
  مجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــةمجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــة

 

 JAAUTH  Vol-4. No2                                                        
 

 

- 1 - 

 السياحةصناعة علي الدولية والمحلية  تأثير المتغيرات دراسة

 مستقبلوال حاضرال

 جامعة قناة السويس -كمية السياحة والفنادؽ ػ  د. نيفين جالل إبراىيم عيد

 ملخص البحث

يعيش العالـ في اآلونة االخيرة ثورة سياحية تتقدـ بسرعة ىائمة، وفي دراسة مسػتقبمية 
)مػػػػػف   UNWTOعالميػػػػػة قامػػػػت بيػػػػا منظمػػػػػة السػػػػياحة العالميػػػػة بشػػػػرف حركػػػػة  السػػػػياحة ال

 مسػػػتمروازديػػػاد فػػػي تطػػػور  الدوليػػػة السػػػياحة(أوضػػػحت النتػػػائج اف حجػػػـ 0202حتػػػي 1991
مميػػار  0222مميػػوف زيػػارة سػػياحية وعائػػد يقػػدر ب  022الػػي مميػػار و 0202ليصػػؿ فػػي عػػاـ 
 (.081،ص:0222دوالر)السيسي،

ريكػػػي )جػػػوف نيزيػػػت( بػػػرف اقتصػػػاد العػػػالـ فػػػي القػػػرف وحسػػػب توقعػػػات عػػػالـ المسػػػتقبميات االم
تكنولوجيػا  -الحادي والعشريف سوؼ تقوده ثالث صناعات خدمية وىػي )صػناعة االتصػاالت

السياحة صناعة عوامؿ مف شرنيا الترثير عمى يناؾ صناعة السفر والسياحة(، ف -المعمومات
 دراسببةيجبب  فمػف ثػػـ  لرئيسػيةاتيا اسػػمحػد أىػػو  المسػتمر التغيػػروحيػث أف  ،فػي العقػد المقبػػؿ

المخططػػػيف ، ثػػػـ التنبػػػؤ بالطمػػػب السػػػياحي مػػػف قبػػػؿ  فػػػي السػػػياحةمػػػدي المتغيػػػرات المتوقعػػػة 
 ومنيػػػا  مجموعػػػة واسػػػعة مػػػف العوامػػػؿ تػػػؤثر عمػػػى مسػػػتقبؿ السػػػياحةىنػػػاؾ ذلػػػؾ أف  .اءوالمػػػدر 

االتجاىػات، ىػذه  طبيعةتحدد والتي  ، التكنولوجيةقتصادية،االسياسية ، الديموغرافيوالعوامؿ ال
 مشاركة في السياحة.نسبة الو 

التػػى تػػؤثر فػػى مسػػتقبؿ تغيػػرات لمماآلثػػار المحتممػػة تمػػؾ  دراسػػة واسػػتنتاج وييدددا البحددث الددي
 .صناعة السياحة 

بضرورة فيـ المستجدات والمتغيرات الحادثة في السياحة الدولية، سواء كانػت ويوصي البحث 
سػػػة الدوليػػػة، ومايوجبػػػو ذلػػػؾ مػػػف تبنػػػي ا سػػػموب متغيػػػرات كميػػػة أو كيفيػػػة، واعتبػػػارات المناف

العممػي فػي اعػداد دراسػػات سػوقية وتسػويقية مسػتمرة، لكػػي يػتـ تخطػيط وتنفيػذ أدوات وأسػػاليب 
 التسويؽ السياحي عمي أسس عممية وواقعية متطورة، تيدؼ الي تحقيؽ النتائج المرجوة.

 

 مقدمو
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غيرات االقتصػػػػػػادية والسياسػػػػػػية الشػػػػػػؾ أف العػػػػػػالـ يتغيػػػػػػر اآلف بصػػػػػػورة غيػػػػػػر مسػػػػػػبوقة، فػػػػػػالمت
واالجتماعية والحضارية والبيئية تتـ بمعدؿ فرضتو االكتشافات العممية والتطورات التكنولوجية 

د في سرعتو خالؿ الثالثػيف عامػا ا خيػرة أضػعافا مضػاعفة عػف معػدؿ االحديثة، وىو معدؿ ز 
 تقدـ االنسانية خالؿ ثالثة قروف مف الزماف.

ورة تكنولوجية في المعمومات واالتصاالت ووسائط النقؿ تمثؿ مرحمة فالعالـ يعيش اآلف ث
القتصادية اجديدة مف مراحؿ تقدـ االنسانية، ونتيجة لمتقدـ االقتصادي واالنتاجي والتكتالت 

يعيش العالـ اآلف ثورة  اآلسياف( والنظاـ العالمي الجديد)النافتا واالتحاد ا وروبي و  االقميمية
 ،ص998 القومية المتخصصة، المجالس) ولمةالع أخري ىي ثورة

:210-212 ) 

اسػػتخداـ التكنولوجيػػا الحديثػػة والمتقدمػػة لمواجيػػة التطػػورات  وتتمثػػؿ فػػي عػػدـ :شددةلة البحددثم
الػػػي جانػػػب قصػػػور فػػػي التػػػدريب الفعػػػاؿ عمػػػي فيػػػـ  التػػػي تواجػػػو السػػػياحةالطارئػػػة والتغيػػػرات 

دارة ا زمات بشكؿ عممي،   .العالمية كة السياحةأكبر لحر فيـ و  المواقؼ، وا 
    أىمية البحث:

متغيػرات التػي طػرأت عمػي الضػوء عمػى مجموعػة مػف الفػي إلقػاء البحث تكمف أىمية  (1
واكبػو كيفيػة م، و ىػذه الصػناعةعمػى  ىػار يثرتو  والتي مف سماتيا سرعة التغيػرالسياحة 

 التطور المستمر لمواجو ىذه المتغيرات. 
المكانيػػة التنبػػؤ المصػػرية الحػػالي لمسػػياحة  وضػػا البحػػث أىميػػة التعػػرؼ عمػػي الواقػػ ي (0

 .بالطمب السياحي، وكذلؾ ترثيره عمى صناعة السياحة فى المستقبؿ

المصػػرية تسػػاعد الحكومػػة رؤيػػة مسػػتقبمية تكمػػف أىميػػة البحػػث فػػى وضػػ   تصػػور و  (2
التخطػػيط المسػػتقبمي الجيػػد والفعػػاؿ  فػػى مصػػر عمػػى والقػػائميف عمػػى صػػناعة السػػياحة

 لمسياحة.

 حثا الباىدأ

السػػػياحية عمػػػى مواجيػػػة  تقػػػديـ الخػػػدماتبوصػػػناع القػػػرار المعنيػػػيف  اءالمػػػدر  مسػػػاعدة (1
، ممػػػا يسػػػاعد عمػػػى اتخػػػاذ القػػػرار صػػػناعة السػػػياحة واجػػػوالتحػػػديات المسػػػتقبمية التػػػى ت

 المناسب.
، التػى تػؤثر فػى مسػتقبؿ صػناعة السػياحةتغيػرات لمماآلثػار المحتممػة  دراسة واستنتاج (0

 سياسية، واالقتصادية، والتكنولوجية.مغرافية، والديالمتغيرات ال فييا بما
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والمصػػادر  مػػ  المػػوارد تفػػاعال أكثػػرتكػػوف حتػػى  وتحسػػيف السػػياحةتطػػوير يػػة فيػػـ كيف (2
 يا.عالم ياتحد والذي يعتبر الطبيعية،

 فروض البحث
ال يعود بالنف  عمي النشاط السياحي والمحمية  اف دراسة المتغيرات الدولية :الفرض األول

 وعمي المجتم  المصري اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وحضاريا.فقط بؿ 
الستيعاب ؤدي يقد بالبحوث والدراسات العممية لمسوؽ والتسويؽ  اف االىتماـ: الفرض الثاني

تعديؿ أدوات وأساليب يمكف المتغيرات والمستحدثات في االسواؽ السياحية المصدرة، وبالتالي 
 مستحدثات أوال بروؿ.التسويؽ تبعا ليذه المتغيرات وال

 البحثمنيج 
جم  ، وقامت ب في الدراسة النظرية المنيج الوصفي :استخدمت الباحثة في ىذا البحث

أما عف الدراسة الميدانية فقد .البيانات عف الظاىرة وتحميميا، واستنباط االستنتاجات منيا
في وزارة  ليفم  المسئو  لقاءات شخصيةعمؿ بتوزي  استمارات استبياف و الباحثة  قامت

 . وتحميؿ النتائج لموصوؿ الي التوصيات السياحة وىيئة تنشيط السياحة
 المبحث األول

 وأثرىا علي السياحة المصرية  دلجدييرات السياحية فى القرن اغمتال

ومن ىذه  دلجديفى القرن اىناك عدة متغيرات حديثة أثرت بال شك علي السياحة 
 المتغيرات:

  يوتغيرات الديموغرافمال -1
ىػػي ارتفػػاع  فػػي العػػالـ المتقػػدـ أىػػـ التغيػػرات الديموغرافيػػو فمػػف السػػكاف: ارتفػػاع أعمػػار - أ

 (You, and O'Leary, 1999, p: 23-24)سوؽ كبػار السػفنمو و ، السكاف أعمار
لسػوؽ كبػار دراسػات سػابقة أف ىنػاؾ  Jang and Wu    (2006, p: 139)ويوضػا
 الرغبػػة فػػى مػػف حيػػث: مػػف العمػػر()السػػنية الفئػػة ليػػذه  لمسػػفر المختمفػػةوالػػدواف   السػػف

زيػػػػارة لحنػػػػيف الالػػػػتعمـ، البدنيػػػػة، الراحػػػػة واالسػػػػترخاء، والتفاعػػػػؿ االجتمػػػػاعي، التمػػػػاريف 
  وا قارب. ا صدقاء

يرات فى البالد المتقدمة غالت وتركز الدراسات السكانية واالجتماعية عمى أف أبرز -  
 تتمثؿ فى : )المصدرة لمسياحة (

  .د السكاف إلى أدنى درجةتزاي بانخفاض نس (1)
 ا سره أكبر لسفر ىذ افرصيتيا  لتى بدوف أطفاؿ ممااا سر عدد زيادة  (0)
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 لمسياحة.

شريحة ذات  ىيو ، اا سر ذات الدخؿ المزدوج وبدوف أطفاؿ أيض عدديادة ز  (2)
التي لدييا عميو الحاؿ بالنسبة لألسر دخؿ يفسا ليا مجاؿ السفر أكثر مما 

 .أطفاؿ

ليا   واجوف ز در سف الزواج مما يعنى وجود شريحة مف ا فراد بترخي يؿ إلىمال (2)
 ؼ عف نوعيتى ا سر السابقتيف .تمتطمبات تخم

الحياة العادية رسات المعاقيف لكى يندرجوا فى مماشريحة ير النظرة إلى غت (1)
  وممارسة االنشطة المختمفة كالرياضة والسفر وغيرىا.

الد معظميا ب ية )وىى فىمبالد الناإطار الدراسات السكانية يتبيف أف ال ىف (0)
 اوطغض ستعانى مف استمرار الزيادة فى السكاف، مما يمثؿ (مستقبمة لمسياحة

 متزايدة عمى مرافقيا ومواردىا ، وبالتالى عمى قدراتيا السياحية .

الموارد البشرية المطموبة لمعمؿ في قطاع السياحة والمتصمة بقطاعي التعميـ  (7)
تاج الي عناية مف جانب الدوؿ المستقبمة لمسياح، وىذا والتدريب السياحي، تح

يؤكد عمي االتجاه العالمي المتزايد لمجودة الشاممة والمنافسة غير المحدودة 
 (.122-121،ص:ص1998)المجالس القومية المتخصصة،

 الطػػػػػػػائي أوضػػػػػػػحياالميػػػػػػػؿ لمسػػػػػػػفرتتغير كمػػػػػػػا و  داتالعػػػػػػػاوممػػػػػػػا الشػػػػػػػؾ فيػػػػػػػو أف  
، حيػػػػػػػث أف مياتفضػػػػػػػا و  ولويػػػػػػات امػػػػػػف حيػػػػػػػث  ( 110-111،ص:ص0222)

ونتج عف ذلؾ  ف لف يقوموا برحالتيـ ولدييـ الشعور بالخوؼ وعدـ الثقة.المسافري
حدوث تغير في سموكيـ، كما تظير ردود أفعاليـ مػف خػالؿ أشػكاؿ مختمفػة منيػا 

 ما يمي:

 والعودة إلي بالدىـ في وقت سري . ةرحمالقط  و إلغاء أو ترجيؿ قرار السفر  (1
لرحالت إلي مقاصد سياحية آمنة بالقرب مف بالدىـ وبعيدا عف المقاصد تنظيـ ا (0

استخداـ وسائؿ النقؿ البري لموصوؿ الييا مما يض  صناعة النقؿ م   ،المنكوبة
 االتجاه نحو االقامو القصيرة أثناء ا جازات.، و الجوي في موقؼ سيء

 زيادة الطمب عمي السياحة الداخمية. (2
 السفر الجماعي.تفضيؿ السفر الفردي عف  (2
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 زيادة الطمب عمي اإلقامة في غير الفنادؽ. (1
جؿ الحصوؿ عمي أالتحوؿ مف السفر لممارسة ا نشطة الترفييية إلي السفر مف  (0

  االتجاه إلي زيارة ا صدقاء وا قارب.و  تجربة جديدة،

 المتغيرات التجارية -0

:  مف أىميا شكالت،عدة م أثارو حس عمى السياتمبادئ الجا يؽطبوتالحكومية السياسات 
، فى السياحة ولية يحتاج إلى معالجة خاصةدمبدأ عدـ السماح بالدعـ الحكومى لمتجارة ال

مف الصعوبة بمكاف  فالبرغـ مف أف الدعـ الحكومى يؤدى إلى اإلخالؿ بالمنافسة، فإنو يبدو
ائبية حوافز مالية أو ضر  ناء كمية عف الدعـ الحكومى فى السياحة : إما فى صورةغاالست

 (www.traveldailynews.com) لمتنمية أو فى صورة التنشيط السياحى والدعاية

يعتبر توقي  مصر عمى اتفاقيتى الجات والجاتس التزاما رسميا بتنفيذ  : مصر والجاتس
وؿ النامية، وىناؾ نوعاف دالالتى تتضمف بوجو عاـ الكثير مف الشروط الخاصة بميما، أحكا

 مف االلتزامات : 

التجارة  : وىى التى تطبؽ عمى جمي  الخدمات التى تقابؿ كال مف امةعال اللتزاماتا -أ
المستقبؿ ،  الدولية والتجارة الداخمية، سواء تمؾ التى تحررت أو التى سيتـ تحريرىا فى

 خص ىذه االلتزامات فى اآلتى :نمو 

 

 ر رعاية: إعطاء أية نوعية مف المميزات  حد ا طراؼ يقابموولة االكثدشروط ال (1)
 .نفس المميزات لجمي  ا طراؼ ا خرى 

تاحة كؿ ما يتعمؽ بتنظيـ التجارة مف (2) تاحة المعمومات: بمعنى نشر وا  قوانيف  نشر وا 
 .ولوائا وقرارات إدارية أو تنظيمية تتعمؽ بقطاعات الخدمات 

 .ةدول ؿلتجارة الخدمات طبقا لظروؼ ك جيااللتزاـ بتحديد جدوؿ زمني تدري (3)
الخدمية التى تمتـز  ص فى: وض  بياف بالقطاعات وا نشطةموتخ تزامات المحددةاالل - ت

الػػي  الزمنػػى، باإلضػػافة ؿلجػػدو ولػػة متعاقػػدة بتحريرىػػا، وشػػروط ىػػذا التحريػػر، وادكػػؿ 
-119عدـ التفرقة بػيف المػواطف واالجنبػي ) المجػالس القوميػة المتخصصػة، ص:ص

108  .) 
 المتغيرات االقتصادية  -3

http://(www.traveldailynews.com)/
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إنشاء منظمة  االقتصادية وتتمثؿ في:حدثت بعض المتغيرات  2222بداية عاـ م   - أ
 أثر ذلؾ عمي السياحة كالتالي: و  التجارة العالمية وتحرير حركة االقتصاد العالمي

 اإلنتاج. ةدازيو  الطيراف تحاد شركاتال نتيجةا سعار  تتغير  (1)

  International Standard Organization ISO وليةالدظيور ىيئة المعايير  (2)
 عايير لمجودة.نتيجة لظيور مع الجودة  عماؿ السياحة اارتفو 

تحرير حركة التجارة العالمية أدي إلي زيادة االستثمارات وزيادة حركة دوراف المنتج  (3)
 (.111-128،ص:ص2222الطائي،)السياحي 

 

إعادة النظر فى الكـ والكيؼ رات ىو ولعؿ مف أىـ ما طرأ عمى السياحة مف متغي  - ب
، فمـ تعد أعداد السائحيف ىى المعيار الرئيسى فى تقييـ النشاط السياحى فى السياحة
السياحي في دولة ما، كما لـ تعد أعداد الميالى السياحية ىى المعيار  أو التوس 

ا ساسى لقياس ا ثر االقتصادى لمسياحة عمى اقتصاد دولة ما، وانما أصبا 
المعيار الحقيقى ىو الناتج االقتصادى، أى حجـ اإلنفاؽ السياحى داخؿ الدولة ، 

قيمة مضافة  صورة إيرادات سياحية إجمالية أو قيمة صافية أو سواء كاف ذلؾ فى
 لمسياحة)وىما المعياراف الحقيقياف لمتاثير االقتصادى لمسياحة(

(atch.orgwww.worldw.) 

