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 الصحراء الغربيةتنمية سياحة الصحراء في مصر بالتطبيق علي   
 د. نيفين جالل إبراىيم عيد

 كمية السياحة والفنادؽ  -مدرس بقسـ الدراسات السياحية
 جامعة قناة السويس

 
 ملــخص البحث

 

ا بحوالي وتقدر مساحتي ،مف صحراء شماؿ إفريقيا الشاسعة  جزءاالصحراء المصرية  رتعتب
ويعتبر  ،الصحراء الشرقية و  يقسميا وادي النيؿ إلى الصحراء الغربية2مائتي كـ مميوف و 

مساحة مصر حيث يوجد بيا الكثافة الرئيسية  مف% 4وادي النيؿ واحة نيرية تقدر بحوالي 
 .والصناعية  مف السكاف واألنشطة الزراعية

 
عديػد مػف العصػور بالت ا حيػث مػر جيولوجيػي أراضػي مصػر ثػر ة مػف أبيػحراء الغر لصر اتعتبو 

 األةػػص الضػػةمة وعمػػىاكميػػا يى أرضػػيا حيػػث تػػـ العثػػور عمػػى تناصػػورايالد تمنيػا مػػا سػػاد
 ىياكػػػؿ الحيتػػػاف والقػػػروشوأيضػػػا العثػػػور عمػػػي  البحريػػػة،ـو والواحػػػة يالفبالصػػػحراء المحيطػػػة بػػػ

 . الشعاب المرجانية المتحجرة حفرياتو  والقواقع البحرية
 
 ، والةارجة(والفرافرة والداةمة  والبحريةسيوه غربية )واحة في الصحراء الومف أشير الواحات  
 بدائيةنائية  تمعاتكف واحاتيا مجسوي ، جدامنةفضة  يةسكان افاتثك تحراء الغربية ذالصوا

 .  (غيز أماالبربر)بيا قبائؿ  بائؿالق،ومف أشير راث ثرىتوعادات و ةاصة مح الذات م
 

كمصدر مف مصادر التنمية السػياحية الغربية  حراءالصإلقاء الضوء عمي ييدؼ ىذا البحث إلى 
بتفعيػػؿ دور سػػياحة الصػػحراء كمنػػتم سػػياحي مسػػتحدث مصػػر، ويوصػػي البحػػث  فػػي المسػػتدامة

لإلسياـ في تنويع أشكاؿ السياحة واستقداـ سياح جدد مف مصادر وأسواؽ سياحية جديدة تساىـ 
اء الغربيػة عمػى ةريطػة المقاصػد وضع السياحة في الصػحر . ىكذا يتـ في دعـ االقتصاد الوطني

 السػػػػػػػػػػػياحية المتميػػػػػػػػػػػزة وأىػػػػػػػػػػػـ المنتجػػػػػػػػػػػات الممكػػػػػػػػػػػف تطويرىػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف اجػػػػػػػػػػػؿ اقتحػػػػػػػػػػػاـ أسػػػػػػػػػػػواؽ
 (880-878،ص ص:2002،يجديدة)حمد
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 مقدمة
وبمحػاذاة البحػر المتوسػط  فيوجػد فػي الشػماؿالمصرية تتعدد البيئات الصحراوية في الصحراء 

مػػنةفض القطػػارة  الغربػػيفػػي الجػػزء  ، يمػػي ىػػذاسػػيؿ سػػاحمي تتةممػػو بعػػض البحيػػرات المالحػػة 
رب بحر الرماؿ األعظػـ الػذي يمتػد عمػى معظػـ غال متر تحت سطح البحر( ويوجد في830)

يظػف  يتػليصػعب اجتيازىػا وا التػيد الرمميػة المتحركػة الغػرو  اآلالؼ مػف مكونا الغربيةالحدود 
نػاؾ العديػد مػف األسػاطير وى، السػابقة تحػت رماليػاتةفػي الكثيػر مػف الحضػارات ا يأنض البع

كػػذلؾ اةتفػػاء ، مياجمتػػو لواحػػة سػػيوه  مبيػػز قبيػػؿق شزرزورة المفقػػودة واةتفػػاء جػػي حػػوؿ واحػػة
 ويمػػي ذلػػؾ ىضػػبة الجمػػؼ الكبيػػر، ثانيػػة لؿ الحػػرب العالميػػة االالػػدوريات العسػػكرية ةػػ بعػػض

 ،يخ التػػار  وجبػػؿ العوينػػات بمػػا تحتويػػو ىػػذه المنػػاطؽ مػػف منػػاظر طبيعيػػة وحضػػارات مػػا قبػػؿ
لى جيػة الشػرؽ العديػد مػف الواحػات )الداةمػة  -البحريػة -الةارجػة  -وتنتشر بيذه المنطقة وا 

ورة جػػالمي األديػػرةوالرومانيػػة والقبطيػػة والعديػػد مػػف  يػػة واآلثػػار الفرعونيػػةئالفرافػػرة ( والعيػػوف الما
 طػػوؿ السػػيؿب األحمػػر البحػػر جبػػاؿد سمسػػمة جػػاألحمػػر تو  البحػػر ة سػػاحؿذاى الشػػرؽ وبمحػػافػػو 

 ،وىضػاب وسػيؿ سػاحمي  شػاىقةجزيػرة سػيناء ومػا تحويػو مػف جبػاؿ شػبو لػؾ ذيمػي  الساحمي
الظػواىر  الةتالؼ البيئات الصحراوية بصحراء مصر وتعددىا والحتوائيا لمعديد مػف وكنتيجة

تيرت بػػيف العديػػد مػػف شػػا ت السػػياحية الصػػحراوية التػػيالطة الػػرحشػػالطبيعيػػة الفريػػدة تتعػػدد أن
  (.6-5ص ص ، 2002دي، حم)         ي المغامرةحبم
  

 الصحراوية إلي : التالرحىذه  موتنقس

لػى أقصػي قىذه الرحالت إلى منةفض التجو تو  الطويمة:الرحالت الصحراوية  (8 طارة وا 
، الرمػاؿ العظػيـ وىضػبة الجمػػؼ الكبيػر وجبػؿ العوينػػات  عبػر بحػػر الغربيػةحراء صػال

شػػريف الستكشػػاؼ عأوائػػؿ القػػرف ال العديػػد مػػف المغػػامريف منػػذ تالوتسػػتيوي ىػػذه الػػرح
السػػػػكاف باةضػػػػافة إلػػػػى عػػػػدـ تػػػػوافر الطػػػػرؽ وكػػػػذلؾ قمػػػػة  ه المنػػػػاطؽ لةموىػػػػا مػػػػفىػػػػذ

فػػي مصػػر عػػف  التف ليػػذا النػػوع مػػف الػػرحيحئعػػدى عػػدد السػػايت ال،و المعمومػػات عنيػػا
ف كانت أعداد ىذه المجموعات مف الالرتفاع تكمفة ىذه الرح ، ئح سنوياة سائما ت وا 

ه المنطقػة ومػا ىػذزيػادة مسػتمرة ، وقػد تػـ كتابػة العديػد مػف الكتػب عػف  المغامريف في
تكوينػػات جيولوجيػػة بواسػػطة بعػػض البػػاحثيف والعممػػاء الػػذيف اشػػتركوا فػػي  تحتويػػو مػػف
 ت العثور عمى بعضالالذيف يقوموف بيذه الرح لألفرادوقد يتاح  ،ت الالرح مثؿ ىذه

الرمػاؿ  التعرؼ عمييا عمى سطح يب التي تسقط مف السماء حيث يمكفشالنيازؾ وال
بعض آثار ما  معثور عمىلوكذلؾ قد تتاح الفرصة  ،الناعمة في بحر الرماؿ العظيـ 

منػػاطؽ مطيػػرة  قبػػؿ التػػاريخ بمنطقػػة الجمػػؼ الكبيػػر وواحػػة العوينػػات حيػػث إنيػػا كانػػت
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 الغربيػةالصػحراء  حيف كانػت ىنػاؾ حيػاة قائمػة فػي ،منذ أكثر مف ةمسة آالؼ عاـ 
فػػػػي مثػػػػؿ ىػػػػذه صػػػػة جػػػػدير بالػػػػذكر أنػػػػو ال يوجػػػػد سػػػػوي شػػػػركة واحػػػػدة متةصا و ، ىػػػػذ

يف فػػي المنػػاطؽ صػػتةصالم الػػرحالت الصػػحراوية الطويمػػة والتػػي يػػديرىا مجموعػػة مػػف
 ،3221عبيػػد،)Zarzora Expeditionالصػػحراوية المصػػرية وىػػذه الشػػركة تسػػمي 

 (.10-18ص :ص

 القصيرة:الرحالت الصحراوية  (2

 ،ربػاعي الدفع الػذات  تارايسػال إما بواسػطة الغربيةراء ت في الصحالوتتـ ىذه الرح 
أو رؽ الرحمػة يومػ  غوقػد تسػت ، األقػداـعمى  سيراالجماؿ أو الةيؿ أو  ظيورأو عمى 
وأبػػو  دلػػووعيػػوف الميػػاه مثػػؿ عػػيف  ت بػػيف الواحػػات المةتمفػػةالىػػذه الػػرح تـوتػػأكثػػر ، 

ف يوالبػراك يػةد الرممالغػر و  رةايػالسػوداء وز  الدباديب وفي الصحراء البيضاء والصػحراء
 (.23:،ص2005وسترة وتبغبغ )القيسوني، البحريفؿ ثمالواحات وبعض  ةالةامد

 
 داف البحث:ـــــأى

  :ييدؼ ىذا البحث إلى
 كمصدر مف مصادر التنميػة السػياحية المسػتدامةالغربية الصحراء إلقاء الضوء عمي  (3

 في مصر.
جػذب عامػؿ  يػامصػحراء والتػي تجعػؿ منالمقومػات الطبيعيػة والسػياحية لالتعرؼ عمػي  (9

  .ىاـ سياحي
مػع طػرح لسػياحة الصػحراء الوقوؼ عمى أىـ المشكالت التي تعوؽ التنمية السػياحية  (0

 الحموؿ المناسبة ليا.
 

 ة البحث:ــــأىمي
باعتبارىا مف االتجاىات  تكمف أىمية ىذا البحث في االستفادة مف البيئة سياحيا (3

براز نوع جديد مف  السياحة الحديثة.    الحديثة وا 
، والػػػذي سػػػينتم عنػػػو بالتػػػالي والعمػػػؿ عمػػػى تحفيػػػزهاالىتمػػػاـ بتنميػػػة سػػػياحة الصػػػحراء  (9

ةعدادىا لمسياحة الدولية المنتظػرة مػف ناحيػة بالصحراء الغربية  ازدىار في السياحة 
 وسوؽ لمسياحة الداةمية مف ناحية أةري.
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االىتماـ نحو الرحالت  ية ومنظمالوزارات والييئات السياحي العمؿ عمي توجيو جيود (0
،  ووضػعيا عمػي ةريطػة البػرامم السػياحية صحراء الغربيػةبتنمية سياحة الصحراء بال

 األساسية.    

 
سػػػياحة لاسػػػتراتيجيات لمتػػػرويم والتسػػػويؽ السػػػياحي وجػػػود  وتتمثػػػؿ فػػػي عػػػدـ مشـــ لة البحـــث:

  .تطبيقيا وتقويميا ةمتابعو  في مةتمؼ أنحاء العالـ الصحراء
 

 ض البحثفرو 
كعامؿ صحراء وبصفة ةاصة ال واقع السياحة البيئية في مصراف دراسة الفرض األول: 

والوصوؿ إلي  ،ةشباع رغبات السائحيف بيف العرض والطمب تحقؽ التالقي ب سياحيجذ
قميمية موضوعية لتكوف معيارا لقياس درجات التنمية  أىداؼ محددة قومية وقطاعية وا 

 .السياحية المطموبة
تشمؿ فرص االستثمار  سياحة الصحراءلم  إعداد إستراتيجية: اف االىتماـ برض الثانيلفا

 مية سياحة الصحراء.تؤدي الي تن المستثمريف السياحي والعمؿ عمي حؿ مشاكؿ

 
 منيج البحث

جمع في الدراسة النظرية، وقامت ب المنيم الوصفي :استةدمت الباحثة في ىذا البحث
. أما عف الدراسة الميدانية فقد ميميا، واستنباط االستنتاجات منياالبيانات عف الظاىرة وتح

في وزارة  مع المسئوليف قامت الباحثة بتوزيع استمارات استبياف وعمؿ لقاءات شةصية
 . وتحميؿ النتائم لموصوؿ الي التوصيات البيئة جياز شئوفالسياحة و 

 
 المبحث األول

 واقع السياحة البيئية في مصر
 :ة والتوازن البيئيـــــالسياح

ب نيػا  عريؼ السياحة البيئية مف قبؿ الصندوؽ العػالمي لمبيئػة( ت9332توضح األمـ المتحدة )
" السفر إلي مناطؽ طبيعية لـ يمحؽ بيػا التمػوث و لػـ يتعػرض توازنيػا الطبيعػي إلػي الةمػؿ ، 

التنوع البيولػػػوجي ، فػػػ"وذلػػػؾ لالسػػػتمتاع بمناظػػػػػػػػػػرىا و نباتاتيػػػا و حيواناتيػػػا البريػػػة و حضػػػارتيا
ونقاء البيئة الطبيعية، وبقاء األنػواع النػادرة والميػددة بػاالنقراض عػامالف أساسػياف فػي تنشػيط 
السياحة البيئية ولذا يجب أف يؤةذ بالحسباف عمى أف السياحة وحمايػة البيئػة أمػراف مترابطػاف 

يئػة يحػد مػف فرصػة تنميػة ومتكامالف إذ ال تصمح السياحة في بيئة متدىورة كما إف تدىور الب
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ومػػػف ىنػػا ظيػػػػػػػػػػرت عالقػػة أةػػري و لكػػػف بػػيف السػػياحة البيئيػػػة ككػػؿ و بػػيف مفيػػػـو ، السػػياحة
فالتنمية المستدامة  التنمية المستدامة ، حيث تعتبر التنمية احدي الوسائؿ لالرتقاء باةنساف ،

إقامػػة األسػػواؽ وفػػتح  مػػف الناحيػػة االقتصػػادية، تتػػيحفليسػػت بالعػػبء، كمػػا عرفيػػا كػػوفي عنػػاف 
  .أبواب العمؿ

 
تتمثـل فـي ف Boyle  (2004,p51)  مايوضـ بالسـياحة البيئيـة تـرتبط  األنشطة التـيأما عن 

 النواحي التالية: 

 الصيد البري لمطيور و الصيد البحري لألسماؾ . (3
 تسمػػػػػػػػؽ الجباؿ . (9
 الرياضات المائية و الغوص مف اجؿ الشعاب المرجانية. (0
 في الغابات و مراقبػػػػة الطيور و الحيوانات .الرحالت  (4
 إقامة المعسكرات. (8
 رحالت السفاري و الصحراء واستكشاؼ الودياف و الجباؿ. (2
 تصويػر الطبيعة والت مػػؿ و استكشاؼ كؿ ما فييا. (7
 .زيارة مواقع التنقيب األثرية والتجوؿ في المناطػؽ األثريػة (1

 السياحة البيئية في الصحارى المصرية 

ة في الصحارى المصرية قيمة مضافة لمدةؿ القومي المصػري، فالتعامػؿ يتبر السياحة البيئتع
تػػػداةؿ وتكامػػػؿ المػػػوارد الطبيعيػػػة  مػػػع الصػػػحراء يجػػػب أف ينبػػػع مػػػف الواقػػػع البيئػػػي بسػػػبب

والتػي البػد مػف اسػتثمارىا بحكمػة والتصػدي  الصػحراوية األرضػية والمناةيػة والمائيػة والحياتيػة
والتطبيقيػػة التػػػي مػػف أىميػػػا اسػػتزراع النباتػػػات  سػػػتةداـ األسػػس العمميػػػةلمظػػاىر التصػػحر با

