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  الس�ــاحة
 
�
ي ح�ث م� اسم "أم الدن�ا"  ُ�طلق ع�ما  دائما

ف تراثها الثقا�ف تلك . تجذب مستوى العالمع�  المتم�ي
ي م� وساحل البحر األحمر  ث��ةاأل المواقع

ف و القد�مة �ف الزوار من جميع أنحاء العالم، ح�ث  السائحني
ف فضً� عن توف�ي الاالقتصاد الم�ي إجما�ي من % 15- 10 بما ق�متهل الس�احة مثّ تُ   . من فرص العملماليني
 

ا�ة ط��لة خالل عقود    من أجل الحفاظ ع�دوالر  مليون  100، استثمرت الحكومة األم��ك�ة أ��� من مع م� من ال�ش
ي 

اث الثقا�ف ف ال�ت ي م�   المتم�ي
.  قطاعضمان استفادة المجتمعات المحل�ة من  مع �ف الوكالة   وقد نجحتالس�احة المتنا�ي

ا�ة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة   ي من خالل ال�ش
ة مع الحكومة الم��ة �ف وعات الهندس�ة ال�ب�ي لحما�ة  إنجاز العد�د من الم�ش

ها المواقع األث��ة  أهمالعد�د من  ي البالد من ارتفاع   وأ���
تلك المواقع اآلث��ة:   �شمل و الم�اە الجوف�ة. منسوب شهرة �ف

القاهرة الفاطم�ة،  بمنطقةبد ال�رنك، ومعبد األق�، ووادي الملوك، والقاهرة القبط�ة، و�اب زو�لة امعو أبو الهول ،   منطقة
ي أسوان ومعبد إدفو، ومعبد كوم أمبو 

ي اإلسكندر�ة. كما دعمت الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة    قابر وم، �ف
كوم الشقافة �ف

م�م جهود الحفظ  ات المواقعوال�ت ي ع�ش
ي ذلك الدير األحمر   ع� مستوى الجمهور�ةاألخرى  األث��ة �ف

، ومدينة  �سوهاجبما �ف
ي طيبة. باإلضافة إ� ذلك، استثمرت الوكالة األم��

ي جهود  هابو، ومقابر النبالء �ف
ف الدوالرات �ف ك�ة للتنم�ة الدول�ة ماليني

 لبحر األحمر. البيئة الساحل�ة ل وحما�ةالصد�قة للبيئة من خالل الس�احة المستدامة  والتنم�ةالحفاظ ع� البيئة 

 الحال�ة  األ�شطة

ا�ة: بادرة حما�ة البحر األحمرم ي استمرت لعقود  عكست �ش مع الحكومة  ط��لة الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة اليت
ورة الم��ة   ام بوضع الحما�ة المستمرة و �ف ف ات�ج�ات ط��لة األجل للحفاظ ع� البيئة الطب�ع�ة االل�ت  ومساعدةاالس�ت

ي مواجهة المرونة التك�ف و المجتمعات المحل�ة ع� 
ي عام  أخطار �ف

، أطلقت الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة  2022تغ�ي المناخ. �ف
ي تمثل ال –البحر األحمر حما�ة الدول�ة مبادرة  ي العمل اليت

  منظومة البيئة الساحل�ةإ� الحفاظ ع�  وتهدف طم�ح ال منا�ف
ي الس�احة البيئ�ة عال�ة الق�مة  �شجيعللبحر األحمر، مع  ي ال تؤثر بالسلب ع� التن�ع البييئ البحر  �ة حما . تهدف مبادرة واليت

ي البحر األحمر 
ات تغ�ي المناخ والنشاط    ةالمح�ط والبيئة الساحل�ةاألحمر إ�: حما�ة الشعاب المرجان�ة �ف بها من تأث�ي

