"معوقات التنمية السياحية املستدامة يف مصر
وأثارها االقتصادية "
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استاذ االقتصاد والمالية العامة المساعد
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مقدمة
يعتبر النشاط السياحي أحد أهم أعمدة االقتصاد المصري ،حيث ينسب إليه أنه يسهم بتوفير قدر كبير من

الوظائف فى الداخل ،كما أنه يعد من المصادر الهامة للحصول على النقد األجنبي من الخارج .وهاتان

الصفتان تكسبان هذا القطاع وضعا متمي از على المستوى العالمي ،خصوصا أنه يسهم فى تشكيل طلب مهم

على وسائل االنتقال عبر البلدان ،السيما الطيران ،الذى يعتبر بدوره محركا لقطاعات أخرى تدر دخال من خالل

قنوات متعددة ،وفى تعزيز خدمات أخرى السيما فى ترتيب الرحالت بين البلدان ،وايجاد طلب إضافي على
االتصاالت عبر الحدود .

وتعتبر السياحة ظاهرة إنسانية ونشاط اقتصادي-اجتماعي يمثل قوى فاعلة ومؤثرة في حياة المجتمعات،

ح يث أنها أصبحت تحتل حي از ال يستهان به في حياة األفراد والدولة ككل على حد السواء ،وهي مثل أي نشاط

اقتصادي وانساني آخر لها آثارها ونتائجها اإليجابية والسلبية ،لذلك كانت الحاجة ماسة وملحة لتنمية وتطوير
وتخطيط وتفعيل هذا القطاع من أجل ضمان تحقيق أقصى استفادة منه.

وال شك أن السياحة لها أهمية خاصة مستمدة من تأثيرها على بنيان وأداء االقتصاد الوطني ،ويمكن

النظر إليها على أنها نشاط ديناميكي ذو تأثير متبادل وفعال يشمل جميع األنشطة االقتصادية في الدولة
وخارجها ،فهي تتأثر وتؤثر على نشاط اإلنتاج ،االستهالك ،الرحالت ،االتصاالت ،الموانئ ،الفنادق ،البنوك،

عمليات التجارة الداخلية والخارجية...الخ .باإلضافة إلى أن توزيع المشاريع السياحية على المناطق السياحية

المختلفة يعمل على تطويرها وتحسين مستويات المعيشة فيها.

ويرتبط فهم التخطيط السياحي بشكل كبير بمعرفة مفهووم ومكونوات التنميوة السوياحية المسوتدامة وطبيعوة

العالقات بوين هوذه المكونوات .فالتنميوة السوياحية هوي أحودث موا ظهور مون أنوواع التنميوة العديودة ،وهوي بودورها
متغلغلووة فووي كوول عناصوور التنميووة المختلفووة ،وتكوواد تكووون متطابقووة مووع التنميووة الشوواملة ،فكوول مقومووات التنميووة

الشاملة هي مقومات التنمية السياحية.
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لذلك تعتبر قضية التنمية السياحية المستدامة عند الكثير من دول العالم ،من القضايا المعاصرة ،كونها

تهوودف إلووى اإلسووهام فووي زيووادة الوودخل الفووردي الحقيقووي ،وبالتووالي تعتبوور أحوود الروافوود الرئيسووية للوودخل القووومي،
وكذلك بما تتضمنه من تنمية حضوارية شواملة لكافوة المقوموات الطبيعيوة واإلنسوانية والماديوة .ومون هنوا تكوون

التنمية السياحية وسيلة للتنمية االقتصادية.

ولقد منيت خطى التنمية السياحية في مصور موؤخ ار بالعديود مون االزموات والعثورات والمعوقوات سويما علوى

اعقاب ثورة  52يناير من العام  5122وما تالها من احداث جسام غيرت مسار الحياة السياسوية واالجتماعيوة

واالقتصادية  ،وكان لتلك االحداث اثا ار سلبية على التنمية السياحية في مصر بما يفل مون عضودها ويثنوي مون
عزيمتها  ،وقد رصدت الدراسة الماثلة ابرز تلك المعوقات وقدمت بعض المقترحات لعالجها كمساهمة اكاديميوة

في مشكلة تأخر وتراجع خطى التنمية السياحية المستدامة في مصر.
أهمية الدراسة:

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تتصدى لقضية من اخطور واهوم القضوايا االقتصوادية واالجتماعيوة

المعاصوورة  ،حيووث تتنوواول معوقووات التنميووة السووياحية المسووتدامة فووي مصوور واالثووار االقتصووادية واالجتماعيووة
المترتبة على تلك المعوقات  .سيما في ظل االزمة االقتصادية واألمنية الراهنة.

وتتجلووى أهميووة الدراسووة فووي انهووا تهووتم بقضووية تمووس قطوواع عووريض موون أبنوواء الشووعب المصووري مموون

يشووتغلون فووي الحقوول السووياحي وتووؤثر علوويهم وعلووى االقتصوواد القووومي بوجووه عووام سوواء بشووكل مباشوور أو غيوور

مباشر ،وال جدال من كوون هوذه القضوية تحتول مكانوة هاموة علوى اجنودة السياسوة الداخليوة والخارجيوة للدولوة ،

لكون السياحة مصد ار هاما واساسيا للعملة الصعبة يعتمد عليه بشكل جوهري.

كما تبرز أهمية الدراسة في كونها تتصدى إليضاح المفاهيم األساسية للتنمية السوياحية المسوتدامة وأهوم

المعوقوات التوي تواجههوا  ،وكوذا االثوار االقتصوادية لهوا  ،كموا تقودم الدراسوة بعوض مقترحوات وحلوول للمشووكالت
والمعوقات المعروضة لالستفادة منها .
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلبراز أهم مالمح التنمية السياحية المستدامة وكيفية ترسويخها والتأكيود عليهوا حفاظوا

على حقوق األجيال القادمة  ،كما تهدف إللقاء مزيد من الضوء علوى أهوم وأبورز المعوقوات التوي تعرقول قضوية

التنمية السياحية المستدامة  ،وكذا ابراز اهم االثار االقتصادية لعرقلة التنمية السياحية المستدامة  ،كما تهدف

لتقديم بعض الحلول والمقترحات لمواجهة تلك المعوقات .
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زمان ومكان الدراسة:
تمتد الفترة الزمانية لهذه الدراسة في مصر منذ انودالع ثوورة  52ينواير  5122وحتوى األن  ،بموا تحتويوه

هذه الفترة من احداث جسيمة غيرت مالمح ومعالم خريطة مصر السياسية واالجتماعية واالقتصادية  ،كان مون

شووأنها حوودوث تغي ورات خطيوورة نووتال عنهووا مشووكالت ومعوقووات جسووام للتنميووة االقتصووادية بوجووه عووام  ،والتنميووة

السوياحية بوجوه خوا

 ،ولعول ابورز موا تتسوم بوه تلوك الفتورة و محول الدراسوة و هوي االحوداث اإلرهابيوة الخطيورة

واالنفالت األمني واالعتصامات والفتنة الداخلية بين طوائوف الشوعب المصوري التوي كوان لهوا توأثي ار مباشو ار علوى

تقلووي

النشوواط السووياحي واعاقووة التنميووة السووياحية المسووتدامة وعلووى رأس االحوداث تفجيوور الطووائرة الروسووية ،

ومقتل الباحث اإليطالي في مصر  ،واستشهاد عوددا كبيو ار مون جنودنوا االبطوال علوى يود اإلرهواب الغوادر بسويناء

 ....وغيرها.

تساؤالت الدراسة:
تسعى الدراسة لإلجابة على عدد من التساؤالت الهامة في محيط التنمية السياحية المستدامة منها:

 -ما هو مفهوم التنمية السياحية المستدامة ،وما هي أهم ابعادها ؟.

 -ما هي أهم المشكالت والعقبات التي تواجه التنمية السياحية المستدامة في مصر؟ .

 -ما هي اهم االثار االقتصادية الناجمة عن إعاقة خطى التنمية السياحية المستدامة في مصر؟.

 ما هي اهم المقترحات والحلول المتاحة لمواجهة معوقات التنمية السياحية المستدامة في مصر.خطة الدراسة:
تم تقسيم هذه الدراسة الى ثالثة مباحث رئيسية تناولت اهم جوانب موضوع البحث على النسق التالي:

 المبحث األول :ماهية التنمية السياحية المستدامة في مصر وأبعادها.

 المبحث الثاني :مشكالت وعقبات التنمية السياحية المستدامة في مصر.

 المبحث الثالث :االثار االقتصادية لعرقلة التنمية السياحية المستدامة في مصر.
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املبحث االول
ماهية التنمية السياحية املستدامة يف مصر وأبعادها

التنمية السياحة املستدامة:
التنمية المستدامة اصطالح اقتصادي يراد به التنمية االقتصادية واالجتماعية المتجددة والقابلة لالسوتمرار

دون األضرار بنوعية الموارد الطبيعية التي تستخدم فوي األنشوطة البشورية وتعتمود عليهوا عمليوة التنميوة وتمتود

اثارها لألجيال القادموة .وبوذلك يعتبور القطواع السوياحي أحود القطاعوات اإلضوافية الناشوطة إلوى جانوب القطاعوات

االقتصادية األخرى  ،حيث يساعد على نمو البلد اقتصاديا واجتماعيا.

وتسووعى العديوود موون الوودول وخاصووة الوودول التووي تهوودف إلووى تحقيووق تنميووة مسووتدامة إلووى تطوووير وتنشوويط

القطواع السووياحي لموا هيحدثووه موون تنميوة اقتصووادية واجتماعيوة  .علوى أن سياسووات السووياحة ال تبنوى فقووط علووى

اعتبووارات اقتصووادية وتكنولوجيووة ،ولكوون يجووب أن يؤخووذ بنظوور االعتبووار أيضووا الحفوواظ علووى البيئووة واحتياجووات
السكان المضيفين عامة والذين يعملون في الحقل السياحي خاصة ،إذ أن السياحة التي تستجيب لهذه الشروط
هي السياحة البديلة أو السياحة المتوافقة والتواصل السياحي.

وتعبوور التنميووة المسووتدامة عوون تلووك التنميووة التووي تلبووي احتياجووات الحاضوور دون اإلخووالل بقوودرات األجيووال

القادمووة علووى تلبيووة احتياجاتهووا؛ أي هووي تنميووة تتصووف باالسووتقرار ،وعواملهووا تتصووف باالسووتمرارية ،والتواصوول.
وعلى هذا األساس ،فهي ترتكز على ثالثة أسس ،هي(:)2
 -االستدامة االقتصادية:

تتمثوول فووي النمووو الووذاتي الووذي يعتموود علووى مبووادن تووازن االقتصوواد الكلووي (تووازن سوووق النقووود  ،وسوووق

السلع والخدمات  ،وسوق العمل) ،إلى جانوب االعتمواد علوى قواعود االسوتثمار (مخصصوات الميزانيوة للقطاعوات
ومعدالت االستثمار ،معامل رأس المال ،مستوى اإلنتاجية ،نسبة االستهالك-االدخار .)...يهدف هذا النووع مون

االسووتدامة إلووى تحقيووق أقصووى قوودر موون النمووو ،دون اإلف وراط فووي عووبء الووديون التووي سوويتم نقلهووا إلووى األجيووال
المقبلة.

 -االستدامة البيئية أو التنمية النظيفة(:)5

 - 2للمزيد حول مفهوم التنمية السياحية راجع  :د  /علي لطفي "التنمية السياحية في مصر"  ،بحث مقدم الى مؤتمر اكاديميوة شورطة دبوي
الدولي الثالث حول (الجوانب القانونية واالمنية لصناعة السياحة)  ،المحور االقتصادي ( )3دبي  ،االمارات  2 – 3ابريل 5112م.
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- Emily McIntyre "Ethical implications of tourism in developing countries" September 26, 2006,
TREN 3 P 12.
4

حيث تتمثل في مكافحة التلوث ،والمحافظة علوى المووارد غيور المتجوددة ،كموا تعمول علوى نقول رأس الموال

الطبيعي لألجيال المقبلة.

 -االستدامة االجتماعية:

تتمثوول فووي مكافحووة الفقوور ،والتفكووك االجتموواعي  ،والقضوواء علووى البطالووة وتوووفير فوور

الرفاهية االجتماعية واالقتصادية.

العموول  ،وتحقيووق

وتمثوول التنميووة السووياحية " مختلووف الب ورامال التووي تسووعى إلووى تحقيووق الزيووادة المسووتقرة والمتوازنووة فووي

الموارد السياحية ،وتعميق وترشيد إنتاجية القطاع السياحي"( . )3وبالتالي ،فهي تنطوي على االرتقاء ،والتوسع
بالخدمات السياحية ،واحتياجاتها؛ األمر الوذي يتطلوب رسوم بورامال تخطويط ،تسوتهدف تحقيوق أكبور معودل ممكون
من النمو السياحي ،بأقل تكلفة ممكنة ،وفي أقصر زمن متاح.

وفووي هووذا الصوودد ،تعوورف التنميووة السووياحية المسووتدامة بأنهووا " :التووي تلبووي احتياجووات السووياح ،والمواقووع

المضيفة ،إلى جانب حماية وتوفير الفور

للمسوتقبل؛ كموا أنهوا تمثول :جملوة القواعود المرشودة فوي مجوال إدارة

الم ووارد ،بطريقووة تتحقووق فيهووا متطلبووات المسووائل االقتصووادية ،واالجتماعيووة ،والثقافيووة ،ويتحقووق معهووا التكاموول
الثقافي ،والعوامل البيئية ،التنوع الحيوي ،ودعم نظم الحياة( ).

إن إقامة تنمية سياحية مستدامة ،أمور يترتوب عليوه الحفواظ علوى تنووع األنظموة البيئيوة الموجوودة؛ ألنهوا

تمثل غالبا القاعدة األساسية التي يقوم عليها هذا النشواط .وعلوى هوذا النحوو ،فهوي تمثول عمليوة تغييور ،يكوون

فيهووا اسووتغالل المووارد ،واتجوواه االسووتثمارات ،ووجهووة التطووور التكنولوووجي ،والتغيوور المؤسسوواتي أيضووا فووي حالووة

االنسجام ،وتعمل على تعزيز إمكانية ربط الحاضر ،والمستقبل لتلبية الحاجات األساسية للسياح(.)2
التنمية السياحية ومكوناتها:

ته ّعرف التنمية السوياحة علوى أنهوا تووفير التسوهيالت والخودمات إلشوباع حاجوات ورغبوات السوياح ،وتشومل
كذلك بعوض توأثيرات السوياحة مثول :إيجواد فور عمول جديودة ودخوول جديودة .وتشومل التنميوة السوياحية جميوع
الجوانب المتعلقة باألنماط المكانية للعرض والطلوب السوياحيين ،التوزيوع الجغرافوي للمنتجوات السوياحية ،التودفق

والحركة السياحية ،تأثيرات السياحة المختلفة(.)2

فالتنميووة السووياحية هووي االرتقوواء والتوسووع بالخوودمات السووياحية واحتياجاتهووا .وتتطلووب التنميووة السووياحية

تودخل التخطويط السوياحي باعتبوواره أسولوبا علميوا يسوتهدف تحقيووق أكبور معودل ممكون موون النموو السوياحي بأقوول
 - 3أحمد الجالد" :السياحة المتواصلة البيئية" ،عالم الكتاب ،الطبعة االولى ،مصر،5115 ،
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 - 4صالح الدين خربوطلي :السياحة المستدامة ،دار الرضا للنشر ،الطبعة األولى ،سوريا،511 ،
 - 5أحمد الجالد :مرجع سابق،

.22

.53

6 - Fennell, D.A. & Ebert, K "Tourism and the Precautionary Principle". Journal of Sustainable
Tourism 12(6), 2004 ,P 461-479.
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تكلفووة ممكنووة وفووي أقوورب وقووت مسووتطاع  .وموون هنووا فووالتخطيط السووياحي يعتبوور ضوورورة موون ضوورورات التنميووة

السياحية الرشيدة لمواجهة المنافسة في السوق السياحية الدولية.
مكونات وعناصر التنمية السياحية( ):

 عناصر الجذب السياحي  ،وتشمل  :العناصر الطبيعية مثول أشوكال السوطح والمنواا والحيواة والغابوات ،
وعناصر من صنع اإلنسان  ،كالمتنزهات والمتاحف والمواقع األثرية التاريخية.

 النقل بأنواعه المختلفة البري ،البحري والجوي.

 أموواكن النوووم سوواء التجوواري منهووا كالفنووادق والنووزل وأموواكن النوووم الخووا
اإليجار.

مثوول :بيوووت الضوويافة وشووقق

 التسهيالت المساندة بجميع أنواعها كاإلعالن السياحي واإلدارة السياحية واألشغال اليدوية والبنوك
 خدمات البنية التحتية كالمياه والكهرباء واالتصاالت ....

ويضوواف إلووى هووذه العناصوور جميعهووا الجهووات المنفووذة للتنميووة ،فالتنميووة السووياحية تنفووذ عووادة موون قبوول
أو االثنين معا.

القطاع العام أو الخا

أهداف التنمية السياحة ( ):
االهداف االقتصادية:

 -تحسين وضع ميزان المدفوعات.

 تحقيق التنمية اإلقليمية خصوصا إيجاد فر -توفير خدمات البنية التحتية.

عمل جديدة في المناطق الريفية.

 -زيادة مستويات الدخل.

 زيادة إيرادات الدولة من الضرائب. -خلق فر

عمل جديدة.

االهداف االجتماعية:

 -توفير تسهيالت ترفيه واستجمام للسكان المحليين.

 -حماية واشباع الرغبات االجتماعية لألفراد والجماعات.

االهداف البيئية:

 -للمزيد راجع :

Emily McIntyre , op cit.

 -د  /احمد الجالد  ،المرجع السابق ،

 2وما بعدها.
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 -المحافظة على البيئة ومنع تدهورها ووضع إجراءات حماية مشددة لها.

االهداف السياسية والثقافية:

 -نشر الثقافات وزيادة التواصل بين الشعوب.

 تطوير العالقات السياسية بين الحكومات في الدول السياحية.صور وأشكال التنمية السياحية:
تأخذ التنمية السياحية صو ار وأشكاال متعددة منها( ):

أ – القرى السياحية:

تعتبر القرى السياحية شكل من أشكال السياحة المنتشرة جدا في أوروبا كما بودأت تنتشور فوي العديود مون

دول العالم .فالحياة في القرية السياحية نموذج يختلف عن الحياة في المدن ،وتسوتهوي سوكان المودن حبوا فوي

التغيير والبساطة والرفاهية.

ويعتموود قيووام القوورى السووياحية علووى وجووود عنصوور الموواء (الشوواطئ) ،منوواطق الم ووانئ ،أنشووطة الت وزلال،

الجبال ،الحدائق العامة ،مواقع طبيعية ،مواقع تاريخية أثرية ،مواقع عالجيوة ،مالعوب جولوف ،أنشوطة رياضوية
وترفيهية أخرى.

وتختلووف مسوواحات هووذا النوووع موون المواقووع وتتعوودد فيهووا أن وواع مرافووق اإلقامووة ومنش و ت النوووم والمرافووق

التكميلية مثول :األسوواق والمنواطق التجاريوة ،خودمات ترفيهيوة وثقافيوة ،مراكوز للموؤثرات ومرافوق سوكنية خاصوة
مختلفة األحجام.

ويتم التخطيط إلنشاء القرى السياحية عادة في وقت واحد أي ضمن خطة سياحية واحدة ويأخذ التنفيوذ

مراحل متعددة وعلى فترات زمنية طويلة تحددها عناصر الطلب السياحي والطاقة االستيعابية.

ب  -تطوير المنتجعات السياحية:

وهذا النوع من التنمية يركز على سياحة اإلجازات والعطالت ،وتعرف المنتجعات على أنها المواقوع التوي

تووووفر االكتفووواء الوووذاتي وتتووووفر فيهوووا أنشوووطة سوووياحية مختلفوووة وخووودمات متعوووددة ألغوووراض الترفيوووه واالسوووتراحة

واالستجمام(.)21

ج -منتجعات المدن:

يتطلب هذا النوع من المنتجعات دمال برامال استعماالت األراضوي والتنميوة االجتماعيوة ،موع عودم إهموال

البعد االقتصادي الذي يووفر فور

الجوذب االسوتثماري للمشواريع (فنوادق ،اسوتراحات...... ،الوخ) فوي المنطقوة،
- Fennell, D.A. & Ebert, K. op cit.
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 23وما بعدها.

