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مقدمــه
ال شك ىف أن السياحة متثل مصدر دخل قوى ومؤثر للبلدان ىف كافة أحناء العامل  ،فبتنوع أشكاهلا من سياحة ثقافية  ،تعليميه ،
عالجية  ..اخل  ،شكلت حجر رئيسى ىف قيام اقتصاد خدمى فعال ال تستغىن عنه أى دولة مهما بلغ حجم اقتصادها احلقيقى ومهما
بلغت ميزانيتها .
ومصر دولة تشكل السياحة فيها ركيزة أساسية ىف ميزان مدفوعاهتا ومصدر رئيسى للدخل القومى ال سيما ملا تتمتع به مصر من مناخ
متميز وموقع جغراىف وآثار تشكل مخس آثار العامل تقريباً  ،كل ذلك ساهم ىف جعلها بلد سياحى من الطراز األول  ،ولكن نظراً
لألحداث األخرية الىت شهدهتا مصر من اضطراب سياسى وأمىن وأعمال إرهابية مروعة وحوادث خمتلفة أدى ذلك كله اىل تراجع اقبال
السياح على التوافد اليها بشكل ملحوظ مما أثر بدوره على ميزان مدفوعاهتا وشكل خلالً ىف توازن موازنتها .
وملا كان لقطاع السياحة تلك األمهية القصوى الىت تساهم ىف رفع املستوى اإلقتصادى للدولة ويعتمد عليها قطاع كبري من املواطنني
العاملني ىف قطاع السياحة  .ونظراً ألن دور القانون هو ضمان أمن اجملتمع واستقراره والعمل على حتقيق النظام العام  ،فهو الذى حيقق
للمواطنني أمنهم وحيمى حقوقهم وأرواحهم
لذلك فإن القانون يقع على عاتقه الكثري للقيام بالدور املنوط به لذلك كان املؤمتر السنوى لكلية احلقوق جامعة طنطا بعنوان (القانون
والسياحة ) لبحث كيفية قيام القانون بدوره للعمل على تنشيط قطاع السياحة ولسد العجز اإلقتصادى القائم وسن القوانني حلماية
حقوق السائح واملواطن على قدم املساواه وال يتأتى ذلك اال من خالل البحث العلمى لبحث أفضل وسائل مواجهة اإلرهاب وكذلك
اإلستفادة من جتارب الدول األخرى حيث ان اضطراب األمن هو أمر غريب على اجملتمع املصرى  ،وكذلك حبث سبل املثلى للحفاظ
على اآلثار من اإلتالف والتخريب وذلك عن طريق سن قوانني رادعة أو إبرام اتفاقات دولية أو التعاون الدوىل بشكل عام للتصدى هلذه
الظاهرة.
ولقد اخرتت ىف هذا الصدد حبث اجلوانب اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئيه لقطاع السياحة  ،متمنيه أن يثرى هذا البحث ويساهم ولو
بالقليل لرفع النشاط السياحى مبصر.
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خطــة البحــث

