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السيــــاق

لالقتصــاد  كبيــرة  أهميــة  الســياحة  قطــاع  يشــكل 
المصــري، حيــث يســاهم بنســبة 11.9٪ فــي الناتــج المحلــي 
ــي  ــون ف ــه 2.49 ملي ــة في ــي العمال ــغ إجمال ــي ويبل اإلجمال
عــام 2018. ويتكــون 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 

ضربــات  متقطعــة داخليــة وخارجيــة ، ممــا أدى إلــى عــدم 
ــا أدى  ــه مم ــي إيرادات ــات ف ــاع وتقلب ــي القط ــتقرار ف االس
إلــى انخفــاض احتياطيــات العمــالت األجنبيــة. لقــد أدخــل 
ــد  ــًدا قي ــا جدي ــا عالمًي ــي لـــ COVID-19 واقًع ــدي الحال التح
حركــة المجموعــات الســياحية الجماعيــة وســبب خلــاًل 
ــفر  ــود الس ــوء قي ــي ض ــاع ف ــة للقط ــف المنتظم للوظائ

العالميــة المفروضــة.

الشكل 1: أداء قطاع السياحة في مواجهة األزمات )2020-2010(
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تعريف المشكلة

علــى الرغــم مــن تنويــع محفظــة المنتجــات الســياحية فــي مصــر، إال أن مصــر تعتمــد بشــكل كبيــر علــى قطاعيــن فــي 
ــاع  ــوق قط ــز س ــي تمي ــدة الت ــة المتزاي ــًرا للمنافس ــة. نظ ــياحة الثقافي ــة والس ــياحة الترفيهي ــة: الس ــياحة الجماعي الس
الســياحة الجماعيــة فــي العالــم، باإلضافــة إلــى الوضــع الطبيعــي الجديــد الــذي يمليــه COVID-19، هنــاك حاجــة للتحــول 
ــتدامة  ــر اس ــرًرا وأكث ــل ض ــة أق ــات المتخصص ــر القطاع ــا، تعتب ــم طبيعته ــة. بحك ــياحة المتخصص ــات الس ــو قطاع نح

وشــمولية. عــالوة علــى ذلــك ، فإنهــا تولــد إيــرادات أعلــى وتوســع دورة حيــاة الوجهــات الســياحية.

ــر  ــي مص ــة ف ــياحة الديني ــويق الس ــى تس ــادة عل ــرت الع ج
كجــزء مــن الســياحة الثقافيــة حيــث تمتلــك مصــر العديــد 
مــن المواقــع األثريــة اإلســالمية والمســيحية واليهودية. 
ومــع ذلــك، تحتفــظ مصــر بالصفــات التــي يمكــن أن تعيــد 
توجيــه الســياحة الدينيــة كســياحة متخصصــة مــن خــالل 
اســتهداف الســياح الذيــن يهدفــون إلــى زيــارة األماكــن 
ــة  ــار العائل ــد مس ــج. يع ــك الح ــال مناس ــة إلكم المقدس
كيلومتــر   3500 امتــداد  علــى  طريــق  وهــو  المقدســة، 
رفــح  مدينــة  مــن  مختلفــة  ســياحية  بمعالــم  محــاط 
شــمال ســيناء إلــى محافظــة أســيوط، منتًجــا متميــًزا 

ــيحي. ــاج مس ــار ح ــتهدف 2.4 ملي ــر يس لمص

يجــب أن يأخــذ الترويــج لـــ مســار العائلــة المقدســة  فــي 
ــاع: ــي القط ــائدة ف ــة الس ــات الحالي ــار التحدي االعتب

قلــة المرافــق، البنــى التحتيــة، الخدمــات، المواصــالت . 1
وأماكــن اإلقامــة خاصــة فــي المناطــق  الســياحية 

ــر ــد مص ــهرة كصعي ــل ش األق

نقــص تمثيــل مســار العائلــة المقدســة فــي حمــالت . 2
التســويق الســياحية الحاليــة فــي مصــر..

