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تـمهيـــد
تُعدُّ الفنادق وخدمات املطاعم والسياحة قطاع كثيف العمالة ومولِّد لفرص العمل؛ السيما ملن تكون فرصهم
للوصول إلى سوق العمل محدودة .وهو قطاع ميكن أن يكون جوهريا للنساء ،والشباب ،والعمال املهاجرين،
والسكان في املناطق الريفية ،وفي أقل البلدان منوا ( .)LDCsيتزايد االعتراف بالسياحة كمصدر رئيسي للنمو
االقتصادي؛ السيما في البلدان الفقيرة .وحيث أن الدراسات اإلحصائية تغطي هذا القطاع حتت مجموعة من
التصنيقات املتنوعة ،مثل“ :الفنادق واملطاعم” ،أو “أنشطة أماكن اإلقامة واخلدمات الغذائية” ،و“السياحة” ،لذا
فإن املصادراإلحصائية القابلة للمقارنة أو املتصلة بهذا القطاع غير متسقة معه على نحو كامل .يشتمل تعريف
منظمة العمل الدولية ملك ّون “السياحة” في قطاع الفنادق وخدمات املطاعم والسياحة على وكاالت السفر،
ومنظمي الرحالت السياحية .وتعتبرالعديد من الهيئات أن الفنادق ،وخدمات املطاعم ،واملطاعم تنتمي إلى
“الصناعات ذات الطابع السياحي” ،وبالتالي تندرج أحيانا حتت السياحة ،على الرغم من أن مجاالت كثيرة من
هذه الصناعة قد تكون قليلة الصلة بالسياحة .وغالبا ما تستخدم املنظمات األخرى املعنية بالسياحة ،مبا في
ذلك احلكومات ،واملنظمات احلكومية البينية ،واملنظمات غير احلكومية ( ،)NGOsتعريفات أوسع نطاقا بكثير
من تلك املستخدمة من قبل منظمة العمل الدولية؛ فهي تدرج ضمن السياحة كافة اخلدمات واملنتجات التي
يستهلكها السياح ،مبا في ذلك النقل .وبعد مناقشات مع الهيئات املكونة ملنظمة العمل الدولية خالل عملية
التحقق من صحة هذا الدليل ،تقرر استخدام مصطلح “السياحة” في هذا الدليل.
ميكن لسلسلة القيمة والصالت اجلوهرية لهذا القطاع مع قطاعات أخرى؛ مثل :الزراعة ،والتشييد ،واملرافق،
والنقل أن تسهم في احلد من الفقر .فبالنسبة لسلسلة التوريد في مجال السياحة ،تولِّد الوظيفة الواحدة في
صناعة السياحية األساسية  1.5وظيفة إضافية بشكل غير مباشر في االقتصاد ذي الصلة .ففي عام 2012
أوجد اقتصاد السياحة العاملي أكثر من  260مليون وظيفة؛ أي ما يعادل نحو  ٪ 8.7من العدد اإلجمالي
للوظائف (املباشرة وغير املباشرة) في جميع أنحاء العالم ،أو فرصة عمل واحدة في كل  11فرصة عمل .أشارت
تقديرات عام  2012إلى أن السفر والسياحة قد أوجدت نحو  ٪ 9من الناجت احمللي اإلجمالي ،و  ٪ 5من إجمالي
االستثمارات ،و  ٪ 5من الصادرات العاملية.

يتم توجيه الدليل إلى نطاق واسع من اجلهات الفاعلة التي تهتم وتشارك في احلد من
الفقر من خالل السياحة .في هذا اإلطار ،فهي تهدف إلى أن يكون مفيدا لكل من:
• ممثلي احلكومات الوطنية؛
• ممثلي الهيئات احمللية/الريفية؛
• ممثلي منظمات املجتمع احمللي/القروي؛
• مدراء املشاريع السياحية الصغيرة والتعاونيات؛
• ممثلي منظمات أصحاب العمل
• ممثلي النقابات
• ممثلي املنظمات الداعمة (مثل املنظمات غير احلكومية)؛
• ممثلي صناعة السياحة احمللية/الريفية.
مت إعداد الدليل من خمسة فصول تتكون من وحدات منوذجية.
 .1صناعة السياحة واحلد من الفقر  -نظرة عامة
 .2املوارد البشرية والعمل الالئق واحلوار االجتماعي
 .3الترويج والتسويق في مجال السياحة
 .4سوق السياحة
 .5األعمال التجارية السياحية

i

ii

تكرس منظمة العمل الدولية جل اهتمامها وجهودها لتعزيز العدالة االجتماعية ،وحقوق اإلنسان،
واحلقوق في العمل املعترف بها دوليا .وتساعد املنظمة في تعزيز فرص إيجاد العمل الالئق ،وحتسني
الظروف االقتصادية ،وأوضاع العمل التي من شأنها أن تعطي الناس قدرا من السالم ،والرخاء ،والتقدم
الدائم .يوفر الهيكل الثالثي للمنظمة منصة فريدة من أجل تعزيز العمل الالئق جلميع النساء والرجال.
وتتمثل األهداف الرئيسية للمنظمة في تعزيز حقوق العمل ،وتشجيع فرص العمل الالئق ،وتعزيز
احلماية االجتماعية ،وتعزيز احلوار بشأن القضايا املتصلة بالعمل  -على سبيل املثال في قطاع الفنادق،
وخدمات املطاعم ،والسياحة .ترتبط أجندة العمل الالئق ملنظمة العمل الدولية ارتباطا مباشرا باحلد
من الفقر من خالل اتباع منهج متكامل ذي ارتباط خاص بقطاع الفنادق وخدمات املطاعم والسياحة.
ميكن وضع أجندة العمل الالئق موضع املمارسة العملية عن طريق تنفيذ األهداف االستراتيجية األربعة
ملنظمة العمل الدولية ،مع وضع املساواة بني اجلنسني كهدف شامل لعدة قطاعات :خلق فرص العمل،
وضمان احلقوق في العمل ،وتوسيع نطاق احلماية االجتماعية ،وتعزيز احلوار االجتماعي.
الهدف من هذا الدليل هو تسليط الضوء على كيف ميكن لقطاع السياحة أن يقود عملية احلد من
الفقر.

صناعة السياحة .فهي تهدف إلى اإلسهام في احلد من الفقر من خالل السياحة ،وتعزيز فرص العمل
في املناطق الريفية.
متت مناقشة هذا الدليل أثناء ورشة عمل ثالثية دولية للخبراء مبركز التدريب الدولي في تورينو
في أغسطس  .2011وأننا لنشكر جميع املمثلني من احلكومات ،ومنظمات العمال ،ومنظمات
أصحاب العمل في بنجالديش ،وجامبيا ،وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية ،وليسوتو ،ونيبال ،على
إسهاماتهم الب َّناءة ومالحظاتهم القيمة .فكانت مدخالت وتعليقات النقاط احملورية الريفية ملنظمة
العمل الدولية ،ووحدات برنامج تشغيل العمالة الريفية ،وبرنامج العمل الالئق من داخل منظمة العمل
الدولية مفيدة للغاية أيضا في تطوير النص ،ووضع اللمسات األخيرة .باإلضافة إلى ذلك فالدليل مبني
على أدوات ومعلومات من  -وبالتعاون مع  -مؤسسة السياحة املستدامة للقضاء على الفقر EP-ST
التابعة ملنظمة السياحة العاملية لألمم املتحدة ( ،)UNWTOومركز التدريب العاملي ( ،)ITCومجلس
السفر والسياحة العاملي ( .)WTTCنحن نشعر باالمتنان أيضا لإلسهام باملوارد من خالل شراكة عمل
أفضل القائمة بني منظمة العمل الدولية/ومؤسسة التمويل الدولية .ومبتابعة اهتمام العديد من البلدان
بتطبيق هذا الدليل ،فقد متت ترجمته إلى لغات مختلفة .فهو اآلن متاح باللغة اإلجنليزية ،والفرنسية،
واإلندونيسية (البهاسا اإلندونيسية) ،والبرتغالية ،واالسبانية ،والفيتنامية.

يقدم الدليل اخلطوط العريضة ملنهج احلد من الفقر ،وكيف تشارك منظمة العمل الدولية في مثل
هذا املنهج في إطار العمل الالئق ،واألهداف اإلمنائية لأللفية لألمم املتحدة .كذلك ،يلخص الدليل
التطورات التي حدثت مؤخرا في مجال السياحة ،ويقدم رؤية عن صناعة سياحة أكثر شمولية لصالح
الفقراء.

ومنذ نشره عام  ،2011فقد متت جتربة هذا الدليل وتنفيذه من خالل ورش عمل في البرازيل،
وبنجالديش ،وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية ،ونيبال ،وفيتنام.

ميكن استخدام الفصول معا أو بشكل مستقل ،كليا أو جزئيا ،وفقا لالحتياجات التدريبية للمشاركني
واملدربني .كما ميكن االستفادة من بعض األجزاء ألغراض أخرى (للمناصرة ،والتوعية واملعلومات،
وكمصدر خلفية أساسية).

آمل أن يقوم هذا الدليل بتحفيز استراتيجيات وسياسات احلد من الفقر ،وتشجيعها ،من خالل
التدريب على هذه الصناعة الرئيسية على املستويات احمللية ،والوطنية ،واإلقليمية.
آليتي فان لور
مدير إدارة األنشطة القطاعية
منظمة العمل الدولية ،جنيف ،مايو 2011

يشكل هذا الدليل جزءا من جهد أوسع نطاقا تضطلع به منظمة العمل الدولية لتعزيز العمل الالئق في
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الفصل األول
صناعة السياحة واحلد من الفقر  -نظرة عامة
األهداف التعليمية

مع نهاية هذا الفصل 1،سيكون مبقدور املشاركني:
 .1شرح تعاريف السياحة ،وتوصيف اخلصائص الرئيسية لصناعة السياحة في سياق العوملة واالستدامة؛
 .2حتليل التأثيرات اإليجابية والسلبية احلالية واملتعددة األبعاد ،وآثار السياحة على التنمية احمللية/الريفية ،كأساس لتعريف االستراتيجيات واألفعال التي من شأنها تعزيز اإليجابيات وتقليل السلبيات؛ و
 .3حتديد املفاهيم واملناهج لتعزيز اإلسهام املمكن للسياحة للحد من الفقر ،مع إيالء اهتمام خاص باجلهات الفاعلة الرئيسية وأوجه عدم املساواة.

اجلمهور املستهدف
 = Rله صلة
 = PRله صلة جزئيا
 = NRليس له صلة
املجموعات املستهدفة
ممثلو احلكومات الوطنية
ممثلو الهيئات احمللية/الريفية
ممثلو منظمات املجتمعات احمللية/الريفية
مدراء املنشآت السياحية الصغيرة والتعاونيات
ممثلو النقابات العمالية
ممثلو منظمات أصحاب األعمال
ممثلو املنظمات الداعمة
ممثلو صناعة السياحة احمللية/الريفية
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 1ما لم يرد خالف ذلك ،يستند هذا الفصل إلى وثائق ومنشورات مكتب العمل الدولي.
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قائمة المحتويات
الفصل األول :صناعة السياحة واحلد من الفقر  -نظرة عامة
المحتويات

الوحدات
 .1صناعة السياحة

التعريف
خصائص الصناعة واجتاهات النمو
السياحة والبلدان الفقيرة/النامية
العوملة والسياحة
العوملة واالقتصاد غير الرسمي
التنوع ،والتغيير ،والتحديات الراهنة في الصناعة

 .2السياحة ،واحلد من الفقر ،والتنمية

السياحة ،واألهداف اإلمنائية لأللفية
العالقات املتعددة بني السياحة والفقر
استراتيجيات وخطط احلد من الفقر
املناهج السياحية املختلفة (التي ال يستبعد بعضها بعضا) للحد من الفقر

 .3آثار السياحة على التنمية احمللية/الريفية

اآلثار على التنمية االقتصادية احمللية/الريفية
التأثيرات على املجتمع والثقافة

 .4قضايا االستدامة

التنمية املستدامة
السياحة املستدامة

 .5اجلهات الفاعلة الرئيسية ،واملجموعات ،والقضايا ،وعدم املساواة

املرأة
التحرش اجلنسي ،والسياحة اجلنسية ،وفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز
العمال املهاجرون
األطفال

قائمة المحتويات
 1التعريف

2

يتم تعريف السياحة على أنها أنشطة األشخاص املسافرين إلى أو املقيمني في أماكن خارج بيئتهم املعتادة ،ملدة ال تزيد عن سنة واحدة
على التوالي ألغراض قضاء وقت الفراغ ،أو األعمال التجارية ،أو ألغراض األخرى .ويختلف تعريف منظمة العمل الدولية لقطاع الفنادق،
وخدمات املطاعم ،والسياحة ( )HCTعن تعريف صناعة السياحة الذي تستخدمه معظم املنظمات .يشمل تعريف قطاع الفنادق ،وخدمات
املطاعم ،والسياحة ليس فقط اخلدمات املقدمة للمسافرين ،بل أيضا تلك املقدمة للمقيمني .فبالنسبة ملنظمة العمل الدولية ،يشمل قطاع
3
الفنادق ،وخدمات املطاعم ،والسياحة:
• الفنادق ،واملنتجعات ،واملوتيالت ،واملعسكرات السياحية ،ومراكز العطالت؛
• املطاعم ،والبارات ،واملقاهي ،وأماكن الوجبات اخلفيفة ،واحلانات ،والنوادي الليلية ،واملنشآت املماثلة؛
• املؤسسات التي تقدم الوجبات واملرطبات في املستشفيات ،ومقاصف املصانع واملكاتب ،واملدارس ،والطائرات ،والبواخر؛
• وكالء السفر ،املرشدون السياحيون ،ومكاتب املعلومات السياحية؛ و
• املؤمترات ،ومراكز العرض.

 2خصائص الصناعة واجتاهات النمو

السياحة هي إحدى الصناعات سريعة النمو في البلدان حول العالم ،وهي كثيفة العمالة للغاية ،ومصدر مهم للتنمية وللتوظيف ،خاصة
للذين تقل لديهم فرصة الوصول إلى سوق العمل .وهي صناعة مهمة للنساء ،والشباب ،والعمال املهاجرين ،وسكان الريف .إنها ميكن أن
تسهم بقوة في التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وفي احلد من الفقر.
وعلى الرغم من االنتكاسات املوسمية ،إال إن معدل السياحة الدولية الوافدة زاد مبقدار  ٪ 4.3في املتوسط سنويا بني عامي  1995و .2010
ففي عام  1950سجلت صناعة السياحة معدل سياحة دولية وافدة بلغ  25مليون سائحا فقط؛ ومنا معدل الوصول إلى  277مليونا عام
 ،1980و  675مليونا عام  ،2000و  922مليونا عام  ،2008و  940مليونا عام  2010و  1.035مليونا عام  ،2012ومن املتوقع أن
يستمر هذا النمو صعودا خالل العقد القادم.

من يكون السائح؟
• السائح احمللي هو املقيم في بلد ما ويقوم بزيارة بلده.
• السائح الدولي هو زائر/ة يقيم/تقيم في بلد غير
بلده/ها ملدة ليلة واحدة على األقل.
• زائر اليوم الواحد هو الشخص الذي ال يقضي الليلة في
املكان الذي يزوره.
• املقيم في بلد ما هو الشخص الذي (أ) قد عاش معظم
العام املنصرم هناك ،أو (ب) قد عاش هناك ملدة أقل
وينتوي العودة خالل  12شهرا ليعيش في ذاك البلد.
النقطة الهامة هي أن مفهوم السائح مبوجب التعاريف
اإلحصائية يختلف عن مفهوم الكثير من الناس على
املستوى احمللي ،وهو الشخص الذي يقضي عطلة! ُيأخذ
أيضا في احلسبان سياح األعمال التجارية ،أو الذين يعبرون
احلدود للتسوق أو للتجارة .كذلك ،ال تشتمل الغالبية
العظمى من اإلحصائيات على السياح احملليني نظرا لصعوبة
حصرهم  -على الرغم من أهميتهم للجهود احمللية لتنشيط
السياحة .وتشير التقديرات إلى أن السفر الداخلي والسياحة
الداخلية هما أهم من السوق الدولي بعشرة مرات ،فيما
يختص باألعداد الوافدة.

 .Source: UNWTO: Tourism 2020 Vision 2انظر.http://www.unwto.org/facts/eng/vision.htm :
 3على مدى العقود املاضية ،اختلف عدد السياح الدوليني الوافدين عبر مناطق العالم .ففي املناطق الناشئة ،كان عدد السياح الدوليني الوافدين في ارتفاع على نحو
مستمر من  ٪ 31عام  1980إلى  ٪ 47عام .2010
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حقائق وأرقام

على الرغم من التغييرات الهيكلية بسبب التكنولوجيات
اجلديدة ،فال تزال هذه الصناعة مصدرا رئيسيا للتوظيف،
وبخاصة في البلدان النامية ،حيث منت فيها بسرعة في العقود
األخيرة.
•

•
•

•
املصدر .UNWTO: Tourism 2020 Vision :انظر.http://www.unwto.org/facts/eng/vision.htm :

على مدى العقود املاضية ،اختلف عدد السياح الدوليني الوافدين عبر مناطق العالم .ففي املناطق الناشئة ،كان عدد
السياح الدوليني الوافدين في ارتفاع على نحو مستمر من  ٪ 31عام  1980إلى  ٪ 47عام .2010

•
•
•
•
•

عام  2012أشارت التقديرات إلى أن السفر والسياحة حققا نحو ٪9
من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي .قدرت االستثمارات السياحية
بنحو  ٪ 5من إجمالي االستثمارات ،و  ٪ 5من الصادرات العاملية.
الصادرات السياحية متثل  ٪ 30من الصادرات العاملية من اخلدمات
التجارية ( ٪ 6من إجمالي الصادرات من السلع واخلدمات).
السياحة الدولية الوافدة زادت مبعدل  ٪ 4.3سنويا في الفترة
ما بني  1995و  .2008عام  1950سجلت صناعة السياحة 25
مليونا فقط من السياح الدوليني الوافدين؛ ومنت أعداد الوافدين
إلى  277مليونا عام  ،1980و  675مليونا عام  ،2000و 922
مليونا عام  ،2008و  940مليونا عام  ،2010و  1.035مليونا
عام .٢٠١٢
وفيما يتعلق بسلسلة التوريد ،ففرصة عمل واحدة في صناعة
السياحة األساسية تولّد على نحو غير مباشر  1.5وظيفة إضافية
في االقتصاد ذي الصلة .وعام  2012أوجد االقتصاد العاملي في
هذه السياحة أكثر من  260مليون وظيفة ،وهو ما يعادل نحو
 ٪ 8.7من إجمالي عدد الوظائف (املباشرة وغير املباشرة) ،أو
وظيفة واحدة من كل  11وظيفة.
متثيل املرأة بقوة :فهي تشكل ما بني  ٪ 60و  ٪ 70من القوى
العاملة.
توظيف الشباب جوهري في هذه الصناعة .نصف عدد القوى
العاملة في السياحة حتت سن  25عاما.
عدد السياح الوافدين في أقل البلدان منوا ()2008-1998
تضاعف ثالث مرات ،مبتوسط معدل منو سنوي بلغ ،٪ 13
وارتفعت عائدات السياحة من  1إلى  5.3مليون دوالر أمريكي.
من الـ  48بلدا األقل منوا ،اختارت  29بلدا السياحة كصناعة
مهمة للنمو والتنمية؛ والسياحة الدولية هي من بني أعلى مصادر
النقد األجنبي لديهم.
متثل السياحة  ٪ 33من صادرات أقل البلدان منوا ،و  ٪ 65ألقل
اجلزر منوا.

تدريب

قم (بشكل فردي أو في مجموعات) بجمع البيانات
واملعلومات عن السياحة القائمة عن كل بلد ،وحتليلها.

أسئلة:

املصد:رILO: Developments and challenges in the hospitality and tourism sector, Issues paper for dis� :
cussion at the Global Dialogue Forum for the Hotels, Catering, Tourism Sector, Geneva, 23–24 Nov.
.2010., p. 39
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وكإرشاد عند قيامك بالتحليل:
• ما مدى أهمية السياحة في االقتصاد؟
• ما هي األمناط العامة وخصائص السياح؟
• كيف ميكنك توصيف خصائص التوظيف في هذه
الصناعة (على سبيل املثال ظروف العمل ،وتوظيف
النساء والشباب؟)
• ما هي استنتاجاتك الرئيسية فيما يتعلق بصناعة
السياحة في بلدك أو منطقتك؟
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 ٣السياحة والبلدان الفقيرة/النامية

مخاطر االعتماد املفرط على السياحة

تُعدُّ السياحة على  -نحو متزايد  -مصدر مهم ،إن لم تكن املصدر الرئيسي ،للنمو ،والتوظيف ،والدخل ،واإليرادات للعديد من
البلدان النامية في العالم .وحاليا ،تتبوأ هذه الصناعة املركز األول أو الثاني في عائدات التصدير لـ  20بلد من البلدان الـ  48األقل منوا
( ،)LDCsوتظهر منوا مطردا في  10بلدان أخرى على األقل .على هذا النحو ،أصبحت السياحة إحدى احملركات الرئيسية للتقدم
االجتماعي واالقتصادي للعديد من البلدان ،وأولوية التنمية بالنسبة ملعظم البلدان األقل منوا.

ميكن أن تتأثر السياحة سلبا بأنواع مختلفة من األزمات ،والتي
تشمل األزمات السياسية والكوارث الطبيعية .أثناء هذه
األزمات ،يحدث انخفاض في عدد السياح الوافدين ،ينجم
عنه فقدان الدخل بالنسبة ملن استثمروا في األنشطة السياحية
ذات الصلة .وقد حدث ذلك ،على سبيل املثال ،في مصر،
وتونس ،واندونيسيا (بالي) ،وتايالند .على الرغم من أن
هذه التجارب أثبتت أيضا أن السياحة عادة تكون قادرة على
التغلب على هذه األزمات بسرعة كبيرة ،بيد أن االعتماد
املفرط على السياحة ليس صحيا ،ومن املستحسن أيضا إيالء
االهتمام لقطاعات أخرى من أجل حتقيق تنمية اقتصادية أكثر
توازنا واستدامة ومنخفضة املخاطر ،ولتنفيذ استراتيجية احلد
من الفقر .تسمح اإلجراءات احلكومية التكميلية ملساعدة
املستثمرين في مجال السياحة في حاالت األزمات؛ مثل
صندوق إدارة األزمات املط ّبق في سري النكا ،بالتحكم في
حاالت االنتقال حتى يتم التغلب على األزمة.

البلدان النامية ذات أرقام السياحة الوافدة املرتفعة

4

()http://www.sltda.gov.lk/trade_support_schemes

تخلق صناعة السياحة العديد من فرص العمل اجلديدة في عدد كبير من بلدان التنمية .كما أن لديها إمكانات كبرى لتوليد عائدات
النقد األجنبي لتلك البلدان.
في البلدان األكثر اعتمادا على السياحة (على وجه اخلصوص اجلزر الصغيرة) ،ميكن أن متثل السياحة  ٪ 90 - 30من الناجت احمللي
اإلجمالي ،و  ٪ 90 - 50من الصادرات ،وميكن أن توجد وظائف لـ  ٪ 50 - 20من السكان.
.Pro-Poor Tourism info-sheets: Sheet No. 5 4

تدريب
هل ميكنك أن تتخيل/تصف تأثيرات فعلية أو محتملة ألزمة
في السياحة في بلدك؟ هل ميكنك أن توصي بإجراءات وقائية
ميكن للجهات الفاعلة املختلفة (من احلكومات ،واملستثمرين،
واملجتمعات) اتخاذها لتقليل األثارالسلبية احملتملة؟

 ٤العوملة والسياحة

5

تُعدُّ التغيرات في امللكية ،وهيكل رأس املال ،وعمليات االستحواذ ،والدمج ،وشراء الشركات ،جنبا إلى جنب مع تطوير تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ( ،)ICTsأهم العوامل الدافعة للعوملة في صناعة السياحة .فاملستهلكون األكثر واألفضل معرفة هم األكثر توجها للقيمة مقابل
املال .فليس من املمكن نقل اخلدمات السياحية من مكان إلى آخر توفيرا للتكاليف ،ولكن االجتاه العام نحو توفير اخلدمات السياحية بأقل
تكلفة ممكنة قد يؤدي إلى انخفاض حاد في جميع التكاليف ،مبا في ذلك تكاليف اليد العاملة ،مما يؤدي إلى انخفاض اإليرادات ،وزيادة
انعدام األمن ،وتدهور ظروف العمل.
للعوملة تأثير مختلف على البلدان املتقدمة والنامية .وتشير البيانات احلالية عن عائدات السياحة والوافدين إلى أن معظم مزايا هذه
الصناعة تعود على البلدان املتقدمة .وبالنسبة لبعض البلدان النامية ،فقد أدت العوملة إلى اخلصخصة ،وإلغاء الضوابط التنظيمية ،وما جنم
عن ذلك من تغييرات في هياكل التوظيف .ومع ذلك ،ففي بعض البلدان النامية األخرى ،قد بشرت العوملة بزيادة في تدفقات االستثمار،
واملنشآت متعددة اجلنسيات ،والتكنولوجيات اجلديدة ،وأوجدت فرص العمل وأدت إلى زيادتها .وللتأكد من أن ثمار العوملة القطاعية يتم
ثم ،يكون التعاون ضروريا بني البلدان املتقدمة والنامية ،وإيالء االهتمام كما ينبغي بالقضايا املتعلقة
توزيعها على أوسع نطاق ممكن ،من َّ
بالثقافة ،والتقاليد ،والبيئة.
ينبغي مساعدة البلدان النامية في مجاالت مثل التسويق عبر شبكة املعلومات ،واستراتيجيات تنمية املوارد البشرية ،وتبادل اخلبرات،
والتمويل الالزم جلعل اقتصاد السياحة الوطني له املقدرة على املنافسة واالستدامة .فهناك حاجة لوضع إطار قانوني يوازن بني احتياجات
ثم ،فإن احترام املبادئ األخالقية ،ورفع مستوي الوعي السياحي في التعليم
العمل من أجل التوسع واالزدهار ،وبني حقوق العاملني .من َّ
من األهمية مبكان ملعاجلة العواقب السلبية احملتملة للعوملة ،وينبغي رصدها وتنفيذها مبشاركة جميع أصحاب املصلحة ،مبا في ذلك املساواة
بني الرجال والنساء في الوصول إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
يهدف إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عوملة عادلة ( )2008إلى صياغة استجابة ف َّعالة للتحديات املتنامية
للعوملة .إن حرية تكوين النقابات ،واحلق في املفاوضة اجلماعية ،والقضاء على التمييز في التوظيف واملهن هي املبادئ األساسية لإلعالن.

 5انظر.http://www.ilo.org/global/resources/WCMS_099766/lang--en/index.htm :

الفصل األول • صناعة السياحة واحلد من الفقر  -نظرة عامة

تشير العوملة إلى توحيد متزايد للنظام االقتصادي في
العالم من خالل احلد من احلواجز أمام التجارة الدولية،
من قبيل :التعريفات اجلمركية ،ورسوم التصدير ،وحصص
االستيراد .والهدف من ذلك هو زيادة الثروة املادية ،ووفرة
السلع واخلدمات من خالل التقسيم الدولي للعمل ،بتحفيز
الكفاءات من خالل العالقات الدولية ،والتخصص ،واملنافسة.
تصف العوملة العملية التي متكن االقتصادات اإلقليمية ،
واملجتمعات ،والثقافات من االندماج من خالل االتصاالت،
والنقل ،والتجارة .ويرتبط هذا املصطلح بشكل وثيق مع
العوملة االقتصادية :دمج االقتصادات الوطنية في االقتصاد
الدولي من خالل التجارة ،واالستثمار األجنبي املباشر،
وتدفقات رؤوس األموال ،والهجرة ،وانتشار التكنولوجيا،
والتواجد العسكري .ومع ذلك ،فعادة ما ع ِّرفت العوملة بأنها
تقودها مجموعة من العوامل االقتصادية ،والتكنولوجية،
واالجتماعية الثقافية ،والسياسية ،والبيولوجية .ميكن لهذا
املصطلح أيضا أن يشير إلى تداول األفكار واللغات فيما بعد
احلدود الوطنية.

7
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 ٥العوملة واالقتصاد غير الرسمي

6

في العقود األخيرة ،ارتفعت فرص العمل في االقتصاد غير الرسمي بسرعة في كل منطقة من مناطق العالم النامي ،وظهرت أشكال متنوعة من
أشكال العمالة غير املعيارية .وهذه تشمل الباعة املتجولني في بوجوتا ،وفتيان تلميع األحذية وجر العربات في كالكتا ،وجامعي القمامة في
القاهرة ،وصانعو املالبس اجلاهزة من منازلهم في مانيال ،والعاملون في اإللكترونيات من منازلهم في كواال ملبور.ففي العديد من البلدان يستند
تطوير السياحة بقوة إلى االقتصاد غير الرسمي.
هناك صلة بني العمل في االقتصاد غير الرسمي وبني كونهم فقراء ،فنمو اقتصاد قائم بقوة على صناعة غير رسمية ال يكون له تأثيرا إيجابيا
طويل األمد على توليد فرص العمل املنتج .إن متوسط الدخل أقل في االقتصاد غير الرسمي ،ونتيجة لذلك ،يكون الفقر أكثر انتشارا بني
املشتغلني في االقتصاد غير الرسمي عن املشتغلني في االقتصاد الرسمي .باإلضافة إلى ذلك ،غالبا ما يرتبط االقتصاد غير الرسمي بظروف
العمل السيئة؛ ضعف احلماية االجتماعية ،مبا في ذلك خطط اخلدمات الصحية واملعاشات التقاعدية؛ وعدم الوصول إلى التدريب املهني،
وتطوير املهارات والتعليم ،واملفاوضة اجلماعية ،واحلوار االجتماعي.
تنزع عوملة االقتصاد إلى تقوية الروابط بني الفقر والعمل غير الرسمي ،والنوع االجتماعي .فاملنافسة العاملية تنزع إلى تشجيع الشركات الرسمية
لتحويل العمالة بأجور رسمية إلى ترتيبات العمالة غير الرسمية ،وتشجيع الوحدات غير الرسمية لتحويل العمال من عقود شبه دائمة إلى
ترتيبات العمل بالقطعة أو باليومية .أيضا ،في كثير من األحيان ،فهي تؤدي إلى إحداث حتوالت من توظيف ذاتي آمن إلى توظيف ذاتي أكثر
خطورة؛ إذ يفقد كل من املنتجني والتجار مكانهم املتخصص في السوق .مع هذه التحوالت ،وعندما يدخل املزيد واملزيد من الرجال االقتصاد
غير الرسمي ،تكون النساء في هذه الصناعة قد مت الدفع بهن نحو أقل الوظائف أجرا :على سبيل املثال ،صغار التجار ،أو عامالت خارجيات
في املجال الصناعي.
حتى اآلن ،تناول القليل من صانعي السياسات بوضوح الفرص واملعوقات التي تواجه املنتجني/العاملني في املجال غير الرسمي في سياق
االندماج في االقتصاد العاملي واملنافسة .وإلى حد كبير ،فهذا يرجع الستمرار عدم احتسابهم بشكل كاف في اإلحصاءات الرسمية ،وعلى
نحو يتعزر فهمه.
6

M. Carr and M. Alter Chen: Globalization and the Informal Economy: How Global Trade and Investment
استنادا إلى:
impact on the Working Poor (WIEGO, 2001) http://www.ilo.org/wcms5/groups/public/@ed_emp/documents/ publication/
.wcms_122053.pdf
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قضايا النوع االجتماعي في االقتصاد غير الرسمي:
دراسة حالة من الفلبني
لقد استرعى االنتباه حقيقة أن البغاء قد ازداد في كثير من
البلدان النامية ،غالبا في أشكال جديدة ،وخاصة في بعض
البلدان؛ مثل جنوب شرق أسيا التي ميثل ارتفاع البغاء في
أعداد الشابات العاهرات كالظاهرة
في الفلبني ،متثل النساء املهاجرات األغلبية لهوالء العاملني في
صناعة “الضياف” .تكشف جتارب النساء املهاجرات العامالت
في احلانات عن أوضاع عمل وهياكل التي ،بدال من حتسني
أوضاعهن املالية ،فهي تدخلهن في دائرة من التبيعة يصعب
اإلفالت منها .فلم يكن في نواياهن العمل في احلانات عند
قدومهن كمهاجرات ،وقد اتخذن هذا القرار للقيام بذلك
عندما تراجعت اخليارات وزادت املسئوليات ،من حيث
األطفال واملسئوليات األسرية األخرى.
األوضاع التي تعمل حتتها النساء ال تلتزم مبعايير التوظيف في
االقتصاد الرسمي ،أي األجر/الراتب ،واستحقاقات الضمان
االجتماعي ،واملعاشات ،وغيرها .ما يقمن به ميكن اعتباره
كعمل عارض ،فغالبية النساء تقتات من العموالت فقط.
عالقة املرأة باإلدارة هي عالقة معقدة ويشوبها االستغالل،
ومبوجبها ترتكن اإلدارة على حساب املرأة .تتسع دورة
التبيعة ،في كثير من األحيان من خالل الديون في البداية،
ولكن أيضا من خالل العالقات الشخصية املعقدة ،واملعايير
الثقافية التي تقوم عليها.
(http://www.trocaire.org/resources/tdr-article/gender-
)issues-informal- sector-philippine-case-study

 6التنوع ،والتغيير ،والتحديات الراهنة في الصناعة

تدريب

تتسم جميع قطاعات السياحة املعاصرة بكونها ديناميكية ،وعرضة للتغيير املستمر ،والتطور .فعلى سبيل املثال ال احلصر ،تشمل األمثلة على
ذلك تطوير الوجبات السريعة ،وإنشاء أول سلسلة فنادق مبعايير موحدة ،وصعود املاركات االقتصادية في السكن الفندقي والنقل اجلوي .في
هذا السياق ،ال تختلف هذه الصناعة عن غيرها من قطاعات االقتصاد االستهالكي .لقد أصبحت التغييرات ملحوظة ،وخاصة خالل العقد
املاضي ،فيما يتعلق مبجموعة املنتجات واخلدمات املقدمة في الفنادق واملطاعم ،وهذه بدورها لها تأثيرات معنوية على ممارسات مكان العمل
والعالقات .وشملت التغييرات الرئيسية في هذه البيئة:

فكر في األسئلة التالية في مجموعات (تنظيم املجموعات يتم
بناء على اجلمهور)
 -1ما التغيرات الكبرى التي شهدتها بلدك (أو املنطقة أو
املجتمع احمللي) في السنوات األخيرة نتيجة للعوملة؟
 -2ما هي أهم التغييرات املتعلقة بصناعة السياحة التي
حدثت في بلدك (أو املنطقة أو املجتمع احمللي) في
العقد املاضي؟
 -3ما هي عواقب هذه التغييرات على حياة ورفاهية النساء
والرجال؟

• زيادة التركيز على القدرة التنافسية املالية والتشغيلية؛
• التحديات فيما يتعلق باتساق املعايير الوطنية والدولية املتعلقة بالتشغيل ،واخلدمة ،والتوظيف ،واألخالقيات؛ و
• استمرار أهمية املنشآت الصغيرة واملتوسطة ضمن هذه الصناعة في جميع البلدان.

رتب إجاباتك في اجلدول التالي ،وتبادل النتائج:

سياحـــة
المغامرة

التغييرات

التغييرات
اإليجابية

التغييرات
السلبية

األثار
على حياة
ورفاهية
النساء

األثار
على حياة
ورفاهية
الرجال

التغييرات
نتيجة
للعوملة
التغييرات
في السياحة

• هل ميكنك حتديد األمناط الشائعة؟
• أي العوامل كانت مهمة لتعزيز اآلثار اإليجابية على
حياة الناس ورفاهيتهم؟
• ماذا كانت األسباب الرئيسية لآلثار السلبية على حياة
الناس ورفاهيتهم؟
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الوحدة الثانية :السياحة ،واحلد من الفقر ،والتنمية
 1السياحة واألهداف اإلمنائية لأللفية
لقد مت االعتراف بأهمية صناعة السياحة في احلد من الفقر ،وتيسير عملية التنمية
في االقتصادات األقل منوا واالقتصادات الناشئة .ترتبط األهمية املتزايدة للسياحة
في البلدان النامية ارتباطا وثيقا بدور التوظيف في تعزيز األهداف اإلمنائية لأللفية؛
خاصة فرص العمل واحلد من الفقر (الهدف  ،)1والنوع االجتماعي ومتكني املرأة
(الهدف  ،)3والعالقة بني التوظيف واالستدامة البيئية (الهدف .)7
ومع ذلك ،فمن املهم إدراك أنه على الرغم من أن السياحة تخلق فرص العمل،
وتسهم بشكل كبير في النمو االقتصادي ،إال أنها ليست معادلة آلية للحد من
الفقر .ومن اجلهة األخرى ،فإن السؤال املهم استراتيجيا الذي يتعلق بتحقيق األهداف اإلمنائية هو كيفية االنتقال من السياحة املتخصصة إلى
السياحة السائدة .ينبغي للبلدان النامية تسليط الضوء على السياحة في أبحاثهم الوطنية عن استراتيجية احلد من الفقر ( ،)PRSPsويتعني
على مؤسسات التمويل إدراك تأثير السياحة في استراتيجيات دعمهم ،وهو ما يتطلب إشراك أصحاب املصلحة من خالل احلوار االجتماعي
الهادف.
7
ثمة ثالثة أنواع من التأثير املمكن للسياحة على الفقراء:
 -1الدخل من األرباح؛
 -2تطوير االقتصادات الريفية/احمللية وسبل كسب العيش للناس؛ و
 -3التأثيرات على البيئة الوطنية والثقافية التي يعيشون فيها.

A Spenceley, C. Ashley and M. de Kock: Tourism-led poverty reduction programme: Core Training module (Geneva- 7
.International Trade Centre, 2009). P.20
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أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية

في قمة األلفية املنعقدة في سبتمبر  ،٢٠٠٠اعتمد أكبر جتمع
في التاريخ لزعماء العالم إعالن األمم املتحدة لأللفية ،الذي ُيلزم
أممهم بإقامة شراكة عاملية جديدة للحد من الفقر املدقع ،ووضع
سلسلة من األهداف احملددة زمنيا ،وحتديد عام  ٢٠١٥موعدا
نهائيا ،وهي املعروفة باألهداف اإلمنائية لأللفية:
الهدف األول :القضاء على اجلوع والفقر املدقع
الهدف الثاني :حتقيق تعميم التعليم اإلبتدائي
الهدف الثالث :تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
الهدف الرابع :خفض وفيات األطفال
الهدف اخلامس :حتسني صحة األم
الهدف السادس :مكافحة مرض نقص املناعة البشرية
اإليدز/واملالريا وغيرها من األمراض
الهدف السابع :ضمان حتقيق االستدامة البيئية
الهدف الثامن :إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية
في عام  ٢٠٠٧أطلق األمني العام لألمم املتحدة جهودا استمرت
ملدة عامني مكرسة لألعمال التي “تعزز التوظيف الكامل
والعمل الالئق للجميع ”.وعام  ٢٠٠٨مت إطالق هدفا جديدا
للتوظيف وأربعة مؤشرات توظيف جديدة تندرج حتت
الهدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية:
حتقيق التوظيف الكامل واملنتج والعمل الالئق للجميع ،مبا في
ذلك املرأة وصغار السن:
• معدل منو إنتاجية العامل (الناجت احمللي اإلجمالي للفرد
العامل)
• نسبة التوظيف إلى عدد السكان
• نسبة العاملني الذين يعيشون حتت خط الفقر
• نسبة العاملني حلسابهم اخلاص واملساهمني بالعمل في
األسر من إجمالي التوظيف (معدل التوظيف الهش).

 2العالقات املتعددة بني السياحة والفقر

املشاركة املباشرة وغير املباشرة للفقراء في السياحة

العالقة بني السياحة والفقر متعددة وديناميكية .وفي هذا السياق ،فإن العالقة بني السياحة والقطاعات ذات الصلة شرط مسبق للحد من
8
الفقر .يقدم الشكل التالي حتليال مقترحا للموضوعات الرئيسية التي حتكم العالقة بني السياحة والفقر:
النمو لصالح للفقراء
مصادر كسب الرزق

الفرص غير الزراعية لكسب الرزق
التعليم والتدريب

النمو والتنوع في املناطق
املهمشة والبعيدة

السياحة والفقر

املنشأة ،املنشآت
الصغيرة واملتوسطة
الرعاية الصحية ،البنية
التحتية واخلدمات

وصول الفقراء لألسوق

األعمال :التوظيف والتمكني

إدارة البيئة املستدامة
املسئولية االجتماعية للشركات

دورك :هل ميكنك حتديد جوانب وعالقات أخري لم يتم تضمينها في الشكل؟ استخدم تدريب املجموعة السابق لعمل موضوعات خلريطة
“السياحة والفقر” لبلدك (أو املنطقة ،أو املجتمع احمللي).

8

السياحة

سالسل التوريد،
القطاعات ذات الصلة
مبيعات ،مثل
اخلضروات
التوظيف
مثل البناء

الدخل

الدخل

األسر الفقيرة

ُأخذت منA. Spenceley, C. Ashley and M. de Kock: :
Tourism-led poverty reduction programme: Core
training module (Geneva, International Trade Centre,
.2009), p. 35

املشاركة املباشرة في السياحة هي عندما يقوم الفقراء بتقدمي
السلع واخلدمات للسياح .إنهم من املمكن أن يعملوا في
الفنادق أو املطاعم ،أو يقوموا بيع املنتجات اليدوية على
األرصفة ،أو تشغيل عربات الريكشا أو الزوارق للسياح ،أو
يقومواباستضافتهم في قراهم.
املشاركة غير املباشرة هي عندما يعمل الفقراء في القطاعات
التي تقوم بالتوريد للسياحة .أنهم من املمكن أن ينمو
ويقوموا ببيع اخلضروات التي تقدم في الفنادق السياحية ،أو
يقوموا بالعمل في البناء ،أو التأثيث الناعم اللفنادق.

