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 ي  ثر ية بيئة مواقع التراث العالمي األدور اليونسكو في حما
 في مصر لتحقيق التنميه المستدامة

 دراسه مق ارنة مع المغرب
 

 (3)خالد سعد مصطفى  -(2)أحمد فؤاد مندور -(1)أسماء أحمد عباس
ة ( كلي2عين شمس  ات العليا والبحوث البيئية، جامعةطالبة دراسات عليا، كلية الدراس( 1
 ( وزارة اآلثار 3جارة ، جامعة عين شمس الت
 

 الم  ست  خلص
 ألثري(مواقع التراث العالمي الثقافي) ا حمايةتقوم اليونسكو بدور فريد في ترسيخ ُأسس 

هم والطبيعي علي مستوي العالم، ويمثل التعاون في حماية وصون مواقع التراث العالمي من أ 
 -دية المجتمعات في ظل الضغوط المتزايدة )اإلقتصاالقضايا اإلستراتيجية التي تواجه الدول و 

 .الثقافية(  –اإلجتماعية 
نسكو وتأتي أهمية الدراسة في محاولة إللقاء الضوء علي الدور الذي تقوم به منظمة اليو 

 في حماية مواقع التراث العالمي بصفة عامة، ومن خالل الدراسة المقارنة لمواقع التراث
والمغرب بصفة خاصة، من خالل تصنيف المخاطر التي تتعرض  العالمي الثقافي في مصر

واقع لها مواقع التراث العالمي، ودور اليونسكو في معالجة هذه المخاطر للحفاظ علي هذه الم
 وحمايتها لتحقيق التنمية المستدامة.

من خالل عرض المخاطر البيئية التي واجهت  المنهج الوصفي عتمدت الدراسة عليا 
، الخاصة بهاحدة، والتدخالت المحلية للدولة لمعالجة هذه المخاطر والتكلفة  كل موقع علي

المنهج  عتمدت الدراسة أيضًا علينسكو في حماية هذه المواقع، كما ا ودور منظمة اليو 
لية من خالل دراسة مقارنة أساليب تدخل اليونسكو ونوع المساعدات الدو  التحليلي المقارن 

 .العالمي لمعالجة هذه المخاطرالمقدمة من صندوق التراث 
ا تم كم، كما تم المقارنة للعائد اإلقتصادي في مصر والمغرب جراء حماية التراث العالمي

كل دراسات الخاصة بالنسبة لستخدام األساليب اإلحصائية الخاصة بالنسب المؤية إلعداد الا
 من مواقع التراث العالمي في مصر والمغرب.موقع 
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 الي عدة نتائج أهمها: توصلت الدراسة وقد
تتعرض مواقع التراث العالمي في مصر والمغرب للمخاطر التي تؤثر علي بيئة المواقع  -

ر يعتبر عامل التدهو  -إقتصادية -عمرانية -بيئية -بكافة أشكالها سواء كانت إجتماعية
 ." التعديات السكانية" علي مواقع التراث العالمي المشترك في مصر والمغرب

 بالتوصيات األتية:صي الدراسة تو كما 
ات اإلستفادة من المحافظة علي مواقع التراث العالمي كآلية ذات جدوي إقتصادية للمجتمع -

 المحلية
ي رفع درجة الوع -إنشاء مجلس أعلي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات -

 سائل اإلعالم لتغير سلوكبأهمية المحافظة علي البيئة والموارد الطبيعية في كافة و 
 اإلستخدام للموارد.

 التنمية المستدامة. -الحماية -مواقع التراث العالمي -اليونسكو الكلمات المفتاحية:
 

 

 ةالمقدم
مواقع التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وذلك  ةفي حماي اليونسكو بدورًا هاماً  منظمةتقوم 

 ةمتغير  ةو إقتصاديا ةإجتماعي وا ةء إلسباب طبيعيالن هذه المواقع تهدد بتدمير متزايد سوا
، حيث يعتبر هذا علي التراث الثقافي التي تزيد من عوامل االتالف والتدمير االشد خطرا

ة فحسب، ولكن التراث الثقافي إرثًا اليقدر بثمن وغير قابل للتعويض ليس بالنسبة ألي دول
الثقافي  النفيسة واإلستثنائية إفقارًا للتراث جمعاء، وتشكل خسارة محتوياتهبالنسبة لإلنسانية 

ومن أجل حماية مواقع التراث العالمي في مصر والمغرب فقد ،  لجميع دول وشعوب العالم
قامت منظمة اليونسكو بتقديم المساعدة الدولية لحماية هذه المواقع من المخاطر التي تتعرض 

الجوفية الناتج عن الصرف  منسوب المياهرتفاع : الفيضانات والزالزل واوالتي تتمثل في لها
بأن  )World bank   201حيث يشير تقرير للبنك الدولي  والتعديات السكانية،الصحي،

مليار  39في مصر لآلثار الصحية بعدم كفاية مياه الشرب والصرف الصحي  التكلفة السنوية
ير التقديرات إلي أن آثار كما تش، من الناتج المحلي اإلجمالي %1,61جنيه سنويًا، وما ُيعادل
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 800وموجات الجفاف تكلف المغرب نحو  المخاطر الطبيعية من بينها الفيضانات والزالزل
 .مليون دوالر سنوياً 

 الفيضانات النهرية والساحلية بأن مخاطر )World bank  2018(ويقدر البنك الدولي
من األصول، كما يشير تريليون دوالر  158مليار شخص و 1,3وحدها تمثل تهديدًا لنحو 

قد تكلف المخاطر 2030أنه بحلول عام  )World bank  2015(تقرير البنك الدولي
 مليار دوالر من الخسائر يوميًا. 314الطبيعية المدن حول العالم 

 

 البحثة  مشكل
 ية،تتمثل مشكلة البحث في تعرض مواقع التراث العالمي الي العديد من المخاطر البيئ

 وتتمثل في:
 تعرض موقع آثار النوبة في أسوان الي خطر الفيضاناتمواقع التراث العالمي في مصر:  -1

 Rosa Tamborrino& Willeke الناتجة من إنشاء خزان أسوان ثم السد العالي
Wendrich,2017) (، كما  متر،180بأن ترتفع الي المياه إلي  اليونسكوحيث ُقدرت

 &UNESCO) فاع منسوب المياه الجوفيةتعرض موقع "ابو مينا األثري" لخطر إرت
ICOMOS,2005)الموقع علي قائمة وضع مما أدي الي  في المنطقة األثرية للموقع

األقصر في البر الشرقي  كما تعرض موقع "طيبة"التراث العالمي المعرض للخطر، 
مما أدي فقدان العديد من المواقع  Elfadaly,2017) (Abdelezizالسكانية للتعديات 

 ثرية، كما تعرض موقع "القاهرة التاريخية" أيضًا الي التعديات السكانيةاأل
(UNESCO,2014)  "مما أدي الي تدهور النسيج العمراني، كذلك تعرض موقع "ممفيس

 .(2006الجيزة للتعديات السكانية التي أدت فقد قيم التراث ) عالء السيد محمد،
 واقع التراث العالمي في المغرب الي مشكلةمواقع التراث العالمي في المغرب: تعرضت م -2

 Recensement General De La Population,Royaume) (التعديات السكانية
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du Maroc 1994&2004  وقد أدت الي تفاقم ظاهرة الفقر وتردي االوضاع المعيشية
 ولذلك فان إشكاليه صون المدن التاريخية لمواقع التراث العالمي تحتم معالجة االسباب

 .عتماد منهج تنمية شاملة للموقعا و وضع حد لمداومة التعدي السكاني  الرئيسية لكي يتم
 

