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ملخص البحث

تعد اإلدارة المحلية من أهم األجهزة التى تساهم فى دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية،
وبما أن خطة التنمية السياحية تعد جزءًا ال يتج أز من خطة الدول للتنمية االقتصادية
دور هامًا فى المساهمة فى إزدهارها .وفى مصر تعرضت
واالجتماعية؛ فإن لإلدارة المحلية ًا
اإلدارة المحلية ولسنوات عديدة للتهميش والتجاهل ،مما أثر بشكل كبير على معدل أداءها ،ولكن

فى السنوات األخيرة ظهر إهتمام ملحوظ بضرورة إعادة الدور األساسى لإلدارة المحلية فى دعم
خدمة وتنمية المجتمع بجميع جوانبه ،إال أن دور اإلدارة المحلية فى المجال السياحى مازال يتسم

بعدم الوضوح؛ ولهذا جاء البحث مستخدمًا المنهج الوصفى التحليلى ،لوصف وتحليل دور
مجتمع البحث المشتمل على اإلدارات المحلية المرتبطة بالعمل السياحى بشكل مباشر فى مدينة
االسكندرية ،وذلك باإلعتماد على أداة المقابالت الشخصية ألجل التوصل إلى عدد من النتائج

والتوصيات.

الكلمات الدالة :اإلدارة المحلية ،الموارد السياحية ،االستغالل األمثل للموارد السياحية ،محافظة

االسكندرية



هذا البحث نشر كنتاج لمؤتمر طالب الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق جامعة اإلسكندرية لتشجيع عرض ونشر الطالب ألبحاثهم العلمية
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مقدمة
هاما فى نمو وازدهار األقاليم والمدن ،كما تساهم اإلدارة المحلية بشكل كبير
تلعب اإلدارة المحلية ًا
دور ً
فى دعم مشاركة المجتمع المحلى فى اتخاذ ق اررات التنمية (المعهد العربى إلنماء المدن ،)2002،مما

يؤدى إلى شعور المجتمع بالرضا ،وذلك عبر تحقيق العدالة فى توزيع منافع وتكاليف تلك التنمية لكافة
األطراف المعنية ).(Sanchez, 2009
وتطور فكر اإلدارة المحلية عبر المفهوم الحديث لها ،حيث أشارت األمم المتحدة إلى اإلدارة المحلية

بأنها تعد " نظام من نظم اإلدارة العامة ،وهي وسيلة إدارية لمعاونة الحكومة المركزية علي أداء رسالتها
بصورة أكثر فعالية وكفاءة

" (فرحات ،2002 ،ص ،)00.مما يعنى إنتقال جزء من الصالحيات من

الحكومة المركزية إلى الوحدات المحلية؛ وذلك لتمكينها من أداء دورها الوظيفى على أكمل وجه .كما أن
كبير فى دعم عملية التنمية السياحية؛ وذلك بسبب الطبيعة المركبة للقطاع السياحى،
دور ًا
لإلدارة المحلية ًا
دور فى توفير
حيث يرتبط ويتداخل مع العديد من الخدمات والقطاعات األخرى ،كما أن لإلدارة المحلية ًا
ددا من الخدمات مثل؛ توفير وصيانة البنية األساسية لتكون قادرة على الوفاء بإحتياجات كال من
ع ً

السكان المحليين والزوار ،وكذلك اإلهتمام بنظافة الشوارع ،اإلضاءة ،تمهيد طرق النقل والتى تسهل

ضا توفير عنصر
الوصول للمقصد ،صيانة الساحل ،نظافة الشواطىء ،صيانة الحدائق والمتنزهات ،وأي ً
األمن والسالمة فى المنطقة ) ،(Liddell,2013وحيث أن تلك الخدمات تعد جزء رئيسى فى المنتج
السياحى النهائى؛ فإن وجود اإلدارة المحلية سيدعم نجاح المنتج السياحى المقدم للزائرين.

وبما أن الموارد السياحية تعد المكون الرئيسى فى تكوين أى منتج سياحى ،فعند القيام بعملية استغالل
وادارة تلك الموارد ،يجب أن يوضع فى اإلعتبار قيمة المورد بصفة أولية من الناحية االقتصادية

واالجتماعية والثقافية والبيئية ،وكذلك األطراف المستفيدة واألخرى التى قد تتضرر من ذلك االستغالل،

فقد يتسبب االستغالل الخاطىء ألى مورد سياحى ،بالتأثير السلبى على درجة تفرده وجاذبيته ،كما قد
ونظر
ًا
يتسبب ذلك بإحداث خلل اجتماعى وثقافى فى المجتمعات المحلية).(Knezevic, 2008
إلمتالك اإلدارة المحلية القدرة على تحليل اإلمكانات الخاصة بالمستوى المحلى بكفاءة؛ فإنه يتوافر لها
المساهمة فى تحديد أمثل استغالل للمورد السياحى ،مما يحقق منافع اقتصادية واجتماعية وثقافية على

المستوى المحلى ،ويحفظ حق األجيال المستقبلية فى استغالل تلك الموارد.
وعلى الرغم من تهميش دور اإلدارة المحلية فى مصر لفترات طويلة نتيجة وجود العديد من القيود

كبير من التأييد المجتمعى لها (على وسالم ،)200 ،إال أنه فى السنوات
والتحديات والتى أفقدتها جزًءا ًا
ايدا بتفعيل دور اإلدارة المحلية فى الدول النامية؛ وذلك لقدرتها على المساهمة
األخيرة ُوجد
إهتماما متز ً
ً
يوجد فرق بين مفهوم الكفاءة والفعالية ،حيث يقصد بالفعالية درجة تحقيق النتائج واألهداف المرغوب بها بشكل عام ،أما الكفاءة فيقصد بها درجة
تحقيق األهداف والنتائج المرغوب بها بأقل قدر من التكاليف والخسائر والجهد ).(Croft,2004
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فعالة للمواطنين فى عملية
فى تنفيذ خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وتحقيق مشاركة مجتمعية ّ
اتخاذ ق اررات التنمية (نورالدين وآخرون ،)20 0،وانعكس ذلك اإلهتمام على الرؤية السياسية للدولة تجاه

اإلدارة المحلية ،سواء فى وضع الدستور أو فى رسم الخطة القومية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،إال
لذا جاءت إشكالية

مماثال،
اهتماما
أن دور اإلدارة المحلية فى استغالل الموارد السياحية لم يلق
ً
ً
الموضوع لبحث إمكانية إبراز دور اإلدارات المحلية المرتبطة والعاملة بالنشاط السياحى بشكل مباشر فى
مجال دعم االستغالل األمثل للموارد السياحية .وله ذا يجب اوال التعرف على طبيعة وسبل إدارة الموارد

السياحية ،وذلك لتكوين إطار شامل كافة جوانب الموضوع.
وسبل إدارة الموارد السياحية
أواال طبيعة ُ
طبيعة المورد السياحى

يجب اإلشارة إلى أنه عدد قليل من الدراسات تعمقت فى هذا المجال ،حيث ال يوجد مفهوم موحد وشامل

لمفهوم المورد السياحى (جاد،

 ، )20ولكن بصفة عامة تعد الموارد السياحية عنصر من أهم عناصر

المنتج السياحى ،والذى يتكون من  :الموارد الطبيعية والثقافية واالجتماعية ،والتسهيالت المختلفة من
البنية األساسية التحتية ،ونظام النقل السياحى والذى يساهم فى تسهيل عملية الوصول للمقصد وللموارد
السياحية ،وعنصر اإلقامة ،وخدمات األغذية والمشروبات ،باإلضافة إلى خدمة اإلرشاد السياحى ،مع

عددا من الخدمات اإلضافية
وجود خدمات أمنية فى المقصد السياحى ،كما من الممكن وأن يكون هناك ً
األخرى مثل الخدمات البنكية وخدمات اإلتصاالت وغيرها ( .(Knezevic,2008ويجب التأكيد على أن
الموارد الطبيعية والثقافية المميزة تحتاج إلى إدخال تسهيالت عديدة عليها من أجل جعلها مالئمة للزيارة

فمثال الشاط ىء يعد مورد سياحى طبيعى ألى مقصد ،ولكن بدون وجود تسهيالت
من قبل السائحينً ،
مثل بنية أساسية قوية ،وشبكة للنقل ،وخدمات إقامة وأغذية مشروبات ،وغيرها ،لن يكون لذلك الشاطىء

نصيب كبير من اإلهتمام لدى السائح ،لذا فإن إدخال التسهيالت الالزمة عليه ،ستجعله يمثل مورد

سياحى قوى.

