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 واقع التنمية السياحية املستدامة يف ظل جائحة كورونا

 إعداد

   أمحد فاروق حممد الزيين د . 

 مىجز عن البحث

والشامؾة هدفًا رئقسقًا يتصدر قائؿة  السقاحقة الؿستدامةأصبحت طؿؾقة التـؿقة 

لبقة الدول، ويـبغل لتحؼقؼفا استثؿار جؿقع الؿقارد الؿتاحة سقاًء الؿادية اهتؿامات غا

أو البشرية، وذلؽ يف إصار اسرتاتقجقات كؾقة قطاطقة، تساهؿ بػعالقة يف دفع طجؾة الـؿق 

طؾك الؿستقى العالؿل، آثارًا سؾبقة أطاقت  جائحة كقروكااالقتصادي، وقد كان الكتشار 

 ضرراً بف للحؼت واكعؽست طؾك الؼطاع السقاحل الؿصري، ف لسقاحة العالؿقة،ا حركة

أن  كان لزامًا طؾك الدولة الؿصريةيف الؿؼابؾ و ف،إيرادات ، وتسببت يف تراجعشديداً 

الحققي  اكطالقة مستدامة لفذا الؼطاع تؽثػ جفقدهًا، يف إصار العؿؾ طؾك تحؼقؼ

القاقع الحالل  دراسة اسة طؾكوالؿمثر بػعالقة يف االقتصاد الؼقمل الؿصري، وتركز الدر

التـؿقة السقاحقة لؾؼطاع السقاحل الؿصري، ومدى تؿؽـف مـ تحؼقؼ متطؾبات 

التل تتبـاها العديد مـ الؿمسسات السقاحقة الدولقة، وطؾك رأسفا مـظؿة  الؿستدامة

التقصؾ لرؤية وذلؽ يف ضقء تحدي اكتشار فقروس كقروكا، و السقاحة العالؿقة،

الؼطاع السقاحل الؿصري يف تطقير قدراتف امج والسقاسات الداطؿة لـجاح مستؼبؾقة لؾرب

 التـافسقة وتحؼقؼ متطؾبات التـؿقة الؿستدامة.

الـاتج الؿحؾل  ، فقؽؾلالصالح اإل ، السقاحقة الؿستدامةالتـؿقة  الؽؾؿات الؿػتاحقة:

 اإلجؿالل.
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Abstract :  

The process of sustainable and comprehensive tourism development has become a 

major goal that tops the list of concerns of most countries, and to achieve it, all available 

resources, whether material or human, should be invested within the framework of sect 

oral macro strategies that contribute effectively to advancing economic growth, and the 

spread of the Corona pandemic at the global level, Negative effects impeded the global 

tourism movement, and reflected on the Egyptian tourism sector, causing severe 

damage to it, and causing a decline in its revenues, and in return it was necessary for the 

Egyptian state to intensify its efforts, in the framework of working to achieve a 

sustainable start for this vital and effective sector in the Egyptian national economy , 

The study focuses on studying the current reality of the Egyptian tourism sector, and the 

extent to which it can achieve the requirements of sustainable tourism development 

adopted by many international tourism institutions, on top of which is the World 

Tourism Organization, in light of the challenge of the spread of the Corona virus, and 

reaching a future vision for programs and policies that support the success of the 

Egyptian tourism sector. In developing its competitive capabilities and achieving the 

requirements of sustainable development. 

Keywords: Sustainable Tourism Development  -  Structural Reform -  Gross Domestic 

Product 
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 مقدمة
أصبحت طؿؾقة التـؿقة الشامؾة هدفًا رئقسقًا يتصدر قائؿة اهتؿامات كافة الدول، 

ويستؾزم تحؼقؼ هذا الفدف استثؿار كافة الؿقارد الؿتاحة سقاًء الؿادية أو البشرية، 

طاطقة، تساهؿ بػعالقة يف دفع طجؾة الـؿق االقتصادي، وذلؽ يف إصار اسرتاتقجقات كؾقة ق

ويعد سقق السقاحة العالؿل  ،(1)وبالتالل تحؼقؼ الؿستفدف مـ طؿؾقة التـؿقة االقتصادية

 سققًا طؿالقًا، ويتؿقز بالتطقرات السريعة والؿتالحؼة يف حجؿف وصبقعة العؿؾ بف.

هنا كؿت وتطقرت لتصبح السقاحة أحد أهؿ األكشطة االقتصادية، إذ أ هذا وتعد

صـاطة قائؿة بذاهتا، تعتؿد طؾقفا اقتصادات العديد مـ الدول، لؽقهنا أصبحت مصدرًا 

أساسقًا لدخؾفا، يف ضقء قدرهتا طؾك تحريؽ الؼطاطات االقتصادية ومختؾػ األكشطة 

  .(2)الؿرتبطة هبا

ؾ مستدام تؾبل لذا فنن أهؿقة السقاحة تتزايد يقمًا تؾق اآلخر يف إصار تطبقؼفا بشؽ

مـ خاللفا حاجة السائحقـ، ويف ذات اإلصار تدطؿ مستؼبؾ كؿق الؼطاع، وتؼؾص مـ 

اآلثار السؾبقة طؾك البقئة إلك أدكك حد مؿؽـ، كؿا أهنا أصبحت قطاع اقتصادي يضخ 

الـؼد األجـبل ويجذب االستثؿارات األجـبقة، ويقفر فرص العؿؾ سقاًء بصقرة مباشرة 

أصبحت تعد كشاصًا بارزًا يستفدف تـشقط وتجديد الطاقة البشرية مـ أو غقر مباشرة، و

                                                        

حاليية ايةتاييال  -السييقاحة ثأها ييا ت التـؿقيية ايةتاييالمة العالؿقيية( هووقاري معووراج، محؿوود سووؾقؿان جووردات  1)

الجزائور، ، كؾقوة الحؼوقق والعؾوقم االقتصوادية، جامعوة قاصودي مربواح ورقؾوة، 3، مجؾوة الباحوث، عالجزائاي

2005. 

، كؾقة الحؼوقق والعؾوقم االقتصوادية، 13، مجؾة الباحث، عتـافسقة الؼطاع السقاحي ت الدثل العابقة( هاين كقال  2)

 .2013جامعة قاصدي مرباح ورقؾة، الجزائر، 
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خالل تغققر البقئة وكؿط السؾقك االطتقادي، وإشباع رغبات اقتصادية واجتؿاطقة 

  .(1)ورياضقة وثؼافقة وغقرها

الداخؾل فنن السقاحة تعد قاصرة التـؿقة االقتصادية، يف ضقء الؿققع  الصعقدوطؾك 

، الذي يتسؿ بالطؼس الؿعتدل طؾك اختالف فصقل السـة لؿصرالجغرايف الؿتؿقز 

األربعة، فضالً طؿا تحقيف مـ آثار تشؽؾ متحػًا مػتقحًا وتعؽس طؿؼ وتؿقز حضارهتا 

، هذا باإلضافة إلك شقاصئفا الرائعة، لذلؽ اهتؿت الحؽقمة الؿصرية (2)طؾل مر العصقر

، (3)ؽاكتفا الالئؼة الستؼبال السائحقـووضعفا يف مبتقفقر جؿقع التسفقالت لالستثؿار هبا 

إذ تداخؾت هذه العقامؾ الطبقعقة والجغرافقة والتاريخقة لتؿـح صـاطة السقاحة يف مصر 

 تؾؽ الؿؽاكة الرائدة، وتؽسبفا مقزة تـافسقة طؾك خريطة السقاحة العالؿقة.

 طؾك جاكب آخر، فؼد تسببت جائحة كقروكا يف إطاقة لحركة السقاحة العالؿقة،

وألحؼت بالتالل ضررًا شديدًا بؼطاع السقاحة الؿصري، طؼب تراجع إيراداتف، ويف 

 الؿؼابؾ بات هـاك صؾب متزايد طؾك إطادة اكطالقة مستدامة لفذا الؼطاع. 

 مشؽؾة الدراسة:

  التساؤل الائقسي التاليتـحصر مشؽؾة الدراسة، بـاء طؾك ما سبؼ، يف 

                                                        

، سيقاحيلثر التسومق السقاحي ت لطم التـؿقة السقاحقة ثالحد من أزميات الؼطياع ال( فراح رشقد، بقدلة يقسػ  1)

، كؾقووة العؾووقم االقتصووادية والتجاريووة وطؾووقم التسووققر، جامعووة محؿوود خقضوور 12أبحوواث اقتصووادية وإداريووة، ع

 .  2012بسؽرة، ديسؿرب 

، بحوقث اقتصوادية طربقوة، تؼقيقم أهيا الـشياط السيقاحي ت الـؿيو ايةتايالي ت مايا( زيـب تقفقؼ السقد طؾققة  2)

 .  69، ص 2014، 65ع

 .http://www.sis.gov.eg/arرتوين لؾفقئة العامة لالستعالمات طؾك شبؽة اإلكرتكت  اإللؽ ( الؿققع3)

http://www.sis.gov.eg/ar
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 سقاحقة الؿستدامة يف مصر بعد هذه االكتؽاسة؟ما هل الرؤية حقال واقع التـؿقة ال

بـاء طؾك فروض الدراسة وأهداففا وصبقعة الدراسة، سقف يتؿ الرتكقز طؾك 

الؿـفج التحؾقؾل يف تحديد وتحؾقؾ ضقاهر البحث ومتغقراتف، والتقصؾ إلك تػسقرات 

 -واقع االقتصاد الؿصري لؾقاقع الذي تؼدمف، استـادًا إلك األصقل الـظرية وما يػرزه 

مـ تطقرات وتداطقات، يف إصار الؼقاكقـ والتشريعات  -وخاصة البعد الؿالل وطالقاتف 

 الؿـظؿة لذلؽ.

تـبع أهؿقة الدراسة مـ أهؿقة السقاحة كلحد أبرز األكشطة االقتصادية التل 

ام الدولة بتحؼقؼ أصبحت تتصدر اهتؿامات العالؿ خالل الؿرحؾة الراهـة، واهتؿ

أهداف ومتطؾبات التـؿقة السقاحقة الؿستدامة، يف ضؾ التحديات التل فرضفا القاقع 

( طؾك الساحتقـ الؿحؾقة COVID-19الؿعاصر وأبرزها تػشل فقروس كقروكا الؿستجد )

 والدولقة.

كقكقوووة، يتؿثوووؾ الفووودف الرئقسووول لؾدراسوووة يف تحديووود الؿتطؾبوووات التشوووريعقة والؼا

والتقصوووؾ لرؤيوووة تعوووزز اسوووتدامة التـؿقوووة السوووقاحقة الؿسوووتدامة يف مصووور، والحووود موووـ 

 أثر هذه الجائحة طؾك الؼطاع السقاحل. 

يرتكز مجال الدراسة يف دراسة القاقع الحوالل لؾؼطواع السوقاحل الؿصوري، ومودى 

ء تحودي اكتشوار فقوروس تؿؽـف مـ تحؼقؼ متطؾبات التـؿقوة السوقاحقة الؿسوتدامة يف ضوق

 كقروكا.



