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 المستدامة لسياحةافي األمن السياحي  دور

 :ملخص

وذلك بتحديد مفهوم  . ليط الضوء على الدور الذي يلعبه األمن السياحي يف استدامة السياحةهندف من خالل هذه الدراسة إىل تس     
 و دورها يف تنمية السياحة هذه العالقةكل من السياحة املستدامة واألمن السياحي مث استعراض العالقـة بينهما، لنصل يف اخلتام إىل  أمهية 

 .و استدامتها

Abstract: 

    We aim through this paper, to shed light on the role of tourism security in the sustainability of tourism. 

By identifying the concepts of sustainable tourism and tourism security, and then show the relationship 

between them, to get in the conclusion to the importance of this relationship and its role, In tourism 

development and sustainability. 

 : مقدمة  

سجل العقد املاضي اهتماماً دولياً بشؤون السياحة املستدامة ومحايتها وخاصة يف السنوات األخرية، حيث جاءت قضايا إدارة موارد       

منهجاً أصبحت السياحة املستدامة ف .السياحة ومرافقها ومحايتها وتنميتها من األولويات يف سياسات كثري من الدول وجماالت تعاوهنا

اً سلوباً تقوم عليه العديد من املؤسسات السياحية العاملية، وعلى غري ما يعتقد الكثري فإن تطبيق مفهوم السياحة املستدامة ال يعد مكلفوأ

 .من الناحية املالية، فله عائده املعنوي واملادي، ويعود بالربح والفائدة على املؤسسات السياحية

البعد مث العائد املادي ألصحاب املشاريع السياحية، هلا هامة، أو  أبعادحية يعتمد على ثالثة إن تطبيق مفهوم االستدامة السيا      

االجتماعي، على اعتبار أن هذه املؤسسات هي جزء من اجملتمع احمللي وعليها االستفادة من اخلربات والكفاءات احمللية ما أمكن، 

عامل هذه املؤسسات على أهنا جزء من البيئة، تالبعد الثالث فهو البيئة، حيث ت أما. باإلضافة إىل إشراك اجملتمع احمللي واألخذ برأيه

     .أي خطر من مشاكل التلوث والتدهور تفاديوبالتايل جيب عليها احملافظة على املوارد الطبيعية من ماء وطاقة ونباتات وأحياء طبيعية ل

 أصبحت وقد إنكاره ميكن ال ،العامل لشعوب واحلضري االجتماعي والنمو لعامليا االقتصاد يف ةـالسياح تلعبه الذي العظيم الدور إن     

 دعم يف احةيالس به تسهم الذي ويـاحلي الدور عن فضال دول،ال ملعظم االقتصادي التقدم بناء يف وأساسيا هاما عنصرا السياحية ةــــالتنمي

ها مقصدا من تنوع الطبيعي واحلضاري واحليوي والغـىن الثقافـي والتارخيي، جيعل، فتمتع الدولة بالالعامل شعوب بني والتعاون ةـالصداق أواصر

 الصناعة هذه يف أمهيته وقــوتف ،السياحة لصناعةا أساسيا وعنصرا مهما ـرة لكن توفر األمن واالستقرار هبا، أصبح مطلبــيتمتع جباذبية كبي
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أت تؤمن بأن صناعة السياحة هي من أهم الصناعات اليت حتقق أهداف اليت بدالدول يف تلك  ، خاصةاألخرى الصناعات يف أمهيته

 كرمية حياة إىل للوصول املهمة واملقومات ساسيةاأل كانر األ همأ ومن العامل هذا يف ماناأل امـــصم ميثل مناأل عنصر، فةــــالتنمية املستدام

 والتطور والتقدم والرقي العظمة من بلغت مهما قائمة هلا تقوم وأ العامل يف دولة يأ يف السياحة تنتعش نأ ميكن وال. مستقرة منةآ

 ال ملتصقان مانأتو  منواأل السياحةف. من واالستقرارهم وهو األساسي واألاأل الركن هذا فيها يتوفر مامل ،امليادين مجيع يف واالزدهار

أمهية كبرية نظرا ألمهية توفر األمن من أجل ية تكتسي وبالتايل فإن هذه الورقة البحث .حوالاأل وتبدلت الظروف اختلفت مهما خيتلفان

كيف يمكن أن يساهم األمن السياحي في تحقيق تنمية : حتقيق تنمية سياحية مستدامة ،ويف هذا اإلطار ميكن طرح اإلشكالية التالية

 :لتالية ويف إطار اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة سيكون هناك سعي لتحقيق األهداف ا.سياحية مستدامة؟ 

 .إبراز أمهية األمن ودوره يف تنمية السياحة وإستدامتها-1

 .توضيح طبيعة العالقة بني األمن والسياحة املستدامة-2

 :قمنا بتقسيم هذه الورقة البحثية كما يليوللوصول إىل هذه األهداف 

 السياحة املستدامة -أوال

 األمن السيـاحي -ثانيا

 االستدامة السياحية مسامهة األمن السياحي يف -ثالثا
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 السياحة المستدامة: أوال    

نقطة تالقي ما بني إحتياجات السواح واملنطقة املضيفة هلم مما يؤدي إىل محاية ودعم فرص  السياحية املستدامة تنميةتعترب         

إلقتصادية واإلجتماعية والروحية ولكنها يف الوقت ذاته التطوير املستقبلي ، حبيث يتم إدارة مجيع املصادر بطريقة توفر اإلحتياجات ا

وأنظمتها ، فالسياحة املستدامة تتضمن حتافظ على الواقع احلضاري والنمط البيئي الضروري والتنوع احليوي ومجيع مستلزمات احلياة 

على البيئة والثقافة وتعظيم الفوائد من محاية  اإلستخدام األمثل للموارد الطبيعية مبا يف ذلك مصادر التنوع احليوي وحتقيق أثار السياحة

 .ة واجملتمعات احملليةـالبيئ

 احلايل اجليل أن :"تعين أهنا أي األجيال، بني والروابط االمتداد إىل شرياالستدامة أو االستمرارية مفهوم ي :االستدامةمفهوم .1

 من كايف مستوى وكذلك بالتلوث، مصاب وغري مدمر غري بيئيا نظاماو  الطبيعية املوارد من كافيا خمزونا القادمة لألجيال يرتك أن جيب

1 ".املختلفة فوائدها من واالستفادة التنمية يف االستمرار من األجيال هذه تتمكن حبيث والتكنولوجيا، العلوم يف ةيامللك
 

حبيث تتحقق على حنو متساوي، يف التنمية  قـفها هيئة األمم املتحدة على أهنا ضرورة إجناز احلر  ــتع:التنمية المستدامةتعريف  .2

عملية تلبية حاجات " :على أهنا  Brandlandeكما مت تعريفها حسب تقرير   . واملستقبل ة ألجيال احلاضرــاجات التنموية والبيئياحل

تتضمن أبعادا  التنمية املستدامة أن ويتوضح من هذا التعريف ،2" .األجيال احلالية دون املساس بإمكانية تلبية حاجيات األجيال املستقبلية

