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التطور الزمني والتكنولوجي التاريخية العديد من التحديات منيا تواجو القاىرة 
التاريخية وغيرىا والزحف السكاني والتعديات المباشرة وغير المباشرة عمى المباني 

ىم تحديد أ ىدف الدراسة، ومن أ ديةقتصامن المشكالت اإلجتماعية والبيئية واإل
ىم أدراسة ، و المناطق بالقاىرة التاريخية التي يتم ادراجيا في البرامج السياحية

عتمد الجانب الميداني في وا،  سواق السياحية التي تزور منطقة القاىرة التاريخيةاأل
من  لى عينةستقصاء إول تم توجيو استمارات اإللجزء األالدراسة عمى جزئين : ا

استمارة  5;3شركات السياحة فئة )أ( بالقاىرة الكبرى حيث تم توزيع عدد 
ومارس  4243ليو استقصاء عمى عينة من المديرين والموظفين في الفترة بين يو 

% من اجمالي 3.4;استمارة بنسبة  398ستمارات الصحيحة وكان عدد اإل 4244
تقصاء عمى بعض السائحين ست اإلحجم العينة، والجزء الثاني تم توجيو استمارا

سائح كعينة صالحة من عدد  68ستجابة من نطقة القاىرة التاريخية وجاءت اإلبم
من نتائج الدراسة ضعف التسويق والترويج السياحي ، و استمارة تم توزيعيا 76

وغياب الرؤية الشاممة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة لمنطقة القاىرة التاريخية 
دارة المنطقة بحيث تشمل اسة بضرورة وضع خطة متكاممة إللدر ، وأوصت ا

استراتيجية الحفاظ العمراني والتنمية السياحية مع تحديد المسئوليات الخاصة بتنفيذ 
عمى لمسياحة في التنسيق بين الوزارات مك الخطة مع تفعيل دور المجمس األت

 المعنية.

 مقدمة 

لى ، ويرجع ذلك إةوالعمراني ة والثقافيةيا الطبيعياتيتعمق بتنوع موروثتعد مصر واحدة من البمدان المتميزة فيما 
فريدة التي الطبيعية ال معالمالتنوع البيولوجي وال عن فضالً  ،الطويل معمارية عبر تاريخياوالمدارس الثقافات ال تتابع

رتقاء من ثم اإلقتصادية و وارد اإلزيادة المفي األمثل  عمى النحوإستغالليا  التي تساىم في حالو  تحظى بيا مصر
 تحقيقلسميم سياحية متكاممة وتخطيط عممي  اتوضع استراتيجي ويستدعى ذلكالدخل القومي والفردي ، بمستوى 
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غياب الرؤية السياحي وغيرىا من المشكالت كستخدام األمثل لمموارد، والقضاء عمى معوقات التسويق والترويج اإل
في العديد من المناطق السياحية  لسياحية المستدامة وتدني مستوى النظافةالشاممة الواضحة لتحقيق التنمية ا

 .(;423)معيد التخطيط القومي ، 

 مشكمة الدراسة

بمنطقة القاىرة التاريخية إال  ةوالطبيعي ةالثقافي تراثيةالالمقومات نو عمى الرغم من تنوع مشكمة الدراسة في أ تمثلت
ر الخدمات إلستغالل السياحي األمثل لتمك المقومات سواء من حيث توافتحقيق ا في ممحوظاً  اً قصور  ىناك ان

ناصر ومقومات الجذب عالترويج ل و من حيث الدور الذي تمعبو شركات السياحة فيالداعمة لتمك الصناعة أ
وعدم ادراجيا في البرامج  عمى خريطة السياحة المصرية النحو الذي يعزز من موقفيا التنافسيبالمنطقة عمى 

 السياحية في شركات السياحة المصرية فئة )أ(.

 هداف الدراسةأ

 بالقاىرة التاريخية التي يتم ادراجيا في البرامج السياحية. د المزارات السياحيةتحدي -
 سواق السياحية التي تزور منطقة القاىرة التاريخية.دراسة أىم األ -
 لمعوقات التي تواجو تطوير منطقة القاىرة التاريخية.دراسة ا -
 لحرف اليدوية والسمع التذكارية لمنطقة القاىرة التاريخية.في االسائحين راء التعرف عمى آ -
 دراسة تقييم تجربة تطوير منطقة القاىرة التاريخية كمنتج سياحي. -
استعراض وتحميل الطرق التي اتبعتيا بعض الدول السياحية التي تمتمك بعض المواقع التراثية التي تم  -

 تطويرىا.
عض المقترحات إلدراج بعض مناطق القاىرة التاريخية في البرامج السياحية بشركات السياحة تقديم ب -

 فئة)أ(.
 تاريخيةكمنطقة القاهرة 

تضم القاىرة أربع حضارات وىي الحضارة الفرعونية والرومانية والقبطية واإلسالمية حيث تعد من أقدم وأعرق 
 طبيعياً  متداداً ، كما تعتبر القاىرة الفاطمية ا(:;;3وتاريخ )سيد،فيي مدينة ذات حضارة وثقافة المدن في العالم 

لفسطاط التي أسسيا عمرو بن العاص، والعسكر الذي أسسيا جية الشمال لثالث عواصم إسالمية سبقتيا وىي ا
 الفة مصر، الذي استقل بخطولون، والقطائع عاصمة الدولة الطولونية التي أسسيا أحمد بن الخمفاء العباسيون

 .(4232سيد، ) رشيدنيا نير النيل إلى فرعين دمياط و كانت ىي العاصمة التي يتفرغ معن الدولة العباسية، و 

وقد مرت القاىرة بعدة عصور مختمفة بعد ذلك مثل العصر األيوبي والممموكي والعثماني ثم فترة حكم  -
، وقد أثرًا متنوعاً  :72من  ألكثر مفتوحاً  أسرة محمد عمي حتى العصر الحديث وذلك جعميا تعد متحفاً 

عمى خمس مناطق محورية  ;9;3اشتمل ممف ترشيح القاىرة التاريخية ضمن قائمة التراث الثقافي عمم 
 :(4234) منظمة اليونسكو ، تشمل
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 الفسطاط  ومنطقة جامع عمرو بن العاص. -
 جامع أحمد بن طولون و المنطقة المحيطة بو. -
 حيطة بيا و منطقة الدرب األحمر.منطقة القمعة والقصور الممموكة الم -
 القاىرة الفاطمية من باب زويمة الى السور الشمالي و فيو أبواب المدينة. -
 الجبانات من الفسطاط الى األطراف الشمالية لمقاىرة الفاطمية.  -

