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   :ملخص
مما الشك فیه أن التخطـیط السـیاحي البیئـي أحـد األسـالیب التـي ظهـرت مـؤخرًا إلدارة وتطـویر المواقـع األثریـة لالرتقـاء 

المقدمة في تلك المواقع والحفـاظ علـي بیئتهـا مـن التـدهور، ومـن ثـم اسـتدامة ومسـاهمتها فـي النشـاط بمستوي الخدمات 
االقتصادي للدولة، لذلك یهدف هـذا البحـث إلـي إلقـاء الضـوء علـي مفـاهیم التخطـیط السـیاحي البیئـي ومفـاهیم اسـتدامة 

د منـاطق الجـذب السـیاحي الهامـة فـي مصـر وهـي المواقع األثریـة، باإلضـافة إلـي أن هـذه الدراسـة تعـد تطبیقـًا علـي أحـ
منطقــة أهرامــات الجیــزة، وتوصــلت الدراســة إلــي أهمیــة التخطــیط الســیاحي البیئــي فــي تحقیــق اســتدامة المنــاطق األثریــة 
وضرورة سن القوانین والتشریعات التي تساهم في تحقیق ذلـك والتنسـیق بـین الـوزرات المعنیـة كـل فیمـا یخصـه لتضـافر 

  .قیق استدامة المناطق األثریةالجهور وتح
 .التخطیط السیاحي البیئي، استدامة المواقع األثریة، أهرامات الجیزة، مصر: الكلمات المفتاحیة

 .jel :O21, Q56 رموز
Abstract:  
No doubt that environmental tourism planning is one of the methods that have recently emerged 
to manage and develop archaeological sites, improve the level of services provided in those sites, 
preserve their environment from degradation and hence sustainability. Therefore, this research 
aims to shed light on the concepts of environmental tourism planning and the concepts of 
sustainability of archaeological sites. In addition to, this study is an application to one of the 
important tourist attractions in Egypt, the area of the pyramids of Giza, and the study reached the 
importance of environmental tourism planning to achieve the sustainability of archaeological 
areas and the need to enact laws and legislation that contributes to achieving this and 
coordination between the ministries concerned, each with regard to the integration of the public 
and the sustainability of archaeological areas. 
Keywords: Environmental tourism planning, Archaeological sites sustainability, Giza Pyramids, 
Egypt. 
Gell: O21, Q56. 
 

  
  
  
  

                                                             
              .مصر -السادات مدینة والفنادق، جامعة السیاحة كلیة - 1
 . مصر – السیاحة وزارة - 2



 أهرامات منطقة حالة دراسة: األثریة اطقالمن استدامة في البیئي السیاحي التخطیط دور
 الجیزة

 سامل حممد.أ ؛ الزق شحاته حييي.أ
 عيسي

 

416  

JFBE 8 

  مقدمة. 1
، ونظـرا ألهمیـة السـیاحة اإلقتصــادیة للعدیـد مـن الــدول واالجتماعیــة االقتصـادیة للتنمیـة وسـیلة لتخطـیطایعـد     

 للجـذب تأهیلهـا بغـرض األثـري ثاالتـر  ومواقـع منـاطق وتطـویر تنمیـة فـي بشـكل كبیـر السـیاحي التخطـیط یسـهم
 االقتصــادیة والمنـافع بالفوائـد تعــود التـي ةالمســتدام السـیاحیة التنمیـة مشـروعات إنشــاء ثـم ومـن السـیاحي،

، ومـع توسـع خطـي تنمیـة وتخطـیط المواقـع )2010، قسـیمة( والمحلـي القـومي المسـتوى علـى والثقافیـة واالجتماعیـة
األثریــة أصــبحت تعــاني بعــض الــدول مــن مشــكالت بیئیــة وتنمویــة وأصــبحت تلــك الــدول تــدرك تمامــًا أهمیــة البعــد 

ط والتنمیة، ومـن هنـا بـدأت الـدعوة إلـي ثـورة تخطیطیـة یقودهـا الفكـر البیئـي، ومـن ثـم بـرز البیئي في عملیة التخطی
دارة المنـاطق والمواقـع األثریـة  التخطیط البیئي كضرورة ملحة لتجـاوز التـدهور البیئـي مـن ناحیـة ولتطـویر وتنمیـة وإ

  ).2005 ،عبدالرازق(من ناحیة أخري من أجل استدامة تلك المواقع األثریة
  مشكلة البحث 1.1

تكمــن المشــكلة البحثیــة فــي أن أغلــب المنــاطق األثریــة المصــریة تعــاني فــي تطویرهــا مــن إغفــال البعــد البیئــي      
والــذي یــؤثر بشــكل كبیــر فــي إدارة وتطــویر المواقــع األثریــة ویعمــل علــي اســتدامتها وعــدم تــدهورها والحفــاظ علیهــا 

دارة الــزوار ومراعــاة الطاقــة االســتیعابیة للــزوار فــي تلــك لألجیــال القادمــة مــن خــالل مراعــاة االشــتراطات ا لبیئیــة وإ
  .المناطق مما یساهم في إدارة وتطویر المواقع األثریة

  أهداف البحث 2.1
  .إلقاء الضوء علي مفاهیم التخطیط السیاحي البیئي وأهمیته ومبادئه وأسسه -
  .التعرف علي مفهوم استدامة المواقع األثریة وعناصرها ومبادئها -
  .إبراز األهمیة األثریة لمنطقة األهرامات والتعرف علي المشاریع التخطیطیة لتطویرها -
  .التعرف علي معوقات التخطیط السیاحي البیئي وآلیاته ونتائج تطبیقه في المواقع األثریة -

  تساؤالت البحث 3.1
  إلي أي مدي تتبني الدولة مشاریع تخطیطیة لتطویر منطقة أهرامات الجیزة؟ -
  معوقات التخطیط السیاحي البیئي في المواقع األثریة؟ ما هي -
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  ما هي آلیات التخطیط السیاحي البیئي في المواقع األثریة؟ -
  ما النتائج المترتبة علي تطبیق التخطیط السیاحي البیئي في مخططات تطویر المواقع األثریة؟ -

  التخطیط السیاحي البیئي . 2
  مفهوم التخطیط السیاحي البیئي 1.2
 أن وبمـا، المتعـددة إفرازاتهمـا فـي جـدال تثیـر ومازالـت أثـارت التـي الموضـوعات مـن والبیئـة السـیاحة تعـد     

 العالقـة وألهمیـة، االقتصـاد جوانـب جمیـع علـى كبیـر إیجـابي تـأثیر ذات امةمسـتد صـناعة أصـبحت السـیاحة
 البیئـة نوعیـة علـى بشدة ذاتها سیاحةال صناعة تعتمد ، كان البد أنوالبیئة السیاحة صناعة بین المتبادلة الخاصة

 بأنـه ، ویعـرف التخطـیط البیئـي)2009، سـالم وسـلمان( لزیارتها الملوثة غیر الجذابة األماكن عن یبحثون السائحینف

