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دور المقومات السياحية الدينية في تنشيط الحركة السياحية في مصر بالتطبيق عمى محافظة 
 جنوب سيناء

ىناءعبدالقادرفايدمصطفيمحمكدابكحمدمركهاحمدعميحمزة
 كميةالسياحةكالفنادؽجامعةالفيـك

 تمييد
منذآالؼالسنيفكاالنسافيبحثعمفيديرالككفكيحميو،كافذلؾكاضحافيتعدداالليةكتعدد

إلىأف كصمكاتكطقكس. كحجيجًا معبدًا يعبد إلو فكافىناؾلكل كنزلتصكرىا، ًعرؼالتكحيد
(2012الرساالتلذلؾفييسياحةقديمةبدأتمنذأفبدأاإلنسافيبحثعفخالقو.)الحسيني،

كمفصفحاتالتاريخنجدَأفحجالقدماءالمصرييفالىمعابدآليتيـكافسياحودينيو،كافتتبع
ةخركجالييكدمفمصررحموالخركجاالكلىكزيارهجبلمكسىحيثكمـسيدنامكسىربو،كرحم

سياحودينيو،كفىتتبعخطسيرالعائمةالمقدسةفيمصرسياحودينيو،نجداففيزيارةاضرحو
آؿبيترسكؿهللاكالصالحيفكالمشاركةفيمكالدىـايضا..سياحودينيويحرصالناسعمييابعد

(2016حرصيـعمىزيارةبيتالمقدسكبيتلحـكالمدينةكمكة.)بكر،
منذآالؼالسنيفكاالنسافيبحثعمفيديرالككفكيحميو،كافذلؾكاضحافيتعدداآلليةكتعدد
صكرىا،فقدكافىناؾلكلإلويعبدمعبداكحجيجاكصمكاتكطقكسا،الىافعرؼالتكحيدكنزلت

الرساالتكالنبكاتلتصححاكتحذؼاكتضيفابعادًاكمفاىيـجديدة.
دينيةالضكءعمىاماكفمقدسةاكذاتدالالتدينيويحجلياالناسعبادهكتبركا،كتسمطالسياحةال

فيسياحةدينيوتبتغىاشباعالجانبالركحيلئلنسافكالتقربالىهللاكتقدـلمسائحبرامجحافموغنيو
كالمبلبسبطقكسكلديفاكعقيده،كيجدالزائركففيياانماطاجاذبومفالفنكفكالعاداتكالتقاليد

كالتذكارات،الىجانباالحتفالياتالدينيةالمرتبطةبمراسـكلديف.
 اىمية الدراسة

إبرازاعدادمعتنقيالدياناتكالعقائدالدينيةفيالعالـكاماكفانتشارىاباعتبارانيـ)مصدرلمطمب(
 السياحيالمستيدؼلجذبالسياحةالدينية.
االحتفاالتكالمناسباتالدينيةلمختمفالعقائد،كمقكماتالسياحةعرضنماذجمفالمعالـكالمزاراتك

 الدينيةالتيتتمتعبيافيالعالـكالكطفالعرب.
 ابرازالميزةالنسبيةلمسياحةالدينيةفيمصرخاصوفيعناصرالجذبالسياحيةالدينية.

ابرازمقكماتالسياحةالدينيةفيمحافظوجنكبسيناء.
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 ةاىداف الدراس
تيدؼالدراسةالىتكجيوانظارالمسؤكليفكصناعالقراركالمسكقيفالىماتذخربومصرمفثركة
فيمجاؿالسياحةالدينية،كتدعكالىتخطيطكتييئوكتنميومناطقالسياحةالدينيةكاعدادىالمزيارة،

افيجذبالراغبيففيلتمحقبسكؽالسياحةالدينيةالعالميالناميكمنافسقادرعمىافيحققتفكق
ىذاالنمطالسياحي.كتفعيلدكرالسياحةالدينيةفيدعـاالقتصادالكطني.

كالميتميف كاالعبلمييف السياحييف كالمسكقيف المستثمريف انظار تكجيو الى تيدؼ انيا عف فضبل
ديافالثبلث.بأىميةالسياحةالدينيةفيجنكبسيناءكماتذخربومفعناصرجذبنادرهتتعمقباأل

ككضعمناطقالسياحيةالدينيةضمفخطوالكزاراتالمختصةفيمجاؿالتنميةكاالستثماركالتنشيط
السياحيبمايتبلءـمعاىميتياكالمعالـالدينيةالتيتنفردبيا.

 مقومات السياحة الدينية
فييالتقتصرعمىالمقكماتالتيتقكـ الدينية عفالمقكماتالسياحية باقيالسياحاتاما عمييا

كانماتضيفاليياخصكصيتياكتميزىاكمفذلؾ:
منتشركففيانحاء كاتباعيا الدينية السياحة كافمعالـ باقيو، تاريخكاثارالتزاؿ ليا سياحو انيا

افمكسمياممتد،ككىيسياحةمتطكرة،انياتقدـعركضامختمفةمتنكعةكفقالكلعقيدة.كماالعالـ
تسيـمباشرهفيالتنميةكاالنتعاشاالقتصادؼ.تمقىاىتماماعالميا،اضافةالىانياارالعاـعمىمد
متزايدا.

 المقومات الجغرافية
حيثتنتشرمعالـالسياحةالدينيةفيالعالـكسط،)بيئاتطبيعية(متنكعةك)مكاقع(متعددةخاصو

ثربتنكع)المناخ(،كاختبلؼ)التضاريس(.فياسياكافريقياكاكركباممايتيحلمزكارتمتعاأك
 المقومات التاريخية

كالكتب التاريخية المراجع سجمتو بما الدينية، لمسياحة خاصو اىميو المقكماتالتاريخية تشكل كما
السماكيةفارتبطتبسيراالنبياءكاىتمتبأثارالصالحيفكاضفتعمىكثيرمفالمكاقعكالجباؿ

كرحمواالسرة–جعمتمجردزيارتيااكالسيرفييامتعوكتبركاكرحموالخركجكخطكطالسيرقداسو
كخطكطسيرالصحابةكالصالحيف.–المقدسة

 السكان والنشاط االقتصادي
كيعتبرالسكافأنفسيـكنشاطاتيـكعاداتيـكتقاليدىـكصناعاتيـالبيئية،عنصرجذبسياحيلمزكار

كالمستثمريف
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 مشكمة الدراسة 
ال بيا لؤلديافالثبلثاالافاالىتماـ متفردة دينيو مفغنىمصربعناصرجذبسياحيو بالرغـ
يتناسبمعحجـمقكماتيااليائمةتخطيطاكصيانةكتنشيطا،كافمعدالتالطمبالسياحيعميياال
عمىخريطة متأخرا يجئفيمكضع ترتيبمصر اف الثبلثالىدرجو لؤلدياف تتناسبكاىميتيا
منظمي كمف الجياتالمسؤكلة مف تناؿ ال فأنيا لجنكبسيناء كبالنسبة العالمية. الدينية السياحة

الرحبلتاالىتماـالذؼيعطىلباقيانكاعالسياحة.
 فروض الدراسة

إلى السياحية الحركة كتنشيط الدينية السياحة مقكمات بيف إحصائية داللة ذك معنكؼ تأثير يكجد
مصر.

معنكؼذكداللةإحصائيةبيفمقكماتالسياحةالدينيةفيجنكبسيناءكتنشيطالحركةيكجدتأثير
السياحيةإلىمصر.

فيجنكبسيناءكتنشيط الدينية السياحة إحصائيةبيفمعكقاتتنمية تأثيرمعنكؼذكداللة يكجد
الحركةالسياحيةإلىمصر.

