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بعنوان

القانون والسياحة
الدكتور

حسين محمد مصلح محمد
حماضر بكلية احلقوق
جامعة بنها

متهيد وتقسيم :

تعتبر السياحة البيئية صناعة تصديرية هامة كونها تعتمد على المقوماا

المادية التي شايدها اإلنساان لجاب

بمواردها وثرواتها المختلفة باإلضافة للمقوما

بارز فاي تحقياا التنمياة المساتدامة والتاي تمثاا واجهاة تعكا
كما أن لها دو ار ا
الشااعو والاادوا فااي كافااة المجاااش

والمرتببااة بشااكا مباشاار بالبيئااة حي ا

تحقيا األهداف التنموية من جهة وحماية البيئة واستدامتها من جهة أخرى( ).
وتعد مصر واحدة من أبرز منابا الجب

به من ثروا
تحا ا

نظا ا ار ك ااا م اان يف ااد ل ااي مص اار وتنب ااا بم ااا كانا ا

والس االوكيا

صاور تباور

تعمااا علااى

الحضاا ار القديماة

علي ااه األم اام الت ااي ش اايد

الحضا ار منب فجر التاريخ.
في ت ار

السايا

السياحي بين دوا العالم نظ ار لما تتمتا

سياحية متعددة الوجوه ومن أهمها السياحة الثقافية حي

والى جان

الببيعياة

تلا ا

المنتج السياحي الثقافي القديم فانن تاراكم عباال تلا الحضاا ار اختازن

نساني فريد تعبر عنه حياة المصريين المتنوعة والغنية بأنماب مميزة مان البباائ
والعا ااادا

جعل ا ا

حضارية عريقة نقبة جب

ما اان اإلنسا ااان المصا اارر نفسا ااه المجبا ااوا بعصا ااارة موروثا ااا

سياحي منفرد( ).

ولم تبخا الببيعة على مصار بعبائهاا فقاد وهبهاا ا -سابحانه وتعاالى -تميا از فاي

ببيعتهااا يسااتهور األبصااار والقلااو

وش يكتفااي الجماااا والسااحر بمجاارر النيااا وعااال أبااديا

يستقر فيه وانما امتد جماا مصر ليزين ساحليها على البحرين األبيض واألحمر وليغوص

عميقا في صعيدها وينتشر في صحرائها وليصن بل كله العنوان األشهر ..مصر عبقرياة

المكااان مصاار نيااة عاان التعريااف ..فااي التاااريخ هااي األشااهر ..فرعونيااا ويونانيااا ورومانيااا
وعربيا واسالميا.

وفااي العبااال اإلنساااني هااي معمااا ومخاازن المنتااوب الثقااافي العربااي واإلنساااني فااي

الفكر واألد

للسياحة.

والسياسة والفن والصحافة والعمارة ولقد تفرد

 د .جابر محمد عبد الجواد قيا002

تأثير السياحة على بعض المتغي ار

العدد  844السنة السابعة والتسعون القاهرة ص 22

 د  .ناريمان عبد القادر التشريعاالخالا ثرو القاهرة ص

الفندقية والسياحية الجزل األوا

وما بعدها .
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مصر بكثرة المنابا الجابباة

اشقتصادية الكلية

مصر المعاصرة أكتوبر

الببعة األولى دار النهضة العربية

 2عبد

ويت ارفااا م ا هاابه المقومااا

وحديثااة ماان الم ارفااا والمنشااف

الهائلااة للمنااتج السااياحي المصاارر بنيااة أساسااية متبااورة
الخاادما

ومختلااف مسااتلزما

كبي ارة ماان أفخاام الفنااادا العالميااة لااى شاابكة مواصااال
وم اركااز رشااادا

والااى م ارفااا اتصاااش

السااياحة الراقيااة ماان مجموعااة

جويااة وبريااة وبحريااة ونهريااة متمي ازة

سااياحية تجعااا ماان زيااارة السااائ

كان هدفه ومقصده زيارة مفعمة بالمتعة واإلثارة والفائدة.
ن مصا اار ب ا اواا تاريخها ااا ظل ا ا

لااى مصاار مهمااا

وسا ااتظا مقصا ااد للسا ااائحين والجوالا ااة منا ااب زارها ااا

"هيرودو " في التاريخ القديم مسجال اندهاشه من اختالفها الشاس عن بالده وظل

مصر

ياار أن اكتشاااف ثااار الفراعناة منااب باادايا

القاارن

كاابل باواا تاريخهااا الوساايب والحاادي

الماضااي قااد أضاااف سااح ار خاصااا ليهااا بجان ا

مااا بهااا ماان ثااار دينيااة وحضااارية فرياادة

ضااافة لااى مااا تتمت ا بااه ماان موق ا جغ ارفااي وسااب العااالم ومناخهااا المعتاادا صاايفا وشااتال

وسواحلها السهلة الممتدة وما بشوابئها من كناوز الشاع

من المزايا النسبية التي توفر عناصر وضمانا

التناف

تتمت ا مصاار كمقصااد سااياحي بتنااوم مجاااش

المرجانياة الفريادة و هاو ماا يعاد

والتفوا المأموا بين دوا العالم .

السااياحة و التااي ماان أهمهااا السااياحة

الثقافية واألثرية باعتبارها من أقدم أنوام السياحة في مصر حيا

للعين وتنبا بما كان

عليه األمم التي شيد

الحضاا ار القديماة ماثلاة

تل الحضا ار منب فجر التاريخ و على

الر م من تعدد أنوام السياحة وامتال مصر لمقوما

العديد منها  ..تظا السياحة الثقافية

هااي المقااوم السااياحي ياار المتكاارر أو المتشااابه أو القابااا للمنافسااة نظا ار لمااا تمتلكااه مصاار
حي

يوجد بها ثل

أصاابح

والااى جان ا
تخابا

اآلثار المعروفة في العالم أجم .
السااياحة الثقافيااة و األثريااة ظهاار

لااى الوجااود أنماااب سااياحية جدياادة

شارائ أوسا ماان السااائحين عباار العااالم منهااا السااياحة الترفيهيااة وسااياحة

الشوابئ والسياحة الدينية والسياحة العالجية والسياحة البيئية و السياحة الرياضية و

س ااياحة الجول ااف و س ااياحة الس اافارر و الس ااياحة الص ااحراوية وس ااياحة اليخ ااو والس ااياحة
والفعاليااا

البحريااة وباإلضااافة لااى سااياحة المهرجانااا

المؤتم ار والمعارض.

الترفيهيااة والثقافيااة وأخي ا ار سااياحة

و ضافة لى األنوام السابقة البكر فنن " سياحة مراكز الغوص" تمثا اليوم نشاابا

سااياحي ا يلقااى رواجااا كبي ا ار و تعااد مدينااة شاارم الشاايخ ماان اكباار م اركااز الغااوص فااي العااالم
وتتمت ا بنمكانيااا

لجااب

بيئيااة وببيعيااة فرياادة ومتنوعااة ممااا يجعلهااا احااد أهاام الم اركااز الرئيسااية

السااياحة الدوليااة والداخليااة باإلضااافة لااي كونهااا مصاايف ومشااتي عااالمي ماان محبااي
2

الصاايد والسااياحة والغااوص تحا

المااال ففيهااا اكباار م اركااز الغااوص المجهازة بأحااد

مما جعلها تفوز بجائزة أفضا مقصد عالمي للغوص من قبا هيئة.
وماان اجااا تحقيااا المزيااد ماان التنشاايب والجااب

اإلجا ااا از " التا ااي اسا ااتحدثتها مصا اار حي ا ا
المصا اريين ح ااا التملا ا واشنتف ااام بوح اادا

السااياحي انتعشا

األجهازة

" سااياحة بيااو

يتا ااي ها اابا الا اانمب الجديا ااد ما اان السا ااياحة لغيا اار

ص ااغيرة لإلقام ااة ف ااي بع ااض المن ااابا العمراني ااة

الجديدة وكبل في المنابا السياحية المتميازة فاي كاا مان سايدر عباد الارحمن الغردقاة
البحر األحمر ومرسى مبرو .
وعااالوة علااى بل ا فقااد حقق ا

السااتة الماضااية حيا

سااياحة المااؤتم ار فااي مصاار زيااادة مبااردة خااالا األع اوام

بلاال جمااالي األحاادا

بمركااز القاااهرة الاادولي للمااؤتم ار حاوالي

التااي عقااد

 666ح اادثا منه ااا  2م ااؤتم ار دولي ااا ومحلي ااا و 26معرض ااا و 94حفل ااة ومناس اابة .وف ااى ع ااام

 004شهد

مصار انتعاشاة كبيارة لساياحة الماؤتم ار حيا

عااالمي أبرزهااا منتاادى داف او

عقاد علاي أرضاها أكثار مان ماؤتمر

لالقتصاااد بشاارم الشاايخ والمااؤتمر القااومي للسااكان و مااؤتمر القمااة

اإلفريقية وأخرها المؤتمر اشقتصادر البر عقد فاي شاهر ماار 0 6

والابر يعاد بواباة األماا

التي تستبي مصر أن تحقا من خاللها أكبر قدر من اشستثما ار لتتجاوز محنتها اشقتصاادية

وصفه الرئي

والتنمية .
مهرجانا

عبد الفتا السيسي بأنه “برام مصر” وهو حكاية مصارية فاي اإلصاال

كم ااا تعتب اار س ااياحة المهرجان ااا

م اان أه اام وأح ااد

وس ااائا الج ااب

واإلرادة

الس ااياحي سا اوال ك ااان

رياضية أو ترفيهية أو فنية وتنفرد مصار بنقاماة العدياد مان المهرجاناا

التاي تحظاى

بنقب اااا جم اااهيرر مث ااا مهرج ااان الق اااهرة ال اادولي لأل ني ااة ومهرج ااان الس ااينما ال اادولي و مهرج ااان
الس ااياحة والتس ااوا ويض اام بداخل ااه مهرج ااان ال اابه

والمهرج ااان الس اانور لص اايد األس ااما للها اواة

ومهرجاان اإلساكندرية الاادولي أل نياة البحاار المتوساب وببولاة شاارم الشايخ الدوليااة للباولينج.وممااا

تقدم سوف نقسم هبا البح

لى مبحثين

المبحث األول  :مفهوم السياحة ونشأتها وأركانها وأنواعها ومقومات الجذب السيياحي فيي
مصر
 المطلب األول  :مفهوم السياحة ونشأتها وتطورها وأركانها

 المطلب الثاني:أنواع السياحة ومقومات الجذب السياحي في مصر

المبحث الثاني :أهمية السياحة وأثرها االقتصادية على التنمية في مصر
 المطلب األول :أهمية السياحة

 المطلب الثاني:أثار السياحة على التنمية االقتصادية في مصر
 المطلب الثالث :اآلليات القانونية لحماية السياحة

3

المبحث األول
مفهوم السياحة ونشأتها وتطورها وأركانها وأنواعها
ومقومات الجذب السياحي في مصر
السياحة هي نشاب يقوم به فرد أو مجموعة أفاراد يحاد

عناه انتقااا مان مكاان لاى

خر أو من بلد لى أخر بغرض أدال مهمة معينه أو زياارة مكاان مع أاين أو ع أادة أمااكن أو
بغ اارض الترفي ااه وين ااتج عن ااه اإلب ااالم عل ااى حض ااا ار وثقاف ااا أخ اارى واض ااافة معلوم ااا
ومشاهدا

اأثير مباشا ار فاي الادخا القاومي
متعاددة ياؤثر ت ا

جديدة واشلتقال بشعو وجنسيا

واسااتثما ار متعااددة لخدمااة النشاااب

للاادوا السااياحية ويخلااا فاارص عمااا عدياادة وصااناعا

ويرتقااى بمسااتوى أدال الشااعو وثقااافتهم وينشاار تاااريخهم وحضاااراتهم وعاااداتهم وتقالياادهم

مان العلام والثقافاة( .)2مان هابا المنبلاا

ويش أكا حاليا صناعة هامة وواعدة تقوم على أسا
سوف نقسم هابا المبحا

لاى مبلباين أولهماا :مفهاوم الساياحة وأركانهاا وأنواعهاا وثانيهماا:

أهمية السياحة وأثرها على التنمية في مصر.

المطلب األول
مفهوم السياحة ونشأتها وتطورها وأركانها
أوال -مفهوم السياحة
تعاد السااياحة نشااب ترفيهااي خاارب عاان الااروتين الابر يحياااه الساائ

هاادف السااياحة

نعاش رو الفرد وتكون الساياحة بانتقااا الفارد مان المكاان المقايم فياه لاى مكاان خار فاي

نفا ا

الدول ااة أو اشنتق اااا ل ااى دول ااة أخ اارى ما ا ت ااوفير جميا ا الخ اادما
()8

النشاب في مدة ش تقا عن  8ساعة وش تتجاوز السنة

.

ولنتع اارف عل ااى مفه ااوم الس ااياحة س اانتعرض لع اادة مح اااوش
الساياحة وأولاى هابه المحااوش

والمس ااتلزما

له اابا

لنتوق ااف عل ااى مفه ااوم

محاولاة األساتابين  Krapf & Hunzikerمان جامعاة

 Burkart, A.J.& MedliK,S.,TouRism,Past.Presesnt&Future.Lon- don,1976.P.40.- 2السياحة
النظرية في هدر سيد لبيف ص  6وما بعدها .

 - 8للمزيد حوا مفهوم السياحة انظر.د .بارا عبد الفتا
اشقتصادية العالمية

مؤسسة حور

الدولية

ببعة 009

صناعة المستقبا دار ومكتبة اإلسرال بنبا ببعة 992

بين اشستثمار واإلهدار المصرية للنشر والتوزي

التشريعى

تنمية المبيعا

ص . 4شريف صبحي عبد العابى السياحة

ص- 0

الببعة األولى ص4- 6
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السياحية فى ظا األزمة

 .سعيد محمد حسن السياحة في مصر

برن وعندهما فان السياحة " هي مجموعة الظواهر والعالقاا

الناجماة عان السافر والبقاال

بعيدا عن الموبن األصلي بقال ير دائم و ير مرتبب بأر نشااب للكسا
هابا التعريااف علاى التفريااا باين السااياحة والهجارة

" وقاد سااعد

ب أن األخيارة تعناى حركااة بويلاة األمااد

للسكان يصحبها تغيير لمحا اإلقاماة ولكان هابا التعرياف يشاما كاال مان السافر والبقاال
وما عدا سياحة اليوم الواحد كماا اساتبعد أسافار العماا المرتبباة بالكسا

الكس

السياحة

ش يتم في مكان السياحة وان كان من الصع
با أن األولى البا ما تشما اشثنين معا .

وقد بهب

حتاى با كاان

التفرياا باين أسافار العماا وأسافار

الجمعية البريبانية للسياحة في عاام 926

لاى أن الساياحة هاي حركاة

موساامية قصاايرة الماادى لااى المنااابا السااياحية بعياادا عاان محااا اإلقامااة والعمااا الاادائمين
وأنهااا تشااما الحركااة لكااا األ اراض فضااال عاان زيااارة اليااوم الواحااد والنزهااا

 .وقااد أعيااد

ص اايا ة ه اابا التعري ااف – واسا ا المج اااا – دون أن يفق ااد المزي ااد م اان بس ااابته وبلا ا ف ااي
المؤتمر الدولي البر عقد من أجا وق

الفراغ والتارويج والساياحة عاام  94فاي كااردف

 ( Cardiffويلز ) وفى التعديا نجد أ السياحة " أنشبة خاصة مختارة تتم خارب المنازا
تشما – أوش تشما – اإلقامة والبقال بعيدا عن المنزا(.)6

وعارف كاا مان ماتيساون و واا  ) 942( Mathieson & wallالساياحة بأنهاا "
حركة مؤقتة لألفراد لى جها

لهم التسهيال

بعيدة عن أماكن عملهم واقاامتهم العادياة والاى حيا

تقادم

التي تفي بحاجاتهم ودراسة السياحة هي دراسة لألفراد بعيدا عن ماوابنهم

األص االية وللمنش ااا

الت ااي تلب ااى حاج اااتهم ولوث ااار اشقتص ااادية واشجتماعي ااة والببيعي ااة

الناتجااة عاان هاابه المبالا

كمااا تشااما دوافا وتجااار الساايا

والتوقعااا

واشسااتعدادا

الت ااي يق ااوم به ااا س ااكان من ااابا اشس ااتقباا ه اابا فض ااال ع اان ال اادور ال اابر تلعب ااه الوك اااش
()6

والمراكز المتعددة التي تقوم بالوسابة بين السائ ومنابا اشستقباا "

.

و البااا مااا يت ارادف مصاابل السااياحة  Tourismم ا مصاابل وق ا

 Leisureومصبل الترويج Recreation

Ibid,p.2. - 6

Mathieson, A. & Wall, G., Op. Cit, PP. 1-3. - 6
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الف اراغ -

ش أن اشختالف بينهم جد كبير .

فوق

الفراغ ينظر ليه على أنه مقيا

والنااوم والمشاااركة المنزليااة أنااه الوقا

هنا يمكن تعريفه بأنه وق
أما التروي

با أنه الوق

للوق

المتبقي بعد العما

الصااال للعمااا يختاااره الفاارد ويسااتبقيه وماان

اختيارر Discretionary Time

()2

.