ويشير مصطلح الموارد السياحية إلى كافة العناصر التى قد تعود بالنفع على النشاط السياحى فى منطقة
محددة ،وتعد الموارد السياحية العنصر الرئيسى فى العملية السياحية فعلى أساسها يتم التخطيط للتنمية

السياحية ،كما يتم تطوير المنتج السياحى من خاللها ،أى أنها تعد بمثابة الهدف الرئيسى لزيارة السائحين
) ،(Knezevic,2008ويعرفها  Pearceبأنها " موقع محدد يرتبط بوجود عنصر طبيعى أو بشرى
والذى يعد بؤرة إهتمام الزائر واإلدارة السياحية " ) ،(Connell and Page, 2004 P.228كما تعرف

بأنها " مواقع ذات سمات طبيعية أو بشرية ،دائمة أو مؤقتة ،يتم التحكم بها وادارتها وتطويرها على أن
يكون الهدف األساسى أوًال الحفاظ عليها وحمايتها للتواصل وجذب السائحين ،بهدف المتعة والتسلية

والتعلم ،سواء كان هؤالء الزائرين من السكان المحليين أو السائحين األجانب ،وسواء كان ذلك مقابل
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رسوم دخول لها أم ال ،فهى موارد تقدم مجموعة من الخدمات والتسهيالت السياحية لتلبية رغبات
ومتطلبات الزائرين ،ويتم تنميتها وادارتها لتلبية هذه المتطلبات " (جاد،

،20ص .)3.ونجد أن التعريف

شامال حيث تضمن توضيح لطبيعة تلك الموارد السياحية وأنواعها ،وعلى أنها تحتاج
يفا
ً
األخير يعد تعر ً
للتطوير واإلدارة لكى تكون متاحة للزيارة من قبل السكان األصليين للمنطقة أو الزوار األجانب ،كما أكد
على ضرورة وجود تسهيالت سياحية ألجل تلبية رغبات واهتمامات الزوار.
إدارة الموارد السياحية
يعد الهدف األساسى ألى عمل إدارى هو تحقيق مستويات أداء عالية مع الحفاظ على الموارد المتاحة
فيقصد بها عملية اتخاذ الق اررات الفعلية المتعلقة
) ،(Schermerhorn, 2004أما عن إدارة الموارد ُ
بالسياسة والممارسات الخاصة بكيفية تخصيص الموارد تحت أى ظروف .وتتأثر إدارة الموارد بالبيئة
أيضا بالدرجات المتباينة للنمو
السياسية إذا ما كانت داعمة للتنمية أو مناهضة لها ،كما تتأثر
ً
االقتصادى وبمدى كفاءة المنظمات الحكومية والغير الحكومية ،مع عدم إغفال تأثير حجم الطلب
السياحى ،ومدى وعى المجتمع المحلي بأهمية النشاط السياحى على شكل إدارة الموارد السياحية فى

البالد ).(Hashimoto & Telfer ,2006

ويجب اإلشارة إلى أنه يوجد أسلوبين إلدارة النشاط السياحى بشكل عام ،األسلوب األول هو األسلوب
مركزى ،واألسلوب اآلخر هو األسلوب الالمركزى .فاألسلوب المركزى إلدارة السياحة يفترض أن الهيئة

الموجهة مركزًيا لها تحت تصرفها المعلومات الضرورية عن المشاكل الحكومية والمحلية وكذلك عن
ُ
أيضا عن الموارد السياحية وكيفيه استغاللها ،وهذا األسلوب يتم تبنيه
اإلحتياجات المختلفة لألفراد ،و ً

تأثرا
عادة من قبل الدول النامية حيث ال يوجد نظام يسمح للق اررات بأن تتخذ بواسطة األفراد األكثر ً
وفقا لذلك بمثابة نشاط ذات إهتمام قومى مما يستوجب إدارتها مركزًيا.
بالنشاط ،حيث تُعتبر السياحة ً
ولكن إدارة النشاط السياحى باألسلوب المركزى بشكل مطلق ،قد يكون خارج إطار إحتياجات األفراد
المحليين ،وغير قائم على معرفة دقيقة بالبيئة المحلية ،فحينما ال يكون لألفراد الحق بالمشاركة فى اتخاذ
القرار؛ يتسبب هذا فى إنهيار تدفق التواصل والعزوف عن المشاركة ،حيث أن الروتين والبيروقراطية قد

تتسبب بضعف شرعية وأهلية سياسة اتخاذ القرار؛ ولهذا كان إلدخال أسلوب إدارة السياحة الالمركزي أهمية
كبيرة ،حيث يمثل وسيلة للتغلب على المشاكل الناجمة عن اإلدارة المركزية ،ونستطيع أن نتوصل لتعريف
األسلوب الالمركزى إلدارة السياحة بأنه أسلوب لتطوير القدرة اإلدارية السياحية للمنظمات المحلية مما

يساعد فى توزيع عادل ل منافع التنمية ،ويتطلب هذا األسلوب وضع إطار دستورى واضح يضمن سير
عمل النظام الالمركزى ،مع وجود تغييرات اجتماعية متمثلة فى سلوك األفراد المحليين تجاه عملية المشاركة
فى اتخاذ الق اررات ،فالتحسينات فى أداء األعمال المحلية تعتمد على قابلية المجتمع للتغيير
).(Yüksel,n.d.
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أما عن األسلوب األنسب فى إدارة الموارد السياحية فيقتضى وجود توازن بين كال من األسلوب المركزى
مجاال للتعرف على
واألسلوب الالمركزى ،حيث أن وجود تعاون بين اإلدارة المركزية والجهات المحلية يوفر
ً

الشكل األمثل الستغالل الموارد السياحية ،كما أن هذا التوازن بين كال األسلوبين يضمن وجود إرتباط بين
كافة األطر المعنية بالعمل السياحى ،مما يساعد على نجاح النشاط وتحقيق العوائد المطلوبة منه

) .(Yüksel,n.d.وتتوقف العوامل المؤثرة على إدارة الموارد السياحية بشكل كبير على طبيعة المورد ،كما
تختلف ممارسات اإلدارة ب إختالف ظروف المقصد السياحى ،لذا عند إدارة الموارد يجب مراعاة المعايير

التالية ).(Leask,2010

معايير فاعلية االستغالل اإلدارى األمثل للموارد السياحية
دراسة طبيعة الموارد السياحية
التعرف على كل الموارد الموجودة والكامنة فى أى منطقة ،حيث تؤثر
فى البداية يجب أن يتم تحديد و ّ
فمثال الموارد الطبيعية التى تتسم بحساسية شديدة تجاه أى
طبيعة الموارد على عملية اإلدارة واالستغالل،
ً
تعديات بيئية أو غيرها ،تتطلب آليات مختلفة فى التعامل معها ،حيث يجب تحديد أعداد الزوار بشكل

يحافظ على الطاقة االستيعابية ،كما يجب تقسيم المنطقة بشكل يحمى المورد وفى نفس الوقت يحقق
عائد مناسب ،كما أن حالة المورد ومدى ندرته ،واذا ما كان يتسم بعنصر األصالة أم ال ،سيؤثر بشكل

كبير على إدارة المورد وسيعزز من أهميته ) .(Weaver and Lawton,2002وتعد الخطوة الرئيسية
فى هذا المعيار هى البحث الميدانى ،والذى يقوم بتعريف تلك الموارد باإلضافة إلى المقابالت الشخصية
مع مسئولى الموارد المحلية؛ وذلك لتحديد أنواع الموارد بصفة عامة ومواقع عوامل الجذب المتاحة ،وبعد
ذلك يتم عمل قائمة مبدئية أو أولية بتصنيفات عوامل الجذب وخصائصها ،وأبعادها ،والطاقة االستيعابية

