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جابي>ة يعد !لقطا; !لسياحي 9حد !لقطاعا" !القتصا�ية !لهامة فى مصر؛ �4لك لمساهمته !لمباشر- فى تحقيق !لتقد� !القتصا�# من خال� �ثا$� !إلي
ي>>د !الهتم>>ا� !لع>>المى خ>>ال� حقب>>ة !لتس>>عينيا" م>>ن !لق>>رG !لعش>>رين ل>>يس فق>>ط بقض>>ية !لتنمي>>ة �م>>ع تز! عل>>ى كاف>>ة مؤش>>ر!" !لتنمي>>ة !القتص>>ا�ية،

 !إلقتصا�ية على MNالقها بل بقضية !لتقليل من حد- !لفقر على �جه !لخصوJ. �!لحد من معدال" !لفقر يتطلب !تب>ا; سياس>ا" !لتنمي>ة !لموجه>ة
ص>ناعا" ف>ى !لع>الم �9س>رعها م>ن حي>ث مع>دال" !لنم>و، �بم>ا 9نه>ا تمتل>ك مجموع>ة م>ن لدعم !لفقر!ء، �بما G9 صناعة !لس>ياحة تع>د م>ن 9كب>ر !ل

 !لمقوما" !لتى تؤهلها لكى تكوG 9ح>د !أل��!" !لفعال>ة لتحقي>ق 9ه>د!T !لتنمي>ة م>ن 9ج>ل !لفق>ر!ء؛ حي>ث Nنه>ا ص>ناعة تتطل>ب عمال>ة كثيف>ة، تش>مل
!لم>و!$� �!لمقوم>ا" !لطبيعي>ة �!لثقافي>ة، كم>ا 9نه>ا ص>ناعة مناس>بة إلحي>اء . �ه>ى ص>ناعة ترتك>ز عل>ى لكافة !لفئ>ا" بم>ا فيه>ا !لم>ر9-فرJ عمل 

N 9يض>ا Tلى توجيه فو!ئد �مز!يا صناعة !لسياحة لصالح !لفقر!ء، كما يهدN Tهر !تجا� جديد للتنمية !لسياحية يهدZ ق !لفقير-، فقدMل>ى !لح>د !لمنا
 .، يساهم فيه كافة قطاعا" !لد�لة !لعا� �!لخاJجا� !لسياحة !لمو!لية للفقر!ءمن !آلثا$ !لسلبية لتلك !لصناعة عليهم، �يطلق على هذ! !الت

 ؛ خطط !لتنمية !القتصا�ية �!الجتماعية.  ؛ !لتنمية !لسياحية؛ !لسياسا" !لسياحية!لسياحة !لمو!لية للفقر!ء : �لد�لة �لكلما�

................................................................................................................................................................ 

 مقدمة 

تآثيرها !لمباشر على كثير من !لقطاعا"  Nلى9صبحت !لسياحة عامال من 9هم عو!مل !لتنمية !القتصا�ية فى كثير من !لد��؛ �4لك يرجع 
لفقر ة بالنمو !القتصا��، فالنشاM !لسياحى تز�!� 9هميته فى MNا$ !لمقا$نة مع !ألنشطة !لتقليدية !ألخر�. �ينظر !لعالم !ليو� Nلى مشكلة !ط!لمرتب

!لمؤتمر!" !لد�لية �من خال� !لمؤسسا" !لد�لية على 9نها 9خطر !لمشاكل �9كثرها !ستحقاقا للعال� على !إلMال�، لذلك تعالت !ألصو!" فى 
تطالب بمو!جهة مباشر- لمشكلة !لفقر من خال� سياسا" �!ستر!تيجيا" محد�-، �فى هذ! !إلMا$ Zهر" فى �9بيا" علم !لسياحة مصطلح 

!ء، فهى ليست نمطاً �9 قطاعاً سياحياً، �لكنها !لسياحة !لتى توجه !لمنافع !لناتجة عنها لصالح !لفقر" :بأنها تعرT!لتى !لسياحة !لمو!لية للفقر!ء. �
شا$كة !تجا� عا� يهدN Tلى Nتاحة !لفرJ للفقر!ء لجنى !لمنافع !القتصا�ية �غيرها من !لمنافع !لتى تترتب على !لنشاM !لسياحى، Nضافة Nلى !لم

 .),Ashley et al 2001( فى عملية !تخا4 !لقر!$، �ال تهدN Tلى تعظيم حجم قطا; !لسياحة"

GN موضو; !لسياحة !لمو!لية للفقر!ء لم ينل بعد ما يستحق من !لد$!سة بالرغم من Mرحه فى !لمؤتمر!" !لسياحية فى !لسنو!" 
" !الخير-، لذلك تبر� 9همية !لد$!سة فى 9نها تمثل نقطة فعالة لتحديد �بياG كيف يمكن للقطا; !لسياحى G9 يسهم بشكل فعا� فى $فع مستويا

           -ء �9 ��4 !لدخو� !لبسيطة فى !لد�� !لنامية. �من ثم تتمثل 9همية هذ� !لد$!سة فيما يلى:!لمعيشة للفقر!

ض>ية !لتأثير !لقو� للسياحة على !لكثير من !لفقر!ء بالعالم �كيف �Nلى �9 مد� يمكن للسياحة !لمو!لية للفقر!ء G9 تعز� !الحتياج>ا" لتص>بح ق -١
 $ئيسية.

منه G9 !ستر!تيجيا" !لسياحة !لمو!لية للفقر!ء يلز� G9 تكوG �!قعية من !لناحية !لتجا$ية. فعلى !لرغم من G9 !لقطا; !لخاJ ال يمكن G9 يتوقع  -٢
 يعطى !أل�لوية ألهد!T محا$بة !لفقر، �لكنه يلز� G9 يكوG �!عم لعملية تنمية !لسياحة !لمو!لية للفقر!ء.    

لفقر!ء فى !لسياحة �!لفو!ئد �!لمنافع !لتى يحصلوG عليها، تعتم>د عل>ى ع>د- عو!م>ل متض>منة ن>و; �9 نم>ط !لس>ياحة، نظ>م مشا$كة �مساهمة ! -٣
  Nلى:هدT !لبحث � ي $�9 !لما� �!لتد$يب.ملكية !ال$!ضى، �!لوصو� Nلى !لتخطيط، 

 فى !لد�لة.توضيح !ألهمية !القتصا�ية لصناعة !لسياحة ���$ها فى Nحد!� !لتنمية !القتصا�ية  .١

تحليل !آلثا$ !إليجابية �!لسلبية للنشاM !لسياحى فى !لبلد!G !لنامية، من حيث فرJ !لعمل �!ل>دخو� !لمتاح>ة للفئ>ا" منخفض>ة !ل>دخل،  .٢
 �من حيث !لفرJ !لمتاحة للمشر�عا" !لصغير- لإلفا�- من !لنشاM !لسياحى.