 مع مستمر بشكل واخلدمات السلع إنتاج على القدرة يعين والذي االقتصادي البعد أوهلاأوهلال ـخمتلفة متكاملة ومتداخلة فيما بينها وميث

 يركز والذي ،اإلجتماعي بعدال يف ثانيهاثانيها ويتمثل. والبيئي االجتماعي اجلانب يف التأثري ودون الكلية، االقتصادية التوازنات على احملافظة

 العدالة حتقيق إىل يؤدي مبا اخل،...السياسية ةواملشارك والتعليم كالصحة ،االجتماعية واخلدمات الثروات توزيع يف واملساواة العدالة على

 استغالل يؤدي أن دون ،الطبيعية املوارد على احملافظة ويعين البيئي البعد يف فيتمثل الثالثالثالث  البعد أما ــ،..أفضل معيشي ومستوى االجتماعية

 منها املتجددة وغري املتجددة للموارد ،املستمر االستنزاف إىل منها املتاح

حبسب زاوية الدراسة وطبيعة التحليل، فمن وجهة النظر  االختالف إن األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة تفرض نوعا من 

أما من وجهة النظر البيئية فيتم االهتمام بالبيئة، ومن وجهة النظر االجتماعية يتم الرتكيز الرتكيز على اجلانب االقتصادي،  يتم االقتصادية

 3:كما يلي  ،على البعد االجتماعي
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 االقتصــادي الرفــاه وتعظـيم االســتمرارية تعـين االســتدامة فـإن االقتصــادي البعــد حسـب:البعـد االتتاــادل للتنميــة المســتدامة. 1.1

 جيعل بشكل السكن، التعليم، الصحة، النقل، الفقر، واالستهالك، الدخل معدالت قياس من انطالقا الرفاه قياس ويتم ممكنة، فرتة ألطول

 .الرفاهية لتحقيق االقتصادية األركان أحد البيئي النظام مكونات

 وهــدفها وحمركهــا نميــةالت عمليــة جــوهر باعتبــاره اإلنســان علــى االجتمــاعي البعــد يركــز:البعــد االمتمــالي للتنميــة المســتدامة. 1.1

 لكـــل األساســـية االجتماعيـــة اخلـــدمات وتقـــدم املـــوارد توزيـــع الفقـــر، مكافحـــة االجتماعيـــة، العدالـــة مبفهـــوم اإلطـــار هـــذا يف وهتـــتم النهـــائي،

 .إليه احملتاجني

 بيئــي نظــام لكـل أن تعــين الــيت" البيئيـة احلــدود" مفهــوم علـى الرتكيــز البعــد هـذا خــالل مــن يـتم:البعــد البي ــي للتنميــة المســتدامة 2.1

 شـديدة بيئيـة اخـتالالت حـدوث إىل سيؤدي احلدود هلذه جتاوز أي وأن واالستنزاف، االستهالك من جتاوزها ميكن ال معينة حدودا طبيعي

 الرتبة اجنراف لغابات،وا املياه استنزاف السيئة، اإلنتاج أمناط التلوث، السكاين، النمو لتزايد الراجعة االستهالك لزيادة مباشرة كنتيجة األثر

 .اخل...والتصحر

 4:ميكن حصرها فيما يلي تتميز بعدة خصائص :خاائص التنمية المستدامة.2ا

 ة املدى بالضرورة أي جيب معرفة كيفية احلفاظ ـتعترب التنمية املستدامة من حيث البعد الزماين عامل أساسي، فهي تنمية طويل

 .ا مستقبالاملوارد الطبيعية والتخطيط هل واستخدام

  التنموية والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبل االحتياجاتهي تنمية تصنع تلبية. 

  تراعي التنمية املستدامة احلفاظ على احمليط احليوي يف البيئة الطبيعية من خالل عناصره األساسية كاهلواء واملاء والرتبة واملوارد

 .تتسبب فيه املصانع وغريهاالذي  تلوثالطبيعية ، أي جيب احلفاظ على الغالف اجلوي من ال

  النفسي للفرد واجملتمع  واالستقرار االجتماعيةيعترب العامل البشري يف التنمية املستدامة من أولوياهتا فهي تراعي احلفاظ على القيم

 .االجتماعيةوذلك من خالل حتقيق مستوى من الرفاهية والعدالة 

اليت صيغت للمرة األوىل خالل  ةالتنمية املستدامة السياحة املستدامة عن مفهوم فكر  انبثقت :مفهوم السياحة المستدامة.4

ميثاق "، مع إعالن 2991ليمتد إىل قطاع السياحة ففي عام  االجتاهوقد تبلور هذا  2991بالربازيل عام " ريوجانريو " قمة األرض بـ 

، ويف  2991على مفهوم السياحة املستدامة يف إعالن مانيال سنة  WOTحيث ركزت  املنظمة العاملية للسياحة "  السياحة املستدامة 
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 .2991، ويف القاهرة سنة 2991، ويف صوفيا سنة 2991أكوبولكو سنة 

من  االستغاللالعقالين واملثايل للمناطق السياحية اليت تزخر هبا الدولة ويكون هذا  االستغالل :"وبالتايل فإن السياحة املستدامة هي   

السياح وتعمل على احلفاظ  احتياجاتالسياح واملنطقة املضيفة هلم ، حيث أهنا تليب  احتياجاتوانب فهيي نقطة التالقي بني مجيع اجل

ذلك تقوم بإدارة مجيع املوارد اإلقتصادية واإلجتماعية والطبيعية  إضافة إىلعلى املواقع السياحية وتزيد من فرص العمل للمجتمع احمللي، 

 5".باحلفاظ على التوازن البيئي والتنوع احليوي والواقع احلضاري واجلمالية وتقوم

 6:هي متداخلة مظاهر ثالث، هنالك األخرى الصناعات الستدامة بالنسبة احلال هو كما،السياحة ستدامةوال  

 االقتصادية االستدامة. 

 والثقافية االستدامة االجتماعية. 

 البيئية االستدامة. 

للموارد الطبيعية مبا يف ذلك  هي أساس االستدامة فإن السياحة املستدامة تضمن االستخدام األمثلاالستمرارية  ومبا أن    
   .ةـوالثقافـة، وتعظيم الفوائد من محاية البيئـة واجملتمعات احمللي مصادر التنوع احليوي وختفيف آثار السياحة على البيئة

 7: ني اإلعتبار العديد من األسس نذكر منهاأخذ السياحة املستدامة بعت:أسس السياحة المستدامة.5

  شاريع أخرى ، حبيث مأو  ةالسياحييف التنمية  البدءقبل  واالقتصادي واالجتماعيالقيام بتحليل متداخل للتخطيط البيئي

 .يؤخذ بعني اإلعتبار متطلبات البيئة واجملتمع

  األمثل للبيئة الطبيعية واإلجتماعية ومحايتهاالقيام بتخطيط وإدارة املنشأة بطريقة مستدامة من أجل اإلستخدام. 

 للمنطقة املضيفة واالقتصاديةاملؤسسات السياحية واألفراد باملبادئ األخالقية والثقافية والبيئية  التزام. 

