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   �لمة الوز�رة
ع�� وضــــــــــع برنامج إصــــــــــالح  ٢٠١٨عكفنا �� وزارة الســــــــــياحة، منذ يناير 

��  مجلس النوابوالذي أطلقناه من لتطو�ر قطاع الســـــــــــــياحة،  �يك��

نوفم�� من ذات العام، �إطار للســـــــــــــياســـــــــــــات العامة يتضـــــــــــــمن أ�دافا 

وا�ــ�ة واجراءات تنفيذية لتحقيق�ا، و�تضــمن ال��نامج رؤ�ة وا�ــ�ة 

و�� "تحقيق تنميـة ســـــــــــــيـاحيـة مســـــــــــــتـدامـة من خالل صـــــــــــــيـاغـة وتنفيـذ 

إصــــــالحات �ي�لية ��دف ا�� رفع القدرة التنافســــــية للقطاع، وتتما�ــــــ�� 

، وصوال ا�� ال�دف األشمل و�و "توظيف واحد ع�� األقل من �ل أسرة مصر�ة �� قطاع مع االتجا�ات العاملية"

  السياحة واأل�شطة املرتبطة بھ".

ن تب�� وتنفيذ إصالحات �ي�لية من شأنھ أن يطلق الطاقات ال�امنة ��ذا القطاع ا��يوي، الذي يمثل أك�� من إ

ية، ولقد قمنا بصـــــــــــــياغة رؤ�ة موحدة لقطاع الســـــــــــــياحة ٪  من الناتج ا���� اإلجما�� ��م�ور�ة مصـــــــــــــر العر�١٥

لة من ا���ومة املصـــــــــــر�ة والقطاع ا��اص، الذي يمثل  ّ
٪  من أ�شـــــــــــطة ٩٨بالتعاون مع �افة األطراف ذات الصـــــــــــِ

القطاع، ومجلس النواب، وقد تم �شـــــــــــــر برنامج اإلصـــــــــــــالح ال�يك�� لتطو�ر قطاع الســـــــــــــياحة إلك��ونيا باللغت�ن 

  ع�� موقع الوزارة تحقيقا ملبدأ الشفافية واملتا�عة.العر�ية واإلنجل��ية 

اإلصــــالح املؤســــ�ــــ��،  :رئ�ســــية، و��و�رتكز برنامج االصــــالح ال�يك�� لتطو�ر قطاع الســــياحة ع�� خمســــة محاور  

صــــــالح ال�شــــــر���، تطو�ر الب�ية التحتية واالســــــ�ثمار، وتحديث آليات ال��و�ج للســــــياحة، ومواكبة االتجا�ات اإل 

 ة�ل محور من ا��اور ا��مســــــــيذية لتحقيق األ�داف املوضــــــــوعة ليا، وقمنا بوضــــــــع مصــــــــفوفة تنفا��ديثة عامل

وذلك بالت�ســـــــــــــيق مع األطراف املعنية إلنجاح�ا، فقمنا بالعمل مع الوزارات ا��تلفة، ومع القطاع ا��اص الذي 

  �ان وال يزال شر�كنا �� النجاح.

قبل فر�ق العمل بوزارة الســـياحة و�التعاون والت�ســـيق مع  شـــ�را، و�عد ج�د وعمل متواصـــل من ١٢و�� أقل من 

�افة ا���ات ذات الصــــــــلة من ا���ومة والقطاع ا��اص، اســــــــتطعنا أن نتخذ اإلجراءات املطلو�ة وننفذ العديد 

من أ�داف محاور برنامج اإلصـــــــــــــالح ال�يك�� لتطو�ر قطاع الســـــــــــــياحة وتحو�ل�ا ا�� حقيقة ملموســـــــــــــة ع�� أرض 

 لتحقيق املز�د مما نصـــــــــــــبو إليھل العمل مســـــــــــــتمالواقع، وال يزا
ً
 لبيانات البنك املركزي املصـــــــــــــري فيما را

ً
، فطبقا

مليار  ١٢٬٥يخص إيرادات الســياحة �� م��ان املدفوعات املصــري، فقد ارتفعت متحصــالت الســياحة لتصــل إ�� 

  .٢٠١٧/٢٠١٨ املاضية خالل السنة املاليةمليار دوالر  ٩٫٨ �عد أن �انت ٢٠١٨/٢٠١٩ خالل السنة املالية 
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عندما بدأنا خطوات اإلصــــــالح وضــــــعنا نصــــــب أعي�نا عنصــــــر�ن غاية �� األ�مية لرفع تنافســــــية قطاع الســــــياحة؛ 

من خالل  ،Softwareو�و ما نطلق عليھ  شــــــــرى ورفع كفاءة العامل�ن بالقطاع، و�ما: االســــــــ�ثمار �� العنصــــــــر ال�

توى ا��دمة السـياحية املقدمة والذى تقوم بھ الوزارة بالتعاون و�ما �عزز مسـالتدر�ب الف��، وامل��، واملؤسـ�ـ�� 

والعنصـــر الثا�ي �و رفع كفاءة الب�ية التحتية للم�شـــآت  صـــري للغرف الســـياحية بصـــفة مســـتمرة،مع االتحاد امل

، والـــذي ـ�ــان من أ�م رـ�ــائزه تحـــديـــث منظومـــة معـــاي�� Hardwareالســـــــــــــيـــاحيـــة والفنـــدقيـــة و�و مـــا نطلق عليـــھ  

وذلك لتتما�ـــــــــــــ�� مع املعاي�� الدولية، وقد أعلنا  ،٢٠٠٦نادق املصـــــــــــــر�ة وال�� لم تحدث منذ عام تصـــــــــــــ�يف الف

  ، ٢٠١٩س�تم��  ٩صر�ة يوم االثن�ن بالفعل املعاي�� ا��ديدة لتص�يف الفنادق امل

قد ا�عكست ج�ودنا لتطو�ر قطاع السياحة �� رفع القدرة التنافسية للقطاع عامليا، وذلك وفقا للتقر�ر األخ�� و 

 World Economic Forum Travel andملنتدى االقتصـــــــــــــاد العاملي للتنافســـــــــــــية �� قطاع الســـــــــــــفر والســـــــــــــياحة 

Tourism Competitiveness Report �� حققت ن مصــــــــــر لتقر�ر أ، حيث أو�ــــــــــ� ا٢٠١٩ســــــــــ�تم��  الذي صــــــــــدر

مصـــــر را�ع أع�� نمو �� األداء عامليا �� مؤشـــــر تنافســـــية الســـــفر والســـــياحة، وتقدمت �ســـــعة مراكز ليحتل قطاع 

إ��  ٦٠، كما تقدمت مصــــــــر من املركز ال ٧٤عامليا �عد أن �ان يحتل املركز ال  ٦٥الســــــــياحة املصــــــــري املركز ال 

 Bloomالســـــــــــــيا��، باإلضـــــــــــــافة ا�� �ذا التقر�ر فقد �شـــــــــــــرت " �� اســـــــــــــ��اتيجية ال��و�ج وال�ســـــــــــــو�ق ٥املركز ال 

Consulting " بلوم �و�ســــــــــــلتنج" شــــــــــــر�ك منتدي االقتصــــــــــــاد  العاملي أن جم�ور�ة مصــــــــــــر العر�ية االو�� �� القاره

 عن حصــــــــــول الفيلم ال��و��� مصــــــــــر) —ســــــــــيا�� (العالمة التجار�ة االفر�قية لل��و�ج ملقصــــــــــد 
ً
��ملة ، فضــــــــــال

People to People    والذي أنتجتھ الوزارة بالشـــــراكة مع شـــــركةBeautiful Destinations   العاملية، ��دف إلقاء

الضــــوء ع�� الوجوه املصــــر�ة ا��تلفة ع�� املرتبة األو�� �أفضــــل فيلم ترو��� �� منطقة الشــــرق األوســــط، خالل 

  .٢٠١٩ �� س�تم�� UNWTO) ل��معية العامة ملنظمة السياحة العاملية ٢٣أعمال اجتماعات الدورة (

وقد حظي برنامج اإلصــــالح ال�يك�� لتطو�ر قطاع الســــياحة بدعم من القيادة الســــياســــية ومن ا���ومة، وقامت 

منظمة السياحة العاملية بإ�داء فخامة الرئ�س عبد الفتاح الس���� درع من املنظمة تقديرا م��ا لدعمھ الفعال 

 ٢٠٣٠لتطو�ر قطاع الســــــــــياحة و�ســــــــــ�امھ �� اســــــــــ��اتيجية  للســــــــــياحة من خالل إطالق برنامج اإلصــــــــــالح ال�يك��

للتنمية املســـــتدامة، وذلك خالل ا�عقاد اجتماعات ال��نة اإلقليمية للشـــــرق األوســـــط التا�عة ملنظمة الســـــياحة 

  .٢٠١٩العاملية بالقا�رة �� مارس 

، وال�� WTTCفر من ا��لس الدو�� للســـــــياحة والســـــــ ٢٠١٩كما حصـــــــلت مصـــــــر ع�� جائزة الر�ادة الدولية لعام 

تقدم تقديرا ���ومات الدول ع�� ا���د املبذول لل��وض بقطاع الســياحة �� بالد�م، وصــياغة الســياســات ال�� 
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��ــاص ملز�ــد من العمــل ممــا ي�� ب�ئــة العمــل ال�� تــدفع القطــاع ا�ــا أن تؤدي ا�� التنميــة الســـــــــــــيــاحيــة، من شــــــــــــــأ�

ك��ى باإلشـــــــــادة ب��نامج اإلصـــــــــالح ال�يك�� لتطو�ر قطاع وقامت العديد من املؤســـــــــســـــــــات الدولية ال، واالســـــــــ�ثمار

  السياحة، وتقديمھ كنموذج يمكن االستفادة منھ �� دول أخرى.

إن اإلصــــــالح ال�يك�� ي�ون دائما �و األصــــــعب واألطول �� تحقيقھ، لكنھ �� ال��اية يضــــــع الدول ع�� مســــــار تنمية 

لطــاقــات ال�ــامنــة بــأي قطــاع، و�ــذا مــا تقوم بــھ وزارة مســـــــــــــتــدامــة، و�ز�ــل العقبــات ال�� تقف حــائال أمــام إطالق ا

 ٢٠٣٠رؤ�ة مصر  –السياحة، ل�سا�م �� مسا�� القيادة السياسية نحو تنفيذ اس��اتيجية التنمية املستدامة 

  من خالل واحد من أ�م القطاعات االقتصادية �� جم�ور�ة مصر العر�ية.

مج اإلصــالح ال�يك�� لتطو�ر قطاع الســياحة، لنقف ع�� ما ســتعرض �نا تقر�ر املتا�عة األول ل��ناو�ســعد�ي أن أ

، ونحن مل��مون باالســـــــــتمرار �� تنفيذ �افة ا��اور ٢٠١٩وح�� ســـــــــ�تم��  ٢٠١٨تم انجازه منذ إطالقھ �� نوفم�� 

ال�� وضـــعنا�ا لتحقيق التنمية املســـتدامة ورفع تنافســـية قطاع الســـياحة ملواكبة املتغ��ات الكث��ة واملتالحقة �� 

  قطاع السياحة عامليا.

  وأختتم �لم�� ��ذه اآلية الكر�مة 

  �سم هللا الرحمن الرحيم
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  رانيا املشاط أ.د

  وز�ــــرة السياحة
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  املقدمة
مجلس والذي تم تدشـــــ�نھ من  ،اإلصـــــالح ال�يك�� لتطو�ر قطاع الســـــياحةقامت وزارة الســـــياحة بصـــــياغة برنامج 

��دف الوزارة من خاللھ إطالق الطاقات ال�امنة �� قطاع السياحة املصري، ، و ��٢٠١٨ نوفم��  النواب املصري 

ان ي�ون ال��نــامج إطــار للســـــــــــــيــاســــــــــــــات العــامــة ال�� تتضـــــــــــــمن أ�ــداف شــــــــــــــاملــة إلجراءا��ــا  ع�� إ�� جــانــب ا��رص

 ملبدأ الشفافية. فقد تم �شرلتنفيذية، و�� �ذا الصدد، ا
ً
  ع�� موقع الوزارة تحقيقا

  

تحقيق تنمية ســـــــــــــياحية "توافق عل��ا القطاع الســـــــــــــيا�� بأكملھ و��  رؤ�ة شــــــــــــاملةتضـــــــــــــمن ال��نامج  وألول مرة

حة املصــري مســتدامة من خالل صــياغة وتنفيذ إصــالحات �ي�لية ��دف ا�� رفع القدرة التنافســية لقطاع الســيا

 ع��توظيف واحد "لقطاع الســــــــــياحة و�و  ال�دف األشـــــــــمل، وال�� ين�ثق م��ا "وتتما�ــــــــــ�� مع االتجا�ات العاملية

، و�تضــمن ال��نامج خمســة محاور رئ�ســية "اع الســياحة واال�شــطة املرتبطة بھاألقل من �ل أســرة مصــر�ة �� قط

مواكبة ال�شـــر���، ال��و�ج والت�شـــيط الســـيا��، الب�ية التحتية واالســـ�ثمار، و  واإلصـــالحاملؤســـ�ـــ��،  اإلصـــالح�� 

 
ً
   .متغ��ات صناعة السياحة عامليا

  

��  ج�ود وزارة الســـــــــياحة لتطو�ر القطاع ا�عكســـــــــت قد و 

رفع القدرة التنافسية للقطاع عامليا، حيث حققت مصر 

�� مؤشـــــــــــــر تنــــافســـــــــــــيــــة الســـــــــــــفر  را�ع أع�� نمو �� األداء

والســــــياحة، واألع�� �� منطقة الشــــــرق األوســــــط وشــــــمال 

��  ٥إ�� املركز رقم  ٦٠رقم أفر�قيــا، وتقــدمــت من املركز 

اســ��اتيجية ال�ســو�ق وال��و�ج الســيا��، مما �ان لھ بالغ 

األثر ع�� تحســـــــــــــن الصـــــــــــــورة الـــذ�نيـــة ملصـــــــــــــر �� ا��ـــارج 

افــــدين، وفقــــا وقــــدر��ــــا ع�� ز�ــــادة أعــــداد الســــــــــــــــائح�ن الو 

للتقر�ر األخ�� ملنتدى االقتصـــــــــــــاد العاملي للتنافســـــــــــــية �� 

 World Economic Forumقطاع الســـــــــــــفر والســـــــــــــياحة 

Travel and Tourism Competitiveness Report، 

 أدى إ�� حصــول�ا ع�� أ، والذي أو�ــ� ٢٠١٩الذي صــدر �� ســ�تم�� و 
ً
ثا�ي أع�� معدل ن مصــر حققت اســتقرارا

 �� التص�يف للعام ا��اري  ��١٨ العالم لتتقدم  ن والسالمةتحسن ملؤشر األم
ً
  .٢٠١٩مركزا
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 عـــــــن 
ً
 Bloomفـــــــقـــــــد �شـــــــــــــــــــرت "�ـــــــذا فضـــــــــــــــــــال

Consulting  بلوم �و�ســــــــــلتنج" شــــــــــر�ك منتدي"

املتخصصة �� تحليل وتقييم و  االقتصاد العاملي

��  وتصـــــــــــــ�يف أداء "العالمـــــة التجـــــار�ـــــة" للـــــدول 

مصـــــــــــر أن �� ســـــــــــ�تم��  االخ�� تقر�ر�ا الســـــــــــنوي 

جــــاءت �� موقع الصــــــــــــــــدارة �� التصـــــــــــــ�يف ع�� 

مستوى أفر�قيا حيث احتلت املركز األول وذلك 

�عت�� ما قامت التقر�ر " واســــرد، مصــــر)  —لل��و�ج ملقصــــد ســــيا�� (العالمة التجار�ة  ٢٠١٣ألول مرة منذ عام 

قدرة مصــــــــــر ع�� بھ جم�ور�ة مصــــــــــر العر�ية �� �ذا الشــــــــــأن قدوة يحتذى ��ا لدول �� قارات اخرى خاصــــــــــة ل

  .الصمود و�غ�� الصورة الذ�نية عن مقاصد�ا السياحية"

 �� وأشـــــار التقر�ر ان مصـــــر   
ً
أظ�رت أداًء متم��ا

وذلك ��  عدد من امللفات ا��اصــــــــــــة بالســــــــــــياحة

الطلــــــب اإلليك��و�ي واســـــــــــ��اتيجيــــــة ال��و�ج، 

واملتحصـــــــــــالت من الســـــــــــيـــاحـــة، التواجـــد ع�� 

حيث حققت  ،منصــــــــــات التواصــــــــــل االجتما��

ع�� املقصـــــــــــــد،   التم�� �� الطلب الرق��مصـــــــــــــر 

وال�� تقوم بقياس إجما��  D2وعمليات البحث 

��م البحث ع�� اإلن��نت عن الســـــــياحة واأل�شـــــــطة املتعلقة ��ا واملعالم الســـــــياحية باملقصـــــــد،  وقد تم �ذا من 

ســــــــــــياحة املصــــــــــــر�ة) ع�� مليون �لمة رئ�ســــــــــــية ع�� �ســــــــــــع لغات، كما حصــــــــــــلت مصــــــــــــر (وزارة ال ٢٦خالل تحليل 

��م�ور�ة مصــــــر العر�ية ومقاصــــــد�ا الســــــياحية وال��  �� اســـــ��اتيجية ال��و�ج للعالمة التجار�ة ) AAAتقييم(

تحســــــــ�ن �عت�� أع�� درجات التصــــــــ�يف، وضــــــــمت العوامل ال�� أدت ا�� حصــــــــول مصــــــــر ع�� �ذا املركز املتقدم 

وأكد  ،وســــائل ومنصــــات التواصــــل االجتما�� والتواجد وا��ضــــور ع�� من الســــياحةالعائدات واملتحصــــالت 

التقر�ر أن �ذا األداء اإليجا�ي �� جميع املتغ��ات أتاح ملصــــــر التقدم بمركز�ن �� التصــــــ�يف العاملي لتصــــــبح ع�� 

  دولة ع�� مستوى العالم مما يجعل�ا أفضل دولة أفر�قية �� مستوى األداء. ٢٥مقر�ة من أفضل 

ة كب��ة لدوره �� دعم اقتصـــــــــــــاديات الدول حيث أنھ من أســـــــــــــرع القطاعات و�حتل قطاع الســـــــــــــياحة عامليا أ�مي

تجاوز النمو �� قطاع الســــــــــــياحة معدالت نمو االقتصــــــــــــاد  حيث ،وا وتأث��ا �� االقتصــــــــــــاد العاملياالقتصــــــــــــادية نم
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ا�� ، ب�نما بلغ معدل نمو الناتج ا���� اإلجم٢٠١٨عام  %٣٫٩العاملي، حيث بلغ معدل النمو �� قطاع الســـــــــياحة 

 ملنظمة الســــــــــــياحة العاملية، حيث لنفس العام  %٣٫٢العاملي 
ً
  حققتوفقا

ً
حركة الســــــــــــياحة الســــــــــــفر الدو�� نموا

 تخطى املتوســـــــــط التار��� �� عام 
ً
 م��ايدا

ً
 إ�� ٢٠١٨ســـــــــنو�ا

ً
، ذلك لقوة االقتصـــــــــاد العاملي الذي اليزال متماســـــــــ�ا

 عن التقدم التكنولو�� 
ً
جانب الز�ادة املتنامية �� حركة الســــفر للطبقات الوســــطى �� األســــواق الناشــــئة، فضــــال

  إلضافة ا�� رفع قيود تأش��ات الدخول للعديد من املقاصد السياحية حول العالم.والتنافسية السعر�ة، با

مليار دوالر  ��١٬٤ حركة املســــــــــــافر�ن الدولي�ن لتبلغ  %٦و�شــــــــــــ�� البيانات الصــــــــــــادرة عن املنظمة إ�� ز�ادة بلغت 

العالم ما يقرب من حققت الصـــادرات الســـياحية حول ك قبل ســـ�ت�ن من توقعات املنظمة، كما أمر��ي، يأ�ي ذل

، و�و ما �عد أع�� من نمو صــــادرات %٤تر�ليون دوالر أمر��ي للســــنة الســــا�عة ع�� التوا�� بنمو قدره حوا��  ١٬٧

 والذي ��ل 
ً
 وت��تھ خالل األش�ر األو��  %٣البضا�ع عامليا

ً
فقط، وأستعاد نمو تدفقات السياحة الوافدة دوليا

مـــارس  -مـــا ب�ن أشـــــــــــــ�ر ينـــاير %٤التـــدفقـــات ز�ـــادة قـــدر�ـــا حوا�� ، حيـــث �ـــــــــــــ�لـــت تلـــك ٢٠١٩من العـــام ا��ـــاري 

مقارنة بالف��ة ذا��ا خالل العام املا���، و�و ما �عد دون متوسط النمو السنوي للعام�ن السابق�ن الذي ٢٠١٩

 .%��٦ل 

عد الســـياحة صـــناعة خدمية �شـــ�ل 
ُ
من إجما��  %١٠و�

ت من صـــادرا %٧الناتج ا���� العاملي، وتمثل الســـياحة 

تر�ليون دوالر من الصـــــــــادرات  ١٫٤العالم بإجما�� حوا�� 

من الصــــــــادرات  %٣٠، فضــــــــال عن أ��ا تمثل ٢٠١٨لعام 

من �ل  ١ا��دمية عامليا، باإلضـــــــــافة إ�� أ��ا توفر حوا�� 

 ملـــــا أوردتـــــھ تقـــــار� ١٠
ً
ر فرص عمـــــل حول العـــــالم، وفقـــــا

شـــــــــــــ�ـــــدت قـــــد و  ا��لس العـــــاملي للســـــــــــــيـــــاحـــــة والســـــــــــــفر،

، ٢٠١٨رة وانتعاشــھ �ائلة �� عام الســياحة املصــر�ة طف
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 ب�ن دول شـــــــمال إفر�قيا ب�ســـــــبة 
ً
٪ و�� أر�عة أضـــــــعاف متوســـــــط النمو ١٦٫٥حيث أصـــــــبحت مصـــــــر األســـــــرع نموا

 لنفس املصـــــــدر، و�مكن أن �ســـــــا�م الســـــــياحة �� تحقيق أ�داف التنمية  ٪ لنفس ٣٫٩العاملي البالغ 
ً
العام، وفقا

فقد ارتفعت متحصالت السياحة ، و�� مصر �الك و�نتاج مسئول اقتصادي واس� املستدامة من عمل الئق ونمو

الســـــــــــــنة املالية مليار دوالر خالل  �٩٫٨عد أن �انت  ٢٠١٨/٢٠١٩مليار خالل الســـــــــــــنة املالية   ١٢٬٥لتصـــــــــــــل إ�� 

 ٢٠١٧/٢٠١٨املـاضـــــــــــــيــة 
ً
لبيــانـات البنــك املركزي املصـــــــــــــري فيمــا يخص إيرادات الســـــــــــــيــاحـة �� م��ان ، وذلـك وفقــا

 املصري،املدفوعات 

إن الشـــــــراكة من أجل التنمية �� ��ر الزاو�ة الذي يمكن من خاللھ إطالق ام�انات الســـــــياحة كمحفز للتنمية 

 فان نص�ب �ذا 
ً
املستدامة، ولكن وع�� الرغم من ا�مية قطاع السياحة �� االقتصاد العاملي كما تطرقنا سابقا

األعضـــــــاء ال يتعدى ســـــــوي ســـــــطر �� جداول م��ان  القطاع  �� تقار�ر ومناقشـــــــات املؤســـــــســـــــات الدولية مع الدول 

 اك�� من 
ً
املدفوعات، �ذا ولم يتجاوز نصـــــ�ب املســـــاعدات اإلنمائية الرســـــمية لقطاع الســـــياحة �� التمو�ل عامليا

 ٢٠١٧و  ��٢٠١٢ الف��ة ب�ن  %٠٫٠٩
ً
بــاملقــارنــة بــأ�ميــة القطــاع ومســــــــــــــا�متــھ ��  للغــايــة، و�و مــا �عــد متواضـــــــــــــعــا

و�� �ذا الصــــــــدد، تتعاون وزارة الســــــــياحة املصــــــــر�ة وت�ســــــــق مع منظمة الســــــــياحة العاملية االقتصــــــــادي العاملي، 

ومؤســـــــــــــســــــــــــــات التمو�ــل الــدوليــة لبنــاء منصــــــــــــــات حوار محليــة ودوليــة لتعز�ز تــأث�� قطــاع الســـــــــــــيــاحــة ع�� النمو 

 ألچندة 
ً
 وخلق فرص عمل طبقا

ً
 ودوليا

ً
الســــــياحة للتنمية املســــــتدامة، وقد قامت وزارة  ٢٠٣٠االقتصــــــادي محليا

نوقش ف��ا أ�مية قطاع بنقل �ذه الرســـالة ا�� اجتماعات �� صـــندوق النقد الدو�� بالواليات املتحدة األمر�كية، 

أ�مية تطبيق اطر للســـــــــــياســـــــــــات العامة ع�� الصـــــــــــعيدين ا���� والدو�� لز�ادة القدرة التنافســـــــــــية الســـــــــــياحة، و 

  للقطاع وتحقيق م�اسب �� النمو االقتصادي والتوظيف.

ما ي��، �ســـــــــــتعرض تقر�ر املتا�عة األول ل��نامج اإلصـــــــــــالح ال�يك�� لتطو�ر قطاع الســـــــــــياحة بمحاوره ا��تلفة وفي

 .٢٠١٩وس�تم��  ٢٠١٨ما ب�ن نوفم�� لنلقي الضوء ع�� ما تم تحقيقھ �� الف��ة 
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 ا��ور األول 

 اإلصالح املؤس���

 
 

وال�� ��دف إ�� تطو�ر  ال�ي�لة اإلدار�ةعدة ملفات عمل تأ�ي �� مقدم��ا  اإلصـــــــــــالح املؤســـــــــــ�ـــــــــــ���شـــــــــــــمل محور 

وتحــــديــــث منظومــــة العمــــل بمــــا يحقق الكفــــاءة وا��ودة املطلو�ــــة وال�� تتمــــا�ـــــــــــــ�� مع التطو�ر املــــأمول لقطــــاع 

ع ال�� �س�� الوزارة من خالل�ا إ�� بناء عنصر �شري مؤ�ل ��دمة قطا ورفع كفاءة العنصر ال�شري السياحة، 

 عن برامج 
ً
ال�� تقوم الوزارة من خالل�ا   تحف�� الط��انالســــــــــــياحة ع�� التدر�ب الف�� وامل�� املؤســــــــــــ�ــــــــــــ��، فضــــــــــــال

مصــــــــــــر  إ��ل��ركة الســــــــــــياحية  ،�ســــــــــــا�م �� ا��فاظ ع�� نمو مســــــــــــتدام ،بإطالق واالشــــــــــــراف ع�� برامج مختلفة

العالقات �ذا إ�� جانب ملف  ،نافســةوالقضــاء ع�� انخفاض التنافســية الســعر�ة أســوة باملقاصــد الســياحية امل

ا��� الذي �عيد صياغة وتطو�ر العالقات مع املؤسسات الدولية واالستعانة با����ات الدولية، وملف  الدولية

وتقــديم ـ�ـافــة  ا��� والعمرةالــذي �ســـــــــــــ��ــدف الوزارة من خاللــھ اإلشـــــــــــــراف واملتــا�عــة الــدقيقــة ملواســـــــــــــم  والعمرة

(ا��ســـــابات الفرعية) ال�� تقوم بتوصـــــيف  اإلحصـــــاءات الســـــياحيةاإلضـــــافة إ�� ال�ســـــ�يالت الالزمة إلنجاح�ا، ب

وقياس م�ونات و�ي�ل ال�شــاط الســيا�� ومســا�متھ �� االقتصــاد الوط�� لتوف�� قاعدة بيانات ســياحية شــاملة 

  وتفصيلية.