كثار الحيوانات البريػة النػادرة والمحافظػة عمػى المظيػر الجمػالي لمصػحراء بكػؿ مػا  المتدىورة وا 
وصػػػةور لمبنػػاء والزينػػػة وكميػػا مصػػػادر لجػػذب السػػػياحة البيئيػػػة  تحتويػػو مػػػف ثػػروات تعدينيػػػة

 (.42،ص3222غنيـ،)

قػػرار الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ صػػدر  9332 لعػػاـاالحتفػػاؿ  بيػػـو البيئػػة العػػالمي فعاليػػات  وعػػف
، ( عاما لمصحارى ومكافحة التصحر) 9332الةاص بإعالف عاـ و ( 81/933المتحدة رقـ )

" نوز الصحراء بعنواف المنتدى البيئي و والذي اىتـ بالسياحة البيئية في الصحارى المصرية ، 
 مف الةبراء والعمماء فػي مجػاالت إمكانيػات السػياحية البيئيػة فػيوتحدث فيو نةبة  "المصرية
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وعالقتػو  الصحارى المصرية واستةداـ الموارد الوراثية النباتيػة فػي مكافحػة التصػحر واةنسػاف
غيػػر  بالصػػحراء والبعػػد االقتصػػادي واالجتمػػاعي لػػذلؾ، باةضػػافة إلػػى السػػياحة الصػػحراوية

 مف أرض مصر.  لقطاع الياـالتقميدية ومعوقات التنمية في ىذا ا

 :مجاالت السياحية البيئية في الصحارى المصرية
تتعدد مجاالت إمكانيات السياحية البيئية في الصحارى المصرية مف استةداـ الموارد الوراثيػة 

 وتشػػػػكؿ شػػػػبكة المحميػػػػات النباتيػػػػة فػػػػي مكافحػػػػة التصػػػػحر، واةنسػػػػاف وعالقتػػػػو بالصػػػػحراء، 
بمػا  بمية فػي مصػر حجػر الزاويػة فػي ىػذه السػياحة بجميػع أنواعيػاالطبيعيػة الحاليػة أو المسػتق

والبحريػػة  تزةػػر بػػو مػػف تػػراث طبيعػػي وثقػػافي وجمػػالي فريػػد وتنػػوع متميػػز مػػف الحيػػاة البريػػة
السػكاف األصػمييف  والتكوينات الجيولوجية والتػي يػتـ إدارتيػا بكػوادر عاليػة المسػتوى وبمشػاركة

باةضػػػافة إلػػػى ثػػػراء  يػػػة المسػػػتديمة بتمػػػؾ المنػػػاطؽالػػػذي ىػػػـ جػػػزء مػػػف عناصػػػر الحمايػػػة البيئ
محميػة  97وتضـ شبكة المحميات الطبيعية حاليػًا  ،ثقافاتيـ وفنونيـ التي نيتـ بالحفاظ عمييا

. كمػػػا أنػػػو مػػػف 9337حتػػػى عػػػاـ  جميوريػػػة مصػػػر العربيػػػة % مػػػف أرض33عمػػػى مسػػػاحة 
بما يوازى  9337ـ محمية حتى عا40محمية جديدة ليبمغ عدد المحميات 32المةطط إعالف 

% مػػف ىػػذه المحميػػات الحاليػػة 73نسػػبة  اةشػػارة إلػػى أف % مػػف مسػػاحة الػػوطف. ويجػػدر37
لمسػػػػػػػػػياحة الصػػػػػػػػػحراوية  والمسػػػػػػػػػتقبمية تعتبػػػػػػػػػر منػػػػػػػػػاطؽ صػػػػػػػػػحراوية ومقاصػػػػػػػػػد متميػػػػػػػػػزة

(www.eeaa.gov.eg). 
 

يحقػؽ الكسػب المػادي وتكػويف  أف إدمػاج السػياحة البيئيػة فػي ةطػط إدارة المحميػات الطبيعيػة
البيولػػوجي ممػػا يزيػػد مػػف أىميػػة  جميػػور واعػػي ب ىميػػة الحفػػاظ عمػػى المػػوارد الطبيعيػػة والتنػػوع
األنػػواع واألشػػكاؿ المةتمفػػة مػػف  المحميػػات ودورىػػا فػػي ةدمػػة المجتمعػػات المحميػػة ، كمػػا أف

البيئيػػة لػػو تمػػت إدارتػػو بطريقػػة قابمػػة لالسػػتدامة،فإنو يمكػػف أف  السػػياحة وةصوصػػا السػػياحة
تمثػػػؿ فرصػػػػة اقتصػػػادية قيمػػػػة لممجتمعػػػات المحميػػػػة ولمحمايػػػة واالسػػػػتةداـ المسػػػتديـ لمطبيعػػػػة 

لمنػػػػػاطؽ ةيػػػػػرادات ا ويمكػػػػػف أف تمثػػػػػؿ مصػػػػػدرا ىامػػػػػًا وأساسػػػػػياً ، المسػػػػػتقبمية  لألجيػػػػػاؿ
 .(IUCN,1996,P:34)المحمية

 
 المبحث الثاني

   ب سياحي عامل جذالصحراء في مصر 
   

http://www.eeaa.gov.eg/
http://www.eeaa.gov.eg/
http://www.eeaa.gov.eg/
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إلػي  مػا يدفعػوىػو و  السػمبية،مف الضغوط والمػؤثرات الصػحية  ىائال ايواجو إنساف العصر كم
 ىا.وغير والصحاري اليروب إلي أحضاف الطبيعة والجباؿ 

كنػوز والحيػاة البيئيػة والطبيعيػة إلػي جانػب الا مػف المحميػات تنوعالصحراوية السياحة  ضـوت 
تسػجؿ عصػور التػاريخ منػذ ماليػيف السػنيف، التػي حفريات الجغرافية و التكوينات الجيولوجية و ال

 الرممية ت ةذ بمب السػائحيف، أيضػًا مشػاىدة الكثبافتشكيالت الجباؿ والودياف وحركة  كما أف

عمميػة  ف الػزوار لمػا تعكسػو مػف قيمػة عاليػةالطيور والحياة البرية تجػذب انتبػاه قطػاع كبيػر مػ
 . وسياحية

: السػػػػمات الجيولوجيػػػػة، السػػػػمات وىػػػػي  وىنػػػػاؾ سػػػػبعة صػػػػفات تػػػػرتبط بالسػػػػياحة الصػػػػحراوية
 المناةيػػة، النباتػػات البريػػة، قوافػػؿ الصػػحراء، السػػكاف األصػػمييف، الواحػػات، المنػػاطؽ المحميػػة

                      (.93ص:، 3222)ارناؤوط،

آراء المتةصصػػػيف والبػػػاحثيف الػػػذيف تنػػػاولوا دراسػػػة أف Tremblay (p:12 ,2006) يوضػػػح 
 : اآلتيةةصائص الب ىاتتفؽ عمى تميز  السمات والةصائص العامة لمصحراء

 .ةاألمطار والرطوبقمة و  ارتفاع درجة الحرارة (3
 ندرة الغطاء النباتي وانعدامو أحياًنا.  (9
 قمة الكائنات الحية الحيوانية وندرتيا.  (0
عظـ المناطؽ الصحراوية تتميز ب نيا ذات تصريؼ مائي داةمي وذلػؾ يعنػي أف الميػاه م  (4

فييػػػا تتسػػػرب إلػػػى جوفيػػػا ونػػػادًرا مػػػا تصػػػؿ إلػػػى البحػػػار المفتوحػػػة عبػػػر المجػػػاري المائيػػػة 
 )السيوؿ(.

سػػطحيا يتميػػز بوجػػود الرمػػاؿ إضػػافة إلػػى الحصػػى والصػػةور الرسػػوبية أحياًنػػا كمػػا فػػي   (8
 ي الصحاري القطبية فالصفائح والركاـ الجميدي يغطي السطح.الصحاري الحارة، أما ف

 :(UNEP 87:2006, p( وضحتيا فكماأما عن المش الت التي تواجو الصحراء 

ويعػػػرؼ ب نػػػو تحػػػوؿ جغرافػػػي فػػػي سػػػطح األرض يتةػػػذ أشػػػكاال مةتمفػػػة تػػػؤدي  التصـــحر:  (3
وتعػػود أسػػبابو  جميًعػػا إلػػى انةفػػاض أو تػػدىور إنتاجيػػة األرض فػػي الػػنظـ البيئيػػة المةتمفػػة

وأعراضػػػػو تتمثػػػػؿ فػػػػي انةفػػػػاض منسػػػػوب الميػػػػاه  ،إلػػػػى ظػػػػروؼ مناةيػػػػة وظػػػػروؼ بشػػػػرية
 الجوفية، تممح التربة، انجراؼ التربة ، جدب األراضي الزراعية نقص المياه السطحية.
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التػػػػي تحركيػػػػا الريػػػػاح مػػػػف ىػػػػذه و حيػػػػث تيػػػػدد الرمػػػػاؿ الزاحفػػػػة  زحــــف ال ثبــــان الرمليــــة:  (9
الم ىولػػة والمنػػاطؽ الزراعيػػة القريبػػة منيػػا مؤديػػة إلػػى طمرىػػا السػػكنية  الصػػحاري المنػػاطؽ

 والت ثير عمى نمط الحياة فييا.
حيث تتميز الصحاري بقمة المياه فييا وندرة األمطار، مما يؤثر عمى سكاف  ندرة المياه:  (0

ىػػذه المنػػاطؽ مػػف البػػدو وغيػػرىـ. األمػػر الػػذي يتطمػػب تػػوفير طػػرؽ وأسػػاليب تسػػاعد عمػػى 
 لصالحة في ىذه المناطؽ.توفير المياه ا

ال شػؾ أف السػياحة البيئيػة الصػحراوية ليػا تػ ثير :  المخالفات والممارسـات ييـر الواعيـة (4
بقواعػػػد وشػػػروط السػػػياحة  ذلػػػؾ فػػػإف االلتػػػزاـ وعمػػػي البريػػػة،عمػػػى النباتػػػات والحيوانػػػات 

  .الصحراوية أمر حيوي

 :مصر تمتلك صحراء ذات خصائص نادرة

الطبيعة والجفاؼ  تتميز بقسوةو مف األراضي المصرية  %24صحاري مصر تبمغ مساحة 
والحرارة الشديدة غير أف الصحراء المصرية ذات ةصائص نادرة بيف الصحارى، ففي باطنيا 
الماء العذب وعمى أديميا الممتد تنتشر الواحات وتتةمميا إلى جانب الكثباف الرممية سالسؿ 

يوؿ الممتدة والمكسوة باألعشاب والنباتات مف الجباؿ العديدة  والمرتفعات واليضاب والس
لمسياح ىواة   صحراوية وجبمية عديدة توفر المتعة والمغامرة  تضـ مناطؽ،و الةضراء 

أنواعيا وأىدافيا ، البعض منيا يتجو إلى  فتتنوع رحالت السفاري حيث المتعة والمغامرة ،
ارة الودياف وعيوف الماء، يتجو إلى زي السالسؿ الجبمية ومغامرة تسمقيا، والبعض اآلةر

 .وآةري تكوف مف أجؿ الصيد البرى في المناطؽ المسموح فييا بالصيد

جبػؿ سػانت كػاتريف ، وجبػؿ موسػى، منػاطؽ )فػي يمكػف لمسػائحيف ممارسػة رحػالت السػفاري و 
والواحػػات الداةمػػة والةارجػػة، والعػػيف السػػةنة، ومنطقػػة البحػػر األحمػػر بقطػػاع القصػػير مرسػػى 

فػػي  وأيضػػامرسػػى عمػػـ ومدينػػة سػػفاجا التػػي تتميػػز بسالسػػؿ جبميػػة.الخ،  عمػػـ وقطػػاع جنػػوب
الجبػػاؿ المحيطػػة بمنطقػػة شػػـر الشػػيخ وفػػي مدينػػة سػػفاجا أيضػػا تمػػؾ المدينػػة المتميػػزة بسالسػػؿ 

بمراقبػػة الحيوانػػات فػػي الصػػحراء السػػفاري   الجبػػاؿ المتداةمػػة مػػع الصػػحاري حيػػث ييػػتـ سػػياح
كمػػا تػػوفر شػػركات السػػياحة الةيػػاـ والمعػػدات الالزمػػة والطيػػور الميػػاجرة مػػف مكػػاف إلػػى آةػػر، 

ح معايشػة ىػذه الحيػاة التػي تجمػع بػيف البسػاطة وقػوة الطبيعػة ئلمحياة البدويػة حتػى يمكػف لمسػا
 .vb.roro44.com))الجبمية الصحراوية 

 :الصحراوية السياحة ودةـــج
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لصػحاري المصػرية يجتذب موسـ السياحة الصحراوية في مصر السياح العرب القادميف إلى ا
 ،الجمعيات األىمية بسيناء بحثًا عف الصيد والمغامرة وسط اعتراضات بيئية مف جانب بعض

التػػي تعمػػؿ فػػي مجػػاالت السػػياحة  وتتػػولى وزارة السػػياحة المصػػرية تحديػػد شػػركات السػػياحة
مػػػف سػػػيارات ذات الػػػدفع الربػػػاعي  الصػػػحراوية حسػػػب إمكانياتيػػػا لمقيػػػاـ بػػػالرحالت الصػػػحراوية

إف معظـ رواد السياحة  ،أولية الت وةياـ ومعدات طبية ووسائؿ اتصاؿ ووسائؿ إسعاؼوحاف
، مواسػـ ىجػرة الحيوانػات إلػى سػيناء الصػحراوية يػ توف إلػى مصػر بغػرض الصػيد ةاصػة فػي

تجعميػا فريػدة فػي مجػاؿ السػياحة الصػحراوية  فسيناء بيا العديد مف اةمكانيات الطبيعيػة التػي
النباتػػػات الطبيػػػة والعيػػػوف المعدنيػػػة والسػػػياحة  ـ أعػػػداًدا كبيػػػرة مػػػفةاصػػػة الوديػػػاف التػػػي تضػػػ

موسػػـ السػػياحة الصػػحراوية عػػادة مػػا يػػرتبط بموسػػـ الصػػيد الجػػائر بمصػػر ، وىنػػاؾ ، و الجبميػػة
أي تجػػاوزات تقػػـو بيػػا قوافػػؿ الصػػيد ةػػالؿ  مػػراقبيف فػػي مةتمػػؼ أنحػػاء شػػماؿ سػػيناء لرصػػد
الميػػػددة بػػػاالنقراض بشػػػماؿ سػػػيناء فالسػػػياحة  الموسػػػـ لمنػػػع صػػػيد الغػػػزالف واألرانػػػب البريػػػة

سػيارة وتكػوف مػزودة بوسػائؿ  39منيػا نحػو  الصػحراوية تػ تي إلػى سػيناء فػي قوافػؿ تضػـ كػؿ
 .اتصاؿ وأغذية وثالجات

 تسػييالت متعػددة  تطمب  ىػذا النػوع مػف السػياحةيوتنمو السياحة الصحراوية بسرعة كبيرة ، و 
( وغيرىادة والتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػعير المعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ..العالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػو و )كالنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ والطػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ ، 

www.unep.fr/pc/tourism/library/Desert.htm)). 
 

