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 :الملخص
 البيئية، السياحة باسم يعرف ما وهو السياحي، الجذب عوامل أهم من والطبيعي الثقافي التراث مصادر تعتبر

 ايجابي وسط في المحليين، والسكان والزوار الطبيعي أو قافيالث سواء اث التر وهي ثالث على مقومات ترتكز والتي

 السياحة قطاع ويعتبر .اآلخر لخدمة أداة منها فيها كل يكون ومتوازنة وتبادلية تكاملية في عالقة الجميع مصلحة يكفل

 لتشمل لسياحة،ا قاعدة سيع تو لزاما كان وعليه الوطني، االقتصاد عجلة دفع في الذي يساهم الهامة، القطاعات أحد

 من فيها ما واستثمار فيها، والتنمية التطوير زيادة إلى يهدف العملية هذه ضمن الريفية المناطق ودمج ، البيئية السياحة

 المادي الصعيد على المحليين والسكان البيئة لصالح إيجابا مميزة، وتنعكس جذب بعناصر السياحة تمد موارد

 الحفاظ ضمان مع والوطني، المحلي الصعيد على تنمية حقيقية حدوث إلى يؤدي مما االجتماعي، و والثقافي االقتصادي

 .والطبيعي الثقافي التراث على
من خالل ما تقدم تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على مفاهيم المجتمع المحلي والتنمية المحلية والسياحة 

دامة التنمية المحلية من خالل عرض بعض النماذج والتجارب البيئية في محاولة بيان دور السياحة البيئية في تحقيق است
 .   على هذا التوجه تأكدالتي نجحت في هذا الصدد، وفي االخير سنحاول وضع بعض التصورات واالقتراحات التي 

 .، المجتمع المحلياستدامة التنمية المحلية السياحة البيئية، :الكلمات الدالة
 :ةـالمقدم

للمجتمع، وانه يف االهتمام بتلك  اسة كل ما يتعلق باجملتمع احمللي على اعتبار انه يَُكِوْن الوحدة املصغرةازداد االهتمام بدر 
 الواجب املشاريع واختيار احملّلية األولويات بتحديد ، فالتنمية احمللّية تسمحالوحدة ودراسة شئوهنا، اهتمام باجملتمع الكلي الكبري

هي تقطاع السياحة من منظور اتقتصادي ، وعلى اعتبار املنطقة املعنية أهايل يقّدمها اليت تقاراحاتواال املعلومات خالل من تنفيذها
زيادة الدخل وحتسني ميزان املدفوعات، ومصدرًا للعمالت  من خالل احمللية حتقيق برامج التنميةيف إنتاجي يلعب دورًا مهمًا 

 .الصعبة، وفرصة لتشغيل األيدي العاملة
على احمليط املادي النظيف، والبيئات احملمية واألمناط الثقافية املميزة  سياحة األكثر جناحاً يف الوتقت احلاضرتعتمد مواتقع ال

نوعية و أعداد السياح،  وهو ما يؤدي من تناتقص يف كل من فتعاين املناطق اليت ال تقدم هذه املميزات أما .للمجتمعات احمللية
تطبيق مفهوم السياحية البيئية املعتمد على الذي يفرض تبين و األمر ، ة للمجتمعات احملليةد االتقتصاديبالتايل إىل تناتقص الفوائ

جوانب ثالثة هامة، أواًل العائد املادي ألصحاب املشاريع السياحية ، وثانيًا البعد االجتماعي كون هذه املؤسسات السياحية هي 
ي واألخذ برأيه يف عملية فاءات احمللية ، إضافة إىل مشاركة اجملتمع احمللجزء من اجملتمع احمللي وعليها االستفادة من اخلربات والك

عليها احملافظة على  يستوجب مماتعامل هذه املؤسسات على أهنا جزء من البيئة  اين البيئي البعد أما البعد الثالث فهو، التنمية
 .املوارد الطبيعية من مشاكل التلوث والتدهور

 :طرح اشكالية الدراسة من خالل التساؤالت التالية على اعتبار ما تقدم، ميكن
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  ؟ التنمية المحلية استدامة تحقيقفي السياحة البيئية تساهم كيف   -
 :فرضيات الدراسة

مدخالت السياحة  دميومةاألمثل و  االستخدام من خالل ، وذلكليةاحملتنمية ال استدامة إلدراكاعتبار السياحة البيئية كمدخل 
  .اليد العاملة احمللية وتشغيلها وبيئة عملها مما يضمن استدامة التنمية احملليةمن دميومة دخل مبا يضالبيئية 

 
 :أهميـة الدراسـة

 :تنبع أمهية الدراسة من  االعتبارات التالية 
ة البيئية بصفة السياحة بصفة عامة و السياح املكانة املتميزة اليت توليها املنظمات الوطنية و اإلتقليمية و الدولية ملوضوعات -

 .اجلمعية الدولية للسياحة البيئيةو  املنظمة السياحة العاملية خاصة يف صورة
 .التنمية احمللية حتقيق التعريف بالسياحة البيئية و ضرورة تبنيها كأحد أدوات -

 يكون ال نأ جيب يأ منه يتأاملت الريع و احملروتقات لقطاع املكملة االتقتصادية التنمية إلدراك مدخلك السياحة تبين ضرورة -
 .ثنائهاأ امنا و احملروتقات بعد ما السياحة عن احلديث

 .الضرر الذي تلحقه السياحة التقليدية مبناطق اجلذب السياحي اليت تعترب مدخالت صناعة السياحة -
 :الهـدف مـن الدراسـة

إبراز مفاهيم السياحة البيئية ه حماولتنا من خالل كانت  حمل الدراسة املوضوع تكوين يف عدة جوانب تداخل على اعتبار
ودراسة العالتقة بينهما انطالتقا من تصور دور السياحة البيئية كعنصر حاسم ومهم يف ادراك استدامة تنمية اجملتمعات  لتنمية احملليةاو 

 .احمللية  
 :ةـج الدراسـمناه

 ما ٬البحث لطبيعة مراعاة وكذلك  ٬بشكل موضوعياالشكالية التمكن من اإلجابة على الحتواء املوضوع حمل الدراسة و 
 .  الدراسة عناصر عن حقائق و دالالت من توفره ملا نظرا الوصفي التحليل أدوات اعتماد إىل يدعونا
 :مجتمع المحليالو  المحلية التنميةية هام -أوال

