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 السياحة في العالمالسياحة 

 

 الحادي القرن في ، العالمي االقتصاد في أساسيا   عنصرا   السياحة تشكل     

 المجال هذا في الدول تتنافس حيث عالمية صناعة إلى تتحول جعلها مما ، والعشرين

 من لها لما االقتصادية للتنمية االستراتيجية الركائز إحدى هي السياحة الصناعة ، إن

 اليد تشغيل مستوى على سواء البلدان من العديد على اقتصاديات ومباشر فعال ثيرتأ

 .المستدامة التنمية أو العاملة

 الثالثة األلفية في فاليوم ، الماضي القرن في كانت كما السياحة صناعة تعد لم

 لكل اليومية الحياة مجاالت معظم في حاضرة وأصبحت وتداخلت فروعها تشعبت

 العالمي االقتصاد في السائدة التقلبات من الرغم على ، مجتمع أو لةعائ أو فرد

 ، العالمية االقتصادية المالية االزمة وآخرها االستقرار تزعزع التي واألحداث

 .واالجتماعية االقتصادية التغيرات مواجهة في إيجابية مرونة السياحة أظهرت

 من يقرب ما إلى العالم في السياح عدد يصل أن العالمية السياحة منظمة وتوقعت

 آسيا شرق مناطق تسجل أن المنظمة توقعت كما . 2020 عام بحلول مليار 1.6

 مقارنة سنويا، ٪ 5 على تزيد نمو معدالت وأفريقيا األوسط والشرق الهادئ والمحيط

 اعتبر ، األخيرة العالمية االقتصادية االزمة وبعد .٪ 4.1 البالغ العالمي بالمتوسط

 الركود حالة من العالم إلخراج ا  رئيس عامل   تكون أن يمكن السياحة أن الخبراء

 . االقتصادي

 عديدة إجراءات اتخاذ الى دفعهم السياحية الصناعة بأهمية الدول اقتناع إن

 عبر إجراء الصين فاتخذت ، المقبلة المرحلة في السياحية قطاعاتهم تنافسية لتأمين

 ضّخت حيث ، األزمة لمواجهة االقتصاد فيزتح خطة في السياحة صناعة ادخال

 تايلند أعلنت كما ، الخطة هذه في الدوالرات من المليارات مئات الصينية الحكومة

 رحلت عن أعلنت الجنوبية وكوريا لزيارتها مجانية طيران تذكرة ألف 100 عن

 منظمي لكبار وإعلنات مادية حوافز تقدم دول وهناك فيها المقيمين لألجانب مجانية

 .الرحلت
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 صناعة على القائمين دفع المتحدة الواليات داخل السياح أعداد في التراجع إن

 شرائح إيجاد لمحاولة السياحية األساليب على جذرية تغيرات إدخال إلى السياحة

 بعد المتوسط الدخل ذوي السياح على التركيز المثال/ سبيل وعلى السياح من جديدة

 .األغنياء خانة في يصنفون لذينا السياح اعداد تراجع

 عدد زيادة إلى تهدف 2009 استراتيجية أن السياحة وزير أعلن المغرب وفي       

 هذه أهداف بين ومن ، وروسيا العربي الخليج دول من خاصة بصفة الوافدين السياح

 ا  أسعار المغاربة المواطنين منح خلل من الداخلية السياحة تشجيع أيضا   االستراتيجية

 . تفضيلية

 في البدء دبي إمارة قررت ، العالمية المالية األزمة مواجهة إطار وفي دبي في أما

 يناير (15والتسوق السياحة مهرجان مع تبدأ ضخمة وترويجية اعلنية حملة تنفيذ

 في حوافز ومنح للنزالء مجانية وأيام % 60 تصل إلى تخفيضات وفي (فبراير15

 بريطانيا وهي دبي إلى للسياحة مصّدرة ةئيسر أسواق 8 يف وذلك والمطاعم الفنادق

 هذه إن .واستراليا والهند والصين الخليجي التعاون مجلس ودول وروسيا والمانيا

 وجعلها السياحية الصناعة بتطوير الدول اهتمام عن واقعية صورة تعطي االمثلة

 تنافسا   المقبلة مرحلةال ستشهد وبالتالي ، العالمية االزمة من للخروج وسيلة أساسية

 السياح. الدول الستقطاببين  حادا  
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  السياحة مفهوم 

 

 التاسع القرن من الثمانينات في السياحة ظاهرة لتعريف األولى المحاوالت بدأت

 من تنبثق عصرية ظاهرة "  بوصفها م 1905 عام محدد تعريف أول كان و عشر،

(Guyer Freuler ) المتزايدة الحاجة (رفرويل جويير) األلماني لمللعا يعود للسياحة 

 وتذوقها الطبيعة بجمال الجو واإلحساس وتغيير االستجمام و راحةال على للحصول

 تقدم ثمرة هي و الخاصة، طبيعتها لها مناطق في باإلقامة المتعة بالبهجة والشعور

 النقل.  وسائل

 "  السياحة أن( نتنهوماشر شوليرن (النمساوي أشار حيث م، 1910 عام في

 تتعلق التي االقتصادية العمليات وخصوصا المتداخلة العمليات على يطلق اصطلح

 بعد . "معينة دولة أو منطقة حدود داخل وانتشارهم المؤقتة وإقامتهم األجانب بدخول

 خلل من للسياحة والحديثة المختلفة التعاريف من الكثير تعاقبت التعريفين هاذين

 السياحية و االقتصادية خاصة والدولية اإلقليمية الهيئات ، الباحثين من رالكثي كتابات

 :أهمها

 المسافر أنشطة هي السياحة   " U (W.T.O):العالمية السياحة منظمة تعريف     

 انقطاع بغير سنة عن تزيد ال الوقت من معينة لمدة المألوفة بيئته خارج مكان إلى

  "أخرى رضألغ أو احةرلل

 ينصرف لفظ عن عبارة السياحةU (A.I.T): للسياحة الدولية األكاديمية تعريف  

 النوع هذا تحقيق على تعمل التي البشرية األنشطة مجموعة فهي المتعة؛ أسفار إلى

 و واحد تعريف من أكثر لها السياحة بأن يفهم السابقة التعاريف خلل األسفار من من

 فالبعض ، السياحة إلى منها ينظر التي  زاويةال بإخلف األخر عن يختلف منها كل

 منهم و ، اقتصادية ظاهرة يرونها آخرون و ، اجتماعية ظاهرة بوصفها إليها ينظر

 لكن و .الشعوب بين الثقافية و اإلنسانية العلقات تنمية في دورها على يركز من

 راحةلا على للحصول تنشأ السياحة أن هو التعاريف من الكثير فيه تتفق الذي األمر



5 
 

 24 من ألقل تكون وال دائمة إقامة إلى السياحة تؤدي ال أن يجب وأنها ، للعمل ليسو

 .ساعة

 

 :السائح مفهوم

 على للحصول ينتقل من فمنهم ، خارجه أو البلد داخل سواء البشر غالبية ينتقل     

 البشرية الفئات تعددت هكذا و ، األقارب لزيارة وآخرون يهاجر من ومنهم ، عمل

 و ، سياحية ضغراأل تنتقل التي الفئات تحديد هو والمهم ألخر مكان من تنتقل لتيا

 :نجد أبرزها ومن السائح وتحديد تعريف حول ءااآلر تعددت قد

 شخص كل السائح اعتبار يمكن (Yves Tinard) :  تينارد يفاس تعريف       

 4 عن تزيد ال و ةكامل ليلة أو ساعة 24 عن تقل ال لمدة إقامته محل خارج ينتقل

 رحلت ، واالجتماعات المهمات ، الصحة ، المتعة :التالية األسباب أحد ألجل أشهر

  ".سيةاالدر الرحلت ، الخاصة والتنقلت األعمال

 أي هو السائح ( I.U.O.T.O ) :  السياحية للمنظمات الدولي االتحاد تعريف  

 إقامته محل داخل تقع التي األماكن غير مكان أو جهة أو دولة يزور شخص

 إقامته مكان يترك شخص كل هو السائح أن على الرؤى تتضح بهذا و ."المألوفة

 تجديد أجل من روحيةو  نفسية حاجات إلشباع طلبا ، أخرى أماكن إلى المعتادة

 األهل وزيارة النفس عن والترفيه معارفه كتوسيع أخرى غراضأل أو ، نشاطه

 بالرحلة قيامه خلل من إلشباعها يسعى التي جاتالحا من وغيرها ، واألصدقاء

 .خارجه أم البلد داخل سواء السياحية

من المهم أن تتعرف السلطات المحلية على توجيهات السياحة الدولية 

تتطلبه السياحة  ، وتعد ما واإلقليمية والمحلية لكي تخطط للوضع الراهن وللمستقبل

، فتلك المعارف  للسياحة في منطقة القصدوما يحتاجه السائح وما يحقق االستدامة 

تبين صور الوضع السابق  والتحليل المستمدة من االحصائيات وبحوث السوق

 والوضع الراهن بما يسمح بالتوقع للمستقبل.

 



6 
 

 

 

 : وتشير ظواهر السياحة من الناحية النوعية الى ما يلي

 او مزاولة انواع  رغبتهم في االستجمام إلىسياح تشير لمعظم دوافع السفر لدى ا

، ومعالم الطبيعة  الرياضة او االطلع على شواهد التاريخ والصروح الثقافية

 وتلك الدوافع تتزايد في السنوات االخيرة.  وخصائص الحياة البرية ،

 اهتماماتهم الخاصة وهواياتهم مثل زيارة االماكن  بعض السياح يحاولون تحقيق

 جذورهم العريقة. الدينية وبلدان

 ض السياح يتوجهون لزيارة المواقع الجديدة او استخدام خدمة سياحية متميزة.بع 

   فئة من السياح تتوجه الى اماكن نقية صحيا للنقاهة او العلج في منتجعات

 فنادق خاصة للرعاية الصحية والمعالجة. خاصة، مثل المياه المعدنية او

 ة في مواقع طبيعية بعض السياح يتوجهون لقضاء عطلتهم او اجازتهم السنوي

 . لسباحة والرياضة البحريةمتميزة كالمصايف او الشاطئ للتشمس وا

  العديد من المسنين والمتقاعدين يخططون لرحلت منظمة تؤمن لهم العناية

 ي العمر.، ولكن الغالبية العظمى من سياح اليوم هم من فئة متوسط والراحة

 واإلجراءاتتويات من الخدمات ولكن فئة من تلك الفئات او غيرها انواع ومس 

هم وتلبي رغباتهم لكن اهتمامات مشتركة تجمع اولئك السياح من حيث سبالتي تنا

، ويحاولون االبتعاد عن الموقع  رغباتهم بمستوى جودة الخدمة او السلعة السياحية

. هذه الظواهر واالستقرار األمن، وانعدام  التي تعاني من مشاكل بيئية او تلوث

ن العمل السياحي مهمة وطنية ومحلية وحتى عالمية في بعض القضايا جعلت م

ى التطورات التي تتسابق الدول وال بد ن االشارة ال المتعلقة بالسفر والسياحة.

في المهام واالعمال السياحية  استخدام التكنولوجيا في ميادين السياحة مثل إلدخالها

 .  التشريعيات...... الخ كالحجز والترويج والداللة واالتصاالت والنظم
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 مفهوم السياحة المستدامة 

 
قطاع السياحة أحد الفروع الهامة، في قطاع الخدمات، ولتوسيع قطاع  د  ع  ي  

السياحة ال ّبد من تطويره وتنميته. وهذا ما يدفعنا إلى معرفة: ما هي التنمية؟ وما 

 هي التنمية السياحية المستدامة؟.

 ( Developmentالتنمية ) 

تنمية في اللغة من نما ينمو أي زاد. والنمّو في اللغة هو ال: التنمية لغة واصطالحا  

الكثرة، والزيادة، كماً ونوعا
 

 . اللغة: الكثرة، الزيادة، النمو ، فالتنمية في

، "فقد أثار كثيراً من الجدل على جميع المستويات  أما تعريف مفهوم التنمية 

ية، واالقتصادية، )النظرية، والعلمية، والتطبيقية(، وتحمل المؤلفات السياس

واالجتماعية، العديد من التعاريف، وكلٌّ منها تناوله من زاوية معينة حسب اختالف 

مصطلح التنمية، ال يؤدي المعنى نفسه عند  الميادين، والمناهج العلمية، فأصبح

استخدامه في مختلف الدراسات، ولعّل أول من استعمل هذا المصطلح هو"بوجين 

 ."1889تنمية العالم سنة  ستيلي" حين اقترح خطة

 ومن بين أهم التعاريف لهذا المصطلح نذكر ما يلي:  

: "هي الجهود البشرية التي تبذل من أجل النمّو، والتقّدم، وتحقيق الرفاهية  التنمية

للمواطن والمجتمع. ومصطلح التنمية، ال ُيقَصد به الخطط والبرامج أو المشروعات 

انت اقتصادية أو اجتماعية فحسب، وإنما ُيقَصد بها للنهوض بحياة الشعوب، سواء ك

عمل إنساني في بناء جميع القطاعات، وفي مختلف المجاالت، وعلى المستويات 

كافة"
.

. 

لقد بالغ اإلنسان في استخدام البيئة وتعسف كثيراً في استغالل مواردها 

ته وأن واستعمال ثرواتها ولقد أدرك بأنه وقع ضحية ابتكاراته وأسير اختراعا

سعيه الدائم في تحقيق النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية لكي يضمن مستقبله 

ويؤمنه فإذا به يُهدد أو قد يقضي عليه نتيجة لتعامل البشرية مع الموارد بشكل 

ُمسرف أدى كل ذلك إلى ظهور مشاكل كبيرة لم تقتصر على دولة محددة أو 

، وألجل المحافظة على البيئة فقد  إقليم معين بل شملت كوكب األرض بأكمله

ظهر مفهوم تنموي بديل للتنمية االقتصادية والنمو المتعارف عليها وهو 
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( وعلى وجه الخصوص في البلدان النامية وذلك لما تشكله التنمية المستدامة)

هذه البلدان من مساحات واسعة وكثافة سكانية وما تحتويه من موارد طبيعية 

ستغل وأن التنمية المستدامة تهدف إلى ترشيد االستهالك هائلة معظمها غير م

 مع عدم استنزاف الموارد الطبيعية وضمان حصة األجيال القادمة.

 مفهوم التنمية المستدامة 
 
والمجتمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط ان  والمدن األرضهي عملية تطوير  -

تلبي احتياجات الحاضر بدون المساا  بدادرا األجياال الدادماة علاي تلبياة حاجاتهاا  

الذي يجب التغلاب علياه ماد عادم التخلاي  البيئيخطورا التدهور  العالمحيث يواجه 

 .والعدل االجتماعي  عن حاجات التنمية االقتصادية وكذلك المساواا

تتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة       

استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب األرض على التحمل ، 

وتجرى التنمية المستدامة في ثالثة مجاالت رئيسة هي النمو االقتصادي، وحفظ 

التنمية االجتماعية ، وبذلك فإن أهم أهداف التنمية الموارد الطبيعية والبيئة، 

 -المستدامة يمكن ايجازها باآلتي :

، حيث تهدف التنمية فيها إلى ضمان اإلمداد الكافي من المياه ورفع المياه   -1

كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية والريفية، مع 

لكافية لالستعمال المنزلي والمشاريع ضمان تأمين الحصول على المياه ا

الزراعية الصغيرة لألغلبية الفقيرة ، وكذلك ضمان الحماية الكافية للمسطحات 

 المائية والمياه الجوفية وموارد المياه العذبة .

، وتهدف التنمية المستدامة بشأن الغذاء إلى رفع اإلنتاجية الزراعية الغذاء  -2

غذائي على مستوى الدولة وتحقيق الفائض واإلنتاج من أجل تحقيق األمن ال

للتصدير وسد العجز الغذائي في مناطق أخرى من العالم و تحسين اإلنتاجية 

ضمان  إضافة إلى وأرباح الزراعة الصغيرة وضمان األمن الغذائي المنزلي

االستخدام المستدام والحفاظ على األراضي والغابات والمياه والحياة البرية 

 .د المياه واألسماك وموار

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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، وهنا تهدف االستدامة في التنمية إلى زيادة الرعاية الصحية والوقائية الصحة  -3

وتحسين الصحة واألمان في أماكن العمل و فرض معايير للهواء والمياه 

والضوضاء لحماية صحة البشر وضمان الرعاية الصحية األولية لألغلبية 

لطبيعية واألنظمة البيئية الداعمة الفقيرة ، مع ضمان الحماية الكافية للموارد ا

 .للحياة

، حيث تهدف التنمية المستدامة فيها إلى ضمان اإلمداد الكافي  المأوى والخدمات -4

واالستعمال الكفء لموارد البناء ونظم المواصالت و ضمان الحصول على 

السكن المناسب بالسعر المناسب باإلضافة إلى الصرف الصحي والمواصالت 

قيرة ، مع ضمان االستخدام المستدام أو المثالي لألراضي والغابات لألغلبية الف

 .والطاقة والموارد المعدنية

وتهدف االستدامة فيه إلى زيادة الكفاءة االقتصادية والنمو وفرص العمل  الدخل -5

في القطاع الرسمي و دعم المشاريع الصغيرة وخلق الوظائف لألغلبية الفقيرة 

ضمان االستعمال المستدام للموارد الطبيعية في القطاع غير الرسمي مع 

الضرورية للنمو االقتصادي في القطاعين العام والخاص وتهدف ايضا الى 

 الزيادة في الدخل الفردي لتحقيق الرفاه االجتماعي .

إن ما يجب اإلشارة له في هذا الصدد إن التنمية المستدامة تشمل جميع القطاعات 

ها القطاع السياحي مما أفرز لنا مفاهيم تتعلق بهذا االقتصادية واالجتماعية ومن

القطاع وهي السياحة المستدامة وضرورة بيان العلقة بين السياحة المستدامة 

 والبيئة ومن ثم تحديد مفهوم السياحة البيئية .

  مفهوم السياحة المستدامة

 
نات المتوفرة السياحة المستدامة هي نقطة التالقي ما بين احتياجات السياح واإلمكا

في المنطقة المضيفة لهم مما يؤدي إلى إشباع حاجات السياح من جهة وحماية ودعم 

فرص التطوير المستقبلي من جهة أخرى مما يتطلب إدارة الموارد التي تحويها 

المنطقة والحفاظ على الواقع الحضاري والنمط البيئي والتنوع الحيوي ، أو بمعنى 

اصل بين الماضي والحاضر والمستقبل بما يضمن حق آخر تحقيق االنسجام والتو

األجيال المستقبلية في الموارد المتاحة في المنطقة السياحية ، وعلى ضوء ما تقدم 
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)) السياحة التي تتميز باالستمرارية  تعريف السياحة المستدامة بأنهايمكن 

لبية واالستدامة من خالل مجموعة األسباب التي من شأنها تالفي اآلثار الس

للسياحة ومضاعفة اآلثار اإليجابية بهدف تحديق الموازنة بين حدوق األجيال 

الحاضرا والمستدبلية وحماية البيئة وفق مبدأ التخطيط السليم وتدليل التأثيرات 

 . السلبية علي المجتمد وتعظيم المنافد االقتصادية ((

 

لسياحة المستدامة من خالل التعريف أعاله يمكن الدول إن أهم متطلبات وجود ا

 -هي اآلتي :

ـ االستدامة في السياحة تتطلب المحافظة على الموارد الطبيعية والتاريخية 1

والثقافية وأية موارد أخرى تتعلق بالنشاط السياحي بهدف ضمان االستمرار 

بصالحية استخدامها في المستقبل أسوة بانتفاع المجتمع منها حالياً ألن هذه 

مال الثابت للمنطقة السياحية وبدونها تفقد فرصتها كمنطقة الموارد هي راي ال

 للجذب السياحي .

ـ السياحة المستدامة تتطلب التخطيط واإلدارة الكفؤة من خالل دراسة وتحديد 2

الطاقة االستيعابية للمنطقة واألعداد المسموح بزيارته سنوياً ووضع تعليمات 

ان والسياح مع نظام لإلشراف جادة الستخدام الموارد المتاحة من قبل السك

 والرقابة لضمان حسن االستخدام .

ـ السياحة المستدامة تتطلب االلتزام بمعايير الجودة في البيئة والحفاظ عليها مما  3

يتطلب حث وتوعية كل من السكان المحليين والسياح على المحافظة على 

 وعدم اإلضرار بها.المكونات الطبيعية والمصطنعة للبيئة في المقاصد السياحية 

ـ السياحة المستدامة تتطلب التحديث المستمر للمكونات الطبيعية والمعالم 4

والتجهيزات والمنتجات السياحية لتبقى مستمرة في مواكبة متطلبات السائح 

 وتحقق أهدافه الترفيهية والتسوقية .

لموارد ـ  السياحة المستدامة تتطلب من السلطات المحلية المسؤولة أن تجعل ا5

المالية المتأتية من السياحة تعم جميع أو معظم السكان المحليين من خالل 

المشاريع الخدمية واإلنتاجية التي تقدم خدماتها للسكان المحليين والسياح وخلق 

ذا ما يدفع السكان المحليين إلى التعاون فرص العمل لأليدي العاملة المحلية وه

والتفاعل مع الجهات المسؤولة لضمان االستدامة في مكونات العرض السياحي 

 للمنطقة .

ـ السياحة المستدامة تتطلب الدعم السياسي من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية 6

ت االستدامة من خالل تشريع القوانين وإصدار التعليمات الالزمة لتطبيق متطلبا

في النشاط السياحي وتشجيع االستثمار في مجال السياحة  وكذلك تخصيص 
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األموال الالزمة إلقامة المشاريع الخدمية والبنى التحتية والمنشآت السياحية 

 وإدامتها لضمان الديمومة بالنشاط السياحي .

 

 

 

 :  مفهوم السياحة البيئية

منذ مطلع الثمانينات من  ECO-TOURISM  ظهر مصطلح السياحة البيئية   -

القرن العشرين ، وهو مصطلح حديث نسبياً ، جاء ليعبر عن نوع جديد من النشاط 

السياحي الصديق للبيئة الذي يمارسه اإلنسان محافظاً على الميراث الفطري 

الطبيعي والحضاري للبيئة التي يعيش فيها وبذلك فهذا النوع الترفيهي والترويحي 

كيفية توظيف  أو بمعنى آخر، السياحة بالبيئة  يوضح العالقة التي تربطمن السياحة 

 .الفرد لالستمتاع البيئة من حولنا لكى تمثل نمطاً من أنماط السياحة التي يلجأ إليها

شيء طبيعي يوجد من حولنا  إال متعة طبيعية .. متعة بكل يما ه فالسياحة البيئية

 في البيئة البرية والبحرية.

علي أنها السفر إلي مناطق  : البيئية لسياحة)اصندوق العالمي للبيئة ال لدد عرف

التلوث ولم يتعرض توازنها الطبيعي إلي الخلل، وذلك  طبيعية لم يلحق بها

وحيواناتها البرية وحضاراتها في الماضي  لالستمتاع بمناظرها ونباتاتها

بمكوناتها الفطرية  المقام األول يالطبيعة ف فهي سياحة تعتمد على  والحاضر(

 ومناظرها الخالبة وأجوائها الهادئة.

 -وقد مر مفهوم السياحة البيئية تاريخيا  بثالث مراحل هي:

  – المرحلة األولي

مرحلة حماية السائح من التلوث من خالل توجيهه للمناطق التي ال تحتوي على   

ن العمران، االّ تهديد له أو تعرضه ألخطار التلوث خاصة في المناطق البعيدة ع

أن هذه المرحلة صاحبها أخطار هددت البيئة نفسها نتيجة لبعض السلبيات التي 
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مارسها السائح والشركات السياحية مما أدى لفقدان المناطق الطبيعية صالحيتها 

 وتهديد األحياء الطبيعية فيها.

  – المرحلة الثانية

نشطة سياحية ال تسبب أي مرحلة وقف الهدر البيئي من خالل استخدام سياحة وأ

 هدر أو تلوث وبالتالي تحافظ على ما هو قائم وموجود في الموقع البيئي.

  – المرحلة الثالثة

مرحلة التعامل مع أوضاع البيئة القائمة  من خالل إصالح الهدر البيئي ومعالجة 

ت التلوث البيئي وإصالح ما سبق أن قام اإلنسان بإفساده وإرجاع األوضاع لما كان

 عليه أو معالجة االختالالت البيئية لتصبح أفضل وأحسن .

 -: من خالل االتيمفهوم شامل للسياحة البيئة يمكن تحديد ومن خالل ما سبق 

 

السياحة البيئية نشاط إنساني يمارسه البشر وفق قواعد وضوابط تحمي وتصون  .1

على  الحياة الفطرية الطبيعية وترتقي بجودتها وتحول دون تلوثها وتعمل

 المحافظة عليها لألجيال الحالية واألجيال القادمة.

السياحة البيئية تحافظ على النوع وتحمي الكائنات من االنقراض وتعيد لإلنسان  .2

 إنسانيته في حماية الحياة البرية وصيانتها وزيادة عناصر الجمال الطبيعي فيها.

انب تجمع بين السياحة البيئية نشاط له عائد ومردود اقتصادي متعدد الجو .3

الجانب المادي الملموس والجانب المعنوي األخالقي المؤثر والمبادئ والقيم 

الحميدة حيث تتحول المحافظة على سالمة البيئة بفعل هذه القيم الى مبادئ 

 سامية.

السياحة البيئية نشاط يجمع بين األصالة في الموروث الحضاري الطبيعي  .4

يمي حيث تجمع بين القديم والحديث مما والحداثة في تحضرها األخالقي والق

 يخلق نمطاً رائعاً من التجانس والتوافق واالتساق.

السياحة البيئية التزام أخالقي وأدبي أكثر منها التزام قانوني تعاقدي او تعهدي  .5

 ومن ثم فإن تأثير القيم والمبادئ سوف تحكم هذا النوع من السياحة.

تبادلية التأثير وفّعالة األثر فهي سياحة غنية مما سبق يتضح أن السياحة البيئية  

كثيفة العائد والمردود، وهي سياحة بحكم الممارسة والعمل السياحي ، وهي سياحة 
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متداخلة ومتشابكة بينها وبين كافة األنشطة التي يمارسها اإلنسان االّ أنها تتفوق 

إلى جانب محافظتها  عليها بأنه ال ينجم عنها أي تلوث للبيئة ، بل هي محسنة للبيئة

 على سالمتها ونظارتها وجمالها.

 

 

 

 

 

 أهمية السياحة البيئية

للسياحة البيئية أهمية خاصة اكتسبتها من كونها تعمل علىى تحقيىق مجموعىة متكاملىة 

مىىن األهىىداف وفىىي نفىىس الوقىىت تسىىتمد أهميتهىىا مىىن ذاتهىىا والتىىي تنبىىع مىىن طبيعىىة 

 أهمية السياحة البيئية في النقاط التالية:الممارسة ويمكن التعرف على أهم جوانب 

المحافظة علىى التىوازن البيئىي ومىن ثىم حمايىة الحيىاة الطبيعيىة البريىة والبحريىة  (1

والجوية من التلوث وبالتالي فهي ُتستخدم كمنهج للوقايىة بىدالً مىن أسىاليب المعالجىة 

 مما يحافظ على آليات تحقيق التوازن والصحة والبيئة.

شىىىيد السىىىلوكي فىىىي اسىىىتهالك المىىىواد أو فىىىي اسىىىتعمالها، أو وضىىىع ضىىىوابط التر (2

استخراجها بما يحافظ على الصىحة والسىالمة العامىة وتجىدد المىوارد وعىدم هىدرها 

أو فقدها أو ضياعها وفي نفس الوقت تحقيق أعلىى قىدر مىن المحافظىة علىى الطاقىة 

 وسالمة المجتمع وحيويته وفاعليته.

هلة البسيطة البعيىدة عىن اإلزعىاج والقلىق والتىوتر توفر السياحة البيئية الحياة الس (3

بمنع الضوضاء واالنبعاثات الغازية التي تؤثر على كفاءة االنسان حيىث تقتىرب بىه 

 إلى الفطرة الطبيعية والحياة البسيطة الغير معقدة.

األهمية االقتصادية للسياحة البيئيىة المتمثلىة فىي المجىال االقتصىادي اآلمىن حيىث  (4

رسة السياحة البيئية من أكثر الموارد نىدرة فىي العىالم وبالتىالي يمكىن تعد أماكن مما

االسىىتفادة مىىن عنصىىر النىىدرة فىىي تحقيىىق التنميىىة المسىىتدامة بمىىا يمكىىن تحقيقىىه مىىن 
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العوائد واالرباح، توفير فرص العمل والتوظيف للعاطلين، تنويع العائد االقتصىادي 

 زيادة العوائد الحكومية.ومصادر الدخل القومي، تحسين البنية التحتية و 

األهمية السياسية للسىياحة البيئيىة المتمثلىة فىي األمىن البيئىي بعىدم تعىرض الىدول  (5

لالضىىطرابات بسىىبب عىىدم رضىىىا األفىىراد عىىن التلىىىوث أو اإلضىىرار بالبيئىىة ويىىىتم 

 تصحيح ذلك بالسياحة البيئية.

للمجتمىىع  األهميىىة االجتماعيىىة للسىىياحة البيئيىىة حيىىث تعىىد السىىياحة البيئيىىة صىىديقة (6

حيث تقوم على االستفادة مما هو متاح فىي المجتمىع مىن مىوارد وأفىراد حيىث تعمىل 

علىىى تنميىىة العالقىىات االجتماعيىىة وتحقيىىق وتحسىىين عمليىىة تحىىديث المجتمىىع ونقىىل 

المجتمعىىات المنعزلىىة إلىىى مجتمعىىات منفتحىىة وتعمىىل علىىى إبقىىاء المجتمىىع فىىي حالىىة 

ومىىا ينشىىأ عنهىىا مىىن قلىىق واضىىطراب  عمىىل دائىىم والتقليىىل مىىن المخىىاطر الموسىىمية

 اجتماعي.

األهمية الثقافيىة للسىياحة البيئيىة القىائم علىى نشىر المعرفىة وزيىادة تىأثير المعرفىة  (7

علىىى تطىىوير وتقىىديم البىىرامج السىىياحية البيئيىىة ونشىىر ثقافىىة المحافظىىة علىىى البيئىىة 

واقىع والمحافظة علىى المىوروث والتىراث الثقىافي اإلنسىاني، ومعىالم الحضىارة والم

التاريخية، وصناعة األحداث والمناسبات الثقافية والعمل على االسىتفادة مىن الثقافىة 

 المحلية مثل الفنون الجميلة واآلداب والفولكلور وسياحة الندوات واللقاءات الثقافية.