مير حيمي وبيت الغناء العربي بقصر األبداع ومن أمثمتيا بيت السرة التاريخية العديد من مراكز اإلتضم القاى
بشتاك ووكالة الغوري لمفنون التراثية بشارع المعز بالجمالية حيث يتم إستضافة بعض الفرق المصرية لمتراث 

ابداع الطفل ببيت العيني )سبيل العيني( وبيت الشعر العربي سيقي وبعض العروض لألطفال، ومركز الشعبي المو 
م مراكز متخصصة في زىر وىيم خمف جامع األبيت اليراوي وموقعبمنزل الست وسيمة وبيت العود العربي ب

بشارع الصميبة مير طاز دراسة العود والفنون التشكيمية مثل الرسم والحرف التراثية، ومركز اإلبداع الفني بقصر األ
والفنون الشعبية،  ستعراضيوإلنشطة الفنية وال قايتباي( بحي الخميفة ويقدم األسالمية )سبيومكتبة الحضارة اإل

المعارض المعمارية ة الثقافية المعمارية كالندوات و معمار المصري بميدان القمعة بالقاىرة وييتم باألنشطوبيت ال
والفنية، ومركز الحرف التقميدية بالفسطاط حيث يقوم المركز بتنمية الحرف التراثية والزخارف اإلسالمية ، وأخيرًا 

دة ويقوم المركز بإنتاج المشغوالت الفنية مثل المفارش والشنط مركز بحوث الفنون التقميدية والتراثية بالحممية الجدي
ل متحف تضم القاىرة التاريخية عدد من المتاحف التي تم أنشائيا داخل مبانييا التراثية مث، كما والخداديات وغيرىا

ي( لمصري )سبيل محمد عم، ومتحف النسيج اربي، والمتحف الحالشرطة الذي أقيم داخل قصر الحرم بالقمعة
، والمتحف القبطي داخل حدود حصن بابميون بمصر القديمة ومتحف جاير أندرسون المعروف ببيت بالنحاسين

ر( بجوار جامع أحمد بن الكريتيمية ) بيت محمد بن الحاج سالم وبيت السيدة آمنة بنت سالم وتم الربط بينيما بمم
المتحف القومي عمى شارع بورسعيد و  25;3شاءه في سالمي الذي تم إنطولون باإلضافة إلى متحف الفن اإل

 .(;423لمحضارة المصرية بالفسطاط )معيد التخطيط القومي ، 
 منطقة القاهرة التاريخية واجهالتحديات التي ت

العناصر خاصة في بصفة عامة والقاىرة التاريخية بصفة بعض مناطق التراث الثقافي  واجوتتمثل التحديات التي ت
 تية:اآل

اىم العولمة بشكل كبير في اذابة الحواجز بين الثقافات المختمفة لما تتضمنو من حرية تس العولمة: -3
تصاالت ، وكل تمك العوامل وتشجيع تكنولوجيا المعمومات واإل فرادقال الشركات متعددة الجنسيات واألانت

ي ية وبالتاللى تغير بعض الثقافات المحمالشعوب مما أدى إساعدت في انتقال الثقافات المختمفة بين 
صميين المحميين ليويتيم التدمير كنتيجة لفقدان السكان األىمال و تعرض بعض المناطق التاريخية لإل

 (Elsadi,2011).  المميزة وتدىور قيمة المنطقة التاريخية في حياتيم
لى إ دة التدفق السياحي إلى مناطق التراث الثقافيدى التحضر السريع والعولمة وزياأ: ةهجرة المحميال -2

ال يعرفون قيمة ىذه ان جدد يتمتعون بثقافات مختمفة و ىجرة السكان المحميين من ىذه المناطق ووجود سك
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دى إلى تدىور ىذه المناطق وتغير استخدامات المباني الموجود فييا لتحقيق ربح المناطق وأىميتيا مما أ
 .(4232)طومان، تجاري سريع

لى تدىور البيئة العمرانية ي منطقة القاىرة التاريخية إريع فنتج عن التحضر الس التحضر السريع: -3
قادرين عمى مسئوليات الحياة حيث تعد األماكن الغير عمى المرافق وزيادة عدد السكان والضغط 

صميين لمرحيل وبالتالي تدىور ىذه ميمة التكمفة مما يدفع سكانيا األالسكنية في المناطق التاريخية ق
 ستخدام الخطأ ليالجدد وبالتالي إىمال صيانتيا واإلوتركيا لمسكان ا المناطق لفقدانيا قيمتيا

 .(4227)القواسمي،
لدول األخرى أمرًا ميسرًا صبح التعرف عمى حضارات انتيجة العولمة أ: الكثيفة غير المنظمة  السياحة -4

تالي نجد بعض صبحت السياحة بأنواعيا من أىم المصادر الثقافية لممجتمعات المختمفة ، وبالوىامًا، وأ
التضارب بين السياحة والحفاظ عمى مناطق التراث الثقافي مثل منطقة القاىرة التاريخية نتيجة لزيادة 

 .(4232)العممي، التدفق السياحي عمى ىذه المناطق دون الحفاظ عمى التراث
لتدىور التدريجي من أىم العوامل الطبيعية المناخ والمياه الجوفية والتي تؤدي إلى االعوامل الطبيعية:  -7

البراكين والزالزل وغيرىا من العوامل التي تشكل ى الكوارث الطبيعية مثل السيول و لممنطقة باإلضافة إل
 .(4232)العسالي، حيانتالي تدىورىا وتدميرىا في بعض األعوامل ضغط عمى مناطق التراث وبال

مى لى ادخال تعديالت عي أدت إعمراني بالكثير من المراحل التمر التخطيط ال التخطيط العمراني: -8
دى المناطق السكنية حالمناطق التاريخية دون النظر إلى قيمتيا، حيث تم التعامل معيا عمى أنيا إ

 .(4232العممي،غيرىا )لمناطق لتوفير مسارات لمسيارات و جزاء من بعض االعادية مما أدى إلى ىدم أ
 سمبية لتمك التحديات تشمل ما يمياألثار ال

لى اتساع الفجوة بين ية من ممارسة النشاط السياحي باإلضافة إقتصادتنتج اآلثار اإلتصادية: ثار اقآ -
برامج السياحية الشاممة الصادرات والواردات نتيجة استيراد احتياجات السائحين من الخارج واستخدام ال

السياحية وتحول المناطق سعار بمن اإليرادات السياحية مع ارتفاع األ لى انخفاض العائدمما أدى إ
 لممواسم السياحية. لى عمالة موسمية طبقاً العمالة إ

 التموث وفقد التنوع البيولوجي.نتيجة اإلستخدام المفرط لمموارد و ثار بيئية: آ -
حساس باليوية كان، وفقدان اإلالسكان المحميين بالم تضم التغييرات في احساساجتماعية: آثار ثقافية و  -

