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 المقدمة

 

قتصادٌة المتسارعة التً تشهدها الساحتٌن الدولٌة واإلقلٌمٌة ونتٌجة للتطور نظراً للتطورات اإل

 رافداً  قتصادٌاً حٌوٌاً إ تشكل قطاعاً  ةاحٌهذه التطورات ولكون السالحضاري الهابل الذي صاحب 

عمل ممنهج تقوم علٌه المإسسات السٌاحٌة  أسلوبالسٌاحة المستدامة  أصبحت لئلقتصاد الوطنً إذ

لتقاء ما بٌن ما ٌحتاج له السابح المحلً له السٌاحة المستدامة من نقطة اإلمثتلما  الوطنٌة والعالمٌة ونظراً 

المجاالت  ىالتطورات فً شت حداثإوالمنطقة المضٌفة له وبالتالً ٌنعكس ذلك على  األجنبً أو

ناول موضوع السٌاحة ن أي مإلؾ ٌتٌة والبٌبٌة ومن الجدٌر بالذكر فإفوالثقاجتماعٌة قتصادٌة واإلاإل

خر التطورات والمستجدات فً هذا المجال آمستوى الطموح ما لم ٌواكب  إلىه ال ٌرقى المستدامة فإن

احً ولما ٌملكه ومنها القطاع السٌ األصعدةعلى مختلؾ  شهدها العراق  ًوتماشٌاً مع تلك التطورات الت

فقد تم تكلٌفنا من قبل المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً  ،رث تارٌخً وحضاري وسٌاحًالعزٌز من إبلدنا 

والذي تم فٌه تقدٌم المعرفة  هذا المإلؾ المنهجً لطلبة الصؾ الثالث / فرع السٌاحة والفندقة، عدادبإ

ٌُعد. السٌاحٌة بشكل بسٌط ٌتناسب مع طلبة المرحلة إثراء المكتبة عة فً هذا الكتاب محاولة متواض و

ومون بتدرٌس هذا الكتاب عونا كؾًء ودلٌبلً ٌقن سٌن الذٌٌن ٌكون زمبلإنا التدرٌسأ ؤملالسٌاحٌة ون

 ومرشداً من خبلل ما سٌرفدونا به من مبلحظات.

 .ٌوفق الجمٌع خدمة لعراقنا الحبٌة سابلٌن المولى القدٌر أن

 

 

 المإلفون                                       
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 تمهٌد

 من اً مزٌد تواجه والناشبة التقلٌدٌة السٌاحٌة الوجهاتفإن  السٌاحة، قطاع فً السرٌع للتوسع نتٌجة

 نمو أن الوقابع من الكثٌر بٌنت ولقد ،قتصادٌةاإلو جتماعٌةواإل والثقافٌة الطبٌعٌة بٌبتها على الضؽط

 تضر سلبٌة آثار حدوث إلى ٌفضً ما كثٌرا األمد، قصٌرة فوابد تحقٌق إلى والهادؾ لمتسارعا السٌاحة

  .زدهارهاإ ومقومات السٌاحة علٌه تقوم الذي األساس وتدمر والمجتمع، بالبٌبة

 الدولٌة والمنظمات الحكومات بعض تضطرإ حتى بالبعٌدة، لٌست فترة لىإ الحال هذا ستمرإ ولقد

 السٌاحة، فً للعاملٌن المستقرة ؼٌر الظروؾ فٌها بما للسٌاحة، السلبٌة اآلثار بعض معالجة ىإل

 واألماكن السٌاحٌة المواقع فً البٌبٌة واألضرار الثقافٌة، والقٌم التقالٌد وتدهور األطفال، ستؽبللإو

 والنفاٌات والتلوث الموارد ستهبلكإ فً اإلفراط بفعل المضرة البٌبٌة اآلثار هذه حدثت وقد الطبٌعٌة،

 اإلقرار تم كما  ،ذاتها السٌاحٌة واألنشطة والنقل السٌاحٌة والمرافق التحتٌة البنٌة تطوٌر عن تنجم التً

 كوسٌلة تتخذ والتً المضٌفة التجمعات على قتصادٌةإ بفوابد تعود ٌجعلها ما القدرات من لها السٌاحة بؤن

 أن شرٌطة المنافع، من وؼٌرها والثقافٌة الطبٌعٌة الثروات على والحفاظ الفقر، حدة تخفٌؾ وسابل من

 .األمد طوٌلة رإٌة وفق شإونها تدار وأن مناسبة خطط لها توضع

  



  

4 

 األول المبحث

 المستدامة السٌاحة مفهوم 

 المستدامة السٌاحة مفهوم

ستخدمت إ إذ Ecologyإلى علم االٌكولوجً   Sustainableٌعود اصل مصطلح االستدامة   

ستدامة للتعبٌر عن تشكل وتطور النظم الدٌنامٌكٌة التً تكون عرضة نتٌجة دٌنامٌكٌتها إلى اإل

وعبلقات هذه العناصر بعضها  تؽٌر فً خصابصها وعناصرها تؽٌرات هٌكلٌة تإدي إلى حدوث

قتصاد علم اإلستدامة للتعبٌر عن طبٌعة العبلقة بٌن ستخدم مصطلح اإلإوفً المفهوم التنموي  ببعض

Economy ٌكولوجً وعلم اإلEcology  شتقان من نفس األصل ن العلمٌن مإعتبار إعلى

و المنزل  والمعنى العام أذي ٌعنً فً العربٌة البٌت وال Ecoٌبدأ كل منهما بالجذر  إذ اإلؼرٌقً

عنـً إدارة مكونات فٌ Economyما مصطلح أهو دراسة مكونات البٌت   Ecologyلمصطلح 

ستدامة ن اإلإو حتى الكرة األرضٌة  فأو إقلٌم أت هنا ٌقصد به مدٌنة ن البٌإترضنا إفالبٌــت  ولو 

و اإلقلٌم أٌن أنواع وخصابص مكونات المدٌنة ٌتناول بالدراسة والتحلٌل العبلقة ب بذلك تكون مفهوماً 

 و الكرة األرضٌة وبٌن إدارة هذه المكونات.أ

حتٌاجات الزوار والمنطقة المضٌفة لهم ، مما ٌإدي إة التبلقً ما بٌن هً نقط :السٌاحة المستدامة   

حتٌاجات ارة جمٌع المصادر بطرٌقة توفر اإلتم إدإلى حماٌة ودعم فرص التطوٌر المستقبلً  بحٌث ٌ

جتماعٌة والروحٌة  ولكنها فً الوقت ذاته تحافظ على الواقع والنمط البٌبً الضروري قتصادٌة واإلاإل

 .وجمٌع مستلزمات الحٌاة وأنظمتها والتنوع الحٌوي

ظهر فً سبعٌنات أحد أهم مفاهٌم الصناعة السٌاحٌة وأحد أعمق أنواع السٌاحة الذي وهً أٌضاً 

القرن العشرٌن.. هو مفهوم قرٌب من السٌاحة البدٌلة والسٌاحة المسإولة، ٌرمً إلى جعل الصناعة 

السٌاحٌة ضمن تنمٌة مستدامة ذات تؤثٌرات إٌجابٌة فً خدمة التنمٌة المحلٌة دون التؤثٌر على البٌبة 

 والمجتمع واإلقتصاد.

ستخدام ن السٌاحة المستدامة تتضمن اإلإ، وعلٌه فٌةستمرارتشتمل بالضرورة على اإل ستدامةاإل

 األمثل للموارد الطبٌعٌة بما فً ذلك مصادر التنوع الحٌوي وتخفٌؾ آثار السٌاحة على البٌبة والثقافة

المطلوب  وتعظٌم الفوابد من حماٌة البٌبة والمجتمعات المحلٌة وهً كذلك تحدٌد الهٌكل التنظٌمً

 .للوصول إلى هذه األهداؾ

حتكاك الناجم عن التفاعبلت ٌجابً ٌهدؾ إلى تقلٌل التوتر واإلإدٌـــم السٌاحة المستدامة كمنهج وٌتم تق   

المعقدة بٌن صناعة السٌاحة والزوار والبٌبة من جهة  وبٌن المجتمعات التً هً مضٌفة لقضاء العطبلت 

 رة أطــول وجــودة لكل مــنجل البقــاء لفتأى العمل من من جهة أخرى  وهو منهـــج ٌنطــوي علـ

 .الموارد الطبٌعٌــة والبشرٌـــة

 على تقتصر ال التنمٌة نإف قتصادٌةاإل للتنمٌة بالنسبة مهماً  معٌاراً  ٌشكل قتصاديإلا النمو كان ذاإ

 تنمٌة تحقٌق إلى سعت إذا الإ تنمٌة عامل تشكل نأ ٌمكن ال السٌاحة ٌخص وفٌما ،فقط الكمً البعد

 االمثل ستخداماإل تتضمن المستدامة السٌاحة فإن وعلٌه ستمرارٌةاإل على ستدامةاإل وتشمل، مستدامة

 حدهماأ أساسٌٌن عنصرٌن فً المستدامة السٌاحة مكونات حصر وٌمكن ،مصادرها بمختلؾ للموارد

 اإلنتاجٌة الطاقة تورٌث على ٌعمل نهؤب المستدامة للسٌاحة المادي العنصر وٌتجلى ,معنوي واآلخر مادي

 .حسنأ ونوعٌة وجودة بقوة أو قوتها بنفس البلحقة لؤلجٌال
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 والثقافٌة جتماعٌةاإل الناحٌة من السٌاحة كون إلى فٌعزى المستدامة للسٌاحة المعنوي عنصرال ماأ

 المضٌفة الدولة ثقافة الثقافات من نوعٌن بٌن حتكاكاتإو تصدامات حدوث إلى تإدي فهً محاٌدة لٌست

 المنظور من المستدامة فالسٌاحة ،بٌبٌا وتواصبلً  جتماعٌاإ تواصبلً  ٌخلق مما السٌاح دولة وثقافة

 النسٌج فً تثٌرها التً المشكبلت ٌتفادى بشري طابع ذات سٌاحة تعظٌم إلى تهدؾ جتماعًاإل

 هً:  مجموعات ثبلثة ورؼبات لحاجة ستجابةاإل معه ٌتعٌن مما الثقافً الدولة وموروث جتماعًاإل

 .حتٌاجاتهمإو ورؼباتهم مبٌتبل ما بتقدٌم : السٌاح

 . لهم المتواصل التطور فرص وتوفٌر والعملٌة المعٌشٌة ظروفهم بتحسٌن :السٌاحة موظفً

 نأو المنطقة وأ المكان لسكان المحلٌة والثقافة مبٌتبل شكبلً  السٌاحة تؤخذ نؤب: السٌاحً المقصد سكان 

 لىإ تتعرض قد ذلك خبلؾ وفً السكان لهإالء والمعٌشة الدخل مستوى رفع فً ملحوظة بطرٌقة تساهم

 .المحلً الرفض ظواهر

 :على الخصابص هذه تشمل  المستدامة السٌاحة خصابص

 .والعالمٌة واإلقلٌمٌة الوطنٌة الخطط مع التكامل •

 .للبلد الوطنً قتصاداإل ضمن واألنشطة األخرى الصناعات مع تتنافس سٌاحة •

 .والقادمة الحالٌة لؤلجٌال والثقافة المعرفة فرص تقدم سٌاحة •

 .القرارات تخاذإو األعمال وتنفٌذ التخطٌط فً المحلٌٌن السكان ستخدمت سٌاحة •

 .االستخدام وإعادة النفاٌات ومعالجة الطاقات استخدام مثل المتاحة الموارد حدود ضمن تعمل سٌاحة •

 .والبٌبة المضٌؾ المجتمع حماٌة جانب إلى ٌنشده ما وٌجد ٌستمتع أن  )السابح) ؾالضٌ تمكن سٌاحة •

 .تقدٌمها وطرق الخبرات بنوعٌة تهتم سٌاحة •

 حاجات ومعرفة الشعب شتراكإب جتماعٌةاإل العدالة من نوع ٌوفر بصنعها المحلٌٌن السكان شتراكإ •

 .السكان
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  المستدامة السٌاحة نطاق 

 نظام عناصر من الكثٌر ٌتضمن وهو مقبول بشكل  تحدٌده ٌتم لم واسع نطاق المستدامة للسٌاحة ان

 .التالً الشكل فً التنوع هذا وٌظهر السٌاحة

 

 

 
 

 مةا( ٌمثل عناصر السٌاحة المستد1شكل )

 

 المستدامة بالسٌاحة المعنٌة الجهات

 األطراؾ على التركٌزعن  مسإولة تكون وهً المستدامة بالسٌاحةنٌة مع تكون جهات عدة هناك

 تقع المستدامة السٌاحة مسإولٌة نإف ،المستدامة بالسٌاحة المتعلقة القرارات تخاذإ بعملٌة المعنٌة األساسٌة

 هتماماإل تطال نأ المستدامة للسٌاحة ٌكون نأ الممكن من إذ معاً  الخاص والقطاع العام القطاع عاتق على

 المستدامة بالسٌاحة المعنٌة الجهات تحدٌد وٌمكن، السٌاحة دٌمومة فً ذلك ثرأو للشركات التجاري

 باآلتً:

 سٌاسات الحفاظ للبٌئة

 المشاهد الطبٌعٌة 
 المشاهد الخاصة بالبٌئة 
 الحٌوانات البرٌة 

 الجماعات المضٌفة

 توزٌع فوائد السٌاحة 
  تحكم السٌاحة درجة

 المحلٌة.

الممارسات العلمٌة للمنظمات 

 السٌاحٌة

 إعادة تدوٌر 
 شراء 
 التخلص من النفاٌات 
 الحفاظ على الطاقة 

 تلوث

 الهواء 
 المٌاه 
 ًسمع 
 بصري  الحٌوانات البرٌة 

 البٌئة الطبٌعٌة 
 الصٌد 

 استعمال الموارد 

 المٌاه 
 التربة 
 الغذاء 

 سٌاسات القطاع العام

 التموٌل 
 التشرٌع 

 التخطٌط 

 سٌاسة القطاع 

 ًالتنظٌم الذات 
 قواعد الممارسة 
 العالقات مع الجماعات المضٌفة 
  مبادرات متعلقة بالسٌاحة

 المستدامة.
 .سٌاسات العمالة 

 

السٌاحة 

 لمستدامةا
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 وٌشمل السٌاحً القطاع

 دافرأ أو شركات الرحبلت منظمً -

 والزابرٌن السٌاح ترفٌه أماكن -

 نتقالواإل النقل حركة منظمً -

 شخاصالسفر الفردي لؤل -

 الضٌافة مسإولً -

 وتشمل المضٌفة الجماعات

 السٌاحة فً مباشر بشكل العاملٌن -

 حةالسٌا فً مباشر ؼٌر بشكل العاملٌن -

 المحلٌة التجارٌة والشركات المحبلت أصحاب -

 وتشمل الحكومٌة المنظمات

 المحافظات فً اإلقلٌمٌة المجالس -

 البلدٌة الدوابر -

 .الدولة بها المشاركة والدولٌة العربٌة المنظمات -

 الضؽط مجموعات

 البٌبة -

 البرٌة الحٌوانات -

 السٌاح -

 البٌبٌون السٌاح -

 الجمهور -

 الحكومٌة ؼٌر المنظمات -
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 الثانً المبحث

 المستدامةاحة ٌفوائد الس  

 المستدامة السٌاحة أهمٌة  أوال
 

 :كاالتً بٌانها ٌمكن الجوانب من ةبمجموع  المستدامة ةالسٌاح أهمٌة تتنوع

 

 قتصادياإل المجال فً المستدامة للسٌاحة قتصادٌةاإل األهمٌة وتتمثل: قتصادياإل الجانب •

 وبالتالً العالم، فً ندرة الموارد أكثر من منها، الطبٌعٌة والسٌما السٌاحة ممارسة أماكن تعد إذ اآلمن،

 رباح،واأل العوابد من تحقٌقه ٌمكن بما المستدامة التنمٌة تحقٌق فً الندرة عنصر من ستفادةاإل ٌمكن

 تحسٌن و القومً، الدخل ومصادر قتصادياإل العابد تنوٌع مع للعاطلٌن، والتوظٌؾ العمل فرص وتوفٌر

 .الحكومٌة العوابد وزٌادة التحتٌة البنٌة

 

 الدول تعرض بعدم المستدام األمن فً المستدامة للسٌاحة السٌاسٌة األهمٌة وتتمثل :السٌاسً الجانب •

 بالسٌاحة ذلك تصحٌح وٌتم بالبٌبة اإلضرار أو التلوث عن األفراد رضا عدم بسبب إلضطرابات

 .المستدامة البٌبٌة

 

 للمجتمع صدٌقة كونها فً المستدامة للسٌاحة جتماعٌةاإل األهمٌة وتتمثل :جتماعًاإل الجانب •

 العبلقات تنمٌة على وتعمل وأفراد موارد من المجتمع فً متاح هو مما ستفادةاإل على تقوم إذ والبٌبة،

 منفتحة، مجتمعات إلى المنعزلة المجتمعات ونقل المجتمع تحدٌث عملٌة وتحسٌن وتحقٌق جتماعٌةاإل

 قلق من عنها ٌنشؤ وما الموسمٌة المخاطر من والتقلٌل دابم عمل حالة فً المجتمع إبقاء على وتعمل

 .جتماعًإ ضطرابإو

 

 وزٌادة المعرفة نشر زخم دامةإ على المستدامة للسٌاحة الثقافٌة األهمٌة وتتمثل :الثقافً الجانب •

 على المحافظة الثقافة ونشر المختلفة السٌاحٌة البرامج وتقدٌم تطوٌر على أثر من لذلك لما ،هاتؤثٌر

 التارٌخٌة، والمواقع الحضارة وثقافة اإلنسانً، الثقافً والتراث الموروث على والمحافظة البٌبة

 الجمٌلة الفنون مثل المحلٌة الثقافة من ستفادةاإل على والعمل الثقافٌة والمناسبات األحداث وصناعة

 .الثقافٌة واللقاءات الندوات وسٌاحة والفلوكلور واآلداب

 

 بكونها بالبٌبة، ٌتعلق فٌما والسٌما المستدامة، للسٌاحة اإلنسانٌة األهمٌة وتتمثل االنسانً الجانب •

 له وتوفر والتوتر القلق من العبلج له تقدم إذ لئلنسان الجمٌلة الحٌاة توفٌر على تعمل اإنسانًٌ  نشاطاً 

 وعبلج النفس وصفاء والعاطفً العقلً والتوازن والنشاط الحٌوٌة ستعادةإوستجمام، واإل الراحة

 .العصر ألمراض

 

 ماطؤنب ستعانةاإل فً المستدامة للسٌاحة والمعمارٌة العمرانٌة همٌةاإل وتتمثل العمرانً الجانب •

 ال محلٌة بناء ومواد تقلٌدٌة، بناء أنماط ستخدامإ ىعل وتعتمد الطبٌعة، مع وتتجانس تتوابم تخطٌطٌة

 على دخٌلة بناء ومواد أنماط ستخدامإ عن ناتجة وبٌبٌة بصرٌة تشوهات حدوث ىال لهاممج فً تإدي

 .والمبانً المنشآت تلك فٌها تقام التً المناطق
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  البٌئٌة السٌاحة أهمٌة ثانٌا

 الحفاظفضبلً على   للدخل امصدرً  ٌمثل لكونه النامٌة للدول جداً  هاما السٌاحة من النوع هذا ٌعد

 البٌبٌة السٌاحة على تعتمد باتت النامٌة الدول من العدٌد أن بل المستدامة، التنمٌة وممارسة البٌبة على

 تحقٌق على تعمل كونها من كتسبتهاإ خاصة أهمٌة البٌبٌة وللسٌاحة لها ربٌسً وتنمٌة دخل كمصدر

 :تٌةاآل النقاط فً الجوانب هذه أهم على التعرؾ وٌمكن األهداؾ، من متكاملة مجموعة

 التلوث من والجوٌة والبحرٌة البرٌة الطبٌعٌة الحٌاة حماٌة ثم ومن البٌبً التوازن على المحافظة .1

 التوازن تحقٌق آلٌات على ٌحافظ مما المعالجة أسالٌب من بدالً  للوقاٌة كمنهج تستخدم نهاإف وبالتالً

 .والبٌبة والصحة

 على ٌحافظ بما ستخراجهاإ أو ستعمالها،إ فً أو المواد ستهبلكإ فً السلوكً الترشٌد ضوابط وضع .2

 تحقٌق الوقت نفس وفً ضٌاعها، أو فقدها أو هدارهاإ وعدم الموارد وتجدد العامة والسبلمة الصحة

 .وفاعلٌته وحٌوٌته المجتمع وسبلمة الطاقة على المحافظة من قدر أعلى

 الضوضاء بمنع والتوتر والقلق اإلزعاج عن البعٌدة البسٌطة السهلة الحٌاة البٌبٌة السٌاحة توفر .3

 والحٌاة الطبٌعٌة الفطرة إلى به تقترب إذ البٌولوجٌة اإلنسان كفاءة على تإثر التً الؽازٌة نبعاثاتواإل

 .البسٌطة

 

 المستدامة السٌاحة منافع  ثالثا

 :منها اً بعض نذكر المستدامة، السٌاحة توفرها التً المنافع من كبٌرة مجموعة هناك

 والثقافٌة الطبٌعٌة البٌبة على وأثرها السٌاحة لواقع أفضل فهم على المستدامة السٌاحة تشجع •

 .واالنسانٌة

 عدد فً مباشر ؼٌر وبشكل السٌاحة، قطاع فً مباشر بشكل محلٌة وظابؾ المستدامة السٌاحة تولد •

 .الموارد دارةإب والمعنٌة الداعمة القطاعات من

 .والكلؾ للفوابد عادل توزٌع المستدامة السٌاحة تضمن •

  قامة،اإل ماكنأ من وؼٌرها والمطاعم الفنادق مثل مربحة محلٌة قطاعات المستدامة السٌاحة تعزز •

 .السٌاحً الدلٌل وخدمات الٌدوٌة عمالواأل النقل ونظم الطعام خدماتو

 ىإل جدٌدة أموال رإوس دخول الى وتإدي للبلد بالنسبة الخارجً التبادل المستدامة السٌاحة تولد •

 .المحلً قتصاداإل

 السكان فٌهم بما القرارات تخاذإ فً المجتمع شرابح كل شراكإ لىإ المستدامة السٌاحة تسعى •

 .للموارد آخرٌن مستهلكٌن مع السٌاحة لتعاٌش وذلك المحلٌٌن،

 قدرة لتحمل مبلبمة سٌاحٌة تنمٌة ٌضمن بما المناطق وتقسٌم التخطٌط بٌن المستدامة السٌاحة تدمج •

 .البٌبً النظام

 التحتٌة البنى من وؼٌرها المحلٌة والتواصل النقل وسابل تحسٌن على المستدامة السٌاحة تحفز •

 . األساسٌة

 ضافةإ تستعملها نأ المحلٌة للجماعات ٌمكن التً ستجماملئل مرافق المستدامة السٌاحة تنشًء •

 والمناطق والمبانً األثرٌة المواقع على المحافظة على تشجع نهاإ كما والدولٌٌن المحلٌٌن للزابرٌن

 .علٌها الحفاظ تكالٌؾ فً وتساهم التارٌخٌة

 شعوب بٌن أفضل وتواصل أكبر بفهم وتسمح المحلٌة للجماعات الذاتً التقدٌر الثقافٌة السٌاحة تعزز •

 .مختلفة خلفٌات ذات
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 فاهرال ىإل بالنسبة والثقافٌة الطبٌعٌة الموارد أهمٌة بالبٌبة المضرة ؼٌر المستدامة السٌاحة تظهر •

 .الموارد هذه على الحفاظ على تساعد أن وٌمكن للجماعة جتماعًواإل قتصادياإل

 للمحسوبٌة بها موثوق أسالٌب تطور نهاإو كما وتدٌره مهٌوتق السٌاحة واقع المستدامة السٌاحة تراقب •

 .سلبً أثر ألي وتتصدى البٌبٌة
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 الثالث المبحث

 المستدامة السٌاحة سسأو قواعد

 معاٌٌر و المستدامة السٌاحة لتنمٌة األساسٌة القواعد سس للسٌاحة المستدامة منوتتكون القواعد و األ

 ، وتتمثل باآلتً:السٌاحة فً ستدامةاإل

 

 :المستدامة السٌاحة لتنمٌة األساسٌة القواعد :أوال

 :ٌؤتً كما بٌانها ٌمكن المستدامة السٌاحة لتنمٌة ساسٌةاأل القواعد من مجموعة هناك

 والموارد والتنوع األساسٌة البٌبٌة العملٌات على الحفاظ مع التنمٌة تحقٌق ٌتم إذ البٌبٌة ستدامةاإل .1

 .الباٌولوجٌة

 المجموعات ثقافة مع تتماشى وهً بحٌاتهم، الناس تحكم من التنمٌة تزٌد الثقافٌة ستدامةاإل .2

 .وثباتها الجماعة هوٌة على الحفاظ مع وقٌمها، المستهدفة

 ستخدامإ فً الترشٌد خبلل من االقتصادي، المنظور من فعالة التنمٌة تعتبر قتصادٌةاإل ستدامةاإل .3

 أجٌال بمتطلبات هتماماإل مع الحاضر الجٌل متطلبات لمقابلة الموارد دارةإ تتم نأ على الموارد،

 .المستقبل

 ماتدره خبلل من المحلٌة، الجماعات منه تستفٌد بشكل للتنمٌة التخطٌط هنا وٌتم  المحلٌة ستدامةاإل .4

 .والبٌبة الموارد قاعدة على الحفاظ مع المحلٌة، التجارٌة األعمال ألصحاب أرباح من ستدامةاإل هذه

 :كاالتً المستدامة السٌاحة لتنمٌة األساسٌة العناصر بٌان وٌمكن

 

 
 ( ٌمثل العناصر األساسٌة لتنمٌة السٌاحة المستدامة2شكل رقم )              

 

 

 

 

 

 المحافظة على قاعدة الموارد الحالٌة من أجل جٌل المستقبل

 الحفاظ على االرث الثقافً والتارٌخً للمكان أوالمنطقة

الحفاظ على التنوع الباٌولوجً وتفادي 
 التغٌرات البٌئٌة

ضمان تحقٌق المساواة ضمن جٌل واحد 
 وبٌن األجٌال

الحفاظ على انتاجٌة قاعدة 
 الموارد
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 السٌاحة فً االستدامة معاٌٌر :ثانٌا

 والتراثٌة البٌبٌة السٌاحة مواقع فً مستدامة سٌاحٌة تنمٌة لتحقٌق دواتاأل من العدٌد ظهرت

 لدٌنامٌكٌة تبعا البعٌد المدى على ستدامةاإل حدود ضمن السٌاحٌة المواقع وإبقاء علمً بشكل ثرٌةاألو

 الناحٌة من تطبٌقها الممكن دواتاأل أهم على هنا وسنركز الزمن، مع وتؽٌرها السٌاحٌة التنمٌة عملٌة

 التنمٌة تحقٌق أدوات ستعراضإ  وسٌتم ،ةالبٌبٌ المناطق فً السٌاحٌة التنمٌة ستدامةإ لتحقٌق العملٌة

 .تنموي أسلوب لكل الخصابص أهم وبٌان وأهدافها، مبادبها وتحدٌد وتحلٌلها، المستدامة السٌاحٌة

 الشركات فً متزاٌدة بصورة واسع نطاق على ولكن تدرٌجً بشكل البٌبٌة اإلدارة تقنٌات وتطبق

 التصدٌق، نظم لقب من الطوعً النهج نتشارإو ستخدامإ ٌزداد كما ،الفنادق سٌما ال السٌاحٌة والمإسسات

 العالمٌة المنظمة وضعت قدف ،بالبٌبة المتعلقة السلوك ومدونات والجوابز للبٌبة، المراعٌة والرموز

 مع التشاور من سنتٌن عن ٌزٌد ما عقب السٌاحة آداب لقواعد العالمٌة المدونة 1999 عام فً للسٌاحة

 وقد، للسٌاحة العالمٌة المنظمة فً األعضاء الدول بموافقة المدونة هذه وحظٌت الصناعٌة، األوساط

 2000 لعام الموضوعٌة /E/2001). دورته فً فٌها للنظر جتماعًواإل قتصادياإل المجلس إلى قدمت

 : هدناوكما هو مبٌن فً الشكل أ بالسٌاحة، الخاصة ستدامةاإل مإشرات من مجموعة وضعت وقد

 

 
 االستدامة( ٌمثل معاٌٌر 3) شكل رقم                              

 

 ستخدامإ فً اآلن شرع وقد للسٌاحة، العالمٌة المنظمة مبادرة إطار فً البلدان من عدد فً ختبرتإو

 الدراٌة تحسٌن أجل من العمل من بمزٌد القٌام وٌلزم .السٌاحٌة الوجهات من البعض فً المإشرات هذه

 جتماعٌةاإل اآلثار رصد منها الؽرض مإشرات وتطبٌق وتكٌٌؾ تحدٌد أجل من الحالٌة والمنهجٌات

 أكبر عدد فً المإشرات هذه لتطبٌق العمل من مزٌد إلى حاجة ثمة أن كما للسٌاحة والبٌبٌة قتصادٌةواإل

 .. وفً ماٌؤتً شرح مبسط لكل من تلك المعاٌٌر:البلدان من

 Cost – Benefit Analysis   المنفعة مقابل التكلفة تحلٌل - 1

 السٌاحٌة، للمشروعات قتصادٌةاإل الجدوى على للتعرؾ المنفعة مقابل التكلفة تحلٌل أسلوب ٌستخدم

 المشروع ٌكون عندها اإٌجابًٌ  ٌكون أن ٌمكن العملٌة هذه وناتج عوابده، من المشروع نفقات بخصم وذلك

 خصابص أهم تحدٌد وٌمكن ،اقتصادٌاً  مجدي ؼٌر المشروع ٌكون وعندها سلبٌا أو ،اقتصادٌاً  مجدي

 :ٌاتً كما المنفعة مقابل ةلفالتك أسلوب

معاٌٌر 
 االستدامة

تقٌٌم اآلثار 
 البٌبٌة

حدودالتؽٌٌر 
 المقبولة

الطاقة 
 االستٌعابٌة

تحلٌل التكلفة 
 مقابل المنفعة
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 .فقط قتصادياإل الجانب من التنموي للمشروع المختلفة البدابل على للتعرؾ االسلوب هذا ٌستخدم - أ

 على سلوباإل هذا ٌقومإذ   المنفعة– التكلفة تحلٌل فً جتماعٌةواإل البٌبٌة العوامل إدخال ٌصعب - ب

 .والبٌبٌة جتماعٌةاإل للعوامل مادٌة قٌمة إعطاء خبللها من ٌصعب رٌاضٌة معادلة

 الجوانب بٌن المتداخلة الحلقات على التعرؾ  التنموي االسلوب هذا ستخدامإب ٌمكن ال - ج

 .التنموي السٌاحً للمشروع والبٌبٌة قتصادٌةواإل جتماعٌةاإل

 

 Absorptive Capacity االستٌعابٌة الطاقة - 2

 العدٌد فً البٌبٌة المشاكل من العدٌد إحداث إلى العالمٌة السٌاحٌة الحركة فً المضطرد التوسع أدى

 إلى أدى مما والبٌبٌة، والتراثٌة األثرٌة للمواقع وتدمٌر تخرٌب من صاحبها وما السٌاحٌة المواقع من

 الذٌن المستخدمٌن أو السٌاح عدد المفهوم هذا وٌحدد السٌاحة، فً (االستٌعابٌة الطاقة) مصطلح ظهور

 والثقافة، قتصادواإل والمجتمع الموارد على سلبٌة آثار فً التسبب دون معٌنة منطقة ستخدامإ ٌمكنهم

 ه.ورضا السابح بتجربة خبللاإل ودون

 :دناهوكما موضح فً الترتٌب أ

 
 الموقع فً الحٌوي والتنوع الطبٌعٌة المقومات  على أساس بشكل ستٌعابٌةاإل الطاقة تقدٌر وٌعتمد

 ، التراثً البٌبً،ً، السٌاح للموقع ستٌعابٌةاإل الطاقة على تإثر التً العوامل من عدد وٌوجد السٌاحً،

 المناخٌة العناصر من تشتمله بما الطبٌعٌة البٌبة الموقع، فً السٌاحٌة والمرافق الخدمات أهمها األثري،

 بعض بٌان ٌؤتً وفٌما، المختلفة قتصادٌةواإل  جتماعٌةاإل التؤثٌرات عن فضبل األرضٌة، والعملٌات

 :السٌاحة فً ستٌعابٌةاإل الطاقة لقٌاس المهمة المإشرات

 \ األعمال نسب الفندقٌة، الؽرؾ عدد، السٌاحٌة التنمٌة كثافة إلى المعٌار هذا ٌشٌر: المادي المعٌار -أ

 نسب  األرض تؽطٌة السكان، \ السٌاح نسب دونم، \ السٌاح عدد ستخدام،اإل كثافة،  Floor  الموقع

 ، وهً األراضً التً تتمتع بموقع جؽرافً ممتاز لنمو األشجار بها.الحرجٌة األراضً فً القطع

 القلق ،رضاأل ستخدامإ ونوعٌة زدحامواإل البصري، التلوث وٌشمل :السٌكولوجً المعٌار -ب

 سلوك نماذج تحلٌلو السلوكٌة، الدراسات ، قتصادٌةاإل نشطةاأل بٌن التنافس والضوضاء، نزعاجواإل

 .السفر

 نجراؾإ الحٌوي، التنوع على القضاء راضً،األ ستخداماتإ فً التؽٌر وٌشمل  :البٌولوجً المعٌار -جـ

 .ً(التؤثٌرالبٌب تحلٌلث )التلوو البرٌة، الحٌاة تدمٌر النباتات، تدمٌر األرضٌة، نهٌاراتاإل التربة،

 بالنسبة السٌاحة تقبل ومدى المحلً، المجتمع مع ندماجواإل التفاعل مدى ٌشمل  :جتماعًاإل المعٌار -د

 . المحلً للمجتمع

 الطاقة االستٌعابٌة فً السٌاحة المستدامة

 المادٌة البٌبة تدمٌر دون علٌها الحفاظ ٌمكن التً المستوٌات•
 مع للمجتمع وإقتصادٌة ثقافٌة إجتماعٌة، مشاكل تولٌد ودون

 صورة مع المتوافق الزوار لعدد تبعاً  البٌبً التوازن على الحفاظ
 الٌها ٌتطلع التً والثقافٌة البٌبٌة التجارب وأنواع السٌاحً المنتج
 .الزوار
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 العمل فرص وتوفٌرة، قتصادٌاإل النماذج، السٌاحة من العامة المنافع وٌشمل :قتصادياإل المعٌار -هـ

 .ةالسلبٌ والتؤثٌرات الفرص تكالٌؾ المباشرة، وؼٌر المباشرة

 المتوفرة، الطاقة التدفبة،\ التكلفة ساسٌة،األ البنٌة توفٌر تكلفةوتشمل  :ساسٌةاألالتحتٌة  البنٌة -و

  .المحلً المجتمع منافعو ، الفضبلت معالجة الطاقة، المٌاه، الطرق،

 :ستٌعابٌةاإل الطاقة لقٌاس األساسٌة المإشرات بعض أدناه الشكل وٌبٌن

 
 

 ستٌعابٌة ( ٌمثل المإشرات األساسٌة لقٌاس الطاقة اإل4شكل رقم )                 

 تشوبه عنها التعبٌر أو السٌاحة فً ستدامةاإل لقٌاس ستٌعابٌةإلا الطاقة أسلوب نإ بالذكر الجدٌر منو    

 :ؤتًٌ وكما أهمها نذكر السلبٌات بعض

 بالمواقع المرتبطة شكالٌاتاإل معظم بؤن واضح إدراك تبنً إلى ستٌعابٌةاإل الطاقة مفهوم ٌفتقر  -أ 

 النشاطات نوعٌة نتٌجة وإنما ،فقط السٌاحٌة الحركة حجم بسبب لٌست واألثرٌة والتراثٌة البٌبٌة

 بهذه التنبإ صعوبة إلى ٌإدي مما السٌاحً، الموقع داخل وسلوكٌاتهم السٌاح ٌمارسها التً السٌاحٌة

 .وقٌاسها السلوكٌات

 .واألثرٌة والتراثٌة البٌبٌة المواقع فً االستٌعابٌة الطاقة لقٌاس كمً مقٌاس تحدٌد ٌصعب -   ب

 على العوامل من كبٌر عدد إلى ٌخضع السٌاحً الموقع لدخول المسموح السٌاح عدد تحدٌد إن  - جـ

 أعداد بتحدٌد عادة ٌرؼبون ال السٌاحٌة والمشارٌع المواقع وتطوٌر إدارة على القابمٌن أن رأسها،

 .السٌاحً الموقع حساب على أكبر عوابد لتحقٌق السٌاحً؛ الموقع بزٌارة لهم المسموح السٌاح

 السٌاحٌة فالمواقع السٌاحٌة، للمواقع ستٌعابٌةاإل الطاقة تحدٌد خبللها من ٌمكن التً المعاٌٌر تختلؾ    - د

 الحضارٌة والمقومات الحٌوي التنوع على ٌنعكس مما والفلكً الجؽرافً الموقع حٌث من تختلؾ

 لبنان فً جعٌتا لمؽارة ستٌعابٌةاإل الطاقة تحدٌد وعلى سبٌل المثال فإن لذلك ..  السٌاحً الموقع داخل

 ال هنا من .بابل فً األثرٌة المدٌنة أو األردن، فً األثرٌة البتراء لمدٌنة ستٌعابٌةاإل الطاقة عن ٌختلؾ

 انظرً  آخر، موقع فً وتطبٌقها معٌن سٌاحً موقع فً ونجاحها االستٌعابٌة الطاقة تجربة نقل ٌمكن

 التً التجربة ونوعٌة الحٌاة وأسالٌب البٌبٌة العوامل ختبلؾإو موقع، كل حسب السٌاحة نوع لتفرد

 المجتمع تدخل ومدى  السٌاحة من المنطقة سكان إلٌها ٌتطلع التً والمنافع  المنطقة زوار إلٌها ٌتطلع

البنٌة •
 التحتٌة

المعٌار •
 البٌبً

المعٌار •
 اإلجتماعً

المعٌار •
 اإلقتصادي

 أمثلة لمإشرات

 اإلستٌعابٌة الطاقة
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 على تهاوقدر للسٌاحة، والفوقٌة التحتٌة البنٌة توفر ومدى المتوفرة، والخدمات توالتسهٌبل المحلً

 .السٌاحً الموقع فً السٌاحٌة الحركة ستٌعابإ

 الموقع فً القرار صانعً قبل من وضعها ٌتم السٌاحٌة قعاللمو ستٌعابٌةاإل الطاقة معاٌٌر معظم إن   - و

 مباشرة بصورة ٌتؤثرون والذٌن، المحلً المجتمع هتماماتإ عتباراإل بعٌن األخذ دون السٌاحً،

 ة.السٌاحٌ بالتنمٌة

   Limits of Acceptable Change المقبولة التؽٌٌر حدود  - 3

 أسباب أهم وكان الكبٌرة، المساحات ذات السٌاحٌة األقالٌم فً المقبولة التؽٌٌر حدود أسلوب ٌستخدم

 ورصد تحدٌد على ستخداماإل واسعة السٌاحٌة المواقع على القابمٌن مساعدة األسلوب هذا ظهور

 التركٌز مع الموارد، ستخدامإ قبول مدى ومعرفة تؽٌراتها، وتحدٌد المهمة جتماعٌةواإل البٌبٌة المإشرات

 االسلوب هذا وٌعتمد احتماله، المنطقة تستطٌع الذي الكم من أكثر المنطقة فً ؼوبةرالم األوضاع على

 تعدٌه، ٌتم ال أن ٌجب الذي ستخداماإل حدود على والخبراء والمستخدمٌن دارٌٌناإل من عدد إجماع على

 على مستمر بشكل وتراقب تحدد والتً هداؾ،األ لهذه تبعا علٌها الموافق ستخدامواإل الحفاظ ومقاٌٌس

 التؽٌٌر حدود أسلوب خصابص أهم تحدٌد وٌمكن ،الرضاو االستخدام أنماط أي والزوار، الموارد

 : ٌاتً كما المقبولة

 

 احٌةٌالس للموارد األمثل ستخداماإل  أ

 جهة، من ومواردها السٌاحٌة المواقع بٌن مةبوالموا الموازنة تحقٌق إلى سلوباإل هذا ٌهدؾ إذ 

 بٌن توازن إٌجاد محاولة التوجه هذا وٌمثل أخرى، ناحٌة من المستهدؾ السٌاحً السوق وطبٌعة وحجم

 إال .المستدامة السٌاحٌة التنمٌة وخلق السٌاحً، للموقع والحضارٌة البٌبٌة السٌاحٌة المقومات على الحفاظ

 الدٌنامٌكٌة السٌاحة فطبٌعة الحرجة، الحاالت بعض فً السٌاحٌة التنمٌة ستدامةإ ضمان ٌصعب أنه

 من البٌبٌة باألوضاع المستقبلً التنبإ على كبٌر بشكل تعتمد قرارات إلى تحتاج النسبً البٌبً والتؤثٌر

 أجل من محتمل ٌكون أن ٌمكن التدهور فإن المقبولة ؽٌٌرالت حدود عملٌة فً أما .تدهورها منع أجل

 .األقتصادٌة المنافع

 

 الخدمة مستوى ورفع البٌبة على الحفاظ ب

 لمنطقة جتماعٌةواإل البٌبٌة النوعٌة على الحفاظ فً المقبولة التؽٌٌر حدود من األسلوب هذا ٌسهم 

 فً تكمن السٌاحً للتخطٌط كؤداة االسلوب هذا تطبٌق مشكلة أن إال المستخدم، رضا مستوى ورفع ما،

 .محدود بشكل إال المحلً المجتمع تدخل دون السٌاحٌة المنطقة إدارًٌ قبل من ٌطبق أنه

 

 البٌبٌة اآلثار تقٌٌم - 4

 وهناك المستدامة، السٌاحٌة التنمٌة تحقٌق فً الهامة المعاٌٌر من البٌبٌة اآلثار تقٌٌم موضوع ٌعد

 :ٌؤتً كماو  التقٌٌم، عملٌة فً الٌها ستناداإل ٌمكن التً العوامل من مجموعة

 بنظر األخذ مع المستهدفة، المنطقة وأ السٌاحً للموقع الطبٌعٌة البٌبة والسٌما البٌبة، على الحفاظ •

 .تطوٌرها على والقدرة الحضرٌة للبٌبة األساسٌة العناصر على بالحفاظ هتماماإل عتباراإل

 من المضٌفة الجماعات تجنٌها التً الفوابد مقدار األول، ن:جانبٌ على وتتم المضٌفة، الجماعات وضع •

 الجانب أما .المستفٌدة الجماعات على توزٌعها فً العدالة عن فضبلً  ستدامتها،إ على والقدرة السٌاحة،
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 للجماعات مجزٌة عمل فرص تولٌد على السٌاحً الموقع وقدرة التشؽٌل، سٌاسات فهو الثانً،

 .البلحقة األجٌال ىإل  ستدامتهاإو المضٌفة

 تدوٌر موضوع على التركٌز األول، ،أٌضاً  جانبٌن على وهً البٌبة، على للحفاظ العملٌة الممارسات •

 ستفادةلئل األولٌة المواد من الكثٌر توفٌر عن فضبلً  البٌبة، على حفاظفً ال كبٌر أثر من له لما النفاٌات

