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هذذ ا الث ذذن وتنذذاوة سذذياحة التذذراث التقذذافي المسذذتدامة واوامذذة تذذدهوره واسذذتدامة ال فذذا  
حذذذد التوجهذذذات ال دوتذذذة التذذذي  هذذذرت  تي ذذذة أاليذذذه، فتعذذذد التنميذذذة السذذذياحية المسذذذتدامة 

التغيذذرات السذذلاية التذذي شذذهدتها قيصذذة المقاةذذد السذذياحية فذذي الفتذذرد ا  يذذرد، وهذذو مذذا أد  
لذذذدوة السذذذياحية بتنذذذ  التنميذذذة السذذذياحية المسذذذتدامة وم اولذذذة لذذذه اهتمذذذاي العدوذذذد مذذذ  اإ

إرسذذذاع دااامهذذذا فذذذي المقاةذذذد السذذذياحية المتتلفذذذة للتغلذذذة الذذذه السذذذلايات النات ذذذة اذذذ  
التنميذذة السذذياحية ، ممذذا ترتذذة الذذه نلذذأ ااسذذتعا ة بذذسدوات التنميذذة السذذياحية المسذذتدامة 

اطق التراثيذة تتعذرب بةذفة اامذذة ن المنذأا إحذد ركااههذا فذي التتنذي  ، أوالتذي وتمتذة 
للعدود م  الت ذداات التذي تذرتث  فذي مع مهذا بالةذراا قذي  اسذتتمارها كمقاةذد سذياحية 
وال فذذذا  الذذذه هويتهذذذا المعماريذذذة التذذذي أةذذذث   اردذذذة للتنذذذر  سذذذثا  ادوذذذدد، و ذذذد 

لذه تذدهورها إلذه تغيذرات حرذارية أدت إتعرد  المناطق التراثية في كتير مذ  الالذدان 
 هذور التيذارات الفيريذة التذي تنذاد  بال فذا  الذه   أه ااتثارا م  القرن العشري  قذد أا  إ

المنذاطق التراثيذذة ونلذأ لمذذا تمتلذذه هذ ه المنذذاطق مذ  ثذذرود  وميذذة. ويلعذة  نذذاا السذذياحة 
همذذا فذذي ت قيذذق التنميذذة اا تةذذاداة وااجتما يذذة مذذ   ذذعة تذذوفيره فذذر  العمذذة مدورا 

لذذذذه التنميذذذذة إمته فذذذذي النذذذذاتج العذذذذاي. تنذذذذرق الث ذذذذن وإد ذذذذاة العمذذذذعت الةذذذذ ثة ومسذذذذاه
هذم أ هم روافد السياحة، وتعتار اناةر التذراث مذ  أ السياحية للموا ع التراثية بكو ها م   

اناةر ال    السياحي وهو أةثح معروفا باسم السياحة التراثيذة، حيذن تهذتم بذالتراث 
راث بإمذذذداد السذذذياحة قذذذرافه فذذذي حذذذي  اقذذذوي التذذذإبشذذذكة كايذذذر مذذذ  حيذذذن الم اف ذذذة اليذذذه و 
همذة للتنميذة السذياحية وتفعيذة امليذة اسذتقنا  مبعناةر ج   مميهد وموارد ا تةذاداة 

السذذاا ي  ، كذذ لأ تعمذذة التنميذذة السذذياحية للمنذذاطق التراثيذذة الذذه إاذذادد الهيكلذذة والتنذذوا 
 شذذنة ا تةذذاداة أالذذو يفي فتذذوفير التذذدمات والتسذذهيعت للسذذياب، واسذذتيعا  و ذذاا  و 

 .بتوفير المترجات ب ودد االيةجدودد و 
 مقدمة 

لذه إالتنمية السياحية المتواف ة والمستدامة تعتار م  أحدث المفاهيم السياحية وتشذمة متتلذ  الاذرامج التذي تهذد  
ت قيذذذق التوسذذذع المسذذذتمر المتذذذوافن فذذذي المذذذوارد السذذذياحية وفيذذذادد ال ذذذودد وترشذذذيد اإل تاجيذذذة فذذذي متتلذذذ  التذذذدمات 
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، فالتنميذذة المسذذتدامة لهذذذا ابعذذاد متتلفذذة منهذذا الثعذذذد اا تةذذادل والثعذذد الايصذذي والثعذذذد (2016)الذذدو ،  السذذياحية
تذذوفير التسذذهيعت والتذذدمات إلشذذثاا حاجذذات ور ثذذات الذذه جا ذذة ا هذذا تعمذذة الذذه  (2016)جذذوهر،  ااجتمذذااي

 . (2015)ملوكة قرورد ، أميرد ب رل،  السياب وتشمة ك لأ إا اد فر  امة جدودد

ااسذذتدامة فذذي التنميذذة السذذياحية ت فذذه ااسذذتتمار ا متذذة للمقومذذات والمذذوارد الناي يذذة والعمرا يذذة والايصيذذة والتقافيذذة 
كما ااتار التراث المعمارل جهع ا وت هأ وا ونفةذة مذ  التذراث التقذافي وال رذارل للعذالم   .(2012)الترراو ،  

كله وا ه ا اقتةر اله المثا ي نات القيمة المتميهد وم ينها المثاشذر وا مذا اشذتمة أارذا الذه المنذاطق والمذدن 
  . (2019شو ه اقوليله ، وداع ق  الي الار اول، )م مد م مد  والقر  نات ااهتماي التاريتي

والفنيذذة وااجتما يذذة واا تةذذاداة التذذي ت سذذد تذذاري  ا مذذم  ةتتثذذع أهميذذة التذذراث ا ثذذرل الذذداات التقافيذذة والتاريتيذذ
أشياع ماداة )موا ع واثذار( او معنويذة التراث هو كة ما وورث م  جية اله ا ر م  . (2010) سيمة،   والشعو 

، تقليداا  (2007)أمنية  ير  الشر او  ، ااير أحمد م مد انية،   )معتقدات، تقاليد، قيم، أفيار، أسلو  حياد(
 .(2-1شكل)  (2010)ا لفي،  كا   السياحة في مةر ثقافية وتاريتية بساة وفرد مواردها التراثية

 
 شكاة وأ واا التراث التقافي    أ( 1) شكل

 ( 2016)الهياجي، : المةدر

 

  وتسثير التراث اله الم تمع( شكة تودي ي بسهمية 2) شكل
 ( 2007)أمنية  ير  الشر او  ، ااير أحمد م مد انية،   :المةدر
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التراث اتةاا وثيقا بةنااة السياحة حين أةث   السذياحة دافعذا لل فذا  الذه التذراث وا عكذ  نلذأ و د اتةة  
منذذتج سذذياحي تراثذذي ومذذ  ثذذم  هذذور  مذذ  سذذياحي جدوذذد هذذو سذذياحة الذذه ت ويذذة العدوذذد مذذ  المذذوارد التراثيذذة الذذه 

