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ABSTRACT 
 This paper aims to monitor the role of archaeological areas to achieve sustainable 
development. (Economic, social and environmental dimensions) in local communities. By 
determining the role of these areas to achieve:  economic development such as economic growth 
and multiple activities and increase employment opportunities and high level of economic 
income, etc. Social development by defining its role in improving the quality of public services 
and basic facilities . Environmental development by defining its role in preserving the natural 
environment from pollution and deterioration and improving the level of the urban environment 
and quality of life. The paper adopts a framework based  on the use of three methods to reach the 
objectives  of the research, the first method, the descriptive theoretical method, the collection of 
the relevant data, the second the applied analytical method, the analysis of the data and its 
application to the case of the study of the city of Luxor, and the third method of deriving the final 
results. The study is based on steps that begin with the study of the basic concepts 
(archaeological and heritage areas, sustainable development and its different dimensions and 
local communities), then study the theoretical relationship between the archaeological areas and 
the sustainable development of the local communities. 
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  دور المناطق األثریة فى تحقیق التنمیة المستدامة للمجتمعات المحلیة
   مدینة األقصر بجمھوریة مصر العربیة:حالة

  

  أحمد الشحات المنشاوىو حسام قطب الغراب
   مصر-  جامعة الزقازیق - كلیة الھندسة -  قسم الھندسة المعماریة

  ملخص
بأبعادھا اإلقتصادیة ( المستدامة التنمیةتحقیق فى  یةالتراثریة واألثمناطق ال دور لى رصدإ  ھذه الورقة البحثیةتھدف

 التنمیة )١:  تحقیق  وذلك من خالل رصد دور ھذه المناطق فىبھا، الواقعة  للمجتمعات المحلیة)واإلجتماعیة والبیئیة
 .الخ.. ول اإلقتصادیة دخلفرص العمل وارتفاع مستوى ازیادة نمو وتعدد األنشطة والقطاعات اإلقتصادیة و مثلاإلقتصادیة 

  األساسیةوالمرافق "تعلیم وصحة وخالفھ"   العامةتحسین مستوى جودة الخدماتالتنمیة اإلجتماعیة فیما یتعلق بدورھا فى ) ٢
التنمیة البیئیة فیما یتعلق بدورھا فى الحفاظ على البیئة الطبیعیة من ) ٣".  الشرب والصرف والكھرباء وخالفھةشبكات میا"
  .عام بوجھ  وجودة المعیشةتحسین مستوى البیئة العمرانیةولوث والتدھور الت

من ومتكامل من أجل الوصول ألھداف اأساسیة بشكل متز ثالثة أسالیب ستخدامإیعتمد على ً  عاماًتحلیلیا ًاوتتبنى الورقة اطار
األسلوب  أما األسلوب الثانى فھو، لصلةذات ا الوصفى  من أجل جمع البیانات النظرىاألول وھو األسلوب   األسلوب، البحث

، أما األسلوب الثالث وھو األسلوب اإلستنباطى  " مدینة األقصر"التطبیقى التحلیلى وذلك لتحلیل البیانات وتطبیقھا على حالة الدراسة 
  سابقین  للنتائج المرحلیة التى تم التوصل الیھا فى األسلوبین الًستناداإالنتائج النھائیة للبحث ستخالص إل



  
  
  

   مدینة األقصر بجمھوریة مصر العربیة:حالة دور المناطق األثریة فى تحقیق التنمیة المستدامة للمجتمعات المحلیة
 

المناطق األثریة ( األساسیة مفاھیمالدراسة ب ً متصاعدا یبدأً بحثیاًوتعتمد الورقة على عدة خطوات متتابعة تشكل فى مجموعھا خطا
وبین  یةالتراثالمناطق األثریة ودراسة العالقة النظریة بین ، ثم ) والمجتمعات المحلیة، والتنمیة المستدامة وأبعادھا المختلفة ،  یةالتراثو

ھا ھذه المناطق ، ثم تطبیق نتائج الدراسة على مدینة األقصر ، واخیرا استقاء النتائج العامة امة للمجتمعات المحلیة الواقعة بالتنمیة المستد
  .للورقة

  ٠مدینة األقصر – المجتمعات المحلیة –المستدامة التنمیة  – یةالتراثالمناطق األثریة و : الدالة / الكلمات المفتاحیة
  

  :المقدمة  -١
q خلفیة عامة  

 أن نموذج التنمیة التى تنتھجة منذ قیام الثورة ًأصبح یقیناتزاید اإلھتمام العالمى بمفاھیم وأفكار ومبادئ التنمیة المستدامة بعدما 
  على صحةًنما أیضاإو، لى نتائج كارثیة لیس فقط على الصعیدین اإلقتصادى والبیئى إن أدى وسیؤدى الصناعیة وحتى اآل

لیس  تزاید اإلھتمام العالمى بالمناطق األثریة والتراثیة كما . على سطح الكرة األرضیةوفرص استمراره ة اإلنسان نفسھوحیا
 بوصفھا أداة من األدوات المھمة التى یمكن توظیفھا لتحقیق التنمیة ًیضاإنما أ واألجداد،فقط بوصفھا مرآة لتاریخ وحضارة 

على المستوى )  التنمیة المستدامةوالتراثیة،المناطق األثریة (لذى یحظى بھ ھذین الموضوعین  الزخم اإطاروفى  .تدامةمسال
) والتى من بینھا ھذا البحث(ین الموضوعین حلیل التأثیرات المتبادلة بین ھذتى تسعى لدراسة وت فإن البحوث الالعالمى،

  .األخیرةتكتسب أھمیة بالغة فى اآلونة 
q المشكلة البحثیة  

بأبعادھا   المستدامةالتنمیةتحقیق  فى یةالتراثدور وأھمیة المناطق األثریة والتحقق من  في الرئیسیةشكلة البحث تكمن م 
  .بھا الواقعة للمجتمعات المحلیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والبیئیة

q البحثفرضیات :  
 للمجتمعات المحلیة المستدامة التنمیةتحقیق ى فیة التراثلمناطق األثریة ولیجابى كبیر ھنالك دور إالبحث فى أن  فرضیةتتمثل 

  .العربیة المناطق فى تحقیق التنمیة المستدامة لمدینة األقصر بصعید جمھوریة مصر ھناك دور ایجابى لھذه  وبالتالى،
q  ھدف البحث  

 وذلك من خالل بھا، الواقعة المحلیةللمجتمعات  المستدامة التنمیةتحقیق لیة التراث المناطق األثریة وامكانیاترصد یھدف ھذا البحث إلي 
  :رصد دور ھذه المناطق فى

تحقیق التنمیة اإلقتصادیة لھذه المجتمعات خاصة فیما یتعلق بدورھا فى نمو وتعدد األنشطة والقطاعات اإلقتصادیة وزیادة  - 
  .الخ.. فرص العمل وارتفاع مستوى الدخول اإلقتصادیة 

 "تعلیم وصحة وخالفھ"اصة فیما یتعلق بدورھا فى تحسین مستوى جودة الخدمات العامة تحقیق التنمیة اإلجتماعیة للمجتمعات خ - 
  " الشرب والصرف والكھرباء وخالفھةشبكات میا"والمرافق األساسیة 

