  ما

اتفكيك الثصور ألاموية في محيط املسجد ألاقصفى امللار  ثالتي لها رمزية إ  مية ملودما ملارص دار الحكومة 0880عام 

ألاموية ثقصر ال ليفة ألاموي ثهي تحفة معماريةع ثد تم تدميم أجزاء يليمة من هذه الثصورع احي  ا تى حاخاماا 

ة الهدم ازعمهم أن الحجارة املستعملة في اناء تلك الثصور هي حجارة اثايا هيكلهم املزعومع ثعلى إ ر اليمود بهرعي

 يمن  ا تعمال تلك الحجارة في إعادة ترميم تلك الثصورا  هذه الفتوا  أصدرا املحكمة العليا إلا را يلية قرار

ا.(00ع صفحة 3030)ةكيمينع 

ا:الحفر والتنقيب –

بالثرب منه ثاملساحاا ثألاماين املحي ة اهعحي  فر ثالتنثيو تحص املسجد ألاقصفى ثاثمن أارز ألامللة أعمال الح

االحفرياا تحص املسجد ألاقصفى احلا عن أي أ ر  ملا  س ى وميكل  ليمان  0812ةرن اليمود مند إحت لهم الثد  عام 

ومدم حي املغاربة امل صق لحا ط الرماق في الجهة الغربية من  0812الحفرياا بعد حرب حي  ادأا أثلى ع املزعوم

املستوطنين إلى  احاا املسجدعثغيمها من خ  لجنود احت ل إلا را يلي ثاثجعل ااب املغاربة مدع املسجد ألاقصفى

أعمال الحفر ث التنثيو التي مازالص مستمرة لحد الساعةعمما أدا إلى حدثث تصدعاا في جدران املسجد ألاقصفى 

ا.(3022ع صفحة 3033)راثيةع ثزعزعة أ ا اته 
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  :السرقــــــــــــــــــة –

االذير أن  ل اا احت ل إلا را يلي منذ احت لها ل را في الفلس ينية تواصل ممار ة  يا ة ممنهجة من الجدير 

 0812م  منذ حزيران عا لسرقة ثدمو اليماث الفلس ينيع الذي  عترم جزءا من الهوية اللثا ية للهعو الفلس ينيع

ينية ثدمو ثمصادرة ث رقة ما اداخلها ثما  وقها تواصل  ل اا احت ل إلا را يلي ا كي ء على ألارا في الفلس 

 30/2/3030 ثد  رقص قواا احت ل إلا را يليع  جر يوم ا نين املوا ق ع من  رثاا ثينوز ثمعالم أ رية ثطليعية

ع حجرا أ ريا من الدة تثون جنوب ةرق ايص لحمع جنوب الافة الغربيةع  عود تاري ه إلى الفيمة اللينر ية قلل رحو 

أطنان ثق ره رحو ميم ثرصفع ثهذا الحجر هو "حوض التعميد" )ُ س ى أياا ُجرن  2عامع ثيللغ ثزره رحو  0100

املعموديةع ثيست دم لتعميد املسيحيين(. ثيذير "إن الحجر ألا ري ملان موجودا في خربة أ رية  يما ينيسة في تثونع 

ة مدير الدية تثونع تيسيم أاو مفر ع الواق  في من ثة مصنف تث  في من ثة مصنفة )ج(ع ثرثلته الدية الللدة إلى مانلا

 االللدةع ل حفاظ عليهع ثمن   ل اا احت ل من  رقته ثا كي ء عليه 30)ب( قلل 
ً
ا.(3030)عليع  عاما

  : الاتجار غير املشروع بالتراث الثقافي املادي –

) يتم عثد م تمر جديد ملنظمة اليونسكو حول مكا حة اتجار غيم املهرثن ااملمتلكاا  غيم املهرثن را عترما اتجا

يماث (الامهارية مس ثلين ثخرماء ثأخصا ييناي ملنى اليونسكو في ااريسف 3033اللثا ية في التا   من ةهر جويلية 

اعي على الوهن في النسيج اجتم يلع ثاماع ألامم تاري ها ث ثا    سلوع إم ثظاهرة عاملية جريمةاللثافي املادي املنثول 

مة ثي ججاملدا اللعيدع 
ّ
عاحي  تلنص منظمة اليونسكو إتفاقية دثلية بهىن التداايم الواجو إت ادها الجرا م املنظ

منذ أيثم من خمسة   ع0820لحار ثمن  ا تيماد ثتصدير ثرثل ملكية املمتلكاا اللثا ية ا رق غيم مهرثعة لعام 

 ملكا حة اتجار غيم املهرثن ااملمتلكاا اللثا يةع عرم الثوارين ثاملعاهداا عثودع تعمل 
ً
منظمة اليونسكو جاهدة

ثاتفاقااع االتعاثن م  م  ساٍا دثلية ملاإلريماول ثمنظمة الجمار  العامليةع أث عرم دعو ما الدثل إلى توقي  اتفاقياا 

ع ثتساهم في إر اء قواعد السلم ألاهلياظّمة"تساعد في الحّد من م اطر هذه "الجريمة املنا نا ية
ً
 لثد عالتي تزداد اركهارا

ا(2ع صفحة 3000ع Philippe) أصلحص ظاهرة عاملية بسلو تو   السوق العاملية للسل  اللثا ية

 التهديــــــدات غير املباشرة للتراث الثقافي املادي: –ب 

 طمس السمات واملعالم الثقافية للتراث الثقافي املادي:  -

رجد في هذا الصدد طمس املعالم اللثا ية ملثرمة مىمن   االثد )مثرمة مىمن   عهي مثرمة إ  مية عريثة تث  في 

م ثأةهر ين أيرمدينة الثد عث تحديدا غرب الللدة الثديمة عثتلعد حوالي ييلوميمين عن ااب ال ليلع حي  تعترم من ا

دثرمعتام املثرمة ر اا ثأضرحة أع م ثصحااة ثةهداء ثتابعين  300في  لس ين ثتثدر مساح ما اا  إلا  ميةاملثاار 

منذ م( من طرا احت ل ا را يليع  121مسلمين يليمينع حي  د نو  يما منذ الفت  إلا  مم للثد  عام 

ل مس معاملها ثتحويلها إلى مهاريٍ  عدةع  إلا را يلية خاعص املثرمة للعديد من امل   اا م1948 عام الثد  احت ل

فذ عدٌد مبماع  ثد ُحّول جزء يليم من املثرمة إلى حديثة عامة ُيثام  يما املهرجاراا ثاحتفاةا اليموديةع ثقد 
ُ
ثقد ر

احة  وق مس«امتحف الكسام »مبما إقامة  عالعديد من املهاري  ةثص ال رق  يما. ثفي آلاثرة ألاخيمة ادأ العمل إلقامة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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بهكٍل تدريجي اكنفيذ  إلا را يلية تثوم الحكومة عحي تم جرا جزء يليم من املثرمة ثرل  قلورها ع يمادثرًما 30قدرها 

ا.مية العريثةثملك إلخفاء معاملها إلا  ا الثد  هذه املهاري  التي تهكل جزًءا من  مويد مدينة

ا: تحريف أسماء مواقع التراث الثقافي املادي –

رجد هنا لجوء  ل اا احت ل إلى تغييم أ ماء اليماث اللثافي املادي للدثلة الواقعة تحص احت لعمن خ ل  رض 

ت ل  ل اا احثمن أمللة ملك قيام ع أ ماء تابعة للمحتل ثهو  عترم اعتداء غيم ملاةر على اليماث اللثافي املادي

يحد الحرم الثدتفي الهريف من الغربع  عهو الحا ط الغربم للمسجد ألاقصفىرا يلي اتغييم ا م حا ط الرماق)ثاإلا 

 ملا أةارا إليه مصادر إ  مية عديدة في تفسيمها لآلية الكريمة 
ً
ثلى ألااثترج  هذه الكسمية إلى أن الر ول )ص( طلثا

 من املسجد الحرام إلى املسجد ألاقصفى الذي اارينا حوله " لحان الذي أ راامن  ورة ا راء
ً
ِمَيهُا بعلده لي 

ُ
 ِمن  ِلا

ِميُ ا ُه ُهو السَّ َلِصيُم" آَياِتَنا إرَّ
 
اإلى حا ط امللكمعاحي  اعترمه اليمود أخر أ ر من أ ار هيكل  ليمان عليه الس م.ال

ا: اديإصدار القرارات العنصرية املستفزة ضد التراث الثقافي امل –

أصدرا السل اا إلا را يلية قرارا ا عنصريةع مدا الى محاربة الهوية الفلس ينيةعث تكريس يمودية ألارض عمن ايبما 

قرار من  ألامان عرم مكرماا الصوا الذي صادقص عليه ال جنة الوزارية للكهريعاا في الحكومة إلا را يلية 

اتىييد ملامل الحكومة إلا را يليةعث يه تم إدراج ملل صوا صادر  عحي  حضفي املنادثن امن  آلامان02/00/3001اتاريخ:

)ثردةع املرج   0810عن دثر علادة  إ  مية املااة ضجيجعث يتم إدراجه ضمن قارون من  الضجيج الثا م منذ عام   

ا.(830السااقع صفحة 

ا:خــــــــــــــــــــــــــاتمة

خ ل درا كنا لهذه الورقة اللحلية يكلين لنا أره على الرغم من أهمية اليماث اللثافي املادي  إة أره يواجه اليوم في من 

العديد من الدثل عة  يما بعو الدثل العربية التي تمتد حاار ما إلى أعماق التاريخ جملة من امل اطر التي  مدد اثائما 

ثعليه توصلنا  عملاليماث اللثافي املادي في  لس ين ملااااااااااااااا   عنسارية امراحلها امل تلفةثإ تمرارها يهاهد على الحاارة إلا

االتالية:للنتائج 

  .ا هتمل اليماث اللثافي املادي امللمو  على روعين  ااص ثمنثول

  ين ألاهداا مللدأ التميين ا عترم اليماث اللثافي املادي من اين ألاعيان املدرية املحاورة من الهجوم عليما عث ثا

ااملدرية ثألاهداا العسكرية في الثارون الدثلي إلانسانم.

  ييمصد اليماث اللثافي املادي العديد من ال مديداا املحدقة اهع ماا طليعة ملاةرة ثغيم ملاةرة في ظل

االاناعاا املس حة الدثلية ملااحت ل الحربم.

اآلاتية: التوصياتثعليه رثدم     

ضرثرة معالجة اللغراا املوجودة في اتفاقياا الدثلية امل  سة لحماية اليماث اللثافي في ظل الاناعاا املس حة 

ثخاصة في حالة احت ل الحربم عاما يتوا ق م  ال مديداا املحدقة اه حاليا ثالتي تتجاثز ملودما مح  للهجوم أث 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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 ورة الت ور التكنولوجي ثما يحمله من تعام ا ماا طاب  رق ي الذي تصاحله  30ا  مدااعثخاصة أرنا في الثرن 

اتتجاثز ملل الحدثدعت  ر على اليماث اللثافي.

 تفعيل مهمة اليونسكو اللثيلة في حماية اليماث اللثافي املادي.

ثما اللثافي ايجو على امل  ساا اللثا ية الفلس ينية ا تدعاء ملل جهودها ثقواريبما ثع قا ما الدثلية لجعل حماية ترا

 املادي قاية ثجودع ثليسص عم  إضا يا ة قيمة له.

ر   الوعي العام على مستوا املن ثة العربية اىهمية اليماث اللثافي ثدثره في اللناء اللثافي ثاجتماعي للمجتمعاا 

االعربية.

ة لتحثيق ج الى تظا ر الجهود امل تلفان ألاهمية الحيوية ثالثصوا لليماث اللثافي انوعيه عثالحاجة امل حة لحمايته تحتا

اهذه الغاية السامية.

 املراجـــع:قائمة 

    أوال: املراجع باللغة العربية

ا.(ع الثاية الفلس ينيةع دار الجليل للنهر ثالدرا اا الفلس ينيةع عمانع ألاردن0821أيرم زعييمع ) (0

املادية في حالة الانان املس حع مذيرة مثدمة (ع الحماية الدثلية للممتلكاا اللثا ية 3000حفيظة مستاثيع ) (3

إ تكماة ملت للاا الحصول على ةهادة املاجستيم في العلوم )ت ص  قارون دثلي عام(ع مللية الحثوقع 

ا.جامعة بسكرة

ثد ع في ال إلا  مية(ع ار ماملاا إلا را يلية ل عيان املدرية ثاملثد اا 3030خالد تلعي  ثديل ي ةكيمينع ) (2

األاملاديمية لللحوث الثارورية ثالسيا يةع العدد ألاثلا املجلة

جد املس-(ع دثر منظمة اليونسكو في حماية اليماث اللثافي املادي زمن الاناعاا املس حة3033راثية اوألاروارع ) (2

اع مجلة الحثوق ثالحريااع العدد ألاثلا-أرمومجا ألاقصفى

في الثارون الدثلي الحثوق ثالواجلااع دار البماة العربيةع  احت ل(ع 3002زياد علد الل يف الثريشفيع ) (0

امصر
(ع حماية اليماث اللثافي ثال لي ي في املعاهداا الدثليةع دار البماة العربيةع 0888صالح محمود ادر الدينع ) (1

االثاهرة.

ع مجلة درا اا (ع إلاليناماا الثارورية لدثلة إلاحت ل ث ثا للثارون الدثلي إلانسانم3030صحرة خميليع ) (2

ا2ثأاحاثع العدد 



 

 الحماية القانية للتراث الثقافي     

 

 443 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

علي أاو ه لع  رقة جرن املعمودية من الدة تثون ثمس ثلية حماية اليماث الفلس ينيع مثال منهور متو ر  (2

ا. https://www.ahewar.orgعلى الرااط الكيمثنم 

دثلي العامع مجلة جامعة ألاميم علد الثادر للعلوم الحربم في ظل الثارون ال احت لمحمد زعلالع  (8

اع العدد اللانم3001إلانساريةع

(ع الثارون الدثلي إلانسانم ثحماية املدريين ثألاعيان املدرية في زمن الاناعاا 3000روال أحمد  سل ع ) (00

ااملس حةع ال لعة ألاثلىع منهوراا الحلبي الحثوقيةع ايمثا)للنان( 

(ع تثدير أ ر تدخل مجلس ألامن إلالزامم في الوض  الناوف  عن غزث العراق ثإحت له عام ا -رزار العنكبيع )د (00

عمجلة الثارون ثاقتصادع مللية -الحربم ثالثارون الدثلي إلانسانم احت لدرا ة في ضوء رظام  -(3002)

ا.80الحثوقع جامعة الثاهرةع العدد 

ثالثارون الدثلي إلانسانمع مجلة ا تاد اللاح  للدرا اا (ع املسجد ألاقصفى امللار  3002ثردة طيبيع ) (03

االثارورية ثالسيا يةع العدد التا  

(ع دثر املناماا الدثلية ثإلاقليمية في حماية اليماث اللثافي ثإدارته 3001يا ر هاةم عماد الهياجيع ) (31

 ثتعزيزهع مجلة ادثماتوع العدد الراب  ثالل  ون.

 ثانيا: املراجع ألاجنبية

14) .H. Grotius and S. C. Neff, 2012, On the Law of War and Peace, Cambridge, Cambridge University 

Press, p. 327.  

15) GOUT Philippe, La restitution des biens culturels en cas de trafic illicite, Mémoire de recherche, 

institut des hauts études internationales, université de Paris 2 Panthéon Assas, 2010/2011. 

ا

ا

 

 
  

https://www.ahewar.org/
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 تعزيز الحماية الدولية للتراث الثقافي املادي أثناء النزاعات املسلحة الدولية

Strengthening the international protection of tangible cultural heritage during 

international armed conflicts 

 /جامعة سكيكدة/ الجزائر جندلي وريدة د.

Dr .Ourida Djendli/University of Skikda/Algeria 

 ملخص الدراسة: 

 حق في جريمةيملل  اللثافي اليماث على اعتداء إن لذلك  ثانعكا  للهوية الوطنيةع اللهريا الوجود من  يتجزأ ة جزء اللثافي اليماث  عترم

ألامر الذي  ستدعي  الثادمةع ألاجيال الهعوب ثار ما  ملككسلاا خصوصية صارخ على من تعِدا التاري ية ملا  يه للهوية ثهدم إلانسارية

تلزم ع حي  تس  واء ملارص حماية عامة أث خاصة أث معززة عة الحمايةعبغو النظر عن طليأ ناء الانان املس ح حماية دثلية لليماث اللثافي 

 الدثلية الصكو من مجموعة  تلني خ ل الدثلي في تعزيز حماية اليماث اللثافي من جتم امل دثرا ثيتضحلتفعيلهاع  ه ألاخيمة ةرثطا معينةذه

ا ل ر ماملاا ثمتابعة للتصدي ثإنهاء آلياا
ُ
اعنى احماية اليماث اللثافي .من مكم اليماث اللثافي اعتمادا على املنظماا الدثلية التي ت

 ع الحماية املعززةع الانان املس ح ع الصكو  الدثليةع املنظماا الدثلية. اللثافي اليماث الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Cultural heritage is an integral part of human existence and a reflection of national identity, so the attack on cultural heritage 

represents a crime against humanity and a demolition of historical identity because of its flagrant infringement on the privacy 

of peoples and a violation of the gains of future generations, which calls for international protection of cultural heritage 

regardless of the nature of the protection, whether public, private or enhanced, where the latter requires certain conditions 

for its operationalization, and the role of the international community in promoting the protection of cultural heritage is clear. 

Through the adoption of a set of international instruments and the establishment of mechanisms to address violations and 

follow up on violators of cultural heritage depending on international organizations concerned with the protection of cultural 

heritage. 

 Keywords  : Cultural heritage, enhanced protection, armed conflict, international instruments, international organizations. 

  

 مقدمـة:

يحظم اليماث اللثافي اىهمية االغة ثاهتمام يليم  واء على املستوا الوطني أث الدثليع ااعتلاره جزء من حاارة الهعوب 

حة أروان التدميم ثالت ريو ثالبمو خاصة في زمن الاناعاا املس  ثتاري ها اللثافيع  ثرظرا لتعرض اليماث اللثافي مل تلف

الدثلية  إن املساعي الدثلية لحماية املمتلكاا اللثا ية أ فرا عن ثض  رظام قارونم متدرج اداية االحماية العامة 

تعهد الدثل عاءع ثملك االتي تدثر حول ثقاية ثاحيمام املمتلكاا اللثا ية ااعتلارها تهكل اليماث اللثافي لإلنسارية جم

زمن السلم ثالانان املس ح اوقاية ثحماية املمتلكاا اللثا ية من خ ل ات ام تداايم منا لةع  م الحماية ال اصة 

للم ابئ امل صصة لحماية املمتلكاا اللثا ية ثيذا ث ا ل رثلهاعإة أره رغم الصكو  الدثلية التي تس ى إلى حماية 

ء الاناعاا املس حة إة أدما لم تكن امنىا عن الت ريو ثالتدميم ثالسلو ثالبموع مما د   املمتلكاا اللثا ية أ نا

ااملجتم  الدثلي إلى ا تحداث رظام آخر ل حماية أطلق عليه الحماية املعززة تحص إةراا لجنة حماية املمتلكاا 
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ة للممتلكاا اللثا ية زمن الانان اللثا ية ثملك بعد  هل رظامم الحماية العامة ثال اصة في تحثيق حماية م لث

ااملس حعدثن أن رنأفى دثر املنظماا الدثلية في تعزيز هده الحماية من خ ل الجهود امللذثلة ل حفاظ على هذه املمتلكاا.

 مشكلة الدراسة:

ناء الانان  أصل  اليماث اللثافي عموما ثاليماث اللثافي املادي على ثجه اخصوص مجاة للن ماملاا ثامل اطر ملالتدميم أ

املس ح أث البمو ثالسرقةع ألامر الذي  ستدعي ثض  قواعد قارورية لحمايته ااعتلاره حلثة ثصل اين ما في انسارية 

ثحاضرها ثمستثللهاع ثمن  املزيد من التدميم ثالت ريو لليماث اللثافي من خ ل من  حماية معززة له من جهة ثتشجي  

االحماية رغم التحدياا ثالعراقيل التي تواجهها من جهة أخرا.املنظماا الدثلية على تعزيز هذه 

كيفية تعزيز الحماية الدولية للتراث الثقافي انطالقا من تتملل في في هذه املداخلة ثإلاةكالية التي يمكن طرحها 

 ه الحماية وتفعيلها في مواجهة العوائق التي تواجهها؟ذالتكريس القانوني له

 أهداف الدراسـة:

الوقوا على احكام املتعلثة االحماية املعززة لليماث اللثافي  واء من راحية تحديد املفهومع أث  مدا الدرا ة إلى 

ثبرثتوملولها إلاضافي ألاثل  0802ةرث  ا تفادة من احماية املعززةع ثيدا حاةا  ثدادما في ضوء اتفاقية ةهاي 

ا. 0888لسنة

 أهمية الدراسـة:

االكهف عن أهم الثواعد همي ما من ارتكازها على محورين أ ا يين؛ املحور ألاثل: ثهو ما يتعلق تستمد الدرا ة أ

الثارورية التي توضح ألاحكام املتعلثة اتحثق الحماية املعززة لليماث اللثافي املاديع من خ ل تليان ةرث  تمت  اليماث 

الدثليةع ثييفية  ثدادما أث تعليثهان ثاملحور اللانم يدثر حول ا النون من الحماية أ ناء الاناعاا املس حة ذاملادي وم

معر ة دثر املنظماا الدثلية املعنية احماية اليماث اللثافي املادي أ ناء الاناعاا املس حة ثما يواجهها من صعوباا 

اأ ناء آدائما لعملها.

 منهج الدراسة: 

أهم التعاريف ال اصة االيماث اللثافي املادي ثمكوراتهع اعتمدا الدرا ة على املنهج الوصفم من أجل الوقوا على 

الك.مثاملنهج التحليلي من خ ل تحليل النصوص الثارورية املتعلثة االحماية املعززة ملل ما ا تدعى ألامر 

 : إلاطار املفاهيمي والقانوني لحماية التراث الثقافي املادي أثناء النزاعات املسلحة الدولية.املبحث ألاول 

الت رق ل تفاقياا الدثلية التي تعنى احماية اليماث اللثافي نعرج على بعو املفاهيم لليماث اللثافي املادي ثع قته  قلل

اااملمتلكاا اللثا ية.

ا

ا
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  تعريف التراث الثقافي املادي املستهدف بالحماية املطلب ألاول:

ر ثاملساجد ملاملعااد ثاملثاا ة من منهآا دينية ثجنا زيةيتملل الهق املادي لليماث  يما ُي لفه ألاجداد من آ ار ظلص ااقي

عرا ع ثالجوام ع ثملان حربية ثمدرية ملل الحصون ثالثصورا
ُ
ثالث ن ثالحمامااع ثالسدثد ثألااراجع ثألا وارع ثالتي ت

ألا ريون  ق عليماي ُي لاللااتةع إلى جارو ألادثاا التي ا ت دمها ألا  ا في حيا مم اليوميةع ثالت في لغة ألا ريين ااآل ار

ا من2آلا ار املنثولة ثيثصد اه الكهكي ا الجيولوجية ع اليماث الحاارياا. ثُيعد يذلك اليماث ال لي ي جزًءا مهمًّ

يمواطن ل جنا  اللهرية ثالحيوارية ثالنلاتيةع ثعلى هذا  ثاملواق  ال ليعيةع ثمناطق الجمال ال لي ي التي تتىلف

الرمليةع ثالس  ل الجلليةع ثألاخوارع ال ثحتى ألاغنامع ثالنمور الرميةع ثالفهود  ثالكللان إن  واحل اللحارع 

ا لإلنسارية ُمعرًضاع السوداء
ً
)غازيع  .ل رثراض مللها تهكل جزًءا من اليماثع الذي يجو الحفاظ عليهع اوصفه ترا 

3001). 

 ":يلي يما اللثافيلليماث  Emile Alexandrov ألا تام تعريف الدثليع هالفث مستواا ىلع اللثافي اليماث تعاريف اين ثمن

 أجل من لها أهمية ثالتي ثتربوياع ميالثع  نيا ثالحاضر املا في في إلااداعي هنهاط إلى املنسوبة إلانسان أعمال ملل هو

ا.(88ع صفحة 3030) ليمانمع  .ثمستثل  حاضرا هات ويرا أجل ثمن املا في  ثا ة تفسيم

ثتعر ه املادة ألاثلى من اتفاقية ال اصة احماية اليماث اللثافي العال ي ثال لي ي التي تم إارامها اموجو امل تمر العام 

عني :  في دثرته السابعة عهرة0823 رو ميم30أيتوبر إلى  02ملنظمة ألامم املتحدة لليماية العلم ثاللثا ة في ااريس من 

 :ألغراض هذه اتفاقية”االيماث اللثافي“

ع ثوشالثميةع ثالن ار: ألاعمال املعماريةع ثأعمال النحص ثالتصوير على امللانمع ثالعناصر أث التكويناا ماا الصفة آلا

ملجمعاا: ا رظر التاريخع أث الفنع أث العلم؛ثالكهواع ثمجموعاا املعالم التي لها جميعا قيمة عاملية ا تثنا ية من ثجهة 

مجموعاا امللانم املنعزلة أث املتصلةع التي لها بسلو عمار ماع أث تنا ثهاع أث اردماجها في منظر طلي يع قيمة عاملية 

 ا تثنا ية من ثجهة رظر التاريخع أث الفنع أث العلم؛

ان ثال ليعةع ثيذلك املناطق اما  يما املواق  ألا ريةع التي لها املواق : أعمال إلانسانع أث ألاعمال املهيمية اين إلانس

ا.قيمة عاملية ا تثنا ية من ثجهة النظر التاري ية أث الجماليةع أث إلا نولوجيةع أث ألارثمثبولوجية

ثالعثاراا  جمي  املمتلكاا اللثا ية العثاريةعاىره  02-82رقم من الثارون اللارية ثيعر ه املهرن الجزا ري في املادة 

االت صي ع ثاملنثولةع املوجودة على أرض عثاراا املالك الوطنية ثفي داخلهاع اململوية أل  اص طليعيين أث معنويين 

تابعين للثارون ال اصع ثاملوجودة يذلك في ال لثاا الجو ية للمياه الداخلية ثإلاقليمية الوطنية املورث ة عن م تلف 

جزءا من اليماث اللثافي ل مة املمتلكاا اللثا ية اينما  عترم   قلل التاريخ إلى يومنا هذا الحااراا املتعاقلة منذ عصر ما

غيم املادية الناتجة عن تفاع ا اجتماعية ثإاداعاا ألا راد ثالجماعاا عرم العصور ثالتي ة تزال تعرب عن رفسها 

ا.(323ع صفحة 3002)اوحادةع  .منذ ألازمنة الغاارة إلى يومنا هذا

 ملوعاء اللثا ية  إن الثيمة الجوهرية للممتلكاا اللثا يةع ملتىصلةا ثالثيم ثالجمالية لرمزيةا لثيمةا ثإضا ة إلى

ع حي  تثدم املمتلكاا اللثا ية رؤية أيثم  راء إلى الوجود إلانسانم للمعر ة يمصدر وما على ر اق ثا   ُمعيما لمعر ةل
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 عرم الزمان ثاملكانع لهدا تعزز الحماية الثارورية مللل هده املواق  الثيمة التي ياعها املجتم  املعاصر ةيكساب املعر ة.

ا.(002ع صفحة 3030)ده ع 

ماث ااملعنثهنا  من يرا أن 
ُّ
م العام يام مجموعة من الثي ىاليماث اللثافي أعم ثأةمل من املمتلكاا اللثا يةع  الي

ماثعليه تكون املمتلكاا اللثا ية هي املكون املادي ل  .آلخرجيل ملاألةياء ثاملورث اا املادية ثاملعنوية التي تنتثل من 
ُّ
ث الي

ماث اللثافي اللثافي لهعو ماع
ُّ
ا(012-012ع الصفحاا 3008)الحميدع  .أي أدما جزء من الي

ثترا لجنة الثارون الدثلي أن اليماث اللثافي  همل املمتلكاا التي تهكل جزًء من اليماث اللثافي. ثيجوز أن تكون 

 .ممتلكاا الدثلة مهمولة في اليماث اللثافي الوطني.ثيام اليماث الوطني جوارو عديدة مبما آلا ار ثامللانم ثاملواق 

ا(3ع صفحة 3002)الهع نع 

 ادياملطلب الثاني: التكريس القانوني لحماية التراث الثقافي امل

تعددا اتفاقياا ثالصكو  الدثلية التي تعنى احماية اليماث اللثافي بهثيه املادي ثاملعنوي أ ناء الاناعاا املس حة 

اه الدرا ة  نثتصر على أهمها يما يلي: ذثفي ه

 1533أوال:اتفاقية الهاي لحماية امللكية الثقافية في حالة النزاع املسلح لعام 

أثلى اتفاقياا الدثلية التي تعنى احماية  0802تعترم اتفاقية ةهاي لحماية امللكية اللثا ية في حالة الانان املس ح لعام 

 ة.ة ألا ا  للمفهوم الثارونم للملكية اللثا يه اتفاقيذاملمتلكاا اللثا ية أ ناء الاناعاا املس حةع ثقد ثضعص ه

ا.(10ع صفحة 3008)الظليميع 

 ت حق الانان املس ح إلى أن ألاضرار التي أ ناء املمتلكاا اللثا ية احماية املتعلثة 1954 لعام ةهاي اتفاقية أةارا حي 

في  انصيله  ساهم ةعو  كل جمعاءع إلانسارية تملكه اليماث اللثافي الذي تمس ةعو ملان أي يملكها  ثا ية اممتلكاا

ا.(220ع صفحة 3033)حمايديع  العاملية. اللثا ة

اا ااحيمام املمتلك-أ ناء الاناعاا املس حة–في تعهد الدثل ألاطراا ه اتفاقية ذاموجو هتتملل الحماية العامة ثا

اللثا ية التي تعترم جزء مهما من اليماث اللثافي ثدلك اامتناعها عن ا تعمال هذه املمتلكاا أث الو ا ل امل صصة 

 .ن أي عمل عدالم إزائمايم أث التلف ثبامتناعها عماي ما أث ألاماين املجاثرة لها ملاةرة ألغراض قد تعرضها للتدلحم

ا.(200ع صفحة 3000)العنلكمع 

أما الحماية ال اصة للممتلكاا اللثا ية  تتعلق بعدد محدثد من ألاعيان اللثا ية ملامل ابئ امل صصة لحماية 

ه ذاللثا ية اللااتة ألاخرا ةري ة أن يكون موق  هاملمتلكاا اللثا ية املنثولة ثمرايز ألاانية التذملارية ثاملمتلكاا 

ألاماين على مسا ة ملا ية من أي مريز صناعي يليم أث أي مرمم عسكري هام  عترم رث ة حيويةع ثمن اللديهي أن تنتفم 

 ه ال ا فة املحدثدة من ألاعيان اللثا ية إدا تم ا ت دامها ألغراض عسكرية.ذه الحماية ال اصة املثررة لهذه

ا.(202ع صفحة 3000)العنلكمع 
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ه اتفاقية التي تحظر تدميم املمتلكاا اللثا ية زمن الانان املس ح إة أن املمار ة الدثلية تللص ذثبالرغم من ثجود ه

لعراقع العالم يما حدث في اار ما  أحكامها من خ ل تعرض اليماث اللثافي للت ريو ثالسلو ثالبمو في اثان عديدة من 

ا وريا ث لس ين.

  1599ثانيا: البروتوكوالن إلاضافيان لعام  

تحظر ألاعمال التاليةع ثملك دثن على أره:"  0822عام  من الرمثتوملول إلاضافي ألاثل ةتفاقياا جنيف 02رصص املادة 

 0802 ماي 02حالة الانان املس ح املعثودة اتاريخ إلاخ ل اىحكام اتفاقية ةهاي املتعلثة احماية ألاعيان اللثا ية في 

ارتكاب أي من ألاعمال العدا ية املوجهة ضد آلا ار التاري ية أث ا(اأ  : ثأحكام املوا يق الدثلية ألاخرا ال اصة ااملوضون

ه ألاعيان في دعم ا ت دام ملل هذاب(   ألاعمال الفنية أث أماين العلادة التي تهكل اليماث اللثافي أث الرثحي للهعوبع

 لهجماا الردناج (  عاملجهود الحربم
ً
ا."ات ام ملل هذه ألاعيان مح 

ةن الهجماا على آلا ار اا الرمثتوملول ذمن قليل ار ماملاا الجسيمة لهج من رفس الرمثتوملول -20/2ثتعترم املادة 

ثالتي تملل اليماث اللثافي أث الرثحي  التاري ية ثأماين العلادة ثألاعمال الفنية التي يمكن التعرا عليما اوضو ع

للهعوبع ثتو را لها حماية خاصة امثتضفى ترتيلاا معينةع ثعلى  ليل امللال في إطار منظمة دثلية م تصةع مما 

 سفر عنه تدميم االغ لهذه ألاعيانع ثملك في الوقص الذي ة يتو ر  يه أي دليل على م الفة ال صم للفثرة "ب" من 

الوقص الذي ة تكون  يه هذه آلا ار التاري ية ثأماين العلادة ثألاعمال الفنية في موق  قريو اصورة  ع ثفي02املادة 

ا.."ملاةرة من أهداا عسكريةع

يحظر ارتكاب أية أعمال عدا ية موجهة ضد آلا ار على أره:  0822من الرمثتوملول إلاضافي اللانم لعام 01يما رصص  

ملجهود ثا ت دامها في دعم اعأث ألاعمال الفنية ثأماين العلادة التي تهكل اليماث اللثافي أث الرثحي للهعوب عالتاري ية

ماي  02 ثاملعثود ة فيثملك دثن إلاخ ل اىحكام اتفاقية ةهاي احماية ألاعيان اللثا ية في حالة الانان املس ح  عالحربم

ا."    0802

يحظران ارتكاب أي  0820امل حثان ااتفاقياا جنيف لعام  0822إلاضا يان لعام ثيتضح مما  لق أن الرمثتوملوةن 

 ( أثاألاعمال الفنيةع أماين العلادةع آلا ار التاري يةأعمال عدا ية أث هجماا ضد اليماث اللثافي اجمي  عناصره )

ا.دعم املجهود الحربما ت دامها في 

 1533قية الهاي لعام امللحق باتفا 1555ثالثا: البروتوكول الثاني لعام

رغم الو ا ق ثالصكو  الدثلية لحماية املمتلكاا اللثا ية إة أدما مازالص تتعرض لتدميم ثا   ثخسا ر  ادحة خ ل 

في معالجة مسىلة حماية املمتلكاا اللثا ية أ ناء  0802الاناعاا املس حة مما يهف عن قصور اتفاقية ةهاي لعام 

خ ل الت ليق العملي ل تفاقية يليم من اللغراا ثا تثار اتفاقية إلى آلياا ثاضحة الاناعاا املس حةع ثظهر من 

ع 0820)إ ماعيل  .ع  .0888للمس ثلية عن ار ما  أحكامهاع ألامر الذي أدا إلى تلني الرمثتوملول إلاضافي اللانم لعام 

 (12-11الصفحاا 

مادةع ثهو رقم أعلى من اتفاقية ع مما يجعل من املمكن االفعل ت مين  22وملول اللانم من ما مجموعه يتىلف الرمثتثا

الرمثتوملول اللانم يكمل اتفاقية ةهاي لعام  من هذا الصك  يما يتعلق االنظام الثارونم الثا م. ثلكن إما ملان الدقة
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ليس ارثتوملوة للتعديل أث  لنظر الر مية اللحتةع  إرهع ثة يمكن اىي حال من ألاحوال ا كلداله. من ثجهة ا0802

ع 0802اختياري ثإضافي ةتفاقية ةهاي لعام  الرمثتوملول اللانم صكن ثإرما التنثي ع يما أره ليس ارثتوملوة جديدا

 ,Mainetti) أن تصدق عليما أثة ى الرمثتوملولاالن  ألا اتفي ثيجو على الدثل الراغلة في ارامام إلتعترم التي ة تزال 

2004, p. 345). 

مار   31ي ُحرر ا هاي في ذثال 0802امل حق ااتفاقية ةهاي لعام  0888الرمثتوملول اللانم لعامديباجة ثقد رصص 

متلكاا اللثا ية في حالة رزان مس حع إم تدر  الحاجة إلى تحسين حماية املل ن ألاطراا في هذا الرمثتوملواعلى أ0888

 .ثإلى إقامة رظام معزز لحماية ممتلكاا  ثا ية معينة على ثجه التحديد

ثت يد من جديد على أهمية ألاحكام املنصوص عليما في اتفاقية حماية املمتلكاا اللثا ية في حالة رزان مس حع الصادرة  

ثترغو  . ع ثتهدد على ضرثرة ا تكمال تلك ألاحكام اتداايم تس مدا تعزيز تنفيذها0802 ماي 02في مدينة ةهاي يوم 

في تزثيد ألاطراا السامية املتعاقدة في إطار هذه اتفاقية او يلة تمكبما من املهارية اصورة أث ق في حماية املمتلكاا 

ا.غايةاللثا ية في حالة رزان مس ح عن طريق إنهاء إجراءاا م  مة لهذه ال

ضمن رصوصه ألاحكام املتعلثة االحماية املعززة للممتلكاا اللثا ية  واء  0888يما تناثل الرمثتوملول اللانم لعام

ا النون من الحمايةع أث إلاجراءاا الواجو إتلاعها ل حصول عليماع ااإلضا ة  إلى أ لاب ذتعلق ألامر بهرث  من  ه

لجنا ية الفردية هن الجرا م التي ترتكو  اد املمتلكاا اللثا ية املهمولة  ثدان الحماية املعززة ثترتيو املس ثلية ا

ااحماية معززة

 .1592رابعا: اتفاقية حماية التراث العاملي لسنة

رو مرم  30أيتوبر إلى  02امل تمر العام ملنظمة ألامم املتحدة لليماية ث العلم ث اللثا ةع املنعثد في ااريس من  اعتمد

اليماث ع ثقد رصص ديلاجة اتفاقية على أن 0823اتفاقية حماية اليماث العال ي لسنة السابعة عهرةع في دثرته 0823

ر على املجتم  الدثليع أمام اتسان ث اةتداد ألاخ اع ألامر الدي  ستدعي اللثافي ث اليماث ال لي ي مهددان اتدميم مينايد

الثيمة العاملية ا تثنا يةع عن طريق اذل العون الجماعي  ل لي ي مياالجديدةع إلا هام في حماية اليماث اللثافي ثا

ا.الذي يتمم بهكل مجد عمل الدثلة املعنية دث أن يحل محله

ية لتنهى لدا منظمة ألامم املتحدة لليماية ثالعلم ثاللثا ة لجنة دثايما رصص املادة اللامنة من اتفاقية على أره 

ثبينص  ع”لجنة اليماث العال ي“مي الثيمة العاملية ا تثنا يةع تعرا اا م حكومية لحماية اليماث اللثافي ثال لي ي 

اييم التي تحدد ال جنة املعمبما ألاخ ار الجسينة التي  مدد اليماق العال ي ملالكوارث ال ليعية ثالانان املس حع ثا 00املادة 

 .من هذه املادة 2ث 3ن املهار إليمما في الفثرتين سكند عليماع إلدراج ملك من اليماث اللثافي ثال لي ي في إحدا الثا متي ُا

ة اليماث قا م“ع ثتنهر تحص عنوان هاحيثتنث هاميكنظاال جنة   تثومااةعتماد على الجرثد التي تثدمها الدثل ثدلك 

يمة عاملية ققا مة اممتلكاا اليماث اللثافي ثال لي ي ثالتي ترا بعد ت ليق املعاييم التي تت ذهاع أن لها ع ثهي ”العال ي

ااملمتلكاا املدرجة في قا مة اليماث العال يع التي يحتاج إرثامها ”اقا مة اليماث العال ي املعرض ل   رع أث "ا تثنا ية

لو عون ث ثا لهذه اتفاقية
ُ
ا.إلى أعمال يرما ثالتي من أجل تنفيذها ط
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ي اللثافي ثال لي ي مي الثيمة العاملية صندثق لحماية اليماث العال من اتفاقية تم إنهاء  00ثبموجو املادة 

لكل دثلة طرا في هذه اتفاقية أن ثإعتمادا على هدا الصندثق  .”صندثق اليماث العال ي“ا تثنا يةع  عرا اا م 

 في صالح ممتلكاا اليماث اللثافي أث ال لي ي مي الثيمة العاملية ا تثنا ية الواقعة في إقليمها
ً
 دثليا

ً
ا  ثثا ت لو عورا

امن اتفاقية. 08للمادة 

 2001خامسا:إعالن اليونسكو  بشأن التدمير املتعمد للتراث الثقافي لعام 

الاريس قرارا يدعو  يه املدير العام  3000اعتمد امل تمر العام ملنظمة اليونسكو في دثرته الحادية ثالل  ين في رو مرم 

املهرثن  3003د لليماث اللثافيع حي  اعتمد ال رماء في د سمرم للمنظمة إلى صياغة مهرثن إع ن بهىن التدميم املتعم

ا إلاع ن دما ياع ثقد ر  الجزء ذتم اعتماد ه 3002املذملور ع ثفي الدثرة اللارية ثالل  ين للم تمر العام في أيتوبر 

 ات ام تداايم لحظر أث ثقفالساد  من إلاع ن على املس ثلية الدثلية عن تدميم اليماث اللثافي عمدا أث امتناعها عن 

أي تدميم عمدي لليماث اللثافيع يما ي يد الجزء الساب   منه على املس ثلية الجنا ية ل  راد الذين يرتكلون أث يىمرثن 

ا(20-18ع الصفحاا 0820)إ ماعيل  .ع  اارتكاب تدميم عمدي لليماث اللثافي.

 الحماية املعززة للتراث الثقافي املادي أثناء النزاعات املسلحة الدولية الثاني:املبحث 

تامن قارون ةهاي بعو ألاحكام ال اصة احماية اليماث اللثافي أ ناء الاناعاا املس حةع حي  ت رق لل ث أرظمة 

الحماية ألاخيمة محل الدرا ة في  ل حماية مبما الحماية العامةع الحماية ال اصة ثالحماية املعززةع ثيىتم ايان هده

اامل الو املوالية.

 املطلب ألاول: مفهوم الحماية املعززة للتراث الثقافي املادي

الحماية الكا ية االنسلة للمواق  ثاملمتلكاا  0802أقرته اتفاقية ةهاي لعام  الذية ملم يو ر رظام الحماية العا

 من الدثل ركيجة لإلجراءاا املعثدة التي يجو إتلاعها عند ما أن رظام الحماية ال اصة لم يكياللثا يةع 
ً
ن مثلوة

قيد املمتلك اللثافيع ثركيجة لذلك أحجمص الدثل عن قيد ممتلكا ما في السجل ال اص احماية املمتلكاا اللثا يةع 

 اا اللثا ية ثخصألامر الذي لم يحثق معه رظام الحماية ال اصة أية رتا جع مما د   ااملعنيين في حماية املمتلك
ً
وصا

للعمل على إيجاد رظام حماية جديد ث اعل للممتلكاا اللثا ية في  رامنظمة اليونسكو ثال جنة الدثلية للصليو ألاحم

اقية ةهاي ول اللانم ةتفملالدالوماتفي إلارام الرمتوا مل تمرافي ا يةثتم اص جهود الدثل املهيما  يماا الانان املس ح. 

د ص رظام حماية جديد  عرا ب "الحماية املعززةع ثالذي خص  له الفصل اللال  من ثالتي ا تح ع0888لعام 

ثهو يمدا إلى تعزيز الحماية من خ ل إلاحجام عن ا  مداا املمتلكاا اللثا ية أ ناء  ع0888ول اللانم لعام ملالرمثتوا

انسانمع ) .ةرة في دعم العمل العسكرياالانان املس ح. ثحظر ا ت دام املمتلكاا اللثا ية أث املناطق املجاثرة لها ملا

ا(00صفحة 

امل حق ااتفاقية حماية املمتلكاا اللثا ية في حالة الانان املس ح لعام  0888أدخل الرمثتوملول إلاضافي اللانم لعام ثقد 

اموجو الفصل اللال  منهع ار  قا من أن النظام إلى املنظومة الحما ية مفهوم املمتلكاا اللثا ية املعززة ع 0802

ثتتعلق الحماية املعززة أ ا ا ااملمتلكاا اللثا ية املدرجة في  .السااق قد مضفى عهده روعا ماع ثأره غيم دقيق ااملرة

متلكاا ملقا مة املمتلكاا اللثا ية املهمولة االحماية املعززةع ثالتي يتولى إدار ما ييان حكومم  س ى "لجنة حماية ا
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ع صفحة 3008)يريمةع  من الرمثتوملول املذملورا 32اللثا ية في حالة رزان مس ح" التي يتم تى يسها اموجو ام دة

ا(0012

الحماية اا )الحماية املعززة( رظام على أره يثصد  0888حي  رصص املادة ألاثلى من الرمثتوملول إلاضافي اللانم لعام 

الرمثتوملول إلاضافي  من 00ث 00 للمادتينرجون لثبا .من هذا الرمثتوملولا 00ث 00املعززة املنصوص عليما في املادتين 

ا.00الحماية في املادة  هذهثإجراءاا من   00اللانم رجدها رصص على ةرث  من  الحماية املعززة في املادة 

ثرة ات ام تداايم لحماية املمتلكاا اللثا ية اما تن وي عليه من حماية املمتلكاا اللثا ية بهكل معزز تعني ضرا 

ماامين تتعلق احالة الاناعاا املس حةع ة يما في ألاثضان التي تكون  يما هذه املمتلكاا مهددة اىن تند ر أث معرضة 

و ذي أيده إع ن اليونسك عني اعتماد ملل هذه التداايم. ثهو ماا ألامر ال”ايح ي“ألن ت حق وما أضرار جسيمةع ثالفعل 

 02بهىن التدميم املتعمد لليماث اللثافيع الذي تم اعتماده من طرا امل تمر العام في جلسته الحادية ثالعهرين اتاريخ: 

 إن رظام الحماية املعززة يثصد اه تمت  املمتلكاا اللثا ية املحددة امعر ة الدثلع احصارة ع ثعليه  3002أيتوبر 

ع 3030)مستاثيع  .الهجماا العسكرية خ ل الاناعاا املس حةع حتى ثلو ةكلص هد ا عسكرياملاملة ثةاملة ضد 

 . (10صفحة 

ع املعززة االحماية املهمولة الثا مة على املدرج العال ي اليماث  ستفيد مبما املعززة الحمايةاناء على ما لق يتضح أن 

ايىتم ايادما في العناصر املوالية. الثا مة على لإلدراج موضوعة معاييم ث ق

 املطلب الثاني شروط منح الحماية املعززة للتراث الثقافي املادي

 ثهذا. للثا يةا امل حق ااملمتلكاا الاررا تثليل أث لديما لتجنو املمكنة احتياطاا تتعهد الدثل ألاطراا اات ام جمي 

 (Khalaf, 2014, p. 33) الو ا ل من متنوعة وعةمجم اين من اختيار  عني

 الواردة الل ث الهرث  توا ر يجوثملن  حماية معززة لليماث اللثافي عموما ثاملمتلكاا اللثا ية على ثجه ال صوص 

 :ثهي 1999 اللانم الرمثتوملولا من 10 املادة في

 .اللهرية إلى االنسلة ألاهمية من جارو أيرم على  ثا يا ترا ا يكونا أن .0

 ثالتاري ية اللثا ية اثيم ما لها تعيما الوطني الصعيد على منا لة إداريةث ا قارورية اتداايم محمية تكونا أن .3

 .الحماية من مستواا أعلى لها ثتكفل

 إع را قل ماارام أمر يتولى الذي ال را يصدر ثأن عسكريةع مواق  لوقاية يدرن أث عسكرية ألغراض تست دم أة .2

 .النحو هذا ىعل تست دم لن أدما على ي يد

 ل حماية ال اض  العال ياليماث  قا مة على العال ي اليماث حماية لجنة طرا من من  الذي العال ي اليماث يدرج أن ثيجو

اة.املعززا

 اللثا ية املمتلكاا حماية لجنة اوا  ة الثا مة على صدثر قرار اإدراجها  ورا املعززة االحماية اللثا ية املمتلكاا ثتتمت 

 ا  مداا املمتلكاا عن ااةمتنان ما مس ح رزان في دخولها حال الدثل ألاطراا تلينم ثعليه املس حع في  يماا الانان

ا لها مجاثرة امناطق ا تعارة أث ا ت دامها أث عليما االهجوم  واء معززة احماية املهمولة اللثا ية
ً
 دعم في. ملاةرة
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 اللعو اعترمه الذي ألامر الفرديةع الجنا ية املس ثلية أحكام مرة ألثلا اللانم مثررا الرمثتوملولا جاء العسكريع ثقد العمل

ثثاحدا  املس حع في  يماا الانان اللثا ية للممتلكاا املثررة الحماية أحكام ار ماملاا عن املس ثلية ت ورا يليما لثواعد

ا.(20ع صفحة 3030)يريزع  .إلانسانم الدثلي الثارونا مجال في الرمثتوملولا هذا حثثها من ارجازاا التي

علارة الارثرة العسكرية ت تفم  يما يتعلق ااملمتلكاا اللثا ية املتمتعة احماية معززةع لكبما  أنثتجدر إلاةارة إلى 

قا مة  يما يتعلق ااملمتلكاا املتمتعة احماية عامة.  و ثا للرمثتوملول اللانم "ة يجوز التذرن االارثراا العسكرية 

تلكاا  ثا ية إة إما ملارصع ثما دامصع تلك املمتلكاا جل توجيه عمل عدالم ضد ممأالثهرية للت لي عن اليناماا من 

جوز ره ة يأقد أثضح الرمثتوملول اللانم ةتفاقية ةهاي ثاهدا عسكريع  إلىاللثا ية قد حولص من حي  ثظيف ما 

جل ا ت دام املمتلكاا اللثا ية ألغراض يرجح أن أالتذرن االارثرة العسكرية الثهرية للت لي عن اليناماا من 

ا
ُ
ه آخر يمكن إتلاع أ لوبعرضها لتدميم أث ضرر إة إما لم يوجد خيار ممكن اين ا ت دام املمتلكاا اللثا ية ثأي ت

ا.(30ع صفحة 3002)الهع نع  .لتحثيق مينة عسكرية مما له

 ثملك ثال اصة العامة الحماية ةرث  من ثأقواا أ ال املعززة االحماية املهمولا اللثافي املمتلك قيد ةرث ثعليه  إن 

 أقواا تصل  الحماية ةرث  نأثا ع املستثلل صعيد على تست دم لن املمتلكاا هذه نىا ل حماية أيثم ضمارا تع م ألدما

ا.(33ع صفحة 3002)غرملانع  .ا ت دامها ثأ اليو ثث ا ل ألا  حة في الت ورا ملوايلة ثملك السنين تثدمص مللما

 الصعيد على املنا لة  ثإلادارية الثارورية التداايم يت ذ لم الثيد طالو أن من الرغم على املعززة الحماية من  يجوزا ث

ةر   على موقوا ملله ملك نىا علما الحمايةع من مستواا أعلى لها ثيكفل ثالتاري ية اللثا ية الثيمة إل لا  الوطني

 أ ناء املمتلكاا حماية بهىن اللثا ية املمتلكاا لحماية الدثلية ال جنة من املساعدة طلو الثيد طالو ال را تثديم

ا.(20ع صفحة 3002)الفواعيمع  .إليما املهار ثالتداايم حكامثألاا الثوارين اإعداد يتعلق  يما املس حةالاناعاا 

في حالة ال وارئ يمكن ألحد ألاطراا أن ي لو إدراج ممتلكاا من الرمثتوملول اللانم على أره  00ث أيدا املادة          

ل جنة أن تت ذ قرارها امن  هذه الحماية على ثجه السرعة ثبصفة ه الحالة ذفي هثيجوز   عتحص رظام الحماية املعززة

ال جنة الحاضرين ثاملصوتين بهر  التثيد اىحكام  أعااء 2/0مستعجلة ثم قتةع اناء على تصويص أغللية 

ا.00ج ( من املادة /الفثرتين)أ

 اللثا ية املمتلكاا ضد العدا ية ألاعمال توجيه عند الهجومية الثواا عاتق على امللثاة اليناماا تهااه من الرغم ثعلى

 اللثا ية املمتلكاا تث  التي للثواا االنسلة ي تلف الوض  أن إة املعززةع الحماية أث العامة الحماية  ثدادما حالة في

 الحاجة دعص ما إما الثواا لهذه يجوزا العامةع االحماية اللثافي املمتلك ةمولا حالة  فم اختصاصهاع أث مراقل ما تحص

 ملان ما إما ملك لها  يجوزا ة اينما عسكريةع ألغراض ا ت دمص ما إما عسكريا هدا إلى اللثافي املمتلك تحويل ملك إلى

ا.(20ع صفحة 3030)يريزع  .املعززة االحماية مهموة املمتلك

 لجنة اوا  ة الثا مة على إدراجها قرار صدثرا بعد املعززة االحماية تتمت  اللثا ية املمتلكاا أنمما  لق  نستنتجثا

 املمتلكاا حصارة اكفالة ألاطراا املتنازعة الدثلا تلينم ثبناء عليه عةاملس ح ااالاناع أ ناء اللثا ية املمتلكاا حماية

ا. العسكريا العمل دعم في املمتلكاا تلك ا ت دامأث  االهجوم ا  مدا ها عن  تمتن  الثا مةع تلك في الواردة اللثا ية
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 ثالثا: فقدان الحماية املعززة

ة تفثد اململكاا املوضوعة تحص رظام الحماية املعززة هده الحماية إة إدا ألغيص أث علثص تلك الحماية بسلو ت لف 

أث في حالة ار ما  ال  يم ل لينام ااةمتنان عن ا ت دام املمتلكاا املعنية في دعم  00أي من املعاييم الواردة في املادة 

نلكمع )الع املمتلكاا ركيجة ا ت دامها في دعم ألاعمال العسكرية هد ا عسكريا.إدا أصلحص تلك العمل العسكريعأ ثا

ا.(202ع صفحة 3000

على أ لاب  –تحص عنوان  ثدان الحماية املعززة – 1555من البروتوكول إلاضافي الثاني لعام  13املادة ثقد رصص 

أث ألغيص  إما علثصا(اأ:  تفثد املمتلكاا اللثا ية املهمولة االحماية املعززة تلك الحماية إةة  ثدان الحماية يما يلي:" 

 للمادة 
ً
ا 02تلك الحماية ث ثا

ع ثمادامص على تلك الحالا(ب
ً
 عسكريا

ً
 .إما أصلحص تلك املمتلكااع احكم ا ت دامهاع هد ا

 لهجوم إةفي الظرثا الواردة االفثرة الفرعية )ب( ة يجوز أن تت ذ  -0
ً
 : تلك املمتلكاا هد ا

إما ملان الهجوم هو الو يلة املست اعة الوحيدة إلدماء ا ت دام املمتلكاا على النحو املهار إليه في الفثرة ا(اأ

ا(.)ب 0الفرعية 

إما ات ذا جمي  احتياطاا املست اعة في اختيار ث ا ل الهجوم ثأ اليله ومدا إدماء ملك ا ت دام ا(ب

ا.إلاضرار ااملمتلكاا اللثا ية أثع على أي ألاحوالع حصره في أضيق ر اق ممكنثتجنو 

ا:ما لم تحل الظرثا دثن ملك بسلو مثتاياا الد ان الفوري على النفساج (

ا.يصدر ألامر االهجوم على أعلى املستوياا التنفيذية للثيادة -0

 )ب(ع  0ام املهار إليه في الفثرة الفرعية يصدر إرذار مسلق  علي إلى الثواا املجاومة ا لو إدماء ا ت د  -3

 .تتا  لثوة املجاومة  يمة معثولة من الوقص تمكبما من تصحي  الوض   -2

 من حال - اىي اختصاصها تحص أث ملراقل ما املعززة االحماية املهمولا اللثافي املمتلك ي ا  التي للثواا يحق    ثعليه

 على ما  ثافي- ممتلك  كسجيل ةععسكري ألغراض ا ت دامه خ ل من عسكريا هدا إلى اللثافي املمتلك تحويل ألاحوال

ا تدر  أن الكسجيل ا لو تتثدم التي الدثلة من يت لو الثا مة
ً
 ة ت دام في املستثلل تحتاج  وا ملارص إما ما مثدما

 مستثللية إمكاريةهنا   أن إلى الدثلة ار مص  إما ع ة أم الظرثا من ظرا أي تحص عسكرية ألغراض املمتلك هذا

 .الثا مة تسجيله على ا لو التثدم عدم عليما يجو هنا عسكريع يهدا املستثلل في اللثافي املمتلك ة ت دام

ا  عد عسكرية يىهداا املعززة االحماية املهمولة اللثا ية املمتلكاا  ا ت دام
ً
 اللانم ألحكام الرمثتوملولا ماجسي ار ماملا

ا.(20ع صفحة 3030)يريزع  .الفردية الجنا ية املس ثلية ثيرتو حرب جريمة ثيعد

حاةا تعليق الحماية املعززة ثإلغاؤها  1555من البروتوكول إلاضافي الثاني لعام  13املادة  ا السياق حدداذفي ه

ايما يلي: 

من هذا الرمثتوملولع ل جنة أن  00الواردة في املادة  عندما تكف املمتلكاا اللثا ية عن الو اء اىي من املعاييما .0

ا.تعلق ةمولها االحماية املعززة أث تلغيه احذا تلك املمتلكاا اللثا ية من الثا مة
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اممتلكاا  ثا ية مهمولة احماية معززة ركيجة ة ت دامها في ا يما يتعلق 03في حالة ار ما  خ يم للمادة  .3

تعلق ةمولها االحماية املعززةع ثفي حالة ا تمرار تلك ار ماملااع ل جنة أن دعم العمل العسكريع ل جنة أن 

 .تعمد اصفة ا تثنا ية إلى إلغاء ةمول تلك املمتلكاا اللثا ية االحماية املعززة احذ ها من الثا مة

 وملولع إةعير ل املدير العام دثن إا اء إلى ألامين العام ل مم املتحدة ثإلى جمي  ألاطراا في هذا الرمثت .2
ً
ارا

 .اىي قرار تت ذه ال جنة اتعليق الحماية املعززة أث اإلغائما

 يهذاع ل طراا  رصة إلاداء ثجهاا  .2
ً
 .رظرهمتكي  ال جنةع قلل أن تت ذ قرارا

 إلى االنسلة ألاهمية من جارو أيرم على اناء على ما  لق  إن اليماث اللثافي يفثد الحماية املعززة إدا لم يكن

ا.اللثا ية اثيم ما لها تعيما الوطني الصعيد على منا لة إداريةث ا قارورية اتداايم أث أن الدثل لم تت ذ.اللهرية

 املطلب الثالث: دور املنظمات الدولية في تعزيز الحماية الدولية للتراث الثقافي املادي

رظرا ة تمرار ار ماملاا ثامل اطر التي يتعرض لها اليماث اللثافي ثجسام ماع  إن املنظماا الدثلية التي تس ى إلى حماية 

ي أ ناء في تعزيز حماية اليماث اللثافمنظمة اليونسكو اليماث اللثافي متعددةع  لدلك  نثتصر في هده الدرا ة على دثر 

ا.العالم في اليماث اللثافي احماية املعنية الدثلية الهيةاا أهم من الانان املس ح ااعتلارها

نهئص
ُ
 ث عص الهاد ةع ثالرمامج ثالسيا ااع ا يماتيجيااع اوض  قامص قدع ثاااريس ثمثرها مع 1945 عام اليونسكو أ

ا.(83ع صفحة 3001)الهياجيع  .ثال لي ي اليماث اللثافي ثحماية اصونا املتعلثة ثاملعاهداا املوا يقع ثبلورة إيجاد إلى

  اليونسكو ملل نهاطها من أجل حماية ألاعيان اللثا يةع ثت وير ثتعمايم هاذه الحمايةع ثهذا عن طريق الثراراا راتكثا

يمة في لها قيمة يالا تكلنى مهاري  اتفاقياا دثلية دمثالتوصياا الاتي يصادرها م تمرهاا العاام للادثل ألاعاااءع يما أ

معالجاة هاذه املساىلةع ثقاد ياان ملنظمة اليونسكو ادعم من حكومة هولندا امللاادرة لوضا  مهارثن معاهادة لحماياة 

م في مهارثن املعاهادةع 0802ثقد رظر امل تمر الدثلي املنعثد في ةهااي عاام  ع اعاا املس حةاناألاعياان اللثا ية زمن ال

م ا ات اعص يال مان منظمة اليونسكو ثحكومة هولندا 0882أيتاوبر  دماية مع ث في0802ماي  02ليما في ثتم التوقيا  ع

مع ثةكلص هذه املسودة أ ا  امل تمر الدالوماتفي 1954تثديم املسودة ألاثلى للرمثتوملول اللانم ةتفاقية ةهاي لعاام 

م تاالنى املاا تمر الدالوما اام ااادثن تصااويص 0888ماار   31 ث في 1 .م0888مار   31إلى  00الذي انعثاد في ةهااي مان 

ا.(223ع صفحة 3001) يصلع  .م لحماية املمتلكاا اللثا ية0802الرمثتويااول اللااانم ةتفاقية ةهاي لعام 

 إارامها خ ل من املس حة الاناعاا أ ناء خاصة اللثا ية املمتلكاا حماية في اليونسكو ملنظمةثيظهر الدثر الفعال 

 عإع ن3000 لعام ااملياه املغمورا اللثافي اليماث حماية بهىن تفاقيةلك امثملال ثالتوصياا  اتفاقياا من ملجموعة

 ع 2003 لعام اللثافي لليماث املتعمد التدميم بهىن اليونسكو إع ن ع 2001 لعام اللثافي التنون بهىن العال ي اليونسكو

 يما اختصاصا ما أهم من إلانسانم اليماث ثحماية اللثافي التعاثنا ثأن خاصة ألامر ومذا معنية اليونسكو أصلحص ثبذلك

ع 3030)عليع  .العال ي اليماث على املحا ظة أهمية إلى ثالحكوماا العال ي العامالرأي  تنمية في اليونسكو أعمال  اهمص

ا.(00صفحة 
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ثايتفائما ااإلداراا  احت ل أ ناء اللثافي اليماث حماية عن الحاةا من يليمٍا في اليونسكو منظمة عجز من الرغم علىثا

 ة الحصر امللال  ليل  على عالحربم احت ل  يماا في اللثا ية املمتلكاا حماية في  مهمة أدثار لها أن إة ثاملناةداا

ا للمنظمة العام امل تمرى تلن
ً
 بعد الثد املحتلة امدينة حفا ر من إلا را يلية احت ل قواا اه قامص ما أعثاب في قرارا

 ملدينة ثالتاريخي الثارونم االوض  ثعلثما اللثا يةع املمتلكاا على ةعتدائما إ را يل اإدارة يثضفي مع 1967 جوان حرب

يثضفي اإدارة إ را يل ثطللص مبما امتنان عن تغييم  30/201رقم   الثرارا اليونسكو منظمة ثأصدراع املحتلة الثد 

ا.(002ع صفحة 3001)الهياجيع  معالم الثد  التاري ية ثاللثا ية.

