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السيــــاق
يشــكل قطــاع الســياحة أهميــة كبيــرة لالقتصــاد
المصــري ،حيــث يســاهم بنســبة  ٪11.9فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي ويبلــغ إجمالــي العمالــة فيــه  2.49مليــون فــي
عــام  .2018ويتكــون القطــاع مــن مجــاالت مختلفــة بمــا
فــي ذلــك الســياحة الجماعيــة والمتخصصــة ،حيــث تعتمــد
مصــر بشــكل كبيــر علــى القطــاع الســياحي الجماعــي .على
مــدى الســنوات العشــر الماضيــة ،تعــرض القطــاع لعــدة

الشكل  :1أداء قطاع السياحة في مواجهة األزمات ()2020-2010
السياحة بعد  : 19-COVIDالترويج ِلـ مسار العائلة المقدسة كوجهة سياحة دينية متخصصة

ضربــات متقطعــة داخليــة وخارجيــة  ،ممــا أدى إلــى عــدم
االســتقرار فــي القطــاع وتقلبــات فــي إيراداتــه ممــا أدى
إلــى انخفــاض احتياطيــات العمــات األجنبيــة .لقــد أدخــل
واقعــا عالميً ــا جديــدً ا قيــد
ً
التحــدي الحالــي لـــ COVID-19
حركــة المجموعــات الســياحية الجماعيــة وســبب خلــاً
للوظائــف المنتظمــة للقطــاع فــي ضــوء قيــود الســفر
العالميــة المفروضــة.
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تعريف المشكلة

علــى الرغــم مــن تنويــع محفظــة المنتجــات الســياحية فــي مصــر ،إال أن مصــر تعتمــد بشــكل كبيــر علــى قطاعيــن فــي
الســياحة الجماعيــة :الســياحة الترفيهيــة والســياحة الثقافيــة .نظــرً ا للمنافســة المتزايــدة التــي تميــز ســوق قطــاع
الســياحة الجماعيــة فــي العالــم ،باإلضافــة إلــى الوضــع الطبيعــي الجديــد الــذي يمليــه  ،COVID-19هنــاك حاجــة للتحــول
نحــو قطاعــات الســياحة المتخصصــة .بحكــم طبيعتهــا ،تعتبــر القطاعــات المتخصصــة أقــل ضــررً ا وأكثــر اســتدامة
وشــمولية .عــاوة علــى ذلــك  ،فإنهــا تولــد إيــرادات أعلــى وتوســع دورة حيــاة الوجهــات الســياحية.

الشكل  :2نهج القمع لتحديد المنتجات المتخصصة السياحية

جــرت العــادة علــى تســويق الســياحة الدينيــة فــي مصــر
كجــزء مــن الســياحة الثقافيــة حيــث تمتلــك مصــر العديــد
مــن المواقــع األثريــة اإلســامية والمســيحية واليهودية.
ومــع ذلــك ،تحتفــظ مصــر بالصفــات التــي يمكــن أن تعيــد
توجيــه الســياحة الدينيــة كســياحة متخصصــة مــن خــال
اســتهداف الســياح الذيــن يهدفــون إلــى زيــارة األماكــن
المقدســة إلكمــال مناســك الحــج .يعــد مســار العائلــة
المقدســة ،وهــو طريــق علــى امتــداد  3500كيلومتــر
محــاط بمعالــم ســياحية مختلفــة مــن مدينــة رفــح
ً
متميــزا
شــمال ســيناء إلــى محافظــة أســيوط ،منتجً ــا
لمصــر يســتهدف  2.4مليــار حــاج مســيحي.
يجــب أن يأخــذ الترويــج لـــ مســار العائلــة المقدســة فــي
االعتبــار التحديــات الحاليــة الســائدة فــي القطــاع:
1 .قلــة المرافــق ،البنــى التحتيــة ،الخدمــات ،المواصــات
وأماكــن اإلقامــة خاصــة فــي المناطــق الســياحية
األقــل شــهرة كصعيــد مصــر

الشكل  :3خريطة مسار العائلة المقدسة في مصر

2 .نقــص تمثيــل مســار العائلــة المقدســة فــي حمــات
التســويق الســياحية الحاليــة فــي مصــر..
السياحة بعد  : 19-COVIDالترويج ِلـ مسار العائلة المقدسة كوجهة سياحة دينية متخصصة
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األنشطة الرئيسية في برنـامج مســار العـائلة
المقدسـة
•تــم إنشــاء لجنــة وزاريــة وطنيــة لتوثيــق مســار العائلــة
المقدســة إلدراجــه مــن قبــل اليونســكو كتــراث غيــر
مــادي خــاص فقــط بمصــر.

على طول مسار العائلة المقدسة.
•تجديد المواقع األثرية الدينية المنتقاة على طول
منطقة مسار العائلة المقدسة.