تحقیق التنمیة البیئیة للمجتمعات خاصة فیما یتعلق بدورھا فى الحفاظ على البیئة الطبیعیة من التلوث والتدھور وكذلك فى  - 
  . مستوى البیئة العمرانیة وجودة المعیشة بوجھ عامتحسین

q  البحثمنھجیة 
 كل منھج فى دراسة وتحلیل جانب بحیث یتم استخدام مناھج البحث العلمى مجموعة من یعتمد على استخدام ً منھجیاًاتبنت الورقة اطار

 .وھكذاالثانى تشكل مدخالت للمنھج الثالث ومخرجات المدخل  الثانى،معین بحیث أن مخرجات المنھج األول تشكل مدخالت للمدخل 
  :ما یلىالمناھج  وتتضمن ھذه البحثیة، ومتكاملة لتحلیل المشكلة قة ونھائیةلنتائج دقیً وصوال
یتم استخدامھ فى جمع البیانات ذات الصلة من األدبیات والدراسات والتقاریر والمراجع العلمیة المتخصصة  :المنھج الوصفي - 

 ، ثیةكل من المناطق الترامعرفیة للباحثین حول الجوانب النظریة المختلفة للمشكلة البحثیة مثل المفاھیم المختلفة للبناء القاعدة ال
وجود المناطق التراثیة والتنمیة المستدامة للمجتمعات المحلیة بین والتنمیة المستدامة ، والمجتمعات المحلیة ، والعالقات التبادلیة 

 .طق التراثیة الواقعة فیھا ھذه المنا
  ".مدینة األقصر"على حالة الدراسة فى تطبیق النتائج النظریة ویتم استخدامھ : المنھج التطبیقى التحلیلى - 
 یةالتراث/والمتعلقة بطبیعة دور وأھمیة المناطق األثریة النتائج النھائیة للبحثاستخالص ویتم استخدامة فى : المنھج اإلستنباطى - 

  .األقصرمة بأبعادھا اإلقتصادیة واإلجتماعیة والبیئیة فى مدینة  المستداالتنمیةتحقیق فى 
  :سیةالمفاھیم األسا  -٢

 :التالیةمفاھیم التتضمن المفاھیم األساسیة فى ھذه الورقة كل من 
q  التراث العمرانىمناطق /  التراثیة المناطق-المناطق األثریة:  

ار ــثة التنفیذیة لقانون اآلت الالئحـعرف العربیة،یة مصر ففى جمھور.. خرى ألى إمن دولة ھذه المناطق تختلف مفاھیم 
العقارات واألماكن التى تقرر أثریتھا بقرارات (على أنھا ھى األماكن التى تشمل المواقع األثریة " ق األثریةـالمناط"المصرى 

كما عرف جھاز التنسیق  .. )١( ثارلآلوجمیع المنشآت القائمة على خدمتھا والتابعة للمجلس األعلى )  للقانونًأو أوامر طبقا
ًعمرانیا ومعماریا المتمیزة التاریخیة المالمح ذات المناطق: نھاأعلى " المناطق التراثیة وذات القیمة"الحضارى المصرى  ً 
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 لقرنا خالل التي نشأت تلك أو اإلسالمیة، أو القبطیة الفرعونیة أوكالعصور القدیمة المختلفة العصور فى نشأتھا كانت ًسواء
المناطق بإحتوائھا علي مباني ومنشآت  ذات طراز معماري متمیز ومرتبط  ھذه وتتمیز  )٢( القرن العشرین ومطلع عشر التاسع

ق ذات ـالمناط" كما عرف قـانون البـناء المصرى .. )٣(ً  سیاحیاًبالتاریخ القومي أو بشخصیة تاریخیة أو التي تعتبر مزارا
زیة أو ـ ـاریة أو العمرانیة أو الرمــق التى تتمیز بثراء محتویاتھا ذات القیمة التراثیة أو المعمــ المناط على أنھا"القیمة المتمیزة

  )٤( .علیھاكاملة للحفاظ تلى التعامل معھا كوحدة مإ وتحتاج الطبیعیة،الیة أو ــالجم
  
 العالقة بین مناطق والتنمیة المستدامة للمجتمعات المحلیة   -٣
 فلم المجتمع،و أو مجتمع ما ال تعنى بالضرورة تحقیق التنمیة المستدامة لھذه الدولة أأثریة فى دولة /اثیةن وجود مناطق ترإ

غیر أن وجود .. والتنمیة المستدامة ) فى حد ذاتھا(األثریة /یثبت بعد أن ھناك عالقة مباشرة بین وجود ھذه المناطق التراثیة
ساسى لیس أات لحمایتھا وحفظھا وتعبئتھا ألغراض التنمیة یمكن أن یساھم بشكل مثل ھذه المناطق مصاحبة باستراتیجیات وآلی

 )٥ (یضا یساھم فى تحقیق التنمیة المستدامة أنما إفقط فى تحقیق مكاسب اقتصادیة و
 كما موارد،الحد ھذه أعد التراث ی والقادمة، لألجیال هلي تحقیق خدمة المجتمع والمحافظة علي مواردإتھدف  التنمیة المستدامة 

األثریة بنشاط سیاحى قوى وفعال یساعد على استدامة التنمیة بأبعادھا المختلفة وتحقیق أھدافھا /أن ارتباط ھذه المناطق التراثیة
 فبالتراث تتحول األماكن الى متعاونتان،فالتراث والسیاحة ھما صناعتان  المجتمع،اإلقتصادیة واإلجتماعیة والبیئیة فى ھذا 

  .المستمرةلسیاحة تكتسب ھذه المقاصد القیمة اإلقتصادیة  وبامقاصد،
Heritage and tourism are collaborative industries, with heritage converting locations 
into destinations, and tourism making them economically viable as exhibits. )٦(    . 

، ) Cultural heritage tourism(اثیة ھى األساس التى تقوم علیھ السیاحة الثقافیة یجدر التأكید على أن المناطق الترو
  . فى المجتمعات المحلیة التى تقع بھا ھذه المناطق التراثیة ةوتعتبر مساھم قوى فى تحقیق التنمیة المستدامة بأبعادھا الثالث

لظواھر الرئیسیة مثل المناخ اتغیر لتیجة ن . في قطاع التنمیة احتلت الروابط بین التراث والتنمیة المستدامة مركز الصدارةولقد
في   للبحث عن دور للتراث)٧( الحضریة،المناطق في سكان الوالعولمة واألزمة المالیة العالمیة وتزاید عدم المساواة وتزاید 

 لذا. جزأ من تجربة الناس الیومیةًمما یجعلھ جزءا ال یتت، مجتمعاسكان الرتبط التراث بحیاة وی. للمجتمعتوفیر االحتیاجات 
ھ غیر تا البیئة یحتاج إلى النظر في التراث والفرص التي قد یوفرھا والتحدیات المرتبطة باستخدامتنمیةفإن أي جھد یھدف إلى 

تداد واالمالتراثیة المناطق  وقد أظھرت التجربة أن تدھور. الكوارث الطبیعیة والبشریة یقلل من لتراثا كما أن .ةمالئمال
 )٨( الكوارثزید من تعرض المجتمعات المحلیة لخطر یالعمراني والمباني الجدیدة ، 

q  مناطق التراث وتحقیق البعد اإلقتصادى للتنمیة المستدامة  
یتمثل تحقیق البعد اإلقتصادى للتنمیة المستدامة فى عدد من المؤشرات األساسیة یأتى على رأسھا زیادة األنشطة اإلقتصادیة 