 البحث  أسئلة
 مواقع التراث العالميالبيئية التي تؤثر علي  للمخاطر منظمة اليونسكو معالجة مامدي -

 االثري في مصر والمغرب؟
 ي مصر والمغرب؟المخاطر البيئية التي تتعرض لها مواقع التراث العالمي فما  -
امت التكلفة االقتصادية لحماية مواقع التراث العالمي االثري في مصر والمغرب التي قما  -

  ؟البيئيةاليونسكو بحمايتها من المخاطر 
 

 ف البحثاهدأ
ف تم تهدف الدراسة الي تحليل للمخاطر البيئية الي تؤثر علي مواقع التراث العالمي وكي

ن ماالقتصادية) المساعدة الدولية( الخاصه بتلك الحماية، وذلك معالجتها، وعرض التكاليف 
ذه خالل التطبيق علي مواقع التراث العالمي في مصر والمغرب لتحقيق التنمية المستدامة له

 المواقع.
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 حدود البحث
، لتحليل ( 2018-1960للتعديات السكانية ) المغربو  مواقع التراث العالمي في مصر –

ار (.تم إختيار هذه الفترات النها ُتعد بداية إصد2019-2009الفترة )عائد المواقع من 
 النشرات اإلحصائية الخاصة بهذه المواقع في مصر والمغرب ، كما إنها تبرز المشكالت

 التي تعرضت لها مواقع التراث العالمي قبل وبعد التسجيل في قائمة التراث العالمي.
 

 

 ح      ثأهمية الب
دور اليونسكو في  في االضافة التي يقدمها البحث من توضيح ةستكمن أهمية الدرا

في  لمعنيةافي مصر والمغــــــرب، مما يساعد الوزارات  اآلثري حماية بيئة مواقع التراث العالمي 
 إدارة مواقع التراث العالمي بأسس علمية تسهم في تطوير هذه المواقع للحفاظ عليها. 

 

 مصطلحات البحث
لي إيجاد منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، تعمل ع (2014ونسكو،الي): اليونسكو

الشروط المالئمة إلطالق حوار بين الحضارات والثقافات والشعوب علي أسس إحترام القيم 
المشتركة فمن خالل هذا الحوار يمكن للعالم أن يتوصل الي وضع رؤي شاملة للتنمية 

 المستدامة. 
عين تقتصر علي النطاقات التاريخية أو األثرية وتكون لمبني م (2005، واليونسك:)الحماية

 أو للنسيج العمراني، وتكون الحماية من تأثير العوامل الطبيعية أو البشرية.
عالمي ( هي مواقع مدرجة في قائمة التراث ال1972اليونسكو، )  :مواقع التراث العالمي

 نظرا لقيمتها العالمية اإلستثنائية.
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حاضر هي التنمية التي تلبي إحتياجات ال (2011بيوضي محمد العيد، ):مية المستدامةالتن
 دون المساس بقدرة األجيال المقبلة علي تلبية إحتياجاتهم.

 

 منهج البحث
ي اعتمدت الدراسة علي اسلوب التحليل الوصفي المقارن لمواقع التراث العالمي الثقاف

يئية التي تعرضت لها هذه المواقع ودور موضوع البحث من خالل عرض للمخاطر الب
اليونسكو في معالجة هذه المواقع وتضمين المساعدة الدولية لحماية الموقع في التحليل 
االقتصادي، كما اعتمدت الدراسة علي االسلوب التحليلي من خالل الرسوم البيانية وبعض 

 المقاييس االحصائية مثل النسب المؤية.
 

 ق    ة    اب    ل      س دراس      ات اال     
وتأثيره  " النمو العمراني للمدن المصرية بعنوان 2006دراسة " ناهد نجا عباس"  -1

 علي المناطق األثرية".
دراسة عينات من المدن المصرية لمعرفة التأثير المتبادل بين ستهدفت الدراسة: ا

 ن.المد ين حجم وإتجاهات نمو هذهالمناطق التاريخية واألثرية في المدن بأماكنها المختلفة، وب
اسات : إن التحكم في العمران في المناطق التاريخية يعتمد علي سيومن أهم نتائج الدراسة

 وأساليب التعامل في هذه المناطق والتي تختلف من منطقة ألخري، وقد وجد أن إدماج أكثر
ي ي إحياء والحفاظ علمن سياسة لمالئمة طبيعة المنطقة التاريخية من السياسات الناجحة ف

 المناطق التاريخية.
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بعنوان " اإلرتقاء البيئي بالمناطق األثرية  2007دراسة " إيفون يوسف حكيم"  -2
 منطقة الجمالية(. -وأثارها اإلقتصادية" ) دراسة حالة

تطوير عات التقييم اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية والعمرانية لمشرو ستهدفت الدراسة: ا
 واإلرتقاء لمنطقة الجمالية.
نها يجب حماية المناطق التراثية والتاريخية برفع اإلشغاالت ع :ومن أهم نتائج الدراسة

عمل منطقة حرم للمنطقة  -ورصف الطرق وحمايتها من األضرار الناتجة عن كثافة المرور
أكثر  علهالتاريخية وجتدعيم اإلجراءات القانونية واإلدارية الخاصة بحماية المناطق ا -التاريخية

 تفعيل العمل بما هو قائم من تشريعات لحماية تلك المناطق من التدهور. -فعالية
دولة في " التقييم اإلقتصادي لدور ال بعنوان 2007" دراسة " نجوي علي إبراهيم -3

 ة(.حماية بيئة المناطق ذات التراث التاريخي" ) دراسة تحليلية للسياسات البيئي
 -توضيح عناصر التدهور البيئي بمناطق التراث الحضاري في مصردراسة: ستهدفت الا

ات التقييم اإلقتصادي لدور السياس -إبراز دور الدولة في تخطيط وتصميم السياسات البيئية
 البيئية في حماية بيئة المناطق ذات التراث الحضاري.

 ي التعامل مع حماية: ضرورة تطبيق سياسات وأدوات إقتصادية فومن أهم نتائج الدراسة
 -ميإدارة المناطق السياحية بأسلوب إقتصادي وسياحي عال -البيئة األثرية والتدهور البيئي

 تخصيص نسبة من الدخل الناتج عن المزارات إلدارة وصيانة المناطق األثرية.
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ذات  بعنوان "اإلستدامة العمرانية في المناطق 2007دراسة "أحمد عواد جمعه" -4
 لتاريخية "القيمة ا

م تحليل عام لخصائص المناطق ذات القيمة التاريخية للوصول الي مفهو ستهدفت الدراسة: ا
 عام لهذه المناطق يوضح أهميتها والمشاكل الموجودة فيها.

عات : المشاركة الشعبية تمثل أحد العناصر المهمة في تحقيق مشرو ومن أهم نتائج الدراسة
اجات إستمرارية الحياة للمباني التاريخية ومواكبة اإلحتي التوازن بين -التنمية المستدامة

تقوم مشروعات التنمية المستدامة في المناطق ذات القيمة  -المعاصرة لسكان تلك المدن
ا التاريخية علي المباني ذات الطابع المتميز وماحولها من مبان بأسلوب يتناسب مع قيمته

 الحضارية.
الحضرية  " تحليل إستراتيجية اإلدارة بعنوان 2008دراسة " أماني ممدوح هاشم"  -5

 ناطققتصادية عمرانية للمبيئي من نمو العشوائيات ) دراسة اللحفاظ علي التراث ال
 التاريخية(.