 و!لية للفقر!ء.معرفة !إلMا$ !لمالئم للسياسا" �!الستر!تيجيا" !لسياحية !لم .٣

تكمن مشكلة !لبحث فى صعوبة صياغة !ستر!تيجية سياحية مالئمة تتناسب مع !لوضع !لحالى للد�لة لإلفا�- بأقصى �$جة ممكنة من 
!�9 Gصناعة !لسياحة تمتلك كافة !لمقوما" !لتى تؤهلها لتكو G9 اهر- !لفقر فى !لمجتمع !لمصر�، على !لرغم منZ لسياحى للحد من! Mلنشا!- 

صناعة  فعالة لمحا$بة !لفقر �تخفيض حدته، لذلك البد من !تبا; سياسا" �!تجاها" !لتنمية !لسياحية !لحديثة !لتى تهدN Tلى توجيه فو!ئد �مز!يا
 للفقر!ء.، �يطلق على هذ! !التجا� !لسياحة !لمو!لية !لسياحة لصالح !لفقر!ء، كما تهدT 9يضا Nلى !لحد من !آلثا$ !لسلبية لتلك !لصناعة عليهم

يص>>ل !لبح>>ث Nل>>ى تحقي>>ق 9هد!ف>>ه م>>ن خ>>ال� جم>>ع !لبيان>>ا" !لمتاح>>ة م>>ن !لمص>>ا�$ !لثانوي>>ة !لمختلف>>ة (!لمكتبي>>ة) ��$!س>>ة ه>>ذ� !لبيان>>ا" 
�تحليله>ا بش>>كل متعم>>ق عل>>ى ض>>وء !لمف>>اهيم �!ألس>>س !لت>>ي 9ش>>ا$" Nليه>>ا !أل�بي>>ا" !لت>>ي تنا�ل>>ت موض>>و; !لس>>ياحة !لمو!لي>>ة للفق>>ر!ء �سياس>>اتها 

 جياتها �4لك الستخالJ !لنتائج �!لوصو� Nلى !لتوصيا".�!ستر!تي
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يمن منير محمد قاسم               �     

  ألهمية  القتصا&ية لصناعة  لسياحة

 يعد �لقطا@ �لسياحى فى مصر من �لقطاعا� �لر�ئد4 �لتى تسهم بصو45 فعالة ف�ى تولي�د �لقيم�ة �لمض�افة !تعزي�ز مي�ز�* �لم�دفوعا� !�إلي�ر����
S5 فى تدعيم �ألنشطة �القتصا�ية �ألخرP من خالN عالقاته �لتشابكية �لقوية، Aال G* �لسياحة �لعامة للد!لة !توفير فرE عمل، باإلضافة Aلى �!

وضيح صناعة شديد4 �لحساسية، حيث يعد �لنشاZ �لسياحى من �ألنشطة �القتصا�ية سريعة �لتأثر باألحد�V �لمحلية !�إلقليمية !�لد!لية. !يمكن ت
�!�5 ف�ى تنش�يط �لحرك�ة �لتجا5ي�ة ف�ى �لد!ل�ة، فكلم�ا ���d �لحرك�ة �لس�ياحية �لقا�م�ة  ت�ؤ�P احة حي�ثقتصا�ية لصناعة �لس�ي�آلثا5 �إليجابية �ال

تسهم صناعة �لسياحة في �لقضاء علي مشاكل �لبطالة من خالN توفير فرE �لعمل  كما .�لبيع !�لشر�ء بالمناZق �لسياحيةللد!لة؛ نشطت حركة 
Aيج�ا� ن�و@ م�ن �لت�و�d* �القتص�ا�p !�الجتم�اعي ��خ�ل �لبل�د ! !!سائل �لنق�ل !�إل5ش�ا� �لس�ياحي.في �لفنا�m !�لمحاN �لعامة !شركا� �لسياحة 

 . (Wall and Matheson, 2006 ) �لو�حد

، Aال Gنه ٢٠١٠من Aجمالى �لنقد �ألجنبى �لمتولد فى �القتصا� �لمصرP عا�  %٢٠!بوجه عا�، فقد شكلت �إلير���� �لسياحية حو�لى 
م�ن Aجم�الى �لمتحص�ال� بالنق�د �ألجنب�ى نتيج�ة لت�د�عيا� �لث�و45، مم�ا Gث�ر عل�ى Gع�د��  %�١٤لالحقة ليشكل ما يقر  من �نخفض فى �لسنو�� 

�!ال5/ ليل��ة ع��ا�  A٧٢٬٢ل��ى نح��و  �٢٠١٠!ال5 / ليل��ة ع��ا�  ٨٥م��ن ح��و�لى  %�١٥لس��ائحين، !متوس��ط �إلنف��اm �لس��ياحى �ل��ذP �نخف��ض بنس��بة 
 %٤٬٥لى Aسها� �لسياحة فى �لناتج �لمحلى �إلجمالى !�لتجا45 �لد!لية، A, تر�جعت �إلسها� فى �لناتج من !قد Gثر� هذS �ألحد�V سلباً ع .٢٠١٢
نقط�ة  ٠٬٨!  ٠٬٩، كم�ا ش�هد ف�ائض �لمي�ز�* �لس�ياحى !�النفت�ا. �لس�ياحى �نخفاض�اً بنح�و ١١/٢٠١٢!  ١٠/٢٠١١م�ا ب�ين ع�امى  %A٣٬٧لى 
ملي�و* ف�ر� ف�ى �لخ�دما�  ١٬٢ملي�و* ف�ر� بش�كل مباش�ر، يض�اA 3ل�يهم  ١٬٨فى تشغيل نحو  !من ناحية GخرP، تسهم �لسياحة �لمصرية. مئوية

ملي�و* ف�ى �لقطاع�ا� �ألخ�رP �لمص�احبة؛ !,ل�ك نظ�ر�ً للعالق�ا� �لتش�ابكية �لقوي�ة ب�ين �لس�ياحة  �١٬١ألخرP �لمرتبطة بالس�ياحة، ع�ال!4 عل�ى 
م�ن Aجم�الى Gع�د��  %١٢٬٦عمال�ة �لس�ياحية �لمباش�ر4 !غي�ر �لمباش�ر4 نح�و نش�اZاً. !ب�ذلك تش�كل �ل ٧٠!�لقطاعا� �ألخ�رP !�لت�ى تش�مل نح�و 