 ق باجملتمع البد أن تتوفر املعلومات عن طبيعة السياحة وأثارها على السكان والبيئة الثقافية قبل وأثناء التنمية، خصوصا ما يتعل

 .الشاملة كة والتأثري على إجتاهات التنميةاحمللي من أجل متكنهم من املشار 

 بالتوزيع العادل للمكاسب بني أفراد اجملتمع  املضيف ومروجي السياحة ةالبد من إهتمام السلطات املكلفة بالسياح. 

 8 :تتمثل أمهها فيما يلي  :أهداف السياحة المستدامةمبادئ و .4

 وارد الطبيعية واملوروثات الثقافية للمجتمعـيئة وزيادة التقدير واإلهتمام باملمحاية الب. 

 ةـمقابلة اإلحتياجات األساسية للعنصر البشري واإلرتقاء باملستويات املعيشي. 
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  ة وتوزيع من املوارد البيئي االستفادةحتقيق العدالة على مستوى اجليل الواحد وكذلك بني األجيال املختلفة من حيث احلق يف

 .اخل...الدخول

 خلق فرص جديدة لإلستثمار وبالتايل فرص عمل ودخول جديدة وتنوع اإلقتصاد. 

 زيادة عوائد احلكومة من خالل فرض الضرائب على خمتلف النشاطات السياحية. 

 حتسني البنية األساسية واخلدمات العامة يف اجملتمعات املضيفة. 

 خلق أسواق جديدة للمنتجات احمللية. 

 وإتاحتها للسياح والسكان احملليني على حد سواءإلرتقاء مبستوى تسهيالت الرتفيه ا. 

 اإلرتقاء بالوعي البيئي والقضايا البيئية لدى السياح والعاملني واجملتمعات احمللية. 

 تمعمشاركة اجملتمعات احمللية يف إختاذ قرارات التنمية السياحية وبالتايل خلق تنمية سياحية مبنية على اجمل. 

 التشجيع على اإلهتمام بتأثريات السياحة على البيئة واملنظومة الثقافية للمقاصد السياحية. 

 إجياد معايري للمحاسبة البيئية والرقابة على التأثريات السلبية للسياحة. 

 اإلستخدام الفعال لألرض وختطيط املساحات األرضية مبا يتناسب مع البيئة احمليطة. 

 جناًحا القت اليت واألنظمة املبادئ من جمموعة توفر جيب ة،ـاملستدام السياحية التنمية لتحقيق :مستدامةتنمية السياحة ال.7

 تطبيقها هبدف وذلك ، أخرى جهة من اإلقتصادية و واإلجتماعية البيئية املوارد ومحاية جهة من السياح ونشاطات رغبات بني املواءمة يف

  9 :وهي

 الضرورية باملعلومات وتزويدهم السياح حركة لتنظيم السياحية ملواقعا يف دخول مراكز وجود ضرورة. 

 املوقع، مع التعامل كيفية حول الضرورية اإلرشادات بعض وإعطاء املواقع، عن شاملة معلومات تقدم للزوار مراكز توفر ضرورة 

 .الطبيعية املعطيات مع لتعاملوا املوقع إدارة على يدربون الذين احملليون السكان املراكز هذه يف يعمل أن ويفضل

 بدون  واحلماية األمن وتوفري واملعلومات باخلدمات وتأمينهم الوافدين السياح أعداد على السيطرة تضمن وأنظمة قوانني وجود

 .بالبيئة أضرار أي إحداث

 خالل من القادمة لألجيال املكترتات هذه على حتافظ أن ميكنها املنطقة، يف والبشرية الطبيعية للموارد سليمة إدارة وجود 

 ما فكثريًا عليها، واحملافظة البيئة بأمهية ال أو احملليني السكان توعية خالل من البيئي والتثقيف والتوعية .مدربة عناصربشرية
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 يدمرون أهنم يعرفون ال هؤالء ولكن ، مادية ألسباب بيئتهم وتدمري ختريب إىل يسعون الذين هم احملليني أن السكان نالحظ

 وللعاملني احملليني للسكان البيئي والتثقيف التوعية على الرتكيز جيب ولذلك التخريب، هذا خالل من ومستقبل أوالدهم قوهتم

 .ذلك أمهية على تؤكد اليت اإلرشادية اللوحات وجود على مع احلرص املوقع، يف

 حىت واكتظاظ، ازدحام بدون السياحية للمنطقة فدينالوا السياح أعداد حيدد حبيث السياحي، للمكان اإلستيعابية القدرة حتديد 

 ببيئة التمتع من السياح يتمكن بالتايل و .أخرى جهة من السياح وعلى جهة، من واإلجتماعية الطبيعية البيئة على ذلك اليؤثر

 .واألنشطة اخلدمات هلم جذابة توفر

 الصناعات مثل احملليني، السكان دخول من ترفع مشاريع ريتوف مع وسياحًيا، بيئًيا وتثقيفهم وتوعيتهم احملليني السكان دمج 

 السياحة اجلهود لنجاح كافة وتضافر سياحيني، كمرشدين العمل عن فضال السياح، لنقل الدواب ومرافقة احلرفيةالتقليدية،

 غري لرمسية واهليئاتا واملؤسسات واحلكومي اخلاص القطاع مثل بالسياحة، العالقة ذات القطاعات كل تعاون خالل من البيئية

 .احملليني والسكان احلكومية

 األمـن السياحي: ثانيـا
 ةالسياحي اتهنتجموهو يكسب  واحليوي بـه، احلضاريالتنوع التارخيي والثقايف والغىن  أهم نقاط القوة السياحية ألي بلدإن من       

أمهية اعتبار األمان واالستقرار اللذان تعيشهما أي دولة من املزايا  إال أن. ميزات تفضيلية مقارنة بالعديد من املقاصد السياحية األخرى

األمن السياحي قد بات مطلبًا أساسيًا وعنصراً من أهم عناصر ف .التفضيلية واليت ميكن االعتماد عليها يف الرتويج للصورة السياحية للبلد

من بأن صناعة السياحة هي من أهم الصناعات اليت حتقق أهداف صناعة السياحة يف أي بلد من البلدان، السيما يف تلك اليت بدأت تؤ 

فتطور صناعة السياحة يف العامل من جهة، . التنمية املستدامة، وأهم صناعة من الصناعات اليت ستحقق االنتقال حنو االقتصاد األخضر

ياحي حيظى باالهتمام األكرب يف الدول، وتطور أساليب اجلرائم السياحية ختطيطًا وتنفيذًا من جهة أخرى، جعل موضوع األمن الس

ومنها املشرتك بني العوامل الداخلية واخلارجية ويدخل  ،فالتحديات اليت يواجهها يف أي بلد كثرية ومتنوعة منها الداخلية ومنها اخلارجية

 .فيها العوامل البشرية اليت لإلنسان دخل فيها، ومنها ما هو خارج عن إرادته

 والنفسية احلسية التغريات كل املفهوم هذا يغطي أن جيب إذ البشرية، احلياة يف كبري دور له الشامل مبفهومه مناأل: األمـن مفهوم.1