وتحتواج إقاموة هوذا النوووع مون المنتجعوات وجوود نشوواط سوياحي مميوز أو رئيسوي فووي المواقوع مثول :التوزلال علووى

الجليد ،وجود شاطئ ،أنشطة سياحية عالجية ،مواقع أثرية أو دينية.

د -منتجعات العزلة(:)22

انتشر هذا النوع من المنتجعات في المنواطق السوياحية المفضولة فوي جميوع أنحواء العوالم ،وتتميوز هوذه

المنتجعات بصغر حجمها ودقة تخطيطها وشموله .وعوادة يوتم اختيوار مواقعهوا فوي منواطق بعيودة عون المنواطق

المأهولة مثول :الجوزر الصوغيرة أو الجبوال ،والوصوول إليهوا يوتم بواسوطة القووارب ،المطوارات الصوغيرة أو الطورق

البرية الضيقة.

هو  -السياحة الحضرية(:)25

وهي نوع من السياحة الدارجة والمعروفة ،وتوجود فوي األمواكن الحضورية الكبيورة ،حيوث يكوون للسوياحة

أهمية بالغة ،لكنها ال تكون النشاط االقتصادي الوحيدة فوي المنطقوة .وتشوكل مرافوق اإلقاموة والسوياحة جوزءا ال
يتج أز من اإلطار الحضري العوام للمدينوة وتخودم سوكان المدينوة أو المنطقوة وكوذلك السوياح القوادمين إليهوا .وقود

أخذت كثير من الحكومات حاليا على عاتقهوا تطووير وتنميوة السوياحة فوي المنواطق الحضورية التوي تتووفر فيهوا

الموارد والمعطيات السياحية والتي يمكن تطويرها مثل :المواقع التاريخية واألثرية وذلك مون أجول إشوباع رغبوات
السكان المحليين من ناحية وجلب الزوار والسياح إلى المدينة من ناحية أخرى.

و -سياحة المغامرة:

وهووذا النوووع موون السووياحة موجووه للمجموعووات السووياحية التووي تهوودف إلووى ممارسووة ومعايشووة خصووائ

معينة ،وهي تعتمد على طول فترة إقامة السائح بحيوث تسومح لوه هوذه اإلقاموة بالترفيوه واالسوتجمام وفوي نفوس

الوقت التعايش مع العادات والتقاليد االجتماعية والثقافية والمناظر الطبيعية المتوفرة في المنطقة(.)23

وال يتطلب هذا النووع مون السوياحة تنميوة كبيورة أو اسوتثمارات ضوخمة أو خودمات ومرافوق عديودة ،لكنوه

يتطلب إدارة جيدة وتووفر عناصور لإلرشواد السوياحي مؤهلوة وخبيورة ،خودمات نقول ،مرافوق إقاموة أوليوة وأساسوية

وكذلك خدمات ومرافق الستقبال المجموعات السياحية عالية النوعية وبحالة مؤكدة السالمة .

ز -سياحة الرياضة البحرية:

يعتمد هوذا النووع مون السوياحة علوى وجوود المواء ( البحوار أو البحيورات) ،وتتفواوت المودة التوي يقضويها

السائح في ممارسوة الرياضوات البحريوة المختلفوة مثول :الغوو  ،التوزلال علوى المواء ،العووم ،سوباق اليخووت أو

القوارب...........الخ.

 -د  /احمد الجالد  ،المرجع السابق
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 -د  /جليلة حسن حسنين "اقتصاديات السياحة" الناشر كلية السياحة والفنادق باإلسكندرية ، 5122 ،

 22وما بعدها.

 - 13حووول مزيوود موون صووور التنميووة السووياحية المسووتدامة راجووع  :د  /عبوود الباسووط وفووا "التنميووة السووياحية المسووتدامة بووين االسووتراتيجية
والتحديات العالمية المعاصرة"  ،بحث مقدم في مؤتمر اكاديمية شرطة دبي الدولي الثالث حول الجوانب القانونية واالمنية لصناعة السياحة ،

المحور االقتصادي  ، 3دبي  ،االمارات  2 – 3 ،ابريل .5112
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مفاهيم أساسية حول التنمية السياحية املستدامة:

تعد التنميوة السوياحية المسوتدامة هوي المحوور األساسوي فوي إعوادة التقوويم لودور السوياحة فوي المجتموع،

لهذا سنتطرق لمفهومها وأهدافها وأساليب تطبيقها:
أ  -مفهوم التنمية السياحية املستدامة:

تعرف التنمية السياحية المستدامة والمتوازنة بأنها تنمية يبدأ تنفيوذها بعود دراسوة علميوة كاملوة فوي إطوار

التخطوويط المتكاموول للتنميووة االقتصووادية واالجتماعيووة والبيئيووة داخوول الدولووة ككوول أو داخوول أي إقلوويم تتجمووع فيووه

مقومات التنمية السياحية من عناصر جذب طبيعية وحضارية.

وعرف االتحاد األوروبي للبيئة والمتنزهوات القوميوة سونة 3

 2التنميوة السوياحية المسوتدامة علوى أنهوا

"نشاط يحافظ علوى البيئوة ويحقوق التكامول االقتصوادي واالجتمواعي ويرتقوي بالبيئوة المعماريوة ،كموا تعورف علوى
أنهووا التنميووة التووي تقابوول وتشووبع احتياجووات السووياح والمجتمعووات الضوويفة الحاليووة وضوومان اسووتفادة األجيوووال
المستقبلية ،كما أنها التنميوة التوي تودير المووارد بأسولوب يحقوق الفوائود االقتصوادية واالجتماعيوة والجماليوة موع

اإلبقاء على الوحدة الثقافية واستمرارية العمليات اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ومقومات الحياة األساسية( .)2
ويمكن القول بأن االستدامة تشتمل بالضرورة على االستمرارية ،وعليوه فو ن السوياحة المسوتدامة تتضومن

االسووتخدام األمثوول للم ووارد الطبيعيووة بمووا فووي ذلووك مصووادر التنوووع الحيوووي وتخفيووف آث وار السووياحة علووى البيئووة
والثقافة ،وتعظيم الفوائد من حماية البيئوة والمجتمعوات المحليوة .وهوي كوذلك تحودد الهيكول التنظيموي المطلووب

للوصول إلى هذه األهداف ،علوى أن بعوض الدراسوات تفضول أن تطلوق مصوطلح "التطووير المسوتدام للسوياحة" ،

بدال من مصطلح "السياحة المستدامة(." )22

ويوضح الجدول التالي المقارنة بين التنمية السياحية المستدامة والتنمية السياحية التقليدية:

جدول رقم ()1
 - 14د .محمد إبراهيم عراقوي و فواروق عبود النبوي عطوا ا

" :التنميوة السوياحية المسوتدامة فوي جمهوريوة مصور العربيوة " دراسوة تقويميوة

بالتطبيق على محافظة اإلسكندرية" المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب اآللي – السيوف اإلسكندرية،

 - 22احمد الجالد  ،المرجع السابق ،

. 4
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مقارنة بني التنمية السياحية التقليدية والتنمية السياحية املستدامة
أوجه املقارنة

اخلصائص

التنمية السياحة التقليدية

التنمية السياحية املستدامة

تنمية سريعة

تنمية تتم على مراحل

قصيرة األجل

طويلة األجل

ليس لها حدود

لها حدود وطاقة استيعابية معينة

سياحة الكم

سياحة الكيف

إدارة عمليات التنمية من الخارج

إدارة عمليات التنميوة مون الوداخل عون طريوق
السكان المحليين

االسرتاتيجيات

تخطيط جزئي لقطاعات منفصلة

تخطيط شامل ومتكامل

التركيز على إنشاء البناءات

مراعوواة الشووروط البيئيووة فووي البنوواء وتخطوويط
األرض
ب ورامال خطووط لمشووروعات مبنيووة علووى مفهوووم

برامال خطط لمشروعات

االستدامة.

املصدر :د  /محمد إبراهيم عراقي واخر  ،المرجع السابق،

.2

ب -مبادئ وأهداف التنمية السياحية املستدامة:
إن االهتمام المتزايد بالسياحة دفوع إلوى تعواظم دورهوا فوي التنميوة مون حيوث تشوجيع االسوتثمار فوي إنشواء

المشروعات السياحية في إطار اإلعفاءات الضريبية على واردات السوياحة ،كموا سوتوفر فرصوا مهموة لمسواهمة

الوودول فووي إنشوواء مشوواريع البنووى التحتيووة ،خاصووة فووي ظوول مفهوووم االسووتدامة ،وتتمثوول مبووادن وأهووداف التنميووة

السياحية المستدامة في النقاط التالية(:)22

 حماية البيئة وزيادة التقدير واالهتمام بالموارد الطبيعية والموروثات الثقافية للمجتمعات.
 تلبية االحتياجات األساسية للعنصر البشري واالرتقاء بالمستويات المعيشية.

 تحقيق العدالة بين أفراد الجيل الواحد وبين األجيوال المختلفوة مون حيوث الحوق فوي االسوتفادة مون المووارد
البيئية والدخول.

 خلق فر

عمل جديدة وتنوع االقتصاد.

جديدة لالستثمار وبالتالي خلق فر

 زيادة ايرادات الدولة من خالل فرض الضرائب على مختلف النشاطات السياحية.
 تحسين البنى التحتية والخدمات العامة في المجتمعات المضيفة.
 - 22د  /محمد إبراهيم عراقي واخر  ،المرجع السابق ،
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 االرتقاء بمستوى تسهيالت الترفيه واتاحتها للسياح والسكان المحليين على حد سواء.
 االرتقاء بالوعي البيئي والقضايا البيئية لدى السياح والعاملين والمجتمعات المحلية.

 مشاركة المجتمعات المحلية في اتخاذ ق اررات التنمية السياحية وبالتالي خلق تنمية سياحية مبنية علوى
المجتمع.

 التشجيع على االهتمام بتأثيرات السياحة على البيئة والمنظومة الثقافية للمقاصد السياحية .
 إيجاد معايير للمحاسبة البيئية والرقابة على التأثيرات السلبية على السياحة.

 االستخدام الفعال لألرض وتخطيط المساحات األرضية بما يتناسب مع البيئة المحيطة.
ج  -أساليب تطبيق مبادئ ومعايري التنمية املستدامة:
تعد التنمية السياحية أحد أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة للدولة  ،لما لها مون قودرة علوى

تحسين ميزان المدفوعات وتوفير فر

عمل وخلق فر

ونمط الحياة االجتماعية والثقافية لجميع أفراد المجتمع.

مدرة للدخل ،فضال عن المساهمة في تحسين أسلوب

حيث تشير الدراسات إلى أن نظريات وفلسفات التنمية السياحية المسوتدامة تظول علوى هيئوة مسولمات إذا

لم تتوفر لها مقومات أساسية عند تنفيذ مخططوات التنميوة السوياحية ،وعلوى الورغم مون الصوعوبات التوي تواجوه
تطبيق التنمية السياحية المستدامة  ،إال أنه ال يوجد خالف علوى أهميوة تبنوي مبوادن االسوتدامة إلدارة وحمايوة

الموارد الطبيعية.24

كمووا أنووه موون الضووروري إلنجوواح التنميووة السووياحية المسووتدامة فووي المسووتقبل تكييووف األجهووزة والمنظمووات

القائمة على النشاط السياحي مع التغيير لألسلوب الذي يحقق االستدامة للنشاط السياحي بمختلف أنواعه.

ويعتبر مفهوم أفضل ممارسة إلدارة بيئية بمثابة األسلوب األمثل لالستجابة للتغيير وما يتطلبه من إعوادة

هيكلة للعمليات المختلفة ،كما أنه يعتبر اإلطار الشوامل الوذي يقودم المعوايير البيئيوة المختلفوة التوي مون خاللهوا
يتم تحقيق الجودة البيئية واالرتقواء بمسوتوى التخطويط والتنميوة فوي المنواطق السوياحية ،ويهودف مفهووم أفضول

ممارسة إلدارة البيئة إلى ما يلي(:)24

 االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية مثل األرض ،التربة  ،الطاقة والمياه وغيرها.
 العمل على خفض نسب التلوث بأشكاله المختلفة ،الصلبة والسائلة والغازية.

 الحفاظ على التنوع البيولوجي من خالل حماية النباتات والحيوانات والنظام اإليكولوجي.

 اإلبقاء على التراث الثقافي بأشكاله المختلفة من عادات وتقاليد وتراث معماري وغيرها .

 المشاركة المحلية لكافة طوائف المجتمع في عمليات التنمية مع العمل على تكامل الثقافات المحلية.
 - 24د  /جليلة حسن حسنين "اقتصاديات السياحة"  ،المرجع السابق ،
 - 18د  /محمد إبراهيم عراقي واخر  ،المرجع السابق ،
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 استخدام العمالة والمنتجات المحلية .

 التقليل من المواد الكيماوية الملوثة للتربة.

 وضع سياسة تراعي الشروط البيئية في كافة مراحل التنمية السياحية.
 األخذ بعين االعتبار شكاوي السائحين.

 كما نشير في هذا الصدد أن هناك مداخل عديدة لمفهوم أفضل ممارسوة إلدارة البيئوة مثول فورض مبوال

ماليووة وغرامووات نقديووة علووى المنش و ت التووي تلوووث البيئووة (الموودخل القووانوني) ،إضووافة إلووى التشووريعات

والتعليمووات المتعلقووة باسووتخدام الم ووارد السووياحية فضووال عوون توووفير الهيكوول اإلداري ال وذي يحقووق ذلووك

(الموودخل اإلداري) ،وكووذلك ضوورورة اسووتخدام التكنولوجيووا الصووديقة للبيئووة فووي إدارة العمليووات السووياحية
(الموودخل التكنولوووجي) ،وأخي و ار الموودخل الثقووافي موون خووالل قيوواس اتجاهووات المجتمعووات المضوويفة تجوواه

السياحة( .)2

د  -أهمية السياحة على مستوى العامل:
لقد أصبحت السياحة من أهم الصناعات في العالم ،فهي تلعب دو ار كبي ار في االقتصاد العالمي ،فلقد تنامت

وازدهرت ،حتّى أصبحت اآلن غذاء الروح وصناعة العصر والمستقبل ،وخاصة في ظل مفهوم التنمية
المستدامة ،حيث أصبحت السياحة الصناعة التي ال حدود لتطورها واألكثر حضارة واألقل تلويثا للبيئة(.)51

وتلعب السياحة دو ار هاما في التنمية المستدامة ،على اعتبار أنها تبرر عمليات المحافظة على التوازن

الثقافي في المواقع السياحية ،وتحافظ على عناصر الجذب السياحي من حيث:
 -2األهمية البيئية والعمرانية:

تساعد السياحة على تحقيق استغالل أمثل للموارد الطبيعية وتدفع للمحافظة عليها وعدم إساءة

استخدامها ،على اعتبار أنها ثروة وطنية ،كذلك تدفع النشاطات السياحية على تنظيم وتخطيط وتحديث
استخدامات األرض بالشكل الذي يحقق أقصى منفعة مع االهتمام بالبيئة وبالبعد الجمالي للمعطيات ،سواء
كانت طبيعية أم من صنع اإلنسان ،وتبرز هذه األهمية خاصة من خالل(:)52

أ -المحافظة على المعطيات العمرانية :تساعد السياحة في تبرير تكاليف عمليات الحفاظ على المواقع

الطبيعية الهامة ،كتطوير العمليات الطبيعية وانشاء الحدائق الوطنية واإلقليمية ،والبنايات ذات الطابع الجمالي
وذلك لكونها عناصر جاذبة للسياح.

 - 19المرجع السابق .4. ،
20 - Bordelais, Jean philippe V : "Environmental policy development in the Caribbean, Barbados, the
Dominican Republic, and Guadeloupe", Ph. D., George Mason University. 2007.
)21 - www.algeriantourism.com/articles.(11/04/2006
12

ب -تحسين نوعية البيئة :توفر السياحة الحوافز لتنظيف البيئة من خالل مراقبة الهواء ،الماء ،التلوث،

الضجيال ،معالجة النفايات ،كما تساهم السياحة في تحسين الصورة الجمالية للبيئة من خالل ب ارمال تنسيق

المواقع ،والتصميمات اإلنشائية المناسبة ،استخدام اللوحات التوجيهية وصيانة المباني.
األهمية االجتماعية والثقافية:

باإلضافة إلى أنه من خالل السياحة يمكن تعلم ثقافة مختلف المناطق ،وبالتالي يزداد التفاهم المشترك

واالحترام وتالقي القيم والعادات قبوال من الجانبين وتخلق روح الوحدة بين المجتمعات ،وتقريب المسافات

الثقافية بينهم ،إضافة إلى أن السياحة تمكن من معرفة ماضي الشعوب وتاريخها وحماية التراث التاريخي
والحضاري للشعوب مما يزيد من حركة االتصال والتواصل فيما بينها ،مما قد يؤدي لتطوير السياحة المحلية
في الكثير من دول العالم ،كما توفر السياحة الحوافز وتساعد على دفع تكاليف المحافظة على المواقع األثرية
والتاريخية ،والتي إذا لم يتم الحفاظ عليها ستتعرض للدمار والتدهور ،وبالتالي إلى ضياع التراث التاريخي

للمنطقة ،إضافة إلى ما يلي(: )55

أ -المحافظة على الموروثات التاريخية والثقافية واألنماط المعمارية المعاصرة المميزة.

ب -إحياء الفنون والمناسبات التقليدية والصناعات التقليدية وبعض مظاهر الحياة المحلية.

ج -تساعد العائدات السياحية مختلف المتاحف والمرافق الثقافية المختلفة مثل المسارح ،كذلك تنظيم

المهرجانات والمناسبات الثقافية كونها عناصر جذب للسياحة الداخلية والخارجية.
د -دعم التبادل الثقافي بين المجتمعات (السياح والسكان).
األهمية االقتصادية:

تبرز السياحة في الدول المتطورة كرافد أساسي في التنمية االقتصادية ولذلك نجد ضخامة االستثمارات

المختلفة في القطاع السياحي كما حدث في إيطاليا وأسبانيا واليونان والمكسيك ،وغيرها من البلدان التي حققت

تقدما كبي ار في هذا المجال.

وتتكاتف أجهزة الدولة لدعم صناعة السياحة باعتبارها ركيزة أساسية لالقتصاد القومي حيث تمثل %2.22

من إجمالي الناتال المحلى ،وحوالي  %4من الدخل من النقد األجنبي ،عالوة على أنها تهعتبر من أكبر مجاالت
خلق فر عمل جديدة .
 ،للسياحة العديد من اآلثار االقتصادية األخرى والتي من ضمنها ما يلي(:)53

أ  -تحقيق الرواج االقتصادي:

إن المبال التي تدخل قطاع السياحة تدور في حركة االقتصاد الوطني ،فاالستثمار في القطاع السياحي
يؤدي في كل األحوال إلى زيادة العمالة التي بدورها تتحصل على رواتبها والتي تمثل قدرة شرائية جديدة،

22 - Bordelais, Jean philippe V. op cit .
)23 - www.algeriantourism.com/articles.(11/04/2006
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كما أن األموال التي تدخل للدولة من السياحة تستخدم في غالب األحيان لتنمية هذا القطاع ،وبالتالي تدخل

ضمن الدورة االقتصادية للدولة .إضافة إلى أن الضرائب والرسوم المفروضة على هذه البضائع والخدمات
المستوردة وكذا المدخول من إعادة بيع المنتوج السياحي إلى المستهلكين وأصحاب األعمال ،تؤدي إلى

دورات جديدة من الشراء واإلنفاق داخل الدولة ،وبالتالي تؤدي إلى مضاعفة الدخل السياحي.