احي   لثديماة ثأ وارهاعثألجل اح  ألاثضان ثتثصفي الحثا ق أ ادا اليونسكو بعلة للرصد التفاعلي ملديناة الثد  ا

تثوم هذه اللعلة اإعداد التثارير ثالتوصياا ومذا الهىنع يما تعمل لجنة اليماث العال ي التابعة لليونسكو على إعداد 

ا.(3012صفحة  ع3033)اوملورثع  .تثارير الرصد املعزز اصفة متواصلة عن حالة صون اليماث في مدينة الثد  الثديمة

 ارقيتين  ىر ل م 1969 عام ثالسلفادثرا هندثرا  اين الانان نهوب عند االتدخليما قام املدير العام لليونسكو 

 الانان نهوب عند مما ل ادثرا املنظمة ثقامص أراضيمماع على الواقعة اللثا ية املمتلكاا حماية اارثرة الدثلتين لحكومة

 إلا را يلي ثالغزثا مع 1980 عام ثإيران العراق ثبين مع 1974 عام ثقرمص ترييا ثبين مع 1971 عام ثبايستان الهند اين

ع 3001)الهياجيع  .م 1992 عام ثأمربيجان أرمينيا اين ثالانان مع 1990 عام للكويص العراقي ثالغزثا مع 1982 عام لللنان

ا.(002صفحة 

 خاتمة: 

 عترم اليماث اللثافي مايرة الهعوب ثتاري ها اللثافي الذي يثوم على أ ا ه حاضرها ثمستثللهاع إة أن هذا اليماث 

يتعرض اا تمرار للتدميم ثالبمو أ ناء الاناعاا املس حة خاصة منه الهق املاديع ألامر الذي  ستدعي تعزيز حمايتهع  

ا: لنتا ج ثاقيماحاا يما يليثقد خلصنا من خ ل هذه الدرا ة إلى جملةع ا

 أوال: النتائج

  عترم اليماث اللثافي ثخاصة املادي منه من العناصر الجوهرية لللثا ة الوطنية للدثل ن ثبالتالي  إن 

 تعرضه للتدميم ثالت ريو يمس االحاارة إلانسارية يكل.

 ررة االيماث اللثافي ال مادياليماث اللثافي املادي أيثم عرضة ل ر ما  أ ناء الاناعاا املس حة مثا. 

  اليماث اللثافي املادي الذي تم ار مايه أ ناء الاناعاا املس حة في اثان م تلفة من العالم ة يمكن تعوياه

 رغم ثجود اتفاقياا لحماية هذا اليماث من الت ريو.

  فثد هذ عليسص حماية ُم لثة اليماث اللثافيتمت  وما يالتي املعززة الحماية
ُ
 دم إدا ما ا ته الحماية حي  ت

 .عسكريةألغراض 

  رغم الجهود امللذثلة من طرا املجتم  الدثلي في ثض  اتفاقياا الدثلية التي تعنى احماية اليماث

اللثافي بغو النظر عن طليعة هذه الحمايةع عامةع خاصة أث معززة إة أن اليماث اللثافي ةزال يتعرض 
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ملتحاربة إلى يومنا هذاع ثهذا  عود إلى ثجود اللغراا ثالنثا   في للتدميم ثالت ريو من طرا الدثل ا

 هذه اتفاقياا. 

  عترم  مان خا ل الكهریعاا الوطنیة الحمایة ال زمة لليماث اللثافي عدم ات ام الدثل للتداايم الا زماة لتو يم إن

 من أهم العراقيل التي تواجه الحماية.

  لسل اا ملا ية يجعلها غيم قادرة على حماية اليماث اللثافي املادي من التدميم عدم امت   املنظماا الدثلية

 ثغيم قادرة على ا يمجان املمتلكاا املسرثقة.

 ثانيا: التوصيات

  لتوضيح بعض لمفاهيم بدقة  9111ضرورة استحداث ملحق تفسيري للبروتوكول اإلضافي الثاني لعام
 لعسكرية.كمفهوم التراث الثقافي ومفهوم الضرورة ا

  ضرثرة التنسيق اين املنظماا الدثلية ثالدثل ومدا تكليف الجهود امللذثلة لحماية اليماث اللثافي اما يتوا ق

 م  اتفاقياا الدثلية ماا الصلة احماية اليماث اللثافي.

 .العمل على تسهيل إجراء طلو الحماية املعززة لليماث اللثافي يكل أ ناء الاناعاا املس حة 

  ا تحداث ع مة أث ةارة ممينة للممتلكاا اللثا ية التي تستفيد من حماية معززة أ ناء الاناعاا يجو

 املس حة.

 ألن تدميم هذا ألاخيم ة يمكن تعوياه  حفاظ على اليماث اللثافي العال يلاامللدأ الوقالم الدثل لينام ا. 

 قواعد الثارون الدثلي إلانساااانم لتفادي الوصاااول إلى الانان املسااا ح ثبالتالي ق   ألا ااالاب التي ت دي إلى  مإرفا

 تدميم ثت ريو اليماث اللثافي.

  تهاااديد الجزاءاا امليمتلة على توقي  املسااا ثلية الجنا ية الدثلية  اااواء االنسااالة للدثل أث ألا راد عن الجرا م

افي خاصة املادي منه.املرتكلة في حق اليماث اللثا

 املراجـــع:    قائمة 

   املراجع باللغة العربية:

اتفاقية ال اصة احماية اليماث اللثافي العال ي ثال لي ي تم إارامها اموجو امل تمر العام ملنظمة ألامم  (0

  .هرةفي دثرته السابعة ع0823رو ميم 30أيتوبر إلى  02املتحدة لليماية العلم ثاللثا ة في ااريس من 

ا.0823اتفاقية حماية اليماث العال ي  (3

 .0802اتفاقية ةهاي لحماية امللكية اللثا ية في حالة الانان املس ح لعام  (2

مجلة حثول معر ية للعلوم )اليماث اللثافي ثدثره في بع  السياحة االجزا رع (.3003. )إ ماعيل ان ملوية (2

ا.303ع (0)3ع (اجتماعية ثإلانسارية

 .3000اليونسكو  بهىن التدميم املتعمد لليماث اللثافي لعام إع ن  (0

 .0888الرمثتوملول إلاضافي اللانم لعام  (1
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 .0822الرمثتوملوةن إلاضا يان لعام   (2

مجلة ألا تام )الحماية الدثلية للممتلكاا اللثا ية في الثارون الدثلي إلانسانمع  (.3008. )خنوتفي يريمة (2

ا.0012ع (23سيا يةع )ثالاللاح  للدار اا الثارورية 

دثر منظمة اليونسكو في حماية اليماث اللثافي املادي في زمن الاناعاا  (.3033. )راثية اوألاروارع منال اوملورث (8

ا.3012 (ع0)00ع امجلة الحثوق ثالحريا. -املسجد ألاقصفى رمومجا –املس حة 

جلة م.الحماية املعززة للممتلكاا اللثا ية في حاةا الانان املس حع  (.3030) . امية ا جراا ثحفيظة مستاثيا (00

 .10ع 22جيل حثوق إلانسانع 

: حماية املمتلكاا اللثا ية أ ناء الاناعاا املس حة متا  على املوق : 00 لسة الثارون الدثلي انسانم رقم (00

https://mezan.org/uploads/files/8799.pdfا

دار ايمثا:  .حماية املمتلكاا اللثا ية أ ناء الاناعاا املس حة (.0820.) ماعيل يد رماان علد اللاقي إ (03

ا .الكتو العلمية

الحماية الدثلية لليماث اللثافي العال ي في ضوء  (.3002.)ص   علد الرحمن الحديثيع    ة طارق الهع ن (02

ا.3العراقع ع جامعة البمرينع (مجلة الثارونا)حالة العراقع 

دثر منظمة اليونسكو في  حماية املمتلكاا اللثا ية زمن الاناعاا املس حةع مجلة  (.301.)طحرثر  يصل (02

ا.223ع (3)2الحثوق ثالعلوم السيا ية عجامعة خنهلة ع

حماية املمتلكاا اللثا ية أ ناء الاناعاا املس حة في  ياق الحفاظ على ألامن ثالسلم  (.3033.)عالهة حمايدي (00

ع 3ع2جامعة ي ي  ار ع املديةع  (مجلة الدرا اا الثارورية)في التدخل اللثافيع الدثليين: رحو تكريس الحق 

ا.220

-32اتاريخ  إلاط ن م اليماث املادي ثاليماث املعنويع مجلة  كر اللثا يةع ت(. 3001. )علي عفيفم علي غازيا (01

اhttps://fikrmag.com/article_details.php?article_id=316ع متا  على املوق : 02-3033

ناء اامل تمر الدثلي حول:  عالحماية املعززة للممتلكاا اللثا ية أ ناء الانان املس ح   (.3002.)عمار مراد غرملان (02

يصع للدثلة امل  ساا على أ س قارورية أداة  اعلة في محاربة الفساد ثإلارهابع مللية الثارون ع جامعة أهل ا

ا.أ ريل 38يوم 

كية مجلة مللية الثارون الكوي)حماية املمتلكاا اللثا ية أ ناء الانان املس ح في  ورياع (. 3008. ) اطمة الظليميا (02

ا.10ع3008ع 30ع 0ع (العاملية

حماية املمتلكاا اللثا ية أ ناء الاناعاا املس حة )درا ة في ضوء  (.3008.) اطمة حسن أحمد الفواعيم (08

ا.20امعة الهرق ألاث طع ألاردنع جر الة ماجستيمع . الثارون الدثلي إلانسانم(

 من املَتعمد الَتدميم من اللثا ية العراقية املمتلكاا حماية في الدثلي الثارونا  هل (.3030. )قا د هادي ده  (30

ا.002 ع3ع جامعة بغدادعالعراقع(مجلة العلوم الثارورية)الدثليع  جديرة االحماية أثلوية :داع  تنظيم قلل
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 التاري ية للدرا اا الجزا رية املجلة)(. اليماث اللثافي ثت ور حمايته في الثارون الدثليع 3030محمد  ليمانم.) (30

ا.88ع (3)1ع املريز الجام ي تندثاع (ثالثارورية

الحماية الثارورية للمورثث اللثافي املادي ثأ رها في ترقية  (.3002. )ادةمحمد  ويلمع محمد  عد اوح (33

ا.323(ع 0)2مجلة اج ماد للدرا اا الثارورية ثاقتصاديةع . ا كلمار السياحي االجزا ر

 اقتصادية العلوم .تهرين جامعة مجلة)حماية املمتلكاا اللثا يةع  (.3030.)محمد مص فم يريز (32

ا.20 (ع20)22 (عثالثارورية

 موجهة مداخلة، اللثا ية املمتلكاا حماية في ثإلاقليمية الدثلية املنظماا دثرا (.3030. )رريمان ان علي (32

 محند أيلي املس حة جامعة أ ناء الاناعاا اللثا ية املمتلكاا احماية املو وم الوطني امللتثم في للمهارية

االسيا ية  ثالعلوم الحثوقا أثلحاج اللويرةع مللية

ادار ثا ل للنهر :عمان. الثارون الدثلي إلانسانم(. 3000. )رزار العنلكم (30

دثر املنظماا الدثلية ثإلاقليمية في حماية اليماث اللثافي ثإدارته ثتعزيزهع (. 3001. )يا ر هاةم عماد الهياجي (31

ااململكة العربية السعودية ع مريز علد الرحمن السديري اللثافيع(مجلة أدثماتو)

مدا  عالية قواعد التعاثن الدثلي في مجال حماية املمتلكاا (. 3008. )د املنعم علد الحميديا مين عل (32

ا.012-012ع  0مجلة العلوم الثارورية ثاقتصاديةع . اللثا ية اين النصوص ثالت ليق

 املراجع ألاجنبية:
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2) Vittorio Mainetti. (3002).De nouvelles perspectives pour la protection des biens culturels en cas de 

conflit armé: l’entrée en vigueur du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 

1954,RICR ,vol 86,n° 854, 345. 
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 حماية وتسيير املؤسسات املتحفية من خالل النصوص التشريعية الجزائرية

Protection and management of museum institutions through Algerian legislative texts 
 الجزائر /2معهد الاثار جامعة الجزائر /مليكة دحماني د.

Dr. Malika Dahmani/ Institute of Archeology, University of Algiers 2/ Algeria 

 الجزائر /2معهد الاثار جامعة الجزائر /لخضر سليم قبوب د.أ.

Pr.Lakhdar Salim Guebboub/ Institute of Archeology, University of Algiers 2/ Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

 مدا  هذه الدرا ة  إلى اللح  في النصوص الكهريعية املتعلثة ااملتاحف الجزا رية ع ثالجوارو التي عالج ما هذه الكهريعاا  

ع ثهو تاريخ م0820تنظيما تهريعيا إة  نة من خ ل مدا ا تجاا ما ملت للاا املتحف الجزا ري ث ت وراته ع خاصة  ث أدما لم تعرا  

جي للمتاحفع ثالذي على أ ا ه ادأ الكسييم إلاداري للمتاحف الجزا رية. ثقد حا ظ املهرن على رفس الن  تثريلا صدثر الثارون النموم

غا   في ملل إصدار على الجارو التثني في تسييم ثحفظ املجموعاا املتحفيةع ثبهكل عام لم تعكس هذه الكهريعاا  3000إلى  0820من 

االي صدثر املرا يم املتحفية إة أدما لحد اليوم ة توايو مت للاا املتحف املعاصر.حاجة  املتحف الجزا ريع حي  ثرغم توا

اتسييمع حفظع املجموعاا املتحفية. املرا يمعع الثارونا عالنصوص الكهريعيةع املتاحف الجزا رية الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This study aims to research the legislative texts related to Algerian museums, and the aspects addressed by these legislations 

through their response to the requirements of the Algerian Museum and its developments, especially since it did not know a 

legislative organization until 1985, which is the date of the issuance of the Model Law for Museums, on the basis of which 

the management began Administrative of the Algerian museums. The legislator kept almost the same text from 1985 to 2011, 

oblivious to every issue on the technical aspect of managing and preserving museum collections, and in general, this 

legislation did not reflect the need of the Algerian Museum, as despite the successive issuance of museum decrees, to date it  

does not keep pace with the requirements of the contemporary museum. 

KeyWords : Algerian museums, legislative texts, law, decrees, management, preservation, museum collections. 

 مقدمـة:

 إيجادثهذا ما  رض على املجتم  الدثلي  ظهر اليماث في آلاثرة ألاخيمة يى ا  في تثوية اللنية اللثا ية للمجتمعااع

من جهة أخراع ثحثثص امل  سة املتحفية هذه امل الوع حي   ثإارازهالسلل الكفيلة احفظ هذا اليماث من جهةع 

اجعلص املتاحف اللناء اللثافي ثاليماوي للمجتم  من أثلوياا  يا  ما.

ثرظرا للظرثا السيا ية ثاجتماعية التي عر  ما الجزا ر في الفيمة ا تعماريةع لم تعرا املتاحف الوطنية تنظيما 

ا يمجان السيادة الوطنيةع ثهو تاريخ صدثر الثارون النمومجي للمتاحفع ثالذي  ثهذا بعد 0820تهريعيا إة  نة 

 على أ ا ه ادأ الكسييم إلاداري للمتاحف الجزا رية. 
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ع ثهو 0820تعانم املتاحف الجزا رية من ضعف ث هل  الكسييم إلاداريع ثالتي لم تعرا تنظيما تهريعيا إة  نة يما 

 322-20للمتاحف حي  خاعص املتاحف الوطنية في الجزا ر إلى أحكام املر وم رقم تاريخ صدثر الثارون النمومجي 

"يحدد الثارون ألا اتفي النمومجي للمتاحف الوطنية "  0820رو مرم  نة  03ها املوا ق ل 0201صفر  38امل رخ في 

ع اناءا على صدثر املر وم 3002ثةكل هذا املر وم ار  ق الفعلي للكسييم الذاتم للمتاحف الوطنية ليتم إلغاءه  نة 

"يحدد ةرث  إنهاء املتاحف ثمهامها  3002مايو  نة  32ها املوا ق ل 0232جمادا ألاثل  00امل رخ في  010-02رقم 

ثيتم إلغاء هذا املر وم يذلك بعد أرب   نواا  ثط من صدثرهع ثملك على إ ر إصدار املر وم اثتنظيمها ث يمها"

"يحدد الثارون ألا اتفي النمومجي  3000أيتوبر  نة  00املوا ق ل  0223مي الثعدة  02في  امل رخ 203-00الجديد رقم 

اللمتاحف ثمرايز التفسيم ماا ال اب  املتحفم".

وارو التي عالج ما هذه تحاثل هذه الدرا ة اللح  في النصوص الكهريعية املتعلثة ااملتاحف الجزا رية ؟ع ثالج

 ؟ ثالى أي مدار ها هذه امل  سة داخليا ثخارجياستحد ة الت وراا التي تع؟ ثهل تعكس النصوص املالكهريعاا

اا تجااص ملت للاا املتحف الجزا ري؟

قافي: .1
ّ
راث الث

ّ
 تعريف الت

هاطاا الفكرية لإلنسانع 
ّ
هاطاا الفكرية لإلنسان على مجمل الحياة ثالن

ّ
هو مجموعة املواق  الّتاري ية ثاملعالم ألا رية ثالن

ثين املاّدي ثالفكري يكون ةهاداا حثيثية ملمو ة لذايرته الّتاري ية  لالّتالي هو أيرم مظاهر الحاارة يجم  اين 
ّ

اله

ا(.33ص ع3002ع )على خ صفي إلانسارية

ااتة مبما ثاملنثولة الّتي ثرثما الجيل الحالي عن ألا  اع لها قيمة  ثا ية
ّ
ثا ية الل

ّ
ثافي هو جمي  املمتلكاا الل

ّ
ماث الل

ّ
 الي

صاا الفنيةع منتوج الحرا )صناعة قديمة(ع 
ّ
)حاارية( غيم عادية ة يمكن تعوياها إن  ثدا أث أتلفص ثمبما جمي  املش 

وحاا الفّنيةع املنحوتااع ألا اثع ال زاع ألادثاا ماا ال اب  التو يثم )يتاااا(ع املللو اا املنسوجاا... إل ع  ّم 
ّ
الل

ية ثاملعالم ثالّصرث  التاري ية الّتي أنهىها إلانسان ثلها قيمة تاري يةع  ّنيةع دينيةع املواق  ألا رية مدينة ملارص أم ريف

ينيتي
ّ

ا(. 02-01عص0880ع  ثا ية تستوجو الحماية ثالّتلمين)محمد اللهيم اله

ادة  02-82ثحسو قارون 
ّ
ثافي ثما جاءا اه امل

ّ
ا 3املتعلق احماية اليماث الل

ّ
ثافي من اللاب ألاثل تعريف ملص  ح الي

ّ
ماث الل

ثا ية العثارية ثالعثاراا االّت صي  ثاملنثولة املوجودة 
ّ
إم  عّد ترا ا  ثا يا ل مة في مفهوم هذا الثارون جمي  املمتلكاا الل

على أرض عثاراا ألام   الوطنية ثفي داخلها اململوية أل  اص طليعيين أث معنويين تابعين للثارون ال اص ثاملوجودة 

ل
ّ
ثاا الجو ية للمياه الّداخلية ثإلاقليمية الوطنية املورث ة عن م تلف الحااراا املتعاقلة منذ عصر ما يذلك في ال 

ثا ية غيم املادية الناتجة عن تفاع ا اجتماعية ثإاداعاا ألا راد 
ّ
قلل التاريخ إلى يومنا هذا إضا ة إلى املمتلكاا الل

ها منذ ألازمة الغاارة إلى يومنا هذا)الجريدة الر مية الجزا رية العدد ثالجماعاا عرم العصور الّتي ة تزال تعّرب عن رفس

ا.(00-2عص0882ع 22

ا

ا
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راث الثقافي: .2
ّ
 أنواع الت

ل رظرة رحو املا في  هو أياا يملل خ وة هاّمة رحو املستثلل ثمنه يكتمل 
ّ
ه إم ملان  هك

ّ
ماث أروان ثصور متعّددة  إر

ّ
الي

ه
ّ
عوب الّتي ترا أر

ّ
ماث مادي ملمو  أث غيم  تكوين ألامم ثاله

ّ
أحد عناصرها ألا ا ية ثأرملادما الّتي تعتمد عليما  واء ملان الي

امادي.

راث 1.2
ّ
 الثقافي املادي: .  الت

ماثع  همل آلا ار املادية امللمو ة الّتي تراها العينع يذلك املواق  
ّ
تكاد تثتصر رظرة النا  على هذا النون من الي

 ألاث ر من اهتمام  واء من جارو ثألاماين الّتي جرا  يما أح
ّ
داث غّيما مجرا الّتاريخع إم تىخذ هذه ألاخيمة الحظ

الثا مين على غلى أمر هذه آلا ار خاّصة إما ملارص ض مة ألاهرامااع املعاادع الحصون ثغيمها من الث   ألا ريةع 

حتوي على الكليم من آلا ار ل حفاظ عليما الو ا قع امل  وطااع املدن العتيثةع الّزخارا الّنثوشع ثاملتاحف الّتي ت

ثتسهيل رؤي ماع يما  عتمد هذا النون على مهارة الّصان  اليدثية على املعر ة املتوار ة في املجتم  ثالّتي وما يتّم تجديد 

ي  ساهم في تجديد حياة هذه املجتمعاا .
ّ
ماث الذ

ّ
اهذا الي

ي  همل الث  
ّ
ماث الذ

ّ
ادي هو ملك الي

ّ
ماث امل

ّ
وحاا الفّنية ثالّزخارا... ثيمكن الي

ّ
   ألا رية ثاملعالم ثامللانم ثألاعمال ثالل

اتثسيمه إلى:

 همل امللانم الثديمة ماا ال اب  الّتاريخي  واء مدينة ملارصع دينية أث عسكرية ثملل  الثقافي الثابت:التراث  .أ

ع ثملل ما (02ص ع3002الّدين اويحياثي ع من املدن الّتاري يةع املواق  ألا ريةع الكهواع املغاراا املهيىة )عزّا

 عثالّر وم على الّص ور في الجلال الّنثوشخارا معمارية ثيكون  ااتا. ثمبما: يتعلق اامللانم من رثوش ثزا

ماث ثالّتي تثر تاحف ثاملكتلاا ثما يتعلق وما ثااملرايز التاري ية ثامل
ّ
الّرموز الوطنية اللااتة ماا ألاهمية للي

ا.الدثلة أهمي ما

ماث الثاال للّنثل من مكاره إلى مكان مح ي من الّتى يماا ال ليعية ثاللهرية  الثقافي املنقول:التراث   .ب
ّ
هو الي

ما ية ثمنت
ّ
حرا جاا ال همل ملل ألادثاا ألا رية مهما ملان روعها أث حجمها ملل:  الث   ألا رية املتحفية ثالي

وحاا ث عاملحفورةثالّصناعاا الّتثليديةع العم ا ثألاختام 
ّ
ألاةياء ماا ألاهمية الفّنية مبما:  الّصور ثالل

يا االّيد أّيا ملارص املواد الّتي ر مص عليما أث ا ت دمص في ر مهاع املنحوتاا ألاصلية 
ّ
ثالّر وم املصنوعة ملل

ر منثولع ى حجاملتحّرية أيا ملارص املواد التي ا ت دمص في صنعهاع الّصورة ألاصلية ثاملنثوةة أث امل لوعة عل

لاعة ألاثل ثالكتو ثالو ا ق ثامل لوعاا الثديمة ماا 
ّ
امل  وطاا الّنادرة ثالكتو امل لوعة في عهد ال 

اب  طوا ثاألاهمية ال اّصة )من الّناحية التاري ية أث الفّنية ثالعلمية...إل (  واء ملارص منفردة أث في مجموعااع

واب  املالية ثما يما لها منف
ّ
املحفوظاا اما  يما املحفوظاا الّصوتية  ثاردة أث في مجموعااعالرميد أث ال 

ثالفوتوغرا ية ثالسينما ية ث ق   ألا اث ثآلاةا املو يثية الثديمة )اتفاقياا ثالّتوصياا الّتي أقّر ما 

ثافي
ّ
ماث الل

ّ
ا.(0820ع اليونسكو بهىن حماية الي

ثافي ثا 02-82ثحسو قارون   
ّ
ادة املتعلق احماية اليماث الل

ّ
ثا ية  02-82من قارون  0ما جاءا اه امل

ّ
على أّن املمتلكاا الل

ااملنثولة تهمل على ثجه ال صوص ما يلي: 
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اراتج ا تكها اا ثألااحاث ألا رية في الّرم ثتحص املاء. -

ي ثألاللسة -
ّ
يديةع التثل ألاةياء العتيثة ملل ألادثااع ثاملصنوعاا ال ز يةع ثالكتااااع ثالعم ا ثألاختامع ثالحل

اثألا  حة ثبثايا املدا ن.

االعناصر الّناجمة عن تجز ة املعالم التاري ية. -

ااملعداا ارثمثبولوجيا ثاتنولوجية. -

ثا ية املتصلة االّدين ثبتاريخ العلوم ثالّتثنيااع ثتاريخ الّت ور اجتماعي ثاقتصادي ثالسياتفي. -
ّ
ااملمتلكاا الل

األاهمية الفّنية.املمتلكاا ماا  -

االّصور الّزيكية ثالّر وم املنجزة ملاملة االيّد على أية دعامة من أي مادة ملارص. -

االّر وماا ألاصلية ثامللصثاا ثالّصور الفوتوغرا ية ااعتلارها ث يلة لإلادان ألاصيل. -

مييلاا الفّنية ألاصلية من جمي  املواد ملل منتجاا الّفن التملا -
ّ
لي ثالّنث  من جمي  املواد ثتحف التجمعاا ثالي

االفن الّت ليثم في مواد ملل الزجاج ثال زا ثاملعدن ثال هو... إل .

اامل  وطاا ثامل لوعاا طلاعة ا  م ييةع ثالكتو ثالو ا ق ثاملنهوراا ماا ألاهمية ال اّصة. -

واب  الرميدّية. -
ّ
ااملسكوملاا )أث مة ثق   رثدية( أث ال 

في ملك تسجي ا النصوصع ال را ط ثغيم ملك من معداا ر م ال را طع الّصور الفوتوغرا يةع  ث ا ق ألارةيف اما  

األا  م السينما يةع املسج ا الّسمعيةع الو ا ق الّتي تثرأ عن طريق آلالة.

 النصوص التشريعية الخاصة باملتاحف الجزائرية .3

ها 0201صفر  38امل رخ في  322-20املر وم رقم إلى أحكام  0820خاعص املتاحف الوطنية في الجزا ر اداية من 

"يحدد الثارون ألا اتفي النمومجي للمتاحف الوطنية " الذي صدر لت فيف الاغط  0820رو مرم  نة  03املوا ق ل 

على إلادارة املريزيةع حي  منحص امل  ساا املتحفية الوطنية الكسييم الذاتمع ثهذا من خ ل املادة ألاثلى من هذا 

م ثالتي جاء  يما " تعد املتاحف الوطنية التي يحدد قارودما ألا اتفي النمومجي في هذا املر ومع م  ساا عمومية املر وا

اماا طاب  إداريع ثتتمت  االش صية املعنوية ثا تث ل املالي".

على صدثر املر وم ع اناءا 3002ةكل هذا املر وم ار  ق الفعلي للكسييم الذاتم للمتاحف الوطنية ليتم إلغاءه  نة 

ملتاحف ثمهامها "يحدد ةرث  إنهاء ا 3002مايو  نة  32ها املوا ق ل 0232جمادا ألاثل  00امل رخ في  010-02رقم 

ليتم إلغاء هذا املر وم يذلك بعد أرب   نواا  ثط من صدثره ثملك على إ ر إصدار املر وم ثتنظيمها ث يمها"

"يحدد الثارون ألا اتفي النمومجي  3000أيتوبر  نة  00املوا ق ل  0223عدة مي الث 02امل رخ في  203-00الجديد رقم 

اللمتاحف ثمرايز التفسيم ماا ال اب  املتحفم"الذي مازال معموة اه لحد الساعة.
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 : 2011إلى  1593قراءة في املراسيم املتحفية الصادرة منذ  .3

تتعدا  مارية عهرة مادةع ليتااعف هذا العدد م  لم  ادأا املرا يم املتحفية في الجزا ر بهكل محكهم ثبسيط

ااملر وم ألاخيمع إة أدما بهكل عام عالجص رفس النثا  ثاهتمص  ثط اتو يعهاع ثالتي تمللص في:

ا :املتاحفتعريف  .  1.3

 عر ص الكهريعاا الجزا رية املتحف حسو ما يىتم:

ألا اتفي النمومجي في هذا املر وم م  ساا  "تعد املتاحف الوطنية التي يحددها قارودما 322-20املر وم  .أ

عموميه ماا طاب  إداريع تتمت  االش صية املعنويةع ثا تث ل املاليع ثتوض  تحص ثصاية الوزير املكلف 

ا(.02عص0820ع22)الجريدة الر مية الجزا رية العدد  االلثا ة" على حسو املادة ألاثلى

ا طاب  إداري تتمت  االش صية املعنوية ثا تث ل املاليع "املتاحف م  ساا عمومية ما 010-02املر وم  .ب

اثتدعى في صلو الن  "املتاحف"على حسو املادة اللارية.

 عد متحف في مفهوم هذا املر وم ملل م  سة دا مة تتو ر على مجموعاا  ثا ية ث/أث علمية تهكل من ممتلكااع 

)الجريدة الر مية الجزا رية  ثاليماية ثاللثا ة ثالتمت  يككأفي حفظها ثعرضها أهمية عموميةع ثتنظم بغرض املعر ة

ا.(00عص3002ع 21العدد 

"تعد متحفا في هذا املر وم ملل م  سة دا مة تتو ر على مجموعاا ث/أث تحف مكورة  203-00املر وم  .ج

 هملجموعااع يككأفي حفظها ثعرضها أهمية عموميةع تنظم ثتعرض بغرض املعر ة ثاليماية ثاللثا ة ثاليم ي

ا.(1عص 3000ع 01)الجريدة الر مية الجزا رية العدد 

أما من حي  املفهوم  نجد أن املهرن الجزا ري ثض  ملل املتاحف الوطنية تحص ثصاية الوزير املكلف االلثا ةع من 

من ثاملادة السابعة  010-02ثهذا ما خالف أحكام املادة ال امسة من املر وم  322-20خ ل املادة ألاثلى من مر وم 

ع ثالتي جاء  يمما إمكارية إنهاء متاحف ثطنية تكون تابعة لدا رة ثزارية غيم ثزارة اللثا ةع اناءا على 203-00املر وم 

ااملر وم ألاخيم رأي لجنة املتاحف. أضاا يما تثرير مهيم  اين الوزير املكلف االلثا ةع ثالوزير املعنيع

 :املتاحف هامم . 2.3

امهام املتحف ثالتي ملارص من أهم النثا  التي عالج ما هذه الكهريعاا:حددا املرا يم الل ث 

هي عملية مهمة جدا االنسلة لليماث ثالتي ة يمكن أن  ستمر ادثدماع ثهي أهم عملية  الحماية واملحافظة: .أ

امن ثظا ف املتحفع ثلهذا  ثد ت رقص املرا يم الل  ة لهذه العملية في مهام املتحف.

ا.322-20اةيمملا  يما املر ومين ألاخيمين ثلم  هتمل عليما املر وم  هي عملية الجرد: .ب

إن الهدا أ اتفي من إنهاء املتاحف هي عملية عرض املثتنياا على الجمهورع ثالتي ة يمكن ألي  :العرض .ج

الهاع ث ع  ت رق املهرن الجزا ري في املرا يم الل  ة لهذه العملية. متحف أن يمم
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ت رق إليما بهكل مفصل حي   203-00اةتملص عليما ملل املرا يم إة أن املر وم ألاخيم  إلاعالم )الاتصال(: .د

اايداغوجية ث ااءاا للثاء. ثاتصالع ثرةااأثجو إنهاء  ااءاا إلاع م 

 ت رق  ثط إلى تنظيم امل تمراا  203-00ث 322-20هي عملية اةيمملا  يما املر ومين  املؤتمرات والتربصات: .ه

ادثلية ثلم يت رق إلى موضون التكوين أث اليما  رغم ألاهمية اللالغة لها.الوطنيةع ثال

ا)املحاضرااع املعارض ثنهر املعلوماا( لم يممل املهرن الجزا ري هذه الرمامج في مرا يمه الل  ة. التنشيط: .و

ارا يم.امل ع قاا التلادل ثالتعاثن م  امل  ساا املما لة يذلك اةتملص عليما ملل العالقة مع املؤسسات: .ز

ما يرفس الن ع ثيكمن جوهر اخت ا  من خ ل درا ة املرا يم الل  ة يظهر أن املهرن الجزا ري حا ظ على 

ع ثأهمله املهرن في املرا يم التاليةع في حين ملان يجو أن يدعم هذه 322-20احتوته املادة اللاللة من مر وم 

املهارية في "التنثيو  العملية تتملل في مهمةص ةحثةع ثهذه العمليةع ثيو عهاع ثينظمها انصوا

ا.(02ص ع0820ع 22)الجريدة الر مية الجزا رية العدد ألا ري"

 أنواع املتاحف: . 3.3

مثتصرا على املتاحف  322-20اختلفص الكهريعاا في تحديدها ألصناا املتاحف حي  رجد املر وم ألاثل ثهو مر وم  

إضا ة صنف أخر ثهو املتاحف الجهوية ثيعر هما هذا  010-02الوطنيةع ليتم في املر وم التالي ثهو املر وم رقم 

ااملر وم ملالتالي:

يصنف املتحف إلى متحف ثطني االنظر إلى قيمة املجموعاا التاري ية ثالفنية ثاللثا ية  املتاحف الوطنية: .أ

 .(00ص ع 3002ع 21ر مية الجزا رية العدد )الجريدة ال ثالعلمية

املتحف الجهوي هو متحف يام مجموعاا تتعلق االتاريخع الفنونع ثالتثاليد ثاملهن  املتاحف الجهوية:  .ب

التثليدية يكون مصدرها من رفس املن ثةع ثحسو املادة الحادي عهر يحدد التنظيم الداخلي للمتحف الوطنيع 

لفة االوظيفة ثالسل ة املكثم حثاته ثاملتحف الجهوي اثرار مهيم  اين ملل من الوزير املكلف االلثا ة ثثزير املالية 

االعمومية.

تنهى املتاحف اموجو مر وم تنفيذي اناء على اقيما  من الوزير املكلف االلثا ة يحدد املر وم إلانهاء أروان 

ا.(03ص ع3002ع 21)الجريدة الر مية الجزا رية العدد  املجموعاا التي يتم حفظها ثيذا املثر ثالوصاية

أضاا املهرن في املادة الساد ة من هذا املر وم ثالتي جاء  يما "بغو النظر عن املواد  ثباإلضا ة إلى هذين النوعين

من هذا املر وم ثطلثا لد يم الهرث  يحدده الوزير املكلف االلثا ة اثرار يمكن ألا  اص ال ليعيين أث  8ع2ع2ع2

ا  هذه املتاحف على حسو املادة املعنويين ال اضعين للثارون ال اص إنهاء متاحف تدعى "متاحف املراقلة"ع ثت 

 ع3002ع 21)الجريدة الر مية الجزا رية العدد  السابعة للمراقلة التثنية ثالعلمية ملصالح الوزارة املكلفة االلثا ة

الذي جاء متعلثا ال  ة أصناا ااإلضا ة  203-00يو   املهرن الجزا ري هذه ألاروان في املر وم ألاخيم رقم ع  ثا(00ص

اإلى م  سة جديدة يتم طرحها ألثل مرة في الكهريعاا املتحفية: 
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حي  جاء في املادة السابعة املتحف العمومم الوطني م  سة عمومية ماا طاب   املتحف العمومي الوطني: .ج

يع تتمت  االش صية املعنويةع ثا تث ل املاليع ينهى اموجو مر وم تنفيذي اناء على اقيما  الوزير املكلف إدارا

 االلثا ة ثيحدد املر وم إنهاء م حثاا املتحف العمومم اثرار مهيم  اين الوزير الوصفيع ثالوزير املكلف ااملالية.

 (1593، 299-93سوم التنفيذي رقم املر) النموذجي للمتاحف الوطنية ألاساس يالقانون : 01رقم  شكل

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

يحدد التنظيم الداخلي للمتحف العمومم الوطنيع ثم حثاتهع اثرار مهيم  اين الوزير املعنيع ثثزير املاليةع ثالسل ة  

ا.(2-1ص ع 3000ع 01)الجريدة الر مية الجزا رية العدد االوظيفة العموميةاملكلفة 

على حسو املادة الرابعة ثالعهرثن  هيم  إلنهاء متاحف عمومية  املتحف العمومي التابع للجماعات املحلية: .د

و املادة ع ثحستابعة ل جماعاا املحلية ةهادة م ااثة  سلمها الوزير املكلف االلثا ة بعد أخذ رأي لجنة املتاحف

ع 0822مار   300/08-22ي ا  تنظيم املتحف العمومم التاب  ل جماعاا املحلية ث يمه ألحكام املر وم  املوالية

أما من حي  ةرث  إلانهاء  ثد ت ااثص اين املتحف العمومم الوطنيع ثاملتحف العمومم التاب  الجماعاا 

ااملحلية ثالتي تمللص في:

 اث/أث مجموعاا. ثجود تحف مكورة ملجموعاا

 .ا كيفاء معاييم العمل املنهي في املجال املتحفم 

 

يحدد القانون  1593نوفمبر  12واملوافق ل  1306صفر  25املؤرخ في  299-93سوم التنفيذي رقم املر

النموذجي للمتاحف الوطنية ألاساس ي  

 املتاحف الوطنية

  اافي التنثيل املهارية املهام:
 .03ألا رية املادة 

ثالعملالتنظيم   التنظيم املالي 

 إلادارة

 مجلس التوجيه  اإةراااملدير 

واملهاماألعضاء  

فثاانال إلايراداا  

 الثرثض
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 3000ع 01)الجريدة الر مية الجزا رية العدد  م ااثة  ااءاا العرض ثالحفظ للمعاييم املتحفية امل لوبة 

 .(2ص ع

املتحف ال اص م  سة دا مة ة يكون هد ها الرب ع ينهئما أ  اص معنويون خاضعون  املتحف الخاص: .ه

للثارون ال اصع ثيكون موضوعها املنفعة اجتماعية ثاللثا يةع  هيم  إنهاء املتاحف ال اصة ةهادة م ااثة 

ن سة  نوااع يجو أ سلمها الوزير املكلف االلثا ةع بعد أخذ رأي لجنة املتاحفع ثيتم تجديد امل ااثة ملل خم

  ستوفي إنهاء املتحف ال اص الهرث  آلاتية:

 .اثجود مهرثن متحف

 .اثجود مجموعاا ثدعا م متحفية ث/أث إع مية

 .اا كيفاء معاييم العمل املنهي في املجال املتحفم

 .ام ااثة  ااءاا العرض أث الحفظ للمعاييم امل لوبة

م  سة جديدة إلى املنظومة امل  ساتية الجزا رية يما  لق  203-00إضا ة إلى ألاصناا السااثة أضاا املر وم   

 01)الجريدة الر مية الجزا رية العدد  الذيرع ثهذا في اللاب ال امس ثاملتعلق امرايز التفسيم ماا ال اب  املتحفم

ا.(8-2ص ع3000ع

ز  سة جديدة  ميص امريخلق املهرن الجزا ري في املر وم ألاخيم م ا مراكز التفسير ذات الطابع املتحفي: .و

التفسيم مث ال اب  املتحفم ثعلى حسو املادة اللامنة ثالعهرثن هو م  سة عمومية ماا طاب  إداريع ثتتمت  

االش صية املعنويةع ثا تث ل املاليع ثينهى املريز التفسيم اموجو مر وم تنفيذي اناءا على اقيما  من الوزير 

تاحفع ثيحدد املر وم موضون ثمواضي  ث/أث ا تعادة ثمثر املريز ثتنظيمه املكلف االلثا ةع بعد أخذ لجنة امل

  ث يمه ثثصايته.

املريز م  سة موجهة لتثديم قراءة أحداث تاري يةع ثتثنياا ثمناظر معينة ثتفسيمها ثا تعاد ما يما يمكن اعتلار أن 

الساد ةع ثيهيم  إلنهاء مريز التفسيم مي على الجمهور اوا  ة دعا م متحفية ث/أث إع مية على حسو املادة 

ال اب  املتحفم ثجود مهرثن يتمحور حول موضون أث مواضي  للتفسيم ث/أث ا تعادةع ثيكلف املريز ااملهام التالية 

اثهذا على حسو املادة اللاللة:

 اوغرا ية.التوعية  يما ي   رهاراا اليماث اللثافي ث/أث ال لي ي اجمي  الو ا ل إلاع مية ثالسين

 .ثض  إلاداراا اليماوية ثالليداغوجية الارثرة لفهم مواضي  التفسيم في متناثل الجمهور 

  ت وير ثرةاا ايداغوجية مثيمحة ل جمهور من  ةة الهلاب توجه لتصحي  رظرته ثتلثينه اليماث اللثافي ث/أث

 .(8ص ع 3000ع 01)الجريدة الر مية الجزا رية العدد  ال لي ي

 تسمية متحف الجزائر:استحداث  .3

"تسمية متحف الجزا ر" ال اصة ااملتاحف العمومية الوطنية ثالتابعة  حداث تةاالسلق  203-00ملان للمر وم رقم  

ل جماعاا املحلية ثاملتاحف ال اصةع حي  ت  س تسمية متحف الجزا ر تثديرا لثيمة املجموعااع ثأصال ماع ثمدا 



 

 الحماية القانية للتراث الثقافي     

 

 467 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

عموميةع تمن  هذه الكسمية اناءا على طلو من املتاحف ثاملنفعة السااثة الذير انسجامها ملهام ال دمة ثاملنفعة ال

اموجو قرار من الوزير املكلف االلثا ةع بعد أخذ لجنة املتاحفع ثالحصول على "الكسمية" يجو ا تجااة للم ةراا 

حفع لديناميكية في تسييم املتالنجاعةع ثة يما في مجال  يا ة الحفظع ثروعيتهع ثا تثلال الجمهورع ثا الفعالية ث

ييفياا من  الكسمية ثسحبما اثرار من الوزير املكلف االلثا ة بعد أخذ رأي لجنة املتاحف حسو  ثتحدد معاييم ث

ا.(1ص ع 3000ع 01)الجريدة الر مية الجزا رية العدد  املادة ال امسة

االبناء الهرمي إلاداري للمتاحف الجزائرية:  .6

املتحفية اجارو الهيكلة إلادارية للمتاحف الجزا ريةع حي  أارزا الهيةاا املكلفة ومذا الجاروع اهتمص الكهريعاا 

ثقسمص هذه الهيكلة إلى جارلين إلادارة ثالكسييمع حي  رجد من راحية إلادارة الت ااق اين املر ومين ألاخيمين رقم 

 ثد أثمللص  322-20توجيهع أما املر وم ألاثل رقم ع حي  أثمللص إلادارة إلى مجلس ال203 - 00ثاملر وم رقم  02-010

اإلادارة إلى املدير ثيهرا عليه مجلس التوجيه املادة الرابعة.

  مجلس التوجيه: .0.1

مجلس التوجيه الهيةة العليا للمتاحفع ثقد اختلف مجلس التوجيه من حي  ألاعااء في املرا يم يملل 

ثزير اللثا ة ر يسا مملل ثزير الداخلية ثالجماعاا املحلية مملل الكهريعية ث نلدأ امر وم ألاثل حي  رجد مملل 

 0820ع22)الجريدة الر مية الجزا رية العدد  ثزير املاليةع مملل الحزبع ثهذا ألاخيم لم  همله املر ومين ألاخيمين

ا.( 02عص

دين املحلية ثاملاليةع ااملجاه رجد الوزير املكلف االلثا ة ر يساع املكلف االداخلية ثالجماعاا 010-02أما عن مر وم 

االه ثن الدينية ثألاثقااع االهلاب ثالرياضةع االلح  العل يع االيماية الوطنيةع االسياحةع ثهذا  يما ي   

املتاحف الوطنيةع أما املتاحف الجهوية  نجد رفس ألاعااء تثريلا ما عدا ممللين االلح  العل ي ثالداخلية 

ا.(00ص ع3002ع 21الر مية الجزا رية العدد )الجريدة ثالجماعاا املحلية

االنسلة للمر وم ألاخيم  نجد الثا مة قد قلصص ثملك على حسو الظرا ثالحالة مملل السل ة الوطنية ر يساع 

االلثا ةع ااملاليةع   صان تعنيمما السل ة الوصية احكم يفاء ماع ممللي إلاداراا املعنية ألاخرا ثتحدد قا م ما 

إلانهاءع ثفي املرا يم الل  ة يمكن املجلس أن  ستعين اىي     من ةىره أن  ساعده في أةغالهع اموجو مر وم 

اثاقتصر حاور املدير اجتماعاا املجلس اصوا ا كهاري على املر ومين آلاخرين.

لف ملان الحق في ر ا ة املجلس من رصيو مملل ثزير املك 010-02جوهر اخت ا يكمن في أن املر وم رقم يكمن 

 إن الر ا ة من حق مملل السل ة الوصيةع أما االنسلة للمهام  ثد جاءا  203-00االلثا ةع ثفي املر وم ألاخيم 

ابهكل عام مكهاومة حي  رجد:

 .امهرثعي النظام ثالتنظيم الداخليين للمتحف
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 .اقلول الهلاا ثالوصايا

 .االكهوا التثديرية إلايراداا ثالنفثاا

 .امهاري  املينارية

 نه ة السنوية ثاملتعددة اليماث ثيذا حصا ل نهاطاا السنة املنصرمة.   ارامج ألا 

 ا.(20ص ع3000ع 01)الجريدة الر مية الجزا رية العدد  الحساااا السنوية

إلى الرمامج العامة  010-02ثاملر وم  322-20ثهي مهام اةيميص  يما املرا يم الل  ة أما عن اخت ا ت رق املر ومين 

اتفاقياا ثالصفثاا ثاملعام ا التي تلينم وما املتاحفع ثالنث ة اللارية ثالتي اقتصرا على املر وم اللانم إلارام 

ع ثلإلةارة  ان املهام 203-00ثاملر وم  322-20تعيين املست دمين للمتحف الوطنيع ثهو ألامر الذي تجاثزه املر ومين 

 ع3002ع 21)الجريدة الر مية الجزا رية العدد  م جاءا مت ااثةاين املتاحف الوطنية ثالجهوية في املر وم اللان

ا.(00ص

من حي  مدة التعيين التي ملارص في اادئ ألامر    ة  نواا ثأصلحص  203-00ع ثاملر وم 010-02قد اختلف املر ومين 

ير ااق اثرار من ثزاخمسة  نوااع ثتحدد الثا مة ا مية في هذا املر وم اثرار من السل ة الوصية ثمن املر وم الس

االلثا ة.

أما عن اجتماعاا  كهاومص في ملل املرا يم في انعثادها مرتين في السنة على ألاقلع يما يمكن اجتمان في دثراا غيم 

يوما على ألاقل من تاريخ اجتمانع ثيمكن تثلي  املدة  00عاديةع ثتر ل ا تدعاءاا مر ثة اجدثل ألاعمال قلل 

ا.أيامع ثهذا على خ ا املر وم ألاثل الذي لم يحدد املدة 2العادية دثن أن يثل عن في الدثراا غيم 

ة تصح املداثةا إة احاور العدد امل لوب الذي جاء في املر وم ألاثل النصفع ثفي املر ومين ال حثين  لثي ألاعااءع 

يوما ثفي هذه الحالة تصح املداثةا  00 أيام ثاملر وم ألاثلا 2في حالة عدم ايتمال النصاب بعد اجتمان آخر خ ل 

مهما ملان عدد ألاعااءع تت ذ قراراا املجلس اىغللية ألاصوااع ثفي حالة تساثي ألاصواا يكون صوا الر يس مرجحاع 

ثتحرر مداثةا املجلس في محار تدثن في سجل خاص مرقم ثم ةر عليه الر يسع ثتر ل محاضر اجتماعاا إلى 

لم يت رق لهذه  322-20ا ثة عليما خ ل  مارية أيام التي تلي اجتمان للمصادقة عليما ثاملر وم السل ة الوصية للموا

 النث ة ألاخيمة. 

ثهذا  يما ي   إلادارة أما  يما ي   جارو الكسييم  نجد أن املر ومين ألاخيمين يذلك قد تهاوما في هذه النث ة 

 322-20ره املديرع ثيزثد ا جنة علميةع أما املر وم ألاثل رقم حي  رجد يدير املتحف الوطني مجلس التوجيهع ثيس

ا.(02ص ع0820ع 22)الجريدة الر مية الجزا رية العدد  إلادارة من حق املدير ثبإةراا املجلس

  املدير: .2.6
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قم املر وم را نجم  في هذا العنصر ملل املدراء رغم أن املدير في املر وم ألاثل ملان لإلدارةع ثمن راحية التعيين رجد 

اناءا على اقيما  الوزير الوصفي من اين املحا ظين املللتين خمسة  نواا أقدمية في مناصبممع ثاملر وم رقم  20-322

ااناءا على اقيما  السل ة الوصية. 203-00اناءا على اقيما  من الوزير املكلف االلثا ةع أما املر وم رقم  02-010

ثمت ااثة يذلك م  املر وم  010-02الجهوي في املر وم  اثة اين املتحف الوطني ثأما االنسلة للمهام  ثد جاءا مت ا

ا ثد ت ااثص م   ااث ماع إة أن هذا املر وم أضاا: 322 -20ع أما عن مهام املدير في املر وم رقم 203 -00رقم 

 .ايتولى يتااة مجلس التوجيه

 ع 0820ع 22)الجريدة الر مية الجزا رية العدد  ينفذ رتا ج مداثةا املجلس بعد موا ثة السل ة الوصية

ا:تهيما لم يت رق هذا املر وم إلى مهم .(08ص

 الجريدة  إعداد التثرير السنوي عن النهاطاا ثإر اله إلى السل ة الوصية بعد أن يوا ق عليه املجلس(

ا.(03ع ص3002ع 21الر مية الجزا رية العدد 

 اللجنة العلمية:. 3.6

ثهي خاصة  203-00ثرقم  010-02إلى ال جنة العلمية في حين أدرجص في املر ومين رقم  322-20لم يت رق املر وم  

ا ثط اكسييم املتاحف الوطنية.

يرأ  ال جنة العلمية مدير املتحف ثتكهااه أحكام املر ومين من حي  املهام في: إاداء آلاراء ثالتوصياا في م   اا   

 نجد أن املادة الواحد ثالعهرثن ملارص  010 -02طاا العلمية ثالتثنية للمتحفع أما املر وم رقم العمل ثبرامج النها

امو عة ثمفصلة أيثم حي  رجد:

 :إاداء آلاراء ثالتوصياا حول 

 .ارامج التلادةا ثالتعاثن 

 .أعمال ترقية اليماث اللثافي ثتلمينه 

 نية.ارامج حصا ل اقتناء املمتلكاا إل راء املجموعاا الوط 

 .اجمي  العملياا ال اصة ايمميم املمتلكاا ة يما التحف ثالتي تتم على اليماث الوطني أث في ال ارج

ثيتم اختيار أعااء ال جنة العلمية من اين الش صياا التي تنهط في هذا امليدانع ثتحدد تهكيلة ال جنة العلميةع 

ثبثرار من ثزير اللثا ة اناءا على اقيما   203-00في املر وم  ث يمها اثرار من السل ة الوصيةع اناءا على اقيما  املديرا

ا.(03-00عص 3002ع 21)الجريدة الر مية الجزا رية العدد 010 -02مدير املتحف ثهذا في املر وم رقم

ا:اللجنة التقنية للمتاحف . 3.6

لجنة تثنية تدعى "لجنة حي  تنهى لدا الوزير املكلف االلثا ة  203-00ا تحد ص هذه ال جنة في املر وم رقم 

ااملتاحف" تكلف اا :
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 .إاداء رأيما إلنهاء املتاحف ثمرايز التفسيم املتحفم 

 ."اإاداء رأي تثني مسلق ملن  تسمية "متحف الجزا ر

  إاداء ملل رأي تثني في املسا ل املتحفية أث املتعلثة ااملجموعاا املتحفيةع اناءا على طلو من الوزير املكلف

املعاييم الارثرية لصياغة آلاراء ثييفياا درا ة امللفاا ثالثواعد املرتل ة اتكوين امللفاا االلثا ةع تحدد 

التي تسم  ل جنة املتاحف االتحثيق من ثجود مهرثن متحف اموجو رظام يت ذ اثرار من الوزير املكلف 

اااللثا ة بعد ا كهارة لجنة املتاحف.

مبمم الر يس  عينون امثرر من الوزير املكلف االلثا ة ثيتم اختيارهم ثتتكون لجنة املتاحف من  تة إلى تسعة أعااء ثا

لكفاء ممع ثل هتمام الذي يولوره لليماث اللثافيع يمكن ل جنة املتاحف أن تستعين اىي     من ةىره أن  ساعدها 

افي أةغالها احكم يفاءته ثهذا حسو املادة اللارية ثالل  ون.