لها .ويجب اإلشارة أنه بالنسبة لبعض موارد الجذب يجب أن يتم المسح الميدانى على مدار أكثر من
موسم سياحى وذلك لتحديد اإلختالفات الموسمية للموقع ).(Leask,2010 ; Inskeep,1991
دراسة حجم التسهيالت المحيطة بالموارد المتاحة
وتشتمل تلك الدراسة على ضرورة التعرف على كافة أبعاد المنطقة المحيطة بكل مورد سياحى ،وتحديد

المشاكل التى تواجهها سواء كانت فى جودة البنية األساسية ،متمثلة فى شبكات المياه والصرف الصحى
تسهل من عملية الوصول للمقصد أو المورد
والكهرباء أو غيرها ،وكذلك التأكد من وجود طرق ممهدة ّ
السياحى ،هذا إلى جانب دراسة طوبوغرافية األرض ،ونوعية التربة ،لمعرفة إذا ما كانت المنطقة المحيطة
صالحة لالستغالل السياحى أم ال ،ويمكن التوصل لتلك المعلومات من خالل التواصل مع القائمين على

عملية تخطيط استخدام األراضى ،والتى تعد بمثابة تصور عن التنظيم المكانى الستخدامات األرض مع
اتخاذ عدد من اإلجراءات المقدمة لجعل ذلك حقيقة أو أمر واقع ،وترجع أهمية تلك العملية لتنمية
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وتطوير إطار العمل الرسمى ألجل ترشيد الق اررات حول توزيع األراضى الحالية والمستقبلية ( EcoTrust
.)Canda, 2009
دراسة البيئة التنافسية
كبير من المقاصد السياحية تتشابه فى نوعية الموارد السياحية التى تمتلكها ،يجب أن يتم
عددا ًا
فحيث أن ً
دراسة المقاصد السياحية المتنافسة؛ وذلك لتكون اإلدارة قادرة على التركيز على الميزة التنافسية التى
تنفرد بها المنطقة أو المقصد ،مما يساهم فى توافد السائحين على زيارتها من حول العالم ،لذا فيجب أن
يراعى أن يكون لكل مورد ميزة خاصة به ،بحيث يكون ذلك المورد قادر على المنافسة على المستوى

الدولى ،وفى نفس الوقت يكون متكامل مع باقى الموارد فى نفس المقصد أو المدينة (Connell and
).Page,2004
دراسة سيكولوجية العمالء
لدراسة خصائص وسلوك الزائر أهمية كبيرة فى إدارة الموارد ،فيتوقف على طبيعة الزائر كثير من
الق اررات مثل الق اررات التسويقية ،وكذلك ق اررات تنمية المورد وادخال تعديالت وتطويرات عليه ،كما أن

لتلك الدراسة أهمية فى تحديد اآلثار المحتملة للزيارات على طبيعة الموارد وهل هى آثار سلبية أم
(Connell and

إيجابية ،مما يساهم بشكل كبير فى دعم استغالل أمثل للموارد السياحية
).Page,2004
تحديد أولويات استغالل الموارد السياحية

يتضمن ذلك المعيار وضع تعريف دقيق للموارد السياحية ،تشتمل على األسم والتصنيف ،ووصف
فمثال بالنسبة للشواطىء ،يجب أن يتم تحديد خصائص
للموقع ،ويجب أن يتم اإلهتمام بالتفاصيل الدقيقة ً

المياه فى العمق وزاوية أنحدار الشاطىء ،ودرجة صفاء المياه ،ودرجة تلوث المياه ومصادر ذلك

التلوث ،ودرجة تآكل وترسيب الشاطىء ،وطرق الوصول للموقع ،والسمات الخاصة بهذا الموقع ،وكذلك
طب يعة التنمية المتواجدة حاليا بالمنطقة ،والمزايا أو المشاكل التى قد تنتج عن إدخال نمط سياحى حديث
); Leask, 2010

دعم ذلك بالصور الفعلية والتصورية للشكل المقترح
للمنطقة ،على أن ُي ّ
 .(Inskeep,1991ومن ثم يجب وضع أولويات من تلك الموارد السياحية ،الستغاللها وادارتها ،وذلك
بناءا على دراسة الموارد السياحية ،وكذلك دراسة المقاصد المتنافسة ،مما
بحسب إحتياجات المقصد ً
يساهم فى تحديد أولويات التنمية التى تساهم فى دعم تنمية سياحية سليمة وناجحة.
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مشاركة جميع األطراف المعنية
قد يؤثر التداخل فى اإلختصاصات بين كثير من الجهات والهيئات حول إدارة مورد محدد بشكل سلبى
على شكل وأسلوب استغالل هذا المورد ،لذا يجب أن يكون هناك مشاركة بين جميع األطراف المعنية

حول أسلوب استغالل الموارد السياحية ،من القطاع الخاص والمستثمرين والموردين والهيئات السياحية
المركزية واإلقليمية والمحلية وغيرها ،والطرف األهم فى تلك العملية هو المجتمع المحلى ،فقياس آراءه
حول التنمية فى المنطقة والشكل المقترح الستغالل األراضى والموارد سيترك أثر إيجابى ينعكس بشكل

كبير على اإلدراك المجتمعى للنشاط السياحى .وتختلف آليات المشاركة بإختالف أسلوب المقصد فى
نسبيا ،والتى يتم إدارتها بواسطة المجتمعات المحلية أو
اإلدارة ،فتوجد عدد من المواقع السياحية الصغيرة ً
المنظمات القائمة على خدمة المجتمع باإلشتراك مع أنشطة المتطوعين ،ولكن توجد مواقع أخرى تكون
الحكومات المركزية هى مصدر التحكم أو السيطرة بشكل مباشر على المجتمعات ،وتوجد مواقع أخرى
تشترك فى إدارتها المجتمعات بالتعاون مع الحكومة مما يساعم فى دعم صيانة المورد السياحى

).(Yabuta,n.d.
الموارد المالية المتاحة
يعد توافر الموارد المالية الالزمة لتنمية وصيانة موارد الجذب من أهم عناصر نجاحها ،كما أن توليد

دخول من رسوم زيارة المورد ،واستخدام تلك الدخول فى صيانة المورد أو فى تعزيز جهود التنمية
الخاصة به ،يعد من العوامل الهامة المؤثرة فى نجاح هذا المورد السياحى (.)Leask,2010
تطبيق مفهوم التواصل والتوازن

بعد تحديد الموارد المطلوبة لالستغالل يجب األخذ فى اإلعتبار بأن تتسم إدارة تلك الموارد بالتواصل،

حيث يقصد بها إدارة استخدام وتنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية والمادية بطريقة تمكن األفراد
والمجتمعات من تحقيق الرفاهية االقتصادية

واالجتماعية والثقافية ،مع صيانة تلك الموارد لتحقيق

اإلحتياجات الحالية والحفاظ على حق االجيال المستقبلية

(New Zealand Ministry of

فمثال إدارة الموارد الطبيعية يجب أن تشتمل على االستخدام المتواصل
)،Environment, 2013
ً

للموارد الطبيعية الرئيسية مثل األرض والماء والهواء والغابات والنباتات والحيوانات ،وهذه الموارد توفر
الدعم األساسى للحياة ) .(Castro,2000كما أفادت منظمة السياحة العالمية ( (2002بأن مبادىء
التواصل تشير إلى الجوانب البيئية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية ،ويجب أن يكون هناك توازن

من اسب بين تلك األبعاد للتأكيد على سالمة الموارد على األمد الطويل ،باإلضافة إلى التوازن بين العمل
بالنشاط السياحى وتطويره وباقى القطاعات االقتصادية الالزمة لتلببية إحتياجات المجتمع (Gildea and
).Hanrahan,2010
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ونستطيع من هنا أن نقوم بوضع مفهوم شامل لعملية اإلدارة المثلى للموارد السياحية و يقصد بها