التخطــیط البیئــي بأنــه حیــث یمكــن تعریــف التخطــیط الــذي ینــتج مــن خــالل عملیاتــه خططــًا مدمجــة بالبعــد البیئــي، 
أیضـــًا هـــو و بالدرجـــة األولـــى البعـــد البیئـــي واآلثـــار البیئیـــة المتوقعـــة لخطـــط التنمیـــة،  یحكمـــه مفهـــوم ومـــنهج جدیـــد

 البیئیـة بحیـث ال تتعـدى مشـروعات التنمیـة الحـد البیئـي الحـرج الطاقـة اإلسـتیعابیةالتخطیط الذي یهـتم بالقـدرات أو 
 ).2012، یمینة ومحمد(

إال بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة، حیـث تطـورت حركـة لم یتبلور مفهوم التخطیط السیاحي بشكل واضـح ومحـدد     
السفر الدولیة بشكل سریع، وتزایـدت أعـداد السـائحین وتنوعـت أشـكال السـیاحة وأنشـطتها، وظهـرت الحاجـة لتوجیـه 
هذه النشاطات من أجـل الحـد مـن آثارهـا السـلبیة علـي المجتمـع والبیئـة، وفـي إطـار ذلـك یعـرف التخطـیط السـیاحي 

 تمكـن التـي الرشـیدة المسـتدامة التنمیـة ضـرورات مـن ضـرورةالتنمـوي و  التخطـیط أنـواع مـن نـه نـوعالبیئـي علـي أ
 مـن اإلجـراءات المرحلیـة ومجموعـة   الدولیـة السـیاحیة السـوق فـي ه تحـدیات المنافسـةتواجـ أن المقاصد السیاحیة

 وتحقیـق الكـامن و المتاح یاحيالجذب الس األمثل لعناصر االستغالل تحقیق إلى تهدف المقصودة والمنظمة التي
 القـرارات وصـنع  منهـا النـادر وحمایـة المـوارد السـیاحیة دون تـدهور والحیلولـة ، الممكنـة المنفعـة درجـات أقصـى
 المنـاطق في مطلوب بشكل وتوفیرها العامة الخدمات السیاحیة وتنظیم في المواقع المناسبة اإلستخدامات وتطبیق
  ).2013؛ حماد وشناعة،2010؛ مریخي، 2006هرمز، (یئة الب على والمحافظة  السیاحیة
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كما یعرف التخطیط السیاحي البیئي أیضـًا بكونـه التخطـیط الـذي یعتمـد علـي وضـع خطـة للتنمیـة السـیاحیة فـي    
مســتوي تخطیطــي معــین، لتحقیــق أهــداف محــددة للتنمیــة فــي المنطقــة، باالســتغالل األمثــل للمــوارد األثریــة المتاحــة 

ات المنفعـة االقتصــادیة للمجتمــع، والعمـل علــي منـع حــدوث أي نتــائج أو آثـار ســلبیة ناجمـة عــن هــذا ألقصـي درجــ
، بنــاء علــي ذلــك )2009الزهرانــي، (االسـتغالل ومراعــاة أحقیــة األجیــال القادمــة فــي االنتفــاع واالســتمتاع بهــذه المـوارد

ي حمایـة المعـالم والمواقـع التاریخیـة بـدافع أن التخطـیط السـیاحي للمنـاطق األثریـة  یهـدف إلـ) 2010(یري الزهرانـي 
الحفـاظ علیهـا، كمـا یهـتم أیضـًا بالمنـاطق المحیطـة مـن حیـث تـوفیر البنیـة التحتیـة واألساسـیة، فـالتخطیط السـیاحي 
الفعـــال یمكـــن القطـــاع الســـیاحي مـــن اإلســـتغالل األمثـــل للحصـــول علـــي فوائـــد الســـیاحة االقتصـــادیة واالجتماعیـــة 

  .والثقافیة ومنافعها
  مبادئ التخطیط السیاحي البیئي 2.2
ممــا الشــك فیــه أن التخطــیط الســیاحي البیئــي لــه أهمیــة كبیــرة عنــد التخطــیط للمواقــع األثریــة ویســاهم بشــكل أو     

بآخر في استدامة هذه المواقع والحفاظ علیها، ولكي یقوم التخطیط السیاحي البیئي بهـا الـدور البـد وأن یـتم مراعـاة 
 :)2009 سالم وسلمان،(المبادئ اآلتیة

 .الدولة أو لإلقلیم المستدامة التنمیة استراتیجیات من جزء واستثماراتها وتنمیتها للسیاحة التخطیط یكون أن -
 األخالقیـة المبـادئ المشـتركة فـي عملیـة التخطـیط واألفـراد والجماعـات، والمؤسسـات، الوكـاالت، تتبـع أن -

 .المضیفة المنطقة اقتصادو  وبیئة ثقافة تحترم التي األخرى والمبادئ
دارة تخطیط یتم أن -  للبیئة المثلى االقتصادیة واالستخدامات الحمایة أجل من وذلك مستدامة بطریقة السیاحة وإ

 .المضیفة المنطقة في والبشریة الطبیعیة
 .والمنطقة المضیف المجتمع وأفراد السیاحة مروجي بین المكاسب توزیع بعدالة السیاحة تهتم أن -
 أي أو سـیاحیة تنمیـة بـأي المباشـرة قبـل واالقتصـادي واالجتمـاعي البیئـي للتخطیط متداخل تحلیل عمل یتم أن -

 .والمجتمع البیئة بمتطلبات األخذ یتم بحیث أخرى مشاریع
دارة تنمیـة مراحـل جمیـع أثنـاء والتصـحیح للرقابـة برنـامج تنفیـذ یـتم أن یجـب  -  للسـكان یسـمح بمـا السـیاحة، وإ

  .حیاتهم على ستطرأ التي التغییرات مع والتكیف المتوفرة الفرص من االنتفاع من وغیرهم المحلیین
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  أهمیة التخطیط السیاحي البیئي 3.2
البیئــي فـــي تحقیــق هدفــه فـــي الحفــاظ علــى المـــوارد الطبیعیــة وعــدم اســـتنفاذها  الســیاحي التخطـــیط تكمــن أهمیــة   

،   واســتغاللها اســتغالالً  تنمیــة الســیاحیة المســتدامة، وفــي إطــار ذلــك تتمثــل أهمیــة ممــا یســاهم فــي تحقیــق الرشــیدًا
 :)2017 موقع وزارة البیئة،(التخطیط السیاحي البیئي في النقاط اآلتیة

 .وضع أنماط سیاحیة إضافیة تعتمد علي السیاحة المستدامة -
 .التطویر الدائم لمعاییر الجودة للسیاحة بما یتفق مع المعاییر العالمیة -
 .الطبیعیة ضمن أولویات صناعة السیاحة وضع حمایة الموارد -
 .تعظیم دور القطاع الخاص وقطاع األعمال في تحمل عبء االستثمار في المناطق السیاحیة الجدیدة -
 .االعتماد على المنتج الوطني من السلع والخدمات كلما أمكن ذلك -
 .وضع آلیة لعالج مشكالت االستثمار في القطاع السیاحي -
 .ملة لحمایة نهر النیل والمناطق الساحلیة نتیجة للتدفق السیاحيإعداد البرامج المتكا -
  .نشر الوعي السیاحي بین المواطنین -