تعىد نشىاطا انسىانيا تعمىل علىى تىوفير الحيىاة  اذاألهمية اإلنسانية للسىياحة البيئيىة  (8

حيث تقدم له العالج من القلق والتوتر وتوفر له الراحىة واالنسىجام  الجميلة لإلنسان

واسىىىتعادة الحيويىىىة والنشىىىاط والتىىىوازن العقلىىىي والعىىىاطفي وصىىىفاء الىىىنفس وعىىىالج 

 ألمراض العصر.

 : أمثلة علي السياحة البيئية

  . سياحة المحميات الطبيعية والتي يطلق عليها السياحة الفطرية 

 ول والغابات والمنتزهات وحدائق الحيوان . السياحة الخضراء في السه 

  . سياحة الصيد للحيوانات البرية والطيور واألسماك 
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  سياحة الغىوص تحىت المىاء واأللعىاب المائيىة ومشىاهدة الشىعب المرجانيىة والتنىزه علىى

الشواطئ ودراسة النباتىات البحريىة ، والىرحالت الشىراعية البحريىة ، والفنىادق العائمىة 

 حمر والخليج العربي . في البحر األ

  سىىىياحة الصىىىحاري حيىىىث الهىىىدوء والسىىىكينة ومراقبىىىة الطيىىىور والحشىىىرات والزواحىىىف

 والتزلج على الرمال وسباقات الصحراء . 

  سياحة السفاري والىرحالت عبىر األراضىي الصىحراوية أو الغابىات أو الجبىال والتسىلق

 . إلى قممها  أو الرحالت البحرية أو النهرية طويلة المسافات

  السياحة العالجية في المناطق الخالية من التلوث في الجبال والصحاري ، وبىالقرب مىن

الينىىابيع الحىىارة التىىي يرتادهىىا السىىياح والىىزوار لالستشىىفاء مىىن بعىىض األمىىراض الجلديىىة 

  وأمراض المفاصل ، العالج الطبيعي بالرمال واألعشاب الطبية والكهوف والمغارات .
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تعد السياحة أحد األنشطة البشرية التي تتأثر بملمح البيئة المحيطة والتي كان      

لها دور مهم في توزيع مواقع االستجمام والترفيه وفي تحديد أنماط ومحاور حركة 

والسياحة تدفق السياح نحو المقصد السياحي وتحديد مدة إقامتهم ومواسم زياراتهم . 

فالسياحة نشاط حساس بيئيا  وفي حال إهمال الجانب مترابطة بشكل وثيق مع البيئة ، 

 البيئي فإن ذلك سيكون عامل  حاسما  في عدم تطور هذه األنشطة.

أن معظم األنشطة السياحية تعتمد على المشاهدة واالستمتاع بالمناظر ويتبين 

الطبيعية واالصطناعية . وعلى الرغم من أن المباني األثرية والتاريخية هي من 

ات الحضارة اإلنسانية ولكنها بمرور الزمن أصبحت جزءا  من معالم البيئة انجاز

الطبيعية والتي تستأثر بالعديد من السياح لمشاهدتها واالطلع عليها ، وقد تعرضت 

في بعض الدول ومنها العراق إلى التدهور والتشويه نتيجة عدم االهتمام بها من 

ت في المناطق المحيطة بها ، مما يستوجب ناحية ترميمها وصيانتها وانتشار النفايا

 الحفاظ عليها باستمرار ، ووقف كل أشكال مخاطر التلوث البيئي من حولها .

يضم جميع العناصر الطبيعية يعيش فيه االنسان وهي اإلطار الخارجي الذي  والبيئة

 والتي يعيشوالبيولوجية كالمناخ واألرض واألنهار والبحيرات والجبال ... الخ . 

فيها اإلنسان مع الكائنات األخرى من نباتات وطيور وحيوانات في تكامل وتجانس 

وتوازن يساعد على استمرار الحياة وبقائها كما أراد هللا سبحانه وتعالى ، لذلك فإن 

مسألة الحفاظ على التوازن البيئي ال يمكن إغفالها مواكبة النمو االقتصادي ال بل 

المطلوب منها الحفاظ على تكافؤ طرفيها لضمان  أصبحا طرفي لمعادلة واحدة ،

 ديمومة الحياة واستمرارها .

وقد أكد برنامج األمم المتحدة للبيئة على وجود حاجة ضرورية إلنعاش النمو بعد أن 

أفادت التقارير الواردة من دول عديدة تصف األوضاع البيئية وأحوال المعيشة فيها 

البيئة وعدم االكتراث بها ، مما أثّر بشكل سلبي في بالتدهور ، وجاء هذا نتيجة إهمال 

تراجع اقتصاديات تلك الدول وتدهورها ، ويُعد العراق من بين تلك الدول الذي يعاني 

، على الرغم مما يمتلكه من من التدهور البيئي بشكل كبير نتيجة الحروب واإلهمال 

الغابات والسهول الخضراء منظومة متنوعة تغني السياحة البيئية كالجبال والوديان و

والبادية باإلضافة إلى نهري دجلة والفرات والبحيرات واألهوار والعديد من األماكن 

األخرى ، ولمعالجة ذلك يجب االستفادة من الموارد النفطية الهائلة الستثمارها في 

 السياحة خصوصا  الثقافة السياحية والبيئية .

 يئية :ر المنظومة البــــــــــــــــعناص

 البيئة الطبيعية : وتشمل العناصر التالية : -1
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o . اليابسة والمناخ : وتمثل التربة الطبوغرافية والظروف المناخية 

o . النباتات : وتشمل الحياة البرية والمناطق الطبيعية 

o . النظم المائية : وتشمل األنهار والبحار والمحيطات والمياه الجوفية 

وهي من انجازات اإلنسان التي أوجدها داخل بيئته البيئة االصطناعية :  -2

السدود  –المجتمعات الحضارية  –الطبيعية وتشمل أنظمة البيئة الزراعية 

 والبحيرات االصطناعية ونظم النقل والمواصالت .

: وتشمل النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية البيئة االجتماعية  -3

نات من القرن الماضي بدأ االهتمام العلمي والعملي بالبيئة ، حيث والثقافية. وفي الستي

عاصمة السويد ، مؤتمرا  لألمم المتحدة تّم فيه  ستوكهولمفي  1972عقد في عام 

االعتراف بأهمية تحديد ومعالجة المشاكل البيئية في مراحلها األولى وضرورة 

عتبارها من العوامل االيجابية المحافظة على الموارد المختلفة خاصة النادرة منها با

 التي يجب العمل على توظيفها وعدم تعريضها للمخاطرة .

البيئة الصناعية : تعاني معظم المدن في دول العالم الثالث خصوصاً السياحية  -4

منها من تبعثر المعامل الصناعية في معظم أجزاءها الداخلية وعدم وجود الرقابة 

صوص معامل األغذية مما يعكس األثر السلبي عند على فضالت تلك المعامل وبالخ

 السائح لتلك المدن .

 

 

 

 

 ة :ـــــــــــــــــــــــة بين البيئة والسياحــــــــــــــــــأهمية العالق

 تظهر أهمية العلقة بين البيئة والسياحة من خلل :

 . البيئة هي األساس الذي يرتكز عليه النشاط السياحي 

  البيئة النظيفة هي الضمان لسياحة جديدة، وتعتبر من أهم عوامل الجذب السياحي 
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  السياحة والبيئة متالزمتان ، وتنمية الموارد البيئية يؤدي إلى استمرار ونمو النشاط

 السياحي .

 . البيئة غير النظيفة تسيء إلى سمعة المقصد السياحي 

 ستثمار السياحي في المستقبل .تعد البيئة أحد أهم العوامل المؤثرة على اال 

أهمية العلقة بين البيئة والسياحة ، وقد وقع برنامج األمم المتحدة للبيئة التابع لمنظمة 

.( إعلن مشترك للتوافق بين W.T.Oاألمم المتحدة مع منظمة السياحة العالمية )

الهدف من م، وتشكلت لجنة دائمة )لجنة السياحة والبيئة( 1982السياحة والبيئة عام 

تشكيلها هو نشر الوعي البيئي بين شعوب دول العالم كما أن منظمة السياحة العالمية 

» م في مدينة اسطنبول التركية تحت شعار 1997عقدت مؤتمرها في أكتوبر عام 

« السياحة قطاع رائد في القرن الحادي والعشرين إليجاد فرص العمل وحماية البيئة 

. 

مي تحت شعار احتفل العالم بيوم السياحة العالم 2000في سبتمبر عام   

، في إطار  (ة في مطلع القرن الحادي والعشرينالتكنولوجيا والطبيعة تحديان للسياح)

االعتراف بأهمية التكنولوجيا في النشاط السياحي وكذلك بأهمية المحافظة على 

الطبيعة والبيئة ، كأساس الستمرار التواصل السياحي ، وال يمكن تحقيق )التنمية 

 السياحية المستدامة( إال من خلل الحفاظ على المقومات البيئية .

هميتها ، فقد عقدت قمة )السياحة البيئية( وكاعتراف دول العالم بسياحة البيئة وأ

م . وكذلك احتفل العالم بيوم السياحة 2002بمدينة كيوبيك الكندية في شهر مايو 

السياحة البيئية مفتاح للتنمية )تحت شعار  2002العالمي في شهر سبتمبر )أيلول( 

 ، والسياحة المستدامة طريق المستقبل . (المستدامة

احة بالبيئة الطبيعية للدول السياحية والتفاعلت المختلفة التي وقد اهتم خبراء السي

تحدث بينها وبين األنشطة السياحية المتعددة في هذه الدول والتأثيرات التي تحدث 

 نتيجة هذا التفاعل فظهر أن هذه التأثيرات تأخذ اتجاهين :

 ة :ــــــــــــــــــــــــــة للسياحة على البيئـــــــــــــالجوانب اإليجابي
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ـ من الصفات اإليجابية التي تولدت عن السياحة نتيجة التأثيرات البيئية كثيرة حيث 

أحدثت تطورا  كبيرا  في العناصر البيئية المختلفة )هواء ، ماء ، تربة( وكذلك التراث 

الحضاري نتيجة االهتمام بها وحمايتها والمحافظة عليها ضد التلوث البيئي بكل 

وذلك لتحقيق نمو سياحي متزايد ، ألن البيئة المناسبة الصالحة تعتبر من أشكاله ، 

 العوامل المهمة المؤثرة والمساعدة على تحقيق نهضة سياحية واعدة .

 من التأثيرات اإليجابية للنشاط السياحي على البيئة :

ـ تحسين وتطوير المزارات السياحية وصيانتها وترميمها كالمراقد والمساجد 

 امات وغيرها وعرضها ضمن المنتج السياحي للمقصد السياحي .والمق

ـ إيجاد المجتمعات الجديدة نتيجة التوسع واالستثمار السياحي وإعادة توزيع السكان 

 بشكل أفضل.

ـ االختيار األفضل لألنماط السياحية التي تتناسب وطبيعة المجتمع وكذلك 

 ة المجتمع وأصالته .التصميمات المعمارية الملئمة والتي تعكس ثقاف

ـ الحفاظ على التقاليد والعادات الموروثة للمجتمعات والتي تؤدي إلى ازدياد إقبال 

 السياح على تلك المجتمعات للتعرف على تقاليدها وعاداتها .

 

 

 

 ة :ــــــــــــة للسياحة على البيئـــــــــــــــــالجوانب السلبي

إيجابية على البيئة ، فإن هناك آثار سلبية عليها ، ـ كما اتضح بأن للسياحة جوانب 

فإقامة المشاريع السياحية في مناطق معينة قد تكون في ذاتها سببا  رئيسيا  في تدهور 

 بعض العناصر البيئية في هذه المناطق .

ـ تتعلق بالتعامل مع األوضاع البيئية الراهنة للمنشآت المسببة للتلوث والنشاط 

العشوائي خصوصا  التجمعات السكانية العشوائية في العديد من المدن العمراني 

 والتعدي الصارخ على مقومات البيئة.
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ـ إن تشجيع االستثمار السياحي من قبل الدولة في المناطق الخضراء ، يؤدي إلى 

فقدان مساحات خضراء واسعة تؤدي إلى تغيير البيئة الطبيعية وفقدانها جزء من 

 مقوماتها .

زدياد الحركة السياحية على مناطق سياحية معينة من قبل السياح تؤدي إلى آثار ـ ا

بيئية سلبية من نوع آخر نتيجة استخدامهم لمكونات البيئة الطبيعية كالجبال واألنهار 

والبحار والبساتين والمزارع مما يؤدي إلى تدهور البيئة وزيادة حدة التلوث فيها 

 في الحركة السياحية .األمر الذي يؤدي إلى انخفاض 

ـ العلقة الوطيدة بين النشاطات السياحية على اختلف أنواعها وبين البيئة بمعناها 

الواسع ، فالبيئة توفر األساس الحقيقي للنشاطات السياحية ، بينما السياحة عامل مهم 

ع للمحافظة على البيئة وتطويرها وتحسينها . فلبد إذن من االستغلل األمثل للمواق

 السياحية مع الحفاظ على البيئة .

اختيار المواقع السياحية في أكثر األماكن جماال  قد يؤدي إلى تدهور بيئة هذه ان ـ 

المواقع وفقدان جاذبيتها وجمالها بسبب الضغط المتزايد عليها ودون األخذ بنظر 

 االعتبار احترام القواعد األساسية للتعامل معها .

ح على المواقع الحضارية والتاريخية واألثرية يؤدي إلى حدوث زيادة تدفق السياان ـ 

 تشققات في المباني نتيجة زيادة الرطوبة وتغيير الَجّو المحيط بهذه المواقع .

ـ إن االزدحام الشديد على الشواطئ والمنتجعات السياحية والمناطق الخضراء يحدث 

ة ، كما أن زيادة حركة أضرارا  بيئية تؤثر بشكل مباشر في مستوى نوعية الحيا

 المرور على الطرق يؤدي إلى حدة التلوث البيئي .

ـ المنافسة الشديدة التي تحدث بين السياحة وغيرها من القطاعات األخرى كالزراعة 

نتيجة استخدام التنمية السياحية مساحات واسعة من األراضي واستخدام نسبة كبيرة 

 من العمالة المحلية .

 الل :ـــــــــــــــــبين السياحة والبيئة يأتي من خ لتحقيق الموائمة 

ـ إصدار القوانين والتشريعات التي تنص على حماية البيئة بمكوناتها المختلفة عند 

 إقامة المشاريع السياحية .
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ـ إعداد الدراسات والبحوث والبرامج المتعلقة بحماية البيئة واالستفادة من نتائجها في 

الوقائية والعلجية لتلوث البيئة ، وتشجيع السكان على المشاركة تفعيل اإلجراءات 

 الفردية والجماعية لحماية البيئة .

ـ توفير الخدمات السياحية والمرافق اللزمة في المناطق والمواقع السياحية 

والمتنزهات للحفاظ على البيئة كشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب الصالحة 

 لص منها .ومعالجة النفايات والتخ

ـ أهمية توفر المعلومات والبيانات المتعلقة باآلثار البيئية والمشاريع السياحية 

المقترحة ومراعاة ذلك من قبل المخططين المسؤولين عن التنمية السياحية في الدولة 

 قبل البدء في إنشاء هذه المشاريع لتحديد حجم الضرر البيئي المتوقع حدوثه .

در الكفوءة المتخصصة في مجال حماية البيئة والسيطرة على ـ تهيئة وإعداد الكوا

 التلوث البيئي.

ـ العمل على تطوير وتحسين إداء اإلدارات البيئية وتهيئة مستلزمات حماية البيئة من 

أجل الحفاظ على التوازن البيئي والتنمية الشاملة وتلفي مسببات التدهور والتلوث 

 أساسا  .

العلمي السليم المتعدد الجوانب والمتكامل لتحقيق التنمية ـ إتباع قواعد التخطيط 

 المستدامة .

ـ إنشاء المحميات الطبيعية بأنواعها ، خصوصا  التوسع في زراعة األحزمة 

الخضراء حول المدن المتاخمة للصحاري من أجل تحسين الظروف البيئية وتشجير 

 المدن والعناية بالحدائق العامة.

ألوضاع البيئية في المناطق السياحية المهمة ودراسة حجم ـ التقييم المستمر ل

التغيرات البيئية التي تحدث في هذه المناطق نتيجة األنشطة السياحية فيها والعمل 

 على تقليل حجم اآلثار المترتبة عليها حفاظا  على البيئة .

لتنمية ـ تعزيز السياحية البيئية بالترويج لها ، لتصبح جزءا  أساسيا  من عملية ا

 المستدامة ومن عوامل تثبيت السكان المحليين في مناطقهم .

 ـ نشر الوعي البيئي في المجتمع وأوساط المستثمرين السياحيين .

ـ ضرورة وضع البُعد البيئي في كافة المناهج الدراسية المناسبة بمراحل التعليم 

 المختلفة وخاصة في المعاهد المعنية بمجاالت السياحة .
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دراسات اجتماعية للسكان المحليين لدراسة مدى التأثير االجتماعي نتيجة  ـ إجراء

 التعامل مع السائحين بمختلف جنسياتهم ودياناتهم وعاداتهم .

ـ تنويع البرامج السياحية وتوزيعها على مختلف المناطق السياحية )األثرية 

واقع معينة والترفيهية على مدار السنة( بقدر اإلمكان لتفادي حدوث ضغط على م

 دون أخرى .

ـ تشجيع وتحفيز المستثمرين السياحيين في تبني االتجاهات الحديثة في االهتمام 

بالبيئة ، وتطبيق نظام بيئي متكامل وصوال  للسياحة المستدامة التي تهدف إلى تحقيق 

االلتزام بقوانين البيئة المحلية وتخفيض مصاريف التشغيل من خلل االستخدام 

 موارد الطبيعية . وتحسين صورة المرافق السياحية أمام السياح .األمثل لل
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لم تعد السياحة التقليدية تغري الكثير من السياح األجانب ومقدمي الخدمات         
السياحية في الدول العربية، فقد انتشرت عبر عقود مضت أنواع جديدة ومبتكرة من 

وخصوصيات تختلف عن السياحة التقليدية رغم فخامتها، السياحة المعتمدة على مميزات 
حيث انتشرت في العديد من المناطق العربية، وخاصة في بالد المغرب العربي ومصر، 
إقامات ريفية ودور ضيافة، بل وفتحت عائالت في مناطق ريفية وبدوية نائية أبوابها 

مستوى خدمات قد ال وخيامها أمام من يريد اكتشاف تلك المجتمعات وعاداتها، مع 
 يختلف كثيرا عما يعرفه السائح في موطنه األصلي.

  السياحة البديلة
كما وصفتها المنظمة .  السياحة البديلة منذ بداية السبعينات من القرن الماضي تعرف     

أنها ذلك القطاع الحيوي الذي يضم شتى أصناف على العالمية للسياحة في موسوعتها 
والخدمات السياحية المتماشية مع قيم المحافظة على البيئة والهوية الترفيه والتسلية 

الثقافية والدينية، والمدرة لعائدات مهمة، ليس على الشركات والوسطاء السياحيين 
والحقيقة أن السياحة سكان المحليين المستقبلين للسياح فحسب، بل حتى على ال

الدولة أو الشركات المتخصصة،  البديلة ليست تلك السياحة التقليدية التي تقدمها
، بل تلك التي يمارسها الناس وتمارس داخل المنتجعات والفنادق والشواطئ واآلثار

والسكان الطبيعيون في أماكن الجذب السياحي داخل الدول المضيفة. كالسياحة الريفية 
ن. كما أن والبيئية والصحية والتخييم والجوالت الحرة واأليام المفتوحة برفقة أدلة محليي

رواد السياحة البديلة يعدون من مصادر اإلنفاق والدخل المتميز لمقدمي السياحة، حيث 
 ينفقون مبالغ مهمة أثناء سفرياتهم وتنقالتهم.

والتصاقا بمصطلح السياحة البديلة ظهرت العديد من التعريفات األخرى التي تحمل 
ياحة المستدامة التي تشمل أنواعا أنواعا عدة من تلك الصناعة الحيوية، ومن أشهرها الس

مختلفة من السياحات البديلة؛ كالسياحة التضامنية والبيئية واالجتماعية والتنموية 
 وغيرها.

 
 في البلدان العربية السياحة البديلة
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رغم قدم السياحة البديلة كقطاع هام في عالم السياحة، إال أنها لم تلق االهتمام على 
العربية إال في وقت قريب، وتولي له دول المغرب العربي أهمية الالزم من قبل الدول 

بالغة في السنوات األخيرة، لتدعمه كرافد رئيسي للتنمية السياحية، وخاصة بعد أن تنامت 
تلقائيا في مجتمعات البلدان المغاربية، حيث كان في السابق مجرد نشاط يمارسه السائح 

ينما تسعى الدول العربية والعديد من دول العالم والمواطن بصورة تلقائية وغير رسمية. ب
إلى ادراج السياحة التقليدية والبديلة ضمن أولويات البرامج السياحية الدولية باإلضافة الى 
ابراز المخزون التراثي والثقافي للمدن الصغيرة من اجل ادراجها ضمن البرامج السياحية 

 الدولية.
االقتراب من الطبيعة والولع باالختالط بالسكان فالسياحة البديلة تتصف بالرغبة في 

المحليين ومعايشة عاداتهم وتقاليدهم عن كثب، وألن المجتمعات العربية تحفل باختالفات 
وتنوعات ملحوظة في البيئات والمجتمعات الداخلية، فهي تعد من أكثر المناطق المؤهلة 

 لمثل هذا النوع من السياحة.
 خطوة تونسية
الدولة مؤخرا اهتماما كبيرا بالسياحة البديلة، حيث تحتضن والية تطاوين في  في تونس أولت

مشارك من  400مطلع شهر مايو منتدى عالميا للسياحة البديلة، بحضور حوالي 
دولة، ليناقشوا تلك  14المهنيين والمهتمين بالشأن السياحي وخبراء في السياحة البديلة من 

حوا الطريق لتقديم السياحة اإليكولوجية )البيئية( والثقافية المنتجات السياحية الجديدة ويفت
والعائلية كأطباق جديدة على مائدة صناعة السياحة في العالم. كما تسعى تونس كما 
صرحت وزيرة سياحتها سلمى اللومي إلى إعداد إطار قانوني خاص بالسياحة البديلة، 

ديدة وضعتها تونس وترمي إلى موضحة ان هذا القانون يندرج في إطار إستراتيجية ج
تطوير السياحة البديلة من منطلق تنويع المنتوج السياحي التونسي وتعزيز قدراته 

 التنافسية.
 

وتتميز تونس بتنوع المنتج السياحي بعيدا عن السياحة الشاطئية او السياحة الصحراوية 
ية والثقافية، وليس فقط والتقليدية، حيث تمتلك منتجات أخرى منها السياحة البيئية والفالح

نما أيضا في مناطقها الداخلية، وال سيما القرى الصغيرة  في مدنها الرئيسية والساحلية، وا 
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الثرية بمنتوجات سياحية هامة على غرار الصناعات التقليدية وطرق طبخ بعض 
التعريف بتونس على أوسع نطاق وخلق مواطن  يفالمأكوالت بما من شأنه ان يساهم 

 دة.عمل جدي
 الشبكة المتوسطية

ولعل تأسيس مشروع الشبكة المفتوحة المتوسطية للسياحة المستدامة الذى انطلق بتمويل من 
االتحاد االوروبي يعد من أكثر الجهات الهادفة الى تثمين المخزون الحضاري والثقافي 

حضارية وترسيخ مفهوم السياحة البديلة المرتكزة أساسا على إبراز الخصائص الثقافية وال
  والتراثية لكل دولة.

يطاليا  تعمل كل دولة مشاركة فيهي ان :  الشبكة المتوسطيةو  المشروع مثل تونس وا 
إطار  نيا على اختيار خمس مدن والعمل فيواالردن واليونان واسبا وفلسطين ولبنان

 بها. االخرى على ابراز المخزون التراثي والثقافيتشاركي مع بقية الدول 
 سيناء مخيماتذلك مثال 

رغم أن مصر لم تشارك في مشروع الشبكة المتوسطية إال أن المخيمات البدوية على و 
تجتذب أعدادا كبيرة من السياح األجانب، الذين يمثلون نحو  -كسياحة بديلة-بسيناء 

% من المترددين على هذه المخيمات التي يزداد اإلقبال عليها بسبب انخفاض أسعار 80
 وقوعها في أماكن طبيعية وصحراوية فريدة.اإلقامة بها و 

وتتكون تلك المخيمات من خشب األشجار ومجهزة بأسر ة للنوم، ويقام هذا النوع من 
المخيمات يقام بجوار الغرف الفندقية، حيث يحصل السائح المقيم فيها على بقية الخدمات 

حمام السباحة والمطعم الفندقية األخرى، كما يمكن للسائح المقيم في المخيم استخدام 
 الموجود بمنطقة الغرف بالفندق.

وتختلف أسعار اإلقامة من مخيم إلى آخر وتحدد حسب المكان والتجهيزات وترتفع في شرم 
الشيخ نظرا ألهمية المنطقة سياحيا وشهرتها العالمية وعدم االنتشار الكبير لهذه المخيمات 

وتنتشر معظم  في نويبع، إلى حد كبير.بها، بينما تنخفض أسعار اإلقامة بالمخيمات 
مخيمات يديرها ويمتلك معظمها سكان  10المخيمات في نويبع، ويصل عددها إلى نحو 

 محليون من بدو سيناء.
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أما في منطقة سانت كاترين فمعظم السائحين المترددين على المنطقة في هذه الفترة        
بوجود جبل سانت كاترين بها، كما أن أغلب من هواة تسلق الجبال نظرا لشهرة المنطقة 

المترددين على مخيمات سانت كاترين أفراد يرغبون في توفير النفقات خالل فترة وجودهم 
بسيناء وهم من جنسيات مختلفة، وان السياح المقيمين بالمخيمات يهوون رحالت السفاري 

 فوق ظهور الجمال.
ن في مجال السياحة خدمات أخرى غير رسمية القاهرة توفر مجموعات من العاملي اما      

، حيث يعد هؤالء برامج خاصة لمتعة وهي برامج سياحية غير رسمية  الجتذاب السياح
السائح يشترك فيها آالف السياح على مدار العام، ومن بين تلك البرامج الحياة في غرف 

وممارسة بعض الطقوس سكنية بسيطة في القاهرة القديمة والغورية والجمالية وحي األزهر، 
الشعبية والثقافية كرقصة التنورة وحلقات الذكر والزار وغيرها، وتنازل أكالت شعبية مختلفة 

وعلى الرغم من أن تلك البرامج منزلية، والتي ال توفرها الفنادق على الطريقة المصرية ال
مجموعات من  واألنشطة السياحية ال تخضع كلها لرقابة الدولة إال أنها مستهدفة من قبل

 السياح تقصدها سنويا وبأعداد كبيرة.
 

 مغربلا السياحة البديلة في

منطقتي األطلس الكبير والمتوسط هما النقطتان اللتان انطلقت منهما الخطوات  تعد       
 آنذاكاألولى لهذا الصنف من السياحة، بفضل جهود مجموعة من األجانب المقيمين 

بالمغرب وبفضل أسفار واكتشافات ومغامرات نخبة من السياح القادمين من فرنسا وبلجيكا 
والمملكة المتحدة، الذين كانوا يجدون في حميمية األسر األمازيغية الجبلية المستضيفة 
والفضاءات األطلسية المغربية جوا رومانسيا بديعا يعزلهم عن توترات وضجيج الحياة 

 ؤقتا عن نمط الحياة الغربي.اليومية ويبعدهم م
أما بالنسبة لشمال المغرب فقد عرف أيضا هذا النموذج الجديد من السياحة مع بداية األلفية 
الثالثة، حيث قامت الدولة بشق العديد من الطرق الجبلية وتشجير عدد من المناطق وربطها 

ن باحات االستراحة بالشبكة الكهربائية ومدها بقنوات الصرف الصحي، ثم تشييد مجموعة م
السياحية القروية، مع تزويدها بنظم طاقة بديلة، مما سمح ألهل المنطقة  والمأويوالمالجئ 
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الريفية والغابية والبيئية، حتى أصبحت السياحة  ةتضافة زوار وسياح يعشقون السياحباس
 رب.البديلة في يومنا الحاضر من أفضل المنتجات السياحية التي يفتخر بها شمال المغ

 لبنانية توجهات  
وفي لبنان اعتبر وزير السياحة ميشال فرعون، أن تطوير السياحة البديلة في ظل األوضاع 

 ةليًا من خالل التوجه إلى السياحالراهنة في المنطقة يعد أولوية تعمل عليها الوزارة حا
 البديلة.

: األولى هي  في لبنانوفي هذا اإلطار، أشار إلى العمل على ثالثة أطر لتحفيز السياحة 
السياحة الريفية التي اعتبرها مهمة جدًا وتوف ر فرص عمل وافرة وتشكل أهمية كبرى 

منطقة حيث ي سلَّط  12للمناطق الريفية، وذلك من خالل تقسيم المناطق اللبنانية إلى 
الضوء عليها وعلى معالمها السياحية والترويج لها والعمل على وضعها على الخريطة 

 ياحية وتطوير فنادقها.الس
أما اإلطار الثاني، فهو تطوير السياحة الدينية، حيث تلقت دعما ماليا من إيطاليا إلقامة 
بنية تحتية لمعالم السياحة الدينية في لبنان خالل جدول زمني. وأما اإلطار الثالث فهو 

 تطوير السياحة الطبية في لبنان وتدعيم مقوماتها.
ة البديلة في بلدان الوطن العربي وغيرها من دول العالم، يؤكد ومع تنامي فكرة السياح

الخبراء السياحيون أن السائح األجنبي بإمكانه أن يدفع أضعاف ما يدفعه في مجال 
السياحة التقليدية إذا ما اعتمدت السياحة البديلة بأنواعها المختلفة على اختصاصيين لهم 

 ة عما يمكن أن يوفروه للسائح المفترض.القدرة والمعرفة على تقديم معلومات علمي
فبإمكان مقدمي الخدمة السياحية البديلة في العديد من البلدان العربية استغالل مزرعة     

ريفية أو دار ضيافة تتسم بقيمة معمارية أو تاريخية لها خصوصية، على غرار الديار 
خدمات سياحية فريدة تلبي القديمة في القاهرة أو المغرب أو تونس أو األردن لتقديم 

احتياجات بعينها. وتأتي تلك الخدمات الخاصة لتعزز الوحدات الفندقية المتواجدة بالمدن 
 الكبرى والسواحل وتقدم سياحة تقليدية معتادة.