�لمشتغلين على مستوP �القتصا� �لوZنى. !كذلك تسهم �لسياحة فى �عم �لمو�dن�ة �لعام�ة للد!ل�ة، A, تش�كل �لمتحص�ال� �لض�ريبية م�ن �لس�ياحة 
(!45�d �لتخط�يط !�لتع�ا!*  ٢٠١٢لع�ا� ر4 عل�ى �لخ�دما�من �لض�ر�ئب �لمباش� %٢٤من مجمو@ ضر�ئب �لمبيعا� �لمباشر4، !نحو  %٦نحو 

 .)�٢٠١٣لد!لى،

!�لنشاZ �لسياحى ف�ى مص�ر يو�ج�ه مجموع�ة م�ن �لتح�ديا� من�ذ �ن�دال@ �لث�و45، !ق�د �����d ح�دتها ف�ى �آل!ن�ة �ألخي�ر4 م�ن تص�اعد 
لمو�Zنين !�لو�فدين، G ,Aصبح عد� �الستقر�5 �ألمنى �الضطر�با� �لسياسية !�ألمنية �لتى Gثر� سلباً على G!ضا@ �الستقر�5 !�لسالمة !�ألما* ل

 N!يا45 مصر لحين ع�و�4 �س�تتبا  �ألم�ن، خاص�ة ف�ى ;�ل �لتح�ذير�� �لت�ى تص�د5ها �ل�دd لحاكم لقر�5 �لز�ئر فى �لتر�جع عن� N!العتبا5 �أل�
نسب �إلش�غاN �لفن�دقى �لت�ى تر�جع�ت بش�د4، �لتى يفد منها �لز�ئر!*. !قد �نعكس ,لك بوضو. على قر���5 منظمى �لرحال� !�لسائحين !على 

.Pخاصة فى �لمقاصد �لثقافية !�لسياحية �لنيلية !مز���5 �لقاهر4 �لكبر 

 &هد $ #خصائص  لسياحة  لمو لية للفقر ء

"�لسياحة �لتى تولد منافع كبير4 موجهه للفقر�ء، !قد تكو* �لمنافع �قتصا�ية G! بيئية G! ثقافية، فهى ليست  تعر$  لسياحة  لمو لية للفقر ء بأنها
 Pعلى كافة �لمستويا� (مستو Nسع من مؤسسا� �ألعما�! mعا� لها يرتبط بنطا Sحد قطاعا� صناعة �لسياحة، !لكنه �تجاG !G ًمنتجاً معينا

ى Gيضا)، !يشمل �لمؤسسا� �لحكومية !�لقطا@ �لخاE !�لمجتمع �لمدنى !�لفقر�ء Gنفسهم منتجين !مشا5كين �القتصا� �لكلى !�القتصا� �لجزئ
 ).Ashley et al, 2001 ( فى عملية �تخا, �لقر�5 فى ,�� �لوقت

ؤسسا� �ألعماN من Gهم �لتحديا� �لتى تو�جه !�ضعى �ستر�تيجيا� تنفيذ هذ� �التجاS، هو ضر!45 ضما* تحقيق �لمنافع للفقر�ء !م!
� �لسياحية فى ,�� �لوقت، !لتحقيق هذS �لمعا�لة يجب G* تتصف �ألهد�3 �لموضوعة بأ* تكو* مبتكر4، !منطقية !قابلة للتغير، !قابلة للقيا

 هذS �ألهد�3 ثالثة مستويا� 5ئيسة!�لتقييم، !G* تكو* مرتبطة ببرنامج dمنى لإلنجاd. !عا�4 ما تشمل 

١-  Pهد�3 قصير4 �لمدG.(4تتعلق بتكوين مشر!عا� محلية جديد) 

٢- .Sهد�3 تتعلق باألثر على �لمشر!عا� �لسياحية �لتى تطبق هذ� �التجاG 

 ,G )(Workshop for Partnersهد�3 تتعلق باألثر على �القتصا� �لمحلى !�لمجتمع �لمحلى للمقصد �لسياحى -٣

2004. 

�التجاG Sهد�3 عامة توضع فى ZAا5ها �ألهد�3 �لمحد4، !تتمثل هذA Sلى جانب هذS �ألهد�3 �لمحد�4 �لسابقة �لذكر، يوجد لهذ� 
 �ألهد�3 فيما يلى:

G- .لسياحى !عد� عزلهم بعضهم عن بعض� mلى �لسوA Nلوصو�! Nتمكين �لمجتمع �لمحلى فى �لمقصد �لسياحى من �لدخو 

 تعظيم �لر!�بط !�عمها فى �القتصا� �لمحلى، !�لقضاء على تسر  �إلير���� �لسياحية. - 

 بناء !�ستكماA Nستر�تيجيا� تنمية �لمجتمع �لمحلى، من خالN توفير فرE �لعمل، !تنمية �لمشر!عا� �لصغير4. -�

V-  على !G ،ير����A من Sسا� مقد�5 ما تولدG سهامها فى تنمية �القتصا� �لمحلى، !ليس علىA تقييم �لمشر!عا� �لسياحية بناًء على
 Gسا� Gعد�� �لسائحين �لو�فدين.

 حماية !صيانة �لمو��5 �لطبيعية !�لثقافية.ضما*  -�

 .ير�� �الجتماعية �لسلبية للسياحة�لسيطر4 على �لتأث -.

!لتحقيق تلك �ألهد�3 !ضعت مجموعة من �لسياسا� !�إلستر�تيجيا� �لخاصة بتطبيق هذ� �التجاS، !�لتى يمكن من خاللها تحقيق بعض 
 G !Gغلب تلك �ألهد�3.
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 456 �لسياحة �لمو�لية للفقر�ء فى �لنهو& بالمجتمع �لمصر�

 للفقر�ء�لسياحة �لمو�لية  خصائص

 )Ashley et al, 2001 ( بأنها�لسياحة �لد�عمة للفقر�ء تتميز  

  تجا: 89 67 'تنمو3 عا2 لصناعة  لسياحة 'ليست )حد منتجا$ )' قطاعا$ تلك  لصناعة. -١

 تهد' 9لى توليد منافع  قتصا8ية ' جتماعية 'بيئية 'ثقافية لصالح  لفقر ء. -٢

 عملية  تخا!  لقر 7 عند  لتخطيط للتنمية  لسياحية فى مجتمعاتهم. تهد' 9لى 9تاحة  لفرصة للفقر ء للمشا7كة فى -٣

 تجا: عا2 يطبق على نطا$ ' سع من مؤسسا$  ألعما! (على مستو6  القتصا8  لكلى للد'لة)، كما يطبق على مستو6  لمؤسسة  -٤
  لو حد) )' مجموعا$ من  لمؤسسا$ ( القتصا8  لجزئى).