؛ إ�شاء آل�ة تم��ل  ي
ف المجتمعات المحل�ة لق�ادة العمل المنا�ف ي؛ تمكني ي بناء   مجتمع األعماللدعم  متنوعةالب�ش
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ي مواجهة
ا�ة مع  وتوف�ي الحد من االنبعاثات تغ�ي المناخ، و   �ف والجهات المانحة األخرى    القطاع الخاصفرص العمل؛ وال�ش

الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة   �ساهمالبحر األحمر، حما�ة مبادرة   أهدافتع��ز لو مليون دوالر.  50لحشد تم��ل �صل ق�مته إ� 
اك مع�و  (GFCR) المرجان�ة للشعاب مع صندوق األمم المتحدة العال�ي من خالل التعاون الدول�ة  مجموعة متنوعة   االش�ت

ف العام والخاص والقطاع غ�ي ال���ي بهدف الحفاظ ع� البيئة الساحل�ة ف والمستثم��ن من القطاعني للبحر   من المانحني
 . لألج�ال القادمةاألحمر  

 
وع  ف المساف��ن : ُتظهر االتجاهات العالم�ة الحال�ة  اإلدارة المتكاملة للس�احة الثقاف�ةم�ش  بني

ً
 متنام�تفض��

�
للسفر ا

ي 
 بالس�احة التقل�د�ة. والتج��ة الس�اح�ة الف��دة  االستكشا�ف

ً
ي  مقارنة

�عد بناء القواعد السل�مة للس�احة الف��دة والمستدامة �ف
ام الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة بالتنم�ة المستدامة ف ا بالغ األهم�ة لنجاح الصناعة ع� المدى الط��ل و�تما�ش مع ال�ت من   .م� أمر�

وع اإلدارة المتكاملة للس�احة الثقاف�ة،  ا�ةالوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة   تقومخالل م�ش   �ةم� الحكومة المع   بال�ش
احات   ف واللوائح بتقد�م االق�ت ُطر وتط��ر ذات الصلة لتبس�ط القوانني

�
ف العام والخاص  أ ف القطاعني ا�ة بني   �عمل ع�  مما ال�ش

ف تحف ي الس�احة الثقاف�ة.  ات استثمار �ي
م�م ث  بح�القطاع الخاص �ف ي األث��ةال �قت� العمل ع� ال�ت

  والحفاظ ع� المباىف
ا إ� إضافة ق�مة اقتصاد�ة من خالل دمج فحسب ف�ه و للما�ن هذە األ استخدام مثل  االستثمار فرص ، بل يهدف أ�ض� �قامة  �ت

نامج ببناء قدرات  وعاالفعال�ات. �قوم ال�ب ة ومتناه�ة الصغر الم�ش لالستفادة من الس�احة الثقاف�ة.  ت المتوسطة والصغ�ي
ف ع�  ومن خالل  ك�ي وعاألق�، س�عمل محافظة القاهرة التار�خ�ة و مناطق ال�ت ي م�،   الم�ش

ع� ز�ادة عائدات الس�احة �ف
ي المواقع التار�خ�ة وحولها. 

ي تع�ش �ف  مما �عود بالفائدة ع� المجتمعات المحل�ة اليت
وع: نوفم�ب  مدة؛  FHI 360�ك المنفذ: ال�ش  مليون دوالر؛  13: إجما�ي التكلفة التقدي��ة؛  2024 أ�ت��ر  -  2020الم�ش

 المحافظات: القاهرة واألق� 
 

وع  ي   :naEs-VISITم�ش
ي التدهور و النس�ان وذلك بعد بناء قناطر إسنا الجد�دة �ف

بدأت مدينة إسنا بمحافظة األق� �ف
ي سمحت بمرور أ�ع 1994عام  ف أغلقت األعمال أبوابها وارتفع معدل  للبواخر الن�ل�ة.  وعدم التوقف  واليت منذ ذلك الحني