  

  ال�ي�لة اإلدار�ة 

لوزارة الســـــــــياحة بما ��دف ا�� وضـــــــــع �ي�ل تنظي��  ال�ي�ل التنظي��فإ��ا ت�ناول  ال�ي�لة اإلدار�ةوفيما يخص 

بما �شــــــــملھ من  وشـــــــغل الوظائف الشـــــــاغرةأك�� مرونة قادر ع�� تحقيق رؤ�ة الوزارة لتطو�ر قطاع الســــــــياحة، 
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تمك�ن الكوادر إجراءات لشــــــغل الوظائف اإلدار�ة باملســــــتو�ات العليا بمختلف القطاعات بالكفاءات، إ�� جانب 

  بالوزارة لشغل املناصب القيادية. العامل�ناملتم��ة من الشباب 

  ال�ي�ل التنظي��

أك�� مرونــة قــادر ع�� تحقيق رؤ�ــة الوزارة لتطو�ر قطــاع �ي�ــل تنظي�� و�� �ــذا الصــــــــــــــدد، وســـــــــــــعيــا نحو وضـــــــــــــع 

فيما يتعلق باإلصــــالح اإلداري  ٢٠٣٠الســــياحة، تم االن��اء من مق��ح �ي�ل تنظي�� جديد تماشــــيا مع رؤ�ة مصــــر 

و�تضــــمن املق��ح إ�شــــاء اعات واإلدارات املركز�ة والعامة، حيث تمت مراجعة اختصــــاصــــات القط ،لدولةألج�زة ا

باإلضافة إ�� ضم و�لغاء �عض التقسيمات  ،٢٠١٨/  ١١٤٦التقسيمات التنظيمية طبقا لقرار رئ�س الوزراء رقم 

وقد رو�� فيھ أن يتم إ�شاء إدارات تأكيد ا��ودة ومتا�عة األداء يقوم بالعمل  لتنظيمية تماشيا مع رؤ�ة الوزارة،ا

ف��ــا ال�وادر املتم��ة من الشـــــــــــــبــاب كخطوة جــادة نحو رفع كفــاء��م من خالل تنميــة م�ــارا��م بــالعمــل �� املواقع 

ا���از املركزي إلكســـــــــــــا��م خ��ة تؤ�ل�م كصـــــــــــــف قيادة ثا�ي، و�تم خالل الف��ة ا��الية مناقشـــــــــــــتھ مع  ،الفعلية

  للتنظيم واإلدارة.

  

تم عمـل تطبيق إلك��و�ي إلدخال البيـانات واملعـاي�� ا��ـديدة لبطـاقات الوصـــــــــــــف الوظيفي وذلك لتوف�� قاعدة 

بيانات إلك��ونية تماشــــــــــــيا مع اتجاه امليكنة، وجارى إدخال البيانات باإلضــــــــــــافة إ�� اســــــــــــتكمال البيانات واملعاي�� 

ر�ـة ا��تلفـة من خالل عمليـة تحليـل وظيفي للمســـــــــــــتو�ـات ال�� لم يكن ل�ـا بطـاقـات ا��ـديـدة للمســـــــــــــتو�ـات اإلدا

وصـــــــــــف وظيفي من قبل، وتم االن��اء من املرحلة األو�� (املقرات الرئ�ســـــــــــية) من التعداد الوظيفي بالت�ســـــــــــيق مع 

تطبيق�ــــا ح�ن ورود و�� انتظــــار بــــدء املرحلــــة الثــــانيــــة (ا��ــــافظــــات) ال�� يتم  ،ا���ــــاز املركزي للتنظيم واإلدارة

  �عليمات ا���از املركزي للتنظيم واإلدارة.

  

و�� �ذا الصــــــــــــدد، تم إرســــــــــــال ��ــــــــــــ�ة من برنامج اإلصــــــــــــالح ال�يك�� لتطو�ر قطاع الســــــــــــياحة لشــــــــــــركة ماكي��ى 

واملضـــطلعة �عمل اإلصـــالح اإلداري ل���از ا���ومي للدولة الذي تنظمھ وزارة التخطيط واملتا�عة  ،لالســـ�شـــارات

وذلك كنموذج اســــــ��شــــــادي �ســــــاعد�م ع�� إتمام م�م��م من خالل االعتماد ع�� خطة عمل  ،اإلداري  واإلصــــــالح

 لرؤ�ة مصر تنفذ بالفعل تدعيما من وزارة السياحة ��طط اإلصال 
ً
  .٢٠٣٠ح اإلداري طبقا

  

 شغل الوظائف القيادية

بمختلف القطاعات بالكفاءات املتم��ة، فقد تم لشــــغل الوظائف اإلدار�ة باملســــتو�ات العليا و�� إطار الســــ�� 

اإلعالن عن مجموعــة وظــائف قيــاديــة بنــاء ع�� موافقــة ا���ــاز املركزي للتنظيم واإلدارة و�� نفس الوقــت تمــت 

إعادة �شــكيل ��نة القيادات متضــمنة أعضــاء خارجي�ن لتوف�� مبدأ ا��يادية واملصــداقية. كما تم عمل حصــر 

ف و تج��� قاعدة البيانات ا��اصة ��م والتأكد من مطابق��م لشروط شغل الوظائف للمتقدم�ن لشغل الوظائ
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حســــــــــبما ورد ببطاقات الوصــــــــــف الوظيفي املعمول ��ا حاليا و إعداد نماذج تقييم املر�ــــــــــ��ن لشــــــــــغل الوظائف 

األمانة العامة، كما أنھ بالتعاون مع قطاع  متضـــــمنة املعاي�� الواردة �� الالئحة التنفيذية لقانون ا��دمة املدنية

تمــت مخــاطبــة ا���ــاز املركزي للتنظيم و اإلدارة فيمــا يتعلق بمطــابقــة املتقــدم�ن من الســـــــــــــلــك األـ�ـادي�� لبعض 

  ع�� ان يتم االن��اء خالل الستة أش�ر القادمة وشغل جميع الوظائف القيادية. الوظائف و�� انتظار الرد

  

يتم اإلعالن ع��ا �عد، و�جراء مقابالت لتقييم املر�ــــــــــــ��ن الختيار  وقامت الوزارة �عمل حصــــــــــــر للوظائف ال�� لم

الرئا�ــــــــ�� وماج�ســــــــت�� إدارة مع مراعاة التمك�ن للعناصــــــــر الشــــــــابة وا��اصــــــــل�ن ع�� ال��نامج  ،أ�ســــــــب العناصــــــــر

 عن تحديد ال��امج للوظائف الشاغرة حسب اللوائح، للقيام باألعمالوتم إصدار قرارات وزار�ة األعمال، 
ً
 فضال

راج�ا �� ا��طة التدر��ية، التدر��ية املطلو�ة لرفع كفاءة املســـــــــــــتو�ات القيادية العليا املطلوب إعداد�ا ��ا إلد

 ترشــــــــــــيح ال�وادر املتم��ة للدورات التدر��ية املتخصــــــــــــصــــــــــــة من وزارة التو�تم ا
ً
خطيط واملتا�عة واإلصــــــــــــالح يضــــــــــــا

  ستو�ات اإلدار�ة العليا.و�تم حاليا وضع خطة اإلحالل الوظيفي ��تلف امل ،اإلداري 

  

  تمك�ن الكوادر الشابة املتم��ة

لشــــــغل املناصــــــب القيادية، فقد ان��ت الوزارة  تمك�ن الكوادر املتم��ة من الشـــــباب العامل�ن بالوزارةو�� ســــــ�يل 

، و  ٦٥من املرحلة األو�� لل�وادر الشـــــــــــــابة واملتم��ة لعدد 
ً
ا��طط التنمو�ة لرفع كفاء��م وجارى  تضـــــــــــــعو موظفا

 موظف ١٣٠تقييم املرحلة الثانية لعدد 
ً
 لوضـــــــــــــع ا��طط التا

ً
باإلضـــــــــــــافة إ�� ترشـــــــــــــيح ال�وادر نمو�ة ل�م، ، تم�يدا

الشــــــابة للمنح ا��ارجية لرفع كفاء��م وز�ادة االنفتاح ع�� التجارب ا��ارجية لد��م،  وترشــــــيح البعض لدراســــــة 

العامة  املصـــــــــــــر�ة ، وترشـــــــــــــيح ال�وادر الشـــــــــــــابة لتمثيل الوزارة و ال�يئةMBAرة األعمال درجة املاج�ســـــــــــــت�� �� إدا

�� مختلف الفعاليات، فضــــــــال عن ترشــــــــيح ال�وادر الشــــــــابة ال�� تنطبق عل��ا معاي�� قانون  للت�شــــــــيط الســــــــيا�� 

كمــا يتم ترشـــــــــــــيح ا��ــدمــة املــدنيــة للنــدب ع�� الوظــائف القيــاديــة طبقــا للوائح ���ن اإلعالن عن �ــذه الوظــائف، 

ال�وادر الشابة للوحدات ا��ديدة ال�� يتم إ�شاؤ�ا لرفع كفاء��م و تأ�يل�م ألدوار �امة و ذلك لالستفادة م��م 

  �� املستقبل.

نھ يتم االســــتفادة من لة �� ال�وادر الشــــابة املتم��ة فإو�� إطار ســــ�� الوزارة لالســــتفادة من طاقا��ا ال�امنة املتمث

رئا�ـــ�� أو ا��اصـــل�ن ع�� درجة املاج�ســـت�� و الدكتوراه عند إ�شـــاء أي وحدة جديدة أو اختيار خر��� ال��نامج ال

ال��   Training-of-Trainers أعضـــــاء التقســـــيمات التنظيمية ا��ديدة، �ذا إ�� جانب قاعدة املدر��ن الداخلي�ن

 �� مختلف ا��االت، وتم تحديد املوضـــــوعات التد
ً
ر��ية املتخصـــــصـــــة إلقامة دورات �ون��ا وزارة الســـــياحة داخليا

للمرحلة الثانية إلعداد املدر��ن الداخلي�ن، �ذا باإلضــــــــــافة ا��  االســــــــــتعدادتدر��ية بالفعل بواســــــــــط��م، كما يتم 

فوف م��م �� خطط اإلحالل الوظيفي للصـــــــ ترشـــــــيح�م لعقد �عض الدورات التدر��ية واختيار العناصـــــــر املتم��ة

  الثانية والثالثة.
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ل�ي�لة اإلدار�ة داخل ال�يئة املصــــر�ة العامة للت�شــــيط الســــيا��، تم عمل تقييمات للمســــتو�ات وع�� مســــتوى ا

اإلدار�ة ا��تلفة بالت�ســـــــــيق مع رئ�س ال�يئة و�جراء �غي��ات �� املســـــــــتو�ات اإلدار�ة العليا لندب أكفأ العناصـــــــــر 

 اإلعداد لشـــــــــــــغل امل�اتب ا��ارجيلت�ســـــــــــــيق مع رئ�س ال�يئة، كما يتم ابا
ً
 للوائح وذلك بالت�ســـــــــــــيق يضـــــــــــــا

ُ
ة طبقا

مع األ�اديمية الوطنية للتدر�ب لوضــــــــــع ال��نامج التدر���، �ذا باإلضــــــــــافة إ�� البدء �� تحليل الوظائف  والتعاون 

  ا��اصة بمستو�ات إدار�ة مختلفة لتطبيق املعاي�� ا��ديدة لبطاقات الوصف الوظيفي.

  

  رفع كفاءة العنصر ال�شري  

ا��دمة الســـــياحية املقدمة لز�ادة ب ��دف إ�� ال��وضوفيما يخص رفع كفاءة العنصـــــر ال�شـــــري، فإن �ذا امللف 

لتحقيق ال�شــــغيل الســــيا�� من حيث العمل ع�� ز�ادة ال�شــــغيل �� قطاع الســــياحة و تنافســــية املنتج الســــيا��، 

ة فيھ، وتوف�� عمالة مدر�ة ملقابلة من �ل أســــرة مصــــر� ع�� األقل فرد الســــياحة بتوظيفال�دف الشــــامل لوزارة 

ر�ط�ا باحتياجات ســـــــــوق لاحتياجات ســـــــــوق العمل والز�ادة املســـــــــتمرة �� أعداد الســـــــــائح�ن، واملنا�� التعليمية 

  العمل ع�� تطبيق أخالقيات السياحة ��دف رفع الو�� السيا�� لألجيال القادمة.، باإلضافة إ�� العمل

  ا��دمة السياحية

لتنمية املوارد  ��٢٠١٨/٢٠٢٣ت الوزارة من وضع اس��اتيجية متوسطة األجل (خمس سنوات) و�� �ذا الصدد، ان

واالتحاد املصري للغرف  TVETصالح التعليم الف�� ن مع مشروع إال�شر�ة لقطاع السياحة املصري وذلك بالتعاو 

حيث تم وضع خطة تنفيذية لالس��اتيجية وتم البدء بتفعيل ما جاء ��ا، حيث جرى �شكيل ��نة  ،السياحية

وكذلك الغرف السياحية الفرعية �� ا��افظات  ،أخري من ممث�� امل�اتب الداخلية التا�عة لوزارة السياحة

ال�� �عمل �� مجال  حيث تم التواصل مع ا���ات املانحة لتقييم عملية التدر�ب �ش�ل مستمر،ا��تلفة 

التدر�ب السيا�� للعمل ع�� توحيد ال��امج التدر��ية املقدمة من جان��ا لضمان توحيد ال��امج التدر��ية كما 

  أقر�ا االتحاد املصري للغرف السياحية ووزارة السياحة. 

 �� قطاع السياحة ح�� د�سم��  ٩٦٠٠تدر�ب  من وحيث أنھ من املس��دف االن��اء
ً
، فقد ن��ت ٢٠١٩عامال

م��م عدد من اإلناث العامالت  بالت�سيق مع غرفة امل�شآت  ٧٠٩٣مسا�� وزارة السياحة �� إتمام تدر�ب 

(ال��ة وسالمة الغذاء، التج��� الفندقية من العامل�ن بالفنادق ومديرو األقسام ومديرو الفنادق �� مجاالت 

التحض��، األغذية واملشرو�ات، اإلنقاذ واإلسعافات األولية، اإلشراف الداخ��، امل�اتب األمامية، فنون و 

من أ��اب الدواب وا��ناط�� ع�� كيفية العناية بالدواب  ١٥٠٠ھ تم تدر�ب ،  فضال عن أنالط�و الصي��)

اال�شطة السياحية و�يئة الطب وذلك بالتعاون مع قطاع الرقابة ع��  ،وتقليل املمارسات السلبية ضد�م

البيطري وجمعيات الرفق با��يوان، كما تم ر�ط حصول صاحب الدابة او املركبة ع�� ال��خيص �شرط 

  زارة وذلك بالت�سيق مع ا��افظة.ا��صول ع�� الدورة التدر��ية املمنوحة مجانا من الو 
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ع�� تراخيص مزاولة امل�نة من الوزارة وذلك الراغب�ن �� ا��صول  مندو�ي الشر�ات السياحيةمن  ٨٨تم تدر�ب و 

بالتعاون مع قطاع الرقابة ع�� الشر�ات السياحية ور�ط ا��صول ع�� ال��خيص �شرط إتمام الدورة التدر��ية 

 مرشد ٧٠وجارى االعداد لدورات أخرى، وتدر�ب عدد  ،املمنوحة مجانا من الوزارة
ً
 ع�� االرشاد البي�� ا

ً
 سياحيا

  ٣٥رة الب�ئة وقطاع الرقابة ع�� الشر�ات واملرشدين وتم منح ال��اخيص لعدد بالتعاون مع وزا
ً
 بي�يا

ً
ألول  مرشدا

عداد لثالث دورات قادمة، وجرى تدر�ب عدد املنتج السيا�� املصري و جارى اإل مرة وذلك ل���يع التنوع �� 

١٤٠٠  
ً
منة التا�ع لالتحاد املصري للغرف من خالل مركز القيادة اآل  ع�� فنون قيادة املركبات السياحية عامال

حيث ُ�ش��ط من قبل الوزارة ا��صول ع�� الدورة التدر��ية قبل منح ال��خيص بمزاولة امل�نة، �ذا  ،السياحية

ش�ر الط�اة الص�ني�ن ادق محافظة البحر األحمر ع�� يد أحد أبفن الط�اة العامل�نمن  ٦٠إ�� جانب تدر�ب عدد 

ن املثمر و املستمر مع الص�ن من أجل ���يع السياحة الص�نية ذلك ن�يجة التعاو ع�� فنون الط�و الصي�� و 

 �� مصر.إ

واملدير�ن الفني�ن  ،والسنور�ل ،مدر�ي ومرشدي الغوصمن  ٣٠٢٧واتصاال بما سبق، فقد تم تدر�ب عدد 

مع أسماك  ملراكز الغوص واليخوت وأطقم يخوت السفاري �� مجاالت التوعية البي�ية والتوعية بالتعامل

و�رامج تدر��ية لرفع الكفاءة وذلك بالت�سيق مع غرفة الغوص واأل�شطة البحر�ة. ليصبح بذلك إجما��  ،القرش

، يأ�ي ذلك باإلضافة إ�� �شكيل ��نة لت�و�ن ٢٠١٩ح�� أغسطس ١٢٢٦٥عدد املتدر��ن �� القطاع ا��اص 

لت�و�ن قاعدة من املدر��ن املعتمدين واختيار أفضل العناصر �� ا��االت السياحية ا��تلفة �س�� 

،عنصر  ١٥حيث تم اختيار وتأ�يل  ،واملتخصص�ن �� ا��االت السياحية ا��تلفة
ً
قاعدة املدر��ن  إ��لينضموا  ا

االحتياجات التدر��ية ملقابلة  السياحية، وجارى إعداد مجموعة أخرى لدى االتحاد املصري للغرف  املعتمدين

  �� القطاع.

  الداخ��التدر�ب 

 مع 
ً
الس�� نحو رفع كفاءة ا��دمة املقدمة �� قطاع وا�ساقا

السياحة، وفيما يخص التدر�ب الداخ�� للعامل�ن بوزارة 

السياحة فإنھ قبل اعتماد ا��طة التدر��ية ا��اصة 

بالوزارة تم عقد مجموعة من الدورات التدر��ية لتأ�يل 

 متدر� ١٦٩دد ال�وادر الشابة والقيادات العليا بالوزارة �ع
ً
 ا

، م�ارات العروض امل�ارات السلوكية�� مجاالت 

التقديمية، م�ارات التواصل الفعال، التقار�ر واملراسالت، 

آداب العمل، إدارة التغي��، التم�� ا���ومي، تدر�ب 

 عن تدر�ب TOTاملدر��ن 
ً
 �� مجال  ٩٧، واللغة اإلنجل��ية��  ١١٠، ��ة وسالمة الغذاء، فضال

ً
نظم متدر�ا

 ��  ٦٣٥وا��اسبات اآللية وشبكة اإلن��نت، و املعلومات
ً
لتنمية م�ارات العامل�ن  مجاالت تخصصيةمتدر�ا
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من العامل�ن بالوزارة و�ي�ت��ا بمنح خارجية ليصل إجما�� عدد املتدر��ن  ٤٦الفنية واإلدار�ة، باإلضافة ا�� التحاق 

. ١٠٥٧ارة و�ي�ت��ا إ�� �� الوز 
ً
  متدر�ا

 
ً
 لتفعيل عملية متا�عة وتقييم التدر�ب من قبل الوزارة �ش�ل مستمر ووضع نظام متا�عة واتصاال

ً
بما سبق وسعيا

إلح�ام جودة التدر�ب من خالل �شكيل ��نة من ممث�� امل�اتب السياحية بالوزارة وتأ�يل�م من خالل التدر�بات 

اليا مراجعة القوان�ن واللوائح املنظمة الالزمة ملتا�عة عملية التدر�ب وقياس مخرجات التدر�ب، حيث يجري ح

لعملية التدر�ب بالتعاون مع قطاع الرقابة ع�� امل�شآت الفندقية وكذلك االتحاد املصري للغرف السياحية 

وذلك لتحدي��ا واعتماد�ا لر�ط ترخيص امل�شأة السياحية بتدر�ب �سبة محددة من العمالة السياحية التا�عة 

و�ضافة بند خاص بالتدر�ب إ�� قاعدة البيانات ا��اصة  دمة السياحية املقدمة،ان جودة ا��ل�ا وذلك لضم

بالعامل�ن �� امل�شآت الفندقية لس�ولة تحديث البيانات ا��اصة بالتأ�يل والتدر�ب للعامل�ن، فضال عن االن��اء 

  ارة السياحة.من تحديث خر�طة امل�ن السياحية واعتماد�ا من قبل االتحاد املصري للغرف السياحية ووز 

ة �أحد عناصر التقييم �� منظومة تحديث يو�� �ذا اإلطار فقد تم إدراج عنصر جودة ا��دمة السياح

، وغرفة امل�شآت العاملية � تمت بالتعاون مع منظمة السياحةالتص�يفات ا��ديدة للفنادق املصر�ة وال�

 دمة السياحية.وذلك لضمان تدر�ب العنصر ال�شري املسئول عن جودة ا�� الفندقية،

ألف متدرب  ١٥و�س��دف ا��طة التدر��ية متوسطة األجل خالل السنوات ا��مس املقبلة تدر�ب ما يقرب من 

 خالل السنوات ا��مس، باإلضافة إ��  �٧٥ل عام من القطاع ا��اص، لتدر�ب ما يقرب من 
ً
 %١٠ألف متدر�ا

ألف عامل �� ش�� مجاالت  ٣٠ن يتم تدر�ب �ا. ع�� أياحة و�ي�ت�أعداد املتدر��ن من وزارة الس �� ز�ادة سنو�ة

  .٢٠٢٠قطاع السياحة ب��اية عام 

  املراكز املتخصصة

وفيما يخص مراكز التدر�ب التا�عة لالتحاد املصري للغرف السياحية مثل أ�اديمية فنون الط�� �� مركز طيبة 

ا���ة املضيفة للمركز وذلك إلحياء  األقصرفقد تم عقد لقاء مع عميد �لية السياحة والفنادق ب ،األقصرب

وجاري ال�شاور �شأن اإلجراءات التنفيذية لل��وتو�ول  ،ةيبروتو�ول ب�ن ال�لية واالتحاد املصري للغرف السياح

مايو  ١٥املزمع تنفيذه، واتصاال بما يتحقق، فقد تم التواصل مع الشركة املؤسسة ملركز القيادة اآلمنة بمدينة 

مساوي للمركز، وجاري االتفاق ع�� العرض الف�� املقدم منھ إلعادة العمل ع�� تأ�يل املركز وز�ارة ا��انب الن

أ�اديمية أخبار «وتجديده، فضال  عن قيام االتحاد املصري للغرف السياحية حاليا بالتفاوض مع ا���ة املؤجرة 

ماكن األك�� احتياجا مثل محافظة لنقل مركز أ�اديمية فنون الط�� بالسادس من أكتو�ر إ�� واحد من األ » اليوم

وقد تم التواصل مع سيادة محافظ البحر األحمر �� �ذا الصدد وتم تخصيص م�ان لنقل مركز  ،البحر األحمر

التدر�ب، باإلضافة ا�� أنھ تم إرسال خطاب مش��ك من وزارة السياحة واالتحاد املصري للغرف السياحية إ�� 

التدر�ب امل�� بخصوص إم�انية تقديم الدعم املادي لتأ�يل الب�ية التحتية برنامج دعم تطو�ر التعليم الف�� و 
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�ذا إ�� جانب افتتاح وحدة مركز تدر�ب قصر النيل التا�ع لالتحاد الغردقة، للمركز ا��ديد املزمع إ�شاؤه �� 

 املصري للغرف والشر�ات السياحية الش�ر ا��اري.

املقدمة وتحدي��ا لتتما��� مع التوج�ات العاملية حيث تم �شكيل ��نة  وسعت الوزارة ا�� تطو�ر ال��امج التدر��ية

من ا����اء املعني�ن �� ا��االت والتخصصات السياحية ا��تلفة وذلك ملراجعة جميع ال��امج التدر��ية املقدمة 

در��ية ح�� اآلن برامج ت ٧من خالل االتحاد املصري للغرف السياحية �� السنوات السابقة، واالن��اء من مراجعة 

وتحدي��ا بما ي�ناسب مع املستجدات العاملية �� قطاع السياحة و�جري استكمال با�� ال��امج التدر��ية، حيث تم 

عمل م�� شامل للتوقعات واالحتياجات املستقبلية �� قطاع السياحة، و�س��دف الوزارة االن��اء من جميع 

   ال��امج التدر��ية وكذلك إدراج برامج جديدة.

 ز�ادة ال�شغيل السيا��

تنفيذ خطة عاجلة لتدر�ب الباحث�ن عن العمل من خر��� املدارس الفندقية و�ليات السياحة  إ��سعت الوزارة 

لتأ�يل�م حســـــــــــــب متطلبات القطاع، حيث تم التواصـــــــــــــل مع قطاع التعليم الف�� والتدر�ب امل�� �� وزارة ال��بية 

الفنية الســياحية و�رســال�ا إ�� والتعليم والتعليم الف�� وذلك لضــمان توف�� قاعدة بيانات ا��ر�ج�ن من املدراس 

االتحاد املصــري للغرف الســياحية واالســتفادة من �ؤالء ا��ر�ج�ن �� الوظائف ا��تلفة الشــاغرة، باإلضــافة ا�� 

وضــــــــــــع برامج تدر��ية فنية متخصــــــــــــصــــــــــــة و�رامج مســــــــــــتحدثة ل��ر�ج�ن ا��دد والباحث�ن عن العمل �� ا��االت 

يوما إ��  ١٥والســياحة االلك��ونية وســياحة املؤتمرات ملدة ت��اوح ما ب�ن  ا��تلفة مثل قســم األغذية واملشــرو�ات

 لنوع التدر�ب.  ٦
ً
  ش�ور وفقا

) ع�� تنظيم Googleو�� �ذا الصـــــــــــــدد، تقوم الوزارة �� الوقت ا��ا�� باالتفاق مع مؤســـــــــــــســـــــــــــة جوجل العاملية (

للغرف الســـــياحية وذلك للباحث�ن عن عمل تدر�بات �� ال�ســـــو�ق اإللك��و�ي وذلك بالتعاون مع االتحاد املصـــــري 

�� مجال الســياحة وأيضــا الطالب ا��ر�ج�ن من �ليات الســياحة والفنادق ع�� مســتوي ا��م�ور�ة، وســوف يتم 

البدء �� التنفيذ خالل األشـــــــــــــ�ر القادمة، حيث يجري الت�ســـــــــــــيق من أجل اعتماد الشـــــــــــــروط الواجب توافر�ا �� 

املتطلبات ال�� تحتاج�ا �ل م�نة من امل�ن الســـــــــــــياحية. و�ســـــــــــــ�� الوزارة ا��  العامل�ن بقطاع الســـــــــــــياحة بناًء ع��

توظيف أك�� عدد من ا��ر�ج�ن من التعليم الســــــــــيا�� ســــــــــواء العا�� أو الف�� �� الوظائف املتاحة �� القطاع من 

نوات ســــــ ٣ألف متدرب خالل  ١٠٠خالل االتحاد املصــــــري للغرف الســــــياحية، باإلضــــــافة ا�� تدر�ب ما يقرب من 

ع�� ال�سو�ق اإللك��و�ي والسياحة اإللك��ونية مع وضع شروط ومعاي�� القبول �� الوظائف السياحية بالتعاون 

  العاديات). -امل�شآت الفندقية –(الشر�ات  مع الغرف ا��تصة

 املنا�� التعليمية

يات الســــياحة ��دف رفع والعمل ع�� تطبيق أخالق ،ســــعيا م��ا لر�ط املنا�� التعليمية باحتياجات ســــوق العمل

الو�� الســـيا�� لألجيال القادمة، انجزت وزارة الســـياحة مراجعة جميع املنا�� الدراســـية بمدارس التعليم الف�� 
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ً
والفند�� والسيا�� بالتعاون مع مشروع تطو�ر التعليم الف�� واالتحاد املصري للغرف السياحية حيث يتم حاليا

الف�� الســــــــــــيا�� بالتعاون مع مشــــــــــــروع تطو�ر التعليم وممث�� القطاع ا��اص االن��اء من تحديث منا�� التعليم 

باإلضـــــــــــــافة ا�� إدراج املدارس الســـــــــــــياحية الفنية ضـــــــــــــمن منظومة املدارس  ،من الغرف الســـــــــــــياحية ا��تصـــــــــــــة

  التكنولوجية التا�عة للوزارة بمشاركة القطاع ا��اص.