التنوع الثقافي مما ييدد قاليد، وضغوط التوافق مع المقاييس العالمية عمى نتيجة تراجع العادات والت
 تدىور التراث الثقافي.بفقدانو، وتغير أسموب حياة السكان و 

نتيجة تغير المجتمع المحمي قد يحدث العديد من التغيرات العمرانية مثل عدم التجانس ثار عمرانية: آ -
تدىور البنية التحتية وزيادة  لىالمكان وحدتو وتكاممو باإلضافة إا يفقد في التكوين والطابع المعماري مم

 ختناقات المرورية.اإل
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  التراث الثقافيحفظ تجارب بعض الدول العربية في مجال 

تضمنت منيجية الحفاظ عمى التراث الثقافي بالمدينة إعادة بناء مشروع قصبة مدينة دلس بالجزائر:  -
التراثية  ة التي كانت عمييا في الماضي مع ترميم القطع والمبانيالمباني التراثية عمى نفس الحال

حياء المنطقة واإل لتتناسب مع العصر  واقتصادياً  واجتماعياً  رتقاء بيا عمرانياً باستعمال مواد حديثة وا 
 .(4232)سفيان ومحفوظ ، اإلزدىار  جتماعي ويحقق لومن القبول اإل كبيراً  الحديث مما يضمن لو قدراً 

إنقاذ مدينة عمى  شممت المنيجية المتبعة في الحفاظالحفاظ عمى مدينة القيروان بتونس:  مشروع -
ستخدام الدخل من السياحة لتمويل أعمال الحفاظ والترميم كما تمت صيانة أىم مباني القيروان حيث تم ا

نة رفع معماري صيا، شممت الاألبراج الكبرى والمتوسطة -معالم المدينة التي تمثمت في أسوار المدينةو 
بيدف تكوين ثرية المنقولة مميا مع رفع المعالم التاريخية وترميميا مع تجميع القطع األكدقيق لممدينة بأ

، كما تم استخدام المواقع التي تم ديد من المباني المقدسة والدينيةوترميم الع ،متحف لمحضارة والفنون
 .(4232)العسالي، ترميميا كأماكن جذب لمسياح

تم وضع خطة لصيانة وترميم المدينة عمى ثالث الحفاظ عمى مدينة فاس العريقة بالمغرب: مشروع  -
نشاء المنطقة الشرقية الجديدة بالمدينة الستيعاب اليجرة الريفية المستمرة وتقميل التضخم إوليا أ مراحل

، وثالثيا مكات الثقافيةترميم واصالح المباني األثرية كالبوابات والممت، ثانييا السكاني بالمدينة القديمة
يانة وترميم المباني التاريخية وتخطيط شبكة ممرات لممشاة والحفاظ المتخصصة في صد الكوادر إعدا

 .(4232عمى المناطق الخضراء المفتوحة بالمدينة )العممي والعيدوني ،
الطريف عمى عمال في منطقة األ اعتمدتمشروع منطقة الطريف بالدرعية بالمممكة العربية السعودية:  -

إعادة استخدام المباني بوضع أنشطة حديثة تتناسب مع طبيعة المباني المختارة، ترميم المباني الطينية 
نشطة لعممية التثقفية والسياحية ، باإلضافة إلى األمن ا بشكل تدريجي مستمر يجعل عممية الترميم جزءاً 
والثقافي واإلجتماعي وفق أحدث  يخ الدرعية السياسيالمتحفية ضمن البيوت الطينية وعرض تار 

، المحافظة عمى البيئة العمرانية والخصائص المعمارية لممنطقة وتنظيم شبكات الطرق األساليب المتحفية
شراك المالك في عممية  التطوير وتييئة فرص ونقاط الدخول والخروج لممنطقة وتوفير مناطق الوقوف وا 

لى تأىيل البيئة ج الحضري لمنطقة التطوير باإلضافة إلنسيستثمار ليم وتفعيل النشاطات داخل ااإل
 البيئية لممنطقةالمحافظة عمى الخصائص الطبيعية و التحتية وشبكات المرافق والخدمات و 

 .(4232)طومان،
عادة تأهيل أقدم تجمع تجاري  - ييدف ىذا المشروع مارات: تقميدي بدولة اإلمشروع بمدية دبي لترميم وا 

اظ عمى المقياس العام سواق في منطقة بر دبي وبر ديرة مع الحفصرية لمنطقة األتحسين الصورة الب لىإ
لتحميمية لمموقع العام ، بدأ المشروع بالدراسة اى تأصيل القيم التراثية الحضاريةالمحافظة عمالمعماري و 
زاء الناقصة و جثم عمل دراسة لألصول المعمارية و تحديد األ حديثاً و  بنية المحيطة بو قديماً بالمبنى واأل

محل في بر ديرة ) معيد التخطيط  372محل في بر دبي و 439شمل المشروع ترميم مايزيد عن 
 .(;423القومي، 
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يقع ىذا المتحف في سوق ساروجة التاريخي مشروع البيت الشامي )متحف دمشق التاريخي( بسوريا:  -
قصور في دمشق إلى جانب قصر ويعتبر بناؤه من أجمل ال ،عمى شارع الثورة قرب سوق اليال مطالً 

واشجاره لذلك سمي بالبيت الشامي أو لمبيت الشامي العريق بباحاتو وقاعدتو ورخامو  العظم ويعد نموذجاً 
، قامت المديرية العامة لألثار والمتاحف بالبدء بترميم متحف دمشق التاريخي ومركز القصر الشامي

وسط و الطابق العموي وبناء شمل الترميم القسم األو  2:;3حتى  واستمرت 92;3الوثائق التاريخية عام
 .(4232)طومان، رضياتعمل ترميمات في جميع القاعات من أسقف وأطابق جديد و 

ىمية موقعو أى المعماري عمى الطبقة الراقية باإلضافة إليدل طرازه مشروع قصر آل الدويك بفمسطين:  -
ل القرنين التاسع عشر ثالث مراحل خالالمتميز، ويتكون القصر من ثالث طوابق حيث بنى عمى 

ستخدام لممواد و تمدت منيجية ترميمو عمى اعادة اإلواع 4223، ثم ترميم القصر في عام والعشرون
 .(4227)القواسمي ومرقة ،  الطرق المحمية وتم عمل خطة ترميم الداخل والخارج

المنطقة لوزارة السياحة  تم تخصيص كل أراضيمشروع ساحة قمعة الكرك بمدينة الكرك باألردن:  -
واألثار حيث تم الحفاظ عمى الموقع التراثي مما يساعد عمى جذب السياح الذين يزورون القمعة داخل 
المنطقة التجارية في المدينة مما خمق فرص استثمارية و فرص عمل كما شممت خطة التطوير ترميم 