مؤسسا$  ألعما!  لسياحية بعضها مع بعض ( لحكومة،  لقطا�  لخا�،  لمجتمع  لمدنى تعمل على خلق 'تطوير  لر' بط بين  -٥
' لفقر ء  لمنتجو" ' لمشا7كو" فى عملية  تخا!  لقر 7) من ناحية، 'بين تلك  لمؤسسا$ ' لفقر ء على  ختال' فئاتهم ')نو عهم، '!لك 

ق نو� من  لمشا7كة  لحقيقية للفقر ء فى عملية  تخا!  لقر 7 بهد' تفعيل 8'7 صناعة  لسياحة فى خفض معدال$  لفقر، 'كذلك خل
 بالنسبة لعمليا$ 89 7) 'تخطيط  لتنمية  لسياحية.

 �من خصائصها

قاصد تختلف  لسياحة  لمو لية للفقر ء كاتجا: تنمو3 عن  لتنمية  لسياحية  لمتو صلة، فالتنمية  لسياحية  لمتو صلة غالباً ما تركز على  لم -١
لرئيسة 'تعتبر  لنو حى  لبيئية ' لمنافع  الجتماعية هى  لمعيا7  ألساسى لالستد مة. )ما  لسياحة  لمو لية للفقر ء تركز على  لسياحية  

  لمقاصد  لسياحية  لتى يتو جد بها  لفقر ء ' لفقر هو محو7  هتمامها.

ر) 9لى  لتر'يج لمشر'عا$ 'منتجا$  لمجتمع  لمحلى كذلك تختلف  لسياحة  لد عمة للفقر ء عن  لسياحة  لمجتمعية، حيث تهد'  ألخي  -٢
')فر 8:. 'هو )حد  ألهد '  ألساسية للسياحة  لد عمة للفقر ء، 9ال )" تعظيم  لمنافع  لناتجة عن صناعة  لسياحة للحد من �اهر)  لفقر 

عمالة ' لبضائع ' لخدما$  لمحلية،  الجر ء $  ألخر6، مثل: تعظيم 8'7  لقطا�  لحكومى، '9ستخد 2  ل ' لقضاء عليها يتطلب بعض
'تعظيم  لر' بط بين مؤسسا$  لقطا�  لخا� غير  لرسمى، ' لتأكد من )" خطط 9نشاء  لبنية  ألساسية 'حماية  لبيئة تعو8 بالنفع على 

 . ) te and touch,Deloit (1999 لفقر ء، ')خير ً 'ضع  لسياسا$  لد عمة الحتياجا$  لفقر ء من  لمنتجين فى مجا! صناعة  لسياحة

، فاأل'لى  تجا: للتنمية Poverty Tourismعن سياحة  لفقر )PPT )Pro-poor Tourismتختلف كذلك  لسياحة  لد عمة للفقر   -٣
  لسياحية، بينما  ألخير) )حد )نما�  لسياحة  لبديلة، 'تعنى مما7سة  لنشا�  لسياحى فى  لمنا�ق  لفقير) فى  لعالم، بهد' خلق  لتفاهم

' لتوحد  لمبنى على   لمسا' : ' لتفاهم بين  لسائحين ' لسكا"  لمحليين، 'تعظيم  لمنافع  القتصا8ية ' الجتماعية ' لثقافية للمجتمع 
 .Scheyvens, 2001)( لمحلى

 لناتجة عن هذ  ينطبق هذ   التجا: على )6 نمط من  ألنما�  لسياحية(سياحة ثقافية، ترفيهية، 7ياضية...9لخ) �الما توجهت  لمنافع  -٤
  لنمط 9لى  لفقر ء من )بناء  لمجتمع  لمحلى بالمقصد  لسياحى.

تدعم 'ترسخ  لثقافة  لديموقر �ية في  لمجتمع من خال! جذ� مجموعة متز يد) من  لفقر ء في  لمجتمع 9لي  لمشا7كة في صنع  لقر 7  -٥
 ألساسية للديموقر �ية.في مجا! �7قهم، 'هو ما يعمق مفهو2  لمشا7كة  لذ3 هو )حد  لركائز  

 سياسا� ��ستر�تيجيا� �لسياحة �لمو�لية للفقر�ء

  فقد  ستعرضا كل من ختلف  لباحثو"  لذين تنا'لو   ستر تيجيا$  لسياحة  لمو لية للفقر ء فى مدخلهم 'عرضهم لها، 

)and Dilys Roe 2002 (Penny Urquhart  :الستر تيجيا$ من ثال� جها$، 'هى  

 �ستر�تيجيا� تهد' &لى $يا�# �لمز�يا ��لمنافع �القتصا�ية -��الً 

 هد' هذ   لنو� 9لى �يا8)  لمز يا  القتصا8ية  لتى تعو8 على  لفقر ء نتيجة للنشا�  لسياحى، '!لك من خال!:ي

 لمحليين بمرتبا$  لتوسع فى تو�يف  لسكا"  لمحليين فى  لمشر'عا$  لسياحية، 'كذلك  لتوسع فى عملية 7بط '�ائف  لسكا"  -١
 محد8)، 'تد7يب  لسكا"  لمحليين.

9تاحة  لفر� إلنشاء  لمشر'عا$  لمحلية  لتى تقد2  لخدما$. للعمليا$  لمتعلقة بالنشا�  لسياحى (مثل مقدمى خدما$  لطعا2)،  -٢
 'كذلك مشر'عا$ بيع  لهد يا ' لتذكا7 $  لسياحية.

برعا$ ' لهبا$ 'غيرها؛ الستخد مها فى 9نشاء مشر'عا$ خدمية لصالح خلق 'تنمية مصا78 عامة للدخل، مثل:  لرسو2 ' لت -٣
 )'ضحها'يو جه تنفيذ هذ   لنو� من  إلستر تيجيا$ مجموعة من  لعقبا$   لمجتمع  لمحلى.

) (Ashley and Goodwin,2004كما يلى: 

 عد2 تو فر  لمها7 $ ' لكفاء $  لبشرية فى  لمجتمع  لمحلى. -١

 ية  لسياحة '8'7ها فى  لتنمية لد6 )فر 8  لمجتمع. نخفا� 78جة  لوعى بأهم -٢

  نخفا� جو8)  لمنتجا$  لمصنعة محلياً. -٣

 عد2  لقد7) على  لنفا! 9لى  ألسو $. -٤
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يمن منير محمد قاسم               �     

 ً  )ستر)تيجيا6 تهد3 2لى تطوير )الثا+ غير )لما&ية للسياحة -ثانيا

%لتصاMH %لثقافى، NعدM قدJ K1فر%H %لمجتمع %لمحلى يهدA هذ% %لنو& من %الستر%تيجيا8 7لى خفض %آلثا1 %لسلبية %لناتجة عن %لقطا& %لسياحى، مثل: 
:Pلك من خالSN ،غيرهاN...على تملك %أل1%ضى 

ة كمصد1 للعملة %ألجنبية فقط، بل تعتمد بناء سياسا�JN 8ر تخطيطية جديدK لصناعة %لسياحة، ال تعتمد على %لنظرK %لضيقة للصناع -١
 على نظرJ Kشمل لها كأK%H فعالة للقضاء على $اهرK %لفقر.