لب الفندقية بمنطقة مدينة نصـــــر بمحافظة القا�رة وتم خالل الف��ة املاضـــــية إدراج مدرســـــة الشـــــ�يد أحمد �ع 

لت�ون مدرسة تطبيقية تكنولوجية �� مجال الوجبات السر�عة بالتعاون مع مؤسسة أمر��انا، ا�� جانب أنھ يتم 

 تحديث شـــــــروط القبول لطالب املدارس طبقا ملتطلبات القطاع ا��اص و�شـــــــراك املتخصـــــــصـــــــ�ن من رجال 
ً
حاليا

   يار والقبول ل�ل من الطالب واملدرس�ن.الصناعة �� ��ان االخت

  اخالقيات السياحة
بروتو�ول �عــــــاون ب�ن وزارة  تم إعــــــدادو�� �ــــــذا الصــــــــــــــــــدد، 

الســـــــــــــيــــاحــــة ووزارة ال��بيــــة والتعليم والتعليم الف�� لتنميــــة 

الــو�ــ� الســـــــــــــــيـــــــا�ــ� ا�ــ�ــتــمــ�ــ� مــن خــالل إدراج مـــــــادة عــن 

اخالقيات الســـــــــــــياحة لغرس تلك القيم �� طلبة املدارس �� 

مراحـــل التعليم األســـــــــــــــا�ـــــــــــــ��، وأيضـــــــــــــــا من خالل تـــدشـــــــــــــ�ن 

ن من خالل�ا مســـــــــابقات فنية متنوعة ب�ن الطالب يك�ســـــــــبو 

م�ـــارات وفنون التعـــامـــل مع الســــــــــــــــائح�ن ��لق جيـــل لـــديـــھ 

الو�� بـــأ�ميـــة الســـــــــــــيـــاحـــة وذلـــك �� ضـــــــــــــوء امليثـــاق العـــاملي 

ألخالقيات الســـياحة الذي أقرتھ منظمة الســـياحة العاملية، 

حيـــث تم عقـــد اجتمـــاع ملنـــاقشـــــــــــــــة أوجــھ التعـــاون الســـــــــــــــابق 

ذكر�ـــــــا، وتم إعـــــــداد مســـــــــــــودة بروتو�ول التعـــــــاون تم�يــــــدا 

 عن عقـد اجتمـاع مع رئ�س لت
ً
وقيع�ـا �� اقرب وقـت فضـــــــــــــال

مركز تطو�ر املنــا�� التــا�ع لوزارة ال��بيــة والتعليم والتعليم 

الف�� وارســال ��ــ�ة م�ســطة من امليثاق العاملي ألخالقيات 

� املركز الســـياحة وأيضـــا خر�طة امل�ن الســـياحية ا��دثة ا�

العاملية بوزار�ي السياحة والتعليم �� مصر لت�ن��م �ذا الن��  القومي لتطو�ر املنا��، واشادت منظمة السياحة

  لدعم املوارد ال�شر�ة �� قطاع السياحة 

وحيث �ســــــــــ��دف وزارة الســــــــــياحة �عر�ف ال��ــــــــــ�ْ� ا��ديد بأ�مية الســــــــــياحة وغرس القيم واملفا�يم الســــــــــياحية 

ع�� أن » ســــــف�� الســــــياحة«عنوان داخل�م، فقد تم االتفاق ع�� تنظيم مســــــابقة لطالب الصــــــف الثا�ي الثانوي �

يتم تنفيذ�ا �� إحدى عشـــر محافظة ســـياحية ع�� أن يتقدم الطالب املشـــارك�ن �� املســـابقة بصـــور فوتوغرافية 
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ومقاطع فيديو مصورة للمناطق السياحية واألثر�ة وال��اثية بمحفظا��م، وكذا إبراز العادات والتقاليد ا��اصة 

وســــ�تم م�افأ��م » ســــف�� الســــياحة«ا و ســــيحصــــل الطالب الفائز�ن ع�� �ارنيھ با��افظة وكيفية ا��افظة عل��

لتحف���م ع�� » صـــــديق الســـــياحة«برحالت إ�� أماكن ســـــياحية، وكذا ســـــيحصـــــل الطالب املشـــــارك�ن ع�� �ارنيھ 

  ا��افظة ع�� تراث وأثار محفظا��م.

  تحف�� الط��ان 

 الســــــــتعادة مصــــــــد
ً
، والاســــــــعيا

ً
�ــــــــ� تــــــــأثرت بتعليــــــــق ســــــــداد مســــــــتحقات بــــــــرامج تحف�ــــــــ� قيھ وزارة الســــــــياحة عامليــــــــا

، ن��ـــــــــــت وزارة ٢٠١٨-٢٠١٦الط�ـــــــــــ�ان للشـــــــــــر�اء األجانـــــــــــب عـــــــــــن بـــــــــــرامج تحف�ـــــــــــ� الط�ـــــــــــ�ان خـــــــــــالل الف�ـــــــــــ�ة مـــــــــــن 

، و�ســــــــــ�� وزارة ع�ــــــــــ� مــــــــــدار العــــــــــام املا�ــــــــــ�� الســــــــــياحة �ــــــــــ� إ��ــــــــــاء جميــــــــــع املســــــــــتحقات العالقــــــــــة لــــــــــدى الــــــــــوزارة

م التنافســـــــــية الســـــــــعر�ة لز�ـــــــــادة ا��ركـــــــــة الســـــــــياحية الســـــــــياحة مـــــــــن خـــــــــالل بـــــــــرامج تحف�ـــــــــ� الط�ـــــــــ�ان ا�ـــــــــ� �عظـــــــــي

صــــــــــياغة بــــــــــرامج  مــــــــــن خــــــــــالل االن��ــــــــــاء مــــــــــنالوافــــــــــدة إ�ــــــــــ� مصــــــــــر بالت�ســــــــــيق مــــــــــع وزارة الط�ــــــــــ�ان املــــــــــد�ي، وذلــــــــــك 

   التحف�� ا��ديدة ال�� �سا�م �� ا��فاظ ع�� نمو مستدام ل��ركة السياحية ا�� مصر.
  

و�ـــــــــــ� �ـــــــــــذا اإلطـــــــــــار انت��ـــــــــــت وزارة الســـــــــــياحة سياســـــــــــة 

نافســـــــة تحف�ــــــ� الط�ــــــ�ان أســــــوة بمـــــــا تقــــــوم بــــــھ الــــــدول امل

، اليونـــــــــان وغ���ـــــــــا، ومـــــــــا مثـــــــــل تركيـــــــــا، املغـــــــــرب، تـــــــــو�س

تقدمـــــــــــھ تلـــــــــــك الـــــــــــدول مـــــــــــن �ســـــــــــ�يالت لـــــــــــدعم وتحف�ـــــــــــ� 

حركـــــــة الط�ـــــــ�ان الســـــــيا�� إل��ـــــــا ســـــــواء املنـــــــتظم منـــــــھ او 

العـــــــــــــــــارض بمـــــــــــــــــا يرفـــــــــــــــــع قـــــــــــــــــدرة الوصـــــــــــــــــول للمقاصـــــــــــــــــد 

الســــــــــــــــــــياحية لتلــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــدول، حيــــــــــــــــــــث أعلنــــــــــــــــــــت وزارة 

و��ت�ــــــــ� �ــــــــ�  -٢٠١٨نــــــــوفم��  ١ل��نــــــــامج تحف�ــــــــ� الط�ــــــــ�ان الــــــــذي يبــــــــدأ �ــــــــ�  ٢٠٢٠-٢٠١٨ة عــــــــن ضــــــــوابط الســــــــياح

  �عد ان��اء ال��نامج السابق.وذلك ، ٢٠٢٠أبر�ل  ٢٩
  

م��ـــــــا عـــــــدم التمي�ـــــــ� بـــــــ�ن الط�ـــــــ�ان العـــــــارض  :معـــــــاي��عـــــــدة ع�ـــــــ�  ٢٠٢٠- ٢٠١٨وأعتمـــــــد برنـــــــامج التحف�ـــــــ� لعـــــــامي 

رت معـــــــدالت الســـــــياحة الوافـــــــدة إل��ـــــــا، �ـــــــ� الف�ـــــــ�ة األخ�ـــــــ�ة لـــــــدفع مز�ـــــــد واملنـــــــتظم، وتمي�ـــــــ� ا��افظـــــــات ال�ـــــــ� تـــــــأث

ــــــل ســــــــتة  مـــــــن ا��ركـــــــة إل��ـــــــا. فضــــــــال عـــــــن إعطـــــــاء حــــــــوافز إضـــــــافية عنـــــــد تحقيــــــــق نمـــــــو مســـــــتدام مــــــــرة واحـــــــدة �ـ

أشـــــــ�ر مقســـــــمة لشـــــــرائح تصـــــــاعدية ع�ـــــــ� الـــــــرحالت ا��فـــــــزة، إ�ـــــــ� جانـــــــب تقليـــــــل وت�ســـــــيط اإلجـــــــراءات اإلدار�ـــــــة 

ليــــــــة التحف�ــــــــ� حيــــــــث تــــــــم وضــــــــع مواعيــــــــد محــــــــددة للتقــــــــدم وصــــــــرف املســــــــتحقات والورقيــــــــة ال�ــــــــ� �ســــــــتلزم�ا عم

 عـــــــن االن��ـــــــاء مـــــــن �افـــــــة املســـــــتحقات العالقـــــــة 
ً
تضـــــــمن عمليـــــــة ا��ـــــــاء وا�ـــــــ�ة ومرنـــــــة وم�ســـــــرة للصـــــــرف، فضـــــــال

.
ً
  عن ال��امج السابقة ع�� ال��نامج ا��ا�� وال�� من شا��ا ا��فاظ ع�� مصداقية مصر عامليا
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تحف�ــــــ� الط�ــــــ�ان يــــــتم تمو�ل�ــــــا اعتمــــــادا ع�ــــــ� املــــــوارد الذاتيــــــة لصــــــندوق الســــــياحة، و�ــــــ� �ــــــذا اإلطــــــار فــــــإن بــــــرامج 

مليـــــــون ســـــــائح  ٣٫٢الـــــــذي ســـــــا�م �ـــــــ� وصـــــــول حـــــــوا��  ٢٠١٨ -٢٠١٧حيـــــــث قامـــــــت الـــــــوزارة بـــــــإطالق برنـــــــامج عـــــــام 

  ١٧٧٧١ا�ــــــــــ� مصــــــــــر مــــــــــن خــــــــــالل حــــــــــوا�� 
ً
رحلــــــــــة ط�ــــــــــ�ان عــــــــــارض ومنــــــــــتظم، ب�نمــــــــــا تقــــــــــوم وزارة الســــــــــياحة حاليــــــــــا

ـــــــــ� حـــــــــوا��  ٢٠٢٠-٢٠١٨ف�ـــــــــ� الط�ـــــــــ�ان بالعمـــــــــل ب��نـــــــــامج تح  ٢٢٫٣٠٠الـــــــــذي حقـــــــــق خـــــــــالل العشـــــــــرة أشـــــــــ�ر األو�

  مليون سائح. ٣٫٨٥رحلة ط��ان بإجما�� حوا��
  

 م��ـــــــا 
ً
ليـــــــات لتعـــــــديل آا�شـــــــأت الـــــــوزارة وحـــــــدة لتحف�ـــــــ� الط�ـــــــ�ان �عمـــــــل ع�ـــــــ� إدارة ملـــــــف تحف�ـــــــ� الط�ـــــــ�ان  ســـــــعيا

ا��اليـــــــــة ل��ركـــــــــة الســـــــــياحية والوضـــــــــع ا��ـــــــــا�� تحف�ـــــــــ� �ـــــــــ� ال�ـــــــــ�امج املســـــــــتقبلية بنـــــــــاء ع�ـــــــــ� تحليـــــــــل البيانـــــــــات ال

للمقاصــــــد املصــــــر�ة بمــــــا يحقــــــق أق�ــــــ�� اســــــتفادة ممكنــــــة مــــــن سياســــــة تحف�ــــــ� الط�ــــــ�ان ال�ــــــ� ت�ت���ــــــا الــــــوزارة، 

  صياغة و�ناء برنامج تحف�� جديد. قاعدة بيانات ومعلومات رقمية �س�م �� تلك الوحدة وتمثل

  العالقات الدولية 

إلعـــــــادة صـــــــياغة وتطـــــــو�ر العالقـــــــات مـــــــع املؤسســـــــات الدوليـــــــة واالســـــــتعانة اتخـــــــذت الـــــــوزارة خطـــــــوات تنفيذيـــــــة 

بـــــــا����ات الدوليـــــــة وذلـــــــك ��ـــــــدف تحقيـــــــق محـــــــاور اإلصـــــــالح بمـــــــا يتما�ـــــــ�� مـــــــع االتجا�ـــــــات العامليـــــــة واالســـــــتعانة 

، باإلضــــــــــافة إ�ــــــــــ� �عظــــــــــيم ســــــــــبل االســــــــــتفادة مــــــــــن �افــــــــــة املــــــــــنح التدر��يــــــــــة ا����ات الدوليــــــــــة إذا تطلــــــــــب األمــــــــــربــــــــــ

  من ا���ات ا��تلفة. املقدمة للوزارة

  مؤسسات السياحة والتمو�ل الدولية

فيما يخص املؤسسات الدولية، فقد ركزت وزارة السياحة 

ع�� التواصـــــــــــــــل الـــدائم والفعـــال والت�ســـــــــــــيق املســـــــــــــتمر مع 

منظمــة الســـــــــــــيــاحــة العــامليــة، وا��لس العــاملي للســـــــــــــيــاحــة 

والســـــــفر، ومنتدى االقتصـــــــاد العاملي، ومؤســـــــســـــــة التمو�ل 

، وذلك لتبادل إ�� جانب منظمة التجارة العامليةالدولية، 

ا����ات والتعاون �� مجاالت التنمية السياحية املستدامة 

�عت�� أحد محاور برنامج اإلصــــــــــــالح ال�يك�� لتطو�ر  و�و ما

الدولية  املؤســســاتقطاع الســياحة �� مصــر، كما أنھ عنصــرا أســاســيا لتعز�ز تنمية ا��تمع ا���� بالتعاون مع 

لضـــــــــمان االســـــــــتفادة من املنح الدولية ا��الية �شـــــــــ�ل فعال وجيد بما يتفق مع رؤ�ة الوزارة، واســـــــــتمرارا ��طط 

الشــــــراكة من أجل التنمية لضــــــمان الشــــــمولية، و�طالق مجاالت الســــــ�ثمارات خاصــــــة �ســــــا�م �� خلق األســــــواق 

   والفرص لقطاع السياحة �� مصر وتحقيق النمو االقتصادي.

ال��نة  اتاجتماعمتوال�ن  لعام�نالصـــدد اســـتضـــافت جم�ور�ة مصـــر العر�ية ممثلة �� وزارة الســـياحة  و�� �ذا

ا��امســـــــــــــة الرا�عة واألر�ع�ن و  ��ادورت ��وذلك االقليمية للشـــــــــــــرق األوســـــــــــــط التا�عة ملنظمة الســـــــــــــياحة العاملية 
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العام تحت رعاية جتماعات �ذا ، وأقيمت اال ٢٠١٩، والقا�رة عام ��٢٠١٨ مدينة شـــــــرم الشـــــــيخ عام واألر�ع�ن، 

  .٢٠١٩مارس  ٢٥و ٢٤دولة رئ�س مجلس الوزراء يومي 

 World Tourismشاركت وزارة السياحة �� العديد من ا��افل الدولية ال�امة، و م��ا منتدى السياحة العاملي و 

Forum  مدينة لوز�رن �� )Lucerne(  السو�سر�ة �� مايو املا���، حيث شاركت وز�رة السياحة �� جلسة نقاشية

مغلقة �� مركز أبحاث املنتدى حول دور االبت�ار والتحول الرق�� �� صــــناعة الســــياحة، ضــــمن مجموعة مختارة 

 عن املشــاركة �� جلســة طارئة حول الوضــع �� ســر�
ً
الن�ا من املســ�ثمر�ن وصــناع القرار الســيا�� �� العالم، فضــال

�عد ا��ادث اإلر�ا�ي الذي �عرضــــــــــت لھ، حيث اختار منتدي الســــــــــياحة العاملي مصــــــــــر كنموذج ملواج�ة األزمات 

والتغلب عل��ا وا��روج م��ا اك�� صـــــــالبة، إ�� جانب مشـــــــاركة وز�رة الســـــــياحة كمتحدثة رئ�ســـــــية �� جلســـــــة تحت 

ا��لسة ا��ديث عن التنوع �� صناعة السياحة  عنوان "التنوع: الدافع لالبت�ار التكنولو�� واالندماج"، تناولت

ومواكبة االتجا�ات ا��ديثة وأ�مية االندماج وتمك�ن املرأة للمشاركة �� قطاع السياحة، باإلضافة ا�� ا��ديث 

  عن العمالة املو�و�ة �� قطاع السياحة وكيفية ا��فاظ عل��ا وتنمي��ا.

لدولية للمجلس للقمة ا ١٩وشـــاركت وزارة الســـياحة �� الدورة الــــــــــــــــ 

، �� Global WTTC Summit 2019الـــدو�� للســـــــــــــيـــاحـــة والســـــــــــــفر 

�� ابر�ل املا�ـــ��، وقد فازت مصـــر خالل�ا  بإســـبانيامدينة أشـــ�يلية 

بجـــائزة "الر�ـــادة الـــدوليـــة �� الســـــــــــــيـــاحـــة" �ـــذا العـــام وال�� قـــدم�ـــا 

 ���ود  WTTCا��لس الــدو�� للســـــــــــــيــاحــة والســـــــــــــفر 
ً
وذلــك تقــديرا

�ز قطاع الســـــــــــــياحة لي�ون أك�� صـــــــــــــالبة، الدولة املصـــــــــــــر�ة �� �عز 

بــاإلضـــــــــــــــافــة ا�� ا���ود املبــذولــة �� القطــاع األم�� الــذي وضـــــــــــــعتــھ 

  ا���ومة ع�� رأس أولو�ا��ا.

كما شــاركت وز�رة الســياحة �� عدد من اللقاءات الثنائية ولقاءات 

مع رئ�س مجلس الوزراء والوفـــد املصـــــــــــــري �� منتـــدى االقتصـــــــــــــــاد 

ناير املا�ـــــــــــــ��، وتم عقد لقاء مع رئ�س �� ي Davosدافوس  -العاملي

وزراء األردن وأرمي�يا، وعدد من رؤســــــــاء مجالس إدارات الشــــــــر�ات 

العاملية ال�� �عمل �� مجال الســــــــياحة األورو�ية لإلعمار والتنمية، 

  وصندوق النقد الدو��، والبنك الدو��، وشر�ات �اواوي.

ة التمو�ل الدولية مع ممث�� البنك الدو�� �� كما شــــــــــاركت وزارة الســــــــــياحة �� جلســــــــــة نقاشــــــــــية نظم��ا مؤســــــــــســــــــــ

واشنطن الستعراض برنامج اإلصالح ال�يك�� لتطو�ر قطاع السياحة �� مصر، وخالل املناقشات أكدت الوز�رة 

 للغاية؛ 
ً
  أن تمو�ل قطاع السياحة من املؤسسات املالية العاملية ال يزال ضعيفا
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التجارة العاملية بچنيڤ نظم��ا منظمة الســــياحة العاملية ��  وشــــاركت وز�رة الســــياحة �� جلســــة حوار�ة بمنظمة

يوليو املا�ـــ��، وطالبت الوز�رة ايضـــا خالل�ا بضـــرورة ز�ادة التمو�ل والدعم للســـياحة من املؤســـســـات الدولية �� 

  .٢٠٣٠أجندة 

كما عقدت وز�رة الســـــياحة اجتماعا موســـــعا مع مســـــئو�� 

ومجموعة البنك الدو�� ��  IFCمؤســســة التمو�ل الدولية 

يوليو املــــــا�ـــــــــــــ��، نــــــاقش أوجــــــھ �عز�ز التعــــــاون ب�ن وزارة 

السياحة ومؤسسة التمو�ل الدولية خالل الف��ة املقبلة، 

واستعرض مسئولو مؤسسة التمو�ل الدولية ومجموعة 

البنــك الــدو�� دور مؤســـــــــــــســــــــــــــا��م �� ��ـــــــــــــ�يع املشــــــــــــــار�ع 

باإلضــــافة إ�� املســــتدامة �� البلدان النامية األعضــــاء ��ا، 

تقـــديم حلول تنمو�ـــة تالئم احتيـــاجـــات املتعـــامل�ن مع�ـــا، و�ســـــــــــــتخـــدم موارد�ـــا املـــاليـــة وخ��ا��ـــا الفنيـــة وتجـــار��ـــا 

  العاملية وأف�ار�ا املبتكرة ملساعدة شر�ا��ا �� التغلب ع�� التحديات املالية وال�شغيلية. 

ة الســـــياحة لعرض اإلصـــــالحات ال�ي�لية ال�� واســـــتضـــــاف صـــــندوق النقد الدو�� �� يوليو املا�ـــــ��، الدكتورة وز�ر 

تطبق�ا مصــــــــــر �� قطاع الســــــــــياحة املصــــــــــري، وكيفية �عميم�ا لتطبق �� دول أخري ملا ل�ذه اإلصــــــــــالحات من آثار 

الســـــــــــــياحة خالل  وأكدت وز�رةإيجابية ع�� االقتصـــــــــــــاد العاملي، وذلك خالل ز�ار��ا للواليات املتحدة األمر�كية، 

ندوق النقد الدو�� لقطاع السياحة ع�� أنھ ل�س مجرد رقم �� م��ان املدفوعات و�نما املناقشات ضرورة نظر ص

   عنصر أسا��� �� الصادرات ا��دمية للدول األعضاء بالصندوق.

وقام ا��انب الصـــــــــي�� بدعوة مصـــــــــر كضـــــــــيف شـــــــــرف �� املعرض التجاري االقتصـــــــــادي األفر�قي الصـــــــــي�� األول 

 ع�� ت�ليف�ا من قبل رئاسة بجم�ور�ة الص�ن الشعبية �� ش�ر يوني
ً
 و املا���، وشاركت وز�رة السياحة بناءا

مجلس الوزراء لتمثيل مصــــــر �� مجاالت االســــــ�ثمار والتجارة والزراعة والقطاع املا�� والســــــياحة، ورئاســــــة الوفد 

ة دول أفر�قي ٦املصري الرس�� رفيع املستوى املشارك بدعوة رسمية ��م�ور�ة مصر العر�ية كضيف شرف مع 

… �� أوغندا والســـــــــــنغال وت��انيا وأنجوال و�وت ديڤوار، حيث أقيم املعرض تحت عنوان "التعاون املر�ح ل��ميع 

أفر�قية". جاء �ذا املعرض �� إطار �عز�ز أوجھ التعاون ب�ن الصـــــــــــ�ن -نحو شـــــــــــراكة اقتصـــــــــــادية تجار�ة صـــــــــــ�نية 

 و�ان �ذا املعرض من نتاج فعاليات 
ً
منتدي �عاون الصـــــــــــــ�ن وأفر�قيا الذي عقد �� وأفر�قيا اقتصـــــــــــــاديا وتجار�ا

بمشــــاركة فخامة رئ�س ا��م�ور�ة الســــيد عبد الفتاح الســــ��ــــ�� حيث  ٢٠١٨ســــ�تم��  ٣-١بك�ن خالل الف��ة من 

  تم االتفاق ع�� إقامة معرض اقتصادي تجاري صي�� أفر�قي.

  



 

  ١رقم  ـــــتقریر المتابعة         برنامج اإلصالح الھیكلي لتطویر قطاع السیاحة
    

- ٢٤ -

  جامعة الدول العر�ية 

قامت وزارة الســــياحة املصــــر�ة بإعداد اســــ��اتيجية لدعم 

وال�� تمت بناًء ع�� ت�ليف من  الســـــياحة العر�يةوتنمية 

ا��لس الوزاري العر�ي للســـــــــــــيـــــاحـــــة �� دورتـــــھ (ا��ـــــاديـــــة 

والعشر�ن) والذى ترأستھ مصر �� د�سم�� املا��� بمقر 

نولوجيــا والنقــل البحري األـ�ـاديميــة العر�يــة للعلوم والتك

ســـــــكندر�ة ، حيث طرح صـــــــاحب الســـــــمو املل�ي نة اإل بمدي

رئ�س ال�يئة  -األم�� ســــــــــــلطان بن ســــــــــــلمان بن عبد العز�ز

العامة للســـــــــــياحة وال��اث الوط�� باململكة العر�ية الســـــــــــعودية آنذاك ورئ�س املكتب التنفيذي للمجلس الوزاري 

 ،ل��نة العر�ية ملراجعة املصــر�ة ياحةممثلة �� وزارة الســ ،العر�ي للســياحة مق��ح رئاســة جم�ور�ة مصــر العر�ية

لتتواكــب مع املتغ��ات  ٢٠١٤وتحــديــث االســـــــــــــ��اتيجيــة العر�يــة للســـــــــــــيــاحــة الســــــــــــــابق إعــداد�ــا �� عــام   ،وتطو�ر

واألر�ع�ن ل��نة االقليمية للشـــــــــــــرق األوســـــــــــــط التا�عة ملنظمة  ةالعاملية، وخالل ا�عقاد اجتماع الدورة ا��امســـــــــــــ

الســـــياحة العاملية والذي ُعقد �� القا�رة �� مارس املا�ـــــ��، قامت وزارة الســـــياحة بتقديم اســـــ��اتيجية الســـــياحة 

العر�يــة ال�� أعــد��ــا الوزارة للوزراء العرب ورؤســــــــــــــاء الوفود املشــــــــــــــاركــة وممث�� جــامعــة الــدول العر�يــة واملنظمــة 

  العر�ية للسياحة.