زالة كل  عادة تكل المباني الترابية وا  ير وخطوط النقل العام راضي وحركة السنظيم األالعناصر الحديثة وا 
 .(4225)حؤبش ، لمحفاظ عمى الموقع وتوسيع نطاقو لى تدوير العائد الماليفي المدينة، باإلضافة إ

ع مدينة القاىرة الفاطمية بين تجم مشروع الحفاظ عمى مدينة القاهرة الفاطمية بجمهورية مصر العربية: -
أنشطة اجتماعية من حمامات ومدارس، ، و من وكاالت وأسواق وفنادقلتجارية قتصادية وااألنشطة اإل

براز المعالم األسودينية من مساجد، وتم ادخال الخدمات األ ثرية في المنطقة والمحافظة اسية بالمنطقة وا 
زالة المباني الدخيمة عمييا مع إيج اد طابع لممباني الموجودة حول اآلثار بحيث  عمى المباني التاريخية وا 

غراض السياحية مع عدم إدخال تغييرات تماشى مع روح المنطقة، وتوفير اإلحتياجات لخدمة األت
العمل عمى تدعيم نشاطيا التجاري والحرفي والنيوض تخطيطية مع حاجة سكان المنطقة و  جوىرية

اء حيث يعاد بنب سميماً  ، كما تم استغالل المنطقة استغالالً ماعي والثقافيبمستواىا الصحي واالجت
ع الطابع المتفق م ن يكون طابعيا مالئماً المناطق المخربة والمتباعدة واألراضي الفضاء مع مراعاة أ

، والعمل عمى توظيف وتم تحويل شارع المعز لدين اهلل إلى مسار خاص بالمشاة، عميو في المنطقة
 .(:423يمة ، بولبنشاط مميز ذو طابع بصري خاص )أ المداخل والمخارج الرئيسية لمنطقة الساحة

 منهجية الدراسة

اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي في الجانب النظري بناء عمى اسموب البحث المكتبي والذي 
كما اعتمد البحث عمى الجانب  ،واألبحاث العممية، الرسائل العممية ،الكتب العربية واألجنبيةضمن ت

ستقصاء لدراسة الجانب الميداني في البحث استمارات اإل دانية من واقع تحميلستنباطي في الدراسة المياإل
لى عينة من شركات السياحة فئة )أ( جزئين : الجزء األول تم توجيو استمارات اإلستقصاء إ ويشتمل عمى

استمارة استقصاء عمى عينة من المديرين والموظفين في الفترة بين  5;3بالقاىرة الكبرى حيث تم توزيع عدد 
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جمالي % من إ 3.4; استمارة بنسبة 398 ستمارات الصحيحةوكان عدد اإل 4244ارس وم 4243ليو يو 
نطقة القاىرة التاريخية ستقصاء عمى بعض السائحين بمجزء الثاني تم توجيو استمارات اإلحجم العينة، وال

يانات تحميل ىذه الب وقد تم استمارة تم توزيعيا 76سائح كعينة صالحة من عدد  68ستجابة من وجاءت اإل
 .Spss Version 25برنامج  باستخدام 

 الدراسة الميدانية

 لى جزئين:قسيم الدراسة الميدانية إتم ت

استمارة استقصاء عمى عينة من  5;3تم توزيع  :) اإلستقصاء الخاص بشركات السياحة(الجزء األول
لما  شركة وفقاً  3476ىا جمالي عددشركة والتي يبمغ إ 76فئة أ ( عمى شركات السياحة بالقاىرة الكبرى ) 

% 8.3 نسبةشركة سياحة ب 55ستجابة من ، وجاءت اإل4243معمومات وزارة السياحة لعام جاء بمركز 
لسياحة كعينة لمدراسة تم مراعاة ، أما بالنسبة لمعاممين بشركات اصالحة( من إجمالي مجتمع الدراسة )عينة

مين بعمل التخطيط والتنظيم الخاص بالبرامج السياحية )مدير دارة العميا ومن القائنوا من المسئولين باإلن يكو أ
، موظفي تسويق كة ، مدير قسم السياحة ، مدير األعمال والتطوير، مسئولي السياحة الداخميةعام الشر 

استمارة  398منيم  5;3ومبيعات ومنظمي برامج سياحية ( حيث كانت عدد العاممين بشركات السياحة 
 صحيحة.

ئحين بمنطقة استمارة استقصاء عمى بعض السا 76تم توزيع  :اإلستقصاء الخاص بالسائحين( )الجزء الثاني
، %7.4:ستمارات بنسبة ( من إجمالي عدد اإلاستمارة 68) ستمارات الصالحةالقاىرة التاريخية وكان عدد اإل

مات يي لتقينحراف المعيار لحسابي واإللتحميل المتوسط ا Spss Version 25تم استخدام برنامج  وقد
 السائحين لمخدمات المختمفة.

 السياحة فئة )أ( بالقاهرة الكبرىبشركات  ةالخاصستمارات نتائج تحميل اإلول : الجزء األ 

 الديموجرافية  العامة/ : البياناتأولً 

 العامة / الديموجرافيةبيانات ال( 3رقم ) جدول

 النسبة المئوية التكرار  الوظيفة/المسمى الوظيفي
 عام الشركةمدير 

 مدير قسم السياحة
 عمال والتطوير السياحيمدير األ

 مسئولي السياحة الداخمية
 موظفي تسويق ومبيعات
 منظمي برامج سياحية

59 
65 
36 
56 
4; 
3; 

43 
46.6 
: 

3;.5 
38.7 
32.: 

 322 398 المجموع
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 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة
 سنة 23سنة إلى  33من 
 سنوات 03سنة الى  23من 
 سنوات وأقل 03

79 
76 
87 

54.6 
52.8 
59 

 322 398 المجموع

 ي يتم ادراجها بالبرامج السياحيةأهم مناطق القاهرة التاريخية الت: ثانياً 

( أىم المناطق التاريخية بالقاىرة ومدى إدراجيا من عدمو بالبرامج السياحية، 4يوضح الجدول التالي رقم )
ي المناطق التي يتم ادراجيا من حيث الموقع والمنتج السياحي الخاص بكل منطقة ويتبين منو التنوع الكبير ف

 والذي يختمف باختالف الحقبة التاريخية التي تعبر عنيا المنطقة.