لجنة املتاحف ثيسهر على ت ليق النظام الداخليع ثيهرا على تحايم اجتماعااع يتولى الر يس تنسيق نهاطاا 

ث يم املناقهااع ثيستفيد أعااء لجنة املتاحف ثملل ال رماء ثاملسكهارثن الذي  ستعان ومم من أتعاب تحدد ملالغها 

ا.ثييفياا ت صيصها اثرار مهيم  اين الوزير املكلف االلثا ة ثالوزير املكلف ااملالية

تعد لجنة املتاحف رظامها الداخلي ثتصادق عليه ثتعرضه على الوزير املكلف االلثا ةع للموا ثة عليه تتولى املديرية 

املكلفة ااملتاحف في الوزارة املكلفة االلثا ة أمارة لجنة املتاحفع ثهذا حسو املادتين الرابعة ثالل  ون ثال امسة 

ا.(8ص ع3000ع 01العدد الر مية الجزا رية)الجريدة  ثالل  ونا

 حقوق الدخول إلى املتاحف: .9

االنسلة لحثوق الدخول  ان أثل مر وم خاص ومذه امل  سة لم يت رق إلى هذه النث ة على إلاط قع أما املر ومين  

ا ثد أةارا إلى أن حثوق الدخول تحدد اثرار مهيم  اين الوزير اللثا ة ثاملالية. 203- 00ع ثرقم 010- 02ألاخيمين رقم 

 عمارة املتحف:  .9

هذه النث ة رغم أهمي ما اللالغةع ثانعكا ها على مردثد  203-00ثمر وم رقم  322-20تجاثز ملل من املر وم رقم  

نة من في املادة اللام املتاحفع ثع ق ما احفظ ثحماية املثتنيااع ثتسييم العمل املتحفم بهكل عامع ثالتي رجدها

اث اللثافي أث م حق الحفظ في ثالتي جاء  يما يتوقف إنهاء ملل متحف على ثجود محا ظ في اليما 010-02املر وم رقم 

االيماث اللثافيع ثم ااثة امللانم للمعاييم املتحفيةع ثخ  االذير:

 ااء العرض  

 .امل ازن 

 .امل اار 

 .املكتلة 
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 .الورةة 

 . ا ااء التمت

 ألاحكام املالية:  .5

محا لة  ي  تمسك يما ي   ألاحكام املالية  نجدها تكهااه تثريلا إة في بعو النثا  التي  نىتم على ميرهاع ح 

املتحف الوطني طلثا لثواعد املحا لة العمومية ثيسند  ك الحساااا ثتداثل ألاموال إلى محا و  عينه أث  عتمده 

اثزير املاليةع ثرجد في هذه ألاحكام:

تتملل في رفثاا الكسييم ثرفثاا التجهين ثجمي  النفثاا املرتل ة اموضوعهاع ثهذه النثا  التي  النفقات:. 0.8

 010-02ثاملادة الساد ة ثالل  ون من مر وم  322-20تهاومص  يما املرا يم ثرجد هذا في املادة الرابعة عهرة من 

ا.203-00ثاملادة الواحدة ثالعهرثن من املر وم 

حي  أخا  هذا املر وم املتحف الوطني إلى  322- 20أما عن رثا  اخت ا  تمكن في املادة ا نى عهر من مر وم 

ا.(30ص ع0820ع22الر مية الجزا رية العدد )الجريدة  الدثلة املالية رقااة

اتهاومص هي ألاخرا حي  رجد: إلايرادات: .3.8

 .إعاراا الدثلة ثالجماعاا املحليةع ثالهيةاا العمومية 

 .الهلاا ثالوصايا 

امل  سة املتحفية في ثهو أحثية  322- 20أما جوهر اخت ا  كان  يما قدمته املادة اللاللة عهر من املر وم 

ا تفادة من الثرثض يهكل راب  إليراداا امل  سةع ثبالتالي  ثد أتا  هذا املر وم ا تفادة من الثرثض ثالتي لم 

يت رق إليما في املر ومين ال حثينع يما أضاا أن املتحف يثدم املينارية اااا ااااع ثمادة مادةع ثتعرض على السل ة 

ثعلى ثزير املالية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليما ثهذا حسو املادة ال امسة عهرع ثتثدم الوصية لتوا ق عليما 

الحساااا إلادارية ثحساااا الكسييم ملجلس التوجيهع ليوا ق عليما  م تر ل إلى الوزير الوصفي ثزير املالية ثمجلس 

ا.املحا لة تلعا للهرث  املحددة في التنظيم الجاري اه العمل

املتحف الحساااا إلادارية ثحساااا الكسييم التي  عدها تلاعا ألامر االصرا ثالعون املحا و إلى مجلس يثدم مدير 

التوجيهع ليثرها قلل دماية الفصل الل ثم ألاثل الذي يلي دماية السنة املاليةع التي تتعلق وما مصحوبة اتثرير يحتوي 

ع ثاملالي في املتحفع يما جاء في املادة الساد ة عهر ثالسابعة على ملامل التفصي ا ثالهرث  ال اصة االكسييم إلاداريا

ا.(30ص ع0820ع 22)الجريدة الر مية الجزا رية العدد  322-20عهر من املر وم 

 ألاحكام الختامية:  .10

األاحكام ال تاميةع في حين تامن ملك املر ومين ألاخيمينع ثالتي جاء  يما: 322-20لم يتامن املر وم رقم  
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ضرثرة ت ااق املتاحف الوطنية املحد ة قلل صدثر املر وم م  أحكام هذا املر ومع في أجل  010-02رقم املر وم

أقصاه  نةع ثملك ااتداء من تاريخ نهره في الجريدة الر ميةع يما تلغى جمي  أحكام امل الفة لهذا املر وم ة يما 

ا. (02ص ع3002ع 21الجزا رية العدد  )الجريدة الر مية حسو املادة ألاربعين 322-20أحكام املر وم 

حسو املادة الساد ة ثالل  ون تعد املتاحف التابعة لوزارة اللثا ة التي تم إحداثما عن طريق  203-00املر وم رقم 

التنظيم قلل نهر هذا املر وم م ااثة ألحكام هذا املر ومع ثتعترم ومذه الصفة متاحف عمومية ثطنية يما هو 

السابعةع تسكلنى من أحكام هذا املر وم امل  ساا املتحفية التابعة لوزارة الد ان الوطنيع يلغي منصوص في املادة 

ا(00ص ع 3000ع 01)الجريدة الر مية الجزا رية العدد  حسو املادة اللامنة ثالل  ونا 010-02أحكام املر وم 

 (2009،  160-09املرسوم التنفيذي رقم ) شروط إنشاء املتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها" :02رقم  شكل

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 

 

"يحدد ةرث  إنهاء املتاحف ثمهامها ثتنظيمها ث يمها" 3002ماي  32ثاملوا ق ل  0232جمادا ألاثلى  00امل رخ في  010-02املر وم التنفيذي رقم   

 املتحفية العمارة ألانواع

 ااء -

 ثالت زين العرض

 م اار-

 مكتلة-

 ثرةة-

  ااء التمت -
 

 ألاحكام املالية مهام املتحف

 إلايراداا-

 النفثاا-

 

 ألاحكام الختامية

إلغاء املر وم  -

20-322 

 

طلثا لد يم ةرث  يحدده الوزير املكلف االلثا ة 

اثرار يمكن ألا  اص ال ليعيين ثاملعنويين 

ال اضعين للثارون ال اص إنهاء متاحف تدعى 

متاحف املراقلة التي ت ا  للمراقلة التثنية 

         ثهذا حسو .ثالعملية ملصالح ثزارة اللثا ة

 .2ع1املادة 

ملتاحف ا

 املراقبة

يصنف املتحف متحفا ثطنيا االنظر إلى قيمة 

املجموعاا تاري ياع  نياع  ثا يا ثعلميا حسو 

 .02املادة 

املتاحف 

 الوطنية

 

يام املتحف الجهوي مجموعاا تتعلق االتاريخع 

الفنونع التثاليد ثاملهن التثليدية يكون مصدرها من 

 32رفس املن ثة حسو املادة 

املتحف 

 الجهوي 

 الكسييم

 مجلس إلادارة
 التوجيه

 ثاملهام ألعااءا

 املهام املدير

 التنظيم
 والعمل

 التنظيم
 مجلس التوجيه والعمل

 الكسييم
املدير + ال جنة 

 العلمية

األعضاء
 واملهام 

    ألاعااء

 املهامثا  

 إلادارة
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 خاتمة: 

ا:إلى ما يلي  ل رعلى ضوء ما قدم  ااثا 

جاء بسي ا لم يتعدا  مارية عهرة مادة توزعص اين الكسميةع الهدا ثاملثرع التنظيم  322-20لمر وم رقم االنسلة ل

املالي موارد ثمصاريف املتحف املراقلة ثالتنظيمع ثيما يظهر  إن هذا املر وم جاء لت فيف الاغط على إلادارة 

اع ثهي :0882-0880مة الزمنية املمتدة من املريزيةع ثبناءا عليه تم إحداث  مارية متاحف ثطنية خ ل الفي

  ا.0820املتحف الوطني لآل ار

  ا.0820املتحف الوطني لللاردث

 ا.0820للفنون الجميلة ملتحف الوطني ا

  ا.0821املتحف الوطني زبارة

  ا.0821املتحف الوطني  يمتا

  ا.0822املتحف الوطني للفنون ثالتثاليد الهعلية

  ا.0883املتحف الوطني   يف

  0882املتحف الوطني رصر الدين ديني. 

 م السااقع ثهي مدة طويلة جدا أنهىا نة من إصدار املر وا 33جاء هذا املر وم بعد  010-02املر وم رقم أما 

يدعم ثيفعل آلياا الحماية ثالحفاظ  ألامر الذي ت لو ر  تهري ي جديدعع خ لها عدة متاحف يما  لق الذير

عن تو يمهاع ما د   االسل اا املعنية إلى إصدار املر وم  322-20للمجموعاا املتحفيةع رظرا لثصور املر وم رقم

ارغم املحا ظة على رفس الن  ثتو عة جوارله  ثط من خ ل:  010-02رقم 

  ا تحداث املتاحف الجهوية ثالثارئ لهذا الن  الكهري ي يجد أن أحكام اللاب امل ص  للمتحف الوطني

اان الفصل ايبمما ةكليا أث لفظيا  ثط.هي رفسها أحكام اللاب ال اص ااملتحف الجهويع  ك

  يدير املتحف مدير اإةراا مجلس التوجيهع ثفي هذا  322-20التغييم في إلادارة ثالكسييم حي  ملان في املر وم

املر وم أصل  املجلس هو يثوم بعملية إلادارةع ثيكون الكسييم من طرا املديرع ااإلضا ة إلى ال جنة العلمية 

ااملر ومع ثدعم هذا املجلس اىعااء جدد ثيذا تحديد مدة خدم مم. التي ا تحد ص في هذا

  املحا ظة على ألاحكام املالية "إلايراداا ثاملصاريف رجدها رفسهاع ثهذا أمر غيم مثلول على أ ا  أن الت ور

  نة هو ت ور يليم جدا على مستوا مجاةا الحفظ  30الحاصل في 

 ليمميم ثالصيارة من حي  ألا اليو ثإلاجراءاا الحديلة في مجال امل تلفة للمتاحفع ملالعرض ثالت زينع ثا

ثألاجهزة التي ت ورا بهكل لم  سلق له مليلع ثحتى على  حفظ املجموعااع ثحتى من راحية الو ا لع

مستوا امل  سة ثتجهينا ما ثنهاطا ما املستمرةع ثاملت للة أيثم  ىيثم احكم ت ور املجتم ع ثهذا ما يت لو 

جديدة للتمويل ثليس العكسع ال على العكس  املهرن ألغى حق املتاحف في أخذ الثرثضع في  خلق مصادرا
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ع م  العلم أن إيراداا ال اصة ومذه امل  سة هي 322-20هذا املر وم ثالذي ملان مسموحا اه في املر وم 

امداخيل محدثدة جدا ة تغ م  وا جزء بسيط من حاجيا ما.

  هو ما جاءا اه أحكام املادة اللامنة من اللاب ألاثل ثالتي تثتضفي م ااثة إة أن ما يحسو لهذا املر وم

اامللانم للمعاييم املتحفية  ااء العرضع الت زينع امل رمع الورةةع  ااء التمت .

لم يت لو إصدار هذا املر وم مدة ا نان ثعهرثن  نةع يسااثه ال ت لو  ثط أربعة  203-00ر وم امليما أن 

 عكس اهتمام الجهاا املعنية ومذا الجاروع ثحاجة هذا ألاخيم إلى الدعمع ثتدار  النثا   في  نوااع ثهذا ما 

الكهريعاا السااثةع رغم أن املهرن حا ظ على رفس الن  يذلكع م  خلق عناصر جديدة  اعلة في هذا املجال 

اخاصة من الجارو امل  ساتم.

 .اا تحداث تسمية متحف الجزا ر في املادة ال امسة

  تغيم تسمية املتاحف الوطنية في املر وم السااق إلى املتاحف العمومية الوطنيةع ثاملتاحف الجهوية إلى

 املتاحف العمومية الجماعاا املحلية.

 .اا تحداث املتحف ال اصع ثالذي ملان من املفرثض تعوياه اا تحداث املتاحف املت صصة

 .اا تحداث مريز التفسيم مث ال اب  املتحفم

  اال جنة التثنية للمتاحف.ا تحداث

 .اتعويو الوزير املكلف االلثا ة االسل ة الوصية

حفاظ املهرن في هذا املر وم على طريثة عمل املتاحفع ثلم ي ور  يما  ثد حا ظ على ألاحكام ال اصة ااملر وم 

ة يرع ثال جنة العلميمن حي  إلادارةع ثالكسييمع  لم يىا اىي جديد في أحكام ال اصة امجلس التوجيهع ثاملد 02-010

ثهذا ألامر تكرر يذلك  يما ي   ألاحكام املالية التي  203 -00ال أ ثط أحكام هذا املر ومع يما هي في املر وم 

 جاءا متما لة لسااث ما.

 املراجـــع:    قائمة  

ااالجزا ر. ع22العدد (0820) الجريدة الر مية ل جمهورية الجزا رية الديمثراطية الهعلية (0

 االجزا ر. ع21العدد (3002) الجريدة الر مية ل جمهورية الجزا رية الديمثراطية الهعلية (3

 الجزا ر. ع01العدد (3000) الجريدة الر مية ل جمهورية الجزا رية الديمثراطية الهعلية (2

علية )الجريدة الّر مية الجزا رية الديمث  (2
ّ

 ع الجزا ر. 22(ع العدد 0882راطية اله

 الجزا ر. ع00(ع اليماث الحااري ثدثر اللح  في تلمينهع مجلة آلا ارع العدد 0880لهيم)الهينيتي محمد ال (0

ماث ألا ري عمران 3002اويحياثي عّزالّدين ) (1 ٍ
ّ
    (ع املحا ظة على اليماث الوطني من ثجهة رظر علم آلا ار الي

االجزا ر.ع مجلة  ثا يةع تصدرها ثزارة اللثا ةع 01ثعمارةع العدد                 

صفي علي) (2
ّ

م الثيم احماية الثمثة اليما ية ثاملورثث ال3002خ 
ّ
 لثافيع مجلة اليماث ألا ري عمران(ع حماية  ل

 ع الجزا ر.01ثعمارة  ن ثصناعةع العدد 
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 حماية التراث الثقافي في القانون الدولي

protection of cultural heritage in international law  
 الجزائر /  جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة زعادي/ محمد جلول  د.

Dr. Mohamed Djelloul Zaadi / University Akli M’hand oulhadj-bouira /Algeria 

 / الجزائر2/جامعة الجزائر  محجوبي ط.د زهرة

PhD .S. Zohra Mahdjoubi /University of Algiers 2 Abou Kasem saad allah/Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

ما يحظيص مسىلة حماية اليماث اللثافي خ ل السنواا ألاخيمة ااهتمام أعااء املجتم  الدثلي ملا ةع ثملك االنظر إلى ألاهمية التي ين وي عل

ذه ه لللهرية ارم ماع  هو جزء من هوية الهعوب ثالحاارااع ثهو ثجه ة  س مان اه من ألاثجه التي  ستدل وما في قيا  مدا ت ورا

 يألاخيمة. غيم أن آلاثرة ألاخيمة ثما صاحبما من ت ور تكنولوجي يهفص عن مصادر جديدة لل مديد الذي يحدق امكوراا اليماث اللثافي املاد

لة س واء في زمن السلم أث الحربع أما االن عثغيم املاديع  لالنسلة لليماث املادي تكهف الوقال  اىدما عرضة للتدميم ثإلات ا ثالت ريو

الهثها غيم املاديع  إن العوملة ملان لها دثر يليم في تهكص مكوراتهع ثملك اتفايل ألا راد للثا اا أجنلية على  ثا ة دثل مم ألام.

 هثأمام ألامر الواق  عملص الدثل جاهدة على تلني منظومة قارورية متكاملة على املستوا الدثلي قصد إحاطة اليماث اللثافي ام تلف مكورات

احماية قارورية ملا يةع  واء في زمن السلم أث في زمن الحربع ثتىخذ بعين اعتلار خصوصية م تلف مكوراته حتى تالط درجة الحماية 

 زان مس حاملمتلكاا اللثا ية في حالة رتفاقية ةهاي املتعلثة احماية ث ثا ملا تثتايه طليعة هذا اليماثع ثإلاةارة في هذا الصدد تكون ة

ع أث حتى ةتفاقية اليوريسكو لحماية اليماث اللثافي غيم 0823ع أث اتفاقية اليوريسكو لحماية اليماث اللثافي ثال لي ي لسنة 0802 نة 

ا.3002املادي لسنة 

ا

 .اليماث اللثافيع الحماية الثاروريةع الثارون الدثليع العاداا ثالتثاليدع ال مريوع الانان املس ح الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

In recent years, the issue of cultural heritage protection has attracted the attention of all members of the international 

community, given the importance it holds for all of humanity, as it is part of the identity of peoples and civilizations, and it is 

a significant aspect of measuring the extent of the latter's development. However, recent times and the accompanying 

technological development have revealed new sources of the threat to the components of the tangible and intangible cultural 

heritage. With regard to tangible heritage, the facts reveal that it is subject to destruction, damage and vandalism, whether in 

times of peace or war. As for its intangible aspect, globalization was It has a major role in the dispersal of its components , by 

preferring individuals to foreign cultures over the culture of their mother country.  

In the face of the de facto situation, countries have worked hard to adopt an integrated legal system at the international level 

in order to surround the cultural heritage with its various components with adequate legal protection, whether in peacetime 

or in time of war, and take into account the specificity of its various components in order to control the degree of protection 

in accordance with the nature of this heritage. The reference in this regard is to the Hague Convention relative to the 

Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 1954, the UNESCO Convention for the Protection of the 

Cultural and Natural Heritage of 1972, or even the UNESCO Convention for the Protection of the Intangible Cultural Heritage 

of 2003.  

Keywords: Cultural heritage, legal protection, international law, customs and traditions, smuggling, armed conflict. 
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 مقدمة:

ييم ثثحهي مما أعااء املجتم  الدثلي اارثرة تغأقنعص املجازر التي أرتكلص خ ل حربين عامليتين تمينتا  وممجي مما 

قا مة أثلويا مم  يما ي   الحماية املثررة خ ل ملل هذه الظرثا ا تثنا يةع حي  تعالص ألاصواا املنادية احتمية 

من  ماثض  حثوق إلانسان في قلو املنظومة الثارورية التي تستكل  دماية الحرب العاملية اللاريةع   كان تلني عدد معتر

اتفاقياا ثاملعاهداا التي ةكلص انيان الثارون الدثلي لحثوق إلانسان املعاصرع ثالذي ملل ريينة أ ا ية جسدا 

على أرض الواق  املنعرج الذي  لكته الدثلع تجسد ملك في إضفاء صفة العاملية على موضون حماية حثوق إلانسان. 

في ملك الحق في حماية الهوية اللثا يةع ثاحيمام آلاراء ثاملعتثداا هذا ألاخيم الذي أصل   همل مجاةا متنوعةع اما 

ااملتامنة هي ألاخرا في الحق في حماية اليماث اللثافي بهثيه املادي ثال مادي.

ثأمام أمر الواق  تااعفص الجهود امللذثلة على الصعيد الدثلي من إلحاق مكوراا اليماث اللثافي امل تلفة االحماية 

ال زمةع تجسد ملك على أرض الواق  من خ ل تلني مجموعة من آلالياا الكهريعية التي تناثلص املسىلة الثارورية 

ادرجاا متفاثتة من الدقةع  اين من يتعرض لهذه املسىلة بهكل غيم ملاةر ملل إلاع ن العال ي لحثوق إلانسانع  أث  

لسيا يةع ثالحثوق اقتصادية ثاجتماعية ثاللثا يةع العهدين الدثليين ال اصين على التوالي االحثوق املدرية ثا

ثبين من يكناثل هذه املسىلة بهكل ملاةر ملل إتفاقية ةهاي املتعلثة احماية املمتلكاا اللثا ية في حالة رزان مس ح 

كو ال اصة  احماية اليماث اللثافي ثال لي ي لسنة 0802لسنة  ماية اليماث ع ثيذا إتفاقية ح0823ع أث إتفاقية اليونس 

 .3001ع ثيذا إتفاقية اليونسكو بهىن حماية اليماث اللثافي املغمور ااملياه لسنة 3002اللثافي غيم املادي لسنة 

تعددةع مثعلى الرغم من الجهود امللذثلة في حماية اليماث اللثافي عرم العالمع إة أن هذه ألاخيمة أرتثدا على مستوياا 

اماا الصلة احماية اليماث اللثافي مح  له.لذي ملارص امللادئ الثارورية ا محدثدية الت ليقأهمها  لعل

ا أهمية الدراسة:

الدثلي على أهمية يمكن أن نست ل  عناصرها ألا ا ّية  روناتن وي درا ة موضون حماية اليماث اللثافي في إطار الثا

 من: 

ثلية افعل الت وراا الراهنة في الساحة الد ادياملتزايد ار ماملاا املا ة ام تلف مكوراا اليماث اللثافي املادي ثغيم 

المع العثالتي تى را من خ لها م تلف دثل  عأث حتى اتسان ظاهرة العوملة الحرثب عرم م تلف أق ار العالمع ملاردةن

ابعد تى ر أ رادها االحااراا ثاللثا اا ألاجنلية؛ اللثافي ال ماديتهكتا ليماثما  ألاخيمة التي ةحظص هذه

غيم املاديع ااعتلاره جزءا ة يتجزأ من هوي ما ثعنصًرا عوب ايماثما اللثافي ال مادي ثاالع قة الو يثة التي تجم  اله

اراد في ت ورهم.أ ا ًيا في تكوين حماها النوثيع  هي الهواهد الحية مل تلف املراحل التي مر وما ألا 

 أهداف الدراسة: 

العل أهمها: عتصلو الدرا ة الراهنة لتحثيق جملة من ألاهداا

  ر م معالم اليماث اللثافيع ثم تلف ألاةكال املكورة لهع على أن تنحصر الدرا ة في الورقة اللحلية على

االيماث اللثافي املادي ثال مادي؛  حماية  نين:إةثين 
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 ااملنظومة الثارورية الدثلية املس رة لحماية اليماث اللثافي بهثيه املادي ثال مادي؛ على تسليط الاوء

 م مدا  عالية املنظومة الثارورية املتلناة على الصعيد الدثلي من أجل حماية اليماث اللثافي ام تلف يتثي

امكوراته.

ا إشكالية:

ا :من ثًيا طر  إلاةكالية التالية من خ ل ما  لق ميره يلدثا

ا للتراث الثقافي من التهديدات املتنوعة املحدقة به؟  ما مدى فعالية الحماية املقررة دوليا

ا: تقسيم الدراسة

 اردين  علثافيليماث اللفي إطار املحور ألاثل إلاطار املفاه ي  ناتناثل عإرتةينا تثسم الدرا ة الراهنة إلى محورين متكاملين

نت رق إلى التداايم   عأما في إطار املحور اللانم عم على املستويين الفثهي ثالثارونمهذا املفهوالفي ملك التعاريف املنسوبة 

اماا الصلة.غيم املادي في م تلف اتفاقياا امل تلفة امل صصة لحماية اليماث اللثافي املادي ثا

 املنهج املتبع:

الذي يت  م م   املنهج الوصفيتم اعتماد في إعداد هذه الدرا ة على مجموعة من املناهج العلميةع لعل أهمها: 

 يما ما يتعلق اتعريف اليماث اللثافي على املستوا الثارونم ثالفثهيع ااإلضا ة إلى  رد  اله ر النظري للموضونع ثة

ين ا صوص املثاررة ا املنهج املقارن ةكالع يما تم اعتماد على ةكل من هذه ألاا لكل ثال صا   املمينة عأةكاله

التداايم املتلناة في م تلف النصوص الثارورية ماا الصلة احماية اليماث اللثافيع  واء املادي أث غيم املاديع ثاعتمدرا 

الدثلية اإحاطة  الثاروريةا صوص تثييم مدا  عالية التداايم املتلناة في م تلف النصوص  املنهج التحليليأخيما على 

 مكوراا اليماث اللثافي االحماية الكا ية.

 املحور ألاول: الحماية القانونية املخصصة للتراث الثقافي املادي

يهفص مستجداا الساحة الدثلية تااعف مصادر ال مديداا التي تحدق امكوراا اليماث اللثافي املادي امل تلفةع 

ن اللومية تما يل ااريا  ليعة الهمجية التي صلغص تدميم رب.    أحد  ست ي  إركار الثملك  واء في زمن السلم أث الح

رضها م  معتثدا مم ثديبممع بغو اتدميمها بهكل ممنهج رظرا لتعاع ثالتي قام رظام طاللان 3000في أ غنيستان  نة 

توفي مكا أعااء املجتم  الدثلي الذين اثوا مأمام مرل ع ثملكالنظر عن الثيمة التاري ية ثألا رية التي تن وي عليما

ألايدي أمام هذا النون من ار ماملااع يما أ ار دمو املتاحف العراقية خ ل الانان املس ح الذي دار ومذا ألاخيم  نة 

احفيظة الحثوقيين الذين رددثا ومذا البمو املنظم ملمتلكاا  ثا ية ة يمكن تعوياها اىي ةكل من ألاةكال. 3002

ام الوض  الراهن لم يكن أمام أعااء املجتم  الدثلي إة إ راء اليم ارة الثارورية السارية املفعول في مجال حماية ثأم

ة الحماية الثارورية الكا يةع  كان تلني مجموعااليماث اللثافي ااتفاقياا ثمعاهداا ترمم إلى إحاطة مكوراا م تلفة 
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تعرضص لهذه املسىلة اصورة عامةع ثمن تعرضص  نم اثتة من الدقةع اينمن آلالياا تعرضص لهذه املسىلة ادرجاا متف

ا.)ثانيا(ع أث خ ل الاناعاا املس حة )أوال(ع  واء في زمن السلم لها بهكل دقيق

 : حماية التراث الثقافي في زمن السلمأوال

يما يلي  اللثافي املادي في زمن السلمع ثاتلنى أعااء املجتم  الدثلي عددا من آلالياا الكهريعية من أجل حماية اليماث 

اإةارة إلى أهمها:

 : إتفاقية لحماية التراث العاملي الثقافي والطبيعي1

ع صفحة 0823)العامع  تتمين إلاتفاقية ا ابعها الهمولي الذي يو   دا رة العناصر التي  هملها مفهوم اليماث اللثافي

. تملل إلاتفاقية لحماية اليماث العال ي اللثافي ثال لي ي إحدا ال  واا الجوهرية التي أقدم عليما أعااء املادة ألاثلى(

ثاضعو إلاتفاقية االوقوا على معاينة أن اليماث املجتم  الدثلي لحماية اليماث اللثافي ام تلف مكوراته؛ إم  هرن 

اللثافي ثاليماث ال لي ي مهددان اتدميم مينايد ركيجة تااعف مصادر امل اطر التي تحدق ومماع ثالتي لم تصل  مثتصرة 

على مصادر تثليدية  ثط ملل الاناعاا املس حةع ثإرما ت ورا لكهمل يذلك م اطر معاصرة ملل التلوث الليئي 

من  3ع صفحة الفثرة 0823)العامع  ج عن تغيم ألاحوال إلاجتماعية ثإلاقتصاديةع ثالتي ة تثل خ ورة عن ألاثلىالنات

دراا الوطنية لم تصل  ملا ية لر   التحدياا املعاصرة التي يمللها التصدي لهذا النون من ال مديدااع ع ثأن الثديلاجة(

على دراية مبمم اىن السل اا املحلية في أي دثلةع ثأيا ملارص درجة تثدمها لم ت ص  املينارية الكا ية لتغ ية تكاليف 

عن إ تثار بعو الدثل في ألاصل للو ا ل ال زمة إلحاطة الو ا ل ثالتثنياا التي تثتايما ملل هذه الحمايةع  ا  

ع ثهو ألامر الذي يثتضفي تكاليف يلاجة(من د 2ع صفحة الفثرة 0823)العامع  مكوراا اليماث اللثافي ل حماية املنا لة

جهود أعااء املجتم  الدثلي الذين يفيمض  يمم العمل يدا ايد م  الدثلة املعنية لحماية مكوراا اليماث اللثافي ثاليماث 

 ال لي ي امل تلفة بهكل مكمل ل جهود التي يفيمض أن تلذلها الدثلة التي تتواجد مكوراا هذا اليماث  وق إقليمها

ع حي  يملل هذا التعاثن ضرثرة  ستلزمها ثاجو حماية ممتلكاا تن وي من ديلاجة( 2ع صفحة الفثرة 0823)العامع 

العامع )  ية احكم الع قة التي تجمعها االلهرية جمعاءع ثبالتحديد الدثر الذي تلعله ار م هوي ماعلى أهمية إ تثنا

ا.من ديلاجة( 2ع صفحة الفثرة 0823

ثقد أثلى ثاضعو إلاتفاقية إهتماما خاصا في ر م معالم مفهوم اليماث اللثافيع ثبينوا اىره يتكون من مجموعة من 

االعناصر تتملل في:

آلا ار التي تهمل ألاعمال املعماريةع ثأعمال النحصع ثالتصوير على امللانمع ثالعناصر أث التكوين ماا الصلغة  .0

ع ثمجموعاا املعالم التي لها جميعا قيمة عاملية إ تثنا ية من ثجهة رظر التاريخع ألا ريةع ثالنثوشع ثالكهوا

اأث الفنع أث العلم؛

املجمعاا التي تتكون من مجموعاا من امللانم املنعزلة أث املتصلةع التي لها بسلو عمار ماع أث تنا ثهاع أث  .3

االتاريخع أث الفنع أث العلم؛إردماجها في منظر طلي يع قيمة عاملية إ تثنا ية من ثجهة رظر 
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املواق  التي تهمل أعمال إلانسانع أث ألاعمال املهيمية اين إلانسان ثال ليعةع ثيذلك املناطق اما  يما املواق   .2

ألا ريةع التي لها قيمة عاملية إ تثنا ية من ثجهة النظر التاري ية أث الجماليةع أث إلا نولوجيةع أث 

اإلاريمثبولوجية".

اقية الدثلية على عاتق الدثل ألاطراا  يما جملة من إلاليناماا من ةىدما في رظر ثاضعيما أن تق املمتلكاا تا  إلاتف

املكورة لليماث اللثافي من امل اطر التي تحدق وماع تتملل أهمها في إحاط ما االحماية ال زمةع ثاملحا ظة عليماع ثإص حها 

ي أ ال حال ممكنةع ثأيدثا على ما ثرد في الديلاجة أع هع أي أن الدثل بهكل يمكن رثلها إلى ألاجيال املستثللية ف

التي تتواجد في إقليمها املمتلكاا املكورة لليماث اللثافي مس ثلة االدرجة ألاثلى عن حماية هذه ألاخيمة على أن ت جى 

العامع ) نيع أث العل يع أث حتى التثنيملساعدة الدثل ألاخرا مللما إ تدعى ألامر ملكع أملان ملك على الصعيد املاليع أث الف

. تمر الحماية املفيمضة أع ه من خ ل جملة من التداايمع عددها ثاضعو إلاتفاقية الدثلية (2ع صفحة املادة 0823

اع ثحسو إمكاريا ماع موضحين مرة أخرا اىن ملا ة الدثل ليسص على قدم تت ذها الدثل املعنية ملل احسو ظرث ه

املساثاة في ر   التحدياا التي  هكلها حماية اليماث اللثافي ثاليماث ال لي يع ثتتى س املثاربة التي  لص عليما ثاضعو 

اإلاتفاقية على محاثر خمس تتملل في:

ي ثال لي ي ي دي ثظيفة في حياة الجماعة ثإدماج حماية ")أ( إت ام  يا ة عامة تس مدا جعل اليماث اللثاف

اهذا اليماث في مناهج الت  يط العام؛

)ب( تى يس دا رة أث عدة دثا رع حي  ة توجد ملل هذه الدا رة في إقليمهاع لحماية اليماث اللثافي ثال لي ي 

 ن الو ا ل التي تسم  لها اآداء الواجلااثاملحا ظة عليه ثعرضهع ثتزثد هذه الدثا ر ااملوظفين ألايفاءع ثتمكيبما م

اامليمتلة عليما؛

)ج( تنمية الدرا اا ثألااحاث العلمية ثالتثنيةع ثثض  ث ا ل العمل التي تسم  للدثلة اىن تجااه ألاخ ار 

ااملهددة لليماث اللثافي ثال لي ي؛

ا لة لتعيين هذا اليماثع ثحمايتهع )د( إت ام تداايم قاروريةع ثالعلميةع ثالتثنيةع ثإلاداريةع ثاملالية املن

اثاملحا ظة عليهع ثعرضه ثإحيا ه؛

)ه( دعم إنهاء ثتنمية مرايز تدريو ثطنيةع في مامار حماية اليماث اللثافي ثال لي ي ثاملحا ظة عليه ثعرضهع 

اثتشجي  اللح  العل ي في املامار".

ة اليماث اللثافي على ةق ثقالم  يتمحور االدرجة ين وي التوجه الذي  لص عليه ثاضعو إلاتفاقية الدثلية في حماي

ع (3ثرة   32ع صفحة املادة 0823)العامع  ألاثلى على توعية الرأي العام حول امل اطر التي  مدد مكوراا اليماث اللثافي

ثتىييد ألاهمية التي تن وي عليما هذه املكوراا من خ ل إ ت دام ملا ة الو ا ل املنا لةع ثة يما تلك املتعلثة 

ا.(0 ثرة  32ع صفحة املادة 0823)العامع  او ا ل إلاع مع أث حتى امل  ساا اليماوية االنسلة ل طفال

 هيم أخيما ثاضعو إلاتفاقية الدثلية إلى الرقااة التي تمار ها منظمة اليونسكو على الدثل ألاطراا في إلاتفاقية؛ حي  
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ي التنظيمية ثإلاجراءاا ألاخرا التتثدم هذه ألاخيمة للمنظمة تثارير دثرية تتامن معلوماا حول ألاحكام الكهريعية ثا

تتلناها الدثلة من أجل الو  املساعي املس رة من قلل إلاتفاقية الدثليةع ثملك حتى ي ل  أعااء منظمة اليونسكو 

 .(0 ثرة  38ع صفحة املادة 0823)العامع  على مدا التثدم الذي أحرزته الدثل املعنية في مجال حماية اليماث اللثافي

 التراث الالماديتراث الثقافي املغمور باملياه، و : إتفاقية بشأن حماية ال2

ر مكوراته الوهلة ألاثلى؛    تثتص عيما أعااء املجتم  الدثلي اىن لليماث اللثافي أبعاد متعددة لم تكلادر إلى الذهن من 

إرما تمتد لكهمل أةكاة أخرا يما هو أث تلك املعرثضة على الجمهورع ثا على تلك التي يمكن رؤي ما االعين املجردةع

لى ثاالحال االنسلة لليماث اللثافي املغمور ااملياهع أث حتى اليماث اللثافي غيم املادي؛  لالنسلة ل ثل عرا في إطار املادة ألاا

اجاء  يما ما يلي: "ألغراض هذه إلاتفاقية:يماث اللثافي املغمور ااملياهع ثامن إلاتفاقية بهىن حماية ال

في أث تاريخي ا اب   ثا)أ( يثصد بعلارة "اليماث اللثافي املغمور ااملياه" جمي  آ ار الوجود إلانسانم التي تكسم -0

اع اصورة دثرية أث متواصلةع ملدة ما ة عام على ألاقل ملل:التي ظلص مغمورة ااملياه جز يا أث مللياأث أ ري ثا

اال لي ي؛ ر اا اللهرية م   ياقها ألا ري ثاالاملواق  ثالهياملل ثامللانم ثاملصنوعاا ثا (0)

غيمها من ث ا ل النثل أث أي جزء مبما أث حمول ما أث أي من محتويا ما م   ياقها ألا ري السفن ثال ا راا ثا (3)

ا؛ثال لي ي

ا.ع صفحة املادة ألاثلى(3000)اليونسكو م.ع  ألاةياء التي تنت ي إلى عصر ما قلل التاريخ..." (2)

اللحرع إة أن مكوراته معرضة يغيمها من مكوراا اليماث اللثافي على الرغم من تواجده تحص     هذا ألاخيمع ثا

ع صفحة الفثرة 3000)اليونسكو م.ع  ألاخرا لهتى أروان امل اطر ماا الصلة ااألنه ة غيم املرخ  وما التي تس مد ه

ع 3000)اليونسكو م.ع  ع أث حتى ألانه ة املهرثعة التي يكون مح  لهاع ث التي ت حق اه أضرار غيم متعمدةمن ديلاجة( 2

الذي يتم في إطاره اي  ي لهذا الهكل من أةكال التلوثع ثاع إلى جارو إلا تغ ل التجارامن ديلاجة( 2صفحة الفثرة 

ع من ديلاجة( 8ع صفحة الفثرة 3000)اليونسكو م.ع  املثاياة عليمافي املغمور ااملياهع ثتملكهاع ثاق   من اليماث اللثا

ع صفحة الفثرة 3000)اليونسكو م.ع  ااإلضا ة إلى ألاضرار التي تصيو مكوراته ركيجة عملياا إلا تكهاا أث التنثيو

اع الثد ارمج ثاضعو إلاتفاقية الدثلية جملة من التداايم الرامية للتصدي لهذا النون من املمار . ثامن ديلاجة( 00

صدد إلى أن إلاتفاقية خولص الدثل  ل ة تثديرية ثا عة في إختيار طليعة إلاجراءاا التي تجدر إلاةارة في هذا الثا

ا.(0ع صفحة املادة 3000)اليونسكو م.ع  يمكن أن تت ذها ث ثا ل ليعة اني ما الجغرا ية أث املناخية

تن وي هذه التداايم على ةق إداري يت ااق م  طليعة إلار ماملاا ث ألاضرار التي تمس هذا النون من املمتلكااع 

ث ة  يما ما يتعلق االيماخي  املمنوحة من أجل إرجاز ألاةغال التي تتواجد وما ممتلكاا  ثا ية مغمورة ااملياه؛ إم 

 من اليماث اللثافيع إة ما اتفق ث مثتاياا هذه إلاتفاقيةتحظر إلاتفاقية من  أي ترخي   س مدا هذا النون 

)اليونسكو م.ع  هذا ألاخيماع ثالرامية إلى يفالة ث تعزيز الحماية املثررة ل(0 ثرة  03ع صفحة املادة 3000)اليونسكو م.ع 

ع ث من ملك مل  أن تجري الدثلة املنسثة ما يلزم من احوث تمهيدية عن اليماث املغمور (0 ثرة  3ع صفحة املادة 3000
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ع على أن توق  الدثل (0 ثرة  03ع صفحة املادة 3000)اليونسكو م.ع  عني ااألةغالع قلل إصدار أي ترخي ااملياه امل

اا امل الفة لثواعد هذه إلاتفاقيةع ث التي تامن إمتلال ألاطراا ألاطراا املعنية العثوباا ألانسو ملواجهة إلار مامل

. أما االنسلة لللانم  ثد عر ته إلاتفاقية (3ث  0الفثرتين  02ادة ع صفحة امل3000)اليونسكو م.ع  الجارية لهذه ألاخيمة

 طما يرتلثا-التعليم ثاملعارا ثاملهارااالتصوراا ثأةكال ...املمار اا ثا-0املادي اىره: " بهىن حماية اليماث اللثافي غيما

أحيارا ألا رادع جزءا من تراثمم ثاا ية. التي تعترمها الجماعاا ثاملجموعااع أماين  ثوما من آةا ثق   ثمصنوعاا ثا

االلثافي. )...(

( أع ه يتجلى "اليماث اللثافي غيم املادي" اصفة خاصة في املجاةا 0ثعلى ضوء التعريف الوارد في الفثرة )-3

االتالية:

اأةكال التعليم الهفهيع اما في ملك اللغة ملوا  ة للتعليم عن اليماث اللثافي غيم املادي؛)أ( التثاليد ثا

اتثاليد آداء العرثض؛)ب(  نون ثا

اإلاحتفاةا؛)ج( املمار اا إلاجتماعية ثال ثو  ث

االكون؛)د( املعارا ثاملمار اا املتعلثة اال ليعة ثا

االتثليدية...".اراا املرتل ة االفنون الحر ية ثا)ه( امله

وان متكاملة لحماية هذا النون من أرثقد ارمج ثاضعو إلاتفاقية بهىن حماية اليماث اللثافي غيم املادي تر ارة قارورية 

الدثلي؛  لالنسلة ل ثل ين وي على جملة من التداايم الرامية اصورة أ ا ية يماث اللثافي تام ةثيما الوطني ثاال

رة في هذا إلاةااتفي املعلن عنه في إلاتفاقيةع ثلوقاية مكوراا اليماث اللثافي ال مادي من الزثال ااعتلار الهدا ألا 

: "...التداايم الرامية إلى ضمان إ تدامة اليماث اللثافي غيم 3كون ملص  ح "صون" الذي يفيد ث ثا للمادة الصدد ت

رثلهع رازه ثاإاث ثتو يثه ثإجراء اللحوث بهىره ثاملحا ظة عليه ث حمايته ثتعزيزه ثااملاديع اما في ملك تحديد هذا اليما

ع صفحة 3002)اليونسكوع  إحياء م تلف جوارو هذا اليماث"ثا يما عن طريق التعليم النظامم ثغيم النظاممع  ةا

 )اليونسكوع أراضيما.  تثوم مل  اوض  قا مة أث أيثم من أجل حصر مكوراا هذا اليماث املوجود في (2 ثرة  3املادة 

إعداد مناهج اح  محددة حتى يتم صون درا اا علمية ث تثنية ث  نيةع ثا إجراءع ثا(0 ثرة  03ع صفحة املادة 3002

 ع إلى جارو توعية ثرة ج( 02ع صفحة املادة 3002)اليونسكوع  ث من امل اطر التي تحدق اههذا النون من أروان اليما

يو امل اطر التي تحدق اهع إلى جارو ألا اللثافي ال ماديع ثاهمية اليماث الم تلف الفةاا املكورة له حول أالرأي العام ثا

. أما على الصعيد الدثليع  تكسم اليم ارة الثارورية (02ع صفحة املادة 3002)اليونسكوع  ألارج  لحمايته ثثقايته

 لهىن االتنونع  إلى جارو الثوا م التي يفيمض أن تعد إلاراز اليماث اللثافي غيم املادي بهكل ثاضح ل جمهورااملعدة ومذا ا

ضعو إلاتفاقية الدثلية على ضرثرة التعاثن اين الدثل ألاطرااع ع ثيس ر ثا(02ث  01ع صفحة املادتين 3002)اليونسكوع 

 ماع طرق حمايهذا النون من اليماث اللثافيع ثا ث بهكل خاص من خ ل تلادل املعلوماا ث ال رماا حول طليعة مكوراا

 .(30ث  30ث  08ع صفحة املواد 3002)اليونسكوع  يما تثوم اإنهاء آلية في دعم نهاطاا الدثل ألاطراا في هذا املجال
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 حماية التراث الثقافي في زمن النزاعات املسلحةثانيا: 

عمل أعااء  املتحفيةعرظرا للثيمة التاري ية التي تن وي عليما املجموعاا املتحفية املحفوظة في م تلف امل  ساا 

املجتم  الدثلي على إحاط ما ادرجة ملا ية من الحمايةع ثملك من خ ل تلني مثاربة تن وي على ةثين متكاملينع يتملل 

الهق ألاثل في الرقااة من ألاضرار التي قد ت حق وما خ ل الاناعاا املس حةع ثملك من خ ل  رض إليناماا إ كلاقية 

 أوال() ناء ةبما العملياا العسكرية ع ثملك ادرجاا متفاثتة من الحماية تيماث  اين الحماية العامةعلى الدثل املتنازعة أ

ع ال ثأيثم من ملك عمدا الدثل على إضفاء طليعة ردعية على ملل من تسول له )ثانيا(املعززة ثالحماية ال اصة ثا

ل إ تثراء رظام رثما ألا اتفي املنهى للمحكمة رفسه املسا  ااملمتلكاا اللثا يةع ثهو ألامر الذي ةحظناه من خ 

ا. )ثالثا(الجنا ية الدثليةع ثالذي أدرج هذا النون من السلو  في خارة جرا م الحرب 

 :: الحماية العامة1

تحظم املمتلكاا اللثا ية احماية عامة في م تلف إلاتفاقياا الدثلية التي تحكم  يم العملياا العسكرية أ ناء الاناعاا 

املس حةع أملارص دثلية أث غيم دثليةع احي  تح ي أغللية النصوص الدثلية الصادرة ومذا الهىن هذه الفةة من املمتلكاا 

)ال  حة املتعلثة اثوارين ث أعراا الحرب الرمية ع  0802الحرب الرمية لسنة  أعراابهكل ال  حة املتعلثة اثوارين ثا

)أ( مبما اىره: "ع ثة على املحظوراا املنصوص عليما في إتفاقياا خاصةع يمن   32التي تثضفي في املادة  (0802

ااال صوص:

هو ألامر ع ثاملارص ضرثراا الحرب تثتضفي حتما هذا التدميم أث الحجز؛")ز( تدميم ممتلكاا العدث أث حجزهاع إة إما 

"يجو معاملة  من ال  حة املذملورة أع ه التي جاء  يما اىره: 01الذي يمكن م حظته بهكل أثضح في ر  املادة 

العلميةع ة ثافنيليماويةع ثامل  ساا الاثألاعمال ال يمية ثا ممتلكاا امل  ساا امل صصة للعلادةممتلكاا الللدياا ثا

ايممتلكاا خاصةع حتى عندما تكون ملكا للدثلة.

 تت ذ إلاجراءااالفنية ثالعلميةع ثاثاإت ا عمدي مللل هذه امل  سااع ثآلا ار التاري ية يحظر ملل حجز أث تدميم أث 

االثاا ية ضد مرتكبي هذه ألاعمال".

)الحرثبع  0828أ ناء الاناعاا املس حة الدثلية لسنة أما  يما ي   إتفاقية جنيف الرابعة املتعلثة احماية املدريين 

 02ع  هي ة تهيم بهكل صري  إلى الحماية املثررة للممتلكاا اللثا ية بهكل ما يمكن م حظته في ر  املادة (0828

ث منثولة تتعلق اى راد أث جماعااع أث التي تثضفي اىره: "يحظر على دثلة إلاحت ل أن تدميم أي ممتلكاا خاصة  ااتة أ

االدثلة أث السل اا العامةع أث املنظماا إلاجتماعية أث التعاثريةع إة إما ملارص العملياا الحربية تثتضفي حتما هذا 

االتدميم".

ة يكتفم ثاضعو إلاتفاقية احظر هذا النون من املمار ااع ال ثض  على عاتق ألاطراا السامية املتعاقدة افرض 

يبما لجسيمةع ثالتي ترد اعثوباا جزا ية  عالة على ألا  اص الذين يثيم ون أث يىمرثن اإقيماا جملة من امل الفاا ا
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ل متعسف بهكبهر  أن ترتكو على ر اق ثا  ع ثا إغتصاب املمتلكاا بهكل ة تثتايه الارثراا الحربيةتدميم ثا

ا.(022ث  021ع صفحة املواد 0828)الحرثبع  ة يت ااق م  النصوص الثارورية السارية املفعولا

يكلنى ثاضعو الرمثتوملول إلاضافي ألاثل امل حق ااتفاقياا جنيف املتعلق احماية ضحايا املنازعاا املس حة الدثلية لسنة 

مثاربة ثقا ية ترمم إلى حماية هذه املمتلكاا من ألاضرار التي قد ت حق وما قلل ثقوعها على  (0822)ت ويرهع  0822

( التي جاء  يما ما يلي: "يت ذ ملل طرا في الانان ملا ة إلاحتياطاا املعثولة 2)02رحو ما يمكن م حظته في ر  املادة 

ما عليه من ثاجلاا امثتضفى قواعد الثارون ثاية في اللحر أث في الجوع ث ثا ملا له من حثوق عند إدارة العملياا العسكرا

االدثلي التي ت لق في املنازعاا املس حةع لتجنو إحداث ال سا ر في أرثا  املدريين ث إلحاق ال سا ر ااملمتلكاا املدرية".

 الدثلية ف املتعلق احماية ضحايا املنازعاا املس حة غيمايكتفم ثاضعو الرمثتوملول إلاضافي اللانم امل حق ااتفاقياا جني

ث املتعلق احماية  0828آب/أغس س  03)ت ويرهع الرمثتوملول إلاضافي اللانم امل حق ااتفاقياا جنيف املعثودة في 

مبما التي يحظر  01س مد ها يما تلينه املادة احظر ألاعمال العدا ية التي ت (0822ضحايا ملنازعاا املس حة غيم الدثليةع 

ماث يأماين العلادة التي تهكل الالتاري يةع أث ألاعمال الفنية ثا  يما: "...إرتكاب أية أعمال عدا ية موجهة ضد آلا ارا

 إ ت دامها في دعم املجهود الحربم...".اللثافي ث الرثحي للهعوبع ثا

 :: الحماية الخاصة2

قفزة روعية في مجال حماية املمتلكاا  0802لحماية املمتلكاا اللثا ية في حال رزان مس ح لسنة تملل إتفاقية ةهاي 

ع (0802)مس حع  اللثا يةع حي  يثدم ثاضعوها ألثل مرة تعريفا مفص  للممتلكاا اللثا ية املهمولة االحماية

ع صفحة املواد 0802)مس حع  هذه الفةة من املمتلكااع أي الحماية العامةااإلضا ة إلى ت صيصها روعين من الحماية ل

؛  لالنسلة ل ثلى يمكن إلاةارة إلى ر  املادة (2ع صفحة املادة 0802)مس حع  ثالحماية ال اصة (2ث  1ث  0ث  2ث  2ث  3

( التي تثضفي اىن: "تتعهد ألاطراا السامية املتعاقدة أياا اتحريم أي  رقة أث دمو أث تلديد للممتلكاا اللثا ية 2)2

بامللل تحريم أي عمل ت ريبي موجه ضد هذه ند اللزثم مهما ملارص أ اليبماع ثاألاعمال ثثقفها عثثقاي ما من هذه 

املمتلكاا. يما تتعهد بعدم إلا كي ء على ممتلكاا  ثا ية منثولة ملا نة في أرا في أي طرا  ام متعاقد آخر"ع أما 

 يما ما يلي: "يجوز أن يوض  تحص الحماية ( التي جاء 0)2اللاريةع  يمكن أن نسكهف بعو أملل ما من ر  املادة 

ملمتلكاا ااملمتلكاا اللثا ية املنثولةع ثمرايز ألاانية التذملاريةع ثا ال اصة عدد محدثد من امل ابئ امل صصة لحماية

االلثا ية اللااتة ألاخرا ماا ألاهمية الكرما بهر :

مرمم عسكري هام  عترم رث ة حيويةع يم ار مل  أث )أ( أن تكون على مسا ة ملا ية من أي مريز صناعي يليم أث أي 

امح ة إماعة أث مصن   عمل للد ان الوطني أث ميناء أث مح ة للسكك الحديدية ماا أهمية أث طريق مواص ا هام.

ا)ب( أة تستعمل ألغراض حربية".

ا ة ين في إقيماا إلار ماملاا امليكتفم ثاضعو إلاتفاقية اإحالة مسىلة الجزاءاا الواجو توقيعها على ألا راد املتورط

ااملمتلكاا اللثا ية للدثل ألاطراا في إتفاقية ةهاي التي تلزم تلني ملا ة إلاجراءاا ال اصة امتابعة ألا  اص الذين 
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مس حع ) ي الفون أحكام هذه إلاتفاقية أث يىمرثن ام الف ما  يما تسنه من رصوص قارورية في تهريعا ما الوطنية

ا.(32ع صفحة املادة 0802

يتثيد ثاضعو إلاتفاقية بهىن التداايم الواجو إت امها لحظر ث من  إ تيماد ث تصدير ث رثل ملكية املمتلكاا اللثا ية 

ة حة ةهاي ال اصة احماية املمتلكاا اللثا ية  اذاا املوقف الذي  لص عليه ثاضعوا 0820ا رق غيم ةرعية لسنة 

ع 0820(ع ))اليونسكو من خ ل تعريف دقيق ملا تهمله املمتلكاا اللثا ية من عناصرا 0802في حال رزان مس ح لسنة 

ع يما تعمل على محاربة املمار اا ال اصة ا مريو هذه الفةة من املمتلكااع  يما عن طريق صفحة املادة ألاثلى(

ع 0820كو(ع ))اليونس متابعة ث مراقلة حرية هذه املمتلكاا اكنظيمها بهكل صارم من قلل السل اا املحلية في ملل دثلة

بهكل ما أقدم عليه ثاضعو إتفاقية ةهايع تحيل إلاتفاقية املنللثة عن اليونسكو ادثرها إلى . ثا(2ث  1صفحة املادتين 

منا لة عند خرق الحظر الذي تتامنه الدثل ألاطراا  يما من أجل  رض العثوباا أث الجزاءاا إلادارية التي تراها 

ا.(2ع صفحة املادة 0820))اليونسكو(ع  هذه الو يثة

 املحور الثاني: حماية التراث الثقافي غير املادي

 إن ضمان ا تدامة مكوراا اليماث اللثافي ال مادي مهمة ة تثل  ععلى غرار الحماية املثررة لليماث اللثافي املادي

تعثيدا عن ألاثلى. ثبالفعلع  إن اليماث اللثافي ال مادي يتكون من العاداا ثالتثاليد السا دة لدا مجموعة بهرية 

اااا التي جتياز العثإ معينةع ااإلضا ة إلى املعارا التي ايكسلوها عرم م تلف مراحل ت ورهمع ثالتي تمكنوا من خ لها

ل ثلكودما يذلكع  إن حفظهاع ثضمان ا تدام ما تمل ثضعها في ثجههم أملالهم من اني اللهرع أث حتى الليةة ال ليعية. 

ثملك رظرا لكثمة امل  راا التي قد تمس ا ليع ما ال الصةع ثهو ألامر الذي يد عنا إلى ر م معالم  عتحديا حثيثيا

من  ع  م الحماية املثررة لهذا الهكل(ثانيا)ثال صا   اللصيثة امكوراته امل تلفة  ع)أوال( دياليماث اللثافي ال ما

 .(لثا)ثاأةكال اليماث اللثافي على الصعيد الدثلي 

 
ا
 تعريف التراث الثقافي الالمادي:-أوال

ع حي  (0882)الهعليةع  02-82تعددا التعاريف املنسوبة لليماث اللثافي ال مادي لعل أهمها ملك الوارد في الثارون 

أةار املهرن الجزا ري في اللداية إلى أن املمتلكاا اللثا ية تهمل إلى جارو املمتلكاا اللثا ية العثارية ثاملنثولة 

اىدما:"املمتلكاا اللثا ية الناتجة عن تفاع ا  3الفثرة  3املمتلكاا اللثا ية الغيم املادية التي  عر ها بهكل عام في املادة 

 راد ثالجماعاا عرم العصور ثالتي ة تزال تعرب عن رفسها منذ ألازمنة الغاارة إلى يومنا هذا" اجتماعية ثإاداعاا ألاا

من ماا الثارونع ثيهيم  يما إلى أن هذه  12هذا ثيثدم املهرن الجزا ري تعريًفا أيثم دقة ليماث الغيم املادي في املادة 

ث معر ةع أث مهارةع أث يفاءاا أث تثنياا قا مة على ألاخيمة تتجسد في:"مجموعة معاراع أث تصوراا اجتماعيةع أ

التثاليد في م تلف ميادين اليماث اللثافيع ثتملل دةةا الحثيثية ل رتلا  االهوية اللثا يةع ثيحوزها     أث 

امجموعة من ألا  اص". 

يم ثالتصوراا ثأةكال التعل أما في إطار اتفاقية بهىن حماية اليماث اللثافي غيم املاديع  يعرا اىره:"املمار اا

ثاملعارا ثاملهارااع ثما يرتلط وما من آةا ثق   ثمصنوعاا ثأماين  ثا ية التي تعترمها الجماعاا ثاملجموعاا 

 عن جيل تلدعه الجماعاا 
ً
ثأحياًرا ألا راد جزء من تراثمم اللثافي ثهذا اليماث اللثافي الغيم املادي املتوارث جي 
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اصورة مستمرة اما يتفق م  اية ما ثتفاع  ما م  ال ليعة ثتاري هاع ثهو ين ي لديما إلاحسا   ثاملجموعاا من جديد

اوموي ما ثالهعور اا تمراري ماع ثيعزز من  مة احيمام التنون اللثافي ثالثدرة إلااداعية اللهرية.