على اعتبار انه الوحدة املصغرة ما يتعلق باجملتمع احمللي  ازداد االهتمام خالل فارة الثمانينات من القرن املاضي بدراسة كل
 . باجملتمع الكلي الكبري للمجتمع، وانه يف االهتمام بتلك الوحدة ودراسة شئوهنا، اهتمام

من ان اجملتمع احمللي هو عبارة عن  Nelson من هنا ظهرت تعريفات عديدة لذلك املفهوم لعل امهها ما يقوله نيلسون
مجموعة من العناصر، والعمليات، والمحاور واالبعاد التي تسهم في تقدمه  نطاق المكاني المحدود الذي يتكون منال"

 .1"عن طريق حل مشكالته الذاتية
 والصرف والصحة النقل لوسائل التحتية البىن :املركزية الوطنية السياسة تقرارات لتنفيذ ساحةً  احمللي النطاق اعُترب لطاملا

 -ور مصطلح السياحة البيئيةظهفارة  -الثمانينات خالل الشمال بلدان يف ةهنض احمللية التنمية مفهوم شهد .وغريها الصحي
 والثقافية االتقتصادية السلطات متركز ألنّ  ذلك ،الدول هذه حكومات أرستها اليت التنمية اساراتيجيات أمام األفق انسد عندما

 هذا تبيّن  إىل النامية البلدان تتوّجه واليوم .احمللية التنمية عملية لدعم الالزم التوازن بتحقيق يسمح مل الدولة أيدي يف والتقنية

 املعلومات خالل من تنفيذها الواجب املشاريع واختيار احملّلية األولويات بتحديد احملّلية التنمية هنج يسمح .تدرجيًيا املفهوم
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 في المشاركة فرصة المحّلي للمجتمع يحتت عملية عن كناية المحلية فالتنمية .املعنية املنطقة أهايل يقّدمها اليت واالتقاراحات

 . 2للسكان المعيشية الظروف تحسين بغية بيئته، تشكيل
 :مقومات مفهوم تنمية المجتمع المحلي -9

 3:تنمية اجملتمع احمللي على ثالثة مقومات رئيسية هييتضمن مفهوم 
 .اخل...املمهدة املساكن املياه مثل الشوارع : ادخال جمموعة من التحسينات الفيزيقية على البيئة احمللية• 
 .اخل...الوظيفية اليت ميكن ان تشارك يف عملية تنمية اجملتمع احمللي مثل الصحة التعليم الارفيه  باألنشطةاالهتمام • 
 .العناية اليت البد وان توجه اىل تكوين مجاعات تناتقش وتدرس عملية تنمية اجملتمع احمللي، بل وتشارك فيها• 
 : راء عملية تنمية المجتمع المحليمراحل اج -0

ذلك اجملتمع، حيث تسهم تلك الدراسة يف  ألحوالعلى اهنا عملية دراسة جتريبية ميكن النظر اىل تنمية اجملتمع احمللي 
ويضع كارل تيلور  .اليت ميكن تسخريها يف عالج هذه املشكالتالتعرف على جوانب اجملتمع احمللي ومشكالته، وحجم امكانياته 

 4:وات او مراحل هلذه العملية ميكن توضيحها يف النقاط التاليةط س خمخ
، ويساعد ذلك اجملتمعاملناتقشة املنظمة و العلمية للحاجات املشاركة بالنسبة للمجتمع احمللي يقوم هبا اعضاء يف نف س ذلك • 

 .يف تنمية اجملتمع احمللي وتنسيقها بشكل ميكن االستفادة به على تنظيم اجملهودات الفردية النوع من املناتقشة
طوة االوىل، فبعد املناتقشة املنظمة يف برنامج معني ترسم خطة متكاملة وذلك لتنفيذ ما مت مناتقشته يف اخل التخطيط املنظم• 

 .لتنفيذه
 .مثل لكل الطاتقات الفيزيقية واالجتماعية واالتقتصادية للمجتمع احملليالتعبئة الكاملة واالستخدام األ• 
كرب تقدر ممكن من التحسينات املدخلة على اجملتمع احمللي، وهناك جمموعة من اخلصوصيات اليت جيب مراعات أحتقيق  اولةحم• 
 .عند ادخال تلك التحسيناتثرياهتا أت

و أسواء كان اتقتصادي  -حد الربامج جناحاً فان عائد ذلك النجاحأنه اذا حقق أحماولة تغذية املشروعات بعضها ببعض، مبعىن • 
 .  ينبغي ان يستعمل يف النهوض بربامج جمتمعية اخرى -تماعياج
 :عناصر عملية تنمية المجتمع المحلي -3

 5:هناك جمموعة من العناصر االساسية لعملية تنمية اجملتمع احمللي تتلخص يف
وعات اليت هتتم باألفراد يف االساسية له، حبيث تكون االولوية للمشر  ن تتوافق االنشطة املبذولة يف اجملتمع مع احلاجاتأجيب • 

 .حياهتم مباشرة
 .تبذل أوالً يف ميادين مستقلة مث تتكامل يف اطار خطة واحدة جمهوداتينبغي أن حتقق التحسينات احمللية من خالل • 
 .حلها التنمويةان املواتقف املتغرية ألفراد اجملتمع احمللي تقابل يف أمهيتها تلك االجنازات املادية للمشروعات احمللية يف مرا• 
 .أن تنمية اجملتمع احمللي هتدف اىل زيادة فعالية افراده يف املشاركة االجيابية يف الربامج االمنائية جملتمعهم• 
والتشجيع  جيب أن تتوفر أس س موضوعية يف القيادة احمللية اليت ترعى عملية التنمية يف اجملتمع، مثل االندماج الكامل يف اجملتمع،• 

 .والتدريب
 .للنهوض مبشروعات اجملتمع احمللي ذاتية االدارة والتمويل، ينبغي على احلكومة أن تقوم بتشجيع هذه املشروعات مادياً وأدبياً • 
 .حيتاج اىل سياسات متسقة وترتيبات ادارية حمددة لنمو ذلك اجملتمعن تتضمن برامج تنمية اجملتمع احمللي داخل االطار الوطين، أ• 
 .موارد التنظيمات احلكومية والتطوعية استخداماً كامالً وأمثل يف وضع برامج تنمية اجملتمع احمللي جيب أن تستخدم• 
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    . متواِز مع اجملال الوطين الواسع خطجيب ان يسري التقدم االجتماعي و االتقتصادي للمجتمع احمللي يف • 
 :السياحة البيئيةماهية  -ثانيا