الشكل 2: نهج القمع لتحديد المنتجات المتخصصة السياحية

الشكل 3: خريطة مسار العائلة المقدسة في مصر
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خصصــت وزارة الســياحة واآلثــار 60 مليــون جنيــه مــن 
ــار  ــاء مس ــج إحي ــار« لبرنام ــياحة واآلث ــدوق الس ــالل »صن خ
التخطيــط،  )1 البرنامــج:  يســتلزم  المقدســة.   العائلــة 
 2( التجديــد والتطويــر، 3( أنشــطة الترويــج والتســويق 

ــي  ــا ف ــون بم ــة المعني ــاب المصلح ــا أصح ــوم به ــي يق الت
والهيئــة  الثقافــة  وزارة  المحليــة،  التنميــة  وزارة  ذلــك 

المصريــة.  الســياحية  للتنميــة  العامــة 

السياسـات الحالية

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

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

السياسـات البديلة

التراث المــادي	 

التراث المــادي	 
التراث الالمــادي	 

التراث المــادي	 
التراث الالمــادي	 
المــادي 	  التــراث  حكايــات 

والالمــادي

1. مسار العائلة المقدسة كـ “منتج”

2. مسار العائلة المقدسة كـ “كيان ذو مغزى ثقافًيا”

3. مسار العائلة المقدسة كـ 
"سرد"

الشكل 4: مناهج تصميم السياسات البديلة لمسار العائلة المقدسة

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.

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

على طول مسار العائلة المقدسة.

تجديد المواقع األثرية الدينية المنتقاة على طول 	 
منطقة مسار العائلة المقدسة.
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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 جــًوا جذاًبــا لالســتهالك الســياحي 
للتــراث المــادي الحالــي. ومــن ثــم، ينبغــي إيــالء المزيــد مــن 
ــة،  ــة المقدس ــمسار العائل ــة لـ ــة المادي ــام للوجه االهتم
إلــى  باإلضافــة  ماديــة  جــذب  عوامــل  تتضمــن  والتــي 

اإلقامــة، النقــل، األنشــطة والمرافــق األخــرى.

السياسات ذات الصلة
يجــب أن تهــدف السياســات إلــى تعزيــز التجربــة اإليجابيــة 
للمــكان  زيارتهــم  مــن  الســائحون  سيكتســبها  التــي 

المــادي.

الشــامل 	  التســويق  سياســات  مــن  االســتفادة 
وجعلهــا أكثــر اتســاًقا وتركيــًزا علــى ترويــج مســار 

دينيــة. ســياحية  كوجهــة  المقدســة  العائلــة 

توســيع التغطيــة وتحســين جــودة خدمــات الفنــادق 	 
التقليديــة علــى طــول مســار العائلــة المقدســة.

رفــع جــودة الطــرق الحاليــة المؤديــة إلــى مناطــق 	 
نقــل  وســائط  وإدخــال  المقدســة  العائلــة  مســار 
الرحلــة. أثنــاء  الجــودة  عاليــة  خدمــات  ذات  متخصصــة 

العائلــة المقدســة ككيــان »ذو . 	 تقديــم مســار 
مغــزى ثقافًيــا«

ــة  ــا مجموع ــى أنه ــة عل ــع الوجه ــج م ــذا النه ــل ه يتعام
متكاملــة مــن المعانــي التــي تــم تطويرهــا فــي عمليــة 
ــا  ــى وجوده ــي أدت إل ــة والت ــخ الوجه ــر تاري ــة عب ديناميكي
فــي الواقــع. ومــن ثــم، يتــم إيــالء أهميــة أكبــر للتــراث غيــر 
والــذي  المقدســة،  العائلــة  المــادي وراء وجــود مســار 
يعتبــر غايــة، ومتــاح لالســتهالك، وليــس وســيلة لزيــادة 

ــادي.  ــكان الم ــن الم ــياح ع ــا الس رض

السياسات ذات الصلة
تحتــاج السياســات هنــا إلــى العمــل بشــكل أساســي علــى 
ــط  ــياح فق ف الس ــرِّ ــة ال ُتَع ــة كامل ــكان كحزم ــم الم تقدي
علــى التــراث المــادي للمــكان الــذي يزورونــه، ولكــن أيًضــا 

الجوانــب غيــر الماديــة وراء تأسيســه. 

اعتمــاد سياســات تســويقية متخصصــة، مصممــة 	 
ــة  ــة كوجه ــة المقدس ــار العائل ــج مس ــا لتروي خصيًص
بشــكل  تخــدم  نوعهــا،  مــن  فريــدة  متخصصــة 

المســيحيين. الحجــاج  أساســي 

توســيع نطــاق تغطيــة الُنــزل البيئيــة ألنها مســتدامة 	 
المجتمعــات  ومــوارد  ثقافــــات  تجـــــاه  ومســؤولة 

ــة. المحلي

خدمــات 	  ذات  متخصصــة  نقــل  وســائط  تقديــم 
مــن  والحجــاج  الســائحين  تمّكــن  الجــودة  عاليــة 
تجربــة الجوانــب الدينيــة والثقافيــة لمســار العائلــة 

 . ســة لمقد ا
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