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 المم ّخص



يعتبررر التيطرريط اليررياأه مررن أ ررم أدوات التنميررة اليررياأية المعاص ررة الترره تفرردى إلررة زيررادة الررديل ال ررردي

الأقيقه والقومه والة تنمية أضارية شاممة لكافة المقومات الطبيعية واإلنيانية والمادية فه البالد .

وم ررن ن ررا ف ررالتيطيط الي ررياأه يعتب ررر ض رررورة م ررن ض رررورات التنمي ررة المي ررتدامة الرش رريدة ال ررذي يمك ررن ال رردول
يصوصا النامية منفا من أن تواجه المنافية فه اليوق اليرياأية الدوليرة .وبالتراله فرخن تيطريط التنميرة اليرياأية يعتبرر
جررزءاً ال يتجر أز مررن يطررة التنميررة االقتصررادية واالجتماقيررة الررذي يقتضرره إلرزام كافررة الررو از ارت واألقرراليم واألجفرزة واإلدارات
الأكومية وغير الأكومية بتن يذ اليياية التنموية اليياأية (برنامج قمل مشترك).

وبناء قمة ما تقدم تناول البأث بالترتيب أ م األفكار الته تيدم الموضوع وفقا لما يمه:
 -1م فوم وتعريى التيطيط اليياأه أ ميته أ دافه.
 -2يصائص التيطيط اليياأه الجيد وميتوياته.
 -3م فوم التنمية اليياأية ومكوناتفا قناصر ا أ داففا أشكالفا.
 -4مراأل إقداد يطة التنمية اليياأية.
 -5النتائج والتوصيات.

كممات مفتاحية :التيطيط اليياأه التنمية اليياأية البيئة.
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ABSTRACT



Tourist planning is considered one of the most important tools of contemporary
tourist development, aiming at increasing the real individual and national income, and for
an overall civilized development that includes all natural, human and material resources of
a nation. Consequently, tourist planning is regarded as a necessity for a wise and
sustainable development that enables countries, especially developing ones, to face
competition in the international tourism market. Hence, planning tourist development is
considered an integral part of a social and economic development plan. All ministries,
regions, apparatuses, governmental and non- governmental administrations should be
obliged to implement the tourist development policy (joint-action program). Depending on
the above-mentioned points, this paper has studied the following issues that serve the goals
of the subject:
1-The concept, definition, importance and goals of tourist planning
2-Characteristics and levels of good tourism planning
3-The concept, components, elements, goals and forms of tourist development
4-Stages of preparing a tourist development plan
5-Results and recommendations

Key words: tourism planning, development, environment.
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مقدمة:

ارتربط ظفرور التيطريط اليرياأه وتطرورل وكرذلك أ ميتره ببرروز اليرياأة كظرا رة أضرارية ر يرموكية مرن ناأيرة

وظا رة اقتصادية ر اجتماقية من ناأية أيرى .وقد أظيت اليياأة المعاصرة كنشاط إنيرانه به ميرة واقتبرار كبيررين لرم
تأظ بفما فه أي قصر من العصور اليابقة لقد نجم قن النشاطات اليياأية الكثي ة نتائج وآثار اقتصادية واجتماقية
وثقافيررة وبيئيررة وقمرانيررة كرران لفررا أثررر قظرريم وواضررع فرره أيرراة المجتمعررات والشررعوب فرره قصررنا الأاضررر األمررر الررذي
ايررتدقة توجيرره اال تمررام إلررة ضرررورة تنظرريم وضرربط وتوجيرره وتقيرريم ررذل النشرراطات لموصررول إلررة األ ررداى المنشررودة

والمرغوبة وبشكل يريع وناضج .وقرد ترترب قمرة ذلرك اقتمراد وتبنره أيرموب التيطريط اليرياأه كعمرم متيصرص يتنراول
بالدراية والتأميل والت يير جميع األنشطة اليياأية ويعمل قمة تطوير ا.