A Spenceley, C. Ashley and M. de Kock: Tourism-led poverty reduction programme: Core Training module (Geneva.International Trade Centre, 2009). P.20
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 3استراتيجيات وخطط احلد من الفقر
السياسات واللوائح واالستراتيجيات الواضحة هي أساس التنمية السياحية املستدامة ،واحلد من الفقر على نطاق واسع ،وحماية املوارد الطبيعية
وأساليب احلياة ،وتعزيز التنمية االقتصادية .فضال عن ذلك ،فإنها تساعد على احلفاظ على التماسك االجتماعي وهوية املجتمعات احمللية/
الريفية .تلعب احلكومات دورا رئيسيا في وضع استراتيجيات التنمية ،والبرامج ،والسياسات والشروط القانونية املرتبطة بالسالمة ،واألمن،
والصرف الصحي ،وظروف العمل ،والبنية التحتية ،والتعليم والتدريب .هذه األطر السياسية هي األساس ملا يلي:
•
•
•
•
•
•

تقييم ورصد التأثير البيئي للتطورات السياحية الكبرى؛
تشجيع سالسل التوريد في صناعة السياحة إليجاد مصادر محلية وتقليل االعتماد على املواد املستوردة؛
تعزيز امللكية احمللية بتسهيل حصول الفقراء على التمويل من خالل التسهيالت االئتمانية والقروض ،وضمان عوائد اقتصادية عادلة
ومجزية على املوارد التي تديرها املجتمعات ،مع إيالء اهتمام خاص لتوفير فرص الوصول للشباب وللنساء؛
دعم التوظيف الرسمي احمللي/الريفي من خالل تطوير برامج التوعية الوظيفية التي تساعد على تثقيف وإعالم السكان احملليني/الريفيني
عن مجاالت العمل في قطاع السياحة والقطاعات ذات الصلة ،فضال عن عواقب ومخاطر القطاع غير الرسمي؛
تعزيز التعاون والتواصل بني صناعة السياحة واملجتمعات احمللية/الريفية لتسهيل قيام املجتمعات بتوفير املواد الغذائية ،والسلع ،واخلدمات،
أو البنية التحتية ،ومساعدتهم على تفهم أفضل الحتياجات الصناعة؛ و
معاجلة عجز العمل احلالية ،ال سيما في ظروف العمل السيئة في مكان العمل ،والقضاء على عمالة األطفال.
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االنتقال من السياحة املرتكزة على املجتمع احمللي إلى
السياحة التي يقودها احلد من الفقر
عند القيام مبراجعة  218مشروعا من مشروعات السياحة
املجتمعية ( )CBTEsالعاملة في  12بلدا في جنوب أفريقيا،
استطاع سبنسلي ( Spenceley (2008أن يحدد قيودا
شديدة على قدرات األعمال التجارية .شملت القيود التي
وردت عن املشروعات السياحية املجتمعية :املقدرة على الوصول
(في  ٪ 91من املنشآت) والوصول إلى األسواق (،)٪ 72
واإلعالن ( ،)٪ 70واالتصاالت ( - )٪ 57على الرغم من أن
أكثر من نصف املشروعات السياحية املجتمعية تتلقي شكال من
أشكال الدعم اخلارجي من جهة ثالثة ،مع نقص وصولها للمرأة.
أيضا في جنوب أفريقيا ،وجد ديكسي )Dixey (2008
أن تسعة مشروعات فقط من مجموع  25مشروعا من

املشروعات السياحية املجتمعية التي يتم تقييمها في زامبيا،
لديها معلومات كافية عن دخلهم ملقارنة مستوى استثماراتها
املانحة ،وأعداد الزائرين ،وإجمالي اإليرادات ،وصافي الدخل.
وكانت احملددات الرئيسية للنجاح هي الروابط مع شركات
السياحة ،والقرب من الطرق السياحية الرئيسية ،وامليزة
التنافسية ،واإلدارة املالية ،واالتعامل مع الزوار ،والتحفيز
املجتمعي.

بالبحث عن أسباب حدوث هذه املشاكل ،وجد هوسلر
) Häusler (2008أنه في مقترحات متويل املشروعات
السياحية املجتمعية في أمريكا اجلنوبية وآسيا ،كثيرا ما
تضع الوكاالت املانحة في االعتبار في معاييرها املشاركة،
واملساواة بني اجلنسني ،والتمكني وبناء القدرات .بيد أنه
لم يكن مطلوبا أن تتناول املقترحات خطط األعمال ،ونظم
اإلدارة ،واستراتيجيات التسويق ،وتطوير املنتجات ،والفئات
املستهدفة ،والتعاون مع القطاع اخلاص ،أو قنوات االتصاالت.

 4المناهج السياحية المختلفة (التي ال يستبعد بعضها بعضا) للحد من الفقر

•
•

•

•

•
•
•
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تعزز السياحة الشاملة الروابط والتفاعل بني مختلف اجلهات الفاعلة في صناعة السياحة ،والشراكات مع اجلهات الفاعلة اخلاصة ،وحتفيز
االقتصاد احمللي ،وإدماج املرأة ،وإشراك املجتمعات احمللية من أجل فهم احتياجاتهم ورغباتهم على نحو أفضل.
وتلتزم السياحة املستدامة بتعزيز االزدهار على املستوى احمللي من خالل تعظيم إسهام السياحة في االزدهار االقتصادي للوجهات
السياحية .ينبغي أن تولد السياحة الدخل وفرص العمل الالئق للعمال ،دون التأثير على البيئة والثقافة في الوجهات السياحية .وينبغي
أيضا أن تضمن القابلية للنمو والقدرة التنافسية للوجهات واملنشآت لتمكينها من االستمرار في االزدهار ،وحتقيق الفوائد على املدى
الطويل.
تقلل السياحة املسئولة من اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية السلبية؛ وتولد املزيد من املزايا االقتصادية للسكان احملليني ،وتعزز
رفاهية املجتمعات احمللية املضيفة؛ وحتسن ظروف العمل والوصول إلى الصناعة؛ وتشرك السكان احملليني في اتخاذ القرارات التي تؤثر على
حياتهم؛ وحتدث إساهمات إيجابية في احلفاظ على التراث الطبيعي والثقافي ،واحلفاظ على التنوع في العالم؛ وتقدمي جتارب أكثر متعة
للسياح من خالل اتصاالت أكثر أهمية مع السكان احملليني ،وفهم أكبر للقضايا الثقافية واالجتماعية والبيئية احمللية؛ وحتترم الثقافة ،وتولد
االحترام بني السياح واملضيفني ،وتبني االعتزاز والثقة على املستوى احمللي.
السياحة املؤاتية للفقراء هي السياحة التي تؤدي إلى زيادة املنافع الصافية للفقراء .إن السياحة املؤاتية للفقراء ليست منتج محدد أو قطاع
متخصص ،بل هي منهج لتطوير السياحية واإلدارة؛ .فهي تعزز الروابط بني الشركات السياحية والفقراء ،بحيث يتم زيادة إسهام السياحة
في احلد من الفقر ،ويكون مبقدور الفقراء املشاركة بفعالية أكبر في تطوير املنتج السياحي.
سياحة التجارة العادلة هي السياحة التي تضمن أن الناس الذين تُستخدم أراضيهم ،ومواردهم الطبيعية ،والعمالة ،واملعرفة والثقافة
ألنشطة السياحة ،يستفيدون بالفعل من ذلك.
السياحة القائمة على املجتمع احمللي هي السياحة التي يقوم املقيمون احملليون (في كثير من األحيان في املناطق الريفية ،والفقراء،
واملهمشني اقتصاديا) بدعوة السياح لزيارة مجتمعاتهم احمللية ،مع توفير املرافق واألنشطة.
السياحة البيئية هي السياحة التي توحد بني احلفاظ ،واملجتمعات احمللية ،والسفر املستدام ،وتنطوي على السفر املسئول إلى املناطق
الطبيعية التي حتافظ على البيئة وحتسن رفاهية السكان احملليني.10

A Spenceley, C. Ashley and M. de Kock: Tourism-led poverty reduction programme: Core training module (Geneva, 9
.International Trade Centre, 2009), p. 32
 10انظرhttp://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism :
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استراتيجيات السياحة املؤاتية للفقراء
تعزيز املشاركة
والشراكات

تعزيزالتأثيرات غير زيادة الفوائد
املالية لكسب الرزق االقتصادية

 .1إنشاء إطار أكثر
 .1تفعيل التوظيف  .1تطوير بناء
دعما للسياسات/
القدرات
احمللي/الريفي،
التخطيط
املستجيبة للنوع
واألجور
 .2زيادة مشاركة
االجتماعي
 .2تفعيل فرص
والتدريب مبا في
الفقراء في صناعة
املنشآت احمللية/
القرار
ذلك املسئولية
الريفية
 .3بناء شراكات
املتوازنة.
 .3إيجاد مصادر
مناصرة للفقراء مع
الدخل اجلماعية  .2 -تخفيف حدة
القطاع اخلاص
التأثيرات البيئية
الرسوم واملشاركة
 .3مواجهة التنافس  .4زيادة تدفقات
في اإليرادات
املعلومات
في استخدام املوارد
واالتصاالت
الطبيعية
 .4حتسني التأثيرات
االجتماعية،
والثقافية
 .5زيادة وصول
املناطق احمللية/
الريفية إلى البنية
التحتية واخلدمات
املصدرhttp://www.propoortourism.org.uk/ :

مترين
في مجموعات لكل دولة (أو منطقة أو مجتمع محلي) قم
بتحديد العناصر اخلمسة الرئيسية لتعزيز إمكانات السياحة
للحد من الفقر ثم ضع لكل عنصر اقتراحا بشأن استراتيجيات
وإجراءات ملموسة التخاذها.
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لقد كان التركيز الرئيسي للتحليل هو استكشاف اجلزء التنزاني من سلسلة القيمة العاملية للسياحة ،والتي متتد من بلد منشأ السياح الدوليني
حتى شمال تنزانيا .وكان سبب التركيز بسيط :فال يستطيع أصحاب املصلحة التنزانية التأثير بشكل مباشر على سلسلة القيمة في اخلارج.
باإلضافة إلى ذلك ،تهتم البحوث السياحية في الغالب مبدى القيمة التي تستحوذ عليها املصالح الدولية إلى حد الدفع بالبلد املضيف إلى
الدور غير املفيد “كضحية” عاجزة للعوملة .ولكن العكس هو الصحيح .فهناك العديد من اخلطوات العملية جدا التي ميكن أن يتخذها
التنزانيون لتعزيز السياحة ،وصالتها بالفقراء في بالدهم.
تصب في تنزانيا ما يقرب من  ٪ 38من اإليرادات التي حتققها حزمة عطلة تسلق جبل كليمنجارو التي تباع في أوروبا (شاملة الرحالت
اجلوية) .عندما يتم تضمني إنفاق السائح االختياري ،ترتفع حصة البلد من إجمالي تكلفة احلزمة إلى أكثر من  .٪ 41يذهب  ٪ 12من
إجمالي اإلنفاق السياحي (مبا في ذلك تكلفة احلزمة الدولية واإلنفاق االختياري) لصالح الفقراء .باستقراء متوسط إنفاق متسلق جبل
كليمنجار إلى عددهم الذين يقدر بنحو  35ألف متسلق سنويا ،فالنتيجة هي أن إجمالي اإلنفاق السياحي داخل البلد يقل قليال عن 50
مليون دوالر أمريكي سنويا .إن هذا ُمدخل اقتصادي مهم في السياق الريفي .ومن هذا اإلجمالي ،تعدّ نسبة  ،٪ 28أو أكثر من  13مليون
دوالر إنفاقا لصالح الفقراء.
أكبر املستفيدين بشكل مباشر من سلسلة القيمة لتسلق جبل كليمنجارو هم املوظفون املتسلقون (معظمهم من النساء) ،الآلئي حتصلن على
 ٪ 62من اإلنفاق لصالح الفقراء ،فضال عن موظفي خدمات اإلقامة غير اإلداريني.

Figure 3: Mount Kilimanjaro climber expenditure
Transport

ويرى البعض ،أن حقيقة استحواذ تنزانيا فقط على ما يقرب من نصف سلسلة القيمة العاملية حلزم العطالت التي تباع في أوروبا قد يبدو كنوع
من االستغالل .وهذا أمر متوقع للرحالت السياحية ذات املسافات الطويلة (حيث يشكل الطيران عادة نحو  ٪ 40إلى  ٪ 50من إجمالي
تكاليف احلزمة) وباملقارنة مببيعات تنزانيا من غيرها من السلع التصديرية الكبرى ،القهوة ،فهذا يبدو وكأنه حلم .إن كل دوالرأمريكي ينفق
في أوروبا على حزمة العطلة في تنزانيا يولد حوالي ثالثة أضعاف التأثير لصالح الفقراء ( ٪ 11لرحالت السفاري ،و  ٪ 12لعطالت تسلق
كليمنجارو ،مقارنة مع  ٪ 4للقهوة) ،وخمسة أضعاف القيمة لتنزانيا ( ٪ 53 – 41مقارنة مع  )٪ 8مقارنة مع دوالر واحد ينفق على كيس
من القهوة التنزانية في أوروبا.
Jonathan Mitchell, Jodie Keane and Jenny Laidlaw: Making success work for the poor: Packaged tourism in Northern 11
.Tanzania (Arusha, ODI and SNV, 2009). The United Republic of Tanzania will thereafter be referred to as Tanzania
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الوحدة الثالثة :آثار السياحة على التنمية احمللية/الريفية
 1اآلثار على التنمية االقتصادية المحلية/الريفية
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ميكن للسياحة أن تؤثر بشكل إيجابي على التنمية احمللية/الريفية االقتصادية من خالل الطرق التالية:
• حتفيز إنشاء املنشآت اجلديدة ومنوها؛
• جلب سوق التصدير إلى العديد من القطاعات (األعمال التجارية التي تبدأ ببيع منتجات جديدة للسياح وحتقق جناحا ميكن أن تنتهي
بتكوين مصدرين ،مما يساعد على تنويع االقتصاد)؛
• حتفيز تطوير خدمات البنية التحتية اجلديدة والنقل؛
• التزامن مع تطوير مهارات القوى العاملة (توفير احلوافز للسكان احملليني/الريفيني الكتساب لغات جديدة ومهارات خدمة العمالء)؛
• تسهم في القاعدة الضريبية للحكومة الوطنية ،وأحيانا أيضا دفع رسوم أو تراخيص للحكومة احمللية؛ و
• توفير احلوافز واألموال للموارد الطبيعية والثقافية والتاريخية إلدارتها بطريقة أكثر استدامة.
كذلك ،ميكن للسياحة أن يكون لها آثار سلبية قوية على الفقراء بشكل خاص:
• السياحة ميكن أن تزيد من التنافس على املياه واألراضي واملوارد الطبيعية األخرى؛
• عندما تزيد السياحة من الطلب على السلع احمللية/الريفية (الغذاء واألراضي والبناء) ،عليه ،فسترتفع األسعار على املستوى احمللي،
وعندما يقوم الفقراء أيضا بشراء هذه السلع واخلدمات ،فستقل قيمة دخلهم الصغير؛
• في اقتصاد صغير مع صناعة السياحة الكبيرة ،ميكن أن يتأثر سعر الصرف في البالد؛
• السياحة ميكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر االجتماعي والتمزق الثقافي؛ و
• في العديد من البلدان ،منت السياحة اجلنسية إلى أبعاد خطيرة ،وهي ترتبط ارتباطا قويا باألطفال ،واالعتداء على املراهقني ،ونشر فيروس
نقص املناعة البشرية/اإليدز ،والتحرش اجلنسي.

الفصل األول • صناعة السياحة واحلد من الفقر  -نظرة عامة

تعريف التأثيرات االجتماعية والثقافية للسياحة

• اآلثار االجتماعية هي تلك التي تؤثر على احلياة في
مجتمع منظم؛ مثل اجلرمية ،والتوظيف ،والدعارة،
والدين ،والقمار ،وتأثير املظاهرات ،وكره األجانب،
وانقطاع أواصر املجتمع ،والهجرة ،والتغيرات في املالبس
واللغة ،واكتظاظ البنية التحتية ،واإلقامة ،واخلدمات،
ومعايير الصحة.
• اآلثار الثقافية هي تلك التي تؤثر على األمناط واألعراف،
والقواعد واملعايير التي جتد تعبيرا عنها في السلوك
والعالقات االجتماعية والتحف الفنية .وهي تشمل
أنواع من احلرف اليدوية ،واللغة ،والتقاليد ،والغذاء،
والفنون ،واملوسيقى ،والتاريخ ،والهندسة املعمارية،
والتعليم ،وامللبس ،واألنشطة الترفيهيه( .املصدر:
.)Mathieson and Wall, 1982
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 2اآلثار على المجتمع والثقافة

تؤثر الثقافة حتما على املجتمع واالثقافة  -في كال اإلجتاهني السلبي واإليجابي ،وبينما تكون التغييرات اإليجابية جديرة بالتقدير ،يجب
توجيه اجلهود لتقليل اآلثار السلبية.
الثقافة

املجتمع
اآلثار اإليجابية
•
•

حتسني البنية التحتية وزيادة فرص الوصول للبنية التحتية واملرافق.
زيادة إمكانية الوصول إلى املعلومات (من خالل حتسني البنية التحتية
واالتصاالت).
بناء القدرات والتعليم.
التمكني.
تعزيز مؤسسات املجتمع احمللي.
املساواة بني اجلنسني.
التسامح واالحترام.
اكتساب املعرفة عن املجتمعات والثقافات األخرى ،وزيادة التسامح مع
األشخاص من الثقافات املختلفة

•
•
•

تآكل القيم املجتمعية.
اجلرمية ،والدعارة ،واستغالل األطفال.
االستياء احمللي عند اإلقصاء عن السياحة ،أو وسائل الراحة ،والتباينات
الواضحة في الثروة بني السائح والسكان احملليني.
فقدان فرص احلصول على املوارد.
السلوك غير الالئق جتاه املجتمع احمللي يسبب أملا بني السكان احملليني.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

زيادة اإلعتزاز بالثقافة.
إحياء الثقافة.
حتسني احلفاظ على مواقع التراث الثقافي وترميمها.
زيادة مبيعات املصنوعات اليدوية احمللية ،وزيادة االعتزاز والثقة بالنفس
املرتبطان بها.

ميكن للتدابير التالية التقليل من اآلثار السلبية للسياحة،
واإلسهام في تعزيز اآلثار اإليجابية .املشاركة احمللية هي القاسم
املشترك في كل منها.
1
2
3
4
5

اآلثار السلبية

•
•

سبل تعظيم اآلثار اإليجابية وتقليل السلبيات

• تآكل الثقافة احمللية.
• فقدان الثقافة
• تدهور املواقع الثقافية.

Tourism can facilitate better relations and understanding between people and cultures. Tourism is a
tool to build peace and enhance cooperation between different peoples, creating a unique enabling
environment for collaborative and intercultural relations. Tourism is a platform for honest intercultural
.dialogue and global respect

التخطيط ،وتقييم ورصد التأثير.
إشراك أصحاب املصلحة وتعاونهم
التوزيع املنصف للفوائد واالحترام بالنسبة للسكان
احملليني
املعلومات والتفسير
احلفاظ على التنوع االجتماعي والثقافي وتعزيزه.

الوحدة الرابعة :قضايا االستدامة
 1التنمية املستدامة
ع َّرفت اللجنة العاملية للبيئة والتنمية عام ( 1987جلنة برونتالند) التنمية املستدامة بأنها “التنمية التي تلبي احتياجات احلاضر دون املساس
بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها اخلاصة”.

 2السياحة املستدامة

السياحة ميكن أن تكون لها آثار أساسية إيجابية على البيئة واحلفاظ
على التنوع البيولوجي لعدد من األسباب ،تشمل التالي:
•
•
•

تتكون السياحة املستدامة من ثالثة ركائز :العدالة االجتماعية ،والتنمية االقتصادية ،والسالمة البيئية .تلتزم
السياحة بتعزيز االزدهار على املستوى احمللي من خالل تعظيم إسهامها في حتقيق االزدهار االقتصادي للوجهات
السياحية ،ويشمل ذلك مقدار إنفاق الزائرين فيها ،ويتم االحتفاظ به محليا .ينبغي أن تولِّد السياحة الدخل،
وفرص العمل الالئق للعمال دون التأثير على بيئة الوجهة السياحية وثقافتها ،مع ضمان جدوى اجلهات واملنشآت
وقدرتها التنافسية لتمكينها من االستمرار في االزدهار ،وحتقيق الفوائد على املدى الطويل .وبهذا املعنى ،ينبغي
أن تكون التنمية جتربة إيجابية للسكان احملليني/الريفيني ،ولشركات السياحة ،وللعمال ،وللسياح ذاتهم.
يجب أن تستخدم السياحة املستدامة املوارد البيئية ،التي تشكل عنصرا أساسيا في التنمية السياحية،
االستخدام األمثل ،مع احلفاظ على العمليات اإليكولوجية األساسية ،واملساعدة في احلفاظ على املوارد الطبيعية
والتنوع البيولوجي .ينبغي أن حتترم السياحة األصالة االجتماعية  -الثقافية للمجتمعات املضيفة ،مع احلفاظ
على قيمها الراسخة ،والتراث الثقافي والتقاليد السائدة ،واإلسهام في التفاهم والتسامح بني الثقافات؛ بينما
تضمن عمليات اقتصادية مجدية وطويلة األمد ،وتوفير مزايا اجتماعية  -اقتصادية متساوية جلميع أصحاب
املصلحة ،التي تشمل التوظيف املستقر ،وفرص الدخل ،واخلدمات االجتماعية للمجتمعات احمللية املضيفة ،واإلسهام في احلد من الفقر.
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•

•
•

السياحة ميكنها توليد الدخل في املناطق ذات التنوع البيولوجي
الكبير مثل املناطق احملمية ،وأن تساعدها لتكون قادرة اقتصاديا؛
السياحة ميكنها رفع الدعم العام من أجل احملافظة على البيئة،
إذ أنه ميكنها أن تقدم التعليم البيئي للزوار والسكان احملليني/
الريفيني؛
السياحة ميكنها أيضا توليد فرص التوظيف املباشرة ،وحتفيز
الفرص االقتصادية للسكان احملليني/الريفيني .وبالتالي يستطيع
املستفيدون أن يلمسوا قيمة مباشرة من التنوع البيولوجي ،والذي
يكون مبثابة حوافز للحفاظ على املناطق الطبيعية؛
السياحة ميكن أن تكون أقل ضررا على البيئة عن غيرها من
الصناعات املدرة للدخل التي تعتمد على استخدام املوارد
الطبيعية ،والتي تشمل الغابات ،وتقليص وحرق الزراعة ،والزراعة
الرعوية ،وجمع األخشاب؛
السياحة قد تكون إحدى األنشطة االقتصادية القليلة املناسبة في
مناطق احملافظة البيئية الواقعة على األراضي الهامشية؛ و
السياحة القائمة على املوارد الطبيعية ميكن أن تكون مستدامة من
الناحية النظرية ،إذا ما مت التحكم في آثارها واحلد منها.

ُأخذت منA. Spenceley, C. Ashley and M. de Kock: :
Tourism-led poverty reduction programme: Core
training module (Geneva, International Trade
Centre,2009), p. 48
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Components of sustainable tourism

تأثيرات تضافر اجلهود
علم البيئة
البيئة ،والموارد
الطبيعية

رضا
العمالء

الربحية
التجارية

السياحة
المستدامة
اجتماعي-اقتصادي

اجتماعي-اثقافي
اآلثار ،والترات الثقافي،
والمجموعات العرقية،
والثقافات الحية،
والمجموعات األصلية

العمل الالئق

التنمية االجتماعية
واالقتصادية على
المستويين المحلي
والوطني ،خلق فرص
العمل ،وأوضاع العمل

املصدرILO: Developments and challenges in the hospitality and tourism sector, Issues paper for discussion at the Global :
.Dialogue Forum for the Hotels, Catering, Tourism Sector, Geneva, 23–24 Nov. 2010, p. 49

السياحة ميكن أن تؤثر على جميع جوانب حياة الناس -
االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والبيئية  -في وقت
واحد .على سبيل املثال ،فمبادرة سياحية تهدف إلى تعزيز
التنمية االقتصادية احمللية/الريفية من خالل السياحة التي
تعتمد على الطبيعة ميكن أن يكون لها فوائد مضافة تتمثل
في متكني السكان احملليني/الريفيني من خالل مشاركتهم في
عملية صنع القرار ،وهي تسهم في الشعور مبلكية املوارد،
يرتبط به الشعور بالفخر ،وهي بدورها ميكن أن حتسن من
احملافظة على املوارد الطبيعية من خالل زيادة احلماية البيئية
وتقليل احلصاد .وميكن لألنشطة السياحية أن تؤدي كذلك
إلى حتسني الوصول إلى البنية التحتية ،والتي تعود بالفائدة
على املجتمع.

الوحدة اخلامسة :اجلهات الفاعلة الرئيسية ،والفئات ،والقضايا ،وعدم املساواة
 1املرأة
جدول 1

موظفو الفنادق/املطاعم من النساء حسب
املنطقة ()٪

اإلقليم
أمريكا الالتينية
منطقة البحرالكاريبي
أفريقيا
أقويانوسيا
آسيا
املتوسط

املتوسط اإلقليمي
58.5
55.4
47.0
46.8
35.4
48.62

شكلت املرأة ما بني  60و  ٪ 70من القوى العاملة في صناعة السياحة في معظم
البلدان .معظم وظائف املرأة هي في األعمال غير املاهرة وشبه املاهرة ،وغالبا ما تعمل
في االقتصاد غير الرسمي مع تدني األجور وظروف العمل .ولذا ،فوضع املرأة ضعيف
في هذه الصناعة ،وهي تواجه أنواع غير ثابتة من األعمال ،وعدم املساواة ،والعنف
في العمل ،واإلجهاد ،والتحرش اجلنسي .وبالنسبة ملنظمة العمل الدولية ،يشير
مصطلح “األجر املتساوي للعاملني الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة املتساوية” إلى
معدالت األجور احملددة دومنا متييز على أساس النوع االجتماعي 13.حتصل املرأة العاملة
14
على ما يصل إلى  ٪ 25أقل عن زمالئها من الرجال مقابل أداء عمل متساو.

املصدر :قاعدة بيانات احصاءات العمل اخلاصة مبنظمة العمل إن انخفاض مستوى مشاركة املرأة في منظمات العمال ،مع عدد أقل من النساء في
الدولية
مستويات التمثيل العليا ،غالبا ما يضعهن في موقف تفاوضي أضعف .في كثير من
األحيان ،وال يتم معاجلة قضايا النوع االجتماعي بالقدر الكافي؛ مثل السالمة في مكان العمل ،مبا في ذلك العنف في مكان العمل.
•
•
•
•
•

املرأة ممثلة متثيال جيدا في أعمال اخلدمات واألعمال املكتبية ،ولكن متثيلها ضعيفا في مستويات املهام االحترافية.
في صناعة السياحة ما يقرب من ضعف عدد أرباب العمل من النساء مقارنة بغيرها من الصناعات.
واحدة من كل خمسة وزراء للسياحة في جميع أنحاء العالم من النساء.
تشكل املرأة نسبة أعلى بكثير من العاملني حلسابهم اخلاص في مجال السياحة عن غيرها من الصناعات األخرى.
تتحمل املرأة قدرا كبيرا من العمل غير مدفوع األجر في شركات السياحة العائلية.

إن القضاء على هذه األمناط بني اجلنسني من شأنها ،ليس فقط حتسني حياة العامالت في مجال السياحة ،بل أيضا ضمان إتاحة مجموعة أكبر
من املوظفني األكثر كفاءة ألصحاب العمل في الصناعة ،وكذلك املساعدة في خلق فرص ووظائف في املنشآت الصغيرة واملتوسطة.

السياحة لديها اإلمكانية لتكون وسيلة لتمكني املرأة في املناطق
النامية .توفر السياحة فرصا أفضل ملشاركة املرأة في القوى العاملة ،وريادة
األعمال ،ومهارات القيادة ،عن غيرها من القطاعات األخرى في االقتصاد.

التوصيات الرئيسية
التوظيف
زيادة الوعي بالدور االقتصادي املهم الذي تقوم به املرأة في صناعة
السياحة .زيادة احلماية القانونية للمرأة في العمل السياحي؛ وتشمل هذه
احلماية لوائح احلد األدنى لألجور ،وقوانني املساواة في األجور ،حتسني
شروط إجازة األمومة ،وساعات العمل املرنة ،وخيارات العمل من املنزل،
والترتيبات لرعاية األطفال.
ريادة األعمال
تسهيل ريادة املرأة للمشاريع السياحية من خالل ضمان وصول املرأة إلى
االئتمان ،واألراض واملمتلكات ،فضال عن توفير التدريب املناسب واملوارد
املالية للالزمة لدعم منشآت املرأة.
التعليم
تشجيع مشاركة املرأة في التعليم والتدريب السياحي ،وحتسني املستوى
التعليمي للمرأة العاملة بالفعل في مجاالت مختلفة من الصناعة من خالل
برنامج عمل مستهدف واستراتيجي.
مهارات القيادة
دعم القيادة السياحية للمرأة على جميع املستويات (العام ،اخلاص،
املجتمع احمللي) من خالل وضع برامج القيادة على املستوى الوطني وفي
املنشآت السياحية الكبيرة والصغيرة.
املجتمع احمللي
التأكد من أن إسهام املرأة في تنمية املجتمع احمللي معترفا به على نحو
مناسب ،ويتم مكافأته ،مبراعاة عمل املرأة غير مدفوع األجر ،ورصد
األنشطة السياحية التي تنفذ من خالالألسرة وفي املجتمع احمللي.
املصدرUNWTO and UN Women: Global report on :
women in tourism 2010: Preliminary findings (Madrid,
.UNWTO, 2011), p. vi

 13اتفاقية املساواة في األجور( 1951 ،رقم  )100ملنظمة العمل الدولية.
 14انظر.ILO: Breaking Through the Glass Ceiling: women in management Update 2004 (Geneva, 2004), p.30 :
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دراسة احلالة (ب) :ثالث أخوات رائدات من نيبال

دراسة حالة (أ) املنشأة السياحة الثقافية موالال ،أروشا ،جمهورية تنزانيا املتحدة

عن ماري لواجا( Mary Lwoga :النص بتصرف من احملرر)

احتدت ثماني نساء في قرية موالال بتنزانيا لتشكل مجموعة أجابي  Agapeالنسائية ،وهي جمعية تعاونية تعمل في إطار منشأة موالال
للسياحية الثقافية ،وهي منشأة أسست بدعم مشترك من مجلس تنزانيا السياحي ومنظمة التنمية الهولندية ( )SNVبهدف خلق
األنشطة السياحية التي تعود بالنفع على السكان احملليني ،والتخفيف من حدة الفقر ،وتقدمي جتربة سياحة استكماال لرحالت السفاري
التقليدية .ومبجرد وصولهم ،ترحب نساء موالال ترحيبا حارا بالسياح ،بقيادة ماما آنا باالجنيجو Mama Anna Pallangygo
(رئيس ومنسق املنشأة السياحية) :ويقمن بتشجيعهم على زيارة الغابة احملمية جلبل ميرو ،والقيام بجوالت تهدف إلى عرض صناعة
اجلنب احمللي ،أو حفظ األلبان ،أوأنشطة احلدائق واملزارع ،أوصناعة اخلبز ،أواخلياطة ،أو زراعة النب .ال يقتصر البرنامج فقط على حتقيق
إفادة لثمان عائالت من املجموعة النسائية ،بل قد كسب منه مجتمع موالال القوي الذي يبلغ عدده  2,500نسمة .يقدم كل سائح
إسهاما في صندوق التنمية القروية ،الذي يستخدم في حتسني املباني املدرسية ،واملستوصف احمللي ،ومشاريع تنمية املجتمع احمللي
األخرى .وبفضل اتصاالتهن اجليدة في صناعة السياحة ،متكنت مجموعة أجابي النسائية من إقامة روابط جتارية مع أماكن إقامة السياح
في املنطقة لتوريد اجلنب محلية الصنع .وقد أصبح ذلك مصدر دخل آخر مهم ألعضاء املجموعة النسائية ،فضال عن مزارعي القرية ،ممن
تقوم املجموعة النسائية بشراء اللنب احلليب منهم إلنتاج اجلنب.

العوامل املؤثرة على النجاح والدروس املستفادة
• أخذت رائدات األعمال على املستوى احمللي مثل ماما آنا
املبادرة ،وقادت برنامج السياحة الثقافية نحو النجاح.
• مت دعم املرأة وتشجيعها على املشاركة في املشروع منذ بدايته.
• مت تقدمي التدريب جلميع املشاركات في املشروع علي مهارات
األعمال التجارية ،والتسعير ،وإيجاد الروابط مع األسواق،
وحفظ السجالت ،للتأكد من تزويدهن باملعلومات الالزمة
لالستفادة من السياحة.

 15أخذت من.UNWTO and UN Women: Global report on women in tourism 2010: Preliminary findings (Madrid, UNWTO, 2011) :

عن كريستي درودتشا( Kristie Drucza :النص بتصرف من
احملرر)

ردا على طلب مرشدات للعمل في صناعة أخرى يهيمن عليها
الذكور في جبال الهيمااليا ،قامت األخوات تشتريي  Chhetriعام
 1994بتأسيس “شركة الثالث أخوات للمغامرة والرحالت” ،لتقدمي
املرأة فقط للسياح كخيار للرحالت .بعد مضي خمس سنوات ،قمن
بتسجيل “منظمة متكني املرأة بنيبال” ( )EWNكمنظمة غيرحكومية.
تقوم الشركة النيبالية بتدريب النساء على املستوي احمللي كمرشدات
وع َّتاالت ،بينما تقدم لهن ‘التدريب على التمكني’ ملساعدتهم
على التصدي للتمييز .في هذا املجتمع البطريركي املتأصل ،جتعل
القيود املفروضة على تنقل املرأة معظم نساء األسر من غير املتزوجات،
ومعظم املتزوجات ،غير مؤهالت للعمل .ومع ذلك ،فعلى مدار
العقد املاضي ،قامت منظمة متكني املرأة  EWNبتدريب وحتفيز أكثر
من  800امرأة نيبالية للدخول في صناعة السياحة .وحاليا تقوم
األخوات بتوظيف مائة امرأة في شركة الرحالت اخلاصة بهن ،وهن
يكسنب  120ألف روبية سنويا ( 1,709دوالر أمريكي) مبجرد أن
يصرن مرشدات ذوات خبرة.
بالتغلب على الشكوك احمللية من خالل اإلرادة القوية ،والرؤية
الواضحة لرسالتهن ،والدعم من أسرهن ،متكنت األخوات من
حتطيم العديد من القوالب النمطية الراسخة عن النوع االجتماعي.
كما أعلنت إحدى األخوات ،لوسي تشتري ‘ :Lucy Chehtriلقد
أثبتنا أن النساء عقليا ،وجسديا ،وعاطفيا ،أقوياء مثل الرجال’.
وبفضل جهودهن إلى حد كبير ،تشكل املرأة اآلن ما بني ٪ 10 – 5
من عدد املرشدين والع َّتالني في نيبال ،وتقدم للسياح خيارات أكبر،
مع حتسني متكني املرأة ووضعها االقتصادي في نيبال.
•
•
•
•

العوامل املؤئرة على النجاح والدروس املستفادة
دعم األسرة للمرأة وبني النساء بعضهن البعض يعزز إلى حد
كبير من الثقة ،واإلرادة ،والقدرة على النجاح
إمكانية املرأة على النجاح في مجال السياحة يذهب في كثير
من األحيان بدون تقدير ،ليس بسبب قصور في اإلمكانات،
بل يرجع ذلك إلى عدم وجود الفرص.
التشكيك في أدوار النوع االجتماعي التقليدية املقيدة من
قبل أعضاء املجتمع الذكوري ميكن أن يدعم حرية املرأة في
مواصلة مبادرات ريادة األعمال في صناعة السياحة.

 2التحرش اجلنسي ،والسياحة اجلنسية ،وفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز
فيروس نقص املناعة البشرية هو خطر داهم على عالم العمل .فهو يؤثر على الشرائح األكثر إنتاجية من سكان العالم وعلى هذا النحو القوى
العاملة .وهو يفرض تكاليف باهظة على املنشآت في جميع الصناعات مبا في ذلك السياحة من خالل انخفاض اإلنتاجية ،وزيادة تكاليف
العمالة ،وفقدان املهارات واخلبرات .ولوباء اإليدز تأثير خاص على النساء والفتيات ،ويصيب التأثير أيضا الفئات األكثر ضعفا وتهميشا في
املجتمع .يواجه سكان املناطق الريفية حتديات خاصة إذ غالبا ما يفتقرون إلى إمكانية احلصول على الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية،
والرعاية والدعم العالجي .وحيث كونها صناعة تقوم بتوظيف عدد كبير من النساء ،والشباب ،والعمال املهاجرين ،يساور صناعة السياحة
قلق بصورة خاصة من وباء فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز .ووفقا لتقرير األمم املتحدة العاملي عن اإليدز UNAIDS 2012 Global
 ،Reportفهناك ما ُيقدَّ ر بنحو  2.5مليون شخص أصيبوا حديثا في عام  ،2011والشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بني  24 - 15يشكلون
 ٪ 41من مجموع اإلصابات اجلديدة بفيروس نقص املناعة البشرية .ومتثل النساء  ٪ 52من مجموع األشخاص الذين يعيشون مع فيروس
نقص املناعة البشرية خالل تلك السنة .وفي جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا ،تشير التقديرات إلى أن  13امرأة تصاب بفيروس نقص املناعة
البشرية مقابل كل  10رجال (.)www.unaids.org
يستدعي األمر اتباع منهج أكثر شمولية في األماكن التي ينتشر فيها الوباء بشكل عام ،كما هو احلال في العديد من البلدان األقل منوا .يتطلب
فيروس نقص املناعة البشرية تغيير سلوكيات التواصل ،وضرورة استخدام طرق تعليم األقران من أجل زيادة املعلومات عن طرق انتقال العدوى
وطرق الوقاية من الفيروس.
ثمة ارتباط قوي بني فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز في مجال السياحة والتحرش اجلنسي ،والصناعة املتنامية املتمثلة في السياحة
اجلنسية .عام  1995اعتمدت منظمة السياحة العاملية إعالنا بشأن منع السياحة اجلنسية املنظمة ،والذي ُيع ِّرف السياحة اجلنسية بأنها
“الرحالت املنظمة من داخل قطاع السياحة ،أو من خارج هذا القطاع ،ولكنها تستخدم هياكله وشبكاته للغرض األساسي وهو إحداث عالقة
جنسية جتارية من قبل السائح مع السكان في الوجهة السياحية ”.في الكثير من مناطق الوجهات السياحية يتسبب انتشار الدعارة في زيادة
األمراض احلادة ،وخاصة بالنسبة للمرأة .وغالبا ما تنطوي الدعارة أيضا على اإلهانة والعنف ضد املرأة ،ولها عواقب وخيمة على االندماج
االجتماعي .وتنطوي عوامل اجلذب لسياح اجلنس على تخفيض تكاليف اخلدمات ،جنبا إلى جنب مع كل من البغاء القانوني أو إنفاذ لقانون
غير مبال ،والوصول إلى دعارة األطفال ،وتلك األخيرة صناعة متعددة املليارات من الدوالرات؛ إذ ُيعتقد أنها تضم ما يصل إلى نحو  2مليون
طفل من جميع أنحاء العالم ،وفقا لتقديرات اليونيسيف .حذرت منظمات حقوق اإلنسان من أن السياحة اجلنسية تسهم في اإلجتار بالبشر
والبغاء .وقد مت حتديد الرواتب املتدنية للغاية ،وظروف العمل السيئة باعتبارهما من العوامل الرائدة في حتفيز النساء والرجال على زيادة
دخلهم من خالل االشتغال باجلنس.
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التحرش اجلنسي هو التهديد ،أو البلطجة ،أو اإلكراه الذي له طبيعة
جنسية ،أو الوعد غير املرغوب فيه أو غير املناسب للحصول على املكافآت
في مقابل عالقات جنسية .في بعض السياقات والظروف ،قد يكون
التحرش اجلنسي ليس بقانوني .وهو يتضمن مجموعة تصرفات من
التجاوزات واملضايقات ،التي قد تبدو طفيفة ،وصوال إلى اإليذاء اجلنسي
الفعلي أو االعتداء اجلنسي .التحرش اجلنسي هو شكل من أشكال التمييز
في التوظيف غير القانوني في العديد من البلدان ،وهو شكل من أشكال
اإليذاء (اجلنسي والنفسي) والبلطجة.

السياحة واألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي
()STDs

كشفت دراستان في عيادات األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال
اجلنسي ( )STDأن  ٪ 42 - 20من املسافرين الدوليني مارسوا اجلنس
مع شريك جديد أثناء السفر .متثل األمراض املنقولة جنسيا ،مبا في ذلك
فيروس نقص املناعة البشرية ،خطرا في جميع أنحاء العالم ،ليس فقط
للسكان احملليني ،ولكن أيضا للمسافرين اآلخرين .ومع ذلك ،فالبيانات
الرسمية عن انتشار األمراض املنقولة جنسيا غالبا ما تكون غير معروفة،
وميكن أن يكن العديد من املسافرين غير مدركني للمخاطر.

(http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/
chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/
perspectives-sex-tourism.htm).

مترين

في مجموعات أو بشكل فردي ،فكر في وضع التحرش اجلنسي ،والسياحة
اجلنسية ،وفيروس نقص املناعة البشرية /اإليدز في بلدك (أو املنطقة أو
املجتمع احمللي).
• هل هناك مشكلة فعلية؟ فإن لم تكن ،هل ميكن أن تصبح هناك
مشكلة في املستقبل القريب؟
• ما هي العواقب الرئيسية؟
• ما هي العوامل أو اخلصائص السياحية التي تسهم (أو ميكن أن
تسهم) في إيجاد مثل هذه احلاالت ،والتهديدات على السكان
احملليني/الريفيني ؟
• ما هي اإلجراءات التي تقترحها للحد من اآلثار واملخاطر؟
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 3العمال املهاجرون
العمال املهاجرون هم ظاهرة شائعة في صناعة السياحة ،وهم في حاجة إلى حماية اجتماعية أفضل .و ُيقدَّ ر عدد املهاجرين على املستوى
الدولي بنحو  214مليونا ،وهو ما ميثل  ٪ 3من سكان العالم .متثل النساء نصف عدد هؤالء املهاجرين الدوليني .على الرغم من أن التقديرات
الدقيقة لعدد العمال املهاجرين في صناعة السياحة غير متاحة ،بيد أنه من املعروف أن هؤالء العمال هم مجموعة ضعيفة ،ووظائفهم في
مجال السياحة غير متناسبة للغاية ،وتتركز في الوظائف ذات األجر املتدني ،واملهارة املنخفضة ،واألقل استقرارا .ويرجع ذلك إلى عوامل اللغة،
وعدم اإلملام بثقافة البلد املضيف .ال ينبغي أن يسمح انتشار مخططات الهجرة املؤقتة بأن يؤدي إلى تقليص حقوق العمال املهاجرين في
مكان العمل ،وخاصة فيما يتعلق مببادئ املساواة في املعاملة مع العمال الوطنيني ،وعدم التمييز .ينعكس التمييز ضد العمال املهاجرين في
اندماجهم الضعيف في املجتمعات املضيفة ،وارتفاع معدالت البطالة بينهم ،ونقص االعتراف مبهاراتهم وخبراتهم ،فضال عن تزايد الكراهية.
يطرح منو هجرة اليد العاملة املؤقتة مشكالت خاصة إلدماج العمال املهاجرين املؤقتني في بلدان الوجهة.

 4األطفال
ال يزال عمل األطفال يشكل ظاهرة شائعة بشكل خاص في هذه الصناعة أو حولها :حتبذ ذلك عالقات التوظيف غير الرسمي في املنشآت
الصغيرة .ميكن أن يتعرض األطفال في القطاعات الفرعية للفنادق واملطاعم ،والتي تشمل احلانات ،ألخطار مادية ومعنوية تضر بهم مدى
حياتهم ،نظرا الرتباط بعض هذه املنشآت بالكحوليات ،وصناعة اجلنس ،والعنف ،واملخدرات غير املشروعة.
هناك حاجة واضحة ألن تقوم احلماية االجتماعية بالقضاء على هذه الوصمة ،جنبا مع جنب مع اإلجراءات الرامية إلى التخفيف من حدة
الفقر من أجل مهاجمة األسباب اجلذرية لها .تشير التقديرات أن نحو  19 - 13مليون طفل من األطفال دون سن  18سنة من العمر يعملون
في مهن ترتبط السياحة .وهذا الرقم ميثل  ٪ 15 - 10من القوى العاملة العاملية العاملة في مجال السياحة .وهناك  2مليون طفل آخرين في
العالم هم ضحايا االستغالل اجلنسي التجاري .وتُع ِّرف اتفاقية منظمة العمل الدولية “أسوأ أشكال عمل األطفال”( 1999 ،رقم  )182هذه
األشكال األكثر سوءا بأنها تشمل االستخدام ،أو القوادة ،أو عرض الطفل ملمارسة الدعارة ،أوإلنتاج أعمال إباحية ،أو أداء عروض إباحية،
والعمل الذي ،بطبيعته أو بفعل الظروف التي ُيزاول فيها ،من املرجح أن يضر بصحة ،أو سالمة ،أو أخالقيات األطفال.
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أدوار النوع االجتماعي في دهشور ،مصر
خلصت دراسة أجريت عام  2009من قبل ‘مركز اخلدمات
اإلمنائية’ للوقوف على الظروف االجتماعية واالقتصادية في
دهشور واملجتمعات التابعة لها إلى أن “أوضاع املرأة في جميع
القرى كانت متشابهة جدا .وكان هناك توافق عام في اآلراء بني
جميع من متت مقابلتهم ،رجاال ونساء ،فيما يتعلق بدور املرأة
املتزوجة؛ رعاية األطفال ،والقيام باملهام املنزلية .وقد حددت
الثقافة احمللية لهذه املجتمعات أدوارا معينة للمرأة املتزوجة
جتاه مسئولياتها ،وعادة بدون أجر ،مثل العمل في املزرعة
مع زوجها ،ورعاية األطفال ،ورعاية املاشية ،وجلب املاء،
والتخلص من املياه القذرة ،والتخلص من النفايات ،وإعداد
الطعام .يختلف الوضع قليال بالنسبة للفتيات الصغيرات من
حيث العمل ،سواء في الصناعات الزراعية أوصناعة املالبس
إذ من الناحية الثقافية يكون للفتاة غير املتزوجة املزيد من
احلرية لقبول وظيفة مقارنة باملرأة املتزوجة ،سواء داخل القرية
أم ال ،عندما يتاح ذلك .تبرر بعض العائالت عمل الفتيات،
وعلى وجه اخلصوص األسر الفقيرة ،كنوع من إسهام الفتاة في
تكاليف زفافها”.

