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 سًٛإداَع١  –ايطٝاس١ ٚايفٓادم  ن١ًٝ
 

املهخص
، خاص١ سد أِٖ عٓاصس األَٔ ايطٝاسٞأت ايطٝاس١ٝ أَني اآلثاز ٚاملٓػأميجٌ ت

إذا نإ ٖرا ايتأَني ٜتِ ٚفكًا يتدطٝط ع٢ًُ ضًِٝ ذٚ قٛاعد ع١ًُٝ غري َعتُد ع٢ً 

ايعػٛا١ٝ٥، ٚاير٣ قد ٜؤد٣ اىل ضعف ايطًب ايطٝاس٢ خاص١ إٔ ايطًب ايطٝاس٢ 

ٜتطِ حبطاضٝت٘ أل٣ عٓصس قد ٜتعًل باألَٔ ٚاألضتكساز، يرا نإ البد َٔ ارتٛض 

ف٢ ايدزاضات املتعًك١ بايتدطٝط األ٢َٓ ٚأثس تكُٝٝ٘ ع٢ً املصازات ايطٝاس١ٝ ٚايتعسف 

ع٢ً ٚضا٥ٌ ايتدطٝط َٚساسٌ ٚضع ارتط١ َٚد٣ تٓفٝرٖا ٚارتسٚز بٓتا٥ر ٚٚضع 

 ميهٔ اييت ايطًب١ٝ اآلثاز ايتطسم إىلبعض ايتٛصٝات ف٢ ساي١ اإلستٝاز هلا، ٚ

 تطبٝل دسا٤ املتٛقع١ آلثاز اإلدناب١ٝ، َٚعسف١ اهلا اذتًٍٛ ٚٚضع َعادتتٗا

 ٚاملٓافع اإلقتصاد١ٜ ايفٛا٥د يف تتُجٌ ٚايت٢ األ٢َٓ يًُصازات ايطٝاس١ٝ ايتدطٝط

 ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ
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ايطًب  - املصازات ايطٝاس١ٝ –ايتدطٝط األ٢َٓ  - َنيأتانكهًات املفتاحية

 ايطٝاس٢.

The Evaluation of Security Planning for Touristic 

Destinations in Egypt 

Abstract 
Insurance of antiquities and tourist facilities is one of the 

most important elements of tourism security, especially if this 

insurance is carried out according to scientific planning with 

scientific rules that are not based on randomness. Which may 

lead to weak tourism demand, especially as the tourist demand is 

sensitive to any element that may relate to security and stability. 

Therefore, it was necessary to go into studies related to 

security planning and the impact of its evaluation on tourist 

attractions to know the negative effects that can be addressed and 

find solutions to them and also the  positive impacts expected 

from applying security planning for tourist attractions, which are 

represented in economic, social, cultural and environmental 

benefits. 

Keywords:Insurance -  Security planning - Tourist attractions - 

Tourism demand. 

 : انذراسة يشكهة

جملاالت ٚخاص١ ف٢ زتاٍ ايتدطٝط مبدتًف ا تهُٔ َػه١ً ايدزاض١ ف٢ إٔ

 املطتذدات َع ايتعاٌَ يف ايكصٛز أٚد٘ عٔ نػف نبري حتٍد أَاّ ايطٝاس١ أصبح

 التطتطٝع تكًٝد١ٜ ختطٝط آيٝات َٔ ع١ًٝ ٜكّٛ َٚا اذتايٞ ايفهس اإلدازٟ ظٌ يف

 األنرب ايعب٤ ٜتشٌُ َٔ ٖٛ امُلدطط ، ٚيعٌ ارتازد١ٝ ايب١٦ٝ يف َاذندخ َٛانب١

 َٔ أصبح ٖٓا َٚٛانبتٗا َٚٔ ايتشدٜات تًو ملٛاد١ٗ ارتطط إعداد أثٓا٤

يف  ايٓعس إعاد٠ ايطٝاس١ٝ ٚاملٓػآت اآلثاز ٚضال١َ أَٔ عٔ املطؤٚيني ع٢ً ايطسٚزٟ
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 َطتٜٛات ٚحتًٌٝ املداطس حتًٌٝ ع٢ً إعتُادًا املعد٠ ارتطط ٚضٛابط َعاٜري

  .ايب١٦ٝ تػريات ظٌ يف املٓػآت يتًو احملت١ًُ ايتٗدٜدات

 أثٓا٤ ايتٛد١ٝٗٝ باملبادئ األخر ٜتِ ٌ ٖرٙ ايدزاض١ ٢ٖ َعسف١ ٌٖٚأِٖ َػان

 تتِ زٚت١ٝٓٝ زتسد أْػط١ ٖٞ اّ ؟ ايطٝاس١ٝ ٚاملٓػآت اآلثاز ٚضال١َ ألَٔ ايتدطٝط

 ؟ إداز٠ نٌ يف

 ٚاملٓػآت اآلثاز ٚضال١َ ألَٔ ايتدطٝط يف ايتٛد١ٝٗٝ املبادئ َٚٔ ٖٓا ٚدب َعسف١

 . ايطٝاس١ٝ

انذراسة أىذاف
 ايطٝاس١ٝ. ٚاملٓػآت اآلثاز ٚضال١َ ألَٔ ارتط١ بٓا٤ َتطًبات ٜدحتد .1

 ٚاملٓػآت اآلثاز ألَٔ ارتط١ إعداد َساعاتٗا عٓد ايٛادب املبادئ ايتعسف ع٢ً .2

 ٚضالَتٗا. ايطٝاس١ٝ

 اذت١ٜٛٝ ٚاملٓػآت اآلثاز ألَٔ ضتدداَٗاا املُهٔ ارتطط أْٛاع عٔ ايهػف .3

 ٚضالَتٗا.

 ٚضالَتٗا.  ايطٝاس١ٝ ٚاملٓػآت اآلثاز َٔأل ايتدطٝط َعٛقات ايتطسم إىل .4

 ايطٝاس١ٝ ٚاملٓػآت اآلثاز ٔألَ ايتدطٝط َعٛقات ع٢ً ايتػًب ضبٌ حتدٜد .5

 ٚضالَتٗا.

انذراسة أىًية
 ًاٚفك خطط يتأَني املتاسف املصس١ٜ تٓبع أ١ُٖٝ ٖرٙ ايدزاض١ َٔ أ١ُٖٝ إعداد

ٖٚٛ َاٜؤد٣ بدٚزٙ إىل  ، ٚعدّ االعتُاد ع٢ً ايعػٛا١ٝ٥،اذتدٜج١ ايع١ًُٝ ألضايٝبي

شٜاد٠ األَٔ ٚاألضتكساز، ٚبايتاىل شٜاد٠ ايطًب ايطٝاس٢ ع٢ً املصازات ايطٝاس١ٝ املؤ١َٓ  

 ْتٝذ١ غعٛز ايطا٥شني باألَٔ ٚاألَإ.