ة يتفق م  الصكو  الدثلية الثا مثة يىخذ في حسلان ألغراض هذه اتفاقية  وا اليماث اللثافي الغيم املادي الذي 

 املتعلثة احثوق إلانسانع ثم  مثتاياا احيمام املتلادل اين الجماعاا ثاملجموعاا ثألا راد ثالتنمية املستدامة"

ا.(0الفثرة  3ع صفحة املادة 0882)الهعليةع 

تعددا التعاريف املنسوبة لليماث اللثافي ال مادي على الصعيد الفثهي بهكل ملك الذي قدمه )محمد الصالح اجاثي(ع 

 بعد جيلع  هو ما خلفه ألاجداد ملم يكون عرمة من 
ً
ملا فيع اثالذي يرا اىره:"خ صة ما توار ته ألاجيال عن بعاها جي 

ُرمثا وما من املا في إلى الحاضر" ع يما تعر ه )ردا (2ع صفحة 3002)اجاثيع  ثرهًجا  ستثم منه ألااناء الدرث  لَيع 

 نزهيم  عيد الفيل( اىره: "...السجل الكامل لكل جوارو النها  إلانسانم في املجتم ع ثأن ملل ما  همله هذا اليماث م

أ كارع معتثدااع  نون ةعليةع حكمع أملالع أهازيجع إرما ين وي على قواعد  لو  اجتماعي عكسص أخ ق صانعيماع 

ثار لعص اثواعد الدين إلا  مم ثما يحتويه من عثيدة ث لو ع ث هر على تكويبما ثتر ي ها أ راد املجتم ع  كارص 

 ا تمرثا على إتلاعهاع خاصة ثأدما ارلس ص على ملل مجاةا للمسلمين قواعد ثعاداا ةعرثا اىهمي ما في حيا ممع 

. ترا )جناا (003ع صفحة 3002)الفيلع  حيا مم؛ التجارة ثالصناعة ثالنثل ثارتاجاا امللكية الفكرية ثاملهن ثالليةة"

عاا املنللثة عن مجتم  معينع ثالتي يتم التعليم عبما من ا  ( من جه ما اىن اليماث اللثافي ال مادي: "مجمون إلاادا

قلل مجموعة أث من قلل أ رادع ثاملعرا وما على أدما تعكس توقعاا املجتم  اثدر ما تعكس هويته اجتماعية 

ره أثاللثا يةع يما ترا اىره يتجسد في املعاييم ثالثيم التي تنتثل ةفهيا أث عن طريق التثليد أث ا رق آخراع يما 

يتجسد في أةكال م تلفة ملل اللغة ثألادب ثاملو يثم ثالرق  ثألالعاب ثألا اطيم ثال ثو  ثالعادااع ثالحرا 

ا. (Janet, 2001, pp. 8-9) اليدثية ثالعمارة ثالفنون ألاخرا"

 خصائص التراث الثقافي الالمادي: -ثانيا

ا من 
ً
التعاريف املهار إليما  ااًثا تمكنا من ا ت  ص جملة من املميناا اللصيثة ومذا الهكل من اليماث اللثافيع ار  ق

اثيمكن حصر أهمها  يما يلي:

 التراث الثقافي الالمادي نتاج إبداع ألافراد: -1

ن لص عليما مجموعة متتجسد مكوراا اليماث اللثافي ال مادي في مجموعة من العاداا ثالتثاليد تعكس  لويياا  

ألا راد قاطنين في من ثة معينةع ثملك في إطار ممار ة طثو  معينة متعلثة اديبمم ث ثا  مم ثمعتثدا مم عرم حثو 

زمنية م تلفة. هذاع ثة ينحصر اليماث اللثافي ال مادي في العاداا ثالتثاليدع ثإرما يمتد لهمل يذلك املعارا التي 

رم الزمنع ااةضا ة إلى التثنياا ثاخيماعاا التي ااتكرها ه ةء من أجل تجاثز العثلاا التي ايكسبما أ راد املجموعة ع

ع أث حتى من أجل ر   التحدياا التي ثاجهوها من قلل غيمهم من اني اللهر
ً
 ,song) ثضع ما في ثجههم ال ليعة مل 

Yongzhong, Ruo, & Mohsin, 2019, pp. 2-3) ا؛

ا
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 يتجسد التراث الثقافي الالمادي في أشكال مختلفة: -2

من أهم املميناا اللصيثة االيماث اللثافي ال مادي أره ة يتجسد في صورة ثاحدة  حسوع ثإرما تتعدد صوره ثأةكاله 

صورة اين من يكناثل هذا املوضون اث ًثا ةزدهار  ثا ة الهعو أث الحاارة من عدمهع ااإلضا ة إلى رون املثاربة املتلناة 

عامة بهكل ما يمكن م حظته على املستوا الدثليع أث االعكس من يفصله بهكل دقيق يما هو الحال على املستوا 

الوطني. ي حظ في هذا الصدد تلاين املواقف التي  لص عليما أعااء املجتم  الدثلي اين من ير مها بهكل عام يما هو 

ع ثتحصرها بهكل خاص في: التثاليد 3002تفاقية بهىن حماية اليماث اللثافي غيم املادي لسنة الحال االنسلة ل 

ثأةكال التعليم الهفهي اما في ملك اللغة ملوا  ة لتعليم عن اليماث اللثافي غيم املادي؛  نون ثتثاليد أداء العرثض؛ 

نون ملتعلثة اال ليعة ثالكون؛ املهاراا املرتل ة االفاملمار اا اجتماعية ثال ثو  ثاحتفاةا؛ املعارا ثاملمار اا ا

نيع  لثد ملان املهرن الجزا ري . أما على املستوا الوط(3الفثرة  3ع صفحة املادة 3002)اليونسكوع  الحر ية التثليدية

أيثم دقة في تحديد هذه املجاةاع ثبين اىدما تهمل: علم املو يثم العريثة؛ ألاغانم التثليدية ثالهعلية؛ ألاراةيد؛ 

ألالحان؛ املسر ؛  ن الرق  ثإلايثاعاا الحريية؛ احتفاةا الدينية؛  نون ال لخ؛ ثالتعاايم ألاداية الهفوية؛ 

 ية؛ الحكاياا؛ الحكم؛ ألا اطيم؛ ألالغاز؛ ألاملال؛ ألاقوال املى ورة ثاملواعظ؛ ألالعاب التثليديةالثص  التاري 

ا؛(3الفثرة  12ع صفحة املادة 0882)الهعليةع 

 من جيل إلى جيل:انتقال التراث الثقافي الالمادي -3

يفيمض في اليماث اللثافي ال مادي أن ينتثل اين ألا راد الذين ينتمون إلى حثو زمنية م تلفة ا رق متعددةع  واء 

املا أ راد املجموعة طةفوًيا أث عن طريق التثليدع ثلكن امل حظ في هذا الصدد أّن العاداا ثالتثاليد تلثم راس ة لدا 

تثيدا هذه ألاخيمة ات ليدها في منا لاا تنظم لهذا امللتغى. يما ين وي اليماث اللثافي ال مادي على ُبعد زمني ة يمكن 

ا.(yelmi, 2016, p. 304) إركارهع علًما أّن  حواه يتمحور حول ارتثال من جيٍل إلى جيل

 : الحماية القانونية للتراث الثقافي الالماديلثاثا

ا إلى: 3002تنثسم الحماية املثررة لليماث اللثافي غيم املادي في إلاتفاقية بهىن اليماث اللثافي غيم املادي لسنة 

 الحماية الدولية: 1

تس ر الساحة الدثلية امجموعة من اتفاقياا الدثلية التي تم تلنيما لحماية اليماث اللثافي ال ماديع ثملك ادرجاا 

متفاثتة من الدقة اين تلك التي تت رق لهذه املسىلة اصورة غيم ملاةرةع ثبين تلك التي تتعرض لها ملاةرة بهكل 

ع هذه ألاخيمة التي تامنص جملة من التداايم ثآلالياا مللها 3002لسنة دي إلاتفاقية بهىن حماية اليماث اللثافي غيم املا

امس رة لحماية اليماث اللثافي ال ماديع ثالتي يتم تفصيلها على النحو التالي: 

 :في الالمادي في اتفاقية اليونسكوآليات حماية التراث الثقا-أ

ن اين ألاثلوياا التي   ر ما على رفسها الدثل ألاطراا في تجدر إلاةارة إلى أن صون اليماث اللثافي ال مادي يملل م

ع ثهذا  سكهف من الدقة التي أاد ما هذه ألاخيمة في اختيار 3002إلاتفاقية بهىن حماية اليماث اللثافي غيم املادي لسنة 



 

 الحماية القانية للتراث الثقافي     

 

 487 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

 تدامة إلى ضمان ااملص  حاا املستعملة ثتعريفهاع حي   عرا مص  ح "الصون" في إطارها اىره:"...التداايم الرامية 

اليماث اللثافي غيم املاديع اما في ملك تحديد هذا اليماث ثتو يثه ثإجراء اللحوث بهىره ثاملحا ظة عليه ثحمايته 

)اليونسكوع  ثتعزيزه ثإارازه ثرثلهع ة  يما عن طريق التعليم النظامم ثغيم النظاممع ثإحياء م تلف جوارو هذا اليماث"

مجموعة من . ثقد رس ص اتفاقية (2الفثرة  3ع صفحة املادة 3002إلاتفاقية بهىن حماية اليماث اللثافي غيم املاديع 

اأهمها:آلالياا لحماية اليماث اللثافي ال ماديع من 

 اللجنة الدولية الحكومية لصون الثقافي غير املادي: -

ية بهىن حماية اليماث اللثافي )اليونسكوع إلاتفاق دثلة طرا تنت بما الدثل ألاطراا 02تتكون هذه ال جنة من ممللي 

ع ثأثمللص اموجو اتفاقية امجموعة من املهام من ايبما: اليمثيج ألهداا (0الفثرة  0ع صفحة املادة 3002غيم املاديع 

ع صفحة 3002)اليونسكوع إلاتفاقية بهىن حماية اليماث اللثافي غيم املاديع  اتفاقية ثتشجي  ثضمان متابعة تنفيذها

؛ إ داء املهورة بهىن أ ال املمار اا ثصياغة التوصياا بهىن التداايم الرامية إلى صون اليماث الفثرةأ( 2املادة 

؛ الفثرة ب( 2ع صفحة املادة 3002)اليونسكوع إلاتفاقية بهىن حماية اليماث اللثافي غيم املاديع  اللثافي غيم املادي

ع صفحة 3002)اليونسكوع إلاتفاقية بهىن حماية اليماث اللثافي غيم املاديع  إعداد مهرثن ة ت دام موارد الصندثقا

لتحثيق ألاهداا املس رة في اتفاقية ثاملتمحورة أ اً ا  ؛ هذا ألاخيم الذي تستعمل موارده امل تلفةالفثرة ج( 2املادة 

ع صفحة املادة 3002)اليونسكوع إلاتفاقية بهىن حماية اليماث اللثافي غيم املاديع  حول حماية اليماث اللثافي ال مادي

ا.(30

 برامج واملشروعات وألانشطة الخاصة بصون التراث الثقافي غير املادي:ال -

هذه الرمامج ثاملهرثعاا ثألانه ة يتم اختيارها من قلل ال جنة الدثلية الحكومية لصون اللثافي غيم املادي على أ س 

مرعا ما ل حتياجاا ال اصة تثدرها هذه ألاخيمةع ثاملتمحورة أ اً ا حول مدا عكسها مللادئ ثأهداا اتفاقيةع ثمدا 

ا.(0الفثرة  02ع صفحة املادة 3002)اليونسكوع إلاتفاقية بهىن حماية اليماث اللثافي غيم املاديع  للللدان النامية

ثيعول على هذه الرمامج ثاملهرثعاا ثألانه ة أّن تحيط مكوراا اليماث اللثافي ال مادي االحماية الكا يةع ثملك 

 )اليونسكوع إلاتفاقية بهىن حماية اليماث ااعتماد أ ال املمار اا ث ًثا ل را ق ثالو ا ل املعمول وما في هذا املجال

ا.(2الفثرة  02ع صفحة املادة 3002اللثافي غيم املاديع 

 التعاون الدولي واملساعدة الدولية بين أعضاء املجتمع الدولي:-

دراا مهيمية اين م تلف الدثل من أجل صون اليماث  يتجسد التعاثن في تلادل املعلوماا ثال رمااع ثالثيام املا

ع في (0الفثرة  08ع صفحة املادة 3002)اليونسكوع إلاتفاقية بهىن حماية اليماث اللثافي غيم املاديع  اللثافي غيم املادي

إجراء درا اا ام تلف جوارو الصون؛ تو يم ال رماء ثاملمار ين؛  حين أن املساعدة الدثلية تتجسد في ألاةكال التالية:

تداايم أخرا؛ إنهاء ثتهغيل اللنى ألا ا ية؛ تو يم املعداا ثالدارياا تدريو العاملين ال زمين؛ ثض  تداايم تثنينية أث 

الفنية؛ تثديم أةكال أخرا من املساعدة املالية ثالتثنية اما في ملك من  قرثض افوا د من فاة ثتثديم الهلاا 

ا. (30ع صفحة املادة 3002)اليونسكوع إلاتفاقية بهىن حماية اليماث اللثافي غيم املاديع  عند اقتااء
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 التدابير ألاممية لحماية التراث الثقافي الالمادي:-2

ارمجة هذه  عإلاتفاقية بهىن حماية اليماث اللثافي غيم املاديإلى جارو آلالياا امل تلفة التي س ر ما الدثل ألاطراا في 

ألاخيمة جملة من التداايم على املستويين الوطني ثالدثليع ثالتي يكون من ةىن احيمامها تو يم حماية جادة لهذه الفةة 

امن اليماث اللثافي. 

 على املستوى الوطني:-أ

لدثلي؛  لالنسلة ثاثلثد مينا اتفاقية اين التداايم امل صصة لصون اليماث اللثافي الغيم مادي على الصعيدين الوطني 

ل ثل توصفي اتفاقية الدثل ألاطراا اارثرة ات ام التداايم ال زمة لامان صون اليماث اللثافي غيم املادي املوجود في 

أراضيماع  يما من خ ل تحديد ثتعريف م تلف عناصر هذا النون من أروان اليماثع ثفي هذا الصدد حددا اتفاقية 

ض أن تتلناها ملل دثلة طرا في اتفاقيةع ثمن ملك مل  إنهاء قوا م حصر هذا اليماث التي مجموعة من التداايم يفيما

اتثوم ملل دثلة طرا اوضعهاع ثتثدم هذه ألاخيمة تثرير دثري بهىدما إلى ال جنة.

ا ذاعتماد  يا ة عامة تس مدا إاراز الدثر الذي ي ديه اليماث اللثافي غيم املادي في املجتم ع ثإدماج صون ه-

االيماث في الرمامج الت  ي ية.

تشجي  إجراء درا اا علمية ثتثنية ث نيةع ثيذلك منهجياا اللح  من أجل الصون الفعال لهذا النون من -

اأروان اليماث.

اعتماد التداايم الثارورية ثالتثنية ثإلادارية ثاملالية املنا لةع ة  يما من أجل تيسيم إنهاء أث تعزيز م  ساا -

اعلى إدارة اليماث اللثافي غيم املاديع ثضمان ارتفان اه.التدريو 

 على الصعيد الدولي:-ب

أما على املستوا الدثليع  لثد ارمجص اتفاقية مجموعة من التداايم يجو ات امهاع من ايبما إنهاء قا مة اليماث 

ثلة املعنيةع ثيكون ملك اناء على طلو الداللثافي غيم املادي الذي يحتاج إلى صون عاجل ثتدرج  يما قا مة ااملمتلكاا 

ألاطرا املعنيةع يما يمكن إلاةارة لتدايم إعداد الرمامج ثاملهرثعاا ثألانه ة ال اصة اصون اليماث اللثافي غيم 

املاديع حي  تثوم ال جنة املهار إليما أع ه اصورة دثرية ااختيار ثتعزيز الرمامج  ثاملهرثعاا ثألانه ة ماا ال اب  

وطني دثن إلاقلي ي ثإلاقلي ي املعنية اصون اليماثع ثالتي ترا أدما تعكس على الوجه ألا ال ملادئ ثأهداا هذه ال

احتياجاا ال اصة للللدان النامية.إلاتفاقيةع ثتىخذ بعين اعتلار اا

 خاتمة:

جال جتم  الدثلي تىدي ما في مر  قا مما  لق ميره يظهر لنا جليا ال ليعة املعثدة للمهمة التي يث  على أعااء املإ

دا ثجود إرادة  يا ية لدا امرتلا  رجا  هذه املهمة من عدمه حماية مكوراا اليماث اللثافي امل تلفةع ثملك اا

الدثل في تلمين اليماث اللثافيع ثبالتلعية إحاطته االحماية الثارورية الكا ية التي تثيه من م تلف ال مديداا التي 

أن هذه الحماية تدخل في تكويبما متغيماا م تلفة تجم  تلك ماا ال اب   إلى في هذا الصدد ةارةإلااتحدق اهع ث
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ثأعااء املجتم  الدثلي اصورة عامةع ثمن  عالنظريع ثال اصة االنها  الكهري ي للسل اا املحلية اصورة خاصة

يع حفظ اليماث اللثافي املادي ثغيم املادجهة أخرا التداايم امليدارية التي يمكن أن تتلناها ماا الجهااع ثماا الصلة ا

ارتثاله إلى ألاجيال املستثللية في أحسن حال ممكنة.إثضمان 

ا من إة أن ملك لم يثيم عثعلى الرغم من تعدد اتفاقياا ثاملعاهداا الدثلية املتلناة في مجال حماية اليماث اللثافي

محدثدية هذه املنظومة الثاروريةع ثملك افعل حاجا ما إلى  التعرض ل رتثاد على أصعدة م تلفةع لعل أيثمها ترددا

ل م تلف همالسل اا املحلية في دثلة  حسوع ثإرما تمتد لك علىة تثتصر  عت ليق عملي  ستلزم تكا ف الجهود

  وض هذه املعريةع ثة يما في مجال حمايةلالذي يثتضفي ألامر تواجدها في ال  و  ألاثلى  مكوراا املجتم  املدنم

االيماث اللثافي ال مادي.

اثمن خ ل ما  لق ميره تمكنا من ال رثج امجموعة من النتا جع لعل أهمها:

  ين وي اليماث اللثافي امكوراته امل تلفة املادية ثال مادية على حد  واء على أهمية ة يمكن إركارها اىي ةكل

من ألاةكال افعل ارتلاطها الو يق ااأل راد ثتاري همع ثبالتلعية امستثللهمع ثهو ألامر الذي يفسر اهتمام 

متد ليهمل أعااء إثد دثلة معينةع ثإرما الذي حظيص اه مسىلة حمايتهع ثملك بهكل ة يثتصر في حد

ااملجتم  الدثلي ارمته؛

  على الرغم من تعدد النصوص الثارورية التي تعالج مسىلة حماية اليماث اللثافي املادي ثال ماديع إة أن

ه تحاج ما ليم ارة قارورية ميدارية تكملها ي لعها امحدثدية ة  ست ي  معالج ما املهرن إة من خ ل ا تفاد

اتعاثن  عال من قلل السل اا املحلية في م تلف الدثلع ثمكوراا املجتم  الدثلي امل تلفة  يما.من 

ا محص لنا الدرا ة املنجزة االكهف عن جملة من الفراغاا الثاروريةع روصفي من أجل  دها ما يلي:

 ل تنظيم م تمراا ضرثرة توعية ألا راد ثالدثل اىهمية اليماث اللثافي ام تلف مكوراتهع ثملك من خ 

ثملتثيااع يتم في إطارها إاراز أهمية اليماث اللثافيع ثتوضي  مصادر ال مديداا املحدقة اهع يما تتم دعوة 

الكهريعية ماا الصلة احماية اليماث اللثافي املادي ثغيم  ااممللي الدثل إلى املصادقة على م تلف آلالي

ااملادي؛

  تتوةها مكوراا املجتم  املدنم امل تلفةع ثإلاةارة في هذا الصدد تكون ضرثرة تفعيل رقااة ثحماية ميدارية

للمنظماا الحكومية ثغيم الحكومية التي تلعو دثرا اارزا في هذا املجالع حي  تامن السل اا املحلية 

سلم ل تث لية تامة لهذه الكياراا بهكل  سم  لها ار   تثارير دثرية عن حالة املمتلكاا اللثا ية في زمن اإ

اأث الحربع ثعن مدا تثيد السل اا املحلية في مهم ما في حماية اليماث اللثافي.

 قائمة املراجع:

 املراجع باللغة العربية:

(. اليماث الهفهي الجزا ري )إلاصدار ال لعة ألاثلى(. الثاهرة: املكتو العربم 3002محمد الصالح اجاثي. ) (0

اللمعارا.



 

 الحماية القانية للتراث الثقافي     

 

 490 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

يتعلق  02-82(. قارون رقم 0882يوريوع  02الر مية ل جمهورية الجزا رية الديمثراطية الهعلية. )الجريدة  (3

 احماية اليماث اللاقافي. الجزا رع الجزا رع الجزا ر.

ا(. ةهايع هولندا.0802أيتوبرع  02أعراا الحرب الرمية . )ال  حة املتعلثة اثوارين ثا (2

(. إتفاقية ةهاي لحماية 0802مايع  02اللثا ية في حال رزان مس ح. ) امل تمر الحكومم حول حماية املمتلكاا (2

ااملمتلكاا اللثا ية في حالة رزان مس ح. ةهايع هولندا.

حزيران/يوريهع  2امل تمر الدالوماتفي لتىييد الثارون الدثلي إلانسانم املن لق على املنازعاا املس حة ث ت ويره. ) (0

امل حق ااتفاقياا جنيف املتعلق احماية ضحايا املنازعاا املس حة الدثلية.  (. الرمثتوملول إلاضافي ألاثلا0822

اجنيفع  ويسرا.

حزيران/يوريهع  2امل تمر الدالوماتفي لتىييد الثارون الدثلي إلانسانم املن لق على املنازعاا املس حة ث ت ويره. ) (1

ث املتعلق  0828آب/أغس س  03في (. الرمثتوملول إلاضافي اللانم امل حق ااتفاقياا جنيف املعثودة 0822

ااحماية ضحايا ملنازعاا املس حة غيم الدثلية. جنيفع  ويسرا.

(. إتفاقية جنيف 0828أغس سع  03امل تمر الدالوماتفي لوض  إتفاقياا دثلية لحماية ضحايا الحرثب. ) (2

ابهىن حماية ألا  اص املدريين في ثقص الحرب. جنيفع  ويسرا.

اال لي ي. ااريس.لحماية اليماث العال ي اللثافي ثا(. إتفاقية 0823مرمع رو  01امل تمر العام. ) (2

ا(. إلاتفاقية بهىن حماية اليماث اللثافي غيم املادي. ااريسع  رنسا.3002أيتوبرع  02اليونسكو. ) (8
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ااملغمور ااملياه . ااريسع  رنسا.
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 حماية التراث الثقافي الوطني في إطار ألادوات القانونية للتخطيط

Protection the national cultural heritage In the framework of legal tools for planning  

 /جامعة البويرة/ الجزائر ياسين لعميري د.

Dr. iimmyl  nisyay/University of ariyai/Algeria 

 ط.د.بن سليمان محمد/املركز الجامعي النعامة/الجزائر

PhD. S.Benslimane mohamed/ Naama University Center/ Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

ن ثملك من خ ل دمجها ضم اليماث اللثافيعجعل املهرن الجزا ري الت  ط قاعدة أ ا ية لتجسد  يا ة الدثلة الرامية لحماية ثتلمين 

أحكام امل  ط الوطني ل ميةة إلاقليمع ثيذا ألادثاا الجماعية لل ميةة ثالتعميمع  ا  على ت صيصها ام   اا مجالية مرتل ة اكل 

زا ري جصنفع غيم أن امل حظ غياب التكامل امل لوب اين م تلف ألادثاا الثارورية للت  يط ثهو ما ينلغي تداريه من طرا املهرن ال

ا.املمتلكاالتحثيق اهداا التنموية املرتل ة اتلك 

 ع ممتلكاا  ثا ية محمية.م   اا مجالية ي ل ميةة إلاقليمع امل   اا العمراريةعامل  ط الوطن الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

planning for the Algerian legislator, is a fundamental rule for executing state policy aimed at the protection and enhancement 

of cultural heritage, through integrating them into the provisions of the national land use planning scheme, as well as into the 

planning and urban planning instruments,  in addition to assigning them land scheme linked to each category, however, we 

note the absence of the required integration between the different legal planning tools, which the algerian legislator should 

remedy to achieve the development objectives associated with these Properties.  

Keywords: the national land use planning scheme, Urban plans, areas schemes, protected cultural property. 

  مقدمة:

ةهدا الجزا ر غداة مرحلة ا تث ل ثضعية حتمص  رض  يا ة عثارية تعالج ما خلفته السيا ة ا تعماريةع 

غيم أدما ااملثاال تمتلك  رثة عثارية ة  س مان وما ماا أبعاد اقتصادية ثاجتماعية ث ياحيةع اما في ملك تلك املندرجة 

ا.للثافياليماث اضمن 

)ألامر رقم  12/320تماما من طرا املهرن الجزا ريع الذي أصدر بعد ا تث ل ألامر رقم  اه لثم اليماث اللثافي لثد 

تاريخ صدثر  0882 نةع إلى غاية  نة  20ع ثالذي ا تمر العمل اه ملدة (0812ع 30/03/0812ع امل رخ في 12/320

ا.12/320ع الذي ألغى ألامر رقم (0882ع 00/01/0882ع امل رخ في 82/02)الثارون رقم  82/02الثارون رقم 

على ما أ ماه ااألقاليم  (0880ع 00/03/0880ع امل رخ في 80/38)الثارون رقم  يما أيد في إطار قارون ال ميةة ثالتعميم

ا املتعلق االيماث اللثافي. ع82/02ت ا  حاليا للثارون رقم  هاته اخيمة التيماا املين ال ليعية ثاللثا ية اللارزةع 

يككأفي اليماث اللثافي في الجزا ر من ألاهمية أيثم مما رال من حظ الدرا ةع  فا  على اديمية التعليم على الهوية 

تحمله من أبعاد اجتماعيةع متعددة التجامااا التاري ية ثاللثا يةع   إره يحمل بعدا اقتصاديا ع ااعتلاره الوطنيةع اما 
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أحد مجاةا الجذب السياحي االدرجة ألاثلىع يما  عترم أحد أهم مرتكزاا تحثيق التنمية املستدامةع ملل ملك يجعل 

امن مّسىلة حمايته حتمية قارورية ينلغي إدرايها.

 ماع على آلياا م تلفة تس ى االدرجة ألاثلى لحماي في الجزا رارص السيا ة الكهريعة املرتل ة االيماث اللثافي لثد أاا

ثيىتم على رأ ها آلية الت  يط ااعتلاره عمل تهارملم تصوري يفصح على رؤية إ يماتجية ا كهرا ية تعنى اتلك 

دامةع ثملل ملك في إطار نسق قارونم  سم  اإيجاد ايةة املجاةا ماا ال صوصيةع ومدا تلميبما ثتنمي ما تنمية مست

ا توا ثية تكاملية اين م تلف أدثاا الت  يطع  واء ايكسص ال اب  العامع أث  ثلجص من ااب ال صوصية ثاملجالية.  

ة يع في إطار الحدثد املوضوعااليماث اللثافيمن هنا تىتم هاته الورقة اللحلية لتعالج موضون الت  يط املرتلط 

ون من ع ثمن أجل ملك يكوماته املمتلكااثإلاجرا ية املرتل ة االت  يط النابعة من النصوص الكهريعية املتعلثة 

اال زم ار  ق من إةكالية تتمحور عليما هاته الورقة اللحليةع يت لبما موضوعها تكساءل على ما يلي: 

ار مقتض ى في إط التخطيط املرتبط بالتراث الثقافي هل حقق املشرع الجزائري التوازن املطلوب بين مختلف أدوات

 ؟وتثمينه حمايته

تجسيدا لهاته إلاةكالية ثثصوة لإلجااة عليما في دماية امل ااع  تعتمد هاته الورقة اللحلية على منهج يكنا و 

ا على ثثقو ثموضوعهاع يجعل من الوصف ثالتحليل أ لوبا لهع  تش يصا ل جارو املفاهي ي الذي ي رحه املوضونع 

اماامين النصوص الثارورية ثالتنظيمية املرتل ة اه.

يماث اللدرا ة  ى ص  ألاثلتحي   عأثة ث اريا انث تينمحورين يما  يتم اعتماد على خ ة  نا يةع مكورة من 

طار ألادثاا في إ اليماث اللثافيلدرا ة  ة ص  اللاريتع في حين للت  يط العامة في إطار ألادثاا الثارورية اللثافي

اللت  يط.ال اصة  الثارورية

 :
ا

 ألادوات القانونية العامة للتخطيطالثقافي في إطار  التراثأوال

املثصود اذلك انهغال ملل من امل  ط الوطني ل ميةة إلاقليمع ثيذا ألادثاا الجماعية لل ميةة ثالتعميمع املتمللة في  

حمية املجاةا املااليماث اللثافي أث ما  س ى اةة ثالتعميم ثم  ط ةغل ألارا في؛ ملل من امل  ط التوجيهي لل مي

 ث تينر لارزةع ثهو ما  يتم توضيحه من خ لاليما ية ال صوياا الاللثا يةع ااعتلارها جزء من إلاقليم الوطني ثماا 

ا.متتالين

 :الثقافي رهان هوية وإقليم والتراثاملخطط الوطني لتهيئة إلاقليم .1

؛ الحماية 00/30ل ميةة إلاقليم ثتنميته املستدامة حسو الثارون رقم هداا الثريلة للسيا ة الوطنية من اين ألاا

ع 00/30)الثارون رقم  ثالتلمين ثالتوظيف العث نم للموارد اليما ية ثال ليعية ثاللثا ية ثحفظها ل جيال الثادمة

ثمن مثتاياا العمل ثالتنظيم الفاالم للم  ط ع (02 ثرة  02ع صفحة املادة 3000ع 03/03/3000امل رخ في 

الوطني لل ميةة إلاقليم مناطق اليماث التاريخي ثاللثافيع ثمن أ اق هذا امل  ط ثأهدا ه اللعيدةع حماية اليماث التاريخي 
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ع صفحة 3000ع 03/03/3000ع امل رخ في 00/30)الثارون رقم  ثاللثافي ثترميمه ثتلمينه ثحمايته ثاملحا ظة عليه

ا .(02ث 00املادتين 

ة ثتلمينهع امللنية على جوهر هري تيجية الحفاظ على اليماث اللثافيع تتضح إ يما00/03ثبالرجون ألحكام الثارون رقم 

إقليمع ثليس  ثط ةكله الفاالم ثتم التعرا على أق اب ترا ية عالية الدةلة من خ ل قيم ما املادية ثغيم املاديةع 

ثهنا  جملة من ألاثلوياا تر م ع ثترجم ما على ةكل حظا ر  ثا ية داخل ق اعاا محمية ثمواق  تاري ية ثأ رية

ا: ما يلي ثتلمين اليماث اللثافي ترتكز على خياراا طرق حماية

 اههاةة بعو أصناا اليماث اللثافيع خاصية تدهور ثا

  أصناا اليماث اللثافي التي لم يتم حماي ما ثة تلميبما اصفة مثلولة ثمناطق صحراثية لم ت ا  أص  لنظام

احماية ثة لرمرامج تلمينع

 ااجي رثمانم اينر مع إ  ممع ... يرمياا مواق  املثاثمة الهعلية تراث مهيم  قرط

ثينتهي  علجرد مرثرا االتصنيفع ثا يمجان يتم تنفيذ ا يماتيجية الحماية اكنفيذ مسار إجمالي ثميمااط ين لق اا

ااالتلمينع ثآلا ار املنتظرةع من هذه إلا يماتيجية عديدة أهمها: 

 ا.ت وير السياحة ثاليم يه

 ا.ةرة اكلمين اليماث اللثافيتنمية ق ان اقتصاد  ثافي مرتلط ملا

  ا...الوطنيتعزيز جاماية ثةهرة إلاقليم

ريةع ألا   م   اا لحماية ثتلمين املواق  ثمن امل يد أن هذا املس ى التجديدي  ستدعي الدعم  يما يتعلق اوض

ع امل رخ 00/03)الثارون رقم  ثم   اا لصون ثتلمين الث اعاا ثاملناطق املحمية ثم   اا  ميةة الحظا ر اللثا ية

ا.(01ع صفحة 3000ع 38/02/3000في 

في إطار املجاالت محددة للجزئيات ومنظمة لألشغال  ة للتهيئة والتعمير أدوات مرجعيةألادوات العام .2

 التراثية الثقافية:

ثالتعميمع حسو مادته ألاثلىع ثقاية املحيط ثألاث ا  ال ليعية ثاملناظر ة لثارون ال ميةة تمن اهداا العامة اللاا

في إطار  ع ثيندرج مللكسيا ة الوطنية لل ميةة العمراريةثاليماث اللثافي ثالتاريخي على أ ا  احيمام ملادي ثأهداا ال

حاري ية تجم  ما اين ال اب  الما  عرا بسيا ة الالط ثالتوجيه العام مل تلف املجاةا إلاقليمية في ظل رؤية عمرار

ثاملميناا إلاقليمية ال اصةع إم أن امل  ط التوجيهي لل ميةة ثالتعميمع يحدد مناطق التدخل في ألانسجة الحاريةع 

ا.(02 ثرة  02ع صفحة املادة 0880ع 00/03/0880ع امل رخ في 80/38)الثارون رقم  ثاملناطق الواجو حماي ما
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ع املحدد إلجراءاا إعداد امل  طع رجده جعل من 32/00/0880امل رخ في  80/022ثبالرجون للمر وم التنفيذي رقم  

همولة في الفااءاا يما هي محددة في اين محتوياا امل  ط تثنين يحدد الثواعد امل لثة االنسلة لكل من ثة م

اع امعنى معمرةع قاالة للتعميمع غيم قاالة لذلكع38/80من الثارون  32ث  33 30 30املواد 

ثلهذا يجو أن يحدد مايىتم:)مساحاا املناطق الواجو حماي ماع م  ط  ميةة يلين حدثد ألارا في ماا الصلغة  

ع (02ع صفحة املادة 0880ع 32/00/0880ع امل رخ في 80/022)املر وم التنفيذي رقم  ال ليعية ثاللثا ية اللارزة ...

 ع على مستوا الوةيةع عند)مديرية اللثا ة(ع مص حة أث إدارة امللانم ثاملواق  ألا رية ثال ليعيةيما أثجو ا كهارة

ثض  مهرثن إعداد امل  ط التوجيهي ال ميةة ثالتعميمع ثهو ما  عرم على ثجه آخر ةنهغال امل  ط ااملجاةا املحمية 

ا. (32ع صفحة 3000)منصوريع  اللثا ية

و  حس املحمية اللثا يةعم  ط ةغل ألارا في أداة محددة ل جز ياا لكل مايتعلق ااملجاةا من راحية أخرا  إن 

ن م  ط ةغل ألارا فيع يحدد ألاحياء ثالهوارن ثالنصو التذملاريةع ثاملواق  إ  80/38من الثارون رقم  20املادة 

اثاملناطق الواجو حماي ما ثتجديدها ثإص حها.

   اا ةغل ع الذي يحدد إجراءاا إعداد م32/00/0880امل رخ في  80/022ثبالرجون إلى املر وم التنفيذي رقم 

 رجده جعل من اين محتوياا امل  طع ة حة تنظيم تتامن ؛ألارا في ثاملصادقة عليما ثمحتوا الو ا ق املتعلثة وما

ا: ما يلي

  جارو الثواعد التي تحدد لكل من ثة متجانسة ثم  مراعاة ألاحكام ال اصة امل لثة على بعو أجزاء اليمابع

ا.للارزةن املميناا ال ليعية ثاللثا ية املل: ألاقاليم التي تتو ر على مجموعة م

إدارة امللانم ثاملواق  ألا رية ثال ليعيةع أ ناء ثض  مهرثن إعداد  ا كهارة ثفي رفس السياق ر  املر وم على ثجوبية

ع (02ث  02ع صفحة املادتين 0880ع 32/00/0880ع امل رخ في 80/022)املر وم التنفيذي رقم  م  ط ةغل ألارا في

اثاملثصود وما مديرية اللثا ة على مستوا الوةية. 

 ألادوات القانونية الخاصة للتخطيطالتراث الثقافي في إطار  ثانيا:

 الت  يط  عترم عمود السيا ة الوطنية ل ميةة إلاقليم ثلل ميةة ثباعتلار أنومدا تحثيق التوازن إلاقلي ي املنا وع 

خ  املجاةا املحمية اللثا يةع على اخت ا قوامها التثنيع ام   اا  الجزا ريا العمرارية على حد  واءع  إن املهرن

لثة ااملواق  ا املتعثفي هذا إلاطار ي فوا إلى الس   روعين من امل   ااع امل   ا تعنى االالط امللاةر لهاعمجالية 

 ث تاينرثاملناطق ألا ريةع ثتلك املتعلثة االث اعاا املحفوظة ثالحظا ر اللثا يةع ثهو ما  يعنى االهر  ثالليان في 

اعلى التوالي. 

 :املخططات املتعلقة باملواقع واملناطق ألاثرية.1

ملان من  ع(Benyoucef, 2010, p. 11) من حي  ال ليعة ثمن حي  ألانه ة املحي ة اه متنونألا ري  اليماثملا ملان 

ان ح يع ثمبما ما ملال زم ثض  م   اا متنوعة تراعي تلك ال صوصيةع حسو طليعة املن ثة أث املوق  أث املكان امل
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ثتتملل في ملل من م  ط حماية ثا تص   املواق  ألا ريةع ثامل  ط ع ثمبما ما ملان بعد ملكع 3000قلل  نة 

االتوجيهي لحماية املناطق ألا رية ثالتاري ية.

 مخطط حماية واستصالح املواقع ألاثرية أداة محددة لالستخدامات في هاته املواقع: .أ

يتم إعداد م  ط حماية  »: على مايلي يماث اللثافي عندما ر ع املتعلق اال82/02إن هذا امل  ط جاء اه الثارون رقم 

ثا تص   املواق  ألا رية ثاملن ثة املحمية التابعة لهاع يحدد م  ط الحماية ثا تص   الثواعد العامة للتنظيم 

ثيذلك تلعاا ا ت دام ألارض ثارتفان وما ثة يما املتعلثة مبما  ثاللناء ثالهند ة املعمارية ثالتعميم عند الحاجةع

اتحديد ألانه ة التي يمكن أن تمار  عليما ضمن حدثد املوق  املصنف أث من ثته املحميةع يلين إلاجراء ال اص 

ع 82/02)الثارون رقم  «اإعداد م  ط الحماية ثا تص   ثدرا ته ثاملوا ثة عليه ثمحتواه عن طريق التنظيم

 اموجو مر وم تنفيذي خاص 3002ع ثالتنظيم املثصود صدر  نة (20ع صفحة املادة 0882ع 00/01/0882امل رخ في 

ع هذا ألاخيم حدد إجراءاا إلعداد امل  طع ثيذا (3002ع 00/00/3002ع امل رخ في 02/232)املر وم التنفيذي رقم

امحتواه. 

اهي م ولة ثتثريلا رفس اجراءاا إعداد امل   اا عموما ثتتملل ااختصار  يما يلي: إلاعداد   لالنسلة لإلجراءاا 

  ع ةمداثلة من املجلس الهعبي للوةية املعنية اناء على طلو من الوالي بعد إخ اره من الوزير املكلف االلثا

بعد ملك  علم الوالي ر يس املجلس الهعبي الللدي املعني أث رؤ اء املجالس الهعلية الللدية املعنيين اللذين 

يثومون انهر املداثلة مدة ةهر امثر الللدية أث الللدياا املعنيةع ثير ل الوالي نس ة من املداثلة إلى الوزير 

ااملكلف االلثا ة امجرد املوا ثة.

 ة للوةية تحص  ل ة الوالي ثبالكهاثر م  ر يس املجلس الهعبي الللدي أث رؤ اء املجالس يثوم مدير اللثا 

الهعلية الللدية اإ ناد عملية اعداد امل  ط إلى مكتو درا اا أث مهند  معماري م هل قاروريا طلثا 

اللتنظيم املتعلق ااألعمال الفنية املمتلكاا اللثا ية العثارية املحمية.

 لثا ة م تلف الهرملاء اجتماعين ااملداثلة املتعلثة اإعداد امل  ط ثيمنحون مهلة خمسة عهرة يللغ مدير ال

( يوما إلاداء رغل ممع  م ت لو ا كهارة من جملة من الهيةاا مبما املديرياا غيم املمريزة التابعة للدثلة 00)

ةع التثليديةع ال ميةة العمرارية ثاللية املكلفة ب : التعميم ثالهند ة املعمارية ثالسكنع السياحةع الصناعاا

ألام   العموميةع اله ثن الدينية ثألاثقااع النثلع ألاةغال العموميةع التجارةع الف حةع الري" ع ثيذا 

املصالح ثالهيةاا العمومية املتعلثة ب: توزي  ال اقةع توزي  املياه ثالت هيمع النثلع مص حة حماية املمتلكاا 

انة.اللثا ية ثتلمي

  ملك ينظم مدير اللثا ة للوةية االتعاثن م  ر يس املجلس الهعبي الللدي أث رؤ اء املجالس الهعلية  إطارافي

الللديةع جلساا للكهاثر في م تلف مراحل اعداد امل  طع م  م تلف الهيةاا ثإلاداراا التي طللص 

اا كهار ما.
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  الهعبي الوةلمع ثيثوم الوالي اكلليغ مهرثن امل  ط تتم املصادقة على مهرثن امل  ط امداثلة من املجلس

( يوما إلاداء رأيما 20إلى م تلف إلاداراا ثاملصالح العمومية التي  لثص ا كهار ماع ثلها أجل    ون )

اثم حظا ما.

 بعد ملك يصدر الوالي قرارا يتامن تعين املحا ظ املحثق أث املحا ظين املحثثينع ثمكان إلاط ن على مهرثن 

امل  طع ثتاريخ ار  ق ا تثصاء العمومم ثار ما هع ثييفياا إجرا ه ثيعلم اذلك الوزير املكلف االلثا ةع 

ايوماع ينهر خ لها الثرار في مثر الوةية ثالللدية أث الللدياا املعنية.  10ثتكون مدة ا تثصاء 

 م ةر عليه من الواليع يما يمكن تدثن امل حظاا الناجمة عن ا تثصاء العمومم في سجل خاص مرقم ثا

إادائما ةفهيا أث يتاايا إلى املحا ظ املحثقع ثيثفل سجل ا تثصاء عند ارثااء املهلة الثارورية ثيوقعه 

يوما املواليةع محار قفل ا تثصاءع ثير له إلى الوالي مصحوبا  00خ ل املحا ظ املحثقع ليعد هذا ألاخيم 

يوما من تاريخ ا ت م امللفع ثبعد ارثااء  00تنتاجاتهع ليلدي الوالي رأيه خ ل اامللف الكامل ل  تثصاء ثا 

اهذا ألاجل  عترم رأيه موا ثة.

  ليتم إخاان مهرثن امل  طع ثسجل ا تثصاء ثمحار قفل ا تثصاء ثا تنتاجاا املحا ظ املحثق

ا  للوزير املكلف ياللثا ة.ثرأي الوالي ملوا ثة املجلس الهعبي الوةلمع ثير ل الوالي امللف ملام

  أخيما ينهر امل  ط في الجريدة الر ميةع لينفذ من قلل مديرية اللثا ة للوةية املعينة االكهاثر م  ر يس أث

 رؤ اء املجالس الهعلية الللدية املعينة. 

لة في للحصع املتملأما محتوا م  ط الحماية ثا تص    يظهر في جملة من الو ا ق ماا ال اب  التثني امليدانم ا

واعد تحدد ق الئحة التنظيميلين مرجعياا امل  ط ثتداايم الحماية للموق  ألا ري ثا تص حهع  تقرير تقديمي

تلين الهرث  املتعلثة اا تغ ل املوق  ثتسييمه على املدا الثصيم  وثائق بيانيةا ت دام ألارض ثارتفاقااع 

أن تحتوي على ملل أث جزء من الو ا ق الليارية ثالو ا ق املكتوبة امل لوبة في التي يجو  وامللحقاتثاملتو ط ثاللعيدع 

 )املر وم م  ط ةغل ألارا في في حالة تواجد املوق  ألا ري أث املن ثة املحمية التابعة له داخل من ثة عمرارية

ا.(02-02ع الصفحاا املواد من 3002ع 00/00/3002ع امل رخ في 02/232التنفيذي رقم

 املخطط التوجيهي لحماية املناطق ألاثرية والتاريخية أداة غير واضحة املعالم:.ب

املتعلق  00/30الثارون رقم اموجو  3000ع ثإرما جاء اه املهرن  نة 0882إن هذا امل  ط لم يكن معرث ا  نة 

الفثرة ألاخيمة ثجعله يىداة من أدثاا تنفيذ امل  ط الوطني  33ا ميةة إلاقليم ثتنميته املستدامةع ثميره في املادة 

ل ميةة إلاقليم ثبالتحديد أحد امل   اا التوجيمية ال اصة االلنى التحتية الكرما ثال دماا الجماعية ماا املص حة 

ثرغم أره الثارون إلاطار للسيا ة الوطنية ل ميةة إلاقليمع إة أره لم  00/30يو في ألامر أن الثارون رقم الوطنيةع ثالغرا

ايتكلم على هذا امل  ط ثلم يحدد معنا له ثة دثرهع عكس امل   اا ألاخرا التي اين مامودما.
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ة إلاقليمع هذا ألاخيم الذي ايتفم املصادق على امل  ط الوطني ل مية 00/03رفس امل حظة االنسلة للثارون رقم 

االتىييد على أن امل  ط التوجيهي للمناطق ألا رية ثاللثا ية أداة تنفيذية للم  ط الوطني ل ميةة إلاقليمع ثلم يحدد 

اأحكاما ملا ية خاصة اه ثإرما حدد  ثط هد ه املتملل في حماية ثتلمين اليماث اللثافي.

الجزا ري أن  عيد النظر في هذه النث ة ثيثيم  عليه إضا ة مادة صريحة من هنا يكون من الحصيف على املهرن 

ع توضح أحكام امل  ط التوجيهي للمناطق ألا رية ثالتاري يةع ااعتلاره 33ع بعد املادة 00/30ضمن أحكام الثارون رقم 

ا..املحمية اللثا يةأداة مرجعيةع م  ضرثرة تحثيق امل  ط ثم ااثته م  امل   اا ألاخرا املتعلثة ااملجاةا 

ألاتم ايارهع جعل من الفيمة  02/232ثيذا املر وم  02/232خاصة إما علمنا أن املهرن في املر وم التنفيذي رقم 

خاضعة ل دثاا الجماعية لل ميةة ثالتعميم يىدثاا مرجعية ثت ليثية في رفس  3002إلى  نة  0882املمتدة من  نة 

اللمناطق التاري ية ثاللثا ية.الوقصع ثليس للم  ط التوجيهي 

 :املخططات املتعلقة بالقطاعات املحفوظة والحظائر الثقافية .2

من أجل حماي ما ثصيار ما يا لتغ ية ملل ألاماين التاري ية ع ثالذي لم يكن ملا 0812مر  نة أبسلو النث  الذي عر ه 

ع 02ع صفحة 3000)حسنع  لرؤا املعاصرة ا  عن ملك  إن ألاحداث قد تجاثزته إم أصل  ة يوايو الحثا ق ثا

ع ملان من الارثري أن يىخذ املهرن ومذه ألا لاب ليحدث تغييما في النظام الثارونم املتعلق االيماث اللثافي عامةع (02

ا.ا تحداث في ةكل ق اعاا محفوظة ر  على إجراءاا اللثا ية العثارية خاصةع حتى ثباملمتلك

من ق مرحلية ثتدرج في إنهاء  82/02 ا  على رمط الحظا ر اللثا يةع امعنى أن من ق املهرن في الثارون رقم  

 املجاةا املحمية اللثا يةع  ثد أتم اما  س ى االكسجيل في قا مة الجرد اضافي ثالتصنيف في ةكل حظا ر  ثا ية

ع إم خ  هاته املناطق ام   يانع ألاثل يتعلق االث اعاا املحفوظةع ثهو امل  ط (082ع صفحة 3002)ثرا ع 

الدا م ل حفظ ثا تص  ع ثآلاخر يتعلق االحظا ر اللثا يةع ثهو امل  ط العام ل ميةة الحظيمة اللثا يةع ثهو ما 

ا ستدعي رث تين تواليا.

 الدائم لحفظ واستصالح القطاعات املحفوظة:املخطط .أ

ع  ثجعله محل م  ط ةغل ألارا فيع ثتتم املوا ثة عليه إما اموجو 82/02عليه املهرن اموجو الثارون رقم ر  

مر وم تنفيذي االنسلة للث اعاا املحفوظة التي يفوق عند  كادما خمسين ألف نسمةع ثإما اموجو قرار ثزاري 

ع امل رخ في 82/02)الثارون رقم  للث اعاا التي يثل  يما عدد السكان عن خمسين ألف نسمةمهيم  االنسلة 

يم إلى التنظعيما أحال الثارون تليان ييفياا إعداد امل  ط ثمحتواه ثتنفيذه (22ع صفحة املادة 0882ع 00/01/0882

ع امل رخ 02/232)املر وم التنفيذي رقم ع إم تم اموجو مر وم تنفيذي خاص 3002ع ثهذا ألاخيم تىخر إلى غاية  نة 

ا.(3002ع 00/00/3002في 

ع امفهوم امل الفة  02/232من خ ل اط ن على أحكام هذا املر وم يظهر أدما رفس أحكام املر وم التنفيذي رقم 

إجراءاا إعداد هذا امل  طع ثمحتواه رفسها املتعلثة ام  ط حماية ثا تص   املواق  ألا ريةع  ثط الشفيء الجديد 
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ع امل رخ في 00/00)املر وم التنفيذي رقم 00/00التنفيذي رقم  ع ثإرما جاء اه املر وم 02/232لم يىتم اه املر وم 

مسند مل  سة عمومية  - 02/232من املر وم  02بعد تعديله للمادة  -ع الذي جعل من التنفيذ (3000ع  00/00/3000

املعينة عوض مديرية اللثا ةع ثلم يرن تنها لهذا الغرضع االكهاثر م  ر يس أث رؤ اء املجالس الهعلية الللدية 

املر وم ال ليعة الثارورية لهاته امل  سة عكس ما  عل االنسلة للم  سة املكلفة اإعداد امل  ط الدا م ل ميةة 

االحظيمة اللثا ية يما  وا يترنع مما  هكل رثصا ينلغي تداريه.

ا اة الخصوصيات:املخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية أداة للحماية ومراع .ب

تسند حماية ألارا في املهمولة ضمن »ا:ث ثا ملا يلي 82/02الثارون رقم  ر  املهرن على هذا امل  ط في إطار أحكام

حدثد الحظيمة ثاملحا ظة عليما ثا تص حها إلى م  سة عمومية ماا طاب  إداري موضوعة تحص ثصاية الوزير املكلف 

ا صوص اإعداد امل  ط العام ل ميةة الحظيمة. االلثا ةع ثتكلف هذه امل  سة على ال

 عد امل  ط العام ل ميةة الحظيمة أداة ل حماية يدرج في م   اا ال ميةة ثالتعميم ثيحل محل م  ط ةغل ألارا في 

ا  .(20ع صفحة املادة 0882ع 00/01/0882ع امل رخ في 82/02)الثارون رقم  «االنسلة إلى املن ثة املعينة...

ينهى بغرض الحماية لكل حظيمة  ثا ية على حداع مراعيا في العام ل ميةة الحظيمة اللثا ية االنكيجة  إن امل  ط 

اث مادي ي تحتوي على تراملك خصوصي ما ثالعناصر التي تحتوي عليماع ملل الحظيمة الوطنية ل طلس الصحرثاثي الت

ا. (Linda, 2011, p. 50) يظهر في ةكل مناظر  ياحية خ اة ثقيمة تاري ية رابعة من ال صوصياا املحلية

   (3002ع 32/00/3002امل رخ في ع 02/002)املر وم التنفيذي رقم  3002 ثقد تم إنهاء هاته الحظيمة ألثل مرة  نة  

ع ثت ويل مديره اإعداد م  ط ال ميةة ال اص االحظيمةع هذا امل  ط الذي 3002ع ثالتي أحدث لها ديوان ثطني  نة 

يحدد املناطق املحمية ثاملواق  التي تفت  للزيارةع ثيذا ثض  مرايز ل حرا ة ثاملراقلةع م   ميةة الدرثب ثالسلل التي 

رقم  )املر وم التنفيذي إلى املواق  املفتوحة للزيارة ثثض  معاملهاع ثثض  اةاراا عامة ثخاصة للمناطق املحميةت دي 

 .(3002ع 00/00/3002ع امل رخ في 02/02

 خاتمة:

حمله من يملا تحتويه من موارد ثما على الصعيد التنموي العامع  االنظر لثيمته؛ االيماث اللثافياهتم املهرن الجزا ري 

تراث مرتلط االهوية الوطنيةع إم قام ادمجها ضمن  يا ة الت  يط املعتمدة من طرا الدثلة الجزا ريةع في ظل 

اتكامل مااين العنصر الثارونم ثم تلف العناصر املادية.

 عثافياللااليماث ألاداة الثارورية العامة املرتل ة  ع3020غاية آ اق  نة   عترم امل  ط الوطني ل ميةة إلاقليم املمتد إلى

ية  ااملجاةا اليما ااعتلارها جزء من اليماب الوطنيع يما أن ل دثاا الجماعية لل ميةة ثالتعميمع انهغال طلي ي 

ااااعتلارها مناطق ممينة قد تندرج ضمن الث ان العمرانم املحلي.اللثا ية 
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في ظل رمط للالط يجم  ما اين التصور  لهاته املمتلكاات  يط املجالي ال اص ث يلة أخرا داعمة يما أن ال

ثال صوصيةع إم تم ضلط املجاةا املحمية اللثا ية ام   اا متعلثة ااملواق  ثاملناطق ألا ريةع ثأخرا ت   

 الث عاا املحفوظة ثالحظا ر اللثا ية.

ع اللثافي االيماثتعلق املثجود بعو ال لل الذي اعيما النظام الثارونم على صع رفس الوق ينلغي التىييد فيغيم أره 

اته ه واء بسلو عدم تكامل الرؤية الثارورية التصورية اين ألاداة املرجعية ثألاداة التنفيذية للت  يط امل لق على 

ة ملل اللعد على مثتضفى التنميع ثالذي ة يزال بعيد عليبماع أث بسلو تثليدية رمط الت  يط امل لق املمتلكاا

ا.املستدامةع يلعد ينلغي إدراج اليماث اللثافي عامة ثااملجاةا املحمية العثارية منه خاصةع في إطاره

رثصهاع  يما االنسلة للم  ط التوجيهي لحماية املناطق ألا رية ثالتاري يةع  الثارورية أث حكامألاا عدم ةمولية ثيذا

ا.   الث اعاا املحفوظةثامل  ط الدا م لحفظ ثا تص

امل لوب إلى  حثق التوا قيفي الجا ر لم  االيماث اللثافيحكام الثارورية للت  يط املرتلط مما  ستوي معه الثول أن ألاا

احد ماع ثعلى هذا ألا ا  ثث ثا ملا  لق خلصص هاته الورقة اللحلية لتثديم اقيماحاا التالية:

 لتنمويع الناب  من مثتضفى التنمية املستدامةع ثهو ما  ستدعي أثليا تعديل دمج املمتلكاا اللثا ية في اللعد ا

ا.ليصل  يتعلق احماية اليماث اللثافي في إطار التنمية املستدامة 82/02عنوان الثارون رقم 

  إدخال تعدي ا جوهرية على أحكام هذا الثارونع احي  يكنا و م  الت وراا الكهريعية الحاصلة على

االدثليع ثيتوا ق م  اللعد التنموي املستدام.الصعيد 

  ع املتعلق ا مةية إلاقليم في إطار التنمية املستدامةع ثملك بعد 00/30إضا ة مادة صريحة ألحكام الثارون رقم

اع توضح أحكام امل  ط التوجيهي للمناطق ألا رية ثالتاري يةع ااعتلاره أداة مرجعية.33املادة 

 للم  سة املكلفة ااإلةراا على تنفيذ امل  ط الدا م لحفظ ثا تص    توضي  ال ليعة الثارورية

ا.02/232املعدل للمر وم التنفيذي رقم  00/00الث اعاا املحفوظةع ثالتي جاء وما املر وم التنفيذي رقم 

 ثتفعيل دثر جمي  الهرملاء في العملية الثا رورية املوضوعية التثنية ثإلاجرا ية للت  يط املتعلق االيما 

االلثافيع م  الدمج الواق ي مل  ساا املجتم  املدنم في ملك.

 .اتفعيل دثر الجمعياا ثالرقي االوعي السياحي اللثافي املرتلط االهوية الوطنية في دماية امل اا

 املراجـــع:قائمة 

     املراجع باللغة العربية:

(. عين مليلةع الجزا ر: دار الهدا 0)إلاصدار (. قواعد ال ميةة ثالتعميم ث ق الكهري  3000رورة منصوري. ) (2

الل لاعة ثالنهر ثالتوزي .

(. رظام حماية املساحاا ثاملواق  املحمية في الكهري  الجزا ري. اللليدةع مللية الحثوق 3000حميدة حسن. ) (8

اثالعلوم السيا يةع جامعة  عد دحلوع الجزا ر.
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يةة في الجزا ري. اطرثحة ديتوراه . مللية الحثوق ثالعلوم (. آلالياا الثارورية لحماية الل3002يحئى ثرا . ) (00

االسيا يةع جامعة أاو اكر الثايد تلمسان.

(. املتعلق اال ميةة ثالتعميمع املعدل ثاملتمم. الجريدة 0880. )00/03/0880ع امل رخ في 80/38الثارون رقم  (00

ا(.03الر مية )

ا(.22املتعلق احماية اليماث اللثافي. الجريدة الر مية )(. 0882. )00/01/0882ع امل رخ في 82/02الثارون رقم  (03

(. املتعلق ا ميةة إلاقليم ثتنميته املستدامة. الجريدة 3000. )03/03/3000ع امل رخ في 00/30الثارون رقم  (02

 (.22الر مية )

م. إلاقلي (. املتامن املصادقة على امل  ط الوطني ل ميةة3000. )38/02/3000ع امل رخ في 00/03الثارون رقم  (02

ا(.10الجريدة الر مية )

(. يحدد إجراءاا إعداد م  ط ةغل 0880. )32/00/0880ع امل رخ في 80/022املر وم التنفيذي رقم  (00

ا(.31ألارا في ثاملصادقة عليهع ثمحتوا الو ا ق املتعلثة اه املعدل ثاملتمم. الجريدة الر مية )

(. يتامن ييفياا إعداد م  ط حماية 3002. )00/00/3002ع امل رخ في 02/232املر وم التنفيذي رقم (01

ا(.10املواق  ألا رية ثاملناطق املحمية التابعة لها ثا تص حها. الجريدة الر مية )

(. يتامن ييفياا إعداد امل  ط الدا م 3002. )00/00/3002ع امل رخ في 02/232املر وم التنفيذي رقم (02

ا(.10مية )لحفظ ث ا تص   الث اعاا املحفوظة. الجريدة الر 

(. املتامن إنهاء الحظيمة اللثا ية ل طلس 3002. )32/00/3002ع امل رخ في 02/002املر وم التنفيذي رقم  (02

ا(.32الصحراثي ثتعيين حدثدهاع امللغى. لجريدة الر مية )

(. املعدل ثاملتمم للمر وم التنفيذي رقم 3000. )00/00/3000ع امل رخ في 00/00رقم املر وم التنفيذي (08

ع ثاملتامن ييفياا إعداد امل  ط الدا م لحفظ ثا تص   الث اعاا املحفوظة. 00/00/3002ع امل رخ في02/232

ا(.00الجريدة الر مية )

(. املحدد للثارون ألا اتفي للديوان الوطني 3002. )00/00/3002ع امل رخ في 02/02املر وم التنفيذي رقم  (30

. الجريدة 32/00/3002ع امل رخ في 02/002ر وم التنفيذي رقم ل حظيمة اللثا ية ل طلس الصحراثيعامللغي للم

ا(.02الر مية )
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 حماية التراث الثقافي من منظور املنظمات الدولية

Protecting cultural heritage from the perspectine of international organizations 
 لحقوق والعلوم السياسية جامعة تيارت/ الجزائرط.د. املـهدي مدان/ كلية ا

PhD.S. El Mehdi Medane/ Faculty of la Political Science Tiaret University/ Algeria 

 / كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تيارت/ الجزائرمقني بن عمار أ.د 

Prof. Meguenni Ben Ammar/ Faculty of la Political Science Tiaret University/ Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

 تعترم املمتلكاا التثا ية من أهم أةكال اليماث اللثافي العال ي لإلنسان احي  تملل العمود الفثري ل حاارة ثمصدر املعر ة إلانساريةع

اللح  إلى درا ة دثر املنظماا الدثلية هذا ما د   ااملجتم  الدثلي إلى ثض  أ س ثملادئ خاصة احماية اليماث اللثافيع لذا يمدا هذا 

ن يفي حماية اليماث اللثافي من خ ل اليميين على املنظماا ثالهيةاا الدثلية العاملة في مجال حماية اليماث اللثافي ثالكهريعاا ثالثوار

 ايتهع ثالجهود الدثلية التي لعلالصادرة عبماع يما يت رق هذا اللح  إلى املفاهيم املتعلثة االيماث اللثافي ثأهميتهع ثأ اليو حم
ً
ص دثرا

 في حماية اليماث اللثافي ام تلف أرواعه ثأةكاله.
ً
امهما

االيماث اللثافيع الحمايةع املنظماا الدثليةع املجتم  الدثلي.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

 Cultural property is one of the most important forms of the world cultural heritage of man, This has led the international 

community to lay down foundations and principles for the protection of the world cultural and natural heritage, so that today 

it is guaranteed protection by the international legal system in times of armed conflict, The paper examines the role 

international and regional organizations play in the protection, management and promotion of cultural heritage. by focusing 

on international and regional bodies and institutions that are active in the ield of Cultural heritage’s protection, legislation 

and issued laws. The paper also discusses the concepts relating to cultural heritage, its importance, methods of protection, 

and the international efforts that have played an important role in the protection of cultural heritage in its various types and 

forms. 
Keywords: cultural heritage, protection, International organiztion, the international community. 