العع ذذة قذذي  السذذياحة وموا ذذع  ، ترجذذع أهميذذة(2007)أمنيذذة  يذذر  الشذذر او  ، اايذذر أحمذذد م مذذد انيذذة،  التذذراث
التراث التقافي في ا هار ثقافة ال رارات المتتلفة واسذتنثاط المعلومذات مذ   ذعة فيذارد السذاا ي  لهذ ه المنذاطق 
اله جا ة ان ةنااة السياحة تهتم بقيمة التراث ال رارل م   عة تنايق مفهوي ااستدامة والث ن ا  التنوا 

م تمعات والدوة المتتلفة ، و  را  همية ال فذا  الذه المنذاطق التراثيذة لمذا تمتلذه هذ ه في القيم التي تتميه قها ال
 تذذوافن قذذي  حمااذذة التذذراث التقذذافي وبذذي  التنميذذة السذذياحية إلا ذذادالمنذذاطق مذذ  ثذذرود  وميذذة أةذذث   هنذذا  دذذرورد 
 . (3 شكل) (2019)فينة م مد  اية الةاد  ، سلو  م مد مرسه، 

 
  شكة تودي ي للمد عت الايصية لل فا  المستداي اله الموروث المعمارل  (3) شكل

 . (2008)أحمد ردا ااقدو  ، أسامة اادالناي  نار،  :المةدر

ادد   لت قيق  هنا   ال ا ة ابعاد  تشمة  اابعاد  وه ه  التراث  لمناطق  والماداة  المعنوية  ال وا ة  قي   التوافن 
ااهتماي فا ه    ،(2012)الترراو ،    والايصي  التروي ي،  ااجتمااي،  اا تةادل،  التقافي،  الروحي، ونثغي 

السياحية الهامة التي تعود بالنفع اله القناا السياحي وم  ثم بسياحة التراث التقافي المستدامة كسحد المقومات  
اله الدولة. اعتار التراث التقافي وال رارل س ع إلقداا ا مم اله مر الهم ، سياحة التراث التقافي المستدامة  

التاريتي والمعالم  ااثرية  ا ماك   فيارد  اله  فق   تعتمد  ال  ةا  اشكاة  لتشمة  تمتد  وا ما  الفني  والمتاح   تعاير 
)فينة م مد  اية الةاد  ، سلو  م مد    والتقافي متة حرور الفعاليات التقافية والمناسثات وا  شنة المتتلفة

 .  (2019مرسه، 
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هذذو دراسذذة أهميذذة التنميذذة المسذذتدامة للسذذياحة التقافيذذة والسذذمات المميذذهد لمننقذذة اقومينذذا ااثريذذة  الهدددم مددب ال  دد 
اقذذذا  تذذذدهور هذذذ ه المننقذذذة وال فذذذا  الذذذه التذذذراث باإلسذذذكندرية لذذذ ا فهذذذي فذذذي حاجذذذة ماسذذذة الذذذه ا قذذذوادل الننذذذرون 

الذذه جا ذذة أهميذذة القذذاع الرذذوع الذذه أهميذذة وجذذود إدارد فعالذذة فذذي  (4 شددكل) المعمذذارل للمننقذذة وإمكا يذذة تنميتهذذا
الذه جا ذة منذاطق التذراث التقذافي المتتلفذة لعرتقذاع بالننا ذات التراثيذة وال فذا  الذه م تواهذا العمرا ذي والتذاريتي 

وادارتذه وتعهيذهه أهمية دور المن مات الدولية واإل ليمية في حمااة التذراث  التقذافي لمننقذة اقومينذا قذوادل الننذرون 
مذذ   ذذعة التركيذذه الذذه دور المن مذذات الدوليذذة واإل ليميذذة متذذة هيصذذة اليو سذذكو فذذي ال فذذا  الذذه التذذراث التقذذافي 

، ف مااذذة  للمننقذذة ، و ذذد املذذ  المن مذذات الدوليذذة مودذذوا ال مااذذة الدوليذذة للتذذراث التقذذافي اهتمامذذا  يذذر مسذذاوق 
تعنذذه العمذذذة الذذعفي لتذذوفير ال ذذرو  المعامذذة التذذي تسذذااد المو ذذذع التذذراث التقذذافي السذذاادد فذذي من مذذة اليو سذذكو 

  (.  2019؛ فينة م مد  اية الةاد  ؛ سلو  م مد مرسه، 2016)الهياجي،  ا ثرل او المننقة ااثرية

 
 شكة تودي ي للعوامة والمتاطر التي تهدد التراث التقافي  (4)شكل 

 ( 2016: )الهياجي، المةدر

ال فذذا  الذذه المثذا ي التراثيذذة لو ذذ  اوامذذة تذذدهورها متذذة اادذذرار النات ذذة أهميذذة الذذه دراسذذة الث ذذن كذ لأ وهذذد  
ترميمهذا بعذد نلذأ وإاذادد ترميمهذا  إلاذادد اإل شاايا  المياه او ااستعماة  ير المناسة التي تؤد  اله التدهور 

فتذذدا ة (، 2017بسذذاي سذذمير ااذد ال ميذذد الرميذذدل ؛ ا ذذي شذ اته حسذذ  الذذهق،  ؛2010)ال رذذار ،  واسذتغعلها
موا ع التراث التقافي مع المناطق الم ينة قها وهو ما وتنلة العمة الذه حمااذة ا ةذوة التراثيذة مذ  التهدوذدات 

)فينذذة م مذذد  ايذذة الةذذاد  ،  سذذواع منهذذا ااجتما يذذة او اا تةذذاداة او الايصيذذة الذذه جا ذذة حمااذذة التذذراث التقذذافي
مننقذة اقومينذا ، وسنتناوة في ه ا المث ن كمتاة اذ  تلذأ المنذاطق التراثيذة المهذددد (2019سلو  م مد مرسه، 

 قوادل الننرون. 
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 المستدامة السياحة البيئية( 1)
وتنميذذذة التاذذذرد  المةذذذادر الناي يذذذةعتمذذذد با سذذذاس الذذذه ت التذذذي"شذذذكة مسذذذتداي مذذذ  السذذذياحة  هذذذيالسذذذياحة الايصيذذذة 

تسعه إله التقلية المتاطر اليهذا، وهذ ا النذوا  والتيوالتعليم فيما وتعلق باحتراي النايعة م   اة الهاار والمريف 
م  السياحة ا ة أن ووجه م ليًا م   عة إشرا  الم تمعات الم لية في المراقثة وال ةوة اله اوااد سياحية 

