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 األهمٌة االقتصادٌة لسٌاحة المزارع فى الحد من الفقر فى صعٌد مصر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طارق عبد الفتاح الشرٌعى           
 ة والفنادق وترمٌم اآلثار  أبوقٌر     المعهد العالى للسٌاح  بقسم إدارة الفنادقمدرس 

 ضىهنادى مصطفى عبد الرا
 مركز البحوث الزراعٌة معهد بحوث اإلقتصاد الزراعىاقتصاد زراعى  باحث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الممخص
بر مصر دولة نامية تعاني بعض المشكبلت االقتصادية ػ شأنيا في ذلؾ شػأف بػاقي تعت      

عامػػػة و ويعػػد تشػػػجيع االسػػتثمارات الخاصػػػة فػػي قطاعػػػات اإلنتػػاج والخػػػدمات  الػػدوؿ الناميػػػة
تشػػػجيع أحػػد أىػػػـ العناصػػػر التػػى تسػػػاعد لمحػػػد مػػف الفقػػػر و عمػػػى ذلػػؾ فػػػإف السػػياحة خاصػػػة 

ضراء )سياحة المػزارع( يسػيـ فػى رفػع معػدؿ النمػو لكػؿ مػف االستثمار فى السياحة الريفية الخ
كمػا يسػيـ فػى  09/2010% عػاـ 12.0%، 3.5و البػالغ نحػو القطاع الزراعػى و السػياحى 

و لػذلؾ الػدخوؿ لػدى السػكاف الػريفييف  الحد مف نسب السػكاف الفقػراء مػف خػبلؿ رفػع معػدالت
عمػى  بعػض دية لمسػياحة الريفيػة األىميػة االقتصػاالدراسة بصفة أساسية استكشػاؼ  تتيدفاس

األىػداؼ الفرعيػة  مػف خػبلؿ الحػد مػف الفقػرالجوانب االقتصادية االجتماعية مع التركيز عمػى 
توصػػيؼ ( 2أىػػـ المعػػالـ االقتصػػادية لمقطػػاع السػػياحى المصػػرى خػػبلؿ الفتػػرة،) (1)التاليػػة : 

( مقومػػػات 4(سػػػياحة المػػػزارع، )3مػػػع التركيػػػز عمػػػى صػػػعيد مصػػػر، )الوضػػػع الػػػراىف لمفقػػػر 
دور السػػياحة الزراعيػػة فػػي تنميػػة المنػػاطؽ ( 5االسػػتثمار السػػياحى فػػى ريػػؼ صػػعيد مصػػر، )

اعتمػػػدت الدراسػػػة فػػػى تحقيػػػؽ أىػػػدافيا عمػػػى اسػػػتخداـ التحميػػػؿ اإلحصػػػائى الوصػػػفى ، و الريفيػػػة
 .استخداـ المتوسطات الحسابية و النسب المئوية ومعدالت النمو السنوية و 
 مجموعة من الحقائق أىميا : أسفرت نتائج الدراسة عنو 
  احية، و االستثمارات السياحية، اإليرادات السيالزائريف ، و أعداد السائحيف تضاعؼ

نحو  نمو بمغ( بمعدؿ 09/2010- 00/2001خبلؿ الفترة ) العمالة فى قطاع السياحةو 
 عمى الترتيب.  %8.0%، 9.6، 13.6%،11.9%

   نسبة مف عدد السكاف األكثر فقرا أف محافظة أسيوط بيا أعمى أوضحت الدراسة
بنسبة بمغت  بنى سويؼ% يمييا محافظتى سوىاج و 61بنسبة بمغت نحو  جميوريةبال

 .% عمى الترتيب41.5%، 47.5نحو

 معب دورا ىاما في ازدىار اقتصاديات الريؼأوضحت الدراسة أف سياحة المزارع ت 
 اسكتمندا.ندا وىولندا ونيوزيمندا و مف الواليات المتحدة األمريكية وكالعالمية خاصة فى كؿ 

 نموذجًا مميزًا يعد والنجوع الممتدة مف صعيد مصر  ىأف تقدـ القر  أشارت الدراسة
 خاصة . لبلستثمار السياحى عامة و الزراعى
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  الريفى فى صعيد مصر ىى  مقومات اإلستثمار السياحياكدت الدراسة أف مف أىـ
ما و  لمحافظات الصعيدخمؽ عمؽ صحراوي لمدف الظيير الصحراوى  التراث الحضارى،

مف شماؿ الجيزة إلي جنوب مصر  خط الغاز ة مع مدمرافؽ خاصبيا مف وسائؿ نقؿ و 
كما يتميز صعيد مصر بصناعات يدوية الجديد  مطار سوىاج باإلضافة إلىحتي أسواف 

 كعنصر جذب سياحى ىاـ. 
 مقدمة :

تعتبر السياحة ظاىرة قديمة منذ بداية المجتمعات البشرية ولكنيا أخذت اشكاؿ عدة 
ديد مف العوامؿ مف أىميا تطور وسائؿ النقؿ و وتطورت بشكؿ ىائؿ، وذلؾ بسبب الع

االتصاالت خاصة بعد الثورة الصناعية في اوروبا إلى أف أصبحت السياحة ظاىرة دولية ال 
تقتصر فقط عمى االثرياء والشخصيات العامة بؿ اصبحت السياحة حؽ مف حقوؽ كؿ 

ما  09/2010مصر عاـ السياحة فى  مثؿاالفراد سواء السياحة الداخمية أو الخارجية. و ت
% مف اجمالى  24.5نحو ، و الحقيقى الناتج المحمى  % مف اجمالى9.3نحو نسبتو 

 ظرا ألىميةنو  ( .2010 وزارة التنمية االقتصادية( -ية الصادرات المصرية غير السمع
المصرية  السياحة خطة لزيادة قدرةكاف مف األىمية وضع االقتصاد القومى  فى السياحة

دفع االقتصاد القومى وزيادة عدد السياح فى السوؽ  سة عالميا وزيادة حصتيا فىعمى المناف
غير تقميدية الى جانب زيادة  المصرية وتنويع المقاصد السياحية الجتذاب السياح مف اسواؽ

 أعداد الميالى السياحية.
مف أىمية خاصة اكتسبتيا  ياولمف أىـ أنواع السياحة الترفييية،  المزارعسياحة  دوتع

مف  كونيا تعمؿ عمى تحقيؽ مجموعة متكاممة مف األىداؼ وفي نفس الوقت تستمد أىميتيا
فى المحافظة عمى آليات  سياحة المزارعترجع أىمية والتي تنبع مف طبيعة الممارسة و  ذاتيا

الحياة البسيطة البعيدة عف اإلزعاج  سياحة المزارع الصحة والبيئة وتوفربيف تحقيؽ التوازف 
الغازية التي تؤثرعمى كفاءة اإلنساف حيث تقترب  والتوتر بمنع الضوضاء واالنبعاثات والقمؽ

تحقيؽ التنمية المستدامة  يمكفمعقدة وبالتالي  بو إلى الفطرة الطبيعية والحياة البسيطة الغير
 مف العوائد واالرباح، توفير فرص العمؿ ، تنويع العائد االقتصادي بما يمكف تحقيقو

خؿ القومي، تحسيف البنية التحتية وزيادة العوائد الحكومية أما األىمية الد ومصادر
حيث تعد صديقة لممجتمع حيث تقـو عمى االستفادة مما ىو لسياحة المزارع االجتماعية 

موارد وأفراد حيث تعمؿ عمى تنمية العبلقات االجتماعية وتحقيؽ  متاح في المجتمع مف
المجتمعات المنعزلة إلى مجتمعات منفتحة وتعمؿ ونقؿ  وتحسيف عممية تحديث المجتمع

عمى إبقاء المجتمع في حالة عمؿ دائـ والتقميؿ مف المخاطر الموسمية وما ينشأ عنيا مف 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
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يما يخص فقمؽ واضطراب إجتماعي وتساعد فى زيادة الدخؿ لدى المجتمعات الريفية أما 
رفة وزيادة تأثير المعرفة عمى فيى تعمؿ عمى نشر المع  لسياحة المزارعاألىمية الثقافية 

تطوير وتقديـ البرامج السياحية ونشر ثقافة المحافظة عمى البيئة والمحافظة عمى الموروث 
والتراث الثقافي اإلنساني، وثقافة الحضارة والمواقع التاريخية، وصناعة األحداث والمناسبات 

وف الجميمة واآلداب والفموكمور الثقافية والعمؿ عمى االستفادة مف الثقافة المحمية مثؿ الفن
حيث تعد نشاطا   لسياحة المزارعوسياحة الندوات والمقاءات الثقافية أما األىمية اإلنسانية 