بناءا على دراسات علمية جادة تسبق اتخاذ القرار باالستغالل السياحى،
}عملية إدارة المورد السياحى ً
على أن تُراعي تلك العملية الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمورد وللمنطقة المحيطة به ،مع
قياس آثار ذلك االستغالل ومتابعته فى كل خطواته واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية لتفادى أى
أضرار {.
اإلطار العملى
أواال منهجية البحث
تستخدم الدراسة المنهج الوصفى التحليلى

لدراسة دور اإلدارة المحلية فى استغالل الموارد السياحية فى

مصر ،وفى هذه الدراسة سيتم استخدام آلية المقابالت الشخصية شبه المنظمة Semi-Structured

وذلك من خالل تحضير عدد من المحاور واالسئلة ،والتى تترواح من االسئلة المفتوحة والمغلقة ألجل

الحصول على المعلومات حول أجزاء الموضوع المختلفة ،والتوصل إلى وصف للدور الحالى لإلدارات
المحلية فى دعم عملية استغالل الموارد السياحية.
ثانيا مجتمع وعينة الدراسة
ا
يشتمل مجتمع الدراسة على اإلدارات المحلية العاملة بالنشاط السياحى فى مدينة االسكندرية ،وتم إختيار
نظر لكونها من أهم المدن السياحية فى مصر ،كما أنها تعد من المحافظات العريقة فى
مدينة االسكندرية ًا
مجال اإلدارة المحلية .ويتضمن ذلك اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف ،بإعتبارها أحد اإلدارات المحلية
المرتبطة بشكل مباشر بالنشاط السياحى ،والتابعة لديوان عام المحافظة  ،مع إشارة للهيئة اإلقليمية
لتنشيط السياحة ،مع العلم بأن الهيئة االقليمية لتنشيط السياحة تعد هيئة ذات طبيعة خاصة يصدر

عنصر هاما فى عملية تنمية
ًا
بإنشاءها قرار من رئيس الجمهورية ،ولكن سيتم دراستها حتى ال نكون أغفلنا
وتنشيط السياحة من خالل اإلدارات المحلية .ونستطيع أن نحدد عينة الدراسة فى مسئولى إدارة السياحة
وادارة المصايف وكذلك إدارة المكتب العلمى والفنى ،باإلضافة إلى مدير عام الهيئة اإلقليمية لتنشيط
السياحة ،بإعتبار أن هؤالء األشخاص مسئولين بشكل رئيسى عن إدارة العمل ويمتلكون سلطة اتخاذ

القرار فى أماكنه م ،أما باقى الموظفين فتقتصر أعمالهم على المهام اإلدارية وال يمتلكون التفاصيل التى
نحتاج إليها فى الدراسة.
حيث يستخدم المنهج الوصفى لتعريف وتصنيف عناصر وخصائص موضوع معين إما باستخدام اآلليات الكمية "Quanitative
" ، Techniquesوهى اآلليات األكثر استعماال فى تجميع وتحليل وتلخيص البيانات ،أو باستخدام اآلليات الكيفية ""Qualitative Techniques
والتى ترتبط بتنمية تفسيرات للظواهر االجتماعية ،كما ترتبط باآلراء والتجارب المختلفة .كما يوسع المنهج التحليلى من نطاق المنهج الوصفى
إلقتراح وتفسير لما وكيف يحدث شىء ما ،والعنصر األكثر أهمية فى هذا النوع من البحث هو تحديد وتعريف العوامل والمتغيرات المختلفة ;
).(Hancock,2002 Neville,2007
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ثالثاا أدوات الدراسة

تعتمد الدراسة على إجراء عدد من المقابالت الشخصية المتضمنة على تحديد عدد من المحاور واألسئلة

المفتوحة والمغلقة  ،وذلك كأداة رئيسية لتنفيذ الدراسة الميدانية ،حيث تتيح تلك األداة التوصل إلى
المعلومات الرئيسية حول عدد من المحاور التى ستساعد على التوصل ألهداف الدراسة ،وشملت المقابالت

الشخصية كال من؛ المدير العام إلدارة السياحة باإلدارة المركزية للسياحة والمصايف باالسكندرية ،المدير
العام إلدارة المصايف باإلدارة المركزية للسياحة والمصايف باالسكندرية ،رئيس المكتب العلمى باإلدارة
المركزية للسياحة والمصايف باالسكندرية ،ومدير عام الهيئة االقليمية لتنشيط السياحة باالسكندرية.

ابعا المحاور المختلفة للمقابالت الشخصية وتحليلها
ر ا
محور قياس طبيعة عمل اإلدارة المحلية فى النشاط السياحى
أوضح مسئولى اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف بأن اإلدارة تتمتع بالصالحيات الكافية ألداء أعمالها،
سياحيا ،وتعتمد قوائم االسعار ،وتبت
فهى لديها صالحية منح التراخيص للمشاريع السياحية غير المصنفة
ً
فى الشكاوى المقدمة من أصحاب األعمال أو األهالى فيما يخص المشاريع السياحية المخالفة للقوانين ،كما
يتمتع بعض موظفى اإلدارة بصفة الضبطية القضائية والمراقبة على الشواطىء.

ولكن أشار مدير إدارة السياحة إلى أن سلطة غلق المحال السياحية المخالفة للقوانين فهى تقع فقط فى
أيدى المحافظ ،وهذا يؤثر بالطبع على أداء وعمل اإلدارة؛ ألن قرار الغلق أو غيره قد يدخل فيه بعض

اإلعتبارات الشخصية ،كما يقوم بعض أصحاب المشاريع السياحية بالتحايل على القانون وتقديم ثغرات
قانونية تتيح لهم االستمرار فى عملهم .وأجمعت آراء المسئولين فى تلك النقطة بأن اإلدارة المركزية
للسياحة والمصايف ال تتمتع باالستقالل الكافى فى عملها ،فتعقد بعض اإلجراءات االدارية وارتباطها
بتأشيرة المحافظة بشكل دائم يتسبب فى تعطيل كثير من األعمال.

بينما يرى مسئول الهيئة االقليمية لتنشيط السياحة بأنه برغم وجود العديد من الصالحيات لديه فيما يتعلق
بدراسة اإلقليم من الناحية الطبيعية والتجارية بقصد استغالله سياحيا وتحسين إنشاء المشاتى والمصايف فى
مفعل ،فعمل الهيئة مقتصر فى تنشيط السياحة وانتاج المواد الدعائية وتنظيم
المحافظة إال أن ذلك غير ّ
المهرجانات.
أما فيما يخص التمويل ،فأش ار مدير إدارة السياحة بأن مصادر تمويل اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
تتمثل فى  :صندوق السياحة والذى يستمد مواردة من رسوم قوائم االسعار ،ورسوم الحفالت ،ورسوم
التصوير السينمائى على البحر ،ورسوم الحفالت على الشواطىء ،وصندوق الشواطىء والذى يستمد مواردة

من حصيلة المزايدات الخاصة بالشواطىء .بينما أوضح مدير إدارة الهيئة االقليمية لتنشيط السياحة بأن
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مصادر تمويل الهيئة تتمثل فى :ما يخصص لها من ميزانية و ازرة السياحة ،واإلعانات التى تقررها لها
الجهات الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية ،وكذلك إيراد الحفالت والمعارض والمهرجانات التى

تنظمها الهيئة أو تشترك فى تنظيمها ،والرسوم الخاصة التى قد تفرض لألغراض السياحية باإلقليم.

أى أن اعتماد اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف يكون بشكل كامل على الموارد الذاتية ،بدون وجود
مخصصات مالية حكومية محددة .بينما تعتمد الهيئة اإلقليمية لتنشيط السياحة على خمس مصادر مختلفة
أيضا على الموارد الذاتية التى تأتى من
من جزء من ميزانية و ازرة السياحة واعانات حكومية وكذلك تعتمد ً
إيرادات الحفالت والمعارض ومن الرسوم التى تٌفرض لألغراض السياحية باإلقليم.
وفيما يخص الجهات الرقابية ،فأشار مدير إدارة السياحة والمصايف إلى أن اإلدارة المركزية للسياحة

والمصايف تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ،وكذلك للرقابة اإلدارية ،باإلضافة إلى رقابة إدارة
المتابعة التابعة للمحافظة ،ولكن ال تتدخل تلك الجهات فى ق اررات اإلدارة المركزية ،أى أن دورها إشرافى

فقط على أعمال وأداء الموظفين .بينما أوضح مدير عام الهيئة اإلقليمية لتنشيط السياحة أن الهيئة تخضع
لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ،وكذلك و ازرة السياحة ،وللو ازرة دور كبير فى عملية اتخاذ الق اررات
بالهيئة فهى تعد من أهم عناصر مجلس إدارتها ،أى أنه ليس فقط دور اشرافى ولكن دور حيوى فى عملية

صنع القرار.