فيعنى األنشبة واسعة اشختالف التي تمار مان خاالا وقا

الفاراغ

ويمكن التمييز هنا بين اشستجمام الداخلي  In doorواشستجمام الخارجي Out door

فحينمااا يكااون وق ا

الف اراغ المتااا محاادودا فاانن اشسااتجمام البااا مااا يااتم داخااا المناازا أو
فأنااه خااالا العبااال

بااالقر منااه وهااو مااا يساامي باشسااتجمام الااداخلي وعلااى العك ا

البويلااة يصااب ماان الممكاان الساافر بعياادا وهاابا هااو اشسااتجمام الخااارجي وهنااا اخااتالف

جااوهرر بااين النااوعين
()4

مؤقتة

.

اشسااتجمام الخااارجي حيااازة تسااهيال

ب البااا مااا يصاااح

وأما عن السياحة فهاي كماا تباين ومان خاالا ماا بها
وميدل ( ) 926فأنها " تمثا استخداما خاصا لوقا
ولكنها ش تشما كا استخداما

وق

كا السفر(. )9

من السفر ولكن لي

ضاايافة

لياه كاا مان باور كاار

الفاراغ وشاكال خاصاا مان التاروي

الفاراغ أو كاا أشاكاا التاروي

وأنهاا تشاما المزياد

ومما سبا يتض أن هنا تشابكا بين السياحة وأنشبة التروي األخرى فغالبا ما

تش ااتر أنش اابة الس ااياحة واألنش اابة الترويحي ااة ف ااي نفا ا
والتمويا وقد صادف

البواعا ا

وال اادواف

محاوش

التس ااهيال

التفريا بينهما بعض النجا

ويتنافس ااان المك ااان

واستند في بل

وأنم اااب النش اااب وأنا اوام الس اافر والمس ااافا

لى تحليا

المقبوع ااة وم اان بلا ا

محاولاة باود – باوفي ولوساون  ) 922( Boud Bovy & Lawsonمان خاالا تحلياا
قيمته واستخدام وق

الفراغ وقد قساما اساتخداما

وقا

من خاللها بيان مكانة األنشبة السياحية بين أنشبة وق
 .اشسااتخداما

اليوميااة س اوال أكان ا

قصيرة خالا اليوم .

الفاراغ لاى أربعاة أشاكاا يمكان
الفراغ .

منزليااة أم فااي مكااان العمااا وهااى تااتم لفت ارة

Johnston, R.J., Gregory, D. & Smith. D.A., The Dictionary of Human Geography, - 2
Second Edition, Oxford, 1986,pp.257-258.
Farbes, J. & Ross, J., Landscape in Towns, Heinemann Eductional Books, London, 1976, - 4
pp. 27-31
Burkart, A . J . & Medlik, S., Tourism, Past, present, & Future. Lon- don, 1976, p.40. - 9
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الخاصة باليوم الكاما وتتم في أبراف المنبقة الحضرية أو الريفية

 .اشستخداما

وهن ااا ينبغ ااي تا اوافر وس اايلة الوص ااوا كم ااا أن الق ااائم بالنش اااب ل ااي

المبي

في منبقة اشستقباا .

 .2اشستخداما

بحاج ااة ل ااى

الخاصاة بعبلاة نهاياة األسابوم واألجاا از قصايرة المادة وهابه يمكان

قضاااؤها فااي مناازا ثااان بعياادا عاان محااا اإلقامااة الاادائم كمااا يمكاان قضاااؤها فااي
تسهيال

 .8استخداما
األجا از

ضيافة مؤقتة .

األجا از البويلة ويمكن قضاؤها داخا الدولة أو خارجها .

وم ا اان التقس ا اايم السا ا اابا يتضا ا ا أن الس ا ااياحة – كنش ا اااب – تش ا ااملها اس ا ااتخداما
البويلة وعبال

نهاية األسبوم واألجا از القصيرة ولكن يج

اشعتبار أن كا من يدخا تح

هبه التقسيما

أن نضا فاي

ش يعتبر سائحا فالسياحة هي واحادة مان

مجموعة اشختيا ار واألنماب اإلستجمامية يعبر عنها من خالا السفر أو التغيير قصاير

األمد لمحا اإلقامة(. ) 0

وللوقوف على مفهوم السياحة بشكل أصولي  ،ينبغي معالجة الجوانب الخمسة التالية:
 .دواف ا الساافر وتشااما الغاارض ماان الزيااارة وهااو يشااما فيمااا يشااما زيااارة األصاادقال
واألقااار

والمقااابال

والمااؤتم ار والعااالب ..الااخ  .وماان المفيااد – هنااا – أن نميااز

بين كا رض من األ راض فأسفار العما – ماثال – تختلاف عان أسافار األجاا از

في أن رجا األعماا تقا لديه فرصة اختيار مكان األجازة أو مدة الرحلة فضال عن
ارتفام تكاليفها .

 .خصااائص الرحلااة وتعنااى أر أن اوام الاارحال

يااتم ؟ والااى أياان ؟ وهنااا ينبغااي التمييااز

بين السياحة الداخلية والدولية فقرار الفرد في النوم األوا على درجة اقتصادية عالية
ب أنااه يااؤثر فااي مي ازان الماادفوعا

ويقلااا ماان تساار األم اواا لااى الخااارب وتشااما

خصائص الرحلة أيضا مقصدها ها هي لى منتج شابئي أم جبلي أم ريفي .

 .2اإلبار التنظيمي ويتضمن الشكا البر تأخابه الرحلاة فقاد تكاون فردياة أو جماعياة

فالس اافر الجم اااعي يعن ااى تنظيم ااا ف ااي النق ااا والض اايافة مم ااا يض اافى علي ااه م ازي ااا ف ااي

التكاااليف أمااا الاارحال

بالمزايا بشكا مفرد

الفرديااة فلهااا ساالبياتها وأن كااان المسااافر ماان خاللهااا يتمت ا

Mathieson, A . & Wall, G,; Op .Cit., pp. 10 – 13 . - 0
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 .8مكونا

الرحلة وتعنى كا العناصر المكونة للزيارة مثا الغبال شكا السفر (با ار –

بح ار – جوا ) وعند السافر جاوا فهاا هاو سافر عاارض أم ساابا الحجاز ؟ وفاى حالاة
اإلقامااة فهااا هااي فااي فناادا أم بيا

شخصية ؟

السائ

 .6سما

وتشما دراسة السائ

واشجتماعيا ااة والجوان ا ا

باألجا از ورجاا األعماا
 .6ونخل ا اص مما ااا سا اابا
العالقا

ضاايافة أم معسااك ار
من حي

أم تسااهيال

ضاايافة

الجنساية والخصاائص اشقتصاادية

الشخصا ااية األخا اارى  .وهنا ااا ينبغا ااي أن نميا ااز با ااين القا ااائمين
)

(

.

لا ااى أن السا ااياحة خلا اايب ما اان الظ ا اواهر والعالقا ااا

وأن ها اابه

والظواهر تتب من حركة األفراد واقامتهم في أمااكن مختلفاة ومان ثام يتمثاا
(اإلقامااة) وأن بل ا يااتم فااي منبقااة للجااب

فيهااا عنصاار الحركااة (الرحلااة) والثبااا

ينتج عنها أنشبة تختلف عن تل التي تمار في منابا اإلرساا وأن الحركة مؤقتاة
لى منابا ش ترتبب بعما مدفوم األجر .

ثانيا -نشاه السياحة وتطورها
عرف السفر والتنقا من مكاان آلخار مناب العصاور الحجرياة القديماة حيا

األرض

مفتوحة ش حدود بين منبقة وأخرر سوى جباا شاهقة وبحار واسعة وبل بحثا عن البعام
والمأوى والبعد عن مخابر الحيوانا

وش أنه يعد فترة من الزمن حد

المفترسة حي

األماكن التي تتسم بااألمن والبمأنيناة

تبور حضارر منب فجر التاريخ (منب  4ألف عاام ) وبلا

حينما أهتدر اإلنسان البدائي لي الزراعة وما ينتج مان اساتيبان بجانا

األنهاار وزاد مياا

اإلنسااان لااي التجما والتعاااون وظهاار بعااد بل ا العديااد ماان الحاارف والمهاان ور اام بل ا لاام
يهما اإلنسان الترحاا وبل بهدف الحصوا علي بيئة أفضا ورزا أوفر وكلماا حقاا فيهاا

مزيدا من التبور والرقي المادر والمعنور كلما تنوع

تبلعاتاه األمار الابر انعكا

– بالضارورة علاي الساياحة لاي أن وصال

كظاهرة اجتماعية واقتصادية با

دراسا

لمفهومهاا الحاادي

أبعاد كثيرة في حياة األمم والشاعو ويمكان تحدياد ثاال

()12

مراحا رئيسية لتبوير الساحة هي

 -صال الدين عبد الوها

ور باته وازداد

احتياجاته واختلف

في اشتجاها

11 - Holloway, C,. Op. Cit, pp. 1-18.

الدولية للسياحة بندارة منظماتها في مصر ( القاهرة  :مببعة

زهران  ) 9440ص  . 0 : 6ولمزيد من التفاصيا أنظر :صال الدين عبد الوها
سابا ص  . 0 : 6محمود كاما مرج سابا ص  . 0عبد العزيز صال
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السياحة الدولية

مرج

الشرا األدنى ( الببعة الرابعة :

المرحلة األولى ( العصور القديمة والوسطى )
ك ااان الس اافر ف ااي تلا ا المرحل ااة ج اازلا ش يتجا ا أز م اان الحي اااة فرض ااته عل ااى اإلنس ااان
حاجتا ااه لتحقيا ااا شا اائون معيشا ااته الماديا ااة وتا ااوفير احتياجاتا ااه الضا اارورية وعنا اادما قام ا ا
الحضا ار

المختلفة أصب السفر وسايلة للتجاارة والتثقياف والمتعاة فكاان للفينيقاين األوائاا

– البين بدأ تاريخهم منب ثالثة أشف وثمانمائة سنة ا  .م  -.السبا فاي اشهتماام بالتجاارة
عل ااى نب اااا واسا ا

كم ااا ب اادأ العدي ااد م اان الرحال ااة والم ااؤرخين م اان أمث اااا دب اادور الص ااقلي

وبلوتارخ والمؤرخ اليوناني الكبير هيرودو رحالتهم عبر البالد المختلفة وعرف
فااي بل ا الوق ا

– األلعااا

أيضا –

األوليمبيااة التااي كااان يقبااا عليهااا اليونااانيون و ياارهم ويعتباار

الرومان أوا من لجأ لى السفر – حينئب – ألسبا

صحية وعالجية .

وبانتقاااا العااالم لااى العصااور الوساابى قااام بعااض المستكشاافين والمغااامرين بأساافار

بويلااة ماان أهمهاام الرحالااة العربااي اباان ببوبااة واإليبااالي ماااركو بولااو " " Marco polo

وكريسااتوفر كولومبااو

"  " Cristopher Colombsوالتااي أساافر عاان خاادما

جليلااة

للعل اام فض ااال ع اان ظه ااور الس ااياحة الديني ااة ل ااى الوج ااود م اان أج ااا الح ااج وزي ااارة األم اااكن
المقدسة ثم ما بداياة عصار النهضاة وارتفاام المكاناة العلمياة لابعض جامعاا
جامعااة أكساافورد فااي انجلت ا ار وجامعااة الس اربون فااي فرنسااا و يرهمااا بااا
التعلاايم ظاااهرة ماان ظاواهر القاارن الساااد

التي كان

تتمت بالثرال والنفوب .

ولقد اتسم

أورباا مثاا

الساافر ماان أجااا

عشاار خاصااة بااين أبنااال الببقااا

األرسااتقرابية

المرحلاة األولاى للساياحة بعادم وجاود قياود أو قاوانين منظماة لالنتقااا

كمااا لاام يكاان هنااا تبااور ياابكر فااي وسااائا المواصااال

ولاام يظهاار لكلمااة " سااياحة " أر

تعريااف أو ماادلوا فااي تل ا العصااور ولاام تعاارف فااي اللغااة اشنجليزيااة حتااى بدايااة القاارن

الثامن عشر .

المرحلة الثانية ( عصر اآللة أو عصر سياحة األغنياء )
أخب

السياحة في النمو الساري فاي تلا المرحلاة التاي تمياز بعادة ساما

تبااور اآللااة وتقاادم وسااائا المواصااال

حي ا

منهاا :

ساااعد ظهااور الب اواخر والساايا ار والسااك

الحديديااة علااى جعااا الساافر أكثاار ارحااة وأمنااا وصااح

بل ا تبااور أخاار اجتماااعي فقااد

القاهرة  :مكتبة األنجلو  ) 990ص A. J. Burkart & S.Medlik , Tourism : past, present and .82
Future, Reprnted 2 ed. ed. ( London : Heinemann professional publishing, 1986),
p.1,p.4p.24.
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ظهاار ببقااة األمارال والحكااام ورجاااا الاادين واإلقباااعيين الاابين ساااعدتهم مكااانيتهم الماديااة

وعدم تقيدهم بمواعيد أو أوقا

معينة على السفر بلبا للمتعة والمغامرة والمعرفة .

وعلى هبا تميز السفر بقلة عدد المساافرين نسابيا وكثارة نفااا الفارد وباوا مادة

الرحلااة وعاادم التقيااد باارخص األسااعار وكاابل خضااع

السااياحة فااي هابه المرحلااة للقيااود

والقواعااد والق اوانين مثااا  :ج اوا از الساافر والتأشااي ار و يرهمااا نتيجااة ظهااور الاادوا با

الت ااي

ال اانظم السياس ااية واشقتص ااادية والديني ااة المختلف ااة ولج ااول حكوماته ااا ل ااى التشا اريعا

تحمااى كيانهااا وموابنيهااا باإلضااافة لااى د ار تل ا الاادوا ألهميااة السااياحة ماان الناحي اة

اشقتصادية وحرصها على تنظيم زيارة األجان

وراحتهم .

المرحلة الثالثة ( العصر الحديث أو عصر السياحة الجماعية )
السياحة بعدا جديا في تل المرحلة فم اساتقرار الانظم اشجتماعياة للببقاة

أخب

العاملة بعد نهاياة الحار العالمياة الثانياة وحصاولها علاى حقوقهاا عقا
واشتجاها

والانظم اششاتراكية وماا ترتا

وتخفيض ساعا
الببقااا

الحركاا

علاى بلا مان م ازياا عديادة مثاا ارتفاام األجاور

العما وتببيا نظام اإلجا از المدفوعة مما أدى لى أن أصبح

قااادرة علااى تااوفير ضااروريا

حياتهااا وتحقيااا فااائض مناس ا

بائ ار

هبه

مكنهااا ماان شاابام

ر باتهااا فااي الساافر يضاااف لااى هاابا التبااور التكنولااوجي فااي وسااائا المواصااال
الركا

الثورياة

خاصااة

العمالقة وازدياد سرعتها وأيضا تبور البباعة وبارا اشتصااا المختلفاة

بالجماهير والتي لعب

وهكبا أصبح

دورها في اإلثارة والتشويا لالماكن البعيدة واألشيال الجديدة .

ببقة العااملين بوى الادخا المحادود تشاكا الجازل األكبار مان حركاة

السياحة الدولية نظ ار ألعدادها الضخمة واساتدعى هابا بابا الجهاود للعماا علاى تخفايض
أجااور الساافر واإلقامااة حتااى يتيساار لهاابه الببقااة القاادرة علااى اشنتقاااا فااي حاادود مكانيتهااا

ولقد شهد

هبه الفترة قياام العدياد مان المنظماا

الدولياة ومنهاا منظماة الساياحة العالمياة

التابع ااة لهيئ ااة األم اام المتح اادة ومح ااور اهتمامه ااا الرئيس ااي ه ااي الس ااياحة الدولي ااة وأنش اابتها

ونظمها التي اتسع

وتبور وأضح

ظاهرة العصر الحدي

كمااا نجااد أن السااياحة قااد أصاابح

.

مبلبااا ملحااا ماان مبال ا

الحالي مماا جعلهاا تبلال أفاقاا رحباة وتصاب مان أكبار القباعاا
حي

اإلنسااان فااي عص ارنا

اإلنتاجياة فاي العاالم

حقا اإلنفاا السياحي عام  – 946بما فيه من نفاا على النقا – " ألفا وثمانمائة

" بليون دوشر أمريكي وهو ما يشكا نسابة  ( 2فاي المائاة ) مان النااتج اإلجماالي لإلنفااا
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العااالمي ويزيااد علااى ضااعف حجاام اإلنفاااا علاى التساالي أو الغاابال كمااا ضاام

وستين وثالثة من عشرة " مليون وظيفة – ببريا مباشر أ

( في المائة ) من القوى العاملة على المستوى العالمي .

" أربعااة

يار مباشار – أر حاوالي 0

ثالثا -أركان السياحة

 .السائ  :هو الفرد البر يقوم بنشاب السياحة(.) 2

 .الدولة المضايفة :وهاي التاي تقاوم بتقاديم كافاة الخادما
ماان مسااتلزما

للساائ

وتاوفير ماا يحتاجاه

ماان أجااا خلااا جااو سااياحي ممتا  .المعااالم السااياحية بكافااة أنواعهااا:

وهبه المعالم تتحدد بنوم السياحة من بيئية وتسويقية وعلمية وعالجية و يرها.
 .2نمب السياحة :أر أن تحدد السياحة داخلية في الدولة باتها بين مدنها الغنية بمعالم
تتعدى حدود الدولة الواحدة لى دولة أخرى
سياحية أم خارجية أ

 - 2د .محمد صبحي عبد الحكيم
ببعة

 0ص حتى8

د حمدر احمد الدي

جغرافيا السياحة مكتبة اشنجلو المصرية محمد فريد القاهرة
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المطلب الثاني
أنواع السياحة ومقومات الجذب السياحي في مصر
أوال  -أنواع السياحة

(

)

السياحة الدينية
هي قياام الفارد باشنتقااا مان مكاان قامتاه لاى األمااكن المقدساة فاي دولتاه باتهاا أو
اشنتقااا لااى دولاة أخاارى .كزياارة المساااجد واألضارحة أو أماااكن العباادة مثااا مكاة والمدينااة
وبهبا النوم من السياحة يقور الوازم الديني وينعش الجان

الروحي.

