
توصیات مؤتمر كلیة السیاحة والفنادق جامعة الفیوم  الخامس 

 ٢٠١٠ مارس ٥- ٣ من األقصربمدینة 
   "التأثیر المتبادل بین السیاحة والمجتمع المضیف"          

وم         ا ی دأت وقائعھ ى ب ة الت سة االفتتاحی ؤتمر بالجل ات الم دأت فاعلی          ب

ا ٢٠١٠ مارس   ٣ الموافق   األربعاء سید أ  وتضمنت كلم ى   / د .ت ال د الخلیل محم

سید أ     بركات نائب رئیس جامعة الفیوم للد      ا والبحوث وال شأت  .د.راسات العلی  ن

السید مرتضى عمید كلیة السیاحة والفنادق جامعة الفیوم ورئیس المؤتمر وكلمة 

ا والبحوث    / د  .السید أ  محمد إبراھیم عراقى وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلی

  .المؤتمرمقررو

/ د. ذلك كلمات المتحدثون الرسمیون حیث شرف المؤتمر بكلمات كل من أوتال

د     د العمی ة اإلسكندریة      األسبق عنایات محمد أحم ادق جامع سیاحة والفن ة ال  لكلی

 اإلسكندریةمحمود حمزة عمید كلیة السیاحة والفنادق جامعة / واألستاذ الدكتور 

الى   تاذالح دین ال / واألس ب المرش ب نقی د غری دأ.سیاحیینمحم ك ت وب د ذل  بع

 المقدمة للمؤتمر فى مختلف التخصصات وتم األبحاثالجلسات العلمیة لمناقشة 

دد   شة ع دى   ٢٤مناق ى م ث عل سیاحیة     ٦ بح ات ال ین الدراس ا ب سات فیم  جل

ت      السیاحي واإلرشاد والدراسات الفندقیة  الیین وتمثل وذلك على مدى یومین متت

  : أھم التوصیات فى النقاط التالیة 

ع وزارة   ب فى مصر األجانب السیاحیین عمل المرشدین   تقنین -١ سیق م التن

   . السیاحىاإلرشاد فى مجال األجانبالسیاحة للحد من عمل 

ین     -٢ شطة مراعاة التكامل ب سیاحیة األن صناعات األخرى    ال ة   وال ى البیئ  ف

ضیف ع الم ة والمجتم نظم  المحیط ى ت شریعات الت دار الت رورة إص وض

   .ذلك



ن الوضع ال   ةالبیئی مقومات السیاحة   غاللاستتحسین   -٣ ائم  بشكل أفضل م  ق

  .حالیا

ع -٤ ةرف ة                 درج سیاحة وأھمی ة ال ضیف بأھمی ع الم ى المجتم  وع

  .لصالح رفع مستوى معیشة المجتمع المضیفمساندتھا 

 والتى تحقق عائدًا اإلنفاقالبحث عن أنماط السیاحة عالیة الجودة وعالیة  -٥

  .ل أفضاقتصادیًا

م   -٦ ى معظ سیاحیة لتغط ة ال ع الحرك ادة توزی اطق الإع ن المن دة م جدی

 .فة وبعیدًا عن المناطق التقلیدیةالمجتمعات المضی

ى    -٧ ل عل رق والعم ودة الط ارة وج یانة وإن اءة وص ستوى كف اء بم  االرتق

 لتفادى الحوادث على الطرق السریعة مع التأكد من مواصفات ازدواجھا

 اإلجراءات كافة واتخاذ مركبات النقل السیاحى  وكفاءة السائق البدیل فى   

  السریعة اإلغاثةید تلك الطرق بوسائل  زوللحد من حوادث الطرق وت

ات        -٨ ن كلی ل م ضم ك شتركة ت ؤتمرات م داد م ى إع ر ف د التفكی   ومعاھ

نتین          االسی ل س ًا ك بیل     حة والفنادق على مستوى الجمھوریة دوری ى س  عل

  .المثال

وزارات           -٩ الى وال یم الع اء     األخرى التنسیق بین وزارة التعل صالح االرتق  ل

  .بجودة القطاع السیاحى

 .ھتمام بالمجتمع البدوى وزیادة وعیھ لصالح تنمیة السیاحة البیئیةاال-١٠

   . المحلى السائح مع سكان المجتمعاندماجد على أھمیة یالتأك -١١

ات تحول      إعادة تخطیط المبانى داخل القاھرة وأحكام ال       -١٢ ى عملی ة عل رقاب

  . مبانى تجاریة أو إداریةإلىالمبانى السكنیة 

ع  ةتخصیص بعض الشوارع فى المناطق السیاحیة للمشا     -١٣  فقط ومن

  .سیر المركبات بھا

  . الرحالت السیاحیة بالخارجىتحسین وتعظیم العالقة مع منظم -١٤



  .سائحینأھمیة االھتمام بوضع إستراتیجیة لتحسین الصورة الذھبیة لدى ال -١٥

  .) بالمشاركة اإلدارة( میات المحدارةإالمجتمع البدوى فى  مشاركة أھمیة -١٦

 . التراث لتشجیع السیاحة الداخلیةزیادة الترویج للسیاحة الثقافیة وسیاحة -١٧

ل     اآلثاراالھتمام بصیانة وترمیم     -١٨  وضرورة إجراء الدراسات الكافیة لعوام

 تدھور الصخور التى تكون األثر 

  . ترویج وتحسین جودة الحرف البدویة للتنمیة السیاحیةزیادة أھمیة -١٩

 . العربیةبینیة تشجیع التكامل السیاحى العربى وزیادة السیاحة ال -٢٠

ل          -٢١ ة مث سیاحة الدینی اطق ال ة إعادة تخطیط وتنظیم من ام  منطق شافعى  اإلم  ال

  . بالمنطقةواألثریة السیاحة الثقافیة یخدموإزالة العشوائیات بما 

سویق        یف البحوث  ثتك -٢٢ ى مجال الت ي  ف صورة     االلكترون دف تحسین ال    بھ

  .یة للمقصد السیاحىنالذھ

 والبیئة   ة التشریعات وبما یساعد على تخفیف حدة تلوث المیاه إعادة  ھیكل   -٢٣

   .ل على نھر النیل مثل رشیدطالمدن التى ت فى

  "Event Tourism" االھتمام بنمو سیاحة المناسبات الخاصة  -٢٤

ام ب -٢٥ ةتنم االھتم ل ی ة مث رق التاریخی ق الط ره،   طری دولى وغی ر ال  الحری

سیاحیة           وضرورة التعاون مع الدول التى تمر بھذا الطریق لتنمیة الرحالت ال

  .الدولیة

 المجتمع المحلى فى رضا فى االعتبار تقییم درجة األخذضرورة  -٢٦

ة ا   ر التنمی وء أث شة    ض ستوى معی رات م ى مؤش سیاحیة عل ذه  ل ى ھ ف

  .المجتمعات

سادة     أسرة المؤتمر بتقدیم خالص الشكر    دموتتق رام ولل ؤتمر الك  لضیوف الم

  بأبحاثھم فى أعمال المؤتمر المشاركینالباحثین 

ادي  المعنويوكذلك خالص الشكر لرعاة المؤتمر على دعمھم    ال  والم  العم

   .المؤتمر



  

      

  

 


