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 لى مصر إمسار العائلة المقدسة على تنشيط حركة السياحة الدينية الوافدة   تفعيلآثر 
 مصطفي صبحي محمود أبوالنيل
 .اكتوبر، الجيزة، مصر 6قسم الدراسات السياحية، كلية السياحة والفنادق جامعة  

 امللخصمعلومات املقالة               

مسار العائلة المقدسة يمثل أهمية خاصة للسياحة الدينية فى العالم، وقد اعتمدت   إن
المقدسة   العائلة  مسار  من  التجريبية  األولى  المرحلة  المصرية  السياحة  تنشيط  هيئة 

وتهدف الدراسة  .  حيث أعلن بابا الفاتيكان بداية إدراج مصر في برنامج حج الفاتيكان
مسار  إ تحديد  و لى  مصر  فى  المقدسة  السياحية االعائلة  المنتجات  كأحد  ستخدامه 

اإلتحديد  مع  الفريدة   بهاأهم  قامت  التى  الرسميةاأل  جراءات  السياحية  حياء  إل  جهزة 
. وقد مسار العائلة المقدسة والتسويق السياحي له ضمن المشروعات التراثية لليونسكو

إجراء المقابالت الشخصية مع   عتمدت الدراسة على المنهج الكيفى وذلك من خاللا 
لإلجابة على تساؤالت الدراسة    المصرية   هيئة تنشيط السياحة ( من مسئولى  11عدد )

تهدف   التى  أهدافها  من  ىمد  لىإوتحقيق  المقدسة   تفعيل  االستفادة  العائلة    مسار 
الوافدة   الدينية  السياحة  تنشيط حركة  ذلك على  نتائج  لى مصر إوتأثير  أسفرت  . وقد 

إلالدراسة   السياحي  التنشيط  هيئة  بها  قامت  التى  السياحى  الترويج  خطة  عادة  أن 
إحياء مسار العائلة المقدسة تضمنت البنود اآلتية: تكليف المكاتب السياحية بالخارج 

بالسياحة   خاصة  عمل  تعريفية  لدينيةا بعقد ورش  مشتركة ورحالت  دعاية  ، عروض 
المواد   وإعداد  تصميم  المجالت،  في  متخصصة  لمنتج الوإعالنات  الترويجية  دعائية 

المقدسة   التوصياتو العائلة  أهم  أما عن  المقدسة.  العائلة  فيلم عن رحلة    فهي   إعداد 
به المحيطة  والمناطق  للمشروع  السياحية  الخدمات  كفاءة  للزوار    رفع  مركز  وتجهيز 

دائمإو  عرض  قاعات  دور  ،  بالمناطق  ةقامة  تكثيف  ضرورة  والمكاتب   الهيئةمع 
األ  مختلف  فى  السياحي  الترويج  حمالت  تكثيف  فى  أهمية  الخارجية  وأخيرًا  سواق، 

التراث اإعداد در  المقدسة في مصر كأحد مواقع  العائلة  إدراج منتج  سات بحثية نحو 
مصر كمقصد    عالنإلالعلمي التابعة لليونسكو، مع ضرورة إيجاد آليات اعتماد دولي  

 . لسياحة الحج المسيحي

 المقدمة  
بشعائر دينية كما هو الحال عند  ، والهدف منها هو القيام  في العالم  تعتبر السياحة الدينية من أقدم أنواع السياحة

والمسيح األيالمسلمين  مراقد  وزيارة  وعمرة  حج  من  الديانات  وباقى  واألين  المساجد و نبياء  وزيارة  الصالحين  لياء 
واألوالكن اليهودية.  ائس  والمعابد  بابا  ديرة  زيارة  أن  بالذكر  مسار  األ  الفاتيكانجدير  بتحديد  وإقراره  لمصر  خيرة 
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لى إثراء منتج السياحة الدينية فى مصر، من خالل إدراج هذا المسار  إى مصر، سوف تؤدى  العائلة المقدسة ف
المقدس ضمن برامج السياحة الدينية فهذا المنتج سوف يكون منتجا متميزا وفريدا بالنسبة للسياحة المصرية حيث 

يًا، خاصة أنه سوف يساعد على  ن رحلة العائلة المقدسة تعتبر أقدم رحلة سياحية معروفة وموثقة تاريخيًا ودين إ
قدسة  الم  العائلةويعتبر مسار  لى مصر.  إ سياحة الدولية بشكل عام  تنشيط حركة السياحة الدينية بشكل خاص وال

ال السياحية  المعالم  السياحة فى مصر من حيث زيادة حجم   همةممن  اقتصادى على  لها مردود  والتى سيكون 
الوافدة   األآ  تدفق  من خالللى مصر  إالسياحة  يضعون  الذين  المسيحيين  الحجاج  المقدسة ضمن  الف  راضى 

األ يقارب    ولى مقاصدهم  المستهدف  الجمهور  أن  الكاثوليك   1.2خاصة  يشكل  حيث  كاثوليكى  مسيحى  مليار 
مسيح نصف  األيحوالى  القارة  فى  العالم  كاثوليك  نصف  ويتواجد  العالم  )حوالى  ى  فى  40مريكية  يتواجدون   %

الالتينية، ويعيش  أ العالم فى  %  24مريكا  األأمن كاثوليك  القارة  % من  16فريقية على حوالى  وروبا، وتحتوى 
حوالى   واستراليا  آسيا  ويقطن  العالم،  البرازيل  12كاثوليك  وتأتى  العالم(  كاثوليك  من  ذات  %  الدول  قمة  على 

بنسبة  األ الكاثوليكية  األ68.6غلبية  المتحدة  الواليات  وبعدها  الفلبين  ثم  المكسيك  تليها  السكان  من  مريكية، % 
بنسبة  إوتليها   باب24.9يطاليا  لمصر  يفتح  المقدسة سوف  العائلة  فمسار  وبالتالى  السكان،  من   اجديد  ا% من 

          (2019، الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي) االنتعاش السياحى.

 البحثأهمية 
العائلة  المقدسة أهمية خاصة للسياحة الداخلية، حيث تمثل المحطات الرئيسية التي باركتها  العائلة  يمثل مسار 

إلقاء الضوء على    ، لذا كان من الضرورى المقدسة في اإلقامة بها أعيادا ومناسبات واحتفاالت شعبية طوال العام
 حية الداخلية والدولية للدولة جندة السيافى األج هذا المسار الدينى اأهمية إدر 

 أهداف البحث
 الفريدةستخدامه كأحد المنتجات السياحية امسار العائلة المقدسة فى مصر و  لقاء الضوء علىإ .1
 من مسار العائلة المقدسة فى المواقع األثرية.  ىولاألالمراحل التجريبية  عرض .2
اإلتحديد   .3 بها  أهم  قامت  التى  والترويج  إلالرسمية    السياحيةجهزة  األجراءات  المقدسة  العائلة  مسار  حياء 

 السياحي له. 
 . ضمن المشروعات التراثية لليونسكو لمسار العائلة المقدسة لترويج واإلعالن ا على لقاء الضوءإ .4
 لى مصر  إالسياحة الدينية الوافدة حركة مسار العائلة المقدسة على تنشيط  ثير تفعيلأت .5

 منهجية البحث
)ا  عدد  الشخصية مع  المقابالت  إجراء  وذلك من خالل  الكيفى  المنهج  على  الدراسة  ( من مسئولى  11عتمدت 

تهدف   التى  أهدافها  وتحقيق  الدراسة  تساؤالت  على  لإلجابة  السياحى  للتنشيط  العامة  المصرية    ى مدلى  إالهيئة 
من المقدسة    تفعيل  االستفادة  العائلة  المسار  التنشيط  خطة  ضمن  بالخارج وإدراجه  السياحية  للمكاتب  سياحى 
 ر لى مصإالسياحة الدينية الوافدة حركة على تنشيط وتأثير ذلك 
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   رحلة العائلة المقدسةمسار 
قطاع   يعد يقوده  تنموًيا  عمرانًيا  محوًرا  باعتباره  قومًيا  مشروًعا  إلى مصر  المقدسة  العائلة  مسار  إحياء  مشروع 

المسار. بطول  المحيطة  المجتمعات  تنمية  إلى  المحور  هذا  تنمية  ويؤدي  العائلة  و   السياحة؛  رحلة  مسار  يضم 
سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع ذهاًبا وعودة من  كيلو متر    3500نقطة تمتد لمسافة    ٢٥المقدسة  

حلت به العائلة مجموعة من اآلثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من األيقونات القبطية الدالة  
 ( 2018)عجبان،  على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفًقا لما أقرته الكنيسة القبطية األرثوذكسية في مصر.

 المحطات التي مرت بها العائلة المقدسة: وفيما يلي أهم 

بدأت رحلة دخول العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقي للبالد، مروًرا بالفرما شرق بورسعيد، وإقليم الدلتا   •
 .بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربيةعند سخا بكفر الشيخ، وتل 

األ • أديرة  حيث  الغربية  الصحراء  في  النطرون  وادي  إلى  انتقلت  "السريان"،  ثم  العذراء  والسيدة  بيشوى  نبا 
 ( 2019، حبيب)  والبراموس، والقديس أبو مقار.

تجهت بعد ذلك إلى منطقة مسطرد والمطرية حيث توجد شجرة مريم، ثم كنيسة زويلة بالقاهرة الفاطمية، اثم   •
  .ي وسط مجمع األديانثم مناطق مصر القديمة عند كنيسة أبو سرجه ف

كنيسة المعادى وهي نقطة عبور العائلة المقدسة لنهر النيل حيث ظهرت صفحة الكتاب المقدس ومنها إلى   •
 ر.صواًل إلى المنيا حيث جبل الطيعلى سطح المياه مشيرة إلى المقولة الشهيرة "مبارك شعبي مصر"، و 

ت إلى مغارة درنكة، أسيوط حيث يوجد دير المحرق وبه أول كنيسة دشنها السيد المسيح بيده، ثم انتقل  وأخيراً  •
 ( (Iskander, 2015 ثم العودة مجدًدا إلى أرض الموطن عند بيت لحم.