 السياحة البديلة في تركيا :
مكانا مميزا في تلك الصناعة الهامة، حيث تعد  في تركيا تحتل السياحة البديل        

الجبال والهضاب في منطقة شرق البحر األسود من أهم األماكن، التي تمتلك مقومات 
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السياحة البديلة في تركيا، حيث تتمتع بطبيعتها الخالبة التي تجذب السياح المحليين 
 واألجانب.

وظا طرأ على أعداد الزوار في شمال شرقي تركيا تزايدا ملح« ريزا»وقد شهدت والية 
السنوات األخيرة بقصد السياحة البديلة، حيث يمكن لرواد المنطقة التمتع بممارسة 
األنشطة، مثل تسلق الجبال والسير في أحضان الطبيعة، ورصد الطيور والقفز المظلي 

أن تلك ويذكر  من المرتفعات، فضاًل عن زيارة ينابيع المياه الحارة وغيرها من النشاطات.
ألف من الدول  50الف سائح، منهم  550المنطقة قد استقبلت العام الماضي نحو 

% في تلك المنطقة،  100األجنبية، كما قاربت الحجوزات في المنتجعات السياحية نسبة 
وكانت تركيا قد بدأت في تنفيذ  خالل اإلجازات الصيفية.« أيدار»وفي مقدمتها هضبة 

م من خالل عدد من البرامج المتطورة 2023المدى حتى عام  استراتيجية سياحية طويلة
التي تنوي تنفيذها، وخصوصا في مجال السياحة العالجية كأحد روافد السياحة البديلة، 
وذلك بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الصحية العديدة التي تم إنشاؤها خالل 

 الفترة الماضية وفق احدث المواصفات العالمية.
وتهدف تركيا من وراء تلك االستراتيجية إلى استقطاب المزيد من السياح بهدف العالج 
لالستحواذ على حصة مناسبة من تدفقات السياحة العالجية حول العالم، وخصوصا من 

 دول الخليج التي تمثل سوقا واسعا وضخما بالمقارنة بدول منطقة الشرق األوسط.
كويت ودول الخليج على السياحة العالجية سنويا يتزايد وتشير التقديرات إلى أن إنفاق ال

مليارات دوالر سنويا بالنظر  10بشكل مستمر حتى وصلت تقديراته إلى ما يزيد على الـ 
 إلى التكاليف المرتفعة لهذا النوع من السياحة في الدول التي يتوجه إليها السائح الخليجي.

اجدها في هذا المجال من خالل امتالكها لكل وفي هذا اإلطار جاءت جهود تركيا لتعزيز تو 
مقومات المنافسة على استقطاب السياح الكويتيين والخليجيين، وأهمها المياه الطبيعية 
والمصحات المتخصصة والمراكز الصحية المتخصصة في الجراحات الصعبة والدقيقة 

 واالهم من ذلك القرب الجغرافي والثقافي والتاريخي.
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 تعتمد السياحة في أي منطقة على القوة الجاذبة للموارد األساسية المتوفرة 

 -في المقصد السياحي المتمثلة باالتي :

، وهي موارد  الموارد الطبيعية )المناخ والمناظر الطبيعية والنظم البيئية(أوالً ـ 

سبيل المثال شلالت نياجرا في تلعب دور بارز في إغراء السائح للذهاب إليها فعلى 

الواليات المتحدة وهي من المعالم السياحية الشهيرة في العالم وإلى تولد الرغبة في 

زيارتها ، وشلالت فيكتوريا التي تقع على نهر الزامبيزي على الحدود بين زامبيا 

 أمريكاريقيا( ، كذلك شلالت أنجل الواقعة جنوب شرق فنزويل )وزيمبابوي)اف

. ومن المعالم الطبيعية كذلك المغارات والكهوف والسفوح الجبلية مثل  الجنوبية(

مغارة جعيتا في لبنان هي عبارة عن مغارة ذات تجاويف و شعاب ضيقة، وردهات 

 لبنانمن مرتفعات  المياه الكلسية، وتسربت إليها  وهياكل وقاعات نحتتها الطبيعة

لتشكل مع مرور الزمن عالما  من القباب والمنحوتات واألشكال والتكوينات العجيبة 

 .بيروتكلم شمال  20على بعد نحو  نهر الكلبوتقع بوادي 

كما إن من الموارد الطبيعية الجاذبة للسياح الظروف المناخية المتميزة مثل المناطق 

ل الصيف أي ما يسمى صفي فالتي تتمتع بمناخ معتدل ودرجات حرارة منخفضة 

المصايف مثل اإلسكندرية وشرم الشيخ في مصر ووادي العيون و بلودان والزبداني ب

وبقين وجبل األربعين في سوريا ، و مصايف احمدآواو سرجنار و دوكان ومنطقة 

 سرتك وكلي علي بيك في شمال العراق ، وعاليه وبحمدون وبرومانا في لبنان .

من الموارد الطبيعية األخرى التي تمثل موردا  سياحيا  مهما  تلك المناطق )المحميات 

الطبيعية( هي مناطق جغرافية محددة المساحة تكون تحت أشراف هيئة معينة وتتميز 

هذه المناطق بأنها قد تحتوي علي نباتات أو حيوانات مهددة باالنقراض مما يستلزم 

نية والتلوث بشتى الصور، وقد تحتوي تلك المنطقة علي حمايتها من التعديات اإلنسا

 والغابة المتحجرة بالفيوم وادي الحيتانسابقة مثل  ور جيولوجيةعصحفريات من 

 ن .)مصر( ، ومحمية ضانا ومحمية عجلون في األرد القاهرةفي  بالعباسية

وهناك موارد طبيعية أخرى جاذبة للسياح مثل المناطق ذات الشمس الساطعة والجو 

الدافئ في فصل الشتاء ، ومناطق البراكين ، ومناطق الغابات ، وسواحل المحيطات 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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والبحار والبحيرات ، وكلها مناطق للجذب السياحي لفئات من السياح التي تجد فيها 

 المتعة والراحة واالستجمام .

مثل التراث الحضري والفنون بمختلف أنواعها واآلثار  الموارد الثقافيةانيا  ـ ث

والعادات والتقاليد والفنون والحرف الفلكلورية والمهرجانات الثقافية ، وغير ذلك من 

السياحة الثقافية وهي التي يكون الباعث التكوينات الثقافية التي ينشأ عنها ما يعرف 

وزيارة المواقع األثرية والمعالم التاريخية والمتاحف والتعرف األساسي عليها الثقافة 

على الصناعات التقليدية أو أي شكل من أشكال التعبير الفني والحضور في بعض 

الفعاليات الثقافية مثل المعارض أو المهرجانات. و تظل السياحة الثقافية هي المقوم 

إن المحتوى الثقافي المميز فسة . السياحي غير المتكرر أو المتشابه أو القابل للمنا

 الموجه للسياح يتضمن غاية إنمائية للقطاع السياحي وتحقيقا  للتنمية الشاملة للبلد،

ولتحقيق ذلك البد أن تتوفر مجموعة من األطر التي يمكن من خللها تقديم النشاطات 

الثقافية المختلفة التي تساعد على تشجيع السياحة الثقافية فباإلضافة لما هو متوفر من 

الوسائط الثقافية التي تدفع السائح إلى يجب توفير  اآلثار والمواقع التاريخية كما

 -زمنية محددة ومن هذه الوسائط : لمدةوالبقاء فيها  زيارة منطقة معينة

ـ وجود البنى التحتية الثقافية كالمتاحف والمراكز الثقافية والمسارح ودور السينما 1

 وقاعات العرض للفنون التشكيلية ، وقاعات االجتماعات والمؤتمرات .

سرحيات ـ وجود الفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية لتقديم الم2

والحفلت الموسيقية والعروض الفنية في األماكن التاريخية واألثرية ومناطق 

 االستجمام الطبيعية .

هي السفر من دولة ، حيث أن السياحة الدينية  ثالثا  ـ الموارد المتعلقة بالسياحة الدينية

لتعبد ألخرى أو االنتقال داخل حدود دولة بعينها لزيارة األماكن المقدسة ومراكز ا

، فهي سياحة تهتم بالجانب الروحي لإلنسان وتعد مزيج من التأمل الديني والثقافي

وهذا النوع من السياحة قديم جدا  تشتهر به العديد من الدول التي يقصدها الحجاج 

بالمليين من أنحاء العالم في مواسم معينة ، لذا فإن الموارد التي تحتاجها السياحة 

جة األساس بوجود المعالم الدينية والمراقد والمزارات التي تتمتع الدينية تتمثل بالدر
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بالقداسة لدى أتباع األديان والمذاهب المختلفة  كبيت هللا الحرام والمساجد والمزارات 

المقدسة  في مكة المكرمة وقبر ومسجد الرسول األعظم والمزارات األخرى في 

ريف والمزارات المسيحية المقدسة المدينة المنورة والمسجد األقصى في القدس الش

في بيت لحم في فلسطين و مراقد األئمة األطهار  في النجف االشرف وكربلء 

 وسامراء وبغداد في العراق.

أن السياحة الدينية وإن كانت تعتمد بالدرجة األساس على وجود إن من المؤكد 

ال يكفي ما لم تتكامل  المزارات المقدسة في بلد معين ومنطقة معينة إالّ أن ذلك لوحده

المقومات األخرى )طرق ووسائل النقل واإلسكان واإلطعام واألسواق والبنى التحتية 

 اللزمة والكوادر البشرية المؤهلة(.

حيث  بقطاع التسكين )الفنادق بمختلف أنواعها ودرجاتها( رابعا ـ الموارد المتعلقة

 بمختلف أنواعها ودرجاتهاتطورت أماكن اإلقامة لتضم باإلضافة للفنادق التقليدية 

انماط جديدة لم تكن معروفة اصل ومن اهمها القرى والمنتجعات السياحية ، وقد زاد 

االتجاه على اقامة هذه القرى خصوصا في المناطق التي تتلئم طبيعتها مع هذه 

شواطئ والغابات والجبال والينابيع الكبريتية النوعية من وسيلة االقامة مثل ال

والمناطق الريفية .إن من أنواع الفنادق الحديثة فنادق المؤتمرات والمنتجعات 

فنادق االجنحة والشقق المفروشة ، و بيوت الشباب ، وفنادق ، االستشفائية والعلجية 

لبحار وتضم المطارات ، والفنادق العائمة أي التي ي عبارة عن سفن عائمة في ا

 غرفا  وأجنحة فندقية .

بقطاع تقديم الغذاء )المقاهي والمطاعم والمشارب  خامسا  ـ الموارد المتعلقة

من الموارد المهمة في تدعيم  النشاط السياحي وتحفيزه هي إما أن وهي ، ( والكافتيريا

الفندق هذا الخيار متروك للسائح  فقد يحتوى موجود في داخل الفندق أو خارجه وتكون 

على درجات متميزة في خدمات المبيت إال أن وجبات الطعام غير مناسب من ناحية 

ا السائح مناسبة له مثل النكهة والذوق وترتيب الموائد األسعار أو اعتبارات ال يجده

فإذا كانت تلك المطاعم شكلها أو بسبب ميول السائح إلى أطعمة معينة دون غيرها ، و

رجة أولى أو  ثانية أو. ثالثة...( وإذا كانت غير مصنفة فتسمى مصنفة تسمى سياحية ) د
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، ولكل منها جمهوره العتبارات مختلفة منها األسعار أو الرغبات الشخصية للسائح  شعبية

يجدها في المطاعم والمقاهي المصنفة وإنما  وميله ألنواع من األغذية والمشروبات قد ال

 في المطاعم والجلسات الشعبية .

بقطاع النقل والمواصلت )النقل الجوي والبحري وبالقطارات  سادسا  ـ الموارد المتعلقة

، حيث أن التطور في طرق ووسائل النقل والمواصلت هو أحد أهم  والحافلت الخ...(

عوامل ازدهار صناعة السياحة ، فقد هيأت وسائل النقل إمكانات التنقل الشخصي 

ظر، مما شجع بشكل ملحوظ على السياحة وأدى إلى توسيع والجماعي ، وتبادل وجهات الن

مفاهيم اإلنسان وزيادة المعرفة والتقارب واالنسجام في مختلف المجاميع البشرية ، وعليه 

فكلما كانت خدمات النقل بكل أنواعها أفضل وأقل كلفة  كلما كان عامل جذب للسياح ، 

األهم الذي يؤثر في حجم الحركة  وتشير معظم الدراسات حول السياحة إلى أن العامل

السياحية هو أسعار النقل بشكل خاص ، بما لها من تأثير واضح على التكاليف الشاملة 

 . للسياحة

،  سابعا  ـ الموارد المتعلقة بقطاع الترفيه كالملهي الليلية ومدن األلعاب ونوادي المقامرة

 اح .وهي من الموارد ذات التأثير على فئات معينة من السي

العلجية كالمستشفيات التخصصية ثامنا  ـ الموارد المتعلقة بتوفير مستلزمات السياحة 

 ، ومستلزمات العلج بكامل مكوناتها اإلنشائية والتجهيزات والكوادر الطبية المتخصصة

في مناطق العلج بالمياه المعدنية والعيون الكبريتية ، و  منشآت ومواقع النقاهة 

 واالستشفاء بالطبيعة .

الخدمات والتسهيلت والبنى التحتية في مناطق السياحية )دينية تاسعا  ـ الموارد المتعلقة ب

ديد مناطق تطوير خدمات البنى التحتية من خلل تح، مما يتطلب أو ترفيهية أو طبيعية( 

الخلل ويتم ذلك من خلل إقامة مطار لخدمة نشاط السياحة الدينية وربط المناطق السياحية 

بشبكة سكة حديد مع المحافظات والدول المجاورة وإقامة سوق حرة تسهل عملية التبادل 

التجاري وتشجيع السائحين ألسباب إضافية ودعم الصناعات الشعبية ومنها صناعة 

والعبادة كالسجاد والمسابح كذلك العمل على إشاعة األمن واالستقرار  مكملت الصلة

الذي يعد من أهم العوامل األساسية في زيادة رغبة السائح بالقدوم أو المستثمر باالستثمار 

والعمل على تطوير الصناعة الفندقية وفق المعايير العالمية ودعم القطاع الخاص كذلك 

حتية التي منها شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي يتطلب تطوير خدمات البنى الت

 الذي يكون من صميم مهام القطاع الحكومي .
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على الفوائد المتحققة للمنطقة المحلية )منطقة القصد  المحاضرة سنركز في هذ

  وكما يأتي : السياحي( وكذلك األعباء التي تقع على عاتق تلك المناطق

 

 -أوالً ـ فوائد السياحة على المنطقة المحلية :

يترتب على السياحة فوائد ومنافع لصالح منطقة القصد السياحي أي المنطقة المحلية 

التي يقع فيها الموارد المختلفة للسياحة بأنواعها )دينية أو ثقافية أو ترفيهية أو 

 -علجية أو رياضية أو غير ذلك( ويمكن إجمال تلك الفوائد باآلتي :

)التاريخية والدينية والترفيهية والعلجية  ـ توفير فرص العمل في المواقع السياحية1

وغيرها( والمنشآت المكملة للمواقع السياحية كالفنادق والمطاعم وشركات النقل 

 والمتاجر والباعة المتجولين ومكاتب الصيرفة وتحويل العملة وغيرها .

 

ة ـ تشجيع زيادة اإلنتاج الزراعي والصناعي والمهن اليدوية لرفد المواقع السياحي2

بما يحتاجه السياح من مختلف المنتجات ، وهذا بدوره يؤدي إلى خلق فرص عمل 

جديدة وزيادة الدخل الفردي والدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة للسكان 

 المحليين والوافدين من مناطق أخرى ألجل العمل في المناطق السياحية .

 

على استثمار أموالهم في ـ تشجيع المستثمرين الوطنيين والمستثمرين األجانب 3

المناطق السياحية إلقامة المشاريع اإلنتاجية واإلسكانية والخدمية بما يساهم في خلق 

فرص العمل وزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة لعموم السكان والمقيمين ألجل 

 العمل .

 ـ السياحة بكل مكوناتها تدر على السلطات الحكومية بأنواع مختلفة من العوائد4

المالية مثل رسوم الدخول للبلد ورسوم المطارات والمنافذ الحدودية والضرائب 

على الدخل المتولد عن النشاط السياحي ألصحاب المنشآت السياحية والعاملين فيها 

)من المواطنين أو األجانب( ، وهذه العوائد الحكومية تنعكس على المنطقة المحلية 
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لبنى التحتية وانشاء المؤسسات العامة على شكل مشاريع للخدمات وتطوير ا

كالمدارس والوحدات الصحية والمتنزهات وتحسين طرق المواصلت واالتصاالت 

، وهذا كله يعني فرص عمل جديدة وانتعاش اقتصادي وتحسين لمستويات المعيشة 

 وفرص أكبر للرفاهية .

 

ية وذلك بما ينفقه ـ تعتبر السياحة مصدرا  مهما  من مصادر اكتساب العملت األجنب5

السائح على السلع والخدمات من هذه العملت ، وال ينكر أن العملت الصعبة 

خصوصا  في الدول النامية كالعراق ومصر وتونس والمغرب تمكن البلد من استيراد 

السلع والخدمات وتسند العملة المحلية ما يؤدي إلى التقليل من التضخم وغلء 

 .المعيشة

السياحة في خلق فرص الدعاية والترويج للسلع والمنتجات الوطنية ـ تساهم 6

الزراعية والصناعية مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها وخلق الفرص للتصدير 

وبالتالي زيادة اإلنتاج وخلق فرص جديدة للعمل وتحسين الدخل القومي وإبقاء عجلة 

كاني وزيادة متطلبات و السالنمو االقتصادي مستمرة بمستويات تتناسب مع النم

 .الحياة

ـ التطوير والصيانة واإلعمار والتوسيع المستمر للمواقع السياحية لجعلها دائمة 7

الجذب للسياح وقادرة على استيعاب األعداد المتزايدة من السياح وما ينتج عن ذلك 

من إنفاق لألموال وتشغيل لليد العاملة المتخصصة والعادية وهذا يعني المزيد من 

 الدخل واالنتعاش االقتصادي على مستوى المنطقة المحلية وعموم البلد .

ـ الفوائد االجتماعية للسياحة المتمثلة باالختلط بين السكان المحليين والسياح 8

الوافدين من مناطق أخرى داخل الدولة والسياح األجانب وما يمكن أن يترتب عليه 

والممارسات االجتماعية الجيدة وتبادل من العلقات االجتماعية وتبادل المعارف 

الخبرات الحياتية وتفاعل الثقافات كما يترتب على السياحة فائدة ثقافية أخرى تتمثل 

بتعلم أبناء المنطقة المحلية عدد من اللغات األجنبية ليتمكنوا من التفاهم مع السياح من 

 مختلف الجنسيات .
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المنطقة المحلية ما يتعلق بتطوير نوعية  ـ من الفوائد المتحققة عن السياحة لصالح9

البيئة وتحسينها على اعتبار أن السياح يرغبون في ارتياد األماكن النظيفة وغير 

ن زيارة المواقع ذات البيئة الملوثة أو أنهم يزورونها على وجل عالملوثة ويحجمون 

المتحققة  تحسين البيئة يمكن تمويلها من اإليرادات عوعجل ، مع ملحظة أن مشاري

عن السياحة، كما أن السياحة ومتطلباتها البيئية تساهم في التوعية البيئية لدى السكان 

المحليين سواء من خلل حملت التوعية التي تنظمها الجهات المختصة أو من خلل 

ملحظة السكان المحليين طرق تعامل السياح مع عناصر البيئة والتراث والمواقع 

لتعبير عن انطباعاتهم تجاه ما يشاهدونه من عناصر البيئة واآلثار الطبيعية وكيفية ا

 والتراث .

 

 

 

 

 

 

 

 -ثانيا ـ أعباء السياحة على المنطقة المحلية :

إن السياحة وكما يترتب عليها فوائد وعوائد للمنطقة السياحية المحلية ولعموم     

المحلية ولعموم البلد ، ومن البلد فإنها قد تسبب بعض األعباء والمشاكل للمنطقة 

 -ذلك اآلتي :

ـ  كثافة عدد السياح في المناطق المحلية المحتوية على معالم الجذب السياحي 1

)الدينية أو الترفيهية أو الثقافية وغيرها( لدرجة حدوث الزحام والفوضى وما يترتب 

 -على ذلك من المضايقات للسكان المحليين ومن تلك المضايقات ما يأتي:
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أ ـ مستويات الضجيج المرتفعة . ب ـ الزحام واالختناقات المرورية وما يترتب عليها 

من الحوادث واإلصابات  ج ـ الشحة في المواد الغذائية األساسية والمحروقات 

وارتفاع أسعارها ، كما أن النشاط السياحي المتزايد في منطقة معينة د يؤدي إلى 

 بالنسبة للمواطن العادي .ارتفاع أسعار األراضي والعقارات 

د ـ المضايقات االجتماعية وحصول االحتكاكات غير المحمودة العواقب بين السكان 

المحليين والسياح ، وخصوصا  إذا كان السكان المحليين غير مستفيدين من السياحة 

 في منطقتهم المحلية .

للستخدام البشري  هـ ـ تناقص فاعلية الخدمات العامة المقدمة للسكان كالماء الصالح

والطاقة الكهربائية والخدمات البلدية والخدمات الصحية وربما التأثير على سير 

العمل الطبيعي في دوائر ومؤسسات الدولة وربما توقف التدريس في المدارس 

 والجامعات .

ـ األضرار البيئية في المنطقة المحلية من جراء الزخم السياحي الدائمي أو 2

 -لك اآلتي :الموسمي ومن ذ

أ ـ تلوث الهواء بسبب التواجد الكثيف لوسائط النقل وخاصة السيارات الغير متقيدة 

 بالضوابط البيئية .

ب ـ تلوث المياه السطحية والجوفية بسبب رمي المخلفات وعدم التقيد بتعليمات 

النظافة العامة وخاصة في حالة عدم كفاءة شبكات الصرف الصحي في المنطقة 

 .المحلية 

ج ـ اإلضرار بالمناطق الخضراء واألشجار وملحقات الزينة المتواجدة في الحدائق 

 والمتنزهات كالنافورات واللوحات والتماثيل وغيرها .

ـ حرمان السكان المحليين من االستفادة من زيارة المعالم السياحية والدينية بسبب 3

يكون ذلك أشد وطأة إذا كانت األعداد الكبيرة من السياح والزوار في مواسم معينة ، و

 زمنية متقاربة . مددالمواسم متكررة خلل 

ـ الضرر المادي للسكان المحليين اذا ما تم اعتماد المنشآت السياحية والخدماتية 4

على العمالة األجنبية أو العمالة من خارج المنطقة المحلية ويتفاقم الضرر إذا كان 
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نب عن المنطقة المحلية ، ويزداد الضرر إذا المستثمرين في هذه المنشآت من األجا

تم االعتماد على مصادر التجهيز واألسواق والمصانع الخارجية في توفير احتياجات 

 ولوازم السياحة .

ـ من الناحية الثقافية يمكن أن تتضرر المنطقة المحلية من خلل انتشار انماط ثقافية 5

ينقلها السياح إلى ذ المنطقة ، كما لو وسلوكية غير مقبولة من قبل السكان المحليين 

كانت المنطقة المحلية تتميز بالمحافظة على القيم والتقاليد الدينية والثقافية مما يولد 

لدى سكانها الخشية من تصرفات وسلوكيات السياح األجانب أو من مناطق في الدولة 

 تعتبر أكثر انفتاحا  وأقل تزمتا  .

انساني واقتصادي البد من عوائد وفوائد من جهة ومخاطر عموما  فكما في كل نشاط 

وأضرار من الجهة األخرى وهو ما يوجب خلق حالة من التوازن بين األمرين وهذا 

 ال يتم إال من خلل التخطيط السليم للنشاط السياحي بكل أبعاده .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

يتكون ملحظة أن النظام  عن نظام متكامل ، معإن كل نشاط إنساني هو عبارة    

 : -هي أساسيةمن عناصر 

النشاط من البيئة من الموارد بشرية  إنتاججميع ما يدخل في  وهي ـ المدخلت1

كالمباني ) ( والعناصر الماديةوالمستويات اتصاصتختلف االخ)العاملين من م

 . (واآلالت والعدد والسلع والتجهيزات

الفنية و و اإلداريةويقصد بها مجموع النشاطات ،  العمليات او االنشطة التحويليةـ 2

لها إلى ي( و تحوالمذكورة أعلهاللزمة للستفادة من مدخلت النظام ) فكريةال

 .( من أجل تقديمها الى المجتمعأو خدماتمخرجات )سلع 

ية من إنتاج إلى البيئة الخارج ينتجه النشاط ويقدمهتشمل جميع ما و المخرجاتـ 3

يدفعه المستفيدون من تلك السلع أو  الخدمات مقابل ثمن نقديمادي ممثل بالسلع و

 الخدمات .

الجهة هي مجموعة المعلومات التي ترد إلى )العكسية( ، و ةالتغذية الراجعـ 4

 .)السلع والخدمات( االيجابية للمخرجاتثار السلبية وحول اآلللنشاط المنظمة 

ترابط و تكامل و تفاعل أجزاء النظام بحيث يؤدي أي خلل فإن النظام يقوم على   لذا

 . النظام ككل أو نقص في أحد تلك األجزاء أو العناصر إلى التأثير في

ن عناصر عإن السياحة كأي نشاط انساني هي نشاط متكامل ينطبق عليه ما ذكرناه 

 -وكما في أدناه :النظام 

 

 

 

 

 
 

أوالً ـ مدخالت النشاط السياحي , وهي عديدة ومتنوعة ويمكن بيان أهمها باآلتي 

:- 
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كالتضاريس والمناخ والمناطق الخضراء والتكوينات  لت الطبيعيةخالمدـ 1   

كالمحيطات والبحار والبحيرات واألنهار وسواحلها والشلالت والغابات ،  المائية

 وكل ماله بالوارد الطبيعية التي يمكن أن تكون جزءا  من النشاط السياحي .

الحضارية  المواقع األثرية والمعالم التاريخية والمتاحفك ـ المدخلت الثقافية ،2

والتراثية والفلكلورية ومتاحف الفن الحديث والمكتبات العملقة ، والمسارح وقاعات 

المؤتمرات ، وغيرها من الموارد الثقافية التي يمكن أن تكون جزءا  من النشاط 

 السياحي .

كالمراقد المقدسة والمزارات والمساجد والكنائس المدخلت الدينية والروحية ،ـ 3

والمناطق ذات الصفة الروحية كالجبال )جبل أحد وجبل  لتاريخية والحديثةواألديرة ا

ثور مثل ( والمغارات )مثل غار حراء(، وكل ما له علقة بالجانب العقائدي ويمكن 

 أن تكون جزءا  من النشاط السياحي .

ـ المدخلت المتعلقة باإلسكان واإلطعام ، كالفنادق والمطاعم بمختلف أنواعها 4

 ل جزء مهم من النشاط السياحي .ثتم رصتها  ، وهي عناودرجا

بقطاع النقل والمواصلت )النقل الجوي والبحري وبالقطارات ـ المدخلت المتعلقة 5

شركات ومكاتب النقل  والحافلت ، المطارات ، الموانئ ، المنافذ الحدودية البرية ،

عناصر تمثل جزء مهم أيضا  و هي داخل الدولة أو من وإلى الدولة والدول األخرى، 

 من النشاط السياحي .

ـ المدخلت البشرية أي الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مختلف مفاصل النشاط 6

كالعاملين في مجال التسويق السياحي واإلرشاد السياحي والفنادق والمطاعم  السياحي

لك من النشاطات والشركات والمكاتب السياحية والعاملين في قطاع النقل ، وغير ذ

 الفرعية التي ال يمكن أداؤها بنجاح إال بوجود الكوادر البشرية المؤهلة علميا  ومهنيا  .