السياحة العالجية
الصااحية مااثال والمياااه المعدنيااة والمصااحا

قيااام الفاارد بزيااارة المنتجعااا

العالجيااة

و يرهااا الكثياار ب يكااون الهاادف ماان هاابه السااياحة عااالب الجسااد ماان األم اراض فااي م اركااز

مثال تمتل كفالا

عالية م ترفيه النف .

السياحة االجتماعية
قيااام الفاارد بااالرحال

الجماعيااة فااي أيااام اإلجااا از للترفيااه وزيااادة النشاااب النفسااي

والجسدر لهم وتكون م جماعا

كثيرة تكون شركا

معينة مسئولة عنها بحي

جوا رائعا وتنظم لهم برنامجا مناسبا لزيارة األماكن وتوفر لهم أماكن لإلقامة.

تؤمن لهم

سياحة المؤتمرات
ازدهر هبه السياحة م التبو ار التي صاحب
والثقافية فسياحة المؤتم ار

المجاش

اشقتصادية والسياسية

تكون بعما مؤتم ار متنوعة في مختلاف البلادان ويتوجاه ليهاا

األف ا اراد لحضا ااورها م ا ا الترفيا ااه بحي ا ا

المؤتم ار ووسائا اتصاا وخدما

تكا ااون مجه ا ازة بأما اااكن لإلقاما ااة وقاعا ااا

كثيرة يرها.

لحضا ااور

السياحة الرياضية
وهي تشما توفر جمي المستلزما

فيسافر ليها السوا لقضال أوقا

ممتعة.

لهبه السياحة سوال أكانا

داخلياة أم خارجياة

سياحة التسوق
 - 8للمزيد حوا انوام السياحة انظر. .د .بارا عبد الفتا

التشريعي

تنمية المبيعا

السياحية فى ظا األزمة

اشقتصادية العالمية المرج السابا ص . 26-20شريف صبحي عبد العابى السياحة صناعة المستقبا المرج

السابا ص .26- 9سعيد محمد حسن السياحة فى مصر بين اشستثمار واشهدار المرج السابا ص. 6- 9
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وهااي السااياحة التااي يقااوم بهااا األف اراد فااي بعااض الاادوا التااي تقيمهااا بحي ا

منتجاتها بأسعار مخفضة من أجا جب

السيا .

تعاارض

السياحة الترفيهية
يقااوم األف اراد بالتوجااه لااى األماااكن التااي تتميااز بجااو م اري وفيهااا المياااه والغابااا

الخالبااة وهاادف األفاراد ماان التوجااه ليهاا الترفيااه واشسااتمتام فقااب بحيا

هواياتهم.

يمااار فيهااا األفاراد

السياحة الثقافية
يهتم بهبه السياحة المثقفون والمهتمون بالمعاالم الحضاارية والتاريخياة مثاا حضاارة

مصر الفرعونية.

سياحة التجوال
وه اابه الس ااياحة حديث ااة ب يق ااوم األفا اراد بالتوج ااه س ااي ار عل ااى األق اادام نح ااو األم اااكن

الجميلة با

الببيعة الغنية الخالبة فيستمتعون بالتجواا فيها ويقيمون في خيم برية.

السياحة البيئية
دراسا

وهي قيام األفراد باشنتقاا وزيارة المحميا

حولها واشبالم على األسرار البيئية.

البيئية النباتية والحيوانية من أجا عما

سياحة المغامرات
لالبالم على رائ

وسباا الدراجا

العيش في بعض المناابا والقياام برياضايا

والغوص في أسرار الوديان والصيد وعما كا ما هو ري .

تسالا الجبااا

سياحة السيارات والدراجات
تكون هبه السياحة محتكرة في باالد معيناة فقاب التاي تمتلا برقاا واساعة وساريعة
التواصا م البلادان األخارى ويتاوفر فاي هابه البارا جميا الخادما

وصيانة و يرها.

13

الالزماة مان ساعاف

سياحة المعارض
تكون هبه السياحة متنقلة بين الدوا التي تقايم معارضاا مختلفاة مان فناون تشاكيلية

ومعارض صناعية ومعارض أدبية وتجارية و يرها.

ثانيا -مقومات الجذب السياحي في مصر
الج ااب

مقوم ااا

()15

الس ااياحي تمث ااا مجموع ااة المغري ااا

والما اوارد الببيعي ااة والتاريخي ااة

والثقافية والدينية والعالجية واشجتماعية والحضارية الحديثة الموجودة في الوجهة الساياحية

وتمثا الركائز األساسية للعرض السياحي في أية دولة .
وبشكل عام يمكن تقسيم الجذب السياحي إلي :
 المقوما ااا
والش ا ااعا

الببيعيا ااة  :المنا اااخ – األنها ااار – الش ا اوابئ البحريا ااة – األحيا ااال البحريا ااة

المرجاني ا ااة – الص ا ااحارر والواح ا ااا

البحي ار .
 المقوما
 المقوما

 المقوما

– المحمي ا ااا

الببيعي ا ااة – الجب ا اااا –

الثقافية والتاريخية واألثرية بأنواعها والمتاحف والمعارض .

الدينية  :معابد – أديرة – كنائ
العالجياة والرياضاية  :منتجعاا

العالب واشستشفال – منتجعا

– مساجد – أماكن عبادة .

لالساتجمام والعاالب – مستشافيا

الجولف – منشف

رياضية مختلفة

لغارض

وقرى رياضية أوليمبياة ومناسابا

المقومات االجتماعية والحضارية الحديثة .ومما سبق سوف نتحدث بالتفصيل االتى:
أوال  :املقومات الطبيعية ) ( Natural Attractions

المقوما

الببيعية تتمثا في كا ما حباه ا للبالد من عناصر ببيعية متمثلة في

الموق ا والمناااخ والببيعااة األرضااية والبحااار واألنهااار والصااحارر والوديااان والجباااا وباااقي

العناصر الببيعية (.)17

ويمكن جماا أهم المقوما

الجب

السياحية الببيعية في مصر فيما يلي :



 - 6د.سعيد الببوبى شركا

السياحة ووكاش

السفر مكتبة اشنجلو المصرية القاهرة ببعة 0 0

 - 6د .سعيد الببوبي مرج سابقا ص . 2
 - 2د .هدى سيد لبيف
وما بعدها

السياحة النظرية والتببيا الشركة العربية للنشر والتوزي
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الببعة األولى 998

ص20
ص02

 المقومات المناخية Weather (Climate) Attraction

تتميااز مصاار بمقومااا

الجغ ارفااي المميااز فااي منبقااة التقااال ثااال

قااا ار وبمناخهااا

الجاااف والمعتاادا تبادليااا صاايفا وشااتال أر تمتاااز بااالتنوم المناااخي المتااا وتارتبب المقومااا
المناخية ارتبابا وثيقاا بالحركاة الساياحية وتعتبار مان أهام العواماا الماؤثرة فاي زيادتهاا دولياا

واقليميا.

 نهر النيل River Nile

نهر النيا هو شاريان الحيااة لمصار ولاه دور كبيار فاي ازدهاار حركاة الساياحة فيهاا
حي

يأتي السيا

ليها وخصوصا في فصا الشتال للتمت بجوها الادافئ ومعالمهاا الخالباة

و ثارهااا العظيمااة المنتشارة علااي ضاافاف النيااا والرقا الزراعيااة الخضارال التااي تتجمااا وزياان
ضفافه عن بريا البواخر السياحية التي تجو النهر من القاهرة وحتى أسوان عالوة علاي

البواخر السياحية التي تستخدم في الوق

سمبا .

الحالي في بحيرة السد العالي من أسوان حتى أبو

* الشواطئ البحرية Beaches

مص اار لها اا موقا ا متمي ااز عل ااي ك ااا م اان البح اار األب اايض المتوس ااب والبح اار األحم اار
بخليجيااه خلاايج السااوي

وخلاايج العقبااة بامتاادادا

شااابئية تناااهز  2000كاام بااولي وتعتباار

شاابه جزي ارة سااينال أكثاار األقاااليم الجغرافيااة تمتعااا بالش اوابئ ب تمتل ا ماان الس اواحا ح اوالي
 200كم أر ما يقر من  %20من مجموم أبواا السواحا المصرية ر م أن مساحتها ش
تتعاادر  %6فقااب ماان جملااة مساااحة مصاار وتساااهم هاابه الش اوابئ الممتاادة والفرياادة بشااكا
كبير في دعم الحركة السياحية لي مصار وتعتبار مان المقوماا

الرئيساية للساياحة الحديثاة

نظا ار لإلقباااا المت ازيااد علااي سااياحة الشاوابئ واشسااتحمام ممااا أدر لااي ت ازيااد وازدهااار قامااة

المنتجعا

السياحية علي هبه الشوابئ بدرجة كبيرة .

وتعتب اار س ااياحة اشس ااتجمام والشا اوابئ ف ااي مص اار م اان األنم اااب الس ااياحية المحبب ااة

لش ارائ عدياادة ماان السااائحين ويت ازيااد البل ا

الغالبة من السياحة الوافدة لي مصر.

السااياحي عليهااا زيااادة مبااردة وتمثااا النساابة

* األحياء المائية والشعاب المرجانية وسياحة الغوص
Aquaculture, Coral Reefs and Dive Tourism
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هوايااة الغااوص ماان الرياضاايا
الممارساين لرياضاة الغااوص تحا

بلاال أعااداد

التااي انتشاار مااؤخ ار فااي مصاار حي ا

الماال  00ألااف شاخص وبلا لماا تتمتا بااه بالدناا ماان

منابا متعددة لممارسة هبه الرياضة وخاصة محافظة جنو سينال التي تتمت بخصائص
فريدة تجعلها في مقدمة المنابا التي يتمني أر ممار لتل الرياضة من الغوص والتمتا
بما تحتويه من كنوز من األحيال المائية والشعا

المرجانية تح

المال قلما يجدها فاي أر

مكان في العالم عاالوة علاي درجاة نقاال الميااه ودرجاة الحا اررة المناسابة للغبا
خاصااة منبقااة أر
منبقااة دها

الغب

با

باواا العاام

محمااد التااي يبلاال عاادد الممارسااين ساانويا بهااا  6ألااف بااا

يليهااا

ثاام نويبا ثاام باااقي منااابا البحاار األحماار والتااي تنتشاار بهااا العديااد ماان م اركااز

المستويا

العالمية .

ومن أهم أماكن الغوص في مصر األماكن التالية :ـ
أماكن الغوص في الغردقة :

الجونة * منبقة شعا

بليندا * منبقاة جزيارة أباو رمااد ج ارناا * منبقاة جزيارة أباو

حشاايش * منبقااة جزي ارة مجاااويش * شااعا
العااش * شااعا

أم قماار * شااعا

كااارلو

أبااو منقااار * شااعا

* شااعا

أبااو قب ارة * شااعا

العااروف * جزيارة الفنااادير * شااعا

أم

بويلة * شماا الجفتون * سيوا الكبرر * سيوا الصغرى .
أماكن الغوص في سفاجا والقصير :

شعا

جزيارة بوبيااا * الجاااموا * أر

بانوراما * شعا

كانون .

أبااو ساومة * بوبيااا الحمارال * شااعا

كااالور *

أماكن الغوص جنوب مرسي علم :

الشيخ مال * أر
* بي

الدولفين * نقارر * شعا

* جزيا ارة س ااياا * ش ااعا

شعا

برنوبي * أبو ديبة * نبة * مرسي علم * هابيلي مرسي علم

دي ار .

الشرم * شعا

وادر الجمااا * أر

ماس ااورة * الزبرج ااد * جزيا ارة الص ااخر * ش ااعا

حنكا ار * ريخاة
س ااان ج ااون *

أماكن الغوص في شرم الشيخ :

منبقااة أر

محمااد * منبقااة أر

أم ساايد وحتااى منبقااة التاااور شااماش بدايااة خلاايج

العقباة * منبقاة الجااردنز وحتاى جزيارة تياران بخلايج العقباة * منبقاة شاعا

16

مضايا تياران

بخليج العقبة * منبقة جزيرة تيران بخليج العقبة * منبقة شعا

شماش بخليج العقبة .
شي

عالوة علي منابا ده

هاو

المحمودا

وشعا

علي

( منبقاة الكاانيون والبلاو هاوا – منبقاة الواحاة – منبقاة

) ومنبقة نويب ومنبقة بابا وجزيرة فرعون )
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الصحاري والواحات الطبيعية
Deserts, Oases and Nature Reserves

تتمت مصر بمنابا صحراوية وجبلية عديدة توفر المتعة والمغام ار للسائحين من
ها اواة رح ااال

الس اافارر وس ااياحة الس اافارر تنتش اار ف ااي س ااينال حيا ا

تتمتا ا س ااينال بأ ارض ااي

صااحراوية متنوعااة بسالسااا جبليااة خالبااة مختلف ااة األل اوان واألشااكاا باإلضااافة لااي وج ااود
العديااد ماان الواحااا
بنباتااا

الرائعااة الجماااا التااي تتخلااا الجباااا كواحااة في اران والمالحااة كمااا تتمت ا
وبعااض الحيوانااا

ببيااة نااادرة مثااا األعشااا

والبيااور البريااة المتميازة والنااادرة كمااا

تصاال صااحارر جنااو سااينال فااي كثياار ماان منابقهااا إلقامااة سااباقا

الساايا ار والاادراجا

وياادخا هاابا الاانمب السااياحي ضاامن سااياحة الفلااو ار والفاونااا وهااي التااي تعتمااد علااي النبااا

الببيعية النادرة أو األعشا
كما تزدهر رحال

الببية والبح

عنها .

السفارر في الواحاا

الداخلياة والخارجياة والف ارفارة وسايوة ال ازخارة

باآلثار والعياون المائياة واآلباار والعاين الساخنة حيا

الصحرال والبيور المهاجرة من مكان لي خر .
وتتمت رحال

يهاتم الساائحون بمراقباة الحيواناا

السفارر بالصحرال الشرقية ومنبقة البحر األحمر بسحر خاص لما

يميزه ااا م اان سلس االة الجب اااا ورماله ااا النقي ااة وواحاته ااا الفري اادة وك اارم أهله ااا حيا ا

مجموعااا

للقي ااام به اابه ال اارحال

ش اوال بالواحااا

ي ااتم عم ااا

وتك ااون وس اايلة اشنتق اااا ه ااي الس اايا ار أو الموتوس اايكال

المجهزة خصيصا لهبا الغرض بحي

ويااتم عمااا حفااال

فاي

يكون لهاا فائادة أو دلياا علاي علام بمساال الصاحرال

بالتعاااون م ا أهااا هاابه الواحااا

ماان الباادو كمااا تتميااز

مد ينة سفاجا بسالسا الجبااا المختلفاة األلاوان واألشاكاا التاي تصال لممارساة هواياة تسالا
الجباا .

أما المحميا

البيئيااة با

الببيعية فتمثا شبكة المحميا

الببيعية في مصر نمابب من النظم

األهميااة التااي تاام الحفاااظ عليهااا ماان عوامااا التاادهور وتحفااظ للكائنااا

الحيااة

ممارسااة حياته ااا ال ببيعيااة والقي ااام بوظائفهااا ف ااي النظااام البيئ ااي وقااد ت اام عااالن  8محمي ااة
ببيعيااة بمساااحة جماليااة ح اوالي  00ألااف كيلااو متاار مرب ا بمااا يعااادا  % 0ماان أرض
مصاار وماان المسااتهدف أن يصااا عاادد المحميااا

حوالي  % 4من الجمهورية بحلوا عام  0 2م .
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لااي  80محميااة ببيعيااة علااي مساااحة

والمحميات الطبيعية في مصر حتى اآلن هي :

 محمية الزرانيا وسبخة البردويا ( شماا سينال )
 محمية األحراش الساحلية ( شماا سينال )
 محمية بابا الببيعية ( جنو سينال )
 محمية سان

كاترين ( جنو سينال )

 محمية نبا ( جنو سينال )

 محمية أبو جالوم ( جنو سينال )
 محمية أر

محمد وجزيرتي تيران وصنافير ( جنو سينال )

 محمية علبة الببيعة ( البحر األحمر )

 محمية وادر الجماا ( جمابه في البحر األحمر )
 محمية سيوة ( بمحافظة مبرو )

 محمية العميد الببيعية ( مبرو )
 محمية أشتوم الجميا وجزيرة تني
 محمية وادر البرل

( بور سعيد )

( كفر الشيخ )

 محمية وادر دجلة ( القاهرة )

 محمية الغابة المتحجرة بالمعادر ( القاهرة )
 محمية قبة الحسنة ( الجيزة )

 محمية وادر الريان ( الفيوم )
 محمية بركة قارون ( الفيوم )

 محمية كهف وادر سنور ( بني سويف )
 محمية الوادر األسيوبي ( أسيوب )

 محمية جزر سالوجا و زاا ( أسوان )
 محمية وادر العالقي ( أسوان )

 محمية الصحرال البيضال ( محافظة الوادر الجديد )
 محمية جزر نهر النيا ( بالمحافظا

المختلفة )
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ومن المحميات الطبيعية المستقبلية ما يلي :
القصيمة المغارة أر

الحكماة الشاويلة السالوم القصار مانخفض القباارة

أم الغزشن الجاللة القبلية مالحة أر

حمابة كركر دنقا الجلف الكبير .