 ثالثالمبحث ال
 سياحة الصحراء بالتطبيق علي الصحراء الغربية

 
ـ غير منتظألؼ كيمو متر مربع وىي عمى شكؿ مستطيؿ 68ا الغربيةتبمغ مساحتو الصحراء 

د أجػػزاء شػػمػػف أ حراء الغربيػػةلصػػاوتعتبػػر  ،كيمػػو متػػر 680كيمػػو متػػر وعرضػػو 8000طولػػو 
ويطمػػؽ  ،ي العػػالـ قحولػػة أكثػػر صػػحار ويعتبػػر الجػػزء الجنػػوبي منيػػا  ، جفافػػاالصػػحراء الكبػػرى 

فػاع تومػنةفض ، حيػث يبمػغ ار  ىضػبةء صػحرا ب نيػا الغربيةبعض الجغرافييف عمى الصحراء 
يوجػد بيػا في العالـ حيث  تنفرد ب كبر مجمع منةفضات كما أنيا ،تر م500سطحيا حوالي 

  .ـو والرياف وكركر ودنقؿ غرب أسواف يوالف والقطارةمنةفض سيوه  منةفض مثؿ 82حوالي 
 
  :الغربية ءية التي يم ن مزاولتيا في الصحرائطة البيشمن األنو 



  مجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــةمجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــة
 

JAAUTH  Vol-4. No 1 01 

ت اينػو عال قػةز منطتتميػحػث  تاينػجػو إلػى صػحراء العو تتي تػوال يمػةالطو  يةالصحراو  التالرح
وجبػػؿ  ، حيػػث يوجػػد بيػػا العديػػد مػػف الجبػػاؿ مثػػؿ جبػػؿ العوينػػاتيػػوي والجيولػػوجي حبػػالتنوع ال

وىضػبة الجمػؼ الكبيػر  كمػا يوجػد بيػا الفوىػات البركانيػة ،أركنو وجبؿ بترو جمو وجبؿ كامػؿ 
خ مثػؿ يبػؿ التػار قاألثريػة ونقػوش مػا  عقػمػف الموا يػدكما يوجػد بيػا العد ،وبحر الرماؿ األعظـ 

الصةرية في جبؿ العوينات بوادي كركػور وفػي مآوى الط في ئرسومات الموجودة عمى الحوالا
الغػػراؽ ووادي الحمػػرا ومنطقػػة بئػػر طرقػػاوي وبئػػر صػػحرا والػػدرب  ىضػػبة الجمػػؼ الكبيػػر بػػوادي

كمػػػا يوجػػػد بالمنطقػػػة العديػػػد مػػػف التكوينػػػات  ،بػػػيف مدينػػػة الداةميػػػة والةارجيػػػة  القػػػديـ الواصػػػؿ
سطح  ف والميتميف بدراسة تاريخيولوجييالجكبيرة مف  تجذب أعداداي تال فرياتو الح الطبيعية

بوضػػع تجػػارب الجيولوجيػػوف األرض والحيػػاة عمييػػا منػػذ فتػػرات مػػا قبػػؿ التػػاريخ وقػػد قػػاـ ىػػؤالء 
 السػػػائحيفداد أعػػػ ازديػػػاد ليػػػذه المنطقػػػة فػػػي كتػػػب مطبوعػػػة كػػػاف ليػػػا أكبػػػر األثػػػر فػػػي رحمػػػتيـ

(www.eeaa.gov.eg). 
 

 ظـواىر الطبيعيـة النـادرة بالصـحراء الغربيـةالويوض  أ.محمود القيسوني )مقابلة شخصية( 
 والتي تتمثل في:

 الكثبػاف الرمميػة المتحركػة والتػي يطمػؽ عمييػا بحػر الرمػاؿ األعظػـ والتػي يػ تي ظػاىرة (3
 بػػع الةػػالي بالسػػعودية والعػػرؽلر سػػاحة بعػػد امـ مػػف حيػػث ضػػةامة اللترتيبيػػا فػػي العػػا

 عظػػيـ بػػالجزائر حيػػث تبمػػغالشػػرقي العظػػيـ بصػػحراء شػػماؿ أفريقيػػا والعػػرؽ الغربػػي ال

منيػا  اليبيػة بيف مصر و مألؼ كيمو متر مربع مقس 033احة بحر الرماؿ األعظـ سم
 ر.صألؼ كيمو متر مربع في م 308

واالكتشػػاؼ الػػذي  –المنةفضػػات االثنػػي عشػػر )ومػػف الظػػواىر الطبيعيػػة النػػادرة أيضػػا (9
والتػي حػدثت فػي ء منطقة الصدمة النيزكية األولي والثانية مف الفضال 9332تـ عاـ 

 .جنوب الصحراء شماؿ الجمؼ الكبير(
 .الواحات المجيولة والغير م ىولة  (0
 .الظاىرة الطبيعية الجديدة موسيقي الكثباف الرممية (4
بعد يصنؼ مف الدرجة الثانية و وت تي أىمية وجود الكيوؼ كمعمـ صحراوي سياحي،  (8

 ظاىرة الرماؿ.
 .التنوع النباتي (2
  .طقة ومنتجاتيـ وم كوالتيـ عادات وتقاليد سكاف المن (7
 8مػػنةفض منيػػا  38عمػػي  اوىنػػاؾ ظػػاىرة نػػادرة فػػي الصػػحراء الغربيػػة وىػػي احتوائيػػ (1

-م ىولػػة بالسكاف)سػػيوه ويتبعيػػا أـ القصػػير عمػػي مػػنةفض القطػػارةمتشػػابكة و  واحػػات
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تزةػػػػػر بالعديػػػػػد مػػػػػف العيػػػػػوف الطبيعيػػػػػة ،والتي الةارجػػػػػة(-الداةمػػػػػة-الفرافػػػػػرة–البحريػػػػػة 
يػػػػا عيف)دالػػػػة( ذات الميػػػػاه العذبػػػػة والتػػػػي توجػػػػد فػػػػي الطػػػػرؼ الشػػػػمالي منو والكبريتيػػػػة 

الشػػرقي لػػػوادي األبػػػيض فػػي منطقػػػة سػػػفر ببحػػر الرمػػػاؿ األعظػػػـ جنػػوب غػػػرب واحػػػة 
 . البحرية

 
 محميػػة سػػيوه تضػػـ عػػدة محميػػات طبيعيػػة وىػػي) الصػػحراء الغربيػػةأوضػػح القيسػػوني بػػ ف كمػػا 

 ميػػةوتعتبػػر مح ، كمػػو مثػػر مربػػع240 0الواحػػة حػػوالي  ةمسػػاح وتبمػػغ ، ةمعمنػػ ميػػةىػػي محو 
شػػماؿ بحيػػرة -محميػػة وادي الريػػاف-محميػػة الجمػػؼ الكبيػػر - يةأراضػػي صػػحراو  ميػػةسػػيوه مح
محميػػة  -عػػدة محميػػات بالشػػاطا الشػػمالي عمػػي البحػػر المتوسػػط - كيػػؼ أـ القػػارة –قػػاروف 

ا قطػع أعمنت مف حوالي شير محمية الدبابيػة فػي محافظػة قنػا محميػة تػراث ثقػافي عػالمي بيػ
إلػػي جانػػب كثػػرة العيػػوف المعدنيػػة السػػاةنة  ،مثػػؿ قصػػة تكػػويف الكػػرة األرضػػية منػػذ تكوينيػػا(ت

 الدوليػة أكثػرواحات الداةمة والةارجة والفرافرة( كؿ ىذا يجذب السياحة  3واألعشاب )وتضـ 
 . ف في المائة مف األراضي المصريةيلمصحراء الغربية والتي تشكؿ سبع

حكػـ ات وفتػر  حكػـ الفراعنػة فػي فتػراتالمواقػع األثريػة  بيػة العديػد مػفويوجد فػي الصػحراء الغر 
 مػة،األعمػدة والنقػوش القدي ومعبد آمػوف والعديػد مػف ،ه المواقع معبد ىيبسىذومف  ،الروماف 

  .سوداف بعدما أحرؽ األشورييف طيبةلطريؽ التجارة مع ا ريؽ درب األربعيفطو 

لوح  االنػػزالؽ مػػف اعمػػي الكثبػػاف الرمميػػة بػػ ي:فيػػجديػػدة الصػػحراء النشػػاطات سػػياحة أمػػا عػػف 
سػباؽ -االنزالؽ فػي اليػواء بػالمظالت المجنحػة أو باألجنحػة الرياضػية المثمثػة-ةشبية ةاصة

وتتمتػػع الواحػػات  الغػػوص فػػي اآلبػػار الرومانيػػة والبحيػػرات بواحػػة سػػيوه.-سػػباؽ الةيػػوؿ-اةبػػؿ
التػي و ديػاف والصػحاري الشاسػعة ب طوؿ شبكة طرؽ مميدة ووعرة تةترؽ الجباؿ والسػيوؿ والو 

 .رالي باريس داكار( -تشجع عمي ازدىار سياحة السفاري والراليات )رالي مصر الدولي

إحيػاء رحػالت المغػامريف والمستكشػفيف الػذيف ويتميز القياـ بالرحالت عبػر الصػحراء الغربيػة ب
حػػر بعبػػور ب مجموعػػة مػػف األسػػبافقيػػاـ جػػابوا الصػػحراء الغربيػػة وىػػو نشػػاط سػػياحي متنػػامي )

يوما تكرارا لرحمػة  33جماؿ لمدة العديد مف الومعيـ 2004عاـفي الرماؿ سيرا عمي األقداـ 
ؽ تجارة يالبعثة الةديوية والتي قاـ بيا األلماني رولؼ بتكميؼ مف الةديوي إسماعيؿ لفتح طر 

قمار األعبر دراسة بقامت وكالة ناسا أيضا  2004في عاـ و  جديدة مف أفريقيا مارا بمصر،
اةتيػار الصػحراء الغربيػة المصػرية لمطابقتيػا و الصناعية لمعديػد مػف تضػاريس الكػرة األرضػية 
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 (.المثالية لكوكب المريخ 

 
 المبحث الرابع

 الفيوم محافظة السياحة البيئية

 جنة الصحراء الغربيةالفيوم 

الػدلتا   يف كيمػومترا مربعػا فػي قمػب مصػر بػ 2322تقع محافظة الفيوـ التي تبمغ مساحتيا نحػو 
بمصػر ،   كيمػومتر وىػي إحػدى الواحػات الموجػودة  333والصعيد جنوب غرب القاىرة بمسافة 

التػػػي تمتقػػػي عمػػػى أرضػػػيا البحيػػػرات والةضػػػرة والصػػػحراء فػػػي  فػػػالفيـو ىػػػي المحافظػػػة الوحيػػػدة
ويػة الطبيعية واألنشػطة والفنػوف السػكانية المدنيػة والريفيػة والبد صورة فريدة تتنوع فييا المناظر

، موقػع أثػري معظميػا بالصػحراء 03وبػالفيـو تتعدد فييا أنواع الحيػاة البريػة  والساحمية .. كما
 لفيػػوـ شةصػػيتيا المميػػزة وطابعيػػا المتفػػرد وأتػػاح ليػػا أنواعػػًا عديػػدة مػػفمػػف اجعػػؿ  ذلػػؾكػػؿ 

 العػػػػالـ السػػػػياحة وكانػػػػت سػػػػببًا ألف يقبػػػػؿ عمييػػػػا السػػػػائحوف والمسػػػػتثمروف مػػػػف كػػػػؿ أنحػػػػاء

(www.fayoum.gov.eg). 

الفيػػػـو ىػػػي جنػػػة الصػػػحراء لةصػػػوبة أرضػػػيا ولكونيػػػا أكبػػػر واحػػػات مصػػػر وأكثرىػػػا انةفاضػػػا 
بالصحراء الغربية، حيث تحيطيا الصحراء مف كؿ جانب عدا نقطػة اتصػاليا بالنيػؿ. لػذا فػإف 

بنباتاتيػػا وتكويناتيػػا الجيولوجيػػة % مػػف مسػػاحتيا وىػػي غنيػػة بػػالتنوع البيئػػي 24الصػحراء تمثػػؿ
وجباليػا وتالليػػا وصػحرائيا وأوديتيػػا وعيونيػػا الطبيعيػة وطيورىػػا وحيواناتيػا البريػػة النادرة،وبيػػا 

وىػػي محميػػة وادي حيتػػاف الحتوائيػػا عمػػي  9338أوؿ محميػػة تػػراث طبيعػػي عػػالمي فػػي عػػاـ 
 .سنة مميوف  43رواسب وحفريات بحرية ونيرية وقارية يرجع تاريةيا إلي 

الصحراء الواقعة شماؿ بحيرة قاروف محمية طبيعية نظػرا الحتوائيػا عمػى مكونػات  تكما أعمن
بيئية وطبيعية نادرة مف تشكيالت جيولوجية وأنواع الزواحؼ والبرمائيات والثػدييات كمػا يوجػد 

ميػة أمػا محشماال آثار مف العصر الفرعوني والروماني  والتي تثير اىتماـ السػياحة العالميػة، 
يػػػػي بيئػػػػة صػػػػحراوية متكاممػػػػة بيػػػػا الكثبػػػػاف الرمميػػػػة والحيػػػػاة النباتيػػػػة المتنوعػػػػة فوادي الريػػػػاف 

والحيوانات البرية والحفريات البحريػة والعيػوف الكبريتيػة والطبيعيػة وسػياحة مراقبػة الطيػور إلػي 
 عميقػػة وتعػػرؼ بالصػػةرة الممفوفػػةالةاديػػد االجانػػب جبػػؿ الريػػاف وجبػػؿ المشػػجبيجة والتػػي بيػػا 

 .وىي مف المناطؽ المفضمة لدي السياح لمزاولة رياضة السير والرحالت الةموية

http://www.fayoum.gov.eg/


  مجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــةمجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــة
 

JAAUTH  Vol-4. No 1 43 

أمػػا طػػرؽ القوافػػؿ الصػػحراوية التػػي تػػربط محافظػػة الفيػػـو بواحػػات مصػػر الشػػمالية مثػػؿ واحػػة  
سػػيوه، فيػػي مػػدقات وعػػرة ال تصػػمح لمػػرور السػػيارات العاديػػة، واف كانػػت تصػػمح لمػػرور سػػباؽ 

نػػػة" وكانػػػت تسػػػتةدـ لمػػػرور قوافػػػؿ الحػػػم  فػػػي الماضػػػي والطريػػػؽ السػػػيارات مثػػػؿ "رالػػػي الفراع
غػػرب اةسػػالمي ، مػػف ىػػذه الطػػرؽ الطريػػؽ الممتػػد مػػف قوتػػو عمػػي مالمسػػتةدـ لحجػػاج بػػالد ال

واحػػػػػػػػػػػػػػػات البحريػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػػػحراء الطػػػػػػػػػػػػػػػرؼ الغربػػػػػػػػػػػػػػػي لبحيػػػػػػػػػػػػػػػرة قػػػػػػػػػػػػػػػاروف إلػػػػػػػػػػػػػػػي ال
 (.www2.sis.gov.eg(الغربي

ية الواعػػػدة فػػػي مصػػػر فيػػػي تتمتػػػع بوجػػػود تػػػ تى محافظػػػة الفيػػػـو كواحػػػدة مػػػف األقػػػاليـ السػػػياح
المسػػػػاحات الشاسػػػػعة الةضػػػػراء والصػػػػفراء، فضػػػػاًل عػػػػف المسػػػػطحات المائيػػػػة التػػػػي تنفػػػػرد بيػػػػا 
المحافظة والممثمة في بحيرة قاروف وبحيرات وادي الرياف وبحر يوسػؼ ، ويفصػؿ الفيػوـ عػف 

روف، أثبتػت الدراسػات ببحيرة قػا وادي النيؿ حافة رفيعة نسبيا وتحتوى عمى بحيرة كبيرة تعرؼ
وىامػػة فػػي مناةيػػا وجغرافيتيػػا والمنطقػػة  دةالجيولوجيػػة إف منطقػػة الفيػػـو شػػيدت تغيػػرات مطػػر 

أثػػػار ألنػػػواع مةتمفػػػة مػػػف اليياكػػػؿ  مشػػػيورة بالحفريػػػات الموجػػػودة بالصػػػحراء وىػػػى عبػػػارة عػػػف
ثدييػة والسػالحؼ العمالقػة وحيوانػات  العظميػة لمحيوانػات كالحيتػاف واسػماؾ القػرش والتماسػيح
 أةرى وتتواجد في المنطقة الصحراوية شماؿ البحيرة.