 هذذيللايصذذة أ هذذا " العذذالميارفذذ  حسذذة الةذذندوق ، اتهم الذذه إدارد أ فسذذهم بس فسذذهم"هم و ذذدر ومذذ  ثذذم تنميذذة مهذذارات
إلذه  لذة، ونلذأ لعسذتماا بمنا رهذا  النايعذيالسفر إله مناطق طاي ية لم ول ق قها التلوث ولو وتعذرب تواف هذا 

السذذياحة هامذذا للذذدوة الناميذذة و ثاتهذذا وحيوا اتهذذا الاريذذة وت ليذذات حرذذارتها مادذذيا وحادذذرا، ويعتاذذر هذذ ا النذذوا مذذ  
ال فذذا  الذذه الايصذذة وترسذذي  ثقافذذة الايصذذة وممارسذذات التنميذذة وممارسذذات  فذذيليو ذذه مةذذدرا للذذد ة باإلدذذافة لذذدوره 

 التنمية المستدامة. 

أةذ ا  المشذاريع السذياحية أو ال كومذات، فقذد كذان وذرو    لقد كا   السياحة الايصية م رد فيرد ولي  منه ا لد
لهذذذا قذذذدون معرفذذذة  وااذذذدها ومنه هذذذا، أمذذذا اليذذذوي فقذذذد أةذذذث   منه ذذذا ا ذذذة ا  ذذذ  بذذذه، ومذذذ  هنذذذا وتعذذذي  أن اعذذذي 
المسذذتتمرون وال كومذذات جذذدو  تنايذذق  هذذج السذذياحة الايصيذذة وفهذذم مركهاتهذذا، وودذذع القذذوا ي  وا   مذذة التذذي تذذن م 

احية المرتثنذذذة قهذذذا، وإنا تمذذذ  الموافقذذذة الذذذه  وااذذذد السذذذياحة الايصذذذة امكذذذ  تنذذذوير بعذذذ  اإلرشذذذادات العمليذذذة السذذذي
لقذد تانذ  ة الذه المذوارد الناي يذة والثشذرية ، و السياحية والتي ستسااد في تقلية اآلثار السلاية للسذياحة والم اف ذ

 والذ للسذياحة الايصيذة ليكذون م يذار املذي المتعلقة با رب الترراع التعريف ااسذتدالي ل  21ا جندد الترراع  
اشذذير إلذذه أن هذذ ا النذذوا مذذ  السذذياحة هذذو: "السذذياحة المسذذتدامة قيصيذذا مذذع التركيذذه با سذذاس الذذه تقذذدور وحمااذذة 

 فذيت ذاف  الذه الايصذة وتتعهذد  والتذي"السفر المسؤوة إله المناطق النايعي  وهي، المناطق الناي ية قيصيا وثقافيا"
  .(1 )جدول (2009الةيرفه،  ؛ 2009)رواشدد، لسكان الم ليي " دامومة الرفاه ل

   وودح المقار ة قي  التنمية السياحية المستدامة والتنمية التقليداة (1)جدول 

 التنمية السياحية المستدامة  التنمية السياحية التقليدية  
 مفاهيم عامة

 تنمية تتم اله مراحة تنمية سريعة 
 لها حدود وطا ة استيعاقية معينة حدودلي  لها 
 طويلة ااجة جة ةيرد ا 

 سياحة الييف  سياحة اليم 
 إدارد امليات التنمية ا  طريق السكان الم ليي   إدارد امليات التنمية م  التار  

 استراتيجيات التنمية  
 وا ثم تنمية بعد نلأ أتتني    تنمية قدون تتني 

 تتني  شامة متيامة   تتني  جهاي لقنااات منفةلة 
 مراااد الشروط الايصية في الاناع وتتني  ا رب  جافات  شاع وحدات لقراع اإلإالتركيه اله 

 يتبع 
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 أ ماط معمارية م لية  مثا ي تقليداة 
 قرامج  ن  مانية اله مفهوي ااستدامة  قرامج  ن  لمشرواات 

 مواصفات السائح  
 فراد وم مواات ةغيرد أحركة  اداد كتيفة م  السيابأ م مواات و 

 فترات إ امة طويلة  فترات اإل امة  ةيرد 
 رفا ة وهدوع في ا داع  ةوات مها ة أدوداع و 

 احتماة تيرار الهيارد مرد واحدد للمكان  في الغالة فيارد واحدد للمكان 
 م  التقافة والتعليم  االيمستو   مستويات ثقافية متتلفة 

 (2007)م مد اقراهيم ارا ه ، فاروق ااد الناه اناهللا، : المةدر

 هم قواعد السياحة البيئية هي:ألذا ف 

 تسهم في الم اف ة اله التنوا ال يول. −
 تيفة استمرارية رفاهية السكان الم ليي . −
 تتنلة الت ر  المسؤوة م   اة السياب والقاامي  اله السياحة. −
 للت دود.  ير القاقلةتتنلة استهع  أد ه  در ممك  م  الموارد  −
 تؤكد اله المشاركة والمليية و لق فر  العمة اله المستو  الم لي اسيما لسكان المناطق الريفية.  −
 تقلية اآلثار السلاية للسياحة اله الموارد الناي ية والتقافية وااجتما ية في المناطق السياحية. −
 تتقيف السياب بسهمية الم اف ة اله المناطق الناي ية. −
يذة هذود لت قيذق أالذه مذردود مذادل للالذد المرذيف مذ   ذعة اسذتتداي المذوارد الم لالعمة اله مراافة ال  −

 (. 2017أمير،  ؛2018مسعود،  ؛2009)الةيرفه، الناي ية واإلمكا يات الثشرية 

 المستدامة الثقافيسياحة التراث  (2)
امتذذة: التذذراث التقذذافي م مذذوا القذذيم والمعتقذذدات  UNESCOطثقذذا لتعريذذف من مذذة ا مذذم المت ذذدد للتربيذذة والعلذذوي 

واآلدا  والفنون والمعذار  وجميذع  شذاطات اا سذان الماداذة منهذا والمعنويذة وهذو  ذاتج اذ  تذراكم  اذرات الم تمذع 
ومتياملذة ا جذهاع، ومتدا لذة فذي كتيذر ه مترابنذة وهو شاهد اله تذاري  اامذة واحوالهذا ويتميذه با ذه مكذون مذ  قنذ