 والعمل الموجودة الموارد على الحفاظ فهو الثانً، الجانب أما .المختلفة السٌاحٌة الصناعات فً منها

 .ستخدامهاإ فً ترشٌدوال تطوٌرها، على

 التشرٌع هو األول، :جوانب ثبلثة خبلل من الموضوع هذا ٌتمو  البٌبة، على للحفاظ الحكومً الدعم •

 السكان قبل من قامتهاإ المزمع للمشارٌع الموجه التخطٌط الثانً، والجانب البٌبة، على للحفاظ الملزم

 البنى مشارٌع قامةأل مٌلال فهو الثالث، الجانب ماأ .البٌبٌة المتطلبات مع ٌتعارض ال وبما المحلٌٌن،

 .جتماعًإلاو الثقافً تراثها على والحفاظ المنطقة تطوٌر فً تساهم التً التحتٌة

 .البٌبٌة اآلثار لتقٌٌم األساسٌة العناصر أدناه الشكل وٌبٌن

 
 

 ثار البٌبٌة ساسٌة لتقٌٌم اآل( ٌمثل العناصر األ5شكل رقم )                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعادة تدوٌر •
 النفاٌات

الحفاظ على •
 الموارد

 التموٌل•

 التشرٌع•

 التخطٌط•

 البٌئة الطبٌعٌة•

 البٌئة الحضرٌة•

توزٌع فوائد •
 السٌاحة

 سٌاسات العمالة•

الجماعات 
 المضٌفة

الحفاظ 
 على البٌبة

الممارسات 
 العملٌة

الدعم 
 الحكومً
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 المستدامة السٌاحة مؤشرات  ثالثا

 خلفٌة على 1992 عام المستدامة السٌاحٌة التنمٌة لقٌاس كؤداة ستدامةاإل مإشرات مفهوم ظهر

 البشري ستخداماإل مستوٌات وربط البٌبة، على البشرٌة التؤثٌرات أهمٌة بروز نتٌجة األرض، قمة مإتمر

 مجموعة هً والمإشرات معٌن، لوضع إشارة إعطاء ٌعنًر( المإش) مصطلح ..للتطبٌق قابل بمإشر

 التنمٌة وتؤثٌرات أوضاع معرفة بمراقبتها ٌمكن جتماعٌة،واإل واالقتصادٌة العلمٌة القٌاسات من

 إنذار كنظام ستدامةاإل مإشرات تعمل أن ٌمكن السٌاحة ستدامةإ جهاتو مشاكل أٌة وتبلفً السٌاحٌة،

  .سترجاعهاإ الممكن ؼٌر السٌاحة تؤثٌرات منع وبالتالً دارة،واإل التخطٌط ستراتٌجٌات وضع عند مبكر

 : مثل البٌبة إلدارة ممارسة أفضل لمفهوم عدٌدة مداخل هناك أن إلى الصدد هذا فً نشٌر كما

 )المدخل القانونً(  البٌبة تلوث التً المنشآت على نقدٌة وؼرامات مالٌة مبالػ فرض -

 .السٌاحٌة الموارد بإستخدام المتعلقة والتعلٌمات التشرٌعاتو

 (.إلداريا المدخل)  ذلك ٌحقق الذي اإلداري الهٌكل توفٌر  -

  (.التكنولوجً المدخلة )السٌاحٌ العملٌات إدارة فً للبٌبة الصدٌقة التكنولوجٌا إستخدام -

 .ة )المدخل الثقافً(السٌاح تجاه المضٌفة المجتمعات إتجاهات قٌاس  -

 فضبل بها الخاصة والقٌاسات المستدامة السٌاحة فً المعتمدة المهمة المإشرات أدناه الجدول وٌبٌن

 :الٌها تنتمً التً المجاالت عن

 

 

 المجال الخاصة القٌاسات المإشرات

 ًالبٌب معٌنة زمنٌة فترة خبلل للموقع الزابرٌن السٌاح عدد البٌبة على الضؽط

 البٌبً الدونم /السٌاح) الذروة فترة فً ستخداماإل كثافة( ستخداماإل كثافة

 جتماعًاإل المحلٌٌن السكان عدد /الزوار نسبة جتماعًاإل التؤثٌر

 التخطٌط السٌاحً الموقع بتنمٌة العام القطاع تحكم بالتنمٌة التحكم

 البٌبً للموقع والفوقٌة التحتٌة البنٌة فً ستٌعابٌةاإل الطاقة وحدود قدرة المخلفات دارةإ

 التخطٌط السٌاحٌة للمنطقة منظم قلٌمًإ أو حضري تخطٌط وجود التخطٌط عملٌة

 البٌبً للخطر المعرضة الحٌوانات من النادرة الفصابل عدد الحساسة النظم

 قتصادياإل حصابًإ وتحلٌل مٌدانٌة ستبٌاناتإ على بناءً  الزوار رضا درجة السابح رضا

 جتماعًاإل مٌدانٌة ستبٌاناتإ على بناءً  المحلٌٌن السكان رضا درجة المحلً الرضا

 المحلً الدخل
 النشاطات من المتولد الدخل ىإل السٌاحة من المتولد الدخل نسبة

 المنطقة فً األخرى قتصادٌةاإل
 قتصادياإل

 

 أكبر ٌضم والذي السٌاحة ستدامةإ على اتؤثٌرً  األكثر المجال هو البٌبً المجال نإ الجدول من وٌتبٌن

 قتصادياإل المجال نإ كما بالبٌبة، المستدامة السٌاحة رتباطإ عمق على ٌدل مما المإشرات من مجموعة

 الجدول ٌبٌن كما السٌاحة، ستدامةإ فً تقرٌباً  المتساوٌة النسبٌة األهمٌة من لهما جتماعًاإل والمجال

 :ٌؤتً كما بٌانها ٌمكن المإشرات، من جملة

 اإلنتاج عناصر أهم تعتبر التً الطبٌعٌة، للموارد والمسإولة المستدامة، اإلدارة على عتماداإل ضرورة -أ

  .السٌاحً
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 المحلٌة، المجتمعات ثقافة على للحفاظ قتصادٌةواإل جتماعٌة،اإل واألبحاث الدراسات، إعداد ضرورة -ب

 .السٌاحة لتنمٌة والبٌبً قتصادي،اإل األثر ورصد

 قطاعاً  ٌعتبر السٌاحة قطاع كون الكبٌرة، لحساسٌته انظرً  بحذر السٌاحً الموقع مع التعامل ضرورة -جـ

  .القطاعات مختلؾ تداخل إلى ٌحتاج أفقٌاً 

 التجارب من ستفادةاإل عن فضبلً  السٌاحً؛ والتروٌج التسوٌق، لبرامج المخصصة عتماداتاإل زٌادة -د

 وثقافة المنطقة، طبٌعة حسب على تطبٌقها ومحاولة المسإولة، السٌاحة مجال فً الرابدة الدولٌة

 ع.المجتم

 

 المستدامة التنمٌة ومعاٌٌر مبادئ تطبٌق أسالٌب :رابعا

 على قدرة من لها لما للدولة الشاملة جتماعٌةواإل قتصادٌةاإل التنمٌة أهداؾ أحد السٌاحٌة التنمٌة تعد

 عن فضبلً  للدخل، مدرة فرص وخلق عمل فرص وتوفٌر األخرى البلدان مع التنافسٌة قدرتها تحسٌن

 الدراسات تشٌرع، إذ المجتم أفراد لجمٌع والثقافٌة جتماعٌةاإل الحٌاة ونمط أسلوب تحسٌن فً المساهمة

 عند أساسٌة مقومات لها تتوفر لم إذا لها قٌمة ال المستدامة السٌاحٌة التنمٌة وفلسفات نظرٌات أن إلى

 السٌاحٌة التنمٌة تطبٌق تواجه التً الصعوبات من الرؼم وعلى السٌاحٌة، التنمٌة مخططات تنفٌذ

 كما، الطبٌعٌة الموارد وحماٌة إلدارة اإلستدامة مبادئ تبنً أهمٌة على خبلؾ ٌوجد ال أنه إال المستدامة

 القابمة والمنظمات األجهزة تكٌٌؾ المستقبل فً المستدامة السٌاحٌة التنمٌة إلنجاح الضروري من أن

 .أنواعه بمختلؾ السٌاحً للنشاط اإلستدامة ٌحقق الذي لؤلسلوب التؽٌٌر مع السٌاحً النشاط على

 وهً متكاملة، بٌبٌة إلدارة ممارسة أفضل المستدامة التنمٌة مفهوم خبلل من البٌبة دارةإ وتعتبر

 ٌعتبر أنه كما المختلفة، للعملٌات هٌكلة إعادة من ٌتطلبه وما للتؽٌٌر لئلستجابة األمثل األسلوب بمثابة

 واإلرتقاء البٌبٌة الجودة تحقٌق ٌتم خبللها من التً المختلفة البٌبٌة المعاٌٌر ٌقدم الذي الشامل اإلطار

 البٌبة إلدارة الممارسات تلك تفضً نأ المفترض ومن السٌاحٌة، المناطق فً والتنمٌة التخطٌط بمستوى

 :اآلتٌة النتابج إلى

 .وؼٌرها والمٌاه الطاقة ، التربة األرض، مثل الطبٌعٌة للموارد الرشٌد اإلستخدام .1

 المواد من والتقلٌل والؽازٌة، والسابلة الصلبة المختلفة، بؤشكاله التلوث نسب خفض على العمل .2

 .للتربة الملوثة اوٌةٌالكٌم

 .اإلٌكولوجً والنظام والحٌوانات النباتات حماٌة خبلل من البٌولوجً التنوع على الحفاظ .3

 مع المحلٌة الثقافات تكامل على العمل مع التنمٌة عملٌات فً المجتمعطبقات   لكافة المحلٌة المشاركة .4

 األخذ مع، وؼٌرها معماري وتراث وتقالٌد عادات من المختلفة بؤشكاله الثقافً التراث على اإلبقاء

 .ورؼباتهم السابحٌن متطلبات االعتبار بعٌن

 . المحلٌة والمنتجات المحلٌة العمل قوة إستخدام .5

 .السٌاحٌة التنمٌة مراحل كافة فً البٌبٌة الشروط تراعً سٌاسة وضع .6
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 االول الفصل أسئلة

 :اآلتٌة والمصطلحات المفاهٌم عرؾ: 1س 

 .البٌبٌة دارةاإل البٌبً، التوازن البٌبٌة، السٌاسة األجٌال، بٌن العدالة تحقٌق التنمٌة، ستراتٌجٌات

  :ٌؤتً ما علل : 2س 

  . البٌبٌة اآلثار تقٌٌم ةعملٌ فً أساسً جانب هً المجتمع ومشاركة ةستشارإ .1
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 تمهٌد

هم القطاعات فً التجارة أصبحت الٌوم من أا فً العالم  فقد كثر الصناعات نموً أتعتبر السٌاحة من 

فً زٌادة الدخل القومً،  مهماً  دوراً نتاجً ٌلعب إقتصادي هً قطاع إن السٌاحة من منظور ، وإالدولٌة

لتحقٌق  هدفاً و ٌدي العاملة،شؽٌل األ، وفرصة لتللعمبلت الصعبة ، ومصدراً وتحسٌن مٌزان المدفوعات

 برامج التنمٌة .

وانب الثقافٌة ن السٌاحة هً حركة دٌنامٌكٌة ترتبط بالجإ، فجتماعً وحضاريإومن منظور 

مم نسانٌة لؤللتواصل بٌن الثقافات والمعارؾ اإلنها رسالة حضارٌة وجسر لإ، بمعنى نسانوالحضارٌة لئل

 .رتفاع مستوى معٌشة الفردإٌاحٌة و، ومحصلة طبٌعٌة لتطور المجتمعات السوالشعوب

كن ماشباع رؼباتهم من حٌث زٌارة األإللسٌاح و جاذباً  وعلى الصعٌد البٌبً تعتبر السٌاحة عامبلً 

ٌة للتعرؾ زٌارة المجتمعات المحل فضبلً على، تعرؾ على تضارٌسها وعلى نباتاتهاالطبٌعٌة المختلفة وال

 .على عاداتها وتقالٌدها

ة ستدامإاحة المستدامة من خبلل التعرٌؾ بعناصر السٌ على ؾسنحاول فً هذا الفصل التعر

بما تهدؾ الٌه هذه  ٌضاً أ، والتعرٌؾ المستدامةستدامة السٌاحة إادٌة وقتصالسٌاحة الثقافٌة والبٌبٌة واإل

 .دة ومجتمعة فً السٌاحة المستدامةالعناصر منفر

 

 عناصر السٌاحة المستدامة:

 ٌقضوها التً الفترة أثناء األفراد بها ٌقوم التً الترفٌهٌة لؤلنشطة األساسٌة المقومات مجموع وهً

 :تًاآل النحو على المقومات هذه وتحدٌد حصر وٌمكن ،السٌاحة فً

 

 والطقس والمناخ الموقع حٌث من السٌاحٌة المنطقة به تمتاز ما كل بها ونعنً  :الطبٌعٌة الموارد : أوالً 

 من ذلك وؼٌر المابٌة واألحٌاء والمٌاه والطٌور والحٌوانٌة النباتٌة واألحٌاء للسطح الجؽرافٌة والطبٌعة

 والمناخ الطقس فً التداخل مثل وجلً واضح بشكل الطبٌعٌة الموارد ثارآ وتتداخل للطبٌعة الجمالٌة القٌم

 :فٌها الحٌاة شكالأو ومناخها طقسها ٌحدد منطقة أي فموقع ،فٌها الحٌاة شكالأو نواعأو والموقع

 درجات،  الرٌاح حركةو تجاه، إ الحرارة درجات لبٌان وصؾ الطقس ٌعتبر إذ والمناخ الطقس •

 فهو المناخ ماأ ..الطقس تقلبات من وؼٌرها والضباب األمطار،  الؽٌوم،  الجوي الضؽط،  الرطوبة

 خطوط عن البعد أهمها عوامل بعدة تتؤثر والتً الطقس حاالت فً األمد طوٌلة التؽٌرات عن التعبٌر

 ٌفضله ما خبلل من اال األخرى المناطق من ؼٌرها عن معٌنة منطقة فً الطبٌعٌة الموارد ،الطول

 السٌاح بعض فنجد له المضٌفة المنطقة فً سٌاحته فترة خبلل وٌمارسه به ٌقوم الذي للنشاط السابح

 تكون قد األمطار بؤن السٌاح من خراآل القسم ٌعتبر قد بٌنما السٌاحٌة ألنشطتهم الممطر الجو ٌفضلون

 الطقس خبلل ٌهوى من فمنهم السٌاح لدى والرؼبات الرإى فؤختبلؾ السٌاحٌة لجوالتهم عابق

 النباتات وظهور الودٌان فً المٌاه تدفق برإٌة ٌتمتع وأ والفطر ؤالكم لجمع بجوالت ٌقوم نأ الممطر

 بالسابح ٌدفع قد الحرارة درجات رتفاعإ نإ كما الجبال وسفوح ودٌةاأل فً الجمٌلة البرٌة والزهور

 .الجلٌد على بالتزلج السابحٌن فراداأل بعض قٌام إلى ٌإدي خفاضهاإن نإ كما السباحة ممارسة إلى

 المنطقة سطح تضارٌس بها تتمٌز التً الممٌزات مجموعة بها ٌقصد للمنطقة الجغرافٌة الطبٌعة •

 إضافة وؼٌرها والمرتفعات الصخور أو الودٌان أو والسهول والصحاري الجبال حٌث من السٌاحٌة

 رؼبات ان نجد أٌضاً  وهنا المٌاه هذه وجود وصور وأشكال فٌها السطحٌة المٌاه توفر مدى إلى
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 الجبال وجود ٌفضل من فمنهم تلك أو المنطقة هذه فً السابحٌن عدادأ تحدد التً هً السابحٌن هواءأو

 .الساحلٌة المناطق ٌفضل من أو جبالال تسلق برٌاضة القٌام لؽرض

 أو بحار أو بلالتش وأ نهارأ كانت سواء السٌاحٌة المناطق فً المٌاهموارد  توفر بها ٌقصد المٌاه •

 السابح ٌمارسها التً السٌاحٌة األنشطة من الكثٌر نإ نجد إذ جارٌة ودٌان أو ومحٌطات بحٌرات

 .ونوعٌتها المٌاه توفر بمدى مرتبطة

 الخضراء والمناطق الؽابات ومناطق وكثافتها النباتٌة حٌاءاأل توفر مدى بها ٌقصد  النباتٌة الحٌاة •

 فً والرٌاضٌة البدنٌة نشطةاأل من والعدٌد ٌةحالتروٌ شطتهمأن ٌمارسون السٌاح فنجد والحشابش

 ..بالمناظر التمتع فضبلً على النباتٌة الحٌاة فٌها تكثر التً المناطق

 األنشطة فؤن المضٌفة المناطق فً الموجودة والطٌور الحٌوانات بها ونعنً والطٌور الحٌوانٌة الحٌاة •

 هذه فً حٌاتها ومتابعة والطٌور الحٌوانات هذه برإٌة بالتمتع السابح وتفضٌل برؼبات تتمثل السٌاحٌة

 .المناطق

 

 مافضبلً على  حضرٌة ومواقع اثار من موجود ما بها نعنً : واإلقلٌمٌة الحضارٌة الموارد : ثانٌاً 

 للتعبٌر هانٌستخدمو التً والطرق وتقالٌدهم وعاداتهم معٌشتهم حٌث من المضٌفة المناطق سكان ٌخص

 وثقافات مجتمعات على والتعرؾ جدٌدة مناطق كتشاؾإ فؤن الٌومٌة حٌاتهم ٌخص وما حضارتهم عن

 اً ربٌس سبباً  تكون قد الموارد هذه مثل نأ نجد لهذا السٌاح من للكثٌر السٌاحة أهداؾ حدأ تعتبر جدٌدة

 .السابحٌن من كبٌرة عدادأ لجذب

 

 السٌاحٌة قطالمنا فً الموجودة الطرق شبكات تشمل هذه : النقل وسابطو المواصبلت شبكة : ثالثاً 

 والقطارات السٌارات وتؤجٌر الطٌران شركات وجود فضبلً على تعبٌدها ودرجة بها تحٌط التً أو

 وؼٌر الؽٌار قطع بٌع ومحبلت التصلٌح وورش السٌارات خدمة ومحطاتالتلفرٌك(  (األفقٌة والمصاعد

 داخل نتقالهمإ وطرق الخدمات هذه توفر بمدى مرتبطة تكون السابحٌن من الكثٌر رؼبات أن إذ ذلك

 .بآخر أو بشكل السابحٌن أعداد على ٌإثر مما لهم ٌفةضالم المناطق وخارج

 

 مٌاه ومسطحات وجسور طرق من السٌاحٌة المناطق فً توفر ما بها ٌقصد : التحتٌة البنى : رابعاً 

 نوإ  ،للسابح والحماٌة األمن توفر مدىفضبلً على   الصحً الصرؾ وشبكات تصالإ ووسابل وكهرباء

 .تلك أو المنطقة لهذه السابحٌن من كبٌرة دادأع  بلجذ الواضح ثراأل له ٌكون الخدمات هذه من توفر ما

 

 المتخصصة رٌةاالتج والمجمعات والمحبلت واألسواق والمطاعم الفنادق تشمل : العلوٌة البنى :خامساً 

 الثقافٌة والتجمعات السٌاحٌة والمنشآت والمتنزهات التارٌخٌة والمتاحؾ والمساجد والمستشفٌات

 والمنشآت الخدمات هذه تشكل إذ ،وؼٌرها السٌاحٌة ستعبلماتإلومراكزا الشباب وبٌوت والرٌاضٌة

 وٌنعكس لهم المضٌفة المناطق فً السابحٌن حٌاة تنظٌم فً الكبٌرة همٌةاأل لهاو السٌاحً الجذب مقومات

 .سٌاحتهم فترة ثناءأ التروٌحٌة نشطتهمأ على ذلك

 

 المرافق هاب تدار التً الطرق بها نعنً : تقدمها التً والخدمات السٌاحٌة تآالمنش إدارة :سادسا

 فضبلً على السٌاحٌة المناطق فً تقدٌمها ٌتم التً السٌاحٌة والخدمات الترفٌهٌة تآوالمنش والمنتجعات

 والنظم السٌاحٌة اإلدارات وهٌاكل الترفٌهٌة نشطةواأل والبرامج المتخصصة تآوالمنش السٌاحٌة العمالة
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 وتشؽٌل وبناء السٌاحة مجال فً البحوثفضبلً على  السٌاحً والتخطٌط للسٌاحة المحفزة والسٌاسات

 .السابحٌن عدادأ فً والواضح الفاعل ثراأل لها ٌكون تلك كل ..والعلوٌة التحتٌة البنى هٌاكل

 

 مثل مإقتة بصفة تكون التً السٌاحٌة حداثاأل بها نعنً :المإقتة السٌاحٌة العناصر : سابعاً 

 الرٌاضٌة والمبارٌات والحفبلت والندوات والمإتمرات والمعارض نواعهاأ بمختلؾ المهرجانات

  .مهم سٌاحً جذب عامل هً األحداث هذه مثل نإ ..الشعبٌة والمعارض

 

 ة الثقافٌةٌالسٌاحستدامة اإل

ثرٌة والمعالم علٌها الثقافة وزٌارة المواقع األ ساسالتً ٌكون الباعث األالثقافٌة هً السٌاحة 

ٌر الفنً  والحضور بشكال التعأكل من ي شأو أالتارٌخٌة والمتاحؾ والتعرؾ على الصناعات التقلٌدٌة 

وتظل السٌاحة الثقافٌة هً المفهوم السٌاحً   ،و المهرجاناتأالفعالٌات الثقافٌة مثل المعارض فً بعض 

 .و القابل للمنافسةأو المتشابه أ ؼٌر المتكرر

ً إؼاٌة هً  ً الممٌز الموجه للسٌاحالمحتوى الثقاف الؽاٌة من نإ  نمابٌة للقطاع السٌاحً وتحقٌقا

طر التً ٌمكن من خبللها تقدٌم النشاطات الثقافٌة ن تتوفر مجموعة من األألشاملة للببلد ال بد للتنمٌة ا

  -:تًٌؤالمختلفة التً تساعد على تشجٌع السٌاحة الثقافٌة ودٌمومتها وكما 

 

 ستحداث المناسباتإ. 1

دخلت أنما إمفهومها على الثروات التارٌخٌة ولم تعد السٌاحة الثقافٌة فً وقتنا الحالً مقتصرة فً    

ستؽبلل ظروؾ معٌنة بما ٌحقق تنوٌع المنتج السٌاحً إستحداث مناسبات وإوذلك بعلٌها عناصر جدٌدة ، 

 .شرابح جدٌدة من السابحٌن والزوارودٌمومته لجذب 

ت ٌنتج فرصة حتفاالر والمهرجانات واإلشتراك فً المناسبات بما ٌصاحبها من تسهٌبلت السفن اإلإ

ان الزهور حلٌة مثل مهرجان بابل ومهرجستحداث العدٌد من المناسبات المإمؽرٌة للسفر وٌمكن 

  .والمسابقات الرٌاضٌة

 

 حٌاء الطرق القدٌمةإ. 2

التارٌخٌة شكالها أشواهد تارٌخٌة بطرازها القدٌم و ثرٌة القدٌمة بكل ما علٌها منحٌاء الطرق األإن إ

نشاء مسارات إٌنٌة وطرق الحج والقوافل القدٌمة، وٌمكن ، مثال ذلك المسارات الدٌعزز السٌاحة الثقافٌة

، وٌهدؾ ستخدام الحافبلت السٌاحٌةإو بأم قداا على األكانت سٌرً أٌاحٌة جدٌدة فً كل المناطق سواء س

لى توسٌع الدابرة السٌاحٌة لكً تشمل مناطق متنوعة تحتوي على مقومات إحٌاء الطرق والمسارات إ

 .ى المساهمة فً التطوٌر السٌاحًعلسٌاحٌة مختلفة وقادرة 

 

 . الوسابط الثقافٌة 3

ترة لى زٌارة منطقة معٌنة والبقاء فٌها لفإهم الحوافز التً تدفع السابح أتعتبر الوسابط الثقافٌة من   

 -:زمنٌة محددة ومن هذه الوسابط

قامة إكثر المجموعات القادرة على أوهً تعد الٌوم من  ،رق المسرحٌة والكشفٌة والموسٌقٌةالفأ: 

جتماعً والموسٌقً دبً واإل، وٌمثل التراث األتنوعة المرتبطة بالتنشٌط السٌاحًالنشاطات الثقافٌة الم
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مادة ثقافٌة سٌاحٌة حٌة ومعبرة عن واقع الببلد ، وٌمكن التعرٌؾ بهذا التراث من خبلل تنظٌم 

 .ثرٌةماكن التارٌخٌة واألة فً األالكشفٌالمسرحٌات والحفبلت الموسٌقٌة والعروض 

حاً ا ناجن ٌكون رافدأز الثقافٌة فً هذا المضمار ٌمكن ن نشاط المراكإ ،ندٌة والمراكز الثقافٌةاألب: 

ن تقدم أوتستطٌع هذه المراكز  ،و الوافدةأللسٌاحة الداخلٌة ، سواء بالنسبة لتنشٌط السٌاحة الثقافٌة

ة التً تجذب السابح من خبلل ما تقوم به من نشاطات ثقافٌة متنوعالعروض والنشاطات الفنٌة 

 .كالمحاضرات والحفبلت الموسٌقٌة

وخلق التفاعل مع  فً التعرٌؾ بها كبٌراً  تلعب معارض صور المواقع السٌاحٌة دوراً  ،المعارضجـ: 

ختٌار الجهة إلى إتدفعه التً ٌحملها والتً  على القناعات والقٌم خذ القرار بالسفر بناءً ؤالمشاهد الذي ٌ

عارض الفنون التشكٌلٌة قامة المعارض الخاصة بالحرؾ والصناعات الٌدوٌة ومإن إ، المطلوبة للسفر

 .فً التعرٌؾ بالتراث الثقافً راً كبٌ اً كوالت الشعبٌة تلعب دورؤزٌاء والمومعارض األ

 المإتمرات والحلقات الدراسٌةوقد تكون السٌاحة الثقافٌة من خبلل المشاركة فً  ،المؤتمراتد: 

وتهتم الدول  ،الشعبٌة الفلكلورٌة والفنٌة عروضعٌاد الدٌنٌة والوحضور المهرجانات التارٌخٌة واأل

  .بعقد المإتمرات والندوات واللقاءات العلمٌة كونها تشكل مصدر تروٌج مهم ودعاٌة سٌاحٌة للبلد

 

 

 نواع السٌاحة الثقافٌة أ

 مادٌة..  سٌاحة ثقافٌة 1

 .ثار التارٌخٌة القدٌمة والحدٌثةونقصد بها المواقع واآل   

 .. سٌاحة ثقافٌة ؼٌر مادٌة2

زٌابهم أنظمة عٌشهم وأكان المحلٌٌن وطبٌعة مجتمعاتهم ووتتكون من تارٌخ ودٌانات الس   

  .ى ذلك من عناصر جذب قوٌة للسٌاحإلولؽاتهم وطقوسهم وعاداتهم وما  وفولكلورهم ولهجاتهم

 

 تعرٌف السٌاحة الثقافٌة 

ى المناطق لإوقات الفراغ أفراد فً نتقال المإقت لؤلنها اإلؤن نعرؾ السٌاحة الثقافٌة بأنستطٌع     

ٌام بتجارب علمٌة مٌدانٌة و بهدؾ القأدات وثقافة وتقالٌد بٌبات جدٌدة ار وعاآثالمختلفة بهدؾ دراسة 

 .علمٌة واالجتماعٌةن تشمل السٌاحة الثقافٌة السٌاحة الأوٌمكن 

 
 

 

 االستدامة السٌاحٌة البٌئٌة 

تات مل فً الطبٌعة والنباؤى البحث والدراسة والتإلٌاحة البٌبٌة ظاهرة جدٌدة تهدؾ تعتبر الس   

ستثمار تطبٌق السٌاحة البٌبٌة هً ربط اإلنسان ، فالمٌزة التً ٌتٌحها والحٌوانات وتوفٌر الراحة لئل

للمجتمع المحلً مع حماٌة البٌبة والتنوع الحٌوي والثقافً للمناطق السٌاحٌة وفق نتاجٌة اإل والمشارٌع

عداد برامج سٌاحٌة تعتمد على توجٌه السٌاحة نحو المواقع إلة تنموٌة واحدة ، وذلك عن طرٌق معاد

و أة وعٌة البٌببداعٌة ومسلٌة دون المساس بنإكٌد على ممارسة سلوكٌات سٌاحٌة ؤمع الت الممٌزة بٌبٌاً 

 ثٌر علٌها  .ؤالت
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  Ecotourismمفهوم السٌاحة البٌئٌة 

شهدت السنوات األخٌرة نوعٌة جدٌدة من السٌاحة تعتمد على الطبٌعة وقد تطورت تطوراً سرٌعاً، 

حٌث بدأ الناس ٌتجهون لقضاء عطبلتهم بشكل جدٌد ٌحقق لهم فرصة الهروب من زحام وضوضاء 

ونقاء الطبٌعة وأحٌابها البرٌة والنباتٌة وما ٌرتبط بها من سكان وثقافات، الحٌاة الحدٌثة والتمتع بجمال 

وقد برز مفهوم السٌاحة البٌبٌة منذ سنوات عدة كبدٌٍل عملً للحفاظ على الطبٌعة والمساهمة فً التنمٌة 

  المستدامة .

عرٌضة ، فهً لٌست نوعاً جدٌداً من أنواع السٌاحة المعروفة ، بل مجموعة أفكار وخطوط     

تهدؾ جمٌعها المحافظة على المقومات السٌاحٌة الحضارٌة واألثرٌة والطبٌعٌة بكل عناصرها من مٌاه 

معدنٌة ونباتات وحٌوانات وطٌور ، وفق خطة إستراتٌجٌة بعٌدة المدى ، تعمل على خلق سٌاحة شاملة 

 رفٌقة بالبٌبة وبذلك فان مجاالتها تتشعب . 

فات لمصطلح السٌاحة البٌبٌة مثل السٌاحة الرٌفٌة أو السٌاحة الطبٌعٌة أو ونجد العدٌد من المراد    

 السٌاحة الخضراء أو السٌاحة الزرقاء أو السٌاحة الصدٌقة للبٌبة أو سٌاحة السفاري .

 وان أول مفهوم رسمً للسٌاحة البٌبٌة ٌنسب للعالم المكسٌكً

 (Hector Ceballos Lascurain  حٌث أشار إلى أن السٌاحة البٌبٌة هً السفر إلى المناطق )

ؼٌر الملوثة والطبٌعٌة نسبٌا ذات مواضٌع للدراسة الخاصة والمثٌرة لئلعجاب والممتعة وذات مشاهد ، 

من الحٌوانات والنباتات البرٌة وكذلك أي مظاهر ثقافٌة موجودة فً الماضً أو الحاضر فً تلك 

 لى البٌبة والحفاظ على الثقافة .ٌبٌة شكل من أشكال السٌاحة التً تركز عالمناطق. والسٌاحة الب

 

ساس حٌط البٌبً الطبٌعً هو المقصد األالسٌاحة البٌبٌة هً ذلك النوع السٌاحً الذي ٌجعل الم

مة ومظاهر نظوأنواع أما ٌحتوٌه ذلك المحٌط البٌبً من و السابح وذلك بهدؾ التعرؾ على أللزابر 

تعبٌرات ، وبؽرض التمتع الراقً بمجاالت ومعانً وٌة ) مادٌة، حٌوانٌة، نباتٌة ( وثقافٌةوعناصر طبٌع

ول دون بقابها و تحألى تدمٌر العناصر تلك إتفاع ال تإدي إنشكال ودرجة وأبوسابل  ،عناصر الجذب تلك

نتفاع اإلع المحلً فً شتراك المجتمإجٌال القادمة مع ضرورة ى األإلنتقالها إوتطورها وتجددها و

 .والمسإولٌة

عتباره قٌد التؤسٌس إن ببدقة وبالتفصٌل لحد اآل ن لم ٌكن محدداً إن مصطلح السٌاحة البٌبٌة وإ

   -: ؤتًكما ٌ ن محاوره عموماً إال إ ،ارستمرإوالمراجعة ب

ل وممتع فً النشاط ، تزٌد ما هو جمٌساساً ألى البٌبة والطبٌعة إتستند هً سٌاحة خضراء نظٌفة  .1

 .جتماعٌة والثقافٌةالمستوٌات اإل و مفسدة علىأو مخربة أة ن تكون ضارأالسٌاحً ودون 

 .ل والشعور بالمسإولٌةي سٌاحة ٌحكمها الوعً والعقأهً سٌاحة مسإولة وراشدة  .2

ة احونتابجها فً صالح السٌ ،ستعمال الكثٌؾتتجدد مواردها فبل تنضب بفعل اإل هً سٌاحة مستدامة .3

 .طنٌة على المدى المتوسط والبعٌد، وهً فً صالح التنمٌة المحلٌة والوالوطنٌة وفً صالح البٌبة معاً 

نخراط بها وسٌلة لتعرٌؾ السٌاح بالبٌبة واإل، وهً بذلك بمكونات البٌبة ربٌة وتعرٌؾهً عملٌة ت .4

ع السٌاحٌة من حٌث للمواقمثل ستؽبلل األالتً تعنً اإل (لسٌاحة المستدامةبـ )الى ما ٌسمى إ وصوالً 

همٌة ؤن ٌكونوا على علم مسبق ومعرفة بأتوازنة للمواقع السٌاحٌة على عداد مؤدخول السٌاح ب

  .ضرار على الطرفٌنل ودي وذلك للحٌلولة دون وقوع األالمناطق والتعامل معها بشك
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 تعرٌف السٌاحة البٌئٌة 

لى مناطق طبٌعٌة لم ٌلحق بها إنها )السفر ؤللبٌبة بٌة حسب الصندوق العالمً تعرؾ السٌاحة البٌب

ستمتاع بمناظرها ونباتاتها وحٌواناتها البرٌة لى الخلل وذلك لئلإتلوث ولم ٌتعرض توازنها الطبٌعً ال

  (.وحاضراً  وتجلٌات حضاراتها ماضٌاً 

 

 نواع السٌاحة البٌئٌة أ

  . السٌاحة الطبٌعٌة1

طح سمثل  نظمة الحٌوٌة وتلك التً تقدمها الطبٌعة كلٌاً بالعناصر واألستمتاع وتتمثل هذه السٌاحة فً اإل

 نهار ومحمٌات وصحاري .أا علٌها من جبال وودٌان وؼابات ورض وماأل

  
 تمثل السٌاحة الطبٌعٌة( 1رقم )صورة 

 

 . السٌاحة المناخٌة 2

لصٌؾ والشتاء وفً الربٌع مكانات وتحوالت فً اإل المناخٌة وما تقدمه من عناصر ووتعنً الفصو      

ى مكونات سٌاحٌة كبرى فً مشاهد الؽروب على شاطا إل، بحٌث تتحول هذه العناصر والخرٌؾ

 و ممارسة التزلج على الثلجأ و التمتع مع النجوم فً الصحراءأ جلٌدو ممارسة التزلج على الأالبحر 

سباب مختلفة منها لج على الجلٌد أل، وقد ٌمارس التزحذٌة التزحلقوهو التحرك على الجلٌد بإستخدام أ

التزلج على الجلٌد فً صاالت مؽلقة أو فً منتجعات مفتوحة الفوابد الصحٌة والترفٌهٌة، وقد ٌمارس 

ول مناسبة للتزلج على إن أ نهار، علماً مجمدة بطبٌعتها مثل البحٌرات واألكتل المٌاه ال فضبلً على

دوات التزلج عبارة عن عظام محددة عام، إذ كانت أ 4000ب فلندا منذ ماٌقارب الجلٌد كانت جنو

. وفً الواقع لم ٌكن الناس ٌتزلجون على الجلٌد مثلما .ومسطحة مربوطة فً الجزء السفلً بالقدم .

فوالذٌة ذات الحواؾ ن ظهرت الشفرة الولكنهم كانوا ٌنزلقون من األعلى إلى األسفل إلى أ نراه حالٌاً 

 هولندا فً القرن الرابع عشر.بتكرت فً المحددة وقد أ
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 تمثل التزلج على الجلٌد (2رقم ) صورة

 ة سٌاحة مراقبة الطٌور المهاجر -3

ً بة الطٌور التً تهاجر من مكانها إلى أماكن أخرى توفر لها ظبعض الناس مراقإذ ٌهوى    روفا

ؼٌر الموآتٌة  تظمة كً تتجنب التؽٌراتفضل، وتهاجر كثٌر من الطٌور بصورة جماعٌة منمعٌشٌة أ

قد  نواع الطٌور القطبٌة لمسافات بعٌدة جداً سواء فً المناخ أو مصادر الؽذاء، وقد تهاجر بعض أ

 .الؾ الكٌلو مترات سنوٌاً تصل آل

لمهاجرة ومن مختلؾ بلدان العالم إلى مناطق األهوار فً واع من الطٌور اوفً العراق تؤتً عدة أن

 خرى.أو فً المناطق األجنوب الببلد 

 
 تمثل الطٌور المهاجرة( 3رقم )صورة 

 

 سٌاحة بحرٌة ونهرٌة - 4

ؽطس فً الماء فهً قدٌمة بالنسبة لسٌاحة ال ...مثل السباحة والؽطس ومراقبة البٌبة البحرٌة  

القفزات المتنوعة  لعاب الرابعة ومن خبللها ٌقوم هواة هذه اللعبة بمجموعة منوشعبٌة ألنها من األ

ولمبٌة منذ فً الماء وقد أعتمدت هذه اللعبة كرٌاضة وأدخلت ضمن مسابقات السباحة فً األلعاب األ
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وي المهتمٌن بالبٌبة هما مراقبة البٌبة البحرٌة فهذا النوع من السٌاحة ٌستأ م،1900ٌس عام دورة بار

عملٌات تصرٌؾ مثال ذلك  ،البرالبحرٌة والذٌن ٌحرصون علٌها من التلوث الناتج عن مصادر 

سماك والكابنات البحرٌة وتقلل من المجاالت ألاالنفاٌات من البر إلى البحر والتً تإثر على 

 الترفٌهٌة للسكان بالقرب من الساحل.

     
 تمثل السٌاحة البحرٌة والنهرٌة (4رقم )صور

  سٌاحة التخٌٌم - 5

ختٌار موقع مناسب للتخٌٌم كؤن ، إذ ٌتم إلفترة معٌنةستقبللٌة ختٌارٌة واإلإقامة فً عزلة ي اإلأ 

لجبال لممارسة ا ن بالقرب من المحمٌات الطبٌعٌة أو فً الصحارى أو بالقرب من الشبلالت أوٌكو

ختٌار المكان المناسب للتخٌٌم الذي تتوفر فٌه جمٌع المرافق ٌتم إ الجبال، وعادةً  رٌاضة تسلق

 .السٌاحٌة النظٌفة

 
 تمثل سٌاحة التخٌٌم (5)رقم صورة 

 

  حتفاالت والمناسباتاحة اإلٌس - 6

هم وسابل الجذب ت من أحتفاالت والمناسبا، وتعد اإلرجانات والفنون والمعارضمثل المه   

قتصادي كبٌر على الدول المنظمة لهذه المهرجانات، وسٌاحة لما تعود به من عابد إالسٌاحً 

انات أحد عناصر التروٌج السٌاحً، إذ أن هذه المهرجانات تسعى إلى إرضاء أذواق المهرج
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الدولً ومهرجان القاهرة السٌنمابً  دمثال ذلك معرض بؽدا ،نحاء العالمالسابحٌن الوافدٌن من أ

 ومهرجان بابل الدولً الذي ٌشتمل على فعالٌات عدٌدة مختلفة ومتنوعة. 

 
 اد الدولًتمثل معرض بؽد (6رقم ) صورة

 

 نشطة العلمٌة سٌاحة األ - 7

بتكارات واإل مسابقات البحوث العلمٌة وٌقصد بها كل األنشطة التً تتصل مباشرة بؤعمال   

العلمٌة والمعارض  هذه السٌاحة مسابقات التجارب والمعارض والمإتمرات وؼٌرها، كما تشمل

 .التقنٌة والطبٌة

 
 اتحد المإتمرتمثل أ (7رقم )صورة 

  

 سٌاحة المتاحؾ والمعارض الفنٌة الدابمة والموسمٌة - 8

الثقافة والتعلٌم والترفٌه، هو أحد وسابل  نه مكان ٌجمع بٌنللترفٌه فقط، إ المتحؾ لٌس مكاناً    

 انً والتارٌخً والطبٌعً، فضبلً علىنساإلتصال وهو مإسسسة تعلٌمٌة تحافظ على التراث اإل

 ،على تارٌخها وتراثها نشاء المتاحؾ حفاظاً إهتمت أؼلب الدول بإ، لذلك السٌاحًوالجانب الترفٌهً 

ما فً حؾ التارٌخ الطبٌعً ومتحؾ الموصل، أمثال ذلك المتحؾ العراقً والمتحؾ البؽدادي ومت
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ٌخص سٌاحة المعارض الفنٌة فهً تشمل معارض الفنون التشكٌلٌة والمعارض الفلوكلورٌة التً ما

 تمثل تراث الشعوب.

    
 تمثل سٌاحة المتاحؾ (8رقم )ة صور

 

 سٌاحة التصوٌر  - 9

تصوٌر  :ٌشمل ذلك المناطق التً ٌتوافدون علٌها، إذ ؼلب السٌاح فً تصوٌروهنا ٌرؼب أ   

قامة معارض التصوٌر فً ... وإن إثاروالشبلالت كما ٌشمل تصوٌر اآلالمناظر الطبٌعٌة والجبال 

 .الجذب السٌاحً لهواة فن التصوٌركثٌر من البلدان تعد وسٌلة مهمة من وسابل 

 
 سٌاحة التصوٌرتمثل  (9رقم ) صورة

 

  السٌاحة الدٌنٌة - 10

التً تعود الى حقب زمنٌة بعٌدة  ن العراق ٌضم عدد كبٌر من المزارات الدٌنٌةالشك فٌه إ مما   

وذلك لما تمثله هذه السٌاحة من عنصر  هذه المراقد والمزارات ٌقصدها المبلٌٌن من الناس سنوٌاً 

 وخارجه. المسلمٌن فً داخل البلدجذب سٌاحً كبٌر للمسلمٌن وؼٌر 
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 تمثل السٌاحة الدٌنٌة( 10رقم )صورة 

 

  Elements & Rules of eco- tourismعناصر وقواعد السٌاحٌة البٌئٌة 

أنها  ،المناطق الطبٌعٌة حول العالمفً أصبحت السٌاحة  البٌبٌة احد األنشطة االقتصادٌة المهمة 

ع البٌولوجً توفر فرص لتجربة مظاهر قوٌة من الطبٌعة والثقافة والتعلم عن أهمٌة الحفاظ على التنو

وفً  الوقت نفسه ، السٌاحة البٌبٌة تولد دخبلً وفوابد للمجتمعات المحلٌة اقتصادٌا التً ، والثقافات المحلٌة

نابٌة وعلى هذا األساس ٌمكن القول أن عناصر السٌاحة البٌبٌة تقوم بتنظٌم تعٌش فً المناطق الرٌفٌة وال

وضبط بٌن السلوك اإلنسانً المتمثل فً النشاط السٌاحً والمكان السٌاحً الذي ٌمثل البٌبة الطبٌعٌة ، 

جة وذلك من خبلل المحافظة على السابح واستخدام أنشطة سٌاحٌة ال تتسبب فً تلوٌث البٌبة ومن ثم معال

 التلوث البٌبً الناتج عن الممارسات الضارة بالبٌبة . 