 

الخمسينات أصبحت  التى بدأت فى النصؼ الثانى مف ظاىرة التكتالت اإلقميمية إف - ت
تضـ تكتالت رئيسية فى العالـ وىى االتحاد ا وربى واتحاد النافتا فى أمريكا 

ؿ االوروبى المتمثؿ فى االتحاد عد التكتيو .  الشمالية واتحاد اآلسياف واتحاد اإلنديز
أدي الي االتجاه لمسياحة الداخمية، ولكف ىذا لدوؿ أوروبا، حيث  اايجابي ا وروبى

حيث استقطب العديد مف السائحيف االوروبييف نظرا  مصراعمى االتجاه يعتبر سمبي
 . (Lockwood, 2002, p:290)لالنخفاض النسبى فى سعر الرحمة 

يراف ظاىرة التكتالت المينية واالندماجات والتحالفات فى قطاعى الط انتشار  - ث
العشريف عاما ا خيرة ، مما أدى إلى ظيور الشركات متعددة  والسياحة فى

 .الجنسيات
 

االتحاد  ؾمنذ تفكف :ثيره عمى السوؽ المصرية روت العالمى اتجاىات السوؽ تغير في - ج
السوفيتى وبدء انييارا نظمة الشمولية التى كانت تسود دوؿ أوربا الشرقية وبعض 

العالـ نظاـ عالمى جديد مف سماتو حرية حركة التجارة  ، بدأ يسودالدوؿ ا خرى
أحد الدوؿ التى ترثرت بيذا النظاـ العالمى الجديد وبدأت  مصر واالستثمار. وكانت

http://www.worldwatch.org/
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اقتصاديات السوؽ الحر لكى توائـ أوضاعيا  إلى نظاـ امرحمة جديدة تتوجو فيي
موسة فى المجاالت إنجازات مم وحققت خالؿ ىذه الفترة  ىذا التغيراالقتصادية م  

مصر الخارجية، وخفض  النقدية والمالية كاف مف نتائجيا إسقاط أجزاء مف ديوف
الدوالر، وتحرير أسعار  سعر الجنيو المصرى فى مواجية تحريرمعدالت التضخـ، و 

 . (Medlik,2004,p:67)  وغير ذلؾ ميزاف المدفوعاتفي  الفائدة، وخفض العجز

اىتماـ الدولة المصرية  ءبد، و الستثمار والتنميةؽ يد القطاع الخاص فى ااطال - ح
تدابير واجراءات ايجابية لمقضاء عمي كثير مف المعوقات وتحسيف مناخ باتخاذ 

االستثمار، ومف بيف ىذه االجراءات: االعتراؼ بمبدأ السماوات المفتوحة، والسماح 
ىرة الدولي، لمطيراف العارض بالنزوؿ في كافة المطارات المصرية ماعدا مطار القا

وتسييؿ اصدار تراخيص البناء لمفنادؽ والقري السياحية ومختمؼ المنشآت السياحية 
)مثؿ الطرؽ  والفندقية، والسماح باالستثمار الخاص في مشروعات البنية التحتية

، والتوس  في BOTوالمطارات( تحت نظاـ البناء والتشغيؿ واعادة نقؿ الممكية
االحمر تخصيص االراضي الشاطئية عمي البحر و  ةالحمالت التسويقية المتكامم

وجنوب سيناء بواسطة ىيئة التنمية السياحية )المجالس القومية 
 (.281،ص:0222المتخصصة،

قطاع ا عماؿ العاـ فاف  التى تبنتيا الحكومة المصرية خصخصةتيجة لسياسة الن - خ
فقط  التاريخيةتسيير العمؿ السياحى إال لممكية الفنادؽ  لف يكوف لو دور كبير فى

وماريوت القاىرة وونتر باالس با قصر وكاتراكت  ، مثؿ مينا ىاوسوليس ادارتيا
بالنسبة لشركات السياحة التابعة و ، شركات إدارة فندقية خاصة برسواف والتى تديرىا

كشركة مصر يميا غزيد مف كفاءة تشتخصيص ىذه الشركات يف ،ـاعلمقطاع ال
مرموقة فى المكانة فى اتفاقية الجات الدولية نظرا لم وىواالستثناء الوحيدلمسياحة 

 . (100ص ،1997)المجالس القومية المتخصصة، ا سواؽ السياحية الدولية

إف اتفاؽ دوؿ أوربية مف أعضاء  :عمى السياحة المصرية وير اليور رثت - د
ثر بالزيادة عمى اتجاىات أا وربى عمى تبنى اليورو كعممة أوربية موحدة داالتحا
السياحة ا وربية إلى منطقة الشرؽ ا وسط م  استقرار أوضاعو السياسية  كةحر 

فى ا سعار فى أوربا،  إلى تخفيضات كبيرة أدي الجوي وتحرير النقؿ  وا منية
العالـ، فضال عف كونيا سوقا  مستويسياحية تنافسية عمى  اسوق تصبحأبحيث 

 ةدااإللكترونية وبالتالى زي الحجز تنافسية فى االتصاالت والمعمومات ومنظومات
وليا المختمفة ومنيا كسوؽ مصدر. و ف دأوربا وبيف  ولية إلىدحركة السياحة ال
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دى إلى خفض الفوارؽ بيف مستويات النمو أفإنو  عممة قوية دوليا صباأاليورو 
إلى تقوية موقؼ الدوؿ ا وربية ذات العمالت  ى، وأدوؿ ا وربيةدوالدخوؿ فى ال

 .مصر وؿ مصدرة لمسياحة إلى دوؿ الشرؽ ا وسط، ومنيادكقوة  االقؿ

الطيراف  دى التحرر مف القيود التنظيمية عمى شركاتأ جنسيات:ال تعددو  مةالعول - ذ
إلى  وؿ،دود الدوالخصخصة والمساىمة ا جنبية فى الممكية واالندماجات عبر ح

تخفيض ه نحو ثمة اتجا، فيناؾ تغيير شامؿ فى تراكيب صناعة الطيراف فى العالـ
، وىذا ما الطيراف بالدوؿ المتقدمة نسب مساىمات الحكومات فى ممكية شركات

يحدث حاليا في مصر حيث شركات القطاع الخاص تشارؾ م  شركة مصر 
 ،1999)المجالس القومية المتخصصة،لمطيراف سوؽ الطيراف المصري 

 (.172-119ص:ص

 المتغيرات السياسية  -4
كمػػػا  السػػائحيف،اؼ لسػػوؽ السػػػياحة العػػالمي ماليػػيف مػػف سػػقوط االتحػػاد السػػوفيتي أضػػ - أ

ؿ بحيػث مف المقاصد السياحية موجودة في ىذه الػدو  اكبير  اأضاؼ في نفس الوقت عدد
ثاني جنسية تقبؿ عمي مصر  ت السياحة الروسيةأصبحو  .اأصبا مجاؿ االختيار واسع

(ar.rian.ru/policy/arab/2007). 

وبشػػػكؿ عػػػاـ فػػػإف ا نظمػػػة السياسػػػية غيػػػر المسػػػتقرة  :ا نظمػػػة السياسػػػية غيػػػر المسػػػتقرة -  
قػػد تمنػػ  السػػػفر كميػػة  أو قػػد تحػػػدده  (نيػػة وغيرىػػػامدوالنزاعػػات ال )حيػػث تسػػود الحػػػروب
، سػواء قػد يػؤثر سػمبيا عمػي النشػاط السػياحي يا مر الػذ الطارئة، لمظروؼ الخاصة أو
 أو خارجو .داخؿ البمد المعني 

 تشػج  السػياحة و وأتعػوؽ  أفويمكػف  :الحكومات تؤثر ترثيرا مباشرا عمى نمػط السػفر  - ت
 لمواطنييػا والػزوار التػي تػوفره الحكومػات والمنػاخ وا نشػطةيتوقؼ عمى السياسػات  ذلؾ

 التشػيكيةريػة عمى ذلؾ ىو النمو السري  في بػراغ فػي الجميو  ا مثمة. واحد عمى السواء
االتحػاد  جميوريػات إحػدى) الجبػؿ ا سػودجميوريػات مثػؿ  السػاحميةالوجيػات كػذلؾ . 

 محػب المغػامرةالأصبحت مقصػدا سػياحيا لممسػافر  ( وكرواتيا والتياليوغسالفي السابؽ

(Frechtling,2002,p:69). 

يػػػػػدعـ صػػػػػناعة  حكومػػػػػاتلماالسػػػػػتقرار السياسػػػػػي  أفنػػػػػدرؾ  أف أيضػػػػػاومػػػػػف الضػػػػػروري  - ث
ومثػػػػاؿ عمػػػػي ذلػػػػؾ  والسػػػػياحي التخطػػػػيط االقتصػػػػاديالقػػػػدرة عمػػػػى  وبخاصػػػػة ،احةالسػػػػي

 .في مصرالستقرار السياسي ا

السياسػػػػة العالميػػػػة والعالقػػػػات الدوليػػػػة سػػػػوؼ تشػػػػكؿ تحػػػػديا رئيسػػػػيا لتحقيػػػػؽ المزيػػػػد مػػػػف  - ج

http://ar.rian.ru/policy/arab/20071109/87299607.html
http://ar.rian.ru/policy/arab/20071109/87299607.html
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حرية الحركة بيف شعوب البمداف االنسجاـ واالتفاؽ السياسي بيف البمداف لسيولة السفر و 
 التيديػػػػدات االرىابيػػػػو تحديػػػد إلػػػػىالحاجػػػػة  مػػػ  متوازنػػػػةالتػػػػي سػػػترتي بنتػػػػائج ، و المختمفػػػة

  .(www.traveldailynews.com) والتعاوف لمحاربتيا بشكؿ جماعي
 المتغيرات في األمن واألمان والسالمة  -5

    كما يوضحيا قطاع السياحةالسالمة تؤثر في  مف و تيدد اىناؾ عوامؿ ىامة     

Lohmann (2004, p:91) مف صن  الطبيعة كالزالزؿ والبراكيف واالعاصير :أوليا 
  .مف صن  البشر كاالرىاب والحروب :، وثانيياوالوباء وا مراض. 

 يةالةوارث الطبيع - أ

 ةارثة المد البحري  (1)

رى ومنتجعػػات بجنػػوب المػػوج العػػاتي الػػذي مسػػا قػػو  2005 عاـبحػػري ستسػػوناميسالمػػد الكارثػة 
أكثػر سػريالنكا دولػة مثػؿ فقػدت و دولػة فػي جنػوب آسػيا ،   11عمػى أكثػر مػف  وآثارىػا،  آسػيا
مػػػف مناطقيػػػا  % 70ف ورغػػػـ أ .باإلضػػػافة إلػػػى تشػػػرد اآلالؼ ألػػػؼ مػػػف سػػػكانيا، 46مػػػف 

وىبطػت  .تػرثرت بشػدة إال أف صػناعة السػياحة فػي ىػذا الجػزء مػف العػالـ ،تتػرثر السػياحية لػـ
بالمائػة فػي المالػديؼ، أمػا أكبػر حصػيمة قتمػى بػيف السػياح  50أقػؿ مػف الػى الفنػادؽ  حجوزات

وحاولػت  .المنطقػة تراجعػت بقرابػة الثمػث فكانت في تايالنػد، كمػا أف نسػبة المسػافريف إلػى ىػذه
يقتنعػوا  حػاؿ لػـ إلى مناطؽ مشمسة أخرى بآسػيا اح بالتوجويالسياحة والسفر إقناع الس مكاتب

مميار  25االحتفاظ بػ  لمالديؼ أو سريالنكا أو غيرىا مف الدوؿ المتضررة، برمؿبالتوجو إلى ا
 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياحية تنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنويا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب آسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا دوالر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات

(arabic.cnn.com/2005/business  .)       

 

 كارثة الزالزل   

 ،يتمق 0900وخمؼ أكثر مف سيةو اإلندونزلزاؿ جزيرة جاوا دمر  7002قبؿ بدء العاـ الجديد
سػػتمـز إعػػادة تعميرىػػا أىػػو ماو بمنتجعػػات ىػػذه الجػػزرومعظـ الفنػػادؽ السػػياحية الكبيػػرة  واضػػر

% مػػػف السػػػػياح 00حػػػوالى و وبنػػػاء شػػػبكات جديػػػدة لمطػػػرؽ واالتصػػػػاالت، وتػػػوفير الخػػػدمات، 

http://(www.traveldailynews.com)/
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 أسعارأسػػػيـ وتراجعػػػت. ا جانػػػب ألغػػػوا حجػػػوزات قضػػػاء احتفػػػاالت رأس السػػػنة فػػػي إندونيسػػػيا
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي البورصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اآلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوية عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركات الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

 (.pr.sv.net/svw/2005/march/study.htmأثرىا)

 ةارثة الوباء واألمراض (2)
 الى إلى تراج  السفر والسياحة في آسيا  0222عاـ  مرض سارسانتشار  أدي ( أ)

قويا في صناعتيا السياحية  تراجعاوية شيدت العديد مف الدوؿ اآلسيو  %.12و 9ما بيف 
 .بيا ضرأالذي  SARS موجة تفشي مرض االلتياب الرئوي الحاد في أعقاب

بػدت شػركات فػي مجػاؿ السػياحة أفػي تركيػا : على السدياحة اوأثرىالطيور  أنفلونزا (  )
ف أالطيػػور عمػػى الحركػػة السػػياحية وخاصػػة  أنفمػػونزاف يػػؤثر انتشػػار أوالسػػفر تخوفيػػا مػػف 

 ،سػػبانيا واليونػػافأخػػرى مثػػؿ أتحػػوؿ السػػياح الػػى دوؿ و الػػى تراجػػ  نسػػبي  أشػػارت ا رقػػاـ
 (www.asharqalawsat.com/details.asp)٪03انخفاض الحجوزات بنسبة و 

 :يفي مصر بمعاونة وزارة شئون البيئة ةالتالالطيور  أنفلونزامواجية وقد تم 

  الدفاع  –الزراعة  –الداخمية  –) الصحة  وزاراتعدة لجنة وطنية تضـ تشكيؿ تـ– 
 السياحة ( لمن  جمي  أشكاؿ الصيد وتداوؿ الطيور المياجرة.