إنسانيا تعمؿ عمى توفير الحياة الجميمة لئلنساف حيث توفر لو الراحة واالنسجاـ واستعادة 
  -ج ألمراض العصرالحيوية والنشاط والتوازف العقمي والعاطفي وصفاء النفس وعبل

(Bottrill & Pearce, 1995.) 
وتعتبر السياحة الريفية بالنيؿ مف أىـ مقومات سياحة المزارع فى صعيد مصر حيث 

جزيرة ليا أىميو خاصة فى الحفاظ عمى التراث  144بمغ عدد الجزر بنير النيؿ نحو
ر القرى المأىولة داخؿ الطبيعى مف الغطاء النباتى وأنواع الطيور والحيوانات البرية وتعتب

الجزر مف أىـ أماكف إقامة نمط سياحة المزارع، ولعؿ جزيرة الشوارنية مف أشير ىذه الجزر 
تضـ الجزيرة و  المراغة بمحافظة سوىاج والتى تعد مف أكبر الجزر النيمية والتى تتبع مركز

لتى مف خبلليا المراكب الشراعية واو نجعًا، ويفضؿ السياح التنزه وركوب العبارة  14نحو 
بة يمكف مشاىدة المساحات الخضراء الواسعة التى تميز الجزيرة، كما تتميز أراضييا بخصو 

مما يضفى عمييا مزيد مف الجماؿ وبالتالى فيى تجمع بيف المساحات الخضراء التربة، 
 (.2010والمياه والطيور البرية مما يشكؿ لوحة طبيعية .)سارى 

اىتمامات الباحثيف والعمماء وارتباطيـ بكثير مف المشكبلت عدد تعاريؼ الفقر بتعدد تتو 
يوضح ما أساس الدخؿ إلى "الفقر النقدى" و واألسباب والظواىر يشير مصطمح الفقر عمى 

إذا كانت األفراد أو األسر المعيشية لدييـ الموارد الكافية لتمبية احتياجاتيـ األساسية، ومف ثـ 
خؿ أو استيبلؾ الفرد بحد معيف مف الدخؿ أو االستيبلؾ يتـ قياس الفقر مف خبلؿ مقارنة د

أو الفرد الذى يقع تحت ىذا الحد فقيرا وبالتالى يعتبر الفرد فقيرا إذا كاف  بحيث تعتبر األسرة
مستوى دخمو أو استيبلكو أقؿ مف الحد األدنى البلـز إلشباع احتياجاتو األساسية وتعتمد 

يعرؼ عمى أنو ى التحديد المسبؽ لخط الفقر، والذي المؤشرات التي تعنى بقياس الفقر عم
دخؿ الفرد الذي ال يمكف دونو تحمؿ تكاليؼ الحد األدنى لمغذاء الكافي والمتطمبات مستوى 
دوالر)بالقوة  2يقؿ دخمو عف  الذىوالفقير (2010)مجمس الوزاراءلغذائية األساسيةغير ا

دوالر  1.25، أما مف يقؿ دخمو عف مدقعال حد الفقر فيعرؼ بأنوالشرائية المعادلة( يوميا 
)بالقوة الشرائية المعادلة( يوميا فيعرؼ بأنو الفقر المطمؽ، أما تعريؼ الفقر عمى أساس 
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االحتياجات األساسية )الفقر غير النقدى( فيعرؼ عمى أف الفقر حرماف البشر مف الحياة 
لبلزمة فحسب ولكنو يعنى التى يمكف اف يعيشوىا، فالفقر اليعنى عدـ توافر الضروريات ا

 أيضًا فقداف الفرص فى اف يعيش االنساف حياة فى صحة وعافية ويتمتع بمستوى معيشى
شؾ أف ىذا التعدد والتنوع يثرى ىذا المفيـو مف وال الئؽ وكرامة واحتراـ الذات واآلخريف

لتفاوت معامؿ جيني كمؤشر لقياس اولتوضيح عدالة توزيع الدخؿ يستخدـ  جوانبة المتعددة.
 (1997) األمـ المتحدة .في توزيع الدخوؿ ما بيف جميع السكاف فقراء وغير فقراء

تعتبر مصر دولة نامية تعاني بعض المشكبلت االقتصادية ػ شأنيا في ذلؾ شأف باقي 
ويعد تشجيع االستثمارات الخاصة في قطاعات اإلنتاج والخدمات أحد أىـ  الدوؿ النامية

نحو  2008حد مف الفقر حيث بمغت نسبة الفقراء فى مصر عاـ العناصر التى تساعد لم
% 28.9ريؼ حيث بمغت نسبة الفقراء فى ريؼ مصر نحوال% ويتركز الفقر فى 21.8

وُتَعدُّ الزراعة مف أىـ الحرؼ اإلنتاجية في  2008% فى الحضر عاـ11.0بينما بمغت نحو
غيؿ أعداد كبيرة مف األيدي العاممة حيث مصر وأكثرىا انتشاًرا وتأثيًرا لقدرتيا الكبيرة عمى تش

 وتسيـ وحدىا بما يكّوف 08/2009عاـ % مف القوى العاممة 26.65يعمؿ بيا ما يعادؿ 
وقد بمغت (. 2010)عبد الراضى وآخروف % مف قيمة الناتج الوطني اإلجمالي9.0نحو

لنيؿ ودلتاه تمتد معظميا في نطاؽ وادي ا مميوف ىكتار 3.2مساحة األراضي الزراعية نحو 
وبمغت نسبة االستثمار  (2009)نصار ا% مني90وىي أراٍض يمتمؾ القطاع الخاص نحو 

%عمى الترتيب مف جممة االستثمارات عاـ 2.0%،2.9فى القطاع الزراعى والسياحى نحو 
يسيـ فى رفع معدؿ النمو  المزارعسياحة  االستثمار فىتشجيع وعمى ذلؾ فإف  09/2010

كما   09/2010% عاـ 12.0%، 3.5والبالغ نحو راعى والسياحى لكؿ مف القطاع الز 
وزارة  ) الدخوؿ لدى السكاف الريفييف مف خبلؿ رفع معدالت يسيـ فى الحد مف نسب الفقر

الفقرعاـ  خريطة صعيد وتوضحالتتركز نسبة الفقر فى (. و 2010التنمية االقتصادية
 إجمالي ويبمغ فقًرا، قرية األكثر 1141نحو في تعيش فقيرة أسرة مميوف مف أكثر أف 08/2009
 .القرى ىذه سكاف مف إجمالي  %45.14حوالى  يمثموف نسمة مميوف 5.35 سكانيا نحو عدد

 مصر، في الفقراء الريؼ سكاف إجمالي % مف54نحو  القرى ىذه في الفقراء عدد ويشكؿ

أسيوط ) قبميال الوجو في محافظات ثبلث وىناؾمصر.  في إجمالي السكاف مف % 42 ونحو
 فقراء إجمالي عدد مف% 82 الفقراء نحو فييا يشكؿ قرية 794 تضـ نحو وسوىاج( والمنيا

 (.2010)األمـ المتحدة فقرا بالجميورية األكثر القرى
 الم كمة البحثية :
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لدراسة " األىمية االقتصادية لسياحة المزارع فى الحد مف الفقر فى صعيد مصر" أدى 
 مف المشاكؿ البحثية تتمخص فيما يمى : ذلؾ إلى دراسة مجموعة

 ارتفاع معدؿ الفقر فى مصر. ( أ)

يستمـز تشجيعيا لمحد مف  ندرة االستثمارات السياحية فى القطاع الزراعي األمر الذى ( ب)
 خفض نسب البطالة مف خبلؿ إيجاد فرص عمؿ .الفقر و 

ار سياحة المزارع تعتبر أحد السياحات الواعدة فى مصر حيث أنيا تؤدى الستثم ( ت)
 .تنمية سياحية زراعية تحقيؽوى القابؿ لمزراعة و الظيير الصحرا

 البحثٌة :األهداف 

عمػػػػى  األىميػػػة االقتصػػػادية لمسػػػياحة الريفيػػػة تيػػػدؼ الدراسػػػة بصػػػفة أساسػػػية استكشػػػاؼ 
. و ينبثػػؽ مػػف ىػػذا الحػػد مػػف الفقػػربعػػض الجوانػػب االقتصػػادية االجتماعيػػة مػػع التركيػػز عمػػى 

 تالية : اليدؼ األىداؼ الفرعية ال
- 00/2001)أىػػػػػػـ المعػػػػػػالـ االقتصػػػػػػادية لمقطػػػػػػاع السػػػػػػياحى المصػػػػػػرى خػػػػػػبلؿ الفتػػػػػػرة  -

09/2010). 