 

  مقدمة:

صالةع ألاا هااو امااا يحملااه ماان قيم ثمعانم دليل علام ةكل اليماث تاللثافي على ِاخت ا أرواعه ثأةكاله ملع    ر ل ممع 

ثاملعلار عان الهوياة الوطنياةع اوصفها صااالة ااااين ماضااام ألامم ثحاضااارهاع يما أصل  ُينظر إليه يريياازة أ ا اية  اام 

اقتصاااد العديااد مان الاادثلع إم أره من املااوارد املهمة الااتي تثااوم حولااه صاناعة الساياحةع ثأهم مورد من ماوارد املجتم  

 منهع ثلهذا من 
ً
خ ل عملية التنمية التي أصل  اليماث اللثافي يملل جزءا ة يتجزأ مبما في أي مجتم  يمتلك رصيدا

 لتعظيم العا د من اليماث اللثافي في عملية التنمية ِاجتماعية ثِاقتصاديةع 
ً
 حليلا

ً
أصلحص يليم من الادثل تس ى  عيا

 يرا د مهم من رثا د ِاقتصاد الوطني.

اث اللثافي يتعرض للعديد من ِاعتداءاا ملالتدميم ثِا تغ لع  واء في الظرثا العادية أث في زمن التوتراا يماال 

ثِاض راااا الداخلية أث حاااااال الاناعاا املس حةع مما دعى املجتم  الدثلي إلى الس ي إليجاد آلياااااا تامن الحماية 
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لتفادي هذا  ثد  عص عدة يياراا دثلية إلى إيجاد أطر ع ثاللسياحة اللثا يةأ ا ية ثدعامة  لهع اِاعتلاره ريينة

ارام العديد من ِاتفاقياا الدثلية التي تحدد هذه الكنوز اللثا ية إقارورية لحماية هذه الكنوز اللثا يةع من خ ل 

ة من جهةع ثمن جهة اخرا هي الواجو املحا ظة عليماع ثتثديم  لل الحماية لها اِاعتلارها تراث مهرتك لإللنساري

ملان لزاما تظا ر ملل الجهود الدثلية ثإلاقليمية أصالة الهعوب ث ثا  ما ثألارض ال صلة للناء حااراا جديدةع لهذا 

اله أثتغييم قد  هوبه.
َ
 

ُ
احتى يتم تسليم هذا إلارث إلانسانم اكل أمارة ل جيال الثادمة  ليًما من أي ار ماملاا قد ت

ماا الدثلية ماا الصلة موضون اليماث اللثافي اهتماما غيم مسلوقع ثفي مثدم ما منظمة اليونسكوع يما أثلص املنظ

ا ظة عليه رظًرا ألهميته في حياة ألامم حثيتملل ملك االجهد الذي تلذله من أجل حماية اليماث اللثافي ثصورهع ثامل

الدثلي منذ أيثم من رصف قرن على تحديد قواعد  ثالهعوبع ثملوره ُيملل قيمة ماا ة لكل دثلاة ثلهذا عمل املجتم 

يتوق  من الدثل ألاعااء مراعا ما لحماية ملك اليماثع من خ ل العديد من ِاتفااقاياااع ثالاماوا اياقع عامة 

صدر الدثل ملادئ ثمعاييم ثقوارين خاصة 
ُ
ثالاتاوصايااا الااصااادرة عن املنظماا الدثليةع التي توصفي يذلك اىن ت

ا لحماية تراثما ثممتلكا ما اللثا ية املوجودة على أراضيما اما يتفق م  النظم الد تورية السا دة في ملل الدع وم

ثلم ينحصر ر اق الحماية الدثلية لليماث اللثافي في  يماا السلم ع كامل م  النظم ثالثوارين الدثليةحتى تت

ثبع يما لم تنحصر أحكام الحماية الدثلية في اليماث  حسوع ال امتدا الحماية إلى  يماا الانان املس ح ثالحرا

ااملادي  ثطع ثإرما إمتدا إلى الحماية الدثلية في اليماث اللثافي غيم املادي.

يككأفي موضون حماية اليماث اللثافي أهمية يليمة حي   عمل املجتم  الدثليع على الحد من مشكلة الدراسة: 

اللثا ية ثال ليعية أ ناء الاناعاا املس حةع ثختى في  يماا السلم ملون أن إلاعتداءاا التي ت ال املمتلكاا 

إلاعتداء عليما  هكل جريمة في حق إلانسارية ثإريناعا للهوية التاري ية للهعو الذي يمتلكهاع ال ألامر يتعدا 

 في بعو ألاحيان مجرد إلاعتداء على خصوصية ةعٍو ماع ثعليه ر ر  إلاةكاةا التالية:

 املثصود االيماث اللثافي؟ ثماهي أةكاله ثصّوره؟ما ا

 اييف تساهم الحماية املثررة لليماث اللثافي من ِقَلل املنظماا الدثلية؟

للوقوا على املوضون إعتمدا هذه الدرا ة على املنهجين الوصفم ثالتحليليع إم  ساعد ألاثل  منهج الدراسة:

ي للس عليهع أما اللانم رثف من خ له على تحديد أ على تثديم ثصف دقيق لكل من اليماث اللثافي ثر  

الحماية املثررة لليماث اللثافي على ضوء املوا يق ثإلاتفاقياا الدثلية من جهةع ثتوضي  طليعة الع قة التي 

 .تربط اليماث اللثافي ااملنظماا الدثلية من جهة أخراا

 أهمية الدراسة:

رظامه الثارونم ثقواعد حمايتهع من خ ل ما َيرمم اه املهرن إلى ترمز أهمية موضون اليماث اللثافي من حي  

ضمان ثتوحيد ثتما ل تفسيم ثت ليق الثواعد الثارورية ثإلاتفاقياا الدثلية ثيذا الدثر املنو  ااملنظماا 

االدثليةع ما  عني أره آلية  عالة لحفظ مثوماا املهرثعية ثمثتايا ما.

ا
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 أهداف الدراسة:

ذا املوضون إلى التحصيل املعرفي الصحي  من خ ل التعرا على ماهية اليماث اللثافيع  مدا درا كنا له

ثتكريس الحماية الثارورية املثررة له في ظل املوا يق ثإلاتفاقياا الدثليةع يما يتملل الهدا النظري ال اص 

. أما الهدا ماث اللثافيلهذا اللح  في تحثيق ألاغراض النظرية االوصول إلى تىصيل ةرعي ثتفسيم قارونم للي

العل ي الت ليثم من هذه الدرا ة  يكون في الوصول إلى تكريس الغاية العلمية لليماث اللثافيع م  الحرص 

اعلى حماية النظام الثارونم ثتدعيمه اما يحفظ حثوق الدثلة ثألا راد ثاملجتم  يكل.

 دولية.املبحث ألاول: إلاطار املفاهيمي للتراث الثقافي واملنظمات ال

ماث اللثافي عاادة مفاهيمع ثتاعااريافع ثة يوجد مص  ح موحد لهع ةىره في ملك ةىن معظم 
ُ
ةةاك أن لالاي

مص  حاا العلوم ِاجتماعية التي تتى ر ااملتغيمااع ثال لفياا العلميةع ثالسيا يةع ثالفكريةع ثلكنه ا ةك 

ااء ثألاجدادع امعنى أره رث ة ِار  ق رحو اماتاداد السلف في ال لفع ثا تمرار ما ثر ه ألااناء
َ
ع ثألاحفام عن ا

 أصيلةعاملستثللع  اليماث هو ملل ما صار إلى الوارثع أث املورثث عن ألا  ا من أةياء ماا قيمةع ث ماا 

راءع ثألارما ع ثالعاداا الحاارية املتنثلة من جيل إلى أخر.
َ
ايما أره مجموعة ا

 0802لتعريف اليماث اللثافي إة في منتصف الثرن العهرينع في اتفاقية ةهاي لسنة لم يت رق الفثه الدثلي 

(ع رغم أن هذه املسىلة 01ع ص 3001الدين غاليةع  زااملتعلثة احماية املمتلكاا اللثا ية في الانان املس ح )ع

  من لك لم يمنتث  في صميم اختصاصاتهع ثلعل السلو يكمن في حدا ة مص  ح اليماث اللثافيع غيم أن م

(ع حي  أيدا جميعها على أهمية 323ع ص 0882)عمر  عد  ع  ثجود محاثةا  ثهية لتعريف اليماث اللثافي

االيماث اللثافي ثضرثرة املحا ظة عليه  واء عند  ثهاء الثارون الدثلي أث ثهاء الثارون الوطنيع 

ر ِاتصال اين الهعوب في أرحاء املعمورة ثالتي ت   الدثلي اليماث ثيعر اللثافي اىره: "ث يلةعرا الفثه حي   ُا

ا(.02ع ص 3008في ت ور الهعوب من جيل إلى آخر ثمن مدة زمنية إلى أخرا" )نسرين اوبكرع 

 لالرغم من أن مفهوم اليماث اللثافي حظم اىيثم من تعريف لهع إة أدما تتفق مجيعا على تثديم تعريف ثصفم 

تفاقية ةهاي لسنة  ملفهوم اليماث اللثافيع حي  ِِ على أره:"جمي  املمتلكاا  0802عر ت  املادة ألاثلى من ٍا

املنثولة ثغيم املنثولة التي لها أهمية يليمة ليماث اللثافي ألي ةعو اما في ملك امللانم املعمارية ثألاماين ألا رية 

اا ة أثإرتاجاا الفن ثامل  وطأثالدينية مبما ثمجموعاا امللانم ةتم تككسو اتجميعها قيمة تاري ية أث ني

 ثالكتو ثألاةياء ألاخرا ماا الثيمة الفنية التاري ية أثألا ريةع ثيذلك املجموعاا العلمية ثاملواد ألارةيفية

ملوقعة في ا )اتفاقية ةهاي لحماية املمتلكاا اللثا ية في حالة الانان املس حأثنس  املمتلكاا املذملورة آرفا"

اية حمتفاقية )اِا 0823نص اتفاقية محاية الرتاث اللثايف ثال لي ي املرممة في  نة ثقد تل  (ع02/00/0802

 م(0823 رو مر يسعاارا فيرته السابعة عهر دثا في ميم العام لليوريسكو ملأقرها ا التيثال لي ي  فياللثا اليماث

إن : تفاقيةإلالثافي ألغراض هذه عني اليماث ال دة ألاثلى من إلاتفاقية على أره"تعريفا لهذا ألاخيمع  عر ته املا
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 ااار العمرارية ثا
َ
ظر طلي ي دماجها في منإرصلة التي بسلو عمارا ما أث تنا ثها أثام املنعزلة أث املتمون امللانمجا

أعمال اإإلنسانع أث ألاعمال املهيمية  املواق ع-  تثنا ية من ثجهة رظر التاريخ أثالفن أث العلمإلها قيمة  جعَلا

إلانسان ثال ليعةع ثيذلك املناطق اما  يما املواق  ألا رية التي لها قيمة عاملية ا تثنا ية من ثجهة رظر اين 

تجدر إلاةارة أره ةان في أداياا الثارون الدثلي ع يما "التاريخ أث الجمالية أثألارلولوجيا أث ألارثمثبولوجيا

ذي ةع ثالذي  س ى أياا اليما ا املهيم  لللهريةع ثالمص  ح لليماث اللثافي أة ثهو اليماث املهيم  لإلنساري

أياا أحد ملادئ الثارون الدثلي حي  ين  على أره "ينلغي احلفاظ على مناطق إقليمية محددة ثعناصر  هكل 

اليماث املهيم  للإل ارية )اللثا ية ثال ليعية( ابعتلارها أمارة ل جيال املثللةع  ثحماي ما من ا تغ ل ألا راد 

الدثل الثومية أث الهرملاا".ثا

أما االنسلة للمنظمة الدثلية  يمكن تعريفها اىدما     معنوي من أ  اص الثارون الدثلي العامع ينهى من 

اتحاد إراداا مجموعة من الادثل لرعاية مصالح مهيمية دا مة ايبماع ثيتمت  اإرادة ماتية في املجتم  الدثلي ثفي 

لى تنظيم أداء خدماا دثلية تمس املصالح املهيمية للدثل ألاعااء؛ ثينلغي مواجهة الدثل ألاعااءع أث تتوا

تية حتى تتمت  االش صية الثارورية الدثلية: عنصر الديمومة أث إلا تمرارع عنصر إلارادة 
َ
توا ر العناصر ا

التي تعد  قليميةالذاتية ثالش صية املستثلةع ثالصفة الدثليةع الصفة ِاتفاقيةع ثهذا على غرار املنظماا إلا

 من الدثل التي توجد ايبما رثااط مهيمية 
ً
 محدثدا

ً
ةك  محدثدا من أةكال التنظيم الدثليع ثهي تام عددا

من النواحي الجغرا يةع ثاملصالح ثالاتاثاارب اللثافي ثالالغوي ثالتاريخي ثالرثحيع ثتتعاثن  يما ايبما من أجل 

ا.ة املهيميةتحثيق املصالح ِاقتصادية ثِاجتماعي

لتي امل اطر اثعلى هذا ألا ا   نت رق إلى تحديد ملل من أروان اليماث اللثافي أهميته في امل لو ألاثلع ثا

اية املنظماا الدثلية في مجال حملها عوقاا التي تعيمض ثاملع اليماث اللثافي في امل لو اللانميتعرض لها 

افي امل لو اللال . اليماث اللثافي

 أنواع التراث الثقافي وأهميتهاملطلب ألاول: 

 موضون اليماث الثافي حماية خاصة من ِقَلل املنظماا ثالهيةاا امل تصة ثمن أارزها منظمة ألامم 
َ

لثد عرا

املتحدة لليماية ثالعلوم ثاللثا ة أث ما  عرا ااختصار منظمة اليونسكو من خ ل تصنيف اليماث اللثافي لعدة 

ايلي: أروان ثالتي  نت رق إليما يما

ا:املـادي الثقافي التراث: أوال

 همل اليماث اللثافي املادي الث   ألا رية ثالاماعاالامع ثالامالاارامع ثألاعاامااالع ثالالاوحااا الفنيةع ثالزخاراع ثيمكن 

اتثسيمه إلى تراث  ااصع ثتراث منثول.

رايز ثالر وم الص رية ثاملتاحفع ثامل لالنسلة لليماث اللااص  إره  همل امللانم ثاملواق  ألا رية ثالنثوش 

التاري ية ثيهمل اليماث اللااص اليماث ألا ري ثالعمرانمع حي  يحتوي اليماث ألا ري على آ اار ألانه ة إلانسارية 
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ملا ةع املوجودة ضمن املواق  ألا ريةع م  ملل ما تحتويه من مواد  ثا ية منثولةع أما اليماث العمرانم أث املعماري 

عرم عان النهاطاا إلانساريةع  هو عنص
ُ
ر مهم من عناصر اليماث اللثافي ثهو من أهم املصادر الاماادياة الاتام ت

ا إلاجتماعية ثاللثا ية ألرااٍ ا
ُ

وا النهاطاا في عهود  ااثةع ثملك من خ ل تكل  الحياة إلانساريةع وا ثمارُ اعاة

ا(.08ع02ع ص ص 3002ثإلاجتماعية ثت ورها )الهياجيع 

اليماث املنثول ملالث   ألا رية املتحفية الُعم ا ثألاختام املحفورة ثاللوحااع ثالر ومع ثالصور املنحوتةع أما 

أث املنثوةةع ثامل  وطااع ثال واب ع ثيهمل إلى جارو ملك اليماث الو ا ثم الذي يملل نسلة يليمة من اليماث 

نسانمع ثيام اليماث الو ا ثم ملا ة ألاعمال  اواء اللثافي ثالااذي ير م صااورة للت ور الفكري للمجتم  إلا

ا.املكتوبةع أث امل لوعة ام تلف اللغااع يما هو الحال في امل  وطاا

ا:ثانيا: التراث الثقافي غير املادي

يثصد اه مجمل إلااداعاا اللثا ية  واء التثليديةع أث الهعلية املنللثة عن جماعةع ثاملنثولة عرم التثاليدع   

 ليل امللال: اللغااع ثاملو يثمع ثألادب الهفهيع ثالفنون الهعليةع ثالتعليمية ملل الرق ع  ثهي على

ا(.32ع3002ع قسيمةع 33ع 3002ثاملهرجاراا )ال فاجيع 

وما من  ثما يرتلط -ثقد عر ته اليونسكو اىره "املمار ااع ثالتصورااع ثأةكال التعليمع ثاملعاراع ثاملهاراا 

ةاع ثق  ع ثمص
َ
التي تعدها الجماعاا ثألا راد جزًءا من تراثمم اللثافي"  -نوعااع ثأماين  ثا يةا

اع املادة ألاثلى(.3002)اليونسكوع 

ثيهمل اليماث اللثافي غيم املادي اليماث الهعبي ااعتللره جزًء من اليماث العال ي لللهرية ثتعر ه منظمة 

عرم عنه جماعة أث أ راد معيما اىدمم إادان راب  مان مجتم   ثافي ثقا م ”اليونسكو اىره 
ُ
على التثاليد التي ت

ُيصورثن ت لعاا املجتم  ثملك اوصفه تعليًما م  ًماا للذاتية اللثا ية ثاإجتماعية لذلك املجتم ع ثتكناقل 

ة ع املادة ألاثلى(ع ثترمز أهمي0828معاييمه ثقيمه ةفهياع أث عن طريق املحاملاةع أث ا رق أخرا )اليونسكوع 

اليماث اللثافي من خ ل ما عاةه آلاااءع ثألاجداد  هو يجسد هوية ألامة التاري يةع ثالحااريةع ثهو الهاهد 

املادي على الحااراا الثديمةع ثرمز التواصل الحااري إلانسانمع ثالدليل على إرجازاا إلانسان عرم التاريخ 

 (ع ثملك من خ ل املوا30ع ص 3002ع قسيمةع 3000)ألاصثةع 
ً
ق  ثاملعالم التاري يةع التي تهكل انعكا ا

 لحاارة هي منل  الف رع ثإلاعينازع ثتعاظم الهعور الوطنيع ثإلاحاساا  ااإلرتماء لهذا اليماث العظيم 
ً
ثاقعيا

 من الرثا د الر يسة للعوا د 08ع ص 3002) قسيمةع 
ً
(ع املداخل املهمة للتنمية إلاقتصادية الهاملةع ثرا دا

لكوره أحد املوارد املستديمة التي ُيمكن إعاادة توظيفهاع ثا كلمارها اما يحثق عوا د مالية  إلاقتصاديةع

حسن من 
ُ
ثاقتصادية اصورة متوازرةع ثمستديمة ثتسهم تنمية اليماث في زيادة الوعي لدا املجتم  املحليع ثت

خلق ثظا ف جديدة للسكان دخل أ رادهع يما ُ ساهم في تحثيق التوازن إلاقلي ي اين املناطقع ثمن ملك 

املحليينع  واء ياان ملاك االصنال ع أم عن طريق السياحةع أم عرم أةكال من الفعالياا الجديدة )الهياجيع 
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(ع يما  عُد مادة مهمة لللحوث العلمية من أجل الوصول إلى معر ة متكاملة عن الهعوبع 33ع ص3002

ا.(Lipe, 1984: 6ثحاار ماع ث ثا  ما )

 ثاني: املخاطر التي يتعرض لها التراث الثقافيملطلب الا

يواجه اليماث اللثافي اجمي  أةكاله العديد من ألاخ ارع ثالعوامل ال ليعيةع ثاللهرية التي  مدد أمنه ث  متهع 

 هي العوامل الناتجة من خصا   الليةة ال ليعية  العوامل الطبيعية :ثتعرضه للتدميم ثالكهويهع من أهمها

ي إلاةعان الهمأفيع ثاملناخع من حاارارةع ثرياا ع ثأم ارع ثالكوارث ال ليعيةع من  ياارااع ثزةزلع املتمللة ف

ثصواعقع ثبرايينع ثاملهكاا الليولوجيةع ثمبما الاحاياوارااا الاااااارةع ثالا اياورع ثالزثاحفع ثالحهرااع 

 (.008ع ص3002ثالنلاتااع ثالكا ناا الحية الدقيثة )الهياجيع 

: ثتتملل ااعتداء اللهر على مواق  اليماث اللثافيع ثالتي  للص لتلك املواق  خسا ر جسيمةع العوامل البشرية

ملل الحرا ق الناجمة من جاراء إلاهمالع ثأعمال الهدمع ثالت ريوع ثالسرقةع ثاليمميم ال اطئع ثالاحارثبع 

(  ا  عان غياب الوعي اللثافي 002ع 000 ع ص ص3003ثأعمال الت ويرع ثاملهرثعاا التنموية )الزهرانمع 

ثإلاجتماعي لدا السكان اىهمية الثيمة التاري ية ثالجمالية ملواق  اليماث اللثافي ثغياب إلاحسا  ااإلرتماءع 

 .ثالنمو السكانم املينايد ثالتحوةا إلاجتماعية

 اث الثقافياملطلب الثالث: معوقات التي تعترض املنظمات الدولية في مجال حماية التر 

لثد أارزا املنظمص الدثلية املعنية جهوداا جلارة لحماية اليماث اللثافي غيم أن الواق  يللص أن هذه املنظماا 

اتعيمضها بعو املهاملل ثالعوا ق في  ليل تحثيق أهدا هاع من أهمها:

  ن تحيد عالسي رة ال فية التي تمار ها بعو الحكوماا على املنظماا الدثلية يجعل هذه ألاخيمة

اممار ة ثظيف ما في مجال حماية اليماث اللثافي خصوصا خ ل الحرثب ثالاناعاا املس حة ثال مريو.

  ازدثاجاياة املعاييمع ثت ليق الثوارينع إم تثف هاذه املنظماا عاجزة عن ا اتارداد أث حماية ممتلكاا

غزث املاا ثا عة للثوارينع يما  عل الالدثل الفثيمة إما ملان ألامر يتعلق االدثل الكرما التي تثوم اار م

ألامريكم في العراقع ثما تثوم اه  ل اا إلاحتال إلا را يلي من إجراءاا م الفة للثوارين ثإلاتفاقياا 

االدثلية من خ ل ما تمار ه من إر ماملاا لليماث اللثافي في مدينة الثد  املحتلة.

 زمة عدم ارامام بعو الللدان إلى إلاتفاقياا املعنية اح
َ
ماية اليماث اللثافي ثعدم ات امها للتداايم ا

ا.لتو يم الحماية مان خا ل الكهريعاا ثاللوا   الوطنية

  غياب التنسيق الفعال اين املنظماا الدثليةع ثامل  ساا الوطنية العاملة في مجال حماية اليماث

ا.الع ثال اقاااللثافيع ثما ييمتو على ملك من ازدثاجية في العمل ثهدر ل جهدع ثامل

   قلة املوارد املالية ثعدم تو رها االثدر الكافي الذي يمكن هذه املنظماا من تحثيق طموحا ماع ثتو ي

ا .أنه  ما في مج ا الحمايةع ثاملحا ظة
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  إلاعتداءاا املتكررة على مواق  اليماث اللثافي ثعدم الوعي اىهمي ما يحول دثن تحثيق هذه املنظماا

ا.أهدا ها

  املزاداا الدثلية التي ي لق عليما )السوق الدثلية للفنون( التي تهكل  يما املسرثقاا من دثر

 ار التجارية الرااحة.
َ
االتحف ثا

  ماا  ههده الااتااراث مان تكالو ثطاارق للتحايل ثاا تغال اقتنا ه ثاا تفادة منه مادًياا اوا  ة عصاااا

الفين ثزعزعة ألامن في م تلف ألاماينع ثة رنأفى أن دثلية مت صصة ثمواطةة للفو فى ثب  الدمار ثا

ار ثإ تولي على يليم من املمتلكاا  نهيم إلى دثر إلا تعمار ال  يم للهعوب الاعيفةع إم دمو ثدمَّ

االلثا ية ماا الثيم املادية ثاملعنوية.

 ا.دانعدم تلني قاايا اليماث ثاملمتلكاا اللثا ية في املناهج التعليمية في يليم من اللل

نهوب الحرثب ثالاناعاا املس حة التي  رضص رفسها على املنظماا الدثلية العاملة في مجال حماية اليماث 

اللثافيع ألامر الذي أضاا عوء يليم على هاذه امل  سااع  لم تست   إيثاا عملياا التدميم ثالبمو الذي 

س ح الذي ُي ال بعو الللدانع ثمن ألامللة يتعرض له اليماث اللثافي افعل الحرثبع أث العدثان العسكري امل

 إاان حرب )
ً
ع  ثد دمرا الحرب حوالي )م0888-0882على ملك ما تعرض له تراث ملو و و اللثافي للتدميم عمدا

 اا ت دام املفرقعااع ثتم حرق مجموعاا قيمة من امل  وطاا إلا  ميةع 
ً
 ةديدا

ً
 تما ة مسجد تدميما

لللثا ة  اع ثالاثاصاور الحجريةع ثدمو املصنوعاا النفيسةع ثالو ا ق التي تهكل رماااوًزاثهاادم الاماراياز التاري ية

( ثما تعرض له اليماث العراقي من دمو ثدمار أ ناء الغزث ألامريكم 320ع ص 3008 للارية  ام ياو او او )رضاااوانعألا

( ثما 38ع ص 3002ا ية )الناةفع ع ثالتدميم الاذي طال جمي  امل  ساا اللث3002إلارجليني للعراق عام 

ص  3008يثوم اه العدثان إلا را يلي من تدميم ثدمو لليماث العربم الفلس يني منذ  نواا طويلة )رضاوانع 

 ا  عن التعدياا ثعملياا الس و التي تتعرض لها املواق  اليما ية من قلل الجماعاا املت ر ة ع (322

م 3000اوما في من ثة ااميان ألا غارية على أيادي املت ر ين في عاام  ثإلارهااية يما حدث من تدميم لتما يل

(ع ثما تعرضص له املدن التاري يةع ثاملزارااع ثألاضرحةع ثاملساجدع ثالكنالس في العراقع ث ورياع 3008)عليدع 

ةورية في ةما
َ
من  لي العراقثليلياع ثاليمنع ثماليع ثريجيمياع ثملال على ملك ما تعرضص له مدينة رمرثد ا

حة في إاريل 
ّ
مع ألامار الاذي أدا إلى الحد من دثر هذه املنظماا أماام 3000تدميم على أيدي التنظيماا املس 

اعملية تدميم ممنهج ل مس صفحاا مهمة من الذايرة إلانسارية.

 

 املبحث الثاني: حماية التراث الثقافي

زم لتو يم الاظارثا تعني الحماية حسو النظم ثالكهريعاا اللثا ية 
َ
السا دة  ام منظمة اليونسكو العمل ا

اامل  مة الاتام تساعد على ااثااء املع ا
َ
التاريخيع أث املوق  ألا اريع أث املن ثة التاري ية ثيست دم هاذا املفهوم  م ال

لحماية ع أث البمو أما اعااادة  يما يتعلق االحماية املادية للمواق  التاري يةع ثألا رية لامان تىميبما من السرقة
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الثارورية التي تسكند إلى الكهريعاا ثاملعاييم الت  ي ية هي تلك التي  مدا إلام ضمان الد ان ضد أي معالجة 

(ع ثتو ر ملادئ توجيمية إجااراءاا املعالجة الصحيحةع يما 003ع ص 3003قد تار ااملواق  ألا رية )الزهرانمع 

ا.عدا على مواق ع ثمعالم اليماث اللثافيتعمل على أياا  ن عثوباا ملن يت

 املطلب ألاول: أشكال حماية التراث الثقافي

تتامن حماية اليماث اللثافي أربعة أةكااال ثهي: الحماية الثاروريةع الحماية إلاداريةع الحماية التثنيةع الحماية 

األامنية.

توا ثاملستوا إلاقلي يع ثاملس، لدثليتت لو   ث مستويااع على املستوا ا القانونية مايةحلل لالنسلة 

(ع ملك 08ع30ع ص3000املحليع ثلن تتحثق الحماية الفعالة إة ات ليق هذه املستوياا مللها مًعاا )ألاصثةع 

أن اليماث ام تلف أةكاله في البماية ة  عني هوية ثحاارة دثلاة بعيبماع اثدر ما  عني حاارة ألامة ثإلانسارية 

أن يتعاثن املجتم  الدثلي لحمايتهع ثم حثة من يثوم بسرقتهع ثإلاتجار اهع ث مريلهع  جمعاءع ثهذا  ستدعي

 .ثتدميمه

طليعة التنظيم أث الكيان إلاداري املعني بهكل ر يأفي ااإدارة اليماث   هي ت   للحماية إلاداريةأما االنسلة 

لى آخر احسو الظرثا إلاجتماعيةع اللثافي ثما تتامنه هذه إلاداراا من إجراءااع ثالذي ي تلف من الد إ

ا(.32ع ص 3002)الهياجيع ال ارجية التي تتعرض لها ملل الد ثِاقتاصاادياةع ثالدينيةع ثامل  راا

ةاع ثأجهزة التحكم االحرارة األااملُتمللة ا ية التقنيةابالحميما رجد في هذا الصدد ما ي ى  
َ
دثااع ثا

ثافيع يما أ همص انو  املعلوماا إلاييمثرية في حفظ اليماث ثملك ثالرطوبةع ثغيمها في حماية اليماث الل

اكسجيله ثتو يثه ااملعلومااع ثالصورع يما عملص أجهزة إلارذار على الحفاظ على املثتنياا من السرقةع 

ثالتدميمع ثالحرا قع هذا إلى جارو التثنياا العلمية الحديلة التي تست دم في اليمميم ل حفاظ على ألا رع 

اا تدامته.ثا

ثهام ترتكز على   ث مستوياا: دثليع ثإقلي يع ثمحليع ثةةك أن عملياا  ألامنية الحمايةأما ا صوص 

التعدي على اليماث تحدث ملل يوم في جمي  أرحاء العالمع ثلذلك ملان ةاد من ثجود جهاا مت صصة تثوم 

ا.(80ع ص 3002)قسيمةع  لجرا ماالحماية من خ ل إصدار أرظمة توضح العثوباا امليمتلة على هذه ا

 املطلب الثاني: املنظمات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي

ل في تناثل موضون اليماث اللثافيع ثقد تعدد ثتنامم دثرهااا عاأ همص املنظماا العاملية ثإلاقليمية بهكل  لثد 

دة تىهيلهع ثإعاا بعملياا الحفاظ عليهوارين تتعلق  يماتيجيااع ثقإعلى مستوا العالم يكلع ثعملص على ثض  

هكل في مجملها إطاارا رظريا يمكن أن تستمد منه الادثل ألا كار املنا لة لوض  أرظم ما ثتهريعا ما ال اصة 
ُ
التي ت

اإدارة اليماث اللثافي ثحمايته من أجال موايلة املستجداا الدثلية في هذا إلاطار ثيستعرض اللح  أارز 

قدمي ما ألملان لها الدثر ألايرم في هذا املجال رظًرا  ثالتيالعاملة في مجال حماية اليماث اللثافي املنظماا الدثلية 
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ثمثرها  0820ع أارزها منظمة ألامم املتحدة لليماية ثالعلوم ثاللثا ة )اليونسكو التي أنهىا  نة التاري ية

 افي في العالم حي  قامص اوض  ِا يماتيجياا( ثتعُد من أهم الهيةاا الدثلية املعنية احماية اليماث اللثااريس

ث يا ااع ثبرامج هاد ةع حي  ث عص إلى إيجاد ثبلورة املوا يق ثاملعاهداا املتعلثة اصون ثحماية اليماث 

ا(. //www.unesco.orghttp) اللثافي

الغ اء الفكري ثالتنفيذي لحماية تراث ألامام ثالهعوبع ثالدعوة لللح   يه ثنهرهع  اليونسكوحي  ُث رَّا 

 ت جى إليه 
ً
ثإلا تفادة منهع يما أثضحص الثيم إلانسارية التي  عكسها اليماث اللثافيع ثصار ملك الغ اء تثليدا

لتي تحكمها  إن إصداراا اليونسكو الدثل اأعااء ة تفادة منه؛ ثمهما ملارص درجااة اا اتافاادةع ثإلاعاتالااراا ا

ثتوجيما ماع ثاملوا يق التي ت رحها قد ر دا إلاداراا املحلية اى اليو حماية اليماث ثألا س املوضوعية 

(ع حي  يرج  ِاهتمام اليونسكو االيماث اللثافي 20ع ص 3002لتنميتهع ثت ويره ثالحفاظ عليه )الهياجيع 

ة ما ماع ثُيمكن إلا تدةل على ملك اميلاق املنظمة ثإتفاقيا ما املرتل ة ومذا للهعوب إهتمام قديم ِقَدم  املنظم

ملنصرم ااملجال ثالتي  عود تاريخ بعاها إلى السنواا ألاثلى لتى يسها بعد الاحارب العاملية اللارية  ام الثرن 

ا(.23ع ص 3000)الكياتمع 

لاره م  سة دثلاياة غيم حكومية أ س ما اليونسكو ااعتاملجلس الدولي للمتاحف إضا ة إلى الدثر الذي يلعله 

ع 3000ثهي  متم اصورة ر يسة االعرض املتحفمع ثالحفاظ على املثتنياا املتحفية )ألاصثةع  0812في العام 

(ع ثقد أقر املجلس عاددا من إلاتفاقياا التي تنظم إمت   الث   ألا رية ثاليما ية ثال رق املهرثعة 80ص 

 عان طرق إلمت يها ثِا 
ً

الاتالاادل املتحفمع ثحافاظ الث   ألا ااريااةع ثييفية صيار ما ثترميمها كلدالها  ا 

ا(.000ع ص 3002)قسيمةع 

( ااعتلاره منظمة ICCROMإلايكروم ) املركز الدولي لدراسة ترميم املمتلكات الثقافية وصونهابدثن إلاخ ل 

كر  ألايكرثم جهودها لحماية 0808دثليةع إرللثص عن منظمة اليونسكو في العام 
ُ
مع ثمريزها رثما اإي اليا. ثت

اليماث اللثافي ثألا ري دثن ِا تثناء اما ي دم املجتم  الدثليع ثصون ترا ه اللثافيع ثتتملل مهامها النظامية في 

ون اليماث ص إلاض  ن ارمامج  ام مجال اللحوثع ثالتو يقع ثاملساعدة التثنية ثالتدريو ثالتوعية ومدا تعزيزا

(ع ثيعُد املريز الدثلي لدرا ة ترميم املمتلكاا اللثا ية http: //www.iccrom.orgاللثافي اللااص ثاملنثول )

ثصودما ثاحادا من   ث هيةاا ا كهارية في لجنة اليماث العال ي التي تعمل على تنفيذ اتفاقية اليماث العال ي 

هتمام ااحتياجاا مواق  اليماث ثإدار ما ثت وير املعاييم التي ت دي إ هاماا  اعلة في زياادة إلااثله  0823لسنة 

ا(.32ع ص 3002إلى حفظها اصورة متكاملة )يردي ث مانع 

( ااعتلاره ICOMOS إلايكوموس) املجلس الدولي للنصب التذكارية واملواقع ألاثريةيما رجد ا هذا الصدد 

ثمريزها ااريسع ثهد ها الحفاظ على املواق  ثاملعالم  0830هيةة غيم حكوميةع أ س ما اليونسكو في العام 

التاري ية في العالم ثلها أنه ة اارزة مبما: ثض  ميلاقع ثاةن ن ل حفاظ على املدن ثاملناطق التاري يةع ثميلاق 

http://www.unesco.org/
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 سكند إلى مجموعة من ألاهدااع ُيمكن ت  يصها اكسهيل ثتشجي  الثا مين  0821دثلي للسياحة اللثا ية عام 

ى إدارة املواق  ألا رية لجعل هذا اليماث مثصًدا للسكان املحليينع ثالسيا ع ثتشجي  صناعة السياحةع عل

ا(.11ع ص 3002اليماث ثاللثا اا الحية للمجتمعاا املايفة )يردي ث مانع ثتوجيمها اما يامن تعزيز 

ثــارااإلضا ة إلى  
َ
ثهاو منظمة دثلية غيم ربحية مثرها في ريويور   0820الذي تى س  نة  الصندوق العاملي  لال

ثلندنع ثلها مريز إقلي ي في ااريسع ثيتلثم طللاا املساعدة املثدمة من ألاطراا املعنية في جمي  دثل العالم 

 على (108ع ص 3002ث اللثافي )  ل انع من أجل املحا ظة على مواق  اليما
ً
 العاملي صندوق التراثع ع ثة

ثُيموُل هذا الصندثق من املساهماا إلاجلارية  0823الذي أنشف  اموجو إتفاقية حماية اليماث العال ي عام 

ثال وعية التي تثدمها الدثل ألاعااءع أث املنظماا ال اصة أث ألا راد ثيست دم الصندثق لتللية ال للاا التي 

ه املوجود على أراضيماع أث تللية ااحتياجاا العاجلة لصون تثدمها الدثل ألاعااء لتىمين اليماث اللثافي ثحمايت

 ار ثامللانم اليما ية 
َ
ممتلكاا مدرجة في قا مة اليماث العال ي املعرض ل   رع أث تثديم الدعم الفني في صيارة ا

(www.unesco.org/en/about).ا

اليماث اللثافي العال ي ثالتي ارللثص عن  هي ثاحاادة من ال جان املرتل ة اااإدارة لجنة التراث العاملييما رجد 

ثالغرض من هذه  0821ثتعمل منذ عام  0823اتفاقية اليونسكو لحماية اليماث العال ي اللثافي ثال لي ي  نة 

إلاتفاقية هو تعيين اليماث اللثافي ثال لي ي مث الثيمة العاملية إلا تثنا ية ثحمايته ثاملحا ظة عليه ثإص حهع 

(ع ثتتولى ال جنة امل تصة درا ة اليمةيحاا ث ًثاا ملعاييم ثضع ما 18ع ص3008املتعاقلة ) عادةع  ثرثله ألجيال

لإل يمةاد وما في اختيار املمتلكاا التي تدرج في قا مة اليماث العال ي االكهاثر م  املجلس الدثلي للنصو 

ال ليعيةع ثاملريز الدثلي لدرا ة ترميم التذملارية ثاملواق  ألا رية ثإلاتحاد الدثلي لصون ال ليعة ثاملوارد 

ا(.82ع ص 3000املمتلكاا اللثا ية ثصودما )ألاصثةع 

أما االنسلة لللنك الدثلي  ثد عِمَل بهكل مينايد في ارامج تنهيط اليماث العال ي ثخدمتهع ة يما في الدثل   

ليماث العال ي ملناقهة التعاثن في قام اللنك الدثلي بعثد عدة اجتماعاا م  مريز ا 3000الناميةع  منذ  نة 

مجال اللثا ة ثالتنميةع ثتعزيز الحفاظ على مواق  اليماث العال ي يجزء من ارامجه ثمهاريعهع ثبهراية م  

تم تى يس مجموعة اللنك الدثلي لليماث اللثافي ثةكلص املتاحف ثامللانم اليما ية   NOODS BRETONم  سة 

ا(.(http: //www.Albankaldawli.orgمحور إهتمامه 

حي  ملان للمنظماا ال اصة االيماث اللثافي في العالم العربم ثإلا  مم دثر في مجال حماية اليماث اللثافيع 

 0810( التي تى سص  نة Alesco أليسكو) منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم نذير على  ليل امللال 

رها تونسع ث مدا إلى تنسيق الجهود العربية ل حفاظ على اليماث العربم ن نهىة جامعة الدثل العربيةع ثمث

َحاف  نيةع أم أ ريةع ثقد قَدمص هذه املنظمة بعو الدعم لعدد من 
ُ
ع أم ت

ً
ثحمايته ثنهره  واء ملان م  وطا

راثما الحااريع يما أ همص في تسجيل العديد من امل
ُ
العربية  دناملدن العربية التاري ية مان أجال الحفاظ على ت
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منظمة (ع ااإلضا ة إلى 20ع ص 3002التاري ية في ة حة اليماث العال ي ملنظمة اليونسكو )يرديع ث مانع 

مع ثمثرها الدا م مدينة الكويصع ث مدا 1967ااعتلارها منظمة غايار حاكاوماياةع تاى اساص  اام عاام  املدن العربية

دن العربيةع إضاا اة إلام الحفاظ على هوية املدينة العربية ثتراثما إلى رعاية التعاثنع ثتلادل ال رماا اين امل

ثمساعد ما في تحثيق مهرثعا ما إلارما يةع ثقد إرللق عن املنظمة عدة م  ساا هي: املعهد العربم إلرماء 

ق ر  ااملدن ثمثره الرياضع ثصندثق تنمية املدن العربية ثمثره الكويصع ثجا زة منظمة املدن العربية ثمثره

ا(.124ع ص 3000ثمن ضمن محاثرها جاا ازة الاايماث املعماري ) يدع  0822التي أعلنص  نة 

هام منظمة دثلاياة غيم حكوميةع ثغايار ربحيةع أنهاىا  ام  نة أما ا صوص منظمة العواصم ثاملدن إلا  مية  

عواصم ثاملدن ألاعااء عن طريق مع ثمثرها مكة املكرمة هد ها الر يأفي هو الحفاظ على هوية ثتراث ال0820

إجراء الدرا اا التحليلية على العواصمع ثاملدن ألاعااء التي تزخر االيماث العمرانم ثاملعماري إلا  ممع يما 

 مدا إلى عثد امل تمرااع ثتمويل مهاري  ال دماا الللدية ثالليئية ثاللحوثع ثالتدريوع ثحماية اليماث من 

ا(.(www.oicc. org  للمنظمة التعاثن التابخ ل صندثق 

 املطلب الثالث: ألانظمة والقوانين الدولية املتعلقة بحماية التراث لثقافي

 أارز إلاتفاقياا التي تلن ما املنظماا ثالهيةاا العاملة في هذا املجالع ثالتوصياا 
ً
يثدم اللح   يما يىتم عرضا

ثحمايته ثاملعمول وما على مستوا العالمع م  مراعاة الكسلسل الداعية إلى حماية اليماث اللثافي ثصوره الدثلية 

 الزمني إلصدارها.

ميلاق أ ينا ل حفاظ على املعالم التاري ية ُ عُد هذا امليلاق أثل ميلاق ي ت  االيماث ثالحفاظ على املعالم 

 ا ثاملوارد اللثا ية الذيركيجة ل ليعة الادماارع ثألاضاارار التي لحثص ااملمتلكا 0820التاري ية ثقد صدر عام 

خلفته الحرب العاملية ألاثلى إم أ هم في ت وير الحرية الدثلية الوا عةع ثالتي ات ذا ةك  ملمو ا في الو ا ق 

م امليلاق عن اللداية الحثيثية لت وير  كر الحفاظ لدا املجتم  (ع ثقد عرّا12ع 3002الوطنية )ع ية ثالكفافيع 

 امللانم ثاملناطق ألا رية.الدثلي من خ ل إلاهتمام ا

عرا ااتفاقية  0802اتفاقية ةهاي لعام -
ُ
تعُد هذه إتفاقية حماية املمتلكاا اللثا ية في حالة الانان املس ح التي ت

ةهاي أثل اتفاق دثلي ةامل لحماية املمتلكاا اللثا ية في الاناعاا املس حة الدثلية ثغيم الدثلية )الرهايفةع 

ل مواد ااتفاقية ثالرمثتوملواا امل حثة وما أن احيمام املمتلكاا اللثا ية  ين من خثيكلع (00ع ص 3003

املهمولة االحماية أمر ملزم في أثقااا الانان املس ح للدثلة التي توجد في أراضيما ثأعدائما على السواءع ثيثتضفي 

مع ثتتعهد ن ا ت دام أي ث يلة للتدمياحيمام املمتلكاا اللثا ية أن تمتن  الدثلتان املعنيتان االصران املس ح ع

 (.08ع ص1985الدثلتان احظر السرقةع أث البموع أث إلاختا ع أث الت ريو ضد املمتلكاا اللثا ية )اليوريسكوع

م صدر هذا امليلاق عن امل تمر اللانم للمعماريين ثالفنيين امل تصين االحفاظ على املعالم 0812ميلاق اللندقية -

م تحص رعاية منظمة اليونسكوع ثقد تلعه عدد من 0812نعثد في مدينة اللندقية في العام التاري ية الذي ا



 

 الحماية القانية للتراث الثقافي     

 

 512 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

املعاييمع ثاملوا يقع ثإلاتفاقيااع ثالتوصياا الر مية املتعلثة ااملحا ظة على امللانم اليما يةع ثمللها ريّزا على 

مجال الحماية ثتحسين الليةة  توجيماا مهمة للعاملين في مجال الصيارة ثتعد إطارا أ ا يا للممار ة في

ا(.03ع ص 3003التاري ية )الزهرانمع 

( تعد إتفاقية حماية اليماث العال ي اللثافي 1972إتفاقية حماية اليماث العال ي اللثافي ثال لي ي )ااريس -

ماثع
ُ
ثرته في دثقد أقرها امل تمر العام ملنظمة اليونسكو  ثال لي ي من أهم إلاتفاقياا الدثلية في مجال الي

ا.م0820مع ثدخلص حين التنفيذ في العام 0823السابعة عهر املنعثدة في ااريس 

م حي  أصدر املجلس الدثلي لآل ار ثاملواق  0822ميلاق ثاةن ن ل حفاظ على املدن ثاملناطق التاري ية لسنة 

يتامن التداايم ازمة م ثيعد إ تكماة مليلاق اللندقيةع ثا0822هذا امليلاق في العام   ICOMOS إيكومو ((

لحماية ثصيارة املدن التاري يةع ثاملحا ظة عليماع ثترميمهاع ثصيار ماع ثت ويرها اما يت  م م  إحتياجاا الحياة 

ا.املعاصرة

ا مبما  3000إتفاقية حماية اليماث اللثافي املغمور ااملياه لسنة  -
ً
التي تم إلاعتاد عليما من قلل اليونسكو إدلرامل

الذي يتعرض له اليماث اللثافي املغمور ااملياةع ثالحاجة إلى ات ام التداايم ازمة ملواجهة ا ار السللية لل مديد 

 للعو ألانه ة املهرثعة التي يمكن أن ت  ر عليه 
ً
املحتملةع جراء ألانه ة غيم املرخ  وماع أث ركيجة

ا.(03ع ص3003)اليونسكوع 

 :خاتمة

لليماث اللثافي مكارة االغة ألاهية ألره امليمجم لذايرة ثهوية ألامة ثلتنوعها الحااريع يما أره  عترم االنسلة 

للعديد من الدثل العمود الفثري إلقتصادها  هو  هكل عامل أ اتفي لجذب السياحة مما يت لو تكا ف 

اللثافي مازال  عانم إلى يومنا هذا من الت ريو  رغم ملل هذه الجهود امللذثلة إة أن اليماث الجهود  عيا لحمايتهع

اثلعل أهم ألا لاب: السرقةع التلفع ثالبموع

 الذي ي لق عليه مص  ح  مرثرة قواعد الثارون الدثليعLaw soft لياا تلزم الدثل
َ
ع حي  أره يفتثر ة

اخاصة مبما إلا تعمارية اوجوب ت ليق قواعده ثإلالينام وما.

 ة من ت ليق أهم ملدأ في جمال حماية اليماث اللثافي ألى ثهو ملدأ إلا يمدادع مرب الدثل إلا تعماري 

اثهذا عن طريق تثديمها التعويو  ثطع ثومذا تكنصل من ملامل املس ثلياا امللثاة على عاتثها.

  املحكمة الجنا ية الدثلية اقتصرا في ر  املادة اللامنة من رظامها ألا اتفي على تجريم ةن الهجماا

يماث اللثافي زمن الانان الدثلي ثإلاض راااا ثالتوتراا الداخلية  ثطع دثن مير أث تجريم ملك على ال

ا.زمن الاناعاا غيم الدثلية

العلها تساهم في الحفاظ على هذه الكنوز اللثا ية ثتثوية مكار ما دثليا ثثطنيا: إلاقتراحاتيمكن تثديم بعو 
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 ا الدثر الفعال املنهود ااعتلارها الحامم ألاثل لليماث من  منظمة اليونسكو اختصاصاا أيرم ليكون له

اثة يثتصر دثرها في تثديم التوصياا ثالتنبماا. عياللثاف

  ا.طنياثاعلى هذه الكنوز اللثا ية دثليا ثاتكليف الجارو إلع مم ثالعمل على التوعية اوجوب املحا ظة

  الللدانع ثاملنظماا الوطنية من أجل الحفظ ضاارثرة تظا ر الجهود اين املنظماا الدثليةع ثحكوماا

على اليماث اللثافي اما يكنا و م  ما تانته إلاتفاقيااع ثاملعاهداا الدثلية التي يت لو إ نادها 

اثوارين ثطنية صارمةع ثت وير الكهريعاا الثارورية الاداخالاياة لتحديد إطاار تهري ي لحماية تراثما 

ارته خصوًصا في  يمة الانان املس ح.اللثافي ثالعمل على حفظهع ثصيا

  تفعيل دثر املنظماا الدثلية املعنية احماية اليماث اللثافي اما يكفل إلااتعاد عن  يا ة إلارتثا ية

ا يما ي   مجاةا عملها الحيوي في صيارة اليماث اللثافي للهعوب.

 ة العاملة في مجال حماية ت صي  املوارد املالية ثالفنية من قلل الدثل ألاعااء للمنظماا الدثلي

دائما.
َ
االيماث اللثافي لتحسين ا

   اهتمام االكسجيل ثالتو يق لالايماث اللثافي ثثض  قوا م ملاملة للممتلكاا اللثا ية في ملل الدع ثتحدي

اتلك الثوا م اصفة دثرية.

 ضرثرة  افيع م معالجة اللغراا الثارورية املوجودة في الكهريعاا الدثلية املعنية احماية اليماث اللث

تثرير املس ثلية الجنا ية في حالة ار ما  قواعد ثأحكام الحماية الدثلية للممتلكاا اللثا يةع ثالنظر 

لجرا م ار ما  اليماث يجرا م ضد إلانساريةع ثإرازال العثوباا الصارمة احق ملل من ي حق عن عمد 

الدثلي في حال إر ما  هذه الثواعدع أث إهمال أضرارا اتلك املمتلكااع م  ايان إلاختصاص الثاالم 

 إلتفاقية ةهاي لعام 
ً
ا.م0802خصوصا أ ناء الاناعاا املس حة ث ثا

 قائمة املراجع:

 :باللغة العربيةاملراجع 

حالة الحرا -(ع إدارة اليماث اللثافي في اململكة العربية السعودية3000أصثةع خيمية علداه إاراهيمع ) (1

 .ر الة ديتوراه غيم منهورةع جامعة امللك  عودع الرياضثاملصنوعاا التثليديةع 

ا.20-12ع ص ص00(ع "الهىن اللثافي في اليونسكو"ع ر الة اليمايةع  ل نة عمانع ن3000اوةناقيع منيمع ) (3

(ع حماية اممتلكاا اللثا ية ي الثارون الدثلي درا ة ت ليثية مثاررةع 0888الحديثيع على خليل ا ماعيلع ) (2

 .للنهر ثالتوزي ع ايمثاع للناندار اللثا ة 

ع 3002الهياجيع يا ر هاةم عمادع ) (2
ً
(ع إدارة مواق  الجذب لسياحة اليما يةع مدينة صنعاء الثديمة أرمومجا

ار الة ماجستيم غيم منهورةع جامعة امللك  عودع الرياض.

اا أ ريةع الجمعية (ع "إدارة اليماث العمرانم"ع  لسلة درا 3003الزهرانمع علد الناصر علد الرحمنع ) (0

االسعودية للدرا اا ألا ريةع الرياض.
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ا(ع اليماث اللثافي ثإلانسان ثالتنميةع مجلة تواصلع عمان.3000الكيتانمع  عيد ان  ليمع ) (1

(ع الحماية الدثلية للممتلكاا اللثا ية أ ناء الاناعاا املس حةع دار 3000املفرجيع  لوا أحمد ميدانع ) (2

االكتو الثاروريةع مصر

ماث ألا ريع دار الفجر للنهر 3002 يةع أحمد إاراهيم؛ ثالكفافيع علد الحميدع )ع (2
َ
(ع حماية ثصيارة الي

اثالتوزي ع الثاهرة.

ا(ع اتفاقية لحماية اليماث العال ي اللثافي ثال لي يع الدثرة السابعة عهرع ااريس.0823اليونسكوع ) (8

االيونسكو بهىن حماية اليماث اللثافي. (ع إلاتفاقياا ثالتوصياا التي أقر ما0820اليونسكوع ) (00

ا(ع توصية بهىن صون الفولكلورع الدثرة ال امسة ثالعهرثنع ااريس.0828اليونسكوع ) (00

(ع سج ا امل تمر العامع الدثرة الحادية ثالل  ونع اتفاقية بهىن حماية اليماث اللثافيع 3003اليونسكوع ) (03

ااملغمورع ااملياهع ااريس.

ا ونع ااريس. غيم املاديع الدثرة اللارية ثاللاتفاقية بهىن حماية اليماث اللثافي (ع 3002اليونسكوع ) (02

ماث اللثافيع ال ابعونع املرثة لل لاعة ثالنهرع 3002قسيمةع يلاوفيع ) (02
َ
(ع التجربة السودارية في إدارة الي

اال رطوم.

في الحفاظ ثإعادة تىهيل املدن (ع املنظماا الدثلية ثالعربية ثدثرها 3002يارديع  اتنةع  مانع ماازنع ) (00

ع مجلة احوث جامعة حلوع العلوم الهند ية.
ً
االثديمة ثتنمي ما  ياحيا

(ع آلياا تفعيل املهارية الهعلية في مهاري  الحفاظ املعماري ثالعمرانم 3008 عادةع أيمن عزمم جرمانع ) (01

االوطنيةع  لس ين.حالة درا ية الافة الغربيةع ر الة ماجستيم غيم منهورةع جامعة النجا  

(ع قاايا تمويل اليماث العمرانمع إلاطار إلا يماتيجي لتعزيز حفظ اليماث ثحمايتهع 3002 ل انع محمد  يدع ) (02

اسجل أاحاث ملتثم اليماث العمرانم الوطني اللال ع املدينة املنورة.

التلف ثطارق الحفاظع (ع اليماث الحااري في الوطن العربمع أ لاب الدمار ثا3000 يدع أةرا صالح محمدع ) (02

اح  مثدم إلى ردثة الحفاظ على اليماث الحااري في الوطن العربمع الليماءع ألاردنع م لوعاا املنظمة 

االعربية للتنمية إلادارية.

ا(ع املنظماا الدثليةع دار البماة العربيةع الثاهرة.0882ةهابع مفيد محمدع ) (08

 ألاجنبية:  املراجع باللغة

20) Cleere, Henry, (2000), “The World Herirage Convention in the Third World”. In: Francis 

McManamon and AlfHatton (eds.) Cultural Resource Management in Contemporary Society, 

Routledge: London. 

21) Hewison, R. (1987), The Heritage Industry- Britain in a Climate of Decline, Methuen, London. 

22) Lipe, W. (1984), Value and Meaning in Cultural Resource, Cambridge University Press, London.   

 



 

 الحماية القانية للتراث الثقافي     

 

 515 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

 قواعد التعاون الدولي في مجال حماية املمتلكات الثقافية

The international cooperation rules in the field of the cultural property. 
 /جامعة الشلف/ الجزائرنة آيت حمودة هاد. ك

Dr .Kahina ait hamouda/University of Chlef/Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

تعترم املمتلكاا اللثا ية همزة ثصل اين املا في ثالحاضر ثامتداد للمستثلل على اخت ا أرواعها ثأةكالهاع لذلك أثلص الدثل عناية 

هذا التعاثن في ةكل منظماا دثلية ثاتفاقياا دثلية أع ص اهتماما يليما للممتلكاا خاصة وما عن طريق التعاثن  يما ايبممع ثقد تجسد 

 ياللثا ية  واء في زمن السلم أث في زمن الاناعاا املس حة بسلو تعرضها للتدميم أث اتجار غيم املهرثنع ثرظرا ةقتنان املجتم  الدثل

 ية الدثلية للدثل عند اعتداء على هذه املمتلكاا.اىهمية التعاثن الدثلي في هذا املجال تم إقرار املس ثل

 : التعاثن الدثليع املمتلكاا اللثا يةع املنظماا الدثليةع اتفاقياا الدثليةع املس ثلية الدثلية.الكلمات املفتاحية

Abstract: 

Different types of cultural heritage are considered link points between the past, the present, and the future, so different 

countries formed a collaboration to protect them, this collaboration gave birth to many different organizations and treaties 

which granted protection for both peaceful and conflict periods from being destroyed or illegal trade. 

Due to the rise unawareness of the international community of the importance of the international cooperation in the 

international responsibility of states when such property is attacked has been recognized.. 

Keyswords: The international cooperation, the cultural property, international organization, international conventions, 

international responsibility. 

 مقدمة: 

تعد املمتلكاا اللثا ية من أهم املككسلاا الحاارية ألي ةعو ثمكون أ اتفي من أ اتفي من مكوراا الدثلةع  ثبما 

الف ر ثاعيناز لكل دثلة ثالهاهدة على الت ور اللثافي ثالحااري لها خ ل آةا أن املمتلكاا اللثا ية هي ملع  

السنينع لذلك  هكل اليماث اللثافي ريينة هامة في حياة الهعوب إضا ة أره  هكل إر ا مهيم  ل جيال الثادمةع إة 

ي  مدد اثاءها ثا تمرارها يهاهد على أن هذه املمتلكاا اللثا ية تواجه اليوم العديد من  الدثل جملة من امل اطر الت

الحاارة إلانسارية امراحلها امل تلفة ثيىتم في مثدمة تلك امل اطر ما تتعرض له من تدميم ثتلف ثتجارة غيم مهرثعة 

ا واء أ ناء السلم أث أ ناء الاناعاا املس حة.