  رصد أسراب الطيور المياجرة وأخذ عينات منيا لمفحص بالتعاوف م  وحدة البحوث
الطيور وبمغ عدد موقعًا ضمف مسارات ىجرة  03محميات و 8الطبية فى عدد 

 عينة ثبت خموىا مف مرض أنفمونزا الطيور . 0513العينات 
 . تدريب العامميف عمى طرؽ مكافحة المرض 
  إعداد مطبوعات إعالمية عف دور الطيور المياجرة فى نقؿ المرض وعقد عدة

 ندوات لمتوعية حوؿ المرض
  اكتشؼ العمماء ساللة جديدة مف فيروس  6002وفي عاـH5N1 ب المسب

مناعة  إلحداث واءسيصيب البشر والدواجف عمى حد الذي و لمرض أنفمونزا الطيور 
ىذا ضد 

 .)www.sis.gov.eg/Ar/Society/BIRDFLU/FLUINEGY/htmالمرض)

 

 الةوارث من صنع البشر: - ب
 ةارثة االرىاب  (1)

http://pr.sv.net/svw/2005/march/study.htm
http://www.asharqalawsat.com/details.asp
http://(www.sis.gov.eg/Ar/Society/BIRDFLU/FLUINEGY/htm
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 حادحدث ىبوط أنو قد   (WTTC 2002,)جمس العالمي لمسفر والسياحة الم يوضا)أ(  
حالة االكتئاب العالمية وفقداف نتيجة ل 2001سبتمبر  11دث اعداد السياح راج  إلي حأفي 

أعداد  عف ءناغالستوا الرغبة في السفر، مما أثر عمي النقؿ السياحي وخاصة الطيراف
 لسياحة، حتى إف بعضيا عجز عف االستمرار فىضخمة مف العامميف فى شركات الطيراف وا

زيادة في التوجو لمسياحة الداخمية في أمريكا وفي فرنسا  ت، وحدثيؿ وأشير إفالسوغالتش
في دوؿ مثؿ  % 72 ويقدر االنخفاض في قطاع السياحة بحوالي  وذلؾ باستخداـ القطار.

انتيت ىذه الفترة بنياية  وقد .وأمريكا أوروبافي  % 22ومنطقة الكاريبي و ا وسطالشرؽ 
لبعض المقاصد  السياحيممحوظ فى عودة المد  ، حيف بدأ اتجاه0221شير ديسمبر سنة 

مف بعض ا سواؽ المصدرة مثؿ : روسيا وايطاليا بالنسبة لشـر في ذات الوقت  السياحية
  .الشيخ فى مصر

و اتخاذ التدابير ى0221سبتمبر 11 ثدة حكومات  حداعف رد فعؿ كا :دوليا جو العالجو أ
إلى حالتيا الطبيعية .  تياودعو  ة السياحةعيمية لصناغمى القدرة التشعظة لممحاف الكثيرة

 : التدابير كالتاليىذه  Frechtling (2002,p:69)يوضا و 

 السياحية ، وبوجو خاص فى المناطؽ والمنشآتماؿ عديـ مساعدات لدوائر ا قت (1)
  .ترثرا بيذه ا زمة دا ش

الترويحية الموجية الي شاطات نابير إعادة الثقة فى الصناعة ، وتنمية التنفيذ تد (2)
 المستيمكيف.

 فة اىتماميا إلعادة بناء ثقة المستيمؾ فى السفرتموقد وجيت حكومات الدوؿ المخ (3)

 .وا ماف فلتوفير ا م ةالتدابير الالزموالسياحة، مستخدمة بعض 
تنسيؽ و إلى حالتو الطبيعية،  السياحيب عودة الطملأف التسويؽ والتنشيط يؤدياف  كما (4)

وقطاع ا عماؿ الخاص،  الجيود بشكؿ متكامؿ بيف الجيات السياحية الرسمية
 . التكنولوجيالتقدـ  تتواكب م  التيات الصحيحة لمتسويؽ دو واختيار ا 

 

 ىى :على السياحة المصرية 2001سبتمبر 11أثار أحداث و 

  فياؿ غنسب اإلشض فاخانوكذلؾ ية ، التدفقات السياح فياالنخفاض الحاد 
 السياحيالفنادؽ، وانكماش الطمب عمى بقية الخدمات السياحية)النقؿ 

 /اإلرشاد/التذكارات السياحية ( .
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 تلممنشآابتة ثانخفاض التدفقات النقدية، مما تعذر معو الوفاء بااللتزامات ال 
 تماعيةجترمينات االوااللتزامات قبؿ ا طراؼ ا خرى مثؿ: البنوؾ والضرائب وال

 ومرافؽ الكيرباء والمياه .

 فيالخارج  فيالرحالت  منظميالجديدة، م  استمرار كبار  توقؼ الحجوزات 
الخدمات السياحية لمحصوؿ عمى مزيد مف التخفيضات،  موردي الضغط عمي

والشركات  تآلمنشاضى عمى قكاد ي عمي أسعار الغرؼ، مما وبالذات
 (125-89،ص:2222ة المتخصصة، المجالس القومي)ةسياحيال
الحكومة مجموعة مف اإلجراءات بالتعاوف م   تبالنسبة لمصر: اتخذ وجو العالجأ

الخاص الستعادة ثقة المسافريف والعمؿ عمى فتا أسواؽ جديدة ووض  خطط  عالقطا
تدعيـ السياحة الداخمية عف طريؽ و  يدة والترويج لشرائا سوقية جديدةتسويقية ج
 قات المجتم .مار في قطاع السياحة بما  يتالءـ م  طبزيادة االستث
مميوف سائا عاـ  5.2ارتف  عدد السياح الذيف وفدوا إلى مصر إلى و 

 33، كما بمغ عدد الميالي السياحية التي قضاىا السياح في مصر نحو 2002
 1.13إلى  2002ي مصر عاـ الالسياحة العربية  وصمتمميوف ليمة سياحية و 

عامال  مميوف ليمة سياحية في مصر االمر الذى اعتبر  1,7ضوا مميوف سائا ق
 المذكور رئيسيا في التحسف العاـ في قطاع السياحة المصري في العاـ

 )(www.egyptiangreens.com/docs/general/index . 
 

فػػي مصػػر ىػػو وقػػوع ىجمػػات مسػػمحة كػػالتي وقعػػت فػػي  أحػػد أسػػباب تراجػػ  السػػياحة ( ب)
 72وأوقعػػت قرابػػة  0221قتػػيال، وفػػي شػػـر الشػػيخ عػػاـ   22وأوقعػػت  0222طابػػا عػػاـ 
 شخصا. 02وأدت إلى مقتؿ  0220 أبريؿ بسيناء فيانفجارات دىب قتيال، و 

 ةارثة الحروب  (0)
سػمبي خاصػة االثػر الكػاف لػو  قصؼ اإلسرائيمي الغاشـ عمى قريػة قانػا جنػوب لبنػافال ( أ)

بالنسػبة لمسػػياحة العالميػػة الوافػػدة إلػػي مصػػر، إحصػػاءات الحركػػة السػػياحية عػػف شػػير 
%.  0-فػػي سػػياح أوروبػػا يصػػؿ فػػي المتوسػػط إلػػي  نقصػػاً  تظيػػر أالتػػي  0220يوليػو 
مصػػػػر فػػػػي تميفزيونػػػػات  المسػػػػارعة بتكثيػػػػؼ الحممػػػػة اإلعالنيػػػػة عػػػػفكانػػػػت وليػػػػذا 
 ،ا حػداث ف مصػر بعيػدة عػف مسػرحليعػرؼ النػاس أ (السػوؽ الرئيسػي لمصػر)أوروبا
ا وروبيػة  مف التفكير في مناسبات مصرية سياحية تقاـ فػي العواصػـ البدكاف كذلؾ 

 ولقػػاءات مػػ  منظمػػي ،لمتػػرويج لمصػػر دوف انتظػػار لمجػػيء موعػػد المعػػارض الدوليػػة

http://(www.egyptiangreens.com/docs/general/index.
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 .( www.emigration.gov.eg)الرحالت العالمييف لمتشاور فيما يمكف عممو

 دد النػػػازحيف بػػػالعراؽ يتزايػػػد باضػػػطرادعػػػ بػػػرف  المنظمػػػة الدوليػػػة لميجػػػرة تر أشػػػاكمػػػا  (  )
ألػؼ عراقػي سػجموا كنػازحيف منػذ بدايػة عػاـ  282اف نحػوو  يفروف مف العنؼ الطائفيو 

، 1928( منػذ عػاـ ا وسػطأسوأ أزمػة مػف نوعيػا تشػيدىا منطقػة )الشػرؽ  وىي 0227
) البنتػاجوف( اف حربػي العػراؽ وأفغانسػتاف سػتتكمفاف  ا مريكيػةرة الػدفاع وزاأفػادت كما 
ممػػا يجعمػػو أكثػػر ا عػػواـ كمفػػة فػػي الحػػربيف  0228فػػي  ا قػػؿمميػػار دوالر عمػػى  192
  .(www.emigration.gov.eg)الرئيس جورج بوش بدأىامنذ 

 المتغيرات االجتماعية  -6

القػػػػيـ و العػػػػادات والتقاليػػػػد  و االجتمػػػػاعيعمػػػػى السػػػػموؾ  السػػػػمبيالتػػػػرثير و  الحيػػػػاة أنمػػػػاطتغيػػػػر 
مثػؿ المجتمػػ   ، وبوجػو خػاص فػى المجتمعػات التقميديػةبوجػو عػاـ الحضػارية لمػدوؿ المسػتقبمة

ؤدى المشػػػاىدة إلػػػى تقميػػػد السػػػائحيف فػػػى تػػػ، حيػػػث ذي العػػػادات الشػػػرقية االسػػػالمية  المصػػػري
وطرؽ مشربيـ ومركميـ وممبسيـ، مما قد يؤدى إلى ضياع الشػباب بػيف مػا  سموكيـ وعاداتيـ

مة بصػبغة تجاريػة يدرجوا عميو وبيف العادات الوافدة م  السائحيف، وصبغ كـر الضيافة ا صػ
تعرض سائر القيـ والسموكيات االجتماعية الجميمة لمتيديد بما ىو قائـ فى الدوؿ  والتيمادية 

 السػػػياحيال تكػػػوف كميػػػا محمػػػودة ، وفضػػػال عػػػف ذلػػػؾ فػػػإف التوسػػػ   المصػػػدرة لمسػػػائحيف، وقػػػد
 أخالقيػػػػػػاتآلالمفػػػػػػاجىء يمكػػػػػػف أف يػػػػػػؤدى إلػػػػػػى انتشػػػػػػار الجػػػػػػرائـ، واتسػػػػػػاع قاعػػػػػػدة البغػػػػػػاء وال

(www.tab.fzk.de,2005.)  

 المتغيرات البيئية والحضارية -7
 فى بقاع عديدة فى العالـ، والمائي اليوائيوث ازدياد حدة التمالقضايا البيئية و  - أ

 وخاصة العواصـ الكبرى، وبالتطبيؽ عمى مصر فاف منطقة القاىرة الكبرى و
 م  زيادة عدد السائحيف إلى تفاقـ أزمات السكانيوما يؤدى إليو االنفجار ضواحييا 

العامة الغذاء والمرور فى المدف، وزيادة الضغوط عمى المرافؽ  عديدة منيا أزمات
، واالتصاالت السمكية الصحيا ساسية والطاقة المحركة، ومياه الشرب والصرؼ 

 (Lockwood, 2002, p: 290) . والالسمكية

http://www.emigration.gov.eg/
http://www.emigration.gov.eg/
http://www.tab.fzk.de,2005/
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فى تعرض البشر  الطارئ، والزيادة العالميالمناخ  فيما ظير مؤخرا مف اختالؿ  -  
خمت أالتى  الحراريوظاىرة االحتباس يدة الفتؾ نتيجة ثقب ا وزوف، مراض شد 

 بالمناخ فى مناطؽ متعددة مف العالـ.

ة االىتماـ الدولي بالحفاظ عمى البيئة، ر الشؾ أف كؿ ذلؾ يؤدى إلى ضرو  : أوجو العالج
وتخفيؼ حدة التموث عف طريؽ التوس  فى المساحات الخضراء فى المدف، ومحاربة 

ضياع الموارد التكنولوجية الحديثة لمقضاء عمى  التصحر، والعمؿ عمى استخداـ الوسائؿ
بو بالفعؿ الحكومة المصرية مف حمالت  ما بدأتوىذا . الريالمائية وازدياد فعالية طرؽ 

، ومحاربة التموث المائي الكبرى،وزراعة أحزمة خضراء حوؿ القاىرة ا سرةالتوعية لتنظيـ 
 (Mastyn, 2001, p: 157).وغير ذلؾ  واليوائي...

 المتغيرات التةنولوجية  -8

 كما يوضا  واإلدارةمجاؿ تكنولوجيا المعمومات غيرات فى العالـ في ظيرت عدة مت - أ

(Page  (2005,p: ظيور أنواع جديدة مف الطائرات الضخمة، وأسعار متباينة لمنقؿ :
اإلدارة بالعائد، ونظـ الحجز اإللكترونية ،  الجوي، وتراكيب وبدائؿ جديدة فى: طرؽ
الستخداـ  ةاإللكترونيميفوف الرقمية، والكروت ونظـ تحويؿ ا مواؿ إلكترونيا، وشبكات الت

با قمار الصناعية، وال شؾ أف ىذه  الطباعة بالميزر والمتصمة وآالتالتميفوف دوليا، 
 التكنولوجيات المتقدمة تساعد عمى:

 كفاءة اإلنتاجية. الزيادة  (1)

 توسي  قاعدة التسويؽ الفعاؿ والتوزي  الكؼء لمخدمات السياحية. (2)

 ات جودة عالية .تقديـ خدمات ذ (3)

 إيجادفي  Watson et al. (2004, p: 317)كما يوضحيا التطور التكنولوجي (4)
 ـأو نظ Teleconferencing ةخدمات جديدة ومرنة مثؿ المؤتمرات التميفوني

الحجز المركزي مثؿ سابروأبولو وجيتز وجاليميو وأدوات االتصاؿ المتحركة 
 كتميفونات الطائرات واليخوت.