 املادية أنشطتهم مسار عن والقلق اخلوف أسباب يـبعد ما وكل اجملتمع، وتنظيمات ومؤسسات أفراد نفوس يف الطمأنينة استقرار تؤكد اليت

 اليت احلياة بنوعية ،ترتبط الشامل لألمن جماالت ثالثـة تصنيف إىل الفكر اجته لذلك. املشروعة رياهتمح مبمارسة يـخل أو صورها بشىت
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 10.االقتصادي واألمن االجتماعي واألمن السياسي األمن مصطلحات برزت حيث مسارها تأمني منها كل يتوىل

 تمع حبكم النظام وحبكم مسؤوليتها السيادية على إقليمها، توفرها الدولة ألفراد اجمل احلماية اليت: " هناك من يعر ف األمن بأنهف

 11."وهذا يعين توافر احلماية جلميع نشاطات احلياة اليت ميارسها اإلنسان

  تخذها السلطة لصيانته حمصلة جملموعة من األعمال واإلجراءات الرتبوية والوقائية والعقابية اليت ت:" يف تعريف آخر األمن هو

  12."و خارجيا داخلياواستتبابه 

إن مفهوم األمن الشامل يتضمن يف بعده االقتصادي مفهوم األمن السياحي، ذلك على أساس الصلة القوية اليت تربط السياحة         

 13.باالقتصاد كأحد الروافد املهمة للموارد االقتصادية وبالتايل فإن حتقيق األمن السياحي يرتبط بشدة بتحقيق األمناط األخرى من األمن

فلن تكون هناك سياحة آمنة يف ظل نظام سياسي غري مستقر أو تنظيمات اجتماعية ال يسودها السالم االجتماعي أو يف ظل حالة 

وبالتايل فإن األمن السياحي يشكل وحدة ال ميكن فصلها عن . اإلجراميةاقتصاد متدهور أو حالة اضطراب أمين ناجم عن تفشي الظواهر 

مبعىن أنه لكي يتحقق األمن السياحي جيب أن ال يقف عند ضبط اجلرائم املتعلقة بالنشاط . شامل املختلفةخمتلف عناصر األمن ال

إحداث شعور راسخ بالطمأنينة يف نفوس السائحني ومجيع العاملني حبقل العمل  عالسياحي وإمنا جيب أن متتد إجراءاته حىت تستطي

 . السياحي

كومات العامل أمهية السياحة القتصادياهتا ودورها يف التعارف بني الشعوب والتعريف لقد أدركت كافة ح: األمن السياحي. 2

يف بلد  تزدهر السياحةوال. ق ذلك للعاملـايف، وحاولت االستفادة من ثرواهتا ومقوماهتا السياحية املتنوعة، وهي تقوم بتسويـبالرتاث الثق

 ،ن أمرا رئيسيايعترب األمحيث . ةـانعدام األمن ألسباب سياسية أو ختريبي الشعور باألمان من كل جوانبه، وليس فقطتوفر  دونما، 

وال يقبل الناس  ،أمهيته يف الصناعات األخرى ألن السياحة ال تنتعش ،وتفوق أمهيته يف هذه الصناعة. ومادة أولية مهمة لصناعة السياحة

  .على السفر إىل بلد تنعدم فيه مقومات األمن

تعددت تعريفات األمن السياحي بتعدد الباحثني حيث من الصعب إعطاء تعريف واحد وشامل  :لسياحياألمن ا تعريف. 1.2

 14:ملصطلح األمن السياحي، لذا بذلت حماوالت لتعريفه على النحو التايل

 النظر عن أهدافهم منظومة من املفاهيم الرتبوية والعقابية واإلجرائية اليت حتقق ظروفا جاذبة لتنقل الناس بغض : "األمن السياحي

 ."ومدة إقامتهم بطمأنينة وسهولة
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 هو محاية صناعة السياحة بكل عناصرها واملنتج السياحي املقدم للسائح والسائح نفسه:" األمن السياحي". 

 توفري الظروف املالئمة للسائح خالل زيارته أو إقامته يف البلد املضيف:"يعين األمن السياحي." 

 لسائح يعين توفري عنصر األمن والطمأنينة له منذ وصوله إىل البالد وحىت مغادرهتا، وذلك يف نفسه أمن ا:" هناك من يرى بأن

 ."وماله و عرضه، وكل متعلقاته وأمتعته، ومحايته من أي مضايقات أو جرائم قد تقع عليه

   مني أمن السائحنيبأنـ ه محاية واستقرار مشروعات التنمية السياحية وتأ:"  وهناك من يعر ف األمن السياحي". 

 يعين توفري األمن للسائح يف نفسه وماله ومحايته من اجلرائم واملضايقات اليت ميكن أن تقع عليه كما أن األمن :"ويف تعريف آخر

 ، كذلك أمن املطارات وأمن اخلطوط اجلوية،السياحي يشمل أمن املنشآت السياحية واملواقع األثرية والطبيعية والدينية والتارخيية

 ."وأمن الفنادق واألمن املصريف، واألمن العام واخلاص، ويشمل موضوع السالمة ليشعر السائح باألمن والسالمة معا

يقصد به مجيع اإلجراءات األمنية الوقائيـة اليت تقوم هبا األجهزة األمنية كافة لتحقيق  ،ميكن القول أن األمن السياحي مما سبق        

 .ادرهتا، وأيضا تأمني املواقع السياحيةعند قدومه و أثناء إقامته و تنقالته وعلى األمكنة اليت يرتادها وعند مغاألمن والسالمة للسائح 

  . عوائق وبدون االطمئنان يسوده مناخ يف ،السياحية األنشطة مسار تأمني تستهدف اليت ،ةـواألمني اإلدارية األنشطة تلكأيضا به  ويقصد

 كل له يوفر ومبا وسعيدة، آمنة السائح إقامة جتعل اليت ،املالئمة الظروف كل توفري خالل من ، (السياحي األمن) السائح ويتحقق أمن

 .والرتفيهية الضرورية احتياجاته

  15:يتسم مفهوم األمن السياحي بقدر من اخلصائص ينفرد هبا وتتبلور يف النقاط التالية: خاائص األمن السياحي. 2.2

 تكثيفاً  وتتطلب السياح عدد فيها يتزايد اليت الزمنية موامسها للسياحة أن بذلك ونعين املومسيةاملومسية  الصفةالصفةبب السياحي األمن يتميز 

 املادية اإلمكانات حشد على واحلرص االعتبار بعني أخذه يتطلب األمر وهذا. السياحي األمن جمال يف املبذولة للجهود

 ومواسم املهرجانات مواسم يف خاصة املواسم هذه خالل السياحة تأمني جمال يف املتزايد العبء ملواجهة الكافية والبشرية

 . الرياضية البطوالت إقامة وأوقات الصيفية العطالت

  ونظراً ألن . ألي تقلبات يف الظروف السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية يف الدولة املضيفة باحلساسية املفرطةباحلساسية املفرطةتتسم السياحة