لز�ـادة مســــــــــــــا�متـھ �� الـدخـل القومي  ،�� الـدول العر�يـة قطـاع الســـــــــــــيـاحـةو��ـدف �ـذه االســـــــــــــ��اتيجيـة إ�� تنميـة 

و�عظيم دوره �� تحقيق التنميـة املســـــــــــــتـدامـة وز�ـادة مســــــــــــــا�متـھ �� توف�� فرص عمـل وخفض معـدالت البطـالـة، 

 عن جذب مز�د من ا��ركة الســــــــياحية البي�ية العر�ية
ً
والعمل  ،الدولية للمنطقة العر�ية األســــــــواقومن   فضــــــــال

و���يع القطاع  ،ع�� ��يئة املناخ املالئم لتحف�� تدفق االس�ثمارات السياحية املش��كة فيما ب�ن الدول العر�ية

ھ واالســـــــــــــ�ثمار �� وصـــــــــــــيانتھ و�حيائ ا��اص ع�� ز�ادة اســـــــــــــ�ثماراتھ، ا�� جانب ا��فاظ ع�� ال��اث الثقا�� العر�ي

من ال��امج التنفيذية  عدد تم وضع �سعة محاور عمل يندرج م��ااملشار�ع املرتبطة بالسياحة الثقافية، و  تطو�ر

وتمثلت �ذه ا��اور فيما ي��: محور �ســ�يل حركة الســفر والتنقل  ،�داف العامة ل�ذه االســ��اتيجيةلتحقيق األ 

املقـــدمـــة، محور ال��و�ج وال�ســـــــــــــو�ق ب�ن الـــدول العر�يـــة، محور تطو�ر وتحســـــــــــــ�ن جودة ا��ـــدمـــات الســـــــــــــيـــاحيـــة 

الســـــــــيا��، محور رفع كفاءة العنصـــــــــر ال�شـــــــــرى، محور االســـــــــ�ثمار والتنمية الســـــــــياحية، محور مواكبة متغ��ات 

، محور االحصـــــاءات الســـــياحية، محور مراجعة ال�شـــــر�عات املرتبطة بالســـــياحة، محور 
ً
صـــــناعة الســـــياحة عامليا

  لسياحية �عز�ز عالقات التعاون �� مجال التنمية ا

والذى ت�ســـــــــــارع وت��ة نموه  الســــــــــياحة من أجل ا��ميعأو  الســــــــــياحة امل�ســــــــــرة�� إطار اال�تمام العاملي بمف�وم 

 من وزارة الســـــياحة بأ�مية الســـــياحة امل�ســـــرة كجزء من أ�داف التنمية املســـــتدامة ال�� 
ً
�شـــــ�ل م��وظ، و�يمانا

) والذي يتضـــــــــــــمن "جعل املدن ١١وت�ب�� تطبيق�ا وزارة الســـــــــــــياحة املصـــــــــــــر�ة و�و ال�دف ( ،أقر��ا األمم املتحدة
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واملســـتوطنات ال�شـــر�ة شـــاملة ل��ميع وآمنة ومرنة ومســـتدامة " ، فقد نظمت وزارة الســـياحة املصـــر�ة " املنتدى 

املا�ــــــــــــ��  تحت رعاية  األول للســــــــــــياحة امل�ســــــــــــرة �� املنطقة العر�ية " والذى أقيم بمدينة القا�رة �� شــــــــــــ�ر يونيو

الوزارة وجامعة الدول العر�ية و�الت�ســـــــــــــيق مع املنظمة العر�ية للســـــــــــــياحة ومنظمة العمل الدولية واأل�اديمية 

املنتدى من خالل جلســـــــــــاتھ املتنوعة ا�� التعر�ف  كنولوجيا والنقل البحري، و�ان ال�دف منالعر�ية للعلوم والت

ماعية واالقتصـــــــــــــادية وآثار�ا ع�� تطو�ر الب�ية التحتية وا��دمات بمف�وم الســـــــــــــياحة امل�ســـــــــــــرة وفوائد�ا االجت

 عن التعرف ع�� التجارب الرائدة �� تطبيق مف�وم الســـياحة 
ً
الالزمة �� املرافق الســـياحية إلتاح��ا ل��ميع فضـــال

من  امل�ســــــــرة وكيفية االســــــــتفادة م��ا بدول املنطقة العر�ية ورفع مســــــــتوى الو�� حول مف�وم الســــــــياحة امل�ســــــــرة

و تم احتضـــــــان ثالثة  Rise-Upمع   UNWTOتم إجراء مســـــــابقة ، كما ســـــــتخدام وســـــــائل اإلعالم ا��تلفةخالل ا

  .٢٠٣٠فائز�ن �� حاضنات الرواد 

 االستفادة من املنح ا��ارجية

 و�� ســـــــ�يل �عظيم ســـــــبل االســـــــتفادة من �افة املنح التدر��ية املقدمة للوزارة من ا���ات ا��تلفة، قامت الوزارة

ب�ن ا��انب برصد �افة املنح املقدمة من ا���ات ا��تلفة ومراجعة جميع االتفاقات وال��وتو�والت مع الت�سيق 

حيث تم التعاون إل��اق العامل�ن بالوزارة بمنح خارجية بما ي�ناســــــــب مع مجال عمل�م املصــــــــري والدول األخرى، 

لعمل، وتأ�ي جم�ور�ة الصـــــــــــــ�ن الشـــــــــــــعبية ع�� رأس لتعظيم االســـــــــــــتفادة من املنح والدورات التدر��ية �� مجال ا

 خارجية
ً
 عن  ٣٣برامج لعدد  ٣بأك�� من  الدول ال�� قدمت منحا

ً
، وتل��ا اليابان ثم ال�ند وتايالند،  فضـــــــــــــال

ً
متدر�ا

 
ً
أنھ تم تحديد االحتياجات التدر��ية والفنية للعامل�ن بالوزارة و�ي�ت��ا وتوجيھ املنح للقطاعات املســـــــــــــ��دفة وفقا

حيث تمت دراســـــة املنح املقدمة والتأكد من مطابق��ا لالحتياجات التدر�بة  وع املنحة واملردود املتوقع م��ا،ملوضـــــ

 للتخصـــــــــــــصـــــــــــــات ا��تلفة ل�ل قطاع، فضـــــــــــــال عن عمل نظام ملتا�عة وتقييم أداء 
ً
للعامل�ن بالوزارة و�ي�ت��ا طبقا

حســــب تخصــــصــــھ و�� مجالھ وذلك من خالل عمل املســــتفيدين من املنح وكيفية توظيف ا����ات املك�ســــبة �ل 

دراســـــــــــــتــھ �� ا��ــارج وكيفيــة  تورش عمــل لنقــل ا����ات للزمالء وتقــديم مق��حــات لكيفيــة االســـــــــــــتفــادة ممــا تمــ

  �� ملف رفع كفاءة العنصر ال�شري.تطبيقھ داخل مجال العمل، ووفقا ملا تمت اإلشارة إليھ 

حيث  ،من أجل تبادل ا����اتن مع جميع ا���ات املانحة األخرى، و�ســـــــــــ�� وزارة الســـــــــــياحة ا�� فتح آفاق التعاو 

ا��ـانـب ���ات �� مجـال الضـــــــــــــيـافـة والفنـدقـة و يجري التعـاون مع منظمـة الســـــــــــــيـاحـة العـامليـة لالســـــــــــــتفـادة من ا�

الســـــــــو�ســـــــــري (املدرســـــــــة الفندقية العليا للســـــــــياحة �� لوز�رن) وا��انب الصـــــــــي�� من أجل �عز�ز االســـــــــتفادة من 

صــــ�نية �� مجال الضــــيافة والفندقة، إ�� جانب إ�شــــاء أ�اديمية عاملية للتدر�ب الســــيا�� بالتعاون مع ا����ات ال

 فضال عن إ�شاء �لية تكنولوجية �� مجال الضيافة بالتعاون مع ا��انب السو�سري. ،منظمة السياحة العاملية
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  �ـــــــــــ١٤٤٠-١٤٣٩ ا��� والعمرةموس��  

اإلشـــــــــراف واملتا�عة الدقيقة ملواســـــــــم العمرة وا��� وتقديم �افة ال�ســـــــــ�يالت الالزمة  إ���ســـــــــ�� وزارة الســـــــــياحة 

إلنجاح�ا، وقد تحقق ذلك من خالل إعادة �شــــــكيل ال��نة العليا ل��� والعمرة مع إطالق صــــــالحيات ل�ا �ســــــمح 

�� مصـــــــــــر، بمرونة اتخاذ القرار مع مراعاة وجود ممثل عن �ل شـــــــــــر�حة من شـــــــــــرائح شـــــــــــر�ات الســـــــــــياحة الدي�ية 

باإلضــافة ا�� الت�ســيق مليكنة إجراءات ا��� والعمرة �� مصــر وذلك لت�ســ�� اإلجراءات التنفيذية وال�ســ�يل ع�� 

  املواطن املصري ولتتواكب مع نظ����ا �� اململكة العر�ية السعودية.

 (جمادى الثا�ي إ�� رمضان) ١٤٣٩ن��ت وزارة السياحة �� فتح موسم العمرة لعام  
ً
ـــ مبكرا وزارة ا�� ال، وسعت �ـ

 عن املوسم�ن السابق�ن، وألول مرة
ً
 أيضا

ً
ت تم تنظيم رحال  منذ ثالث سنوات بدء موسم العمرة ل�ذا العام مبكرا

 عمرة خالل موسم املولد النبوي 
ً
 ١٤٤٠عن نجاح وزارة السياحة �� وضع ضوابط ملوسم عمرة  ، فضال

ً
�ــــــــــــــ مبكرا

وال�� تمثلت �� قيام عدد كب�� من الشـــــــــر�ات  ،تحضـــــــــ��ية للموســـــــــممما ســـــــــاعد الشـــــــــر�ات ع�� إ��اء اإلجراءات ال

بتوثيق عقود�ا لدى الوكالء الســــــــــعودي�ن حيث وصــــــــــل إجما�� عدد الشــــــــــر�ات ال�� تقدمت بطلب توثيق عقد�ا 

وال��  ،شــركة، و�� الســابقة األو�� من نوع�ا أن يصــل عدد املتقدم�ن ل�ذا العدد مقارنة باألعوام الســابقة ١٧٦٠

، و�و األمر الذي أدى إ�� ز�ادة مشـــــــــــــاركة شـــــــــــــركة ٧٠٠مة للتوثيق بما ال يجاوز وز عدد الشـــــــــــــر�ات املتقدلم يتجا

أعداد الشر�ات السياحية مما أ�عكس ع�� تنوع ال��امج املعروضة واألسعار بما ي�ناسب مع �افة شرائح ا��تمع 

  املصري.

شــــــــر�ات ع�� ��ز ســــــــكن مالئم و�أســــــــعار وقد ســــــــا�م االن��اء من ضــــــــوابط العمرة �شــــــــ�ل مبكر �� مســــــــاعدة ال

عكس ع�� فســــــة ب�ن الشــــــر�ات الســــــياحة والذي ا�ســــــ�م �� خلق روح املناوأماكن قر�بة من ا��رم مما أ  مناســــــبة

جودة ا��دمة املقدمة للمعتمر�ن وتوف�� العملة األجن�ية وعدم اســـــــــــــت��اف�ا، والقضـــــــــــــاء ع�� ظا�رة التكدس �� 

اح منظومة الت�ســــــــــيق والتعاون الفعال ب�ن �ل من وزارة الســــــــــياحة،  شــــــــــركة عودة املعتمر�ن، و�رجع ذلك إ�� نج

االنخفاض امل��وظ ��  إ��مصـــــر للط��ان، شـــــر�ات الط��ان ا��اص، غرفة الشـــــر�ات الســـــياحية، �ذا باإلضـــــافة 

تنفيذا لدور الوزارة باإلشراف والرقابة  قررة حسب ال��امج املتفق عل��اأعداد املتخلف�ن عن العودة �� املواعيد امل

املواطن  وذلك إعالء ملص��ة ،املشكالت ��ظياع�� برامج الشر�ات السياحية والقيام بالتدخل ��ل العديد من 

ز�ادة أعداد الشـــــــر�ات  إ�� وضـــــــع الئحة جزاءات صـــــــارمة �شـــــــأن مخالفة ال��امج املعتمدة من الوزارة مما أدىتم و 

�امج العمرة، وقــد قــامــت وزارة الســـــــــــــيــاحــة بــاتخــاذ حزمــة من اإلجراءات والتــداب�� ملتــا�عــة الســـــــــــــيــاحيــة املنفــذة ل�

��ان الوزارة باألرا�ــ�� الســعودية ســا�م �� عدم ترحيل  أن فضــال عن تواجد ،الشــر�ات املنفذة وم��ا فتح املســار

  ان. تلك الشر�ات لل�وتة املقررة ل�ا من املوسم األول إ�� املوسم الثا�ي خالل ش�ر رمض

عــــــــن  التأشــــــــ��ات ا��صصــــــــة ل�ــــــــا الشــــــــر�اتنح قامــــــــت ال��نــــــــة العليــــــــا ل��ــــــــ� والعمــــــــرة بالتــــــــدخل مــــــــع الــــــــوزارة ملــــــــ

بضــــــوابط وزارة  ال��ام�ــــــا الســــــعودي ل�ــــــل شــــــركة ســــــياحة للتأكــــــد مــــــنرمضــــــان مــــــن خــــــالل فــــــتح النظــــــام  شــــــ�ر
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، ســــــياحة خــــــالل عشــــــرة أيــــــام فقــــــط شــــــركة ١٦٠٠الســــــياحة، حيــــــث تــــــم فــــــتح النظــــــام الســــــعودي ألك�ــــــ� مــــــن 

التخـــــاذ الـــــالزم �شـــــأ��ا، وتمـــــت  الـــــوزارة ب�يـــــان ��ـــــا وتـــــم عمـــــل حصـــــر بالشـــــر�ات ال�ـــــ� لـــــم تل�ـــــ�م بـــــالقرار وموافـــــاة

فعيـــــــل ا��ديـــــــدة مـــــــن الســـــــلطات الســـــــعودية بت و�ـــــــ� مراجعـــــــة بـــــــرامج العمـــــــرة وذلـــــــك �عـــــــد القـــــــراراتللمـــــــرة األ 

القائمــــــــــة بـــــــــــ�ن نـــــــــــھ تــــــــــم التواصـــــــــــل مــــــــــع ال��نــــــــــة الوطنيـــــــــــة ��ــــــــــل ال��اعـــــــــــات الوكيــــــــــل االف��ا�ــــــــــ��، فضـــــــــــال عــــــــــن أ

 ع�� عدة جلسات ��٢٧ العمرة، حيث تم حل عدد  الشر�ات املصر�ة والسعودية
ً
  .نزاعا

 �� سابقة �عد األو�� ١٤٤٠بدأ موسم ا��� لعام 
ً
�ــــــــــــ مبكرا

من نوع�ا، وللمرة األو�� تم فتح باب ال��ــــــــ�يل للمواطن�ن 

الراغب�ن �� أداء مناســــــك ا��� الســــــيا�� قبل بدء املوســــــم 

مـــــارس  ٢٧أشـــــــــــــ�ر وتم إعالن ن�يجـــــة القرعـــــة �� بثمـــــانيـــــة 

مما �ان لھ مردود إيجا�ي، وتم االن��اء من ضــــــــوابط  ٢٠١٩

ينــــاير  ١٥وتم اإلعالن ع��ــــا يوم  ٢٠١٨ا��� �� د�ســـــــــــــم�� 

، وقبـــل ـ�ــافـــة ا���ـــات األخرى املنظمـــة ل���، وفتح ٢٠١٩

بـــال��امن مع ا���ـــات األخرى  ، وذلـــك٢٠١٩مـــارس  ١٧وح��  ٢٠١٩ينـــاير  ١٥بـــاب ��ـــــــــــــ�يـــل املواطن�ن بـــدً ء من 

  .عن العام املا��� %٢٣املنظمة ل��� حيث زاد إجما�� املتقدم�ن ل��� بمعدل 

تم وضـــــــــــع ضـــــــــــوابط �شـــــــــــأن معاينة ســـــــــــكن ا���اج التا�ع�ن للشـــــــــــر�ات مما �ان لھ األثر االيجا�ي �� التأكيد ع�� 

�اط الضــــوابط آال يقل موديل حصــــول ا���اج ع�� ســــكن مناســــب يتفق مع ضــــوابط الوزارة، باإلضــــافة ا�� اشــــ�

ــــــــــ  ٢٠١٠األتو��س املقل ���اج ال��ي عن عام  ـــــــــــ  بج�از الـ
ً
ومحدد السرعة لضمان حداثة  GPS ، وأن ي�ون مزودا

 .ممـــا أدى إ�� عــدم  ٤٠املوديــل لتقـــديم خــدمــة أفضـــــــــــــــل ���ـــاج ال�� ، وع�� أال تز�ــد حمولــة األتو��س عن 
ً
راكبـــا

نجوم أو  ٤نجوم أو  �٥ذا املوســـــــــــــم إال ب�نفيذ مســـــــــــــتوى واحد فقط الســـــــــــــماح للشـــــــــــــر�ات املنظمة ل��امج ا��� 

  اقتصادي أو بري واالل��ام بذلك ع�� املسار اإللك��و�ي ل���.

و�ان لذلك بالغ األثر �� ا��د �شـــ�ل كب�� من الشـــ�اوى ال�� ترد للبعثة �� �ذا الشـــأن، وتم الت�ســـيق املســـبق مع 

ناء ف��ة املناســــــــــــك بم�� وعرفات، نظرا الســــــــــــتالم ا��يمات قبل بدء املؤســــــــــــســــــــــــة األ�لية ملطو�� الدول العر�ية أث

املوســـــم بوقت �اف فضـــــال عن الت�ســـــيق والتفاوض باســـــم ��اج الســـــياحة مع املؤســـــســـــة األ�لية ملطو�� ��اج 

الدول العر�ية لتقديم ا��دمات ال�� تليق باملســــــتوي الســــــيا�� و�أســــــعار مناســــــبة �انت مماثلة ألســــــعار املوســــــم 

باإلضـــــافة ا�� الت�ســـــيق مع مختلف ا���ات الدي�ية املعنية من األوقاف ودار اإلفتاء واألز�ر الشـــــر�ف املنصـــــرم، 

 من خالل عقد ندوات توعية دي�ية 
ً
 معتدال

ً
 وسطيا

ً
 دي�يا

ً
و�� ا���ات املعنية باإلرشاد والفتوى بما يضمن خطابا

ة أسعار برامج ا��� لت�ون ب�سب ت��اوح ب�ن ل���اج بمقر إقام��م، باإلضافة ا�� مسا�مة ذلك �� ا��د من ز�اد

املواطن�ن، ا�� جــــانــــب انخفــــاض �ســـــــــــــبــــة ا���ــــاج التــــا���ن نظرا للضـــــــــــــوابط  فقط لتخفيف األعبــــاء عن %٥-٤

املوضــــوعة �شــــأن مشــــر�� الشــــر�ات الســــياحية وســــابقة ا����ة �� �ذا ا��ال، �ذا إ�� جانب الت�ســــيق مع البنك 



 

  ١رقم  ـــــتقریر المتابعة         برنامج اإلصالح الھیكلي لتطویر قطاع السیاحة
    

- ٢٨ -

ل ��ا املوســـــــم املا�ـــــــ�� �شـــــــأن تدب�� وتحو�ل الر�ال الســـــــعودي للشـــــــر�ات، إ�� املركزي لوضـــــــع اآللية الســـــــابق العم

جـانـب ميكنـة معظم إجراءات ا��� �ـذا العـام، حيـث تمـت ميكنـة إيـداع وتفعيـل جـديـة ا���ز، التضــــــــــــــامنـات، 

  إجراءات املعاينة وتوثيق عقود السكن.

ســــــــــياحة مق��ح ال��نة العليا ل��� و�� ســــــــــ�يل العمل ع�� ضــــــــــبط نظام العمل بملف العمرة، فقد تلقت وزارة ال

 للعمرة املصــر�ةوالعمرة مليكنة نظام العمرة �� جم�ور�ة مصــر العر�ية والذي �ســ��دف تدشــ�ن بوابة إليك��ونية 

بما  ،واكبة ملتغ��ات نظام العمرة لدى اململكة العر�ية الســـــــــــــعودية وتنظيما وتحديثا لألنظمة املعمول ��ا حاليامل

  قانونيا وأمنيا تم�يدا للتنفيذ. حيث لقى املق��ح قبوال مبدئيا وتمت دراستھ  ،ملواطن�نيضمن حقوق الدولة وا

�شـــــــأ بوابة إلك��ونية �ســـــــ�� 
ُ
 يق�ـــــــ�� بأن ت

ً
و�� �ذا الصـــــــدد، أصـــــــدر الســـــــيد الدكتور رئ�س مجلس الوزراء، قرارا

ورقـــاب��ـــا، و�ســـــــــــــ��ـــدف تنفيـــذ ا��طط "بوابـــة الُعمرة املصـــــــــــــر�ـــة"، ع�� أن تتو�� الوزارة إدار��ـــا واإلشـــــــــــــراف عل��ـــا 

االســـــــ��اتيجية للدولة �� مجال الســـــــياحة، إ�� جانب ضـــــــمان تقديم أفضـــــــل ا��دمات للمعتمر�ن ع�� نحو يكفل 

اح��ام وحمـــايـــة حقوق�م وكرام��م �� الـــداخـــل وا��ـــارج، إضـــــــــــــــافـــة إ�� إتـــاحـــة املعلومـــات ال�ـــــــــــــ�يحـــة والـــدقيقـــة 

اطن، كما ��دف البوابة اإللك��ونية للُعمرة إ�� ُمواكبة التطّور للمعتمر�ن، ع�� نحو يكفل رفع درجة رضـــــــــــــا املو 

التكنولو�� والتق�� �� ميكنـــة ا��ـــدمـــات ال�� تقـــدم للمواطن ـ�ــأحـــد ا��ـــاور الرئ�ســـــــــــــيـــة الســـــــــــــ��اتيجيـــة التنميـــة 

، ع�� أن ي�ون تنفيذ رحالت الُعمرة من خالل إحدى الشـــر�ات الســـياحية املرخص ل�ا بمزاولة ٢٠٣٠املســـتدامة 

، ب�نظيم الشـــر�ات الســـياحية والئحتھ التنفيذية، ١٩٧٧لســـنة  ٣٨ل�شـــاط الســـيا��، وفقا ألح�ام القانون رقم ا

وثق الشـــــــــــــرـ�ـات 
ُ
وان ت�ون آليــة عمــل البوابــة اإللك��ونيــة للُعمرة، من خالل عــدة قواعــد و�جراءات من بي��ــا أن ت

 ع�� الســــــــياحية عقود�ا مع الوكالء الســــــــعودي�ن وفقا للنظام املعمول بھ 
ً
باململكة العر�ية الســــــــعودية، إلك��ونيا

البوابة، وذلك �عد الت�ســــــــــيق مع غرفة شــــــــــر�ات وو�االت الســــــــــفر والســــــــــياحة، وتمنح وزارة الســــــــــياحة الشــــــــــر�ات 

الســـــــــياحية اســـــــــم مســـــــــتخدم و�لمة مرور للبوابة، ع�� أن تل��م الشـــــــــر�ات الســـــــــياحية بوضـــــــــع برامج الُعمرة ال�� 

 ��تنظم�ا، وتحميل�ا ع�� البوابة
ً
أسماء املعتمر�ن املصر��ن املسافر�ن عن طر�ق�ا والرقم القومي ل�ل  ا، مو��ا

كما تتضـــــمن آلية عمل البوابة أن تمنح وزارة الســـــياحة الشـــــر�ات الســـــياحية بار�ود خاص ب�ل معتمر من  م��م،

أســماء املعتمر�ن  معتمر��ا، وذلك �عد الت�ســيق مع ا���ات املعنية، و�عد إصــدار البار�ود ترســل وزارة الســياحة

إ�� شــــر�ات الط��ان، أو النقل ال��ي، أو البحري، بحســــب األحوال؛ إلصــــدار تذاكر الســــفر ل�م دون غ���م، ع�� 

  أن يتم ر�ط البار�ود ا��اص ب�ل ُمعتمر مع مص��ة ا��وازات بوزارة الداخلية، 

قبل  �ـــــــــــــــــــ �� وقت مبكر١٤٤١عمرة القادم الســــــياحة �� إصــــــدار الضــــــوابط ا��اصــــــة بموســــــم الكما ن��ت وزارة 

 �ـ و�شر�ا �� الوقا�ع املصر�ة، و�� ما �عد سابقة أو�� من نوع�ا.١٤٤٠موسم ا��� للعام ال��ري ا��ا�� 
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  اإلحصاءات السياحية  

 ،�س��دف وزارة السياحة توصيف وقياس م�ونات و�ي�ل ال�شاط السيا�� ومسا�متھ �� االقتصاد الوط��

لتوف�� قاعدة بيانات سياحية شاملة وتفصيلية ت��ز العالقة ال�شابكية للسياحة بالقطاعات االقتصادية 

ا��تلفة و�سا�م �� صياغة سياسات اقتصادية كفؤة للتنمية والت�شيط السيا��، والذي يأ�ي �� إطار اإلعداد 

� للقياسات واإلحصاءات السياحية �عدم ا�سم النظام ا��ا�لالس��اتيجية الوطنية لتطو�ر اإلحصاءات بمصر، و 

الشمول وال�ش�ت وعدم اال�ساق، و�ان ما يتم تقديره �و اإلنفاق السيا�� ومقارنتھ بالعرض السيا�� املناظر 

ضافة أي الناتج ا���� اإلجما��.
ُ
  الشتقاق �سبة مسا�مة السياحة �� القیمة امل

زائري اليوم الواحد واإلنفاق الســــــيا��، وال�� تتم بالتعاون �تم القيام باملســــــوح اإلحصــــــائية للســــــياحة الوافدة و و 

مع ا���از املركز للتعبئة العامة واإلحصـــاء، واســـتكمال ســـلســـلة امل�ـــ� الســـيا�� الذي بدأ ا���از املركز للتعبئة 

للســــــــــــياحة الوافدة لدراســــــــــــة اإلنفاق الســــــــــــيا�� للوافدين األجانب  ١٩٩٠العامة واإلحصــــــــــــاء �� تنفيذه منذ عام 

صـــــــــــر��ن املقيم�ن با��ارج، و�حتوي ع�� م�ـــــــــــ� الســـــــــــفر الداخ�� و�شـــــــــــمل دراســـــــــــة اإلنفاق الســـــــــــيا�� ا���� وامل

  للمصر��ن واألجانب املقيم�ن.

 االعتماد أشمل وأف�� س�يل دعم اتخاذ القرار والوصول ا�� املعلومات �ش�ل وو�� �ذا الصدد، 
ً
ضل، يتم حاليا

 ســـــــــــــائح ٧٠٠٠٠ع�� جمع بيانات عینة ��م�ا حوا��  
ً
من زائري  ٢٥٠٠باإلضـــــــــــــافة إ�� عینة من حوا��  ��٢٠١٩  ا

تم اســـــــتخدام نتائج بحث الدخل واإلنفاق واالســـــــ��الك ع�� أن تجمع  ٢٠١٩البوم الواحد، إ�� جانب أنھ �� عام  

بال��امن مع جمع بيانات بحث الدخل واإلنفاق واالســـ��الك، مع االســـتمرار �� مســـوح الســـياحة  ٢٠٢٠بيانا��ا ��  

و�شمل استمارات املصر��ن املسافر�ن ل���،  ٢٠١٤ال�� ال تتم �ش�ل دوري وآخر دورة نفذت �� عام  ةيا��ارج

 عن دراســـــــــــــــة وتحليـــل أي بيـــانـــات أخرى من مركز املعلومـــات ودعم اتخـــاذ 
ً
أو للعمرة، أو ألغراض أخرى، فضـــــــــــــال

واالســـــــــــــ�ثمار تا�عة واإلصـــــــــــــالح اإلداري رات الســـــــــــــياحة، والداخلية، والط��ان املد�ي، والتخطيط واملاالقرار، ووز 

  .والتعاون الدو��، والبنك املركزي وغ���ا

بروتو�ول التعاون وزارة السياحة  وقعتو�� �ذا اإلطار، 

لوضع  اإلداري التخطيط واملتا�عة واإلصالح  مع وزارةاملش��ك 

لتنفيذ مشروع ا��سابات الفرعية  والتنظي�� املؤس���اإلطار 

يضم ثالث مجموعات متخصصة منوط ��ا والذي ، للسياحة

إعداد است�يانات املسوح امليدانية واإلشراف ومتا�عة 

تنفيذ�ا، و�عداد ا��داول اإلحصائية املطلو�ة وتركيب 

   ا��سابات الفرعية للسياحة.
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 ا��ور الثا�ي

  اإلصالح ال�شر���
، و�س��دف واتحاد�ا الغرف السياحيةانتخابات �شمل محور اإلصالح ال�شر��� ملف�ن عمل يأ�ي �� مقدم��ما 

، وال�� م��� ع�� واللوائح املنظمة للقطاع السيا�� اإلصالح ال�شر��� للقوان�نالوزارة من خالل �ذا ا��ور 

  صدور�ا ما يز�د ع�� أر�ع�ن عام إ�� جانب إعادة صياغة القوان�ن واللوائح السياحية غ�� املواكبة للوقت ا��ا��.