 مع التركيز عمى صعيد مصر.توصيؼ الوضع الراىف لمفقر   -

 سياحة المزارع و بعض النماذج العالمية منيا. -

 مقومات االستثمار السياحى فى ريؼ صعيد مصر. -

 .الريفية في تنمية المناطؽ لمزارعدور سياحة ا -
 ألسلوب البحثى  :ا

اعتمد ىذا البحث فى دراسة االقتصادية لسػياحة المػزارع فػى الحػد مػف الفقػر فػى صػعيد 
مصػػر وتحقيػػؽ األىػػداؼ المنشػػودة منػػو عمػػى أسػػموب التحميػػؿ اإلحصػػائى الوصػػفى والمعػػايير 

معػدالت اإلحصائية التحميمية وذلؾ مف خبلؿ استخداـ المتوسطات الحسابية والنسب المئوية و 
 النمو السنوية لممتغيرات موضع الدراسة.

 النتائج البحثية :
 تطور المالمح الرئٌسٌة للقطاع السٌاحى المصرى :أوالً : 

يساىـ القطاع السياحى فى دفع عجمة التنمية لبلقتصاد المصرى حيث يتضح ذلؾ مف      
 ( التالى :1استعراض وتحميؿ البيانات الواردة بالجدوؿ رقـ )

( 09/2010- 00/2001فى الزيادة خبلؿ الفترة )الزائريف رت أعداد السائحيف استم -1
 سائحمميوف  12.8إلى نحو  00/2001مميوف سائح عاـ 5.5حيث تضاعفت مف نحو 

% وذلؾ بالرغـ مف تناقص أعداد 132.72بنسبة زيادة بمغت نحو  09/2010عاـ 
بالواليات  2001 مبرسبت 11 أحداث نتيجةويرجع ذلؾ  01/2002السائحيف فى عاـ
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% 11.9نحو  نمو بمغالمتحدة وقد أكد معدؿ النمو تزايد إجمالى عدد السائحيف بمعدؿ 
 8.73ألؼ سائح مف متوسط أعداد السائحيف والبالغ نحو  1039أى ما يقدر بنحو 

 (.09/2010 -00/2001مميوف سائح خبلؿ الفترة )

السياحية حيث بمغت  ( تضاعؼ اإليرادات09/2010-00/2001شيدت الفترة )  -2
 00/2001مميار دوالر عاـ  4.3فى مقابؿ نحو 09/2010مميار دوالر عاـ 11.59حوالى

عمى الترتيب  08/2009،  01/2002وذلؾ بالرغـ مف تناقصيا الواضح خبلؿ العاميف، 
بالواليات المتحدة و األزمة االقتصادية العالمية  2001 سبتمبر 11 ويرجع ذلؾ بسبب أحداث

. وقد أكد معدؿ النمو تزايد 2008دأت تداعياتيا فى الوضوح اعتبارًا مف سبتمبرالتى ب
مميوف  981.9% أى ما يقدر بنحو 13.6بمغ نحو نمو إجمالى إيرادات السياحة بمعدؿ 

مميار دوالر خبلؿ الفترة  7.22دوالر مف متوسط إيرادات السياحة والبالغة نحو 
(00/2001-09/2010.) 

( حيث بمغت 09/2010-00/2001ات السياحية خبلؿ الفترة )تضاعفت اإلستثمار  -3
جنييًا عاـ  ارممي 2.4فى مقابؿ نحو  09/2010جنييًا عاـ  ارممي 4.4حوالى 

و يرجع ذلؾ  02/2003و ذلؾ بالرغـ مف تناقصيا الواضح خبلؿ عاـ  00/2001
، وكذلؾ أنخفضت خبلؿ عاـ بالواليات المتحدة 2001 سبتمبر 11 حداثأل نتيجة

وقد أكد معدؿ النمو تزايد إجمالى نتيجة األزمة المالية العالمية.  2008-2009
مميوف جنييًا 330.24% أى ما يقدر بنحو9.6بمغ نحونمو اإلستثمارات السياحية بمعدؿ 

جنييًا خبلؿ الفترة  ارممي3.44مف متوسط اإلستثمارات السياحية والبالغة نحو
(00/2001-09/2010.) 

( حيث 09/2010-00/2001امميف فى قطاع السياحية خبلؿ الفترة )تزايدت أعداد الع -4
ألؼ عامؿ عاـ  210فى مقابؿ نحو  09/2010ألؼ عامؿ عاـ  404بمغت حوالى 

. وقد أكد معدؿ النمو تزايد إجمالى أعداد العامميف بقطاع السياحة بمعدؿ  00/2001
عداد العامميف ألؼ عامؿ مف متوسط أ 24% أى ما يقدر بنحو  8.0بمغ نحو نمو 

 (.09/2010-00/2001ألؼ عامؿ خبلؿ الفترة ) 304بقطاع السياحة و البالغة نحو 
 
 

( : تطور أعداد السائحٌن و اللٌالى السٌاحٌة و اإلٌرادات و االستثمارات السٌاحٌة و 0) رقم جدول
 (21/0202– 22/0220أعداد العاملٌن بقطاع السٌاحة خالل الفترة )

 السنة
حٌن أعداد السائ

 )بالملٌون(
     اإلٌرادات

 )ملٌار دوالر(
      االستثمار      

 جنٌه( ار) ملٌ

أعداد 
 العاملٌن

 )الف عامل(

0222/0220 3.3 2.5 0.2 002 
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 المصدر جمعت وحسبت من : 
a) ٌذر منشذورة ، مجلس الوزراء ،مركز المعلومات و اتخاذ القرار ، النشرة القومٌة السنوٌة، بٌانذات غ

 القاهرة ، أعداد متفرقة .

b)  خطط التنمٌة االقتصادٌة السنوٌة ، القاهرة ، أعداد متفرقة .التنمٌة االقتصادٌةوزارة ، 

c)  ،والمعلومات ، بٌانات منشورة، القاهرة الحاسباتمركز وزارة السٌاحة . 
 

 مد التركيز عمى صعيد مصر:ثانيًا : توصيف الواد الراىن لمفقر 
% عاـ 16.7( ارتفاع نسب السكاف الفقراء فى مصر مف نحو 2مف الجدوؿ رقـ )تبيف  -1

% كذلؾ ارتفعت نسبة 4.9بنسبة زيادة بمغت نحو  2008عاـ  21.6لنحو  2000
( بنسبة زيادة 2008-2000السكاف الفقراء فى ريؼ    و حضر مصر خبلؿ الفترة )

)عدالة توزيع الدخؿ( إلى % عمى الترتيب. وأشار معامؿ جينى 1.7%، 6.8بمغت نحو 
حيث  2000مقارنة بعاـ  2008ارتفاع عدالة توزيع الدخؿ فى مصر خبلؿ عاـ 

 % .31.0% إلى نحو 36.0انخفض معامؿ جينى مف نحو 
 (0228-0222(: نسب الفقر فى مصر خالل الفترة )0جدول رقم )

 0228 0222 0222 المإشر

    نسبة السكان الفقراء

 11.0 10.1 2.3 حضر -اء نسبة السكان الفقر

 21.2 26.1 22.1 رٌؾ -نسبة السكان الفقراء 

 21.6 12.6 16.7 جملة -نسبة السكان الفقراء 

 31.0 33.0 36.0 )%(معامل جٌنً 

المركز القومى ،  0202. لجهاز المركزى للتعبئة العامة و اإلحصاءاالمصدر جمعت وحسبت من :  
 القاهرة . ،للمعلومات 

نحو  في تعيش فقيرة أسرة مميوف مف أكثر أف 2008الفقرفى مصر عاـ  خريطة  أوضحت -2
حوالى  يمثموف نسمة مميوف 5.35 سكانيا نحو عدد إجمالي ويبمغ فقًرا، قرية األكثر 1141
 % مف54نحو  القرى ىذه في الفقراء عدد ويشكؿ  .القرى ىذه سكاف مف إجمالي% 45.14

 أسيوط والمنيا(  القبمي الوجو في صر، و تبيف أف محافظاتم في الفقراء الريؼ سكاف إجمالي

0220/0220 2.4 5.8 0.1 001 

0220/0225 3.0 5.1 0.0 051 

0225/0222 1.3 3.3 0.3 042 

0222/0223 8.4 4.2 0.1 083 

0223/0224 8.1 1.0 5.0 503 

0224/0221 1.8 8.0 5.8 523 

0221/0228 00.5 02.8 3.5 511 

0228/0221 00.5 02.3 3.0 583 

0221/0202 00.8 00.31 2.2 222 

 522 5.22 1.00 8.10 المتوسط
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 إجمالي عدد مف % 82 الفقراء نحو فييا يشكؿ قرية 794 تضـ نحو (وبنى سويؼ وسوىاج

 (. 2010)األمـ المتحدة   -فقرا بالجميورية األكثر القرى الفقراء
اف األكثر فقرا أف محافظة أسيوط بيا أعمى نسبة مف عدد السك( 3الجدوؿ رقـ ) أوضح -3

بنسبة بمغت نحو  بنى سويؼ% يمييا محافظتى سوىاج و 61بنسبة بمغت نحو  جميوريةبال
 .% عمى الترتيب%41.5، 47.5