 -نواطنيالمحافظة علي القيم التراثية مما يؤثر علي رفع الحياه لكافة الم ستهدفت الدراسة:ا
 ها اإلستغالل األمثل.الحفاظ علي الموارد التراثية وإستغالل

لفقر : تعد مشكلة غدارة عمران القاهرة التاريخية من أهم أسباب اومن أهم نتائج الدراسة
عدم وجود آليات  -الحضري ويرجع ذلك في األساس الي مركزية نظام اإلدارة في مصر

 ية.نمحقيقية إلدارة عمران المناطق التراثية بالمشاركة مما يؤثر بالسلب علي إعتبارات الت
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ة " الفاعلية اإلدارية واإلقتصادي بعنوان 2010دراسة " خالد حامد سعد"  -6
امعة لي جعللمنظمات الدولية اإلقليمية في تحقيق التنمية المستدامة" ) دراسة تطبيقية 

 الدول العربية(.
وي دراسة المعوقات ومتطلبات التنمية المستدامة في إطار الدور التنمستهدفت الدراسة: ا

امعة عرض وتحليل وتقييم برامج وأنشطة التنمية المستدامة لج -للمنظمات الدولية واإلقليمية
 الدول العربية كمنظمة دولية إقليمية.

يتها : تواجه جامعة الدول العربية صعوبات ومعوقات تؤثر علي فاعلومن أهم نتائج الدراسة
د لموار االنقص الحاد في  -ر والبطالةفي تحقيق التنمية المستدامة مثل الزيادة السكانية والفق

 مة.مستداالمالية المتعلقة بتمويل برامج وأنشطة األجهزة واإلدارات المعنية بتحقيق التنمية ال
ية التي بعنوان " المعوقات البيئية والسلوك 2010دراسة " أحمد محمود السيد"  -7

 -يةشمالالة المنطقة التواجه تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الحضرية" ) دراسة ح
 محافظة القاهرة(.

تدامة المس إبراز المعوقات البيئية والسلوكية التي تقف حائاًل أمام التنمية ستهدفت الدراسة:ا
بالمناطق الحضرية، وبصفة عامة في محافظة القاهرة وبصفة خاصة في المنطقة الشمالية، 

معيات األهلية في عملية التنمية إبراز دور الج -كصورة محددة المعالم للمجتمع المصري 
 المستدامة ومواطن الخلل والتحي أمامها.

ود إهدار جه -زدحام السكان والضغط علي المرافق بتلك المناطقا ومن أهم نتائج الدراسة:
ات هتمام القيادضعف ا  -اد بأهمية النهوض بالمجتمعقلة وعي األفر  -التنمية في هذه المناطق
 المستدامة. الشعبية بتحقيق التنمية
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بعنوان " إدارة ومراقبة دكتوراه  2011دراسة " ياسمين صبري محمود"  -8
 اقيةترشيحات قوائم التراث العالمي الثقافي ) نحو مدخل متكامل لتفعيل ضوابط إتف

 م في مصر(.1972اليونسكو لعام 
يل ر لتفعالعالمي بمص وجود منهج متكامل إلدارة ومراقبة مواقع التراث ستهدفت الدراسة:ا

نسكو الصادرة عن منظمة اليو  1972تنفيذ إتفاقية الحفاظ علي التراث الثقافي والطبيعي لعام 
لة لمماثفي مصر للحفاظ ولتنمية مواقع التراث العالمي من خالل اإلستفادة بالخبرات العالمية ا

 في مجال إدارة مواقع التراث عالميًا.
 دارةلمناطق التراثية يتخطي الحد األدني من اإلفرض واقع جديد ل ومن أهم نتائج الدراسة:

لمي ويحترم واجبات المجتمعات المحلية وذلك لمواقع التراث بصفة عامة ولمواقع التراث العا
 المدرجة علي قائمة التراث العالمي والمواقع المدرجة علي القائمة المؤقتة بصفة خاصة.

مراني الحفاظ علي التراث العبعنوان "  2012دراسة " ريهام كامل الخضراوي"  -9
 لتحقيق التنمية السياحية المستدامة من خالل مؤسسات المجتمع المدني ) دراسة

 واحة سيوة(. -حالة
 ياحيةتحقيق التوازن بين الحفاظ علي التراث العمراني وبين التنمية الس ستهدفت الدراسة:ا

اسات وخطط الحفاظ علي المستدامة من خالل تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في سي
 التراث العمراني.

ة يمكن عمل دراسة بحثية عن أهمية إنشاء مؤسسة حكومية إلدار  ومن أهم نتائج الدراسة:
 مميز،التراث العمراني والثقافي والطبيعي في واحة سيوة، وذلك للحفاظ علي التراث السيوي ال

ع في الواحة وممثلين من القطا وتشمل هذه المؤسسة ممثلين من الجمعيات األهلية الموجودة
 الخاص المهتمين بالتنمية في الواحة، وممثلين من الجهات الحكومية والمجتمع المحلي.
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لتاريخية ابعنوان " متطلبات التطوير العمراني لألحياء  2016دراسة " رنا جوهر"  -10
 (.مدينة حلب السورية -لتحقيق التنمية المستدامة" )حالة دراسية حي السفاحية

ها جعل البيئة في حي السفاحية صالحة للسكن بشكل مثالي إلي جانب جعل ستهدفت الدراسة:ا
 -طقةي المنفاإلرتقاء بالسكان من ناحية تقليل الكثافة السكانية  -منطقة متميزة تجاريًا وسياحياً 

حل المشاكل المرورية ووضع القوانين الالزمة للحد من مشاكل المخالفة التي تؤدي الي 
 لفوضي في المدينة القديمة.ا

ؤية ر إن الحفاظ واإلحياء العمراني المصحوب باإلستدامة يستدعي  ومن أهم نتائج الدراسة:
مه واضحة لمنطقة الدراسة لتمكين األجيال القادمة من العيش في موقع تاريخي بصفاته ومعال

سياسات نهجية الحاجة الي أدوات تخطيطية فعالة ومشجعة مبنية علي  -وشخصيته المميزة
يث حيًا، شاملة تقود الي الحفاظ علي مدن التراث إقتصاديًا وإجتماعيًا وبيئيًا وحضاريًا وثقاف

 تضمن هذه األبعاد المتعددة تحقيق التنمية العمرانية المستدامة للمدن القديمة.
تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في سياسات وخطط ستهدفت الدراسات السابقة ا

بمصر  علي التراث العمراني، وجود منهج متكامل إلدارة ومراقبة مواقع التراث العالميالحفاظ 
مة الصادرة عن منظ 1972لتفعيل تنفيذ إتفاقية الحفاظ علي التراث الثقافي والطبيعي لعام 

ق اليونسكو، إبراز المعوقات السلوكية التي تقف حائاًل أمام التنمية المستدامة بالمناط
 فة عامة في محافظة القاهرة.الحضرية، وبص

ي في علي المخاطر البيئية التي تتعرض لها مواقع التراث العالمركزت الدراسة الحالية  -
مصر بصفة عامة وفي المغرب بصفة خاصة، كما ركزت علي توضيح المساعدات 

ه جة هذالمالية المقدمة من اليونسكو لهذه المواقع، وتحليل دور الحكومات المحلية في معال
 المخاطر، كما تناولت الدراسة المقارنة للعائد من حماية هذه المواقع.