 المقومات السياحية
كيقلمنطقواكمقصدسياحيماعمىمايتكفرلممكقعمفمقكماتيعتمدنجاحجيكدالتنشيطكالتس

تشملالمقكماتالجغرافيةكالتاريخيةكمدػتكافرالبنيةاالساسيةكالخدماتكمدػكفاءتيا،كمابذلو
كالثقافية االجتماعية البيئة مناخ كمدػمبلئمو ككسبرضاىـ الزكار لراحة المكاف لتييئو االنساف

ألمنيةبالمنطقةلتاميفرحموىادئةسالمولمزكار،كتقديـاالمافلممستثمريفكمشركعاتيـكالقانكنيةكا
كبمايدعكالىتكرارالزيارة.كمفالطبيعيافتنطبقمقكماتالسياحةالعامةعمىالسياحةالدينية

بيعةالسياحةباعتبارافالسياحةالدينيةفرعيتبعاالصل،لكفىذهالمقكماتتتشكلبماتستمزموط
الدينيةكفقالخصكصيةزكارىاكمتطمباتيـ.

 مقاصد السياحة الدينية
 تتجو السياحة الدينية الى مقاصد سياحيو دينيو متعددة منيا

اماكفالحجالىاالماكفالمقدسةفيالقدسكبيتلحـكالفاتيكافكمكةكالمدينة.
زيارةاضرحوكمقاماتاالنبياءكاالئمةكالقديسيف.

ارةالمكاقعالتاريخيةكاالثريةكالمكاقعالحربيةكالقبلعكالحصكف.زي
المؤتمراتكاالحتفالياتكاالحداثالثقافيةكالمعارضالمتخصصةكالمكالد.

 تراث العمارة الدينية وفنون وابداعات الفنانين التي تأثرت بالمعتقدات والدين ومن ذلك
(3،ص2004صكرىاالمبكرة.)متكلي،تطكرتخطيطالمدفذاتالطابعالدينيمنذع
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(.2004عمارةدكرالعبادةكالمعالـالدينيةكابداعاتالفنانيففيانحاءالعالـ)عزب،
المنشاةالتجاريةالقديمةكمفذلؾماىكمادؼكإبداعاتالخطاطيفكالزخارؼكااللكافكاالضاءة،كما

(2009)جريدةالقاىرة،ىككمعنكؼ:كالمدائحكاالذكاركالفنكفااليقاعية.
 السياحة الدينية نمط سياحي

الثقافية السياحة مف كفرع الدينية السياحة صنفت انماط، الى السياحة االسبانية المدرسة قسمت
بياركادىاآدا لفرضكتبوهللاعمىمفيستطيعاليوسبيبل،ءًكاعتبرىاالبعضنمطاقائمابنفسويقـك

النفسية،كمشاركوفيمناسبواكاحتفاليودينيو،اكزيارةلمعالـدينيوكمكاقعاكتبركااكطمبالمراحة
احداثذكرتياالكتبالمقدسة،اكباركيااألنبياء،اككانتليااىميوتاريخيوالىغيرذلؾ.

تعاماعفمفيكميافقدكردتعدهتعاريفلمسياحةالدينيةمنيا:انياالسفرلتأملبديعخمقهللا،كالتم
 )المنجد، الككف. المقدسة2016بجماؿ الدينية بعضاالماكف التيتستيدؼزيارة السياحة كأنيا )

كالحجاكلمتبرؾاكالداءكاجبدينياكلمتعرؼعمىالتراثالدينيلدكلةما.)عبدالكىاب،ص
69،1992)

 انماط جديدة من السياحة الدينية )السياحة الحالل(
احةالدينيةالتطكرلتحققرضاءركادىافقدانبثقعنيانمطسياحيجديدعرؼكالفمفطبيعةالسي

( المحافظة، السياحة اك الحبلؿ، )السياحية عميوwww.halalbooking.comباسـ يطمق كما )
مصطمح)السياحةالحبلؿكالسياحةاإلسبلميةكالسياحةالممتزمةبالشريعةاإلسبلميةكالسياحةالعائمية

ا كسياحة فيو“لمسمميف( تمتـز )حبلؿ( سياحية خدمات تقديـ ىك كاحد مفيكـ الى تذىب ككميا
الُمنتجعاتكالفنادؽالحبلؿبتقديـاألطعمةكاألشربةكاألنشطة)الحبلؿ(،كفقًالمشريعةاإلسبلمية.

 أىمية السياحة الثقافية
الصداقةكالتفاىـ1992كافاعتراؼألمـالمتحدةبياعاـ-كالسياحةالدينيةفرعمنيا لدعـمفيـك

الكطنيةألنيا اليكنسككبتضمينياضمفإطارالسياساتالثقافية اكصتمنظمو كما بيفالشعكب،
تسيـفيالتنميةاالقتصاديةكاالجتماعيةكاعادةاحياءالصناعاتالبيئيةكالحرؼالتقميديةكفيايجاد

كالثقافاتكتحافععمىعناصرثقافيةميددة.فرصعمل،كتكفرميدانامبلئمالحكارالحضارات
 اىميو السياحة الدينية

العمميالثامف )المؤتمر اإلنسانية القيـ تخاطبالجانباألخبلقيكتعتبرمدخبللبناء لكميو-انيا
 اإلسبلمية، (2014الشريعة القيـ، لخمق أساسيا مصدرا باعتبارىا الركحي الجانب تخاطب كأنيا
(.كافدكرىايبرزفيتقكيةالكازع2012الراؼاألردنية،-الركحيةكالتبرؾ.)بظاظاكاشباعالحاجات
(،كأنياتساعدعمىالتعرؼعمىآياتخمقهللافياألرضكاختبلؼتككينيا2011الديني.)ناقكر،

ك كنيارىا، ليميا كفكارؽ كثركاتيا، كبحارىا كأنيارىا ككنكزىا كمعادنيا كمناخاتيا حرىاكتضاريسيا
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 العدد: الرياض، )السكيداف،جريدة االقتصاد16429كبردىا. فيدعـ لدكرىا ،كىىميمةايضا )
–المحمىكالقكمي التنمية لتكمسكفركيترزعفاالقتصاد-كدفععجمة تقرير اليو اشار كفقما
دكالرفيمميار142حجـاإلنفاؽالعالميلممسمميفعمىالسفرإلىالخارجاإلسبلمي،حيثبمغ

 السكؽيشكل2014عاـ يجعلىذا مما الحجكالعمرة %مفاإلنفاؽالعالميعمى11باستثناء
إلىالخارجإلى اإلنفاؽالعالميلممسمميفعمىالسفر التقريرأفيزيد كيتكقع 233أسكاؽالسفر،

سنة في دكالر 2020مميار أف “معتبرا قد كالترفيو العطبلت لقضاء المسمميف إطارسفر تجاكز
االقتصاداإلسبلميكأصبحقطاعارئيسيافياالقتصادالعالمي".

 السياحة الدينية حول العالم
كقداشارتقريرلمؤسسةبيكاألمريكيةألبحاثاالديافكالحياةالعامةلخريطةاألديافبالعالـمنذسنة

الىحجـكتكزيعالمجمكعات2012 الدينيالعالمي" بعنكاف"المشيد مف، اعتبارا فيالعالـ الدينية
،فبيف:أفعددالمؤمنيفباألديافالسماكية،أكينتسبكفإلىجماعاتدينيةابتكرىاالبشر2010سنة
6.9مميارشخصمفأصل5.8 بنسبو تسكفمختمفدكؿالعالـ %مفسكاف84مميارنسمة
العالـ.