 عن فرص العمل، وأصبح حال وسط المالبطالة 
�
ي ترك المنطقة بحثا

. لذلك سعت  فبدأ السكان �ف
�
ي متداع�ا

دينة التار��ف
ي ع� الخ��طة الس�اح�ة مرة أخرى  

وذلك   الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة إ� إعادة إح�اء مدينة إسنا ووضع تراثها الثقا�ف
  ة كٌل منو�شارك الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�للتنم�ة الس�اح�ة المستدامة.   جد�د نهج  من خالل تصم�م وتنف�ذ و ترو�ــــج 

ف العام والخاص  إلح�اء  وزارة الس�احة واآلثار ومحافظة األق� ووزارة التعاون الدو�ي واألطراف المعن�ة األخرى من القطاعني
والمستثم��ن والزوار. ئ�س�ة لمنظ�ي الرحالت ر المعالم التار�خ�ة وتع��ز البن�ة التحت�ة واستعادة مدينة إسنا كوجهة س�اح�ة 

وع   و�ــــج لمدينة إسنا بال�قوم الم�ش اث�ة ا بعالمة �س��ق�ة �ت لمتنوعة داخل المدينة  لف��دة واو�سل�ط الضوء ع� األصول ال�ت
بدًء من المأ�والت التقل�د�ة المعروفة ووصوً� إ� المواقع التار�خ�ة الع��قة. وقد قامت الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة  

م�م وكالة الجداوى  ي كانت تمر بها القوافل التجار�ة منذ ب�ت ، وسوق الق�سار�ة اليت ، والعد�د من  القد�م القرن الثامن ع�ش
ي ذات الطراز 

ف المعماري  واجهات المباىف نامج بتدر�ب ودمج أفراد المجتمع المح�ي ضمن مجموعة من  المتم�ي . وقد قام ال�ب
ز�ادة المردود  و فرص عمل جد�دة،    بهدف توف�ي   و�ح�اء تقال�د الحرف ال�دو�ة المحل�ة اإلرشاد الس�ا�ي األ�شطة من بينها 

 .  والفوائد االقتصاد�ة للمجتمع المح�ي
�ك المنفذ: مؤسسة تك��ن   وع: أ�ت��ر ال�ش ؛ إجما�ي التكلفة  2024سبتم�ب  -  2016لتنم�ة المجتمعات المتكاملة؛ مدة الم�ش

 مليون دوالر؛ المحافظة: األق�  8.6التقدي��ة: 
 

وع    بالمعبد الضفة الغ���ة لألق� (طيبة القد�مة)، �شتهر مدينة هابو، الواقعة ع�   مدينة هابو: ب المتحف المفت�ح م�ش
ة حكمهوالذي (رمس�س الثالث  الرائع للملك الجنائزي  ا المعالم األث��ة   كما تضم.  ق.م.) 1156إ�  1186من  امتدت ف�ت أ�ض�

ي تعود إ�  ق�ة عملوقد  . بعد الم�الد  900 سنةحيت و   قبل الم�الد  2100 سنةاليت ي   معهد ش�كاغو للدراسات ال�ش
مدينة  �ف

ي لتوثيق جميع هابو 
، دعمت الوكالة األم��ك�ة  أوائل التسعينات. منذ والحفاظ عليها ألث��ة ا القطعع� مدار القرن الما�ف

ي مدينة هابو للتنم�ة الدول�ة  
م�م �ف .  هناك بد از�ادة االهتمام الس�ا�ي بمجمع المعوذلك بهدف بآثارها  الغن�ةجهود ال�ت
ي للمعبد و�شمل أعمال تط��ر الموقع   و�قامة منطقة المتحف المفت�ح.   ترم�م الممر الخار�ب

�ك المنفذ: معهد  ق�ةال�ش وع: أ�ت��ر  مدةش�كاغو هاوس؛  - ش�كاغو للدراسات ال�ش إجما�ي  ؛ 2023سبتم�ب  - 2015الم�ش
 مليون دوالر؛ المحافظة: األق�  6: التكلفة التقدي��ة
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