المختمفة المتعمقة  ا نشطةدـ التكنولوجي السري  أثر ممحوظ عمي جمي  أصبا لمتق-ب
آثاره تظير في التسعينات م   تبدأوقد بمجاؿ التعميـ والتدريب السياحي والفندقي، 

ظيور ا لياؼ الضوئية التي كاف ليا أكبر ا ثر في زيادة سرعة الحاسبات اآللية، 
أصبا في مقدور أي  حتىمؾ الحاسبات ومضاعفة ذاكرتيا، وكذلؾ انخفاض أسعار ت

فندؽ أو مكتب سياحي بغض النظر عف حجـ تعامالتو أف يستخدـ التكنولوجيا 



  مجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــةمجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــة

 

 JAAUTH  Vol-4. No2                                                        
 

 

- 11 - 

المتطورة، والتي تغيرت معيا تماما طرؽ جم  المعمومات ووسائؿ االتصاؿ الحديثة بيف 
عناصر صناعة السياحة المختمفة، مف شركات نقؿ ومكاتب سياحية وفنادؽ، وبيف 

 .(Spencer, T., 2004, P: 33)الحالييف أو المرتقبيف عمالئيا 
وقد بدأت بشائر التقدـ في مجاؿ االتصاالت بظيور شبكات االنترنت والتي  - ت

استخدمتيا الكثير مف شركات الفنادؽ العالمية توفيرا لممصروفات والتكمفة الباىظة 
والتسويؽ،  جيزة االتصاؿ التقميدية كالتميفوف والفاكس خاصة في مجاؿ الحجز 

ويظير تطبيؽ التكنولوجيا المتطورة عمي مستوي الخدمات المقدمة لمسائحيف في 
الفنادؽ سواء عف طريؽ ا قفاؿ االلكترونية لمغرؼ، أو سنتراالت الفندؽ االلكترونية، 

التميفونية المتطورة والمرتبطة بالحاسب اآللي، أو عف طريؽ شاشات  وا جيزة
الفندؽ المختمفة  تلتوفير خدماصممة لكي تتفاعؿ م  النزالء التميفزيوف المتطورة والم

ليـ، كما ظيرت برامج متقدمة في مجاؿ شركات النقؿ السياحي تسما لمنزيؿ برف 
يتعرؼ عمي الخدمات الخاصة بعدة فنادؽ مف خالؿ أجيزة الحاسب اآللي وتحديد 

ت التكنولوجيا . وبالتطبيؽ عمي مصر نجد أنيا قطعت شوطا كبيرا في مجاالأسعارىا
في مصر لمطيراف والقطاع  وبا خصونظـ المعمومات في قطاع السياحة،  المتطورة

)المجالس القومية السياحي الخاص والفنادؽ                                     
 (479-478،ص:ص1998المتخصصة،

 
 المبحث الثاني

 السياحة الحديثة وخصائصيا
( أربعة تغيرات أساسية طرأت عمي 2221)UNWTOرصدت منظمة السياحة العالمية

 ىيكؿ السياحة منذ الخمسينات وحتى الوقت الراىف:
تركزت السياحة في الماضي في فترة الصيؼ، أما اآلف فقد أصبحت أقؿ تركيزا  (1

 وأكثر امتداد عمي مدار السنة.
سبة ، فبعد أف كانت أوربا وأمريكا تستحوذاف عمي النالتركيز المكانيتغيرت درجة  (0

 الكبرى مف حركة السياحة الدولية، أما اآلف فقد اتسعت حركة السياحة جغرافيا.
أصبحت السياحة الدولية أكثر تنوعا بالنسبة لمغرض مف الرحمة ومدة اإلقامة ونوع  (2

تزايد سياحة اإلقامة، وكذلؾ أدي توس  العالقات االقتصادية الدولية وتقويتيا إلي 
 معارض.ا عماؿ والمؤتمرات وال رجاؿ



  مجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــةمجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــة

 

 JAAUTH  Vol-4. No2                                                        
 

 

- 10 - 

تزايد حدة المنافسة بيف الدوؿ السياحية المستقبمة لمسائحيف، وظيور منافسيف جدد،  (2
ي جانب مف النمو لمسياحة التي حصمت عمومنيا مصر و وقد ظير عدد مف الدوؿ 

 .الدولية 
 سمات السياحة الجديدة

والتي جديدة تعالج مستقبؿ السياحة يكثر فييا تعبير السياحة ال التيلسياحية اإف الكتابات 
 ساليبأ السياحة الحالية، سواء مف حيث نوعية السياح أو المنتج أو عف جذرياؼ تمخت

 يضاحا لذلؾ:، وا   السياحياإلطار العاـ الحاكـ لمعمؿ  أو اإلدارة

 

مف  ااسسبرنيا تعمؿ أقديمة اتسمت فيو السياحة ال الذيفى الوقت   نوعية السائا: -1
السفر، يعتمد  واطئ، قميؿ الخبرة فى شئوفسائا يبحث عف الشمس عمى الش أجؿ

 فرداإذا كاف  عمى وكيؿ السياحة، ويشعر بمزيد مف ا ماف والطمرنينة كميا اعتمادا
نجد أف السائا فى ظؿ مفيوـ السياحة الجديدة يريد أف يحتفظ  فى مجموعة كبيرة.

 انضوجف، وأنو أكثر و ا وز  مف ا شعة الشمسية الضارة نتيجة ثقب ابمالبسو خوف
وف عناء، وأنو دوب اميسر عمييا أصبا الحصوؿ  التيزارة معموماتو غوخبرة نتيجة ل

 باآلخريف. يحتميؼ عف غيره وال تميريد أف يخ

 

 نوعية المنتج السياحي:  -2
منصبا عمى التعرض لمشمس  التوجو لمشواطئ فإف التركيز لف يكوف ستمرارام  ف - أ

شطة بدال مف السياحة الساكنة(. ومف السياحة الن)بقدر ماسيكوف لممارسة الرياضة
ا فرصة أكبر لنمو المقاصد التى تتوافر ليا بحار دافئة وتسم ىنا فإف ىناؾ

وص أو رياضات الشراع، والرياضات الجماعية عمى غرسة رياضات مثؿ:البمما
في  . وقد أصبحت شـر الشيخ والغردقةالكرة الطائرةو التماريف الرياضية كالشواطئ 

لمقاصد السياحية العالمية في مجاالت ممارسة الرياضات الشاطئية مصر مف أىـ ا
 والبحرية. 

ممارسة الرياضة ل أكبر تبإمكانيات السياحية آوىناؾ اتجاه واضا لتزويد المنش  - ب
 والتي بدأت تنمو سريعا في جمي  مقاصد مصر السياحية. خاصة الجولؼ

نتيجة  بصحة اإلنساف، متزايدةالعناية الو بالمنتجعات الصحية،  االىتماـ بما يتعمؽ  - ت
لى حد فكبار الس صوما يخ يرات السكانية واالجتماعيةغمتل لمعاقيف، ا ما وا 

واإلنشائية فى كثير مف بالد العالـ تتضمف مواصفات خاصة  والمواصفات البنائية
 ويستمـز العناية والتخطيط ليا بشكؿ أكبر في مصر.المعاقيف .ب
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ير غرتبط بتموال السياحي جير المتوق  فى المنتغالت ال يقتصر شكؿ المنتج السياحي: -2
نما يمتد إلى بالنسبة لزيارة المعالـ حيث ا ير أوضغ، والتجسشكؿ المنتسالمستيمؾ، وا 

 اأو المترخرة جد المبكرة جدا ، فالمواعيداف فتمف مواعيد وأسموب الزيارة البد وأف يخأ
ا أف المزارات التى تتطمب لياقة مك ومفيوـ السياحة، ام  نوعية السائ ال تتناسبقد 

 لزيارتيا. ايسر  بدنية عالية قد يقتضى ا مر توفير أسموب أكثر

إذا كانت أساليب اإلدارة فى السياحة التقميدية تركز عمى  جودة المنتج السياحي:  -4
 المنشآتبيف  وا فقي الرأسيوعمى ربحية أكبر وعمى التكامؿ ، رعالمنافسة فى الس
الجديدة تركز عمى المنافسة فى التجديد والجودة بيدؼ  لسياحةالسياحية، فإف ا

العمالة أحد عناصر  قديمةالذى تعتبر فيو السياحة ال إرضاء العميؿ، وفى الوقت
 .ةعناصر الجودأحد اآلف التكمفة فإف العمالة 

التنمية  تبنى السياحة الجديدة مفيوـت :نمية المتواصمةالمنتج السياحي وعالقتو بالت -5
واصمة فى التنمية والتى تراعى بصورة واضحة متطمبات الحفاظ عمى البيئة المت

عف سالمة  الومساندة السكاف المحمييف لمشروعات التنمية السياحية ، فض ومشاركة
السياحة  يا وبيفالفروؽ بين ـأى وىوقتصادية واالجتماعية والحضارية الا الجوانب

 .(118-116،ص:1997)المجالس القومية المتخصصة،قديمةال
االعتبارات  ال تترسس عمىوالتى  :فكرة الموسمية التى تقوـ عمييا السياحة الحالية  -6

عمى اإلجازة فى  يركز والذي االذى كاف سائد ا جازاتالمناخية، ولكنيا ترتبط بنظاـ 
وخاصة المتقدمة،  فى كثير مف الدوؿ، ا جازاتير نظاـ غفصؿ الصيؼ، وم  ت

 : يعمى مدار السنة بواق  أسبوع كؿ شيريف مما يعن ةزعمو اآلف  فإف اإلجازة
استخداـ  المتكررة، م  ا جازاتم   امناجيضرورة إضافة مقاصد جديدة تتناسب 

االتجاه  فى بىو السبعوامؿ جذب جديدة بخالؼ اإلشتاء واالصطياؼ، وىذا 
 اتتنظيـ المعارض والميرجانات الفنية والمناسبكلمتوس  فى المناسبات الخاصة، 

  .الرياضية
لدليؿ وا ،السياحيدليؿ عمى كفاءة ا داء كاإلقامة  لياليإلى متوسطات  ةتغير النظر  - أ

 .جذبالمؿ ائحيف وتنوي  عو اسال عمى إرضاء أكبر عدد مف ةىو القدر ا الصحي
 انكمػاشير فى أسموب التعامؿ م  الموسمية، ويرج  إلػى غثمة عامال أخر وراء الت اف - ث

وجػود مقاصػد سػياحية تعتمػد  وسػاعاتو ممػا زاد مػف الحاجػة إلػى عدد أياـ أسبوع العمؿ
مػػب عميػػو خدمػػة السػػياحة غي ا الميمػػة والميمتػػيف، وىػػو نمػػطئعمػػى زائػػر اليػػـو الواحػػد وسػػا

نيايػػة ا سػػبوع بػػدأ يتجػػو بصػػورة متزايػػدة  الداخميػػة، إال أف الواقػػ  يشػػيد بػػرف تيػػار عطمػػة
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وف اآلف عطمة نياية ا سبوع فى ا وربييف يقض لمخارج ، ووصؿ ا مر إلى أف بعض
-122،ص:ص1998)المجػػػػػػالس القوميػػػػػػة المتخصصػػػػػػة،الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة وبالعكس

120.) 

 المبحث الثالث
 واقع صناعة السياحة فى مصر

كما  خيصو فى النقاط التاليةتمراسة واق  صناعة السياحة فى مصر ، فإنو يمكف وبد
 : (91-88،ص:ص2222أوضحو الجالد)

 

  :المصرية السياحة شركاتدور  -1
السياحة الوافدة، فى حيف تعمؿ باقى الشركات فى  فى مجاؿ غير قمةال يعمؿ   - أ

ور ىذه دو  لطاردة،السياحة الدينية والسياحة ا مجاالت السياحة ا خرى مثؿ
 لمشركات ا جنبية لتنفيذ الخدمات ءالشركات يقتصر تقميديا عمى كونيا وكال

الشركات،  ا الدور تقمص بالنسبة لمعظـ ىذهالسياحية ا رضية فى مصر، وىذ
االتصاؿ والتعاقد  إلىيعمموف وكالء ليا( التيبعد أف لجرت الشركات ا جنبية )

تقوـ بو الشركات  الذيالخدمات السياحية . وىذا الدور  مورديمباشرة م  
بدخوؿ الشركات العالمية إلى سوؽ سيواجو الكثير مف التقمص المصرية 
  2225نفيذ اتفاقية التجارة الحرة فى الخدمات سنة ت السياحة بعد

ا صؿ أف شركات السياحة المصرية ال تقوـ بدور فعاؿ فى جمب حركة  - ب
نما تضطم   السياحة الدولية الى مصر مف أى سوؽ مف ا سواؽ المصدرة، وا 
شركات السياحة ا جنبية التى تنظـ برنامج الرحالت الشاممة الى  وردبيذا ال
 مصر .

 ت ا زمات التى حدثت لصناعة السياحة فى مصر عمى فترات مختمفةأظير  - ت
ضعؼ شركات السياحة المصرية ، وعدـ مقدرتيا عمى زيادة حجـ أعماليا 

عدـ خبرتيا وعدـ تواجدىا فى ا سواؽ المصدرة لمحركة السياحية إلى  نتيجة
ثـ واجيت ىذه الشركات أزمات حادة وضعت بعضيا عمى حافة  مصر، ومف

 الس .اإلف

 واتحاد النافتا ا وربيم  نمو التكتالت االقتصادية واإلقميمية مثؿ: االتحاد  - ث
 واتحاد اآلسياف واتحاد ا نديز، واحتماؿ ظيور تكتالت أخرى فى مناطؽ أخرى

الـ ، وم  تزايد اتجاه العديد مف شركات السياحة ا جنبية منظمة لعمف ا
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احتكارية  ا المجاؿ أماـ سيطرة شبوكؿ ذلؾ أدى الى فت   إلى العولمةت الرحال
مصر ، لمتحكـ فى حجـ حركة السياحة الوافدة الى ة السياحيعمى السوؽ 

 وأسعار الخدمات السياحية فييا . اونوعيتي

الحركة السياحية  ؿفى نق ىذه الشركات السياحية بالدرجة ا ولىتعتمد سوؼ  - ج
معيا فى أحالؼ العولمة  ةالناشئة عنيا عمى شركات الطيراف التابعة ليا والداخم

النقؿ لطائرات ىذه  ، واتساع شبكةي، مما يعمؿ عمى خفض أسعار النقؿ الجو 
ولكنيا فى  ، يكوف ظاىرىا رحالت طيراف عارضرالشركات إلى داخؿ مص

ىى  حقيقة ا مر رحالت عمى خطوط منتظمة . والمحصمة النيائية ليذا االتجاه
 لطيراف المصرية ، وخاصة مؤسسة مصراإلضرار بالمصالا الحيوية لشركات ا

لمطيراف، التى ساىمت بدرجة كبيرة فى تنمية الحركة السياحية الى مصر، عف 
توسي  شبكة خطوطيا، وتحمميا وحدىا كافة أعباء الخطوط الجديدة  طريؽ

 أسطوؿ طائرتيا . وتنميتيا وتحديث

 سوؼ إذا فرض أف خفض أسعار الخدمات السياحية وتدنى مستويات جودتيا - ح
يؤدى إلى زيادة الحركة السياحية وأعداد السائحيف بمصر، فإف ذلؾ يعنى نموا 

الدخؿ بصورة قد  محدوديحجـ حركة السياحة الرخيصة، ويجذب السائحيف  فى
ولة ليؤالء دلمصر، بؿ ودعـ ال السياحيفى طياتيا انخفاض الدخؿ  تحمؿ

 السائحيف ا جانب .

ؿ الشركات ا جنبية غمتغكاف مف المتعذر إيقاؼ رتيبا عمى ما تقدـ ، فإنو لما وت - خ
مصر بإجراءات سيادية ، حيث إف تكتؿ ىذه الشركات وتواجدىا فى مصر  فى

وصحيا القانوف م  بنود اتفاقية التجارة الحرة فى الخدمات )الجات( التى  يتفؽ
بيا مصر، وبعد دراسة كافة االحتماالت والبدائؿ المختمفة لكيفية مواجية  تـزتم

فإف الحؿ ا مثؿ  ةالعالمي ةالسياحيالحالية والمستقبمية عمى السوؽ  يراتغالمت
وؿ المصدرة ليذه داحة السمعركة المنافسة عمى الحركة السياحية الى  ىو نقؿ

نشاء كياف أو كيانات قوية تشارؾ تدريجيا فى توجيو  الحركة إلى مصر وا 
ماـ شركات السياحة وؿ إلى مصر، والوقوؼ أدال الحركة السياحية مف ىذه

صناعة السياحة المصرية، وأف تصؿ قوتيا فى  العالمية لمحد مف سيطرتيا عمى
السياحة المصرية فى يد ىذه الكيانات بما  يوـ مف ا ياـ إلى أف تكوف مقدرات
نوعيات السياحة القادرة عمى اإلنفاؽ إلى  يحقؽ لمصر أىدافيا، واستمرار تدفؽ
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)المجالس القومية صريةكافة المناطؽ السياحية الم
 . (146-143،ص:ص2222المتخصصة،

 

 :فى مصر السياحيحجـ الطاقة اإليوائية فى مناطؽ الجذب  -2
فى الفنادؽ العائمة و وبوجو خاص فى مناطؽ البحر ا حمر وجنوب سيناء فزيادتيا  

ما  وخاصا في الفترات تكثيؼ الجيود التسويقية المتطورة تتطمب نير النيؿ، العاممة عمى
عمى مصر بشكؿ يكفؿ  السياحيما يؤدى الى زيادة الطمب م ،بيف المواسـ السياحية

 .طواؿ العاـ طية الطاقة اإليوائية المتزايدةغت
  :دور شركات الطيراف الصغيرة -3
ده عدد قميؿ مف الشركات العمالقة سيسو  صناعة النقؿ الجوى ؿستقبمالتنبؤ برف اف 

 ىناؾ مكاف لشركات الطيراف الصغيرة،  ف الدروس و لـ يعدال يعنى أنلضخمة  والتكتالت ا
ة . ولكف البد لصغير كدت استمرار وجود مكاف لمشركات اأ المستفادة مف التجربة ا مريكية

لشركات فبعضيا سيرتبط م  احدي اعمى ىذه الشركات،  سيطر كبيرا تغييرابرف  لتسميـمف ا
وبعضيا  ،متكاممةخطوط  شبكةفى إطار  الخدمات الجوية الحرة ياالكبرى، ويقدـ بعض