 فرًض انذراسة:

ايكٛاعد  ٟٜعتُد ايتهاٌَ ف٢ ايكطاع ايطٝاس٢ ع٢ً ايتدطٝط األ٢َٓ ايطًِٝ ذ

  ايع١ًُٝ يًُٓاطل ايطٝاس١ٝ
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بػهٌ إدنابٞ ف٢ دفع ايطا٥ح يصٜاز٠ املٓطك١ املؤ١َٓ  يتدطٝط األ٢َٓ ايطًِٝ ٜؤثسا -

 عٔ غريٖا.

 ينيجية انذراسة:
 تٓكطِ َٓٗذ١ٝ ايدزاض١ ف٢ ٖرا ايبشح إىل قطُني :

ايتعسض يهٌ َاٜتعًل بٗرٙ ايدزاض١ َٔ ْعسٜات ٚدزاضـــات ضابك١ بايسدٛع إىل األًل

ٚايسضا٥ٌ  ت ٚايدٚزٜات ٚايبشٛخ ٚاملٓػٛزات ٚايتكازٜسايهتب ٚاملسادع ايع١ًُٝ ٚاملؤيفا

ْرتْت ايسمس١ٝ ايت٢ هلا عالق١ باإلضاف١ إىل َٛاقع اإل ،املادطتري ٚايدنتٛزا٠ املطذ١ً

 باملٛضٛع .

ضتُازات ا تصُِٝ ٚتٛشٜعايبشح املٝدا٢ْ ٚاير٣ مت عٔ طسٜل  االعتُاد ع٢ًانثانى

املرتددٜٔ ع٢ً ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايطا٥شني  ُارنص ٜٚفٝد ايدزاض١ ٚتٛشٜعٗافٝضتكصا٤ ا

طالع ع٢ً يالضا٥ح  ٚذيو  424املتاسف املصس١ٜ ستٌ ايدازض١ ٚايت٢ بًؼ سذُٗا 

 اآلزا٤ املدتًف١ سٍٛ َٛضٛع ايدزاض١.

نُا مت حتدٜد ع١ٓٝ ايدزاض١ باختٝاز زتُٛعات ستدد٠ َٚع١ٓٝ َٔ املتاسف 

مت ايهرب٣ ملد١ٜٓ ايكاٖس٠، ٚ ف٢ ْطام َد١ٜٓ ايكاٖس٠، باعتبازٖا املتاسف ايك١َٝٛ

ضتدداّ اضًٛب ايتشًٌٝ ايبطٝط َٔ تهسازات ْٚطب ١ٜٛ٦َ َع غسح بطٝط أضفٌ نٌ ا

 .ددٍٚ ٜسبط ْتٝذ١ ايتشًٌٝ َع سكٝك١ َجبت١ أٚ ْعس١ٜ ع١ًُٝ نًُا أَهٔ

 انذراسة اننظرية:
 عهى انتخطيط

س ختٝاز، فف٢ ساي١ ٚدٛد أنجٜٓطٟٛ ايتدطٝط بصف١ أضاض١ٝ ع٢ً ع١ًُٝ اال

ختٝاز أْطب ايطسم املال١ُ٥ أَ طسٜك١ إلجناش عٌُ َعني، ٜأت٢ ٖٓا دٚز ايتدطٝط ف٢ 

ع٢ً  ايتدطٝط طبٝع١نُا تعتُد  1ايت٢ تتٛافل َع ٚدٛد ايبدا٥ٌ يًشًٍٛ املكرتس١

ايتدطٝط، مشٛي١ٝ  أٚي١ٜٛ ٚايػاٜات، األغساض ف٢ عٓاصس َٔ املطا١ُٖ ١أزبع

 .2ٚنفا٠٤ ارتط١ طايتدطٝ
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 ،يتدطٝط َٔ سٝح إْ٘ ضسٚزٟ بطبب ايتػري ٚ عدّ ايتأندأ١ُٖٝ اٚتٓبع 

أضاع يًسقاب١، ٖٚٛ ٜٛفس ايٓفكات، ْٚتباٙ ع٢ً أٖداف املؤضط١، نُا أْ٘ ٜسنص اال

ذنكل ايعٌُ املتهاٌَ دتُٝع أدصا٤ املؤضط١ ٜٚطاعد ايتدطٝط ٜٚكًص َٔ املداطس، ٚ

 .3تصاٍيف ع١ًُٝ اال

يتٓاضل، ايتهاٌَ، املس١ْٚ، اإليصاّ، َكَٛات ايتدطٝط ايٛاقع١ٝ، ايػٍُٛ، اتػٌُ 

يتعسف ع٢ً ايفسص املتاس١ٚايت٢ تبدأ با ارتط١ إعداد َساسٌ، ٚتتعدد 4ضتُساز١ٜاال

  حتدٜد، ٚضع ايفسٚض ايتدطٝط١ٝ، حتدٜد األٖدافنأٍٚ َسس١ً ثِ  نتػافٗاا

 .5ختٝاز ايبدٌٜ املٓاضبخس َسس١ً ٢ٖ اآ، ٚتكِٝٝ ايبدا٥ٌ ، ايبدا٥ٌ

َٔ سٝح ايٓػاط ايرٟ ٜعرب عٓ٘ َٚٔ سٝح َد٣  يتدطٝطأٜطًا ٜتٓٛع ا

تٓكطِ يصعٛبات ، ٜٚٛاد٘ ايتدطٝط عد٠ صعٛبات، ٚ ٠6ايتأثري َٚٔ سٝح ايصَٔ أٚ املد

تستبط بارتط١ أٚ ع١ًُٝ ايتدطٝط َجٌ قصٛز املعًَٛات ايدقٝك١  ٚ ادتُٛد ٚ عدّ 

ضتػالٍ اَجٌ ض٤ٛ املس١ْٚ ٚايتهايٝف ايباٖع١ ، ٚأخس٣ تتعًل بايسؤضا٤ ٚ ايعاًَني 

عتُاد بعض ايتصاّ بعض ايعاًَني بتٓفٝر األٖداف اييت مت ٚضعٗا، اايفسص ،عدّ 

 .7عرتاض بعض ايعاًَني عٔ ايعٌُ ااملط٦ٛيني ع٢ً خربتِٗ ايطابك١ ، 

 :انتخطيط األيىن كعنصر ين عناصر انتخطيط انعاو

طتكبٌ تتفل نٌ ايتعسٜفات ف٢ تأنٝد إٔ ايتدطٝط ذنٌُ َع٢ٓ ايتٓبؤ بامل

زجتاي١ٝ، ٚأْ٘ قبٌ ايبد٤ اضتعداد ي٘، ٚأال ترتى ايعًُٝات املطتكب١ًٝ تطري بطسٜك١ ٚاال