مريكيةألبحاثاالديافكالحياةالعامة(يتككفافالمشيدالدينيالعالميكفقالتقريرمؤسسو)بيكاأل
 يعتنقيا السماكية االدياف 84مف يعتنق )حيث العالـ سكاف مف %- يمثمكف14الييكدية مميكف

كافالمسيحيةيعتنقيا0.2 يبمغعددمعتنقي31.5%مفسكافالعالـ، بينما %مفسكافالعالـ،
 )1.6االسبلـ يمثمكف ا23.2مميار سكاف مف اليندكسكالبكذيكف( اف التقرير بيف كما  لعالـ.(
 )يعيش15يمثمكف العالـ سكاف كبنجبلديش94%مف النيباؿ عمى الباقي كيتكزع باليند %منيـ

كاندكنيسياكباكستافكسريبلنكاكماليزياكبكرماكاقميوفيالكالياتالمتحدة(كيبلحعافنصفالبكذييف
ابافكتايبلندكبكرماكفيتناـككمبكديا،كككرياالشماليةكاليندكماليزيافيالصيفكينتشرالباقيفيالي
فيدكؿاسياكالمحيطاليادؼ.
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 يبمغ فافعددىـ لمعتنقيالممارساتالشعبية 405بالنسبة يمثمكفنسبة يمثمكفنسمو %6مميكف
كاديافالسكافاالصمييفبأمريكا)كمفدياناتيـ:السافتريا،الباندا،فكدككاألفريقيةكالصينيةالتقميدية
(2013مارس28-الككيت–كاسترالياكمنيا)آتيؾكاالنكا.المايا(.)المنير،جريدةمباشر

 اىتمام عالمي بالسياحة الدينية
السياحة ازديادحجـ الدينيةمنيا بالسياحة العالـ تـرصدعددمفالمؤشراتتشيرالىاىتماـ كقد

:حيثقّدرتىيئةالسياحةالعالميةعددالسياحالذيفيزكركفمكاقعبعينيايدفعيـبدافعالكازعالديني
مميكفسائحسنكيًا،كافعددالمسافريفالمسمميفبمغ350إلى300الكازعالدينيكالعقائدؼبنحك

مميكف147،كأفبمداف"منظمةالتعاكف"،استضافتنحك2014مبلييفمسافر،خبلؿعاـ108
.2009مميكفسائحفي156،مقارنةبػ2013فيسائح

المؤتمر قدر فياالنفاؽالعالميعمىالسفر: اسياميا نسبة كزيادة الدينية ايراداتالسياحة ارتفاع
( الدينية لمسياحة 2006العالمياألكؿ بػ السياحة النكعمفصناعة كارداتسكؽىذا مميار18(
(34موالسياحةاإلسبلميةالعدد(مج2016دكالرسنكيًا،)التشاركي)

كمااشارتقريربحثيقامتبو)مؤسسةماستركاردالعالمية(عفسكؽالسياحةاإلسبلميةفيالعالـ
2014ممياردكالرفيعاـ145الىافالسياحةاإلسبلميةحققت

%،11رجيشّكلكأفادتقرير)قاسيكف(لككالةركيترزأف:إنفاؽالمسمـعمىالسفرالسياحيفيالخا
مفإنفاؽالسياحةاإلسبلميةيأتيمفخمس%40مفاإلنفاؽالعالميعمىأسكاؽالسفر.أفحكالي
بفضلالكثافةالسكانيةالعالية.كماليزياإندكنيسيادكؿفيمنطقةالشرؽاألكسط،تصدرىـ

http://goejaza.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://goejaza.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://goejaza.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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لدينيةكتشيرتقاريراخرػالىافعكائدالسياحةالدينيةسجمتزيادةمممكسةازديادعكائدالسياحةا
ممياردكالرأمريكيبحثعففرصجديدةلتركيجالسياحةاإلسبلمية،كماتكقعتدراسة20بمغت

 سينفقكف الخميج مفدكؿ القادميف السائحيف 612اف عاـ بحمكؿ دكالر حيثينفق2030مميار
االؼدكالرفيكلسفرةلوخارجمنطقةالخميج.10لدكؿنحكالسائحمفىذها

السياحةالحبلؿبشكل»نمكمعدالتسكؽالسياحةالحبلؿتشيرالتقاريرالىنمكمعّدالتنمكسكؽ
متسارع،التساعالطبقةالكسطىداخلالمجتمعاتاإلسبلمّية.

 تزايد عدد الدول المستقطبة لمسياحة الدينية
ضاءفيمنظمةالعالـاإلسبلميبحسبالمؤّشرالعالميلمسياحةاإلسبلمية،تصّدرتمفالدكؿاالع

المتحدة، العربية اإلمارات )تركيا، مف كل تمييا لممسمميف، لرحبلت المستقطبة الدّكؿ قائمة ماليزيا
السعكدية،قطر،إندكنيسيا،سمطنةعماف،األردف،المغرب،ثـبركناؼ(،عمىالترتيبكذلؾضمف

 (2017قائمةمنظمةالمؤتمراإلسبلمي.)محمكد،
مفالدكؿالتيالتدخلضمفمنظمةالعالـاإلسبلميسجمتسنغافكرةالمرتبةاالكلىتميياتايبلند
كالمممكةالمتحدةكجنكبافريقياكفرنساكبمجيكاكىكنجككنجثـالكالياتالمتحدةكاسبانياكتايكاف.

كال المنظمات اىتماـ كىيئاتتزايد منظمات عده اىتمت الدينية السياحة بمكضكع الدكلية مؤتمرات
رسميوكمينيومنظماتدكليوبيذاالنكعمفالسياحةبينيا:منظمةالتعاكفاإلسبلميكمؤتمركزراء

الخارجيةلمدكؿاالعضاءفيو،المؤتمراألكركمتكسطي.
تح الدينية السياحة لدعـ الدكلي االىتماـ مظاىر الدكؿتزايد مف كثير في الدينية السياحة ظى

باالىتماـكمفذلؾاالعبلفعفمسابقاتدكليوألجملالمقاصدالسياحيةالدينيةأعمفمكقعالسفر
افضل المسافركفمفخبلؿ10العالمي)تريبالفايز(عفقائموتضـ دينيوترفيييواختارىا معالـ

 فيو ا6استطبلعراؼاختير حكؿ دينيو زايدمعالـ الشيخ مسجد ىي: اليند-لعالـ في تاجمحل
في القديمة المعابد الرابعة( )المرتبة إسبانيا في قرطبة، في الكبيرة الكاتدرائية الثالثة(، )المرتبة

-معبدبأيكففيسيـريب،فيكمبكديا)المرتبةالسابعة-ألنغككر،فيكمبكديا)المرتبةالسادسة(
 لثامنة(كنيسةركسيا)المرتبةا

 جيود تمت لتنشيط السياحة الدينية في البالد العربية
 انشاء مؤسسات تيتم بالسياحة في إطار الجامعة العربية

العربيلمفنادؽكالسياحة االتحاد العربيلمفنادؽكالسياحة كاالتحاد المجمسالكزارؼالعربيلمسياحة
عم لمسياحة العربية كالمنظمة لمسياحة العربية السياحةكالمنظمة لتركيج العربية ىاالنترنتكالشبكة

 العربيةالبينية.)مكسكعةالتكاملاالقتصادؼالعربياألفريقي(
 االتفاقيات والبيئة التشريعية لمقطاع السياحي العربي
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 ومنيا اتفاقيةسياحيةكافالنصيباألكبرمنيالمصر40تـتكقيعأكثرمف
 )اتفاقية المشترؾ التعاكف كالمؤسسةاتفاقيات لمسياحة العربية المنظمة أبرمتيا االستثمارات( تأميف