ب  -تسويق بعض السلع:

غالبا ما يقدم السياح عند زيارة بلد ما على شراء سلع تذكارية أو سلع تشتهر بها تلك الدول المستقبلة،

وطبيعة هذا اإلنفاق على هذه السلع يعد بمثابة تصدير لمنتجات وطنية دون الحاجة إلى شحن أو تسويق

خارجي ،فكلما زاد عدد السياح القادمين من الخارج كلما زادت الصادرات.
ج -تنمية المرافق األساسية والبنى التحتية:

تحتاج السياحة حتى تؤدي مهمتها على أكمل وجه ،إلى بنى تحتية متنوعة كالطرق ومشروعات صرف

المياه ،ومياه الشرب ،ووسائل النقل ،باإلضافة إلى مطارات وموانئ مناسبة ،إضافة إلى التطوير العمراني

للمناطق الرئيسية من أجل الجذب السياحي( .)5

وبالتالي ف ن زيادة الحركة السياحية تتطلب تطوير خدمات النقل وخدمات البنية التحتية األخرى خصوصا

مصادر المياه وشبكة الصرف الصحي وأنظمة التخل

السياحة.

من النفايات واالتصاالت ،من أجل تلبية حاجات قطاع

د -زيادة االستثمار الوطني واألجنبي:

تتضمن السياحة مجاالت مختلفة لالستثمارات مثل بناء الفنادق ،المطاعم ،المالهي ،مراكز الرياضة ،القرى

السياحية ،شركات السياحة ووكاالت السفر ووسائل النقل ،وبالتالي ترتفع االستثمارات في هذا المجال ،كما

تؤدي السياحة إلى دعم األنشطة االقتصادية األخرى في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وذلك من خالل

زيادة الطلب على المنتجات الزراعية والصناعية واالستثمارات فيها(.)52
هو  -تحسين ميزان المدفوعات:

وذلك من خالل تدفق رؤوس األموال األجنبية لالستثمار في المشاريع السياحية وكذلك من خالل

االستخدامات الجيدة للموارد الطبيعية وما ستحققه السياحة من موارد نتيجة ايجاد عالقات اقتصادية بينها

وبين القطاعات األخرى في الدولة  ،متزامنا مع ما تحصل عليه الدولة من منافع اقتصادية من اإليرادات

المتحققة من العمالت الصعبة الناجمة عن الطلب السياحي للسياحة الخارجية وكذلك الداخلية  ،مما يسهم في

24 - Bordelais, Jean philippe V. op cit .
 د  /محمود ابوراهيم دعوبس "الجوذب السووياحي ماهيتوه وخصائصوه والعوامول الموؤثرة فيووه"  ،الملتقوي المصوري لإلبوداع والتنميوة  ،الطبعووةاالولى  ،القاهرة . 5112،

 35وما بعدها.
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زيادة الناتال القومي للدولة بشكل مباشر وغير مباشر وبالتالي المساهمة في عملية البناء االقتصادي فضال

عما تحققه هذه الصناعة من انتعاش شرائح واسعة من المجتمع .
و -توفير فر

عمل وحل مشكلة البطالة:

تتركز أهمية السياحة و كأي قطاع تصديري و فيما توفره من نقد أجنبي ،تتوقف جدواه على حسن التصرف

فيه وفقا لخطة تنموية توجهه إلى استخدامات تدفع عجلة التنمية ،وهى فى هذا تستوى مع أى قطاع

تصديري ،ولو أنها تختلف في أن المستورد يأتي لكى يستهلك ما يقدم له ،وفى كونها ال تخرج منتجات إلى
أسواق يتنافس فيها المصدرون .ومن ثم ف ن االهتمام ينحصر أساسا فيما قد يتولد عنها من خلق فر

عمل ،وهى رغم ما تتطلبه من مهارات ال تمثل عمال الئقا للفئة التي ترتفع فيها نسب البطالة ،وهى خريجي

التعليم العالي .

وتجدر االشارة إلى نموذج يعتبر رائدا فى نشاط السياحة ،وهو إسبانيا التي يزورها سنويا أكثر من %251

من سكانها (ما يعادل أكثر من221مليون لمصر) .فعلى مدى العقدين السابقين ظلت إسبانيا تعانى من بطالة
تفوق باقى دول االتحاد األوروبي ،بلغت عام  .% 511وستظل إسبانيا تعانى من تخلف نسبى القتصادها،
ما لم تنجح فى وضع ميزتها النسبية فى السياحة فى خدمة استراتيجية تنموية شاملة ،بدال من تركها تعمل

كقيد على توجهات االستثمار وتطوراته(.(52

والمالحظ أن االستثمار األجنبي الوافد لمصر ،يفضل مجاالت الكسب السريع ،ويترك الدولة تعانى من

تداعى شبكات الطرق والتكالب على حرق أسعار الخدمات الفندقية .إن النموذج الفرنسي يشير إلى أن

السياحة المجدية هي تلك التي يجلبها التقدم واالرتقاء الثقافي لتكون قطاعا مستفيدا من التنمية ال صانعا
لها .

ذلك أن التوسع في صناعة السياحة والمشروعات المرتبطة بها يساهم في توفير فر

عمل جديدة مما

يخفض من البطالة وبالتالي يؤدي ذلك الى ارتفاع مستوى الدخل والرفاهية للمجتمع وزيادة معدل نمو إنفاق

السياح والتأثير المباشر للسياحة في توفير فر

عمل يكون أوال من القطاع السياحي للقطاعات المرتبطة به.

وهذا ما سنركز عليه في هذه الورقة البحثية ،وقد شهد العالم تطو ار كبي ار لعدد السياح من جهة ،ولألموال التي

ينفقونها في رحالتهم من جهة أخرى ،خالل السنوات والعقود المتالحقة من الزمن  ،والجدول التالي يبين ذلك:
جدول رقم ()2

تطور عدد السياح يف العامل وإنفاقهم خالل الفرتة من  1591حىت 2121

 محمد محمود االمام "اثار السياحة"  ،جريدة الشروق نيوز االلكترونية  . 5121/5/22 ،على الموقع االلكتروني.http://www.shorouknews.com
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السنوات
عدد السياح

1591
52

1561
2

15 1
222

15 1
542

1551
2

2111
2 4

2111
2124

2121
2211

(باملليون)

االنفاق باملليار

5

4

212

24

524

221

2221

5111

دوالر

املصدر :منشورات المنظمة العالمية للسياحة.

يتبووين موون الجوودول السووابق ،التطووور المتزايوود لعوودد السووياح علووى موودى سووبعة عقووود موون الووزمن حيووث كووان

عددهم سنة  2 21يقدر ب  52مليون سائح ،ليرتفع إلى حووالي  2.124مليوار سوائح سونة  ،5121ليرشوح
ارتفاعهم مرة أخرى بنسبة  %24.24في سنة  5151ليصل عددهم إلى حوالي  2.211مليار سائح.

كما نالحظ أن األموال التي ينفقها السياح في رحالتهم متزايدة ،حيث قدرت ب  5مليوار سونة  ،2 21ثوم

تضاعفت بشوكل كبيور إلوى  2.221مليوار سونة  ،5121كموا يتوقوع أن يرتفوع هوذا المبلو إلوى حووالي 5.111
مليار مليون سائح سنة  ،5151وذلك بنسبة نمو تقدر بو . %5 .13

كبير ط أر على أعداد السياح وانفاقهم حتّوى غودت السوياحة الصوناعة األولوى
تطور ا
ا
ومن المالحظ أن هناك
فووي العووالم قوود شووملت جميووع البلوودان ،وبالدرجووة األولووى الوودول الصووناعية المتطووورة كفرنسووا والواليووات المتحوودة

األمريكيووة وأسووبانيا وألمانيووا ،حيووث أصووبح يعموول فووي قطوواع السووياحة مووا ي ووازي أعووداد العوواملين فووي الصووناعات

الخمس التي تليها ( اإللكترونيات ،والكهرباء ،والحديد والصلب ،والنسيال ،والسيارات) ،كما أصبح عدد العاملين
في القطواع السوياحي بصوورة مباشورة أو غيور مباشورة ،حووالي  %22مون القووى العاملوة فوي العوالم ،وأصوبحت

تلعووب دو ار أساسوويا فووي التنميووة االقتصووادية واالجتماعيووة ،إذ إن كوول شووخ
يشكل فر

عمل جديدة لتشغيل أشخا

يعموول مباشوورة فووي قطوواع السووياحة

بصورة غير مباشرة للقطاعات األخرى(. )54

املبحث الثاني
مشكالت وعقبات التنمية السياحية فى مصر
تعوود السووياحة موون أهووم مصووادر الوودخل القووومي لمصوور  ،حيووث تمثوول مووا يعووادل  %22موون إجمووالي الوودخل

القومي أي ما يوازى من  23الى  25مليار دوالر سنويا  ،كما يلعب هذا القطواع دو ار قوميوا كبيو ار فوي مواجهوة
 حسب منشورات المنظمة العالمية للسياحة .16

 ،لكون فوي الفتورة الماضوية

قضية البطالة حيث يعمل به بطريقة مباشرة وغير مباشورة حووالي  5مليوون شوخ

واجه القطاع السوياحي ضوربة قويوة حيوث تراجوع الودخل السوياحي لنسوبة قود تصول إلوى أكثور مون  %41أي انوه

أصبح يخسر ما يوازى  1مليون دوالر يوميا وذلك بعد أن أحجم السائحون فوي القودوم لمصور لعودم االسوتقرار

األمني وقيام العديد من الودول بفورض حظور علوى مواطنيهوا مون السوفر علويهم إلوى مصور خاصوة بعود االنفوالت
األمني الذي حدث أثناء ثورة  52يناير(.(54

وقد واجهت السياحة عددا من التحديات المتالحقة خوالل السونوات الخموس الماضوية ()5122 – 5122

جراء ما تعرضت له البالد من ظروف ،ولكن نظو ار لطبيعتهوا فقود اسوتطاعت -كعادتهوا -أن تواجوه وتتحمول هوذه

التحديات و وان تراجعت عقب ذلك على اثر حادث تفجير الطائرة الروسية االرهابي و وليس أدل على ذلك من أن
يصل عدد السائحين في عام  512إلى حوالي  .مليون سائح بزيادة قودرها % .عون عوام  5123كموا
بلغت الزيادة خالل الفترة من يناير إلى أغسطس  5122حوالي  . %2كما حققوت السوياحة عوام  512دخوال

قهدر بو 5.4مليار دوالر فضال عن أن عدد العاملين بالسياحة يصل عددهم إلوى أكثور مون أربعوة ماليوين شوخ

(مباشر وغير مباشر) بما يمثل  %2.25من إجمالي القوى العاملة في مصر( . )5

جدول رقم ( )3

عدد السياح يف مصر من عام  2119وحىت عام  2119باملليون سائح

السنة

2119

2116

عدد السياح

4.2

.2

54

211

211

2115

2111

2 .4 25.2 25.4 22.2

2111

2112

2113

.4

22.2

.2

2112

2119

.

4.2

-ايموووووان خلووووووي "دراسوووووة ترصووووود معوقوووووات السوووووياحة فوووووي قنوووووا واألقصووووور والبحووووور األحمووووور"  ،جريووووودة الميووووودان االلكترونيوووووة

http://www.almydan.com.

 - 5فضال عن فووز مصور – ممثلوة فوى وزارة السوياحة – برئاسوة المجلوس التنفيوذى لعوام  5122لمنظموة السوياحة العالميوة ،وذلوك خوالل

اجتماع الدورة الواحدة والعشورين للجمعيوة العموميوة لمنظموة السوياحة العالميوة والتوى عقودت عوام  5122تحوت عنووان ” السوياحة ..تعزيوز
التنمية الشاملة للجميع والتحول اإلجتماعى” بكولومبيا......

للمزيد راجع :مقال بعنوان " حول السياحة في مصر"  ،الهيئة العامة لالستعالمات 5122/3/ 23 ،م.
http://www.sis.gov.eg
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املصدر  :جمعت بمعرفة الباحث من تقارير ونشرات وزارة السياحة المصرية.
ومن اهم املشكالت السياحية يف مصر .
.1مشكالت تتعلق باإلرهاب الداخلي يف مصر:
"االنفووووالت األمنووي "وحالووه الفو ار األمنووي التووي أعقبووت ثووورة  52ينوواير والواضووحة أيضووا فووي معظووم أنحوواء

البووووالد نتيجووة النتشووار المظوواهرات واالعتصووامات وأعمووال العنووف والبلطجووة عووالوة علووى الفووتن الطائفوووية بووين

عنصري األمة ،هذا مما أدى إلى حظر بعض الدول لمواطنيها من زيارة مصر .

شهد عام  5122عددا من االحداث اإلرهابية التي أثرت على قطاع السوياحة أبرزهوا حوادث معبود الكرنوك،

تفجيور للقنصولية اإليطاليوة بوسوط القواهرة ،اعقبوه
ا
واغتيال النائب العام المستشار  /هشوام بركوات ،والوذى تبعوه
مقتوول  25سووائحا مكسوويكيا علووى يوود ق ووات موون الجوويش والشوورطة بالخطووأ بمنطقووة الواحووات  ،ثووم سووقوط الطووائرة

الروسووية فووي سوويناء ،والتووي أسووفرت عوون مقتوول

 55سووائحا جموويعهم موون الووروس حيووث أعلنووت أهووم دولتووين

“روسوويا ،وانجلتوو ار” ،تعليووق رحالتهووا إلووى مصوور وسووحب رعاياهووا  ،كمووا أدى ذلووك الحظوور إلووى وصووول نسووبة
االشغاالت في المناطق السياحية إلى أدنى مستوى لها ،لتبلو  % 22 - 21وهوي نسوبة لوم تشوهدها السوياحة

المصرية من قبل(.)31

كووذلك اتفقووت بعووض اآلراء بنسووبة  %2.4علووى أن اإلعوووالم لووه دور هووام ف وي ارتفوواع وانخفوواض معوودالت

السياحة حيث تجود أن التهويول اإلعالموي أو اإلعوالم الكواذب مون بعوض المحطوات يوؤدى إلوى تخووف السوائحين
وبالتالي إلى انخفاض المعدل السياحي وعلى العكس إذا ما توم التسوويق الجيود للسوياحة المصورية بكول أنواعهوا
سيكون هذا عامل هام للجذب السياحي لمصر وبالتالي ارتفاع المعدل السياحي المصري(.)32

وال شك أن تداعيات تحطم الطائرة الروسوية فوي سويناء علوى االقتصواد المصوري كانوت خطيورة للغايوة علوى

االقتصاد القومي بوجه عام  ،وعلى اقتصاديات السياحة بوجه خوا

 ،فقود تضوررت بشودة جوراء هوذا الحوادث.

الن السياح الروس كانوا يشكلون النسبة األكبر بين السياح األجانب القوادمين إلوى مصور ،خاصوة فوي العوامين

األخيرين .الن عدد السياح الروس ،الذين قودموا إلوى مصور فوي  512بلو حووالي  3ماليوين وهوو عودد كبيور،
بالمقارنة بالسياح من جنسيات أخرى أن االقتصاد المصري ،الذي يعاني منذ سنوات ،كان فوي حاجوة إلوى جوذب

المزيوود موون السووياح  .بينمووا جوواء حووادث الطووائرة ليووؤثر سوولبا علووى محوواوالت تنشوويط قطوواع السووياحة المصووري أن
حادث الطائرة الروسية وقوع أيضوا فوي سويناء ،وهوو موا مون شوأنه أن يزيود مون خسوائر االقتصواد المصوري ،ألن

السياح الروس تحديدا  ،كانوا يفضلون ممارسة رياضوة الغوو

فوي منتجعوات جنووب سويناء  .والطوائرة روسوية

 الهيئة العامة لالستعالمات "الحصاد السياحي http://www.sis.gov.eg . 5122/3/24 ، "5122 ذات المرجع السابق .18

المنكوبوة مون طوراز "إيربوا

"  A-321وهوي تابعوة لشوركة "كوالفيوا" الروسوية ،وكوان علوى متنهوا  524راكبوا،

باإلضافة إلى طاقمها المكون من  4أفراد .وتحطمت الطائرة وهي فوي رحلتهوا مون مدينوة شورم الشويخ المصورية

إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية (.)35

ووفقوووا لمقوووال نشووور بموقوووع العربيوووة اإللكترونوووي( ،)33قووودرت خسوووائر مصووور جوووراء رحيووول السوووياح الوووروس

والبريطانيين بعد كارثة تحطم الطائرة الروسية ،بنحو

ماليين دوالر يوميا ،حيث تشكل عائدات قطاع السياحة

 %22.2من إجمالي الدخل القومي للبالد .

وذكرت وكالوة "تواس" الروسوية نقوال عون وزارة السوياحة المصورية أن حظور الورحالت الجويوة الروسوية إلوى

مصوور واخووالء موواطني روسوويا وبريطانيووا ،الووذين يشووكلون نحووو  %41موون إجمووالي عوودد السووياح ،موون المنوواطق
ماليوين دوالر يوميووا .وتحتول روسويا المركوز األول فووي

السوياحية تكبود قطواع السوياحة المصووري موا يصول إلوى

قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر ،حيث بل عدد المواطنين الروس الذين قصدوا مصور بهودف السوياحة
عام  512نحو  3.22ماليين سائح ،تليها بريطانيا ،وتأتي ألمانيا في المرتبة الثالثة .ويوجد في مصور أكثور
مون  22منتجعووا ،ويعود منتجووع شورم الشوويخ األكثوور شوعبية ،ويعموول نحوو  %21مون القطوواع السوياحي فوي هووذا

المنتجع بفضل السائح الروسي ( . (3

وشكل السوياح الوروس فوي عوام  512نحوو  %32مون إجموالي عودد السوياح الوذين زاروا مصور ،وقواموا

بتوفير عائدات لمصر تقدر بو  2.مليار دوالر ،موا يعوادل ريوع إيورادات مصور مون العملوة األجنبيوة خوالل العوام
 .5122ويبلووو متوسوووط إنفووواق السوووائح الروسوووي فوووي مصووور نحوووو  24دوال ار يوميوووا ،مقابووول  41دوال ار للسوووائح

البريطاني(.)32
وتووتلخ

االحووداث فووي أن طووائرة تابعووة لشووركة الطيوران "كوغوواليم أفيووا" قوود تحطمووت فووي الووو  32موون شووهر

أكتوبر/تشرين األول الماضي ،فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعد إقالعها بفترة وجيزة من مطار شرم الشيخ،
ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البال عددهم  524راكبا كانوا على متنها إضافة إلى أفراد طاقمها السبعة.

 - 32حيث أقلعت الطائرة الروسية في الساعة  2:22فج ار بتوقيت القاهرة ،واختفت من على شاشات الرادار بعد  53دقيقة من اإلقالع .يوم
 32اكتوبر 5122الماضي  ،فقد جدد حادث سقوط الطائرة الروسية في أجواء سيناء المصرية ،أزمات السياحة المصرية التي تعانيها الوبالد
منذ سنوات ،وتسببت في اتجاه عدد كبير من الشركات إلى تجميد أنشطتها وتعليق أعمالها ،وربما في مغوادرة القطواع السوياحي بعودما فقودت

األمل في عودة الروح لهذا القطاع .إنه بمجرد اإلعالن عن الحادث ،ف ن هناك مون النوزالء مون قورر مغوادرة الفنودق والعوودة إلوى بوالده ،ومون
المتوقع أن نشهد خالل األيام المقبلة إلغاء حجوزات خاصة بموسم الشتاء المقبل .أن نسب اإلشغال الفندقي في سيناء قبول الحوادث لوم تكون

تتجاوز الو ،%31لكن بمجرد اإلعالن عن الحادث فقد هبطت نسب اإلشغال لتتراوح ما بين  22و %51على األكثر ....