ل مباشرة بنفسية السائح فإن خصوصية السياحة كمفهوم أمنـي يف هذا اجملال تتبلور يف ضرورة العنصر األساسي يف السياحة يتص
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 . مثل هذه التقلبات تفادي حرص الدولة السياحية على

  هلا تأثريها فإن الظروف اإلقليمية والدولية املختلفة أيضًا هلا تأثريها خاصة تلك اليت تتصل  الظروف احمللية للدولةالظروف احمللية للدولةإذا كانت

 . روب اإلقليمية واملنازعات السياسية ذات الطابع الدويل واليت هلا أثرها املباشر على السياحةباحل

  فهناك السياحة الدينية وسياحة الرتفيه واالستجمام والسياحة التجارية والسياحة  بتنوع األمناط السياحيةبتنوع األمناط السياحيةتتميز السياحة أيضًا

يف هذا اجملال أن لكل نوع من أنواع السياحة سائحيه ولكل نوع منها وتتبلور خصوصية األمن السياحي . الطبية والعالجية

 .  وهي خصوصية تشري مباشرة إىل مدى تعقد إجراءات األمن السياحياألسلوب اخلاص يف تأمينه األسلوب اخلاص يف تأمينه بالتايل 

  اليت يتوجب تغطيتها فنجد أن هناك خماطر طبيعية من زالزل وسيول األمنية األمنية  بتنوع املخاطربتنوع املخاطرخيتص األمن السياحي أيضًا

وعواصف وخماطر جنائية مثل اجلرائم والسرقات وجرائم أخالقية وخماطر إرهابية من تفجريات وأخذ رهائن وهناك أيضًا خماطر 

لسياحة واملرشدين السياحيني أمنية متصلة مباشرة باألنشطة السياحية مثل املخاطر األمنية النامجة عن احنرافات شركات ا

وأصحاب الفنادق واملطاعم السياحية وتكشف هذه اخلصوصية أيضًا عن مدى تعقد إجراءات األمن السياحي واليت تتسم 

 . خبصوصيات مستقلة تتناسب مع التنوع السابق للمخاطر األمنية

 دة تقع من السائح ذاته جيب تأمني جمتمع الدولة باإلضافة إىل املخاطر األمنية اليت تقع ضد السائح هناك خماطر أمنية عدي

املضيفة ضد خماطرها ومن أمهها خماطر التجسس وجلب املخدرات وهي خماطر تزيد وتؤكد خصوصية األمن السياحي يف هذا 

 . اجملال

  والداخلية واإلعالم وهذا  واألمنية العاملة يف حقله كوزارة السياحة ةةــتعدد األجهـزة اإلداريتعدد األجهـزة اإلدارييتميز األمن السياحي أيضًا خبصوصية

التعدد يف اجلهات يشكل خصوصية تطبع األمن السياحي من ناحية ويشكل أيضاً صعوبة كبرية يف تنفيذ هذه اإلجراءات بصورة 

 .  فاعلة باإلضافة إىل تعقد وصعوبة إجراءات ضبط ما ينجم عنها من جرائم عند خمالفتها

 :مههـاأ: مرتكزات األمن السياحي وإمراءاتـه. 2.2

   16:تأميـن حركة النشاط السياحي جيب أن يؤخذ يف االعتبار املرتكزات التالية من أجل: المرتكزات.1.2.2

  دقـة التوازن بني األهداف والوسائل مع األخذ بعني االعتبار حركة التفاعالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف البلد . 

 فاحلفاظ على مقومات السياحة يف الدولة، ومحاية رأس املال العامل يف السياحة . السياحة األخذ باملنظور الشامل لألمن يف جمال
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 .والرقابة احلازمة على حركة اجلهد البشري ودقة ختطيط املهام األمنية متثل مجيعها مرتكزاً أساسياً يف جناح صناعة السياحة

  وحمددة ميكن الوصول من خالهلا يف أي وقت وحتت أي إن مهمة األمن السياحي حساسة وخطرية تستلزم وجود خطة حمكمة

 .ظرف إىل وضع وتنفيذ خطط التأمني املناسبة

 األمر الذي يستلزم أن متتد . الصراعات والتفاعالت خارج احلدود اجلغرافية للدولة تؤثر يف األمن السياحي للدولة ةإن حرك

 .خطوط دفاعات الدولة األمنية إىل خارج حدودها

 األمن الوطين يف الدولة تشمل مهام األمـن يف اجملال السياحي وتؤثر فيه وتتأثر بـه إن مسؤوليات . 

 17:تتعلق بعنصرين مها السائح واملواقع السياحية :إمراءات األمن السياحي.2.2.2

ه مما جبعل فرتة من خالل العمل على توفري الظروف املالئمة للسائح خالل زيارته وإقامت: تتعلق بأمن السائح إجراءات.2.1.2.1

  18:سياحته مرحيـة وآمنـة، مبا يوفر له املتطلبات الضرورية والرتفيهية املنشودة من الرحلة السياحية، عن طريق

   التكفل بإجراءات التأمني ضد خمتلف املخاطر األمنية اجلنائية التقليدية من حوادث سري وسرقات خمتلفة ونصب، وذلك بإتباع

اجلرائم مبناطق إقامة السياح، وخالل تنقالهتم وحتركاهتم خاصة يف مناطق جتمعاهتم عند القدوم أو السفر،  إجراءات الوقاية من هذه

موال واحلرص الشديد على حتقيق نتائج اجيابية فيما يقع عليهم من جرائم وضبط اجلناة، وإعادة املال املعتدى عليه يف جرائم األ

 .حوادث السري الطبية يف حالةوتقدم اخلدمات االسعافية 

   التكفل باألمن الصحي للسياح سواء من حيث مراقبة أمكنة تقدم الطعام، واختاذ إجراءات الوقاية يف املواقع اليت يرتادوهنا

جبميع مرافقها، واحلرص على مستوى عال من النظافة بتناسب مع البيئة اليت اعتادها السياح يف أفضل األمكنة العاملية، ومراعاة 

صحي الدوري على مجيع العاملني للتأكد من خلوهم من األمراض وكذلك مطالبة السياح القادمني من دول موبوءة الكشف ال

 .بشهادات خلو من األمراض املعدية

 :وميكن تلخيص هذه اإلجراءات يف ثالث نقاط هي     

 .إجراءات أمن القدوم واملغادرة -              

 .قامةإجراءات أمن اإل -              

 .إجراءات أمن التنقالت -               



 

12 

 :عن طريق: إجراءات أمن تتعلق بالمواقع السياحية.1.1.2.1

  تأمني املواقع األثرية والتارخيية واحلضارية اإلنسانية من أي خماطر قد تتعرض هلا من ختريب أو سرقة أو هتريب، أو حىت

 .األساليب للمراقبة و الكشف بطريقة ال تزعج السياح بتنظيم كيفية الدخول إليها واستعمال أحدث.التلف

 الفنادق والقرى، واملنتجعات السياحية والشواطئ : تأمني املنشآت السياحية املختلفة واليت يستخدمها السياح مثل