المبحث األول  -:السياحة ودورها ىف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
المبحث الثانى  -:األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية للتنمية السياحية
المبحث الثالث  -:دور القانون ىف محاية وإحرتام املوروث الثقاىف واإلجتماعى ىف اجملتمع املضيف
المبحث الرابع  -:محاية البيئات الطبيعية ىف املقاصد السياحية ىف إطار السياحة املستدامه
المبحث الخامس  -:معوقات التنمية السياحية
المبحث السادس  -:دور اإليرادات السياحية ىف متويل التنمية اإلقتصادية
المبحث السابع  -:دور التنمية السياحية املستدامه ىف مواجهة ظاهرة البطالة
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المبحث األول
السياحة ودورها فى التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
تُعترب السياحة اليوم أحد أهم القطاعات االقتصادية واالجتماعية يف العامل واليت تلعب دوراً بارزاً يف تنمية وتطوير البلدان .وقد
ازدادت أمهيتها كصناعة وحرفة من خالل وسائل اإلعالم كافة ،خصوصاً بعد أن مت استحداث وزارات للسياحة يف معظم دول
العامل وافتتاح جامعات وكليات ومعاهد تقنية متخصصة بالسياحة والفندقة ،وكذلك االنتشار الواسع للكتب والدراسات
والبحوث العلمية اليت تتعلق بالشؤون السياحية.
ونعرض بإجياز الدور الذي تقوم به السياحة يف التنمية وكما يلي :ـ
أوالً :السياحة والتنمية االقتصادية
تربز السياحة يف الدول املتطورة كرافد أساسي يف التنمية االقتصادية ولذلك جند ضخامة االستثمارات املختلفة يف القطاع
السياحي كما حدث يف إيطاليا وأسبانيا واليونان واملكسيك ،وغريها من البلدان اليت حققت تقدماً كبرياً يف هذا اجملال.
ـ ونوضح بإجياز أهم املزايا اليت تبني دور السياحة يف التنمية االقتصادية :ـ
■تعتمد العديد من الدول على السياحة ،كمصدر مهم من مصادر الدخل الوطين ،واستطاعت هذه الدول احلصول على
مدخوالت سنوية كبرية من القطاع السياحي كما حيدث يف الواليات املتحدة وأسبانيا وإيطاليا واليونان والنمسا وسويسرا وفرنسا
يعزز ميزان
وإنكلرتا وتركيا ،وغريها من بلدان العامل .إن الدخل السياحي له شأن كبري يف اقتصاديات الدول السياحية .فهو ّ
املدفوعات ويعترب مصدراًكبرياً لتوفري فرص العمل للمواطنني مما يدعم مستواهم املعاشي واالجتماعي .وألمهية السياحة فقد
أصبحت ترتبط بالتنمية االقتصادية ارتباطاً وثيقاً بعد أن كانت ِعلماً جمرداً يدرس يف اجلامعات واملعاهد .وتعترب السياحة أحد
العناصر األساسية للنشاط االقتصادي يف الدول السياحية ،اهتمت هبا املنظمات العاملية كالبنك الدويل ومنظمة اليونسكو اليت
أصبحت تنظر إىل السياحة كعامل أساسي ومهم للتقريب بني الثقافات.
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■وكمثال على أمهية السياحة يف قطاع العمل ،ووفقاً لتقارير (اجمللس العاملي للسياحي والسفر )) (WTTCفإن صناعة
السياحة والسفر سامهت يف إجياد أكثر من مليون فرصة عمل شهرياً بشكل مباشر أو غري مباشر يف مجيع أحناء العامل خالل عام
7711م .وقد تضاعفت فرص العمل يف السنوات األخرية واليت توفرها صناعة السياحة والسفر يف مجيع أحناء العامل.
■تعترب السياحة مصدراً مهماً من مصادر اكتساب العمالت األجنبية وذلك مبا ينفقه السائح على السلع واخلدمات من هذه
العمالت ،وال ينكر أن العمالت الصعبة ،خصوصاً يف الدول النامية كمصر وتونس واملغرب ،متكن البلد من استرياد السلع
واخلدمات وتسند العملة احمللية ما يؤدي إىل التقليل من التضخم وغالء املعيشة.
■يتجه العامل خبطى سريعة حنو توظيف التقنيات احلديثة يف كل جزئيات العمل السياحي سواء يف:
ـ إعداد ونشر املعلومات السياحية.
ـ ترتيب وتنفيذ الربامج السياحية.
ـ إعداد وتأهيل الكوادر السياحية.
ـ تصميم وبناء املنشآت الفندقية والرتفيهية للسائحني.
السياحة والتنمية املستدامة
التنمية املستدامة هي التنمية االقتصادية واالجتماعية املتجددة والقابلة لالستمرار دون األضرار بنوعية املوارد الطبيعية اليت
تستخدم يف األنشطة البشرية وتعتمد عليها عملية التنمية.
وبذلك يعترب القطاع السياحي أحد القطاعات اإلضافية الناشطة إىل جانب القطاعات االقتصادية األخرى حيث يساعد على
منو البلد اقتصادياً واجتماعياً.
وتسعى العديد من الدول وخاصة الدول اليت هتدف إىل حتقيق تنمية مستدامة إىل تطوير وتنشيط القطاع السياحي ملا ُحيدثه من
تنمية اقتصادية واجتماعية .على أن سياسات السياحة ال تبىن فقط على اعتبارات اقتصادية وتكنولوجية ،ولكن جيب أن يؤخذ
بنظر االعتبار أيضاً احلفاظ على البيئة واحتياجات السكان املضيفني عامة والذين يعملون يف احلقل السياحي خاصة ،إذ أن
السياحة اليت تستجيب هلذه الشروط هي السياحة البديلة أو السياحة املتوافقة والتواصل السياحي .ويف أواخر عام 7771م
دعت منظمة السياحة العاملية إىل عقد مؤمتر لوزراء السياحة آلسيا والباسفيك عن السياحة والبيئة ،وقد غطى املؤمتر بكثافة
مواضيع فنية واسعة تتعلق بالسياحة املستدامة ،وصدر عن املؤمتر بيان أوضح االهتمام العاملي الرمسي مببدأ االستدامة .وأشار إىل
أن هناك إحساس وإحلاح لبذل اجلهود حلماية البيئات الطبيعية يف املقاصد السياحية.
إن االهتمام بالسياحة كباعث على التنمية املستدامة يعترب مطلباً اقتصادياً مهماً حلفز االستثمار يف األماكن السياحية الطبيعية
والبيئية والثقافية ،وتعد التوعية بأمهية تنمية السياحة وإدارهتا على حنو كفوء أحد أهداف منظمة السياحة العاملية.
إن مبادئ اإلدارة تؤكد على اجلوانب االقتصادية والثقافية واالجتماعية والبيئية لقطاع السياحة كمصدر مهم للدخل املتزايد
باعتباره من الدعامات األساسية يف التنمية املستدامة للبلد.
لذلك يتوجب من أجل استمرار السياحة كمصدر مهم للدخل االلتزام بالفقرات أدناه:
■حتسني نوعية احلياة للمجتمع املضيف.
■محاية املراكز السياحية والطبيعية والبيئية داخل البلد.
■ا حرتام املوروث الثقايف للمجتمع واحلفاظ على القيم والتقاليد والعادات واملسامهة يف فهم العالقات الثقافية والتسامح.
■التأكيد على اخلطط السياحية الطويلة األمد مع توفري ما ينتج عنها من منافع اقتصادية وتوزيعها بصورة عادلة على اجلهات
املسامهة ،ومنها توفري فرص العمل لتحسني دخل الفرد وحماربة الفقر.
■إن تطوير السياحة كمصدر دائم للدخل يتطلب ترسيخ املفاهيم السياحية والوعي هبا عند احلكومة وعند اجملتمع.
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■ إن تأمني تطور القطاع السياحي هو عملية متواصلة وحتتاج إىل اإلشراف واإلدارة الدائمة الكفوءة من قبل كوادر متخصصة
بالسياحة.
■تقدمي نوعية عالية من املعلومات واخلربات السياحية بالشكل املناسب للسياح والزوار.
التنمية السياحية
■ يعرب اصطالح التنمية السياحية عن خمتلف الربامج واخلطط اليت هتدف إىل حتقيق الزيادة املستمرة واملتوازنة يف املوارد السياحية
وتعميق وترشيد اإلنتاجية يف القطاع السياحي ،وهي عملية مركبة ومتشعبة تضم عدة عناصر متصلة ببعضها ومتداخلة بعضها
مع البعض تقوم على حماولة علمية وتطبيقية للوصول إىل االستغالل األمثل لعناصر اإلنتاج السياحي ،وربط ذلك بعناصر البيئة
وتنمية مصادر الثروة البشرية للقيام بدورها يف برامج التنمية.
■تعين التطور واإلضافات وجتميل املناطق أو املدن اليت تصلح للتنمية السياحية من خالل تزويدها باملرافق األساسية العامة
واملنشآت اإليوائية واخلدمية والرتوحيية باإلضافة إىل األعمال اهلندسية املرتبطة بتنسيق املوقع مع احلفاظ املستمر على البيئة وإنشاء
احملميات الطبيعية الربية والبحرية وتوفري الرقابة املستمرة للمقومات الطبيعية والسياحية ،وأيضاً مراقبة املشروعات السياحية وتأثريها
على البيئة.
■التنمية السياحية يقصد هبا تنمية مكونات املنتج السياحي وبوجه خاص يف إطاره احلضاري والطبيعي أو مبعىن آخر تنمية
املوارد السياحية الطبيعية واحلضارية ضمن جمموع املوارد السياحية املتاحة للدولة.
■ميكن للجغرافيا أن تلعب دوراً مهماً يف التنمية السياحية ،حيث أن دراسة املوقع األمثل ألي مشروع سياحي واختياره جيب أن
يؤخذ بنظر االعتبار كونه يعطي أكرب قدر من العائد بأقل التكاليف.
■التنمية السياحية تعترب ضرورة ملحة ألهنا تساعد على خلق فرص أكثر للعمالة ،وبالتايل تعمل على رفع مستوى املعيشة
ورقي.
وتكون معيناً للوصول إىل ما يصبو إليه اجملتمع من تقدم ُ
■التنمية السياحية يف أي بلد له مقومات سياحية تتيح له فرص كبرية يف زيادة الدخل الوطين وحتسني ميزان مدفوعاته وحسابه
اجلاري الدال على ثروته من العمالت الصعبة.
■هي صياغة اهلدف الرئيسي لسياسة سياحة إنسانية واعية بالبيئة.
■ ضمان التكامل األمثل للحاجيات السياحية جلميع السائحني من خمتلف املستويات يف إطار التنظيمات الفعالة ويف بيئة
صاحلة مع األخذ بنظر االعتبار مصاحل السكان احملليني.
■التنمية السياحية هي طريق املستقبل وهي مرحلة من مراحل حتقيق هدف أكرب هو حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة.
حنو مفهوم جديد للتنمية السياحية
يستند هذا املفهوم اجلديد على عدد من الركائز التالية:
■التخطيط العلمي السليم.
■االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية.
■احرتام البيئة ومحاية املوارد الطبيعية من اخلراب والتلوث.
■استيفاء كل مشروع سياحي جمموعة من الشروط البيئية – لتكون التنمية السياحية صديقة للبيئة – منها:
ـ قيام كل مشروع سياحي بتحديد وتقييم األثر البيئي (إجيايب أم سليب).
ـ وضع أصول وحلول لكيفية النهوض بالبيئة ومحايتها.
ـ وضع التصميمات املرتبطة بالبيئة واليت تعكس أصالتها.
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■االستفادة من اقتصاديات احلجم الكبري ،ويتم ذلك بتجميع املشروعات اليت تنتمي إىل كل مركز أو (جممع) سياحي جديد يف
إطار شركة يساهم فيها أصحاب املشروعات داخل املركز أو (اجملمع) حبيث تكون الشركة مسؤولة عن:
ـ تنفيذ كافة املشروعات السياحية األساسية اخلاصة باملركز واملرافق امللحقة هبا.
ـ قيام املركز بإدارة وصيانة مشروعاته بصورة شاملة.
ـ توفري العمالة وتدريبها لصاحل كافة مشروعات املركز.
ـ التسويق اخلارجي للمركز ككل ،وكذلك تسويق خدماته السياحية.
■ويتم حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية للتنمية السياحية من خالل:
ـ إجياد مراكز حضارية جديدة.
ـ زيادة مساحة العمران.
ـ توفري فرص جيدة للعمالة والقضاء على البطالة.
ـ عدم إتاحة الفرصة للمستثمرين غري اجلادين باالجتار يف أراضي املناطق السياحية.
ـ توفري التوازن املطلوب بني حجم اإلسكان السياحي والفندقي لتنشيط السياحة الواحدة الداخلية سوياً مع السياحة اخلارجية.
املركز أو (اجملمع) السياحي
هو جمموعة متكاملة من األنشطة:
■السياحية.
■الثقافية.
■التجارية.
■باإلضافة إىل منطقة إسكان العاملني ومنطقة اخلدمات يف جتمع عمراين متكامل وظيفياً.
ـ يرتكز املركز السياحي على مفهوم التنمية املتواصلة املستدامة واحلفاظ على املوارد الطبيعية اجلاذبة للسياحة وتنوع عناصر اجلذب
السياحي لتحقيق أفضل استخدام للعرض السياحي املتكامل.
إن من أهم حماور التطوير لتحقيق التنمية السياحية هي:
■االرتقاء جبودة اخلدمات السياحية باعتبارها معيار السبق والتميّز يف عامل اليوم واملستقبل.
■التعاون بني كافة مؤسسات الدولة لتطوير النشاط السياحي واالرتقاء به ،ذلك أن قطاع السياحة له عالقة مباشرة (وغري
مباشرة أيضاً) جبميع مؤسسات الدولة ،ومن مث البد من دراسة تأثري مؤسسات الدولة املختلفة على القطاع السياحي وكذلك
البد من حتديد العالقة بني جهات تقدمي اخلدمات وجهات الرقابة واإلشراف.
■العمل على رفع كفاءة العنصر البشري من خالل:
ـ التعليم :البد من حتديد جماالت الدراسة أوالً لتحقيق أهداف العملية التعليمية يف املدارس واملعاهد السياحية والفندقية ،وجيب
على الدولة أن تقدم الدعم للمؤسسات العلمية املتخصصة يف السياحة والفندقة وتطوير براجمها الدراسية واالستفادة من الربامج
الدراسية العاملية املتقدمة.
ـ التدريب :البد أن يتم حتديد أهداف التدريب السياحي والفندقي احلالية واملستقبلية على أساس االحتياجات الفعلية جململ
القطاع السياحي مع توفري الكوادر املالئمة للعمل يف قطاع السياحة بشكل يؤدي إىل رفع مستوى أداء اخلدمات السياحية
ملواجهة تنوع الطلب السياحي ،وكذلك تطوير الربامج التدريبية باستمرار.
ـ االهتمام بوعي اجملتمع يف جمال السياحة وذلك من أجل إجياد صناعة سياحية راقية.
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ـ االستفادة من اإلمكانيات اهلائلة لشبكة املعلومات العاملية (االنرتنت) يف العمل على زيادة معدل منو االستثمار السياحي
والفندقي.
املعوقات اليت تعرتض التنمية السياحية
تعرتض التنمية السياحية عدد من املعوقات اليت تؤخر وتقلص دورها يف جماالت التنمية االقتصادية واالجتماعية ومن أهم هذه
املعوقات:
–1املعوقات اخلاصة بالتخطيط السياحي:
وتتمثل يف غياب النظام اجليد للمعلومات واإلحصاء السياحي ،فال شك أن توفر املعلومات والبيانات اخلاصة مبناطق اجلذب
السياحي أو املتعلقة بنشاط معني تعترب أحد األعمدة التخطيطية .فالنظام اإلحصائي يف بعض الدول خصوصاً العربية منها
يتصف بعدم الشمول ويقتصر على بعض األرقام اخلاصة بتصنيف السائحني على حسب اجلنسية ،وعدد السائحني موزعاً على
شهور السنة وعدد الليايل السياحية .إن اجلانب السليب يف هذا النظام يكمن يف غياب الكثري من املعلومات املهمة والالزمة
للباحثني أو القائمني بالتخطيط يف جمال السياحة مثل:
ـ توزيع السياح على حسب طريقة الوصول إىل البلد (براً أو حبراً أو جواً).
ـ الغرض من القدوم.
ـ أماكن إقامة السياح (املدن – املصايف – الفنادق – القرى السياحية – بيوت الشباب – الشقق والغرف املفروشة).
ـ األماكن اليت يزورها السائح.
ـ تصنيف السياح على حسب السن واجلنس وبلد القدوم.
ـ تصنيف السياح يف الرحالت السريعة أو الرتانزيت على حسب اجلنسية واملدة.
ـ استطالع رأي السياح يف األماكن السياحية.
إ ّن توفر هذه البيانات واملعلومات مي ّكن القائمني بالتخطيط على تركيز جهودهم حنو التوسع يف إنشاء الفنادق من فئة معينة
وحتسني أداء اخلدمات فيها من جهة ،وتطوير اخلدمات املرفقة وامللحقة هبا من جهة أخرى .وكذلك تنمية وتطوير املوارد
واملقومات السياحية املوجودة .كما أن معرفة عدد السياح موزعاً طبقاً لطريقة الوصول يساعد يف تطوير أو دعم طرق النقل
ووسائل املواصالت الالزمة من البلد إىل اخلارج أو من خارج البلد إىل األماكن السياحية املوجودة داخل البلد.
يضاف إىل ذلك فإن عدم توفر كراريس وكتيبات وخرائط سياحية كاملة وشاملة حتتوي على مناطق اجلذب السياحي القائمة،
وتضارب وتشتت االختصاصات بني الوزارة املختصة بالسياحة وبعض املؤسسات والوزارات األخرى ذات العالقة ،واخنفاض
الوعي بأمهية وقيمة الرتاث احلضاري كما هو يف بعض دول العامل الثالث ،وعدم توفر رؤوس األموال احمللية واألجنبية الالزمة
لالستثمار السياحي ،تعترب مجيعها من أهم العوامل السلبية الرئيسية املؤثرة على التخطيط السياحي.
–2سوء توجيه االستثمارات يف قطاع السياحة:
وقد يالحظ يف العديد من الدول السياحية أن بعض شركات االستثمار السياحية الوطنية واألجنبية تركز استثماراهتا يف جماالت
ضيقة قد ال حيتاجها السائح أو يرغب فيها كالنوادي وحمالت الرتفيه الليلية.
–3عدم فعالية التسويق السياحي:
يقوم التسويق السياحي بدور هام يف بيع املنتج السياحي ،فالتسويق السياحي من خالل الدعاية واإلعالن يكون أمراً ضرورياً
بالنسبة ملنتج يعتمد على الرضا واملتعة اليت يتوقعها املستهلك من عملية الشراء ،والتسويق السياحي الناجح هو الذي يثري رغبة
املستهلك ويولد القناعة لديه بأن املنتج السياحي املعلن عنه هو أفضل املتوفر يف سوق السياحة العاملية ويليب رغباته املطلوبة.
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قد متتلك الدولة العديد من املوارد السياحية املهمة كما هو يف العراق ومصر واليمن وسوريا وليبيا ،ولكنها تعاين من مشكلة
التقصري يف تسويق مواردها ومقوماهتا داخلياً وخارجياً ،مبعىن آخر أن احلد األدىن من اجلهود واألنشطة التسويقية الالزمة لتنشيط
احلركة السياحية مل يتوفر بعد يف مثل تلك الدول.
–4التضخم:
يعترب االرتفاع املستمر يف أسعار السلع واخلدمات أحد العوامل االقتصادية املؤثرة على الطلب السياحي يف ٍ
بلد ما .وتعد الدول
العربية من الدول اليت تعاين من االرتفاع املستمر يف معدل التضخم السنوي ،ويعود ذلك إىل عدة أسباب من أمهها اخنفاض
االنتاجية وقلة العرض قياساً حبجم الطلب.
–5اخنفاض مستوى اخلدمات املساعدة للسياحة:
رغم التحسن النسيب لطرق املواصالت ووسائل االتصاالت السلكية والالسلكية الداخلية واخلارجية يف الكثري من دول العامل ،إال
أن الدول املعنية بالسياحة يف العامل الثالث مازالت تعاين من ضعف خدمات االتصاالت وكذلك من مشكالت أخرى تتعلق
مبشاريع الصرف الصحي وشبكات املياه والكهرباء واإلنارة وطرق املواصالت اليت تربط بني املواقع واألماكن السياحية املتنوعة.
–6االستقرار السياسي واألمن االجتماعي:
رغم اعرتاف خرباء السياحة واالقتصاد بضرورة متتع الدول السياحية بدرجة عالية من االستقرار األمين والسياسي ،إال أن العديد
من دول العامل الثالث ما زالت تعاين من قلة االستقرار األمين والسياسي نظراً لضعف القانون وتدهور االقتصاد وانتشار البطالة
وتفشي اجلرمية والفساد.
–7مشاكل ومعوقات أخرى:
هناك أيضاً مشاكل أخرى تشرتك فيها معظم الدول السياحية يف البلدان النامية وأمهها:
ـ عدم االهتمام بنظافة األماكن السياحية خصوصاً األثرية والدينية منها.
ـ عدم وجود شرطة للسياحة يف بعض املناطق السياحية وخاصة األثرية والتارخيية.
ـ ختلف خدمات السياحة املصرفية يف البنوك وخاصة يف الفنادق.
ـ سوء املعاملة مبكاتب شركات السياحة والطريان يف الداخل واخلارج.
ـ استغالل سائقي سيارات األجرة جملاميع السياح من األجانب بصفة عامة مما يسيء إىل مسعة البلدان السياحية.
ـ عدم االهتمام باملظهر العام والزي اخلاص بالعاملني يف قطاع السياحة مع متطلبات العمل.
ثانياً :السياحة والتنمية االجتماعية
■تساهم السياحة يف تنمية اجملتمع إسهاماً واضحاً مما حيتم الرتكيز على قطاع السياحة بشكل كبري من خالل حتسني مستوى
اخلدمات السياحية والفندقية والنقل وإعداد برامج تدريبية يف هذا اجملال باستخدام التخطيط العلمي السليم املتكامل.
■االزدهار املستمر للسياحة يقضي على العديد من املشاكل ،كالبطالة والركود االقتصادي ،وإعادة توزيع السكان بشكل أفضل
وذلك بإقامة املشاريع السياحية يف اجملتمعات العمرانية السياحية اجلديدة.
■السياحة الداخلية تستلزم االهتمام باجلانب الصحي للمجتمع والقضاء على التلوث البيئي ،من خالل انتشار املسطحات
املائية واملساحات اخلضراء.
■السياحة بكل أنواعها هلا أبعادها االجتماعية واجلمالية والعمرانية والصحية ،اليت جيب مراعاهتا عند التنمية السياحية.
■ السياحة صناعة بشرية حتقق الرفاهية للمجتمع ،فهي تتيح فرصة الراحة واالستجمام مما تؤدي إىل استعادة اللياقة الذهنية
والعصبية ملا يفيد زيادة اإلنتاج.
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■السياحة متثل أمهية بالغة يف اجملتمع اإلنساين يف تأكيد حق اإلنسان يف االستمتاع بوقت الفراغ من خالل حريته يف السفر
مقابل حقه يف العمل الرتباط ذلك إجيابياً بعملية اإلنتاج والتنمية.
■السياحة تقود إىل حتقيق التآلف بني اجملتمع واملشروع السياحي من خالل اختيار األمناط السياحية اليت تتالءم وطبيعة ظروف
البلد واليت ال تتعارض مع قيم وعادات اجملتمع ،وتوسع قاعدة املشاركة ألكرب عدد من املواطنني داخل املنشآت السياحية حبيث
تستوعب أكرب عدد ممكن من العاملني يف املناطق السكنية احمليطة باملشروع السياحي.
■السياحة تفيد اجملتمع من اخلدمات اليت توفرها املشاريع السياحية من تبليط الطرق وجتميل املناطق كإقامة احلدائق ومالعب
األطفال وكذلك حتسني خدمات االتصال ومشاريع الصرف الصحي وإنفاق السواح وغريها.
■ السياحة أداة لتعميق االنتماء وتنمية الوعي الوطين واالعتزاز بالوطن ،وتساهم يف بناء الشخصية اإلنسانية ومتاسك اجملتمع مبا
تتيحه من أشكال التآلف والتعارف.
■يعترب الوعي السياحي أحد العوامل املهمة يف رفع الوعي االجتماعي عند السكان ،من خالل الزيارات والرحالت اليت تؤدي
إىل تنمية الوعي السياحي لدى أفراد اجملتمع ،مما جيعلهم يتعرفون على قيمة ما حييط هبم ويعملون على تقدميه يف أفضل صورة
جتذب السواح من خمتلف دول العامل.
■ إن الرواج االقتصادي املتحقق من تطور النشاط السياحي له تأثري يعود بالفائدة املباشرة على االرتقاء باجملتمع ،ويقود السكان
إىل التمسك بالسلوكيات والقيم احلضارية اجليدة مثل كرم الضيافة وحسن معاملة الغري.
تعزز التنمية االجتماعية يف
■إن تطوير السياحة وإنشاء اجملتمعات اجلديدة وااللتقاء واالحتكاك بثقافات وحضارات خمتلفة ّ
املناطق املزدهرة سياحياً.
■السياحة كمصدر مهم للدخل تعترب قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
■السياحة نشاط إنساين وظاهرة اجتماعية تسود اجملتمعات املختلفة فتؤثر هبا سلباً وإجياباً ألهنا تقوم على تفاعل مباشر بني
السائح وأفراد اجملتمع املضيف.
■السياحة أصبحت مصدراً مهماً من مصادر التغيري والتحول الطبقي بني أفراد اجملتمعات السياحية نظراً ألن بعض فئات
اجملتمع اليت ترتبط أعماهلم بالسياحة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر ينتقلون من طبقة اجتماعية إىل طبقة أفضل ملا حيققونه
من مكاسب وأرباح من العمل السياحي.
■السياحة هي وسيلة حضارية لتنمية الثقافة بني الشعوب واجملتمعات املختلفة حيث تكتسب الدول السياحية املهارات الثقافية
واخلربات املختلفة من سائحي الدول القادمني إليها مثل اللغة واألفكار السليمة.
■السياحة تقود إىل التطور االجتماعي بني أفراد اجملتمع يف الدول املستقبلة للسائحني نتيجة االحتكاك املباشر بني السائحني
وبني أفراد اجملتمع سواء يف أماكن اإلقامة كالفنادق وغريها أو يف املطاعم واحملالت التجارية وأثناء التجول ،ويأخذ هذا التطور
أشكال خمتلفة مثل اكتساب أفراد اجملتمع لعادات وقيم سليمة من السائحني كاحرتام القوانني والنظام وآداب السلوك.
■السياحة الداخلية تدعم النسيج الوطين للمجتمع باالحتكاك املباشر بني أبناء اجملتمعات احمللية ،وتؤدي إىل متاسك األسرة
كوحدة اجتماعية أساسية يف اجملتمع وتعمل على تعزيز وحدة الرتاب الوطين.
■ تبنت اجلمعية العامة ملنظمة السياحة العاملية خالل دورهتا الثالثة عشر اليت عقدت يف سانتياغو عاصمة شيلي جمموعة من
املبادئ األخالقية للسياحة .وبدورها تبنت احلكومات واملؤسسات والشركات السياحية اليت شاركت يف منتدى منظمة السياحة
الدويل الثالث للربملان والسلطات احمللية هذه املبادئ.
إ ّن أهم ما جاء يف املبادئ األخالقية للسياحة هي:
ـ مسامهة السياحة يف حتقيق التفاهم واالحرتام بني الشعوب واجملتمعات.
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ـ السياحة وسيلة لتحقيق اإلجنازات الفردية واجلماعية.
ـ السياحة عنصر من عناصر التنمية.
ـ السياحة تستخدم املرياث الثقايف لإلنسانية وتساهم يف تطويرها.
ـ السياحة نشاط نافع ومفيد للدول املضيفة وجمتمعاهتا.
ـ السياحة تشجع االستثمار بالتنمية السياحية.
تقوي الشعور باحلق يف السياحة وحبرية احلركات السياحية.
ـ السياحة ّ
ـ السياحة تشجع احلفاظ على حقوق العاملني يف القطاع السياحي.
اسرتاتيجيات التنمية السياحية
ميكن القول بأنه ال توجد إسرتاتيجية واحدة للتنمية السياحية ميكن اعتمادها يف مجيع الدول ،ولكن توجد اسرتاتيجيات تقوم
على األسس العلمية السليمة والقدر الكايف من املوضوعية واخلربة السياحية اليت ميكن اختيار األفضل منها مبا يتناسب مع
الظروف اجلغرافية واملناخية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية والتمويلية اخلاصة باملقصد السياحي ومبا يتالءم مع الطلب السياحي
اخلارجي والداخلي املتاح أو احملتمل.
ورغم ظهور العديد من االنتقادات اليت وجهت للسياحة كقطاع إنتاجي سواء من الناحية االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية
فإن احلكم على صحة هذه االنتقادات يتوقف بشكل جاد على النموذج الذي ميكن تبنيه أو اإلسرتاتيجية اليت ميكن اختيارها
للتنمية السياحية ،إذ ميكن تفادي خماطر وتكاليف التنمية السريعة اخلطى غري اخلاضعة للقدر كبري من الرقابة التخطيطية.
ومبا أن السياحة ترتبط ارتباطاً مباشراً وكذلك غري مباشر بقطاعات إنتاجية وخدمية عديدة من قطاعات االقتصاد الوطين
كالزراعة والصناعة والبنوك والعمران والتأمني واإلعالم وغريها ،ولكوهنا نشاط يعتمد على اخلدمات اإلنسانية إىل حد كبري فإهنا
تؤدي إىل زيادة يف فرص العمالة داخل البلد بشكل أفضل من غريها من النشاطات أو الصناعات ،وتزيد أمهية هذا اجلانب يف
أوقات األزمات االقتصادية بوجه خاص سواء يف الدول النامية أو يف الدول املتقدمة.
ويرى العديد من علماء السياحة واخلرباء الدوليني أن الكثري من املتغريات الكمية والكيفية النامجة عن املشكالت االقتصادية
واالجتماعية قد سيطرت على العرض السياحي خالل التسعينات من القرن املاضي ،مما أدى إىل ظهور أنواع جديدة من الطلب
السياحي وظهور التكنولوجيا غري املسبوقة .فالتغري يف الطلب السياحي يتضمن ظهور أنواع جديدة من العرض السياحي
استجابة للمتغريات االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،ونتيجة لزيادة حدة املنافسة بني دول املقصد السياحي ،األمر الذي
يوجب اهتماماً أكرب لتحسني مستوى اخلدمات السياحية بشكل أفضل .من ناحية أخرى سيحدث اجتاه حنو مزيد من التكامل
بني مكونات العرض السياحي يف دول متجاورة تشكل مناطق جغرافية موحدة مما يعترب استجابة للطلب السياحي الدويل ومشول
أكثر من دولة واحدة يف الرحلة السياحية الواحدة.
لقد سامهت السياحة بشكل إجيايب يف اقتصاديات دول عديدة بشكل أصبحت عامالً مهماً يف التنمية االقتصادية نتيجة
ضخامة عائداهتا ومرونة واستخدام تلك العائدات يف قطاعات عديدة من االقتصاد الوطين.
ويف الثمانينات من القرن املاضي سامهت السياحة بصورة متميزة يف التنمية احمللية من حيث استخدامات األراضي وذلك بإتباع
إسرتاتيجيات تنمية حملية بضمنها محاية املوارد الطبيعية واالجتماعية واحلضارية والعمل على زيادة نشاط التفاعالت االجتماعية
واحلضارية ورفع مستوى اإلدارة احمللية للموارد السياحية.
ويعترب الرخاء االقتصادي واإلنساين هو اهلدف األساس لكل اجلهود اليت تستهدف التنمية ،وال يقتصر الرخاء على رفع مستوى
املعيشة يف املناطق النامية فحسب بل إنه يشمل أيضاً نشر القيم اإلنسانية اليت تساعد يف حتقيق التنمية .ومن هنا تتضح احلقيقة
بأن السياحة حتقق رسالة إنسانية عظيمة إىل جانب هدفها االقتصادي
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المبحث الثانى

األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية للتنمية السياحية

تعد التنمية السياحية احد اهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة ملا هلا من قدرة على حتسني ميزان املدفوعات وتوفري فرص
عمل وخلق فرص مدرة للدخل ،فضال عن املسامهة يف حتسني اسلوب ومنط احلياة االجتماعية والثقافية لعموم افراد اجملتمع.
ان االهتمام املتزايد بالسياحة دفع اىل تعاظم دورها يف التنمية حيث تشجيع االستثمار يف انشاء املشروعات السياحية يف اطار
االعفاءات الضريبية على واردات السياحة كما ستوفر فرصا مهمة ملسامهة الدول يف انشاء مشاريع البىن التحتية يف البالد ويعد قطاع
السياحة رائدا يف خلق التشابكات مع بقية الفروع واالنشطة االقتصادية حيث الروابط االمامـية واخللفية لذلك القطاع.