محور كفاءة األداء الوظيفى لإلدارة المحلية فى دعم النشاط السياحى

فيما يخص دور تلك الجهات فى وضع تصور عام الستغالل األراضى بالمحافظة ،فأشار مدير المكتب
العلمى باإلدارة المركزية للسياحة والمصايف بأن المكتب العلمى وأعضاءه هو القائم بعملية تقديم مقترحات
الستغالل األراضى ،ولكن تلك المقترحات تعد استشارية وليست إلزامية ،كما قدم مثال من خالل قيام

أعضاء المكتب العلمى باقتراح مشاريع لتطوير وتجميل اإلسكندرية ،كما أوضح أنه تم ادراج تلك
المشروعات ضمن خطة هيئة التخطيط العمرانى لتطوير االسكندرية حتى عام  .2023أما عن الهيئة
اإلقليمية فيشير مديرها بأنه كان لها فى بداية تأسيسها دور فى وضع تصور لكيفيه استغالل األراضى

سياحيا ولكن حاًليا أندثر ذلك الدور وأقتصرت الهيئة على تنشيط السياحة بالمحافظة.
ً
أما عن آلية جمع المعلومات حول البيئة السياحية ،فأوضح أعضاء اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
بأنها تقوم بتجميع المعلومات حول البيئة واإلمكانات السياحية من خالل المجهودات الشخصية ألعضاء
فريق المكتب العلمى التابع لها ،بينما أشار مدير الهيئة اإلقليمية بأن عملية جمع المعلومات السياحية تتم

من قبل الخبراء السياحيين واألثريين التابعين لها وللو ازرة ،بل وتمد الهيئة باقى اإلدارات السياحية بالمحافظة
بتلك المعلومات.
وفيما يتعلق بالكوادر الفنية واإلدارية ،فأكد كال من مدير إدارة السياحة ومدير إدارة المصايف وكذلك مدير
المكتب العلمى على أنه يتوافر باإلدارة المركزية فريق علمى مكون من عشرة أفراد ،من حاملى الماجستير
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ويعتمد على ذلك الفريق فى
أيضا مجال الفنون الجميلةٌ ،
والدكتوراه فى المجال السياحى واإلرشاد السياحى و ً
نظر لخبرتهم العلمية الكبيرة ،كما تحظى اإلدارة بعدد من الكوادر اإلدارية من
كثير من المواضيع الفنية ًا

أوائل الخريجين .بينما يرى مدير الهيئة اإلقليمية أنها تفتقر إلى كثير من الكوادر المختصة بقطاع الترجمة
أيضا بين الهيئة وبعض الخبراء األثريين
ًا
نظر لإلحتياج الشديد لهم فى طبيعة العمل ،ومع ذلك يوجد تعاون ً
الذين لهم دور كبير فى جمع المعلومات األثرية والتاريخية وتوظيفها بشكل سياحى ألغراض التنشيط.
وفيما يتعلق باالجهزة المرتبطة بمجال العمل ،فأوضح مدير إدارة السياحة بأن اإلدارة المركزية للسياحة
والمصايف ترتبط بعدد من األجهزة فى عملها كجهاز الصحة والتموين والغش التجارى ،وذلك اإلرتباط هام

من أجل إشراف تلك الجهات على المشاريع والمحال السياحية عند وبعد منح التراخيص .وهذا اإلرتباط
يكون بشكل قوى حيث يلزم حصول المستثمر على موافقة كل تلك الجهات ،ويرى أنه من الممكن أن يؤثر
ذلك االرتباط على عمل اإلدارة بشكل إيجابى إذا حدث تفاعل وتنسيق وتكامل بشكل أكبر بين كل تلك

الجهات .بينما يشير مدير الهيئة اإلقليمية بأنها ترتبط بشكل غير مباشر بكل أجهزة المحافظة ،وبشكل
مباشر بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة فكالهما يقوم بنفس الدور ولكن الهيئة اإلقليمية تركز بشكل
سلبيا،
أساسى على مدينة اإلسكندرية .ويرى مدير الهيئة إلى أن إرتباطها بأجهزة المحافظة يعد إرتبا ً
طا ً

وذلك ألنه قد تتخذ المحافظة ق اررات حاسمة فيما يتعلق بتخصيص أراضى دون الرجوع للهيئة اإلقليمية ،مع

أنه من الواجب استشارتها.
ويتفق كال من مسئولى اإلدارة المركزية والهيئة اإلقليمية بأن المجال الوحيد الذى قد يتم التعاون فيه مع

و ازرة السياحة هو مجال تنظيم المهرجانات.

وبشكل عام تتحكم األجهزة السياحية الرسمية فى أغلب

الق اررات واليوجد اعتبار لعمل اإلدارات السياحية على المستوى المحلى برغم أنها األكثر خبرة فى دراسة
األوضاع ومدى مالئمته لعمل وتنظيم المهرجانات المحلية .كما من الممكن من وجهة نظر مدير إدارة
السياحة وأن يحدث تعاون بين اإلدارة المركزية والهيئة اإلقليمية من خالل الحصول على عدد من الكتيبات

والفيديوهات العائية لتوزيعها على الوف ود السياحية التى قد تأتى للمحافظة كما ترتبط اإلدارة بعدد من
الجهات األخرى عند تنظيم االحداث المحلية مثل العيد القومى للمحافظة مثل مركز اإلبداع والمراكز
الثقافية ومعارض التصوير الفوتوغرافى.

أما عن دعم القطاع الخاص  ،فمن وجهة نظر مدير عام إدارة السياحة ال تدعم اإلدارة المركزية للسياحة
والمصايف عمل القطاع الخاص بشكل كبير ،فاإلجراءات الروتينية تعطل كثير من األعمال ،حيث تطول
إجراءات إصدار التراخيص بشكل مبالغ فيه .كما أن المحليات معروفة بوجود البعض من ذوى النفوس
الضعيفة من حاملى الرشاوى وغيرهم وكذلك فإن تأخير اإلجراءات يفتح مجال ألعمال البلطجة مما يعيق

تنفيذ بعض المشاريع.

ويوضح مسئولى اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه وبشكل عام تسير آلية منح المشاريع السياحية
تراخيص العمل من خالل تقديم المستثمر لفكرة المشروع إلى المحافظة التى بدورها ترفع الموضوع إلدارة
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السيا حة ،ثم يتولى فريق المكتب العلمى دراسة شكل المشروع ومكانه ،ووضع تصور عن الشكل العام له
وتجهيزاته وكيفية التخلص من المخلفات ،ومن ثم ينقل إلى إدارة السياحة مرة أخرى لتحديد قائمة األسعار

الخاصة به ومناقشتها مع المستثمر وابالغ الحى بقرار الموافقة ،مع ضرورة موافقة الدفاع المدنى والحريق
ومرافقة شئون البيئة والصرف الصحى ،إلى جانب خطاب من الحى يفيد بمالئمة الموقع للنشاط .مع العلم
بأن كل ذلك ينطبق على المشاريع السياحية دون التصنيف السياحى ،أى أن المشاريع الحاملة لنجوم
سياحية تقع ضمن اختصاص واشراف و ازرة السياحة .أى أنه مما سبق تعد اإلدارة المركزية للسياحة
والمصايف فقط بمثابة جهة من جهات الموافقة على إصدار التراخيص بجانب عدد من الجهات األخرى