للمزيد راجع  :د .عادل عامر "خسائر مصر االقتصادية من حادثة الطائرة الروسية"  ،موقع المصريون االلكتروني  22 ،نوفمبر 5122
http://almesryoon.com
 - 33مقوووال بموقوووع العربيوووة االلكترونوووي بعنووووان " خسوووائر قطووواع السوووياحة المصوووري اليوميوووة ماليوووين دوالر " بتووواريخ 5122/22/
https://arabic.rt.com
 -3ذات المقال السابق.
 - 32د  /عادل عامر  ،المرجع السابق.
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فقد تسبب الحوادث فوي تفواقم أزموات قطواع السوياحة المصورية التوي لوم تتعواف حتوى كتابوة هوذه السوطور،

وتشهد أزمات خانقة خال ل السنوات الماضية ،وكان أصحاب الفنادق والمنتجعات السوياحية فوي المودن واالمواكن

السووياحية المصوورية يعلقووون آمووالهم علووى موسووم شووتاء  5122 / 2122لتعووديل أوضوواعهم وتقلووي

أزموواتهم،

خاصة أن العائد ال يووازي نصوف إجموالي تكلفوة التشوغيل ،فوي ظول اسوتمرار جميوع الشوركات فوي تقوديم عوروض

بأسعار تنافسية ال تحقق أي ربح ألصوحاب الفنوادق والمنتجعوات السوياحية .إن حجوم الخسوائر االقتصوادية التوي

تكبدتها مصر خالل فترة االحتجاجات واالضوطرابات السياسوية التوي تعوم الوبالد بموا يتوراوح موا بوين  22و 211

مليار جنيه (  ،5مليارات 22،4 -مليار دوالر)  ،ألن تلك الخسائر قد تتضاعف خاصة مع توقف العديد من
القطاعات الحيوية ومنها السياحة والخدمات والمالية(. )32

وال شك ان هناك احتمالية لخروج بعض االسوتثمارات األجنبيوة مون السووق  ،حيوث غوادر الوبالد و بالفعول و

خالل األزمة الجارية نحو مليون سائح في ذروة الموسم السياحي في مصور .وال شوك أن اسوتمرار االضوطرابات

السياسووية سوويؤثر علووى عوودد السووائحين الوافوودين إلووى الووبالد وكووذلك علووى الفتوورة التووي سيقضووونها مشووي ار إلووى أن
نقو

عائوودات السووياحة سوويتطلب دعمووا إضووافيا فووي موازنووة الدولووة .وغنووي عوون البيووان أن السووياحة وتحووويالت

المغتربين المصريين مصدرين رئيسين للعملة الصعبة في مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان(.)34

وهنوواك نوووعين موون التكلفووة األولووى يمكوون اسووترجاعها والممثلووة فووي أسووعار األصووول الحقيقيووة والمبوواني

والعقارات إلى جانب األصول المالية واألسهم والسوندات والتوي سوتعود إلوى طبيعتهوا بمجورد أن تسوتقيم األموور ،
والثانية ال يمكن تعويضها والخاصة بفترة االحتجاجات والتي تسببت في توقف النشاط االقتصادي بدرجة كبيرة .

وقد تكبدت مصر خسائر اقتصادية ضخمة إلى جانب شلل في عملية إنتاج السلع والخودمات ناهيوك عون توقوف

أنشووطة اإلنترنووت واالتصوواالت وتعليووق تووداوالت البورصووة وشو اول حركووة النقوول والسووياحة إلووى جانووب أعمووال السوولب
والنهب التي اندلعت في معظم أنحاء مصر  ،باإلضافة الى أن إجمالي الخسائر االقتصادية التي تكبودتها مصور

تتراوح ما بين  22و 21مليار جنيه خالل فترة االحتجاجات مرجحا ارتفاع تلك الخسائر إلى ما يقرب من 211
مليار جنيه في حال استمرار التوترات السياسية .

وقد شهد القطاع السياحي خروج عدد كبير من السياح بل نحو مليون سائح من مصر إلوى جانوب إلغواء

الرحالت وانخفاض إشغاالت الفنادق والقرى السياحية وهو ما دفع القطاع لفقود موا يزيود علوى  2،2مليوار جنيوه

خوالل أيوام وأن قطوواع الطيوران الموودني منوى أيضوا بالعديوود مون الخسووائر بعود إلغواء العديوود مون الوورحالت مون بعوود

حادثة الطائرة الروسية المنكوبة أن استفاقت القاهرة من معالجتها ألزمة التصريحات البريطانية  ،وأتتها ضوربة

أخوورى بو عالن الوورئيس األمريكووي "بوواراك أوبامووا" هووو اآلخوور أنووه موون غيوور المسووتبعد أن يكووون عموول إرهووابي وراء
حادث الطائرة ..وهو اإلعالن الذي سبقه تصعيد في األجواء الملتهبة من قبل اإلعوالم اإلسورائيلي ،والوذي أعلون

 - 36موقع وزارة السياحة المصرية . 5122/3/2 ،
 - 37د  /عادل عامر  ،المرجع السابق.
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عووون أن بريطانيوووا حصووولت علوووى معلوماتهوووا المسوووربة بشوووأن الطوووائرة المنكوبوووة مووون االسوووتخبارات االسووورائيلية

واألمريكية ،وهو الزعم الذي يتفق مع تأخر إعالن الرئيس األمريكي لرؤيته بشأن الحادث .ومون غيور المنطقوي

أن توافي أجهزة االستخبارات األمريكية بريطانيا بمعلومات قبل رفعها للرئاسة)34(.

ان الضربة القاسمة التوي تلقتهوا السوياحة المصورية موؤخ ار فوي بودايات عوام  5122جواءت بو عالن وقوف

الرحالت الجوية الروسية إلى شرم الشيخ ،موع اتخواذ كافوة التودابير الالزموة السوتعادة السوياح الوروس مون شورم
الشيخ ،حيث يقضى اآلالف من روسيا عطالتهم في مصر خالل الموسم الشتوي فوي مصور .وال شوك أن القورار
الروسي سيؤثر بشكل كبير علوى قطواع السوياحة المصورية والفنوادق ،خاصوة وأن  %21مون قووام سوياحة شورم

الشيخ يعتمد على السياحة الروسية ،كما أن نحو  5،3مليون سائح روسي يزورون شورم الشويخ سونويا ،وهوو
األمر الذي يصيب شرم الشيخ بالشلل التام قبل أسابيع من احتفاالت عيد الميالد ورأس السنة( .)3

كمووا أن محافظووة شوومال سوويناء تصوودرت خريطووة العنووف السياسووي فووي مصوور بووو  34حووادث عنووف ،ومعظووم

الهجمات كانت مسلحة ومن ثم جاءت محافظة القاهرة في المركز الثاني بو  35حادثه تلتها الجيزة بو 31حادثا،
وجاءت محافظة اإلسكندرية في المركز الرابع بعدما شهدت  5حادثا ،تلتها المنوفية بو  2حادثوا ثوم الشورقية

والدقهلية بو  2حادثا بكول منهموا .أن أكثور القطاعوات تعرضوا لخسوائر فادحوة كوان مون نصويب قطواع السوياحة

حيوث خسوورت أكثور موون  21مليوار جنيووه وتسوريح أكثوور مون  3ماليووين يعملوون فووي السوياحة بشووكل مباشوور و3
ماليين مثلهم يعملون ويستفيدون من السياحة بشكل غير مباشر (.) 1

 -2مشكالت متعلقة بسلوكيات اجملتمع املصري مع السائحني:
أجمعت اآلراء بنسوبة  % 22،2علوى أن طريقوة تعامول المصوريين مون جميوع الفئوات موؤثرة فوي الجوذب

السياحي  ،كما أنها تعد أحودى المعوقوات السوياحية حيوث تفتقود الطبقوة الكبورى مون المصوريين للووعي بطريقوة
التعامل الصحيحة مع السائحين حيث أنهم يتعاملون معهم من باب االستغالل المادي ،وأحيانوا المضوايقات مون

بعض الفئات مثل مشكلة التسول ،كموا أنوه علوى النقويض هنواك  % 34،32رأت أن طريقوة تعامول المصوريين

مووع السووائحين ليسووت بالعاموول الرئيسووي المووؤثر فووي معوودالت ارتفوواع وانخفوواض السووياحة وانمووا يرجووع للعواموول
 -د /عادل عامر ،المرجع السابق.

 - 3هوذا وقود شوهد مطوار شورم الشويخ حالوة تكودس للسوياح البريطووانيين الوذين توم إجالؤهوم مون خوالل  4رحوالت يوميوة إلوى بالدهوم ،وفووق
تصريحات لوزارة الطيران المصري  ،والذي بين أن طاقة المطار تتحمول أكثور مون  4طوائرات يوميوة إلوى هنواك ،وذلوك فوي الوقوت الوذي دعوت
لندن لتسيير  54رحلة يومية وهو ما لم توافق عليه مصر ووفقا لبيانات وزارة السياحة ،ف ن روسيا تحتل صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى
مصر ،كما أن إنفاق السائح الروسي يتراوح بين  22إلى  21دوال ار في الليلة الواحدة ،وقدرت الوزارة عدد السياح الروس الذين قدموا لمصر

خالل العام الماضي بنحو  3مليون سائح  ...د  /عادل عامر  ،ذات المقال السابق.

 - 1خالوود المصوووري " مصوور 2.5 :مليوووار دوالر خسووائر السوووياحة فوووي  ، "5122العربووي الجديووود  5122/3/2علووى الموقوووع االلكترونوووي:
https://www.alaraby.co.uk
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الخارجية حيث أن الشعب المصري شعب محب للسياحة ألنها مصدر رزقه (.) 2

وأيضا مشكلة الباعة الجائلين من المشكالت المستمرة والمؤثرة على السوياحة والتوي تسواهم فوي أعطواء

صورة سيئة عن مصر  ،وأجمعت اراء العاملين في القطاع السياحي علوى توأثير هوذه المشوكلة علوى السوياحة ،

أما عن السائحين فمنهم  %21اجمعوا على أنهم تعرضوا لمضايقات الباعة الجائلين  ،تتمثل هذه المشكلة فوي
مضايقة السائح واإللحاح عليه واجباره على الشراء (.) 5
 – 3املشكالت اخلاصة بالتخطيط السياحي:
وتتمثل فوي غيواب النظوام الجيود للمعلوموات واإلحصواء السوياحي ،فوال شوك أن تووفر المعلوموات والبيانوات

الخاصة بمناطق الجذب السياحي أو المتعلقة بنشاط معوين تعتبور أحود األعمودة التخطيطيوة .فالنظوام اإلحصوائي

فوي بعوض الودول خصوصوا العربيوة منهوا يتصوف بعودم الشومول ويقتصور علوى بعوض األرقوام الخاصوة بتصوونيف

السائحين على حسب الجنسية ،وعدد السائحين موزعا على شوهور السونة وعودد الليوالي السوياحية .إن الجانوب
السلبي في هذا النظام يكمن في غياب الكثير مون المعلوموات المهموة والالزموة للبواحثين أو القوائمين بوالتخطيط

في مجال السياحة مثل(:) 3

و توزيع السياح على حسب طريقة الوصول إلى البلد (ب ار أو بح ار أو جوا).

و الغرض من القدوم.

و أماكن إقامة السياح (المدن – المصايف – الفنادق – القرى السياحية و الشقق السياحية .)...

و األماكن التي يزورها السائح.

و تصنيف السياح على حسب السن والجنس وبلد القدوم.

و تصنيف السياح في الرحالت السريعة أو الترانزيت على حسب الجنسية والمدة.

و استطالع رأي السياح في األماكن السياحية.

إن توفر هذه البيانات والمعلومات يم ّكن القائمين بالتخطيط على تركيز جهوودهم نحوو التوسوع فوي إنشواء
ّ
الفنادق من فئة معينة وتحسين أداء الخدمات فيها من جهة ،وتطوير الخدمات المرفقة والملحقة بها مون جهوة

أخرى .وكذلك تنميوة وتطووير المووارد والمقوموات السوياحية الموجوودة .كموا أن معرفوة عودد السوياح موزعوا طبقوا
لطريقة الوصول يساعد في تطوير أو دعم طرق النقل ووسائل المواصالت الالزمة من البلد إلى الخارج أو مون

خارج البلد إلى األماكن السياحية الموجودة داخل البلد.

باإلضافة إلى ذلك  ،ف ن عدم توفر كتيبوات ارشوادية وخورائط سوياحية كاملوة وشواملة تحتووي علوى منواطق

 - 41د /جليلة حسن حسنين "السياحة  :هل تزيد من الفقر في الدول النامية  ، ...المرجع السابق ،
 - 5د /احمد الجالد  ،المرجع السابق ،
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الجذب السوياحي القائموة ،وتضوارب وتشوتت االختصاصوات بوين الووزارة المختصوة بالسوياحة وبعوض المؤسسوات

والو ازرات األخرى ذات العالقة ،وانخفاض الوعي بأهمية وقيموة التوراث الحضواري كموا هوو فوي بعوض دول العوالم
الثالووث ،وعوودم توووفر رؤوس األم ووال المحليووة واألجنبيووة الالزمووة لالسووتثمار السووياحي ،تعتبوور جميعهووا موون أهووم

العوامل السلبية الرئيسية المؤثرة على التخطيط السياحي( ).
 -2معوقات خاصة ب عدم فعالية التسويق السياحي:

يقوم التسويق السياحي الجيد بدور هام في بيع المنتال السياحي ،فالتسويق السياحي المتميز من خوالل

الدعايوة واإلعوالن يكوون أمو ار ضوروريا بالنسوبة لمنوتال يعتموود علوى الرضوا والمتعوة التوي يتوقعهوا المسوتهلك موون

عمليووة الش وراء ،والتسووويق السووياحي النوواجح هووو الووذي يثيوور رغبووة المسووتهلك ويولوود القناعووة لديووه بووأن المنووتال
السياحي المعلن عنه هو أفضل المتوفر في سوق السياحة العالمية ويلبي رغباته المطلوبة(.) 2

وقوود تمتلووك الدولووة العديوود موون المووارد السووياحية المهمووة كمووا هووو فووي مصوور  ،ولكنهووا تعوواني موون مشووكلة

التقصووير فووي تسووويق مواردهووا ومقوماتهووا داخليووا وخارجيووا ،بمعنووى آخوور أن الحوود األدنووى موون الجهووود واألنشووطة
التسويقية الالزمة لتنشيط الحركة السياحية لم يتوفر بعد بما يكون له بال االثر السلبي على السياحة.

وال شك أن نشاط السياحة يولد طلبا على مستلزمات ينافس االسوتهالك المحلوى وكوذلك احتياجوات النشواط

االقتصادي الجواري ،وهوو موا يكوون جيودا إذا كوان المعوروض منهوا يفووق الطلوب القوائم ،بينموا ترتفوع تكلفتوه إذا
كانت الطاقات المتاحة ال تفي بمتطلبات األنشطة األخرى .وهنا نالحظ أن السياحة تتجسد أساسا في طلب على

وسائط نقول داخلوي وخوارجي وبالتوالي موا يلوزم لوه مون بنيوة أساسوية متطوورة ،كموا أنهوا تمثول طلبوا علوى أمواكن
لإلقامووة ينووافس الطلووب علووى اإلسووكان وعلووى المنش و ت الالزمووة لإلنتوواج ،األموور الووذى يوودفع إلووى التركيووز علووى

إنشاءات متميزة ،تحودث بودورها طلبوا علوى موواد البنواء مون ناحيوة ،وتعطوى مؤشو ار مبالغوا فيوه للقويم اإليجاريوة،

ينعكس على قطاع إسوكان الموواطنين ،وعلوى تكواليف المنشو ت المخصصوة لإلنتواج ،مموا يضوعف مون الهوامش

الذى يتبقى لها لتعزيز قدرتها على المنافسة في األسواق الداخلية والخارجية.

وتكمن أهمية التسويق السياحي الجيد في تحقيق اآلمال المنشودة مون وراء االنفواق السوياحي وللتسوويق

في صناعة السياحة أهمية مضاعفة تتمثل في جانبين أساسيين :األول كون التسويق السياحي مفهوموا حوديثا

نسبيا يستند إلى ثالث ركائز(: ) 2

 األولى  :إنه موجه بالسائح  :أي يجب أن يركز التسويق السياحي على توفير كل الخدمات التوي تعمول

 د  /احمد الجالد  ،المرجع السابق .252 ، - 2د  /اديب برهوم "تقويم كفاءة التسويق السياحي في سوريا"  ،مجلة جامعة تشرين للعلوم االقتصادية والقانونية  ،المجلود  ، 5العودد

(.5114 )5

.2

 - 2د  /اديب برهوم  ،المرجع السابق.

.4
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على تحقيق أعلى درجات اإلشباع لحاجات السائح ورغباته الحالية والمسوتقبلية والتوي تختلوف مون فئوة
إلى أخرى ومن سائح إلى آخر فحاجات السياح السوعوديين ورغبواتهم تختلوف عون األلموانيين ،والسوائح

الشوواب يختلووف فووي حاجاتووه ورغباتووه عوون السووائح المسوون  .....الووخ  ،وهنووا يكموون دور التسووويق فووي
تحقيق ذلك.

 الثانيوة :إنه يعتمد على إرضاء تشكيلة متنوعة ومتباينة من الحاجات والرغبوات التوي تختلوف مون حيوث

النوعية والسعر والموقع ووسائل التورويال وطريقوة التعامول والتخاطوب فموثال االقتوراب الزائود مون السوائح
الخليجي أمر عادي أما من السائح األوربي فهو أمر غير مرغوب فيه .

 الثالثوة :إن التسويق السياحي كمفهوم حديث ومتجدد يعتمد على تكاثف جميع الجهود والطاقات ابتوداء
موون جهووود السووفارة والملحووق السووياحي فووي الخووارج موورو ار بموظووف المطووار والمعووابر األخوورى والهجوورة
والجوازات وحامل الحقائب وسائق التكسي وصواحب المطعوم والفنودق والعواملين فيوه والمرشود السوياحي

وصوال إلى كل مواطن في البلد.

وتقع على عاتق القائمين بشئون السياحة في مصر العديد من المسؤوليات االجتماعية والبيئية والثقافية

والسلوكية للتسويق السياحي ،واذا لم تتوافر لدى كل من لوه عالقوة بالسوائح علوى نحوو مباشور أو غيور مباشور
خلفية ثقافية وحس وطني ووعي جيد لمفهوم ثقافة السياحة وثقافة الخدمة وأهمية السوياحة وموا هوو مردودهوا

بالنسبة للووطن والموواطن ودورهوا فوي رفوع مسوتوى معيشوة الموواطن ،فوال يمكون لنوا أن نتطوور سوياحيا  ،طالموا

نتجاهل اسس التسويق السياحي الجيد الذى ال زلنا نعانيه حتى اليوم(.) 4

 -9معوقات خاصة ب إهمال املناطق السياحية األثرية واملرافق احمليطة:
وممووا ال شووك فيووه أن تكوودس القمامووة  ،وانتشووار الباعووة الجووائلين  ،والمتسووولين  ،وعوودم تحسووين المظهوور

الجمالي للمناطق السياحية  ،وعدم انتظام حركة المرور  ...وغيرها من السولبيات المشوينة يعطوى صوورة سويئة

عن مصر  ،كما أنها تسبب ضيق للسائح حيث أن السائح يحب التجوال بحرية في المكان الذي يزوره.

ولن ابال اذا ما قلوت ان السوائح يهوتم بجموال المكوان وجوودة المرافوق المتاحوة جنبوا الوى جنوب موع عراقوة

واصالة المعالم االثرية ،وقد الحظت في احدى زياراتي الماكن سياحية قيام بعوض السوياح بوالتعليق علوى غورف

للصرف الصحي غير محكمة الغلق ،وتصويرهم ألعمدة االنوارة التوي يخورج مون جوفهوا و ب هموال و مجموعوة مون

اسالك الكهرباء عارية االطراف في شكل يوحي باإلهمال والالمبواالة  .وأيضوا المظواهر غيور الالئقوة لألرصوفة ،
والحفر والكسور والمطبات العشوائية في الطرق والشوارع.

كمووا ان الفسوواد االداري المتوغوول فووى االدارة السووياحية والجهوات المعنيووة بالرقابووة علووى المنشو ت والفنووادق

السياحية يرتب تقديم مرافق واماكن اقامة وخدمات سياحية غير الئقة وغير مطابقة للمواصفات القياسية  ،بموا
 - 4د  /جليلة حسن حسنين " ،السياحة  :هل تزيد من الفقر في الدول النامية  ....المرجع السابق ،
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يؤثر سلبا على السياحة في مصر.

وينبغي اال ننسى ان السياحة ما هي الي خدمة يتم تقديمها للزائرين من مختلف الجنسويات  ،بموا يتطلوب

ضوورورة االهتمووام بهووا وتبنووي افضوول الطوورق والوسووائل والتجووارب العالميووة الناجحوة فووي تنميووة وتنشوويط السووياحة
والنهوض بها لضمان تحقيق تنمية سياحية مستدامة تخدم االجيال الحاضرة والقادمة على السواء.