ما الدثل ثاملنظماا الدثلية اهتماما يلي ثركيجة اقتنان املجتم  الدثلي اىهمية املورثث اللثافي لإلنسارية  ثد أثلص

االحفاظ على هذه املمتلكاا من خ ل تجسيد التعاثن الدثلي ومدا الحفاظ عليما ثمنحها عدة حصاراا ل حفاظ 

اعليما من جمي  أةكال اعتداءع لذلك ملان من ال زم الثيام اتعاثن دثلي يمدا لحماية املمتلكاا اللثا ية.

تلكاا اللثا ية أث إلحاق الارر وما ثتلديدها إلى مرتلة ألا عال غيم مهرثعةع  ثد أدين العديد من يما يرقى تدميم املم

مرتكبي هذه الجرا م أمام املحكمة الجنا ية الدثليةع يما أره يمكن أن  هكل التدميم املتعمد للممتلكاا اللثا ية على 

اأ س تميينية جريمة ضد إلانسارية.

ارا ة  يما يلي: تظهر إةكالية الدثعليه 

 ما مدى كفاية تكاتف التعاون الدولي للحفاظ على املمتلكات الثقافية؟ 
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  املبحث ألاول: تجسيد التعاون الدولي عن طريق توفير الحماية القانونية الدولية للممتلكات الثقافية

يث   ثامل اللة احماي ما ثاجوا تثر العرا الدثلي على أن الدثلة الحق في املحا ظة على ممتلكا ما اللثا ية 

فاقياا اتاثن دثلي من أجل العمل على إارام على عاتق املجتم  الدثلي ملودما ملك لللهريةع ألامر الذي ت لو تع

خاصة احماية املمتلكاا اللثا ية ااإلضا ة إلى إنهاء العديد من الهيةاا الدثلية راة ة في مجال املمتلكاا 

انظماا الحكومية أث غيم الحكومية.اللثا ية  واء على صعيد امل

 املطلب ألاول:  التعاون الدولي عن طريق املنظمات واملؤسسات الدولية:

ادأ التعاثن الدثلي اين املنظماا الدثلية في مجال حماية املمتلكاا اللثا ية في ازدياد ثالتنون ركيجة تنامم ا

رض لهاع ثار  قا من أهمية ما تثوم اه املنظماا الدثلية ثجو الاناعاا الدثلية ثغيم الدثلية ثتنون امل اطر التي تتع

اتوضي  دثرها الحثيثم في مجال حماية املمتلكاا اللثا ية.

 الفرع ألاول: املنظمات الدولية الفاعلة في مجال الحفاظ على آلاثار وترقيتها 

في الثرن التا   عهر يارثرة دثلية تعد املنظماا الدثلية الحكومية من أهم أ  اص الثارون الدثلي العامع ارزا 

لتنمية الرثااط اين ااقي أ  اص الثارون الدثلي العامع ثتعرا اصفة عامة على أدما منظماا تثتصر عاوي ما على 

االدثل  ثط من أجل تحثيق أهداا مهيميةع ثتكون لها إرادة مستثلة يتم التعليم عبما عرم أجهزة مستثلة.

لية تنون أنه  ما إة أرنا  وا رريز في هذا الفرن على أهم املنظماا الدثلية الفاعلة في ثرتج عن تنون املنظماا الدثا

  مجال الحفاظ ثحماية ثترقية املمتلكاا اللثا ية.

بعد ثقص قصيم من إنهاء منظمة ألامم املتحدة منظمة ألامم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو":  -أوال/

دثلة إنهاء منظمة مت صصة من ةىدما تعزيز  ثا ة الس م ثخلق تكامل  كري من ةىره  22 قرر مندثبو 0820 نة 

دثلة من الدثل املهارية  22أ سص  0820من  أي حرب عاملية أخراع ثبعد إدماء امل تمر الساد  من رو مرم لسنة 

ثعثد  أثل اجتمان  0821ة رو مرم لسن 02منظمة اليونسكو اموجو "د تور اليونسكو" الذي دخل حين التنفيذ في 

ع 0888)الدينع  دثلة 22امهارية  0821د سمرم  00رو مرم إلى  08ر  ي للمنظمة في ااريس في الفيمة املمتدة من  

ه املهام اللثافيع ثترمز هذع ثتعترم اليونسكو إحدا أهم املنظماا الدثلية  الفاعلة في مجال اهتمام االيماث (22صفحة 

افي  يمة السلم ث يمة الحرب.

هنا  العديد من املهام املومللة إلى منظمة اليونسكو من من لق اهتمامها االتعددية اللثا ية .مهامها في فترة السلم:  1

 3000و  نة سكثالتعا   اين اللثا اا التي يجو أن تكون مصدرا للثماء الفكري ثالحااري تلنى امل تمر العام لليون

ة صون ع ثيذلك اتفاقياين اللثا اا في الثيمة ثألاهميةإلاع ن ال اص االتنون اللثافي  الذي أيد على ملدأ املساثاة 

ينكيجة   3000ثاتفاقية خاصة احماية ثتعزيز تنون أةكال التعليم اللثافي لعام  3003اليماث اللثافي غيم املادي لسنة 

ا.(382ع صفحة 3000)الو اع  في  للدثل ألاخرا من أجل  رض  ثا  ما ثهيمن مالحماية  طمس التغاير اللثا

املتعلثة احماية املمتلكاا اللثا ية في حال الانان املس ح  0802الفثرة ألاثلى من اتفاقية ةهاي لسنة  32ثتن  املادة 

من اليونسكو لتنظيم ث ا ل حماية املمتلكاا اللثا ية أث بهىن أي مهكلة أخرا راجمة أره يمكن للدثل طلو املعورة 

اعن ت ليق اتفاقياا في حدثد ما تكيحه لها ارامجها ثمواردها املالية.
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لثد ث را اليونسكو الغ اء الفكري ثالتنفيذي لحماية تراث ألامم ثالهعوب يما أثضحص الثيم إلانسارية التي  عكسها 

ا.(83ع صفحة 3001)الهياجيع  ث اللثافي العال ياليما

ثتهيم  اليونسكو على الدثل الراغلة في تسجيل مواقعها في قا مة اليماث العال ي خ واا تسلق عملية الكسجيلع 

ة لكل املمتلكاا اللثا ية ثال ليعيحي  تلدأ اإدراجها في الثا مة إلارةادية امل قتة التي تتامن عملية جرد ملامل 

الفريدةع ثيتم من خ ل هذه الثا مة اختيار املواق  املر حةع بعدها تثوم لجنة اليماث العال ي اتثييمها ث ثا ملعاييم 

ثهي معاييم تامن أن يكون املوق  ما قيمة عاملية  0823حدد ما اتفاقية حماية اليماث العال ي اللثافي ثال لي ي لسنة 

ع ثتكمن الفا دة في )الهياجيع دثر اليونسكو في حفظ اليماث العال ي( ثنا ية ثمحا ظا على ألاصالة ثالس مة ثالتفردا ت

إدراج هذه املواق  ضمن قا مة اليونسكو في أدما تصل  ماا اهتمام دثلي ألدما أصلحص تهكل جزءا من اليماث املهيم  

يد   اال رماء العامليين ااملهارية في ت ويرها ثالحفاظ عليما ااإلضا ة أدما تصل  محمية دثليا ل حفاظ لإلنسارية ما 

على ثجودها ل جيال الثادمة   ا  على املساعداا املالية التي يمكن أن تحصل عليما ثتعزيز  الثيمة السياحية لهذه 

ااملواق  ثةهر ما العاملية.

اثمن مهامها يذلك: 

 إعداد توصياا قارورية ثصكو  دثلية ثاعتمادها ومدا تحديد املعاييم في مجاةا العلمع اليماية تجهين ثا

اثاللثا ة.

 .اتلادل املعلوماا ثاللياراا املت صصة

 .اإعداد درا اا مستثللية للكهف عن ألاروان ثألاةكال التي يحتاجها العالم في املستثلل في ما يتعلق االعلم

 ثدعمهاع رثل املعر ة التي تعتمد على أنه ة التعليم ثاللحوث ثالتدريو ثمهاري ما اهتمام احثوق إلانسان 

ا.(112ع صفحة 3033)اديريةع 

ثمن ثاملهام التي تثوم وما اليونسكو أياا ما تثوم اه مهاري  لحماية املمتلكاا اللثا ية من خ ل الثيام ايمميماا 

ع ثإرثام مدينة اللندقية بعد الفيااراا املدمرة التي أصااص 0808ألا رية ملل إرثام آ ار النوبة في مصر عاماملواق  

ثتىهيل مدينة "قرطاج" في تونس ثمدينة " ا " في املغربع ااإلضا ة إلى الدعم الدثلي لجم  ألاموال  0811إي اليا عام 

ااملناطق في م تلف الدثل. ال زمة ليمميم املمتلكاا اللثا ية في الكليم من

اثرظرا تو   مهام منظمة اليوريسكو  كان ةاد من إنهاء لجان متعددة تعمل تحص إةرا هاع ثهي: 

 .الجنة اليماث العال ي

 .اقا مة اليماث العال ي

 .اقا مة اليماث الذي في خ ر

               .اتمويل اليماث العال ي

الثا ية إلى دثر املنهى ال اص وما أث ا تعاد ما في حالة ا كي ء غيم املهرثن.ال جنة الدثلية لدعم إعادة املمتلكاا ال-

ثفي إطار حماية املمتلكاا اللثا ية املسرثقة ثاملنثولة بهكل غيم ةرعي اعتمدا اليونسكو اتفاقية خاصة متعلثة 

تامنص املادة اللاللة:" عد ع حي  0820احظر من  ثا تيماد ثرثل ملكية املمتلكاا اللثا ية ا رق غيم مهرثعة عام
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عم  غيم مهرثن ا تيماد أث تصدير أث رثل ملكية املمتلكاا اللثا ية خ  ا ل حكام التي تثررها الدثل ألاطراا اموجو 

أةارا إلى تعهد الدثل ألاطراا في هذه اتفاقية افرض عثوباا أث جزاءاا إدارية على 02هذه اتفاقية"ع أما في املادة 

ا..و في خرق أحكام الحظر املنصوص عليه في هذه اتفاقيةملل من تسل

تلعا للدمار الكليم الذي ت لف الاناعاا املس حة  واء ملارص دثلية أث غيم دثلية .مهامها في فترة النزاعات املسلحة: 2

على  م ثد أثمللص لليونسكو دثر ر يأفي ث عال في هذه الحاةاع حي  تعمل على م اطلة ألاطراا املتحاربة لحثم

ااملحا ظة على املمتلكاا اللثا ية ثالحرص على عدم توجيه ضرباا لها أ ناء الثتال.

ثقد ملان لليونسكو في ا تعادة الكليم من آلا ار التي تعرضص للبمو ثالسرقة أ ناء الحرثب ثالاناعاا ملل ما حدث اين 

ثالعراق ثإيران  0822الانان اين ترييا ثقرمص يذلك  0820ثالانان اين الهند ثبايستان عام 0880العراق ثالكويص  نة 

املجيدع ) ثقد أةارا اليونسكو في التحثيثاا ال اصة ااةر ماملاا الجسيمة التي تعرضص لها املمتلكاا اللثا ية 0820

أ ناء اعتدائمم على اللو نيين ثضرومم ع ثقد أدارص منظمة اليونسكو ألاعمال التي قام وما الصرب (300ع صفحة 3008

املمتلكاا اللثا ية إلا  مية ثقام املدير العام للمنظمة اتعيين ملعوث ثمراقو دا م للمنظمة إلى اللو نة ثبالالط 

 يصلع ) إلى مدينة "ديلو ينيك" ألدما املدينة ألايثم تاررا ثتم معاينة ثجرد املمتلكاا اللثا ية التي تم اعتداء عليما

  .(222ع صفحة 3001

ة تهكل منظمة العالم إلا  مم لليماية ثالعلوم ثاللثا منظمة العالم إلاسالمي للتربية والعلوم والثقافة: -ثانيا/

جية ثزراء خاراثاحدة من يرمياا املنظماا إلا  ميةع ثجاءا  كرة تى يسها بعد اجتمان التنسيثم  ثموا ثة ر يس 

ع ثليصدر  قرار املوا ثة على تى يس املنظمة 0828الدثل إلا  مية الذي انعثد امدينة " ا  املغربية"  عام 

 دثلة 02ثيللغ عدد أعااءها  0820امنا لة عثد م تمر الثمة إلا  مم اللال  امكة املكرمة في جارفم

(Espace_réservé02).ا

تنهط إلا سيسكو اتثوية التعاثن اين الدثل ألاعااء في مجاةا اليماية ثالعلوم ثاللثا ةع ث مدا ل دمة امل  ساا 

اليماوية ثالعلمية ثاللثا ية للمسلمين يما تس ى أياا إلى تحثيق نهر اللثا ة إلا  ميةع ثتريز املنظمة أياا في مجال 

التنمية املتواصلة للمستوطناا اللهرية يما تجري  لسلة من الدرا اا التحليلية تحثيق أهدا ها التي تث  ضمن إطار 

ا.(120ع صفحة 3033)اديريةع  عن العمارة ثالعمران التي في العواصم العاملية التي تزخر االيماث املعماري إلا  مم

ااملوازاة م   0820هي منظمة مت صصة مثرها تونس تى سص عام ة والعلوم: املنظمة العربية للتربية والثقاف-ثالثا/

نهىة جامعة الدثل العربية اموجو املادة اللاللة من ميلاق الوحدة اللثا ية العربية ثتم إلاع ن ر ميا عن قيامها 

 ثاللثا ة ثالعلوم علىع تس ى املنظمة االبموض االلثا ة العربية ات وير مجال اليماية 30/02/0820االثاهرة يوم

ااملستوا إلاقلي ي ثالثومم ثالتنسيق ايبمما.

ثالغاية من إنهاء املنظمة العربية يما ثرد في املادة ألاثلى من ميلاق إنهائما هو التمكين للوحدة الفكرية اين أجزاء 

ملية ثاملهارية بعة الحاارة العاالوطن العربم عن طريق اليماية اللثا ية ثر   املستوا اللثافي حتى تثوم امهامها في متا

إلايجااية  يماع ثفي هذا إلاطار تعمل املنظمة اجملة من املهام ثمن أارزها العمل على ر   مستوا املوارد اللهرية في 
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الل د العربية ثالبموض اى لاب الت وير الذاتم في املجال اللثافي ثتنمية اللغة العربية في العالم ثيذلك مد جسور 

ا.(htt1) ثالتعاثن اين اللثا ة ثاللثا اا ألاخرا في العالمالحوار 

 مهام آلاليسكو في مجال الثقافة والتربية والتعليم: 

التىييد على ثحدة اللثا ة العربية ثالس ي إلى دعم العمل العربم اللثافي املهيم ع ثتو يق الص ا اين  .0

االلثا ية التي تتولى هذه الوزاراا تنفيذها.الوزاراا املعنية االه ثن 

إع اء صورة ثاضحة ثراصعة ل حاارة العربية إلا  مية من خ ل الع قاا العربية إلا ريثية ثالعربية  .3

األارثبيةع ثعرم ارفتا  على ث ا ل إلاع م لتصحي  صورة الحاارة ثالفكر العربم.

  ثألارا في الفلس ينية ثالعربية املحتلةع ثالس ي لدا حماية اليماث اللثافي ثالحااري في مدينة الثد .2

ااملنظماا الدثلية الحكومية ثغيم الحكومية العاملة في املجال اللثافي لفضح املمار اا إلا را يلية.

مساردة جهود املنظماا الدثلية املهتمة اإعادة تىهيل املمتلكاا اللثا ية املتاررة في ألارا في العربية  واء  .2

افي نهر الوعي أث الصيارة أث اليمميم أث الكسجيل املنظم.ااإل هام 

ادعم تعليم اللغة العربية في أث ا  أاناء املهاجرين من العرب ثدعم تعليم اللغة العربية للناطثين بغيمها. .0

احماية اليماث اللثافي العربم من آ ار الحرب.-1 .1

ام  الجهاا امل تصة في ألاق ار.ثض  خ ة قومية للسياحة اللثا ية في العالم العربم االتعاثن  .2

البموض اث ان الصناعاا اللثا ية ثالعمل على إقامة  وق  ثا ية عربية مهيميةع ثإقامة معارض عربية  .2

ااالتعاثن م  ألاق ار العربية.

درا ة ظاهرة العوملة اللثا ية في إطار معاييم ثاضحة ثخ ط منا لة من ةىدما مواجهة الاار مبما ثالتعامل  .8

ايد ثدرا ة التحوةا اجتماعية.م  املف

اهتمام الثا ة ال فل العربم ثتوظيف تراث الحاارة العربية م  ا تفادة من إلامكارياا التكنولوجية  .00

ااملتاحة.

ثهو منظمة غيم حكوميةاع تتمت  بعاوية  0821املجلس الدثلي للمتاحف عام  رابعا/ املجلس الدولي للمتاحف: تأسس

س اقتصادي ثاجتماعي التاب  ل مم املتحدةع ثيعمل املجلس في مجال مكا حة اتجار غيم ا كهارية لدا املجل

املهرثن االسل  اللثا ية ثتعزيز إدارة امل اطر ثالتىهو لل وارئ لحماية اليماث اللثافي العال ي في حالة الكوارث 

اال ليعية أث الكوارث من صن  إلانسان.

ية تم إنهاء املريز الدثلي لدرا ة ثترميم املمتلكاا اللثا  ترميم املمتلكات الثقافية:خامسا/املركز الدولي لدراسة 

ع ثيعمل املريز في مساعدة الدثل ل حفاظ على تراثمم اللثافي ثيساهم في تحثيق التنمية 0808في مدينة رثما عام 

 ا يماتيجية ليىخذ دثرا قياديا ثفي رفس الوقصاملستدامة اجتماعية ثاللثا يةع يما تم إنهاء مريز إلايكرثم ا ريثة 

اليتعاثن م  املنظماا الر يسية املعنية اات ام الثرار ومدا حماية اليماث اللثافي في مواجهة التغيم العال ي.

تتحدد مهمة إلايكرثم في تزثيد الدثل ألاعااء اى ال ألادثاا ثاملهاراا املمكنة التي تست ي  افالها الحفاظ على 

اا اكل أةكالهع ثيتم ملك من خ ل: تراثم
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 .ادرا ة ثتعزيز صون اليماث اللثافي

 .اتعلةة ثتنسيق ال رماا ملعالجة الثاايا الحرجة التي تتعلق بعملية الصون

 .اتو يم التدريو ثأدثاا اللح  املنا لة للتنفيذ ومدا تعزيز املجتم  احيمافي

 : 2019/2023إلايكروم للفترة ما بين  التوجهات وألاهداف إلاستراتيجية والرئيسية ملنظمة

اثيهمل التركيز على الاهتمامات العاملية للتراث الثقافي: .0

  حماية اليماث اللثافي في أثقاا ألازماا ثتعزيز ا يماتيجياا إدارة م اطر الكوارث الفعالة في حاةا الانان

اثالكوارث.

 .ادعم اليماث اللثافي في إ ريثيا

 الليماث اللثافي ثاملحا ظة عليه. تعزيز الثاايا الناةةة

اع ثيهمل: إنشاء شبكة عاملية متنوعة وشاملة.3

  الثيادة ثااتكار في اناء الثدراا على املستوياا املحلية ثإلاقليمية ثالدثليةع ثاملهارية ا رق جديدة

التثديم املحتوا ثتعزيز الهراملاا من خ ل مواجهة التحدياا ثالفرص على جمي  املستوياا.

 .اتسهيل اردماج اجتماعي من خ ل معالجة اهتماماا املجتمعاا املرتل ة االيماث اللثافي

 .اتعزيز الوعي االيماث اللثافي ثاملحا ظة عليه

اع ثيهمل: تقوية منظمة إيكروم وتحويلها من أجل املستقبل.2

االدثل ألاعااء. تعزيز مكارة إيكرثم م  املنظماا الدثلية ألاخرا ثتو ي  الهراملاا ثزيادة عدد

ازيادة تى يم تثديم ال دماا ثإاراز منظمة إلايكرثم على الدثل ألاعااء ثاملجتمعاا اللثا ية.

التحدي  ثا كلمار لامان  عالية ثيفاءة منظمة من أجل ضمان أن ا كلمار في املوارد اللهرية ثاملالية  ع م قيمة 

ن ألاداء ثاملسا لة ثا تفادة من أ ال ث ا ل التوصيل الكيمثنم ماا ة ثأن أرظمة إلادارة ثاملعلوماا تو ر لتحسي

اثإلاع مم.

 الفرع الثاني: املنظمات الدولية املتدخلة في مجال حماية املمتلكات الثقافية: 

اثمن املنظماا التي رجد من الارثري إلاةارة إليما هي ملاآلتم: 

تعترم منظمة ألامم املتحدة من أهم املنظماا الدثلية التي تنهط في جمي  املجاةا ثتمينا منظمة ألامم املتحدة: -أوال/

اتعدد أهدا هاع غيم أرنا  وا رريز في هذه الدرا ة على دثرها في مجال حماية املمتلكاا اللثا ية االتعاثن م  

االلثا ية رجد:  اليونسكوع ثمن أهم أجهزة منظمة ألامم املتحدة التي تعنى امجال املمتلكاا

أظهرا ألامم املتحدة اهتمامها ااملمتلكاا اللثا ية اداية من امل تمر ال امس ل مم . الجمعية العامة لألمم املتحدة:  1

امنا لة اللح  حول موضون "الجرا م املتامنة ألاعمال  0820املتحدة ملن  الجريمة الذي انعثد في جنيف  نة 

بهىن  0880يما تناثل م تمر ألامم املتحدة اللامن ملن  الجريمة الذي عثد في ملوبا عام  الفنية ثاملمتلكاا اللثا ية"ع

ا.(308ع صفحة 3008)املجيدع  اعتداءاا على اليماث اللثافي للهعوب

اثقد اعتمدا الجمعية العامة الثراراا التالية في مجال حماية املمتلكاا اللثا ية: 



 

 الحماية القانية للتراث الثقافي     

 

 521 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

ع 082) املتامن ضرثرة حماية ألاماين املثد ة ثضمان حرية الوصول إليما 00/03/0822امل رخ في  082الثرار رقم-

ا.(0822

ا. (htt3) املتامن إعادة أث رد املمتلكاا اللثا ية إلى الدادما ألاصلية 30/00/0882امل رخ في  03/32الثرار رقم -

ا.(htt4) املتامن إعادة ثرد املمتلكاا اللثا ية إلى الدادما ألاصلية 02/03/3001امل رخ في  52/10الثرار رقم-

املتعلق اامللادئ التوجيمية الدثلية بهىن تداايم من  الجريمة ثالعدالة  02/03/3002امل رخ في  081/18الثرار رقم-

ا.(htt5) الجنا ية  يما يتعلق ااةتجار ااملمتلكاا اللثا ية ثما يتصل اه من جرا م أخراا

املمتلكاا اللثا ية من ار ماملاا خاصة أ ناء يمتم مجلس ألامن الدثلي التدخل في مجال .مجلس ألامن الدولي:  2

من ميلاق ألامم املتحدة "يثرر مجلس ألامن ما إما  28الاناعاا املس حة  واء دثلية أث غيم دثليةع حي  تن  املادة

ملان قد ثق   مديد للسلم أث إلاخ ل اه أث ملان ما ثق  عم  من أعمال العدثانع ثيثدم في ملك توصياته أث يثرر ما 

من امليلاق رجدها  28لحفظ ألامن ثالسلم الدثليين"ع ثمن خ ل املادة  23ث 20و ات امه من تداايم ث ق املادتين يج

تلين لنا الحاةا التي يمكن ملجلس ألامن خ لها التصرا ثات ام التداايم املنصوص عليما في الفصل الساب  ثهي   ث 

خ ل اه أث ثقون عمل من أعمال العدثانع ثالتصويص على هذه املسا ل حاةا: ثقون  مديد ل من ثالسلم الدثليينع إلاا

اهو من السا ل املوضوعية التي تت لو تس  أصواا من ايبمم خمسة أصواا من ألاعااء الدا مين.

اثمن أهم قراراا مجلس ألامن الدثلي في مجال حماية املمتلكاا اللثا ية: 

 الوض  في أ غانستان ثالذي أيد  يه على  يادة ثثحدة حول  0888لسنة  0312قرار مجلس ألامن رقم

ا.(300ع صفحة 3008)املجيدع  أ غانستان ثأهمية احيمام اليماث اللثافي

  02/0888يما تم إلاع ن عن ةر  احيمام املمتلكاا اللثا ية في نهرة ألامين العام ل مم املتحدة تحص رقم 

ثجاءا  03/08/0888بعنوان: "مراعاة قواا ألامم املتحدة للثارون الدثلي إلانسانم" التي دخلص حين التنفيذ في 

االعديد من امللادئ مرتل ة احماية املمتلكاا اللثا ية ثاحيمامها في الثسم الساد  من الليان ثهو الحد 

يمام املمتلكاا اللثا ية على أره ُيحظر  على ألادنم من الثواعد الصريحة التي تن  على ثجه التحديد على اح

قواا ألامم املتحدة مهاجمة  املمتلكاا اللثا ية  ثيجو أن ة تست دم  هذه املمتلكاا أث محي ها امللاةر 

ألغراض  قد تعرضها للتدميم  أث الاررع يما تن  على حظر السرقة ثالبمو ثاخت   أث أي عمل من أعمال 

املمتلكاا اللثا يةع يما تحظر املادة الساد ة منه على قواا ألامم املتحدة الثيام الت ريو املوجهة ضد 

ا.)الس م( اىعمال ارتثامية ضد املثتنياا

 حول الوض  في العراق 3002/ 33/00امل رخ في  0222الثرار رقم (htt6)   أيد مجلس ألامن من خ له على

اضرثرة إعادة املمتلكاا اللثا ية العراقية. 

  بهىن الوض  في مالي أدان عملياا تدميم املمتلكاا املثد ة ماا  3003/ 02/02امل رخ في  3001الثرار رقم

األاهمية اللثا ية ثالتاري ية.
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  ألامم املتحدة املتكاملة ثاملتعددة ألابعاد"املتامن إنهاء بعلة " 3002/ 30/02امل رخ في  3000الثرار رقم 

(htt7) من مهامها تحثيق ا تثرار في مالي ثحماية املمتلكاا اللثا ية من خ ل مساعدة السل اا ارتثالية

ا افي املالي على العمل على ا تثرار الللد ثضرثرة حماية املواق  ألا رية.

  املتعلق امسىلة تمويل إلارهاب 03/03/3000امل رخ في  3088الثرار رقم (htt8) ع أيد مجلس ألامن  يه على

أن إلارهاب ة يدمر ألارثا  اللهرية  حسو ثإرما يثوم انهر العنف املرثن في املواق  التاري يةع ثإدارة اتجار 

اوم اه داع  ثأن هذه املسىلة هي مسىلة أمنية ثإنسارية.االث   ألا رية السورية ثالعراقية التي تث

  بهىن حماية اليماث اللثافي 32/02/3002امل رخ في  3222الثرار رقم (htt9)  ثالذي يربط ما اين حماية اليماث

دثلة  38اللثافي ثالحفاظ على ألامن ثالسلم الدثليين ثيكناثل هذا الثرار مجموعة من املمار اا الجيدة ل

عو في اليونسكو في مجال زيادة الوعي اللثافي ثتدريو قواا حفظ الس م من أجل دمج الثاايا اللثا ية 

ة لحفظ الس مع ثيظهر هذا الثرار مدا اعتماد الدثل تهريعاا  مدا على رحو أ ال في اللعلاا املستثللي

اإلى تعزيز الجهود الرامية إلى تو يق ثحماية اليماث املعرض ل   ر.

  ي يد على ضرثرة تدريو اللعلاا على حماية املمتلكاا اللثا ية في  32/01/3002امل رخ في  2382الثرار رقم

ا. (htt10) مالي

للمساعدة في مكا حة السرقة ثاتجار ااملمتلكاا اللثا ية أعدا إلاريماول منظمة الشرطة الجنائية الدولية: -ثانيا/

قاعدة اياراا عاملية ل عمال الفنية املسرثقة في  ياق التحثيثاا الدثلية التي تكهف عن هوية املجرمين املس ثلين 

اللثا ية ثةل حري ممع ثأقرا ألامم املتحدة اىهمية هذه الثاعدة الرقمية ثهذا ما جسده عن تدميم املواق  ألا رية 

 ريق مجلس ألامن املعني ارصد العثوباا املفرثضة على الدثل إلا  مية ثتنظيم الثاعدة ثحرية طاللانع ثتهمل 

اقيد قدم ما مكاتو إلاريماول املريزية الوطنية. 00.000قاعدة اللياراا على 

  إلاريماول اتفاقياا م  اليونسكو ثمنظمة الجمار  العاملية ثاملجلس الدثلي للمتاحف تكليف عملياا املكا حة ثثق

العاملية للسرقة ثاتجار ااألعمال الفنيةع ااإلضا ة إلى ملك  عمل اريماول على املحا ظة على ع قاا العمل م  

لجهود ملكا حة الجريمة املنظمة التي تعمل على  مريو املمتلكاا املنظماا الدثلية معينة أخرا لللذل أيرم قدر من ا

ا.(htt11) اللثا ية

 3030ثقد قامص إلاريماول بعملياا مسح ألثل مرة بعنوان: "تثييم ل جريمة املرتكلة ضد املمتلكاا اللثا ية" عام 

ل جهزة النثالة الذي يكي  ملست دميه الثيام اتحثيثاا املتصلة االجريمة املا ة ااملمتلكاا   IDARTافال ت ليق 

ق عة أ رية حول العالم من ايبما: ق   رثدية معدرية ثثرقية  20223ثبفال هذا الت ليق  ضل ص اللثا يةع 

ا يمدا الهرطة  3030ليةع ثفي جوي3003ثميدالياا ثم  وطاا ثتحف أ رية ثق   مهلية  رقص من  ويسرا عام

 3001ثأعيد إلى الكنيسة إلارجلينية التي ملان قد  رق مبما عام  02الدثلية في رثماريا "صليو ت واا"  عود إلى الثرن 

(htt12).ا

هي منظمة دثلية غيم حكومية ثةلكة تتىلف من منظماا عاملة في مجال آلا ار اللجنة الدولية للدرع ألازرق: -ثالثا/

ثاملتاحف ثألارةيف ثمستثلة تعمل على حماية اليماث اللثافي العال ي املهدد االكوارث ال ليعية ثالحرثبع ثالدرن 
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 ا ية أ ناء الاناعاا املس حةالذي رتج عنه حماية ألاعيان اللث 0802ألازرق هو الهعار الذي اختاره م تمر ةهاي لسنة 

(htt13).ا

تتولى ال جنة مهام حماية املمتلكاا اللثا ية أ ناء الاناعاا املس حة حي  تتكفل ااإلخ ء امل قص للممتلكاا اللثا ية 

ما الانان  على اليماث اللثافي الدا ر وأ ناء الاناعاا املس حة أث ال مديد اهع يما تثوم اتوعية ألاطراا على ضرثرة الحفاظ 

ثات ام التداايم ال زمة لامان عدم تارر ألاعيان اللثا ية  من خ ل ثض  ةارة منا لة لكم  سهل التعرا عليما 

عية من خ ل نهر التوا. ثتعمل ال جنة يذلك في أثقاا السلم )الكريم( ثعدم ضروما أث ا  مدا ها اىي ةكل من ألاةكال

ثاملعر ة حول أهمية املمتلكاا اللثا ية ث ط الهعوب ثالعمل بهكل جدي م  السل اا امل تصة على أهمية 

ااملمتلكاا اللثا ية.

اثتام ال جنة ممللين عن أرب  منظماا غيم حكومية العاملة في مجال املمتلكاا اللثا ية: 

 .ااملجلس الدثلي ل رةيف

  اللمتاحف.املجلس الدثلي

 . ااملجلس الدثلي لآل ار ثاملواق

 .اتحاد الدثلي لجمعياا ثم  ساا املكتلاا             

ااملطلب الثاني: التعاون الدولي عن طريق نظام املعاهدات والاتفاقيات الدولية 

ىتم ملك إة ثلن يتإن ضمان الحماية للممتلكاا اللثا ية ة  ستثيم دثن تثرير آلالياا التي تامن الت ليق الفعالع 

عن طريق املعاهداا الدثلية التي  متم ات ليق الثواعد الثارورية الدثلية ال اصة احماية املمتلكاا ثضمان احيمامها 

على أرض الواق ع ثعددا اتفاقياا الدثلية صور الحماية ث ثا لنون ثدرجة الحماية املثررة لتلك املمتلكاا ومدا 

الم أث ثقص الحرب.الحفاظ عليما  واء ثقص الس

يث  على عاتق حماية املمتلكاا اللثا ية على الدثل االدرجة ألاثلى ألدما الفرع ألاول: نظام التعاون في أوقات السلم:  

املس ثلة على حماية هوي ما ثحاار ما اللثا ية ثمن  م  هي ملزمة اتو يم هذه الحماية في  يماا السلم عن طريق 

 02في املادة  0820رصوص اتفاقياا الدثلية ع ثفي هذا الصدد رصص اتفاقية ةهاي لعام تامين تهريعا ما الداخلية

منه: "على الدثل ألاطراا في املعاهدة أن تتعهد ااة تعداد منذ ثقص السلم لوقاية املمتلكاا اللثا ية الكا نة في أراضيما 

 اها منا لة"ع ثقد حدد الرمثتوملول إلاضافي اللانم لنفسمن ألاضرار التي قد تنجم عن رزان مس ح اات ام التداايم التي ترا

بعنوان "صون املمتلكاا اللثا ية" تن  على: "تهمل التداايم التحايمية التي  00في املادة  0888ةتفاقية ةهاي لسنة 

لة من اتفاقية التت ذ في ثقص السلم لصون املمتلكاا اللثا ية من آلا ار غيم املتوقعة لانان مس ح عم  ان  املادة الل

حسو اقتااء ما يلي: إعداد قوا م حصر ثالت  يط لتداايم ال وارئ ل حماية من الحرا ق أث من ادميار امللانمع 

ثا تعداد لنثل املمتلكاا اللثا ية املنثولة أث تو يم الحماية لتلك املمتلكاا في موقعهاع ثتعيين السل اا امل تصة 

ع 0888س حع )امل اللثا ية"ع ااإلضا ة إلى ضرثرة إنهاء صندثق حماية املمتلكاا اللثا ية املس ثلة عن صون املمتلكاا

يمدا لتثديم املساعداا املالية أث غيم مالية لدعم التداايم التحايمية ثالتداايم ألاخرا التي تت ذ في  (38صفحة املادة 
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ثقص السلمع ثيتم تمويله من خ ل املساهماا ال وعية التي تثدمها ألاطراا أث من خ ل الهلاا ثالوصايا أث اليونسكو 

اأث منظمة ألامم املتحدة ".

ونسكو بهىن التداايم الواجو ات امها لحظر ا تيماد ثتصدير ثرثل ملكية املمتلكاا اللثا ية ااإلضا ة إلى اتفاقية الي

على ثجوب ضمان الحماية للممتلكاا اللثا ية من عملياا ا تيماد ثالتصدير ثرثل  0820ا رق غيم مهرثعة لعام 

ثيام ثطنية أث أيثم لحماية اليماث اللثافي لل امللكية ا رق غيم مهرثعة على الدثل ألاطراا في هذه اتفاقية إنهاء دا رة

ا: (0ع صفحة املادة 0820)امللكيةع  ااملهام التالية

 صة من  ا تيماداملساهمة في إعداد مهرثعاا الثوارين ثاللوا   ال زمة لتىمين حماية اليماث اللثافي ثخا 

اثتصدير ثرثل ملكية املمتلكاا اللثا ية الهامة ا رق غيم مهرثعة.

  ثض  قا مة ااملمتلكاا اللثا ية العامة ثال اصة التي  هكل تصديرها اعتداء على اليماث اللثافي الوطني على

اأ ا  جرد ثطني للممتلكاا اللثا ية املحمية ثتنثي  هذه الثا مة ثتحييبما.

 اة أث إنهاء امل  ساا العلمية ثالتثنية ال زمة لتىمين صون املمتلكاا اللثا ية ثإحيائما.تعزيز تنمي

  تنظيم إلاةراا على أعمال التنثيو من آلا ار ثتىمين صون املمتلكاا اللثا ية في مواقعها ألاصلية ثحماية

ابعو املناطق امل صصة لللحوث ألا رية في املستثلل.

 األاخ قية امللنية في هذه اتفاقية. ثض  قواعد تتفق م  امللادئ

  ات ام التداايم اليماوية ال زمة لغر  ثتنمية احيمام اليماث اللثافي في جمي  الدثل ثنهر أحكام هذه اتفاقية

اعلى أث   ر اق.

 . اإلاع ن اال رق املنا لة عن اختفاء أي ملك راق

ياه الغارقة في اللحر يما هو الحال في اتفاقية اليماث املعمور اامليما هنا  بعو اتفاقياا الدثلية ااملمتلكاا اللثا ية 

التي رصص على مجموعة من اليناماا امللثاة على  3002ثاتفاقية حماية اليماث اللثافي غيم املادي لعام  3000لسنة 

جود اللثافي غيم املادي املوا عاتق الدثلةع رذير مبما  على الينام الدثل ات ام ملا ة التداايم ال زمة لامان صون اليماث

اعلى ملل دثلة ات ام تداايم الصون التالية:  02ع  ااإلضا ة رصص املادة (00ع صفحة املادة 3002)املاديع  على أراضيما

  الذي ي ديه اليماث اللثافي غيم املادي في املجتم  ثإدماج صون هذا اعتماد  يا ية عامة تس مدا إاراز الدثر

االيماث ضمن الرمامج الت  ي ية.

 .اتعيين ثإنهاء أجهزة أث أيثم م ت  اصون اليماث اللثافي

  تشجي  إجراء الدرا اا العلمية ثالتثنية ثالفنيةع ثيذلك منهجياا اللح  من أجل الصون الفعال لليماث

االلثافي.

 -على  تسييم إنهاء ثتعزيز امل  ساا املس ثلة-التداايم الثارورية ثالفنية ثإلادارية ثاملالية للثيام اما:  اعتماد

احماية املمتلكاا اللثا ية.

 .اضمان ارتفان االيماث اللثافي غيم املادي ثاحيمام املمار اا العر ية التي تامن أقصفى حد من ارتفان

 اث اللثافي غيم املادي ثتسهيل ا تفادة مبما.إنهاء م  ساا م تصة اتو يق اليما
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ثالرمثتوملولين إلاضا يين في أثقاا السلم ليس  ثط ضمن  0802يما تلينم الدثل على نهر اتفاقية ةهاي لسنة 

املنظوماا الكهريعية ال العمل على إدراجها داخل الرمامج التعليمية في ملا ة املستوياا ااإلضا ة إلى تدريو الفةاا 

املجيدع ) رية ثأ راد الثواا املس حة ثاملوظفون املكلفون احماية املمتلكاا اللثا ية أ ناء الاناعاا املس حةالعسك

ا.(020ع صفحة 3008

االذي  اهم في إر اء ملادئ الحفاظ على امللانم التاري يةع ثمن أهمها:  1531باإلضافة إلى ميثاق أثينا لسنة 

 .ااحيمام الثيمة الفنية ثالتاري ية للملانم دثن إهمال طراز أي عنصر من العصور

  الحفاظ على امللانم ألا رية ثاهتمام وما بهكل ي دي إلى ا تمرارية حيا ما أث إعادة ا ت دامها اوظا ف تحيمم

اطابعها.

 ي اتجاه العام الذي يمدا إلى حق ضم تلك امللانم إلى امللكية العامة ثضرثرة ثجود هيةة عامة في ملل تلن

ادثلة اكامل الص حية ثتحديد املثاييس ال اصة االحفاظ على امللانم الثديمة.

 اللمدينة. مضرثرة احيمام تصميماا امللانم الحديلة التي  تنهئما في املدينة الثديمة لل اب  ثالتكوين العا

الذي ر  على ثجوب  الخاص بحماية املؤسسات الفنية والعلمية واملباني التاريخية 13/03/1533ميثاق واشنطن 

ااحيمام ثحماية آلا ار التاري ية ثاملتاحف اللثا ية.

ة أث إن الاناعاا التي تههدها الدثل  واء ملارص دثلي  الفرع الثاني: نظام التعاون في زمن النزاعات املسلحة:

غيم داخلية  ثباتص املمتلكاا اللثا ية  مس مد ة لكودما تملل الهاهد املادي لهذه اللثا ة ثملا ملارص الحرب ال  ر 

الر يأفي على   مة املمتلكاا اللثا ية أصلحص الاناعاا املس حة هي السلو الر يأفي في تدميم ثتدهور املمتلكاا 

ليف التعاثن الدثلي من خ ل تلني قواعد تفصيلية ملاةرةع ثملان ملك اللثا يةع لذلك ملان من ال زم على الدثل تك

التي رصص  0888ثاللانم  نة  0802ثالرمثتوملول إلاضافي ألاثل لسنة  0802اداية من إارام أثل اتفاقية ةهاي لسنة 

اخاصة اه على    ة مستوياا من الحماية بغو النظر  عن طليعة الانان املس ح ثيتمين ملل رون مبمم اىحكام

هي تلك الحماية التي تتمت  وما املمتلكاا اللثا ية اصفة عامة اموجو الثارون الدثلي نظام الحماية العامة: -أوال/

الذي يلزم ألاطراا املتنازعة اات ام ملا ة إلاجراءاا ال زمة لحماي ما ثعدم ضروما ااعتلارها جزء من ألاعيان املدريةع 

 0802دنم من الحماية ثتتو ر بهكل تلثالمع ثقد رصص عليما اتفاقية ةهاي لسنة ثتهمل الحماية العامة الحد ألاا

اثتهمل هذه الحماية حسو املادة الرابعة من اتفاقية ةهاي: 

  امتنان الدثل عن ا تعمال املمتلكاا اللثا ية أث الو ا ل امل صصة لحماي ما أث ألاماين املجاثرة لها ملاةرة

ام أث التلف في حال الانان املس ح.ألغراض قد تعيمضها للتدمي

  تتعثد ألاطراا السامية املتعاقدة أياا اتحريم  رقة أث دمو أث تلديد املمتلكاا اللثا ية ثات ام ملا ة التداايم

الوقا ية لحماي ما من هذه ألاعمال ثثقفها عند اللزثم مهما ملارص أ اليبماع ثتجريم أي عمل ت ريبي موجه ضد 

تتعهد بعدم ا كي ء على املمتلكاا اللثا ية املنثولة ملا نة في أرا في أي طرا متعاقد هذه املمتلكاا يما 

اآخر.

 .االتعهد ااةمتنان عن أية تداايم ارتثامية تمس املمتلكاا اللثا ية
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 لين  في املادة السابعة على عدة إجراءاا على 0888ااإلضا ة إلى الرمثتوملول إلاضافي اللانم ةتفاقية ةهاي لسنة

االدثل مراعا ما أ ناء الثيام االعملياا العسكرية:

 .اعلى الدثل اذل العناية ال زمة لحماية املمتلكاا اللثا ية من أي هجوم

  ات ام جمي  احتياطاا عند الثيام ااختيار ث ا ل ثأ اليو الهجوم ومدا تجنو ألاضرار العر في ااملمتلكاا

اكن.اللثا ية ثحصر تلك الو ا ل في أضيق ر اق مم

  امتنان عن ات ام قرار  هن أي هجوم من املتوق  أن يكسلو في إلحاق أي ضرر عر في مفر  في أي ممتلك

ا ثافي.

  إلغاء أث تعليق أي هجوم عسكري إما اتضح أن الهدا ممتلك  ثافي أث أن الهجوم قد يتوق  أن يكسلو في

اثه.أضرار عرضية مفرطة اممتلكاا  ثا ية قد يتجاثز ما يتوق  أن يحث

بهىن املمتلكاا اللثا ية  0802أضاا التعاثن الدثلي اموجو اتفاقية ةهاي لعام نظام الحماية الخاصة: -ثانيا/

حماية خاصة لها اموجو املادة اللامنة لها أن يوض  تحص الحماية ال اصة عدد محدثد من امل ابئ امل صصة لحماية 

اارية ثاملمتلكاا اللثا ية اللااتة ألاخرا ماا ألاهمية الكرما.املمتلكاا اللثافي املنثولة ثمرايز ألاانية التذمل

اثلكن يجو تو ر ةرطين:

أن تكون على مسا ة ملا ية من أي مريز صناعي يليم أث مرمم عسكري هام  عترم رث ة حيوية ملامل ار أث مح ة إماعة -0

اأث طريق مواص ا هام.أث مصن   عمل للد ان الوطني أث ميناء أث مح ة للسكك الحديدية ماا أهمية 

اأن ة تست دم في أغراض حربية.-3

ثتجو إلاةارة أن الحماية ال اصة ة تكون بهكل تلثالم امجرد توا ر الهرث  السااثة ال اةيمطص اتفاقية ةهاي 

ه ل ضرثرة قيد املمتلكاا الذي ترغو الدثلة ال را في اتفاقية تو يم الحماية ال اصة 01اموجو املادة  0802لسنة 

في السجل الدثلي للممتلكاا اللثا ية املوضوعة تحص رظام الحماية ال اصة له في السجل الدثلي للممتلكاا اللثا ية 

املوضوعة تحص إةراا املدير العام ملنظمة اليونسكو ثملك ا لو من أحد الدثل من أجل تثييد امل ابئ ثمرايز ألاانية 

وضحا ملا ة اللناياا املتعلثة امكان هذا املمتلك اللثافي ما يفهم أن الثيد في التذملارية ثاملمتلكاا اللثا ية اللااتة م

ع 3008)الكريمع الجهود الدثلية ل حفاظ على املمتلكاا اللثا ية أ ناء الاناعاا املس حةع  السجل الدثلي هو ةر   ال 

اا. (222صفحة 

اتفاقية ةهاي على ثجوب ثض  ةعار ممين على املمتلكاا اللثا ية املوضوعة تحص الحماية من  01يما تهيم  املادة 

اال اصة ثالسما  اجعلها تحص رظام الرقااة الدثلية.

إم لم  0888تم ا تحداث رظام الحماية املعززة اموجو الرمثتوملول إلاضافي اللانم لعام نظام الحماية املعززة: -ثالثا/

اتفاقياا ثالرمثتوملوةا السااثةع ثقد أحا  هذا النظام املمتلكاا اللثا ية التي تللغ من ألاهمية يكن موجود في 

االكرما االنسلة لللهرية التي تتمت  اجارو يليم من الوضو  ثالتفصيل.

ملاملة ضد  ةثيثصد االحماية املعززة للممتلكاا اللثا ية هو رظام يمدا إلى تمت  هذه املمتلكاا امعر ة الدثلة احصار

الهجماا العسكرية إاان الاناعاا املس حةع  ثعلى ث ق ملك  إن مامون الحماية هو الينام أطراا الانان اكفالة 
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حصارة املمتلكاا اللثا ية املهمولة االحماية ثملك ااةمتنان عن ا  مداا تلك املمتلكاا أث  عن أي ا ت دام لها أث 

ع ثعليه  إن (03ع صفحة 3001)الو اع الثارون الدثلي ث الع قاا الدثليةع  يالجوارها امللاةر في دعم العمل العسكرا

املتامن الحماية املعززة للممتلكاا اللثا ية ثض     ة ةرث  اموجو املادة  0888الرمثتوملول إلاضافي اللانم لعام 

امنه:  00

ا ثا يا على جارو يليم من ألاهمية  يما ي   اللهرية. اىن تكون املمتلكاا اللثا ية ترا ا .0

أن تكون هذه املمتلكاا محمية اتداايم قارورية ثإدارية منا لة على الصعيد الوطني تعيما لها االثيمة  .3

االتاري ية ثا تثنا ية ثتكفل لها مستوا من الحماية.

مواق  عسكريةع ثأن يصدر ال را الذي أن ة تست دم هذه املمتلكاا ألغراض عسكرية أث يدرن لوقاية  .2

ايتولى أمر ثقاي ما إع را ي يد أدما لن تست دم على هذا النحو.

ثهذه الهرث  التي أثردها الرمثتوملول إلاضافي اللانم لغرض تمت  املمتلكاا اللثا ية ومذا النون من الحماية على 

اطا فتين: 

ملمتلك املفرثض حمايته لغرض تثييده في سجل الحماية املعززةع ال ا فة ألاثلى هي ااتدا ية ثالواجو توا رها في ا

ااحي  يجو توا رها اصورة مستمرة.

أما ال ا فة اللارية من الهرث   هي مستثللية تلك التي تتعلق اكيفية ا ت دام امللك اللثافي بعد تثييده ضمن سجل 

لف ما خرثج املمتلك اللثافي من ر اق الحماية الحماية املعززة احي  يجو توا رها اصفة مستمرة إم ييمتو على م ا

ااملعززة.

قد  م  اإمكارية تمت  املمتلكاا  00في مادته  0888إة أن هنا  حالتين رجد أن الرمثتوملول إلاضافي اللانم لسنة 

االلثا ية التي ة يتوا ر  يما الهر  اللانم االحماية املعززةع ثهما: 

دراج هذه ألاعيان ثاملمتلكاا في رظام الحماية املعززة عن ات ام التداايم الثارورية حالة عجز ال را طالو الحماية إلا-0

ثإلادارية املنا لة على الصعيد الوطني على النحو الذي  سلغ على هذه املمتلكاا قيم ما التاري ية ثاللثا يةع ثيرا ق 

ا.للممتلكاا اللثا ية في حال الانان املس ح ملك ضرثرة الثيام هذا ال را ا لو املساعدة الدثلية من ال جنة الدثلية

حالة اردةن رزان مس ح يجوز لدثلة طرا  يه ا كنادا إلى حالة طوارئ أن ت لو من ال جنة إدراج أعيان ثممتلكاا -3

 ثا ية ت ا  لسل  ما في رظام الحماية املعززة حي  تثوم ال جنة اإر ال ال لو  ورا إلى جمي  أطراا الانان ثالنظر 

افة مستعجلة في احتجاجاا ملك.اص

ثتت ذ ال جنة قرار اإدراج امللك على الثا مة اىغللية أربعة أخما  الحاضرثن املصوتينع ثعلى ال جنة اللص في طلو ما 

إن تلتمس مهورة املنظماا الحكومية ثغيم الحكومية ثال رماء من ألا راد في هذا املجالع ثتت ذ ال جنة قرارها املتعلق 

امن الرمثتوملول إلاضافي اللانم. 31ث 23ع 00ع 00اية املعززة أث ااة كناد إلى الهرث  الواردة في املواد امن  الحم

ثعليه نستنتج أن املمتلكاا اللثا ية تتمت  االحماية املعززة امجرد صدثر قرار إدراجها على الثا مة اوا  ة لجنة 

عدم ث اء الدثلة ومذا الهر  في مرحلة ما بعد قيد املمتلك ن حماية املمتلكاا اللثا ية في  يماا الانان املس حع ثإ

االلثافي على قا مة الحماية املعززة قد ي دي إلى ة له 
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ةرث   0888حدد الرمثتوملول إلاضافي اللانم لعام  00ااإلضا ة إلى الهرث  املوضوعية املنصوص عليما اموجو املادة 

ظام الحماية املعززة ثعليه على أطراا الانان أن يثدم ال جنة قا مة إجرا ية ةزمة إلدراج املمتلك اللثافي تحص ر

املمتلكاا اللثا ية التي  ستلزم حماي ما حماية معززةع ثأيد رفس الرمثتوملول إلاضافي اللانم على عدم إلاخ ل ا لو 

ا.(01ع صفحة 3002)يرغانع  إدراج املمتلكاا اللثا ية على أرا في أي دثلة من  ياد ما ثثةي ما عليه

 املبحث الثاني: املسؤولية الدولية عن إلاخالل بقواعد التعاون الدولي في مجال حماية املمتلكات الثقافية 

إن ثجود قواعد قارورية تجسد التعاثن الدثلي في مجال حماية املمتلكاا اللثافي ة تكون لها أي قيمة ما لم ت حق وما 

ضماراا احيمامها ثتنفيذهاع لذلك حرص املجتم  الدثلي منذ اللداية ليس  ثط على إارام املعاهداا ثاتفاقياا 

 ثطع ثإرما يجو أن يصاحو هذا التعاثن اللح  على قواعد إعمال املس ثلية الدثلية ثت ليق الجزاءاا املنا لة في 

احاةا ار مايها.

الثارونم الذي يرتله الثارون الدثلي العام على عدم احيمام أحد أ  اص هذا  ثتعرا املس ثلية الدثلية هي:"الجزاء

الثارون ةليناماته الدثليةع أث عن الارر الذي رتله  عله عن نها  خ ر منصوص على مجازاة محد ه  اموجو 

دثل في حال م الف ما ل ليناماا التي تث  على عاتثها  ع ث تتحمل ال(032ع صفحة 3003)مستاثيع  اتفاقية دثلية"

اموجو أحكام الثارون الدثلي للمس ثلية الدثلية ثقد تتملل بهكل عام في ضرثرة تثديم اليمضية املنا لة ثالكا ية 

حماية ل ملن أصاومم الارر ثقد تكون اصورة التعويو العيني أث املادي أث ملليمماع ثملا ملان ار ما  الثواعد املثررة

املمتلكاا اللثا ية أ ناء الاناعاا املس حة ليس مثتصرا على الدثل ثإرما قد ترتكو من قلل ألا راد العاديين ثبالتالي 

ايتحملون أياا املس ثلية الدثلية ثتن لق عليمم أحكام الثارون الدثلي الجنالم.

 املطلب ألاول: املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية املمتلكات الثقافية 

إعماة مللدأ املس ثلية الدثلية يجو على الدثل أن تمتن  عن ا  مداا املمتلكاا اللثا ية املهمولة االحماية في أثقاا 

ثالرمتوملول إلاضافي  0888قية ةهاي لسنة الاناعاا املس حة ااة كناد إلى الفصل الراب  من الرمثتوملول إلاضافي ةتفا

ا.0828ألاثل ةتفاقياا جنيف لسنة 

ثبالتالي تتحمل الدثلة املس ثلة عن تلعاا عدم احيمامها ل ليناماا الدثلية أيا ملان مصدرها ثتكون في هذه الحالة 

اثلة املتاررة من أضرار.ملزمة ارد املمتلكاا اللثا ية ثالتعويو الذي تسلله ما ي دي إلى إص   ما لحق االد

 الفرع ألاول: رد املمتلكات الثقافية: 

يثصد ارد املمتلكاا اللثا ية حسو ةرث  املس ثلية الدثلية هو إعادة ألاثضان التي تى را من ثقون العمل الغيم 

 و ر ةرثطهات مهرثن إلى ما ملارص عليه قلل حدثث الفعل ثيكون االتعويو العيني في حال  لوا املس ثلية الدثلية بعد

اع (032ع صفحة 0882)عصامع 

ثا يمداد هو ركيجة قارورية لفعل م الف للثارون لذا يثال اىن ألا ا  الثارونم ل  يمداد هو م الفة الثواعد 

 االثوة أث ااإليراهع ث واء حصل احسنثألاحكام املتعلثة احماية املمتلكاا اللثا ية بغو النظر أملان هذا ار ما  

ا.(20ع صفحة 3008)الفواعيمع  رية أث بسوء رية  كل من أتم  ع  غيم مهرثن يتحمل ركيجة أ عاله م الفا للثارونا
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ن اين ليه أ ناء الاناعااع ثمثقد ا تثر الثااء ثالعمل الدثليين على ضرثرة رد اليماث اللثافي الذي يتم ااة كي ء ع

املك: 

معاهدة الص ح التي أارمص أعثاب الحرب العاملية اللارية تن  على ضرثرة رد ثإعادة اليماث اللثافي الذي تم دمله خ ل 

من معاهدة  20من معاهدة الص ح م  املجر ثاملادة 32من معاهدة الص ح م  الغارياع ثاملادة 33تلك الحربع مبما: املادة 

)الكريمع الجهود الدثلية ل حفاظ على املمتلكاا اللثا ية  من معاهدة الص ح م   نلندا 32ص ح م  إي اليا ثاملادةال

ال اصة اكسوية  0812ع ااإلضا ة إلى اتفاقية املرممة اين الجزا ر ث رنسا عام(221أ ناء الاناعاا املس حةع صفحة 

الناتجة عن احت ل  رنسا ل جزا ر اندا يتامن إلزام الدثلة الفرنسية ارد اليماث اللثافي الذي تم رثله من  املنازعاا

)الفواعيمع  0820الجزا ر إلى  رنسا إاان  يمة احت ل ثإعادة  رنسا إلى مصر تملاة مهرب عرم التجارة غيم املهرثعة عام

ا.(22 ع صفحة3008

ا )الكريمع الجهود الدثلية ل حفاظ على املمتلكاا اللثا ية أ ناء الاناعا ثيهيم  لرد املمتلكاا اللثا ية الهرث  التالية

ا: (222ع صفحة 3008املس حةع 

 .االتعرا على املمتلكاا اللثا ية محل الينام االرد

  اقارورية دثلية في حيازة ألاعيان اللثا ية.ثجود م الفة

 .اد   تعويااا مثاال ا يمداد املمتلكاا

 .االكسجيل الدثلي ل عيان اللثا ية

قد ة تتمكن الدثلة التي ا تولص على املمتلكاا اللثا ية من ا يمدادها بسلو ه يهاع الفرع الثاني: دفع التعويضات: 

الدثلة من تثديم تعويو للدثلة املتاررةع ثقد يكون التعويو ماليا أث تعوياا لذا اجتمعص آلاراء على إمكارية قيام 

اعينيا.

من مهرثن قارون املس ثلية الدثلية ثالتي رصص  22أةار إلى هذا النون من التعويو املادة  التعويض املالي:-أوال/

ا على تعويو مالي عن الارر يحق للدثلة املارثرة أن تحصل من الدثلة التي أتص  عل غيم مهرثن دثلي-0على:"

االناجم عن ملك الفعل إم لم يص ح الرد العيني الارر تماما االثدر ال زم لتمام الص  .

 همل التعويو املالي اصفة عامة اىره مللغ رثدي يد   إلى أحد أ  اص الثارون الدثلي إلص   ما لحق اه من -3

ال الارر".أضرار ا تحال إص حها عينا أث ألدما ة تغ م ملام

ثعليه يمكن الثول أن التعويو املالي هو مللغ رثدي تثدمه الدثلة التي تسللص في الارر إلى الدثلة التي أصاوما الارر 

لم تىا اىي إةارة   0802ع ثيكون في غالو ألاحيان  ساثي قيمة املمتلكاا اللثا يةع م  العلم أن اتفاقية ةهاي لعام 

  0888د   تعويااا مالية للدثل املتاررة إلى غاية إارام الرمثتوملول إلاضافي اللانم لسنة تلزم الدثل امل الفة اىحكام 

أين قرر إمكارية مساءلة الدثلة عن م الف ما ألحكام الحماية املثررة للممتلكاا اللثا ية أ ناء  22اموجو املادة 

االاناعاا املس حة.
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ثالدثلة الحا زة على املمتلك اللثافي ا ريثة غيم مهرثعة أث عن ثيتم تحديد التعويو ااةتفاق اين الدثلة ال اللة 

طريق التحكيم أث الثااء الدثلي ثمن  م يكون للثا في الدثلي  ل ة أث   في قدير التعويوع ثقد  عتمد الثا في 

اعلى الثيمة اقتصادية لتعويو ألاضرار ثال سا ر ثقد  عتمد حتى على املعيار املعنوي أث اللثافي.