تشييد هذه ، بالعدد الكايف واملتناسب مع عدد السياح لتجنب املخاطر األمنية النامجة عن االزدحام، وأن يتم ...السياحية

املنشآت مبا يراعي شروط األمن والسالمة فيها من حيث اختيار املوقع والتصميم، كأن تكون بعيدة عن أماكن الزالزل 

 ...والرباكني

   تأمني األماكن البيئية مبا حتويه من حبريات وجبال وأشجار وغابات وحيوانات وطيور، من التلوث، وتعد ي اإلنسان عليها

 .لطيور، أو قطع األشجار، أو إلقاء خملفاتـهكصيد احليوانات وا

 . تعرتضه اليت واملعيقات املخاطر لتعدد صعب أمر السياحي األمن على احلفاظ: هــمهددات األمن السياحي ومعيقاتـ. 2.2
املخاطر اليت تتعدد املهددات األمنية للسياحة بتعدد املخاطر اليت هتدد أمن وسالمة السائح وميكن أن تقسم : المهـددات.1.2.2

 19:هتدد السياحة إىل قسمني

تعد املهددات الطبيعية كوارث ربانية تقع بقوة و قدرة اخلالق جل جالله، و ليس بإمكان اإلنسان منع  :يـةـالمهـددات الطبـيع.2.2.1.1

العواقب اخلطرية للكوارث، وقوعها إال  أن االستعداد الكايف ملواجهة مجيع االحتماالت، و التخطيط الدقيق يؤدي إىل التخفيف من 

والتخفيف من آثارها السلبية املتوقع حدوثها، كما أن عمل الدراسات لألخطار قبل البدء يف تنفيذ املشروع السياحي من شأنه حتسني  

 :حتديد مواقع اإلنشاء اآلمنة وحتديد معايري التصميم املالئمة للمنشآت، ومن ضمن هذه املهددات الطبيعية

 تسببه من انزالقات أرضيـة وتدفقات للسوائـل من باطن األرض، ومن حـوادث يف املواصالت والنقـل، أو فيضانات  وما ::الزالزلالزالزل

 .ناجتة عن تصدع السدود أو اشتعـال احلرائق

  وما تسببه من إغراق األشخاص واحليوانات حىت يف مياه قليلة العمق نسبيا نتيجة التيارات القوية، وكذلك  ::الفيضاناتالفيضانات

 .ريب واألضرار اليت حتدثها األنقاض واحلطام اجلارف مع املياهالتخ
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 وما حتدثه من تدمري للبىن التحتية وإطالق الغازات السامة والرماد الربكاين احلار  ::الرباكنيالرباكني. 

 ت وجرف اليت حتدث جراء األمطار الغزيرة وتتسبب يف هدم األبنية والطرقات وتؤدي إىل اهنيار املنحدرا ::االنزالقات األرضيةاالنزالقات األرضية

 .املساكن ،خاصة يف األماكن اجلبلية أو املطلة على الشواطئ

 اليت تضر بالعناصر غري املبنية كغطاء األسطح واملنازل املصنوعة من اخلشب واللوحات الدعائية  ::الرياح العنيفة أو األعاصريالرياح العنيفة أو األعاصري

 ...واإلرشادية، كذلك كسر األشجار و تشويه الشكل البيئي للغابات

وتتمثل يف اجلرائم السياحية اليت جبمعها يف الغالب دافع واحد على ارتكاهبا و هو حتقيق النفع املادي  :ت البشــريـةالمهـددا.1.2.1.1

 غري املشروع، وتتخذ بعض الفئات املنحرفة من السياحة يف بعض البلدان مسرحا ملزاولة نشاطها اإلجرامي بأنواعه املختلفة، ويكون السائح

 .يانا أخرى هو املرتكب للجرمية السياحيةأحيانا هو الضحية وأح

وبالتايل يؤثر ذلك يف االقتصاد الوطين للدولة، الخنفاض عدد  ،فاجلرائم اليت تقع على السياح تؤثر يف مسعة الدولة الوطنية والدولية       

النصب واالحتيال، ويدخل يف فكما هو معروف قد يتعرض السائح يف بعض البلدان إىل جرائم السرقة، وعمليات النشل و . السياح

 .جرائم السياحة اخلارجية سرقة اجلوازات، وتذاكر السفر، واملال واجملوهرات واحلقائب اليدوية، والشيكات السياحية

وقد يتعرض السائح كذلك جلرائم خطرية طمعا يف ماله أو رغبة يف ابتزازه كالقتل أو اخلطف وقد يصبح عرضة لالحنراف واإلصابة      

مراض الوبائية القاتلة، وقد يتعرض لالستغالل واملبالغة يف األسعار من قبل األشخاص واملؤسسات اليت يتعامل معها وذلك جلهله باأل

 :بقوانني البلدان اليت يزورها، وأغلب اجلرائم السياحية سواء وقعت على السائح أو وقعت منه تتمثل فيما يلي

 .جرائم جلب املخدرات والسموم البيضاء .2

 .رمية تزييف العملة وإدخاهلا البالدج .1

 .جرمية النصب واالحتيال .3

 .جرمية اإلرهاب واإلخالل باألمن االجتماعي والسياسي واالقتصادي والفكري .4

 .اجلرمية املخلة باألخالق واآلداب العامة .1

 .جرمية التجسس .6

 .جرمية سرقة اآلثار وهتريبـها .7

 .جرمية التهرب اجلمركي .9
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 .اجلرمية املنظمـة .9

 .ئم التزوير واستعمال احملررات املزورةجرا.21

 .جرمية حرق الغابات.22

 .جرمية نقل عدوى األمراض املعدية. 21

 .جرائم القتل والسرقة. 23

لكن هناك جمموعة من  احها وزوارهايضمان الراحة النفسية والطمأنينة لسل يسعي األمن السياحي ألي دولة: المعيقـات.2.2.2

جيب عليها العمل على إزالتها أو   ترجع بعضها إىل الثقافـة السياحيـة  والسلوك احلضاري السائد هبا، لذا املعيقـات تعرتض طريقها،

 20:تغيريها، ومن بني  هذه املعيقات

  الثقافـة السياحيـة السائـدة يف اجملتمع ال تتماشى مع تطلعات السواح من البلدان األخرى، فضاًل عن نقص الكوادر البشرية

 .يف هذا اجملال كاملرشدين السياحيني األكفاءاملؤهلـة 

  حمدودية التنسيق بني األجهزة اإلدارية السياحية واألجهزة احلكومية األمنية يف رعاية خمتلف اإلجراءات اخلاصة بالسياح

 .والتظاهرات والفعاليات السياحية

 قلة البحوث والدراسات واالستفتاءات واستطالعات الرأي عن األمن السياحي. 

  والراحة النفسية قه يف املسامهة يف زرع الطمأنينةقلة االعتماد على اإلعالم السياحي جبميع طر. 

  عدم االرتقاء مبنظومة التعليم السياحي والفندقي، ونقص تدريب العاملني يف القطاع السياحي. 

 افتقاد التنسيق بني وسائل اإلعالم ألجل التعاون السياحي يف البلد. 