وال نسطيع ان ننكر ان أفضل التجارب الدولية فوي مجوال التنميوة السوياحية والجوذب السوياحي كوان للودول

التي اهتمت بشكل اساسي بجودة المرافق والخدمات في المناطق السياحية وتطويرها بشكل دائم .وعلى النقيض
من ذلك نالحظ ان الوضع في مصر فيما يتعلق بتطوير المرافق والخدمات السياحية يحتاج الى وقفات لتصحيح
مسار التنمية السياحية المستدامة .

 -6معوقات خاصة بالتلوث اجلوي والتلوث يف مياه النيل والشواطئ:
اهتمت الكثيور مون الدراسوات بالمشوكالت الخاصوة بتلووث البيئوة وتوأثير ذلوك علوى صوحة الموواطنين وعلوى

جذب السائحين  ،لما تمثله البيئة من أهمية كبيرة مون مقوموات الجوذب السوياحي العوالمي  .فقود تناولوت احودى

الدراسات التجربة البيئية التي مرت بها ثالث جزر كاريبية فقامت هذه الجزر بعمل تطوير للسياسوة البيئيوة لهوا
بعد أن أدركت التأثير السلبي للملوثات البيئية على الجذب السياحي بها  ،مما أثر سولبا علوى اقتصواداتها ومون

ثم على المستوى المعيشي لسكان هذه الجزر وكان من نتيجة ذلك تحسين األحوال البيئية لها مما كوان لوه أثور

كبير في الجذب السياحي لها ( ) .

وقد كان للتأثير الواضح لنظافة الشواطئ في كرواتيا علوى إقبوال السوائحين إلوى كرواتيوا وتبوين أن نقواء

البيئة البحرية ونظافة الشواطئ أحد عوامل الجذب السوياحي فوي كرواتيوا حيوث توم عمول تحليول للمواء ووجود أن

نظافتها تلعب دو ار هاما في توجه السياح إليها (

).

وقد امتدت سيطرة التلووث فوي مصور علوى أمواكن عديودة  ،حيوث يمتود مون مصوانع كيموا بأسووان مورو ار

بمنطقة شب ار الخيمة وحلوان وغيرها وأن الملوثات البيئية قد طالوت نهور النيول والبحيورات المصورية ولوذلك توأثير

سلبي على صحة اإلنسان المصري والسياح( ) .

وكشف تقرير للمجالس القومية المتخصصة عن إمكانية حدوث كارثة صحية وبيئية بسوبب االالف مون

المصانع والمنش ت الصوناعية التوي تلقوى بمئوات األطنوان مون المخلفوات والنفايوات شوديدة الخطوورة إلوى صودور

المصريين ومن أبسط نتوائال هوذه النفايوات اإلصوابة بوأمراض السورطان والصودر وذلوك بسوبب عودم وجوود مودافن
48 - Bordelais, Jean philippe V. op cit . .
49 - Dvarskas, Anthony : "The role water quality in beach visitation decisions in Croatia, implication
for development of the tourism industry", Ph. D., University of Maryland ,2007.
 - 21د  /خالود عبوواس " تقيويم المخوواطر البيئيووة فوي منطقووة الشوورق األوسوط " ،المووؤتمر العلموي الوودولي الرابووع  ،الجمعيوة المصوورية للسووموم
البيئية  ،سفاجا  ،مصر .5114 ،
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آمنه للنفايات الخطرة في مصر باستثناء بعض المودافن المعودودة مثول مودافن هيئوة الطاقوة الذريوة وهنواك أكثور

موون خمسووة االف مصوونع فووي مصوور ينووتال نفايووات خطوورة  ،فمووثال يوجوود  2125مصوونعا فووي مدينووة العاشوور موون
رمضووان وتنقوول نفاياتهووا إلووى مقلووب مفتوووح خووارج المدينووة بمسوواحة  211فوودان ويووتم إشووعال الني وران فووي الم وواد
البالسووتيكية والعضوووية منتجووة االف األطنووان موون الغووازات شووديدة الخطووورة علووى الصووحة العامووة باإلضووافة إلووى
إمكانيووة حوودوث تفوواعالت كيميائيووة بووين األن وواع المختلفووة موون النفايووات ممووا قوود يسووبب كارثووة تعووادل الك ووارث

اإلشعاعية النووية  ،مما يكون له بال االثر السلبي على التنمية السياحية المستدامة (.)51

وال شك أن المقومات الطبيعيوة للمنطقوة السوياحية بودون ملوثوات مون أكبور حووافز زيوادة إعوداد السوائحين

ولزيادة فترة اإلقامة ،ولعل مون أهوم العوامول الموؤثرة هوي القلوق بشوأن األمون والسوالمة أو وقووع كووارث مفاجئوة
والتعاموول مووع الك ووارث والخب ورات الماضووية لزيووارات سووابقة ونظافووة البيئووة وخلوهووا موون الملوثووات  ،وأن الرغبووة

الشخصية وراء اختيار السائح الغربي لوجهته نظ ار لزيادة الدخل الشهري أما سياح الوبالد اآلسويوية فهوم سوياح

مجموعات محدودة نظ ار لتكلفتها المحدودة(. )25

وقد أكدت احدى الدراسات أن العالقة بين جاذبية المكان والبيئة المحيطة به في واحة سيوه والمكونوات

البيئية لهذا المكان الحيوي والهام من الناحية الطبيعية وأن اسوتخدام موواد محليوة كموواد إنشوائية مثول األرضوية

والحوائط والسقف من مكونات البيئة كل ذلك سواعد علوى نقواء البيئوة مموا أثور فوي زيوادة إقبوال السوائحين علوى

هذه المنطقة (. )23

ويمكن القول ان التلوث البيئي سواء كان هوائي أو مائي أو ضوضوائي أو مكواني أو غيوره لوه بوال االثور

السلبي الضار على استمرار خطوى التنميوة السوياحية المسوتدامة  ،حيوث يوؤدي الوى عرقلتهوا  ،وال يتصوور قيوام
تنمية سياحية حقيقية في مصر بالمصاحبة لتفاقم ازمات التلوث البيئي .
 معوقات خاصة باإلدارة السياحية املسؤولة :ساد مصطلح "السياحة المسؤولة" ليعبر عن مفهوم متشابك المعاني ،يشمل كوال مون السوائح ،والمونظم،

والمنشووأة السووياحية؛ مشووي ار إلووى مسووؤولية الشووخ

عوون السووياحة فووي بووالده ،موون حيووث الحفوواظ علووى البيئووة،

والتراث ،وكيفية مساعدته على ديمومة السياحة ،وسالمة الوعي السياحي( .)2

 د  /أحمد النجار "المجالس القومية المتخصصة"  ،تقرير عن المخلفات الصناعية الخطرة .5114 - 25د  /حسون أحمود شووحاته " تلووث البيئووة  ،السولوكيات الخاطئووة وكيفيوة مواجهاتهووا "( الطبعوة األولووى )  ،القواهرة  ،مكتبووة الودار العربيووة
للكتاب .5121 ،

وما بعدها.

 - 23د  /محمد نجدي سيد " دراسة سوسيولوجية عون الملوثوات البيئيوة فوي المنواطق السوياحية بصوعيد مصور دراسوة مطبقوة علوى منطقتوي
األقصر وأسوان" مجلة ابحاث  ،من منشورات كلية الخدمة االجتماعية بحلوان 5114 ،

 34وما بعدها .

 -تحدد السياحة المسؤولة كل شكل من أشكال التنمية والتهيئة واألنشطة السياحية التي تحترم وتحافظ على األمود الطويول علوى المووارد

الطبيعية والثقافية واالجتم اعية التي تساهم ،بدورها ،بشكل إيجابي وعادل في تنمية وازدهار األفراد الذين يعيشون ويقيمون بهذه الفضاءات ،
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وعلى هذا النحو تظهر السياحة المسؤولة مدى التزام الدول بجعل السوياحة أداة فعالوة فوي سوبيل تحقيوق

السالم والتضوامن العوالميين ،والسويما فوي مواجهوة التحوديات االقتصوادية الحاليوة ،مون خوالل العمول علوى توليود
الفر

االجتماعية ،واالقتصادية على النحو الذي يساهم فوي تقليول الفجووة بوين األغنيواء والفقوراء ،إضوافة إلوى

احترام اإلنسان ،والطبيعة والبيئة ،وكوذا القواعود ،والقووانين التوي تونظم عمول القطواع ،وعلوى هوذا األسواس هنواك
مجموعة من التدابير تشملها الرؤية السياحة المسؤولة ،نشير إلى أهمها فيما يلي(:)22

أ-احت ورام القوويم األصوويلة :إذ يتعووين علووى الفوواعلين فووي الميوودان السووياحي أن يول ووا للتقاليوود ،والثقافووة المحليووة،
والشعبية األهمية التي تستحقها.

ب-احترام الثروات الثقافية :وذلك من خالل بلورة األنشطة السياحية ،بشوكل يسومح بمتابعوة ،وتنميوة المنتجوات

الثقافية ،والتقليدية ،والفولكلورية وعدم إخضاعها لنمط معياري واحد ،أو الحد من غناها؛

ج  -المحافظة على البيئة :من واجب كافوة المتودخلين فوي إنعواش قطواع السوياحة العمول علوى المحافظوة علوى

البيئة ،وعلى الموارد الطبيعية ،في إطار تنمية اقتصادية مستدامة ،تستجيب بشكل عادل الحتياجوات ،وتطلعوات

األجيال الحاضرة ،والمستقبلية؛

د-احترام الطفولة :بعدم االستغالل الفاحش للعنصر البشري ،بأي شكل من أشكال ،وخاصة األطفال.

في هذا اإلطار ،تبرز أهمية األبعاد األخالقية في العمل السياحي؛ إذ لوم يعود الووعي البيئوي والرغبوة فوي

الحفاظ على الحياة الطبيعية على كوكب األرض قاص ار على الجماعات المناهضة للتجارب النوويوة ،أو لعمليوات

إزالة الغابات ،ولكنه امتود إلوى صوناعة السوياحة؛ مون خوالل وضوع العوامول الثقافيوة ،والسياسوية ،باإلضوافة إلوى
البيئية عند اتخاذ قرار التوجه إلى أحد المقاصد السياحية.

وقد كشفت استطالعات للرأي ،أجرتها الجمعية الدولية لألنظمة البيئية ،عن تزايد الوعي العام

باالعتبارات البيئية ،حيث ذكرت غالبية من استطلعت آراؤهم أنهم يضعون المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة

على رأس أولوياتهم .ففي الواليات المتحدة قال  % 34إنهم مستعدون لدفع المزيد من المال ،من أجل التعاقد
مع شركات سياحية ،تعطي قد ار أكبر من االهتمام للحفاظ على البيئة ،وقال  %3إنهم مستعدون لدفع أموال

أكثر مقابل التعاقد مع شركات سياحة تحمي المعالم التاريخية ،والثقافية للمقاصد السياحية(.)56

وال شك أن السياحة الداخلية علوى الورغم مون أهميتهوا إال أنهوا تعوانى مون اإلهموال الوذي أدى إلوى ركودهوا

بنسبة كبيرة في حين أكدت هذه اآلراء إننا نستطيع بقليل من الجهد أن نحول السوياحة الداخليوة لتصوبح واحودة

من دعائم االقتصاد القومي بل وان تكون بديلة للسياحة األجنبية في وقت حدوث األزمات  ،ولتشجيع السوياحة
كما تساهم السياحة المسؤولة كوذلك فوي خلوق التفواهم واالحتورام المتبوادل بوين النواس .وباعتبارهوا محركوا لالزدهوار الفوردي والجمواعي ،ترتكوز

السياحة المسؤولة على األصالة ولقاء السياح بأفضل صورة وطريقة ممكنة من جهة ،والتسيير المتوازن للموارد الطبيعية من جهة أخرى....
للمزيد راجع  :تقرير للتحالف الدولي للسياحة على الموقع االلكتروني http://ethics.unwto.org
55 - http://www.visitmorocco.com ,13/11/2011
56 - www.aljazirah.com 12/10/2010
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الداخلية البد وان تكون بخطة تهدف إلى االستفادة باإلمكانيات الحالية إلوى حوين عوودة السوياحة الخارجيوة موع

االستمرار بعد ذلك في تشجيع السياحة الداخلية .

وال شك أن نظافة الشارع المصري وعلوي األخو

المنطقوة السوياحية أو األثريوة تعتبور عامول هوام للجوذب

السياحي  ،حيث تعاني بعوض المنواطق األثريوة خاصوة موع العشووائية وعودم النظافوة التوي تضور باألثوار بوالنظر

العام  .لذلك تعانى السياحة في محافظات قنا واألقصر والبحور األحمور مون انخفواض ملحووظ فوي أعوداد الوزوار،
بعكس الحال في شرم الشيخ في الظروف العادية.

 معوقات خاصة بالسياسة االقتصادية واملالية واجلمركية:يعتبر االرتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات أحد العوامل االقتصادية المؤثرة على الطلوب السوياحي
في ٍ
بلد ما .وتعد الدول العربية من الدول التي تعاني من االرتفاع المسوتمر فوي معودل التضوخم السونوي ،ويعوود

ذلك إلى عدة أسباب من أهمها انخفاض االنتاجية وقلة العرض قياسا بحجم الطلب (.)24

ويعاني قطاع السياحة منذ فترة مجموعة كبيرة من المشاكل الضريبية التي بدأت آثارها تتضح بشدة خالل

األزمة التي يمر بها القطاع عقب ثورة يناير ،كما أن أحداث المرحلة الدقيقة التي تمر بها البالد حاليا أدت إلى
تراجع معدالت اإلشغاالت الفندقية لتتراوح ما بوين  %31إلوى  ،% 21كموا تراجعوت بشودة العائودات مون القطواع

السياحي والتي كانت تصل إلى نحو  22مليار دوالر سنويا بما يمثل نحو  %22من الناتال المحلى اإلجمالي
بما يشكل خسارة ضخمة تؤثر سلبا في توازن ميزان المدفوعات (.)24

وثمة ضرورة ملحة لقطاع السياحة تتمثل في إعادة النظر في السياسة الضريبية المفروضة عليه والنظر

إلى النشاط السياحي باعتباره بمثابة نشاط تصديري يدر جوزءا هاموا مون العموالت الصوعبة التوي تحتاجهوا الوبالد
سنويا ،وذلك من خالل بحث خفوض فئوة ضوريبة المبيعوات المفروضوة علوى الخودمات السوياحية إلوى  ،%2كموا

كانت من قبل بدال من  %21حاليا ،باإلضافة إلى تمتع منشو ت القطواع ب ليوة الخصوم الضوريبي علوى مودخالت

الخودمات السوياحية المختلفوة لمنوع حوواالت االزدواج والتكورار الضوريبي التوي تووؤدى إلوى مضواعفة عوبء ضووريبة

المبيعات على الخدمات السياحية المختلفة.

وكوذلك تعموويم الخصووم الضوريبي علووى السوولع الرأسومالية الخاصووة بالنشوواط السوياحي لتشوومل المعوودات ،إلووى

جانب اآلالت الالزمة للنشاط من أثاث فندقي ومفروشات ومعدات تشغيل المطاعم وغيرها بدال مون قصورها علوى

المعدات الكهربائية.

والحقيقة انه ال يوجد تفهم من وزارة المالية وخاصة قطاع الضورائب للموقوف الخوا

بشوركات السوياحة ،

 د  /رؤوف محموود علوووى االنصووواري "السوووياحة ودورهوووا فوووي التنميوووة االقتصوووادية واالجتماعيوووة"  ،مجلوووة سوووطور المصووورية اإللكترونيوووة.http://www.sutuur.com
 - 58ميرفت رشاد " األعباء الضريبية عن المنش ت السياحية"  ،اليوم السابع 5122 / 2/22 ،
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فهناك تقدير مبال فيه للضرائب على الشركات والفنادق وعدم مراعاة الظروف التى يمر بها قطاع السياحة مون

انخفاض االنشغاالت بالفنادق والغاء الحجز واشتراط سداد كل الرسوم للحصول على الرخ

المتعددة من اكثور

مون جهوة السووتمرار نشواط المنشووأة السوياحية  ،واكوود ان هوذه المنشو ت السوياحية تعووانى مون ضووغط خوارجي فووى

االنصراف عنها وضغط داخلي مون عودم تقودير موقفهوا الموالي واشوار الوى هجورة العواملين فوى السوياحة للقطواع
وتغيير مهنهم بسبب انخفاض الدخل وطالب القيادة السياسية بالتدخل لحماية القطاع من البيروقراطية( .)2

وبحووث خفووض نسووبة الضووريبة االضووافية المفروضووة والتووي تصوول إلووى  %52سوونويا علووى مبووال الضووريبة

المتأخر سدادها .وكذلك تقديم إقرار ضريبة المبيعات للمنشو ت السوياحية والفندقيوة كول ربوع سونة موع اعطاءهوا
مهلة لتقديم اإلقرار الضريبي والسداد خالل  21يوما حال لمشكلة تحديد القانون للواقعة المنشئة للضريبة وهى
تقديم الخدمة بصرف النظر عن تحصيل اإليراد من عدمه ،مما يحمل المنش ت الفندقية سداد ضريبة على إيراد

لووم يووتم تحصوويله فووى كثيوور موون االحيووان .واعووادة النظوور فووى الواقعووة المنشووئة للضووريبة خاصووة بالنسووبة للنشوواط

السياحي والفندقي بربط الخضوع للضريبة بما تم تحصيله فعال من إيرادات(.)21

أما بالنسبة لضرائب الدخل فيجب التأكيد على أنه يجب بحث إعفاء مقابول الخودمات المودفوع مون شوركات

السووياحة والمنش و ت الفندقيووة المحليووة لصووالح شووركات بالخووارج والخاضووع للضووريبة وفقووا لوون

المووادة  22موون

قووانون الض ورائب رقووم  2لسوونة  5112بنسووبة  ، %51وموون ذلووك مقابوول خوودمات الدعايووة والتوورويال واإلعووالن

الوودولي سوواء كانووت مباشوورة او غيوور مباشوورة ومقابوول حقوووق المعرفووة واسووتخدام االسووم التجوواري العووالمي لخدمووة

النشوواط السووياحي بمصوور ومقابوول الخوودمات المدفوعووة ألغوراض الحجووز المركووزي للفنووادق فووى مصوور .وغنووي عوون
البيان أن االستجابة لهذه المطالوب ضوروري ،خاصوة أن النتيجوة العمليوة لتطبيوق الموادة  22المشوار إليهوا هوو
تحمل شركات السياحة والفنادق عبء سداد هذه الضريبة نيابة عن المكلف األصلي بهوا وهوو الشوركة األجنبيوة
التى تؤدى هذه الخدمات فى الخارج لصوالح الشوركات والمنشو ت الفندقيوة المحليوة ،األمور الوذى ينتهوى بنوا إلوى
تحميل هذه الضريبة كتكلفة على الخدمة بما يضر باألسعار التنافسية للخدمات السياحية المصرية ،خاصة فوى

ظل هذه المنافسة الشرسة مع الدول المجاورة فى جميع مجاالت الجذب السياحي حاليا(.)22

والواقع أن األخذ بهذا المقترح من شأنه التأثير إيجابيا فى إيرادات الشركات والمنش ت السياحية ،وبالتالي

زيادة عائدات حصيلة الضورائب علوى األربواح التجاريوة والصوناعية لهوذه الشوركات ويحقوق بشوكل افضول الهودف

االقتصادي واالجتماعي للضريبة .وبخاصة أن تطبيق هذا االقتراح ال يحتاج تعوديال تشوريعيا ،وانموا يمكون إقوراره
بقرار وزاري ين

على استثناء هذه الخدمات من تطبيقات المادة  22الموذكورة ،أسووة بموا توم فوى وقوت سوابق

 - 2ايهوواب عبوود العووال "قطوواع الضورائب ال يراعووى الوضووع الصووعب لشووركات السووياحة" فووى لقوواء ببرنووامال صووباح الخيوور يووا مصوور  ،الثالثوواء

http://www.egynews.net ، 5122/3/2
 - 21ايهاب عبد العال  ،ذات المرجع السابق.
 - 22مرفت رشاد  ،المرجع السابق.
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مع  4خدمات أخرى بقرار صدر من وزير المالية السابق.