إبراز المعالم الجمالٌة ألي بٌبة فً العالم ، فكلما كانت نظٌفة  وتحدد عناصر السٌاحة البٌبٌة فً    

وصحٌة كلما ازدهرت السٌاحة وانتعشت ، وتبدو للوهلة األولى أن السٌاحة هً إحدى المصادر 

التنوع ، وكذلك لٌست مصدراً  من مصادر التلوث للمحافظة على البٌبة ، وأنها ال تسبب اإلزعاج ، أي

اسٌان عامبلن أس ، إذ ٌعداننقراضاء األنواع النادرة والمهددة باإلوبق ،البٌبة الطبٌعٌةً ونقاء البٌولوج

ن السٌاحة وحماٌة البٌبة أمران مترابطان إولذا ٌجب أن ٌإخذ بالحسبان على  ،فً تنشٌط السٌاحة البٌبٌة

، ةٌالتنمٌة السٌاحن تدهور البٌبة ٌحد من فرص إكما  ، تصلح السٌاحة فً بٌبة متدهورةومتكامبلن إذ ال

ستدامته إومدى  ،ى أي عابد آخر مادي ومعنويوتفوقه عل ،العابد والمردود والمكسب البٌبًوكذلك 

 جل األجٌال القادمة ومنأالحاضرة والمعاصرة ولكن أٌضا من جل الحٌاة ألٌس فقط من  ،ستمرارهإو

لتحقٌق  أداًء وتفاعبل مع آلٌات البٌبةوأفضل حااًل وأرقى  ،الحٌاة فً المستقبل أكثر جمااًل أن تكون  أجل

 ستمرارها وتجـددها الذاتً التلقابً . إوضمان  ،الصحة والسبلمة البٌبٌة
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 ،األمن والسبلمة والصحة البٌبٌة التوازن البٌبً الحركً األدابً والتنموي وفاعلٌته فً تحقٌقإن    

ستثماري من جهة جهة، واإل بط توجٌه للسلوك اإلنسانً منوما قد ٌضٌفه وٌحققه ذلك من ضوا

 من تفعٌل لآللٌاتً الوقت ذاته ما ٌحققه ، وفسلوكٌاتتدعٌه من قٌود متحكمة فً الوما قد ٌس، أخرى

ً ، واإلحساس الجمعنشر ثقافة االلتزام، كما إن بلمة البٌبٌة وضمان عدم تلوثهالتحقٌق الصحة والس

، وأن التلوث خطر ٌهدد العالم بكامله وأن رٌة جمٌعاً لتزاماً لصالح البشإ ،بالمسإولٌة تجاه قضاٌا العالم

كافة الدول والمنظمات العالمٌة الحكومٌة وشبه و ،األفراد والجمعٌات األهلٌة تشمل لمسإولٌةا

 الحكومٌة . 

تصال دابم ومستمر ما بٌن اإلنسان الفرد وبٌن المكان المحٌط به وهً بذلك إالسٌاحة البٌبٌة هً إن    

تتضمن كافة قوى و ة،ومستمرة بٌن إطار للحركة وعناصر تحرٌك المقومات السٌاحٌعبلقة دابمة 

والسبلمة  عملٌات الصحةو تحقق عملٌة السٌاحة من جهة ستخدامهاإوالتً ب ،الفعل السٌاحً البٌبً

  -وتشمل هذه العناصر :، البٌبٌة من جهة أخرى

  . منظمات السٌاحة البٌبٌة 

  . شركات السٌاحة البٌبٌة 

  . أحزاب المحافظة على سبلمة البٌبة 

 . جمعٌات خدمة السٌاحة البٌبٌة 

  . ًالصحافة واإلعبلم السٌاحً البٌب 

  . المنظمات الحكومٌة للسٌاحة 

  . مواقع ومقاصد السٌاحة البٌبٌة 

  . المدارس والمعاهد والكلٌات والجامعات السٌاحٌة البٌبٌة 

 ٌن بهم . الممارسون للعمل السٌاحً البٌبً والمتصل 

  . الجمعٌات األهلٌة ؼٌر الحكومٌة للمحافظة على سبلمة البٌبة 

 

 -باآلتً: السٌاحة البٌئٌة وقواعد عناصرومن خالل ماتقدم ٌمكن تلخٌص    

  عناصر السٌاحة البٌئٌة -أوال:

اة الفطرٌة الطبٌعٌة لٌس فقط من نسان لصٌانة الحٌنسانً، فهو نشاط ٌمارسه اإلإالسٌاحة البٌبٌة نشاط  .1

 .جل االجٌال القادمة أجٌال الحالٌة ولكن من جل األأ

 .نقراضمراض واإلحٌابً من األع األالسٌاحة البٌبٌة وسٌلة للمحافظة على التنو .2

 ومردود.السٌاحة البٌبٌة نشاط له عابد  .3

عماق جذور أ نطلق منإ، فهً سٌاحة تمثل تدفق صالة والحداثةنشاط ٌجمع بٌن األ السٌاحة البٌبٌة .4

 .الماضً لٌشمل الحاضر

تزام قانونً تعاقدي إلكثر منها أخبلق األدبً ، فهً تقوم على مبادئ أخبلقً وألتزام إالسٌاحة البٌبٌة  .5

 .سبلمة البٌبة ونظارتها وجمالها على المحافظة على حداثها للتلوث وهً تعمل دابماً إنها تمتاز بعدم أل

 

 قواعد السٌاحة البٌئٌة  -ثانٌا:

 .جتماعٌة فً المناطق السٌاحٌةاإلثار السلبٌة للسٌاحة على الموارد الطبٌعٌة والثقافٌة وتقلٌل اآل .1

 .ة المحافظة على المناطق الطبٌعٌةهمٌؤالسابح بتثقٌؾ  .2
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جل تلبٌة أالتعاون مع السلطات المحلٌة من  ستثمار المسإول والذي ٌركز علىهمٌة اإلأكٌد على ؤالت .3

 .والمحافظة على عاداتهم وتقالٌدهمن ٌحتٌاجات السكان المحلٌإ

ن تتزامن التطورات أبمعنى  جتماعً والبٌبًلى جنب مع التطور اإلإ ن ٌسٌر التطور السٌاحً جنباً أ .4

 .لكً ال ٌشعر المجتمع بتؽٌر مفاجافً كافة المجاالت 

  .شجار فً التدفبةخدام األستإلحٌاة الفطرٌة والثقافٌة وتقلٌل المحافظة على ا .5

 

 السٌاحة البٌئٌة وضرورة تحقٌق السٌاحة المستدامة 

لى إمنطقة المضٌفة لهم مما ٌإدي حتٌاجات الزوار والإالمستدامة هً نقطة تبلقً ما بٌن السٌاحة 

حتٌاجات بطرٌقة توفر اإل وارددارة جمٌع المإفرص التطوٌر المستقبلً بحٌث ٌتم حماٌة ودعم 

وجمٌع  ، وفً الوقت ذاته تحافظ على الواقع الحضاري والنمط البٌبً الضروريجتماعٌةقتصادٌة واإلاإل

 .نظمتهاأمستلزمات الحٌاة و

 

 :ستدامة السٌاحة هً خلة إلر متداك ثالثة مظاهاوهن

 .قتصادٌةستدامة اإلإلا .1

 .جتماعٌةستدامة اإلاإل .2

 .ستدامة البٌبٌةإلا .3

ستخدام ن السٌاحة المستدامة تتضمن اإلإ، وعلٌه فستمرارٌة بالضرورةستدامة على اإلوتشتمل اإل

ثار السٌاحة على البٌبة والثقافة وتعظٌم الفوابد من حماٌة آوارد الطبٌعٌة بما فً ذلك تخفٌؾ مثل للماأل

كما ، هداؾلى هذه األإالهٌكل التنظٌمً المطلوب للوصول البٌبة والمجتمعات المحلٌة وهً كذلك تحدد 

ح السٌاحة بدل من مصطل (التطوٌر المستدام للسٌاحة)ن تطلق مصطلح أن بعض الدراسات تفضل إ

 -:المستدامة وذلك لسببٌن

 .ٌتم دمجها مع كل مجاالت التطوٌر نأكً تصبح السٌاحة مستدامة ٌجب  .1

ستدامة لمجرد تطور ن تصبح مأحبلت الطٌران الطوٌلة ال ٌمكنها وجه السٌاحة مثل رأبعض  .2

  .تحسن الظروؾ المرافقة أوالتكنولوجٌا 

مة بفً الموا نظمة التً القت نجاحاً المستدامة سنورد بعض المبادئ واألولتحقٌق التنمٌة السٌاحٌة 

خرى أقتصادٌة من جهة جتماعٌة واإلجهة وحماٌة الموارد البٌبٌة واإل بٌن رؼبات ونشاطات السٌاح من

  :وهً وذلك بهدؾ تطبٌقها 

 .المعلومات الضرورٌةوجود مراكز دخول فً المواقع السٌاحٌة لتنظٌم حركة السٌاح وتزوٌدهم ب .1

رٌة رشادات الضروعطاء بعض اإلإتقدم معلومات شاملة عن المواقع وضرورة توفر مراكز للزوار  .2

 .حول كٌفٌة التعامل مع الموقع

م بالخدمات السٌاح الوافدٌن وتؤمٌنهعداد أنظمة تتضمن السٌطرة على أضرورة وجود قوانٌن و .3

 .ضرار بٌبٌةأي أحداث إ من والحماٌة بدونوالمعلومات وتوفٌر األ

 ن تحافظ على هذهأعٌة والبشرٌة فً المنطقة ٌمكنها رة سلٌمة للموارد الطبٌإضرورة وجود اد .4

 . ادمة من خبلل عناصر بشرٌة مدربةجٌال القالمرتكزات لؤل

 .همٌة البٌبة والمحافظة علٌهاؤب والً أمن خبلل توعٌة السكان المحلٌٌن  التوعٌة والتثقٌؾ البٌبً .5

الوافدٌن للمنطقة السٌاحٌة بدون عداد السٌاح أعابٌة للمكان السٌاحً بحٌث ٌحدد ستٌتحدٌد القدرة اإل .6

 .خرىأمن جهة وعلى السٌاح من جهة  جتماعٌةر على البٌبة الطبٌعٌة واإلزدحام حتى ال ٌإثإ
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 ستدامة البٌئٌة مكونات اإل

  -ستدامة السٌاحٌة البٌبٌة وهً:لئل ةهناك خمس مكونات ربٌس

نظمتها أى الذي تتمكن فٌه من الحفاظ على ستدامة بٌبٌة بالمدإ، تعتبر الدولة ذات نظمة البٌبٌةاأل .1

 .الطبٌعٌة فً مستوٌات صحٌة

ؽوطات البشرٌة تكون فٌه الض ستدامة بٌبٌة بالمدى الذيإوطات البٌبٌة ، تكون الدولة ذات تقلٌل الضؽ .2

 نظمة الطبٌعٌة .األثٌرات بٌبٌة كبٌرة على ؤلى درجة عدم وجود تإعلى البٌبة قلٌلة 

نظمتها أفٌه  ستدامة بٌبٌة بالمعنى الذي تكونإنسانٌة ، تكون الدولة ذات اإل العبلقات هشاشةتقلٌل  .3

 جتماعٌة وسكانها ؼٌر معرضٌن بشكل مباشر للتدهور البٌبً . اإل

نشاء إبالمدى الذي تكون فٌه قادرة على ستدامة بٌبٌة إنسانٌة ، تعتبر الدولة ذات القدرة االجتماعٌة واإل .4

 ستجابة للتحدٌات البٌبٌة .جتماعٌة قادرة على اإلإنظمة مإسسٌة وأ

فً تحقٌق  ستدامة بٌبٌة بالمدى الذي تكون فٌه متعاونة دولٌاً إالدولة ذات القٌادة الدولٌة ، تكون  .5

  .ثٌرات البٌبٌة العابرة للحدودؤماٌة البٌبة العالمٌة وتخفٌض التهداؾ المشتركة فً حألا

 

 قتصادٌة ستدامة السٌاحٌة اإلاإل

  جنبٌة ستثمارات األلضخ العمبلت الصعبة وجذب اإل اً ربٌس قتصادٌاً إ تمثل السٌاحة المستدامة قطاعاً 

مثل أستؽبلل إمكن السٌاحة المستدامة من تحقٌق ، وتعداد ال ٌستهان بها من فرص العملأكما توفر 

ذ تلعب السٌاحة إ، قتصاد والمجتمعالمتاحة لخدمة اإلللموارد الطبٌعٌة والبشرٌة والحضارٌة والتارٌخٌة 

ٌدة تعود على قتصادٌة للدول من خبلل ما تحققه من مزاٌا وفوابد عدفً تحقٌق التنمٌة اإل هاماً  دوراً 

 .لى القطاع السٌاحًإتلفة الموجهة مارات المخستثالمجتمع من خبلل اإل

خصوصٌته  نقتصادٌة لكونه قطاع خاص وتكمٌاحً مساهمة فعالة فً التنمٌة اإلوٌعتبر النشاط الس

، فسادهاإوأتحٌط به لم ٌتم تهمٌشها ال ٌنقرض وال ٌختفً طالما البٌبة التً  متجدداً  قتصادٌاً إ نه نشاطاً ؤب

عن طرٌق  له دور فعال فً التنمٌة ، فخرىقتصادٌة األنشطة اإلمختلؾ األنه نشاط متداخل مع إو خاصةً 

   .المساهمة فً زٌادة الدخل الوطنً

همٌة أ، وكذلك قتصادٌات النامٌةدوره فً دعم اإلهمٌة المتزاٌدة لقطاع السٌاحة واألمن  نطبلقاً إو

على تحقٌق  ي قطاع حرصاً أطار شامل لكل عملٌات التنمٌة فً إٌبة والحفاظ على مواردها كحماٌة الب

قتصادٌة المشاركة هتمام الوحدات اإلإٌة السٌاحة بصفة مستدامة ٌستدعً ن تنمإهداؾ التنمٌة المستدامة فأ

 .و الخاصأد سواء فً القطاع العام قتصاإي أفً 

 

 قتصادٌة تعرٌف السٌاحة اإل

معٌنة مثل حضور قتصادٌة إهداؾ أوقات فراؼهم لتحقٌق أفراد فً قال المإقت لؤلنتوهً اإل

 و عقد صفقات تجارٌة .أعمال المشروعات أنجاز إو أالمعارض الدولٌة 
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 قتصادٌة للسٌاحة الخصابص اإل

 .نها ال تمثل فً ناتج بنفسهإ إذ ،تعتبر السٌاحة صادرات ؼٌر منظورة .1

العناصر السٌاحٌة والتجهٌزات والخدمات السٌاحٌة ن الطلب السٌاحً ال ٌتوقؾ فقط على مدى توفٌر إ .2

 .مساعدةعلى السلع والخدمات ال ٌضاً أ، بل ٌتوقؾ ال من خبلل السٌاحةإلتً ال تباع وا

 قتصادٌة .إلانشطة ألارتباطها بالكثٌر من إب وتعدد مكونات النشاط السٌاحً وتشع .3

ستقرار الخارجٌة مثل اإل ن المإثراتر بمجموعة مؤثتتي منتج تصدٌري ، فهً أالسٌاحة الدولٌة مثل  .4

 .قتصاديستقرار اإلتصادي مستوى اإلق، درجة التقدم اإلالسٌاسً

  .خرىقتصادٌة فً الدولة والدول األلطلب السٌاحً بمستوى الرفاهٌة اإلثر اؤٌت .5

ن القرارات إلى إة لكل من السعر والدخل مما ٌإدي ن السٌاحة تتمٌز بالمرونة المرتفعة بالنسبإ .6

 سعار والدخول .بالتؽٌرات القلٌلة فً األ ثر كثٌراً ؤالسٌاحٌة تت

جازات فً من العوامل مثل تركٌز العطل واإل ثر بمجموعةؤشاط السٌاحً بالموسمٌة نتٌجة التٌتسم الن .7

من الموارد نتٌجة تعطل الطاقة هدار جزء إلى إمٌة وتؽٌرات المناخ ، وهذا ٌإدي وقات محددة وموسأ

 .وقات المواسمأختناقات فً لى وجود اإلإٌر المواسم وتاجٌة فً ؼناإل

 

 ستدامة السٌاحٌة المستدامة  اإل

، جتماعٌة والثقافٌةقتصادٌة واإلإلثٌرات البٌبٌة واؤدارة التإمة للسٌاحة ٌتطلب ستدان تحقٌق اإلإ

السٌاحً وفق ة للمنتج ، ودعم النوعٌة والجودة الخاصة بالموقعٌالمإشرات البٌب وٌكون ذلك بوضع

قبلل من ، وبهذا ٌتم اإلدارةعملٌة التخطٌط والتنفٌذ واإلة وتضمٌنها فً ٌسواق السٌاحمتطلبات األ

، عالجة الفورٌة للمشاكل التً تنشؤن تتم المراقبة المستمرة والمأت السلبٌة المختلفة للسٌاحة على ثٌراؤالت

 .ستدامة للسٌاحةوٌات اإلكد من المحافظة على مستؤوالت

 

 ثٌرات البٌئٌة أدارة التإ

ن تكون السٌاحة وسٌلة للحفاظ على بقاء البٌبة أالعبلقة بٌن السٌاحة والبٌبة هو ن الهدؾ من دراسة إ

ة التً ٌتم التخطٌط وتحسٌنها ، فالموارد السٌاحٌة هً مكونات البٌبة فً المنطقة ، ولكن التنمٌة السٌاحٌ

ستخدامات العشوابٌة ا البٌبٌة فً المنطقة من خبلل اإللحدوث بعض القضاٌ مجاالً  حٌاناً ألها قد تشكل 

ثٌرات السلبٌة تشمل السكان المحلٌٌن ؤلتو تصرفات السٌاح، وكذلك اأو نظم تصرٌؾ المخلفات أرض لؤل

 والمستوى السٌاحً .

مكن تحقٌقها تفضً لتً ٌن النتابج اإستدامة فم والجٌد للسٌاحة وطبقت قواعد اإلفاذا تم التخطٌط السلٌ

 -:ؤتًالى ما ٌ

عتبارها إلصالحة للحٌاة البرٌة والبحرٌة بتساعد وتمول الحفاظ على الموارد الطبٌعٌة وعلى البٌبة ا .1

 .مشوقات مطلوبة من السٌاح

 .نها مقصد لشرابح مهمة من السٌاحثرٌة والمواقع التارٌخٌة ألاعد وتمول الحفاظ على المراكز األتس .2

هم شروط أدة من نظافة ونقاء البنٌة التحتٌة الجٌ ن، ألنوعٌة ومستوٌات البٌبة ٌنتساعد على تحس .3

 .البٌبة السٌاحٌة

هتمامهم بها وتمسكهم إما ٌرون حرص السٌاح على البٌبة وتنشر الوعً البٌبً لدى السكان عند .4

 .ك الصحٌح تجاه التعلٌمات البٌبٌةبالسلو
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تترك السٌاحة للتطور  وأال تدار بشكل مناسب فً المنطقة  وأما عندما ال ٌتم تخطٌط السٌاحة أ

ه المعالم الطبٌعٌة شكاله وتشوٌأبرزها التلوث بكافة أن تحدث وأثٌرات سلبٌة ٌمكن ؤن عدة تإالعشوابً ف

 -:همهاأتكامل بٌن السٌاحة والبٌبة ثرٌة ، لذا ٌنبؽً وجود معاٌٌر تساهم فً وجود عبلقة واأل

نقاء  عتبارات البٌبٌة متمثلة فً خطط التنمٌة وخاصة فً مجاالت تحقٌقن تكون اإلأٌجب  - 1

المحٌط البٌبً  ستعمال ( وحماٌة التربة والموارد الطبٌعٌة والثقافٌة ونوعٌةالهواء والماء ) للشرب واإل

 .نسانوالحٌاتً لئل

ة للبٌبة ستدامستٌعاب للمواقع لتحقٌق اإللى طاقة اإلإن تستند أجتذاب السٌاحة ٌجب إهداؾ أ - 2

  .رضستخدامات األإحلٌة وما ٌناسب قلٌمٌة والثقافة الموتكاملها مع التنمٌة اإل

ثر ؤوضاع البٌبة والنواحً التً قد تتأعن لى معلومات كاملة وواقعٌة إن تستند أالقرارات ٌجب  - 3

النمو خطار محتملة مع أٌة ع تلك المجاالت بعد تقٌٌم دقٌق ألن تشمل القرارات جمٌأو ،بها

ن تتضمن الخطط مواقع أتملة فً تركٌب الطلب ، كما ٌمكن السٌاحً المتوقع والتؽٌرات المح

 .ستٌعابوسٌلة الزٌادة فً طاقة اإلبدٌلة تجهز لتكون 

ن تحدد فً برامج التنفٌذ ال سٌما تلك التً أٌة مناسبة لمستوٌات التخطٌط ٌجب مقاٌٌس ومعاٌٌر بٌب 4

مور التً تتعلق بمعالجة الصرؾ الصحً وتصرٌؾ السٌاحٌة واألة الذروة فً الحركة تخص فتر

 .ت والمخلفات وضوابط كثافة المرورالنفاٌا

، كما ٌجب وضع الحساسة البٌبات تنمٌة فًحدود العبلن البحة تعلٌمات وضوابط عن إٌجب وضع و 5

 .مالستعالتً من خصابصها سرعة التؤثر باإلتشرٌعات خاصة لحماٌة البٌبة الحساسة والنادرة و

ستخدامات المنطقة إلمنطقة بالتعلٌمات والضوابط حول و عند وصولهم لأ عبلم السٌاح مسبقاً إٌجب  6

، لهم ٌساهمون فً حراستها وحماٌتهان قناعتهم بها ستجع، ألن ٌطبقوهاأمواردها ولماذا علٌهم و

   .للسٌاحةستدامة ثٌرات ودعم اإلؤدارة التإفً المساهمة و اً هام ولمنظمً الرحبلت  دوراً 
   

  :مةادستً عناصر اإلكٌف ٌحقق المشروع السٌاح

  -:تٌةستدامة من خبلل النقاط اآلن ٌحقق عناصر اإلأي مشروع سٌاحً ٌمكن أن إ

 .من فرص العمل المتاحة فً المشروعستفادة السكان المحلٌٌن إ .1

 .رث الطبٌعً والثقافً للمجتمعاإل حفاظ المشروع على .2

 المحلٌٌن.مدى مساهمة المشروع فً تطوٌر الصناعات الحرفٌة والتقلٌدٌة بٌن السكان  .3
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 سئلة الفصل الثانًأ

طر التً ٌمكن من خبللها تقدٌم النشاطات الثقافٌة التً تساعد على تشجٌع :هنالك مجموعة من األ1س

  .ناقش هذه العبارة ،قافٌة ودٌمومتهاالسٌاحة الث

 سٌاحة الثقافٌة ؟ عددها مع الشرحنواع الأ: ما هً 2س

 ؟جتماعٌةستدامة الثقافٌة واإلاإللى ماذا تهدؾ إ: 3س

 ؟نواعهاألسٌاحة البٌبٌة ؟ وما هً : ماذا نقصد با4س

 ؟ ما هً هذه العناصر، احة البٌبٌة: هنالك عدة عناصر للس5ٌس

 ؟قواعد السٌاحة البٌبٌة : بٌن6س

 ؟ستدامة السٌاحٌة البٌبٌةٌسة لئل: ما هً المكونات الرب7س

 ؟قتصادٌة للسٌاحةٌنا الخصابص اإلمب قتصادٌة: عرؾ السٌاحة اإل8س

، جتماعٌة والثقافٌةقتصادٌة واإلإلثٌرات البٌبٌة واؤدارة التإستدامة للسٌاحة ٌتطلب ن تحقٌق اإلإ: 9س

 .ارةناقش هذه العب

 .ستدامةع السٌاحً تحقٌق عناصر اإل: بٌن كٌؾ ٌمكن للمشرو10س

ن ارة الخاطبة ثم صحح الخطؤ إمام العب: ضع عبلمة صح أمام العبارات الصحٌحة وعبلمة خطؤ أ11س

 :وجد

  .ثقافة التراثالمنطقة حماٌة ٌجابٌات التً تعكسها السٌاحة الثقافٌة على من اإل - أ

ً هو المقصد ؼٌر السٌاحة البٌبٌة هً ذلك النوع السٌاحً الذي ٌجعل المحٌط البٌبً الطبٌع - ب

 .للزابر األساس

 قتصادٌة فً الدولة .لطلب السٌاحً بمستوى الرفاهٌة اإلال ٌتؤثر ا - ت

ن تكون السٌاحة وسٌلة للحفاظ على بقاء العبلقة بٌن السٌاحة والبٌبة هو أن الهدؾ من دراسة إ - ث

 البٌبة وتحسٌنها.

 .ال ٌتم دمجها مع مجاالت التطوٌرن كً تصبح السٌاحة مستدامة ٌجب أ - ج

 الفراؼات اآلتٌة بما ٌناسبها:: إمؤل 12س

 لى زٌارة منطقة معٌنة .م ............التً تدفع السابح إهتعتبر الوسابط الثقافٌة من أ - أ

 .نسانز...................... لفعل اإلبراإن اإلستدامة الثقافٌة واإلجتماعٌة تهدؾ إلى إ - ب

 قامة فً ............. لفترة معٌنة.سٌاحة التخٌٌم هً اإل - ت

 المنطقة المضٌفة لهم. .........السٌاحة المستدامة هً نقطة تبلقً ما بٌن .... - ث

 .نفسهب تبر السٌاحة صادرات .......... إذ إنها ال تمثل فً ناتجتع - ج
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  السٌاحة المستدامة مبادئ

    للفصل التعلٌمٌة األهداف

 :الطالب تعرٌف إلى الفصل ٌهدف

 .المستدامة لسٌاحةل األساسٌة المبادئ •

 .المستدامة للسٌاحة البٌبٌة و الثقافٌة و نسانٌةواإل جتماعٌةواإل قتصادٌةاإل همٌةاأل •

 .المستدامة السٌاحة تحقٌق لٌاتآ •

  .المستدامة السٌاحة مكانة •

 

 تمهٌد

 من لذا والمجتمع الوطنً قتصاداإل لخدمة اً ربٌس قتصادٌاً إ قطاعا عام بشكل السٌاحة تمثل

 .المستدامة السٌاحٌة التنمٌة وؼاٌات أهداؾ تحدٌد الضروري

 على تقتصر ال التنمٌة نإ المبلحظ فمن للتنمٌة بالنسبة هاما مإشراً  ٌشكل قتصادياإل المإشر نإ

 على ٌإكدون السٌاحً القطاع فً العاملٌن الخبراء نإف السٌاحً الجانب ٌخص وفٌما فقط الكمً البعد

 التراث كل تثمٌن ٌعنً وهذا ،مستدامة تنمٌة تحقٌق إلى سعت ذاإ الإ تنمٌة عامل تشكل نأ ٌمكن ال نهاإ

 والمناطق) السابحٌن (الزوار حتٌاجاتإ بٌن ما التبلقً نقطة هً المستدامة فالسٌاحة أشكاله وبمختلؾ

 الموارد جمٌع إدارة ٌتم بحٌث المناطق لهذه المستقبلً التطور فرص دعم لىإ ٌإدي مام لهم المضٌفة

 ذاته الوقت وفً والبٌبٌة والثقافٌة جتماعٌةواإل قتصادٌةاإل حتٌاجاتاإل توفر بطرٌقة المتوفرة لمصادراو

 الحٌاة مستلزمات وجمٌع الحٌوي والتنوع الضروري البٌبً والنمط الحضاري الواقع على تحافظ

 .وأنظمتها

 وعلى العالمٌة السٌاحٌة المإسسات من العدٌد علٌه تقوم وأسلوباً  منهجاً   المستدامة السٌاحة وؼدت

 عابده فله المالٌة الناحٌة من مكلفا ٌعد ال المستدامة السٌاحة مفهوم قٌتطب نإف الكثٌر ٌعتقد ما ؼٌر

 إن،  البلد قتصادإ على وبالتالً السٌاحٌة المإسسات على والفابدة بالربح وٌعود والمادي المعنوي

 المناسبة تلٌااآل وضع فً والفاعل األول طاراإل الدولة من ٌجعل ستراتٌجًال القطاع بهذا هتماماإل

 .المستدامة التنمٌة تحقٌق فً ٌصب ذلك وكل العقبلنً ستثمارلئل
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 المبحث االول

 المستدامة السٌاحة مبادئ

 :عتباراإل بنظر خذإت أن ٌجب والتً تٌةاآل المبادئ من عدد حترامإ على تقوم المستدامة السٌاحة نإ

 ، إذللدولة المستدامة التنمٌة ستراتٌجٌات من جزء دارتهاإو وتنمٌتها للسٌاحة التخطٌط ٌكون نأ ٌجب •

 وؼٌر حكومٌة منظمات شتراكإ ٌتضمن وموحد متداخل بشكل السٌاحة وإدارة تخطٌط ٌتم نأ ٌجب

 وذلك أفراداً  مأ خاصة مإسسات فً منتظمة مجامٌع شكل على سواء المجتمع من وأفراد حكومٌة

 .لهم المنافع من ٌمكن ما كبرأ توفٌر لؽرض

 ثقافة تحترم التً المبادئ والجماعات واألفراد والوكاالت والمإسسات المنظمات هذه تتبع نأ ٌجب •

 .السٌاسٌة األنماط ذلك فً بما وسلوكٌاته للمجتمع الحٌاة وأنماط المضٌفة المنطقة قتصادإو وبٌبة

 ستخدامواإل الحماٌة تحقٌق لؽرض وذلك مستدامة بطرٌقة السٌاحة وإدارة تخطٌط ٌتم نأ ٌجب •

 .المضٌفة المنطقة تلك فً والطبٌعٌة البشرٌة للبٌبة األمثل قتصادياإل

 تتوفر نأو البد ،الشاملة التنمٌة تجاهاتإ على والتؤثٌر المشاركة من المحلً المجتمع ٌتمكن حتى •

 البٌبة ٌخص ما فضبلً على الساكنٌن على وتؤثٌراتها السٌاحة طبٌعة عن الكافٌة والمعلومات الدراسات

 .بعدها ما مكنأ نإو التنمٌة ثناءإو قبل الثقافٌة

 المضٌؾ المجتمع وأفراد السٌاحة مروجً بٌن المادٌة المنفعة توزٌع بعدالة السٌاحة تهتم نأ ٌجب •

 .المنطقةفضبلً على 

 تنمٌة يؤب المباشرة تتم نأ قبل والبٌبً قتصاديواإل جتماعًاإل للتخطٌط متداخل بتحلٌل القٌام ٌجب •

 المجتمع بمتطلبات األخذ من بد ال ، إذالسٌاحٌة بالتنمٌة عبلقة لها أخرى مشارٌع أي أو سٌاحٌة

 .والبٌبة

 شراؾإوب والتنمٌة التخطٌط فًة ربٌس بؤدوار القٌام على المحلٌٌن السكان تشجٌع ٌتم نأ ٌجب •

 .الدولة ومساعدة

 السٌاحة وإدارة تنمٌة مراحل جمٌع أثناء والتقوٌم والتدقٌق للرقابة متكامل برنامج هناك ٌكون نأ ٌجب •

 التكٌؾ فضبلً على المتوفرة الفرص تلك من ستفادةاإل من وؼٌرهم المحلٌٌن للسكان الفرصة ٌوفر بما

 .المستقبل فً حٌاتهم على ستطرأ التً المتؽٌرات مع

 

 المستدامة السٌاحة مبادئ تحقٌق آلٌات

 :ساسٌة للسٌاحة المستدامة وهًلتحقٌق المبادئ األ علٌها ٌعتمد ةربٌس مهمة جوانب ثبلث هناك

 .)السٌاحٌة المشارٌع ألصحاب ٌتحقق الذي ( المالً العابد •

  .المضٌفة المحلٌة المجتمعات على السٌاحة تعكسه نأ ٌمكن الذي جتماعًاإل البعد  •

 الموارد على المحافظة ٌجب وبالتالً البٌبة من جزء هً السٌاحٌة المرافق نإ ، إذالبٌبً البعد •

 .البٌبً التلوث ٌسبب قد خطر أي لصد وذلك الطبٌعٌة

 للمقصد األساسٌة للموارد الجاذبة القوة على تعتمد المستدامة السٌاحة نإ بالذكر الجدٌر ومن

  :مثل السٌاحً

 .البٌبٌة والنظم الطبٌعٌة والمناظر المناخٌة الطبٌعة وتشمل الطبٌعٌة الموارد •

 وما جتماعٌةإ سمات من ٌحملون وما المستقبلٌة السٌاحٌة بالتنمٌة المهتمٌن وتشمل جتماعٌةاإل الموارد •

 .جٌد  منًأ نظام وتوفر مال سأور ةبداعٌإ قدرات من ٌملكوه
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 والحرؾ والفنً الثقافً والموروث والقٌم والتقالٌد والعادات الحضاري التراث وتشمل الثقافٌة الموارد •

  .وؼٌرها والفلكلورٌة التقلٌدٌة

 :مثل الثانوٌة الموارد  لبعض السٌاحٌة المرافق تقدٌم ذلك إلى إضافة

 .وؼٌرها الضٌوؾ ومنازل بؤنواعها الفنادق وٌشمل السكن •

 .والمقاهً السرٌعة الوجبات ومطاعم المطاعم وتشمل والمشرب المؤكل •

 . والسفر السٌاحة بتنظٌم تقوم التً والوكاالت المكاتب وتشمل السفر مكاتب •

 . وؼٌره والبحري والبري الجوي بؤنواعه النقل وٌشمل والمواصبلت النقل وسابط •

 .والمنتزهات النوادي و الترفٌه نكامأ •

 معلومات شبكة، فضبلً على  عالٌة تقنٌة ذات تصالإ شبكات توفٌر وٌعنً تصاالتواإل المعلومات •

 .جٌدة سٌاحٌة

 .متطورة تحتٌة وبنى وخدمات تسهٌبلت من األخرى التكمٌلٌة الخدمات •

 

 المستدامة السٌاحة مكانة

 ٌمكن ، إذالسٌاحٌة والمرافق المناطق على الحفاظ فً كبٌر وبشكل تساهم نأ ٌمكن السٌاحة نإ

 بشكل مصادر من ٌشابهها وما كالمنتزهات السٌاحٌة المرافق تجبٌها التً العابدات من جزء تخصٌص

 من الكثٌر الدول من العدٌد بتكرتأ وقد،  ةٌالبٌب الحساسٌة ذات المناطق وإدارة لحماٌة للدفع خاص

 والمحمٌات ةٌوالبٌب الطبٌعٌة الموارد إدارة أو الصٌد مثل معٌنة أنشطة لتموٌل األموال لجباٌة الطرق

 تحقٌق نحو نشٌطاً  منهجامً تن وأخذت مستمر تزاٌد فً السٌاحٌة الشركات عدادأ نإو،  وؼٌرها

 السٌاحة لصناعة  ستمرارٌةاإل لضمان السٌاحٌة المناطق على الحفاظ خبلل من وذلك السٌاحٌة ستدامةاإل

 وتصرفهم عملهم ٌتصؾ نالذٌ المجهزٌن مع للعمل الشركات هذه عمدت إذ، البعٌد المدى على

 الثقافات حترامإو والمٌاه الطاقة وتوفٌر المحلٌة المجتمعات ٌةرفاه بدعم ٌقومون من مثل ستدامةباإل

 .. وؼٌرها المحلٌة

 وقد المضٌفة للمناطق المحلٌة الموارد على كبٌر ضؽط ممارسة فً تسبب نأ ٌمكن السٌاحة نإ

 التحتٌة البنى تطوٌر على فعملت لذلك نتبهتإ قد الدول من الكثٌر فؤن ذلك على وبناء،  المعاناة لها تجلب

 ومعالجة والنباتٌة الحٌوانٌة الثروات على والمحافظة والمٌاه الطاقة توفٌر على والعمل المناطق تلكل

 الحفاظ تهدٌد إلى ٌإدي قد الطبٌعٌة المناطق ٌزورون الذٌن السابحٌن عدادأ تزاٌد نإذ إ  ،البٌبً التلوث

 مثل األخرى والقطاعات السٌاحٌة بالتنمٌة المعنٌة الجهات بٌن النزاعات بعض تنشؤ وقد الطبٌعة على

 ..الحٌوانٌة والمحمٌات والؽابات الزراعة

 ستثمارلئل األجنبٌة األموال رإوس تدفق خبلل من المدفوعات مٌزان تحسٌن إلى تإدي السٌاحة نإ 

 ما فضبلً على للبلد قتصادياإل البناء عملٌة فً المساهمة إلى ذلك ٌإدي وبالتالً السٌاحً القطاع فً

 .المجتمع فً كبٌرة لشرابح نتعاشإو تطور من السٌاحة صناعة تحققه

 الببلد مناطق بٌن المتوازنة التنمٌة تحقٌق إلى تإدي المستدامة السٌاحة نإف الوطنً الصعٌد وعلى

من  وعلٌه المعٌشً المستوى وتحسٌن عمل فرص وإٌجاد جدٌدة سٌاحٌة مشارٌع إنشاء حٌث من المختلفة

 بللؽستإ نإ ، إذالمستدامة التنمٌة لعملٌة مهما مرتكزاً  عتبارهإو السٌاحً القطاع بهذا هتماماإل الضروري

فضبلً  ٌستحقه الذي التارٌخً ستحقاقاإل الببلد وإعطاء منها الدٌنٌة وبخاصة السٌاحٌة الصناعة مكاناتإ

 مركزا عتبارهاإب للدولة قتصادياإل المركز من ٌحسن بما الخارجٌة الببلد عبلقات وتنمٌة تطوٌر على

 مهماً  قتصادٌاإ شرٌاناً  فتعد الدٌنٌة للسٌاحة بالنسبة ماأ جتماعًواإل واألدبً والثقافً الحضاري لئلشعاع
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 اإلقامة مستلزمات وتوفٌر التحتٌة البنى وتهٌبة والسٌاح الزابرٌن من الكبٌرة األعداد ستٌعابإ ٌتعٌن إذ

 .المناسبة والضٌافة

 نشط نظام خبلل من والتنمٌة البٌبة بٌن والتكامل التوافق ى تحقٌقإن التنمٌة المستدامة تهدؾ إل 

، فالنظام األول ٌعنً   متمٌز جتماعًإ ونظام متكامل قتصاديإ ونظام المتاحة للموارد ومنظم وحٌوي

 .القادمة األجٌال حقوق على حفاظاً  جابرة وؼٌر عادلة بصورة للموارد األمثل ستخداماإل

 التنمٌة لتحقٌق ستهبلكواإل اإلنتاج بٌن ما التوازن تحقٌق على العمل ٌعنًف  قتصادياإل النظام ماأ

 النظام ماأ ،للمجتمع المتنوعة المكاسب تحقٌق بالتالً تهدؾ  والتً البلد لتطور المنشودة قتصادٌةاإل

 .تمٌٌز دون المجتمع فبات لجمٌع جتماعٌةاإل العدالة توفٌر فٌعنً جتماعًاإل
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 الثانًالمبحث 

 المستدامة للسٌاحة البٌئٌة األهمٌة

 قتصادال جوانب جمٌع على إٌجابً كبٌر تؤثٌر ذات وفعالة منتجة مستدٌمة صناعة أصبحت السٌاحة

 المتوفرة ةٌالبٌب األنظمة تنوع على الحفاظ علٌه ٌترتب امر مستدامة سٌاحٌة تنمٌة إقامة فان لذا البٌبً

 عملٌة جوهرها فً المستدامة السٌاحٌة فالتنمٌة،  النشاط هذا علٌها ٌقوم التً القاعدة ؼالبا تمثل ألنها

 التطور وتوجٌه السلٌمة الوجهة ستثماراتاإل وتوجٌه للموارد األمثل بللؽاالست فٌها ٌكون كبٌر رٌتؽٌ

 ربط إمكانٌة تعزٌز على تعملإذ   وتناؼم نسجامإ حالة فً المإسساتً والتؽٌر والتكنولوجً العلمً

 تؤثٌر لها سٌكون بالتؤكٌد العملٌة وهذه السٌاح اٌحتاجه التً األساسٌة الحاجة لتلبٌة والمستقبل الحاضر

 المهمة العوامل نع تعبر والبٌبة المستدامة السٌاحة بٌن العبلقة نإف ثم ومن البٌبة على وملموس واضح

 والتسهٌبلت الخدمات قاعدة بتوسٌع ترتبط لكونها وذلك السٌاحة حركة نمو على تساعد التً ةوالربٌس

 هذا فً الباحثون ٌرى لذلك السٌاحة من النوع هذا جلأ من الوافدٌن للسٌاح تقدٌمها ٌتم التً السٌاحٌة

 فً السٌاحٌة الحركة ونوع حجم تحدٌد فً جوهري دور من للبٌبة لما العبلقة هذه تناول ضرورة المجال

 .البلد

 وتهدؾ السٌاحة وتقدم تطور فً تساعد التً المهمة العوامل من تعتبر والصحٌة السلٌمة البٌبة نإ

 من الذي الجٌد اللطٌؾ المناخ تعتبر والتً المتوازنة السٌاحٌة التنمٌة من عال مستوى إلى الوصول إلى

 سٌاسة تطبٌق إلى أدى الذي السبب هو اهذ ولعل السٌاحٌة األنماط مختلؾ خبلله من تنمو نأ الممكن

 أو الجؽرافٌة األهمٌة ذات المناطق لحماٌة وذلك العالم فً السٌاحة صناعة على المستدامة التنمٌة

 خبراء هتمإ ولقد ونموها زدهارهاإ فً الصناعة هذه علٌها تعتمد والتً الكبٌرة األثرٌة أو الحضارٌة

 كبٌرة وبؤعداد السٌاحٌة للمواقع السابحٌن عدادأ تدفق مع والبٌبة السٌاحة بٌن المتبادل باألثر السٌاحة

 فان لذا الفطرٌة للحٌاة وتهدٌد البٌبات من العدٌد تدمٌر إلى أدى مما الحٌوي بالتنوع السٌاح هتمامإو

 التً العناصر همأ من عنصر تخرٌب إلى فٌإدي قٌمتها تدهور علٌه ٌترتب قد للبٌبة السٌاحة ستخدامإ

 السٌاحة هتمامإ بضرورة تعالىت األصوات بدأت لذلك بنفسها نفسها تهدم السٌاحة نإفك السٌاحة علٌها تقوم

 ةالمحافظ فً المحلٌٌن السكان شتراكإو تعاونب الإ البٌبة على الحفاظ ٌمكن ال نهؤب ولوحظ البٌبٌة باألمور

  .البٌبً الوعً إشاعة فً السٌاحة تسهم وقد .ورعاٌتها علٌها

 كما وتنمٌتها الحضاري والتراث البٌبة حماٌة إلى ةكبٌر بدرجة تإدي للسٌاحة السلٌمة اإلدارة نإ

 :تٌة:اآل بالخصابص ٌتصؾ شخص البٌبً السابح نإ القول وٌمكن لئلنسان الحٌاة قٌمة رفع إلى إديت

 .هدفه إلى الوصول لؽرض وذلك صعوباتها تكن مهما والمشاق الصعوبات ٌتحمل •

 .جتماعٌةواإل الشخصٌة الخبرة على الحصول ٌحاول  •

 على للحصول والجؽرافٌة والحضارٌة والطبٌعٌة األثرٌة األماكن على للتعرؾ كبٌرة  رؼبة لدٌه  •