  آلیات التخطیط السیاحي للمواقع األثریة 4.2
تُبني عملیـة التخطـیط السـیاحي للمواقـع األثریـة علـي أسـس علمیـة تأخـذ فـي االعتبـار المعـالم األثریـة ومظاهرهـا    

ضــافة لمراعــاة الجوانــب االقتصــادیة واالجتماعیــة والثقافیــة والبیئیــة، فنجــاح التخطــیط الســـیاحي المتعــددة، هــذا باإل
  ):2010، الزهراني(البیئي للمواقع األثریة یتطلب إتباع الوسائل واآللیات اآلتیة 

 .إشراك الخبراء والمتخصصین في عملیة التخطیط السیاحي -
لتــي تتضــمن إجــراء مســح شــامل ومتكامــل لمعرفــة الموقــع ، ا)Site Management(وضـع خطــة إدارة المواقــع -

 .المطلوب التخطیط له أو إحداث التغییر فیه
عادة توظیفها -  .القیام بأعمال الحمایة والحفاظ علي المعالم التاریخیة واألثریة من خالل ترمیمها وإ
  .  المراقبة والتقییم المستمر للمشروع المخطط له لضمان استدامة الموقع األثري -
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  أسس التخطیط السیاحي البیئي للمواقع األثریة 5.2
أن أســـس التخطـــیط الســـیاحي البیئـــي للمواقـــع األثریـــة تتمثـــل فـــي مراعاتـــه آلثـــار المشـــروع ) 2007(تـــري اللحـــام    

السـیاحي لضـمان تحقیـق مبـادئ االسـتدامة لـه ونجـاح المشـروع علـي المـدي البعیـد، وتعظـیم األربـاح المادیـة ودعـم 
خصـــائص المنطقــــة التراثیـــة والعمرانیـــة واالقتصـــادیة واالجتماعیــــة، ویمكـــن تحدیـــد أســـس التخطــــیط الحفـــاظ علـــي 

  ).1(السیاحي البیئي التي تحقق المبادئ الرئیسیة للتنمیة السیاحیة المستدامة كما هو موضح في الجدول رقم
  أسس التخطیط السیاحي البیئي للمواقع األثریة): 1(جدول رقم

  س التخطیط السیاحي البیئيأس  األهداف البییئة
ـــــب االعتمـــــاد علـــــي  تجن

  النشاط السیاحي فقط
  .اإلبقاء علي األنشطة االقتصادیة األصلیة المهمة في المنطقة

  تطویر األنشطة الملوثة للبیئة لتقلیل آثارها السلبیة

الحفــــــاظ علــــــي الهیكــــــل 
  العمراني للمنطقة

 .ي ودعم الحفاظ علیهااعتبار الحفاظ علي المباني التراثیة كأولویة أول -
 .توظیف المعالم األثریة غیر المستغلة تبعًا لخصائصها -
 .عدم تغییر وظائف المعالم األثریة المستخدمة -
  .تناسب حجم األعمال السیاحیة مع الطاقة البیئیة للمنطقة، والكثافة السكانیة -

الحفـــــــــــــــــــــــاظ علـــــــــــــــــــــــي 
الخصــائص االجتماعیـــة 

  والثقافیة للمجتمع

 .وضع الشروط المرجعیة واقتراح بدائل التنمیة وتقییمها المشاركة الشعبیة في -
 .الحفاظ علي خصوصیة المناطق السكنیة -
 .الحفاظ علي المواقع ذات األهمیة بالنسبة ألفراد المجتمع -
  .تناسب نوعیة التنمیة السیاحیة مع خصائص المجتمع االجتماعیة والثقافیة -

  .2007اللحام،  :المصدر

  ثریةاستدامة المواقع األ . 3
تعــرف التنمیــة الســیاحیة المســتدامة بصــفة عامــة علــي أنهــا التنمیــة الســیاحیة التــي تأخــذ فــي االعتبــار التــأثیرات     

االقتصــادیة واالجتماعیــة والبیئیــة الحالیــة والمســتقبلیة ، مــع تلبیــة احتیاجــات الزائــرین والمجتمــع المضــیف والحفــاظ 
 تنمیةكما یمكن تعریف استدامة المواقع األثریة علي أنها ، )World Tourism Organization,2005(علي البیئة
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 المناطق بهذهرار اإلض دون السیاحیة العملیة طلبهتت ما وكل بها للسیاحة األساسیة القواعد وتوفیر المواقع األثریة
  ).2012 اإلزیرجاوي ومحمود،(الثقافیة أو االجتماعیة أو اإلیكولوجیة األثریة أوالناحیة من سواء

دفــع والمســاهمة فــي حمایــة التــراث التــاریخي والحضــاري للشــعوب وتهــدف االســتدامة فــي المواقــع األثریــة إلــي     
ثریــة والتاریخیـــة، والتــي إذا لــم یـــتم الحفــاظ علیهــا ســـتتعرض للــدمار والتـــدهور، ألتكــالیف المحافظــة علـــى المواقــع ا

  :)Bordelais,2007(یليللمنطقة، إضافة إلى ما  وبالتالي إلى ضیاع التراث التاریخي 
  .نماط المعماریة المعاصرة الممیزةالمحافظة على الموروثات التاریخیة والثقافیة واأل  -  أ

 .إحیاء الفنون والمناسبات التقلیدیة والصناعات التقلیدیة وبعض مظاهر الحیاة المحلیة  - ب
لمسـارح، كـذلك تنظـیم المهرجانـات تساعد العائدات السیاحیة مختلف المتاحف والمرافق الثقافیة المختلفة مثـل ا -جـ

  .والمناسبات الثقافیة كونها عناصر جذب للسیاحة الداخلیة والخارجیة
  .دعم التبادل الثقافي بین المجتمعات  - د

  عناصر االستدامة في المواقع األثریة 1.3
 :)2009مان، سالم وسل(كاآلتي وهي أساسیة عناصر ثالث وجود من البد بالمواقع األثریة السیاحة الستدامة   

وتتمثـل فـي مـدي مسـاهمة المواقـع األثریـة فـي تـدعیم النشـاط االقتصـادي للمنطقـة  :االقتصـادیة االسـتدامة 1.1.3
الســیاحیة مــن خــالل تــذاكر ورســوم الــدخول باإلضــافة إلــي االســتثمارات الفندقیــة التــي تقــام بجانــب المنــاطق األثریــة 

  .لیینویتولد عنها فرص عمل یستفید منها السكان المح
 حـداثإ فـي الفاعلـة األداة كونـه اإلنسـان لفعـل السـلوكي الجانـب بـرازإ :ةوالثقافیـ االجتماعیـة االسـتدامة 2.1.3

 إشـباع حساب على مواقع األثریةال استخدام سوء نتیجة جانبیة أضرار من یلحقها لما البیئة في یجابیةإلا التغیرات
  .یةوالیدو  الحرفیة الصناعات وتنشیط البطالة بنس تقلیل على والعمل البشریة والرغبات الحاجات