كـ شماؿ بحيرة قاروف وىػى بمػدة  0عمى بعد ) أطالؿ مدينة ديمية السباع ) سكنوبايوسوتقع 
مةمفػات مػف العصػر اليونػاني ، وقػد كانػت مدينػو يبػدأ منيػا  سكنوبايوس اليونانية القديمة وبيا

ات الصػػحراء ، وبيػػا آثػػار معبػػد صػػغير مػػف الحجػػر الجنػػوب وواحػػ سػػير القوافػػؿ المتجيػػة إلػػى
 المدينػػػػة قائمػػػػو كمػػػػا ال يػػػػزاؿ معبػػػػدىا وطرقاتيػػػػا باقيػػػػة المربػػػػع وال تػػػػزاؿ أسػػػػوار حػػػػوائط

Consult,1992.P:3)) . 
 عناصر الجذب السياحي بمحافظة الفيوم

 (04-09، ص:ص9333) الرب جادكما يوضحيا الفيـو  تعدد إمكانات الجذب السياحي في
  :ىيو  ر مةتمفةناصإلي ع

سػػػائر محافظػػػات مصػػػر بمناةيػػػا  متػػػاز الفيػػػوـ عػػػفتو  المعتـــدل طـــول العـــام المنـــا  (3
المعتػػدؿ طػػوؿ العػػاـ رغػػـ االرتفػػاع الطفيػػؼ فػػي درجػػة الحػػرارة صػػيفا ، إال إف ىػػذا ال 
يمثػػػؿ عائقػػػا لحركػػػة السػػػائح إذا مػػػا قػػػورف فػػػي الوجػػػو القبمػػػي عمػػػي سػػػبيؿ المثػػػاؿ، وقػػػد 

لطرؽ المؤدية إلي الفيػوـ سػماء صػافية زرقػاء ورمػاؿ أضفت السمة الصحراوية عمي ا
  .ذىبية صفراء وشمسا مشرقة دافئة محببة لدي السياح المصرييف واألجانب
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 .القاىرة عمى ةط السير السياحي مف الموقع القريب (9

وماةمفتو مف آثار ترجع إلى ما قبؿ  توفر اإلم انيات التاريخية والحضارية والثقافية (0
 .والرومانية والقبطية واةسالمية الحضارة واآلثار الفرعونيةاةنساف وما قبؿ 

 .واليدوء النقاء البيئي (4

 الصناعات البيئية )الةػزؼ والفةػار( رالفمكمور وتواف العادات والتقاليد والتراث البيئي (8
 والمنتجات اليدوية.

 الفيـو مف أىـ مواقع مراقبة الطيور المياجرة والمقيمة بمصر. (2

 بيف الطبيعة الصحراوية شماال والريفية جنوبا. االمتزاج الطبيعي (7

البيئػػػة الطبيعػػػة الصػػػحراوية المنبسػػػطة حػػػوؿ بحيػػػرات الريػػػاف تحقػػػؽ سػػػيولة الوصػػػوؿ  (1
إلػػي مػػا تعطيػػو الصػػحراء المحيطػػة مػػف جمػػاؿ طبيعػػي وىػػدوء وبسػػاطة  أضػػافوإلييػػا، 

 .  واحتوائيا عمي مجموعة النباتات النادرة والحيوانية والتعدينية واألثرية

   المشروعات المقترحة للتنمية البيئية السياحية بالفيوم

فػػػػاروؽ الػػػػػباز مػػدير مركػػز أبحػػاث الفضػػاء بجامعػػة بوسػػطف   . د بػػو قػػدـتىنػػاؾ مقتػػرح كػػاف قػػد 
بغػػػرض إنشػػػاء طريػػػؽ  (يػػػر فػػػي الصػػػحراء الغربيػػػةممػػػر التعم)األمريكيػػػة منػػػذ سػػػنوات بعنػػػواف 

يمتػد مػف سػاحؿ البحػر المتوسػط شػماال حتػى  ةمصر الغربيػبالمواصفات العالمية في صحراء 
بحيرة ناصر فػي الجنػوب بػ مواؿ مسػتثمريف مػف القطػاع الةػاص الػوطني أوال ثػـ العربػي ثانيػا 

يؤىؿ تنمية الصحراء  طريؽىذا الثـ العالمي ويشتمؿ المقترح عمي اثني عشر طريقا عرضيا و 
 . (www.pnic.gov.ps). في شماؿ وغرب منةفض الفيوـ

برنػامم السػياحة البيئيػة المسػتدامة  و اةيطػالي الجانػب مػع بالتعػاوف آةػر تنموي مشروع وىناؾ
ىػػو تحسػػيف الظػػروؼ االجتماعيػػة واالقتصػػادية منػػو اليػػدؼ العػػاـ و لصػػالح محافظػػة الفيػػوـ،  

عف اليدؼ المحدد فيو تنميػة وتشػجيع قطػاع السػياحة البيئيػة فػي  أماألىالي محافظة الفيوـ، 
والثقافي المحمي، مف ةػالؿ ؿ محمية، وحماية التراث الطبيعي محافظة الفيوـ لةمؽ فرص عم

 تقديـ الدعـ في المجاالت التالية: 
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ت ىيػؿ مػديري المؤسسػات المصػرية العاممػػة فػي إدارة و حمايػة التػراث البيئػي والثقػػافي  (3
 مية القطاع السياحي. وتن

ت ىيػػػػؿ وتوجيػػػػو الشػػػػركات الصػػػػغيرة المحميػػػػة التػػػػي ترغػػػػب فػػػػي ممارسػػػػة نشػػػػاطيا فػػػػي  (9
 السياحة البيئية )مرشديف سياحييف، موظفي المطاعـ، الحرفييف الخ (

حمػػػالت توعيػػػة بػػػيف السػػػكاف المحميػػػيف حػػػوؿ أىميػػػة السػػػياحة البيئيػػػة كػػػ داة مػػػف أجػػػؿ  (0
 التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

 لتػػػرويم لمحافظػػػة الفيػػػـو كمقصػػػد لمسػػػياحة البيئيػػػة فػػػي السػػػوؽ المحمػػػي والػػػدوليا (4

.(www.utlcairo.org) 

الفيػـو  الشػماؿ والجنػوب بالسػفارة اليولنديػة بػالتةطيط لوضػع يوتقػـو حاليػا مجموعػة مستشػار 
السػاحؿ الشػمالي  عمى ةريطة السياحة البيئية باسػتةداـ أسػموب التنميػة المسػتدامة فػي منطقػة

لتقػديـ نتػائم  يرة قاروف ،  وأصدرت في ىذا الش ف عددًا مف المطبوعات، كما أقامػت نػدوةلبح
ويسػػػير ىػػػذا جنبػػػا إلػػػى جنػػػب مػػػع التعػػػاوف المصػػػري اةيطػػػالي لتنميػػػة منطقػػػة وادي  ،أعماليػػػا 
عداد مناطؽ الزيارة فييا ) الشالالت  الرياف  منػاطؽ آثػار الحيوانػات الفقاريػة -البحيػرات  -وا 

منػػاطؽ التجػػواؿ بالمنطقػػة ( وأصػػدرت فػػي ىػػذا الشػػ ف مطبوعػػات  -اقبػػة الطيػػورمنػػاطؽ مر  -
  ، إلػػػي جانػػػػبوممصػػػقات سػػػياحية ويػػػػتـ التنسػػػيؽ معيػػػا بالنسػػػػبة لتنظػػػيـ الػػػرحالت الصػػػػحراوية

المسػػاعدات المقدمػػة مػػف الحكومػػة اةيطاليػػة و االتحػػاد األوروبػػي لتنميػػة قطػػاع المحميػػات فػػي 
  .((www.patdq.com/egypt/Fayyum.htm  الفيوـ و صحراء مصر الغربية

إف تطػػوير الفيػػـو سػػياحيا يجعميػػا مػػف منػػاطؽ الجػػذب األساسػػية ، كمػػا تعتبػػر مصػػدرا لمطمػػب 
وتعتبػػر تنميػػة سػػياحة الصػػحراء بػػالفيـو أىميػػة كبػػري فػػي  ،لمسػػياحة الداةميػػة والدوليػػة السػػياحي

اء الصػحراء إلػي منػاطؽ تعميػر وجػذب سػياحي ممػا يسػاعد عمػي تحسػف الةػدمات تحويؿ أرج
العامػػػة وطػػػرؽ النقػػػؿ والمواصػػػالت والفائػػػدة التػػػي سػػػتعود عمػػػي المجتمعػػػات المحميػػػة ، كمػػػا إف 
يجػػاد فػػرص العمػػؿ فػػي  التنميػػة ستسػػاعد عمػػي إيجػػاد مسػػتوي الئػػؽ لمزيػػارة المحميػػة والدوليػػة ، وا 

الىتمػػػاـ بالصػػػناعات البيئيػػػة لممجتمعػػػات الصػػػحراوية والعنايػػػة األنشػػػطة السػػػياحية المباشػػػرة وا
 .(970،ص:3221) الرفاعي ،بتدريب العامميف مما ينعكس عمي زيادة الدةوؿ
 
 خامسال المبحث

 لسياحة الصحراءالتنمية السياحية        
 تنامي سياحة الصحراء

http://www.patdq.com/egypt/Fayyum.html
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تعػػايش مػػػع الصػػػحراء إف أسػػاس التنميػػػة الشػػاممة لمصػػػحراء ىػػو االعتمػػػاد أساسػػػا عمػػي مبػػػدأ ال
تحػػت ظػػروؼ البيئػػة الصػػحراوية ، وعمػػي ذلػػؾ فالتنميػػة السػػياحية لمصػػحراء ىػػي مػػد أو توسػػيع 
قاعدة التسييالت والةدمات لكي تتالقي مع احتياجات السائح، وال تقتصػر التنميػة عمػي بنػاء 
نمػػا تنميػػػة كػػػؿ مػػف العػػػرض والطمػػػب لتحقيػػؽ التالقػػػي بينيمػػػا ةشػػػباع  فنػػادؽ وقػػػري سػػػياحية وا 
قميميػػة موضػػوعية لتكػػوف  رغبػػات السػػائحيف والوصػػوؿ إلػػي أىػػداؼ محػػددة قوميػػة وقطاعيػػة وا 

                                                                                                                                   .(99-93ص،ص:3224معيارا لقياس درجات التنمية السياحية المطموبة)عبد الوىاب،

أف ةطة التنمية السياحية تعتمد عمى بنية المرافؽ األساسية وتوفرىا قبؿ البػدء فػي ت ىيػؿ أيػة 
عػػػدادىا إعػػػدادا سػػػياحيًا كػػػاماًل حيػػػث تتػػػ لؼ المرافػػػؽ األساسػػػية مػػػف شػػػبكات الطػػػرؽ  منطقػػػة وا 

ة )الجػػػالد، والكيربػػػاء واليػػػاتؼ وغيرىػػػا مػػػف المرافػػػؽ األةػػػرى الضػػػرورية أليػػػة منطقػػػة سػػػياحي
 (.329:، ص3221

 
كمػػا أف التنميػػة السػػياحية يجػػب أف ال تغيػػر طبيعػػة المكػػاف أو المركػػز السػػياحي، ألف الشػػكؿ 
والطػػابع الفنػػػي ليمػػا أىميتيمػػػا مػػػف الناحيػػة السػػػياحية. ففػػي كثيػػػر مػػػف األحيػػاف تكػػػوف السػػػمعة 

مراعػاة أف تنميػة  السياحية الحقيقية ىي الموقع السياحي بطبيعتو الػذي يقػدـ إلػى السػياح، مػع
  .الصناعة السياحية تحكميا عدة اعتبارات البد مف مراعاتيا

إف وضػػع التنميػػة السػػياحية عمميػػة معقػػدة والبػػد أف يقػػـو بيػػا العديػػد مػػف الجيػػات المتةصصػػة 
مف المسوؽ واةحصائي والجغرافي والمعمػاري واالقتصػادي وغيرىػا ، حيػث أف السػياحة تقػـو 

سياحة ةارجية، تصميمات مواقع سياحية، دراسة  مة مف نقؿ،عمي أنشطة وتةصصات متداة
 (.322:، ص9330) عبد القادر، جدوى المشروعات، السوؽ العاـ

 
 
 

 ( أف تنمية سياحة الصحراء تيدؼ إلي: 414 – 10:ص، ص3224وتوضح  بشارة )
إيجػػاد تػػوازف بػػيف البيئػػة الطبيعيػػة والبيئػػة البشػػرية عػػف طريػػؽ ضػػبط وتنسػػيؽ التنميػػة  (3

ث تمػػد البيئػػة اةنسػػاف بمتطمباتػػو، بينمػػا يحػػافظ اةنسػػاف عمييػػا مػػف التػػدىور لمقػػيـ بحيػػ
 الجمالية والبيئية والطبيعية وعدـ تموثيا حتى يمكنيا أف تستمر في مده بمتطمباتو.

يجػػاد تنميػػة إقميميػػة متوازنػػة عػػف طريػػؽ  (9 االسػػتةداـ األمثػػؿ لػػألرض مػػع االسػػتفادة،  وا 
 .اء كانت إمكانيات اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافيةدراسة اةمكانيات التنموية سو 
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 جيود التنمية السياحية في قلب الصحارى المصرية 
لتحدث تطورًا عبر إقامة بنية أساسية ضةمة وقويػة تمتػد إلػى   تغيرت ةريطة مصر التنموية

ز أعمػاؽ الصػحراء لتنيػى عزلػة تمػؾ المنػاطؽ الشاسػعة البعيػدة عػف الػوادي وتحوليػا إلػى مراكػػ
فػػػي اةبػػػداع   غايػػػة  سػػػاحرة ومنشػػػآت فندقيػػػة  جػػػذب سػػػياحي واسػػػتثماري تحتضػػػف منتجعػػػات

اةقبػػاؿ فػػي السػػنوات  واعػدة تزايػػد عمييػػا فػػي مصػػر تعتبػر سػػياحة الصػػحراءفسػػياحة  ،والرقػى
تطػػور إمكانيػات ومعػػدات  األةيػرة مػع تنػػامي السػياحة البيئيػػة ومحبػي السػفر والػػرحالت ، ومػع

وتةيػيـ وفنػادؽ  - واتصاالت وتوجيو باألقمار الصػناعية -ع الرباعيالدفالسفاري مف عربات 
لميػػواة ومحبػػػي  بيئيػػة وةػػدمات جيػػػدة. وىػػذه الوسػػائؿ جعمػػػت مػػف السػػػياحة الصػػحراوية متعػػة

لمسػػػػػيارات  المغػػػػػامرة. أيضػػػػػًا سػػػػػاىـ ذلػػػػػؾ فػػػػػي تنظػػػػػيـ العديػػػػػد مػػػػػف المسػػػػػابقات الصػػػػػحراوية
بعنايػػػة  األقػػػداـ فػػػي مواقػػػع مةتػػػارة والموتوسػػػيكالت والػػػدرجات وتسػػػمؽ الجبػػػاؿ والسػػػير عمػػػى

 .www.islamictourism.com))ومصانة بيئياً 
 

واالتساع الذي يسػتوعب الممارسػات البشػرية  ال تعنى الفراغ مف األىمية مراعاة أف الصحراءو 
التػػي و   ةيػػا أنظمتيػػا الجيولوجيػػلفالصػػحراء تتسػػـ ببيئػػة  بكػؿ سػػمبياتيا، بػػؿ عمػػى العكػػس تمامػػاً 