شقير شاي

وادر قنا أم الدبادي

البنا

ثانيا  :املقومات الثقافية والتارخيية واألثرية ( )
Cultural, Historical and Archaeological Attractions

تتمت مصر بأهمية كبيرة في سوا السياحة الثقافية ب تمتل أكثر من نصاف ثاار
العااالم كلااه فااي صااورة مفتوحااة فااي شااكا معابااد وأه ارمااا

ومقااابر وهياكااا عمرانيااة متبقيااة

للحضااارة المص ارية القديمااة والتااي ترجا لااي أكثاار ماان  2شف عااام تمتااد فااي بااوا الاابالد
وعرضها وتعتبر السياحة التاريخية أكبر روافد السياحية الثقافية في مصر لما تتمت به من

تاااريخ بويااا ومنااابا أثريااة مفتوحااة تتميااز بالضااخامة والتنااوم الكبياار والاابر يشاار معااالم

التقاادم فااي مجاااش

العمااارة والفنااون والفل ا والب ا

وسااائر العلااوم األخاارى فكااان المص اريون

الحيوانااا

وتربيتهااا واشسااتفادة منهااا وكااان أوا ماان

القاادمال أوا ماان عرفاوا الز ارعااة وقاااموا باسااتنبا
لااي منااتج لااه باإلضااافة لااي اسااتئنا

األرض وتحااوا اإلنسااان ماان جااام للقااو

ع اارف القا ارالة والكتاب ااة وك ااون حروف ااا هجائي ااة (الهيرو رليفي ااة) ك اابل الح اااا ك ااان اإلنس ااان
المصارر القااديم الساابا فااي كااا مجاااش

العلااوم األخاارى وتركاوا للبشارية ت ارثااا حضاااريا يقااف

أمامه العالم بنجالا وتدين له البشرية كافة حتى اليوم .

ثالثا  :املقومات الدينية ) ( Religious Attractions

مصر نية جدا بتراثها الديني منب أقدم العصور بادلا بالعصار الفرعاوني والاديانا
المصارية القديمااة والتااي تاادر بالتفصاايا فااي تاااريخ مصاار الفرعااوني والمتمثلااة فااي المعابااد

المختلفة المنتشرة في جمي أنحاال الابالد والتاي هاي فاي األصاا أقيما

تل العصور .

مرو ار بالت ار التوراتي  Biblical Heritageمنب بع

سايدنا موساي علياه الساالم

في مصر وخروجه هو أتباعه في عصر فرعون مصر في بل الوق

بين رمسي

الثاني وميرنبتا .
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كأمااكن للعباادة فاي

والبر تختلف اآلرال

والعديد من المقوما

الدينية التي تخص تل الفترة منتشرة أهمها عياون موساي فاي

سينال المكان األوا البر وقف فيه العبريون بعد عبورهم البحر األحمر ويعتبار وادر تياران
البريا الثاني بعد البريا الساحلي وفي مدخا وادر تيران يوجد صخر جرانيتي عند جباا

س ارباا يقاااا أنهااا التااي نب ا فيهااا المااال عناادما ض اربها موسااي بعصاااه ثاام وصاالوا لااي جبااا
المقد

المعروف بجبا موسي أو جباا ساينال والابر تلقاي علياه موساي مان رباه الناامو

وكان سها الراحة المعسكر التقليدر لإلسرائليين حين ناجي موسي رباه والابر بكار باالقرن

الكريم " الوادر المقد

بور "

التراث المسيحي Christian Heritage

المعلقاة وكنيساة كبارر

ازخر مصر باآلثار القببية المنتشارة فيهاا مان أديارة وكناائ

بالنسبة للسياحة الدينية العالمية والتي أهمها الكنيسة المعلقة وكنيسة السيدة العبرال وكنيسة

أبااو ساارجه (ساارجيو ) بمصاار القديمااة وشااجرة العاابرال بالمبريااة والمتحااف القببااي واألديارة
المختلفااة مثااا دي اار سااان

ك اااترين فااي س ااينال ودياار س ااان

أنبونيااو

وس ااان

بااأوا عن ااد

الزعفرانة وأديرة المحرا فاي أسايوب وديار نقاادة بقناا وديار ماار ميناا فاي مرياوب وأديارة وادر

النبرون األربعة الشهيرة وهي من الجناو الشارقي لاي الشاماا الغرباي ( ديار أنباا مقاار –
دي اار أنب ااا بيش ااوى – دي اار الس اايدة العا ابرال السا اريان – دي اار الب ارم ااو
تاريخيااة منااب نشااأتها وحتااى اآلن ومااا لهااا ماان أهميااة سااياحية حيا
لي

) وم ااا له ااا م اان أهمي ااة

تباارز أهميااة هاابه األديارة

فقب من الناحية الدينياة بالنسابة للمسااحيين لكان أيضاا مان الناواحي التاريخياة واألثرياة

والفنية والثقافية .

ونحاان ناادعو لااي ض اارورة اشهتمااام بالتنميااة الس ااياحية لمنبقااة وادر النباارون لم ااا

تتمت به من صحرال شاسعة وبيئة نظيفة وبحي ار منها ما يصل للسياحة العالجية ( مثا
بحيارة نبا الحما ار ) هاابا باإلضااافة لااي توسااب موقا وادر النباارون بااين ماادينتين رئيساايتين

همااا  :القاااهرة واإلسااكندرية ممااا يسااها الوصااوا ليااه وحي ا
دينية واستراتيجية واقتصادية كبرر .

أن تل ا المنبقااة لهااا أهميتهااا

التراث اإلسالمي Islamic Heritage

مصاار نيااة جاادا بتراثهااا اإلسااالمي الاابر يشااما ثارهااا وفنونهااا اإلسااالمية ( حاوالي
 600ثر سالمي ) ومدنها العريقة التي نشأ

في العصار اإلساالمي وعلاي أرساها القااهرة

مدينااة األلااف مئبنااة والتااي هااي أهاام ماادن العااالم اإلسااالمي والتااي تزخاار بالعديااد ماان اآلثااار
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اإلسالمية والتي أهمها جام عمرو بن العاص والجاام األزهار وجاام محماد علاي بالقلعاة

وقلع ااة ص ااال ال اادين األي ااوبي ومس ااجد ومدرس ااة الس االبان حس اان ومس ااجد الرف اااعي وج ااام

الناصاار محمااد باان قااالوون ومسااجد الحاااكم بااأمر ا ومسااجد الساايدة زين ا
نفيسة ومسجد األمام الحسين ومقيا

زويلة با

الجديااد بااا
بااا

الفتاو

النصر با

الشااعرية – البااا

الااوزير بااا

النيا بالروضة واألسبلة وأبوا
األخضار باا

الباا

الحسااينية بااا

خااان الخليلااي بااا

الفاارب بااا

مصر القديمة ( با

البحار باا

الخلااا بااا

ومسااجد الساايدة

التوفياا الباا

السلساالة بااا

الغااورر

قايتبااار ) ومتحااف الفاان اإلسااالمي

ومتحف قصر الجوهرة .
ضافة لي العديد من اآلثار اإلسالمية والمساجد التاريخية المنتشرة في ربوم الابالد
من أقصي الجنو

لي أقصي الشماا والتي لها أهمية تاريخية ورونا خااص وأهمهاا قلعاة

قايتبااار ومسااجد أبااو العبااا

المرسااي وجااام البوصاايرر وجااام النبااي دانياااا باإلسااكندرية

ومساجد الساايد البادور فااي بنباا ومسااجد عباد الاارحيم القنااور فااي قناا وأثااار العاريش والشاايخ

زويااد ورف ا وقااالم البريااا األوسااب بشااماا سااينال وقلعااة نخااا بوسااب سااينال وقلعااة الجن ادر

وأثار البور وقلعة نويب وقلعة صال الدين في جنو سينال

رابعا :املقومات العالجية والرياضية .) 0( Therapeutic and Sports Attractions
ماان أجااا تببيااا سياسااة تنااوم المنااتج السااياحي وخلااا منااتج سااياحي متجاادد تباابا
مصاار جهاادا كبيا ار لوضا هاابه السياسااة علااي أرض الواقا وماان أجااا بلا فهااي ترعااي هاابا
النوم من عواماا الجاب

وماان أجااا بل ا نشااأ

والخااص بالساياحة العالجياة والبيئياة والرياضاية

الساياحي الحادي

السااياحية وتاام اسااتغالا المقومااا

العديااد ماان المنتجعااا

العالجيااة

الموجااودة بااوفرة لاادينا مثااا المناااخ الجاااف الممتاااز لااي الش اوابئ التااي ش مثيااا لهااا برمالهااا

الناعمة المميزة والمحمياا

الببيعياة  ...الاخ مان المقوماا

البحر األحمر من العين السخنة حتى حالي

ووادر النيا .

وشالتين وسينال والساحا الشامالي والواحاا

ع ااالوة عل ااي بلا ا العدي ااد م اان المجه ااودا

المنتشرة في البالد لي جان

الرياضا

العالجياة المنتشارة علاي سااحا

تب اابا م اان أج ااا دع اام وتنش اايب الس ااياحة

األخرى وكبل
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قامة المسابقا

المحلية واإلقليمياة

والدوليااة مثااا ارلااي مصاار الاادولي وماااراثون الفراعنااة ومهرجانااا

التجااديف وصاايد األسااما

وببولااة األه ارام الدوليااة لالسااكواش ومهرجااان الش ارقية للخيااوا العربيااة ومهرجااان الحصااان

العربي والعديد من المسابقا

الرياضية األخرى .

(

خامسا  :المقومات االجتماعية والحضارية الحديثة
Modern Social and Cultural Attractions
المقومااا
يتميز به الشع

)

اشجتماعيااة تميااز مصاار عاان يرهااا ماان الاابالد المسااتقبلة للسااياحة بمااا
المصرر من سما

كرم الضيافة والترحي

بالضايف وتقاديم كاا ماا يملا

لااه وكااا بل ا يجعااا ماان مصاار مقصاادا سااياحيا متمي ا از يشااعر فيااه السااائ بااالود والبمأنينااة

واألمان .

باإلضااافة لااي بل ا فمصاار تحااوى علااي أرضااها العديااد ماان المقومااا
الحديثة للسياحة والتي تعك

فااي مشااروعا

الحضااارية

مدر تبور المجتم فيها وتأثيره بالعلوم الحديثة ويتجسد بل

ضااخمة عمالقااة مثاا السااد العااالي وخازان أساوان ومكتبااة اإلسااكندرية ومعااالم

القاااهرة الحديثااة مثااا باارب القاااهرة ودار األوب ا ار المصارية والعديااد ماان المتاااحف المتخصصااة

والمعااارض المختلفااة ومركااز القاااهرة الاادولي للمااؤتم ار أرض المعااارض وم اركااز المااؤتم ار
فااي الماادن الكباارى وحاادائا الحي اوان والحاادائا الدولي اة لااي جان ا
المختلفااة والمنتش ارة والمسااار والمهرجانااا

وثقافيا ا ااة مهرجانا ا ااا

المتنوعااة (مهرجانااا

موسا ا اايقية مهرجانا ا ااا

العديااد ماان دور الترفيااه

أوبراليااة مهرجانااا

األفا ا ااالم التسا ا ااجيلية مهرجانا ا ااا

واإلسااكندرية السااينمائي الاادولي المهرجااان الاادولي للمساار التجريبااي مهرجانااا

الشعبية المختلفة ) .
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فنيااة

القا ا اااهرة
الفنااون

المبحث الثاني
أهمية السياحة وأثارها االقتصادية على التنمية في مصر
اسااتمر السااياحة فااي التبااور كنشاااب نساااني فانتقلا

ماان مرحلااة ألخاارى محققااة

مزايا عديدة مما دعا دوا العالم – المتقدمة والنامية على حد سوال – لى اشهتمام بهاا

كوساايلة تااتمكن بهااا ماان اشرتقااال ماان

والعمااا علااى زيااادة عائااداتها فااي مختلااف المجاااش

وض ا حااالي معااين لااى وض ا مسااتقبلي أفضااا وهكاابا أصااب للسااياحة دور فعاااا متعاادد

األبعاد في حياة األمم والشعو يمهد لها بريا النمو والرفاهية .

فا اي الع ااالم حيا ا

فص ااناعة الس ااياحة تعتب اار م اان اكب اار الص ااناعا

()22

اشقتصاد العالمي بما قيمته ألفا بليون دوشر ويفوا الناتج منها ناتج صناعا

صناعة الصل

والسيا ار والنسيج واشلكترونياا

علااى الساافر والسااياحة أكثاار ممااا ينفقااون علااى الملااب

تس اااهم ف ااي
كبرى مثا

وينفاا المساتهلكون فاي الادوا المتقدماة

األعماا على السفر أكثر مما ينفقون على اإلعالن .

والرعايااة الصااحية كمااا ينفااا رجاااا

المطلب األول
أهمية السياحة
أهمية السياحة في ٍ
عدد من ال ّنقاط منها
يمكن أن نجمل ّ
ّ
النااا ينصااح بالساافر
)
السااياحة وساايلة ترفيااه وتغيياار ماان نفسا أاية اإلنسااان فكثياكار ماان أ
أ
م اان أج ااا تغيي اار نفس ا أايت فاإلنس ااان ح ااين يتا ار بل ااده ويح اازم أمتعت ااه ويس ااافر يش ااعر
ٍ
أرض جديدة ويبل على أقوام خارين
بالفضوا والتأشويا فهو سوف يحبأ رحاله في
ياار الاابين يع ارفهم فااي بااالده وهاابا بااال ش ا أ يعا أاد مغااامرة للكثي ارين بااا أن كثي ا ار ماان

النف
علمال أ

من نفس أايته

غيار
ينصحون من يتع أارض ألماراض التأاوتر واشكتئاا أن يساافر حتأاى ي أ
الناا وعالجاا
دور يجاابي فاي تعزياز الجانا
الجياد فاي نفس أاية أ
أ
أ
فللساياحة ك

لبعض األم ارض النفسية .
للناااتج والا أادخا القااومي فكثيا كار ماان
)
السااياحة ارفا ٍاد ماان روافااد اشقتصاااد المحلأااي ومعا أازز أ
أ
الساياحة ك ارف ٍاد مان روافاد اشقتصااد باا
البلدان العر أبياة مثاا مصار ولبناان تعتماد علاى أ
 -أضوال على السياحة نشرة شهرية تصدر عن مكت

وزير السياحة السنة األولى ( العدد  2نوفمبر . ) 949

24

انيااة تل ا الا أادوا فمااا تفرضااه تل ا
السااياحة يش ا أكا جاازل ها ّمااا ماان ميز أ
أن مااا يتااأتأى ماان أ
اياحية تع أاد مصادر
أ
الس أ
الدوا من تأشي ار دخوا وخروب أو رسوم على دخوا األماكن أ
ٍ
دخا ش نى عنه.
السااياحة يسااتبي اإلنسااان التأعاارف
)2
السااياحة أداة تسااويا حضااارأية أ
للدولااة فماان خااالا أ
أ
الساايا ماان
علاى صااناعا الا أادوا التااي يزورهااا ومنتجاتهااا وبالتأاالي تحتاااب الا أادوا لااى أ
الن اااتج
أج ااا تعا اريفهم بص ااناعاتها ومنتجاته ااا وه اابا ب ااال شا ا ا يرف ااد اشقتص اااد ويع ا أازز أ
القومي(.) 2
ٍ
وسيلة لتبادا الثأقافا والتأعارف علاى عاادا وتقالياد ال أشاعو فاإلنساان حاين
السياحة
)8
أ
يعماا العالقااا
يساافر لاى بل ٍاد خار أ
فنناه يتع أارف علاى ثقافتاه وعاداتاه وتقالياده وهابا أ
السائ أيضا أن يكون سفي ار لدولته
وبجبرها بين شعو العالم با وبنمكان المسافر و أ
الصورة الحضارأية عن سلو أفرادها.
في التأعريف بثقافتها وابراز أ

السااياحة وساايلة للقضااال علااى الببالااة وتااوفير فاارص العمااا أمااام ال أشاابا فكثيا كار ماان
)6
أ
الس ااياحية والمبا اااعم
اياحية تعم ااا عل ااى توظيا ااف موابنيه ااا ف ااي المنش ااف
الس ا أ
أ
ال ا أادوا أ

السااياحي ووظااائف
الساايا مثااا وظيفااة المرشااد والا أادليا أ
والوظااائف التااي تتعلأااا بخدمااة أ
السااياحية مثااا مصاار مئااا اآلشف ماان
للسااياحة ويعمااا فااي بعااض البلاادان أ
التأاارويج أ
(.) 8

المدربين
ال أشبا
أ
المؤهلين و أ
الهامااة لجميا البلاادان فااي أنحااال العااالم فتعتمااد
 )6وتعا أاد السااياحة حاادى مصااادر الاادخا أ
العديااد ماان البلاادان علااى الساوا الاابين ياازورون بالدهااا للتمتأا بمااا تضا أامه فااي داخلهااا
العالجي اة كمصا ٍ
ادر رئيس ا اي
الببيعيااة أو اآلثااار أو السااياحة
س اوال كااان بل ا المناااظر
أ
أ
المميا از التااي ماان
للاادخا فتعتباار السااياحة لهاابا ولعا أادة أساابا ٍ أخاارى واحاادة ماان أها أام
أ
تهتم جمي الحكوما بها.
الممكن أن أ
تتميز بها البلدان والتي أ

 )2تجل

السياحة اشستثما ار

ٍ
بشكا ٍ
كبير على توفير
الجديدة لى بلدانها والتي تساعد

األمواا فمن األمثلة على اشستثما ار الضخمة التي يتم نشاؤها بسب
الفنااادا الكباارى أو المهرجانااا

الضااخمة والتااي يقا أادم الاازوار ماان شااتأى أنحااال العااالم
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لزيارتها والتي تجل

األحدا

الدخا لى تل البلدان ولابل تهاتم الادوا فاي العاادة باستضاافة

الضخمة كالمهرجانا

ياضية.
الر أ

احة بشا ٍ
اكا عااام وتحسااين مازاب اإلنسااان ب يساااعد
 )4تساااعد السااياحة علااى تحسااين الصا أ
الساافر والترحاااا علااى اشبتعاااد عاان الحياااة الشخصااية لإلنسااان ونساايان المشاااكا التااي
يعاني منها اإلنسان.