  نشر الثقافة السياحية والسلوكيات احلضارية يف برامج األطفال التعليميةعدم االهتمام ب. 

  قلة تركيز االعتمادات املالية املخصصة لقطاع السياحة على جتنيد الطاقات البشرية والتكنولوجية للحرص على ضمان الراحة

 .النفسية والطمأنينة للسياح وباملقاصد السياحية

  إن وجدت على جانب االنطباعات الذاتيةاقتصار برامج التثقيف السياحي. 
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  والنظافـة يف األماكن العامة قوانني السريبقلة االلتزام. 

 مساهمة األمن السياحي في االستدامة السياحية: ثالثا
ياحية على أن من حيث دخول السياح بأعداد متوازنة للمواقع الس ،الستغالل األمثل للمواقع السياحيةلالسياحة املستدامة تسعى           

تليب و .على الطرفنيوقوع األضرار ومعرفة بأمهية املناطق السياحية والتعامل معها بشكل ودي، وذلك للحيلولة دون مسبق على علم  ،يكونوا

وهي . وزيادة فرص العمل للمجتمع احمللي ،املناطق السياحيةاحلفاظ على احتياجات السياح مثلما تعمل على  ،ةـاآلمنالسياحة املستدامة 

ة، ـيف التعامل مع املعطيات الرتاثية والثقافيأو طبيعية  سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو مجالية ،تعمل على إدارة كل املوارد املتاحة

 .آمنمناخ ، وذلك كله ال يتم وال يستمر دون توفـر التنوع احليويالتوازن البيئي و باإلضافة إىل ضرورة احملافظة على 

إن العالقة بني السياحة واألمن عالقة طرديـة ومتالزمـة وأينما تكون السياحة  :ين األمـن والسياحة المستدامـةالعالتة ب.1

ع ناهضة ومزدهرة يكون األمن مستتبًا ، وأينما يفتقد األمـن واالستقرار ال تكون هناك فرص لنجاح السياحة، إذًا فالسياحة التزدهر إال م

 21:ويتضح مقـدار هذا الرتابط وقوته من خالل النقاط التالية. األمن والسياحة بشكل عام ترابــط قـوي وجـود األمن ، فالرتابط بني

 ة ـة والسياحيـة والثقافية والطبيعيـة االجتماعية واالقتصاديـإن النهضة السياحية حتتاج إىل ختطيط ، والتخطيط يعتمد على املعرف

 . ن ومستقرـة هذه العوامل يف ظل واقــع غري آمـال ميكن التنبؤ مبعرفة و ـفضالً عن اإلمكانات املتاحة واملتوقع

  عندما يكتمل التخطيط ستبقى املخططات حرباً على ورق أو يف أذهان املخططني إذا مل ترتجم تلك املخططات إىل مشروعات

 . ي إال يف مناخ آمن ومستقروتنفيذ هذه املشروعات حيتاج إىل أمن واستقرار إذ ال ميكن أن ينجز أي مشروع سياح. تنفذ

 و حيث ة السياحة أو تنعدمـإن العالقـة بني اخلوف والسياحة هي عالقـة متالزمـة فحيثما يوجد اخلوف تتدىن مستوى صناع ،

  .يوجد األمن تزدهر السياحة و تدوم

  يــة بشكل أفضل وتوظيفها مبا حيقق منوًا سياحياً األمن يعين ثباتًا واستقرارًا أمنيًا مما يتيح الفرصة الستغالل املوارد الطبيعية والبشر

 . وتقدماً اجتماعياً على مجيع األصعدة

  استتباب األمن يف أي دولة يكسبها احرتام وإعجاب اآلخرين على املستوى اإلقليمي والدويل وجيلب السياح ويعزز السياحة

 . ومردودها االقتصادي
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 االحتياجات املشروعة واخلدمات املناسبة للسياح منذ ساعة وصوهلم إىل ساعة  إن صناعة السياحة تفرض على أي دولة أن تؤمن

 . مغادرهتم وهذا يعين أن األمن مالزم هلذه الصناعة من األلف إىل الياء

 العالقة التكاملية بين األمـن والسياحة المستدامة :(2)شكل 

 

 

 

 .9علي بن فايز الحجني وآخرون، مرجع سابق، ص :المصدر

يعد اإلنسان الثروة احلقيقية ألي جمتمع ،إذا أحسن إعداده :تة بين األمـن والتنمية السياحة المستدامـةالعال.1

وتأهيله وأخذ فرصته احلقيقية فإنه يبدع ومن مث يفيد جمتمعه ووطنه، فالعنصر البشري ميثل أساس عملية التطوير السياحي وهو العنصر 

جماالت التنمية السياحية ،لذا البد من املواءمة والتنسيق بني املوارد املادية والبشرية املتاحة لتحقيق املتحكم يف التطوير والتنمية يف كافة 

من العمل والتطوير وال ميكن أن يكون هناك تنمية سياحية  بدون موارد بشرية  أوالشك أن تنمية القوى البشرية جزء ال يتجز  ذلك،

والتقنية السياحية احلديثة، ومالحقة ركب دول العامل املتقدمة، أحد عوامل جناح التنمية  مؤهلة، فمواكبة التطور السريع يف املعرفة

 .السياحية، فاجملال اليوم ملن يسرع السري على ركب التقدم والتطور العلمي 

تسلحة باملعرفة بكفاءة وفعالية الكفاءات البشرية امل مرهون بشكل رئيسييف أي بلد  التنمية السياحية وتطورهاإن مستقبل      

 احلقل يف العاملني إعداد بربامج بالغاً  اهتماماً  الدول تويللذلك  ،احلالية واملستقبليةالسياحي، واملهارات املهنية امللبية ملتطلبات السوق 

 بصورة حيةالسيا اخلدمات أداء على القادرة الكوادر إعداد جمال ففي خاصة، بصفة السياحي األمن جمال ويف عامـة بصفة السياحي

 وهنا اآلثار بدراسة متخصصة كليات وتنشئ والفنادق السياحة يف متخصصة تعليمية مؤسسات تنشئ الدول بعض أن جند ممتازة

 السائحني مع التخاطب من يتمكنوا حىت السياحية اجملاالت يف للعاملني املختلفة األجنبية اللغات تعليم أمهية إىل اإلشارة من البد

 .ختلفةامل هلجاهتم حسب

 ن يف القطاع األمين و السباحيـللعاملي اإلعداد السابقإن  :برامج تدريب العاملين في مجال األمن السياحي-1.1

 السياحة االستقرار األمن

تنمية سياحية شاملة 

 و مستدامة
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ؤسس خبلفية سياحية أو مالعامل  يكونعندما فن السياحي الفعال، ـة لتنفيذ خطط األمـسوف يؤمن للحقل السياحي الكوادر الكافي

 ـهي أو اكتشافـر أمنـا توخي أي خطم يعمل فيها بفهم ووعي يستطيع من خالهليتلتأمني للمواقع السوف يقوم بواجبات ا ،ة جيدةـأثري