أىـ دور تقوـ بو معينة صغيرة . ولعؿ فى أسواؽ  تتخصصيرة غسيستمر كشركات نقؿ ص
إلى الدوؿ أو ا قاليـ  السياحي الجوى ة النقؿالشركات الصغيرة ىو حمؿ جزء كبير مف حرك

 .(382-381،ص2222)المجالس القومية المتخصصة، ركاتشإلييا ىذه ال تنتميالتى 
                             

 
 

 المبحث الرابع
 رؤية مستقبلية للسياحة المصرية

 :ركات السياحية فى مصشر ال  -1
سياحى لا لشركات السياحة المصرية ضرورة قياـ ىذا القطاع لمستقبميةالرؤية ا طمبتت

ىذه ئـ م  يرات الجوىرية فى السوؽ ليتواغالياـ بتطوير نفسو تحت ضغط المت
لخدمة المجموعات، فى الوقت الذى  خاصة أف ىذه الشركات قامت أساسا ،يراتغتالم

 ؽامف ا سو  ا فراد سياحةالى  المجموعات سياحةالطمب مف فيو تحوؿ سوؼ ي
الطيراف العارض المتجو لبعض  يرحالت المجموعات عم تقتصر وسوؼ ،المصدرة

ال تحتاج لخدمات كثيرة مف  بواخر السياحية، وىى فى معظمياالالمناطؽ الشاطئية أو 
السياحة. ومف ىنا فإف الشركات الحالية بحجميا وعدد العامميف بيا وخبراتيـ  شركات
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 .احةيتكوف مؤىمة لمتعامؿ م  الموجة القادمة مف حركة الس لف
 

 لؾ عف طريؽ:يترتي ذركات السياحة المصرية لتواكب متغيرات العصر ، شتطوير لو 

 

وا مر  ،ج قضيتى حجـ وتصنيؼ ىذه الشركاتلدة تعاإيجاد أداة تشريعية جدي - أ
د دراسة عب ادهعديتـ إ ،يحتاج الى استصدار تشري  جديد لتنظيـ عمؿ ىذه الشركات

ؼ لمغر ى لمصر ا مترنية تسيـ فييا كافة ا طراؼ المعنية ) وزارة السياحة/االتحاد
ليـ دراية  قانونيوف ممف السياحية/غرفة شركات السياحة /خبراء السياحة/خبراء

تضمف التشري  الجديد المقترح نصا يا مر الى أف وربما يدعو ، بالتشريعات المقارنة (
الكبيرة فى الخارج، لكى يتيسر  عض الشركاتم  بعمى الدخوؿ فى مشاركة يحفز 

بحيث تكوف طرفا فاعال فيما  لشركات السياحة المصرية المحاؽ بركب االندماجات،
 ياحية لمصر وتحديد أسعارىا .يتعمؽ بتوجيو الحركة الس

تحفيزشركات السياحة المصرية عمى الدخوؿ فى شراكة م  كبريات الشركات  - ب
لمرحالت السياحية الشاممة فى الخارج، فضال عف ترسيس الشركة القابضة  المنظمة
التى تقوـ بإنشاء شركات منظمة لمرحالت الشاممة فى ا سواؽ السياحية  المصرية
 .(88-67، ص:ص2224،القومية المتخصصة المجالس ) المصدرة

 

 الداخمية تتوق  أف تتزايد مساحة السياحة :لسياحة المصرية خالؿ السنوات المقبمةا  -2
دة فرص العمؿ، وزيادة الدخوؿ، وارتفاع فزيابصورة واضحة ومؤثرة ،  لممصرييف
ير فى أولويات اإلنفاؽ وزيادة غوما يتب  ذلؾ مف ت ير أسموبيا،غالمعيشة م  ت مستوي

 ،والقادريف عميو، سيؤدى إلى زيادة حجـ الطمب الداخمى رفسلاغبيف فى ار عدد ا فراد ال
اـ اإلجازات الحالى الذى يتركز فى أشير الصيؼ وخالؿ فترة ظير نغت إال أف توق 
وؿ العالـ دعمى نحو ما تحقؽ فى كثير مف  لتصباالسنة الدراسية   إجازة نصؼ

وىذا التوزي  سيؤدى الى ضماف تدفقات أكثر عمى المناطؽ  ،ار العاـعة عمي مدز مو 
مف شدة االزدحاـ خالؿ موسـ معيف، كما سيؤدى الى التخفيؼ مف حدة  التى تعانى
  . www.alphraeen.com/newsdetails.asp)( الموسمية

ممحوظة في أعداد السائحيف  زيادةىناؾ : كؿ عاـ نموا متزايدا المصرية تشيد السياحة -3
مميوف سائا  9.7حيث زارمصر خالؿ ىذه الفترة  0220/0227خالؿ العاـ المالي 

 8..2مقابؿ  مميار دوالر  2.7اجمالية  ايراداتبمميوف ليمة سياحية  90.2قضوا 
مما أدى  ،دوالر  مميار  2.7الية اجم ايراداتب 7000/  .700مميوف ليمة في عاـ 

http://(www.alphraeen.com/newsdetails.asp?
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ارتفعت الطاقة  كما ،%12إلى زيادة الدخؿ السياحي المحقؽ بنسبة بمغت حوالي 
مقارنة بالعاـ  % ذلؾ1ألؼ غرفة بنسبة زيادة 182ألؼ غرفة إلى  171اإليوائية مف 

مميار   53  مف المتوق  اف تبمغ قيمة االيرادات السياحية، و  0221/0220المالي 
  بحموؿ عاـ مميوف سائا 51واستقباؿ ر دوال

1355(www.mksrat.com/akhbar/middleeast/tourism.) 

لممنظمة العالمية لمسياحة أف نصيب الشرؽ ا وسط   0202ىناؾ دراسة رؤية سنة و  -4
مميوف زيارة سياحية في عاـ  1022، وحوالي 0212مميوف زيارة سنة  29سيبمغ 
% مف اجمالي الحركة العالمية، والي 1والوصوؿ بنصيب مصر الي  0202
%مف اجمالي االيرادات، وىوما يعني أف يقترب نصيب مصر مف الحركة 1.1

)المجالس القومية  %08% بدال مف النصيب الحالي الذي يدور حوؿ 22االقميمية مف
 (.102-119،ص:ص1998المتخصصة،

جمي   معمؿ فيل افرص السياحةتوفر  اذ لسياحة تعد المصدر االوؿ لمدخؿ القوميا -5
العامميف بقطاع السياحة )بصورة مباشرة وغير ، و المجاالت المساعدة والمغذية ليا

ىي أوؿ مورد ، والسياحة إجمالي حجـ العمالة في مصر % مف12مباشرة( يمثموف 
صناعات التصديرية الخدمية أو السمعية كما ال لمعمالت ا جنبية متجاوزة بذلؾ جمي 

% مف إجمالي صادرات 41.5وتمثؿ  % مف إجمالي الناتج المحمي11.3تساىـ بػ 
حيث تشكؿ  ،بذلؾ جمي  الصناعات التصديرية الخدمية والسمعية متجاوزة  ،الخدمات
% مف عجز الميزاف التجاري وتساىـ  00مف النقد االجنبي وتغطي  % 72السياحة 

 .(www.aawsat.com/leader.asp)مف اجمالي الناتج المحمي % 88.2بػ 

 14إلى  2011 وزارة السياحة بوض  إستراتيجية تستيدؼ الوصوؿ في عاـقامت و  -1
غرفة  ألؼ 240مميوف سائا، والتوس  في الطاقة اإليوائية ليصؿ عدد الغرؼ إلى 

التخطيط لمشروعات ذات جدوى  ية وزيادة المشروعات السياحية الكبرى مف خالؿفندق
باإلضافة إلى خمؽ ما يزيد عف مميوف فرصة عمؿ جديدة مباشرة وغير   ، اقتصادية

بإطالؽ عدد مف الحمالت قامت و    النمو المتوق  في أعداد السائحيف مباشرة م 
لى حمالت التوعية الداخمية برىمية باإلضافة إ ،المصري لمترويج لممقصد السياحي

جديدة وتنمية ا سواؽ التقميدية لزيادة أعداد السائحيف  عالوة عمى فتا أسواؽ ،السياحة
  .(www.asharqalawsat.com/details.asp)الوافديف 

ختمػؼ االرجػاء تجػذب مميػارات الػدوالرات مػف مدف سياحية جديدة فى مصر فػى م نشاءإ -7
اإلسػػتثمارات المحميػػة وا جنبيػػة، إلػػى جانػػب التنػػوع الكبيػػر الػػذى يشػػيده المنػػتج السػػياحى 

http://www.mksrat.com/akhbar/middleeast/tourism
http://(www.aawsat.com/leader.asp)
http://(www.asharqalawsat.com/details.asp)
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المصػػػرى وخاصػػػة فػػػى ا نمػػػاط السػػػياحية الجاذبػػػة لمشػػػرائا ذات اإلنفػػػاؽ المرتفػػػ ، مثػػػؿ 
ا جػؿ فػػي دعػـ التخطػيط السػياحي طويػؿ سػياحة اليخػوت والجولػؼ والتسػوؽ وغيرىػا، و 

المستدامة لمصر حتى عاـ  إطار خطة حيث تـ وض  رؤية مستقبمية لمتنمية السياحية
  (.113-111،ص:ص1997)المجالس القومية المتخصصة،2222

الطاقػػة الفندقيػػة فػػى مصػػر حققػػت زيػػادة موازيػػة لزيػػادات السػػائحيف والميػػالى السػػياحية،  -8
ألػػػػؼ غرفػػػػة فندقيػػػػة،  571حػػػػوالى  1331حيػػػػث كانػػػػت الطاقػػػػة الفندقيػػػػة فػػػػى يوليػػػػو 

وفػرت أكثػر ، ألػؼ غرفػة 587ر1لتصػؿ إلػى  1337الطاقة فى يوليػو  وارتفعت ىذه
أىػػـ مػػا يميػػز ىػػذه الطاقػػة  ولعػػؿمميػػوف فرصػػة عمػػؿ مباشػػرة وغيػػر مباشػػرة.  1.1مػػف

الفندقيػػة أنيػػػا مخططػػة وفقػػػا لدراسػػات عمميػػػة اعتمػػػدت عمػػى كػػػؿ مػػف الخبػػػرة الوطنيػػػة 
افيػػػا عمػػػى امتػػػداد مصػػػر الشػػػاطئية ومػػػدنيا السػػػياحية والخبػػػرة ا جنبيػػػة ، وموزعػػػة جغر 

الرئيسية، بؿ إف بعضيا موجود فى عمؽ الصحراء وفػى الواحػات، كمػا أف نسػبة مػف 
ىػػذه الطاقػػة عبػػارة عػػف فنػػادؽ عائمػػة تجػػوب نيػػر النيػػؿ أو بحيػػرة ناصػػر خمػػؼ السػػد 

 .((/www.aljazeera.net/NR/exeresإلثراء السياحة النيمية ذات الشيرة العالمية

وأوضحت البيانات الرسمية أف تمؾ الطاقة الفندقية ممولة برؤوس أمواؿ وطنية  -9
وأجنبية، ومشاركات استثمارية تخمؽ قاعدة مصالا مشتركة لمصر م  منظمى 

ا أنيا الرحالت ا جانب الذيف يروجوف لممنتج السياحى المصرى فى الخارج ، كم
مرتبطة بوعى بيئى متزايد ومراعاة العتبارات الحفاظ عمى الموارد الطبيعية النادرة 

التى تشكؿ عصب النشاط السياحى فى معظـ مناطؽ و عمى ا رض وتحت الماء، 
السياحية الجديدة  التنمية

(www.masrawy.com/news/2007/egypt/economy/november/1/tourism(.  

السياحة وزارة تيدؼ  :أنماط جديدة لمسياحة بمصر وتشجي  سياحة اإلقامة إدخاؿ -53
نيا تعتبر أىميا سياحة االقامة حيث أالي تشجي  االنماط الجديدة مف السياحة و 

في المستقبؿ السياحة التقميدية قوي قاعدة لنمو صناعة السياحة وانو ستفوؽ أعالميا 
جمعية االعماؿ المصرية وقد تبنت  مجاؿ سياحي، ىـأ  1313 ستصبا عاـو 

البريطانية برنامجا الدخاؿ سياحة االقامة في مصر حيث انيا تتميز بمعدالت انفاؽ 
مرتفعة مف جانب السائا الذي يقيـ بالوحدة لمدة عدة اشير في العاـ تجنبا الشير 

رد في بالده وبالتالي يستمر انفاقو فترة طويمة بدال مف قضائو عدة اياـ او الشتاء البا
 . (.www.beba.org.eg/2007)اسابي  في مصر

 1997 ارسم 15لصادرة فى وا 2017لسنةوثيقة مصر والقرف الحادى والعشروف  -11
 آلتية :أىدافا تتركز فى الجوانب ا 2017قد حددت لسنة

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/
http://www.masrawy.com/news/2007/egypt/economy/november/1/tourism
http://www.beba.org.eg/
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 مميونا فى نياية الخطة الخمسية السابعة27الوصوؿ بعدد السائحيف إلى نحو  - أ
 . 96/1997 ـ، مقابؿ نحو أربعة مالييف سائا عا 2017عاـ

مف  إلى ما يقرب 96/1997مميونا عاـ 26زيادة أعداد الميالى السياحية مف نحو  - ب
نحو  امة السائا إلى، نتيجة زيادة متوسط مدة إق2017مميوف ليمة سياحية عاـ 237

 تس  لياؿ .

السياحية  رؼغزيادة الطاقة االستيعابية الفندقية لموصوؿ بالطاقة اإليوائية لمفنادؽ وال - ت
)المجالس القومية  2217ألؼ غرفة عاـ618والبواخر النيمية إلى ما يقرب مف 

  .(287-286،ص2221المتخصصة،
 الدراسة الميدانية

فػػػي وزارة  مػػػ  المسػػػئوليف الشخصػػػيةلمقػػػابالت نػػػاء عمػػػي اباالستقصػػػاء اسػػػتمارة  كانػػػت نتػػػائج
  ي:تالكال ، السياحة وىيئة تنشيط السياحة

 للسدددياحة القدددرار ولطلدددب السدددياحي ةوسددديلة فعليدددة يلجدددأ إلييدددا متخدددذباعدددن التنبدددؤ  -1
 (  -(             ال )    نعـ)        المستقبلية:

 

 :فيي ةاآلتي وعن األسباب

جمي  الجوانب والمجاالت لكافة عمـو الدنيا، وبمػا إف السػياحة  في االتنبؤ أصبا عمم - أ
أصػػػػبحت احػػػػدي أىػػػػـ الصػػػػناعات فػػػػي العػػػػالـ فػػػػاف رصػػػػد الحقػػػػائؽ ودراسػػػػة ا سػػػػواؽ 

مػػػف  المتنوعػػػة وآلياتيػػػا ووضػػػ  خطػػػط لتحقيػػػؽ ا ىػػػداؼ مػػػ  متابعػػػة التطػػػور أصػػػبا
سي فػي ضروري في استراتيجيات التخطيط لمطمب السياحي ويؤثر بشكؿ كبير وأساال

 اتخاذ القرار.

التنبػػؤ أساسػػي فػػي صػػناعة السػػياحة ، فالسػػياحة صػػناعة راسػػخة مسػػتقرة تتفاعػػؿ مػػ   - ب
الصػػػناعات ا خػػػرى والتطػػػور التكنولػػػوجي المعاصػػػر ليػػػا، فظيػػػور صػػػناعات جديػػػدة 
وتكنولوجيات حديثػة فػي المسػتقبؿ سػوؼ يػؤدي إلػي ظيػور سػياحة جديػدة تػتالءـ مػ  

 ذلؾ الوقت .   التقدـ الصناعي والتكنولوجي في

التنبػػؤ بشػػكؿ السػػياحة فػػي المسػػتقبؿ وكػػذلؾ بالطمػػب السػػياحي سػػيتـ مػػف خػػالؿ دراسػػة  - ت
 الحقائؽ والبيانات وا رقاـ الواقعية الحالية والمتوقعة في المستقبؿ 

يرتبط التنبؤ باتجاىات السياحة فػي دولػة معينػة بتحديػد الػدور والمػنيج الػذي تقػوـ بػو  - ث
فتاح عمي العػالـ والسػماح الصيف واليند كدولتيف بدأتا االن الدولة وأىـ مثاؿ عمي ذلؾ
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بزيػػػارة الػػػدوؿ، وتوقػػػ  الطفػػػرات االقتصػػػادية فػػػي بعػػػض الػػػدوؿ مثػػػؿ أسػػػواؽ  لرعاياىػػػا
 روسيا. 