بهىن حالة العراق ثالكويص  38/00/0880اتاريخ  122املمار اا العملية للتعويو املالي قرار مجلس ألامن رقم ثمن 

حي  ر  على:" يذير العراق امس ثليته اموجو الثارون الدثلي عن أي خسا ر أث أضرار أث إصاااا تنهى  يما يتعلق 

لعراق ثاحت له غيم املهرثن للكويصع ثيدعوا مجلس ألامن االكويص ثالدثل ألاخرا ثرعاياها ثةرملائما ركيجة لغزث  ا

الدثل إلى جم  املعلوماا ماا الصلة ام الل ما ثم اللاا رعاياها ثةرملا ما للعراق اجرم الارر أث التعويو املالي بغية 

ا. (020يونسكو في حفظ اليماث العال يع صفحة )الهياجيع دثر ال ثض  ما يتثرر  من ترتيلاا ث ثا للثارون الدثلي"

الذي تثرر اموجله ثقف ألاعمال الحربية في من ثة ال ليج  03/02/0880اتاريخ  121ثيايف مجلس ألامن الثرار رقم 

ثمن ايبما ما رصص عليه املادة ألاثلى على إلزام العراق اىن يثلل من حي  امللدأ مس ثليته عن أي خسا ر أث أضرار 

ال اص اوقف إط ق النار  0880لسنة  122راجمة عن غزثه للكويص ثاحت له غيم الهرعي لهاع ااإلضا ة إلى الثرار 

ثجاء  يه:" مس ثلية العراق اموجو الثارون الدثلي عن أية خسا ر  أث أضرار اما في ملك  ألاضرار الليئية أث ا كنفام 

ماا أث اامل  ساا أث ألا راد ركيجة الغزث  أث احت ل العراقي غيم املوارد ال ليعية أث ألاضرار التي لحثص االحكوا

ع صفحة 3001)الهياجيع دثر املنظماا الدثلية ث إلاقليمية في حماية اليماث اللثافي ث إدارته ث تعزيزهع  املهرثعين"

ا.(023

ي تست دمه الدثلة  يما ايبما عند نهوء ضرر معنوي  ت جى الدثلة التي تملل اليمضية ألا لوب الذالترضية: -ثانيا/

انسو إليما الفعل غيم املهرثن ثترتو على أ ره املس ثلية الدثلية إلى إص   الارر الذي لحق ااملمتلكاا اللثا ية.

ناتج أ فها عن الارر ال ثتعرا اليمضية:" اعيماا الدثلة اارتكاوما تصر ا غيم مهرثنع  تثدم اعتذارا ر ميا أث تلدي

اع (103ع صفحة 3000)قسيمع  للدثلة الضحيةع ثتتعهد بعدم تكرار حدثث هذا التصرا في املستثلل"

ثتت ذ اليمضية أةكاة متعددة يثيام الدثلة اتحية علم الدثلة املتاررة في مرا يم معينة أث إر ال بعلاا ر مية في 

 ياق التعليم عن اعتذار أث تثديم اعتذار ر  ي أث ات ام إجراءاا ر مية ارالاطية ضد املوظفين الذين قاموا االعمل 

غيم مهرثن إضا ة إلى تثديم تعويو مالي منا و للمتارر من هذا الفعل أث اعيماا العلني ااإلخ ل اثواعد الثارون 

ا.(300ع صفحة 3030عاصفع ) الدثلي

ثمن  مة  إن مجال اليمضية هو  همل ألاضرار املعنوية دثن ألاضرار املاديةع ثفي هذا إلاطار ترا لجنة الثارون الدثلي 

في اليمضية ما يمينها عن ااقي أةكال التعويو هي ة تهكل هد ا خ  ا ل ةكال ألاخرا إلى إعادة الحال إلى ما ملان 

ااق ال إلى ضمان عدم تكرار الفعل في املستثلل ثهي اذلك تعد ث يلة ا تثنا ية ايد الدثلة املتاررة عليه في الس

ال حصول على وفيء م تلف تماما عن مجرد إص   الارر.

 املطلب الثاني: موقف نظام روما ألاساس ي من استهداف املمتلكات الثقافية.

إلى  عل ا  مداا املمتلكاا اللثا ية أ ناء الاناعاا املس حة حي  ت رق النظام ألا ا  للمحكمة الجنا ية الدثلية 

ع 3003)الرهايفةع  أدرجص أحكامه ضمن الجرا م التي تدخل في ر اق اختصاص املوضوعي للمحكمة الجنا ية الدثلية
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يه هجماا ضد امللانم امل صصة ل عيان الدينية أ التعليمية أث ع ثقد اعترم رظام رثما ألا اتفي أن توج(332صفحة 

الفنية أث العلمية أث ال يمية  هكل  ع  جريمة حرب  واء تم الفعل خ ل الاناعاا املس حة الدثلية ث ثا لن  املادة 

ا(.2)ه/ 3 ثرة  02( أث خ ل الاناعاا املس حة غيم الدثلية طلثا للمادة 8)ب/3 ثرة  02

ثالرمثتوملول إلاضافي ألاثل لها إة  0802رغم من إقرار حماية للممتلكاا اللثا ية اموجو اتفاقية ةهاي لسنة ثعلى ال

حي  خص   0888أدما لم تثرر انظام املس ثلية الدثلية الجنا ية إلى غاية إارام الرمثتوملول إلاضافي اللانم لسنة 

الدثلية الجنا ية للفرد م  إلزام الدثل ألاطراا اات ام ملا ة لتوضي  ملل ما يتعلق ااملس ثلية  30إلى  00املواد من

اإلاجراءاا ال زمة ةعتلار ار ماملاا ال زمة الواردة املااة جرا م حرب.

مثررا ألثل  0888جاء الرمثتوملول إلاضافي اللانم لسنة الفرع ألاول: تجريم الهجوم على ألاعيان الثقافية املحمية: 

منه حي  رصص على مجموعة ألاعمال التي تعد ار ماملا خ يما  00مرة أحكام املس ثلية الدثلية الجنا ية اموجو املادة 

 عد  ثتوملولاثالرمثتوملول اللانم ااعتلار ملل من قام عمدا ألي  عل من ألا عال التي ثردا في الرم 0802ةتفاقية ةهاي 

اجريمة ثمن هذه ألا عال: 

 .اا  مداا املمتلكاا اللثا ية املهمولة االحماية املعززة االهجوم

 .اا ت دام تلك املمتلكاا املهمولة االحماية املعززة في دعم عمل عسكري

 ا.إلحاق الدمار على املمتلكاا املحمية اموجو اتفاقية ثالرمثتوملول إلاضافي اللانم ا كي ء عليما

 .اا  مداا املمتلكاا اللثا ية ثالتي محمية اموجو اتفاقية ثالرمثتوملول إلاضافي اللانم

 .ا رقة أث دمو أث ت ريو املمتلكاا املحمية ثاخت  ها

منه  هيم إلى اعتلار أن اعتداء على هذه آلا ار يملل جريمة  02إضا ة إلى ملك  إن رظام رثما ألا اتفي اموجو املادة

حرب دثن الت رق إلى أرملادما على عكس ة حة أرملان الجرا مع حي  تثوم جريمة الحرب في الهجوم على أعيان محمية 

ا(: 3ادة )/ب( ثامل3) 02على ألارملان التالية طلثا للمادة 

 .اأن يوجه مرتكو الجريمة هجوما

  أن يكون هدا الهجوم ثاحدا أث أيثم من امللانم امل صصة ل غراض الدينية أث التعليمية أث الفنية أث العلمية

أث ال يمية أث آلا ار التاري ية أث املسكهفياا أث ألاماين التي يجم  وما املر فى ثالجرحى ثالتي ة تهكل أهدا ا 

اعسكرية.

 .اأن يتعمد مرتكو الجريمة ا  مداا هذه ألاعيان املدرية االهجوم ثالتي ة تهكل أهدا ا عسكرية

 .اأن يصدر السلو  في  ياق رزان مس ح دثلي أث رزان مس ح غيم دثلي ثيكون مثيمرا اه

 .اأن يكون مرتكو الجريمة على علم االظرثا الفعلية التي تللص ثجود رزان مس ح

ه يمكن للمحكمة مسا لة الش   جنا يا عن هذه الجريمة ثمعاقلته إما  لص ارتكااه لها  واء ثمن هذا املن لق  إر

ارتكله انفسه أث ااةةيما  م  غيمه أث عن طريق     آخرع أث ااإلغراء على ارتكاوما ع ثة على ملك  إن منصو 

 ةامليمتلة عن اقيما ه لهذه الجريم الش   أث صفته الر مية لن تعفيه اىي حال من ألاحوال من مس ثليته الجنا ية

ا. (222ع صفحة 3002)اارةع 
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يما يتحمل الثادة العسكريون على جمي  املستوياا املس ثلية لامان الينام الثواا العسكرية اثواعد الثارون الدثلي 

االلثا ية.إلانسانم ثاعتماد أ ال املمار اا لحماية املمتلكاا 

ي يثوم التعاثن الدثلي فالفرع الثاني: مظاهر التعاون الدولي ملكافحة الجرائم املوجهة ضد املمتلكات الثقافية: 

مكا حة الجرا م الدثلية من ايبما مرتكبي هذه الجرا م أمام املحايم الوطنية للدثل التي يتواجد على إقليمها امل مم 

دثلة صاحلة اختصاص امحايمته أث اكلادل املعلوماا التي يمكن أن تتو ر لهمع اارتكاب هذه الجرا م أث تسليمه لل

اثمن هنا نسلط الاوء على بعو مظاهر التدخل املتمللة في تسليم املجرمين ثالتدخل اللثافي.

ن ييثوم رظام الكسليم على قواعد موضوعية ثإجرا ية تحدد ثموانعه ثإجراءاته ثةرثطه ا  تسليم املجرمين:-أوال/

الدثل ثلثيص قلوة  من طرا ألامم املتحدة التي قنن ما اموجو معاهدة  رمومجية صدرا اموجو قرار ل جمعية العامة 

احي  تساعد الدثل على تجاثز الجوارو املعثدة ما  ستجيو م  الت وراا  02/02/0880امل رخ في  20/001رقم 

ع أما في مجال حماية املمتلكاا اللثا ية رصص املادة (321ع صفحة 3030)عاصفع  الحديلة للثارون الدثلي الجنالم

على قواعد تسليم املجرمين امل ممين اارتكاب جرا م ضد املمتلكاا اللثا ية  0888من الرمثتوملول إلاضافي اللانم عام 02

في عداد الجرا م التي  سلم مرتكلوها في أي معاهدة لكسليم ثاملذملورة  ااثا  00حي  اعترما الجرا م املذملورة في املادة 

ااملجرمين  اين  أي طرا من ألاطراا  قلل دخول هذا الرمثتوملول حين النفام.

من الت وراا املهمة في مجال التعاثن الدثلي ثالتي ا ت دمها الرمثتوملول إلاضافي ةتفاقية التدخل الثقافي: -ثانيا/

منه على:"في حالة حدثث ار ماملاا خ يمة لهذا  20"التدخل اللثافي" حي  رصص املادة  ا تحداث  كرة 0888ةهاي 

الرمثتوملول تتعهد ألاطراا اىن تعمل جماعة عن طريق ال جنة ألاثلى أث  رادا في تعاثن م  اليونسكو ثألامم املتحدة 

اثبما يتفق م  ميلاق ألامم املتحدة".

لم حدد طليعة الينام امللثم على عاتق املجتم  الدثلي ثلكنه ثض  ضوااط االنظر في ر  املادة السااثة رجد أره 

اللتدخل اللثافي ثهي: 

اأن تثوم ألاطراا ومذه ألا عال  رادا أث بهكل جماعي عن طريق لجنة حماية املمتلكاا اللثا ية أ ناء الانان املس ح.-

هذا الينام م  التىييد أن تتفق هذه ألاعمال م  ميلاق تتعاثن ألاطراا م  منظمة ألامم املتحدة ثاليونسكو في أداء -

األامم املتحدة.

ا ت دام ث ا ل مهرثعة في حال  0888ثعليه  إن الدثل ألاطراا في املذملورة في الرمثتوملول إلاضافي اللانم لسنة 

كنادا إلى قواعد ي اللانم ا ار ماملاا ال  يمة ألحكام حماية املمتلكاا اللثا ية املنصوص عليما في الرمثتوملول إلاضاف

آلامرة في الثارون الدثلي ثاتساقا م  ما ثرد في مهرثن املس ثلية الدثلية ثالتي تلزم الدثل االتعاثن  يما ايبما في  ليل 

 ثض  حد االو ا ل املهرثعة ألي إخ ل خ يم االينام راوف  اموجو قاعدة من الثواعد الث عية للثارون الدثلي

ا.(303ع صفحة 3030)عاصفع 

 خاتمة: 

  رظرا ألهمية املمتلكاا اللثا ية يتضح لها أهمية التعاثن الدثلي في هذا املجال رظرا ل همية اللثا ية التي

تتمت  وما املمتلكاا اللثا ية في هذا املجالع لذلك تم إقرار التعاثن الدثلي من أحل تو يم الحماية بهكل جاد 
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عاملة في مجال املمتلكاا اللثا ية ثأخرا غيم  ثقوي خاصة بعد تللور هذا التعاثن في ةكل منظماا دثلية

عاملة في مجال املمتلكاا اللثا ية ثفي ةكل اتفاقياا دثلية  مدا لحماية املمتلكاا اللثا ية  واء في ثقص 

االسلم أث في زمن الاناعاا املس حة.

 ار لدثلي ثينكيجة لها تم إقراثما تجدر إلاةارة إليه أن الحماية الدثلية للممتلكاا الدثلية التي أقرها التعاثن ا

ااملس ثلية الجنا ية الفردية الدثلية في حال ار ما  قواعد الحماية الدثلية.

  ثبعد هذا التحليل املوضوعي للتعاثن الدثلي في مجال التعاثن الدثلي للممتلكاا اللثا ية تم الوصول إلى

اصياغة بعو اقيماحاا العملية: 

 ة ثإلاقليمية الرامية إلى حماية املمتلكاا اللثا يةع ثة يما أعمال منظمة ألامم دعم امللادراا الوطنية ثالدثلي

املتحدة لليماية ثاللثا ة ثالعلوم ثلجن ما الحكومية لتعزيز إعادة املمتلكاا اللثا ية إلى الدادما ألاصلية أث 

االتعويو عبما في حالة امت يها اصورة غيم مهرثعة.

 يد ملكي ما للممتلكاا اللثا ية على النظر في  ليل إصدار اياراا عن تلك تشجي  الدثل ألاعااء التي ت 

اامللكية بغية تسييم إرفام امل اللاا املتعلثة اامللكية في دثل أخرا.

  على الدثل ألاعااء ثامل  ساا ماا الصلة حسو اقتااء على تعزيز آلالياا ثت ليثها ت ليثا ملام  لتو يق

تلادل املساعدة الثارورية من أجل مكا حة اتجار ااملمتلكاا اللثا ية اما في ملك  التعاثن الدثلي اما  همل

ااتجار املمار  اا ت دام اريمرص ثلكسييم ا يمجان أث إعادة أث رد املمتلكاا اللثا ية أث التعويو عبما.

 يما في هرثعة أث املتحصل علعلى الدثل ات ام تداايم  عالة ملن  رثل املمتلكاا اللثا ية املثتناة ا رق غيم م

ا رق غيم قارورية ة يما عن طريق اريمرص ثإعاد ما إلى أصحاوما ومدا من  الجرا م املرتكلة في حق املمتلكاا 

 اللثا ية التي تهكل جزءا من اليماث اللثافي للهعوب ثم حثة مرتكليما قاا يا.

 قائمة املراجع:

 باللغة العربية:-أوال

(. اتفاقية 0820ماية للممتلكاا اللثا ية من عملياا ا تيماد ثالتصدير ثرثل امللكية. )اتفاقية ضمان الح (0

 .ا تيماد ثالتصدير ثرثل امللكيةضمان الحماية للممتلكاا اللثا ية من عملياا 

االع قاا الدثلية. الثاهرة: دار البماة العربية.الثارون الدثلي ثا(. 3001أحمد أاو الو ا. ) (3

ا(. الحماية الدثلية لحثوق إلانسان )إلاصدار الرابعة(. الثاهرة: دار البماة العربية.3000الو ا. )أحمد أاو  (2

(. 0888الرمثتوملول إلاضافي اللانم ةتفاقياا ةهاي ال اص احماية املمتلكاا اللثا ية في حال الانان املس ح. ) (2

ايع تلكاا اللثا ية في حال الانان املس ح. ةهالرمثتوملول إلاضافي اللانم ةتفاقياا ةهاي ال اص احماية املم

اهولندا.

(. املس ثلية الدثلية عن إر ما  قواعد حماية املمتلكاا اللثا ية في الاناعاا 3003حفيظة مستاثي. )جويليةع  (0

 .02السيا يةع مجلة العلوم الثارورية ثااملس حة. 
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أاحاث املجلة وارين الدثلية. مجلة درا اا ثا(. حماية اليماث اللثافي في ظل الث3033ميو اديرية. )جارفمع  (1

ا.02الدرا اا في العلوم إلانسارية ث اجتماعيةع العربية ل احاث ثا

 Récupéré sur .حماية املمتلكاا اللثا يةع تدريو عرم ألاريمرص ل جي  ثالهرطة .(.s.d) .م .د ,الس م (2

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380028/PDF/380028ara.pdf.multiا

(. عمان: دار 00ر (. حماية املمتلكاا اللثا ية أ ناء الاناعاا املس حة )إلاصدا3003  مة صالح الرهايفة. ) (2

االتوزي .الحامد للنهر ثا

ال لي ي في املعاهداا الدثلية. الثاهرة: دار حماية اليماث اللثافي ثا(. 0888صالح محمد محمود ادر الدين. ) (8

اة.البماة العربي

(. دثر منظمة اليونسكو في حماية املمتلكاا اللثا ية زمن الاناعاا املس حة. 3001طحرثر  يصل. )جوانع  (00

ا01مجلة الحثوق ث العلوم السيا يةع 

(. دثر املحكمة الجنا ية الدثلية في حماية املمتلكاا اللثا ية درا ة حالة مالي. مجلة 3002عصام اارة. ) (00

ا00اجتماعيةع العلوم الثارورية ث 

ا(. بغدادع بغدادع العراق: دار الحكمة.1(. الثارون الدثلي العام )إلاصدار 0882ع ية عصام. ) (03

(. الحماية املعززة للممتلكاا اللثا ية أ ناء الاناعاا املس حة. امل تمر العل ي السنوي 3002عمار مراد يرغان. ) (02

قارورية أداة  اعلة في محاربة الفساد ث إلارهاب. ألاردن: اللال  عهر بعنوان: اناء الدثلة امل  ساا على أ س 

اجامعة أهل الليص.

ثواعد الثارون الدثلي إلانسانم (. حماية املدريين تحص إلاحت ل العسكري ث ثا ل3000 ادي ةديد قسيم. ) (02

االتوزي .ردرية الهاةمية:  ااءاا للنهر ثا(. اململكة ألاا00الثارون الجنالم الدثلي )إلاصدار ثا

(. حماية املمتلكاا اللثا ية أ ناء الاناعاا املس حة )درا ة في ضوء 3008 اطمة حسن أحمد الفواعيم. ) (00

االثارون الدثلي إلانسانم(. مذيرة لنيل ةهادة املاجستيم . جامعة الهرق ألاث ط.

 Récupéré sur .ضرثرة حماية ألاماين املثد ة ثضمان حرية الوصول إليما  .(1948) .ا .ق (01

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4962 

 Récupéré sur .الجهود الدثلية ل حفاظ على املمتلكاا اللثا ية أ ناء الاناعاا املس حة .(.s.d) .م .م ,الكريم (02

https://jfslt.journals.ekb.eg/article_61355_3425afbf7320591a36ed82249e0f2af4.pdf 

اللثا ية في الثد  في ضل الثارون الدثلي. أطرثحة لنيل ةهادة  (. حماية املمتلكاا3030ي ب عاصف. ) (02

االديتوراه. مستغارمع مستغارمع الجزا ر.

ا.اتفاقية اليونسكو بهىن حماية اليماث اللثافي غيم املادي  .(2003) .ا .ا ,املادي (08
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الاناعاا املس حة. (. الجهود الدثلية ل حفاظ على املمتلكاا اللثا ية أ ناء 3008مهجة محمد علد الكريم. ) (30

ا(.00)30مجلة مللية الهريعة ث الثارونع 

مجلة  .دثر املنظماا الدثلية ثإلاقليمية في حماية اليماث اللثافي ثإدارته ثتعزيزه .(2016) .ه .ي ,الهياجي (30

 .(34)أدثماتو

ن يا ر هاةم عماد الهياجي. )ا  تاريخ(. دثر اليونسكو في حفظ اليماث العال ي. تم ا يمداد م (33

https://faculty.ksu.edu.sa/ar/yalhiagi/blog/336166ا

(. مدا  اعلية قواعد التعاثن الدثلي في مجال حماية 3008يا مين علد املنعم علد املجيد. )جويلية ع  (32

ا.00إلاقتصاديةع مجلة العلوم الثارورية ثالواق . املمتلكاا اللثا ية اين النصوص ثا

 باللغات ألاجنبية:-ثانيا (23

25) (s.d.). Récupéré sur https://www.kaiciid.org/ar/who-we-are/our-

partners/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9- ا 

26) (s.d.). Récupéré sur http://www.alecso.org/nsite/ar/%D9%85%D9%86-

%D9%86%D8%AD%D9%86-%D8%9Fع 

27) (s.d.). Récupéré sur https://www.iccrom.org/ar/%D9%85%D9%86-

%D9%86%D8%AD%D9%86/%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A9-

%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A

9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9 

28) (s.d.). Récupéré sur https://www.un.org/ar/ga/52/res/res52024.htm 

29) (s.d.). Récupéré sur https://digitallibrary.un.org/record/664960?ln=ar 

30) (s.d.). Récupéré sur https://www.unodc.org/documents/organized-

crime/trafficking_in_cultural/RES-681-86/A_RES_69_196_A.pdf 

31) (s.d.). Récupéré sur https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Resolution_1483_cle01784e.pdf 

32) (s.d.). Récupéré sur 

https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/ar/sc/repertoire/20

12-2013/Part%20X/2012-2013%20Part%20X.pdf#page=49 

33) (s.d.). Récupéré sur https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/040/26/PDF/N1504026.pdf?OpenElement 
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34) (s.d.). Récupéré sur https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/079/05/PDF/N1707905.pdf?OpenElement 

35) (s.d.). Récupéré sur https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/202/48/PDF/N1820248.pdf?OpenElement 

36) (s.d.). Récupéré sur https://www.interpol.int/ar/4/3/3 

37) (s.d.). Récupéré sur 

https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/52#:~:text=%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%A3%

D9%8A%D 

38) (s.d.). Récupéré sur https://www.unesco.org/ar/articles/alywnskw-tdm-ansha-alljnt-alwtnyt-lldr-

alazrq-blue- 
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 جريمة إلاستيالء على آلاثار في القانون الجزائري 

The crime of appropriation of antiquities in Algerian law 
 جزائر/ ال جامعة تبسة /د يحي بدايرية 

Dr.  Yahia Bedairia /University of Tebessa/Algeria 

   ملخص الدراسة:
تعد آلاثار على اختالف أنواعها وأشكالها مبعث فخر لألمم واعتزازها، فهي بما تحمله من قيم ومعان تعبير عن الهوية الوطنية، بوصفها 

 أنها من املوارد املهمة الذيصلة بين ماض ي ألامم وحاضرها، كما أصبح ينظر إليها كركيزة أساسية في بناء اقتصاد العديد من الدول، إذ 

تقوم حولها صناعة السياحة، وأهم مورد من موارد املجتمع من خالل عملية التنمية التي تمثل جزء ال يتجزأ منها في أي مجتمع يمتلكها، 

من  ادية كرافد مهمولهذا أصبحت كثير من الدول تسعى جاهدة للحفاظ على هذا العائد من آلاثار في عملية التنمية الاجتماعية والاقتص

 روافد الاقتصاد الوطني.

، املتّعلق 89/40ونظرا لهذه ألاهمية فقد أقرت غالبية التشريعات حماية قانونية لهذه ألاخيرة ومن بينها املشرع الجزائري من خالل قانون 

أّنها مجموعة معارف أو تصورات اجتماعية بحماية التراث الثقافي، والذي جاء تحت عنوان املمتلكات الثقافية غير املادية حيث عرفت على 

قوبات ع ألاثار ورصدأو معرفة أو مهارة، أو كفاءات أو تقنيات قائمة على التقاليد في مختلف ميادين التراث الثقافي، كما جرم إلاعتداء على 

 جزائية لكل فعل يمثل إستالء على آلاثار.

 تيالء على آلاثار، تهريب آلاثار.الحماية الجزائية، آلاثار، إلاسالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

Antiquities, of all kinds and forms, are a source of pride for nations. With their values and meanings, they are an expression 

of national identity, as a link between nations' past and present. 

It has also become seen as a basic pillar in building the economy of many countries, as it is one of the important resources 

around which the tourism industry is based, and the most important resource of society through the development process 

that represents an integral part of it in any society that owns it, and that is why many countries are seeking Strives to maintain 

this return of antiquities in the process of social and economic development as an important tributary of the national 

economy. 

Given this importance, the majority of legislations approved legal protection for the latter, including the Algerian legislator 

through Law 98/04, related to the protection of cultural heritage, which came under the title of intangible cultural property, 

where it was defined as a set of knowledge, social perceptions, knowledge or skill, or Competencies or techniques based on 

traditions in the various fields of cultural heritage, as well as criminalizing the attack on antiquities and the monitoring of 

penal penalties for each act that represents the seizure of antiquities. 

Keywords: penal protection, antiquities, seizure of antiquities, smuggling of antiquities. 

  مقدمة:

يشكل فعل التجارة باآلثار نشاطا تجاريا دوليا هاما ومتناميا، فهناك تجارة مروعة وقانونية في هذا املجال، حيث يالحظ 

آخر أن هناك اتجارا غير مشروع ما انفك يتزايد باستمرار في كل أنحاء العالم. وباتت ممارسات السرقة والنهب  من جانب

والسلب والاستيراد والتصدير غير املشروع تؤثر بشكل كبير على املتاحف واملواقع ألاثرية واملباني الدينية ومالكيها 

مقابل إرث ال يقدر بثمن. حيث أسفرت الجهود الدولية على إبرام الشرعيين؛ واملقابل دائما هوم بالغ مادية هامة 



 

 القانونية للتراث الثقافيالحماية      

 

 538 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

بشأن التدابير الواجب اتخاذها  0894اتفاقيتين من أجل إعادة آلاثار إلى موطنها ألاصلي أولهما اتفاقية اليونسكو لعام 

وحيد القانون د الدولي لتبحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، واتفاقية املعه

حيث أقرت ضمانات  0881الخاص بشأن املمتلكات الثقافية املسروقة أو املصدرة بطرق غير مشروعة )يونيدروا( 

ما هي الجرائم املشكلة لفعل الاستيالء غير قانونية دولية لحماية آلاثار، ومن هنا نجد أنفسنا أمام إلاشكال التالي: 

 هي أشكال الحماية املقررة من منظور التشريع الجزائري؟املشروع على آلاثار؟ وما 

سوف نحاول إلاجابة عن هذا التساؤل من خالل هذه املداخلة، مستخدمي املنهج التحليلي في قراءة النصوص القانونية 

ء على الذات الصلة، وتندرج جريمة سرقة آلاثار وحيازتها وجريمة تهريب آلاثار وتزويرها ضمن ما يسمى بجرائم الاستي

 آلاثار، وعليه يتم تقسيم الدراسة كما يلي:

 املطلب ألاول: أركان جرائم الاستيالء على آلاثار.

 املطلب الثاني: املسؤولية الجنائية املترتبة عن انتهاك قواعد حماية آلاثار.

 املطلب ألاول: أركان جرائم الاستيالء على آلاثار:

والذي  املتّعلق بحماية التراث الثقافي، ،(0889يونيو  09، 89-40)رقم 89/40الجزائري من خالل قانون املشرع   

اجتماعية الثقافية غير املادية حيث عرفت على أّنها مجموعة معارف أو تصورات جاء تحت عنوان املمتلكات 

ع.،  )عثماني مختلف ميادين التراث الثقافيكفاءات أو تقنيات قائمة على التقاليد في أو معرفة أو مهارة، أو 

 عقوبات جزائية لكل فعل يمثل إستالء على آلاثار. ألاثار ورصد، كما جرم إلاعتداء على (7409

ويمكن القول بأن صور إلاستالء على آلاثار حسب املشرع الجزائري عديدة حيث، تنطوي تحت جرائم الاستيالء 

آلاثار عدة جرائم وملتمثلة في جريمة سرقة آلاثار، وجريمة الحيازة، وجريمة تهريب آلاثار، وكذلك جريمة على 

 تزوير آلاثار، وهو ما سوف نتطرق إليه من خالل هذا املطلب.

 (7449)الحذيفي،  :الفرع ألاول: جريمة سرقة آلاثار

ن جريمة وبالتالي تكو ير، آلاثار ملك الدولة، كما سبق ذكره، وأن الاستيالء عليها يعد استيالءعلى مال الغتعتبر جميع 

من قبل الهيئات أو املؤسسات ألاجنبية  سرقة آلاثار تقع من أي شخص مواطن أو أجنبي ولكن أكثر ما تحدث السرقة

على آلاثار املنقولة، ويمكن أن تحدث السرقة على آلاثار  رقةالتي يكون لها اهتمام باآلثار، كما أنه غالبا ما تكون الس

 .قد يتغير العتداء على ألاثر من السرقة إلى إلاتالف أو التشويه الثابتة وذلك إذا تم فصل أجزاء ألاثر، وهذا

سم ي القالعقوبات أ وجريمة سرقة آلاثار والتراث شأنها شأن جريمة السرقة الاعتيادية املنصوص عليها في قانون   

 .(337، صفحة 7408)حمادو،  املعنوي  العام، وتقوم على ثالثة أركان وهي الركن الشرعي والركن املادي والركن

 الركن الشرعي لجريمة سرقة آلاثار:.1

سن العديد من النصوص أكدت معظم التشريعات الوطنية على حماية آلاثار من سرقة القطع ألاثرية من خالل 

من من  314القانونية التي تحمل في طياتها العديد من العقوبات في حالة وقوع جريمة السرقة وذلك وفق أحكام املادة 

ذات القانون، وبهذا نجد أن املشرع الجزائري قد أغفل جريمة السرقة من قانون التراث الثقافي وأخضعها إلى أحكام 
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، 0889)عودة،   ألاخرى املقارنة التي عالجت جريمة السرقة صمن قانون آلاثار iالتشريعات قانون العقوبات هذا بخالف

 . (101صفحة 

 الركن املادي: .2

ألاصل أن كل من اختلس ماال منقوال للغير يعد سارقا، ويتمثل الركن املادي لجريمة السرقة هو ألاخذ خفية أي بأن 

يكون الجاني قد أخذ ماال من املجني عليه دون علمه، وال يكفي ألاخذ بل إن هناك شروط يجب توافرها لكي تتحقق 

 جريمة السرقة وهي:

 .ألاخذ خفية فلو أخذ بغير خفية فال يسمى سارق بل قد يكون غاصب أو مختلس  

  يكون السارق في املال املسروق شبهة. أال 

  املسروق بنية التملك.أن يأخذ السارق املال 

 .أن يكون املال املسروق محترما وذلك وفقا ألحكام الشريعة إلاسالمية 

اال أن يكون م ( منقوال مملوكا للغير )للدولة ( ويشترط في املال املأخوذك أن يكون محل السرقة من آلاثار إضافة لذل

املنقولة تكون مملوكة للدولة،  مجال سرقة آلاثارمنقوال، أما ما يخص أن يكون محل ألاخذ مملوكا للغير وهو هنا في 

وليست الحدية، ويشترط أيضا القواعد العامة  كونها مال عام، وهذا ما يجعل سرقة آلاثار تأخذ حكم السرقة التعزيزية

وينصب على ش يء مادي،  أن يكون املال موضوع السرقة ذا قيمة ( 718، صفحة 7499بوسقيعة،  )في أحكام السرقة 

للسرقة، ويكفي أن تكون له قيمة معنوية وتسري  لم يكن كذلك زالت عنه صفة املال وال يصح أن يكون موضوعا فإذا

 (333، صفحة 7408)حمادو،  عائلي عليه أحكام جريمة السرقة التي تقع على تذكار

 الركن املعنوي:.3

ة سرقة يعتبر ألاخذ خفي الجرائم العمدية، بحيث يتخذ ركنها املعنوي صورة القصد، فالجريمة سرقة آلاثار املنقولة من 

الجاني الش يء وهو عالم أن أخذه محرم،  إال إذا توافر لدى آلاخذ القصد الجنائي، ويتوفر القصد الجنائي العام متى أخذ

لحذيفي، )ا  يكتفي املشرع بالقصد العامعليه ورضاه وال  وما دام أنه يأخذه بقصد أن يتملكه لنفسه دون علم املجني

والذي يتمثل في توافر العلم بأركان الجريمة واتجاه إلارادة إلى الفعل والنتيجة إلاجرامية، فيجب   (369، صفحة 7449

تحمل الصفة ألاثرية، فإذا جهل ذلك فيعتقد أن أن املوضوع الذي ينصب عليه فعله هو مادة منقولة  أن يعلم املتهم

فعله ينصب على مادة عادية فإن القصد ال يتوافر به، كما يتعين أن تتجه إرادة املتهم إلى فعل ألاخذ وآثاره، وإما يتطلب 

نما إقصد خاص ويتمثل في نية التملك للمادة ألاثرية املسروقة، فالجاني ال يريد أن يقف نشاطه عند مجرد ألاخذ، و 

يريد كي يكتمل مشروعه إلاجرامي أن يتصرف بهذا ألاثر كما لو كان ملكا له وتحتوي نية التملك على عنصرين، فالعنصر 

ألاول يتمثل في إرادة حرمان املالك الحقيق من سلطاته على الش يء، والعنصر الثاني يتمثل في ممارسة من يتولي على 

 .(79، صفحة 0881)علي محمد،  الش يء سلطات املالك الحقيقي

  :(330، صفحة 7408)حمادو،  الفرع الثاني: جريمة تهريب آلاثار

ذات التراث الوطني ألي دولة  تعتبر جريمة تهريب آلاثار من أكثر الجرائم وقوعا على آلاثار وأشدها خطورة وضررا على  

نتيجة لعمليات التهريب وبسببها ترتكب جرائم  حضارة عريقة، ونظرا ملا تحدثه هذه الجريمة من افتقار لهذا التراث
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ترخيص أو جريمة السرقة أو الاتجار غير املشروع على آلاثار تمهيدا  أخرى ماسة باآلثار مثل جريمة التنقيب عنها بدون 

 ألاصلية. لتهريبها إلى خارج بلدانها

جريمة تهريب آلاثار  يقصد بتهريب آلاثار عملية إخراجها من أراض ي الدولة بصورة غير مشروعة، وتزداد خطورة كما

الخطورة في كون صفة الجريمة املنظمة عبر  وينتج عنها أضرار شتى، ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية وتتعاظم

ثار عما سواها من الجرائم ألاثرية، فهي جريمة تمثل تجاوزا في تهريب آلا الوطن تكون أكثر بروزا وأوسع نطاقا في جريمة

على التهريب في موطن ألاثر املهرب من حفر وتنقيب غير مشروعين مرورا بالسرقة والحيازة  سلسلة الاعتداءات السابقة

أخرى متمثال  سيادة دول والبيع غير املشروع حتى يتم التهريب إلى الخارج موطن ألاثر فتطال آثارها الاعتداء على  لآلثار

تدابير وفرض عقوبات صارمة  في تجاوز نظامها القانوني واستغاللها القضائي، وهو ما جعل الدول تجمع على اتخاذ

آلاثار من حيث جسامة العقوبة وعلة التشديد  ورادعة تسم بالتوسع، تحد بها في هذه الجريمة، مما جعلها تعلو جرائم

 الوطنية والقومية. يبا ألهم مكونات الهويةأن التهريب لآلثار يمثل تهر 

 الركن الشرعي:  .1

حتى ولو كان داخل  املشرع الجزائري حظر تصدير آلاثار، والاتجار بها وكذا مجرد نقل آلاثار من مكانه إلى مكان آخر 

املمتلكات  يحظر تصدير بقولها: " 67املتعلق بحماية التراث الثقافي، وذلك في نص املادة  89/40البالد، بموجب القانون 

 الثقافية املنقولة املحمية انطالقا من التراب الوطني"

هو  يتمثل الركن املادي لجريمة تهريب أو تصدير آلاثار في قيام الجاني بنشاط إيجابي وهذا النشاط _ الركن املادي:02

فيفترض في جريمة تهريب  لبحر أو الجو،عملية إخراج ألاثر املنقول املحظور لتصديره إلى خارج البالد عن ريق البر أو ا

آلاثار ألن النظام الجنائي إقليمي التطبيق، فلو تم  آلاثار القبض على املتهم على الحدود أو في املطار موجها إلى تصدير

 فإن الجريمة املوجهة إليه هي جريمة الحيازة وليست التصدير القبض على شخص ومعه آثار في غير هذه ألاماكن

 .(331، صفحة 7408)حمادو، 

 جوهر الركن املعنوي هو القصد الجنائي ويتمثل القصد الجنائي في اتجاه إرادة الجاني إلخراج_ الركن املعنوي: 03

العام في يكتفي بالقصد  آلاثار خارج البالد بصورة غير مشروعة ومع علمه بوجود خطر على تصديرها إلى الخارج، وال

، فلو كان مكرها فإنه ال يعاقب رللتصدي هذه الجريمة بل البد من القصد الخاص وهو أن يكون الجاني قد قصد فعال

وهو ال يعلم أنها أثرية ويتبين بهد ذلك أمما حمله يعد  على جريمة التصدير أو كان عن طريق الخطأ كان يأخذ قطعة

كما أنه ال يعتد بالسبب الذي جعل الجاني يرتكب جريمته، سواء كان  لفعل،أثرا، ففي هذه الحالة ال يعاقب على هذا ا

إلاهداء أو غير ذلك، وهذا يتماش ى مع الوصف الذي منح لجريمة تهريب آلاثار على اعتبراها  هو الحصول على املال أو

 .  (714، صفحة 7409)إسالم،  من الجرائم الوقتية

 الفرع الثالث: جريمة تزوير آلاثار:

 تعتبر جريمة تزوير آلاثار بتغيرها وتحريفها من أخطر وأشد الجرائم على آلاثار، وذلك ألسباب التالية: 

 .دفع املبالغ الطائلة في آلاثار املزورة )املقلدة( اعتقادا أنها أصلية 

 املزور.عوبة التفريق بين ألاثر ألاصلي و ص 
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  املزورين في تنفيذ أعمالهم إلى درجة قد تصل إلى أن قسما منهم يتخصصون في هذاشدة براعة 

 .املجال، وعلة التجريم تكمن في أن تزوير آلاثار يعتبر في حد ذاته اعتداء على تراث ألامة 

  :الركن الشرعي .1

من قانون  ii41ملادة املشرع الجزائري قد ترك جريمة تزوير آلاثار إلى القانون العام، وهو بدلك متفق مع ا

 iii.العقوبات اللبناني التي صنفها ضمن ما يسمى بالجرائم املخلة باآلثار

 الركن املادي: .2

إحدى أثرية ب يقصد بتزوير آلاثار التحريف املتعمد للحقيقة بقصد الغش في بيانات أثر منقول أو مخطوطة

ها تحريف الحقيقة تشويه واجتماعية، ويعني الصور املنصوص عليها بدافع إلحاق وإحداث أضرار مادية ومعنوية

أو تحويرها أو إضافة أو تعديل أو حذف، ويعتبر التزوير غير متحقق إذا لم ينتج الفعل تحريف الحقيقة بمعنى 

إبدالها بما يخالفها، ويتم تزييف آلاثار عموما باقتطاع أجزاء صغيرة من القطعة ألاثرية أو بإبدال جزء منها أو 

ت ونقوشات وكتابات أو تمويه ألاثر بحيث يظهر التقليد أو التزييف أو التزوير، وتتمثل صور إضافة رسوما

 :(713، صفحة 7409)إسالم،  جريمة تزوير آلاثار فيمايلي

 فالجاني يعالج املادة غيروهو صناعة مادة ليست أثرية على مثال املادة ألاثرية الصحيحة،  أ_ تقليد آلاثار:

حملها ت ألاثرية فيشكل قطعة على نحوت تصير به مماثلة للقطعة الثرية ويضع عليها النقوش وألالفاظ التي

 القطعة ألاصلية أي القطعة ألاثرية الصحيحة، حيث يتميز التقليد بثالث خصائص هي:

 .أن ينصب على املادة الثرية املنقولة 

 غير صحيحة لم يكن لها من قبل وجود. أن يتم إنشاء مادة أثرية 

 .أن تقل قيمة هذه املادة املقلدة عن املادة ألاثرية الصحيحة 

ويمكن أن يعتبر تزييفا انتقاص ش يء من املادة ألاثرية أو طالءها بطالء يجعلها شبيهة بمادة  ب_ تزييف آلاثار:

اص والتمويه، حيث يعرف التزييف بوجه عام أكثر منها قيمة، ويتضمن التزييف صورتين هما: الانتق أثرية أخرى 

الجاني على فائدة مادية سواء بانتزاع جزء من  إدخال التشويه على مادة أثرية صحيحة في صورة يحصل منها

كسب الجاني هو الجزء الذي انتزعه أو باإلبقاء على مادتها  املادة ألاثرية مع إلابقاء على قيمتها إلاسمية، فيكون 

 ها مظهر املادة أكبر قيمة.ألاثرية وإعطاء

العامة  وهو إدخال التغيير على البيانات التي تحملها املادة ألاثرية ملا يكون من شأنه إلاخالل بالثقة ج_التزوير:

)الحذيفي،  فنية فيها، كونها كانت تحمل بيانات معينة، يرتبط بها قبول التعامل على أنها ذات قيمة تاريخية أو

 .(398، صفحة 7449

تعتبر جريمة تزوير آلاثار من الجرائم العمدية، ولذلك يتخذ الركن املعنوي فيها القصد الركن املعنوي: .3

يقوم القصد العام على عنصري العلم وإلارادة، فيتعين أن يعلم املتهم أن املوضوع  حيث ،العام والخاص الجنائي
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عليه فعله هو أثر يحمل بيانات أثرية حقيقية، فإن جهل ذلك فاعتقد أن فعله ينصب على مادة  الذي ينصب

ليستأثرية فإن القصد ال يتوافر لديه، ويتعين أن تتجه إرادة املتهم إلى فعله وآثاره، أما القصد الخاص في هذه 

للحقيقة، أي توافر نية استعمال  بالتعريف  الجريمة بقصد التعامل بها أو بقصد استخدامها أو استعمالها أو

ألاثر املزور لدى الجاني في الغرض الذي أعد له، فإذا انتفت هذه النية فال قيام للقصد الجنائي لديه، فيعني 

بن ) قوام هذا اقصد الخاص نية الدفع بهذا ألاثر املقلد أو املزيف أو املزور في التعامل على أنها آثار صحيحة

 . (011، صفحة 7403جابر الخالدي، 

 املطلب الثاني: املسؤولية الجنائية املترتبة عن انتهاك قواعد حماية آلاثار:

بعد التطرق لصور جرائم إلاستالء على آلاثار في املطلب ألاول، سوف نتطرق إلى الجزاء الذي رتبه املشرع لهذه الجرائم 

 (03، صفحة7403بودهان، ) في التشريع الجزائري 

 الفرع ألاول: العقوبات املقررة عن جريمة سرقة آلاثار:

من قانون العقوبات، كل من اختلس شيئا  314عرف املشرع الجزائري جريمة السرقة بصفة عامة في إطار أحكام املادة 

دج،  144,444إلى  دج 044,444غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من

املتعلق بحماية التراث الثقافي نجده قد شدد ورفع من عقوبة جرائم السرقة الواقعة على  89/40وبالرجوع إلى قانون 

 منه على أن يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات 81، حيث نصت املادة (319، صفحة 7408)حمادو،  آلاثار

دج أو بإحدى العقوبتين فقط، دون املساس بأي تعويضات عن ألاضرار  744,444دج إلى 044,44وبغرامة مالية من 

 iv:ومصادرات عن املخالفات آلاتية

 .بيع أو إخفاء أشياء متأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحر 

 ن م متلكات الثقافية املتأتيةبيع أو إخفاء ممتلكات مصنفة أو مسجلة في قائمة الجرد إلاضافي وكذلك امل

 تقطيعها أو تجزئتها.

 تجزئته بيع أو إخفاء عناصر معمارية متأتية من تقطيع ممتلك عقاري أو عقاري بالتخصيص أو من.v 

 vi :الفرع الثاني: العقوبات املقررة لجريمة تهريب آلاثار

 العديد مننظرا لخطورة هذه الجريمة بصفة عامة عملت السلطات الجزائرية إلى فرض 

العقوبات القانونية لتلك الجريمة بل وأكثر من ذلك عمد املشرع الجزائري إلى سن العديد من القوانين التي تتناول هذه 

بقولها:  047املتعلق بحماية التراث الثقافي نجده نص على هذه الجريمة في املادة  89/40املسألة ومن خالل قانون 

ونية ممتلكا ثقافيا منقوال مصنفا أو غير مصنفا مسجال أو غير مسجل في قائمة "يتعرض كل من يصدر بصورة غير قان

دج بالحبس مدة ثالث سنوات إلى خمس سنوات وفي حالة  144.444دج إلى  744.444الجرد إلاضافي لغرامة مالية من

 العدد تضاعف العقوبة.

فنية أو يا منقوال يعترف بقيمته التاريخية أو الويتعرض للعقوبة نفسها كل من يستورد بصورة غير قانونية ممتلكا ثقاف

 viiألاثرية في بلده ألاصلي".
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منه على أن يعاقب على تهريب  04، املعدل واملتمم، في املادة (7441أوت  79)القانون،   41/46كما نص أيضا ألامر رقم 

( إلى 40الغذائية أو التحف الفنية أو املمتلكات ألاثرية أو املفرقعات من سنة)املحروقات أو الوقود أو الحبوب أو املواد 

( سنوات وبغرامة تساوي خمس مرات تهمة البضاعة املصادرة، وعندما ترتكب أفعال التهريب من طرف ثالث 41خمس)

 املصادرة وهذا أشخاص فأكثر تكون العقوبة من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة تساوي عشر مرات قيمة البضاعة

   (360، صفحة 7408)حمادو،  إلاجراء يعبر عنه باملساهمة الجنائية

 :(713، صفحة 7409)إسالم،  الفرع الثالث: العقوبات املقررة لجريمة تزوير آلاثار

، املتعلق بحماية التراث الثقافي وهذا 89/40أحكام جريمة تزوير آلاثار من خالل قانون املشرع الجزائري لم يتطرق إلى 

املنظم لجريمة التزوير بصفة عامة والذي شدد على عقوبة التزوير وذلك  viiiما يستدعي بنا الرجوع إلى القانون العقوبات

ود وسندات وأوراق نقدية ذات سعر قانوني بالسجن املؤبد كل من قام بتزوير أو تقليد أو تزييف أموال الدولة من نق

في إلاقليم الوطني أو في الخارج وذلك حسب ما قض ى به قانون العقوبات، حيث جاء فيها يعاقب بالسجن املؤبد كل 

 من قلد أو زور أو زيف:

 نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في إلاقليم الوطني أو في الخارج. .0

أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو عالمتها أو قسائم ألارباح العائدة من  أو  سندات أو أذونات .7

  (363، صفحة 7408)حمادو،  هذه السندات أو الاذونات أو ألاسهم

 خاتمة:

وإحيائها مهمة كبيرة تحتاج إلى تضافر من خالل ما تم عرضه في هذه املداخلة يمكن القول، أن حماية آلاثار وصونها 

الجهود الدولية وألانظمة الداخلية للدول وذلك لعدم كفاية الجهود الدولية لوحدها، وهذا غالبا ما تدعو إليه. أغلب 

اتفاقيات حماية آلاثار وباعتبارها املعبر عن الهوية الوطنية لكل دولة، مما دفع بالتشريعات الوطنية إلى إتباع منظومة 

قانونية مخصصة لحماية، واملتمثلة في إنشائها للعديد من القوانين والتنظيمات املهتمة بحماية آلاثار، وكذا إنشائها 

لعدد من املؤسسات وألاجهزة الفنية وألامنية املكلفة بحمايتها، حيث ولم تكتف التشريعات الوطنية بسن قوانين 

لآلثار وتبيان دورها الرادع في قمع جرائم املساس باآلثار من خالل  توصيفية وإنما تعدت ذلك إلى تقرير حماية جنائية

 تبيان أنواع الجرائم املاسة باآلثار وأركانها، وكذلك العقوبات املقررة لها.

 النتائج:

  إال أنه لم يحدد فترة زمنية معينة على 89/40املشرع الجزائري أضفى حماية لآلثار من خالل القانون رقم ،

الرموز آثارا على خالف ما ذهبت إليه غالبية التشريعات، إذ ال بد من مرور فترة زمنية للقول  أساسها يعتبر 

 بوجود آثار.

 .أن املشرع الجزائري لم ينص صراحة على تجريم سرقة آلاثار، بل ألحقها بالتجريم ضمن قانون العقوبات 

  لوحده، مع أنه يعتبر جريمة خاصة عند أن املشرع عدد صور إلاستالء على آلاثار ولم يجرم فعل الحيازة

 تهريبها، واملتاجرة بها.
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 التوصيات:

  ضرورة النص صراحة على تجريم إلاعتداء على آلاثار في قانون خاص نظرا لطبيعة الخاصة للمصلحة املحمية

 من جهة، وأيضا أهمية آلاثار بالنسبة لإلقتصاد الوطني.

 ثار والتراث الثقافي واملحافظة عليها.ال بد من الحرص على نشر ثقافة الوعي باآل 

 .ضرورة تشديد العقوبات في حق مرتكبي الجرائم املاسة باآلثار في التشريع الجزائري 

 قائمة املصادر واملراجع:

 املصادر:

ة دراس :الحماية الجنائية لآلثار في القانون الجزائري والقانون املصري . (7409) . عبد هللا غانم ،إسالم (0

 ، الجزائر47مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، . مقارنة

ماجيستر في التشريع الجنائي . رسالة جريمة التزييف وعقوبتها . (7403)، عبد الجليل. بن جابر الخالدي (7

 إلاسالمي، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف، السعودية

دار الهدى  . الجزائر:التراث الوطني، الطبعة ألاولىالنظام القانوني لحماية . (7403)، موس ى. بودهان (3

 للنشروالتوزيع

 هومة دار . الجزائر: الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء ألاول . (7449). أحسنبوسقيعة،  (0

 دار النهضة العربية. االقاهرة: دراسة مقارنة: الحماية الجنائية لآلثار .(7449). أحمد أمينالحديفي،  (1

الحماية القانونية لآلثار في ضوء التشريعات الوطنية وإلاتفاقيات الدولية، . (7408). فاطيمة ،حمادو (6

 )أطروحة دكتوراه(، جامعة جياللي اليابس، سيدي بلعباس

أطروحة دكتوراه، تخصص  .الحماية الجنائية لآلثار واملمتلكات الثقافية. (7409) . عز الدينعثماني،  (9

 تبس ي، تبسةالفي قانون جنائي، كلية الحقوق، جامعة العربي 

 املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت: قانون العقوبات. (0881). جعفر، علي محمد (9

مؤسسة . بيروت: (00ط.)التشريع الجنائي إلاسالمي بالقانون الوضعي . (0889). عبد القادرعودة،  (8

 نشرلالرسالة ل

 قانون آلاثار والتراث العراقي. (04

 قانون العقوبات الجزائري، املعدل واملتمم. (00

 قانون العقوبات اللبناني. (07

 .7404لسنة  43قانون حماية آلاثار، املصري رقم  (03

، 7441غشت 73املوافق ل  ،0076رجب09، املتعلق بمكافحة التهريب املؤرخ في 41/46القانون رقم  (00

 .7441أوت 79، املؤرخة في 18الرسمية، عدد الجريدة 
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، 0889يونيو 01، املوافق ل0008صفر74املتعلق بحماية التراث الثقافي، املؤرخ في  89/40القانون رقم  (01

 .0889يونيو  09، الصادرة في 00الجريدة الرسمية، العدد

 الهوامش:

i واملشرع العراقي ، 7404لسنة  43من قانون حماية آلاثار رقم  07_ منها املشرع املصري حيث نص على جريمة سرقة آلاثار ضمن املادة

 من قانون آلاثار والتراث. 04الذي نص على جريمة سرقة آلاثار في أحكام املادة 

ii من قانون العقوبات اللبناني. 41_ املادة 

iii كما جرم املشرع املصري مجموعة من ألافعال التي تنصب على آلاثار فتنال من الثقة التي يجب أن تتوافر لها من الناحية التاريخية _

 ملثقافية والحضارية والفنية، إضافة إلى ألافعال التي قد تهدد بالخطر الثقة فيها وتكمن على تجريم تزوير آلاثار في كون أن آلاثار تقو وا

اء دبدور تاريخي وثقافي وفني في الحفاظ على هوية ألاجيال، وباعتبارها شاهدا مشتركا لإلنسانية وبالتالي فإن تزويرها يعد من مظاهر الاعت

 على تراث إلانسانية وتجريم هذا الاعتداء يمثل ضمانا للثقة بأهميتها العلمية وكذلك الفنية واملادية واملعنوية.

iv 89/40من القانون  81_ املادة. 

v يجب على كل حارس للمتلك ثقافي منقول مصنف أو مسجل في قائمة الجرد إلاضافي وعلى كل مؤتمن 89/40من القانون  040_ املادة":

اشهر إلى سنتين وبغرامة من  46ساعة عن إختفاء هذا املمتلك وفي حالة عدم قيامه بذلك يعاقب بالحبس من  70عليه أن يبلغ خالل 

 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وفي حالة العود تضاعف العقوبة".744.444دج إلى 044.444

viالتراث الوطني ألي دولة ذات حضارة عريقة،  ثار وأشدها خطورة وضررا على_ تعد جريمة تهريب آلاثار من أكثر الجرائم وقوعا على آلا

التاريخ وعلى هذا  خالل العصور وعبر الوطنية والقومية، كون آلاثار نمت وتطورت  وتهريب آلاثار يمثل تهريبا من أهم مكونات الهوية

ضمن الجريمة  كافحة جريمة التهريب باعتبار هذه ألاخيرة منباهتمام بالغ على الصعيد الوطني والدولي معا في م ألاساس حظيت آلاثار

 العابرة للحدود وأقرت معظم التشريعات الوطنية آليات وعقوبات للحد من هذه الجريمة.

vii 89/40من القانون  047_ املادة. 

viii من قانون العقوبات. 089_ املادة 
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La protection des collections muséales contre les facteurs de dégradations 

humains dans les législations mondiales 

The protection of museum collections against human degradation factors in world 

legislations  
Dr.  Saadia Benberkane / Batna 1 University/ Algeiers* 

Dr.  Zineddine Bachi / Batna 1 University/ Algeiers 

Résumé: 

Les collections muséales sont dotées déjà des lois des codes et des conventions concernant la protection et la préservation de 

cet héritage, qui est généralement soumis à des facteurs de dégradation humains - tels que le vol, le vandalisme et le trafic 

illégal  qui est émis par l'homme en particulier. 

En effet, on a abordé les différents facteurs de dégradation humains qui sont certainement le facteur le plus dangereux qui 

menasse les objets du musée  cela du au manque de sensibilisation à la protection patrimoine culturel et la culture de 

préservation. 

Cette étude nous permettra d’agir à donner des solutions et des propositions de protection des collections aux musées contre 

les différents facteurs humains, cela est basé sur plusieurs lois et conventions dénoncé par les chartes internationales pour les 

musées. 

Mot clés: Protection; Musée; ICOM, UNESCO, Lois ; Collections 

Abstract: 

The museum collections are already endowed with the laws of codes and conventions concerning the protection and 

preservation of this heritage, which is generally subject to human degradation factors - such as theft, vandalism and illegal 

traffic that is emitted by the particular man. 

Indeed, we discussed the various human degradation factors which are certainly the most dangerous factor which threatens 

the objects of the museum that of the lack of awareness of the protection cultural heritage and the culture of preservation. 

This study will allow us to act to provide solutions and proposals for the protection of collections in museums against the 

various human factors; this is based on several laws and conventions denounced by the international charters for museums. 

Keywords: Protection; Museum; ICOM, UNESCO, Laws; collections 

Introduction :  

Les collections des musées sont souvent sujettes au vol et au vandalisme, en particulier dans les pays les 

moins sécurisés. En tant que les musée sont parmi les institutions culturelles les plus importantes qui 

assurent la conservation qui contribuent à la préservation des collections, en raison de leurs importance 

afin de protéger l’héritage de nos ancêtres et les civilisations alternées les plus importantes de notre pays. . 

Ainsi, des instances internationales ont contribué à l'édiction de lois et de règles pour la bonne gestion des 

fonds muséaux. Il convient de mentionner comme exemple le Conseil international des musées, qui est 
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considéré comme une loi fondamentale pour les musées internationaux, avec ses normes de préservation 

des fonds muséaux. Ainsi que les rapports et les conventions de l'Organisation des Nations Unies et de son 

rôle de sensibilisation dans la mesure où préserver le patrimoine culturel de l'humanité et le classer à 

l'échelle mondiale. L'importance de ces lois réside dans la protection du patrimoine culturel, sous ses deux 

formes, contre les attaques, les vols et autres dommages humains. 

L'évolution technologique a contribué à faciliter les tâches des investigations, notamment de 

documentation et de numérisation, et la conception d'expositions modernes en proportion avec le sujet de 

l'exposition souhaitée. Le processus de promotion du contenu des musées est devenu très simple grâce à la 

disponibilité de la technologie moderne, mais la technologie  peut être également un motif de planification 

de vols dans les musées. 

Problématique de l’étude : 

Il est certain que la plupart des musées algériens souffrent encore de la négligence qui les expose 

directement aux facteurs de dégradation humains et le manque de l’application des lois internationales qui 

prévoient la bonne gestion des musées les écarte des rangs des musées internationaux et ce qui peut causer 

leur déclassement notamment les musées de sites classés dans la liste du patrimoine mondiale. 