وقد اصبح ضروريا إعادة النظر فى قيام اإلدارة الضوريبية بضوم نسوبة آلوو  %25الخاصوة بمقابول الخدموة

التووى تضوويفها الفنووادق والمطوواعم السووياحية عووادة علووى ف وواتير الن وزالء والعمووالء إلووى الوعوواء الضووريبي الخاضووع
لضريبة المبيعات بنسبة  ،%21واعتبارها جوزءا مون إيورادات الفنوادق وتلوك المطواعم  ،بورغم أن هوذا المقابول ال

يعد إيرادا يخ

المنش ت السياحية والفنادق ،وانما يضاف للفاتورة بغورض توزيعوه علوى العواملين ،إضوافة إلوى

أن هذا المقابل يخضع كذلك لضريبة المرتبات واألجور عند توزيعه على العاملين بهذه المنش ت بما يجعل منه

واقعة ازدواج ضوريبي واضوحة تحتواج إلوى تصوحيح عاجول ب لغواء ضوريبة المبيعوات علوى هوذا المقابول واالكتفواء

بخضوعه لضريبة المرتبات عند توزيعه على الموظفين(.)25
 -5معوقات تتعلق بالعمل السياحي:

هنوواك  % .25موون آراء العوواملين فووي القطوواع السووياحي تؤكوود أن العمالووة ليسووت مدربووة بطريقووة تووؤهلهم

لالحتكوواك المباشوور بالسووائحين حيووث تواجووه هووذه الفئووة مشووكالت منهووا عوودم إجووادة لغووة السووائح كمووا أنهووا تفتقوود

لمعرفة الطرق واألساليب الصحيحة للتعامل مع السوائح  .وتوجود مشوكلة معروفوة لودا الجميوع حيوث نجود توقوف

الموسم السياحي في محافظات قنا واألقصر على سبيل المثال من شهر

حتى شوهر

 ،ولكون لويس بوسوعنا

شيء سوى التركيز على نوع أخر من السياحة في هذه الفترة وهوو السوياحة الترفيهيوة أو السوياحة القائموة فوي

المدن الساحلية(.)23

وظاهرة أخرى وهى األسعار والتي أجمعت اآلراء بنسوبة  %54،3أن األسوعار فوي القطواع السوياحي هوي

عامل مهم لكال األطراف السائح والمستفيد منه  ،كما أن ارتفاع المنتال السياحي قد يشكل مشكلة للسائح حيوث

يعطيووه الشووعور بأنووه مسووتغل ممووا ينووتال الشووعور بع ودم الثقووة فووي بعووض تعامالتووه األخوورى  ،ونتيجووة لووذلك يجووب

التركيووز علووى كيفيووة زيووادة معوودل إنفوواق السووائح بوودون إعطائووه الشووعور باالسووتغالل  ،كمووا انووه إذا كانووت هنوواك

مغريات أكثور سوواء فوي اإلقاموة أو المو ازرات أو الهودايا الوذي يأخوذها السوائح كتوذكار مون مصور واذا كوان هنواك

اهتمام فانه سوف ينفق أكثر وسيكون العائد منه اكبور بول وسويفكر فوي دعووة أصودقائه والقودوم مورة أخورى إلوى
مصر ( .)2

وثمة مشكلة أخرى تقف في طريق التنمية السياحية و أجمعت على وجود هذه المشكلة نسبة  %53مون

أصحاب البارزات حيث اتفقت آرائهم علوى أن المرشودين السوياحيين يشوكلون لهوم مشوكلة بتودخلهم فوي عمليوات

البيع والشراء وأيضا يتحصلون على العموالت مما يدفع أصحاب البا ازرات على رفع سعر المنتال .
 - 25د  /ايهاب عبدالعال  ،المقال السابق.
 - 23د  /احمد الجالد "المرجع السابق ،

.234

 - 2د  /ايهاب عبدالعال  ،المقال السابق.
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وقد يالحظ في العديد من الدول السياحية أن بعض شوركات االسوتثمار السوياحية الوطنيوة واألجنبيوة تركوز

استثماراتها في مجاالت ضيقة قد ال يحتاجها السائح أو يرغب فيها كالنوادي ومحالت الترفيه الليلية.

ورغم التحسن النسبي لطرق المواصالت ووسائل االتصواالت السولكية والالسولكية الداخليوة والخارجيوة فوي

الكثيوور موون دول العووالم ،إال أن الوودول المعنيووة بالسووياحة فووي العووالم الثالووث مازالووت تعوواني موون ضووعف خوودمات

االتصاالت وكذلك من مشكالت أخرى تتعلق بمشاريع الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء واإلنوارة وطورق
المواصالت التي تربط بين المواقع واألماكن السياحية المتنوعة(.(22
 - 11مشاكل ومعوقات أخرى:
هناك أيضا مشاكل أخرى تشترك فيها معظم الدول السياحية في البلدان النامية وأهمها:
و عدم االهتمام بنظافة األماكن السياحية خصوصا األثرية والدينية منها.

و عدم وجود شرطة للسياحة في بعض المناطق السياحية وخاصة األثرية والتاريخية.
و تخلف خدمات السياحة المصرفية في البنوك وخاصة في الفنادق.

و سوء المعاملة بمكاتب شركات السياحة والطيران في الداخل والخارج.

و استغالل سائقي سيارات األجرة لمجاميع السياح من األجانب بصفة عامة .

و عدم االهتمام بالمظهر العام والزي الخا

بالعاملين في قطاع السياحة مع متطلبات العمل.

املبحث الثالث
االثار االقتصادية لعرقلة التنمية السياحية املستدامة يف مصر
يعتمد قطاع السياحة على موارد متنوعة ،متجددة تزداد قيمتها مع مرور الزمن ،وعلى المنشئات الخدمية

الصغيرة والمتوسطة التي تتميوز باسوتخدام العمالوة الكثيفوة .وهوو ذو طوابع إنسواني يتوداخل فيوه إنتواج الخودمات

السياحية مع مختلف الجوانب الثقافية واالجتماعية والبيئية.

لذا ف ن لقطاع السياحة تأثير كبير على كافة قطاعات االقتصاد الوطني األخرى ،حيوث توتم االسوتفادة منوه

مباشورة ويونعكس هوذا التوأثير علوى الهيكول االقتصوادي والتكووين االجتمواعي والبيئوي .وبالتوالي فوان هوذا القطوواع

يؤثر ويتأثر ايجابا وسلبا على بافي القطاعات في الدولة بصفة عامة وعلى القطاع االقتصادي بصفة خاصة.

آثار مباشرة وغير مباشرة سواء على االقتصاد الووطني
إن لنهوض او تخلف التنمية السياحية بشكل عام ا

 - 22د  /رؤوف محمد االنصاري ،المرجع السابق .
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للبلووود أو علوووى الجانوووب االجتمووواعي واإلنسووواني ،والحقيقوووة ان لتفووواقم المشوووكالت والمعوقوووات المتعلقوووة بالنشووواط
السياحي في مصر مردودات عكسية على خطى التنمية السياحية المستدامة من شوانها تعثور خطاهوا  ،وتخلوف

ادائها بما يرتب اثا ار ضارة على االقتصاد المصري.

ونعرض فيما يلي ألهم االثار االقتصادية السلبية المباشرة وغير المباشرة ألداء النشاط السياحي المتخلف

أو المضطرب أو الضعيف:

ً
أوال  :االثار املباشرة لرتاجع التنمية السياحية يف مصر:
 -1أثر تراجع النشاط السياحي على الدخل القومي:
يتكون الناتال أو الودخل الووطني مون خوالل األنشوطة التوي تمارسوها القطاعوات األخورى المختلفوة (زراعيوة،

صووناعية ،سووياحة  ،صووحة  .....الووخ) علووى موودار السوونة ،وكوول قطوواع منهووا يمتلووك مجموعووة مشوواريع تتمثوول
بالمعامل والمصانع والمزارع والمنش ت والمؤسسات والم ارفق وغيرها .وتقوم هذه الوحدات بمزج عناصر اإلنتواج

مع بعضها لكي تحولها إلى سلع وخدمات نافعة للمجتمع.

والسياحة تمارس أنشطتها من خالل وحداتها الخدمية المتمثلوة بالفنوادق ،المطواعم ،وسوائط النقول ..الوخ،

والتي تقوم بدورها بتداخل عناصر اإلنتاج وتحويلها إلى مجموعة خدمات تباع للسياح.

ويعتبوور الوودخل النوواتال عوون السووياحة ،هووو مقوودار مووا ينفقووه السووياح مقابوول الخوودمات أثنوواء رحالتهووم لزيووارة

المواقووع األثريووة والتاريخيووة والموودن الترفيهيووة والعالجيووة وغيرهووا والووذي يعوود موون زاويووة أخوورى ،إي ورادا للوحوودات
الخدمية العاملة في مجال السياحة.

وهناك العديد من الدول تعد السياحة بالنسبة لها أحد المصادر الرئيسية فوي تكووين دخلهوا الووطني .ومون

الممكوون أن يكووون للسووياحة شووأن كبيوور فووي الوودخل الوووطني المصووري بمووا تمتلكووه موون مقومووات حضووارية تتمثوول
بالمواقع األثرية والسياحية والمدن الترفيهية واالماكن العالجية واألماكن الدينية  ،القادرة على استقطاب ماليين

السياح والزوار سنويا (.)22

وأشارت بيانات وزارة السياحة المصرية و مع بدايات االزمة االقتصادية والمالية العالمية وقبل اندالع ثوورة

 52ينوواير  5122م و الووى ان معوودالت التراجووع فووي التوودفقات السووياحية بوودأت تووتقل

اعتبووا ار موون شووهر يونيووو

 ،511حيث تراجعت من  24في المئة في يناير  511الى  23في المئة في مارس ثوم الوى  22فوي المئوة

 - 22تشير مصادر منظموة السوياحة العالميوة الوى ان النشواط السوياحي الودولي اصوبح واحودا مون الخمسوة انشوطة التصوديرية الرئيسوية فوي
 %43من دول العالم  ،والمصدر الرئيسوي للعملوة االجنبيوة فوي  %34علوى االقول مون هوذه الودول  .لكون االهميوة النسوبية للنشواط السوياحي
الدولي في الدول النامية اكبر بكثير ،حيث يمثل  %22من تجارة الخدمات في هوذه الودول مقابول  %32فقوط مون تجوارة الخودمات فوي الودول

المتقدمة  ....للمزيد راجع  ،د  /سحر تهامي  ،وأدريان سوبنسكو  ،ترجموة وجودان الودفراوي "االثور الحقيقوي لقطواع السوياحة علوى االقتصواد
المصري"  ،المركز المصري للدراسات االقتصادية ،ورقة عمل رقم  ، 1مايو .5111
32

وزرة السوياحة علوى لسوان الووزير زهيور جرانوة ان
في مايو ،ووصلت الى  21في المئة في يونيو .وقد صرحت ا
تأثير االزمة المالية العالمية على السياحة المصرية مازال في ادنى مستوى وان نسبة االشغال الفنودقي فوي كول

المقاصد السياحية في مصر تتراوح بين  22و 41في المئة ،وهي نسبة جيدة ،وان الوزارة تسعى الوى اسوتعادة
نسبة كبيرة من السياحة الروسية االكبر واالهم لمصر( ).

وتساهم السياحة الروسية بنحو  5.2مليار دوالر من إجمالي اإليرادات السوياحية التوي تحققوت فوي مصور

والبالغوة  4.3مليووار دوالر ،عوام  ،512وفقووا لبيانوات وزارة السووياحة .هوذا وكانووت السوياحة الروسووية ،تراجعووت
لمصر خالل النصف األول من العام الجاري  %2خالفا للتوقعات بانخفاضها بأكثر من %. 31إنه منذ انطالق

ثورة  52يناير مون عوام  ،5122تكبود االقتصواد المصوري خسوائر جسويمة بلغوت الوو 251مليوار جنيوه ()22.2

مليار لاير(.)24

ويجووب ان يووتم ذلووك موون خووالل االهتمووام بجووودة الخوودمات التووي تقوودم للسووائح ورفووع الوووعي السووياحي بووين

العاملين فوي هوذ القطواع والموواطنين بشوكل عوام واالهتموام بنوعيوة المنتجوات السوياحية التوي تتميوز بهوا مصور،
وبأنشطة التسوق السياحي او السياحة التسويقية ،مما يؤدي الى قيام السائح بتكرار زيارتوه لمصور ،الن تكورار

الزيارة هو عصب السياحة التي تساهم في رفع االسعار والدخل السياحي.

كما يرى الخبراء ان االهتمام بالمنتال والمقاصد السياحية التوي تتميوز بهوا مصور ضورورة لجوذب السوائحين

وتشجيعهم على تكرار الزيارة ،ويشيرون الى السياحة النيلية أو سياحة البواخر النيلية التي تميز مصر ،خاصة
البواخر التي تبحر في النيل الى مقاصد سوياحية مشوهورة مثول االقصور واسووان .ويورون ايضوا ان هنواك حاجوة
لتخطيط المنتجات السياحية الجديدة في مناطق مرسى علم وطابا وجنوب سيناء والساحل الشمالي مموا يسواعد

على جذب نوعيات من السائحين قادرة على االنفاق بشرط حصولها على خدمات بمسوتوى عوالمي ،فوي منواطق

يتواجد فيها بجانب الخدمة الفندقية والترفيه بأنواعه والتسوق السياحي في موالت تجارية على مستوى عالمي.
وتؤكد بيانات اتحاد الغرف السياحية المصرية أن متوسط االنفاق السياحي في مصر يصل الى  2 1دوال ار في

اليوم بينما يصل في دبي الى  411دوالر يوميا( .)2

والحقيقة أن المراكز التجارية التي تجذب السائح وتشجعه على االنفاق ليسوت المراكوز التجاريوة الصوغيرة،

ولكوون مراكووز تجاريووة كبيوورة وذات مواصووفات او معووايير عالميووة .وهووذه النوعيووة موون الم ووالت المنتشوورة االن فووي

عواصووم وموودن العووالم الكبوورى ،تضووم محووال تجاريووة تقوودم السوولع ذات الماركووات العالميووة المعروفووة لوودى السووائح،
واماكن ترفيه من كافيهات ومطاعم تحمل اسماء عالمية معروفة ،ومالهي لألطفال متنوعة ومتقدموة فوي فنوون

االبهار واالستمتاع لألطفال والكبار باإلضافة الى دور سينما ذات مستوى عالمي ،كل هذه الخدمات التي يجدها
 - 24مصطفى امام" معضلة السياحة المصرية :إقبال كثيف وانفاق محدود" http://www.egynews.net ، 511 /4/52 ،
 - 24د  /عادل عامر  ،ذات المقال السابق.

 -2د  /جليلة حسن حسنين  ،المرجع السابق،

 252وما بعدها.
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السائح تحت سقف مكان واحد اشبه بمدينة مغلقة ومكيفة تتووفر فيهوا كافوة عناصور االبهوار واالقاموة واالنفواق

الكبير ،تعتبر اآلن من اهم آليوات زيوادة انفواق السوائح .وحتوى اآلن فو ن نصويب مصور مون المراكوز التجاريوة ال

يتجاوز مليون متر مربع فقط ،بينما في تركيا المنافسة لمصر  221مليون متر مربع.

ولعله من المحزن القول بأن اغلب الفنادق الضخمة فوي مصور تنتموي لشوركات فندقوة عالميوة  ،ومون ثوم

فوو ن النسووبة الكبوورى موون رأسوومالها و وبالتووالي أرباحهووا و موون نصوويب مسوواهمين اجانووب (أفووراد  ،شووركات ،
مؤسسات)(.)41

 -2أثر تراجع السياحة على املوازنة العامة وميزان املدفوعات:
يمكوون للسووياحة أن تكووون مصوود ار ماليووا مهمووا لخزينووة الدولووة عوون طريووق اإلي ورادات التووي تحققهووا الرسوووم

المستوفاة من السياح والزوار عن الخدمات المقدموة لهوم ،السويما إذا اقتنوع السوائح أو الزائور بوأن هوذه األمووال

سوف تنفق أيضا ألغراض تطوير المواقع األثرية والتاريخية والمؤسسات الخدمية التابعة لها .وتعتبور الضورائب
والرسوم التي تفرض على المشاريع السياحية مصد ار مهما إليرادات ميزانية الدولة(.)42

كمووا يصوواحب عمليووة استضووافة السووياح القووادمين بهوودف السووياحة ،دخووول مصووادر كبيوورة موون العمووالت

األجنبية .وبذلك تكون السوياحة مصود ار مهموا لكسوب العموالت األجنبيوة تودعم فيوه ميوزان المودفوعات .وفوي هوذا
الصدد يجب مراعاة إجوراء موازنوة موا بوين العائود مون العموالت األجنبيوة بواسوطة السوياح الوافودين للسوياحة مون

جهة ،وما ينفق بالعمالت األجنبية على استيراد مستلزمات اإلنتاج المستخدمة من قبل المنشئات السياحية مون

جهة أخرى ،وحصيلة الفارق بين العائد واإلنفاق هي التي تقرر دور السياحة في ميزان المدفوعات .ففوي حالوة
تفوق العائد ،يكون هناك فائض في العمالت وينشأ الدور االيجابي ،وفي حالة تفوق اإلنفاق يكون هناك عجوز

وينشأ الدور السلبي(.)45

وتقدر خسائر قطاع السياحة نحو  3.5مليار دوالر خالل أربعة أشوهر ،متوقعوا تزايود حودة الخسوائر خوالل

األشهر المقبلة ،بسبب تراجع الحجوزات في أعقاب الحووادث األمنيوة المتكوررة التوي تعورض لهوا سوائحون خوالل

الفترة الماضية .وقد أصدرت موسكو ولندن ق اررات بوقف الرحالت السياحية لمصر بداية نوفمبر الماضي ،لحين
الكشووف عوون مالبسووات سووقوط الطووائرة الروسووية .وجوواءت السووياحة الروسووية فووي المركووز األول العووام الماضووي

وتعوول مصور علوى قطواع
 5122بنحو  5.34مليون سائح ،رغم تراجعها بنسبة  %53.عون العوام ّ .512
 - 41وال شك ان هناك مزايوا ال تنكور لهوذه الشوركات السوياحية العالميوة الكبورى فوي ادخالهوا تقنيوات جديودة ونظوم اداريوة حديثوة فوي النشواط
. 24 – 245

السياحي ...للمزيد راجع  :د  /محيا زيتون  ،المرجع السابق ،

 - 42د  /محيا زيتون "السياحة ومستقبل مصر"  ،دار الشروق ، 5115

.221 – 2 3

 - 45تمثل االيرادات السياحية نسبة ال يستهان بها من االيرادات الخدمية  ،والتى تمثل بدورها نسوبة كبيورة مون االيورادات الجاريوة  ،وتظهور
بميزان المدفوعات ضمن قائمة الخدمات غيور المنظوورة  ...للمزيود راجوع  :د  /جوابر محمود عبود الجوواد  ،المرجوع السوابق ،

.514
34

– 51

السياحة في توفير نحو  % 51مون العملوة الصوعبة سونويا .وبحسوب المسوؤول المصوري ،انخفضوت اإلشوغاالت

السياحية خالل فبراير  5122في شرم الشيخ أكبر المنتجعات السياحية المصرية إلى نحو  ، %22وقد تراجوع
الدخل السياحي لمصر تراجع إلوى  2.2مليوارات دوالر خوالل  ،5122مقابول  4.3مليوارات خوالل  ،512وفوق

بيانات وزارة السياحة .وتمثل السياحة األوروبية  %45من إجمالي الوافدين سنويا ،تمثل روسيا وبريطانيا 21
%منهم(.(43

 -2أثر تراجع السياحة على نقص فرص العمل:
تنتمووي صووناعة السووياحة إلووى قطوواع الخوودمات .وهووذا يعنووي أن النشوواط السووياحي يمتوواز بدرجووة عاليووة موون

االعتماد على الجهوود البشورية المتمثلوة فوي عنصور العمول ،ومون الصوعوبة بمكوان إحوالل األلوة محول عنصور

العمول إال فووي حوودود نطواق ضوويق كاسووتخدام الحاسووب االلكترونووي .وهووذا موا أ ّكوودهه أحوود العلمواء الفرنسوويين وهووو

"فورسووتيه" موون خووالل نظريتووه المبنيووة علووى مجموعووة موون أرقووام وحقووائق مسووتنبطة موون واقووع التطووور للقطوواع

السياحي ،وكانت النتيجة أنه كلما تطور القطاع السياحي كلما زاد اعتمواده علوى عنصور العمول ،وهوذا يعنوي أن
للسياحة قابلية فائقة على إيجاد فر

عمل جيدة ضمن حدود القطاع السياحي.