تأسيسا ملا سبق ميكن تأشري امهية تنمية الصناعة السياحية من خالل:

1حتسني ميزان املدفوعات :وذلك من خالل تدفق رؤوس االموال االجنبية لالستثمار يف املشاريع السياحية وكذلك من خاللاالستخدامات اجليدة للموارد الطبيعية وما ستحققه السياحة من موارد نتيجة اجياد عالقات اقتصادية بينها وبني القطاعات االخرى
يف الدولة  ،متزامنا مع ماحتصل عليه الدولة من منافع اقتصادية حيث من االيرادات املتحققة من العمالت الصعبة النامجة عن
الطلب السياحي للسياحة اخلارجية وكذلك الداخلية مما يسهم يف زيادة الناتج القومي للدولة بشكل مباشر وغري مباشر وبالتايل
املسامهة يف عملية البناء االقتصادي فضال عما حتققه هذه الصناعة من انتعا شرائح واسعة من اجملتمع.

2توفري فرص عمل وحل مشكلة البطالة ..ذلك ان التوسع يف صناعةالسياحة واملشروعات املرتبطة هبا يساهم يف توفري فرص عمل جديدة مما خيفض من البطالة وبالتايل يؤدي ذلك اىل ارتفاع مستوى
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الدخل والرفاهية للمجتمع وزيادة معدل منو انفاق السواح والتأثري املباشر للسياحة يف توفري فرص عمل يكون اوال من القطاع
السياحي للقطاعات املرتبطه به.

3زيادة الفرص االستثمارية املرحبة ميكن للدولة حتديد جماالت واسعة لعملية االستثمار يف هذا القطاع مبا يعمل على االستغاللاجليد ملقومات النهوض بالواقع السياحي حيث استثمار وتوظيف رؤوس االموال الوطنية واالجنبية وتوجيهها صوب اجملاالت املرحبة
اقتصاديا ملا ميتلكه القطاع اخلاص من قدرة يف تعزيز املزايا التنافسية للمشاريع السياحية واجياد الوسائل املمكنة يف جذب السواح
وادخال افضل انواع التقنيات والتجهيزات وحتسني طرق واداء واساليب العمل وهنا يتطلب اشراف الدولة على صياغة سرتاتيجية
شاملة احد اهم بنود عناصرها القطاع اخلاص ودوره فـي التنمية السياحية.

4حتقيق التنمية املتوازنة بني االقاليم تؤدي التنمية السياحية اىل توزيع وانشاء مشروعات سياحية جديدة يف حمافظات البالداملختلفة خاصة ان املواقع احلضارية واالثرية والدينية تتوزع بني خمتلف ارجاء البالد من مشاله اىل جنوبه مما يعين حصول تنمية متوازنة
لالقاليم خاصة املتخلفة منها اقتصاديا من خالل اجياد عمل وحتسني املستوى املعيشي البناء هذه املناطق وزيادة رفاهية االفراد
واستغالل املوارد الطبيعية يف االقاليم  ،وسيرتتب على توزيع الدخول بني املناطق او االقاليم وحتقيق حالة التوازن االقتصادي واعادة
توزيع الدخل وتنمية وتطوير هذه املناطق باعتبارها اماكن جذب سكاين وبالتايل امكانية احلد من اهلجرة من املناطق املتخلفة اىل
املناطق االكثر تطورا اذ تسهم السياحة يف انعا املستقرات البشرية اليت توجد فيها او قرهبا املقومات السياحية كما تسهم يف تعميق
الوعي الثقايف لدى املواطنني وحتفيز تطوير شبكة الطرق لتغطي مناطق جديدة.
املتخلفة اىل املناطق االكثر تطورا اذ تسهم السياحة يف انعا املستقرات البشرية اليت توجد فيها او قرهبا املقومات السياحية كما
تسهم يف تعميق الوعي الثقايف لدى املواطنني وحتفيز تطوير شبكة الطرق لتغطي مناطق جديدة.

وعليه جند ان االهتمام هبذا القطاع وعده رافدا مهما لعملية التنمية يعد مدخال للتنمية املستدامة حيث استغالل امكانات الصناعة
السياحية وخباصة الدينية واعطاء الوطن استحقاقاته التارخيية ،فضال عن تنمية وتطوير عالقات البالد اخلارجية مبا حيسن من املركز
االقتصادي للدولة باعتبارها مركزاً للثقافة واالشعاع احلضاري واالديب.
 5اما بالنسبة للسياحة الدينية  -فتعد موردا اقتصاديا مهما يف الوقت احلايل يتعني استيعاب االعداد املهمة من الزائرين والسواحواجياد وهتيئة البىن التحتية ومستلزمات االقامة والضيافة باعتبار ان العتبات املقدسة ميكن ان تسهم يف رفد ميزانية الدولة العامة ومن
مث تؤدي اىل انتعا مداخيل شرائح واسعة من اجملتمع ملا حتققه من نقد اجنيب يسهم يف حتقيق مورد من العمالت الصعبة يساعد
على حتقيق استقرار العملة العراقية وزيادة قيمتها وبالتايل حتسني اسعار الصرف ،فضال عن ان السياحة الدينية هلا فعلها الواضح يف
تشغيل االيدي العاملة وختفيض حجم البطالة وتنويع مصادر الدخل القومي  -من ناحية اخرى ميكن ان تسهم السياحة الدينية يف
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تنشيط التجارة وزيادة الطلب الكلي على السلع واخلدمات مبا يزيد من حجم التنمية االقتصادية ومعدالت منو دخل الفرد والدخل
القومي يف قطاع التجارة واخلدمات فضال عن ان هذه السياحة تعد مصدر تعريف باحلضارة العربية والعراقية بالذات وجعلها قادرة
على عكس القيم الراقية للدين االسالمي واجملتمع.

ثانيا  :معوقات التنمية السياحية:
تتباين املقومات اليت تواجه صناعة السياحة بتباين درجات التقدم االقتصادي واحلضاري يف دول العامل ويف العراق اكتنفت
صناعة السياحة العديد من العقبات واملشكالت اليت ادت اىل تقلص دور السياحة يف جماالت التنمية االقتصادية واالجتماعية ورغم
ما حيتويه العراق من موارد ومقومات للنهوض بواقع السياحة فان صناعة السياحةمل تلق االهتمام
املطلوب  ،فهناك عدد من املعوقات والتحديات اليت ماتزال تواجه التنمية السياحية ينبغي مواجهتها وامهها:

1االفتقار اىل إسرتاتيجية واضحة املعامل حول السياحة وافاق تطورها ميكن ان تؤشر املطلوب على املستوى القومي اإلقليميواحمللي يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية واملوروث احلضاري وعدم وضوح الرؤية السياحية.

 2ضعف موقع التنمية السياحية يف خطط التنمية مما يقلل وباستمرار من أمهيتها يف اطار تواضع التخصيصات املالية املخصصةللسياحة مما يعكس قلة املشاريع املنجزة او املخطط هلا وضعف اداء السياسات العامة يف تبين سرتاتيجية واضحة املعامل للسياحة.

3الفقر الواضح يف البيانات واملعلومات معلومات واالحصاء السياحي.حيث غياب النظام اجليد للمعلومات واالحصاء السياحي.

 4تواضع نوعية املنشآت واخلدمات وضعف او قصور يف املرافق االساسية واخلدمات كالطرق والكهرباء واالتصاالت والصرفالصحي.

 5تواضع وقلة املؤسسات التعليمية وضعف مستوى التأهيل والتدريب لدى نسبة عالية من العاملني وقصور برامج التدريبالسياحي والفندقي للنهوض مبستوى اخلدمات والتسهيالت السياحية اليت تتطلب قوى عمل مؤهلة.

6تواضع الوعي السياحي وختلف التوعية الشعبية بامهية السياحة لدى معظم املواطنني.14

7-ضعف وقصور وعدم انتظام النقل الربي والبحري واجلوي وعدم وصول املطور من الطرق اىل كل مواقع اجلذب السياحي.

 8تواضع خطط الرتويج والتسويق السياحي وقصور االعتمادات احلكومية املخصصة للتسويق والبحوث واإلحصاءات واالعالمالسياحي.

 9اخنفاض وتدين مستوى النظافة العامة يف املدن واملناطق السياحية األثرية وعدم كفاية كل من املرافق العامة ونظام معاجلةالقمامة يف اطار اخنفاض الوعـي السياحي.

10-تقليدية الربامج السياحية وعدم وجودها اصال مما يقف حائال دون اطالة مدة اقامة السائح.

11االمهال للمناطق االثرية واملدن احلضرية وخصوصا املواقع الدينية واملباين التارخيية ،فهناك تقصري يف اعمال الصيانة والرتميمواعادة البناء واجراء املزيد من اعمال التنقيب ،فضال عن عدم وجود نظام مربمج لزيارة وزيادة وجذب السائحني هلذه املناطق.

12عدم كفاية وسائل احلد من هتريب اآلثار والقطع التارخيية أو إرجاعها مما اسهم يف تفاقم املشكلة وتقويض معامل السياحة.تأسيسا ملا تقدم ان واقع السياحة واالثار يف مصر يشري اىل وجود حتديات حقيقية ينبغي مواجهتها فهناك مواقع اثارية مهمة مهددة
باالختفاء فضال عن الرموز التارخيية العربية واالسالمية والتهديد االمين املستمر للمواقع السياحية الدينية وضياع وفقدان العديد من
القطع االثارية العريقة يف القدم وضعف املبالغ املخصصة لنفقات صيانة االثار اليت تعرضت للتدمري ،اذ طالت يد اإلمهال والتخريب
الكثري من املرافق السياحية واالثارية وجنم عنها سقوط واهنيار العديد من املدن االثارية اليت تزخر باملواقع املهمة اليت متثل منعطفا يف
التاريخ العريب واإلسالمي وعالمة بارزة للحضارة الفرعونية واإلسالمية.

ثالثا :املقرتحات والتوصيات العملية لالرتقاء بواقع السياحة يف ظل االوضاع واملشاكل اليت يعاين منها قطاع السياحة ويف اطار
تتصف هبا.

مقومات النهوض بالصناعة السياحية ملا يدره هذا القطاع من فرص مدرة للدخل وحل مشكلة البطالة واالرتقاء بواقع االقتصاد
ميكن تأشري عدد من التوصيات اليت ميكن من خالهلا تقريب خطط التنمية وعملياهتا من الصـفة العملية (القدرة على التنفيذ) اليت
ينبغي ان تتصف هبا.
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1حتديد اجلهات املسؤولة عن محاية البيئة الطبيعية وتنمية مواردها وذلك من خالل التنسيق بني وزارة السياحة ووزارة البيئةللحفاظ على املوروث احلضاري (من اثار ومتاحف ومواقع سياحية اثرية ودينية) ،ملا تشكله الطبيعة من امهية باعتبارها احد عناصر
البيئة ووجوب محايتها وتنميتها.

2تنمية الصناعات الصغرية واحلرفية ذات الطابع الرتاثي وتلك املرتبطة بشكل مباشر بدعم الصناعة السياحية وحتديد املواقعاملخصصة والصاحلة لالستثمار السياحي وتوفر سبل اقامتها ملا تشكله من امهية وروابط التغذية السياحة.

3-دعم البنية التحتية واستكمال البنية املؤسسية  -التشريعية وانفاذ القوانني الناظمة للسياحة.

 4انعا الرتويج السياحي وتنظيمه مبا يف ذلك برجمة التوعية الرمسية والشعبية ،واصدار النشرات السياحية واجملالت ،افالم ،ادلة،خرائط ،فضال عن تطوير استخدام الوسائل املرئية وكذلك استخدام املمثليات بالداخل واخلارج واقامة معارض دورية
المكانات السياحة خاصة ان الرتويج السياحي خطواته متمثلة باملسح امليداين للمواقع السياحية ووضع خمططات عمرانية لتطويرها
ودرا سات بيئية ومالحظة الكثافة السكانية مما يعين اقرتاح انشاء جملس الرتويج السياحي ليأخذ على عاتقه هذه املهمة االمر الذي
يتطلب تطوير قاعدة معلومات متكاملة تضمن توافر البيانات االساسية الدقيقة واحملددة حول عناصر السياحة ومقوماهتا.

 5قيام وزارة السياحة بتحديد وتعيني الفرص االستثمارية لدعم السياحة وحتفيز وتنشيط دور القطاع اخلاص ورجال االعمالالجتذاب رؤوس االموال باجتاه الفرص املرحبة وتعظيم احلوافز املالية واالقتصادية يف جمال االستثمار السياحي فضال عن تطوير
التسهيالت االدارية واختصار الوقت واالجراءات الالزمة يف اطار من الشفافية الجازة املشاريع السياحية.

6االسراع يف ادخال التعديالت على التنظيم السياحي لكي يصبح تنظيم وزارة السياحةواالثار واهليئات والدوائر التابعة هلا يفاحملافظات او االقاليم تنظيما عضويا يعمل كنظام ذي اجتاه تسويقي قادر على مواكبة التطور السريع يف العالقات السياحية الدولية
ويقتضي ذلك اختيار العناصر الكفوءة والقوى البشرية املدربة واملتخصصة.

7رصد التخصيصات املالية الالزمة للشروع يف النهوض بواقع السياحة يف اخلطط والربامج اإلمنائية وتطويرها ومن خالل اجراءمسح دقيق وشامل حول اإلمكانات السياحية وضمان مشاركة اخلربات الوطنية واالجنبية هبذا الشأن فضال عن دعم اإلمكانات
املادية للهيئة العامة لآلثار واملتاحف واملخطوطات لكي ميكنها من تطوير املناطق األثرية القائمة اىل املستوى الالئق حضاريا وزيادة
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عدد املتاحف األثرية اإلقليمية والتوسع يف اعمال التنقيب والصيانة والرتميم يف املناطق األثرية اجلديدة والتارخيية القائمة والكشف عن
املزيد منها وتوسيع حجم اخلدمات السياحية وتعميق مسامهتها يف اثراء السياحة يف البالد.

8حتسني واقع اخلدمات السياحية وخاصة أنظمة ووسائل الطرق والنقل واالتصال الداخلية واخلارجية.وذلك يتطلب من الدولةدوراً فاعالً ومؤثراً.
9تفعيل األنشطة السياحية واعداد الربامج وبالتنسيق مع مكاتب السفر والسياحة احمللية والدولية واعتماد الرتويج واإلعالن كأحدأهم عناصر املزيج التسويقي.

10إقامة مهرجانات سياحية  -ثقافية وبصفة دورية يف مناطق اجلذب السياحي وبالتنسيق مع اجلهات والدوائر ذات العالقة سواءعلى املستوى احمللي
او الدويل.

11اعتبار التدريب السياحي عنصرا أساسيا الزما من عناصر التنمية السياحية ويقتضي ذلك التوسع يف إنشاء مراكز التدريبالسياحي والفندقي لرفع مستوى اخلدمات السياحية.

12العمل على نشر الوعي الثقايف لدى املواطنني بأمهية السياحة واستخدام االعالم السياحي كأحد املصادر الرئيسة يف ذلك،فضال عن العمل على حتسني الصورة عن السياحة لدى األجانب حبملة توعية وتثقيف شاملة تتصف بالعلمية بأمهية املواقع األثرية
مبا يعكس حضارة وعمقه التارخيي.

المبحث الثالث
دور القانون فى حماية وإحترام الموروث الثقافى واإلجتماعى
فى المجتمع المضيف
وصغارا مسئولية احلفاظ
كبارا
ً
إن كل فرد أو كل مؤسسة حكومية تتحمل مسئولية محاية اجملتمع البشري  ،وهذا يقتضي تعليم الناس ً

على الرتاث ومراعات تطبيق قوانني محاية اآلثار واملعامل التارخيية وأنظمتها وتعليماهتا وسياساهتا  ،حبيث تتحقق املسئولية العامة على
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مستوى القاعدة العريضة يف أداء الواجب حنو احلفاظ على الرتاث وقيمه  ،كما هو متعارف عليه  ،على مستوى العامل كله  .وجمتمعاتنا
اإلسالمية جزء ال يتجزأ من هذا العامل  ،وال ريب أننا قبل غرينا ملتزمون بدعوة احلفاظ على الرتاث اليت أضحت هاجس العصر  ،أو
هكذا ينبغي أن نصنع ولقد أًصبح اإلهتمام بالرتاث يف صميم رسالة املؤسسات الثقافية والبيئية احمللية واإلقليمية والدولية على اعتبار أن
أخطارا هتدد
الرتاث احلضاري هو سجل عالقة البشرية بالعامل وباإلجنازات واالكتشافات املاضية  ،وقد تأكد هلذه املؤسسات أن هناك
ً
كبريا من هذا الرتاث يف البلدان النامية ألسباب عديدة منها عملية التحديث والتنمية  ،كما أن معدل فقدان هذا الرتاث
اليوم ً
قسما ً

آخذ يف االزدياد.