 السياحية، للمواتقع كبرية بأعداد السياح أعداد تدفق ومع والبيئة السياحة بني تبادلامل باألثر السياحة خرباء اهتم لقد
 تتعاىل بدأت ولذلك الفطرية، للحياة وهتديد البيئات من للعديد وتدمري ختريب جرى احليوي، بالتنوع السياح واهتمام

 احملافظة يف احملليني السكان بإشراك إال البيئة على اظاحلف ميكن ال أنه وتبني ،البيئية باألمور السياحة اهتمام بضرورة األصوات
 .ورعايتها عليها

علوى  يف بدايوة تسوعينيات القورن املاضوي وضعت اجلمعية الدولية للسياحة البيئية احد أول تعريفات هذا النووع مون السوياحة
 وبالنسبة ،6"رفاهية سكانها المحليين السفر المسؤول إلى المناطق الطبيعية الذي يحافظ على البيئية و يكفل استمرار" اهنا

أهنووا  اعتبووار علووىم 6991فقوود تقوودم تعريفووه هلووذا النوووع موون السووياحة عووام الحتوواد الوودويل لصوويانة الطبيعووة و املوووارد السووياحية البيئيووة ل
من المسؤولية التي ما قد يصاحبها من معالم ثقافية بروح ذراء نسبيا لالستمتاع بالطبيعة و السفر لزيارة المناطق الطبيعية الع"

تكفــل الحفــاظ علــى تلــة الطبيعــة و تقلــل مــن تأثرهــا الســلبي بالزيــادة وتــوفر الفرصــة للمشــاركة االقتصــادية و االجتماعيــة 
السـياحة التـي  بأنهـا كافـة أاـكال"  التعريف التايل للسوياحة البيئيوة نظمة السياحة العامليةم وتبنت .7"النافعة للسكان المحليين

امووا  .8"االقتصــاديةمة واســتمرارية المــوارد الطبيعيــة والمشــيدة والثقافيــة مــن النــواحي البيئيــة واالجتماعيــة و تحــافظ علــى ســال
برنووامج االمووم املتحوودة للبيئووة باالشوواراك مووع جامعووة الوودول العربيووة فقوود عرفووا السووياحة البيئيووة موون خووالل الوودليل االرشووادي للسووياحة 

عملية تعلم وثقافة وتربية بمكونات البيئة، وبذلة فهي وسيلة لتعريف السياح  بانها"يئية السياحة الب املستدامة يف الوطن العريب
 .9"بالبيئة واالنخراط بها

 :مراحل تطور مفهوم السياحة البيئية -9
 10:وتقد مر مفهوم السياحة البيئية تارخيياً بثالث مراحل هي

وجيهوه للمنواطق الويت ال حتتووي علوى هتديود لوه أو تعرضوه ألخطوار مون خوالل ت: مرحلة محاية السائح من التلووث :المرحلة األولى 
التلوث خاصوة يف املنواطق البعيودة عون العموران، إال أن هوذه املرحلوة صواحبها أخطوار هوددت البيئوة نفسوها نتيجوة لوبعض السولبيات 

 .ألحياء الطبيعية فيهااليت مارسها السائح والشركات السياحية مما أدى لفقدان املناطق الطبيعية صالحيتها وهتديد ا
موون خووالل اسووتخدام سووياحة وأنشووطة سووياحية ال تسووبب أي هوودر أو تلوووث وبالتووايل : مرحلووة وتقووف اهلوودر البيئووي :المرحلــة الثانيــة 

 . حتافظ على ما هو تقائم وموجود يف املوتقع البيئي
لبيئي ومعاجلة التلوث البيئوي وإصوالح موا سوبق من خالل إصالح اهلدر ا: مرحلة التعامل مع أوضاع البيئة القائمة :المرحلة الثالثة

 .أن تقام اإلنسان بإفساده وإرجاع األوضاع ملا كانت عليه أو معاجلة االختالالت البيئية لتصبح أفضل وأحسن
 : السياحة البيئية مدخالت -0

 11:إن أهم عوامل ومكّونات عناصر السياحة البيئية هي التالية
وتضم العناصر واألنظمة احليوية، وتلك اليت تقّدمها الطبيعة كليّاً، مثل سطح األرض وما عليه من : العوامل الطبيعية اإليكولوجية• 

جبال ووديان وغابات ومغاور وأهنار وحمميات وصحارى، وأنواع املشاهدات واخلربات الواسعة املتضمنة فيها، أو اليت عمل عليها 
 .اإلنسان مثل احلدائق واملنتزهات
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أي الفصول املناخية وما تقّدمه من عناصر وإمكانات وحتّوالت يف الصيف أو الشتاء، يف الربيع أو اخلريف، : اخيةالعوامل املن•  
وحبيث تتحّول هذه العناصر إىل مكّونات سياحية كربى، من مشاهدة الغروب على شاطئ البحر أو ممارسة التزجل على الثلج يف 

 .الصحراء بعيًدا عن كل إنارةاجلبال اللبنانية، أو السهر مع النجوم يف 
مثل الثروات النباتية املتنوعة، من أزهار، وأشجار، ونباتات، ومياه معدنية، إىل الثروة احليوانية والسمكية، : العوامل البيولوجية•  

 .من طيور وأمساك وكائنات حبرية وبرية خمتلفة
ية القدمية أو احلديثة، يف وسعها ان تكون عوامل إجيابية متجاورة أو ضمن املواتقع واآلثار املصّنفة تارخي: العوامل الثقافية املادية•  

فالقصور أو القالع غالبًا ما حييط هبا حميط بيئي من حدائق ومياه وأحيانا حمميات هي إطار صاحل لتنمية املوارد  ،احمليط البيئي
واألديرة واخلانات مبثابة نزل أو بيوت ضيافة للسياح  كما ميكن يف حدود معينة استخدام القالع والصور. البيئية من نبات وطيور