  
  

  السياحية واتحاد�ا انتخابات الغرف  

لعدة من قطاع الســـــــــــياحة املصـــــــــــري، وعا�ى القطاع ا��اص من عدم التمثيل  %٩٨يمثل القطاع ا��اص حوا�� 

 عن  لغياب منتخبة وممثلة نظرافضــــــــــال عن عدم وجود قوى  ســــــــــنوات،
ً
انقطاع مجالس إدارات منتخبة، فضــــــــــال

  باشر ل�ذا القطاع مع ا���ومة آنذاك.امل التواصل

  

اتخــذت وزارة الســـــــــــــيــاحـة اإلجراءات التنفيــذيـة الالزمـة لعقــد انتخــابـات مجــالس إدارة الغرف و�� �ـذا الصــــــــــــــدد،  

مع الشـــــــر�اء، و�� إطار الوصـــــــول ا�� صـــــــيغة  ال�شـــــــر���الســـــــياحية واتحاد�ا، و�� تمثل ا��طوة األو�� لإلصـــــــالح 

بتعديل  ٢٠١٨أغســـــــــــــطس  ٣٠بتار�خ  ٥٢٠ ��ائية توافقية للتعديالت الالزمة ع�� الالئحة تم إصـــــــــــــدار القرار رقم

�عض أح�ام الالئحة املشــــــــــــ��كة للغرف الســــــــــــياحية واتحاد�ا، �غلب ف��ا الطرفان ع�� املواد ا��الفية ال�� �انت 

تحول دون إتمام نجاح العملية االنتخابية، ثم تم إصــــــــــــدار قرار وزاري �شــــــــــــأن الدعوة النتخابات مجالس إدارات 
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ألول مرة منذ لدى االتحاد املصــــــــري للغرف الســــــــياحية، حيث تم عقد االنتخابات  الغرف الســــــــياحية ومندو�ي��ا

يناير املا�ـــــ��، و�� ســـــياق متصـــــل تم إصـــــدار  ١٥بنجاح و تال�ا انتخابات الغرف الســـــياحية يوم  خمس ســـــنوات

متضــــــمنا رؤســــــاء مجالس إدارات الغرف  قرار وزاري ب�شـــــكيل مجلس إدارة االتحاد املصـــــري للغرف الســـــياحية

ســـياحية ا��مســـة، واألعضـــاء املنتخب�ن من ا��معية العمومية لالتحاد، باإلضـــافة إ�� ا��مســـة أعضـــاء الذين ال

.١٦تم �عيي��م بقرار من وز�رة السياحة ح�� يكتمل ال�شكيل ال��ا�ي للمجلس ب 
ً
 عضوا

  

ن ع�� الوقوف ، فإن وزارة الســياحة �عكف �� الوقت الرا�اإلصــالح ال�شــر��� لقطاع الســياحةأما فيما يخص 

ع�� التفاصـــــــــــــيل ا��اصـــــــــــــة بالقوان�ن واللوائح املنظمة للقطاع، و�عداد املســـــــــــــودات القانونية الالزمة والتباحث 

�شــــأ��ا، ع�� أن تأخذ �� االعتبار املعاي�� العاملية للقوان�ن املنظمة للســــياحة، و�� �ذا الصــــدد فقد تم التواصــــل 

العاملية لبحث مســـــــــــــا�م��ما الفنية �� إنجاز مســـــــــــــودات قانون  مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة الســـــــــــــياحة

  السياحة املصر�ة.
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 ا��ور الثالث

 ال��و�ج والت�شيط السيا��
ا��ديدة ال�� تأ�ي �� إطار  الشــــرا�ات الدوليةشــــمل محور ال��و�ج والت�شــــيط عدة ملفات وم��ا عقد عدد من و�

 عن 
ً
 تحديث االليات ال�ســو�قيةتنو�ع منصـــات ال��و�ج لتقديم صـــورة معاصـــرة ��م�ور�ة مصـــر العر�ية، فضـــال

  .املشاركة الفعالة وال�ادفة �� ا��افل الدولية بما يتواكب مع االتجا�ات العاملية، إ�� جانب

 

  الشرا�ات الدولية 

  

�س�� وزارة السياحة لتنو�ع منصات ال��و�ج وتحديث 

آليات ال�سو�ق ملصر، لتقديم صورة معاصرة وغ�� 

نمطية عن مصر، وقد أعلنت وزارة السياحة �� حفل 

خاص عن تفاصيل الشرا�ات الدولية ال�� قامت الوزارة 

بالتعاقد عل��ا مع مؤسسات ترو�ج و�سو�ق عاملية 

كتمل عناصر محور متخصصة �� مجاالت متعددة لت

ال��و�ج والت�شيط، وتتضمن �ذه املؤسسات : شركة 

Beautiful Destination  العاملية، وشبكةCNN  العاملية

ال�� �انت وزارة السياحة قد أعلنت عن تفاصيل شراك��ا 

الص�نية، ومؤسسة  ��Ctrip مايو املا���، وشركة 

Discovery  العاملية، ومجموعة إكس�يدياExpedia ملية ، وشركة العاIsobar ، إن إضافة الشراكة مع حيث
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الشركة الص�ن�ية    من شأنھ ز�ادة التدفقات السياحية من جم�ور�ة الص�ن الشعبية وال�� �عت�� أك�� مصدري 

  السياحة �� العالم 

 من يأ�ي اعتماد الوزارة ع�� إقامة شرا�ات متعددة لل��و�ج ملصر بصورة جديدة مما �عطى آلليات ال��و�ج 
ً
مز�دا

املرونة من خالل االستعانة بالتقنيات واألساليب ال�سو�قية ا��ديثة، وتطو�ع ا��توى ال�سو�قي ليتالءم مع �ل 

سوق سيا�� ع�� حدة، و�سا�م �� فتح أسواق سياحية جديدة، و�جعل ا��مالت ال��و�جية أك�� فاعلية �� 

  األسواق املس��دفة.

مثل �ذه الشرا�ات جذب شرائح مختلفة من السائح�ن و�غي�� الصورة و�س��دف وزارة السياحة من إقامة 

النمطية للسياحة املصر�ة أمام العالم لرفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة املصري، وتقديم مصر للعالم 

بصورة حديثة وعصر�ة، و�لقاء مز�د من الضوء ع�� ما تتمتع بھ مصر من تنوع �� مقاصد�ا السياحية الفر�دة، 

، وكذلك  People-to-People إ�� جانب ابراز ما يتمتع بھ الشعب املصري من حسن االستقبال وكرم الضيافة

الس�� نحو تقديم مصر للعالم ل�س فقط �وج�ة سياحية معاصرة، ولكن ايًضا �سليط الضوء ع�� التنوع 

ن واألقصر وس�ل حش�ش الذي يتمتع بھ الشعب املصري؛ والدعاية ل�ل محافظة سياحية ع�� حدة مثل اسوا

  .GEM2020، وال��و�ج الفتتاح املتحف املصري الكب�� Branding by Destinationوشرم الشيخ ومر��� علم 

وزارة السياحة عدد من املدون�ن واملؤثر�ن ع�� واستضافت 

مواقع التواصل االجتما�� واملتخصص�ن �� السياحة والسفر 

صر ملدة أسبوع ل�شر من مختلف قارات العالم �� ز�ارة ا�� م

الصور والكتابة ع��ا ع�� مواقع التواصل االجتما�� ا��اصة 

��م وال�� يتا�ع�ا املالي�ن، وقد قامت الوزارة ب�نظيم برنامج 

امللتقى الدو�� للمدون�ن واملؤثر�ن �� مجال ، أقامت الوزارة س�تم�� ا��اري  ٢٧ا��  ١٩ف��ة من سيا�� ل�م خالل ال

تحدث �ؤالء املدون�ن عن تجر���م السياحية بمصر، معر��ن عن سعاد��م بز�ارة مصر يث ، حالسياحة والسفر

و�حسن الضيافة وحفاوة االستقبال ال�� ملسو�ا من الشعب املصري، باإلضافة ا�� ان��ار�م ب�ل ما شا�دوه من 

  .ش�د ع�� ا��ضارة املصر�ة العر�قةمعالم سياحية وأثر�ة �

القبائل �� درب س�ناء  الوزارة شيوخدعت واتصاال بما سبق، 

من قبيلة ا��بلية وقبيلة ا��ماضة بدرب س�ناء، وم�سق 

رحالت درب س�ناء ودرب جبال البحر االحمر، و أم ياسر أول 

سيدة من البدو �عمل كمرشدة سياحية �� رحالت امل��� 

قامت الوز�رة بتكر�م أم ياسر أول س�ناء، حيث الطو�ل بدرب 

ء، وأكدت أم ياسر ع��   بدو س�نا مرشدة سياحية من

  الفر�دة.سعاد��ا بالتكر�م و�دعم وزارة السياحة ل�ا، ودعت ا��ميع ا�� ز�ارة درب س�ناء والتمتع بمقومات س�ناء 
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و�� سياق متصل، و�� إطار �عز�ز شراكتنا الدولية مع كبار منظ�� الرحالت السياحية حول العالم، فقد ن��ت 

ابط ا��ديدة ل��مالت ال��و�جية املش��كة و�عميم�ا ع�� الشر�ات �� مختلف األسواق الوزارة �� اقرار الضو 

 وتحدي��ا بما يتواكب مع االس��اتيجية ال��و�جية ��م�ور�ة مصر العر�ية، 
ً
السياحية، وذلك �عد دراس��ا فنيا

دفقات السياحية ملصر، و�ما �عظم العائد ع�� االس�ثمار، و�رفع من كفاءة تلك ا��مالت �� ز�ادة عمليات الت

و�� �ذا الصدد، فقد اتمت وزارة السياحة التعاقد بنجاح ع�� اك�� من أث�� عشرة حملة ترو�جية مش��كة منذ 

  .٢٠١٩يوليو 

  و�ستعرض الشرا�ات الدولية �� السطور التالية:

   العاملية  Beautiful Destinationsشركة 

�عـــــد واحـــــدة من أك��  Beautiful Destinationsشـــــــــــــركـــــة 

الشـــــــــــــرـ�ــات املتخصـــــــــــــصـــــــــــــــة عـــامليـــا �� ال��و�ج للمقـــاصـــــــــــــــد 

السياحية ا��تلفة من خالل مواقع التواصل االجتما��، 

مليون متـــا�ع من أك�� من  ٢٠والشـــــــــــــركـــة لـــد��ـــا مـــا ينـــا�ز 

دولــــــة حول العــــــالم ع�� منصــــــــــــــــــا��ــــــا ا��تلفــــــة ع��  ١٨٠

Instagram  وFacebook  وSnapchat  YouTube  و

Weibo،  والســـــــــــتل�ام أف�ار عن الســـــــــــفر، وقد وقعت وزارة

 Beautiful Destinationsالســــــــياحة املصــــــــر�ة مع شــــــــركة 

بروتو�ول شراكة خالل مشاركة مصر �� فعاليات بورصة 

�� مارس املا�ـــــــــــــ��، و�تضـــــــــــــمن �ذا  ITBبرل�ن الســـــــــــــياحية 

ال��وتو�ول ال��و�ج للســــــياحة املصــــــر�ة والتعاون �� تنفيذ 

 GEMو  Branding by Destinationو  �People to Peopleو�جيـــة الـــدوليـــة ملصـــــــــــــر (�عض جوانـــب ا��ملـــة ال�

، م��ا إعداد االســــــــــ��اتيجية ال�� ســــــــــ�تم اســــــــــتخدام�ا لتج��� وتصــــــــــو�ر ا��توى ال��و��� ��تلف املناطق  ٢٠٢٠

 People to Peopleالسياحية �� مصر لل�سو�ق ملصر عامليا، وقد أطلقت الوزارة مؤخرا أول فيلم ترو��� ��ملة 

العاملية، ��دف إلقاء الضــــــــوء ع�� الوجوه  Beautiful Destinationsوالذي أنتجتھ الوزارة بالشــــــــراكة مع شــــــــركة 

املصـــــــــــر�ة ا��تلفة، حيث يقدم الفيلم لقطات متنوعة �عرض األماكن األثر�ة والســـــــــــياحية وجوانب من الثقافة 

الذي تم إطالقھ ماذج مختلفة من املصـــــــــــر��ن، و�و املصـــــــــــر�ة، والطعام املصـــــــــــري واأل�شـــــــــــطة الكث��ة من خالل ن

الشــــــــــــ�ر املا�ــــــــــــ�� وحصــــــــــــل ع�� املرتبة األو�� �أفضــــــــــــل فيلم ترو��� �� منطقة الشــــــــــــرق األوســــــــــــط، خالل أعمال 
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 عن ان��اء �� س�تم�� ا��اري،  UNWTO) ل��معية العامة ملنظمة السياحة العاملية ٢٣اجتماعات الدورة (
ً
فضال

  .Beautiful Destinationمع شركة  Go Market Strategyة األسواق الشركة من وضع اس��اتيجي

  العاملية  CNNشبكة 

أطلقت وزارة الســــــــياحة املصــــــــر�ة �� مايو املا�ــــــــ�� شــــــــراكة  

العاملية لتنفيذ  CNNجديدة مع الذراع التجاري لشـــــــــــــبكة 

حملة ســـــــــــــياحية عاملية ��دف إ�� تقديم مصـــــــــــــر بمف�وم�ا 

ا��ـــديـــث ع�� مختلف املنصـــــــــــــــات التلفز�ونيـــة، والرقميـــة، 

ومواقع التواصـــــــــــــل االجتما��، وتركز ا��ملة ع�� قطاعات 

مختلفة من ا��م�ور املســـــــ��دف بدءا من العائالت وصـــــــوال 

عــات �� إ�� رجــال األعمــال املســـــــــــــــافر�ن، وت��كز �ــذه القطــا

أورو�ا، وأمر��ا الشــــــــــمالية، وآســــــــــيا، وأفر�قيا، والشــــــــــرق األوســــــــــط. و�غذي �ذه ا��ملة اال�تمام الكب�� بمحتوى 

٪ م��م �سافرون �ل عام، ٥٠٪ من ا��م�ور املس��دف م�تم بالسياحة، و��٦٦ قطاع السياحة، فــــــــ CNNشبكة 

�ملة إ�� جانب محتوى مشـــــــــــــابھ ل�ا، مثل ، يتم وضـــــــــــــع اإلعالنات ا��اصـــــــــــــة با�CNNولز�ادة التفاعل مع جم�ور 

الســـــــــياحية ع�� املنصـــــــــات الرقمية، وذلك باســـــــــتخدام البيانات املباشـــــــــرة للوصـــــــــول إ�� قطاعات  CNNصـــــــــفحة 

محددة من ا��م�ور والتفاعل معھ خصـــوصـــا ا��زء امل�تم منھ با��توى الســـيا�� عن مصـــر، واالل��ام املســـتمر 

عة حول الوج�ات العاملية يتواصـــــــــــــل بمجموعة من ال��امج املل�مة �� �غطية القصـــــــــــــص املتنو  CNNالذي تبديھ 

، والذي �ســـــتكشـــــف �عضـــــا من ��ائب Destination Egyptومنصـــــا��ا الرقمية مثل  CNNاملقدمة ع�� تلفز�ون 

والذي يقدم مصر من خالل سائح�ن ع�� دراية بأسرار البلد، و�رنامج   MyEgyptمصر �ش�ل جديد، و�رنامج #

Cairo POV الذي يركز ع�� الطر�قة ال�� يبحث ف��ا الشــــــــــباب عن التجارب ا��لية الســــــــــياحية �� مغامرا��م، ، و

، CNNو�عت�� االبت�ار جزءا م�ما من �ذه الشـــــــــــــراكة، من خالل توظيف القدرات املتطورة للبيانات �� شـــــــــــــبكة  

لتلفز�ونية، إضـــافة إ�� من مجموع قنوا��ا ا CNNوالتطلعات للوصـــول إ�� ا��م�ور املســـ��دف، و�ســـتفيد شـــبكة 

مواقع�ا الرقمية وحســــابا��ا ع�� مواقع التواصــــل االجتما�� إلطالق حملة �ســــتعرض املناطق ا��اذبة �� مصــــر، 

وثقــاف��ــا، وحيــاة النــاس ف��ــا من خالل إعالنــات تلفز�ونيــة، والــدعــايــة ا��ليــة، وم�شـــــــــــــورات وســــــــــــــائــل التواصــــــــــــــل 

 للوصول إ�� ا��م�ور. Turner Launchpadة االجتما�� املس��ِدفة، من خالل استخدام تقني
  

  الص�نية CTRIPشركة 

نمًوا كب�ً�ا  ١٩٩٩أحد أك�� منظ�� الرحالت الص�نية، وقد ش�دت الشركة منذ �شأ��ا �� عام  �CTRIPعد شركة 

وتطورا �� اســـــــتخدام تكنولوجيا املعلومات لتصـــــــبح واحدة من أ�م مواقع ا���ز الســـــــيا�� اإللك��و�ي �� العالم 

املعلومــات املتعلقــة  حيــث تقــدم خــدمــات ا���ز واإلقــامــة والنقــل وا��والت الســـــــــــــيــاحيــة، وت�يح الشـــــــــــــركــة ـ�ـافــة
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بالســفر من خالل منصــة متطورة ل��دمات واملعامالت وتطبيقات ع�� ال�اتف ا��مول ومواقع اإلن��نت وخدمة 

شراكة يتم من خالل�ا تنفيذ  CTRIPساعة، من خالل الشراكة ب�ن وزارة السياحة املصر�ة و ٢٤عمالء ع�� مدار 

الصــي�� ��ذب املز�د من الســائح�ن الصــ�ني�ن، و�تم من خالل  حملة �ســو�قية مشــ��كة لل��و�ج ملصــر �� الســوق 

�ذه الشـــــــــراكة ال�ســـــــــو�ق ع�� املنصـــــــــات اإللك��ونية للشـــــــــركة، وذلك لتعر�ف املســـــــــافر�ن باملنتجات الســـــــــياحية 

ا��تلفة وا��دمات عالية ا��ودة �� مقاصـــد مصـــر الســـياحية ا��تلفة، كما يتم من خالل �ذه الشـــراكة تنفيذ 

شـــــــــــــطــة ال��و�جيــة خالل األشـــــــــــــ�ر القــادمــة، وم��ــا تنفيــذ حملــة دعــائيــة مشـــــــــــــ��كــة ع�� أ�م املواقع عــدد من األ�

 ctrip.comالسياحية اإللك��ونية املتخصصة ومواقع التواصل االجتما�� �� الص�ن، وع�� رأس�ا مواقع البحث 

Wechat Baidu.وكذلك حملة إعالنية ع�� الصفحة ا��صصة للمقاصد السياحية ،  

  

  العاملية Discoveryقنوات  شبكة

عالمة  �٥٣عت�� شــبكة قنوات د�ســكفري واحدة من أك�� الشــر�ات الرائدة عامليا �� مجال ال��فيھ ؛ حيث تمتلك 

دولة، و�شــــــــــ��ر ب��امج�ا ا��ائزة ع�� العديد من ا��وائز،  ١٢٤مليارات مشــــــــــ��ك ��  ٣تجار�ة تصــــــــــل إ�� أك�� من 

 Discoveryالعــامليــة ( Discovery، اســـــــــــــتخــدام شـــــــــــــبكــة  Discoveryمع و�ســـــــــــــ��ــدف الوزارة من خالل شـــــــــــــراك��ــا 

Channel-TLC - Travel Channel –  شــــــــبكة التواصــــــــل االجتما�� للقناة) �� إطالق حملھ ترو�جية ملصــــــــر بأ�م

األســواق املصــدرة للســياحة ب�ل من  آســيا (الصــ�ن) والشــرق األوســط وأورو�ا وأمر��ا الالتي�ية والواليات املتحدة 

ألمر�كية، وتتضــــــــــمن الشــــــــــراكة ا��ديدة تنفيذ حملھ ســــــــــياحية إلنتاج محتوي ترو��� للســــــــــياحة املصــــــــــر�ة ع�� ا

و  TLCو Discoveryمســـــــــــــتوى العــالم حيــث تقوم الشـــــــــــــركــة بــإنتــاج اإلعالنــات وا��توى ال��و��� والرق�� لقنــاة 

Travel Channel  ،إيطاليا، فر�ســـــــــــــا، بولندا، الشـــــــــــــرق �� الســـــــــــــو�د والدنمارك وفنلندا واململكة املتحدة وأملانيا

األوســـــــط شـــــــمال أفر�قيا، روســـــــيا، ال�ند، جنوب شـــــــرق آســـــــيا، اليابان، األرجنت�ن، ال��از�ل، املكســـــــيك، الواليات 

املتحدة األمر�كية، و��دف الشــــــــــــراكة إ�� ال��و�ج للمناطق الســــــــــــياحية ا��تلفة واملتم��ة داخل مصــــــــــــر من خالل 

ال�� تتمتع ��ا مصــــــــر و�عداد ســــــــلســــــــلة من ا��لقات عن مر�ــــــــ�� علم، وفيلم عرض االنماط الســــــــياحية املتنوعة 

، باإلضافة ا�� إلقاء الضوء ع�� دفء وضيافة Branding by Destinationترو��� عن سيوة وال��راء البيضاء 

، من خالل إنتاج و�شــر محتوي إبدا�� مم�� ومبتكر عن الوج�ات الســياحية بمصــر؛ People to Peopleشــع��ا 

  .GEM 2020ا ستقوم الشركة بإنتاج فيلم قص�� عن املتحف املصري الكب�� قبل االفتتاح ل��م�ور مباشرة كم
  

  العاملية  Expediaشركة 

واحدة من العالمات التجار�ة الرائدة ع�� مستوى العالم �� مجال السفر  �Expedia Groupعد شركة اكس�يديا 

مالي�ن �ــــــــــــ�ص شــــــــــــ�رً�ا ع�� مســــــــــــتوى العالم، وتتعاون الشــــــــــــركة مع  ٦وا���ز ع�� اإلن��نت، حيث يزور�ا نحو 

العالمــــات التجــــار�ــــة الرائــــدة �� العــــالم لتوف�� خــــدمــــات الطلــــب امل��ايــــد وا���وزات املبــــاشـــــــــــــرة، و�تم من خالل 

أسواق سياحية  ٥الشراكة ا��ديدة ب�ن وزارة السياحة املصر�ة وشركة اكس�يديا إطالق حملة لل��و�ج ملصر �� 
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 ١٢مختلفة و�� الواليات املتحدة االمر�كية و�ر�طانيا، وكندا، و�يطاليا، وأملانيا؛ و�ســـــتمر �ذه ا��ملة ع�� مدار 

ت للســفر �� �ذه األســواق، كما تتضــمن ا��ملة وفقا شــ�ًرا اســ�نادا إ�� العمل بنظام موســمية البحث وا���وزا

ل�ذه الشـــــــراكة إعداد صـــــــفحات مخصـــــــصـــــــة عن مصـــــــر من خالل الوســـــــائط واإلعالنات الرقمية ا��ديدة لز�ادة 

موقًعا ��موعة  ١١الطلب ع�� ا���ز للسـفر ا�� مصـر من األسـواق الدولية الرئ�سـية، و�تم تنفيذ�ا من خالل 

Expedia حية املشــــار ال��ا، و�رتكز مضــــمون ا��ملة ع�� �عر�ف العالم بال��اء الســــيا�� الذي �� األســــواق الســــيا

، و�لقـاء الضـــــــــــــوء ع�� تنوع Branding by Destinationتتمتع بھ مصـــــــــــــر من الوج�ـات الســـــــــــــيـاحيـة ا��تلفـة ��ـا 

ئ�ســـية مثل ، كما يتم من خالل �ذه الشـــراكة ال��و�ج لألحداث الثقافية الر People to Peopleالشـــعب املصـــري 

. GEM2020افتتاح املتحف املصري الكب�� 
ً
 ، الذى �عد رك��ة أساسية �� حملة ال��و�ج لوزارة السياحة حاليا

  العاملية Isobarشركة 

، و�� شـــــــــــــركة رقمية عاملية تقوم  Dentsu Aegisالعاملية الذراع اإلبدا�� لشـــــــــــــبكة  �Isobarعت�� شـــــــــــــركة أيزو�ار 

التجار�ة العاملية الك��ى من خالل االسـتخدام اإلبدا�� للوسـائل الرقمية، وايزو�ار  بال��و�ج للشـر�ات والعالمات

موقعا  ٨٥و�عملون ��  ٦٥٠٠ل�ا باع طو�ل �� مجال جمع وتحليل البيانات، و�قدم خ��اء الشـــــركة البالغ عدد�م 

ا �� أورو�ا وآســــــيا والشــــــرق األوســــــط وأفر�قيا، واألمر� ٤٥حول العالم، خدما��م ب 
ً
كيت�ن، وتقوم الشــــــركة ســــــوق

ب�نفيذ اســـــــــ��اتيجية دولية لل��و�ج ملصـــــــــر ع�� مواقع التواصـــــــــل االجتما��، باإلضـــــــــافة ا�� إعداد محتوى ترو��� 

رق��، وقد تم اختيار �ذه الشــــركة لتتو�� إدارة صــــفحات التواصــــل االجتما�� لل�يئة املصــــر�ة العامة للت�شــــيط 

من خالل    �Isobarســـية املصـــدرة للســـياحة، كما تقوم شـــركة  الســـيا�� �� ســـبعة عشـــر ســـوقا من األســـواق الرئ

�ذه الشراكة  باملسا�مة �� ز�ادة نمو ا��ركة السياحية الوافدة ملصر، و�تم االستفادة من ا����ة ال�� تتمتع ��ا 

الشــــــركة �� مجال جمع وتحليل البيانات �� إنتاج و�شــــــر وقياس وتحســــــ�ن وتطو�ع ا��توى والرســــــالة  ال��و�جية 

  لت�ناسب مع �ل سوق سيا�� ع�� حدة.

 سو�ق ا��ديثةآليات ال� 

ان تنو�ع منصات ال��و�ج وتحديث اليات ال�سو�ق ملصر �و أحد أ�م ا��اور ال�� �عتمد عل��ا برنامج اإلصالح  

ال�يك�� لتطو�ر قطاع السياحة لتقديم صورة معاصرة وغ�� نمطية للمقاصد السياحية �� مصر، خاصة مع 

يات ال��و�جية ا��ديثة ع�� مستوى العالم حيث ا��ا تنامي دور مواقع التواصل االجتما�� �أحد أ�م �ذه اآلل

اصبحت أك�� ان�شارا �� العالم، وأك���ا تفاعال مع ا��م�ور، والوزارة �عمل ع�� ال��ك�� ع�� �ذه املنصات الرقمية 

  ال�امة، ال�� اصبحت لغة العصر، نظرا لقدر��ا ع�� جذب شرائح متنوعة من املتا�ع�ن ل�ا.

صر�ة العامة لت�شيط السياحة بوضع أجندة سنو�ة لألحداث تتضمن األحداث الدولية وقد قامت ال�يئة امل

 ع�� مدار العام م��ا  ٨٧وامل�رجانات، وشملت األجندة نحو 
ً
حدثا محليا ت�نوع  ٦٦مؤتمرا دوليا و ٢١حدثا سياحيا
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م امل�رجانات الس�نمائية �� ا��ال ب�ن الثقافية والر�اضية والدي�ية وامل�نية، وحرصت وزارة السياحة ع�� دع

  ، إ�� جانب دعم ورعاية م�رجان القا�رة الس�نما�ي �ش�ل مستمر.والثالثة مثل م�رجان ا��ونة �� دورتھ الثانية

وع�� الصعيد الدو�� واإلقلي�� فقد استغلت الوزارة عددا 

من األحداث العاملية �� ال��و�ج للسياحة املصر�ة مثل 

�أس العالم �� روسيا حيث ا��ملة ال�� أطلق��ا خالل 

�انت مصر الرا�� الرس�� اإلقلي�� خالل البطولة، ا�� 

جانب الرعاية األدبية مل�رجان ديز�ي الند، وكذلك 

استفادت السياحة املصر�ة من استضافة �أس األمم 

بصف��ا راع للبطولة، كما قامت الوزارة  ٢٠١٩ –األفر�قية 

لتحديد �� دول ب�نظيم ورش عمل �� الدول العر�ية، و�ا

مجلس التعاون ا��لي�� لتحديد أك�� وسائل ال��و�ج 

  فعالية �� �ذه الدول.