Pour cela, nous avons abordé quelques problématiques qui ouvrent le champ de la recherche archéologique 

afin de revaloriser nos musées, qui dépendent encore des méthodes traditionnelles de conservation et de 

présentation de leurs collections. 

 - Quels sont les facteurs humains les plus importants qui peuvent endommager et détériorer les fonds d'un 

musée ? Peut-il être réduit par les chartes et les conventions internationales pour protéger les musées et 

leurs collections ? Comment peut-on les appliquer? 

Objectifs de l'étude  :  

Cette étude vise à identifier la valeur culturelle des collections muséales, les lois les plus importantes qui 

prévoient leur protection contre les facteurs de la détérioration humaine, et les possibilités de les appliquer. 
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Importance de l'étude  :  

L'étude tire son importance du fait qu'elle s'appuie sur des axes de base qui contribuent à la définition des 

problèmes les plus importants dont souffrent les musées algériens en particulier et les musées 

internationaux en général, que nous avons répartis en trois axes. Dans le premier axe, nous avons discuté 

des facteurs de dommages humains les plus importants qui menacent la stabilité des collections de musées, 

dans le deuxièmement on a abordé les lois internationales les plus importantes qui prévoient la protection 

des objets de collection contre ces facteurs de dégradation humaines, et le troisième aspect, dans lequel 

nous avons abordé les mesures juridiques les plus importantes qui doivent être prises pour protéger les 

collections et assurer leur pérennité afin de les transmettre de la meilleure façon aux générations futures. 

1. Valeurs des collections aux musées archéologiques : 

Depuis plusieurs décennies, l’idée que les biens culturels devraient, de par leur nature et leur valeur, être 

soumis à d’autres règles de droit qui les protège. Un bien culturel est en effet indissociablement lié à l’histoire 

et aux traditions de la communauté qui l’a créé, trouvé ou conservé à travers les âges. Qu’il soit le fruit d’une 

création humaine ou qu’il s’agisse d’un vestige de la nature, il est unique et irremplaçable.il est aussi un 

témoin de son temps qui a en effet des signes visibles, par lesquels l’individu peut reconnaître son 

appartenance à une communauté et mieux en comprendre l’histoire et le présent (Département fédéral de 

l’intérieur, 1996). 

Les biens culturels présentent une autre particularité que leur nombre est limité, et, surtout, chaque pièce 

est unique et que toutes objet appartient à une collections muséale présente plusieurs valeurs qui justifié la 

nécessite de sa protection et classification dans la liste du patrimoine culturel de l’humanité comme héritage 

patrimoniale hérité de nos ancêtres. 

 Ces valeurs sont déterminé selon le domaine du vestige archéologique conservé au musée, don on 

trouve des : 

 Valeur archéologique ; 

 Valeur historique ; 

 Valeur architecturale ; 

 Valeur artistique ; 

 Valeur sociale ; 

 Valeur économique. 
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2. Différents facteurs de dégradation humains dans les musées : 

Le facteur de dégradation humain est considéré comme l'une des pires sources de dommages à 

l'intérieur du musée, résultant du manque de sensibilisation de la communauté ou de l'absence 

d'une culture de préservation du patrimoine culturel, ce qui entraîne des dommages, des 

destructions et des pertes.  

Ces dégradations se varient selon leurs sources et leur objectif. Certains d'entre eux sont le résultat 

des activités industrielles et la circulation de différents moyens de transport à proximité du musée, 

ce qui subit une pollution de l'air. D'autres sont également d'origine humaine, comme les fuites 

d'eau et les incendies causés par les installations électriques, qui peuvent être évités. D'autres ont 

un impact négatif et important, comme le vandalisme et le vol. Ceci indépendamment du trafic 

illégal d'objets de collection.  

Comme suite une brève définition des facteurs de dommages humains qui ont un impact direct sur 

les collections des musées. Nous expliquerons ci-dessous les différentes dégradations humaines. 

2.1. Le Vole et le vandalisme : 

La plupart des vols et du vandalisme dans les musées sont dus au manque de sécurité des collections et à 

l'absence de sécurisation du bâtiment avec des moyens de protection contre le vol, tels que le renforcement 

des équipes de protection, l'organisation de cours de formation pour les agents, l'installation de caméras de 

surveillance, l'utilisation d'alarmes et surveiller les environs du musée et s'assurer qu'il est exempt de 

colonnes, d'arbres et d'immeubles de grande hauteur qui facilitent les cambriolages, en plus de ne pas 

resserrer le contrôle et la clémence avec les visiteurs. (Benberkane, 2022) 

2.2. Les incendies : 

Les incendies dans les institutions muséales sont causés par plusieurs facteurs humaines, que ce soit par le 

tabagisme, les fuites de gaz, les incendies de forêt, les incendies criminels, ou résultant de l'installation 

d'équipements électriques et d'autres facteurs, auxquels nous pouvons répondre en resserrant la garde, en 

surveillant et en entretenant une équipement. La plupart de ces raisons conduisent à des résultats 

catastrophiques, provoquant la destruction des pièces à conviction et la perte de leurs documents (ICCROM, 

ICC, 2019) 
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Le non recours aux experts des sociétés de lutte contre l'incendie pour préparer les équipements de lutte 

contre l'incendie et d'alarme dans le bâtiment du musée fait également partie des causes des incendies. Ainsi 

qu’il est difficile pour les responsables de musées d’utiliser l’équipement traditionnels d'extinction 

d'incendie que ce soit à cause de leur poids ou de ce n'est pas pratique.  Dont La plupart des musées algériens 

manquent de dispositifs de lutte contre les incendies et d'alarme incendie avant qu'ils ne se propagent, qui 

utilise dans la plupart du temps l’équipement traditionnels (Benberkane, 2022). 

2.3. Trafic illicite : 

Les biens culturels sont de plus en plus menacés par le trafic illicite. Les facteurs comme les changements 

politiques, l’ouverture des frontières, le relâchement des contrôles ainsi qu’une documentation inadéquate 

et des mesures de sécurité insuffisantes ont permis au patrimoine culturel mal protégé de devenir une proie 

facile pour les délinquants et criminels (BOONYAKIET, 1999). 

Le trafic illicite actuel des biens culturels est un phénomène mondialement répandu et devient le plus gros 

trafic criminel international après celui de la drogue. Il peut être classé en trois grandes catégories : les vols, 

les fouilles clandestines et les exportations frauduleuses. Aujourd’hui, malheureusement, plusieurs facteurs 

facilitent le développement d’un tel fléau. La montée du marché de l’art d’une part, en augmentant très 

sensiblement la valeur des biens culturels et en élargissant le public des amateurs et l’instabilité politique 

d’un nombre croissant de pays d’autre part, ont ouvert le champ à un trafic accru des biens culturels. En 

outre, il fait apparaître un réseau international de banditisme avec des filières biens organisées qui assurent 

les transactions sur place, le transport et la revente auprès des pays importateurs dans le monde entier 

(BOONYAKIET, 1999).  

2.4. La pollution atmosphérique dus aux activités humaines: 

La pollution externe est le résultant des gaz et fumées des véhicules et des usines, ainsi que des travaux de 

construction et de réparation. La pollution de l'air est l'un des plus grands dommages à l'environnement, 

avec la variation de ces sources, telles que les poussières de toutes sortes, et les gaz tels que les oxydes 

d'azote et les produits sulfureux qui sont parmi les facteurs qui accélèrent la détérioration des bâtiments 

historiques et leurs collections (ICCROM, ICC, 2019). 

Vu que le musée n'est pas étanche, ces polluants pénètrent à l'intérieur et endommagent les objets exposés, 

en particulier dans les musées qui contiennent des plafonds carrelés comme le Musée des Antiquités 
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d’Alger. Parmi les effets nocifs des polluants figurent le jaunissement des peintures, la corrosion des métaux, 

changement de couleur des taches et affaiblir la structure exposée. Ainsi, les gaz sulfureux réagissent 

facilement avec les métaux et les déforment complètement en quelques mois. La poussière est un problème 

particulièrement grave pour les objets exposés en plein aire (LACROIX, 1995). 

Les musées situés en zone urbaine ou en zone industrielle sont les plus touchés par la pollution de l'air. 

Comme c'est le cas pour les musées du Bardo et des Antiquités (Benberkane, 2022). 

2.5. Les conflits armés 

Les conflits armés sont considéré comme les plus dangereux facteurs de dégradation humains du 

patrimoine culturel en générale et les collections muséales en particulière qui résulte d’un conflit des 

systèmes et régimes politiques internationale. Ce qui facilite les attaques et les violations des musées, le vol 

et le transfert  illicite des collections. 

Les conflits armés ont prouvé l’existence de certaines carences touchant à la mise en œuvre des instruments 

de certains lois. Plus particulièrement, les événements qui se sont déroulés dans la première moitié des 

années 90 dus à l’échec du régime de protection du patrimoine culturel (MAINETTI, 2004). 

2.6. Les dommages dus aux réparations et aux restaurations non conservatives : 

Les travaux de restauration antérieurs causent généralement de nombreux dommages au chef-d'œuvre 

laissés par des traitements inappropriés lors de la préparation de matériaux de restauration inappropriés 

qui modifient son aspect d'origine et affectent négativement l'intégrité ou la lisibilité de l’objet. L'utilisation 

d'oxydes de nettoyage peut également contribuer à l'apparition de taches jaunes. Ceci sans égard aux 

numéros d'inventaire précédents placés au hasard sur la statue ou par des matériaux inappropriés 

(Benberkane, 2022). 

2.7. L’utilisation et les manipulations aléatoires : 

Le mouvement du chef-d'œuvre à l'intérieur du musée provoque des effets négatifs résultant de la 

négligence, d'une mauvaise manipulation et du manque de conscience des conditions requises pour cela, 

ce qui entraîne des chutes, des dommages, des fissures et des bris. Cela est dû au manque de programmation 

de cours de formation par des spécialistes pour les personnelles des musées afin de les sensibiliser aux 

bonnes manières de traitement des collections. 
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Ce qui peut subir une Dissociation des documents concernant les collections conservé au musée veut dire 

la perte de documents accompagné les objets qui prouvent la relation entre les collections et les fichiers 

d'archives, tels que l'inventaire et l'emplacement, etc. Que ce soit à cause du manque d’inventaire ou que la 

documentation faite est insuffisante, ainsi que de compter sur les règles graphiques qui ne sont pas équipées 

du système de conservation automatique, ou même en raison de la défaillance des personnes chargées de 

la tâche de l'inventaire sans la documentation précise de toutes les informations sur les collections dues à 

la négligence de certains employés ou au manque d'informations suffisantes. Cela diminue par rapport à la 

valeur historique des objets archéologiques (Benberkane, 2022). 

3. Aspect judicaire de la protection des collections aux musées : 

Pour assurer la protection des collections muséales, plusieurs lois édictées par la législation internationale 

et qui jouent un rôle important dans la préservation des fonds muséaux de tous les dommages, en 

particulier les dégradations humains. Nous présenterons ci-dessous les lois les plus importantes reconnues 

à l’échelle mondiale. 

3.1. Code de l’ICOM : 

Le Code de déontologie de l’ICOM pour les musées a été élaboré par le Conseil international des musées. Il 

correspond à la déclaration de déontologie pour les musées mentionnée dans les Statuts de l’ICOM. Ce Code 

reflète les principes généralement acceptés par la communauté muséale internationale. L’adhésion à 

l’ICOM et le règlement de la cotisation annuelle à l’ICOM constituent une acceptation du Code de 

déontologie de l’ICOM pour les musées. Le Code de déontologie représente une norme minimale pour les 

musées. Il se présente comme une série de principes étayés par des directives sur les pratiques 

professionnelles à appliquer. Dans certains pays, certaines normes minimales sont définies par la loi ou par 

une réglementation nationale. Dans d’autres pays, des directives et une évaluation des normes 

professionnelles minimales sont fournies sous forme d’accréditation, d’habilitation ou de systèmes 

d’évaluation similaires. Lorsque ces normes ne sont pas définies au niveau local, des directives de conduite 

sont disponibles auprès du Secrétariat de l’ICOM ou du Comité national ou international concerné. Ce Code 

peut également servir de référence à toute nation et aux organisations spécialisées liées aux musées pour 

développer des normes supplémentaires. Le Code de déontologie de l’ICOM pour les musées est publié 

dans les trois langues officielles de l’organisation : anglais, français et espagnol. L’ICOM encourage la 
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traduction du Code dans d’autres langues et a mis en place une procédure de traduction, disponible auprès 

du Secrétariat général (ICOM, 2017). 

3.2. Les conventions de l’Unesco : 

Plusieurs conventions concernant la protection des collections muséales ont été dénoncées par l’Unesco 

dont tous les musées doivent se conformer à toutes les lois nationales et locales de leur lieu d’implantation 

et respecter la législation des autres États si elle interfère avec leurs activités. 

La politique des musées doit prendre acte de la législation internationale servant de norme à l’interprétation 

du Code de déontologie de l’ICOM pour les musées à des conventions qui protège le droit du musée, à 

savoir: 

 – La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec Règlement 

d’exécution  (Convention de La Haye, Protocole, 1954 et Deuxième Protocole, 1999) : 

Le protocole relatif à Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit 

armé a été élaboré dans le cadre de l’UNESCO qui intègre les évolutions du droit international humanitaire, 

du droit pénal international et du droit relatif à la protection du patrimoine culturel. Le 9 mars dernier, trois 

mois après le dépôt du vingtième instrument de ratification, le Deuxième Protocole est entré en vigueur, 

conformément à son article 43.dont il représente un progrès décisif pour l’amélioration de la situation des 

biens culturels en cas de conflit armé. Le dessein du présent travail est d’analyser les nouveautés 

fondamentales introduites par cet instrument (MAINETTI, 2004).  

L’élaboration du Deuxième Protocole convient de constater que la plupart de ces recommandations et 

propositions n’ont pas été suivies pendant le processus de réexamen de la Convention, qui s’est concentré 

sur l’élaboration d’un nouvel instrument. Et suite à plusieurs failles ont été constaté du premier protocole 

comme raisons qui ont mené à l’adoption du dernier Protocole. 

Au cours des années suivantes, le Secrétariat de l’UNESCO s’est d’abord adressé à un groupe d’experts 

indépendants. Ces derniers ont tenu trois réunions (en juillet 1993, à La Haye; en février 1994, à Lauswolt, 

Pays-Bas; et enfin, en novembre/décembre 1994, à Paris) pendant lesquelles un projet de texte 

d’amendement a été élaboré (MAINETTI, 2004). 
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– la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 

l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (UNESCO, 1970) : 

C’est une conférence générale organisé par les Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie 

à Paris, du 12 octobre au 14 novembre 1970 en sa seizième session, rappelant l’importance des dispositions 

de la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée par la Conférence 

générale à sa quatorzième session, considérant que l’échange de biens culturels entre nations à des fins 

scientifiques, culturelles et éducatives approfondit la connaissance de la civilisation humaine, enrichit la vie 

culturelle de tous les peuples et fait naître le respect et l’estime mutuels entre les nations, considérant que 

les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples, et qu’ils 

ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la 

plus grande précision, considérant que chaque Etat a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les 

biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et d’exportation 

illicite, considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque Etat prenne davantage 

conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de 

toutes les nations, considérant que les musées, les bibliothèques et les archives, en tant qu’institutions 

culturelles, doivent veiller à ce que la constitution de leurs collections soit fondée sur des principes moraux 

universellement reconnus considérant que l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites 

des biens culturels entravent la compréhension mutuelle des nations que l’Unesco a le devoir de favoriser, 

entre autres en recommandant aux Etats intéressés des conventions internationales à cet effet, considérant 

que, pour être efficace, la protection du patrimoine culturel doit être organisée tant sur le plan national 

qu’international et exige une étroite collaboration entre les Etats, considérant que la Conférence générale 

de l’Unesco a déjà adopté, en 1964, une recommandation à cet effet, étant saisie de nouvelles propositions 

concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de 

propriété illicites des biens culturels, question qui constitue le point 19 de l’ordre du jour de la session, après 

avoir décidé, lors de sa quinzième session, que cette question ferait l’objet d’une convention internationale, 

adopte, ce quatorzième jour de novembre 1970, la présente Convention (UNESCO, 1970). 
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– la Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (UNIDROIT, 

1995)  

Le texte de la Convention d'Unidroit du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés 

est le résultat de dix années de travaux, auxquels ont participé deux organisations internationales, l’Institut 

international pour l’unification du droit privé (Unidroit) et l’UNESCO, ainsi que de très nombreux experts et 

expertes. Les travaux se sont déroulés en trois grandes étapes. 

La Convention d’Unidroit est un traité multilatéral qui règle la restitution de biens culturels qui ont été volés, 

exportés illicitement ou qui sont issus de fouilles illicites. • Une action en restitution ne peut être introduite 

que si le bien culturel se trouve sur le territoire d’un Etat contractant après qu’il a été volé dans un autre Etat 

partie ou illicitement exporté d’un Etat contractant  (Département fédéral de l’intérieur, 1996). 

Le contenu La Convention d’Unidroit se compose d’un préambule et de vingt-et-un articles répartis en cinq 

chapitres: le chapitre Ier contient les définitions et délimite le champ d’application de la convention, le 

chapitre II traite de la restitution des biens culturels volés, le chapitre III du retour des biens culturels 

illicitement exportés, le chapitre IV contient des dispositions générales et le chapitre V des dispositions 

finales (Département fédéral de l’intérieur, 1996). 

Elle vise à lutter contre les pratiques illégales dans le commerce des biens culturels malgré l’existence de 

différentes réglementations nationales en matière d’acquisition de la propriété. En effet, les biens culturels 

volés ou issus de fouilles illicites sont souvent transportés sur-le-champ dans un Etat régi par d’autres lois; 

ils peuvent ainsi être vendus plus facilement. • Elle permet de mettre en place une collaboration 

internationale grâce à laquelle le patrimoine culturel de tous les Etats sera mieux protégé. 

La Convention a été élaborée par l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit), à Rome, 

sous l’impulsion de l’UNESCO. Elle a été adoptée le 24 juin 1995 lors d’une conférence diplomatique qui 

s’est tenue à Rome (Département fédéral de l’intérieur, 1996). 

- Recommandation de l’UNESCO de 2015 sur les Musées et les Collections 

La convention a évoqué l’adaptation de la législation pour les musées et statistiques muséales. Cette partie 

évoque, dans un premier temps, les mesures principales évoquées par la Recommandation et la manière 

dont les Etats membres y ont répondu. Elle étudie ensuite la manière dont les statistiques muséales sont 
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présentées par les Etats membres, et comment ces derniers ont intégré les instruments internationaux et 

plus particulièrement les Conventions de l’UNESCO.  

Un rappel des mesures à prendre dans la Recommandation Les mesures en faveur des musées présentées 

par la Recommandation s’articulent entre des mesures de politique générale  et des mesures de politique 

fonctionnelle. Politiques générales Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour que 

les musées et les collections sur les territoires sous leur juridiction ou leur contrôle puissent bénéficier des 

mesures de protection et de promotion accordées par les instruments internationaux. La Recommandation 

insiste sur la lutte contre le trafic illicite et le respect de la déontologie professionnelle. La Recommandation 

insiste également sur le soutien aux musées, par l’apport de ressources humaines, physiques et financières 

suffisantes, et sur la nécessité d’en améliorer la qualité en s’inspirant des standards internationaux tout en 

respectant la diversité muséale. Politiques fonctionnelles Les États membres se doivent de soutenir 

l’ensemble des politiques fonctionnelles des musées (préservation, recherche, communication et 

éducation) et travailler de manière collaborative et participative avec les publics et notamment les 

communautés. Un soin spécial doit être accordé aux inventaires des collections et à la numérisation. Les 

Etats membres sont invités à s’inspirer des bonnes pratiques internationales, notamment en matière de 

déontologie, via le Code de déontologie de l’ICOM. Le développement des musées est assuré par la qualité 

de son personnel et sa formation continue, d’une part, par un financement adéquat (public ou privé). Les 

Etats membres sont encouragés à concevoir des plans et des politiques afin de mettre en œuvre ces 

Recommandations sur leur territoire (UNESCO, 2019). 

Dont une analyse globale du cadre législatif, tous les Etats membres confirment l’existence d’une législation 

spécifique en faveur des musées. Le nombre d’instruments liés au cadre législatif et politique varie 

grandement entre les Etats membres (Fig.1). 
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Figure n° (1) : Nombre d’outils législatifs (lois, décrets, politiques) mise en place (UNESCO 2019. p19) 

 

A ce stade, il convient de souligner que l’analyse qui peut être présentée ici ne repose pas sur le contenu des 

documents mis en œuvre par les Etats, mais sur leur nombre ou l’année de promulgation, les documents 

législatifs n’ayant pas été fournis (ni traduit dans une langue en permettant l’analyse). Ces deux indicateurs 

ne peuvent que refléter indirectement la qualité du dispositif législatif en vigueur. Certaines lois (un ou deux 

documents) peuvent en effet s’avérer d’une très grande précision et prendre en charge l’ensemble des 

demandes présentées dans la Recommandation. Le nombre d’outils, de même que l’année de promulgation, 

constituent donc des indices liés à la sophistication du dispositif et à son adaptation à travers les années. On 

peut cependant émettre l’hypothèse qu’un nombre assez élevé de documents récents témoigne d’une réelle 

volonté d’adapter au mieux le dispositif légal aux conditions actuelles, telles qu’elles ont été décrites dans 

la Recommandation (UNESCO, 2019) 

Figure n° (2) : date des derniers principaux outils législatifs (UNESCO 2019. p20) 
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4. Procédures de protection : 

Le terme de préservation et préservation intègre les nombreuses activités liées à l’acquisition et à la gestion 

des collections, notamment leur mise en réserve, leur sécurité, mais aussi le développement des mesures de 

prévention (sécurité, plans d’urgence, conservation préventive et curative, restauration). La tenue d’un 

inventaire des collections est spécialement soulignée, celui-ci constituant un document central à l’activité 

des établissements, notamment pour gérer la collection et lutter contre le trafic illicite (UNESCO, 2019). 

Des procédures de prévention pour réduire les dommages humains ont été dénoncées dans les décrets et 

lois national et international en faisant des efforts simples pour protéger les collections muséales contre les 

facteurs de dégradation humains que la plupart des musées souffrent, en particulier dans les musées où les 

conditions de conservation sont absentes. 

L’application de ces procédées et la préparation d’une bonne planification sont nécessaires pour prévenir 

les catastrophes causées par des erreurs humaines qui sont généralement engagées, en particulier dans les 

bâtiments historiques, mais si la catastrophe est normale et inévitable, alors cette planification elle-même 

permet d'agir rapidement et efficacement dans l'ordre dans l'ordre Pour réduire les dégâts (TETREAULT, 

DIGNARD, & ICC, 1995), 

Parmi les procédures qui contribuent au développement du plan de prévention et d'urgence qui aide à 

préserver le musée, on peut mentionner: 

4.1. Lute contre le vol et le vandalisme dans les musées : 

Parmi les mesures nécessaires à prendre, l'utilisation de guides de sécurité ou de guides qui sont formés 

pour répondre rapidement aux événements. De plus, les caméras de surveillance ou les détecteurs installés 

près des objets peuvent rapidement signaler la tentative de vol, mais ils n'empêchent pas les saboteurs ou 

les visiteurs en temps opportun de violer les expositions. 

De plus, la largeur des petites statues doit être évitée à la main ou à proximité des sorties, il est donc placé à 

l'avant d'une interface d'affichage scellée et est soutenu par un détecteur de vol qui empêche les visiteurs 

de les toucher, car il dissuade le voleur. Certains visiteurs peuvent avoir tendance à toucher et à gérer les 

artefacts. Ainsi, lors de la conception de l'exposition, nous essayons de restreindre clairement l'accès aux 
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grandes statues dans les endroits visibles, qui sont difficiles à atteindre (TETREAULT, DIGNARD, & ICC, 

1995). 

Le bâtiment doit également être protégé des hauts arbres situés dans les jardins du musée étudié, qui 

facilitent le vol et le vandalisme, ce qui nécessite une amélioration de la sécurité pour cela. 

WILLIAME (H), Manuel de procédures d’urgence, ICMS, ICOM, octobre 2010, p 7. 

Les visiteurs doivent également être obligés de ne pas transporter leurs sacs personnels à l'intérieur de la 

salle d'exposition, car les étagères sont attribuées pour cela dans la salle de réception. Il faut aussi installer 

les objets en utilisant des vitrines étroitement fermées et en installant des dispositifs d'avertissement dans 

toutes les entrées qui ne sont pas autorisées à être utilisées avec l'application de mesures de protection 

représentées dans la fourniture de toutes les conditions de sécurité et d'éviter les causes de vol, et cela est 

difficile à réaliser de façon permanente, mais elle peut être réduite en prenant des mesures en tant que 

situation, les barrières et la détermination des couloirs des visiteurs et en cas de divulgation du vol, une 

menace ou un sabot nécessite un réponse rapide pour réduire les risques et, en cas d'observateurs du musée, 

n'arrêtant pas le processus de vol, essayez de récupérer le chef-d'œuvre à grande vitesse comme indiqué 

dans le schéma suivant (Benberkane, 2022). 

Figure n° (3) : Représente les étapes d'intervention pour réduire les tentatives de vol 

Source : ICCROM. ICC, 2019, P.102. 
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Le texte de la convention d’Unidroit permet de lutter efficacement contre les pratiques abusives qui nuisent 

au transfert international de biens culturels. Dont les marchands d’art, les musées et les collectionneurs 

devront faire preuve d’une diligence accrue lors de l’acquisition de biens culturels. L’application de la 

convention occasionnera probablement du travail supplémentaire pour les marchands, mais elle permettra 

de rétablir la sécurité du droit dans le domaine du transfert international de biens culturels. Donc la 

convention offre à chaque propriétaire de biens culturels, qu’il s’agisse d’un musée privé ou public, d’un 

collectionneur ou d’un marchand d’art, auquel on a volé un bien, une meilleure protection (Département 

fédéral de l’intérieur, 1996).  

Concernant le retour des biens culturel illicitement exportés est mentionné dans le  (chapitre III) En général, 

la demande de restitution visée au chapitre II de la convention sera formulée par le premier propriétaire; 

comme elle vise la protection de la propriété, elle sert à protéger des intérêts de droit privé. Par opposition, 

la demande de retour prévue au chapitre III de la convention cherche à faire respecter la souveraineté 

culturelle d’un Etat et sert, de ce fait, des intérêts de droit public. L’autorité ou le tribunal saisi d’une action 

en retour visée au chapitre III devra vérifier si les conditions suivantes sont remplies. Il faut, premièrement, 

que l’Etat requérant (le requérant) prouve que le bien culturel a été illicitement exporté de son territoire, en 

violation de sa réglementation sur l’exportation des biens culturels. La demande de retour doit être 

présentée dans un délai relatif de trois ans à compter du moment où le requérant a connu l’endroit où se 

trouvait le bien culturel et l’identité du possesseur actuel. Le délai de prescription absolu est de cinquante 

ans et prend effet à compter du moment de l’exportation illicite ou de la date à laquelle le bien aurait dû être 

retourné. Si, lors de l’exportation illicite, le bien culturel a, de surcroît, changé de possesseur, on peut 

introduire une action en retour à l’étranger contre le possesseur de bonne foi également. Un possesseur est 

de bonne foi s’il ne savait ou ne pouvait pas savoir que le bien culturel avait été exporté illicitement. Le 

possesseur de bonne foi répondant à cette définition a droit au paiement d’une indemnité équitable 

(Département fédéral de l’intérieur, 1996). 

SELON Le droit international a. La Convention de l’UNESCO de 1970 La Convention de l’UNESCO de 1970-

31 dénonce des principes fondamentaux en matière de protection et de transfert international de biens 

culturels. Ne doivent être restitués que les biens culturels inventoriés ou volés dans des musées. La 

Convention d’Unidroit a été élaborée pour compléter la Convention de l’UNESCO de 1970: elle introduit, 

dans le domaine du transfert international de biens culturels et sur la base de règles de droit concrètes, un 
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mécanisme de droit privé réglant la restitution de biens culturels volés ou illicitement exportés. La 

Convention d’Unidroit et la Convention de l’UNESCO de 1970 s’appliquent aux mêmes biens culturels. La 

première va pourtant plus loin que la seconde étant donné qu’elle élargit le principe de la restitution de 

biens culturels volés et qu’elle prévoit un retour de biens culturels exportés illicitement (Département 

fédéral de l’intérieur, 1996). 

4.2. Lute contre le trafic illicite des collections : 

Selon le texte de la convention de l’Unesco du 14 novembre 1970  concernant les mesures à prendre pour 

interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, 

L’article 2 dénonce que les Etats parties à la présente Convention reconnaissent que l’importation, 

l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels constituent l’une des causes principales 

de l’appauvrissement du patrimoine culturel des pays d’origine de ces biens, et qu’une collaboration 

internationale constitue l’un des moyens les plus efficaces de protéger leurs biens culturels respectifs contre 

tous les dangers qui en sont les conséquences (UNESCO, 1970). 

Qui appelle dans l’article n°3 les autorités locales et internationales a la protection du patrimoine culturel et 

luter contre le trafic illégal des objets archéologiques (UNESCO, 1970). 

Un Etat peut demander d’ordonner le retour d’un bien culturel en vertu de l’article 5, Afin d’assurer la 

protection de leurs biens culturels contre l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites, les 

Etats parties à la présente Convention s’engagent dans les conditions appropriées à chaque pays à instituer 

sur leur territoire, dans la mesure où ils n’existent pas déjà, un ou plusieurs services de protection du 

patrimoine culturel dotés d’un personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer de manière efficace 

les fonctions énumérées (UNESCO, 1970). 

Et l’Art. 7 Les Etats parties à la présente Convention s’engagent: 

-  à prendre toutes les mesures nécessaires, conformes à la législation nationale, pour empêcher 

l’acquisition, par les musées et autres institutions similaires situés sur leur territoire, de biens culturels en 

provenance d’un autre Etat partie à la Convention, biens qui auraient été exportés illicitement après l’entrée 

en vigueur de la Convention; dans la mesure du possible, à informer l’Etat d’origine, partie à la présente 

Convention, des offres de tels biens culturels sortis illicitement du territoire de cet Etat après l’entrée en 

vigueur de la présente Convention, à l’égard des deux Etats en cause; 
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-  à interdire l’importation des biens culturels volés dans un musée ou un monument public civil ou 

religieux, ou une institution similaire, situés sur le territoire d’un autre Etat partie à la présente Convention 

après l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard des Etats en question, à condition qu’il soit prouvé que ce ou 

ces biens font partie de l’inventaire de cette institution;  

-  à prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer à la requête de l’Etat d’origine partie à la 

Convention tout bien culturel ainsi volé et importé après l’entrée en vigueur de la présente Convention à 

l’égard des deux Etats concernés, à condition que l’Etat requérant verse une indemnité équitable à la 

personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient légalement la propriété de ce bien. Les requêtes de 

saisie et de restitution doivent être adressées à l’Etat requis par la voie diplomatique (UNESCO, 1970). 

4.3. Lute contre les incendies: 

Pour une intervention appropriée pendant tout incendie des étapes doivent être suivies : 

La première étape (précautions): Pour éviter les incendies, il est conseillé d'appliquer des mesures 

préventives contre les incendies à l'intérieur du musée, comme le tabagisme et d'éviter l'utilisation de 

matériaux inflammables ou les stocker au musée avec une surveillance périodique du système électrique et 

l'utilisation Détecteur d'incendie et stimulants. 

Avant que ce type de catastrophe ne se produise sur les musées, déterminez le schéma de sécurité et le 

chemin de sauvetage comme plan de sauvetage, que ce soit pour les antiquités ou les musées, en 

déterminant le rôle de chaque personne et en déterminant une liste prioritaire de sauvetage et 

d'identification des portes d’accès et des sorties. 

La deuxième étape (procédures): En cas d'incendie au musée, le public doit être retiré dès que possible, 

tout en contactant les responsables du programme de sécurité et des pompiers, en utilisant le feu avec le 

sauvetage des collections et des personnes du musée. 

La troisième étape (après l'accident): Dans ce cas, les cartes associées aux collections doivent être 

remodelées et prises avec les conseils des restaurants (GUILLEMARD & LAROQUE, 1999). 

4.4. Lutte contre les polluants dans les musées : 

Afin de réduire les dommages dus à la pollution, certaines mesures préventives doivent être appliquées 

contre les polluants externes, comme par exemple éloigner le parking des entrées des halls. Comme certains 

polluants solides et gazeux s'infiltrent dans le musée par les portes ouvertes, les fenêtres, le système de 
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ventilation, les zones de chargement et les entrées des visiteurs. Le musée devrait être cimenté sur une zone 

de chargement intérieure dans laquelle les véhicules peuvent entrer, plutôt que sur une zone extérieure. 

L'entrée pour les visiteurs doit également céder la place à un vestibule avant que l'accès au musée lui-même 

ne soit autorisé. Et utilisez des tapis de haute qualité pour débarrasser de la quantité de poussière collée 

avec l'aspirateur quotidien. 

La pollution extérieure peut également pénétrer par la climatisation centrale qui fait circuler l'air à l'intérieur, 

et pour stopper ces polluants gazeux et petites particules, la climatisation doit être équipée de filtres 

spéciaux efficaces capables d'éliminer les polluants gazeux contenant soit du charbon actif, soit de l'alumine 

activée, avec une efficacité d'environ 85%. 

Du papier imprégné de poudre de charbon actif peut également être utilisé, et il existe des tissus 

spécialement traités pour absorber les contaminants. Il est également possible d'utiliser un tissu imprégné 

d'un produit anti-ternissement (Benberkane, 2022). 

4.5.  Formations de gestion des collections destinées aux personnels des musées : 

Pour évitez les erreurs commises par les personnelles du musée dont toute type de collections sont exposées 

au risque de dommages et de rupture, tout en traitant du chef-d'œuvre par les employés. Par conséquent, la 

formation des employés du musée par des spécialistes sur les bonnes façons de gestion des collections et 

de les protéger contre les chocs et les vibrations qui se produisent que ce soit au coure du traitement des 

objets ou qui résultent du fonctionnement des structures mécaniques. Les musées situés à proximité de 

routes surpeuplées ou dans des zones à forte activité sismique doivent prendre des mesures préventives 

supplémentaires pour cela (Benberkane, 2022). 

Conclusion : 

On constate de l’étude que les musées algériens souffrent d'une gestion administrative faible et défaillante, 

ce qui permet aux risques humains de nuire aux collections, malgré les efforts des responsables des musées 

pour sensibiliser les gens à la nécessité de protéger les collections, à travers des expositions, des ateliers, des 

journées de sensibilisation, etc pour la protection du patrimoine culturel  en particulier les musées. 
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Pour cet effet, de nombreuses conventions internationales ont établi diverses lois pour protéger les fonds 

des musées, et ont imposé des sanctions pour toute atteinte à cet héritage patrimonial, comme mentionné 

précédemment, le conseil international des musées (ICOM) et plusieurs conventions conclus par l'UNESCO. 

Pour éviter et limiter les dégâts de ces facteurs, la plupart de nos musées ont aujourd'hui appliqué un 

protocole solide conforme aux conventions de l'UNESCO et du Conseil international des musées afin de 

progresser nos musées au rang de musées internationaux causés par les échecs des systèmes politiques à 

travers le monde. 
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The Role of Education in Preserving Cultural Heritage and National Identity 

 دور التعليم في حفظ املوروث الثقافي والهوية الوطنية
 بوعرفة فاطمة الزهرة/ جامعة بشار/ الجزائرد.

Dr.Bouarfa Fatima Zahra/ University of Bechar/ Algeria 

 

Abstract:  

Education is considered as a tool for preserving cultural heritage and emphasized that societies are the starting point for 

safeguarding, enhancing, disseminating or saving heritage because they are the real forces that protect it. Therefore, ensuring 

that cultural heritage is passed on to younger generations is necessary to strengthen the relationship which links the person 

to his history and his identity; accordingly, education that focuses on childhood and youth is a valuable tool to maintain the 

world heritage and teach it to future generations. Focusing on the next generations as the owners of the heritage, the 

development of education for children is an important issue which would assist the preservation of cultural affairs. Education 

helps children to get familiar with their cultural treasures and heritage and to be more knowledgeable about their history and 

their identity that’s why cultural heritage is unthinkable without education. This paper aims to identify the crucial role of 

education in preserving the cultural heritage. 

KeyWords: Education, Cultural Heritage, History, Cultural treasures, Identity 

:امللخص  

ت هي نقطة البداية لصون التراث أو تعزيزه أو نشره أو حفظه يعتبر التعليم أداة للحفاظ على التراث الثقافي والتأكيد على أن املجتمعا    

 صألنها القوى الحقيقية التي تحميه. لذلك، من الضروري ضمان انتقال التراث الثقافي إلى ألاجيال الشابة لتقوية العالقة التي تربط الشخ

ل هو أداة قيمة للحفاظ على التراث العالمي وتعليمه لألجيا بتاريخه وهويته؛ وبناًء على ذلك، فإن التعليم الذي يركز على الطفولة والشباب

مع التركيز على ألاجيال القادمة كمالكين للتراث، فإن تطوير تعليم ألاطفال هو قضية مهمة من شأنها أن تساعد في الحفاظ على  .القادمة

 هم وأن يكونوا أكثر دراية بتاريخهم وهويتهم، وهذا هو الشؤون الثقافية. يساعد التعليم ألاطفال على التعرف على كنوزهم الثقافية وتراث

السبب في أن التراث الثقافي ال يمكن تصوره بدون تعليم. تهدف هذه الورقة إلى تحديد الدور الحاسم للتعليم في الحفاظ على التراث 

 الثقافي.

الهوية، الكنوز الثقافية ،التاريخ، املوروث الثقافي ،التعليمالكلمات املفتاحية:   

Introduction :  

 Education plays a major role in transmitting culture. This is achieved when the preservation is carried out 

from one generation to the next. Cultures can have a significant impact on education as well as social 

change. Culture is the social change of any character in society. The main function of the educational system 

is to pass on the cultural heritage to the new generations. But in a changing society, these changes keep 

changing from generation to generation, and the educational system in such a society must not only pass 
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on the cultural heritage, but also help prepare the youth to face or keep pace with any changes that may or 

have already occurred or are likely to occur in the future.  

Culture and education are inseparable and yet complementary with multiple points of interaction. Culture 

paves the way for education while education is responsible for flavouring the cultural values in life. 

Therefore, both have to be interwoven in various ways. A sense of pride in one’s culture has to manifest 

itself through all the stages of an individual’s growth. Primary education is where it all starts and the child 

begins to respect the importance of a value based life as he sees things and events happening, and the 

behaviour of others, around.  

Some colonial countries made dirty attempts to obliterate the national and cultural identity of the colonised 

countries and oppressed peoples, and sometimes stole the cultural heritage of these peoples in a 

provocative manner, as happened in Algeria during the era of French colonialism and what is happening 

now in Palestine and in front of the world. Therefore, the young generation in each culture must be familiar 

with the cultural elements such as beliefs, values and behavioral patterns experienced by its family and 

members of the community around it in order to pass them on to future generations. So, how can the 

cultural heritage of a nation be preserved? And what guarantees it will be passed on to future generations? 

To what extent can education preserve the cultural heritage and national identity of peoples? And what is 

its chief role? 

1.Significance of Cultural Heritage 

The concept of culture is often called the cultural heritage of a society that is transferred from the current 

generation to the next with some additions and modifications in accordance with the present conditions of 

the new generations  based on the fact that each society has its own cultural and social heritage that is 

accepted by its members (Al-Rashdan, Abdullah. 1999. P. 228)  

  Preserving cultural heritage is fundamental to protecting a sense of who we are, and is a purposeful 

reference in our culturally diverse world. However, it was stated that: 

“There are many ways in which a cultural identity is formed and maintained. Much of the 

process has to do with the intangible cultural heritage of a body of traditions and usages, rites, 



 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي     

 

 568 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

poetry, song, and dance. A great deal of all these are passed on orally through generations. 

Consequently, its survival is always threatened (Sekler, E. 2001) 

Cultural heritage includes any material or non-material vestige of human endeavour and any trace of 

human activities in the natural environment while heritage education is defined as a teaching approach 

based on cultural heritage, incorporating active educational methods, cross curricular approaches, a 

partnership between the fields of education and culture and employing the widest variety of modes of 

communication and expression (Daniele Agostini , 2019, P.26).  

Moreover, cultural heritage is the source of the most traditions which are maintained and spread inside a 

society. In other word, it refers to culture preservation, presentation and delivering. Cultural heritage means 

the most influencing treasures, known necessary to convey the culture of a given society to the later 

generations (Goodarzparvari, Parnaz. 2018, P.141).   John de Koninck of the University Cultural Foundation 

in Uganda highly believes that: 

Young people are eager to connect with their heritage. But they do not 

necessarily know the way to get there, and schools are a useful way to get there 

A global glance on cultural heritages would demonstrate that many of these heritages faced an increasing 

number of troubles and threats caused by unexpected natural occurrences, environmental parameters, 

social situation and also some human interventions. Preservation of cultural heritages against them is a 

complicated task for which several educational and practical approaches are needed. This reveals that 

education plays a vital role in preserving cultural heritages and identities.  

The specialists considered preservation as a general term that can only be understood by specifying the type 

of preservation process that should be associated with it, and they named each of these cases with its own 

label that determines the level and extent of preservation. The most prominent of these processes are the 

following: 

Preservation: (the general term) includes all aspects related to the protection of the historical landmark or 

the archaeological site in a way that preserves its cultural importance. The task of preservation includes the 

process of maintenance, and may include, depending on the importance of the cultural impact and the 

conditions associated with it, other operations such as prevention, restoration, reconstruction or adaptation 

for the purpose of appropriate uses, other circumstances or any combination of these processes. 
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Maintenance: means the maintenance of the site concerned without changing so that the process 

postpones the gradual damage ... and the matter is limited to protection and maintenance, and perhaps 

stabilization of the existing structure, as long as the existing structure reflects the desired cultural value. 

Repair: which is to return the existing site structure to its previous state if there is sufficient evidence of the 

previous state, by removing additions or by reassembling the existing elements without introducing new 

materials or restoring other parts and in order to reveal the cultural significance of the site (reform, 

reconstruction). 

Rehabilitation: a modification process to suit the purpose of its use other than its original use. The 

condition of rehabilitation is that it does not significantly detract from the cultural importance of the site, 

and that it is necessary to keep the site in an economic condition that enables it to continue (Youcef, 

Mohamed Abed Allah 2006, P.13). 

2.The Role of Education in Preserving Cultural Heritage: 

  Preserving the cultural identity of each society in light of the dangers of globalization will not be by closing 

in a shell and moving away from the world, which has become a small village. Rather, it means giving the 

individual the necessary immunity through a deliberate upbringing supervised by the state through which 

he is introduced to the material and intellectual heritage transmitted through generations and providing 

him with the knowledge, values, principles and skills with which he can interact with the contemporary 

world without affecting his personality and identity. Therefore, no matter how many institutions that seek 

to achieve this, the school is unique from others with a great responsibility, and embodied it through the 

curricula that it implements to carry out this task, as it is considered one of the most important inputs to the 

educational process that contributes to sound educational outcomes, and therefore the content of these 

curricula has a significant impact in providing students and learners with the moral and value system 

adopted by society ( Kasi, Salima,2016, P.212) 

     Cultural heritage education involves the preservation, appreciation and learning of all aspects of a 

community’s history including architecture, museums and historical cities, cultural landscapes and street 

views, martyrdoms, traditions, photographs, newspapers, documents, court records, family documents, 

memorabilia, handicrafts and objects. The first and most important characteristic of cultural heritage 

education is to increase a child’s understanding and knowledge about the history and value of the natural 
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and built environment he or she occupies. Other purposes of cultural heritage education include; helping 

students to discover their historical and cultural heritage, enabling them to gain knowledge and experience 

through the discovery of cultural heritage, helping them to understand the difference between local and 

global culture by going back and forth between them, helping students who are often lacking in resources 

to protect themselves for the future, training the tomorrow’s citizens by teaching about the past; to 

contribute in the upbringing of genuine, true and reliable citizens (Dönmez C, Yesilbursa.C 2014)..It is 

universally accepted that formal and non-formal education are important in providing health protection. 

The healthiest policy is for people to gain awareness and thus be able to own their cultural heritage (Özge 

Sever İslamoğlu, 2018, P.20)         

Starting from childhood, it is necessary to provide education with the right tools for every citizen to adopt 

the cultural background of the society to which they belong and to realize the importance of all kinds of 

cultural and natural things on these lands that form the basis of one’s contemporary identity (Asatekin. NG, 

2004). Formal and non-formal education plays a huge role in preserving our cultural assets and it is 

especially necessary for primary and secondary students to understand the importance and necessity of 

conservation and how cultural sustainability will increase patriotism and thus loyalty  (Özge Sever 

İslamoğlu,2018,  P.20) 

     It is believed that people who know about their heritage will understand it and thus realize the need to 

protect it so this awareness must be acquired either formally or informally by everyone from cradle to grave 

(Stone P 2004.P.3). In terms of conservation, cultural heritage education programs are important to 

inculcate an ethics of conservation for children who will be responsible for historical resources in the future 

(Lambert. CA.1996, P.25). The importance of raising one’s awareness regarding conservation is emphasized 

to give information and to formulate public opinion at every level from primary school to higher education; 

Cultural heritage education is essential not only to help students understand areas of heritage and traditions 

but also to help them understand the importance of preserving these areas (Copeland. T. 2004). Bektas 

(1992) expresses the role of early education in preserving cultural assets and creating consciousness about 

it as follows:  

Of course, it should start with school education… with toys, proper children’s 

books with beautiful paintings, fairy tales… It should start by infusing the 

awareness of being a citizen of this country, being a ‘countryman’, an ’owner’ of 

this city by benefiting from every kind of tools and games… If we identify a small 
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corner with a line drawn in the garden of a primary school and put a text there 

saying that it is a MUSEUM and we put a few stones in that corner and explain 

what they are, children will start to think about it starting from that age… 

Education contributes greatly to preserving the cultural heritage and transmitting it to future 

generations through: 

- Creation of blogs and data banks on intangible cultural heritage 

- Defining and codifying the intangible heritage; 

- Classification, collection and registration of the intangible heritage by all appropriate 

means and on the possible supports of a group of persons or groups holding the 

intangible cultural heritage 

- Also, scholars and specialized institutions study the materials obtained to deepen 

knowledge and reveal social and historical self-references 

- Preserving the integrity of traditions to avoid distorting them when transporting them 

(Article 67, 68 Law 98-04 of June 15, 1998 relating to the protection of cultural 

heritage) 

    In this context, the educational activities to be performed in this field are important for the members of 

the society to adopt the act of conservation as a social duty. The healthy preservation of our cultural heritage 

can only be achieved if this approach becomes the norm for every segment of society. This can only be 

achieved through education and training programs from primary school to university education that 

recognize that conservation is one of the key elements that plays an important role in the development of 

society. 

3.Significance of National Identity 

National identity refers to a sense of belonging to a nation and sharing features that distinguish it from other 

nations (Guibernau, Montserrat. 2007. P.1 ). It is further defined as: 

……… not only a symbol of the nation to which an individual belongs, but also a 

considedration of other cultures. Relationship to another is an integral part of 

identity, and this is the circumstance that further complicates identity 

discussions (Avramović, 2012, p. 48). 
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   It may be also defined as a set of cognitions and emotions that express the individual’s relationship with 

a nation. It is a subjective construct, differing from the concept of “nationality,” which is an objective marker 

of an individual’s belonging to a nation. Nationality is usually prescribed by the nation through official 

registration and issuing of relevant documents. National identity is a complex concept that includes the 

following components: 

1. A subjective conviction (self-categorization) as to which nation one belongs to 

 2. A strong sense of national affiliation as part of the individual’s identity 

 3. Emotions (positive or negative) toward the nation 

 4. Stereotypes about the typical characteristics and traits of people belonging either to their own national 

group or to other national groups. 

5. A subjective experience of inclusiveness and the perception of oneself as similar to other group members 

along important group-defining characteristics  

6. Subjective opinions regarding the current aims and problems of the nation  

7. Knowledge of and a willingness to internalize the national culture and values and to follow national 

behavioral norms (Tartakovsky, Eugene. 2010. P. 4).  

4.  The Role of Education in Preserving National and Cultural identity: 

    Education develops a country’s economy and society; therefore, it is the milestone of a nation’s 

development. Education provides knowledge and skills to the population, as well as shaping the personality 

of the youth of a nation. Nevertheless, it can shape the youth’s national identity 

   The effect of education on national identity is especially strong in ethnically divided states such as Cyprus 

and Northern Ireland. In these countries, the educational systems are built separately for each ethnic group, 

and they become instruments in building   separate national identities. In such countries, children and 

adolescents learn to construct “the other” ethnic group as the enemy. School discourse is nationalistic, and 

it emphasizes shared national attributes such as language, religion, and history, instilling a psychological 

boundary separating “us” from “them” ( Philippou, Stavroula.. 2005. P. 31). 

There are many challenges that threaten the national unity of societies with collapse and create problems 

and crises, the most dangerous and even the most controversial is the crisis of cultural identity. Hence, the 
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issue of identity has become the main focus of nations and peoples. Ethnic and cultural conflicts have 

erupted in various parts of the world, destroying and uprooting roots that were firmly rooted in many 

countries where genocide is most severe and unprecedented. 

In countries rife with conflict, children are often socialized through the educational system to comprehend 

national identity in almost purely primordial ethnic cultural terms, as a common kinship based on descent, 

bond of blood, religion, language, culture, habits and customs. Moreover, children are taught to draw a 

causal link between cultural and political attitudes and behavior  (Tartakovsky, Eugene ,2010,P. 9) 

In our time, preserving identity has become more difficult and complicated as a result of the presence of 

many threatening factors: such as technology, which represents a double-edged sword, and the openness 

of the peoples to the outside world, which made the predominance of the most influential countries such 

as the developed countries that export their industrial and cultural products that express their identity. As 

well as the impact of tourism and scientific activities and international events, in addition to the increase in 

cross-border migration and the consequent transfer of identities to the receiving countries (Ahmed Al 

Rabani ,2017. P.2).On the basis that the society has its values and principles, which are part of its culture 

and an essential component of its identity that distinguishes it from other societies, so it is keen to adhere 

to and spread it among its members, in order to preserve its entity. Education is the cornerstone in the 

formation, strengthening and preservation of the identity of the individual and the group. It is a tool for 

confirming identity, and it is an outlet for any program sought by any political system. Hence, education is 

seen as the main means used by the political system to acquire the required values, trends and qualities for 

individuals, in pursuit of development, advancement and prestige, as well as the consolidation of the 

distinctive cultural identity of society (Muhammad Abdel-Raouf Attia 2009, P. 154 ) 

Therefore, it is necessary for the educational system to adopt a philosophy stemming from the philosophy 

of the society that it expresses, as it is not possible for a successful educational system to exist without 

cultural constants and infrastructure loaded with a huge heritage of customs, traditions, values and beliefs, 

which form the system, determine its political framework, and chart a vision for the universe. This means 

that the educational system derives its function from the culture of the community, expresses its 

philosophy, trends and needs, and is considered a means of providing students with the values and trends 

they seek, and it also has a role in promoting cultural identity. Education has a role in raising young people, 

instilling values in their minds and hearts since their early years, supporting the values of loyalty and 
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belonging, emphasizing national constants, as well as strengthening cultural identity, and consolidating its 

constants and political pillars. Therefore, the educational system must be developed in a rational manner 

so that it is in a position of strength that allows it to produce individuals who are prepared for certain 

behavioral patterns according to the intellectual structures and acquired values (Thana'a Hashem 

Mohammed ,2019 , PP.121-122) 

In a broader context, education must provide sufficient knowledge and content of its national (cultural) 

identity, with the need to include content and elements that support internationalism and cultural 

interaction. Through this process of education, students acquire knowledge of the specific characteristics of 

their national affiliation and its contribution to the overall civilizational development on the one hand, and 

gain appreciation for other national cultures and identities, which are also an integral part of the existing 

social development, on the other hand. Thus, integrating national content into the school curricula does not 

affect the diminution of the internationalization of personal relationships and the respect and appreciation 

of different national cultures and identities if they are kept in a set of historical facts without national 

connotations (Ranka Perić Romić, 2020, P.  116)  

According to (Fazilah Idrisa, et al .2001, P.445), the failure of education to form national identity is due to 

the components of the education system. All members of the community including the teacher, educational 

facilities and government commitment must be involved in improving education. For example, teachers 

should also have a strong identity and at the same time a strong commitment to developing a sense of 

identity in students. The government needs to play an important role in the development of national 

education. It includes the provision of proper education, concern for the welfare of the teacher and 

avoidance of making education a political instrument. 

To conclude, studying identity within education is particularly useful. Identities within schools are 

constructed in relation to a powerful institution in society. Given the amount of time most people will spend 

within schools, and the number of multiple figured worlds that intersect with, and within them, schools are 

an important site for the formation of cultural identity i.e, the self. In this regard, cultural identity is 

primordial in the construction of national identity  

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Ranka-Peric-Romic-2


 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي     

 

 575 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

Bibliographies: 

1) Ahmed Al Rabani (2017). Post-Basic Education Students’ Attitudes in the Sultanate of Oman 

towards National Identity, Journal of Educational and Psychological Studies, Sultan Qaboos 

University, Vol 1, PP.1-17. P.2 

2) Al-Rashdan, Abdullah. Sociology of Education, Dar Al-Shorouk for Publishing and Distribution. 

Amman, Jordan. 1999. P. 228 (Translation) 

3) Article 67, 68 Law 98-04 of June 15, 1998 relating to the protection of cultural heritage, No. 44 

issued on June 17, 1998 

4) Asatekin. NG  (2004). Our Culture and Our Natural Beings What, Why and How Do We 

Protect? Ankara: TC Publications of the General Directorate of Cultural Assets and Museums of the 

Ministry of Culture and Tourism. 

5) Avramović, Z. (2012). Cultural identity in education – between preserving and losing it. In 

School as a factor of development of the national and cultural identity and pro-European 

values. Education between tradition and modernity. Special edition, Vol. 1, (pp. 47–60). 

Jagodina: Pedagoški fakultet. [in Serbian] 

6) Bektas C 1992. Conservation Repair. Istanbul: YEM Publications 

7) Copeland. T. (2004). Heritage and Education: A European Perspective. Keynote Speech at the 

Nostra Forum, 1 October, The Hague, PP. 18-22.  

8) Daniele Agostini (2019). Promotion de l’éducation au patrimoine culturel de plein air avec les 

technologies mobiles d’apprentissage à réalité mixte : deux études de cas en Italie et en Grande-

Bretagne. Sociologie. Université de Lille; Università degli studi (Padoue, Italie). P.26 

9) Dönmez C, Yesilbursa C 2014. The Effect of Cultural Heritage Education on Students’ 

Attitudes toward Tangible Heritage. Elementary Education Online, 13(2): PP. 425 442.  

10) Fazilah Idrisa,*, Zaharah Hassana ,Azizah Ya’acoba , Saran Kaur Gillb & Noor Aziah Mohd Awalc 

(2001), The role of education in shaping youth’s national identity, a Center for General Studies, 

Universiti Kebangsaan, Malaysia. Faculty of Social Science and Humanities, Universiti Kebangsaan 

Malaysia.  Faculty of Law, Universiti Kebangsaan Malaysia, PP.443-450. P.445 

11) Goodarzparvari, Parnaz (2018). Preservation of Cultural Heritage via Education of Children, 

Utilizing visual Communication. Tehran. P.141 

12) Guibernau, Montserrat. The Identity of Nations. Cambridge, England: Polity Press. 2007. P.1  

13) https://ich.unesco.org/doc/src/46212-AR.pdf  

https://ich.unesco.org/doc/src/46212-AR.pdf


 

 الحماية القانونية للتراث الثقافي     

 

 576 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

14) Kasi, Salima (2016),  the Role of School in Preserving Heritage as a Cultural Identity for the Youth, 

Analytical Study of the content of the Arabic Language Curriculum for the Primaary Stage, N.6, 

PP.211-224 

15) Lambert. CA (1996). Heritage Education in the Postmodern Curriculum. Master Thesis. 

Philadelphia, PA: University of Pennsylvania. P.25 

16) Muhammad Abdel-Raouf Attia (2009), Education and the Identity Crisis, 1st Edition, Taiba for 

Publishing and Distribution,Cairo, Egypt, P. 154 (Translation) 

17) Özge Sever İslamoğlu (2018), The Importance of Cultural Heritage Education in Early Ages, , 

International Journal of Educational Sciences 22. PP.19-25, P.20 

18) Philippou, Stavroula. Constructing national and European identities: the case of Greek-

Cypriot pupils. Educational Studies. 2005. P. 31. 

19) Ranka Perić Romić (2020), The role of education in preserving national identity, University of 

Banja Luka, Serbian Sociological Association Institute for Political Studies, Belgrade, PP.110-118 

20) Sekler, E. (2001). Sacred spaces and the search for authenticity in the Kathmandu Valley. In 

Serageldu, I., Shluger, E., & Martin-Brown,  J. (Eds). Historic cities andsacred sites: Cultural roots for 

urban futures. Washington DC: The World Bank. P.31 

21) Stone P 2004. Introduction: Education and the historic environment into the twenty-first 

century. In: D Henson, P Stone, M Corbishley (Eds.): Education and Historic Environment. New 

York: Routledge, PP. 1-10 

22) Tartakovsky, Eugene. National Identity, Tal Aviv University. 2010. P. 4.  

23) Thana'a Hashem Mohammed (2019), Cultural Identity and the Education in the Egyptian 

Society (A Critical Vision), Fayoum University, January issue, part 1, PP.119-144, P.121 

(Translation) 

24) Youcef, Mohamed Abed Allah, Preserving the cultural and civilizational heritage and ways of 

its development, Sanaa University, P.13. https://yemen 

nic.info/upload/iblock/1b9676a09dde70808e1c3e34a4e6a757.pdf.   access 24/07/2022 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Educational-Sciences-0975-1122
https://www.researchgate.net/profile/Ranka-Peric-Romic-2
https://www.researchgate.net/institution/University-of-Banja-Luka
https://www.researchgate.net/institution/University-of-Banja-Luka


 

     حماية القانونية للتراث الثقافي ال

 

  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي 

2022 

 

 

 

ولـي العلمي  بعنوان:الـمؤتمـر الـدَّ  

 الحماية القانونية للتراث الثقافي 

Legal protection of cultural heritage 

 

 أ.عمار شرعان، رئيس املركز الديمقراطي العربي، برلين، أملانيا

 مدير النشر: د.ربيعة تمار

 د.حنان طرشانالتنسيق والنشر: 

 رقم تسجيل الكتاب

VR .3333- 2126  B  

2022  :الثاني  تشرين  

 

 

 