 

837  

 مقضوقع جقاكوب أبورز تـاولوت رئقسوقة مباحوث ثالثوة الدراسوة إلوك هذه تؼسقؿ تؿ

 التالل  الـحق طؾوووووووك البحث،

 :التـؿقة السقاحقة الؿستدامة يف مصر.  الؿبحييث األثل 

 :سقاحل الؿصري.ممشرات التـؿقة السقاحقة الؿستدامة يف الؼطاع ال الؿبحث الثاين  

 :آثار جائحة كقروكا طؾك الؼطاع السقاحل الؿصري وجفقد  الؿبحث الثالث

 . مقاجفتفا

 الـتائج ثالتوصقات  
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 المبحث األول

 فً مصرالتنمية السياحية المستدامة 
التل  2030تحتؾ السقاحة الؿستدامة اهتؿامًا بالغًا يف خطة التـؿقة الؿستدامة 

، لذا فسقف كتعرض يف هذا (1)وذلؽ كظرًا ألهؿقة البالغة اطتؿدهتا غالبقة الحؽقمات،

 الؿبحث إلك مػفقمفا، ثؿ كتطرق ألهداففا ومبادئفا، مـ خالل الؿطؾبقـ التالققـ 

 مػفقم استدامة التـؿقة السقاحقة الؿطؾيييب األثل:

 أهداف ومبادئ التـؿقة السقاحقة الؿستدامة الؿطؾب الثاين:

لؿ ُيتػؼ طؾك تعريػ محدد لؾتـؿقة السقاحقة الؿستدامة، حقث ورد هذا الؿسؿك 

لؾؿرة األولك بتؼرير لجـة األمؿ الؿتحدة لؾبقئة والتـؿقة الؿسؿاة بؾجـة بروكتالكد طام 

الحاضر دون التضحقة  التـؿقة التل تؾبل احتقاجات "، والذي طرففا طؾك أهنا 1987

 . (2)األجقال الؿستؼبؾقة طؾل تؾبقة احتقاجاهتؿبؼدرة 

بدأ تقضقح مػفقم التـؿقة الؿستدامة بصوقرة دققؼوة، موـ خوالل مومتؿر األموؿ       

، حقوث أطودت "قؿوة األرض "تحت مسؿك  1992الؿتحدة لؾبقئة والتـؿقة الؿـعؼد سـة 

ـؿقية مسيتدامة كحيو ت "مـظؿة السقاحة العالؿقة أجـودة لؼطواطل السوقاحة والسوػر معـقكوف 

 .(3), تقلت إيضاح دور الؼطاطقـ يف تحؼقؼ التـؿقة السقاحقة الؿستدامة" رافؼة بالبقئة

                                                        

(1) World Tourism Organization, Tourism And goals. Development Sustainable, p2.   
      https://www.e-unwto.org/doi/pdf/ 

،  التـؿقوة االقتصوادية، مودخؾ جديود لؾؼضواء طؾوك الـؽود العوام وتحسوقـ التـؿقة ايةتايالمةـ  ( صالح زيـ الدي2)

 .123، ص 2016ممشر السعادة الؼقمقة، دار الـفضة العربقة، الؼاهرة، 

م, مدريود, 2004, الطبعوة األولوك, للقل السؾطات الؿحؾقة ت سبقل إكؿاء سقاحة مستدامة( مـظؿة السقاحة العالؿقة  3)

  سباكقاإ
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التـؿقة التول تؾبول احتقاجوات  "طؾك أهنا  (UNWTO)طرفتفا مـظؿة السقاحة العالؿقة 

السائحقـ والؿـاصؼ الؿضقػة الحالقة، وتعؿؾ مـ جاكب آخر طؾك وقاية وتحسقـ فورص 

تتووقح تؾبقووة االحتقاجووات  خووالل إدارة لشوومون الؿووقارد بلسووؾقب يتووقح الؿسووتؼبؾ، مووـ

االقتصادية واالجتؿاطقة والجؿالقة، مع الؿحافظة طؾك كافة الؿؿقوزات الثؼافقوة ومالموح 

 .(1)البقئة الػطرية

كشواط يحوافظ طؾوك  "كؿا طرففا االتحاد األوربل لؾبقئة والؿتـزهوات الؼقمقوة بلهنوا 

، يف حووقـ  "القتصووادي واالجتؿوواطل ويرتؼوول بالبقئووة الؿعؿاريووةالبقئووة ويحؼووؼ التؽامووؾ ا

إمؽاكقة الؿقائؿة بقـ احتقاجات السوائحقـ والؿققوع السوقاحل،  "طرففا البعض طؾك أهنا 

لحؿايووة الؿووقارد السووقاحقة، يف ضووؾ وجووقد إدارة رشووقدة تسووعك لؾحػوواظ طؾووك القاقووع 

 .(2)"ستؾزمات الحقاة الحضاري والـؿط البقئل والتـقع الحققي وكافة أكظؿة وم

لذلؽ فنن تحؼقؼ التـؿقة السقاحقة الؿسوتدامة، يسوتؾزم مراقبوة مسوتؿرة لؾؿومثرات، 

والقسائؾ الققائقة الضرورية واإلجراءات التصحقحقة طـود الضورورة وكوذا اإلبؼواء طؾوك 

مسووتقى طووال مووـ الرضووا لوودى لسووائح، وضووؿان رفووع مسووتقى وطوول السووائحقـ بؼضووايا 

 مؿارسووات السووقاحة الؿسووتدامة بقووـفؿ، مووع ضووؿان تحؼقووؼ مـووافعاالسووتدامة، وتوورويج 

 اقتصادية واجتؿاطقة وبقئقة لجؿقع األصراف طؾك الؿدى الطقيؾ.

 طؾووك أثوور ذلووؽ،  قامووت  مـظؿووة السووقاحة العالؿقووة بتطووقير اإلرشووادات الؿتبعووة

، "مبووادئ السووقاحة العالؿقووة"طـوود رسووؿ سقاسووة لؾتـؿقووة السووقاحقة الؿسووتدامة يف صووقرة 

ؿتضؿـة لؾحد األدكك لؿتطؾبوات االسوتدامة التول يجوب أن تطبؼفوا الػـوادق والؿـشو ت ال

 .والؿـتجعات السقاحقة

                                                        

(1) World Tourism Organization, Tourism Highlights 2015 Edition, p12. 

،  دار األيووام لؾـشوور والتقزيووع، األردن، إسييتااتقجقة التـؿقية السييقاحقة الؿسييتدامة( محؿود فريوود طبوود ار وآخوورون  2)

 .27، ص 2015طؿان، 
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 ثكستعاض ت الجدثل التالي الػاق بقن التـؿقة السقاحقة الؿستدامة ثالتؼؾقدمة، كؿا مؾي: 

 (1جدول رقؿ )

 ديةالػرق بقـ التـؿقة السقاحقة الؿستدامة ، والتـؿقة السقاحقة التؼؾق 

 التنمية السياحية المستدامة التنمية السياحية التقليدية

 مفاهيم عامة
 تنمية تتم على مراحل تنمية سريعة

 لها حدود وطاقة استيعابية معينة ليس لها حدود

 طويلة األجل قصيرة األجل

 سياحة الكيف سياحة الكم

يق السكان إدارة عمليات التنمية عن طر إدارة عمليات التنمية من الخارج
 المحليين

 استراتيجيات التنمية
 تخطيط أوال ثم تنمية بعد ذلك تنمية بدون تخطيط

 تخطيط شامل متكامل تخطيط جزئي لقطاعات منفصلة

التركيز على إنشاء وحدات لقضاء 
 اإلجازات

مراعاة الشروط البيئية في البناء وتخطيط 
 األرض

 أنماط معمارية محلية مباني حضرية تقليدية

 برامج خطط مبنية علي مفهوم االستدامة برامج خطط لمشروعات

 مواصفات السائح
 حركة أفراد ومجموعات صغيرة مجموعات وأعداد كثيفة من  السياح

 فترات اإلقامة أطول فترات اإلقامة قصيرة

 رزانة وهدوء في األداء ضوضاء وأصوات مزعجة

 الزيارة مرة أخرى للمكان احتمال تكرار في الغالب زيارة واحدة للمكان

 مستوى عال من الثقافة والتعليم مستويات ثقافية مختلفة

التـؿقة السقاحقة الؿستدامة، لراسة تؼومؿقة لبعض  "الؿادر: فارثق طبد الـبي حساكقن ططا هلل: 

اة، ، رسالة ماجستقا، كؾقة السقاحة ثالػـالق، جامعة الؼا "سػاجا –معامقا التخطقط بؼطاع الغالةة 

 .62، ص 2003فاع الػقوم ، 

مووـ جفووة أخوورى فوونن الؼضووايا الرئقسووقة التوول تـاقشووفا السووقاحة الؿسووتدامة، تشووؿؾ 

األخالققات والتطبقؼوات العؿؾقوة التول تؿوارس لحؿايوة اسوتؿرار خطوة تـؿقيوة لؾسوقاحة 
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 .(1)الؿستدامة

 ثموضح الشؽل التالي الؼضاما الائقسقة لؾتـؿقة السقاحقة الؿستدامة:

 (1رقؿ )شؽؾ 

 الؼضايا األساسقة يف مـاقشة السقاحة الؿستدامة 

 
Source: Swarbrooke, John, "Sustainable tourism management" Walling ford: CABI, 1998, p25. 

كسووتخؾص مؿووا سووبؼ اتػوواق كافووة الؿػوواهقؿ طؾووك ضوورورة االسووتغالل االقتصووادي 

، موع اطتؿواد إدارة ُمثؾوك تسوعك لتحؼقوؼ األمثؾ لؾؿقاقع السقاحقة، مع الحػاظ طؾك البقئة

لؾسوائح، شوريطة إحوداث توقازن بوقـ تؾوؽ األهوداف تقصوالً لالسووتؿرارية  أقصوك رضوا

 .والديؿقمة

                                                        

(1) Swarbrooke, John, "Sustainable tourism management" Wallingford:CABI, 1998, p25.   
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 :أ داف التـؿقة الؿستدامة لؾسقاحة 

دامة، أهنوا طؾوك درجوة كبقورة يتضح مـ التعريػات الؿتعددة لؾتـؿقة السقاحقة الؿسوت

مـ األهؿقة، ويؿؽــا استخالص أهداففا موـ خوالل مضوؿقن التعريػوات السوابؼة، طؾوك 

  (1)الـحق التالل

تقصالً لدوام استغاللفا يف الؿستؼبؾ، مع إتاحة   صقاكة الؿقارد الطبقعقة والثؼافقة(1

ستدامة يف ارتباط اال هنج  الػرصة لألجقال الؿؼبؾة مـ االستػادة مـفا, وتبدو أهؿقة

بؼاء الؼطاع السقاحل بؿدى قدرتف طؾك اجتذاب السائحقـ، والتل تتعؾؼ بالجقاكب 

, أما يف حالة تدهقر األوضاع البقئقة، (2)البقئقة والطبقعقة والتاريخقة والثؼافقة لؿـطؼة ما

فقـعؽس ذلؽ طؾك فؼدان مؼقمات صـاطة السقاحة, هذا فضالً طـ إمؽاكقة الؿحافظة 

الؿقارد السقاحقة مـ خالل التـؿقة السقاحقة, حقث أن استدامة الؿؿقزات الثؼافقة طؾك 

طؾك سبقؾ الؿثال تعد مـ األمقر الؿفؿة يف الؿحافظة طؾك الرتاث الثؼايف لؾؿـطؼة 

التل تتؿقز هبا, كذلؽ فالحػاظ طؾك الؿقارد السقاحقة يستؾزم رفع درجة القطل لدى 

ثفؿ، وبالتالل ضؿان دطؿفؿ لخطط حؿاية تؾؽ الؿقاصـقـ وإدراكفؿ لؼقؿة ترا

                                                        

(1) World Tourism organization, world Travel and Tourism council, 1995. Agenda 21 for the Travel and 
Tourism Industry: Towards Environmentally Sustainable development. 

، مجؾوة التـؿقية الؿسيتدامة .. لراسية حالية الجزائيا الؿتابعة البقئقة لؾؿشياثطات كيللاة لتحؼقيق( مسعقد صديؼل  2)

، 2010، يـوواير 497مصوور الؿعاصوورة، الجؿعقووة الؿصوورية لالقتصوواد السقاسوول واإلحصوواء والتشووريع، العوودد 

 .468 -467ص
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 .(1)الؿقارد الفامة

ويؽقن ذلؽ يف الؿـطؼة الؿعـقة   تبـل أسؾقب التخطقط العؾؿل لتـؿقة وإدارة السقاحة (2

بصقرة تتػادى حدوث الؿشاكؾ البقئقة أو االجتؿاطقة أو االقتصادية, فالتخطقط 

فـقة هامة، تػقد يف تػادي حدوث  البقئل، وكذا دراسة قدرات الـؼؾ باطتبارها وسائؾ

أو تـامل الؿشاكؾ البقئقة واالجتؿاطقة واالقتصادية التل قد تتقلد طـ الجاكب 

 . السقاحل

مـ خالل تحسقـ الجقدة يف جؿقع   مراطاة استؿرارية جقدة البقئة بؽؾ جقاكبفا (3

بقعة الساحرة الؿقاقع، إذ أكف غالبا ما يرغب السائحقـ يف زيارة مقاقع معقـة تتؿقز بالط

والبقئة الـظقػة، وطؾك ذلؽ يـبغل سعك الؼطاع السقاحل إليجاد القسائؾ الؿـاسبة 

لؾحػاظ طؾك تؾؽ الؿقاقع وتحسقـ جقدة البقئة، بؾ إن السقاحة يجب أن ترفع مـ 

مستقى وطقفؿ بلهؿقة الجقدة البقئقة، ومـ ثؿ دطؿفؿ لخطط الحػاظ طؾك هذه 

 .(2)مر ذلؽالجقدة، وتحسقـفا إذا تطؾب األ

حقث أن ذلؽ يدفع السائح  الؿققع  استدامة رضا السائح لضؿان استؿرارية زيارة (4

الحالل، لؽل يؽقن وسقؾة دطائقة جقدة لؾؿققع السقاحل لدى غقره مـ السائحقـ، 

يعزز مـ قدرتف التـافسقة, ويف الؿؼابؾ إذا ما فؼد و الؿققع تسقيؼ سفقلة مؿا يضؿـ

ء السائحقـ، ففق بالتالل سقف يػؼد مؽاكتف يف األسقاق أي مققع قدرتف طؾك إرضا

                                                        

(,  الدلقل اإلرشالي لؾسقاحة الؿستدامة ت الوصن العابي( جامعة الدول العربقة, بركامج األمؿ الؿتحدة لؾبقئة ) 1)

 .2004, ” تطبقؼفا و الؿستدامة السقاحة مػفقم دلقؾ“،  "1"ؾسؾة س

(2) OMT, WTO, BT , (Tourism Highlights “ Edition 2004 ) . 