وقامت الوزارة بتوثيق ز�ارات ال��صيات الك��ى والعاملية 

ونائب  Melania Trumpمثل   قر�نة الرئ�س األمر��ي 

الرئ�س الصي�� و�عض نجوم ومشا��� العالم من 

غالل�ا �� ال��و�ج السيا�� ملصر ع�� منصات التواصل االجتما�� ا��تلفة الفنان�ن والع�� كرة القدم واست

ا��اصة ��ا، كما قامت الوزارة باالستعانة بالدكتور زا�� حواس ك��صية مصر�ة عاملية ��ذب االن�باه ملصر 

  املصري الكب��. وال��و�ج للمتحف

 من الوزارة ع��  إبراز خصائص املقصد السيا�� 
ً
وحرصا

املصري �� وسائل اإلعالم العاملية، فقد عقدت وز�رة 

السياحة العديد من املقابالت التلفز�ونية واالعالمية و�ان 

، وو�الة BBCاإلخبار�ة، و شبكة  CNNمن أ�م�ا: شبكة 

ITV News   الدولية، و�الة العر�ية اإلخبار�ة،  مجلة

Travel Weekly   العاملية، وقناةBloomberg  ،الدولية

 Associated Pressالعاملية، وو�الة أنباء  Reutersوو�الة 

، وو�الة  The Daily Telegraphالدولية، و��يفة    Euro Sportاإلخبار�ة، وقناة  Euro newsالعاملية، وشبكة 

CNN   الدولية، وجر�دةThe Independent  ا.ال��يطانية، وغ���  

قامت الوزارة ب�نظيم ورش عمل �� الدول العر�ية ع�� وجھ ا��صوص �� دول مجلس التعاون ا��لي�� لتحديد 

أك�� وسائل ال��و�ج فعالية، وقد غطت ورش العمل كال من ال�و�ت والبحر�ن واإلمارات العر�ية املتحدة باإلضافة 
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، كذلك فقد شاركت الوزارة �� عدد من ٢٠١٩مايو  –السيا�� �� د�ي  ATMإ�� ا��ضور القوى �� معرض 

املؤتمرات ا��لية والدولية لل��و�ج ملصر كمقصد سيا�� جذاب طوال العام، وع�� س�يل املثال فقد استضافت 

  الوزارة االجتماع السنوي ا��امس واألر�ع�ن ل��نة الشرق األوسط من منظمة السياحة العاملية �� مارس املا���.

  لدوليةاملعارض السياحية ا 

و�� مجال املعارض السياحية الدولية ركزت الوزارة ع�� 

تحس�ن تواجد الوزارة �� املعارض الدولية لالستفادة 

القصوى من فرص�ا ال��و�جية مع ال��ك�� ع�� الكيف ال 

الكم من خالل إعداد الرسائل املصر�ة املطلوب 

توصيل�ا ل��ارج من خالل القطاع ا��اص و�شر األخبار 

اإليجابية من خالل وسائل اإلعالم الدولية. وقد تم 

تحديد الرسائل بناء ع�� األولو�ات ال��و�جية وع�� 

  الف�م العل�� للتغ��ات �� الصورة الذ�نية عند السياح عن مصر �� �ل سوق.

التوافق كذلك فقد تم استخدام فنون التكنولوجيا التفاعلية واملنصات الرقمية �� تصميم األجنحة املصر�ة ب

شملت تكنولوجيات العرض والتفاعل املستخدمة ألول مرة كال من تكنولوجيا مع اتجا�ات ال�سو�ق الدولية، و 

  ال�ولوجرام، والشاشات التفاعلية، والواقع االف��ا��� والواقع املدمج، ��دف إبراز مصر كدولة حيو�ة معاصرة.

باستخدام التكنولوجيا التفاعلية ا��ديثة ��٢٠١٨ وجاءت املشاركة �� بورصة لندن السياحية خالل ش�ر نوفم

والوسائط الرقمية �� تصميم ا��ناح املصري بما يتما��� واالتجا�ات ال�سو�قية العاملية، مع االعتماد ع�� 

�� تصميم جناح مصر �� بورصة لندن السياحية إ��  ٢٠٢٠العالمة ال��و�جية ا��اصة باملتحف املصري الكب�� 

�� ا��ناح �ش�ل متم�� ومختلف من خالل تزو�ده بأحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات جانب أنھ تم تج�

 Augmentedالرقمية ا��ديثة، واحتوى ا��ناح ع�� �ي�ل معد�ي لتمثال رمس�س الثا�ي ُيرى من خالل تقنية 

Reality ة ومن الكتابة �� مدخل ا��ناح، باإلضافة إ�� أر�ع مسالت تصميم�ا مستو�� من ا��ضارة الفرعوني

ال���وغليفية تح�ى قصة قص��ة لتجر�ة السائح عند ز�ارتھ ملصر، وتحتوى ع�� شاشة تفاعلية ��ر�طة مصر 

السياحية ونبذة عن �ل مناطق ا��ذب الرئ�سية ولقطات فيديو مصورة لبعض �ذه املناطق مثل البحر األحمر 

، وتم تصميم تجر�ة تفاعلية للزائر�ن العارض�ن. وس�ناء، باإلضافة إ�� خر�طة ل��ناح بأسماء وشعار (لوجو)

درجة  ٣٦٠باستخدام نظارات ثالثية األ�عاد يرون من خالل�ا لقطات مصورة بتقنية   Virtual Realityبتقنية ال 

املصر�ة �� البحر األحمر وس�ناء، وقامت وزارة السياحة باالستعانة �شباب املصر��ن  لبعض األماكن السياحية

 و الدارس�ن �� ا��ارج إلشراك�م �� أعمال املعارض الدولية لز�ادة انتما��م للوطن.املقيم�ن 
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و�� �ذا الصدد، تم استغالل املعارض السياحية الك��ى 

ال�� شاركت ف��ا الوزارة ضمن خطة أك�� لل��و�ج 

للمتحف �أك�� متحف �� العالم �ع�� بحضارة دولة 

سمات �� واحدة وتم تطبيق آلية ال��و�ج متعدد ال

لتعكس العامل ال�شرى  P2Pاملعارض الدولية مثل سمة 

ضمن املنتج السيا��، ومثل السمة ال��و�جية ا��لية 

للمقاصد للتأكيد ع�� تنوع �ذا املنتج. وقد ا�عكست تلك 

. ٢٠١٩مارس  – ITB – Berlinالسمات ا��ديدة بقوة �� تصميمات معرض 
ً
  أيضا

د�ي، الذي  ��ATM  ملتقى سوق السفر العر�يو�� ضوء التوجھ نحو السوق العر�ي شاركت وزارة السياحة �� 

�عت�� من أ�م املعارض الســـــــــــــياحية الدولية، وخاصـــــــــــــة �� الشـــــــــــــرق األوســـــــــــــط، وجاءت مشـــــــــــــاركة الوزارة �� ظل 

�مية كب��ة �أحد أ�م األســـــــــواق اســـــــــ��اتيجية الوزارة ��ذب املز�د من الســـــــــياحة العر�ية إ�� مصـــــــــر ملا تمثلھ من أ

%من �ذه األســـــواق، وتم اســـــتخدام األســـــاليب التكنولوجية  ٣٠املصـــــدرة للســـــياحة إ�� مصـــــر حيث تمثل حوا�� 

وال��و�جية ا��ديدة ال�� تم تزو�د ا��ناح املصـــــــــري املشـــــــــارك �� املعرض ��ا، وألول مرة يخصـــــــــص شـــــــــاشـــــــــة ل�ل 

صة بھ. وتم تخصيص م�ان �� ا��ناح املصري ألول مرة تحت عارض �� ا��ناح املصري لعرض مادة ترو�جية خا

عنوان "رمضـــــــانك عندنا " يقدم نبذة عن األجواء الرمضـــــــانية �� مصـــــــر احتفاال بالشـــــــ�ر الكر�م ، كما قدم فرقة 

�عزف املوسيقى العر�ية ��ذب الزائر�ن ا�� ا��ناح املصري، وذلك �� إطار خطة الوزارة لل��و�ج ملصر �� السوق 

 ية.العر�

 ا��ناح املصـــــري �� 
ً
يقام ســـــنو�ا �� العاصـــــمة الذي  الســـــيا�� الدو��  Leisure – Otdykhمعرض وحصـــــل مؤخرا

تزو�د ا��ناح املصـــــــري بتقنيات تكنولوجية ع�� جائزة املشـــــــاركة املم��ة  ل�ذا العام، حيث تم  الروســـــــية موســـــــ�و

 Branding Byة ع�� حــدة حــديثــة؛ حيــث تم وضـــــــــــــع شــــــــــــــاشــــــــــــــات �عرض مواد ترو�جيــة عن �ــل مــدينــة ســـــــــــــيــاحيــ

Destination  مثل مر�ـــ�� علم، وشـــرم الشـــيخ، والغردقة، وســـيوة، واألقصـــر، وأســـوان؛ وذلك إللقاء الضـــوء ع��

تحتوي ع��  "Interactive Screenكما تمت االســـــتعانة �شـــــاشـــــات تفاعلية "، املدن الســـــياحية املصـــــر�ة ا��تلفة

الروســــــية، باإلضــــــافة إ�� اســــــتخدام نظارات ثالثية األ�عاد  صــــــور ومعلومات عن �ذه املقاصــــــد الســــــياحية باللغة

تحتوي ع�� صـــور للمقاصـــد الســـياحية املصـــر�ة ا��تلفة  "�virtual realityســـتخدم تقنيات الواقع االف��ا�ـــ�� "

 GEMوقد تم وضــــــــــع لوحة إعالنية للمتحف املصــــــــــري ، واأل�رامات وشــــــــــرم الشــــــــــيخ والغردقة مثل البحر األحمر

وحظى ا��ناح املصــري بإ��اب زوار املعرض الذين توافدوا ، ��ناح املصــري املشــارك باملعرضة ا�� واج� ٢٠٢٠

  بأعداد كب��ة لالستمتاع باأل�شطة التفاعلية با��ناح وموسيقى ال�ارب.

و�� سياق متصل، دعمت الوزارة العديد من األحداث الثقافية واألثر�ة ذات الصبغة الدولية مثل املعارض 

ية و�عالن االك�شافات األثر�ة وامل�رجانات الفنية والس�نمائية ��دف إحداث الت�امل ب�ن دور الوزارة األثر�ة الدول
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والوزارات األخرى واستغالل عناصر ا��ضارة وال��اث والفنون �� ج�ود ال��و�ج وا��ذب السيا�� ملصر، وع�� 

مل�رجانات الثقافية والفنية باملقاصد س�يل املثال ففي إطار التعاون مع وزارة الثقافة تم تنظيم عدد من ا

 عن عدد من امل�رجانات الثقافية والفنية 
ً
السياحية ا��تلفة أ�م�ا م�رجان القا�رة الس�نما�ي الدو�� فضال

 باملقاصد السياحية ا��تلفة.

ة باملقاصد و�� إطار التعاون مع وزار�ي الط��ان املد�ي والشباب والر�اضة، تم إقامة عدد من البطوالت الر�اضي

السياحية ا��تلفة وأ�م�ا بطولة العالم للناشئ�ن للكرة الطائرة و�طولة �أس العالم لليد ماراثون زايد ا����ي، 

كذلك �عاونت الوزارة مع وزارة اآلثار �� إقامة عدد من الفعاليات باملقاصد السياحية األثر�ة ا��تلفة من خالل 

  ف املصري، والكشف األثري ��افظة املنيا.عدة أحداث أ�م�ا احتفالية شعار املتح

  ا��وائز والتكر�م لقطاع السياحة املصري  

ال�� �عت�� من  FVWجائزة مجلة حصلت وزارة السياحة ع�� 

أ�م ا��الت السياحية املتخصصة �� أملانيا ألفضل املقاصد 

، وال�� احتلت ف��ا مصـــــــر املركز األول ٢٠١٩الســـــــياحية لعام 

ب�ن املقاصــــد الســــياحية ال�� يختار�ا الشــــعب األملا�ي لقضــــاء 

وز�رة  اجـــــازا��م �� أفر�قيـــــا والشـــــــــــــرق األوســـــــــــــط، و�ســـــــــــــلمـــــت

 ٢٠١٩ن الســــــياحية لعام الســــــياحة خالل أعمال بورصــــــة برل�

، ال�� �عمل بالتعاون مع منظمة الســـــياحة - Celebrating Herاملنظمة الدولية للســـــالم والســـــياحة جائزة من 

وذلك تقديرا ���ود�ا ودور�ا الر�ادي �� قطاع الســــــياحة �� مصــــــر ” "االحتفاء ��ا شــــــعار تحتالعاملية، وا��ائزة 

   خالل العام املا���.

ــــــــــــــــــ وخالل مشــــــاركة   Globalللقمة الدولية للمجلس الدو�� للســـــياحة والســـــفر  ١٩وزارة الســــــياحة �� الدورة الـ

WTTC Summit 2019،  ابر�ل املا�ــــــ��، فازت مصــــــر بجائزة "الر�ادة الدولية ��  بإســــــبانيا�� مدينة أشــــــ�يلية ��

  WTTCالســــياحة" �ذا العام وال�� قدم�ا ا��لس الدو�� للســــياحة والســــفر 
ً
���ود الدولة املصــــر�ة وذلك تقديرا

�� �عز�ز قطاع الســـــــــــــياحة لي�ون أك�� صـــــــــــــالبة، باإلضـــــــــــــافة ا�� ا���ود املبذولة �� القطاع األم�� الذي وضـــــــــــــعتھ 

  ا���ومة ع�� رأس أولو�ا��ا.

األمر�كيــة العــامليــة واملعروفــة بــاختيــار وترشـــــــــــــيح أفضــــــــــــــل الوج�ــات الفنــدقيــة  Travel & Leisureوقــامــت مجلــة 

 باختيار فندق "ســــــــوفي�يل ليجند أولد ك��اكت" �� املركز الثامنة للمســــــــافر�ن حول العالم والعالمات التجار�
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 �� العـالم، كمـا تم اختيـار فنـدق "فورســـــــــــــ��ونز نـايـل بالزا" �� املركز ا��ـامس وفنـدق  ٢٥ضـــــــــــــمن أفضــــــــــــــل 
ً
فنـدقـا

Marriott  ٢٠١٩القا�رة �� املركز العاشر �� قائمة أفضل فنادق املدن �� شمال أفر�قيا والشرق األوسط لعام ،

يأ�ي ذلك تأكيدا ع�� املســــــتوى املتم�� ل�ذه الفنادق حيث �عتمد ترشــــــيح ا��لة للفنادق ع�� العديد من املعاي�� 

   أ�م�ا مدى جودة ا��دمة املقدمة ��ا ورضاء العمالء.

ضـــــمن أفضـــــل األماكن الســـــياحية  "Red Sea Mountain Trail" درب البحر األحمر Timeمجلة التايم  واختارت

وج�ة ســــــــــياحية يجب أن تحظى بتجر�ة الســــــــــائح�ن ل�ا  ١٠٠من ب�ن  ٢٠١٩ال�� تو�ـــــــــــ�� ا��لة بز�ار��ا �� عام 

رب من مدينة الغردقة، �� مصــــــر و�قع بالق hiking، و�عت�� درب البحر األحمر �و أول درب للم�ــــــ�� الطو�ل االن

ومشــــروع درب البحر األحمر �و مشــــروع ســــيا�� مجتم�� ��دف إ�� ا��فاظ ع�� الب�ئة وتنمية ودعم ا��تمعات 



 

  ١رقم  ـــــتقریر المتابعة         برنامج اإلصالح الھیكلي لتطویر قطاع السیاحة
    

- ٤٣ -

ا��يطــــة بــــھ وخلق فرص عمــــل �� صـــــــــــــنــــاعــــات 

�عمل ف��ا ســـــــــــــ�ان املنطقة، و�ذا يتما�ـــــــــــــ�� مع 

رؤ�ة وزارة الســـــــــياحة لوضـــــــــع مصـــــــــر ع�� طر�ق 

ميـــــة الســـــــــــــيـــــاحـــــة املســـــــــــــتـــــدامـــــة، حيـــــث أن التن

االقتصـــــــــــــادية للمجتمعات ا��لية �� جزء من 

األشـــــــــــــمـــل لوزارة الســـــــــــــيـــاحـــة والـــذي تم ال�ـــدف 

 عن اســــتعراضــــھ �� صــــدر �ذا التقر�ر.
ً
، فضــــال

 Peopleالفيلم ال��و��� ��ملــة  حصــــــــــــــلذلــك 

to People    والذي أنتجتھ الوزارة بالشــــــراكة مع شــــــركةBeautiful Destinations   العاملية، ��دف إلقاء الضــــــوء

ع�� الوجوه املصـــــر�ة ا��تلفة ع�� املرتبة األو�� �أفضـــــل فيلم ترو��� �� منطقة الشـــــرق األوســـــط، خالل أعمال 

  .��٢٠١٩ س�تم��  UNWTO) ل��معية العامة ملنظمة السياحة العاملية ٢٣اجتماعات الدورة (

 CNNاتجــا�ــات الســـــــــــــفر، �� برنــامج "غرفــة األخبــار"  - Travel Trendsألول مرة �� فقرة  CNNوعرضــــــــــــــت قنــاة 

Newsroom   ،و�و واحد من أ�م وأك�� ال��امج مشــــا�دة ع�� القناة، فيلما لل��و�ج لســــياحة املغامرات �� مصــــر
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و�� املرة األو��  Red Sea Mountain Trailدرب البحر األحمر"، والذي قامت الشـــــــــبكة العاملية بتصـــــــــو�ره �� "

   ال�� يتم التصو�ر ف��ا �� �ذا الدرب ا��ديد.

 Conde Nastو�� ســياق متصــل، �شــرت مجلة �وندي ناســت ترافلر 

Traveler  األمر�كية الســـــــــياحية الشـــــــــ���ة، مقاال إيجابيا تحت عنوان

، حيث جاءت مصر "٢٠١٩"أفضل املقاصد لقضاء اإلجازات لعام 

املقــاصــــــــــــــد وال�� من بي��ــا اليونــان، إيطــاليــا،  �� املركز الثــا�ي ب�ن �ــذه

أســــــــ��اليا، اســــــــكتالندا، ال�ار���، فر�ســــــــا، تا�ي��، موزمبيق، نامي�يا، 

الصــــــــ�ن، رومانيا، مومباي بال�ند، وســــــــنغافورة، و�عت�� مجلة �وندي 

متخصــصــة �� مجال الســياحة  Conde Nast Travelerناســت ترافلر 

ز العــــامليــــة، وموج�ــــة ا�� والســـــــــــــفر، وحــــائزة ع�� العــــديــــد من ا��وائ

شـــــــرائح الســـــــائح�ن من أ�ـــــــ�اب اإلنفاق املرتفع، كما �شـــــــرت ا��لة 

األمر�كية مقاال تفصـــــــــــــيليا عن املتحف املصـــــــــــــري الكب�� تحت عنوان 

"�ــل مــا �عرفــھ عن املتحف املصـــــــــــــري الكب��"، تضـــــــــــــمن ا��ــديــث عن 

موقع املتحف وتصــــميمھ الداخ�� وكيفية الوصــــول إليھ، و�دأ املقال 

شــــارة إ�� أن �ذا املتحف ســــوف ي�ون أك�� متحف أثرى �� العالم باإل 

   .٢٠٢٠وأنھ بالرغم من تأخر افتتاحھ ملدة عام إال أنھ من املنتظر أن ٌيفتتح �� عام 

 السياحة الثقافية  

 احتفالية إفر�قية بأبو سمبل 

، واستضاف��ا ٢٠١٩تزامنا مع رئاسة مصر لالتحاد اإلفر�قي عام 

الرئ�س عبد  فخامة و�عالن، ٢٠١٩ل�أس األمم اإلفر�قية يونيو 

الفتاح الس���� أسوان عاصمة الشباب األفر�قي ل�ذا العام، تم 

السفراء والدبلوماسي�ن األفارقة  من ٢٢تنظيم ز�ارة لعدد 

�عامد الشمس ع�� وجھ امللك  بمدينة أبو سمبل، ملتا�عة ظا�رة

رمس�س الثا�ي بمعبد أبو سمبل، وش�د ظا�رة التعامد ف��اير 

 من ج�سيات ٦٥٠٠ما يقرب من  ٢٠١٩
ً
  مختلفة، ومصر��ن. زائرا

قامت وزارة السياحة ب�نظيم حفل عشاء للسفراء 
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بالتعاون مع وزارة االتصاالت، والدبلوماسي�ن األفارقة وعائال��م ع�� م�ن إحدى البواخر النيلية �� أبو سمبل، 

وألقى سف�� ال�ام��ون عميد السفراء األفارقة �لمة قال ف��ا "نحن �نا مع اخواتنا من السادة الوزراء من 

ا���ومة املصر�ة، �شعر ألول مرة أننا كيان واحد"، و�ذا ما يت�ناه فخامة الرئ�س عبدالفتاح الس���� ، وأكد 

حتفالية ال�� نظم��ا وزارة السياحة، وقال أنھ �عت�� �ذه املرة �� األو�� ال�� يتم ع�� سعادتھ والسفراء ��ضور اال 

ف��ا إشراك السفراء األفارقة �� حدث كب�� مثل �ذا ، متمنيا أن ت�ون �ذه بداية جديدة لع�د أفر�قي مصري 

  �ع�� عن ال�سيج األفر�قي الواحد.فيھ تناغم وت�امل 

  يوم ال��اث العاملي

وزارة الســـــــياحة مع وزارة اآلثار االحتفال بيوم ال��اث العاملي، وشـــــــاركت 

حيـــث أعلنـــت وزارة اآلثـــار عن كشـــــــــــــف�ن أثر��ن بـــال�� الغر�ي بمحـــافظـــة 

الثا�ي �عد   األقصـــــر، وقامت بإزاحة الســـــتار عن تمثال امللك رمســـــ�س

تنصـــــ�بھ بمعبد األقصـــــر، شـــــارك �� فعاليات االحتفال   ترميمھ و�عادة

لدول م��م ســــــفراء البحر�ن، وال�شــــــيك، وأذر�يجان، ســــــفراء عدد من ا

و�ازاخســـــــــــــتان، و�ولومبيا، و�شـــــــــــــي��، وال�و�غو، والدومين�ان، و�عض 

ســـــــــــــفراء الـــــدول األفر�قيـــــة من ال�ـــــام��ون ومـــــا�� ونـــــامي�يـــــا وز�مبـــــابوي 

وماالوي، واملكتب الثقا�� لليو�ســ�و �� مصــر ولي�يا والســودان، وعددا 

لس النواب والبعثـــات األثر�ـــة من ال�ـــــــــــــ�صـــــــــــــيـــات العـــامـــة و نواب مج

األجن�يــة العــاملــة بــاألقصـــــــــــــر، وتضـــــــــــــمنــت الفعــاليــات االحتفــال أيضــــــــــــــا 

افتتـاح معبـد األو�ت �عـد ترميمـھ و جولة �� معـابد الكرنك، يأ�ي ذلك 

 عن مشــــــــــــاركة ورعاية وزارة الســــــــــــياحة لعدد من االك�شــــــــــــافات 
ً
فضــــــــــــال

ل منطقة األثر�ة ا��ديدة وم��ا الكشـــــــــــــف األثري بمحافظة املنيا داخ

تونا ا��بل، وتضــــمن الكشــــف األثري املشــــار إليھ ممرات وغرف مقابر 

جماعية تضـــــم أعداًدا كب��ة، "رجال، و�ســـــاء، وأطفال"، وأكفان ملونة 

ا عليــھ كتــابــات �عود إ�� ع�ــد امللــك بطليموس ا��ــامس، وعملــة مكتوب عل��ــا امللــك  ا خشـــــــــــــ�يــً
ً
منقوشــــــــــــــة، و تــابوتــ

ا من ال
ً
  فخار، وتواب�ت ��ر�ة، وأواٍن فخار�ة.بطليموس ا��امس، وتابوت

وتحرص وزارة السياحة ع�� التواجد املش��ك �� ا��افل الدولية واملعارض األثر�ة الدولية مثل معرض مقت�يات 

��  ٢٠١٨توت عنخ آمون بالواليات املتحدة ومعرض مونت �ارلو، كما شـــــــــــــاركت وزارة اآلثار خالل شـــــــــــــ�ر نوفم�� 

االتفاق ع�� ال��و�ج املشــــــــــ��ك باســــــــــتخدام املتحف وتم  وزارة الســــــــــياحة ألول مرة،بورصــــــــــة لندن الســــــــــياحية مع 

  �أحد العالمات ال��و�جية ل��ملة الدولية ا��ديدة.  GEM 2020املصري الكب�� 
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وشاركت وزارة السياحة �� افتتاح معرض اآلثار املصر�ة املؤقت "الكنوز الذ�بية للفراعنة"، والذي نظمتھ وزارة  

، وافتتحھ الدكتور وز�ر األثار واألم�� أل��ت أم�� إمارة موناكو بفر�ســـــــــــاع مؤســـــــــــــســـــــــــــة جر�مالدي فورم �� اآلثار م

معارض ثقافية أقيمت  ١٠مونا�و، وقد وصـــــــــــــفت مجلة ڤوج الفر�ســـــــــــــية الشـــــــــــــ���ة املعرض بأنھ واحد من أ�م 

الفرعون الذ���"، الذي آثار "توت عنخ أمون: الصــيف املا�ــ��، كما شــاركت وز�رة الســياحة �� افتتاح معرض 

. و�و ما يأ�ي �� ضـــــــــــــوء ٢٠١٩ مارس ح�� يناير ��٢٤ الف��ة من  �اليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس اقيم �� مركز

أ�مية املعارض ا��ارجية لآلثار املصـــــــــــــر�ة �� الدعاية للمقصـــــــــــــد املصـــــــــــــري، ول�ذا املنتج الســـــــــــــيا�� ال�ام، حيث 

د ال�� يقام ف��ا، وتقدم �ذه املعارض لرواد�ا ��ة للكنوز ال�� تصـــــــــــــاحب �ل معرض حملة دعائية كب��ة �� البل

     �� العالم. ت�تظر�م عند ز�ار��م ملصر، وال�� ل�س ل�ا مثيل
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 ا�عر ا��ور ال

 س�ثمارالب�ية التحتية واال 

  

دف إ�� �شــمل محور الب�ية التحتية واالســ�ثمار ع�� عدة ملفات عمل تأ�ى �� مقدم��ا التنمية الســياحية وال�� ��

 جاري تنمي��ا لز�ادة االســـــــــــ�ثمارات ٦٧اســـــــــــتكمال أعمال التنمية الســـــــــــياحية املســـــــــــتدامة لعدد 
ً
 ســـــــــــياحيا

ً
، مركزا

لتتما�ـــــــــــــ�� مع مثيل��ا الدولية،  ٢٠٠٦تحديث منظومة معاي�� تصـــــــــــــ�يف الفنادق املصـــــــــــــر�ة ال�� لم تحدث منذ و 

 عن صــــــــــــندوق تطو�ر الفنادق ال�� �ســــــــــــ�� الوزارة من خاللھ املســــــــــــا�مة �� إعادة ال�ي�لة املالية للفنادق 
ً
فضــــــــــــال

  وامل�شآت السياحية املتع��ة ماليا. 