بعضػػيا الػػبعض فػػي نظػػاـ طبيعػػي دقيػػؽ يكػػوف اةةػػالؿ بػػو مػػؤثرًا فػػي سمسػػمة مػػف  تتػػوازف مػػع
 لذا يمـز التعامؿ مع النظـ الصحراوية عمى أساس مف الحكمة والعمـ ،إيقافيا التدىور يصعب

   (Boyle, 2004, p: 54) . واالحتياط
 

ةطػيط السػياحي مػثال ةقامػة القػرى السػياحية فػي منػػاطؽ يجػب أف ن ةػذ فػي االعتبػار عنػد الت
أف تمػػؾ المنػػاطؽ الصػػحراوية تحتػػاج إلػػى نمػػط معػػيف مػػف السياسػػة السػػياحية ومػػا  ،صػػحراوية

السػياحي فػي مثػؿ ىػذه المنػاطؽ تتفػؽ أو تتوافػؽ مػع الػنمط البيئػي  عيا مف ةػدمات لمنشػاطبيت
لجماعػات التػي تسػكف مثػؿ ىػذه المنػاطؽ مػع األنمػاط السػموكية السػائدة بػيف ا أوال، ثـ تتناسػب
العادات والتقاليد التي يتمتع بيا البدو الذيف يقطنػوف و مراعاة التراث الشعبي و كجماعات البدو 

تمػػؾ الجماعػػات فػػي تػػدعيـ حركػػة النشػػػاط بمثػػؿ ىػػذه المنػػاطؽ والػػى أي حػػد يمكػػف االسػػتفادة 
تسػػػتطيع أف تةمػػػؽ  أي حػػػدمػػػدى االعتمػػػاد عمػػػى المػػػوارد المتاحػػػة لػػػدييـ ، والػػػى و السػػػياحي، 

ىػذه المؤسسػات ىػؿ تتبػع مؤسسػات الدولػة   مؾتانتعاشا تجاريا في مثؿ ىذه المنطقة ، ومف يم
ىػذه المشػروعات المكممػة ليػذه مثػؿ لةاصة لبعض البدو في إقامة ا أـ تستطيع جذب األمواؿ

لى أي حد يمكف االستفادة ببعض عناصر التراث الشعبي ومدى ترغيب األىو القرى،  الي في ا 
ى يتعرفػػوا عمػػى تػػتقػػديـ ىػػذا التػػراث لمػػذيف يقيمػػوف فػػي ىػػذه القػػرى السػػياحية ةاصػػة لألجانػػب ح

وكيفيػػة تقػػديـ ىػػذه العناصػػر الثقافيػػة أو ىػػذه التػػراث الشػػعبي ، عناصػػر الثقافػػة المحميػػة لمبػػدو 

http://(www.islamictourism.com/
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لى أي حد يستطيع البدو تقبؿ تمؾ األفواج السياحية سواء كانت جماعات سياحية أوو لمبدو،   ا 
السػائحيف سػيكونوف فػي عزلػة عػف تمػؾ الجماعػات ةاصػة  أفػراد فػي مثػؿ ىػذه المنػاطؽ أو أف

 أضػػيؽع الغربػػاء إال فػػي مػػ التعامػػؿو وأف البػػدو يميمػػوف إلػػى االبتعػػاد عػػف المظػػاىر الحضػػارية 
 (. 918-914:صص ،3221الرفاعي، الحدود

 
 الدراسة الميدانية

 ي:تاللمقابالت الشخصية  المن خالل ا االستقصاء الذي تم مع المسئولين  انت نتيجةو 

 عن دور جياز شئون البيئة في تحقيق الحفاظ علي البيئة الطبيعية بالصحراء (1)

البيئػة ةدارة وتنميػػة وتطػوير المحميػات الطبيعيػة ك صػػوؿ  وزارة الدولػة لشػئوف تسػعي - أ
 وضػػػػماف التنميػػػػة االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة فػػػػي مناطقيػػػػا رأسػػػػمالية لمسػػػػياحة لتحقيػػػػؽ

  .مناطقيا الستثماراتيا واستمرارلعطائيا لتحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية في
إسػػتراتيجية وطنيػػة لمسػػياحة البيئيػػة لتكػػوف منياجػػًا لمعمػػؿ فػػي وضػػع  البيئػػة ةوزار  دور - ب

السػػػنوات القادمػػػة تتضػػػافر فييػػػا جميػػػع الجيػػػود الحكوميػػػة واألىميػػػة والقطػػػاع  ةػػػالؿ
عالميػػػًا وبيئيػػػًا لرؤيػػػة موحػػػدة، وت الةػػػاص طبقػػػاً  كامػػػؿ التسػػػويؽ السػػػياحي اقتصػػػاديًا وا 

 وشعبيًا، وتحقؽ التوازف بيف التنمية وحماية النظـ البيئية والمواقع الثقافية طبقاً  وثقافياً 

لمعػػايير وضػػوابط متفػػؽ عمييػػا وبمشػػاركة المجتمعػػات المحميػػة وتقاسػػـ المنػػافع معيػػـ، 
المسػتدامة ونمػاذج لالسػتةداـ الرشػيد  المحميات كمناطؽ ريادة لمسياحة البيئية وتنمية
أيضًا تضع في االعتبار توجيات المستقبؿ ليذا النوع مػف السػياحة  ،الطبيعية لمموارد
في ضوء التحوالت الديموجرافيػة والتغيػرات االقتصػادية وأسػاليب تسػويقيا فػي  العالمية
  .العاـ

حة الصحراوية في السيا تضع مصر عدًدا مف الشروط البيئية لمنع استغالؿ تصاريح - ت
المنتظػر حمايتيػػا  عمميػات الصػيد ومنيػا حظػػر دةػوؿ المنػاطؽ المحميػػة أو المنػاطؽ

المنػػاطؽ  كمػػا ال يجػػوز ممارسػػة أي أنشػػطة أو تصػػرفات أو أعمػػاؿ أو تجػػارب فػػي
بالمسػارات  المحيطة بيا إال بتصديؽ ةاص مف وزارة الدولة لشئوف البيئػة مػع االلتػزاـ

تباعا والمدقات التي يتـ تحديدى بذلؾ. كمػا يحظػر  القواعد والشروط البيئية المتعمقة وا 
     .قتؿ أو صيد أو إزعاج الطيور أو الحيوانات البرية أثناء ىذه الرحالت

 مػف وزارة الدولػة لشػئوف البيئػة ب ىميػة السػياحة البيئيػة كسػياحة واعيػة بحمايػة إيمانػاً  - ث

 سػتمتاع بطبيعػة مصػر الةالبػةاألنظمة البيئية والتي تضمف تكرار زيػارات روادىػا لال
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فقػػػد تػػػـ إقػػػرار إسػػػتراتيجية ةاصػػػة بالسػػػياحة البيئيػػػة فػػػي مصػػػر ،وثرواتيػػػا البيولوجيػػػة 
، كمػا أنيػا أصػبحت أحػد المبػادئ األساسػية 3221عػاـ  صوف التنوع البيولوجي منذو 

 .ةعالف المحميات الطبيعية

يمانػػًا بػػدور المحميػػات الحاليػػة والقادمػػة فقػػد تػػـ وضػػعيا عمػػى - ج الةريطػػة االسػػتثمارية  وا 
حيػث وصػؿ عػدد زوار المحميػات  9339الستةدامات أراضػى جميوريػة مصػر عػاـ 

وتتزايد االتجاىات نحو تنميػة السػياحة البيئيػة ، مميوف زائر  3.8الطبيعية إلى حوالي 
ومف بينيا السياحة الصحراوية عمػى مسػتوى العػالـ كمصػدر ىػاـ مػف مصػادر الػدةؿ 

 .محميات 33حميات الصحراوية في مصر إلى عدد القومي حيث وصؿ عدد الم

 9338وتـ التنسيؽ بيف االتحاد المصػري لمغػرؼ السػياحية مػع وزارة البيئػة فػي ينػاير  - ح
عمميػػات الصػػيد المقننػػة وذلػػؾ لمعمػػؿ  لوقػػؼ الصػػيد فػػي األراضػػي المصػػرية فيمػػا عػػدا

 .الميةعمى إكثار الحيوانات والطيور بمةتمؼ أنواعيا ك حد سبؿ جذب السياحة الع

 فييانتشار نشاط سياحة الصحراء وعن بداية ( 2)
بػػدأت مصػػر تحتػػؿ مكانػػة ةاصػػة فػػي السػػياحة البيئيػػة والسػػفاري وسػػياحة و منػػذ الثمانينػػات ،  

 .عمؽ الصحراء والمحميات الطبيعية
 
 وعن التسييالت السياحية الواجب توافرىا لممارسة سياحة الصحراء ( 3)

عبػر ت الطويمػة الىػذه الػرح ثػؿذات دفػع ربػاعي ومجيػزة لم ت إلػى سػياراتالالرح تحتاج ىذه
 G.P.S( )Global Position)حيػة الوكػذلؾ تػوافر أجيػزة م الػوعرة،ي الصػحراوية األراضػ

System)  سػػيارات وىػػو مػػا لا مػػؿ بواسػػطة األقمػػار الصػػناعية مػػف أجػػؿ تحديػػد أمػػاكفعتوالتػػي
ف ميػره ئقيسػا التىػذه الػرح مػبحمػة كمػا تتطر يوفر عنصر أماف في حالة وقػوع مشػاكؿ فػي ال

وىػػو مػػا ال والرمػػاؿ الرطبػػة ةبػػراء لتضػػاريس الصػػحراء نظػػرا لوجػػود الواحػػات المنػػدثرة و  الءوأد
نشػاء نقػاط إسػعاؼ كػؿ و  .توافر ب عػداد كبيػره فػي مصػري كػـ عمػي جميػع الطػرؽ السػريعة 50ا 

 .لت ميف مرور الرحالت واألفواج السياحية
 
ىػػي المبػػالغ فييػػا األمنيػػة  اةجػػراءات ية بالصــحراء ف انــتالســياح وعــن معوقــات التنميــة( 4)

عػػالج القيػػود األمنيػػة المبػػالغ فييػػا والطػػاردة و  .وةاصػػة فػػي محافظػػة الفيػػـو  أكبػػر عػػائؽ حاليػػا
لمسياحة في ىذه المحافظة وىو مػا أدي إلػي شػطب ىػذه المحافظػة مػف جميػع بػرامم السػياحة 

عالف ذلؾ عمي شبكات االنت رنيت البريطانية ، وىنػاؾ مشػاكؿ لإلجػراءات البريطانية لمصر وا 
األمنية في سجالت االتحاد المصري لمغرؼ السياحية بناء عمي شكوى األجانب المقيميف في 
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مصر ومشرفيف عمي تنفيذ مةططات سياحية مف معونات دولية وأيضا مشرفي تنفيػذ البػرامم 
 .السياحية

 
 بالنسبة للفنادق البيئية بالصحراء ( 5)

دؽ واحػػػات مصػػػر والتػػػي شػػػيدت ةػػػالؿ العشػػػرة سػػػنوات األةيػػػرة تميػػػزت بالبسػػػاطة معظػػػـ فنػػػا
وباسػػػتةداـ الةامػػػات المحميػػػة مػػػع اسػػػتةداـ التػػػراث المعمػػػاري المناسػػػب لمنػػػاخ الصػػػحراء مثػػػؿ 
القبػاب واألسػػقؼ المرتفعػة مػػع االعتمػاد عمػػي األثػػاث البسػيط والمصػػنع ب يػدي سػػكاف الواحػػات 

تعتمد عمي ينبػوع ميػاه جوفيػو وكػؿ العػامميف بيػذه الفنػادؽ وبكؿ فندؽ توجد عيف مياه طبيعية 
  .مف سكاف الواحة 

ويتـ تنظيـ الرحالت لمنزالء مف ىذه الفنادؽ البيئية برحالت سػيارات الػدفع الربػاعي ورحػالت  
الجمػػاؿ ورحػػالت السػػير عمػػي األقػػداـ لبمػػوغ ليػػـو واحػػد لبمػػوغ محميػػة الصػػحراء البيضػػاء ذات 

لرائعػػة ، أمػػا عػػيف الدالػػة والواحػػات الصػػغيرة المنتشػػرة حػػوؿ واحػػة الفرافػػرة التشػػكيالت الجيريػػة ا
فممدة أسػبوعيف فػي رحػالت العمػؽ لجنػوب غػرب مصػر إلػي منطقػة الجمػؼ الكبيػر والعوينػات 
لالسػتمتاع بزيػارة كيػػوؼ المصػري األوؿ ومشػػاىده نقوشػو وزةارفػو المنحوتػػة والمرسػومة عمػػي 

   .جدراف المغارات
 
 سياحة الصحراء في مصر:تنمية ( وعن 6)

طػػػرح المحميػػػات لالسػػػتثمار السػػػياحي وىػػػو اقتػػػراح عميػػػو إقبػػػاؿ كبيػػػر مػػػف دوؿ العػػػالـ  - أ
 والمستثمريف المحمييف والدولييف.

صػػدار تػػراةيص ليػػـ مػػف وزارة السػػياحة  - ب تفعيػػؿ مينػػة األدلػػة الصػػحراوية المعتمػػديف وا 
بؿ البحػث واةنقػاذ ويفضؿ مف أبناء المنطقة الصحراوية، واف يكونػوا مػدربيف عمػي سػ

وعمي اتصاؿ بمركز البحث واةنقاذ التػابع لػوزارة الػدفاع، ولػدييـ كػؿ أجيػزة االتصػاؿ 
وحاصػػميف عمػػي دورة اةسػػعافات األوليػػة  (GPS)الحديثػة باألقمػػار الصػػناعية الحديثػػة

ودورة التعامؿ مع سموـ كائنات الصػحراء، إلػي جانػب حػوزتيـ عمػي ةػرائط تفصػيمية 
يجػادهربيػة  وعمػي مسػتوي رفيػع مػف الثقافػة لصحراء مصر الغ تامػة ألحػدي المغػات  وا 

األجنبيػػة ومعمومػػات عػػف تضػػاريس وجيولوجيػػة الصػػحراء والحفػػاظ عمػػي البيئػػة وعػػدـ 
 اةضرار بالتنوع الحيوي بيا.

 الدفع الرباعي.  سيارات لسائقيبصفة دائمة عقد دورات  - ت
كامػػػؿ التجييػػػزات  تضػػػـالسػػػياحة ضػػػرورة وجػػػود شػػػركات سػػػياحية معتمػػػدة مػػػف وزارة  - ث

 -مسػػػػتمزمات المبيػػػػت-والمعػػػػدات الةاصػػػػة والمرتبطػػػػة بسػػػػياحة الصػػػػحراء مػػػػف )ةيػػػػاـ
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مػواد  -وقػود ةػالي مػف الرصػاص -ميكانيكا السػيارات عنػد حػدوث أعطػاؿ  -الطعاـ
 تموينية(.

تفعيػػؿ اتفاقيػػة التػػراث العػػالمي لمنظمػػة اليونسػػكو والتػػي تحػػـر بالقػػانوف تػػداوؿ أو نقػػؿ  - ج
نػػػػوز الطبيعيػػػػة الممثػػػػؿ فػػػػي بقايػػػػا إنسػػػػاف العصػػػػر الحجػػػػري والصػػػػةور الحفريػػػػات والك

 والمعادف النادرة.
تشػػجيع وتػػدعيـ رياضػػات الصػػحراء والتػػي أقرتيػػا منظمػػة صػػحاري العػػالـ وىي:سػػباؽ  - ح

 -رالػي الصػحراء المقػنف والمةطػط بيئيػا -مػاراثوف الصػحراء -سػباؽ الةيػوؿ -اليجف
 سباؽ الحماـ.

يػػا عػػف طريػػؽ ىيئػػة تنشػػيط السػػياحة واةعػػالف مسػػبقا تفعيػػؿ حممػػة إعالميػػة فعالػػة دول - خ
عف ميرجانػات سػباؽ اةبػؿ وربطيػا بنشػاطات أةػري مبيػرة تضػع ىػذا الميرجػاف فػي 

 موقع الصدارة في السياحة المصرية.