مشكمة البحث:

تظفر مشكمة البأث فه ضعى صرناقة اليرياأة فره بعرض االقتصراديات العالميرة يصوصرا منفرا الناميرة قممراً

أن أي ايتثمار فه اليياأة و أيرع طريق لتأقيق األ داى المرجوة من يطط التنمية.

فالتنميررة اليررياأية لييررت مفمررة أأاديررة الجانررب بمعنررة أنفررا و ازرة اليررياأة فقررط وانمررا مفمررة وطنيررة لمجموقررة

ال ررو ازرات والمؤيي ررات التر ره تش رركل أمق ررات متكامم ررة تعم ررل جميعر راً ف رره إط ررار التنمي ررة الي ررياأة وتي ررويقفا لزي ررادة ريعيتف ررا

وايتثماراتفا.

أهمية البحث:

تكمن أ مية البأث فه المأاور اآلتية:

 -1تزايد اال تمام العالمه والعربه بالتنمية اليياأية والتيطيط اليياأه بكافة ميتوياته وأشكاله.
 -2أ مية اتباع يياية تيطيطية جيدة من شهنفا المأافظة قمة البنيرة الثقافيرة واالجتماقيرة واالقتصرادية وقمرة

الموارد الطبيعية والبيئية...قمة أن تبقة صالأة لألجيال القادمة.

أهداف البحث:

انطالقاً من أ مية البأث واإلطار النظري وال كري الذي وضع فيه ففو يفردى إلرة التوصرل إلرة إجابرات قمرة

النقاط اآلتية:

 -1أ مية وأ داى التيطيط اليياأه.
 -2م فوم التنمية اليياأية وقناصر ا وكي ية التغمب قمة مشاكمفا.
 -3ما ه مراأل إقداد يطة التنمية اليياأية؟

 -4أ م االقتراأات الته تياقد فه تيريع وتطوير التنمية اليياأية.
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منهج البحث:

توضرريأاً لتأقيررق أ ررداى البأررث فقررد اقتمرردنا قمررة المررنفج الوص ر ه التأميمرره أل ررم مررا ورد فرره الكتررب والم ارجررع

العربية واألجنبية والدوريات واإلأصائيات والتقارير الريمية المتعمقة بهدبيات البأث.

مفهوم التخطيط السياحي:

لم يتبمور م فوم التيطيط اليرياأه بشركل واضرع ومأردد إال بعرد الأررب العالميرة الثانيرة أيرث تطرورت أركرة

الي ر الدولية بشكل يريع وكثيى وتزايدت أقداد اليياح إلة جانب تنوع أشكال اليياأة وااليتجمام وتعددت المنراطق
اليررياأية وايتم ررت وظائ فررا ويصائصررفا وقررد أدى كررل ررذا إلررة زيررادة اال تمررام باليررياأة واألنشررطة اليررياأية وظفرررت
الأاجرة لضرربط وتوجيره ررذل النشرراطات مرن أجررل الأررد مرن آثار ررا اليررمبية قمرة المجتمررع والبيئررة وتأقيرق أقصررة درجررات
الن رع االقتصرادي يصوصراً بعررد أن أصربع ينظرر إلررة اليرياأة قمرة أنفرا صررناقة ومصردر ديرل أيايرره فره كثيرر مررن

دول العررالم .والتيطرريط اليررياأه نرروع مررن أن رواع التيطرريط التنمرروي و ررو قب ررارة قررن مجموقررة مررن اإلج رراءات المرأميررة
المقصررودة والمنظم ررة والمش ررروقة الت رره تف رردى إل ررة تأقي ررق اي ررتغالل واي ررتيدام أمثررل لعناص ررر الج ررذب الي ررياأه المت رراح
والكامن وتأقيق أقصة درجات المن عة الممكنة مع متابعة وتوجيه وضبط لفذا االيتغالل إلبقائه ضمن دائرة المرغروب
والمنشود ومنع أدوث أي نتائج أو آثار يمبية ناجمة قنه.