 ( المناطق التاريخية ومدى ادراجيا بالبرامج السياحية4جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المنطقة التاريخية
 زهرالحسين واأل 

 الجماليةالخميمي و  خان
 شارع المعز

 الفسطاط
 القمعة

 المتحف المصري
 مصر القديمة والكنائس

 بو الهولاألهرامات وأ
 منطقة سقارة وممفيس

 سور مجرى العيون
 الموسكي
 الغورية

 سالميالمتحف اإل

384 
398 
386 
398 
33; 
398 
398 
372 
34; 
378 
398 
398 
398 

;4 
322 
;5.4 
322 
89.8 
322 
322 
:7.4 
95.5 
::.8 
322 
322 
322 

ئس ن مناطق خان الخميمي والفسطاط والمتحف المصري ومصر القديمة والكنا( أ4يتضح من الجدول رقم )
% من 322حيث سجمت نسبة ىم مناطق القاىرة التاريخية والموسكي والغورية والمتحف اإلسالمي من أ

، تمييم شارع  اجيا في جميع البرامج السياحيةراء الخاصة بالعاممين بشركات السياحة حيث يتم إدر إجمالي اآل
( ىذه عمى التوالي% 8.::،  4;،  5.4;زىر وسور مجرى العيون بنسب متقاربة )المعز والحسين واأل

لى بعرض المنتج السياحي المصري باإلضافة إ المناطق تتميز بكثرة المناطق األثرية والتاريخية حيث تتمتع
( :423ليمة ،  بومعماري المتميز لكل حقبة تاريخية) أارية ذات الطراز السواق والمباني المعمتوافر األ
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( ، كما ان ىناك بعض  ;422فمصر واحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي بين دول العالم )لطيف، 
امة المناطق التي يتم ادراجيا في البرامج السياحية القميمة بالرغم من أىميتيا الكبيرة ولكن نظرا لقصر مدة االق

 الخاصة بالسائح في القاىرة ال تتيح لو الفرصة لزيارة ىذه المناطق.

 ية وادراجها في البرنامج السياحيالمعوقات التي تواجه تطوير منطقة القاهرة التاريخ :ثالثاً 

( المعوقات التي تواجو تطوير منطقة القاىرة التاريخية من خالل سؤال العاممين 5يوضح الجدول رقم )
 سياحة فئة )أ( محل الدراسة.بشركات ال

 ( المعوقات التي تواجو تطوير منطقة القاىرة التاريخية وادراجيا في البرنامج السياحي5الجدول رقم )

 النسبة التكرار المعوقات
 عدم توافر دورات المياه والحمامات العمومية-
 المعوقات األمنية ونقص التأمين الشرطي-
 اتين والمتسولينانتشار الباعة الجائمين والشح-
 و استراحات عامة جراجات أ وعدم وجود أماكن انتظار أ-
 تدني المستوى العممي والثقافي لمسكان المحميين بالمنطقة-
 الزحام وصعوبة السير داخل المناطق التاريخية-
لقاءىا بجانب األماكن التاريخية واألثرية-  كثرة القمامة وا 
 عدم وجود دعاية كافية لممناطق القاىرة التاريخية-
 ماكن األثارعدم وجود الفتات إرشادية توضح أ-
رخصة داخل المناطق التاريخية مالغير انتشار وسائل المواصالت -

 ثريةواأل
 ظاىرة التحرش ومضايقة السائحين-
 ظاىرة النصب واستغالل السائحين -
 قة القاىرة التاريخيةتدني البنية التحتية األساسية بمنط-
 ماكن التاريخيةالتشريعات الخاصة بالحفاظ عمى األقمة القوانين و -
 عدم توافر برامج سياحية متخصصة لزيارة تمك المناطق التاريخية-

;6 
93 
:3 
:9 
86 
7: 
:4 
77 
4; 
47 
 
37 
39 
42 
36 
45 

75.6 
62.5 
68 
6;.6 
58.6 
54.; 
68.8 
53.4 
38.7 
36.4 
 
:.7 
;.8 
33.6 
9.; 
35.3 

 جابةمالحظة : إمكانية اختيار أكثر من إ

تطوير منطقة القاىرة راء العاممين بشركات السياحة تجاه المعوقات التي تواجو ( ان آ5يوضح الجدول رقم )
ىم ىذه المعوقات كانت عدم توافر دورات شخص، إن أ 99لبرنامج السياحي وعددىم دراجيا في االتاريخية وا  

حات عامة وكثرة و استرا، وجاءت عدم وجود ساحات انتظار أ %76.7مومية بنسبة المياه و الحمامات الع
، 68.9، 5.;6بنسب متقاربة عمى التوالي ) ماكن التاريخية وانتشار الباعة الجائمينالقمامة بجانب األ
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، وتدني المستوى العممي %62.4نقص التأمين الشرطي بنسبة  ، ثم جاءت%( من إجمالي نسبة العينة67.7
الزحام وصعوبة السير داخل المناطق التاريخية وعدم وجود دعاية كافية قافي لمسكان المحميين بالمنطقة و والث

ن من ضمن إ يضاً %(، كما اتضح من الجدول أ53.4،  54.7،  58.6التاريخية )لمناطق القاىرة 
رخصة داخل مالغير ت لمواصال، وانتشار وسائل ات عدم وجود الفتات ارشادية توضح أماكن اآلثارالمعوقا

ثرية وعدم توافر برامج سياحية متخصصة لزيارة تمك المنطقة وتدني البنية التحتية المناطق التاريخية واأل
ظواىر النصب واستغالل  ، واخيراً %( عمى التوالي33.6،  35.3،  36.5،  ;.38بالمنطقة بنسب متفاوتة )

، %( عمى التوالي 7.4،  8.7،  3.;)ين بنسب متقاربة السائحين والتحرش ومضايقة السائحين وقمة القوان
دراك الكافي والوعي التصرفات الخاطئة والمضايقات واإلىمال مما يؤكد عدم اإلوىذا يدل عمى وجود بعض 

 .(:423بوليمة،بأىمية التراث الحضاري والثقافي)أالسكان المحميين 

 ينبالسائحنتائج تحميل اإلستمارات الخاصة الجزء الثاني: 

 تي تزور مناطق القاهرة التاريخيةأهم األسواق السياحية ال: ولً أ

جمالي عدد ( أىم الدول واألسواق السياحية التي تفد إلى القاىرة التاريخية وكان إ6ح الجدول رقم )يوض
 سائح. 68السائحين موضع الدراسة 

 لتاريخيةلى القاىرة ادول واالسواق السياحية التي تفد إىم ال( أ6الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار هم األسواق السياحيةأ
 الصين
 اليابان
 أسبانيا
 ألمانيا
 فرنسا
 إيطاليا
 أمريكا
 أسيا