 لمسار العائلة المقدسة القومىالمشروع 
تذليل جميع العقبات أمام المشروع القومى إلحياء مسار العائلة المقدسة، حيث يمثل مسار العائلة  ب  قامت الدولة

المقاصد  المقدسة إضافة هامة للمزارات   الدينية باعتبار أن طريق المسار يعد أحد  السياحية خصوصا السياحة 
ثار،  )وزارة السياحة واآل  . 2022عام  سائح خالل    يالدينية التاريخية، ومن المنتظر أن يجذب المسار نحو مليون

 على النحو التالي:   (2020

واإلجراءات التي قامت بها المحافظات المشاركة فى تنفيذ استعراض أهم األنشطة بقامت وزارة التنمية المحلية  -أ
وأسيوط   والمنيا  الشيخ  وكفر  والشرقية  والبحيرة  القاهرة  وهى  المقدسة  العائلة  مسار  بها  يمر  والتى  المشروع، 

أرض الواقع بكل    ىوالغربية وشمال سيناء، كما تم بحث الجوانب المالية واإلدارية للمشروع، وما تم تنفيذه عل
 افظة بهدف تذليل العقبات التى تواجه المشروع والمحافظات المختلفة.مح
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تم االنتهاء من أعمال رصف العديد من الطرق وتطوير المناطق المحيطة بنقاط مسار العائلة المقدسة فى   -ب
والتشجير   العقارات  واجهات  وطالء  والخدمات  واالستراحات  المياه  دورات  وتوفير  المحافظات،  من  عدد 

   اإلرشادية على الطرق المؤدية للمسار.  واللوحات

لال -ج واألهداف  المراحل  تنفيذية محددة  تطوير  وضع خطة عمل  المناطق   25نتهاء من  تتضمن  آثريًا  موقعًا 
أى األ وتذليل  وبحث  لمصر،  رحلتها  خالل  بالمحافظات  المقدسة  العائلة  فيها  وعاشت  سارت  التى  ثرية 

فة إلى تقديم كل محافظة رؤيتها فيما يخص التطوير خالل الفترة معوقات تقف أمام تنفيذ المشروع، باإلضا
السياحى ولكن أيضا    ى تها لوضعها فى الخطة التنفيذية، نظرًا ألهميته ليس فقط علي المستو االمقبلة، واحتياج

 Egypt's Ministry of Local)  تنشيط السياحة الدينية لمصر.  ىالديني والذي يساعد عل  ى علي المستو 
Development, 2019) 

العائلة المقدسة  يعتبر   -د المعنية مسار  القومية لمصر، ويحظى باهتمام الدولة وكافة الجهات  أهم المشروعات 
نشاء  إلتنشيط السياحة الدينية، ودعم االقتصاد المصرى وتوفر فرص عمل وتطوير البنية التحتية، وأنه سيتم  

ثلين من كيان مسئول عن اإلشراف على تنفيذ كافة األعمال المطلوبة لتطوير مسار العائلة المقدسة يضم مم
وزارتى السياحة واآلثار والكنيسة ومجلس النواب واإلشراف على أعمال الصيانة الدورية لهذه المناطق، الفتًا 

ال  ىإل المشروع  لهذا  الجيد  التسويق  علمأهمية  السياح  لتشجيع  العالم  دول  بجميع  العائلة    ىهم  مسار  زيارة 
  (Youhanna, 2016) .اخليةالسياحة الد  ى مستو  ىالتسويق عل ى لإضافة  المقدسة باإل

السياحية  ىتسع -ه التنمية  التحتية و   ىلإ  هيئة  البنية  المحيطة بالمسار،  توفير  أهمية عقد   معاألساسية والطرق 
مشارك المدني  والمجتمع  الخاص  القطاع  يكون  أن  وعلى  القادمة  المرحلة  في  المستثمرين  مع   ااجتماعات 

الدوليين  ارئيسي التنمية  شركاء  على  متقدمة  مرحلة  في  المشروع  طرح  مع  الحكومة،   Tourism)  .مع  
Development Authority, 2017) 

 مراحل تشغيل المشروع 
  وهي كما يلي: المشروع إلى عدة مراحلينقسم 

   :والتي تضم مرحلة التشغيل التجريبى .1

القاهرة والبحيرة وهى كنيسة أبوسرجة فى مصر القديمة وكنيسة العذراء   ثرية فى محافظتىأمواقع    ةخمس −
 . (األنباء بيشوي  ،الباراموس  ،دير السريان) ةفى المعادى وأديرة وادى النطرون الثالث

مواقع أثرية،   5اعتمدت وزارة السياحة المصرية المرحلة األولى التجريبية من مسار العائلة المقدسة في  وقد   −
الوفد اإليطالي مسار العائلة المقدسة في    وفدين من الفلبين والهند، كما زار  2016عام  ت في  حيث استقبل

إد2017يونيو   بداية  الفاتيكان  بابا  أعلن  حيث  الفاتيكان،  حج  برنامج  في  مصر  المصرية ).  راج  الهيئة 
 (2018، العامة للتنشيط السياحي
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وزارة   − تقوم  واآلكما  لجنة  ثار  السياحة  المشروعات  بإعداد  ضمن  للمسار  واإلعالن  الترويج  عن  مسؤولة 
 ( 2020السياحة واالثار،  وزارة). التراثية لليونسكو

   :وتتضمن المرحلة األولى .2

 . أديرة جبل الطير والمحرق ودرنكة بمحافظتى المنيا وأسيوط −

   :وتتضمن المرحلة الثانية .3

التعاون الذي  وأهمية  .بكفر الشيخ وسمنود بالغربيةباقى محافظات المسار مثل تل بسطا فى الشرقية وسخا  −
أهمية تكاتف كافة الجهات إلنجاز هذا  كذلك  يتم بين كافة المحافظات والوزارات في تنفيذ هذا المسار، و 

  المشروع المهم للدولة داخليًا وخارجًيا.

مطلع  اال − الصحي  بالصرف  الخاصة  المشروعات  بعض  من  الحالينتهاء  يتم 2021  العام  أن  على   ،
، ورفع  2021استكمال التطوير الكامل فى منطقة شجرة مريم بكنيسة العذراء بالمطرية خالل شهر فبراير  

عمل أسوار  كفاءة الخدمات السياحية بها والمنطقة المحيطة بالشجرة، كما يتضمن المشروع ترميم الشجرة و 
عمال تشغيل شالالت المياه بالكامل والموجودة عند فوهة البئر المجاورة أ حديثة حول المنطقة واستكمال كل 

  ,The Egyptian Federation of Tourism Chambers)2020( .للشجرة كمنظر جمالى للمنطقة

اإلضاءة  إ ضافة  باإل − نظم  وتطوير  الكافيتريات،  منطقة  تجهيز  كفاءة لى  ورفع  األثرية،  بالمنطقة  والتأمين 
وسرعة انتهاء محافظتي القاهرة    قامة قاعتى عرض دائم بالمنطقة،إ الحديقة العامة وتجهيز مركز للزوار و 

 التجريبي. والبحيرة لمرحلة التشغيل 

يونيو   − األول من  أن يكون  االقتراح على  ال  2021تم  لتاريخ دخول  المسار مواكبًا  افتتاح  عائلة  هو موعد 
   المقدسة لمصر. 

بدء العمل بشكل متكامل فى كافة المحافظات، بحيث يتم االنتهاء من كافة نقاط المسار فى توقيت كذلك   −
طرح مخطط استثماري لكافة نقاط المسار بالتواكب مع    ىموحد على أسرع وجه، كما تم االتفاق أيضًا عل

المحلية، تشرف على   التنمية  بمقر وزارة  تم االتفاق علي دراسة تشكيل وحدة مركزية  افتتاحه، كما  ميعاد 
المسار بشكل  نقاط  في كافة  بزيارات ميدانية  المعنية والقيام  المحافظات والوزارات والجهات  بين  التنسيق 

)وزارة السياحة    .ال يتجزأ من األمور المتعلقة بالبعد الديني للمسار  االكنيسة القبطية جزءدوري، وأن تكون  
 ( 2020واالثار، 

 .له السياحي والترويج المقدسة العائلة مسار حياءإل  الرسمية السياحية جهزةاأل بها قامت التى جراءاتاإل
 باعتباره   قومياً   مشروعاً   يعد  حيث  المقدسة،  العائلة  مسار  إحياء  لملف  كبرى   أهمية  واآلثار  السياحة  وزارة  تولى
  بطول  المحيطة  المجتمعات  تنمية  إلى  المحور  هذا  تنمية  ويؤدى  السياحة،  قطاع  يقوده  ياتنمو   ياعمران  امحور 

  الوزارات   مع  بالتعاون   اإلطار   هذا   فى   الجادة  الخطوات   من   عددا  الوزارة  اتخذت  الماضية   الفترة  وخالل   .المسار
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 للقطاع  أهمية  من  المشروع  هذا  يمثله  لما  عالميا،  تسويقه  يمكن  سياحى  منتج  وخلق  المسار  لتطوير  المعنية،
) George and  . مصر  فى  الدينية  السياحية  المقاصد  إلى  السائحين  اعداد   زيادة  على  سيعمل  مما  السياحى

Michael, 2016) 

  25  من  أكثر  العائلة   خاللها  باركت  ونصف،  أعوام  ثالثة  من  أكثر  استمرت  المقدسة  العائلة   رحلة جدير بالذكر أن  
  النيل  دلتا  إلى   شرقا   سيناء  ساحل  من  جنباتها  بين  تنقلت  حيث  العطرة  ذكراهم  تحمل  المختلفة  مصر  ربوع  في  بقعة
 ( 2018)الهيئة العامة لالستعالمات،  .مصر  صعيد أقاصي  إلى وصلت حتى

 : الملف هذا إلحياء الماضية الشهور خالل الوزارة تحركات همأ وفيما يلي
 شهر  أواخر  فى  واآلثار  السياحة  وزير  العناني  خالد  الدكتور  برئاسة  السياحة  صندوق   دارةإ  مجلس  وافق .1