(Center for Development Services (2009).
Establishing the Socio- Economic Profile
of Dahshur and its Satellite Communities.
Cairo).

أمثلة ملهمة :لودج سفاري مارا سيرينا صديق البيئة
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ومصمم ليشمل كال
“يلتزم لودج سفاري مارا سيرينا بسياسة طويلة األمد للحفاظ املستدام ،الذي يرتبط ببرنامج يلتزم بدعم املجتمع احملليَ ،
من الزوار واملوظفني .يشمل إسهامنا للحفاظ على املجتمع الذي يحيط بنا؛ توفير مياه الشرب ،ومراكز احملافظة.
من حيث “البصمة” البيئية اخلاصة به ،يلتزم اللودج مبدونة املمارسات املسئولة املتعلقة مبايلي :احلفاظ على الطاقة ،وإعادة تدوير النفايات
(الزجاج ،البالستيك‘ ،النفايات الرطبة’) ،والتخلص من مياه الصرف الصحي ،وانبعاثات الهواء ،وعدم استخدام مركبات الكربون
الكلوريفلورية  CFCأواستخدام املبيدات ،واحلد من الضوضاء والتلوث البصري .وكلما يكون ذلك ممكنا ،يظهر املنتج احمللي على القوائم.
من أجل تعزيز الصحة العامة للقوى العاملة لديها ،وضعت سيرينا أيضا :برنامج العناية بصحة املوظف ،والذي يهدف إلى تلبية االحتياجات
الصحية الشاملة ليس فقط ملوظفي سيرينا ،ولكن أيضا للمجتمعات احمللية التي حتيط بال ُّنزل التابعة لهم .في جوهره ،يخصص البرنامج للحد
من وقوع احلوادث واألمراض في مكان العمل ،وتعزيز أمناط احلياة الصحية ،وتعظيم اإلمكانات ،وتطوير جودة أفضل للحياة.
ويجري حاليا القيام مبجموعة واسعة من احلمالت ،كل وفقا الحتياجات محددة من املنطقة التي تقع فيها .وتشمل احلمالت السائدة؛ الصحة
والسالمة في مكان العمل ،وفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،والتحرش اجلنسي ،واملساواة بني اجلنسني ،وتعاطي املخدرات والكحول”.
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“يقع لودج سفاري مارا سيرينا في قلب ‘مثلث مارا’ الشهير
من محمية ماساي مارا الوطنية في كينيا ،ذات الشهرة
العاملية ،لودج سفاري مارا سيرينا هو الوجهة النهائية لرحالت
السفاري .إنه يقف مرتفعا على تلة تكسوها الشجيرات،
ويطل إطاللة طويلة املدى على السافانا ،وصوال إلى أسفل
حتى لفائف متعرجة من النهر اململوء بفرس النهر ،فهو هناك
في املنتصف كواحد من أكثر ساحات احلياة البرية إثارة في
أفريقيا ،مع مقعد في الصف األول من احللبة ‘ألعظم عرض
للحياة البرية في األرض’ ،والهجرة األسطورية للحيوانات
البرية”.
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التوازن املتكامل :ما الذي حققناه بعالقة السياحة للحد من الفقر ورفاهية السكان احملليني/الريفيني
 .1حدد الثالث أفكار أو الثالث رسائل الرئيسية التي تعرفت عليها في هذا الفصل.
 .2استعن باملصفوفة التالية ،بشكل فردي أو جماعي ،للقيام بتحليل مختصر شامل ،ثم وازن اآلثار الفعلية للسياحة ،أخذا في االعتبار
اجلوانب املختلفة التي جاءت بهذا الفصل.
التأثيرات واآلثار الفعلية للسياحة واإلجراءات
املقترحة لتعزيز اإليجابي وتقليل السلبي
اآلثار
إيجابي

سلبي

الفقر /االقتصادي

االجتماعي

الثقافي

البيئي

املرأة

فئات معينة
(املهاجرون،
واألطفال)

املناهج االستراتيجية الناشئة
يركز التفكير احلالي في مجال السياحة على التدخالت األكثر
استراتيجية ،استنادا إلى تقييم متفتح من حيث أين ميكن
إحداث تأثير على نطاق واسع .وينبغي أن يكون الهدف من
عملية التدخالت:
•
•

إجراءات مقترحة
لتعزيز اإليجابي
وتقليل السلبي

•
•
•

إشراك القطاع اخلاص في توسيع نطاق الفرص للفقراء،
واالستفادة من حالة النمو املتزايدة لألعمال في صناعة
السياحة إلثبات التزامه بتنمية الوجهة؛
وصل الفقراء بالفرص املتاحة في السياحة السائدة،
وليس فقط السياحة املتخصصة؛
تقييم ومن َثم معاجلة انغالقات السوق الرئيسية التي حتدُّ
من مشاركة الفقراء؛
االستعداد للعمل في أي نقطة مختلفة في سلسلة
القيمة السياحية ،حيثما توجد هناك أكبر إمكانية
للتغيير لصالح الفقراء؛ و
تقييم التأثيرات البيئية ،والثقافية ،واالجتماعية احملتملة
للتدخل ،ونوع املنشأة التي يجري تطويرها.

قم بذلك أثتاء مرحلة التخطيط مبشاركة أصحاب املصلحة
احملليني ،للتأكد من أنه ،بشكل عام ،سيكون التأثير مفيدا.

ملخص املوضوعات واألفكار الرئيسية
يتم تعريف السياحة بأنها أنشطة األشخاص املسافرين إلى واملقيمني في أماكن خارج بيئتهم املعتادة ملدة ال
تزيد عن سنة واحدة على التوالي لقضاء وقت الفراغ ،ولألعمال التجارية ،وغيرها من األغراض.
السياحة هي إحدى أسرع الصناعات منوا في مختلف بلدان العالم .وهي كثيفة العمالة للغاية ،ومصدر مهم
للتنمية والتوظيف .فهي ميكن أن تسهم إسهاما جوهريا في التنمية االجتماعية ،واالقتصادية ،واحلد من
الفقر.
السياحة مصدر متزايد ورئيسي للنمو ،والتوظيف ،والدخل ،واإليرادات بالنسبة للعديد من البلدان النامية
في العالم .تنشئ صناعة السياحة العديد من فرص العمل اجلديدة في البلدان النامية.
تستطيع السياحة تسهيل حتسني العالقات ،والتفاهم ،بني الشعوب والثقافات.
السياسات ،واللوائح ،واالستراتيجيات الواضحة هي أساس التنمية السياحة املستدامة ،واحلد من الفقر على
نطاق واسع ،وحماية املوارد الطبيعية وأساليب احلياة ،وتعزيز التنمية االقتصادية.
تتكون السياحة املستدامة من ثالث ركائز :العدالة االجتماعية ،والتنمية االقتصادية ،والسالمة البيئية.
حينما يتم وضع السياسات املتعلقة بالسياحة ،وتنفيذها ،وتقييمها ،فمن األهمية مبكان األخذ في االعتبار
تأثيرها على املرأة ،والعمال املهاجرين ،واألطفال.
ثمة قلق يكتنف صناعة السياحة بشكل خاص من وباء فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز .إن التعامل
مع فيروس نقص املناعة البشرية من شأنه تغيير في سلوك التواصل ،واستخدام تعليم األقران لهو أمر ضروري
لزيادة املعلومات عن طرق انتقال العدوى ،وطرق الوقاية من الفيروس.
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ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ،
ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻼﺋﻕ،
ﻭﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

الفصل الثاني
املوارد البشرية ،والعمل الالئق ،واحلوار االجتماعي
األهداف التعليمية
مع نهاية هذا الفصل 1،سيكون مبقدور املشاركني:
 .1حتديد اخلطوط العريضة ألمناط التوظيف وأوضاع العمل في مجال السياحة ،وحتليلها ،من منظور أجندة العمل الالئق واألهداف اإلمنائية لأللفية ()MDGs؛
 .2معرفة العناصر األساسية وصياغة املقترحات في مجال تنمية املوارد البشرية ،مع إيالء اهتمام خاص بالتدريب املهني؛
 .3حتديد الصكوك القانونية الدولية الرئيسية التي تعزز حقوق اإلنسان وحتميها ،والعمل الالئق ،والسلوكيات األخالقية ،واحلوار االجتماعي في مجال السياحة ،و
 .4صياغة مفاهيم وممارسات لتشجيع احلوار االجتماعي على جميع املستويات..

اجلمهور املستهدف
 = Rله صلة
 = PRله صلة جزئيا
 = NRليس له صلة
املجموعات املستهدفة
		
ممثلو احلكومات الوطنية
ممثلو الهيئات احمللية/الريفية
ممثلو منظمات املجتمعات احمللية/الريفية
مدراء املنشآت السياحية الصغيرة والتعاونيات
ممثلو النقابات العمالية
ممثلو منظمات أصحاب األعمال
ممثلو املنظمات الداعمة
ممثلو صناعة السياحة احمللية/الريفية

الفصل الثاني
R
R
PR
R
R
R
R
R

1
		 ما لم يرد خالف ذلك ،يستند هذا الفصل إلى وثائق ومنشورات مكتب العمل الدولي.
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قائمة المحتويات
الفصل الثاني :املوارد البشرية ،والعمل الالئق ،واحلوار االجتماعي
المحتويات

الوحدات
 .1السياحة والتوظيف

• األمناط العامة
• أوضاع العمل
• السالمة املهنية والصحة ()OSH

 .2السياحة والعمل الالئق

• التعريف
•

العمل الالئق ،واحلد من الفقر ،واألهداف اإلمنائية لأللفية ()MDGs
تنمية املوارد البشرية ()HRD

 .3املوارد البشرية

•
• التدريب املهني

 .4األطر القانونية

• االتفاقيات والتوصيات
• االتقافيات األساسية
• مدونة األخالقيات ملنظمة السياحة العاملية

 .5احلوار االجتماعي

• التعريف
• األهمية االستراتيجية
• مزايا احلوار االجتماعي

2

الوحدة األولى :السياحة والتوظيف
 1األمناط العامة
كما سبق ذكره ،فالسياحة صناعة كثيفة العمالة إلى أبعد احلدود ،ومصدر مهم للتوظيف .وهي من ضمن أكبر القطاعات التي توجِ د
الوظائف في العالم ،وتتطلب درجات متفاوتة من املهارات ،وتسمح للشباب ،والنساء ،والعاملني املهاجرين بالدخول السريع إلى سوق العمل.
إنها متثل  ٪ 30من خدمات التصدير في العالم.
املهن املباشرة ليست هي الوظائف الوحيدة املرتبطة بأنشطة هذه الصناعة؛ هناك أيضا العديد من األعمال التي لها عالقات غير مباشرة مع
الصناعة ،وتتضمن األنواع املتعددة من عقود العمل :العمل بدوام كامل ،وجلزء من الوقت ،واملؤقت ،والعارض ،واملوسمي .في كثير من
األحيان ،تتخطى السياحة احلدود املتغيرة بني االقتصاد غير الرسمي واالقتصاد الرسمي ،من خالل عدد من املؤسسات الرسمية التي تقدم فرص
عمل في السوق السوداء :فرص البيع للسياح في الشوارع في مناطق حركة املرور املزدحمة هي فرص كسب الرزق ومعظمها للنساء واألطفال،
وفي أنشطة مثل أكشاك الطعام ،ومبيعات احللي واحلرف اليدوية احلرفية .وعلى النقيض من الصناعات األخرى ،مييل العمل للتوجه نحو من
هم أقل من  35سنة ،نصفهم يبلغ عمرهم  25سنة أو أقل ،والعدد الكبير منهم من النساء.
مثلت العمالة في صناعة السياحة أكثر من  260مليون وظيفة عام  ٪ 8.7( 2012من العدد اإلجمالي للوظائف (املباشرة وغير املباشرة) أو
2
وظيفة من كل  11وظيفة) .ومن املتوقع أن يوفر االقتصاد العاملي لهذه الصناعة  296مليون وظيفة بحلول عام .2019

التوظيف املباشر يشير إلى األشخاص الذين يعملون بشكل
مباشر في قطاع السياحة .وهذا يشمل ،على وجه العموم،
تلك الوظائف ذات االتصال وجها لوجه مع الزوار؛ العاملون
في شركات الطيران ،والفنادق ،وتأجير السيارات ،واملطاعم،
وجتار التجزئة ،وأماكن الترفيه.
التوظيف غير املباشر يشير عموما إلى األشخاص الذين
يعملون للموردين لصناعة السياحة ،من موردي الطعام
لشركات الطيران ،وخدمات غسيل املالبس ،وموردي السلع
الغذائية ،وجتار اجلملة ،وشركات احملاسبة؛ والهيئات احلكومية؛
وشركات تصنيع وبناء السلع الرأسمالية ،والسلع والبضائع
املُصدرة املستخدمة في مجال السياحة ،مبا في ذلك الصلب،
واخلشب ،والنفط ،،وغيرها.
العمل احلر يشمل األعمال التجارية التي تديرها األسرة أو
صاحب العمل ،وكذلك منشآت املجتمع احمللي املرتبطة
بشكل مباشر أو غير مباشر بصناعة السياحة.

 2أوضاع العمل
كما سبق ذكره في الفصل األول ،تعاني فئات معينة مثل النساء ،واملهاجرون ،واألطفال ،من ظروف عمل مجحفة ،وغير قانونية للغاية في
كثير من األحيان ،تشمل األجور والرتب الوظيفية املتدنية ،وعدم تكافؤ الفرص (في التدريب ،وفي املناصب العليا ،أو املشاركة في صنع
القرار) واملزيد من التعرض لإلساءة واالستغالل .وبسبب أدوار النوع االجتماعي ،واملفاهيم ،واألوضاع السائدة ،ففي كثير من األحيان ُتبر
النساء على قبول ظروف العمل التي متنعهم من ممارسة بعض حقوقهن اإلنسانية األساسية ذات الصلة باألجر املتساوي على العمل املتساوي،
وحماية األمومة ،والضمان االجتماعي ،واإلجازة العائلية.
 2املصدرWTTC, Economic impact data and forecasts, 2010, quoted in ILO: Developments and challenges in the hospitality :
and tourism sector, Issues paper for the Global Dialogue Forum for the Hotels, Catering, Tourism Sector, Geneva,
.23–24 Nov. 2010, p.11
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املخاوف الدولية بشأن السياحة

وعالوة على ذلك ،تتصف أمناط طلب املستهلك في الفنادق ،واملطاعم ،بأوضاع العمل التي كثيرا ما تتصف بأنها غير اجتماعية ،وساعات
العمل غير محددة في شكل ورديات عمل منقسمة ،وورديات عمل في عطلة نهاية األسبوع أو ليلية ،أو العمل خالل فترات العطالت.
وتضع ظروف العمل هذه مزيدا من الضغط على العمال ذوي املسئوليات العائلية ،وخاصة النساء ،الآلتي تتحملن معظم عبء رعاية األطفال
واملسنني ،فضال عن القيام باألعمال املنزلية .وأصبح االعتماد على أفراد األسرة  -أو اخلدمات اخلاصة أو العامة  -لرعاية األطفال أمرا حاسما
لهؤالء العاملني.

االستغالل ،وأشكال التجارة غير األخالقية وغير العادلة في
مجال السياحة هي مصدر قلق دولي كبير .بعض األمور احملددة
تشمل اإلجتار بالبشر ،والتحرش اجلنسي ،السيما فيما يتعلق
باملرأة والطفل.

إن هيمنة أنواع التوظيف مبجرد الطلب ،والعارض ،واملؤقت ،واملوسمي ،وبدوام جزئي ترتبط بانعدام األمن ،وتدني األجور نسبيا (في كثير من
األحيان أقل من املعدل الوطني) ،وعدم االستقرار الوظيفي ،ومحدودية فرص املسار الوظيفي ،وارتفاع مستويات التعاقد من الباطن واالستعانة
مبصادر خارجية ،وارتفاع معدل الدوران .ومع ذلك ،فإن بعض الناس ممن لديهم مهن أخرى ،مثل الطالب ،غالبا ما يستفيدون من العمل
بدوام جزئي .ويختلف كل هذا من بلد إلى آخر.

أيضا ،فالضرر البيئي الذي يؤثر على حياة الناس احملليني/
الريفيني وفرصهم ،غالبا ما ينتج عن التطور السريع وغير
املنضبط بسبب السياحة ،والتي تتسبب أيضا في إبعاد
العديد من املجتمعات قسرا عن أراضيهم التقليدية ،وتعريض
جماعات السكان األصليني ،بشكل خاص ،للخطر.

أقامت العوملة والتغيرات الدميوجرافية عالقة بني الطلب املتزايد على العمالة في صناعة السياحة وهجرة اليد العاملة .ميكن لهجرة اليد العاملة،
إذا متت إدارتها بشكل صحيح ،أن تساعد على سد النقص في اليد العاملة في كل من قطاعات السوق عالية املهارات ومنخفضة املهارات،
وتنشيط السكان ،وتعزيز كفاءة سوق العمل ،وتشجيع ريادة األعمال ،والديناميكية ،والتنوع في بلدان الوجهة واملنشأ .إن تطوير املنتجات
السياحية ،وتوفير العمل ،واإلثراء الثقافي متثل مزيدا من النتائج اإليجابية للهجرة .قد يجلب العمال املهاجرين مهارات ومعارف جديدة
لبلدان الوجهة التي ميكن أن جتعل الشركات أكثر قدرة على املنافسة ،مما يساعد البالد على النمو .في بعض احلاالت ،قد تستفيد بلدان املنشأ
أيضا من الهجرة املؤقتة من خالل خبرات التعلم التي يقدمها العمال املهاجرون ،وإرسالهم التحويالت املالية إلى وطنهم .ونتيجة لذلك ،قد
يجلب املهاجرون مهارات جديدة ،ومعارف ،وخبرات العمل الالئق عند العودة إلى بلدانهم األصلية ،ومشاركتها مع زمالء العمل واملنظمات
احمللية.
ومن املهم التأكيد على أن السياحة ومكوناتها غير الرسمية توفر عددا كبيرا من فرص العمل للعمال الذين تلقوا قدرا ضئيال من التدريب ،أو
لم يتلقوا تدريبا رسميا ،والذين ال يريدون الدخول في التزامات العمل على املدى الطويل (مثل الطالب) .ميكن أن توفر السياحة فرصا ملن
يواجهون احلرمان االجتماعي ،ويعانون من القدرات غير السوية ،على نحو ال يتوفر دائما في بيئات أخرى.

وثمة شاغل آخر وهو احلق في املاء ،الذي يشكل أحد أهم
حقوق اإلنسان األساسية .وبالنسبة للمجتمعات احمللية/الريفية
في العديد من البلدان ،يتم تقويض هذا احلق بسبب العبء
اإلضافي للسياحة على األماكن القاحلة التي تواجه نقصا في
املياه .فقد يدمر االستحمام ،وحمامات السباحة ،وري املروج
احتياطيات املياه ،وغالبا ما يجهل السياح حقيقة افتقارالسكان
احملليني/الريفيني للمياه لالستخدام الشخصي والري.
املصدر,Tourism Concern :
http://www.tourismconcern.org.uk
(.)accessed 4 Oct. 2011

تدريب
في مجموعات ،قم بتحليل أوضاع عمل مختلف الفئات الضعيفة على وجه اخلصوص في صناعة السياحة .وفيما يتعدى خصوصيات البلد/
اإلقليم/املجتمع احمللي ،ركز على اخلصائص واالجتاهات املشتركة .ثم ،حدد اإلجراءات التي ميكن أن حتسن أوضاع العمل ألعضاء هذه
الفئات.
أوضاع العمل احلالية
املرأة

املهاجرون

الشباب

الفئات الضعيفة األخرى
(حدد)

اإلجراءات املقترحة لتحسني أوضاع العمل احلالية
املرأة

املهاجرون

الشباب

الفئات الضعيفة األخرى
(حدد)

مشروع ‘إكوال  ‘EQUALاملُسمى
إعادة تقييم العمل لتعزيز املساواة
بني اجلنسني في البرتغال
(مبساعدة منظمة العمل الدولية في
 )2005-08مت إجراء هذا العمل لتحقيق

األهداف التالية:
تعزيز املساواة بني املرأة والرجل في قطاعي املطاعم
)1
واملشروبات؛
تعميق احلوار االجتماعي ،واإلسهام في إعادة تقييم
)2
املهن التي تهيمن عليها املرأة عن طريق جتريب منهجية جديدة
وضعتها املجموعة الثالثية لتقييم الوظائف احملايدة للجنسني.
يهدف املشروع إلى معاجلة اخللل في مهن معينة ،وحتديث
أنظمة التصنيف املهني في هذه الصناعة ،وإنشاء نظم األجور
على أساس معايير وإجراءات شفافة ومحايدة بني اجلنسني،
وفقا التفاقية منظمة العمل الدولية املساواة في األجور1951 ،
(رقم .)100
املصدرEQUAL: Revalorizar o trabalho para promover :
a igualdade, Lisbon, OIT, 2007, http://www.ilo.org/
_public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_equal

pt.htm (accessed 4 Oct. 2011).
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أمثلة من التحديات :امللف الوطني ألوضاع العمل في جمهورية تنزانيا املتحدة

6
3

من أجل مكان عمل أفضل صحيا
يواجه العديد من العمال غير الرسميني أوضاع العمل غير اآلمنة .أنهم غالبا ما يعملون في مبان متدهورة تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي ،أو
مياه الشرب ،مع أنظمة سيئة للتخلص من النفايات .وعالوة على ذلك ،ففي االقتصاد غير الرسمي ،هناك فرق صغير في كثير من األحيان بني
أوضاع العمل وظروف املعيشة .في معظم األحيان ،ال يستطيع أصحاب العمل في جمهورية تنزانيا املتحدة احلصول على اخلدمات الرسمية
التي تساعدهم على توفير اخلدمات الصحية املهنية والبيئية ملوظفيها.
حتسني التفتيش على العمل
يتضح من سياسة التوظيف الوطنية أن هناك حاجة لتحسني أداء إدارة التفتيش على العمل .عندما يتم جتهيزهم جتهيزا كافيا باألدوات التي
يحتاجونها للقيام بعملهم ،سيكون مفتشي العمل قادرين على متابعة تطبيق تشريعات العمل ،حتى في املنشآت املوجودة في املناطق الريفية.
حتديات الضمان االجتماعي
ترتبط احلاجة إلى إطار عمل للحماية االجتماعية ارتباطا وثيقا بالفقر والضعف .يعد تصميم إجراءات الضمان االجتماعي التي متتد إلى
االقتصاد غير الرسمي حتديا كبيرا ،ولكن تلك اجلهود سوف تساعد على إنهاء الدورة املفرغة من سوء نوعية الوظائف ،وانخفاض الدخل،
وبيئات العمل اخلطرة للذين ال تشملهم احلماية االجتماعية.
الشواغل املتعلقة بالنوع االجتماعي
تاريخيا ،انخرطت النساء في األعمال غير املاهرة ،ودخلت سوق العمل كموظفات على مستوى منخفض .وعلى الرغم من أن هناك حتسينات
أدخلت على القوانني والسياسات ،بيد أن الواقع يتغير فقط ببطء شديد ،وهناك حاجة ملحة لسياسات العمل التي من شأنها ضمان حماية
املرأ ة على نحو أفضل ،وبراتب أفضل.
االقتصاد غير الرسمي
أكبر حتد جوهري لقانون العمل هو توسيع نطاقه ليمتد إلى االقتصاد غير الرسمي ،وخاصة أن االقتصاد الرسمي يشكل أقل من  ٪ 6من
إجمالي القوى العاملة .من حيث املبدأ ،يجب أن توفر النقابات التجارية للعاملني معلومات عن استحقاقاتهم القانونية .ومع ذلك ،فإن هيكل
وحجم الشركات في االقتصاد غير الرسمي متثل عقبات رئيسية أمام اجلهود الرامية لتكوين نقابات ورفع مستوى الوعي .يجب وضع طرق
أكثر نشاطا وابتكارا للوصول إلى العمال في االقتصاد غير الرسمي.
		 املصدرInternational Labour Office (2009). National Profile of Working Conditions in the United Republic of Tanzania. :
3
Geneva: International Labour Office. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/
documents/publication/wcms_119347.pdf

لقد تطورت فكرة جودة احلياة العملية من االنشغال ببعض
أبعاد العمل املأجور  -ساعات العمل في املقام األول،
واألجور ،وحماية األمومة  -نحو تبني مجموعة أوسع
نطاقا من عناصر العمل؛ سواء املدفوع وغير املدفوع .وهي
تشمل أيضا نقطة االلتقاء بني سوق العمل وحياة العمال
التي يعيشونها فيما وراء العمل املأجور .يشمل هذا النموذج
اجلديد أبعاد حياة العمل وسط مخاوف بشأن تأثير التغيرات
االقتصادية واالجتماعية على العمال وعائالتهم .وال يزال
يتعني إدماج هذه القضايا بشكل كامل في أبرز استجابات
سياسية لالقتصاد املعولم .دعت احلكومات من مختلف أنحاء
أفريقيا للعمل بقوة من أجل التغلب على هذه التحديات.
أقرت القمة االستثنائية لالحتاد األفريقي بشأن التوظيف واحلد
من الفقر في أفريقيا (واجادوجو ،سبتمبر  )2004بأغلبية
ساحقة برنامج العمل الالئق ملنظمة العمل الدولية ،مع التركيز
على خلق فرص عمل ذات نوعية جيدة .تؤيد حكومة
جمهورية تنزانيا املتحدة دعوة عموم أفريقيا لدمج منو التوظيف
مع حتسني نوعية
العمل.

 3السالمة املهنية والصحة

4

تهدف السالمة املهنية والصحة ( )OSHإلى:
• تعزيز أعلى درجات الصحة البدنية ،والعقلية ،والرفاهية االجتماعية للعاملني ،واحلفاظ
عليها في جميع املهن.
• وقاية العاملني من اآلثار السلبية الناجمة عن ظروف عملهم على الصحة.
• حماية العاملني في عملهم من املخاطر الناجمة عن العوامل السلبية على الصحة؛
• تسكني العمال واحلفاظ عليهم في بيئة مهنية مت تكييفها مع احتياجاتهم البدنية والعقلية.
وبعبارة أخرى ،تشمل السالمة املهنية والصحة الرفاهية االجتماعية ،والصحة العقلية والبدنية
للعمال .يتعني أن تساند الصحة والسالمة املهنية قوانني العمل املالئمة (والنافذة) التي تستند إلى املعايير الدولية .من الناحية املثلى ،فهذا
يعني أن تركز القوانني على الوقاية بدال من التعويض.
يكتسب التقليل من التوتر الذي غالبا ما ينجم عن زيادة عبء العمل ،والعمل لساعات طويلة
جدا بدون راحة كافية ،أهمية خاصة في هذه الصناعة .كذلك ،كثيرا ما يرتبط ارتفاع التوتر في
هذه الصناعة مع التهديد بالعنف في العمل .تعني مستويات أقل من التوتر ،أعداد أقل من
احلوادث واألمراض ،ونوعية أفضل من اخلدمة .إن عددا أقل من احلوادث ،و فقدان للوقت
أقل كنتيجة لذلك ،وجتربة أكثر هدوء للضيوف ،وسمعة ذائعة للصناعة احمللية ،جميعها
مزايا اإلجراءات اجليدة اخلاصة بالصحة والسالمة.
غالبا ما ُيعدّ التسمم الغذائي ،على سبيل املثال ،خطورة مرتفعة في هذه الصناعة .حوادث
السيارات هي األخري مخاطر مرتفعة ،خاصة مع الفنادق واملجموعات السياحية .التعامل مع
الظواهر اجلوية املتطرفة غالبا ما يكون عامل خطورة في املناطق االستوائية .وغالبا ما تكون
االنهيارات الثلجية واحلرائق مخاطر عالية في جبال األلب واألماكن احلضرية ،على التوالي.

 4املصدرTourism Safety & Health Programme, Egypt, http://shstandards.com/start.asp (accessed 4 Oct. 2011). :
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موزمبيق :التعرض ملخاطر بدنية عالية في مكان العمل،
وتأثير العمل على الصحة
يتعرض العمال في موزمبيق ألنواع متنوعة من املخاطر البدنية.
تشكل الضوضاء ،وخاصة من املوسيقى الصاخبة والناس،
خطرا شائعا في أنشطة االقتصاد غير الرسمي املكتظة .وعالوة
على ذلك ،نظرا لطبيعة املناخ ،متس درجات احلرارة املرتفعة
بصفة خاصة العمال في االقتصاد غير الرسمي.
كثيرا ما يكون العمال عرضة للمخاطر من األشقياء (مثل
اللصوص والصيادين) .إن حاالت العنف اجلسدي والتحرش
مرتفعة بشكل خاص في صناعة السياحة ،إذ أن العمال في
هذه الصناعة أكثر عرضة للهجوم من اللصوص ،خاصة عند
حتصيل النقدية بعد البيع.
يتعرض الكثير من العمال أيضا في جميع الصناعات لعدم
كفاية معايير السالمة والصحة ،واملخاطر البيئية .وغالبا ما
يكون قد مت إبالغهم عن مخاطر العمل على نحو يشوبه
القصور (انظر الصورة على اليسار)؛ وهو ما يعني أنه ليس
لديهم االستعداد اجليد للتأقلم معها .واملرأة أكثر عرضة لهذه
املخاطر.
أبلغ نحو  ٪ 32من العمال أن حالتهم الصحية تتأثر بعملهم.
وكان التعب العام ،ومشاكل في السمع ،وآالم في الظهر،
هي أكثر اآلثار الصحية السلبية للعمل التى وردت على نحو
مشترك.
املصدرInternational Labour Office (2009). National :
Profile of Working Conditions in Mozambique. Geneva: International Labour Office. http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_119345.pdf
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الوحدة الثانية :السياحة والعمل الالئق
 1التعريف
العمل الالئق  -هو مفهوم وضعته الهيئات املكونة ملنظمة العمل الدولية (احلكومات ،والعمال ،وأصحاب العمل)  -يلخص طموحات الناس في
حياتهم العملية .العمل هو مصدر للكرامة الشخصية ،واستقرار األسرة ،والسالم في املجتمع ،والدميقراطيات التي تخدم الناس ،والنمو االقتصادي
الذي يوسع نطاق فرص الوظائف املنتجة ،وتنمية املنشآت .الهدف العام املتمثل في العمل الالئق هو حتقيق تغيير إيجابي في حياة الناس على
املستويني الوطني واحمللي .العمل الالئق يعني العمل املنتج ،الذي يحقق الدخل العادل ،واألمن في مكان العمل ،واحلماية االجتماعية لألسر،
وحتسني آفاق التنمية الشخصية واالندماج االجتماعي وحرية الناس في التعبير عن مخاوفهم ،والتنظيم واملشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر
على حياتهم ،واملساواة في الفرص واملعاملة لكل من النساء والرجال .إن تعزيز العمل الالئق هو هدف رئيسي ملنظمة العمل الدولية.

 2العمل الالئق ،واحلد من الفقر ،واألهداف اإلمنائية لأللفية
مفهوم منظمة العمل الدولية عن “العمل الالئق” يتغلغل مع األهداف اإلمنائية لأللفية .فمن خالل تعزيز العمل الالئق ،تستطيع منظمة العمل
الدولية أن تسهم بشكل معنوي في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،وخاصة الهدف الرئيسي املتمثل في خفض حدوث الفقر إلى النصف
بحلول عام  .2015وميكن لبرنامج العمل الالئق أن يكون تأثيره كبير أيضا على السبعة أهداف اآلخرى .ومن قائمة األهداف اإلمنائية لأللفية
واملؤشرات ،تكون منظمة العمل الدولية هي املسئولة حتديدا عن املؤشر  ،11بشأن حصة املرأة في العمل بأجر في القطاع غير الزراعي ،وكذلك
املؤشر  45وثيق الصلة بالبطالة بني صفوف الشباب البالغ من العمر  24 - 15سنة .والهدفان  16و  13بشأن توظيف الشباب هما أيضا لهما
صلة مباشرة بأنشطة منظمة العمل الدولية .إن العمل أمر أساسي لرفاهية الناس .ففضال عن توفير الدخل ،ميكن أن يسهم العمل في التقدم
االجتماعي واالقتصادي .وميكن للعمل تقوية األفراد ،وأسرهم ،ومجتمعاتهم احمللية .هذا ،مع ذلك ،يتوقف على العمل الذي هو الئق.
برنامج العمل الالئق هو منهج متكامل ألهداف العمل الكامل واملنتج للجميع على املستويات العاملية ،واإلقليمية ،والوطنية ،والقطاعية
(الصناعة) ،واملستويات احمللية/الريفية .إنه يستند إلى أربعة ركائز (أو عناصر رئيسية) ،وهي التالية:
الركائز األربع لبرنامج العمل الالئق
•
•
•
•

املعايير واحلقوق في العمل
خلق فرص العمل
احلماية االجتماعية
الهيكل الثالثي واحلوار االجتماعي

مؤشرات منظمة العمل الدولية عن العمل الالئق:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
العمل
•

فرص التوظيف
األرباح الكافية والعمل املنتج
ساعات العمل الالئقة
اجلمع بني العمل واألسرة واحلياة الشخصية
العمل الذي يجب أن يلغى
االستقرار واألمن في العمل
تكافؤ الفرص واملعاملة عند التوظيف
بيئة عمل آمنة
الضمان االجتماعي
احلوار االجتماعي ومتثيل منظمات العمال وأصحاب
السياق االجتماعي واالقتصادي للعمل الالئق

اإلجراءات السياحية املؤاتية للفقراء ضمن مصفوفة العمل الالئق-األهداف اإلمنائية لأللفية
الركيزة

احلقوق

التوظيف

احلماية االجتماعية

احلوار

الهدف
توفير األعمال التي توفر
احلماية االجتماعية ،ودعم
احلماية االجتماعية احلكومية

التشاور مع أصحاب العمل،
والنقابات ،واملجتمعات فيما
يتعلق بالسياحة واحلد من
الفقر

احلد من الفقر واجلوع

املساعدة في توسيع مجال
السياحة التي تشتمل على
احلقوق .تفضيل املوردين
الذين يحترمون احلقوق

توسيع نطاق العمل اجليد
والفرص في مجال السياحة
وسالسل التوريد

تعميم التعليم االبتدائي

تشجيع املوظفني للسماح
لألطفال بالذهاب إلى املدرسة

التشاور مع املدراس في
رفض عمل األطفال في صناعة تشجيع اإلجازة الوالدية،
والعمل صديق األسرة ،واملرونة املجتمع احمللي
السياحة وسالسل التوريد
مع املوظفني

املساواة بني اجلنسني

تطبيق املساواة بني اجلنسني في توفير فرص عمل متساوية
للمرأة
صناعة السياحة

توفير احلماية لألم في هذه
الصناعة

التشاور مع أصحاب العمل،
والنقابات ،واملجتمع احمللي،
واحلكومة

صحة الطفل

دعم صحة الطفل وبرامج
التحصني في صناعة السياحة

القضاء على عمل األطفال في
صناعة السياحة

توفير إجازة لرعاية الطفل
املريض

التشاور مع أصحاب العمل،
والنقابات ،واملجتمع احمللي،
واحلكومة

صحة األم

دعم حقوق األمومة عند
العمل في هذه الصناعة

توفير أو دعم املرافق الصحية
في مكان العمل

تطبيق املعايير الوطنية والدولية التشاور مع أصحاب العمل،
والنقابات في الصناعة،
على حماية األم
واحلكومة ،واملجتمع احمللي

احلد من فيروس نقص املناعة
البشرية ،واملالريا ،والسل،
وغيرها من األمراض

ضمان عدم التمييز بالنسبة
لألشخاص املصابني بفيروس
نقص املناعة البشرية في
وظائف السياحة

وضع معلومات عن مكان
العمل وبرامج الوقاية

االستدامة البيئية

االستعانة بالعمالة احمللية
تعزيز حقوق املجتمعات
احمللية ،والسياح ،واملوظفني في حلماية البيئة واحلفاظ عليها
البيئة املستدامة

إقامة شراكات للتنمية

العمل مع منظمات التنمية
لتحسني احلقوق في الصناعة

دعم البرامج واملرافق الصحية
في املجتمع

التشاور مع أصحاب العمل،
والنقابات في الصناعة،
واحلكومة ،واملجتمع احمللي

ضمان تطبيق املمارسات
املستدامة في املوقع
واالستهالك

التشاور مع أصحاب العمل،
والنقابات ،واحلكومة،
واملجتمع احمللي

تدريب
باستخدام اجلدول على اليمني ،قم بعمل تشخيص ملجتمعك،
أو إقليمك ،أو بلدك .شارك التحليل ،ثم ضع النتائج املقارنة
بني البلدان ،أو األقاليم ،أو املجتمعات.
كخطوة ثانية ،حدد املجاالت الرئيسية التي حتتاج
للتحسينات ،واقترح إجراءات ملموسة.
يرتبط برنامج العمل الالئق ملنظمة العمل الدولية ارتباطا مباشرا
باحلد من الفقر .وخلصت منظمة العمل الدولية هذه العالقة
عام :2005
احلقوق من شأنها متكني الرجل واملرأة للتخلص من

•
الفقر؛
التوظيف الذي ينطوي على العمل املنتج هو الطريق
•
الرئيسي للخروج من الفقر؛
احلماية االجتماعية تقي من الفقر؛ و
•
احلوار ،أو مشاركة منظمات أصحاب العمل والعمال
•
في وضع سياسة احلكومة هو أمر جوهري للحد من الفقر.

العمل مع منظمات التنمية
العمل مع منظمات التنمية في التشاور مع أصحاب العمل،
خللق فرص عمل مؤاتية للفقراء شأن احلماية االجتماعية في
والنقابات ،واملجتمع احمللي،
الصناعة التي تفيد الفقراء
ومنظمات التنمية
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بيانات توضيحية عن التحديات اخلاصة بأوضاع العمل :حالتي موزمبيق وجمهورية تنزانيا املتحدة
نسبة العاملني عن علم باستحقاقاتهم القانونية بشأن احلد األدنى لألجور،
وساعات العمل ،وحماية األمومة،
جمهوية تنزانيا املتحدة2009 ،

قطاع
السياحة

أنثى

ذكر

اجلميع

نسبة العاملني عن علم باستحقاقاتهم القانونية بشأن احلد األدنى لألجور،
وساعات العمل ،وحماية األمومة،
موزمبيق2009 ،

قطاع
السياحة

أنثى

ذكر

اجلميع

نسبة العاملني الذين يعملون أكثر من  50ساعة في األسبوع،
جمهورية تنزانيا املتحدة2009 ،

نسبة العاملني مبوجب عقد أو اتفاقية مكتوبة،
جمهورية تنزايا املتحدة2009 ،

قطاع
السياحة

أنثى

ذكر

اجلميع

نسبة العاملني الذين يعملون  50ساعة في األسبوع،
موزمبيق2009 ،

نسبة العاملني مبوجب عقد أو اتفاقية مكتوبة،
موزمبيق2009 ،

قطاع
السياحة

أنثى

ذكر

قطاع
السياحة

أنثى

ذكر

اجلميع

اجلميع
قطاع
السياحة

أنثى

ذكر

اجلميع

الوحدة الثالثة :املوارد البشرية
 1تنمية املوارد البشرية ()HRD

تعاني صناعة السياحة من نقص العمالة املاهرة ،ومعدالت الدوران العالية .وتُعدُّ االستراتيجيات الشاملة لتنمية املوارد البشرية أمرا حاسما من
أجل اجتذاب العمال املؤهلني ،واإلبقاء عليهم في مجال السياحة ،وتعظيم العوائد على االستثمارات في التدريب .وينبغي وضع استراتيجية
مناسبة وتنفيذها من قبل احلكومات بالتشاور مع الشركاء االجتماعيني لضمان أن حتركات العمال على املستوى الدولي حتترم ظروف العمل
احمللية/الريفية .ينبغي إدماج التدريب في برامج تنمية املوارد البشرية ،لتزويد العمال باملهارات املتنقلة ،ويجب اتخاذ التدابير لزيادة االستثمار
في التدريب ،بحيث يتم تعظيم إمكانات العمال .لذلك ميكن حتديد أربعة متطلبات رئيسية ترتبط بتنمية املوارد البشرية:
• وضع استراتيجيات شاملة لتنمية املوارد البشرية؛
• تضمني تدريب مهني أفضل بكثير في هذه االستراتيجيات؛
• إشراك الشركاء االجتماعيني فيها؛ و
• تناول القضايا املرتبطة بالتحركات الدولية للعمال.

تدريب

في مجموعات لكل بلد (أو أقليم أو مجتمع) أو بشكل
فردي ،قم بتحليل موضوع التدريب املهني ،وأجب :أ) هل
تعرفت على مبادرات التدريب املهني القائمة (مبا في ذلك
التلمذة احلرفية)؟ ب) إن كان األمر كذلك ،فكيف تقيمها؟
ج) ما هي التغييرات أو االبتكارات التي تود اقتراحها؟ مع
األخذ في احلسبان احتياجات الفئات الضعيفة.
التدريب املهني القائم

التغييرات واالبتكارات املقترحة

 2التدريب املهني
يشكل التدريب املهني ،مبا في ذلك التلمذة احلرفية ،جزءا رئيسيا من تخطيط تنمية املوارد البشرية .وهناك بعض األسئلة اجلوهرية التي يتعني
اتخاذ قرار بشأنها تختص بطبيعة ومدى التدريب املطلوب ،ودرجة دعم الصناعة .الشاغل الرئيسي للتدريب املهني ،مع ذلك ،هو أنه البد
أن يكون له صلة بالعمل احلقيقي احلالي واملستقبلي ،ومتطلبات الصناعة .يحتاج التدريب الثقافي واللغوي األساسي النظر في املصادر
الكبيرة واملتزايدة من السياح .وينبغي أن تكون متطلبات التدريب على نظم اإلدارة متفتحة ودميقراطية  -وأكثر حساسية بالنواحي البيئية.
يكون التدريب املهني مستداما فقط عندما يستند إلى عالقات منظمة بني العمالة  -اإلدارة .إن ذلك ليس مهم فقط جلميع أسئلة املناهج
الدراسية وللشهادات ،بل هو مهم كذلك من أجل التحفيز واجلودة .يتعني أن يرتبط التدريب املهني بتحسني أوضاع العمل واملعيشة ،من
أجل بناء التحفيز.
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أمثلة ملهمة :مبادرة احلياة املهنية للشباب ()YCI

5

“مبادرة احلياة املهنية للشباب ( )YCIهي برنامج تعليمي مدته ستة أشهر يقدم مهارات احلياة ومهارات العمل
للشباب احملرومني .والغرض من ذلك هو متكني املشاركني من الشباب من عمل اختيارات وظيفية مستنيرة،
وإدراك اخليارات املتاحة لهم ،ومتكينهم من حتسني قدرتهم على العمل ،وتعزيز الفرص االجتماعية واالقتصادية
أمامهم على املدى الطويل.
أصبحت املبادرة  YCIممكنة بفضل شراكة فريدة من نوعها مع صناعة الفنادق العاملية ،ومبوجبها توفر الكيانات املشاركة املوارد البشرية،
والتشغيلية ،والتدريب من أجل تقدمي البرنامج.
عادة ما يكون عمر املرشحني املؤهلني ما بني  18و  21عاما ،وقد انتهوا مؤخرا من مرحلة املدرسة الثانوية ،وقادرون على تقدمي التزام بدوام
كامل للبرنامج ،وهم يعتبروا عرضة خلطر االستغالل .وينبغي أيضا أن يكون لدى املشاركني املناسبني القدرة على إظهار استعدادهم للتعلم،
والرغبة في التطوير الذاتي ،بيد أنه ليس لديهم وسائل أخرى لتحسني حياتهم؛ وهذا ما يعني أن فرصهم محدودة ،أو ال توجد أمامهم فرص
للعثور على عمل الئق أو مشروع ،أو االستمرار في مواصلة التعليم .مت تصميم برنامج كل بلد خصيصا ليتناسب مع االحتياجات احمللية
لشبابها  -تستخدم مبادرة  YCIكأداة ملعاجلة قضايا أو منعها؛ مثل البطالة بني الشباب ،واإلقصاء االجتماعي ،والفقر ،واالستغالل.
توفر املبادرة فرصة للشباب احملرومني للمشاركة في برنامج التعليم من خالل سالسل الفنادق ذات العالمات التجارية املعترف بها دوليا.
املكون النظري من البرنامج ،ويقدم كبار املديرين واملوظفني نظام التوجيه.
تستخدم الفنادق برامج التدريب والتطوير لديها من أجل تعليم ِّ
جتمع مبادرة  YCIاملنظمات من القطاعات اخلاص ،والعام ،وغير الربحية خللق برنامج مستدام عالي التأثير ،منخفض التكلفة ،يركز على
االحتياجات ،ويعالج القضايا االجتماعية في املجتمعات احمللية/الريفية في جميع أنحاء العالم”.