 . فرص العمل وتقلیل معدل البطالة وزیادة الدخل السنوى وتوفیر
وفى ھذا السیاق ، وفى ضوء نتائج عدد من الدراسات ، أمكن رصد عدد من النقاط األساسیة التى تمثل التأثیر اإلقتصادى 

  :  أھمھا ما یلىعلى المجتمعات المحلیة ، من) المصاحب لھا(األثریة والنشاط السیاحى القائم علیھا /للمناطق التراثیة
، ") سلسة القیمة لقطاع السیاحة"الموضحة بشكل (تنشیط قطاع السیاحة والقطاعات واألنشطة اإلقتصادیة المكملة لھ  •

  )٩( : ما یلى- من بین ما تتضمن -شطة وتتضمن ھذه األن
استقبال السیاح وتتضمن كثیر من األنشطة والخدمات مثل خدمات : ادارة وتشغیل الفنادق والمنتجعات السیاحیة -

. . والصیانة واألمنالبرامج الترفیھیة باإلضافة الى خدمات ادارة الفنادق والمطاعم والتغذیة ووخدمات الغرف 
 الخ 

جراء اإلحتفالیات فى إ والمختلفة،السیاحیة وتتضمن تنظیم الرحالت للوجھات : األنشطة الترفیھیة والثقافیة والتسویقیة -
 .نتاج وعرض وبیع المنتجات الحرفیة الیدویة التذكاریة إلى إضافة المناسبات المختلفة ، باإل

وتتضمن عملیات بناء الفنادق والمنتجعات السیاحیة ، وما یرتبط بھا من خدمات استشاریة فى : قطاع التشیید والبناء -
العقاریة ، وخدمات المجاالت الھندسیة المختلفة ، وتشغیل معدات البناء ، وصناعة مواد البناء ، وخدمات التنمیة 

 .البنوك والمصارف وغیرھا 
 وتتضمن خدمات تنظیم رحالت السفر واإلنتقاالت الداخلیة عبر الوسائل المختلفة : نشطة تنظیم السفرأقطاع النقل و -
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  )عالقة قطاع السیاحة بالقطاعات اإلقتصادیة األخرى(القیمة لقطاع السیاحة یوضح  ) ٢( شكل 
  ٢٠١٣. المستدامة والتنمیة االقتصادي النمو في المساھمة :المستدامة  السیاحة– األمم المتحدة: المصدر

زیادة األنشطة  وتساھم بشكل مھم لیس فقط فى نمو اإلقتصاد المحلى وً كبیراً اقتصادیاًوھذه األنشطة تدر عائدا -
 .لى اإلجمالى للدولة ككل  فى تحسین وتنشیط اإلقتصاد الوطنى وزیادة الناتج المحًیضاأنما إاإلقتصادیة بھ ، و

 ، والحراسة والخدمات الفنادق والمنتجعات السیاحیة(فى قطاع السیاحة واألنشطة المصاحبة لھ  توفیر فرص عمل جدیدة •
حوالھم المعیشیة أوتحسین  ، بما یضمن تولید دخل مناسب لھذه الفئات )المعاونة بالفنادق والشقق السیاحیة ، وغیرھا

  )١٠(.  فى المجتمعالة والفقروتقلیل معدالت البط
، التحف المعدنیة  ، واألزیاء التراثیة الشعبیة ، والسالل الحصر، والسجاد والكلیم( إحیاء المھن والحرف التقلیدیة •

، وھو )وأشغال الخشب والعاج والبردي وغیرھا، المشغوالت الجلدیة و،  والحلي وأدوات الزینة، والفخاریة والزجاجیة 
 فى المجتمع معدالت البطالة والفقر ویوفر مزید من فرص العمل ویقلل من   اقتصادیة للمجتمعات المحلیةما یمثل تنمیة

.  
 )١١(. اقتصادیة عوائد بما یحقق اتوظیفھ ةعادإو یمكن استثمارھا العمراني التراث مبانيتوفیر مجاالت لإلستثمار، ف •
q ة مناطق التراث وتحقیق البعد االجتماعي  للتنمیة المستدام  

 الفقر على القضاءالمؤشرات األساسیة یأتى على رأسھا األھداف و للتنمیة المستدامة فى عدد من اإلجتماعىیتمثل تحقیق البعد 
 متكافئة سبل للجمیع تتاح أن  ، وضماناألعمار جمیع في وبالرفاھیة صحیة عیش بأنماط الجمیع ّتمتع ضمانوأشكالھ ،  بجمیع

ضمان توافر المیاه ، وتحقیق المساواة بین الجنسینللجمیع ، و الحیاة مدى التعلم فرص تعزیزو الجید التعلیم على للحصول
 ضمان حصول الجمیع بتكلفة میسورة على خدمات الطاقة الحدیثة الموثوقة والمستدامةو ، وخدمات الصرف الصحي للجمیع

تلك  لاإلجتماعى النقاط التى تمثل التأثیر ، أمكن رصد عدد منوفى ضوء نتائج عدد من الدراسات  .وغیرھا من األھداف
  )١٣( )١٢(: على المجتمعات المحلیة ، من أھمھا) المصاحب لھا(القائم علیھا المستدام لمناطق والنشاط السیاحى ا

وفرات من ، نتیجة ما تحققھ السیاحة  فى المجتمعات المحلیةیاجات األساسیة واالرتقاء بالمستویات المعیشیةتتلبیة االح •
 .صادیة تمكن الحكومات من القیام بذلك اقت

 .ن للمجتمعات المحلیة وسكانھا األصلییًنما أیضاإ لیس فقط للنشاط السیاحى وً قویاً لتكون داعماتحسین البنیة التحتیة •
، المحلیةفي المجتمعات )  والدینیة واإلجتماعیة وغیرھامات التعلیمیة والصحیة والترفیھیةالخد(الخدمات العامة تحسین  •

خرى أبغرض توفیر المتطلبات األساسیة للنشاط السیاحى كالخدمات الصحیة والمناطق الترفیھیة من ناحیة ، ومن ناحیة 
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  .النشاط السیاحى على تنمیةللعمل بكفاءة ) لخإ ... ً وتعلیمیاًصحیا(بغرض بناء قدرات الكوادر المحلیة 
و أثریة أو أتراثیة (ما یضمن الحفاظ على المواقع السیاحیة ، باالستخدام الفعال لألرض وتخطیط المساحات األرضیة  •

 .وتنمیة النشاط السیاحى ، وتلبیة احتیاجات المجتمع المحلى مع الحفاظ على البیئة ) لخإ... طبیعیة 
نتیجة ما تحققھ ) یةرجسواء الداخلیة او الخا(زیادة اإلستقرار السكانى فى المجتمعات المحلیة والحد من الھجرات  •

 عن ما توفره من فرص ً، فضالوتوفیر اإلسكانلسیاحة من وفرات اقتصادیة تمكن الحكومات من تحسین الخدمات ا
 .عمل

السیما فى تقدیم ) الخ... و اللون أو العرق أبغض النظر عن الدین (تعزیز فرص تعاون فئات وطوائف المجتمع المحلى  •
 .ة الخدمات السیاحیة والتى تتطلب خبرات ومھارات مختلف

سكان (السلم واألمن العالمیین ، السیما بین الشعب المضیف  وتحقیق واألمم الشعوب بین والتفاھم فرص السالم تعزیز •
 .والسیاح الوافدین من الجنسیات المختلفة ) المجتمعات المحلیة