 )9تزيااد السااياحة ماان معااارف اإلنسااان وتوسااي مداركااه فيكتشااف اإلنسااان فااي كثيا ٍار ماان

األحيان عند سفره العديد من األفكار المختلفاة ويبلا علاى الحضاا ار المختلفاة .قاد
ٍ
ٍ
جديدة معهم من البلدان التي يقومون بزيارتها
أفكار
تساعد السياحة األفراد على جل
النف لهم ولبلدانهم.

مما يجل
والتي من الممكن أن يستخدموها في بلدانهم أ
 ) 0تساااعد السااياحة علااى التعاارف علااى أشااخاص جا ٍ
ادد ماان البلاادان التااي تقااوم بزيارتهااا
وبهاابا تسااتبي تكااوين العديااد ماان الصااداقا

الجدياادة والتااي قااد تجلا

النفا للشااخص

وتخلا له العديد من الفرص الجديدة .تساعد السياحة اإلنسان على تجربة العدياد مان
األمور المختلفة والجديدة والتي قد ش تتا له في بالده فك أا ٍ
ٍ
بأمور مختلفاة
تتميز
بلد أ

عاان يرهااا فقااد يسااافر بعااض األشااخاص ماان أجااا القيااام بااالتزلج أو ماان أجااا تساالا
الجباا و يرها من هبه األمور المختلفة.

) توجد العديد من أنوام السياحة المختلفة في العالم والتي يقيد ٌّ
كا منها ببريقة مختلف ٍاة

العالجيااة والتااي تعمااا علااى تحري ا الم ارفااا
عاان السااياحة التقليديااة فهنال ا السااياحة
أ
الصحية في تل الابالد والساياحة التعليمياة والتاي تاوفر فارص عم ٍاا جديادة للمعلماين
على سبيا المثاا.
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المطلب الثاني
أثار السياحة على التنمية االقتصادية
بوجه عام وفي مصر بوجه خاص
أوال -أثار المختلفة للسياحة على التنمية بوجه عام
( )1اآلثار السياسية :

با كان

األهمية اشقتصادية هي للدعامة التي تستند عليها السياحة بعد أن اتض

الدور الكبير البر تلعباه فاي تاوازن وتحساين ميازان مادفوعا
عمال

حرة ببريقة مستمرة ومرنه ش أن أثارهاا امتاد

اآلثااار السياسااية التااي ش يمك ان
متباين ااة الم ااباه

والهيئا

لاي ناواحي ومجااش

فالهااا فااالمجتم الاادولي تحكمااه سياساايا

والعقائ ااد واشتجاه ااا

الدولية بهدف تقري

الادوا المختلفاة بماا تاوفره مان

وجها

أخارى ومنهاا

متنوعااة لاادوا

وعل ااي ال اار م م اان الجه ااود الت ااي تب اابلها المنظم ااا

النظر والحد من النزام والتصادم البر تثيره التياا ار

المتضادة للمصال المتعارضة ش أن العالقا

من عواما التوتر والقلا والصرام .

الدولية ما زال

تعاني – من حين آلخار –

ما اان هنا ااا با اارز األثا اار السياسا ااي للسا ااياحة باعتبارها ااا أده فعالا ااة وايجابيا ااة فا ااي ازلا ااة

المتناقضااا

وتقليااا الف اوارا بااين الشااعو بمااا يحقااا التفاااهم ولتجااار بينهااا فالسااياحة تعااد

وسيلة لتعارف الجنسيا

المختلفة واختالبها ومعايشة القيم والتقاليد والعادا

التي تحكمهاا

مما يسهم في الوصوا لي اقتنام كا مانهم بااآلخر واحت ارماه لاه وكلماا ازداد هابا اشخاتالب
وتنوم كلما قوي

الصال

وأواصا الصداقة التاي يمكان أن تنشاأ باين مجموعاا

كبيارة مان

األفراد عبر حدود الدوا بما تمثله هبه الصداقة من تجاو وتالحم واقرار السالم في العالم

.

ل اابل ف اانن نم ااو الس ااياحة وتبوره ااا وازدهاره ااا يس اااهم ف ااي بن ااال جي ااا محا ا

للوح اادة

اإلنسانية ومتفاعا م عناصرها ومقوماتها في توازن يعود بالنف والخير بعيادا عان أخباار
()25

الحرو واحتماشتها .
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الناشر الشركة العربية للنشر والتوزي

ص 22

أما بالنسبة لبعض اآلثار السياسية للسياحة في مصر – بوجه خاص
أ -إظهار صورة مصر الحقيقية وتصحيح المعتقدات الخاطئة عنها :
فقااد أصااب للسااياحة فااي مصاار وزنااا سياساايا عظيمااا ش يقااا ماان حيا

وفرصااة لفهاام وتوضااي حقااائا المشااكال

أهميتااه وزنااه

والقضااايا التااي تتعاارض لهااا الاادوا وتعااد مشااكلة

الشرا األوسب من أهم وابارز المشااكا التاي تعيشاها مصار اآلن بكاا أبعادهاا ولقاد اتجها

مصر في عرض جوان

هبه المشكلة أسالي

الرأر العام األمريكي واألوربي حي

دعائية واعالمية لم يكن لها تاأثير بابكر فاي

كان لوجهة النظر اإلسرائيلية الادور األكبار فاي التاأثير

علي المجتم الدولي مما ساعد بل علي تأييد سرائيا في كا ما تثيره من حقاائا مشاوهه

ومغلوبااة

ش أنااه وبعااد انتهااال فت ارة الحاار التااي عاشااتها مصاار لساانوا

تعاااني خاللهااا ماان التااوتر والكفااا والتااي دخلا
وامتااد اشهتمااام بمشااكال
القباعااا

بويلااة وكان ا

بعاادها مصاار فااي مرحلااة اشسااتقرار والسااالم

المجتما لااي جميا األنشاابة والقباعااا

وكااان ماان أباارز هاابه

وتل ا األنشاابة هااو قبااام السااياحة فااأهتم رجاااا اشقتصاااد والماااا بهاابا القبااام

الحيااور كوساايلة لاادعم وتقويااة وتنميااة اشقتصاااد المصاارر األماار الاابر ترت ا

عليااه بااروز

اآلثار اشقتصادية والسياسية الوافد بين الزيارة مصر ومعايشهم للجمي المصرر واختالبهم
بااأفراده وماانهم تجاهاااتهم ووجهااا

نظاارهم فااي كااا القضااايا والمشااكال

الت ااي تا اواجهم تع ااد م اان العوام ااا الت ااي تس اااهم ف ااي كسا ا

األساس اية المص ارية

وتأيي ااد ش ااعو العا االم األجنب ااي

()26

وتصحي ما لديهم من أفكار وحقائا ير سليمة عن مصر

ب – كسب احترام وتأييد الشعوب المختلفة للقضايا المصرية والعربية :
عانا ا

مص اار كثيا ا ار م اان ع اادم لم ااام الش ااعو األجنبي ااة بأبع اااد القض ااايا المصا ارية

والعربيااة والاابر نااتج عنااه – أحيانااا – تجاااهلهم لمواقفهااا وعاادم مساااندتهم لهااا وأحيانااا أخاارى
عدم تعابفهم معهاا باا وعادائهم اإلعالماي والادعائي عناد تعرضاها للمشااكا أو الصاعوبا

الدوليااة وزاد ماان حاادة المعاناااة عاادم قاادرة مصاار – فااي بعااض األح اواا – وعلااي اشتصاااا
الفعاا البر يخلا منااخ مناسا

ا نعكا

لتقبلهاا وماتفهم لرساالتها ومؤياد لهاا فاي نهاياة األمار ومماا

علااي تااأخير اسااتردادها لحقوقهااا المساالوبة وتعثاار الحلااوا العادلااة والجااادة التااي ت ارهااا
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ورف ااض اقتراحاته ااا وعروض ااها لالس ااتقرار والس ااالم األم اار ال اابر أث اار ف ااي مس اايراتها وأص ااا
تقدمها بأفد األضرار .

معدش

ش أن اشتصاا المباشر البر توفره الساياحة قاد سااعد  -وش زاا علاي التقلياا مان

حدة رفض واستنكار هبه الشعو وال

كان

تقابا اآلرال واألفكار التي تتبادلها مصر كما

أسااهم فااي كساار حاواجز الجهااا والشا والغربااة وصااوش لااي الشااعور باأللفااة والمااودة فجااال
السااائحين الاابين جااالوا لمصاار واختلباوا بشااعبها وأحكااامهم متوافقااة ما المبالا

اسااتجابا

المشااروعة لقضااايانا بمااا فااي بل ا ماان تأكيااد ودعاام لمركااز مص ار السياسااي ودورهااا العااالمي

الهام

()27

جـ  -تأكيد روابط األخوة والوحدة بين مصر والدول العربية :
ن مركز مصر الحضارر ومكانتها ومسئولياتها تجاه األمة العربية فضال عن كثي ار
ماان الااروابب األخاارى مثااا اللغااة والاادين والتاااريخ والعااادا
ساعد

علي زيادة معدش

والتقاليااد كااانوا ماان العوامااا التااي

السياحة العربة ليها هبا لاي جانا

موقعهاا الجغ ارفاي وساهولة

الوصااوا لهااا جاوا وبا ار وبحا ار ممااا ينببااا علااي أحااد القاوانين الثابتااة والحاكمااة للسااياحة وهااو

قانون الجاوار  Law of Prox imiyحيا

تانعك

قصار المساافا

التاي يقبعهاا الساائ

وتع اادد وس ااهولة وس ااائا اشنتق اااا عل ااي قل ااة تكلف ااة الرحل ااة المادي ااة والزمني ااة خاص ااة بالنس اابة

لعائال

كثيرة العدد والتي تتصف بها بعض شعو المنبقة .

وش ش أن ازدهاار الحركاة الساياحية باين مصار وبااقي الادوا العربياة ونموهاا بادعم

وحدة العالم العربي ويحقا التقار بين األفكار واألما ألفراد عن برياا تقلياا الفاوارا باين
بعض اشتجاها

والمعتقدا

والميوا لبل كان

األجها ا ازة الس ا ااياحية المصا ا ارية وعملا ا ا

وزيارتها(. )28
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80

 - 4د .ماهر عبد الخاا0ا السيسي المرج السابا ص 2

29

4

..

د -تدعيم أواصر الصداقة والصالت الطيبة بين مصر والعالم :
تتضمن الساياحة عالقاا

وتباادا حضاارر وسالوكي ينشاأ نتيجاة

متنوعاة وتفااعال

اخااتالب الس ااائحين بااالموابنين ف ااي بلااد الزي ااارة وهااو م ااا يترت ا

علي ااه قيااام ن ااوم ماان األل ااف

والتقار قد يتبور لي صداقة دائمة خاصة با ما تحقا لهؤشل الساائحين الرضاال النفساي
باإلشبام والسعادة من خالا تعامالتهم المتعددة أثنال فترة قامتهم .

واإلحسا

وش ش أن سلوكيا

الشع

المضيف ومساتواه الثقاافي والعلماي فضاال عان عاداتاه

وقدراته علي التفاهم والتواصا من المحددا

كمااا تعااد ماان األس ا
بمعدش

الرئيسااية لكس ا

الهامة شنبباعا

السائ الجيدة وردود أفعالة

ثقتااه واحت ارمااه فاانن زيااادة الااوعي السااياحي واشرتفااام
المختلفة با

خاصة لدر العاملين بالجها

الصلة المباشرة بالسائ مثا الفناادا

والجا اوا از والم اارور وش ااربة الس ااياحة والمرش اادين الس ااياحيين  ...ال ااخ تعتب اار م اان العوام ااا
اإليجابية التي تعبي بعدا جديد لصورة مصر السياحية وهي جزل من صورتها العامة التاي

يسهم الجمي في رسمها .

باإلضافة لمراعاة بعض الجوان

كفااالة الخاادما

المقدمااة ومسااويا

الاابر يكااون أحيانااا فااي صااورة بل ا
اختصاص ااا

األخرى مثاا الحفااظ علاي الناابا الساياحية ورفا

أدائهااا واشهتمااام بالنظافااة والحااد ماان اشسااتغالا الساايئ
كراميااا

( بقشاايش ) لقااال أعماااا تاادخا فااي صااميم

الفا اارد فضا ااال عا اان محاولا ااة الم اارور أو الحا ااد ما اان فوضا ااي الشا ااارم المصا اارر

والمتمثلااة فااي عاادم احت ارام تعليمااا

الماارور وقواع ااد السااير لمااا تخلفااه ماان شااعور ب ااالتوتر

والضيا والضجر – تضي معهم معالم الوجه الحقيقي م تببياا القاانون بحازم وجدياة بماا
يقضااي علااي مثااا هاابه الساالبيا

ويشااج علااي اإلقامااة بمصاار أبااوا فت ارة زمنيااة ممكنااة ثاام

الر بااة فااي العااودة ليهااا م ا ار وم ا ار خاصااة م ا تبااام السياسااا

التسهيال

بل سينعك

الممكنة وتبليا المشكال

والصعوبا

المناساابة وتااوفير كافااة

التي تتعرض مسيرة العما الساياحي ألن

بالضرورة علي شعور السائحين واتجاهااتهم وياؤدر لاي عالقاا

تربب بين مصر والعالم (.)29
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دولياة جيادة

 اآلثار االجتماعية والثقافية :هنااا مجموعااة ماان اآلثااار اشجتماعيااة والثقافيااة تشااأ بسااب
و البا ما تناتج هابه اآلثاار مان انتقااا مجموعاا

المتبادلاة والعااادا

والااديانا

السااياحة وتتولااد عنهااا

الساائحين بوى اللغاا

والثقافاا

والبيئاا

وباارا الحياااة المختلفااة واخااتالبهم واحتكاااكهم بشااعو أخاارى

لهااا أس االوبها ومقوماته ااا واهتماماته ااا الخاص ااة كم ااا ترج ا ف ااي بع ااض األحي ااان ل ااي التب ااور
اشقتصااادر والتقاادم التكنولااوجي اللاابان يصاااحبان النمااو السااياحي فااي بعااض المنااابا ومااا

يؤدر ليه بلا مان تغيار فاي األبواا وأنمااب المعيشاة الساائدة ش أنهاا جمااش ثاار تختلاف
ببيعتهااا ومااداها ومسااتواها اشقتصااادر ومااباهبها السياسااية والقاايم والتقاليااد السااائدة بهااا لاابل

تحرص الادوا دائماا علاي زياادة التاأثي ار اشيجابياة للساياحة والتاي تساهم فاي تقادم المجتما

ورقيه وتنمية األبواا وتهبيبها كما تضاعف من القيمة الحضارية المر وبة في نف

الوق

البر تحاوا فيه التخفيف من حدة التأثي ار السلبية التي تؤدر لي لحاا الضارر بمناابا

الزيارة وبنفو

أهلها وسوف نتناوا فيما يلي أهم هبه اآلثار:

اآلثار االجتماعية والثقافية االيجابية للسياحة :
 التحوالت الطبقية :تش اجي السااياحة كثياار ماان العاااملين فااي قباعااا

مختلفااة ( زراعيااة – صااناعية )

علااي التحااوا لممارسااة األنشاابة السااياحية ممااا يااؤدر لااي زيااادة دخلهاام ومكاساابهم وأرباااحهم
ويرفا مسااتوى حياااتهم اشقتصااادية وياانقلهم ماان ش اريحة اجتماعيااة معينااة لااي ش اريحة أعلااي

وهو ماا يانعك

علاي سالوكياتهم وتبلعااتهم وبريقاة ماأكلهم ومشاربهم وملبساهم وياؤثر علاي

أسلو تفكيرهم واتجاهاتهم التعليمية والصحية  ..الخ .