12
“توفر هذه املبادرة منصة عملية للحكومات والشركات
واملنظمات غير الربحية للعمل بشكل تعاوني نحو حتقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية  -وبخاصة تخفيف حدة الفقر”.
بدأت مبادرة  YCIفي بانكوك عام  1995باسم برنامج
تنمية احلياة املهنية للشباب؛ مبادرة مجتمعية من مجموعة
فنادق بان باسيفيك تأسست لغرض “إعادة شيئ” للمجتمع،
وإظهار التزام الشركة بالتعلم مدى احلياة .قام بإنشاء هذا
النموذج ليندال دي ماركو  Lyndall DeMarcoمدير
التعليم لشركة بان باسيفيك  ،Pan Pacificوالدكتور كيتيا
فورنسادجا  ،Kitiya Phornsadjaمسئول حماية الطفل
في اليونيسيف بتايالند .بدأ البرنامج مع ثمان بنات ،وولد
واحد من مدارس الرعاية في شمال تايالند .كان املخطط
ناجحا للغاية لكل من الطالب والفندق حتى مت توسيع نطاقه
ليسمح للمزيد من الشباب والشركات الفندقية باملشاركة في
بانكوك .وعام  1998مت إطالق البرنامج في الفلبني .وكانت
أندونيسيا السوق التالي لتبني البرنامج عام  .2004واليوم،
يشمل تواجده العاملي أثيوبيا ،وهي من البلدان األقل منوا
:LDC

كل عام،يقوم ما يزيد عن  50فندقا من الفنادق الرائدة
بتمكني نحو  420من الشباب في  11دولة.
 5املصدر.Youth Career Initiative, http://www.youthcareerinitiative.org (accessed 4 Oct. 2011) :

مركز تدريب نقابة الطهاة بالواليات املتحدة

برنامج التدريب السياحي في تنزانيا ()TTTP

مركز تدريب نقابة الطهاة ( )CUTCهو عبارة عن احتاد واحد ،له أصحاب عمل متعددين ،وشراكة بني
العمال واإلدارة ،ويغطي ما يقرب من  50ألف عامل من العمال النقابيني في الس فيجاس ،وهو أسرع مراكز
اخلدمات والسياحة منوا في الواليات املتحدة .إدراكا للتوسع السريع في هذه الصناعة ،والرتفاع توقعات
املستهلكني من اجلودة ،وزيادة الطلب على العمال املدربني ،قام  226من عمال الطبخ احملليني في الس
فيجاس من موظفي الفندق وموظفي املطعم ( )HEREبالتفاوض على إنشاء صندوق استئماني مشترك
ومركز للتدريب في العقد املبرم عام  .1989يوفر مرفق الشراكة اخلاصة ،و  ،CUTCالتدريب قبل التوظيف
للعاملني بنظام الساعة قبل دخول قطاع الفنادق ،فضال عن
التدريب للترقي ألعضاء االحتاد احلاليني .أصبح مركز CUTC
هو الطريق الرئيسي الذي يجد من خالله أصحاب العمل موظفني “مجهزين للعمل” .وهو
أيضا وسيلة يبدأ من خاللها العمال املبتدؤون واملهاجرون في اكتساب املهارات الالزمة للترقي
في صناعات الضيافة سريعة اخلطى ،واحلصول على التقدير العملي من املزايا التي توفرها
النقابة ،مبا في ذلك التدريب .ومن املعروف عن مركز  CUTCقبوله لكل شخص يتقدم إليه،
بغض النظر عن العوائق التعليمية أو االجتماعية .حصل ثلثي خريجي املركز على وظائف مع
أصحاب العمل املمثلني ملوظفي الفنادق وموظفي املطاعم ( ،)HEREوبلغ معدل الدوران نصف
التعيينات اجلديدة األخرى .يلعب مركز  CUTCدورا حاسما في قدرة  HEREوالفنادق
6
املوقعة على النمو في خطوات تتماشى مع التوسع املتسارع لصناعة الضيافة في الس فيجاس.

الهدف العام من البرنامج هو حتسني معايير التدريب في مجال
السياحة في تنزانيا من أجل حتسني نوعية اخلدمات املقدمة ،مما
يؤدي إلى مزيد من النمو في هذه الصناعة ،وزيادة اإليرادات
ثم ،اإلسهام في احلد من الفقر.
من السياحة ،والتوظيف ،ومن َّ
ويتناول مشروع برنامج  TTTPاملجاالت التالية:
• زيادة قدرات صناعات السياحة والضيافة إلجراء التدريب
أثناء اخلدمة من خالل صناعة وطنية على أساس برنامج
تدريب املدربني ،مع رفع مستوى املهارات لتقدميها في املراكز
السياحية الرئيسية في تنزانيا؛
• رفع مستوى معايير التدريس في معاهد التدريب السياحي؛
• تطوير واستحداث منهج دراسي وطني للدراسات
السياحية؛
• دعم هيئات االعتماد عند وضع سياسات اعتماد مناهج
السياحة الوطنية ،ومعاهد التدريب في مجال السياحة؛ و
• وضع أطر عمل مؤسسية لضمان استدامة أهداف املشروع.
املصدر.Tanzania Tourism Training Programme :

		 املصدرThe Working for America Institute: High Road Partnerships Case Studies, www.workingforamerica.org/ :
6
documents/highroadreport/appendix2.htm (accessed 4 Oct. 2011).
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الوحدة الرابعة :األطر القانونية
 1االتفاقيات والتوصيات
معايير العمل الدولية هي الصكوك القانونية التي وضعتها الهيئات املكونة ملنظمة العمل الدولية (احلكومات ،وأصحاب العمل ،والعمال)
لتحديد املبادئ األساسية ،واحلقوق في العمل .فهي إما االتفاقيات امللزمة للمعاهدات الدولية التي قد تكون صدقت عليها الدول األعضاء ،أو
التوصيات التي تكون مبثابة مبادئ توجيهية غير ملزمة والتي كثيرا ما تكمل االتفاقية مع مبادئ توجيهية مفصلة بشأن تطبيقها .ميكن أيضا
أن تكون التوصيات مستقلة؛ أي ال ترتبط بأي اتفاقية.
يتم وضع االتفاقيات والتوصيات من جانب الهيئات املكونة ملنظمة العمل الدولية ،وتُع َتمد في مؤمتر العمل الدولي السنوي ملنظمة العمل
الدولية .ومتى مت اعتماد املعيار ،يصبح مطلوبا من الدول األعضاء مبوجب دستور منظمة العمل الدولية تقدميه إلى السلطة املختصة بها (عادة
البرملان) للنظر فيه .في حالة االتفاقيات ،فهذا يعني النظر للتصديق عليها .وإذا مت التصديق عليها ،تدخل االتفاقية عادة حيز التنفيذ بالنسبة
لهذا البلد بعد التصديق عليها بسنة واحدة .تلتزم البلدان التي صدقت على االتفاقية بتنفيذها ،وتكييف قانونها الوطني واملمارسة ،وكذلك
اإلبالغ عن تطبيقها على فترات منتظمة

 2االتفاقيات األساسية
لقد حدد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ثماني اتفاقيات بأنها “أساسية” ،تغطي املوضوعات التي تعتبر املبادئ واحلقوق األساسية في
العمل :احلرية النقابية ،واالعتراف فعليا باحلق في املفاوضة اجلماعية؛ والقضاء على جميع أشكال العمل اجلبري أو اإللزامي؛ والقضاء فعليا
على عمل األطفال؛ والقضاء على التمييز في التوظيف واملهن .وتُغطي هذه املبادئ أيضا في إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ
واحلقوق األساسية في العمل (.)1998
تغطي االتفاقيات والتوصيات األخرى املوضوعات ذات األهمية القصوى لصناعة السياحة ،مثل اتفاقية أوضاع العمل (الفنادق واملطاعم)
( 1991رقم  ،)172والتوصية( 1991 ،رقم  )179أو توصية تنمية املوارد البشرية( 2004 ،رقم  ،)195من بني اتفاقيات وتوصيات
عديدة أخرى.

14
االتفاقيات الثمان األساسية
اتفاقية احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي،
1
( 1948رقم )87
اتفاقية احلق في التنظيم النقابي واملفاوضة اجلماعية،
2
( 1949رقم )98
اتفاقية العمل اجلبري( 1930 ،رقم )29
3
اتفاقية إلغاء العمل اجلبري( 1957،رقم )105
4
اتفاقية احلد األدنى للسن( 1973 ،رقم )138
5
اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال( 1999 ،رقم
6
)182
اتفاقية املساواة في األجور( 1951 ،رقم )100
7
اتفاقية التمييز (في التوظيف واملهن)( 1958 ،رقم
8
)111

االتفاقية والتوصية بشأن السياحة
اتفاقية أوضاع العمل (الفنادق واملطاعم)1991 ،
1
(رقم )172
توصية أوضاع العمل (الفنادق واملطاعم)1991 ،
2
(رقم )179

تدريب
في مجموعات ،قم بتحديد وحتليل إحدى االتفاقيات
املذكورة .تخيل أنك تنتمي إلى منظمة العمل الدولية،
وعليك أن تقدم عرضا عن النقاط الرئيسية وأهم القضايا
املرتبطة باجلمهور ذي الصلة بصناعة السياحة .ميكنك اختيار
جمهورا أكثر حتديدا للهدف (مثل مديري الفنادق ،ومنشآت
املجتمع احمللي ،والعمال غير الرسميني) .قدم العرض إلى
املجموعة.

 3مدونة األخالقيات ملنظمة السياحة العاملية

7

وضعت منظمة السياحة العاملية  UNWTOمدونة القواعد األخالقية عام  ،2001لوضع إطار طوعي للتطوير املسئول واملستدام للسياحة.
وهي تتناول حقوق ومسئوليات جميع أصحاب املصلحة في مجال السياحة .وتتضمن املدونة املواد التي تشكل متطلبات السلوك جلهات
الوجهة السياحية ،واحلكومات ،ومنظمي الرحالت السياحية ،واملطورين ،ووكالء السفر ،والعاملني واملسافرين .تنص املادة الثالثة  -السياحة،
عامال من عوامل التنمية املستدامة  -واخلامسة  -السياحة ،نشاط مفيد للدول واملجتمعات املضيفة  -على أن الفوائد االقتصادية واالجتماعية
والثقافية للسياحة لها أهمية خاصة من أجل التنمية املستدامة لهذه الصناعة.
توصي املادة  5من املدونة العاملية لألخالقيات حتديدا أنه ينبغي على السكان احملليني أن يتقاسموا بشكل عادل املنافع االقتصادية،
واالجتماعية ،والثقافية التي يحققونها ،وال سيما خلق فرص العمل الناجتة عنهم ،وأن السياحة ينبغي أن تساعد على رفع مستويات املعيشة
احمللية ،وحيثما تكون املهارات متساوية ،يجب إعطاء األولوية للتوظيف احمللي.
تشير املادة  9من املدونة إلى حقوق العمال ورجال األعمال في صناعة السياحة.

مواد مدونة األخالقيات ملنظمة السياحة العاملية
إسهام السياحة في التفاهم واالحترام املتبادل بني
1
الشعوب واملجتمعات؛
2
السياحة كوسيلة لإلجنازالفردي واجلماعي
السياحة ،هي عامل من عوامل التنمية املستدامة
3
السياحة ،هي مستخدم للتراث الثقافي للبشرية
4
ومساهما في تعزيزها
السياحة ،نشاط مفيد للدول واملجتمعات
5
املضيفة.
التزامات أصحاب املصلحة في التنمية السياحية.
6
احلق في السياحة
7
حرية التنقالت السياحية
8
حقوق العمال ورجال األعمال في صناعة السياحة
9

 7انظر.http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism :
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الوحدة اخلامسة :احلوار االجتماعي

16
مثلث احلوار االجتماعي

مرتفع

 1التعريف
يشمل احلوار االجتماعي جميع أنواع التفاوض ،والتشاور ،وتبادل املعلومات بني احلكومات ،وأصحاب العمل ،والعاملني بشأن القضايا ذات
االهتمام املشترك .الهدف هو تعزيز بناء التوافق واملشاركة الدميقراطية في عالم العمل .وهو ميكن أن يكون عملية ثالثية مع احلكومة كطرف،
أو ثنائية ،تشمل القوة العاملة واإلدارة (أو النقابات العمالية ومنظمات أصحاب األعمال) ،مع أو بدون التدخل احلكومي غير املباشر .ميكن
أن تكون التشاورات غير رسمية أو ذات طابع مؤسسي ،وفي كثير من األحيان تكون مزيجا من االثنني .ميكن أن يحدث احلوار االجتماعي
على املستوى الوطني ،أو اإلقليمي ،أو على مستوي املنشأة .وهو ميكن أن يكون بني احملترفني ،أو قطاعي ،أو مزيجا منهما .فاحلوار االجتماعي
هو جزء ال يتجزء من العمل الالئق واملنتج ،جلميع النساء والرجال ،وهو قناة جوهرية لتحقيقه “في ظل أوضاع تسودها احلرية ،واملساواة،
واألمن ،والكرامة اإلنسانية”.
وبالفعل ،تسلط اتفاقية احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام ( 1948رقم  )87الضوء على أهمية حرية التعبير ،وارتباط العاملني
ضمنت اتفاقية احلق في التنظيم النقابي واملفاوضة اجلماعية( 1949 ،رقم
وأصحاب العمل كشروط أساسية للحوار االجتماعي .وبعد سنةَّ ،
 )98حق العاملني في املشاركة في النقابات ،وأسست أن منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل سوف تتمتع باحلماية الكافية ضد أى
عمل من أعمال التدخل من كل منهما ،أو وكالء أو أعضاء عن كل منهما ،في عمل مؤسساتهم ،أو إدارتها.

 2األهمية االستراتيجية
احلوار االجتماعي هو أمر بالغ األهمية بالنسبة للنساء والرجال للحصول على عمل الئق ومنتج في أوضاع تسودها احلرية ،واملساواة ،واألمن،
والكرامة اإلنسانية .ميكن للحوار االجتماعي الناجح حسم القضايا االقتصادية واالجتماعية املهمة ،وتشجيع احلوكمة الرشيدة ،وتعزيز السالم
واالستقرار االجتماعي والصناعي ،ودفع التقدم االقتصادي .ومن أجل أن يتم احلوار االجتماعي ،فمن الضروري أن يكون هناك:
• منظمات للعمال وألصحاب العمل قوية ومستقلة ولديها القدرات الفنية والوصول إلى املعلومات ذات الصلة؛
• اإلرادة السياسية وااللتزام باالنخراط في احلوار االجتماعي من قبل جميع األطراف؛
• احترام احلقوق األساسية في احلرية النقابية واملفاوضة اجلماعية؛ و
• الدعم املؤسسي املناسب

التفاوض

كثافة احلوار
االجتماعي

التشاور
تبادل املعلومات

منخفض

هناك حاجة ملحة لزيادة مشاركة املرأة في هياكل احلوار
االجتماعي القائمة ،مبا في ذلك النقابات ومنظمات
أصحاب العمل ،وأن يكون البعد املتعلق بالنوع االجتماعي
في صلب أجندة احلوار االجتماعي.

ال يوجد “حوار واحد فقط مناسب” لكل مناذج احلوار االجتماعي جلميع البلدان ،بيد أن القاسم املشترك هو
احلرية النقابية ،واحلق في املفاوضة اجلماعية .إن تكييف احلوار االجتماعي مع الوضع الوطني ،لهو أمر بالغ األهمية
لضمان ملكية العملية.

 3فوائد احلوار االجتماعي

فوائد احلوار االجتماعي مستمرة وبدون حدود .فمن األفضل دائما
حسم املشكالت سويا من خالل التعاون والتفاهم ،بدال من اجلهل
الضيق باآلراء األخرى .يستند حسم القضايا على إقامة اهتمام
مشترك ،وتفهم لوجهات النظر األكثر اتساعا .وعلى العكس من
ذلك ،يؤدي قصور احلوار االجتماعي إلى النزاع ،وسوء التفاهم،
وجتزأ التقدم .وسواء يكون احلوار االجتماعي ثنائي ،أو ال يكون ،بني
منظمات أصحاب العمل والعمال ،أو ثالثي ،يشمل احلكومة أيضا
على نحو مباشر ،فامليزة منه هو أن اجلهات في هذه العملية تتحاور
وتسعى حلسم القضايا التي يرونها هامة.
فضال عن ذلك ،فاحلوار االجتماعي له تأثير إيجابي على جودة
اخلدمة ،ومعدل الدوران.

بعض االتفاقيات املتعلقة باحلوار االجتماعي
(قائمة غير شاملة)
اتفاقية احلق في تكوين النقابات (الزراعة)1921 ،

•
(رقم )11
اتفاقية احلق في تكوين النقابات (املناطق غير
•
احلضرية)( 1947 ،رقم )84
اتفاقية احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي،
•
( 1948رقم )87
اتفاقية احلق في التنظيم النقابي واملفاوضة اجلماعية،
•
( 1949رقم )98
اتفاقية ممثلي العمال( 1971 ،رقم )135
•
اتفاقية منظمات العمال الريفيني( 1975 ،رقم
•
)141
اتفاقية عالقات العمل (اخلدمة العامة)1978 ،
•
(رقم )151
•
اتفاقية املفاوضة اجلماعية( 1981 ،رقم )154
اتفاقية التشاور الثالثي (معايير العمل الدولي)،
•
( 1976رقم )144

ليس هناك شرط يقضي بأن بعض القضايا ميكن مناقشتها ،وال أن بعضها األخر خارج حدود النقاش .وببساطة ،فاملطلوب هو اتفاق املشاركني
في احلوار االجتماعي على أن املوضوع مهم بالدرجة الكافية للتشارك في املعلومات بشأنه ،وطلب .اآلراء ،وإذا كان ضروريا ،التشاور .وميكن
أن توضع جميع القضايا التي تعتبر لها صلة بعالم العمل على أجندة األعمال.
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أمثلة ملهمة :ندوات املنشآت متناهية الصغر والصغيرة ( )MSEفي سري النكا
يسر مشروع “منشآة منظمة العمل الدولية للنمو لصالح الفقراء” إقامة ندوات للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة في مقاطعات أنورداهابورا،
َّ
وبولوناروا ،وبوتاالم ،وكورونيجاال .فهي جتمع ممثلني عن أمانة املقاطعة ،واحلكومة اإلقليمية ،والقطاع اخلاص ،واملنظمات غير الربحية،
ومقدمي اخلدمات احلكومية .وقد متت إقامتها بعد عقد عدد من ورش العمل ملدة نصف اليوم مع كل من القطاعات الثالثة على نحو منفصل،
والتي تناولت قضايا التضامن والتعاون ،إليجاد التأييد للحوار .مت اختيار ممثلي الندوات بنهاية ورش العمل .كانت تفويضهم ،بوجه عام،
هو تسهيل “النمو االقتصادي احمللي من خالل تنمية املنشآت متناهية الصغر والصغيرة” في مقاطعاتهم ،وأن تعمل بوصفها منتدى للحوار.
تناقش ندوات املنشآت متناهية الصغر والصغيرة املوضوعات املتعلقة بالسياسات واللوائح التي وضعت من خالل التدريبات التشاركية لتقييم
املزايا التنافسية احمللية لكل مقاطعة .وإذا لم ميكن حل املوضوعات من قبل املمثلني في الندوات ،يتم متريرها ومناقشتها مع السلطات املختصة
في املقاطعة أو اإلقليم ،أو رفعها على املستوى الوطني في منتدى تنمية املنشآت والتصدير .ولقد برهنت هذه االستراتيجية على فاعليتها،
فقد مت حتقيق حتسينات .وفيما يلي بعض األمثلة امللموسة:
• وضعت مقاطعة بوتوالم الئحة ضد.جتريف األرض ،بهدف جتنب املشاكل البيئية الناجمة عن املواد املجرفة على نطاق واسع إلنتاج
الطوب والبالط .وعندما منا لعلم أمانة املقاطعة التأثير السلبي لالئحة على صغار منتجي اخلزف ،قامت باستثنائهم ،ولذا متكنوا من
وسمح لهم بتجريف مترين مكعبني شهريا ،وكان لذلك تأثيرا ضئيال على البيئة.
مواصلة حرفتهمُ .
• كانت تذاكر الدخول إلى “املثلث الثقافي” باملناطق األثرية بسري النكا صاحلة ملدة يوم واحد فقط ،وهو ما لم يشجع السياح على
اإلقامة ملدد أطول .قام منتدي املنشآت متناهية الصغر والصغيرة بعرض هذا املوضوع أمام املنتدى الوطني لتنمية املنشآت والتصدير.
ونتيجة لذلك ،قامت هيئة املثلث الثقافي بتمديد الصالحية إلى ثآلثة أيام.
وحتى اآلنُ ،يقدِّ ر جميع أصحاب املصلحة الطريقة التي تزاول بها املنتديات أعمالها ،وإسهامها في تطوير حوارعلى املستويني العام  -اخلاص،
والتضامن بني الوكاالت .مع ذلك ،وبطبيعة احلال ،فهناك تباين في الطريقة التي تتطور بها املنتديات .فيقوم إحد املنتديات بتوسع قاعدة
العضوية به ،وينظرفي خيارات إضفاء الصفة الرسمية على وضعهه ،بينما البعض اآلخر لم يصل بعد إلى هذه املرحلة ،على الرغم من أنهم
جميعا يقوموا بتوسيع املجال أمامهم ،والتحرك في اجتاه تضمني موضوعات للحوار أكثر شمولية ومثيرة للجدل ،منها على سبيل املثال ،ملكية
8
األراض.
		 املصدرR. Hakemulder (ILO Enterprise for Pro-poor Growth project): Improving the local business environment through :
8
dialogue: A story from Sri Lanka, paper prepared for the Asia Regional Consultative Conference: Creating better
.business environments for enterprise development, Bangkok, 29 Nov.–1 Dec. 2006
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لعب أدوار
1
2

3

4

5

6

7

8

9

قم بتشكيل مجموعات من خمسة أشخاص.
قم بتوريع األدوار (باستقالقية عن املواقع/الوظائف
احلالية) :أ) العامل؛ ب) صاحب العمل؛ ج)
يسر هـ) املالحظ.
احلكومة؛ د) املُ ِّ
قم مبناقشة وحتديد موضوع جوهري (مشكلة) ذات
اهتمام للحوار .أيضا ،حدد اإلطار املعني إلجراء احلوار
من خالله.
بصفة فردية قم بإعداد أسانيدك مبا يتماشى مع الدور
الذي تلعبه :أ) حتليل املوضوع :خصائص املشكلة؛
االتساق؛ العواقب الرئيسية؛ ثم ب) االقتراح :ماذا
تقترح ،األسانيد ،الفوائد ،الفرص؛ املخاطر والعقبات.
يسر بإعداد أجندة عمل مبدئية إلجراء
سيقوم املُ ِّ
احلوار ،مع إيالء اهتمام خاص باهتمامات النوع
االجتماعي.
سيضع املالحظ معايير لإللتزام بها ومالحظة و“تقييم”
احلوار ،وفقا للخصائص واألهداف املتوقعة (انظر
تعريف “احلوار االجتماعي”).
إجراء احلوار :خذ عشرة دقائق للعب األدوار.
يتعني أن ال يغفل املالحظ كتابة نقاط عن العملية
والديناميكيات( .ملحوظة هامة :ميكن أيضا عمل
ذلك أمام املجموعة بكاملها ،وهو ما ميكن أن يسهم
أيضا باملالحظات واملدخالت).
ومبجرد القيام بذلك ،اقتطع بعض الوقت :أ) لسماع
املالحظات؛ ب) التفكير في الديناميكيات والنتائج؛
ج) ،حتديد الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة؛ د)
االتفاق على ما يجب القيام به على نحو مختلف في
املرة القادمة.
تبادل التجارب واآلراء مع املجموعات األخرى.

أمريكا الالتينية :االتفاقيات التي مت التوصل إليها من خالل احلوار االجتماعي
البلد

السنة

الهيئة

9

االتفاقية

األرجنتني

 2008وزارة العمل ،والتوظيف ،والضمان االجتماعي؛ النقابة الصناعية مذكرة التفاهم لتنفيذ برنامج العمل الالئق  2011 - 2008في
األرجنتني
لألرجنتني ( )UIAوالكونفدرالية العامة للعمل ()CGT

بربادوس

 2007احلكومة ،كونفيدرالية بربادوس ألصحاب األعمال ،وكوجنرس
النقابات العمالية ،وجمعيات موظفي بربادوس

البروتوكول اخلامس للشراكة االجتماعية

بليز

 2006وزراة العمل ،غرفة بليز للتجارة والصناعة ،كوجنرس النقابات
التجارية الوطنية لبليز ،اللجنة الوطنية ملكافحة اإليدز،
واملنظمات غير احلكومية الرئيسية

سياسة بليز اخلاصة بفيروس نقص املناعة البشرية اإليدز ،وعالم
العمل

اللجنة الثالثية للعالقات الدولية ()CTRI

البرازيل

2006

تشيلي

 2003احلكومة ،نقابة العمال املركزية ( ،)CUTوكونفيدرالية اإلنتاج
والتجارة ()CPC

االتفاقية الثالثية للعمل الالئق من أجل تنفيذ البرنامج الوطني
للعمل الالئق

جمهورية
الدومينيكان

 2007أمانة العمل الوطني ،كونفيدرالية أصحاب األعمال جلمهورية
الدومينيكان ونقابات العمال

االتفاقية الثالثية لبرنامج العمل الالئق الوطني جلمهورية
الدومينيكان

اإلكوادور
السلفادور

 2005مجلس العمل الوطني لإلكوادور
 2007وزارة العمل واحلماية االجتماية ،اجلمعية الوطنية للمنشآت
اخلاصة ( ،)ANEPومنظمات العمال

االتفاقية الثالثية للحوار االجتماعي والتوافق

جواتيماال

 2008اللجنة الثالثية لشؤون العمل الدولية

حصلت أجندة العمل الالئق الوطنية على املوافقة الثالثية من
اللجنة الثالثية للعالقات الدولية ()CTRI

االتفاقية الثالثية العتماد برنامج العمل الالئق الوطني للسلفادور
االتفاقية الثالثية لتنمية املشروعات لإلصالح ،أو اخلطوط
اإلرشادية لتحسني تطيبق اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87
ورقم 98

 9املصدر.ILO: Quoted in “The Challenge of Social Dialogue in Latin America and the Caribbean”, n/d :
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مجلس األعمال األوروبي ()EWC

“أحد األمثلة على املستوى اإلقليمي لتعزيز احلوار االجتماعي
هو توجيه االحتاد األوروبي  EC/ 94/45بإنشاء مجلس
األعمال األوروبية ( .)EWCوتهدف هذه املجالس جللب
ممثلي العمال من شركات االحتاد األوروبي متعددة اجلنسيات
ملناقشة املعلومات املقدمة من قبل اإلدارة حول القضايا
الرئيسية في شركاتهم ،والرد عليها .ينطبق هذا التوجيه
على الشركات التي لديها  150موظفا على األقل في كل
بلد بواقع بلدين على األقل ،ويكون هناك ما ال يقل في
مجموعه عن  1000موظف داخل االحتاد األوروبي .واعتبارا
من أبريل  ،2010كان هناك  15مجلس أعمال أوروبي ،مت
إنشائها في الفنادق ومؤسسات املطاعم وخدمات املطاعم:
أكور ،آراماك ،أوتوجريل ،نادي البحر املتوسط ،مجموعة
كومباس ،إليور ،هيلتون ،فندق إنتركونتيننتال ،سكاي شيفز
 ،LSGماكدونالدز ،ريزيدور ،فنادق اسكانديك  ،ABفندق
سودكسو ،سمارت سيرفيس بوينت ،سيلكتد سيرفيس
بارتنر ،وستاروود/شيراتون”.
املصدرILO: Developments and challenges in the :
hospitality and tourism sector, Issues paper for the
Global Dialogue Forum for the Hotels, Catering, Tour.ism Sector, Geneva, 23–24 Nov. 2010
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ملخص املوضوعات واألفكار الرئيسية
املقصود من العمل الالئق هو العمل املنتج الذي يوفر الدخل العادل ،واألمان مبكان العمل ،واحلماية
االجتماعية لألسر ،واملجاالت األفضل للتنمية الشخصية ،واالندماج االجتماعي ،وحرية األشخاص للتعبير
عن مخاوفهم ،واإلعداد واملشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم ،واملساواة في الفرص واملعاملة جلميع
النساء والرجال.
سياسات تنمية املوارد البشرية ،املعتمدة من خالل التشاورات مع الشركاء االجتماعيني ،هي ضرورية من
أجل مواجهة التحديات في صناعة السياحة .وسيكون التدريب املهني ،مبا في ذلك التلمذة احلرفية،
والسياسات ،جزءا من اجلهد األكبر لتعزيز أوضاع العمل في صناعة السياحة.
يتعني أن تُأخذ معايير العمل الدولية ،وخاصة االتفاقيات الثمان األساسية ملنظمة العمل الدولية ،في
احلسبان عند وضع السياسات ذات الصلة بالسياحة.
احلوار االجتماعي هو أمر بالغ األهمية للمرأة والرجل للحصول على عمل الئق ومنتج في أوضاع تسودها
احلرية ،واملساواة ،واألمان ،والكرامة اإلنسانية .فهو أداة أساسية لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية.

ﺍﻟﻔﺻﻝ

3

ﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺞ ﻭﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ

الفصل الثالث
الترويج والتسويق في مجال السياحة
األهداف التعليمية
مع نهاية هذا الفصل 1،سيكون مبقدور املشاركني:
 .1شرح مفهوم ،وخصائص ،واتساق الترويج للوجهة السياحية
 .2تقدمي وتطبيق املفاهيم ،واملناهج ،واألدوات الرئيسية لوضع خطة تسويقية استنادا إلى عناصر “املزيج التسويقي”؛ و
 .3شرح املعايير واملبادئ الرئيسية في تعريف السعر واإلدارة.

اجلمهور املستهدف
 = Rله صلة
 = PRله صلة جزئيا
		
 = NRليس له صلة
املجموعات املستهدفة
ممثلو احلكومات الوطنية
ممثلو الهيئات احمللية/الريفية
ممثلو منظمات املجتمعات احمللية/الريفية
مدراء املنشآت السياحية الصغيرة والتعاونيات
ممثلو النقابات العمالية
ممثلو منظمات أصحاب األعمال
ممثلو املنظمات الداعمة
ممثلو صناعة السياحة احمللية/الريفية

الفصل الثاني
R
R
PR
R
PR
PR
R
PR

1
		 ما لم يرد خالف ذلك ،يستند هذا الفصل إلى وثائق ومنشورات مكتب العمل الدولي.
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قائمة المحتويات
الفصل الثالث :الترويج والتسويق في مجال السياحة
الوحدات
 .1تسويق الوجهات السياحية

 .2خطة التسويق السياحية

المحتويات
• التعاريف األساسية
•
• العالمة التجارية للوجهة السياحية
• إذا لم تزدهر الوجهة ،فكيف ميكن للسياحة املؤاتية الفقراء أن تزدهر؟
منظمات تسويق الوجهات السياحية ()DMOs

•
•

•

•

•

•

التعريف والعناصر
ااملنتج
 املفهوم عناصر املنتج فئات املنتجات السياحية (أمثلة) دورة حياة املنتجاملكان (التوزيع)
 املفاهيم والتعاريف الرئيسية أنواع قنوات التوزيع استراتيجيات التوزيعالسعر
 التعريف والعناصر أسعار البيع إدارة السعرالترويج
 التعريف والعناصر األساسية قنوات التوزيع والترويج األساسية االتصاالت واإلعالنالناس

الوحدة األولى :تسويق الوجهات السياحية
 1التعاريف األساسية
التسويق هو عملية يقوم من خاللها األفراد واملجموعات بتقدمي ،وتبادل ،واحلصول على املنتجات -
األفكار ،والسلع ،واخلدمات  -القادرة على تلبية احتياجات العمالء ورغباتهم في املكان وبالسعر الذي
يرغبون فيه .التسويق هو استراتيجية تشمل التخطيط ،ودراسة اجلدولة ،وتصور لألشياء ،والبحث،
2
واالختبار ،واملمارسة.

كثيرا ما يستخدم مفهوم التسويق على نحو غير صحيح ،ويتم
تقليصه إلى ترويج ،وبيع املنتجات والوجهات السياحية ،وعلى
وجه اخلصوص لإلعالن عن وجهة خالل املعارض والفعاليات
السياحية .في حني أن هذه الوظائف مهمة ،بيد أن مفهوم
التسويق أوسع من ذلك بكثير.

الوجهات السياحية هي األماكن التي جتتذب الزوار لإلقامة املؤقتة ،وهي تتراوح من القارات والدول
والواليات واملقاطعات إلى املدن والقرى ومناطق املنتجعات .على املستوى األساسي ،الوجهات هي
أساسا مجتمعات محلية مقامة على حدود احلكومة احمللية .يسافر السياح إلى الوجهات السياحية .وهي أماكن لها شكل من أشكال احلدود
الواقعية أو املفهومة ،مثل احلدود الطبيعية جلزيرة ،واحلدود السياسية ،أو حتى حدود أوجدها السوق.
الوجهة السياحية احمللية هي مساحة كائنة يقيم فيها السائح ملدة ليلة واحدة على األقل .وهي توفر منتجات سياحية ،مثل اخلدمات املعاونة،
ومناطق اجلذب السياحية ،واملوارد السياحية لرحلة يوم واحد والعودة .وهي لها حدود طبيعية وإدارية لتحدد اإلدارة ،وصور ومفاهيم لتحدد
قدرتها التنافسية التسويقية .تشمل الوجهات السياحية احمللية/الريفية العديد من أصحاب املصلحة ،وغالبا تشمل مجتمع مضيف ،وميكنها
تكوين وجهات أكبر من خالل االتصال الشبكي. .

إذا ما كنت لتسأل  100شخص لتعريف “التسويق” ،فمن
احملتمل أن حتصل على  100إجابة مختلفة.

تسويق الوجهة يشير إلى العملية اإلدارية التي من خاللها تقوم منظمات السياحة الوطنية و/أو املنشآت السياحية بتحديد نوعية السياح
احلاليني واملتوقعني لها ،وتتواصل معهم للتأكد من رغباتهم ،واحتياجاتهم ،ودوافعهم ،والتأثير عليهم على املستويات احمللية/الريفية،
واإلقليمية ،والوطنية ،والدولية ،وتقوم بصياغة وتكييف منتجاتها السياحية وفقا لذلك ،هادفة حتقيق الرضا السياحي األمثل ،وبهذا حتقق
3
أهدافها.
		 املصدرC. Higgins: Marketing is NOT Advertising, Emails and Postcards!, Bplans, December 2010, http://upandrunning. :
2
.)bplans.com/2010/12/01/marketing-is-not-advertising-emails-and-postcards/ (accessed 9 Oct. 2011
3
		 نقلت منA. Ispas: The tourism destination marketing: A mandatory course for the students of tourism (Brasov, :
.)Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Stiinte Economice, 2008
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 2منظمات تسويق الوجهات السياحية ()DMOs

4

الوجهات السياحية هي على األرجح من بني “املنتجات” األكثر صعوبة لتسويقها ،وتنطوي على أعداد كبيرة من أصحاب املصلحة ،وصورة
العالمة التجارية .منظمة تسويق الوجهة هي أي منظمة ،على أي مستوى ،تكون مسئولة عن تسويق الوجهة السياحية .ولذلك ،فهذا
يستبعد الدوائر احلكومية املستقلة املسئولة عن التخطيط والسياسات.
أدخلت منظمة السياحة العاملية  UNWTOمصطلح “إدارة السياحة الوطنية” ( )NTAبديال عن “الهيئات في إدارة الوالية املركزية ،أو منظمة
رسمية أخرى ،مسئولة عن تنمية السياحة على املستوى الوطني” .وقد استخدم مصطلح إدارة السياحة الوطنية ليعكس املفهوم اجلديد إلدارة
السياحة على املستوى الوطني ،وللتأكيد على أن غالبية البلدان تنأى بعيدا عن النظام التقليدي حيث تكون منظمة السياحة الوطنية هي
بالضرورة هيئة الدعاية املركزية ،إلى مفهوم أحدث هو إدارة السياحة الوطنية التي ترى الترويج والتسويق كواحد من وظائف عديدة .تختص
منظمات تسويق اجلهات السياحية ( )DMOsببيع األماكن.

 3العالمة التجارية للوجهة السياحية
هنالك ثمة اقتراح بأن مستقبل التسويق سيكون معركة عالمات جتارية ،وأن بعض الوجهات السياحية ستأخذ في الظهور كأكبر العالمات
التجارية في العالم .والغرض من العالمة التجارية هو تأسيس هوية متميزة وبارزة في السوق ،متثل مصدرا للقيمة بالنسبة للمستهلك .رمبا
تكون العالمات التجارية أقوى سالح تسويقي متاح ملسوقي اجلهات السياحية املعاصرين ،الذين يواجهون سياح يسعون  -على نحو متزايد -
إلشباع أسلوب حياتهم وجتاربهم.
فقط تلك الوجهات السياحية التي لديها موقف واضح في السوق ،ومناطق سياحية جاذبة ،ستبقى في أولوية تفكير املستهلكني عند قيامهم
باحلجز لعطالتهم .في البيئة السياحية العاملية عالية التنافسية والديناميكية ،توجد حاجة لتطوير هوية واضحة ،أو “عالمة جتارية” ،تستند إلى
الواقع ،وفي الوقت ذاته تعكس أيضا نقاط القوة األساسية و“شخصية” املنتج .في هذا السوق املزدحم ،يكون بناء عالمة جتارية لها قيمتها،
واحلفاظ عليها ،هو مفتاح النجاح في عالم األعمال ،ونتيجة لذلك ،تنتقل إدارة العالمة التجارية بسرعة من اهتمام بالتسويق الهامشي إلى
استراتيجية األعمال األساسية.

		 املصدرA. Ispas: The tourism destination marketing: A mandatory course for the students of tourism (Brasov, :
4
.)Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Stiinte Economice, 2008

4
العالمات التجارية
التحدي األساسي هو عمل تطوير بطريقة أو بأخرى لهوية
العالمة التجارية التي جتسد جوهر أو روح وجهة متعددة
السمات ،ممثلة ملجموعة من البائعني ،وكذلك املجتمع
املضيف .يهتم التسويق السياحي ،بصفة عامة ،ببيع السمعة،
حيث سيتعرف السياح على نوعية اخلدمات السياحية فقط
بعدما يكونوا قد رحلوا .لذا ،فإن الصورة الذهنية التي
يحملها املستهلكون ،تلعب دورا حاسما في عملية اتخاذهم
القرار.
لدى العديد من الوجهات السياحية املنتجعات الرائعة من فئة
اخلمس جنوم ،ومناطق اجلذب ،وتزعم كل بلد بأن لديها ثقافة
 ،ومناظر طبيعية ،وتراث فريد ،وتصف ذاتها بأن لديها أكثر
الناس ودا ،إذن فاملتوقع هو مستويات عالية من خدمة العمالء
واملرافق .ونتيجة لذلك ،فإن حاجة الوجهات السياحية خللق
هوية فريدة من نوعها  -لتمييزها عن منافسيها  -هي أكثر
أهمية عن أي وقت مضى.

أمثلة ملهمة :سياسة السياحة املسئولة في جامبيا واملنهج

5

“قامت الشراكة السياحية املسئولة بإعداد ‘سياسة السياحة املسئولة‚ ،وقد ُسنت السياسة ،ومت االتفاق عليها من خالل أصحاب املصلحة
املتعددين.
السياحة مهمة في جامبيا .تهتم سياسة احلكومة بترويج السياحة وإساهمها في النمو االقتصادي .هدفنا هو زيادة إسهام السياحة في
اقتصادنا ،ورفع مستويات املعيشة في جامبيا .وتواصل احلكومة جهودها لتوسيع سوق السياحة ،وحتسني معايير اجلودة ،وضمان االستخدام
الرشيد ملنطقة التنمية السياحية.
الرؤية هي“ :جعل جامبيا مكانا أفضل للزيارة ،ومكانا أفضل للعيش فيه  -واإلقرار بأن التفاعل بني الضيوف واملضيفني في بيئة آمنة وممتعة هي
التجربة في جامبيا ،وهذا يشجع الناس على العودة”.
الطريقة التي يتم بها تسويق جامبيا هي جزء أساسي من عملية تنفيذ مبادئ السياحة املسئولة في جامبيا .ونحن نسعى لتنمية هذه الصناعة
من خالل اجتذاب قطاعات السوق التي ُت ِّقدر أصول التراث الطبيعي والثقافي في جامبيا .نسعى إلى التمييز بني جامبيا وبني اجلهات السياحية
األخرى ذات الشمس والرمال والبحر  -نستفيد من رحالت العمل رفيعة املستوى ،ونحن نسعى للبناء على تلك العناصر من املنتج التي
تشجع على تكرار الزيارة .إننا نعي أن املزيد من تنمية هذه الصناعة في جامبيا ،واالستثمار فيها ،يعتمد على تخطيط وتطوير املنتج الذي
يلبي املتطلبات املتغيرة للسوق .ونعي أيضا إننا نستطيع أن نؤثر على نوعية السياح الذين جنتذبهم بالطريقة التي ميكننا بواسطتها تطوير
جامبيا وتقدميها كمنتج سياحي”.

اإلجراءات العشر األساسية للسياسة من أجل النجاح
اجلامبية
 1التنافس على ثراء املنتج وجودته ،وليس فقط على
السعر.
 2استهداف قطاعات السوق التي جتذبها تنوع التراث
الطبيعي والثقافي ،والقوة ،والتنوع.
 3تشجيع تطوير املنتجات التكميلية ،وتسويقها.
 4بناء القدرات احمللية إلثراء عرض املنتج.
 5التسويق الذي يقوم بدور حاسم في تثقيف السياح
بشأن الثقافات احمللية/الريفية ،والتأكد من أنهم
قادرون على احلصول على أقصى استفادة من عطلتهم.
 6ضمان صحة وسالمة وأمن الزوار.
 7استخدام مفهوم املسئولية لربط منتجاتنا وخدماتنا
في جامبيا باجتاهات السوق األوروبية نحو املزيد من
املنتجات التجريبية واملسئولة.
 8التأكد من أن منتجك السياحي في متناول اجلميع -
مبن فيهم الزوار املعوقني.
 9العمل مع الصناعة الوطنية والدولية لضمان أن الصور
التي نستخدمها لتعزيز جامبيا هي شاملة اجتماعيا.
 10حتديد أفضل املمارسات ،وتعزيزها ،والبناء على
جناحاتنا.