حلیة ، منھا على سبیل المثال خرى على المجتمعات المأوالى جانب ما سبق ، فإن التنمیة السیاحیة قد تحمل تأثیرات اجتماعیة 
لى التغیر فى أنماط سلوك إالتغیر فى قیم وعادات وتقالید المجتمع ، وأیضا التركیب المھنى بھ ، ونظرتھ للغرباء ، باإلضافة 

  )١٤( . وتفكیر كثیر من األفراد داخل المجتمع
q  المستدامة البیئي للتنمیةمناطق التراث وتحقیق البعد   

حمایة البیئة الطبیعیة  المؤشرات األساسیة یأتى على رأسھااألھداف و للتنمیة المستدامة فى عدد من البیئىیتمثل تحقیق البعد 
لألجیال القادمة ، وھو ما النضوب أو /والحفاظ على الموارد الطبیعیة المتاحة من اإلستھالك الجائر و من التلوث والتدھور

،  ، وإدارة الغابات على نحو مستدام ا وتعزیز استخدامھا على نحو مستدامحمایة النظم اإلیكولوجیة البریة وترمیمھیتطلب 
حفظ المحیطات  ، باإلضافة الى ، ووقف فقدان التنوع البیولوجي ووقف تدھور األراضي وعكس مساره ومكافحة التصحر

 فى عملیات اإلنتاج أو ًمستدامة سواء  عن تبنى أنماطً ، فضالوالبحار والموارد البحریة واستخدامھا على نحو مستدام
  . االستھالك

 للمناطق البیئىوفى ھذا السیاق ، وفى ضوء نتائج عدد من الدراسات ، أمكن رصد عدد من النقاط األساسیة التى تمثل التأثیر 
  :على المجتمعات المحلیة ، من أھمھا) المصاحب لھا(القائم علیھا المستدام األثریة والنشاط السیاحى /التراثیة

 .األھداف البیئیة للتنمیة المستدامة علي البیئة المحیطة بھذه المناطق، وھو ما یدعم  ملیات الحفاظ تتطلب المحافظةأن ع •
أن التنمیة السیاحیة بوجھ عام تساھم فى نشر ورفع الوعى البیئى لدى كل من السائحین الوافدین وسكان المجتمعات  •

 )١٥(. اء قیم ایجابیة تجاه التعامل مع البیئة ومفرداتھا ومكوناتھا المختلفة تطویر السلوك العام وبنتساعد على المحلیة ، و
مع  االستغالل األمثل للموارد البیئیة) من بین ما تكفل(تكفل  األثریة/لمناطق التراثیةأن السیاحة المستدامة القائمة على ا •

اعتماد تكنولوجیات تتطلب ، كما ة لمحلیحفظ التراث الطبیعي فى المجتمعات اوالحفاظ على التوازنات اإلیكولوجیة 
  )١٦(: یھ تترتب علوھو ما  ،وممارسات جدیدة لتحسین كفاءة نظم الطاقة والمیاه وتصریف النفایات

  .لطبیعیة بھا من اإلستخدام الجائر، وبالتالى الحفاظ على الموارد ا استعمال الطاقة في النقل والسكنتحسین الكفاءة في -
   . والمجتمعات المحلیة من التلوث والتدھور التراثیةى المناطقحمایة عناصر البیئة ف -
   الحفاظ على حیاة اإلنسان والكائنات الحیة ومن ثم التراثیةانخفاض المخاطر الصحیة فى المناطق  -
  . والمجتمعات المحلیة بوجھ عام  التراثیةتحسین مستوى جودة البیئة العمرانیة وجودة المعیشة فى المناطق -

 ، منھا التلوث )١٧(على البیئة فى المجتمعات المحلیة المضیفة كثیرة  السیاحى بوجھ عام لھ تأثیرات سلبیة أن النشاط •
 .الخ ... البیئى بأشكالة المختلفة ، وھدر الموارد البیئیة 

   مسطرة القیاس – اإلطار التحلیلى  -٤
ق التراثیة على التنمیة المستدامة فى مدینة فى ضوء العرض السابق بات من الواضح صعوبة التحقق من إثبات تأثیر المناط

 ما زالت قید التطویر من قبل العدید من ً فى ظل كثرة األھداف وما یرتبط بھا من مؤشرات كثیرة جداًاألقصر خاصة
 ، كما أن و األنشطة السیاحیة القائمة علیھاأ عن أن ھذه األھداف ال یرتبط مباشرة بالمناطق التراثیة ً فضالالمؤسسات الدولیة ،

ھا األمم المتحدة ال تتوفر لھا بیانات فى الحالة المصریة ال على المستوى القومى وال على مستوى تكثیر من المؤشرات التى تبن
   .المدن

 على التنمیة المستدامة األثریة/لقیاس تأثیر المناطق التراثیة )مسطرة قیاس( طار تحلیلىإ علیھ فقد تبنى الباحثان عمل ًابناءو 
 التى تبنتھا  األھداف والمؤشرات مجملمن" مختارة"لى مجموعة محددة ومنتقاة إھذه المسطرة تستند المجتمعات المحلیة ، ب

  :ویتوفر فیھا عدد من الشروط أھمھا ،) الجدول التالى (األمم المتحدة
 أو النشاط ناطق التراثیةغیر مباشرة بالم أو لھا عالقة مباشرة" المختارة"المنتقاة ھداف والمؤشرات أن تكون األ -

 السیاحى 
 ) .والبیئي واالجتماعي االقتصادي(ممثلة ألبعاد التنمیة المستدامة الثالث المنتقاة أن تكون األھداف والمؤشرات  -
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 . مع الحالة المصریة ویمكن أن یتوفر لھا بیانات" المختارة"المنتقاة األھداف والمؤشرات تتناسب أن  -
  

  لقیاس تأثیر المناطق التراثیة واألثریة على تحقیق التنمیة المستدامة للمجتمعات المحلیة" تشغیلیة"مسطرة قیاس  ) ١( جدول 

  للتنمیة المستدامة" المختارة"األھداف والمؤشرات بعض   أبعاد التنمیة المستدامة

  البعد اإلقتصادى

 وتوفیر والمنتجة ، الكاملة والعمالة والمستدام ، للجمیع ، والشامل المطرد ، االقتصادي النمو تعزیز  :٨ الھدف •
  .للجمیع الالئق العمل

 تنمیة أنشطة اقتصادیة اضافیة -
 توفیر فرص عمل جدیدة لكافة فئات المجتمع -
 زیادة نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى -
 ارتفاع مستوي الدخل لكافة فئات المجتمع -
  انخفاض مستوى حدة الفقر فى المجتمع -

  مكان كل في أشكالھ بجمیع الفقر على القضاء:  ١ الھدف •
 الوطني الفقر خط دون یعیشون الذین السكاننسبة  -
  األساسیة الخدمات على یمكنھا الحصول معیشیة أسر في یعیشون الذین السكان نسبة -

  األعمار جمیع في وبالرفاھیة صحیة عیش بأنماط الجمیع ّتمتع ضمان:  ٣ الھدف •
  )لكل مائة ألف طفل(ألمھات عند الوالدة نسبة وفیات ا -
  الخامسة سن دون األطفال وفیات معدل -
  معدل وفیات الموالید -