–

  844    

 . السقاحقة، وتـخػض معدالت كشاصف السقاحل

ويرتتب طؾك ذلؽ تبـل مػفقم   تعؿقؿ مـافع السقاحة طؾك جؿقع فئات الؿجتؿع(5

التخطقط العؾؿل واإلدارة الرشقدة يف إكؿاء السقاحة، لتـعؽس بالـػع االجتؿاطل 

، األمر (1)ػئات الؿجتؿعقة الؿؼقؿقـ بحقز الؿققع السقاحلواالقتصادي طؾك كافة ال

الذي يدفعفؿ لؾحرص طؾك استدامة السقاحة واتخاذ الؿقاقػ اإليجابقة تجاه ذلؽ, 

لذا كاكت السقاحة الؼائؿة طؾك مشاركة الؿقاصـقـ، مـ أبرز القسائؾ الؿتبعة يف ضقء 

 .(2)تعؿقؿ الؿـافع طؾقفؿ

سقاحة الؿستدامة، تعد كؼطة االلتؼاء بقـ احتقاجات كستخؾص مـ ذلؽ أن التـؿقة ال

السائحقـ والؿـطؼة الؿضقػة لفؿ, مؿا يساهؿ بشؽؾ إيجابل يف حؿاية ودطؿ فرص 

التطقير الؿستؼبؾل، بحقث يتؿ إدارة جؿقع الؿصادر بصقرة صحقحة قائؿة طؾك تقفقر 

حػاظ طؾك الجقاكب االحتقاجات االقتصادية واالجتؿاطقة والثؼافقة, وتعؿؾ بالتقازي لؾ

 الحضارية واألكؿاط البقئقة والتـقع الحققي وكافة أكظؿة ومستؾزمات الحقاة.

يتضح لـا أيضًا تداخؾ ثالثة مظاهر يف مضؿقن التـؿقة السقاحة الؿستدامة، وهل) 

 االستدامة االقتصادية، االستدامة البقئقة، االستدامة االجتؿاطقة والثؼافقة(.

ارية تعد أبرز دطائؿ االستدامة، فالسقاحة الؿستدامة هتتؿ وطؾك ذلؽ فنن االستؿر

                                                        

 تجابة الؿشاثطات الاغقاة ت ماا ) الؿعوةات ثالتحيدمات ثأسيالقب العي(  (( طبد الحؿقد صديؼ طبد الرب  1)

ة مصر الؿعاصرة، الجؿعقة الؿصرية لالقتصاد السقاسول واإلحصواء .. دراسة مؼاركة مع التجارب الدولقة، مجؾ

 .5، ص2013، إبريؾ 510والتشريع، العدد 

(, الدلقل اإلرشالي لؾسقاحة الؿستدامة ت الوصن العابي)  باكامج األمم الؿتحدة لؾبقئة( جامعة الدول العربقة, 2)

 مرجع سابؼ.
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بعؿؾقة االستغالل األمثؾ لؾؿقارد الطبقعقة، بؿا يف ذلؽ مـ مصادر لؾتـقع الحققي، 

وتعؿؾ طؾك تؼؾقص اآلثار السقاحقة طؾك البقئة والثؼافة، مع السعل لتعظقؿ الؿـافع مـ 

دد الفقؽؾ التـظقؿل الؿـاسب لتحؼقؼ حؿاية البقئة والؿجتؿعات الؿحؾقة, كؿا أهنا تح

 .(1)تؾؽ األهداف الؿـشقدة

 مبالئ السقاحة الؿستدامة:

يـبغوول األخووذ يف االطتبووار بووبعض الؿبووادئ األساسووقة، طـوود تـوواول قضووايا السووقاحة 

الؿسووتدامة، السووقؿا تؾووؽ الؿرتبطووة بالسقاسووات والؿؿارسووات الؿحؾقووة، وتتؿثووؾ هووذه 

  (2)الؿبادئ فقؿا يؾل

ادئ احرتام الجقاكب الثؼافقوة والبقئوة واالقتصوادية لؾؿـطؼوة الؿضوقػة، موـ قبوؾ اتباع مب -

هذه القكاالت والؿمسسات واألفراد، وكذا احرتام الطريؼة التؼؾقديوة لحقواة وسوؾقك 

 الؿجتؿع.

االهتؿووام بووالتقزيع العووادل لؾعقائوود السووقاحقة بووقـ العووامؾقـ بالؼطوواع السووقاحل، وأفووراد  -

 الؿـطؼة السقاحقة.الؿجتؿع الؿضقػ وسؽان 

التخطووقط لؾسووقاحة وتـؿقتفووا وإدارهتووا، باطتبارهووا جووزء مووـ اسوورتاتقجقات الحؿايووة  -

التـؿقة الؿستدامة لإلقؾقؿ أو الدولة, ومراطاة إشراك وكاالت حؽقمقوة وممسسوات  أو

 . خاصة والؿقاصـقـ، هبدف تحؼقؼ أقصك قدر مؿؽـ مـ الؿـافع

                                                        

ثيمة بسؽاة  "امل أساسي لتحؼقق التـؿقة السقاحقة الؿستدامةالسقاحة البقئقة كع( دلقؾة بركان، وآخرون  1)

 .126، ص2020، ديسؿرب 22، مجؾة كؿاء لالقتصاد والتجارة، الجزائر، الؿجؾد الرابع، العدد "كؿوذجًا

(2) World Tourism Organization, Tourism And goals. Development Sustainable Oct,p14.  
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السقاحل مـ الؿشاركة والتلثقر طؾوك اتجاهوات تؿؽقـ السؽان الؿؼقؿقـ بـطاق الؿققع  -

التـؿقة الشامؾة، ويتؿ تحؼقؼ ذلؽ مـ خالل تقفقر الؿعؾقمات والبحقث والدراسات 

الؽافقة حقل صبقعة السقاحة، وكذا آثارها طؾك السؽان والبقئة الثؼافقة, خاصوة بالـسوبة 

 لؾؿجتؿع الؿحؾل.

ذا الؿبودأ موـ خوالل إجوراء تحؾقوؾ ويوتؿ تحؼقوؼ هو مراطاة متطؾبات البقئوة والؿجتؿوع، -

متووداخؾ لؾتخطووقط البقئوول واالجتؿوواطل واالقتصووادي، قبووؾ مباشوورة العؿووؾ لتحؼقووؼ 

 التـؿقة السقاحقة الؿستدامة.

تؿؽووقـ السووؽان بووالحقز السووقاحل مووـ االكتػوواع بووالػرص التوول تقفرهووا السووقاحة، وكووذا  -

قؼ والتصوحقح خوالل التؽقػ مع الؿتغقرات، طـ صريؼ تـػقذ بركوامج لؾرقابوة والتودق

 .(1)كافة الؿراحؾ الؿرتبطة بعؿؾقة التـؿقة واإلدارة السقاحقة

                                                        

(1) OMT, WTO, BT, (Tourism Highlights “ Edition 2004 ) Oct,p.  
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 المبحث الثانً
 فً القطاع السياحً المصري مؤشرات التنمية السياحية المستدامة 

( جووزء ال يتجووزأ مووـ تخطووقط السووقاحة STIsتعتوورب ممشوورات السووقاحة الؿسووتدامة )

ؿستدامة، بصػة أساسقة، طؾك مؼقمات بشرية وبقئقة وإدارهتا، إذ تعتؿد التـؿقة السقاحقة ال

، لذلؽ فؼد تقاجف بعض الؿعققوات التول يتؿثوؾ أبرزهوا يف سوقء االسوتغالل (1)واجتؿاطقة

األمثؾ لؾؿقارد الؿتاحة، سقاء مـ جاكب الؿقاصـقـ أو مـ السائحقـ. لوذلؽ كوان لزاموًا 

ؾووك السوواحة السووقاحقة أن تتطوورق الدراسووة لرصوود أبوورز ممشوورات التـؿقووة الؿسووتدامة، ط

الؿصرية، والقققف طؾك مدى تقافؼ األداء بؼطاع السقاحة مع متطؾبات التـؿقة السوقاحقة 

 الؿستدامة.

يف ممشوورات التـؿقووة السووقاحقة الؿسووتدامة وسووقف كتعوورض يف هووذا الؿبحووث إلووك  

مـ جاكب الدولة وأبرزها تـػقذ بركوامج لإلصوالح الفقؽؾول مصر، واإلجراءات الؿتخذة 

طاع السقاحل الؿصري، الذي استفدف طؾوك رأس أولقياتوف تحؼقوؼ التـؿقوة السوقاحقة  لؾؼ

 لفذا الؼطاع، وذلؽ مـ خالل الؿطؾبقـ التالققـ  التـافسقة الؼدرة رفعوالؿستدامة 

 ممشرات التـؿقة السقاحقة الؿستدامة يف مصر الؿطؾييييب األثل :

التـؿقوووة السوووقاحقة  بركوووامج اإلصوووالح الفقؽؾووول لتحؼقوووؼ  الؿطؾيييب الثييياين :

 الؿستدامة.

كتعرض يف هذا الؿطؾب إلك ممشرات التـؿقوة السوقاحقة الؿسوتدامة يف مصور، طؾوك 

 الـحق التالل 

                                                        

(1)  Rasoolimanesh, S. Mostafa, et al. "A systematic scoping review of sustainable tourism indicators in 
relation to the sustainable development goals." Journal of Sustainable Tourism (2020): p2.   
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 :(1)أثيً: طدل السائحقن الوافدمن لؾب(ل

ػاطفا خالل الػرتة ما بقـ طوامل تشقر كسب أطداد السائحقـ القافديـ لؾبالد إلك ارت

يـواير وموا تالهوا موـ تطوقرات  25إال أكف يف أطؼاب اكدالع أحداث ثوقرة  2010، 2000

طؾك الساحتقـ السقاسقة واألمـقة بالبالد، فضالً طـ وققع العديد مـ الفجؿات اإلرهابقة 

أطوداد  التل أثورت بشوؽؾ أكورب طؾوك الؿشواطر الدولقوة، مؿوا كوان لوف أثورًا طؾوك اكخػواض 

 .(2)السائحقـ القافديـ لؿصر

 2010ثموضح الجدثل التيالي طيدل السيائحقن الوافيدمن لؾيب(ل، طؾي  ميدار الػتياة مين 

 .2020ثحت  طام 

 ( 2الجدثل رةم ) 

 2020-2010أطدال السائحقن الوافدمن إل  ماا خ(ل الػتاة من  

 ) الوحدة: مؾقون سائح(

 2222 2212 2212 2212 2216 2215 2214 2213 2212 2211 2212 السنة 

عدد 
السائحين 
 الوافدين

147231 27245 117532 27464 27222 27232 57252 273 117346 137226 37622 

 مؾي: لؿا استـالاً  الباحث، إطدال من الجدثل الؿادر:

 مختؾػة. أطدال أرةام، ت ماا تؼاما ثاإلحااء، العامة لؾتعبئة الؿاكزي الجفاز -

- World Tourism Organization, Tourism Highlights 2017 Edition, WTO, p12. 
- Egypt in figures 2018, p156. 

يشقر التحؾقؾ إلك كجاح الؼطاع السقاحل الؿصري يف تحؼقؼ أطؾك معدالت لتقافود 

، الوووذي سوووجؾ ارتػاطوووًا مؾحقضوووًا بؾوووغ 2010السوووائحقـ طؾوووك الوووبالد خوووالل طوووام 

                                                        

 ( الجفاز الؿركزي لؾتعبئة العامة واإلحصاء  تؼرير مصر يف أرقام، أطداد مختؾػة.1)

 ( الجفاز الؿركزي لؾتعبئة العامة واإلحصاء  تؼرير مصر يف أرقام، أطداد مختؾػة.2)
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، 2016وحتووك  2011ف تراجووع خووالل الػوورتة مووـ طووام مؾقووقن سووائحًا، إال أكوو 14.731

مؾققن سائح مؼاركوًة بالعوام السوابؼ  6سجؾ اكخػاضًا حادًا بـحق  2011حقث أكف يف طام 

مؾققن سائحًا، لقعواود االرتػواع خوالل  9.845لف لقبؾغ إجؿالل طدد السائحقـ القافديـ 

وحتوك  2013ة موـ مؾققن سائحًا، ثؿ يرتاجع خالل الػرت 11.532ويسجؾ  2012طام 

مؾقوقن سوائح،  9.464طدد  2013مؾققن سائح، إذ سجؾ يف  9إلك ما يتجاوز الو  2015

مؾقوووقن سوووائح، لقسوووتؿر يف  9.239 2015مؾققكوووًا، ويف طوووام  9.878طووودد  2014ويف 

مؾقووقن سووائحًا، بـسووبة اكخػوواض  5.258ويسووجؾ كحووق  2016االكخػوواض خووالل طووام 

كظوورًا لققووقع بعووض الحووقادث اإلرهابقووة بووالبالد  لووف،  % مؼاركووًة بالعووام السووابؼ40قوودرها 

 خالل ذات العام.