 ، سػػواء عػػف طريػػؽ التخمػػيفادائمػػمػػف قبػػؿ متخػػذي القػػرار اإلداري مطموبػػة لتوقعػػات ا - ج
وفعاليػة ؤثر عمػى نوعيػة تػ العمؿ الجماعي، ودقة التنبػؤات سػوؼمف خالؿ ، و الفردي
   .القرارذلؾ 

 :عن شةل السياحة المستقبلية في مصر -2 

فػػي يتحدد نتيجػة لدراسػػة التطػػور سػػ المسػػتقبمية ةيالشػكؿ المسػػتقبمي لالتجاىػػات السػياح - أ
ضػػافة مقومػػات وأنمػػاط جديػػدة إلػػي البػػرامج و ودراسػػة اتجاىػػات السػػائحيف  لمتغيػػراتا ا 

سػياحة ا نشػطة  -سياحة اليخػوت -احة الجولؼسي –السياحية مثؿ: سياحة اإلقامة 
 السياحة البيئية.-المائية

االتجػػاه إلػػي الػػدوؿ الناميػػة ومنيػػا مصػػر حيػػث السػػياحة البديمػػة والبيئػػة الطبيعيػػة مػػ   - ب
 مراعاة معايير السياحة المستدامة.

 المنافسة بيف مصر ودوؿ العالـ لزيادة الدخؿ وعدد السائحيف. - ت

متطػػػػػػورة والحديثػػػػػػة والتػػػػػػي تسػػػػػػاعد فئػػػػػػات كبػػػػػػار السػػػػػػف    تػػػػػػوفير ا جيػػػػػػزة المسػػػػػػاعدة ال - ث
والمعػػػػػاقيف وغيػػػػػرىـ، مػػػػػف ا سػػػػػباب التػػػػػي تسػػػػػاعد عمػػػػػي تسػػػػػييؿ ا نمػػػػػاط السػػػػػياحية 
المستحدثة كسياحة كبػار السػف وسػياحة المعػاقيف وغيرىػا حتػى يمكػف مواكبػو مسػتوي 
ة التطور في مستوي الخدمات السػياحية المصػاحبة لممنػتج السػياحي بمػا يحقػؽ الجػود

 السياحية. 

تنظػػػيـ السػػػباقات الدوليػػػة وسػػػباؽ الػػػزوارؽ الفػػػائؽ السػػػرعة، وبطػػػوالت الجولػػػؼ والتػػػي  - ج
 ترعاىا مصر. 

السػػياحة -ةا نمػػاط السػػياحية المشػػتركة مثػػؿ: السػػياحة الثقافيػػة مػػ  السػػياحة الترفيييػػ - ح
 الثقافية م  سياحة المؤتمرات...وغيرىا.

   :في مصر ةتقليديعن التوقع بظيور أنماط سياحية غير  -3

 (  -ال)   (                      نعـ)      

 -دخػػوؿ الكيػػوؼ -المشػػي فػػي الصػػحراء-تسػػمؽ الجبػػاؿ تقليديددة:الومددن ىددذه األنمدداط غيددر 
 أنشطة االلعاب الصحراوية. -المغامرة  -السفاري -السياحة الجيولوجية

 :السياحةعن دور الدولة في مواجية التغيرات والتحديات المستقبلية في  -4
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مػػف خػػالؿ: مػػ  مواجيػػة ا زمػػات التػػي تحػػدث  تػػوافر ا مػػف واسػػتقرار الحالػػة ا منيػػة - أ
وال:انشاء ادارة متخصصة لألزمات،ثانيا:وضػ  مجموعػة مػف السػيناريوىات لمواجيػة أ

 .تمؾ التغيرات،ثالثا :ايجاد البديؿ

ي تتػػػداخؿ التنسػػػيؽ والتعػػػاوف بػػػيف كافػػػة الجيػػػات والػػػوزارات واالدارات واالجيػػػزة  والتػػػ - ب
 أنشطتيا م  االنشطة السياحية.

يق  عمي ىيئة تنشيط السياحة عبء كبير في الوعي الجماىيري بقيمة السػياحة وىػو  - ت
ما تقوـ بو الحكومة مف خالؿ حممة توعية لمفئات المختمفة مف الشعب وتعميؽ ثقافة 
 مجتم  الخدمات السياحية بجيث يتحػوؿ المجتمػ  الػي مجتمػ  جػاذب لمسػياحة ولػيس

 طاردا ليا.

 Last minuteدور الدولػػػػة فػػػػي تػػػػوفير الوسػػػػائؿ التكنولوجيػػػػػة الحديثػػػػة مثػػػػؿ) - ث

reservation)- خػػدمات االنترنػػت المجػػاني، خػػدمات التميفػػوف المتقدمػػة، التوسػػ  فػػي
 الشبكات، االتصاؿ المباشر با قمار الصناعية.

القامػػػػػة التوسػػػػ  فػػػػػي التسػػػػػييالت والتيسػػػػيرات المقدمػػػػػة لمسػػػػػياح كػػػػاجراءات الػػػػػدخوؿ وا - ج
 والمغادرة.

 اقامة العديد مف المعارض والبورصات السياحية الدولية . - ح

المصػاحبة لممنػاطؽ ا ثريػة والسػػياحية،مثاؿ:  اىا وخاصػػةرفػ  مسػتو تػوفير الخػدمات و  - خ
 النظافة..وغيرىا(. -)دورات المياه بالمناطؽ السياحية

إلنشػػاء مراكػػز حة وزارة السػػياتيػػدؼ و ، السػػياحي والفنػػدقي بالقطػػاع  يفعػػاممالتػػدريب   - د
التدريبيػة اإلقميميػة بالمػدف السػياحية  أكتوبر وعدد مف المراكػز 0تميز لمتدريب بمدينة 

السػػياحية، كمػػا قامػػت بتوقيػػ  بروتوكػػوؿ مػػ   النائيػػة وذلػػؾ بالتعػػاوف مػػ  اتحػػاد الغػػرؼ
لمعػػػامميف وذلػػػؾ لالرتقػػػاء بمسػػػتوى الخدمػػػة  جامعػػة كورنيػػػؿ لتحسػػػيف القػػػدرات المينيػػػة

  .ادة معدؿ تكرار زيارة السائاوبالتالي زي

 

 :عن دور القطاع الخاص في مواةبة التغيرات للحاق بقاطرة السياحة الحديثة -1

دور مكمػػػؿ لػػػدور الدولػػػة فالتسػػػويؽ لمصػػػر بصػػػفة عامػػػة فػػػي ا سػػػواؽ الدوليػػػة ميمػػػة  - أ
 الدولة الرئيسية.

 تقديـ الخدمات المتميزة والحفاظ عمي المنتج. - ب
اسػػػػػتخداـ أسػػػػػاليب الحجػػػػػز  -تمثػػػػػؿ فػػػػػي: التعاقػػػػػداتدور قطػػػػػاع ا عمػػػػػاؿ الخػػػػػاص ي - ت

 وض  البرامج السياحية وتنفيذىا وجمب السائحيف. -المتطورة
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رف  كفاءة العمالة السياحية واستخداـ الجودة في تقػديـ الخػدمات مثػؿ اسػتخداـ بػرامج  - ث
فػي اإلدارة لتحسػيف أداء المؤسسػػات الخدميػة والمنتجػات السػػياحية   Six Sigmaاؿ

منتج غير معيػب مػ  خفػض التكػاليؼ   zero defectيؿ ، لموصوؿ إليورضاء العم
 وتحسيف استغالؿ طاقة العمؿ .

االنػػدماج والتكػػتالت االقتصػػادية مػػ  شػػركات السػػياحة )مثاؿ:شػػركة ترافكػػو مػػ  شػػركة  - ج
 ية الصغيرة تندمج م  بعضيا البعض.تيوي ا لمانية(، الشركات السياح

عامػا  10سػميتو بالعولمػة السػياحية ، وبعػد مػرور يتجو العالـ تدريجيا الي مػا يمكػف ت - ح
، كانػت ىنػاؾ آثػػار الجػػات عمػى قطػاع السػياحة المصػػري  التفاقيػػة رعمػى تنفيػذ مصػ

مػا بعػد تطبيػؽ  في مؤشرات ا داء السياحي بمصر فػي فتػرة إيجابية، وتحسف ممحوظ
 في: تتمثمقية الجاتس عمى القطاع السياحي اتفا

منيػػا توليػػد انطبػػاع جيػػد  1991تطبيقيػػا عػػاـ  سػػياحي منػػذتػػرثيرات جيػػدة عمػػى القطػػاع ال (1)
السياحي، وما يتيحػو ىػذا أمػاـ الشػركات دوليػة  عمى المستوى الدولي عف تحرير النشاط

ا سػواؽ المصػرية، والتمتػ  بػذات المعاممػػة  النشػاط والمسػتثمريف ا جانػب لموجػود داخػؿ
تزامػػػػات والشػػػػروط الػػػػواردة وذلػػػػؾ وفقػػػا لالل الوطنيػػػة التػػػػي تتمقاىػػػػا الشػػػركات المصػػػػرية،

ف نسػػبة مسػػاىمة أنشػػطة المطػػاعـو باالتفاقيػػة،  والفنػػادؽ فػػي النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي  ا 
% مػػف إجمػػالي النػػاتج 2.2تبمػػغ  )0221 – 0222با سػػعار الثابتػػة خػػالؿ الفتػػرة مػػف )

  .المحمي

 ض عمى العمالة المصرية أمر في غير محمو،  ف انتقاؿ العمالة يخ ةوجود آثار سمبي (0)

 لمشروط الواردة في جدوؿ التزامات االتفاقية المصرية، والتي تتضمف عدـ زيادة العمالة

 127% مف إجمالي فػروع المنشػرة وفقػا لقػانوف العمػؿ فػي مصػر رقػـ 12ا جنبية عمى 
، بمػػا يضػػمف عػػدـ إحػػالؿ العمالػػػة ا جنبيػػة محػػؿ العمالػػة المصػػرية إال فػػػي 1981لعػػاـ

زيػػادة التنافسػػية الناتجػػة عػػف دخػػوؿ فدارة العميػػا فقػػط. نطػػاؽ محػػدود يكػػوف فػػي مجػػاؿ اإل
وزيػػادة عمميػػات االنػػدماج واالسػػتحواذ  ةالمصػػري الشػػركات ا جنبيػػة لمعمػػؿ داخػػؿ السػػوؽ

االتجػػاه لتنويػػ  المنػػتج السػػياحي فػػي مصػػر،  عمػػى المسػػتوى الػػدولي، قػػد أديػػا إلػػى زيػػادة
ر، وكػػذلؾ االىتمػػاـ بتطبيػػؽ وعػػدـ االعتمػػاد فقػػط عمػػى السػػياحة الثقافيػػة أو سػػياحة اآلثػػا

 االستمرار والمنافسة داخؿ السوؽ. معايير ومتطمبات الجودة السياحية وذلؾ لضماف

الجاتس زيادة االعتمػاد عمػى التكنولوجيػا الحديثػة، إذ  مف مزايا انضماـ مصر التفاقيةو  (2)
قيػة تكنولوجيػا المعمومػات والبنػود الػواردة فػي االتفا ساىمت التطورات الحديثة في مجػاؿ

حػالؿ  والممزمة لمدوؿ المتقدمة بمساعدة الدوؿ النامية عمى نشر التكنولوجيا الحديثػة، وا 



  مجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــةمجلـــة اتحــــــاد الجامعـــــات العربيـــــة للسياحـــــة والضيافـــــــة

 

 JAAUTH  Vol-4. No2                                                        
 

 

- 08 - 

سالسؿ الفنادؽ العمالقة راقية المستوي في اآلونػة الحديثػة والتػي حمػت محػؿ السالسػؿ 
وسػػتف( -كيمبنسػػكي-ريجنسػػي-فيرمونػػت-انتركونتيننتػػاؿ–التقميديػػة )مثػػاؿ: الفورسػػيزوف 

أو النقػػؿ  ،بيتػػزا ىػػت(-ىػػارديز-ماكدونالػػد-القػػة )مثاؿ:كنتػػاكيوسالسػػؿ المطػػاعـ العم
المواقػػ   السػػياحي عمػػى اسػػتخداـ ا نظمػػة المتطػػورة ذات التكنولوجيػػا العاليػػة مثػػؿ بنػػاء

الترويجية لمسياحة المصرية عمى شػبكة المعمومػات الدوليػة )اإلنترنػت(، واالشػتراؾ فػي 
وتػػذاكر الطيػػراف  ونيػػة لحجػػز الفنػػادؽالمواقػػ  الدوليػػة الخاصػػة بتقػػديـ الخػػدمات اإللكتر 

 .وترجير السيارات

 سبتمبر علي السياحة المصرية: 11وعن تأثير ارىاب  -6

يوضا الجدوؿ التالي نسب االنخفاض في أعداد السائحيف ، والميالي السياحية، وااليرادات 
 السياحية مقارنة بالسنة السابقة ليا:

عدد  السنة
السائحيف 
بالمميوف 
 سائا

نسبة 
االنخفاض 
في عدد 
 السائحيف

عدد 
الميالي 
السياحية 
بالمميوف 

 ليمة

 نسبة
االنخفاض 
في عدد 
الميالي 
  السياحية

االيرادات 
السياحية 
بالمميوف 
 دوالر

 نسبة
االنخفاض 

 في
االيرادات 
 السياحية

2000 5.506  32.8  4345.3  

2001 4.648 15.6% 29.8 9.2% 3800.3 12.5% 

 

 :التي حققتيا وزارة السياحة فيما يتعلق بالنمو السياحي اإلنجازات وعن -7

نفاؽ 1331عاـمميوف ليمة سياحية   93 تحقؽ نحو   ، مميار دوالر  7.1 سياحي وصؿ الي وا 
تطوير عدة ، و تحقيؽ نتائج ايجابيةى لادت أ السياحة التي نفذتيا وزارةو الحممة الدعائية 

وتنوي  المنتج  ،سة السماوات المفتوحةوتطبيؽ سيا ،مطارات في مصر بمواصفات دولية
استخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة لمنيوض بصناعة السياحة، والتى و  ،السياحي المصري

لغو  ةاستخداميا بإثنى عشر و  تشمؿ البوابة اإللكترونية لوزارة السياحة عمى شبكة ا نترنت
ة ونشر الوعى بيف طمبة طالؽ حممة توعيو داخمية لمتعريؼ برىمية السياحوا مختمفة.