  البعد اإلجتماعى

 الحیاة مدى التعلم فرص وتعزیز الجید التعلیم على للحصول متكافئة سبل للجمیع تتاح أن ضمان:  ٤ الھدف •
  للجمیع

 القید بجمیع المراحل التعلیمیةنسبة  -
 یل التنمیة البشریةدلیل التعلیم كمكون فى دل -
   مقارنة بالذكور) ثانوى– اعدادى –ابتدائى (نسبة القید اإلجمالیة لإلناث بمراحل التعلیم المختلفة  -

 مستدامة إدارة وإدارتھا للجمیع الصحي الصرف وخدمات المیاه توافر كفالة  :٦ الھدف •
 مأمونة بطریقة تدار التي الشرب ةمیا خدمات من یستفیدون الذین السكان نسبة -
  اإلدارة السلیمة لخدمات الصرف الصحى من یستفیدون الذین السكان نسبة -

  البعد البیئى
 والمستدامة الموثوقة الحدیثة الطاقة خدمات على میسورة بتكلفة الجمیع حصول كفالة  :٧ الھدف •

 الكھرباء خدمات من المستفیدین السكان نسبة -
  د والتكنولوجیا النظیفینالوقو علىً أساسا یعتمدون الذي السكان نسبة -

  المصدر الباحثین

  األقصر  مدینة –حالة الدراسة   -٥
، ففى العصر  بالعدید من األسماء – الذى یمتد من العصر الفرعونى وحتى اآلن -عرفت ھذه المدینة خالل تاریخھا الطویل 

مدینة "، و" مدینة الشمس"و" مدینة آمون"ت وسمیإلتساعھا الھائل وتعدد أبواب معابدھا ، " مدینة المائة باب"الفرعونى سمیت 
 دوا"طلقوا علیھا اسم أ ، كما )١٨( أى مدینة اإللھ الكبرى "طیبة"أطلق علیھا الرومان اسم و، " مدینة الصولجان"، و"النور

 عند الفتح اإلسالمى - طلق علیھا العربأ، و )١٩( "األقصرین"ى العصور الوسطى أى المعسكران ، وسمیت ف" كاسترون
   . قصور والمعابد بھاكثرة النظرا ل" األقصر " اسم-لمصر 

   موقع األقصر١-٥
ً شرقا، وتبعد ٣٢-٣٣، ً  شماال٢٥-٣٦تقع بین خطى عرض  ، )جنوب مصر(الصعید حدى محافظات ھى إمحافظة األقصر

یحدھا من و، ً  شماال كم٢٢٠بحوالي  محافظة أسوان  وعن ،ً جنوبا كم٦٧٠حوالي ) العاصمة المصریة( القاھرةمدینة عن 
 األحمر ، ومن ، ومن الشرق محافظة البحر محافظة أسوانبحافظة قنا ، ومن الجنوب مركز إدفو مبالشمال مركز قوص 
داریة ستة مراكزإلى ألقصر من مدینة األقصر باإلضافة إوتتكون محافظة ا،  )٢٠( محافظة الوادي الجدیدبالغرب مركز أرمنت 

    .)سناإمركز  ومركز أرمنت ومركز الطود ومركز البیاضیة ومركز القرنھ وركز الزینیةم(أخرى 
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 وكان یطلق ،البر الغربي /الشطرالبر الشرقي و/ وھما الشطریفصلھما نھر النیل شطرین/جزأینمن فتتكون صر قمدینة االأما 
وكان یطلق ،  في العصور الفرعونیة حیث المعابد الدینیة وقصور الملوك وعامة الشعب "مدینة األحیاء"على البر الشرقي 

   حیث المقابر والمعابد الجنائزیة"مدینة األموات"لغربي على البر ا

  
 

  .)٢١(موقع وخریطة مدینة األقصر)  ٣ (شكل 
  التراث فى األقصرالتاریخ و ٢-٥

م زادت  ، ث)٢٢(لى حقبة الدولة القدیمة من التاریخ الفرعونى حیث كانت بلدة متوسطة إ) ًاألقصر الحقا(یرجع تاریخ طیبة 
 ، ثم بعد ذلك بفترة (23)وأصبحت عاصمة البالد كلھا )  قبل المیالد٢٣٠٠حوالى عام (أھمیتھا خالل حقبة الدولة الوسطى 

 من - ٢٠  ،١٩ ، ١٨عصر األسرات (خالل حقبة الدولة الحدیثة ) جنوب مصر(كبیرة أصبحت المركز اإلدارى لمصر العلیا 
بالد بعد أن انتقلت ثم بعد ذلك فقدت أھمیتھا السیاسیة وأصبحت عاصمة دینیة فقط لل ،  (24))  قبل المیالد١٠٧٠-١٥٥٠عام 

لى الشمال ، واستمر وضعھا ھذا حتى نھایة الحكم الفرعونى واستیالء البطالمة والرومان على حكم مصر عاصمة الملك إ
)٢٥( .  

 

  بالنسة لمصرألقصر اموقع محافظة

 خریطة مدینة األقصر افظة األقصرالتقسیم اإلدارى لمح

 

 

 
 
 مركز الطود

 مركز البیاضیة
 مدینة األقصر

 مركز اسنا

 مركز أرمنت 
 مركز القرنة
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  )٢٦(نماذج من المواقع األثریة بمدینة األقصر )  ٤ (شكل 
العدید  تضمحیث   ،)٢٨( حیث تستحوذ وحدھا على حوالى ثلث أثار العالم )٢٧( من أغنى مدن العالم باآلثاراألقصرمدینة عد وت

ین الشرقي والغربي للمدینةمن المعالم األثریة الفرعونیة  مجمع قصر ومعبد األ  كل من، یضم البر الشرقي مقسمة على البرّ
وادى الملوك   كل منأما البر الغربي فیضم، متحف األقصر لى باإلضافة إوطریق الكباش الرابط بین المعبدین معابد الكرنك 

ووادى الملكات ، ومئات المقابر الخاصة وعدد من المعابد ) ٢٠ ، ١٩ ، ١٨األسرات : الذى دفن فیھ فراعنة الدولة الحدیثة(
ومعبد امنحوتب ) رمسیس الثانى(والرمسیوم ) الملكة حتشبسوت(والدیر البحرى ) سیتى األول(قرنة  معبد المثلالجنائزیة 

تملك األقصر أكثر الحضارات إبھارا في العالم، و .. )٣٠( )٢٩ () .رمسیس الثالث(ومعبد مدینة ھابو ) تمثالى ممنون(الثالث 
ر والطموح، تاریخ صنعھ النبوغ وأمده نھر النیل بالحیاة یتواصل فیھا الماضي مع تعاقب التاریخ فـي توافـق مـع الحاض

 .والخلود، مما جعلھـا فـي صـدارة قـوائم المزارات السیاحیة في العالم، وبالتالي من أھم الدعائم األساسیة للسیاحة في مصر
)٣١(  
   األقصر  مدینةوالتنمیة المستدامة فىالمناطق األثریة / مناطق التراث العمرانى  ٣-٥

فى تحقیق األبعاد األساسیة للتنمیة المستدامة للمجتمع المناطق األثریة /مناطق التراث العمرانى د ھذه النقطة البحثیة دور ترص
 من خالل رصد مستوى انجاز األھداف والمؤشرات المدونة فى مسطرة )البعد اإلقتصادى والبعد اإلجتماعى والبعد البیئى(