للنشاط السياحي  لوماتية المنظمةعـ المدخلت المتعلقة بالمنظومة القانونية والم7

بتفاصيله المتنوعة ، وكذلك المؤسسات الرسمية المختصة باإلشراف والتنظيم 

 لى مختلف النشاطات الفرعية المكونة للنشاط السياحي ككل . والرقابة ع
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النشاطات أو العمليات  وهي كما أشرنا سابقا  ،  ثانيا ـ العمليات أو األنشطة التحويلية

االدارية و الفنية و الفكرية اللزمة للستفادة من المدخلت المذكورة أعله و تحويلها إلى 

أو  إلى الجمهور )السياح( ، ومن هذه العملياتا همخرجات )سلع خدمات ( لتقديم

 -: ثال(م)على سبيل ال ما يأتي التحويلية النشاطات

، تسويق  واإللكترونيـ النشاطات المتعلقة بالترويج السياحي كالدعاية واإلعلن العادي 1

والمعارض والمهرجانات السياحي بوسائل التسويق العادي )المؤتمرات والندوات  المنتج

( أو اإللكتروني )عبر شبكات التواصل االجتماعي أو من خلل يةسواق التجارواأل

 .(المطبوعات اإللكترونية

النشاطات المتعلقة بإنشاء وصيانة وترميم المشاهد الدينية والروحية والمعالم التاريخية  ـ2

 وغيرها . والعلجية والرياضية والطبيعية والتراثية والمنشآت الترفيهية

 .والمشروبات والمطاعمـ النشاطات المتعلقة بإنشاء وتطوير وصيانة المنشآت الفندقية 3

ووسائط النقل الخارجية ـ  النشاطات المتعلقة بإنشاء وتطوير وتحديث وصيانة منشآت 4

 .والداخلية

ـ النشاطات المتعلقة بتهيئة وإعداد وتطوير الكوادر البشرية اللزمة لتشغيل وإدارة 5

 السياحية والفندقية والترفيهية والعلجية المختلفة . المنشآت

وتتمثل هذه المخرجات باألنواع العديدة من الرحلت  ، ثالثاً ـ مخرجات النشاط السياحي

السياحية الوافدة إلى الدولة والمنطقة السياحية ومنها الرحلت السياحية الدينية والروحية ، 

السفاري والصيد واالستجمام في ظل المناطق ياضية ووالترفيهية والثقافية والعلجية والر

الطبيعية ، ومن المؤكد أن هذه الرحلت السياحية سينتج عنها نتائج اقتصادية وثقافية 

واجتماعية إيجابية وسلبية كما أشرنا لذلك سابقا  في موضع اآلثار اإليجابية واآلثار السلبية 

 لة أو المنطقة المحلية .المترتبة عن النشاط السياحي على مستوى الدو

حيث أن لكل سائح )باعتباره إنسان  :رابعاً ـ التغذية العكسية )الراجعة( للنشاط السياحي 

ردود أفعال تجاه ما حصل عليه من المنتَج  (على األقل رشيد من الناحية االقتصادية

السياحي من حيث السعر والنوعية والجودة والتوقيت المناسب وغير ذلك من العوامل التي 

قد يكون رد الفعل اتجاهها ايجابيا  أو سلبيا  ، وهو ما يجب على اإلدارات المسؤولة عن 

ستفادة منها في تطوير لل وإحصاؤهالشركات والمؤسسات والمواقع السياحية تسجيله 

المنتجات والخدمات السياحية وتحسين نوعيتها وجودتها وتوقيت تقديمها وجعل أسعارها 

مناسبة لعموم السياح وتلفي ما سبب استياء السياح وتفعيل األمور اإليجابية التي القت 

 رضا وقبول السياح .
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تعد السياحة أحد األنشطة البشرية التي تتأثر بملمح البيئة المحيطة والتي كان      

لها دور مهم في توزيع مواقع االستجمام والترفيه وفي تحديد أنماط ومحاور حركة 

والسياحة  ، تدفق السياح نحو المقصد السياحي وتحديد مدة إقامتهم ومواسم زياراتهم 

البيئة هي اإلطار الخارجي الذي يضم جميع إن .مترابطة بشكل وثيق مع البيئة 

العناصر الطبيعية والبيولوجية كالمناخ واألرض واألنهار والبحيرات والجبال ... الخ 

. والتي يعيش فيها اإلنسان مع الكائنات األخرى من نباتات وطيور وحيوانات في 

هللا سبحانه تكامل وتجانس وتوازن يساعد على استمرار الحياة وبقائها كما أراد 

، لذا سنعرض في هذا المبحث بعض المواضيع التي تبين لنا الترابط الوثيق وتعالى 

 بين النشاط السياحي والبيئة .

  -، التي يمكن اختصارها باآلتي :عناصر المنظومة البيئيةأوال  ـ 

 -: وتشمل العناصر اآلتية ، . البيئة الطبيعية1

  . الطبوغرافية والظروف المناخيةاليابسة والمناخ : وتمثل التربة ـ 

 .النباتات : وتشمل الحياة البرية والمناطق الطبيعيةـ 

 .والبحار والمحيطات والمياه الجوفيةوالبحيرات النظم المائية : وتشمل األنهار ـ 

وهي من انجازات اإلنسان التي أوجدها داخل بيئته  : . البيئة االصطناعية2

السدود  –المجتمعات الحضارية  –البيئة الزراعية الطبيعية وتشمل أنظمة 

 .والبحيرات االصطناعية ونظم النقل والمواصلت

وتشمل النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية  : . البيئة االجتماعية3

 والثقافية. 

تعاني معظم المدن في دول العالم الثالث خصوصا  السياحية  : . البيئة الصناعية4

منها من تبعثر المعامل الصناعية في معظم أجزاءها الداخلية وعدم وجود الرقابة 
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 ولدمما يمداخنها وتصريف فضلتها الصلبة والسائلة على فضلت تلك المعامل و

 األثر السلبي عند السائح لتلك المدن.

ضارية : وتشمل الكثير من المعالم التي أوجدها اإلنسان على مر ـ البيئة الح5 

األماكن التاريخية واألثرية وبقايا الحضارات السابقة التي يتم عصور ومنها : ال

العثور عليها عن طريق التنقيب والحفريات وتشمل )المدن التاريخية ، والمعابد ، 

األماكن التراثية والفنية وتشمل والتماثيل ، الحصن ، القلع ، االسوار.....الخ(، 

االسواق التراثية ، النصب التذكارية ، المعارض  الصناعات اليدوية الفولكلورية ،

الشعبية ، المكتبات ، قاعات الفن...الخ ، واالماكن والعتبات الدينية المقدسة لدى 

 .األديان المختلفة ، الجوامع ، الكنائس، األديرة ، المزارات ، المقامات

لعالقة بين البيئة تظهر أهمية ا, حيث أهمية العالقة بين البيئة والسياحةثانياً ـ    

 : والسياحة من خالل

في أي منطقة  هي األساس الذي يرتكز عليه النشاط السياحي بكل مكوناتها البيئةـ 1

 أو أي بلد . 

وتعتبر من أهم عوامل  النظيفة هي الضمان لسياحة جديدة ومتطورة البيئةـ 2

 . الجذب السياحي

يؤدي إلى  بكل مكوناتها البيئية السياحة والبيئة متلزمتان ، وتنمية المواردـ 3

  استمرار ونمو النشاط السياحي

، حتى وإن ذلك تسيء إلى سمعة المقصد السياحيأو الملوثة البيئة غير النظيفة ـ 4

 على معالم حضارية أو دينية أو ثقافية أو غيرها . المقصد يحتوي

، ي المستقبلتعد البيئة أحد أهم العوامل المؤثرة على االستثمار السياحي فـ 5

أموالهم في مار الذين ال يجازفون باستث للمستثمرين األجانب خصوصا  بالنسبةو

 مناطق غير مضمونة البيئة .
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قد وقع برنامج األمم المتحدة للبيئة ف همية العلقة بين البيئة والسياحة ،ونظرا  أل

إعلن مشترك (.W.T.O) التابع لمنظمة األمم المتحدة مع منظمة السياحة العالمية

م، وتشكلت لجنة دائمة )لجنة السياحة 1982للتوافق بين السياحة والبيئة عام 

والبيئة( الهدف من تشكيلها هو نشر الوعي البيئي بين شعوب دول العالم كما أن 

م في مدينة اسطنبول التركية 1997في عام  ا  منظمة السياحة العالمية عقدت مؤتمر

ئد في القرن الحادي والعشرين إليجاد فرص العمل السياحة قطاع را )تحت شعار 

 .(وحماية البيئة

التكنولوجيا » م احتفل العالم بيوم السياحة العالمي تحت شعار 2000في عام و

، في إطار « والطبيعة تحديان للسياحة في مطلع القرن الحادي والعشرين 

المحافظة على  االعتراف بأهمية التكنولوجيا في النشاط السياحي وكذلك بأهمية

الطبيعة والبيئة ، كأساس الستمرار التواصل السياحي ، وال يمكن تحقيق )التنمية 

 .السياحية المستدامة( إال من خلل الحفاظ على المقومات البيئية

دول العالم بسياحة البيئة وأهميتها ، فقد عقدت قمة )السياحة البيئية( من وكاعتراف 

وكذلك احتفل العالم بيوم السياحة  ،م 2002 آيارر بمدينة كيوبيك الكندية في شه

السياحة البيئية مفتاح للتنمية )تحت شعار  2002 عام العالمي في شهر أيلول

 .( السياحة المستدامة طريق المستقبل)، و (المستدامة 

 -ة :يثالثاً ـ الجوانب اإليجابية والجوانب السلبية للسياحة البيئ

بالبيئة الطبيعية للدول السياحية والتفاعلت المختلفة التي قد اهتم خبراء السياحة ل

تحدث بينها وبين األنشطة السياحية المتعددة في هذه الدول والتأثيرات التي تحدث 

هما الجوانب اإليجابية  نتيجة هذا التفاعل فظهر أن هذه التأثيرات تأخذ اتجاهين

 -والجوانب السلبية والتي نذكرها بإيجاز في أدناه :

 -ومن أبرزها : ةيللسياحة البيئ الجوانب اإليجابيةـ 1
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أحدثت تطورا  كبيرا  في العناصر البيئية المختلفة )هواء ، ماء ، تربة(  إن السياحةـ 

وكذلك التراث الحضاري نتيجة االهتمام بها وحمايتها والمحافظة عليها ضد التلوث 

البيئي بكل أشكاله ، وذلك لتحقيق نمو سياحي متزايد ، ألن البيئة المناسبة الصالحة 

 المساعدة على تحقيق نهضة سياحية واعدةتعتبر من العوامل المهمة المؤثرة و

ـ تحسين وتطوير المزارات السياحية وصيانتها وترميمها كالمراقد والمساجد 

 والمقامات وغيرها وعرضها ضمن المنتج السياحي للمقصد السياحي .

ـ إيجاد المجتمعات الجديدة نتيجة التوسع واالستثمار السياحي وإعادة توزيع السكان 

 .بشكل أفضل

االختيار األفضل لألنماط السياحية التي تتناسب وطبيعة المجتمع وكذلك  ـ

 .التصميمات المعمارية الملئمة والتي تعكس ثقافة المجتمع وأصالته

ـ الحفاظ على التقاليد والعادات الموروثة للمجتمعات والتي تؤدي إلى ازدياد إقبال 

 .داتهاالسياح على تلك المجتمعات للتعرف على تقاليدها وعا

  -ومن أبرزها : للسياحة على البيئة الجوانب السلبيةـ 2

ا  في نة قد تكون في ذاتها سببا  رئيسقامة المشاريع السياحية في مناطق معيـ إن إ

ض العناصر البيئية في هذه المناطق كما لو تم إزالة منطقة خضراء تدهور بع

 إلقامة منشأة فندقية أو ترفيهية .

الحركة السياحية على مناطق سياحية معينة من قبل السياح تؤدي إلى ـ إن ازدياد 

آثار بيئية سلبية من نوع آخر نتيجة استخدامهم لمكونات البيئة الطبيعية كالجبال 

واألنهار والبحار والبساتين والمزارع مما يؤدي إلى تدهور البيئة وزيادة حدة 

 ركة السياحية .التلوث فيها األمر الذي يؤدي إلى انخفاض في الح

ـ إن تشجيع االستثمار السياحي من قبل الدولة في المناطق الخضراء ، يؤدي إلى 

فقدان مساحات خضراء واسعة تؤدي إلى تغيير البيئة الطبيعية وفقدانها جزء من 
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اعتبار أن المستمر المحلي أو األجنبي يهتم بالدرجة األساس  لىعمقوماتها 

 ي متطلبات حماية البيئة .د ال يراعقبالمردود المادي و

من خلل قيام ذات الجذب السياحي  المدن التعدي الصارخ على مقومات البيئة فيـ 

كبيرة  من الناس العداد األ التجمعات السكانية العشوائية في هذه المدن إلسكان

 .   لغرض العملالوافدين إليها مع عوائلهم 

السياحية في أكثر األماكن جماال  قد يؤدي إلى تدهور بيئة  للمنشآت اختيار المواقعـ 

هذه المواقع وفقدان جاذبيتها وجمالها بسبب الضغط المتزايد عليها دون األخذ بنظر 

 مكوناتها البيئية. االعتبار احترام القواعد األساسية للتعامل مع

يؤدي إلى حدوث زيادة تدفق السياح على المواقع الحضارية والتاريخية واألثرية  ـ

 .تشققات في المباني نتيجة زيادة الرطوبة وتغيير الَجّو المحيط بهذه المواقع

ـ االزدحام الشديد على الشواطئ والمنتجعات السياحية والمناطق الخضراء يحدث 

أضرارا  بيئية تؤثر بشكل مباشر في مستوى نوعية الحياة ، كما أن زيادة حركة 

 .حدة التلوث البيئي المرور على الطرق يؤدي إلى

ـ المنافسة الشديدة التي تحدث بين السياحة وغيرها من القطاعات األخرى 

ما يؤدي كالزراعة نتيجة استخدام التنمية السياحية مساحات واسعة من األراضي 

 إلى تقليل المساحات الصالحة للزراعة والتأثير سلبا  على اإلنتاج الزراعي .

  -: ين السياحة والبيئةتحقيق الموائمة برابعاً ـ 

يمكن تحقيق الموائمة بين السياحة والبيئة من خلل العديد من اإلجراءات ومنها 

 -اآلتي :

ـ إصدار القوانين والتشريعات التي تنص على حماية البيئة بمكوناتها المختلفة عند 1

 . إقامة المشاريع السياحية
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إعداد الدراسات والبحوث والبرامج المتعلقة بحماية البيئة واالستفادة من نتائجها  ـ2

في تفعيل اإلجراءات الوقائية والعلجية لتلوث البيئة ، وتشجيع السكان على 

 . المشاركة الفردية والجماعية لحماية البيئة

لسياحية ـ توفير الخدمات السياحية والمرافق اللزمة في المناطق والمواقع ا3

والمتنزهات للحفاظ على البيئة كشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب الصالحة 

 .معامل تدوير النفاياتبواسطة  ومعالجة النفايات والتخلص منها

ـ أهمية توفر المعلومات والبيانات المتعلقة باآلثار البيئية والمشاريع السياحية 4

لين عن التنمية السياحية في المقترحة ومراعاة ذلك من قبل المخططين المسؤو

 .الدولة قبل البدء في إنشاء هذه المشاريع لتحديد حجم الضرر البيئي المتوقع حدوثه

ـ تهيئة وإعداد الكوادر الكفوء المتخصصة في مجال حماية البيئة والسيطرة على 5

 تطوير وتحسين إداء اإلدارات البيئية وتهيئة في مجالالعمل  ، لتقود التلوث البيئي

مستلزمات حماية البيئة من أجل الحفاظ على التوازن البيئي والتنمية الشاملة وتلفي 

 .مسببات التدهور والتلوث أساسا  

ـ إنشاء المحميات الطبيعية بأنواعها ، خصوصا  التوسع في زراعة األحزمة 6

الخضراء حول المدن المتاخمة للصحاري من أجل تحسين الظروف البيئية وتشجير 

 .والعناية بالحدائق العامةالمدن 

ـ التقييم المستمر لألوضاع البيئية في المناطق السياحية المهمة ودراسة حجم 7

التغيرات البيئية التي تحدث في هذه المناطق نتيجة األنشطة السياحية فيها والعمل 

  على تقليل حجم اآلثار المترتبة عليها حفاظا  على البيئة

ـ تعزيز السياحية البيئية بالترويج لها لتصبح جزءا  أساسيا  من عملية التنمية 8

تشجيع وتحفيز المستثمرين السياحيين في تبني االتجاهات الحديثة في و ،المستدامة 

االهتمام بالبيئة ، وتطبيق نظام بيئي متكامل وصوال  للسياحة المستدامة التي تهدف 



47 

 

البيئة المحلية من خلل االستخدام األمثل للموارد إلى تحقيق االلتزام بقوانين 

 الطبيعية ، وتحسين صورة المرافق السياحية أمام السياح .

في القطاع السياحي نشر الوعي البيئي في المجتمع وأوساط المستثمرين ـ 9

مراحل لمختلف ، ووضع البُعد البيئي في المناهج الدراسية  )المحليين واألجانب(

وتهيئة الكوادر البشرية السياحة  الدراساتب تخصصةفي المعاهد الم التعليم وخاصة

 .المتخصصة باألعمال السياحية
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التخطييط السيياحي مين أهيم أدوات التنميية السيياحية المعاصيرة، التيي تهيدف  يعد

، وإلييى تنمييية حضييارية شيياملة لكافيية  إلييى زيييادة الييدخل الفييردي الحقيقييي والقييومي

البلد . ومن هنا فيالتخطيط السيياحي يعتبير المقومات الطبيعية واإلنسانية والمادية في 

ضرورة من ضرورات التنمية المستدامة الرشيدة الذي يمكن الدول خصوصيا الناميية 

أن تواجه المنافسة في السوق السياحية الدوليية. وبالتيالي فيإن تخطييط التنميية  من منها

عية اليذي يقتضيي السياحية يعتبر جزءا  ال يتجزأ من خطة التنمية االقتصادية واالجتما

إلزام كافة الوزارات واألقياليم واألجهيزة واإلدارات الحكوميية وغيير الحكوميية بتنفييذ 

 السياسة التنموية السياحية .

 -: التنمية السياحية ومكوناتهاأوالً ـ  

تعتبر قضية التنمية السياحية عند الكثير من دول العالم، من القضيايا المعاصيرة، 

ام في زيادة الدخل الفردي الحقيقي، وبالتالي تعتبر أحد الروافد كونها تهدف إلى اإلسه

الرئيسية للدخل القومي، وكذلك بما تتضمنه من تنمية حضارية شاملة لكافة المقوميات 

الطبيعيييية واإلنسيييانية والماديييية. ومييين هنيييا تكيييون التنميييية السيييياحية وسييييلة للتنميييية 

 االقتصادية. 

تحقيق أكبر معدل ممكين مين النميو السيياحي ) أنهاعلى :  تّعرف التنمية السياحة

اللزمية وتنفييذها  وضيع الخطيطمن خلل  بأقل تكلفة ممكنة وفي أقرب وقت مستطاع

إيجياد وبميا يسياهم فيي توفير التسهيلت والخدمات إلشباع حاجات ورغبات السيياح، ل

 ، وتقليييل األضييرار الناجميية عيين النشيياطجديييدةمصييادر للييدخل فييرص عمييل جديييدة و

ومن هنا يتضح أن التخطييط السيياحي يعتبير ضيرورة السياحي إلى أدنى حد ممكن (، 

ميين ضييرورات التنمييية السييياحية الرشيييدة لمواجهيية المنافسيية فييي السييوق السييياحية 

 الدولية.

إلحييداث تنمييية سييياحية واضييحة النتييائج يتوجييب أن تشييمل  عناصررر التنميررة السررياحية

 -:ة أهمهايدعناصر عدالتنمية 
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 أشيكال السيطح  (مثيل  الطبيعيية البيئة وتشمل عناصر الجذب السياحي عناصر

ميين  التييي عناصييرالو (والمنيياطق الخضييراء والغابييات وانييات والطيييوروالمنيياخ والحي

والميييزارات  التاريخييييةوصييينع اإلنسيييان كالمتنزهيييات والمتييياحف والمواقيييع األثريييية 

والمشيييافي والمنتجعيييات والمراكيييز الثقافيييية ، والمشييياهد والمواقيييع الدينيييية والروحيييية 

 .  والرياضية وأية عناصر أخرى للجذب السياحي 

  والمطيييارات  النقيييل بأنواعيييه المختلفييية البيييري، البحيييري والجيييويعنصييير ،

والميوانئ والمنافييذ الحدوديية ومرائييب وقيوف وحركيية الحيافلت ومحطييات القطييارات 

نسييابية حركية السيياح إليى ومين والسكك الحديدية ، وغيرهيا مين مسيتلزمات نجياح وا

 منطقة الجذب السياحي . 

  كالفنيادق  اإليواء واإلسكان للسيياح فيي منياطق الجيذب السيياحيأماكن عنصر

 إليجار. المفروشة ل شققالبيوت الضيافة و والموتيلت وأماكن النوم الخاص مثل

  التسيييهيلت المسييياندة بجمييييع أنواعهيييا كييياإلعلن السيييياحي واإلدارة عنصييير

 ....   مصارف ومكاتب الصيرفة السياحية واألشغال اليدوية وال

  والكهربياء  الصالحة للسيتخدام البشيري كالمياه، خدمات البنية التحتية عنصر

وشيييبكات الصييرف الصيييحي ، والطييرق والمعيييابر والجسييور واألنفييياق واالتصيياالت 

 والخدمات الصحية ، وغيرها .

 -:أهداف التنمية السياحة

ة السييياحية إليييى تحقيييق زيييادة مسيييتمرة ومتوازنيية فييي الميييوارد تنميييالتهييدف  

السييياحية ، وباختصييار تحييدد أهييداف التنمييية السييياحية عييادة فييي المراحييل األولييى ميين 

 -ندرجها في أدناه :عميلة التخطيط السياحي، في مجموعة من األهداف 

 -تتمثل األهداف االقتصادية  باآلتي : :على الصعيد االقتصادي ـ 1

للدولة )يشمل هذا الميزان مقدار العمالت الصعبة  تحسين وضع ميزان المدفوعات -

الداخلة للدولة من مختلف النشاطات بما فيهرا السرياحة الوافردة فري مقابرل مرا يخرر  

لف النشاطات كاالستيراد وما ينفقه مواطنو الدولة عند سفرهم إلرى خمنها لتمويل مت

 دول أخرى( .
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إيجرراد فرررص عمررل جديرردة فررري فيمررا يتعلرررق بتحقيررق التنميررة اإلقليميررة خصوصرراً  -

ترري ال يترروفر فيهررا مشرراريع الالمنرراطق بشرركل خرراص و المحليررة بشرركل عررامالمنرراطق 

 .قادرة على تشغيل القوى العاملة العاطلة عن العمل

 زيادة مستويات الدخل. -توفير خدمات البنية التحتية. -

 خلق فرص عمل جديدة. -ولة من الضرائب.زيادة إيرادات الد -

 -وتتمثل األهداف االجتماعية باآلتي : : على الصعيد االجتماعيـ 2

 

 .وعموم سكان البلد  ستجمام للسكان المحليينالترفيه واالتوفير تسهيلت ـ 

مين توفير الفرصة للسكان المحليين للختلط مع السياح الوافدين إلى منياطقهم ـ 

الدول األخرى ومناطق البلد المختلفة مما يؤدي إلى زيادة الخبيرات والمعيارف 

 .المكتسبة 

المحافظيية علييى البيئيية ومنييع تهييدف التنمييية السييياحية إلييى  : علررى الصررعيد البيئرريـ  3

وتقليل التأثيرات السيلبية عليى المجتميع ،  تدهورها ووضع إجراءات حماية مشددة لها

 السياحية ، وفق مبدأ التخطيط السليم .وعلى المواقع 

 والثقافي: على الصعيد السياسيـ  4 

 وزيادة التواصل بين الشعوب.ونشرها الثقافات  تبادل -

 تطوير العلقات السياسية بين الحكومات في الدول السياحية. -

 :إن تنمية الصناعة السياحية تحكمها عدة اعتبارات ال بد من مراعاتها وهي 

  الجهيياز البشييري الييلزم الييذي يحتيياج إليييه القطيياع السييياحي حتييى تييتمكن  تييدريب

 المنشآت السياحية من القيام بدورها بالشكل المطلوب.

  ألن جيذب السيياح  إليى هيذه المنياطق قيد  المحافظة على حقيقة المواقيع السيياحية ،

ر أو أي عامييل آخيي واآلثييار الطبيعييية أو التيياريخ الخصييائص تعتمييد علييى المنيياخ أو

 .تتميز به المنطقة السياحية

   االسييتغلل الجيييد للمييوارد السييياحية المتاحيية مييع تييوفير المرونيية لهييا لتييتمكن ميين

 مواكبة احتياجات الطلب السياحي المحلي والعالمي. 
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   إجيييراء دراسييية شييياملة للتأكيييد مييين الجيييدوى االقتصيييادية للسيييتثمارات السيييياحية

، وهيل أن المنيافع االقتصيادية أرباحيا  أم ال المقترحة وفيما إذا كان االسيتثمار سييدرّ 

 لهذا االستثمار على البيئة وعناصرها المختلفة .تتناسب مع األضرار المحتملة 

   دعييم الدولييية للقطييياع السييياحي عبييير معاونييية القطييياع الخيياص فيييي تنفييييذ البيييرامج

 السياحية ويكون ذلك عبر خطة إعلنية تسويقية متكاملة.

  احية ميييع خطيييط التنميييية االقتصيييادية األخيييرى لمختليييف ربيييط خطييية التنميييية السيييي

 القطاعات االقتصادية لتحقيق نمو متوازن وليس مجرد االهتمام بالسياحة فقط.

   دراسة السوق السياحي المحلية ، من أجل معرفة نوعيية السيياح الوافيدين وميا هيي

 تفضيل تهم للسعي إلى تأمينها قدر اإلمكان.

  مناسيييبة لكيييل شيييكل مييين أشيييكال اليييدخل ولكيييل نمييياذج تيييوفير شيييبكة مييين الفنيييادق ال

الرغبييات، بخاصيية المناسييبة منهييا لييذوي الييدخل المحييددة، فحركيية السييياحة لييم تعييد 

 مقتصرة على األغنياء.

   تييوفير شييبكات متكامليية لطييرق وخطييوط ووسييائط النقييل الييداخلي والخييارجي ومييا

وخطيوط  تستلزمه من المطيارات والميوانئ ومرائيب الحيافلت وشيبكات ومحطيات

 وقاطرات وعربات السكك الحديدية.

   ألنهمييا يؤديييان دورا  مهمييا  فييي تطييوير  األخييرىرفييع مسييتوى النظافيية والخييدمات

التنمية السياحة، فحين يتم الحفاظ على نظافة الشوارع والشيواطئ واآلثيار وغيرهيا 

 من عوامل الجذب السياحي، تجعل السائح يرغب في العودة إلى هذا البلد.

نخلييص إلييى القييول ممييا تقييدم إن التنمييية السييياحية يجييب أن تهييدف إلييى تحقيييق زيييادة  

متوازنة ومستمرة في الموارد السياحية إضافة إلى ترشييد وتعمييق درجية اإلنتاجيية 

في قطاع السياحة، وبالتالي فهي تتطلب تنسيق السياسات المختلفة داخل البليد نظيرا 

شيطة األخيرى مثيل النقيل والجميارك والتجيارة الرتباط السياحة مع مختلف تلك األن

 للتنمية السياحية .، وهذا لن يتحقق إالّ بالتخطيط السليم  والخدمات بصفة عامة
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 -: مراحل إعداد خطة التنمية السياحيةثانياً ـ 

تشييتمل عملييية إعييداد خطيية التنمييية السييياحية علييى عييدد ميين الخطييوات المتسلسييلة 

 -كما في أدناه :والمترابطة نذكرها بإيجاز 

والمعوقيات التيي  تكلولية المتضمنة بيان وتوصييف للمشيـ إعداد الدراسات األ1

 تعترض النشاط السياحي .

ـيي تحديييد أهييداف التخطيييط بشييكل أولييي بحيييث يمكيين تعييديلها ميين خييلل التغذييية 2

   الراجعة خلل عملية إعداد الخطة ومرحلة تقييم اآلثار.

   المسوحات وتقييم الوضع الراهن للمنطقة السياحية.جمع المعلومات وإجراء  - 3

وتشييمل هيييذه المرحليية عليييى تحليييل وتفسيييير  ، تحليييل البيانييات )المسيييوحات( -4

البيانيييات التيييي تيييم جمعهيييا مييين خيييلل المسيييوحات وتوليفهيييا والخيييروج بحقيييائق 

 وتعميمات تساعد في إعداد الخطة، ورسم خطواتها العامة والتفصيلية.

وضييع السياسييات السييياحية المناسييبة ويييتم تقييييم هييذه ميين خييلل  ةإعييداد الخطيي - 5

السياسات )البدائل( الختيار ما هو ملئم ومناسب لتنفيذ الخطة، وكيذلك ييتم تحدييد 

 البرامج والمشاريع التي يجب تنفيذها لتحقيق أهداف الخطة.

 بقة.تنفيذ الخطة بتوصياتها وبالوسائل التي يتم تحديدها في المرحلة السا - 6 

تقييم ومتابعة الخطة السياحية وتعديلها وفق التغذيية الراجعية إذا تطليب األمير  -7 

 ذلك .
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بأنه رسم صيورة تقديريية مسيتقبلية للنشياط السيياحي فيي  التخطيط السياحييعرف     

حصيير علييى ذلييك  وم ويقيي ، محييددةقادميية ة زمنييية مييدأو منطقيية محييددة ل دوليية معينيية

المييوارد السييياحية فييي الدوليية ميين أجييل تحديييد أهييداف الخطيية السييياحية وتحقيييق تنمييية 

سياحية سريعة ومنتظمة من خلل إعداد وتنفيذ برنامج متناسق يتصف بشمول فيروع 

برنيامج عميل مشيترك بيين الجهيات  ، وهيوالنشاط السياحي ومنياطق الدولية السيياحية 

مقييدمي الخييدمات السييياحية )المؤسسييات   ميين الحكومييية والقطيياع الخيياص واألفييراد

(، والمجتمع المضييف للسيياحة ال(، والمستهلكين لهذه الخدمات )السياحورجال األعم

ـ بدءا مين مرحلية صيياغة األهيداف الميراد تحقيقهيا وانتهياء بمرحلية التنفييذ والتطبييق 

 لبرامج الخطة السياحة.

التلوث ولم ا به)السفر إلى مناطق طبيعية لم يلحق ) هي بيئيةالسياحة الأما      

وحيواناتها  ، وذلك للستمتاع بمناظرها ونباتاتها يتعرض توازنها الطبيعي إلى الخلل

المقام  فيالطبيعة  البرية وحضاراتها في الماضي والحاضر( فهي سياحة تعتمد على

 ة.األول بمكوناتها الفطرية ومناظرها الخلبة وأجوائها الهادئ

) التخطيط ألحد أهم عناصر الجذب السياحي في منطقة  هو تخطيط السياحة البيئيةو

معينة أو إقليم معين أو على مستوى الدولة ككل أال وهو عنصر الطبيعة بكل ما 

والبحرية والحيوانات البرية السطحية والجوفية تحتويه من النباتات ومصادر المياه 

والمناظر الخلبة واألجواء الهادئة مضافا  إليها والتضاريس والمواصفات المناخية 

المعالم التاريخية والتراثية والحضارية ، من أجل حصر هذه الموارد وحمايتها 

وصيانتها وتحسينها والحفاظ عليها من التلف والتدهور والتغيير بفعل عوامل الطبيعة 

ح والزائرين ، وبما أو بسبب االستخدام غير الجيد من قبل السكان المحليين أو السيا

 الوقت الحالي وفي المستقبل(  يضمن االنتفاع منها في
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 -وكما في أدناه : بيئيةالمفاهيم المتعلقة بالتخطيط للسياحة ال

دورا   بيئييةة اللسيياحليلعب التخطيط  -:وأهدافه بيئيةة اللسياحلأهمية التخطيط أوالً ـ 

وذليك لكونيه  وتحقييق االسيتدامة فيي السيياحة  بالغ األهمية في تطوير النشاط السياحي

منهجا علميا لتنظيم وإدارة النشاط السياحي بجميع عناصره وأنماطه، فهو ييوفر إطيار 

وييزود الجهيات  الطبيعيية عمل مشيترك التخياذ القيرارات فيي إدارة الميوارد السيياحية

وييوفر كثييرا   المسؤولة باألساليب واالتجاهات التي يجب أن تسلكها، مما يسهل عملها

ة تتجليى مين خيلل بيئيي، ويمكن القول ان أهمية التخطيط للسيياحة ال من الجهد الضائع

 -األهداف التي يحققها ومنها اآلتي :

)الميوارد  عليى تحدييد وصييانة الميوارد السيياحية للسيياحة البيئييةيسياعد التخطييط ـ 1

الطبيعية ، اآلثار والمعالم التاريخية والثقافية والتراثية ، المشاهد والمزارات والمواقع 

 واالستفادة منها بشكل مناسب في الوقت الحاضر والمستقبل. الدينية ، وغيرها(

وربييط  مكونييات القطيياع السييياحي علييى تكاملييية بيئيييةة اللسييياحليسيياعد التخطيييط ـيي 2 

مع القطاعات األخرى وعلى تحقيق أهداف السياسيات العامية للتنميية القطاع السياحي 

فيمييا يتعلييق بعناصيير البيئيية وحمايتهييا  االقتصييادية واالجتماعييية علييى كييل مسييتوياتها

 وتحسينها .