 مثـل ،كلیـاً  علیهـا والمحافظـة الطبیعـة تقـدمها التـي ،بیئیـةال واألنظمـة العناصـر دیمومة  :البیئیة االستدامة 3.1.3
 علیهــا عمــل التـي الحفـاظ علـي البعـد الجمـالي للمواقــع األثریـة ومـا یـرتبط بهـا مــن مقومـات جـذب فـي المنطقـة

مكانات عناصر من تقدمه وما المناخیة والعوامل والمتنزهات الحدائق مثل اإلنسان   .وإ
  مبادئ االستدامة في المواقع األثریة 2.3
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یري الصندوق الوطني لصون التراث التاریخي أن االستفادة مـن المواقـع األثریـة یكـون مـن خـالل خمـس مبـادئ    
  ):2015برورة وبحري،(وهي كالتالي أساسیة لتحقیق االستدامة في المواقع األثریة والتراثیة

التعــاون ضــروري فــي ظــل تنافســیة الســیاحة، وتزایــد الضــغوط علــي المــوارد المحلیــة، فیكــون مــن  :التعــاون 1.2.3
 .مان أن تكون السیاحة مستدامة علي المدي الطویلضاألهمیة إیجاد توافق بین المجتمع والسیاحة، ل

مـن التـراث الثقـافي والسـیاحة، ال بـد مـن تحقیـق التـوازن بـین إحتیاجـات لضمان االستفادة القصوي  :التوازن 2.2.3
الســكان المحلیــین والزائــرین، ومــن المهــم فهــم أنمــاط وحجــم الســیاحة التــي یمكــن أن یتقبلهــا ویتعامــل معهــا المجتمــع 

 .المحلي، وبالتالي إشراك المجتمع المحلي في البرامج واألنشطة السیاحیة أمر بالغ األهمیة
ــد علـــي إدارة بـــرامج ســـیاحیة إلجتـــذاب الزائـــرین، بحیـــث تعمـــل علـــي إظهـــار التـــراث  :إدارة الســـیاحة 3.2.3 التأكیـ

 .الثقافي للمجتمعات
التأكیـد علــي جـودة المنــتج السـیاحي فــي السـیاحة الثقافیــة، حیـث أن األصــالة التـي تمیــز  :الجـودة واألصــالة 4.2.3

 .ما یتعلق بالتاریخ والتراث مجتمع عن مجتمع آخر هي أمر بالغ األهمیة في كل
البــد مــن حمایــة التــراث الثقـافي والتــاریخي والمــوارد الطبیعیــة، لوجــود قیمــة عالیــة لهــا وال : الحفــاظ والحمایــة 5.2.3

  .یمكن استبدالها، وبالتالي البد من الحفاظ علیها وحمایتها من أجل االستمراریة
  مبادئ استدامة المواقع األثریة): 1(شكل رقم
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  .2015برورة وبحري،  :درالمص
  
  
  : الدراسة المیدانیة. 4

  التعریف بمنطقة الدراسة 1.4
تقــع محافظــة الجیــزة فــي الجــزء الشــمالي مــن وادي النیــل، عنــد تفــرع النیــل وتكوینــه لــدلتاه، وهــي تحتــل المركــز     

افظـة الجیـزة إلـي احتوائهـا الثاني من حیث وفرة اآلثار الفرعونیة بعد محافظة األقصـر، وترجـع األهمیـة األثریـة لمح
علـي جبانـة منــف، تلـك الجبانــة الواسـعة االمتـداد التــي تضـم أقــدم آثـار مصـر األكثــر شـهرة، وأهــم المنـاطق األثریــة 

  ):1997أدیب، (علي اإلطالق في مصر والمحافظة هي هضبة األهرامات وتضم اآلتي
  .رة الرابعةهرم خوفو أو الهرم األكبر الي شیده الملك خوفو ثاني ملوك األس -
  .هرم خفرع الذي بناه الملك خفرع إلي الجنوب الغربي من الهرم األكبر -
  .هرم منكاورع أو الهرم الثالث الي بناه الملك منكاورع إلي الجنوب من الهرمین السابقین -
  .مجموعة من األهرامات الصغیرة بنیت ألفراد األسرة المالكة وجبانتان في الغرب والشرق -
  .أشعر أعمال النحت التي عرفها اإلنسان لضخامته ولما یحیط به من أسرار تمثال أبو الهول -

  منطقة األهراماتتطویر ل اریع الهیئة العامة للتنمیة السیاحیةمش 1.1.4
تــم وضــع تصـــورًا شــامًال للمنطقـــة یضــمن تجــانس عناصـــر التطــویر مـــع طبیعــة الموقــع التاریخیـــة مــع إضـــفاء     

مـدخل األهرامـات ، األهرامـات الثالثـة ، (الـنمط المعمـاري لخمـس منـاطق أثریـة هـي طابعًا ممیزًا مـن خـالل توحیـد 
ــــة ــــي  لتطــــویر المنطقــــة وقــــد إشــــتملت أعمــــال التطــــویر المســــتهدفة )أبــــو الهــــول ، البانورامــــا ، األســــوار الخارجی عل

  ):2017الهیئة العامة للتنمیة السیاحیة، ( العناصر التالیة
لكترونیـة علـي مـدخل إتنفیـذ بوابـة ، و لتیة ومسارات الحركة داخل وخـارج المنطقـةإعادة تأهیل جمیع الطرق األسف –

  .المنطقة األثریة من تقاطع شارع الهرم
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الشـركات المتخصصـة للحفـاظ علـي نظافـة  التعاقـد مـع إحـديو  تمهید منطقة إنتظار السـیارات أمـام الهـرم األكبـر –
  .المنطقة

 100تصــمیم وتوریــد عــدد و  لتقــدیم خــدمات هیئــة التنشــیط الســیاحيتنفیــذ أكشــاك إســتعالمات ببرجــوالت خشــبیة  –
  .)ترابیزة مدرجة الشكل (وحدة عرض منتجات 

   .وحدات دورات میاه جاهزة إنتاج الهیئة العربیة للتصنیع 9تورید وتركیب عدد  –
لتحـــدد  تنفیـــذ أســـوار مصــمتة مـــن الحجـــر الجیـــريو  تنفیــذ حـــاجز متصـــل مـــن السالســـل حــول األهرامـــات الثالثـــة –

  . إنشاء طریق خرساني یؤدي إلي معبد أبو الهول، وكذلك مسارات الحركة
خـــالء الباعـــة الجــائلین – مجموعــة مـــن الالفتــات اإلرشـــادیة والخـــرائط  ، ووضـــعتطــویر ســـاحة مــدخل أبـــو الهــول وإ

  .تنفیذ مظالت ثابتة لألفراد والسیاراتمع  مكاتب لتواجد شرطة السیاحة 3تنفیذ ، وكذلك التوضیحیة
  :مشروع الهیئة العامة للتخطیط العمراني لتطویر منطقة األهرامات ونزلة السمان 2.1.4
  ):2015 الهیئة العامة للتخطیط العمراني،(وتمثلت أهداف هذا المشروع فیما یلي     