تعريف التخطيط السياحي:

يعرررى التيطرريط اليررياأه بهنرره ريررم صررورة تقديريررة ميررتقبمية لمنشرراط اليررياأه فرره دولررة معينررة وفرره فت ررة زمنيررة

مأددة .وي قتضه ذلك أصر الموارد اليياأية فه الدولة من أجل تأديد أ رداى اليطرة اليرياأية وتأقيرق تنميرة يرياأية
يريعة ومنتظمة من يالل إقداد وتن يذ برنامج متنايق يتصرى بشرمول فرروع النشراط اليرياأه ومنراطق الدولرة اليرياأية
].[1
وينبغه أال ينظر إلة التيطيط اليياأه قمة أنه ميدان مقصور قمرة الجفرات الريرمية وانمرا يجرب أن ينظرر

إليرره قمررة أنرره برنررامج قمررل مشررترك بررين الجفررات الأكوميررة والقطرراع اليرراص واألفر رراد .ل ررذا يج ررب أن يك ررون التيط رريط
اليياأه قممية مشتركة بين جميع الجفات المنظمة لمقطاع اليياأه ر بين الجفات الأكومية المشرفة قمة ذا القطاع

ومقدمه اليدمات اليياأية (المؤييرات ورجرال األقمرال) والميرتفمكين لفرذل اليردمات ( اليرياح ) والمجتمرع المضريى
لميياأة ر بدءا من مرأمة صياغة األ داى المراد تأقيقفا وانتفاء بمرأمة التن يذ والتطبيق لبرامج اليطة اليياأة.

عدة عوامل
يعتمد نجاح التخطيط السياحي عمى ّ

][2

تشمل ما يمي:

 .1أن تكون يطة التنمية اليياأية جزءاً ال يتج أز من اليطة القومية الشاممة لمتنمية االقتصادية واالجتماقية.
 .2وأن يتم تأقيق التوازن بين القطاقات االقتصادية الميتم ة.

 .3وأن يتم اقتبار تنمية القطاع اليياأه كهأد الييارات االيتراتيجية لمتنمية االقتصادية.
 .4وقمة أن تكون ذل الصناقة جزءاً من قطاقات اإلنتاج فه الفيكل االقتصادي لمدولة.
 .5قيام الدولة بتأديد ميتوى النمو المطموب وأجم التدفق اليياأه.
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 .6وقمة أن يتم تأديد دور كل من القطاقين الياص والعام فه قممية التنمية.

 .7التركيز قمة قالقة التنمية اليياأية بالنشاط االقتصادي العام وتأديد قالقة ذلك بالمأافظة قمة البيئة.

* ويرررى بعررض كترراب التيطرريط اليررياأه ] [3أن مررن بررين قوامررل نجرراح التيطرريط اليررياأه وجرروب ترروفر أربعررة

قالقات ( : ) E

أ -قالقة التيطيط بالنشاط االقتصادي " Economics " :
فنجاح النشاط اليياأه فه أي منطقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بميتويات األنشطة الته يمكنفا أن تؤدي إلة تأقيرق

زيادة متواصمة فه الديول وامكانية االقتصاد المأمه قمة امتصاص ذل الديول وايتيدامفا.
ب -قالقة التيطيط بالبيئة" Environment " :

نج ررد أن الي ررياأة والبيئ ررة رره ن ررس الش ررهء قم ررة اقتب ررار أن الت رردفق الي ررياأه ير ررتبط بعوام ررل الج ررذب الي ررياأه

المتمثمررة فرره المنرراخ والمنرراظر البيئيررة الطبيعيررة والش رواط وغير ررا أو فرره قوامررل جررذب مررن صررنع اإلنيرران كالمنرراطق
التارييي ر ررة األثرير ر ررة والأديثر ر ررة وغير ر ر ررا و نر ر ررا تبر ر رردو نقطر ر ررة امر ر ررة تتعمر ر ررق بضر ر رررورة المأافظر ر ررة قمر ر ررة األصر ر ررول البيئير ر ررة
(.)Assets Environment