 عدM عزP %لفقر%ء عن عمليا8 %تخاS %لقرN ،1%%لعمل على �ياN KHتفعيل مشا1كتهم من خالP %لحكوماN 8%لقطا& %لخا�. -٢

8 %لمحلية %لصغيرK معاNنة %لقطا& %لخا� فى بعض %لمجاال8 بناء N1%بط بين %لفقر%ء N%لقطا& %لخا�، حيث قد تتطلب %لمشرNعا -٣
 (مثل: تد1يب %لعاملين، Nبناء صالN 8قنو%8 تسويقية، Nنقل %لخبر%8 %لتجا1ية...7لخ).

٤-  �Nلتعا%N 1%ساساً جيد%ً للحوJ خل %لمقصد %لسياحى، ليكو�%H صناعة %لسياحة A%ر�J لمعلوما8 بين مختلف% PN%لتد Pفعا Mعم نظاHN بناء
 .Mayer et al, 2004) (فى %لمستقبل

Nهنا� مجموعة Jخر� من %لباحثين %تخذN% منهجا NJسع يتمثل فى ضرN K1Nضع قضية %لفقر فى %ألجندK %لسياحية ثم �ياKH %لفر� 
%لبنية %ألساسية %لتى %القتصاHية للفقر%ء للمشا1كة فى %لنشا� %لسياحى على NJسع مد� ممكن، Nيدخل فى هذ% 7تاحة فر� Jكبر للتو$ف 7Nقامة 

تساعدهم على %إلسهاM فى %لسياحة، N%قترحو% مدخالً مؤسسيًا متعدH %أل�ر%A يسمح بمشا1كة %لحكومة N%لهيئا8 %لمحلية N%لقطا& %لخا� مع 
%لمهاM  %لهيئا8 %لدNلية فى %لعمل على تفعيل مشا1كة %لفقر%ء فى %لنشا� %لسياحى. Nمن خالP هذ% %إل�ا1 %لمؤسسى تم Nضع عدH من

 N%إلجر%ء%8 على كل من %لهيئا8 %لدNلية N%لمحلية N%لحكوماN 8%لقطا& %لخا�.

 )إلجر)ء)6 )لخاصة بوكاال6 �منظما6 )لمعونة �)لتنمية )لد�لية -��الً 

قليمية مثل %التحاH %ألN1Nبى يقصد بوكاال8 %لتنمية %لدNلية، تلك %لوكاال8 %لتابعة لألمم %لمتحدN K%لبنك %لدNلى، N%لبنو� %إلقليمية، N%لكيانا8 %إل
 بهذ� %لجها8 تبنى مجموعة من %إلجر%ءJ ،8%همهاNبر%مج %لتنمية %لدNلية، حيث ينا� 

(World Tourism Organization, 2004): 

J- :Pلك من خالSN ،على %لحد من معدال8 %لفقر K1Hية قاHقتصا% Kصناعة %لسياحة كقو M%تفعيل %ستخد 

عالمى صحيح لصناعة %لسياحة Nمالها من متطلبا8 خاصة، خالP مفاNضا8 منظمة %لتجاK1 تكثيف جهوHها للترNيج لتفهم  ·
 %لعالمية.

·  Hلك إليجاSN 8 %لمصلحة؛%S PNعلى مستو� %لد NJ ،ًخليا%H لة %لمناقشة، سو%ءNر� %لملف %لخا� بصناعة %لسياحة على �ا�
 صيغة تعا�N مشتر� لمو%جهة ما يستجد من Jحد%� تؤثر على %لصناعة.

�-  :Pلك من خالSN ،ألقل نمو%ً %لتى تعانى مجتمعاتها من %لفقر% PNلد%N لنامية% PNتقديم %لمعونة لقطا& %لسياحة فى %لد 

 تمويل بر%مج %لتنمية %لسياحية %لمستد%مة. ·

 8 %لفقر.Hعم صناعة %لسياحة من خالP بر%مج تنموية محلية 7Nقليمية NJسع نطاقاً، حيث تركز تلك %لبر%مج على %لحد من معدال ·

Nضع سياسا8 للتنمية تهدA للحد من %لفقر كشر� لتمويل بر%مج %لتنمية %لسياحية فى %لدPN %لسياحية، فضالً عن ضر�J K1N تكو�   -8
 %لمشرNعا8 %لفرHية %لصغيرK موجهة لخدمة %لفقر%ء.

8، بحيث ال تقتصر %لمعونة على مساعدK %لمشرNعا8 %لسياحية %لصغيرK فى مجاال8 %لتسويق N%لتد1يب %لمهنى N%كتسا� %لمها%1  -�
 %لنو%حى %لتمويلية فقط.

�-   Pلتنمية %لمستد%مة، من خال% A%هدJ لسياحية بشكل منظم لتحقيق% PNمختلف %لدN ليةNلعمل %لمشتر� بين تلك %لمنظما8 %لد%N �Nلتعا%
 %لتباPH %لمستمر للمعلوماN 8%لخبرN 8%تنفيذ %لمشرNعا8 %لمشتركة.

 ً  اصة بحكوما6 )لد�� )لسياحية )إلجر)ء)6 )لخ -ثانيا

ن ؤ�H %لحكوما1NH 8%ً فعاالً لتهيئة %لمنا� %لال�M لنجا� صناعة %لسياحة فى تقديم %لمنافع N%لفو%ئد للفقر%ء، SNلك من خالP ما تصنعه مي
P مجموعة من %إلجر%ء%8 سياساNJ 8 تعليماNJ 8 بر%مج عمل، سو%ء على %لمستو� %لمحلى NJ %لقومى NJ كالهما، Nيتبلو1 هذ% %لد1N من خال

 :Nهى كالتالى (World Tourism Organization, 2004)كما NJضحها 

J-  لك بالعمل على تو$يف %لمز%ياSN ،لفقر% Kلبر%مج %لخاصة بالحد من $اهر%N 8ضع %لسياساN ضع صناعة %لسياحة فى %العتبا1 عندN
%لسياساN 8%الستر%تيجيا8 %لخاصة بصناعة %لسياحة بحيث تشمل %القتصاHية للصناعة لتنفيذ Jهد%A تلك %لبر%مج، Nكذلك يجب Nضع 