 االهتمام بالتراث والبيئة الحضارية :تااؤدر السااياحة لااي اشهتمااام بااالقيم الجماليااة والحضااارية والمعااالم لفنيااة فااي الاادوا

المسااتقبلة للسااائحين بمااا فااي بل ا ماان أحيااال للت ا ار الشااعبي والفنااون المحليااة واعااادة بع ا

لبعض عادا

وتقاليد أهلها .
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 التطور االجتماعي :التباور اشجتمااعي فاي دوا الزياارة حيا

تعتبر السياحة أحاد أسابا

والثقافا

أمام أفراد المجتم للتعرف علي األفكار واشهتماما

تتاا الفرصاة

األجنبية المختلفة من خالا

تعاااملهم ومشاااهدتهم واتصااالهم المباشاار بالسااائحين وهااو مااا يسااهم فااي انفتاااحهم علااي العااالم
الخارجي ويساعد علي اكتسابهم لكثير من القيم السليمة والبنالة والموضوعية في الحياة .

 التبادل الثقافي :الجنساايا

تعم ااا الس ااياحة عل ااي زي ااادة معج ااال

التب ااادا الثق ااافي ب ااين الس ااائحين م اان مختل ااف

وبااين شااعو الادوا المسااتقبلة لهاام حيا

يكتسا

كااا ماانهم بعااض ماان المقومااا

الثقافيااة لوخاار ممااا يااؤدر لااي التقليااا ماان الف اوارا بياانهم والااي اشحت ارام المتبااادا والتعاااون

المثمر .

 -3اآلثار البيئية :

( )3

هن ااا عالق ااة تبادلي ااة قوي ااة ب ااين األنش اابة الس ااياحية المختلف ااة والبيئ ااة حيا ا

ترتك ااز

السااياحة فااي تبورهااا ونموهااا علااي البيئااة الصااالحة التااي تعااد أحااد الماوارد الهامااة التااي تقااوم
عليها كما توفر لهاا األساا

الساليم وتمادها باأهم عناصارها ومغرياتهاا بينماا ياؤدر اساتخدام

السااياحة الجيااد للبيئااة لااي المحافظااة عليهااا وتحسااينها ش أنااه قااد يترت ا

أحيانااا نتيجااة لعاادم

التخبيب واإلدارة السليمة للسياحة تدمير لهبه البيئة وتصدم وتدهور وتلو بها .

والبيئة جماش هي اإلبار الخارجي البر يضم جمي العنصر الببيعية والبيولوجياة
والحضارية والتاريخية كالمناخ واألرض والجبااا واألنهاار والبحاار  ..الاخ والتاي يعايش فيهاا
اإلنسااان م ا الكائنااا

األخاارى ماان نباتااا

وبيااور وحيوانااا

فااي تكامااا وتجااان

وت اوازن

يساعد علي استمرار الحياة وبقائها كما أرادها ا سبحانه وتعالي ولقد بادأ اشهتماام العلماي

والعملي بها في خالا الستينا

حي

عقد عام  92في اساتكهولم ماؤتمر لألمام المتحادة

أدر لااي اشعت اراف بأهميااة تحديااد ومعالجااة المشاااكا البيئيااة فااي مراحلهااا األولااي وضاارورة
الحافظااة علااي الماوارد المختلفااة خاصااة النااادرة منهااا باعتبارهااا عوامااا يجابيااة يج ا

علي توظيفها دون تعريضها للمخابرة .
 20مجلة البح
الدولية

السياحي ( القاهرة  :و ازرة السياحة ) العدد الخام

مرج سابا

ص  – 62 : 66عبد الرحمن سليم

السياحي ( القاهرة  :و ازرة السياحة ) ص 69 : 64
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ص  – 6صال الدين عبد الوها

العمااا

السياحة

التنمية اشقتصادية واشجتماعية من خالا العما

ولق ااد تل ااي بلا ا اهتما ااام كثي اار م اان خبا ارال السا ااياحة والمنظم ااا

والمؤتم ار المتتالية للسياحة العالياة فضاال عان بعاض المجاال

ال اادولي واإلقليميا ااة

المتخصصاة حيا

حااولوا

تقييم اآلثار البيئية الناتجة عن زيادة الحركة السياحية خاصة وأن النشاب السياحي البا ما

يتجه نحو المنابا والمواق با

جانبين هما :

الجماا والجاببية الببيعية ولقد أتضا أن هابه اآلثاار لهاا

الجانب األول:
معبيا ااا

وه ااو جانا ا

يج ااابي تق ااوم فلس اافته علا اي أن الس ااياحة ت ااؤدر ل ااي تب ااور كبي اار ف ااي

البيئا ااة نتيج ا ااة الحا اارص عليه ا ااا وحمايتها ااا واحت ا ارام القواع ا ااد األساسا ااية لعنص ا اارها

والمحافظة علي سالمتها وتحساينها وزياادة قيمتهاا واتخااب اإلجارالا
للحد من األضرار التي يمكن أن تصيبها وتتسب

التصاحيحية والعالجياة

في تدهورها أو هدارها .

الجانب الثاني:
وهو جان

سلبي يركز علي أن السياحة وما يتبعها من أنشبة وخدما

متنوعااة تعااد ماان األساابا

وتسهيال

الرئيسااية التااي تهاادد البيئااة وتااؤدر لااي فسااادها واجهادهااا وتغيياار

منظوماتهااا وتبااديا معالمهااا واخااالا فااي توازنهااا خاصااة با لاام تكاان هنااا معااايير صااحيحة

ودقيقااة لعم ليااا

البنااال والتعمياار لمنشااف

السااكنية والتااي تااتم أحيانااا

اإلقامااة والمشااروعا

ببا اارا عش ا اوائية فا ااي يبا ااة التخبا اايب ال ا اواعي والمسا اابا والواض ا ا وبدرجا ااة تفا ااوا الباقا ااة
كما أن زياادة التلاو والنفاياا

اشستيعابية الببيعية للمنبقة التي تقام بها هبه المشروعا

يعااد ماان العناصاار التااي تشااكا عبئااا ش يسااتهان بااه علااي البيئااة س اوال كااان تلااو للمياااه أو
الها اوال أو زي ااادة ف ااي الضوض ااال وال اابر الب ااا م ااا يك ااون نتيج ااة حتمي ااة لت ازي ااد ع اادد الس ااكان

األصليين والسائحين واستخدامهم المكثف لشوابئ أو الجباا أو الصحرال وماا يترتا

علاي

بل ا ماان فقاادان المعااالم الجماليااة الحقيقيااة التااي أباادعها ا ساابحانه وتعااالي وتاادهور كامااا

للثروة الحيوانية والنباتية التي يتمت بها المكان واخفال القيمة األصلية لهبا الت ار .
فيجا

لاابل فاانبا كان ا

ماان الحاجااا

السااياحة قااد أصاابح

أن تكااون هنااا ضاوابب لحمايااة البيئااة وتشاريعا

ومساتمرة وعمليااا

الضاارورية للمجتما اإلنساااني

وقاوانين مناساابة ود ارسااا

متعمقااة

تخبيبيااة متكاملااة للنمااو الساياحي حتااى يمكاان الوصااوا لااي سااتراتيجية

ثابتة توفا بين الزيادة المستمرة والمتوقعة في أعدد السائحين من جهاة وباين التاوازن البيئاي

من جهة أخرى وهو ما يمكن تحقيقه من خالا عدة اتجاها
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ثانيا  :أثار النشاط السياحة علي التنمية االقتصادية في مصر بوجه خاص
يمكاان مالحظااة أهميااة النشاااب السااياحي فااي مصاار ماان خااالا تااأثير تبااور يارادا
هابا النشاااب فااي مجموعااة مان المتغيا ار اشقتصااادية التااي تاؤثر فااي النمااو اشقتصااادر مثااا

الميزان التجارر وحجم العمالة والناتج المحلي اإلجمالي .ويظهر بل من خالا تبور عدد

السائحين بالزيادة من  .8مليون سائ تقريبا عام 942
ثاام لااى  2.4مليااون سااائ عااام 006

996

سااائ عااام  . 009وبنااال عليااه تبااور اإليارادا

لى  .9مليون سائ عام

حتااى وصااا لااى .2

مليااون

السااياحية فااي تلا األعاوام ماان 2 9

ملياون جنيااه لاى  260مليااون جنياه ثاام لاى 8662مليااون جنياه ثاام لاى  849مليااون
جنيه في هبه السنوا

على التوالي وبل باألسعار الثابتة لعام . 999في حاين انخفاض

عاادد السااائحين لااى  8.2مليااون سااائ خااالا عااام 00

وبالتااالي انخفض ا

السا ااياحية لا ااى  2 2مليا ااون جنيا ااه فا ااي بل ا ا العا ااام نتيجا ااة أحا اادا

أيلااوا/ساابتمبر 00

حي ا

اإلي ارادا

الحا ااادر عش ا ار ما اان

ظهاار التااأثير فااي العااام التااالي ويعااد هاابا العااام الوحيااد الاابر

ظهر فيه التبور بالنقص وبالتالي ظهر اشنخفاض في اإليرادا

السياحية.

ويعتبر القبام السياحي في مصر أحد األنشبة الهامة التاي تسااهم فاي رفا معادا

النم ااو اشقتص ااادر ل اادوره ف ااي دع اام مي اازان الم اادفوعا

م اان خ ااالا تغبيت ااه لعج ااز الميا ازان

التجااارر ضااافة لااى العديااد ماان اآلثااار اشقتصااادية ماان حيا

الناتج المحلي اإلجمالي .ويمكن توضي بل في ما يلي:

زيااادة حجاام العمالااة وزيااادة

أوال -تأثير إيرادات النشاط السياحي في الميزان التجاري المصري
ش ش في أن النشاب السياحي له أثر يجابي في الميزان التجارر البر يعتبر أحاد
مكونا

الخاادما

حسا

المعامال

وحسااا

التحركااا

الجارية البر يتكاون مان رصايد الميازان السالعي ورصايد ميازان
ال أرساامالية وحسااا

المعااامال

ماان جان ا

المدفوعا (.)31بل ألن قبام السياحة يمثا أحد المصادر الهامة للعمال

واحااد فااي مي ازان
األجنبياة وبتتبا

M. T. Sinclair and V. Bote Gomez, «Tourism the Spanish Economy and the Balance of - 2
Payments,» in: M. Barke, M. Newton and J. Towner, eds., Tourism in Spain: Critical
Perspectives
(Wallingford:
C.
A.
B.
International,1996,p.286
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السياحية إلجمالي قيماة الصااد ار باعتباار أن اإليارادا

مساهمة اإليرادا

الساياحية تمثاا

ف ااي حقيق ااة األم اار ص اااد ار خدمي ااة .كم ااا يمك اان تتبا ا مس اااهمة ه اابه اإليا ارادا
الواردا

كالتالي:

راوح
942

نسبة مسااهمة اإليارادا

الساياحية فاي جماالي قيماة الصااد ار خاالا الفتارة

 946با ااين  0٫6بالمائ ا اة و ٫2

القبام .وعلى الجان

ف ااي تموي ااا

بالمائ ا اة مما ااا يوض ا ا األثا اار الفعا اااا لها اابا

اآلخر راوح نسبة مساهمة اإليرادا

السياحية فاي تموياا الاواردا

بين ( )2بالمائة( ) 6بالمائة .وكان يمكن أن تساتمر المسااهمة اإليجابياة لهابا القباام فاي

المي ازان التج اارر لااوش تااأثر بل ا القبااام ساالبيا باألحاادا

 946حي ا

أدى لااى توقااف اشتجاااه الصااعودر لنمااو المساااهمة اإليجابيااة ب انخفض ا

نسبة مساهمة اإليرادا
لااى ٫2

التااي ب ا أر فااي عااامي  946و

السياحية في جمالي قيمة الصااد ار فاي عاامي  946و 942

بالمائاة و ٫4

تمويا الواردا

بالمائاة علااى التاوالي ونساابة مساااهمة اإليارادا

لى  ٫9بالمائة و  ٫8بالمائة على التوالي.

ويالحظ أن أثر تل األحدا

يظهر في السنوا

السااياحية فااي

التالية لها وقاد يساتمر هابا األثار

الساالبي لفت ارة حتااى تعااود لااى مسااارها الببيعااي م ارة أخاارى فاااألمر يتعلااا بماادى ثقااة السااائ
ومنظمااي الاارحال

اإليارادا

السااياحية فااي عااودة األمااور لااى نصااابها وماان ثاام فااان منحنااى تبااور

قااد يأخااب أنجاااة الهبااوب فااي فتارة وجيازة تلااي اإلحاادا

أبااوا للصااعود م ارة أخاارى ويتعلااا األماار بالمكونااا

السااياحية .وماان هاابه المكونااا

الساائحين وعاادد اللياالي السااياحية وأسااعار الخادما
فااي تفاعااا متشاااب يصااع

عاادد

السااياحية التااي تقادم للسااائحين وبلا

تحديااد معادلااة اشرتباااب لااه بمعنااى أنااه يمكاان أن يزيااد ع اادد

السائحين مرة ولكن بعدد أقا لليالي السياحية وهو ما يعك

فترة بويلة في المنبقة الغير المستقرة أمنيا وسياسيا.
هبا الوق

الساالبية ش أنااه يسااتغرا فتارة

عادم ر باة الساائ فاي قضاال

ويرتبب هبا األمر بانخفاض سعر الخدمة السياحية التي تعاد أمار ا ببيعاي ا فاي
لتجب

شرائ من السائحين مان بور الادخا المانخفض التاي لام تكان تساتبي

اشسااتفادة ماان هاابه الخدمااة السااياحية لضااعف دخلهااا .وهاابه الش ارائ وان باادأ

الخدمة م انخفاض أسعارها ش أنها بببيعتها با

حجم نفاا سياحي منخفض .وتستمر

هبه الدورة فترة زمنياة حتاى تعاود الثقاة تادريجيا فتانعك
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التمت ا بتل ا

علاى زياادة عادد الساائحين بفتا ار

لياااا سااياحية أبااوا وبسااعر يرتفا نساابيا للخاادما

عام. 949

وفي عام 990

نساابة اإليارادا

اإلي ارادا

حد

السااياحية وقااد اسااتمر هاابا األماار حتااى

تحوا لمنحنى اشتجاه نحو اشرتفام ظهار أثاره فاي زياادة

السااياحية فااي جمااالي قيمااة الصاااد ار

السااياحية فااي تمويااا ال اواردا

العام نفساه حاد

لااى  6٫8بالمائاة ونساابة مساااهمة

لااى  8٫2بالمائ اة .ش أنااه فااي
وتااله أحادا

الغازو الع ارقاي للكويا

حار الخلايج عاام 99

الاابر كااان لااه أثاار فااي توقااف المنحنااى الصااعودر لتل ا اإلي ارادا

للمنحنى الصعودر سوى عام واحاد بلغا

فياه نسابة اإليارادا

الص اااد ار  2٫9بالمائا اة ونس اابة مس اااهمة اإليا ارادا

/أ سااب

ماان

األمار

ولم يسااتمر هاابا التوقااف

الساياحية لاى جماالي قيماة

الس ااياحية ف ااي تموي ااا الا اواردا

2٫2

بالمائ اة وبدايااة ماان عااام  99أخااب المنحنااى فااي اشرتفااام م ارة أخاارى واسااتمر فت ارة بويلااة
مرتفعااة حتااى عااام 00

بمعاادش

العااالم كلااه بأحاادا

حتااى 006

بلغ ا

نساابة اإلي ارادا

 00نحااو  6٫بالمائ اة ثاام بلغ ا

حتى بلغ

حي ا

الحااادر عشاار ماان أيلااوا/ساابتمبر .واسااتمر منحنااى الهبااوب ماان 00

حي ا

مساهمة اإليرادا

تااأثر النشاااب السااياحي فااي مصاار كمااا تااأثر

السااياحية لااى جمااالي قيمااة الصاااد ار عااام

عااام  006نحااو  9٫ 2بالمائ اة كمااا بلغ ا

السياحية في تموياا الاواردا

عاام  00نحاو  6بالمائاة ثام انخفضا

عام  006نحو  6٫6بالمائة ثم ارتفع

 6٫بالمائة.

منحنيا

بمعدا ضئيا عام  006لتبلل نحو

وهك اابا يتع اارض النش اااب الس ااياحي ف ااي مص اار ألح اادا

اإلرهابي في شرم الشيخ عام  . 006ونتيجة لما سبا اإلشارة ليه من

قدرة النشاب السياحي في مصر على امتصاص ثار األزما
عام 002

واستمر لى 004

حي

نسبة اإليرادا

بلغ

نح ااو  8٫6بالمائا اة ف ااي ك ااال الع ااامين المش ااار ليهم ااا وبلغا ا
السياحية في تمويا الواردا

اإليرادا

سريعا بدأ التحوا اإليجاابي
السياحية لجملة الصاد ار
نس اابة مس اااهمة اإليا ارادا

نحو  6٫8بالمائة  2٫9بالمائة على التوالي .ش أناه فاي عاام

م حدو األزمة المالية العالمية بدأ اتخااب جارالا

العااالم وهااو مااا انعكا
اإليا ارادا

داخلي ااة وخارجي ااة ت ااؤثر ف ااي

مساره من فترة ألخر وبل على الر م من قدرته على التعاما المرن ما األزماا

ومن بينها الحاد

009

نساابة

علااى النشاااب السااياحي فااي مصاار حيا

الس ااياحية ف ااي جم ااالي الص اااد ار

السياحية في تمويا الواردا

التقشاف فاي عدياد مان دوا
انخفضا

نساابة مساااهمة

ل ااى  2٫2بالمائا اة كم ااا انخفضا ا

لى 2٫2بالمائة.
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مس اااهمة

ثانيا -تأثير النشاط السياحي في حجم العمالة
النشاااب السااياحي كمااا تاام توضاايحه دو ار يجابي اا فااي زيااادة فاارص العمااا فااي

يلع ا

مختلف التخصصا

في الدوا السياحية ألن النشاب السياحي بببيعته يشكا قباعا قائدا

رواببه األمامية والخلفياة (  .)2وعان حجام العماا فاي مصار فقاد تاأثر باألحادا

من حي

الساالبية التااي ماار بهااا الاابالد داخلي اا كمااا تااأثر باألحاادا
هيكااا العمااا بصاافة عامااة ونمااو القباعااا

الدوليااة ضااافة لااى تااأثره بنمااو

اشقتصااادية المختلفااة وهااو مااا أثاار فااي تركيبااة

حجم العما في األنشابة اشقتصاادية المختلفاة ومان بينهاا قباام الساياحة .كماا أثار التباور
التكنولوجي في القباعا

المختلفة في حجم العما في كا قبام ومنها قبام السياحة.