 التقذذذافيمذذذ   احيذذة أ ذذر  امكذذ  القذذذوة أن سذذياحة التذذراث ، مذذ  ا و ذذات ومنذذه مذذذا هذذو ثاقذذ  ومنذذه مذذذا هذذو متغيذذر
قذذي  احتياجذذات الذذهوار والمننقذذة المرذذيفة لهذذم ممذذا وذذؤد  إلذذه حمااذذة وداذذم فذذر   التع ذذي قنذذة  هذذيالمسذذتدامة 

ن وتم إدارد جميع المةادر بنريقة تذوفر ااحتياجذات اا تةذاداة وااجتما يذة والروحيذة، التنوير المستقالي، ب ي
د وجميذع مسذتلهما ال يذا ال يول والتنوا  الررورل الو   ناته ت اف  اله الوا ع ال رارل والنم  الايصي   فيلينها  

المنذذذاطق  فذذذي السذذذياحيالنشذذذاط كذذذ لأ امكذذذ  القذذذوة أن سذذذياحة التذذذراث التقذذذافي المسذذذتدامة تتنلذذذة إدارد وأ  متهذذذا، 
وذذذؤد  إلذذذه تلايذذذة كافذذذة المتنلثذذذات ال ماليذذذة وااجتما يذذذة واا تةذذذاداة والايصيذذذة للمننقذذذة  المذذذيالتراثيذذذة بسسذذذلو  
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)مةذنفه احمذد أجذة ا جيذاة القادمذة  مذ  الررورل  والايولوجيالسياحية مع ال اف  اله التراث التقافي والايصي 
 (.2)جدول  (2009مكاو  ،  ادد ااد هللا م مد ، 

   التقافيةثار التغيرات الايصية اله السياحة ومنها السياحة آوودح ( 2) جدول
 المشاكل البيئية المرت طة  العنصر 

 التغير المنا ي وما  د وتثعه م  ادرار   النق  والمناخ
 الارية، ااستتداي المكت  للشواطئ التة ر، تدهور   النايعة ال غرافية لألرادي 

  قص المياه، تلوث المياه   المياه
 فقدان التنوا اإلحيااي وتهدودها ال ياد النثاتية وال يوا ية  

  راب السياحة وفاهاة أسلو   ا راديالتناف  اله استتدامات  الموارد ال رارية واإل ليمية 
 الم يشة للسكان الم ليي  

 فيادد الرغ  اله مةادر المياه واليهرباع ووسااة ااتةاة   هياكة الانية ا ساسية 
 فيادد الرغوط وفيادد النفااات والملوثات   هياكة الانية العلوية 

 دامة التنمية الايصي بسهمية است  الوايفيادد الرغوط و يا   التدمات السياحية واداراتها
 ( 2000)التولي،  : المةدر                                   

ت در اإلشارد إله أن ااتفاقية العالمية للسياحة التقافية  د أشارت إله اذدد مثذادأ أساسذية للوةذوة إلذه اسذتدامة 
 :هي، ه ه المثادأ التقافيكة م  التنمية السياحية وسياحة التراث 

 ا ة أن توفر للساا ي  اإللماي قتقافة وتراث ه ه المناطق. التقافيإن اإلدارد الفعالة لمناطق التراث  −
امليذة التتنذي  لل فذا  الذه هذ ا  فذيدرورد إشرا  السكان ا ةليي  للمنذاطق السذياحية والتراثيذة المتتلفذة  −

 التراث وحماوته.
 التقذذذذافيالسذذذذياحية ب مااذذذذة التةذذذذااص الناي يذذذذة والتقافيذذذذة لمنذذذذاطق التذذذذراث التذذذذهاي قذذذذرامج التسذذذذويق والداااذذذذة  −

(WTO, 2005) 
 االستدامة   لت قيق الثقافينظم إدارة مناطق التراث ( 3)

الممتدد اار اربعي  سنة م  مفهوي لإلدارد بةورد واد ة، وإن اشتمل  دمنيًا اله  العالمي ل  اتفاقية التراث 
تتعذذدد  التذذي التقذذافيومذذع افداذذاد أدوار التذذراث  .العذذالميشذذروط ت قيذذق  تذذااج اإلدارد الفعالذذة لةذذون وحمااذذة التذذراث 

وتهداد مع الهم  فقد تهاودت أهميذة وجذود إدارد فعالذة للتذراث حتذه تت قذق الغااذات والمنذافع المسذتهدفة مذ  وجذوده، 
تت قذذق تلذذأ الو ذذاا  اقذذد ن إدارد فعالذذة  وليذذيفلآلثذذار والممتليذذات التقافيذذة و ذذاا  اجتما يذذة وا تةذذاداة مهمذذة، 

 ةوالمتواةذذذل ، والسذذذماب بااسذذذتتدامات المعامذذذةلايصذذذة الناي يذذذةوتعمذذذة الذذذه حمااذذذة ا التقذذذافيتقذذذوي قتعهيذذذه التنذذذوا 
تذوفر معذًا م مواذة مذ  النتذااج مذ   التذيسلسذلة مذ  العمليذات  هذيا  شذنة اا تةذاداة. أل إن اإلدارد   لألرادي

 شس ها ةون وحمااة ا ةوة التراثية، ب ين ت اف  وت مه قذيم التذراث وتهيذد مذ  فوااذده ااجتما يذة واا تةذاداة
 (.3)جدول  مع دمان ال مااة الفعالة لألةوة التراثية لةالح ا جياة ال ادرد والمستقالة والايصية،
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   م اإلدارد الفعالة منها: فيإا أن هنا  اناةر مشتركة  

 أن تيون جميع ا طرا  المعنية اله فهم اميق مشتر  لألةوة التراثية. −
والمن مذذذات العالميذذذة  –الم لذذذي  الم تمذذذع –لم تمذذذع المذذذد ي ا -مشذذذاركة الشذذذركاع وا طذذذرا  المعنيذذذة )الدولذذذة −

 واا ليمية الفاالة(.
 تتةيص الموارد العفمة )ماداة وبشرية( مع رةد وتقييم ما وتم تنفي ه. −
 (. 2016 اميني وي يسوريا , جي  طمسون , كريستوفر وو غ،  ؛2012الرثااي ، ) القدراتقناع   −

 وودح توفيع موا ع التراث )التقافي والنايعي( العالمي في مةر  (3) جدول
سنة االنضمام   المكان نوع المنطقة المنطقة م

 لقائمة تراث العالم 
 1979 اإلسكندرية  ثقافي مهدد بالفناع   مينا االثرية  بوأ 1
 1979 ا  ةر   ثقافي  القديمة بمقابرها طي ة  2
 1979 القاهرد  ثقافي القاهرة اإلسالمية   3
 1979 ال يهد  ثقافي منف القديمة بمقابرها    4
  بوأثار النوبية )مب اآل 5