المدارس اإلبتدائية، وتنمية وتطوير القوى العاممة فى القطاع السياحى وتطوير البرامج 
مف خالؿ  التعاوف م  أفضؿ الجامعات اوف م  سالسؿ الفنادؽ العالمية التدريبية بالتع

ة بعممية والمؤسسات العالمية المتخصصة فى ىذا المجاؿ، إضافة إلى ذلؾ تيتـ وزارة السياح
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اإلصالح اإلدارى لخمؽ مناخ أكثر كفاءة، وذلؾ عف طريؽ اتباع منيج الالمركزية فى القرار 
  .ر اإلجراءات ، وخاصة فيما يتعمؽ بالمشروعات االستثماريةيوتيس

مميوف  20إلى  2020إلى أف يصؿ عدد السياح القادميف بحموؿ عاـ السياحة  وزارةتيدؼ و 
ىو اليدؼ الرئيسي في الفترة و في المائة سنويا،  8إلى  7ة مف سائا سنويا أي بمعدؿ زياد

 .زيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة الميالي السياحيةو  المقبمة

 :أىم الدول المصدرة للسياح إلى مصر وعن -8 

الدوؿ العربية ثـ بقية دوؿ العالـ، والجنسية يا لمسياحة في مصر أوروبا، وتمي ةالسوؽ الرئيسي
ألؼ سائا ثـ  998ىـ البريطانيوف وتجاوز عددىـ  2006زارت مصر عاـ  ا ولى التي

  ألؼ سائا ثـ جنسيات أخرى. 900اف ا لم

  :ترتيب مصر سياحيا على مستوى العالم وعن -9

كاف ترتيب مصر رقـ  2005في آخر إصدار عف منظمة السياحة العالمية الذي صدر عاـ 
 . 27قبؿ ذلؾ تحتؿ الترتيب رقـ ت في العالـ مف حيث عدد السائحيف وكان 24

زال ىناك عوائق أمام ماالتسييالت واالمتيازات التي تمنح للمستثمرين األجانب، وعن  -10
  :االستثمار السياحي األجنبي في مصر

سعى إلى تالسياحة وزارة الشؾ أف المستثمر يسعى لمحصوؿ عمى مستقبؿ آمف الستثماراتو، و 
لعبت  2006ػ2005وفي السنة المالية  .نيف لالستثمار السياحيإزالة العوائؽ وتسييؿ القوا

في ونصفيا مميارات دوالر  7االستثمارات ا جنبية إلى مصر دورا كبيرا، إذ بمغت أكثر مف 
 مجاؿ السياحة. 

يلعب دورا ميما في تنشيط السياحة، ومصر عانت من بعض  الذي األمنوعن  -11
  :ائح حاليا أن يشعر باألمن أثناء زيارة مصراألحداث اإلرىابية، فيل يستطيع الس

مصر تيتـ بسالمة وأمف السائحيف، ىناؾ قوات أمف بطرؽ ظاىرة ومرئية وىناؾ عناصر 
أحدث الوسائؿ التكنولوجية  صفة مستمرةأمف غير ظاىرة، باإلضافة إلى أف مصر تستخدـ ب

ية والبد مف استخداـ الخاصة بالترميف،  ف الحرب ضد اإلرىاب ىي حرب إلكترونية عالم
 تمعب دورا كبيرا في ذلؾ.  اكؿ الطرؽ فييا والتكنولوجي
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حرةة  علي رفي االعوام الماضية ىل ليا تأثيالعمليات العدوانية اإلرىابية  وعن -12
 السياحة في مصر؟ 

، كاف  2006عاـ ودىب 2005بالنسبة لألحداث التي وقعت في مصر في شـر الشيخ عاـ 
إلى  3محدودا في فترة زمنية مف كاف ترثير الحركة ، و حركة السياحة  عمىليا ترثير سمبي 

زيادة  ت مصرحقق  2005 في عاـو ، الحركة إلى طبيعتيا بدرجة كبيرة عادتأشير ثـ  6
عف السنة  % 5.5ؽ زيادة بنسبة يحقتـ ت 2006عف السنة السابقة وفي عاـ  % 6قدرىا 

ثر اإلرىاب عمى أأف  مفالسياحة العالمية  السابقة، وىذا ما يؤكد ما صدر عف مؤسسة
 سنوات.  10أو  6وقعت  قبؿ  مما لوالسياحة أقؿ ترثيرا 

  :في السنوات األخيرة أىم المدن السياحية التي تجذب السائح في مصر وعن -13

في الصحراء  والفنادؽ البيئية اتجاه كبير مف قبؿ السياح إلى المناطؽ النائية والقرى ىناؾ
 الكثيرتجذب  يات جديدة في البحر المتوسط قد ال تتوفر فييا البنية السياحية ولكنومنتجعا

 مف السياح. 

في دعم السياحة  يا ىيئة تنشيط السياحةالوسائل واألنشطة التي تستخدم وعن -14
  :المصرية

قوـ بيا ىيئة تنشيط السياحة تاإلعالنات التي  :العنصر ا وؿ :منياو ىناؾ عناصر مختمفة 
العنصر ، 2006مميوف دوالر في عاـ 40نحو  تىذه الحممة تكمفو دوؿ السوؽ السياحي،  في

المناصفة في أسواؽ السياحة م  الشركات بحمالت دعائية م  منظمي الرحالت  :الثاني
فى المعارض السياحية  :العنصر الثالثمميوف دوالر سنويا،  12 وتقدر بحوالىالمختمفة 

معرض سياحي في دوؿ ا سواؽ المختمفة ويتكمؼ ذلؾ  100مصر تشارؾ في أكثر مف 
العنصر ، العربية دوؿالقوافؿ السياحية في ال :العنصر الراب مالييف دوالر سنويا،  8نحو 
 ابةىو استضافة المكاتب السياحية وغير السياحية واإلعالمييف مف دوؿ مختمفة لكت :ا خير

 ا حداث السياحية عف مصر. 

 صناعة السياحة في المستقبل: علي الدولية والمحلية تغيراتعن تأثير المو  -15 

حيث تؤثر تركيبػة السػكاف تػرثيرا كبيػرا وبػا خص: تغيػرات فػي : المتغيرات الديمغرافية - أ
وا عمػػار التػػي امتػػدت نتيجػػة لمصػػحة والتقػػدـ فػػي العػػالج مػػ   - دوالتقاليػػ -المجتمػػ 
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زيػادة نسػبة  -شػباب لمسػياحةزيػادة مفػاىيـ ال-ظيور فئات عمرية جديدة مثؿ المسػنيف
الػػػػزواج وارتفػػػػاع معػػػػدالت  فتػػػػرخر سػػػػ بسػػػػببارتفػػػػاع معػػػػدالت السػػػػفر لممػػػػرأة -التعمػػػػيـ
 -دور ا طفػػاؿ فػػي قػػرار السػػفر –دور المػػرأة فػػي اختيػػار المنػػتج السػػياحي  -الطػػالؽ

 شرائا ا سرة المكونة مف ا ب وا ـ وا طفاؿ.
جػػػػذب سػػػياحي وىػػػػاـ فػػػي صػػػػناعة االسػػػتقرار السياسػػػػي عامػػػؿ  المتغيػػػرات السياسػػػػية: - ب

لػػو تػػرثير مباشػػر وقػػوي ولػػو مػػردود  عػػدـ االسػػتقرار السياسػػيالسػػياحة فػػي المسػػتقبؿ  و 
فعمي عمي توجو الحركة السياحية مف دولة  خرى، مثػؿ ىػذه المػؤثرات عالقػة الػدوؿ 

كوضػ  مصػر فػي  -تذبذب السالـ في المنطقة المحيطة واالسػتقرار -بعضيا ببعض
سػػػط والحػػػروب المحيطػػػة وكيفيػػػة إدارة ا زمػػػة باسػػػتخداـ ا سػػػاليب منطقػػػة الشػػػرؽ ا و 

 العممية والكوادر المدربة.
ليػػا تػػرثير فعػػاؿ وقػػوى، فحريػػة ا عػػالـ والفضػػائيات والتعمػػيـ  المتغيػػرات االجتماعيػػة: - ت

المفتوح كاف لػو اكبػر ا ثػر فػي شػرائا المجتم  فالطبقػة الوسػطي وطبقػة العمػاؿ ىػي 
 لسياحة في المستقبؿ.اؿ عمي افي االقبالقطاع العريض 

الحالة االقتصادية تتعمؽ بالدوؿ المصدرة لمسياحة، فكمما ارتف  المتغيرات االقتصادية: - ث
النمػػػو االقتصػػػادي لتمػػػؾ الػػػدوؿ زاد معػػػدؿ الػػػدخؿ لمواطنييػػػا، وبالتػػػالي زادت الحركػػػة 
ة السياحة منيا إلي الػدوؿ االخػري والعكػس صػحيا، أمػا فػي الدولػة المسػتقبمة لمسػياح

وبػػالتطبيؽ عمػػي مصػػر فتػػدفؽ السػػياحة سػػوؼ يػػؤدي إلػػي رفػػ  الػػدخؿ بشػػكؿ مباشػػر 
وغيػػر مباشػػر وذلػػؾ يػػؤدي إلػػي إحسػػاس المػػواطنيف بالقيمػػة الحقيقيػػة لمسػػياحة، ولكػػف 
البػػػػد مػػػػف مراعػػػػاة رفػػػػ  المسػػػػتوي االقتصػػػػادي لممجتمعػػػػات التػػػػي تقتػػػػرب مػػػػف المواقػػػػ  

مطمػػػوب تجػػػاه السػػػياحة السػػػياحية حتػػػى ال تكػػػوف ىنػػػاؾ فجػػػوة تعطػػػي إحساسػػػا غيػػػر 
 والسائحيف.

اسػػػػتقرار أسػػػػعار الصػػػػرؼ واسػػػػتقرار االوضػػػػاع االقتصػػػػادية الشػػػػؾ يػػػػؤثر فػػػػي جػػػػذب 
 االستثمارات السياحية وخمؽ أسواؽ جديدة لـ تكف موجودة مف قبؿ.

ثورة في ا نظمة التكنولوجيػة الحديثػة لممعمومػات فػي صػناعة  المتغيرات التكنولوجية: - ج
لتطػػػػػور ا - ناعية مػػػػػ  تطػػػػػور فػػػػػي نظػػػػػـ الحجػػػػػز والبيػػػػػالسػػػػػياحة عبػػػػػر ا قمػػػػػار الصػػػػػ

تكنولوجيػا الحديثػة فػي كػؿ مكػاف انتشػار الر يتيسػ -التكنولوجي في سياحة المػؤتمرات
كواق  ممموس م  إمكانية فػي التسػييالت لمحصػوؿ عمييػا نتيجػة لمتطػور االقتصػادي 

  .في الدولة والنيوض في التعميـ والمجتمعات

 نتائج البحث
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 نات االستبيان تبين للباحثة النتائج التالية:بعد تحليل بيا

بالطمػػب السػػياحي مػػػف التنبػػؤ التنبػػؤ بشػػكؿ السػػياحة فػػي المسػػػتقبؿ وكػػذلؾ  يمكػػف .1
 ،خالؿ دراسة الحقائؽ والبيانات وا رقػاـ الواقعيػة الحاليػة والمتوقعػة فػي المسػتقبؿ
 والػذي  سػػوؼ يػػؤدي لموصػػوؿ إلػػي المنفعػػة الحديػػة المرجػػوة مػػف صػػناعة السػػياحة

 عمي المدي الطويؿ.

نتيجػػػة لدراسػػػة  المسػػػتقبمية  ةيالشػػػكؿ المسػػػتقبمي لالتجاىػػػات السػػػياح ديػػػتحديمكػػػف  .0
 ودراسة اتجاىات السائحيف . لمتغيراتاالتطور في 

مػػف تواجػو الدولػة التغيػػرات والتحػديات المسػتقبمية فػي السػياحة  تسػتطي  الدولػة أف .2
ت واالدارات واالجيػػزة والتػػػي لتنسػػيؽ والتعػػاوف بػػيف كافػػة الجيػػات والػػوزاراخػػالؿ ا

 . تتداخؿ أنشطتيا م  االنشطة السياحية

لمحػػاؽ بقػػاطرة السػػياحة الحديثػػة مػػف  واكػػب التغيػػراتأف يمقطػػاع الخػػاص يمكػػف ل .2
 .خالؿ رف  كفاءة العمالة السياحية واستخداـ الجودة في تقديـ الخدمات

ؽ سياسػػة وتطبيػػ ،مطػػارات فػػي مصػػر بمواصػػفات دوليػػةالعديػػد مػػف التطػػوير يعتبر  .1
واسػػػػػتخداـ الوسػػػػػائؿ  ،وتنويػػػػػ  المنػػػػػتج السػػػػػياحي المصػػػػػري ،السػػػػػماوات المفتوحػػػػػة

مػػف أىػػـ انجػػازات وزارة السػػياحة  التكنولوجيػػة الحديثػػة لمنيػػوض بصػػناعة السػػياحة
 فيما يتعمؽ بالنمو السياحي المستقبمي.

فػي السػياحي  ىناؾ العديد مف الوسػائؿ واالنشػطة والتػي تسػتخدميا ىيئػة التنشػيط .0
أوال:االعالنػػػػات، ثانيػػػػا:الحمالت السػػػػياحة المصػػػػرية وىػػػػي بالترتيػػػػب كاآلتي: دعػػػـ

السػػػػياحية، خامسا:استضػػػػافة  رابعا:القوافػػػػؿ ثالثا:المعػػػػارض السػػػػياحية، الدعائيػػػػة،
 المكاتب السياحية واالعالمييف.

 : وبا خصعمي صناعة السياحة في المستقبؿ الدولية والمحمية تؤثر المتغيرات  .7

المتغيػػػرات السياسػػػية وتتمثػػػؿ فػػػي عػػػدـ ، شػػػريحة كبػػػار السػػػفغرافيػػػة كو المتغيػػرات الديم
الوسػػػطي  ظيػػػور الطبقػػػةوالمتغيػػػرات االجتماعيػػػة وتتمثػػػؿ فػػػي:  االسػػػتقرار السياسػػػي،
اسػتقرار  :عمي السياحة، والمتغيرات االقتصادية وتتمثؿ فػي اإلقباؿوطبقة العماؿ في 

مػػػا المتغيػػػرات أالسػػػياحية، االقتصػػػادية والػػػذي أثػػػر فػػػي جػػػذب االسػػػتثمارات  ا وضػػػاع
التكنولوجية فتتمثؿ في ا نظمة التكنولوجية الحديثػة لممعمومػات فػي صػناعة السػياحة 

 . عبر ا قمار الصناعية م  تطور في نظـ الحجز والبي
النتائج  ما أكدتووىذا  ،تـ تركيد صحة الفرضيف ا وؿ والثاني اختبار صحة الفرضين:

دراسة المتغيرات الدولية والمحمية ال يعود بالنف   تبياف برفالمتحصؿ عمييا مف تحميؿ االس
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عمي النشاط السياحي فقط بؿ وعمي المجتم  المصري اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا 
بالبحوث والدراسات العممية لمسوؽ والتسويؽ  االىتماـ، وأف ا وؿوحضاريا كما في الفرض 

يمكف السياحية المصدرة، وبالتالي   سواؽاالستيعاب المتغيرات والمستحدثات في قد يؤدي 
كما في الفرض  تعديؿ أدوات وأساليب التسويؽ تبعا ليذه المتغيرات والمستحدثات أوال بروؿ

 الثاني.
 
 

 التوصيات
وزارة  وضا الدور الذي يجب أف تقوـ بو كؿ مف: الدولة،تفيما يمي عرض لمتوصيات 

 :في تطوير السياحة المصريةاحية ىيئة تنشيط السياحة، الشركات السي السياحة،

 يتمثل في:و الدور الذي يجب أن تقوم بو الدولة في تطوير السياحة المصرية  -1

والمعمومػػػات  ا فكػػػارغػػػرس  مػػػ  والشػػػباب ا طفػػػاؿعنػػػد تطػػػوير الػػػوعي السػػػياحي  - أ
 السياحية السميمة وتوسي  ثقافاتيـ ومداركيـ تجاه مدي أىمية السياحة لممجتم  . 

ومثػػػػاؿ عمػػػػي ذلػػػػؾ: تطػػػػوير منيػػػػا، وتطػػػػوير وتحػػػػديث المتػػػػاح لتحتيػػػػة تػػػػوفير البنيػػػػة ا - ب
نشػػػاء العديػػػد مػػػف المطػػػارات الجديػػػدة فػػػي المنػػػاطؽ السػػػياحية  المطػػػارات الموجػػػودة وا 

 المتوق  ليا اجتذاب أعداد كبيرة مف السائحيف في المستقبؿ القريب.