ويمكان توضاي تبااور نسابة عادد العاااملين فاي القباام السااياحي لاى عادد العاااملين

الكلي خالا أرب مراحا كما يلي:

 المرحلــــة األولــــى :وق ااد اس ااتمر م اان 942
معاادش

ل ااى  949وتب ااين أنه ااا ش ااكل

أعل ااى

نساابة العمااا فااي قبااام السااياحة بالنساابة لااى حجاام العمااا الكلااي ب راوح ا

بالمائة) و( 6بالمائة) مقارنة بباقي المراحا وقد يكون اشستقرار السياساي

بين(

واألمني نسبيا أحد العواما التي ساهم

في هبا األمر.

 المرحلــة الثانيــة :باادأ اشنخفاااض النساابي فااي هاابه المرحلااة التااي اسااتمر ماان 990
حتى 996
األحدا

ب راوح

هبه النسبة بين(  9٫8بالمائة و

الدولية وأهمهاا ازو العاراا للكويا

بالمائاة) حيا

شاهد

وحار الخلايج الثانياة والتاي أثار فاي

مجمااا األوضااام السياسااية واألمنيااة فااي المنبقااة وبصاافة خاصااة النشاااب السااياحي

وبالتالي انخفاض نسبة عدد العاملين في قبام السياحة لى جمالي عدد العاملين في

مصر.

 المرحلة الثالثة :شهد

هبه المرحلاة التاي اساتمر مان 996

لاى  008انخفاضاا

كبير في نسبة عدد العاملين في قبام السياحة لى جماالي عادد العااملين فاي مصار
ا
حي ا

أحادا

راوح ا

بااين  2بالمائ اة و  2٫4بالمائ اة علااى الاار م ماان أن هاابه الفت ارة شااهد

ا جسايمة علاى المسااتويين المحلاي والعاالمي بماا فيهااا األحادا

مصر وأحدا

أيلوا/سبتمبر 00

 - 2محيا زيتون السياحة ومستقبا مصر بين مكانيا
0

ش أن هبه األحدا

ليس

السب

اإلرهابياة فااي

التنمية ومخابر الهدر (القاهرة :دار الشروا
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الوحيد البر
 ) 00ص

ساااهم فااي انخفاااض تلا النساابة ولكاان ساااهم فيهااا باادل ظهااور أنشاابة اقتصااادية مثااا

أنشبة اشتصاش

ونمو في أنشبة أخرى مثا أنشبة الخادما

أثر التبور التكنولوجي في القباعا

المالياة ضاافة لاى

المختلفة

 المرحلــة الرابعــة :اسااتمر هاابه المرحلااة ماان  006حتااى 009

وقااد راوح ا

نسبة عدد العاملين في قبام السياحة لى جمالي عدد العاملين في القباعا

ب ااين(  6٫4بالمائا اة و  6٫8بالمائا اة)  .ويالح ااظ م اان نسا ا

فيهااا

األخار

ع اادد الع اااملين ف ااي قب ااام

السااياحة لااى جمااالي عاادد العاااملين ومقارنتهااا بالمنااابا الجغرافيااة المختلفااة السااابا

اإلشارة ليها أن لدى هبا القبام باقاا

كامناة وقادرة أكبار علاى تاوفير فارص العماا

في النشاب اشقتصادر في مصر وهو ما يؤدر لى ارتفام معدا اإلنفاا على السل
المختلفة فاي الدولاة وهابا يسااعد بادوره علاى تنشايب العدياد مان الصاناعا

والخدما

المرتبب ااة بالقب ااام الس ااياحي ببريق ااة مباشا ارة أو ي اار مباشا ارة باإلض ااافة ل ااى زي ااادة
يرادا

الخزانة العامة للدولة.

ثالثا -تأثير إيرادات النشاط السياحي في الناتج المحلي اإلجمالي المصري
تعتبار زياادة يارادا

أهم المؤش ار

النشاااب الساياحي ضامن مكوناا

الناااتج المحلاي اإلجماالي ماان

على رفا معادا النماو اشقتصاادر وتنبغاي اإلشاارة لاى أن مسااهمة النشااب

السياحي في الناتج المحلي اإلجماالي تحسا
فقب األمر البر يعني أن هنا

يرادا

قباام المبااعم والفناادا

اساتنادا لاى يارادا

أخرى ش تدخا في تقدير مساهمة يرادا

السااياحي فااي الناااتج المحلااي اإلجمااالي وماان أمثلااة بل ا اإلي ارادا

النشااب

المتحققااة ماان السااياحة

الداخليااة والتااي عااادة تفضااا اإلقامااة لفت ا ار قصاايرة والسااكن فااي الشااقا المفروشااة أو لاادى
األهااا واألقااار

حي ا

تقاادر المجااال

القوميااة المتخصصااة حجاام السااياحة الداخليااة بنسا

تا اراو ب ااين  9بالمائا اة و  0بالمائا اة م اان مجم ااوم الس ااكان ع ااام  . 008كم ااا أن النش اااب

الس ااياحي يتض اامن أنش اابة متع ااددة أخ اار ناتج ااة م اان تفاع ااا أنش اابة اقتصا اادية ما ا النش اااب
السااياحي بخااالف قبااام المباااعم والفنااادا مثااا :قبااام الصااناعا
والتش ا ااييد وقب ا ااام األث ا ااا
والمواص ااال
ي ارادا

والمفروش ا ااا

وقب ا ااام الص ا ااناعا

والمص ااارف والتج ااارة الداخلي ااة وجميا ا قباع ااا

الغبائيااة وقبااام البنااال

الهندس ا ااية وقب ا ااام النق ا ااا
البني ااة األساس ااية ك اابل

المتاااحف والم ا از ار السااياحية التااي يااتم ماان خاللهااا تحصاايا بعااض الرسااوم التااي

38

مصاادرها النشاااب السااياحي وماان ثاام فاانن اإلنفاااا الجااارر لقبااام كبياار ماان

تمثااا ي ارادا

()22

السكان في مصر في المجاا السياحي ش يدخا ضمن يرادا
ويتوقف تأثير اإليرادا

السياحية على الناتج المحلي اإلجمالي في كا مان اإلنفااا

السياحي والمضاعف السياحي حي

يؤدر نمو النشاب السياحي لى زيادة يرادا

العامة للدولة من خالا رسوم التأشاي ار والضارائ

يحققها الممولون المشتغلون بالمهن واألعماا با
اإليا ارادا

قسم

هبا القبام

علاى األرباا التجارياة والصاناعية التاي

الصلة بصناعة السياحة .وتعاد مسااهمة

الس ااياحية ف ااي الن اااتج المحل ااي اإلجم ااالي خ ااالا الفتا ارة 942

لى ثال

فت ار هي :فترة الثمانينيا

األوا من القرن الحادر والعشرين حي
 فترة الثمانينيا  :كان

وفترة التسعينيا

تبين ما يلي:

نسبة مساهمة اإليرادا

خااالا هاابه الفت ارة تاادور حااوا(

الخزانة

009

والفتارة التاي تمثلا

والت ااي
بالعقاد

السياحية فاي النااتج المحلاي اإلجماالي

)بالمائ اة وهااي نساابة ضاائيلة لكنهااا تتسااا م ا حركااة

السااياحة فااي مصاار وفااي العااالم أيض اا فااي تل ا الفت ارة حي ا

مصر بين ( ٫8و ) ٫مليون ساائ

 44مليونا خالا تل الفترة .يرج بل

راو عاادد السااائحين فااي

بينماا بلال عادد الساائحين علاى مساتوى العاالم
لى أن حالاة البنياة األساساية فاي مصار فاي

تل الفترة لام تكان تسام باساتقباا عادد مان الساائحين يزياد علاى العادد الساابا حيا
كانا ا

العدي ااد م اان المن ااابا الس ااياحية ف ااي معظ اام أنح ااال مص اار تع اااني ض ااعف البني ااة

األساساية مان الباارا والمواصاال
من الخدما

وخادما

الترفيهية التي يمكن أن تجب

 فت ا ارة التسا ااعينيا  :تببا اابب
تعااد

اإلجمااالي حيا

اشتصاااا ضاافة لاى عاادم تاوافر الكثياار

السائحين من أنحال العالم.

نسا اابة مسا اااهمة اإلي ا ارادا

السا ااياحية فا ااي النا اااتج المحلا ااي

نساابة ( ) بالمائاة ماان قيمااة الناااتج المحلااي اإلجمااالي لكنهااا لاام

تصا لى( )بالمائة وزيادة هبه النسبة في فتارة التساعينيا

مقارناة بفتارة الثمانينياا

تتسا أيضا م زيادة عدد السائحين في مصر ليراو فاي هابه الفتارة باين ( و )8٫2
مليون سائ

ويتسا أيضا م زيادة عدد السائحين على مستوى العالم البر راو بين

 866مليون سائ

و  660مليون سائ .

 - 22علي لبفي التنمية السياحية في مصر
دبي 006

ص6

الجوان
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القانونية واألمنية لصناعة السياحة دبي :أكاديمية شربة

النشااب الساياحي فاي النااتج المحلاي

 يضاف لاى هابا أن زياادة نسابة مسااهمة يارادا

اإلجم ااالي عل ااى النح ااو المش ااار لي ااه ترجا ا أيضا اا ل ااى م ااا ت اام م اان تب ااوير ف ااي البني ااة
األساسااية فااي مصاار فااي تلا الفتارة ما مالحظااة أن النصااف الثاااني ماان التسااعينيا

انخفضا
تما

فيااه تلا النساابة مقارنااة بالنصااف األوا منااه نتيجااة األحاادا
مباشارة علاى اإليارادا

فاي تلا الفتارة وانعكسا

الساياحية وبالتاالي علاى نساابة

مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي.

 الفترة الثالثة :وهي سنوا

العقاد األوا مان القارن الحاادر والعشارين يالحاظ فاي هابه

الفترة أن نسبة مساهمة اإليارادا
بالمائة و

اإلرهابيااة التااي

الساياحية فاي النااتج المحلاي اإلجماالي راوحا

باين(

بالمائة) .ويتسا هبا التباور ما زياادة قيماة النااتج المحلاي اإلجماالي

السا ااياحية فا ااي النا اااتج المحلا ااي

وها ااو ما ااا يبا اارر عا اادم زيا ااادة نسا اابة مسا اااهمة اإلي ا ارادا

اإلجمااالي علااى الاار م ماان زيااادة عاادد السااائحين فااي مصاار خااالا هاابه الفت ارة حي ا
ب ااين(  8٫2و ٫2

راوحا ا

)ملي ااون س ااائ

عالمي اا خااالا تل ا الفت ارة حي ا

أيضاا أن أحاادا

راوح ا

بااين  200مليااون لااى مليااار سااائ  .يالحااظ

الحااادر عشاار ماان أيلااوا/ساابتمبر  00ساااهم

مساااهمة اإلي ارادا

فااي خفااض نساابة

السااياحية فااي الناااتج المحلااي اإلجمااالي م ا بدايااة العقااد األوا ماان

القاارن الحااادر والعشارين وحتااى 008

009

وبلا ا تزامن ااا ما ا زي ااادة ع اادد الس ااائحين

بداية أحدا

حي ا

فااي التحساان والزيااادة حتااى عااام

باادأ

)28(.

األزمة المالية العالمية

ويعد عام  0 2بأنه األسوأ للسياحة وبل لما شهده مان تتااب لألحادا

السياساية

واألمني ااة المتعلق ااة باس ااتقرار الدول ااة مم ااا أض اابر بع ااض ال اادوا األجنبي ااة وخاص ااة ال اادوا
األوربية لي حظر السفر لي مصر فانخفض

شغاش

أدر لي التوقف التام لبعض األنشبة السياحية فانعك

المنتظمة بوجه عام .

كمااا أن بعااض الشااركا

بوجه عام .

 - 28زين

العدد 0 8 6

بل علاي العمالاة المنتظماة و يار

السااياحية المحليااة قااد قاما

التوقف التام لبعض األنشبة السياحية فاانعك

توفيا السيد عليوة

الفناادا وتام لغاال الحجاو از مماا

بتساارم العمالااة باإلضااافة لااي

بلا علاي العمالاة المنتظماة و يار منتظماة

تقييم أثر النشاب السياحي في النمو اشقتصادر في مصر بحو

ص . 4 -22
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اقتصادية عربية

كمااا أن بعااض الشااركا

اس ااتغنال بع ااض المنش ااف

بتساارم العمالااة باإلضااافة لااي

السااياحية العماليااة قااد قام ا

الس ااياحية ع اان العمال ااة المؤقت ااة وخف ااض أجا اور العمال ااة الدائم ااة

بنجمالي  20مليون جنية فضال من هجرة  % 20مان العمالاة الساياحية المدرباة عقا
األحدا

وبل لتدني اإليرادا

.

وقد استمر هبه المرحلة منب عام

التشغيا مما انعك

هابه

 0حتى عام  0 8والتي تدني فيها معدا

علي قبام السياحة سلبا ومن ثم تراج حجم العمالة لدر هابا القباام

وبلا ارجا لااي تااأثير ثااورة  6يناااير ومااا يعقبهااا ماان أحاادا
لثورة  20يونيو . 0 2

ور م ماا تتمتا باه مصار مان ميازة نسابية مان حيا

عنااف وعاادم اسااتقرار وصااوش

جاز السايا مان خاالا الازخم

الكبير للمواق التاريخية والثقافية التراثية من ناحية وأسعارها المنخفضة من ناحية أخرر ش
أن نصيبها في السياحة العالمية ش يزاا أدني بكثير من مكانتها وباقتها الكامنة ()26

المطلب الثالث
اآلليات القانونية لحماية السياحة في مصر
ن مصر تتمت بمقوما

سياحية عديادة كاآلثاار التاريخياة الفرعونياة أو القببياة أو

الرومانية كما أنها تتمت بقيم جمالية ببيعية ومحميا
حتى عام

 0وهي محميا

وهنااا مقومااا

قامة وعالقاا

أر

()26

محمد وجزيرتي تيران وصنافير و يرها

أخاارر للسااياحة منهااا العناصاار الترفيهيااة ووسااائا النقااا وامكانااا

ومجهاودا

نساانية ولام تكتاف الساياحة بالمقوماا

ظهر أنماب جديدة للسياحة منها السياحة العالجية
وق ااد نظم ا ا

ببيعية يبلل عدد  0محمياة وبلا

()37

الببيعياة فقاب باا

الس ااياحة فا ااي مصا اار به اادف حمايتها ااا وتنميتها ااا العدي ااد ما اان القا ااانونين

والق ار ار وعلي األخص
 -القانون رقم 2

لسنة  ( 942قانون حماية الببيعية )

 - 35جريدة اليوم السابع  ,موقع اليوم السابع http : //s.youm 7.com / 2189741 2115

 26مجلة الفكر القانوني واشقتصادر

مجلية نصف سنوية محكمة تصدرها كلية الحقوا جامعه بنها السنة الخامسة

 0 6عدد خاص بالمؤتمر العلمي السنور التاس تح

عنوان الدراسا

القانونية ومستقبا الوبنية التعليم الجامعي

والتنمية في الفترة كم  9- 4أبريا  0 6د .عايد محمود محمد صبا

تحليلية مقارنة ص . 669

 . 22د .عدلي أن

سليمان

السياحة اإلعالمية في مصر والعالم

 009ص  2وما بعدها .
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دراسة جغرافية

الحماية القانونية للسياحة

دراسة

مكتبية األنجلو المصرية

القاهرة

 -القانون رقم  0لسنة  ( 942قانون المحميا

 -2القانون رقم

 -8القانون رقم

لسنة  ( 922المنشف

الببيعية )

الفندقية والسياحية )

لسنة  ( 922في شأن شراف و ازرة السياحة علي المنابا السياحية

واستغاللها )

 -6القانون رقم  24لسنة  ( 922تنظيم الشركا
 -6القانون رقم

السياحية وشئحته التنفيبية )

لسنة  ( 942في شأن المرشدين السياحيين ونقاباتهم وشئحته

التنفيبية )

 -2القانون رقم  46لسنة  ( 964نشال رف سياحية وتنظيم تحاد لها )
 -4القانون رقم

لسنة  ( 99في شأن مجاا بي الماديا

التنفيبية )

هبا باإلضافة لي الق ار ار الو ازرية التي يصع

والسل السياحية وشئحة

حصرها مما يؤدر لي تشتي

المختصين وعدم معرفة ومتابعته لبل نرر تجمي هبه القوانين في قانون واحد يبلا علياه
قانون السياحة الموحد .