 . 0228(: توزٌع نسب الفقر فى محافظات الوجه القبلى عام 5جدول رقم )

 المحافظات
 نسبة الفقراء من السكان

 الفقراء المدقعون إجمالى الفقراء

 1.4 05.2 الجٌزة
 00.3 20.3 بنى سوٌف

 3.1 08.1 الفٌوم
 1.2 52.1 المنٌا
 50.2 40.2 أسٌوط
 08.3 21.3 سوهاج

 00.3 51.2 قنا
 02.5 22.1 األقصر
 2.2 08.2 اسوان

 00.8 54.1 الوجه القبلً

التنمٌة  تقرٌر ،البرنامج اإلنمائى للتنمٌة البشرٌة، 0202 األمم المتحدة المصدر جمعت وحسبت من : 
 ، جمهورٌة مصر العربٌة.البشرٌة

 سياحة المزارع و بعض النماذج العالمية منيا.ثالثًا : 
 أنواع السياحة المرتبطة بالمناطق الريفية:  1د

 االمزرعة المقامة فيي السياحية البيئية بصورة أساسية بمقومات أنشطةترتبط      
عمى ذلؾ، ويوجد عدد مف أشكاؿ أو صور  االستراحة الريفية المقترحة، وتعتمد اعتمادا كبيراً 

ومنيا  السياحة في المناطؽ الريفية يتحدد بناء عمييا طبيعة األنشطة التي يمكف أف ترتبط بيا
 : 

i. لمزيارة، التي قد تكوف ة حددم دمد: وىي ترتبط إلى حد بعيد ب التقميدية السياحة الزراعية
لتعرؼ عمي أنشطة الزراعة مثؿ: تنسيؽ زيارة بدوف إقامة أو إقامة لفترة محدودة بيدؼ ا

الزىور ، كيفية زراعة الزىور والنباتات وصيانتيا ، دراسة الحيوانات المرتبطة بالبيئة 
الزراعية وكيفية التعامؿ معيا،  وغالبا ما يكوف اليدؼ مف ىذه النوعية مف السياحة ىو 

ياحة الزراعية في المناطؽ أو التعميمية وىي ترتبط بصورة مباشرة بالس العممية التثقيفية
 الريفية المتقدمة.

ii. وىي نوعية خاصة مف المزارع العضوية "العاويةياحة المزارع س :Organic Farm "
التي ترتبط بصورة أساسية بالطبيعة ومقوماتيا، حيث تتـ بيا العمميات الزراعية بطريقة 

كوف مف أجؿ االسترخاء عضوية، وترتبط زيارة ىذه النوعية مف  المزارع بعدة جوانب، قد ي



 

 

                                            0202سبتمبر  –جامعة اإلسكندرية  –مجلة كلية السياحة والفنادق  ( 115) 

، قد يكوف مف أجؿ المزرعة مع إمكانية اإلقامة بيا واالستمتاع بالصورة الزراعية والتنزه في
العودة إلى الخامات والمأكوالت الطبيعية الصحية بعيدا عف المواد الصناعية، وغالبا ما 

خمسة تكوف عناصر اإلقامة في ىذه المشروعات محدودة بما ال تزيد عف أربعة أو 
 وحدات إقامة )غرفة، خيمة، ...( عمي األكثر.  

مف الزراعية اليدؼ األساسي مف عممية التنمية السياحية ىو تنمية المجتمعات يعتبر      
تشكيؿ مجموعة مف  ىفإنو مف الضرور  ى ذلؾ، وعملدييا خبلؿ االستفادة مف الموارد المتاحة

أساس سياحي قوي، وبالتالى يعمؿ ذلؾ عمي  فيالعبلقات بيف نوعيات األنشطة المختمفة لتكو 
، ويظير ذلؾ مف خبلؿ محاولة جتمع الزراعىزيادة نجاح ىذه المشروعات في تنمية الم

 تركيب نوعيف مف العبلقات الوظيفية الممكف تكوينيا مف األنشطة المختمفة.
بيف األنشطة وىي معنية بالعبلقة المتبادلة  العالقات التبادليةالنوعية األولي ىي       

األساسية واألنشطة المتخصصة )سياحة مزارع ، سياحة زراعية، سياحة ريفية( في شكؿ 
عبلقة أحادية مف خبلؿ إمكانية تشكيؿ أنشطة المشروع السياحي البيئي عف طريؽ دمج 
األنشطة مع بعضيا )مجموعة األنشطة األساسية مع السياحة الزراعية، أو األساسية مع 

  .ألساسية مع الريفية( المزارع ، أو ا
بيف األنشطة، مثؿ وجود بيئة ريفية مع بيئة  التكاممية اتالعالقأما النوعية الثانية فيي       

صحراوية أو جبمية تقدـ نوعيات مف السياحة التقميدية، وفي ىذه الحالة يمكف إدماج أكثر 
ي لممشروع، أو مف نوعية مف األنشطة لتكويف المنظومة المتكاممة لمبرنامج السياح

المشروعات، ألنو مف وجية نظر مدخؿ التنمية السياحية )االقتصادية( فإنو مف المفضؿ 
إدماج أكثر مف نوعية مف األنشطة مف خبلؿ مسار سياحي )أو برنامج سياحي( واحد، 
وذلؾ مف خبلؿ ربط مواقع األنشطة السياحية المختمفة إلثراء عممية االستمتاع البيئي 

لخصائص المختمفة )وفي نفس الوقت زيادة مدة إقامة السائح بما يعود بالنفع بالمناطؽ وا
 . (Mirela and Anica 2006)-االقتصادي عمي المجتمع(

 

 
 

 دب  أىمية الايافة فى سياحة المزارع:
يوجػػد ارتبػػاط وثيػػؽ بػػيف الزراعػػة و السػػياحة فػػإف تخطػػيط التنميػػة السػػياحية ال يكتػػب لػػو       

كاف الحفاظ عمى الزراعة بػؿ وتنميتيػا مػف بػيف المبػادئ التخطيطيػة اليامػة فػإف النجاح إال إذا 
بوجػػو عػػاـ والزراعػػة اإلنتاجيػػة بوجػػو خػػاص تحػػافظ عمػػى طبيعػػة  ريفيػػةالتوسػػع فػػي المنػػاطؽ ال

وخصػػػائص األرض وكػػػذلؾ فػػػإف الزراعػػػة المتكاممػػػة شػػػاممة الثػػػروة الحيوانيػػػة يمكػػػف أف تكػػػوف 
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أصػبحت نوعػا  سػياحة المػزارعؽ السػياحية المخططػة وأف بمثابة عنصر جذب ىػاـ فػي المنػاط
متميزا مف أنواع اإلقامة السػياحية لمػا تحققػو مػف مزايػا االسػتجماـ والتغييػر وراحػة األعصػاب. 

الريػؼ كمقػـو جػذب سػياحى و تتركػز أىػـ مقومػات السػياحة الريفيػة فػى انخفػاض حيث يعتبر 
قاصػػػد ىامػػػة لمسػػػائحيف لمتمتػػػع بجماليػػػا كثافػػػة السػػػكاف بػػػالريؼ، وتعتبػػػر مثػػػؿ ىػػػذه المنػػػاطؽ م

 (.Butler RW ,1991 )وحياتيا البرية .
 .مقارنة بٌن المنشآت السٌاحٌة التقلٌدٌة واالستراحات الرٌفٌة :(2) رقم جدول      

 االستراحات الرٌفٌة المنشؤة السٌاحٌة التقلٌدٌة عنصر المقارنة

 الراحة المحلٌة الفخامة متطلبات السائح

 العمرانًالطابع 
 والطراز المعماري

 محلً عالمً

األنشطة والتجارب 
 اإلنسانٌة

تعتمد علً االسترخاء، أنشطة ذات 
طابع خدمً )مالعب، حمامات 
سباحة، مراكز غوص، صاالت 

 رٌاضٌة، ...