 .المجال هذا فً حقٌقٌة خبرة

 .جتماعٌةاإل وحٌاتهم بثقافتهم ندماجاإل وٌحاول المحلٌٌن السكان مع ٌتفاعل بسٌط   •

 .إلٌه وفد الذي المحٌط مع التكٌؾ وسهل نفعالًإ وؼٌر إٌجابً  •

 .والراحة التمتع فضبلً على الخبرة على للحصول النقود ٌنفق  •
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 المستدامة للسٌاحة الثقافٌة األهمٌة

 مورداً  ٌمثل الفرد نإ عتبارإب ككل المجتمع فً األمر نهاٌة فً تنصب الفرد ٌحققها التً المنافع نإ   

 فً الفرد ٌتخذه قرار على بناءً  العادة فً تتم السٌاحةإن   من وبالرؼم المجتمع فً فعاالً  اوعنصرً  هاماً 

 أو العام القطاع مإسسات خبلل من تتم التً السٌاحة أشكال بعض هناك نإ الإ ،عابلته أو أسرته حدود

 عامة وبصفة األقالٌم أو الدول بٌن الروابط دعم أو جتماعًواإل الثقافً الوعً زٌادة بهدؾ الخاص

 الوعً ورفع والتارٌخ بالتراث المعرفة وزٌادة والثقافٌة جتماعٌةاإل العبلقات وقوة ترابط إلى تإدي

 همأ ومن،  قتصادٌةواإل والسٌاسٌة الثقافٌة األهداؾ من مجموعة فضبلً على جتماعًواإل الثقافً

 المواطن بٌن الثقافً التبادل هً الثقافً الجانب فً المنطقة على السٌاحة تعكسها التً اإلٌجابٌات

 الشعوب تقارب فً ٌساهم وهذا خراآل ثقافة على والتعرؾ طبلعاإل منهما لكل ٌتمإذ   والسابح

 اإلٌجابٌة التؤثٌرات لتعزٌز واإلجراءات الوسابل همأ ومن ،الثقافات بٌن والحوار العبلقات زدهارإو

 وتطوٌرها والمحلٌة الفلكلورٌة الظواهر فً األصالة على الحفاظ هو السلبٌة التؤثٌرات من واإلقبلل

 .السٌاحة مجال فً وتقدٌمها لعرضها البلزمة الكوادر وتدرٌب
 

 المستدامة للسٌاحة االقتصادٌة األهمٌة

 والمحلٌة األجنبٌة ستثماراتاإل لجذب وربٌس مهم قتصاديإ شرٌان تمثل المستدامة السٌاحة نإ

 القطاعات  المستدامة السٌاحة وتمكن القطاعات من لكثٌرل لعملا فرص وخلق الصعبة العمبلت وتوفٌر

 المتاحة والجؽرافٌة والحضارٌة والتارٌخٌة والطبٌعٌة البشرٌة للموارد األمثل ستؽبللاإل تحقٌق من

 تحقٌق فً هاما دوراً  المستدامة السٌاحة تلعب، إذ  المجتمع رفاهٌة وبالتالً الوطنً قتصاداإل لخدمة

 نقله ٌمكن مادي ناتج فً مثلتت ال نها، إذ إ منظورة ؼٌر صادرات فالسٌاحة ،للدول قتصادٌةاإل التنمٌة

 الجهة  تتحمل نأ دون إنتاجه مكان ومن بنفسه المنتج على  لبالحصو ٌقوم المستهلك آخر إلى مكان من

 للدول قتصادٌةاإل  التنمٌة فً فعالة مساهمة السٌاحً وللنشاط حدودها خارج نقل نفقات أي المصدرة

 تهمٌشها أو بها العبث ٌتم لم به تحٌط التً البٌبة طالما ٌختفً وال ٌنقرض ال متجدد اقتصادي نشاط لكونه

 واضح بشكل التنمٌة فً الفعال الدور فله األخرى قتصادٌةاإل األنشطة مختلؾ مع متداخل نشاط وإنه

 بٌن التوازن وتحقٌق عمل فرص ٌخلق وكذلك الوطنً الدخل زٌادة فً المساهمة طرٌق عن وجلً

 ؤتً:ٌ فٌما المستدامة للسٌاحة قتصادٌةاإل األهمٌة وتتلخص الجؽرافٌة المناطق مختلؾ

 وتكوٌن العمل فرص عدد زٌادة لىإ ستدامتهإو السٌاحة قطاع ومن ٌإدي إذ : عمل فرص توفٌر •

 فضبلً على السكان بٌن الدخول توزٌع من وٌقارب العاملٌن نسبة من ٌزٌد مما جدٌدة ومهن وظابؾ

 العامل على تعتمد السٌاحة نإ وبما،  البشرٌة للموارد قتصادياإل التخصٌص من علىأ درجات تحقٌق

 السٌاحٌة المشارٌع نشاءإ ل، وإنللعم كثٌرة فرص تحقٌق إلى تهدؾ بذلك فهً كبٌراً  عتماداً إ البشري

 هذه تموٌل كان سواء جدٌدة عمل فرص خلق على ٌعمل المشارٌع فً التوسع أو أنواعها وبمختلؾ

 دلٌل وهو البطالة مشكلة من التخفٌؾ إلى سٌإدي مما جنبًأ أو وطنً برأسمال السٌاحٌة المشارٌع

 التعلٌم قطاعات وتنشٌط الفردٌة الدخول زٌادة حٌث من للمجتمع قتصادياإله الرفا تحسٌن على

 هتماماإل نإ ، إذاإلدارٌة  المهارات تنمٌة فضبلً على المختلفة السٌاحٌة المهن مجال فً والتدرٌب

 فً وفرتت ال قد خاصة طبٌعة من ومهارات متخصصة إدارٌةلطبقة  الحاجة إلى ٌإدي بالسٌاحة

 .األخرى القطاعات

 للعمبلت اً ربٌس ومصدرا الوطنً الدخل مصادر همأ حدأ السٌاحة تعتبر  :الصعبة العمالت توفٌر •

 األجنبٌة العمبلت توفٌر على عابداتها خبلل من السٌاحة تعمل إذ التنمٌة لتموٌل البلزمة األجنبٌة

 :ؤتًٌ ماب السٌاحة عن الناجمة الصعبة األجنبٌة العمبلت  من العابدات أنواع همأ وتتلخص ،الصعبة
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 .السٌاحً بالقطاع الخاصة ستثماراتاإل فً األجنبٌة األموال رإوس مساهمة •

 المتعلقة والخدمات السلع شراء على فاقنواإل السٌاحٌة الخدمات مقابل للسابحٌن الٌومً نفاقاإل •

 تحقٌق على األثر لذلك ن، إوؼٌرها الفنادق إٌرادات مثل األخرى قتصادٌةاإل القطاعات أو بالسٌاحة

 عناصر من أساس عنصر وهو منظورة ؼٌر صادرت ٌمثل بحٌث المدفوعات مٌزان فً التوازن

 دعم إلى ٌإدي مما لؤلفراد الحٌاة ونوعٌة المعٌشة مستوى تحسٌن عنه ٌنجمإذ   قتصادياإل النشاط

 .للمجتمع الشاملة التنمٌة عملٌة

 التً المتنوعة والرسوم الضرابب فً اإلٌرادات هذه وتتلخص  :الدولة راداتٌإ فً المساهمة •

 تحصل التً السٌادٌة المدفوعاتفضبلً على  ةالسٌاح ومنها المختلفة النشاطات على الدولة تفرضها

 من اإلٌرادات لهذه وما العملة تحوٌبلت فروقاتو الببلد إلى الدخول تؤشٌرات منح مقابل الدول علٌها

 الطلب لتحفٌز نتٌجةه نإذ إ ،المدفوعات ومٌزان الخارجٌة التجارة مٌزان توازن فً الفعالة المساهمة

 تمكنه بصورة ٌزداد قد والخدمات السلع هذه من المحلً اإلنتاج نإف ،الترفٌهٌة والخدمات السلع على

 قولعلٌه ٌمكننا الو ..والخدمات السلع هذه بعض تصدٌر ٌمكن وبالتالً قتصادٌةإ بوفورات التمتع من

 القطاعات مختلؾ ٌحفز نهإ كما الوطنً اإلنتاج مراحل على معتبرة بنسبة ٌإثر السٌاحً القطاع نإ

 خبلل هافاقبإن السابح ٌقوم التً للنفقات الموجزة الصور عبر جلٌاً  ذلك وٌظهر األخرى قتصادٌةاإل

 والتقلٌدٌة التذكارٌة المنتجات وشراء والترفٌه  والشرب واألكل اإلٌواء مثل البلد فً قامتهإو زٌارته

 .األخرى لنفقاتوا والشعبٌة

، واألرباح العوابد من تحقٌقه ٌمكن بما المستدامة التنمٌة تحقٌق فً الندرة عنصر من ستفادةاإل  •

 .الحكومٌة العوابد وزٌادة التحتٌة البنٌة تحسٌن وبالتالً

 قواسم ٌخلق مما البلدان بٌن التجاري والتبادل التجارة وتنمً قتصادٌةاإل العبلقات السٌاحة تنمً •

 .اإلنسانً التفاوت مستوى على مشتركة

 ودور ومطاعم فنادق من السٌاحٌة والمنشآت األساسٌة ىالبن إقامة من مزٌد إلى السٌاحة تدفع •

 .المجتمع ورفاهٌة الدخل مستوى رفع إلى ٌإدي مما وؼٌرها وشتوٌة صٌفٌة ومنتجعات ستراحةإ

 واقع وعلى المحلٌٌن السكان على ثرهاأ ٌنعكس عالٌة إٌرادات حققٌ كبٌرة عدادؤب السٌاح تدفق •

 .وتطورها زدهارهاإ إلى يٌإد مما هامشٌة مناطق تكون ما ؼالباً  والتً مناطقهم

 والتذكارٌة الٌدوٌةالتقلٌدٌة  والحرؾ الصناعات نمو على قتصادياإل المجال فً السٌاحة تساعد •

 مثل بالتوارث الماهرة والعمالة الوفٌرة الموارد ستؽبللإ خبلل من نقراضباإل والمهددة الممٌزة

 .وؼٌرها والجلدٌة الخشبٌة والصناعات  األقمشة وتطرٌز السجاد منتوجات

 

 المستدامة للسٌاحة جتماعٌةاإل األهمٌة

 السٌاحٌة الدول فً السٌاحً المنتوج مكونات حدأ المستدامة للسٌاحة جتماعًاإل البعد عتبارإ ٌمكن

 النشاط لقٌامعنصر هام  البشري العامل ٌعتبر إذ السٌاحٌة التنمٌة عملٌة فً ساسأ كعنصر وأٌضا

 نأ ها خبلل من ٌمكن التً الحدٌثة الوسابل تستخدم نأ ٌمكنها التً والزراعة الصناعة عكس السٌاحً

 :على تعمل المستدامة السٌاحة نإ نجد وعلٌه البشري العنصر ستخدامإ من تقلل

 هذا فً للعمل وعدٌدة جدٌدة فرص خلق إلى السٌاحة تإدي: إذ البطالة نسبة تخفٌض فً المساهمة •

 اً واسع المجال وفسح البطالة متصاصإ على السٌاحٌة التنمٌة قدرة على الدراسات أكدت ، إذالمجال

 من األولى الصناعة فهً،  الصناعات من الكثٌر ىعل مضاعؾ تؤثٌر لها صناعة عتبارهاإب للتشؽٌل
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 هذا ومن جتماعٌةواإل قتصادٌةاإل التنمٌة فً أساسٌاً  دوراً  لها صبحأو العاملة الٌد تشؽٌل حٌث

 .البطالة زمةأل مخرجاً  الدول من كثٌر فً السٌاحً ستثماراإل ٌعتبر  المنطلق

 الذٌن األفراد على الدخول توزٌع ٌتم عمل فرص خلق عند :للمجتمع المعٌشً المستوى تحسٌن •

 رفع على العمل ثم ومن السلع وتوزٌع عرض لىإ النشاط هذا ٌإدي كما الفرص هذه من ستفادواإ

 .للسكان المعٌشً المستوى

 من السابح نتقالإ أو الدول مختلؾ إلى واألجانب السٌاح تدفقها ب وٌقصد  :جتماعٌةإ حركة خلق •

 تجدٌد وكذلك ستجمامواإل الراحة لؽرض تقصر أو تطول قد معٌنة لمدة فٌها لئلقامة أخرى إلى منطقة

 والمواطنٌن السابح بٌن العبلقة قتعمٌ إلى الحركة هذه وتإدي الحٌاة تحدٌات لمواجهة البشرٌة الطاقة

 الجانب فً المنطقة على السٌاحة تعكسها التً اإلٌجابٌات همأ ومن  .للسٌاح المستقبلة الدولة فً

 فقد السلبٌات ماأ ،قتصادهإ وتطور المحلً المجتمع ستخدم التً التحتٌة البنٌة تطوٌر هو جتماعًاإل

 و)خصوصا( بمظاهر أ جٌل الشباب على تؤثر فضبلً   ،العامة الراحة قبلقإو الزابد الزحام ٌكون

 .ًستقرار المحلاإلجتماعً واإلبعض الخلل فً التوازن  حٌاناً سلوك بعض فبات السٌاح مما ٌسبب أ

 المنعزلة المجتمعات قلنو لمجتمعل  تحدٌث عملٌة وتحقٌق االجتماعٌة العبلقات تنمٌة على السٌاحة تعمل

 وما الموسمٌة المخاطر من والتقلٌل دابم عمل حالة فً المجتمع بقاءإ على وتعمل منفتحة مجتمعات إلى

  .جتماعًإ ضطرابإو قلق من منها ٌنشؤ

 

 المستدامة للسٌاحة السٌاحٌة األهمٌة

 :أتًٌ بما وتتمثل    

 تحدث التً التؽٌرات عن األفراد رضا عدم بسبب ضطراباتإ الى الدول تعرض بعدم السٌاحً األمن •

 وتطور تحتٌة وبنى عمل فرص من لهم توفره وما المستدامة بالسٌاحة ذلك تصحٌح وٌتم  مناطقهم فً

 .لمناطقهم

 نأ إلى والتصحر بالصحراء الدولً هتماماإل تؤخر وقد إلٌها صؽاءاإل ٌحسن من تخاطب الصحراء •

 مإتمرات من وتبله التصحر حول األول المإتمر تنظٌم تمإذ   1977 عام فً ناٌروبً مإتمر عقد

 سنة (نسبورغ جوها (فً األرض وقمة 1992 سنة البرازٌل فً جانٌرو رٌودو فً األرض قمة مثل

 .سٌاحٌة مناطق الصحراوٌة الواحات من الكثٌر وأصبحت 2002 

 

 وجود ٌعنً وهذا الحاضر عصرنا متطلبات من صبحأ المستدامة السٌاحة مفهوم وتطبٌقً تبن نإ

 تحقٌقه ٌمكن ما ضمن ومن كبٌر مادي مردود ولها المجتمع مصلحة تراعً للبٌبة صدٌقة نظٌفة سٌاحة

 :ؤتًٌ ما المستدامة لسٌاحةا  بفضل

 .نظٌفة ببٌبة والتمتع برفاهٌة العٌش فً حقهم فً والبلحقة الحالٌة لؤلجٌال فرصة إعطاء •

 (ةالمادٌ ,ةٌالبٌب ,الطبٌعٌة) المتاحة الموارد وتطوٌر المحافظة •

 فً السٌاح ٌنفقه ما خبلل من وذلك السٌاحٌة المناطق فً المحلٌٌن للسكان قتصادياإل الرفاه تحقٌق •

 .وؼٌرها الشعبٌة والحرؾ للصناعات وتشجٌعهم المحلٌة المنتجات شراء

 .النشاطات لبقٌة القوٌة المنافسة بوجه والصمود البقاء على السٌاحٌة المنشآت قدرة •

 وسٌاح محلٌٌن سكان من المستدامة بالسٌاحة عبلقة لها التً األطراؾ جمٌع لدى البٌبً الوعً تحفٌز •

 الناتجة السلبٌة ثاراآل من والتقلٌل البٌبة على المحافظة أهمٌة على التؤكٌد خبلل من وؼٌرهم وعاملٌن

  .وؼٌرهم والمستثمرٌن والعمال السٌاح بعض سلوكٌات من
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 الثالث الفصل أسئلة

 الصحٌح الجواب أمام صح عبلمة وضع الصحٌحة اإلجابة خترإ 1س

 تحقٌق إلى سعت ذاإ الإ تنمٌة عامل تشكل أن ٌمكن ال السٌاحة -أ  

 مستدامة سٌاحة

 مستدامة بٌبة

 مستدامة تنمٌة

 مستدام قتصادإ

 

 فً المحلٌٌن لسكانا تستخدم نهاإ المستدامة السٌاحة خصابص من واحدة  -ب  

 الخبرات تقدٌم

 السٌاحً للمشروع المصٌرٌة القرارات تخاذإ

 المضٌفة المنطقة حول الدراسات تقدٌم

  القرارات تخاذإو األعمال وتنفٌذ التخطٌط

 

  توزٌع  بعدالة المستدامة السٌاحة تهتم نأ ٌجب  -جـ  

 المضٌفة المناطق على والبرامج الخطط -      

 المضٌؾ المجتمع وأفراد السٌاحة مروجً بٌن المادٌة المنفعة  -     

 والتدقٌق للرقابة متكامل برنامج -      

  والبٌبة المجتمع متطلبات -       

 

 المستدامة للسٌاحة نإ  -د  

 مقبول بشكل تحدٌده ٌتم ضٌق نطاق

 مقبول بشكل تحدٌده تم واسع نطاق

 مقبول بشكل تحدٌده ٌتم لم والضٌق السعة جانب ذاتخإ نطاق

  مقبول بشكل تحدٌده ٌتم لم واسع نطاق

 

 عاتق على تقع المستدامة السٌاحة مسإولٌة نإ -هـ  

 المحلٌٌن السكان -

 السٌاحً القطاع فً العاملٌن -          

 الخاص والقطاع العام القطاع -      

 المختلط والقطاع الخاص القطاع -         

 

 فً المستدامة للسٌاحة قتصادٌةاإل األهمٌة تتلخص -و  

 العمل عن للعاطلٌن عمل فرص توفٌر

 للدولة العامة للمٌزانٌة والخصوم األصول بٌن ما التوازن لتحقٌق الصعبة العملة توفٌر

 المستدامة التنمٌة فً الفاعلة المساهمة وفٌرت
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 فً الندرة عنصر من ستفادةواإل ٌراداتاإل فً والمساهمة الصعبة العمبلت وتوفٌر عمل فرص توفٌر

 المستدامة التنمٌة تحقٌق

 

 مكونات حدأ المستدامة للسٌاحة جتماعًاإل البعد عتبارإ ٌمكن  -ز  

 قتصادياإل العنصر

 البٌبً العنصر

 السٌاحٌة الدول فً السٌاحً المنتوج

 والثقافً جتماعًاإل العنصر

 

 العوامل من تعتبر والبٌبة المستدامة السٌاحة بٌن العبلقة نإ  -حـ  

 سٌاحٌة قاعدة لبناء المساعدة الثانوٌة

 متٌن قتصادإ لبناء ةالربٌس

 السٌاحة حركة نمو على تساعد التً ةوالربٌس المهمة

 والثقافً جتماعًاإل الموروث تطور فً الفاعلة

 

 شخص البٌبً السابح  -ط  

 نفعالًإ

 التكٌؾ وسهل نفعالًإؼٌر

 التكٌؾ وصعب نفعالًإ ؼٌر

 الظرؾ وحسب الوقت نفس فً نفعالًإو ٌجابًإ

 

 حساب على ٌكون ال نأ ٌجب وتنمٌتها بالسٌاحة هتماماإل نإ  -ي  

 البٌبٌة المنظمة

 قتصادياإل الجانب

 والثقافً جتماعًاإل الموروث

  واإلنسانً جتماعًواإل الثقافً والموروث قتصادياإل والجانب البٌبٌة المنظومة

 

 تٌة:اآل العبارات كملأ 2س

 .................................قطاعاً  عام بشكل السٌاحة تمثل •

 ..........................ستخداماإل تتضمن المستدامة السٌاحة •

 ........................ٌرمز المستدامة السٌاحة صناعة فً المحلٌٌن السكان شراكإ أن •

 .......................... على السٌاحة وقع فهم فً الواضح األثر المستدامة للسٌاحة •

 ........................... قتصاديإ شرٌان تمثل المستدامة السٌاحة •

 .......................... فً اإلٌرادات هذه وتتلخص الدولة إٌرادات فً المستدامة السٌاحة تساهم •

 .............................. ٌحقق كبٌرة بؤعداد السٌاح تدفق •

 .................. بها وٌقصد جتماعٌةإ حركة خلق المستدامة للسٌاحة جتماعٌةاإل األهمٌة من •

 .............................. على تعمل إنسانٌا نشاطا السٌاحة تعد •



  

48 

 .................................. تخاطب الصحراء •

 

 تٌة:اآل العبارات صحح 3س

 .العالمٌة قتصادٌةاإل المإسسات من العدٌد علٌه تقوم وأسلوبا منهجا المستدامة السٌاحة ؼدت •

 .قتصاديإ خرواآل مادي حدهماأ نٌٌأساس عنصرٌن فً المستدامة السٌاحة مكونات حصر ٌمكن •

 .فقط الوطنٌة الخطط مع تتكامل نهاإ المستدامة السٌاحة خصابص من واحدة •

 .الصناعً القطاع تطور وبالتالً األرضً المنتج من ستفادةاإل على المستدامة السٌاحة تشجع •

 المستدامة التنمٌة ستراتٌجٌات من جزء دارتهاإو وتنمٌتها المستدامة للسٌاحة التخطٌط ٌكون أن ٌجب •

 .السٌاحً المرفق إلدارة

 .الوطنٌة التجارة دابرة فً السٌاحٌة المنتجات دخالإ على المستدامة السٌاحة تعمل •

 .فقط المحلٌة التجارٌة والشركات المحبلت أصحاب وتشمل المضٌفة الجماعات •

 .قتصادياإل النشاط عناصر من أساس عنصر وهً منظورة صادات تمثل المستدامة السٌاحة نإ •

  .الثقٌلة الصناعات نمو ىعل قتصادياإل المجال فً السٌاحة تساعد •

 .عناصرها من مهم عنصر بناء علٌه ٌترتب قد للبٌبة السٌاحة ستخدامإ نإ •

 

 ٌناسبها بما تٌةاآل الفراؼات مؤلإ 4س

 . ................... و ....................... بٌن المادٌة المنفعة توزٌع بعدالة السٌاحة تهتم أن ٌجب •

 . . .................... و ................... ربٌسٌن هدفٌن لتحقٌق السٌاحٌة للتنمٌة الخطط عدادإ ٌتم •

 .......... .4...........3...........2................1 المستدامة للسٌاحة قتصادٌةاإل األهمٌة تتلخص •

 .. .................... 2................... .1بٌن ما التبلقً نقطة هً المستدامة السٌاحة •

.......... 2........... 1  مجموعات ثبلثة ورؼبات لحاجة ستجابةاإل معه ٌتعٌن السٌاحة تعظٌم •

3. ............. 

 . .................. فً ................. تطوٌر على تحفز نهاإ المستدامة السٌاحة منافع من واحدة •

 ........  بؤشراؾ و ..............فً ةربٌس بؤدوار القٌام على المحلٌٌن السكان تشجٌع ٌتم أن ٌجب •

 ............... .2........... 1  فً السٌاحة عن الناجمة األجنبٌة العمبلت من العابدات همأ تتلخص •

 

 .المستدامة للسٌاحة المعنوي المكون عن تكلم 5س

 

 ؟ المستدامة سٌاحةلساسٌة لالمبادئ األ هً ما 6س

 

 .المستدامة لسٌاحةساسٌة لبٌن آلٌات تحقٌق المبادئ األ 7س

 

 .ستدامة البٌبٌة أهمٌة اإل عن تكلم 8س

 

 .تكلم عن اهمٌة االستدامة الثقافٌة  9س

 

 .المستدامة للسٌاحة االقتصادٌة األهمٌة وضح 10س
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 .المستدامة للسٌاحة جتماعٌةاإل األهمٌة بٌن 11س

 

 ؟ المستدامةللسٌاحة  ةٌلسٌاحا األهمٌة على تكلم 12س

 

 تٌة:اآل العبارات ناقش 13س

 .الدولٌة السٌاحٌة المإسسات من العدٌد على تقوم وأسلوبا منهجا المستدامة السٌاحة ؼدت •

 تحترم التً المبادئ السٌاحٌة والجماعات واألفراد والوكاالت والمإسسات المنظمات تتبع أن ٌجب •

 .وسلوكٌاته المجتمع حٌاة وأنماط المضٌفة المناطق قتصادإو وبٌبة ثقافة

 .المضٌفة للمناطق المحلٌٌن السكان على ثرهاأ ٌنعكس عالٌة إٌرادات ٌحقق رةٌكب بؤعداد السٌاح تدفق •

  .لٌهاإ صؽاءاإل ٌحسن من تخاطب الصحراء •
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 المستدامة السٌاحة تنمٌة أشكال
 :الطالب تعرٌف لىإ الفصل هذا ٌهدف

 . ةالمستدام ةالسٌاح ةتنمٌ شكالأ .1

من حٌث اإلستدامة السٌاحٌة الطفٌفة أو  العالم فً السٌاحٌة المناطق و العالم فً السٌاحة تطور .2

 نسان.الضحلة المتمركزة حول اإل

 تمهٌد

 أدى ، إذالحٌوٌة قتصادٌةاإل القطاعات همأ من العالم دول من العدٌد فً السٌاحة أصبحت لقد

 النشاطات فً التوسعو الدخول وتوزٌع المعٌشة ومستوٌات العمل  أنماط فً تؽٌر إلى بها هتماماإل

 تنمو التً للبٌبة نؤب بٌنت وقد المتؽٌرات من وؼٌرها وبٌبٌة وثقافٌة جتماعٌةإ تؽٌرات إلى أدى السٌاحٌة

 بٌبة كانت سواء بالسابح الخاصة السفر تجربة ونجاح جودة مستوى تؤكٌد فً كبرى أهمٌة السٌاحة فٌها

 الحضارٌة المبانً مثل نساناإل صنع من كانت التً تلك أو والنبات واألرض المٌاه مثل طبٌعٌة

 فً نجاحا األكثر السٌاحٌة المواقع تعتمد ، إذوؼٌرها والخدمات الطرق وشبكات ثارواآل والتارٌخٌة

 والبٌبات المضٌفة للمجتمعات المتمٌزة الثقافٌة واألنماط النظٌؾ المادي المحٌط على الحاضر الوقت

 ٌإدي ما وهو لها السٌاح أعداد فً نقص من تعانً نهاإف الممٌزات هذه تقدم ال التً المناطق ماأ ،المحمٌة

 وذلك الدولٌة بالسٌاحة هتماماإل أهمٌة إلى فباإلضافة ،المضٌفة للمجتمعات قتصادٌةاإل الفوابد تناقص إلى

 فً الناس حق تؤكٌد الضروري من صبحأ نهإف ،األجنبٌة العمبلت من البلدان موارد زٌادة لؽرض

 ستمتاعواإل اإلجازات لقضاء لمواطنٌها المناسبة الظروؾ تهٌبة على الدول وحرص والسفر السٌاحة

 كظاهرة السٌاحة لصناعة الحقٌقً هتماماإل لإتضا  إلى ٌإدي سوؾ  هتماماإل عدم نإو ،الفراغ بؤوقات

 السٌاحٌة باألنشطة عناٌتهم وتقل الناس وعً ختفاءإ إلى ٌإدي مما وبٌبٌة وثقافٌة جتماعٌةإو قتصادٌةإ

 نهاإ على التنمٌة أشكال إلى النظر وٌمكن أٌضا،  ةوالطبٌع البٌبة على والمحافظة السابحٌن ورعاٌة

 والبٌبٌة والثقافٌة المجتمعٌة الجوانب جمٌع من المضٌفة المناطق تلك ألحوال تجرٌبٌة دراسة عملٌة

 وحجم ومشكبلتها المحلٌة المجتمعات جوانب على التعرؾ فً الدراسة تلك تسهم إذ قتصادٌةواإل

 من اكثر االقتراب سنحاول الفصل هذا خبلل ومن المشاكل تلك لعبلج توفٌرها ٌمكن التً اإلمكانٌات

 إلى تهدؾ كونها المعاصرة القضاٌا من السٌاحة تنمٌة قضٌة أن باعتبار المستدامة السٌاحٌة التنمٌة أشكال

 القومً الدخل أعمدة احد تعتبر وبالتالً والمجتمعات األفراد مستوى على الدخل زٌادة فً االرتفاع

 ومن واإلنسانٌة والمادٌة الطبٌعٌة المقومات لكافة شاملة حضارٌة تنمٌة من تتضمنه ما إلى إضافة للبلدان

 .النواحً جمٌع من المجتمعات تنمٌة وسابل احدى السٌاحٌة التنمٌة أن مبلحظة ٌمكن هنا

 الفصل الرابع
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 المبحث االول

 اشكال تنمٌة السٌاحة المستدامة

 

 نشطة السٌاحٌة ساس فً تصنٌؾ األختلفة للسٌاحة المستدامة تعتمد كؤشكال مهنالك أ 

 ؤتً:ٌ وكما هاب تقاس التً العوامل حسب أشكال عدة على تكون أن للسٌاحة وٌمكن

 :السٌاحة من نوعٌن نرى نأ ٌمكن األساس لهذا ووفقاً  المدة حسب: 1

 فً وقته لقضاء ما بلد فً معٌن سٌاحً موقع أو معٌن مكان ختٌارإب السابح ٌقوم إذ ة:دابمٌ سٌاحة -أ 

 .واحد وبلد واحد مكان أي المكان هذا

 .خرآ إلى بلد من أو خرآ إلى سٌاحً موقع من بالتنقل السابح ٌقوم: إذ مإقتة سٌاحة -ب 

 وهذا معٌنة منطقة إلى بالتوجه السابح تجذب التً العوامل جمٌع تشمل وهً  :الدافع وأ الهدؾ حسب: 2

 تجعل التً والدوافع األهداؾ تنوع حٌث من األصعب الوقت نفس فً ولكنه أهمٌة األكثر هو التصنٌؾ

 مجموعات ثبلث إلى فهاتصنٌ  ٌمكن ولكن جمٌعا بها اإللمام ٌمكن فبل معٌن لمكان الرحال ٌشد السابح

 : وهً ربٌسة

 النفس عن والتروٌح امستجماإل سٌاحة - أ

 أنواع منه تفرعت وقد العالم فً نتشاراإ األكثر نهإو السٌاحٌة األنماط قدمأ من الشكل هذا عد   

 على جالتزل مثل الهواٌات وسٌاحة والترفٌهٌة والرٌاضٌة العبلجٌة السٌاحة منها السٌاحة من عدٌدة

 :السٌاحة من الشكل هذا فً نمٌز نأ وٌمكن وؼٌرها أنواعه بمختلؾ والصٌد الجبال وتسلق الجلٌد

 والسٌاحة والثمٌنة النادرة التحؾ عن البحث وسٌاحة الثقافٌة والسٌاحة والتجدد الراحة سٌاحة

 .وؼٌرها والفعالٌات المناسبات وسٌاحة الدٌنٌة والسٌاحة ةٌالرٌاض

 

 :فٌه نمٌز نأ وٌمكن مهنً سفر ٌكون وهو األعمال سٌاحة  -ب

 السٌاسٌة العبلقات فً الكبٌرة بالتطورات السٌاحة من النوع هذا رتبطإ إذ: جتماعاتاإل سٌاحة •

 .العالم بلدان مختلؾ بٌن جتماعٌةواإل قتصادٌةواإل

 
 جتماعاتتمثل سٌاحة اإل (11رقم )صورة 
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 النباتٌة بالبٌبة تتعلق التً تلك خاصة والدراسة البحث تشمل التً السٌاحة وهً  :العلمٌة السٌاحة •

 .وتكاثرها وهجرتها والطٌور والمابٌة والحٌوانٌة

 .والمعارض المإتمرات سٌاحة بها ونقصدة: قتصادٌواإل العلمٌة المنتدٌات سٌاحة •

 

  ستشفابٌةاإل أو العبلجٌة السٌاحة .ج

نواع السٌاحة إحدى أ، وهً الصحٌة المنتجعات فً ستجماماإل أو العبلج لؽرض السفر فٌها ٌكونو    

ستجمام فً المنتجعات، وهناك عدة مناطق سٌاحٌة فً العالم تتمتع التً ٌكون الهدؾ منها هو العبلج واإل

جٌة منها عٌن التمر عدة مناطق سٌاحة ذات طبٌعة عبل ، وفً العراق أٌضا هناكبمٌزة السٌاحة العبلجٌة

المعدنٌة الموجودة فٌها والتً تحتوي على  برز ما ٌمٌز هذه الواحة هً كثرة العٌونفً كرببلء وأ

مراض الجلدٌة خاصة، كذلك حمام العلٌل فً التً تتمٌز فً عبلج الكثٌر من األالكلورٌدات والكبرٌتات 

ٌاوٌة تصلح لمعالجة أمراض متعددة الموصل الذي ٌتمٌز بمٌاهه المعدنٌة التً تحتوي على صفات كٌم

 ستشفاءاإل لؽرض المعدنٌة المٌاه ستؽبللإ على لمفاصل، وهً تقوملتهاب الفقرات وامنها الروماتٌزم وإ

 ج الطبٌعً من مٌاه حارة ؼنٌة باألمبلح لى المناطق التً تتوافر فٌها كل مقومات العبلوتعنً السفر إ

 ردن خٌر دلٌل على هذا النوع من السٌاحة. ً، ولعل منطقة البحر المٌت فً األطٌن بركانو

 

     
 تمثل سٌاحة عبلجٌة (12رقم )صور

 

    
 تمثل السٌاحة الساحلٌة (13رقم )صور
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 :وتشمل ةالمقصود الجهة حسب.3

 وذلك العالٌة والمرتفعات لشاهقةا الجبال وجود على السٌاحة من النوع هذا ٌعتمد: إذ جبلٌة سٌاحة - أ

 .الطبٌعٌة المناظر كتشاؾإب والتمتع التسلق لؽرض

 للتمتع ماأ منها والهدؾ الشاسعة الصحارى وجود على تعتمد التً السٌاحة وهً: صحراوٌة سٌاحة  - ب

تباٌن تضارٌسها تمثل عنصر حراء بن الص.. وإؼٌرها أو الصٌد أو الصحارى هذه ةطبٌع رإٌةب

ن عناصر الجذب السٌاحً التً لها هتمام لعدد ؼٌر قلٌل من السٌاح، وفً الصحراء هناك العدٌد مإ

ن سكان الصحراء لدٌهم عدد من وإ ي الصحراء على عدد من الواحات،كما تحوهمٌة خاصة للسٌاح أ

فً RUM))التقالٌد فً النشاطات الفنٌة واإلجتماعٌة التً تثٌر إهتمام السٌاح مثال ذلك وادي رم 

 .ردن وبحٌرة ساوة فً بادٌة السماوة فً العراقاأل

 
 تمثل السٌاحة الصحراوٌة (14رقم ) صورة

 

ن ، فإوالحرارة والبرودة والمحٌطات البحار عن بالبحث  المتعلقة السٌاحة وهً: الساحلٌة السٌاحة   -جـ 

تتمٌز الشواطا بتنوع مظاهرها  ذب للسٌاح إذالسواحل المطلة على البحار والمحٌطات تمثل عنصر ج

ٌة عدٌدة تمنح السابح فرصا ترفٌهجواء الطبٌعٌة من شواطا رملٌة واسعة وأخرى صخرٌة، وهذه األ

ممارسة الرٌاضات المابٌة بمختلؾ أنواعها فضبل عن همها التمتع بالجاذبٌة الجمالٌة للمناظر الطبٌعٌة وأ

، إذ ٌنتشر هذا النوع من ستعمال القواربٌهٌة التكمٌلٌة كالؽوص البحري بإنشطة الترفإمكانٌة تطوٌر األ

طبٌعة رملٌة ساحرة وناعمة ومٌاه صافٌة  السٌاحة فً البلدان التً تتمتع بشواطىء ساحلٌة جذابة ذات

 خالٌة من الشوابب وحرارة معتدلة.

 

 مناطقها فً أو الخبلبة بمناظرها تمتاز التً الرٌفٌة المناطق سٌاحة وهً :والزراعٌة رٌفٌةال سٌاحةال .د

لؽرض ا لكثٌر من السٌاح ٌعد الرٌؾ هدفا سٌاحٌت، والمخٌما خبلل من فٌها اإلقامة وتكون النابٌة

من مناظر طبٌعٌة خبلبة وبساتٌن الفواكه المثمرة والمزارع الشاسعة ومراعً الرٌؾ  جوابهالتمتع بؤ

كل ذلك تعتمد علٌه السٌاحة الرٌفٌة كمرتكزات مهمة فً  ،المنبسطة والدابمة الخضرة وهوابه العلٌل
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لى الرٌؾ لوجود إ احً، وبشكل عام السٌاحة الرٌفٌة أو الزراعٌة تعنً تحرك السابحالجذب السٌ

 عمال الزراعٌة.ب سٌاحً مثل البساطة والهدوء واألعوامل جذ

 

 
 تمثل الرٌؾ  (15رقم ) صورة

 

 والفصول المواسم حسب .4

 المناطق إلى السفر ٌتم إذ الشتاء فصل خبلل السٌاحة من النوع هذا وٌمارس: شتوٌةال سٌاحةال -أ

سٌاح ٌهوى هذا النوع من السٌاحة ألسباب بعض الفإن  ،ستكشاؾاإل أو جالتزل جلأ من المتجمدة

 ،ر والثلوجمطاالجبال والتمتع بمشاهدة تساقط األهمها جمال الطبٌعة ومناظر الثلوج فوق كثٌرة لعل أ

 .كل ذلك ٌشعر السابح بالسعادة الؽامرة وهو الهدؾ من الرحبلت السٌاحٌة الشتوٌة

 

              
 تمثل سٌاحة شتوٌة (16رقم ) صورة

 

 مواسم تكونو والربٌع الصٌؾ فصلً خبلل السٌاحة من النوع هذا ٌمارس : إذوربٌعٌة صٌفٌة سٌاحة .ب

السٌاح بزٌارة  ٌبدأو ،لثلوج التً تساقطت فً الشتاءمع بدء ذوبان ا مستجماواإل والراحة صطٌاؾاإل

ر ومشاهدة بالمناظر الطبٌعٌة والبساط األخض بعض المواقع السٌاحٌة فً الربٌع والصٌؾ للتمتع
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ن مناظر الجداول المنحدرة من الجبال لها جذب سٌاحً ، كما إلملونة التً تزٌن الطبٌعةالفراشات ا

 .(مناطق شمال العراق)عبله مثال على ما ذكرناه أن السٌاح وخٌركبٌر لفبة ؼٌر قلٌلة م

 

    
 تمثل السٌاحة الصٌفٌة والربٌعٌة (17رقم ) صورة

 

 السٌاح أعداد حسب.5

 من العزلة لىإ وتهدؾ منظمة ؼٌر وتكون واحد فرد به ٌقوم السٌاحة من النوع وهذا: فردٌة سٌاحة - أ

 .معٌنة بدراسات القٌام أو سترخاءاإل جلأ

 خبلل من متخصصةشركات   قبل من منظمة وتكون سٌاحٌة مجامٌع بها وتقوم: جماعٌة سٌاحة -ب 

 للمناطق قتصادٌةإ جدوى ذو السٌاحة من النوع هذا نإ فضبل على وهادفة متكاملة سٌاحٌة برامج وضع

 .السٌاحٌة

 

 السٌاح أعمار حسب.6

 كانت سواء السٌاحٌة األماكن على التعرؾ ألؼراض السٌاحة من النوع هذا ونوٌك: الشباب سٌاحة -أ 

 .الشباب لدى والترفٌه المؽامرة روح على قوموت ؼٌرها أو جبلٌة أو ساحلٌة أو صحراوٌة

 كالحج معٌنة مناسك أداء أو العبلج ألؼراض ؼالبا السٌاحة من النوع هذا وٌكون: السن كبار سٌاحة -ب 

 .الطوٌلة العمل سنوات من والتخلص الشباب أٌام ستعادةإل أو الخارج فً األبناء أو األقرباء زٌارة أو
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 سواق للمواد الؽذابٌةتمثل أحد األ( 18صورة رقم )

 

 :وتشمل للفرد النقدي الدخل حسب.7

 .والمحدودة البسٌطة الدخول وذوي الناس عموم وتشمل: عامة جتماعٌةإ سٌاحة -أ 

 كالرإساء واألموال النفوذ بؤصحاب خاص السٌاحة من النوع هذا وٌكون :إجتماعٌة خاصة  سٌاحة -ب 

 .األعمال ورجال الكبٌرة األموال رإوس وأصحاب دابرتهم فً هم ومن والملوك

 

 :تشمل هذهو المعتمدة النقل وسابط حسب .8

 .الجوي النقل -أ 

 .البري النقل -ب 

 .والنهري البحري النقل -ج 

 .الحدٌدٌة السكك بواسطة النقل -د 

 .وؼٌرها والهوابٌة النارٌة الدراجات -هـ 

 تكالٌؾ لىفضبل ع أعدادهم فً تتحكم فهً السٌاح أعداد على المعتمدة النقل وسابط نوعٌة تإثر إذ   

 .السفر
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 تمثل السٌاحة حسب وسابط النقل (19صوررقم )

 

 :أساسٌٌن نمطٌن على وهً  السابح جنسٌة حسب.9

 هذا وأن بلدهم فً المختلفة السٌاحٌة للمدن الواحد البلد ألبناء الداخلٌة السٌاحة وهً: داخلٌة سٌاحة -أ 

 .حدودها من تخرج وال الدولة حدود داخل ٌكون السٌاحة من النوع

 من السفر ٌكون إذ المختلفة الدول أبناء بٌن ما تتم التً السٌاحة وهً: الخارجٌة الدولٌة السٌاحة -ب 

 .أخرى دولة إلى دولة

 

 نشطة السٌاحٌة:المعتمدة فً تصنٌف السٌاحة و األ المعاٌٌر

 :المعتمدة المعاٌٌر هذه همأ ومن السٌاحٌة واألنشطة السٌاحة لتصنٌؾ كؤساس تعتمد مختلفة معاٌٌر هناك 

 .المكانً والبعد السابح ٌقطعها التً المسافة معٌار -أ 

 .السٌاحٌة رحلته فً السابح ٌقضٌه الذي  الوقت معٌار -ب 

 . السفر سبب معٌار -ج 

 مبٌت.ال ومنشآت أماكن معٌار -د 

 .ستمرارٌةاإل معٌار -هـ 

 .التنظٌم معٌار -و 
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 المستدامة التنمٌة وتعرٌف مفهوم

 العناصر عتباراإل بنظر األخذ ماتم ذاإ ولكن اآلن، لحد المستدامة للسٌاحة تعرٌؾ محدد ٌوضع لم

 من للحٌاة قابلة سٌاحة هً المستدامة، السٌاحة نإف السٌاحة، لنظام قتصادٌةواإل جتماعٌةواإل البٌبٌة

 البٌبة السٌما السٌاحة، مستقبل مع  رهنها ٌبقى التً الموارد على تقضً أن دون من قتصادياإل المنظور

 .المضٌفة للجماعة جتماعٌةاإل والبنٌة المادٌة

 إلى ٌإدي مما لهم، المضٌفة والمنطقة السٌاح حتٌاجاتإ بٌن ما التبلقً نقطة المستدامة السٌاحة وتعد