 أرضية مناسبة ألسلوب اتخاذ القرار لتنمية السياحة التخطيط للسياحة البيئية  يوفرـ 3

وسييلمتها هيي عنصيير داعيم لجميييع أنمياط السييياحة بشيكل عييام عليى اعتبييار أن البيئية 

القطيياعين العييام والخيياص، ميين خييلل دراسيية الواقييع  األخييرى ، وبيييان لييدور كييل ميين

الحالي والمستقبلي مع األخذ بعين االعتبار األمور السياسية واالقتصادية التي تقررها 

 . واستدامتها الدولة لتطوير السياحة وتنشيطها

المعلومييات والبيانييات واإلحصييائيات والخييرائط ياحة البيئييية التخطيييط للسيي يييوفرـيي 4

المتعلقة بالبيئة ومكوناتها والمخاطر التي تهيددها  ستبياناتوالمخططات والتقارير واال

ا مين البياحثين العلمييين والجهيات الرسيمية وغيير الرسيمية ، ويضعها تحت ييد طالبيهي

 .المهتمة بالشأن السياحي 
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علىىى تىىوفير خىىرائط تفصىىيلية للمنىىاطق الطبيعيىىة التىىي تصىىلح السىىتثمارها سىىياحيا ـيي 5

 مستوى الدولة ككل وعلى مستوى المناطق المحلية .

على زيادة الفوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئيية التخطيط للسياحة البيئية يساعد ـ 6

ى وجيه الخصيوص عامة وقطاع السياحة البيئيية علي من خلل تطوير القطاع السياحي

 .على البيئة ، وتوزيع ثمار تنميته على أفراد المجتمع كما يقلل من سلبيات السياحة

النشياط على وضع الخطط التفصيلية لرفع مسيتوى التخطيط للسياحة البيئية يساعد ـ 7

، بإمكانياتهيييا الطبيعييييية والتاريخييييية والثقافييييية  السيييياحي لييييبعض المنيييياطق المتميييييزة

 .الجانب اإلعلمي وضعف  بسبب اإلهمال وانعدام التخطيط والمتخلفة سياحيا

 

   -:بيئيةة اللسياحل لتخطيطا أوجهثانياً ـ 

وهيو تخطييط يكيون  على المستوى المحليي ، بيئيةلسياحة الل لتخطيطأوجه اتتعدد       

ويكيون التخطييط السيياحي فيي  التي تمثل منطقة للجذب السياحيمداه المنطقة المحلية 

هذا المستوى المكاني متخصصا  وتفصيليا  وعادة يتضمن تفاصييل عين جوانيب عدييدة 

 -:اهمها 

  مناطق وعناصر الجذب السياحي ضمن المنطقة المحلية حصر وتطوير. 

  حصر وتطوير المزاييا البيئيية مين المنطقية المحليية كالشيواطئ والمنياطق الجبليية

 والمحميات الطبيعية ومناطق الصيد والغوص وغيرها .والغابات 

  ضييمن المنطقيية  يييواءالتوزيييع الجغرافييي للخييدمات السييياحية ومنشييآت اإلحصيير

 وسبل تطويرها من حيث النوعية وجودة الخدمات والطاقة االستيعابية . المحلية

  وخاصية ميا  ضمن المنطقة المحليةالخدمات والتسهيلت السياحية حصر وتطوير

لييق بييالبنى التحتييية والخييدمات األساسييية كالخييدمات البلدييية والصييحية وخطييوط يتع

 . صحيومحطات الصرف ال

  شيييبكات المتيييرو األرضيييية واألنفييياق وشيييبكات الطيييرق المعبيييدة حصييير وتطيييوير

والحييرص  ضييمن المنطقيية المحلييية ة والمتنزهييات والمحمييياتيييتجارال محييلتالو

 . على 
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 ضيمن  مطيارات ومحطيات السيكك الحديدييةوال الخارجيية نظام النقل على الطيرق

 المنطقة المحلية وارتباطها مع الشبكات الوطنية والدولية .

  والتىىي تكىىون مىىن صىىنع  البيئىىي فىىي المنطقىىةالتلىىوث حصيير مصييادر ومسييببات

 ونتيجة لنشاطاته والتخطيط لتقليل آثارها السيئة على عناصر البيئة . االنسان

  للمىىددلزيىىادة فىىي اعىىداد السىىياح لحصيير أعييداد السييياح الحيياليين ووضييع مخطييط 

مرافىق عناصر البيئة فىي المنطقىة المحليىة وعلىى على  تمثل عبئاً  تى الحالقادمة 

األساسىىىية الخىىىدمات و والمطىىىاعم وسىىىائل النقىىىل ، الفنىىىادق ثىىىلم خدمىىىة للسىىىياحال

 وشبكات المجاري . مياهالكهرباء وكال

  مىىن خىالل اقامىىة لىدى السىىكان المحليىين نشىر الىىوعي السىياحي والبيئىىي لالتخطييط

الندوات والمىؤتمرات واللقىاءات واصىدار الكراسىات التعريفيىة التىي تبىرز أهميىة 

النشىىاط السىىياحي وأهميىىة حمايىىة البيئىىة وتحسىىينها لضىىمان اسىىتمرارية واسىىتدامة 

الدراسية فىي  مناهجإدراج مادة السياحة البيئية ضمن ال، وكذلك النشاط السياحي 

 . االثار الثقافية واالقتصادية والحضارية لها إلظهارعدد من المراحل الدراسية 

 زالة كل المعوقات التىي تعتىرض سىبيل تنميىة وتطىوير السىياحة وفىتح إل التخطيط

لالسىىتثمار فىىي مختلىىف المحلىىي واألجنبىىي الفىىرص االسىىتثمارية للقطىىاع الخىىاص 

 ضمان البيئة الطبيعية الخالية من التلوث.  هاة منمجاالت السياح

  البيئىة والزراعىة ات والهيئات المختلفة كوزارالالتنسيق بين التخطيط إليجاد حالة

لتنفيذ عدد من المشىاريع والصحة والسياحة وبينها  جميعاً وبين القطاع الخاص  ا

 .لدبالتي تحمل طابع حماية الحياة البرية والطبيعية لمناطق مختارة من ال

  دامة رضا السائح كي يستمر في زيارة الموقع والمنطقة السياحية ، و إلالتخطيط

قد يكون السائح الحالي للموقع  بذلك وسيلة للدعاية له عند اآلخرين مما يضمن  

سهولة تسويق الموقع و يصون سمعته ، فاذا ما فقد أي موقع قدرته على ارضاء 

 السياحية و يتلشى فيه النشاط السياحي .السياح فهو سيفقد حتما االسواق 
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  تعميم المنفعة االجتماعية للتعميم منافع السياحة على كل فئات المجتمع  التخطيط

و االقتصادية على كل فئات المجتمع المقيمة في الموقع السياحي مما يجعل 

 .هؤالء حريصون على دوام السياحة و اتخاذ المواقف االيجابية حيال ذلك 

 

 

 

تمر عملية التخطيط ألي نشاط عبر عدد  -: بيئيةخطوات التخطيط للسياحة الثاً ـ ثال

 -يمر عبر الخطوات المبينة أدناه :من الخطوات ، والتخطيط للسياحة البيئية 

التي تعاني منها البيئة بشكل عام والسياحة  المشكالتـ تحديد المشكلة أو مجموعة 1

، ويمكن أن نفرز عددا  من والتي يتوجب إيجاد الحلول لها البيئية بشكل خاص

 ها:في هذا المجال ومن المشكلت

 المتعلدة بالتلوث البيئي في المنطدة المحلية ذات الجذب السياحي . تكالالمش 

  المتعلدة بالتجاوز علي األراضي الزراعية والمناطق الخضراء وإزالة المشكالت

 الغابات والبساتين .

 ف والمجاري المتعلدة بدلة أو رداءا البني التحتية للخدمات العامة كالتنظي المشكالت

 والتعامل مد النفايات

  والاازوار تجاااه مكونااات  سااوء تصاارف السااكان المحليااين والساايا المتعلدااة بالمشااكالت

الدراسااات يااتم مان خااالل المشااكالت عية مااد مالحظااة أن تحدياد ناصايااة والعالبيئاة الطبي

األولية المتضامنة بياان وتوصايف للمشااكل والمعوقاات التاي تعتارض النشااط الساياحي 

 .من النواحي البيئية

الحقا  على ضوء حيث يمكن تعديلها ب ومرنتحديد أهداف التخطيط بشكل أولي ـ 2

التطبيق العملي للخطط ، ومن المنطقي إن األهداف تكون بما يتناسب مع المشاكل 

، فمثل  يمكن أن يكون الهدف الرئيسي لخطة معالجة والمعوقات المراد معالجته 
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التلوث البيئي في المنطقة السياحية هو )جعل المنطقة خالية من التلوث البيئي( 

 -مثل : تخدم الهدف الرئيسأهداف فرعية  لرئيسمن هذا الهدف ا عويتفر

 ـ وقف التدهور البيئي في المنطقة . 

 ـ تقليل أثر عوامل التدهور البيئي.    

 ـ القضاء التدريجي على عوامل التلوث    

 ـ إيجاد العوامل اإليجابية المحسنة للبيئة .   

 ـ تحفيز السكان المحليين لحماية وتحسين البيئة .  

،  جمع المعلومات وإجراء المسوحات وتقييم الوضع الراهن للمنطقة السياحية - 3

 أسباب من كونيمكن أن ي والبحث عن األسباب المؤدية إلى التدهور البيئي ، فمثل  

 -التدهور البيئي في المنطقة اآلتي :

 ـ وجود مصانع ومشاغل ينتج عنها غازات وأدخنة ملوثة للبيئة .  

مياه المصانع والمستشفيات إلى مجاري  الصرف الصحي ومياه فضالت ريب مياهـ تس

 ستخدام البشري .  اال

 ـ ضعف أو انعدام الخدمات البلدية وخاصة التنظيف أو عدم التعامل بصورة علمية مع النفايات . 

البيئي . وأي أسباب ـ ضعف الوعي البيئي لدى مواطني المنطقة وبالتالي تسببهم بالتلوث 

 تبين من خالل البحث والتقصي والمسح الميداني.أخرى ت

تشيمل هيذه المرحلية عليى تحلييل وتفسيير البيانيات  :تحليل البيانرات )المسروحات(  -4

التي تم جمعها من خلل المسوحات وتوليفها والخروج بحقيائق وتعميميات تسياعد فيي 

أسيباب التيدهور ، فميثل  ليو كيان مين إعداد الخطة، ورسم خطواتها العامية والتفصييلية

وجود مصانع ومشاغل ينتج عنها غيازات وأدخنية ملوثية البيئي في المنطقة السياحية )

فيييتم تحليييل هييذه المعلوميية وأسييبابها وتفاصيييل وجييود هييذه المصييانع والجييدوى ( للبيئيية

االقتصييادية لبقائهييا أو نقلهييا وإمكانييية إدخييال التحسييينات التقنييية عليهييا للقضيياء علييى 

الغازات الضارة وما إلى ذلك من التفاصيل التيي تسياعد عليى وضيع ظاهرة األدخنة و
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الخطة المناسبة للقضاء على مظاهر التلوث البيئي ، وينطبق هذا على جمييع األسيباب 

 المحتملة للتلوث البيئي . 

المناسبة ويتم تقييم هذه السياسيات  بيئيةوهنا يتم وضع السياسات ال :إعداد الخطة  - 5

تحدييد البيرامج تتضيمن  تفصييلية خطةكلتنفيذ ل)البدائل( الختيار ما هو ملئم ومناسب 

 والتوقيتات الزمنية لتنفيذها . والمشاريع التي يجب تنفيذها لتحقيق أهداف الخطة

 السررابقة تنفيررذ الخطررة بتوصررياتها وبالوسررائل الترري يررتم تحديرردها فرري المرحلررة - 6

 .وحسب التوقيتات الزمنية المقررة 

الوضييع البيئييي فييي المنطقيية السيييياحية  مرسييومة لتسييييرتقييييم ومتابعيية الخطيية ال -7

المعلوميات اليواردة فيميا يسيمى وفيق  (إذا تطلب األمير ذليك) ت عليهاتعديلإجراء الو

 التغذية الراجعة.
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 أنماط السياحة االخرى :  -

لسياحية التي يتوجب التخطيط لتنميتها والتوسع بها لزيادة الجذب لأنماط  هناك عدة

 -السياحي للمنطقة المحلية ، ومن هذه األنماط السياحية ما يأتي :

وهي تعني السفر من دولة الى اخرى او االنتقال داخل حدود  : ـ السياحة الدينية1

دولة بعينيها لزيارة االماكن المقدسة ، فهي سياحة تهتم بالجانب الروحي لإلنسان 

كذلك هي مزيج من التأمل الديني والتراثي من اجل الدعوة والتقرب الى هللا تعالى. 

مدن التي تحتوي على المراقد إن زيادة فاعلية هذا النمط السياحي في المناطق وال

والمزارات والمعالم الدينية الجاذبة للسياح يتطلب التخطيط للسياحة الدينية لزيادة 

 ىآت اإليواء واإلطعام وتطوير البنالطاقة االستيعابية للمزارات الدينية ومراكز ومنش

التحتية في المدن المقدسة ودعم القطاع الخاص واالستثمارات السياحية المحلية 

تبني برامج شاملة للتدريب السياحي وتعلم اللغات  ووالخارجية في هذه المدن 

األجنبية التي يتكلم بها السياح األجانب وادخال التكنلوجيا الحديثة ونظم المعلوماتية 

 .السياحية في المرافق

وهي نوع من أنواع السياحة التي يكون للسياح  : االهتمامات الخاصة ـ سياحة2

 -خللها اهتمامات معينة ومن أمثلة هذه االهتمامات ما يلي :

  االهتمام بالطبيعة ومكوناتها مثل مشاهدة الحياة البرية التي تتضمن المعاينة عن

 ن الطب الطبيعي .قرب للنباتات البرية والطيور والحيوانات البرية ، واالستفادة م

  االهتمام بالتاريخ واآلثار والتراث ونماذج العمارة القديمة واالشتراك في التنقيب

 عن اآلثار والتراث كهواية للمتعة والتسلية .

  االهتمام باألمور الثقافية كالموسيقى والرقصات الشعبية المحلية والمهن اليدوية

 التراثية ذات اللمسات الفنية .

ل هذه االهتمامات وجذبها للسياح نحو المنطقة المحلية يتطلب حسن أن انتشار مث

التنظيم والترويج الفعال لهذه المزايا التي تتوفر في تلك المنطقة ووجود أدالء 

سياحيين أكفاء ومحبين لعملهم ولمنطقتهم المحلية ، مع ضرورة توفير الصيانة 

 خية والدينية .والرعاية للبيئة الطبيعية والمعالم والشواهد التاري
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وهو نوع آخر من سياحة االهتمامات الخاصة لكون  : ـ سياحة المغامرة والمخاطر3

من يقبل عليها ويرغب بممارستها ليس عموم الناس وإنما فئات معينة لديها الرغبة 

بتحدي بعض ظواهر الطبيعة التي تتضمن بعض الخطورة مثل التجديف في نهر 

الغوص  سريع الجريان أو السير في الطرق الوعرة وتسلق الجبال العالية االرتفاع أو

في أعماق البحار أو القفز بالمظلت أو استخدام الطائرات الشراعية ، وغير ذلك من 

أواع المخاطر التي تتطلب من الجهات المسؤولة عنها في المنطقة توفير المعدات 

 اللزمة عالية الجودة لتقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن .

من السياح التواجد والمبيت حيث يهوى الكثير  : ـ سياحة القرى أو األرياف4

وممارسة الحياة القروية البسيطة المختلف عن أجواء الحياة الصاخبة في المدن كما 

يمكن أن تتضمن زيارة ومعايشة كيفية تربية الخيول واألبقار والحيوانات األليفة 

األخرى . يتطلب هذا النوع من السياحة توفير أماكن ومستلزمات المبيت واإلطعام 

ون واأللبسة ذات الطابع القروي وأن يكون سكان تلك القرى هم من يتولى توفير والفن

كل هذا وتقديم الفنون والفلكلور القروي المحلي والقيام بأعمال الداللة في منطقتهم 

وأن يدر ذلك عليهم موردا  ماليا  يحفزهم على حسن التعامل مع السياح . إن قيام 

الضيافة والخدمات والداللة للسياح يجب أن يكون  السكان القرويين المحليين بمهام

مقترنا  مع المشورة والتدريب الذي تهيئه لهم السلطات الحكومية المسؤولة لضمان 

قيامهم بهذه الواجبات وفق األسس التي تجذب السياح مع دعمهم ببعض القروض 

 الميسرة الستكمال المباني التجهيزات اللزمة الستقبال وخدمة السياح .

وهي سياحة تتضمن استخدام القوارب الخشبية  : ـ سياحة األنهر والقنوات المائية5

أو المطاطية اليدوية أو اآللية للقيام في جوالت قصيرة أو طويلة في بعض األنهار 

والقنوات المائية والتمتع بالمناظر الطبيعية القائمة على ضفتي النهر وفي الجزرات 

ولة توفي الموجودة في وسطه، وهذا النوع من السياحة يتطلب من الجهات المسؤ

وقد  أماكن رسو الزوارق وضمان األمان في حركة صعود ونزول السياح فيها

يرغب السياح أن يستأجروا الزوارق ويقودوها بأنفسهم وإن كان األفضل من حيث 

األمان أن يتم قيادة الزوارق من قبل سائقين متخصصين ، كما جب أن يتضمن 

 رية وغيرها من المشوقات.المرسى محلت للتسوق والهدايا والصور التذكا

وهي سياحة تتضمن استخدام البوار الكبيرة نسبيا   : ـ سياحة البواخر واليخوت6

واليخوت لإلبحار من أجل النزهة والتسلية في مناطق المحيطات والبحار والبحيرات 
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الكبيرة كما في البحر الكاريبي والمتوسط والمحيط الهادئ وجزر الباسفيك وشواطئ 

آسيا . إن تنمية هذا النوع من السياحة يتطلب أوال  االهتمام بالبواخر جنوب شرق 

واليخوت المستخدمة وإضفاء الصفة السياحية عليها وأن يتوفر فيها جميع أنواع 

الخدمات والمغريات السياحية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يتوجب اختيار األماكن 

ثارة والجذب السياحي وليس مجرد والبحار والبحيرات التي يتوفر فيها عوامل اإل

 ممرا  مائيا  يقطعه السائح بشكل روتيني خالي من المتعة .

وهو نوع من أنواع السياحة ويقوم على أساس السفر واإلقامة  : ـ سياحة المخيمات7

في مخيمات مقامة على الشواطئ أو المناطق الطبيعية أو البرية ، وقد يكون المخيم 

ات تجعله صالحا  لإلقامة فيه والتمتع بالحياة البسيطة الخالية مجهزا  بتسهيلت وخدم

من تعقيدات الحياة الحضرية والمباني المغلقة التي يعيش اإلنسان في ظلها معظم أيام 

السنة مما يدفعه للعيش أليام محدودة في مخيمات بسيطة مفتوحة . إن تطوير وتنمية 

حديد أماكن التخييم وأن تكون فريبة من هذا النمط السياحي يتطلب التخطيط السليم لت

الطرق الرئيسية وتوفير عنصر األمن واألمان فيها مع حد معقول من الخدمات 

 األساسية ومحلت بيع بعض المنتجات والمواد الغذائية والوقود والمنتجات اليدوية .   

طفال، ـ سياحة الفئات الخاصة ، مثل )سياحة الشباب ، سياحة المسنين ، سياحة األ8

سياحة النساء( ، وهي عادة برامج سياحية مصممة لفئات محددة من الناس وبما يلئم 

كل فئة وبلبي احتياجاتها ورغباتها ، مما يتطلب لتطويرها وتنميتها أن يتم تلبية 

متطلبات كل فئة من السياح لضمان استمرار انجذابهم إلى تلك المواقع السياحية 

 المخصصة لهم .
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نوع من أنواع التخطيط التنموي وهو عبارة عن مجموعة من هو  التخطيط السياحي

اإلجراءات المرحلية المقصودة والمنظمة والمشروعة التي تهدف إلى تحقيق 

المتاح والكامن وتحقيق أقصى استغلل واستخدام أمثل لعناصر الجذب السياحي 

درجات المنفعة الممكنة، مع متابعة وتوجيه وضبط لهذا االستغلل إلبقائه ضمن 

 . دائرة المرغوب والمنشود، ومنع حدوث أي نتائج أو آثار سلبية ناجمة عنه

 -: تخطيط الجوانب الطبيعيةأوالً ـ 

ة من التضاريس الجغرافية و إن الموارد الطبيعية المتمثلة بما تحتويه المنطقة المحلي

مصادر المياه ،  والغطاء النباتي ، والبحيرات، واألودية والجبال والسواحل وغيرها 

يمثل أحد أهم  المقومات األساسية للعرض السياحي ، لكنه يتعرض اليوم إلى 

استغلل وضغط مفرط بفعل الحاجة المتزايدة له في مختلف أوجه النشاط االقتصادي 

غيرات المناخية التي تفرض نفسها بقوة ، وكذلك نتيجة ضعف القوانين وبفعل الت

المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية والبيئة وعدم تفعيلها على ارض الواقع ، مما يتطلب 

التخطيط السليم للموارد الطبيعية وتنميتها وحسن استخدامها في النشاط السياحي بما 

انب البيئي في بعده الشامل وتضمن حق يضمن تحقيق سياحة مستدامة تراعي الج

 األجيال القادمة .

 -إن التخطيط السليم للموارد الطبيعة الجاذبة للسياح يتطلب اآلتي :

أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى اإلضرار ـ حماية األرض من 1

بالتربة أو تدهورها أو تلوثها على نحو يؤثر في قدراتها اإلنتاجية وعلى السلسلة 

الغذائية والنواحي الجمالية وااللتزام بالتصاميم األساسية للمناطق الحضرية وحماية 

ي ومعالجة أسباب األراضي الزراعية والمساحات الخضراء من الزحف العمران

 التصحر . 

ـ حماية المياه والقنوات الناقلة للمياه من تصريف أية مخلفات سائلة منزلية أو 2

صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية واتخاذ 

منع التدابير اللزمة لمنع وصول التلوث من البر إلى المنطقة النهرية أو البحرية، و

استخدام المواد السامة والمتفجرات في صيد األسماك والطيور والحيوانات المائية ، 
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وأية أعمال تؤدي إلى تلوث الموارد المائية السطحية نتيجة استغلل ضفافها إال بعد 

 موافقة الجهات المعنية .

ة عن انبعاث األدخنة أو الغازات أو األبخرة أو الدقائق الناجمـ حماية الهواء من 3

عمليات إنتاجية أو حرق وقود إلى الهواء إال بعد إجراء المعالجات اللزمة ، ومنع 

استخدام محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أعلى من الحدود المسموح بها  ، 

وكذلك منع حرق المخلفات الصلبة إال في األماكن المخصصة من الجهات ذات 

ة للمكونات الطبيعية من الضرر المترتب العلقة وفق أسلوب يوفر الحماية اللزم

  على عمليات الحرق .

ـ الحد من ظاهرة للضوضاء عند تشغيل اآلالت والمعدات واآلت التنبيه ومكبرات 4

 الصوت للنشاطات كافة .

اإلضرار بالتنوع األحيائي ويشمل ذلك منع صيد األسماك والطيور ـ منع 5

ه المهددة باالنقراض أو االتجار بها ، ومنع والحيوانات البرية والمائية المهددة وشب

 اإلبادة أو اإلضرار بالنباتات النادرة والطبية والعطرية والبرية  

( ثلثين سنة فأكثر و 30، وكذلك منع قطع األشجار المعمرة التي يصل عمرها )

 قطع أشجار الغابات إال بعد استحصال موافقة الجهات المعنية .

استخدام مبيدات اآلفات المهددة للزراعة أو الثروة  ـ تنظيم عمليات رش أو6

الحيوانية  وأية مركبات كيمياوية أخرى ألغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير 

ذلك من األغراض و مراعاة الشروط والضوابط المعتمدة بيئيا  وبما يكفل عدم 

نيا  تعرض اإلنسان وعناصر البيئة األخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة آ

 ومستقبل  ألثارها الضارة .

ـ التخطيط السليم للحد من األضرار والمخاطر التي تترتب عن عمليات االستكشاف 7

والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن بما يضمن حماية األرض والهواء والمياه 

 السطحية  والجوفية من التلوث والتدمير . 

ـ إخضاع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية وفي جميع المناطق وخاصة  8

مناطق الجذب السياحي وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات إبداء التعاون 
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الكامل والتسهيلت اللزمة لفرق الرقابة البيئية بواجباتها بما في ذلك دخول مواقع 

والمختبرية لضمان سلمة تلك المناطق من  العمل وإجراء الفحوصات الموقعية

 التلوث البيئي الطارد للنشاط السياحي .

ـ التخطيط السليم إلشراك السكان المحليين في حماية وتطوير البيئة الطبيعية في 9

المناطق السياحية من خلل تشجيعهم على إقامة المشاريع السياحية التي تعزز جودة 

ا الضرر ، وتحفيزهم على المشاركة في المحافظة على البيئة الطبيعية وال تسبب له

 البيئة وتعلمهم مهارات التعامل مع المناطق البرية.

ـ التخطيط السليم الستغلل وسائل اإلعلم الجماهيري كقنوات ومنافذ اتصالية 10

فعالة في توصيل المعلومات البيئية للمواطنين والسياح وحثهم على التصرف 

نات المختلفة للنظام البيئي بطريقة تتسم بالصداقة والحكمة وبما والتعامل مع المكو

يؤدي إلى استدامة هذه المكونات ، وتعريفهم بأهمية التخلص السليم من المخلفات 

والنفايات المختلفة، وذلك بإرشادهم من خلل الملصقات إلى كيفية التخلص السليم 

 من النفايات.

االستيعابية للمواقع السياحية المعتمدة على ـ التخطيط السليم لتحديد الطاقة 11

مكونات البيئة الطبيعية ووضع القواعد التنظيمية الكفيلة بعدم تجاوز العدد المسموح 

به للتواجد في وقت محدد وأن يكون ذلك معلوما  للجمهور وللشركات والمكاتب 

 السياحية لللتزام بها واعتماد أسلوب الحجز المسبق .

سليم لتقوية وسائل االشراف والمتابعة في المواقع السياحية البيئية ـ التخطيط ال12

لضمان عدم التجاوز على المكونات البيئية وأن يقترن ذلك بإجراءات عقابية مناسبة 

 بحق المخالفين من المواطنين والسياح على حد سواء .

 

 

 

 

 



66 

 

 

 -: التاريخية تخطيط الجوانبثانياً ـ 

هي السياحة التي تهدف إلى التعرف على أثار الشعوب  السياحة التاريخية      

اآلثار وحضارتها ، حيث يقوم السياح بزيارة المواقع األثرية والتاريخية مثل 

الرومانية القديمة واآلثار اليونانية والفرعونية بمصر والبابلية واألشورية بالعراق 

والمتاحف  ,   ة في العالموالفينيقية والرومانية في ليبيا وغيرها من الكنوز التاريخي

توجد العديد من المتاحف ذات الشهرة العالمية يرتادها السائحون من جميع حيث 

اللوفر في باريس  ومتحفأنحاء العالم ، كالمتحف المصري والمتحف العراقي 

والمتحف البريطاني في لندن والمتحف االنثروبولوجي في المكسيك ومتحف التاريخ 

ن من داخل الدولة إن هذه المواقع تجذب الزائري . وغيرها الطبيعي في نيويورك

البتراء باألردن واألهرامات واآلثار األخرى في مصر وسور  نهاوخارجها وم

راقية في بابل وأور ، واآلثار العميل 1500لعظيم الذي يمتد لمسافة الصين ا

  والحضر وآشور

السياحي تتطلب التخطيط لها  إن المعالم التاريخية باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب

لضمان أمرين أساسيين هما أوال  االنتفاع منها في الوقت الحالي في جذب أكبر عدد 

من السياح وضمان حصولهم على أعلى منفعة ومتعة من هذه المعالم ، وثانيا  ضمان 

م ديمومتها وبقائها وتألقها لتنتفع منها األجيال القادمة ، وهذا يتطلب التخطيط السلي

 -الذي يمكن أن يتضمن األمور اآلتية :

إجراء مسح أثري وتراثي على مستوى الدولة ولكل منطقة يراد حماية تراثها ـ 1

أهمية المباني األثرية و التاريخية والتراثية والفنية  التاريخي واألثري للتعرف على

ثرية أو وعمل مخططات أولية لها وتوثيقها وتصويرها ، وإعداد قوائم بالمباني األ

الحماية القانونية و تطبيق العقوبات التي تنص عليها  التراثية المراد وجلها تحت مظلة

 بحق المتجاوزين عليها والمتسببين بالضرر لها .  القوانين

واالقتصادية له  التوعية والتثقيف للمواطنين والسياح حول أهمية اآلثار الثقافية ـ2

الحضاري وإشعاره بالمسؤولية ، مع  اهتمامه بالتراثولغيره وانتهاز الفرص إلثارة 

ضرورة إشراك المواطنين في تحمل مسؤولية حماية التراث الحضاري التاريخي 



67 

 

اللجان  والتراثي لتحسيسهم بالمسؤولية وذلك بإدخالهم ومشاركتهم في واألثري

 والمؤسسات الحكومية واألهلية الراعية لذلك األمر.