وقد كشفت احدى الدراسات(  )4عن تراجع حجم العمالة بالقطواع السوياحي خوالل الفتورة مون  5125حتوى

 ،512تأث ار بثورة  52يناير وما أعقبها من أحداث عنف وعدم استقرار وصوال إلى ثوورة  31يونيوو . 5123

عام  5123األسوأ سياحيا  ،وأشارت الدراسة إلى أن البعض يصف عام  5123بأنه األسوأ للسوياحة منوذ عوام

الذروة  ،5121وذلك لموا شوهده مون تتوابع لألحوداث السياسوية واألمنيوة المتعلقوة باسوتقرار الدولوة ،مموا اضوطر
بعض الدول األجنبية وخاصوة الودول األوروبيوة إلوى حظور السوفر إلوى مصور ،فانخفضوت إشوغاالت الفنوادق وتوم

إلغاء الحجوزات ،مما أدى إلى التوقف التوام لوبعض األنشوطة السوياحية ،فوانعكس ذلوك علوى العمالوة (المنتظموة

وغير المنتظمة) بوجه عام ،كموا انخفضوت أجوور العمالوة الدائموة ب جموالي  41مليوون جنيوه أشوار البحوث إلوى
قيام بعض الشركات السياحية المحلية بتسريح العمالوة ،باإلضوافة إلوى اسوتغناء بعوض المنشو ت السوياحية عون

العمالة المؤقتة ،وخفض أجور العمالة الدائمة ب جمالي  41مليون جنيه ،فضوال عون هجورة  %41مون العمالوة

السياحية المدربة عملها عقب هذه األحداث ،وذلك لتدنى اإليرادات .

وأكدت الدراسة أن القطاع السياحي يعيش مأزقا كبي ار حيث إن العمالة الموجودة حاليوا غيور مدربوة بالقودر

الكافي وقد قررت البقاء لعدم قدرتها على إيجاد بديل عمل آخر ،فقد كان لدينا  3.2ماليين عامول فوى القطواع،

 - 43د  /محمد يونس  3.5 -مليار دوالر خسائر السياحة في مصر  ،مقال باليوم السابع .5122/25/4 ،

 - 4د شهير زكي  ،هشام زعتر  ،وسماء الشافعي " ،مقارنة لنشواط السوياحة وأثوره علوى العمالوة قبول وبعود ثوورة  52ينواير" .جريودة اليووم

السابع المصرية .5122/2/51 ،
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 % 1منهم هجر النشاط سواء بالتسريح أو باالختيار اإلجباري بين خفض األجور أو الرحيل(.)42

وأوضحت الدراسة أن قطاع السياحة يعد مون أكبور القطاعوات التوى تكوون هيكول االقتصواد المصوري ،وذلوك

لمووا توووفره السووياحة موون عمووالت صووعبة قوود تصوول إلووى  %51موون حصوويلة النقوود األجنبووي ،باإلضووافة إلووى كووون

السياحة قطاعا كثيف العمالة ،ويتضح ذلك مون خوالل العمالوة المباشورة التوى يسوتوعبها القطواع نفسوه والعمالوة
غير المباشرة التى يخلقها القطاع والعمالة المحفزة التى تنتال عون طريوق اإلنفواق العوام للعمالوة المباشورة وغيور

المباشرة فى قطاع السياحة داخل االقتصاد القومي.

وقد تأثر حجم العمالة فى مصر باألحداث السلبية التى مرت بهوا الوبالد داخليوا ودوليوا  ،إضوافة إلوى توأثره

بنمووو هيكوول العموول بصووفة عامووة ،ونمووو القطاعووات االقتصووادية المختلفووة ،ممووا أثوور فووى حجووم العمالووة فووى قطوواع

السياحة ،ويتضح ذلك من خالل أربع مراحل ):)42
املرحلة األوىل:

شووهدت هووذه المرحلووة التووى اس وتمرت موون عووام  5111إلووى عووام  511انخفاضووا كبي و ار فووى نسووبة عوودد

العاملين فى قطاع السياحة من إجمالي عدد العاملين فى مصر ،حيث تراوحت بوين  %3و .%3.4وذلوك راجعوا
إلى ما شهدته هذه الفتورة مون أحوداث جسويمة علوى المسوتوى المحلوى والودولي بموا فيهوا األحوداث اإلرهابيوة فوى

مصوور وأحووداث  22سووبتمبر  ،5112هووذا باإلضووافة إلووى بوودء ظهووور أنشووطة اقتصووادية جديوودة مثوول أنشووطة
االتصاالت ونمو فى أنشطة الخدمات المالية .
املرحلة الثانية:

اسوتمرت هووذه المرحلووة موون عووام  5112حتووى عووام  ،5114وقوود شووهدت ارتفاعووا ملحوظووا فووى نسووبة عوودد

العوواملين فووى قطوواع السووياحة إلووى إجمووالي عوودد العوواملين فووى القطاعووات األخوورى فتراوحووت النسووبة بووين %2.4
و  ،%2.باإلضافة إلى استحواذ قطاع السوياحة علوى المرتبوة الرابعوة مون حيوث القودرة علوى توليود فور

جديدة قد تصل لو ،%25وهو ما يؤدى إلى ارتفاع معدل اإلنفاق على السلع والخدمات فى الدولة .

عمول

املرحلة الثالثة:

استمرت هذه المرحلة من عام  511حتى عام  ،5122استمر نمو قطاع السياحة من حيث قدرته على

استيعاب العمالة حتى بل ذروته بمعدل وصل لو% 25.2من مجموع القوى العاملة خاصة فى عام . 5121
املرحلة الرابعة:

اسووتمرت هووذه المرحلووة موون  5125حتووى  512تراجووع فيهووا معوودل التشووغيل  ،ممووا انعكووس علووى قطوواع

السووياحة بالسوولب وموون ثووم تراجووع حجووم العمالووة لوودى هووذا القطوواع  .وذلووك ارجووع إلووى تووأثير ثووورة  52ينوواير ومووا

أعقبها من أحداث عنف وعدم استقرار وصوال إلى ثورة  31يونيو  . 5123وقد كان نصيب مصر من السياحة
 - 75د  /شهير زكي واخرون  ،ذات المرجع السابق.
 - 42د  /شهير زكي واخرون  ،ذات المرجع السابق.
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العالمية أدنى من مكانتها وطاقتها .

وعلى الرغم من تمتع مصر بميزة نسبية من حيث جذب السياح من خالل الزخم الكبيور للمواقوع التاريخيوة

والثقافية التراثية من ناحية وأسعارها المنخفضة من ناحيوة أخورى ،إال أن نصويبها فوى السوياحة العالميوة ال يوزال

أدنى بكثير من مكانتها وطاقتها الكامنة(.)44

والحقيقة أن قطاع السياحة في مصر ،مازال يواجه معوقات كبيرة تحد من نموه ،منها قلة االستثمارات فى

البنية التحتية والخدمات األساسية ونق

فى الكوادر الفنية البشرية المتخصصوة خاصوة بعود أحوداث ثوورة 52

يناير  ،5122واألهم من ذلك االفتقار إلوى سياسوة لتنميوة قطواع السوياحة وتورويال وتسوويق منتجاتوه ،كموا أن

القطاع السياحي فى مصر لم يلق االهتموام الوالزم الوذى يسوتحقه كقطواع اقتصوادي هوام مودر للعموالت األجنبيوة
وخووالق لفوور

العموول الشووريف ،أن قطوواع السووياحة فووى مصوور كووان ومووازال عرضووة للتووأثر بووالتطورات السياسووية

واألمنيوة السوائدة فوي المنطقوة ،وسويظل غيواب األمون واالسوتقرار عائقوا رئيسويا أموام حودوث تنميوة حقيقيوة لهووذا

القطاع الحيوي وتطوره .

 -9أثر تراجع السياحة يف تسويق بعض السلع :
تبوين موون الدراسووات التووي أجريوت حووديثا أن السووائحين يحتفظووون بجووزء كبيور موون ميزانيوواتهم لإلنفوواق علووى

المشتريات في الدول التي يزورونها ،ليس فقط لشوراء الهودايا التذكاريوة السوياحية بول لشوراء بعوض المنتوجوات

والسلع التي يجدونها مناسبة ،خصوصا منتجات الصناعات والحرف اليدوية.

ويعتبر هذا اإلنفاق من قبيل التصدير لمنتجات وطنية دونما حاجة إلى شوحن وتسوويق خوارجي ،وبالتوالي

يعتبوور هووذا التصوودير خالصووا موون صووعوبات المنافسووة فووي التجووارة الدوليووة ،وكلمووا زادت حركووة السووياحة وخاصووة

للسائحين القادرين كلما ارتفعت حصيلة هذا التصدير من داخل الدولة إلى المشترين السائحين والزائرين.

ولقوود ترتووب علووى عرقلووة خطووى التنميووة السووياحية فووي مصوور بالتبعيووة تووأثر واضووح فووي السوووق الهوودايا

والمنقوشات وغيرها من السلع التي تحظوى باهتموام خوا

مون السوياح  ،ويوتم االنفواق عليهوا مون قوبلهم  ،بموا

يعكسه من تراجع في حصيلة العملوة الدوالريوة وااليورادات السوياحية وتفواقم فوي عجوز الموازنوة العاموة  ،وزيوادة

العديد من المشكالت االقتصادية على رأسها البطالة  ،والركود االقتصادي وتفاقم المديونية  ..وغيرها.

واإلنفاق السياحي هو المبل المدفوع مقابل حيازة وشوراء سولع وخودمات اسوتهالكية ،وكوذلك أشوياء ثمينوة

الزوار بأنفسوهم وكوذلك
لالستعمال الشخصي أو لإلهداء ،ألغراض الرحلة السياحية وأثناءها .ويشمل ذلك إنفاق ّ
المصروفات المدفوعة أو المسدَّدة من جانب آخرين( ).
 - 77د  /جابر محمد عبد الجواد " قياا أايرير الساياحل عباض بلاغ الم يارات ايقأاااديل ال بيال"  ،مجبال ماار الملااارا ،السالل الراملال
والأسلون  ،اللدد  ، 844القاهرا  ،ا أوبر  ، 7002ص ص . 70 – 700
 - 44د  /احمد محمد رجب "قياس االنفاق السياحي"  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كلية السياحة والفنادق  ،جامعة المنيا ، 511 ،
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ويشوومل اإلنفوواق السووياحي أيضووا اإلنفوواق النق ودي علووى السوولع االسووتهالكية والخوودمات التووي يوودفع قيمتهووا

بالنيابة عن الزائر ،كما يشومل كول اإلنفواق االسوتهالكي الوذي يدفعوه الزائور بغوض النظور عون طبيعوة السولعة أو

الخدمة طالما أنها سلعة أو خدمة استهالكية.

وهناك ثالث فئات لإلنفاق السياحي هم ( :)4

 إنفاق السياحة المحلية هو اإلنفاق السياحي لزائر مقيم داخل مصر.

 إنفاق السياحة الوافدة هو اإلنفاق السياحي لزائر غير مقيم داخل مصر.
 إنفاق السياحة الخارجة هو اإلنفاق السياحي لزائر مقيم خارج مصر.

لذلك يجب على الدولة االهتمام بالصناعات والحرف اليدوية وتقديم الدعم الالزم لها لتطويرها والتفكير في

توسيع دائورة المنتجوات اليدويوة والفولكلوريوة فوي مصور وتشوجيعها واقاموة مهرجانوات للتسووق فوي كافوة المودن

والم ازرات السياحية.

وقد شهدت مصر حوادث متكررة ضد السياح األجانب ،آخرهوا مقتول اإليطوالي "جوليوو ريجينوي"  ،موا ألقوى

بتووداعيات سوولبية علووى السووياحة  ،وقووال محموود عبوود الجبووار ،رئوويس قطوواع السووياحة الدوليووة فووي هيئووة التنشوويط

السياحي (حكومية)" :فقدنا  % 1من الحجوزات اإليطالية لشهري فبراير ومارس ).)41

وتقووول جماعووات حقوقيووة ،إن الشوورطة فووي مصوور تلقووي القووبض علووى مشووتبه بهووم موون دون أدلووة كافيووة،

وتتعامل معهم بعنف .لكن السلطات المصرية نفت تورطها في قتل الباحث اإليطالي.

وقد أطلقت إدارة متحف "تورينو" في إيطاليا موؤخ ار اسوم "ريجينوي" علوى قاعوة اآلثوار المصورية بوالمتحف،

وهووو مووا اعتبووره مسووؤولون مصووريون أكبوور دعايووة سوولبية لسووياحة مصوور ،ال سوويما فووي ظوول زيووارة الماليووين لهووذا

المتحف سنويا.

وذكوور محموود أيوووب ،رئوويس غرفووة الفنووادق ،إن "عووودة السوواحة األوروبيووة أصووبح ق و ار ار سياسوويا أكثوور منووه

سووياحيا ،لألسووف السووياحة توودفع فوواتورة عوودم االسووتقرار ،وأكوود إلهووامي الزيووات ،رئوويس االتحوواد المصووري للغوورف

السوياحية ،إن  5122يعود أسووأ عوام فوى تواريخ السووياحة المصورية ،حيوث توم فقودان الموسوم الشوتوي بالكاموول،
والذي يعد األعلى من حيث التدفق السياحي).)42

 22وما بعدها.
 - 4د  /احمد محمد رجب  ،ذات المرجع السابق
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 - 41وريجيني ،هو باحث إيطالي كان مقيما بالقواهرة ثوم اختفوى فوي  52ينواير/كوانون الثواني الماضوي ،الوذي يتوافوق موع الوذكرى الخامسوة
للثورة المصرية .وقالت الشرطة المصرية إنها عثرت على جثته في وقت سابق من الشهر الجاري علوى طريوق صوحراوي يوربط بوين العاصومة
القاهرة ومحافظة اإلسكندرية شمال البالد وعليها آثار تعذيب ....لمزيد راجوع

المصري اليومية

 ،جريودة المصوريون  ،مقوال بعنووان "خسوائر قطواع السوياحة

ماليين دوالر" 5122/22/ ،على الموقع االلكتروني https://arabic.rt.com
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ً
ثانيا  :االثار غري امل باشرة لرتاجع التنمية السياحية يف مصر:
 -1األثر املضاعف لرتاجع السياحة:
إن المبووال التووي تنفووق موون قبوول السووياح والووزوار ،والتووي تكووون إيورادا ألصووحاب المشوواريع السووياحية ،هيعوواد

إنفاقها مرة ثانية وثالثة .وهكذا ف ن الدخل المتحقوق مون نشواط السوياحة يتضواعف فوي نهايوة األمور لعودة مورات

بحكم تأثير المضاعف االقتصادي.

ولغرض تحسين قيمة المضاعف ،وبالتالي مضاعفة الدخل المتحقق عن نشواط السوياحة ،البود مون تنميوة

القطاعووات األخوورى التووي تموود السووياحة بعناصوور اإلنتوواج ،والمتمثلووة بالدرجووة االولووى بقطاعووات البنوواء واإلنشوواء
والصناعات المحلية المتعددة وخاصة الحرف والصوناعات الشوعبية التوي يمكون االعتمواد عليهوا فوي سود حاجوات

السوق المحلية.

وال شك ان تراجع السياحة كان له مردوده السلبي على انخفاض الدخل القومي وبالتوالي انخفواض نصويب

الفرد من الدخل القومي  ،بما يرتبه ذلك من اثار سلبية على التنمية االقتصادية المستدامة بوجه عوام والتنميوة

السياحية المستدامة بوجه خا

.

 -2أثر تراجع السياحة يف تنمية و حتسني البيئة وتطوير املواقع التارخيية واألثرية:
إن تنميوووة المنووواطق األثريوووة والتاريخيوووة وأهميوووة ظهورهوووا بوووالمظهر الالئوووق أموووام السوووياح والوووزوار ،يعنوووي

بالضرورة االهتمام بالبنى الفوقية للبلد عموما ،وللمنشو ت السوياحية خصوصوا .واالهتموام ال يقتصور علوى بنواء
مشوواريع البنووى الفوقيووة وتوفيرهووا ،بوول يتعووداه إلووى االهتمووام الكبيوور بووالبنى الفوقيووة التووي تعنووى بنوعيووة األبنيووة

وتصوواميمها ومظهرهووا الخووارجي ،وبالخصووو

اإلسالمية في مصر والعالم اإلسالمي.

المنوواطق االثريووة الفرعونيووة التووي تهعوود موون أبوورز معووالم الحضووارة

وعلى الرغم من أن المواقع األثرية والتاريخية والدينية تشكل عنصر الجذب األساسي في مجال السوياحة،

إال أن تحسووين البيئووة وتطوووير المواقووع التاريخيووة واألثريووة تعوود موون األولويووات المهموة التووي ال غنووى عنهووا وهووي

مكملة للسياحة.

فالسائح أو الزائر الذي يقطع المسافات الطويلة للسوياحة فوي مصور أو تأديوة مراسويم الزيوارات السوياحية،

يرغووب أيضووا بممارسووة بعووض األنشووطة الثقافيووة والترويحيووة ،منهووا اإلطووالع علووى المعووالم التاريخيووة واألثريووة

الموجوووودة ضووومن حووودود المنووواطق االثريوووة .ومجووواميع كبيووورة مووون الوووزوار يخصصوووون جوووزءا مووون وقوووتهم للراحوووة
واالسووتجمام فووي البسوواتين والمتنزهووات ،وجووزءا آخوور موون الوقووت يخص و
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للتسوووق وبالخصووو

فووي األس وواق

القديمة كخان الخليلي وغيره .وهذا يتطلب االهتمام بالجوانب التالية(:)45
 -حماية البيئة من التلوث.

 زراعة الغابات واألحزمة الخضراء وحماية البساتين. -إقامة الحدائق العامة والمتنزهات ومالعب األطفال.

 ترميم وصيانة المواقع التاريخية وتحسين األحياء القديمة. -3أثر تراجع السياحة يف اإلعالم:
يعتبر اإلعالم أحد الوسائل األساسية للتعريف بالمنجزات الحضارية للبلد أمام دول العالم ،وتخصو

الغرض أموال طائلة من ميزانية الدولة سنويا.

لهوذا

ويعد السائح والزائر أفضل وسيلة دعائية إعالمية مجانية صوادقة تعكوس واقوع التطوور الموجوود فوي البلود
ه
عنود عودتوه إلووى بلوده .وان اسوتقبال ماليووين السوياح أو الوزوار سوونويا ،يعنوي كسوب تأييوود عشورات الماليوين موون
أبناء مختلف الدول ،إذا ما تم استضافة السياح والزوار بطريقة حضارية والئقة وكسب رضاهم من خالل حسن
الضيافة والمعاملة وتوفير كافة الخدمات والمستلزمات الضرورية لهم.

وال جدال في ان المشكالت التي تحيط بالمناا السياحي في مصر من تعدد االحوداث االرهابيوة ،واالنفوالت

االمني ،والقالقل السياسية ،والفتن الداخلية وغيرها سيكون له دور سلبي على االعالم السياحي  ،حيث سوينقل
السياح للعالم تلك االجوواء العصويبة التوي تحيوق بوالبالد بموا يوؤدي لمزيود مون عرقلوة وتخلوف التنميوة السوياحية

المستدامة في مصر.

ومن ثم فيمكن القوول بوان االعوالم السوياحي سوالح ذو حودين  ،فكموا ينقول السوائح الصوورة الجميلوة ينقول

ايضا الصورة القبيحة سواء بسواء .