 حتٌاجاتاإل توفر بطرٌقة المصادر جمٌع إدارة ٌتم بحٌث المستقبلً، التطوٌر فرص ودعم حماٌة

 البٌبً والنمط الحضاري الواقع على تحافظ ذاته وقتال فً ولكنها والروحٌة، جتماعٌةواإل قتصادٌةاإل

 .وأنظمتها الحٌاة مستلزمات وجمٌع الحٌوي والتنوع الضروري

 :ٌؤتً وكما المستدامة، السٌاحٌة للتنمٌة المفاهٌم بعض ستعراضإ وٌمكن

 التخطٌط إطار فً كاملة علمٌة دراسة بعد تنفٌذها ٌبدأ متوازنة تنمٌة هً المستدامة السٌاحٌة التنمٌة -أ 

 مقومات فٌه تتجمع إقلٌم أي داخل أو ككل الدولة داخل والبٌبٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة للتنمٌة المتكامل

  .وحضارٌة طبٌعٌة جذب عناصر من السٌاحٌة التنمٌة

 هً القومٌة والمتنزهات للبٌبة األوروبً اإلتحاد نظر وجهة خبلل من المستدامة السٌاحٌة التنمٌة -ب 

 .المعمارٌة بالبٌبة وٌرتقً جتماعًواإل قتصادياإل التكامل وٌحقق البٌبة على ٌحافظ نشاط

 الحالٌة المضٌفة والمجتمعات السٌاح إحتٌاجات تقابل التً التنمٌة هً المستدامة السٌاحٌة التنمٌة -ج 

  .المستقبلٌة األجٌال إستفادة وضمان رؼباتهم، وتشبع

 اإلقتصادٌة الفوابد ٌحقق بؤسلوب الموارد تدٌر التً التنمٌة هً المستدامة السٌاحٌة التنمٌة -د 

 البٌولوجً والتنوعبٌبٌة ال العملٌات ٌةوإستمرار الثقافٌة الوحدة على اإلبقاء مع والجمالٌة واإلجتماعٌة

  .األساسٌة الحٌاة ومقومات

 :التقلٌدٌة ةٌالسٌاحالتنمٌة و المستدامة السٌاحٌة التنمٌة بٌن المقارنة ٌوضح التالً والجدول

 المستدامة السٌاحٌة التنمٌة التقلٌدٌة السٌاحٌة التنمٌة ختبلؾاإل أوجه

 مراحل على تتم تنمٌة سرٌعة تنمٌة المفهوم

 حدود لها لٌس الحدود
 ستٌعابٌةإ وطاقة حدود لها

 معٌنة

 جلاأل طوٌلة جلاأل قصٌرة المدى

 والنوع مالك سٌاحة الكم سٌاحة النوعٌة

 عملٌات إدارة

 التنمٌة
 السكان طرٌق عن الخارج من

 تنمٌة ثم أوال تخطٌط تخطٌط بدون تنمٌة التنمٌة ستراتٌجٌات

 التنمٌة ستراتٌجٌات
 لقطاعات جزبً تخطٌط

 منفصلة
 متكامل شامل تخطٌط

 التنمٌة ستراتٌجٌات
 وحدات إنشاء على التركٌز

 تقلٌدٌة

 فً البٌبٌة الشروط مراعاة

 البناء

 محلٌة معمارٌة أنماط تقلٌدٌة حضرٌة مبانً التنمٌة ستراتٌجٌات

 لمشروعات خطط برامج التنمٌة ستراتٌجٌات
 مفهوم علً مبنٌة خطط برامج

 ستدامةاإل
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 السابح مواصفات
 من كثٌفة وأعداد مجموعات

 السٌاح

 ومجموعات أفراد حركة

 صؽٌرة

 طوٌلة قصٌرة قامةاإل فترات

 األداء فً وهدوء رزانة مزعجة وأصوات ضوضاء قامةاإل فترات

 للمكان واحدة زٌارة قامةاإل فترات
 مرة الزٌارة تكرار حتمالإ

 للمكان أخرى

 مختلفة ثقافٌة مستوٌات السابح ىمستو
 الثقافة من عالً ىمستو

 والتعلٌم

 

 ،المجتمع تواجه التً التحدٌات وجه فً للوقوؾ المهمة األدوات من واحدة المستدامة التنمٌة تعتبر

 البدابل وإٌجاد وتطوٌرها تنمٌتها على والعمل علٌها والمحافظة بالموارد هتماماإل تعنً المستدامة فالتنمٌة

 األجٌال حقوق ىراعٌ أن على والزوال ضمحبللاإل لخطر تتعرض أن ٌمكن التً للموارد المناسبة

 معٌنة سٌاسات تباعإ خبلل من موجها جتماعٌاإ تؽٌرا المستدامة التنمٌة وتعتبر ،الموارد هذه فً المقبلة

 تطوٌر ٌجبإذ   ،والسٌاسٌة والبٌبٌة والثقافٌة قتصادٌةواإل جتماعٌةاإل جوانبها فً وشاملة متكاملة تكون

 .السابدة الصناعٌة القاعدة فًة نقل حداثإ فضبل على الطبٌعٌة الموارد دمار وتجنب البشرٌة الموارد

 النمو بٌن ما نمٌز نأ هنا وٌجب ،المجتمع ألفراد األفضل نحو ةموجه تكون التنمٌة فعملٌة 

 من الفرد نصٌب متوسط فً الكمٌة الزٌادة إلى قتصادياإل النمو ٌشٌر  ،قتصادٌةاإل والتنمٌة قتصادياإل

، المهمة عناصرها أحد قتصادياإل النمو ٌكون مركبة ظاهرة قتصادٌةاإل التنمٌة تعتبر بٌنما القومً الدخل

 نسانًاإل الفكر تطور مع التنمٌة مفهوم تطور لقد ر،التؽٌٌو  النمو تعنً نهاإ ذإ النمو من شملأ فالتنمٌة

 تجاهاإل ثم والصحً والتعلٌمً جتماعًاإل هبالرفا هتماماإل تم ، إذفقط قتصادياإل بالجانب مقتصرا ٌعد فلم

 .لئلنسان ساسٌةاأل الحاجات وتؤمٌن الفقر حدة من التخفٌؾ لىإ

 

 تلخٌص وٌمكن المستدامة والتنمٌة البشرٌة التنمٌة مفهوم ظهر المنصرم القرن اتتسعٌن وفً 

 : ًتاآل خبلل من التنمٌة مفهوم تطور مراحل

 :تعنً التنمٌة كانت المنصرم القرن من الستٌنات منتصؾ لىإ الثانٌة العالمٌة الحرب نهاٌة فبعد - 1

 .قتصادياإل النمو

 النمو :التنمٌة تعنً الماضً القرن من السبعٌنات منتصؾ لىإ الستٌنات منتصؾ ومن - 2

 .للدخل العادل التوزٌع + االقتصادي

 هتماماإل :التنمٌة تعنً الماضً القرن من الثمانٌنات منتصؾ لىإ السبعٌنات منتصؾ ومن - 3

 (.شاملة تنمٌة) جتماعٌةواإل قتصادٌةاإل الجوانب بجمٌع

 النمو تشمل وهذه) المستدامة التنمٌة (تعنً الحاضر الوقت وحتى التسعٌنات بداٌة ومنذ - 4

 قتصادٌةاإل الحٌاة بجوانب هتماماإل علىفضبل  قتصادياإل للنمو العادل التوزٌع + قتصادياإل

 . والبٌبٌة جتماعٌةواإل

 جٌالاأل قدرات تعرٌض دون الحاضر لحاجات تستجٌب التً التنمٌة نهاؤب :المستدامة التنمٌة وتعرؾ

 بما للبٌبة دةالمتح مماأل برنامج عرفه الذي المستدامة التنمٌة مفهوم تطور 1991 سنة وفً للخطر القادمة

 ،البٌبٌة نظمةاأل عباءأ تحمل قدرة حدود فً البقاء مع البشرٌة المجتمعات وجود شروط تحسٌنؤتً: ٌ
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 تلبٌة هدفهاو المستدامة للتنمٌة العالمٌة اللجنة قبل من 1987 سنة وضعه تم الذي التعرٌؾ وحسب

 .الخاصة حتٌاجاتهاإ تلبٌة على المقبلة األجٌال قدرة تدمٌر إلى تإدي نأ دون الحاضر حتٌاجاتإ

 تكون بحٌث الحٌوٌة البٌبٌة نظمةواأل قتصادٌةاإل نظمةاأل بٌن العبلقة نهاإ على): االستدامة وتعرؾ(

 القٌود ظل فً العمل وٌكون مكوناته بجمٌع ومحٌطه البشري بالعنصر هتمامهاإ وتركز ،ستمرارلئل قابلة

 لىإ والوصول قتصاديواإل جتماعًواإل البٌبً الجانب على للحفاظ ثقافته تفرضها التً والضوابط

 .والمستقبل الحاضر ألجٌال والرفاهٌة المنفعة

 

 النظام بٌن تكون التً العبلقة ستمرارٌةإ مدى تعنً ستدامةاإل نإ نرى التعرٌؾ هذا خبلل ومن

 . البشري العنصر بفعل تكون والتً الطوٌل جلاأل فً قتصاديإ نظام يأو البٌبً

 

 المستدامة التنمٌة أهداف

 .المٌاه شبكات كفاءة وتحسٌن المبررة ؼٌر ستخداماتلئل حد وضعو المٌاه على الحفاظ -1

 .الطبٌعٌة الموارد حماٌة -2

 .وزوناأل طبقة  كل ما من شؤنه المحافظة على على العمل - 3

 .الطاقة مجال فً متقدمة تكنولوجٌة وسابل ٌجادإ على العمل - 4

 .الحدٌثة ةقالطا مصادر ستخدامإ على العمل - 5

 .الطاقة كفاءة تحسٌن على العمل - 6

 .علٌها تحتوي ال الوقود من أنواع ستخدامإ خبلل من السامة الؽازات نبعاثإ تقلٌل على العمل - 7

  

 المستدامة التنمٌة مبادئ

 والحذر الوقاٌة مبدأ - 1

 التلوث فً المتسبب معاقبة مبدأ - 2

 .الفاعلة المشاركة مبدأ - 3

 .العقبلنٌة مبدأ - 4

 .التضامن مبدأ - 5

 .العمل فً نخراطاإل مبدأ - 6

 .المستقبل جٌالأ حرٌة مبدأ - 7

 

 المستدامة التنمٌة قٌاس مؤشرات

 تعتبر عناصر بثبلثة حصرها ٌمكن ولكن عدة عناصر فً المستدامة التنمٌة بعادأ تحدٌد ٌمكن

 المستدامة التنمٌة قٌاس مإشرات وترتبط ،والبٌبٌة قتصادٌةواإل جتماعٌةاإل الجوانب وهً ة:ربٌس

 منطقة بٌن عددها وأ نوعها فً سواء ومختلفة متؽٌرة تكون المإشرات هذه نإو التنمٌة عملٌة بؤهداؾ

 نإو ،للظروؾ تبعاً  تعددها فضبل على التنمٌة هداؾأ ختبلؾإل وذلك خرىأ لىإ زمنٌة وفترة خرىأو

 المستدامة التنمٌة مإشرات نإ إذ التقلٌدٌة التنمٌة مإشرات عن تختلؾ المستدامة التنمٌة قٌاس مإشرات

 وٌنعكس ٌإثر أٌطر تؽٌر يأ نإو جتماعٌةواإل والبٌبٌة قتصادٌةاإل الجوانب وترابط تداخل على تركز

 على أتطر التً المتؽٌرات تقٌس نهاإف التقلٌدٌة التنمٌة مإشراتل بالنسبة ماأ ،خرىاأل الجوانب على
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 فً الجٌد وللمإشر بعضها عن مستقلة التؽٌرات هذه نإ ساسأ على التنمٌة عملٌة جوانب من معٌن جانب

 :همهاأ من عدٌدة وخصابص ممٌزات المستدامة التنمٌة قٌاس

 .الفعلً الواقع وٌعكس حقٌقً ٌكون نأ - 1

 .ودراسته بحثه المراد بالموضوع رتباطواإل الصلة وثٌق ٌكون نأ - 2

 .والزمان المكان عبر الؽٌر تجاه متحسس ٌكون نأ - 3

 .معٌن مجال فً الحاصل التقدم مدى قٌاس على القدرة له ٌكون نأ - 4

 .للمقارنة وقابلة منتظم بشكل جمعت بٌانات على تؤسٌسه تم قد ٌكون نأ - 5

 

 التنمٌة قبل من تحدٌدها تم وقد ،ةربٌس فبات ربعأ فً المستدامة التنمٌة قٌاس بمإشرات جدول دناهأو   

 المتحدة لؤلمم جتماعٌةواإل قتصادٌةاإل الشإون لدابرة التابع المستدامة

 المإشر فرع المإشر التسلسل

 اقتصادي الدخل من الفرد نسب  •

 اقتصادي جمالًاإل الناتج من ستثماراإل نسبة  •

 اقتصادي التجاري المٌزان  •

 اقتصادي جمالًاإل الناتج من الدٌون نسب  •

 اقتصادي المعادة المواد ستخدامإ كثافة  •

 اقتصادي جمالًاإل الناتج من الخارجٌة المساعدات نسبة  •

 اقتصادي للفرد السنوٌة الطاقة ستهبلكإ معدل نسبة  •

 اقتصادي المتعددة المصادر من الطاقة ستهبلكإ نسبة  •

 اقتصادي الطاقة تهبلكإوا ستؽبللإ كثافة  •

 اقتصادي والمنزلٌة الصناعٌة النفاٌات كمٌات  •

 اقتصادي الخطرة ٌاتاالنف كمٌات  •

 اقتصادي المشعة النفاٌات دارةإ  •

 اقتصادي النفاٌات تدوٌر  •

 اقتصادي النقل وسابل بواسطة للفرد المقطوعة المسافة  •

 اجتماعً الفقر خط تحت السكان نسبة  •

 اجتماعً الدخل لتوزٌع جٌنً معامل  •

 اجتماعً البطالة معدل  •

 اجتماعً الذكور أجور إلى اإلناث أجور معدل نسبة  •

 اجتماعً للطفل التؽذٌة مستوى  •

 اجتماعً الخصوبة ل دمع  •

 اجتماعً المٌبلد عند المتوقع العمر  •

 اجتماعً الصحً بالصرؾ المخدومون السكان  •
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 اجتماعً الشرب بمٌاه المخدومون السكان  •

 اجتماعً مراضاأل ضد وننصمحال طفالاأل  •

 اجتماعً ساسًاأل مٌالتعل مرحلة فً طفالاأل  •

 اجتماعً الثانوي التعلٌم مرحلة فً الشباب  •

 اجتماعً مٌةاأل معدل  •

 اجتماعً للفرد السكن مساحة  •

 اجتماعً السكان من 100000 لكل الجرابم عدد  •

 اجتماعً السكانً النمو معدل  •

 اجتماعً الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة التجمعات فً الحضر سكان  •

 بٌبً  الببلستكٌة البٌوت ؼازات نبعاثإ  •

 بٌبً نووزاأل طبقة ستهبلكإ درجة  •

 بٌبً ةالحضرٌ المناطق فً الملوثات تركٌز درجة  •

 بٌبً الدابمة الزراعٌة راضًاأل ستعمالإ  •

 بٌبً المخصبات ستعمالإ  •

 بٌبً الزراعٌة المبٌدات ستعمالإ  •

 بٌبً الكلٌة المساحة لىإ الؽابات مساحات نسبة  •

 بٌبً الؽابات أخشاب ستؽبللإ كثافة  •

 بٌبً المتصحرة األراضً مساحة  •

 بٌبً الساحلٌة المناطق فً المقٌمٌن السكان نسبة  •

 بٌبً النوع حسب الصٌد معدالت  •

 بٌبً الجوفٌة المٌاه مستوى تراجع معدالت  •

 بٌبً الكلٌة المساحة من الطبٌعٌة المحمٌات مساحة نسبة  •

 بٌبً قرضةنالم والحٌوانات النباتات أنواع  •

 مإسسً المستدامة للتنمٌة الوطنٌة ستراتٌجٌةال  •

 مإسسً  الدولٌة المعاهدات تطبٌق  •

 مإسسً السكان مجموع لىإ نترنٌتاإل بشبكة المشتركٌن عدد ةنسب  •

 مإسسً فرد 1000 لكل الهاتؾ خطوط عدد  •

 مإسسً الطبٌعٌة خطاراأل نتٌجة قتصادٌةواإل البشرٌة الخسابر  •

 

 قتصادٌةاإل الجوانب تؽطً المستدامة التنمٌة قٌاس مإشرات نإ أعبله الجدول من لنا وٌتبٌن

 .والبٌبٌة جتماعٌةواإل
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 ومكوناتها السٌاحٌة التنمٌة

 زٌادة فً اإلسهام إلى تهدؾ السٌاحٌة فالتنمٌة ،الشاملة التنمٌة مقومات كل تشمل السٌاحٌة التنمٌة نإ

 من تتضمنه ما فضبل على الوطنً للدخل األساسٌة األعمدة حدأ تكون وبالتالً الحقٌقً الفردي الدخل

 مٌوتقد حتٌاجاتواإل الخدمات توفٌر نهاؤب :السٌاحٌة التنمٌة تعرؾ نأ وٌمكن ، ةشامل حضارٌة تنمٌة

 ،جدٌدة دخول وإضافة جدٌدة عمل فرص ٌجادإ فضبل على السابح ورؼبات حاجات إلشباع التسهٌبلت

 الموارد فً والمتوازنة المستقرة الزٌادة تحقٌق إلى تهدؾ التً البرامج مختلؾ هً السٌاحٌة والتنمٌة

 من للسٌاح والطلب للعرض المكانٌة باألنماط المتعلقة الجوانب جمٌع السٌاحٌة التنمٌة تشمل إذ السٌاحٌة

 المنطقة على المختلفة ةالسٌاح وتؤثٌرات والتدفق السٌاحٌة الحركة إلى السٌاحٌة للمنتجات جؽرافً توزٌع

 .السٌاحٌة الخدمات تقدٌم فً والتوسع رتقاءاإل هً السٌاحٌة فالتنمٌة ،المضٌفة

 

 المستدامة السٌاحٌة والتنمٌة التقلٌدٌة السٌاحٌة التنمٌة بٌن ما الفرق

 السابح مواصفات حٌث من -أ 

 المستدامة السٌاحٌة التنمٌة التقلٌدٌة السٌاحٌة التنمٌة

 مجموعات وأ فرادأ على تقتصر قد قلٌلة عدادأ • السٌاح من كبٌرة عدادأ •

 صؽٌرة

 طوٌلة قامةاإل مدة • قصٌرة قامةاإل مدة •

 شً كل فً نضباطواإل الهدوء لتزامإ • وضوضاء زعاجإو صخب •

  والتعلٌم الثقافة من عالٌة مستوٌات ذو السٌاح • مختلفة ثقافٌة مستوٌات ذو السٌاح •

 خرىأ مرات الزٌارة تكرار ؼلباأل على •  السٌاحً للمرفق واحدة زٌارة كثراأل على •

 

 

 العامة المفاهٌم حٌث من -ب 

 المستدامة السٌاحٌة التنمٌة التقلٌدٌة السٌاحٌة التنمٌة

 مراحل وعلى ببطا تتم تنمٌة • متؤنً بشكل مدروسة وؼٌر سرٌعة تنمٌة •

 ومعٌنة محدودة ستٌعابٌةإ طاقة ذات • محدودة ؼٌر •

 مداأل طوٌلة • مداأل قصٌرة •

 ونوعٌة مٌةك سٌاحة • كمٌة سٌاحة •

  المحلٌٌن السكان طرٌق عن التنمٌة عملٌات إدارة • المنطقة خارج من التنمٌة عملٌات إدارة •

 

 التنمٌة ستراتٌجٌات حٌث من -ج 

 التنمٌة ثم أوالً  التخطٌط • تخطٌط بدون •

 متنوعة محلٌة معمارٌة طرز • تقلٌدٌة وتراثٌة حضارٌة مبانً •

 ستدامةاإل ساسأ على مبنٌة ومخططات برامج • سٌاحٌة لمشارٌع ومخططات برامج •

 جازاتاإل لقضاء سٌاحٌة مرافق نشاءإ •

 ةالبٌب لشروط مراعاة دون والعطل
 البٌبٌة الشروط فٌها متوفرة سٌاحٌة مرافق نشاءإ •
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 المستدامة السٌاحة تنمٌة

 عند نجاحا القت التً والمبادئ األنظمة بعض دناهأ سنبٌن المستدامة ةٌالسٌاح التنمٌة تحقٌق لؽرض

 جهة من ةٌوالبٌب جتماعٌةواإل قتصادٌةاإل الموارد وحماٌة جهة من السابح ورؼبات نشاطات بٌن المقارنة

 :وهً تطبٌقها هدؾب وذلك خرىأ

 الضرورٌة بالمعلومات وتزوٌده السابح حركة تنظٌم مهمتها السٌاحٌة المواقع فً زكمرا وجود - 1

 .خارجه وأ السٌاحً المرفق فً تواجده خبلل ٌحتاجها التً

 ٌحتاجها التً الضرورٌة رشاداتاإل بعض إعطاء مهمتها السٌاحٌة المواقع فً مراكز وجود - 2

 .فٌه هو الذي السٌاحً الموقع مع التعامل لكٌفٌة السابح

ٌة نسٌابإ وتإمن السابحٌن عدادأ على السٌطرة تنظم التً والقوانٌن األنظمة وجود من بدال - 3

 .بالبٌبة ضرارأ يأ حداثإ بدون منواأل الحماٌة وتوفر حركتهم

 السٌاحٌة المناطق فً البشرٌةو والطبٌعٌة البٌبٌة للموارد الحكٌمة دارةاإل وجود على التؤكٌد - 4

 عناصر خبلل من وذلك القادمة جٌالاأل وحساب وتنمٌتها الموارد هذه على المحافظة من تتمكن

 .ًحالسٌا المجال فً وكفوءة مدربة

 مادٌة ألسباب مناطقهم بٌبة تخرٌب لىإ ٌسعون الذٌن المحلٌٌن السكان وتثقٌؾ ةتوعٌ على العمل - 5

 .بناءهمأ ومستقبل مستقبلهم لدٌمومة علٌها المحافظة وضرورة البٌبة بؤهمٌة تعرٌفهم خبلل من وذلك

 للمرفق السٌاح أعداد ٌحدد نأ ٌجب بحٌث السٌاحً للمرفق ستٌعابٌةاإل الطاقة تحدٌد من بدال - 6

 من جتماعٌةواإل الطبٌعٌة البٌبة على التؤثٌر لىإ ٌإدي قد كتظاظإ يأ هناك ٌكون نأ بدون السٌاحً

 .خرىأ جهة من السٌاح وعلى جهة

 .المحلٌٌن للسكان وسٌاحً بٌبً وتثقٌؾ توعٌة برامج عدادإ من البد - 7

 والفلكلورٌة الشعبٌة الصناعات مثل المحلٌٌن للسكان للدخل مدرة مشارٌع توفٌر على العمل - 8

 .األعمال من وؼٌرها كمرشدٌن والعمل

 القطاعات كافة تعاون خبلل من البٌبٌة السٌاحة نجاح لضمان الجهود كل تظافر على التركٌز - 9

 .السٌاحٌة المناطق سكان فضبل على حكومٌة ؼٌر وأ حكومٌة كانت سواء العبلقة ذات

 

 المستدامة السٌاحٌة والتنمٌة المستدامة التنمٌة بٌن لعالقةا

 ال إذ التنمٌة، ستراتٌجٌة فً هاما بعدا أصبحت نهاإ إال المستدامة، التنمٌة لفكرة النسبٌة الحداثة رؼم

 مع متفقة تكون أن وهو آخر، وصؾ لها ٌضاؾ أن البد بل فحسب، المحلً الناتج بمعٌار تقاس أن ٌكفً

 فً قتصادياإل النمو ٌكون أن المستدامة، التنمٌة مفهوم ضًتٌق األساس، هذا وعلى .االستدامة مقتضٌات

 االقتصادي النمو ٌكون ال آخر وبتعبٌر ،حسابها على ولٌس القادمة األجٌال مصلحة مع متفقا الحاضر

 .المقبلة األجٌال بمصالح ضراراإل فً ٌتسبب كان إذا ،الحاضر الوقت فً مجدٌا

 المستدامة للتنمٌة أن واقع من المستدامة، التنمٌة نسٌج داخل أهمٌته المستدامة السٌاحة مفهوم وٌستمد

 الجوهرٌة، مكوناتها أهم وأحد الخارجٌة، األبعاد قلب فً السٌاحة تقع و، خارجٌة وأخرى داخلٌة أبعادا

 بٌن توازن إٌجاد ٌتطلب األمر فان وبالتالً، السٌاحً الشق إؼفال ظل فً التنموٌة، الجهود تتعثر قد بل

  .أخرى جهة من السٌاحٌة والموارد جهة من السٌاحة

 ،للسٌاحة العالمٌة المنظمة التحدٌد وجه على منها الدولٌة المنظمات من العدٌد الرإٌة هذه تبنت ولقد

 السٌاسة مضمون فً تدرٌجً تنوع حدوث ضرورة فً المستدامة السٌاحة حول رإٌتها وتتلخص
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 االجتماعً المنظور جواره إلى برز وإنما االقتصادي المنظور على ٌقتصر ٌعد لم بحٌث السٌاحٌة

 :مزدوجتٌن ستراتٌجٌتٌن على ترتكز السٌاحٌة السٌاسة  فإن النحو هذا وعلىً، والثقاف والبٌبً

 والسٌاحٌة األساسٌة البٌبة وتهٌبة الصناعة وتطوٌر األسواق تحلٌل على مإسسة تجارٌةستراتٌجٌة  – 1

 .للقطاع المادٌة المكاسب تعظٌم بؽرض البلزمة

 البٌبة من كل على النشاطات نعكاساتإ خاصة المستدامة التنمٌة لمقتضٌات تستجٌب ستراتٌجٌة -2

 .المقبلة األجٌال حقوق ورعاٌة والثقافٌة، جتماعٌة،اإل و البشرٌةو الطبٌعٌة البٌبة حماٌةو ،الطبٌعٌة

 فً ستدامةاإل مبدأ على والتركٌز هتماماإل بدأ فقد بالبٌبة أساس بشكل السٌاحة رتباطأل ونظرا

 على المستدامة للسٌاحة الجدٌد المفهوم ٌقتصر ٌعد لمإذ  الماضً، القرن تاثمانٌن منذ السٌاحة

 نعكاساتإ بخصوص المستدامة التنمٌة لمقتضٌات ستجابةإ هناك أصبحت بل فحسب، قتصاديالمنظوراإل

 ورعاٌة والثقافٌة جتماعٌةاإل للبٌبة حماٌة من تتضمنه بما والبشرٌة الطبٌعٌة البٌبة على السٌاحً النشاط

 من العدٌد على وتؤثٌراته منافعه وزٌادة تهستدامإو السٌاحً القطاع نمو خبلل ومن المقبلة، األجٌال حقوق

 الفكر عتبارهإو ستدامةإلا فكر لتبنً الوقت حان بؤنه القول ٌمكن علٌه البطالة، رأسها وعلى الظواهر

 .السٌاحً المجال فً المستدامة التنمٌة مبادئ وتبنً لها األساس

 المنظمة طرؾ من 1988 عام أوابل قتراحهإ تم قد المستدامة السٌاحة مبدأ نإ بالذكر الجدٌر ومن

 جمٌع إدارة إلى السٌاحة فً ستدامةاإل مفهوم تبنً ٌإدي أن  المتوقع من كان إذ للسٌاحة، العالمٌة

 على ذاته الوقت فً الحفاظ مع والجمالٌة جتماعٌةواإل قتصادٌةاإل حتٌاجاتاإل تلبٌة تتٌح بطرٌقة الموارد

 هذا أثر تبٌن ولقد، للحٌاة المعٌلة والنظم البٌولوجً والتنوع األساسٌة، ةبٌبٌال والعملٌات الثقافة، سبلمة

 على تدرٌجٌا المضٌفة المجتمعات وأصبحت السٌاحة، فً ستدامةاإل بؤهمٌة الوعً خبلل من جراءاإل

 فً متزاٌد نحو على تتناول ستدامةاإل شواؼل أصبحت كما المستدامة، ؼٌر السٌاحة بمشاكل وعً

 ذلك على وعبلوة السٌاحة، مجال فً والمحلٌة واإلقلٌمٌة الوطنٌة والخطط ستراتٌجٌاتوال السٌاسات

 بقدر لتزاماإل لىع فضبل السٌاحٌة، الخدمات من أفضل بٌبٌة بمعاٌٌر ٌطالبون اآلن السواح بعض أصبح

 .المحلٌة قتصاداتواإل المجتمعات بخدمة أكبر

 

 ة اهداف التنمٌة السٌاحٌة المستدامو السٌاحٌة التنمٌة أهداف

 والً  اهداف التنمٌة السٌاحٌة ا

 وان السٌاحٌةارد المو فً متوازن وبشكل مستمرة زٌادةو نمو تحقٌق لىإ السٌاحٌة التنمٌة تهدؾ

 عملٌة ان إذ التنمٌة لعملٌة ةالربٌس داةاأل ٌعتبر والذي االنسان هو التنمٌة لهذه والربٌس األساس المحور

 كمرافق تستخدم ان ٌمكن التً واالماكن المناطق وجرد بحصر ٌكون السٌاحً القطاع وتطوٌر تنمٌة

 قد جدٌدة اماكن ٌجادإ على والعمل ،صحٌح علمً ساسأ على وتقوم تدرس ان على للدخل مدرة سٌاحٌة

 عملٌة وان للسٌاحة خصٌصاً  هاإانشا ٌتم التً االماكن أو العصرٌة السٌاحٌة القرى مثل السٌاح لها تجذب

 السٌاحٌة المنتجات مع بالمقارنة ذلك ٌقترن ان ٌجب وانما التخمٌنات وضع مجرد لٌست هً التقوٌم

 ٌعتبر والذي العالمً السٌاحً المطلب وخصابص اتجاهات على اعتمادها حٌث من االخرى للدول

 ما كل وتسهٌل السٌاحٌة االستثمارات تشجٌع خبلل من وذلك للسٌاحة التحتٌة البنى وضع فً االساس

 .بها ٌتعلق

 لما الحقل هذا فً واإلمكانات والعوامل الجهود كل تتظافر نأ تطلبت السٌاحً النشاط تنمٌة نإ 

 ٌستوجب مما قتصادياإل القطاع وخصوصاً  للبلد الحٌوٌة القطاعات كافة على كبٌرة همٌةأ من ٌمثله
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 متمٌزة سٌاحٌة مراكز تكون بحٌث السٌاحٌة المناطق تطوٌر أو إنشاء جلأ من والخطط البرامج وضع

 .دونه أو السٌاحً اإلعبلن عبر ذلك كان سواء إلٌها السٌاح تجذب

 مراعاتها ٌجب عتباراتإو عوامل عدة هناكفإن  الصحٌح مكانها تؤخذ لكً السٌاحٌة التنمٌة نإ 

 :منها

 ومناخها المناطق هذه طبٌعة على ٌعتمد إلٌها السٌاح جذب نأل ،السٌاحٌة المناطق على المحافظة - 1

 .األخرى المناطق عن به تتمٌز وما وتارٌخها

 تنفٌذ فً المختلط او الخاص القطاع ومعاونة الدولة قبل من السٌاحً للقطاع دعم هناك ٌكون نإ - 2

 .السٌاحٌة لبرامجا

 من تتمكن كً لها المطلوبة المرونة توفٌر مع المتاحة السٌاحٌة للموارد والجٌد مثلاأل ستؽبللاإل - 3

 .العالمً او المحلً السٌاحً الطلب حتٌاجاتإ تلبٌة

 بالشكل السٌاحً المرفق إدارة من هاكنٌم بمستوى تكون بحٌث وتؤهٌلها البشرٌة الكوادر تدرٌب - 4

 .المطلوب

 كانت إذا ما وبٌان هاءنشاإ المقترح السٌاحٌة لبلستثمارات شاملة جدوى دراسة إجراء على العمل - 5

 .مدرة ؼٌر مأ لؤلرباح رةمد

 وأماكن تصاالتإو ومواصبلت ومطاعم فنادق من السابحٌن ورؼبات تٌاجاتإح مختلؾ تلبٌة - 6

 .معٌنة فبة على مقتصرة تعد لم فالسٌاحة الدخل أشكال من شكل لكل مناسبة سٌاحٌة

 ما توفٌر على والعمل الوافدٌن السٌاح نوعٌة معرفة جلأ من المحلً السٌاحً السوق دراسة - 7

 .به ٌرؼبون

 .لها المناسبة الحلول عضوو السٌاحٌة التنمٌة عملٌة تعترض قد التً والمشاكل الصعوبات تحدٌد - 8

 

 المستدامة السٌاحٌة التنمٌة أهدافثانٌاً  

 إنشاء فً ستثماراإل تشجٌع حٌث من التنمٌة فً دورها تعاظم إلى دفع بالسٌاحة المتزاٌد هتماماإل إن

 مهمة فرصا ستوفر كما السٌاحة، واردات على الضرٌبٌة اإلعفاءات إطار فً السٌاحٌة المشروعات

 التنمٌة أهداؾ وتتمثل اإلستدامة، مفهوم ظل فً والسٌما التحتٌة، البنى مشارٌع إنشاء فً الدول لمساهمة

 :اآلتٌة النقاط فً المستدامة السٌاحٌة

 .للمجتمعات الثقافٌة والموروثات الطبٌعٌة بالموارد االهتمام وزٌادة البٌبة حماٌة .1

 .المعٌشٌة بالمستوٌات واإلرتقاء البشري للعنصر األساسٌة اإلحتٌاجات تلبٌة .2

 الموارد من اإلستفادة فً الحق حٌث من المختلفة األجٌال وبٌن الواحد الجٌل أفراد بٌن العدالة تحقٌق .3

 .والدخول البٌبٌة

 .اإلقتصاد وتنوع جدٌدة عمل فرص خلق وبالتالً لئلستثمار جدٌدة فرص خلق .4

 .السٌاحٌة النشاطات مختلؾ على الضرابب فرض خبلل من الدولة مداخٌل زٌادة .5

 .المضٌفة المجتمعات فً العامة والخدمات التحتٌة البنى تحسٌن .6

 .سواء حد على المحلٌٌن والسكان للسٌاح وإتاحتها الترفٌه تسهٌبلت بمستوى اإلرتقاء .7

 .المحلٌة والمجتمعات والعاملٌن السٌاح لدى البٌبٌة والقضاٌا البٌبً بالوعً اإلرتقاء .8

 على مبنٌة سٌاحٌة تنمٌة خلق وبالتالً السٌاحٌة التنمٌة قرارات إتخاذ فً المحلٌة المجتمعات مشاركة .9

 .المجتمع

 . السٌاحٌة للمقاصد الثقافٌة والمنظومة البٌبة على السٌاحة بتؤثٌرات االهتمام على التشجٌع .10
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 .السٌاحة على السلبٌة التؤثٌرات على والرقابة البٌبٌة للمحاسبة معاٌٌر إٌجاد .11

  .المحٌطة البٌبة مع ٌتناسب بما األرضٌة المساحات وتخطٌط لؤلرض الفعال اإلستخدام .12

 
 

 المستدامة التنمٌة فً عامل السٌاحة

 نوعٌات وانبعاث انتشار تزاٌد فضبل على أسالٌبها وتنوع الجرٌمة معدالت نتشارإو زدٌادإل نتٌجة 

 من جلً بشكل وواضحة معروفة تكن لم بمخاطر مهددة البشرٌة الحٌاة أصبحت لذلك الملوثات من جدٌدة

 تعتبر إذ المستدامة التنمٌة بمواكبة معنٌة فؤنها والبٌبة بالمجتمع مباشراً  اً ارتباط ترتبط السٌاحة ولكون قبل

 . المستدامة التنمٌة مسالة فً وجودا األكثر السٌاحة

 صناعات إٌرادات تتجاوز السٌاحة داتإٌرا وأصبحت جماهٌرٌة اجتماعٌة ظاهرة اآلن أصبحت

 البداٌة فً االهتمام وكان الثانٌة العالمٌة الحرب بعد ما فترة فً السٌاحة تطورت لهذا المجتمع فً رابدة

 على تركٌزوال هتماماإل بدأ فقد للمجتمعات والتطور للتقدم ونتٌجة االقتصادٌة الجوانب على منصبا

 الجوانب لتحقٌق فقط تسعى ال السٌاحٌة التنمٌة وأصبحت البٌبة على المحافظة ووسابل أسالٌب

 ألطول السٌاحٌة الموارد من االستفادة اجل من المختلفة البٌبٌة بالجوانب تهتم أخذت وانما االقتصادٌة

 الكثٌر ٌتفوق من خبللها على ةمنافس على الدول من العدٌد فً لٌحص قد السٌاحً لقطاعاف زمنٌة فترة

 له الروحً الؽذاء تشكل فهً السٌاحة عن الفرد ٌتخلى ان ٌمكن ال كما،  التنمٌة فً المهمة القطاعات من

 والمواقع الطبٌعٌة الموارد على نحافظ نأ تقضً ستدامةواإلة، والنفسٌ البدنٌة قواه وٌجدد نفسه عن لٌرفه

 ستدامةاإل أهمٌة نأل بالسٌاحة وثٌقة عبلقة لها التً الموارد فضبل على والثقافٌة والحضرٌة التارٌخٌة

 المهمة التارٌخٌة والمواقع الخبلبة الطبٌعٌة البٌبة نإف ،الموارد تلك على السٌاحة عتمادإب مرتبطة

 ؼٌر الموارد تلك كانت ذاإف لها الثابت مالال راس هً المضٌفة المناطق فً واألثرٌة التراثٌة والمناطق

 تحقٌق فً البداٌة نإف لذا ،رةثومتع بعٌدة تبقى السٌاحة نإف وصٌانتها علٌها المحافظة تتم ولم ابه مهتم

 .علٌها والمحافظة وصٌانها حماٌتها من أتبد والمواقع نكاماأل لتلك ستدامةاإل

 

 المستدامة السٌاحٌة للتنمٌة ستراتٌجٌةال المحاور

 وال سٌاحً منتج لٌست ألنها معٌن سٌاحً محتوى  ذاتها بحد تعنً ال المستدامة السٌاحة فكرة أن

 استراتٌجٌة محاور على ٌركز للتنمٌة نموذج هً إنما الدفع كٌفٌة وتحدٌد بٌان أو نشاط لبٌع جدٌدة طرٌقة

 :تًاآل الشكل ٌوضحها ةمعٌن
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 ستراتٌجٌة لتنمٌة السٌاحة المستدامة( ٌمثل المحاور ال6شكل رقم ) 

 

 المستدامة السٌاحٌة والتنمٌة البٌئة بٌن التوازن

 بالسٌاحة االهتمام الن  متوازٌا ٌكون االرتباط هذا وان، والبٌبة السٌاحة بٌن ما قوٌا ارتباطا هناك

 محافظة عامل ٌكون ان ٌجب بل البٌبة حساب على ٌكون ان ٌجب ال استدامتها  على والعمل وتنمٌتها

 ٌشجع االرتفاع هذا الن البٌبة مستوى ارتفاع هو السٌاحً الجذب عوامل احد الن للبٌبة ودعم

 قوتها لها رابدة صناعة بذلك وتصبح تطوٌرها وبالتالً السٌاحً القطاع فً االستثمار على المستثمرٌن

 الى العالم دول من الكثٌر اتجاه نرى لذلك التقلٌدٌة وؼٌر التقلٌدٌة الصناعات بقٌة منافسة على وقدرتها

 ،السٌاحة لصناعة والمتٌن الصحٌح االساس وضع لؽرض وذلك علٌها والمحافظة بالبٌبة الكبٌر االهتمام

 من ذلك وٌكون المستدامة للسٌاحة ستراتٌجًال التخطٌط عند ربٌس محور للبٌبة ٌكون ان ٌجب وعلٌه

 :منها مقومات عدة خبلل

 تحقٌق خبلل من وذلك التلوث مصادر جمٌع من وحماٌتها البٌبة على للحفاظ وبرامج خطط وضع - 1

 ٌمكن حتى سلٌم بوضع البٌبٌة المنظومة على والمحافظة الموضوعٌة السٌاحٌة السٌاسة بٌن ما التوازن

 .السٌاحة صناعة لصالح جٌد بشكل منها االستفادة

 والمشارٌع فعبل القابمة السٌاحٌة المشارٌع لوجود نتٌجة بالبٌبة لحقت التً االضرار تقٌٌم من البد  - 2

 السٌاحٌة المناطق فً المتوفرة والبٌبة الموارد على المشارٌع هذه تؤثٌر مدى ودراسة المستقبلٌة السٌاحٌة

 للمرافق الزابرٌن أعداد معرفة فضبل على المشارٌع لهذه البٌبً والتوازن االنسجام لضمان وذلك

 عنها المترتبة السلبٌة االثار من للحد المناسبة الحلول ووضع األثرٌة المناطق على وتؤثٌرها السٌاحٌة

 .للبٌبة بالنسبة

 وذلك السٌاحٌة المناطق ٌزورون الذٌن السٌاح لدى األثري البٌبً الوعً مستوى رفع على العمل - 3

 والنقوش لؤللوان التشوٌه أو العبث دون حضاري بشكل ثاراآل مع التعامل بكٌفٌة توعٌتهم لؽرض

 باألنظمة التام االلتزام ضرورة على التؤكٌدفضبل على   األثرٌة المعالم أو الجدران على الموجودة

 فترة ألطول علٌها والمحافظة األثار بحماٌة والمعنٌة السٌاحٌة المنشآت وضعتها التً والتعلٌمات

 .للسٌاح الجاذبة العناصر من أساس عنصر تبقى حتى هدم أو تلوٌن أو تشوٌه دون ممكنة

 بشكل السٌاحٌة المرافق فً والعاملٌن عام بشكل المجتمع أفراد لدى البٌبً الوعً تنمٌة على العمل - 4

 المقروءة األعبلم وسابل فً السٌاحٌة البرامج عن طرٌق السٌاحً التثقٌؾ خبلل من وذلك خاص

 محور الحٌز الزمنً

من تفضٌل التواصل 

النشاط السٌاحً  دٌمومة

 متطورات المإقتةعلى ال

 محور المعامالت

تفضٌل التداخل والتفاعل 

االقتصادي والبٌئً 

 والثقافًواالجتماعً 

 مكانًمحور الحٌز ال
 حماٌة البٌبة تفضٌل 

 الطبٌعٌة وانظمتها

 القٌمًمحور 

قٌم التضامن تفضٌل 

والسلوكٌات المسإولة لدى 

 الجمٌع وباألخص السٌاح

السٌاحة 

 المستدامة
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 بالبٌبة االرتقاء إلى تإدي ان ٌمكن التً البٌبٌة البرامج ووضع والمربٌة والمسموعة المقروءة وؼٌر

 .واألثرٌة السٌاحٌة المناطق سكان لدى خاصة علٌها المحافظة على والعمل

 

 رة مستدامة والتحدٌات التً تواجه عملٌات تنمٌة القطاع السٌاحً بص

 هناك عدد كبٌر من التحدٌات التً تواجه عملٌات تنمٌة القطاع السٌاحً بصورة مستدامة ومن 

 -ابرز هذه التحدٌات :

ان السٌاحة تستطٌع توفٌر  إذالمجتمعات تفعٌل عملٌات التنمٌة السٌاحٌة لتساهم فً تقلٌل الفقر فً  -1

التنمٌة والمفاهٌم االجتماعٌة فً المجتمع . دخل وفرص عمل وتزداد هذه المقدرة بزٌادة فعالٌة الربط بٌن 

توسٌع منافع ان مراعاة احتٌاجات الفقراء فً اي مجتمع من خبلل القطاع السٌاحً ٌتطلب التركٌز على 

ثار السلبٌة لتكون عند الفقٌرة وفً نفس الوقت تقلٌل اآل لى المناطق والطبقاتإقطاع السٌاحة لٌمتد 

شراك المجتمعات المحلٌة فً جمٌع جوانب إمناطق والطبقات وضرورة ة لهذه الحدودها الدنٌا بالنسب

                                              دارة والملكٌة وتقاسم الفوابد .عملٌات التنمٌة مثل وضع السٌاسات العامة للتخطٌط واإل

حضارٌة من قبل الجهات تفعٌل الجهود البلزمة لمراعاة التنمٌة السٌاحٌة للموارد الطبٌعٌة وال -2

جتماعٌة والثقافٌة والتراثٌة للمجتمعات المحلٌة فً ك من خبلل المحافظة على القٌم اإلالسٌاحٌة وذل

 المقاصد السٌاحٌة

عبلم السكان المحلٌٌن إولة عن تنمٌة السٌاحة بدءا من إالوحدات المسرفع الوعً البٌبً لدى جمٌع  -3  

عٌة الناجمة عن جتماتوعٌة السٌاح بالبٌبة واآلثار اإلالسٌاحة المستدامة وبالمنافع الناجمة عن تنمٌة 

التً تهتم بصناعة السٌاحة على ن ٌتسم بالمسإولٌة وتشجٌع المإسسات والمشارٌع أسلوكهم الذي ٌجب 

                                  هتمام باإلدارة البٌبٌة.                                                                      اإل

هتمامات المشتركة وفً نفس خرى ذات اإلبٌن القطاع السٌاحً والقطاعات األدعم وتحفٌز العبلقة  -4

قلٌمً اإلسد النقص القابم فً التعاون  فضبل على صالوقت التنسٌق الفعال بٌن القطاعٌن العام والخا

                                                                                     لتعزٌز تنمٌة السٌاحة المستدامة.         