العامة المركزية كالوزارات المختلفة ومجلس النواب والمجالس ـ  إشراك السلطات 3

أبعاد قضية التراث وفائدتها للشعب والهوية  وشرح المحلية وسلطات الحكم المحلي

بتخصيص األموال اللزمة لصيانة تلك المباني وترشيد  وبالتالي مطالبتها

  وإصدار التشريعات المنظمة لذلك. استخداماتها

ل الدور الرقابي للجهات الحكومية المختصة وبمساعدة منظمات ـ تكثيف وتفعي4

المجتمع المدني لمنع االعتداء على المواقع التاريخية واألثرية والتراثية أو هدمها أو 

 إقامة أبنية حديثة )حكومية أو خاصة( محلها أو سرقة عناصره الفنية المعمارية

تكون هذه الرقابة فعالة باقترانها  والزخرفية لإلتجار بها وتهريبها إلى الخارج وأن

 باإلجراءات العقابية الرادعة .

ـ تعزيز وتطوير البنى التحتية )مثل شبكات المجاري لمنع تأثير المياه الجوفية على 5

المواقع والمباني التاريخية واألثرية ( والخدمات األساسية الضرورية )مثل خدمات 

كن أن تحصل في المباني والمواقع التاريخية اإلطفاء لمعالجة حاالت الحرائق التي يم

 واألثرية أو في المباني القريبة منها( .

الصيانة للمباني واآلثار فيها الخطط إلحياء المدن التاريخية وإجراء  وضعـ 6

والتاريخ واآلثار والكتابات  وإشراك الخبراء واالختصاصيين في العمارة والعمران

مثل هذه التخصصات ضرورية لإلحاطة  ألنواالجتماع واإلحصاء واالقتصاد 

التاريخية والهدف من تلك الدراسات المساعدة على إبقاء  بالمشكلت األساسية للمدينة

  فيها. دون المساس بالقيم الحضارية والفنية وفاعليتهاحيّة بسكانها  المدينة

مرور ضوابط للبناء والصيانة والترميم في المدن القديمة،ووضع ضوابط لل ـ وضع7

وتحديد أنواع وأحجام السيارات المسموح بدخولها إلى المناطق التاريخية واألثرية 
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الريف  وعدم السماح بتدفق السكان بأعداد كبيرة من ومراقبة أعداد السكان والوافدين

 والمدن األخرى للسكن في هذه المدن .

 

العمل على توفير الحماية األمنية الكافية لحماية المناطق التاريخية واألثرية ـ 8

للوقوف بوجه العصابات اإلجرامية واإلرهابية ، وعدم السماح بتكرار ما قام به 

وتدميره أطلل مدينة الحضر األثرية التي يعود تاريخها إلى  تنظيم داعش اإلرهابي

  2014تحت سيطرة التنظيم اإلرهابي منذ آب الواقعة  ألفي عام في محافظة نينوى

ينبغي إشراك  ، كما1987التي أدرج اسمها ضمن مواقع التراث العالمي منذ عام 

العالم ومنظماته الدولية مثل المنظمة الدولية للثقافة والفنون )اليونسكو(  لمجابهة هذا 

م وأساسي االعتداءات الصارخة على الموروث الحضاري العراقي الذي هو جزء مه

 .من لموروث الحضاري  اإلنساني

مؤسسات تعمل على جمع التخطيط إلنشاء وتوسيع وصيانة المتاحف وهي ـ 9

والتي تعود  وصيانة وحماية القطع األثرية ذات القيمة الفنية والتاريخية والعلمية

لمختلف الحقب الزمنية، وتستهدف تمكين السياح والزوار من استكشاف المجموعات 

مما يتطلب االهتمام بطريقة العرض وسهولته ،  وضة للستلهام والتعلم والمتعةالمعر

 مع مراعات توفير الحماية الكافية للمعروضات ومنع العبث بها واإلضرار بها .
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من أهم مجاالت السياحة في الوقت الحاضر، وهي نمط سياحي  دتع : السياحة الثقافية

يسعى فيها السائح لزيارة البلد األخرى للتعرف على ثقافتها والمعارف التي تتميز 

تميز هذه الشعوب عن غيرها ، ويتم ذلك من  بها ودراسة شعوبها والخصائص التي

خلل زيارة األماكن التاريخية واألثرية والمتاحف واالشتراك في المناسبات الثقافية 

والفنية كالمؤتمرات والمهرجانات والمعارض والتمتع بمشاهدة فنون تلك الدولة من 

و حضور تمثيل ورقص شعبي وفلكلوري أو االستماع للموسيقى في دور األوبرا أ

 العروض المسرحية المختلفة .

% من حركة 15لقد أصبح هذا النوع من السياحة أصبح يستحوذ على أكثر من 

السياحة الدولية وتشتهر به دول كثيرة تتمتع بتراث حضاري وثقافي عريق مثل 

اليونان وايطاليا وإسبانيا وفرنسا والمكسيك والصين واليابان ومصر، ومنها أيضا  

يتوجب التخطيط لهذا النمط السياحي لتنميته وتطويره الستقطاب أكبر قدر  العراق لذا

 مكن من السياح المحليين واألجانبم

 -إن التخطيط للمواقع الثقافية يتطلب مراعاة األمور اآلتية :

ـ التخطيط الجيد لموضوع إيجاد ما يعرف )الوسائط الثقافية( ،حيث تعتبر الوسائط 1

فز التي تدفع السائح إلى زيارة منطقة معينة والبقاء فيها لفترة الثقافية من أهم الحوا

 -زمنية محددة ومن هذه الوسائط:

ــ الفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية، وهي تعد اليوم من أكثر 

المجموعات القادرة على إقامة النشاطات الثقافية المتنوعة المرتبطة بالتنشيط 

ث الفني الشعبي والموسيقي والمسرحي مادة ثقافية سياحية حية السياحي، ويمثل الترا

ومعبرة عن واقع البلد ويمكن التعريف بهذا التراث من خلل تنظيم المسرحيات 

والحفلت الموسيقية والعروض الشعبية في األماكن التاريخية واألثرية وقصور 

 الثقافة والفنون .

األندية والمراكز الثقافية رافدا  مهما   نشاطات ــ األندية والمراكز الثقافية، إذ تعتبر

لتنشيط السياحة الثقافية سواء بالنسبة للسياحة الداخلية أو الوافدة، وتستطيع هذه 
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المراكز أن تقدم العروض والنشاطات الفينة التي تجتذب السائح، من خلل ما تقوم به 

والمهرجانات الشعرية من نشاطات ثقافية متنوعه كالمحاضرات العلمية واألدبية 

 واألدبية المتنوعة المصحوبة بالعروض الموسيقية والغنائية التراثية .

ــ المعارض بأنواعها المتعددة )تجارية ، علمية ، تسوق ، تكنولوجيا ،معارض 

الحرف والصناعات اليدوية ومعارض الفنون التشكيلية ومعارض األزياء 

تلعب دورا  كبيرا  في التعريف بالبلد  ت التيوالمأكوالت الشعبية( ، وهي من النشاطا

والمنطقة المحلية وبالتالي جذب السياحة الوافدة من الدول األخرى إضافة للسياحة 

لكي يأخذ القرار بالسفر بناء على  خلق التفاعل والرغبة لديه المحلية من خلل

 القناعات التي تتولد لديه على ضوء اإلعلن الجيد عن هذه المعارض . 

يكون الحافز للسياحة الثقافية هو المشاركة في المؤتمرات  ــ المؤتمرات، حيث

والحلقات الدراسية و حضور المهرجانات التاريخية واألعياد الدينية والذكريات 

الشعبية الفلكلورية والفنية وكذلك من خلل زيارات الوفود والزيارات الجماعية 

 مهما واللقاءات العلمية كونها تشكل مصدروتهتم الدول بعقد المؤتمرات والندوات 

 للترويج والدعاية السياحية للبلد .

 

ـ التخطيط الدقيق الستحداث المناسبات ، حيث لم تعد السياحة الثقافية في وقتنا 2

الحالي مقتصرة في مفهومها على المعالم التاريخية والثقافية القائمة فعل وإنما أدخلت 

باستحداث مناسبات واستغلل ظروف معنية بما يحقق عليها عناصر جديدة، وذلك 

تنويع المنتج السياحي لجذب شرائح جديدة من السائحين والزوار، ينتج االشتراك في 

المناسبات بما يصاحبها من تسهيلت السفر ومهرجانات واحتفاالت، فرصة مغرية 

ابل الثقافي مهرجان ب للسفر، ونستطيع استحداث العديد من المناسبات المحلية مثل

المتنوع، مهرجان ماراثون أربيل السنوي ، مهرجان ربيع الشهادة في كربلء 

 ،غيرها من المناسبات المستحدثة . 
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ـ التخطيط لوضع كراس إعلمي توضيحي معزز بالمعلومات الدقيقة والصور 3

ة ، يتضمن جميع النشاطات والمواقع السياحية الثقافية على مستوى الدولة ولكل منطق

سواء ما يتعلق بالمواقع التاريخية واألثرية والتراثية أو ما يتعلق بالنشاطات الثقافية 

 .والفنية والمهرجانات والمؤتمرات والمناسبات المستحدثة 

لدى وكلء األسفار  وترويجها  الثقافية  للسياحة  ومتكاملة  كاملة منظومة  ليكون

والفندقية والسفارات والملحقيات الثقافية والنشر اإللكتروني  والشركات السياحية 

دراية ومعرفة وغيرها من وسائل الترويج لجعل الجمهور المحلي والخارجي على 

يولد القناعة لديه لممارسة النشاط السياحي في بهذه األنشطة الثقافية و تحفيز الرغبة و

أفضل المتوفر في سوق السياحة العالمية ويلبي رغباته ويشبع  تلك المناطق باعتباره

 .حاجاته الثقافية

ـ التخطيط لتطوير منظومات السكن واإلقامة والتغذية ومنظومات النقل الخارجي 4

الثقافية مع تعزيز منظومات  والداخلي لتسهيل وصول السياح إلى مناطق السياحة

 التحتية، ومنظومات التسوق والهدايا ، في تلك المناطق .   ىالبن

احترام الموروث ـ التخطيط لتوعية السكان المحليين بأهمية السياحة الثقافية و5

الثقافي للمجتمع والحفاظ على القيم والتقاليد والعادات والمساهمة في فهم العلقات 

التسامح وعدم التعصب بكافة أشكاله وصوره ، بما يعكس صورة قافة نشر ثالثقافية و

إيجابية لدى جمهور السائحين والزوار ويحفزهم على تكرار زيارتهم للمنطقة 

 .السياحية 

ـ التخطيط لتشجيع المستثمرين المحليين واألجانب للستثمار في إقامة مشاريع 6

خدمات السياحية وأن تكون أسعارها واالرتقاء بجودة الومؤسسات السياحة الثقافية 

في  المعيار المؤثر في الجذب السياحي مناسبة للغالبية من السياح باعتبار أن هذا

 عالمنا الراهن .
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لقد ظهرت في السنين األخيرة أنواع خاصة من السياحة ينبغي التخطيط واإلعداد 

 -الدقيق لها ومن هذه األنواع نذكر اآلتي :

 

 -: سياحة الفضاءأوال ـ 

 ترويحية أو ترفيهيه ألغراض الخارجي الفضاء إلى السفر الفضاء بسياحة المقصود

 الفضائية الرحلت مجال في المتقدمة الدول بتنظيمها اشتهرت مهنية، أو

 الشركات من عدد   ظهرت وقد ، األمريكية المتحدة والواليات االتحادية روسيا مثل

 ملحظة مع الفضاء سياحة صناعة إلنشاء تخطط التي األخيرة السنوات في الناشئة

 وكالة وأن التكلفة وغالية محدودة الحالي وقتنا إلى السياحية الفضاء الرحلت أن

 ويوصف ، الحاضر وقتنا إلى الخدمة هذه تقّدم التي الوحيدة هي الروسية الفضاء

 يرى بينما فقط، األثرياء لكبار مخصص مشروع بأنه الفضائية السياحة مشروع

 االجتماعي المستوى على بالفائدة تعود أن يمكن الفضاء سياحة أن المهتمين بعض

 التي الطائلة األموال هذه استخدام يمكنها الدولة أن باعتبار استثناء بدون الجميع على

 الخدماتو المحلية والتنمية المحلي االقتصاد خدمة في الفضائية للسياحة توفرها

 المتوسطة الطبقات من الشعب عامة يحتاجها التي الصحية والمرافق االجتماعية

 والفقيرة.

إن التخطيط لهذا النوع من السياحة يجب أن يركز على جملة من األمور يأتي في 

مقدمتها التخطيط لسلمة الرحلت الفضائية وعدم تعريض حياة المشاركين للخطر ، 

يض الغلف الجوي والفضاء الخارجي لمخاطر التلوث كذلك التخطيط لعدم تعر

 البيئي وبالتالي تعريض كوكب األرض لمخاطر التلوث واإلشعاعات الضارة. 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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 المغامرات سياحةثانياً ـ 

 الذين االفراد تستهوي التي السياحية الرحلة نوعية على للداللة يستخدم مصلح

 ذات األنهار في التجديف كرحلت والمخاطرة النشوة من معين نوع عن يبحثون

 ورحلت الهائجة البحار في االمواج وركوب ، المياه حركة في الكبيرة السرعة

 العلمي التدقيق وحسب الشتاء، فصل في القوارب وسباق البحار اعالي في الصيد

 الخبرات عن البحث على يركزون الذين االشخاص كل تضم فهي المغامرات لسياحة

 والخطر. واالستكشاف التحدي من لحظات اويعيشو الغامضة

التخطيط لسياحة المغامرات ينبغي أن يتركز على توفير عنصر األمان للسياح 

المغامرين وتقليل احتماالت تعرضهم لمخاطر اإلصابة أو الوفاة إلى أدنى حد وعدم 

ترك األمور للصدف واالحتماالت ، كما يجب التخطيط لحماية البيئة الطبيعية في 

 مائية والغابات وغيرها . مناطق ممارسة سياحة المغامرات البرية وال

 

 األعمال سياحةثالثاً ـ 

 والمؤتمرات المعارض حضور بغرض السياحية الرحلت به يعنى مصطلح

 من الرحلت تلك بتنمية الدول من الكثير اهتمت وقد بها. االشتراك أو واالجتماعات

 والمؤتمرات المعارض مراكز تطوير مثل بها المرتبطة العناصر تطوير خلل

 وتطوير الحكومية واإلجراءات التنظيمية البيئة وتطوير والمطارات والفنادق

 مثل مختلفة مسميات الرحلت من النوع هذا واكتسب لها. والتسويق البشرية القدرات

 إن االجتماعات". و"سياحة والمعارض" المؤتمرات و"سياحة األعمال" "سياحة

 تلعب فهي والمدن، والدول للشعوب التجارة وتطوير تنمية في تسهم األعمال سياحة

 وصناعة بمنتجات والتعريف المحلي االقتصاد دعم في مهما   وسياسيا   اقتصاديا   دورا  

 والتعريف السياحة قطاع تنمية في الكبير دورها إلى إضافة لها، والترويج الدولة

 بالدول.
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 -: التأمل سياحة ـ رابعاً 

 المستوى على جديد سياحي منتج وهو ة،العالمي السياحة أنواع أرقى من وتعتبر

 اولى اطلق تم حيث األردن في العربي المستوى على له تسويق أول بدأ العالمي

 بها فتشتهر العالمي المستوى على أما ، الميت البحر منطقة في 2014 عام فعالياته

 سياحة اضحت وقد العالم حول الدّول من العديد إلى اضافة والهند، أسيا شرق دول

 باتت والتي الدقيقة ومتطلباتها العالمية، السياحة خريطة من جزءا والتفكير التأمل

 جزء إلى تنتمي وهي العالمي السياحة سوق في المنافسة الرئيسية العناصر من اليوم

 مهمة أساسية ومعطيات مقومات على العربي العالم ويتوفر ، الراقية السياحة فئة

 والمجال الطبيعية المناظر ومنها والتفكير، التأمل سياحة لتصدر النوع بهذا للنهوض

 واسعة شريحة وتستقطب القديم، العالم إلى تنتمي التي العريقة والمآثر الصحراوي

 . العالم ولود ثقافات مختلف من السياح من

 والتفكير، التأمل مجال في مختصين إيجاد يتطلب السياحة من النوع لهذا التخطيط إن

 واالطلع الكشف بعد المختصين هؤالء قبل من المناسبة الفعاليات أماكن الختيار

 عشوائية تكون ال السياحي النوع هذا مجال في والتفكير التأمل فمناطق واالختبار

 في والمتخصصون الدوليون الخبراء يحدد حيث ودقيقة، خاصة شروطا تتطلب وإنما

 بالطاقة والمتعلقة العالم حول الفريدة الخصائص كافة فيها تتوفر أن يجب أنه الطاقة،

 التأمل و والتفكير االسترخاء على وتساعده اإلنسان جسم يحتاجها التي االيجابية

 واإلبداعات. األفكار واطلق

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
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 االنتحار سياحة ـ خامسا

 ظهر الحديث، العصر في السياحة أنواع من وغريب جديد نوع هو االنتحار سياحة

 واألزمات للظروف نتيجة المعاصر العالم في الطوعي االنتحار حاالت ارتفاع بعد

 بغرض ليس ما لبلد السائح يذهبإن سياحة االنتحار تعني أن  اليوم. عالم في المعقدة

 شخصية ألسباب ،رحيم انتحار عن بحث في يذهب ولكنه يهالترف أو التنزه أو العلج

 لألزمات محتملة عواقب من ينتج وما عضوية أو نفسية أسباب في تنحصر أن يمكن

 بمهنة علقة لهم تكون ال أو تكون قد متخصصون العملية هذه على ويشرف المالية،

 هذه تنظم قوانين بتخويل وذلك المستقبل، البلد في بها المعمول القوانين حسب الطب

 حد وضع على يساعده من هناك يجد حيث للسائح، المستضيفة الدولة من العملية

 بتوفير ،الرحيم القتل بعميلة عليه يصطلح أن يمكن بما الموت، إلى والوصول لحياته

 األلم. مسألة لتجاوز ذلك على تساعده التي المناسبة العلمية الطرق

 بالقيام 1941 سنة صدر قانون يسمح حيث بسويسرا الظاهرة ازدهرت لقد         

 أن يجب شخصية حرية أنها على العملية تلك إلى تنظر فهي ،  الرحيم القتل بعملية

 وشرح الشخص موافقة مثل الشروط بعض فيها تتوفر وأن طبي إشراف تحت تتم

 الوطني العلمي البحث صندوق عن صدرت وقد ، الرحيم القتل عملية وطريقة وسيلة

 يمكن ما عملية في طبي طرف بمساعدة للنتحار يلجأون ينالذ أعداد إن السويسري

 غلبهمأ سنويا حالة 600 حوالي العام المتوسط في بلغ  الرحيم القتلب عليه يصطلح أن

 األجانب نسبة وأن النسبة هذه من %64 السيدات وتشكل عاما، 84ـ 45 الـ سن بين

)سياحة  تسمية عليها أطلق لذا وفرنسا وبريطانيا ألمانيا من أغلبهم %65 نبلغ

االنتحار( . أما في العالم العربي واإلسلمي فإن الشريعة اإلسلمية ال تجيز هذا 

النوع من  طرق انهاء الحياة وتحت أي ذريعة من الذرائع لذا ال يوجد هذا النمط 

 السياحي وال يخطط له سواء من قبل األجهزة الرسمية أو المؤسسات الخاصة . 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85


76 

 

 

إن تحقيق االستدامة في النشاط السياحي في أي منطقة من مناطق القصد السياحي 

يتطلب من بين أمور أخرى التخطيط الستخدامات السياح للموارد السياحية الطبيعية 

المنطقة ، مع ملحظة أن التخطيط والحضارية والخدمية المتوفرة في تلك 

الستخدامات السياح يهدف إلى خدمة السياح وتعظيم انتفاعهم وتمتعهم بتلك الموارد 

من جهة ، ومن جهة أخرى توفير الحماية للموارد السياحية وضمان ديمومتها ، 

 -وذلك يتطلب التخطيط السليم لألمور اآلتية :

ح على معالم المنطقة واستمتاعه بالمنطقة ـ التخطيط لتوفير امكانية تعرف السائ1

ومواردها السياحية بسهولة ويسر من خلل اإلعداد الجيد لبرامج زيارة المواقع 

 السياحية وتحديد خط سير الجولة السياحية داخل الموقع السياحي بشكل واضح .

 ـ التخطيط لتطبيق قواعد وتعليمات طاقة االستيعاب للموقع السياحي بهدف ضمان2 

 راحة الزوار من جهة وعدم التسبب بالضرر للموقع من جهة أخرى .

ـ التخطيط لمنع حدوث الزحام والفوضى وما يترتب على ذلك من المضايقات 3

 للسكان المحليين مثل ارتفاع

مستويات الضجيج والزحام واالختناقات المرورية وما يترتب عليها من الحوادث 

غذائية األساسية والمحروقات وارتفاع أسعارها ، واإلصابات ، والشحة في المواد ال

والمضايقات االجتماعية وحصول االحتكاكات غير المحمودة العواقب بين السكان 

 المحليين والسياح .

ـ التخطيط لمنع تسبب استخدامات السياح للمشاكل واألضرار البيئية في المنطقة 4

مي مثل تلوث الهواء وتلوث السياحية من جراء الزخم السياحي الدائمي أو الموس

المياه السطحية والجوفية ، واإلضرار بالمناطق الخضراء واألشجار وملحقات الزينة 

 المتواجدة في الحدائق والمتنزهات كالنافورات واللوحات والتماثيل وغيرها .

ـ التخطيط لمنع تسبب استخدامات السياح للمشاكل مع السكان المحليين مثل 5

زاعات بين السياح والسكان وحرمان السكان المحليين من االستفادة االحتكاكات والن
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من زيارة المعالم السياحية والدينية بسبب األعداد الكبيرة من السياح والزوار في 

 مواسم معينة .   

الثقافية والسلوكية، مثل إمكانية ت كللمنع تسبب استخدامات السياح للمشـ التخطيط 5

حية من خلل انتشار انماط ثقافية وسلوكية غير مقبولة أن تتضرر المنطقة السيا

ينقلها السياح إلى المنطقة ، كما لو كانت المنطقة السياحية تتميز بالمحافظة على القيم 

والتقاليد الدينية والثقافية مما يولد لدى سكانها الخشية من تصرفات وسلوكيات السياح 

 انفتاحا  وأقل تزمتا  .األجانب أو من مناطق في الدولة تعتبر أكثر 

ـ إذا كان المكان أو الشي6
ء
يتضرر من استخدامات السائح ) كالتماثيل واللوحات  

والمقتنيات األثرية ( فيمكن صنع نماذج مطابقة للنموذج األصلي ليراه السائح مع 

الشرح الكافي عنه ، ويبقى األصل للزيارات العلمية والبحوث والزيارات الخاصة 

 . المسموح بها

انتظار السياح قبل دخول الموقع أو المزار السياحي غير مملة  مددـ التخطيط لجعل 7

من خلل تقديم بعض التسليات أو تناول بعض األطعمة الخفيفة والمشروبات الساخنة 

أو الباردة واالطلع على المنشورات السياحية الخاصة بالموقع أو بعض المجلت 

 والصحف .

رة الموقع أو المكان السياحي مستمرة طيلة أيام السنة وليست ـ التخطيط لجعل زيا8

موسمية ، ألن الموسمية تخلق كثافة كبيرة في عدد الزائرين خلل فترة محدودة مما 

يجعل استخدامات السياح للموقع متجاوزة لحدود الطاقة االستيعابية له وتسبب خلل  

 في متطلبات االستدامة .

لم السياحية التي تشملها الزيارة في الموقع السياحي على ـ التخطيط لتوزيع المعا9

أماكن متعددة ومتباعدة نسبيا  بحيث ال يحصل الزحام والكثافة في مجال محدود 

 المساحة .

ـ التخطيط لإلشراف المستمر على جميع مكونات وأنشطة الموقع لمواجهة 10

ويكون علجها صعبا  أو  ومعالجة أية مشكلة يمكن حدوثها من البداية قبل أن تستفحل

 متعذرا  .
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 إدارة التأثيرات البيئية محاضرة االسبوع السادس عشر

أن السياحة هي أحد األنشطة البشرية التي تتأثر بملمح البيئة المحيطة لقد سبق القول 

بالمنطقة السياحية والتي كان لها دور مهم في توزيع مواقع االستجمام والترفيه وفي 

السياحي وتحديد مدة إقامتهم  تحديد أنماط ومحاور حركة تدفق السياح نحو المقصد

ومواسم زياراتهم ، كما وأن السياحة تؤثر بالبيئة المحيطة بأماكن ومواقع النشاط 

لذا سنعرض في هذا الموضوع  السياحي تأثيرات مختلفة قد تكون إيجابية أو سلبية.

بعضا  من التأثيرات اإليجابية للسياحة على البيئة في حالة اعتماد التخطيط السليم 

للتنمية السياحية مما يتطلب إدامة هذه التأثيرات اإليجابية وتنميتها ، وبعضا  من 

التأثيرات السلبية للسياحة على البيئة في حالة عدم التخطيط للتنمية السياحية وترك 

النشاط السياحي في المنطقة للتطور العشوائي وهو ما يتطلب التخلص من هذه 

 التأثيرات السلبية . 

لتأثيرات اإليجابية للسياحة على البيئة الطبيعية والحضارية للمنطقة السياحية أوال  ـ ا

 -)في حالة التخطيط السليم والجيد للسياحة وتطبيق قواعد االستدامة( ، ومنها اآلتي :

تساعد على التخطيط والتمويل والتنفيذ لمشاريع الحفاظ والتنمية على البيئة ـ 1

رية باعتبارها مشوقات مطلوبة للجذب السياحي ألي الطبيعية للحياة البرية والبح

 منطقة من المناطق .

ـ تساعد على التخطيط والتمويل والتنفيذ لمشاريع الحفاظ والتنمية للمراكز األثرية 2

والمواقع التاريخية والمزارات والمقامات الدينية ومواقع ومراكز األنشطة الثقافية 

السينمائية ومعارض الفنون التشكيلية )كالمتاحف وقاعات العروض المسرحية و

 وغيرها( ، باعتبار أن هذه المواقع هي مقاصد سياحية لمختلف شرائح السياح .

ـ تساعد على التخطيط والتمويل والتنفيذ لمشاريع الحفاظ والتنمية لعناصر البيئة 3

المختلفة كمشاريع المياه وتنظيف المدن وإقامة معامل تدوير النفايات والصرف 

لصحي والتشجير وتكوين المناطق الخضراء وتقليل انبعاث الغازات الضارة للبيئة ا
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وإنشاء الطرق السريعة ومحطات االستراحة ، باعتبار أن ذلك من أهم شروط البيئة 

 الصالحة للسياحة .

ـ تساعد على التخطيط والتمويل والتنفيذ لمشاريع نشر الوعي البيئي لدى السكان 4

م أن الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث هو واجب الجميع المحليين وإشعاره

باعتبار أن ذلك يعود عليهم بالنفع مرتين ، األولى بسبب أنهم سيعيشون وسط بيئة 

سليمة خالية من مخاطر التلوث ، والثانية أن ذلك سيكون عامل جذب للسياح 

 لمنطقتهم ومن ثم تمتعهم بالفوائد االقتصادية للسياحة .

التأثيرات السلبية للسياحة على البيئة الطبيعية والحضارية للمنطقة ياً ـ ثان

 :السياحية

سياحة وتطبيق قواعد االستدامة( منها )في حالة عدم التخطيط السليم والجيد لل 

 -: اآلتي

ـ تلوث الهواء الناجم عن عوادم السيارات والطائرات ووسائط النقل األخرى التي 1

 البيئية .ال تطبق المعايير 

ـ تلوث مصادر المياه السطحية )البحار واألنهار والبحيرات واألهوار وغيرها( 2

والجوفية )العيون واآلبار( بسبب عدم التزام السياح والسكان المحليين بمبادئ 

وأصول االستخدام الرشيد لمصادر المياه وكذلك بسبب عدم تطبيق نظم معالجة المياه 

 لصرف الصحي .المالحة ومياه الفضلت وا

ـ التلوث المتعلق بالصوت والضجيج المصاحب للنشاطات السياحية المختلفة 3

 كالسياحة الدينية والترفيهية .

ـ كثافة التواجد في المواقع السياحية وما ينتج عنه من الزحام واالختناقات المرورية 4

 بسبب عدم تخطيط وتحديد الطاقة االستيعابية لكل موقع سياحي .
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يه وتخريب المعالم األثرية والتاريخية والمزارات والمواقع الطبيعية بسبب ـ تشو5

سوء االستخدام من قبل السياح )مثل رمي األوساخ وفضلت الطعام والمشروبات 

وقطع الزهور وإشعال النار في المساحات الخضراء أو العبث بالمعالم األثرية 

ات السيئة( ، وعدم قيام األجهزة والتماثيل واللوحات الفنية وغير ذلك من السلوكي

الحكومية المختصة بالمتابعة والتنظيف المستمر وحماية المعالم األثرية ومكونات 

 البيئة الطبيعية .
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 محاضرة األسبوع السابع عشرإدارة التأثيرات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية  

للسياحة تأثيرات إيجابية وتأثيرات سلبية في المجاالت الثقافية واالقتصادية 

واالجتماعية متلزمة مع التأثيرات البيئية للسياحة ، لذا فإن من محاور إدارة التنمية 

التأثيرات السلبية وزيادة الـتأثيرات اإليجابية في المجاالت السياحية هو اإلقلل من 

واالقتصادية واالجتماعية ، وعليه سنذكر في هذا الموضوع بعضا  من  الثقافية

 -التأثيرات اإليجابية والتأثيرات السلبية للسياحة في المجاالت المذكورة :

 -واالقتصادية واالجتماعية : أوال ـ التأثيرات اإليجابية للسياحة في المجاالت الثقافية

ـ التطور الحضاري والثقافي نتيجة لتفاعل الثقافات المحلية مع الثقافات الوافدة الى 1

منطقة القصد السياحي ، وكذلك اطلع المواطنين المحليين على ثقافات وعادات 

وتقاليد وأساليب العيش والعمل لدى الشعوب األخرى من خلل الرحلت السياحية 

 يقومون بها الى دول ومناطق أخرى ألغراض السياحة .  التي 

ـ التطور الحضاري والثقافي نتيجة الطلع المواطنين المحليين على الوسائل 2

الحديثة والظواهر المتطورة في الدول والمناطق األخرى األكثر تطورا  مثل األبنية 

تصال ووسائل ذات التصاميم والديكورات الحديثة واآلالت والمعدات ووسائل اال

اإلعلم ، من خلل الرحلت السياحية التي يقومون بها الى دول ومناطق أخرى 

 ألغراض السياحة .