اقتػػراح بتشػػييد حديقػػة حيوانػػات صػػحراوية بالتعػػاوف مػػع جيػػاز شػػئوف البيئػػة وبمعونػػة  - د
ائنػات المقيمػة بصػحاري شػماؿ سػيناء وعمػي الدوؿ األوروبية عمػي أف تضػـ أنػواع الك

 أف تضـ مزرعة نموذجية لألعشاب الطبية.

تضػػػػـ  سػػػػياحية فػػػػي الصػػػػحراء الغربيػػػػة  إلػػػػى تصػػػػميـ بػػػػرامممنظمػػػػو الػػػػرحالت دعػػػػوه  - ذ
تػػـ إعػػداد قريػػة والتػػي صػػحراء سػػيناء أسػػوة ب يف،حئعػػروض فمكموريػػة السػػتقطاب السػػا

يػػة كمػػا يطمػػؽ عمييػػا، شػػاممة ركػػوب بدويػػة كاممػػة يتمتػػع فييػػا السػػياح بػػ جواء ليمػػة بدو 
 الجماؿ وعروض الفمكمور لبدو سيناء.

 

 وعن اإلستراتيجية المناسبة لتحقيق التنمية السياحية في صحراء الفيوم ىي  (7)

لظػروؼ زالػت منػذ أكثػر مػف  3214إلغاء القرارات المقيدة لمسياحة الصػحراوية والصػادرة عػاـ 
نػػوز مصػػر الصػػحراوية بيػػدؼ حمايتيػػا والحفػػاظ حمػػالت توعيػػة بيئيػػة عػػف ك ث، وبػػعامػػا 93

  عمييا الستدامة السياحة وما تدره مف دةؿ قومي لصالح أجياؿ اليـو والمستقبؿ.

 وعن المعايير المرتبطة بإقامة أما ن اإلقامة لتنمية سياحة الصحراء :( 8)
ي نػوع كقاعػدة انطػالؽ لسػياحة الصػحراء يراعػي عػدـ تػرؾ أبيئػي عند بناء معسكر أو فندؽ  

 -عػدـ اسػتةداـ الكيماويػات –مف أنواع التموث لمصحراء واستةداـ دورات مياه ذاتيػة التحميػؿ 
تجمػػع القمامػػة داةػػؿ أكيػػاس فػػي سػػيارات والػػتةمص منيػػا عنػػد أوؿ منطقػػة أو مدينػػة م ىولػػة 

التنبيػػو عمػػي السػػياح بػػاحتراـ البيئػػة الصػػحراوية المصػػرية وعػػدـ السػػماح بػػ ي أضػػرار  -لمسػػكاف
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يفضػػػؿ  –عػػػدـ تسػػػرب أي زيػػػوت لرمػػػاؿ الصػػػحراء لاعػػػاة إصػػػالح السػػػيارات المعطمػػػة مر  -بيػػػا
 االلتزاـ بمواقع التةييـ البعيدة عف التضاريس الجيولوجية النادرة والمميزة. 

 
 وعن اإلستراتيجية المالئمة لتطوير سياحة الصحراء بالفيوم ىي (2)

عدـ ترؾ أي تموث  فة لضماالتي تحافظ عمي البيئتشجيع المنتجات و التوعية البيئية  - أ
 .بالصحراء أثناء ممارسة السياحة بيا

 استةداـ الطاقة الشمسية ونشر ىذا األسموب البيئي.  - ب

بمنطقػػػة قػػػارة أـ الصػػػفير أكثػػػر بالصػػػحراء وةاصػػػة يئيػػػة البفنػػػادؽ بالعديػػػد مػػػف التنفيػػػذ  - ت
 المناطؽ عزلة في مصر،  و تنفيذىا بالةامات الطبيعية )الكرشيؼ (. 

 مميف في ىذا النشاط الف العنصر البشري ىو الياـ لمحماية والتطويرتدريب العا - ث

 
( وعن االقتراحات لتخطيط القرى والمنتجعات السـياحية بالبيئـة الصـحراوية فـي الفيـوم 11) 

االبتعػػػاد عػػػف المحميػػػات الطبيعيػػػة واالبتعػػػاد عػػػف المواقػػػع المميػػػزة لمحفػػػاظ عمييػػػا ألجػػػؿ ىـــو 
يكولودج واألةذ مف البيئة مع احتراـ البيئة في أللبيئي بالنسبة لإتباع البعد ا -األجياؿ القادمة

 تشييد ىذه القرى والمنتجعات واستشارة ةبراء جياز شئوف البيئة. 
 
 وعن ترتيب الدول العربية في سياحة الصحراء نجد أن ( 11)

 ليبيا. -مصر -السعودية -الجزائر-تونس  -المغرب -دبي 
 مقبلين علي سياحة الصحراء نجد ( وعن جنسيات السائحين ال12)

 االيطالييف(.-الفرنسييف-البريطانييف-)األلماف

 وعن إحصائيات عدد سياح البيئة في مصر( 13)

حتى اليوـ ال توجد أرقاـ إحصائية دقيقة ةجمػالي عػدد سػياح البيئػة فػي مصػر ، ولكػف ىنػاؾ 
الفتػػرة مػػف أوؿ ينػػاير  بيػػاف ب عػػداد السػػياح الػػذيف دةمػػوا المحميػػات الطبيعيػػة فػػي مصػػر ةػػالؿ

ىػػػػػو حػػػػػوالي المميػػػػػوف ) قطػػػػػاع حمايػػػػػة الطبيعػػػػػة بجيػػػػػاز شػػػػػئوف  9338وآةػػػػػر ينػػػػػاير  9334
)االتحػػػاد المصػػػري لمغػػػوص والنشػػػاطات 9122333الغػػػوص  عػػػدد سػػػياحالبيئػػػة(،أما بيانػػػات 

وىي نسبة تتعدي العشروف في المائة مف إجمالي عدد السياح الوافديف لمصػر ممػا ، البحرية(
سػػتراتيجية وطنيػػة يعطػػي لمسػػيا حة البيئيػػة ثقػػؿ وأىميػػة بالغػػة وواجػػب وضػػعيا فػػي االعتبػػار وا 

 لتنشيط ىذه السياحة الجديدة عمي مصر.



  مجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــةمجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــة
 

JAAUTH  Vol-4. No 1 83 

 
 وعن نسبة المقبلين علي سياحة الصحراء في العالم من السائحين نجد أن( 14)
اوح ويقبؿ عمييا السياح الذكور الذيف تتر  ،صحراء في العالـ 91مميوف سائح عمي مستوي  8 

 عاما وما فوؽ بحثا عف المغامرة وروح اةثارة والتحدي. 03أعمارىـ بيف 
 
 أن الصحراء نجد( وعن نسبة مصر من سياحة 15)
 % سياحة غوص، والباقي سياحة ثقافية وأثرية.23% مف ىؤالء السائحيف، 1 
 
ـو يػ 98-8فيػي متنوعػة وتتػراوح مػدتيا مػف) وعن برامج الرحالت إلي عمق الصـحراء  (16)
 بدءا مف الواحات وتنتيي )بسيوة أو بزيارة االقصر وأسواف(. (
 
 يو: فالصحراء  مقترح لسياحة برنامج سياحي وعن أفضل (17)
 

التحػػػػرؾ ثػػػػـ  ،الوصػػػػوؿ لمقػػػػاىرة واةقامػػػػة ليمتػػػػيف لزيػػػػارة المتحػػػػؼ المصػػػػري و أىرامػػػػات الجيػػػػزة
ومشػاىدة جبػؿ قطرانػي حات نقطة االنطالؽ مف طريؽ الوابسيارات الدفع الرباعي مف القاىرة 

ثػػـ زيػػارة وادي الموميػػاوات ، التحػػرؾ إلػػى الواحػػات البحريػػة ثػػـ مميػػوف سػػنة،  83وحفريػػات مػػف 
، والمنػػاظر الطبيعيػػة الةالبػػة باةضػػافة إلػػي بحػػر الذىبيػػة واآلثػػار األةػػرى بالواحػػات البحريػػة 

لػدليؿ الصػحراوي تػرؾ متػرا، ويراعػي ا 383الرماؿ األعظـ والكثباف الرممية المتحركػة الرتفػاع 
، وةػػالؿ الطريػػؽ مشػاىدة الكتػػؿ مػػف الةشػػب مػدقات لػػيس ليػػا آثػار بيئيػػة حتػػى ال يػػتـ تػدميرىا

منيا  عينآ طبيعة و كبريتية021و الواحة بيا  ،شكؿ ظاىرة جيولوجية ىامة ت تيو ال الحجري
حؽ الزيػارة توالتي تس -الغابة و اآلبار الرومانية  -عيف حكيمة  -عيف المطار  -عيف حمفا )

ثػـ  ،(وآبار القصعة -ىي عيف البشمو وبيا مصدر مياه باردة و مصدر أةر لممياه الساةنة 
يس ) البطممػى ( ، بػالتوجو إلي قرية القصر و يوجد بيػا أضػةـ مقبػرة لػدفف الطػائر المقػدس أ

ىػي الموقػع الوحيػد ،س و قصور و مقػابر مػف العصػر الرومػاني ئمنطقة الحيز بيا آثار لكناو 
ضػػع ىػػذه الواحػػة يالعػػالـ و الػػذي يطػػابؽ تضاريسػػو الجيولوجيػػة كوكػػب المػػريخ و ىػػو مػػا  فػػي

أىػػؿ الواحػػة البحريػػة ينحػػدروف مػػف قبائػػؿ بدويػػة عربيػػة أشػػير ، و عمػػى قائمػػة السػػياحة العمميػػة
أشػػػير المالبػػػس الشػػػاؿ  -مصػػػنوعة مػػػف الػػػذىب الةػػػالص  ىػػػيو ( الحمػػػي عنػػػد النسػػػاء )القطػػػرة

بيػػذه الواحػة وفػي أوائػؿ القػرف الحػالي تػػـ  ،أيضػا الجمبػاب -ء األسػود والمطػرز بزةػارؼ حمػرا
إلػػي  متػػر ممػػا يؤىميػػا91طػػف و إرتفاعػػة 13 اكتشػػاؼ ثػػاني أكبػػر ديناصػػور فػػي العػػالـ وزنػػة 

، نباتػػات المػػانجروؼ المتحجػػرة  االنضػػماـ إلػػى قائمػػة التػػراث الطبيعػػي العػػالمي ، كمػػا توجػػد
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 مر وشجر المشمش.يتوف المثالز شجر و  الواحة تضـ النةؿ المثمرو 

 

ر احجػػأ  ىػػي الصػػحراء البيضػػاءو درة الصػػحراء الغربيػػة حيػػث التحػػرؾ إلػػى واحػػة الفرافػػرة ثػػـ  
وتحتػػوي عمػػي  موجػػودة فػػي الجػػزء الشػػمالي مػػف واحػػة الفرافػػرة وىػػى ، اءبيضػػ يػػةجير طباشػػيرية 

التضاريس الجميمة واألصػداؼ البحريػة والشػعاب المرجانيػة وسػط تشػكيالت لصػةور صػةرية 
ة ناصػػعة البيػػاض  مسػػتديرة شػػكمتيا عوامػػؿ التعريػػة الطبيعيػػة ب شػػكاؿ طيػػور وحيوانػػات جيريػػ

( س كريـ ك نػو جميػد ابػيض أي –الةياـ  -البالوف –شكؿ عيش الغراب )منيا  وأشكاؿ مةتمفة
 (.صحراء الكريستاؿ -الصحراء السوداء مشاىدة ) باةضافة إلي، 
 

ثػػػـ جنوبػػػا منطقػػػة الجمػػػؼ الكبيػػػر عنػػػد الحػػػدود واحػػػة الةارجػػػة ثػػػـ واحػػػة الداةمػػػة التوجػػػو لثػػػـ 
السودانية والميبية و زيارة اآلثار و مناطؽ الجذب البيئي واالستمتاع بمشاىدة كيوؼ اةنسػاف 

آالؼ سػنة حيػث تػوافر الميػاه العذبػة فػي ذلػؾ الوقػت  منذ33الحجري جد الفراعنة الذي عاش 
الف( وقػاـ بتسػػجيؿ حياتػػو داةػػؿ الغػػز -القػػرود-الػػزراؼ-الضػباع-النمػػور-وعاشػت معػػو )األسػػود

الكيػػوؼ وةارجيػػا عمػػي الصػػةور الةارجيػػة باةضػػافة إلػػي االسػػتمتاع بالقبػػة السػػماوية كاممػػة 
كيمػػو متػػر 493واحػػة سػػيوه رحػػالت طويمػػة  جنػػوب النجػػـو والمػػذنبات،ثـ االتجػػاه شػػماال إلػػي  

منتجػػاتيـ بمػػا تحتويػػو مػػف أثػػار و طبيعػػة و عػػادات أىميػػا و شػػراء  لمتمتػػع طريػػؽ غيػػر مميػػد
اليػػـو  ياحة)سػػ الحرفيػػة مػػع االنطػػالؽ لزيػػارة مواقػػع الجػػذب التػػاريةي و الطبيعػػي حػػوؿ الواحػػة

وىػػو مػػا يشػػكؿ برنػػامم سػػياحي ثػػرى وجػػذاب مػػع قضػػاء حػػوالي ةمسػػة أيػػاـ بسػػيوه و  )الواحػػد 
العالـ ) إدرارى أمػالؿ  التي يوجد بيا حاليا عدد ستة فنادؽ سياحية منيا أشير فندؽ بيئي في

بػػرةص محميػػة معظميػػا مناسػػب و  ي فنػػدؽ الجبػػؿ األبػػيض و عػػدد ةمسػػة عشػػرة فنػػدؽ( أ
ركات شػػػل مقبػػػوؿ، كػػػؿ ذلػػػؾ شػػػجع العديػػػد مػػػف المسػػػتثمريف لبنػػػاء فنػػػادؽ و منتجعػػػات و أفػػػرع

سػػيوه قاعػػدة رئيسػػية النطػػالؽ قوافػػؿ سػػياحة عمػػؽ الصػػحراء ، وتعتبػػر السػػياحة بيػػذه الواحػػات 
رة شػلمشػاىدة اآلثػار والواحػات المنت جيولة والمسػكونةوسياحة السفاري لباقي واحات مصر الم
 واحة البحريف(.-سيترا -نواميس -عمى جانبي الطريؽ ) مثؿ واحة العرج

 نتائج البحث
 بعد تحليل بيانات االستبيان تبين للباحثة النتائج التالية:

 تحقيؽ الحفاظ عمي البيئة الطبيعية بالصحراءأف يقوـ بياز شئوف البيئة يستطيع ج .3
إدارة وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية ك صوؿ رأسمالية لمسياحة مف ةالؿ: 

وضماف الستثماراتيا واستمرار  التنمية االقتصادية واالجتماعية في مناطقيا لتحقيؽ
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، وايضا وضع مناطقيا لعطائيا لتحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية في
  السنوات القادمة نياجًا لمعمؿ ةالؿإستراتيجية وطنية لمسياحة البيئية لتكوف م

 ىنػػاؾ العديػػد مػػف التسػػييالت والتػػي يجػػب توافرىػػا لممارسػػة سػػياحة الصػػحراء وتشػػمؿ: .2
ي عبػػػر األراضػػػت الطويمػػػة الىػػػذه الػػػرح ثػػػؿربػػػاعي ومجيػػػزة لمالدفع الػػػسػػػيارات ذات ال

 التىػذه الػرح كمػا تتطمػب (G.P.S)حيػة الوكذلؾ تػوافر أجيػزة م الوعرة،الصحراوية 
 .ةبراء لتضاريس الصحراء نظرا لوجود الواحاتو  الءف ميره وأدئقيسا