وإذا ما مسح بزوال املواقع واملعامل األثرية والتارخيية فسيعين هذا فقدان معامل مهمة شاهدة على اإلبداع يف اجملتمع  ،وخسارة جلذور املعرفة
الالزمة لبناء املستقبل  ،ومع أن فقدان الرتاث امر ال رجعة فيه  ،فمن حسن احلظ أن باإلمكان جتنبه يف كثري من األحيان  ،لذلك فإن
احلماية الفعالة واحلفاظ السليم هلذا الرتاث ينبغي أن يستند إىل فهم مسائل الرتاث احلضاري وإىل تقومي سليم له وإىل اختاذ إجراءات
مناسبة بُغية احلد من الضرر واخلسارة إىل أقل حد ممكن.
أ -تقدير أمهية الرتاث وحتديد عملية احلفاظ عليه:
وقبل أن نتناول أهم اإلجراءات اليت ينبغي أن تتخذ حلماية الرتاث واحلفاظ عليه فينبغي أن نشري إىل نقطتني هامتني تتعلق مبفهوم احلفاظ
على الرتاث احلضاري فيما خيص املواقع األثرية واملعامل التارخيية واألحياء واملدن التارخيية  ،ومها تقدير أمهية الرتاث وحتديد نوع عملية
احلفاظ عليه  .ليس سهال تقدير أمهية املعامل اليت ينبغي أن حتظى بفرصة احلفاظ عليها فاألمر حيتاج العامل وذوق وخربة يف جماالت عدة
كاإلملام بتاريخ الفن وتاريخ العمارة وعلم اآلثار وعلوم اهلندسة وختطيط املدن وعلم األنثربولوجيا وغريها  ،على أنه يف مقدمة ذلك البد
معلما تراثيًا حبيث ينطبق عليه مفهوم
من االتفاق على معايري حمددة البد من توافرها أو توفر بعضها لتحديد أمهية املعلم لغرض تسميته ً

الرتاث الذي ننشد احلفاظ عليه  ،وجتمع الدراسات يف هذا اجملال على ضرورة االستناد إىل أربعة معايري أساسية وهي:

معيار القيمة اجلمالية ومعيار القيمة التارخيية ومعيار القيمة العلمية أو البحثية ومعيار القيمة االجتماعية  .فالقيمة اجلمالية ذوق سليم
املعلم التارخيي عن نشاط إنساين معني أو
يعربه ْ
وانطباع ملهم يستندان إىل خلفية ثقافية واسعة  ،والقيمة التارخيية معرفة عميقة مبقدار ما ّ

للمعلم فتتحقق يف الغالب من خالل ما
عن مرحلة تارخيية بوصفه منوذج ّ
دال لتجسيد صورة صادقة من املاضي  .أما القيمة العلمية ْ
ميكن أن يقدمه من معارف نادرة أو دالة على تطورات تقنية أو فنية تفيد الباحثني  ،أما القيمة االجتماعية فتتجلى من خالل مجاع

اخلصائص اليت تضفي على األثر أمهية اجتماعية معينة كاألمهية الدينية أو الوطنية حبيث يصبح املعلم على سبيل املثال مز ًارا لكثري من

رمزا للماضي أو عربة ألويل األلباب.
الناس أو ً

إن تقدير أمهية الرتاث عملية نسبية من كثري األحيان  ،وهي حمكومة بعوامل عديدة كالوعي واإلدارة واإلمكانيات واملعرفة ولكنها يف
هناية األمر ختضع لتلك املعايري الرئيسية  ،على أن العامل املشرتك بينها هو إمجاع أهل الشأن عليها ومقدار وعي الناس يف جمتمع ما
بأمهيتها.
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أوجها متنافرة وإمنا يعين عمليات حمددة
إن احلفاظ على الرتاث احلضاري يف جمال العمارة على سبيل املثال مل يعد
قاصرا حيمل ً
ً
مصطلحا ً

املعلم تراثًا حمفوظًا وصورة حية تعكس إبداعات املاضي ونشاطاته اإلنسانية  .وهلذا عمد املختصون إىل
ينبغي القيام هبا ليصبح األثر أو ْ
اعتبار احلفاظ مصطلحا عاما ال يفهم إال بتحديد نوع عملية احلفاظ اليت ينبغي أن تقرتن به ومسوا كل ٍ
حالة من هذه احلاالت تسمية
ّ
ً ً
خاصة هبا حتدد مستوى احلفاظ ومداه  ،وأَبِرز هذه العمليات ما يلي:-
 -7احلفاظ ( (PRESERVATIONاملصطلح العام وهو يشمل مجيع النواحي املتعلقة حبماية املعلم التارخيي أو املوقع األثري

تبعا ألمهية األثر احلضاري والظروف املرتبطة به
بشكل حيافظ على أمهيته احلضارية وتشمل مهمة احلفاظ عملية الصيانة  ،وقد تنطوي ً ،
على عمليات أخرى كالوقاية أو الرتميم أو إعادة اإلنشاء أو التكييف بغرض ُمالئَ ِمة استعماالت أخرى وظروف مستحدثه أو أية
جمموعة من هذه العمليات.
- ٢الصيانة  MAINTENANCEوهي صيانة املوقع املعين دون تغيري حبيث تؤجل العملية التلف التدرجيي … ويقتصر األمر
على احلماية والصيانة ورمبا تثبيت البنية القائمة  ،مادامت البنية القائمة تعكس القيمة احلضارية املرجوة ( اإلبقاء  ،احملافظة
- ٣الرتميم REPAIRوهي إعادة بنية املوقع القائمة إىل حالتها السابقة إذا وجد دليل كاف على احلالة السابقة  ،وذلك بإزالة
اإلضافات أو بإعادة جتميع العناصر القائمة دون إدخال مواد جديدة أو ترميم أجزاء أخرى ومن أجل كشف أمهية املوقع احلضارية
(اإلصالح  ،إعادة اإلنشاء ).
- ٤التكييف  REHABILITATIONوهي عملية تعديل ليوائم غرض استخدامه املغاير الستخدامه األصلي  .وشرط
التكييف أن ال ينتقص بدرجة كبرية من األمهية احلضارية للموقع وأن يكون التكييف ضروريًا إلبقاء املوقع يف حالة اقتصادية متكنه من

االستمرار.

ب -التشريعات:
أن مفتاح احلفاظ على الرتاث اآلثاري والشعيب ميكن بادئ ذي بدء يف إصدار التشريعات اليت تكفل محاية املمتلكات الثقافية احمللية
واملعامل التارخيية واألثرية يف أماكنها األصلية وكذلك املنقولة ضمن جمموعات أو يف متاحف مالئمة وينبغي أن تشمل التشريعات مسألة
عموما وملكية األرض اليت تقع فيها املواقع األثرية ؛ فملكية األرض أو حيازهتا أو استعماهلا ال تكسب صاحبها حق التصرف يف
امللكية ً
اآلثار واملآثر املوجودة على سطحها أو باطنها وال ختوله حق اهلدم أو النبش أو التنقيب عن اآلثار فيها  ،وقد يظن البعض أن ذلك من
كثريا من البلدان تويل موضوع امللكية الفردية أولوية عظمى  ،وال ترى أن يكون الرتاث بالضرورة كاآلثار
باب حتصيل حاصل  ،غري أن ً

واملخطوطات واملعامل التارخيية مل ًكا للدولة  ،وإمنا تسعى

الدولة إىل احلفاظ عليها بالتعاون مع ذوي الشأن من املواطنني بالرتاضي  .ومثال ذلك ما قاله أحد املشرعني األمريكيني السابقني " :
رغم أن حق الفرد قد حي ّد بشدة من قبل حق اجملتمع يف أمر تنمية امللكية اخلاصة أو استعماهلا  ،إال أن الفرد يف مجيع األحوال خموال يف
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تعويضا ملا يفقده من قيمة ما هو ملكه  ،يف حالة كون التشريع قد غاىل فيما يتعلق
أن ينال فرصة االستفادة االقتصادية  ،بل أن ينال
ً

باحلق العام" .

ولكن الغالب على تشريع الرتاث يف البالد العربية واإلسالمية  ،أو يف بعض بلدان العامل النامي هو نسبة كل موجودات الرتاث إىل
يعرف قانون دولة" سريالنكا " املمتلكات الثقافية بأهنا " تشمل كل ما يسميه أو يقرر الوزير (
امللكية العامة  .وعلى سبيل املثال ِّ
استنادا إىل مسوغات دينية أو دنيوية  ،بأنه ذو أمهية لآلثار أو آلثار ما قبل التاريخ أو لآلداب
املختص ) بعد موافقة جملس الوزراء
ً

والفنون والعلوم  ،ويندرج ضمن واحد من األصناف التالية:

- 7اجملموعات النادرة والعينات من احليوان والنبات واملعادن وبقايا األجسام.
- ٢أي ممتلك ثقايف ( أ ) يتعلق بالتاريخ  ،مبا فيه تاريخ العلوم والتكنولوجيا والتاريخ العسكري واالجتماعي أو ( ب ) حبياة القادة
الوطنيني واملفكرين والعلماء والفنانني أو (ج ) يتعلق حبوادث ذات أمهية وطنية.
- ٣نتائج احلفريات األثرية أو االكتشافات األثرية.
- ٤عناصر تنتمي إىل معامل فنية أو تارخيية أو مواقع أثرية مت نبشها.
- ٥اللقى األثرية اليت يبلغ عمرها أكثر من مائة عام مثل النقو الكتابية واملسكوكات
والعمالت واألختام املنحوتة.
- ٦املواد اليت ذات فائدة أنثولوجية.
- 1الصور واللوحات والرسومات اليت نّفذت تنفي ًذا كامال بالعمل اليدوي.
- ٨أعمال النحث والتماثيل الفنية األصلية.
- 7أعمال احلفر والطبع وكل ما طبع على احلجر واملعادن املهيأة.
 - 7١املخطوطات النادرة والكتب القدمية والوثائق والرسومات واخلرائط واملخططات واملنشورات ذات الفائدة اخلاصة.
 - 77الطوابع الربيدية وما شاهبها.
 - 7٢األرشيفات.
 - 7٣قطع األثاث اليت يزيد عمرها عن مائة عام.
 - 7٤اآلالت املوسيقية القدمية.
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ولو أخذنا يف البالد العربية واإلسالمية كمصر هبذا التعريف املفصل للممتلكات الثقافية الوطنية ألضفنا إليه الكثري مثل املدن واملساجد
واملدارس التارخيية واملنشآت الدفاعية كاحلصون واملنشآت املائية كاألفالج واآلبار القدمية  ،والفنون واحلرف الشعبية املتواترة ،
واملنسوجات والفخاريات وأدوات الزراعة وأنواع احللي وأدوات الطعام " كاحلرضات " واألخشاب املنحوتة كاملنابر والسقوف واألبواب
مهددا باالنقراض.
والنوافذ وغري ذلك مما تناقله الناس وأضحى ً
من هنا كان البد من إصدار تشريعات واضحة وعملية  .واملهم يف هناية األمر هو تطبيق تلك التشريعات  ،وأهم تلك التشريعات اليت
ينبغي أن تصدر للحفاظ على املمتلكات الثقافية أو الرتاث هي:-
- 7قانون حلماية اآلثار.
- ٢قانون حلماية املخطوطات والوثائق التارخيية.
- ٣قانون للحفاظ على املوروث الشعيب.
- ٤قانون للحفاظ على املعامل املعمارية التارخيية واملواقع التارخيية والوطنية.
- ٥قانون حلماية الرتاث الطبيعي وهو قانون قد تتنازع إصداره جهات عدة.
هذا باإلضافة إىل املشاركة يف توقيع اتفاقية " يف سبل حترمي ومنع غري الشرعي من توريد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية " -
اليونسكو  ،باريس  7٤نوفمرب  771١م  ،وما تواىل عنها من تشريعات واتفاقيات.
ج -تسجيل التراث وتسمية المعالم التاريخية والمواقع األثرية:
أن من أهم اإلجراءات اليت ينبغي أن تتخذ يف سبيل تطبيق القوانني احمللية يف محاية الرتاث وحىت ميكن على ضوئها تطبيق االتفاقيات
الدولية يف استعادة املمتلكات الثقافية واالستفادة منها هو تسمية األثر وتسجيله وتوثيقه  ،فبدون أن يكون لألثر اسم أو بطاقة هوية ،
فإنه يصعب متابعة املخلفات أو السرقات أو التهريب أو معرفة األثر واملادة الرتاثية املفقودة  ،وتسجيل املادة الرتاثية يف السجل الوطين
للرتاث الثقايف هو من أقوى األدلة لتثبيت احليازة العامة  ،أو الستعادة ما نقل بدون حق إىل ملكية أخرى يف الداخل أو يف اخلارج  ،أن
أسم األثر يف سجل الرتاث الوطين هو عنوانه وهو دليل هويته وهو أول خطوة حقيقية يف طريق احلفاظ عليه.
وكما يقال ال تاريخ بدون وثائق فإنه من اجلائز أن يقال ال وثائق وال شواهد تارخيية أو تراثية دون توثيق سليم يف أرشيف املؤسسة الرتاثية
اليت تقوم مبهمة احلفاظ.
لو طالبنا مثال بقطعة أثرية مثينة اقتناها متحف بأمريكا أو أوروبا منذ عهد قريب  ،وكانت قد أخذت من موقع تعرض للنبش من قبل
اإلدعاء أن هذه القطعة قد ُعثر عليها يف البلد املعين  ،مادامت غري
وهِّربت إىل اخلارج  ،فإنه ليس من السهل ّ
جتار اآلثار من املواطنني ُ

ومنشورا ولو بنسخ قليلة  .إذ ال يكفي أن نتعرف
مسجلة أصال يف سجل الرتاث الثقايف الذي ينبغي أن يكون مبتناول املهتمني والعلماء
ً
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إىل القطعة بأوصافها ومساهتا احمللية  ،ألن بعض اآلثار كما قد يقال  ،نقلت يف األزمان السابقة إىل مواطن أخرى غري موطنها األصلي ،
وهو ّإدعاء جائز وقد يسقط احلق بالتقادم.
أن الرتاث الذي وصل إلينا من خالل شواهد مادية أو حية حيتاج إىل سجل حيقق هويته  ،وإال تعرض للضياع واإلتالف  .ويتألف
سجل الرتاث يف العادة من نظام توثيق حيوي برامج عدة للتدوين والتحليل واملتابعة  ،وأهم أوليات هذا العمل هو التصوير والرسم ومجع
املعلومات  ،أما أهم خوامته فهو كاتلوج شامل  ،يسهل إعداده بالكمبيوتر اليوم  ،وينشر مفصال ومصن ًفا حبسب مركبات الرتاث .
ويقوم إعداد هذا السجل عادة على معايري معينة يؤهل مبوجبها امل ْعلم التارخيي أو املادة الرتاثية لتسميته ضمن السجل مثل  :األصالة
َ
الثقافية  ،القيمة الدينية  ،والطابع املميز للشخصية احمللية  ،والصلة باألحداث التارخيية اهلامة  ،أو بالشخصيات التارخيية  ،اآلداء الفين
آخرا التقادم الزمين (
أو املعماري الرفيع  ،اإلضافة امللحوظة إىل املعارف الثقافية  ،و ً
أخريا وليس ً
ولذلك فإن إغفال تسجيل ذلك امل ْعلم الرتاثي قد يتسبب يف طمس ملمح من مالمح الشخصية املميزة ألصحابه ولقد تسبب إغفال
َ
األمريكان يف العصور احلديثة لتسجيل تراث األمريكيني األصليني يف طمس الكثري من مالمح هويتهم  ،إال أن احتفاظ اهلنود احلمر
سرا بينهم  ،كما هي احلال بالنسبة لشعائرهم الدينية  ،قد مكنهم من الصمود طويال  ،ليس
بعناصر تراثهم  ،وتناقله يف أحيان كثرية ُ

ضد حماوالت طمس هويتهم فقط  ،وإمنا ضد حماولة إفنائهم.

وهم اليوم حياولون احلفاظ على تراثهم بأيديهم ومبعايريهم هم  ،حىت ال يتعرض تراثهم للتشويه مرة أخرى  ،خاصة أن تركوا غريهم يفسر
تراثهم وحيدد ما ينبغي احلفاظ عليه  ،على أنه من املفيد أن نؤكد هنا على أن اإلهتمام بإعداد سجل للرتاث ال ينبغي أن يقف عند
إصداره  .فالسجل أداة  ،وال حتصل الفائدة منه إال باستخدامه باستمرار  .هو سجل حلفظ الرتاث فعال ولكن احلفاظ كما سلف الذكر
 ،ليس جمرد اخلزن يف قبو املاضي وإمنا هو االستعمال احلي من أجل احلاضر.
د -شرح التراث والتوعية به:
أن ضعف الوعي الرتاثي لدى الناس وجهلهم به سبب رئيسي من أسباب اندثاره وضياع الكثري من عناصره  ،وهلذا جيب أن نعمل على
تعميق الوعي بالرتاث حىت نوحد الصلة بني املواطن وتراثه ليقوم عن قناعة وإدراك باحلفاظ عليه والدفاع عنه  .وبدون تفسري الرتاث
للناس وتوعيتهم بأمهيته ال ميكن أن حتقق معادلة احلفاظ لديهم  :وهي أن وعي املواطن حبماية الرتاث هي محاية لذاته وهويته  .وهي
معادلة تبدو عليها مسة املثالية  ،ولكن هكذا ينبغي أن نفهم الرتاث  ،أن يؤمن الناس بأن احلفاظ عليه هو من " الصاحل العام " وأنه على
كل مواطن أن يسهم مبا يقدر عليه خلدمة الصاحل العام  ،وأن محاية الرتاث وصيانته من األمور اليت ال تكفي أن يعهد هلا إىل أجهزة
ومؤسسات حكومية متخصصة  .كما أن التشريعات مهما بلغت من احلكمة والشدة ال ميكن أن حتل حمّل الوازع األخالقي وحمل الوالء
للهوية الثقافية يف ردع املواطن عن إتالف املواد الرتاثية  ،ويف حثه على محايتها  .إن محاية الرتاث يف حقيقة األمر مسئولية مجاعية ،

وتتجاوز اجلهات الرمسية إىل املواطن  ،وإذا كانت الدولة رمسيًا هي املناط هبا  ،باسم الشعب مسئولية احلفاظ على الرتاث الوطين  ،إال

أن املسئولية األخالقية تقع بالدرجة األوىل على املواطن  .وحىت يعي املواطن املسوؤلية هذه ينبغي أن تتوفر له برامج تعليمية طويلة املدى
تفسر له هذا الرتاث وتربيه على حبه واإلهتمام به  ،وتساعده على حتمل تلك املسئولية اليت قد ال يكون واعيًا هبا إال قليال  .وإجياد هذا
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الوعي لديه يتطلب العمل على نشر الوعي الرتاثي بكثافة وعلم وصدق وصرب ومتابعة  ،حبيث يصل إىل شىت فئات اجملتمع مبختلف
أعمار أفراده  .وإذا كان الرتاث يبدو قريبًا من الناس ( إذ هو يف واقع األمر منهم وإليهم ) إال أنه يف املرحلة احلرجة من هنضة األمم

وتقدمها  ،حني تزداد مطالب السوق وتتسع مشروعات التنمية  ،ويكثر الغزو الثقايف  ،ينسى الناس أنفسهم ويغفلون عن ماضيهم
وينشغلون حباضرهم  .وهناك خيضع الرتاث للمضاربات العقارية ويتخذ من الرتاث كاآلثار واملخطوطات وبعض منتجات املوروث