Jهد%فها %لحد من %لفقر N%لقضاء عليه، كذلك Jثر %لفقر على مختلف عناصر %الستر%تيجية، JNخير%ً يجب �J تشمل بعض %إلجر%ء8% 
.Kفى %لحد من تلك %لظاهر Mلال�مة لإلسها% 

ا8 %لمجتمعا8 %لفقيرK فى %لدNلة، سو%ء عند Nضع %لخطة %لعامة للصناعة، NJ ما يضع %لتخطيط %لسياحى فى %إلعتباJ 1ماكن N%حتياج -�
 يتعلق بالخطط %لخاصة بالمشرNعا8 %لسياحية %لصغيرN K%لفرHية، NNفقاً لذلك يجب �J تر%عى %لعو%مل %لتالية:

 لية %لفقيرK %لمجاK1N.%لمو%قع %لمستهدفة للتنمية مستقبالً، N%لتى يمكن �J تخلق فر� عمل جديدK للمجتمعا8 %لمح ·



5
 456 �لسياحة �لمو�لية للفقر�ء فى �لنهو& بالمجتمع �لمصر�

 "لحفا6 على "ستد"مة "لمو"قع "لريفية (بقاء "لهوية "لمميز� لها. ·

/نشاء شبكا� جديد� للطر* ("لمو"صال� ("التصاال�، (شبكا� "لميا" ("لصر! "لصحى، (كذلك "لخدما� "لصحية "لمتميز�،  ·
 ألنشطة "قتصا8ية جديد�."لتى تعمل على تحسين نوعية "لحيا�، (كذلك تعمل على /تاحة فر1 0(سع 

تفا8  عمليا� نقل "لمجتمعا� "لمحلية لصالح مشر(عا� "لتنمية "لسياحية؛ لما لذلك من 0ثر سلبي على 0فر"8 تلك "لمجتمعا�،  ·
حيث يجب 0' تشا$& "لمجتمعا� "لمحلية فى كافة مر"حل عمليا� "لتخطيط ("لقر"$"� "لمؤثر� عليها، كما يجب "حتر"! حقوقها 

 "ألساسية.

فى "لحد من 6اهر� "لفقر من خال� صناعة "لسياحة، (�لك ال يقتصر فقط على  بتأ8ية 8($ فعا�حكوما� "لمقاصد "لسياحية 0' تقو!  -�
خال� ما يمكن 0' تقدمه تلك "لحكوما� من 8عم (تسهيال� لمشر(عا� "لقطا  "لخا1 سياحية "لمختا$�، (لكن من مو"قع "لتنمية "ل

 ل 0هم تلك "لتسهيال� فى عد� 0شكا� (صو$ 0همها:  ("لمجتمع "لمحلى، (تتمث

 /شر"& "لمستثمرين "لسياحيين فى عمليا� "لتخطيط "لسياحى (مر"عا� "حتياجاتهم. ·

 /عد"8 برنامج جذ"� لحو"فز "الستثما$. ·

 /تاحة "لمجا� للتعاقد"� "إل8"$ية، إل8"$� "لفنا8* (غيرها من "لخدما�. ·

 باالستخد"! "لسياحى "ألمثل ألماكن "لتر"� "لثقافى ("لمحميا� "لطبيعية.(ضع "لتعليما� ("لضو"بط "لخاصة  ·

(ضع "لخطو� "لعريضة ("لمقاييس "لتى تعمل على تحديد "إلجر"ء"� ("ألعما� "لال�مة لتفعيل 8($ "لمشر(عا� "لسياحية فى "لحد من "لفقر  -8

8ية ("جتماعية تهد! /لى تحقيق "الستد"مة، مثل: "العتما8 بشكل فى "لمجتمع؛ "ألمر "لذ  يلز! تلك "لمشر(عا� بانتها� سياسا� "قتصا
 0ساسى على "لعمالة "لمحلية، ("ستخد"! "لمنتجا� "لمحلية؛ "ألمر "لذ  يؤ8  "لى "لحد من "لفقر.

مشر(عا� "لتر(يج (8عم /قامة "لمشر(عا� "لصغير� ("لمتوسطة فى مختلف مجاال� صناعة "لسياحة. (يتمثل 8عم "لحكوما� لتلك "ل -"

 من خال� ما يلى:

"لتر(يح لمفهو! جديد لالستثما$ يتناسب مع "إلمكانا� "لمتاحة للمجتمع "لمحلى، (قد$ته على "لحصو� على "لقر(�  ·

"لصغير� ("لمتوسطة، (من ثم يعتمد هذ" "لمفهو! على 0' تكو' $�(� "ألمو"� "لمستثمر� صغير� مع تقديم خدما� (سلع 

 عالية "لجو�8.

مج لإلقر"� "لصغير ("لمتناهى "لصغر، ("لذ  يهد! /لى /عطاء "أل(لويه للفقر"ء لتمويل مشر(عاتهم /نشاء برنا ·

"لصغير�، حيث يعتمد هذ" "لنظا! على /قر"� مجموعة من "ألفر"8 مبالغ صغير�، على 0' يتم حسا� فائد� شهرية على 

"لقر�، على 0' يكو' للجهة "لمقرضة "لحق فى "لمبلغ "لمفتر�، بحيث يكو' 0فر"8 "لمجموعة كلهم متضامنين فى سد"8 

 �يا�8 "لمبلغ "لممنو� (فقا لشر(� معينة يتم (ضعها.

"لحم�ال� "لدعائي�ة  ("إلعالمي�ة "لس�ياحية "لت�ى تق�و! بتخطيطه�ا (تمويله�ا (تنفي�ذها "لحكوم�ا� 0( "لهيئ�ا� "لتابع�ة له�ا، مقاص�د تغطى /'  -�

 (�لك من خال�: سياحية (منتجا� سياحية معينة تدعم "لفقر"ء،

نشر "لمعلوما� "لخاصة بتلك "لمنتجا� ("لمقاصد "لسياحية على "إلنترنت (فى "لبرشو$"� "لسياحية، (كذلك "لعمل على  ·
 عرضها ("لتر(يج لها فى "لمعا$� ("لمهرجانا� "لمحلية ("لد(لية.

 تنظيم "لبر"مج ("ألحد"� "لسياحية "لتى تجذ� "النتبا" /ليها. ·

 "لمحلى ("ألجانب "لمقيمين بمعلوما� عن تلك "لمنتجا�./مد"8 "لسو*  ·

يجب 0' تقو! "لحكوما� بتقييم (تعديل /ستر"تيجياتها (خططها "لسياحية، "عتما8" على مؤشر"� فعلية 8قيقة توضح 0ثر هذ" "لصناعة  -�

 على 6اهر� "لفقر، فقد تشمل هذ" "لمؤشر"�:

ى تحد� بمر($ "لوقت فى كافة "لظو"هر "لمتعلقة بالفقر، مثل: 8خل مؤشر"� عامة تتمثل فى $صد "لتغير"� "لعامة "لت -0
"لفقر"ء، (نوعية (مستو  "لمعيشة، (قد$� 0فر"8 "لمجتمع على "لحصو� على "لخدما� ("لتسهيال� "لعامة، (مقا$نتها 

 بمعدال� "لنمو فى صناعة "لسياحة.