المخاطر تأميف كمنيا المخاطر، ضد السياحية االستثمارات لتأميف االستثمار، لضماف اإلسبلمية
األمبلؾ كمصادرة األجنبي، لمصرؼ التحكيل كتقييد المدنية، كاالضطرابات )الحركب السياسية

لتزاماتالماليةالسيادية،كاإلخبلؿبالعقكد...(.كتأميميا،كعدـالكفاءباال
 اقامة فعاليات سياحيو دوليو من بينيا

بالتعاكفمعالمنظمةEUOTIمؤتمرالسياحةاإللكتركنيةنظمواالتحادالدكليلمسياحةاإللكتركنية
بمصر(IFITTالعربيةلمسياحة،)المؤتمرالدكلياالكؿلتكنكلكجياالمعمكماتلمسياحةكالسفر

المؤتمرالدكليالثانيلمسياحةالحبلؿ)فيتركيا(لدعـاحتياجاتسكؽالسياحةالدينيةكالفنادؽالتي
تقدـخدماتتراعياحتياجاتممياركنصفمميارمسمـفيالعالـ

الشيخبمشاركوغرفوشركاتالسياحة بشـر عقد )فيمصر( مؤتمرلتطكيررحبلتالحجكالعمرة
الشر كممثمي مف ألكثر تصدرتمصر اف بعد السعكدييف كالككبلء السياحية اعداد5كات اعكاـ
(2015الفا()حمزة،64مميكفك–المعتمريف

سكؽالسياحةاإلسبلميالعالمية)فيككااللمبكربماليزيا(كىكأحدأضخـالمعارضالسياحيةلعرض
 (2013-عربيالمنتجاتكالخدماتالسياحية.)أسكاؽماليزياكالعالـال

 اجراءات وقرارات لدعم السياحة الدينية
مف لمتقميل ككسيمو الدينية السياحة تنشيط اجراءاتتيدؼالى عف اعمنتالسعكدية السعكدية في

بالمئةمفإجماليالناتج2.7االعتمادعمىالنفط،خاصوكافرحبلت)الحجكالعمرة(تسيـبنحك
مميارفيغضكف20،كتيدؼالمممكةلرفعىذاالعائدألكثرمفممياردكالر(12القكميالسعكدؼ)

سنكات،كحسبمجمسالشؤكفاالقتصاديةكالتنميةيتكقعالمجمسزيادةعددالمعتمريفبحمكؿعاـ4
2020 15إلى عاـ بحمكؿ الحجاج عدد كزيادة 2030مميكنا، مايك،30إلى )سميث، مميكنا.
2016)

ياحةالسكرؼكمجمسإدارةغرفةتجارةدمشقتحسيفكدفعالسياحةالدينيةفيسكرياناقشكزيرالس
(2016لممساىمةفيتدكيرعجمةاالقتصادالسكرؼ)يازجي،

 السياحة الدينية في مصر
االثار كتضـ مراحمو كل في بالديف المصرييف اىتماـ القدـ منذ المصرؼ التاريخ رحمو صاحبت

اماتالمصرييفبإليتيـكاعتزازىـبمعتقداتيـفيمتاحفمصرالىكالمتاحفالمصريةنماذجمفاىتم
قميمية)الييئةالعامةلبلستعبلمات (2016جانبمتاحفقكميةكفنيةكا 
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 تنافسيو نسبية ميزة يمنحيا مما متكررة غير بانيا االثار ىذه باألنبياء-كتتميز كالصحابة-كصمتيا
منذظيكر-تيـاضافوالىنشأةالتصكؼعمىارضياكتضـالعديدمفاضرح–كاالئموكالقديسيف

أك )تحكت(المتصكؼاالكؿصاحبمتكفتحكتكالمعركؼلدػالغرببمتكفىيرسأكىيرمتكا
(،كلكجكدمساراتذاتعبلقةبالديف.كأنياتضـمؤسساتدينيوبديعوفي2016الييرمسات)التكنى،

من بأجندة كاف  كتاريخيا. كزخارفيا ذكرػتصميميا كأحياء الدينية االحتفاليات مف العديد اسباتيا
القديسيفكالصالحيفكمكالدىـكطقكسكداعالحجيجكاستقباليـكالتبرؾبإتماـمراسـالزكاجكمراسـ

االبتياجباألعيادكرمضاف.
 جيود لتنشيط السياحة الدينية في مصر

كتكاصلمصرجيكدىالتنشيطالسياحةالدينيةلئلفادةبأثر ىااالقتصادؼكالتنمكؼكمايمكفافتقـك
تقدمو بما كذلؾ القطاع يتعرضليا االزماتالتي المصرؼخبلؿ السياحي إنعاشلمسكؽ مف بو
لمحبيىذاالنكعمفبرامججاذبواكماتقكـبوتنميةكتنشيطالمناطقياكمنشاتياالسياحيةكماتتخذه

كمحاف السياحي االداء لتحسيف اجراءات الدينية،مف بالسياحة الميتمة القائمة االسكاؽ عمى ظة
 الجيكد: ىذه بيف مف اسكاؽجديده فتح الى الىمصر،-باإلضافة المقدسة العائمة رحمو احياء
الدينية.)دمحم، لتنشيطالسياحة جديده الدينيةفي2016االعبلفعفحـز السياحة تنميومقاصد ،)

–لـسياحيودينيوتيـاالديافالثبلث.تطكيررحبلتالحجكالعمرةجنكبسيناءالتيتنفردبكجكدمعا
(كاصدارقكاعدالتنظيـالسياحةالدينيةالصادرةمفمصر)الحجكالعمرة(.2015مصر.)حمزة،

 مقومات السياحة الدينية في محافظة جنوب سيناء
 االمكانيات الداعمة لتنمية وتنشيط السياحة الدينية في جنوب سيناء

تشمل ما يميتذخرمحافظوجنكبسيناءبإمكانياتداعمولتنميوكتنشيطالسياحيةالدينية
البيضكاالحمرالمقكماتالجغرافيةكمف)المكقعالفريدالرابطبيفاسياكافريقياكالمطلعمىالبحريفا

2ؾـ31272ر00ـكتتضمف)مساحةجنكبسيناء(تبمغسياحةعمىمدارالعالمكالمناخ(الجاذب
مركزالمعمكماتكاتخاذ–طبيعةمتنكعةتتيحتنكعافياالنماطالسياحية)كصفمصربالمعمكمات

 الكزراء مجمس –القرار سيناء جنكب فيبمغ2014محافظو سيناء جنكب سكاف عدد اما ،)
(2016(ألفنسمو)يناير203.46)

بع،دىب،يىي)ابكردؼ،ابكزنيمو،نكمدف8مراكزك5)التقسيـاإلدارؼ(كتتككفجنكبسيناءمف
الشيخ،سانتكاتريف،طكرسيناء،طابا(كعاصمتيا:الطكرك كحدهمحميوقركيو14راسسدر،شـر

تجمعبدكؼكمايتبعالساحلالشرقيلقناةالسكيسمحافظاتبكرسعيدكاإلسماعيميةكالسكيس.81ك
ناءكتنكعيامفجباؿكاكديوكممراتكمكاقع)تضاريسشبوجزيرةسيناء(تتيحتضاريسجنكبسي

كانماطكمزاراتيقبل متنكعة امكانياتسياحيو كالشطاف السكاحل عمى اطبللتيا مع طبيعية عيكف
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الناسعمىزيارتيالجماؿالمنظركندرتوكيقبلعميياالميتميفبالسياحةالدينيةألىميةالمكاقعالدينية
مركزالمعمكماتكدعـ-باألديافالثبلث)كصفمصربالمعمكماتكمادارعميومفاحداثمرتبطة
(13ص-2014–مصر-اتخاذالقراربمجمسالكزراء