ف٢ تٓفٝرٖا دنب حتدٜد أٖدافٗا ٚزضِ خط١ ٚاضش١ هلا، ٜٚهٕٛ ذيو عٔ طسٜل 

ضتدالص ايتذازب ايٓافع١ اضتفاد٠ َٔ َٓذصات٘،  ٚدزاض١ املاض٢، َٚساقب١ اذتاضس، ٚاال

٢ األعُاٍ َطتكباًل يتشكٝل أفطٌ ايٓتا٥ر ٚصٛاًل يألٖداف َٓ٘ ٚستاٚي١ تطبٝكٗا عً

 .8املسغٛب١ ٚاحملدد٠

ايتعسف َطبكًا ع٢ً املعٛقات ٚايكٝٛد ايت٢ حتٍٛ إىل  ايتدطٝط األ٢َٜٓٗدف 

دٕٚ حتكٝل األٖداف األ١َٝٓ، ت١ُٝٓ املٗازات ٚايكدزات ايبػس١ٜ ضٛا٤ فُٝا ٜتعًل 

دطٝط أٚ فُٝا ٜتعًل بتدطٝط املٛازد املسد٠ٛ َٔ ايت بتشفٝصِٖ يتشكٝل األٖداف
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ايبػس١ٜ ٚايك٣ٛ ايعا١ًَ، ٚضع ايطٝاض١ ايعا١َ يألعُاٍ املطتكب١ًٝ  ٚ تكدٜس اإلَهاْات 

 .9ضتدداَٗا ضٛا٤ َٔ سٝح ايعدد أٚ ايه١ُٝاايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ ايت٢ ميهٔ 

10يراحم انتخطيط األيىن

 ٚضع ايفًطف١ ايفهس١ٜاملسس١ً األٚىل : 

 ْٝحتدٜد ايطٝاض١ ايعا١١َاملسس١ً ايجا

 ختطٝط اإلدسا٤اتاملسس١ً ايجايج١

 تصُِٝ ايتٓعِٝاملسس١ً ايسابع١ 

 ختطٝط أضًٛب ايعٌُاملسس١ً ارتاَط١

 ختطٝط ايعًُٝاتاملسس١ً ايطادض١

 :ختطٝط ايعًُٝات اإلضاف١ٝ أٚ املفاد١٦املسس١ً ايطابع١. 

تآشانتخطيط األيىن نهًن
ض هلا املٓػأ٠ نايعٛاٌَ ايطبٝع١ٝ ٚايعٛاٌَ َٔ سٝح األخطاز اييت تتعس

ايتدطٝط األ٢َٓ يًُٓػأ٠ َٔ أٜطًا ٚ ،أٜطًا ايتدسٜب املعٟٓٛ يًُٓػا١٥ ايبػس١ٜ

 .ارتازز ٚايتدطٝط ألَٔ املٓػا٠ َٔ ايداخٌ

يذخم إىل انتخطيط األيىن ًآثره فى صناعة انسياحة ًاملسارات انسياحية
سٝح تٓبع أ١ُٖٝ ٚضالَتٗا ايطٝاس١ٝأ١ُٖٝ ايتدطٝط ألَٔ اآلثاز ٚاملٓػآت  - أ

ُُٜهٔ َٔ َٛادٗ٘ املطتكبٌ ٚضسع١ ايتػريات اييت حتدخ يف ايب١٦ٝ  ايتدطٝط َٔ نْٛ٘ 

ارتازد١ٝ،سٝح ٜعٌُ ع٢ً ايكدز٠ ع٢ً ايتػًب ع٢ً عدّ ايتأنٝد ٚايػو، تسنٝص 

  قتصاد١ٜ ٚ تطٌٗٝ ايسقاب١ .ْتباٙ ع٢ً األٖداف، حتكٝل ايفا٥د٠ االاال

ٜٗدف    :12ٚضالَتٗا ٝط ألَٔ اآلثاز ٚاملٓػآت ايطٝاس١ٝأٖداف ايتدط - ب

َعسف١ املعٛقات اييت متٓع ٚضالَتٗا إىل  اآلثاز ٚاملٓػآت ايطٝاس١ٝ ايتدطٝط ألَٔ

حتدٜد املٗازات ٚايكدزات ايبػس١ٜ املطًٛب١ ، حتكٝل األَٔ يآلثاز ٚاملٓػآت ايطٝاس١ٝ

ارتط١ األ١َٝٓ َٚعسف١ َٛاطٔ املتابع١ املطتُس٠ يتٓفٝر ، يتشكٝل األٖداف األ١َٝٓ
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إعداد ضٝاض١ عاَ٘ ألعُاٍ تاَني األثاز ٚاملٓػآت ايطٝاس١ٝ ، ٚأٜطًا  ايطعف ٚايكٛٙ

 .َطتكباًل 

ٚضالَتٗا أْٛاع ايتدطٝط ألَٔ اآلثاز ٚاملٓػآت ايطٝاس١ٝ 

 ٚفكًا ملطت٣ٛ ايتٓعِٝ ، ٚاٍ ارتط١نمجٚفكًا ، ايتدطٝط ٚفكًا يًُد٠ ايص١َٝٓ. 

  ضتدداَٗا يف أَٔ اآلثاز ٚ اميهٔ حتدٜد أْٛاع ايتدطٝط املُهٔ َٚٔ خالٍ ذيو

 . 14ٚختطٝط ايعًُٝات ٚفل ايتدطٝط اإلدازٟ ٚضالَتٗا املٓػآت ايطٝاس١ٝ

ٚضالَتٗا ايطٝاس١ٝ ٚاملٓػآت اآلثاز ألَٔ ايتدطٝط يف املؤثس٠ ايعٛاٌَ 

 ايكدز٠ َتالىا عدّ،ادتٛاْب َتها١ًَ نع١ًُٝ املػسٚعات بني ايتٓطٝل ٚايرتابط

 يًدط١ احملدد٠ األٖداف بني زتباطاال َد٣، ارتط١ ع٢ً يًكا٥ُني االبتهاز١ٜ

 ٚاملٓػآت اآلثاز َٛاقع تأَني ٚإدسا٤ات أضايٝب تطٛز َد٣، املتٛفس٠ ٚاإلَهاْات

 عٔ ايتفص١ًٝٝ املعًَٛات تٛافس َد٣، املسض١َٛ َتٗا يألٖداف٤َال َٚد٣ ايطٝاس١ٝ

 اٚ اإلضاف١ٝ عٌُ ايتٛضعات أثٓا٤ ٚخصٛصًا ايطٝاس١ٝ ٚاملٓػآت اآلثاز َٛاقع

 اآلثاز َٛاقع تتٛادد بٗا اييت يًُٓاطل ادتػساف١ٝ عتباز ايعٛاٌَاال يف األخر، ايصٝا١ْ

  َساعا٠ٚتٓٛعٗا،  ايطٝاس١ٝ ٚاملٓػآت اآلثاز َٛاقع ختالف، ا16ايطٝاس١ٝ ٚاملٓػآت

متع نمجني قٝادات اايػسان١ ب، ايطٝاسٞ ايكطاع َسافل يف املططسد٠ إَها١ْٝ ايصٜاد٠

 احملًٞ ٚاذتهَٛات. 