  مواقع   تطوير  أعمال  الستكمال  المحلية   التنمية  وزارة  إلى   جنيه   مليون   41  مبلغ  تحويل  على   2020  مارس
 .بمصر المقدسة  العائلة مسار

 . جنيه مليون  60 بـ تقدر  السياحة صندوق   موازنة من للمشروع المخصصة الميزانية إجمالى .2

واآل  .المناطق  لهذه  التنموية  واالشتراطات  الخطط  بوضع  السياحة  التنمية  هيئة  قامت .3 السياحة  ثار،  )وزارة 
2020 ) 

  بالمواقع   للزائرين  المقدمة  السياحية  الخدمات  مستوى   كفاءة  ورفع  النهوض  يضاأ  التطوير  أعمال  تشمل .4
 .المسار نقاط على الموجودة

  المواقع   من  العديد  وافتتاح  المسار  على  تقع   التى  األثرية  المواقع  جميع  بترميم  لآلثار  األعلي  المجلس  قام .5
 . القديمة بمصر المعلقة الكنيسة منها عليه، األثرية واألديرة والكنائس

  بمصر   سرجة  وبأ  وكنيسة  مغارة  وافتتاح  بسمنود  أبانوب  والشهيد  مريم  العذراء  كنيسة  ترميم  من  االنتهاء  تم .6
 .القديمة

  الطير  بجبل  العذراء  السيدة  كنيسة  وتأهيل  ترميم  وجاري   األربعة  النطرون   وادي  أديرة  من  أجزاء  ترميم  تم  كما .7
 ( 2019،  للثقافة)المجلس االعلى  .بالمطرية مريم شجرة موقع تطوير ومشروع بالمنيا

 عليها  مرت  التي  األثرية  والمواقع  المقدسة  العائلة  مسار  لتوثيق  واإلنجليزية  العربية  غتينلبال  كتالوج  إصدار .8
 . الرحلة

  اليونسكو   منظمة  إلى  رسالهإ  تم  ملف  إلعداد  المعنية  الجهات  كل  من  خبراء  تضم  قومية  لجنة  الوزارة  شكلت .9
  النطرون   وادي  أديرة  وتسجيل  الالمادي،  العالمي  التراث  قائمة  على  المقدسة  العائلة  رحلة  مسار  لتسجيل
 . المادى العالمي التراث قائمة على األربعة

  العائلة   يقونةأ  اعتماد  بموجبه  تم  الفاتيكان  ودولة  مصر  بين  تعاون   بروتوكول  توقيع  تم  2017  أكتوبر  فى .10
 .الفاتيكاني الحج بكتالوج المسار وإدراج المقدسة
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 والفرنسية  اإلنجليزية   اللغة  منها  أجنبية  لغات  بتسع  المقدسة  العائلة  مسار  عن  كتالوج  بطبع  الوزارة  قامت .11
 . وغيرها والمجرية واإلسبانية والروسية والصربية واأللمانية

 ورؤساء  العالمية   الدينية  والمؤسسات  العالمية  اإلعالمية  الوفود  من  لعدد  التعريفية  الرحالت  من  عدد  تنظيم .12
 ( 2019)الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،  .وغيرهم الفرنسية الكاثوليكية الكنائس

 معوقات مشروع »رحلة العائلة المقدسة« 
التي تسببت في تأخر االنتهاء من  المقدسة«،  العائلة  لتجاوز معوقات تنفيذ مشروع »مسار رحلة  سعت مصر 

وأعلنت وزارة السياحة واآلثار المصرية    المصرية قبل عدة سنوات.المشروع، وفق المخطط الذي أعلنته الحكومة  
عن اتفاق وزيري السياحة واآلثار، والتنمية المحلية، على تذليل المعوقات كافة التي تواجه    خالل الفترة الماضية،

صر القديمة  المشروع، خالل جولتهما التفقدية ألعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بمجمع األديان بحي م
بالقاهرة، بجانب االتفاق على مواصلة زيارات باقي محافظات مسار العائلة المقدسة، للعمل على تذليل معوقات 

   ( 2019)حبيب،  المشروع كافة.

ويواجه مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذي يستهدف اجتذاب آالف الزوار من المسيحيين من جميع أنحاء  
   : ما يلي من بينهاالعالم عدة معوقات، 

عدم االلتزام بالموعد الزمني لالنتهاء من المشروع، أو عدم رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى محطات المسار  .1
 الرئيسية.

تم   .2 الذي  العام  المخطط  االنتهاء من  يتم  لم  إذ  الماضيين،  العامين  كبرى خالل  تعرض النتكاسة  المشروع 
رة اآلثار التزمت بكل البنود المطلوبة منها لترميم وتطوير األديرة  . ورغم أن وزا2017االتفاق عليه في عام  

الن وداي  غرار  على  مصر،  في  المقدسة  العائلة  بمسار  التاريخية  والمحطات  أبو والكنائس  وكنيسة  طرون 
   .2019 سرجة وشجرة مريم

بالمسار، لكن تم رصف أجزاء من كان مقررًا أن يتم رفع كفاءة الطرق والخدمات السياحية بالمواقع األثرية   .3
 ( 2020ثار،  لآل ىعل)المجلس األ .الطرق، والتوقف عن استكمال البقية

توافر  .4 الطوارئ،    عدم  حاالت  في  السن  كبار  لعالج  النقاط  بتلك  صحية  توافر مراكز  عدم  خدمات    كذلك 
 . إلسعاف الطائر بالمناطق النائية ا

عالمات إرشادية على الطرق بالقرب عدم توافر  سياحية بتلك المناطق، مع   كافتيرياتستراحات و اعدم وجود   .5
مصر في  رحلتهم  مسار  توضح  المقدسة  العائلة  توقف  محطات   Tourism Development)من 

Authority, 2017). 

بالذكر  و  يتمأجدير  بعد    نه سوف  المقبلة،  القصيرة  الفترة  المشروع خالل  تطوير  دمج  االنتهاء من مخطط 
  المتوالية لبعض محطات  الزياراتعبر    على إنهاء المشروع  احرصهوأكدت الوزارة  وزارة السياحة مع اآلثار،  

بالقاهرة المقدسة  العائلة  أبو سرجة بحي  زيارة    مؤخراً تم    حيث  مسار  المعلقة وكنيسة  شجرة مريم، والكنيسة 
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بالم العذراء  السيدة  وكنيسة  القديمة،  العائلةمصر  مسار  ضمن  بالقاهرة،  إعادة  حيث     عادي  حاليًا  يجري 
المنطقة.  لتطوير  إطار خطة شاملة  في  األديان،  لمنطقة مجمع  الداخلية  بالمسارات  المشاة  أرصفة   تجهيز 

آالف السياح األجانب، من دول إيطاليا    2018التجريبية األولى عام    افي مرحلتهوقد زار محطات المسار  
و  األميركية  المتحدة  والواليات  الجنوبية  وكوريا  أفريقياوإندونيسيا  دول  من  وعدد  وروسيا،  مثل   استراليا 

االنتهاء منه،   الكاميرون وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا، ويتوقع استقبال المشروع عشرات اآلالف من السياح، حال
مناطق  في  نادرة  وأثرية  وسياحية  دينية  مقومات  من  يضمه  لما  العالمية،  السياحية  البرامج  على  ووضعه 

 ( 2019)الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،  متفرقة في مصر.

 المصريةوالمدن مسار العائلة المقدسة بالمحافظات خطة تطوير 
األعمال المحددة لتطوير مشروع مسار العائلة المقدسة، طبقًا للخطة الموضوعة،  النتهاء من  على اتعمل الدولة  

  78ن حجم األعمال المطلوب تنفيذها تبلغ تكلفتها حوالى  إ  حيث  لتكون على استعداد الستقبال السائحين والزوار
ارة وأعضاء من مجلس  مؤخرًا، مع عدد من قيادات الوز وزير التنمية المحلية  مليون جنيه. جاء ذلك خالل اجتماع  

النواب وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات السياحة واآلثار والكنيسة القبطية، وممثلى المحافظات التى يمر بها  
تنفيذ  فى  المشاركة  المحافظات  بها  قامت  التى  واإلجراءات  األنشطة  أهم  الستعراض  المقدسة،  العائلة  مسار 

  كما يلي: لغربية وشمال سيناءكفر الشيخ، المنيا، أسيوط، ا المشروع وهى القاهرة، البحيرة، الشرقية،

إعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنيسة بالمعادى، وإزالة أكبر مقلب قمامة لقطاع غرب  : تم  القاهرة  محافظة -أ
 بين مجمع األديان ومتحف الحضارة.   ياسياح  االقاهرة، وتحويله إلى حديقة مفتوحة يتم تطويرها لتصبح ممر 

تم  التى  المالحظات  من  االنتهاء  بسرعة  المشروع  فى  المشاركة  المحافظات  المحلية  التنمية  وزير  ووجه 
م  ت   مناقشتها خالل االجتماع للبدء الفورى فى تنفيذ األعمال المطروحة فى خطة كل محافظة، مشيرًا إلى أنه

التواصل والتنسيق،   لسرعة  المعنية  للمحافظات  إلكترونية  آلية تواصل  العمل  و إنشاء  التركيز خالل  يتم  أنه 
بالمشروع على توفير فرص عمل ألبناء المحافظات التى سيمر بها المسار حيث سيتم توفير أراض صغيرة 

بها تتميز  التى  المحلية  المنتجات  وبيع  يتم خاللها عرض  المترددين    إلقامة مشروعات  على  كل محافظة 
 (Egypt's Ministry of Local Development, 2019) والسائحين من كافة دول العالم. 