الشعيب األصلية سلعة جلمع املال بل سوقًا للتجارة والتهريب  .ويصبح اإلعتداء على املواقع اآلثارية واملعامل التارخيية وأتالفها من مسات
احلياة املعاصرة وميثل الوجه القبيح هلا  .والنتيجة أتالف وضياع عناصر هامة من تراث األمة يف وقت قصري  ،ويف غفلة من غفالت
التاريخ املعاصر.
وهلذا فإن برناجمًا طويل املدى تربويًا وتعليميًا لنشر الوعي اآلثاري بني الناس حكومة وشعابًا  ،من أولويات العمل الثقايف  ،ومهمة عاجلة
يتطلبها إنقاذ ما تبقى من الرتاث الذي تتهاوى قيمه حتت ضربات معاول " احلداثة " املصطنعة  .ورمبا كان أهم ما ميكن أن يضمه هذا

الربنامج ما يلي:
- 7التوسع يف إقامة املتاحف يف شىت املناطق  ،واعتبار املتحف مدرسة جتسد العالقة والتفاعل املستمر بني التلميذ وطرف من تراثه ،
ويعود منذ الصغر على مشاهدة اآلثار ومواد الرتاث الشعيب وتربيته على معاودة النظر إليها أو االستماع إىل أصواهتا  ،ليكتسب التذوق
ِّ
الفين املطلوب ويتلقى املعرفة الرتاثية الالزمة.
- ٢نشر وتوزيع املطبوعات الرتاثية بصورة مستمرة ومنتظمة دون إغفال النشرات الشيقة اجلذابة  ،وختصيص صفحات بالرتاث يف
الصحافة اليومية واألسبوعية واجملالت  ،واإلكثار من املواد التلفزيونية واإلذاعية كالندوات والربامج الرتاثية املفيدة من ضمن برامج
األطفال.
- ٣التوكيد على دور اجلماهري يف احلفاظ على الرتاث وتسخري الرتاث وقيمه يف خدمة اجلماهري  .ودعوة املؤسسات الشعبية وأجهزة
احلكم إىل العناية بالرتاث باعتباره مل ًكا لألمة ومسئولية شعبية  .كما ينبغي أن تنشأ مجعيات مببادرات شعبية للدفاع عن الرتاث ومحايته
والتعريف به  ،على غرار اجلمعيات الوطنية غري احلكومية اليت تتخذ من مظلة عاملية هلا  . ICOMOSاجمللس الدويل للمعامل التارخيية
واملواقع
- ٤تعميم التشريعات اخلاصة بالرتاث وتوزيعها يف شىت مرافق املؤسسات احلكومية والشعبية وعلى امتداد الوطن حبيث يعرف املواطن
حقوقه وواجباته يف هذا اخلصوص.
إن تطبيق املواطن لقوانني الرتاث وتعاونه مع اجلهات املختصة واإلبالغ عن موقع أثري ُأولقية تراثية أو االمتناع عن بيع أو هتريب أي

قطعة تراثية أو خمطوطة لديه  ،من األمور اليت تسهل على اجلهات املختصة اختاذ اإلجراء الصحيح يف الوقت املناسب للحفاظ على

ذلك املوقع أو تلك املادة الرتاثية  ،ووضعها يف مكاهنا الالئق  ،بالسجل الرتاثي أو املتحف املخصص  ،بدال من أن تصبح سلعة يف
أيدي لصوص اآلثار وشبكات هتريب الرتاث.
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- ٥تشجيع كل قرية ومدينة وحمافظة بإبراز كل ما لديها من معامل تارخيية وموروث شعيب تتميز به عن غريها ؛ ومبدأ وحدة الرتاث ال
يعين إغفال تنوع ألوانه  ،ومن احلقوق اإلنسانية أن يتمتع كل فرد حبق احلفاظ على ما ميثل شخصيته من تراث سواء على مستوى القرية
اضعا  ،يف معيار أهل املدينة  ،ولكنه بالنسبة لسكان
أو املدينة أو البلد أو الوطن الكبري  .وقد يكون امللمح الرتاثي لقرية ما بسيطًا ومتو ً

أهل القرية هو تراث عظيم وهام ومن حقهم أن يربزوا ذلك امللمح من تراثهم والذي هو تراث اجلميع يف الوقت نفسه.

ومن واجبنا ان هنتم بذلك وأن نعطيه حقه من االحرتام  .ويذكر ىف هذا الصدد أن مسؤول من ) بريو( يف أمريكا الالتينية وهو يقدم
شكوى لتعرض جمموعة من املنسوجات احمللية للتهريب من بالده إىل بلد جماور  ،وتبني من حديثه أهنا منسوجات حديثة نسبيًا وكانت
تصنع يف بلدة ما  ،وهبا أشتهر أهلها  ،فالتفت إليه أحد كبار املشتغلني بالرتاث يف البالد العربية وقال "  :ما هذا ! أيشكو ضياع

أقمشة ال يزيد عمرها عن سنوات وحنن ال نشكو ضياع عمائر وأدوات تراثية يعود تارخيها ملئات السنني أو قل آالف السنني ؟ " مث قال
" :لقد صغر يف عيين لصغر مطلبه وعندما سأله _ ملاذا صنع ذلك ؟ " وملا سأله  ،أجابه املسؤول من بريو بأن هذه املنسوجات هي
ّ
الشاهد الوحيد على أن تلك البلدة  ،اليت مل تصلها احلياة احلديثة إال من عهد قريب  ،كانت موئال لقوم من أقوام أمريكا الالتينية الذين
أهم شاهد على
انقرضوا ومل يبق منهم إال سكان تلك البلدة  .ولو ضاعت منسوجاهتم تلك اليت مل يعودوا حيسنون إنتاجها لضاع ّ

خصوصية أولئك القوم  ،والدليل على عراقتهم بني شعوب تلك املنطقة  .فهي السمة احلضارية اليت عرفوا هبا  ،ونالوا شهرهتم بني غريهم
بسببها قاهلا بكل ثقة وكأنه بالنسبة يل يردد قول الشاعر العريب -:
مثل القوم نسوا تارخيهم كلقيط عيّفي الناس انتسابًا
أو كمغلوب على ذاكرة يشتكي من صلة املاضي اقضابًا
أن احلفاظ على الرتاث لن يتم دون أن تتوىل الدولة مهمة ذلك  .ويف الوقت نفسه لن تنجح األجهزة املعنية يف الدولة يف أداء هذه

املهمة إال إذا كان الشعب يف جممله يعي بأمهية احلفاظ على تراثه  .ولن ينحسر اإلتالف للمباين التارخيية والنهب للمواد الرتاثية إال إذا
انتشر الوعي بني الناس وأصبحت تلك املمارسات من األمور املنكرة وتصرفات غري مقبولة يف اجملتمع  .حبيث يعمل اجلميع على احلد
من هدم وتشويه الروائع املعمارية واحلد من جتارة املواد الرتاثية وهتريبها  ،ويتعاونون حبماس ومسئولية مع اجلهات املختصة فيما تقوم به
برامج ومشروعات هتدف إىل احلفاظ  .كما ينبغي أن تكثف اجلهود التعليمية والرتبوية يف جمال نشر الوعي الرتاثي وتتواصل بانتظام
ومتابعة  ،حىت تصل إىل إحداث التغيري املطلوب يف الرأي العام  .إن مفهوم الرتاث مهما أسهبنا يف احلديث عنه يكتمل دون مفهوم
احلفاظ فقيمة الرتاث األساسية تكمن يف أنه ميثل موروث األمة وحكمتها وحسها اجلماعي وعامل وحدهتا األساسي الذي ورثته من
املاضي وبه تستعني على تشكيل وعيها كامة يف احلاضر .وهي لن تفيد منه يف ذلك إىل إذا أحست بضرورة التعرف عليه وجاهدت يف
سبيل البحث عن الذات من خالله  ،وأعدت نفسها لتحمل مسئولية نقله إىل األجيال القادمة  ،وشرط ذلك كله يكون يتحمل
مسئولية احلفاظ عليه  .وحبذا لو متّ ذلك يف الوقت املناسب  ،وقبل فوات األوان وليس بعد ضياع ما ورثته من تراث كان ينبغي عليها
أن حتفظه وتورثه  ،إذ ال جدوى يف احلديث عن تراث ال نعرفه وال ندرك أمهيته  ،وال فائدة من الكالم عن تراث قد ضيعه أهله.

الرتاث هو ما ورثناه عن األسالف وحفظناه وق ّدرناه حق تقديره  ،وأبدعنا يف صميمه ومن مثّ عملنا على نقله وتوريثه لألجيال القادمة.
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اصطالحا وتبيان عناصره املادية والفكرية أو االجتماعية اليت نفرتض وجودها
إن تعريف الرتاث ينبغي أن ال يقتصر على حتديده لغة و
ً

كإرث كامن ورثناه عن السلف  ،وإمنا ينبغي ان يشمل التحديد أمهية الوعي هبذا الرتاث واحلفاظ عليه والتالقي معه واإلبداع يف صميمه
 ،وتوفر إرادة حتمل مسئولية نقله من السلف إىل اخللف  ،وكأننا بذلك نتمثل ح ًقا ما جاء يف التنزيل ) :فأما الزبد فيذهب ُجفاء وأما ما
ينفع الناس فيمكث يف األرض ( ) الرعد)

المبحث الرابع
حماية البيئات الطبيعية فى المقاصد السياحية
فى إطار السياحة المستدامة
يتعرض كوكب األرض لتحوالت خطرية من الناحية اجليولوجية واملناخ والبيئة ،وكل هذا نتج عن تصرفات اإلنسان السلبية وعدم احرتامه
للتوازن البيولوجي وتلويثه للبيئة من خالل أنشطته املختلفة.
إن عمليات احملافظة على البيئة الطبيعية تتطلب إمكانيات مادية وبشرية بإحداث نشاطات مولدة للموارد اليت تضمن التمويل الذايت
ومن بينها ما عرف ح ديثا بالسياحة البيئية اليت تعد من أجنح الوسائل لالنتعا االقتصادي وتسهيل االتصال بالطبيعة..
إن السياحة البيئية ذات التوازن البيئي ظاهرة جديدة هتدف اىل البحث والدراسة والتأمل يف الطبيعة والنباتات واحليوانات وتوفري الراحة
لإلنسان ،فامليزة اليت يتيحها تطبيق السياحة البيئية هي ربط االستثمار واملشاريع اإلنتاجية للمجتمع احمللي مع محاية البيئة والتنوع احليوي
والثقايف للمناطق السياحية ،وفق معادلة تنموية واحدة ،وذلك عن طريق إعداد برامج سياحية تعتمد على توجيه السياحة حنو املواقع
املميزة بيئيا مع التأكيد على ممارسة سلوكيات سياحية إبداعية ومسلية ،دون املساس بنوعية البيئة أو التأثري عليها..
وهنا يأيت مصطلح الطاقة االستيعابية بانتشاره الواسع وخاصة بربطه مع العمليات السياحية واملمكن تعريفه على أنه عدد الزوار الذي
ميكن أن يستوعبه موقع ما دون إحداث تغريات غري مقبولة على البيئة الطبيعية واالجتماعية والثقافية أو التأثري سلبيا على استمتاع الزوار
باملنطقة ومن الواضح ضرورة احملافظة على الطاقة االستيعابية هلذه املواقع الطبيعية والبيئية واألثرية والتارخيية ملنع الضرر العائد من
النشاطات البشرية من تزايد استخدام املركبات -على سبيل املثال -التآكل احلاد يف احلياة النباتية الصحراوية اهلشة.
لذا ال بد من أخذ الكثري من العوامل بعني االعتبار كجزء من احلساسية البيئية مثل الطاقة االستيعابية لإلقامة يف املواقع والبنية التحتية
واخلدمات وأمناط الزيارة اليومي .أما املعايري البيئية فهي جزء جوهري من الصناعة السياحية ،فتطبيقها مهم جدا خاصة للتنوع احليوي
واليت تتحكم مبوقع املباين والبنية التحتية لتجنب تدمري املوائل املهمة ومعاجلة املياه والفضالت والعمليات العامة للموقع كالنظافة،
ولتقليص اآلثار السلبية السياحية على التنوع احليوي جيب تبين مبادئ السياحة البيئية األساسية مثل محاية املصدر ،ودعم اجملتمعات
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احمللية ،ودعم احلماية حيث ميكن تضمينها يف معظم اآلليات واإلجراءات كالسياسات ،والقوانني واملعايري واخلطط اإلدارية ويساعد تبين
مثل هذه اآلليات على محاية التنوع احليوي وعلى حتقيق صناعة للسياحة البيئية املستدامة.
والسياحة احلقة هي تلك السياحة اليت تبتكر الطرق جلذب ما أمكن من السياح اىل خمتلف املواقع والعمل على تسويق األماكن
السياحية وتشجيع السياحة الداخلية واخلارجية سواء على صعيد السياحة العالجية أو الرتفيهية أو التارخيية أو الدينية  ..مبا يف ذلك
السياحة احلضارية املبنية على اإلرث الشعيب ومسألة تطوير وحتديث السياحة ،واستقطاب ما أمكن من السياح يعتمد يف املقام األول
على وجود اإلرث األثري والتارخيي والديين واحلضاري.

وسنناقش هذا املبحث من خالل عدة نقاط هى -:
1تعريف و مبادئ السياحة البيئية.2مكونات السياحة البيئية.3فوائد حتقيق السياحة البيئية.4السياحة والتوازن البيئى.5أمهية السياحة البيئية.6انواع السياحة البيئية.7-عالقة صناعة السياحة مع البيئة واجملتمع واالقتصاد.8وسائل دعم السياحية البيئية.9احملميات الطبيعية و تأثريها على السياحة الطبيعية.10أشكال السياحة البيئية ىف مصر.11دور احملميات الطبيعية ىف مصر على السياحة البيئية.12النهوض بالسياحة و سياحة املزارع.13التوصيات.1تعريف ومبادئ السياحة البيئية:أ-التعريف:
تعرف السياحة البيئية حسب الصندوق العاملي للبيئة بأهنا " السفر اىل مناطق طبيعية مل يلحق هبا التلوث ومل يتعرض توازهنا الطبيعي اىل
اخللل ،وذلك لالستمتاع مبناظرها ونباتاهتا وحيواناهتا الربية وجتليات حضاراهتا ماضيا وحاضرا " .ويعترب هذا النوع من السياحة هاما جدا
للدول النامية ،لكونه ميثل مصدرا للدخل ،إضافة اىل دوره يف احلفاظ على البيئة وترسيخ ثقافة وممارسات التنمية املستدامة.
إن اإلرهاق الذي يسببه أسلوب احلياة اليومية واالشتياق اىل مصاحبة الطبيعة عن طريق عشاق الطبيعة والذي بدوره جعل الطلب على
السياحة البيئية يتزايد خاصة يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية واهلند وإندونيسيا ،لتصبح املناطق احملمية حتتل حوايل  %٥من فضاءات الكرة
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األرضية موزعة على  7٣١دولة ،وعلى سبيل املثال ،توجد بقارة أمريكا اجلنوبية حوايل 7١١١١١كيلو مرت مربع من املناطق املصنفة
باخلضراء ،ويف أملانيا توجد حوايل  ٣٣حممية مساحتها حوايل  ٢مليون هكتار.
و تعريف احملميات من قبل االحتاد الدويل للمحافظة على الطبيعة)77٦7(:هي األقاليم اليت حتتوي على نظام أو عدد من األنظمة
البيئية مل تعرف التغيري بسبب االستغالل البشري واليت بدورها تعطي فصائل النباتات واحليوانات واملواقع اجليولوجية فائدة خاصة من
اجلانب العلمي والرتبوي والرتفيهي أو اليت توجد هبا مناظر ذات قيمة مجالية كبرية.
هي األقاليم أو املناطق اليت اختذت فيها السلطة املخولة إجراءات منع أو خرق أو جتاوزات يف االستغالل لكي حترتم الوحدات
األيكولوجية واجليومورفولوجية أو اجلمالية اليت بررت تأسيسها،هى املناطق اليت يسمح بزيارهتا بشروط ألهداف ترفيهية أو تربوية أو
ثقافية.
وجيب التفريق بني السياحة البيئية والسياحة املستخدمة للبيئة فالغوص ملشاهدة الشعاب املرجانية وسياحة السفارى ىف الصحراء هى
نشاطات سياحية تستخدم البيئة ولكنها ليست بالسياحة البيئية إال إذا خضعت لشروط السياحة البيئية.
تعرف السياحة البيئية :بأهنا ذلك النوع من السياحة الذى يرتك أقل تأثري ممكن على البيئة ويساعد على دعم السكان احملليني وكذلك
احلفاظ على احلياة الربية واملوائل الطبيعية وذلك ىف كافة األنشطة واملنشآت الىت تعتمد بدورها على استخدام املواد الطبيعية ىف كل
مناحى احلياة فيها بداية من اإلنشاء وحىت االستخدام اليومى.
ب-مبادئ السياحة البيئية:
لقد وضعت الكثري من دول العامل مبادئ عدة للسياحة البيئية وشروطاً ملمارستها منه:
توفري مراكز دخول حمددة تزود السائح باملعلومات الالزمة عن منطقة السياحة من خالل اجملتمع احمللي للمنطقة .ادارة سليمة للموارد الطبيعية والتنوع احليوى بطرق مستدامة بيئيا.وضع قوانني صارمة وفاعلة الستيعاب أعداد السياح ومحايتهم ومحاية املواقع البيئية يف نفس الوقت. دمج سكان اجملتمع احمللي وتوعيتهم وتثقيفهم بيئيا وسياحيا ،وتوفري مشاريع اقتصادية للدخل من خالل تطوير صناعات سياحيةوحتسني ظروف معيشتهم.
التعاون من أجل إجناح السياحة البيئية بتعاون خمتلف القطاعات املختصة بالسياحة والبيئة معا.تقليص التأثري على البيئة حبساب الزائرين بناءاً على الطاقة االستيعابية للمكان.بناء قاعدة من الوعى والتقدير لدور البيئة والثقافة احمللية.التعامل مببدأ الضيافة ال صيغة بائع اخلدمة والعميل.توفري دعم مادى مباشر جلهود صون الطبيعة.توفري فرص االستثمار والعمل لرفع املستوى املعيشى للسكان احملليني.-احرتام اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان واتفاقيات محاية العمال.
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أما اإلجراءات العملية لتنظيم السياحة البيئية فلها معايري عدة منها:
احرتام القوانني احمللية واإلقليمية والعاملية املتعلقة بقضايا البيئة واحملافظة على الرتاث احلضاري*.
مراعاة القدرة االستيعابية وعدم ختطيها*.
تنمية الوعي البيئي للسكان احملليني*.
اختيار وسائل النقل الغري ملوثة للبيئة*.
تشجيع إعادة التدوير وإعادة التصنيع والزراعة العضوية*.
مكونات السياحة البيئية:
ّ 2-