 .تأهیل المنطقة التاریخیة بما یتناسب مع قیمتها -
 .الثقافي والحضاري لها وتأهیلها الستعادة مكانتهااسترجاع دور منطقة هضبة األهرامات عالمیًا والبریق  -
 .إعادة صیاغة دور المنطقة المحیطة بها كامتداد طبیعي للمنطقة األثریة -
  .االرتقاء باألحیاء الفقیرة والمناطق العشوائیة -

  :التخطیط السیاحي البیئي ضمن المخطط االستراتیجي العام لتطویر منطقة أهرامات الجیزة 3.1.4
شتمل المخطط االستراتیجي لتطویر منطقة األهرامـات علـي مجموعـة مـن االعتبـارات البیئیـة تمثلـت فیمـا حیث ا   
  )انظر ملحق الصور):( 2012الهیئة العامة للتخطیط العمراني، (یلي
بـــراز صـــورتها البصـــریة وقیمتهـــا التاریخیـــة، باعتبارهـــا مـــن أهـــم المنـــاطق  - الحفـــاظ علـــي هـــذه المنطقـــة التراثیـــة وإ

  .یة عالمیاً التراث
  .إمكانیة توحید وتماسك الموقع التراثي كوحدة واحدة -
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ضــرورة توســیع المجــال البصــري للمنطقــة ورؤیتهــا مــن منــاطق بعیــدة وتوضــیح حــدودها لضــمان عــدم التعــدي  -
  .علیها

نظــرًا لوجــود الحاجــة للكشــف علــي معبــد الــوادي ومدینــة العمــال فمــن المقتــرح إزالــة منطقــة الكشــف األثــري علــي  -
ل وٕاعادة توطین السكان، لذلك یجب توفیر منـاطق سـكنیة بدیلـة للسـكان المـرحلین بحیـث تكـون هـذه المنـاطق مراح

  .، مع إرضاء السكان بتعویضات عادلة)نزلة السمان(أقرب ما یمكن لموقع المنطقة
  .توفیر بازارات وخدمات سیاحیة بالمنطقة حتي یستمر ارتباط السكان بها كونها مصدر الرزق لهم -
منــــاطق مهملــــة حالیــــًا  -منــــاطق ذات إمكانیــــات اســــتغالل مباشــــر ســــیاحیًا (التعامــــل مــــع االســــتعماالت القائمــــة -

ــــي فنــــادق وخــــدمات  -الســــتخدامها كفنــــادق ــــي المــــدي البعیــــد إل منــــاطق ذات مقومــــات ســــیاحیة یمكــــن تغییرهــــا عل
  ).سیاحیة

المنطقـــة والطـــرق المؤدیـــة لهـــا وربـــط  تقویــة ارتبـــاط المنطقـــة األثریـــة بالقـــاهرة الكبـــري مـــن خـــالل تطـــویر مـــداخل -
  .المنطقة بخط مترو األنفاق الرابع

إنشاء محـور خوفـو بـالزا الـذي یمثـل أهـم مـداخل المنطقـة، باإلضـافة إلـي ضـرورة ربـط المتحـف الكبیـر بمنطقـة  -
  .األهرامات بممرات ومسارات للمشاه، مع توفیر أماكن انتظار ومحطات الركوب عند المداخل

كرة المخطط علي التدخل المحدود في المنطقـة، لتعظـیم قیمـة هضـبة األهرامـات واسـترجاع الصـورة واعتمدت ف    
التاریخیــة لهــا ألهمیتهـــا العالمیــة مــع تركیـــز الجهــود غــرب ترعـــة المنصــوریة، حیــث اعتمـــدت فكــرة المخطــط علـــي 

  ):2012الهیئة العامة للتخطیط العمراني، (اآلتي
  ).ترعة المنصوریة(إلي متحف مفتوح واالتصال بفروع النیل) لجیزةهضبة ا(تحویل منطقة الحرم األثري -
  .إقامة منطقة الفنادق في شمال منطقة المتحف المصري الكبیر وشمال شرق فندق مینا هاوس -
أبــو (تـوطین الخــدمات الســیاحیة أســفل هضــبة األهرامــات علــي محـور المنصــوریة فــي المــدخل الجنــوبي للمنطقــة -

  ).محور خوفو(والمدخل الرئیسي) الهول
  منهجیة البحث 2.4

  :شملت منهجیة البحث قسمین كاآلتي     
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واشـــتملت علـــي الكتـــب العربیـــة واألجنبیـــة والرســـائل العلمیـــة واألبحـــاث العلمیـــة المنشـــورة  : المصـــادر الثانویـــة  - أ
 .ومواقع اإلنترنت لمراجعة الدراسات النظریة حول التخطیط السیاحي البیئي واستدامة المواقع األثریة

وتتضــــمن تصــــمیم اســــتمارة استقصــــاء وتوزیعهــــا علــــي األكــــادیمین فــــي القطــــاع الســــیاحي : المصــــادر األولیــــة -  ب
  . والعاملین والخبراء بوزارتي السیاحة واآلثار للتعرف علي آرائهم واتجاهاتهم حول محاور البحث

  
  أداة البحث 3.4

  :إلي أربعة أقسام رئیسیةتم تصمیم استمارة استقصاء وتوزیعها علي عینة البحث مقسمة      
) 4(القسـم األول یضــم البیانــات الشخصــیة ویشــمل ســؤالین عــن السـن وجهــة العمــل، أمــا القســم الثــاني فیشــمل عــدد 

أسـئلة ) 6(أسئلة للتعرف علي معوقات التخطـیط السـیاحي البیئـي فـي منطقـة الدراسـة، فـي حـین ضـم القسـم الثالـث 
البیئــي التــي یمكــن االســتعانة بهــا فــي منطقــة الدراســة، واحتــوي القســم تهــدف إلــي معرفــة آلیــات التخطــیط الســیاحي 

أســئلة لقیــاس النتــائج المترتبــة علــي التخطــیط الســیاحي البیئــي فــي المواقــع األثریــة وخاصــة منطقــة ) 5(الرابــع علــي 
ر أهرامــات الجیــزة، واعتمــد الباحــث فــي االستقصــاء علــي مقیــاس لیكــرت الخماســي بــدرجات موافقــة تتــدرج مــن غیــ

درجـات الموافقـة والوسـط الحسـابي المـوزون لهـم، ) 5(حتـي موافـق بشـدة وتأخـذ الـرقم ) 1(موافق بشـدة وتأخـذ الـرقم 
  ).2(حیث یوضح ذلك الجدول رقم

  مقیاس لیكرت الخماسي): 2(جدول رقم 
  موافق بشدة  موافق  محاید  غیر موافق  غیر موافق بشدة  درجات الموافقة

  5: 4,20  4,19: 3,40  3,39: 2,60  2,59: 1,80  1,79: 1  الوسط الحسابي المرجح

  عینة البحث 3.4
اســـتمارة علـــي األكـــادیمیین بكلیـــات الســـیاحة والفنـــادق وعلـــي العـــاملین والخبـــراء  120قـــام الباحـــث بتوزیـــع عـــدد     