 .ينيلبيئا
مثل املهرجانات واملناسبات واألعراس واملراسم الشعبية واملعارض احلرفية والغذائية والفنون وسواها وهي : االحتفاالت واملناسبات• 

وارها، والذين حيرمون غالبا من فرص النشاط اتقتصادي نظيف يفيد منه السكان احملليون يف املواتقع البيئية أو ج –باب تنموي
 .التجاري الكثيف اسوة مبا تقّدمه أمناط السياحة التقليدية من مقاٍه ومطاعم ودور هلو وسواها

املتاحف واملعارض الفنية، الدائمة واملومسية، واليت تقّدم خربات ومشاهدات ثقافية وتراثية مجيلة، غري مؤذية للبيئة، بل يف وسعها •  
 .ن تكون مدخالً لتعريف السياحة بثقافة وبيئة وناس املنطقة اليت يقصدهاأ
فنادق بيئية أو أماكن ضيافة بيئية أو شبه بيئية متخصصة، هبدف التمتع باهلدوء والعزلة، أو هلدف استشفائي أو ألغراض •  

 .تربوية وفنية، وتقد شاع أحيانا منط السكن التقليدي معامل جذب سياحي
مراكز صناعة وبيع احلرف اليدوية والبنوك واملراكز و و السفر، ووكاالت السياحة  السياحية مثل مراكز املعلومات: تلفةخدمات خم• 

 . واالدالء السياحينيالطبية والربيد والشرطة 
 . عها إىل املنطقة السياحيةاعلى أختالف أنو ،  وسائل النقل شمل ت: خدمات النقل• 
شمل توفري املياه الصاحلة للشرب والطاتقة الكهربائية والتخلص من املياه العادمة والفضالت الصلبة ،  ت : خدمات البنية التحتية• 

 .وتوفري شبكة من الطرق واالتصاالت
 عامة، التنظيمية الياكل اهلقوانني و التشريعات و مثل سن ال، للسياحة  تتضمن خطط التسويق وبرامج الارويج:عناصر مؤسسية• 

 .يالسياحالقطاع ملوظفني يف ا، وبرامج تعليم وتدريب  السياحيالقطاع تثمار يف اإلسودوافع جذب 
 :أنواع السياحة البيئية -3

بالاراث احلضاري  كانت مرتبطة  الطبيعة أوعلى بصورة مباشرة  تتعدد السياحة البيئية نظرا لتعدد مدخالهتا واليت ترتكز
 12:للشعوب ونذكر منها والتارخيي

 .الطبيعية واليت يطلق عليها السياحة الفطرية سياحة احملميات •
 . سياحة املزارع والسياحة اخلضراء يف السهول والغابات واملنتزهات وحدائق احليوان •
 . سياحة الصيد للحيوانات الربية و الطيور واألمساك •
اطئ ودراسة النباتات البحرية، و الرحالت سياحة الغوص حتت املاء واأللعاب املائية ومشاهدة الشعب املرجانية والتنزه على الشو  •

 .الشراعية البحرية، والفنادق العائمة يف البحر
 .سياحة الصحاري حيث اهلدوء والسكينة ومراتقبة الطيور واحلشرات والزواحف والتزجل على الرمال وسباتقات الصحراء •
 .سياحة السفاري والرحالت •
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 .تسلق اجلبال •
اطق اخلالية من التلوث يف اجلبال والصحاري، وبالقرب من الينابيع احلارة اليت يرتادها السياح والزوار السياحة العالجية يف املن •

 .لالستشفاء من بعض األمراض اجللدية وأمراض املفاصل، العالج الطبيعي بالرمال واألعشاب الطبية والكهوف واملغارات
 .الصخورسياحة االستكشاف والقيام برحالت استكشافية الستكشاف  •
 .سياحة املنتجعات السياحية واملعسكرات الصيفية والكشفية •
 .سياحة اآلثار والنقوش واملغارات األثرية، وحتليل الصخور اجليولوجية •
 . سياحة املتاحف واملناطق التارخيية واالطالع على العادات والتقاليد •
 . خمطوطات الاراث واملعارف والعلوم والثقافة •
 .قليدية والصناعات اليدوية مبا فيها من إبداع، وتذكارات من أعمال خشبية وجلدية وتطريز ومنسوجات وحتفاحلرف الت •
 .العمارة اهلندسية والزخارف والتصاميم والنقوش واجلماليات •
 .اللباس التقليدي والعادات والتقاليد واألكالت الشعبية •
 .لوطنيةالكرنفاالت واملهرجانات الثقافية واملناسبات ا •
 .سياحة املناطق الرطبة •
  :وسائل دعم السياحية البيئية -4

على املوارد التقليدية وحتافظ  تساعد يف تقليل اآلثار السلبية للسياحةاالجراءات السياحية، واليت ميكن تطوير بعض 
 13:واليت نذكرها فيما يلي وتزيد من املردود املادي الطبيعية والبشرية

 :يالقطاع الحكوم -4-9
 . العمل علي وضع السياسات اخلاصة بالسياحة البيئية واملكونة من جمموعة من األنظمة والقوانني والتشريعات• 
 .العمل علي خلق التوازن بني االنشطة السياحية والبيئية مبا حيقق التنمية املستدامة ملناطق اجلذب السياحي• 
ث تتم دراسة اي مشروع تقبل الارخيص له ووضع التوصيات املتعلقة بالسياحة دراسة وتقييم االثر البيئي للمشاريع السياحية حي• 

 .علي البيئة خاصة اليت تقام يف املناطق الاراثية
 . التوعية البيئية لكافة شرائح اجملتمع من خالل وسائل االعالم بأنواعها املختلفة• 
السكان السياح و  تلبية احتياجاتل ة، واخلدمات املساندةحتديد األماكن السياحية، والعمل على تشييد ودعم البين األساسي• 

 . واحملافظة على عاداهتم وتقاليدهماحملليني 
وضع اخلطط والربامج الكفيلة بإنشاء وتنفيذ مشاريع السياحة البيئية حبيث تتوافق مع احملافظة على البيئة، واآلثار والاراث • 

 . للمجتمع احمللي احلضاري والثقايف
احملليني  لى جذب وتشجيع االستثمارات يف جمال السياحة البيئية، من خالل تقدمي احلوافز والتسهيالت للمستثمرينالعمل ع• 