السابق ذكرها ،كما تعد جهة من جهات إصدار الترخيص الشخصى لإلدارة.
أما عن قياس وتنمية الوعى المجتمعى ،فأوضح مسئول الهيئة االقليمية لتنشيط السياحة بأنها تقوم بدور
فى تنمية الوعى السياحى لطالب المدارس من خالل تنظيم حصص مخصصة للسياحة باالتفاق مع وكيل

التربية والتعليم بالمحافظة ،وتشتمل تلك الدورات مجاالت التعريف بالنشاط السياحى وأهميته ،ويتفق معه
أيضا اإلدارة المركزية بنفس الخطوة من خالل تخصيص حصة للتوعية
مدير إدارة السياحة حيث قامت ً
بالسياحة فى المدارس.
كما تشير الهيئة اإلقليمية إلى قيامها بإنتاج مواد دعائية مطبوعة للتعريف بالسياحة ،وبطبيعة الموارد

السياحية باالسكندرية للمواطن السكندرى .ولكن من جهة أخرى ّبين مسئولى تلك اإلدارات بأنه ال يتم
قياس ذلك الوعى وال توجد أى آليات لقياس آراء المجتمع المحلى حول األنشطة والمشاريع السياحية ،كما ال

يتم إشراك المجتمع المحلى فى عملية اتخاذ القرارت السياحية.
محور دراسة وتحليل االستغالل األمثل للموارد السياحية

فيما يخص حصر اإلمكانات السياحية ،فقد أجم عت عينة الدراسة على أنه ال توجد آلية محددة لحصر
اإلمكانات والموارد السياحية باإلسكندرية ،فيتم ذلك بموجودات شخصية ومن خالل الخبرات العلمية
واألكاديمية للعاملين باإلدارة المركزية للسياحة والمصايف والهيئة اإلقليمية لتنشيط السياحة ،وتمت اإلشارة

إلى أنه توجد ال عديد من الموارد السياحية باالسكندرية الغير مستغلة بشكل مالئم أو غيرمستغلة على
اإلطالق مثل ،حديقة الشالالت واآلثار الغارقة ،كما تفتقر االسكندرية للكثير من عناصر الترفية فهى تعتمد

بشكل أكبر على الشواطىء واآلثار والمتاحف.

وأشار مدير إدارة السياحة ومدير الهي ئة اإلقليمية بأنه ترجع ملكية أراضى وموارد اإلسكندرية فى األساس
فمثال حديقة أنطونيادس تتبع لو ازرة الزراعة ،كما
للمحافظة ،ولكن قد تتولى و ازرات وهيئات أخرى إدارتهاً ،
ترجع تبعية إدارة المتاحف لو ازرة اآلثار وليس لإلدارات المحلية المعنية بالعمل السياحى .كما تخضع بعض
أراضى برج العرب لوضع اليد من البدو ،ويمثل هذا بالطبع مشكلة عند القيام بإقتراح أو تنفيذ مشاريع
سياحية فى تلك المناطق.
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أما عن أولويات استغالل الموارد السياحية ،تم اإليضاح بأنه يتم إقتراح مشاريع سياحية فى بعض المناطق
من بعض المستثمرين والجهات السياحية ،وتراوحت المشاريع من تطوير للشواطىء واإلهتمام بنظافتها
بإعتبارها أهم مورد طبيعى للمحافظة وواجهة المحافظة الرئيسية ،إلى مشاريع تطوير واستغالل المناطق

األثرية المهملة والتى تعرضت لسوء االستغالل مثل منطقة قايتباى واآلثار الغارقة ،إلى مشاريع تجميل
أيضا
المحافظة وتطوير عملية النقل السياحى التى تعد من أساسيات النشاط السياحى فى أى منطقة ،و ً
المشروعات الترفيهية التى تعزز من إمكانات وموارد المحافظة .

وفيما يخص آلية طرح األراضى والمشاريع المقترحة لالستثمار ،أوضح مسئولى اإلدارة المركزية للسياحة
والمصايف بأنه فى البداية يجب أن يتم التأكد من تبعية األرض للمحافظة ،لذا يتم التعاون مع جهاز حماية
تمهيدا لعرض األرض والمشروع
أمالك الدولة ،ثم تقوم لجنة تسمى بلجنة السعر األساسى بتحديد سعر
ً
وفقا لعقود  ، BOTويشير مدير المكتب
للمزايدة العلنية ،ومنح المستثمر حق االستغالل لعدد من السنوات ً
العلمى بأن صاحب الفكرة أو مقترح المشروع قد ال يكون هو نفسة المستثمر ،مما قد يؤثر بشكل سلبى

على تلك العملية.

أما عن إحصائيات الطلب السياحى ومدى االستفادة منها ،أشار مدير الهيئة اإلقليمية بأنها تقوم بعمل
سنويا ،كما تقوم بتحديد أعداد الزوار لكل مورد سياحى من خالل أعداد التذاكر
إحصائيات بأعداد الزوار
ً
المباعة ،ومن أعداد الزوار بالجوازات .ويتم االستفادة من تلك اإلحصائيات عند عملية طبع واعداد وترجمة

الكتيبات والفيديوهات السياحية الدعائية ،بما يتناسب وحجم الشرائح والجنسيات المختلفة من زوار
اإلسكندرية .أما بالنسبة إلى اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف ،فأوضح المسئولون بها بأنها ال تقوم
بإنتاج إحصائيات ولكن يقوم كل مشروع سياحى يخضع إلشراف اإلدارة بتقديم إحصائية كل ثالثة أشهر
بما يفيد بأعداد الزوار الوافدين عليه ،وفى فترة ما قبل ثورة يناير كانت اإلدارة تطلب إحصائيات سياحية

بعدد السائحين من الميناء والمطار ،ولكن كل ذلك توقف فى الوقت الحالى.
وبالنسبة إلى استغالل الشواطىء والرقابة عليها ،أوضح مدير إدارة المصايف بأن الشواطىء باإلسكندرية
تصنف إلى شواطىء مجانية ،وخدمة لمن يطلبها ،وشواطىء مميزة ،وأخرى سياحية ،ويتم طرح بعض
ّ

الشواطىء لالستغالل من خالل مزايدات ومناقصات علنية ،مع ضرورة وجود خبرة سياحية بأعمال

أيضا اإللتزام بحسن السير والسلوك ،مع إلزام المستثمرين
الكافيتريات للمستثمرين المقدمين وبطاقة ضريبية و ً
نظر ألهمية
بالحفاظ على البيئة واإللتزام بالشكل الجمالى .كما أشار إلى أنه يتم تأجير ممشى الشواطىء ًا
أيضا فى توليد دخول من خالل الرسوم السياحية .كما ّبين مدير إدارة
ذلك للمصلحة العامة للدولة ،و ً
المصايف بأنه ال توجد إحصائيات بمعدل إشغال الشواطىء ولكن بشكل عام يصل ذلك االشغال إلى ذروته

نظام  BOTأو  ،Build,Operate and Transferأى نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ،وهو شكل يمثل تمويل القطاع الخاص لإلستثمارات
التى تحتاج لمبالغ ضخمة ،مثل إنشاء الطرق ،والبنية األساسية ،والمطارات والتى قد ال تقدر عليها الحكومات العامة ،وذلك لعدد من السنوات إلى
أن يتم نقل ملكية المشروع فى نهاية المدة للحكومة مرة أخرى ).( Auriol and Picard,2009
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فى أشهر يونيو ويوليو واغسطس ،حيث تصل النسبة إلى  ، % 00بينما فى شهرى مايو وديسمبر تصل
النسبة إلى  ، % 00كما أوضح أنه يوجد تحديد لعدد رواد كل شاطىء من خالل تحديد للطاقة االستيعابية
أيضا مدير إدارة المصايف
وفقا لمساحة الشاطىء والظروف المناخية ومساحة وعمق الشاطىء .ويشير ً
إلى أن الجهات المسئولة عن مراقبة مؤجرى الشواطىء يتمثلوا فى موظفى الحى ،وموظفى اإلدارة المركزية
أيضا مراقبى الشواطىء وهم من اللواءات المتقاعدين التابعين للقوات المسلحة ،ووظيفتهم تقتضى
للسياحة ،و ً
مراقبة مدى اإللتزام بحماية الشواطىء ومراعاة أصحاب األعمال لذلك.
محور محددات عمل اإلدارة المحلية