ومن الببيعي أن تبين التنظايم الدساتورر للساياحة حيا

تتكلم عن المقوما

أن دساتور سانة  92لام

اشقتصادية ش مان خاالا شاا ار بسايبة تؤكاد علاي النظاام ال أرسامالي
وعندما قام

السائد في مصر في هبا الوق

ثورة يوليو  96اتجه

لي تبني النظام

اششااتراكي باعتبااار السااياحة ارفاادا ماان روافااد اشقتصاااد القااومي فااي مصاار بااا أحااد أعمدتااه

ومن ثم فهي تعد من العناصر الهامة لزيادة اإلنتاب ورف مستوى المعيشة
964

كما ااا أن دسا ااتور 966

()38

 968قا ااد تحا اادثوا عا اان المقوما ااا
األساساية تحاد

للمجتم المصارر وفاي داخاا باار هابه المقوماا

()39

األساسا ااية

عان اشقتصااد القاومي

والدساااتير المصارية المتعاقبااة لاام تاانص بشااكا صاري علااي السااياحة بااالر م ماان أن

هبا القبام يتسم بالنمو السري
 - 24د .محمد الشافي أبو أر

النظام الدستورر المصرر في العهد الجمهورر ب  . 0 0 / 009ص

 - 29المادة  9 2من دستور 966
2

 8من دستور 92

 - 80د .تامر ريمون الضمانا
ص . 66

()41

والسياحة لم تقتصار علاي زياادة اآلثاار فقاب باا ظهار

المادة ( )8من دستور 964

المادة 8

 4من دستور

0

المادة ( ) 0( )9من دستور 968

المادة 4

 2من دستور . 0 8

الدستورية لحماية اشستثمار مجلة الدستورية العدد ( ) 6السنة (
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المادة

) أبريا 0 8

تقنيا

السياحا

جديادة فاي النشااب الساياحي الادولي كساياحة السايا ار وساياحة اليخاو وهماا مان
التي ش يوجد لها في مصر هيكا استقباا مناس

()41

وبتبنااي الدسااتور المصاارر للسااياحية فماان الممكاان أن تشااكا أحااد الم اوارد للتنميااة
()42

الشاملة والتي تساهم في رف النمو اشقتصادر وأن تكون موردا بديال لصاد ار النفب

ول اام تح ااظ الس ااياحة ك اابل ب ااأر اهتم ااام ف ااي أفك ااار وأرال الفقه ااال بش ااأن اإلص ااال

الدستورية في مصار فكاا الحادي

انصا

الحاكماة للدولاة ولام يتبارا لاي

علاي السالبا

السياحة علي الر م من أهميتها في مجاا اشقتصاد القومي والتنمية

()43

وفي هبا الصدد فنن الدستور هو مجموعاة القواعاد القانونياة التاي تباين نظاام الحكام

في الدولة تل القواعد التاي تعبار عان الفسااد األيادلوجي الابر يوجاه نشااب الدولاة ومان
ثم فنن الدستور هو التصور الحقيقي لمجتم وما يسود فيه من مقوما

واجتم اعية بحي

يتعين أن يتمشي الدستور م هبه المقوما

من نصوص عن القواق الفعلي وأصبح

سياسية واقتصادية

و القواعد النظرية وما بعدها

النصوص في وادر والواقا فاي وادر خار نظا ار

لتعارض النص النظرر م الواق الفعلي

()44

وماان ثاام فالبااد ماان تعااديا اإلبااار الدسااتورية حتااى تسااتوع

السياسااة اشقتصااادية

وبالتالي فنناه يتعاين أن يتضامن الدساتور المصارر نصاا دساتوريا يانص علاي حماياة اآلثاار

والمحافظااة عليهااا ومنهااا اآلثااار الفرعونيااة والقببيااة واإلسااالمية والرومانيااة واليونانيااة لكثرتهااا

ولعادم وجاود مثياا لهاا فاي دوا العاالم أجما وهابا حفاظاا علاي حقاوا األجيااا القادماة فيهااا

()45

السياحة في ضول مبادئ المحكمة الدستورية العليا

 -8د .دشا عبد الهادر التبور المتوازن لصناعة السياحة رؤية ستراتيجية مقترحة لتنمية واصال القبام السياحي
المصرر
ص 2

منشور في تقرير اشتجاها

 - 8د .محمد محمد عبد اللبيف

اإلستراتيجية عام  0 8مركز الدراسا

الدستور والمنافسة

جامعة المنصورة العدد ( )86أكتوبر 009

مجلة البحو

ص 42 48

السياسية واإلستراتيجية باألهرام

القانونية واشقتصادية

تصدرها كلية الحقوا

 - 82د .أحمد فتحي سرور مجلة الدستورية العدد العاشر السنة ( )8أكتوبر  006ص  6وما بعدها .
 - 88د .محسن خليا
ص . 06

القانون الدستورر والدساتير المصرية

دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية

 - 86د .براهيم شحاتة وصيتي لبالدر الهيئة المصرية العامة للكتا
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القاهرة ب م ص . 60

ب 996

عرض علي المحكمة الدستورية العليا المادة األولي مان قارار رئاي

رقم  860لسنة  946بننشال المحميا

مجلا

الاوزرال

الببيعية بمنبقة جبا علبه بالبحر األحمار وبلا

فيما تضمنه من عدم تعيين الحدود التي تبين النباا المكاني لتل المحميا
وهاابا الحكاام نتعاارض لااه باعتبااار المحميااا

()46

الببيعيااة كيااان ماان ضاامن المقومااا

الببيعية للسياحة في البالد وهبا ما تضمنته الماادة األولاي مان القاانون  0لسانة 942

في شأن المحميا

الببيعية .

ويقصد بالمحمية الببيعية في تببيا أحكام هبا القانون أر مساحة مان األرض أو

المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمنه مان كائناا
أو ظواهر ببيعية با

م اان رئ ااي

حياه نباتاا

أو أساما

وحيواناا

قيمة ثقافية أو علمية أو ساياحية أو جمالياة ويصادر لتجديادها قارار

ال ااوزرال بن ااال عل ااي اقتا ا ار جه اااز ش اائون البيئ ااة بمجلا ا

المحكمااة الدسااتوريا العليااا نااص قارار رئااي

مجلا

ال ااوزرال " وق ااد حاكما ا

الااوزرال السااابا حيا

البين مما تقدم أن القانون  0لسنة  942المشار ليه وكبل قرار رئي
المبعون فيه قد توخيا بأحكامهما صون المحميا

قالا

":وحيا

مجل

أن

الوزرال

الببيعية في مواجهة األفعاا التي تغيار

م اان خصائص ااها وتكويناته ااا الجيولوجيا اة أو الجغرافي ااة أو نش ااوه ببيعته ااا أو تخ ااا بعناص اار

التاوازن اشيكولااوجي فيهااا أو تاادهور مواردهااا ساوال باسااتنزافها أو تلوثهااا أو تناااا ماان قيمتهااا
الجمالي ااة أو الثقافي ااة أو تض اار بحيواناتها اا أو نباتاته ااا أو تح ااوا دون تكاثره ااا أو ت اادخا م اان
ما يكون ريبا عنها وكبل أيه أفعاا أخرر يكون وقوعها في المحميا

األجنا

الببيعية

صادما لأل راض المقصود من نشائها .
وحي

أن صون المحميا

الببيعية يتغيا كبل أن تظا باقية أبدا لتفارض الصاورة

البدائيااة لمختلااف مظاهرهااا الببيعيااة نفسااها علااي المتاارددين عليهااا فااال ينالهااا بتبااديا ش
بالقا اادر الا اابر يكا ااون ضا ااروريا إلنمائها ااا وتبويرها ااا كا ااي ترعا ااي علا ااي ما اار العصا ااور جا ااوهر
خصائصها حفاظا علي معالم بنيانها فال تمتد مظاهر الحياة المدنية أو أدواتها لي مواقعها

لتع اادا م اان مكوناته ااا أو تحيله ااا ع اادما وك ااان حتم ااا بالت ااالي أن يك ااون التنظ اايم التشا اريعي
ألوضاااعها متوازنااا فااال تكااون ماان الحمايااة الواجبااة لبيئتهااا أو م اواشه شاائونها بوصاافها ت ارثااا
لبش ارية هااائال دون التاارخيص باألعماااا التااي ش تناهضااها كاابل المتعلقااة برصااد ظواهرهااا

البيئية .

 - 86القضية رقم  0لسنة  6ا جلسة السب
الدستورية العليا منب نشائها وج

أوا أكتوبر  998مشار ليه في الموسوعة الشاملة ألحكام المحكمة

نوفمبر  009أ /عبد ا حسن المجلة ( ) ص  69وما بعدها .
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وحي ا

أن مااا تقاادم وأن لكااا محميااة ببيعيااة بحريااة كان ا

أو بريااة عنص ارين ش

يتصااور وجودهااا بتخلااف أيهمااا أولهمااا  :أن تكااون تكويناتهااا تقتضااي مبلااورة لخص اائص
متفردة تستقا بها ويكون لتميزها درجة من األهمية تقتضي خضاعها لتنظيم خاص يهايمن
علي أوضاعها لضمان أن تظا مقوماتها نائية مما يهددها أو يناا مان بقائهاا وثانيهماا :

أن يكا ااون نبا اااا امتا اادادها فا ااي المكا ااان معيننا ااا تعيينا ااا قابعا ااا باعتبا ااار أن لكا ااا محميا ااة

وبالضاارورة حي ا از جغرافيااا ويتعااين أن تنحصاار داخااا حاادوده تل ا األفعاااا التااي قيااد المشاارم

ممارستها أو حظرها فيها "

وجدير بالذكر أنه يمكن استخالص بعض المبادئ من هذا الحكم وهي :
) أن المحمية الببيعية مصونة بأحكام القانون  02لسنة  942بشاأن المحميا
الببيعية وأحكام قرار رئي

مجل

الوزرال رقم  860لسنة . 946

) أن يميز المحمية الببيعية عن يرها نها با
وجغرافية وبا

 )2أن هبه المحميا
 )8هبه المحميا

قيمة جمالية وثقافية .

اختصاص وتكوينا

جيولوجيه

الببيعية تمثا تراثا للبشرية .

تعتبر موردا من موارد الدخا القومي لبل

جرم المشرم اشعتدال

عليها والبر يؤدر لي التصادم م األ راض التي تتوخها الدولة من نشائها .

وفااي حكاام المحكمااة الدسااتوريا العليااا أكااد أهميااة األماااكن السااياحية وهاابا بمناساابة
(ب) ماان ق ارار رئااي الجمهوريااة بالقااانون رقاام  20لساانة 968
تعرضااها لاانص المااادة
بشأن رسوم التوثيا والشهر " بأن األصا في تل األماكن هو احتاوال مكوناتهاا علاي قايم
تعكا ت ارثاا تاريخيااا أو حضااريا أو جماليااا أو بيئياا أو دينياا وش شااأن لهاا بالتااالي أماواا يااتم
()47
التعاما فيها من خالا قيمتها السوقية
ويب اادو م اان بلا ا أن المحكم ااة ق ااد أعبا ا األم اااكن الس ااياحية أهمي ااة تف ااوا األهمي ااة
القانونية با وصال بهاا لاي الحماياة الدساتورية وهابا بساب قيمتهاا التاريخياة والحضاارية
والجماليااة والبيئيااة والدينيااة وأنهااا تمثااا ت ارثااا حضاااريا لإلنسااانية وتمثااا عنص ا ار هامااا ماان
عناصا اار التنميا ااة فا ااي الا اابالد وها ااو ما ااا أكا ااده العها ااد الا اادولي الخ ا ااص ب ا االحقوا اشقتصا ااادية

 - 82الدعوى رقم 6

لسنة  0ا د .جلسة السب

ليه أ .عبد الرحمن المحامي

مرج سابا

999/ 0/

مشار

ص  668وما بعدها وهو ما أكدته المحكمة أيضا في القضية رقم 66

لسنة  2ا .د .جلسة  992/ /المرج السابا مجلد الثال
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ص  069وما بعدها .

واشجتماعية والثقافية ( )48حيا نصا الماادة األولاي فاي فقرتهاا الثانياة " لجميا الشاعو
س اع يا ورال أهاادافها الخاصااة منبثقااة ماان مقتضاايا التعاااون اشقتصااادر الاادولي القااائم علااي
مباادأ المنفعااة المتبادلااة وعاان القااانون الاادولي وش يجااوز فااي أيااه حاااا حرمااان أر شااع ماان
أسبا عيشة الخاص "
وهااو مااا أكااده أيضااا عااالن الحااا فااي التنميااة الصااادر بق ارار الجمعيااة العامااة ألماام

المتحدة 4

 8 /المؤرخ في /8

 - 84أعتمد وعرض للتوقي والتصديا بموج
 -89نص

946/

()60( )89

قرار الجمهورية العامة لألمم المتحدة ؟؟ ألف (د/

المادة ( ) من اإلعالن ( عالن الحا في التنمية ) علي أنه :

ير قابا للتصرف وبموجبه يحا لكا نسان ولجمي الشعو

) في / 6

 -الحا في التنمية حا من حقوا اإلنسان

المشاركة واإلسالم في تحقيا تنمية اقتصادية

واجتماعية وثقافية وسياسية والتمت بهبه التنمية التي يمكن فيها عماا جمي حقوا اإلنسان والحريا
عماش تاما .

 - 60ينبور حا اإلنسان في التنمية أيضا علي األعماا التامة لحقوا الشعو
مراعاة األحكام با

966/

في تقرير المعين

األساسية

البر يشتما م

الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوا اإلنسان ممارسة حقها ير القابا للتصرف في

ممارسة السيادة التامة علي جمي ثرواتها ومواردها الببيعية "
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قائمة المراجع
أوالا :المراجع العربية
) براهيم شحاتة وصيتي لبالدر الهيئة المصرية العامة للكتا

القاهرة .

) أحمد فتحي سرور مجلة الدستورية العدد العاشر السنة ( )8أكتوبر 006

 )2تامر ريمون الضمانا

الدستورية لحماية اشستثمار مجلة الدستورية العدد ( ) 6السنة (

 )8جابر محمد عبد الجواد قيا
002

تأثير السياحة على بعض المتغي ار

العدد  844السنة السابعة والتسعون القاهرة

اشقتصادية الكلية

) أبريا 0 8

مصر المعاصرة أكتوبر

 )6دشا عبد الهادر التبور المتوازن لصناعة السياحة رؤية ستراتيجية مقترحة لتنمية واصال القبام السياحي
المصرر منشور في تقرير اشتجاها

 )6زين

اإلستراتيجية عام  0 8مركز الدراسا

السياسية واإلستراتيجية باألهرام

توفيا السيد عليوة تقييم أثر النشاب السياحي في النمو اشقتصادر في مصر بحو اقتصادية عربية

العدد 0 8 6

 )2سعيد الببوبى شركا

 )4صال الدين عبد الوها

السياحة ووكاش
دراسا

السفر مكتبة اشنجلو المصرية القاهرة ببعة 0 0

في اشتجاها

الدولية للسياحة بندارة منظماتها في مصر ( القاهرة  :مببعة

زهران  .) 9440ولمزيد من التفاصيا أنظر :صال الدين عبد الوها
محمود كاما مرج سابا

 )9بارا عبد الفتا التشريعي تنمية المبيعا

 ) 0عبد العزيز صال
) عدلي أن
009

السياحة الدولية

مرج سابا .

السياحية فى ظا األزمة اشقتصادية العالمية.

الشرا األدنى ( الببعة الرابعة  :القاهرة  :مكتبة األنجلو ) 990

سليمان السياحة اإلعالمية في مصر والعالم دراسة جغرافية مكتبية األنجلو المصرية القاهرة

) علي لبفي التنمية السياحية في مصر
دبي 006

الجوان

القانونية واألمنية لصناعة السياحة دبي :أكاديمية شربة

 ) 2ماهر عبد الخالا السيسي مبادئ السياحة مجموعة النيا العربية ب سنة . 00

 ) 8محسن خليا القانون الدستورر والدساتير المصرية دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية ب 996
 ) 6محمد الشافي أبو أر

النظام الدستورر المصرر في العهد الجمهورر ب 0 0 / 009

 ) 6محمد صبحي عبد الحكيم د حمدر احمد الدي
ببعة

0

جغرافيا السياحة مكتبة اشنجلو المصرية محمد فريد القاهرة

 ) 2محمد محمد عبد اللبيف الدستور والمنافسة مجلة البحو القانونية واشقتصادية تصدرها كلية الحقوا جامعة
المنصورة العدد ( )86أكتوبر 009

 ) 4محيا زيتون السياحة ومستقبا مصر بين مكانيا
 ) 9ناريمان عبد القادر التشريعا
الخالا ثرو القاهرة

التنمية ومخابر الهدر (القاهرة :دار الشروا

الفندقية والسياحية الجزل األوا

 ) 0هدر سيد لبيف السياحة النظرية التببيا ب 998

الببعة األولى دار النهضة العربية

الناشر الشركة العربية للنشر والتوزي .

) هدى سيد لبيف السياحة النظرية والتببيا الشركة العربية للنشر والتوزي
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) 00

الببعة األولى 998
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