 بيئيةمجلة العلوم ال
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 أسماء أحمد عباس وآخرون 
 

 2022يوليو العدد السابع، الجزء الثالث، ون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 ترقيم الدولي الموحد اإللكترونيال
 

130 

 اإلطار النظري
 محاور علي النحو التالي:أربع تم تناول اإلطار النظري للدراسة من خالل 

 .مواقع التراث العالمي مخاطر البيئية التي تتعرض لها بيئةال أواًل:
ن ملعامل يعتبر هذا ا ب مياه الرشح والنشع(:)التذبذب في منسو  العوامل الهيدورلوجية -1

ثرية األقع أشد العوامل فتكًا بالمباني األثرية والتاريخية حيث يظهر تأثيره البالغ في الموا
سائل ي الو أو التي توجد في األحياء السكنية القديمة التي تفتقر ال القريبة من مجاري األنها
عز .) عبد المازنها وربما تؤدي الي إنهيارهاتؤدي الي إختالل تو  ،الحديثة للصرف الصحي

 (1994شاهين،
 أللواناألمطار المتواصلة تؤدي الي تفكك مونة البناء وضياع النقوش وا :األمطار والسيول -

 .وتحرك األساسات وإذابة ونزح المواد الرابطة لحبيبات الكتل الحجرية
ح ي إلكتساأغرقتها ألمد طويل، كما تؤدتلحق ضررًا بالغًا بالمباني القديمة إذا  الفيضانات: -

 .كامل أو ألجزاء من المواقع األثرية والضرر بها وزوالها
اني من أخطر عوامل التلف الميكانيكي حيث تصيب المب (الزالزلالعوامل الجيولوجية)  -2

ني بأضرار طويلة المدي، حيث تحول كثير من المدن والمباني إلي أطالل وذلك بتهدم المب
 .أو تهدم بعض أجزائه كليًا،

اطق ي المنفتعاني المناطق التاريخية خاصة  (النمو السكاني المتزايدعوامل اإلجتماعية )ال-3
 المركزية بالمدن من التضخم السكاني والناتج من الهجرة من الريف للمدينة. 

ل ر متصدهو في تواجد اإلختالالت أو ت تتمثل( البنايات اآللية للسقوط )العمرانية العوامل-4
 ر.بالبنية الهيكلية للمبني أو بمواد البناء، وتشكل خطر التعرض لإلنهيا
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 سكو لحماية مواقع التراث العالمي:ثانيًا: إجراءات اليون
فعالة  دابيرتتقوم الدول األطراف في إتفاقية التراث العالمي الثقافي والطبيعي بإتخاذ 

 طريق ا، حسب ظروفها وإمكانياتها، عنونشطة لحماية التراث العالمي الواقع في إقليمه
 إتباع األتي:

إتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي والطبيعي يؤدي وظيفة حياة الجماعة،  -
 هذا التراث في مناهج التخطيط العام. حمايةوإدماج 

في لثقااالتراث  لحماية تأسيس دائرة أو عدة دوائر، حيث التوجد مثل هذه الدائرة في إقليمها -
من  والطبيعي والمحافظة عليه وعرضه، وتزويد هذه الدائرة بالموظفين األكفاء، وتمكينها

 الوسائل التي تسمح لها بأداء الواجبات المترتبة عليها.
به ن تجاتنمية الدراسات واألبحاث العلمية والتقنية، ووضع وسائل العمل التي تسمح للدولة بأ -

 افي.األخطار المهددة للتراث الثق
قافي التراث الث حمايةدعم إنشاء أو تنمية مراكز التدريب الوطنية واإلقليمية، في مضمار  -

 والطبيعي والمحافظة عليه وعرضه، وتشجيع البحث العلمي في هذا المضمار.
يجب أن تحظي جميع الممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي بالحمابة واإلدارة  -

 وي التشريعي والتنظيمي والمؤسسي والتقليدي، لضمان صونها عليالمالئمتين علي المست
 المدي الطويل.

 إتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية علي المستوي الوطني والمحلي، التي تضمن بقاء -
 ئية.ستثناعلي قيمته العالمية اإل الممتلك وحمايته من التطورات والتغييرات التي قد تؤثر سلباً 
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 دة الدولية المقدمة من اليونسكو:اع المساعثالثًا: أنو 
 تهدد للتصدي ألخطار أكيدة أو محتملة ُتمنح هذه المساعدة :المساعدة في حاالت الطوارئ  -

لتي اممتلكات مدرجة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وفي قائمة التراث العالمي 
 لحقت بها أضرار فادحة.

 (2005)مركز التراث العالمي، .األرضية، الحرائق، الفيضانات تشمل هذه الظواهر: اإلنزالقات
تة المؤق عداد أو إستيفاء القوائم الوطنيةإل يمكن طلب هذه المساعدة :المساعدة التمهيدية -

 في قائمة التراث العالمي. للمتلكات المؤهلة لإلدراج
عود بحوث علمية ت جراءإل طلب هذه المساعدةيمكن :المساعدة في مجال التدريب والبحوث -

ي ة التإجراء دراسات عن المشكالت العلمية والتقني -بالفائدة علي ممتلكات التراث العالمي
 .تعترض التراث العالمي

توفير الخبراء والتقنيين من أجل صون وعرض ل مكن طلب المساعدةي: التعاون التقني -
 -ميفي قائمة التراث العالالممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر و 

 .تزويد المعدات التي تحتاجها الدولة الطرف 
راء ثلي صون عتعمل اليونسكو تطبيق اليونسكو ألهــداف التنمية المستدامة: رابعًا: 

ختلف في بماإلنسانية الفريد المتمثل في التنوع والتراث المشترك، حيث تقوم بتعزيز التنوع الثقا
 التعبير الثقافي، كما تقوم بتعزيز التماسك اإلجتماعي عن طريق أبعاده والنهوض بأشكال

في  ثقافةتشجيع التعددية والحوار بين الثقافات، وبناء ثقافة السالم، وتعزيز الدور المركزي لل
 التنمية المستدامة.

تم إدراج الثقافة ألول مرة في جدول األعمال الدولي للتنمية المستدامة، وذلك ضمن 
إن حماية الثقافة وتطويرها  ،2030ية التي إعتمدتها األمم المتحدة في سبتمبرأهداف التنم

ي تحقيق جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة: مدن آمنة تعتبر وسيلة للمساهمة المباشرة ف
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ساهم أيضًا ودائمة، شغل الئق ونمو إقتصادي، تقليص في الفوارق، حماية للمحيط، كما ت
اإلجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في المحافظة علي التراث األبعاد اإلقتصادية و 

ستولي اليونسكو عناية خاصة لهدف التنمية  (2030،2017اليونسكو، تحديات .)الثقافي
) جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة علي الصمود 11المستدامة 

سياسات وتنمية القدرات وبقيادة الرصد، ووضع ومستدامة( وذلك بتوفير الدعم في مجال ال
مؤشرات القياس المرجعية علي النطاق العالمي، وذلك في سياق " الخطة الحضرية الجديدة" 

 ، كماالتي إعتمدها مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة
ت بموجب اإلتفاقيات والتوصيات ذات الصلة تستند اليونسكو إلي اآلليات القائمة التي ُأنشئ

 وإلي تقريرها العالمي بشأن تسخير الثقافة للتنمية الحضرية المستدامة.
 