البحيرة: -ب االنتهاء من  محافظة  بتكلفة   تم  الوادى  البراموس وبيت  بيشوى ودير  األنبا  رصف وتوسعة طريق 
مخيمات كنقاط    3مليون جنيه وتحديد    17.2مليون جنيه، وإعادة تهيئة وإنارة الطريق الدائرى بتكلفة    24.8

 .  ةاستراحة للسائحين على الطريق المؤدى إلى األديرة الثالث

المنيا: -ج بمبلغ  تم    محافظة  بالدير  المحيطة  المنطقة  تطوير  من  وإنارة   2.5االنتهاء  ورصف  جنيه،  مليون 
 . دخل الكنيسة من الطريق الصحراوى م

الغنايم الذى يمر على دير العذراء درنكة   -رصف وتهيئة طريق أسيوط    : تم االنتهاء منسيوطأمحافظة   -د
ترعة    23بتكلفة   بجوار  الطرق  بعض  وتوسعة  الدير  إلى  المؤدى  الرئيسى  الطريق  وتشجير  جنيه،  مليون 

 (Ministry of Tourism and Antiquities, 2019) مليون جنيه. 55القوصية بتكلفة 
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الشيخ -ه كفر  أعمال  محافظة  من  االنتهاء  تم  التجميل  :  وأعمال  جنيه،  مليون  بتكلفة  الكنيسة  مبنى  ترميم 
الطرق   ورصف  الرئيسى  المحطة  ميدان  وتجديد  وإحالل  والمحطة  الجامعة  ميدانى  بين  الرئيسى  بالشارع 

 وإنارتها وزراعة بعض األشجار فى الشوارع المؤدية للكنيسة.

  التاريخى  الطابع   مع   متوافق  دورين   من   فندقى  مبنى  إقامة   إلي  ضافة إلبا  الكنيسة،  ترميم  تم:  محافظة المنيا -و
  ىإل   ضافة باإل  وجدارية،   سور  وإنشاء  المكان،  لتجميل  المحيطة  المقابر  ودهان  مياه،  دورات  إقامة  و  للمنطقة،

  وكان   لترعة،   المحاذى   كم   18  بطول  القديم  الطريق  عن   بديالً   كم   1,2  بطول  بديل  طريق  بإنشاء  الوزارة  قيام
  على  بوابات  تنفيذ  من  االنتهاء  تم  والمنيا،  أسيوط  بين  يربط  مباشر  طريق  إنشاء  وتم  آمن،   غير  عليه  المرور
 Egyptian)للزائرين  مركز  وإقامة  ،(الكنيسة  من  م  800)  أسيوط  من  القادم  الشرقى  الطريق

Development Autority, 2017) 
 :  من كل في  المعنية المحافظات مع بالتنسيق الكفاءة رفع أعمال وقد شملت

 طريق  وإنشاء  الطريق،  ازدواج   تنفيذ  و   األديان،  مجمع  لى إ   المؤدية  الشوارع  رصف  إعادة  تم:  القديمة  مصر •
 تحمل  للمنطقة  سياحية  بوابات  إنشاء  و  والبرجوالت،  اإلرشادية  العالمات  وضع  و  العام،  النقل  لوسائل  بديل

 الموقع  أهمية  إلى  اإلشارة  وتجدر  .المزار  موقع  من  كم   إلى  م  800  بين  مسافة  على  المقدسة  العائلة  أيقونة
  قد   السياحة  وزارة  بأن  علماً   المصرية،  للحضارة  القومى  المتحف  مثل  ضخم  حضارى   صرح  من  لقربه  نظراً 

 (. الفسطاط سوق  أمام العاشر كوبرى  رصف تم) المنطقة لتطوير شامل مخطط بوضع قامت

  الوزراء،   مجلس  من  الالزمة  الموافقات  واستصدار  نيلى  مرسى  إنشاء  إجراءات  في  السير  تم:  المعادى  كنيسة •
 .انتظار وأماكن للزائرين، ومرافق خدمات منطقة وإنشاء

  ودورات   للزائرين،  مركز  وإنشاء  البئر،  كفاءة ورفع  المحيطة،  المباني ودهان  الكنيسة   أسوار  كسوة  تم  :المطرية •
 (Gabra, 2018)  .مياه

 اآلثار،  على  للحفاظ   حديدى   سور  وبناء  سياحية،  بوابات  إنشاء  و  األثرى،  العرض  قاعة   تجديد  تم:  بسطا  تل •
 ومرورية،و  إرشادية  الفتات  وضع  و  مياه،  ودورات  سياحية  برجوالت  إقامة  و  والتفتيش،  لألمن  غرف  وإنشاء
 .لتسهيلل األثرية للبئر  سياحى مسار إعداد

  7,5  بتكلفة%  100  اإلنجاز  نسبة)  المقدسة  العائلة  مسار  على  النقاط  لباقى  الرائد  المشروع  وهو:  سمنود •
  وصول   صعوبة  في  يتسبب  ما  العشوائية  من  تعانى  كانت  التي  السوق   منطقة  تطوير  تم  حيث  ،(جنيهاً   مليون 

 المنطقة،   في   المرور  لضبط  حاجز  وإنشاء  المحالت،  واجهات  وتوحيد  كفاءة  ورفع  الكنيسة،  إلى  الزائرين
  في   نافورة  إنشاء  و   الميدان،  نهاية  في  السيارات  النتظار  ساحة   وإنشاء  اإلنترلوك،  امدباستخ  األرضيات  وتبليط
 (Ministry of Tourism and Antiquities, 2019) .بوابة ( 2)  عدد إنشاء و المنطقة، وإنارة الميدان
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  المدخل   عند  بوابات  وإنشاء  بالبعض،  بعضها  األديرة  تصل  دائرية  طرق   كم  24  رصف  تم:  النطرون   وادى •
  مواقع   البحيرة،وإنشاء  محافظة  مع  بالتنسيق  إنارة  أعمال  وتنفيذ  الباراموس،  دير  وعند  السوريان  دير  وعند
 .األديرة زيارة أثناء في توقف

 وتأهيل واإلنجليزية، العربية باللغتين اإلرشادية الالفتات ووضع بوابات، إنشاء تم: المحرق  دير/  درنكة جبل •
 . القمامة وإزالة درنكة،  جبل إلى المؤدية  الطرق  ورصف

 بتوفير   بورسعيد  محافظة  وستقوم  كم،  20  لـ  الرصف  أعمال  استكمال  وجارى   كم  5  رصف  تم:  الفرما •
 (Iskander, 2019) .اللوجيستية الخدمات

 خريطة المشروعات التنموية لمسار العائلة المقدسة
العمارة بمعهد الدراسات القبطية، ما ابتكروه من تصميم لمشروعات معمارية وهندسية فى محطات   أساتذة عرض  

  :يلي وكانت كمارئيس الوزراء األسبق، ووزراء اإلسكان والسياحة،  العائلة المقدسة، والتى سبق عرضها على

ولوحظ وجود   -أ الزيتون،  العذراء  كنيسة  موقع  لخريطة  وتحديد  الحكومية تم عمل  الخدمية  المبانى  من  كثير 
نفق  ودراسة  المقترح،  المشروع  عناصر  وضع  وتم  المبانى،  وارتفاعات  الورش،  وبعض  السكنية  والمبانى 
الملكيات ونقل السكان إلى ملكيات بديلة مجاورة فى نفس الحى، ودراسة الجدول   مقترح، كما تمت دراسة 

المنش لجميع  المساحى  الرفع  ودراسة  االحتفاظ  الزمنى،  مع  ومشاكلها  التربة  دراسة  إلى  باإلضافة  آت، 
   باإلجراءات القانونية السليمة.

وضمان  أو  -ب وأسانسيرات،  وقاعات،  الرئيسية،  البوابة  منها  مهمة  اعتبارات  أخذ  مع  الموقع  تصميم  جرى  نه 
عة للساحة  سيولة حركة الزوار والسائحين، وعمل ساحات للتجميع، وعمل بدائل للحركة، وعمل أرضية بدي

لجذب   خصيصا  المصممة  القبة  فى  المقدسة  العائلة  لرحلة  وبانوراما  خاص،  متحف  وعمل  الرئيسية، 
  ياحضار   ا السائحين. و أنه كان من األهمية دراسة آليات التنفيذ، مشددا على أن هذا المشروع سيثمر عائد

 ( 2019)المجلس االعلى للثقافة،  جدا لمصر، وتخليدا لظهور السيدة العذراء مريم بضاحية الزيتون. اكبير 

البيلزيوم، وهو  -ج الفرما  بمنطقة  ثقافى مقترح  الفرما، وتم تصميم مركز  فى منطقة  مقترح آخر  هناك مشروع 
باآلثار القبطية واإلسالمية الفرعونية والرومانية، وهذا المشروع ضم العناصر المعمارية المهمة    يءموقع مل

 والشهيرة بتلك الحضارات، وتميز هذا المشروع بابتكارات معمارية ذات فكر متقدم للغاية،  

. )حبيب،  طيئة أما مشروع شجرة مريم فقد تم تصميم المشروع المقترح، وهو ينفذ حاليا على مراحل زمنية ب -د
2019 ) 

 اليونسكو  بمنظمة العالمي  التراث قائمة مسار العائلة المقدسة على توثيق
 التراث غير المادي :ولا أ
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بشأن إعداد الدراسات الخاصة بالمواقع األثرية الموجودة على    2018   لسنة   193صدر القرار الوزاري رقم  لقد  
المسار   ووضع  المقدسة،  العائلة  رحلة  اللجنة     علىمسار  وتضم   ، اليونسكو  لمنظمة  الالمادي  التراث  قائمة 

مجموعة من الوزارات والهيئات منها وزارات كل من الثقافة و التنمية المحلية و الخارجية واإلدارة العامة لشرطة  
وفى    .السياحة واآلثار وممثل للكنيسة القبطية ومجموعة من الخبراء في التراث المصري من الجامعات المصرية

السي   2020مارس   وزارة  موثق  انتهت  ملف  اعداد  من  واآلثار  العائلة  احة  رحلة  بمسار  المرتبطة  باالحتفاالت 
 :المقدسة" وفق ضوابط منظمة اليونسكو وتسليمه لًلجنة الوطنية بباريس، وذلك من خالل عدة إجراءات

الموافق   • التاريخ  المقدسة    يونيو  1إعتبار  العائلة  للكنسية القبطية، وكل مظاهر  موعد دخول  مصر، طبقًا 
 .االحتفاالت والموالد في هذا اليوم هو مقصد ملف اللجنة 