 العرب )الكويت،السعودية،ليبيا(

; 
5 
4 
8 
: 
5 
4 
4 
33 

42 
9 
6 
35 
39 
9 
6 
6 
46 

 033 44 المجموع

من إجمالي العينة ثم يميو السوق  %46ن السوق العربي أعمى نسبة بنسبة ( أ6يتضح من الجدول رقم )
 تأتي ، وأخيراً %( عمى التوالي39،35سب متقاربة )% واألسواق الفرنسي واأللماني بن42الصيني بنسبة 

سواق ي العينة ، وىذا يدل عمى تنوع األ% من إجمال6سيوي بنسب متساوية األسواق األسباني واألمريكي واأل
 .(4236% من إجمالي السياحة الدولية)سيد ، 57ذي يشكل السياحية التي تقبل عمى ىذا النمط ال
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 ذكارية بمناطق القاهرة التاريخيةتقييم المنتجات والحرف اليدوية والسمع الت: ثانياً 

 نة الدراسة.( تقييم السائحين لممنتجات والحرف اليدوية والسمع التذكارية بمناطق القاىرة التاريخية أثناء زيارة السائحين عي7يوضح الجدول رقم )
 ( تقييم المنتجات والحرف اليدوية و السمع التذكارية بمناطق القاىرة التاريخية7جدول رقم )

 الخدمة
المتوسط  االجمالي راضي تماما راضي محايد غير راضي تماماً  غير راضي

 الحسابى
اإلنحراف 
 المعيارى

معامل 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة كرارالت النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الثقة

 ;:2.9 6.44 322 68 65.7 42 56.9 38 ;.32 7 ;.32 7 - - منتجات يدوية وتقميدية

2.974 

 65:.2 ;6.5 322 68 9.:7 49 5.:4 35 8.7 5 8.7 5 - - ىدايا وسمع تذكارية
 8::.2 6.63 322 68 67.9 43 72 45 6.5 4 - - - - السجاد اليدوي

 35;.2 6.83 322 68 87.4 52 52.7 36 6.5 4 - - - - منتجات الذىب والفضة
 2.934 6.39 322 68 54.8 37 78.7 48 8.8 5 6.5 4 - - المزارات

 ;2.88 5;.5 322 68 5.:4 35 72 45 ;.32 7 8.: 6 4.4 3 الوجبات الخفيفة و المشروبات
 23:.2 :6.5 322 68 74.3 46 63.5 ;3 4.4 3 4.4 3 4.4 3 المنتجات الحرفية

ختيار براضي ثم جاء اإل % من اجمالي العينة65.7( عن المنتجات اليدوية التقميدية بنسبة ن أعمى نسبة من السائحين )راضي تماماً ( إ7يالحظ من الجدول رقم )
رتفاع رضاء السائحين عن المنتجات اليدوية التقميدية بمعظم % مما يدل عمى ا;.32بنسب متساوية يد وغير راضي جمالي العينة وجاءت محاا% من 56.9بنسبة 

% وأقل نسبة 9.:7بنسبة  عمى نسبة في راضي تماماً قة القاىرة التاريخية ولجودتيا وأشكاليا ودقة صنعيا، أما بالنسبة لميدايا والسمع والتذكارية جاءت أالمحال بمنط
المنتجات الحرفية تام لمسائحين بين منتجات الفضة والذىب و عمى نسب لمرضاء الكما جاءت أ ،%8.7غير راضي بنسب متساوية محايد و في 
%( عمى التوالي وىذا يدل عمى رضاء 67.9،  72،  78.7الوجبات الخفيفة والسجاد اليدوي بنسب )و ختيار في التقييم بين المزارات ، واإل%(74.3%،87.4بنسب)

نية دون الحاجة إلى شحن أو دير منتجات وطمثابة تصب و يذىب لشراءىا ألنيا سمع تذكارية تشتير بيا الدولة المستقبمة حيث تعدلعميل عن المنتجات التي تقدم لو أا
 .(4232ن ىناك عالقة طردية بين زيادة عدد السائحين والقادمين من الخارج وزيادة الصادرات من السمع والمنتجات التذكارية )االصقة، تسويق خارجي، حيث أ
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 ل إنفاقهم عمى البرنامج السياحي تقييم الخدمات المقدمة لمسائحين مقاب: ثالثاً 

 سعار الخدمات السياحية المقدمة لمسائح مقابل ماتم انفاقو عمى البرنامج السياحي المقدم لو.( أ8قم )يوضح الجدول ر 

 ( تقييم الخدمات المقدمة لمسائحين مقابل إنفاقهم عمى البرنامج السياحي4الجدول رقم )

 

 

 التقييم
المتوسط  الجمالي موافق تماما موافق محايد غير موافق غير موافق تماما

 بىالحسا
اإلنحراف 
 المعيارى

معامل 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الثقة

تتميز رسوم الدخول لممزارات 
 2.975 5.98 322 68 7.;3 ; 76.5 47 35.3 8 9.: 6 6.6 4 السياحية بأنيا معقولة

2.:5; 

ي وخاصة يستحق المقصد السياح
 24:.2 7:.5 322 68 56.9 38 63.5 ;3 6.6 4 35.3 8 8.7 5 القاىرة التاريخية مايدفع من نقود

تقدم مصر برامج سياحية متنوعة 
شاممة مناطق مختمفة من القاىرة 

 التاريخية
- - - - 7 32.; 45 72 3:  5;.3 68 322 6.4: 2.9;8 

تقدم مصر اسعار مناسبة تتفق مع 
 47:.2 6.66 322 68 72 45 65.7 42 8.7 5 - - - - لسياحيةاحتياجاتي ا

بداع و تتميز الخدمات بالمقصد باإل
 7;2.8 8;.5 322 68 54.8 37 ;.58 39 46 33 8.7 5 - - االبتكار

التكمفة الكمية المدفوعة مناسبة جدا 
 45;.2 :6.6 322 68 9.:7 49 52.6 36 ;.32 7 - - - - مع طبيعة الخدمات
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 ة القاهرة التاريخية كمنتج سياحيتقييم تجربة تطوير منطق: عاً راب

 ثرية العريقة.ىتمام بيذه المنطقة األإطار التوجو الحالي من الدولة لإليأتي ىذا في القاىرة التاريخية لمنتج سياحي و ( تقييم تجربة تطوير منطقة 9يوضح الجدول رقم )

 لقاىرة التاريخية كمنتج سياحي( تقييم تجربة تطوير منطقة ا9الجدول رقم )