  التنمية السياحية 

  ٦٧التنمية الســـــــــــياحية فإ��ا ت�ناول اســـــــــــتكمال أعمال التنمية الســـــــــــياحية املســـــــــــتدامة لعدد وفيما يخص 
ً
مركزا

 جاري تنمي��ا لز�ادة االســـــ�ثمارات، و�� �ذا الصـــــدد، فقد تمت إضـــــافة عدد
ُ
غرفة فندقية  جارى ١٨٥٠ســـــياحيا

�� الرصــــــــــــيد ا��ا�� إ يدةالف غرفة جد٢٠جارى البدء �� تنفيذ و�ضــــــــــــافة عدد ، واالن��اء من تنفيذ�ا و�شــــــــــــغيل�ا

محطة ١١يوم وعدد/٣م٤٥٠٠محطات تحلية مياه بطاقة  ٤للغرف الفندقية، فضـــــــــــــال عن أنھ تمت ز�ادة عدد 

ميجاوات و�ضافة حوا�� ٢٢٫٠٢محطة ومولد ك�ر�ا�ي بطاقة١٦يوم، وز�ادة عدد/٣م٧٤٩٠معا��ة صرف بطاقة

مطاعم  ��٨دمة ال�شـــــــــــــاط الســـــــــــــيا�� (كم من شـــــــــــــبكة الطرق، تم تنفيذ العديد من عناصـــــــــــــر ا��دمات ٥٫٦٧

ملعب ٢فرع بنك+�٣افت��يا شاطئية+٢١محل تجارى+١١مول تجارى+١العاب مائية+٥نادى ص��+٢منفصلة +

مســـــــــــرح ) لتضـــــــــــاف إ�� الرصـــــــــــيد ا��ا�� ل��دمات املقامة، ١مشـــــــــــاية شـــــــــــاطئية +٢٢مالعب مختلفة +٨جولف+ 

للتطو�ر الســــــــيا�� و العمرا�ي للمقاصــــــــد الســــــــياحية  مليون جنيھ ١٠باإلضــــــــافة إ�� أنھ تم تقديم دعم ما�� قدرة 
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 عن أنــھ تم االن��ــاء من إعــداد اســـــــــــــ��اتيجيــة ورؤ�ــة مت�ــاملــة للتنميــة 
ً
بــا��ــافظــات ( خــارج واليــة ال�يئــة)، فضـــــــــــــال

الســــــــــياحية لألرا�ــــــــــ�� ا��اضــــــــــعة لوالية ال�يئة بالت�ســــــــــيق مع األمانة الفنية للمجلس األع�� للتخطيط والتنمية 

ركز الوط�� الســـــتخدامات أرا�ـــــ�� الدولة، و�� انتظار ما �ســـــفر عنھ من قرارات خالل ا�عقاد قادم العمرانية وامل

�شــــــــــــــأن  ٢٠١٨لســـــــــــــنــة  ٦٢للمجلس األع�� للتخطيط والتنميــة ضـــــــــــــمن آليــات تطبيق قرار رئ�س ا��م�ور�ـة رقم 

  خر�طة تنمية جم�ور�ة مصر العر�ية.

  

  الضرائب العقار�ة ع�� امل�شآت الفندقية 

مرة يتم الوصـــــــــــــول إ�� اتفــــاق يحــــل أزمــــة الضـــــــــــــرائــــب ألول  

العقار�ة ع�� امل�شــــــآت الفندقية، وذلك منذ صــــــدور قانون 

الضــرائب العقار�ة، حيث أنھ لم يتم حســم �ذه األزمة منذ 

، حيــــث شـــــــــــــ�ــــد الــــدكتور رئ�س مجلس الوزراء ٢٠٠٩عــــام 

توقيع بروتو�ول �عاون ب�ن وزار�ي الســــــــياحة واملالية �شــــــــأن 

تقييم امل�شـــــــآت الفندقية، والذي بمقتضـــــــاه تحديد معاي�� 

يتم تحصـــيل الضـــر�بة العقار�ة عن امل�شـــآت الفندقية والســـياحية �� مصـــر، وذلك ملدة الســـنوات ا��مس األو�� 

، جـــــاء ت�ليال ل���ود املتواصـــــــــــــلـــــة لوزارة ٣١/١٢/٢٠١٨ح��  ١/٧/٢٠١٣من العمـــــل بـــــالقـــــانون، وال�� تبـــــدأ من 

ل ا���ات املعنية بالدولة مع األخذ �� االعتبار آلراء القطاع الســــــيا�� ا��اص الســــــياحة، والت�ســــــيق ال�امل مع � 

  �� �ذا الشأن، مؤكدة أنھ لم يكن �ناك أي است�ثار بالرأي من قبل وزارة السياحة أو وزارة املالية.

فقا لدرجة و�موجب �ذا ال��وتو�ول يتم ألول مرة محاســبة الفنادق طبقا للت�لفة االســ�ثمار�ة الشــاملة، وذلك و 

النجومية كمعيار لتقييم امل�شـــآت الفندقية كقيمة اســـ�بداليھ يتم اتخاذ�ا كمعيار الح�ســـاب الوعاء الضـــر���، 

�غرض حســـــاب الضـــــر�بة العقار�ة ع�� امل�شـــــآت الفندقية الســـــياحية، وذلك مراعاة للطبيعة ا��اصـــــة للم�شـــــأة 

 لتقييم ال�يئة العامة الفندقية، وتم االتفاق ع�� األخذ بالت�لفة االســـــــــــــ�ثمار�ة ل
ً
لنجمة الفندقية الواحدة وفقا

للتنمية الســـــياحية (�شـــــمل ت�لفة األرض واملبا�ي والتج���ات و�ل ا��دمات) وذلك ملدة الســـــنوات ا��مس األو�� 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ٣١/١٢/٢٠١٨ح��  ١/٧/٢٠١٣من العمل بالقانون ال�� تبدأ من  ، ثم ســـــــــ�تم االتفاق فيما �عد ع�� معيـ

  .التالية ل�ذا التار�خالسنوات ا��مس 

  تحديث معاي�� تص�يف الفنادق املصر�ة 

عــامــا، و�رعــايــة الــدكتور رئ�س مجلس الوزراء، أعلنــت وز�رة الســـــــــــــيــاحــة عن املعــاي�� ا��ــديــدة  ١٤ألول مرة منــذ 

، وذلك �عد تحدي��ا بالتعاون مع منظمة الســـــــــــــياحة New Hospitality Criteriaلتصـــــــــــــ�يف الفنادق املصـــــــــــــر�ة 

وضـــعت الوزارة نصـــب أعي��ا عنصـــر�ن غاية �� األ�مية لرفع تنافســـية قطاع و غرفة امل�شـــآت الفندقية، العاملية و 
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الســــــــياحة؛ و�ما: االســــــــ�ثمار �� العنصــــــــر ال�شــــــــرى ورفع كفاءة العامل�ن بالقطاع من خالل التدر�ب الف�� وامل�� 

ارة بالتعاون مع االتحاد املصـــــــري املؤســـــــ�ـــــــ��، بما �عزز مســـــــتوى ا��دمة الســـــــياحية املقدمة و�و ما تقوم بھ الوز 

  للغرف السياحية، والعنصر الثا�ي �و رفع كفاءة الب�ية التحتية للم�شآت السياحية وخاصة الفندقية لتنافس

مثيال��ا العاملية، و�� �ذا الصـــــــــــــدد حرصـــــــــــــت وزارة الســـــــــــــياحة ع�� تحديث منظومة معاي�� تصـــــــــــــ�يف الفنادق 

عن املعاي�� ا��ديدة لتص�يف الفنادق  ٢٠١٩س�تم�� ٩االثن�ن املوافق  املصر�ة، وقد أعلنت وزارة السياحة يوم

  املصر�ة.

و�� إطار التنمية املســتدامة واســتغالل املقومات الســياحية وتلبية احتياجات الســوق ومتطلبات الســائح�ن فقد 

تم ألول مرة إضافة أنماط سياحية جديدة لإلقامة ��دف إ�� جذب مز�د من السائح�ن، وذلك �� ضوء التغ��ات 

ه األنماط واملتمثلة �� الذ�بيات، والفنادق ال�� طرأت ع�� صـــــــناعة الســـــــياحة عامليا والطلب امل��ايد ع�� مثل �ذ

 عن أنھ  Apartment Hotels، والشقق الفندقية  Eco lodgesالبي�ية واملعروفة باسم،  
ً
، والبوتيك أوتيل، فضال

تم أيضــــــــــــــا تحــديــث املعــاي�� الســــــــــــــابقــة ألنمــاط الفنــادق الثــابتــة واملنتجعــات والفنــادق العــائمــة والفنــادق ال��ائيــة 

، وا��يمات ال�� شـــــــــــــملت إضـــــــــــــافة معاي�� ��يمات الســـــــــــــفاري، مع مراعاة البعد Heritage Hotelsواملعروفة ب 

البي�� ومعاي�� الفنادق ا��ضــــــــــراء واســــــــــتخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة بما �ســــــــــا�م �� ا��فاظ ع�� الب�ئة 

معاي�� تصـــــــ�يف خاصـــــــة  وحماية املوروثات الطبيعية وال��اثية، و�عد �عر�ف �ل نمط من �ذه األنماط تم وضـــــــع

��ا مما ســـــــي�يح لوزارة الســـــــياحة الفرصـــــــة للقيام بدور�ا الرقا�ي ع�� مثل �ذه امل�شـــــــآت لضـــــــمان جود��ا وجودة 

  ا��دمات ال�� تقدم�ا.

أن منظومة معاي�� التصـــــــــــــ�يف ا��ديدة �� نتاج ج�د وعمل مســـــــــــــتمر لعدة اشـــــــــــــ�ر متواصـــــــــــــلة من قبل الوزارة 

ا��ـاص واملتمثـل �� غرفـة امل�شــــــــــــــآت الفنـدقيـة، ا�� جـانـب التعـاون املثمر مع بـالتعـاون مع شـــــــــــــر�ـا��ـا من القطـاع 

 من ا����اء الدولي�ن املتخصص�ن �� مجال تص�يف الفنادق،  ال��منظمة السياحة العاملية 
ً
قامت ب��شيح عددا

��ودة  ل��روج بمعــاي�� تواكــب معــاي�� تصـــــــــــــ�يف الفنــادق العــامليــة، وتحرص الوزارة ع�� وجود منظومــة مت�ــاملــة

ا��دمات الفندقية، حيث تم عمل العديد من الز�ارات امليدانية للفنادق املصــــر�ة ذات التصــــ�يفات ا��تلفة �� 

  عدد من ا��افظات السياحية لدراسة أوضاع�ا ومراجعة تقييم تص�يفا��ا.

بالفنادق،  حيث  إن أ�مية �ذه املعاي�� تكمن �� أن تطبيق�ا ســـــوف �عزز من تنافســـــية القيمة الســـــعر�ة لإلقامة

ُ�عت�� تم�� الفندق وجودة ا��دمة املقدمة بھ عامال أســاســيا �� اســتمتاع الســائح بز�ارتھ و��ــ�يعھ ع�� تكرار�ا، 

و�انت تقتصـــــــــــــر ع��  ٢٠٠٦وتجدر اإلشـــــــــــــارة إ�� أن معاي�� تصـــــــــــــ�يف الفنادق �� مصـــــــــــــر لم يتم تحدي��ا منذ عام 

ا��دمة املقدمة او مراعاة املعاي�� البي�ية وال�ــــــــــ�ية،  و�التا��  امل�ونات الثابتة بالفندق دون النظر إ�� أســــــــــلوب

فإن تطبيق معاي�� جديدة لتتما�ـــــــــــــ�� مع املعاي�� العاملية �ان ضـــــــــــــرورة م��ة، فقطاع الســـــــــــــياحة عامليا �� تطور 

مل مســـتمر و�تع�ن العمل ع�� مواكبة �ذه املتغ��ات ، وتمثل نقلة كب��ة للقطاع،  حيث ان التقييم ا��ديد �شـــت
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ع�� معــاي�� ترتكز ع�� امل�ونــات الثــابتــة بــامل�شــــــــــــــأة الفنــدقيــة 

وكذا املعاي�� املتغ��ة ال�� تق�س املســــــــتوى الصــــــــ�� ومســــــــتوى 

ا��ـــدمـــة املقـــدمـــة من العنصـــــــــــــر ال�شـــــــــــــرى وأســـــــــــــلوب اإلدارة 

  للم�شأة وغ���ا.

أن �ذه املنظومة تم وضـــــــــــع�ا مع مراعاة البعد البي�� وتطبيق 

ســـــــــــــتخـــدام تكنولوجيـــا الطـــاقـــة مف�وم الفنـــادق ا��ضـــــــــــــراء وا

النظيفة بما �ســــا�م �� ا��فاظ ع�� الب�ئة وحماية املوروثات 

الطبيعيــة وال��اثيــة، وتضـــــــــــــمنــت املنظومــة ا�� جــانــب تحــديــث 

املعــــــاي�� الســــــــــــــــــابقــــــة ألنمــــــاط الفنــــــادق الثــــــابتــــــة واملنتجعــــــات 

والفنادق العائمة إضـــافة معاي�� جديدة ألول مرة لتصـــ�يفات 

  �ا معاي�� ��يمات السفاري.الفنادق املصر�ة، وم�

وتقوم الوزارة ب�نظيم دورات تــدر��يــة ملف��ـــــــــــــ�� قطــاع الرقــابــة 

ع�� امل�شــــــــآت الفندقية ع�� املعاي�� ا��ديدة وذلك ع�� يد خ��اء من منظمة الســــــــياحة العاملية، حيث تم تأ�يل 

  TOTمدر��ن  ٦ة وتأ�يـل مف�شـــــــــــــا من قطـاع الرقابة ع�� امل�شـــــــــــــآت الفنـدقيـة بالوزارة ع�� املنظومة ا��ـديد ٢٣

تم تصـــــ�يعھ خصـــــيصـــــا ل�ذا الغرض، بما   tabletلضـــــمان اســـــتمرار�ة التأ�يل والتطو�ر، وتدر���م ع�� اســـــتخدام

يضـــــمن ان تتم عملية التقييم ب�ل نزا�ة وشـــــفافية، وســـــوف يتم منح امل�شـــــآت الفندقية م�لة لتوفيق أوضـــــاع�ا 

الوزارة ع�� دعم �ــذه امل�شــــــــــــــآت وتقــدير�ــا للتحــديــات ال��  وفقــا ل�ــذه املعــاي�� ا��ــديــدة وذلــك من منطلق حرص

  مرت ��ا ع�� مدار السنوات املاضية و�يمانا بأن القطاع ا��اص �ان وال يزال وسيظل شر��ا للوزارة �� النجاح.

 عن ت�ن��ا  
ً
تقدم الســـــــــيد أم�ن عام منظمة الســـــــــياحة العاملية بالشـــــــــكر ملصـــــــــر ع�� إنجاز�ا �� �ذا امللف، فضـــــــــال

وال��ام�ا نحو قيم املنظمة وما نقوم بھ �� منظمة الســـياحة العاملية، مؤكدا ع�� أن مصـــر اســـتطاعت دفع قطاع 

ج��ــا بتطبيق األف�ــار املبتكرة ودعم ر�ــادة الســـــــــــــيــاحــة �� الســـــــــــــنوات األخ��ة ملواج�ــة الصـــــــــــــعو�ــات الكث��ة ال�� وا

األعمال؛ مو�ـــــــ�ا أن مصـــــــر لم �شـــــــ�د ز�ادة �� أعداد الســـــــائح�ن الوافدين فحســـــــب، ولكن القطاع أصـــــــبح أك�� 

 ُيحتذى بھ للعديد من الدول األخرى.
ً

 ومثاال
ً

 استدامة وشموال

  صندوق تطو�ر الفنادق 

�شــــآت الســــياحية املتع��ة ماليا، �عمل وزارة الســــياحة لل��ــــ�يع وللمســــا�مة �� إعادة ال�ي�لة املالية للفنادق وامل

ع�� إ�شاء صندوق لتطو�ر الفنادق (ع�� غرار صناديق امللكية ا��اصة) ل�� رؤوس أموال جديدة لتوف�� رأس 

  املال العامل املطلوب ع�� التواصل مع بيوت ا����ة العاملية لطرح كراسة الشروط ا��اصة بإدارة الصندوق.
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بدأت وزارة الســـياحة ع�� االتفاق مع أحد خ��اء االســـ�ثمار الدو�� كمســـ�شـــار �غرض اإلشـــراف ع�� �شـــكيل وقد 

و��شــــــــاء الصــــــــندوق، وتم إجراء اتصــــــــاالت مكثفة مع مجموعة مختارة من أ�م بنوك االســــــــ�ثمار باملنطقة، حيث 

وصـــول إ�� الشـــ�ل االمثل تمت مناقشـــة �ي�ل إ�شـــا�ي للصـــندوق وســـياســـتھ واســـ��اتيجيتھ االســـ�ثمار�ة �غرض ال

لعرضـــھ ع�� املســـ�ثمر�ن، وان��ت �ذه املرحلة بالوصـــول ا�� الشـــ�ل األمثل إل�شـــاء الصـــندوق ع�� غرار صـــناديق 

امللكية ا��اصــة، ال�� �ســ��دف تحقيق عائد للمســ�ثمر�ن من خالل تحقيق األ�داف االســ��اتيجية للصــندوق �� 

 
ً
 وفنيــا

ً
 ل��روج من أي �ع��ات والوصـــــــــــــول ا�� املســـــــــــــتوى امل�شــــــــــــود إعــادة �ي�لــة الفنــادق وتطو�ر�ــا مــاليــا

ً
 و�دار�ــا

  والواعد.

  الفنادق العائمة  

  السدة الشتو�ة

تم الت�سيق ب�ن �افة أج�زة الدولة ل�س�يل و�سي�� حركة الفنادق العائمة خالل ف��ة السدة الشتو�ة، حيث تم 

تم خالل االجتمــاع اســـــــــــــتعراض اإلجراءات عقــد اجتمــاع ب�ن وز�ري الســـــــــــــيــاحــة والنقــل والغرف املعــاونــة، حيــث 

 ملوسم السياحة ال��ر�ة 
ً
بدون أي عوائق مالحية �عرقل ت�س��  ٢٠١٨/٢٠١٩والتداب�� ال�� تم اتخاذ�ا استعدادا

حركة الفنادق العائمة ب�ن أســـــــــــــوان واألقصـــــــــــــر، و�� �ذا الصـــــــــــــدد قامت ال�يئة العامة للنقل ال��ري برفع كفاءة 

�ك �امل ملناطق االختناقات �� املســافة ما ب�ن أســوان واألقصــر، وذلك ل��روج بموســم ا��ري املال�� وعمل تكر 

  .٢٠١٩ /٢٠١٨سيا�� نا�� للوحدات السياحية ما ب�ن اسوان واألقصر خالل ف��ة السدة الشتو�ة 

تو�ة، مع و�� �ذا اإلطار فقد تم االتفاق ع�� أن �عمل حركة الفنادق العائمة ب�امل طاقا��ا �� ف��ة الســـــدة الشـــــ

التأكيد ع�� ضــرورة الت�ســيق ب�ن وزار�ي النقل والســياحة وغرفة امل�شــآت الفندقية العائمة بخصــوص توقيتات 

رحالت �ذه الوحدات الســــــياحية، و�خطار جميع الفنادق العائمة العاملة �� النيل بال��ام قائدي �ذه الوحدات 

بخط الس�� والسرعة املقررة ل�ا، وال��ام جميع الوحدات السياحية ومالك�ا بتعليمات م�ند��� املالحة واالل��ام 

الســـياحية بنظام التطقيم ا��دد بال��خيص، والعالمات االســـ��شـــادية ال�� ســـ�تم وضـــع�ا من قبل الوزارة، فيما 

م، وتم االتفاق ع�� عدم �ســـــــــــــي���ا إال �� مواعيد محددة ومع  ١٫٨يخص الفنادق العائمة ذات غاطس أك�� من 

 ل�ل مركب خالل ف��ة الســـــــــــــدة الشـــــــــــــتو�ة، وقامت وزارة الري بت�ليف مع�د بحوث النيل  وجود دفاع
ً
مصـــــــــــــاحبا

)،  وقامت ٢٠١٨يناير –وال�يدرولي�ا بتج�ز فر�ق�ن مســـــــــاحي�ن بل�شـــــــــات ســـــــــياحية خالل ف��ة املالحة (د�ســـــــــم�� 

عوامة ) �� املناطق  ١٠٠ شــــمندورة + �٦٠يئة النقل ال��ري  ب��كيب الشــــمندورات والعائمات املتاحة لد��ا (عدد 

  بالت�سيق مع شرطة املسطحات املائية �� �ذا ا��ال. ٢٠١٨ا��رجة وانجزت م�م��ا أول ش�ر د�سم�� 

  رسوم الفنادق العائمة

تم االن��اء من �افة اإلشــــــــــ�االت العالقة ا��اصــــــــــة بالفنادق العائمة بدعم من مجلس الوزراء، وتم حل املشــــــــــ�لة 

لرســــــــــوم للفنادق العائمة ال�� تحصــــــــــل�ا وزارة الري بالتعاون والت�ســــــــــيق ب�ن ا���ات العالقة ا��اصــــــــــة برســــــــــوم ا
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 عن بــدء العمــل بــال�ود املصـــــــــــــري ا��ــديــد ل��مــايــة من اخطــار ا��ر�ق "�ود ا��مــايــة املــدنيــة" 
ً
ا��تلفــة،  فضـــــــــــــال

اطات ا��اص بامل�شـــــــآت الفندقية، أنھ ألول مرة يصـــــــدر قرار يتضـــــــمن ال�ود املصـــــــري ألســـــــس التصـــــــميم واشـــــــ�� 

 بالعائمات، ووفقا لتوج��ات رئ�س مجلس الوزراء، وتم 
ً
التنفيذ ��ماية امل�شـــآت من أخطار ا��ر�ق ي�ون خاصـــا

�عديل �عض بنود ال�ود املصري ل��ماية من أخطار ا��ر�ق ا��اص بامل�شآت الفندقية و�انت فلسفة التعديل 

االشـ��اطات ال�� يمكن تنفيذ�ا ببدائل مق��حة مواج�ة االشـ��اطات ح�ن اسـتحالة أو صـعو�ة �� تنفيذ�ا، وكذا 

تحقق ذات ال�دف، حيث عا�ى معظم مال�ي امل�شـــــــــآت الفندقية الذين لم تتوفر لد��م اإلم�انيات املالية إلجراء 

  الصيانة املطلو�ة أو تحديث النظم الفنية لتواكب املعمول بھ دولًيا.
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 ا��ور ا��امس

 مواكبة متغ��ات صناعة السياحة 
ً
  عامليا

و��ناول �ذا ا��ور تفعيل مفا�يم الســــــياحة ا��ضــــــراء، والتوســــــع �� أ�شــــــطة الســــــياحة البي�ية ومســــــاندة ال��ام 

 ل�ذا ا��ور.
ً
 رئ�سيا

ً
  الدولة فيما يتعلق باتفاقيات التغ��ات املناخية، وتأ�ي الطاقة النظيفة واملتجددة ملفا

  الطاقة النظيفة 

ملصر كمقصد سيا�� يرا�� معاي�� �س�� وزارة السياحة لل��و�ج 

 لتلبية الطلب 
ً
االستدامة البي�ية واالجتماعية املع��ف ��ا عامليا

املستقب�� ع�� منتجات وخدمات السياحة املستدامة، و�� �ذا 

الصدد، تم التوسع �� شبكة الفنادق املصر�ة ا��اصلة ع�� "ش�ادة 

املعاي��  فندق النجمة ا��ضراء" و�� إحدى الش�ادات ال�� تطبق

الدولية للسياحة املستدامة لرفع الطاقة اإليوائية للفنادق ا��ضراء 

٪ من إجما�� الطاقة اإليوائية ��م�ور�ة مصر العر�ية، فخالل ١٠إ�� 

بلغ عدد الفنادق ا��اصلة ع��  ٢٠١٧/٢٠١٨العام املنصرم 

غرفة فندقية)، وقد تم التخطيط ١٨٬٨٧٤فندقا ( ٧٤الش�ادة 

أي بمعدل فندق�ن �ل  ٢٠١٨/٢٠١٩خالل العام  فنادق ٨إلضافة 

بلغ عدد الفنادق  ٢٠١٩ثالثة أش�ر، و�الفعل ب��اية ش�ر يونيو 

 (حوا��  ٨٠ا��اصلة ع�� الش�ادة 
ً
غرفة فندقية)  ٢٢٬٠٠٠فندقا

  ٪ من إجما�� الطاقة اإليوائية ��م�ور�ة مصر العر�ية . ١٠تمثل 

ة الب�ئة للتوسع �� أ�شطة السياحة البي�ية وكذلك إدماج التنوع كما تقوم وزارة السياحة بالتعاون مع وزار  

البيولو�� �� القطاع السيا��  من خالل وضع ضوابط واش��اطات لتصار�ح مزاولة ال�شاط السيا�� التجاري 

داخل مناطق ا��ميات الطبيعية، وآليات مراعاة االش��اطات البي�ية �� األ�شطة السياحية و�يجاد آلية لعمل 

قابة مش��كة ب�ن الوزارت�ن للتأكد من عدم وجود أي سلوكيات أو ممارسات خاطئة �� التعامل مع الب�ئة، وكذلك ر 

قامت وزارة السياحة بمراعاة إدراج االش��اطات البي�ية ضمن منظومة تحديث معاي�� تص�يف الفنادق املصر�ة 

)Hotel Classification.(  

إضافة إ�� ذلك يتم التعاون ب�ن الوزارت�ن لتفعيل مشروع دمج إجراءات صون التنوع البيولو�� بقطاع السياحة 

�� مصر والذى يتم بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنما�ي ومرفق الب�ئة العاملي، والذي ��دف إ�� ا��فاظ ع�� 
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ض التأث��ات السلبية للب�ية التحتية ل�ذا القطاع ع�� التنوع البيولو�� �� تنمية و�دارة قطاع السياحة وخف

املوارد الطبيعية، ودعم وتطو�ر السياحة بوضع تص�يف للسياحة املسئولة ودعم مصر �واج�ة عاملية للسياحة 

البي�ية، وكذا الت�سيق من جانب الوزارت�ن مع محافظة جنوب س�ناء لتنفيذ مشروع تحو�ل مدينة شرم الشيخ 

-٢٠٢١راء بتمو�ل من مرفق الب�ئة العاملي و�نفذه ال��نامج اإلنما�ي لألمم املتحدة خالل الف��ة (إ�� مدينة خض

)، و��ناول املشروع تنفيذ حزمة من األ�شطة البي�ية �� نطاق مدينة شرم الشيخ �� عدد من ا��االت (إدارة ٢٠٢٦

الطاقة والتوسع �� استخدام أنظمة تحس�ن كفاءة  –ترشيد استخدام املياه  –ا��لفات الصلبة والسائلة 

  تطبيقات النقل املستدام). –ا��فاظ ع�� الب�ئة البحر�ة والشعاب املرجانية  –الطاقة ا��ديدة واملتجددة 

وفيمــا يخص ا��فــاظ ع�� املوارد الطبيعيــة و�ــالتــا�� ا��ــد من انبعــاثــات غــازات االحتبــاس ا��راري النــاتجــة من 

صـــــــــــــر بـــاالتفـــاقيـــات الـــدوليـــة للتغ��ات املنـــاخيـــة، تم ��ـــــــــــــ�يع االســـــــــــــ�ثمـــار �� القطـــاع الســـــــــــــيـــا�� ودعم ال��ام م

تكنولوجيــات كفــاءة الطــاقــة والطــاقــة املتجــددة من خالل ��ـــــــــــــ�يع االســـــــــــــ�ثمــار �� تكنولوجيــات كفــاءة الطــاقــة 

والطــاقــة املتجــددة من خالل تقــديم دعم ف�� للفنــادق امل�تمــة بتكنولوجيــات كفــاءة الطــاقــة والطــاقــة املتجــددة ، 

يث قامت وحدة الســــــــــــياحة ا��ضــــــــــــراء بالت�ســــــــــــيق مع �عض ال��امج الوطنية لعمل دراســــــــــــات تفصــــــــــــيلية حول ح

فنادق �� مناطق ســـــــــــــياحية مختلفة ملســـــــــــــاعدة الفنادق ع�� تب�� خطط  ٩اســـــــــــــتخدامات الطاقة واملياه �� عدد 

فنــادق  ١٠لعــدد اســـــــــــــ�ثمــار�ــة منــاســـــــــــــبــة للتحول إ�� تلــك التكنولوجيــات، بــاإلضــــــــــــــافــة إ�� تقــديم دعم ف�� ومــا�� 

كيلو وات ل�ل فندق، ��دف تقديم نماذج نا��ة  ١٥٠الســـــــــــــتخدام الطاقة الشـــــــــــــمســـــــــــــية لتوليد الك�ر�اء بقدرة 

يمكن تكرارا�ا �� القطاع الفند��، وقد تم بالفعل البدء �� تنفيذ تلك املشــــار�ع. وتقوم وزارة الســــياحة بالت�ســــيق 

��ات املناخية للتأكد من مســـــاندة القطاع الســـــيا�� الل��امات املســـــتمر مع ا���ود الوطنية املتعلقة بقضـــــية التغ

، من خالل االستفادة من ا��فض �� انبعاثات غازات االحتباس ا��راري ٢٠١٥مصر الدولية تجاه اتفاق بار�س 