 . واملستثمرين األجانب
 . االهتمام مبوضوع معاجلة املخلفات الضارة بالبيئة، واالهتمام باملنتزهات واحلدائق العامة واملناطق اخلضراء• 
ة والطبيعية ذات األحكام اخلاصة من أجل احملافظة على املواتقع الاراثية واملناطق الطبيعية يف تلك احملميات، إنشاء احملميات الاراثي• 

 .وفتح الفرص للمستثمرين لالستثمار يف هذه املواتقع
 :القطاع الخاص -4-0
 .توفري البنية الالزمة لتنمية وتطور السياحة البيئية واملمثلة يف إنشاء الفنادق واملطاعم واملرافق اخلاصة باملنشأت الرياضية• 
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الاركيووز علوووي توظيوووف العمالوووة الوطنيوووة يف كافووة املشووواريع الووويت تتعلوووق بالسوووياحية البيئيوووة والعموول علوووي تووودريبهم مبوووا يناسوووب نوعيوووة •  
 .السياحة البيئية

 .التفاوض مع الشركات االجنبية يف جمال السياحة البيئية• 
 .ئية لتناسب مجيع فئات املواطننيالاركيز علي تنويع املستويات يف مشروعات السياحة البي• 
  .لبيئيةاهتمام اجلهة التدريبية بتنويع أماكن عقد الدورات التدريبية واستغالل تلك الدورات لتعريف املواطنني مبقومات السياحة ا• 
 :دور السياحة البيئية في تحقيق التنمية المحلية -3

السياحة البيئية هلا أمهية خاصة اكتسبتها من كوهنا تعمل على حتقيق جمموعة متكاملة من األهداف ويف نف س الوتقت 
  14:اليةتستمد أمهيتها من ذاهتا واليت تنبع من طبيعة املمارسة وميكن التعرف على أهم اجلوانب يف النقاط الت

ة احملافظة على التوازن البيئي ومن مث محاية احلياة الطبيعية الربية والبحرية واجلوية من التلوث وبالتايل فإهنا تستخدم كمنهج للوتقاي• 
 . بداًل من أساليب املعاجلة مما حيافظ على آليات حتقيق التوازن والصحة والبيئة

اد أو يف استعماهلا، أو استخراجها مبا حيافظ على الصحة والسالمة العامة وجتدد وضع ضوابط الارشيد السلوكي يف استهالك املو • 
املوارد وعدم هدرها أو فقدها أو ضياعها ويف نف س الوتقت حتقيق أعلى تقدر من احملافظة على الطاتقة وسالمة اجملتمع وحيويته 

 .وفاعليته
إلزعاج والقلق والتوتر مبنع الضوضاء واالنبعاثات الغازية اليت تؤثر على  توفر السياحة البيئية احلياة السهلة البسيطة البعيدة عن ا•  

 . كفاءة اإلنسان حيث تقارب به إىل الفطرة الطبيعية واحلياة البسيطة الغري معقدة
ن أكثر املوارد األمهية االتقتصادية للسياحة البيئية املتمثلة يف اجملال االتقتصادي اآلمن حيث تعد أماكن ممارسة السياحة البيئية م• 

مبا ميكن حتقيقه من العوائد واالرباح،  استدامة  التنمية احمللية ندرة يف العامل وبالتايل ميكن االستفادة من عنصر الندرة يف حتقيق
، تنويع العائد االتقتصادي ومصادر الدخل السكان احملليني يف مناطق اجلذب السياحيمن  توفري فرص العمل والتوظيف للعاطلني

 .، حتسني البنية التحتية وزيادة العوائد احلكوميةكان احملليني للس
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
ياحة البيئية حيث تعد السياحة البيئية صديقة للمجتمع حيث تقوم على االستفادة مما هو متاح يف األمهية االجتماعية للس•  

ونقل اجملتمعات قيق وحتسني عملية حتديث اجملتمع احمللي اجملتمع من موارد وأفراد حيث تعمل على تنمية العالتقات االجتماعية وحت
تمع يف حالة عمل دائم والتقليل من املخاطر املومسية وما ينشأ عنها من تقلق املنعزلة إىل جمتمعات منفتحة وتعمل على إبقاء اجمل

 .واضطراب اجتماعي
األمهية الثقافية للسياحة البيئية القائم على نشر املعرفة وزيادة تأثري املعرفة على تطوير وتقدمي الربامج السياحية البيئية ونشر •  

املوروث والاراث الثقايف اإلنساين، وثقافة احلضارة واملواتقع التارخيية، وصناعة األحداث  الثقافة احملافظة على البيئة واحملافظة على
واملناسبات الثقافية والعمل على االستفادة من الثقافة احمللية مثل الفنون اجلميلة واآلداب والفلوكلور وسياحة الندوات واللقاءات 

 .الثقافية
يث تعد نشاطا إنسانيا تعمل على تووفري احليواة اجلميلوة لانسوان حيوث تقودم لوه العوالج مون األمهية اإلنسانية للسياحة البيئية ح•  

القلووق والتووووتر وتووووفر لوووه الراحووة واالنسوووجام واسوووتعادة احليويوووة والنشوواط والتووووازن العقلوووي والعووواطفي وصووفاء الووونف س وعوووالج ألموووراض 
 .العصر

 15التنمية المحليةامثلة وتجارب عن السياحة البيئية ودورها في استدامة  -4
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 األردنية في السياحة البيئية  مشروع ضانا تجربة  :التجربة االولى
 : التخطيط للمشروع

واليت متحورت ك بتحديد أهداف املشروع األساسية، وذلالبد من التخطيط الدتقيق له،  املشروع كانتقبل املباشرة بتنفيذ 
 :حول النقاط التالية

 إدارة املوتقع بصورة مستدامة. 
 ديد نوعية الزوار املستهدفةحت. 
  ومدى تأثرهم وتأثريهم به املشروع،إشراك اجملتمع احمللي يف. 

 :واليت مت تنفيذها على الشكل التايلحملمية ضانا لتحدد عناصر اإلدارة، ة خرجت خطة التطوير السياحي البيئي ويف النهاي
 مت تأسي س مجعية إلدارة املشروع. 

 ية لنجاح املشروعمت دراسة اإلمكانية االتقتصاد. 