كما ان ابواق االعالم الكاذبة والتي تبال في بث االخبار الكاذبة والمروعة عن االرهاب وغيواب االمون فوي

مصر لها دور خطير في توجيه السياحة الدولية واالضرار بالسوق السياحي المصري.
 -2أثر تراجع السياحة يف املستوى العام لألسعار:

يتدفق مئات اآلالف من السياح والوزوار علوى المودن السوياحية المصورية فوي المواسوم السوياحية  ،ويقابول

هذا العدد الهائل من السياح والزائرين ارتفاع في األسعار وبالذات المواد االستهالكية منها ،مما تخلق حالة من

التضخم .وتنعكس آثار هذا التضخم وبشكل سلبي على السكان من ذوي الدخل المحدود في المودن السوياحية ،
مما يؤدي إلى انخفاض في مستواهم المعيشي .لذلك البود مون إتبواع وسوائل لتووفير الموواد االسوتهالكية لسوكان

 - 47د  /احمد الجالد  ،المرجع السابق  ،ص . 8
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هذه المدن ،وخاصة مون ذوي الودخل المحودود ،وبأسوعار عاديوة ال توؤثر علوى مسوتواهم المعيشوي .إن أحود أهوم

الوسووائل للسوويطرة علووى األسووعار هووو زيووادة عوورض السوولع والخوودمات التووي يووزداد الطلووب عليهووا خووالل المواسووم

السياحية والمناسبات الدينية.

والحقيقووة ان السووياحة يترتووب عليهووا ارتفوواع االسووعار فووى الموودن والمنوواطق السووياحية س وواء التووي يزورهووا

السووياح او التووى يقيمووون فيهووا او يتوورددون عليهووا  ،وال شووك ان انفوواق السووياح يختلووف عوون انفوواق الموواطنين ،

ومن ثم تتأثر االسعار عموما نحو االرتفاع  ،ومع ارتفاع االسعار تنخفض الدخول الحقيقية لكل الفئوات الفقيورة

ومحدودة الدخل التي ال تستطيع رفع دخولها النقدية  ،ومن ثم تزداد هذه الفئات فق ار (.)43
 -9األثار االجتماعية والثقافية لرتاجع التنمية السياحية:

نتيجة االحتكاك والتعامل المباشر بين السكان المحليين من جهة وسياح وزوار المدن المصورية القوادمين

من بلدان مختلفة ومتعددة الثقافات من جهة أخرى ،سوف يطلع السكان ويكتسبون العديد من العادات والتقاليد

االجتماعية والثقافية وعلى مستويات مختلفة ،مما يؤثر إيجابوا أو سولبا علوى البيئوة االجتماعيوة للبلود .وبمعنوى
آخر ف ّن هذا االحتكاك سيولد تغيي ار في البيئة االجتماعية والثقافية.

وميكن امجال اهم االثار االجتماعية لرتاجع ا لتنمية السياحية فيما يلي:
■ حرمان المجتمع مما تساهم به السياحة في تنمية المجتمع إسهاما واضوحا مموا سويكون لوه بوال االثور علوى

ضعف مستوى الخدمات السياحية والفندقيوة والنقول واهموال البورامال التدريبيوة فوي هوذا المجوال وغيواب التخطويط

العلمي السليم المتكامل  ،حيث سيحدث ضياع وتخلف لكل ذلك جراء تراجع االداء السياحي.

■ الضعف المستمر للسياحة يسوبب العديود مون المشواكل ،كالبطالوة والركوود االقتصوادي ،وسووء توزيوع السوكان

واهمال اقامة المشاريع السياحية في المجتمعات العمرانية السوياحية الجديودة  .بموا يضوعف مون عوائود السوياحة
مردوداتها.

■ اهمال السياحة الداخليوة سويترتب عليوه اهموال الجانوب الصوحي للمجتموع والقضواء علوى التلووث البيئوي ،مون

خالل انتشار المسطحات المائية والمساحات الخضراء.

■ تراجع السياحة يؤدي لتراجع الرفاهية المجتمعية ،التي تتيح فرصة الراحة واالستجمام مما يوؤدي إلوى ضوعف
اللياقة الذهنية والعصبية بما يضر باإلنتاج.

■ السياحة تمثل أهمية بالغوة فوي المجتموع اإلنسواني فوي تأكيود حوق اإلنسوان فوي االسوتمتاع بوقوت الفو ار مون
خالل حريته في السفر مقابل حقه في العمل الرتباط ذلك إيجابيوا بعمليوة اإلنتواج والتنميوة .وال شوك ان تراجعهوا
- Shah, K "Tourism: the poor and other Stakeholders: Asian Experience" ODI, Fair-trade in Tourism
paper, London .2000.
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وتخلفها سياتي بنتائال عكسية لكل ذلك.

■ السياحة تقود إلى تحقيق الت لف بين المجتمع والمشروع السياحي من خالل اختيوار األنمواط السوياحية التوي
تتالءم وطبيعة ظروف البلد والتي ال تتعارض مع قيم وعادات المجتمع ،وتوسع قاعدة المشاركة ألكبر عدد مون

الم وواطنين داخوول المنش و ت السووياحية بحيووث تسووتوعب أكبوور عوودد ممكوون موون العوواملين فووي المنوواطق السووكنية

المحيطة بالمشروع السياحي .وال جودال فوي ان توقوف عجلوة النشواط السوياحي فوي مصور مون شوأنه اهودار تلوك

القيم االجتماعية السامية.

■ السياحة تفيود المجتموع مون الخودمات التوي توفرهوا المشواريع السوياحية مون رصوف الطورق وتجميول المنواطق
ك قامووة الحوودائق ومالعووب األطفووال وكووذلك تحسووين خوودمات االتصووال ومشوواريع الصوورف الصووحي وانفوواق السوياح

وغيرها .وتراجعها سيقلل من استفادة المجتمع والمواطنين من تحسن تلك الخدمات والمرافق.

■ يترتب على تراجع السياحة ضعف مستوى الودخول وظهوور المشوكالت االجتماعيوة المرتبطوة بوالفقر والبطالوة
والتفاوت بين الطبقات في مستوى الدخول وما يترتب عليه من مشكالت اجتماعية وسياسية.

■ اضعاف قدرة السياحة على احداث التغيير والتحوول الطبقوي بوين أفوراد المجتمعوات السوياحية نظو ار ألن بعوض
فئات المجتمع التي ترتبط أعمالهم بالسياحة سواء بشوكل مباشور أو غيور مباشور ينتقلوون مون طبقوة اجتماعيوة

إلى طبقة أفضل لما يحققونه من مكاسب وأرباح من العمل السياحي.

■ السووياحة تقووود إلووى التطووور االجتموواعي بووين أفوراد المجتمووع فووي الوودول المسووتقبلة للسووائحين نتيجووة االحتكوواك
المباشر بين السائحين وبين أفراد المجتمع سواء في أماكن اإلقامة كالفنادق وغيرها أو فوي المطواعم والمحوالت

التجارية وأثناء التجول ،ويأخذ هذا التطور أشكال مختلفة مثل اكتساب أفوراد المجتموع لعوادات وقويم سوليمة مون
السوووائحين كووواحترام القووووانين والنظوووام وآداب السووولوك .ويترتوووب علوووى تراجعهوووا تفويوووت الفرصوووة علوووى الموووواطنين
المصريين اكتساب هذه القيم والسلوكيات االيجابية البناءة .

خامتة ومقرتحات
رغم الحداثة النسبية لفكرة التنمية المستدامة ،إال أنها أصوبحت بعودا هاموا فوي اسوتراتيجية التنميوة  ،إذ ال

يكفي أن تقاس بمعيار الناتال المحلوي فحسوب ،بول البود أن يضواف لهوا وصوف آخور ،وهوو أن تكوون متفقوة موع

مقتضيات االستدامة .وعلى هوذا األسواس ،يقتضوي مفهووم التنميوة المسوتدامة ،أن يكوون النموو االقتصوادي فوي

الحاضوور ،متفقووا مووع مصوولحة األجيووال القادمووة ولوويس علووى حسووابها؛ وبتعبيوور آخوور ،ال يكووون النمووو االقتصووادي
مجديا في الوقت الحاضر ،إذا كان يتسبب في األضرار بمصالح األجيال المقبلة.

هذا ،ويستمد مكون السياحة المسؤولة والمسوتدامة أهميوة داخول نسويال التنميوة المسوتدامة ،مون واقوع أن

لهذا األخير ،أبعادا داخلية ،وخارجية .وتقع السياحة في قلوب األبعواد الخارجيوة ،وأحود أهوم مكوناتهوا الجوهريوة،
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بل قد تتعثر الجهود التنموية ،في ظل إغفال الشق السياحي .وبالتالي ،فاألمر يتطلب إيجاد توازن بين السياح
من جهة ،والموارد السياحة من جهة أخرى.

ولقد تبنت هذه الرؤية العديد من المنظمات الدولية ،منها على وجه التحديد ،المنظموة العالميوة للسوياحة؛

وتووتلخ

رؤيتهووا حووول دور السووياحة المسووتدامة فووي ضوورورة حوودوث تنوووع توودريجي فووي مضوومون السياسووة

السياحية ،بحيث لم يعد يقتصر على المنظور االقتصادي ،وانما برز إلوى جوواره المنظوور االجتمواعي ،والبيئوي،
والثقافي .وعلى هذا النحو ،ف ن السياسة السياحية ،ترتكز على استراتيجيتين مزدوجتين:

 -استراتيجية تجارية ،مؤسسوة علوى تحليول األسوواق ،وتطووير الصوناعة ،وتهيئوة البيئوة األساسوية ،والسوياحية

الالزمة ،بغرض تعظيم المكاسب المادية للقطاع.

 -استراتيجية تستجيب لمقتضيات التنمية المستدامة ،خاصة انعكاسات النشاطات على كل من البيئوة الطبيعيوة

(حماية البيئة الطبيعية) ،والبيئة البشرية (حماية البيئة االجتماعية ،والثقافية ،ورعاية حقوق األجيال المقبلة).

وبالتوووالي تعتبووور السوووياحة عامووول أساسوووي للنموووو والتنميوووة االقتصوووادية ألنهوووا توووؤدي إلوووى تطوووور النشووواط

االقتصوووادي وخلوووق فووور

عمووول جديووودة فوووي منووواطق فقيووورة ومعزولوووة وانشووواء مشووواريع سوووياحية فيهوووا ،إضوووافة

إلووووى تطوووووير نشوووواطات أخوووورى بهووووذه المنوووواطق والنهوووووض بهووووا ،وبالتووووالي تحقيووووق التوووووازن التنموووووي ودعووووم

االقتصووواد بشوووكل عوووام فوووي ظووول االوضووواع والمشووواكل التوووي يعووواني منهوووا قطووواع السوووياحة وفوووي إطوووار تتصوووف
بهوووا مقوموووات النهووووض بالصوووناعة السوووياحية لموووا يووودره هوووذا القطووواع مووون فووور

مووودرة للووودخل وحووول مشوووكلة

البطالووووة واالرتقوووواء بواقووووع االقتصوووواد يمكوووون تأشووووير عوووودد موووون التوصوووويات التووووي يمكوووون موووون خاللهووووا تقريووووب

خطط التنمية وعملياتها من صوفة االستدامة التي ينبغي أن تتصف بها.

وقوووود رصوووودت الدراسووووة عووووددا موووون المعوقووووات التووووى تواجووووه صووووناعة التنميووووة السووووياحية المسووووتدامة فووووي

مصوووور  ،وتعرقوووول خطاهووووا يتصوووودرها االحووووداث االرهابيووووة وضووووعف االموووون الووووذي فجوووور اكبوووور ازمووووة سووووياحية

عرفتهوووا مصووور فوووى تاريخهوووا الحوووديث لكونهوووا موجهوووه تحديووودا لضووورب السوووياحة فوووي مصووور ،وهنووواك عووودد مووون

الحووووووادث االرهابيوووووة عرضوووووت لبعضوووووها الدراسوووووة  ،الوووووى جانوووووب العديووووود مووووون المعوقوووووات المتعلقوووووة بووووواإلدارة

السوووووياحية المسوووووئولة وسووووولوكيات بعوووووض المصوووووريين السووووولبية موووووع السوووووياح  ،وضوووووعف مسوووووتوى الخووووودمات
السياحية  ،وتضارب التشريعات السياحية  ...الخ

كموووا قووودمت الدراسوووة عوووددا مووون االثوووار االقتصوووادية واالجتماعيوووة السووولبية نتيجوووة لت ارجوووع خطوووى التنميوووة

السووووياحية المسووووتدامة  ،موووون شووووأنها ضووووعف التنميووووة االقتصووووادية بوجووووه عووووام والتنميووووة المسووووتدامة بوجووووه

خووووا

مصر .

 ،والحظووووت الدراسووووة مردوداتهووووا االقتصووووادية علووووى مختلووووف النووووواحي االقتصووووادية واالجتماعيووووة فووووي

وخنتتم تلك الدراسة مبجموعة من املقرتحات للنهوض بالتنمية السياحية املستتدامة يف مصتر
وهي:
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 ضرورة تبني خطة من عدة محاور تتمثل في سرعة تحقيق االستقرار السياسي واألمني ،وعقود اجتمواع
مع كبار المسئولين لعرض المشكالت الخاصة بقطاع السياحة بغية التوصل إلى حلها ،وهذه المشكالت
هووي تلووك التووي تتعلووق بتعووامالت منشو ت ومؤسسووات قطوواع السووياحة مووع الضورائب والبنوووك والتأمينووات،
والعمل علوى تشوجيع السوياحة الداخليوة مون خوالل تخفويض توذاكر الطيوران الوداخلي عون طريوق الشوركة

الوطنية ،أو فتح مجال المنافسة للشركات الخاصة لتقوديم توذاكر سوفر داخليوة ال تزيود عون  211جنيوه

مصري.

 ضرورة تنظيم ليوال سوياحية فوي روسويا وألمانيوا ،كنووع مون التسوويق المباشور للسوياحة المصورية بهوذه
الوودول .وتووأتي ضوورورة هووذه الخطوووة موون أن الشووعوب األوروبيووة تتعوواطف مووع مصوور ،بينمووا الحكومووات

األوروبية تتبنى موقفا غير متعاطف مع مصر .ومن الممكن أن تلعب السياحة العربيوة فوي مصور دو ار

هاما في الفترة القادمة.

 اإلسووووراع فوووووي إدخوووووال التعوووووديالت علوووووى التنظووووويم والتشوووووريعات السوووووياحية لكوووووي يصوووووبح تنظووووويم وزارة
السوووياحة واآلثوووار والهيئوووات والووودوائر التابعوووة لهوووا فوووي المحافظوووات أو األقووواليم تنظيموووا عضوووويا يعمووول
كنظووووام ذي اتجوووواه تسووووويقي قووووادر علووووى مواكبووووة التطووووور السووووريع فووووي العالقووووات السووووياحية الدوليووووة

ويقتضي ذلك اختيار العناصر الكفؤة والقوى البشرية المدربة والمتخصصة.

 رصد المخصصات المالية الالزموة للشوروع فوي النهووض بواقوع السوياحة فوي الخطوط والبورامال اإلنمائيوة
وتطويرهووا وموون خووالل اجوراء مسووح دقيووق وشووامل حووول اإلمكانووات السووياحية وضوومان مشوواركة الخب ورات

الوطنيووة واألجنبيووة بهووذا الشووأن فضووال عوون دعووم اإلمكانووات الماديووة للهيئووة العامووة لمثووار والمتوواحف
والمخطوطات لكي يمكنها من تطوير المناطق األثرية القائمة الى المستوى الالئق حضاريا وزيادة عدد

المتاحف األثرية اإلقليمية والتوسع في أعمال التنقيب والصويانة والتورميم فوي المنواطق األثريوة الجديودة

والتاريخية القائمة والكشف عن المزيد منها وتوسويع حجوم الخودمات السوياحية وتعميوق مسواهمتها فوي

إثراء السياحة في البالد.

 ضوورورة اقنوواع المجتمووع الوودولي بتمتووع مصوور باألمووان التووام موون خووالل وسووائل االعووالم  ،وعقوود نوودوات
ومؤتمرات  ،اتخاذ اجراءات سياسية وقانونية واجتماعية حقيقية للقضاء على الفتن الداخلية والخارجية

 ،وتجفيف منابع االرهاب  ،وسد الذرائع امامه .والعمل على القضاء على تعدد الجهات الرقابية  ،ومنع

تعقيد االجراءات .

 عقد ورش عمل تتضمن مشاركة أوسع من أصحاب األعموال فوى قطواع السوياحة لزيوادة الووعى بأهميوة
المبادرة لتحديد اآلراء والتصورات لقطاع األعمال  .واالهتمام بالتعليم والتدريب والتثقيف السياحي.

 مطالبووة كوول المعنيووين والجهووات المختصووة بالسووياحة بالقيووام بمجموعووة موون اإلج وراءات سووتكون بمثابووة
مفتاح لحملة تسويق عالمية للسياحة المصرية  ،ومنها إقامة معرض لتنشيط السياحة في مصر يضوم
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عروض خاصة بالمناطق األثرية الغير معروفة تتضمن تعليق صوتي بوأكثر مون لغوة عليهوا موع وجوود

هودايا تذكاريووة يصووطحبها معووه الزائوور  .واقامووة معورض صووور فوتوغرافيووة يضووم صووور لمنوواطق سووياحية
للسياحة بمختلف أنواعها مع التعليق عليها وصور مشرفة للثورات المصرية عبر العصور.

 تشجيع الرحالت العلمية للمدارس والجامعات .وأيضا عمل دليل سوياحي شوامل يتضومن أسوماء الفنوادق
والشركات السياحية والمطاعم وشركات الطيران  .وضرورة نشر الووعي السوياحي ،وثقافوة السوياحة لودى

أف وراد المجتمووع .وكووذلك عموول كتيبووات سووياحية تتضوومن حصوور المنوواطق السووياحية واألثريووة فووي مصوور
بالتعاون مع هيئة اآلثار وغرفة تنشيط السياحة .

 إقامووة ملتقووي لكليووات ومعاهوود السووياحة والفنووادق علووي مسووتوي مصوور بوول ممكوون علووي مسووتوي العووالم .
والترويال لكل ما هوو جديود وغريوب مثول الفلكلوور الشوعبي والتوراث مثول الورق

برامال السياحية المعروضة للسائح بحيث يختار ما يريد .

بوالتنورة  .والتنويوع فوي

 إقامووة اتفوواق مووع شووركات اال تصوواالت وشووركات السووياحة إلرسووال فيووديوهات وصووور عوون طريووق خدمووة
التجوال تصميم فيديوهات وعرضها علي السائحين أثناء تنقالتهم الداخلية باألتوبيس .

 ضرورة االعتمواد علوى اإلدارة المسوتدامة والمسوؤولة للمووارد الطبيعيوة ،التوي تعتبور أهوم عناصور اإلنتواج

السياحي .االهتمام بحماية البيئة الطبيعية وتنمية مواردها وذلك من خوالل التنسويق بوين وزارة السوياحة
ووزارة البيئة للحفاظ على الموروث الحضواري (مون آثوار ومتواحف ومواقوع سوياحية أثريوة ودينيوة) ،لموا

تشكله الطبيعة من أهمية باعتبارها احد عناصر البيئة ووجوب حمايتها وتنميتها.

 ضورورة إعوداد الدراسوات ،واألبحواث االجتماعيوة ،واالقتصوادية للحفواظ علوى ثقافوة المجتمعوات المحليوة،
ورصد األثر االقتصادي ،والبيئي لتنمية السياحة.

 ضرورة التعامل مع القطاع السياحي بحذر نظ ار لحساسيته الكبيرة ،كون قطاع السياحة يعتبر قطاعوا أفقيوا
يحتاج إلى تداخل مختلف القطاعات.

 زيادة االعتمادات المخصصة لبرامال التسوويق ،والتورويال السوياحي .وتبنوي اسوتراتيجيات سوياحية بنواءة
للنهوض بالتنمية السياحية المستدامة.

 تشجيع ودعوم اصوحاب الوورش والصوناعات الحرفيوة الصوغيرة والمتوسوطة التوي تغوذي السووق السوياحي
بمستلزمات السياح من الهدايا والتحف واالنتيكات التي يقبلون على شرائها .

 مراعاة الظوروف المحيطوة بالمنواا السوياحي فوي مصور عنود تقودير الضوريبة وتحصويلها  ،والتوسوع فوي
االعفووواءات لحوووين انتهووواء االزموووة الحاليوووة  ،ومنوووع حووودوث ازدواج ضوووريبي عنووود المحاسوووبة الضوووريبية

لألنشطة السياحية ودخول العاملين بالقطاع السياحي.
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