�� قطاع الســياحة كنتاج للتحول إ�� تكنولوجيات كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة �� اســ�يفاء ال��امات مصــر �� 

  ا الشأن.�ذ

�� إطار رؤ�ة  وزارة الســــــــــياحة نحو تنفيذ أ�داف التنمية املســــــــــتدامة ال��  وزارة الب�ئةيتم التعاون  املشــــــــــ��ك مع 

وضـــــــــــع��ا منظمة الســـــــــــياحة العاملية  حيث شـــــــــــاركت الوزارة  �� اعالن محمية رأس محمد ووادي ا��يتان ضـــــــــــمن 

من أعمال تطو�ر محمية رأس محمد بمدينة شــــرم الشــــيخ  القائمة ا��ضــــراء ألول مرة، وتم افتتاح املرحلة األو��

لإلعالن عن دخول محميــة رأس محمــد ووادي ا��يتــان وعــدد من ا��ميــات �� القــائمــة ا��ضـــــــــــــراء بــالتعــاون مع 

 International Union for Conservation ofاالتحاد الدو�� لصــــــــــون الطبيعة أو ا��فاظ ع�� الب�ئة وموارد�ا 

Nature (IUCN)،  ذا الصـــــدد يتم التعاون  ل��فاظ  ع�� أصـــــول ا��ميات املصـــــر�ة، و�شـــــ�د الف��ة املقبلة و� ��

 من التعــاون والعمــل ب�ن الوزارت�ن لل��و�ج للســـــــــــــيــاحــة البي�يــة، وا��فــاظ ع�� ا��ميــات املوجودة بمصـــــــــــــر 
ً
مز�ــدا

ياحية املصـــــــــــر�ة ل��فاظ ع�� والتأكيد ع�� تطبيق املعاي�� الدولية لالســـــــــــتدامة �� �افة االماكن الســـــــــــ وتطو�ر�ا،

 ثورتنا الطبيعة.
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  االبت�ار والتحول الرق�� 

ســـــــــــــعــت وزارة الســـــــــــــيــاحــة ا�� مواكبــة التطور واالتجــا�ــات 

العــامليــة ا��ــديثــة �� قطــاع الســـــــــــــيــاحــة من حيــث التحول 

الرق�� و��ـــــــــــــ�يع االبت�ـــــــار، وســـــــــــــعـــــــت إ�� التعـــــــاون مع 

قامت حيث املؤســــــــــســــــــــات الدولية العاملة �� �ذا ا��ال، 

زارة بـــالتعـــاون مع منظمـــة الســـــــــــــيـــاحـــة العـــامليـــة بـــإجراء الو 

مسابقة للشر�ات الناشئة و���يع مشاركة رواد األعمال 

 تم إجراء مسابقة ��٢٠١٩ صناعة السياحة خالل مارس 

UNWTO  مع Rise-Upكما تم تطو�ر برنامج اتصــــــاالت ٢٠٣٠تم احتضــــــان ثالثة فائز�ن �� حاضــــــنات الرواد  و ،

�ط ب�ن القطاع�ن العام وا��اص من أجل �ســـ�يل نقل وتبادل املعرفة ع�� نماذج مؤســـســـة تكنولو�� متقدم للر 

منصـــــــــة الســـــــــياحة الذكية �� مصـــــــــر وال�� ســـــــــوف �ســـــــــ�ل نقل وتبادل  )، وذلك من خاللETFالتدر�ب األورو�ية (

من  Googleاملعرفــة ال�� تر�ط ب�ن القطــاع�ن العــام وا��ــاص حيــث �عمــل الوزارة ع�� إبرام اتفــاقيــات �عــاون مع 

الـــذي يوفر  Google My Businessأجـــل �ســـــــــــــ�يـــل نقـــل وتبـــادل املعرفـــة. وم��ـــا م�ـــارات من جوجـــل للتـــدر�ـــب، و

ورواد األعمال مجموعة مجانية من األدوات إل�شــــــــــاء ملف �عر�ف م�� لألعمال ع�� اإلن��نت  أل�ــــــــــ�اب األعمال

 �� ملف التدر�ب ورفع  مما �ســ�ل عل��م جذب العمالء والتواصــل مع�م
ً
إلك��ونيا، ووفقا ملا تم اإلشــارة إليھ ســلفا

  .قيع مذكرة التفا�مكفاءة العنصر ال�شري، و�جري وضع اللمسات األخ��ة حول تفاصيل اإلطالق وتو 

 بالتعـــــــاون مـــــــع املؤسســـــــات األ�اديميـــــــة إلجـــــــراء مســـــــابقات لـــــــرواد األعمـــــــال  
ً
وأبـــــــدى عـــــــدد مـــــــن الشـــــــر�اء ا�تمامـــــــا

، TIECمنصــــــــــة "الســــــــــياحة الذكيـــــــــــة �ــــــــــ� مصــــــــــر ومــــــــــ��م، مركـــــــــــز اإلبــــــــــداع التكنولــــــــــو�� ور�ــــــــــادة األعمـــــــــــال  لــــــــــدعم

، مركــــــــز اإلبــــــــداع UNDP Innovation Lab معامــــــــل االبت�ــــــــار التا�عــــــــة ل��نــــــــامج األمــــــــم املتحــــــــدة اإلنمــــــــا�ي

 عــــــــن معامــــــــل االبت�ــــــــار التا�عــــــــة لألمــــــــم املتحــــــــدة 
ً
، وا��امعــــــــة األمر�كيــــــــة �ــــــــ� مصــــــــر: UNTILالتكنولــــــــو��، فضــــــــال

(AUC) Venture Labs, and Adventure Travel Trade Association ومســـــرع سياســـــة االبت�ـــــار ،

 Global Policy Innovation Accelerator, Innovate UK, and Newton Fund, led byالعـــاملي: 

Nesta, Rise up. وو�الــــــة التنميــــــة أملانيــــــة  ،٢٠٣٠، روادGIZ وســــــ�تم إبــــــرام اتفاقيــــــات �عــــــاون مــــــع ا���ــــــات ،

ا��تصــــــــة ال�ــــــــ� ســــــــ�تم اختيار�ــــــــا �عــــــــد إطــــــــالق املنصــــــــة، وجــــــــاري دراســــــــة العــــــــروض املقدمــــــــة لرعايــــــــة �ــــــــل مــــــــن 

 �Travel Tech for ا���وميـــــة ملســـــابقة األملانيـــــة غ�ـــــ Impactومؤسســـــة  TUI Careمســـــابقات مؤسســـــة 

Good Egypt   ومسابقة  ٢٠١٩ومؤتمر جوي مصر: أكتو�رTourism Start-up Competition   

  

وسعت الوزارة ا�� االستمرار �� التعاون مع املؤسسات الدولية لتعز�ز الروابط اإلنتاجية ب�ن مؤسسات األعمال 

ملناقشـــة  �� صـــناعة الســـياحة، وذلك بالت�ســـيق مع مجلس الوزراءالصـــغ��ة ومتنا�ية الصـــغر والشـــر�ات الكب��ة 
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سبل التعاون ا��تملة باإلضافة ا�� �عض املشروعات االخرى مثل العمل ع�� التحول الرق�� ملشار�ع محددة �� 

وزارة الســـــــــــــيــاحــة م��ــا املوقع اإللك��و�ي لوزارة الســـــــــــــيــاحــة، املوقع اإللك��و�ي لل�يئــة املصـــــــــــــر�ــة العــامــة لت�شـــــــــــــيط 

 ودعمھ ب��نامج تحلي�� إلجراء تحليالت للبيانات اإلحصـــــــــــــائية و�رنامج الســـــــــــــياحة، ميكنة برنامج تحف�� الط��ان

تحليل وســـــــــــــائل التواصـــــــــــــل االجتما��، و�رنامج إلدارة حمالت ال��و�ج، و�رنامج ميكنة املراســـــــــــــالت للمكتب الف�� 

و��بع ذلــك توقيع ��٢٠١٩ �� أوائــل أكتو�ر مكتــب الوز�ر، ومن املتوقع تقــديم العرض املــا�� والف لقطــاع شـــــــــــــئون 

  .بروتو�ول ب�ن وزار�ي السياحة واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 من املبادرات األخرى مثل 
ً
تصـــــــــــــميم منصـــــــــــــة  واملتمثل One Stop Shop Boutiqueوتر�� وزارة الســـــــــــــياحة عددا

��ـــــــــــــ�يع القطـــاع ا��ـــاص ع�� تقـــديم  وتطبيق إلك��و�ي لت�ون بمثـــابـــة تطبيق إعالمي وترو���، يتم من خاللـــھ

منتجات مخصــــصــــة للســــياح عند وصــــول�م. ســــوف يتضــــمن �ذا جانًبا اجتماعًيا من خالل إتاحة الفرصــــة لرواد 

�شـ�ل عام ع�� بيع منتجا��م ع��  TVETاألعمال وأر�اب ا��رف اليدو�ة الذين يتم تدر���م حالًيا بموجب برنامج 

واملا�� من شــر�ات تطو�ر تكنولوجيا املعلومات، باإلضــافة ا�� منصــة رؤى  �ذا التطبيق، �� انتظار العرض الف��

وتحليالت الســـــياحة حيث ��دف املشـــــروع إ�� جمع بيانات عن الســـــياح قبل الوصـــــول و�عد املغادرة لف�م شـــــرائح 

�ونية بجمع البيانات اإللك� الســـياح، أنماط اإلنفاق، التفضـــيالت...ا��، وتقوم منصـــة تحليالت بيانات الســـياحة

من مجموعة من املصـــــــــــــادر وتقديم�ا �� لوحة معلوماتية لتوفر نظرة شـــــــــــــاملة ع�� الســـــــــــــياح، وقد تم اســـــــــــــتالم 

  العروض الفنية واملالية من عدة شر�اء و�� حالًيا قيد التقييم

 تمك�ن املرأة �� قطاع السياحة 

 ع�� مشـــــــــــــاركة املرأة �� قوة العمل �ســـــــــــــا�م �� ز�ادة 
ً
تأكيدا

ينعكس ع�� ارتفـــــــاع نمو النـــــــاتج ا���� اإلنتـــــــاجيـــــــة ممـــــــا 

اإلجمــا��، و�� ضـــــــــــــوء أ�ميــة مشــــــــــــــاركــة املرأة �� قوة العمــل 

والذي من شــــأنھ أن �ســــا�م �� ز�ادة اإلنتاجية مما ينعكس 

ع�� ارتفــــاع نمو النــــاتج ا���� االجمــــا��، و�ــــذا مــــا أكــــدتــــھ 

األبحاث امل�شـــــــــــــورة من املؤســـــــــــــســـــــــــــات الدولية مؤخرا وع�� 

الدو��، حيث أن قطاع الســــــــــــياحة  رأســــــــــــ�ا صــــــــــــندوق النقد

�عت�� أحد أ�م أدوات تمك�ن املرأة اقتصادًيا حيث يوفر مجاالت واسعة من فرص العمل املباشرة وغ�� املباشرة 

 من ال�ساء ورائدات األعمال حول العالم.
ً
 كب��ا

ً
  ال�� تجذب عددا

وا��طوات ال�� يجــب ع��  Gender Equality Sealو�� �ــذا الصــــــــــــــدد أعلنــت وزارة الســـــــــــــيــاحــة "ختم املســــــــــــــاواة" 

امل�شــآت الســياحية ا��تلفة �� مصــر تطبيق�ا ل��صــول عليھ، بالتعاون مع ا��لس القومي للمرأة و�رنامج األمم 

املتحدة اإلنما�ي، والذي يأ�ي �� ضـــــــــــــوء ا�تمام الوزارة بز�ادة أعداد اإلناث العامالت بالقطاع، من خالل �عاون 
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� �ذا الشــــــــأن خاصــــــــة �� مجال التدر�ب وتوف�� ب�ئة عمل مالئمة ل�ا، و�و ما ي�ســــــــق الوزارة مع القطاع ا��اص �

 مع الدور الذي يقوم بھ ا��لس القومي للمرأة لتعز�ز حقوق وحر�ات املرأة وتنمي��ا وحماي��ا، فضــــــــــال عن 
ً
ايضــــــــــا

لتمي��، و�عز�ز األدوار �شر الو�� ��ا، واإلس�ام �� ضمان ممارس��ا، وترسيخ قيم املساواة وت�افؤ الفرص وعدم ا

القيادية ل�ا، ا�� جانب أن ختم املســـاواة ب�ن ا���ســـ�ن �و ال��ام بمجموعة من اإلجراءات ال�� تمكن املؤســـســـات 

من دعم املرأة واملســـاواة، حيث أن برنامج االمم املتحدة االنما�ي يقوم بمنح ختم املســـاواة للمؤســـســـة ال�� تحقق 

�شــاط�ا وتواز��ا، و�ناك خ��اء مســتقلون يقومون بتقييم املؤســســة ومدى تطبيق�ا  املســاواة ب�ن الرجل واملرأة ��

  للمعاي�� املوضوعة، 

  

و�عد مصــــــــــــر �� الدولة األو�� ع�� مســــــــــــتوى العالم ال�� تطلق "ختم 

املساواة " بقطاع السياحة، و�ناك كث�� من الدول تقوم باالستفادة 

ي للمرأة عن من تجر�ـــة مصـــــــــــــر، حيـــث أعر�ـــت رئ�س ا��لس القوم

أمل�ــا �� ز�ــادة معــدالت �شـــــــــــــغيــل اإلنــاث �� قطــاع الســـــــــــــيــاحــة، �ونــھ 

 و�ــھ قــدر كب�� من حمــايــة املرأة و�وجــد بــھ مســــــــــــــاواة ب�ن 
ً
 آمنــا

ً
قطــاعــا

الرجل واملرأة، و�وجد بھ الكث�� من الرجال الداعم�ن واملســـــــــــــاندين 

للمرأة، باإلضـــــــــافة إ�� أنھ ي�ســـــــــق مع االســـــــــ��اتيجية الوطنية لتمك�ن 

ال�� أطلق�ا فخامة الســـــــــــــيد رئ�س ا��م�ور�ة  ٢٠٣٠رأة املصـــــــــــــر�ة امل

، و�� أول اســــــــ��اتيجية ع�� مســــــــتوى مصــــــــر يقر�ا رئ�س ٢٠١٧عام 

الذي "، Gender Seal Equality  املســـــــــــــاواةا��م�ور�ة. و�عد "ختم 

يقــــدمــــھ برنــــامج األمم املتحــــدة االنمــــا�ي �و أداة ��ـــــــــــــ�يعيــــة ��ــــث 

ملراعــاة مفــا�يم املســــــــــــــاواة ب�ن ا���ــات ا���وميــة والقطــاع ا��ــاص 

ا���ســـــ�ن وتمك�ن املرأة، وا��صـــــول عليھ يتطلب تنفيذ عدة معاي�� 

م��ا القضـــــــــــــاء ع�� فجوات األجور القائمة ع�� النوع، وز�ادة دور املرأة �� صـــــــــــــنع القرار، واتاحة التداب�� الالزمة 

  ملرأة إ�� الوظائف غ�� التقليدية.للمرأة للتوفيق ب�ن ا��ياة األسر�ة وا��ياة امل�نية، و�عز�ز وصول ا

  

�� إطار مشــــــــــــاركة وزارة الســــــــــــياحة �� قمة منتدى واتصــــــــــــاال بما ســــــــــــبق يتم التعاون مع عدد من الو�االت الدولية 

ســــــــــ�تم�� ا��اري  ٢٤إ��  ٢٣ال�� ا�عقدت خالل الف��ة من  ٢٠١٩االقتصــــــــــاد العاملي عن تأث�� التنمية املســــــــــتدامة

 محفز ســـــــــــــد الفجوة النوعيــة �� مصـــــــــــررة بتوقيع خطــاب نوايــا لتنفيــذ مشـــــــــــــروع "بواليــة نيو�ورك، قــامــت الوز�

Egypt’s Closing the Gender Gap Accelerator    " ، للمرأة ومنتدى االقتصـــــــــــــاد  القوميبالتعاون مع ا��لس

والذى �عد األول من نوعھ �� الشـــــــــــرق األوســـــــــــط وشـــــــــــمال أفر�قيا لتعز�ز التعاون ب�ن القطاع�ن ا���ومي  العاملي
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وا��ــــاص �� مجــــال القضــــــــــــــــاء ع�� الفجوات النوعيــــة ب�ن ا���ســـــــــــــ�ن. وقــــام بتوقيع خطــــاب النوايــــا عن منتــــدى 

املدير العام  Saadia Zahidiرئ�س منتدى االقتصـــاد العاملي، والســـيدة  Børge Brendeاالقتصـــاد العاملي الســـيد 

ورئ�س مركز االقتصــــاد ا��ديد وا��تمع بمنتدي االقتصــــاد 

العاملي. و��دف �ذا املشـــروع إ�� ز�ادة مشـــاركة املرأة �� ســـوق 

العمل، و��ـــــ�يع املز�د من ال�ســـــاء لتقلد املناصـــــب القيادية 

االقتصـــادية، وســـد الفجوات �� األجور، وســـ�ســـا�م �� �عز�ز 

، و�و مـــا ج�ود مصـــــــــــــر �� مجـــا
ً
 ودوليـــا

ً
ل تمك�ن املرأة إقليميـــا

�عــــد أحــــد م�ونــــات محور مواكبــــة االتجــــا�ــــات الســـــــــــــيــــاحيــــة 

ا��ديثة �� برنامج اإلصــــــالح ال�يك�� لتطو�ر قطاع الســــــياحة 

وال�� تنص ع�� أنھ "بحلول عام  ٢٠٣٠املصـــــــــــــري، كما أنھ يدعم االســـــــــــــ��اتيجية الوطنية لتمك�ن املرأة املصـــــــــــــر�ة 

 املصر�ة شر��ا رئ�سيا وفاعال �� تحقيق التنمية املستدامة.ستصبح املرأة  ٢٠٣٠

  ا��اتمة
و�� ��ــايــة تقر�ر املتــا�عــة األول ل��نــامج االصـــــــــــــالح ال�يك�� 

ســـــــــــياحة وما تم اســـــــــــتعراضـــــــــــھ منذ يناير لتطو�ر قطاع ال

، لتحقيق رؤ�ــة وزارة الســـــــــــــيــاحــة تنميــة ســـــــــــــيــاحيــة ٢٠١٨

مســـــــــتدامة من خالل صـــــــــياغة وتنفيذ إصـــــــــالحات �ي�لية 

��دف ا�� رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة املصري 

   وتتما��� مع االتجا�ات العاملية.

صـــــــــــــيــاغ��ــا ��  تاســـــــــــــتطعنــا من خالل تنفيــذ إجراءات تمــ

برنامج االصــــالح ال�يك�� لتطو�ر قطاع الســــياحة ان نرفع 

 .
ً
تنافسية جم�ور�ة مصر العر�ية �� قطاع السياحة دوليا

ســــــــية للســــــــفر والســــــــياحة فحســــــــبما ورد �� مؤشــــــــر التناف

 World Economic Forum ٢٠١٩الصــــادر عن منتدى االقتصــــاد العاملي للتنافســــية �� الســــفر والســــياحة لعام 

Travel and Tourism Competitiveness Report فقد حققت مصـــــــــر را�ع أع�� نمو �� األداء عامليا �� مؤشـــــــــر ،
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عامليا �عد أن  ٦٥تل قطاع الســــياحة املصــــري املركز ال تنافســــية الســــفر والســــياحة، وتقدمت �ســــعة مراكز ليح

تيجية ال��و�ج وال�ســـــــــو�ق �� اســـــــــ��ا ٥إ�� املركز ال  ٦٠، كما تقدمت مصـــــــــر من املركز ال �٧٤ان يحتل املركز ال 

  .السيا��

ووفقا لتقر�ر منتدي االقتصــــــاد العاملي للتنافســــــية �� الســــــفر والســــــياحة ، تصــــــدرت مصــــــر دول منطقة الشــــــرق 

ط وشمال أفر�قيا �� مجال االستدامة البي�ية، واملوارد الثقافية، وسفر رجال األعمال، كما �انت األفضل األوس

أداءا فيما يخص مؤشــــــر األمن والســــــالمة، والب�ية التحتية واملوا�ئ، واملوارد الطبيعية، كما أشــــــار التقر�ر ا�� أن 

لذي يقاس وفقا لز�ادة اإلنفاق ا���ومي ع�� ا���ومة املصـــــــــــــر�ة تضـــــــــــــع قطاع الســـــــــــــياحة ع�� رأس أولو�ا��ا، وا
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)؛ وتطور اســـــــــــــ��اتيجيـــات ال�ســـــــــــــو�ق وال��و�ج ١٨ا�� املركز  ٢٢القطـــاع (والـــذي تقـــدمـــت فيـــھ مصـــــــــــــر من املركز 

  السيا��؛ وتحسن جودة ال�واء والب�ية التحتية واملوا�ئ. 

م، و�ــأخــذ �� االعتبــار أطر دولــة حول العــال ١٤٠و�قيم �ــذا التقر�ر معــاي�� تنــافســـــــــــــيــة الســـــــــــــفر والســـــــــــــيــاحــة �� 

السياسات العامة ال�� تضع�ا الدول وال�� من شأ��ا أن �سا�م �� تحقيق التنمية املستدامة �� قطاع السياحة 

وال�� �ســـــــــا�م بدور�ا �� رفع القدرة التنافســـــــــية للدول، وجاء تقدم مصـــــــــر �� �ذه املرتبة كن�يجة للنمو امل��وظ 

ور األر�عة عشـــــــر امل�ونة ملؤشـــــــر تنافســـــــية الســـــــفر والســـــــياحة، باإلضـــــــافة إ�� محورا من ا��ا ١١الذي حققتھ �� 

ـــــــــــــــــــ  ٦تحســـــــن أدا��ا ��  %، و�أ�ي ذلك ت�ليال ���ود مصـــــــر لتطو�ر القطاع،  ١٠من �ذه ا��اور بمعدالت تفوق الـ

فع حيث يأخذ التقر�ر �� االعتبار أطر الســـــــــــياســـــــــــات العامة ال�� تؤدي ا�� نمو مســـــــــــتدام �� قطاع الســـــــــــياحة و�ر 

القدرة التنافســـــــــــــية، و�و ما �عكس ا���ود ال�� تقوم ��ا وزارة الســـــــــــــياحة لتغي�� الصـــــــــــــورة النمطية للســـــــــــــياحة 

   وأ�شط��ا ا��تلفة �� مصر لت�ون أك�� حداثة وعصر�ة من خالل تحديث آليات ال�سو�ق وال��و�ج عامليا.

عامليا، ف��  ٢٢حيث احتلت املركز ال  لقد أشــــــــــار التقر�ر ا�� أن مصــــــــــر دولة رائدة �� مجال الســــــــــياحة الثقافية

  تحتضـــــــــــــن أشـــــــــــــ�ر املعالم األثر�ة �� العالم مما وضـــــــــــــع مصـــــــــــــر �� املركز الرا�ع فيما يتعلق بمعدالت البحث عن

من حيــث مواقع ال��اث العــاملي الثقــا��، كمــا ســــــــــــــا�مــت ج�ود  ٣٨الســـــــــــــيــاحــة الثقــافيــة ع�� اإلن��نــت، واملركز ال

نقطة لتحتل  ٨٧بيعية �� تحســــــن ترت�ب مصــــــر �� التقر�ر بصــــــورة عامة، بمعدل الدولة ل��فاظ ع�� املوارد الط

�� مؤشــــــر  ��٥٣ مؤشــــــر تنفيذ ال�شــــــر�عات البي�ية، واملركز ال  ٩٨، حيث احتلت مصــــــر املركز ال ٤٤املركز رقم 

ت اســــتدامة تطو�ر خدمات الســــفر والســــياحة، وأشــــار التقر�ر باإلضــــافة إ�� ذلك  أن مصــــر �عد من أ�م الوج�ا

الســـياحية ال�� تتمتع باملقومات الطبيعية وم��ا الشـــواطئ ال�� �عت�� مصـــدرا �اما الجتذاب الســـائح�ن خاصـــة �� 

 ظل التنافسية السعر�ة للمقصد املصري.

 عن 
ً
املتخصصة و  "بلوم �و�سلتنج" شر�ك منتدي االقتصاد العاملي Bloom Consultingفقد �شرت "�ذا فضال

أن مصـــر جاءت �� ســـ�تم��  االخ�� �� تقر�ر�ا الســـنوي  داء "العالمة التجار�ة" للدول �� تحليل وتقييم وتصـــ�يف أ

 ��٢٠١٣ موقع الصـــــــــدارة �� التصـــــــــ�يف ع�� مســـــــــتوى أفر�قيا حيث احتلت املركز األول وذلك ألول مرة منذ عام 

جم�ور�ة مصر العر�ية �عت�� ما قامت بھ التقر�ر " واسرد، مصر)  —لل��و�ج ملقصد سيا�� (العالمة التجار�ة 

�� �ذا الشأن قدوة يحتذى ��ا لدول �� قارات اخرى خاصة لقدرة مصر ع�� الصمود و�غ�� الصورة الذ�نية 

  .عن مقاصد�ا السياحية"
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 وأشـــــــار التقر�ر ان مصـــــــر   
ً
أظ�رت أداًء متم��ا

وذلك  �� عدد من امللفات ا��اصــــة بالســــياحة

الـــطـــلــــــب اإللـــيـــكـــ�ـــ�و�ـــي واســــــــــــــ�ـــ�اتـــيـــجـــيــــــة �ـــ� 

�ــ�و�ــج، واملــتــحصـــــــــــــالت مــن الســـــــــــــيــــــاحــــــة، الــ

 ،التواجد ع�� منصــات التواصــل االجتما��

 التم�� �� الطلب الرق��حيث حققت مصـــــــــــر 

وال��  D2ع�� املقصـــــــــــــــــد،  وعمليـــــات البحـــــث 

تقوم بقياس إجما�� ��م البحث ع�� اإلن��نت عن السياحة واأل�شطة املتعلقة ��ا واملعالم السياحية باملقصد،  

مليون �لمة رئ�ســــــــــــية ع�� �ســــــــــــع لغات، كما حصــــــــــــلت مصــــــــــــر (وزارة الســــــــــــياحة  ٢٦وقد تم �ذا من خالل تحليل 

�� اســــ��اتيجية ال��و�ج للعالمة  ) AAAتقييم(املصـــــر�ة) ع�� 

��م�ور�ة مصـــر العر�ية ومقاصـــد�ا الســـياحية وال��  ار�ةالتج

�عت�� أع�� درجات التصــــــــ�يف، وضــــــــمت العوامل ال�� أدت ا�� 

تحســـــــــــ�ن العائدات حصـــــــــــــول مصـــــــــــــر ع�� �ذا املركز املتقدم 

والتواجد وا��ضــــور ع�� وســــائل  من الســــياحةواملتحصــــالت 

وأكد التقر�ر أن �ذا األداء  ،ومنصـــــــــات التواصـــــــــل االجتما��

 ٢٥ا�ي �� جميع املتغ��ات أتاح ملصـــــر التقدم بمركز�ن �� التصـــــ�يف العاملي لتصـــــبح ع�� مقر�ة من أفضـــــل اإليج

  ل دولة أفر�قية �� مستوى األداء.دولة ع�� مستوى العالم مما يجعل�ا أفض

 
ً
لبيانات  واتصــــــــاال بما ســــــــبق، فأنھ تجدر اإلشــــــــارة إ�� أنھ وفقا

السياحة �� م��ان  البنك املركزي املصري فيما يخص إيرادات

متحصـــــــــــــالت الســـــــــــــيــاحــة  ترتفعــفقــد ا املــدفوعــات املصـــــــــــــري،

�عد  ٢٠١٨/٢٠١٩املالية مليار خالل الســــنة  ١٢٬٥لتصــــل إ�� 

الســـــــــــــنــــة املــــاليــــة املــــاضـــــــــــــيــــة مليــــار دوالر خالل  ٩٫٨أن ـ�ـــانــــت 

٢٠١٧/٢٠١٨ 
ً
  ، وذلك وفقا
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