جــد مــنهم  105بــوزارة الســیاحة وكــذلك العــاملین بــوزارة اآلثــار، وتــم اســترداد  للتحلیــل اســتمارة صــالحة  97اســتمارة وُ
  .%80,83بمعدل استجابة 

  حصائيالتحلیل اإل 4.4
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  ثبات االستقصاء 1.4.4
لكـل المحـاور وهـي  0,8نالحظ أن قـیم ألفـا كورنبـاخ لمحـاور االستقصـاء أعلـي مـن ) 3(من خالل الجدول رقم     

  . وهو ما یعني ثبات استقصاء الدراسة وصالحیة االعتماد علیه في الدراسة 0,6قیمة أعلي من 
  
  

  ستقصاءلمحاور االمعامل ألفا كرونباخ  :)3(جدول رقم
  معامل ألفا  عدد األسئلة  المحور

 0,85 4 معوقات التخطیط السیاحي البیئي
 0,82 6 آلیات التخطیط السیاحي البیئي

 0,88 5 النتائج المترتبة علي التخطیط السیاحي البیئي

  الشخصیة محور البیانات 2.4.4
زیـادة عـدد الـذكور فـي عینـة البحـث عـن عـدد اإلنـاث بدرجـة كبیـرة، حیـث بلـغ عـدد ) 4(قـمیتضح من الجدول ر     

، كمـا یتضـح مـن الجـدول أیضـًا تنـوع %32بنسـبة مئویـة  31، بینمـا بلـغ عـدد اإلنـاث %68بنسبة مئویـة  66الذكور 
فـي وزارة الســیاحة والعـاملین  %46,4جهـات عمـل عینـة البحـث بــین أكـادیمیین مـن كلیـات السـیاحة والفنــادق بنسـبة 

    . ، مما یثري نتائج البحث%13,4والعاملین في وزارة اآلثار بنسبة  %40,2بنسبة 
  بیانات الشخصیةالتحلیل الوصفي لل) 4(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  الخصائص الدیموغرافیة  م

  النوع  1
  68  66  ذكر
  32  31  أنثي

  جهة العمل  2
  46,4  45  أكادیمیین

  40,2  39  السیاحة وزارة
  13,4  13  وزارة اآلثار

  معوقات التخطیط السیاحي البیئي في المواقع األثریةمحور  3.4.4
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علـــي أن غیـــاب التنســـیق بـــین  %89,7اتفـــاق عینـــة البحـــث بشـــدة بنســـبة بلغـــت ) 5(یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم      
معوقــات التخطــیط الســیاحي البیئــي فــي المواقــع  الجهــات المعنیــة مثــل وزارة الســیاحة ووزارة اآلثــار ووزارة البیئــة مــن

علــي أن  %82,4، كمــا اتفقــوا بنســبة  0,91عنــد انحــراف معیــاري قیمتــه  4,28األثریــة، حیــث بلــغ المتوســط حســابي 
البیئیـة مـن المعقوقـات التـي تواجـه التخطـیط السـیاحي البیئـي  لالشـتراطات السـیاحي التخطـیط سیاسـات مراعاة عدم

 غیــابواتفقــوا أیضــًا علــي أن  0,94وانحــراف معیــاري  4,02وذلــك عنــد متوســط حســابي قیمتــه  ةفــي المواقــع األثریــ
 األثریــة مــن معوقــات التخطــیط الســیاحي البیئــي المنــاطق بیئــة علــي الحفــاظ فــي تســاهم التــي والقــوانین التشــریعات

كمـــا اتفقـــوا بنســـبة  ،1,22عنـــد انحـــراف معیـــاري  3,53حیـــث بلـــغ المتوســـط الحســـابي لهـــذه العبـــارة  %62,8بنســـبة 
األثریـة  المواقـع علـي الحفـاظ فـي البیئـي البعـد بأهمیـة السـیاحي التخطیط علي القائمین وعي عدمعلي أن  70,1%

عنـد  3,74حیـث بلـغ قیمـة المتوسـط الحسـابي من المعوقات أیضًا التي تقف حـاًال أمـام التخطـیط السـیاحي البیئـي، 
  .1,31انحراف معیاري 

ل أیضـــًا اتجـــاه عینـــة البحـــث بصـــفة عامـــة نحـــو الموافقـــة علـــي العبـــارات الـــواردة بالجـــدول نالحـــظ مـــن الجـــدو     
كمعوقات للتخطـیط السـیاحي البیئـي فـي تطـویر منطقـة األهرامـات كموقـع أثـري حیـث بلـغ المتوسـط الحسـابي العـام 

  .، وهو ما یدل علي اتفاق عینة0,92عند انحراف معیاري  3,89
  نسب المئویة والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة لمحور المعوقاتالتكرارات وال):5(جدول رقم 

  العبــــــارات  م
 اإلستجابـــة  

المتوســــط 
  الحسابى

اإلنحــــراف 
  المعیارى

أوافـــــق 
  بشدة

  محاید  أوافق
ال 

 أوافق
ال أوافــــق 

  بشدة

1  
غیاب التنسیق بین الجهات المعنیة مثل وزارة 

  .السیاحة ووزارة اآلثار ووزارة البیئة
  -  10 -  40  47  التكرار

4,28  0,91  
  -  10,3 -  41,2  48,5  النسبة

2  
عـــــدم مراعــــــاة سیاســــــات التخطــــــیط الســــــیاحي 

  .لالشتراطات البیئیة
  3  5  9  50  30  التكرار

4,02  0,94  
  3,1  5,2  9,3  51,5  30,9  النسبة

3  
غیـــاب التشـــریعات والقـــوانین التـــي تســـاهم فـــي 

  .یةالحفاظ علي بیئة المناطق األثر 
  8  15  13  40  21  التكرار

3,53  1,22  
  8,2  15,5  13,4  41,2  21,6  النسبة

  1,31  3,74  8  15  6  33  35  التكرارعــدم وعــي القــائمین علــي التخطــیط الســیاحي   4
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بأهمیـة البعـد البیئـي فـي الحفـاظ علـي المواقـع 
  .األثریة

  8,2  15,5  6,2  34  36,1  النسبة

  0,92  3,89  تجاه محور معوقات التخطیط السیاحي البیئي في المواقع األثریةمتوسط استجابات عینة الدراسة 

  محور آلیات التخطیط السیاحي البیئي في المواقع األثریة 4.4.4

وهــو مـا یعنـي اتفـاق عینــة البحـث بشـدة حـول العبــارات  4,67أن المتوسـط العـام ) 6(نالحـظ مـن خـالل الجــدول رقـم
، 0,38السیاحي البیئي في المواقع األثریـة ، وذلـك عنـد انحـراف معیـاري عـام بلـغ  الواردة بالجدول كآلیات للتخطیط

وبذلك یمكن القول بأن آلیات التخطـیط السـیاحي البیئـي فـي منطقـة األهرامـات والتـي یمكـن أن تسـاهم فـي اسـتدامة 
  :كاآلتي -مرتبة علي حسب أهمیتها بالنسبة آلراء العینة-تلك المنطقة 