السكانيةكصناعاتيا البريةكنشاطاتيا الجيكلكجيةكحياتيا المحمياتالطبيعيةكىيغنيوبتشكيبلتيا
7يةكمحطورصدبيئيلميكاءكمحمياتطبيع5يبمغعددىا-المحميةالتيتتنكعمفمكقعألخر

ا ىي: المحميات كىذه البيئية لممخمفات صحي دفف ب-مكاقع دمحم: رأس سانت-محمية محمية
(2016محميةطابا)الييئةالعامةلبلستعبلمات،-ىػمحميةأبكجالـك-دمحميةنبقكاتريف

كالم السياحي االستثمار في كبيرة نيضة شيدتجنكبسيناء كقد الحديثة،السياحة السياحية نشاة
الشيخكدىبكطاباكنكيبععمىخميجالعقبة،كرأسسدرككادؼالغرندؿعمىخميج خاصةفيشـر

فندؽكقريو434السكيسكسانتكاتريففيالكسطكبمغإجماليالفنادؽالثابتةكالقرػالسياحية
فئةاالربعة08لخمسةنجكـكمنشأهفندقيوفئةا56(كىىتضـ2010سياحيو)كفقاإلحصاءات

ك67نجكـك غرفو69576كيبمغعددالغرؼ–تحتالتصنيف61نجمتافك59فئةالثبلثةنجـك
السياحة)كصفمصربالمعمكمات،مجمس2010ليموعاـ138752كعددالمياليالسياحية–

الكزراء،محافظوجنكبسيناء(
 ظة جنوب سيناءاستراتيجية اىداف التنمية السياحية بمحاف

نعرضىنافي)نقاطسريعة(المناخالعاـالذؼيحكـالتنميةالسياحيةفيالمحافظةكالتييجباف
بياكتراعيياكتطبقياأؼجيكدتستيدؼتنميوكتنشيطالسياحةالدينيةفيالمحافظةكتتضمف تمتـز

كا بيا السياحية التنمية كمحاكر السياحة عمى المحافظة عمييا،استراتيجية يتـ التي لضكابط
ككل السياحية التنمية تتعرضليا التي كالمشاكل المعكقات اىـ بياف مع المخططة كالمشركعات

كتنميوالسياحةالدينيةأيضا.
 تيدف التنمية السياحية بمحافظة جنوب سيناء الى تحقيق ما يمي

يإقامةالقرػالسياحيةعمىالغكصمفخبلؿالتكسعفتنميةسياحةالشكاطئكالرياضاتالمائيةك
طكؿساحلخميجالسكيسغرباكساحلخميجالعقبةشرقا،كمنياالمناطقالمحصكرةبيفرأسمسمة

كبيفرأسمطارنوكحماـفرعكفكجبلتنكة)25كمدينةرأسسدر) كبيفرأسرايو55كـ( كـ(
الشيخ،كبيفكـ(،كجنكبمحميةنب50بطكرسيناءكمرسىزراباشماؿرأسدمحم) قكمنطقةشـر

كـ(.50كـ(كبيفنكيبعكطابا)25دىبكنكبع)
 الحفاظ عمى المقومات الطبيعية لجنوب سيناء من خالل

حمايةالشكاطئمفالتمكثالناجـعفالناقبلتكنشاطشركاتالبتركؿ.
.) عملدراساتعمميةلتحديدحمكلةالبحر)عددالغطاسات/يـك
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بشكليحافععمىحمكلةالشكاطئكيتكافقكغرضاالستخداـ.تكزيعالمشركعات
 إعدادالتصميماتالمعماريةبمايتناسبمعالبيئةالمحميةكبخاماتيا.

 التنسيقبيفمكاقعالتنميةالسياحيةكاألنشطةاألخرػبتخطيطاستعماالتاألراضي.
العالجية والترفييية والبيئية  تنويع المنتج السياحي بتشجيع سياحة المؤتمرات واليخوت والسياحة

 من خالل
إنشاءمارينالميخكتفيمابيفنكيبعكطابا.

الشيخكطابا. إقامةمراكزدكليةلممؤتمراتبشـر
إقامةمتحفلؤلحياءالمائيةكمراكزرياضاتمائيةبدىبكنكبعكطابا.
جليا.التكسعفيالتنقيبعفاآلثاركصيانةكترميـالمعالـاألثريةكالتركي

إنشاءمشركعاتلمصكتكالضكءبسانتكاتريف/طابا)جزيرةفرعكف(/قمعةالجندؼ.
تطكيرمنطقةسانتكاتريفكمركزرئيسيلمسياحةالدينية.

إقامةمشركعاتاإلنقاذالسريعكاإلسعاؼالطائر.
الشيخ( -)حماـفرعكفإقامةمنتجعاتصحيةبمناطق)رأسرايوبيفمدينةطكرسيناءكمدينةشـر

يقعبمدينةطكرسيناء(.–كـمفمدينةرأسسدر()حماـمكسى70يبعد
الشيخكتكفيرالخدماتالسياحيةالمطمكبة. الربطبيفمحميةرأسدمحمكشـر

الشيخكنكبعكرأسسدر. نشاءمراكزفيكلمفشـر تنميةالصناعاتاليدكيةالبيئيةكا 
 األساسية البنية خدمات )فنادؽتطكير المتكامل السياحي االستثمار الخاصعمى القطاع كتحفيز

كقرػكخدماتكمرافق(
المختمفة السياحية المكاقع بيف كالربط الرحبلت سياحة لتحفيز الطريق خدمات النيكضبمستكػ
)محطاتخدمة/استراحات/رصفالطرؽكصيانتيامفزحفالرماؿ/كضعالفتاتإرشادية/

طريق(خدماتإسعاؼ
منطقة في كالتاريخية كالطبيعية الدينية بالسياحة الشكاطئ سياحة بربط السياحي التكامل تحقيق
التيتربطجنكبسيناءكالبحراألحمرمعاستكماليا الرحبلتالسياحية كتشجيعتنظيـ المحافظة،

 سيناء جنكب محافظو )مكقع كأسكاف. باألقصر اآلثار مكاقع لمت-إلى الدكلة اإلداريةكزاره -نمية
2016)

 المحاور التي تعتمد عمييا التنمية السياحية بجنوب
سيناءحددتالييئةالعامةلمتنميةالسياحيةمحاكرالتنميةالسياحيةفينكبسيناءفيمايمي

 المحور األول
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تغييردكرالقطاعالعاـالسياحيكتكثيفدكرالقطاعالخاصعفطريقصياغةدكرجديدلمقطاع
ىذهالع كتعتمد كالميسر، كالمشجع المخطط دكر ممارسة إلى كالمشغل المالؾ مف فيو يتحكؿ اـ

الصياغةلدكرالقطاعالعاـعمى
تقديـكسائلمتطكرةلتكاملكتنسيقالجيكدبيفالحككمةكالقطاعالخاص.
تحديدأكلكياتاالستثمارالتيتحتاجياعممياتتنفيذالتنميةالسياحية.

اعدةالفنيةلممستثمريفمفالقطاعالخاص.تقديـالمس
تقييـالمقترحاتالخاصةبالتنميةالسياحيةفيإطارالمخططاتالعامةلممناطقالسياحية.