يتفق كال من مديرى ومسئولى اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

وكذلك الهيئة االقليمية لتنشيط السياحة فى أنه برغم وجود صالحيات مالئمة لعملهم إال أن ذلك اليعد
كافيا ،فال تتمتع تلك اإلدارات باالستقالل الكافى ،فأغلب الق اررات ال يبت فيها إال المحافظ مما يعطل
ً
األداء ،كما يوجد إجماع من المسئولين بأن مصادر التمويل لكال من اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
والهيئة اإلقليمية تعد غير كافية للقيام باألعمال الالزمة لها ،لذا فيتم اإلعتماد بشكل أكبر على الموارد
الذاتية ،كما ال توجد لإلدارة المركزية للسياحة ميزانية مخصصة لها من قبل الدولة ،بعكس الهيئة اإلقليمية
التى يخصص لها جزء من ميزانية و ازرة السياحة باإلضافة إلى اإلعانات الحكومية .وأشارت العينة بأنه ال

توجد آلية مح ددة لتدفق وتبادل المعلومات بين اإلدارات المحلية المختصة بالعمل السياحى وباقى الجهات
السياحية والمجتمع المحلى ،فتعتمد عملية تبادل المعلومات على المخاطبات الرسمية مما قد ٌيفقد الموضوع
الكثير من عنصر التنسيق ويعطل األداء .كما يرى كال من مسئولى إدارة السياحة والمصايف والهيئة
اإلقليمية لتنشيط السياحة أنه برغم االقتناع بأهمية فكرة الالمركزية إال أنها لم تنفذ بعد بالشكل المالئم،
فتنفرد المحافظة باتخاذ أغلب الق اررات ،كما يغيب عنصر التنسيق بين كافة جهات المحافظة والجهات
السياحية ،فمن وجهة نظر مدير المكتب العلمى ُيح دث تعدد الجهات العاملة فى السياحة داخل المحافظة
الكثير من التضارب بين الق اررات مما يكون له تأثير سلبى .كما أن تعقيد الخطوات اإلدارية يتسبب فى
تعطيل تنفيذ كثير من المشاريع السياحية .ويرى مدير إدارة السياحة أن اإلدارات المحلية بشكل عام تفتقر

إلى القيادات القادرة على تفعيل الق اررات المختلفة.
نتائج البحث
نتائج خاصة بأسلوب عمل اإلدارة المحلية



توجد عالقة قوية بين طبيعة عمل اإلدارة المحلية وبين عملية التنمية السياحية.
يوجد تأييد ودعم واضح تجاه فكرة الالمركزية فى العمل اإلدارى بشكل عام ،وفى عملية إدارة
ودعم هذا التأييد التعديالت الدستورية األخيرة لمواد اإلدارة
النشاط السياحى والموارد بشكل خاصّ ،
المحلية والتى أكدت على دعم الدولة لالمركزية.
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 تتمتع اإلدارات المحلية العا ملة بالنشاط السياحى بالصالحيات الالزمة للقيام بعملها ،ولكن يتمثل العائق
فى أنها غير مستقلة بشكل كافى لتمارس مثل تلك الصالحيات ،فمن حق المحافظ مراجعة أى من

القرارت الصادرة.


يتضارب عمل اإلدارات المحلية العاملة بالسياحة مع الجهاز السياحى الرسمى ،كما يوجد تداخل فى
كثير من اإلختصاصات بين تلك اإلدارات وبعضها البعض؛ مما يتسبب فى إحداث كثير من التخبط
وتعطيل األعمال.



ال يوجد تحديد واضح لإلنتماء اإلدارى لبعض الهيئات ،إذا ما كانت تابعة لإلدارة المحلية أم هى

هيئات ذات طبيعة خاصة ،مما يستوجب تحديد دقيق لتبعية اإلدارات والهيئات فى القوانين واللوائح.


تمويل اإلدارات المحلية يعتمد بشكل كبير على الموارد الذاتية لها من حصيلة صناديق السياحة



تخضع اإلدارات المحلية لرقابة عدد من األجهزة ،مثل الرقابة االدارية وجهاز المتابعة التابع

والمصايف ،ورسوم المعارض والحفالت ،ولكن ال يوجد تمويل كافى لها من الدولة.

للمحافظة ،إال أن الرقابة تكون بصفة إشرافية فقط على أداء الموظفين واألعمال دون تدخل فى إصدار

سياحيا.
ق اررات فعلية ،دون وجود رقابة من أجهزة وجهات مختصة
ً
نتائج خاصة بدعم اإلدارات المحلية لعملية التنمية السياحية :

سياحيا
 تقوم اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف بدور هام فى وضع تصور لكيفية استغالل األراضى
ً
من خالل وضع عدد من المشروعات المقترحة وطرحها لإلستثمار.

 ال توجد آلية محددة لعملية جمع البيانات والمعلومات السياحية عن موارد المدينة السياحية
وخصائصها.
 تحظى اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف بوجود مكتب علمى وفنى يضم عدد من حاملى الماجستير
والدكتوراه ،مما يدعم عمل اإلدارة بشكل كبير ،بينما ال تحظى باقى اإلدارات والهيئات المحلية األخرى

بذلك الدعم العلمى فأغلب العاملين بها خبراتهم إدارية بشكل بحت.


ترتبط اإلدارات والهيئات المحلية العاملة بالنشاط السياحى بعدد كبير من الجهات األخرى سواء

المتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بالسياحة ،ولكن عدم وجود إطار واضح للتعاون والتكامل فيما بين
عملهم يتسبب فى كثير من التداخل ،أى أن جميع تلك الجهات تعمل بمفردها دون وجود تكامل مع غيرها
مما يبدد المجهودات المحلية.


إجراءات منح التراخيص للقطاع الخاص تتسم بكثير من الروتينية والتعقيد ،فتعدد جهات إصدار

التراخيص تعطل األعمال بشكل كبير قد تصل ألشهر وسنوات طويلة.


ال يتم قياس رأى المجتمع المحلى حول الق اررات والمشروعات السياحية المقترحة ،أى أنه ال يتم

إشراكهم فى عملية التنمية السياحية.
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تتمثل أوجه رقابة اإلدارات والهيئات المحلية على النشاط والمشروعات السياحية من خالل مفتشى

االحياء ،والتقارير السنوية التى تصدر منها .ولكن ال يوجد شكل واطار محدد لعملية الرقابة ،كما ال يتم

متابعة تنفيذ الخطط السياحية.

نتائج خاصة بدور اإلدارة المحلية فى االستغالل األمثل للموارد السياحية :


ال توجد آلية محددة لعملية وضع تصنيف للموارد السياحية ،فتقوم تلك العملية على مجهودات
شخصية ،مما يتسبب فى جعل الموارد السياحية باالسكندرية غير مستغلة بالشكل األمثل لها.

 ال ترجع ملكية كل الموارد واألراضى السياحية باإلسكندرية إلى المحافظة ،فالبعض يرجع لو ازرات
أخرى؛ مما يتسبب بعدم وجود وصاية لإلدارة المحلية على عملية تطوير واستغالل تلك الموارد.


يبذل المكتب العلمى والفنى باإلدارة المركزية للسياحة والمصايف العديد من المجهودات الخاصة

بإقتراح مشروعات لتنمية وتطوير الموارد والمناطق السياحية.


يتم عزل األشخاص صانعى أفكار تطوير واستغالل الموارد والمناطق السياحية عن عملية تنفيذ

واإلشراف على المشروعات السياحية بمجرد عرضها لإلستثمار.


تأجير حرم الشواطىء يحتوى على دالله بعدم إحترام المعايير التخطيطية عند استغالل الشواطىء،

وبرغم وجود تحديد لحجم الطاقة االستيعابية للشواطىء باإلسكندرية ،إال أنه عادة ال يتم اإللتزام بها نتيجة
لتوافد المصطافين باستمرار على تلك الشواطىء.