ومكونات عناصر السياحة البيئية هي التالية:
إن أهم عوامل ّ

•العوامل الطبيعية اإليكولوجية :وتضم العناصر واألنظمة احليوية ،وتلك اليت تق ّدمها الطبيعة كليّاً ،مثل سطح األرض وما عليه من جبال

ووديان وغابات ومغاور وأهنار وحمميات وصحارى ،وأنواع املشاهدات واخلربات الواسعة املتضمنة فيها ،او اليت عمل عليها اإلنسان مثل
احلدائق واملنتزهات.
وحتوالت يف الصيف أو الشتاء ،يف الربيع أو اخلريف ،وحبيث
•العوامل املناخية :أي الفصول املناخية وما تق ّدمه من عناصر وإمكانات ّ

مكونات سياحية كربى ،من مشاهدة الغروب على شاطىء البحر أو ممارسة التزجل على الثلج يف اجلبال اللبنانية،
تتحول هذه العناصر اىل ّ
ّ

بعيدا عن كل إنارة.
أو السهر مع النجوم يف الصحراء ً

•العوامل البيولوجية :مثل الثروات النباتية املتنوعة ،من أزهار  ،وأشجار ،ونباتات ،ومياه معدنية ،إىل الثروة احليوانية والسمكية ،من طيور
وأمساك وكائنات حبرية وبرية خمتلفة.
مهما ،وخباصة يف منطقة الشرق األوسط.
•مراقبة الطيور(  Bird Watchingاملقيمة والعابرة) :وتعترب مرفقاً سياحيًا بيئيًا ً
جديدا ً

فاملنطقة ،وألسباب جغرافية ومناخية ،هي مقر لسالالت وأنواع طيور خاصة هبا ،كما إهنا ممر تقليدي حلركة الطيور املهاجرة بني الشمال
(ذي املناخ القارس شتاءً) واجلنوب (ذي املناخ احلار صي ًفأ) .تش ّكل ممرات عبور أو مرور الطيور بابا سياحيًا إضافيًا يطلبه املهتمون

والعلماء وهواة النوع .وتكثر مواقع مراقبة حركة الطيور املهاجرة على طول الشاطىء املتوسطي الشرقي أو على خط اهلجرة الداخلي عرب
وادي البقاع ،جدير بالذكر ان دوالً مثل ُعمان بدأت تكتسب مسعة عاملية يف هذا احلقل.

•مراقبة النجوم يف السماوات الصافية لبلدنا والبلدان العربية األخرى يف مقابل مساوات دول الشمال اليت حتجبها الغيوم يف غالب أيام

وليايل السنة ،وبعيدا عن حواضر التم ّدن حيث حتجب األنوار اإلصطناعية ضوء النجوم .تق ّدم مساوات الصحارى واملناطق النائية من
بلداننا عنصر جذب سياحي بيئي مطلوب بكثرة بني السيّاح القادمني من دول الشمال ،وعلى سبيل املثال ققد استحدثت سلطة

السياحة يف ُد َيب مناطق يف الصحراء هلواة هذا النوع من السياحة.

•العوامل الثقافية املادية :املواقع واآلثار املصنّفة تارخيية (القدمية أي ما قبل سنة  )71١١او احلديثة ،يف وسعها ان تكون عوامل إجيابية

متجاورة أو ضمن احمليط البيئي .فالقصور أو القالع غالباً ما حييط هبا حميط بيئي من حدائق ومياه وأحيانا حمميات هي إطار صاحل
لتنمية املوارد البيئية من نبات وطيور .كما ميكن يف حدود معينة استخدام القالع والصور واألديرة واخلانات مبثابة نزل أو بيوت ضيافة
للسياح البيئييني.
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وتتكون من تاريخ وديانات ومعطيات السكان احملليني ،وطبيعة جمتمعاهتم ،وأنظمة عيشهم وأزيائهم
•العوامل الثقافية غري املاديةّ :

وفولكلورهم ولغاهتم وطقوسهم وعاداهتم وما إىل ذلك من عناصر جذب قوية لسيّاح اليوم.

•عوامل الرياضة والتسلية البيئية او شبه البيئية :وتضم رياضات كثرية مثل املشي ،الركض اخلفيف ،التسلّق ،السباحة ،املشي يف الليل،

املشي يف الثلج والتز ّجل الثلجي واملائي والتجذيف ،وسواها من الرياضات اليت تقوم على فكرة التمتّع بتقدميات الطبيعة .كذلك شبكات
تؤدي اىل تدمري
التسلية وحل األحاجي والربامج اليت جتمع الرتبية اىل التسلية يف الطبيعة ومن ضمنها التز ّجل الثلجي يف احلدود اليت ال ّ

احمليط الطبيعي.

• بعض السياحات البحرية والنهرية الصديقة للبيئة او غري املؤذية هلا ،مثل السباحة والغطس والكاياك ومراقبة البيئة البحرية وسواها.
•التخييم واختبار العزلة ةاإلستقاللية لفرتة ما.
•مشاركة اجملتمع احمللي منطه املعيشي لفرتة ما ،وخباصة يف السكن والطعام والطقوس ،واحيانا يف منازل تقليدية حقيقية او مركبة.
•اإلحتفاالت واملناسبات :مثل املهرجانات واملناسبات واألعراس واملراسم الشعبية واملعارض احلرفية والغذائية والفنون وسواها وهي باب
تنموي– اقتصادي نظيف يفيد منه السكان احملليون يف املواقع البيئية او جوارها ،والذين حيرمون غالبا من فرص النشاط التجاري الكثيف
اسوة مبا تق ّدمه أمناط السياحة التقليدية من مقاهٍ ومطاعم ودور هلو وسواها.
•املتاحف واملعارض الفنية ،الدائمة واملومسية ،واليت تق ّدم خربات ومشاهدات ثقافية وتراثية مجيلة ،غري مؤذية للبيئة ،بل يف وسعها أن
تكون مدخالً لتعريف السياحة بثقافة وبيئة وناس املنطقة اليت يقصدها.
• فنادق بيئية أو أماكن ضيافة بيئية أو شبه بيئية متخصصة ،هبدف التمتع باهلدوء والعزلة ،أو هلدف استشفائي أو ألغراض تربوية وفنية،
وقد شاع احيانا منط السكن التقليدي معامل جذب سياحي.
كالتعرف واملشاركات احليّة واإلنرتبولوجية يف خمتربات او يف احلقل – وال ننسى ان طريقة
•أنشطة علمية بيئية ،دائمة او لفرتات حمددةّ ،

عمل اإلثنولوجي هي العيش يف اجملتمع احمللي دون تغيري طبيعته.

•إحياء أو إعادة تركيب ممارسات تراثية منقرضة ،او يف طريقها اىل اإلنقراض ،مادية او غري مادية مثل القرية الفرعونية ،القرية الفينيقية،
خيمة الشعر ،اخل.
•التصوير على أنواعه ،وجماله االوسع كان دائما الطبيعة.
• زيارة املعامل البيئية اجملاورة مثل حممية أرز الشوف وحرج الصنوبر يف منطقة ضهور الرملة يف قضاء جزين وشالل مدينة جزين ،واملعامل
األثرية اجملاورة متل قلعة نيحا الشوف ،وقصر بيت الدين ،ودير القمر ،وآثارات صيدا والصرفند وصور وقلعة الشقيف.
3فوائد حتقيق السياحة البيئية:يتضح من خالل هذه التعريفات وكيفية التعامل مع املواقع السياحية وتصنيفها كمحميات طبيعية للسياحة البيئية ،االتفاق واإلحلاح على
أمهية احملافظة على البيئة الطبيعية واستغالل السياحة البيئية ملا هلا من فوائد علمية وثقافية و اقتصادية.
اجلدير بالذكر أنه على الصعيد البيئي تعترب السياحة عامالً جاذباً للسياح وإشباع رغباهتم من حيث زيارة األماكن الطبيعية املختلفة
والتعرف على تضاريسها وعلى نباتاهتا واحلياة الفطرية  ،باإلضافة إىل زيارة اجملتمعات احمللية للتعرف على عاداهتا وتقاليدها.
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لقد غدت السياحة املستدامة منهجاً وأسلوباً تقوم عليه العديد من املؤسسات السياحية العاملية  ،وعلى غري ما يعتقد الكثري فإن تطبيق
مفهوم السياحة املستدامة ال يعد مكلفاً من الناحية املالية ،فله عائده املعنوي واملادي  ،ويعود بالربح والفائدة على املؤسسات السياحية.
إن تطبيق مفهوم االستدامة السياحية يعتمد على ثالثة جوانب هامة:
أوالً :العائد املادي ألصحاب املشاريع السياحية.
ثانياً :البعد االجتماعي ،على اعتبار أن هذه املؤسسات هي جزء من اجملتمع احمللي وعليها االستفادة من اخلربات والكفاءات احمللية ما
أمكن ،باإلضافة إىل إشراك اجملتمع احمللي واألخذ برأيه.
ثالثاً :البيئة ،حيث تعامل هذه املؤسسات على أهنا جزء من البيئة ،وبالتايل جيب عليها احملافظة على املوارد الطبيعية من ماء وطاقة
ونباتات وأحياء طبيعية لدرء أي خطر من مشاكل التلوث والتدهور.
و ايضا حتقق املناطق السياحية فوائد اقتصادية وتنموية ومزايا عدة منها:
1خلق فرص العمل من إنشاء للمرافق السياحية وإعداد املرشدين السياحيني وتنوع االقتصاد احمللي يف املناطق الريفية.2تدعيم التواصل الثقايف والتفاهم بني الشعوب.3خلق املرافق الرتفيهية.4محاية الرتاث الطبيعي.4السياحة والتوازن البيئى:السياحة البيئية ذات التوازن البيئي ظاهرة جديدة تستوجب البحث والدراسة للعديد من العناصر ومنها:
1التأمل يف الطبيعة.2دراسة النباتات.3التعرف علي االنواع املختلفة للحيوانات.4كيفية توفري الراحة لالنسان.5حماولة ربط االستثمار واملشاريع االنتاجية للمجتمع احمللي مع محاية البيئة.6دراسة التنوع احليوي والثقايف للمناطق السياحية.7اعداد برامج سياحية تعتمد علي توجيه العملية السياحية ايل املواقع ذات الطابع البيئي مع التأكد مبمارسة سلوكيات سياحية دوناملساس بالبيئة احمليطة أو التأثري عليها.
فالسياحة والبيئة مها قطاعان يكمل كل منهما االخر من حيث الرؤية واالهداف ،فالبيئة السليمة هي املناخ املألئم لتحقيق التنمية
السياحية املستدامة ،والسياحة املستدامة تركز علي وجود ختطيط بيئي سليم.
و لعل أهم عنصر تقوم عليه السياحة البيئية هو عدم احداث اخالل بالتوازن البيئى الناجتة عن تصرفات االنسان والىت تكون متمثلة ىف
تصرفات السائح ىف حاىل السياحة البيئية  ،وما قد حيدثه من تلوث قيها ومن هنا ظهرت عالقة آخر و لكن بني السياحة البيئية ككل و
بني مفهوم التنمية املستدامة  ،حيث تعترب التنمية أحدى الوسائل الىت سامهت ىف استنقاذ موارد البيئة وايقاع الضرر هبا واحداث التلوث
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فيها.
وتنطوى السياحة على ابراز املعامل اجلمالية للبييئة فكلما كانت البيئة نظيفة و صحية كلما ازدهرت السياحة و انتعش االقتصاد  ،و لكنه
بالرغم من اجلوانب االجيابية للسياحة البيئية اال اهنا قد تشكل مصدرا رئيسيا من مصادر التلوث ىف البيئة و الىت تكون من صنع االنسان
لذا فأنه ال بد من حتقيق التوازن بني السياحة و البيئة من ناحية و بينها وبني املصاحل االقتصادية و االجتماعية من ناحية أخرى.
طرق محاية املوارد البيئية من خالل حفظ االستقرار والتوازن البيئي ووقايتها من االنقراض:
إن السياحة كغريها من قطاعات التنمية حيث أصبحت صناعة رئيسية على نطاق عاملي وتستأثر باهتمام العام واخلاص بشكل متزايد
خالل العقدين املاضيني ملا هلا من دور هام وفعال يف محاية السمات واملادة البيئية واملواقع األثرية واملعامل التارخيية واحلياة الربية والبحرية.
ورغم أن الرتفيه والسياحة مها اهلدفني األساسيني ،إال أن املناطق الطبيعية أصبحت أحد عوامل اجلذب السياحي.
وتشكل املناطق الطبيعية األساس للسياحة األيكولوجية من سياحة حبرية وسياحة برية ،وقد دلت الدراسات اليت أجريت حديثا على أن
السياحة األيكولوجية تدر موارد مالية مباشرة تفوق صيانة الرياض وتنميتها.
فاهلدف الرئيسي من السياحة األيكولوجية هو الرقي والتقدم مبستويات املعيشة للمجتمع احمللي ولتحقيق هذا اهلدف جيب العمل على
حتقيق احلفاظ على جاذبية الطبيعة والبيئة ،وإجناح العمل بالسياحة البيئية وتطويرها لتصبح حرفة ألبناء اجملتمع احمللي احمليط باملواقع
البيئية ،والعمل على حتسني وسائل االستقبال والضيافة السائحني ،وتنمية الوعي وتطوير األداء ومراقبة تصرفات السائح نفسه وإرشاده
للمحافظة على هذه املواقع احليوية الطبيعية واملرافق العامة خلدمة السياحة .إن السياحة البيئية تعترب نشاط جتاري كبري ،فقد أصبحت
صناعة رئيسية على النطاق العاملي ،ومن املتوقع أن تنمو منوا متواصال .فقد زاد عدد السياح على املستوى الدويل اىل ثالثة أمثاله خالل
العقدين املاضيني ،وارتفعت حصائل السياحة الدولية من  ٢٢مليار دوالر تقريبا يف السبعينات اىل حوايل  ٣١١مليار دوالر يف
التسعينات ،إن السفر والسياحة تعترب أكرب مصدر للعمالة يف العامل ،فقد استأثرت مببيعات بلغت حنو  777٦مليار دوالر يف عام واحد
فقط .وتلعب السياحة دورا هاما يف تشجيع الدولة على محاية املواقع التارخيية واألثرية واحلفاظ عليها ،فهناك مناذج كثرية على عمليات
اإلنقاذ للمعامل األثرية وترميمها مثل إنقاذ معبد أبو سنبل يف مصر ،وبرج بيزا املائل يف إيطاليا .........وغريها من اآلثار التارخيية
والفنية؛ فاملشاريع السياحية تساهم مسامهة فاعلة من الناحيتني البيئية واالقتصادية يف حتسني نوعية حياة السكان ورفاهيتهم.
5أمهية السياحة البيئية:السياحة البيئية هلا أمهية خاصة اكتسبتها من كوهنا تعمل على حتقيق جمموعة متكاملة من األهداف ويف نفس الوقت تستمد أمهيتها من
ذاهتا واليت تنبع من طبيعة املمارسة وميكن التعرف على أهم اجلوانب يف النقاط التالية:
• احملافظة على التوازن البيئي ومن مث محاية احلياة الطبيعية الربية والبحرية واجلوية من التلوث وبالتايل فإهنا تستخدم كمنهج للوقاية بدالً
من أساليب املعاجلة مما حيافظ على آليات حتقيق التوازن والصحة والبيئة.
•وضع ضوابط الرتشيد السلوكي يف استهالك املواد أو يف استعماهلا ،أو استخراجها مبا حيافظ على الصحة والسالمة العامة وجتدد املوارد
وعدم هدرها أو فقدها أو ضياعها ويف نفس الوقت حتقيق أعلى قدر من احملافظة على الطاقة وسالمة اجملتمع وحيويته وفاعليته.
• توفر السياحة البيئية احلياة السهلة البسيطة البعيدة عن اإلزعاج والقلق والتوتر مبنع الضوضاء واالنبعاثات الغازية اليت تؤثر على كفاءة
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االنسان حيث تقرتب به إىل الفطرة الطبيعية واحلياة البسيطة الغري معقدة.
•األمهية االقتصادية للسياحة البيئية املتمثلة يف اجملال االقتصادي اآلمن حيث تعد أماكن ممارسة السياحة البيئية من أكثر املوارد ندرة يف
العامل وبالتايل ميكن االستفادة من عنصر الندرة يف حتقيق التنمية املستدامة مبا ميكن حتقيقه من العوائد واالرباح ،توفري فرص العمل
والتوظيف للعاطلني ،تنويع العائد االقتصادي ومصادر الدخل القومي ،حتسني البنية التحتية و زيادة العوائد احلكومية.
• األمهية السياسية للسياحة البيئية املتمثلة يف األمن البيئي بعدم تعرض الدول إلضطرابات بسبب عدم رضا األفراد عن التلوث أو
اإلضرار بالبيئة ويتم تصحيح ذلك بالسياحة البيئية.
• األمهية االجتماعية للسياحة البيئية حيث تعد السياحة البيئية صديقة للمجتمع حيث تقوم على االستفادة مما هو متاح يف اجملتمع من
موارد وأفراد حيث تعمل على تنمية العالقات االجتماعية وحتقيق وحتسني عملية حتديث اجملتمع ونقل اجملتمعات املنعزلة إىل جمتمعات
منفتح ة وتعمل على إبقاء اجملتمع يف حالة عمل دائم والتقليل من املخاطر املومسية وما ينشأ عنها من قلق واضطراب إجتماعي.
• األمهية الثقافية للسياحة البيئية القائم على نشر املعرفة وزيادة تأثري املعرفة على تطوير وتقدمي الربامج السياحية البيئية ونشر الثقافة
احملافظة على البيئة واحملافظة على املوروث والرتاث الثقايف اإلنساين ،وثقافة احلضارة واملواقع التارخيية ،وصناعة األحداث واملناسبات
الثقافية والعمل على االستفادة من الثقافة احمللية مثل الفنون اجلميلة واآلداب والفلوكلور وسياحة الندوات واللقاءات الثقافية.
•األمهية اإلنسانية للسياحة البيئية حيث تعد نشاطا انسانيا تعمل على توفري احلياة اجلميلة لإلنسان حيث تقدم له العالج من القلق
والتوتر وتوفر له الراحة واالنسجام واستعادة احليوية والنشاط والتوازن العقلي والعاطفي وصفاء النفس وعالج ألمراض العصر.
السياحة البيئية "الربية والبحرية" :يتسع مفهوم البيئة الربية ليشمل كافة املوجودات الكائنة على اليابسة ،وبالنسبة للسياحة ،تعين
املساحات الربية اليت تشكل نقاط جذب سياحي كاملسطحات اخلضراء والصحاري والينابيع واألهنار واجلبال والبحريات والرباري
واحملميات الطبيعية وما حتويه من حيوانات ونباتات باإلضافة إىل املوجودات الثقافية من آثار تارخيية أو مكونات صخرية أو ترابية أو
رملية على سطح األرض.
6اآلثار السلبية للسياحة البيئية:-بالرغم من تواجد اآلثار االجيابية للسياحة البيئية اال انه توجد آثار سلبية هلذا النوع من السياحة فأكدت دراسة علمية حديثة ان
السياحة البيئية هلا جوانب سلبية عديدة ،وتعاين منها املخلوقات البحرية بشكل كبري وعلى رأسها الدالفني واحليتان ،وأن االنشطة
السياحية تؤثر على الدالفني واحليتان وأمساك القر بشكل كبري ،حيث تؤثر اصوات القوارب ،وتدفع الضوضاء اليت تسببها القوارب
تلك الكائنات البحرية اىل رفع نربة اصواهتا اليت تستخدم يف التواصل مع بعضها البعض واىل زيادة شعورها بالتوتر والقلق ،مما يؤثر على
اتزاهنا النفسي ودعت دراسة اىل ترشيد تلك الرحالت البحرية مما حيول دون تأثر تلك املخلوقات سلباً علي السياحة البيئية .اجلدير
بالذكر أن العمل على نشر الثقافة البيئية فضالً عن الثقافة السياحية وزيادة الوعي سواء لدى األفراد أو األجهزة احلكومية هو ما يقتضي
ضرورة توضيح مفاهيم وأسس ومبادئ الفكر البيئي يف نفوس شرائح اجملتمع منذ الصغر فاحرتام البيئة جيب ان يكون شعوراً داخلياً لدى
اجلميع فضالً عن قيام املسؤولني ب نشر الثقافة البيئية والتعليم والتوجيه ألن محاية البيئة ومحاية األفراد هدف عام جيب ان تسعى إليه
اجملتمعات للعيش يف بيئة آمنة ونقية.
واإلمكانيات مع تضافر اجلهود حملاربة مجيع املظاهر السلبية اليت جتر إىل اإلضرار مبنظومة البيئة ومفرداهتا وتطبيق كافة املعايري البيئية عند
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إنشاء وجتهيز مشروعات املنتجعات واملدن والقرى السياحية حىت تصبح السياحة البيئية واضحة وصرحية وجزءاً من فلسفة املشروع،
وحم اولة التقليل من زيادة امللوثات البيئية وحث اإلدارات ذات الوظائف البيئية على دعم السياحة البيئية والعمل على زيادة منو الوعي
البيئي يف جمال السياحة بصورة متسارعة ومتطورة نظراً لوجود قصور يف الوعي البيئي يف جمال السياحة ،بل وجيب ان تكون هناك أهداف
حمددة ومرغوب فيها ومطلوب حتقيقها من خالل اسرتاتيجية أو إطار عام أو سياسات ميكن اتباعها لتحقيق هذه األهداف وتأكيد
العالقة الرتابطية بني السياحة والبيئة فكالمها خطان متوازيان يسعيان إىل حتقيق التفاعل والرتابط فيما بينهما والعمل على إجياد جائزة
ألفضل منشأة حكومية أو خاصة يف كيفية التعامل األمثل يف التخلص من النفايات الضارة بالبيئة.
فالسائح ليس وحده املسئول عن كل هذه الكوارث وإتالف املناطق األثرية أو السياحية لكن الطبيعة ،والسكان األصليني هلذه املناطق
هلما دخل كبري يف ذلك أيضاً ًً وميكننا توضيح العالقة باجلدول اآليت:

املصادر الطبيعية املصادر البشرية

1الكوارث الطبيعية • :االهتزازات والزالزل • األمطار والسيول • العواصف والرياح • االهنيارات • تلوث الرتبة • تلوث اهلواء • تلوثاملاء • االنفجارات النووية • الزحف العمراين
2.تغريات مناخية • :تغري يف درحات احلرارة • .الرطوبة • األمطار • املياه اجلوفية • وسائل صرف صحي غريمتقدمة • .تزايد عدد
السكان.
وجناح السياحة البيئية املستدامة يرتبط مبا نسميه بالقدرة االستيعابية للعمليات السياحية الذى يتمثل ىف أعداد السائحني وأمناط الزيارات
اليومية وما يقومون به من أنشطة ألن البيئة تتعرض إىل تغريات خارجة عن إرادة اإلنسان أو السائح كما ذكرنا من قبل .بعض
السلبيات:
1.تقوم املركبات دات احملركات بتدمري البيئة الفطرية ومجالياهتا وتؤثر علي البيئه التارخيية واالثار.
2.املنشات السياحية اليت ال تلتزم بنظم االدارة البيئية السليمة.
3.تدفق السياح بأعداد كبرية وغري خمططة مما خيرب االثار التارخيية.
 4.غياب التنمية املستدامة جيعل االثار االجيابية للسياحة مؤقتة وتعقبها أثار سلبية علي املدي البعيد.
 5.الزيادة يف املخلفات الصلبة والصرف الصحي غري املعاجل يف البحار ومصبات املياه الطبيعية مع ارتفاع نسبة تلوث اهلواء.
بعض األمثلة على آثار السياحة السلبية على البيئة: -
يف نيبال يستهلك السائح حنو ستة كيلو غرامات من احلطب يوميا من أجل التدفئة ،يف بلد يفتقر إىل مصادر الطاقة - .يف مصر
يستهلك فندقا كبريا من الطاقة الكهربائية مبقدار يعادل ما تستهلكه حنو  ٣٦١١أسرة متوسطة الدخل - .يف جزر البحر الكارييب تقوم
السفن السياحية بإلقاء حنو  1١0١١١طن من املخلفات سنويا يف البحر - .يف األردن يستهلك فندقا كبريا من املاء مبقدار ما تستهلكه
حنو  ٣١١أسرة متوسطة احلجم والدخل ،يف بلد يعاين من شح يف موارده املائية - .يف املناطق السياحية واملطارات يساعد النقل اجلوي
على رفع درجة حرارة اهلواء بنسبة  .%٤يف منطقة عسري بالسعودية تناقصت أعداد النمور نتيجة الصيد وازدياد أعداد الزائرين للمنطقة،
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مما أدى إىل تزايد أعداد القردة والسعادين يف املنطقة.
وإذا انتقلنا هبذا املفهوم إىل مساحة الوطن العريب فإننا نالحظ :أوالً :املساحات الصحراوية تغطي اجلانب األكرب من مساحة الوطن
العريب .ثانياً املوقع اجلغرايف العريب منح اخلريطة العربية منافذ حبرية شاسعة فاقليمياً تطل على احمليطني االطلسي غرباً واهلندي جنوباً وعلى
ثالثة حبار رئيسية هي املتوسط واألمحر وحبر العرب جنوباً ،مما يعين متتع بلدان الوطن العريب بامكانات سياحية حبرية هائلة وفرهتا
الشواطىء الرملية النظيفة الشاسعة واملمرات البحرية االسرتاتيجية كقناة السويس ومضايق باب املندب وهرمز وجبل طارق وهذا يقود
بالتايل إىل ضرورة االهتمام بسالمة هذه البيئة البحرية اليت تشكل مقاصد سياحية مهمة وتشكل يف الوقت نفسه مالذاً آلالف األنواع
من الكائنات البحرية ونباتات الشواطىء باإلضافة إىل «املشاهد الطبيعية» اليت تعترب ركناً بيئياً طبيعياً ينبغي محايتها من زحف العمران
وزحف االستثمار السياحي الضار بالبيئة بل وجيب تطويع مشاريع االستثمار السياحي لتتالءم مجالياً وبيئياً مع البيئة احمليطة األمر الذي
يضاعف من متعة وفائدة السياحة وحيمي تلك املشاهد وحيمي آالف الكائنات واملكونات البحرية.
7عالقات صناعة السياحة مع البيئة واجملتمع واالقتصاد:السياحة عامالً بارزاً يف محاية البيئة عندما يتم تكييفها مع البيئة احمللية ،واجملتمع احمللي ،وذلك من خالل التخطيط واإلدارة السليمة،
ويتوفر هذا عند وجود بيئة ذات مجال طبيعي وتضاريس مثرية لالهتمام ،وحياة نباتية برية وافرة وهواء نقي وماء نظيف ،مما يساعد على
إجتذاب السياح .يتساوى كل من التخطيط والتنمية السياحية يف األمهية من أجل محاية الرتاث الثقايف ملنطقة ما .وتشكل املناطق األثرية
والتارخيية ،وتصاميم العمارة املميزة وأساليب الرقص الشعيب ،واملوسيقي ،والدراما والفنون واحلرف التقليدية واملالبس الشعبية والعادات
والتقاليد وثقافة وتراث املنطقة عوامل جتذب الزوار ،خاصة إذا كانت على شكل حممية يرتادها السياح بإنتظام  ،فتتعزز مكانتها أو تبقى
ذات أمهية أقل ،وكل ذلك يرجع للطريقة اليت يتم هبا تنمية السياحة وإدارهتا .تعتمد مواقع السياحة األكثر جناحاً يف الوقت احلاضر على
احمليط املادي النظيف ،والبيئات احملمية واألمناط الثقافية املميزة للمجتمعات احمللية .أما املناطق اليت ال تقدم هذه املميزات فتعاين من
تناقص يف األعداد ونوعية السياح ،وهو ما يؤدي بالتايل إىل تناقص الفوائد االقتصادية للمجتمعات احمللية.
السياحة البيئية من الناحية االقتصادية :الشيء املطلق ىف مجيع التعريفات هو االحرتام للبيئة الفيزيائية والثقافية وتنمية أشكال من
السياحة غري مسببة للدمار وغري مهينة للبيئة وذلك سيقدم إسهامات مالية حلماية البيئات والثقافات الطبيعية ،وأيضا قام
Goodwinبإضافة البعد االقتصادي للجزء اخلاص حبماية املصادر ىف تعريفه للسياحة البيئية كاآلتى" :السياحة البيئية سياحة ذات
تأثريات منخفضة على الطبيعة والىت تسهم ىف صيانة النوع والعادات إما بطريقة مباشرة من خالل املسامهة ىف عملية احلماية أو بطريقة
غري مباشرة من خالل تزويد اجملتمع احمللى بالدخل الكاىف اخلاص بالسكان احملليني وبالتاىل سيقومون حبماية تراث منطقة احلياة الربية
كمصدر للدخل.
جند أن التعريفات السابقة تؤكد على أمهية اجلانب االقتصادي ىف السياحة البيئية لعمليات احلماية وأمهية مشاركة اجملتمعات احمللية ىف
عملية احلفاظ على البيئة بدال من استبعادها ،وىف النهاية فان مشروعات السياحة البيئية جيب أن تقابل املعايري التالية ،فيجب عليها:
أن تكون مستمرة "يتم تعريفها لكى تقابل احتياجات احلاضر بدون إرهاق القدرات البيئية لتواجه االحتياجات املستقبلية" - .إعطاءالزائر خربة رائعة وفريدة تتسم بالوضوح - .اإلبقاء على جودة البيئة.
الفوائد االقتصادية والتنموية من السياحة البيئية .7 :دعم اقتصاد املناطق الريفية عن طريق السياحة البيئية عن طريق ابراز املقومات
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الطبيعية وعوامل اجلذب السياحي .٢ .تساعد السياحة البيئية علي التنمية االقليمية باعتبارها مصدراً للدخل بالنسبة للسكان احملليني يف
مناطق اجلذب السياحي .٣ .املقاصد السياحية يف ظل التنافس احلاد يف السوق العاملي والتشريعات اخلاصة حبماية املستهلك.٤ .
التسويق ،حيث أصبحت البيئية متثل عنصراً جيداً بالنسبة لألسواق السياحية عموماً.
8وسائل دعم السياحية البيئية:أوالً :القطاع احلكومي:
•العمل علي وضع السياسات اخلاصة بالسياحة البيئية واملكونة من جمموعة من االنظمة والقوانني والتشريعات • .العمل علي خلق
التوازن بني االنشطة السياحية والبيئية مبا حيقق التنمية املستدامة ملناطق اجلذب السياحي.
•دراسة وتقييم االثر البيئي للمشاريع السياحية حيث تتم دراسة اي مشروع قبل الرتخيص له ووضع التوصيات املتعلقة بالسياحة علي
البيئة خاصة اليت تقام يف املناطق الرتاثية.
•التوعية البيئية لكافة شرائح اجملتمع من خالل وسائل االعالم بأنواعها املختلفة.
•حتديد األماكن السياحية ،والعمل على تشييد ودعم البين األساسية ،واخلدمات املساندة.
• وضع اخلطط والربامج الكفيلة بإنشاء وتنفيذ مشاريع السياحة البيئية حبيث تتوافق مع احملافظة على البيئة ،واآلثار والرتاث احلضاري
والثقايف.
• العمل على جذب وتشجيع االستثمارات يف جمال السياحة البيئية ،من خالل تقدمي احلوافز والتسهيالت للمستثمرين السعوديني،
واملستثمرين األجانب.
•االهتمام مبوضوع معاجلة املخلفات الضارة بالبيئة ،واالهتمام باملنتزهات واحلدائق العامة واملناطق اخلضراء • .إنشاء احملميات الرتاثية
والطبيعية ذات األحكام اخلاصة من أجل احملافظة على املواقع الرتاثية واملناطق الطبيعية يف تلك احملميات ،وفتح الفرص للمستثمرين
السعوديني لالستثمار يف هذه املواقع.
ثانياً :القطاع اخلاص:
 1.توفري البنية الالزمة لتنمية وتطور السياحة البيئية واملمثلة يف انشاء الفنادق واملطاعم واملالهي واملرافق اخلاصة باملنشأت الرياضية.
2.الرتكيز علي توظيف العمالة الوطنية يف كافة املشاريع اليت تتعلق بالسياحية البيئية والعمل علي تدريبهم مبا يناسب نوعية السياحة
البيئية.
3.التفاوض مع الشركات االجنبية يف جمال السياحة البيئية.
4.الرتكيز علي تنويع املستويات يف مشروعات السياحة البيئية لتناسب مجيع فئات املواطنني.
5.اهتمام اجلهة التدريبية بتنويع أماكن عقد الدورات التدريبية واستغالل تلك الدورات لتعريف املواطنني مبقومات السياحة البيئية.
9احملميات الطبيعية و تأثريها على السياحة الطبيعية:للمحميات الطبيعية دور فعال لتنشيط السياحة البيئية وهي سياحة التمتع امللتزم بالطبيعة و مكوناهتا ،و تتحقق من دون اإلخالل
بالنظم البيئية ومن دون أي تأثري سليب على مكونات التنوع احليوي.
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و يركز السائح البيئي فيها على التمتع مبشاهدة النظم البيئية ومكوناهتا احلية احليوانية والنباتية يف موئلها الطبيعي وليس يف األسر ،كمراقبة
الطيور مثالً ،كما ميكنه القيام ببعض أنواع الرياضة كاملشي وتسلق اجلبال والغطس والصيد املنظم واملدروس (يف بعض أنواع احملميات)
حيث تتوفر هذه الكائنات بأعداد تضمن استمرار بقائها .كما ميكنه التمتع باملزايا التارخيية والثقافية والرتاثية اليت متيز املوقع.
دور تلك احملميات يف تفعيل السياحة البيئية وهي سياحة التمتع امللتزم بالطبيعة و مكوناهتا ،و تتحقق من دون اإلخالل بالنظم البيئية
ومن دون أي تأثري سليب على مكونات التنوع احليوي.
ويركز السائح البيئي فيها على التمتع مبشاهدة النظم البيئية ومكوناهتا احلية احليوانية والنباتية يف موئلها الطبيعي وليس يف األسر ،كمراقبة
الطيور مثالً ،كما ميكنه القيام ببعض أنواع الرياضة كاملشي وتسلق اجلبال والغطس والصيد املنظم واملدروس (يف بعض أنواع احملميات)
حيث تتوفر هذه الكائنات بأعداد تضمن استمرار بقائها .كما ميكنه التمتع باملزايا التارخيية والثقافية والرتاثية اليت متيز املوقع.
ما هي احملمية ؟
هي موقع يتميز بالغىن الواضح بالتنوع احليوي النبايت واحليواين الربي منها واملائي( ،و احلديث للدكتورة يونس ) و تتعايش هذه الكائنات
فيما بينها وفق نظام بيئي معني ،حتمى وتصان ويعاد تأهيل املهدد منها من أجل محاية األحياء اليت تقطنها على أن ترتافق هذه احلماية
بتنظيم العالقة فيما بني السكان القاطنني يف احملمية أو حوهلا والذين سبق هلم االستفادة من مواردها الطبيعية املتعددة  .وقد ترتافق
احملمية بأوابد ذات تراث ثقايف أو ديين وميزات تزيد من أمهية املوقع.
أنواع وشروط إقامة احملميات الطبيعية:
انطالقاً من تنفيذ مواد املرسوم التشريعي رقم  ٥١واملتعلق بالقانون البيئي ،فقد مت تشكيل جلنة وطنية من أجل حتديد أنواع احملميات
وإعداد شروطها وفقاً للمعايري الدولية واملتطلبات واخلصائص الوطنية  ،واحملميات هي:
1احملمية الطبيعية العلمية.2حممية احلياة الربية.3حممية اإلنسان واحمليط احليوي.4املتنزه الوطين.5احملميةالشاطئية البحرية.
6احملمية الوقائية.7حممية الرتاث الطبيعي العاملي.8حممية طبيعية ذات أمهية خاصة.أهداف احلماية:
احلفاظ على العمليات والعالقات البيئية الطبيعية بني األنواع النباتية واحليوانية القاطنة للمحمية ويتم ذلك من خالل احلفاظ علىاألنواع كلها وبالنسب الكافية هلذه العالقات والسالسل الغذائية اليت جتمع بينها.
صون وحفظ املصادر الوراثية النباتية واحليوانية اليت تستوطن احملمية.االستغالل االقتصادي الرشيد واملنظم ملواردها احليوية من قبل سكان املنطقة.36