 مت دراسة الفوائد االتقتصادية اليت ميكن أن يوفرها املشروع للموتقع وللسكان احملليني. 

 داخلياً وخارجياً ب وطرق تسويق املوتقع سياحياً مت دراسة أسالي  ،. 

 وجهمق الزوار ودخوهلم للموتقع وخر ، واليت هتدف لتحديد طريقة السيطرة على تدفمت حتديد طرق الوصول للمحمية. 

 ضمنت مرافق خاصة الستقبال الزوار،  تمت حتديد نقاط الدخول للمحمية، وهي ثالث نقاط أساسية. 

  واحلافالت تتناسب وطبيعة املوتقع ومت بناء مواتقف للسياراتمن وسائل النقل إىل داخل احملمية، مت منع دخول أي نوع  ،
 .وعدد الزوار

 ة االستقبال إىل داخل احملمية بواسطة حافلة مسيت حافلة الطبيعةمن نقطتوفري خدمة نقل للزوار وأمتعتهم،  مت. 

 مت حتديد ممرات حمددة للمشاة ،  وحتديدها بعالمات خاصة. 

 مت حتديد أماكن التخييم. 

 مت دراسة وحتديد أنواع النشاطات اليت ميكن للزوار القيام هبا. 

 رشادية والتوضيحية والتعليمية واملطويات والكتيبات وكذلك مت حتديد طرق البيان اليت جيب استخدامها ،  مثل اللوحات اإل
 .توفري تقاعة خاصة لعرض الصور واألشكال التوضيحية لطبيعة املشروع

 مت حتديد السعة االحتمالية من أعداد الزوار لكل من املخيمات وممرات املشاة ،  وبشكل تقطعي صارم ال يتم جتاوزه. 

  دالء،  واإلداريني ،  ،  وتدريبهم للقيام بتقدمي خمتلف أنواع اخلدمات السياحية مثل األمت توظيف عدد من السكان احملليني
 .،  وخدمة الطعام والشرابواالستقبال

 مت حتديد خطة مراتقبة لتأثري السياحة على طبيعة املوتقع. 

 االثار االقتصادية واالجتماعية للمشروع
منهم يعملون يف جمال السياحة % 05ويعهم من السكان احملليني، موظفًا مج 05يعمل حاليًا ما يقارب  يف حممية ضانا

فإهنم يكتسبون تقبال ويف خدمة الطعام والشراب، فباإلضافة ملا حيققونه كدخل مايل كموظفي داللة وموظفي اس البيئية يف احملمية
،  ومن خالل اتصاهلم بالزوار من عملياً اجلمعية لتأهيلهم علميًا و خربة وثقافة عامة من خالل التدريب املتواصل الذي تقوم به 

وتقد استطاعت مشاريع التنمية االتقتصادية واالجتماعية اليت . جمتمعهم احمللي كما أن هلم تأثري إجيايب علىاء العامل،  خمتلف أحن
 .عائلة من سكان املنطقة 05تقامت هبا احملمية من توفري مصادر دخل بديلة ملا ال يقل عن 

 :نتائج المشروع
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 يةمصر تجربة واحة سيوة بالجمهورية ال  :التجربة الثانية
احملليني الذين انقطعوا عن العامل بالرغم من تقع واحة سيوة يف تقلب صحراء مصر الغربية ،  يقطنها جمموعة من السكان 

وكان اهلدف من املشروع هو التعريف حبضارة وطبيعة هذه املنطقة من خالل مشروع اتقتصادي كبري يهدف إىل .  تارخيهم الطويل
عم املشروع من أجل لقد تقام القطاع اخلاص واملؤسسات الدولية غري الرحبية بد.  إبراز اجلانب الثقايف والاراثي والبيئي للمنطقة

تدريب املهارات والكفاءات احمللية،  وتعريف وتثقيف السكان احملليني،  لالستفادة من املعطيات املتوفرة،  ولكن بشكل ال يؤثر 
 .على استدامة احلياة والاراث يف املنطقة وبيئتها ،  وتقد أطلقت اجملموعة على نفسها اسم اجملموعة النوعية للمحافظة على البيئة

سنة واليت تبىن من الصخور  4055لقد مت االستفادة أواًل من األماكن السكنية اليت تقام القدماء ببناءها منذ أكثر من 
لقد خلق املشروع مئات من فرص العمل للسكان احملليني وعمل على تشجيع التجارة احلرفية والتقليدية القدمية ، .  امللحية

وة اليت تعد من اكثر البيئات احلساسة يف العامل،  كما شجع املشروع احلكومة املصرية ممثلة باإلضافة إىل تعريف العامل حبضارة سي
 .ببلدية سيوة والعديد من اهليئات الدولية على االخنراط يف املشروع

ع لقد أثار املشروع اهتمام العديدين لقدرته على خلق فرص العمل وتنمية السكان احملليني واحملافظة على تراثهم واطال
كما ساهم املشروع يف تطوير مهارات الصناعات التقليدية لدى النساء وخاصة فيما يتعلق .  العامل على هذه املكنونات

بالصناعات الغذائية،  وتقامت اجملموعة النوعية للمحافظة على البيئة بدعم مشروعات التدوير واالستفادة من املواد العضوية 
دم استعمال األكياس البالستيكية واالستعاضة عنها باألكياس الورتقية املدورة واليت ال تؤذي وحتليلها،  وكذلك تثقيف السكان بع

 .الطبيعة أو اإلنسان
 :كيف حقق المشروع عناصر االستدامة

مل نفقاته وحيقق أرباحاً يعترب مشروع سيوة من أفضل املشاريع االتقتصادية املستدامة اليت تعود مبنافع اتقتصادية ويغطي كا
كما حافظ املشروع على اإلرث الطبيعي والثقايف للمجتمع كما بدأ يني من فرص العمل املتاحة،  لقد استفاد السكان احملل. ةجمزي

  من خارج املنطقة مثل وادي النيل،السكان يعتمدون على أنفسهم يف توفري وتصنيع احتياجاهتم بداًل من استرياد الكثري من املواد 
 .أول بنك يف الواحة هو بنك القاهرة والذي بدوره تقدم خدمات جليلة للسكان كما استقطب املشروع افتتاح