إعتماد خريطة مسار رحلة العائلة المقدسة التي تحمل توقيع البابا شنودة كخريطة استرشادية لكافة أعمال   •
 . اللجنة

ي األديرة المصرية وذلك بالتنسيق مع ممثل اد التوثيقية لالحتفاالت الموجودة التي تقام فو تجميع كافة الم •
ورهبان الكنائس واألديرة، كذلك ما تم توثيقه في إدارة األرشيف والمؤثرات الشعبية   -في اللجنة  -الكنيسة  

 ( 2020 وزارة السياحة واالثار،)  .بوزارة الثقافة

اللجنة العلمية، وفق التاريخ المعتمد من تشكيل فريق عمل لتوثيق التراث غير المادي بالمواقع التي حددتها   •
 .الكنيسة القبطية

 .للباحثين وفريق العمل الخاص بالزيارات الميدانية   عمل ورشة تأهيل •

الكبرى،   • القاهرة  من  كل  محافظات  في  المقدسة  العائلة  رحلة  محطات  على  المقامة  االحتفاالت  تم رصد 
 .أسيوطالبحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، المنيا، 

)الهيئة  .   عمل كتالوج صور يرصد االحتفاالت المقامة على محطات رحلة العائلة المقدسة فى المحافظات •
 ( 2019المصرية العامة للتنشيط السياحي، 

 التراث المادي ملف أديرة وادي النطرون  :ثانياا 
النطرون على قائمة التراث العالمي بعد من إعداد ملف إلدراج األديرة القبطية بوادي  2020يناير في تم االنتهاء 

 :مراجعته من قبل خبراء من منظمة أيكروم الشارقة، وذلك بعد عدة إجراءات منها

 .االنتهاء من المادة العلمية •
 .رفع إحداثيات مواقع أديرة وادي النطرون وإعداد خرائطها •
 .بيان القيمة العالمية االستثنائية •
 .الراهنة لألديرة والمخاطر، كذا بيان المشروعات السابقة سواء للحفائر أو الترميمتوثيق حالة الحفاظ   •
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رصد احتياجات المواقع، وخطة إدارة المواقع بالتنسيق مع رهبان الدير و محافظة البحيرة وهيئة التنمية   •
 ( 2020)المجلس االعلي لالثار،  .السياحية

المقدسة هو تحقيق تنمية عمرانية على  إمن مشروع    ثاروزارة السياحة واآلويعد هدف   حياء مسار رحلة العائلة 
محور كبير، السيما المجتمعات الفقيرة في منطقتى الدلتا وصعيد مصر، وخلق مسارات للتنمية السياحية تضاف 

العام، ونظرًا ن نقاط المسار يمكن زيارتها على مدار  إإلى المواقع األثرية، والقضاء على موسمية السياحة حيث  
منتج باإل  ياروحان  الكونه  يقتصر على شريحة معينة،  األول وال  المقام  السائح،  في  إقامة  مدة  إطالة  إلي  ضافة 

الوالء  روح  تعزيز  ثم  ومن  المحلية  المجتمعات  على  السياحى  النشاط  من  العائد  وزيادة  إنفاقه،  معدل  وزيادة 
عالميًا كأرض تحتضن مختلف األديان والثقافات والحضارات    تعزيز مكانة مصر  ى يضا إلأضافة  واالنتماء، باإل

الهيئة العامة للتنمية السياحية بإعداد مخطط استثمارى    كما قامت  .وإبراز صورتها الحقيقية وممتلكاتها اإلنسانية
لتدريب  خطة  وضع  وتم  وكافيتريات،  وبازارات  ومحالت  إيكولودج  فنادق  مثل  المسار  تخدم  مشروعات  لعمل 

ممكنةالمج فرصة  أقرب  في  تنفيذها  في  البدء  وسيتم  المحلى،  ) The Egyptian Federation of  .تمع 

)2020, Tourism Chambers 
 الدراسة الميدانية  

( من مسئولى هيئة تنشيط السياحة وذلك لبحث سبل الترويج السياحى  11تم إجراء مقابالت شخصية مع عدد ) 
 ، وصفتهم كالتالى:  سياحة الدينية الوافدة الى مصرلمسار العائلة المقدسة وتأثيره على حركة ال

 رئيس هيئة تنشيط السياحة .1
 رئيس قطاع السياحة الدولية  .2
 مدير عام السياحة الخارجية  .3
 السياحيةمدير عام العالقات  .4
 مدير إدارة الحمالت  .5
 باو مدير إدارة أور  .6
 مدير إدارة األمريكتين  .7
 سيا واسترالياآمدير إدارة  .8
 فريقيةمدير إدارة العالقات العامة والشئون األ .9

 مدير إدارة تطوير المنتجات السياحية .10
 مدير المكتب السياحى بروما. 11

لى كبار مسئولي هيئة التنشيط السياحي السابق إ( أسئلة تم توجيهها  10وقد تضمنت المقابالت الشخصية عدد )
فى  وتم  ذكرهم   الهيئة  جهود  على  فيها  المكتب   التسويقالتركيز  وخصوصا  المقدسة  العائلة  لمسار  السياحي 

  تفعيل السياحى بروما على اعتبار وجود دولة الفاتيكان والتي تمثل مقصد الحج المسيحي فى العالم وذلك بهدف  
حركة  على تنشيط  وتأثير ذلك    ضمن كتالوج رحالت الحج المعتمد لديهامسار العائلة المقدسة فى مصر وإدراجه  

 ر ية الوافدة الى مصالسياحة الدين
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 تحليل المقابالت الشخصية 
 للترويج لمسار العائلة المقدسةمن قبل هيئة تنشيط السياحة الجهود المبذولة أهم  ما ( 1)
وزراء السياحة السابقين بدءًا من  قام به أن الترويج لهذا الملف %( 100بنسبة ) ( من المسئولين 11عدد )أجمع  

األجنبية وتوزيعه من خالل الدكتور ممدوح   اللغات  البلتاجي وكان عبارة عن طبع بروشور ألول مرة بمختلف 
الدوليةمشارك السياحية  بالمعارض  مصر  المجموعاتة  بالفعل  وكانت  المسار   ،  نقاط  بعض  تزور  السياحية 

تم   فقد  مصر.  لزيارة  رحالتها  فقط ضمن  العائلةبالقاهرة  مسار  إحياء  إعادة  احتفالية  يوم    تنظيم    21المقدسة 
اإلسكن  2014أكتوبر   بابا  الثاني  تواضروس  البابا  قداسة  بحضور  القديمة  بمصر  القبطي  المتحف  رية دفي 

السادة   من  كبير  وعدد  المحافظين،  والسادة  والثقافة  واآلثار  السياحة  وزراء  والسادة  المرقسية  الكرازة  وبطريرك 
همة على المستوى الدولي وممثلي اإلعالم الدولي والمحلي  مالسفراء األجانب لدى مصر والشخصيات الكنسية ال

 والتليفزيون ووكاالت األنباء العالمية.

 عادة إحياء مسار العائلة المقدسة إل  تبنتها هيئة التنشيط السياحىخطة الترويج التي بنود ما ( 2) 
عادة إحياء مسار العائلة المقدسة  السياحى إلخطة الترويج  أن    %( 81,8( من المسئولين بنسبة )9عدد )أشار  

 -تضمنت البنود اآلتية:

شركات  –الجديدة السياحية الشركات  –تحديد الشركاء المهنيين )الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية  −
 شرائح أخرى: كنائس وجمعيات(  –الطيران 

للحدث،    B2B))  Business to Business  مهنية  أنشطة − مشابهة  السياحية  معارض  المكاتب  وتكليف 
 بالخارج بعقد ورش عمل خاصة بالسياحة الثقافية مع كنيسة أو مجموعة من الكنائس(

 عروض دعاية مشتركة ورحالت تعريفية وإعالنات متخصصة في المجالت  −

المواد   − وإعداد  مثل  الدعائيةتصميم  المقدسة  العائلة  لمنتج  خاصة    الترويجية  بروشورات  وطباعة  تصميم 
 ائلة المقدسة، إعداد فيلم عن رحلة العائلة المقدسة. بالع

نجاح  مصر  ستفادة  ا  مدىما  (  3) إعادة  امن  المقدسةإحتفالية  العائلة  مسار  تنشيط    حياء  على  ومردودها 
 لى مصرإالسياحة الدينية الوافدة 

 -جاء المردود كالتالى: أنه استغالاًل لنجاح االحتفالية%( 72,7بنسبة )المسئولين ( من 8عدد )أشار 

  Magister Travel( من شركات السياحة بالتعاون مع منظم الرحالت  10تم تنظيم رحلة تعريفية لعدد ) −
نوفمبر   السياحية    2014خالل شهر  البرامج  قائمة  على  المقدسة ووضعه  العائلة  لمنتج  الترويج  أجل  من 

 بالسوق األسباني. 

قام   − الفنية تضم مستشارين متخصصين  وفد  وفي أعقاب نجاح االحتفالية،  العالمية )البعثة  السياحة  منظمة 
الفترة من   القاهرة خالل  القديس سنتياجو( بزيارة  لمتابعة توصيات   2014ديسمبر    9-6في تطوير مسار 

 تطوير مسار العائلة المقدسة،  
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التراث   − مواقع  كأحد  مصر  في  المقدسة  العائلة  منتج  إدراج  نحو  بحثية  درسات  التابعة    عالميالوإعداد 
 لليونسكو،  

 دراسة إيجاد آليات اعتماد دولي إعالن مصر كمقصد لسياحة الحج المسيحي،   −

 ودراسة توأمة مساري رحلة العائلة المقدسة في مصر ومسار القديس سانتياجو دي كومبوستيال في أسبانيا.  −

 ار العائلة المقدسة أهم الجهود المبذولة من قبل المكتب السياحي في روما للترويج لمسما ( 4)
بأن المستشار السابق للمكتب السياحي في روما قام بتكليف من %(  81,8( من المسئولين بنسبة )9عدد )أشار  

الحج   وبالتواصل مع مؤسسة  األسبق  السياحة  يرأسها   Opera Romana Pellegrinaggiالسيد وزير  والتي 
خالل  من  لديها  المعتمد  الحج  رحالت  كتالوج  ضمن  مصر  إدراج  إعادة  بهدف  وذلك  للفاتيكان  تابع  كاردينال 

 الجهود اآلتية:

جبل موسي وسانت   ىواألقصر وأسوان ثم التوجه إل  " ويتضمن زيارة القاهرة  ىتقديم  برنامج " خروج موس −
سرجة   وبأ ثناء زيارتهم للقاهرة يتم المرور علي بعض نقاط العائلة المقدسة مثل الكنيسة المعلقة و أكاترين و 

 بمصر القديمة.