 إجراءات البحث
ها لتحقيقا الهداف البحث فقد تم إتباع المنهج التحليلي المقارن للمخاطر التي تعرضت 

 ر، والعائدعالجة هذه المخاطمواقع التراث العالمي في مصر والمغرب، ودور اليونسكو في م
 بعنوانالمحور االول  تم تقسيم البحث الي ثالث محاور،فقد ، من حماية هذه المواقع

 وذلك في الفترة من المخاطر التي تعرضت لها مواقع التراث العالمي في مصر والمغرب()
ة ئة العامالصادرة من الجهاز المركزي للتعب حيث تم اإلعتماد علي البيانات(  1960-2018)

 في مصر، والمندوبية السامية للتخطيط في المغرب. واإلحصاء
)دور اليونسكو في حماية مواقع التراث العالمي في مصر  المحور الثاني وتناول

حيُث تم اإلعتماد علي التقارير الصادرة من منظمة اليونسكو الخاصة بحماية مواقع  والمغرب(
عرض) الدراسة المقارنة للعائد من حماية مواقع لثالث المحور ا كما تناول ،التراث العالمي

الجهاز  حيث تم اإلعتماد علي التقارير الصادرة من التراث العالمي في مصر والمغرب(
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وتقارير منظمة  المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، والمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب،
دامة الدولية، وتقارير مؤشر قياس األداء السياحة العالمي، وتقارير مؤشرات التنمية المست

 .2019حتي  2009من الفترة البيئي العالمي وذلك 
 

 نتائج البحث ومناقشتها
 المخاطر التي تعرضت لها مواقع التراث العالمي في مصرالمحور األول: 

 .والمغرب
 أواًل: المخاطر التي تعرضت لها مواقع التراث العالمي في مصر.

لي اسوان تعرض موقع آثار النوبة في أ :نوبة من فيله إلي أبوسمبل" أسوانموقع " آثار ال -
ان خطر الفيضانات الناتجة من إنشاء خزان أسوان ثم السد العالي، فمنذ إنشاء خزان أسو 

وعند التعلية األولي لخزان أسوان ، م فوق سطح البحر116إرتفعت مياه النيل حوالي 
وفي التعلية الثانية عام  ،(1987) محمد غيطاس،م113م إرتفع منسوب المياه إلي 1912
م 1960وعند البدء في إنشاء السد العالي عام ، م121م إرتفع منسوب المياه إلي 1934

م عن 62م فوق منسوب سطح البحر،أي بزيادة 183توقع أن يرتفع منسوب المياه الي 
في بالد النوبة منسوب مياه خزان أسوان، مما يؤدي الي غمر جميع المواقع األثرية 

  .المصرية بالكامل وإلي األبد
تعرضت مدينة "طيبة" األقصر للتعديات السكانية : موقع " طيبة القديمة ومقبرتها" األقصر -

: بلغ عدد م1976حتي عام  1960المرحلة من  -الشرقي )طريق الكباش(البر في 
لغ عدد السكان ب 1976، وفي عام م1960عام نسمة  8963السكان في الكرنك القديم 

في الكرنك  عدد السكان بينما بلغ، %2,9نسمة بمعدل نمو  14311 إلي في الكرنك القديم
م الي 1976نسمة، وإرتفع ايضًا معدل النمو السكاني عام  5158م 1960عام الجديد 
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الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،التعداد العام نسمة.) 6849بزيادة  1,7%
 (األقصر-للسكان واإلسكان قنا

 في الكرنك القديمم 1986نمو السكاني عامبلغ ال :م1996حتي  1986المرحلة من  -
بواقع معدل نمو  نسمة 22139م 1996عدد السكان عام ، بينما بلغ نسمة 20791

م، كما إرتفع 1986عام نسمة  9845لكرنك الجديد %، ، بينما بلغ عدد السكان في ا,62
 نسمة. 11943ان بعدد سك %1,9 م1996عام  معدل النمو السكاني في الكرنك الجديد

 في الكرنك القديمم 2006عام عدد السكان بلغ  :م 2018حتي  2006المرحلة من  -
ان بعدد سك %2,7م إلي 2018، بينما وصل معدل النمو السكاني عام نسمة 28380
 17692 السكان عدد بلغ م2006عام الكرنك الجديد نسمة بإرتفاع طفيف، وفي 39474

نسمة بمعدل  26544م عدد السكان في الكرنك الجديد 2018نسمة، بينما وصل عام 
3,3%. 

ة تعرضت منطق :موقع " ممفيس ومقابرها واألهرامات من الجيزة الي دهشور" الجيزة -
رة كانية بصفة خاصة حول موقع أبو الهول والمعابد المجاو للتعديات الس أهرامات الجيزة

ام عحتي  1960المرحلة من  -عشوائية في منطقة ) نزلة السمان(تزايدت الكتل السكانية ال
م 1976نسمة، ثم إرتفع عام  10669م 1960م: حيث بلغ عدد السكان عام 1976

 .%19,6نسمة بزيادة قدرها  24517ليصل الي 
( نسمة، بينما إرتفع 26154) 1986م: سجل عدد السكان عام 1996-1986المرحلة من  -

 .%4,5نسمة بمعدل نمو وصل الي  41428م ليبلغ 1996عام 
م وصل عدد السكان في "نزلة السمان" الي 2006م: وفي عام 2018 -2006المرحلة من  -

 نسمة. 70282بواقع  %2,99ليصل إلي  2018نسمة، وزاد معدل النمو في  49090
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 -نيةالسكا التعدياتلعامل التدهور  تعرض موقع القاهرة التاريخية :موقع " القاهرة التاريخية"-
م 1960م : فقد بلغ عدد السكان "القاهرة التاريخية" عام 1976الي  1960الفترة من 

( نسمة بمعدل نمو 1020485م لتصل الي) 1976( نسمة، ثم إرتفعت عام 958694)
39%,. 

( نسمة، ثم 1017800م) 1986م: بلغ عدد السكان عام 1996الي  1986الفترة من  -
 .%-,55( نسمة بمعدل إنخفاض 963090خفضت لتصل الي )ان

( نسمة، ثم 756038م) 2006ان عام م: بلغ عدد السك2018الي  2006الفترة من  -
 . %-,23( نسمة بمعدل إنخفاض 735352نخفضت لتصل الي )ا

 األسكندرية(.موقع " أبو مينا" األثري )  -
عرض موقع "أبومينا" األثري لخطر إرتفاع منسوب المياه الجوفية في المنطقة األثرية ت

للموقع، منذ بداية برنامج التنمية الزراعية الممول من البنك الدولي في منطقة برج العرب 
المياه إرتفاع منسوب مما أدي إلي ، باألسكندرية المجاورة للموقع إلستصالح األراضي الزراعية

 Ministry of) بشكل مفاجئ حول الموقع األثري   متراً  36:34م الي 2001الجوفية عام 

State for Antiquities Affairs, ,2012) 
ضع الموقع علي قائمة التراث العالمي المعرض و و  ر،مما أدي الي رفع خطر اإلنهيا

 للخطر ) القائمة الحمراء(.
 قع التراث العالمي في المغرب.ثانيًا: المخاطر التي تعرضت لها موا

الهجرة  الناتج من التزايد الديمغرافيتعرضت المدنية لخطر  :موقع مدينة " مراكش" -
نسمة،  183191م 1960م: بلغ عدد السكان عام 1971 -1960المرحلة من  -القروية

 ,%.88م ليصل إلي 1971بينما وصل معدل النمو السكاني عام 
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نسمة، بينما 280000م إلي 1982حيث بلغ عدد السكان عام م: 1994 -1982المرحلة من 
 .%9,3م بمعدل نمو 1994نسمة في عام  861205إرتفع الي 

نسمة،  1070838م 2004م: كما بلغ عدد السكان عام 2018 -2004المرحلة من 
بعدد سكان  %1,8إلي  2018وتواصل في اإلرتفاع الي أن وصل معدل النمو عام 

 .نسمة 1380604
هجرة ضغط ال الناتج من التزايد الديمغرافيتعرضت المدنية لخطر  :قع "مدينة الصويرة"مو  -

 .القروية
( نسمة، كما 26392م) 1960م: سجل عدد السكان عام 1971 -1960المرحلة من  -

 .نسمة 32465بعدد سكان  %1,8نمو سكاني بنسبة  1971سجل عام 
م 1994نسمة، وفي عام  46858 سجلت 1982عام في م:1994 -1982المرحلة من  -