ٚضالَتٗا خطٛات ايتدطٝط ألَٔ اآلثاز ٚاملٓػآت ايطٝاس١ٝ 

 حتدٜد األٖداف َٚعسف١ االستٝاداتارتط٠ٛ األٚىل

 ع١ًُٝ ايتٓبؤارتط٠ٛ ايجا١ْٝ  

 تستٝب أٚيٜٛات األٖدافارتط٠ٛ ايجايج١

 َعسف١ ايبدا٥ٌ ٚتكُٝٝٗاارتط٠ٛ ايسابع١  

 ختاذ ايكسازاختٝاز ٚاال٠ٛ ارتاَط١ارتط

 ايتٓفٝر ٚتكِٝٝ ايٓتا٥ر ١َتابعارتط٠ٛ ايطادض١
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ٚضالَتٗا َتطًبات بٓا٤ ارتط١ ألَٔ اآلثاز ٚاملٓػآت ايطٝاس١ٝ 

إْػا٤ إداز٠  ٚضالَتٗا بٓا٤ ارتط١ ألَٔ اآلثاز ٚاملٓػآت ايطٝاس١َٝٔ أِٖ َتطًبات 

حتكٝل ، َني َٛاقع اآلثاز ٚاملٓػأت ايطٝاس١َٝٓفص١ً تتٛىل إعداد َٚسادع١ خطط تأ

تفعٌٝ ايتعإٚ َع ٦ٖٝات ، ايتعإٚ املطتُس َع ناف١ اإلدازات اذته١َٝٛ ٚارتاص١

ٚضع َعاٜري ملٛاقع اآلثاز ٚاملٓػآت ايطٝاس١ٝ ٚخصٛصًا َعاٜري ايطال١َ ، ايتدطٝط

زصد ، يطٝاس١ٝإْػا٤ ٚسد٠ خاص١ ملتابع١ تٓفٝر خط١ تأَني اآلثاز ٚاملٓػآت ا، ٚاألَٔ

 .عٛاٌَ ادترب يًطٝاح َٚعسف١ َطتٜٛات زضاِٖ ٚحتدٜد املعٛقات يتالفٝٗا يف املطتكبٌ

 املبادئ ايٛادب َساعاتٗا عٓد إعداد ارتط١ ألَٔ اآلثاز ٚاملٓػآت ايطٝاس١ٝ - ش

 :ٚضالَتٗا

 ٟٜٚػٌُ املعدات ٚ األدٗص٠ ٚ األضًش١ اييت ٜتِ بٛاضطتٗا تدعِٝ  ،ادتاْب املاد

 ٖا.ٚتٓفٝر ارتط١

 ٟع٢ً ايعٌُ، َٚد٣ تٛافس ايعدد املٓاضب  ٕٜٛٚكصد ب٘ األفساد ايكا٥ُ ،ادتاْب ايبػس

 . َِٓٗ نًُا ْٚٛعًا

 ٜٞٚكصد ب٘ ايكسازات ٚ األٚاَس اييت ٜهٕٛ َٔ خالهلا ايتٓفٝرادتاْب ايتػسٜع ، . 

 ِٝايبٓا٤ ايتٓعُٝٞ ايرٟ ذنكل األٖداف احملدد٠ يًدط١، ٚايت٢ ادتاْب ايتٓع ٖٛٚ

أل١ُٖٝ إىل ٚدٛد بٓا٤ تٓعُٝٞ ٜتطِ باملس١ْٚ ٚ ايطسع١ يف تٓفٝر إدسا٤ات تربش ا

 ايعٌُ.

ًيعٌقاتو يعايري انتخطيط األيىن نهًسارات انسياحية
املعاٜري ايٛادب تطبٝكٗا ع٢ً َٛاقع اآلثاز ٚاملٓػآت ايطٝاس١ٝ ٚتػٌُ تًو  - أ

ٜستادٖا  تأَني املصازات ايطٝاس١ٝ ايت٢، 19املعاٜري تأَني األفٛاز ايطٝاس١ٝ

 ضٝازات ، أ21َٔٚايػساب ايطعاّ ٚذيو َٔ عد٠ عٓاصس نأَٔ 20ا٥شٕٛايط

 املتاسف، ٚ ايٛعٞ ايفٓدق١ٝ، أَٔ املٓػآت ايطٝاسٕٝٛ، أَٔ ايتانطٞ(، األدال٤(األدس٠ 

 األثسٟ. 
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 مبساسًٗا قبٌ اذتاالت ايطاز١٥ ٚاثٓا٥ٗا  ايتدطٝط ملٛاد١ٗ اذتاالت ايطاز١٥

 .22ٚبعدٖا

ٚضالَتٗا ٔ اآلثاز ٚاملٓػات ايطٝاس١َٝعٛقات ايتدطٝط ألَ 

 :تٞآلعٓاصس أضاض١ٝ ع٢ً ايٓشٛ ا ١ميهٔ تكطِٝ تًو املعٛقات تبعًا يجالث

 ٌُايٓعس إىل ايتدطٝط بطسٜك١ دص١ٝ٥ املعٛقات املتعًك١ بايتدطٝط، ٚ تػ

ق١ً ايبشٛخ ٚ ايدزاضات ايف١ٝٓ يف زتاٍ ، ٚإغفاٍ صف١ ايػٍُٛ ٚ ايتهاٌَ عٓ٘

 ٚغريٖا. ايتدطٝط األَين

 ٌُعدّ ، ضعف نفا٠٤ بعض املدططني24املعٛقات املتعًك١ باملدططني ٚ تػ

اإلبتعاد عٔ إضتدداّ ، َكا١َٚ ايتػٝري، عتُاد ع٢ً ارترب٠اال، يتصاّ بايتدطٝطاال

 ٚغريٖا األضايٝب ايع١ًُٝ يف إعداد ٚ بٓا٤ ارتطط َٔ قبٌ ايكا٥ُني عًٝٗا

 ٌُضسع١ ، ذتصٍٛ ع٢ً َعًَٛات دقٝك١صعٛب١ ا25املعٛقات املتعًك١ بارتط١ ٚ تػ

 .عدّ املس١ْٚ، ايتػٝري

 امليــذانيـــــة":انذراسة 
، ٚنػف تكِٝٝ ايتدطٝط األ٢َٓ يًُصازات ايطٝاس١ٝ ف٢ َصستتٓاٍٚ ايدزاض١ 

ايتأثريات ايٓاجت١ عٔ ٖرا ايتكِٝٝ، ٚٚذيو باضتدداّ َٓٗر املطح االدتُاع٢ عٔ 

 طسٜل ايع١ٓٝ.