ـ الفوائد االقتصادية العديدة التي تجنيها الدولة والمنطقة المحلية مثل تحسين 3

المستوى المعيشي ، وخلق المزيد من فرص العمل ، وإدخال المزيد من العملت 

، وازدياد الفرص االستثمارية وتوجه المستثمرين المحليين واألجانب إلنفاق األجنبية 

المزيد من األموال إلقامة المشاريع السياحية الخدمية واإلنتاجية ، ودعم موارد الدولة 

بالمزيد من الضرائب والرسوم المفروضة على السياحي وعلى أصحاب المشاريع 

يع وتنشيط الحركة االقتصادية وتداول السياحية ، وكل ما تقدم سيؤدي إلى تسر

 األموال وهو ما سينعكس إيجابيا  على عموم االقتصاد الوطني والمحلي .
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ـ تطوير البنية التحتية في جميع مجاالت الخدمات اللزمة لمواكبة التنمية السياحية 4

مثل مشاريع انتاج ونقل الطاقة الكهربائية ومشاريع انتاج وضخ المياه الصالحة 

ستعمال البشري ، ومشاريع الصرف الصحي ، ومشاريع انشاء وتطوير وتحديث لل

 المؤسسات الثقافية كالمتاحف والمعارض وقاعات االجتماعات .

ـ تشجيع وتطوير الممارسات الثقافية الرصينة كالمؤتمرات والندوات والمعرض 5

وفنون الرقص  الفنية والمهرجانات الثقافية المتعددة النشاطات كالمسرح والسينما

 الشعبي والصناعات والعروض الفولكلورية وغيرها .

ـ تشجيع وتطوير العلقات االجتماعية بين السكان المحليين والسياح الوافدين من 6

داخل أو خارج الدولة وخاصة العلقات على المستوى العائلي وما يترتب عليها من 

وتبادل الزيارات ومن ثم التأثير والتأثر اإليجابي بالقيم  الصداقات والمصاهرات

 والعادات االجتماعية لكل الطرفين . 
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 -واالقتصادية واالجتماعية : التأثيرات السلبية للسياحة في المجاالت الثقافيةثانيا  ـ 

ت ـ من الناحية الثقافية قد يتسبب النشاط السياحي في إدخال أنماط من الثقافا1

والفنون مما ال يتناسب مع األنماط السائدة في المجتمع المحلي وقيمه الدينية 

واالجتماعية السائدة وهذا قد يتسبب في أنواع من الصراع داخل المجتمع بين القوى 

االجتماعية المتمسكة بأنماط السلوك والثقافة السائدة وبين تيار القوى الراغبة بالتجديد 

 ية والثقافية المستحدثة  .وتقليد األنماط السلوك

ـ من الناحية االقتصادية قد يتسبب التوسع في النشاط السياحي إلى أضرار 2

 -اقتصادية على المستوى المحلي وعلى مستوى الدولة ومن ذلك :

أ ـ التسبب في خروج العملت األجنبية الصعبة بسبب كثرة أعداد السياح والمسافرين 

 المقاصد السياحية في الدول األخرى .إلى  من مواطني الدولة

ب ـ التسبب في أضرار اقتصادية للمواطنين المحليين في حالة االعتماد على العمالة 

األجنبية في إدارة وتشغيل المشاريع السياحية ، وما يترتب عليه من حاالت التذمر 

 وعدم الرضا لدى السكان المحليين .

الناتجة عن السياحة من المنطقة أو الدولة في حالة ج ـ خروج كل أو جزء من العوائد 

وجود استثمارات ومشاريع يملكها ويديرها مستثمرون من غير أهالي المنطقة أو من 

 األجانب وهو ما يتسبب باستياء وتذمر السكان المحليين .

ـ التأثيرات االجتماعية السلبية للسياحة على المنطقة المحلية والتي تنشأ عن كثافة 3

دد السياح في المناطق المحلية المحتوية على معالم الجذب السياحي )الدينية أو ع

الترفيهية أو الثقافية وغيرها( لدرجة حدوث الزحام والفوضى وما يترتب على ذلك 

من المضايقات للسكان المحليين ومن تلك المضايقات : مستويات الضجيج المرتفعة، 

رتب عليها من الحوادث واإلصابات ،الشحة في الزحام واالختناقات المرورية وما يت

المواد الغذائية األساسية والمحروقات وارتفاع أسعارها ، والمضايقات االجتماعية 

وحصول االحتكاكات غير المحمودة العواقب بين السكان المحليين والسياح ، 

لية ، وخصوصا  إذا كان السكان المحليين غير مستفيدين من السياحة في منطقتهم المح
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احتمال تناقص فاعلية الخدمات العامة المقدمة للسكان كالماء  ويضاف إلى ذلك

الصالح للستخدام البشري والطاقة الكهربائية والخدمات البلدية والخدمات الصحية 

وربما التأثير على سير العمل الطبيعي في دوائر ومؤسسات الدولة وربما توقف 

ما يمكن أن يؤدي النشاط السياحي الكثيف إلى التدريس في المدارس والجامعات ، ك

حرمان السكان المحليين من االستفادة من زيارة المعالم السياحية والدينية بسبب 

األعداد الكبيرة من السياح والزوار في مواسم معينة ، ويكون ذلك أشد وطأة إذا كانت 

 المواسم متكررة خلل فترات زمنية متقاربة .  

مة للنشاط السياحي على مستوى الدولة وعلى مستوى المناطق إن اإلدارة الحكي

المحلية هي تلك اإلدارة التي تعتمد التخطيط الجيد للتنمية السياحية وبما يؤدي في 

النتيجة إلى تأصيل وتطوير وتنمية التأثيرات اإليجابية للسياحة وتقلل إلى أدنى حد 

حياة الثقافية واالقتصادية ممكن من التأثيرات السلبية للسياحة في مجاالت ال

عموما  يمكن القول بأنه ال توجد استراتيجية واحدة للتنمية السياحية واالجتماعية .

يمكن اعتمادها في جميع الدول، ولكن توجد استراتيجيات تقوم على األسس العلمية 

السليمة والقدر الكافي من الموضوعية والخبرة السياحية التي يمكن اختيار األفضل 

ها بما يتناسب مع الظروف الجغرافية والمناخية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية من

والتمويلية الخاصة بالمقصد السياحي وبما يتلءم مع الطلب السياحي الخارجي 

 .والداخلي المتاح أو المحتمل
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 محاضرة األسبوع الثامن عشر

 استخدام المؤشرات البيئية 

إن التخطيط لقواعد استخدامات الزوار وإن كان يقلل من األضرار المحتملة         

لهذه االستخدامات على بيئة المواقع السياحية التي يزورونها ، إالّ أن ذلك ال يمنع 

المستقبل ، لذلك يجب على احتمال حدوث مشاكل بيئية يبقى احتمال وارد في 

اإلدارات المسؤولة عن المواقع السياحية توفير المزيد من وسائل الرقابة والمتابعة 

في المواقع السياحية الكتشاف وتحليل ومعالجة أي مشكلة بيئية ، ولكي تكون 

المعالجة صحيحة ودقيقة يتم استخدام مؤشرات بيئية محددة تتعلق بالبيئة الطبيعية 

الحضارية والتاريخية والبيئة الصناعية بهدف المحافظة عليها وتطويرها . إن والبيئة 

المؤشرات البيئية هي مؤشرات تبين مقاييس معيارية للتأثيرات الناجمة عن السياحة 

لقياس مدى حدوث السلبيات وتحقق اإليجابيات ، ويمكن تصنيف هذه المؤشرات 

 -البيئية باآلتي :

ة المتعلقة بالبيئة الطبيعية وتشمل العديد من المؤشرات الفرعية أوال  ـ المؤشرات البيئي

 -ومن ذلك ما يأتي :

ـ المؤشرات الخاصة بقياس حجم ومساحة المناطق ذات المكونات الطبيعية 1

الصالحة لتكون مناطق للجذب السياحي وما إذا كانت تتوسع أو تتقلص بمرور الزمن 

. 

وما إذا كانت  والظروف المناخية كوناتهاومالتربة ـ المؤشرات الخاصة بقياس 2

 تتجه نحو التحسن أو التدهور.

والمناطق النباتية والحيوانية الحياة البرية ـ المؤشرات الخاصة بقياس مكونات 3

، وما إذا كانت تتجه نحو التدهور أو التحسن أو أنها تحافظ على نفس الطبيعية

 المستوى من الجودة .
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األنهار والبحيرات المتمثلة بالنظم المائية س مكونات المؤشرات الخاصة بقياـ 4

، وما إذا كانت تتجه نحو التدهور أو التحسن أو والبحار والمحيطات والمياه الجوفية

 أنها تحافظ على نفس المستوى من الجودة .

انجازات اإلنسان التي التي هي من  ثانيا  ـ المؤشرات الخاصة بالبيئة االصطناعية

المجتمعات الحضارية  –لطبيعية وتشمل أنظمة البيئة الزراعية اأوجدها داخل بيئته 

، لبيان ما إذا كانت تتجه السدود والبحيرات االصطناعية ونظم النقل والمواصلت –

نحو التحسن أو التدهور باعتبارها من عوامل الجذب السياحي التي يمكن أن تتأثر 

  إيجابا  بفعل النشاط السياحي .سلبا  أو 

تشمل النظم السياسية واالقتصادية التي  االجتماعية المؤشرات الخاصة بالبيئةثالثا  ـ 

 واألمنية لبيان مدى التحسن أو التدهور في كل منها . واالجتماعية واإلدارية والثقافية

ا ينتج عنها من ومالمعامل الصناعية ك الصناعيةرابعا  ـ المؤشرات الخاصة بالبيئة 

 لقياس مدىتصريف فضلتها الصلبة والسائلة مدى سلمة نظم و األدخنةفضلت وال

الناتج عنها وإمكانيات المعالجة إلزالة أو تخفيض تلك اآلثار السلبية األثر السلبي 

 ومن ثم الحفاظ على عناصر الجذب السياحي للمنطقة .

األماكن التاريخية واألثرية وبقايا ك خامسا  ـ المؤشرات الخاصة بالبيئة الحضارية

الحضارات السابقة التي يتم العثور عليها عن طريق التنقيب والحفريات وتشمل 

)المدن التاريخية ، والمعابد ، التماثيل ، الحصن ، القلع ، االسوار.....الخ(، 

التراثية ، األماكن التراثية والفنية وتشمل الصناعات اليدوية الفولكلورية ، االسواق و

النصب التذكارية ، المعارض الشعبية ، المكتبات ، قاعات الفن...الخ ، واالماكن 

والعتبات الدينية المقدسة لدى األديان المختلفة ، الجوامع ، الكنائس، األديرة ، 

 ، للتأكد من ديمومتها شاخصة في الحاضر والمستقبل . المزارات ، المقامات
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 دعم المنتج السياحي واألسواق السياحية محاضرة األسبوع التاسع عشر

 -:جأوالً ـ تعريف المنت  

بغرض االستهلك أو  يمكن تعريف المنتج على انه أي شيء يمكن تقديمه للسوق

بذلك يشمل على  االستخدام آو الحيازة أو اإلشباع لحاجة أو رغبة إنسانية معينة وهو

 )السلع( والخدمات غير المادية واألشخاص واألماكن والمنظماتاألشياء المادية 

واألفكار ويتميز كل منتج بمجموعة من الخصائص مثل الحجم ،السعر، المظهر 

 المادي ، واللون والطعم باإلضافة للمزايا الضمنية أو الخفية . 

 -من التعريف المذكور يمكن أن نحدد الخصائص العامة للمنت ج باآلتي :

منتَج هو أي شيـ ال1
ء
 ذو قيمة مادية يمكن تقديمه للسوق بقصد البيع أو االستبدال . 

ـ المنتَج شي2
ء
 يصلح للستخدام من قبل األفراد إلشباع الحاجات وتلبية الرغبات . 

 ـ المنتَج يمكن أن يكون سلعة مادية أو خدمات أو أفكار بل وحتى األشخاص .3

 ظاهرية أو خفية .ـ لكل منتَج مواصفات وعناصر مميزة 4

  -: مفهوم المنتو  السياحيـ 

المنتوج السياحي هو تشكيلة أو مزيج من الخدمات  المطروحة في السوق السياحية لغرض 

، إن المنتوج السياحي يتكون من العديد  إشباع رغبات وحاجات السياح في لحظة جاهزيتها

 -من المكونات منها :

والتضاريس والشواطئ والبحار واألنهار والغابات ـ العناصر الطبيعية مثل المناخ 1

 والمحميات الطبيعية .

  .ـ العناصر التاريخية والحضارية واألثرية والدينية ومدن الملهي واأللعاب2

وبيوت الضيافة والمطاعم  ـ مرافق وخدمات اإليواء والضيافة ، مثل الفنادق والنزل

 . واالستراحات والمخيمات

شمل وسائل النقل المختلفة )الجوية والبحرية والبرية( من مواقع السكن ـ خدمات النقل: ت3

 االعتيادية للسياح إلى المناطق السياحية والتنقل بين المواقع السياحية المختلفة 

لسياحية ووكاالت السياحة و السفر ،  ـ الخدمات التكميلية ، مثل مراكز المعلومات4

 بنوك . ومراكز صناعة وبيع الحرف اليدوية وال
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ـ مواقع ومراكز الخدمات والبنى التحتية كالمراكز الطبية والبريد والشرطة والمرشدين 5

توفير المياه الصالحة للشرب والطاقة الكهربائية وشبكة مجاري المياه  السياحيين، ومنشآت

 .الثقيلة ، و شبكات الطرق واالتصاالت بأنواعها المختلفة 

التسويق وبرامج الترويج للسياحة و  تضمن خططـ عناصر تنظيمية وقانونية ، ت6

التشريعات والقوانين والهياكل التنظيمية العامة، ودوافع جذب االستثمار في القطاع 

 .السياحي ، وبرامج تعليم وتدريب العاملين في القطاع السياحي

ارتفاع مستوى الخدمة السياحية إن المنتج السياحي يجب أن يتصف بالجودة التي تعني 

إلى المستوى المتوقع من قبل السائحين ، حيث يتميز المنتج السياحي بأن استهلكه يتم 

بصورة كاملة تقريبا ، خلل فترة زمنية محدودة تتمثل في المدة التي يقضيها السياح في 

مقام األول هو منطقة السياحة المقصودة ، علما  أن مقياس جودة المنتوج السياحي في ال

مدى  رضا المستهلك أو العميل )السائح( . إن أهم خصائص جودة المنتج السياحي تتمثل 

في أنه يجب أن يكون منتج مركب أي أن يتضمن مجموعة من التسهيلت والخدمات التي 

يتم توفيرها للسائح ، ابتداءا  من الجوانب القانونية واإلدارية كاستحصال الفيزا وخدمات 

)الجوي أو البحري أو البري( وخدمات اإليواء )الفنادق( والتغذية )المطاعم( ،  النقل

، وخدمات تأجير السيارات ، والخدمات في المزارات السياحية ، توفير والعناية الطبية 

السلع والمنتجات التراثية والكمالية وغير ذلك من األمور التي تخلق حالة التكامل في 

أن من عناصر الجودة أن تتصف جميع مكونات المنتج السياحي المنتج السياحي  ، كما 

 بالجودة أي أن تكون ملبية لرغبات وحاجات المستهلك السياحي )السائح( .

 -: دعم المنتو  السياحي واألسواق السياحيةثانياً ـ 

يتم دعم المنتوج  السياحي ألي بلد من البلدان من خلل تنويع وتحديث وسائل عرضه 

 -منافذ العرض المتعارف عليها والتي من أهمها :عبر 

ـ العرض عن طريق المعارض والمؤتمرات السياحية ، حيث يمكن المشاركة في هذه 1

المعارض والمؤتمرات الدولية واإلقليمية أو حتى المبادة في إقامة مثل هذه المؤتمرات 

ض والمؤتمرات والمعارض على المستوى المحلي والدولي . يتم في مثل هذه المعار

عرض مختلف مكونات المنتج السياحي للدولة ككل أو في مناطق معينة منها مثل عرض 

ما تحويه تلك المنطقة من كنوز وآثار ومنتجعات ومراكز علجية وترفيهية ومراقد 
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ومزارات دينية ، إضافة إلى عرض التسهيلت القانونية وخدمات النقل واإليواء والبنى 

    التحتية وغيرها .

ـ العرض عن طريق البيع الشخصي السياحي ،  وهو ما تقوم به الشركات السياحية 2

ووكلء السفر ومندوبي الشركات السياحية وشكات الطيران والشركات الفندقية وغيرها 

، من االتصال بالجمهور ومجاميع المواطنين الراغبين في قضاء إجازاتهم في بلد ما 

النشرات السياحية الدالة على مكانة ومزايا المواقع وتزويدهم بكافة المعلومات و

السياحية التي يتم الترويج لها والمعلومات المتعلقة باألسعار والخدمات والتسهيلت 

 وغير ذلك .

ـ تفعيل دور الدعاية واإلعلن في تدعيم عرض المنتج السياحي حيث يمكن من خلل 3

والطلب السياحي بحيث تؤدي إلى إيجاد  الدعاية السياحية للتقريب بين العرض السياحي

طلب سياحي على اإلمكانات السياحية المعروضة والتأثير على السائحين المحليين 

والدوليين سواء كان ذلك بالصور أو عن طريق الكراريس السياحية والنشرات والكتيبات 

 .والملصقات أو المجلت السياحية

حديثة في دعم وتنشيط المنتج السياحي وذلك عن أما اإلعلن فهو يعتبر أحد أهم الطرق ال

طريق الصحف واإلذاعة والتلفزيون ويكرر اإلعلن من وقت آلخر لتحقيق الهدف منه 

داخليا  وخارجيا ، وكذلك استخدام الشعارات الجذابة التي يصممها خبراء متخصصون 

 وشركات اإلعلن.

السياحي ، حيث يمكن العامة  ـ تفعيل دور العلقات العامة في تدعيم عرض المنتج4

بشقيها الداخلي والخارجي دورا  مهما  في دعم التدفق السياحي للمواقع السياحية المتنوعة 

في أي بلد أو منطقة . إن دور العلقات العامة الداخلية يتمثل بتنمية أواصر التنسيق 

اطبة الجمهور والتعاون بين المؤسسات والشركات المحلية المهتمة بالشأن السياحي ومخ

المحلي لتحفيزه وتشجيعه على القيام بالرحلت السياحية إلى المواقع السياحية الوطنية . 

أما العلقات العامة الخارجية فتركز على إيجاد علقات تعاون وتنسيق وتعريف مع 

السفارات األجنبية وشركات السياحة ومنظمي الرحلت األجانب وإمدادها بالنشرات 

واألفلم السياحية التعريفية بكافة جوانب المنتج السياحي الوطني لجذب والمطبوعات 

 السياح األجانب للقيام بالرحلت السياحية لتلك الدولة . 
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شبكة االنترنت  تسويق البرامج السياحية عبر الوسائل االلكترونية ومنهاـ تفعيل دور 5

وكل بيت في العالم  وتعنى الترويج على أوسع نطاق وإمكانية الوصول إلى كل بلد

وسرعة إيصال المعلومة وسهولة بثها وإعلنها مما يسهل اتخاذ القرار ويفتح أوسع اآلفاق 

مع ملحظة أن التسويق االلكتروني يجعل التواصل مع .أمام حركة السياحة الدولية

 التسويق االلكتروني .الشركاء والعملء أكثر فعالية ويسهل تبادل المعلومات مع الشركاء

يوفر الوقت والجهد للزبائن، فاألسواق االلكترونية تفتح على مدار األربع وعشرين ساعة 

 .من كل يوم وال يتطلب الجهد لشراء المنتجات

 السوق السياحي ثالثاً ـ

المكيان اليذي  فهيو مصيطلح للتعبيير عينسيوق الخيدمات السيياحية أو السوق السياحي 

يتقابل فيه الطلب السياحي باختلف أشكاله وفئات السائحين بالعرض السياحي سواء بشكله 

غابيييات الجبيييال والر وابحيييكالمييين خاميييات سيييياحية أو المنطقييية الخيييام أي ميييا يتيييوافر للبليييد 

الجغرافيييي والخصيييائص موقيييع الدينيييية والمييياكن أثريييية واألصيييحراء وأشيييعة الشيييمس والو

أو بشكله االصطناعي وهو ما تقدمه الدولة والقطياع الخياص مين خيلل  ا ،المناخية وغيره

كوسيائل النقييل  المؤسسيات والشيركات المختلفية العاملية فيي مجيال تقيديم الخيدمات السيياحية

والفنيييادق والمطييياعم وأمييياكن الترفييييه وأمييياكن التسيييوق والمنتجيييات والمصيييحات وقاعيييات 

 . المؤتمرات والمتاحف وغيرها 

 -:ق السياحيةدراسة السو

تعتبر دراسة السوق السياحة من أهم الدراسات التي تقوم بها الدول سواء على مستوى 

األجهزة الرسمية أو المنشآت السياحية الخاصة ، ويمكن تعريف دراسة السوق السياحية 

على أنها )مجموعة من األبحاث والتحاليل وعمليات التنبؤ بالطلب المستقبلي وإعداد 

للوسط االجتماعي بشرائحه المختلفة وإعطاء اقتراحات خاصة  تحليليةالدراسات ال

بقصد إقناع الشرائح المجتمعية المختلفة بتقبل  بالخطط التسويقية للبرامج السياحية المتاحة

 البرامج السياحية والتفاعل اإليجابي معها( .

 -تتضمن دراسة السوق السياحية العديد من الدراسات التحليلية ومنها :

ـ الدراسات المتعلقة بتحديد خصائص و مواصفات وأذواق السائحين الحاليين و  1

 المحتملين في المناطق التي تمثل سوقا  سياحية يمكن كسب المزيد من العملء فيها .
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الخصائص االقتصادية للمستهلكين السياحيين المستهدفين  ـ الدراسات المتعلقة بتحديد 2

 العوامل النفسية والبيئية المؤثرة عليه.بالدرجة األولى و معرفة 

ـ الدراسات المتعلقة بتحديد خصائص و مواصفات المزيج تسويقي الفعال الذي يراعي  3

 ويلبي رغبات واحتياجات السياح الحالبين والمحتملين  خصوصيات كل سوق

ن تتفوق ـ الدراسات المتعلقة بدراسة المنافسة في القطاع السوقي المستهدف وما يمكن أ 4 

به المؤسسة السياحية من العروض على العروض المقدمة من المؤسسات والشركات 

 السياحية المنافسة .

بدراسة مدى قدرة المؤسسة السياحية وإمكانياتها في توفير البرامج  ـ الدراسات المتعلقة 5

 السياحية القادرة على إشباع حاجات ورغبات الجمهور المستهدف .

بدراسة السوق السياحية يمكن أن يتم من قبل المراكز البحثية واألكاديمية كما إن القيام 

يمكن أن تقوم به الجهات الحكومية المسؤولة عن السياحة أو الشركات والمكاتب السياحية 

الخاصة ، وفي جميع األحوال فإن دراسة السوق السياحية يحقق عددا  من الفوائد 

 -واإليجابيات ومنها اآلتي :

من الناحية االقتصادية ،  تقوم دراسة السوق السياحية من الوجهة االقتصادية على  ـ1

تحليل وفهم خصائص اقتصاديات المناطق المختلفة للسوق السياحي من حيث درجة القوة 

 و الضعف مثل: دراسة األسعار ، القدرة الشرائية ، المنافسة .

للخصائص االجتماعية  لسياحية فهما  ـ من الناحية االجتماعية ، توفر دراسة السوق ا2

للسياح وأنماطهم السلوكية وعاداتهم و تقاليدهم ودينهم ولغتهم وبما يساعد على وضع 

 البرامج السياحية المناسبة لكل شريحة اجتماعية . 

ـ من الناحية السياسية ، حيث تساعد دراسة الخصائص السياسية لألسواق في التعرف 3

له من حيث درجة استقرار هذا السوق ومدى توفر عامل األمن على الجوانب المختلفة 

 والهدوء والبعد عن االضطرابات العنصرية و العسكرية الطائفية .
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 العشرون األسبوع محاضرا

 والمراقبة السياحية المعلومات نظام

 من البد مستمرة بصورة تطوره وضمان السياحي النشاط استدامة أجل من       

 األهم العامل السياحية المعلومات نظم تعتبر حيث السياحية المعلومات نظام استخدام

 السياحي النشاط واقع عن الحقيقية الصورة وتعكس السياحية الخصائص تحديد في

 االستدامة واقع وعلى البلد اقتصاد على النشاط هذا وتأثير المحلية المنطقة أو للبلد

 والتراثية والتاريخية واالصطناعية الطبيعية) السياحي الجذب عوامل مختلف في

 على والعمل اإليجابية والنتائج المظاهر تعظيم أجل من( وغيرها والثقافية والدينية

 سنعرض المبحث هذا وفي،  السياحي للنشاط السلبية والنتائج الظواهر من الحد

 . السياحية المعلومات بنظام المتعلقة المواضيع من لعدد بإيجاز

 -: السياحية المعلومات لنظام األساسية المعلومات ـ أوال  

،  ككل وللبلد السياحية المنطقة الى القادمين األجانب بالسياح المتعلقة المعلومات ـ1

 هذه وتتضمن سياحية منطقة لكل الوافدين الدولة مواطني من السياح أعداد وكذلك

 -: منها التفاصيل من العديد المعلومات

 ـ للسياح العمرية الفئات ـ منهم لكل الزيارة من األغراض أو الغرض ـ األعداد ـ

 ـ للسياح المالية االمكانيات ـ( أفراد،  عوائل( )إناث،  ذكور) االجتماعي الوضع

 . السياح تخص أخرى معلومات وأية( ، مستقلين أفراد أو مجاميع) السفر شكل

 السياحية والموارد المنطقة عن السياح انطباع بمستوى المتعلقة المعلومات ـ2

 . لهم المقدمة والتسهيالت والخدمات فيها المتوفرة

 ـ دينية ـ طبيعية) المنطقة في المتوفرة السياحية بالموارد المتعلقة المعلومات ـ3

 الطلب وتوزع إليها الوصول وطرق مواقعها حيث من( الخ....  ترفيهية ـ عالجية

 الموارد من مورد كل على ينخفض أو الطلب بها يشتد التي والمواسم  منها كل على

 .السياحية
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 ودرجاتها أعدادها حيث من واإلطعام اإليواء بخدمات المتعلقة المعلومات ـ4

 واإلقبال الطلب وحجم منها لكل األسعار ومستوى الجغرافية الرقعة ضمن ومواقعها

 . عليها

 الداخلي النقل خدمات مثل التكميلية السياحية بالخدمات المتعلقة المعلومات ـ5

 البريدية والمكاتب المالي والتحويل الصيرفة ومكاتب السيارات وتأجير العمومي

  التسويقية والمجمعات والتخصصية العامة واألسواق األمنية والمراكز واالتصاالت

 اإلنفاق حجم متوسط مثل السياحي للنشاط االقتصادية بالنتائج المتعلقة المعلومات ـ6

 من للدولة المتحصلة العوائد ـ السياحي النشاط من المستفيدين وأنواع إعداد،  للسائح

 . السياح حركة جراء

 الطبيعية البيئة على السياحي للنشاط السلبية بالتأثيرات المتعلقة المعلومات ـ7

 . وغيرها واآلثارية والثقافية والدينية واالصطناعية

 للمنطقة والثقافية االجتماعية األوضاع على السياحة بتأثيرات المتعلقة المعلومات ـ8

 ( .السياحي القصد منطقة) المحلية

 التأهيل ودرجة األعداد حيث من السياحي الشأن في بالعاملين المتعلقة المعلومات ـ9

 للتدريب منهم كل وحاجة السياح مع اإليجابي تفاعلهم ومدى والمهني العلمي

 . والتأهيل

 للتنمية الالزمة والبرامج الخطط وضع على تساعد أخرى معلومات أية ـ10

 . السياحية

 

 -: السياحية المعلومات استخدامات ـ ثانيا  

 في المخططة األهداف تحقيق في اإلنجاز مستوى لقياس المعلومات استخدام ـ1

 انخفاض أو ارتفاع ـ السياح أعداد انخفاض أو ارتفاع)  مثل السياحي النشاط

 ـ المتلكئة أو المنجزة السياحية المشروعات أعداد ـ السياحي للنشاط المالي المردود

  الخ، ..  بها المشاركين العاملين وأعداد للعاملين والتأهيلية التدريبية الدورات أعداد
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 القدوم ومؤشرات الحالية السياحية األسواق ودراسة لقياس المعلومات استخدام ـ2

 األطعمة وأنواع وكميات الفنادق في اإلشغال ودرجة المبيت ومستويات

 . المطلوبة والمشروبات

 واآلثارية الدينية والمزارات للمواقع الزائرين أعداد لقياس المعلومات استخدام ـ3

،  الحيوان وحدائق واأللعاب المالهي ومدن،  والمتاحف والثقافية والتاريخية

،  السياحي الجذب مقاصد من ذلك وغير،  الطبيعية والمصحات العالجية والمراكز

 . والتحديث والتطوير والصيانة للتوسيع والحاجة استيعابها مدى وبيان

 البيئة على السياحي النشاط عن المترتبة التأثيرات لقياس المعلومات استخدام ـ4

  .معالجتها وكيفية السلبية التأثيرات أسباب وتحديد والتاريخية واالصطناعية الطبيعية

 عن الناتجة واالجتماعية والثقافية البيئية التأثيرات لقياس المعلومات استخدام ـ5

 . السياحي النشاط

 وتسهيالتها المنطقة عن وقناعتهم السياح انطباع مدى لقياس المعلومات استخدام ـ6

  . وخدماتها
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 محاضرة األسبوع الحادي والعشرون

 ودوره في النشاط السياحي اإلعالم السياحي

لقد أصبح النشاط السياحي في العصر الحديث ذا طابع دولي، ومأمون إلى حد كبير من 

السائحين المتواصل بين أنحاء المعمورة، وأصبحت السياحة المخاطر مما أدى إلى زيادة تنقل 

قطاعا  هاما  وكبيرا  بالنسبة القتصاديات الدول فهي تشجع مواطنيها على السياحة لزيادة 

اطلعهم وثقافتهم، واالستمتاع بأوقاتهم والتخلص من الضغوط الناجمة عن العمل والعلقات 

فس مع الدول األخرى إلبراز مفاتن بلدانها من كافة االقتصادية واالجتماعية، كما أنها تتنا

الوجوه، بغية جذب السائحين إليها حاملين نقودهم معهم التي سيصرفونها داخل بلدهم فهي 

صناعة مربحة ونظيفة مما جعلها أهم قطاع اقتصادي لدى معظم الدول ، ومن المعلوم أن أي 

ية يحتاج إلى دور إعلمي لبيان فوائده نشاط إنساني وخاصة األنشطة ذات الطبيعة االقتصاد

ومزاياه وتنشيطه والترويج له ، لذا سنعرض باختصار لمفهوم وأهمية ووسائل اإلعلم 

 السياحي .