  .تدهورها لمنع تخطیطها عند األثریة لألماكن ستیعابیةاال الطاقة مراعاة -
 .األثریة للمناطق التخطیطیة السیاسات في البیئیة الدراسات دمج -
 ).الضوضاء-الهواء تلوث-البصري التلوث-االزدحام(األثري الموقع علي تؤثر التي اآلثار السلبیة معالجة -
 .البیئیة االشتراطات مراعاة مع األساسیة بنیةوال والنقل اإلقامة مثل التخطیط السیاحي عناصر توفیر -
 األثریـــــة األمــــاكن عــــن الضـــــغط لتقلیــــل األثریــــة المواقــــع مـــــن قربیــــة منــــاطق فــــي جدیـــــدة جــــذب مراكــــز إیجــــاد -

 ).الكبیر المصري المتحف إنشاء مثل(المزدحمة
  .)لجیزةبا السمان نزلة(األثریة بالمنطقة المحیطة العمرانیة للمناطق العمراني النمو في التحكم -

  التكرارات والنسب والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمحور آلیات التخطیط السیاحي البیئي): 6(جدول رقم

  العبــــــارات  م
 اإلستجابـــة  

المتوســـــــط 
  الحسابى

اإلنحــــــراف 
  المعیارى

أوافـــــــق 
  بشدة

  محاید  أوافق
ال 

 أوافق
ال أوافــــــــق 

  بشدة

ج  1 ات دم ة الدراس ات يف البیئی  السیاس
  .األثریة للمناطق التخطیطیة

  -  - 5  18  74  التكرار
4,71  0,55  

  -  - 5,2  18,6  76,3  النسبة

2  
 العمرانیة للمناطق العمراني النمو في التحكم

ة ة المحیط ة بالمنطق ة(األثری مان نزل  الس
  )بالجیزة

  -  -  5  29  63  التكرار
4,60  0,58  

  -  -  5,2  29,9  64,9  النسبة

3  
ؤثر التي السلبیة البیئیة اآلثار لجةمعا ي ت  عل

ع ري الموق ام(األث وث-االزدح -البصري التل
  ).الضوضاء-الھواء تلوث

  -  -  -  33  64  التكرار
4,66  0,47  

  -  -  -  34  66  النسبة
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4  
 اإلقامة مثل السیاحي التخطیط عناصر توفیر

ل الت والنق ة والمواص یة والبنی ع األساس  م
  .یئیةالب االشتراطات مراعاة

  -  -  5  25  67  التكرار
4,64  0,58  

  -  -  5,2  25,8  69,1  النسبة

5  

دة جذب مراكز إیجاد اطق في جدی ة من  قربی
ن ع م ة المواق ل األثری غط لتقلی ن الض  ع

اكن ة األم ة األثری ل(المزدحم اء مث  إنش
  ).الكبیر المصري المتحف

  ــــــ  -  3  32  62  التكرار
4,61  0,55  

  ـــــــ  -  3,1  33  63,9  النسبة

اة  6 ة مراع تیعابیة الطاق اكن االس ة لألم  األثری
  .تدھورھا لمنع تخطیطھا عند

  -  -  -  14  83  التكرار
4,86  0,35  

  -  -  15,3  14,4  85,6  النسبة
  0,38  4,67  جتاه حمور آليات التخطيط السياحي البيئي يف املواقع األثريةعينة الدراسة  استجاباتمتوسط 

  تائج المترتبة علي التخطیط السیاحي البیئي في المواقع األثریةمحور الن 5.4.4
  التكرارات والنسب والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة لمحور آلیات التخطیط السیاحي البیئي):7(جدول رقم

  العبــــــارات  م
المتوســــط  اإلستجابـــة  

  الحسابى
اإلنحـــــــراف 

  ال أوافق بشدة ال أوافق  محاید  أوافق  أوافق بشدة  المعیارى

1  
ویر ة تط ة البنی  التحتی

دمات ة والخ ائحین المقدم  للس
  .المقصد في

  -  5 -  32  60  التكرار
4,26  0,81  

  -  5,2 -  33  61,9  النسبة

2  
ل ار تقلی ة اآلث ة البیئی  للتنمی

یاحیة ي الس ل إل د أق ي ح  ف
  .األثریة المناطق

  -  -  -  50  47  التكرار
4,06  0,93  

,51  48,5  النسبة
5  

-  -  -  

3  
ادة ام زی الموارد االھتم  ب

ة راث الطبیعی ري والت  األث
  .السیاحیة للمقاصد

  5  -  -  39  53  التكرار
3,83  1,02  

,40  54,6  النسبة
2  

-  -  5,2  

4  
اظ ي الحف اطق عل  المن
یاحیة ع الس ة والمواق  األثری

  .القادمة لألجیال

  5  -  -  17  75  التكرار
4,28  0,78  

,17  77,3  النسبة
5  

-  -  5,2  

ق  5 ة وتحقی ة البیئ ة حمای  التنمی
  .المستدامة السیاحیة

  5  -  -  30  62  التكرار
4,35  0,76  

,30  63,9  النسبة
9  

-  -  5,2  

  0,68  4,49  جتاه حمور النتائج املترتبة علي التخطيط السياحي البيئي يف املواقع األثريةعينة الدراسة  استجاباتمتوسط 
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وهـــو مـــا یعنـــي اتفـــاق عینـــة البحـــث بشـــدة حـــول  4,49أن المتوســـط العـــام ) 7(رقـــم نالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول    
العبــارات الــواردة بالجــدول كنتــائج مترتبــة علــي التخطــیط الســیاحي البیئــي فــي المواقــع األثریــة ، وذلــك عنــد انحــراف 

مرتبـة علـي -امـات ، وبذلك یمكن القول بأن نتائج التخطیط السیاحي البیئي في منطقـة األهر 0,68معیاري عام بلغ 
  :كاآلتي -حسب أهمیتها بالنسبة آلراء العینة

 .المستدامة السیاحیة التنمیة حمایة البیئة وتحقیق -
  .القادمة لألجیال األثریة والمواقع السیاحیة المناطق علي الحفاظ -
  .للسائحین المضیفة السیاحیة المقاصد في للسائحین المقدمة والخدمات التحتیة البنیة تطویر -
  .األثریة المناطق في حد أقل إلي السیاحیة للتنمیة البیئیة اآلثار یلتقل -
 .السیاحیة للمقاصد األثري والتراث الطبیعیة بالموارد االهتمام زیادة -

وتؤكد هذه النتـائج الـدور الكبیـر الـذي یلعبـه التخطـیط السـیاحي البیئـي فـي حمایـة والحفـاظ علـي المواقـع األثریـة    
  .وتحقیق التنمیة السیاحیة المستدامةوبالتالي استدامتها 

  :الخاتمة. 5
  نتائج البحث 1.5
  .یساهم التخطیط السیاحي البیئي عند التخطیط للمواقع األثریة بشكل كبیر في استدامة هذه المواقع -
تتمثــل معوقــات التخطــیط الســیاحي البیئــي فــي المواقــع األثریــة بصــفة أساســیة فــي غیــاب التنســیق بــین الجهــات  -