 يػات ٖٚٞ ايعسب١ٝ ٚاإلجنًٝص١ٜ ٚايفسْط١ٝ ٚاإلٜطاي١ٝ. 4ضتكصا٤ باضتُاز٠ امت عٌُ 

 ٚقد مت حتدٜد ع١ٓٝ ايدزاض١ بعد٠ ستددات:

 بإختٝاز زتُٛعات ستدد٠ َٚع١ٓٝ َٔ املتاسف ف٢ ْطام َد١ٜٓ ستددات َها١ْٝ

 عتبازٖا املتاسف ايك١َٝٛ ايهرب٣ ملد١ٜٓ ايكاٖس٠ نايتاىل:أايكاٖس٠، ب

 املتشف املصسٟ" ايكاٖس٠

ّ ثِ 1858املتشف املصس٣ ف٢ َٝدإ ايتشسٜس، ٚأقِٝ ف٢ بداٜت٘ ف٢ بٛالم عاّ  ٜكع

 ّ.1942ّ، ثِ إىل َكسٙ اذتاىل عاّ 1894ىل ضساٟ ادتٝص٠ عاّ إْتكٌ ا
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ٜطِ بني ددزاْ٘ اآلثاز املصس١ٜ َٓر عصٛز َاقبٌ ايتازٜذ ٚست٢ أٚا٥ٌ ايعصس املطٝش٢، 

 ٚات َٔ أِٖ املعسٚضات ف٢ املتشف.زتُٛع١ آثاز تٛت عٓذ إَٛ ٚقاع١ املَٛٝا دٚتع

 املتشف ايكبط٢ " ايكاٖس٠

ٜكع املتشف ايكبطٞ داخٌ سدٚد سصٔ بابًٕٝٛ ايسَٚاْٞ بايكسب َٔ زتُٛع١ 

ايهٓا٥ظ ايكدمي١ )نٓٝط١ أب٢ ضسد١، ٚنٓٝط١ ايطٝد٠ ايعرزا٤ ايػٗري٠ "باملعًك١"، 

ّ، ٚنإ ٩١٩١الٍ عاّ مت إْػا٤ املتشف ايكبطٞ خٚ ،باإلضاف١ إىل املعبد ايٝٗٛدٟ(

ايػسض َٔ إْػا٥٘ مجع اآلثاز ٚايٛثا٥ل اييت تطِٗ يف إثسا٤ دزاض١ ايفٔ ايكبطٞ يف 

 َصس.

 "28َتشف ايفٔ اإلضال٢َ " ايكاٖس٠

ٜكع َتشف ايفٔ اإلضالَٞ يف َٝدإ باب ارتًل، أسد أغٗس َٝادٜٔ ايكاٖس٠ ايتازرن١ٝ، 

١ٝ املعرب٠ عٔ عع١ُ اذتطاز٠ اإلضال١َٝ ٚع٢ً َكسب١ َٔ أغٗس املعامل املعُاز١ٜ اإلضالَ

 .ٚزقٞ فْٓٛٗا نذاَع ابٔ طٛيٕٛ، َٚطذد ستُد عًٞ، ٚقًع١ صالح ايدٜٔ

 َفسد٠ َٔ  334ضتكصا٤ ع٢ً عدد ضتُازات االاٚقد مت تٛشٜع ستددات بػس١ٜ

ايدزاض١  ستٌضتُازات ٚزق١ٝ خالٍ ايصٜاز٠ املٝدا١ْٝ يًُتاسف اع١ٓٝ ايدزاض١ ن

إداب١  424ضتُاز٠ إيهرت١ْٝٚ بإمجاىل اذتصٍٛ ع٢ً  ا 94عدد   ٚاذتصٍٛ ع٢ً إداب١

. 

 مت تٛشٜع اضتُازات االضتكصا٤ ع٢ً ع١ٓٝ ايدزاض١ ايطابل ذنسٖا ستددات ش١َٝٓ :

 .2424خالٍ غٗس ٜٓاٜس 

ضًٛب ايتشًٌٝ ايبطٝط َٔ تهسازات ْٚطب ١ٜٛ٦َ َع غسح بطٝط أضفٌ أضتدداّ امت 

ك١ َجبت١ أٚ ْعس١ٜ ع١ًُٝ نًُا أَهٔ نٌ ددٍٚ ٜسبط ْتٝذ١ ايتشًٌٝ َع سكٝ

 نايتاىل:

ايتأنٝد َٔ عٓصس أَإ املتشف قبٌ ايصٜاز٠

 ( 1ددٍٚ زقِ ) 

 الهسبة املئوية التكزار ماى املتخفأ
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 %  نعم
 %  ال

 %  اإلمجاىل
ٖتُاّ بعٓصس ٖتُاّ ايطا٥شني باالاٜتطح َٔ ادتدٍٚ ايطابل ٚاملتعًل مبد٣ 

بٗرا  ٕ% َٔ ع١ٓٝ ايدزاض١ ٜٗت144ُٛتاسف قبٌ ايصٜاز٠ فٓذد إٔ ْطب١ األَإ بامل

 ديًطا٥شني ٜع َاْ٘أٚ ٖٚٛ َاٜتٛافل َع سكٝك١ إٔ أَٔ املكصد ايطٝاس٢ ِٗ،امل ايعٓصس

  سطبإ ايطا٥شني عٓد ختٝازاتِٗ ايطٝاس١ٝ، ٢عتبازات ايت٢ تٛضع فَٔ أٍٚ اال

اييت ُتع٢ٓ بايطٝاس١ خالٍ ايعكٛد  ضتكسا٤ إسصا٤ات املٓعُات ايدٚي١ٝاْطالقًا َٔ ا

املاض١ٝ ٜتطح إٔ منٛ ايطٝاس١ ٜتصاعد ض١ٓ بعد أخس٣، فًكد أفاد تكسٜس املٓع١ُ 

يعاّ ايعامل١ٝ يًطٝاس١

بٓطب١  2415إٔ ٖٓاى ازتفاع يف عدد ايٛافدٜٔ َٔ ايطا٥شني ايدٚيٝني يف عاّ  2416

ًَٕٝٛ عٔ ايعاّ  25بصٜاد٠ قدزٖا  1186444444ٌ إىل َا زتُٛع٘ يٝص  4.6%

، َٚٔ األَج١ً 2434ًَٝاز ضا٥ح حبًٍٛ عاّ  1.8ايطابل، َٚٔ املتٛقع إٔ ٜصٌ إىل 

املػٗٛز٠ يتأثري عٓصس األَٔ ٚاألَإ ف٢ ايطًب ايطٝاس٢ ٚأثسٙ ايطًيب َامت َٔ أعُاٍ 

 11ايتذاز٠ ايعامل١ٝ يف ْٜٝٛٛزى يف اإلزٖاب١ٝ ع٢ً ايطٝاس١ آثاز االعتدا٤ ع٢ً بسدٞ 

خنفض ايطًب ايعاملٞ ع٢ً ايطٝاس١ يف ايٛالٜات املتشد٠ بٓطب١ ا، سٝح 2441ضتُرب 

َالٜني َٛظف يف  14، ٚتطبب يف بطاي١ أنجس َٔ 2442ٚ  2441% يف عاّ 7.4

خنفطت ْطب١ األغػاٍ يف ايفٓادم األَسٜه١ٝ ازتاٍ ايطٝاس١ ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل، ٚ

% ، ٖٚٛ َا أد٣ إىل تسادع يف 44زغِ ختفٝض ْطب١ األضعاز بـــــــ  %54بٓطب١ أنرب َٔ 

 .29االضتجُازات ايطٝاس١ٝ ْعسًا يرتادع ْطب١ ايفٛا٥د

 قٝاع دزد١ ايسضا يًطا٥شني عٔ األَٔ ٚاألَإ داخٌ املتاسف ع١ٓٝ ايدزاض١.