 لى جزيرة فيلة(إسمبل 
 1979 اسوان   ثقافي

 2002 جنو  سيناع  ثقافي منطقة دير سانت كاتريب   6
 .( 2009)مةنفه احمد مكاو  ،  ادد ااد هللا م مد ، : المةدر

 الثقافيمناطق التراث  دارةإ ومكونات الفعالةة اإلدار ( 3-1) 
، حيذن وتعذد  هذ ا المفهذوي م ذرد المعذالم التقذافياهذا هذو ت دوذد مفهذوي التذراث اونثغي اتث  التيم  أوله التنوات  

 نذذذاق أ ذذذواا  فذذذيمتذذذة أمذذذاك  ال ثذذذادد أو ال ةذذذون والقذذذعا، قذذذة تعذذذد  نلذذذأ إلذذذه توسذذذع هااذذذة  والمثذذذا يالفرداذذذة 
، وهذذو ال يذذه ال رذذارل ا ثذذرل اقذذد مذذ  معاملتهذذا قوةذذفها تراثذذًا أو مذذا اعذذر  بالننذذاق  التذذياإل شذذاعات واامذذاك  

مذ  المفذردات التراثيذة، وي تذو  الذه القذيم الدالذة الذه  ةذااص الم تمذع كذالقيم   المت ا   وال   ارم م مواة
أو مدونذة  امرا ذيت مع مالعمرا ية والتةااص المعمارية والعادات والتقاليد وال    د اشمة قيصة متياملة شاملة، ك

مذع المنذاطق الم ينذة  التقذافيتتذدا ة موا ذع التذراث مانه معي   اامًا منفذردًا ق اتذه ،  اامرد أو مه ورد، و د اكون 
 :، وم  أهم ه ه المكو ات (5شكل )  قها

  .المنا يالتوسع  ير المنرث  للايصة المانية، والتغير  التترية، وا التهدودات )وإطارها اآلم (، متة:  −
مذع الم تمعذات الم ليذة و يرهذا مذ  ااطذرا  المعنيذة )مفهذوي  إله أل مد  سذتتعامة ااسذتراتي يات اإلداريذة −

 المشاركة(.
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، هذذو مذذا اتلذذق ت ذذداات إداريذذة التراثذذيفقذذ  انذذد حذذدود مو ذذع ا ةذذة  عا تقذذاااتذذرا  بذذسن ال ذذدود اإلداريذذة  −
) ذاميني وي يسذوريا , هذا تعتمذد الذه م ينهذا والعكذ  ةذ يح جدودد للتعامذة مذع الموا ذع التراثيذة بااتثذار أ 

  . (2016جي  طمسون , كريستوفر وو غ،  

 
   ال دوتة،وودح تتني  وإدارد التراث التقافي   راب السياحة التقافية  (5شكل )

 .( 2009)مةنفه احمد مكاو  ،  ادد ااد هللا م مد ، : المةدر

واإلطار المؤسسي والموارد(،    القا و يتتيون   م إدارد مناطق التراث التقافي م  ثعثة اناةر رايسية )اإلطار  
وه ا اعنه أن   اي )النتااج والمترجات والت سينات(،    وثعث امليات )التتني  والتنفي  والمتابعة( وثعث  تااج

ثعث   م   وتيون  التقافي  التراث  مناطق  إطار  ا و إدارد  مهمة:  احتياجاته   مؤسسيوإطار    ياناةر  ا سد 
للتنايق القرار وموارد )بشرية وفيرية( تستتدي ل عله  اقًع  التخطيط  ،  التن يمية وةنع  للمواقع    السياحيويمر 

   بعدة مراحل منها: األثرية 

 ي. مناطق وموا ع التراث التقاف في  السياحيإجراع دراسات ال دو  اا تةاداة للمشروا   −
ت دود فريق العمة المتتص قت هيه المو ع سياحيًا واإلشرا  اليه وإدارته احقا، وه ا الفريق هو م  اقوي   −

  قودع  ن  ت وية مو ع التراث التقافي إله مننقة ج   سياحي كما اقوي أارا قتنفي ها ومتثعها.
العمة اله أن وتعر  السااح اله جميع جوا ة موا ع التراث التقافي حته وتسنه له ال ةوة اله المتعة   −

التيلفة    التيوالفاادد   التدمات   التيتقاقة  كفاعد  قرفع  إا  نلأ  وتسته  وا  وماداًا.  ماليًا  السااح  تيادها 
 (. 2004؛ دقور، 201ال لية، ؛2010) سيمة، المو ع المعنه  فيوالتسهيعت المتتلفة المقدمة إليه 

 ترميم المنطقة و وعمليات انقاذ   باإلسكندرية تهديدات التراث الثقافي لمنطقة ابومينا بوادي النطرون  (4) 
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كذم مذ  الث ذر  17كم  ر  اإلسكندرية واله بعذد  48مينا اله حدود الة راع الغربية اله بعد   قوأتقع مننقة  
 ,Marcello Benedini; Henry     Cleere) النيذةكذم مذ  فذرا رشذيد قذدلتا  97 وحذواليا قذي  المتوسذ  

كا ذ  هذ ه ، ( 6شدكل) (Ramzy, 2004) اسذمه كذري اقومينذا قذي  وادل الننذرون واإلسذكندريةمو ذع  فذي (2005
وكذان مينذا جنذداا ، (2008) ذادوس،  ثكذرد اهذم مركذه مسذي ي لل ذج فذي مةذرحته العةور الوسذنه المالمننقة 

ثذم ا سذ ة منذه الذه  الرومذا يبالقر  م  ممفي ، وا رذم الذه ال ذي   (Niceous يسوس )مةريا، وااالته م   
و ذد تعذرب القذدا  مينذا لمتتلذ   الرومذا ي، والذواليالة راع ليعذود بعذد  مذ  سذنوات لذيعل  ااما ذه امذاي ال شذد 

 ي فذي296أ واا التع وة م  الرومان حته وفاته ثم دف  ال سد في مننقة مريوط بالقر  م  اإلسكندرية في ااي 
 (Hussein, 2010). اهد ااماراطور د لداا وس

 
  اقومينا بمننقة مريوط باإلسكندرية،  رينة تودح مو ع مننقة، دور (6)شكل 

 (Hussein, 2010; Marcello Benedini; Henry Cleere, 2005; Morand, 2020) :المةدر

لهذذ ا جذذاع المردذذه مذذ  جميذذع ا  ذذاع  (2008) ذذادوس،  واشذذتهر القذذدا  مينذذا بالقذذدرد الذذه الشذذفاع بعذذد استشذذهاده
العذذالم ليشذذفوا بمع ذذهد القذذدا  مينذذا اذذ  طريذذق فجاجذذات مليصذذة بالهيذذ  مذذ  المننقذذة ومعلقذذة فذذوق جسذذد الشذذهيد او 