 التقييم

غير راضي 
 االجمالي راضي تماما راضي محايد غير راضي تماما

ابى
حس

ط ال
وس
لمت
ا

رى 
عيا
 الم

راف
إلنح

ا
 

ثقة
ل ال

عام
م

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك
ا

سبة 
الن

 

 2.889 5.87 322 68 8.;3 ; 67.9 43 43.9 32 8.7 5 8.7 5 ىرة التاريخيةتجربة تطوير منطقة القا

2.:93 

 وارد واالصول السياحية التاريخيةستغالل لمماإل
 2.988 2:.5 322 68 5.:4 35 65.7 42 35 8 ;.32 7 6.5 4 بالمنطقة

 2.843 5.45 322 68 39.6 : 3.;5 :3 9.: 6 8.;3 ; 37.4 9 ساسية والمرافق العامةالبنية األ

 32:.2 :5.9 322 68 8.;3 ; 76.5 47 37.4 9 8.7 5 6.6 4 جودة الخدمات السياحية

 ;2.99 6.39 322 68 65.7 42 3.;5 :3 35 8 6.6 4 - - الوعي السياحي لدي سكان المنطقة
الحفاظ عمى الموروث الثقافي لممنطقة القاىرة 

 48:.2 6.44 322 68 76.5 47 46 33 35 8 9.: 6 - - التاريخية

الطمب السياحي عمى منطقة القاىرة التاريخية في 
 2.958 9:.5 322 68 8.;3 ; 72 45 4.:4 35 4.4 3 - - البرامج السياحية
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عمى نسبة أالتاريخية كمنتج سياحي حيث كانت ( تقييم تجربة تطوير منطقة القاىرة 9يتضح من الجدول رقم )
)بمتوسط % من اجمالي العينة محل الدراسة 67.9قاىرة التاريخية بنسبة في راضي لتجربة تطوير منطقة ال

وغير راضي بنسبة  قل نسبة في غير راضي تماماً أوجاءت  (2.889، وانحراف معياري 5.87حسابي 
% من اجمالي العينة وذلك يدل عمى وعي السائحين بأىمية تطوير منطقة القاىرة التاريخية، ثم جاءت 8.7

األساسية والمرافق العامة  ما بالنسبة لمبنيةأ%( عمى التوالي ، 5.:4،  65.7) ي تماماً نسبة راضي وراض
، وانحراف معياري 5.45)بمتوسط حسابي  % من اجمالي العينة3.;5عمى النسب في راضي أجاءت 
% من اجمالي 76.5% ، وجودة الخدمات السياحية جاءت 9.:وأقل نسبة جاءت في محايد بنسبة  (2.843

)بمتوسط حسابي % 6.6 قل نسبة جاءت في غير راضي تماماً أ% و 8.;3بنسبة  ة وراضي تماماً العين
حيث يدل ذلك عمى رضاء المعظم من عينة الدراسة عن جودة الخدمات ( 32:.2، وانحراف معياري :5.9

اضي عمى النسب بين ر أن منطقة القاىرة التاريخية جاءت السياحية بالنسبة لمدى الوعي السياحي لدي سكا
، (2.996، وانحراف معياري 6.39)بمتوسط حسابي  %( عمى التوالي3.;5،  65.7وراضي ) تماماً 

% من 76.5 عمى نسبة في راضي تماماً ألمنطقة القاىرة التاريخية جاءت  والحفاظ عمى الموروث الثقافي
، (48:.2 ، انحراف معياري 6.44)بمتوسط حسابي% في غير راضي 9.:قل نسبة في أاجمالي العينة و 

% من اجمالي العينة في الطمب السياحي عمى منطقة القاىرة 72عمى نسبة في راضي أجاءت  خيراً أو 
ويأتي ىذا في التوجو  (2.958، وانحراف معياري 9:.5)بمتوسط حسابي  التاريخية في البرامج السياحية

 السياحية التي يمكن تطويرىا مثلالحالي لمحكومة الذي تتخذه تجاه منطقة القاىرة التاريخية وعناصر الجذب 
ين من ناحية والسائحين الدوليين جل اشباع احتياجات ورغبات السكان المحميأالمواقع التاريخية واالثرية من 

 .(4234)الزىراني ،  خرىأإلى المنطقة من ناحية 

 نتائج الدراسة

لمصري ومصر القديمة ن مناطق خان الخميمي والفسطاط والمتحف اإيتضح من الدراسة الميدانية  -
لتاريخية حيث سجمت نسبة ىم مناطق القاىرة اأسالمي من ئس والموسكي والغورية والمتحف اإلوالكنا
لى إسواق السياحية التي تفد ألأىم ان ا  ، و راء الخاصة بالعاممين بشركات السياحةإجمالي اآل% من 322

مريكي سباني واألسواق األأقل األلي العينة و % من اجما46منطقة القاىرة التاريخية السوق العربي بنسبة 
 %.6سيوي بنسب متساوية واأل

استغالل وجشع ، مستوى النظافة العامة ببعض المناطق وتدني انتشار الباعة الجائمين وأطفال الشوارع -
ة جودة الخدمات السياحية في بعض سعار في الفنادق مع قمتذبذب األلى إضافة ، باإلبعض التجار

 مستقرة.لاغير تصادية قإلى الظروف اإلضافة قامة باإلإلماكن اأ
خمية والخارجية والتنمية ثار والنقل والداسياحة وكل من وزارات الثقافة واآلضعف التنسيق بين وزارة ال -

 .المحمية
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قتصادية والسياسية التي مرت بيا أن الظروف اإلال إر بالعديد من المقومات الثقافية رغم تمتع مص -
نة بالعديد من الدول لى تراجع موقعيا السياحي التنافسي بالمقار إأدت لسنوات القميمة الماضية مصر في ا
 خرى المنافسة ليا.السياحية األ

التي خرائط ال مع قمة عدم توافر لوحات ارشادية بالمنطقةو  زدحام الذي تعاني منو بعض المناطقاإل -
 توضح أماكن الزيارات بالمنطقة.

ثار والتحف والمتاحف والحفريات ماكن التاريخية واآلفي المادي في المباني واأليتمثل التراث الثقا -
بداعات الثقافية التقميدية ث الثقافي غير المادي في مجمل اإلوالمناظر الطبيعية في حين يتمثل الترا
 رى.خنشطة الثقافية األيرىا من األوالرقص والميرجانات وغوالشعبية والتقاليد والعادات والموسيقى 

 بعض أماكن الزيارة غير مدرجة بالكتيبات.ى لإضافة باإل ستعالماتعدم توافر مكاتب لإل -
ومانية حاضنة لمعديد من الحضارات منيا الحضارة الفرعونية والر القاىرة التاريخية منطقة مميزة و تمثل  -

يوبي فاطمي واألموي والطولوني والسالمي )األأنيا تشيد عمى المعمار اإلوالقبطية واإلسالمية كما 
 ن.القبطي القائم حتى اآلإلى الروماني و  ضافةوالممموكي والعثماني( باإل

لى أماكن الزيارة وكذلك داخل وبين ىذه األماكن - ماكن أعدم توافر و  عدم توافر وسائل مواصالت من وا 
 النتظار السيارات.