مع عدد مهم من القساوسة    Opera Romana Pellegrinaggiتنفيذ رحلة تعريفية لوفد من مؤسسة الحج   −
أبريل   فى  الزيارة    2015والصحفيين  الحج    اجيد  انطباعاوتركت  كتالوج  ضمن  مصر  إلدراج  استعدادًا 

 . 2016للفاتيكان لعام 

يومي   − مصر  بزيارة  الفاتيكان  بابا  فرانشيسكو  البابا  من    2017بريل  أ  29و    28قام  مكون  وفد    36مع 
اإل  افرد  80و  كارديناال وسائل  اإلمن  ترأس عالم  وقد  الفاتيكان،  لدولة  الرسمية  واإلذاعة  والفرنسية  يطالية 

من   اإللهي  القداس  بأصالة  السالم  وقاماجل  بالقاهرة  الحربية  الكلية  رحلة  ستاد  بتنظيم  السياحة  وزارة  ت 
سياحية للوفد اإلعالمي المرافق للبابا للمزارات الدينية والتاريخية بالقاهرة، وتم إذاعة القداس بث مباشر بالقناة 

  ى لإ  9لمدة ثالث ساعات كاملة من    TV 2000وبقناة الفاتيكان الرسمية    –RAI 1يطالياإب  ىة األوليالرسم
 صباحا.  12

أول  اتم   − جمعية  ستضافة  مع  إيطاليا  من  سياحي  بمقاطعة    ا إيطالي  اسائح  45بعدد    UNITALSIفوج 
Viterbo    ومن ضمنهم كاردينال كنيسة فيتربو وهي مقر باباوي  2018يونيو    21  ىلإ  17خالل الفترة من ،

للفاتيكان   برنابا    Monsignor Fumagalliتابع  األنبا  بزيارة  أوبحضور  القبطية وقاموا  سقف كنيسة روما 
السيدة  وأعلنت  التام  بالنجاح  الزيارة  وكللت  النطرون  ووادي  بالقاهرة  التجريبية  مرحلته  في  المسار 

PreziosaTerrinoni    رحالت تسيير  في  االستمرار  المؤسسة  اال  ىلإاعتزام  وتم  يزور  مصر،  أن  تفاق 
الكاردينال على خطى العائلة المقدسة بقيادة    UNITALSIمصر ثانى فوج سياحي من إيطاليا مع جمعية  

Lino Fumagalli    فضيلة  االمام األكبر شيخ األزهر وقداسة  حيث ستضمن الرحلة عمل لقاء مع كل من
 . 2019اكتوبر  25 – 19البابا تواضروس الثاني وذلك خالل الفترة من 
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% من تذاكر    50المقدسة" بتحمل قيمة    دعم أول فوج حج مسيحي " بيت لحم القاهرة علي خطي العائلة −
 . Air Sinaiالطيران بين يافا والقاهرة مع الخطوط الجوية 

رئيس الجمعية الوطنية    -   Jaky –Marie Lhermitteقام المكتب السياحى فى روما بتنظيم زيارة لألب/ −
السيد رئيس    -للحج لمصر   السياحية و  التنمية  / رئيس هيئة  السيد  لقاء مع  الذى دعاه  وتم عمل  الهيئة 

لزيارة مصر بصحبة اكبر عدد من العاملين فى مجال الحج الدينى بالسوق الفرنسى ، كما تم عمل عرض  
تقديمى عن مسار العائلة المقدسة والترويج له ولقى إعجاب الحضور ووعد بعرض األمر على مجلس إدارة  

المقدسة وعند عودته لفرنساعرض   للعائلة  للترويج  الكنائس  ووعد بتنظيم  كنائس فرنسا  األمر على مجلس 
 لمسار العائلة المقدسة فى مصر. رحالت 

 دور المكتب السياحى بروما فى التعاون مع مؤسسة الحج الفاتيكانى للترويج لمسار العائلة المقدسةما ( 5)
أنه تم التواصل من خالل المكتب مع مؤسسة الحج الفاتيكاني   %(63,6بنسبة )  المسئولين( من  7عدد ) أشار  

 خطي العائلة المقدسة وتم االتفاق وتنفيذ اآلتى: ىللترويج ألول مرة لرحلة عل

 مصر بخلفية األهرامات ونهر النيل. ىلإ يقونة تمثل هروب العائلة المقدسة أعداد ورسم إ  −

المستو  − رفيع  وفد  وز   ى قيام   / السيد  برئاسة  مصر  لجنمن  ورئيس  األسبق  السياحة  والطيران  ير  السياحة  ة 
النواب   المقدسة وممثلي أجهزة الدولة بحضور  بمجلس  للعائلة  وعدد من اإلعالميين وأعضاء لجنة الترويج 

أكتوبر بمقر كاتدرائية سان بيتر المقر الباباوي للفاتيكان بروما والذي استقبل فيه بابا الفاتيكان الوفد    4قداس 
  ى ذيعت مباشرة علأدقائق كاملة وترجمت للعديد من اللغات و   10مصري بحفاوة شديدة وتكلم لمدة  الرسمي ال

س  أر   ىالتلفزيون الرسمي للفاتيكان وعمل المكتب السياحي بروما علي إذاعة الخبر في نشرات األخبار عل
   RAINEWS 24 يطالياإب ىالساعة اإلخبارية علي قناة األخبار األول

لحضور االحتفالية الخاصة    2017أكتوبر    5إلى    3الوزير األسبق بزيارة روما خالل الفترة من  قام السيد   −
التي نظمها المكتب السياحي في روما باعتماد رحالت الحج الفاتيكانى إلى مصر، وتم عقد مؤتمر صحفي  

الحج ومؤسسة  الفاتيكان  ممثلي  بحضور  األسبق  الوزير    Opera Romana Pellegrinaggi  للسيد 
الي رحلة تعريفية بمصر علي   المؤسسة  المقدسة ودعوة  العائلة  الفاتيكان أليقونة  بابا  لإلعالن عن مباركة 

 . 2018المقدسة تمهيدا الدراج مصر ضمن كتالوج الرحالت لعام خطي العائلة 

 فى العالم   التى قامت بتنظيمها الهيئة لرواد السياحة الدينية Fam Tripsأهم الرحالت التعريفية  ما ( 6)
ضم    افرد  20ستضافة وفد من  أنه تم تنظيم رحلة تعريفية ال  %(90,9( من المسئولين بنسبة )10عدد ) أشار  

مؤسسة   المؤسسة    Opera Romana Pellegrinaggiممثلي  رئيس   Monsignor Remoومنها 
Chiavarini    األباء  ىلإباإلضافة من  الجماهيري   عدد  اإليطالي  اإلعالم  ممثلي  من  وعدد  الحجاج  مرافقي 

مزج بين مسار العائلة المقدسة التجريبي والمزارات التاريخية   اوالمتخصص وأعد المكتب السياحي بروما برنامج
وقداسة    بالقاهرة واإلسكندرية، وقام الوفد بزيارات رسمية للقيادات الدينية خاصة فضيلة االمام األكبر شيخ األزهر
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بالقاهرة وهي كنيسة   التجريبية  المرحلة  في  المسار  بزيارة مناطق  الوفد  الثاني، وقام  سرجة    وبأالبابا تواضروس 
العذراء بالمعادي باإلضافة   المعلقة والمتحف القبطي وكنيسة  أديرة وادي النطرون الثالثة السريان    ىلإوالكنيسة 

في لقاء مباشر من راديو   Monsignor Remo Chiavariniؤسسة  علن رئيس المأ نبا بِيشوى والبراموس ، و واأل
ثناء الزيارة عن رضائه عن نقاط المسار التجريبي وجاهزيتها  أالفاتيكان المصاحب للمجموعة ومن دير السريان  

السائحين و  لعام  إ علن  أ الستقبال  الفاتيكان  للمؤسسة لرحالت حج  الجديد  الكتالوج  ، كما    2018دراج مصر في 
وأول رحلة في أكتوبر   2018/2019المونسينيور اعتزام المؤسسة القيام برحالت الي مصر بدءا من شتاء  علن  أ 

 . 2018رحلة اخري في ديسمبر ويتبعها  2018

 خرى للتعريف بمسار العائلة المقدسة أأهم التفاقيات التى أبرمت مع جمعيات وهيئات ما ( 7)
وتغطيتها إعالميا    ىأنه بعد النجاح الكبير للزيارة التعريفية األول%(  72.7بنسبة )المسئولين  ( من  8عدد ) أشار  

مع  وبالتعاون  بروما  المكتب  قام  الفاتيكاني،  الحج  كتالوج  ضمن  مصر  إدراج  وإعالن  إيطاليا  في  كبير  بشكل 
الت حج للمرضي  السفارة المصرية بروما السفير/ هشام بدر بالتواصل مع جمعية أخري كبيرة تقوم بتنظيم رح

الف حاج سنويا الي األماكن المقدسة بفلسطين وبفرنسا    30وذوي االحتياجات الخاصة وتقوم بارسال اكثر من  
عداده للرحلة  إ وبالبرتغال، وقامت الهيئة باستضافاتهم بالقاهرة ووادي النطرون واإلسكندرية بنفس البرنامج الذي تم  