ن مننقذة أ 1900  اذاي نذكشذف  ال فذاار م .(MARYUT, 2005) فجاجات مليصة بالمياه م  وناوا  رية م   اره
المننقذذذة الذذذه مدونذذذة قثنيذذذة  دامذذذة بكنااسذذذها ومقاقرهذذذا  ت تذذذول  ،والسذذذادسمينذذذا  مذذذ   ذذذعة القذذذر ي  التذذذام   قذذذوأ

ي 297القدا  مينذا. وفذه اذاي  بافليأ ال  ا ،م  اجة  أسواق حمامات، منها استراحات، متافن ومثا يها العامة  
مذذر ااماراطذذور اركذذادووس قانذذاع كنيسذذة جدوذذدد أي قنيذذ  كنيسذذة فذذوق القاذذو و 365القاذذر وفذذه اذذاي تذذم قنذذاع كنيسذذة 

 ;Hussein, 2010) (، كا ذ  الينيسذة ت تذذول الذه رفذات القذذدا  مينذا  ذذر  الثافيليكذا فذوق القاذذو395-408)

Ramzy, 2004)  (.7)شكل  
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مقارد القدا  مينا ( 7)شكل   
 (MARYUT, 2005): المةدر

، (8ل )شك (2008) ادوس،   ثا كارل  السادس دورا بالقر  م  القرية القدامة اي الثنرير  ا أ  1959وفه ااي  
وا فا قذي  جملذي  راكعذي  والتذي وتم العتور اله القوارير التي تم  تمها بتتم القدا  مينا والتي ت هر الشهيد مينا 

 ,Marcello Benedini; Henry Cleere, 2005; Morand) ا تشرت اله  ناق واسع في العذالم الرومذا ي

2020) .  

 
   الدور ال دود للقدا  مينا اقع اله بعد أمتار  ليلة م  بقااا المو ع القدام للدور (8) شكل

   (Hussein, 2010) :المةدر

، وفادت الذذهافة مذذ  الذذدمار النهذذااي وحذذدث التتلذذي النهذذااي اذذ  (2008) ذذادوس،  المكذذان اذذدد مذذراتتذذم تذذدمير 
المو ذذذع الذذه  اامذذذة التذذذراث ي تذذذم إدذذافة 1979المو ذذع  ذذذعة القذذر ي  العاشذذذر وال ذذادل اشذذذر مذذيعدل. وفذذذه اذذاي 

واحذد مذ  اهذم  مسذة موا ذع العالمي لليو سكو، وودع  اطعة ه ا المو ع اله  اامة التذراث العذالمي لليو سذكو ك
مذذ  التذذدهور الشذذدود فذذي المو ذذع حيذذن  2000المننقذذة منذذ  اذذاي اا ذذ  ، (Hussein, 2010)مةذذرتاريتيذذة فذذي 

فذذي  متذذرا واحتذذا  المو ذذع لإل قذذان مذذ  جا ذذة اليو سذذكو، فالتنميذذة الهرا يذذة 30قن ذذو  ال وفيذذةارتفذذع منسذذو  الميذذاه 
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المننقة  د تساا  في ارتفاا كاير في منسو  المياه ال وفية بالمننقة مما أد  اله تذدمير العدوذد مذ  الةذهاريج 
ان مننقذة اقومينذا فذي  نذر وهذددت  2001له ا أدرج  ل نة التراث العذالمي اذاي ، (9)شكل    الموجودد بالمننقة

اليو سذذذكو بإفالذذذة دوذذذر القذذذدا  مينذذذا مذذذ   اامذذذة التذذذراث العذذذالمي مذذذا لذذذم وذذذتم اتتذذذان  نذذذوات ج ريذذذة ل مااذذذة المو ذذذع 
(Marcello Benedini; Henry Cleere, 2005). 

 
قومينا بمريوط  أإ ليم  (9)شكل    

 (Amin, 2017): المةدر

وكا ذذذ  توةذذذيات اليو سذذذكو هذذذي تقيذذذيم حالذذذة المو ذذذع مذذذ  حيذذذن حالذذذة ال فذذذ  الذذذه الثقااذذذا ااثريذذذة وكذذذ لأ ت دوذذذد 
التنوات العفمة   و ت دوذد ال لذوة التقنيذة الادولذة الممكنذة للتقليذة مذ  مشذاكة الميذاه باقومينذا، لهذ ا طذورت وفارد 

  وفيذذة اذذ  طريذذق حفذذر  نذذوات الةذذر  الذذه مسذذتو  مناسذذةالتقافذة مشذذرواا وهذذد  الذذه  فذذ  منسذذو  الميذذاه ال
وك لأ كلذ  دوذر مارمينذا شذركة هندسذية لتنذوير مشذروا للمننقذة لمراقثذة منسذو  الميذاه ال وفيذة ممذا   (10شكل  )

شكة  نر الذه جميذع مثذا ي المننقذة ، امذا القاذو الموجذود اسذفة الينيسذة المقايذة والذ   كذان  قنذة الادااذة لل ذج 
 ;Marcello Benedini).   لمياه ال وفيةله ه المننقة وتم ملؤه بالرمة وك لأ في الثافيليكا لل مااة م  مستو  ا

Henry Cleere, 2005; Amin, 2017)  
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 ، مشروا  قة المياه ال وفية ومياه الةر  م   عة اا اقية والمرتات بمننقة اقومينا( 10)شكل 

 (Marcello Benedini; Henry Cleere, 2005) :المةدر

 والتوصيات  النتائج
هذم الروافذد ا ساسذية أ هم الموارد اا تةاداة  في م ذاة السذياحة والتذي تعتاذر مذ  أ تمتة الموا ع التراثية موردا م   

هذم الذداامات فذي أ هم الم اور الراادد في م ذاة التنميذة الشذاملة ومذ  أ للموارد القومية وتعتار التنمية السياحية م  
)م مذد م مذد الموا ذع التراثيذة قهذد  اسذتتمارها إطار التنمية المستدامة وااستتمار بشكله ال الي ل ا في ة توثيذق 

وهد  التتني  السياحي للسياحة التراثيذة الذه حين ( 11 )شكل (2019شو ه اقوليله ، وداع ق  الي الار اول،  
في ابعادها اا تةاداة وااجتما ية والايصية مذ   ذعة ااسذتغعة  ةتنمية سياحية شاملة ومتياملة ومستدامت قيق  