تقوم الهيئة اإلقليمية لتنشيط السياحة بإعداد إحصائيات دورية عن أعداد الزوار باالسكندرية ،ولكن

تلك اإلحصائيات تقتصر على األعداد فقط وليس أغراض ودوافع الزيارة ،مما ال يعطى لصانعى الق اررات
رؤية واضحة عن شكل الطلب السياحى بالمحافظة.


تقوم اإلدارات المحلية العاملة بالسياحة بعدد من المبادرات االجتماعية بالتعاون مع حركات شبابية،

هدفها تجميل وتشجير اإلسكندرية وباألخص المناطق السياحية ،كما تقوم بتنظيم مسابقات لتشجيع الحركة

السياحية.

توصيات البحث
موجهة إلى وزارة التنمية المحلية واإلدارات والهيئات المحلية :


توعية المجتمعات المحلية بأهمية دور وحدات اإلدارة المحلية بكل المحافظات فى تسهيل الحصول

على إحتياجاتهم ،وفى دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية بوجه عام والسياحية بوجه خاص،

إيجابيا على مستوى معيشة أفراد المجتمع .ومن الممكن أن تتم التوعية من خالل حلقات
والتى تؤثر
ً
عددا من أفراد المجتمع المحلى إلجتماعات اإلدارات المحلية.
نقاش ،أو ورش عمل ،أو من خالل حضور ً
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ضرورة تواصل و ازرة التنمية المحلية مع األجهزة السياحية الرسمية بالدولة ،ومناقشتها واقناعها بأهمية

دور اإلدارات المحلية فى دعم عملية التنمية السياحية ،فإرتباط اإلدارة المحلية بالواقع المحلى يجعلها أكثر

قدرة على دراسة وتحليل األوضاع المحيطة بالنشاط السياحى.


مراعاة أن يشتمل قانون اإلدارة المحلية الجديد على منح اإلدارات المحلية العاملة بالسياحة الحرية

أيضا بشكل ال يسمح لألهواء
الكافية ألداءها لعملها دون تقييدها بعمليات روتينية تعرقل أعمالها ،و ً
الشخصية أن تقوم بتسيير األعمال.

 إدراج المهام السياحية المناسبة لطب يعة عمل اإلدارات المحلية ضمن إختصاصاتها فى القانون
والالئحة الداخلية الجديدة المنظمة لعملها ،مع مراعاة أال تُثقل تلك اإلدارات بمهام ليست مؤهلة للقيام
بها.


توفير ميزانية محددة ومالئمة من الدولة لإلدارات المحلية العاملة بالنشاط السياحى ،حتى يتسنى لها

تنفي ذ مهامها بسهولة دون اإلعتماد الكامل على الموارد الذاتية المعرضة للنقصان تحت أى ظروف
طارئة.


تكوين قنوات تواصل بين اإلدارات المحلية المعنية بالعمل السياحى مثل اإلدارة المركزية للسياحة

والمصايف والهيئة اإلقليمية لتنشيط السياحة ،مع الجهات التابعة للجهاز السياحى الرسمى والمتواجدة على
المستوى المحلى ،مثل المكاتب الداخلية لو ازرة السياحة ،والهيئات القومية لتنشيط السياحة؛ وذلك ألجل
توفير عملية إنسيابية لسير وتدفق المعلومات بين تلك الجهات ،مما يجعل أعمالها متكاملة وليست

متضاربة أو متداخلة.

نظرا
 منح اإلدارات المحلية صالحية لممارسة إجراءات المتابعة والرقابة على تنفيذ الخطط السياحيةً ،
لما تمتلكه من قدرة على رؤية األوضاع المحلية بوضوح أكبر مما تراه اإلدارات العليا التى قامت بوضع
الخطط.



دعم عملية اإلرتقاء بالوعى والمعرفة السياحية للمجتمع المحلى ،فبدون إدراك المجتمع المحلى

ألهمية النشاط السياحى ،وأهمية عمل اإلدارة المحلية فى دعمه ،فإنه لن يكون لللتنمية قيمة فعلية .وتتمثل
أهمية تلك العملية فى التأكيد على األهمية االقتصادية للنشاط السياحى بالنسبة لتوفير حياة كريمة لهم،

ومن الممكن أن يتم ذلك من خالل حلقات النقاش ،والكتيبات الدعائية ،واألهم من ذلك هو عدم تضارب
مصالح أفراد المجتمع المحلى مع النشاط السياحى؛ وذلك حتى ال يأخذ المجتمع موقف عدائى من
السياحة فى المنطقة.


اإلرتقاء بالكفاءات البشرية اإلدارية والفنية الموجودة باإلدارات المختلفة؛ وذلك حتى يمتلكوا الخبرة

والوعى الكافى الت خاذ ق اررات سليمة خاصة بالنشاط السياحى ،ومن الممكن أن يتم ذلك من خالل
التدريب المستمر على أيدى خبراء من هذا المجال سواء من الجامعة أو من و ازرة السياحة.
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دراسة المشروعات السياحية المقترح إنشاءها فى أى مدينة أو محافظة ،دراسة وافية عن طريق

المكاتب العلمية لإلد ارات المحلية ،والتأكد من أهميتها لدعم اقتصاد المنطقة ،ورفع المستوى المعيشى
بيئيا من خالل متخصصين فى هذا المجال؛ وذلك للتأكيد على
ألفراد المجتمع ،واألهم منذ لك دراستها ً
عدم وجود آثار سلبية خطيرة ناجمة عنها على البيئة ،وكذلك مراعاة أن يكون تصميم المشروعات

السياحية المقترحة على غرار التصميم المعمارى المحلى للمدينة.


تحديث اإلدارة المحلية لكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمدينة أو المنطقة ،وحصر شامل لكافة



اإللتزام بمعايير ا لطاقة االستيعابية وباألخص بالنسبة للموارد التى تتسم بالحساسية البيئية الشديدة،

الموارد السياحية المستغلة والغير مستغلة ،وكذلك األنشطة السياحية التى تمارس فى المدينة.

تطبق بكل حزم ،تقتضى أال يتم تعدى الطاقة
مثل الشواطىء ،وذلك من خالل فرض لوائح داخلية ّ
المسموح بها ألى شاطىء.
سياحيا ،مثل
 استغالل اإلدارة المحلية لكافة األحداث والمناسبات الخاصة التى تمر بأى مدينة
ً
األعياد القومية ،أو أى تقليد محلى ،أو فلكلور وغيره؛ وذلك لدعم عملية التنوع فى المنتج السياحى
المقدم ،ولجعل كل مدينة متفردة فى النشاط السياحى الذى تقدمه.



إلتزام اإلدارات المحلية بالحفاظ على البيئة السياحية نظيفة ،وذلك باإلتفاق مع شركات نظافة

أيضا للمحافظة على سالمة الزوار.
وشركات أمن ،للمحافظة على جمال األماكن السياحية ،و ً
مراجع البحث
مراجع باللغة العربية

 )20رسالة ماجستير بعنوان "إدارة مناطق الجذب السياحى األثرية لتفعيل دورها على خريطة العرض



جاد ،سارة( .



على ،عصام الدين .وسالم ،أحمد ) 200 ( .ورقة بحثية بعنوان نظم المحليات فى مصر و دورها فى تفعيل

السياحى -بالتطبيق على إحدى المناطق األثرية ،"-كلية السياحة والفنادق ،اإلسكندرية.

المشاركة الشعبية لتنمية المناطق الحضرية ،المعهد العربي إلنماء المدن ،الخرطوم ،جمهورية السودان.


فرحات ،باهر )2002 ( .رساله دكتوراه بعنوان " تأثير المركزية اإلدارة على التنمية العمرانية فى مصر"  ،كلية
الهندسة جامعه عين شمس ،القاهرة .



المعهد العربى إلنماء المدن ( )2002ندوة بعنوان العالقة بين اإلدارة المركزية واإلدارة المحلية ،بيروت ،لبنان.



نور الدين ،ياسمين وآخرون ( )20 0ورقة بحثية بعنوان نحو مجالس شعبية محلية فاعلة دراسة استطالعية لرؤية
عينة من المواطنين ،مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ،القاهرة.
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