 5املصدر.A. Goodwin: Responsible Tourism Policy in the Gambia (2009) :
انظرhttp://www.visitthegambia.gm/download/rtpforthegambiaicrt.pdf :
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“ 4إذا لم تزدهر الوجهة السياحية ،فكيف ميكن للسياحة املؤاتية للفقراء أن تزدهر؟”

6

تسويق الوجهة (الوطنية) ،وتسويق املنتج على املستوي احمللي/املجتمعي ليست بعمليات غير مترابطة .يخلق تسويق الوجهة السياحة
الشروط األساسية التي ُت ِّكن من التسويق الفعال للمنتجات واخلدمات السياحية احملددة ،السيما تلك املرتبطة باستراتيجيات احلد من الفقر.
في الوقت ذاته ،يستند تسويق الوجهة على التجارب ،واخلدمات امللموسة ،واخليارات التي هي جزء من الفكرة العاملية ،والعالمات التجارية لـ
“الوجهة“.
وهكذا ،فالسياسة العريضة ألصحاب املصلحة املتعددين ،واإلطار االستراتيجي  -الذي يتبنى مختلف اجلهات الفاعلة ،واملستويات،
و“عناصر” الوجهة السياحية على النحو الذي يسمح بتوزيع فوائدها بإنصاف ويسهم في احلد من الفقر  -هي أمور أساسية.

WTO:Tourism and Poverty Alleviation (Madrid, 2002). 6

أمثلة ملهمة :استراجتية النمو السياحي جلنوب أفريقيا

7

قبل بضع سنوات أدركت جنوب أفريقيا مدى أهمية السياحة القتصاد البالد .وكدولة قررنا أن يكون لنا استراتيجية لنمو السياحة .والهدف
من هذه اخلطة هو استخدام موارد السياحة لترويج السياحة في جنوب أفريقيا إلى أقصى حد ممكن .وحددت االستراتيجية األهداف الرئيسية
التالية للنمو:

زيادة احلجم

زيادة حجم السياحة مبعدالت مرتفعة ومستدامة

زيادة اإلنفاق

زيادة إجمالي اإلنفاق السياحي بجنوب أفريقيا

حتسني مدة اإلقامة

حتسني مدة اإلقامة لتعظيم عائد اإليرادات في جنوب أفريقيا

حتسني التوزيع

حتسني توزيع احلجم واإلنفاق في جميع أنحاء البالد وعلى مدار العام

تعزيز التحول

حتسني أمناط النشاط واإلنفاق لتمكني التحول وتعزيز التمكني
االقتصادي للسود

لدى استراتيجية النمو السياحي العديد من الفرص للمنشآت
الصغيرة ،واملتوسطة ،ومتناهية الصغر ( .)SMMEsتعني
األغراض (أو األهداف) “حتسني التوزيع” و “تعزيز التحول”
أن املنشآت الصغيرة ،واملتوسطة ،ومتناهية الصغر،التي ليست
في املراكز السياحية الكبرى ،لديها اآلن فرصة حقيقية لتطوير
املنتجات واخلدمات التي ميكن بيعها للسياح.
واآلن ،ستقدم احلكومة الدعم الذي حتتاجه املنشآت الصغيرة،
واملتوسطة ،ومتناهية الصغر كي تنمو .في املقابل ،ينبغي على
هذه املنشآت حتقيق أفضل استفادة من هذه الفرصة من خالل
تطوير العروض الفريدة التي جتذب السياح.

 7املصدر.Tourism Enterprise Programme: Toolkit marketing tourism (South Africa, TEP, 2008) :
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يود

املنتج

الناس
الترويج

املكان
القي

ود

•
•
•
•
•

املنتج السياحي الذي سيقدم والعوامل التي يتكون منها.
مكان التوزيع؛ كيف للمنتج/اخلدمة أن تصل إلى العميل؛
ثمن بيع املنتج ،وسياسية التسعير التي يتم تطبيقها؛
الترويج إلبالغ املستهلكني احملتملني عن املنتج ،وصفاته؛
الناس الذين تكون خبراتهم ،ومهاراتهم ،وتوجهاتهم هي العناصر األساسية للعالمة التجارية.

السعر

ال ق

متثل خطة التسويق السياحي استراتيجية وهي توليفة من التقنيات واألدوات واملوارد التي صممت
لتحقيق األهداف التجارية واالجتماعية ،والتي سوف تنعكس في املزيج التسويقي :املنتج ،والسعر،
واملكان ،والترويج ،والناس (5ب :)five Ps

ود

يود

 1التعريف والعناصر

الق

القي

الوحدة الثانية :خطة التسويق السياحي

8

 2املنتج
 .2.1املفهوم

تطوير املنتج السياحي
يهدف تطوير املنتج السياحي إلى تنمية مستدامة طويلة
األجل من خالل تنفيذ عدد من االستراتيجيات .جتلب هذه
االستراتيجيات إلى بؤرة التركيز فكرة عامة ترمي إلى زيادة
القدرة التنافسية ،وبناء صناعة شاملة بتشجيع تكامل الناس
على نحو أوثق ،وتطوير البيئة ،واحملافظة عليها .مت تصميم
تطوير املنتج السياحي لزيادة الدخل في هذه الصناعة .يشمل
ُوجه نحو
تطوير املنتج السياحي تنفيذ خطة عمل شاملة ت َ
التعامل مع الزيادة املتوقعة في األعمال التجارية على املدى
القصير ،واملتوسط ،وطويل األجل.
يتعني على استراتيجيات العمل الرامية لتطوير اجلهات
السياحية وإدراتها أن تأخذ في االعتبار احتياجات أصحاب
املصلحة واهتماماتهم في املنظومة السياحية :املجتمع احمللي/
الريفي ،ورجال األعمال ،واملستثمرون ،واحلكومات ،والسياح،
وأصحاب املصلحة األخرين.
املجتمع احمللي

بصفة عامة ،املنتج السياحي هو مجموعة من األصول واخلدمات املنظمة حول منطقة أو أكثر من مناطق اجلذب السياحي لتلبي احتياجات
الزوار.
حتديدا ،املنتجات السياحية املستدامة “تُفهم على نطاق واسع بأنها تعني مستخدمي املوارد بصورة مسئولة بيئيا ،وعادلة اجتماعيا،
ومجدية اقتصاديا ،لكي يكون مبقدور مستخدمي املنتج تلبية احتياجاتهم احلالية ،بدون إضرار بقدرة األجيال القادمة على استخدام
املوارد ذاتها .إن قياس االستدامة هو أمر معقد ،وتختلف املعايير وفقا لنوع املنتج واألوضاع احمللية .حتديد ما هو مستدام ملجتمع معني
8
يكون بإيجاد التوازن بني الظروف احمللية والتوقعات ،وأفضل املمارسات في مجال التكنولوجيا ،واإلدارة البيئية”.
 8املصدرUnited Nations Environment Programme and Regione Toscana: Marketing sustainable tourism products (Nairobi, :
.)UNEP, 2005

املستثمرون

آخرون
استراتيجيات
العمل

أصحاب
األعمال

السياح

املصدرhttp://EzineArticles.com/407974 :
(.)accessed 9 Oct. 2011

 .2.2عناصر املنتج
يلزم أن يلبي املنتج السياحي الناجح ثالثة عناصر فى ذات الوقت:
• مناطق اجلذب السياحي؛
• املرافق واخلدمات املقدمة ،و
• سهولة الوصول إليها في الواقع
يشرح اجلدول التالي كل عنصر من هذه العناصر.
العناصر التي حتدد املنتج السياحي
مناطق اجلذب
السياحي

هي ”املواد اخلام“ للمنتج السياحي ،وعلى هذا النحو فهي جزء من األراضي التي يقع فيها العمل التجاري .وتتكون من املوارد الطبيعية
والثقافية ،واألماكن والفعاليات ،التي من خالل خصائصها وموقعها في مضمون ما ،تثير اهتمام الزائر/ة ،وحتفزه/ها للقيام بعمل.

املرافق

تشير املرافق االسياحية إلى البنية التحتية واخلدمات التي جتعل النشاط السياحي ممكنا :يتمتع السائح مبناطق اجلذب السياحي ،ويفعل ذلك
في بيئة آمنة.

سهولة الوصول

تسهل وصول الزوار إلى اجلهات السياحية ،وتشمل البنية التحتية ،واالنتقاالت ،وخدمات االتصاالت.
هي مجموعة الوسائل التي َّ

تدريب

صف عناصر املنتج السياحي اخلاص بك
العناصر التي حتدد املنتج السياحي
مناطق اجلذب
السياحي
املرافق
سهولة الوصول
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أفكار صعبة

معرفة املنتج السياحي

10

9

“ال يعلم الكثير ما هو املنتج السياحي .ولألسف ،البعض في الفلبني بالكاد يعرف كل شيئ عن املنتج السياحي.في صناعة السياحة
إن املنتج السياحي غير مادي .فعندما يقرر السائح ،مسترشدا بدوافعه وصورة الوجهة السياحية ،أن يقوم برحلة في مكان ما خارج
مكان إقامته املعتاد أو مكان عمله ،فإنه يشتري منتج سياحي  -الوعد الذي سيصبح قريبا الذاكرة مبجرد عودته الى أرض الوطن.
دعنا نأخذ حالة اكالن ،أنتكيك ،كابيز ،جومياراس ،ايلويلو أو نيجروس اوكسيدنتال
باعتبارها وجهات سياحية فردية أو متعددة ،كيفما يكون احلال .عندما يشتري أحد
االشخاص رحلة إلى وجهات مثل هذه ،فهو يفعل ذلك حتسبا لتجربة ال تنسى .التجربة
في املطار ،أواملرفأ ،أو محطة احلافالت عند وصولهم إلى الوجهة هي جزء من املنتج
السياحي .نوعية وسائل االنتقال ،وسلوك السائق ،واجلوانب األخرى من خدمات النقل
تشكل جزءا من التجربة عن الوجهة السياحية .وهي عناصر مهمة من املنتج السياحي.
يشكل موقف السكان جتاه الزوار والسياح جزءا من املنتج السياحي في التجربة
السياحية.
إن املرافق ،وخدمات أماكن اإلقامة ،وأماكن التسوق والسلع التي فيها ،واملطاعم،
والطعام ،واجلوالت احمللية ،واألمن ،جميعها جزء من املنتج السياحي .العيد األسباني
الف ّيستا واملهرجان السياحي ،واملناطق السياحية ،وجتارب الوصول تشكل جزءا من
كامل التجربة السياحية .ينبغي أن يراعي أصحاب املصلحة في مجال السياحة كل هذه العناصر في الوجهة السياحية ،إذا ما أرادو
شغل مقاعد وسائل النقل اجلوي ،والبحري ،والبري ،وغرف الفنادق ،وقاعات احلفالت ،واملطاعم ،ومحالت الهدايا التذكارية
واحللوى على مدار السنة”.

		 منH. J. Camarista :
9
املصدر.http://www.thenewstoday.info/2006/03/17/knowing.the.tourist.product.html (accessed 9 Oct. 2011) :

اقرأ املقال على اجلانب األيسر وتخيل أنك
تعمل في مكتب سياحي في مدينتك،
وقد ُطلب من أحد الصحفيني في
مجال السياحة أن يقوم بزيارة
مجتمعك احمللي .اكتب بعض
األفكار لتصف ما حتبه له/لها أن يتخيله/
تتخيله وقبل املغادرة :ما هي دوافعه/ها ،ماذا
يتوقع/تتوقع أن يجده/جتده ،وما هي أفكاره/ها ،وما هو
“الوعد” الذي يعتقد/تعتقد فيه ،الخ.
ثم صف ما تريد له/لها أن تكتبه بعد زيارته/ها :ماذا وجد/
وجدت ،هل أرضي/أرضت توقعاته/ها ،وماذا سيقول/
ستقول ،وكيف تؤثر ذكرياته/ها على قرارات اآلخرين لزيارة
مجتمعك.

املراحل السبع لتجربة السفر:
1
2
3
4
5
6
7

تراكم الصور الذهنية عن جتارب العطلة؛
تعديل تلك الصور من خالل املزيد من املعلومات؛
قرار القيام برحلة عطلة؛
السفر إلى الوجهة السياحية؛
املشاركة في الوجهة؛
العودة إلى الوطن؛ و
تعديل الصور استنادا إلى جتربة العطلة.

املصدرC.A. Gunn: Tourism planning, revised second :
.)edition (New York, Taylor & Francis, 1988

مالحظة :قائمة فئات املنتجات السياحية ميكن أن ال تكون نهاية لها!
وألنها صناعة ديناميكية للغاية ،فتظهر فئات جديدة بشكل دائم ،ويعاد
جتديد القدمية.

 .2.3فئات املنتجات السياحية (أمثلة)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

سياحة الطبيعة :استكشاف املناطق احملمية عن طريق املشي أو الركوب في الغابة ،أو في اجلبل ،أو على الشاطئ ،واملالحة في األنهار،
والبحيرات ،والبحار ،ومشاهدة النباتات ،واحليوانات ،ومعالم اجلذب الطبيعية األخرى مثل الشالالت ،والكهوف ،الخ.
السياحة الثقافية التجريبية :العيش مع املجتمعات احمللية ،مبا في ذلك املشاركة في أنشطة احلياة اليومية والفعاليات الثقافية املختلفة؛
مثل املوسيقى ،أوالرقص ،أوالفنون ،أوالطقوس ،أو األعياد الدينية ،من بني أمور أخرى.
السياحة الزراعية :زيارة املجتمعات الريفية للمشاركة في اإلنتاج الزراعي ،وتربية املاشية ،واحلرف اليدوية ،واألنشطة الزراعية
التقليدية األخرى.
السياحة التاريخية :زيارة مواقع خاصة ملشاهدة اآلثار ،واملنحوتات ،والهندسة املعمارية ،واملصنوعات العسكرية أو الدينية األهلية،
والبقايا األثرية من الثقافات القدمية ،واملتاحف واملواقع احمللية ذات األهمية احلفرية.
سياحة الصحة والتعافي :اليوم ،يزداد االهتمام باللياقة البدنية ،والوقاية من األمراض ،واحلفاظ على صحة جيدة ،والعالجات العصرية
اجلديدة ،والعالجات البديلة للتخفيف من أنواع مختلفة من اإلجهاد ،جميعها من احملفزات السياحية الرئيسية .وميكن أن تشمل هذه
السياحة زيارات إلى املواقع املقدسة مع املجتمعات احمللية؛ واملشاركة في الطقوس والعالجات مع املعاجلني والكهنة.
السياحة الطبية :هذه قد مت تعريفها على أنها ممارسة السفر عبر احلدود الدولية للحصول على الرعاية الصحية.
السياحة الدينية :يطلق عليها كذلك “السياحة اإلميانية” ،وهي تنطوي على السفر ألسباب إميانية ،وألداء فريضة احلج والتبشير،
واألغراض األخرى ذات الصلة.
السياحة الرياضية :صيد األسماك وصيد احليوانات الترفيهي ،والرياضات التي تتطلب تدريبات ومعدات متخصصة :التجديف،
والتسلق ،الخ.
السياحة العلمية :مشاهدة ودراسة النباتات ،واحليوانات واجليولوجيا ،ومصانع األغذية احمللية ،واملعارف الطبية لألجداد وتطبيقاتها
في احلفاظ على التنوع البيولوجي.
...

تدريب
وعرف الفئة أو الفئات التي تستهدفها في مجال السياحة.
بالنظر في التعاريف أعاله ،أو غيرها ،حدد ِّ
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 .2.4دورة حياة املنتج

القول بأن للمنتج دورة حياة يكون بتأكيد ثالثة أشياء:

تتكون دورة حياة املنتج من مراحل مختلفة من التطور ،تشمل العديد من التخصصات ،وتتطلب الكثير من املهارات ،واألدوات،
والعمليات .لدورة حياة املنتج عالقة بحياة املنتج في السوق فيما يتعلق باألعمال/التكاليف التجارية ،واإلجراءات البيعية .املراحل األربع
الرئيسية في دورة حياة املنتج هي:
1
2
3
4

مرحلة دخول السوق؛
مرحلة النمو؛
مرحلة النضج؛ و
مرحلة التشبع والتراجع

• املنتجات لها حياة محدودة
• مبيعات املنتج متر خالل مراحل محددة ،كل منها تفرض
حتديات مختلفة ،وفرص ،ومشكالت للبائع ،و
• املنتجات حتتاج لتسويق مختلف ،واستراتيجيات مالية،
وتصنيعية ،وشرائية وموارد بشرية في كل مرحلة من
دورة حياة املنتج.
منحنى دورة حياة املنتج
التشبع

النضج

احلفاظ على العمالء،
درء املنافسة ،حتديد
قنوات جديدة ،إعادة
تغيير وضعية املنتج

إيجاد مستخدين،
توليد الطلب ( قنوات
االتصال والتوزيع)

الزمن

النمو

زيادة قبول املنتجات ومتييزها
عن املنافسني

املبيعات

احلفاظ على معدل الشراء وزيادة
تكراره .إعادة اإلطالق

دخول السوق

يتمثل التحدي أمام كل عمل جتاري في جتنب مرحلة التراجع ،من خالل ،على سبيل املثال ،أنشطة إعادة إطالق املنتج ،التي حتقق زيادة
في معدالت الشراء .وميثل الوعي بالتغييرات ،واإلبداع ،واالبتكار ،والترفيه املفاهيم األساسية للحفاظ على منو األعمال التجارية.

أمثلة ملهمة :شركة تنمية السياحة الزراعية  -الهند

10

“تأسست شركة تنمية السياحة الزراعية ( )ATDCعام  2005من قبل رجل األعمال وسليل املجتمع الزراعي تاواري باندوراجن
 ،Pandurang Tawareوهي شركة تسهل السياحة الزراعية في والية ماهاراشترا الهندية .ومع ركود الصناعة الزراعية الهندية ،ينظر
املزارعون في ربوع ماهاراشترا إلى السياحة الزراعية كوسيلة لتنويع فرص األعمال التجارية ،وتأمني سبل كسب الرزق القابلة للنمو.
بعد مرحلة البحث ،وعقد برنامج جتريبي ّأ َّولي في قرية باراماتي عام  ،2007يوجد اآلن لدى شركة تنمية السياحة الزراعية  500مزارع من
املزارعني املدربني ،و  52موقعا سياحيا زراعيا في والية ماهاراشترا .ومنذ بدء البرنامج ،شهد املزارعون في جميع أنحاء الوالية منوا في دخلها
بلغ .٪ 25
تقدم الشركة البرامج التدريبية للمزارعني بدون رسوم ،وهي التي تكسبهم املعرفة التقنية التي يحتاجونها لتنويع منتجاتهم ،وتأسيس املشاريع
السياحة ذات امللكية الصغيرة .تدعو شركة تنمية السياحة الزراعية إلى سياسة توظيف الشباب احمللي/الريفي في مراكز السياحة الزراعية،
وتبرم العقود مع النساء على ،وجه التحديد ،بخصوص خدمات إعداد الطعام من خالل تنظيم مجموعات املساعدة الذاتية للمرأة .في منطقة
ال يوجد فيها ملا يقرب من نصف سكان القرية أي أقارب في القرية ذاتها ،يكون مفهوم الشركة هو الرائد في الطريقة التي يتم بها التصدي
لهجرة الشباب من املناطق الريفية إلى املراكز احلضرية .أسست الشركة صالت وثيقة مع والية مهاراشترا ،وكان لها دورا أساسيا في تأمني
سياسة القروض التفضيلية للمزارعني من البنك التعاوني مبنطقة بيون .وعالوة على ذلك ،فهي ُت ِّمع أنشطة املزارعني التسويقية ،وتنظم برنامج
جوائز ملراكز السياحة الزراعية لديها.
وعندما أصبحت الزراعة صناعة أكثر صعوبة وأقل ربحية بالنسبة لغالبية سكان الهند ،فقد قامت شركة تنمية السياحة الزراعية بوضع مفهوما
يقود الطريق نحو سبل كسب الرزق املستدامة للكثير من املزارعني وأسرهم”.

 10املصدرhttp://www.tourismfortomorrow.com/Winners_and_Finalists/2011_Winners_and_Finalists/agri-tourism- :
development-corporation/ (accessed 9 Oct. 2011).

الفصل الثالث • الترويج والتسويق في مجال السياحة

13

الفصل الثالث • الترويج والتسويق في مجال السياحة
 3المكان (التوزيع)

 .3.1املفاهيم والتعاريف الرئيسية
فيما يتعلق باملزيج التسويقي ،يشير املكان إلى كيفية قيام املنظمة بتوزيع املنتج أو اخلدمة إلى املستخدم النهائي أو املستهلك .يجب
توزيع املنتج في املكان املناسب وفي الوقت املناسب .التوزيع الكفء والفعال مهم إذا كان للمنظمة أن حتقق أهدافها التسويقية الشاملة.
فإذا قامت األعمال التجارية بتقديرالطلب بأقل من حجمه ،ولم يستطع املستهلكون شراء املنتجات بسبب ذلك ،فسوف تتأثر الربحية.
التوزيع هو العملية التي يتم مبوجبها توزيع املنتج السياحي من خالل قنوات ووكالء السفر ،وهم على اتصال مباشر وغير مباشر مع
السياح.
 .3.2أنواع قنوات التوزيع
في األساس ،هناك نوعان من قنوات التوزيع :املباشرة وغير املباشرة .يشمل التوزيع غير املباشر توزيع املنتج اخلاص بك من خالل استخدام
ثم ،إلى تاجر التجزئة .أما التوزيع املباشر فينطوي على التوزيع
وسيط ،على سبيل املثال ،الشركة املصنعة تبيع إلى تاجر اجلملة ،ومن َّ
مباشرة من الشركة املصنعة للمستهلك.
منظمي الرحالت السياحية هي الشركات التي تصمم وتنتج كمية كبيرة من العروض السياحية ،والتي يتم بيعها في وقت الحق من
خالل وكاالت السفر لديهم ،أو جتار اجلملة أو جتار التجزئة األخرين ،حتت عالمة جتارية واحدة أو أكثر .متتلك هذه األعمال التجارية
عناصر متنوعة من سلسلة التشغيل السياحي وتديرها؛ مثل شركات الطيران ،والفنادق ،وشركات احلافالت ،وشبكات وكاالت السفر
التجزئة ،والتأمني ،وغير ذلك .وهذا مينحها استقاللية كبرى ،وأسعار تنافسية ،وقوة كبيرة على املساومة.
املنتجات التجارية الصغيرة تناسب بالكاد مصالح ومخططات صناعة السياحة ،وحيث أن تكاليف تشغيل وحدة التوزيع لديهم
(سياحة/غرف) مرتفعة جدا.،فلهذا السبب ،ال تزال املبيعات املباشرة مورد  -مستهلك سائدة في توزيع املنتجات السياحية املستدامة.
صغار منظمي الرحالت في بلدان املنشأ هم أيضا من البدائل ،ويعملون في الشركات الصغيرة ذات عدد محدود من املوظفني ،وال
تسمح لهم مخصصاتهم من رأس املال ،ومقاييس عملياتهم باالنضمام إلى قنوات التوزيع وتسويق شركات الطيران.

14
في كثير من اآلحيان تشترك الشركات الصغيرة في بلدان
املنشأ في مبادئ السياحة العادلة واملسئولة اجتماعيا والتضامن
في تشغيل عملياتها التجارية.

قنوات التوزيع
مزايا وعيوب كل بديل
القنوات

مباشرة
(من املنتج للمستهلك)

غير مباشرة
(من خالل وسطاء)

املزايا

العيوب

•
•
•
•

رقابة (األعمال) أكبر على التسويق.
مرونة أكبر في التعامل مع تغيرات السوق.
زيادة فعالية اجلهود من خالل العالقات الشخصية
إمكانية التطبيق السريع لالبتكارات على املستوي احمللي.

•
•
•
•

تتطلب استثمارات ومؤهالت أعلى.
عدم وجود فوائد من وفورات حجم األعمال الكبير.
تتطلب مجهودات أكبر لتحقيق تغطية أوسع نطاقا.
االستبعاد من نظم ودوائر التوزيع السياحي املتكامل.

•
•
•
•

قدر أكبر من ضمان زيادة الترويج من خالل وسائل فعالة.
تغطية تسويقية أكبر.
تخفيض نفقات تشغيل األعمال في الوجهة النهائية.
تعزيز السياحة من خالل الشراكات واخلدمات

•
•
•
•

تأثير شخصي أقل على فعالية الترويج.
مرونة أقل لتغيرات السوق.
تبعية في حتديد األسعار والرسوم.
مخاطر عدم الكشف عن الهوية ،وأن تكون جزءا من احلزمة
التسويقية.

 .3.3استراتيجيات التوزيع
بناء على نوع املنتج املراد توزيعه  ،هناك ثالت استراتيجيات شائعة ومتاحة:
 .1 .1التوزيع املكثف
يستخدم عادة لتوزيع منتجات ذات أسعار مخفضة على نطاق واسع ،أو شراء منتجات باندفاع؛ مثل الشيكوالتة واملشروبات الغازية.
 .2 .2التوزيع احلصري
ينطوي على حصر التوزيع على منفذ واحد .عادة ما يكون سعر املنتج مرتفع للغاية ،ويتطلب وساطة لشرح الكثير من التفاصيل عند
البيع؛ مثل السيارات.
 .3 .3التوزيع االنتقائي
يتم اختيار عدد قليل من منافذ البيع بالتجزئة لتوزيع املنتج .التوزيع االنتقائي شائع حيثما يرغب املستهلكون في التسوق (مثل
التليفزيون) ،وحيثما يرغب املصنعون في االنتشار اجلغرافي الكبير.
في حالة استخدام االستراتيجية احلصرية أو االنتقائية ،يلزم اختيار وسيط موثوق به :شخص له خبرة في بيع منتجات مماثلة ،ومعروفا لدى
اجلمهور املستهدف.
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“بوالو ويه هي جزيرة استوائية صغيرة في أندونيسيا يقطن بها  25ألف شخص فقط من املقيمني الدائمني .وفي حني أنها متواضعة في
حجمها ،إال أنها تقدم فرصا اقتصادية مذهلة .فقد أدى املناخ اإليجابي لالستثمار ،والبيئة املليئة باحلوافز التجارية إلى وجود سوق للعقارات
أخذة في النمو ،مع تدفق املستثمرين ،وأعمال مشاريع للبنية التحتية في طور التكوين.
مع ذلك ،لم تكن عملية التنمية االقتصادية احمللية/الريفية مبنأى عن التحديات .فبينما كانت شراكة القطاعني العام واخلاص قائمة ،لم يكن
اجلميع على قناعة بإمكانات اجلزيرة االقتصادية للتنمية السياحية .واعتبرت أوجه القصور في البنية التحتية عقبة ،حيث اعتبر أن هناك عددا
قليال فقط من الغرف الفندقية باملستوى املقبول للسياح األجانب ،وكان الوصول إلى اجلزيرة محدودا بسبب نقص الرحالت الدولية ،والسفن
التي تخدم املنطقة .وعالوة على ذلك ،تقع اجلزيرة في منطقة النزاع واخلطر :فقد اتبع سنوات من احلرب ،إعصارتسونامي الذي يدعى بأنه
أودى بحياة  160ألف شخص .وبعبارة أخرى ،كانت هناك معوقات حقيقية لتنمية السياحة.
وعلى الرغم من الشكوك الصريحة من الكثيرين ،مت تصميم قائمة عن “أهم عشرة أسباب لتشغيل رحلة دولية إلى باندا اتشيه” و ُعرضت على
املسئولني التنفيذيني في طيران آسيا في كواالملبور في فبراير  ،2007الذين أدركوا على الفور وجود فرصة عمل جتاري ،ووافقوا على النظر
في إضافة هذا الطريق لشبكة االتصال اخلاصة بهم .وبعد ثمانية أشهر من املفاوضات مع مكتب احملافظ ،مت إطالق أول خدمة شركة طيران
من كواال ملبور الى باندا اتشيه في نوفمبر  .2007وخلق هذا زخما ،وأتاح الفرصة للتخطيط قدما للمستقبل فيما كان يفهم منه أنها ثورة
اقتصادية في طور التكوين .وكانت اخلطوة التالية من البرنامج هي البناء على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص .وللقيام بذلك ،مت تنظيم
ورشة عمل كبيرة إلعداد “خطة استراتيجية ملدة ثالث سنوات للتنمية السياحية” .استدعى ذلك وجود خبير دولي في مجال السياحة ،وكان
ذلك بداية الدعم غير املشروط من العمدة املنتخب حديثا.
قدم معرض سومطرة السياحي املقام في ميدان فرصة رائعة لترويج بوالو ويه .وفي وقت الحق ،قام املستثمرون املهتمون املشاركون في املعرض،
ومنهم من هم في مجلس السياحة في ماليزيا وأندونيسيا وتايالند ،بزيارة بوالو ويه ،وحضروا عرضا للخطة االستراتيجية في وزارة التخطيط
في باندا اتشيه .وكلما زاد اهتمام املستثمرين ،أصبح من األهمية مبكان متكني الرجال والنساء في بوالو ويه ،وبناء القدرات على املستوي
احمللي/الريفي ،حتى يعمل الناس بالتنسيق ،وليس بالتبعية ،مع املستثمرين األجانب”.

 11املصدرM. Cognac: Local economic development in Indonesia: Partnerships for tourism development, LED Story No. 13 :
(Geneva, ILO, 2008).
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 4السعر

عن املنافسة واألسعار

 .4.1التعريف والعناصر
السعر هو القيمة التي يحددها املستهلك واملورد للتمكني من التبادل .بالنسبة للمستهلكني ،فالثمن الذي هم على استعداد لدفعه
يساوي املتوقع من جتربة مرضية .على اجلانب اآلخر ،يسعى املورد لتغطية تكاليف إنتاجه ،واحلصول على الفوائد املرجوة.
يستند التسعير على ثالثة محددات عامة:
• التكاليف الداخلية لألعمال (التي من املتوقع أن تضاف إليها الفوائد)؛
• الرضا املتوقع من املستهلك ،واحلد األقصى للسعر الذي هو/هي على استعداد لدفعه؛و.
• املنافسة بني املوردين (والتي تتحدد في نهاية املطاف مبوجب احملددين السابقني).

التكاليف

املستهلكون

أبسط املستويات التي يتحدد عندها سعر املنتج أو اخلدمة هو
مجموع تكاليف اإلنتاج و/أو التسليم.
يتعني أن يكون سعر املنتج أو اخلدمة قادرا على املنافسة في
سوق السياحة؛ وهذا يعني أن األسعار يجب أن تكون قابلة
للمقارنة أو حتى تكون أقل من اخليارات املماثلة عند دخول
السوق.
ومع ذلك ،يجب أن توخي احلذر عند تنفيذ إجراءات خفض
التكاليف ،ويفضل اختيار احلد من التكاليف غير املنتجة.
على سبيل املثال ،االستخدام األمثل للمساحات ،واملرافق،
واملعدات ،فضال عن الصيانة ملنع الضرر واحلوادث.
يؤثر مستوى األسعار على حجم املبيعات ،والتخفيض في
األسعار هو أسرع وسيلة لزيادة املبيعات ،ولكن هذا قد يكون
خطأ من الناحية االقتصادية واملالية التجارية .إذا استرشدنا
فقط بالتكاليف ،فقد نحدد أسعار ال يريد أحد أن يدفعها،
تلبية النفقات
أو نخاطر بعدم املقدرة على
التجارية الداخلية.

املنافسون

السعر

الفصل الثالث • الترويج والتسويق في مجال السياحة

17

الفصل الثالث • الترويج والتسويق في مجال السياحة
 .4.2حتديد األسعار
عند حتديد األسعار ،فمن املهم األخذ في االعتبار ما يلي:
 1أهداف العمل والسوق املستهدفة؛
 2التكلفة الكاملة إلنتاج ،وتسليم ،وترويج املنتج؛
 3استعداد السوق املستهدفة لدفع ثمن املنتج أو اخلدمة التي تقدمها؛
 4أسعار املنافسني لتقدمي منتج/خدمة مماثل/ة لنفس السوق/األسواق املستهدفة
 5توافر املنتجات/اخلدمات البديلة وأسعارها (على سبيل املثال :مواقع املخيمات،
واملوتيالت ،والسرير واإلفطارجميعها بدائل للسكن)؛
 6املناخ االقتصادي (احمللي/الريفي والوطني)؛ و
 7إمكانية حتفيز مبيعات منتجات/خدمات عالية الربحية (مثل الزوارق)
من خالل تقدمي اخلدمات ذات الصلة (مثل الصيانة) ،بسعر التكلفة
أو أقل.
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للمنتج أو اخلدمة ثالثة أبعادُ :بعد مادي ملموس؛ وقيمة
اقتصادية تتمثل في األسعار؛ والبعد الذاتي الذي هو الرضا أو
الفائدة التي يتصورها ،أو يريدها ،أو يتوقعها املستهلك .حترك
املستهلكون االحتياجات ،والرغبات ،والدوافع ،التي تكون
مبثابة القوة الدافعة :قد يكون الثمن مرادفا للصورة ،وهيئتها،
واالعتراف االجتماعي.
ُثمن
املستهلكون أقل حساسية لسعر السلعة أو اخلدمة التي ت َّ
لسمة فريدة من نوعها متيزها عن املنافسة ،أو إذا ما مت تقدمي
جودة أفضل .عليك أن تعرف كيف تفسر رغباتهم إذا ما
كنت ترغب في التأثير على قراراتهم الشرائية.

 .4.3حتديد األسعار
حتديد سعر يعني إيجاد التوازن والتماسك بني العوامل التجارية الداخلية واخلارجية .تشمل العوامل الداخلية املنظمة ،والتكاليف،
واألرباح املتوقعة .وتشمل العوامل اخلارجية النظر في واقع السوق من حيث التقلبات في الطلب ،والقوة الشرائية للعمالء ،واألسعار
التنافسية.
يجب النظر في األمور التالية عند وضع استراتيجية التسعير في السياحة:
• اخلبرات تباع ،وكل عميل يثمنها بشكل مختلف :مراقبو الطيور ]اخلبرات الفريدة[على استعداد إلنفاق مبالغ كبيرة من املال ،بينما
البعض اآلخر ال يدفع سنتا واحدا؛
• هي صناعة مجزأة نسبيا تثير املنافسة الشرسة؛
• نظام العموالت متميز جدا تبعا للبلد ،ويؤثر بشكل كبير على السعر النهائي :ميكن أن يتضاعف السعر األساسي ،اعتمادا على قوة
الوسطاء؛
• هي صناعة موسمية للغاية :تختلف األسعار حسب املوسم ،والطقس ،واليوم من األسبوع .و
• هي توفر خدمات غير معمرة :إذا لم يتم بيع مكان قبل تاريخ معني فإنه يفقد قيمة
االستخدام ،وبالتالي قيمته البيعية .وفقا لذلك ،فهناك أسعار “اللحظة األخيرة” املخفضة.

إن أي استراتيجية تختارها إلدارة السعر
البد أن تكون قادرة على ضمان أجور
وظروف عمل عادلة للعاملني ،أو عوائد
مجزية للعاملني حلسابهم اخلاص في كل
من املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء .هذا األمر
بالغ األهمية لألسباب االقتصادية واالجتماعية وحقوق
امللكية ،وهو أمر أساسي من أجل الشرعية ،واالستدامة
طويلة األجل ألعمالك.

يصبح السعر أداة عمل استراتيجية ،باعتباره أحد عوامل التمييز التنافسية .لهذا الغرض،
ينبغي النظر في استراتيجية مرنة وخالقة إلدارة السعر ومتييزه ،مع األخذ في احلسبان املبادرات
الترويجية ،على سبيل املثال مبناسبة:
•
•
•
•
•
•
•
•

املواسم :أيام األسبوع وأشهر السنة؛
املجموعات :تخفيض السعر اعتمادا على عدد األشخاص؛.
اإلخالص :تشجيع العمالء املتكررين بتقدمي أسعار خاصة؛
العروض :تقدمي منتجني بسعر املنتج الواحد هو من العروض اخلاصة للعمالء؛
هدايا الترحيب :سلة من الفاكهة أو الزهور ،مشروب ترحيبي ،والهدايا التذكارية؛
الشراء املسبق :تخفيضات على املشتريات التي متت قبل تاريخ معني؛
املنتج :خصومات لكثرة استخدام اخلدمات التي تشمل املنتج السياحي .و
معدل الدوران :العموالت وغيرها من احلوافز للتسويق بكفاءة.

الفصل الثالث • الترويج والتسويق في مجال السياحة
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Promotion 5

 .5.1حتديد األسعار
الترويج هو عملية (مجموعة من الوسائل واإلجراءات) تهدف إلى تعريف الزوار احملتملني
باملنتج السياحي املعروض ،ومشاركتهم أكثر سماته جاذبية وابتكارا .على هذا النحو ،فعادة
ما يتم دمجه مع التوزيع ،وهو ما يعني أنشطة االتصاالت ،مبا في ذلك اإلعالن.
ولكن من اجلدير بالتأكيد أن اآللية التى تسمى “كلمة من الفم” ال تزال القناة الرئيسية
للترويج .فإلى جانب والء العمالء ،فإن الوسائل “غير الهيكلية” هي أكثرها معقولية
في األسعار ،وتقدم عائدات أعلى على األعمال التجارية الصغيرة بتكلفة أقل .لذلك
“االستثمار في اجلودة والتوفير في اإلعالن” هو بالقطع الشعار.
من ناحية أخرى ،من املهم أن نتذكر أن نسبة متزايدة مما يسمى السياح اجلدد هم
من السياح املستقلني الذين ينظمون رحالتهم اخلاصة ،وذلك بفضل إتاحة املعلومات
باستفاضة.
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يستخدم العمالء من الوجهات السياحية البديلة املتخصصة
املعلومات املتاحة على شبكة اإلنترنت عند اختيار الوجهة
السياحية لعطلتهم ،ولكنهم أيضا يضعون قيمة عالية
للتوصيات الشخصية من األصدقاء وأفراد األسرة.
باستخدام اآلليات األصلية  -التي ال تترك مجاال كبيرا
للشركات ووكاالت السفر للمناورة  -ميكن للمجتمعات،
والتعاونيات ،واجلمعيات أن تستفيد  -إلى حد كبير
 بالتأثير على سلوكاملستخدمني من خالل نوعية
اخلدمات التي تقدمها .فعندما
يشعر العمالء بالرضا ،فإنهم
يقومون بتكرار التجربة طوعا،
ويقومون باإلعالن بوسائلهم
اخلاصة.

 .5.1قنوات التوزيع والترويج الرئيسية

تدريب

أ) البيع من خالل وكاالت السفر
عامي :السياح األجانب الذين يشترون عروض السفر
ترتبط قناة التوزيع هذه بوكاالت السفر احمللية واألجنبية ،وهي تستهدف قطاعني ّ
الترويجية ،والسياح احملليني الذين يستخدمون حزم ترويج الرحالت السياحية.

اكتب قائمة باألفكار الرئيسية املتعلقة بنوعية عملك/اخلدمة
التي ترغب أن يتذكرها الزوار  -وأن ينقلوها إلى العمالء
احملتملني اآلخرين .ضع في اعتبارك أن تذكر أن عملك/
اخلدمة حتترم العمل الالئق ،وأنه/أنها هي غير متييزي/ة .إن
أمكن اذكر بعض البيانات/األمثلة.

ب) التجارة والتبادالت السياحية
األسواق واملعارض  -على مستويات مختلفة  -هي شكل بديل من عرض وبيع املنتجات للوسطاء واجلمهور العام .مميزاتها الرئيسية هي
القدرة على إقامة اتصال شخصي بني مختلف الشركات السياحية اخلاصة والعامة.
ج) اجلمعيات املهنية
اجلمعيات املهنية هي وسيلة مهمة لتوحيد عروض أعضائها ،وخلق صورة الشركة ،وتعزيز العالقات العامة ،واملشاركة من أجل توسيع
تواجدها في السوق احمللية ،والدخول في اتفاقات مع قنوات توزيع جديدة ،أو عمالء من املؤسسات.
د) مالحظات وبيانات صحفية
استفد من هذا املورد؛ حدد وسائل اإلعالم األنسب ملنتجك وجمهورك املستهدف .انظر أيضا االستراتيجية املستخدمة من قبل اجلهات
املتنافسة.
هـ) شبكة اإلنترنت
اليوم شبكة اإلنترنت هي إحدي أكثر أدوات االتصاالت ،واملعلومات ،والترويج
فعالية .استنادا إلى سهولة الوصول إليها وإلى املعلومات ،استكشف واستخدم
اخليارات املختلفة (املواقع على الشبكة ،والبريد اإللكتروني ،واإلعالن على
شبكة اإلنترنت) لالتصال بعمالئك السابقني وإفادتهم باجلديد ،والتواصل مع
وكاالت السفر ،والنشر على صفحات الشبكة املختلفة ،من بني أمور أخرى.
• فكر في فرص قنوات التوزيع والترويج التي حددتها على املستوى احمللي/
الريفي ،والوطني ،والدولي ،وقم بعمل قائمة بها .حدد “خطة عمل” لكل
قناة قمت بتحديدها :أ) قناة ومعلومات االتصال (إن وجدت) .ب) ما الذي ستفعله (مثل املكاملات ،إرسال البريد اإللكتروني).
ج) متى ستفعل ذلك .د) ما الذي تتوقع حتقيقه (النتائج).

)Domains.coop (www.domains.coop

“إضافة  .coopإلى نهاية عنوانك على شبكة اإلنترنت أو
البريد اإللكتروني اخلاص بك هو الطريقة األكثر فعالية من
حيث التكلفة إلفادة الناس أن مؤسستك تعاونية .إن .coop
هو مجال محجوز حصريا للمنشآت التعاونية ،لذلك ستكون
في صحبة جيدة .وألنه حصري ،فهذا يعني أن لديك
اختيارات رائعة من األسماء مع قيود أقل بكثير من  .comأو
أي مجال آخر“.
أفضل األشياء أنه من السهل جدا أن تعلن عن الفارق التعاوني
مع  ..coopفقد مت تصميم هذا املوقع اإلليكتروني للشرح
حتديدا ملاذا يجب عليك أن تختار العالمة التجارية اخلاصة بك
على اإلنترنت مع  ..coopويسمح لك بتسجيل اسمك اليوم.
•
•
•
•
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أكثر وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتسويق امليزة
أوالفرق التعاوني اخلاص بك.
سهولة التسجيل.
الدليل الشامل للتعاونيات حول العالم.
إتاحة أفضل لألسماء.
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 .5.3االتصاالت واإلعالن

تدريب 1

تدمج االتصاالت عددا من العناصر مثل اإلعالنات ،وترويج املبيعات والعالقات العامة ،والرعاة ،واملعارض التجارية والبيع
الشخصي.
املواد الرئيسية أو األجهزة املستخدمة في نشر املعلومات هي الكتيبات ،والنشرات ،وامللصقات ،وصفحات شبكة اإلنترنت.
ونظرا للتكاليف ،فوضع حملة إعالنية ينبغي التخطيط لها جيدا ،وتنفيذها ،وتقييمها .تذكر أن األصالة هي عامل النجاح الرئيسي.
األسئلة التالية تساعدك على اتخاذ القرار والتخطيط للحملة.

اآلن حان دورك لتحديد وتوصيف العناصر الرئيسية خلطة
الترويج اخلاص بك ،وتطبيق كل ما تعلمته .أسس قراراتك
بناء على اإلجابات عن األسئلة التي على اجلانب األيسر.