  .(2007)ا عج،  ا متة ل ميع الموارد السياحية المتاحة في المكان

 
  التراثية،مثادأ استدامة السياحة في المناطق شكة تودي ي ل( 11) شكل

 ( 2015)ملوكة قرورد ، أميرد ب رل،  :المةدر
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السذذياحية أحذذد اهذذدا  التنميذذة اا تةذذاداة وااجتما يذذة الشذذاملة لمذذا لهذذا مذذ   ذذدره الذذه ت سذذ  ميذذهان فتعذذد التنميذذة 
أسذذلو  و مذذ  ال يذذاد المذذدفواات وتذذوفير فذذر  امذذة و لذذق فذذر  مذذدرد للذذد ة فرذذع اذذ  المسذذاهمة فذذي ت سذذ  

، وااسذذذتدامة فذذذي التنميذذذة السذذذياحية ت فذذذه ااسذذذتتمار (2016)الذذذدو ،  ااجتما يذذذة والتقافيذذذة لعمذذذوي افذذذراد الم تمذذذع
والتقافيذذة للواجهذذة ا متذذة للمقومذذات والمذذوارد الناي يذذة والعمرا يذذة والايصيذذة والتقافيذذة وت ذذاف  الذذه الهويذذة العمرا يذذة 

التراثيذذة تشذذمة المثذذا ي نات ا هميذذة التاريتيذذة وااثريذذة والفنيذذة والعلميذذة وااجتما يذذة بمذذا فيهذذا  فالمثذذا ي احيةالسذذي
فللمنذاطق التراثيذة  (2015)ملوكذة قذرورد ، أميذرد ب ذرل،  اله ار  وااثاث التاق  المرتث  قها والايصة المرتثنذة قهذا

دور أساسي في التنمية العمرا ية واا تةاداة  اةة في م اة التنمية السياحية ونلأ باستيفاع  قاط ادودد منهذا: 
 لذذق فذذر  امذذة لرفذذع مسذذتو  الم يشذذة، ت دوذذد القذذدرات السذذياحية وتنويرهذذا لتدمذذة الم تمذذع اجتذذ ا  السذذاا ي  

 .(2010)ربيع،  لرفع مستو  الد ة بالمننقة

ترجع أهمية سياحة التراث التقافي اله ان النشاط السياحي حي  وتم ااهتماي به والتتني  له بشكة المي وادارته 
طثقا لألس  العلمية فا ذه سذو  اكذون حذافها الذه فيذادد التذدفق السذياحي الذه هذ ه المنذاطق ومذ  ثذم فيذادد الذد ة 

فيذذادد الةذذادرات مذذ  الت ذذ  وال ذذر  اليدويذذة هذذ ا الذذه التنذذوا التقذذافي والتنميذذة الثشذذرية و لذذق فذذر  امذذة جدوذذدد و 
التذذذي تتفااذذذة مذذذع ا هذذذدا  السذذذياحية كذذذ لأ اسذذذااد  مذذذو وافدهذذذار منذذذاطق التذذذراث التقذذذافي السذذذياحية الذذذه تشذذذ يع 

اله  (2017)الةراوره،  ااستتمار الم له وااجنه في ه ه المناطق مما اسااد اله فيادد ال ركة السياحية اليها
جا ة ان ااهتماي قتنمية السياحة التقافية وؤد  اله تنوير و مو سياحة التراث حين تعد سياحة التراث فراا مذ  

ت دوذذد اهذذم فذذروا السذذياحة التقافيذذة ويعذذد تنميذذة السذذياحة التقافيذذة أداد رايسذذية لعولمذذة التذذراث حيذذن وذذتم مذذ   علهذذا 
اله المستو  العالمي وكيفيذة تو يفهذا سذياحيا فرذع اذ  ااهتمذاي قتلذأ الموا ذع ودامهذا وال فذا    ةالموا ع التراثي

 .(2007)أمنية  ير  الشر او  ، ااير أحمد م مد انية،   اليها بةفة مستمرد

التراثيذذة لمذذا تمتلذذه هذذ ه المنذذاطق مذذ  ثذذرود  وميذذة ومذذا ت ملذذه مذذ  قذذيم تاريتيذذة   ذذرا  هميذذة ال فذذا  الذذه المنذذاطق 
وثقافية وا تةاداة واجتما ية ومع تهاود اات اه العاي لةنااة السذياحة ومذا ت ققذه مذ  اوااذد ا تةذاداة، أةذث   

الايصذي والعمرا ذي للتذراث هنا  درورد إلا اد توافن قي  حمااة التراث العمرا ي وبي  التنميذة السذياحية، لهذ ا الثعذد 
التقذذافي وترذذم  ال فذذا  الذذه المذذوارد الناي يذذة وااتذذهان الايصذذي باإلدذذافة الذذه ةذذيا ة المثذذا ي ااثريذذة والمذذهارات 

 اقومينذا بمريذوطاعتار التو يف السياحي للمثا ي التاريتيذة ااثريذة كمننقذة له ا  .  (2012)الترراو ،    التاريتية
بمذا وذوفر فذر  امذة سذياحية جدوذدد بالمننقذة  اواملية الم اف ة اله المدونة ااثريذة وإاذادد تسهيليهذ  باإلسكندرية

 قومينا بمريوط.  أليرم  القياي بعمليات ترميم لمننقة 

تذذراث مةذذر مذذ  اهذذم ال رذذارات التاريتيذذة فذذي العذذالم وتذذم ادرا  بعرذذها دذذم  الموا ذذع التاريتيذذة فذذي  اعتاذذرلهذذ ا 
منسذذذو  الميذذذاه ال وفيذذذة  نذذذر وهذذذدد  اامذذذة اليو سذذذكو للتذذذراث العذذذالمي ومنهذذذا مو ذذذع مننقذذذة مينذذذا، حيذذذن ان ارتفذذذاا 

لتذراث العذالمي لليو سذكو لث ذن الموا ع ااثرية دا ة مةر و اةة مننقة اثار اإلسكندرية والمدرجة الذه  اامذة ا
 قومينا ااثرية كمتاة ا  تلأ المناطق التراثية والتياحلوة  ف  منسو  المياه ال وفية، ويتناوة الث ن مننقة 

 حاليذا المننقذة هذ ه تتعذرب حيذن مةر، في أثرية مناطق  م  أهم دم  ١٩٧٩ ااي اليو سكو من مة أدرجتها
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 المننقذة ويهذدد قهذا ااستيشذا  أامذاة تو ذ  فذي تسذاة ممذا ال وفيذة الميذاه مسذتو   ارتفذاا بسذاة حذادد لمشذكلة

    .التاي باا دثار

   ما بخصوص التوصيات فهيأ
ثريذذة والتقافيذذة للموا ذذع والمثذذا ي قومينذذا بمريذذوط مذذع ال فذذا  الذذه القيمذذة ا أودذذع  نذذة ااجلذذة لتذذرميم مننقذذة  −

