
 
 السياحة والطريان املدنيحمضر إجتماع جلنة 

 2019سبتمرب  3 املوافق الثالثاءيوم 
 

وحضور  ، رئيس اللجنة – فاروق ناصر /الدكتوربرئاسة  باجلمعية إجتماعًا السياحة والطريان املدنيعقدت جلنة 

طريان نائب رئيس جلنة السياحة وال –حممد منتصر /  واألستاذ،اجلمعية  جملس إدارة رئيس –املهندس / علي عيسى 

يوم  رة صباحًاالساعة العاشوذلك يف متام ، السياحةجلمعية العاملني بقطاع وعدد من السادة أعضاء ا، املدني باجلمعية

 :وذلك بهدفمبقر اجلمعية باجليزة ،،2019 سبتمرب  3املوافق  الثالثاء

 

 التعارف بني أعضاء اللجنة 

  متخصصة يف القطاعات السياحية املختلفةتشكيل جمموعات عمل 

 وضع رؤية مبدئية للجنة بهدف املساهمة يف تطوير ودفع عجلة قطاع السياحة يف مصر 
 

اإلختيار  وقد أشار سيادته إىل،مرحبًا بالسادة احلضور ، رئيس اجلمعية –وقد بدأ اللقاء بكلمة املهندس / علي عيسى 

املوفق جمللس إدارة اجلمعية للدكتور/ فاروق ناصر  لرئاسة جلنة السياحة والطريان املدني باجلمعية ،وذلك إستكمااًل 

الرئيس السابق للجنة ،اليت شهدت الكثري من اإلجنازات وخاصة خالل أصعب  –ملسرية املهندس / أمحد بلبع 

مبا ظر ه بأن تقوم اللجنة بإستكمال دورها املنتاتها قطاع السياحة ،كما أكد سيادته على متنياملراحل اليت كان مير ب

 يسهم يف النهوض بقطاع السياحة يف مصر.

 

وقد ،بالرتحيب بالسادة احلضور ، باجلمعية السياحة والطريان املدنيرئيس جلنة  – فاروق ناصر/  الدكتورثم قام 

على   د أكد سيادتهوقإدارتها إلختياره لتوليه رئاسة اللجنة خالل الفرتة القادمة ، وجه سيادته الشكر للجمعية وجملس

أنه لتحقيق النجاح يف قطاع السياحة ،فإنه جيب أن  يقوم العاملني بالقطاع بهذا الدور وذلك لدرايتهم الكاملة بكافة 

ملية تها والعمل على إجياد احللول العالتحديات واملعوقات اليت تواجه القطاع وكذلك كيفية التعامل معها ومواجه

 والسريعة هلا.

ثم مت إجراء التعارف بني السادة احلضور من أعضاء اللجنة العاملني واملعنيني بقطاع السياحة ،وقد أشار سيادته إىل 

لكونه ميأهمية إجراء مثل هذا التعارف ملعرفة كافة التخصصات املشاركة يف اللقاء وحبث سبل مساهمة املشاركني مبا 

من خربة كبرية ودراية بكافة جوانب العمل بقطاع  السياحة واإلستفادة من ذلك يف إعداد رؤية متكاملة ذات أهداف 

 وخطة عمل للجنة خالل الفرتة القادمة .

 

 احلضور سادةبال ،بالرتحيبنائب رئيس جلنة السياحة والطريان املدني باجلمعية  –حممد منتصر /  ستا األثم قام 

وقد أكد سيادته على أن العمل األهلي جبمعية رجال األعمال املصريني خيتلف متامًا عن العمل بأية كيانات أخرى ،

أو ملفات  أية موضوعات طرحلعدم تردد اجلمعية يف ،حيث يتسم العمل األهلي باجلمعية بأنه أكثر مرونه ويرجع ذلك 

 هوض بكافة القطاعات اإلقتصادية بها.للمناقشة مبا يسهم يف حتقيق إسرتاتيجيات الدولة للن

ثم أكد سيادته على أهمية هذا اللقاء لفتح باب املناقشة حول مسار وتوجه اللجنة خالل الفرتة القادمة لتحسني مناخ 

 .يف ظل حالة إسرتجاع النشاط السياحي اليت تشهدها الدولة خالل الفرتة الراهنةالسياحة يف مصر ،وخاصة 

 
 



حول أهم املوضوعات وامللفات املطروحة فيما خيص قطاع السياحة ،لتشكيل املناقشة و احلوار مت فتح باب ثم
 :جمموعات عمل متخصصة للجنة تتوىل تلك امللفات ،حيث مت إستعراض أهم النقاط التالية

 ة يمت التأكيد على ضرورة تبين جمموعات العمل املتخصصة مللف التدريب للعاملني بالقطاع السياحي والتوع

سواء للعاملني أو املواطنني حول أهم املقاصد السياحية يف مصر وأهمية السياحة للدولة وبالتالي حسن 

 إستقبال السياح والتعامل معهم.
 

  ويرجع احية كافة املقومات السيل ال يوجد نشاط سياحي كبري يف مصر ،بالرغم من إمتالكنامت التأكيد على أنه،

السياح الوافدين عن املواطن املصري ،لعدم وجود الوعي والثقافة السياحية ذلك للسياسة املتبعة بعزل 

الكافية اليت تسمح باإلندماج بني الطرفني ،فكما هو معتاد يف السياحة بكافة دول العامل يرغب السائح دائمًا 

خلاصة بهم ،وهو ايف اإلندماج واإلختالط بالشعوب املختلفة لرؤية العادات والتقاليد ومالمح احلياة اليومية 

 األمر الذي يتسم بالصعوبة يف مصر نتيجة لغياب الوعي بأهم أسس التعامل مع السائح.
 