•
•
•
•
•
•
•

من؟ اختيار السكان أو اجلمهور املستهدف.
ماذا؟ ما هي أهداف احلملة؟ حتديد أهداف واضحة ،ومحددة ،وقابلة للقياس.
كيف؟ ما هي الرسالة الرئيسية؟ تسليط الضوء على جودة اخلدمة إذ هي األكثر فائدة للسائح ،وعامال رئيسيا للتمييز .ضع في اعتبارك
ارتباط نوعية اخلدمة بظروف العمل .يجب أن تكون اإلعالنات إبداعية ،ويسهل فهمها ،وتذكرها.
متى؟ ما هو الوقت املناسب؟ حتديد الفترة التي سيكون تأثير احلملة فيها أكثر فعالية ،ومدتها.
أين؟ ما هي وسائل اإلعالم وإلى أي مدى؟ حتديد ما إذا كان سيتم نشر الرسالة من قبل وسائل اإلعالم العامة أم باألحرى اإلعالم
املخصص.
كم؟ ما هي تكاليف النشاط؟
التقييم .ما هي النتائج التي مت احلصول عليها فيما يتعلق مبجموعة األهداف؟ تقييم من حيث الكمية (مبيعات) ،والنوعية (السمعة
والصورة الذهنية) ،ونوايا الشراء .وتكون احلملة فعالة إذا حققت األهداف املنوطة بها.

تدريب
اآلن حان دورك لإلجابة عن مجموعة األسئلة السابقة ولتقرر ما الذي ستقوم به.

خطة الترويج
ماذا تخطط؟
.1

كيف تخطط؟

.2
.3
.4

تدريب 2

حاول تصميم كتيب ،أو نشرة ،أو ملصق ،أو بطاقة .والنتيجة
يجب أن:
•
•
•
•
•
•

تكون جذابة (أصلية ،وخالقة)؛
حتتوي على رسائل واضحة.
تقدم املعلومات األساسية،
تركز على اجلودة؛
جتمع بني النص مع الصور .و
تشمل بيانات االتصال

 6الناس

تعريف العمل الالئق

يلعب الناس دورا حيويا في التسويق الف َّعال .ففي الواقع ،إنهم ميثلون اخلدمة الفعلية التي نقوم بتسويقها ،وهم أيضا عامل حاسم في أعمال
اخلدمة .ميكن ملعظم السياح التفكير في موقف تكون اخلدمة الشخصية التي قدمها األفراد قد حققت أو أتلفت جولة ،أو عطلة ،أو وجبة
مبطعم .تذكر ،الناس تشتري من الناس ،والناس تشتري اخلدمة التي حتلو لهم ،وبالتالي فإن مواقف ومهارات جميع املوظفني تشكل اجلانب
الرئيسي للعالمة التجارية ،وحتدد نوعية اخلدمة.

تعزيز العمل الالئق هو الهدف الرئيسي ملنظمة العمل الدولية،
وعنصر أساسي لتحقيق عوملة عادلة ،واحلد من الفقر.

ثم ،فالقضايا املطروحة في الفصل الثاني املتعلقة بالعمل
رفاهية الشعوب هي نقطة انطالق حاسمة لضمان أفضل نوعية من اخلدمات .ومن َّ
الالئق ،واحلوار االجتماعي ،والسالمة املهنية والصحة ،وتنمية املوارد البشرية ،والتدريب املهني ،هي املفتاح لتعزيز اإلسهام املمكن من الناس
إلى “العالمة التجارية” أو ،بعبارة أخرى ،لتجربة السياحة كجزء من “املزيج التسويقي”.
• ملزيد من املعلومات عن العمل الالئق واحلوار االجتماعي واملوارد البشرية انظر الفصل الثاني من هذا الدليل.
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العمل الالئق  -مفهوم وضعته الهيئات املكونة للمنظمة
(احلكومات ،والعمال ،وأصحاب العمل)  -يلخص
طموحات الناس في حياتهم العملية .العمل هو مصدر
الكرامة الشخصية ،واالستقرار األسري ،والسالم في املجتمع،
والدميقراطيات التي تخدم الناس ،والنمو االقتصادي الذي
يوسع فرص الوظائف املنتجة ،وتنمية املنشآت .الهدف
العام للعمل الالئق هو إحداث تغيير إيجابي في حياة
الناس على املستويني الوطني واحمللي .العمل الالئق يعني
العمل املنتج ،الذي يقدم دخل عادل ،واألمن في مكان
العمل واحلماية االجتماعية لألسر ،وآفاق أفضل للتنمية
الشخصية واالندماج االجتماعي ،وحرية الناس في التعبير
عن مشاغلهم ،والتنظيم واملشاركة في اتخاذ القرارات
التي تؤثر على حياتهم ،واملساواة في الفرص واملعاملة جلميع
النساء والرجال .برنامج العمل الالئق ملنظمة العمل الدولية
هو منهج متكامل ألهداف التوظيف الكامل واملنتج للجميع
على املستويات العاملية ،واإلقليمية ،والوطنية ،والقطاعية
(الصناعة) ،واحمللية .ويتحقق ذلك من خالل أربعة محاور
استراتيجية :خلق فرص العمل ،واحلقوق في العمل،
واحلماية االجتماعية ،واحلوار االجتماعي ،مع املساواة بني
اجلنسني كهدف مشترك.
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ملخص املوضوعات والقرارت في املزيج التسويقي

تدريب

املنتج

الناس

السعر

املكان

الترويج

أماكن اجلذب السياحي

اخلدمة

قائمة األسعار

نوع القناة

اإلعالن

الوصول

املواقف

القدرة التنافسية (املستوى)

املبادئ

املببيعات الشخصية

اجلودة

املهارات

العالقة السعر  -الرغبات

القناة املختارة (محددة)

العالقات العامة

املرافق/اخلدمات

التدريب

اخلصومات وأنشطة الترويج
األخرى (إدارة السعر)

االستراتيجية

الرسالة

املواقع

اإلعالم

اللوجيستيات

امليزانية

أوضاع العمل

مستويات اخلدمة

استنادا إلى ملخص (5ب  )5Psمن املزيج التسويقي على
اليسار ،قم بتحليل كل موضوع ،وقرر ما تريد أن تقوم به ،ثم
ضع خطتك التسويقية .إذا كنت تبدأ عمال جديدا ،انتظر
حتى تنتهي من الفصل اخلامس وتضع خطة العمل ،ثم ارجع
ثانية لهذا التدريب.
املنتج

الناس

السعر

املكان

الترويج

أمثلة ملهمة:
مقتطفات من املوقع اإلليكتروني ملعسكر وادي التمساح (زامبيا)

12

“مخيم وادي التمساح هو فندق بوتيك أسعاره معقولة يخدم املسافر مبيزانية محددة ،وهو كذلك يقدم جتربة اخلدمة الذاتية إلعداد الوجبات،
واإلقامة الكاملة .املخيم هو مرفق سياحي طريف بوجه خاص ،وقد مت جتديده في فبراير  ،2005وأنشئ في واحة من الهدوء على طوال ضفة
نهر لواجنوا .ينساب املخيم بسالسة في املوائل النهرية احمليطة ،مع املناظر اخلالبة ،فليس من غير املألوف رؤية الفيلة وهي تعبر النهر ،وتتمشي
خالل املخيم بصفة منتظمة.
الشاليهات لدينا صديقة للبيئة متاما ،وهربا من حدوث الفيضانات في غير
موسمها ،مت رفع الشاليهات على ركائز تطل على منظر رائع ،حيث تري منها
احلياة البرية التي تتجول خالل املخيم.
طوال مدة إقامتك ،بإمكان الطهاة لدينا تقدمي الوجبات اللذيذة ،والوجبات
اخلفيفة من الوصفات األصلية باستخدام املكونات الطازجة ،إلعداد وجباتكم
بدقة .بالنسبة ألولئك الذين يرغبون في حتضير الوجبات بأنفسهم ،أو في
املخيم ،فيوجد مطبخ كامل مجهزا لذلك .ويخدم موقع املخيم بشكل جيد
الكرافانات ،والشاحنات البرية ،ويوجد أماكن لوقوف السيارات ،وأماكن
إلشعال النار ،والوصالت الكهربائية ،واالستحمام الساخن ،والوضوء.
بني رحالت السفاري ،في حرارة منتصف النهار ،لدينا حمام السباحة الصديق لفرس النهر الذي يوفر املكان املثالي لالسترخاء والتهدئة.
وتنتشر األراجيح أيضا حول املخيم ،وتطل على النهر وعلى حمام السباحة .احلانة مفتوحة دائما تقدم املشروبات املثلجة على مدار اليوم،
سواء كنت تفضل االسترخاء على حمام السباحة ،أو في األرجوحة ،أو متابعة األخبار على الفضائيات لدينا”.

أراء النزالء:
“جو مريح ،يتميز باخلصوصية ،وودي للغاية في محيط املروج
اجلميلة! ميكن أن أعود في نهاية كل أسبوع”.
“اكتشفت جوهرة عندما جئت إلى وادي التمساح .املُالك
واملوظفون في وادي متساح ودودون للغاية ،والناس املرحبة
على أهبة االستعداد خلدمتك ،إذا كنت بحاجة إلى نصيحة
أو مساعدة في أي شيء .اجلو احمليط ليس كمثل أي مكان
قمت بتجربته؛ برودة شديدة ،يسوده السالم ،وعلى حافة نهر
لواجنوا ،لديهم أيضا املروج اخلضراء اخلصبة في جميع األنحاء،
وهي مثالية للمعسكرات .ميكن أن تُقيم املخيم بجانب
النهر،حيث سيكون لديك أيضا إمكانية الوصول إلى إمدادات
الطاقة ،وأكواخ الصيف حيث ميكنك أن تقوم بنصب املعدات
اخلاصة بك .بالنسبة لألشخاص الذين ال يرغبوا في اإلقامة
باملعسكر ،فهناك الشاليهات واخليام الفاخرة التي تسمح لك
باملساحة الكافية ،وتوفر اخلصوصية مع احلياة البرية ومناطق
األشجار احمليطة بها.وهناك يقدمون الطعام اللذيذ والصحي
بسعر جيد .فهو التجمع املثالي لالستراحة في يوم حار مع
االسترخاءعلى الكراسي واألراجيح ،واملقاعد ااملنتشرة في
جميع أنحاء املنطقة ،وعلى طول حافة النهر ،واحلانة أيضا
قريبة إذا شعرت بالظمأ.
آمل أن تقوموا أنتم أيضا بتجربة هذا املكان الرائع ألنفسكم!”
نوالكد من تريب أدفيزر

Nolakd, from Trip Advisor

 12املصدرhttp://www.crocvalley.com (accessed 9. Oct. 2011). :

الفصل الثالث • الترويج والتسويق في مجال السياحة

25

الفصل الثالث • الترويج والتسويق في مجال السياحة
مقتطفات من املوقع اإلليكتروني للودج شاالالن ( )Chalalánالصديق للبيئة (بوليفيا)

26
13

اإلقامة في اللودج صديق البيئة
“لدينا أماكن إقامة فاخرة في كبائن على طراز تاكانا ( )Tacanaالتقليدية
ميكنها أن تستوعب  30شخصا  ،في اإلجمالي .حتيط الغابات البكر
بالكبائن ،وتردد صدى أصوات العصافير ،وصرخات القرود املضحكة،
خاصة عند الفجر والغسق ،مما يجعل شاالالن ( )Chalalánمكان للجمال
ال يضاهى.
ويقدم اللودج صديق البيئة ثالثة أنواع من اإلقامة؛ كابينة فاخرة مع سرير
مزدوج وحمام خاص (عددهم ثالثة) ،وغرف مزدوجة/ثالثية مع حمام
خاص (عددهم سبعة) ،وغرف مزدوجة مع حمام مشترك (أربعة منهم).
وقد مت جتهيز جميع أماكن اإلقامة لدينا بالناموسيات ،والطاوالت بجانب
السرير ،وخزانة املالبس ،والكراسي املريحة ،والشرفات ،واألراجيح حيث ميكنك االسترخاء والقراءة.
في شاالالن  Chalalánمعايير النظافة في احلمامات ومناطق االستحمام في غاية األهمية بالنسبة لنا .جميع احلمامات لدينا هي للجنسني،
ويتم تنظيفها بانتظام بدون إزعاج لضيوفنا .احلمامات إما بالبالط أو مغطاة باحلجارة لراحتك مثلها كمثل التفاصيل األنيقة األخرى”.

 13املصدرhttp://www.chalalan.com/index_en.php (accessed 9 Oct. 2011). :

آراء النزالء
“الغابة اجلنة  -أحد أبرز األماكن في أمريكا اجلنوبية”

شاالال الصديقة للبيئة

“لقد قضينا ثالث ليال في شاالالن  ،Chalalánوقد قمنا
بتقدمي النصح جلميع من قابلناهم بالذهاب إليها منذ هذا
احلني! نحن مسافرون مبيزانية محددة ،لكننا قررنا اخلروج عن
امليزانية بالبقاء هنا ،ولم نندم على ذلك ملدة ثانية واحدة.
املوقع مثالي  -خمس ساعات بالقارب بعيدا عن احلضارة ،وفي
الوسط متاما من الغابات املطيرة املذهلة ... .كان املرشد رائعا
 أنه بإمكانه اكتشاف األشياء بالعني املجردة التي لم يكنميكننا أن نراها حتى عندما كنا نعرف أين كانت ،وكنا نحصل
على مرصد املواقع املوجه على احليوانات ،حتى ميكننا أن نرى
ذلك بوضوح كاف مثله! ...كانت اخلدمة رائعة  -مشروبات
باردة كلما عدنا من املشي ،والغذاء رائع (أنا نباتي ،ووجدت
أن الطعام ممتاز ومتنوع جدا) ،وغرف جميلة.
لودج شاالالن  Chalalánهو أكثر تكلفة من أماكن اإلقامة
األخري بالغابة في بوليفيا ،ولكن أعتقد أنه يستحق ذلك
جيدا ،وأنه أرخص كثيرا مما كنت ستجده في لودج مماثل
في بيرو أو اإلكوادور .ذهبنا إلى لودج في اإلكوادور كذلك،
وكان ال وجه للمقارنة  -من حيث اخلدمة ،واإلرشاد،
والراحة ،واكتشاف احلياة البرية ،شاالالن  Chalalánكان
أعلى بكثير .لقد حتدثنا مع العديد من األشخاص اآلخرين
الذين ذهبوا أيضا لشاالالن ،ولم نسمع شيئا سوى توصيات
ايجابية”.
كلمدت ،من تريب أدفيزر

klmdt, from Trip Advisor

ملخص املوضوعات واألفكار الرئيسية
التسويق هو عملية يقوم من خاللها األفراد واجلماعات بتوفير ،وتبادل ،واحلصول على املنتجات  -األفكار،
والسلع ،واخلدمات  -القادرة على تلبية احتياجاتهم ،ورغباتهم بالسعر وفي املكان املرغوب فيه.
الوجهات السياحية التي لها وضع واضح في السوق ،ومناطق جاذبة ،هي فقط التي ستظل في أولويات
تفكير املستهلكني.
عناصر املزيج التسويقي هي (5ب) (املنتج ،والسعر ،واملكان ،والترويج ،والناس).
يلزم أن يستوفي املنتج السياحي الناجح ثالثة عوامل أساسية في وقت واحد :مناطق اجلذب السياحي؛.
واملرافق واخلدمات املقدمة؛ وسهولة الوصول الفعلي لها.
حتتاج استراتيجيات التوزيع إلى التك ُّيف مع نوع املنتج املراد تسويقه .ميكن توزيع املنتجات السياحية
بشكل مكثف ،أو بشكل حصري ،أو بشكل انتقائي.
الترويج هو عملية (مجموعة من الوسائل واإلجراءات) تهدف إلى تعريف الزوار احملتملني باملنتج السياحي
الذي يتم تقدميه ،ومشاركتهم خصائصه األكثر جاذبية وابتكارا .وعادة ما يتم دمج الترويج مع التوزيع،
وذلك يعني أنشطة االتصاالت مبا في ذلك اإلعالن.
يتعني التخطيط اجليد للحملة اإلعالنية ،وتنفيذها ،وتقييمها.
الناس هي احملرك للتسويق الفعال.
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الفصل الرابع
سوق السياحة
األهداف التعليمية
مع نهاية هذا الفصل 1،سيكون مبقدور املشاركني:
 .1تفسير احلاجة إلى والغرض من أبحاث السوق في مجال السياحة وتقدمي التعاريف األساسية؛
 .2التمييز بني اخلطوات واإلجراءات الالزمة إلجراء عملية بحوث السوق؛
 .3التعرف على خصائص املستهلكني احملتملني ودوافعهم؛ و
 .4حتليل املنافسة والقدرة التنافسية.

اجلمهور املستهدف
 = Rله صلة
 = PRله صلة جزئيا
 = NRليس له صلة
املجموعات املستهدفة
		
ممثلو احلكومات الوطنية
ممثلو الهيئات احمللية/الريفية
ممثلو منظمات املجتمعات احمللية/الريفية
مدراء املنشآت السياحية الصغيرة والتعاونيات
ممثلو النقابات العمالية
ممثلو منظمات أصحاب األعمال
ممثلو املنظمات الداعمة
ممثلو صناعة السياحة احمللية/الريفية

الفصل الثاني
PR
R
R
R
PR
PR
R
R

		 ما لم يرد خالف ذلك ،يستند هذا الفصل إلى وثائق ومنشورات مكتب العمل الدولي.
1
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قائمة المحتويات
الفصل الرابع :سوق السياحة
المحتويات

الوحدات
 .1السوق

•
•
•
•

 .2أبحاث السوق

• املفاهيم والتعاريف الرئيسية
• كيفية إجراء تدريب أبحاث السوق

 .3حتديد سوق متخصصة

•
•
•
•
•

املفاهيم والتعاريف الرئيسية
أصحاب املصلحة في سوق السياحة
امليزة التنافسية والقدرة على املنافسة
التعاون كوسيلة لزيادة امليزة التنافسية

اإلرشادات العامة
خطة وموارد البحث
امللف الشخصي للمستهلكني احملتملني
السياحة في املجتمع احمللي/املنطقة
املنافسون

الوحدة األولى :السوق
 1املفاهيم والتعاريف الرئيسية
السياحة هي نشاط اقتصادي يربط األماكن والبلدان التي ترسل السياح (األسواق املصدر) إلى األماكن والبلدان التي تستضيف السياح
(األسواق املضيفة) ،وبالتالي تخلق تدفق السياح .لهذا السبب ،تخضع السياحة لتطورات السوق العاملية؛ حتديدا القوانني االقتصادية للعرض
والطلب الدولي واحمللي.
يتم تعريف السوق على أنها مجموعة من املشترين (الطلب) والبائعني (العرض) ملجموعة واسعة جدا من األصول واخلدمات .ميكن للشراء
أو البيع (املعامالت التجارية) أن تتم بني الشركة واملستهلك النهائي أو العمل التجاري  -على سبيل املثال ،بني املجتمع احمللي والوكيل
السياحي أو الفندق.

حتتاج املجتمعات الريفية أو األصلية التي قررت
أن تبدأ القيام باألعمال االسياحية ،فضال
عن تلك العاملة بالفعل ،أن تعرف بشيئ من
التفصيل السمات واالجتاهات الرئيسية للطلب
في السوق العاملي ،حتى تتمكن من تخطيط اخلدمات
لتقدميها وفقا الحتياجات وتفضيالت نوعية السائحني الذين
يرغبون في اجتذابهم واالستئثار بهم.
“قد تكون أحد أكثر األسباب امللحة للشركات السياحية
لتأييد السياحة املستدامة هو الطلب املتزايد من املستهلكني
مبرور الوقت لقضاء العطالت املسئولة بيئيا واجتماعيا”.
)(Spenceley at al., 2009

مغادرة املسافرين
السائح
منطقة الوجهة السياحية

منطقة اإلنتقال

املسافر
منطقة إيفاد املسافرين

عودة املسافرين
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توريد اخلدمات السياحية يشمل مناطق اجلذب السياحي ،واألنشطة ،واملرافق ،ووسائل النقل ،واألغذية
واملشروبات ،واإلقامة املتاحة الستخدام السياح.
الطلب على اخلدمات السياحية يعتمد على العدد اإلجمالي لألشخاص املسافرين ،ومدة إقامتهم ،وما
هي اخلدمات التي يحتاجون إليها بعيدا عن أماكن عملهم وإقامتهم العادية.

 2أصحاب املصلحة في سوق السياحة

لقد سعت العديد من املشاريع لنفع املجتمعات احمللية عن
طريق السياحة ،ولكنها لم تتمكن من إثبات جناحها على أي
مقياس .وفي حني تختلف املشاكل من مكان إلى أخر ،فبصفة
عامة ،هناك سبعة أنواع من املشاكل:
1

يتكون السوق السياحي من كل األشخاص واألعمال التجارية التي تشتري وتبيع اخلدمات واملنتجات السياحية؛ أي
النوع

الدروس املستفادة

التعاريف واملهام

 .1السياح

استهالك أو استخدام اخلدمات السياحية (مبن فيهم السكان احملليني واألجانب)

 .2املوردون النهائيون

توفير خدمات اإلقامة ،والوجبات ،واالنتقاالت ،واخلدمات األخرى.

 .3جتار التجزئة

.يعملون كامتداد للموردين ،ويقومون بالترويج خلدماتهم أو توزيعها (وكاالت السفر ،واحلجوزات
عن طريق اإلنترنت)

 .4منظمو اخلدمات

القيام باملهام كوسطاء بني املوردين واملستهلكني ،وتنظيم الرحالت التي جتمع بني مختلف اخلدمات في
شكل حزم ترويجية (مشغلي اجلوالت السياحية)

2

3
4
5
6
7

التركيز على املنشأة اململوكة للمجتمع ،استبعادا
ألجزاء أخرى من سلسلة القيمة؛
تطوير املنشآت السياحية التي ليس لديها السوق؛
والتركيز على تطوير املنتجات واملنتجني ،وليس على
روابط السوق؛
جتنب العمل مع القطاع اخلاص والسوق السائدة؛
اخللط بني أهداف الرفاهية االجتماعية وأهداف تنمية
األعمال التجارية؛
توفير مدخالت تنمية بطيئة ،وليست اخلبرة التجارية؛
جتاهل القيود الراسخة في بيئة األعمال التجارية .و
القيام بالسياحة املؤاتية للفقراء ،على نحو منفصل،
على إنها “إضافة-على” تنمية الوجهات السياحية.،

املصدرA. Spenceley, C. Ashley and M. de Kock: :
Tourism-led poverty reduction programme: Core
training module (Geneva, International Trade Centre,
.)2009

تدريب
أخذا في االعتبار أن كثيرا من العاملني في مجال السياحة
هم من يعملون حلسابهم اخلاص ،وبدون احلماية االجتماعية
 ،فمن وجهة نظرك ،وبناء على خبرتك ،ما هي اإلجراءات
الواجب اتخاذها لتغطية هؤالء العمال ضمن خطط احلماية
االجتماعية ،وفي الوقت ذاته تنمية سوق السياحة؟
(انظر الفصل الثاني ملزيد من التفاصيل)

 3امليزة التنافسية والقدرة على املنافسة
امليزة التنافسية هي ميزة اكتسبتها عن املنافسني بتقدمي قيمة أكبر للمستهلكني ،إما من خالل تقدمي أسعار أقل ،أو القيمة مقابل السعر ،أو
من خالل توفير فوائد وخدمات أكبر تبرر ارتفاع األسعار.
القدرة التنافسية هي قدرة العمل التجاري أو مجموعة األعمال التجارية على خلق املزايا التنافسية ،وتعزيزها ،وزيادتها مبرور الوقت بالشكل
الذي يضعها/هم في املكان الالئق في السوق .وهذه هي أكثر مصادر القدرة التنافسية شيوعا :أ) قيادة التكلفة؛.وب) التخصص املرن،
وج) التميز من حيث اجلودة ،واالبتكار ،والتكنولوجيا ،وصورة العالمة التجارية.

املفاهيم الرئيسية
• قيادة التكلفة :التقليل من تكلفة املنظمة لتقدمي
املنتجات واخلدمات .أما التكلفة أو السعر الذي يدفعه
املستهلك فهذا موضوع منفصل!
• التخصص املرن :القدرة على التك ُّيف والتعديل السريع
للغاية مع سوق العمل وبيئة األعمال سريعة التغير.
• التميز :جعل املنتجات أو اخلدمات اخلاصة بك تختلف
عن منافسيك ،وأكثر جاذبية.

 4التعاون كوسيلة لزيادة امليزة التنافسية
يتم ،على نحو متزايد ،التأكيد على أهمية التعاون بني أصحاب املصلحة ،وقيمته كعامل رئيسي يعزز امليزة التنافسية ،وإمكانية جناح العمل
التجاري.
التعاون كوسيلة لزيادة امليزة التنافسية

.1

تبادل املعاومات ،واملعرفة ،واخلبرات التي حتقق عمليات التعلم اجلماعي.

.2

نتفيذ هياكل إنتاج ف َّعالة ،واالستفادة من وفورات احلجم الكبير ،وتخفيض تكاليف اإلنتاج.

.3

الوصول املشترك خلدمات التنمية ،وشراء املدخالت ،ومعلومات السوق ،والتدريب ،والنظم اإلدارية وإدارة األعمال.

.4

توسيع نطاق األسواق احمللية واألجنبية من خالل االستراتيجيات التسويقية التي تعزز وظائف الترويج ،والتوزيع ،وتسويق السلع واخلدمات ،مبا في ذلك إيجاد
العالمات التجارية اجلماعية.

.5

االشتراك في ترتيبات جتارية مفيدة لألعضاء؛ سواء مع املوردين أو العمالء من الشركات واملؤسسات.

.6

زيادرة قدرة شركاء العمل على التمثيل والتفاوض نيابة عنهم مع مختلف اجلهات الفاعلة االقنصادية واملؤسسية.

.7

الوصول إلى السلع العامة :البنية التحتية ،واخلدمات األساسية.

الفصل الرابع • سوق السياحة

تدريب
بصفة فردية ،أو في مجموعات ،فكر ملاذا قد يكون للتعاون
أهمية خاصة لتعزيز أعمالك التجارية السياحية  -احلالية
واملستقبلية .ثم ،قم بعمل قائمة باجلهات الفاعلة/
والشركات الرئيسية التي تهتم بالتعاون معها ،وحدد:
• ما نوع التعاون الذي كنت ستقترحه؛
• ماذا تتوقع أن جتنيه من كل عالقة تعاون ،بخصوص
زيادرة قدرتك التنافسية ،و
• ماذا الذي يتوقع الشركاء أن يحصلوا عليه في شأن
القدرة التنافسية من خالل التعاون معك.
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أمثلة ملهمة :رابطة املنشأت الصغيرة في مجال السياحة  -جامبيا ()/http://www.asset-gambia.com

مزايا العضوية في ASSET

تأسست رابطة املنشآت الصغيرة في مجال السياحة ( )ASSETفي أبريل  2000من أجل أن جتمع معا عددا كبيرا من املنشأت الصغيرة التي
كانت نشطة في صناعة السياحة في جامبيا ،وأن تناصرها ،وتروج لها.

التسويق الفعال للمنتجات واخلدمات من خالل:
•

وتشمل هذه األعمال التجارية البائعني في السوق احلرفية ،وسائقي سيارات األجرة السياحية ،واملرشدين السياحيني الرسميني ،ومعاصر
العصير ،وبائعي الفواكه ،فضال عن عدد من الفنادق الصغيرة ،وبيوت الضيافة ،ومنظمي الرحالت السياحية البرية.
في غضون خمس سنوات اجتذبت رابطة  ASSETأكثر من  80منظمة في عضويتها ،واستضافت مؤمترا دوليا عن ‘التجارة العادلة في مجال
السياحة’ ،وقد مت االعتراف بها من قبل هيئة السياحة بجامبيا ( )GTAباعتبارها صوتا مهما بديال عن من ال صوت له في السابق ،وأصبحت
العبا رئيسيا في برنامج ‘الشراكة السياحية املسئولة اجلامبي’ ،بقيادة هيئة السياحة بجامبيا .ويجمع هذا البرنامج أصحاب املصلحة الرئيسيني
في صناعة السياحة (احلكومة ،ومنظمي الرحالت السياحية ،وشركات املناولة األرضية ،وأصحاب الفنادق ،واألعمال التجارية الصغيرة) من
أجل ضمان احلد من التأثيرات السلبية للسياحة  ،وحتقيق أقصي قدر من املنافع للسكان احملليني ومجتمعاتهم.
هدف الرابطة هو مساعدة ودعم املنشآت الصغيرة العاملة في مجال السياحة للقيام بالتجارة العادلة ،ومواصلة التنمية املستدامة ،األمر الذي
يسهم في احلفاظ على البيئة املادية ،والرعاية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع في جامبيا .ودور الرابطة هو:
•
•
•
•
•
•
•
•

اإلسهام في حتسني املنتج السياحي في جامبيا ،واملساعدة على حتقيق تنمية البلد؛
تقدمي املساعدة لألعضاء مع تطوير املنتجات ،والتسويق ،والتدريب ،ومراقبة اجلودة ،واحلصول على التمويل؛
العمل بشكل تضامني ،وتعزيز الربط الشبكي واألنشطة املشتركة بني األعضاء:
تطوير شراكات مع احلكومة ،وغيرها من املؤسسات واملنظمات اخلارجية ،حيثما يكون مناسبا؛
اإلسهام في التنمية املستدامة في صناعة السياحة اجلامبية باستخدام مبادئ وممارسات التجارة العادلة في مجال السياحة؛
حتديد معايير اجلودة املناسبة لألعضاء؛
تعزيز العالقات الطيبة بني الرابطة واملنظمات املماثلة في الدول األخرى؛ و
حماية املصالح التجارية الصغيرة في صناعة سوق السياحة الضخم.

•
•
•
•
•
•
•
•

الربط الشبكي بني األعضاء من خالل كتيب األعضاء،
واخلريطة ،واملوقع اإلليكتروني ،وأجندة التقومي ،وعرض
احلاالت؛
التدريب املجاني على الوعي بفيروس نقص املناعة
البشرية؛
التدريب املجاني على الصحة والسالمة؛
التدريب املجاني على رعاية املستهلك؛
التدريب املجاني على استخدام احلاسوب اآللي؛
املشورة بشأن تطوير املنتجات؛
املشورة بشأن تنوع املنتجات؛
تسهيل احلصول على املنح؛ و
ممارسة الضغوط لصالح األعضاء مع اجلهات ذات
املصلحة والسلطات ذات العالقة.

املصدرhttp://www.asset-gambia.com :
(.)accessed 12 Oct. 2011

مفاهيم واستراتيجيات صعبة� :العمل الشامل”

عادة ما تقوم الشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم بالشراء من املوردين ومقدمي
اخلدمات املعروفني ،وتستهدف املستهلكني ذوي الدخل املتوسط واملرتفع.
ونتيجة لذلك ،يجد الفقراء العديد من السلع واخلدمات األساسية مكلفة للغاية،
وكمنتجني ،فهم يجاهدون لبيع ما يكفي لكسب العيش.

في قلب املنهج الشامل يكمن االعتقاد بأن فهم احتياجات
أصحاب املصلحة  -احتياجات املستهلكني ،واملوظفني،
واملوردين واملساهمني ،واملجتمع ،والبيئة  -ودمجها في
استراتيجية املنشآة وأنشطتها خللق القيمة املستدامة ،هو أمر
رئيسي لتحقيق النمو املستدام والقدرة التنافسية.

يشير “العمل الشامل” إلى مبادرة ريادة األعمال التي تسهم في التخفيف من حدة
الفقر ،بإدخال املجتمعات احمللية ذات الدخل املنخفض ضمن سلسلة قيمة الشركة،
مع عدم إغفال الهدف النهائي للعمل ،وهو توليد األرباح.
تطور هذا املفهوم من خالل
حتالف بني منظمة التنمية
الهولندية ( )SNVومجلس األعمال العاملي للتنمية املستدامة ( )WBSCDخللق
حاالت فوز  -فوز لكل من الشركات ،واملجتمعات احمللية ذات الدخل املنخفض .تسهل
هذه الرابطة االستراتيجية تنمية فرص ‘أعمال شاملة’ محددة ،والتي هي فقط ليست
خيارات استثمارية جذابة ،بل أنها أيضا تفيد املجتمعات احمللية ذات الدخل املنخفض.
تخلق هذه الرابطة االستراتيجية منوا في أسواق جديدة ،وتقلل من التكاليف املرتبطة
مبعامالت سلسلة التوريد ،وتدير مخاطر أصحاب املصلحة واملساهمني ،وتعزز اآلليات
املالية املختلطة.

املصدرhttp://www.snvworld.org/en/inclusive-business (accessed 25 April 2013). :

الفصل الرابع • سوق السياحة

7

الفصل الرابع • سوق السياحة

الوحدة الثانية :أبحاث السوق
 1املفاهيم والتعاريف الرئيسية
أساس أي استراتيجية لتنمية السياحة هو أبحاث السوق .وعادة ما ينظر إلى أبحاث السوق لغرض معرفة إن كان املنتج أو اخلدمة ستكون
2
ناجحة .ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك .ميكن أن يكون ألبحاث السوق أغراضا عديدة مختلفة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

حتديد احتياجات املستهلك ومن ثم تلبية تلك االحتياجات؛
معرفة املزيد عن اجتاهات وقيم املستهلكني؛
املساعدة في تطوير املنتجات واخلدمات التي تلبي احتياجات محددة؛
اكتشاف اجتاهات البيع؛
معرفة املزيد عن أنشطة املنافسني.؛
قياس فعالية النشاط الترويجي؛ و
تصنيف املستهلكني إلى فئات ،أو أنواع.

تركز أبحاث السوق على ثالثة أبعاد:
• الطلب احملتمل  -من هم املستهلكون؟ ما هي اهتماماتهم؟ ما هي دوافعهم؟ ما هي اخلدمات التي يطلبوها؟ ما الذي ال يروق لهم؟
• العرض احلالي  -ما هي اخلدمات ،واألنشطة ،والرحالت ،واجلوالت ،التي تقدم حاليا في املجتمع واملناطق احمليطة ،واألقاليم؟
• املنافسة  -ما هي املنتجات السياحية املماثلة ،و/أو املكملة و/أو البديلة التي تقدمها الشركات األخرى في املنطقة؟

		 المصدرhttp://www.bized.co.uk (accessed 12 Oct. 2011). :
2

8

احلاجة إلى معلومات
سوق السياحة هي إحدى أكثر
ثم،
األسواق تنافسية .ومن َّ
يتحتم احلصول على معلومات
لتحليل قطاع السوق الذي
سيستهدفه املنتج السياحي،
وحتديد درجة التخصصية -
معلومات عن األشخاص ،أو
الفئات ذات املصالح اخلاصة،
واخلصائص االجتماعية
والدميوجرافية ،وأصلهم ،وتفضيالتهم للخدمات واألنشطة في
الوجهة السياحية.

 2كيفية إجراء تدريب أبحاث السوق

املستهلكون ومنظمو الرحالت السياحية املخلصون،
كأهم مقدمي املعلومات

هناك ثالث مراحل أساسية.

من بعض أفضل مصادر املعلومات قيمة للتسويق هم
املستهلكون املخلصون .يجب دراسة األسباب التي يذكرها
العمالء املنتظمون من أجل العودة ثانية .فهذا ميكن أن يساعد
على توضيح األشياء التي تقوم بها بشكل جيد .في الوقت
ذاته ،يجب عليك أيضا دراسة العوامل التي متنع املستهلكني
من العودة.

أوال :مراجعة أكثر املصادر الثانوية صلة؛ مثل املجالت ،والدوريات ،واملنشورات التجارية ،واإلحصاءات ،واملبادئ اإلرشادية السياحية،
واملواقع على شبكة اإلنترنت.
ثانيا :جمع املعلومات األول ِّية من خالل املقابالت ،واستطالعات الرأي الصغيرة من السياح ،ومنظمي الرحالت السياحية ،ووكاالت السفر
الرائدة ،واملرشدين السياحيني ،ومقدمي املعلومات الرئيسيني اآلخرين؛ مثل الهيئات السياحية ،ومعاهد البحوث.
ثالثا :تنظيم ومعاجلة البيانات التي مت جمعها ،وحتليلها ،واستخالص النتائج لتخطيط األعمال.

كما ميكن أن
يكون مفيدا جدا
استطالع رأي
منظمي الرحالت
السياحية عن
املستهلكني أو
الشركاء (السياح
ومقدمي اخلدمة)
ممن هم على اتصال منتظم معهم .فهؤالء ميكنهم تقدمي
معلومات وحتديثات عن أنشطة عمالئهم ،والطلب على
اخلدمات ،وحجم املجموعات ،وعادات سفرهم ،لكي تكون
قادرا على االستجابة بشكل مناسب ألذواقهم وتفضيالتهم.

تدريب
تخيل أنك مدير فندق ،وتريد أن تعرف هل املستهلكون
راضون عن اخلدمات التي تقوم بتقدميها لهم .قم بعمل
مشروع استبيان الستيفائه من قبل ضيوفك .اطلب من
املشاركني اآلخرين ،أو األصدقاء ،أو أشخاص آخرين استيفاء
نسخ من االستبيان .ثم قم بتنظيم املعلومات وحتليلها.
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الوحدة الثالثة :حتديد سوق متخصصة
 1اإلرشادات العامة
بعض األخطاء تكون في خطورتها مثل بدء عمل ما بدون املعرفة التامة بالسوق،
وبالتالي حتديد املكان اخلاص بك في هذا السوق ،وهذا هو املسار املعروف لنجاح
العديد من األعمال التجارية الصغيرة .فليس من املهم كيف يحاولون جاهدين في
األعمال الكبيرة ،فلن يستطيع أي عمل كبير أن يقدم كل شيء لكل الناس ،وستكون
هناك دائما شرائح من السكان س ُتترك احتياجاتهم ملنتجات و/أو خلدمات معينة
بدون تلبيتها ،وتُفسح املجال لقطاع األعمال الصغيرة .هنا ،ميكن ألعمالك الصغيرة
االستفادة من هذه االحتياجات التي لم يتم تلبيتها ،وتعثر على مكانها اخلاص في
3
السوق ،وتهيمن عليه ،من خالل االلتفات إلى هذه املعايير األربعة:
أ) منتج فريد من نوعه أو خدمة
بالنسبة للمبتدئني ،إذا كنت تريد االستحواذ على سوق متخصص ،فأنت بحاجة إلى منتج أو خدمة فريد/ة من نوعه/ها .من الناحية املثلى،
يجب أن تكون أنت الوحيد الذي يبيع ما تقوم ببيعه.
ب) منتج أو خدمة قابل/ة للتسويق
ميكنك أن تنتج جميع أنواع املنتجات و/أو اخلدمات الرائعة واملفيدة ،ولكن إذا لم يكن هناك من يرغب فيما أنتجته ،فما هي الفائدة؟
ج) اختيار السوق املتخصصة املتاحة
َّ
تذكر ،األسواق املتخصصة متيل إلى أن تكون أصغر ،ولذا فهناك مجال فقط لكثير من الالعبني .وعندما يتعلق األمر بالتسويق في السوق
املتخصصة ،فلو حاولت القفز على عربة القافلة ،فسوف تسقط من املؤخرة.
د) السوق ،والسوق ،والسوق
قد يكون التسويق أكثر أهمية بالنسبة لألعمال التجارية التي تعتمد على السوق املتخصص عن أي نوع آخر ،ألنها ،بحكم التعريف ،أعمال
غير معروفة وقد تنجح أو تفشل في إجراء االتصال مع النوعية الصحيحة من املستهلك/العميل.

 3املصدرhttp://sbinfocanada.about.com/od/nichemarket/a/nichemarket.htm (accessed 12 Oct. 2011). :

املفاهيم الرئيسية احملددة
جتزئة السوق إلى قطاعات
هذه هي عملية حتديد سوق واسعة ومتجانسة ،ثم تقسيمها
ثانية إلى قطاعات محددة بوضوح ولها احتياجات متماثلة.
إن غرضها هو تصميم املزيج التسويقي  -املزيج الصحيح الذي
يلبي احتياجات عمالء املنتج  -الذي يطابق متاما توقعات
املستهلكني في الشريحة املستهدفة.
ثمة أربعة عوامل توثر على
جتزئة السوق إلى قطاعات؛
هي )1( :حتديد واضح
للقطاع؛ ( )2إمكانية
قياس حجمه الف َّعال؛ ()3
إمكانية الوصول إليه من خالل اجلهود الترويجية؛ و( )4مدى
مالءمته لسياسات وموارد القطاع.
األسواق املتخصصة (أو األسوق الصغيرة)
هي قطاع صغير من السوق ولكنه مربح ومناسب لتركيز اهتمام
املُس ِّوق .األسواق املتخصصة ال وجود لها في حد ذاتها،
ولكنها تتواجد من خالل حتديد االحتياجات أو الرغبات
التي لم يقم املنافسون بتلبيتها ،وتقدمي املنتجات التي تقوم
بتلبيتها.

 2خطة وموارد البحث
هذه اخلطوة هي خطوة هامة وأساسية للغاية :حتديد مصادر املعرفة والبيانات اخلاصة بك  -األولية والثانوية  -لكل من املجاالت الرئيسية
الثالثة ،وحتديد القضايا والتساؤالت التي عليك أن تسألها .راجع األقسام التالية 3 ،إلى  ،5وحدد القضايا واملسائل الرئيسية التي قد ترغب
في تناولها.
املناطق ذات االهتمام
املستهلكون (ملف مختصر)

نوع املعلومات

مصادر (وثائق) ومقدمي املعلومات
الرئيسيني إلجراء مقابالت معهم

أولية
ثانوية

املوردون احلاليون

أولية
ثانوية

املنافسون

أولية
ثانوية

القضايا الرئيسية واألسئلة الرئيسية
التي يجب أن تسألها

أنواع البحث
األولي :هو بحث فريد من نوعه ،يستخدم
• البحث َّ
الدراسات االستقصائية ،واملقابالت ،واالستبيانات
الستطالع الرأي عن األسواق.
• البحث الثانوي :يستفيد من املعلومات القائمة مثل
السجالت واإلحصاءات الداخلية واخلارجية ملعرفة املزيد
عن األسواق.

… ونصائح إلجراء البحوث
•

•

األيدي على املعلومات!  -تذكر “أنواع” البحث والنصائح
•
•
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استخدم ما تعرفه
لتحديد ما حتتاج أن
تسأله.
استمع باهتمام...
الشيئ الواضح ليس هو
دائما األكثر أهمية.
حلل “ما بني السطور”
وأوجد الروابط بني أجزاء املعلومات.
حاول اكتشاف العالقات بني السبب  -األثر.
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دوافع السياح

إن معرفة نوعية السياح الذين يزورون مجتمعنا أو منطقتنا هو أمر حاسم لتحديد ما إذا كانت مناطق اجلذب السياحي لدينا لها إمكانات
كافية جلذب زوار جدد لهم سمات مماثلة ،أو جلذب آخرين لهم خصائص مختلفة .في الوجهات السياحية اجلديدة ،والناشئة ،والنائية،
تصبح هذه املهمة أكثر صعوبة ،لذلك سيكون من الضروري الرجوع إلى الدراسات عن األماكن ذات اخلصائص املماثلة ،أو القيام بزيارتها
مباشرة.
في أي حال ،يتحتم احلصول على معلومات لتحليل قطاع السوق الذي سيستهدفه
املنتج السياحي ،وحتديد درجة التخصص  -وبعبارة أخرى ،األشخاص أو اجلماعات ذوو
االهتمامات ،واخلصائص االجتماعية والدميوجرافية ،واملنشأ ،والتفضيالت اخلاصة من
اخلدمات واألنشطة في الوجهة السياحية.