 8.3لقسوجؾ كحوق  2016% مؼاركوًة بعوام 53طاود االرتػواع بـسوبة  2017ويف طام 

مؾقووقن سووائحًا بـسووبة زيووادة 11.346مؾقووقن سووائح ، واسووتؿر يف االرتػوواع لقسووجؾ كحووق 

 2019قن سووائح طووام مؾقوو 13.026، لقصووؾ طوودد السووائحقـ إلووك 2018% يف 36بؾغووت 

 % طـ العام السابؼ لف.15بزيادة قدرها 

تجدر اإلشارة إلك حدوث اهنقار تام ألطداد السائحقـ القافوديـ لؾوبالد خوالل طوام 

، طؾك أثر ضفقر فقوروس كقروكوا الؿسوتجد، لقوـخػض طودد السوائحقـ إلوك كحوق 2020

 مؾققن سائح فؼط. 3.678

أطداد السائحقـ القافديـ لؾبالد، طؾك ويقضح الشؽؾ التالل رسؿ بقاين لؿمشرات 

 .2019وحتك  2010مدار الػرتة السابؼة طؾك جائحة كقروكا، مـ طام 
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 ( 2الشؽل رةم ) 

 2019 - 2010أطدال السائحقن الوافدمن إل  ماا خ(ل الػتاة من  

 

Source: World Tourism Organization, Tourism Highlights 2019 Edition, WTO, p14. 

 :(1)كقًا: طدل السائحقن الوافدمن صبؼًا لؿجؿوطات الدثلها

يشقر تحؾقوؾ أطوداد السوائحقـ القافوديـ لؾوبالد وفؼوًا لؿجؿقطوات دولفوؿ، خوالل 

 إلك ما يؾل  2019وحتك  2011الػرتة مـ طام 

مؾقوقن سوائح  1.802، حقوث سوجؾ إجؿوالل 2011االكخػاض الحاد خالل طوام 

%، فقؿووا بؾووغ طوودد 32.2سووائح أوروبوول بـسووبة مؾقووقن  7.211%، و18.3طربوول بـسووبة 

ألػ  545%، و2.9مؾققن سائح أمريؽل بـسبة  2.87السائحقـ األمريؽققـ لـػس العام، 

 ألػ سائح. 845ماليقـ و 9%، بنجؿالل طدد 5.5سائح مـ جـسقات أخرى بـسبة 

اسوووتؿرت أطوووداد السوووائحقـ، طؾوووك اخوووتالف مـووواصؼفؿ، يف التذبوووذب ارتػاطوووًا  

حتوك  2012يف ضؾ التقترات السقاسقة واألمـقوة بوالبالد خوالل الؿرحؾوة موـ واكخػاضًا 

، حقووث سووجؾ إجؿووالل 2019، إلووك أن سووجؾت ارتػاطووًا مؾحقضووًا خووالل طووام 2018

، 2011% طـ كظقوره طوام 6% بػارق زيادة بـسبة 24.3مؾققن سائح طربل بـسبة  3.168

                                                        

 ( الجفاز الؿركزي لؾتعبئة العامة واإلحصاء  تؼرير مصر يف أرقام، أطداد مختؾػة.1)
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% طوـ كظقوره طوام 32.1سبة % بػارق زيادة بـ64.3مؾققن سائح أوروبل بـسبة  8.381و

مؾقوقن سوائح أمريؽول  5.48، فقؿا بؾغ طدد السوائحقـ األموريؽققـ لوـػس العوام، 2011

ألووػ سووائح مووـ  929، و2011% طووـ كظقووره طووام 1.3% بػووارق زيووادة بـسووبة 4.2بـسووبة 

، بنجؿوالل 2011% طوـ كظقوره طوام 1.6% بػارق زيادة بـسبة 7.1جـسقات أخرى بـسبة 

 سائح.مؾققن  13.26طدد 

ويقضح الجدول التالل تطقر طودد السوائحقـ القافوديـ لؾوبالد وفؼوًا لؿجؿقطوات 

 ، طؾك الـحق التالل 2019وحتك طام  2011دولفؿ، طؾك مدار الػرتة مـ 

 ( 3الجدثل رةم ) 

 2019-2011أطدال السائحقن الوافدمن إل  ماا صبؼًا لؿجؿوطات الدثل خ(ل الػتاة من 

 ) العدل: باأللف(

 اتالسنو
 مجموعات الدول

3122 3123 3124 3125 3126 3127 3122 3122 3122 

 4272 4142 3572 2273 2245 2736 2272 332123 2213 عرب

% 2224 2222 2227 2726 2227 4724 3222 3722 3524 

 2422 7252 5723 3627 7225 2622 7227 2527 2322 أوربيون

% 4323 2421 2422 2722 2322 5222 6724 7223 7524 

 652 567 462 322 325 355 351 32623 322 أمريكيون

% 322 326 326 326 423 623 524 521 523 

 232 214 226 623 617 542 522 67127 656 أخرى

% 626 522 623 525 625 2127 227 221 222 

 24137 22457 2323 6422 2532 2222 2575 22643 2256 اإلجمالي

 ماا تؼاما ثاإلحااء، العامة لؾتعبئة الؿاكزي الجفاز استـالاً  الباحث، إطدال من الجدثل الؿادر:

 مختؾػة أطدال أرةام، ت
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 :(1)هالثًا: صاةة اإلمواء الػـدةي

، تطوقرًا لؾطاقوة الػـدققوة 2011يـواير  25سجؾت الػرتة السابؼة طؾك أحداث ثوقرة 

فـوودقا، وطوودد  1302تضوواطػ بعوودد  2009الؿصوورية، إذ أن طوودد الػـووادق خووالل طووام 

فـودق وطودد  877الذي كوان طودد الػـوادق آكوذاك  1999، مؼاركًة بعام 187.043غرف

، ويشقر التحؾقؾ إلك اتجاه طدد الػـادق لالكخػاض خالل الػرتة التالقوة 87.173الغرف 

كظرًا لؿرور مصر بلحداث ثقرتقـ، وما استتبع ذلؽ مـ أحداث إرهابقة  2009طؾك هناية 

كووة السووقاحقة، لقووـخػض أطووداد الػـووادق كظوورًا إلحجووام السووائحقـ طووـ أثوورت طؾووك الحر

 196.027فـودقًا وطودد غورف 1228السقاحة بؿصر، حقث بؾغت الطاقة الػـدققة طودد 

، 1171، 2017، ثؿ طاود االكخػاض لقبؾغ إجؿالل طدد الػـادق طوام 2014خالل طام 

 ألػ غرفة. 195.2بعدد 

 1999ققوة الؿصورية، طؾوك مودار الػورتة موـ ويقضح الجدول التالل الطاقوة الػـد

 ، طؾك الـحق التالل 2017وحتك طام 

 ( 4الجدثل رةم ) 

 م2017-1999الطاةة الػـدةقة ت ماا خ(ل الػتاة من  

 المجموع الفنادق العائمة الفنادق الثابتة السنة

 عدد الغرف عدد الفنادق عدد الغرف عدد الفنادق عدد الغرف عدد الفنادق

1222 651 257422 226 117624 222 227123 

2224 222 1227515 124 157226 1222 1327211 

2222 1222 1227255 222 167222 1322 1227243 

2214 245 1227222 223 127222 1222 1267222 

2212 221 12271 264 1671 1121 12572 

Source: Egyptian Hotel Association, hotels capacity, hotels capacity in Egypt, in site 
http://egyptianhotels.org/Ar-cp-statistics.aspx. 

                                                        

 الجفاز الؿركزي لؾتعبئة العامة واإلحصاء  تؼرير مصر يف أرقام، أطداد مختؾػة. (1)
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 :(1)رابعًا: طدل الؾقالي السقاحقة

تشقر اإلحصاءات إلك أن طدد الؾقالل السقاحقة التل قضواها السوائحقن الؿغوادرون 

الؿسوؿك بعوام الوذروة، حقوث بؾغوت  2010لؾبالد، كاكت يف أطؾك معودالهتا خوالل طوام 

لقؾوة خوالل  33.171مؾققن لقؾة، إال أهنا اكخػضت بؿؼودار 147.385خالل ذلؽ العام 

مؾقوقن لقؾوة، طؾوك أثور األحوداث التول مورت هبوا  114.214لتسوجؾ  2011ام التالل الع

 مؾققن لقؾة.  137.798لتسجؾ  2012البالد آكذاك، ثؿ ارتػعت كسبقًا خالل طام 

استؿرت أطداد الؾقالل السقاحقة يف التذبوذب صوعقدًا وهبقصوًا طؾوك أثور التوقترات 

 94.410، حقووث سووجؾت 2018ك حتوو 2013السقاسووقة واألمـقووة خووالل الؿرحؾووة مووـ 

مؾقوقن  84.128، ثوؿ سوجؾت 2014مؾققن لقؾوة طوام  97.256، و2013مؾققن لقؾة يف 

، 2017مؾقوقن لقؾوة يف  128.64، وسوجؾت 2016مؾققن لقؾة يف  108، و2015لقؾة يف 

، 2019، إلك أن سجؾت ارتػاطًا مؾحقضًا خالل طوام 2018مؾققن لقؾة يف  121.497و

 ن لقؾة.مؾقق 136لتصؾ إلك 

ويقضح الجدول التالل طدد الؾقالل السوقاحقة التول قضواها السوائحقن الؿغوادرون 

 ، طؾك الـحق التالل 2019وحتك طام  2010لؿصر، طؾك مدار الػرتة مـ 

 ( 5الجدثل رةم ) 

 2019 -2010أطدال الؾقالي السقاحقة ت ماا خ(ل الػتاة من  

 )الوحدة: مؾقون لقؾة سقاحقة(

 2212 2212 2212 2216 2215 2214 2213 2212 2211 2212 السنوات

الليالي 
 السياحية

1427325 1147214 1327222 247412 227256 247122 122 122764 1217422 136 

Source: Ministry of Tourism, Egypt in figures 2019, p155. 

                                                        

 ( الجفاز الؿركزي لؾتعبئة العامة واإلحصاء  تؼرير مصر يف أرقام، أطداد مختؾػة.1)



–

  854    

 :(1)خامسًا: إماالات السقاحة ت الـاتج الؿحؾي اإلجؿالي

ءات إلووك مسوواهؿة إيوورادات السووقاحة الؿصوورية يف الـوواتج الؿحؾوول تشووقر اإلحصووا

، 2011مؾقار جـقف، خالل الػرتة مـ طام  89.5و 127.8اإلجؿالل بؼقؿة تراوحت بقـ  

، ويتضح مـ خالل التحؾقؾ أن أطؾك ققؿة سواهؿت هبوا يف الـواتج الؿحؾوك 2017وحتك 

ـ سجؾت أقؾ ققؿة وهول مؾقار جـقف، يف حق 159.4، إذ سجؾت 2010كاكت خالل طام 

 .2016مؾقار جـقف خالل طام  87.4

يتبقـ مـ تحؾقؾ ققؿة مساهؿة اإليرادات السقاحقة السابؼ اإلشارة إلقفا، أهنا تساهؿ 

بشووؽؾ فعووال يف الـوواتج الؿحؾوول اإلجؿووالل الؿصووري، وذلووؽ مؼاركووًة بالؼقؿووة العالؿقووة 

 حل الؿصري يساهؿ يف التـؿقةلإليرادات السقاحقة، وهق ممشر يدل طؾك أن الؼطاع السقا

 االقتصادية بصقرة أساسقة.

ويقضح الجدول التالل مودى  الؿسواهؿة الؿباشورة لإليورادات السوقاحقة يف الـواتج 

، طؾك الـحق 2017وحتك طام  2010الؿحؾل اإلجؿالل الؿصري، طؾك مدار الػرتة مـ 

 التالل 

 (  6الجدثل رةم ) 

  2017-2010ة ت الـاتج الؿحؾي اإلجؿالي خ(ل الػتاة من الؿسا ؿة الؿباشاة إلماالات السقاح

 )الوحدة: مؾقون لقؾة سقاحقة(

 السنوات
 الناتج   

 المحلي اإلجمالي
3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3122 

الناتج المحلي 
 اإلجمالي)مليون دوالر(

3222422 3462575 3262722 3262562 4122242 44123 45322 46725 

اهمة المباشرة المس
لإليرادات السياحية في 
 الناتج المحلي اإلجمالي

26225 23222 23622 2223 21225 21522 2225 2226 

 - الؿصدر 

                                                        

 ( البـؽ الؿركزي الؿصري  التؼرير السـقي، أطداد مختؾػة.1)
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 .14ص ،2014 إحصائقات العربل، الـؼد صـدوق -

 ممشورات العربول، االقتصواد الصوادرات وائتؿوان االسوتثؿار لضوؿان العربقة الؿمسسة -

 .11ص ،2016 ديسؿرب، -أكتقبر ع ،2018-2000 األداء

-World Travel and Tourism Council, The Economic Impact of Travel and Tourism 2017, Egypt, pp. 12-14. 