سياحية "لتى تعتمد على "لعمالة "لمحلية، (معدال� مؤشر"� محد�8 تشمل هذ" "لمؤشر"� على سبيل "لمثا� "لمشر(عا� "ل -�
"لدخل "لمحققة بو"سطة "لمشر(عا� "لسياحية "لتى تعتمد على "لمجتمع "لمحلى فى "إلنتا�، (/ير"8"� (مكاسب "لمو$8ين 

 "لسياحيين "لمحليين ("ألمو"� "لموجهة لمشر(عا� تنمية "لمجتمع.

 ً  لمدنى�إلجر�ء�% �لخاصة بمنظما% �لمجتمع � -ثالثا

 لتنسيق بين مختلف "لجها� ("ألفر"8 ("لمشر(عا� �"� "لصلة بصناعة "لسياحة، (تقديم "لمشو$� لهم." -0

توجيه "ستثما$"تها فى مجاال� "لتد$يب، (بناء "لطاقة "لفنية ("لمها$"� للمجتمع، (تقديم "لمعا(نة ("لمشو$� "لفنية للفقر"ء، بهد!  -�
"لسياحة، (تنمية مها$"تهم (قد$"تهم، (/8"$� (تشغيل "لمشر(عا� "لصغير� ("لمشر(عا� �يا�8 (عيهم (معرفتهم بأهمية صناعة 

 "لسياحية "لكبير� على "لسو"ء.
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�ضع ��كتشا? �لر��بط بين �لقطا0 �لعا> ��لمشر�عا� �لسياحية �لتى يديرها �لقطا0 �لخا/ �مو-,+ �لخدما� من �لفقر�ء، ��لعمل  -�
 Cبينهم، من خال Iللفقر�ء.على تسهيل �لتعا� MرNتوفير �لوقت �خفض معدال� �لمخا 

 �ضع �تطوير �لبر�مج ��لعمليا� �لتى تعمل على تنمية مشا-كة �لفقر�ء فى �ضع �لسياسا� �لخاصة بصناعة �لسياحة. -�

 ). Ashley et al, 2004(تقديم �لدعم للحمال� �لدعائية �لتى تهد? �لى ,عم �هد�? صناعة �لسياحة �لد�عمة للفقر�ء -�

 �إلجر�ء�, �لخاصة بالمشر/عا, �لسياحية (�لقطا# �لخا�) -��بعا

فى  ينبمفهو> �لمسئولية �الجتماعية �لمشتركة، ��ضع يلتزمو��لمشر�عا� �لسياحية (على �ختال? �نو�عها �� �حجامها) �I  �صحا� على
من تأثير�� ��سعة �لنطا% على �لبيئة ��لمجتمع �لمحيط، بحيث يشمل هذ� �إللتز�> �لعمل على تحقيق -فاهة  نشطة�أل�العتبا- ما ينتج عن 

 �لمجتمع �لمضيف بالمقصد �لسياحى، �تحسين �حو�له �لمعيشية، �ضافة �لى �لعمل على �لحد من معدال� �لفقر �تقليل حدته، على �I يكوI هذ�
ً جا,�ً م ً �لى جهو, فعلية على �لمستويين �لمحلى ��لد�لى، �ليس مجر, شعا-�� للدعاية. �تتمثل �هم تلك �لجهو, �اللتز�> �لتز�ماً -سميا ترجما

 :(Roe and Ashley,2002 )�لتى يمكن للمشر�عا� �لسياحية �I تقو> بها فيما يلى

لسياحى، بحيث تعمل هذ� �لر��بط على بناء �لر��بط ��لعالقا� بين �لقطا0 �لخا/ �لسياحى �شركائه من �لمجتمع �لمحلى بالمقصد � -�
 تتحقق للفقر�ء من صناعة �لسياحة، �ضافة �لى تحقيق عائد مناسب لمشر�عا� �لقطا0 �لخا/.�يا,M �لفو�ئد ��لمنافع �لصافية �لتى 

 �لمشا-كة فى عملية بناء قد-�� �مها-�� �لمجتمع �لمحلى من خالC �الستثما- فى مجاال� �لتعليم ��لتد-يب. -�

 ا, على مدخال� محلية لعمليا� �لتشغيل.�العتم -�

 خلق تجربة سياحية فريدM خاصة بالمجتمع �لمحلى. -�

 �لبحث نتائج

تعد �لسياحة �لد�عمة للفقر�ء �تجا� �,�-+ �تنمو+ عا> لصناعة �لسياحة �ليست �حد منتجا� �� قطاعا� تلك �لصناعة. �يه�د? �ل�ى تولي�د  .١
 لصالح �لفقر�ء. منافع �قتصا,ية � �جتماعية �بيئية �ثقافية

تختلف �لسياحة �لد�عمة للفقر�ء كاتجا� تنمو+ عن �لتنمية �لسياحية �لمتو�ص�لة، �تتمث�ل ��ج�ه �إلخ�تال? ف�ى �I �لس�ياحة �لد�عم�ة للفق�ر�ء   .٢
 تركز على �لمقاصد �لسياحية لشماC �لصعيد حيث يتو�جد �لفقر�ء. كما �I �لفقر هو محو- عملها ��هتمامها.

د�عم��ة للفق��ر�ء ع��ن �لس��ياحة �لمجتمعي��ة، حي��ث ته��د? �الخي��رM �ل��ى �لت��ر�يج لمش��ر�عا� �منتج��ا� �لمجتم��ع �لمحل��ى تختل��ف �لس��ياحة �ل  .٣
 ��فر�,��، �هو �حد �الهد�? �الساسية للسياحة �لد�عمة للفقر�ء. �إل �I تعظيم �لمن�افع �لناتج�ة ع�ن ص�ناعة �لس�ياحة للح�د م�ن ��اهرM �لفق�ر

�الخر+ مثل ( تعظ�يم ,�- �لقط�ا0 �لحك�ومى ��لبض�ائع ��لخ�دما� �لمحلي�ة تعظ�يم �ل�ر��بط ب�ين  ��لقضاء عليها يتطلب بعض �الجر�ء��
 مؤسسا� �لقطا0 �لخا/ �لغير -سمى.