 المحور الثاني تطوير اإلطار القانوني والمؤسسي عن طريق
بعممياتاالستثماركتخصيصاألراضيكالتعاق التشريعاتكالخطكاتالخاصة كتبسيط داتمراجعة

كالتصاريحكالمكافقاتالخاصةباالستثمارفيالقطاعالسياحي.
الصرؼ كمعالجة بالمياه اإلمداد )مثل األساسية لمخدمات البلزمة كالفنية البيئية المعايير كضع
الصحيكالتخمصمفالمخمفاتالصمبة(،كالعممياتالمرتبطةبالتشغيلداخلالمناطقالسياحية.

المناطقالسياحية،فىالجكانباالداريةكاالقتصاديةكالفنيةكالبيئية.تحديثتشريعاتتنمية
 المحور الثالث إمداد مناطق التنمية بالبنية االساسية

لممشركع األساسية البنية مرافق تكفير األـ الشركة فيو تتكلى الى السياحي: المركز مفيكـ تطبيق
ات.دكفتحميلايواعباءماليوعمىالدكلةكاثباتالجدكػاالقتصاديةليذاالنمطمفالمشركع

 المحور الرابع الحفاظ عمى البيئة
التي الطبيعية كتحافععمىالمكارد ترتكزعمىالتخطيطالبيئي، متكاصمة عفطريقتحقيقتنمية
تشكلرأسماؿالتنميةالسياحية،كتتضمفىذهاالستراتيجية،إعدادمخططاتاستعماالتاألراضي

كتقييـلممناطقذ برامجلممتابعة إعداد السياحية.. لمتنمية تتيحتطبيقاألنماطالمختمفة اتاألكلكية
األثارالبيئية.

 المحور الخامس تحديد أولويات التنمية الشاممة
تحديدالمناطقذاتاألكلكيةاستناداإلىاالعتباراتالمتعمقةبالخصائصالطبيعيةكالمحدداتالحالية

مكانياتالتن ميةالمتكاصمة،كلقدتـإعدادتخطيطالمناطقذاتاألكلكيةكذلؾلتحقيقكا 
العالميكالعرضكالطمب ترتكزعمىتحميلسكؽالسياحة المستقبمية السياحية لمتنمية إعطاءرؤية

كفرصاالستثمار.
الطبيع ذات كالمكاقع األكلكية ذات المناطق اختيار عمى يرتكز لمتنمية عقبلني مدخل ةصياغة

الخاصة.
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 تحديد أولويات التنفيذ شاممة اإلجراءات التنظيمية
لدعـ األساسية البنية في االستثمار احتياجات عمى يرتكز األكلكية ذات لممناطق مخطط إعداد

(2012االستثماراتالخاصةفيالمناطقذاتاألكلكية)الييئةالعامةلمتنميةالسياحية،
 ءضوابط التنمية السياحية في سينا

لؤلغراض الستخداميا تخصيصاألراضي شركطكضكابط السياحية لمتنمية العامة الييئة كضعت
لبلستثمار خاصو ضكابط كخصصت كالمالية كاألمنية كالفنية القانكنية الشركط تناكلت السياحية
كتشمل الفنية كاالجراءات كالمالية، القانكنية االجراءات تناكلت سيناء جزيرة شبو في السياحي
المستنداتالتنفيذيةكاجراءاتالتخصيصالنيائي،مرحمةتنفيذالمشركع،كالضكابطاالمنية،عناصر

(2012دراسةتأثيرانشاءالمشركععمىالبيئة)الييئةالعامةلمتميةالسياحية
 المشروعات المخططة لمتنمية السياحية جنوب سيناء

 مشروعات التنمية السياحية عمى خميج العقبة 
 كما يمي قطاعاتفيكلمنياعددامفالمراكزالسياحية5ـتض

مركزمقببلكاليميراف-مركزالشمراخ-مركزسياحي)مركزطابا5قطاعطابايحتكؼعمىعدد
مركزالريفيرا(-مركزالمحاشيالعالي-

-ألسفلمركزالمحاشيا–مركزسياحي)مركزالحميرة4عمىعدديحتكؼالسياحيقطاعنكيبع
مركزأـمريخو(-مركزالمالحة

قطاعذىبكيضـمركزحبقكمركزدىب
قطاعكأدػكيرمنطقوتضـمحميوطبيعية
الشيخيحتكؼعمىمركزيفسياحيي مركزالمنتزه(.-فىما)مركزنبققطاعشـر

مشروعات التنمية السياحية عمى خميج السويس
كعبلمةكـ25ميجالسكيس،كتنحصربيفعبلمةكـمنطقةراسسدرتقععمىالضفةالشرقيةلخ

125 حمدؼ. أحمد مركزجنكبمكسي)2)مفنفقالشييد )3( مركزراسدىيشة مركز4( )
(مركزالنخيمة.5شماؿرأسمطاره)

 مشروعات تم توقيع بروتوكوالت لتنفيذىا
لسياحيةكىيئةالتخطيطالعمرانيتـتكقيعبركتكككؿبيفمحافظوجنكبسيناءكالييئةالعامةلمتنميةا

الشيخلتككفمنطقو لتنميومنطقو)راسكنيسوعمىساحلخميجالسكيسبيفمدينتيالطكركشـر
سياحوعالميوتحكؼ)مجتمعسياحيعمميكمارينالميخكتكممعبجكلف)عامر،بركتكككؿتنميو

راسكنيسو(.
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 نيةمقترحات لمشروعات جديدة في مجال السياحة الدي
نشاءثبلثبكابات مجمعلؤلديافانشاءمجمعلؤلديافبسانتكاتريفليككفمزاراسياحيةلمعالـكمو،كا 
بمدينةسانتكاتريفكرمزلمسبلـبيفاألديافالثبلثة)عبدالمطيف،جمعيةمستثمرؼجنكبسيناء،

2016)
 العقبات التي تواجو السياحة الدينية في جنوب سيناء

فرالمقكماتالداعمةلمسياحةالدينيةفافىذاالنكعمفالسياحةيعانيمفمجمكعومفبالرغـمفتك
المشاكلتقففيسبيلتنفيذاىدافوليسفيمصركحدىاكانمافيالببلدالعربيةبنسبمتفاكتةكفقا

تنفردبوجنكبسيناء النظرالىما ماكجينا إذا ،اما اتمفمقكم-مكضكعالدراسة-لظركفيا
سياحيوغنيوبالمزاراتالمقدسةاكالمزاراتذاتاألىميةالدينيةلمدياناتالثبلث،كمايحيطبيامف

كمناخمكائـكمقكماتجاذبوكقدرالباسبومفالخدماتفسكؼنجداف–بيئةطبيعيةخبلبة
االخرػكخاصوالسياحةاالقباؿعمييااليرتقيالىالمستكػالمأمكؿبلكتتفكؽعميياانكاعالسياحة
الترفييية،كماانياتعانيمفمجمكعومفالمشاكلكالمعكقاتتتمخصفيمايمي

 معوقات في مجال التخطيط
كلـيتـااللتفاتاليياكعنصر-لـتجدمكاقعالسياحةالدينيةفيجنكبسيناءحظيالدػالمخططيف

لقىاالىتماـحي ما يردفياستراتيجيةتنميوسيناءأؼذكرىاـيكلددخبلكيصنعرخاءإذا ثلـ
كاتريف سانت منطقو تطكير عف كرد ما اال لمزيارة كاعداده كتطكيرىا الدينو المكاقع كاعداد لتنميو

كمركزرئيسيلمسياحةالدينيةلـيمتفتلباقيالمكاقعالتيكردتفيالكتبالمقدسة.
 معوقات سموكيو

اسماؾالقرشاعكاـ (2016)إماـ،2008ك2004ك2001ىجـك
(2013انتشارظاىرةالخرتة)جماؿ،

قياـجياتكاشخاصغيرمرخصوتنظيـرحبلتاختياريوغيرقانكنيو
مزاكلومينوالغكصبدكفترخيص.