  :غیر مباشرة ، وذلك على النحو التالىأو بصورة مباشرة أو و جزئیة أة كلیة القیاس فى مدینة األقصر سواء بصور
q مناطق التراث العمرانى وتحقیق البعد اإلقتصادى بمدینة األقصر  

أحد أھم األنشطة   »النشاط السیاحى ، یعتبر" بوجھ عام"ھ على مستوى جمھوریة مصر العربیة لى أنتشیر بعض الدراسات إ
 عالقة طردیة بین نمو قطاع السیاحة وزیادة فرص العمل المتاحة لیس فقط فى قطاع الفنادق والمطاعم كوأن ھنااإلقتصادیة 

مامیة وخلفیة بین أیجة لوجود روابط تن، شطة المرتبطة بالنشاط السیاحىفى العدید من المجاالت والقطاعات واألنأیضا وانما 
أنشطة  نمو فى ھنى أن النمو فى النشاط السیاحى غالبا ما یالزم وھو ما یع،ذلك القطاع والقطاعات اإلقتصادیة األخرى

، وھو ما  السیاحى أو األنشطة المرتبطة بھ فى النشاطً كما أنھ یوفر مزید من فرص العمل سواءخرىأقطاعات اقتصادیة و
ویة ذات أثر معنوى بین لى وجود عالقة طردیة قكما تشیر ھذه الدراسات إ .)٣٢(على تقلیل معدل البطالة ینعكس بشكل مباشر 
ھ كلما زاد النمو ، وھو ما یعنى أن)٣٣(والناتج المحلى اإلجمالى للدولة ) اإلیرادات الناتجة من قطاع السیاحة(اإلیرادات السیاحیة 
  ) .مع النمو فى الناتج المحلى اإلجمالى(زاد النمو اإلقتصادى للدولة ) مع زیادة اإلیرادات السیاحیة(فى قطاع السیاحة 

                                                 
 والسیاحة الترفیھیة والعالجیة وسیاحة) المناطق األثریة والتراثیةوجود  على ةالقائم(النشاط السیاحى یشمل جمیع أنواع السیاحة مثل السیاحة الثقافیة  »

  .المؤتمرات وسیاحة الدراسة والتدریب 
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لى أن النشاط اإلقتصادى بالمدینة یعتمد بشكل على السیاحة والزراعة ،  مدینة األقصر ، فتشیر الدراسات إأما على مستوى
 والمھن الحرفیة الصناعات الخشبیةوصناعة األلبستر وتشكیل المعادن (مرتبط بنشاط السیاحة نشاط صناعى للباإلضافة 

النشاط السیاحى ھو النشاط اإلقتصادى الرئیسى واألھم بالمدینة حیث یستحوذ على لى أن ، كما تشیر ھذه الدراسات إ) اإلخرى
األمر الذى یدل وھو  ، )٣٤(  بصورة مباشرة وغیر مباشرةًامن اجمالى حجم العمالة المشتغلة بالمدینة سواء% ٣٥-٣٠نحو 
  :على

سیما الخاص بتصنیع المنتجات ال (أن النشاط السیاحى ساھم فى تنمیة أنشطة اقتصادیة اخرى كنشاط الصناعة -
 فندق عائم بخالف الشقق ٢٠٢ فندق ثابت وحوالى ٤٢فى نحو (والخدمات السیاحیة ) المرتبطة بالحركة السیاحیة 

  .وقطاع النقل والمرور وغیرھا) السیاحیة
قطاعات  بصورة مباشرة او غیر مباشرة فى ًا من ثلث فرص العمل بالمدینة سواءأكثرأن النشاط السیاحى وفر  -

 خرى مرتبطة بالنشاط السیاحىأ
لى أن متوسط نصیب الفرد من الناتج ألقصر ، فتشیر الدارسات المتاحة إأما فیما یتعلق بمستویات الدخل فى مدینة ومحافظة ا

فى معظم فى نفس العام وھو أعلى من مثیلھ ،  )٣٥(  م٢٠٠٢-٢٠٠١ فى عام  مصرى جنیھ٣٩٧١المحلى اإلجمالى قد بلغ نحو 
 مصرى فى  جنیھ٩١٠٦  ھذا المتوسط نحو بلغكما،  )سیوط وسوھاجبنى سویف والفیوم وأ(یر السیاحیة افظات الصعید غمح

 التى تتمتع بنشاط زراعى فى جمیع محافظات الصعیدفى نفس العام  ھوھو أعلى من مثیل،  )٣٦( م ٢٠٠٨ -٢٠٠٧عام 
  : ما یلى یدل على، األمر الذىوصناعى اقوى من األقصر 

لى النشاط السیاحى والقائم بصورة إلى اإلجمالى یرجع نصیب الفرد من الناتج المح اإلرتفاع الملحوظ فى متوسط أن -
 . اساسیة على المناطق األثریة

 .أن اإلرتفاع فى متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالى یشیر الى ارتفاع مستوى دخول المواطنین  -
لى استمرار إ یشیر ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠٠١فى ھذا المتوسط  خالل الفترة من عام أن استمرار واضطراد اإلرتفاع  -

  . خالل ھذه الفترة  تقلیل حدة الفقروبالتالىارتفاع مستوى دخول المواطنین 
وفى ضوء ما سبق یمكن القول بأن النشاط السیاحى القائم على المناطق األثریة بمدینة األقصر قد ساعد على زیادة األنشطة 

قتصادیة وتوفیر فرص العمل وتقلیل معدل البطالة وزیادة الدخل السنوى ، وھو األمر الذى یشیر بالنھایة الى تحقق اإل
 االقتصادي النمو تعزیز بمؤشرات الھدف الثامن من أھداف التنمیة المستدامة والسابق ذكره فى مسطرة القیاس والمرتبط

   .للجمیع الالئق العمل وتوفیر والمنتجة ، الكاملة مالةوالع والمستدام ، للجمیع ، والشامل المطرد ،
q مناطق التراث العمرانى وتحقیق البعد اإلجتماعى بمدینة األقصر  

  الخاصة بالبعد" المختارة" المنتقاه لى أن ھناك تفاوت فى مستوى تحقق األھداف والمؤشراتتشیر الدراسات المتاحة إ
  : ، وذلك على النحو التالىقصرتدامة بمدینة األاإلجتماعى للتنمیة المس

، فتشیر )»الفقر خط دون یعیشون الذین السكاننسبة (فیما یتعلق بمستوي الفقر بالمدینة والمحافظة والتى تم التعبیر عنھ بمؤشر 
، وفى عام من اجمالى السكان% ١٩.٢  بلغت نحو١٩٩٩/٢٠٠٠لى أن نسبة السكان الفقراء بمحافظة األقصر عام الدراسات إ

رتفاع مستوى الفقر بشكل كبیر لى ا ، وھو األمر الذى یشیر إ)٣٨( )٣٧(   السكانىمن اجمال% ٤٠.٩ بلغت نحو ٢٠٠٨/٢٠٠٩
من أھداف التنمیة المستدامة والسابق ذكره فى مسطرة القیاس ، ومن ثم عدم تحقق الھدف األول ید فى المحافظةومتزا

 .كان م كل في أشكالھ بجمیع الفقر على والمرتبط بالقضاء
عند الحیاة توقع  (ىالتعبیر عنھا بمؤشروكفاءة الخدمات الصحیة بالمدینة والتى تم للمواطنین فیما یتعلق بالحالة الصحیة و