. فاال�لى �تجا� للتنمي�ة �لس�ياحية، بينم�ا �ألخي�رM �ح�د �نم�اPoverty Tourism  Nعن سياحة �لفقر PPTتختلف �لسياحة �لد�عمة للفقر�ء   .٤
تعنى مما-سة �لنشاN �لسياحى فى �لمناNق �لفقيرM فى �لعالم، بهد? خلق �لتفاهم ��لتوحد �لمبنى عل�ى �لمس�ا��M ��لتف�اهم �لسياحة �لبديلة، �

 بين �لسائحين ��لسكاI �لمحليين. �تعظيم �لمافع �القتصا,ية � �الجتماعية ��لثقافية للمجتمع �لمحلى.

�تيجيا� -ئيسة عن�د �لتطبي�ق، تش�مل �الس�تر�تيجية �ال�ل�ى مجموع�ة م�ن �إلج�ر�ء�� يعتمد �تجا� �لسياحة �لد�عمة للفقر�ء على ثال� �ستر  .٥
�لتى تهد? �لى �يا,M �لمن�افع �القتص�ا,ية للس�ياحة. �تش�مل �الس�تر�تيجية �لثاني�ة مجموع�ة م�ن �إلج�ر�ء�� ته�د? �ل�ى �ي�ا,M �آلث�ا- �لغي�ر 

 �الجر�ء�� �لى �صال� �لسياسا� ��لبر�مج. �القتصا,ية للسياحة. بينما تشمل �الستر�تيجية �لثالثة مجموعة من

)، ه�و ض�ر�-M ض�ماI تحقي�ق �لمن�افع  PPTمن �هم �لتحديا� �لتى تو�جه ��ضعى �ستر�تيجيا� تنفيذ هذ� �التجا� (�لسياحة �لد�عمة للفقر  .٦
ة ب�أI تك�وI مبتك�رM، للفقر�ء �مؤسسا� �ألعماC �لس�ياحية ف�ى ��� �لوق�ت، �لتحقي�ق ه�ذ� �لمعا,ل�ة يج�ب �I تتص�ف �أله�د�? �لموض�وع

 منطقية �قابلة للتغير، قابلة للقيا� ��لتقييم ��I تكوI مرتبطة ببرنامج �منى لإلنجا�.

هنا� مجموعة من �لر��بط بين �لمشر�عا� �لسياحية فى �لقطا0 �لخا/ �ب�ين �لمجتم�ع �لمحل�ى ف�ى �لمقص�د �لس�ياحى، ��لت�ى يمك�ن م�ن  .٧
 ى تخفيف حدM �اهرM �لفقر فى �لمقصد �لسياحى.خاللها �I تقو> تلك �لمشر�عا� بد�- فعاC ف

د+ ع��د> كفاي��ة �لب��ر�مج ��ل��د�-�� �لتد-يبي��ة �لت��ي ته��د? �ل��ى �كس��ا� �لع��املين �لخب��رM �لعلمي��ة ��لعملي��ة ف��ى كيفي��ة نش��ر �تنمي��ة �ل��وعي �لس��ياحى ل�� .٨
 ��لفقر�ء على �جه �لخصو/. �لمو�Nنين عامة

 توصيا, �لبحث

 �لتخطيط /�لتعا/% �لد/لىتوصيا, موجهة لو ���  -�/الً 

�ضع �لسياسا� ��الستر�تيجيا� �لخاصة بصناعة �لسياحة بحيث تشمل �هد�فها �لحد من �لفقر ��لقضاء عليه، �كذلك �ثر �لفقر عل�ى  ينبغى .١
 مختلف عناصر �الستر�تيجية.

�لد�ل�ة، س�و�ء عن�د �ض�ع �لخط�ة �لعام�ة �I يضع �لتخطيط �لسياحى فى �العتبا- �ماكن ��حتياجا� �لمجتمعا� �لفقيرM فى  من �لضر�-+  .٢
 M-��� ل�د�ئم ب�ين ك�ل م�ن� Iلفر,ية، �له�ذ� نوص�ى ب�د��> �لتع�ا��� Mللصناعة، �� ما يتعلق بالخطط �لخاصة بالمشر�عا� �لسياحية �لصغير

 �لسياحة ����-M �لتخطيط ��لتعا�I �لد�لى.
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 456 �لسياحة �لمو�لية للفقر�ء فى �لنهو& بالمجتمع �لمصر�

 ً  توصيا� موجهة للمحليا�: -ثانيا

�A! �لتر�@ �لمصر? �ألصيل مع �لعمل على تطوير �س-تخد�مها، م-ع تط-وير �س-تخد�ما! �لخام-ا!  يجب �لحفا) على �لصناعا! ��لحر� .١
 �لبيئية �لمتاحة ��لعمل على قياK صناعا! جديدI على �لخاما! �القتصاFية �لغير مستغله.

حية، �ك-ذلك  قام-ة ���F! تد�يبي-ة  قام-ة قاع-دI ت-د�يب عل-ى �ح-د@ مس-تو� لت-د�يب �ألس-ر �لفقي-رI عل-ى �لح-ر� ��لص-ناعا! �لس-يامن �لض-ر���   .٢
 إلI��F �لمشر�عا! �لصغيرI �توجيه �الستثما� �فق �حتياجا! �لسو$.

تكوين هيئة تشر� على  نتا  �لسلع �لسياحية بهد� مر�قبة �لمستو� �لفنى ��لحرفى ��� تعمل على توفير �لخاما! بأسعا� �هيدI للفقر�ء   .٣
 حتى يكو� جامعاً للسعر �لمعقو% ��لمستو� �لجيد �ضر��I �إلعال� عن �ألسعا�.
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The role of pro-poor tourism in the development of Egyptian society 

The tourism sector, one important economic sectors in Egypt, to its direct contribution to economic progress 

through its positive effects on all economic development indicators, and with the growing interest in the 

world during the era of the nineties of the twentieth century is not only the issue of economic development 

on the launch, but the issue of poverty reduction in particular. And reducing the incidence of poverty requires 

policies oriented development to support the poor, and as the tourism industry is one of the largest industries 
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in the world and the fastest in terms of growth rates, since it possesses a set of ingredients that qualify in 

order to be a effective tool for achieving the goals of development for the poor; where she labor-intensive 

industry, including employment opportunities for women and the private sector. An industry that is based on 

the resources and components of natural and cultural, as it is an industry suitable to revive poor regions, has 

emerged a new direction for tourism development aims to guide the benefits and advantages of the tourism 

industry for the benefit of the poor, also aims to reduce the negative impacts of the industry on them, and 

called on the trend of pro- poor tourism. 

Keywords: Pro-poor tourism; tourism development; tourism policies; plans of economic and social 

development. 