وتقد وجدت بعض الصناعات طريقها  ،التقليدية بني السكان احمللينيلقد ساهم املشروع أيضًا بتطوير الصناعات احلرفية و 
املياه العادمة والصرف بطريقة عضوية ال حيتاج  كما ساهم أيضًا يف تنقية.  إىل األسواق األوربية مثل إيطاليا،  فرنسا،  وبريطانيا

 .فيها إىل أية مواد كيميائية،  وذلك من أجل احملافظة على البيئة
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لقد نفذ هذا املشروع بشكل حيافظ على عادات وتقاليد وممارسات السكان احملليني،  وبالتايل فإن األثر السليب 
مما شجع احلكومة على تطبيق منوذج سيوة على العديد من املناطق السياحية ققه املشروع كان ضئياًل للغاية، االجتماعي الذي ح

 .حتاشياً ألي تأثريات اجتماعية سلبية 
 :النتائج واآلثار التي حققها المشروع

فرصة عمل دائمة ومباشرة يف املشروع  455مل تظهر حىت اليوم تأثريات سلبية للمشروع،  بل وفر املشروع أكثر من 
فرصة عمل غري مباشرة كالعمل يف الصناعات احلرفية واألثاث والنقل،  كما ساهم أيضاً يف إعادة  255يني،  وحنو للسكان احملل

مسكنًا تقام السكان احملليني ببناءها مستخدمني األدوات واملواد  05االهتمام بالاراث املعماري القدمي حيث مت إنشاء أكثر من 
لى عادات ومعتقدات حضارة أهل سيوة وتعريفها للعامل اخلارجي،  وتقد طلبت حمافظة مرسى األولية احمللية،  كما حافظ املشروع ع

مطروح من مجيع سكان سيوة بإنشاء مبانيهم بطريقة معمارية تقليدية،  بل تقامت بدعم مشروعات البناء اجلديدة وصيانة األبنية 
 .لك يف إدارة وتنفيذ املشروعات السياحية احملليةالقدمية من خالل تقروض ميسرة للسكان،  ويشارك السكان احملليني كذ

لقد كان مشروع واحة سيوة السياحي منوذجاً هاماً للسياحة املستدامة،  الذي أخذ على عاتقه تطوير اإلمكانات واملصادر 
 .ىت البيئة االجتماعيةووفر احلياة الكرمية للسكان احملليني بدون أن تتأثر البيئة احمللية أو ح غري مستغلة،احمللية اليت كانت 

 استراليا -جزر فريزر–التجربة الثالثة تجربة منتجع ميناء كينغ فيشر 
كيلومار مشال   405سكو ،  ميناء وتقرية كينغ فيشر تقع على الساحل الغريب من جزر فريزر املعلنة على تقائمة الاراث العاملي لليون

وتقاعة للزوار النهاريني وتقرية سريرًا لاستخدام يف نزل،  662ال وفي 00غرفة و  604هكتار و  10املوتقع يتكون من . برزين
 .شخص 355مطاعم وتقاعة مؤمترات تتسع حلوايل  3للموظفني و 

وتقبل .  وبين املنتجع وفق إرشادات بيئية صارمة هبدف توفري مكان للزوار يتوافق بشكل سل س مع حساسية النظم البيئية يف اجلزيرة
باإلضافة لدراسة املياه واالستخدامات . ألحباث أخرى مفصلة عن املنطقة باإلضافة، دراسات لألثر البيئيأن يبدأ البناء مت عمل 

 .الطبيعية السابقة للسكان احملليني
  :التصميم

 مستوى عالي من التداخل البيئي
 :ئيمنذ البدء مت بذل كل جهد ممكن لتخفيف الضغط البيئي والوصول إىل مستوى عايل من التداخل البي

 الطرق واملباين مت ختطيطها وتنفيذها حول األشجار الرئيسية حتاشياً لقطع األشجار. 
 مجيع املباين صممت لتتناسق مع بيئة وطبيعة املنطقة ومنطها املعماري وحميطها النبايت واجلغرايف. 

 على أال تعلو عن حدود ارتفاع األشجاريمت املباين بارتفاع طابقني فقط أتق. 

 ملستعمل هو من األنواع احملليةمجيع اخلشب ا. 

  ومت . مت تصميمه بدون تكييف( حلماماتغرفة املؤمترات واالستقبال واملطاعم والغرف اإلدارية وا)اجملمع املركزي للفندق
ويف الصيف يتم دخول اهلواء ددة يف الطوابق العلوية والسفلية، إدخال نظام التهوية الطبيعية من خالل فتحات هتوية متع

أما يف الشتاء فيتم إتقفال مجيع الفتحات حلصر احلرارة ومتثيل هلواء الساخن من الفتحات العلوية، رد طوال النهار وخروج االبا
 .ظاهرة البيت الزجاجي

  مجيع الغرف واملناطق العامة مت تصميمها حبيث يدخلها أكرب كم من اإلضاءة الطبيعية خالل ساعات النهار حبيث ال تكون
 .ضاءة الصناعيةهناك حاجة لا
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 لكن ميكن توفري غرف للمدخنني عند الطلبلغرف واملرافق مينع التدخني فيها، مجيع ا. 

 عمل ممرات خشبية معلقة أو ممرات أرضية مغطاة بقطع خشبية لتقليل اآلثار السلبية على الكثبان الرملية واملستنقعات. 

 املنتجع يدير حمطة تنقية مياه الصرف بطريقة طبيعية. 