-World Travel and Tourism Council, The Economic Impact of Travel and Tourism 2016, Egypt, p 12. 

 ( 3الشؽل رةم )    

   2017 - 2010حة ت الـاتج الؿحؾي اإلجؿالي خ(ل الػتاة من الؿسا ؿة الؿباشاة لؾسقا

 
 األلاء ممشاات العابي، ايةتاال الاالرات ثائتؿان ايستثؿار لضؿان العابقة الؿمسسة الؿادر:

 .16ص ،2016 لمسؿبا، -أكتوبا ع ،2000-2018

ة خووالل طووام لتطووقير قطوواع السووقاح هقؽؾوول إصووالح بركووامج تبـووت وزارة السووقاحة

كحق تحؼقؼ التـؿقة السقاحقة الؿستدامة، موـ  السقاحة وزارة ، وذلؽ يف إصار رؤية2018

صوالحات هقؽؾقوة هتودف لرفوع الؼودرة التـافسوقة لؼطواع السوقاحة خالل صوقاغة وتـػقوذ إ

 .(1)الؿصري وتتؿاشك مع االتجاهات العالؿقة

                                                        

، طؾووك شووبؽة 2020حاييال ةطيياع السييقاحة ثا هييار جراف، ( الؿققووع االلؽوورتوين لرئاسووة مجؾووس الووقزراء، اكػووق1)

 ./https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/postsاإلكرتكت  

https://www.masrawy.com/news/Tag/884573/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/18036/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9#bodykeywords
https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/
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 أ داف الباامج:

 قطووواع الؿسووواهؿة يف تحؼقوووؼ كافوووة أهوووداف التـؿقوووة الؿسوووتدامة يف ضوووؾ مسووواهؿة

اإليجابقة يف أغؾب الؼطاطات، كؿا يستفدف الربكامج تقضقػ واحد طؾك األقوؾ  السقاحة

 واألكشطة الؿرتبطة بف. السقاحة قطاع مـ كؾ أسرة مصرية يف

 :(1)محاثر الباامج

يرتؽز الربكامج طؾك طدد موـ الؿحواور تتضوؿـ اإلصوالح الؿمسسول، واإلصوالح 

التشوووريعل، والووورتويج والتـشوووقط، والبـقوووة التحتقوووة واالسوووتثؿار، ومقاكبوووة االتجاهوووات 

 السقاحقة الحديثة.

 الؿمسسي: اإلص(ح محور(1

يتضؿـ الفقؽؾة اإلدارية، ورفع كػاءة العـصر البشورى لؾـفوقض بؿسوتقى الخدموة 

الؿؼدمة لزيادة تـافسقة الؿـتج السوقاحل موـ خوالل ربوط الؿـواهج التعؾقؿقوة باحتقاجوات 

سقق العؿؾ، والسعل لتطبقؼ أخالققات السقاحة هبودف رفوع الوقطل السوقاحل لألجقوال 

امج التحػقز الؿختؾػة واإلشراف طؾقفا، وهل التل تساهؿ يف الحػاظ الؼادمة، وإصالق بر

طؾووك كؿووق مسووتدام لؾحركووة السووقاحقة إلوول مصوور، وإطووادة صووقاغة وتطووقير العالقووات مووع 

الؿمسسات الدولقة واالستعاكة بالخربات الدولقة، واإلشراف والؿتابعة الدققؼة لؿقاسوؿ 

إلكجاحفوا، وتقصوقػ وققواس مؽقكوات  العؿرة والحج وتؼديؿ كافة التسفقالت الالزموة

وهقؽؾ الـشاط السقاحل ومسواهؿتف يف االقتصواد الوقصـل لتوقفقر قاطودة بقاكوات سوقاحقة 

 شامؾة وتػصقؾقة.

                                                        

 ( الؿرجع السابؼ.1)

https://www.masrawy.com/news/Tag/335/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/335/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/335/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9#bodykeywords
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 التشامعي: اإلص(ح محور(2

يرتؽز طؾك التقجوف كحوق اإلصوالح التشوريعل لؾؼوقاكقـ والؾوقائح الؿـظؿوة لؾؼطواع 

ؾك أربعقـ طامًا، وإطادة صوقاغة الؼوقاكقـ السقاحل، والتل مضك طؾك صدورها ما يزيد ط

 والؾقائح السقاحقة غقر الؿقاكبة لؾققت الحالل.

 ثالتـشقط: ثالتاثمج محور(3

لؾرتويج  2018يركز طؾك استثؿار األحداث العالؿقة، مثؾ بطقلة كاس العالؿ 

لتؼديؿ صقرة معاصرة  ،)*(لؾسقاحة الؿصرية، طـ صريؼ إصالق حؿؾة ترويجقة جديدة

وإتباع آلقات الرتويج الحديثة بؿا يتقاكب مع االتجاهات العالؿقة لػتح أسقاق  لؿصر،

جديدة وغقر تؼؾقدية، تؿثؾ صاقة جديدة لؾسقاحة الؿصرية وتجعؾ الؼطاع أكثر صالبة يف 

مقاجفة الصدمات، مـ خالل استفداف أسقاق سقاحقة جديدة يتؿ العؿؾ مـ خاللفا 

لؾبالد، وتجـب االطتؿاد طؾك أسقاق محددة،  طؾك تـقيع مصادر السائحقـ القافديـ

 الدولقة. والؿحافؾ السقاحقة الؿعارض يف والفادفة الػعالة الؿشاركةوكذا 

 ثايستثؿار: التحتقة البـقة محور(4

مركزًا سقاحقًا يتؿ  67يتبـك استؽؿال أطؿال التـؿقة السقاحقة الؿستدامة لعدد 

لؽ يف إصار تـػقذ اسرتاتقجقة لؾتـؿقة العؿؾ طؾك تـؿقتفا لزيادة االستثؿارات، وذ

، طـ صريؼ تعظقؿ استغالل الؿقارد الؿتاحة 2030السقاحقة الؿستدامة حتك طام 

 لتحؼقؼ ثالثة أهداف رئقسقة، تشؿؾ ما يؾل 

                                                        

توواحػ ومقاقووع أثريووة طؾووك مـصووات بتؼـقووة القاقووع الؿعووزز لؿ –لؾؿوورة األولووك –)*( تووؿ إصووالق جووقالت افرتاضووقة 

 ."اكتشف ماا من بقتك"التقاصؾ االجتؿاطل ضؿـ مبادرة 
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الؿصري. السقاحة مـتج تـقيع 

السقاحقة. الؾقالل طدد زيادة 

الؿحؾل. جتؿعالؿ طـاصر دمج مع مباشرة وغقر مباشرة طؿؾ فرص مجؿقطة خؾؼ 

ويف ذات السقاق يرتؽز هذا الؿحقر طؾك تحديث مـظقمة معايقر تصـقػ الػـادق 

لتتؿاشك مع مثقؾتفا الدولقة، هبدف القصقل  2006الؿصرية، التل لؿ يتؿ تحديثفا مـذ 

إلل معايقر السالمة الصحقة والغذائقة العالؿقة لؼطاع الػـادق الؿصرية بالتعاون مع وزارة 

يستفدف صـدوق تطقير الػـادق الؿساهؿة يف إطادة الفقؽؾة الؿالقة لؾػـادق  الصحة، كؿا

 والؿـش ت السقاحقة الؿتعثرة مالقًا.

 الحدمثة: السقاحقة ايتجا ات مواكبة محور(5

يتعؾؼ هذا الؿحقر بتؽثقػ الجفقد لؿقاكبة متغقرات صـاطة السقاحة طالؿقا، طـ 

قسع يف أكشطة السقاحة البقئقة ومساكدة صريؼ تػعقؾ مػاهقؿ السقاحة الخضراء، والت

 التزام الدولة فقؿا يتعؾؼ باتػاققات التغقرات الؿـاخقة.

ويف ذات السقاق قامت وزارة السقاحة باتخاذ مجؿقطة مـ اإلجراءات التـػقذية 

لرفع قدرة الؼطاع الػـدقل طؾك استقعاب الطؾب الؿتزايد مـ وكالء السػر العالؿققـ 

السقاحة الخضراء، طرب التقسع يف شبؽة الػـادق الؿصرية الحاصؾة طؾك لاللتزام بؿعايقر 

شفادات بقئقة معرتف هبا طالؿقًا، وتعظقؿ االستػادة مـ الربامج والؿبادرات الؿتاحة مـ 

الجفات الؿاكحة وشركاء التـؿقة الدولققـ لخػض استفالك الطاقة والؿقاه والتحقل إلل 

 لؿخؾػات والحػاظ طؾك التـقع البققلقجل.تؼـقات الطاقة الؿتجددة وإدارة ا

مـ جفة أخرى، ويف إصار تحؼقؼ أهداف التـؿقة السقاحقة الؿستدامة وبـاء مـظقمة 

معؾقماتقة دققؼة طـ األكؿاط الؿتـقطة لؾسقاحة الؿصرية، تبـت وزاريت السقاحة واآلثار، 
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بـاء اقتصاد ، هبدف "مشروع التحقل الرقؿل "واالتصاالت وتؽـقلقجقا الؿعؾقمات، 

متـقع يعتؿد بشؽؾ كبقر طؾك إتاحة خدمات السقاحة واآلثار، واالرتؼاء باألداء السقاحل 

مـ خالل الخدمات الرقؿقة الؿؼدمة لؾسائحقـ وتعظقؿ االستػادة مـ التؽـقلقجقا 

الحديثة يف الرتويج لؾسقاحة واآلثار الؿصرية والتعريػ بالؿقاقع األثرية والؿتاحػ 

 . (1)ات السقاحقة لؾزائريـ والسائحقـ وبقابات الؽرتقكقة لؾسائحوتؼديؿ الخدم

فـدقًا طائؿًا حتك اآلن طؾك شفادة السالمة  52فـدقًا ثابتًا و 697كؿا حصؾ 

دولة حركتفا السقاحقة إلك محافظتل البحر  20الصحقة، إلك جاكب استئـاف حقالل 

قة االستقعابقة لؾػـادق % كحد أقصك مـ الطا50األحؿر وجـقب سقـاء بـسبة إشغال 

 .والؿـتجعات السقاحقة

تجدر اإلشارة إلك أكف بالتقازي مع بركامج اإلصالح الفقؽؾل الذي تتبـاه وزارة 

بتـػقذ مشروطات  -يف ذات اإلصار –قطاع السقاحة واآلثار   السقاحة، فؼد اضطؾع

  (2)، تؿثؾ أبرزها فقؿا يؾل2020جديدة خالل طام 

 ثأهامة: ث سقاحقة مشاثطات(أ 

 دوالر، مؾقوار كحوق قوذهتـػ تؽؾػوة إجؿوالل بؾغ الذي الؽبقر، الؿصري الؿتحػ مشروع -

 أثريووة قطعووة 54223 كؼووؾ تووؿ حقووث %،97 مووـ أكثوور كحووق تـػقووذه كسووبة ووصووؾت

 .أخرى أثرية قطعة 53071 وصقاكة ترمقؿ طـ فضالً  لؾؿتحػ،

                                                        

، طؾوووووك شوووووبؽة اإلكرتكوووووت  13/2/2021( الؿققوووووع اإللؽووووورتوين لرئاسوووووة مجؾوووووس الوووووقزراء، بتووووواريخ 1)

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/. 