  اليت متكنهم من و السائحنيمت التأكيد على ضرورة إعادة بناء البنية التحتية اليت تسمح جبذب املزيد من

املواصالت ،الطرق ،الفنادق إستخدام سبل املعيشة اليت يستخدمها املواطن املصري مثل :وسائل 

واملنتجعات السياحية ،احملالت التجارية، ... إخل ،إضافة إىل ضرورة نشر الوعي والثقافة السياحية وذلك سواء 

 للمحليات أو متخذي القرار أو املواطنني.
 

 تلك مت التأكيد على ضرورة تكوين جمموعة عمل متخصصة لربط السياحة باإلقتصاد القومي ،حيث ان مصر مت

املادة اخلام للسياحة ) املقاصد واملعامل السياحية ،املناخ املعتدل ،القرى واملنتجعات السياحية الفاخرة ، 

)التدريب املتخصص للعاملني بالقطاع ،نشر الوعي والثقافة  ..إخل( ،ولكن ال يوجد قيمة مضافة للقطاع

تطوير لمر الذي حيتم ضرورة وجود رؤية متكاملة ،األ للمواطنني ،الرتويج والتسويق للسياحة يف مصر ،..إخل( 

 إعتبار السياحة املصرية مكون أساسي من مكونات الناتج القومي اإلمجالي.األداء السياحي يف مصر بهدف 
 

  مت التاكيد على ضرورة عدم تقسيم اللجنة لعدد كبري من جمموعات العمل املتخصصة ،بل إىل جمموعتني

 )مشاكل وحتديات عاجلة تواجه القطاع واملقرتحات وتوصيات حللها ( وجمموعة رئيسيتني األوىل منهم تتوىل

 عمل اخرى تتوىل )حتديات طويلة املدى تواجه القطاع واملقرتحات والتوصيات بشأنها(.
 

  دولة  ،حيث متثل مصرمن الصني إىل  السائحني إجتذابوراء عدم مت التأكيد على ضرورة حبث األسباب

على مستوى العامل ،مما يؤكد عدم إستفادة مصر من هذا الكم اهلائل من السياح  للسائحني مصدر الصني أكرب

 ،بالرغم من تقدير الشعب الصيين للحضارات العريقة.
 

  مت التأكيد على ضرورة وجود التنسيق بني كافة الوزارات املعنية بالسياحة )وزارة السياحة ،وزارة الداخلية

والري ،وزارة البيئة ،... إخل ( ،نظرًا ألن غياب التنسيق جيعل القرارات املنفصلة اليت  ،وزارة املوارد املائية

تتخذها كل وزارة فيما خيص قطاع السياحة يؤثر بالسلب على القطاع نتجة لعدم دراسة تلك القرارات من 

رار وزارة املوارد املائية ققبل كافة الوزارات املعنية ،فعلى سبيل املثال تأثرت السياحة النيلية سلبًا نتيجة ل

 والري بزيادة رسومها وذلك دون الرجوع أو التنسيق مع وزارة السياحة.

 



 لي :كما يهى   التي جيب اإلهتمام بها وامللفات املناقشات مت التوصل إىل أن أهم نقاط الرتكيزويف نهاية 
 الطريان املدني 

 النقل السياحي والليموزين 

  السياحة الواردةIn Bound 

 العالجية السياحة 

  التدريب :ويشمل نشر الثقافة لدى املواطنني والعاملني بالقطاع حول أهمية القطاع ،باإلضافة إىل تدريب

 العاملني مبجال السياحة

 السياحة اإللكرتونية 

  التسويق والرتويج للسياحة املصرية داخليًا وخارجيًا : فهناك مقاصد سياحية عديده يف مصر ولكن مل يتم

 الشكل األمثل نتيجة لغياب الوعي والثقافة السياحيةإستغالهلا ب

 تواجه  ليل املشاكل اليتجلمع وحتاملتعلقة بقطاع السياحة  وذلك  دراسة الشكاوى وحتليل املشكالت

 هلا املقرتحة القطاع ودراسة احللول

 
م ضرورة ي حيتحيث أن كافة هذه امللفات السابق ذكرها كلها أساسية وهامة للنهوض بقطاع السياحة ،األمر الذ

طرح تلك امللفات للمناقشة من خالل جلنة السياحة والطريان املدني باجلمعية ،مع ضرورة التمييز والتفريق بني 

من  على ضرورة قيام السادة احلضور / وطويلة األجل ،حيث مت اإلتفاق القائمة املشاكل والتحديات العاجلة /

ات جتاه املوضوعات السابق ذكرها ،حتى يتسنى مناقشته وعرضه أعضاء اللجنة بإرسال كافة ما يرونه من مقرتح

 خالل اإلجتماعات القادمة للجنة. 

 
 

 

/  واألستاذ، ةاللجن رئيس – ناصر فاروق /الدكتور،ورئيس اجلمعية  – علي عيسى املهندس / قام ويف نهاية اإلجتماع 

  .عالة خالل اللقاءالفحلضور على حسن املشاركة االسادة ،بتوجيه الشكر إىل مجيع   لجنةال رئيس نائب – منتصر حممد