2ددٍٚ زقِ ) 

١ ايسضا يًطا٥شني عٔ األَٔ ٚاألَإدزد

الهسبة املئويةالتكزاردرجة الزضا للسائخني عو األمو 
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واألماى
%راض متامًا

%راض
%حمايد

%غري راض
%غري راض متامًا

%اإلمجاىل
٘ عٔ األَٔ ٜتطح َٔ ادتدٍٚ ايطابل ٚاملتعًل مبد٣ زضا ايطا٥شني َٔ عدَ

%  33.3، بُٝٓا ٕٛ% زاض 6224ٚاألَإ داخٌ املتاسف ع١ٓٝ ايدزاض١، جند إٔ أع٢ً ْطب١ 

ف٢ سني مل ٜتِ  ٕٚ% َٔ ع١ٓٝ ايدزاض١ ستاٜد4.3متاًَا ٚ  َٕٛٔ ع١ٓٝ ايدزاض١ زاض

 حتصٌٝ أ٣ إداب١ بعدّ ايسضا َٔ قبٌ ايطا٥شني ع١ٓٝ ايدزاض١ .

يٌاجية صعٌبات أثناء زيارة املتحف
 ( 3دٍٚ زقِ) د

ء سيارة أثهامواجهة صعوبات 
 الهسبة املئوية التكزار املتخف

 %  نعم
 %  ال

 %  اإلمجاىل
ذا ناْت ٖٓاى صعٛبات ٚادٗت إٜتطح َٔ ادتدٍٚ ايطابل ٚارتاص مبعسف١ 

١ % َٔ ع84ٓٝإٔ ْطب١ تتعد٣   ،ايطا٥شني ع١ٓٝ ايدزاض١ أثٓا٤ شٜازتِٗ يًُتاسف أّ ال

ٜطًا َاٜتٛافل َع ضبب تهساز ايطا٥شني أايدزاض١ مل تٛاد٘ أ٣ صعٛبات ترنس ٖٚٛ 

بُٝٓا جند ْطب١ % َٔ ع١ٓٝ ايدزاض١  81يصٜاز٠ املتاسف نُا ضبل ايرنس بٓطب١ 

% َٔ ع١ٓٝ ايدزاض١ ٚادٗٛا صعٛبات أثٓا٤ شٜازاتِٗ ضٝتِ ذنس بعطٗا ف٢ 15.9
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ٚاملصاٜا أنجس َٔ ايعٝٛب أٚ ايطًبٝات، ٚإٔ  ايكاد١َ، ٖٚٛ َاٜؤند إٔ اإلدنابٝاتاألض١ً٦

 شٜاز٠ املتاسف املصس١ٜ التصاٍ متجٌ عٓصس درب ضٝاس٢ نبري يًطا٥شني .

ايصعٛبات ايت٢ ٚادٗت ايطا٥شني أثٓا٤ شٜاز٠ املتاسف ف٢ ساي١ إداب١ ايطؤاٍ ايطابل 

بٓعِ.

 ( 4ددٍٚ زقِ) 

 الهسبة املئوية التكزار الصعوبات
 %  قلة اإلرشادات

 %  ارتفاع أسعار اهلدايا التذكارية
 %  سدحاماال

 %  عدم االماى
 %  املضايقات

 %  أخزى تذكز
 %  اإلمجاىل

املػانٌ أٚ ايصعٛبات ايت٢ ميهٔ  ٜتطح َٔ ادتدٍٚ ايطابل ٚاملستبط بأضباب

ٕ عٓصس أفٓذد  ،ثٓا٤ شٜازاتِٗ يًُتاسفأع١ٓٝ ايدزاضات  ٕٛهلا ايطا٥ش ٜتعسضإٔ 

 بٓطب١  املطاٜكات% َٔ ع١ٓٝ ايدزاض١، بُٝٓا 15 ْطب١َٔ  %53.7اإلشدساّ بٓطب١ 

%، بُٝٓا مل ٜتعسض ايطا٥شٕٛ يصعٛبات أخس٣ ترنس نعدّ األَإ ٚغريٖا ٖٚٛ 46.3

% باألَإ 144سُٝٓا غعست ناٌَ ع١ٓٝ ايدزاض١ بٓطب١  14َاٜتٛافل َع ددٍٚ زقِ 

 عٓد شٜازتِٗ يًُتاسف.

ثٓا٤ شٜاز٠ َصس أل٣ ضببأستٝاز إىل غسط١ ايطٝاس١ الَد٣ ا

 ( 5ددٍٚ زقِ ) 

 الهسبة املئوية التكزار االحتياج اىل شزطة السياحة
 %  نعم

 %  ال
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 %  اإلمجاىل
ضتعا١ْ بػسط١ ايطٝاس١ ٜتطح َٔ ادتدٍٚ ايطابل أْ٘ ال ٜٛدد َاٜطتدع٢ اال