 ٢٠٠٧ عام بمحافظة األقصراألول  المؤشرلى أن  ، فتشیر الدراسات إ) ، عدد األطفال الذین یموتون دون سن الخامسةالمیالد
 طفل وھو أقل ٦٠٠ نحو ٢٠٠٧أما المؤشر الثانى فقد بلغ عام ،   من جمیع محافظات الصعید  ، وھو أعلى  سنة٧٤.٣بلغ 

لى تحقق مؤشرات یشیر إ، ومن ثم  لى جودة الخدمات الصحیة إ ، األمر الذى یشیر)٣٩(بكثیر من جمیع محافظات الصعید 
 عیش بأنماط الجمیع ّتمتع ضمانوالمرتبط بالھدف الثالث من أھداف التنمیة المستدامة والسابق ذكره فى مسطرة القیاس 

  .صحیة
القید نسبة  (ات ثالثوفیما یتعلق بالحالة التعلیمیة للمواطنین وكفاءة الخدمات التعلیمیة بالمدینة والتى تم التعبیر عنھا بمؤشر 

 مقارنة بالذكور،)  ثانوى–اعدادى  –ابتدائى ( نسبة القید اإلجمالیة لإلناث بمراحل التعلیم المختلفة ،بجمیع المراحل التعلیمیة 
 ٢٠٠٧/٢٠٠٨لى أن المؤشر األول بمحافظة األقصر عام ، فتشیر الدراسات إ) دلیل التعلیم كمكون فى دلیل التنمیة البشریةو
، وھو أعلى من % ١٠٥.٨ نحو ٢٠٠٧فقد بلغ عام وھى أعلى نسبة فى محافظات الصعید ، أما المؤشر الثانى % ٨٣.٥ بلغ

                                                 
 "یتغیر مع التغیرات في مستوى المعیشة" الفقر النسبي على  ؛ بینما یعرف خط"قیمة حقیقیة ثابتة، مع الزمان والمكان"المطلق على  یعرف خط الفقر »

تعادالت القوة لستخدام أسعار صرف لوا في الیوم ًامي بدوالر خط الفقر العالتقدیرب ١٩٩٠ذ تقریر التنمیة في العالم عام من  حاول باحثو البنك الدولي
   لتحویل ھذا الخط إلى دوالر أمریكي- بدال من التعادالت االسمیة الشرائیة
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ظات الصعید  ، أى أن ھنالك فرصا متكافئة بین الذكور واإلناث للحصول على خدمة التعلیم ، أما المؤشر الثالث جمیع محاف
، وھو  )٤٠(  بعد محافظة أسوانأعلى قیمة فى جمیع محافظات الصعیدثانى  وھو أیضا ٠.٧٦٠ نحو ٢٠٠٧/٢٠٠٨فقد بلغ عام 

لرابع من أھداف التنمیة المستدامة والسابق ذكره فى مسطرة القیاس لى تحقق مؤشرات الھدف ااألمر الذى یشیر بالنھایة إ
   .للجمیع الحیاة مدى التعلم فرص وتعزیز الجید التعلیم على للحصول متكافئة سبل للجمیع تتاح أن والمرتبط بضمان

مؤشرات فى تحقیق ساعد وفى ضوء ما سبق یمكن القول بأن النشاط السیاحى القائم على المناطق األثریة بمدینة األقصر قد 
 تتاح أن وضمان ، صحیة عیش بأنماط الجمیع ّتمتع ضمانب(من أھداف التنمیة المستدامة والمرتبطین ) ٤ ، ٣(األھداف رقمى 

 على التوالى ، بینما لم یساعد فى )للجمیع الحیاة مدى التعلم فرص وتعزیز الجید التعلیم على للحصول متكافئة سبل للجمیع
  .) أشكالھ بجمیع الفقر على بالقضاء(والمرتبط ) ١(ت الھدف رقم تحقیق مؤشرا

q  بمدینة األقصرالبیئى مناطق التراث العمرانى وتحقیق البعد  
الخاصة بالبعد البیئى "  المختارة"لى أن ھناك تفاوت فى مستوى تحقق األھداف والمؤشرات المنتقاه تشیر الدراسات المتاحة إ
  :ألقصر ، وذلك على النحو التالىللتنمیة المستدامة بمدینة ا

 للجمیع الصحي الصرف وخدمات المیاه توافر كفالة ( بـھداف التنمیة المستدامة والمرتبطأ من ٦بالھدف رقم فیما یتعلق 
 تدار التي الشرب ةمیا خدمات من یستفیدون الذین السكاننسبة  (ىتم التعبیر عنھ بمؤشروالذى ) مستدامة إدارة وإدارتھا
ھ لى أن، فتشیر الدراسات إ) اإلدارة السلیمة لخدمات الصرف الصحى  من یستفیدون الذین السكان مأمونة ، نسبة بطریقة

 ٩٩.٢بمدینة األقصر نحو ) من الشبكة العامة للمیاه(ت نسبة األسر التى تحصل على میاه مأمونة بالنسبة للمؤشر األول فقد بلغ
شبكة عامة او خاصة للصرف  (سر التى یتصل مسكنھا بخدمة الصرف الصحى ، كما بلغت نسبة األ٢٠١٧ عام تقریبا % 

تقریبا فى نفس العام % ٥٩.٣  نحو) كأسلوب للصرفتحلیلالو خزانات أشات نطرعلى ال مساكنھا تعتمدوال تشمل األسر التى 
. )٤١(  

 الطاقة خدمات على میسورة بتكلفة میعالج حصول كفالة(بـ ھداف التنمیة المستدامة والمرتبط أ من ٧فیما یتعلق بالھدف رقم 
 السكان نسبة، الكھرباء  خدمات من المستفیدین السكاننسبة (والذى تم التعبیر عنھ بمؤشرى  ) والمستدامة الموثوقة الحدیثة

 نسبة األسر ت، فتشیر الدراسات الى أنھ بالنسبة للمؤشر األول فقد بلغ) الوقود والتكنولوجیا النظیفین علىً أساسا یعتمدون الذي
كما بلغت نسبة األسر التى تعتمد  ، ٢٠١٧عام % ٩٩.٨بمدینة األقصر نحو ) من الشبكة العامة(التى تحصل على الكھرباء 

  )٤٢(  من جملة األسر بالمدینة% ٩٩.٩على اسطوانات البوتاجاز والغاز الطبیعى كوقود أساسى نحو 
عن فوز مدینة األقصر بجائزة البیئة التي  ٢٠١٠فى عام إلسالمیة أعلنت منظمة العواصم والمدن اقد خر ، فآومن جانب 

تى أوی ،  النجازاتھم في مجال حمایة البیئةًخمس شخصیات أو ھیئات كل عام تقدیرابى ألفضل ونحھا مركز التعاون االوریم
نع تدویر القمامة واحتواء اختیار مدینة األقصر لما تم تنفیذه في المدینة من مشروعات للحفاظ على البیئة والنظافة كمص

 الصرف الصحي المعالجة لزراعة األشجار التي ’كبر غابة شجریة في مصر التي تعتمد على استخدام میاأاألقصر على 
تستخدم في صناعة األخشاب ونبات الجاتروفا الذي یستخدم كزیت دیزل للطائرات ومشروع تغطیة جمیع الترع والمصارف 