 ..%18,5نسمة بمعدل نمو  433681إرتفع عدد السكان إلي 
نسمة الي أن وصلت  69493 2004م: بلغ عدد السكان عام 2018 -2004المرحلة من  -

 .%-0,039( نسمة بمعدل إنخفاض450461)  2018عام 
الل خ، من فيايد الديموغراواجهت مدينة "مازاغان" الي التز : موقع مدينة مازاغان )الجديدة( -

 40302م إلي 1960م: وصل عدد السكان عام 1971-1960المرحلة  -المراحل اآلتية
 .%2,9نسمة بمعدل نمو  55501م إلي 1971نسمة، بينما إرتفع عام 

نسمة،  81445م الي 1982م: إتجهت الزيادة في النمو عام 1994 -1982المرحلة  -
نسمة بزيادة في معد النمو  119083م 1994ت عام وواصلت في اإلرتفاع إلي أن وصل

3,16%. 
نسمة، كما  144440بزيادة  2004م: سجل عدد السكان عام 2018 -2004المرحلة  -

 .نسمة 194934بعدد سكان  %2,14إلي  2018وصل معدل النمو السكاني عام 
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 -السكانية تعرضت مدينة "فاس" العتيقة إلي التعديات: موقع " مدينة فاس" التاريخية -
( نسمة، 223850م )1960م: بلغ عدد سكان " فاس" عام 1971 -1960المرحلة من 

 . %3,6( بمعدل نمو 333090) م إلي1971كما إرتفع عدد السكان عام 
( نسمة، 460167الي ) 1982م: وصل عدد السكان عام 1994 -1982المرحلة  -

( 796180عدد سكان )  بزيادة %4,5بمعدل نمو  1994وواصلت في اإلرتفاع عام 
 .نسمة

م: توالت تيارات الهجرة القروية في التدفق خالل المرحلة، حيث 2018 -2004المرحلة  -
لتصل إلي  2018( نسمة، كما إرتفعت عام 977946م )2004سجل عدد السكان عام 

 .%1,55نسمة بمعدل نمو  1215869
 عالمي في مصرالثاني: دور اليونسكو في حماية مواقع التراث ال حورالم

 والمغرب.
لية ت الماإجمالي المساعدا: أواًل: دور اليونسكو في حماية مواقع التراث العالمي في مصر

لي المقدمة من منظمة اليونسكو لحماية مواقع التراث العالمي في مصر منذ تسجيل المواقع ا
 دوالر أمريكي. 487350األن بإجمالي مبلغ 

ومة قامت الحك امات من الجيزة الي دهشور" )الجيزة(:موقع "ممفيس ومقابرها واألهر  -
كالة المصرية ممثلة في "الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي" باإلشتراك مع" الو 

 م 2011األمريكية للتنمية الدولية "، وبإشراف من"وزارة الدولة لشئون األثار" بداية عام 
ته بلغت تكلف الجوفية في المنطقةإرتفاع منسوب المياه بتمويل مشروع لمعالجة 

  (USAID, ECG,2010)مليون ج مصري  27,137,533
ية خاصة بموقع) أهرامات الجيزة( بتكلفة إجمالمن اليونسكو تم تقديم مساعدات مالية و 

 دوالر أمريكي. 81450
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 أعمال الترميم التي قام بها المجلس األعلي بلغت موقع " القاهرة التارخية" ) القاهرة(: -
,2001( ) دوالر أمريكي 28,007,000" بإجمالي مبلغ القاهرة التاريخيةلآلثار في موقع "

ICOMOS، من تم تقديم مساعدات تقنية وحاالت طوارئ وتحضيرية وترويجية  كما
 .دوالر أمريكي 398900بإجمالي مبلغ اليونسكو 

جلس تمثلة في المقامت الحكومة المصرية مموقع " أبو مينا األثري" ) األسكندرية(:  -
ه بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية في موقع " أبومينا" بلغت تكلفت األعلي لآلثار

تم تقديم مساعدة تقنية ، كما  (UNESCO& ICOMOS,2005) مليون ج مصري  49
 من أجل صون من اليونسكو تمثلت في توفير الخبراء والتقنيين والقوي العاملة المؤهلة 

تم تقديم مساعدة لحل ، حيث م 2001المعرض للخطر، وذلك عام  وإدارة الممتلكات
 دوالر. 7000مشكلة المياه الجوفية بمبلغ 

 ثانيًا: دور اليونسكو في حماية مواقع التراث العالمي في المغرب.
 مي فيإجمالي المساعدات المالية المقدمة من منظمة اليونسكو لحماية مواقع التراث العال

 .دوالر أمريكي 147684بإجمالي مبلغ  األنالمواقع الي المغرب منذ تسجيل 
م سياسات وبرامج 2000-1999أطلقت الحكومة المغربية عام  :"مدينة " مراكش موقع -

ي اريع ترميم مع مؤسسات خاصة وهلحماية الموقع ) مدينة مراكش القديمة( تتمثل في: مش
الر أمريكي( لخطة الحفظ، دو  7354383القبة المرابطية( بتكلفة ) -مدرسة بن يوسف)

من اليونسكو تم تقديم مساعدة تقنية كما  دوالر أمريكي( لخطة 19611688ومبلغ ) 
والتقنيين والقوي العاملة  التنمية )2000Marrakesh ,  ,UNESCO(لتوفير الخبراء 

المؤهلة وكذلك تزويد المعدات من أجل صون وإدارة الممتلكات المعرض للخطر بإجمالي 
 .دوالر أمريكي 29845مبلغ 
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ديد بالع رقامت الحكومة المغربية متمثلة في وزارة اإلسكان والتعمي: موقع مدينة "الصويرة" -
حسن ) مليون درهم 346,79للمحافظة علي مدينة"الصويرة بتكلفة قدرها من اإلنشاءات 

من  تم تقديم مساعدة تمهيدية ومساعدة في حالت الطوارئ كما  (2016،رامو وأخرين
 دوالر أمريكي. 52500بإجمالي مبلغ  ليونسكوا

ريخية قامت الحكومة المغربية بتدخالت محلية للحفاظ علي المآثر التا": موقع مدينة "فاس -
ية وذلك بتكلفة إجمال، للمآثر التاريخية  بمدينة "فاس"، حيث تم التدخل لرد اإلعتبار

تم تقديم  ، كما(2015بوشتي الخزان، ماجدة صواب،) مليون درهم مغربي 167,35
 .دوالر أمريكي 42200بإجمالي مبلغ  من اليونسكو مساعدة تقنية وترويجية

ي فالمي الدراسة المقارنة للعائد من حماية مواقع التراث الع: لثالثا حورالم
 مصر والمغرب.