 عقبات اقتصاديو
كما–مايصيبالسياحةمفالكسادنتيجةمايصيبالسياحةعامواكمايقعفيسيناءخاصو

ا)كماحدثعقبحادثتفجيرالطائرةالركسية(.يترتبعميي
 مشاكل خاصو

تتعمقبغمقاكتعطيلمرافقىاموكإغبلؽمطارسانتكاتريف،كاغبلؽمقاصدسياحيودينيو:كغمق
دؼفيرافالمؤدػالىسانتكاتريفكا
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 اغفال ابراز االمكانيات السياحية الدينية سياحيا ومن ذلك
الدالالتالدينيةكمنياعدـابرازالتجمياتاإللييةبالكادؼالمقدسطكػعدـاستغبلؿالمكاقعذات

كاىماؿمنطقو-كشجرةالعميقة،كاغفاؿجبلسرباؿالذؼكافالييكديحجكفاليوقبلرحمةالخركج،
عيكفمكسىكعدـاعدادىالمزيارةرغـاىميياككركدىافيالقرافالكريـ،كعدـاعدادكتسكيقمنطقو

جمعالبحريف(عندالتقاءخميجالعقبةبخميجالسكيسفيبحركاحدىكالبحراالحمرحيثالتقى)م
فيراسدمحم السبلـ( مكسىبالخضر)عمييما الحكتالتيكردتفي’ ابرازمنطقوصخرة كعدـ

(2014القرافالكريـ)األسمر،
كعدـاالىتماـبمنطقوكأدػفيراف
امكانياتالس استغبلؿ معتدؿكنقيكعدـ بجك تتمتع كأنيا فيسانتكاتريفخاصو العبلجية ياحة

(2016كتمتعيابنباتاتطبيةكعشبية،عدـتنميومنطقتيراسكنسيةكراية)عيسى،الشيف،
الشيخ،التي عدـاالىتماـبصيانومكاقعسياحيوىاموكمنطقوحكاؼىضبةأـالسيدبمنطقةشـر

الشيخ)فكده،تطلعمىأىـسبعةمكاقع (2016غكصفيمنطقةشـر
 ضعف مستوى المرافق التي تخدم السياحة

كيمك،45فيمجاؿالطرؽعدـكجكدطريقبرؼساحميلربطمدينةدىببمنطقةنبقكالذؼيكفر
-كطريقالمشربةكالمميل،كالفناركطريق-عدـمتابعوتطكيرخطكطالسيرالتييؤمياالسائحيف،

كفايةالمكحاتاالرشاديةعمىخطالسيرالسياحيالعصمة)عدـ
فيبعضاالماكفكنقص اناره كجكد عدـ كادؼقني، مرافقبمنطقو كجكد فيمجاؿالمرافقعدـ
الخدماتكمراكزالطكارغعمىالطرؽالمؤديةالىاغمبالمقاصدالسياحةاإلسبلميةخاصوالفرعية

عمـكعدـامكانيواجراءعممياتأكإشاعاتفيمجاؿالصحةضعفامكانياتمستشفىمرسى
فنادؽ4عدـكفايةالطاقةاألجكائية:بمنطقوسانتكاتريفحيثاليكجدسكػ“فيمجاؿالسياحة

%5بمدينةسانتكاتريفالتتعدؼنسبةالشغاالت
الترفيييةكمكؿدىبالسياحي، عدـدعـكتطكيربعضالمشركعاتالجاذبةكقريةدىبالرياضية

كمشركعمتحفاألحياءالبحرية.
 مشاكل رصدتيا لجنو مجمس النواب

قامتالمجنةالخاصةالثانيةلمجمسالنكاببرصدمشاكلجنكبسيناءعمىالطبيعةكتمخصتفي
االكلى الشيخ(–نقصاكتدىكرالخدماتفيمجاالتالصحةكالتعميـكالطرؽ)فيالدائرة –شـر

الطكر(كفىمجاؿالبنيةالتحتية–لالبرؼ)فيالدائرةالثانيةكفىمجاؿالصرؼالصحيكالنق
كالكيرباءكالرصفكالصحةكالنقلالجكؼ)فيالدائرةالثالثةبمدفراسسدركابكزنيموكابكرديس(
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 التوصيات
تضمنتالدراسةمجمكعومفالتكصياتكتحديدالجيةالمنكطبياالتنفيذ.

 توصيات معموماتية
قاعد انشاء الدينية بالسياحة بياناتحاصو قاعده-ه البياناتكتحديثكتدقيق جمع طريقو تكحيد

انشاءادارهمتخصصةفيمركز-المعمكماتلجمعكدراسةبياناتالسياحةالدينيةفيجنكبسيناء.
مركز )التنفيذ المختصة الجيات كتقارير الزائريف مدػرضاء برصد تيتـ اقرار المعمكماتكاتخاذ

–كزارهالسياحة-مراكزالنيللؤلعبلـ-ىيئواالستعبلمات–لمعمكماتكاتخاذالقراربمجمسالكزراءا
محافظوجنكبسيناء(

 توصيات تخطيطيو
–تيتـبكافةمايتعمقبالسياحةالدينيةتنميتياكتنشيطيا–انشاءادارهمتخصصةبالسياحةالدينية
كعمىافتككفىذهاإلدارةفيكلمفكزارةالسياحة–عمرةحيثلكحعافاالىتماـفقطبالحجكال

السياحة كشرطو كالغرؼالسياحية السياحى لمتنشيط العامة كالييئة السياحية لمتنمية العامة كالييئة
زكارىا كحجـ بيا يتعمق ما بكل خاصو تخصصاحصاءات اف يجب التى المعمكمات كالمراكز

كالمقاصدالتىيتجيكفالييا.
راءقائموالمقاصدالسياحيةالدينيةلؤلديافالثبلثبالمكاقعالتيذكرتياالكتبالمقدسة.اث

 توصيات في مجال التنمية والتطوير والصيانة
سيناء جنكب محافظو )التنفيذ: الزيارة مناطق كتييئو كاعداد كالفكقية التحية البنية كتقكيو دعـ

 المتخصصة لم–كمديرياتيا القابضة الشركة الشربكالصرؼالصحي لمطرؽ–ياه العامة الييئة
 الفرعية لمطرؽ الطرؽ كمديريو –)الرئيسية( الكيرباء –مديريو المحمية االعبلـ–كحداتاإلدارة

 السياحة كزاره كالمطارات)التنفيذ: المكانئ كتطكير إنشاء –كالكعي( الطيراف المستثمركف–كزاره
كالغرؼالسياحية(
كتطكي حمكؿصيانة كايجاد العاـ، مدػ عمى الزكار الستقباؿ كاعدادىا الدينية السياحة مناطق ر

السياحة فيكأدػفيرافكنز خاصو فيجنكبسيناء الدينية السياحة لممشكبلتالتيتعانيمنيا
العمراني اداراتالتخطيط )التنفيذ:  –المدفكف. الكحدات–مديرياتالطرؽكاالسكاف–السياحة

المحم تتضمف–المستثمريف–ية مناخاالستثماركاصدارحزمو تييئو استثماريو المدني( المجتمع
الييئة )التنفيذ: الدينية بالسياحة المتعمقة المشركعات في لبلستثمار لممستثمريف كضمانات حكافز

المستثمريف(–محافظوحزبسيناء–الييئةالعامةلمتنميةالسياحية–العامةلبلستثمار
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دكلةتنشيطية بكل تتكفر التي لممنتجاتكالخدماتالسياحية لمتركيج كدكلية معارضمحمية إقامة
 بالمحافظة-عربية. السياحة اتباع كباقي التركيج خطو في ككضعيا الدينية بالسياحة االىتماـ