 ثريةوا  ةالتاريتي

 قومينا قوادل الننرون  أبعاد التقافية لمشرواات التنمية السياحية في مننقة العمة اله دراسة ا  −

 قومينا سب ل ثر التشدود اله احتراي النرف المعمارية للمو ع ا  −

العمذذة الذذه رفذذع درجذذة الذذذواي قذذي  المذذواطني   هميذذة ال فذذا  الذذذه الموا ذذع ااثريذذة بمننقذذة اقومينذذا قذذذوادل  −
 الننرون  

  ة الم تم ية ودورها في التنوير العمرا ي ل مااة وتنوير مننقة اقومينا ااثريةتعهيه وتفعية المشارك −
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(. التنمية السياحية المستدامة للمدن ا ثريذة الساحليةدراسذة تنايقيذة: )مدونذة 2010اعع الدو  اادة ا لفي. ) −
-Architecture and Planning Journal (APJ) ،21(1 ،)13م اف ذة الث ذر ا حمذر ( .  -القةذير 

 https://digitalcommons.bau.edu.lb/apj/vol21/iss1/7. تم ااسترداد م  1
(. إدارد التذراث التقذافه العذالمه. )مذارل اذوب، 2016 اميني وي يسوريا , جي  طمسون , كريسذتوفر وو ذغ. ) −

 وو سكو.-المترجمون( باري : من مة ا مم المت دد للتربية والعلم والتقافة
جامعذذذة (. التتنذذذي  السذذذياحي وأثذذره فذذذي منذذاطق وموا ذذذع التذذذراث ا ثذذرل. م لذذذة 2010كثاشذذي حسذذذي   سذذيمة. ) −

 .127-148، 9شندل، 
(. تتنذذي  وتنميذة السذياحة التراثيذة فذذي م اف ذة  ذاقل .  ذاقل ، فلسذذني : 2007لانذه م مذود م مذد ا عذج. ) −

 جامعة الن اب الوطنية.
(.   ذو إطذار متيامذة للتنميذة السذياحية المسذتدامة للمنذاطق التراثيذة. م لذة دراسذات 2010م دل كماة ربيذع. ) −

 .2123-3131، 12 في آثار الوط  العربي،
(. التنميذذة السذذياحية المسذذتدامة فذذه جمهوريذذة مةذذر 2007فذذاروق ااذذد الناذذه انذذاهللا. ) ،م مذذد اقذذراهيم ارا ذذه  −

(. ااسذكندرية : المعهذد العذالي 2-30العربية: دراسة تقويمية بالتنايق اله م اف ة ااسذكندرية . )الةذف ات 
 السيو  . -للسياحة والفنادق وال اسة اله 

(. السياحة التراثية ودورها في ةنااة السياحة وتفعية املية استقنا  السذاا ي  إلذه 2017الةراوره. )م مد   −
. 41-51(، 2)11، ا ردن. الم لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة الدوليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة للتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراث والسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذياحة والرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيافة

doi:10.21608/jihtha.2017.28078 
(. ااسذذكندرية: المكتذذة ال ذذامعي 1(. السذذياحة والايصذذة قذذي  التذذسثير والتذذسثر )اإلةذذدار 2009م مذذد الةذذيرفه. ) −

 ال دون .
(. منھ يذذذات ال فذذذا  الذذذه التذذذراث العمرا ذذذي 2019وداذذذع قذذذ  الذذذي الار ذذذاول. ) ،م مذذذد م مذذذد شذذذو ه اقوليلذذذه  −

. 127-144، 1والمعمذذذذذذذارل فذذذذذذذي الذذذذذذذدوة العربيذذذذذذذة. الم لذذذذذذذة الدوليذذذذذذذة فذذذذذذذه العمذذذذذذذارد والھندسذذذذذذذة والتينولوجيذذذذذذذا، 
doi:10.21625/baheth.v2i1.422 

(. تتنذذي  التذذراث التقذذافه وادارتذذه ا ذذراب السذذياحة 2009د مكذذاو  ،  ذذادد ااذذد هللا م مذذد . )مةذذنفه احمذذ −
(، 1)6التقافية ال دوتذة " تنايقذا الذه مدونذة ااسذكندرية" . م لذة ات ذاد ال امعذات العربيذة للسذياحة والرذيافة ، 

140-121. 
التذذراث العمرا ذذي ) اذذرب ت ربذذة تذذو   (. التنميذذة المسذذتدامة فذذي منذذاطق 2015أميذذرد ب ذذرل. ) ،ملوكذذة قذذرورد  −

 .215-224(، 22)7ورةد الوا ع في ال هاار(. م لة العلوي اا سا ية وااجتما ية ، 
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(. مشاكة و آفاق التنمية السياحية المستدامة في الالذدان ا ارذاع بمن مذة المذؤتمر 2004 اية م مد دقور. ) −
(، 1)25التعذذاون اا تةذذادل قذذي  الذذدوة اإلسذذعمية،  اإلسذذعمي مذذع إشذذارد  اةذذة إلذذه السذذياحة الايصيذذة. م لذذة

37-1. 
(. العع ذذذة التفااليذذذة قذذذي  السذذذياحة الايصيذذذة والتنميذذذة المسذذذتدامة. م لذذذة الدراسذذذات 2014هويذذذدل ااذذذد ال ليذذذة. ) −

 .211-225(، 6)9جامعة الوادل،  –والث وث ااجتما ية
 ليميذذذة فذذذي حمااذذذة التذذذراث التقذذذافي وادارتذذذه (. دور المن مذذذات الدوليذذذة واإل2016ااسذذذر هاشذذذم امذذذاد الهيذذذاجي. ) −

 .87-110، 34وتعهيهه . م لة أدوماتو، 
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This research discusses sustainable cultural heritage tourism, the 

factors of its deterioration and the sustainability of its 

preservation. Sustainable tourism development is one of the 

modern trends that emerged as a result of the negative changes 

that the environment of tourist destinations has witnessed in the 

recent period. In various tourism destinations to overcome the 

negatives resulting from tourism development, which resulted in 

the use of sustainable tourism development tools, one of whose 

pillars is planning. However, the heritage areas are generally 

exposed to many challenges, most of which are related to the 

struggle between investing them as tourist destinations and 

preserving their architectural identity, which has become 

vulnerable for many reasons. The heritage areas in many 

countries have been subjected to cultural changes that led to their 

deterioration, but as of the twentieth century. The emergence of 

intellectual currents calling for the preservation of heritage areas, 

due to the national wealth that these areas represent. The tourism 

sector plays an important role in achieving economic and social 

development by providing job opportunities, introducing hard 

currencies and contributing to the general output. 
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