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مصر

تحتل السياحة كقطاع اقتصادي رائد مكانة مرموقة في وقتنا الحاضر  ،مما حدي بالحكومات ووكاالت
التنمية في الدول المختمفة خصوصا النامية منيا لمعمل عمي تدعيم وحث التنمية السياحية بيا الدراكيم لدورىا
اليام في التنمية العمرانية االقميمية  .ولعقود مضت اعتمدت مصر عمي تراثيا الثقافي في جذب السائحين إلييا
ولكن باألخذ في االعتبار أن السياحة الترفييية تمثل الجزء األكبر من السياحة الدولية (حوالي  ، )%01لذا كان
لزاما عمينا أن نتجو نحو تنمية السياحة الترفييية خصوصا وأن مصر تزخر بامكانيات سياحة ترفييية ضخمة
غير مستثمرة .
ويعد التخطيط لمتنمية السياحية ىو ضرورة حتمية يفرضيا الواقع العممي حيث أن غيابو يؤثر تأثي ار
سمبيا عمي البيئة في صورة تموث وازدحام ومشاكل مرور  ،مما يؤدي في النياية الي نتائج اقتصادية عكسية
كخ سارة حصة السوق السياحي مثال  .ويعتمد منيج التنمية عمي ابتكار عدد من البدائل لممشروعات السياحية
التي تيدف الي جذب نوعيات محددة من السائحين تبعا لرغباتيا واحتياجاتيا وقدراتيا االقتصادية ثم التفضيل
بينيا بناءا عمي جدواىا االقتصادية أخذا في االعتبار المشروعات االخري في البمدان المنافسة وىياكل السياسات
واألولويات الوطنية .
وبتطبيق المنيج األخير لمتنمية السياحية ومن استعراض لممرغبات الطبيعية والتاريخية التي ترسم
مالمح الخريطة السياحية لمصر وبتحميل لقوي السوق السياحي بمصر وتحديد لمجموعات السياح الرئيسية بيا
وخصائ صيا واىتماماتيا المختمفة ومناقشة الدور المركزي واالقميمي لمييئات المسئولة عن عمميات التنمية
السياحية بمصر  ،تم نحديد األقاليم المصرية السياحية ذات األولوية  ،ثم تم تحميل االمكانات الطبيعية ومحددات
التنمية بيذه االقاليم وعرض المكانات المستقبل السياحي ليا وتحديد أىداف التنمية السياحية لكل منيا .
ولتحقيق التنمية السياحية في اقميم ما ال بد من تواجد الييئة التي تقوم بذلك وىي إما أن تكون دولية أو
وطنية ،ومن خالل استعراض لخطط التنمية السياحية في بعض الدول المشابية لمصر سواء من حيث كونيا
واقعة عمي البحر المتوسط أو بمدانا نامية يتضح إتباع معظم مشروعات التنمية السموب تركيز التنمية في
وحدات أو مناطق سياحية منفصمة عن بعضيا البعض بواسطة مناطق طبيعية محمية  ،وقد تم إنشاء ىذه
الوحدات معتمدة عمي مستوطنات زراعية صغيرة أو قري لمصيادين أو بالفرب من مراكز حضرية قائمة أو
مرتبطة بأنشطة جديدة كميناء مثال .
وبتحميل لثالث خطط لمتنمية السياحية االقميمية القاليم الساحل الشمالي الغربي بمصر واقميم النجدوك
بفرنسا واقميم جنوب أنطاليا بتركيا  ،أظيرت المخططات تشابيا في أىداف التنمية وأسموب التخطيط المتبع حيث

أكدت عمي ضرورة التكامل مع الطبيعة وترك مناطق طبيعية كمحميات كما اتفقت في المعايير التخطيطية
لمتنمية .
وبتحميل التخطيط الييكمي لمتنمية السياحية المقترحة لمنطقة خميج العقبة والمقومات السياحية لممنطقة
تم اختيار منطقة دىب لعمل مشروع متكامل لمتنمية السياحية وتقديم رؤية وتصور لمتنمية العمرانية المقترحة لو
ولبعض عناصره  ،ثم تم عرض مجموعة من التوصيات تشتمل عمي توصيات خاصة بتنمية السياحة الترفييية
وآخري تخطيطية وعمرانية وتوصيات بتنظيم صناعة السياحة والتسويق السياحي وبحماية البيئة وبسيولة الوصول
لممشروعات السياحية وبموارد المياه لمتنمية السياحية وبامكانات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتوصيات
آخري عامة .