تهتم باألنشطة الزراعٌة 
والتروٌحٌة والثقافٌة )ممارسة 
الزراعة، تربٌة الحٌوان، تجربة 

 ...الحٌاة الرٌفٌة،  

أفراد او مجموعات شركات أو مجموعات ملكٌة المنشؤة
 

 صغٌرة

أسلوب التخطٌط 
 والتصمٌم

 مندمجة تماما مع البٌئة المحلٌة  مغلقة ومنعزلة داخل حدود واضحة

 شكل االستثمار

استثمارات عالٌة ، الربحٌة بناء علً 
ارتفاع قدرات السائح المادٌة وارتفاع 

 أسعار تقدٌم الخدمات

ارات محدودة أو متوسطة ، استثم
الربحٌة قائمة علً تمٌز الموقع 
)طبٌعٌا وتصمٌمٌا( وتقلٌل تكلفة 

 تقدٌم الخدمات

 عوامل الجذب

أوال الخدمات المقدمة )إقامة، أنشطة، 
 رفاهٌة، ...( ، ثم ما ٌحٌط بالمكان

أوال العناصر واألنشطة التً 
تحتوٌها المزرعة، ثم تؤتً 

 قدمةالخدمات والتسهٌالت الم

نوعٌات التغذٌة وشكل 
 الوجبات

شهٌة وخدمة متمٌزة وطرٌقة عرض 
 جذابة

شهٌة وخدمة أساسها الطابع 
 والشكل المحلً

 من خالل األفراد من خالل الشبكات أسلوب التسوٌق

 Hitesh Mehta, (1999). World Ecotourism Conference and Field-1  المصدر :

Seminars: The Right Approach, Pan Pacific Sutera Resort Kota Kinabalu, 

Sabah, Malaysia. 17 to 23 October, 1999. 

 ، السٌاحة والبٌئة بٌن التؤثٌر والتؤثر، دار الهناء.0221الصرفى، محمد.  -0          

حيػث يتبػيف ة التقميدية، يالسياح و المنشآتاالستراحة الريفية مقارنة بيف  ( 4يوضح الجدوؿ رقـ )
السياحية تعتمد بصورة أساسية عمي توفير الظروؼ المثالية لمتفاعؿ بيف الناس والبيئة  منشأةالأف 

المحيطػة بيػـ ليػػزداد تعػارفيـ عمػي بعضػػيـ الػبعض )اإلنسػػاف والبيئػة المحيطػة( مػػع الحػرص عمػػي 
يـ إحػػداث أقػػؿ تػػأثير ممكػػف فػػي السػػياؽ البيئػػي لممكػػاف، بينمػػا االسػػتراحات الريفيػػة تيػػدؼ إلػػى تقػػد

تسييبلت وخدمات لمناس لفترة زمنيػة محػدودة غالبػا مػا تنتيػي بخػروج السػائح مػف االسػتراحة، كمػا 
يمكف تحقيؽ ىذا الوضوح مف خبلؿ مقارنة االستراحات الريفية بالمنشأة السياحية التقميدية . وىػو 
األمػػػر الػػػذي يوضػػػح أيضػػػا الفػػػرؽ بػػػيف رؤيػػػة المسػػػتثمر ، صػػػاحب العمػػػؿ فػػػي كػػػبل الجػػػانبيف مػػػف 

 .(Hitesh Mehta, 1999) نوعيات المشروعات السياحية .
 مفيوم سياحة المزارع: -ج
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" تنظػػيـ زيػارة المػػزارع واإلقامػة بيػا ىروبػػا مػف إزدحػػاـ  عمػى أنيػا سػياحة المػػزارع تعػرؼ       
المدينػػة لبلسػػتمتاع بأنشػػطة الريػػؼ المتنوعػػة والتػػي تخمػػؽ فػػي ذات الوقػػت مػػوردا ثانويػػا لمػػدخؿ 

ع حيث يتـ إنشاء أمػاكف تمتػاز بالبسػاطة وتحػيط بيػا الخضػرة وتجيػز بأسػاس ألصحاب المزار 
السػياحة الريفيػة ىػي نشػػاط متعػدد المظػاىر فباإلضػافة لسػػياحة   (.Colvin 1994) بسػيط."

نظػـ الزراعػات العضػوية فػػي تشػمؿ الفنػدؽ البيئػػى مػف خػبلؿ تػوفير المػزارع فيػى تشػمؿ أيضػا 
يقصػد بالفنػدؽ البيئى)اإليكولػودج ( و عمى االسػتثمار  شجعمخمؽ نظاـ بيئي معافى ومتكامؿ و 

" ىػػػو نػػػوع جديػػػد مػػػف المبػػػاني السػػػياحية الػػػذي يػػػوفر خبػػػرة تعميميػػػة بيئيػػػة لمسػػػائح عػػػف الحيػػػاة 
الطبيعيػػة والثقافيػػة المحيطػػة بػػو ويزيػػد العمػػـ والمعرفػػة بالبيئػػة الطبيعيػػة المحيطػػة ومػػا بيػػا مػػف 

ماري والتعبير الياديء الخاص بو فى نظػاـ مظاىر و ىو كمشروع سياحي يحقؽ الطابع المع
إدارتو وتشػغيمو ومبػاديء السػياحة البيئيػة المتمثمػة فػي الحفػاظ عمػى المػوارد الطبيعيػة" )غرابيػة 

2008.) 
كما تعرؼ السياحة الريفية بأنيا نشاط نشاط مركب يوجد في بيئة خارج المناطؽ       

ية صغيرة الحجـ تمارس نشاطيا في شديدة التحضر وىى قطاع يشكمو شركات أعماؿ سياح
المناطؽ حيث استخداـ األرض يكوف إما لمحرؼ الزراعية أو لممناطؽ الطبيعية وبذلؾ نجد 
أف تقدـ القري والنجوع الممتدة مف صعيد مصر نموذجًا مميزًا لمفندؽ البيئي ومف اشير 

سوىاج  فبيخبلؿ الظيير الصحراوى الممتدة الجديدة القري  صعيد مصر المناطؽ فى
د الموجودة في البيئية الطبيعية ر سواف، حيث تستخدـ المواأاالقصر و وأسيوط والمنيا وقنا و 

مثؿ االحجار المقطوعة مف الجبؿ في الصعيد واالسقؼ المقببة والطيف الممزوج بالتبف ويتـ 
 . (  2004) عبد اليادي النقش بمناظر طبيعية ودينية مف واقع المجتمع المحيط

 

 لنماذج العالمية لسياحة المزارع:بعض ا -د
األمػاكف الريفيػة األقػؿ  لتنميػةاقتصػادى يعتبر اليدؼ األساسى مف سياحة المزارع  ىػدؼ  -1

عمػى الصػناعات الريفيػة التقميديػة. ففػى أساسا التي تعتمد و إنتعاشا مف الناحية االقتصادية 
تصػاديات الريػؼ فػبعض معب دورا ىامػا فػي ازدىاراقتمثؿ ىذه المناطؽ يمكف لمسياحة أف 

كثػػر مػػف الثمػػث ألبالنشػػاط السػػياحى العمالػػة نسػػبة المحميػػات فػػي الريػػؼ اإلنجميػػزى تصػػؿ 
 Butler )% مػف النشػاط االقتصػادى.20االسػكتمندى نحػو  وتشػكؿ السػياحة فػي الريػؼ

RW, 1991.) 
كػز فػى حػظ أنيػا تتر إللقاء الضوء عمى سياحة المزارع فى الواليات المتحدة األمريكيػة يبل -2 

فرمونػػت باعتبارىمػػا مػػف الواليػػات الرائػػدة فػػى ىػػذا الػػنمط السػػياحى حيػػث واليتػػى ىػػاواى و 
تتكػػوف واليػػػة ىػػاواى مػػػف ثمػػاف مجموعػػػات رئيسػػػية مػػف الجػػػزر تتميػػز بالطبيعػػػة البركانيػػػة 
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مػا أدى ألراضييا كما أنيا الوالية الوحيػدة التػى تقػع فػى نطػاؽ المنػاخ االسػتوائى البحػرى م
المسػاحات الزراعيػة ممػا سػيؿ قيػاـ نمػط سػياحة المػزارع بيا.أمػا بػات بيػا و إلى انتشػار الغا

واليػػة فرمونػػت فتقػػع فػػى شػػماؿ شػػرقى الواليػػات المتحػػدة ويكثػػر بيػػا المػػزارع الخضػػراء ذات 
المسػػاحات الواسػػعة التػػى تسػػتقبؿ سػػياح المػػزارع محققػػة أعمػػى عائػػد سػػياحى مػػف منتجػػات 

 ار الميبلد. العصائر ومبيعات الفواكو والخضروات وأشج
تعػػد سػػياحة المػػزارع فػػى كنػػدا مػػف أىػػـ أنمػػاط السػػياحة خاصػػة فػػى كػػؿ مػػف مقاطعػػة كولومبيػػا  -3

تمييػػػا مقاطعػػػة ألبػػػرت  2005مميػػػوف سػػػائح عػػػاـ  2.3البريطانيػػػة والتػػػى بمػػػغ عػػػدد زائرييػػػا نحػػػو
والتى تعتمد عمى سياحة المزارع اعتمادا كميػا و وصػؿ عػدد السػياح بيػا إلػى مميػوف سػائح فػى 

س العػػاـ وأخيػػػرا مقاطعػػة أونتػػػاريو والتػػي تعتبػػػر مػػف أشػػػير منتجعػػات سػػػياحة المػػزارع بكنػػػدا نفػػ
وذلؾ لتميزىا بقرى مثؿ الجوما وسانسيت وجراند ريفر ورينبػو كػانتري ، وقػد بمػغ عػدد سػائحى 
المنػػػػػػػػػػػػػػػػػاط الريفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالمقاطعػػػػػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى نحػػػػػػػػػػػػػػػػػو مميػػػػػػػػػػػػػػػػػوف سػػػػػػػػػػػػػػػػػائح فػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذات العػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ. 