محافظة(.)الترفيييةكالشاطئية)التنفيذ:الييئةالعاـلمتنشيطالسياحكالييئةاإلقميميةبال
االستفادةمفتكاجدالتدفقالكبيرمفزكارىاخبلؿالمكاسـالدينيةلمكنائسكاألديرةكالمكالدفيتنشيط

منظميالرحبلت )التنفيذ: القريبة. المعالـ العامة–المستثمريف–السياحةكزياره كالييئة المحافظة
العبلـ(.ا-لتنشيطالسياحةمفخبلؿبرامجياكاصداراتياالسياحية

العارض الطيراف السياحة–تشجيع المطاراتالتي–كزاره كفتح لمتنشيطالسياحيكتييئو العامة الييئة
 المستثمركفكمنظميالرحبلت.–الغرؼالسياحية–تخدـالمقاصدالسياحية)التنفيذ:كزارهالطيراف

المؤس )التنفيذ: الدينية. كالسياحة العالمية المؤتمرات سياحة كاإلقميميةتعزيز العالمية الدينية سات
لمتنشيط العامة الييئة بالخارج المقتربيف المصرييف كاتحادات كالسفارات الخارجية كزاره كالمصرية،

االعبلـ(.–المستثمركف–الييئةالعامةلبلستعبلمات–الغرؼالسياحيةالمختصة–السياحي
محبييافيالدكؿاألسيكيةكأسكاؽبديمو.تنشيطالسياحةالدينيةالىجنكبسيناءخاصومف

ابرازعناصرالسياحةالدينيةمفخبلؿالبرامجالدعائيةكالمؤتمراتكالمعارضالعالميةالتيتشارؾ
فييامصر.التنفيذكزارهالخارجيةمفخبلؿالعبلقاتالدبمكماسيةكاالتفاقياتكجيكدالسفاراتبالخارج

المص- كالييئة السياحة كزاره السياحي لمتنشيط العامة كقكافميا–رية كحمبلتيا الخارجية كمكاتبيا
كاالعبلـكجيكدالمستثمريف(.–الييئةالعامةلبلستعبلمات–السياحيةالمتخصصة

استخداـالكسائلاإللكتركنيةكانشاءقناةتميفزيكنيةخاصوبالسياحةالدينيةناطقوبالمغاتالمختمفةال
–كمعالمياالسياحيةالدينيةمعابرازمعالـسيناءالدينية)التنفيذ:كزارهاالعبلـبرازامكانياتمصر

 بالخارج كبثيا االجانب المراسميف مع القنكات-بالتنسيق مع بالتنسيق لبلستثمار العامة الييئة
-الخاصة الترخيصاألجنبي ذات كنقابو-كالصحف الصحفييف كنقابو لمصحافة االعمى كالمجمس
فةاإللكتركنية(.الصحا

 توصيات خاصو بتقديم تسييالت لمزوار
السياحيةكمنظميتشجيعالسياحةالبينيةالعربيةالمصريةفيمجاؿالسياحةالدينية)التنفيذ:الشركات

.الرحبلت
 توصيات بيئية

متطكرة بطريقو كتسكيقيا كعرضيا الدينية المحمية التذكارات كصناعو المحمية المنتجات تطكير
المجتمعالمدني(.–الجياتالمانحة–التنفيذ:كزارهالتضامفاالجتماعي)
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 توصيات عالميو
لمسياحة كالتركيج التسكيق في االجتماعي التكاصل كشبكات اإللكتركنية المكاقع دكر عمى التأكيد

العربية الدكؿ في االرىابكا-الدينية مقاكمو في كالقكاتالمسمحة الدكلة جيكد لسمككياتاستمرار
نشاط يختصبمنع فيما القانكف تفعيل )التنفيذ: السياحية الصكرة بالسمبعمى تؤثر التي اليابطة

األجيزةالشرطية–سماسرةالرحبلتبدكفترخيصغيرالمرخصيفبالتعاكفمعالسمطةالتشريعية
االعبلـ–الرياضةالمؤسساتالتعميميةكاجيزهالشبابك–كزارهالتضامفاالجتماعي–بتخصصاتيا
 الكعيالمجتمع(.
 توصيات توعوية

االعبلمييفاالجانبكالمصرييف )التنفيذ: الدينية لتنشيطالسياحة مساند راؼعاـ العملعمىايجاد
 بالسياحة، تعنى التي كالييئات بالخارج-كالمنظمات المصرية بالسفارات السياحييف المستشاريف

الجياتالرسميةكالغرؼالسياحيةكاصحابالقراركمنظمي-كدكلياكالسفاراتاألجنبيةبمصرمحميا
كاألكاديميةعمىمستكػالكمياتالسياحيةكالفندقيةكالجامعاتكالمعاىد، الرحبلتكالجياتالبحثية

 .كمراكزالشبابكالمدارسكالجامعاتكمؤسساتالمجتمعالمدنيكاالعبلـ(
  المراجع

لجنومجمسالنكابلبحثمشاكلجنكبسيناء،احمدجبلؿعيسىكسامحالشي االىراـ، 10ف:
2016مايك

2009مارس3الثبلثاء462جريدةالقاىرةالعدد
( ىاني 2014األسمر، سيناء بيا تنفرد شكاىد البحريف كمجمع مكسى كعيكف الطكر جبل :)-
السياحةالدينية.
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Abstract 
for thousands of years man has been searching for the one who runs the universe and 

protecting it. this was evident in the multiplicity of gods and the multiplicity of their 

images for every god worshiped there was a miracle. Pilgrimage prayers and a ritual until 

he knew of monotheism and sent messages and prophecies to correct or delete or add new 

dimensions and concepts religious tourism highlights 

religious or religious sites where people are worshiped and blessed in religious tourism 

that seeks to satisfy the spiritual side of man and to approach god. The tourist offers bus 

programs rich in the rites of each religion or creed visitors find attractive patterns of the 

world tourism organization has estimated the number of tourists visiting certain sites paid 

by religious and ideological groups at 300 to 350 million annually and the number of 

Muslim, Passengers reached 108 million passengers within 2014 a large number represents 

almost a third of the number of tourist in the world 

Despite of the richness of Egypt in the attractions of religious tourism unique to the three 

religions that despite the richness of the components of Egyptian religious tourism the 

interest in religious tourism in Egypt is in adequate and commensurate with the size of its 

enormous components planning maintenance and revitalization and rates of tourist demand 

their relevance to the three religions is not proportionate that the ranking of Egypt comes 

late on the map of world religious tourism. 

As for south Sinai it does not take the responsible of the tour operators the same amount of 

attention given to the other types of tourism there are no effective efforts or programs 

benefit from the presence of large influx on other tourist destinations in south Sinai in 

particular and there no comprehensive plans for the develop of religious in Sinai. 

The study aims to draw the attention of officials, decision makers and marketers to the 

wealth in the field of religious tourism in Egypt and to make recommendations to plane, 

prepare and develop religious tourism in Egypt and to draw the attention of investors 

marketers tourists and media professionals interested in the importance of religious 

tourism in south Sinai and its abundance of rare elements of attractions related to the three 

religious. 

The study examines some hypotheses such as religious tourism in Egypt is one of the 

pillars of tourist attraction of Egypt’s internal and tourist map and that the availability of 

tourism components can contribute to tourism attraction the components of religious 

tourism in south Sinai are available and varied and rich in elements and patterns capable of 

to promote the movement religious tourism which maximizes the flow of tourism to south 

Sinai. 

Keywords The components of religious tourism- Tourism Revitalization-South Sinai, 

Egypt 