صازات ايطٝاس١ٝ ٖٚٛ َاٜدٍ ع٢ً  تٛافس ايعٛاٌَ خالٍ شٜاز٠ األفٛاز ايطٝاس١ٝ  يًُ

ضتكساز أ٢َٓ أٚ تعاَالت أٌٖ املٓطك١ ٚغريٖااط٦ُٓإ ايطا٥شني َٔ ااملطاعد٠ ع٢ً 

إثبات صش١ فسٚض ايدزاض١ :سادسا  

ع٢ً ٜعتُد ايتهاٌَ ف٢ ايكطاع ايطٝاس٢ مت إثبات صش١ فسض ايدزاض١ ٚاملتعًل بإٔ 

ضؤاٍ َٔ خالٍ ٛاعد ايع١ًُٝ يًُٓاطل ايطٝاس١ٝايك ٣ايتدطٝط األ٢َٓ ايطًِٝ ذ

ٖتُاّ بعٓصس األَٔ قبٌ شٜاز٠ املكصد ايطٝاس٢ ايطا٥شني ع١ٓٝ ايدزاض١ عٔ َد٣ اال

بتٛضٝح % باإلدناب، نُا مت إثبات صش١ ايفسض ْعسًٜا 144ٚايت٢ ناْت بٓطب١ 

عتُاد ايكطاع ايطٝاس٢ ف٢ َصس ع٢ً عٓصس األَٔ ٚاألَإ سٝح ٜعٌُ اَد٣ 

طٝط األ٢َٓ ايطًِٝ ذات ايكٛاعد ايع١ًُٝ ع٢ً خفض ايتهايٝف ٚتععِٝ ايفٛا٥د، ايتد

ضتكساز إىل َطاعف١ املٛاضِ ٜؤد٣ تٛافس األَٔ ايطٝاسٞ املدطط ٚتٛافس عٛاٌَ اال سٝح

ايطٝاس١ٝ، فاملسدٚد املتشكل َٔ ايطٝاس١ ٜصٜد َٔ ايدخٌ ايكَٛٞ يًدٚي١، األَس ايرٟ 

تاىل حتكٝل ايفا٥د٠ اإلقتصاد١ٜ يًطٝاس١ املدطط١ ٜٓعهظ ع٢ً عذص املدفٛعات، ٚباي

 .30أًَٓٝا

ايتدطٝط األ٢َٓ ايطًِٝ ٜؤثس بػهٌ  نُا مت إثبات صش١ فسض ايدزاض١ األخس بإٔ

ضؤاٍ ٚذيو َٔ خالٍ إدنابٞ ف٢ دفع ايطا٥ح يصٜاز٠ املٓطك١ املؤ١َٓ عٔ غريٖا

هاْت إداب١ فزاض١ ايد ستٌايطا٥شني ع١ٓٝ ايدزاض١ عٔ ايػعٛز باألَٔ داخٌ املتاسف 

، نُا مت إثبات صش١ % باإلدناب حنٛ ايػعٛز باأل144َٔناٌَ ايع١ٓٝ بٓطب١ 

إٔ ايطا٥ح ايرٟ ذنطس إىل ايبالد ٜهٕٛ ٖدف٘ اإلضتُتاع  بكطا٤ ٚقت٘ ايفسض ْعسًٜا ب

ٚإغباع ٖٛاٜات٘ ٚسادات٘ اييت سطس َٔ أدًٗا؛ فإذا أَٔ ع٢ً ْفط٘ َٚاي٘، فإْ٘ ضٝفهس 

س٣؛ باإلضاف١ إىل َا قد ٜػٝع٘ ملا ٚددٙ أثٓا٤ شٜازت٘ يًدٚي١، ٚبايعهظ يف ايعٛد٠ َس٠ أخ

فإْ٘ إذا تعسض يٛقٛع أٟ َٔ ادتسا٥ِ أٚ املطاٜكات ضدٙ فإٕ ذيو ضٝرتى أثس ضًيب 

َٔ األَٔ ع٢ً ْفط٘، َا دنعً٘ ٜرتادع عٔ شٜاز٠ ٖرا املكصد َس٠ أخس٣ سٝح ٜعترب
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 خاص١ إذا نإ ٜعتُد ع٢ً ختطٝطأِٖ عٓاصس ادترب ايطٝاس٢ يًُٓاطل ايطٝاس١ٝ 

 . 31ضًِٝع٢ًُ 

: :ايٓتا٥ر ايعا١َسابعا 

 ٜتطًب إضتدداّ األضًٛب  نسياحيةز ٚاملٓػأت اآلثاا سالمةٚ نمإٕ ايتدطٝط أل

 قف( ٚريةبشٚ يةدما)      مةشنالا اتزنتجهيتٛفري اإلَهاْات ٚا عيارياير٣  نعهميا

ات ايدقٝك١ يتشكٝل تًو ت ٚاملعًَٛنبياناا عهىتعتُد  ضحةخطٛات ستدد٠ ٚٚا

 . ألمنيةاألٖداف ا

 ْعاّ نا قعٚا نع نتفصيهيةايدزاضات ا عهىد عتماإٕ ايتدطٝط األ٢َٓ ٜتطًب اال

جتاٖات اٚايدقٝل ٚايتٓبؤ ب نشامماملطح ا ٍخال نمجتاٖات٘ ايتٛضع١ٝ اٚ نسياحياأل٢َٓ ا

فاع١ًٝ بهفا٠٤ ٚ نعمهيّ بايدٚز ايتدطٝطٞ انقياا عهىٚذيو ضٝٓعهظ بدٚزٙ  ايتػري

 ممٝص٠.  

  إٔ ايعالق١ بني ايطٝاس١ ٚاألَٔ عالق١ طسد١ٜ َتالش١َ ٚأُٜٓا تهٕٛ ايطٝاس١

ضتكساز ال تهٕٛ ٖٓاى ْاٖط١ َٚصدٖس٠ ٜهٕٛ األَٔ َطتتبًا، ٚأُٜٓا ٜفتكد األَٔ ٚاال

 فسص يٓذاح ايطٝاس١، فايرتابط بني األَٔ ٚايطٝاس١ بػهٌ عاّ تسابط قٟٛ. 

 يتاّ بني اإلدازات املدتًف١ داخٌ املتاسف عٓد ٚضع فكدإ اذتسص ع٢ً ايتهاٌَ ا

 ارتطط ايتأ١َٝٓٝ .

 ضتجُازٚقٛع األسداخ اإلزٖاب١ٝ ٚاأل١َٝٓ ضتٓعهظ بايطًب ع٢ً ذٟٚ ايعالق١ باال 

ايطٝاسٞ نسداٍ األعُاٍ ٚأصشاب زؤٚع األَٛاٍ ألِْٗ ٜتدٛفٕٛ َٔ اآلثاز ايطًب١ٝ 

ًف١ ع٢ً أَٛاهلِ َٚػسٚعاتِٗ ايطٝاس١ٝ ايٓامج١ عٔ األسداخ األ١َٝٓ ٚتداعٝاتٗا املدت

ملداطس دط١ُٝ، مما ٜدفعِٗ إىل تسى ٖرا ايٓػاط ٚايتٛد٘ إىل أْػط١ أخس٣ أنجس 

ضتجُاز ايطٝاسٞ، ٚبايتاىل ضعف اإلقباٍ ع٢ً االأًَٓا ٚزحب١ٝ، ٖٚٛ َا ٜؤثس بايطًب

 .ع٢ً املٓطك١ املٗدد٠ أًَٓٝا

 ٚاألَإ داخٌ املتاسف ايت٢ أندت ايدزاض١ املٝدا١ْٝ يًبشح تٛافس عٓصس األ َٔ

 متت شٜازتٗا بايكاٖس٠ بعد٠ دال٥ٌ َٓٗا :
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  غسط١ ايطٝاس١ أٚ أ٣ َٔ َط٦ٛيٞ األَٔ . إىلمل حتتر ع١ٓٝ ايدزاض١ ايًذ٤ٛ 

  عٓد ضؤاٍ ع١ٓٝ ايبشح عٔ ايصعٛبات ايت٢ قاَٛا مبٛادٗتٗا نإ عٓصس

َتعًك١ باألَٔ  اإلشدساّ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ أِٖ ايصعٛبات، ٚمل ٜتطسقٛا ملػه١ً

ٚاألَإ.

: انتٌصيات ثاينا 
 :    هيايتٛصٝات ٚ نمح زتُٛع١ طرايدزاض١ ميهٔ   نتائجٚيف ض٤ٛ 

 نمت ٚاملعًَٛات ايدقٝك١ عٓد إعداد  ارتطط األ١َٝٓ نبياناا عهىد عتماٚز٠ االرض .1

 ت َتها١ًَ. بيانا٤ قاعد٠ نشاٍ إخال

 أت ٚاملصازات ايطٝاس٠.١ٝ اذتدٜج١ يتأَني املٓػزألجهت ٚانتقنياضتدداّ اا .2

ٛي١ عٔ ٦ٚبني بك١ٝ األدٗص٠ املط ألمنية٠ ازألجهبني ا قنتنسيّ باملػازن١ ٚاهتمااال .3

٤ إعداد ارتطط ثناايتدطٝط األ٢َٓ ف٢ زتاٍ ايطٝاس١ ٚنريو ادتُٗٛز أ

 األ١َٝٓ.