واخطروها برضاهم التام    2018فبراير    8باستقبالهم بمكتبها يوم  السابق    السياحة    وزيرالتعريفية األولي، وقامت  
الخاصة،   االحتياجات  وذوي  المرضي  من  الزوار  الستقبال  األماكن  تلك  واستعداد  زاروها  التي  األماكن  عن 

 . 2018ووجهت السيدة الوزيرة السابقة بدعم أول رحلة للحجاج رسميا علي خطي العائلة المقدسة  فى يونيو 

 للترويج لمنتج العائلة المقدسةأوجه التعاون مع المجالت المهنية السياحية المتخصصة ما ( 8)
)أشار   من6عدد  )المسئولين    (  المكتب  %(  54,5بنسبة  المهنية أن  المجلة  مع  وبالتعاون  بروما  السياحي 

لشركات السياحة بايطاليا    e- learningقام بتنظيم برنامج تعليمي الكتروني    L`agenzia di viaggiالسياحية  
المكتب   من  معتمدة  شهادة  علي  والتعريف   Egitto Expertللحصول  للدراسة  موضوعات  خمس  طرح  وتم 

وسياحة   المقدسة،  العائلة  ورحلة   ، النيلية  والرحالت   ، األحمر  البحر  وهي  المصرية  السياحية  بالمنتجات 
  40شركة سياحة إيطالية وحصل علي الشهادة    258لبرنامج  وشارك في هذا ا   City Breakالمغامرات، وسياحة  

شركات سياحة برحلة مجانية مقدمة للهيئة لزيارة    3شركة سياحة باجابتهم السليمة علي االختبار النهائي وفازت  
 مصر سيتخللها زيارة نقاط العائلة المقدسة بمصر. 

 فى الترويج لهذا المسار الدينى دور المكاتب السياحية بالخارج وشركة العالقات العامةما ( 9)
ان المكاتب السياحية وشركة العالقات العامة تقوم بدور فعال    %(63.6بنسبة )  المسئولين( من  7عدد )أشار  

 -فى هذا المجال على النحو التالى:

الكاردينال − استضافة  األساقفة    Raymoud Asis  تم  اتحاد  على    البرازيليرئيس  البارزة  الشخصيات  )أحد 
،  2015يوليو    25  -15مستوى أمريكا الالتينية( للترويج للسياحة الدينية والثقافية بمصر خالل الفترة من  

وقعت حادثة سقوط   2015وقعت حادثة تفجير القنصلية اإليطالية و فى اكتوبر    2015اال انه في يوليو  
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مما   الشيخ  بشرم  الروسية  عن مص  ىلإ   ىدأالطائرة  مسئوليتها  إرهابية  جماعة  وإعالن  الركاب  جميع  رع 
حيث أدى كل     2016جثة الطالب اإليطالي بالقاهرة في فبراير    ى عل  زمة العثورأ  ىلإ الحادث ، باإلضافة  

 دراج مصر ضمن برامج الحج الفاتيكاني.إتأجيل  ى ذلك إل

شيكاغو(   -واشنطن  -أطلنطا  -يوستن( ورش عمل بالواليات المتحدة األمريكية في مدن )ه4تم تنظيم عدد ) −
 . 2016خالل شهر سبتمبر   Going On Faithللترويج لمنتج العائلة المقدسة وذلك بالتعاون مع مجلة 

كنيسة   − عن  المسئول  الكاردينال  بين  لقاء  عقد  مسئول    Sagraea Familiaتم  و  ببرشلونة  الكاثوليكية 
و بحضور رئيس الهيئة    2017فى ابريل     Fitureالكنيسة االرثوذكسية المصرية على هامش معرض ال  

السابق السياحي  العائلو   التنشيط  مسار  برنامج  التراث منسق  إحياء  جمعية  إدارة  مجلس  المقدسة وعضو  ة 
البرامج و  لطرح  ببرشلونة  الكاثوليكية  الكنيسة  مع  التعاون  سبل  مناقشة  تمت  حيث   ، سيناء  جنوب  محافظ 

 المقدسة بمصر وتزويدهم ببرامج عن المزارات المتعلقة بالمسار.الخاصة بمنتج العائلة 

 تخذتها الهيئة مؤخرا من أجل زيادة فاعلية الترويج لهذا البرنامج السياحى الدينى  اجراءات التى اإلما  (10) 
 -يلى: ى ماعل%( 100بنسبة ) ( من المسئولين11عدد ) أجمع 

شركة − بين  مؤخرا  لقاء  عقد  تم  كنيسة   Exoticقد  مسئولى  مع  للسياحة    Sagraea Familiaالمصرية 
 . 2019ثناء زيارتهم لمصر خالل شهر يوليو أالكاثوليكية 

و يتم حاليًا تنفيذ رحلة تعريفية   Jaky-Marie Lhermitteالتقى المكتب السياحى فى باريس مع األب /   −
يناير   19  -12والصحفيين خالل الفترة من  من المسئولين الدينيين ومسئولى الحج الفرنسى    افرد   40تضم  

 وذلك  لتنشيط  السياحة  الدينية إلى مصر من السوق الفرنسى . 2020

حددتها   − التي  بالمواقع  المادي  غير  التراث  لتوثيق  عمل  فريق  واالثارتشكيل  السياحة  التاريخ وزارة  وفق   ،
    المعتمد من الكنيسة القبطية

 .ق العمل الخاص بالزيارات الميدانيةللباحثين وفري   عمل ورشة تأهيل −

الكبرى،   − القاهرة  من  كل  محافظات  في  المقدسة  العائلة  رحلة  محطات  على  المقامة  االحتفاالت  رصد  تم 
 .البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، المنيا، أسيوط

 .  المحافظاتعمل كتالوج صور يرصد االحتفاالت المقامة على محطات رحلة العائلة المقدسة فى   −

 نتائج البحث 
ال .1 السياحية  المعالم  من  المقدسة  العالة  مسار  تحديد  على  ميعتبر  اقتصادى  مردود  لها  سيكون  والتى  همة 

لى مصر ألن هذه الخطوة من شأنها فتح الباب إالسياحة فى مصر من حيث زيادة حجم السياحة الوافدة  
تدفق   األآأمام  الذين يضعون  المسيحيين  الحجاج  المقدسة ضمن مقاصدهم األالف  ولى خاصة أن  راضى 

 مليار مسيحى كاثوليكى.   1.2الجمهور المستهدف يقارب 

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .286-265(، ص 2021، )1، العدد 20المجلد  (JAAUTH)                                    مصطفي أبوالنيل 
 

282 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

المشروع  .2 القوميةمال  يعتبر هذا  المشروعات  أهم  ت  هم من  المعنية والتى  الجهات  الدولة وكافة  باهتمام  حظى 
نشاء إ قد تملتنشيط السياحة الدينية، ودعم االقتصاد المصرى وتوفر فرص عمل وتطوير البنية التحتية، وأنه 

كيان مسئول عن اإلشراف على تنفيذ كافة األعمال المطلوبة لتطوير مسار العائلة المقدسة يضم ممثلين من 
 .ر والكنيسة ومجلس النواب واإلشراف على أعمال الصيانة الدورية لهذه المناطقوزارتى السياحة واآلثا

لة  حيث تمثل المحطات الرئيسية التي باركتها العائ  للسياحة الدينية  يمثل مسار العائلة المقدسة أهمية خاصة .3
أعياد بها  اإلقامة  في  ال  االمقدسة  العام. واعتمدت وزارة  المصرية  ومناسبات واحتفاالت شعبية طوال  سياحة 

في   المقدسة  العائلة  التجريبية من مسار  األولى  الماضي    5المرحلة  العام  في  استقبلت  أثرية، حيث  مواقع 
وفدين من الفلبين والهند، كما زار الوفد اإليطالي مسار العائلة المقدسة في يونيو الماضي، حيث أعلن بابا 

بإعداد لجنة مسؤولة    ثارالسياحة واآلن، كما تقوم وزارة  الفاتيكان بداية إدراج مصر في برنامج حج الفاتيكا
 .عن الترويج واإلعالن للمسار ضمن المشروعات التراثية لليونسكو 

إل .4 السياحي  التنشيط  هيئة  بها  قامت  التى  السياحى  الترويج  خطة  المقدسة  أن  العائلة  مسار  إحياء  عادة 
المهنيين   الشركاء  تحديد  اآلتية:  البنود  الدينية  تضمنت  السياحة  مجال  في  العاملة  الشركات    –)الشركات 

 B2B))  Business to Businessأنشطة مهنية  ،  شرائح أخرى: كنائس وجمعيات(  –الطيران    –الجديدة  
)معارض مشابهة للحدث، وتكليف المكاتب السياحية بالخارج بعقد ورش عمل خاصة بالسياحة الثقافية مع 

الكنائس من  مجموعة  أو  تعر كنيسة  ورحالت  مشتركة  دعاية  عروض  في  (،  متخصصة  وإعالنات  يفية 
المواد  المجالت المقدسة مثلال، تصميم وإعداد  العائلة  لمنتج  الترويجية  تصميم وطباعة بروشورات   دعائية 

 خاصة بالعائلة المقدسة، إعداد فيلم عن رحلة العائلة المقدسة 

هيئة  قا .5 السياحيمت  فى  تنشيط  ممثلة  الحج  ة  مؤسسة  مع  بالتواصل  بروما  السياحى   Operaالمكتب 
Romana Pellegrinaggi    إدراج مصر ضمن إعادة  للفاتيكان وذلك بهدف  تابع  كاردينال  والتي يرأسها 

الم الحج  بتنظيم رحلة تعريفية الكتالوج رحالت  لديها، وكذلك  ضم ممثلي    افرد  20ستضافة وفد من  عتمد 
 Monsignor Remo Chiavariniومنها رئيس المؤسسة    Opera Romana Pellegrinaggiمؤسسة  

الجماهيري والمتخصص  الحجاج وعدد من ممثلي اإلعالم اإليطالي  الي عدد من األباء مرافقي  باإلضافة 
بالقاهرة  التاريخية  التجريبي والمزارات  المقدسة  العائلة  بين مسار  برنامج مزج  السياحي بروما  المكتب  وأعد 

 واإلسكندرية.