باإلضافة إلى المساحات الخضراء التي أصبحت منتشرة في كافة الطرق الرئیسیة  .ء وطرق وتحویلھا إلى مساحات خضرا
   .)٤٣( العامة باألقصر والحدائق العامة التي تم إنشائھا والحدیقة الدولیة الصینیة التي قامت الصین بإھدائھا لألقصر والمیادین

معظم المناطق األثریة بمدینة األقصر قد ساعد فى تحقیق وفى ضوء ما سبق یمكن القول بأن النشاط السیاحى القائم على 
 الصحي الصرف وخدمات المیاه توافر كفالة(من أھداف التنمیة المستدامة والمرتبطین ) ٧ ، ٦(مؤشرات األھداف رقمى 

 على )المستدامةو الموثوقة الحدیثة الطاقة خدمات على میسورة بتكلفة الجمیع حصول كفالة، مستدامة  إدارة وإدارتھا للجمیع
والمنبثق ) اإلدارة السلیمة لخدمات الصرف الصحى من یستفیدون الذین السكان نسبة(مؤشر التوالى ، بینما لم یساعد فى تحقیق 

  ) .٦(عن الھدف رقم 
  
  والتوصیات العامةالنتائج  -٦
q البحثنتائج   

وبین التنمیة المستدامة  یةالتراثاألثریة وفى ضوء ما سبق عرضھ فى ھذا البحث من دراسة العالقة النظریة بین المناطق 
  :التالیةلى النتائج إللمجتمعات المحلیة الواقعة بھا ، وتطبیق نتائج ھذه الدراسة على مدینة األقصر ، فقد تم التوصل 

فى )  علیھاأو النشاط السیاحى المستدام القائم/للمناطق األثریة و(من وجود دور ایجابى " من الناحیة النظریة"أمكن التثبت  •
 . الواقعة بھا ھذه المناطق للمجتمعات المحلیة "بأبعادھا الثالث اإلقتصادى واإلجتماعى والبیئى " المستدامةالتنمیةتحقیق 

على تحقیق األبعاد ) أو النشاط السیاحى المستدام القائم علیھا/المناطق األثریة و(أمكن رصد التأثیر اإلیجابى لوجود  •
 :على النحو التالىفى مدینة األقصر ، وذلك ) البعد اإلقتصادى والبعد اإلجتماعى والبعد البیئى(ستدامة األساسیة للتنمیة الم

 االقتصادي النمو تعزیز(ـ ق الھدف الثامن من أھداف التنمیة المستدامة والمرتبط بی تم رصد تحق:البعد اإلقتصادىفى  -
، السیما فیما ) للجمیع الالئق العمل وتوفیر والمنتجة ، ملةالكا والعمالة والمستدام ، للجمیع ، والشامل المطرد ،



  
  
  

   مدینة األقصر بجمھوریة مصر العربیة:حالة دور المناطق األثریة فى تحقیق التنمیة المستدامة للمجتمعات المحلیة
 

 .  زیادة األنشطة اإلقتصادیة وتوفیر فرص العمل وتقلیل معدل البطالة وزیادة الدخل السنوىیتعلق بمؤشرات
بـ  والمرتبطیننسبى للھدفین الثالث والرابع من أھداف التنمیة المستدامة انجاز /تحقیق تم رصد :البعد اإلجتماعى -

 وتعزیز الجید التعلیم على للحصول متكافئة سبل للجمیع تتاح أن وضمان ، صحیة عیش بأنماط الجمیع ّتمتع ضمان(
توقع الحیاة عند المیالد ، عدد األطفال الذین ( ، السیما فیما یتعلق بمؤشرات) للجمیع الحیاة مدى التعلم فرص

القید بجمیع المراحل التعلیمیة ، ونسبة القید نسبة ( مؤشراتبالنسبة للھدف الثالث ، و) یموتون دون سن الخامسة
 بالنسبة )اإلجمالیة لإلناث بمراحل التعلیم المختلفة مقارنة بالذكور، ودلیل التعلیم كمكون فى دلیل التنمیة البشریة

 الفقر على ضاءبالق(والمرتبط الھدف األول من أھداف التنمیة المستدامة انجاز /تحقیقتم رصد عدم للھدف الرابع 
 .)أشكالھ بجمیع

 كفالة(بـ والمرتبطین انجاز نسبى للھدفین السادس والسابع من أھداف التنمیة المستدامة / تم رصد تحقیق:البعد البیئى -
 على میسورة بتكلفة الجمیع حصول مستدامة ، كفالة إدارة وإدارتھا للجمیع الصحي الصرف وخدمات المیاه توافر

 خدمات من یستفیدون الذین السكاننسبة (، السیما فیما یتعلق بمؤشرات  )والمستدامة الموثوقة ثةالحدی الطاقة خدمات
 خدمات من المستفیدین السكاننسبة  (ومؤشرات ، بالنسبة للھدف السادس) مأمونة بطریقة تدار التي الشرب میاه

كما تم .. بالنسبة للھدف السابع  ) النظیفینالوقود والتكنولوجیا على ًأساسا یعتمدون الذي السكان الكھرباء ، ونسبة
والمنبثق ) اإلدارة السلیمة لخدمات الصرف الصحى من یستفیدون الذین السكان نسبة(مؤشر انجاز /رصد عدم تحقیق

 .عن الھدف السادس من أھداف التنمیة المستدامة 
 
q توصیات البحث  

المناطق (ن المقترحات لتحقیق مزید من اإلستفادة من یمكن وضع مجموعة م،  نتائجمن  ما توصل الیھ البحثفى ضوء 
یأتى على رأسھا ، فى تحقیق التنمیة المستدامة للمجتمعات المحلیة الواقعة بھا  )األثریة والنشاط السیاحى المستدام القائم علیھا

  :ما یلى
غاللھا لتحقیق التنمیة المستدامة یمكن استقومیة باعتبارھا ثروة ) یةالتراثالمناطق األثریة و(العمل على الحفاظ على  •

 .بالمجتمعات المحلیة الواقعة بھا 
كمكون أساسى ضمن ) یة والنشاط السیاحى المستدام القائم علیھاالتراثالمناطق األثریة و(العمل على ادماج عملیة استغالل  •

ستفادة منھا فى عملیات د من اال، حتى یمكن تحقیق مزی) دىبعیدة ومتوسطة وقصیرة الم(خطط الدولة القطاعیة والمكانیة 
 .التنمیة المستدامة بالمجتمعات المحلیة الواقعة بھا 

السیاحة المبنیة على المناطق "احة بوجھ عام والعاملین بالسیاحة الثقافیة یالعمل على بناء قدرات العاملین فى مجال الس •
ستغلھا الدولة یق عوائد ووفرات اقتصادیة منھ، تقبوجھ خاص ، بما یضمن تنشیط قطاع السیاحة ، وتح" التراثیة واألثریة

 .ستدامة المختلفة منشطة ومجاالت التنمیة الفي أ
 كقیمة انسانیة )یةالتراثالمناطق األثریة و( سكان المناطق والمجتمعات المحلیة بأھمیة العمل على رفع الوعى الثقافى لدى •

ساسى من مصادر الدخل القومى ، والذى أیاحة الثقافیة كمصدر وكمورد اقتصادى ھام یمكن استغاللھ ، وكذلك بأھمیة الس
  .ینعكس بشكل مباشر على رفاھیة ومستوى معیشة الناس 
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