في مجال السياحة ،يكون الدافع هو السبب في أن يقرر
الشخص السفر .دوافع سفر السياح معقدة ،وترتبط مبجموعة
من العوامل الداخلية واخلارجية:
• الداخلية (الذاتية) هي خاصة بالفرد ،وتتصل بعمره/
ها ،والنوع االجتماعي ،واألصل ،واحلالة االجتماعية،
ومستوى التعليم والدخل ،وجتربة السفر ،وامللف
الشخصي النفسي؛ و
• اخلارجية (عوامل خارجية) ال تعتمد على املسافر،
ولكن على االستقرار السياسي واالقتصادي للبلد،
وخصائصه االجتماعية والثقافية ،ووسائل النقل،
واالتصاالت ،من بني أمور أخرى.

استنادا إلى املعلومات التي مت جمعها ،خلص في اجلدول التالي البيانات األساسية
لدراستها عند حتديد أعمالك السياحية.

تقوم الدوافع بتوجيه القرارات ،وبالتالي فهي عنصر أساسي
لدراستها عند حتليل السوق .بشكل عام ،ميكن تقسيم
الدوافع إلى مجموعتني ،بيد أن معظم الرحالت متيل إلى أن
تكون “مختلطة” ،وترتبط بأكثر من دافع واحد:
دوافع أساسية
•
•
•
•
•

الراحة واالستجمام
الصحة
الدين
دوافع جتارية ومهنية
زيارات لألهل ولألصدقاء

دوافع محددة
•
•
•
•

التقابل والتفاعل مع الثقافات
األخرى
تقدير قيمة املواقع التاريخية
واملصنوعات اليدوية
حضور العروض والفعاليات
املشاركة في أنشطة محددة

امللف الشخصي الدولي للسائح اجلديد

حتديد املستهلكني احملتملني لي
خصائص الطلب

امللف الشخصي للسائح

.1

مستهلك متعدد

يبحث عن التجارب الثقافية،
والرياضية ،والدين ،والطبيعة ،أو
مزيج منها.

أكثر ثقافة عن
السائح العادي

مستنير ،وعلى استعداد للتعلم
والتعامل مع املوضوعات اجلديدة.

ُيجزء العطلة

يفضل القيام بعدة رحالت في
العطالت في أوقات مختلفة من السنة
يقارن العروض املختلفة ويختار
أفضلهم مالئمة الحتياجاته/ها.

.1

مصدر السياح :سياحة داخلية ،بلدان مجاورة ،سياحة دولية

.2

دوافع السفر الرئيسية

.3

الفئات العمرية الغالبة

.3

.4

النوع االجتماعي :أنثى ،ذكر أو مختلط

.4

.5

السفر مبفرده/ها ،مع األسرة و/أو األصدقاء

يبحث عن خيارات
متعددة

.6

.5

املستوى التعليمي والعمل

.7

متوسط دخل األسرة

.6

يحب اكتشاف
الوجهات السياحية
البديلة

يتمتع/تتمتع بوجهات العطالت التي
قد تكون قريبة ومألوفة ،وكذلك أيضا
تلك النائية والغريبة.

.8

أوقات السنة حينما يكون هناك تدفق أكبر من الزوار

يستهلك دون
إسراف

.9

متوسط مدة اإلقامة في كل عطلة

.7

على استعداد ملعرفة املزيد عن
املنتجات والوجهات اجلديدة ،مع
إيالء اهتمام بالسعر.

يريد احلقائق
وليست الوعود

.10

متوقع متوسط اإلنفاق للسائح الواحد

.8

يطلب بكثرة معرفة ما ُيقدّ م ،ويرغب
في احلصول على التجارب التي
تتطابق مع املعلومات املقدمة.

نشيط ومغامر

.11

األنشطة السياحية املفضلة

يظهر مزيدا من االهتمام باملشاركة في
األنشطة في املواقع

.9

.12

أكثر اخلدمات قيمة

يهتم باألمور
االجتماعية والبيئية

لديه الوعي االجتماعي والبيئي ،وأكثر
تقدما عن السائح العادي

.10

.13

اهتمام/مراعاة بشأن العمل الالئق والسياحة املسئولة

يسعى إلقامة
اجتماعيات جديدة

يسعي للتعامل مع الثقافات األخرى
من منظور إثراء الرؤية عن بيئته/ها.

.14

اجتاهات النمو املتوقع في هذا القطاع من السوق

.15

اخلصائص املهمة األخرى (اكمل)
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 4السياحة في املجتمع/املنطقة
لتصميم أو لتكييف املنتج السياحي ،فمن املهم حتديد خصائص وديناميكية املنتجات واخلدمات السياحية املوجودة ،وحتليلها ،من أجل فهم
أفضل لتدفقات السياح ،وقطاعات السوق الرئيسية أو املتخصصة التي مت حتديدها ،وحتديد األسواق املتخصصة التي لم تستغل بعد ،أو التي
لديها إمكانات للنمو.
اكمل اجلدول التالي باملعلومات التي قد قمت بجمعها

املنتجات واخلدمات السياحية املتاحة
األسئلة اجلوهرية
.1

أي مناطق اجلذب السياحية تولد تدفقات أكبر من الزوار للمنطقة:
الطبيعية ،الثقافية ،اجلمع بينهما؟

.2

ما هي الفعاليات التي نظمت في املنطقة وجتتذب املزيد من الزوار كل عام؟

.3

ما هي اخلدمات األساسية التي يقدمها املجتمع/املنطقة للزائر؟

.4

هل هذه اخلدمات كافية؟ هل هناك طلب لم يتم تلبيته بعد؟

.5

كيف يري املستخدمون القيمة مقابل الدفع لهذه اخلدمات؟

.6

هل يوجد باملنطقة مركز معلومات سياحية؟

.7

هل الالفتات كافية من الناحية النوع ّية والكم ّية؟

.8

على أي مستوى يتم الترويج للمجتمع/املنطقة
(اإلقليمي ،الوطني ،الدولي)؟

.9

ما هي قنوات التسويق التي تستخدم بشكل متكرر؟

.10

ما هي املواد الترويجية واإلعالمية املتاحة واملستخدمة؟

.11

أسئلة أخرى ذات صلة (اكمل)

اخلصائص

أهمية وقيمة معرفة املنافسني لي

 5املنافسون
قبل أن تقرر بدء عمل جتاري ،أو توسيع نشاط قائم بالفعل ،فمن املهم فهم خصائص البيئة ،ال سيما تلك اخلاصة باملنافسني احلاليني .فهذا
سوف يسمح لك بتعريف أفضل للسوق املتخصص ،وحتديد العوامل التنافسية الرئيسية التي من شأنها “أن حتدث فرقا” في حالة عملك.

معرفة ملف املنافسني لي
خصائص املنافسني
.1

اسم العمل التجاري

.2

املوقع

.3

بلد منشأ السياح

.4

لدي
مماثل أو مختلف عن السائحني ّ

.5

نوع السياحة املقدمة

.6

اخلدمات واألنشطة

.7

األجور وأوضاع العمل

.8

نوعية اخلدمة

.9

األسعار التي يتقاضوها

.10

قنوات توزيع خدماتهم

.11

وسائل الترويج

.12

حدد نقاط قوة منافسيك

.13

حدد نقاط ضعف منافسيك

.14

اخلصائص األخرى ذات الصلة (اكمل)

املنافس (أ)

املنافس (ب)

املنافس (ج)

كلما عرفت منافسيك بصورة أفضل ،كلما كنت أكثر
استعدادا لتطوير وتنفيذ فكرة العمل بنجاح .سوف يُ َكنك
حتليل امللف الشخصي ملنافسيك من توضيح القرارات التي
يتعني اتخاذها بشأن أمرين هامني من أجل املنافسة بصورة
مفيدة:
• قم باختيار سوق متخصصة معينة ،بحيث يكون لها
إمكانية لزيادة الطلب ،ولكن ميكنها االستفادة بقدر
أكبر من املرونة ،والتي هل أكثر اتساقا مع صغر حجم
عملك؛ و
• قم بتطبيق العوامل الرئيسية لتحقيق التميز في السوق؛
مثل تصميم املنتج ،ونوعية اخلدمة ،والتكنولوجيا،
والتجديد ،والعالمات التجارية ،وقنوات التوزيع.

سوقك املتخصصة!!! واآلن بعد أن قمت بإجراء أبحاث السوق ،وقمت بجمع وحتليل املعلومات األساسية ،هل
أنت مستعد لوصف سوقك اخلاصة بك وتقدمي حجج مقنعة لهذا االختيار؟  -قم بذلك!!!
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4

“ليس هناك سبب مسبق لالعتقاد بأن الكفاءة االقتصادية تعارض عادة مجموعة احلقوق واملنافع املرتبطة بالعمل الالئق .في الواقع ،هناك
اآلن اعتراف أكبر بأن النظم تلعب دورا مهما في حتديد نتائج الكفاءة .هناك أبعاد مختلفة لذلك .التحسني املستمر للتكنولوجيا،
واحلواجز التجارية األقل ،واألسواق األكثر تكامال ،واألهمية املتزايدة لنظم املعلومات واملعرفة ،قد أدت جميعا إلى زيادة الطلب على العمال
املهرة ،والتأكيد مجددا على مهارات وكفاءة القوى العاملة .ثمة توافق بني التحفيز ،واملهارات ،وتنظيم العمل ،مع األصول األساسية في
االستراتيجيات التنافسية للمنشآت .فقد مت االعتراف على نطاق واسع بالتدريب وتطوير مهارات العمال ،إذ يتزايد احتياج املنشآت بكثرة إلى
العمال من ذوي املهارات العالية إلدارة نظم اإلنتاج أو اخلدمات املعقدة ،التي غالبا ما تقوم على النظم اآللية املتقدمة.
بيد أن التدريب هو ُبعد واحد فقط من القدرة التنافسية للمنشآت ،وهو في حد ذاته يعتمد على بيئة ميكن فيها حتفيز العمال للتعلم،
واالبتكار ،وتطبيق املعرفة اجلديدة ،والتي تعتمد بدورها على ظروف عمل مناسبة ،وأوضاع التوظيف ،واحلماية االجتماعية .سوف
تستثمر املنشآت فقط في التدريب ،إذا ما كان لديها تأكيدات معقولة من أنها قادرة على اإلبقاء على العمال املدربني تدريبا جيدا .وترتبط
العائدات على االستثمار في التدريب بشكل كبير بأوضاع العمل الشامل؛ مثل االستقرار الوظيفي ،ومستويات األجور ،واملزايا االجتماعية،
واالستحقاقات ذات الصلة .كذلك ،فسوف توافق املنشآت على دفع أجور أعلى للعمال املهرة شريطة أن يكون من املرجح استمرار هؤالء
العمال في العمل مع املنشأة لفترة معقولة ،وعلى نحو أكثر كفاءة .تستند جودة املنتج ،وتنافسية األسعار ،وكفاءة التسويق ،على التفاعل
املعقد بني القواعد التنظيمية واإلدارية ،التي تلعب فيها التكنولوجيا ،والتكاليف ،والعمالة دورا حاسما .تتطلب كل هذه األمور قوة عاملة
مدربة جيداُ ،مح َّفزة ،وذات خبرة .في هذه الشروط يرتبط العمل الالئق بصورة وثيقة جدا بالقدرة التنافسية للمنشآت”.

		 املصدرP. Egger and W.Sengenberger: Decent work issues and policies, Reference document 3 (Montevideo, Cinterfor/ :
4
OIT, 2001).
http://www.ilo.org/public//english/region/ampro/cinterfor/tcm/docref/doc3/iii.htm (accessed 25 April 2013).

“فيما أبعد من طموحات الناس ،واملبادئ ،واألهداف
الواردة في اإلعالنات الدولية ،فهناك عدد من املنافع
االجتماعية ،واالقتصادية التي تتدفق من العمل
الالئق”.

العمل الالئق
عالم أفضل يبدأ هنا.

ملخص املوضوعات واألفكار الرئيسية
السياحة هي نشاط اقتصادي يخضع لتطورات السوق العاملية ،وهي القوانني االقتصادية للعرض والطلب
على املستويني الدولي واحمللي.
يتكون سوق السياحة من جميع األشخاص واألعمال التجارية التي تشتري اخلدمات واملنتجات السياحية،
وتبيعها.
حتديد املكان اخلاص بك في السوق أمر بالغ األهمية لتطوير أعمالك السياحية.
بحوث السوق هي أداة مهمة لتنمية األعمال.
إجراء البحوث ،معرفة منافسيك ،وديناميكيات إقليمك ،وامللف الشخصي لعمالئك احملتملني هي
اخلطوات الالزمة لنجاح أعمالك التجارية في مجال السياحة.
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الفصل اخلامس
األعمال التجارية في مجال السياحة
األهداف التعليمية
مع نهاية هذا الفصل 1،سيكون مبقدور املشاركني:
 .1شرح اإلمكانات ،والفرص ،والتحديات التي تنطوى عليها األعمال السياحية للمجتمع احمللي؛
 .2حتديد ،وتصنيف ،وترتيب مكانة مناطق اجلذب السياحي؛
 .3نقل املفاهيم ،واملناهج ،واألدوات األساسية لوضع خطة عمل؛ و
 .4حتديد وتطوير فكرة عمل في سياحة مجتمع محلي ،بطريقة تؤدي لضمان اجلدوى الفنية ،واالقتصادية ،واملالية ،فضال عن االستدامة.

اجلمهور املستهدف
 = Rله صلة
 = PRله صلة جزئيا
 = NRليس له صلة
املجموعات املستهدفة
		
ممثلو احلكومات الوطنية
ممثلو الهيئات احمللية/الريفية
ممثلو منظمات املجتمعات احمللية/الريفية
مدراء املنشآت السياحية الصغيرة والتعاونيات
ممثلو النقابات العمالية
ممثلو منظمات أصحاب األعمال
ممثلو املنظمات الداعمة
ممثلو صناعة السياحة احمللية/الريفية

الفصل الثاني
NR
NR
R
R
NR
R
R
R

1
		 ما لم يرد خالف ذلك ،يستند هذا الفصل إلى وثائق ومنشورات مكتب العمل الدولي.
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قائمة المحتويات
الفصل اخلامس :األعمال التجارية في مجال السياحة
المحتويات

الوحدات

• صناعة السياحة واخلبرة السياحية
 .1إمكانات األعمال التجارية على احمللية
على املستوى احمللي ،والريفي ،واملجتمع • سلسلة القيمة في مجال السياحة
• االتصاالت مع القطاعات األخرى ،والتأثيرات األوسع نطاقا
احمللي
 .2عالم األعمال التجارية املتنوع

• املفهوم واملبادئ
• أنواع األعمال التجارية في مجال السياحية

 .3ضمان استدامة أعمالك السياحية

• بناء جسر بني شركات السياحة واالستدامة
• استدامة تنمية املنشأة

 .4حتديد ،وتصنيف ،وترتيب مناطق
اجلذب السياحية

• مفاهيم التراث واملوارد
• تشخيص السياحة احمللية/الريفية
• حصر مناطق اجلذب السياحي
 تعريف وإعداد حصر مبناطق اجلذب السياحي -ماذا يعني ترتيب مركز مناطق اجلذب؟ وكيفية عمل ذلك

 .5خطة العمل  -املفهوم ،والفائدة،
والتطبيق

• املفاهيم والتعاريف الرئيسية
• ما فائدة خطة العمل؟
• عناصر خطة العمل

الوحدة األولي :إمكانات األعمال التجارية السياحية على
2
املستوى احمللي ،والريفي ،واملجتمع احمللي
 1صناعة السياحة والتجربة السياحية
تشمل صناعة السياحة جميع الشركات واملنظمات التي تعمل في مجال تقدمي “جتربة” سياحية .تتكون التجربة السياحية من (5أ five
:)As

3

.1
.2
.3
.4
.5

أماكن اجلذب السياحي (على سبيل املثال الطبيعية أو الثقافية)؛
األنشطة (مثل التنزه أو التسوق)؛
اإلقامة (على سبيل املثال :الفنادق ،أو بيوت الضيافة ،أو مواقع املعسكرات)؛
املرافق (مثل احملالت التجارية أو املطاعم)؛ و
الوصول (علي سبيل املثالُ :بعد املسافة ،الوسائل املناسبة للوصول إليها؛ مثل الطيران والطرق).

املنشآت السياحية هي أعمال جتارية تقدم “خدمات”،
و“املنتج” هو خدمة تقدم للمستهلك .تختلف أعمال
اخلدمات كثيرا عن أعمال اإلنتاج (حيث يتم عمل منتج ثم
بيعه للمستهلك) .في صناعة السياحة ،املستهلك (السائح)
يسافر إلى املنتج.
املصدرA. Spenceley and D. Rozga: “IFC Tourism :
Training Network market research”, in Report to the
Global Business School Network (Washington D.C.,
.)International Finance Corporation, 2007

السياحة هي صناعة ديناميكية متطورة ،ويتعني على الشركات التجارية فيها التكيف املستمر لتلبية احتياجات املستهلك املتغيرة ،وللحفاظ
على حصتها من السوق ضد املنافسة القوية.

 2سلسلة القيمة في مجال السياحة
تعريف :سلسلة التوريد هي منظومة من املنظمات ،والناس ،والتكنولوجيا ،واألنشطة واملعلومات واملوارد املطلوبة لنقل منتج أو خدمة من
املورد إلى املستهلك .في حالة السياحة ،فهذا يعني جميع الشركات والناس الذين يسهمون في صنع جتربة العطلة (انظر الصفحة التالية).

		 الوحدة على أساسA. Spenceley, C. Ashley and M. de Kock: Tourism-led poverty reduction programme: Core training :
2
 module (Geneva, International Trade Centre, 2009).ما لم يرد خالف ذلك ،كل املصادر واملراجع األخري مأخوذة من وحدة القياس هذه.
3
		 املصدرS. Baltadzhiev and T. Sofield: Training modules for community based tourism success in the export-led poverty :
reduction programme (Geneva, International Trade Centre, Export Led Poverty Reduction Program, UNCTAD/WTO,
.)2004
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تدريب

املنتجات السياحية كمزيج من اخلدمات

تقدمي املشورة
للسائح عن عقد
املنتج
وكيل السفر

االنتقال
إلى املوقع
شركة النقل

توفير اإلقامة،
واألطمعة،
وغيرها
الفندق

تنظيم التجربة،
الفعالية
مشغل املوقع،
املجموعة الثقافية

االنتقال
من املوقع
شركة النقل

تنسيق اخلدمات:
أ)
ب)

املرشد السياحي
السياحة احمللية في اخلارج

عندما نتحدث عن سلسلة القيمة لألنشطة ،فإننا ننظر إلى جميع األنشطة االقتصادية التي تضطلع بها سلسلة التوريد ،وعلى وجه اخلصوص،
ننظر في أنواع النفقات املشمولة في كل مرحلة ما بني اإلنتاج إلى بيع املنتج أو اخلدمة .من خالل حتليل سلسلة القيمة ،فمن املمكن أن نرى
كيفية تقاسم النفقات السياحية بني العديد من مقدمي اخلدمات املختلفة ،سواء في الداخل أو في وجهة قضاء العطالت .ويتمثل التحدي
في زيادة الفوائد التي تعود على السكان احملليني/الريفيني ،وخاصة حصة الفئات األكثر فقرا .أحد البدائل هو األعمال التجارية على مستوى
املجتمع احمللي.

 3االتصاالت مع القطاعات األخرى واآلثار األوسع نطاقا
أحد خصائص السياحة هي روابطها على نطاق واسع مع القطاعات األخرى .وكلما كان من املمكن تقوية هذه االتصاالت من خالل تدخالت
متعمدة ،كلما تزايدت الفائدة للتنمية االقتصادية على نطاق أوسع ،وللحد من الفقر .وفي الوقت ذاته ،ينبغي أن يكون هناك قدر أكبر من
الكفاءات وغيرها من الفوائد لصناعة السياحة ذاتها .يتم عرض القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالسياحة في الشكل التالي:

رسم اخلطوات االقتصادية في سلسلة القيمة السياحية
املرحلة  :1قم بتقسيم املشاركني إلى مجموعات من ستة أو ثمانية
أشخاص .حتتاج كل منها إلى مجموعة من الكروت والتوجيهات التالية:
• على كل كارت ،دون نوع من املنشآت أو أحد رجال األعمال
من الناشطني في مجال السياحة في وجهتك ،حاول أن تغطي
النطاق الكامل لألعمال التجارية.
• ابدأ بتحديد املنشآت ،موضحا كيف تتجمع معا؛ عادة ما
يعني ذلك جتميعهم من خالل “نقطة التقاء” ،مثل اإلقامة،
واألغذية واملشروبات ،والتسوق ،وغيرها ،ولكن ميكنك
اختيار ما يناسب الوجهة لديك.
• فكر فيما أبعد من األعمال التجارية التي تخدم السياح
مباشرة ،واضف األعمال التجارية األخرى التي تقدم السلع
واخلدمات في مجال السياحة.
• مبجرد أن يتفق كل فرد أن لديه خريطة عن األعمال التجارية
القائمة في مجال السياحة ،اضف إلى اخلريطة (بامللصقات
على سبيل املثال) أين يشارك الفقراء ،في أي األعمال
التجارية يعملون (على سبيل املثال موظفي املطاعم) ،وأي
منهم يقوم بتشغيلها (على سبيل املثال كمزارعني يبيعون
لسلسلة التوريد)؟
املرحلة  :2عندما تكون كل مجموعة قد انتهت ،تقوم بتقدمي
خريطتها ملجموعات أخرى ،ثم:
• قم مبناقشة االختالفات بني اخلرائط ،وكيف يراها الناس
بشكل مختلف؛
• قم باستكشاف ما تعلمه املشاركون عن مكان مشاركة
الفقراء في صناعة السياحة؛
• ينبغي أن يحدد كل مشارك شيء تعلمه من أي شخص آخر
في عملية بناء اخلريطة ،أو من خرائط املجموعات األخرى.
في اخلتام ،ميكن للمشاركني مناقشة أي من أجزاء اخلريطة يرونها
توفر إمكانية حتقيق منافع زائدة للفقراء ،وملاذا يعتقدون ذلك.

رسائل رئيسية

احلرف اليدوية،
التمويل متناهي الصغر،
الترفيه

الزراعة ،الصيد ،الصناعات
الغذائية

اخلدمات العامة،
مؤسسات التعليم
والتدريب

•
صناعة األثاث
•

السياحة

التشييد

املرافق ،اإلنترنت/
تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،الكهرباء،
التليفونات

•

النقل

اخلدمات ،الرفاه،
األمن
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•
البنية التحتية ،الكهرباء،
الطرق ،املوانئ ،املطارات

يكسب الفقراء دخلهم من السياحة،
إما بالعمل مباشرة في اخلدمات
السياحية ،أو بالعمل في القطاعات ذات الصلة وسالسل
التوريد.
تتفاوت نسبة اإلنفاق السياحي التي تصل للفقراء
بدرجة كبيرة من وجهة إلى وجهة .فقد تكون قليلة مثل
 ٪ 5أو كبيرة مثل  ٪ 25في الوجهة .وتتفاوت النسبة
أيضا بني أشكال األنشطة :سلسلة اإلمدادات الغذائية،
وقطاع احلرف اليدوية ميكن أن يكونا نسبيا لصالح
الفقراء ،ولكن هذا يعتمد على كيفية هيكلتهم.
في السعي لتعزيز التأثيرات على الفقر ،فمن املهم أن ال
نعمل ببساطة بناء على افتراضات .فهناك حاجة للنظر
في املجموعة الكاملة من التأثيرات وأنواع املشاركة،
ومن الضروري العمل مع القطاع اخلاص ،واملجتمع
املدني ،من خالل الشراكات مع القطاعني العام واخلاص،
على سبيل املثال.
إنشاء عمل جتاري هو طريق للمشاركة في سلسلة
القيمة في مجال السياحة ،واستهداف حصة أكبر من
املنافع.
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األمن الغذائي والسياحة
ثم تتسبب في مزيد من اجلوع،
يعاني اليوم نحو مليار شخص اجلوع املزمن في جميع أنحاء العالم  ،بينما أسعار الغذاء آخذة في الزيادة ،ومن َّ
والفقر ،والبطالة ،واالضطرابات االجتماعية ،وعدم االستقرار السياسي .يتعني التأكيد على توسيع نطاق الفرص املتاحة للعمل الالئق في
السياحة ،والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الغذائي ،لتوفير الدخل الذي يسمح لشرائح كبيرة من السكان باإلفالت من الفقر ،وتكون آمنة
غذائيا .في البلدان النامية ،على وجه اخلصوص ،يلعب أصحاب احليازات الصغيرة دورا مهما ،بينما يواجهون ،في كثير من األحيان ،انعدام
األمن الغذائي املرتبط بحقيقة أنهم يفتقرون إلى مرافق التخزين والتجهيز ،مع العدد احملدود من املشترين .على الدول أن تضطلع بدور في
حماية احلق في الغذاء .فيمكنها ،على سبيل املثال ،تشجيع السياسات العامة التي تهدف إلى توسيع فرص أصحاب احليازات الصغيرة في بيع
منتجاتهم بسعر الئق في األسواق احمللية أو العاملية ،ودعم تنويع قنوات التوزيع والتجارة ،وتشجيع تشكيل التعاونيات ،وضمان بقاء أسواق
اجلملة واألسواق احمللية .إن تعزيز القدرة التفاوضية ألصحاب احليازات الصغيرة ،واالنخراط في التنظيم العام لسالسل الغذاء العاملية 4ضرورية
للحد من الفقر ،إذ ميكن أن تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية ،واألجر العادل ،واحلماية االجتماعية ،واحلوار االجتماعي ،واحلقوق في العمل ،وتشجيع
إنتاج األغذية وتصنيعها ،وسهولة الوصول إليها.

		 املصدرO.de Schutter: Report of the Special Rapporteur on the right to food, United Nations General Assembly, Human :
4
.Rights Council, 13th session, 22 December 2009
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أمثلة ملهمة:
رفع شأن سلسلة القيمة لفن الثاجنكا في نيبال

توصيات لتعزيز منو القطاع الفرعي احلرفي للغزل
والنسيج

5

“ينظر بشكل متزايد للصناعات الثقافية باعتبارها أداة للتنمية االقتصادية ،واحلد من
الفقر ،وضمان التنوع الثقافي .فتطوير سلسلة القيمة في القطاع الفرعي لفن الثاجنكا
هو نوع من التدخل الذي يقوده الطلب ،ويتصل بخلق فرص العمل ويهدف إلى توليد
الدخل بعيدا عن نطاق املزارع.
لوحة الثاجنكا هي سلسلة قيمة مغذية للسياحة ومهمة للسياح الدوليني ،وفي ذات
الوقت يوجد لها أيضا أسواق تصدير كبيرة إضافية .في عام  ،2008جلب 375
ألف سائح دخال قدره  800مليون دوالر أمريكي لنيبال ،متثل مبيعات احلرف اليدوية
النسبة الكبرى منها .فلديها إمكانات جيدة خللق فرص العمل ،حيث يقوم هذا
القطاع الفرعي بتوظيف نسبة كبيرة من شباب تاماجن املهمشني ،الرجال والنساء على
حد سواء ،واملعوقني .تشير التقديرات إلى أن إجمالي عدد العاملني في قطاع احلرف
يصل إلى ما يقرب من مليون شخص.
وشعب التاماجن هو أيضا أحد املجموعات القدمية ،وثالث أكبر فئات السكان األصليني
في نيبال .وتاريخيا ،غادر التاماجن وطنهم أساسا هروبا من االستغالل املفرط”.

•

•

•

•

أسواق جديدة وتطوير املنتجات :بناء على :أ) شهادة
اجلودة والعالمات التجارية؛ ب) مدونات السلوك
والبروتوكوالت؛ ج) دليل الفنانني واملنشورات.
خدمات تطوير األعمال :بناء على :أ)التنسيق بني
القطاعات؛ ب) مساعدة احلرفيني إلنشاء أعمال جتارية
مربحة؛ ج) معاجلة القصورفي التغليف؛ د) الوعي
بامللكية الفكرية؛ د) االنتماءات مع املدراس الفنية.
العمل الالئق :بناء على :أ) احلوار االجتماعي والهيكل
الثالثي؛ ب) احلماية االجتماعية والضمان االجتماعي؛
ج) فرص العمل والدخل .د) النقابات العمالية.
بيئة السياسة واألعمال :بناء على :أ) تعزيز حفظ
وصون التراث الثقافي؛ ب) اإلطار القانوني؛ ج) اندماج
الفئات املهمشة.

		 S. Bergin: Identification of market opportunities for thangka art: Value chain upgrading (Geneva, ILO – Employment
5
.)Creation and Peace Building through Local Economic Development (EmPLED), 2009
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الوحدة الثانية :عالم األعمال التجارية املتنوع
 1املفهوم واملبادئ
ميكن للعمل التجاري أو الشركة أن يكون مشروعا الستثمار رأس املالُ ،أنشئ
بحرية من قبل مالكها/مالكها بغرض إنتاج السلع واخلدمات التي تلبي احتياجات
السوق ،وحتقق األرباح .تعمل الشركة على نحو مثالي كنظام أو مجموعة من
العناصر املتكاملة ،يتعاون فيها األشخاص من خالل األنشطة املخططة لتحقيق
أهداف وغايات مشتركة.

8
أداء األعمال يحتاج إلى االلتفات إلى:
الفعالية :اتخاذ القرارات الصحيحة ،والقيام باألمور الصحيحة
في نطاق السوق .وبعبارة أخرى ،القدرة على االختيار بني
مختلف اخليارات ،واألهداف ،والوسائل ،لتحقيق غايات أو
أهداف العمل.

بيد أن العمل التجاري ميكن أيضا أن يأخذ أيضا شكل منشأة تعاونية َّ
مشكلة
من قبل األعضاء ،ومملوكة لهم كجمعية مستقلة ،تدار بطريقة دميقراطية ،لتلبية
احتياجاتهم وتطلعاتهم املشتركة .املنشآت التعاونية ليس لديها “أرباح” بل فائض.
لتوليد األرباح ،أوالفوائد ،أو الفائض ،يتوجب على العمل التجاري أن يقوم بتطوير مهارات معينة ،وتطبيق أربعة مبادئ رئيسية هي:
•
•
•
•

احلفاظ على رضاء العمالء بتقدمي منتجات ذات جودة وبسعر تنافسي؛
إدارة جميع املوارد بكفاءة ،ومبسئولية ،وبشفافية؛
تنظيم مجموعة ف َّعالة وذكية من املهام والعمليات في عملية اإلنتاج ،وتشجيع التعاون بني العاملني ،وحتفيز نتائجهم ،وتهيئة الظروف
للتعلم اجلماعي الدائم ؛ و
إقامة عالقات تعاونية مع موردي السلع واخلدمات (األطراف املعنية داخليا وخارجيا) بحيث تدار األعمال حتت أفضل الظروف.

على الرغم من وجود أنواع متنوعة من األعمال التجارية وخصائصها ،وبغض النظر عما إذا كانت منتج أو خدمة ،فهذه املبادئ األربعة تنطبق
في جوهرها على اجلميع .كذلك يجب اإلشارة إلى أنه بينما تكون اخلدمات غير ملموسة ،إال إن تقدميها يكاد ينطوي دائما على البنية
التحتية ،واملعدات ،وغيرها من املدخالت املادية امللموسة ،والظروف البيئية التي تؤثر على جودة اخلدمة ،وبالتالي َيلزم أخذها في االعتبار
عند تقييم اجلودة.

الكفاءة :إجناز األشياء بطريقة صحيحة من حيث استخدام
املوارد .يربط هذا املفهوم بني املوارد املستخدمة والنتيجة
النهائية .والهدف هو حتقيق النتيجة ذاتها بأقل تكلفة.

 2أنواع األعمال التجارية السياحية

أنواع األعمال التجارية مبوجب أهدافها

تتكون صناعة السياحة من نطاق واسع من األعمال التجارية التي تقدم خدمات متنوعة يتطلبها السياح في مواطنهم األصلية ،وخالل الرحلة،
6
وفي الوجهة السياحية .وينقسم وكالء السياحة واألعمال التجارية إلى ثالثة مجاالت من النشاط ،وفقا للخدمات التي يقدمونها.

ال تنفذ كل األعمال التجارية والشركات الهدف النهائي املتمثل في حتقيق
أقصى فائدة اقتصادية والربح .وبالتالي ،ميكن حتديد العديد من أنواع
األعمال التجارية وفقا للمبادئ ،والقيم ،واألهداف التي يتابعها الشركاء
أو أصحابها:

وكالء السياحة واألعمال التجارية

السمات

.1

املوردون النهائيون

يقومون بتوفر اخلدمات في اجلهة السياحية ،وينتمون إلى أربعة قطاعات :اإلقامة ،وخدمات املطاعم ،والنقل،
واخلدمات األخرى (االستجمام ،واألنشطة الثقافية ،والرياضة ،واملغامرة ،والترفيه ،من بني خدمات أخرى).

.2

املوزعون

هي األعمال التجارية التي تعمل كامتداد للموردين ،لتوفير اخلدمات الترويجية والتوزيع .وتشمل وكالء
البيع ،ووكاالت احلجز املركزي.

.3

املنظمون

وكالء يقومون بالدور املزدوج للمنظمني و/أو منتجي اخلدمات السياحية في شكل حزم ترويجية ،وبالتوسط
بني املوردين واملستهلكني؛ تشمل هذه الفئة وكالء السفر ،ومنظمي الرحالت السياحية؛ سواء كانوا على
مستوى اجلملة ،أو التجزئة أو مزيج بينهما.

الشركة اخلاصة :يقوم املالك/املالك باالستثمار فيها لتوليد الثروة،
وحتقيق أقصى قدر من األرباح .يحصل املوظفون على رواتب وفقا لدورهم
في عملية اإلنتاج.
الشركة املؤممة أو اململوكة للدولة :املالك هو وكالة للدولة تستثمر
األموال العامة عادة في مجاالت اخلدمات املجتمعية حلمايتها ،وللمراقبة،
وحلسن سير العمل .قد تكون األنشطة أقل ربحية.
املنشأة التعاونية :منشأة ذات ملكية مشتركة ،تدار بطريقة دميقراطية،
يساهم األعضاء بالتساوي في رأس مالها .يقرر األعضاء كيفية تخصيص
الفوائض الناجتة :لدفع عائد لألعضاء ،وللمساهمة في االحتياطيات ،و/
أو أنشطة الدعم التي وافقت عليها األعضاء .تسترشد التعاونيات باملبادئ
التعاونية للعضوية الطوعية واالختيارية ،واملراقبة الدميقراطية ،واملشاركة
االقتصادية ،واالستقالل الذاتي لألعضاء ،واالستقالل ،والتعليم،
والتدريب واملعلومات ،والتعاون بني التعاونيات ،واالهتمام باملجتمع.
يأتي اهتمام األعضاء بناء على قيم العون الذاتي ،واملسئولية الذاتية،
والدميقراطية ،واملساواة ،والعدالة ،والتضامن.
أعمال املجتمع احمللي :يتم تعبئة املوارد احمللية ،واألصول والقيم على
مستوى املجتمع احمللي ،لتوليد فرص العمل وكسب الرزق .يتم توزيع
الفوائض بصورة عادلة .وعادة يحكم القانون العرفي مشاركة األعضاء.
ويتم تشجيع قيم املعاملة باملثل ،واملساواة ،واملسئولية الشخصية ،ضمن
هياكل القرار ،واملشاركة ،والرقابة الدميقراطية.
شركة تضامن :تنشأ من جتميع املوارد واملصالح املشتركة ألي من اجلهات
الفاعلة املشار إليها أعاله؛ ويكون أي مزيج ممكنا :بني القطاعني العام
واخلاص؛ القطاع اخلاص واملجتمع احمللي.

		 املصدرC. Vogelerand A. Hernández: El mercado del turismo. Estructuras, operaciones y procesos de producción (Madrid, :
6
.)Editorial Centro de Estudios Ramón Areces SA, 2002
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الوحدة الثالثة :ضمان استدامة أعمالك السياحية
 1بناء جسر بني األعمال السياحة واالستدامة
السياحة ليست نشاط عدمي الضرر؛ فهي توحي ضمنا بالتأثيرات البيئية ،والتغيرات في املجتمعات ،واالقتصادات .وعالوة على ذلك،
فالسياحة هي نشاط متناقض ميكن أن يحقق فوائدا أو يسبب أضرارا ،وخاصة في بيئة وثقافة املجتمعات احمللية/الريفية .لقد دفع إدراك
التأثيرات السلبية للسياحة البعض إلى التشكيك في هذا النموذج؛ إذ أنه غير مستدام ،وإلى إعادة التفكير في العالقة بني السياحة ،واملجتمع،
والتنمية.
ووفقا ملنظمة العمل الدولية ،تتكون السياحة املستدامة من ثالثة ركائز :العدالة االجتماعية ،والتنمية االقتصادية ،والسالمة البيئية .وتلتزم
منظمة العمل الدولية بتعزيزاالزدهار احمللي/الريفي من خالل تعظيم إسهام السياحة في ازدهار اقتصاد الوجهة السياحية ،ويشمل ذلك حجم
ما ينفقه الزائر ويتم االحتفاظ به محليا .يجب على السياحة أن تولِّد الدخل وفرص العمل الالئق للعمال دون التأثير على بيئة وثقافة الوجهة
السياحية ،وأن تضمن القابلية للنمو والقدرة التنافسية للوجهات السياحية واملنشآت لتمكينها من االستمرار في االزدهار ،وحتقيق الفوائد
على املدى الطويل .من هذا املنطلق ،ينبغي أن تكون التنمية جتربة إيجابية للسكان احملليني ،ولشركات السياحة ،وللعمال ،وللسياح ذاتهم.
• ميكن تعزيز اآلثار اإليجابية على البيئة بفضل التخطيط ،والتصميم ،والبناء ،والتشغيل اجليد للمنشآت السياحية.
• استراتيجيات معاجلة قضية اإلضرار بالبيئة الطبيعية ميكن أن تنطوي على تثقيف املستخدمني ،وتوفير البدائل ،وأنشطة التحكم ،وتقييد
7
األرقام ،وفرض العقوبات ،وتطوير نظم اإلدارة البيئية.

		 املصدرA. Spenceley, C. Ashley and M. de Kock: Tourism-led poverty reduction programme: Core training module :
7
(.)Geneva, International Trade Centre, 2009

10
مبادئ السياحة املجتمعية املستدامة
مبادئ السياحة املستدامة على مستوى املجتمع
احمللي
مسئولة اجتماعيا

تعزز التعاون الف َّعال بني أفراد املجتمع
احمللي ،وبني املجتمعات احمللية ،في إطار
التوزيع العادل للفرص والفوائد الناجتة
عن السياحة.

مسئولة بيئيا

تعزز الوعي وأشكال اإلدارة املستدامة
التي حتترم املوارد الطبيعية والتنوع
البيولوجي ،وتربط احلق في األرض مع
أقاليم األجداد.

مجدية اقتصاديا

تتضمن أهداف وأدوات اإلدارة الف َّعالة،
وتقييم املوارد التي متت تعبئتها ،سعيا
إلى الفوائد التي سوف تكافئ العمل
واالستثمار بشكل كاف.

مثرية ثقافيا

ُت ِّكن من التجارب الناجحة ،وتعزز
اجتماعات اجلودة لكل من الزوار
واملجتمعات املضيفة ،على حد سواء،
وحتترم أشكال التعبير الثقافي عن
الهوية.

عناصر السياحة املستدامة
علم البيئة
البيئة ،واملصادر الطبيعية

الربحية التجارية

رضاء العمالء

ينطوي االستثمار في العمال على تطوير التدريب ،وتعزيز
بيئات العمل الالئق والف َّعال من خالل التركيز على األبعاد
اإلنسانية لإلنتاجية والقدرة التنافسية .متنع املنشآت املستدامة
أيضا املعاملة غير املتساوية في التوظيف على أساس النوع
االجتماعي أو العرق؛ ينبغي تشجيع عدم التمييز والعدالة.

السياحة املستدامة
اجتماعية-ثقافية

اجتماعية-اقتصادية

اآلثار ،التراث الثقافي،
املجموعات العرقية ،الثقاقات
احلية ،مجموعات السكان
األصليني

التنمية االقتصادية
واالجتماعية احمللية والوطنية،
وخلق فرص العمل ،وأوضاع
العمل

العمل الالئق

السياحة املستدامة والعمل الالئق

املصدرILO: Developments and challenges in the hospitality and tourism sector, Issues paper for discussion at the Global :
Dialogue Forum for the Hotels, Catering, Tourism Sector, Geneva, 23–24 Nov. 2010
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حاالت ملهمة :السياحة املستدامة على مستوى املجتمع احمللي في ماي هوجن سون ،بشمال تايالند

12
8

“ساهمت ثروة تايالند من املعالم التاريخية ،والثقافية ،والطبيعية ،في تنمية السياحة اجلماعية ،ولهذا آثار إيجابية وسلبية ،على حد سواء،
على التنمية .على مدى ثالث سنوات ،قد مت تنفيذ مشروع السياحة املستدامة على مستوى املجتمع احمللي في قرية كارين العرقية في بان
هواي هيي في أقليم تايالند الشمالي الغربي من ماي هوجن سون .وقد مت تنفذ املشروع مبعاونة منظمة غير حكومية صغيرة ،و‘مشروع استعادة
احلياة والثقافة’ ( .)PRLCوكانت األهداف هي )1( :حتسني اجلودة الشاملة حلياة أهل القرى )2( ،احلفاظ على ثقافة كارين وتعزيز أهميتها،
( )3متكني أهل القرى من اتخاذ قراراتهم بذاتهم بخصوص أسلوب حياتهم و( )4اإلسهام في احلفاظ على املوارد الطبيعية والبيئة.
أصبحت القرية منوذجا ناجحا ألكثر من  60قرية ومجتمعا محليا .أصبح املشروع شمولي في منهجه ،وشمل إدارة املوارد الطبيعية ،وتنمية
السياحة املستدامة ،وتعزيز املجتمع املدني ،والوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية /اإليدز وتعاطي املخدرات ،وتنمية القيادات الشبابية.
وضع شعب هواي هيي نظام تصنيف األراضي ،ومنوذج تعاون للعمل مع الوكاالت احلكومية املسئولة عن حديقة وطنية مجاورة ،من أجل منع
إزالة الغابات وتدهور مستجمعات األمطار.
استطاع أهل القرى أن يفسروا كيف قاموا بحماية الغابة ،واتبعوا التقاليد اخلاصة بهم ،وفي ذات الوقت قاموا باإلضافة إلى دخولهم وحتسني
مستوى معيشتهم .صار أهل القرى أكثر وعيا بالقضايا البيئية .تقوم النساء في القرية بتقدمي وجبات الطعام ،وبيع السلع املصنوعة مع نسيج
كارين التقليدي ،ورعاية السياح خالل إقامتهم مع العائالت .تقاسمت األسر توفير أماكن اإلقامة مع العائالت واإلرشاد بالتناوب ،وهذا يعني
اقتسام كل من املسئولية والدخل .مت االحتفاظ ببعض األرباح من األنشطة السياحية في صندوق القرية ،وكانت تستخدم للحفاظ على الغابة،
وزراعة بساتني الفاكهة ،وشراء املعدات الالزمة الستضافة السياح ،ودعم التعليم ،والسفر املرتبط بالتدريب السياحي.
ساعدت التعامالت املستنيرة بشكل جيد مع السياح في منع التدهور الثقافي ،وفي خلق املزيد من االحترام لتقاليد كارين .وعلى القدر ذاته
من األهميةَّ ،
مكنت الناس في هواي هيي من رؤية أن السياحة توفر دخال إضافيا ،ال سيما وأنها نشاط موسمي”.