 -:المستدامةاإلعالم السياحي , ودوره في التنمية السياحية بتعريف أوالً ـ 

المتمثلة الدليل المادي للصناعة السياحية من خالل وظيفته األساسية اإلعالم السياحي هو 

التعريف يما يحتويه البلد من معالم سياحية سواء أكانت طبيعية أم أثرية تاريخية أم فندقية أو ب

أي مظهر آخر أو مجال من مجاالت الجذب السياحي وذلك باستخدام كافة الوسائل اإلعالمية 

ن أفالم وإعالنات قادرة على جذب السياح األجانب ومواطني البلد، واالتصالية المتطورة م

 وبالتالي فاإلعالم السياحي صفة الزمة ومحورية للصناعة السياحية.

يلعب اإلعلم السياحي دورا  كبيرا  في هذا مجال الترويج للنشاط السياحي من خلل وسائل 

الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية اإلعلم المختلفة لإلعلن والترويج للسياحة من خلل 

 والمعارض واألفلم والمطبوعات وغيرها .

كما أن لإلعلم السياحي أثر إيجابي في الترويج السياحي، فإن لهدور فعال في عملية التنمية 

السياحية لذا فإن هناك حاجة ماسة للستثمار في وسائله كافة  وخاصة  اإلعلن المرئي، إذ من 

ل اإلعلم المختلفة يستقي الفرد معلوماته والتي تصله عادة في شكل إخباري عن خلل وسائ

حقائق ومعلومات سياحية يهتم بها السائح ، وتدفع شركات السياحة مقابل مادي عن األخبار 

السياحية ذات الطابع اإلعلني عن برامجها السياحية أوقد ما يهم جمهور الوسيلة اإلعلنية 

 باشر.السياحية وبشكل م
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أما ما يخص دور اإلعلم السياحي في استدامة النشاط السياحي فإن له أوجه متعددة نذكر منها 

:- 

ـ دور اإلعلم السياحي بالتعريف باألهمية المتعددة األوجه للسياحة )اقتصاديا  واجتماعيا  1

 وثقافيا  .. الخ(.

ي تنشيط السياحة وخاصة ـ دور اإلعلم السياحي بالتعريف بأهمية العناصر البيئية ف2

 عناصر البيئة الطبيعية .

ـ دور اإلعلم السياحي بتعريف السكان المحليين بضرورة حماية عناصر البيئة الطبيعية 3

والتراث اإلنساني والمواقع والمزارات الدينية وعناصر البيئة االصطناعية ، وعد إلحاق 

 الضرر بها .

بضرورة االلتزام باالستخدام السليم لعناصر  ـ دور اإلعلم السياحي بتعريف السياح4

 العرض السياحة المتاحة لهم )البيئة الطبيعية واالصطناعية والمعالم الحضارية وغيرها( .

 -: اإلعالم السياحي الفعالاً ـ نيثا

البد من القول بأنه يجب توافر مجموعة خصائص في اإلعلم السياحي لكي يكون فعاال   - أ 

 -ومحققا  للغايات التي وجد من أجلها ومن ذلك ما يأتي :

 أن تكون رسالته متجانسة مع عادات وتقاليد وتاريخ وقيم وعادات المجتمع الذي تخاطبه.ـ1

ة المعبرة فعل  عن الخدمات التي ستقدمها شركة أن يعتمد على الحقائق والبيانات الصادقـ2

 السياحة خلل البرنامج السياحي المعلن عنه بدون مبالغة .

أن تعبر فعل  عن ما يتضمنه من )المحفزات السياحية( وعناصر الجذب السياحي التي ـ3

 تجذب السياح وتدفعهم إلى زيارة دولة معينة، وتزيد من إنفاقهم. 

الوسيلة اإلعلمية المناسبة خلل الفترة الزمنية المطلوبة، أما من حيث  البد من اختيارـ 4

ملئمة الرسالة اإلعلمية لغرض المنتج السياحي ، فقد يكون من الممكن أن تتوجه بإعلن 

عن منتجعات  نعبر اإلذاعة وهذا ال يحتاج إلى خيال خصب ،بينما اإلعل بضائعنوع من ال

فلم والمجلت من خلل التلفزيون واأل وتأثيرا   أكثر ملئمة سياحية وأنشطة متنوعة يكون

 الملونة.

دراسة طبيعة الجمهور ومعرفة اتجاهاته قبل البدء بالحملة اإلعلنية، فقد ال يتأثر  ـ وجوب5

الجمهور الخارجي المستهدف بنفس المؤثرات والعوامل التي تثير الجمهور المحلي وذلك تبعا  

 الثقافية االقتصادية والسياسية واالجتماعية.الختلف العوامل 
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 -ـ وسائل اإلعالم المستخدمة كوسيلة إعالمية أو في الترويج السياحي: ثالثاً 

، أي التي تخاطب حاسة السمع عند النوع األول : وسائل اإلعلم المعتمدة على الصوت

الصوتية أو السمعية السائح سواء من خلل األحاديث والموسيقى واألصوات، وأهم الوسائل 

 -المستخدمة في اإلعلن السياحي هي :

المحاضرات السياحية : عبر استخدام المحاضرات المسموعة من خلل األحاديث اإلذاعية ـ1

أو غيرها من الكاسيت أو من مكبرات الصوت المختلفة للحديث عن البرامج السياحية لذا البد 

 ه .من حسن اختيار المحاضر الذي يشد االنتبا

الندوات السياحية : تستخدم كأسلوب فعال لإلعلن عن برامج السياحة واإلعلن عنها ـ2

بأسلوب المناظرة بين مجموعة من المتخصصين في السياحة ، وكلما عالجت الندوة موضوعا  

 سياحيا  ساخنا  ،كلما كانت مشوقة وجذابة لجمهور المستمعين من السياح .

هي من أهم الوسائل اإلعلنية واإلعلمية بالنسبة لشركات المؤتمرات السياحية : وـ 3

السياحة، حيث تقوم شركات السياحة الناجحة بعقد مؤتمر لمندوبي ورجال البيع والوكلء 

السياحيين العاملين لديها والتابعين لها لتعريفهم بالبرامج السياحية الجديدة والشروط الطبيعية 

ي اإلذاعة ومحرري البرامج السياحية اإلخبارية بتغطية وخطط وأهداف الشركة، ويقوم مندوب

 هذه البرامج السياحية وإذاعة فقرات إخبارية عنها تمثل عناصر جذب وإثارة للسياح. 

البرامج واإلعلنات اإلذاعية السياحية : حيث تستخدم اإلذاعة المرئية والمسموعة كوسيلة ـ4

ر السياح والتأثير عليهم وحفزهم للتعامل مع شديدة التأثير وعظيمة النجاح في مخاطبة جمهو

 برامج السياحة .

الكاسيت : وهو من أهم وسائل اإلعلم السياحي، حيث النتشار أجهزة الكاسيت في ـ 5

السيارات الخاصة والعامة السياحية يمكن استخدامه بفاعلية كأسلوب للدعاية واإلعلم، 

سهولة التعامل معه وتكلفته المنخفضة باإلضافة إلى سمة أساسية خاصة بالكاسيت وهي 

 وتأثيره العالي على نفسية السائح.

اإلذاعة الداخلية : وهي من أنجح وسائل اإلعلن السياحي، ووسيلة إعلم ناجحة أيضا  ـ6

تستخدم لتنشيط التعاقدات السياحية، واإلذاعة الداخلية غالبا  ما ترتبط بالمعسكرات واألماكن 

 بع الخاص مثل المطارات والموانئ والمعارض والمتاحف. الجماهيرية ذات الطا
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 -, ومنها :النوع الثاني : وسائل اإلعالم المعتمدة على المادة المطبوعة

 

ـ الصحف: حيث يمثل اإلعلن السياحي وسيلة من وسائل اإلعلم الناجحة في مخاطبته 1

ن بين صفحاتها إعلنا  موجها  الجمهور السياحي ،حيث يطالع السائح الصحيفة اليومية فيجد م

 إليه يزوده بالمعلومات التي هو في حاجة إليها .

ـ المجلت: تعطي إمكانيات أكبر لإلعلن وترويج النشاط السياحي، حيث تستخدم األلوان 2

والصورة هي وسيلة هامة من وسائل اإلعلم للجماهير السياحية والمؤسسات العاملة في 

 مما يؤكد السيطرة اإلعلنية كوسيلة إعلمية على المجلت.مجال السياحة أيضا ، 

ـ الدوريات السياحية: تستخدم أيضا  وسيلة إعلم وإعلن سياحي خاصة وأن كثير منها 3

 يكون محل اهتمام المتخصصين في العمليات السياحية.

 الكتب واألدلة السياحية.• 

 النشرات الدعائية.• 

 ة.اللفتات والملصقات السياحي• 

 

 -ومنها : النوع الثالث : وسائل اإلعالم المرئية

ـ اإلعلنات الضوئية :حيث توضع في الميادين الكبرى وعلى الطرق وأعمدة اإلنارة داخل 1

 المدن والمطارات والموانئ وقد تكون ثابتة ومتحركة والكترونية .

 ـ المعارض السياحية.2

في المهرجانات السياحية، وجود العلم يساعد األعلم السياحية : وتستخدم هذه األعلم • ـ3

 على جذب السائحين وتوليد الرغبة لديهم لمعرفة هذا البلد المرفوع علمه.

 ـ األزياء الوطنية والتقليدية.4
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  :النوع الرابع : وسائل اإلعالم المرئية والصوتية معا 

 -ضها ومن وسائلها وأدواتها :وهي األداة األكثر فاعلية من بين األدوات األخرى السابق عر

،أي تضمين األفلم السينمائية مناظر ومعالم سياحية عن البلد المنتج ـ األفلم السينمائية 1

للفيلم مما يؤثر في المشاهد ويجلب انتباهه ، أو انتاج أفلم سينمائية قصيرة )تسجيلية( تتعلق 

ة وعرضها للجمهور للتأثير في بالمناطق والمعالم السياحية في البلد أو في منطقة محدد

 اتجاهاته السياحية .

كما أنه األكثر  وهو أكثر الوسائل جماهيرية وشعبية ونطاقا  في العصر الحديث ،ـالتلفزيون 2

 سلوك وعن طريق اإلعلم التلفزيوني يمكن بث عدد من اإلعلنات السياحيةالعلى  ا  تأثير

 .واألفلم التسجيلية 

 إعلنات سياحية عن طريق أشرطة الفيديو.تقديم أي  ـ الفيديو3

ـ المسابقات الرياضية : تمثل المسابقات الرياضية، وخاصة األلعاب األولمبية والبطوالت 4

 وسيلة هامة يمكن استخدامها في الدعاية واإلعلم السياحي. باأللعاب المختلفة الدولية

 والغنائية . عروض فرق الفنون الشعبية والمسرحية ـ5
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 محاضرا األسبوع الثاني والعشرون 

 قواعد وحدود طاقة االستيعاب

 -: مفهوم الطاقة االستيعابية واآلثار المترتبة على عدم تحديدها

البشري الذي يمكن تعريف الطاقة االستيعابية للسائحين على إنها ) مستوى النشاط 

يمكن للمنطقة استيعابه دون تدهور المنطقة أو تأثر المجتمع المحلي تأثرا  سلبيا  أو 

تدهور جودة التجربة التي يتمتع بها زائرو المكان( ، أو هي )الحد األقصى لعدد 

األشخاص الذين يمكنهم زيارة مقصدا  سياحيا  في وقت واحد دون التسبب في تدمير 

أو االقتصادية أو االجتماعية والثقافية ودون حدوث انخفاض غير البيئة الطبيعية 

 . مقبول في جودة رضا الزائرين (

على ضوء ما تقدم يمكن القول إن عدم االلتزام بتحديد الطاقة االستيعابية للنشاط 

السياحي أي عدم تحديد أعداد السياح الوافدين إلى مناطق القصد السياحي وهو يعني 

يرة من السياح تفوق قدرة تلك المناطق على االستيعاب وهذا سينتج تواجد أعداد كب

عنه العديد من اآلثار السلبية على الموارد الطبيعية والثقافية واالصطناعية والخدمات 

 -األساسية في المنطقة السياحية ومن ذلك اآلتي :

إحداث األضرار بعناصر البيئة الطبيعية كالمساحات الخضراء واألشجار ـ 1

وما في داخلها من األسماك واألحياء األخرى  وأحواض الزهور والمسطحات المائية

 ، ومكونات الحياة البرية النباتية والحيوانية وقمم وسفوح الجبال والمساقط المائية .

 األضرار بعناصر البيئة التاريخية واألثرية والمواقع والمزارات الدينية . إحداثـ 2

البيئة الثقافية األخرى كالمتاحف ومعارض الفنون  األضرار بعناصر إحداثـ 3

األضرار بعناصر البيئة التشكيلية والمسارح والمكتبات وقاعات االحتفاالت  إحداث

 والمؤتمرات .
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 األضرار بالمنشآت الفندقية والمطاعم والكافتيريات والكازينوهات . إحداثـ 4

والخدمات المقدمة للمواطنين األضرار بالبنى التحتية للمنطقة السياحية  إحداثـ 5

والسياح كالكهرباء والماء الصالح للستخدام البشري ومجاري المياه الثقيلة ووسائط 

 النقل و طرق المواصلت وخاصة البرية كالقطارات والسيارات .

لذا يتوجب على اإلدارات المسؤولة عن النشاط السياحي في الدولة أو على مستوى 

كافة االستيعابية للمواقع السياحية بما يضمن توفير قة الطاكل منطقة أن تحدد 

ال يؤثر  وحتىازدحام، مضايقة أو بدون لسياح المتواجدين المتطلبات والخدمات ل

 . عددهم على الحياة الفطرية والبيئية واالجتماعية في الموقع

   -:المحددات المؤثرة في تحديد الطاقة االستيعابية

ـ المحددات المتعلقة بالعوامل البيئية ، مثل سعة األرض المتاحة النتشار السياح ، 1

وحجم ونوعية المناطق الخضراء ، حجم ونوعية المسطحات المائية والسواحل 

المتاحة لتواجد السياح ، نوعية التضاريس األرضية والظروف المناخية ، وغيرها 

أعداد السياح الذين يمكن استيعابهم في الموقع من العوامل البيئية التي يمكن أن تحدد 

 السياحي في وقت محدد . 

ـ المحددات المتعلقة بالمزارات الدينية والمواقع األثرية والمباني التراثية والمتاحف 2

 وصاالت العروض الفنية والمسرحية وقاعات المؤتمرات .

والداخلي على استيعاب ـ المحددات المتعلقة بقدرة وسائط وطرق النقل الخارجي 3

 ونقل السياح والزوار من وإلى منطقة القصد السياحي والتنقل بين مناطقها المحلية .

ـ المحددات المتعلقة بالفنادق وأماكن اإليواء األخرى والمطاعم وأماكن اللهو 4

 والترفيه ومدى امكانيتها على استيعاب األعداد المتزايدة من السياح والزوار .
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توفير المياه والكهرباء ات المتعلقة بالبنى التحتية والخدمات األساسية مثل ـ المحدد5

الصلبة ومعالجتها ووسائل التخلص والنفايات الصرف الصحي وجمع المخلفات و

المرتبطة بالصحة العامة والسلمة واالسكان ، والخدمات  منها وخدمات االتصاالت

 .المختلفة  وخدمات المجتمع

علقة بالجوانب االجتماعية ، وهنا يجب عدم السماح بتواجد أعداد ـ المحددات المت6

كبيرة من السياح والزوار في منطقة محددة وفي وقت محدد منعا  الستياء السكان 

المحليين بسبب تأثر الخدمات المقدمة لهم وحصول االختناقات المرورية أو تخوفهم 

ئة بسبب األعداد الكبيرة للسياح من التأثيرات االجتماعية والسلوكية والثقافية السي

 والزوار المتواجدين في منطقتهم . 

  -: توسيع وزيادة الطاقة االستيعابية

يمكن توسيع وزيادة الطاقة االستيعابية للمنطقة السياحية بعدد من اإلجراءات 

 -والسياسات ، نذكر منها اآلتي :

احية وخاصة ـ زيادة مساحات األراضي المخصصة لممارسة النشاطات السي1

المساحات الخضراء وإنشاء العديد منها في مختلف أجزاء منطقة القصد السياحي 

لمنع حدوث التزاحم في موقع واحد ، مع وضع الضوابط التنظيمية للحركة وممارسة 

األنشطة السياحية بما يكفل عدم التسبب بالضرر لعناصر البيئة الطبيعية في 

 ات المائية .المتنزهات والشواطئ وداخل المسطح

ـ  إجراء التوسعات الممكنة للمزارات والمواقع الدينية والمعالم األثرية والمباني 2

التراثية والمتاحف وصاالت العروض الفنية والمسرحية وقاعات المؤتمرات ، مع 

اعتماد سياسة توزيع هذه المعالم السياحية على أكبر رقعة جغرافية في المدينة وبما 

 زاحم في منطقة واحدة .ال يؤدي الى الت

ـ التوسع والتنويع في طرق ووسائل النقل والمواصلت البرية والبحرية والجوية 3

وزيادة سعة المرائب والموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية وبما يساعد على 

 استقبال األعداد المتزايدة من السياح األجانب والمحليين .
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يواء األخرى والمطاعم وأماكن اللهو والترفيه ـ زيادة أعداد الفنادق وأماكن اإل4

توسيع الطاقة االستيعابية للمنشآت القائمة فعل  لتتمكن من استيعاب األعداد المتزايدة 

 من السياح والزوار .

ـ إنشاء مشاريع البنى التحتية المنتجة للخدمات األساسية )الماء والكهرباء والصرف 5

وغيرها( ذات السعة اإلنتاجية الكبيرة والقادرة الصحي والخدمات البلدية والصحية 

على توفير الكم المناسب من الخدمات األساسية اللزمة لتوسيع النشاط السياحي ، 

 -وفي ذات الوقت وضع وتطبيق الضوابط المناسبة اللزمة لحماية البيئة ومن ذلك :

الكهرباء وعدم ــ إلزام المنشآت السياحية بوجوب تقنين وتنظيم استهلك المياه و

التبذير بها وتنظيم آلية الصرف الصحي للمياه الثقيلة وربطها بشبكات الصرف 

 الصحي العمومية  .

ــ إلزام المنشآت السياحية بوجوب اتباع الوسائل العلمية في تجميع ورزم ونقل 

النفايات والفضلت الصلبة على أن تستلمها الجهات البلدية إلدخالها في معامل تدوير 

 لنفايات للتخلص منها واالستفادة من مكوناتها .ا

ــ انشاء المراكز الطبية في المدن والمواقع السياحية لمعالجة الحاالت الطارئة 

والمستعجلة وأن تكون بمثابة مراكز للكشف المبكر عن األمراض والحاالت الوبائية 

 واتخاذ اإلجراءات اللزمة لمعالجتها ووقف انتشارها .

بأعداد السياح المتوجهين والمتواجدين في المواقع السياحية المختلفة وبما ـ التحكم 6

يقلل من احتمال المشاكل االجتماعية وتذمر السكان المحليين كمشاكل االزدحام 

واالختناقات المرورية و التأثيرات االجتماعية والسلوكية والثقافية السيئة ، مع اعتماد 

للسياح حول احترام ومراعاة القيم والعادات أساليب ووسائل التوعية والتثقيف 

االجتماعية السائدة في المنطقة المحلية وتحذيرهم من استفزاز السكان المحليين . كما 

يجب تثقيف وتوعية السكان المحليين بأهمية السياحة ودورها في التنمية االقتصادية 

 للبلد وللمنطقة السياحية .
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 محاضرا األسبوع الثالث والعشرون

 أدوار الجهات الفاعلة في تحديق السياحة المستدامة

للوصول إلى سياحة مستدامة البد من حصول حالة الترابط في الدعم من قبل عدد من 

تأثير على النشاط السياحي وتحقيق االستدامة في األطراف ذات العلقة والتي لها 

 السياحة ، وسنعرض في هذا الصدد ألدوار عدد من هذه الجهات .

 -: دور الهيئات الحكومية في تحقيق االستدامة في السياحةأوالً ـ 

ينبغي أوال  تحديد الجهات المسؤولة عن حماية البيئة الطبيعية وتنمية مواردها ـ 1

الجهة أو الجهات المسؤولة عن و السياحة التنسيق بين وزارة حالةثم إيجاد ومن 

 البيئة لحماية وتحسين البيئة الطبيعية والحد من عوامل التلوث .

ث للحفاظ على الموروـ وضع الخطط ورصد التخصيصات المالية اللزمة 2

هذا شكله يودينية(، لما   الحضاري )من اثار ومتاحف ومواقع سياحية اثرية

حمايتها  الموروث الحضاري من عنصر جاذب للسياح في كل زمان  مما يستوجب

لتبقى مصدر جذب دائم للسياح ، ونذكر هنا أيضا  دور الجهات الحكومية في ا وتنميته

 ا تهريبها .منع ومحاربة سرقة القطع األثرية واالتجار به

الفرص   بتحديد وتعيين )حالياً وزارة الثقافة والسياحة( قيام وزارة السياحةـ 3

المحليين والمستثمرين األجانب الخاص ورجال االعمال القطاع  االستثمارية لدعم

الجتذاب رؤوس االموال باتجاه الفرص المربحة وتعظيم الحوافز المالية 

واالقتصادية في مجال االستثمار السياحي فضال عن تطوير التسهيالت االدارية 

المشاريع  إلجازةواختصار الوقت واالجراءات الالزمة في اطار من الشفافية 

 .السياحية
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وسائل النقل المتعلقة بت السياحية تحسين واقع الخدماتفعيل دور الحكومة في ـ 4

والمنافذ الحدودية وإدامتها لتكون جاهزة الستقبال  الداخلية والخارجية مواصالتوال

 .األعداد المتزايدة من السياح الداخليين والخارجيين 

البنى التحتية والخدمات األساسية )الكهرباء  تحسين واقعتفعيل دور الحكومة في ـ 5

والماء والصرف الصحي والخدمات البلدية والصحية( لتكون مواكبة للنشاط 

 .السياحي حالياً وفي المستقبل 

نمية الصناعات الصغيرة والحرفية ذات الطابع التراثي تفعيل دور الحكومة في تـ 6

وتحديد المواقع  الية والمستقبليةوالتي تمثل عنصر من عناصر صناعة السياحة الح

ودعم الصناع والحرفيين مادياً وتنظيمياً وتشجيع والصالحة  لها المخصصة

 الصناعات لتتوسع وتتحسن نوعيات منتجاتها حالياً ومستقبلياً.ستثمار اال

، واصدار محلياً ودولياً نعاش الترويج السياحي وتنظيمه إتفعيل دور الحكومة ـ 7

تطوير استخدام الوسائل  وخرائط، والفالم، واالالنشرات السياحية والمجالت، 

في دول العالم المختلفة، وتشجيع الدبلوماسية  المرئية وكذلك استخدام الممثليات

وتمويل  المعارض والمهرجانات السياحية داخل وخارج الدولة لضمان استمرار 

 المواقع السياحية المختلفة . وتزايد أعداد السياح الوافدين إلى

تفعيل البرامج الخاصة بنشر الوعي الثقافي لدى في  تفعيل دور الحكومةـ 8

واستخدام االعلم السياحي كأحد المصادر  السياحة المواطنين والتعريف بأهمية

 ذلك ، كما يجب االهتمام بالتعليم السياحي بمختلف المستويات التعليميةالرئيسة في 

لما سيترتب عليه من تهيئة الكوادر البشرية  )اإلعدادي والجامعي والمعاهد التقنية(

 المؤهلة للعمل السياحي في الحاضر والمستقبل .

ماعية و تعميم المنفعة االجت , أيتعميم منافع السياحة على كل فئات المجتمع ـ 9

االقتصادية على كل فئات المجتمع المقيمة في الموقع السياحي مما يجعل هؤالء 

 تجاه النشاط السياحي .حريصون على دوام السياحة و اتخاذ المواقف االيجابية 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/14838/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/14838/posts


106 

 

 -: دور الهيئات غير الحكومية في تحقيق االستدامة في السياحةثانيا  ـ 

دورا  استشاريا  للهيئات الحكومية  ـ يمكن للهيئات غير الحكومية أن تمارس1

المسؤولة عن إدارة السياحة والهيئات الحكومية المسؤولة عن حماية وتحسين البيئة 

 لتقديم النصائح المفيدة في تحقيق االستدامة في السياحة .

ـ يمكن للهيئات غير الحكومية أن تمارس دورا  إرشاديا  وتثقيفيا  لتوعية السكان 2

ة السياحة وما تحققه من المنافع للمجتمع المحلي ، ومن جهة أخرى المحليين بأهمي

التوعية بضرورة المحافظة على البيئة وعناصرها الطبيعية واالصطناعية والثقافية 

 والتراثية ، بما يساهم في تحقيق االستدامة في السياحة بمختلف أغراضها .

في تنظيم وقيادة حملت  ـ يمكن للهيئات غير الحكومية أن تمارس دورا  تعبويا  3

العمل التطوعي الهادفة الى حماية وتحسين البيئة الطبيعية واالصطناعية والحضارية 

 وهو ما يمثل دورا  إيجابيا  في استدامة السياحة .

ـ يمكن للهيئات غير الحكومية أن تمارس دورا  رقابيا  سواء على الجهات الحكومية 4

ارة بالبيئة وبالنشاط السياحي وتشخيص القائمين أو المواطنين لرصد المخالفات الض

 بها ومحاسبتهم .

ـ يمكن للهيئات غير الحكومية أن تشارك في رصد وتحليل التأثيرات السلبية 5

المحتملة للسياحة على المنطقة وسكانها من النواحي االجتماعية والثقافية والبيئية 

أثيرات السلبية والعمل على عدم ومن ثم العمل على ايجاد الحلول المناسبة لهذه الت

 تكرارها .

ـ يمكن للهيئات غير الحكومية المشاركة في تقديم البحوث والدراسات التطبيقية 6

الهادفة لتحقيق االستدامة في السياحة من خلل جمع وتبويب المعلومات والبيانات 

 المتعلقة بالبيئة والنشاط السياحي بمختلف مكوناته .
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 -: في تحقيق االستدامة في السياحةمنشآت السياحية دور الثالثاً ـ 

ـ دور المنشآت السياحية في حماية وتحسين البيئة من خالل إلغاء أو اإلقالل من 1

الممارسات الضارة بالطبيعة مثل عدم استخدام المواد الكيمياوية والمبيدات وتقليل 

والمساحات الخضراء االنبعاثات الغازية والدخان ، وانشاء وتحسين وضع الحدائق 

. 

موضوع االستخدام األمثل والمستدام لألرض والمياه  دور المنشآت السياحية فيـ 2

 والوقود وأشجار الغابات في النشاطات السياحية التي تمارسها .

جمع ورزم وترحيل النفايات الصلبة الناتجة عن  دور المنشآت السياحية فيـ 3

صحي الداخلية وربطها مع شبكة الصرف نشاطها وكذلك تنظيم شبكات الصرف ال

 الصحي للمنطقة التي تقع فيها المنشأة السياحية .

دور المنشآت السياحية في تنفيذ برامج الترويج والدعاية السياحية لجذب أكبر ـ 4

 عدد من الراغبين بممارسة النشاط السياحي من مواطني الدولة واألجانب .

برامج التوعية بأهمية السياحة وأهمية المحافظة ـ دور المنشآت السياحية في تنفيذ 5

على عناصر البيئة الطبيعية واالصطناعية والحضارية ، وكذلك تنفيذ البرامج 

التوعوية للسياح الوافدين وحثهم على عدم التسبب بالضرر للبيئة وعناصرها 

 المختلفة .
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 -: في تحقيق االستدامة في السياحةدور السياح رابعاً ـ 

عند الموارد الطبيعية و الثقافية و غيرها عدم إلحاق الضرر بـ دور السياح في 1

من   تمكنال  ألجل ادامة استخدامها مستقبال معزيارتها والتمتع بمحتوياتها 

الحفاظ على نظافة المواقع السياحية وعدم الرمي حاليا  ، وكذلك   االستفادة منها

 العشوائي للقمامة والفضلت

دور السياح في االلتزام باألنظمة والتعليمات الهادفة لحماية البيئة مثل أنظمة ـ 2 

النقل وأنواع وسائلها ونوعية الوقود المسموح بها وأماكن وقوف وصيانة السيارات 

 وعدم المساس بالنباتات والحيوانات 

ام ـ دور السياح في الحفاظ على مباني وتجهيزات أماكن اإليواء واإلقامة واإلطع3

 وأماكن اللهو والترفيه 

دور السياح في الحفاظ على البعد االجتماعي الجيد للنشاط السياحي من خلل  ـ4

 . السياسية وتوجهاتهم الدينية ومعتقداتهم المحلي المجتمع وتقاليداحترام عادات 