خالؿ توسي  دور القطاع الخاص في االستثمار السياحي واستقطاب رأس الماؿ مف  - ت
   .والخاص ا عماؿالتعاوف المشترؾ بيف القطاعيف  إطار عمؿ

المزيد مف الجيود التسويقية التي تبذليا الدولة م  القطاع الخاص السياحي م   - ث
ترسيس وقيادة حمالت التسويؽ والترويج في السوؽ و  االىتماـ بعنصر الجودة،

 . الدولي الدولية واإلقميمية، وتقوية التعاوف

المرافػػؽ  وخػػدمات  عمػػي القطػػاع الخػػاص لممشػػاركة فػػي مجػػاؿ النقػػؿ الجػػوي التيسػػير - ج
  .شرنيا تعزيز جودة المنتج السياحي المصري العامة التي مف

يتمثل و الدور الذي يجب أن تقوم بو وزارة السياحة في تطوير السياحة المصرية  -2
 في:

 واإلداريةية والبيئية جرد شامؿ لممقومات السياحية الطبيعية والحضار  بإعدادـ و قأف ت - أ
عمػػػي السػػػياحة  مػػػا طػػػرأومشػػػروعات البنيػػػة التحتيػػػة والفوقيػػػة فػػػي مصػػػر،عمي ضػػػوء 

الدوليػػػة مػػػف متغيػػػرات، سػػػواء بالنسػػػبة  نماطيػػػا أو تنظيماتيػػػا أو سػػػموكيات ودوافػػػ  
وتوقعػػات السػػائحيف مػػف مختمػػؼ ا سػػواؽ المصػػدرة التػػي يفػػدوف منيػػا، وكػػذلؾ رصػػد 
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المقاصػد السػياحية الرئيسػية التػي تتنػافس عمػي اجتػذاب  مختمؼ تيارات المنافسة بيف
 ىؤالء السائحيف. 

السػػياحي فػػي مصػػر، لضػػماف دقػػة  اإلحصػػائيدراسػػة شػػاممة لمنظػػاـ  بػػإجراءـ و قػػأف ت - ب
االعتمػػػاد عمييػػػا فػػػي طػػػرؽ التنبػػػؤ بمسػػػتقبؿ السػػػياحة، والمكػػػاف والتػػػي يمكػػػف بياناتػػػو 

السػياحية  لإليراداتتحديد أدؽ تطبيؽ نظاـ الحسابات الفرعية لمسياحة لموصوؿ الي 
 المصرية.

تخطػػػػيط وتنفيػػػػذ البػػػػرامج التسػػػػويقية والحمػػػػالت التنشػػػػيطية عمػػػػي المسػػػػتوي أف تقػػػػـو ب - ت
القومي في الخارج، عمػال عمػي رفػ  مسػتوي الصػورة السػياحية لمصػر وزيػادة التػدفؽ 

ؾ السػياحية العامػة، وكػذل ا سػواؽ، م  اجػراء الدراسػات التسػويقية فػي إليياالسياحي 
رف  مستوي العمؿ السياحي باستخداـ التكنولوجيات الحديثة لممعمومات، مما يقتضي 

ىيكمة نظاـ المعمومات السياحي بما يواكب أحػدث التطػورات العالميػة فػي ىػذا  إعادة
 المجاؿ.

يػػػػػػتـ بػػػػػػالبحوث والدراسػػػػػػات العمميػػػػػػة لمسػػػػػػوؽ والتسػػػػػػويؽ السػػػػػػتيعاب المتغيػػػػػػرات أف ت - ث
حية المصػػػػدرة، وبالتػػػػالي تعػػػػديؿ أدوات وأسػػػػػاليب السػػػػيا ا سػػػػواؽوالمسػػػػتحدثات فػػػػي 

 التسويؽ تبعا ليذه المتغيرات والمستحدثات أوال بروؿ.

تنظيـ ىيئاتيا العامة لكي تساير التطػورات والمتغيػرات الحادثػة فػي السػياحة  أف تعيد - ج
الدوليػػة بوجػػو عػػاـ، وعمػػي ضػػوء التقػػدـ الحضػػاري والعممػػي والتكنولػػوجي الضػػخـ فػػي 

تصػػػػػاالت وطػػػػػػرؽ التوزيػػػػػ  الشػػػػػاممة، ومتطمبػػػػػػات السػػػػػياحة الجديػػػػػػدة  المعمومػػػػػات واال
تضػػػػػيات قالموجبػػػػػة لوضػػػػػ  اسػػػػػتراتيجيات جديػػػػػدة لمتسػػػػػويؽ السػػػػػياحي المتكامػػػػػؿ، وم

المنافسة الدولية في ظؿ اتفاقية التجارة الحرة في الخدمات)الجاتس(، والتطػورات فػي 
 مكونات صناعة السياحة وأنماطيا الجديدة بوجو خاص.

وتنفيػذ  إعػدادتراتيجية تصػحيا مسػار العمػؿ السػياحي فػي مصػر، يجػب في شػاف اسػ - ح
وبحػػوث  لألسػػواؽخطػػة بحثيػػة متكاممػػة لمقيػػاـ بمػػا يمػػـز مػػف بحػػوث الطمػػب وبحػػوث 

تنميػػة العػػرض السػػياحي بحيػػث تشػػمؿ ىػػذه الخطػػة دراسػػات التنبػػؤ بالطمػػب السػػياحي 
 في ا مد القصير والمتوسط والطويؿ.

فيمػػػػػػة برفػػػػػػ  مسػػػػػػتوي السػػػػػػياحة المصػػػػػػرية تنظيمػػػػػػا، اف تضػػػػػػ  الضػػػػػػوابط العمميػػػػػػة الك - خ
وتخطيطا، وتنميػة، وتسػويقا، وتعميمػا، وتػدريبا، والتػي تجعميػا متناسػبة مػ  التطػورات 
التكنولوجيػػػة ، والمعموماتيػػػة، والفنيػػػة، واالقتصػػػادية، واالجتماعيػػػة، والبيئيػػػة الجديػػػدة، 

اتفاقيػة التجػػارة مػ  تطبيػؽ  المشػتدتصػمد فػي مجػاؿ المنافسػػة الدوليػة  أفحتػي يمكػف 
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الحػػرة فػػي السػػم  والخػػدمات، فضػػال عػػف تطبيػػؽ النظػػاـ االقتصػػادي العػػالمي الجديػػد 
 الذي تزوؿ فيو كؿ الحواجز والقيود تدريجيا.

 فة وسائر التشريعاتتمالمبادرة إلى إعداد مشروعات تعديؿ القوانيف السياحية المخ - د
القوانيف والتشريعات ر تمؾ ي، بقصد تطو  السياحيتتصؿ بالعمؿ  التي اوالموائ
التطور الحادث دوليا وداخميا، ولتتضمف المستحدثات بمنطؽ  لتواكب احئوالموا

وىذا الواجب يق  عمى عاتؽ جيتيف رسميتيف بصورة ، سبؽ الفعؿ وليس رد الفعؿ
الثقافة واإلعالـ والسياحة بمجمس الشعب ،  رئيسية وىما : وزارة السياحة ولجنة

 ا رب .و فر بغ رؼ السياحيةغلم المصريباإلضافة إلى االتحاد 
الدور الذي يجب أن تقوم بو ىيئة تنشيط السياحة في تطوير السياحة المصرية  -3

 يتمثل في:و 
ضػػػرورة فيػػػػـ المسػػػػتجدات والمتغيػػػػرات الحادثػػػػة فػػػػي السػػػػياحة الدوليػػػػة ، سػػػػواء كانػػػػت  - أ

بنػػػي ذلػػػؾ مػػػف ت ومػػػا يوجبػػػومتغيػػػرات كميػػػة أو كيفيػػػة، واعتبػػػارات المنافسػػػة الدوليػػػة، 
دراسات سوقية وتسويقية مستمرة، لكي يتـ تخطيط وتنفيذ  إعدادا سموب العممي في 

أدوات وأسػػاليب التسػػويؽ السػػياحي عمػػي أسػػس عمميػػة وواقعيػػة متطػػورة، تيػػدؼ الػػي 
 تحقيؽ النتائج المرجوة.

صػػورة مصػػر بالتعػػاوف مػػ  كافػػة  حسػػيفالجػػذب السػػياحي وت قاصػػدالدعايػػة المكثفػػة لم - ب
  االرتفاع بمستوي وسػائؿ التنشػيط السػياحي المسػتخدمة لتصػؿ الػي جيزة الدولة، مأ

 المستوي العالمي.

مجػػاؿ  قويػػة فػػي بميػػزة نسػػبيةتتمتػػ  مصػػر  نظػػرا  ف المصػػرية النيػػوض بالسػػياحة  - ت
يتعػيف أف  تنافسية أف تتحوؿ تمؾ الميزة النسبية إلى قدرة ومف أجؿ  سياحي،ال النشاط

  :االعناصر أىمي تحقؽ مجموعة مف 

المنافسة  المخصصة لمتنشيط والترويج السياحي لمواجيةيادة االعتمادات الماليةز  (1)
 .الشديدة مف المقاصد السياحية

 مواجية  إنشاء كيانات سياحية قوية مف خالؿ تنظيمات القطاع السياحي ،إلمكاف (0)
 الدولية واالندماجاتالتكتالت . 

تراجػ  الحركػة  لمتعويض الجزئػي عػف  الوافدة يةالعرب تنشيط السياحة الداخمية والسياحة (2)
 .السياحية مف الدوؿ الغربية

شػرائا  وجػذب المنتج السياحي المصري الستقطاب مزيد مف التدفقات السػياحية  تنوي  (2)
 جديدة
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 السياحية لتخفيؼ مف ا عباء المالية الممقاة عمي مشروعات التنميةا (1)

(0) ة خاصػػة أنيػػا البػػديؿ المناسػػب لتنشػػيطبالسػػياحة الداخميػػ ضػػرورة االىتمػػاـ   السػػياحة
 .االىتماـ بالسياحة العربية و   ا زمات المصرية خاصة وقت

  الصػػػغيرة وذلػػػؾ لموجيػػػة ا زمػػػات الطارئػػػة المؤسسػػػات ضػػػرورة االنػػػدماج بػػػيف (7)

خاصػػة وأف الػػبعض إزالػػة المعوقػػات المؤسسػػية  كرحػػد  أشػػار لمػػدور السػػمبي لممحميػػات
 .بالسياحة ساسية لمنيوضالمعوقات ا 

(8) صندوؽ لدعـ السياحة يرخذ مف أياـ إنشاء الرواج السياحي  ياـ الكساد. 

والمعػػارض والمػػؤتمرات  بالسػػياحة المتخصصػػة خاصػػة سػػياحة المغػػامرات النيػػوض (9)
  .العالجية والسياحة 

الدور الذي يجب أن تقوم بو شرةات السياحة في تطوير السياحة المصرية  -4
 في: يتمثلو 

ورؤيػػة متفتحػػة جديػػدة  أفكػػار خداـاسػػتالسػػياحية با عمػػاؿ تنفيػػذ و المسػػتقبمي  التخطػػيط - أ
ة في المستقبؿ، وىػو السياحشكؿ وتحديد  عمى التنبؤ وتطوير اتجاىات جديدةوالقدرة 

دارة ا زمػػات بشػػكؿ عممػػي، أكبػػر فيػػـ و  يسػػتمـز التػػدريب الفعػػاؿ عمػػي فيػػـ المواقػػؼ، وا 
  .العالمية لحركة السياحة

 البشػريةتنفيػذ سياسػات المػوارد عمػي تعمػؿ فػي صػناعة السػياحة  إدارةكػؿ يجب عمػي  -  
 عمى التكيؼ م  التغيير. ةقدر م  الالعامميف وتدريبيـ وتعميميـ  وكفالةالجديدة ، 

مدى التغيرات والعوامؿ التي مف شرنيا  ةراقبمالسياحة  اءالمخططيف ومدر يجب عمي  - ت
 ةنتيجػ مؤكػدالتطور المستقبمي لمسػياحة غيػر ، فمقبؿالترثير عمى السياحة في العقد ال

طػػرح تحػػديات التػػي تالسػػيناريوىات ىػػي ، ومحاولػػة التخطػػيط لمسػػتقبؿ النمػػو لالزمػػات
 .صناعة السياحةسمة  التغيير ىوف، كثيرة

 إطالة فترة بقاءلضماف  سياحية لتعزيز المنتجات السياحيةالبرامج وا نشطة التطوير  - ث

 .ات السياحيةالسياح وزيادة العائد

باستخداـ التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة لمواجية التطورات الطارئػة والتغيػرات  اإلسراع - ج
النيػػػوض بنوعيػػػة الخػػػدمات السػػػياحية لموصػػػوؿ إلػػػى المعػػػايير و ، التػػػي تواجػػػو السػػػياحة

 إلػىىػذا يبػيف الحاجػة مما يستمـز قدرة عالية عمي التنبػؤ بالطمػب السػياحي، و  ،الدولية
المنتجعػػػػات والمواقػػػػ    اسػػػػتيعاببإمكانيػػػػة  ذوي القػػػػدرة عمػػػػي التنبػػػػؤاحة مػػػػديري السػػػػي

 لحجـ الزوار المتوق  . السياحية
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السػػعي إلػػى ا سػػواؽ الواعػػدة الجديػػدة خصوصػػا سػػوؽ شػػرؽ أسػػيا،  ف المسػػتقبؿ بػػو  - ح
طػور تيتـ بيذا السوؽ اىتماما خاصػا، وأف تيشير إلى فرص جيدة ، ولذلؾ يجب أف 

التػػػػي تبػػػػيف التغييػػػػر فػػػػي تمػػػػؾ و اء عمػػػػى دراسػػػػات كاممػػػػة لمسػػػػوؽ بنػػػػ سػػػػويقيةبػػػرامج التال
ا سواؽ، وبناء عمى دراسة السوؽ يتـ اختيار ا دوات التي تحقؽ أكبر مردود ممكػف 

 مف السائحيف.

 
 

 خاتمة
السياحة كظاىرة إنسانية اجتماعية عالمية لـ تعد ىى ذاتيا حركة االنتقاؿ التى  فأالشؾ 

فى أعقاب انتياء الحرب العالمية التى ظيرت و لحديثة، بدأت، فى صورتيا المنظمة ا
فمقد طرأت عمى السياحة الدولية بوجو خاص متغيرات كثيرة أدت إلى تنوع  الثانية.

اتجاىاتيا وقوانينيا والجيات القائمة عمي تنظيميا بصورة تغير أنماطيا تنوعا كبيرا، و 
عادةتوجب التوقؼ إلمعاف النظر   البيئيوالتطور  العمميكب الحساب لمسايرة الر  وا 

 .فى تنظيماتيا ومضامينيا االقتصادية واالجتماعية والتحديث المستمر
القائمة والمتوقعة، تجعؿ مف الضروري التعامؿ م   محميةالمتغيرات الدولية وال فإ

، اا مور تقميديالتسويؽ والمنافسة والميزة التنافسية مف منظور يختمؼ عما تجري بو 
  مثؿلجمي :أجيزة الدولة، وأىؿ المينة، والخبراء لمتوصؿ لمصيغة ويجب تكاتؼ ا

لتحقيؽ موق  أكثر تقدما لممنتج السياحي المصري في قائمة الدوؿ الرائدة في التعامؿ م  
 السياحة.
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The Impact of International and Domestic Variables on Tourism 

Industry: the present and Future 

The world is currently witnesses a tourist  revolution studies conducted by 

the UNWTO(1995-2020) regarding the movement of world tourism indicated 

that the revolution of the value  of international tourism will continue to 

increase to reach the number of 600 million visits generated 2000 billion US 

dollars by the year of 2020. the above was supported by the American 

futurologist (John Nezi) who argued that the world economy will be governed 

by service organization such as the communication industry, the industry of 

information technology , the travel and tourism industry. 

However, the literature suggests that there are many factors that 

dramatically affect the growth of travel and tourism. those factors can be 

summarized as follow: (Demographic-policy-economy-technology) there fore, 

there is a crucial need to examine the potential effect of those variables on 

this industry 

This study aims at analyzing factors and variables that affects the future of 

the growth of the travel and tourism industry. 

A systematic mythology was designed the chef objective of the research. 

Results: Research results indicate that can determine the future shape of the 

future trends in tourism due to study evolution in the study variables and 

tourist's trends. 

Based on results attained, this research recommends the follow: 

1. Analyzing circumstances and changes that have influence on 

international, either equalizations or quantities.  

2. International competition.  

3. Conducting a through and scientific market research that could be the 

base for sustainable yet adaptable market plans. 
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4. Using untraditional marketing tools that successfully the chef achieve 

the desired of factures.   

 