 . واإلبالغ عنه يف الوقت املناسب 

 فإن وكافية متكاملة بصورة واألثرية السياحية الدول من الكثري يف حالياً  تقد م واآلثار السياحة يف العاملني إعداد برامج كانت وإذا    

 بالدرجة تقع آثار من حتويه مبا واألثرية السياحية واملواقع للسائح األمنية احلماية توفري مبسؤولية املكلفني األمن رجال كوادر إعداد

 مباشرة غري أو املباشرة الصلة ذات األخرى الشرطة أجهزة وعلى واآلثار السياحة يف املتخصصة الشرطية األجهزة عاتق على األوىل

 . وغريها العامة الطرقات شرطة مثل السياحية قعاملوا بعض بتأمني

 السياحي األمن على املدربني األمن أفراد إعداد يف الناجحة االجتاهات أهم أحد السياحي األمن جماالت يف التخصص ويعترب     

 النظري املستوى على سواء اإلجراءات هذه مع املنسجمة التدريب برامج بإعداد ذلك يرتبط حيث والضابطة الوقائية إجراءاته وتنفيذ

 . الصلة ذات العلمية موادها تغطية يف املتخصص املدرب وإجياد العملي أو

 وإجراء املستمر للتدريب فيها العاملني إخضاع على حترص السياحي األمن أجهزة تضعها اليت الذاتية التدريب برامج أن كما    

 الرحالت هدوء عند العمل سكون مراحل يف الرتاخي وجتنب األمنية املخاطر تلفخم مواجهة على قدراهتم من للتأكد الومهية التجارب

 .املوضوعة التدريبية الربامج تنفيذ يف واستغالهلا السياحية

البد من احلديث عن أمهية ودور املرشد السياحي  :دور المرشدين السياحيين في الحفاظ للى األمن السياحي. 1.1

لك أن للمرشد السياحي دور كبري يف نقل صورة مجيلة عن بالده ، وهو وسيلة إعالمية متحركة تساعد يف عملية احلفاظ على األمن ذ

على الرتويج غري املباشر للبلد عرب طريقة التعامل مع السياح واملعلومات اليت ينقلها إليهم ، وعلى هذا األساس إما أن يصل إىل هدفه 

رين الذين يبدون استعدادًا لتكرار الزيارة ويروجون للبلد املضيف يف بلدهم بناء على ما املرجو وبالتايل جناح مهمته وكسب ثقة الزائ

 .رأوه ومسعوه وإما أن تكون النتيجة سلبية وعلى العكس تؤدي إىل عدم عودة هؤالء والتسبب بالصيت السييء عن البلد وعن أبنائه 

 على يشتمل وال صحيح وغري سطحياً  حمتواها يكون قد بكتيبات عانةاالست بأمهيتها تفوق املرشد من املعلومات مساع أن كما    

 البلد بثقافة واملعرفة الوقت تنظيم ومهارة والشرح التواصل على القدرة لديه تكون أن السياحي املرشد على جيب لذا ، املهمة التفاصيل

 إيصال على والقدرة والتوازن والثقة واجلدارة ليةباملسؤو  الشعور لديه يكون أن جيب كما ، االجتماعية وخصائصه وتارخيه املزار
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 حتركاهتم خالل من ترافقهم واليت للسائحني، األقرب اجلهة هو السياحي املرشد إن. السائح اهتمام وشد ومثري شيق بشكل األفكار

 أي رصد وكذلك ،اجملموعات هذه إىل املتسللني وكشف السائحني هؤالء متابعة يف كبري عبء عليهم يقع لذلك ،وتنقالهتم وزياراهتم

 أمن على باحلفاظ هتتم واليت املعنية اجلهات مساعدة يف وبارزاً  هاماً  درواً  يلعب السياحي فاملرشد . سائح ألي مشبوه حترك أو نشاط

 الشديد االنتباه لذا عليه. األوان فوات وقبل املناسب الوقت يف نشاطاهتم عن واإلبالغ املشبوهني األشخاص ورصد وتعقب البلد

 األسئلة طبيعة إىل جيب االنتباه، كما.املوضوع الزيارات بربنامج التزامه وعدم ،مربر غري بشكل السياحي الوفد أعضاء أحد لغياب

  .حوهلا معلومات من السياحي املرشدقدمه ي ومبا باآلثار تتعلق ال كانت إذا وخاصة ،السائح يطرحها اليت

 للنمو املهمة الروافد أحد ومتثل جمتمع ألي والتنموي احلضاري للنهوض املهمة الوسائل أحد السياحةأضحت  :اتمةخ

 فرص من العاملة لأليدي توفره وما ،انبلديات الاقتصاد على اجيابية مردوداتمن  مبا حتققه ،الشاملة ةـالتنمي وحتقيق االقتصادي

 األول املقام يف تستند اليت السياحية بالتنمية لالهتمام ةنتيج ،األفراد معيشة مستوى وحتسن االستثمارات تدفق إىل إضافة ،عديدة

 ماإىل جانب  ة،ـــــة السليمة املتوازنـودعامة مهمة للنهضة االقتصادية واالجتماعي األساسية أركاهنا أحد الذي ميثل اجملتمعي الوعي على

 الثقافة ترسيخ على، وذلك بالعمل طبيعية أو اريةحض أو ثقافية أو بشرية املقوماتكانت  سواء ،سياحية مقومات من البلد تلكهمي

 بني السياحي الوعي مستوى لرفع املناسبة السبل كافة واختاذ ،السياحية الثقافة لنشر الالزمة والربامج اخلطط بوضع بادرةاملب السياحية،

 ،واجلامعات املدارس يف الدراسية املناهج ضمن التوعوية املفاهيم إدراج من انطالقاً ، التنمية أساس يعترب الذياجملتمع  فئات خمتلف

ستقرار واإل، وهذا كله بالتوازي مع توفري األمن السياحية املفاهيم تلك لرتسيخ النشر ووسائل اإلعالمية الوسائل خمتلف تسخريو 

 مواجهة ىقادر عل معاىف قوي داقتصا إىل للوصول عليها رتكزي اليت ،األساسية زةـوالركي مـهواأل األول الركن هو نـــــباعتبار أن األم

لتوفري محاية السواح من اجلرائم أو املشاكل اليت قد  ،اختاذ االجراءات و التدابري الضرورية خالل من وذلك والظروف التحديات

 ملعطياتا مع عاملويت طبيعية أو مجالية أو اجتماعية أو اقتصادية كانت سواء ،املتاحة املوارد كل إدارة كما يعمل على  ،تعرتضهم

قابل  ومزدهر، قوي سياحي اشـانتع، لتحقيق احليوي التنوعو  البيئي التوازن علىمسامهته يف احلفاظ  إىل إضافة ة،ــوالثقافي ةــالرتاثي

بذلك  و .السياحية املناطق على احلفاظ على تعمل مثلما السياح احتياجات اآلمنـــــــة تليب املستدامة السياحةف لالستمـرار واالستدامــة،

 .يتضح و يربز دور األمن السياحي يف حتقيق التنمية العـامة والسياحية معا
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