كثر أساسٌة السٌاحٌة والعمل على تحدٌث المرافق السٌاحٌة وتصمٌمها على نحو زٌادة الهٌاكل األ -5

                                           ستخدام التقنٌات المبلبمة بٌبٌا.                                   إكفاءة وزٌادة 

فً عدد معٌن من المناطق تتركز الخدمات والمنافع  توسٌع نطاق منافع السٌاحة المستدامة بحٌث ال-6

 .والشركات
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 المبحث الثانً

 نسان فً العالمالطفٌفة أو الضحلة  المتمركزة حول اإلستدامة السٌاحٌة اإل    

 العالم فً السٌاحة تطور

 ظهور ثرإ عشر التاسع القرن فً وذلك المتحدة المملكة فً الحدٌث بمعناها السٌاحة ظهرت لقد

 عام من بتداءً إو فقط اإلنكلٌزٌة األرستقراطٌة الطبقة على السٌاحة قتصرتإ وقد الرومانسً التوجه

 ذات األسر بإمكان صبحأ إذ جتماعٌةاإل السٌاحة وهً السٌاحة من جدٌدا نوعاً  اوربا عرفت م1960

 عدد زدادإ السٌاح عدد زدٌادإل ونتٌجة خارجٌة أو داخلٌة سٌاحٌة برحبلت تقوم نأ المتوسط الدخل

 تكن لم السابحٌن عدادأ فً الزٌادات هذه نإو السٌاح قبل من والمقصودة العالم فً السٌاحٌة المناطق

 :أهمها من عدٌدة لعوامل نتٌجة كانت بل عشوابٌة

 .قتصادياإل النمو •

 .السفر طرق فً التوسع •

 .للمجتمع الشرابٌة القدرات فً تحسن •

 .والمدفوعة الطوٌلة اإلجازات منح •

 .للمجتمعات والحضاري والثقافً العملً التطور •

 :وهً السٌاحة تارٌخ فً مهمتٌن مرحلتٌن نمٌز نأ وٌمكن

 وذلك خرآ إلى مكان من الناس نتقالإ الفترة هذه عرفت إذم ( 1914 – 1840) ولىاأل المرحلة •

 والسفن والسٌارات القطارات ختراعإب وذلك الفترة هذه خبلل الحاصلة العلمٌة التطورات بسبب

 هً المرحلة هذه وتعتبر والتنقل بالسٌاحة فعبلً  ٌهتم اإلنسان من جعل هذا كل والسرٌعة المرٌحة

 .العالم عبر السٌاحً للنشاط الفعلٌة البداٌة

 ساعدت عظٌمة ختراعاتإب الفترة هذه تمٌزت: إذ لى الوقت الحاضروإ (م1915 )  الثانٌة المرحلة •

 والذي الحربٌة الطابرة هو االختراعات هذه همأمن  و المصاعب من كثٌر على التؽلب فً الناس

  .المدنً الطٌران مجال الطابرة دخلت ذلك وبعد األولى العالمٌة الحرب ندالعإ مع ختراعهاإ تزامن

 العالمٌتٌن الحربٌٌن نتهاءإ بعد خصوصاً  والجوٌة والبحرٌة البرٌة النقل وسابط فً التكامل نإ   

 الحقٌقٌة البداٌة ٌعد هذا كل خرآ إلى مكان من كبٌرة وبؤعداد الناس نتقالإ وزٌادة والثانٌة األولى

 المتحدة األمم خاصة العالمٌة المنظمات جانب من بالسٌاحة هتماماإل خذأ ، إذالحدٌث بمفهومها للسٌاحة

 فالمرحلة،  بها خاصة بسمة تمٌزت السٌاحً البشري التطور مراحل من مرحلة كل نإ القول وٌمكن

 ما، أ السٌاحة عالم الدخل متوسطً ودخول المختلفة النقل وسابل فً ملحوظا اتطور شهدت األولى

 السٌاحً النشاط زٌادة لىإ أدى مما المختلفة النقل سابلو فً هابلة طفرات فٌها فحدثت الثانٌة المرحلة

 .به التنمٌة عجلة ودفع

 

 العالم فً السٌاحٌة التدفقات 

 والمستقبلة المصدرة الدول همأ ن، إذ إالشمال نحو العالم فً السٌاحٌة التدفقات معظم تنحصر 

 :منها عدٌدة أسباب له وهذا الشمالٌة وأمرٌكا الؽربٌة  ورباأ هً للسٌاحة

 .تطوراً  واألكثر العالم فً األؼنى هً الدول هذه تعتبر •

 .فٌها المعٌشة مستوٌات رتفاعإ •

 .السٌاحة على تساعد وفوقٌة تحتٌة بنى على الدول هذه تحتوي •

 .الدول لهذه السكانٌة األحجام ارتفاع •
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 العالم فً السٌاحٌة المناطق

 ربعأ وجود أوجب السٌاحً النشاط تطور لكن وجؽرافٌاا جتماعٌإ محدودة قدٌما السٌاحة كانت

 :وهً ةربٌس مناطق

 لؤلسباب وذلك نحوها السٌاحٌة التدفقات ؼلبأ تتجه إذ العالمٌة السٌاحة فً األول المركز تحتل :ورباأ •

 .الدول لهذه والخبلبة الجمالٌة الطبٌعة فضبل على أعبله ذكرها تم التً

 السٌاحة مجال فً عالمٌا الثانٌة المرتبة سٌاآ شرق جنوب دول وبالتحدٌد سٌاآ قارة حالٌا تحتل: سٌاآ  •

 مثل الدول هذه حققته الذي قتصادياإل بالنمو األولى بالدرجة ٌتعلق هاما نمواً  بها السٌاحة تعرؾ حٌن

 .وأمرٌكا والٌابان ورباأ من سٌاحاً  تستقبل ، إذؼوام وجزر ,فٌجً ,إندونٌسٌا ,تاٌلند

 وذلك عالمٌا الثانٌة المرتبة تحتل كانت نأ بعد عالمٌا الثالثة المرتبة الدول هذه وتحتل: الشمالٌة أمرٌكا •

 نخفاضإ إلى أدى مما المنطقة عاشتها التً األمنٌة الحالة بسبب ذلك وٌعود األخٌرة السنوات فً

 .المنطقة هذه نحو السٌاحة حركة

 السٌاحً النشاط حٌث من عالمٌا الرابعة المرتبة المنطقة هذه وتحتل: المتوسط البحر ودول أفرٌقٌا •

 وخصوصاً  األوربٌٌن وخاصة السٌاح من كبٌرة عدادأ تستقبل، إذ  السٌاح من إلٌها الوافدٌن وأعداد

 .المتوسط األبٌض البحر لمناطق

 

ة فً جذب السٌاح وأن فرٌقٌا من المناطق الضعٌفلى ما تقدم تعتبر منطقة الشرق األوسط وأع وبناءً    

ٌتعلق بوجود  لى ما ٌجذب السٌاح وخصوصا فٌماهذه المناطق إقار تفسبب هذا الضعؾ هو لٌس إ

منطقة تعانً من الذي جعل هذه ال وأن السبب الربٌسثار و التراث الحضاري والدٌنً و الثقافً اآل

ها هذه المناطق من حٌث الجانب األمنً ؼٌر ضطرابات التً تشهدعدم مجًء السٌاح إلٌها هو اإل

ا ثرٌة لتلك المعالم ممألهمٌة الحضارٌة و ااأل برازاإلعبلمً فً إ المستقر فضبل على ضعؾ الجانب

 لٌها لتطوٌر بلدانها . حرم دول هذه المنطقة من موارد إقتصادٌة هابلة هً بؤمس الحاجة إ
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 الرابع الفصل أسئلة

 .وأهدافها مبادبها اٌنمب المستدامة التنمٌة عرؾ  .1س

 

 .المستدامة التنمٌة مإشرات عن تكلم .2س

 

 :تٌةاآل العبارة ناقش.  3س

 المستدامة التنمٌة فً عامل السٌاحة

 

 .بالرسم جابتكإ معززاً  المستدامة السٌاحٌة للتنمٌة ستراتٌجٌةال المحاور بٌن. 4س

 

 .ذلك وضح المستدامة السٌاحة تنمى كٌؾ .5س

 

 . المستدامة السٌاحٌة والتنمٌة البٌبة بٌن توازن كٌؾ وضح .6س

 

 .السٌاحٌة واألنشطة السٌاحة لتصنٌؾ كؤساس تعتمد التً المعاٌٌر ماهً .7س

 

 .بها تقاس التً العوامل حسب السٌاحة أشكال هً ما .8س

 

 .للفرد النقدي الدخل حسب السٌاحة عن تكلم .9س

 

  حٌث من المستدامة السٌاحٌة والتنمٌة التقلٌدٌة السٌاحٌة التنمٌة بٌن قارن .10س

  السابح مواصفات •

  التقلٌدٌة المفاهٌم حٌث من •

 .التنمٌة ستراتٌجٌات حٌث من •

•  

 .السٌاحة عناصر عن بإٌجاز تكلم .11س

 

 .بٌنها ،السٌاحة مكونات هً ما  .12س

 

 .العالم فً السٌاحة تطورت كٌؾ وضح. 13س

 

 .العالم فً السٌاحٌة المناطق عن تكلم .14س

 

 تنمٌة القطاع السٌاحً بصورة مستدامة؟تكلم عن التحدٌات التً تواجه عملٌات . 15س
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                                     بما ٌناسبها :                                                                 امؤل الفراؼات اآلتٌة.  16س

 .............                                التنمٌة أشمل من .........إذ  إنها تعنً ...........فضبل على -أ 

 تبدأ من ..........و...........و............                 تدامة للمناطق السٌاحٌةن البداٌة فً تحقٌق اإلسإ -ب 

            رتباط ٌكون...................                 باطا قوٌا بٌن السٌاحة والبٌبة وإن هذا اإلرتهناك إ -ج 

 ن التنمٌة السٌاحٌة تشمل كل ..................................                                               إ -د 

        تنحو معظم التدفقات السٌاحٌة فً العالم نحو ......................................                    -هـ 

 رتبة ..................... فً السٌاحة العالمٌة                                                  وربا تحتل المأ -و 

 فرٌقٌا ودول البحر المتوسط تحتل المرتبة ..................... فً السٌاحة العالمٌة      أ -ز 

 

                                                               :ن وجدضع عبلمة صح أو خطؤ للعبارات اآلتٌة وصحح الخطؤ إ 17س   

 جتماعٌا وجؽرافٌا                                                                  كانت السٌاحة قدٌما محدودة إ - 1

 ر                      لقد ظهرت السٌاحة بمعناها الحدٌث فً الوالٌات المتحدة وذلك فً القرن التاسع عش - 2

 بناء البلد الواحد للمدن السٌاحٌة المختلفة فً بلدهم             دولٌة وهى السٌاحة التً تتم بٌن أالسٌاحة ال - 3

 السٌاحة الصحراوٌة وهً السٌاحة التً تعتمد على وجود المساحات الواسعة الخالٌة من السكان           - 4

                                نماط السٌاحٌة             تروٌح عن النفس من أحدث األسٌاحة اإلستجمام وال - 5

                                ن فكرة السٌاحة المستدامة تعنً بحد ذاتها محتوى سٌاحً معٌن             إ - 6

 ٌة الحٌوٌة قتصاداحة فً العدٌد من دول العالم من أهم القطاعات اإلصبحت السٌأ - 7
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 الفصل الخامس

 

 

 

 المستدامةمناهج التنمٌة السٌاحٌة 
  -ٌهدؾ هذا الفصل الى تعرٌؾ الطالب :

 جتماعً والبٌبً قتصادي واإلالمنهج اإل .1

 المنهج الحٌوي  .2

 س المال أمنهج ر .3

 

 تمهٌد 

موضوعاً مثٌراً للجدل هذه  حٌةقتصادٌة والبٌبٌة السٌاجتماعٌة واإلصبح موضوع التؤثٌرات اإلأ 

حٌة سرٌعة وواسعة وؼٌر مخطط لها قالٌم التً تكون فٌها التنمٌة السٌاٌام وخصوصاً فً المناطق واألاأل

جتماعٌة وانب . وتعتمد درجة التؤثٌرات اإلثار سلبٌة فً هذه الجآى ظهور دى الأو ؼٌر مراقبة مما أ

قتصادٌة المحلٌة ... اإل –جتماعٌة ك على الخصابص اإلفة التنمٌة وكذلقتصادٌة والبٌبٌة على كثاواإل

ى نه ٌبقإال إوالسٌاسات التنموٌة دقٌقة وحذرة نه مهما كانت الخطط ؤنبؽً مراعاة الحقٌقة التً تقول بوٌ

و مرؼوبة ، وٌحدث التؤثٌر أٌاحٌة تؤثٌرات قد ال تكون محببة نواع التنمٌة ومنها التنمٌة السألكل نوع من 

ٌن المدارس وؼٌرها من المرافق لٌس فقط فً السٌاحة ولكن اٌضاً فً الصناعة والتعدٌن وتحس و التؽٌٌرأ

لى إنواعها ورحبلت السكان ؤعبلم بنفتاح على العالم الخارجً ، ووسابل اإلن اإلإجتماعٌة، كذلك فاإل

 الخارج كلها تحدٌات جدٌدة للقٌم والسلوك الحٌاتً فً المجتمع المحلً .

 

دٌاً وبٌبٌا كذلك فؤن كل نوع من قتصاإجتماعٌاً وإو دولة لها ما ٌمٌزها أقلٌم إو أن كل منطقة إ 

نواع السٌاحة له خصابصه ، وبالتالً فمن الخطورة التعامل مع هذه المواضٌع بعمومٌة ، بل ٌجب أ

 قلٌم السٌاحً .اإل أودراسات متخصصة للمنطقة السٌاحٌة التعامل معها بناءاً على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
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 المبحث االول

 جتماعً والبٌئًاإلوقتصادي لمنهج اإلا
 -:أتًلى ماٌإسباب النشأة أقتصادٌة والبٌئٌة للسٌاحة حسب جتماعٌة واإلتنقسم التأثٌرات اإل

تصادٌة بٌن قجتماعٌة اإلختبلؾ فً المستوٌات اإلقتصادٌة تنشؤ بسبب اإلإ - تماعٌةجإتؤثٌرات  . أ

 اح .ٌالسكان المحلٌٌن والس

 ، الدٌنٌة، المعتقدات ختبلفات فً العادات والتقالٌدإن قتصادٌة ناجمة مإ –جتماعٌة إتؤثٌرات  . ب

تبلؾ خ، كذلك قد ٌلعب اإلقة بٌن السٌاح والسكان المحلٌٌن، العبلب المعٌشة ، السلوك تجاه الؽرباءسلوأ

لى التفاهم لعدم القدرة ع فً اللؽة بٌن السٌاح والسكان المحلٌٌن دوراً كبٌراً فً خلق ظروؾ محٌطة نظراً 

 و سوء الفهم الذي قد ٌحصل .أ، بٌن الطرفٌن

 دارة التنمٌة السٌاحٌة إسالٌب تخطٌط وأعتمادا على إ ةوسلبٌ ةٌجابٌإبٌبٌة وتتضمن  تؤثٌراتج. 

 ٌضاً أة على معاٌٌر مادٌة مثل: الدخل وقتصادٌة للسٌاحاإل –جتماعٌة خر تعتمد التؤثٌرات اإلآلى صعٌد ع

قتصادٌة هنا ٌتم تعرٌفها بناءاً على مدى جتماعٌة اإلن التؤثٌرات اإلإعلى مدى تفهم المجتمع المضٌؾ . 

 ٌجابٌة. إم أع لها ونظرته الٌها هل هً سلبٌة تقبل المجتم

 

 جابٌة ٌقتصادٌة اإللتؤثٌرات اإلا :والً أ

 بـ :تتمثل و

 .للمنطقةوبالتالً مدخوالت جدٌدة توفٌر فرص عمل جدٌدة  - 1 

ومستوٌات المعٌشة للمجتمع توفٌر العملة الصعبة وما ٌنجم عنه من تحسٌنات فً نوعٌة الحٌاة   - 2

 .المحلً

 .قلٌمًلشاملة على المستوٌٌن الوطنً واإلدعم للتنمٌة ا -3

ٌرادات الحكومٌة من الضرابب والرسوم وما ٌنجم عنه من تطوٌر للمجتمعات المحلٌة من زٌادة اإل  -4

 .صاد بشكل عامقتحتٌة ودعم اإلخبلل تطوٌر خدمات البنٌة الت

خرى فً قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وذلك من خبلل زٌادة قتصادٌة األشطة اإلندعم األ -5

لٌدٌة وكذلك ٌزداد الطلب الطلب على المنتجات الزراعٌة والصناعٌة وبالذات الصناعات الٌدوٌة والتق

 .نشاءاتت المختلفة فٌنشط قطاع اإلفق الخدمات النوم ومراآعلى منش

. وهذه جل تلبٌة حاجات قطاع السٌاحةأمن خرى النقل وخدمات البنٌة التحتٌة األ تطوٌر خدمات -6

 .ان المحلٌٌنستفادة منها على السٌاح بل تتعداهم لتشمل السكالخدمات ال تقتصر اإل

 .لفة وتوفٌر فرص عمل كثٌرة للنساءتنشٌط قطاعات التعلٌم والتدرٌب فً مجال المهن السٌاحٌة المخت -7

 

 التؤثٌرات االقتصادٌة السلبٌة  :ثانٌاً 

بٌة ن ٌنشؤ عنها تؤثٌرات سلأمخططة ومراقبة بشكل جٌد ، فٌمكن ذا لم تكن النشاطات السٌاحٌة إ 

فوابد لللتؤثٌرات فقدان المجتمع المحلً ، ومن هذه اٌجابٌةحدوث التؤثٌرات اإل عاقةإو تعمل على عرقلة وأ

ذا كان معظم المرافق السٌاحٌة إو أق السٌاحٌة مملوكة من قبل ؼرباء ذا كانت المرافإقتصادٌة للسٌاحة اإل

لمجتمع المحلً ما باقً اأ، قتصادٌةعوابد اإلتتمتع بمعظم ال مملوكاً ومداراً من قبل شرابح سكانٌة معٌنة

ذا كان جزء إور السٌاحة فً توفٌر عمبلت صعبة ، كما ٌقل دال على نسبة قلٌلة من الفوابدإل فبل ٌحص

، كما ٌعمل تركٌز ؼراض السٌاحة مستوردة من الخارجكبٌر من المواد والخدمات المستخدمة أل
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ي أقتصادي، إقلٌم على خلق تشتت و اإلأمكنة فً الدولة أو عدة أالنشاطات السٌاحٌة فً مكان واحد 

 .خرىتنمٌة متخصصة فً المناطق األ تماعٌة فً حالة عدم وجودإجقتصادٌة وإفوارق 

عدداً  ذا كانت السٌاحة تجتذبإالعمالة  ضا مساهمة السٌاحة فً خلق تشتت فًأٌالسلبٌة  التؤثٌراتومن    

لثروة السمكٌة كونها توفر رواتب ، و االزراعة :خرى مثلادٌة األقتصاإل القطاعات من العمالة من كبٌراً 

جاه العمالة تستٌاء من السكان المحلٌٌن إحٌاناً على نشوء أفضل كما تعمل السٌاحة أعلى وظروؾ عمل أ

ذا إٌر من العابدات السٌاحٌة خصوصاً الوافدة التً تعمل فً المرافق السٌاحٌة المختلفة وتستؤثر بقسم كب

اٌد الضؽط والطلب على ن تزإمرافق السٌاحٌة من الوافدٌن كما ون العاملون فً الدارٌون والفنٌن اإلما كا

تجاه السٌاحة ، كذلك ٌتضاٌق لى الشعور سلبٌاً إبل السٌاح ٌدفع السكان المحلٌٌن ساسٌة من قالخدمات األ

السٌاحً فً ب كتضت عناصر الجذإذا إالداخلٌة (  من السٌاح االجانب  الســـٌاح الداخلٌون ) السٌاحة

السكان المحلٌٌن وخصصت للسٌاح ؼلقت الشواطا فً وجه أذا إٌضاً أجانب، ومناطقهم بالسٌاح األ

دٌة ن تعدٌل الفنون التقلٌإجاه السٌاح كما تالسكان المحلٌٌن شعور بالكراهٌة جانب عندبذ ٌتملك األ

حساس إهم وزابد ٌعكس عدم تفتؽبلل التجاري السذواق السٌاح نتٌجة اإلأوالصناعات الٌدوٌة لتتناسب و

لى ضٌاع إحتكاك بالسٌاح ماط الثقافٌة المستوردة نتٌجة اإلن، كما ٌإدي تدنً األبقٌمة الثقافة المحلٌة

ستعمال السٌاح لها ، كما ٌتؤثر إثار نتٌجة سوء كذلك قد تضٌع الهوٌة الثقافٌة لآل، الهوٌة الثقافٌة المحلٌة

نماط مع عدم لحٌاة والمعٌشة دون تفهم لهذه األنماط اأح فً المبلبس ومن الشباب بالسٌا السكان المحلٌون

السكان المحلٌٌن والسٌاح نتٌجة  ، وقد ٌنشؤ سوء الفهم بٌنرتها نظراً لؽٌاب القدرة المالٌةمكانٌة مساٌإ

شكبلت نتشار مإً نماط السلوك كما تساهم السٌاحة فأ، و، المعتقداتة، العادات، القٌمختبلؾ اللؽإ

نها قد ال تكون السبب الربٌس فً تفشً مثل هذه إشكالها رؼم ؤ، المسكرات والجرابم بخدراتالم

 المشكبلت.
 

 قتصادٌة جتماعٌة واإلثٌرات اإلؤالت  :ثالثاً 

ٌر من دول العالم بهدؾ قتصادٌة مقبولة ٌتم تطبٌقها بنجاح فً كثإ – جتماعٌةإهناك سٌاسات 

ٌجابٌة فكل منطقة سٌاحٌة لها ظروفها ثار اإلقتصادٌة السلبٌة وتعزٌز اآلاإل – جتماعٌةإلثار امواجهة اآل

نه فً الدول إ، لذلك فرىأخفً منطقة معٌنة ناجحة فً منطقة  الخاصة بها وقد ال تكون السٌاسة الناجحة

كن تطبٌقها فً هم السٌاسات التً ٌمأخرى وسالٌب مختلفة من منطقة ألأقالٌم الكبرى ٌكون هناك و األأ

 : ؤتًذا المجال ما ٌه

قتصادٌة وبٌبٌة تنمٌة السٌاحة بشكل تدرٌجً لتوفٌر الوقت إ – تماعٌةإجسباب من الضروري أل - 1

ٌضاً ٌمكن أسلوب السٌاحٌة والمشاركة فٌها وهذا األالكافً للسكان المحلٌٌن لتفهم النشاطات 

 الحكومة من تخطٌط وتنمٌة وتنظٌم السٌاحة بشكل مناسب ودقٌق .

ٌجب السماح للسكان المحلٌٌن بالمشاركة فً صنع القرار المتعلق بالتخطٌط السٌاحً لٌكون لهم  - 2

دور فً تقدٌر مصٌر هذا القطاع فً مجتمعهم ولٌفهموا وٌدركوا فوابد ومشكبلت السٌاحة ، 

، وتؤتً المشاركة من المحلٌٌن بدل فرض السٌاسات علٌهمومن الضروري مشاركة السكان 

جتماعات العامة مع السكان وممثلً المجتمعات ستشارٌة للسٌاحة وعقد اإلإجان تشكٌل ل خبلل

 المحلٌة .

 وٌقصد بذلك تحدٌد، لسٌاحٌة المبلبمة للبٌبة المحلٌةهمٌة المحافظة على شكل وحجم التنمٌة اأ - 3

ولة ستٌعابٌة المقبال ٌتجاوز عدد السٌاح الطاقة اإل نأحجم وكثافة السٌاحة فً كل منطقة، بمعنى 

 من قبل السكان المحلٌٌن والتً بعدها ٌبدأ السكان المحلٌون ٌشعرون بالكراهٌة تجاه السٌاح .
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ناك قلٌم لٌكون هو اإلأخرى فً المنطقة أ، وتطوٌر قطاعات قتصاد العامدمج السٌاحة ضمن اإل - 4

ر ؼٌ نه ال ٌكون هناك خٌارإحٌاناً ونظراً لشح الموارد فأ، وقتصادي وهٌكل للعمالةإتوازن 

سالٌب متعددة أً مثل هذه الحالة البد من تطبٌق ، ففتطوٌر السٌاحة كقطاع ربٌس ممٌز

 . قتصادٌة المحتملةاإل – جتماعٌةإللمواجهة التؤثٌرات ا

ستخدام السٌاحة إسس الثقافٌة المحلٌة، كذلك ٌمكن هتمام بالسٌاحة وبناإها على األٌجب اإل - 5

نشطة التقلٌدٌة كالفلكلور ثرٌة وتطوٌر األخٌة واألتارٌلتبرٌر المحافظة على المواقع ال

ضاً تطوٌر المتاحؾ والمراكز الثقافٌة وتنظٌم أٌلصناعات الٌدوٌة الممٌزة للمنطقة، ووا

 المناسبات الثقافٌة .

قلٌمٌة والمحلٌة قتصادات الوطنٌة واإلو حجم من التنمٌة ضمن اإلأمستوى  أيدمج السٌاحة فً  - 6

، تعظٌم رىخقتصادٌة األعبلقات التبادلٌة مع القطاعات اإلمثل تفعٌل ال ةنمعٌستخدام تقنٌات إب

لٌة للمرافق والخدمات السٌاحٌة دارة والملكٌة المحلة المحلٌة فً السٌاحة وتشجٌع اإلدور العما

 قصى درجة ممكنة .أل

طار إحً ضمن ختٌار الثقافً والبٌبً السٌات التقلٌدٌة ٌمكن تطبٌق سٌاسة اإلفً حالة المجتمعا - 7

 .تمع وبالتالً المحافظة على هوٌتهالمحافظة على الخصابص الممٌزة للمج

 

 ٌجابٌة التؤثٌرات البٌبٌة اإل  رابعا 

 إذا تم تخطٌط التنمٌة السٌاحٌة بشكل جٌد وتمت مراقبة السٌاح بطرٌقة ناجحة فٌمكن المحافظة على   

 : البٌبة وتحسٌنها بطرق مختلفة هً
 

 المحافظة على المعطٌات الطبٌعٌة الهامة  .1

على المواقع الطبٌعٌة الهامة مثل: تطوٌر تساعد السٌاحة فً تبرٌر دفع تكالٌؾ عملٌات الحفاظ 

لسٌاحة ٌمكن ، وبدون اقلٌمٌة كونها عناصر جاذبة للسٌاحنشاء الحدابق الوطنٌة واإلإالمعطٌات الطبٌعٌة و

لى عوامل ضارة  بٌبٌاً خصوصاً فً الدول التً إخرى ولكنها قد تتعرض أؼراض تطوٌر هذه الموارد أل

فظة على المناطق المرجانٌة تنال كذلك بدأت عملٌات المحا، موارد الكافٌة للحفاظ على البٌبةال تملك ال

، ردنًكما هو الحال فً خلٌج العقبة األ خٌرة لكونها مناطق جذب سٌاحً هتماماً بالؽاً فً السنوات األإ

 .واطًء للمحافظة علٌها من التدمٌرهتمام بالشزاد اإلكما 

 
 

 ثرٌة والتؤرٌخٌة والمعمارٌة األ المحافظة على المواقع .2

رٌة والتارٌخٌة والتً ثلٌؾ المحافظة على المواقع األتوفر السٌاحة الحوافز وتساعد  على دفع تكا

، لتراث التارٌخً التقلٌدي للمنطقةٌضٌع ا، وبالتالً اظ علٌها ستتعرض للدمار والتدهورذا لم ٌتم الحفإ

تازة قتصادٌة ممإثرٌة والتارٌخٌة ذات جدوى جراءات المحافظة على المعطٌات األإوالواقع أن معظم 

و أٌدفعها السٌاح فً تؽطٌة تكالٌؾ  ستفادة من الرسوم التًاإل، وٌمكن ها توفر عناصر جذب سٌاحًنأل

 .هذه المعطٌاتراءات المحافظة على جإجزء من تكالٌؾ 
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 تحسٌن نوعٌة البٌبة  .3

رمً  ،، التلوث والضجٌجٌؾ البٌبة من خبلل مراقبة الهواء، الماءتوفر السٌاحة الحوافز لتنظ

ٌبة من خبلل برامج ، كذلك تساهم السٌاحة فً تحسٌن الصورة الجمالٌة للبالنفاٌات وؼٌرها من المشاكل

 ستخدام اللوحات التوجٌهٌة وصٌانة المبانً .  إنشابٌة المناسبة، ، التصامٌم اإلتنسٌق المواقع
   

 دعم البٌبة   .4

و الحضري فً ألى تطوٌر ودعم الطابع الرٌفً إو تطوٌر المرافق السٌاحٌة ٌإدي  قامةإن إ

 المواقع السٌاحٌة المختلفة .
 

 تحسٌن البنى التحتٌة   .5

الصرؾ ، الطرق، المٌاه، االتصاالت ،المطاراتمات البنٌة السٌاحٌة المحلٌة مثل: ٌمكن تطوٌر خد

من خبلل تطوٌر السٌاحة التً تساهم فً دفع تكالٌؾ خدمات البنٌة  ،التخلص من النفاٌات ، انظمةالصحً

 التحتٌة وبالتالً تعمل على الحد من مشاكل عدٌدة ٌرتبط وجودها بؽٌاب خدمات البنٌة التحتٌة .

 
 

 سا : التؤثٌرات البٌبٌة السلبٌة خام

 ثارهم هذه اآلأختصار إجمة عن النشاطات السٌاحٌة وٌمكن النا لبٌةٌبٌة الستتعدد وتتنوع اآلثار الب

 :ؤتًفٌما ٌ

 الملوثات البٌبٌة   .1

ختٌار ؼٌر ٌر المناسب للمرافق السٌاحٌة واإلرض السًء والتصمٌم ؼاألستعماالت إٌإدي تخطٌط 

، فمثبلً ضرار البٌبٌةمن المشاكل واألثٌر ى حدوث كإلٌان كثٌرة أحوفق لمواقع المرافق السٌاحٌة فً الم

ضرار أت هذه الفنادق تتعرض للضرر بسبب نشاء فنادق على شواطًء البحار مباشرة ٌجعل منشآإ

ى تداعٌها بمرور إلخرى مما ٌإدي أة هذه المنشآت بالمٌاه فً أحٌان مواج العالٌالمٌاه المالحة وتؽمر األ

 . د على تفادي كثٌر من هذه المشاكلالزمن وعلى عكس من ذلك ٌعمل التخطٌط الجٌ

 

 ثرٌة ار بالمواقع التارٌخٌة واألضراإل .2

لحاق الضرر بهذه إلى إثرٌة والتارٌخٌة ستخدام المواقع األإالمبالػ فٌه وسوء ستعمال ٌإدي اإل

، لم تتوفر الصٌانة المستمرة إذاندثارها خصوصاً إة الهامة وٌعمل بمرور الزمن على العناصر  السٌاحٌ

 .ؼابت الرقابة الدابمة للسٌاحوإذا 

 

 رض ستعماالت األإمشكبلت  .3

ن السٌاحة إرض، فت األماالتعسعلى تخطٌط مبلبم وواضح إل ذا لم ٌتم تطوٌر السٌاحة بناءً إ

لتً قد تصلح راضً ا، فؤستؽبلل األرضت األعماالستإت كثٌرة فً مجال الناتجة ستخلق مشكبل

، لى ظهور مشاكل مختلفةإة قد ٌإدي الزراعة والحدابق لبناء المرافق السٌاحٌ :رى مثلأخستخدامات إل

ر فستكون البنٌة عتباض وخدمات البنٌة التحتٌة بنظر اإلرستعماالت األإذا لم ٌؤخذ التخطٌط السٌاحً إو

نظمة التخلص من ألمٌاه وطاقتها وٌنشؤ عنها كثافة فً حركة النقل وعدم كفاٌة اكثر من ؤالتحتٌة محملة ب

 .النفاٌات
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 النوعٌة البٌبٌة  .4

نواع المواقع السٌاحٌة خصوصا أنجاح إأهمٌة بالؽة فً   ،لتحقٌق درجة عالٌة من النوعٌة البٌبٌة

لى إم أعلى من الخدمة فً رحبلتهتمامات معقدة ومتطلبات عدٌدة لمستوٌات إهصبح لهم أالسٌاح قد  إنو

ن إ، والواقع ع بهذه العناصر الجذابة والنظٌفة، وٌدفعون عادة مبالػ كبٌرة للتمتالمواقع السٌاحٌة الطبٌعٌة

 .ٌضا للسكان المحلٌٌنأللسٌاح بل  همٌة لٌست فقطأنوعٌة البٌبة الجٌدة لها 

فً المناطق  ومتابعة التؤثٌرات البٌبٌةٌقتصر فقط على مراقبة  هتمام بالبٌبة الن اإلإخٌرا فأو

تبٌن المشكبلت ٌضاً من تخفٌؾ المشكبلت البٌبٌة فً المناطق السٌاحٌة فالمسوحات أالسٌاحٌة ولكن البد 

ن تدرس وتراعى فً الخطة السٌاحٌة مع وضع التوصٌات لحل هذه المشاكل وتفادٌها أالبٌبٌة التً ٌجب 

 .جراءات الرقابةإت البٌبٌة وسٌاسافً المستقبل من خبلل تطبٌق ال
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   المبحث الثانً

 المنهج الحٌوي

سلوب التعامل مع المٌاه والهواء أذ ٌتناول ، إالسٌاحه البٌبٌة من ساسأٌعد المنهج الحٌوي جزء 

 . ةالسٌاحٌة المقامة فً منطقة معٌنوالتربة وكٌفٌة منع التلوث الناجم عن المشارٌع 

 ج الحٌوي ثٌرات السلبٌة على المنهؤالت -وال :أ

السٌاحة للتطور العشوابً، و تترك أتدار بشكل مناسب فً المنطقة  و الأٌتم تخطٌط السٌاحة  عندما ال

 :ن تحدث وأبرزهاأن عدة تؤثٌرات سلبٌة ٌمكن إف

للفنادق  ب عدم تطبٌق نظم معالجة المٌاه المالحة والفضبلت والصرؾ الصحًبتلوث الماء بس - 1

فٌة وبالتالً مٌاه نهار والبحر والبحٌرات والمٌاه الجو، وٌشمل ذلك مٌاه األوالتسهٌبلت السٌاحٌة

 الشرب والري

 ر البٌبٌة ٌتطبق المعاٌ تلوث الهواء الناتج عن عوادم اآللٌات والطابرات التً ال - 2

 لٌاتهم . آنشطة السٌاح وأتلوث الصوت بالضجٌج الناجم عن  - 3

 ستٌعاباإل ةالمواقع السٌاحٌة وعدم تحدٌد طاقزحام السٌر وكثافة المرور فً  - 4

بنٌة والتسهٌبلت ت واألآللمنش ، التصمٌم السًءب عدة عوامل ومنهابلم الطبٌعٌة بستلوث المعا - 5

عدم تكامل وظٌفً  ،رض(لؤل ءستخدام سًإت )آمكنة ؼٌر مناسبة لتلك المنشأالسٌاحٌة، 

للوحات التوضٌحٌة للمرور شارات الطرقٌة والداالت واستخدام سًء لئلإلمكونات الموقع، 

  .السٌاحً

طعام إب حٌاناأ ، وسلوكهمدم معالجة مخلفات الزوار والسٌاحثرٌة بعلم الطبٌعٌة واألتشوٌه المعا - 6

شعال النار، جمع إثرٌة، أمبلك العامة )قطؾ زهور، لقى و التصرؾ السًء تجاه األأالحٌوانات 

 ( رو المرجان، قلع مزروعات واشجاأصداؾ أ

، وتعرض راضًتعرٌة التربة وجرؾ األالمخاطر البٌبٌة لخصابص المنطقة الطبٌعٌة مثل  - 7

 العالٌة دون حماٌة والسٌول والزالزل والصواعق .... لؤلمواجالشواطا 

 

 إدارة التؤثٌرات البٌبٌة  -ثانٌا:

للحفاظ على نقاء البٌبة  ن تكون السٌاحة وسٌلةأالعبلقة بٌن السٌاحة والبٌبة هو الهدؾ من دراسة 

ة التً ٌتم ، ولكن التنمٌة السٌاحٌهً من مكونات البٌبة فً المنطقة ن الموارد السٌاحٌةإوتحسنها، ف

ستخدامات العشوابٌة بلل اإلحٌانا مجاال لحدوث بعض القضاٌا البٌبٌة من خأالتخطٌط لها قد تشكل 

سكان المحلٌٌن ثٌرات السلبٌة تشمل الؤوتلك الت، و تصرفات السٌاحأو نظم تصرٌؾ المخلفات أ، رضلؤل

ٌجابٌة ن النتابج اإلإستدامة فم والجٌد للسٌاحة وطبقت قواعد اإلذا تم التخطٌط السلٌإفوالمستوى السٌاحً 

 برزها:أٌمكن تحققها للمنطقة و

للحٌاة البرٌة والبحرٌة لصالحة تساعد وتمول الحفاظ على الموارد الطبٌعٌة وعلى البٌبة ا  -

 .قات مطلوبة من السٌاحمشو عتبارها إب

من  ةنها مقصد لشرابح مهمثرٌة والمواقع التارٌخٌة ألاعد وتمول الحفاظ على المراكز األتس -

 .السٌاح

هم أبٌبة والبنٌة التحتٌة الجٌدة من ن النظافة ونقاء العلى تحسٌن نوعٌة ومستوٌات البٌبة، ألتساعد   -

  .ة السٌاحٌةشروط البٌب
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 هتمامهم بهاإما ٌرون حرص السٌاح على البٌبة وتنشر الوعً البٌبً لدى السكان المحلٌٌن عند -

 وتمسكهم بالسلوك الصحٌح تجاه التعلٌمات البٌبة .  

 .الضوابط الصحٌة لمنع تلوث الهواءتضع ، وافظ على سبلمة الشواطا من التلوثتح -

 

 المبحث الثالث

 منهج رأس المال 

ٌستخدم مإشرات قتصادي المتخصص والذي قتصادي للسٌاحة من قبل اإلد التؤثٌر اإلتحدٌٌتم  

 :مختلفة منها

  جمالً قلٌمً اإلقومً والناتج اإلمساهمة السٌاحة فً الناتج ال -والً :أ

ار جمالً على ؼرقلٌمً اإلٌاً فً الناتج القومً والناتج اإلٌمكن قٌاس مساهمة السٌاحة رقمٌاً ونسب

الحظ نادراً ولسوء  ،تساب الدخل المتؤتً من السٌاحةإح، وهذا ٌتطلب والزراعة ةٌحتسب فً الصناعما 

لقطاعات فً ، وقطاع النقل وؼٌرها من اما تظهر كقطاع مستقل، فهً تدخل فً قطاع الخدمات

 . الدخل السٌاحًفضل التقدٌرات تبنى على أن إقلٌمٌة لذلك فالحسابات الوطنٌة واإل

جمالٌٌن وقد قلٌمً اإل% فً كل من الناتج القومً واإل10و% 5ساهمة السٌاحة الى قد تصل مف

 .دولة وحجمها ومستوى السٌاحة فٌهاو تقل حسب طبٌعة الأتزٌد هذه النسب 

 
 

 قتصادٌة مع الخارج العبلقات اإلالتبادل و -ثانٌاً :

، لكن ٌجب تحدٌد انبجالسٌاح األاق نفإنماط أتسابه من خبلل إحجمالً ٌمكن قتصادي اإلالتبادل اإل   

واع أنوهناك ، صافً التبادل الخارجً للفوابد جل تحدٌدأدات السٌاحٌة وتكالٌفها وذلك من حجم المستور

 :للبضابع والخدمات المستوردة مثل عدٌدة

 الطعام ومستلزمات الفنادق  - 1

 و الدولة .أقلٌم اإلو أوصاً للذٌن ٌعملون خارج المنطقة نفقات مكاتب السٌاحة والسفر خص - 2

التسوٌق السٌاحٌة  دارة مكاتبإدفوعة فً الخارج وكذلك نفقات عبلم المنفقات التسوٌق واإل - 3

 و الدولة .أقلٌم و اإلأخارج المنطقة 

 ســـتثمار المدفوعة للمستثمرٌن والمساهمٌن من خارج المنطقة .رباح اإلأ - 4

ت السٌاحٌة التً ال تستفٌد منها البنوك كاٌوالش Credit Cardsستخدام السٌاح لبطاقات إ - 5

 المحلٌة .