ج -قالقة التيطيط بالقادمين إلة المنطقة اليياأية:

" : " Enrichment

يكون من المالئم تفيئة المقيمين لتزويد اليائأين بالمعمومات الته تتيع لفم المتعة الذ نية فخن تزاوج كرل مرن
اإلمتاع الن يه واإلثراء الذ نه يجعل اليائأين أكثر رغبة فه زيارة المنطقة مرة أيرى.
د -قالقة التيطيط بتدفق النقد األجنبه" Exchange " :
واذا كرران التيطرريط يفرردى إلررة زيررادة م روارد الدولررة مررن النقررد األجنبرره فررخن نجرراح التيطرريط اليررياأه يقرراس

بالنيبة لمدول النامية بص ة ياصة بمدى قدرته قمة زيادة التدفق من النقد األجنبه إلة الدولة يواء مرن يرالل قائردات
اليياأة الدولية أو من يالل انيياب رؤوس األموال األجنبية لاليتثمار اليياأه.

أهمية التخطيط السياحي وأهدافه:

يمعرب التيطريط اليرياأه دو اًر بررالغ األ ميرة فره تطرروير النشراط اليرياأه وذلرك لكونرره منفجرا قمميرا لتنظرريم وادارة

النشاط اليياأه بجميع قناصرل وأنماطه ففو يوفر إطار قمل مشترك التياذ الق اررات فه إدارة الموارد اليياأية ويزود

الجفات الميؤولة باألياليب واالتجا ات الته يجب أن تيمكفا مما ييفل قممفا ويوفر كثي اًر من الجفد الضائع.

التيطيط اليياأه يياقد قمة توأيد جفود جميع الوأدات الميؤولة قن تنمية القطاع اليرياأه وتنيريق قممفرا

ويقمل من ازدواجية الق اررات واألنشطة الميتم ة مما يياقد قمة إنجاز األ داى العامة والمأددة لفذا النشاط.
لفذا فخن التيطيط اليياأه يتهثر بالتقمبات الييايية واالجتماقية والطبيعية أكثر مرن ترهثرل بعوامرل اإلنتراج والقروى

االقتصادية الميتم ة.

ومن أهم المزايا والفوائد ] [4التي تتطمب األخذ بأسموب التخطيط السياحي عمى كل المستويات نذكر ما يمي:
 .1ييرراقد التيطرريط لمتنميررة اليررياأية قمررة تأديررد وصرريانة المروارد اليررياأية وااليررت ادة منفررا بشرركل منايررب فرره

الوقت الأاضر والميتقبل.
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 .2يياقد التيطيط اليياأه قمة تكاممية وربط القطراع اليرياأه مرع القطاقرات األيررى وقمرة تأقيرق أ رداى

الييايات العامة لمتنمية االقتصادية واالجتماقية قمة كل ميتوياتفا.

 .3يرروفر أرضررية منايرربة أليررموب اتيرراذ القررار لتنميررة اليررياأة فرره القطرراقين العرام واليرراص مررن يررالل د اريررة

الواقررع الأرراله والميررتقبمه مررع األيررذ بعررين االقتبررار األمررور الييايررية واالقتصررادية الترره تقرر ررا الدولررة لتطرروير اليررياأة
وتنشيطفا.
 .4يرروفر المعمومررات والبيانررات واإلأصررائيات والي ررائط والميططررات والتقررارير وااليررتبيانات ويضررعفا تأررت يررد

طالبيفا.

 .5يياقد ق مة زيرادة ال وائرد االقتصرادية واالجتماقيرة والبيئيرة مرن يرالل تطروير القطراع اليرياأه وتوزيرع ثمرار

تنميته قمة أفراد المجتمع .كما يقمل من يمبيات اليياأة.

