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 : الملخص

حيييين ين يييار  يييت ىييييى ويثتفيييى تاقيييى الثقافييية   فادماراطوريييياو واتمييي  واليييدول قيييد ت د ييير وقيييد تنيييد ر 

الثقييييافى دومييييا يتعييييرر إلييييى التييييدمير والتييييرا  . بقيييييث الثقافيييية والفيييين لكيييين طالمييييا بقييييى العقييييت والو ييييدا 

ودائميييييا ننحييييي  ه  العيييييدو .... المتعميييييد هو ات ميييييال هو مضييييياوأو  ةامضييييية لمضيييييو ه ميييييية  يييييذا التيييييرا 

المثيييرك يكيييو   دفيييه اوأا  يييدى اتميييا ن التيييى تضيييوإ تيييرا  تييياريثى  قيييافى وإبيييداعى لل يييعوك  والتييياري  

حيييديثاا عليييى  يييذا النيييو  مييين التيييدمير  ي ييي د عليييى عيييدد مييين الضيييودا  والضرائييي  ويييوا   انيييث قيييديماا هو

 . الممن ج

ميييين ا يييي  المن يييي و الثقافييييية التييييى تييييؤ ر علييييى ال ييييعوك وت ييييكيت إعتاار ييييا بمتيييياحف الفنييييو  وتيييي تى      

الضضييياراو ول يييا تييي  ير مااىييير عليييى المجتمعييياو واليييي أ  فيييى مقيييدور ا ا  ت يييير مييين  قافييية المجتمعييياو 

ه لنيييا اأ يييداد عليييى مييير العصيييور مييين مورو ييياو وخايييراو وبنا  يييا ف يييى بمثابييية الوعيييا  الضييياف  لميييا تر ييي

وهدواو  انييييث تمثييييت فييييي عصيييير مييييا هويييياليد حيييييات   وعييييادات   وتقاليييييد   وه يييياضث اليييييوى رميييي اا لمييييا 

فالمتييياحف بمثابييية نافيييذتنا المرئيييية عليييى الما يييي  و يييلوا الييييه يمكييين ا  نسيييتفيد من يييا فيييي مجييياأو ىيييتى 

ي بدر يية قييد تعجيي  الكتييد عيين التعاييير عن ييا هو روييم ا فييي تمتلييي قييدرة ااتييية علييى تو يييت  قافيية الما يي

م يييا دة تمثيييال او قطعيييه فنيييية قديمييية هو   ريييية  مييين خييينل ميييع ةيييرد الاعيييد الثقيييافى لل ويييية   ا ييين القيييار 

حتيييى ييييدرد م يييا دة ميييدإ ماو يييت الييييه اتقيييدمو  مييين تقيييدى وميييا في يييا مييين  ميييال  ف يييى مؤوسييية تضييياف  

 .والسياحي والتكنولو ى على الترا  ادنساني والتاريثي والطايعي  ا افة الى الجاند الترفي ي

بيييت دراويييت ا بإن يييا  حفا ييياا عليييى تاريث يييا وترا  يييا  ىيييديداا العيييال  إ تمامييياا  هةليييد اليييدول وليييذلي ا تميييث     

 .و ذبه ل ا ب فضت الطرق لدي ا  لنوتفادة من ا وعر  ا للعال  ه مع



 

 

فييييي مجييييال  0202للتنمييييية المسييييتدامه   الرئيسييييية و ييييذا يتوا ييييد مييييع ه ييييداي الدوليييية ادوييييتراتيجية     

واأمييير  .لضمايييية و ييييانة التيييرا  الضضيييار  ورفيييع اليييوعي الثيييار ي واليييداخلي بيييه اومييين  يييمانالثقافييية 

اللجنييية  ومييين  يييمن مسييياعىا  نعميييت ويييوياا لتضقيقيييه  ييين فيييي مجاليييه وتثصصيييه   ميعييياا اليييذإ يضف نيييا 

 يييييري ا  ا يييييو  مييييين  يييييمن تواليييييذإ ا Icom Egyptالوطنيييييية المصيييييرية للمجليييييس اليييييدولى للمتييييياحف 

تقيييدي  منيييتج  قيييافى  دييييد عليييى  ييييية   راوييياو متضفيييية اوترىييياديه وبالتعييياو  ميييع  اهعضييا  مجليييس إدارت ييي

متاحفنيييا و مف يييوى الثقافييية التيييى تتنييياول هحيييد  يييذا الكراوييياو إعيييداد وتقيييدي قيييد قميييث بمكتاييية اتويييكندرية  و

عر ييي ا مييين خييينل  انتيييوإواليييذإ . الفنيييية المصيييرية  ل ييييادا اليييوعى الثقيييافى الترا يييى لل يييااك والمجتميييع

 . ال اى العربىضد  الثقافى  ذا ال

 