 : معدل إشغال الفنادق:أوالً 
 المتوسط العام إلشغال الفنادق في مصر. -1

 
  2019 -2009ح المتوسط العام إلشغال الفنادق في مصر الفترة من يوض: (1شكل رقم )
ب الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتا :من إعداد الباحثة باإلستناد اليالمصدر: 

  2021:2009اإلحصائي السنوي 
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 -الجيزة -يوضح الشكل السابق المتوسط العام إلشغال الفنادق في مصر ) القاهرة
م، حيث إرتفعت إشغاالت الفنادق في عامي 2019حتي  2009سوان( من الفترة ا -األقصر
م، كما سجلت محافظة 2010في محافظة القاهرة عام  %52م لتصل إلي 2009-2010

عن محافظة أسوان التي سجلت  %10في نفس العام بفارق  %44الجيزة واألقصر نسبة 
م إنخفض المتوسط العام لنسبة 2018حتي  2011م، وخالل الفترة من من 2010عام  34%

كما سجل  2012-2011في عامي  %10إشغال الفنادق في محافظة أسوان ليسجل نسبة 
م وما تبعها من أحداث 2011م ويرجع ذلك إلي احداث ثورة يناير 2013في عام  %7نسبة 

سياسية أثرت علي القطاعات اإلقتصادية في الدولة، كما سجلت محافظة األقصر إنخفاضًا 
ة خالل نفس الفترة، وبالنسبة لمحافظة الجيزة فقد وصل نسب %14-12يضَا نسب تتراوح بين أ

م، كما سجلت محافظة القاهرة 2018-2011في الفترة من  %32-20إشغال الفنادق إلي 
حققت نسبة  2019وفي عام  ،%40-26م نسب تتراوح بين 2018-2011 خالل الفترة

حوظًا في كافة المحافظات حيث وصلت نسبة إشغال إشغال الفنادق في مصر إرتفاعًا مل
، يليها %43، كما سجلت محافظة القاهرة معدل إشغال %53الفنادق في محافظة الجيزة 
 .%19، ثم محافظة أسوان التي حققت معدل %21محافظة األقصر التي حققت 
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 المتوسط العام إلشغال الفنادق في المغرب. -2

 
  2019 -2009العام إلشغال الفنادق في المغرب الفترة من  يوضح المتوسط :(2شكل رقم )

 من إعداد الباحثة باإلستناد الي: المصدر:
Royaume du Maroc, Le Tourisme en Chiffres 2012-2018- 2020  

Royaume du Maroc, Le Maroc en Chiffres-2009-2010- 2020 

 -مازاغان -ي المغرب ) فاس يوضح الشكل السابق المتوسط العام إلشغال الفنادق ف
م، حيث يتضح إرتفاع معدل اإلشغال في المدن 2019-2009مراكش( الفترة من  -الصويرة

م مع تقدم مدينة "فاس" حيث بلغ معدل اإلشغال في 2010-2009المغربية خالل الفترة من 
مدينة ، كما حققت %61، يليها مدينة "مراكش" التي حققت علي التوالي %81-87هذه الفترة 
م شهدت المدن المغربية إنخفاضًا 2017إلي  2011، وخالل الفترة من %40-59"الصويرة" 

 -46إلشغال الفنادق، حيث سجلت مدينة "مراكش" خالل تلك الفترة نسبة إشغال ما بين 
، ثم مدينة "فاس" التي %43-39، يليها "مازاغان" التي سجلت نسبة إشغال ما بين 48%

-32، ثم مدينة "الصويرة" التي سجلت نسب مابين %35-30بنسبة  سجلت إشغال للفنادق
م حققت المدن المغربية إرتفاعًا في معدل 2019-2018وخالل الفترة مابين عامي  ،35%
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 2019وتراجعت عام ، م2018عام  %61اإلشغال بالفنادق فتصدرت مدينة "مراكش" نسبة 
 ، كما سجلت مدينة%37نسبة ثابتة ، كما سجلت مدينة " الصويرة" %19بفارق  %42لنسبة 

  .%60 لتصل إلي م2019عام ، ثم إرتفعت %38م 2018فاس عام 
 رب.المغو حركة المسافرين في المطارات لمواقع التراث العالمي في مصر  ثانيًا:

 الرواج الجوي للمطارات ) حركة المسافرين( في مصر. -1

 
 (2019-2009ر )يوضح حركة الركاب بالمطارات في مص: (3شكل رقم )
أرقام  من إعداد الباحثة باإلستناد الي :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء مصر فيالمصدر: 

2021:2009 
 -يوضح الشكل السابق حركة المسافرين في المطارات المصرية لكل من )األقصر

ي م، حيث يتضح إرتفاع حركة المسافرين ف2019 -2009أبوسمبل( الفترة من  -أسوان
حركة  72248مسافر لعدد  5,323,430فبلغ  2011إلي  2009األقصر خالل الفترة من 

مسافر، ثم  2,507,714حركة طائرات بواقع  34878طائرات، يليها مطار أسوان الذي حقق 
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مسافر، ثم إنخفضت حركة المسافرين في جميع  1,378,805مطار أبوسمبل بعدد مسافرين 
وما تبعها من  2011م ويرجع ذلك إلي ثورة 2017حتي  2012المطارات في الفترة من 

 2013أحداث في العديد من المحافظات المختلفة مثل حادث المنطاد في األقصر في فبراير 
هذه األحداث أدت إلي ، الذي أدي إلي عدد من السائحين األجانب في البر الغربي باألقصر

في هذه الفترة التي وصل عدد  إنخفاض حركة المطارات والركاب في المطارات المصرية
م، 2017م حتي 2012مسافر في الفترة من  4,245,088المسافرين في مطار األقصر إلي 

مسافر، يليها مطار أبو سمبل الذي  2,068,266كما بلغت حركة المسافرين في مطار أسوان 
م شهد القطاع السياحي إرتفاع 2019-2018حركة مسافرين، وخالل عامي  279061سجل 

مسافر، يليه مطار مطار أسوان الذي سجل  1,674,739حيث سجل مطار األقصر 
 .مسافر 157233مسافر، ثم مطار أبوسمبل سجل عدد 1,117,077

 الرواج الجوي للمطارات ) حركة المسافرين( في المغرب. -2

 
 Royaume du Maroc, Le Maroc en Chiffresمن إعداد الباحثة باإلستناد الي:المصدر: 

2009 -2020  
 (2019-2009يوضح حركة الركاب بالمطارات في المغرب ): (4شكل رقم )
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-2009يوضح الشكل السابق حركة الركاب بالمطارات في المغرب في الفترة من 
فاس(، يتبين إرتفاع حركة المسافرين في  -الصويرة -م لكل من المطارات ) مراكش2019

فبلغ عدد المسافرين ،م2019 -2009فترة من مطار "مراكش" أحتل المرتبة األولي في ال
حركة، يليه مطار "فاس" الذي سجل  349,938مسافر بحركة طائرات بلغت  45,005,844
حركة، ثم مطار" الصويرة"  78218مسافر بحركة طائرات بلغت  9,920,333في نفس الفترة 

 7420ت مسافر بعدد حركة طائرات بلغ 667,477في المرتبة األخيرة حيث سجل عدد 
 حركة.

 Sustainable Development Solutions (SDSN)مؤشر التنمية المستدامة  -3

Network 
ذلك توجد عالقة مباشرة بين حماية التراث العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و 

 -ألن أهداف حماية مواقع التراث العالمي هي أهداف التنمية المستدامة والتي تتمثل في:
امها اإلستغالل اإلقتصادي للمواقع األثرية بإعادة توظيفها أو إستخد -اإلقتصادية: األهداف

 -خية:لتاريااألهداف  -بداًل من البناء الجديد، وبالتالي توفير جزء من الموارد المادية والبشرية 
اني الحفاظ علي هوية وتفرد الحضارات الراسخة المتأصلة والتي تتمثل في مجمل التراث اإلنس

 لسكانتقوية روح اإلنتماء بين ا -األهداف اإلجتماعية: -إبداعاته وتراكماته علي مر العصورو 
والمنطقة القاطنين بها من خالل مشاركتهم في برامج ومشروعات الحفاظ/ الحماية بهذه 

 -إعطاء فرصة للتأمل والمقارنة لمراحل التطور الحضاري  -األهداف الثقافية: -.المناطق
 دينة وحاضرها ومستقبلها في وحدة تعطي اإلحساس باإلستمرارية.دمج ماضي الم
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-SDSN Index, Dashboard Report 2017-2018المصدر: من إعداد الباحثة باإلستناد إلي: 