، مرجوع سوابؼ، 2020االلؽرتوين لرئاسة مجؾوس الوقزراء، اكػوقجراف، حصواد قطواع السوقاحة واآلثوار  ( الؿققع2)

 ./https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/postsطؾك شبؽة اإلكرتكت  

https://www.masrawy.com/news/Tag/884573/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A#bodykeywords
https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/
https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/
https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/
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  جـقف. مؾقار 1.5 تـػقذه تؽؾػة إجؿالل بؾغ والذي لؾحضارة، الؼقمل الؿتحػ -

 جـقف. مؾققن 175 ؾغتب بتؽؾػة 2020 يقكقق يف وافتتاحف البارون قصر ترمقؿ -

 مسووؾة وإقامووة جـقووف، مؾقووقن 150 كحووق بؾغووت تؼديريووة بتؽؾػووة التحريوور مقوودان تطووقير  -

 .بالؿقدان األقصر مـ لؾؽباش تؿاثقؾ أربعة وكؼؾ الثاين، رمسقس

 جـقف. مؾققن 320 كحق بؾغت وبتؽؾػف باألقصر، الؽباش صريؼ مسار تطقير -

 كوؿ 3500 لؿسوافة ويؿتود كؼطوة، 25 يضؿ الذي الؿؼدسة، العائؾة مسار إحقاء مشروع -

 .أسققط حتك سقـاء مـ وطقدة ذهاًبا

 ثالؿعارض: ايفتتاحات(ب 

 .فرطقكقة وآثار ديـقة ومعالؿ جديدة، متاحػ بقـ ما متـقطًا افتتاحًا 14 تـػقذ -

 بالعاصوؿة "آموقن طوـخ توقت آثوار" معورض أبرزهوا لمثوار، خارجقة معارض 5 افتتاح -

 فقرجقـقوا بؿتحوػ "السواحر مصور طوالؿ الغارقوة  الؿودن ومعورض لـودن، اإلكجؾقزية

 األمريؽقة. الؿتحدة بالقاليات الرابعة محطتف يف لؾػـ

 الخار : من أهامة ةطع استالال(  

 .الخارج مـ أثرية قطعة 465 اسرتداد تؿ -

مؿا سبؼ كستخؾص وجقد تقجف فعؾل لدى الدولة تتبـل مـ خاللف برامج 

فعالة تجاه االستدامة بالؼطاع السقاحل الؿصري، إصالحقة، وسقاسات واسرتاتقجقات 

 .2030والتل تتقافؼ مع متطؾبات خطة التـؿقة الؿستدامة 
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 المبحث الثالث
 آثار جائحة كىرونا على القطاع السياحً المصري وجهىد مىاجهتها

أثرت تداطقات جائحة كقروكا بالسؾب طؾك حركة السقاحة العالؿقة، وتسببت يف 

حة والطقران لػرتة صقيؾة، ووفؼًا إلحصائقات مـظؿة السقاحة العالؿقة إيؼاف حركة السقا

كاكت ممشرات طدد السائحقـ طؾك الساحة العالؿقة يف ارتػاع مستؿر، حقث 

، 2018مؾقار سائح طام  1.4، ثؿ ارتػعت لتبؾغ 2017مؾقار سائح طام  1.33بؾغت

، إال أن تؾؽ الجائحة أثرت (1)2019مؾقار سائح طام  1.46واستؿرت يف االرتػاع لتبؾغ 

بشؽؾ كبقر طؾك الحركة السقاحقة، وقد تلثر الؼطاع السقاحل الؿصري بحالة الركقد 

السقاحل، خاصة مع طدم استئـاف العديد مـ الدول الرئقسقة الؿصدرة لؾسقاح إلك مصر 

ة مثؾ ألؿاكقا وإيطالقا وبريطاكقا رحالهتؿ لؿصر، فضاًل طـ تخقف السقاح مـ السػر بصػ

طامة، بسبب الؿقجة الشرسة ألزمة كقروكا طالوة طـ األزمة االقتصادية العالؿقة التل 

 .مـعت شرائح كبقرة مـ السػر لؾسقاحة

وسقف كتعرض يف هذا الؿبحث إلك مدى تلثقر اكتشار فقروس كقروكا طؾك قطاع 

السقاحة يف مصر، واإلجراءات الؿتخذة مـ جاكب البـؽ الؿركزي الؿصري لؾحد مـ 

 آثاره السؾبقة، وذلؽ مـ خالل الؿطؾبقـ التالققـ 

 أثر فقروس كقروكا طؾك إيرادات السقاحة الؿصرية الؿطؾييب األثل :

 جفقد الدولة الؿصرية لؿجاهبة آثار الجائحة طؾك قطاع السقاحة الؿطؾب الثاين :

                                                        

(1) The World Tourism Organization, UNWTO, World Tourism Barometer – Special Focus   on the impact 
of COVID -19. May 2020.  
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 :(1)ات السقاحة الؿاامة ةبل ضفور جائحة كورثكاأثيً: إماال

، 2019طام الذروة حتك طام  2010كستعرض إيرادات السقاحة يف أرقام مـذ 

، كؿا سجؾت 2011يف  8.8، و2010مؾقار دوالر يف  12.5حقث سجؾت اإليرادات 

 5، و2015يف  6و 2014يف  7.5، و2013مؾقار يف  5.9، و2012مؾقار يف  7.6

 . 2019يف  12.6، و2.18يف  11.6، و2017يف  7.2، و2016 مؾقارات يف

وقد أشارت إحصاءات البـؽ الؿركزي الؿصري، إلك زيادة يف إيرادات السقاحة 

% 28 (، حقث سجؾت 2019 -2018خالل العام السابؼ طؾك ضفقر جائحة كقروكا ) 

 .السقاحة يف مصر مؾقار دوالر، بـسبة تؼدر بلهنا أطؾك زيادة يف تاريخ قطاع 12.6لتصؾ لو

ويقضووح الجوودول التووالل إيوورادات السووقاحة الؿصوورية، طؾووك موودار العشوور سووـقات 

 السابؼة طؾك ضفقر جائحة كقروكا.

 ( 7 ) رةم جدثل

 2019 حت  2010 طام من الػتاة خ(ل الؿاامة السقاحة إماالات 

 3122 3122 3122 3127 3126 3125 3124 3123 3122 3121 العام

إيرادات 
احة                 السي

) بالمليار 
 دوالر(

2326 222 227 622 226 7 6 223 2227 2327 

 مختؾػة أطدال السـوي، التؼاما الؿااي، الؿاكزي لؾبـك استـالاً  الباحث، إطدال من الجدثل الؿادر:

 هاكقًا: أها تػشي فقاثس كورثكا طؾ  إماالات السقاحة الؿاامة:

( أثرًا سؾبقًا حادًا طؾك الؿستقى COVID-19تجد )كان لظفقر فقروس كقروكا الؿس

                                                        

 ( البـؽ الؿركزي الؿصري  التؼرير السـقي، أطداد مختؾػة.1)
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أشارت خاللف إلك  2020العالؿل، إذ أصدرت مـظؿة الصحة العالؿقة تؼريرًا خالل طام 

ألػ، وتػشل الجائحة يف أكثر  307مؾققن شخص، والقفقات  4.5تخطل اإلصابات 

لعالؿ، كـتقجة ، األمر الذي أثر طؾك قطاع السقاحة حقل ا(1)دولة حقل العالؿ 200مـ 

حتؿقة لؾؼققد الؿػروضة طؾك السػر، وبالتالل اكخػاض حركة الطؾب طؾك السػر 

% يف بداية األزمة، وكذلؽ إغالق العديد مـ مـاصؼ 80طالؿقًا، والتل بؾغت كحق

الجذب السقاحل وإيؼاف العؿؾ يف جؿقع أكحاء العالؿ طؾك أثر تؾؽ الجائحة، وفرض 

ل الؿـزلل، وحظر التجقل، ومـع مقاصـقفا مـ السػر العديد مـ الدول الحجر الصح

لؾخارج، وغقرها مـ الؼققد طؾك الؿقاصـقـ أو الؿسافريـ الؼادمقـ مـ الؿـاصؼ األكثر 

 تلثًرا، بؾ وفرض قققًدا طالؿقة طؾك كافة الدول واألقالقؿ األجـبقة.

دي أثرت تؾؽ الؼققد سؾبًا طؾك حركة السقاحة العالؿقة بؿستقيقفا االقتصا

واالجتؿاطل، وتلثرت قطاطات السػر، واكخػضت كسب السػر التجاري والؿمتؿرات 

 الدولقة، مع ضفقر ما يقازيفا طؾك شبؽة االكرتكت.

تلثر الؼطاع السقاحل الؿصري بصقرة مباشرة بتػشل جائحة كقروكا طالؿقًا    

طات االقتصادية ومحؾقًا، طؾك أثر اكخػاض اإليرادات السقاحقة، باطتباره مـ أكثر الؼطا

الرئقسة بؿصر، وما استتبعفا مـ مردود سؾبل طؾل كؾ مـ مقارد الـؼد األجـبل، ومقزان 

% مـ  70الؿدفقطات، والـاتج الؿحؾل اإلجؿالل. حقث سؾبت هذه الجائحة كحق 

، طؼب تراجع أطداد السائحقـ األجاكب الذيـ 2020إيرادات مصر السقاحقة خالل طام  

 مؾققن سائح. 3.5إلك كحق  2019مؾققن سائح يف طام  13.026زاروا مصر مـ 

                                                        

(1) World meters website, retrieved 15 May, 2020,https://www. world meters.info/coronavirus/  
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إلك تراجع إيرادات السقاحة بـحق ، (1)تشقر إحصاءات البـؽ الؿركزي الؿصري

مؾققن دوالر فؼط خالل الربع األول مـ العام  801مؾقار دوالر لتؼتصر طؾك  3.4

ر طـ الربع مؾقار دوال 4.2(، مؼابؾ 2020الػرتة )يقلقق/سبتؿرب 2020/2021الؿالل 

 (.2019الؿـاضر )يقلقق/سبتؿرب 

مؾققن دوالر، خالل  69.2وبالـسبة لؿقزان الؿدفقطات، تؼؾص العجز الؽؾل إلك 

مؾقار دوالر  3.5(، مؼابؾ طجز بـحق 2020الربع األول مـ العام الؿالل )يقلقق/سبتؿرب 

 227كة بػائض (، ومؼار2020يف الربع الؿالل الذي شفد اكدالع الجائحة )أبريؾ/يقكقف 

 (.2019مؾققن دوالر طـ الربع الؿـاضر )يقلقق/سبتؿرب 

مؾقار  2.8%، مسجالً 27.2كؿا تحسـ كسبقًا العجز يف الؿعامالت الجارية بؿعدل 

(، إال 2020مؾقار دوالر يف الربع السابؼ مباشرة )إبريؾ/يقكقق 3.8دوالر، بالؿؼاركة مع 

( والذي اقتصر العجز فقف طؾك 2019/سبتؿربأكف تضاطػ مؼاركة بالربع الؿـاضر )يقلقق

 .مؾقار دوالر 1.4

ساهؿ وجقد طدة طقامؾ يف زيادة العجز يف حساب الؿعامالت الجارية خالل 

تراجع فائض الؿقزان الخدمل بؿعدل  ( مـ بقـفا،2020الربع الثالث )يقلقق/سبتؿرب

 الربع الؿـاضر، مؾقار دوالر يف 4مؾققن دوالر مؼابؾ فائض  876.3% لقسجؾ كحق 78.3

 :كـتقجة أساسقة لؿا يؾل

مؾقوووقن  801مؾقوووار دوالر لتؼتصووور طؾوووك  3.4تراجوووع اإليووورادات السوووقاحقة بـحوووق  -

 مؾقار دوالر. 4.2دوالر مؼابؾ 

                                                        

 ( البـؽ الؿركزي الؿصري  التؼرير السـقي، أطداد مختؾػة.1)
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مؾقووووار  1.7مؾقووووقن دوالر لتسووووجؾ  524.5تراجووووع متحصووووالت الـؼووووؾ بؿؼوووودار  -

ت مؾقووووار دوالر، كـتقجووووة أساسووووقة الكخػوووواض متحصووووال 2.3دوالر بوووودال مووووـ 

 .مؾققن دوالر تلثرًا بجائحة كقروكا 328.1شركات الطقران بـحق 

 أثيً: الجفول الحؽومقة لدطم ةطاع السقاحة ت مواجفة الجائحة:

ودطؿ  سارطت الحؽقمة باتخاذ بعض اإلجراءات، لؿقاجفة آثار أزمة كقروكا،

  (1)الشركات والؿـش ت السقاحقة الؿتضررة مـ األزمة، كان أبرزها ما يؾل

أشفر 6 لؿدة الؿضافة الؼقؿة أو الدخؾ طؾك الضريبة سداد إرجاء. 

السوقاحقة لؾؿـشو ت والغواز والؿقواه الؽفربواء اسوتفالك طوـ الؿسوتحؼات سداد إرجاء 

 .2020 ديسؿرب هناية حتك أبريؾ مـ بداية والػـدققة

السووقاحقة األكشوطة يف فعؾقووًا الؿسوتخدمة الؿبـقووة العؼوارات طؾووك الضوريبة مووـ إلطػواءا 

 . 2020 ديسؿرب 31 حتك أبريؾ مـ الػرتة يف وذلؽ والػـدققة،

والػـدققوة السقاحقة والؿـش ت الشركات طؾك الؿستحؼة الؿديقكقات كافة سداد إرجاء 

 يـواير موـ اطتبواراً  مجودوالً  سودادال لقبودأ كقروكوا فقروس أزمة بداية قبؾ ما فرتات طـ

2021. 