•قامت الهيئة العامة للتنمية السياحية بتصميم خطة
التطويــر العقــاري وإعــادة تأهيل المناطق الواقعة

السياسـات الحالية
خصصــت وزارة الســياحة واآلثــار  60مليــون جنيــه مــن
خــال «صنــدوق الســياحة واآلثــار» لبرنامــج إحيــاء مســار
العائلــة المقدســة .يســتلزم البرنامــج )1 :التخطيــط،
 )2التجديــد والتطويــر )3 ،أنشــطة الترويــج والتســويق

التــي يقــوم بهــا أصحــاب المصلحــة المعنيــون بمــا فــي
ذلــك وزارة التنميــة المحليــة ،وزارة الثقافــة والهيئــة
العامــة للتنميــة الســياحية المصريــة.

السياسـات البديلة
هناك  3طرق بديلة رئيسية يمكن اعتمادها في تقديم
مسار العائلة المقدسة كوجهة سياحية .يحتاج صانعو

السياسات ً
أوال إلى تحديد النهج المفضل قبل تصميم
السياسات لتطوير الوجهات السياحية.

 .1مسار العائلة المقدسة كـ “منتج”
•التراث المــادي

 .2مسار العائلة المقدسة كـ “كيان ذو مغزى ثقافيً ا”
•التراث المــادي
•التراث الالمــادي

 .3مسار العائلة المقدسة كـ
"سرد"
•التراث المــادي
•التراث الالمــادي
•حكايــات التــراث المــادي
والالمــادي

الشكل  :4مناهج تصميم السياسات البديلة لمسار العائلة المقدسة

السياحة بعد  : 19-COVIDالترويج ِلـ مسار العائلة المقدسة كوجهة سياحة دينية متخصصة
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1.تقديم مسار العائلة المقدسة كـ «منتج»
يركــز هــذا النهــج علــى التــراث المــادي لـــمسار العائلــة
المقدســة ،فــي حيــن يعتبــر التــراث غيــر المادي أحــد موارد
الوجهــة التــي تخلــق جــوً ا جذابً ــا لالســتهالك الســياحي
للتــراث المــادي الحالــي .ومــن ثــم ،ينبغــي إيــاء المزيــد مــن
االهتمــام للوجهــة الماديــة لـــمسار العائلــة المقدســة،
والتــي تتضمــن عوامــل جــذب ماديــة باإلضافــة إلــى
اإلقامــة ،النقــل ،األنشــطة والمرافــق األخــرى.
السياسات ذات الصلة
يجــب أن تهــدف السياســات إلــى تعزيــز التجربــة اإليجابيــة
التــي سيكتســبها الســائحون مــن زيارتهــم للمــكان
المــادي.
•االســتفادة مــن سياســات التســويق الشــامل
ً
ً
وتركيــزا علــى ترويــج مســار
اتســاقا
وجعلهــا أكثــر
العائلــة المقدســة كوجهــة ســياحية دينيــة.
•توســيع التغطيــة وتحســين جــودة خدمــات الفنــادق
التقليديــة علــى طــول مســار العائلــة المقدســة.
•رفــع جــودة الطــرق الحاليــة المؤديــة إلــى مناطــق
مســار العائلــة المقدســة وإدخــال وســائط نقــل
متخصصــة ذات خدمــات عاليــة الجــودة أثنــاء الرحلــة.

2.تقديــم مســار العائلــة المقدســة ككيــان «ذو
مغــزى ثقافيً ــا»
يتعامــل هــذا النهــج مــع الوجهــة علــى أنهــا مجموعــة
متكاملــة مــن المعانــي التــي تــم تطويرهــا فــي عمليــة
ديناميكيــة عبــر تاريــخ الوجهــة والتــي أدت إلــى وجودهــا
فــي الواقــع .ومــن ثــم ،يتــم إيــاء أهميــة أكبــر للتــراث غيــر
المــادي وراء وجــود مســار العائلــة المقدســة ،والــذي
يعتبــر غايــة ،ومتــاح لالســتهالك ،وليــس وســيلة لزيــادة
رضــا الســياح عــن المــكان المــادي.
السياسات ذات الصلة
تحتــاج السياســات هنــا إلــى العمــل بشــكل أساســي علــى
تقديــم المــكان كحزمــة كاملــة ال ُت َعــرِّ ف الســياح فقــط
علــى التــراث المــادي للمــكان الــذي يزورونــه ،ولكــن ً
أيضــا
الجوانــب غيــر الماديــة وراء تأسيســه.
•اعتمــاد سياســات تســويقية متخصصــة ،مصممــة
خصيصــا لترويــج مســار العائلــة المقدســة كوجهــة
ً
متخصصــة فريــدة مــن نوعهــا ،تخــدم بشــكل
أساســي الحجــاج المســيحيين.
•توســيع نطــاق تغطيــة ُ
النــزل البيئيــة ألنها مســتدامة
ومســؤولة تجـــــاه ثقافــــات ومــوارد المجتمعــات
المحليــة.
•تقديــم وســائط نقــل متخصصــة ذات خدمــات
ّ
تمكــن الســائحين والحجــاج مــن
عاليــة الجــودة
تجربــة الجوانــب الدينيــة والثقافيــة لمســار العائلــة
ا لمقد ســة .

السياحة بعد  : 19-COVIDالترويج ِلـ مسار العائلة المقدسة كوجهة سياحة دينية متخصصة
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