(,2008www.wikipedia.com.) 
تسػػتقبؿ المػػزارع فػػى ىولنػػدا أعػػدادا كبيػػرة مػػف السػػياح و طػػالبى التػػرويح لقضػػاء األجػػازات  -4

والتمتػػع بالمسػػاحات الخضػػراء إلػػػى جانػػب المشػػاركة فػػى األنشػػػطة اليوميػػة وتقػػـو سػػػياحة 
ر مػػف المػػزارع فػػى كثيػػر مػػف قػػرى ىولنػػدا عمػػى عػػرض بعػػض البيػػوت الريفيػػة لمتػػأجير أكثػػ

 االعتماد عمى استقباؿ أصحاب المزارع لمسياح فى بيوتيـ .
حية التػػػى ىنػػاؾ العديػػد مػػف األقػػاليـ الريفيػػة بنيوزيمنػػػدا حيػػث تشػػتير بوجػػود المػػزارع السػػيا -5

وذلػؾ فػى مقػاطعتى أوكبلنػد تقدـ ليـ خدمات اإلقامة والخدمات الترفييية تستقبؿ السياح و 
% مػػػف جممػػػة مسػػػاحة 27.2لتػػػى تغطػػػى نحػػػو كرمويػػػؿ فظػػػبل عػػػف وجػػػود الغابػػػات و او 

   (.2000نيوزيمندا ) الزوكة 
 

 
 

 رابعا : مقومات االستثمار السياحى الريفى فى صعيد مصر لمحد من الفقر:
، معالـ طبيعية، مقومات ثقافيةالريفى فى  مقومات اإلستثمار السياحيتتركز أىـ       

، باإلضافة إلى  ؽ ودور الضيافة والبنوؾالخدمات المتمثمة في الفناد، المقومات الترفييية
  المزارع. 

 المعالم الطبيعية:و  : التراث الحاارى -1
 تمتاز محافظة سوىاج بتنوع مناطؽ الجذب السياحى بيا بيف القديـ  : محافظة سوىاج

يوجد مقابر لبعض مموؾ األسرتيف الجعاب حيث  :والحديث ومف أشير ىذه المناطؽ

http://www.wikipedia.com/
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الممؾ توجد واحدة مف أكبر مصاطب كبار الدولة في عيد  بيت خبلؼ ، األولي والثانية
دينة ذات القدسية الكبيرة عبر التاريخ المركز الرئيسي لعبادة أوزيريس والم أبيدوس ،زوسر
جبؿ  ،الوحيد المسقوؼ بأكممو فى مصرمعبد وىو ال وؿسيتى األمعبد وتضـ  ىالمصر 
ية مف الدولتيف األولي القديمة خر يضـ مجموعة مف المقابر الص اليريدي

 ،قرية الكوثر السياحية ،أخميـ، وادي بير العيف ،الحواويش ،أتربيس  ،باإلضافة إلىالحديثةو 
  .مساجد سوىاج

  تعتبر محافظة المنيا متحفًا وسجبًل خالدًا لجميع العصور التاريخية التي  المنيا:محافظة
مرت عمى مصر وتعتبر سجبًل وافيًا لآلثار الفرعونية والرومانية واليونانية والقبطية 
واإلسبلمية. ومف أىـ اآلثار في المحافظة مسجد الممطى، مسجد العمروي، مسجد 

لمممكة معبد مطاف، طينا الجبؿ، إسطبؿ عنتر ويوجد بو المصري، مسجد الفولي، زاوية س
منطقة مثؿ المناطؽ األثرية  ، باإلضافة إلىمسجد المئذنة المائمة تؿ العمارنة، حتشبسوت،

تؿ  مسيحية(، –إسبلمية  –طينا الجبؿ ) أثار يونانية (،  تونة الجبؿ ) أثار يونانية
سبل –يونانية  –البينسا ) أثار فرعونية  ،( العمارنة ) أثار فرعونية جبؿ  (،  ميةمسيحية وا 
اسطبؿ (، مقابر فريزر ) أثار فرعونية (، إسبلمية –مسيحية  –الطير ) أثار فرعونية 

  (. بني حسف ) أثار فرعونية (،أثار فرعونيةعنتر )
  تضـ محافظة أسيوط تراثا حضاريا مف مختمؼ العصور سواء العصر  :محافظة أسيوط

عتبر محافظة أسيوط مف مناطؽ الجذب الفرعونى أو الرومانى أو القبطى أو االسبلمى وت
 عصر األسرات ات مختمفة العصور مثؿحضار  : المقومات السياحية اآلتية السياحى لتوافر

يضـ ) دير و  العصرالقبطيو و تضـ ) آثار قصير العمارنة، آثار جبؿ أسيوط الغربى( 
يضـ ) حماـ و  العصر االسبلميالسيدة العذراء بدير الجنادلة، الدير المعموؽ بأبنوب( و 

المعالـ الحديثة وتضـ الديف السيوطى بمدينة أسيوط(، و  ، مسجد جبلؿثابت بمدينة أسيوط
 )محمية الوادى األسيوطى ،مرسى أسيوط السياحى(.

 : مف أىـ مزارات الفيـو بحيرة قاروف والتى تعتبر منتجع شتوى جميؿ  محافظة الفيوم
الطبيعية التى يحظر فييا الصيد أغمب األوقات وىى تعتبر مف المحميات  مشمس فى

وىى مستقر لكثير مف أنواع الطيور المياجرة وكانت قديما مف أىـ مناطؽ صيد البط وبيا 
وىى عيف طبيعية تتدفؽ منيا الماء  عيف السيميفوكذلؾ  .وىو فندؽ قديـ رائع أوبرج الفيوـ

والذى أدى إلى تحوؿ مسار  1992وأف كانت قد تأثرت بالزلزاؿ الذى ضرب مصر عاـ 
وتشتير الفيـو بأنتاجيا مف األسماؾ  الماء عف العيف .ومع ذلؾ فيى مزار سياحى رائع

 . والعنب المانجووالدواجف والفاكية وخاصة 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B2%D9%88%D8%B3%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B2%D9%88%D8%B3%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B2%D9%88%D8%B3%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%85
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%86%D8%A8
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%86%D8%A8
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 تعتبر محافظة بني سويؼ متحفًا كبيرا لكؿ العصور تشمؿ العديد مف كنوز  :بنى سويف
لذى بناه "الممؾ حونى" أخر مموؾ يوجد بيا ثاني أقدـ ىـر مدرج في العالـ واث مصر حي

الممؾ سنفرو" أوؿ مموؾ األسرة الرابعة وىو والد الممؾ خوفو  األسرة الثالثة وأتـ بناءة أبنو "
أبو صير  كما تتنوع اآلثار الفرعونية في المراكز والقرى ) .باني اليـر األكبر بالجيزة

تتوزع في أرجاء  ، كذلؾ(المضؿ –الحيبة  -دشاشة  -جبانة سدمنت الجبؿ  -أىناسيا 
المحافظة اآلثار القبطية مف كنائس وأديرة ومنيا دير األنبابوال ودير القديس أنطونيوس في 
مركز ناصر وكنيسة السيدة العذراء بقرية بياض العرب شرؽ النيؿ ودير مارى جرجس 

  .بسدمنت الجبؿ 

  : ودندرة  إسنامعبد الفرعونية مثؿ يوجد بالمحافظة العديد مف المعالـ األثرية سواء محافظة قنا
بقوص  مسجد العمرىو  العارؼ با  سيدى عبد الرحيـ القنائياإلسبلمية كمسجد المعالـ أو 

  .أرمنتبمركز  دير القديس مارجرجسأوالمعالـ القبطية مثؿ 
 : بجانبو  خنـومعبد كما تحتوى الجزيرة عمى :  جزيرة فمية متحؼ النوبةتضـ  محافظة أسوان

 إلى باإلضافة فيبلمعبد ، أبو سمبؿ معبد كما يوجد أيضا بيا  ساتيس،معبد تماما تقع بقايا 
قبر آغا  ،القّديس سيموفدير  ،أحد أىـ معالـ أسواف المسبلت ولضوء او  ض الصوتو عر 
 بيت الوليو  كيرتاسيكاالبشو تقع معابد معبد بجانب  كاالبشومعبد ، نت سيموفدير سا، خاف

 (.2010) وزارة السياحة .