(2)التالقة اإلجراءات اتخاذ تؿ وتـشقطفا، السقاحة حركة دطؿ إجراءات صعقد وطؾك  

                                                        

، طؾووك شووبؽة 2020( الؿققووع اإللؽوورتوين لرئاسووة مجؾووس الووقزراء، اكػووقجراف، حصوواد قطوواع السووقاحة واآلثووار 1)

 ./https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/postsاإلكرتكت  

 .اإللؽرتوين لرئاسة مجؾس القزراء، الؿرجع السابؼ ( الؿققع2)

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/
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 والبحور سقـاء جـقب لؿحافظات القافديـ لؾسائحقـ التلشقرة رسقم سداد مـ اإلطػاء 

 (.2021 أبريؾ 30حتك 2020 يقكقق )مـ وأسقان واألقصر األحؿر

بؿـافووذ االضووطرارية التلشووقرة طؾووك بالحصووقل جـسووقة 27 لووو السووؿاح كطؾوو الؿقافؼووة 

 وكقوؾ بضوؿان وفوقدهؿ شوريطة حالقًا، جـسقة 73 اإلجؿالل لقصبح بؿصر القصقل

 .سقاحل

لؾبـووؽ جـقووف مؾقووار 3 بؼقؿووة ضووؿاكة بتخصووقص الؿالقووة وزارة قامووت أخوورى، جفووة مووـ 

 مورة ألول والػـدققوة ةالسوقاحق الؿـشو ت إلقوراض القصـقوة البـوقك لصوالح الؿركزي

 .ضؿاكات أية بدون

 بتؽثقػ السقاحل، لؾتـشقط العامة الؿصرية الفقئة قامت آخر، جاكب وطؾك

 16 بو مشاركتفا خالل مـ كقروكا، أزمة ضؾ يف السقاحقة لؾحركة الرتويج لدطؿ أكشطتفا

 يف سائح رحؾة" بعـقان ترويجل فقؾؿ إصالق طـ فضالً  وإقؾقؿًقا، دولًقا سقاحًقا معرًضا

 إلك هذا ،CNN & Discovery  قـقات شبؽة وطؾك االجتؿاطل، التقاصؾ مـصات طؾك "مصر

 السقاحة حركة استئـاف بعد تدريجقًا والؿتاحػ األثرية الؿقاقع كافة فتح إطادة جاكب

 .االستقعابقة صاقتفا مـ %50 بو العائؿة لؾػـادق الـقؾقة الرحالت واستئـاف

 كزي الؿااي لؿواجفة آهار الجائحة طؾ  ةطاع السقاحة:هاكقًا: لثر البـك الؿا

 قطاع دطؿ لؿبادرات الػعالة اإلجراءات مـ طدد الؿصري، الؿركزي البـؽ أطؾـ

 السقاحل الؼطاع كاهؾ طـ العبء رفع طؾك العؿؾ إصار يف ،2021 طام خالل السقاحة

 يف لؾؿساهؿة السقاحة، قطاع يف العامؾة والشركات االطتبارية واألشخاص الؿصري،

 - (1)يؾل ما أبرزها كان الؼطاع، وتـشقط دطؿ

                                                        

 ( البـؽ الؿركزي الؿصري  1)
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: مبالرة إح(ل ثتجدمد فـالق اإلةامة ثالػـالق العائؿة ثأساصقل الـؼل أثيً 

 السقاحي:

 مع جـقف. مؾقار 5 مـ بدالً  جـقف، مؾقار 50 لقصبح لؾؿبادرة الؿخصص الؿبؾغ زيادة

 مـ بدالً  متـاقص أساس طؾك ُيحسب %8 لقصبح الؿبادرة بشلن العائد سعر تخػقض

 طامًا. 15 األقصك حدها لؿدة %،10

 الغاض من التؿومل:

وأسواصقؾ العائؿوة والػـوادق اإلقاموة لػـادق الالزمة والتجديد اإلحالل طؿؾقات إجراء 

 السقاحل. الـؼؾ

فوورتة إلوك باإلضافووة طامووقـ، األقصوك حدهووا مودة طؾك تسودد ائتؿاكقوة تسفقالت مـوح 

 يسوووتحؼ أن طؾووك العقائوود، رسووؿؾة خاللفووا يووتؿ ،31/12/2021 يف تفوولتـ سؿووواح

 لسووداد وذلووؽ ،" الؿوـح تواريخ طوـ الـظور بغض " 2022 يـايور يف قسوط أول سوداد

 لألكشووطة الصقاكوة وأطؿوال الؿقرديوـ لودى الؼائؿوة وااللتزاموات واألجوقر الرواتوب

 السوقاحقة.

 الؿبادرة مـ الؿتعثريـ العؿالء استػادة مؽاكقةإ الؿصري، الؿركزي البـؽ أتاح كؿا

 الؿـتظؿقـ. غقر بالعؿالء الخاصة الؿركزي البـؽ مبادرات إصار يف بالتسقية ققامفؿ حال

هاكقًا: مبالرة تؿومل رثاتب ثأجور العامؾقن بالؼطاع السقاحي ثتؿومل مااثفات 

                                                                                                                                                                     

بشلن مد فرتة العؿوؾ بؿبوادريت العؿوالء الؿتعثوريـ موـ األشوخاص االطتباريوة  2021يـاير  3خطاب دوري بتاريخ -

 وكذا الشركات العامؾة يف قطاع السقاحة.

 .2021ءات البـؽ الؿركزي لؾحد مـ آثار فقروس كقروكا الؿستجد مايق تعؾقؿات وإجرا-

 www.cbe.org.egالؿركزي الؿصري طؾك شبؽة اإلكرتكت  الؿققع اإللؽرتوين لؾبـؽ-
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 الاقاكة ثالتشغقل األساسقة:

اإلقامووة فـووادق وتجديوود إحووالل مبووادرة مووـ جـقووف مؾقووار 3 بؿبؾووغ شووريحة تخصووقص 

 أسوواس طؾووك ُيحسووب %5 طائوود بسووعر السووقاحل الـؼووؾ وأسوواصقؾ العائؿووة والػـووادق

 وأجووقر رواتووب مووـ السوقاحل بالؼطواع العامؾقـ مسوتحؼات سوداد لتؿقيوؾ متـاقص

 األقصوك الحووود يؽووقن بحقووث األساسووقة، والتشووغقؾ الصقاكووة مصروفات وتؿقيوؾ

 مؾقوقن 40و القاحوود، لؾعؿقوووؾ جـقوووف مؾقوووقن30 مبؾوووغ الؿبووادرة ضووؾ يف لؾتؿقيووؾ

 يؾل  لؿوا وفؼوًا وذلوؽ بف، الؿرتبطوة واألصوراف لؾعؿقوؾ جـقوف

 ضؿووان شركووة لصووالح ( الؿالقووة وزارة بضوؿان جـقف مؾقار 3 بؼقؿوة تعفود إصودار 

 يف البـووقك مووـ الؿؿـقحووة الؼووروض ققؿووة مووـ100٪ لتغطقووة االئتؿووان مخاصوور

 الشريحة. تؾوؽ إصوار

 وأجووقر رواتووب لسووداد الؿؿـقحووة الؼووروض موـ األقؾ طؾك %4 كسبة تخصقوص 

 والتشوووغقؾ الصووقاكة مصووروفات لتؿقيوووؾ الؿتبؼقووة الـسوووبة وتخصقوووص العووامؾقـ

 األساسوقة.

 يقكقوق بـفايووة ادرةالؿبوو تؾوؽ سريووان فوورتة اكتفواء الؿصوري، الؿركوزي البـوؽ حدد 

 أقووورب، أيفوووا جـقوووف مؾقووار 3 بقاقووع لفوووا الؿخصوووص الؿبؾوووغ باسوووتـػاد أو 2021

 يف قسووط أول سووداد يبوودأ أن طؾوك 2021 ديسوؿرب هنايوة إلك السؿواح فورتة وامتداد

 طامقـ. ولؿدة 2022 يـايور،

 ؾة بؼطاع السقاحة:هالثًا: مبالرة العؿ(ء غقا الؿـتظؿقن من األشخاص ايطتبارمة العام

 10 مديقكقاهتوؿ حجوؿ تبؾوغ الذيوـ السوقاحة قطواع يف العامؾة الشركات طؾك تسري

 بشولهنؿ متخوذ غقر أو متخوذ سوقاء (، الؿفؿشة العقائد دون ) فلكثر جـقف مؾققن
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 قضائقوة. إجوراءات

 الح لؾعؿالء الؿزايا بعض بؿـح الؿصري الؿركزي البـؽ ققام إلك اإلشارة تجدر

 العقـل أو الـؼودي بالسداد - 2021 يقكقق 30 وحتك الؿبوادرة فورتة خالل - ققوامفؿ

 -التالل  الـحق طؾك الؿديقكقوة، رصقود موـ أكثر أو  %50 لـسبة

 (. السداد شروط طؾك االتػاق فقر ) الحظر ققائؿ مـ الحذف 

 الؿحاكؿ. لدى والؿتبادلة الؿتداولة الؼضايا جؿقع طـ التـازل 

 الؿديقكقة. بتؾؽ الخاصة الضؿاكات كافة يرتحر 

 ،9 ائتؿاكقة جدارة فئتا ) الؿـتظؿوة غقر لؾشركات الؿصري الؿركزي البـؽ سؿح

 جـقوف مؾقوقن10 موـ أقوؾ مديقكقاهتوؿ رصقود البالوغ السوقاحة، مجوال يف العامؾوقـ (10

 بـوقد طؾك البـوؽ موع اقاالتػو حوال الؿزايوا، بذات باالستػادة (، الؿفؿشة العقائد )دون

 السوداد.

 رابعًا: مبالرة تلجقل استحؼاةات الشاكات العامؾة ت ةطاع السقاحة:

 السوقاحة قطواع دطؿ مبوادرة سريوان فورتة بؿود الؿصري الؿركزي البـؽ سؿح

 صؾبوات أي قبوقل خاللفا يتؿ ،2021 ديسؿرب شفور بـفايوة لتـتفل إضوايف طوام لؿودة

 جؿقوع ترحقوؾ يتؿ بحقوث سـقات، 3األقصك حدهوا لؿودة البـوقك تحؼاقاتالسو تلجقوؾ

 (، الؿديـ الجاري األجؾ، قصقرة األجؾ، صقيؾة تسفقالت طـ ) الؼائؿوة االسوتحؼاقات

 طؾك تلخر فقائد حساب وطدم الديـ أصؾ طؾك التسفقالت طائد رسؿؾة طـ فضالً 

 أقصك. بحد سـقات 3 لؿدة الؿمجؾة األقساط

 لؾعامؾقـ التجزئوة قوروض مبوادرة سريوان فورتة بؿد السؿاح تؿ آخر، جاكب طؾك

 السؿواح خاللفا يتؿ ،2021 ديسؿرب شفر بـفايوة لتـتفل طوام لؿودة السوقاحة بؼطواع
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 والؼوروض استفالكقة ألغوراض الؼروض طؿالء اسوتحؼاقات ترحقوؾ بنمؽاكقوة لؾبـوقك

 وذلوؽ اسوتحؼاقفا تواريخ موـ إضافقة أشفر 6 لؿدة الشخصل لإلسوؽان العؼاريوة

 طدم مع السقاحة بؼطاع العامؾقـ ،2020 سبتؿرب لؿركز وفؼوًا  فؼط، الؿـتظؿقـ لؾعؿالء

 السابؼ العؿالء استحؼاقات تلجقؾ إمؽاكقة مع الػرتة، تؾؽ طـ تلخقر فقائد احتساب

 .2015 ديسؿرب 7 يف صدورها مـذ الؿبادرة مـ استػادهتؿ

بالرة العؿ(ء غقا الؿـتظؿقن من األشخاص ايطتبارمة ) الشاكات( لجؿقع خامسًا: م

 الؼطاطات:

 يف الؿشوؽقك الؿديقكقوات ذوي الؿـتظؿقـ غقر العؿالء مـ الشركات طؾك تسري

 10 مـ أقؾ مديقكقاهتؿ رصقد والبالغ (،10 ،9 ائتؿاكقة جدارة )فئتا والرديئوة تحصقؾفوا

 إجوراءات بشولهنؿ متخوذ غقر أو متخوذ سوقاء لؿفؿشة(،ا العقائد دون ) جـقف ماليقـ

 قضائقوة.

 الؿبوادرة فورتة خالل - ققوامفؿ حال لؾعؿالء إلقفا اإلشارة السابؼ الؿزايا ذات مـح

 التـازل الحظر، ققائؿ مـ الحذف ) العقـل أو الـؼودي بالسداد - 2021 يقكقق 30 وحتك

 الخاصة الضؿاكات كافة تحرير الؿحاكؿ، لدى والؿتبادلة الؿتداولة الؼضايا جؿقع طـ

 الؿديقكقة(. بتؾؽ

 سالسًا: مبالرة العؿ(ء غقا الؿـتظؿقن من األشخاص الطبقعقة )األفاال(:

 والبالغ سبتؿرب 30 حتك الؿـتظؿقـ غقر األفراد مـ العؿالء طؾك الؿبادرة تسري

 جـقف مؾققن مـ أقؾ البـقك كافة لدى (، الؿفؿشة العقائد دون مديقكقاهتؿ) إجؿالل

 االئتؿاكقة(. البطاقات بدون )

 الؿتداولة الؼضايا جؿقع طـ التـازل ) الؿبادرة، بؿقجب مؿقزة، مزايا العؿالء مـح
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 حظر إلغاء السداد، شروط طؾك االتػاق فقر الؿحاكؿ لدى والعؿقؾ البـؽ بقـ والؿتبادلة

 العؿقؾ ققام طـد ديقكقاتالؿ بتؾؽ الخاصة والرهقن الضؿاكات وتحرير معفؿ التعامؾ

 وحتك الػرتة خالل الؿفؿشة العقائد بدون الؿديقكقة رصقد صايف مـ %50 كسبة بسداد

 2019سبتؿرب 30 قبؾ بالسداد قامقا الذيـ لؾعؿالء والسؿاح (،2021 مارس 31

 الؿزايا. ذات مـ باالستػادة
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 النتائج  والتىصيات

 ـفجووًا تتبـوواه كافووة الؿمسسووات السووقاحقة العالؿقووة, أصووبحت السووقاحة الؿسووتدامة م

وطؾك رأسفا مـظؿة السقاحة العالؿقوة، التول سوؾؽت هوذا الوـفج موـ خوالل تطبقؼوف 

 بجؿقع الخطط والدراسات التل تـػذها يف الؿجال السقاحل.