فػػي التنميػػة السػػياحية   ىػػي أكبػػر عػػائؽ حاليػػاالمبػػالغ فييػػا األمنيػػة  تعتبػػر االجػػراءات .0
 .بالصحراء وةاصة في محافظة الفيوـ

، وايضػػا  ممسػػتثمريف المحميػػيف والػػدولييفلطػػرح المحميػػات لالسػػتثمار السػػياحي يعتبػػر  .4
مف عوامؿ  رةص ليـ مف وزارة السياحةالمدلة الصحراوية المعتمديف و تفعيؿ مينة األ

 .تنمية سياحة الصحراء
إلغػػاء ب سػػتراتيجية مناسػػبة لتحقيػػؽ التنميػػة السػػياحية فػػي صػػحراء الفيػػوـايمكػػف وضػػع  .8

حمػالت توعيػة  ث،  مػع بػ3214القرارات المقيػدة لمسػياحة الصػحراوية والصػادرة عػاـ 
 .ة بيدؼ حمايتيا والحفاظ عمييا الستدامة السياحةبيئية عف كنوز مصر الصحراوي

التوعيػػة  عػػف طريػػؽ إسػػتراتيجية مالئمػػة لتطػػوير سػػياحة الصػػحراء بػػالفيوـيمكػػف وضػػع  .6
يئيػػػة البفنػػػادؽ العديػػػد مػػػف التنفيػػػذ ، و التػػػي تحػػػافظ عمػػػي البيئػػػة تشػػػجيع المنتجػػػات و البيئيػػػة 

فػػػي ىػػػذا النشػػػاط تػػػدريب العػػػامميف ، مػػػع بالةامػػػات الطبيعيػػػة بالصػػػحراء والمصصػػػمة 
 .لمحماية والتطوير

البتعػاد عػف بتةطيط القرى والمنتجعات السياحية بالبيئة الصحراوية فػي الفيػـو  يمكف .7
إتبػػاع البعػػد البيئػػي بالنسػػبة مػػع  .المحميػػات الطبيعيػػة والمواقػػع المميػػزة لمحفػػاظ عمييػػا

راء جيػػاز احتػػراـ البيئػة فػػي تشػػييد ىػذه القػػرى والمنتجعػػات واستشػارة ةبػػ ويكولػودج ألل
 ة.شئوف البيئ

 
ـــار صـــحة الفرضـــين: وىػػػذا ماأكدتػػػو النتػػػائم  تػػػـ ت كيػػػد صػػػحة الفرضػػػيف األوؿ والثػػػاني، اختب

وبصػػػفة  واقػػع السػػياحة البيئيػػة فػػي مصػػرالمتحصػػؿ عمييػػا مػػف تحميػػؿ االسػػتبياف بػػ ف دراسػػػة 
ةشػػباع رغبػػات  بػػيف العػػرض والطمػػب تحقػػؽ التالقػػي ب سػػياحيكعامػػؿ جػػذصػػحراء ةاصػػة ال
قميميػػة موضػػوعية لتكػػوف معيػػارا  ،فالسػػائحي والوصػػوؿ إلػػي أىػػداؼ محػػددة قوميػػة وقطاعيػػة وا 

سػػػػياحة لم  إعػػػداد إسػػػتراتيجيةاالىتمػػػػاـ ب ، كمػػػا افلقيػػػاس درجػػػات التنميػػػة السػػػػياحية المطموبػػػة
تػؤدي الػي  المسػتثمريف تشػمؿ فػرص االسػتثمار السػياحي والعمػؿ عمػي حػؿ مشػاكؿ الصحراء

 مية سياحة الصحراء.تن
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 اتيـالتوص

 توصيات علي المستوي المحلي:
ضػػػػع و و التػػػوازف بػػػيف التنميػػػة السػػػياحية والبيئػػػة مػػػف ةػػػالؿ المحافظػػػة عمػػػي الطبيعػػػة  (3

بسف قوانيف لممحافظة عمي الصحراء وعدـ إزالػة أي نبػات بيػا وعػدـ حماية مضوابط ل
 تمويثيا بالصرؼ الصحي أو مةمفات المشروعات.

فػػػػي مشػػػػروعات التنميػػػػة وممارسػػػػة تشػػػػجيع سػػػػكاف الصػػػػحراء والبػػػػدو عمػػػػي االشػػػػتراؾ  (9
النشػػػاطات البيئيػػػة وتشػػػجيع البػػػدو عمػػػي إعػػػداد بػػػرامم سػػػياحية ةاصػػػة لتطبيقيػػػا فػػػي 

  .الشركات السياحية وتدريب المرشديف السياحييف عمي تطبيقيا مع السائحيف

اعتمػػاد التةطػػيط السػػميـ والمتػػوازف و السياسػػات والتشػػريعات الوطنيػػة واةقميميػػة تفعيػػؿ  (0
دارتيػػػػػا ومراقبػػػػة وتقيػػػػيـ ت ثيراتيػػػػػا بمػػػػا يتوافػػػػؽ واألىػػػػػداؼ لتطػػػػوير السػػػػيا حة البيئيػػػػة وا 

األساسية لمتنمية المستدامة والعمؿ عمى وضػع إسػتراتيجية عربيػة فػي مجػاؿ السػياحة 
  البيئية .

وضػػػع آليػػػات التقيػػػيـ االقتصػػػادي الموضػػػوعي لممػػػوارد الطبيعيػػػة وأسػػػاليب اسػػػتغالليا  (4
آلثػار السػمبية الناتجػة عػف السػياحة البيئيػة الغيػر وتفعيؿ اةجراءات الالزمة لتةفيػؼ ا

 مستدامة .

تزويػد الصػحراء بالةػدمات و تفعيؿ و تشجيع إحياء المناسػبات و االحتفػاالت المحميػة  (8
و  سػػباقات الرالػػيمثػػؿ السػػياحية المةتمفػػة مػػف تفعيػػؿ الميرجانػػات الةاصػػة والسػػباقات 

 -عيػد السػياحة بواحػة سػيوه الميرجانات ) مثؿ أربعاء أيوب أمػاـ سػواحؿ العػريش و 
بػػػراز العػػػادات و التقميرجانػػػات اليجػػػف يػػػد و االلتػػػزاـ التػػػاـ بػػػالفنوف المعماريػػػة و ال(، وا 

عػػػدـ تشػػػويو المنظومػػػة المعماريػػػة المميػػػزة لمواحػػػة و حظػػػر البنػػػاء باألسػػػاليب الحديثػػػة 
 المطبقة في العواصـ مع حظر االرتفاعات .

العصػر )ىػو مػرتبط بتػاريخ اةنسػاف األوؿ تطبؽ قانوف اآلثار و حمايتو عمى كؿ ما  (2
ياتػو اليوميػة ح الحجري ( و كيوفو و مةمفاتػو مػف أدوات الصػيد و األسػمحة و أدوات

مػػػع توعيػػػة العػػػامميف فػػػي مجػػػاؿ السػػػياحة  -و المنتشػػػرة بػػػالمواقع القاحمػػػة بالصػػػحراء 
الصػحراوية ب ىميتيػا كصػػفحات مػف التػػاريخ واجػب الحفػاظ عمييػػا و حمايتيػا لضػػماف 

 ستمرارية النشاط و بالطبع موارد الرزؽ .ا

وتوعيػػة شػػباب المجتمعػػات المحميػػة النائيػػة عمػػي كػػؿ مػػا ىػػو نقػؿ المعرفػػة والمعمومػػات  (7
عقػػػد و  ، عمػػػى إدارة حمايػػػة المنظومػػػة البيئيػػػة بوالتػػػدري الصػػػحراويةمػػػرتبط بالسػػػياحة 

حارى لحمايػػة الصػػ دورات توعيػػة بيئيػػة لكافػػة العػػامميف فػػي مجػػاؿ السػػياحة الصػػحراوية
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السػػياحة واةتحػػاد، وذلػػؾ لجميػػع شػػركات ووكػػالء  مػػف التمػػوث تػػتـ تحػػت إشػػراؼ وزاره
مػػػف فنػػػوف التعامػػػؿ مػػػع السػػػفر و السػػػياحة العػػػامميف فػػػي مجػػػاؿ السػػػياحة الصػػػحراوية 

الصػػػػػػػػػػػػحراء والحفػػػػػػػػػػػػاظ عمييػػػػػػػػػػػػا ،إدارة البػػػػػػػػػػػػرامم السػػػػػػػػػػػػياحية،قيادة سػػػػػػػػػػػػيارات الػػػػػػػػػػػػدفع 
التعػػػػاوف بػػػػػيف ، و لبيئػػػػة و المحميػػػػاتبالتعػػػػاوف مػػػػع أجيػػػػزه وزاره ا وغيرىػػػػا،الرباعي....

 .االتحاد المصري لمغرؼ السياحية ووزارتي السياحة والبيئة والجمعيات األىمية 

المحػػػافظوف  –وزاره التعػػػاوف الػػػدولي  -عقػػػد مػػػؤتمر يضػػػـ المجمػػػس األعمػػػى ل ثػػػار  (1
التوصػػؿ  وزاره السػػياحة يكػػوف اليػػدؼ منػػو -وزاره البيئػػة  -بالمحافظػػات الصػػحراوية 

وب عاجػػؿ يضػػمف حمايػػة رسػػومات اةنسػػاف األوؿ عمػػى جػػدراف الكيػػوؼ و إلػػى أسػػم
لعوينػػػات و الجمػػػؼ الكبيػػػر ا عمػػػى المسػػػطحات الصػػػةرية مثػػػؿ مػػػا ىػػػو موجػػػود بجبػػػؿ

 كامؿ ألىمية ىذا التاريخ.لا لجذب االنتباه

ضػػرورة توجيػػو النشػػاط السػػياحي بالشػػكؿ الػػذي يضػػمف حمايػػة التنػػوع الثقػػافي المحمػػي  (2
بيعيػػة والحفػػاظ عمػػى الثػػروات مػػع التوزيػػع العػػادؿ لمةيػػرات التػػي المواقػػع الط وصػػيانة
 .يضمف توازنا اقتصاديا واجتماعيا تدرىا بما

ناء، فقػػد بػػدأت الحيػػاة ثاسػػت صػػيد بالصػػحراء بصػػرامة و دوفالتطبيػػؽ قػػانوف  (33
 السمبية عمى السياحة الصحراوية. البرية في االنقراض الواضح مما يشكؿ أثر بالغ

 الفيوـ مع الداةمية.محافظة ألمنية عمي ا اةجراءاتتةفيؼ  (33
 

 توصيات علي المستوي الدولي
تطبيػػؽ وتفعيػػؿ االتفاقيػػات الدوليػػة الموقعػػة منػػذ أكثػػر مػػف أعػػواـ مضػػت ولػػـ  (39

)العصػػػػػر الحجػػػػػري(  يتبعيػػػػا صػػػػػدور قػػػػػوانيف محميػػػػػة لتجػػػػػريـ انتقػػػػػاء ونقػػػػػؿ الحفريػػػػػات
 .ر القديمةوالصةور النادرة مثؿ السيمكا والمذنبات وىياكؿ وأجزاء العصو 

ترسػػػػػيخ منظومػػػػػة متكاممػػػػػة الراميػػػػػة إلػػػػػى مشػػػػػاركة المجتمػػػػػع الػػػػػدولي جيػػػػػوده  (30
السػػياحة والحفػػاظ عمػػى البيئػػة وتعزيػػز كافػػة مقومػػات التنميػػة قطػػاع ومتجانسػػة لتنميػػة 

تحقيؽ  ، كذلؾالمستدامة وتكريس دعائـ سالمة البيئة والحفاظ عمى مواردىا الطبيعية
االلتػػػزاـ بالمبػػػادئ األساسػػػية لمتنميػػػة   ضػػػاراتالتواصػػػؿ والتعػػػارؼ بػػػيف الشػػػعوب والح

المسػػػػتدامة والمحافظػػػػة عمػػػػى المقومػػػػات البيئيػػػػة وعمػػػػى التػػػػراث الطبيعػػػػي والحضػػػػاري 
 وترسيخ قيـ التواصؿ والتعارؼ بيف الدوؿ والشعوب . 

رشػاد الػزوار والمسػتثمريف بإتبػاع منػاىم عمػؿ تحمػي التػراث الثقػافي  (34 توجيو وا 
 آلمف لمسياحة في المستقبؿ.والبيئي، وتضمف االستثمار ا
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الصػػػحاري المصػػػرية تحػػػت إي  تنفيػػػذ قػػػرار الػػػرئيس مبػػػارؾ بمنػػػع الصػػػيد فػػػي (38
الطيػػور كمػػا انقػػرض و  مسػػمي حتػػى ال نفقػػد ثرواتنػػا الطبيعيػػة وتنقػػرض ىػػذه الحيوانػػات

باصػػطحاب  غيرىػا مػػف قبػػؿ، وعػػدـ السػػماح ألي جيػػة بإعطػػاء تػػرةيص مػػف أي نػػوع
 .ىذه الصقور ودةوليا إلي مصر

الوعي البيئي والحـز في تنفيذ قوانيف الحفاظ عمي البيئة مف التموث مع  نشر (32
قامػػػػة معػػػػارض  مفيػػػػـو السػػػػياحة البيئيػػػػة،توعيػػػػة القػػػػائميف عمػػػػي العمػػػػؿ السػػػػياحي ب وا 

ومؤتمرات عف سياحة الصحراء وذلػؾ ليمتقػي كػؿ محبػي وعشػاؽ الصػحراء فػي مكػاف 
مكانياتيػػػػا البريػػػػة واحػػػد لالطػػػػالع عمػػػى الجديػػػػد مػػػػف منتجػػػات الشػػػػركات وتجييزات يػػػا وا 

المةتمفة مف أجيػزة مالحػة وأجيػزة اتصػاالت ةمويػة وكػذلؾ الةيػاـ ب شػكاليا وأنواعيػا 
 .المتعددة وعدد وأدوات الصيد وغيرىا مف التجييزات

 .تشجيع و تنشيط رياضات الصحراء المعتمدة مف منظمو صحارى العالـ (37

 

 
 توصيات علي مستوي االستثمار:

تشػػمؿ فػػرص االسػػتثمار  سػػياحة الصػػحراءويمػػة المػػدى لمط  إعػػداد إسػػتراتيجية (31
 المستثمريف. السياحي والعمؿ عمي حؿ مشاكؿ

، إجػػراء مسػػح شػػامؿ لحصػػر وتحديػػد وتقيػػيـ المػػوارد السػػياحية (32 لغػػرض  بػػالفيـو
تنميتيػػػا مػػػف ةػػػالؿ عػػػالج أوجػػػو الػػػنقص فػػػي أمػػػاكف اةقامػػػة والتوسػػػع األفػػػؽ لمفنػػػادؽ 

ة، باةضػػافة إلػي ضػرورة وجػػود وسػائؿ ترفيييػػة والقػرى السػياحية والمنتجعػػات العالجيػ
بمسػػتوي سػػياحي حتػػى يػػتـ ترغيػػب السػػائح فػػي ةقامػػة مػػدة أطوؿ،واالىتمػػاـ بػػالمرافؽ 

 .األساسية وةاصة الطرؽ ،  وتشجيع القطاع الةاص لالستثمار في ىذا المجاؿ

المشاركة بيف الحكومة والقطاع الةاص مف ةالؿ تسييؿ ميمػة المسػتثمريف  (93
و مشػػػاركة ووضػػػع قواعػػػد وتسػػػييالت لتشػػػجيع االسػػػتثمار مثػػػؿ المزايػػػا مػػػف قػػػروض أ

 .الضريبية واالئتمانية

العمػػؿ عمػػى ضػػماف نيػػم متػػوازف بػػيف االسػػتثمار فػػي مجػػاؿ السػػياحة البيئيػػة  (93
مشاركة المجتمعات المحمية في تنمية  السػياحة بما يضمف وةطط التنمية المستدامة 

 ار المجتمع والحفاظ عمى البيئة البيئية واالستفادة مف عوائدىا في ازدى
العمػػػػؿ عمػػػػى تشػػػػجيع قيػػػػاـ مؤسسػػػػات اقتصػػػػادية محميػػػػة صػػػػغيرة ومتوسػػػػطة   (99

الحجػػـ  تسػػتفيد مػػف مقومػػات السػػياحة البيئيػػة وتسػػاىـ فػػي  االسػػتةداـ األمثػػؿ المػػوارد 
 الطبيعية وتطوير المنتجات المحمية وتوظيؼ اةمكانات البشرية المتاحة .
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 باةضػافة إلػى العوامػؿ البشػرية اد والمنتجػات المحميػةالمتزايػد لممػو  االستةداـ (90

وزيػػادة  جػػودة وأصػػالة المنػػتم السػػياحي البيئػػي بشػػكؿ عػػاـ مػػف أجػػؿ المحافظػػة عمػػى
 المنافع المالية وغيرىا، ولتحقيؽ ذلػؾ يجػب عمػى الشػركات الةاصػة المقدمػة لمةدمػة

قامػة مشػروعات سػو ، وتػدريبيا االستثمار فػي األيػدي العاممػة المحميػة ياحية باسػتةداـ ا 
 .مواد البناء المحمية ومف البيئة

التنسػػػػػيؽ مػػػػػػع المنظمػػػػػػات غيػػػػػر الحكوميػػػػػػة فػػػػػػي عمميػػػػػة التنميػػػػػػة المسػػػػػػتدامة  (94
ومسػػػاىمتيا فػػػي تػػػوفير الػػػدعـ التقنػػػي والمػػػادي والتعميمػػػي ودورىػػػا فػػػي توعيػػػة وتثقيػػػؼ 

 المجتمعات المحمي.