 .6يياقد قمة وضع اليطط الت صيمية لرفع الميتوى اليياأه لبعض المناطق المتميزة والمتيم ة يياأيا.

 .7ييرراقد قمررة وضررع األيررس المنايرربة لتن يررذ اليطررط والييايررات والبررامج التنمويررة الميررتمرة قررن طريررق إنشرراء

األجفزة والمؤييات إلدارة النشاط.

 .8ييا م فه ايتم اررية تقويم التنمية اليياأية ومواصمة التقدم فه تطوير ذا النشاط .والتهكيد قمرة اإليجابيرات

وتجاوز اليمبيات فه األقوام الالأقة.

وقررد أثبتررت التجررارب فرره العديررد مررن دول العررالم أنرره يمكررن تأقيررق قائرردات يررياأية دائمررة مررن يررالل اقتمرراد

التيطيط اليميم والمنايب ويمكن لفذل العائدات أن تتضاقى فه أال ايتمرار التيطيط الرواقه والناضرج الرذي ييرعة
لتحقيق مجموعة من األهداف أهمها ]:[5

 .1تأديررد أ ررداى التنميررة اليررياأية القصرريرة والبعيرردة المرردى وكررذلك ريررم الييايررات اليررياأية ووضررع إج رراءات

تن يذ ا.
 .2ضبط وتنييق التنمية اليياأية التمقائية والعشوائية.
 .3تشجيع القطاقين العام والياص قمة االيتثمار فه مجال التيفيالت اليياأية أينما كان ذلك ضرورياً.

 .4مضرراق ة ال وائررد االقتصررادية واالجتماقيررة لمنشرراطات اليررياأية ألقصررة أررد ممكررن وتقميررل كم ررة االيررتثمار
واإلدارة ألقل أد ممكن.
 .5الأيمولة دون تد ور الموارد اليياأية وأماية النادر منفا.
 .6صنع الق اررات المنايبة وتطبيق االيتيدامات المنايبة فه المواقع اليياأية.
 .7تنظيم اليدمات العامة وتوفير ا بالشكل المطموب فه المناطق اليياأية.

 .8المأافظة قمة البيئة من يالل وضع وتن يذ اإلجراءات العممية المنايبة.
 .9توفير التمويل من الدايل واليارج الالزم لعمميات التنمية اليياأية.
 .10تنييق النشاطات اليياأية مع األنشطة االقتصادية األيرى بشكل تكاممه.

خصائص التخطيط السياحي الجيد:

يمترراز التيطرريط اليررياأه الجيررد بهنرره يركررز قمررة المنررتج اليررياأه  Tourist Productوكررذلك قمررة قمميررات

الترررويج والتيررويق بهيررموب يأقررق الت روازن بررين األ ررداى االقتصررادية واالجتماقيررة والبيئررة ضررمن إطررار التنميررة اليررياأية
الشاممة والميتدامة والتيطيط اليياأه الجيد ال بد أن تتوفر فيه كذلك عدة مواصفات أخرى أهمها:
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.1تيطرريط مرررن  Flexibleميررتمر  Continuousوترردريجه  Incrementalيتقبررل إج رراء أي تعررديل إذا مررا

تطمب األمر بناء قمة المتابعة الميتمرة والتغذية الراجعة.

.2تيطيط شامل لجميع جوانب التنمية اليياأية االقتصادية االجتماقية الثقافية البيئية اليكانية  ...الخ.

.3تيط ريط تكرراممه تعامررل فيرره اليررياأة قمررة أنفررا نظررام متكامررل أيررث كررل جررزء مكمررل لألج رزاء األيرررى وكررل

قنصر يؤثر ويتهثر ببقية العناصر.

 .4تيط رريط مجتمع رره بمعن ررة أن رره يي ررمع بمش رراركة جمي ررع الجف ررات ذات العالق ررة ف رره قممي ررة التيط رريط بمراأمف ررا

الميتم ة.