  يتؿقووز تطبقووؼ مػفووقم السووقاحة الؿسووتدامة بتحؼقووؼ مزايووا تـافسووقة وطقائوود ماديووة

جابًا طؾك جؿقع الؿمسسات السوقاحقة، وتسواهؿ بشوؽؾ فعوال ومعـقية، تـعؽس إي

 يف الـاتج الؿحؾل اإلجؿالل واالقتصاد الؼقمل لؾدولة.

  يرتؽز تطبقؼ مبادئ االستدامة السقاحقة، طؾوك ثالثوة محواور، أولفوا العائود الؿوادي

ألصوووحاب الؿشووواريع السوووقاحقة، وثاكقفوووا البعووود االجتؿووواطل باطتبوووار أن هوووذه 

زًءا موـ الؿجتؿوع الؿحؾول, أموا البعود الثالوث فقتعؾوؼ بالبقئوة، إذ الؿمسسات تعود جو

ُتعامؾ هذه الؿمسسوات باطتبارهوا جوزء موـ البقئوة السوقاحقة, وموـ ثوؿ يجوب طؾقفوا 

الحػاظ طؾك الؿقارد الطبقعقة الؿتاحوة، لتػوادي حودوث أيوة أضورار جوراء التؾوقث 

 . والتدهقر البقئل

 دة، كظوورًا لتوولثقر السووقاحة طؾووك جؿقووع تتطؾووب اسووتدامة السووقاحة وجووقد إدارة رشووق

الجقاكووب االقتصووادية واالجتؿاطقووة والبقئقووة، وتعتؿوود طؾووك ممشوورات بقئقووة وإدامووة 

لجووقدة الؿـووتج السووقاحل واألسووقاق السووقاحقة, باإلضووافة إلووك الؿتابعووة الؿسووتؿرة، 

 واتخاذ كافة التدابقر الؿـاسبة حال حدوث أية مشؽالت.

  األصووراف سووقاء الحؽقمقووة أو ممسسووات الؼطوواع أن دطووؿ السووقاحة مووـ قبووؾ كافووة

السقاحل الخواص والؿـظؿوات غقور الحؽقمقوة أو السوؽان الؿحؾقوقـ، والسوائحقـ 
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أكػسفؿ, وكذلؽ تـسقؼ جفقدهؿ وتؽثقػ بورامجفؿ، يسواهؿ بشوؽؾ فعوال يف بؾوقغ 

 األهداف الؿشرتكة وتحؼقؼ التـؿقة السقاحقة الؿستدامة.

  تعتوورب ممشوورات السووقاحة الؿسووتدامة(STIs جووزء ال يتجووزأ مووـ تخطووقط السووقاحة )

 وإدارهتا.

 طام خالل السقاحة قطاع لتطقير هقؽؾل إصالح بركامج السقاحة وزارة تبـت 

  الؿستدامة. السقاحقة التـؿقة تحؼقؼ كحق التقجف إصار يف ،2018

  ،أثرت تداطقات جائحة كقروكا بالسؾب طؾك حركة السقاحة العالؿقة والؿصرية

 ودطؿ األزمة، آثار لؿقاجفة اإلجراءات، بعض باتخاذ الحؽقمة سارطتو

 . الؿتضررة السقاحقة الؿـش تو الشركات

لتحؼقؼ التـؿقة السقاحقة الشامؾة والؿسوتدامة، فؼود تقصوؾت الدراسوة إلوك بعوض 

التقصقات التل تستفدف إحداث حالوة موـ التقافوؼ بوقـ رغبوات وأكشوطة السوائحقـ موـ 

لؿـوافع جفة، وحؿاية الؿقارد البقئقوة والجقاكوب الثؼافقوة والتاريخقوة والرتاثقوة، وتعظوقؿ ا

 االقتصادية، كقجزها فقؿا يؾل 

تعزيز الؼدرة التـافسقة لؾسقاحقة الؿصرية طؾوك الصوعقد الودولل، موـ خوالل تحسوقـ  (1

الفقاكؾ األساسقة واالهتؿام بالحػاظ طؾك األصوقل الطبقعقوة والتاريخقوة، والسوعل 

ان لتطقير ما لديفا مـ أصقل سقاحقة بطريؼة مستدامة وصديؼة لؾبقئة، وبالتالل ضوؿ

 استؿرارية مساهؿة السقاحة يف االقتصاد الؼقمل طؾك الؿدى الطقيؾ.

وضع الؼطاع السقاحل والبقئل كلولقية ماسة مـ أولقيات طؿؾ بركامج الحؽقمة (2

ورصد الؿزيد مـ االطتؿادات، مع رسؿ اسرتاتقجقات فعالة واضحة األهداف 

https://www.masrawy.com/news/Tag/884573/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A#bodykeywords
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 حققي.لؾتـؿقة السقاحقة، مع مراطاة البعد البقئل لذلؽ الـشاط ال

إطوداد دلقوؾ حوديث لؾؿخواصر واألزموات التول تتعورض لفوا السوقاحة يف مصور، وكوذا (3

الؿتققووع حوودوثفا مسووتؼبالً، وتخصووقص مسوواحة مـاسووبة بووف لؾتقطقووة بلبعوواد جائحووة 

كقروكا واألسالقب الصحقة واإلجرائقة الؿبتؽرة لؿـع اكتشارها، واستحداث بورامج 

ت الطارئة والؿتققعة، لتدطقؿ مراكز اتخاذ معؾقماتقة متطقرة تستفدف التـبم باألزما

 الؼرار بالؿعؾقمات الدققؼة إلدارهتا بالصقرة الؿـاسبة.

تحديد الؼدرة االستقعابقة لؾؿقاقع السقاحقة، وااللتزام بعدد محدد مـ السائحقـ (4

بالؿـاصؼ السقاحقة، هبدف تػادي االزدحام وخاصة يف الؿقاقع التاريخقة واألثرية، 

ثقر ذلؽ طؾك البقئة الطبقعقة والثؼافقة، فضالً طـ حؿاية السائحقـ لضؿان طدم تل

ومخالطقفؿ مـ اكتشار العدوى كنجراء وقائل لؾحؿاية مـ اكتشار فقروس كقروكا 

 الؿستجد.

كشر القطل السقاحل والبقئل والصحل بقـ الؿقاصـقـ، طـ صريؼ كافة وسائؾ اإلطالم, (5

ل وأثره طؾك زيادة معدل الـؿق االقتصادي، لتقطقتفؿ بلهؿقة الـشاط السقاحل والبقئ

هبدف تؼؾقص فرص تسبب أي مـفؿ يف الفدر البقئل لدوافع مادية، وكذلؽ مـع 

اكتشار العدوى بالػقروس الؿستجد مـفؿ أو إلقفؿ طرب مخالطتفؿ لؾسائحقـ 

 بالؿقاقع السقاحقة.

قسقر طؿؾقة إيجاد آلقات لتـظقؿ حركة السائحقـ داخؾ الؿقاقع السقاحقة، هبدف ت(6

الؿراقبة الحذرة لسؾقكفؿ حقال البقئة السقاحقة, ووضع أكظؿة وققاكقـ تضؿـ تقفقر 

 . األمـ، والحؿاية بدون إحداث أضرار لؾبقئة

تشجقع ودطؿ إقامة الؿشاريع ذات الصؾة لؾؿقاصـقـ خاصة بالؿـاصؼ الؿعـقة  (7
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 كالصـاطات الحرفقة وذات الطابع الرتاثل.

طاطات الؿرتبطة بالؿجال السقاحل، إلكجاح طؿؾقة الحػاظ تضافر جفقد كافة الؼ(8

طؾك الؿحؿقات الطبقعقة والرتاثقة، وإدارهتا بصقرة رشقدة مـ خالل كقادر ممهؾة, 

واطتؿاد السقاحة البقئقة باطتبارها كؿطًا سقاحقًا يؿؽـ مـ خاللف تحؼقؼ التـؿقة 

 السقاحقة الؿستدامة والشامؾة.

لتشريعات الؿتعؾؼة بحؿاية البقئة، مع األخذ يف االطتبار االهتؿام بسـ الؼقاكقـ وا(9

مؽقكات البقئة السقاحقة باطتبارها جزء مـ كظام بقئل متؽامؾ غقر قابؾ لؾتجزئة، مع 

تشديد العؼقبات الؿتعؾؼة بسرقة وهتريب اآلثار، أو الجرائؿ السقاحقة أو أطؿال 

الؼقاكقـ لتحؼقؼ الردع يف التخريب والتدمقر البقئل، مع ضرورة تػعقؾ تطبقؼ تؾؽ 

 هذا الشلن.

تحؼقؼ األمـ السقاحل مـ خالل وضع ُأصر قاكقكقة مـاسبة، وكشر القطل لدى طؿقم (10

الؿقاصـقـ والسائحقـ، فضالً طـ ضرورة تطقير الؿـظقمة الرقابقة مـ الـاحقة 

 التؼـقة، وطؼد الؾؼاءات العؾؿقة والػـقة لذوي االختصاص.

ـػقذ الربامج والخطط التل تستفدف أمـ وحؿاية اآلثار تخصقص مقزاكقة كافقة لت(11

والؿـش ت السقاحقة بلحدث وسائؾ التؼـقة، مع تقفقر كافة الؿقارد الطبقعقة 

 والبشرية لتؾؽ الربامج.

ضرورة تػعقؾ دور الجاكب اإلطالمل هبدف الرتويج لؾسقاحة الؿصرية وزيادة (12

الؼـاطة التامة لدى الؿجتؿع الؼدرة طؾك االستؼطاب السقاحل، فضالً طـ تقلقد 

الدولل بلن مصر تتؿتع باألمان التام، مع اإلسراع باتخاذ كافة اإلجراءات الػعؾقة 

 الالزمة لؾؼضاء طؾك الػتـ الداخؾقة والخارجقة، وتجػقػ مـابع اإلرهاب.
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تحسقـ صقرة السقاحة الؿصرية دولقًا مـ خالل مداومة تـظقؿ الـدوات (13

يف الؿعارض الدولقة واإلقؾقؿقة، وتـظقؿ معارض طربقة والؿمتؿرات، والؿشاركة 

يف تدطقؿ هذا  "األكرتكت "ومحؾقة مـتظؿة، مع استغالل شبؽة الؿعؾقمات الدولقة 

 الغرض.

إطادة صقاغة مـظقمة الؿـتجات السقاحقة يف مصر، وطدم االقتصار طؾك سقاحة (14

ة السقاحقة التل ال اآلثار والشقاصئ، بؾ ضرورة دطؿ وتطقير وتـقيع أكقاع األكشط

تزال مساهؿتفا ضعقػة يف مؽقكات اإليرادات السقاحقة الحالقة، األمر الذي يتطؾب 

ضرورة إطداد دراسة متخصصة لؽافة األكقاع األخرى مـ اإليرادات السقاحقة التل 

 تتدفؼ مـ األكشطة السقاحقة الؿختؾػة.

فؼ سقاحقة طؿالقة تشجقع وجذب االستثؿارات محؾقًا ودولقُا، هبدف تشققد مرا(15

 متطقرة.

تـؿقة الصـاطات الصغقرة والحرفقة ذات الطابع الرتاثل بشؽؾ مستدام، وتؾؽ (16

الؿرتبطة بشؽؾ مباشر بدطؿ صـاطة السقاحة، وتحديد الؿقاقع الؿخصصة 

والصالحة لالستثؿار السقاحل وتسفقؾ سبؾ إقامتفا لؿا تشؽؾف مـ أهؿقة يف هذا 

خؾؼ فرص طؿؾ جديدة ، والحد مـ البطالة خاصة الؿجال. كؿا أهنا تساطد طؾك 

% مـ ققة العؿؾ يف مصر،  25 – 20بقـ الشباب والتل تتجاوز كسبتفا حقالل 

وتدفعفؿ الرتقاد مجاالت العؿؾ الحر والتخؾل طـ أسؾقب اكتظار العؿؾ 

 الحؽقمل.
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