 :لي إحة اثرية وعبلجية تتعدد أنواع السياحة في محافظة الجيزة مف سيا محافظة الجيزة
افظة الجيزة بانتشار اآلثار الفرعونية القديمة وأىميا تتميز مح حيثتاريخية ترفييية و 

 ، ىـر سقارة و مركب خوفو الجنائزى وأبوؿ اليوؿ ومشروع الصوت والضوءأىرامات الجيزة 
 السياحة الترفيييةكذلؾ و في منطقة الواحات البحرية  السياحة العبلجيةباإلضافة إلى 

مف صناعات بيئية محببة لدى السياح  منطقة كرداسة والحرانية وما تتميز بو المنطقتاف
المتاحؼ دورًا  فى تتمثؿ  السياحة التاريخيةأما   .األجانب وكذا المصرييف، حديقة الحيواف

 .، المتحؼ الزراعى ومتحؼ الفف الحديث متحؼ ناجى مثؿ
 الكرنؾ و كذلؾ متحؼ التحنيط و متحؼ معبد األقصر و معبد : تضـ  محافظة األقصر

لبر الغربى لوادى المموؾ و الممكات و الذى يضـ أعظـ مقابر لمموؾ األقصر وأيضا ا
 (.2010السياحة  وزارة مصر فى العصر الفرعونى)

 

 الظيير الصحراوى : -2

 المقصود بالظيير الصحراوى فى صعيد مصر:

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%89_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%89
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AE%D9%86%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%8A%D8%B3_%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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مستوحاه مف ممر التنمية لمعالـ فاروؽ الباز تـ البدء فى لظيير الصحراوي ىي خطة ا     
التي كانت عبارة عف  لمحافظات الصعيدخمؽ عمؽ صحراوي ل 2006أغسطس تنفيذىا فى 

حماية األراضي الزراعية  بغرض .كـ 10شريط ضيؽ حوؿ النيؿ كاف عرضو ال يزيد عف 
مد خط الغاز مف شماؿ وقد تـ   .جديدةاستثمارية و مف النمو العمراني، خمؽ فرص اقتصادية 

المدف الصناعية في  ماًرا بكؿ 2009أسواف والذي وصؿ عاـ  الجيزة إلي جنوب مصر حتي
الجديد حيث قامت القوات  ليـ الصعيد.. وكاف مطار سوىاجالظيير الصحراوي لكؿ أقا

شيًرا لكي ينقؿ وسط صعيد مصر نقمة حضارية وكذلؾ  18المسمحة بانشائو في أقؿ مف 
فندؽ عمي أعمي مستوي في مدينة البمينا في سوىاج،  مشروعات تنموية أو سياحية حيث يقاـ

الفرعونية )أبيدوس(  المعابدعيد إلي أىـ البمينا( عمي نيؿ الص) ويمتد الطريؽ مف ىذه النقطة
عشرة كيمومترات، وىناؾ أمؿ في أف يتحرؾ مكوؾ نيري مف ميناء  حيث الطريؽ حوالي

في )البمينا( لكي يبيت السائح « أبيدوس»معبد في قنا ثـ إلي  ()دندرةمعبد األقصر حتي 
شارات اإلدارة مركز دراسات و است) -البمينا( أفقر مدف صعيد مصر) الزائر ليمة في

 .  (2007العامة
 دب  مدن الظيير الصحراوى فى صعيد مصر:

قرية بمحافظات بني سويؼ والفيـو  400 ويبمغ عدد القرى فى الظيير الصحراوى      
ببا )قري ىي  3 محافظة بني سويف وتضـوالمنيا وأسيوط وسوىاج وقنا وأسواف، 

فدانا شرؽ النيؿ  484ي مساحة عم (الفشف الجديدة) وفدانا  480عمي مساحة (الجديدة
قري ىي  3 محافظة الفيوـ، و تضـ  النيؿفدانا غرب  468عمي مساحة  (سمسطا الجديدة)و
يوسؼ بمركز  (الرياف الجديدة)و إطسابمركز  (المحمودية الجديدة)و (عمر بف الخطاب)

 (العزيمة)و بني مزاربمركز ( الجديدة البينسا)قري ىي  6 محافظة المنيا تامو   .الصديؽ
باإلضافة إلي قري  مموي، بمركز (تونة الجبؿ الجديدة)و سمالوطبمركز  (مبارؾ الجديدة)و
دشموط )قري ىي  6اختارت  محافظة أسيوط تامو ، (شاروتة الجديدة)و (السبلـ)و( اإلقداـ)

 البداريبمركز ( عزبة باشا قبمي)و القوصيةبمركز  (مير الجديدة)و ديروطبمركز  (الجديدة
 وتام  .منفموطبمركز  (بني عديات البحريات)و (بني شعراف)و بأبنوب( العوامر الجديدة)و

 عرابة أبو عزيز)و أخميـبمركز  (اإلحايوة شرؽ الجديدة)قري ىي  6 محافظة سوىاج
أوالد )و جرجابمركز ( الجواىيف الجديدة)و (بيت خبلؼ الجديدة)و غةالمرابمركز ( الجديدة

قري  6 محافظة قنا تامو   .دار السبلـبمركز ( نجوع مازف شرؽ)و (الجديدة حيي الحاجري
ببلد )و أرمنتبمركز  (المحاميد القبمية)و وصقبمركز ( العقب)و قنابمركز ( كـو عمداف)ىي 

محافظة  تامو   .بدشنا (أبو دياب شرؽ)و بفرشوط( الحاج سبلـ)و بأبو تشت( الماؿ البحري

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%B7%D8%B3%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B7
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A8
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%85
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%82%D9%86%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D9%86%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D9%88%D8%B5
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AA%D8%B4%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B7
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86


 

 

                                            0202سبتمبر  –جامعة اإلسكندرية  –مجلة كلية السياحة والفنادق  ( 122) 

 بإدفو (العبلقي الجديدة)و (الرمادي الجديدة)و بكـو أمبو (فارس الجديدة)قري ىي  4 أسوان

  .بدراو (بناف الجديدة)و

فيناؾ فى األقصر "إحدى   ياحة،سيفتح آفاقا واسعة لمسوترجع أىمية ىذا المشروع أنو        
، فالمشروع  مدف جنوب مصر" فرصة عظيمة؛ لكي تصبح أفضؿ مكاف سياحى فى العالـ

يقدـ طريقا إلى وادى الممكات والمموؾ باألقصر، يمر فوؽ اليضبة وليس تحتيا، ويمكف أف 
معالـ ، ويستطيع السائح أف يشاىد مف غرفتو كؿ  تقاـ عميو سمسمة مف الفنادؽ العالمية

دقيقة فقط مف الفندؽ، كما   20 األقصر السياحية، فضبل عف أنو يستطيع الوصوؿ إلييا في
كذلؾ   . منطقة الفيـو حوؿ بحيرة قاروف، ويمكف استثمارىا سياحيا بشكؿ غير مسبوؽ  توجد

مجاال لبناء  يمكف تشجيع االستثمار السياحى مف أجؿ السياحة الخضراء مف خبلؿ إنشاء
وبذلؾ نستطيع وقؼ التعدى عمى   التكدس السكانى ، قميمة تتميز بزراعة نظيفة  جديدة قرى

مدينة ترتفع بيا نسبة الفقر األراضى الزراعية كميا؛ حيث ستكوف فى موازاة كؿ مدينة كبرى 
و رفع مستوى الدخؿ وبالتالى  إيجاد فرص العمؿمما يتيح  أخرى قريبة ومتصمة بيا تماما

 (.2009) الييئة العامة لبلستعبلمات -يد مصرالحد مف الفقر فى صع
 الصناعات اليدوية : -3

تعمؿ السياحة الزراعية في المناطؽ الريفية )االستراحات الريفية( عمي تشجيع       
الصناعات الحرفية واليدوية الزراعية المحمية التي يشتير بيا كؿ مجتمع حيث تركز السياحة 

نشطة باعتبارىا أحد مكونات المجتمع المحمي وبالتالي الريفية عمي مثؿ ىذه النوعية مف األ
فإنيا توفر أسواقا لمنتجات محمية قد ال تجد ليا أسواقا في غياب ىذه النوعية مف السياحة. 
كما أنيا توفر سوؽ محمي لتسويؽ المنتجات الزراعية الطبيعية مثؿ: الخضروات 

و  مربى والمخمؿ والفواكو المجففة.العسؿ وال والفواكو...الخ أو المنتجات المصنعة مثؿ:
منتجات خاف يتوفر فى صعيد مصر عدد مف الصناعات اليدوية مثؿ صناعة التالى و 

ورشة حرفية  4217 تبيف أنو يوجد نحو 2009ففى عاـ الخميمي والسجاد والكميـ واألثاث 
ة يعمؿ ورشة حرفي 4174 نحو فبيا محافظة المنيابمحافظة قنا، أما  عامؿ 5408يعمؿ بيا 