 

 توصيات علي مستوي تسويق سياحة الصحراء
واألدلػػػػة والنشػػػػرات الدوريػػػػة والمجػػػػالت المتةصصػػػػة ضػػػػرورة تػػػػوفير المراجػػػػع  (98

طبػػػػػع النشػػػػػرات السػػػػػياحية واألفػػػػػالـ التسػػػػػجيمية والصػػػػػور والممصػػػػػقات عػػػػػف سػػػػػياحة و 
والتػػػػي تقػػػػوـ بػػػػإبراز النػػػػواحي الطبيعيػػػػة والجماليػػػػة بيػػػػا،  صػػػػحراء الغربيػػػػةالصػػػػحراء بال

والػػذي يسػػاعد عمػػي تسػػويقو  وتوزيعيػػا عمػػي المكاتػػب السػػياحية داةػػؿ مصػػر وةارجيػػا
  .جعمو منتجا تنافسيا عمي المستوي العالميو 

نشػر الػوعي و تكثيؼ الجيود ةرساء مبادئ ومواثيؽ السموؾ السػياحي السػميـ  (92
 وترسػػػيخ قػػػيـ الممارسػػػات السػػػميمة لػػػدى مةتمػػػؼ األطػػػراؼ المعنيػػػة بالسػػػياحة البيئيػػػة
وتوظيػػػػػؼ وسػػػػػائؿ اةعػػػػػالـ واالتصػػػػػاؿ والمنػػػػػاىم التعميميػػػػػة المةتمفػػػػػة لتحقيػػػػػؽ ىػػػػػذه 

 . األىداؼ

يجب عمي الجيات المسئولة عػف قطػاع حمايػة الطبيعػة بػوزارة الدولػة لشػئوف  (97
البيئػػة و اةدارة العامػػة لمحفػػاظ عمػػي الحيػػاة البريػػة والػػوعي البيئػػي أف يقومػػوا بتػػػدعيـ 
أنشػطة السػياحة البيئيػة فػي إطػار ضػوابط بيئيػة محػددة، وذلػؾ مػف ةػالؿ تنفيػذ ةطػة 

عالـ والتوعية البيئية بنشر الوعي بػيف فئػات قومية مف جانبيـ بالتعاوف مع مجاؿ األ
لقػػاء الضػػوء عمييػػا وأسػػبابيا، ودور المجتمػػع  المجتمػع بالمشػػكالت والقضػػايا البيئيػػة، وا 
المػػدني فػػي المعاونػػة عمػػى إيجػػاد الحمػػوؿ المناسػػبة ليػػا حفاظػػا عمػػي البيئػػة ومواردىػػا 

والتميفزيونية لتوعية  الطبيعية، وذلؾ مف ةالؿ إنتاج عدد مف البرامم والمواد اةذاعية
 المواطنيف.

إنشػػػاء مركػػػز معمومػػػات بيئيػػػة لمثقافػػػة واةعػػػالـ واالتصػػػاؿ فػػػي مجػػػاؿ البيئػػػة  (91
بنػػاء قاعػػدة بيانػػات دقيقػػة حديثػػة لممحميػػات فػػي مصػػر يمكػػف ةػػالؿ  فالصػػحراوية مػػ

وتتضػػمف قاعػػدة البيانػػات معمومػػات دقيقػػة   ، اسػػتةداميا كػػ داة لممتابعػػة والتقيػػيـ واةدارة
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ة عػػػػػف كػػػػػؿ محميػػػػة طبيعيػػػػػة معمنػػػػػة فػػػػػي مصػػػػر منيػػػػػا المعمومػػػػػات الجغرافيػػػػػة متكاممػػػػ
كاةحداثيات و المساحة والمعمومات اةدارية كنوع المحمية و قرار اةعالف و أسماء 
مػػػدير المحميػػػة والعػػػامميف بيػػػا كمػػػا تتضػػػمف معمومػػػات عػػػف كيفيػػػة الوصػػػوؿ لممحميػػػة 

عػػػػف البيئػػػػات المةتمفػػػػة  معمومػػػات تفصػػػػيمية، و واحتياطػػػات األمػػػػاف الواجػػػػب اتةاذىػػػػا 
الموجػػودة فػػي المحميػػة ومكوناتيػػا مػػف نباتػػات وحيوانػػات وطيػػور وتكوينػػات جيولوجيػػة 

طالؽ بنػؾ معمومػات مبػرمم يمكػف تحديثػو ومتصػؿ بنظػاـ جغرافػي معمومػاتي وتػـ ،و  ا 
والػػػذي يسػػاعد بػػػدوره فػػػي   شػػػبكات الويػػبعمػػػي  وضػػع قاعػػػدة بيانػػات التػػػراث الطبيعػػي

 عممية التسويؽ.
 لطمب السياحي باالرتقاء بمسػتوي األدوات واألسػاليب التنشػيطية فػيتعظيـ ا (92

مجػػػػاؿ اةعػػػػالـ واةعػػػػالف والعالقػػػػات السػػػػياحية والدعايػػػػة وتػػػػرويم المنػػػػتم السػػػػياحي 
مػػف ةػػالؿ شػػبكة المعمومػػات الدوليػػة وتعزيػػز العالقػػات المصػػرية الدوليػػة فػػي  وتسػػويقو

قامػػة واألسػػواؽ الرئيسػػية مػػع تطػػوير المكاتػػب ا مجػػاؿ السػػياحة لسػػياحية الةارجيػػة وا 
  . واالىتماـ بتدريب الكوادر السياحية في الةارج مركز متطور لممعمومات

البيانات والمعمومػات  المؤسسات العامة والةاصة لضماف تسةير التعاوف مع (03
السػػياحة المسػػتدامة عمػػى كافػػة المتعمقػػة بوالدراسػػات والةبػػرات  الناتجػػة مػػف البحػػوث

السػػياحة وتوجييػػا نحػػو عمميػػات  ناتجػػة عػػف أنشػػطةآلثػػار الالمسػػتويات ورصػػد وتقيػػيـ ا
والػذي يػنعكس بػدوره عمػى القػدرة عمػى  سياحة البيئيػةلم واةدارة اتةاذ القرار في التنمية

 التسويؽ.

وضػػػػع اسػػػػتراتيجيات لمتػػػػرويم بتنميػػػػة سػػػػياحة الصػػػػحراء القػػػػائميف عمػػػػى دور  (03
، ومتابعػػػة تطبيقيػػػا فػػػي مةتمػػػؼ أنحػػػاء العػػػالـ سػػػياحة الصػػػحراءلوالتسػػػويؽ السػػػياحي 

شركات سياحية متةصصة لمسفاري والمغامرات ومنظمػي بػرامم عف طريؽ  وتقويميا
متةصصيف دارسيف لعادات الصحراء والحياة البرية والحيوانية والنباتية ومواسـ ىجرة 

  الطيور وأماكف تواجدىا، وتوقيت الزيارة ليذه األماكف وكيفية التنفيذ ليا.

 
 لتنمية السياحية لسياحة الصحراءتوصيات علي مستوي ا

تفعيؿ دور سياحة الصحراء كمنتم سياحي مستحدث في تنويع أشكاؿ  (09
سياح جدد مف مصادر وأسواؽ سياحية جديدة تساىـ في دعـ  السياحة واستقداـ

سياحة الصحراء عمى ةريطة المقاصد السياحية المتميزة  القتصاد الوطني ووضعا
 مف اجؿ اقتحاـ أسواؽ جديدة وأىـ المنتجات الممكف تطويرىا
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 ينبغي أف يراعػى فػي تصػميـ البنيػة األساسػية لمسػياحة وفػي بػرامم األنشػطة (00

الطبيعػي المكػوف مػف الػنظـ البيئيػة والتنػوع البيولػوجي  ضرورة حمايػة التػراث السياحية
مف الحيػاة البريػة ، كمػا ينبغػي ألصػحاب المصػمحة  وحماية األنواع المعرضة لمةطر

بالسياحة ، أف يتقبموا فرض حدود وقيػود عمػى  وبةاصة العامميف لسياحيةالتنمية ا في
كانػت تػتـ فػي منػاطؽ ذات حساسػية ةاصػة  األنشطة التي يقومػوف بيػا، وال سػيما إذا

مالئمػػػة ةيجػػػاد المحميػػػات الطبيعيػػػة أو  مثػػػؿ المنػػػاطؽ الصػػػحراوية ، وىػػػي منػػػاطؽ
  . مناطؽ محمية

روعات بوضػػع ةطػػة ليػػا وتػػوافر طػػرؽ إنشػػاء البنيػػة األساسػػية  الالزمػػة لممشػػ (04
معبػػػػدة مػػػػف ةػػػػالؿ تػػػػدعيـ شػػػػبكات الطػػػػرؽ اةقميميػػػػة والمحميػػػػة التػػػػي تػػػػربط الصػػػػحراء 

زيػػػادة تػػػوافر رحػػػالت  مػػػع بمنػػػاطؽ السػػػفاري ومنػػػاطؽ المػػػزارات األثريػػػة أو الطبيعيػػػة،
الطيػػػراف العػػػارض أيضػػػا تحسػػػيف الوصػػػوؿ إلػػػى بعػػػض المنػػػاطؽ الصػػػحراوية التػػػي ال 

 الصػحراء مػع ودور السكؾ الحديدية في التنمية االقتصادية فػي ،يمكف الوصوؿ إلييا
   .توفير مصادر الشرب وتوفير العيوف العذبة لمشرب

العمػػػؿ عمػػػى وضػػػع تصػػػور عػػػاـ لممةطػػػط العمرانػػػي فػػػي الصػػػحراء، بحيػػػث  (08
ينسػػػػجـ ىػػػػذا المةطػػػػط مػػػػع التوجيػػػػات الوطنيػػػػة العامػػػػة والةطػػػػط المسػػػػتقبمية لتطػػػػوير 

احتػػػػراـ الطػػػػرز واألنمػػػػاط المعماريػػػػة مػػػػع  اء الغربيػػػػةالمشػػػػروعات السػػػػياحية بالصػػػػحر 
المتواجػػػدة بػػػػالموقع واتجاىػػػػات العمػػػػارة التقميديػػػػة والشػػػػعبية لمنطػػػػاؽ العمرانػػػػي المػػػػرتبط 
بػػالموقع التراثػػي ووضػػع التصػػورات التػػي تبػػرز القػػيـ الجماليػػة لمػػا لػػذلؾ مػػف انعكػػاس 

 مباشر عمى السياحة.

 المراجع العربية

(، اةنسػػػػػاف وتمػػػػػوث البيئػػػػػة، القػػػػػاىرة، الييئػػػػػة العامػػػػػة 3222ارنػػػػػاؤوط، محمػػػػػد السػػػػػيد) (3
 .93،ص:لمكتاب

(، الت ثيرات االجتماعية والثقافية لمسائح  3220)  عبد الرحمف ، ىالةالرفاعي (9
 .928-973،ص:صبالمجمع المحمي بالفيوـ، الممتقي المصري لإلبداع والتنمية

، مناطؽ األثريػة والسػياحية(، قضايا ومشكالت التنمية البيئية بال9339الجالد، احمد) (0
 329ص:، ة، المجمة المصرية لعمـو السياحة والضيافةالقاىر 

 ، التنمية المستدامة.( 9332)األمـ المتحدة (4
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: (، جغرافيػػػػػة مصػػػػػر، الييئػػػػػة المصػػػػػرية العامػػػػػة لمكتػػػػػاب، ص3224بشػػػػػارة، عايػػػػػدة) (8
 .414 – 413:ص

دراسػة فػي جغرافيػة السػياحية فػي محافظػة الفيػـو ،  التنميػة،(9333)،حسػاـ الػرب جػاد (2
 .04-09ص: -،ص، بني سويؼالسياحة

 .(،  المحميات الطبيعية في مصر، القاىرة مطبعة صبري3228جياز شئوف البيئة) (7

 .99-93،ص:ص(، التنمية السياحية 3224عبد الوىاب،صالح) (1
دراسػة فػي جغرافيػة السػياحة، رسػالة دكتػوراه غيػر  (،9330)إبراىيـ حمػاد،عبد القادر  (2

امم الدراسػػػات العميػػػا المشػػػترؾ بػػػيف جػػػامعتي عػػػيف شػػػمس فػػػي ج.ـ.ع. منشػػػورة، برنػػػ
 .322 ص:وجامعة األقصى في فمسطيف، القاىرة،

، التةطيط السياحي في سبيؿ تةطيط مكاني  (3222)عثماف محمد،غنيـ  (33
  .42ص:شامؿ ومتكامؿ، الطبعة األولى، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف،

محميات الطبيعية في مصر، شـر ( ال9330قطاع محميات جنوب سيناء) (33
 الشيخ.

 التقارير
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Desert tourism development in Egypt by application on the 

Western desert 
 

The Egyptian Sahara Is part of the Great Sahara desert of northern 

Africa, with an estimated area of about one million, two hundred Sq 

Km. The Nile Valley divides it to Western Desert and Eastern Desert. 

The Nile Valley is considered a river oasis covering about 4% of the 

area of Egypt where there is a high density of the population, 

agricultural and industrial activities. 

 

The Western Desert is rich with geological phenomena due to the 

many ages it witnessed including the era when dinosaurs used to 

dominate the earth where their remains are found particularly the 

desert around the Fayoum and Baharia oasis. Also the spread of 

marine snails, the remains of whales and fossils of coral reefs.The 

most prominent oases of Western desert are Siwa, Baharia, Farafra, 

Eldakhla, Dakhla and Kharga Oasis. The Western desert is very thinly 

populated .the Oases are inhabitant by primitive society or tribes with 

special features, customs and rich heritage. One of the famous 

barbaric tribes (Amazigh).  

This research aims to shed light on the Egyptian desert as a source of 

sustainable tourism development in Western desert.  
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The research highlights the role of desert tourism as a tourist product 

to contribute to the diversification of forms of tourism and to bring 

new tourists and new tourist markets, which will contribute to 

supporting the national economy. Therefore, the desert tourism will be 

on the map of tourist destinations and its distinctive products could be 

developed for the penetration of new markets. 

 

 

 

 

 

 

 
 