االستثمار السياحي البيئي للمحمية بالشكل الذي حيقق السياحة املستدامة وال يؤثر على مكوناهتا اإلحيائية.االستثمار اإلعالمي و التوعوي للمحمية للمسامهة يف زيادة وعي وإدراك املواطنني ألمهية شركاء اإلنسان يف حياته على األرض.وجيب ذكر انه يف القرون والعقود املاضية كان التنوع احليوي أكثر ازدهاراً إال أنه تعرض للعديد من األخطار نذكر أمهها:
1التوسع السكاين والصناعي والزراعي.2الصيد اجلائر.3الرعي اجلائر وقطع الغابات.4االستثمار اجلائر للنباتات الطبية واالقتصادية.5التجارة غري املنظمة باألنواع النباتية واحليوانية.6الكائنات الغازية أو املدخلة.10أشكال السياحة البيئية ىف مصر:-وتتمثل أشكال السياحة البيئية مبصر يف:
1الغوص باألجهزة وآالت التصوير حتت املاء ىف األماكن الىت تنفرد بأنواع الشعاب املرجانية و األحياء املائية املختلفة ىف البحر األمحرواجلزر املنتشرة ىف املياه األقليمية.
2مشاهدة غابات املاجنروف لتكاثر أنواع الطيور البحرية ىف البحر األمحر وخليجي السويس والعقبة. 3الرحالت الطويلة عرب الصحراء الىت تستهوى العديد من حميب املغامرة لزيارة بيئات متعددة ىف الصحراء الغربية مثل حبر الرمال األعظموهضبة اجللف الكبري ومنطقة العوينات اليت تقوم هبا الشركات السياحية اخلاصة وحتتاج إىل مركبات هلا القدرة على السري عرب الصحراء
الوعرة آلالف الكيلومرتات ملشاهدة الرتاكيب اجليولوجية واحليوانات والنباتات الربية النادرة وصيد الطيور واحليونات الربية.
 4الرحالت القصرية عرب الصحراء الىت تتم ىف الصحراء الغربية بني الواحات املختلفة وعيون املياه مثل عيون دله وأبو الدباديب وبعضاألماكن الطبيعية مثل الصحراء البيضاء والصحراء السوداء والرباكني اخلامدة كما تتم هذه الرحالت أيضاً ىف الصحراء الشرقية من جبال
البحر األمحر وبعض املناطق األثرية غري التقليدية من احملاجر الرومانية الستخراج اجلرانيت واملناجم القدمية مثل منجم السكرى والفواخري
الستخراج الذهب واألديرة األثرية مثل دير األنبا بولس واألنبا انطونيوس كما تتم هذه الرحالت الدينية والرتوحيية ىف شبه جزيرة سيناء
لزيارة دير سانت كاترين وصعود جبال موسى وكاترين وعباس واملناجاه وسربال وغريهم وزيارة قرب النب

المبحث الخامس
معوقات التنمية السياحية
كنا قد أشرنا سابقا ىف املبحثني الثاىن والثالث على وجه التحديد بعض املعوقات والعراقيل الىت تعيق تطور وتنمية قطاع السياحة ىف مصر
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املعوق األول  -:املشكلة األمنية حديثة الظهور -:
ويعد حاليا أبرز هذه األسباب هى املشكلة األمنية الىت تواجها مصر نظرا لتزايد اعمال العنف واإلرهاب وليد الفكر املتطرف ولعجز
احلكومة املصريه على التعاطى مع هذه األزمة واحتوائها مما تسبب ىف تفاقم املشكلة واستتبع عزوف معظم الدول عن التوافد ملصر على
الرغم من حضارهتا العريقة الىت ال تضاهيها هبا أى دولة من دول املنطقة  ،ونذكر ىف هذا الصدد احلادث املأساوى من سقوط الطائرة
الروسية وفشل الدولة ىف التحكم باألمر والظهور مبظهر احلكومة غري املسيطرة على اقليمها مما جعل التصنيف األمىن ملصر يصل
ملؤشرات خطرة مل يسبق هلا مثيل
وكذلك حادثة مقتل الطالب اإليطاىل "رجييىن" الذى اعتقل وعذب وقتل ومل حيدد اىل اآلن من هم اجلناه  ،واهتام احلكومة اإليطالية
وزارة الداخلية املصرية مبسؤليتها عن جرمية القتل تلك وارسال جلنة ايطالية لتقصى احلقائق للتحقيق ىف هذا الشأن وتوىل املدعى العام
اإليطاىل التحقيق ىف اجلرمية وكأن مصر دولة ال متلك حق السيادة على اقليمها !!
ناهيك عن عدم تعاون احلكومة املصرية للوقوف على صحة أو عدم صحة تلك اإلدعاءات
كل هذه األحداث املؤسفه وعدم االستقرار السياسى واألمىن ملصر شكل معول هدم ىف مستقبل مصر السياحى وتنمية قطاع السياحة
الذى يشكل مصدر دخل قومى ال يستهان به.
املعوق الثاىن  -:تردى األوضاع اإلقتصادية للبالد -:
من معوقات التنمية السياحية أيضا تردى األوضاع االقتصادية للبالد وانتشار اجلهل والفقر مما حدى ببعض املخربني واجلاهلني لرتاث
بلدهم بتكسري بعض احجار االهرامات وبيعها للسياح االجانب نظري حفنة من الدوالرات مما يهدد معه باحتمال اندثار هذه املعامل
العريقة اذا مل تتدخل الدولة بشكل فورى وقاطع للحؤول دون تفاقم هذه األزمة  ،وهو لالسف ما مل حيدث حيث خرج وزير السياحة
ىف حماولة منه عبثية لطمئنة الشعب قائال (ان السائح املثقف لن يشرتى هذه األحجار) وكأن سيادته مل يقرأ يوما أى حادثة لبيع واالجتار
باألثار !!
املعوق الثالث  -:اإلمهال ىف احملافظة على املعامل التارخيية -:
االمهال للمناطق االثرية واملدن احلضرية وخصوصا املواقع الدينية واملباين التارخيية ،فهناك تقصري يف اعمال الصيانة والرتميم واعادة البناء
واجراء املزيد من اعمال التنقيب ،فضال عن عدم وجود نظام مربمج لزيارة وزيادة وجذب السائحني هلذه املناطق فمن يستطيع أن ينسى
حادثة ترميم متثال "حــورس" باألمسنت ىف واقعة تدل على جهل وغباء املتعاملون مع هذه املعامل الىت ال تقدر بقيمة ومن قبلها لصق ذقن
القناع الذهيب للفرعون الشاب توت عنخ آمون مبادة الصقة اإليبوكسي "ىف تواىل ملسلسل اإلمهال غري املسبوق ىف احملافظة على آثارنا من
التلف.
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املعوق الرابع  -:االفتقار اىل إسرتاتيجية واضحة املعامل حول السياحة وافاق تطورها ميكن ان تؤشر املطلوب على املستوى القومي
اإلقليمي واحمللي يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية واملوروث احلضاري وعدم وضوح الرؤية السياحية.

املعوق اخلامس  -:ضعف موقع التنمية السياحية يف خطط التنمية مما يقلل وباستمرار من أمهيتها يف اطار تواضع التخصيصات
املالية املخصصة للسياحة مما يعكس قلة املشاريع املنجزة او املخطط هلا وضعف اداء السياسات العامة يف تبين سرتاتيجية واضحة
املعامل للسياحة.

املعوق السادس  -:تواضع نوعية املنشآت واخلدمات وضعف او قصور يف املرافق االساسية واخلدمات كالطرق والكهرباء
واالتصاالت والصرف الصحي.

املعوق السابع  -:تواضع وقلة املؤسسات التعليمية وضعف مستوى التأهيل والتدريب لدى نسبة عالية من العاملني وقصور برامج
التدريب السياحي والفندقي للنهوض مبستوى اخلدمات والتسهيالت السياحية اليت تتطلب قوى عمل مؤهلة.

املعوق الثامن  -:تواضع الوعي السياحي وختلف التوعية الشعبية بامهية السياحة لدى معظم املواطنني.

املعوق التاسع  -:ضعف وقصور وعدم انتظام النقل الربي والبحري واجلوي وعدم وصول املطور من الطرق اىل كل مواقع اجلذب
السياحي.

املعوق العاشر  -:تواضع خطط الرتويج والتسويق السياحي وقصور االعتمادات احلكومية املخصصة للتسويق والبحوث
واإلحصاءات واالعالم السياحي.

املعوق احلادى عشر  -:اخنفاض وتدين مستوى النظافة العامة يف املدن واملناطق السياحية األثرية وعدم كفاية كل من املرافق العامة
ونظام معاجلة القمامة يف اطار اخنفاض الوعـي السياحي.

املعوق الثاىن عشر  -:تقليدية الربامج السياحية وعدم وجودها اصال مما يقف حائال دون اطالة مدة اقامة السائح.
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املعوق الثالث عشر  -:عدم كفاية وسائل احلد من هتريب اآلثار والقطع التارخيية أو إرجاعها مما اسهم يف تفاقم املشكلة وتقويض
معامل السياحة
.
تأسيسا ملا تقدم ان واقع السياحة واالثار يف مصر يشري اىل وجود حتديات حقيقية ينبغي مواجهتها فهناك مواقع اثارية مهمة مهددة
باالختفاء فضال عن الرموز التارخيية العربية واالسالمية والتهديد االمين املستمر للمواقع السياحية الدينية وضياع وفقدان العديد من
القطع االثارية العريقة يف القدم وضعف املبالغ املخصصة لنفقات صيانة االثار اليت تعرضت للتدمري ،اذ طالت يد اإلمهال والتخريب
الكثري من املرافق السياحية واالثارية وجنم عنها سقوط واهنيار العديد من املدن االثارية اليت تزخر باملواقع املهمة اليت متثل منعطفا يف
التاريخ العريب واإلسالمي وعالمة بارزة للحضارة الفرعونية واإلسالمية.

المبحث السادس
دور اإليرادات الســياحية فى تمويل
التنمية اإلقتصادية
أوال  -:مسامهة السياحة ىف تدفق النقد األجنىب -:
يعترب النشاط السياحى وايرادات قناة السويس مها الركيزة األساسية الىت تدر للدولة النقد األجنىب  ،فتطور قطاع السياحة وزيادة
توافد األجانب يتناسب طرديا مع زيادة تدفق النقد األجنىب وخاصة الدوالر وهو العملة الىت تربط الكثري من الدول "حاليا" أسعار
تداول عمالهتا تبعا له  ،والذى تستخدمه الدولة فيما بعد ىف شراء السلع واخلدمات املختلفة الىت تقوم باستريادها من باقى الدول
حيث أن االقتصاد ىف مصر اقتصاد خدمى يقوم بشكل رئيسى على قطاع السياحة ودخل قناة السويس  ،فهو ىف املقابل ليس
اقتصاد "حقيقى" يقوم على تصنيع سلع متكامله وتصديرها للدول " اال فيماعدا تصنيع بعض املواد األولية الىت ال ترقى لكوهنا سلعة
متكاملة"  ،لذلك فإننا ال نبالغ اذا اطلقنا على السياحية اهنا العامل الرئيسى لتدفق النقد األجنىب.
ثانيا  -:مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل -:
بالنظر إىل التدفقات البشرية الوافدة إىل مصر و ما تبعها من إيرادات مالية ميكننا تصور الدور واألمهية اليت تلعبه يف الناتج احمللي
اإلمجاىل  ،حيث أن قطاع اخلدمات يستحوذ على أكثر من نصف الناتج احمللى  ،وعليه ميكننا القول أن للسياحة جزء هام من
الناتج احمللى اإلمجاىل ملصر والذى يعرب عن أمهية هذا القطاع لبلد احتل املرتبة الرابعة عربيا واألوىل ىف دول الشرق األوسط.
ثالثا  -:امليزان السياحى ىف مصر -:
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ان التطور ىف قطاع السياحة يستتبع معه تطور ىف الناتج احمللى اإلمجاىل (كما أشرنا ىف البند السابق) مما يؤثر بدوره على امليزان
التجارى وميزان املدفوعات بصفة عامه  ،فإن التدفق السياحى يتأتى معه زيادة ىف تدفق النقد األجنىب فيجعل االيرادت العامه ىف
موضع مزدهر ومالئم لتغطية النفقات مما يؤثر على توازن امليزان التجارى للبلد ويزيد من فرص االدخار.
رابعا -:مسامهة السياحة ىف اجياد فرص عمل -:
بال شك يعتمد جزء كبري من املواطنون املصريون على السياحة لكسب عيشهم وتساهم السياحة (كما سيأتى تفصيله الحقا ىف
املبحث السابع) ىف خلق فرص عمل جديدة ومتنوعه مما يساهم ىف حل ملشكلة البطالة.
خامسا  -:مسامهة السياحة ىف حتسني املستوى املعيشى -:
إن النشاط السياحي من األنشطة اهلامة لالقتصاد املصري و هذا ما توضحه املؤشرات السياحية و بذلك فهو
يساعد على تنمية االقتصاد الوطىن بتمويله بالنقد األجنيب و خلق فرص العمل اليت تساعد على حتسني النمط
واملستوى املعيشي لألفراد.

المبحث السابع
دور التنمية السياحية المستدامة فى
مواجهة ظاهرة البطالة
تعد التنمية السياحية املستدامة هي احملور األساسي يف إعادة التقومي لدور السياحة يف اجملتمع ،هلذا سنتطرق ملفهومها
وأهدافها وأساليب تطبيقها:
 -7مفهوم التنمية السياحية املستدامة :تعرف التنمية السياحية املستدامة واملتوازنة بأهنا تنمية يبدأ تنفيذها بعد دراسة
علمية كاملة يف إطار التخطيط املتكامل للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية داخل الدولة ككل أو داخل أي إقليم
تتجمع فيه مقومات التنمية السياحية من عناصر جذب طبيعية وحضارية.
وعرفها اإلحتاد األورويب للبيئة واملتنزهات القومية سنة  777٣التنمية السياحية املستدامة على أهنا نشاط حيافظ على
البيئة وحيقق التكامل االقتصادي واالجتماعي ويرتقي بالبيئة املعمارية ،كما تعرف على أهنا التنمية اليت تقابل وتشبع
إحتياجات السياح واجملتمعات الضيفة احلالية وضمان إستفادة األجيال املستقبلية ،كما أهنا التنمية اليت تدير املوارد
بأسلوب حيقق الفوائد اإلقتصادية واإلجتماعية واجلمالية مع اإلبقاء على الوحدة الثقافية وإستمراراية العمليات
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ومقومات احلياة األساسية
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وهلذا فإن إنشاء املشاريع السياحية املباشرة أو املساعدة هلا مبختلف أنواعها ،أو التوسع يف إنشائها
رأسيا أو أفقيا ،على خلق فرص عمل جديدة ،سواء كان متويل هذه املشاريع برأمسال أجنيب أو وطين ،مما
يؤدي إىل التخفيف من مشكلة البطالة يف كثري من األحيان ،ويعمل ولو ببطء على حتسني مستوى
الرفاهية اإلقتصادية إضافة إىل
أ -توفري فرص عمل جديدة ،وبالتايل زيادة املداخيل الفردية.
ب -تنشيط قطاعات التعليم والتدريب يف جمال املهن السياحية املختلفة ،وتوفري فرص عمل كثرية خاصة
للنساء.
كما أن إجتاهات وتوقعات التنمية للقطاع السياحي يف مصر  ،تؤكد بالنسبة ملؤشر التشغيل أن
هناك إرتفاع يف مناصب العمل الناجتة عن األنشطة السياحية وكذلك عدد األسرة املوضوعة حتت
اإلستغالل

الخ ـ ـ ــاتم ـ ـ ـ ــة

يتبني لنا من خالل ما تقدم ،أن السياحة ظاهرة إنسانية ونشاط إقتصادي -إجتماعي ميثل قوى
فاعلة ومؤثرة يف حياة اجملتمعات ،حيث أهنا أصبحت حتتل حيزا ال يستهان به يف حياة األفراد والدولة
ككل على حد السواء ،وهي مثل أي نشاط إقتصادي وإنساين آخر هلا آثارها ونتائجها اإلجيابية
والسلبية ،لذلك كانت احلاجة ماسة وملحة لتخطيط وتفعيل هذا القطاع من أجل ضمان حتقيق أقصى
منفعة ممكنة منه.
والسياحة هلا أمهية خاصة تستمد من تأثريها على بنيان وأداء اإلقتصاد الوطين ،وميكن النظر إليها
على أهنا نشاط ديناميكي ذو تأثري متبادل وفعال يشمل مجيع األنشطة اإلقتصادية يف الدولة وخارجها،
فهي تتأثر وتؤثر على نشاط اإلنتاج ،اإلستهالك ،الرحالت ،اإلتصاالت ،املوانئ ،الفنادق ،البنوك،
عمليات التجارة الداخلية واخلارجية...اخل .باإلضافة إىل أن توزيع املشاريع السياحية على املناطق
السياحية املختلفة يعمل على تطويرها وحتسني مستويات املعيشة فيها.
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