محافظة أسيوط مف قديـ الزمف ببعض الصناعات اليدوية ، و تشتير عامبل 5421بيا 
والحرفية ومنيا منتجات خاف الخميمي والسجاد والكميـ سواء السجاد الفرعوني أو العادي 

، عامبل 393383ورشة حرفية يعمؿ بيا  3075ويوجد بالمحافظة عدد  ،واألثاث واألحذية
، بينما يوجد عامبل 3697ورشة حرفية يعمؿ بيا  2692 نحو بيا أما محافظة سوىاج ف
وزارة التجارة و ) -عامبل 4714ورشة حرفية يعمؿ بيا  1707 نحوبمحافظة بني سويؼ 

 (2010 الصناعة
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 في تنمية المناطق الريفية: مزارعدور سياحة الخامسًا : 
نمػػا مػػف المعػػروؼ أف التنميػػة السػػياحية فػػي أي منطقػػة ال تعتبػػ       ر ىػػدفا فػػي حػػد ذاتيػػا، وا 

ىي وسيمة لتحسيف وضع المجتمعات في ىذه المناطؽ وبالتالي يعود النفع عمى المجتمػع كمػو 
بصػفة عامػػة بعػػد ذلػؾ، مػػف خػػبلؿ االسػتفادة مػػف المػػوارد المتاحػة، وتختمػػؼ أسػػاليب االسػػتفادة 

المنػاطؽ الريفيػة يػتـ مف الموارد تبعا ألسموب التنمية المتبع، ففي مجاؿ السػياحة الزراعيػة فػي 
االعتمػػػػاد بصػػػػورة أساسػػػػية عمػػػػي المػػػػوارد البيئيػػػػة المحميػػػػة )الطبيعيػػػػة، االجتماعيػػػػة، البشػػػػرية، 
العمرانية، ...(، بحيػث يػتـ االسػتفادة منيػا فػي تػوفير بيئػة مبلئمػة لتقػديـ منػتج سػياحي محمػي 

ذا المػورد متميز دوف اإلضرار بخصائص البيئيػة وبصػورة تعمػؿ عمػي تحقيػؽ االسػتفادة مػف ىػ
ألكبر وقت ممكف، وفي ىذا اإلطار فإف ىذه النوعية مػف السػياحة فػي المنػاطؽ الريفيػة يمكػف 

 أف تقدـ عدد مف الفوائد، أىميا: 
o  في ىذه الصناعة  الخاصالمساىمة في توفير فرص مشاركة القطاعيف الحكومي والقطاع

ما توفر فرصا وظيفية المحمية فرصا استثمارية ك المجتمعاتوتفاعمو معيا، فيي تمنح 
أو مؤقتة ألبناء المجتمع، ألف مف ضمف أسس تفعيؿ السياحة الزراعية في  / دائمة و

المناطؽ الريفية استخداـ العمالة المحمية بصورة أساسية وبالتالي ستكوف ىذه النوعية مف 
 السياحة مفيدة أكثر مف غيرىا مف األنشطة في توفير فرص عمؿ جديدة لممجتمع المحمي،
مف أمثمة ىذه الوظائؼ )المرشد السياحي( والوظائؼ المرتبطة بخدمات اإلدارة والنقؿ 
واإلنشاءات والصيانة وغيرىا، األمر الذي يمكف أف يساعد في تحسيف المستوى المعيشي 

 لممجتمع المحمي.
o  تعمؿ السياحة الزراعية في المناطؽ الريفية )االستراحات الريفية( عمي تشجيع الصناعات

حرفية واليدوية الزراعية المحمية التي يشتير بيا كؿ مجتمع حيث تركز ىذه النوعية مف ال
السياحة عمي مثؿ ىذه النوعية مف األنشطة باعتبارىا أحد مكونات المجتمع المحمي 
وبالتالي فإنيا توفر أسواقا لمنتجات محمية قد ال تجد ليا أسواقا في غياب ىذه النوعية مف 

 السياحة.
o ا توفر سوؽ محمي لتسويؽ المنتجات الزراعية الطبيعية مثؿ: الخضروات كما أني

 والفواكو....الخ أو المنتجات المصنعة مثؿ:العسؿ والمربى والمخمؿ والفواكو المجففة.

o  وقد وجد أف السياحة الزراعية في المناطؽ الريفية بمفيوميا السميـ تساىـ في كثير مف
ضبل عف دورىا في المحافظة عمى الموارد الطبيعية، الدوؿ في تنشيط االقتصاد الوطني ف

بمعنى آخر فإف ىذا النوع مف السياحة يمكف أف يوفر تمويبل ذاتيا مستمرا يعود مردودة 
بالفائدة عمى المجتمعات المحمية ومساىمتيـ في التطوير والمحافظة عمى تمؾ المناطؽ 
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حياة الفطرية والطبيعة أف يقدر الصندوؽ الدولي لحماية ال حيثكمصدر اقتصادي ىاـ.
الدخؿ المتولد عف السياحة في الدوؿ النامية ناتج عف السياحة البيئية  % مف20حوالي 

بشكؿ عاـ، والسبب وراء انجذاب الدوؿ النامية تجاه تطوير ىذا النوع مف السياحة ىو أف 
لمزراعة أضعاؼ عوائد توظيفيا  10عوائد توظيؼ األراضي في المناطؽ الريفية لو تعادؿ 

 (.2008)الغالى  -بشكؿ حصري
o  السياحة الزراعية في المناطؽ الريفية أصبحت ضرورة ممحة في الدوؿ المتحضرة والنامية

عمى حد سواء في ظؿ الطفرة الصناعية والتطور التكنولوجي الذي صاحبتو آثار جانبية 
ء والتنمية العشوائية كثيرة تمثمت في التموث البيئي بكافة أشكالو وانكماش المساحات الخضرا

وتقمص المتنفسات الطبيعية التي يحتاج إلييا اإلنساف، األمر الذي ساعد عمى اليروب مف 
 منفرات المدينة إلى أحضاف الريؼ والطبيعة.

o نظـ الزراعات العضوية في خمؽ نظاـ بيئي معافى ومتكامؿ وتشجع عمى االستثمار  تساىـ
، األمر الذي يحقؽ فرص عمؿ المستدامة الريفيةالبيئية  سياحةفي مشاريع صغيرة لتنمية ال

العضوية  المزارعتحويؿ عدد مف  يعدإضافية لممزارعيف وعائبلتيـ وبالتالي دخوؿ إضافية. و 
إف التوسع في الزراعات العضوية إلى المناطؽ حيث  بيئية ريفية سياحةإلى مشاريع 
عمى جمب  يساعدعف طريؽ مشاريع زراعية وغذائية  ى صعيد مصرفالصحراوية 

االستثمارات. فزراعة الفاكية والخضراوات والبقوليات في المناطؽ الصحراوية المستصمحة 
إنتاج الزيوت واأللياؼ وصناعات غذائية تحويمية أخرى كالتعميب فى  لمتوسع يؤدى

 وتجفيؼ الفواكو.
 

 
 

 التوصيات:
سياحة المزارع بصفة خاصة فى دفع صناعة السياحة بصفة عامة و الفعاؿ ل لمدور نظرا       

 توصى الدراسة بما يمى : عجمة التنمية والحد مف الفقر
واالستفادة مف  المواردو الثروات  بتنميةاإلجراءات الخاصة  المزيد مف ضرورة العمؿ عمى ( أ)

 الزراعية.فى التنمية السياحية و  الظيير الصحراوى

اقامة المنشات سياحة المزارع و لمعمؿ في مجاؿ  مستثمريفالمحفزة لموضع البرامج  ( ب)
سياحة المزارع و التنمية  ئوالتي تستجيب لمباد المناطؽ الريفيةالسياحية المعتمدة عمي 

 المستدامة.

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%B5%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%B5%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%B5%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-02-06&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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                                            0202سبتمبر  –جامعة اإلسكندرية  –مجلة كلية السياحة والفنادق  ( 125) 

الريفية مف خبلؿ تشجيع سكاف المناطؽ زيادة الوعى السياحى بالمناطؽ الريفية و  ( ت)
واقامة مشاريع استثمارية صغيرة توفر  صحراوية المجاورةالراضي إرشادىـ الستغبلؿ األ

 احتياجات السائح مثؿ المنسوجات والمصنوعات الجمدية والوجبات الخفيفة. 

. نظـ 1: ما يمى والتي تتركز في سياحة المزارعالتركيز عمي أدوات التنمية المستدامة ل ( ث)
إعداد  .5 استخداـ المخمفات . إعادة4. الطاقة المتجددة. 3. العمارة البيئية. 2تخطيط. 

 . مبيئةلصديقة الالمنتجات .6 السجبلت البيئية

زيادة أعداد البرامج والنشرات والكتيبات اإلعبلمية التى تبرز مقومات سياحة المزارع    جد
  ومعالميا فى مصر.
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