 النفقات والرواتب التً تذهب للخارج من قبل العمالة الوافدة . - 6

وتدخل اٌضاً تكالٌؾ المواد واالثاث المستخدم فً انشاء الفنادق وؼٌرها من المرافق وخدمات  - 7

البنٌة التحتٌة والصٌانة المستمرة لها . وٌنخفض التبادل االقتصادي الخارجً فً حالة اعفاء 

الحكومة الشركات المملوكة اجنبٌاً من الضرابب والرسوم الجمركٌة كنوع من الحوافز 

 رٌة . االستثما
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 لعمالة توفٌر ا -ثالثاً :

تقاس العمالة المحلٌة فً القطاع السٌاحً بالفرص الوظٌفٌة المباشرة وؼٌر المباشرة التً ٌوفرها  

هذا القطاع . والعمالة المباشرة ٌقصد بها المرتبطة مباشرة بصناعة السٌاحة كالعاملٌن فً الفنادق ، 

مباشرة فهً الوظابؾ التً تنشؤ فً القطاعات الؼٌر ما العمالة السٌاحة والسفر . ا المطاعم ، مكاتب

. كذلك ٌجب احتساب العمالة  وؼٌرهاالثروة السمكٌة ، الصناعة التكمٌلٌة المساندة مثل : الزراعة ، 

 . ةها من بنٌة تحتٌة رؼم كونها مإقتالناتجة عن اعمال االنشاءات السٌاحٌة وما ٌتعلق ب

تحتسب نسب العمالة بناء على معدالت العمالة للؽرفة الفندقٌة او اي نوع من منشؤت االقامة ،  

عامل / ؼرفة فً الفنادق ذات النوعٌة الجٌدة . اما العمالة  2الى  0,5وتتراوح نسبة العمالة المباشرة من 

تمد على درجة الدمج فً ؼٌر المباشرة فهً ؼالبا ما تعادل العمالة المباشرة او اكثر قلٌبل وذلك ٌع

 االقتصاد . 

واحدة او  تقاس العمالة احٌاناً بمعاٌٌر اقتصادٌة بالنسبة لبلستثمار المطلوب النتاج فرصة عمل 

اي عدد العمال مقسوماً على مساهمة السٌاحة فً االقتصاد الوطنً . ورؼم ان  ،نسبة العمالة الناتجة

عمالة ، اال ان االنشاءات عالٌة الجودة تتطلب استثمارات السٌاحة ٌنظر الٌها على انها قطاع كثٌؾ ال

كبٌرة النتاج كل فرصة عمل . وتقاس العمالة كذلك بالنسبة للدخل السٌاحً المطلوب لخلق فرصة عمل 

 واحدة فً االقتصاد المحلً .

 

 التؤثٌر المضاعؾ  -رابعاً:

وي لبلقتصاد الخارجً على االقتصاد لوصؾ التؤثٌر المباشر والثان (المضاعؾ)التؤثٌر ٌستخدم تعرٌؾ 

المحلً . اما فً السٌاحة فٌطبق التؤثٌر المضاعؾ للخروج بالتؤثٌرات المباشرة والثانوٌة لبلنفاق السٌاحً 

. وٌقصد بالتؤثٌر المضاعؾ االنفاق السٌاحً بالنسبة لبلنفاق الكلً ضمن االقتصاد المحلً او الطرق 

 :تٌةً االقتصاد وٌحسب التؤثٌر المضاعؾ بواسطة المعادلة اآلالتً ٌساهم بها االنفاق السٌاحً ف
 

 =  د س ع
 ش ب س –ؾ 

 ق س خ –ق س ح 
 

 : إذ إن

 د س ع = الدخل السٌاحً المضاعؾ او العامل الذي بناء علٌه ٌضاعؾ االنفاق السٌاحً 

 ؾ = االنفاق السٌاحً 

 عنها دخل للمنطقة .ش ب س = شراء البضاعة المستوردة والخدمات التً ال ٌنتج 

 نفاق جزء من دخلهم السٌاحً إق س ح = قرار السكان المحلٌٌن عدم 

 ق س خ = قرار السكان المحلٌٌن عدم شراء بضابع مستوردة او انفاق فً الخارج .

ٌعتمد حجم التؤثٌر المضاعؾ فً السٌاحة بالدرجة االولى على مدى تطوٌر القطاعات المساندة وعلى 

السٌاحة . وعندما تقوم االنشطة السٌاحٌة الربٌسة بشراء بضابعها وخدماتها من االقتصاد مدى ارتباطها ب

المحلً ، وٌكون االثر المضاعؾ اكبر للسٌاحة منه للصناعة الن السٌاحة هً مولدة العمالة اي هً التً 

ان البضابع والخدمات المنتجة فً السٌاحة ٌتم استهبلكها محلٌاً من  فضبل علىخبلً لبلنفاق المحلً توفر د

 قبل السٌاح والٌتم شحنها للخارج مثل البضابع المستوردة .
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 المساهمة فً االٌرادات الحكومٌة -خامساً:

من الطرق الهامة لقٌاس التؤثٌر االقتصادي للسٌاحة هو تحدٌد المساهمة المباشرة للسٌاحة فً 

، ، رسوم مؽادرة المطاراتت الحكومٌة والتً قد تكون كبٌرة، وتشمل االٌرادات ضرابب الفنادقااالٌراد

ت السٌاحٌة الجمارك على البضابع المستوردة الخاصة بالنشاطات السٌاحٌة، الضرابب على الصناعا

 . وؼٌرهاتقوم علٌها منشؤت سٌاحٌة  ، ضرابب ملكٌة االراضً التًوالعاملٌن فً السٌاحة

، وعادة ال تستؽل السٌاح وتزٌد من تكالٌؾ رحبلتهم الضرابب المرتفعة فً الفنادق على تإثر

 – وٌستخدم تحلٌل المدخبلت ،ٌةالحكومة هذه الضرابب فً اعمال صٌانة وتطوٌر المرافق السٌاح

 .كبٌر لدراسة التؤثٌرات السٌاحٌة المخرجات بشكل

 

 الفوابد  –تحلٌل الكلؾ  -سادساً :

تقنٌة تستخدم لتحدٌد مدى الفوابد المتحققة للقطاع االقتصادي بالنسبة  : هًالفوابد – كلؾتحلٌل ال

للتبادل الخارجً ، العمالة ، الدخل واالٌرادات الحكومٌة ، وتستخدم كذلك الؼراض المقارنة واالستؽبلل 

 االمثل لبلستثمارات فً القطاعات المختلفة . 

لنقل والمعدات ومرافق االقامة والمطاعم ، المعارض ، وتشمل الكلؾ تكالٌؾ البنٌة التحتٌة وا

، وٌضاؾ كذلك اعباء تكالٌؾ الرعاٌة وؼٌرهارات وتطوٌر عناصر الجذب السٌاحً مراكز المإتم

 الصحٌة للسٌاح والخدمات العامة التً تقدم لهم .

والبٌبٌة للوصول وتدمج التكالٌؾ والفوابد االقتصادٌة بالتكالٌؾ والفوابد االجتماعٌة والثقافٌة 

حلٌل عن تحلٌل الجدوى ٌختلؾ هذا التو .وللمشروع الواحد وابد الكلٌة للسٌاحة فً منطقة ماللتكالٌؾ والف

، فقد ٌكون مشروع فندق مجدٌاً اقتصادٌاً للمستثمر لكنه ٌضٌؾ تكالٌؾ على المنطقة مثل االقتصادٌة

 .خدمات بنٌة تحتٌة جدٌدةتطوٌر 

ادٌة ال ٌقصد بها تبرٌر جدوى وصبلحٌة مشروع معٌن لكنها تحدٌد اذا ان دراسة الجدوى االقتص

، واذا بٌنت دراسة فكم هً درجة الصبلحٌة ،جابة بنعمما كان المشروع ٌصلح ام ال واذا كانت اال

ى المشروع تإثر علهناك عوامل قد تطرأ فً المستقبل ، الن انه ناجح فلٌس هذا ضماناً للنجاحالجدوى 

 . وعلى نجاحه

 
 

 المال الثابت ورأس المال العامل سابعاً : الفرق بٌن رأس 

 ،رأس المال الثابت هو رأس المال الذي ال ٌتؽٌر الى حد كبٌر أثناء سٌر االعمال فً المشروع

وفً االحوال العادٌة ال ٌتم تحوٌل رأس  ،بمعنى أنه ال ٌتؽٌر من ناحٌة الشكل وهو ؼٌر قابل للتداول

 المال الثابت الى نقدٌة ومن أمثلة رأس المال الثابت االراضً ، المبانً ، اآلالت وؼٌرها .

رأس المال العامل ٌمكن تحوٌله الى نقدٌة وذلك أثناء سٌر األعمال فً المشروع ومن أشكال   - 1

، بضاعة ة تحت التشؽٌلد تحت التشؽٌل، بضاعالموا ،المواد الخام ،النقدٌة :رأس المال العامل

 ، حسابات تحت الطلب .أوراق قبض ،تامة الصنع

ٌجب ان ٌكون كافٌاً  لعاملحجم رأس المال الثابت ٌحكم مستوى الصنع ، اما رأس المال ا - 2

المال الملكً من  لمقابلة المصارٌؾ المطلوبة وٌختلؾ معدل رأس المال العامل الى رأس

 تٌة:على االموال من المصادر اآل ٌمكن الحصولو، مشروع الى اخر

 .االقتراض و السنداتواالسهم والتموٌل الذاتً         
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 سئلة الفصل الخامسأ
 

 / ما هً التؤثٌرات االٌجابٌة للمنهج االقتصادي واالجتماعً ؟ 1س

 / ما هً التؤثٌرات السلبٌة للمنهج االقتصادي واالجتماعً ؟ 2س

 االقتصادٌة العامة التً ٌمكن تطبٌقها فً المواقع السٌاحٌة . –السٌاسات االجتماعٌة / اذكر اهم  3س

 / ما هً التؤثٌرات االٌجابٌة للمنهج البٌبً ؟ 4س 

 / ما هً التؤثٌرات السلبٌة للمنهج البٌبً ؟ 5س 

 / ٌنبؽً اتخاذ اجراءات محددة لمراقبة التؤثٌرات البٌبٌة ، وضح ذلك . 6س 

 كٌفٌة مساهمة السٌاحة فً الناتج القومً ./ وضح  7س 

 / ما هو المقصود بالعمالة المباشرة والعمالة ؼٌر المباشرة ؟ 8س 

 / ما هو الفرق بٌن رأس المال الثابت ورأس المال العامل ؟  9س 

 :بما ٌناسبها  امؤل الفراؼات اآلتٌة/  10س

 اإلختبلؾ فً ..........بٌن..........و..........اإلجتماعٌة االقتصادٌة تنشؤ بسبب رات التؤثٌ –أ   

 ٌجب السماح للسكان المحلٌٌن فً صنع القرار المتعلق بـ .......... –ب 

 لى تطوٌر ودعم الطابع ...........................ة وتطوٌر المرافق السٌاحٌة ٌإدي إقامإن إ -جـ  

سلوب التعامل .... إذ ٌتناول أ....من السٌاحة ...... ساسٌعد المنهج الحٌوي جزء أ - د

 مع..........و..........و..........

من الطرق الهامة لقٌاس التاثٌر االقتصادي للسٌاحة هو تحدٌد ..............فً ......... والتً قد  -هـ 

 تكون كبٌرة 

 ......................تإثر الضرابب المرتفعة فً الفنادق على ............. وتزٌد من  -و 

 وصحح الخطؤ ان وجد  عبلمة صح او خطؤ للعبارات اآلتٌة/ ضع  11س

ان االنفتاح على العالم الخارجً ووسابل االعبلم بانواعها ورحبلت السكان الى الخارج كلها تحدٌات  -ا

 جدٌدة للقٌم والسلوك الحٌاتً فً المجتمع المحلً 

 سٌاحٌة ٌمكن تعمٌمها على بقٌة المناطق السٌاحٌة  ان السٌاحة الناجحة فً منطقة -ب 

 ٌجب االهتمام بالسٌاحة وبناإها على االسس الثقافٌة المحلٌة فقط  -جـ  

 واحدة من مناطق الجذب السٌاحً هً المناطق المرجانٌة  -د  

  جمالًال ٌمكن قٌاس مساهمة السٌاحة رقمٌا ونسبٌا فً الناتج القومً والناتج االقلٌمً اال -هـ  
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 السادس الفصل

 

 

 

 

 

 

 المستدام السٌاحً التمكٌن
 

 الطالب تعرٌف الى الفصل هذا ٌهدف

  المستدام السٌاحً التمكٌن اهداؾ و مفهوم .1

 المستدام السٌاحً التمكٌن ةعملٌ معاٌٌر و اسس .2

 ةالمستدام المجتمعات فً المستدام السٌاحً التمكٌن مراحل .3

 

 

 تمهٌد

 السٌاحٌة التنمٌة تحقٌق انالمجتمعٌة، و للتنمٌة أساسٌا هدفا المستدامة السٌاحٌة التنمٌة تحقٌق ٌعتبر

 .السٌاح ورؼبات حاجات إلشباع والخدمات التسهٌبلت توفٌر ٌتطلب المستدامة

 من القرار اتخاذ عملٌات فً فاعل كطرؾ المجتمع دور تعزٌز ٌتطلب السٌاحٌة التنمٌة تحقٌق إن

 الحسم وعنصر أساس كمدخل "Sustainable empowerment" المستدام التمكٌن مبدأ تطبٌق خبلل

 . المستدامة السٌاحٌة التنمٌة تحقٌق فً

  

 الفصل السادس



  

86 

 االول المبحث

 المستدام السٌاحً التمكٌن واهداف مفهوم

 المستدام السٌاحً التمكٌن مفهوم -: أوال

 السٌاحٌة التنمٌة عملٌات فً التمكٌن لمفهوم صٌاؼة إعادة المستدام السٌاحً التمكٌن مفهوم ٌعتبر

 بكل السٌاحٌة التنمٌة عملٌة مراحل جمٌع فً فاعل بدور للقٌام للمجتمع الفرص إتاحة ٌعنً أخرى وبكلمة

 : تشمل جوانب عدة فً واالقتصادٌة واالجتماعٌة واإلدارٌة العمرانٌة جوانبها

  التخطٌط •

  التنفٌذ •

  المتابعة •

  التقٌٌم •

 عملٌات فً وٌتحكم ٌمارس كً المجتمع لدور تعزٌز عملٌة " بؤنه المستدام السٌاحً التمكٌن ٌعرؾ

 تطوٌر لتحقٌق وذلك ( ةالوسٌل ما , من مع , كٌؾ , متى) التدخل مفهوم مع ٌتعامل وهو السٌاحٌة التنمٌة

 تفوٌض ٌعنً المستدام السٌاحً التمكٌن فان لذلك ووفقا افقالمر تلك تدهور وتجنب السٌاحٌة افقالمر

 السٌاحٌة المرافق تطوٌر إلى النهابٌة المحصلة فً ٌإدي مما بنفسه نفسه ٌنمً لكً للمجتمع الصبلحٌات

 . المنطقة تلك ضمن

 وأكثر بنفسه ثقة أكثر المحلً المجتمع جعل الى ٌإدي (المستدام السٌاحً التمكٌن) مبدأ تطبٌق ان

 البشرٌة،و الذاتٌة قدراته على المحلً المجتمع اعتماد على اٌجابٌا ٌنعكس مما التنظٌم فً فاعلٌة

 المركزٌة الحكومات بٌن العبلقة هٌكلة إعادة ٌتطلب المهمة هذه فً النجاح وانة، التنظٌمٌ العمرانٌة،

 وإمكانٌة جدٌدة وواجبات جدٌدة ادوار باقتراح المحلٌة الحكومات دور وتعزٌز المحلٌة والحكومات

 .المستدامة السٌاحٌة التنمٌة ٌحقق شامل منظور من توظٌفها

 

  السٌاحً التمكٌن أهداف -: ثانٌا

 -: اآلتٌة األهداؾ ٌحقق (المستدام السٌاحً التمكٌن) مبدأ تطبٌق ان

  المستهدؾ السٌاحً الموقع فً المستدامة السٌاحٌة التنمٌة تحقٌق •

 النهابٌة القرارات اتخاذ من ٌمكنهم الذي بالشكل السٌاحً القطاع فً العاملٌن قدرات بناء تعزٌز •

 . السٌاحً الموقع إدارة فً المستدامة التنمٌة إلى وصوال

 الحكومٌة والسلطات المجتمع بٌن عمل إطار خلق بهدؾ وسٌطة منظمات إنشاء •

 األكثر هم اإلفراد هإالء إن إذ السٌاحٌة، التنمٌة تحقٌق فً فعال بشكل المحلً المجتمع فرادأ مساهمة •

 . السٌاحٌة التنمٌة تحقٌق فً تسهم كً تلبٌتها على األقدر وهم المحلً مجتمعهم حتٌاجاتإل فهماً 

 إن ، الحكومٌة والسلطات المحلً المجتمع بٌن مشتركة عمل اطر خلق بهدؾ وسٌطة محطات إنشاء •

 لتلعبوهً الجمعٌات المعنٌة والمنظمات ؼٌر الحكومٌة   [NGOs,CBOs]تمكٌن أهمٌة ٌعنً هذا

 مع الحوار سٌاسة على ٌعتمد المنظمات هذه تمكٌن إن إذ ، السٌاحٌة التنمٌة عملٌات فً فعاال دورا

 تنمٌة تحقٌق بهدؾ عنها مسإولٌن و المجتمعات لمصلحة ممثلٌن ٌعتبرون فهم وبالتالً المجتمع

 .السٌاحٌة المواقع فً مستدامة

 التمكٌن أهداؾ تحقٌق لؽرض "NGOs,CBOs " وسٌطة جهات وجود أهمٌة إلى "Band" وٌشٌر

 الجهات كافة بٌن المتواصل الحوار أساسه المستدامة السٌاحٌة المواقع وإدارة لتنمٌة علمً منهج ووضع

 . السٌاحٌة بالتنمٌة المعنٌة الفاعلة
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 الثانً المبحث

 المستدام السٌاحً التمكٌن عملٌة ومعاٌٌر أسس
 : ٌؤتً كما تحدٌدها ٌمكن المستدام السٌاحً التمكٌن لعملٌة والمعاٌٌر األسس من مجموعة هناك

 

  والتواصل االستدامة معاٌٌر •

 خبلل من ذلك وٌتم ، االستدامة عامل تحقٌق أهمٌة على المستدام السٌاحً التمكٌن عملٌة تإكد

 الجوانب بٌن توازن عملٌة هً االستدامة إن أساس على شامل بشكل السٌاحٌة التنمٌة عملٌة إلى النظر

 ان ٌعنً هذا إن ، السٌاحً الموقع ذلك فً السٌاحٌة للتنمٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة واإلدارٌة العمرانٌة

 مراحل جمٌع فً فاعل بدور القٌام من المحلً المجتمع تمكٌن تتطلب المستدام السٌاحً التمكٌن عملٌة

 . ومستقببل حالٌا مبلبمة سٌاحٌة بٌبة لتحقٌق السٌاحٌة التنمٌة

 

 ومعاٌٌر عملٌة التمكٌن السٌاحً المستدام: أسس
 

  العمرانٌة األسس •

 وحدات ، أبنٌة ، طرق ، خدمات [ ٌةحالسٌا المواقع داخل العمرانٌة بالبٌبة ٌختص ما كل وتشمل

 .  ] ....ٌةسكن

 المجتمع من ٌتطلب مما .. المستدام السٌاحً التمكٌن بتحقٌق لئلسهام ضرورٌة العمرانٌة األسس إن

  العمرانٌة األسس متطلبات لتحقٌق ] المبلبم المكانً الحٌز [ المناسبة الفضاءات تهٌبة المحلً
 

  اإلدارٌة األسس •

 وتطوٌر والتدرٌب القدرات وبناء الصبلحٌات بمنح المتعلقة األنشطة كافة اإلدارٌة األسس تتضمن

 اإلدارٌة النظم تطوٌر عن فضبل السٌاحٌة بالبٌبة الخاصة القرارات صنع فً المشاركة وتعزٌز المهارات

 مع السٌاحٌة المواقع فً المقدمة الخدمات كفاءة ٌعزز بما األنشطة كافة حوسبة خبلل من وتعزٌزها

 . العمل فً البلمركزٌة تعزٌز على التركٌز

 

  االقتصادٌة األسس •

 والعمل السٌاحً للموقع الضرورٌة باالحتٌاجات الخاصة الكلؾ تحدٌد االقتصادٌة األسس تتضمن

 المتطلبات النجاز إستراتٌجٌة ضمن والعمل المتوفرة المالٌة القدرات مراعاة هنا المهم من. تؽطٌتها على

 . المتوفرة المبالػ وفق الحقا األخرى المتطلبات انجاز ثم أوالً  الضرورٌة

 

  االجتماعٌة األسس •

 االجتماعٌة حتٌاجاتهمإو ومتطلباتهم بالسكان الخاصة االحتٌاجات تحدٌد االجتماعٌة األسس تتضمن

 تحدٌد على األقدر هو المجتمع نأل ،احتٌاجاته على لتعرؾمن ا المجتمع تمكٌن على العمل ٌنبؽً اي ..

 . ومتطلباته حتٌاجاتهإ
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 المستدامة المجتمعات فً المستدام السٌاحً التمكٌن مراحل

 هً: أساسٌة مراحل ثبلثة المستدامة المجتمعات فً المستدام السٌاحً التمكٌن ٌتضمن   

 والمعلومات البٌانات جمع: األولى المرحلة

 فعال كطرؾ بدخولهم وذلك السٌاحٌة لبٌبتهم السكان وطموحات متطلبات رسم المرحلة هذه تتضمن

 واٌجابٌات سلبٌات لتحدٌد جدول تصمٌم المرحلة هذه فً ٌتم، المستدامة السٌاحٌة التنمٌة عملٌة فً

 وضع ٌتم المناقشات نتابج ضوء وفً مناقشتها، بهدؾ السٌاحً الموقع على المإثرة السٌاحٌة الحركة

 ومقترحات حلول وتضع االٌجابٌة النقاط تعزز مقترحات ووضع والمشاكل للسلبٌات منطقٌة حلول

 . السلبٌة النقاط لمعالجة

 

 جدٌدة استثمارٌة فرص فً البحث: الثانٌة المرحلة

 البحث فً اكبر بشكل التركٌز مع ومقترحاتهم مبلحظاتهم بوضع السكان ٌستمر ... المرحلة هذه فً

 تكون ولكً..السٌاحً للموقع البٌبً الجانب على التركٌز ٌكون وكذلك جدٌدة سٌاحٌة تنمٌة فرص عن

 والسكان الوسٌطة والمنظمات المخططٌن بٌن متواصلة نقاشٌة حلقات عقد ٌتم اكبر بشكل مثمرة النتابج

 . 

 النهابٌة المخططات وضع: الثالثة المرحلة

 نتابج ضوء فً السٌاحٌة البٌبة تحسٌن لدراسات النهابٌة المخططات وضع المرحلة هذه فً ٌتم

 والمنظمات القرار وصانعً المخططٌن من مجموعة أراء خبلل من السابقة المراحل فً المناقشات

 عملٌة هً:وتتضمن المرحلة الثالثة عدة خطوات . الوسٌطة

 

  الصبلحٌات وتخوٌل البدء مرحلة :األولى الخطوة

 الحلقة تلك ضوء فً ثم تنمٌته، المراد المجتمع إفراد مع نقاش حلقة إقامة فً الخطوة هذه وتتمثل

 بٌبتهم فً الموجودة السلبٌات وكافة الخلل نقاط لمعالجة السٌاحٌة التنمٌة خطة وضع ٌتم النقاشٌة

 بٌبتهم تطوٌر إلى الهادفة السكان وطموحات متطلبات عن المعلومات جمع ، فضبل علىالسٌاحٌة

 . السٌاحٌة

 

 المجتمع تنظٌم : الثانٌة الخطوة

 السكان مع والتطوٌر التنمٌة أعمال تنسٌق على تعمل مجتمعٌة منظمة بتشكٌل الخطوة هذه تتمثل

 -: ٌؤتً ما خبلل من بنجاح التنمٌة خطة لتطبٌق فعالة بطرٌقة وتدرٌبهم توجٌههم وكٌفٌة أنفسهم،

 على التشجٌع ثم ومن السكان مع ومناقشتها السٌاحٌة البٌبة وسلبٌات اٌجابٌات لتحدٌد جدول تصمٌم •

 . للسلبٌات حلول إٌجاد فً التفكٌر كٌفٌة

 دقٌق بشكل التعرؾ على المنظمة أعضاء تساعد بطرٌقة الجدول فً الواردة المعلومات صٌاؼة •

 . السكان احتٌاجات عن وواضح

 المبلحظات لمناقشة عرض صورة فً السابقة المراحل فً جمعها تم التً المعلومات ترتٌب •

  .والمقترحات

 خبلل من المجتمع جهود نجاح ضمان فً الوسٌطة المنظمات دور أهمٌة المرحلة هذه من ٌتضح

 . المنظمة أعضاء بها ٌقوم التً والتوجٌه والتنسٌق التنظٌم عملٌات
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 االستمرارٌة مرحلة :الثالثة الخطوة

 مرة المشاكل لتلك الحلول وتقٌٌم والسلبٌات الخلل نقاط متابعة فً االستمرارٌة المرحلة هذه فً ٌتم

 سلبٌات معالجة للمجتمع ٌمكن ذلك ضوء وفً ، المجتمع قبل من المقدمة المقترحات على بناءا أخرى

  .الوسٌطة المنظمات قبل من المتواصل واإلشراؾ التوجٌه خبلل ومن باستمرار السٌاحٌة بٌبته

 

 الثالث المبحث

 المستدام السٌاحً التمكٌن عملٌة مراحل

  ٌأتً: وكما متسلسلة مراحل ثالث المستدام السٌاحً التمكٌن عملٌة تتضمن

 الصبلحٌات ومنح البدء - : األولى المرحلة

 السٌاحٌة، التنمٌة عملٌة فً فعال كطرؾ المحلً المجتمع دخول لبداٌة االولى الخطوة وتعتبر 

 البٌبة فً والسلبٌات القصور اوجه لمعالجة الصلة ذات اإلطراؾ جمٌع جهود توجٌه ٌتم ان وٌنبؽً

 وتحفٌزه المحلً المجتمع لدى الثقة لبناء العملٌة الخطوات تبدأ ذلك خبلل ومن .. المستهدفة السٌاحٌة

  المطلوبة النتابج تحقٌق الى وصوال المستدام السٌاحً التمكٌن عملٌة لنجاح المبلبمة البٌبة خلق بهدؾ

 ولن المستهدفة المنطقة فً المستدام السٌاحً التمكٌن عملٌة لنجاح أساسٌة تعتبر الخطوات هذه ان

 لتحقٌق وأساسٌة مهمة وتعتبر المراحل اولى هً الخطوة هذه كون واضحة المطلوبة النتابج تكون

 . البلحقة المراحل فً المعالم واضحة نتابجه ستكون الذي المستهدفة للبٌبة السٌاحً التمكٌن

 
 

  المحلً المجتمع تنظٌم -: الثانٌة المرحلة

 وسٌطة جهات تشكٌل المستدام السٌاحً التمكٌن تحقٌق عملٌة مراحل من الثانٌة المرحلة تتضمن

 عملٌة الن وذلك CBOs المجتمع على المعتمدة الجمعٌات ، NGOs ةالحكومٌ ؼٌر بـالمنظمات متمثلة

 اإلدارٌة القدرات لبناء التدرٌب عملٌة فً تساعد جهات عدة جهود تظافر تتطلب السٌاحً المجتمع تنظٌم

 . السٌاحٌة المإسسات فً للعاملٌن

 المإسسات لدى  المطلوبة التنظٌمٌة المهارات تعزٌز فً وتسهم وأساسٌة مهمة التدرٌب عملٌة ان

              ةـاالستدام قـتحق ًـالت ةـالذاتٌ ةـالتنمٌ قـلتحقٌ ودـالجه ززـٌع اـمم ةـالمستهدف ةـالسٌاحٌ

 ."self sustainability" الذاتٌة

 
 

  المحلً المجتمع تنمٌة تواصل -: الثالثة المرحلة

 التمكٌن عملٌة تعزٌز باتجاه الجهود وتواصل استمرار تتضمن كونها جدا هامة الخطوة هذه وتعتبر

 اي [ الذاتٌة التنمٌة عملٌة ٌمارس بان المستدام للمجتمع تسمح الخطوة هذه ان. المستقبل فً السٌاحً

 . ] ذاتٌا المحلً للمجتمع السٌاحً التمكٌن عملٌة جهود تعزٌز

 نقاط لتحدٌد السٌاحً التمكٌن لعملٌة تقٌٌم بإجراء تتمثل هامة خطوة أٌضا المرحلة هذه تتضمن

 التمكٌن عملٌة تعزٌز الى ٌإدي مما الضعؾ نقاط من والتخلص القوة نقاط تعزٌز بهدؾ والقوة الضعؾ

 . المحلً المجتمع فً السٌاحً
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 اسئلة الفصل السادس

 

 المحلً؟ للمجتمع ٌحققها التً المزاٌا هً وما المستدام السٌاحً التمكٌن مفهوم هو ما  /1س

 . المستدام السٌاحً التمكٌن ٌحققها التً األهداؾ اذكر  /2س

 .المستدام السٌاحً التمكٌن عملٌة مراحل من األولى المرحلة مفهوم وضح  /3س

 المحلً المجتمع تنظٌم عملٌة المستدام السٌاحً التمكٌن عملٌة مراحل من الثانٌة ةالمرحل تتضمن  /4س

 .المرحلة هذه مفهوم وضح

 السٌاحً التمكٌن عملٌة مراحل من الثالثة المرحلة، المحلً المجتمع تنمٌة تواصل عملٌة تعتبر  /5س

 .العملٌة هذه مفهوم وضح ..المستدام

 .ذلك وضح.. المستدام السٌاحً التمكٌن لعملٌة والمعاٌٌر األسس من مجموعه هناك 6 /س

 .المستدامة المجتمعات فً المستدام السٌاحً التمكٌن مراحل مختصر بشكل وضح  7 /س

  :الخطؤ ان وجد فً العبارات االتٌةصحح  8س /

 ٌعتبر مفهوم التمكٌن السٌاحً المستدام صٌاؼة مفهوم التمكٌن فً عملٌات التنمٌة السٌاحٌة  -ا

 تإكد عملٌة التمكٌن السٌاحً المستدام على اهمٌة تحقٌق السٌاحة المستدامة  - ب

ات وسٌطة بهدؾ خلق اطار عمل بٌن ان تطبٌق مبدأ التمكٌن السٌاحً المستدام ٌحقق انشاء منظم -جـ 

 المجتمع والسلطات الحكومٌة 

ان عملٌة التمكٌن السٌاحً المستدام تتطلب تمكٌن المجتمع المحلً من القٌام بدور فاعل فً جمٌع  -د 

 مراحل التنمٌة السٌاحٌة 

 ان عملٌة تنظٌم المجتمع السٌاحً تتطلب تظافر جهود المنظمات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  -هـ 

 :تٌة بما ٌناسبهمؤل الفراؼات اآلإ 9س /

 مراحل عملٌة التمكٌن السٌاحً المستدام االولى........... الثانٌة............. الثالثة ............ -ا

 فً اقامة .............. مع افراد المجتمع المراد............. مرحلة البدء وتخوٌل الصبلحٌات تتمثل -ب

 ٌعتبر تحقٌق التنمٌة السٌاحٌة المستدامة هدفا اساسٌا .............................. -جـ 

 ان المجتمع هو االقدر على تحدٌد .................و.................... - د

 سهام بتحقٌق ..............................................ان االسس العمرانٌة ضرورٌة لبل -هـ 
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 -االهداف التعلٌمٌة للفصل :

 -ٌهدف الفصل الى تعرٌف الطالب بالموضوعات االتٌة  :

 التنمٌة السٌاحٌة المحلٌة المستدامة . .1

 التنمٌة السٌاحٌة . تعرٌؾ .2

 كٌفٌة بناء القدرة على المنافسة . .3

 العناصر االستراتٌجٌة لتنمٌة السٌاحة المستدامة . .4

 اهمٌة تنمٌة الصناعة السٌاحٌة . .5

 الممارسات السلٌمة لنجاح االستراتٌجٌة  . .6

 انواع االستراتٌجٌات السٌاحٌة  . .7

 

 

 تمهٌد

ادت الى تؽٌٌر  إذ، احدة من اهم القطاعات االقتصادٌةلقد اصبحت السٌاحة فً كثٌر من دول العالم و

هتمام بالسٌاحة المحلٌة وزٌادة موارد ضرورة اإل بل علىضف، مستوٌات المعٌشة وتوزٌع المداخٌلفً 

الحرص صبح من الضرورة تؤكٌد حق المواطنٌن فً السفر والسٌاحة وأنه قد إ، فجنبًالببلد من النقد األ

 .ستمتاع بؤوقات الفراغجازات واإلاإلعلى تهٌبة الظروؾ لقضاء 

ستراتٌجٌة لتنمٌة السٌاحة المستدامة لفصل سوؾ نقوم بتوضٌح العناصر المن خبلل هذا ا

 .ستراتٌجٌات السٌاحٌةع النواأوها رسات السلٌمة لنجاحوالمما
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 المبحث االول                                             

 المحلٌة المستدامةالتنمٌة السٌاحٌة 

مما ال شك فٌه ان قطاع السٌاحة هو اداة فعالة فً التنمٌة المحلٌة انطبلقا من مٌزاته التً لها عبلقة 

باالقتصاد الجزبً كالربح والسٌولة ، لكن االكثر من ذلك هو دوره فً اٌجاد تحوالت اجتماعٌة 

حلً ، وان هذا الدور اخذ عدة اشكال واقتصادٌة تشكل فً حد ذاتها قاعدة التنمٌة على المستوى الم

وانماط تتناسب مع تطور البلد الن الدول النامٌة والتً تختلؾ طبٌعة مشاكلها عن الدول المتطورة اذ 

 تعانً مناطقها من العزلة الجؽرافٌة ومركزٌة القرار .

ل عملٌة فك ان مساهمة قطاع السٌاحة فً تنمٌة المناطق النابٌة تبدو ذات اثر واضح وفعال من خبل

العزلة عن منطقة ما مثبل ، اذ عندما ٌتقرر اقامة مشروع سٌاحً فً مثل هذه المناطق ال ٌتطلب ذلك 

لجلب السٌاح ، ولكن ٌرجع ذلك الى  لٌد العاملة لتوفٌر الشرط االساسالكثٌر من المواد االولٌة الخاصة وا

 . وؼٌرهالمنابع المعدنٌة و وجود االجمال الطبٌعً او ؼنى التراث الثقافً والتارٌخً ا

لذلك ٌجب التركٌز على ضرورة استؽبلل الثروات السٌاحٌة من خبلل التهٌبة العمرانٌة وذلك عن 

طرٌق فتح طرق ومعابر واٌصال الماء والكهرباء وحفر االبار ، هذه العملٌات ال شك سوؾ ٌكون لها 

باشرة مثل الحد من البطالة باستعمال الٌد االثر على التنمٌة السٌاحٌة المحلٌة بصورة مباشرة او ؼٌر م

 العاملة المتواجدة سواء قبل او بعد اقامة المشروع السٌاحً او اثناء استؽبلله .

ان لحجم االستثمارات السٌاحٌة تؤثٌرا واضحا على تنمٌة السٌاحة المحلٌة ، وٌظل تطور 

 -االستثمارات السٌاحٌة متوقفا على االتً:

 ل المحلٌة واالجنبٌة  .مدى تدفق رإوس االموا .1

 مدى قوة عناصر الجذب السٌاحً . .2

ان السٌاحة صناعة قابمة ومتكاملة تتضمن التخطٌط واالستثمار فً المرافق التً لها عبلقة بالنشاط 

السٌاحً والتسوٌق ، وهذا ما اضاؾ على النشاط السٌاحً خصوصٌة من حٌث اتساع مفاهٌمه وانشطته 

 التً تمٌزه عن باقً االنشطة االقتصادٌة . 

 

 تعرٌف التنمٌة السٌاحٌة 

ا توفٌر التسهٌبلت والخدمات الشباع حاجات ورؼبات السٌاح وتشمل كذلك بعض تعرؾ على انه

 تؤثٌرات السٌاحة مثل  : اٌجاد فرص عمل جدٌدة ومداخٌل جدٌدة .

ان التنمٌة السٌاحٌة هً احدث ما ظهر من انواع التنمٌة العدٌدة وهً بدورها متؽلؽلة فً كل 

مع التنمٌة الشاملة ، فكل مقومات التنمٌة الشاملة هً  عناصر التنمٌة المختلفة ، وتكاد تكون متطابقة

 مقومات التنمٌة السٌاحٌة.

لذلك تعتبر قضٌة التنمٌة السٌاحٌة عند الكثٌر من دول العالم من القضاٌا المعاصرة ، كونها تهدؾ 

ومً ، وكذلك الى االسهام فً زٌادة الدخل الفردي الحقٌقً ، وبالتالً تعتبر احد الروافد الربٌسة للدخل الق

بما تتضمنه من تنمٌة حضارٌة شاملة لكافة المقومات الطبٌعٌة واالنسانٌة والمالٌة ، ومن هنا تكون 

التنمٌة السٌاحٌة وسٌلة للتنمٌة االقتصادٌة والتنمٌة السٌاحٌة هً مختلؾ البرامج التً تهدؾ الى تحقٌق 

نمٌة السٌاحٌة هً االرتقاء والتوسع بالخدمات ن الت، إوالمتوازنة فً الموارد السٌاحٌةالزٌادة المستقرة 

 السٌاحٌة واحتٌاجاتها . 
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 كٌفٌة بناء المقدرة على المنافسة

تتطلب التنمٌة السٌاحٌة تدخل التخطٌط السٌاحً باعتباره اسلوبا علمٌا ٌستهدؾ تحقٌق اكبر معدل 

 ممكن من النمو السٌاحً باقل تكلفة ممكنة وفً اقرب وقت مستطاع .

هنا فالتخطٌط السٌاحً ٌعتبر ضرورة من ضرورات التنمٌة السٌاحٌة الرشٌدة لمواجهة ومن 

 المنافسة فً السوق السٌاحٌة الدولٌة .

 

طوٌر لهذا القطاع وذلك عن ردنا المنافسة فً قطاع السٌاحة فبل بد من القٌام بعملٌة تنمٌة وتأذا إ

 -:طرٌق

التقوٌم هنا لٌس ، ول علمًالسٌاحٌة وتقوٌمها بشكستخدامها فً الصناعة إجرد المصادر التً ٌمكن  .1

 نما تقوٌم مقارن مع المنتجات السٌاحٌة للدول المنافسة .إمجرد تخمٌن نظري، و

 .ماكن المبنٌة خصٌصا للسٌاحةو األأها السابحٌن مثل القرى السٌاحٌة لٌإٌجاد مناطق جدٌدة قد تجذب إ .2

تثمار سحً وتسهٌل عمل شركات اإلستثمار السٌااإلٌع بنٌة التحتٌة للسٌاحة عبر تشجٌجاد الإتحدٌد و .3

 جهزة والمعدات البلزمة لمشارٌعهم . جراءات الكمركٌة على األمن خبلل تخفٌض الضرابب واإل

 

عتبارات عدٌدة إا ذات قدرة على المنافسة تحكمها ن تنمٌة الصناعة السٌاحٌة وبنابها بشكل ٌجعلهإ

  -بد من مراعاتها وهً على النحو االتً :ال

تدرٌب الجهاز البشري البلزم الذي ٌحتاج الٌه القطاع السٌاحً حتى تتمكن المنشآت السٌاحٌة من  .1

 القٌام بدورها بالشكل المطلوب .

طق تعتمد على الطبٌعة لى هذه المناإن عملٌة جذب السٌاح المحافظة على المواقع السٌاحٌة، أل .2

 خر تتمٌز به المنطقة السٌاحٌة ٌجعلها قادرة على المنافسة فً هذا المجال .آي عامل أوالتارٌخ و

حتٌاجات الطلب إر المرونة لها لتتمكن من مواكبة ستؽبلل الجٌد للموارد السٌاحٌة المتاحة مع توفٌاإل .3

 السٌاحً المحلً والعالمً  .

، وٌكون ذلك تنفٌذ البرامج السٌاحٌة الخاص فًدعم الدولة للقطاع السٌاحً عبر التعاون مع القطاع  .4

 .ةعبلنٌة تسوٌقٌة متكاملإعبر خطة 

لى إلوافدٌن وما هً تفضٌبلتهم للسعً جل معرفة نوعٌة السٌاح اأراسة السوق السٌاحٌة المحلٌة من د .5

 مكان .تؤمٌنها قدر اإل

مناسبة اصة الخ، ولكل نماذج الرؼبات كال الدخلشألفنادق المناسبة لكل شكل من توفٌر شبكة من ا .6

 ؼنٌاء .كة السٌاحة لم تعد مقتصرة على األ، فحرمنها لذوي الدخل المحدود 

ثار على نظافة الشوارع والشواطا واآل ، فعندما ٌتم الحفاظمستوى النظافة والخدمات السٌاحٌةرفع  .7

 .لى هذا البلدإبح ٌرؼب فً العودة ن ذلك ٌجعل الساإالسٌاحً ف وؼٌرها من عوامل الجذب
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 المبحث الثانً 

 ستراتٌجٌة لتنمٌة السٌاحة المستدامةالعناصر ال 

ستراتٌجٌة فً المجال العسكري، وقد تطورت بتطور العصر لتشمل جمٌع لقد وردت كلمة 

عرٌؾ موحد ، لذلك ال ٌوجد تستراتٌجٌة السٌاحٌةظهر مصطلح ال ، إذخرى ومنها السٌاحةطاعات األالق

 قتصادٌة .خاصة بها حسب ظروفها وحالتها اإل ستراتٌجٌةمتفق علٌه لهذه الكلمة، فلكل دولة 

، وكان لنابلٌون بونابرت ومعناها فن القٌادةستراتٌجوس ( ستراتٌجٌة ( هو ٌونانً ) صل كلمة )أن إ

التً تحسن الفرصة للنصر  قتصادٌةكلمة لتشمل الجوانب السٌاسٌة واإلالفضل فً توسٌع معنى ال

، عها المختلفة لتحقٌق اهداؾ معٌنةصبح ٌعرؾ بانه استخدام القوة بانواأ، وتطور المفهوم حتى العسكري

عدة لتحقٌق اهداؾ منشودة اما على مستوى االدارة فقد عرفت االستراتٌجٌة بانها الخطة العامة الم

 .ومحددة

خطة لى المهارة فً التخطٌط واالدارة وهً تعنً الستراتٌجٌة ( للداللة علقد استخدمت كلمة ) 

فهً تقع فً القمة لذلك ، ستراتٌجٌة من اهمٌة بالؽةسبه ال، ونظرا لما تكتالعامة لوسابل تحقٌق االهداؾ

 .عدادها السلطة المركزٌةإوتتولى 

 

 عناصر التنمٌة السٌاحٌة 

السطح والمناخ والحٌاة والؽابات عناصر الجذب السٌاحً: وتشمل العناصر الطبٌعٌة مثل اشكال  .1

 وعناصر من صنع االنسان كالمتنزهات والمتاحؾ والمواقع االثرٌة التارٌخٌة .

 النقل بانواعه المختلفة ) البري ، البحري  ، الجوي (  . .2

 اماكن النوم سواء التجاري منها كالفنادق واماكن النوم الخاص مثل بٌوت الضٌافة وشقق االٌجار . .3

، االشؽال الٌدوٌة والبنوكالمساندة بجمٌع انواعها كاالعبلن السٌاحً واالدارة السٌاحٌة والتسهٌبلت  .4

 وؼٌرها.

 .، وؼٌرهاٌاه والكهرباء واالتصاالتخدمات البنٌة التحتٌة كالم .5

ٌضاؾ الى هذه العناصر جمٌعها الجهات المنفذة للتنمٌة ، فالتنمٌة السٌاحٌة تنفذ عادة من قبل القطاع 

 لخاص او االثنٌن معا  . العام او ا

 

 اهمٌة تنمٌة الصناعة السٌاحٌة 

تعد التنمٌة السٌاحٌة احد اهداؾ التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة الشاملة لما لها من قدرة على تحسٌن 

مٌزان المدفوعات وتوفٌر فرص عمل وخلق فرص مدرة للدخل ، فضبل عن المساهمة فً تحسٌن 

 اسلوب ونمط الحٌاة االجتماعٌة والثقافٌة لعموم افراد المجتمع . 