2019-2020-2021 
 يوضح قياس مؤشر التنمية المستدامة الدولي لكل من مصر والمغرب(: 5شكل رقم )

 

خالل  قيق أهداف التنمية المستدامة في مصر والمغربيوضح الشكل السابق مؤشر تح
،حيث يتضح تقدم المملكة المغربية في مؤشر تحقيق أهداف م2021حتي  2017السنوات من 

مالترتيب 2017م، فتصدرت المغرب عام 2021حتي  2017التنمية المستدامة بدأ من عام 
نقطة، كما تقدمت  64,9ــ( بـ87نقطة، في حين جاءت مصر في الترتيب ) 66,7( بـــ 73)

نقطة، وحصلت مصر علي  66,3( بـــ 77م حيث جاءت في الترتيب )2018المغرب عام 
 96,1( بـــ 72م جاءت المغرب في الترتيب )2019نقطة، وفي عام  63,5( بــ 97الترتيب )

-2020نقطة، وبالمقارنة بين عامي  98,7( بــ 92نقطة، في حين حصدت مصر المركز )
,نقطة، كما 68( بــ 83بالترتيب)  2020جد أن مصر تقدمت حيث حصلت عام م ن2021



 بيئيةمجلة العلوم ال
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 أسماء أحمد عباس وآخرون 
 

 2022يوليو العدد السابع، الجزء الثالث، ون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 ترقيم الدولي الموحد اإللكترونيال
 

147 

نقطة، في حين حصلت  68,6( بـــ 82م لتحصل علي الترتيب )2021واصلت التقدم عام 
لتصل إلي  2021نقطة، وتراجعت عام  71,3م بـــ 2020( عام 64المغرب علي الترتيب )

   نقطة. 70,5( بـــ69الترتيب ) 
 

 التوصيات
 تبني حزمة من البرامج تهدف لرفع الوعي الثقافي والتراثي لدي المجتمع، خاصة بمواقع -

 التراث العالمي.
الم رفع درجة الوعي بأهمية المحافظة علي البيئة والموارد الطبيعية في كافة وسائل اإلع -

 لتغير سلوك اإلستخدام للموارد.
اضي ثرية والتارخية بصفة خاصة، وعلي األر الحد من التجاوزات والتعديات علي المناطق األ -

 المحمية بصفة عامة.
ت إحالل وتجديد شبكات المرافق األساسية بصفة دورية محددة، ومتناسقة مع جميع الوزارا -

 المعنية.
لمي العا اإلهتمام بتحقيق سياحة التراث الثقافي المستدامة، والتي تتطلب ادارة مواقع التراث -

 وقع ،لي تلبية كافة المتطلبات اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية للمبأسلوب علمي يؤدي إ
 مع الحفاظ علي القيمة األثرية والبيئية للموقع لتحقيق التنمية المستدامة.

عامل والت توفير دورات تدريبة لجميع العاملين في المواقع األثرية بكيفية الحفاظ علي المواقع -
 مع الجمهور.

نها لمواقع التراث العالمي بصفة عامة والمواقع األثرية بصفة خاصة، ال التسويق والترويج -
 تمثل موردًا إقتصاديًا أساسيًا.
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شمل ضرورة إعداد إطار شامل لمعايير السياحة المستدامة لمواقع التراث العالمي، والذي ي -
 مية.معايير ومؤشرات األداء البيئي العالمي ومؤشرات تحقيق التنمية المستدامة العال

 

 المراجع
سامة حلمي محمد، الحفاظ علي الموروث المعماري في المدينة المصرية) دراسة علي أ

 1996محافظة المنيا(، ماجستير،كلية الهندسة،جامعة المنيا،
-1960األقصر)-الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،التعداد العام للسكان واإلسكان قنا

عدد السكان المصريين في  تقدير -(1976-1986-1996-2006
 -، محافظة األقصر1/7/2018الشياخات وفقًا للنوع ومحل اإلقامة في 

 محافظة القاهرة -محافظة الجيزة 
 2021:2009الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي 

 2021:2009الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء مصر في أرقام 
 1972نسكو،اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، اليو 

 2005اليونسكو، التنمية المستدامة) كوكبنا بصيغة المستقبل(، الرسالة الجديدة، مايو، 
 2005اليونسكو، إتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، 

 2014اليونسكو، النصوص األساسية،
 2017ول أعمال للجميع، رسالة اليونسكو، يونيو،جد 2030اليونسكو، تحديات

ية بيوضي محمد العيد، تقييم أثر اإلستثمار األجنبي المباشر علي النمو اإلقتصادي والتنم
-الجزائر -المستدامة في اإلقتصاديات المغاربية ) دراسة مقارنة تونس

حات المغرب(، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فر 
 2011عباس،الجزائر، ماجستير،

تجربة مدينة "الصويرة"،  -حسن رامو وأخرين، التجديد الحضري للمدن العتيقة بالمغرب
 2016منشورات الملتقي الثقافي لمدينة صفرو، ابريل،
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زارة عبد المعز شاهين، ترميم وصيانة المباني األثرية والتاريخية،المجلس األعلي لآلثار، و 
 1994الثقافة،

الء السيد محمد، المشكالت البيئية للقاهرة الكبري) دراسة تطبيقية(، مكتبة األنجلو ع
 2006المصرية،

ماجدة صواب،بوشتي الخزان، إستراتيجية وتنمية التراث المعماري الحضري بالمغرب: حالة 
ة مدينة فاس، دراسات من التراث العمراني،أبحاث وتراث،الهيئة العامة للسياح

 2015ي، الطبعة الخامسة،والتراث الوطن
الجامعية،  محمد غيطاس، حملة اليونسكو وأضواء جديدة علي تاريخ النوبه، دار المعرفة
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ABSTRACT 

UNESCO plays a unique role in establishing the foundations for the 

protection of cultural (archaeological) and natural heritage sites global 

wide Cooperation in th e protection and preservation of World Heritage 

sites is one of the most important strategic issues facing countries and 

societies in light of the increasing pressures (economic - social - 

cultural) and this I s considered a challenge, In light of the risks to  the 

environment of these sites. 

The importance of the study comes in an attempt to shed light on 

the role played by UNESCO in protecting World Heritage sites in 

general, and through a comparative study of cultural world heritage 

sites in Egypt and Morocco in particular, through classifying the risks 

to which World Heritage sites are exposed, and addressing these risks, 

Locally and internationally , and UNESCO role in addressing these 

risks to preserve and protect these sites to achieve sustainable 

development. 
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The study relied on the descriptive approach by presenting the 

environmental risks faced by each site separately, and the state's local 

interventions to address these risks and their cost. 

And the role of UNESCO in protecting these sites, And the study 

also relied on the comparative analytical approach through a 

comparative study of UNESCO’s intervention methods and the type of 

international assistance provided by the World Heritage Fund to address 

these risks. Using statistical methods for percentages to prepare special 

studies for each of the World Heritage sites in Egypt and Morocco. 

The study reached several results, the most important of which are  

The World Heritage site in Egypt and Morocco are exposed to risks 

that affect the environment of the sites in all its forms, whether s ocial, 

environmental, urban, economic. World Heritage sites in Egypt and 

Morocco, and at the global level – There is a local interest, whether in 

Egypt or Morocco, in the protection of World Heritage sites. 

The study also recommends the following recommendations: 

Benefiting from the preservation o f World Heritage sites as an 

economically feasible mechanism for local communities – Establishing 

a supreme council for the implementation of sustainable development 

goals in all sectors - Raising awareness of the importance of preserving 

the environment and natural resources in all media to change the 

behavior of resource use. 
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