 :واالجتماعية افع البيئية واالقتصاديةالمن
 : ضمن جمموعة من االثار االجتماعية و االتقتصادية والبيئية واليت يشار اليها كما يليإن تصميم املنتجع هبذه الطريقة 

لرئيسوية واملوواد أمراض الاربة املستوردة مت تفاديها باستخدام تربة املنطقة أو تربة مصرح بنقلها من األرض ا: البيئيتخفيف األثر  -
 .الطبيعية اليت أزيلت من املوتقع مت استعماهلا يف إعطاء املوتقع مظهره الطبيعي

كما أزيلت آالف النباتات من موتقع البناء نطقة ذاهتا أو املناطق احمليطة  مت استعمال النباتات الطبيعية من امل :تشكيل التضاريس -
املستنبت يعمل على تزويد املنتجع بالنباتات احمللية ألغراض تها الحقاً، تجع ليتم إعادة زراعووضعت يف مستنبت خاص باملن

 .تشكيل التضاري س
طة ال تتناسب مع يتم معاجلة املياه العادمة يف حمطة التنقية الطبيعية اخلاصة باملنتجع،  ونظراً ألن مكونات منتجات احمل :الماء -

 .يعة اجلريان حنو املمر الرملي الكبريفإنه يتم إطالق املياه مع القناة سر طبيعة الاربة، 
وهذا يضمن أن تغلق الطاتقة بالكامل عندما تكون الغرفة يشغل الطاتقة يف كل غرفة يوجد مفتاح على شكل بطاتقة  :الطاقة -

 كيلو وات من الطاتقة سنويًا وهو ما  0550555وفر ما يقارب من مما  .شاغرة،  أما وحدات التكييف فيتم التحكم هبا يدوياً 
 .منزل لنف س الفارة 655يعادل استهالك 

 .مجيع املخلفات املنتجة يف املوتقع يتم فصلها وضغطها وختزينها يف املوتقع وإرساهلا لألرض الرئيسية إلعادة تدويرها :المخلفات -
ت املستهدفة لكي بإنشاء جلنة استشارية من اجملتمع احمليط ومجيع الفئا( كينغ فيشر)تقام منتجع :  خلق اراكات ومنافع أوسع -

 .يضمن عالتقات طيبة متواصلة مع مجاعات البيئة والسكان األصليني واملقيمني الذين مت متثيلهم يف هذه اللجنة
وتقد اشتملت خطة املنتجع البيئية .  وتقد شجع املنتجع برامج األحباث املتعلقة بالبيئة والسياحة البيئية واألمناط البيئية يف جزر فريزر

 .عديد من الربامج واملبادرات الثقافية لزيادة الوعي البيئيعلى إتقامة ال
 .يتوفر برنامج لتدريب املوظفني على كيفية التعامل مع البيئة وذلك من خالل عرض شرائط الفيديو الموظفون -
ن نطاق عمل  إعداد برنامج يتكون من أربعة مراحل يتضمن ترويج وتوجيه وتطبيق التعليمات،   ضممت :التواصل مع الزوار -

دلياًل سياحياً لتطبيق هذا  63وهلذا الغرض فقد وظف املنتجع .  توضيحي مندمج مع برامج الفيديو املتوفرة الستعمال مجيع الزوار
 .الربنامج
 :ياتـالتوص

 :اآلتية النقاط تطبيق بضرورة الباحثان يوصي
 الربامج ووضع السياحية البيئة على لمحافظةل وطنية اساراتيجية إلجناز اإلعداد باستكمال املسؤولة اجلهات تقيام .1

 .حمدد زمين سقف وفق واألهداف
 لتدفق آلية ووضع السياحي النشاط حجم عن السلبية اإلثار مبسح القيام خالل من اإلحصائية البيانات بتطوير االهتمام .2

 يف اإلمجايل احمللي والناتج للسياحة احلقيقي األثر وإبراز إظهار حيقق مبا والسفر السياحة مكاتب من والبيانات املعلومات
 .الوطين االتقتصاد
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 التنمية حتقيق يف املطلوب بدورها تقيامها خيدم مبا البيئة بسالمة املعنية واإلدارات السياحة وزاريت بني اجلهود تنسيق .3
 .املستدامة احمللية السياحية

 احملافظات بعواصم حتيط اليت الرطبة واألراضي بيعيةالط الوديان من اخلضراء املساحات حلماية املناسبة االجراءات اختاذ .4
 .واحلضارية التارخيية وباملدن

 البيئية السياحة املغامرات، كسياحة السياحة بأنواع االهتمام خالل من الكبرية املدن يف السياحي املنتج تنويع تشجيع .5
 حتديد على والعمل ، اخل .... ملهرجانات،ا وسياحة العائلية السياحة ، الريفية السياحة والغوص، البحرية ،السياحة

 على احملافظة يكفل مبا الطبيعية واحملميات القطرية واجلزر الشواطئ يف السياحي لالستثمار أولوية ذات مواتقع وهتيئة
  .البيئة سالمة

 للتلوث السلبية ثاراال ولتقليل املستدامة السياحية التنمية مشاريع احتياجات لتغطية السياحية اإليرادات من جزء ختصيص .6
 .واالتقليمية الدولية واملنظمات اخلاص والقطاع احلكومية املؤسسات مع بالتنسيق البيئي

 احلديثة التوجهات فيها حمددة واالستثمارية التدريبية احتياجاهتا لتامني السياحية املنظمات تقبل من والربامج اخلطط إعداد .7
 .تطويرها وافاق املستدامة للسياحة

 برنامج لوضع املسؤولة اجلهات وتوجيه مهمل اتقتصادي مورد كوهنا البيئة على احملافظة تدعم اليت الثقافية اطاتالنش دعم .8
 .اإلعالم وسائل عرب ينفذ السياحية للتوعية متكامل

 ربدو  للقيام مسئوليتها باستشعار املدين اجملتمعات ومنظمات السياسية والقوى املختلفة األعالم وأجهزة وسائل دعوة .9
 واالستفادة العام الرأي لدى اخلاطئة والنظرة املفاهيم وتصحيح اتقتصادي ومورد كنشاط السياحة بأمهية والتوعية التعريف

 .اجملتمع أوساط بني السياحية التوعية جمال يف املوجودة القدرات من
 

                                                           

 :الهوامش
 .16م، ص، 6991،دار املعرفة اجلامعية، مصر،  ي التنمية والتخطيطدراسات فحسن ابراهيم عيد،  -1
 للبلديات التقين املكتب، دليل منهجي حول المكاتب البلدية للتنمية المحليةاالردن، /املتحدة لبنان احمللية واحلكومات املدن منظمة مكتب -2

 :زيارته اخر مرة يوم من املوتقع التايل والذي مت ما حوذ .61م، ص، 4550اللبنانية، بريوت، 
http://www.bt-villes.net/cglu/sitedocs/Guide-methodologiquen-2012-ar.pdf 

 .16 حسن ابراهيم عيد، مرجع سابق، ص، -3
 .16-16نف س املرجع السابق، ص ص،  -4
 .16نف س املرجع السابق، ص ص،  -5
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