6.  ( عدد  بتتنظيم  العامة  العالقات  وشركة  بالخارج  السياحية  المكاتب  المتحدة 4قامت  بالواليات  عمل  ( ورش 
بالتعاون    -واشنطن  -أطلنطا  -األمريكية في مدن )هيوستن المقدسة وذلك  العائلة  لمنتج  للترويج  شيكاغو( 

  Sagraea Familiaنيسة . كما تم عقد لقاء بين الكاردينال المسئول عن ك  Going On Faithمع مجلة
ئيس ر بحضور  و    Fitureالكاثوليكية ببرشلونة و مسئول الكنيسة االرثوذكسية المصرية على هامش معرض  

منسق برنامج مسار العائلة المقدسة وعضو مجلس إدارة جمعية إحياء التراث هيئة تنشيط السياحة السابق و 
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البرامج و  لطرح  ببرشلونة  الكاثوليكية  الكنيسة  مع  التعاون  سبل  مناقشة  تمت  حيث  سيناء  جنوب  محافظ 
 الخاصة بمنتج العائلة المقدسة بمصر وتزويدهم ببرامج عن المزارات المتعلقة بالمسار.

الداخلية لمنطقة مجمع األديان، في إطار خطة شاملة  يجري حاليًا إعادة   .7 تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات 
آالف السياح األجانب،   2018لتطوير المنطقة. وقد زار محطات المسار في مرحلته التجريبية األولى عام  

وروسي وأستراليا  األميركية  المتحدة  والواليات  الجنوبية  وكوريا  وإندونيسيا  إيطاليا  دول  دول  من  من  وعدد  ا، 
أفريقية مثل الكاميرون وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا، ويتوقع استقبال المشروع عشرات اآلالف من السياح، حال  
االنتهاء منه، ووضعه على البرامج السياحية العالمية، لما يضمه من مقومات دينية وسياحية وأثرية نادرة في  

 مناطق متفرقة في مصر. 

 التوصيات 
لى  إضافة  األساسية والطرق المحيطة بالمسار، باإلبتوفير البنية التحتية و  يئة التنمية السياحيةهضرورة قيام  .1

أهمية عقد اجتماعات مع المستثمرين في المرحلة القادمة وعلى أن يكون القطاع الخاص والمجتمع المدني 
 مع  الحكومة، مع طرح المشروع في مرحلة متقدمة على شركاء التنمية الدوليين. ارئيسي امشارك

ق المحيطة بها، باالضافة  والمناطرفع كفاءة الخدمات السياحية للمشروع  أهمية قيام وزارة التنمية المحلية ب .2
األثرية، بالمناطق  والتأمين  اإلضاءة  نظم  للكافيتريات، وتطوير  مناطق  تجهيز  م  الى  للزوار  وتجهيز  ركز 

إنشاء مراكز صحية بتلك النقاط لعالج كبار السن في  باالضافة الى    بالمناطق.عرض دائم    قاعاتواقامة  
النائية بالمناطق  الطائر  اإلسعاف  الطوارئ، وتوفير خدمات  إرشادية على    وكذلك  حاالت  وضع عالمات 

مع ضرورة بدء العمل    مصرالطرق بالقرب من محطات توقف العائلة المقدسة توضح مسار رحلتهم في  
سار فى توقيت موحد على أسرع  بشكل متكامل فى كافة المحافظات، بحيث يتم االنتهاء من كافة نقاط الم

 . وجه

لكافة نقاط المسار بالتواكب   ااستثماري  امخططهيئة التنمية السياحية  طرح    خذ في االعتبار ضرورةيجب األ .3
مع ميعاد افتتاحه، وتشكيل وحدة مركزية بمقر وزارة التنمية المحلية، تشرف على التنسيق بين المحافظات 
والوزارات والجهات المعنية والقيام بزيارات ميدانية في كافة نقاط المسار بشكل دوري، وأن تكون الكنيسة 

 تعلقة بالبعد الديني للمسار. القبطية جزء ال يتجزأ من األمور الم

بالقضاء على معوقات تنفيذ مشروع »مسار رحلة العائلة المقدسة«، التي    ثاروزارة السياحة واآلضرورة قيام   .4
قبل عدة سنوات.  المصرية  الحكومة  أعلنته  الذي  المخطط  وفق  المشروع،  االنتهاء من  تأخر  في  تسببت 

خالل المصرية  واآلثار  السياحة  وزارة  السياحة    وأعلنت  وزيري  اتفاق  عن  لها،  بيان  في  الماضية،  الفترة 
واآلثار، والتنمية المحلية، على تذليل المعوقات كافة التي تواجه المشروع، خالل جولتهما التفقدية ألعمال 
على   االتفاق  بجانب  بالقاهرة،  القديمة  مصر  بحي  األديان  بمجمع  المحيطة  بالمنطقة  الجارية  التطوير 

 ت باقي محافظات مسار العائلة المقدسة، للعمل على تذليل معوقات المشروع كافة. مواصلة زيارا
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ب .5 المحلية  التنمية  وزارة  األعمال  قيام  تنفيذ  من  االنتهاء  بسرعة  المشروع  فى  المشاركة  المحافظات  تكليف 
عنية المطروحة فى خطة كل محافظة، باالضافة الى ضرورة إنشاء آلية تواصل إلكترونية للمحافظات الم

ألبناء  عمل  فرص  توفير  على  بالمشروع  العمل  خالل  التركيز  يتم  وأن  والتنسيق،  التواصل  لسرعة 
المحافظات التى سيمر بها المسار بحيث يتم توفير أراضى صغيرة إلقامة مشروعات يتم خاللها عرض  

 دول العالم.   وبيع المنتجات المحلية التى تتميز بها كل محافظة على المترددين والسائحين من كافة

ب .6 لالستعالمات  العامة  والهيئة  الثقافة  ووزارة  السياحة  تنشيط  بهيئة  والتعاون  التنسيق  درسات أهمية  إعداد 
بحثية نحو إدراج منتج العائلة المقدسة في مصر كأحد مواقع التراث العلمي التابعة لليونسكو، مع ضرورة  

دولي   اعتماد  آليات  توأمة  إلإيجاد  دراسة  الى  باالضافة  المسيحي،  الحج  لسياحة  كمقصد  مصر  عالن 
 مبوستيال في أسبانيا. مساري رحلة العائلة المقدسة في مصر ومسار القديس سانتياجو دي كو 

واآليجب   .7 السياحة  وزارة  هذه  ثار  على  لتشمل  والتراثية  الدينية  للمواقع  التقليدية  السياحية  الخريطة  توسيع 
األماكن المباركة وما تحتويه من تراث مادي وغير مادي، فضاًل عن إدراج مواقع جديدة لتشجيع الزيارات 

التقليد السياحة  نماذج  في  أنواع المتكررة والتوسع  فهذا سيجذب  ذلك يجب مختلفة من    اية  السياح، ولعمل 
بنقاط   المقدسةاالهتمام  العائلة  األفواج    مسار  الستيعاب  وتمهيدها  لها  المؤدية  الطرق  وتأمين  وتطويرها 

 السياحية، وإنشاء فنادق إلقامة األفواج السياحية واستراحات مجهزة بكل سبل الراحة. 

  وضع خطة مدروسة بالتعاون مع شركات السياحة ب  هيئة تنشيط السياحة  تكثيف الجهود المبذولة من قبل .8
والطيران من أجل زيادة عدد الرحالت الجوية المباشرة والرحالت الشارتر التي تتيح امكانية للوصول إلى  

المسارمعظم   المسار وربطها مواقع  أماكن  لتشمل بعض  برامج سياحية جديدة  إلى استحداث  ، باإلضافة 
 األثرية األخرى القريبة منها.بالمواقع 

عل .9 واآل  ىينبغي  السياحة  طريق  ثار  وزارة  عن  للسائح  تقدم  التي  بالمعلومة  المرشدين إ االهتمام  عداد 
ن المدربين لشرح هذه النقاط السياحية بدقة. ومن ناحية أخرى التنسيق مع األديرة لتسهيل الزيارات يالسياحي

المناسبة   التوقيتات  و   –ومراعاة  األديرة،  داخل  العبادة  طقوس  مع  تتعارض  ال  الزيارة. إالتي  رشادات 
 .واالهتمام بترميم الكنائس وصيانتها

الهندسية   .10 اإلدارة  هيئة  وتكليف  قومي  كمشروع  المسار  هذا  السياسية  القيادة  القومية  أتبني  بالمشاريع  سوة 
السابق اعتمادها من صندوق السياحة لهذا  بالعاصمة اإلدارية ومدينة الجاللة. على أن يتم تفعيل الميزانية  

المشروع وهي خارج موازنة الدولة. وكذلك تشجيع القطاع الخاص والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات  
 .المجتمع المدني للمشاركة في احياء هذا المشروع القومي
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ARTICLE INFO           Abstract 

 The journey of the Holy Family in the land of Egypt is one 

of the basic components of the Egyptian Coptic civilization. 

Rather, the importance of the land of Egypt has increased 

among the world because it is the kind land that provided 

protection and embraced the Holy Family since early in 

history. Rather, it was built in most of the path of the Holy 

Family monasteries and churches that built Egypt with faith 

in God. And it carried wonderful human values represented 

in love, peace and coexistence on the land of Egypt. It is 

worth noting that the path of the Holy Family represents a 

special significance for religious tourism in the world, as the 

main stations that the Holy Family blessed in residing with it 

represents holidays, festivals and popular celebrations 

throughout the year. The study aims to define the path Holy 

Family Path in Egypt and use it as one of the unique tourism 

products with the importance of including the path of the 

Holy Family within the tourism programs in addition to 

determining the role of the official tourism agencies and 

tourism companies in the tourist marketing of this religious 

path. The study relied on the qualitative approach, through 

conducting personal interviews with (11) officials of the 

Egyptian Tourism Authority to answer the questions of the 

study and achieve its goals aimed at promoting the tourism 

path of the Holy Family and its impact on religious tourism 

coming to Egypt in particular and international tourism in 

Public.  
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