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 %54انخفاض في أعداد السائحين الوافدين خـالل شهر إبريل 2016
الخبـــــــــــــر
(بيان صحفي):

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصـاء ”النشــرة الشهرية إلحصاءات السياحـــة“ لشهـر إبريل  .2016ومن أهم المؤشرات ما يلي:
بلغ عــدد السائحيــن الوافدين من كـــــافة دول العـــــالم  425.0ألـــف سـائـــح خـالل شهـــر إبريل  2016مقــابل  923.9ألف سائح خالل شهر إبريل
 2015بنسبة انخفاض قدرها  ،٪54.0ويرجع ذلك النخفاض أعداد السائحين الوافدين من روسيا االتحادية.
وسجلت أوروبا الغربية أكثر المناطق إيفادا للسائحين خالل شهر إبريل  2016بنسبة  ،%35.0وكانت ألمانيا أكثر الدول إيفادا بنسبة  %35.9من إجمالي
السائحين الوافدين مــن أوروبا الغربية ،يليها الشرق األوسط بنسبة  .٪27.8وكانت السعودية أكثر الـــدول إيفـــادا بنسبة  %30.0من إجمالي السائحين
الوافدين من الشرق األوسط ،ثم أوروبا الشرقية بنسبة  ،٪13.2وكانت أوكرانيا أكثر الدول إيفادا بنسبة  ٪54.2من إجمالي السائحين الوافدين من أوروبا
الشرقية كما بلغ نسبة السائحين الوافدين من باقي دول العالم (أفريقيا  -أسيا  -األمريكتين  -دول أخرى) .%24.0
وبلــغ عدد السائحين الوافدين من الدول العربية  150.8ألف سائح خالل شهر إبريل  2016مقابل  146.2ألف سائح خالل نفس الشهر لعام  2015بنسبة
زيادة قدرها  ٪3.2وبنسبة قدرها  ٪35.5من إجمالي أعداد السائحين.
وبلغ عدد السائحين المغادرين  409.4ألف سائح خالل شهر إبريل  2016مقابل  911.1ألف سائح خالل شهر إبريل  2015بنسبة انخفاض قدرها .٪55.1

الرأي
* هناك ضرورة للترويج غير التقليدي للسياحة المصرية سواء من خالل اإلنترنت أو التواجد في أماكن ترويج غير تقليدية بدول العالم ،كالمتاحف
المتخصصة ،خاصة بالدول األوروبية والواليات المتحدة األمريكية مع ضرورة إعادة النظر في أسلوب اإلدارة والخدمات اللوجستية للمناطق السياحية
خاصة األثرية إلبراز الشكل والمضمون الحضاري المصري مع تنظيم حزم تشجيعية لليابان والصين ودول أمريكا الجنوبية (األرجنتين والبرازيل) من
خالل رحالت طيران عارض طويلة مباشرة بعد نجاح تجربة الصين في فبراير  2015مع التركيز على تنشيط أنواع سياحية جديدة مثل سياحة المؤتمرات
والسياحية البيئية وسياحة الحوافز وغيرها.
* ويعتبر تشجيع سياحة الجذور ووضع برنامج ألفكار جديدة لجذب المصريين المهاجرين بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أحد
السبل الناجحة لتنشيط السياحة في مصر مع التركيز على جذب مزيد من السياحة العربية خاصة في ظل ارتفاع معدالت اإلنفاق السياحي العربي قياسا
بالسائحين األجانب ،كما يجب أن يتم تنويع المنتج السياحي (فندقة ،إيكولودج ،سياحة سفاري ،سياحة يخوت ،مالعب جولف ،سياحة المؤتمرات  )...وتنمية
قطاعات السياحة الترفيهية والشواطئ مع تشديد التأمين على المنشآت السياحية وتأكيد ذلك من خالل وسائل اإلعالم مما يشجع السائحين األجانب على
السفر إلى مصر.
*يجب النظر إلى المنتج السياحي على أنه عنصر ترويجي ضمن سلسة القيمة المضافة االقتصادية بحيث يمثل عنصر ترويج مهما لباقي الصناعات
المصرية مثل األثاث والمنسوجات والسلع التراثية ضمن برامج تنشيط السياحة بحيث تتكامل القيمة واألهداف االقتصادية معا.
* يجب تعديل الشكل المؤسسي الحالي وإصالح البنية السياحية لمنظومة الترويج والتنشيط للسياحة من خالل مضاعفة أنشطة الترويج السياحي من خالل
رفع كفاءة المكاتب السياحية الخارجية واالستفادة من السفارات المصرية في الترويج السياحي لجذب مزيد من السائحين خاصة خطط اجتذاب حركة
سياحية من األسواق الناشئة مثل أذربيجان ودول وسط آسيا وبلغاريا والمجر ودول وسط أوروبا بالتنسيق مع األطراف المعنية مثل قطاع الطيران.