البد َٔ ٚدٛد تعإٚ بني ايعاًَني داخٌ املتاسف ٚاملطؤيني عٔ ٚضع خط١ ايعٌُ  .4

ستٝاز إىل تدخٌ ايطٝاس١ٝ، ٚٚدٛد تٛاصٌ ضسٜع بِٝٓٗ ف٢ ساي١ اال داخٌ املصازات

 .أ٣ د١ٗ  نًُا تطًب األَس

 ٚخاص١ املتاسف   نسياحيٍ انمجايتطٜٛس ايعاًَني ف٢ ا نسياحيايتدزٜب املطتُس ا .5

 تًكٞ ايػها٣ٚ ٚايبالغات َٔ ايطٝاح ٚاملطتجُسٜٔ. .6

ايتٓع٢ُٝ  ٢ ف٢ اهلٝهٌتعٌُ ع٢ً ايتدطٝط األَٓ  مستقهةضتشداخ إداز٠  اضسٚز٠  .7

املتدصص١ املتعًك١  ألمنيةا٤ات ارإلجا كافةيًكطاع ايطٝاس٢  بطسٜك١ تتٛىل  

 َباغس٠ . بانسياحة

ضٛا٤ غسنات  نألمايتٛع١ٝ أثٓا٤ ٚضع ارتط١ األ١َٝٓ يسداٍ ا مجارب زيزتع .8

 سساض١ خاص١ أٚ غسط١ ايطٝاس١.
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http://www.antiquities.gov.eg/DefaultAr/Pages/Museum-of-Islamic-Art-in-Cairo.aspx
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املسادع بايًػ١ ايعسب١ٝأًال:

 1998ايكاٖس٠، عامل ايهتب يًٓػس، "دزاضات يف دػسافٝا ايطٝاس١"،أمحد ادتالد.

 ،َسنص اإلعالّ  "،اإلضرتاتٝذ١ٝ األ١َٝٓ ٚايتشدٜات املعاصس٠سطين عبد اذتُٝد

 .2448األَين، 

  ٕضرتاتٝذ١ٝ ٚ ايتدطٝط "اإلٚا٥ٌ ستُد ادزٜظ،ٚخايد ستُد طالٍ بين محدا

 .2447"، داز ايٝاشٚزٟ ايع١ًُٝ يًٓػس ٚ ايتٛشٜع، األزدٕ ، ضرتاتٝذٞ اإل

 ،إضرتاتٝذ١ٝ ايتعاٌَ َع األشَات ٚايهٛازخ: دزاض١ ْعس١ٜ زدب عبد اذتُٝد"

.2414د يًطباع١، ايكاٖس٠، داز أبٛ اجملٚتطبٝك١ٝ"، 

 املٓػآت"، أَٔ قٝاد٠ َٗاّ حتكٝل يف ايتدطٝط "دٚزضسٚزايكجاَٞ، بٔ ضعد

.1998ايسٜاض،  األ١َٝٓ، يًعًّٛ ايعسب١ٝ ْاٜف داَع١ َٓػٛزٙ، غري زضاي٘ َادطتري

 ،َطابع ايفسشدم، األضظ ٚايٛظا٥ف"، -"اإلداز٠ ايعا١َضعٛد بٔ ستُد ايُٓس

 .1991ايسٜاض،

 ايداز ادتاَع١ٝ، ،" ايتٓعِٝ ٚ إداز٠ األعُاٍ"ايػفاز سٓفٞ ٚ عبد ايطالّ قشف عبد ،

 .1998االضهٓدز١ٜ ، 

  ،2412عبدايسمحٔ آٍ ساَد، "األَٔ دٖٛس ايطٝاس١"، تْٛظ .

 " ،داز  "،اإلداز٠ املدزض١ٝ ايبعد ايتدطٝط٢ ٚايتٓع٢ُٝ املعاصسعبدايصُداألغرب٣

   .   2444يبٓإ، ايٓٗط١ ايعسب١ٝ،

 ،َؤضط١ املد١ٜٓ يًصشاف١ "َبادئ َٚٗازات ايكٝاد٠"، عبدايعصٜص ستُد َال٥ه١

 .2447ٚايٓػس، دد٠، 

 ،داَع١ ْاٜف ايعسب١ٝ يًعًّٛ اال١َٝٓ، "األَٔ ايطٝاس٢ عبداملعاط٢ أمحد ايصٝاد ،"

 .2444ايسٜاض، 

 اإلداز٠ اذته١َٝٛ ٚايعا١َ"،-إداز٠ املٓعُات ايعا١َعصاّ ايدٜٔ أَني أبٛعًف١

.2442 ايسٜاض، ضط١ طٝب١ يًٓػس ٚايتٛشٜع،َؤ
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 آي١ٝ ايتٓطٝل ٚايتهاٌَ بني األدٗص٠ األ١َٝٓ املدتًف١ يتأَني املٓػأ٠ ع٢ً ضامل "

.2447سًك١ ع١ًُٝ، ايكاٖس٠ ، ايطٝاس١ٝ ٚحتكٝل األَٔ ايطٝاس٢"،

 ايسٜاض، "األَٔ ايطٝاسٞ"،،ٚستُد بٔ اذتُٝد٣ ايػُس٣ ينعًٞ بٔ فاٜص ادتش

 .2444يًعًّٛ األ١َٝٓ،  داَع١ ْاٜف

 ،عامل ايهتب، ايكاٖس٠، "ختطٝط املؤضطات ايتع١ًُٝٝ"،ستُد صرب٣ سافغ

2446  

 ايتدطٝط اإلضرتاتٝذٞ ٚأُٖٝت٘ يألَٔ ايٛطين ٚاإلقًُٝٞ"،ستُد عبد ايػفاز "،

.2413، 2889، ايعدد 8ٚزق١ حبج١ٝ َٓػٛز٠ يف دسٜد٠ ايٛطٔ، ايط١ٓ 

 ،ٌٝ1992، داز ايٓٗط١، ايكاٖس٠ٛازد ايبػس١ٜ"،"إداز٠ امل ستُد عجُإ إمساع.

 ،ايتدطٝط ألَٔ املٓػ٦ات ٚايػدصٝات اهلا١َ"، َصطف٢ ستُد أبٛ ايفتٛح"

.2414ايكاٖس٠،َؤضط١ سٛزع ايدٚي١ٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع، 

ثانيا  
 Aser, J., and Dulce, E., "Opportunities And Challenges  In 

Tourism  Development  Roles Of  Local Government Units 

In The Philippines ", Paper presented to the third Annual 

Conference of the Acadmic Network of Development Studies, in 

Asia Skills Development for New Dynamism in Asian 

Developing Countries under Globalization . Symposion 

Hall,Nagoya University Japan .Japan Society for the Promotion 

of Science and Nagoya University, March 5-7,2011. 

 Bean, J., and Kuh,D., "A typology of Planning Problems", 

Journal of Higher Education,  VOL.55 NO.1, 1990. 

 Buzan,B., and  Hansen,L., ''The Evolution of International 

Security Studies'', Cambridge ,Cambridge University Press, 

2009. 

 Donald ,F. and Arnold, C., "Developing a Business Plan for 

YourClients", National public Accountant, January 1990. 
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