متمثلــة فــي وزارة الســیاحة ووزارة اآلثـــار ووزارة البیئــة وعــدم مراعــاة تلـــك الجهــات لالشــتراطات البیئیــة عنـــد المعنیــة 
  .وضع سیاسات التخطیط السیاحي

یعــد غیــاب التشــریعات والقــوانین التــي تســاهم فــي الحفــاظ علــي بیئــة المواقــع األثریــة مــن أهــم معوقــات التخطــیط  -
  .السیاحي البیئي في المواقع األثریة

  .تمثل هضبة األهرامات أهم المواقع األثریة بالقاهرة والتي البد من تطویرها وتخطیطها بالشكل المطلوب -
تبـــین مـــن خـــالل البحـــث قیـــام الهیئـــة العامـــة للتنمیـــة الســـیاحیة والهیئـــة العامـــة للتخطـــیط العمرانـــي بعمـــل خطـــط  -

بعـض االشـتراطات البیئیـة إلـي أنهـا تفتقـر مقترحة لتطویر منطقة األهرامات، وعلي الرغم من احتواء الخطـط علـي 
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ـــة للتخطـــیط الســـیاحي البیئـــي والتـــي مـــن أهمهـــا ضـــبط الطاقـــة االســـتیعابیة لمنطقـــة األهرامـــات  اإلشـــتراطات الكامل
  .األثریة

تمثلـــت أهـــم آلیـــات التخطـــیط الســـیاحي البیئـــي فـــي مراعـــاة الطاقـــة االســـتیعابیة لألمـــاكن األثریـــة عنـــد تخطیطهـــا  -
  .بیئیة في السیاسات التخطیطة للمواقع األثریةودمج الدراسات ال

  التوصیات  2.5
ضـــرورة التنســـیق بـــین الجهـــات المعنیـــة بـــالتخطیط فـــي المواقـــع األثریـــة مثـــل وزارة اآلثـــار ووزارة الســـیاحة ووزارة  -

  .البیئة والهیئة العامة للتخطیط العمراني وذلك عند التخطیط السیاحي في المواقع األثریة
القــوانین التــي تســهل مــن عملیــة التخطــیط الســیاحي البیئــي وتســاهم فــي الحفــاظ علــي المواقــع ســن التشــریعات و  -

  .األثریة
مراعاة االشتراطات البیئیة في التخطیط السیاحي وتحدیـد الطاقـة االسـتیعابیة لألمـاكن األثریـة بمـا یحـافظ علیهـا  -

  .ویعمل علي استدامتها لألجیال القادمة
عـداد المشـاریع التخطیطـة لتطویرهـا بمـا یتناسـب مـع قیمتهـا التاریخیـة مـع ضرورة االهتمام بمنطقة األهر  - امـات وإ

  .مراعاة البعد البیئي للحفاظ علیها والحیلولة دون تدهورها
توعیة القائمین علي التخطیط السیاحي والمنفذین له بأهمیة الحفـاظ علـي المواقـع األثریـة ودور ذلـك فـي تحقیـق  -

   .التنمیة السیاحیة المستدامة
  قائمة المراجع. 6

  المراجع العربیة  1.6
 .4، 3، بدون، صأهم المعالم األثریة في منطقة الجیزة). 1997(أدیب، سمیر .1
 ، كـربالء محافظـة فـي مسـتدامة سـیاحیة لتنمیة التخطیط دور إبراز). ٢٠١٢ ( هدیل ؛ محمود، أنیس اإلزیرجاوي، .2
   pdf005egypt.com/pdf/Hadel_Mowafak/Researches/-http://www.cpas.:علي الرابط 26/3/2017في  الوصول تم
 األولـي، الطبعـة ،البیئیـة اآلثار تقییم تقنیة باستخدام التراثیة للمناطق السیاحي التخطیط )٢٠٠٧ ( نسـرین اللحام، .3

  .190، 189، ص صالقاهرة باعة،والط للنشر النیل دار

http://www.cpas
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ــاطق التراثیــة). 2009(الزهرانــي، عبدالناصــر .4 ــال أنموذجــاً : التخطــیط الســیاحي للمن ، مجلــة جامعــة الملــك ســعود، الع
 .100-73، ص ص)1(، العدد)21(المجلد

ـــة). 2010(الزهرانـــي، عبدالناصـــر .5 ـــة أنموذجـــاً : التخطـــیط الســـیاحي للمـــدن التاریخی ـــة الدرعی ـــمدرن ـــة الدرعی ة، ، مجل
 ). 480-449(، ص ص)50، 49(، العدد)13(السعودیة، المجلد

تطـویر منطقـة (المخطط االسـتراتیجي العـام لتطـویر منطقـة أهرامـات الجیـزة). 2012(الهیئة العامة للتخطیط العمراني .6
 .12-1، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة، ص ص)نزلة السمان

، وزارة اإلسـكان والمرافـق اإلنجازات الفنیة للهیئـة العامـة للتخطـیط العمرانـي). 2015(الهیئة العامة للتخطیط العمراني .7
 .110-108والمجتمعات العمرانیة، ص ص

علــي 26/3/2017، تـم الوصــول فــي مشــروع تطــویر المنطقــة األثریــة بــالهرم). 2017(الهیئـة العامــة للتنمیــة السـیاحیة .8
   http://www.tda.gov.eg/TDAprojects/PyramidsArea.aspx: الرابط

عــرض تجربــة تــونس ورصــد (التنمیــة المســتدامة فــي منــاطق التــراث العمرانــي). 2015(بـرورة، ملوكــة، بحــري، أمیـرة .9
سـانیة واالجتماعیـة، عـدد خـاص، الجزائـر، ، الملتقي الدولي تحوالت المدینة الصـحراویة، مجلـة العلـوم اإلنالواقع في الجزائر

  . 224-215ص ص
ــي قطــاع غــزة). 2013(حمــاد، عبــدالقادر؛ شــناعة، إیــاد .10 ــة الســیاحیة المســتدامة ف دراســة :التخطــیط اإلقلیمــي للتنمی

 . 252-195، الكویت، )4(، العدد)41(، مجلة العلوم االجتماعیة، المجلدجغرافیة
، المجلــة العراقیــة لبحــوث الة التفاعلیــة بــین الســیاحة والبیئــة المســتدامةاألصــ). 2009(ســالم، ســالم؛ ســلمان، طــارق .11

 .107-86، ص ص)2(، العدد)1(السوق وحمایة المستهلك، المجلد
ـــي إرســـاء دعـــائم التخطـــیط البیئـــي). 2005(عبـــدالرازق، عـــادل  .12 ـــة العربیـــة ودورهـــا ف ـــدوة دور التشـــریعات البیئی ، ن

 .2لعربیة، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، جامعة الدول العربیة، صالتشریعات والقوانین في حمایة البیئة ا
، )9(، مجلـة جامعـة شـندي، العـددالتخطیط السیاحي وأثره في مناطق ومواقع التراث األثري). 2010(قسیمة، كباشي  .13

  .148-127ص ص
، رســـالة ماجســـتیر، غیـــر التـــوازن البیئـــي والتنمیـــة الســـیاحیة المســـتدامة لوالیـــة عنابـــة). 2010(مریخـــي، یاســـین  .14
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