		 املصدرEconomic and Social Commission for Asia and the Pacific: “Managing Sustainable Tourism Development”, in :
8
ESCAP Tourism Review (New York, United Nations, 2001) No. 22, pp. 9–11. Based on a paper written by Stephanie
Thullen and presented by Tawatchai Rattanasorn, the Project for the Recovery of Life and Culture, at the National
.Workshop on Sustainable Tourism Development in China, 1-2 November 2000, Tianjin, China
انظرhttp://www.equatorinitiative.org/images/stories/2004winners/MESCOT/managingsustainabletourism.pdf (accessed :
.)16 Oct. 2011

 2تنمية املنشأة املستدامة
املؤسسة املستدامة هي املنشأة التي ال تؤثر سلبا على البيئة على الصعيد العاملي أو احمللي ،أو املجتمع احمللي ،أو املجتمع ،أو االقتصاد .وهي
مصدر أساسي للنمو ،وخلق الثروات ،والتوظيف ،والعمل الالئق؛ واملؤسسة املستدامة تأخذ في االعتبار التأثير املتباين لسياساتها وممارساتها
على الرجال والنساء .إن التعاون بني احلكومات والشركات ،والعمالة ،واملجتمع مطلوب لتعزيز املنشآت املستدامة ،وضمان جودة العمل
على نحو مستدام .تعتمد القدرة التنافسية وقدرة املؤسسات داخل هذه البيئة  -التي تتعولم بسرعة  -على الثقة املتبادلة ،واالحترام ،وعدم
التمييز ،وعالقات اإلدارة  -العمالة اجليدة بني العمال وأصحاب العمل .يقدم العمال املؤهلون والراضون عن بيئة عملهم نتائج أفضل؛ في كل
من أداء املؤسسة ،ومشاركتها في القضايا االجتماعية والبيئية .تعني القدرة على املدى الطويل إن إدارة املؤسسات ينبغي أن تقوم على الركائز
9
الثالث لالستدامة ،مما يسمح للشركات بتوليد الثروة والعمل الالئق:

تنمية املنشأة املستدامة

املنشأة املستدامة

ريادة األعمال التجارية
وتنميتها

أماكن العمل املستدامة
واملسئولة

البيئات املؤاتية
للمنشآت املستدامة
والتوظيف

		 املصدرILO: Developments and challenges in the hospitality and tourism sector, Issues paper for discussion at the :
9
.Global Dialogue Forum for the Hotels, Catering, Tourism Sector, Geneva, 23–24 Nov. 2010
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الوحدة الرابعة :حتديد ،وتصنيف ،وترتيب مناطق اجلذب السياحي
تقدم هذه الوحدة املفاهيم واألدوات التي تستخدم لتحديد ،وتصنيف ،وتقييم املعالم السياحية املوجودة في مجتمع محلي أو منطقة.
والغرض من هذا التحليل هو حتديد العدد ،والتنوع ،والتسلسل الهرمي ملناطق اجلذب القائمة ،لتحديد إسهامها احملتمل في تطوير املنتجات
السياحية األصلية ،واملتميزة ،واملستدامة.

14
الهرم املنحدر ‘بنت’ للفرعون سنفرو مبوقع التراث
العاملي بدهشور

 1مفاهيم التراث واملوارد
• املوارد السياحية :هي جميع املنتجات واخلدمات التي تلبي احتياجات الطلب من خالل األنشطة السياحية.
• التراث السياحي :هو املجموعة احملتملة من األصول امللموسة وغير امللموسة املتاحة التي ميكن حتويل شكلهل لتلبية احتياجات السياح.
• تراث املجتمع احمللي :هو مجموعة القيم ،واملزايا ،واملعارف ،واملمارسات ،والتقنيات واملهارات ،واألدوات والقطع األثرية ،والنسخ
املصدقة واألماكن ،واألراض واألقاليم ،وكذلك كل أنواع املظاهرامللموسة وغير امللموسة التي يتقاسمها الناس .يعبر الناس من خاللها عن
طرائقهم في احلياة ،والتنظيم االجتماعي ،وهويتهم الثقافية ،وعالقتهم بالطبيعة.
على هذا النحو ،فعناصر التراث الطبيعي أو الثقافي ليست هي باملوارد السياحية؛
يتم حتويل هذه العناصر إلى موارد من خالل استخدامها أو التمتع بها .ويتم تعريف
املورد من خالل قدرته على تلبية احتياجات إنسانية معينة.
التراث السياحي هو املادة اخلام التي تتحول من قبل وكالء التنمية السياحية للحصول
على املورد الذي يلبي حاجة إنسانية .وتُعدُّ األعمال املتعمدة التي تقوم بها املنشآت
العامة واخلاصة ،واحلكومات الوطنية واحمللية ،والوكالء وغيرهم من اجلهات الفاعلة
هي أمور بالغة األهمية إلحداث ذلك .ومتى متت معاجلة املواد ،يتم احلصول على
املنتج السياحي.

ميثل هرم سنفرو أو الهرم اجلنوبي املرحلة قبل النهائية من مراحل
تطوير القبر امللكي ،قبل أن يصل إلى الشكل النهائي للهرم
الكامل .ويقال أن بعض من متاثيل امللك سنفرو قد عثر عليها
داخل هذا الهرم .وهناك هرم أصغر يقع بجوار هرم سنفرو،
واملعروف باسم هرم العبادة أو الهرم ألكا .هناك نوعان من
النظريات تفسر ملاذا هذا الهرم ذو تصميم ملتو:
 .1مت تصميم زاوية الهرم في البداية لتكون  54.14درجة.
وعندما كان يجرى بناء الهرم ،أدرك املهندس املعماري أن هذه
الزوايا من شأنها أن جتعل الهرم في نهاية املطاف طويل للغاية،
وبالتالي قام بتخفيض املنحدر أثناء البناء ،مما نتج عنه هرم ملتو.
 .2أراد امللك سنفرو أن يتم االنتهاء من الهرم بسرعة بحيث
يتم االنتهاء في الوقت املناسب له ليدفن فيه.
يقف الهرم حاليا على ارتفاع  101متر ،وال يزال يحتفظ
بالغالف اخلارجي األصلي.
املصدرCenter for Development Services: Establishing :
the socio-economic profile of Dahshur and its satellite
communities (Cairo, Center for Development Ser.)vices, 2009

 2تشخيص السياحة احمللية/الريفية

ما هي مناطق اجلذب السياحي؟

ينطوي تشخيص السياحة احمللية/الريفية على ثالثة إجراءات أساسية:
• حتديد وسرد أهم مناطق اجلذب السياحي في املنطقة موضع الدراسة؛ سواء مت استغاللها فعليا أم لم يتم؛
• تقدير إمكاناتها وحتديد ما إذا كانت لديها امليزة الكافية إلدراجها في خطة لالستخدام املستدام للموارد الطبيعية والتراث الثقافي
احمللي؛ وسرد املبادرات السياحية املوجودة مسبقا كخط األساس.
ينبغي تصنيف املعلومات املسجلة عن مناطق اجلذب السياحي وفقا ملعايير قياسية ،وأنواع ،وأنواع فرعية .يتم جتميع مناطق اجلذب السياحية
في فئتني رئيسيتني“ :املواقع الطبيعية” و “املظاهر الثقافية”.

تصنيف مناطق اجلذب السياحي
الفئة

نوع اجلذب

املواقع الطبيعية

اجلبال
السهول
الصحارى
البحيرات
األنهار
الغابات
املياه اجلوفية

املظاهر الثقافية

تاريخية
إثنوجرافية
تقنية وعلمية
مظاهر فنية معاصرة
فعاليات ُمجدّ ولة (اجتماعات ،حوافز ،مؤمترات ،معارض)
أحداث رياضية
مناسبات دينية
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الظواهر الطبيعية للكهوف
الظواهر الطبيعية اجليولوجية
الشواطئ والبيئة البحرية
اجلزر
املناطق احملمية

تشير مناطق اجلذب السياحي إلى مجموعة األماكن ،والسلع،
والعادات واألحداث التي  -نظرا لسماتها اخلاصة أو موقعها في
سياق محدد  -جتذب اهتمام الزوار.

هل علمت أن ...
• “املواقع الطبيعية” تشمل املناطق احملمية .وهذه هي املواقع
التي تتلقى احلماية نظرا لقيمتها البيئية ،والثقافية أو ما شابه
ذلك .ويوجد عدد كبير من أنواع مختلفة من املناطق احملمية.
هذه املناطق ميكن أن تكون متباينة من حيث مستوى
احلماية ،والقوانني التمكينية لكل بلد ،أو القواعد املطبقة
عليها من منظمة دولية .تشمل األمثلة احلدائق ،واحملميات
الطبيعية ،ومحميات احلياة البرية .هناك أكثر من 147
ألف منطقة محمية في العالم .ووفقا للجنة العاملية للمناطق
احملمية ،فقد زادت نسبة املناطق البرية والبحرية احملمية في
جميع أنحاء العالم في العقدين األخيرين إلى ٪ 10.9
( .)2009وفي حالة أقل البلدان منوا ،فالنسبة هي ٪ 9.5
• “املظاهر الثقافية” تشمل املعالم السياحية التاريخية ومناطق
اجلذب اإلثنوجرافية.
• التاريخية :مجموعة من مواقع وأحداث املاضي التي تعتبر
لها قيمة ،أو إسهام في مجتمع محلي معني .وهذه تنعكس
في األعمال املعمارية ،واملناطق التاريخية ،واملواقع األثرية،
واملتاحف ،واملناجم القدمية ،واملجموعات اخلاصة.
• اإلثنوجرافية :املعالم التي تبرز التعبيرات التقليدية التي ال
تزال تنطبق على عادات الشعوب ومجتمعاتهم احمللية .وهذه
تشمل وجود اجلماعات العرقية ومستوطناتهم ،والهندسة
املعمارية احمللية ،واملناسبات الدينية ،واملوسيقى والرقص،
واحلرف ،واملعارض ،واألسواق ،واألطعمة واملشروبات.

15
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 3حصرمناطق اجلذب السياحي
يتعني علينا أوال حتديد ما هي مناطق اجلذب السياحي املوجودة لدينا في مجتمعنا احمللي ،ثم تقييم ما ميكننا القيام به جتاهها ،واتخاذ القرار
بشأن أفضل استخدام ممكن لها .هذه هي نقطة البداية في أي صناعة سياحة.
 .3.1فئات املنتجات السياحية (أمثلة)
هذه هي العملية التي يتم من خاللها تسجيل العوامل الفيزيائية ،والبيولوجية ،والثقافية ،الواقعية أو احملتملة في السوق ،بطريقة َّ
منظمة على
أنها مجموعة من مناطق اجلذب السياحي التي تسهم في صياغة العرض السياحي .وعادة ما يقدم توصيف بكل منطقة جذب في بطاقات
وصفية.
ينطوي جمع البيانات على ثالث مراحل .1 :وثيقة البحث .2 ،العمل امليداني و .3تسجيل املعلومات (بطاقات وصفية).
• التشاور الوثائقي يهدف إلى جمع املعلومات املطبوعة ،والسمعية ،والبصرية ،التي حتتفظ بها املصادر العامة أو اخلاصة.
• الزيارات امليدانية تهدف إلى التحقق من املعلومات الوثائقية ،وإجراء حتديث شامل ملناطق اجلذب السياحي ،وإسناد امليزات التي تنطبق
إلى كل منها .يسمح العمل امليداني أيضا بتقدير إجمالي الوقت الالزم لتطوير نشاط سياحي.
• تسجيل املعلومات ينطوي على اختيار املعلومات املؤكدة عن كل منطقة من مناطق اجلذب السياحي ،وتدوين ذلك في بطاقات وصفية
مصممة خصيصا لهذا الغرض (بطاقات وصفية) .يلزم أن يرفق ما ال يقل عن خمس صور لكل منطقة جذب سياحي.

البحث عن مناذج
كروت وصفية

اختيار أو
تكييف أحسن
منوذج يناسب
املعالم السياحية
التي تختارها

التحقق من جودة
الشكل واحملتوى

جمع ومراجعة
املصادر الثانوية

تسجيل املعلومات
زيارة املوقع
وتدوين
املالحظات

تدريب
دعونا نعمل بطاقة وصفية:
مبكن عمل هذا التدريب في مجموعات أو بشكل فردي.
وينبغي املشاركة في وضع معايير التقييم في البداية لتوجيه
العملية.
 .1البحث عن مناذج بطاقات وصفية ،أو إنشاء البطاقات
اخلاصة بك.
 .2اختيار أو تعديل منوذج أفضل مالءمة ملنطقة اجلذب
التي قمت باختيارها.
 .3جمع ومراجعة املصادر الثانوية.
 .4زيارة املوقع ،وتدوين املالحظات والصور.
 .5تسجيل املعلومات.
 .6التحقق من جودة املضمون والشكل.

 .3.2فئات املنتجات السياحية (أمثلة)

درجات التقييم والتفسيرات

هذه هي عملية تقييم أماكن اجلذب بناء على إسهامها احملتمل في املنتج السياحي في املستقبل ككل .بعد حتديد عوامل اجلذب التي
سيتم تقييمها ومقارنتها من حيث إساهماتها احملتملة ،يلزم حتديد املعايير األساسية أو العوامل التي ينبغي حتليلها وتخصيص درجة
قصوى لكل منها .ميكن تصنيف العوامل ذات الصلة مبوجب النسبة املئوية القصوى من املجموع .وفيمايلي مثال على العوامل احملتملة،
10
والدرجات ،والنسب املئوية للتقييم:

أكثر من  80نقطة :أعلى نوعية جذب ذات أهمية دولية
ووطنية كبيرة ،لها قدرة استثنائية (ممكنة) على حتقيق
التدفقات اجلماعية من الزوار بشكل مستقل.
 70-80نقطة :نوعية ممتازة من اجلذب ،وجزء من التراث
الوطني؛ .قادرة على تعبئة السياحة اجلماعية مبفردها أو
باالشتراك مع أماكن اجلذب السياحي األخرى املجاورة.
 60-70نقطة :نوعية جيدة جدا من اجلذب مع السمات
البارزة التي ميكن أن تثير اهتمام الزوار الذين ِ
قدموا إلى املنطقة
متأثرين بالدوافع السياحية األخرى.
 50-60نقطة :نوعية جيدة من اجلذب التي ميكن اعتبارها
مثيرة الهتمام السوق احمللية ،ولكنها معزولة نسبيا ،وتفتقر إلى
الشروط التي تخدم السياحة االستقبالية .يتطلب استخدامها
استثمارات مسبقة.
 40-50نقطة :نوعية معتدلة من اجلذب للسياحة احمللية
كجزء من دائرة تضم وجهات أخرى.
أقل من  40نقطة :مبا في ذلك هذا اجلذب في الدائرة ال
يضيف أي قيمة كبيرة.

تقييم املوارد السياحية
العناصر املراد تقييمها

أقصى ٪

أقصى درجة

.1

جذب طبيعي

15

.2

تنوع بيولوجي

15

.3

ثقافة جتريبية

15

.4

آثار ثقافية

10

.5

تاريخ وتقاليد

05

.6

سهولة الوصول

10

.7

أماكن سياحية قائمة

05

.8

بيئة مباشرة

10

.9

ضعف

15

15

100

100

اإلجمالي

30

30

25

 10املصدرZambrano, D; Grey C. (2000): “Plan de Desarrollo del Turismo de la Provincia de Maynas” (Lima, Escuela :
.)Mayor de Gestión Municipal
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حتذير
بالنظر إلى التباين احملتمل للدرجات مبرور الوقت،
ينبغي اعتبار التقييم مدخالت ،وليس لتحديد
قرار تلقائي الستبعاد بعض مناطق اجلذب.
أصالة مناطق اجلذب السياحي ،وجودة املنتج السياحي يلزم أن
تقوما بتلبية متطلبات العمالء احملتملني ،وتوقعاتهم.
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يعتمد وزن كل معلمة على املعايير النوع ّية والكم ّية احملددة لكل حالة .مت إعطاء احلد األدنى من الدرجة عندما اعتبر العامل غير موجود أو
غير ذي صلة ،وأقصى درجة عندما يكون العامل ذا صلة ،أو جوهريا ،أو له إمكانات عالية للتنمية .وتعزى املعايير املتوسطة للحاالت التي
تقع بني النقيضني.
يحلل املثال املأخوذ من بلدية بايتيتي  Paititiفي منطقة األمازون في بوليفيا أربع مناطق للجذب السياحي ،ويصنفها ،ويخلص إلى
النتائج التالية

تقييم وترتيب مناطق اجلذب السياحي

SUC

CES

S

أقصي درجة

R1

R2

R3

R4

.1

جذب طبيعي

15

7

14

8

11

.2

تنوع بيولوجي

15

7

9

9

13

تدريب

.3

ثقافة جتريبية

15

10

0

5

3

.4

آثار ثقافية

10

6

0

10

0

.5

تاريخ وتقاليد

05

10

1

4

3

.6

سهولة الوصول

10

9

3

9

7

هل أنت على استعداد اآلن لترتيب مناطق اجلذب
(املمكنة)؟
تخيل أن مجتمعك احمللي قد طلب منك تقييم ثالث مناطق
جذب سياحية (محتملة)

.7

اماكن سياحية قائمة

05

2

3

4

3

.8

بيئة مباشرة

10

5

6

7

8

.9

ضعف

15

10

2

11

7

100

65

38

67

55

العنصر املراد تقييمة

اإلجمالي

يبدو جليا أنه هناك منطقتني فقط من مناطق اجلذب التي مت حتليلهما لديهما الدرجة التي تصنفهما كمناطق جذب عالية اجلودة ،مع
اخلصائص التي ميكن تعزيزها من خالل التدخالت ،وينطبق كذلك على جميع املرافق السياحية املوجودة في املنطقة املجاورة مباشرة.

.1
.2

.3
.4
.5
.6

قم باختيار ثالث مناطق جذب سياحي فعلية أو
محتملة.
قم مبراجعة ،استكمال ،تعديل ،و/أو تكييف العوامل
التي سيتم تقييمها ،واحلد األقصى للدرجات والنسب
املئوية.
استمر في تقييم كل منطقة جذب سياحي.
رتب مناطق اجلذب وفقا لنتيجة درجات الرصد.
اكتب تقريرا صغيرا تقدم فيه النتائج ،والتفسير،
وحتليال موجزا.
حاول استخالص النتائج وقدم التوصيات

الوحدة اخلامسة :خطة العمل  -املفهوم ،والفائدة ،والتطبيق
 1املفاهيم والتعاريف الرئيسية
التخطيط هو أداة ال غنى عنها ألي منشأة إنسانية ناجحة .إن بدء األعمال التجارية بدون اإلعداد الكافي ،وارجتال اإلجراءات واالستثمارات
يزيد من خطورة مواجهة صعوبات من شأنها أن تؤثر على بدء أعمالك وإدارتها.
ال يتوقف جناح املشروع على فكرة جيدة فقط .فمن الضروري كذلك أن يتم تقدميه بشكل مقنع ،مع القدرة على إثبات جدواه .وحتتاج خطة
عمل املُعدة إعدادا جيدا أن تستند إلى املعلومات ذات الصلة ،وتؤيدها األسانيد الكم ّية والنوع ّية الصائبة ،ويكون هناك ترابط منطقي.
خطة العمل هي أداة تخطيط لتوجيه القرارات حول كيفية بدء ،أو حتسني ،أو
توسيع األعمال التجارية ،استنادا إلى تقييم متسق وشامل لعناصرها األساسية.
ُت ّكن هذه األداة رجال األعمال من تصميم السيناريوهات املستقبلية املمكنة،
لتحقيق أفكار أعمالهم ،وتتبع مسار منوها واستمرارها.
جتمع خطة العمل في وثيقة واحدة كافة املعلومات الالزمة إلجراء تقييم إلمكانات
وجهة سياحية ،وترسم سيناريوهات اجلدوى ،مع األخذ في االعتبار طلبات السوق
واملتطلبات من املوارد ،فضال عن تخصيصها على الوجه األمثل ،في سياق كفاءة
واستدامة اإلدارة .خطة العمل هي مبثابة جسر بني استراتيجية األعمال طويلة االجل
(اخلطة االستراتيجية) واخلطط السنوية قصيرة األجل.
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 2ما فائدة خطة العمل؟
ال يستطيع أي عمل من األعمال التجارية التي تعتزم املنافسة في أسواق اليوم املعقدة أن تتجاهل مهمة تخيل السيناريوهات املستقبلية عند وضع
اخلطة .سوف تختلف األهداف احملددة للخطة اعتمادا على دورة حياة األعمال ،ونوع األعمال التي يجري التخطيط لها.
بإيجاز ،خطة العمل مفيدة من أجل:
•
•
•
•
•
•
•
•

تقدمي فكرة عمل ملموسة ،وشاملة ،مت التفكير فيها جيدا؛
العثور على أكثر الطرق كفاءة واستدامة لتنفيذ هذا املشروع دون املساس بظروف العمل الالئق؛
أن تكون مبثابة دليل يضع اخلطوط العريضة للمسار الواجب على رجال األعمال اتباعه خطوة بخطوة لتحقيق فكرة أعمالهم؛
التأكد من أن العمل التجاري املقترح صائب من النواحي الفنية ،واالقتصادية ،واملالية قبل اتخاذ قرار بشأن تنفيذه؛
توقع االحتياجات من املوارد ،والتخصيص األمثل لها مبرور الوقت؛
تقييم أداء أي عمل جتاري قائم ،وإجراء تعديالت للتوسع فيه؛
تواجد ملف عن املشروع للبحث عن الدعم املالي والشركاء احملتملني؛ و
تثمني قيمة العمل التجاري من أجل اندماج محتمل أو البيع.

مالحظة :وضع خطة عمل ليست مهمة مؤقتة أو تتم مرة واحدة وإلى األبد .قبل الوصول إلى الصيغة النهائية ،غالبا ما يكون من الضروري إعادة النظر في بعض عناصر
اخلطة ،وتعديلها في ضوء ديناميكيات العناصر األخرى ،إذ أنها كلها مترابطة .يجب أن يكون لكل عنصر معنى في حد ذاته ،وأن يكون في ذات الوقت متسقا مع
العناصر األخرى في إطار عمل منطقي عام.

األسئلة اجلوهرية التي يجب أن جتيب عليها خطة العمل
•
•
•
•
•
•
•
•
•

هل هناك سوق للمنتجات واخلدمات التي سيتم
تقدميها؟
من هم العمالء احملتملني ،وكيف هم على استعداد لدفع
ثمن خدماتك؟
من هم املنافسون الرئيسيون لك؟
من يكون أفضل حلفائك؟
كم عدد األشخاص الذين سيعملون في األعمال ،وما
هي مؤهالتهم؟
هل لديك املوارد املالية واملادية الكافية لبدء املشروع ،مبا
في ذلك أجور العمل الالئق وظروف العمل؟
إذا كانت املوارد لديك غير كافية ،أين وكيف تخطط
لتدبير اجلزء الناقص؟
ما هو الشكل القانوني لعملك؟
هل فكرة عملك ممكنة ومجدية؟

حاالت ملهمة :رائدات األعمال الكينيات
“تشكلت اجلمعية التعاونية النسائية ‘القلب-إلى-القلب’ عام  2008مبساعدة كيلي كامبل  ،Kelly Campbellاملؤسس املشارك لتعاونية
القرية ( .)TVCساعدت تعاونية القرية النساء في التسجيل كمنظمة رسمية ،ووفرت لهن التدريب للبدء في إنتاج احلرف اليدوية للتجارة
العادلة ،مبا في ذلك القالدات املكتنزة املصنوعة من الورق املعاد تدويره .تباع أعمالهن للسياح في منطقة احلديقة الوطنية ببحيرة ناكورو،
ولدينا في متجرالتجزئة للتجارة العادلة في الواليات املتحدة.
تعمل النساء باجتهاد لتوسيع مشاريعهن التجارية .أحدث مشروعاتهن هو السياحة املجتمعية .وتشمل خطة عملهم تقدمي رحالت السفاري
بركوب اخليل ،والتجول في مناحي القرية ،ووجبات الطعام املطبوخ في املنزل ،ودروس الطبخ األفريقية ،وتأجير اخليام للسياح ملزيد من تطوير
السياحة املسئولة في بحيرة ناكورو .تنطوي السياحة املسئولة على االستثمار املباشر في املجتمع التي يتم زيارته أثناء السفر من خالل اتخاذ
11
إجراءات مثل :استخدام الشركات احمللية أثناء السفر ،والعمل التطوعي في املجتمع احمللي”.

11
		 املصدرhttp://www.actionatlas.org/humanitarian/empowering-women/nakuru-heart-to-heart-women-s-cooperative- :
community-tourism-business/summary/pa351C6D75D728F503DA (accessed 16 Oct. 2011).
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 3عناصر خطة العمل
.1
.2
.3

.4
.5

.6
.7

.8
.9

.10

حصر تراث املجتمع احمللي (مناطق اجلذب) :في هذه املرحلة ُيحدد املجتمع احمللي ،و ُيصنف ،ويقيم إمكاناته السياحية من خالل
حتليل تراثه الطبيعي ،والثقافي ،واالجتماعي الذي ميكن أن يصبح مناطق جذب سياحي.
حتديد فكرة عملك :يقوم املجتمع احمللي بوضع الفكرة األولية لألعمال ،وحتديد املنتج السياحي ،أي مناطق اجلذب املراد تقييمها،
واخلدمات التي ستقدم للسياح ،والتسهيالت الالزمة لتشغيلها.
حتديد العمالء احملتملني :في هذه املرحلة ينبغي للمجتمع احمللي حتديد حملة مختصرة عن العمالء احملتملني؛ أي دوافع السفر،
واخلصائص االجتماعية والدميوجرافية ،واألذواق والتفضيالت فيما يختص باألنشطة واخلدمات ،فضال عن طول مدة اإلقامة،
ومتوسط اإلنفاق املتوقع لكل سائح أو مسافر.
اعرف منافسيك املباشرين :يدرك املجتمع احمللي أنه سوف يتنافس مع عروض ووجهات سياحية مماثلة؛ سواء في البيئة املباشرة ،أو
على املستوى القطري ،أو في اخلارج .لتتنافس مع ميزة ،فأنت حتتاج إلى معرفة نقاط القوة والضعف ملنافسيك.
خطة التسويق :تتطلب هذه املرحلة حتديد خمسة عناصر رئيسية هي :املنتج السياحي الذي سيقدمه املجتمع احمللي ،واألسعار أو
الرسوم التي يتعني تطبيقها (السعر) ،والسوق أو قنوات التوزيع ،واستراتيجية التسويق والترويج مبا في ذلك استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،واألفراد (الناس) الذين هم جزء من القيمة املضافة وامليزة التنافسية (انظر الفصل .)3
خطة املوارد البشرية :سيتم حتديد عدد وخصائص األفراد الالزمني لتسيير األعمال في كل منطقة ،إلى جانب مؤهالتهم ،وخبراتهم
(املهنية) ودوافعهم .كذلك يجب تعريف شكل املنظمة والتحفيز الالزم لتعظيم االستفادة من املوارد البشرية.
اخلطة االستثمارية األولية :مع املعلومات والتحليل على النحو الوارد أعاله ،سيكون املجتمع احمللي قادرا على تقدير االستثمار
األ َّولي الالزم لتشغيل العمل التجاري ،وحتليل تفاصيل رؤوس األموال إلى بنودها أو عناصرها املختلفة .إنه سيكون على علم مبصادر
التمويل البديلة الستكمال موارده.
الوضع القانوني :وفقا للتشريعات في كل بلد ،واملزايا والقيود املرتبطة بكل شكل من األعمال التجارية (شركة ،كوربوريشن،
شراكة ،منشأة تعاونية ،أو جمعية ،الخ) ،فإن املجتمع احمللي سوف يختار األسلوب الذي يناسب مصاحله وتوقعاته.
خطة اإلدارة والنظم اإلدارية :قد يفشل مشروع ممتاز إذا كان في يد أشخاص غير مؤهلني ،أو إذا كانت اإلدارة والنظم اإلدارية غير
مناسبة .ينبغي أن يقوم املجتمع احمللي مبناقشة نظام اإلدارة املناسب واختياره ،وأن يأخذ في االعتبار املخاطر احملتملة (مثل الكوارث
الطبيعية واألوبئة) لضمان جدوى واستدامة العمل التجاري.
اختبار خطة عملك :يحتاج واضعو اخلطة التحقق من أنها تلبي كافة االحتياجات الالزمة لبدء العمل .مبساعدة القائمة املرجعية،
ميكن استنتاج ما إذا كان واضعو اخلطة لديهم االستعداد اجليد ملواصلة مرحلة تنفيذ خطة العمل ،أو إذا كانت هناك بعض األجزاء
في حاجة إلعادة الصياغة.
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تدريب
قم بعمل حتليل ملعرفة إذا ما كانت خطة عملك تتوافق مع
الركائز األربع لبرنامج العمل الالئق .عندما تقتضي الضرورة،
قم باقترح إجراءات تصحيحية .انظر الفصل الثاني من
هذا الدليل ملزيد من املعلومات حول برنامج العمل الالئق،
واألهداف االستراتيجية األربعة ملنظمة العمل الدولية (تعزيز
احلقوق في العمل ،وتشجيع فرص العمل الالئق ،وتعزيز
احلماية االجتماعية ،وتعزيز احلوار االجتماعي).

الركيزة
املعايير واحلقوق
في العمل

خلق الوظائف

احلماية
االجتماعية

الهيئة الثالثية
واحلوار
االجتماعي

وفقا خلطة
العمل

اإلجراءات
التصحيحية

القائمة املرجعية خلطة العمل:
اخلطوات

عناصر خطة العمل

مراجعة تضمني كل
العناصر

.1

حصر وتقييم التراث املجتمعي

.2

حتديد فكرة العمل

.3

حتديد املستهلكني احملتملني

.4

معرفة املنافسني املباشرين

.5

خطة التسويق :املنتج ،السعر ،املكان ،الترويج واملشاركة في
شبكات املعلومات

.6

خطة املوارد البشرية

.7

خطة االستثمارات األولية

.8

حتديد الوضع القانوني

.9

خطة اإلدارة والنظم اإلدارية

.10

قم باختبار خطة العمل لديك  -اخلالصة :هل اخلطة جاهزة للتنفيذ؟

مراجعة جودة كل
عنصر

املالحظات

بدون خطة عمل ستكون عرضة خلطر
االرجتال والوقوع في روتني التعامل مع
كل يوم كما يتأتى .في هذه احلالة
تقارن الشركة بسفينة تبحر على
غير هدى .تكاليف النتائج السلبية
لألعمال التجارية كارثية :فشل
االستثمارات ،ميكن فصل املوظفني ،وتضعف روح املبادرة من
املروج للفكرة ،وأسرته/ها.
التقييم الدوري خلطة العمل يسهم في حتسني عملية تعلم
اإلدارة ،ويعزز روح املبادرة ،ألنه ينمي قدرة العمل للرد على
التغييرات في أوضاع السوق.

ممتاز
جيد جدا
جيد
متوسط
ضعيف
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أمثلة ملهمة :تطوير منتجني من املنتجات السياحية اجلديدة في نيبال

24
12

“إن‘الشعوب األصلية تريل’ و‘حلقة اجلنب نومبور  ’Numburهما منتجان جديدان للسياحة النيبالية ،يقعان في إقليم راميتشاب ،وهما مبثابة
إضافة إلى محفظة السياحة الوطنية في نيبال خالل .2009
كان رفع مستوى سلسلة القيمة في السياحة هو أحد أولويات مبادرات تطوير األعمال ،وخلق فرص العمل التي روج لها منتدى التنمية
االقتصادية احمللية إلقليم راميتشاب ()LEDF؛ حوار غير رسمي بني مجموعة من القطاعني العام واخلاص ( )PPDتتألف من أعضاء عن
املؤسسات واملنظمات الرئيسية لصنع القرار احمللية العامة ،واخلاصة واملجتمع املدني .كان دور منتدى  LEDFومجموعات العمل التابعة له
هو حتديد االستراتيجيات وبرامج العمل والوصول إلى توافق في اآلراء بشأنها (مبا في ذلك زيادة املوارد) لبناء أوضاع فريدة في السوق لرجال
األعمال واملنتجني احملليني ،مبا يؤدى إلى منو األعمال ،وخلق فرص العمل التنافسية.
وكان اجلزء األول من هذه العملية هو حتديد املنتجات السياحية املطلوبة في السوق ،وتوثيقها ،وهي املنتجات التي ميكن تطويرها بسهولة،
وإطالقها ،وترويجها .في اجلزء الثاني من مرحلة البدء كان على أصحاب املصلحة الوصول إلى توافق في اآلراء بشأن املنتجات السياحية
املستهدفة .وقد توصلوا إلى التوافق في اآلراء كما ينبغي لتطوير منتجني من املنتجات اإلبداعية لهما أفضل اإلمكانات الظاهرة في السوق.
وأكدت أبحاث السوق األولية في كامتاندو  Kathmanduأن السياحة هي صناعة للنمو اإليجابي في نيبال ،وأن نيبال من أوائل العشرة
وجهات املفضلة للسياح الدوليني .بالنسبة للمنتجات السياحية اجلديدة في نيبال ،فثمة منافسة قوية جدا من قاعدة كامب ايفرست،
ورحالت حلبة أنابورنا.
لدخول السوق ،واالستحواذ على حصة متزايدة من األعمال التجارية في مجال السياحة ،اتفق أصحاب املصلحة أوال على أن منتجاتهم ينبغي
أن تقدم للسياح جتارب ثقافية فريدة من نوعها ،عالوة على املزايا التجارية الرئيسية األخرى لشعوب تريل األصلية :إنه ميكنها أن تعمل على
مدار السنة .يشمل عمالء السياحة الدولية املستهدفني املتفق عليهم الزوار املتكررين ،والسياح ممن يسعون لتجارب البراري “اخلارجة عن
املسار” ،و/أو اخلبرات متعددة الثقافات ،وسياحة املغامرة .إلضافة املزيد من الهوية الفريدة من نوعها لكال املنتجني ،مت االتفاق على التركيز
على تطوير خدمات ‘اإلقامة املنزلية’ أو اإلقامة في لودج باملجتمع احمللي”.
 12املصدرG. McCarthy and R. Sedai: “Job creation in Nepal through tourism value chain upgrading”, in Global Thinking :
for Local Development, special issue in support of the Inter-Agency Conference on Local Economic Development
.(LED), Turin, Italy, 22–24 Oct. 2008

برنامج العمل املسئول
لقد مت تصميم برنامج العمل املسئول وتنفيذه بشأن أنشطة
تطوير سلسلة القيمة استنادا إلى الركائز اآلتية :أ) البنية التحتية
اإلنتاجية؛ ب) تنمية املهارات؛ ج) بناء القدرات املؤسسية؛ د)
وصالت السوق والترويج.

النتائج احملققة
عن طريق حتسني التكنولوجيات القائمة على العمل ،والتعاقد،
على مستوى املجتمع احمللي ،على مشاريع البنية التحتية
اإلنتاجية الرئيسية (حتسني الطرق ،واملسارات ،ومواقع املخيمات)
مت خلق أكثر من  25ألف يوم عمل مدفوعة األجر ألكثر من 400
أسرة محتاجة .يسهم ضخ األجور  -وكذلك الشراء النقدي
للمواد احمللية  -في استقرار االقتصاد احمللي الهش مع إحداث
تأثير مضاعف لفرص التوظيف .أفصحت شركات خدمات
احلافالت والتجار في شيفااليا  Shivalayaعن زيادة األعمال
من جميع اخلطوط اجلوية إلى جيري واألسواق خارجها ،في حني
صرحت املجموعة الضابطة إلنتاج البطاطس عن مضاعفة الدخول
حتى اليوم من محصول عام  2009لعدة عوامل :احلصاد في
وقت سابق ،وأسعار أفضل في السوق ،والقدرة على نقل املنتج
 بفعالية من حيث التكلفة  -بكميات كبيرة عن طريق البر إلىالسوق .استفاد احلرفيون احملليون من كاتبي الالفتات ،والنجارين،
واحلدادين من عقود إعداد الالفتات .وقد كان اإلجناز الشامل هو
إخراج املنتجات للسوق ،وبداية األعمال التجارية (وإن كانت
صغيرة) في مجال السياحة على املسارين ،على حد سواء.

دورك
أنت اآلن على استعداد لتحديد فكرة العمل ووضع خطة
عمل!!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

راجع الوحدة الرابعة ،وال تنس أي عنصر من عناصر
خطة العمل.
كن حازما في تقييم مناطق اجلذب السياحي
(احملتملة).
تذكر الروابط والتآزر مع الصناعات األخرى.
تقليل املخاطر املرتبطة بالفعالية وبالكفاءة.
مراعاة املبادئ األربعة لضمان الفوائد.
تأكد من إدماج ركائز العمل الالئق.
اعتبار االستدامة كمعيار للجودة والنجاح.
استخدم القائمة املرجعية خلطة العمل للتحقق من أن
لديك خطة كاملة ولضمان جودتها.
اسأل شخص آخر للقيام بإجراء مراجعة خلطتك،
ونقدها ،وإفادتك برد الفعل .تأكد من تقدمي املعلومات
عن العناصر ،واخلصائص ،ومتطلبات وأهداف اخلطة من
أجل االسترشاد بها في القراءة ،ولإلفادة بالرأي.

حظ سعيد!!!
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أمثلة ملهمة :ويل واتش كايكورا  - Kaikouraنيوزيلندا
“ويل واتش كايكورا ( )WWKهي الشركة البحرية الوحيدة ملشاهدة احليتان التي تعمل على مدار العام في نيوزيلندا ،وتقدم للزوار لقاء مثيرا
ووثيقا مع حوت العنبر العمالق .وشركة  WWKمملوكة بالكامل للماوري  ،Maoriوتديرها شركة محلية تقع في البلدة الساحلية الصغيرة
كايكورا ،وهي ساعتني ونصف الساعة بالسيارة من املناظر الطبيعية على الشمال من كنيسة املسيح ‘كرايست تشرتش’ على الساحل الشرقي
للجزيزة اجلنوبية لنيوزيلندا .تسقط القمم الشاهقة املغطاة بالثلوج على احمليط هنا بينما ،فقط بعيدا عن الشاطئ ،يجذب جدول في البحر
العميق وفرة غير عادية من احلياة البحرية.
حيتان العنبر في كايكورا هي أكبر احليوانات آكلة اللحوم احلية  -تعادل في حجمها أربعة أفيال .إال أنه يشاركهم عاملهم الفريد مجموعة
كبيرة من أنواع احليتان ،والدالفني األخرى ،وسبع البحر ،وطيور القطرس  -كلها مشاهد عادية على منت رحالت ويل واتش كايكورا.
منذ ثالثة وعشرين عاما ،بدأت مجموعة تتكون من أربع عائالت املاوري العمل معا في شبه جزيرة كايكورا ،وأسست ‘ويل ووتش كايكورا’،
فضال عن الصندوق االستئماني اخليري كايكورا  -املساهمون الرئيسيون فيه .وما بدأ كمشروع سياحي صغير ،على مستوى املجتمع احمللي،
حتول إلى أعمال جتارية مزدهرة ،وأثبت أنه حافز إلحياء النمو املستدام والتنمية في املنطقة بأسرها .من خالل توليد األرباح ،فقد أصبحت
الشركة قادرة على تأمني أرض شبه جزيزة كايكورا للشعب املاوري ،الذين سكنوا املنطقة منذ  1000سنة ،وكانوا حتت خطر التهجير بسبب
تطويرات في السكك احلديدية والفقر.
تدير  WWKليس فقط جتارة مربحة مع توفير فرص العمل املباشرة وغير املباشرة ،إال أنها توفر أيضا منافع ملموسة للمجتمع من خالل
الرحالت املدرسية املجانية سنويا ملشاهدة احليتان ،والتبرعات ملستشفى كايكورا ،وخفر السواحل ،واملطافئ ،ومتويل املشاريع البحثية البحرية
 على سبيل املثال ال احلصر .كان كايكورا أيضا أول مجتمع محلي في نيوزيلندا ،والثاني في العالم للحصول على شهادة ‘جرين جلوب’.شركة  WWKهي شركة معتمدة من كواملارك إنفروجولد  - Qualmark EnviroGoldالتي متنح شهادة أفضل املمارسات البيئية في
نيوزيلندا”.

املصدر http://www.tourismfortomorrow.com/Winners_and_Finalists/Previous_Winners_and_Finalists/2010_Winners_and_Fi� :
.)nalists/whale-watch-kaikoura/ (accessed 16 Oct. 2011

“تلتزم ويل واتش بتوفير جتربة عالية اجلودة ملشاهدة
احليتان ،بينما في الوقت ذاته تقوم بإدارة استخدام املوارد
الطبيعية النادرة.بعناية.وكشركة مملوكة للماوري ،تعتز
ويل واتش بتوأمة القيم :كرم الضيافة للزوار وتقديس
العالم الطبيعي .وهي الفلسفة التي حتتضن الناس ،واألرض
والبحر ،وكل الكائنات احلية ،ككل واحد”.
Kauahi Ngapora,
Chief Operating Officer,
Whale Watch Kaikoura

ملخص املوضوعات واألفكار الرئيسية
السياحة هي صناعة ديناميكية متطورة ،يتعني فيها على الشركات التجارية أن تتكيف باستمرار لتلبية
االحتياجات املتغيرة للمستهلك ،واحلفاظ على حصتها من السوق ضد املنافسة القوية.
ميكن أن يكسب الفقراء الدخل من السياحة؛ سواء من خالل العمل مباشرة في اخلدمات السياحية ،أو من
خالل العمل في الصناعات ذات الصلة ،وفي سلسلة التوريد.
وفقا ملنظمة العمل الدولية ،تتألف السياحة املستدامة من ثالثة ركائز :العدالة االجتماعية ،والتنمية
االقتصادية ،والسالمة البيئية.
خطة العمل هي أداة التخطيط لتوجيه القرارات حول كيفية بدء ،أو حتسني ،أو توسيع نطاق األعمال
التجارية ،استنادا إلى تقييم متسق وشامل لعناصرها الرئيسية.
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ﺍﻟﻣﻼﺣﻕ

املالحق
االختصارات واملختصرات
AIDS
ASSET
ATDC
CBTE
CUTC
DELNET
DMOs
EU
EWC
GDF
HCT
HERE
HIV
HRD
ICT
ILO
ITC
LEDF
LDCs
MDGs
MICE
NETCOM
NGO

املالحق

متالزمة نقص املناعة املكتسب
رابطة املنشآت الصغيرة في مجال السياحة (جامبيا)
شركة تنمية السياحة الزراعية (الهند)
املنشآت السياحية املجتمعية
مركز تدريب نقابة الطهاة
وحدة التدريب داخل املنشأة ،برنامج التمويل متناهي الصغر والتنمية احمللية ،مركز التدريب العاملي
منظمات تسويق الوجهات السياحية
االحتاد األوربي
مجلس األعمال األوربية
منتدى احلوار العاملي
الفنادق وخدمات املطاعم والسياحة
موظفو الفنادق وموظفو املطاعم
فيروس نقص املناعة البشرية
نتمية املوارد البشرية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
منظمة العمل الدولية/مكتب العمل الدولي
مركز التدريب العاملي (تورين)
منتدي التنمية االقتصادية احمللية
أقل البلدان منوا
األهداف االمنائية لأللفية
االجتماعات ،واحلوافز ،واملؤمترات ،والفاعليات
شركات السياحة مع املجتمعات
املنظمات غير احلكومية

1

املالحق
NTA
NTIC
ODI
OECD
OMT
OIT
OSH
PPD
PPT
SMEs
SMMEs
SNV
STD
TNC
TTTP
UNDP
UNEP
UNICEF
UN Women
UNWTO
(sometimes appears
)also as WTO
WEF
WTO
WTTC
WWK
YCI

2
هيئة السياحة الوطنية
التقنيات اجلديدة للمعلومات واالتصاالت
معهد تنمية ما وراء البحار
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
منظمة السياحة العاملية
منظمة العمل الدولية/مكتب العمل الدولي
السالمة املهنية والصحة
حوار القطاعني العام واخلاص
السياحة املؤاتية للفقراء
املنشآت الصغيرة واملتوسطة
املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر
منظمة التنمية الهولندية
األمراض املنقولة جنسيا
شركة عبر احلدود الوطنية
برنامج التدريب السياحي(اتزانيا)
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
برنامج األمم املتحدة للبيئة
صندوق األمم املتحدة للطفولة
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
منظمة السياحة العاملية (األمم املتحدة)
املنتدى االقتصادي العاملي
منظمة السياحة العاملية
مجلس السفر والسياحة العاملي
مشاهدة حيتان كايكورا  -وويل واتش كايكورا
مبادرة املسار املهني للشباب

املالحق
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