د بالسٌاحة دفع الى تعاظم دورها فً التنمٌة من حٌث تشجٌع االستثمار فً انشاء ان االهتمام المتزاٌ

المشروعات السٌاحٌة فً اطار االعفاءات الضرٌبٌة على واردات السٌاحة ، كما انها توفر فرص مهمة 

تنمٌة لمساهمة الدولة فً انشاء مشارٌع البنى التحتٌة فً الببلد ، وعلى اساس ما تقدم ٌمكن تاشٌر اهمٌة 

  -الصناعة السٌاحٌة من خبلل  :

لبلستثمار فً المشارٌع تحسٌن مٌزان المدفوعات وذلك من خبلل تدفق رإوس االموال االجنبٌة  .1

 .السٌاحٌة

 .ٌر فرص عمل وحل مشكلة البطالةتوف .2
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زٌادة الفرص االستثمارٌة المربحة ، وهذا ٌمكن الدولة من تحدٌد مجاالت واسعة لعملٌة االستثمار فً  .3

استثمار  ، إذ إنمات النهوض بالواقع السٌاحًهذا القطاع بما ٌعمل على االستؽبلل الجٌد لمقو

وتوظٌؾ رإوس االموال الوطنٌة واالجنبٌة وتوجٌهها صوب المجاالت المربحة اقتصادٌا ، وبما ان 

القطاع الخاص ٌمتلك قدرة كبٌرة فً تعزٌز المزاٌا التنافسٌة للمشارٌع السٌاحٌة واٌجاد الوسابل 

واداء اسالٌب  حسٌن طرقالممكنة فً جذب السواح وادخال افضل انواع التقنٌات والتجهٌزات وت

ستراتٌجٌة شاملة احد اهم بنودها هو القطاع ا ٌتطلب اشراؾ الدولة على صٌاؼة هذ، فإن العمل

 الخاص ودوره فً التنمٌة السٌاحٌة المستدامة  . 

تإدي التنمٌة السٌاحٌة الى توزٌع وانشاء مشروعات  ، إذة المتوازنة بٌن المحافظاتتحقٌق التنمٌ .4

ت الببلد المختلفة خاصة ان المواقع الحضارٌة والدٌنٌة واالثرٌة تتوزع بٌن سٌاحٌة جدٌدة فً محافظا

فً مختلؾ ارجاء الببلد من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى ؼربه مما ٌعنً حصول تنمٌة متوازنة 

منها اقتصادٌا من خبلل اٌجاد العمل وتحسٌن المستوى المعٌشً البناء  تراجعةالمحافظات خاصة الم

فظات وزٌادة رفاهٌة االفراد واستؽبلل الموارد الطبٌعٌة فً هذه المناطق ، وسوؾ ٌترتب هذه المحا

قل ناطق األالحد من الهجرة من الم ،على توزٌع الدخول ، والتنمٌة والتطوٌر على كل المحافظات

 الى المناطق االكثر تطورا .تطورا 

 

الم حول السٌاحة وضعؾ موقع التنمٌة ستراتٌجٌة واضحة المعاساس ما تقدم فان االفتقار الى  على

 السٌاحٌة فً خطط التنمٌة تعد من اهم المعوقات التً تقؾ امام التنمٌة  السٌاحٌة . 

 

  



  

96 

 المبحث الثالث

 ستراتٌجٌةالممارسات السلٌمة لنجاح ال

اعمال او ممارسات سلٌمة لنجاح ، ال بد من القٌام بستراتٌجٌة السٌاحٌةقٌق اهداؾ اللؽرض تح

ستراتٌجٌة السٌاحٌة والممارسات التً هدافها ، وعموما تتمحور اهداؾ الستراتٌجٌة وبالتالً تحقٌق اال

 ؤتً:ي الى نجاح الستراتٌجٌة بما ٌتإد

 .تنوٌع وتعدد وسابل الجذب السٌاحً .1

 اخراج المنتج السٌاحً لبلسواق العالمٌة من خبلل العمل على تطوٌره. .2

 .كل التً تواجه االستثمار السٌاحًالمحلٌة والعالمٌة وحل المشاجذب االستثمارات السٌاحٌة  .3

 .بلت االعبلمٌة المحلٌة والدولٌةتطوٌر ادوات التسوٌق والتروٌج السٌاحً ووضع خطط للحم .4

 . لمستدامة وتطوٌر المجتمعاتالعمل على خلق التنمٌة ا .5

 .على االستثمار فً المجال السٌاحًتطوٌر القطاع الخاص وتشجٌعه  .6

 .لبلرتقاء بجودة الخدمات السٌاحٌة عنصر البشري والذي ٌعد محور اساساالهتمام بال .7

 .لٌا ودولٌا ولجمٌع شرابح المجتمعالعمل على نشر الثقافة السٌاحٌة مح .8

 .ثراء الموجود منهاإاحٌة جدٌدة واالبداع السٌاحً وخلق انواع سٌ .9

 .وجذب سٌاح جدد ق السٌاحٌة االخرىفتح اسواق سٌاحٌة والتعامل مع االسوا .10

 .ٌسر سبل تنفٌذ المشارٌع السٌاحٌةوضع تشرٌعات ت .11

 .التموٌل البلزم للتنمٌة السٌاحٌةتوفٌر  .12

 . العامة وتوفٌرها بالشكل المطلوب تنظٌم الخدمات .13

ستراتٌجٌة السٌاحٌة ٌجب مراعاة عنصر ضروري فً العملٌة السٌاحٌة وهو ولتحقٌق نجاح ال

بمستوى العمالة السٌاحٌة من خبلل التدرٌب والتعلٌم السٌاحً وتطوٌر مناهج الخدمات ، اذ ٌجب االرتقاء 

وتوظٌفها لصالح النشاط  الدراسة السٌاحٌة وكذلك االستفادة من تكنولوجٌا المعلومات واالنترنت

 .السٌاحً

 

 ستراتٌجٌات السٌاحٌة انواع ال

، ، والخطط التنموٌةالسٌاحًرى، وذلك حسب منتجها تراتٌجٌة السٌاحٌة من دولة الخستختلؾ ال

 ؤتً:الستراتٌجٌات السٌاحٌة بما ٌ وٌمكن توضٌح انواع

 احً ستراتٌجٌة تنوع المنتج السٌ .1

ستراتٌجٌة تتضمن تنوٌع منتجها السٌاحً وذلك بخلق انواع هذا النوع تعمل الدولة على وضع  فً

 ؤتً:هذه االنواع السٌاحٌة فٌما ٌ سٌاحٌة جدٌدة ووضع خطط اعبلمٌة لتحقٌق اهدافها ، وتتمثل

 جٌة ، كسٌاحة الحمامات المعدنٌةالسٌاحة الصحٌة والعبل. 

 ٌاضٌة واقامة دورات محلٌة ودولٌةالسٌاحة الر. 

 لعطل ، جوالت فً الصحراء وؼٌرهاسٌاحة االجازات وا. 

 الثرٌة وزٌارة االماكن التارٌخٌةالسٌاحة ا. 

 السٌاحة االجتماعٌة والدٌنٌة. 

  المإتمرات والندواتسٌاحة. 
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 التسوٌقٌة ، المعارض والصالونات السٌاحة. 

 السٌاحة الثقافٌة. 

 

  ستراتٌجٌة تنوٌع االسواق السٌاحٌة .2

ستراتٌجٌة تنوٌع االسواق السٌاحٌة بخلق واعطاء اهمٌة السواق سٌاحٌة لم تكن معروفة من ترتبط 

المحلٌة والدولٌة ، فكم هً كثٌرة االسواق قبل ، وهذا من شانه ان ٌعطً دفعا ومتنفسا جدٌدا للسٌاحة 

 . لم تزل بحاجة الى اهتمام وعناٌة السٌاحٌة التً

 

  االنتشار ستراتٌجٌة. 3

وذلك من خبلل اعطاء تسهٌبلت ومزاٌا للخدمات السٌاحٌة تتبلبم مع جمٌع الشرابح كاقامة الفنادق   

 .والضعٌفة كالشباب والطبلبمتوسطة بنجمة واحدة او نجمتٌن الستقطاب ذوي الدخول ال

 

  ستراتٌجٌة التنشٌط السٌاحً. 4

ستراتٌجٌة بعملٌة الربط بٌن الجداول والخطط واالحداث السٌاحٌة اي الربط تقوم الدولة فً هذه ال

 .بٌن االحداث الهامة الوطنٌة واالعٌاد واالجازات واقامة المناسبات والمهرجانات الخاصة بذلك

  

  التركٌز على السٌاحة العبلجٌةة ستراتٌجٌ. 5

ستراتٌجٌة ٌتم التركٌز على الموارد الطبٌعٌة كالمٌاه المعدنٌة والجو ومناطق تستخدم فٌها فً هذه ال

مٌاه البحار والرمال فً العبلج وٌكون الهدؾ هنا هو العبلج واالسترخاء ، وهً موجهة خصٌصا 

 به للدولة المضٌفة وذلك لطول مدة العبلج للمرضى وكبار السن ، وٌحقق هذا النوع دخبل ال باس

 .واستقطاب شرابح ؼنٌة من المجتمع

 

  ستراتٌجٌة الحوافز.  6

وتتنوع هذه الحوافز مثل تقدٌم  ،ستراتٌجٌة تسوٌقٌة تستخدم لتحفٌز العاملٌن وتنشٌط العملوهً 

بالؽة لهذا النوع من  همٌةأٌة ولت الدول الؽربأجانٌة للعاملٌن بدال من المكافآت، هذا وقد رحبلت م

 .ملٌن وعاببلتهماٌجابٌة على العإر ثاآستراتٌجٌات لما لها من ال

 

  نمٌة القوى البشرٌةستراتٌجٌة ت.  7

، لذا انشؤت العدٌد من الدول كلٌات ومعاهد متخصصة فً ستراتٌجٌة فً المٌدان السٌاحًم وهً اه

 -الفندقة والسٌاحة وذلك من اجل :

 .الٌة االداء فً المنشآت السٌاحٌةالبشرٌة المدربة لزٌادة فعأ: توفٌر القوى 

 .ظٌفً للعاملٌن فً جمٌع المستوٌاتب: زٌادة الرضا الو

 .تحقٌق التنمٌة االدارٌة الشاملةجـ: 

 .مهارات وخبرات خاصة لوظابؾ معٌنةد: اكساب العاملٌن 
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  ستراتٌجٌة المحافظة على البٌبة. 8

ستراتٌجٌة تسعى لحماٌة والمحافظة على البٌبة ، فهذه الالسٌاحة والبٌبةعبلقة وطٌدة بٌن هناك  

، فصارت البٌبة فً عالم الٌوم من اهتمام بالػجراء اقامة المشروعات السٌاحٌة لما صار للبٌبة 

والمحافظة علٌها من اهم القضاٌا المحلٌة والدولٌة ، فالسٌاحة تعمل على ابراز المعالم الجمالٌة الي بٌبة 

 .ٌبة نظٌفة وسلٌمة ازدهرت السٌاحةً العالم ، فكلما كانت البف

 

 لداخلٌةستراتٌجٌة التركٌز على السٌاحة ا. 9

تعد السٌاحة الداخلٌة مصدر دخل مهم جدا للدولة ، لذا تسعى العدٌد من الدول المهتمة بالمجال 

السٌاحٌة بٌن ابناء البلد وتشجٌع السٌاحً للتروٌج لهذا النوع من السٌاحة وذلك بنشر الوعً والثقافة 

 سٌاحة بٌبٌة نظٌفة مزدهرة.

فوابده االقتصادٌة فان له كذلك فوابد ثقافٌة ، فمن خبلل تجول  فضبل علىذا النوع من السٌاحة ه

لوطنهم  ثاره وحضاراته هذا ٌزٌدهم والءً آدتهم لمنجزات بلدهم والتعرؾ على االفراد فً وطنهم ومشاه

 نتماء الٌه . وشعورا بالفخر باال
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 اسئلة الفصل السابع

، وٌظل تطور السٌاحة المحلٌة: ان لحجم االستثمارات السٌاحٌة تاثٌرا واضحا على تنمٌة وتطور 1س

 ى عدة امور .. ناقش هذه العبارة االستثمارات السٌاحٌة متوقفا عل

 .: عرؾ التنمٌة السٌاحٌة 2س

دة السٌاحٌة وبنابها بشكل ٌجعلها ذات قدرة على المنافسة تحكمها اعتبارات عدٌ: ان تنمٌة الصناعة 3س

 .ال بد من مراعاتها ، بٌن ذلك 

 ستراتٌجٌة ؟: بٌن ماذا ٌقصد بمصطلح ال4س

 : ما هً عناصر التنمٌة السٌاحٌة ؟5س

 .رسات السلٌمة لنجاح االستراتٌجٌة: بٌن مفصبل المما6س

 ت السٌاحٌة ؟ستراتٌجٌا: ما هً انواع ال7س

 .ات فً المٌدان السٌاحً ، وضح ذلكستراتٌجٌة تنمٌة القوى البشرٌة من اهم الستراتٌجٌ: تعتبر 8س

 : ما هً اهم المعوقات التً تقؾ امام التنمٌة السٌاحٌة ؟9س

ستراتٌجٌة السٌاحٌة ٌجب مراعاة عنصر ضروري فً العملٌة السٌاحٌة وهو : لتحقٌق ونجاح ال10س

 قش هذه العبارة .الخدمات ، نا

 :صحح الخطؤ ان وجد فً العبارات االتٌة  : 11س

 ال تعتبر مقومات التنمٌة هً مقومات التنمٌة السٌاحٌة  -ا

 ان التنمٌة السٌاحٌة هً االسهام فً زٌادة الدخل الفردي -ب

 التخطٌط السٌاحً ٌعتبر ضرورة من ضرورات التنمٌة السٌاحٌة المستدامة  -ت

 عناصر الجذب السٌاحً تشمل العناصر الطبٌعٌة مثل اشكال السطح والمناخ والحٌاة والؽابات  -ث

 االستراتٌجٌة السٌاحٌة هً تطبق فً جمٌع المرافق السٌاحٌة -ج

  :: امؤل الفراؼات االتٌة بما  ٌناسبها 12س

 على....................................اخراج المنتج السٌاحً....................من خبلل العمل  -ا

 ستراتٌجٌة الحوافز هً ستراتٌجٌة ...............تستخدم...............العاملٌن وتنشٌط العمل  -ب

 تعد السٌاحة الداخلٌة ................. مهم جدا للدولة  -ت

 .اٌجاد............... قد تجذب الٌها السابحٌن مثل............... -ث

 تعرؾ التنمٌة السٌاحٌة على انها توفٌر ................و..............الشباع........و.........السٌاح -ج
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 )) العبلقـــة بٌن السٌاحة المستدامــة والسٌاحــة البٌبٌـــة ((
 

 

 تمهٌد :

خلؾ النمو السرٌع للسٌاحة فً القرن العشرٌن السٌما النصؾ الثانً منه عدٌدا من المزاٌا 

والمشكبلت على مقٌاس واسع بالنسبة للمجتمعات ، ولم تعد هذه المجتمعات تهتم بالسٌاحة من اجل العابد 

بالتحكم الجٌد االقتصادي ، ولكن بمشكبلتها الخطٌرة على المدى الطوٌل ، تلك التً ٌنبؽً ان تواجه 

والتخطٌط حتى ال ٌصل األثر إلى تهدٌد المجتمع ولعل اآلثار البٌبٌة للسٌاحة هً إحدى الموضوعات ، 

وفً إطار مفهوم االستدامة أصبحت صناعة السٌاحة فً مقدمة اهتمامات وجهود الباحثٌن والمخططٌن 

السٌاحٌة التً ٌمكن ان تضر الثقافة   إلعادة النظر فً األسس واألولوٌات التقلٌدٌة فً األعمال واألنشطة

،  21والبٌبة ، واالهم من ذلك التركٌز على االستعدادات النجاز وتطبٌق مفهوم االستدامة فً القرن 

ووصلت المفاهٌم إلى ان النظر للقرن الحادي والعشرٌــن القادم بالنسبة للسٌاحة ٌكون ضمن محورٌــن 

له عوامله ومتؽٌراته فً مجال السٌاحة والسفر ، واالستدامة هً  أساسٌٌن ) النمو واالستدامة ( فالنمو

   ضمان المستقبل وفق مراعاة العوامل االجتماعٌة والثقافٌة والبٌبٌة للجماعات والدول واألقالٌم فً العالم. 
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 المبحث االول

 العالقة بٌن البٌئة والسٌاحة

ٌسعى المجتمع من خبلل نشاطه االقتصادي نحو استؽبلل الموارد االقتصادٌة المتاحة استؽبلال 

امثل ٌفً بؤكبر قدر ممكن من حاجاته متحمبل فً سبٌل ذلك نفقة مترتبة على هذا االستؽبلل ومن اهم 

د االنسانً فً الموارد االقتصادٌة ألي مجتمع الموارد الطبٌعٌة وهً عنصر االنتاج الذي لم ٌسهم الجه

انتاجها وهناك جزء كبٌر من الموارد الطبٌعٌة الٌخضع لملكٌة اي انسان والٌمكن السٌطرة على استؽبلله 

لبٌبٌة التً تشكل الوسط الطبٌعً الذي ااقتصادٌا كما الٌمكن تقدٌر قٌمة نقدٌة له وهذا الجزء هو الموارد 

عتمد فً انتاج الخدمات السٌاحٌة على الموارد ٌحٌا االنسان وٌمارس نشاطه فٌه .ان قطاع السٌاحة ٌ

الطبٌعٌة ومن اهمها البٌبة ومن المبلحظ ان ؼالبٌة عناصر السٌاحة ترتبط بصورة مباشره او ؼٌر 

مباشره على الموارد البٌبٌة .وتتمثل السٌاحة فً مجموعة االنشطة التروٌحٌة التً ٌقوم بها افراد خبلل 

ة المتداخلة بٌن السٌاحة اماكن سكنهم الدابم وتعكس هذه االنشطة العبلق انتقالهم المإقت الى مناطق ؼٌر

 .والبٌبة

 

 آثار االنشطة السٌاحٌة على البٌئة

ثار آوثانٌها  ،نشطة السٌاحٌة على البٌبةالثار اآ :ولهاأبعاد ربٌسة أوالتً ٌمكن تلخٌصها فً ثبلثة 

 ٌة البٌبة. ساهمة السٌاحة فً حماالبٌبة على السٌاحة وأخٌرا مدى م

 

 ثار االنشطة السٌاحٌة على البٌبةآ :أوال

ثار االنشطة السٌاحٌة على البٌبة باستهبلك الموارد الطبٌعٌة وزٌادة مصادر التلوث والنفاٌات آتتعلق 

اد النشاط زدٌإ. ومع نجم من ضؽوط على التنوع االحٌابًالناجمة عن هذه االنشطة وكذلك ما قد ٌ

رز هذه بأومن  ،ن الضؽوط على الموارد الطبٌعٌة ٌزداد بصورة واضحةإالسٌاحً فً منطقة ما ف

دق ستخدامات المرتبطة بالسٌاحة مثل الفناستهبلك فً كثٌر من اإلٌزداد اإل إذ الموارد المٌاه العذبة

ستهبلك السٌاح من المٌاه العذبة اعلى بكثٌر من استهبلك السكان إن إوحمامات السباحة. وبشكل عام ف

فً اي منطقة وخاصة فً الدول النامٌة والتً تعانً اساسا من مشاكل ندرة المٌاه .وتإدي  المحلٌٌن

االنشطة السٌاحٌة المرتبطة بؤحد الموارد الطبٌعٌة الى زٌادة الضؽوط على هذه الموارد مثل ماٌنجم عن 

على المٌاه (من  االنشطة الترفٌهٌة البحرٌة )مثل الؽوص باستخدام اجهزة التنفس وصٌد االسماك والتزلج

اثار سلبٌة على السواحل ومصابد االسماك وتتضمن عملٌات تنمٌة السٌاحة وتطوٌر المنتجعات السٌاحٌة 

العدٌد من االثار السلبٌة على الموارد فمثبل ٌإدي شق الطرق وبناء المطارات وتطوٌر السواحل الى 

ٌتبعها من تلوث الهواء اضافة الى  تآكل التربة وتدهور استخدامات االراضً واختناقات المرور وما

الضوضاء والضجٌج ومن الطبٌعً توقع زٌادة نسبة الملوثات والنفاٌات فً المناطق االكثر تركٌزا 

للسٌاح وتؤخذ هذه الملوثات اشكالها المعروفة حٌث تزداد النفاٌات الصلبة والفضبلت اذ تقدر بعض 

دار كٌلو ؼرام فً الٌوم وتزداد كذلك نسبة النفاٌات الدراسات كمٌة النفاٌات الناجمة عن كل سابح بمق

السابلة وتلوٌث الهواء خاصة من جراء النقل السٌاحً المحلً والدولً نتٌجة زٌادة انبعاث ؼاز ثانً 

اوكسٌد الكربون من وسابل النقل وتكٌٌؾ وتدفبة المرافق السٌاحٌة باالضافة الى الضوضاء الناشبة عن 

زاٌد االنشطة السٌاحٌة الى التؤثٌر على التنوع  االحٌابً خاصة فً المناطق التً هذه الوسابل كما ٌإدي ت

تعانً من الضعؾ البٌبً مثل ازالة النباتات وارتفاع نسبة حرابق الؽابات وتصاعد استخدام االخشاب 

تإدي االنشطة  وتكثٌؾ الضؽوط على بعض االحٌاء بسبب التجارة والصٌد. ومن جهة اخرى قد
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الى ضؽوط اجتماعٌة وثقافٌة نتٌجة تؽٌر تكالٌؾ السٌاحة والتنافس بٌن السٌاح والسكان السٌاحٌة 

المحلٌٌن على استخدام الموارد المحدودة الخاصة بالمٌاه والمرافق الصحٌة والطاقة وقد ٌحدث تنافس بٌن 

تحداث االستخدامات المختلفة لؤلراضً خاصة فً المناطق الساحلٌة كما قد تإدي السٌاحة الى اس

 ممارسات تضر بالجهود الخاصة بحفظ التنوع االحٌابً واستخدامه المستدام .

 

 ثانٌا : اثار التؽٌرات البٌبٌة على االنشطة السٌاحٌة 

باإلضافة الى التباٌن الكبٌر بٌن الدول واتساع الفجوة بٌن الدول الصناعٌة والدول النامٌة نتٌجة للتفاوت 

لؾ االصعدة ففً الوقت الذي ٌنعم فٌه سكان الدول الصناعٌة من حٌث االمكانٌات على مخت فًالكبٌر 

مختلؾ انواع التخلؾ والجهل والفقر  ٌعانً سكان الدول النامٌة من السٌطرة على معظم الموارد بٌنما

والمرض وعلٌه فان التهدٌدات البٌبٌة لمستقبل العالم تحد وتقٌد فعالٌة الحلول المقترحة لتقلٌص ذلك 

التباٌن وتمتد قابمة التهدٌدات البٌبٌة لتشمل استنزاؾ طبقة االوزون والتؽٌرات المناخٌة وتدهورات التربة 

اضافة الى تلوث الماء والهواء والتربة . والشك ان التهدٌدات البٌبٌة  والتصحر وفقد التنوع االحٌابً

 فًوماٌتبعه من اضرار كبٌرة تإثر بصورة مباشرة فً المناطق واألنشطة السٌاحٌة . فالتؽٌر المناخً 

المناطق الساحلٌة والجزر والمقاصد السٌاحٌة من حٌث فقدان التنوع االحٌابً نتٌجة فقدان جاذبٌة 

الطبٌعٌة وعلى سبٌل المثال ماحدث فً منطقة البحر االبٌض المتوسط نتٌجة انقراض اكثر من  المناطق

ء فً المناطق المزدحمة بالسكان نوع من النباتات الطبٌعٌة وؼٌر الطبٌعٌة اضافة الى تلوث الهوا 500

ن المٌاه العذبة ٌتسبب فً تردد السٌاح عن زٌارة هذه المناطق كذلك ان تلوث المٌاه ونقص او فقدا وهذا

 قد تكون سببا فً تردد بعض السٌاح عن زٌارة هذه االماكن السٌاحٌة  

  

 ثالثا : مساهمة السٌاحة فً المحافظة على البٌبة    

ٌمكن للسٌاحة ان تسهم بشكل كبٌر فً حماٌة البٌبة وحفظ التنوع االحٌابً واستخدام الموارد الطبٌعٌة 

همٌة االقتصادٌة للسٌاحة وأثارها االٌجابٌة على االفراد والمجتمع قد باسلوب مستدام كما ان ادراك اال

ٌزٌد من الوعً بقٌمة الموارد البٌبٌة والثقافٌة خاصة بالمناطق الؽنٌة بالمحمٌات والمواقع الترفٌهٌة 

والطبٌعٌة التً تشكل عنصر هام وأساسً فً التنمٌة السٌاحٌة . وتساعد السٌاحة فً زٌادة وعً السكان 

قع الطبٌعٌة مما ٌجعلهم فخورٌن بتراثهم وحرٌصٌن فً المحافظة علٌه المحلٌٌن  بالقٌمة االقتصادٌة للموا

االنشطة  حٌث تتطلب السٌاحة المستدامة مزٌدا من الدقة فً حسابات المنافع والتكالٌؾ الناجمة عن

 .  والجدول ادناه ٌمثل المشاكل المحتملة لعناصر السٌاحة ، السٌاحٌة المختلفة

                                                      

 العنصر المشاكل البٌبٌة المرتبطة

 -الموارد الطبٌعٌة : 

 الطقس والمناخ  التؽٌر المناخً وما قد ٌتبعه من اضرار

 الطبٌعة الجؽرافٌة لؤلراضً ألتصحر تدهور ألتربة االستخدام المكثؾ للشواطا

 المٌاه المٌاهنقص  –تلوث المٌاه 

 الحٌاة النباتٌة والحٌوانٌة فقدان التنوع االحٌابً

التنافس على استخدامات االراضً ألؼراض السٌاحة وزعزعة اسلوب 

 المعٌشة

 الموارد الحضارٌة واإلقلٌمٌة

 المواصبلت ووسابل االنتقال االختناقات ألمرورٌة تلوث الهواء –االزدحام 
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 هٌاكل البنٌة االساسٌة زٌادة الضؽوط على مصادر المٌاه والكهرباء ووسابل االتصال              

 هٌاكل البنٌة العلوٌة زٌادة النفاٌات والملوثات

 الخدمات السٌاحٌة وإدارتها ؼٌاب الوعً البٌبً بؤهمٌة استدامة التنمٌة

 

عبلقة مع البٌبة والمجتمع واالقتصاد . حٌث ان المواقع ومن خبلل ماتقدم ٌتبٌن لنا ان لصناعة السٌاحة 

السٌاحٌة االكثر نجاحا فً الوقت الحاضر تعتمد على المحٌط المادي النظٌؾ والبٌبات المحمٌة واألنماط 

الثقافٌة الممٌزة للمجتمعات المحلٌة اما المناطق التً التقدم هذه الممٌزات فإنها تعانً من تناقص الفوابد 

ٌة للمجتمعات المحلٌة . ومن الجابز ان تكون السٌاحة عامبل بارزا فً حماٌة البٌبة عندما ٌتم االقتصاد

تكٌٌفها مع البٌبة المحلٌة والمجتمع المحلً وذلك من خبلل التخطٌط واإلدارة السلٌمة وٌتوفر هذا عند 

وهواء نقً ومٌاه نقٌة  وجود بٌبة ذات جمال طبٌعً وتضارٌس مثٌرة لبلهتمام وحٌاة نباتٌة طبٌعٌة وفٌرة

وعذبة مما ٌساعد على جذب السٌاح . وٌتساوى كل من التخطٌط والتنمٌة السٌاحٌة فً االهمٌة من اجل 

حماٌة التراث الثقافً لمنطقة ما وتشكل المناطق االثرٌة والتارٌخٌة وتصامٌم العمارة الممٌزة  والفنون 

والعادات والتقالٌد وثقافة وتراث المنطقة كل ذلك تشكل والحرؾ الشعبٌة والتقلٌدٌة واألزٌاء الفلكلورٌة 

 احة وإدارتها دورا كبٌرا فً ذلك.عوامل جذب للسٌاح حٌث ان للطرٌقة التً ٌتم بها تنمٌة السٌ
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 المبحث الثانً

 حة المستدامة والسٌاحة البٌئٌةالسٌا

تؤثٌراتها السلبٌة على الجوانب االجتماعٌة والبٌبٌة تبعا لتوسع تبنً السٌاحة كمدخل للتنمٌة وظهور 

برزت الحاجة إلٌجاد مداخل جدٌـــدة ٌتم من خبللها التعامل مع التنمٌــة السٌاحٌـــة ، وتزامــن هـــذا مع 

 ازدٌاد االهتمام بالبٌبــة وظهور مفهوم التنمٌة المستدامـــــة

  ( sustainable Development  الذي تم تبنٌه كمدخل للتحكم فً التنمٌة وتحقٌق استمرارٌتها )

 ومنع تدهورها .

ولم ٌتم ربط التنمٌة السٌاحٌة بمفهوم االستدامة اال حدٌثا حٌث بدأ الباحثون فً النظر إلمكانٌة تبنً 

مفهوم االستدامة كمدخل جدٌد لحل مشاكل التنمٌة السٌاحٌة ، ففً مطلع السبعٌنات من القرن الماضً 

ً العالم إلى ان النمو السرٌع ٌعقبه ومع ازدٌاد االهتمام بالبٌبة ، وعبلقتها بالتنمٌة انتهى علماء التنمٌة ف

دابما تدهور ، ومن ثم بدأ التفكٌر فً مفاهٌم جدٌدة لتحقٌق استمرارٌة التنمٌة ومنع التدهور ، او على 

هنا جاء مفهوم التنمٌة األقل الحفاظ على مستوى التنمٌة الذي تم تحقٌقه بالفعل ومن 

رٌفها من قبل اللجنة الدولٌة للبٌبة والتنمٌة عام ( والتً تم تع  sustainable Developme)المستدامة

على انها ) التنمٌة التً تفً باالحتٌاجات األساسٌة للجٌل الحاضر دون المساومة على قدرة  1987

األجٌال القادمة فً تلبٌة احتٌاجاتها ( ومن خبلل هذا المفهوم تم التعامل مع عملٌات التنمٌة بوجهة نظر 

اعتبارها عناصر التنمٌة األخرى خاصة البٌبة الطبٌعٌة التً تعانً من تؤثٌرات جدٌدة وواسعة تؤخذ فً 

هذه التنمٌات علٌها ، ثم توسع هذا المفهوم للتنمٌة المستدامة لٌشمل المظاهر االجتماعٌة واالقتصادٌة 

 والحفاظ على رفاهٌة المواطنٌن . والثقافٌة
 

 مستدامة وتنمٌة السٌاحة البٌئٌةالالمبادئ العامة التً تحكم العالقة بٌن التنمٌة 

حماٌة المقومات الطبٌعٌة فً المواقع السٌاحٌة ، والعمل ضمن سقؾ قدرة تحمل النظام البٌبً على  .1

استٌعاب التدخبلت البشرٌة ، من خبلل التؤكٌد على وجود التوافق بٌن تنمٌة السٌاحة البٌبٌة مع حماٌة 

، وضمان ان حجم األنشطة التنموٌة هً ضمن قدرة تحمل العملٌات البٌبٌة واالٌكولوجٌة األساسٌة 

 النظام البٌبً للموقع السٌاحً ، حتى نضمن استمرارٌة دٌمومة الموارد البٌبٌة والحفاظ علٌها .

دمج عملٌات التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة مع تنمٌة السٌاحة البٌبٌة ، وإٌجاد نوع من التوازن  .2

التنموٌة والحفاظ على شخصٌة المجتمعات المحلٌة وتمٌزها مع تحقٌق  والتوابم بٌن مختلؾ العملٌات

 المنفعة لؤلجٌال الحالٌة والقادمة .

التؤكٌد على مراعاة الجوانب االقتصادٌة ، وضمان الجدوى االقتصادٌة لتنمٌة السٌاحة البٌبٌة وإدارة  .3

تقبلٌة ، مع األخذ بعٌن االعتبار الموارد الطبٌعٌة والحضارٌة بشكل ٌستفٌد منه األجٌال الحالٌة والمس

 القٌمة االقتصادٌة للموارد البٌبٌة وتدهورها خاصة ؼٌر المتجددة منها .

التركٌز على عامل الزمن واستؽبلل الموارد بالتعامل مع الموارد السٌاحٌة والبٌبٌة وفق قٌمتها  .4

 الحقٌقٌة عبر الزمن ولٌس قٌمتها المادٌة الحالٌة فقط .

توازن بٌن تحقٌق المنفعة االقتصادٌة ، والمحافظة على بٌبة المواقع السٌاحٌة ، ومنع إدراك أهمٌة ال .5

حدوث أي تدهور بٌن األنشطة االقتصادٌة واألنظمة البٌبٌة ، والتحكم فً هذه العبلقة عند حدوث 

نٌن انحراؾ عن التوازن ، فالنظام االقتصادي ٌحكمه قانون السوق  ، بٌنما النظام البٌبً تحكمه قوا

الطبٌعة ، ومن خبلل الوصول إلى توازن بٌن النظامٌن ٌمكن منع حدوث خلل بٌن النظامٌن 

 االقتصادي والبٌبً ، مما ٌحقق تنمٌة سٌاحٌة بٌبٌة مستدامة .



  

115 

هتمام المتزاٌد من قبل العدٌد اإل فضبل علىبصورة مستدامة  ةان التركٌز على تنمٌة المواقع السٌاحٌ

عنٌة بالمحافظة على المواقع التراثٌة واألثرٌة ، ظهر مفهوم التنمٌة للمواقع البٌبٌة من الجهات الدولٌة الم

بصورة مستدامة ،والحفاظ على البٌبة المادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة للمناطق السٌاحٌة فظهرت أشكال 

وتبعا لهذا المفهوم جدٌدة من السٌاحة او السٌاحة البدٌلة التً تتوافق مع الطبٌعٌة فً المناطق السٌاحٌة ، 

 الجدٌد ظهرت نماذج جدٌدة للسٌاحة. 

ونستنتج من أعبله أن التنمٌة السٌاحٌة المستدامة هً تنمٌة تراعً الحفاظ على المحٌط الحٌوي فً 

البٌبـة الطبٌعٌة بكل مركباته وعناصره األساسٌة التً تتمثل بالهواء والمـاء والتربـة والؽابات والثروة 

ادر الطاقة او العملٌات الحٌوٌــة فً المحٌط الحٌوي ودورات المٌاه والؽازات والعناصر الحٌوانٌة ومصـ

والمركبات لذلـك فهً تنمٌــة تشترط عــدم  استنزاؾ قاعــدة الموارد الطبٌعٌة فً المحٌط الحٌوي او 

، السٌما فً الدول تلوٌثها بما ال ٌتعدى حدود طاقتهــا القصوى على التنمٌة الذاتٌة ، فهً تعنً التحول 

الصناعٌة ، إلى تكنولوجٌــا أنظــؾ وأكفــؤ ، وتقلل قدر المستطاع من استهبلك الطاقة وؼٌرها من 

، على األكثر ، اقل مستخدمة اآلن فً البلدان النامٌةالموارد الطبٌعٌة إلى أدنى حد ، والتكنولوجٌــا ال

المتاحة فً البلدان الصناعٌة ، ولكن حجمها اقل بكثٌر كفــاءة وأكثر تسببــا فً التلوث من التكنولوجٌــا 

، إن التنمٌــة المستدامة هً التنمٌة التً تنقـــــل المجتمع إلى عصر الصناعات والتقنٌات النظٌفة التً 

تستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة والموارد وتنتـج الحد األدنى من الؽازات والملوثات التً تإدي إلى 

 ارة على سطح األرض. رفع درجة الحر

 

وكل هــــذا قاد إلى ثبلثة جوانب فرٌدة ومهمة للعبلقة الخاصة بٌن السٌاحة البٌبٌـــة والتنمٌة 

السٌاحٌة المستدامة على عكس القطاعات األخرى ، حٌث إن المستهلك ) السابح( ٌسافر إلى الُمصنع 

 -والمُنتج وهذه الجوانب هً :

التفاعــل : إن طبٌعة السٌاحة البٌبٌة كصناعة خدمات تقوم على تقدٌم تجربة أماكن جدٌدة ، وهذا   .1

ٌعنً إنها تنطوي على قدر كبٌر من التفاعل سواء المباشر او ؼٌر المباشر بٌن الزابرٌن والمجتمعات 

 المضٌفة وبٌبتهم المحلٌة .

 

ة وعٌا بقضاٌا البٌب ر والمضٌفٌن ( ٌصبحوا أكثرالتوعٌـة : السٌاحة البٌبٌة تجعل الناس ) الزوا  .2

وهذا ٌمكن أن ٌإثر على وجهات النظر واالهتمامات لقضاٌا  واالختبلؾ بٌـن ثقافـات األمـم

 االستدامــة ، لٌس فقـط أثناء السفر ولكن خبلل حٌاة الناس أٌضا .

 

التبعٌــة : تستنــد السٌاحة البٌبٌة فـً جـزء كبٌر منها على بحث الزوار عن تجربة ذات بٌبات سلٌمة   .3

ونظٌفة ومناطق طبٌعٌة جذابة ، وعن مناطق تارٌخٌــة أصٌلــة وتقالٌــد ثقافٌة ، وترحٌب المضٌفٌن 

الصفات الممٌــزة  ، أن صناعة السٌاحة تعتمد على تلكسٌكونون معهم على عبلقــات جٌدة الذٌن

 .ـودة فــً المكانالموجـ
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 أسئلة الفصل الثامن 

ٌْن1س  ٌاحة المستدامة والسٌاحة البٌبٌة.العبلقة بٌن الس : ب

 .حة المستدامة والسٌاحة البٌبٌة: ماهً المبادئ العامة التً تحكم العبلقة بٌن السٌا 2س 

 لخطؤ ان وجد فً العبارات اآلتٌة:صحح ا: 3س 

 ٌمكن للسٌاحة ان تسهم بشكل كبٌر فً حماٌة البٌبة وحفظ التنوع االحٌابً بشكل طبٌعً  -ا

 برز مفهوم السٌاحة البٌبٌة للحفاظ على الطبٌعة -ب

 ٌجب ان ٌإ خذ بالحسبان على ان االستدامة السٌاحٌة وحماٌة البٌبة امران مترابطان ومتكامبلن -ت

 مكانٌات المتوفرة مفهوم حدٌثربط التنمٌة السٌاحٌة بالبٌبة حسب اال -ث

 السٌاحة البٌبٌة هً اتصال دابم مابٌن االنسان الفرد والمكان المحٌط به  -ح

 :تٌة بما ٌناسبهاإمؤل الفراؼات اآل: 4س

 ان لصناعة السٌاحة عبلقة مع ...............و..................و.................... -ا

عامبل بارزا فً حماٌة ............عندما ٌتم تكٌٌفها مع من الجابز ان تكون السٌاحة  -ب

 ..............و.......

 اصبحت السٌاحة البٌبٌة احد االنشطة ......... فً المناطق ...............حول العالم................ -ت

 فً العالم  تنطوي السٌاحة ................على ابراز المعالم الجمالٌة الي ............... -ث

 ان التنمٌة السٌاحٌة المستدامة هً تنمٌة تراعً الحفاظ على .............. فً ................. -ج
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 المحتوٌات

 رقم الصفحة الموضوع

 1 المقدمة

 2 : مفهوم السٌاحة المستدامة الفصل االول

 3 التمهٌد

 4 : مفهوم السٌاحة المستدامة المبحث االول

 6 نطاق السٌاحة المستدامة

 7 الجهات المعنٌة بالسٌاحة المستدامة

 8 : مفهوم السٌاحة المستدامةالمبحث الثانً

 9 منافع السٌاحة المستدامة

 11 : قواعد واسس السٌاحة المستدامة المبحث الثالث

 12 معاٌٌر االستدامة السٌاحٌة

 16 مإشرات السٌاحة المستدامة

 19 اسبلة الفصل

 20 الفصل الثانً : عناصر السٌاحة المستدامة

 21 التمهٌد

 21 عناصر السٌاحة المستدامةالمبحث االول: 

 23 المبحث الثانً: أنواع السٌاحة الثقافٌة

 25 مفهوم السٌاحة البٌبٌة 

 26 تعرٌؾ السٌاحة البٌبٌة

 31 عناصر وقواعد السٌاحة البٌبٌة

 36 مكونات االستدامة البٌبٌة

 37 اسبلة الفصل

 38 الفصل الثالث : مبادئ السٌاحة المستدامة

 39 : مبادئ السٌاحة المستدامةالمبحث االول

 39 الٌات تحقٌق مبادئ السٌاحة المستدامة

 39 مكانة السٌاحة المستدامة 

 40 مكونات السٌاحة المستدامة

 42 : االهمٌة البٌبٌة للسٌاحة المستدامةالمبحث الثانً

 43 االهمٌة الثقافٌة للسٌاحة المستدامة

  االهمٌة االقتصادٌة للسٌاحة المستدامة

 44 االهمٌة االجتماعٌة للسٌاحة المستدامة
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 45 االهمٌة السٌاحٌة للسٌاحة المستدامة

 46 اسبلة الفصل

 50 الفصل الرابع : اشكال تنمٌة السٌاحة المستدامة

 51 اشكال التنمٌةالمبحث االول: 

 58 المعاٌٌر المعتمدة فً تصنٌؾ السٌاحة واالنشطة السٌاحٌة

 60 اهداؾ التنمٌة المستدامة

 60 مإشرات قٌاس التنمٌة المستدامة

 63 التنمٌة السٌاحٌة ومكوناتها

 64 تنمٌة السٌاحة المستدامة

 65 اهداؾ التنمٌة السٌاحٌة واهداؾ التنمٌة السٌاحٌة المستدامة

 68 البٌبة والتنمٌة السٌاحٌة المستدامةالتوازن بٌن 

التحدٌات التً تواجه عملٌات تنمٌة القطاع السٌاحً بصورة 
 مستدامة

69 

 71 المناطق السٌاحٌة فً العالم

  :  االستدامة السٌاحٌة الطفٌفةالمبحث الثانً

 72 اسبلة الفصل 

 74 الفصل الخامس : مناهج التنمٌة السٌاحٌة المستدامة

 75 : المنهج االقتصادي واالجتماعً والبٌبًاالول المبحث

 80 : المنهج الحٌويالمبحث الثانً

 81 : منهج رأس المالالمبحث الثالث

 84 اسبلة الفصل

 85 الفصل السادس : التمكٌن السٌاحً المستدام

 86 : مفهوم واهداؾ التمكٌن السٌاحً المستدامالمبحث االول

 87 ومعاٌٌر عملٌة التمكٌن السٌاحً المستدام: اسس المبحث الثانً

 89 : مراحل عملٌة تمكٌن السٌاحً المستدامالمبحث الثالث

 90 اسبلة الفصل

 91 الفصل السابع : التنمٌة السٌاحٌة المحلٌة المستدامة

 92 تنمٌة السٌاحة المحلٌة المستدامةالمبحث االول: 

 93 كٌفٌة بناء المقدرة على المنافسة

 94 : العناصر الستراتٌجٌة لتنمٌة السٌاحة المستدامةالمبحث الثانً

 96 : الممارسات السلٌمة لنجاح الستراتٌجٌةالمبحث الثالث

 99 اسبلة الفصل

 100 الفصل الثامن : العبلقة بٌن السٌاحة المستدامة والسٌاحة البٌبٌة
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