لى عدم تحمس السكان إي انخفاض الوعي العام والمجتمعي في منطقة القاىرة التاريخية مما يؤد -
 المحميين إلحداث العديد من التغييرات المطموبة.

 داخل المناطق السياحية. (ATM)عدم توافر ماكينات لمصرف اآللي  -
مخصصة الماكن واأل الخدمات الطبيةو  مياهالدورات  ساسية مثلبعض الخدمات األ عدم توافر -

 .بالمنطقة لألسعافات األولية
ماكن السكنية الستخدامات إلى تحويل العديد من األضافة باإل غير متاحة لمزيارةبعض األماكن األثرية  -

 .نشطة التجاريةأخرى مثل الورش واأل
ن العديد من التحديات مثل العولمة منيا منطقة القاىرة التاريخية اآلتواجو مدن ومناطق التراث الثقافي و  -

مالئم والعوامل الطبيعية لاغير لتخطيط العمراني وفقد اليوية والتحضر السريع وىجرة المجتمع المحمي وا
راضي وزيادة أسعار األى تدىور البنية التحتية وارتفاع لإ ضافةفي الزالزل عمى سبيل المثال باإل المتمثمة

 الكثافة السكانية بيا.
 التوصيات

لحفاظ عمى محتواىا رتقاء بالنطاقات التراثية وافعالة لمناطق التراث الثقافي واإلدارة التفعيل دور اإل -
ستراتيجيات القانونية أساسي من السياسات واإلي مما يؤكد عمى ضرورة وجود ىيكل العمراني والتاريخ

 ثرية.رتقاء بالثقافات األلمالية التي تضمن نجاح مشاريع اإلدارية واواإل
من خالليا تحسين  شياء من الممكن زيادة الفرص التي يمكنتكنولوجيا الحديثة مثل انترنت األمع تقدم ال -

 عن السياحة. كثر تفصيالً أإلى توفير بيانات ثرية مما يؤدي دة النشاط السياحي في المناطق األجو 
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ترميم بعض ، و  منع انتشار الباعة الجائمين بالمنطقةو  ضرورة إزالة التعديات عمى بعض األماكن األثرية -
 األماكن األثرية التى تحتاج إلى ذلك وفتحيا لمزيارة.

لى المنطقة وكذلك داخل المنطقة ذاتيا.توفي -  ر وسائل مواصالت مالئمة من وا 
 العمل عمى نشر التوعية الثقافية بين أفراد المجتمع المحمى وكذلك بين جموع الزائرين. -
صالح الطرق ورفع جودة خدمات البنية التحتية.، و  وضع خطة لتطوير المناطق التاريخية واألثرية -  ا 
القضاء عمى المعوقات التي تؤثر عمى السياحة بالمنطقة مثل ياحي الشامل و ىتمام بالتخطيط الساإل -

ضعف التسويق وعدم جودة العديد من الخدمات  السياحية في الكثير من المناطق إلزدىار ونمو القطاع 
 .السياحي

لتنمية امى استراتيجية الحفاظ العمراني و دارة منطقة القاىرة التاريخية تشتمل عوضع خطة متكاممة إل -
شراف عمى التنفيذ دارة واإلاإلعممية التخطيط و  عيميا مع تشكيل بناء مؤسسي يتولىليات تفآالسياحية و 

مجتمع المحمي والقطاع الالمعنية مثل الييئات الحكومية و  طرافالمنطقة يتضمن ممثمين من كافة األفي 
 .ن يكون لو ميزانية منفصمةأالخاص عمى 

عادة تصميم وتوزيع عناصر اإلو  سعافات السريعة بالمنطقةراكز اإلتوفير الخدمات الصحية وم - ضاءة ا 
 لياًل بالمنطقة.

 جراءات القانونية لحماية المباني التقميدية ذات القيمة المعمارية من اليدم واإلزالة.ىتمام باإلاإل -
دراجيا في جميع الكتيبات واألدوات الدعائية المتوافرة عن المنطق - اقامة مكاتب و  ةالترويج لممنطقة وا 

 لالستعالمات بالمنطقة.
 توفير مرشدين محميين لخدمة السائحين األجانب والمصريين الفرادى الزائرين لممنطقة. -
 تصميم شعار عام لمقاىرة التاريخية يكون بداية لعمل عالمة تجارية لمنطقة القاىرة التاريخية. -
 .ATMعداد ماكينات الصرف األلي أيادة مع ز   مد فترة الزيارة الخاصة باألماكن المختمفة ليالً  -
 المراجع

 المراجع العربية:

منيجيات الحفاظ عمى التراث العمراني  ،(:423)،بوليمة، محمد محمد شوقي والبرقاوي، وديع بن عمي أ -
 .والمعماري في الدول العربية، المجمة الدولية في العمارة واليندسة والتكنولوجيا

حالة -دارة التراث الثقافي في المممكة العربية السعوديةإ، (4232) ،يماالصقة، خيرية عبد اهلل ابراى -
 الحرف والمصنوعات التقميدية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الممك سعود، الرياض.

ة، الجمعية ثريأالتراث العمراني، سمسمة دراسات  دارةإ، (4234)،رحمن الزىراني، عبد الناصر عبد ال -
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Historic Cairo faces many challenges in the face of temporal 

and technological development, unemployment, population 

sprawl, direct and indirect infringements for historical 

building and other social, environmental and economic 

problems. 

The field side of the study relied on two parts: The first part 

was directed to a sample of tourism companies grade (A) in 

Greater Cairo where 193 masturbation forms were 

distributed to a sample of managers and employees between 

July2021 and March 2022 and the number of valid forms 

was 176 with a percentage of 91.2% of the total sample size, 

the second part then directed the questionnaires to some 

tourists in the Historic Cairo area and the response came 

from 46 weapons as a valid sample of 54 forms that were 

distributed and one of the results of the study is weak 

marketing and tourism promotion and the absence of a 

comprehensive vision to achieve sustainable tourism 

development for the Historic Cairo region, the study 

recommended the necessity of developing an integrated plan 

for the management of the region to include the strategy of 

urban conservation and tourism development, while 

defining the costs of implementing that plan, while 

activating the role of the Supreme Council of Tourism in 

coordinating between the concerned ministries. 

 