.5تيطيط بيئه يأول دون ترد ور قناصرر الجرذب اليرياأية الطبيعيرة والتاريييرة ويعمرل قمرة تروفير اإلجرراءات

الالزمة لصيانتفا بشكل ميتمر ويضمن المأافظة قميفا ألطول فترة زمنية ممكنه.

.6تيطرريط واقعرره وقابررل لمتن يررذ أي أن ال تتجرراوز أ دافرره أرردود اإلمكانيررات والطمرروح وال تيرررج قررن دائررة مررا ررو

متاح وكامن من موارد طبيعية ومالية وبشرية.

.7تيطيط مرأمه منظم يتكون من مجموقة من اليطوات والنشاطات المتتابعة والمتيميمة.

.8تيطيط يتعامل مرع اليرياأة قمرة أنفرا نظرام لره مرديالت وقمميرات وميرجرات مأرددة ويمكرن الترهثير فره رذل

التكوينات وتوجيففا.

المستويات المكانية لمتخطيط السياحي:

تتعدد الميتويات المكانية لمتيطيط اليياأه] [5ولكن بشكل قام يمكن الأديث قن أربعة ميتويات رئييية ه:
.1التخطيط السياحي عمى المستوى المحمي Local Level

يكررون التيطرريط اليررياأه فرره ررذا الميررتوى المكررانه متيصص راً وت صرريمياً أكثررر منرره فرره الميررتويات المكانيررة

األيرى وقادة يتضمن ت اصيل قن جوانب قديدة منفا:

 التوزيع الجغرافه لميدمات اليياأية ومنشآت النوم .
 اليدمات والتيفيالت اليياأية .

 مناطق وقناصر الجذب اليياأه.
 شبكات الطرق المعبدة ومأالت تجارة التجزئة والمتنز ات والمأميات.
 نظام النقل قمة الطرق والمطارات ومأطات اليكك الأديدية.
تيبق كثير من يطط التنمية فه ذا الميتوى المكرانه بد اريرات جردوى اقتصرادية أوليرة وكرذلك د اريرات لتقيريم

المررردودات البيئيررة واالجتماقيررة والثقافيررة وكررذلك تقيرريم لبررامج التنميررة والفياكررل اإلداريررة والماليررة المنايرربة لمتن يررذ وأيضراً
قواقد التنظيم المكانه والتصميم الفنديه وتشمل مثل ذل الدرايات كذلك قمرة تأميرل أركرة الرزوار وتوصريات متعمقرة

بذلك.
.2التخطيط السياحي عمى المستوى اإلقميمي : Regional Level

يركز التيطيط اليياأه فه ميتوال اإلقميمه قمة جوانب قديدة منفا قمة يبيل المثل ال الأصر:

 بوابات العبور اإلقميمية وما يرتبط بفا من طرق مواصالت إقميمية ودولية بهنواقفا.
 منشآت النوم بهنواقفا وكافة اليدمات اليياأية األيرى.

 الييايات اليياأية وااليتثمارية والتشريعية و ياكل التنظيم اليياأية اإلقميمية.
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 برامج الترويج والتيويق اليياأه.
 ب ررامج الترردريب والتعمرريم واالقتبررارات الثقافيررة واالجتماقيررة واالقتصررادية والبيئيررة إل ررة جانررب تأميررل اآلثررار

والمردودات.

 مراأل وايتراتيجيات التنمية وبرمجة المشاريع.
والتيطرريط اليررياأه فرره الميررتوى اإلقميمرره متيصررص وت صرريمه بدرجررة أقررل مررن الميررتوى المأمرره وأكبررر مررن
الميررتوى الرروطنه قممراً أن ميررتوى التيصرريص يعتمررد قمررة أجررم الدولررة وأجررم اإلقمرريم فيطررة وطنيررة فرره دولررة صررغيرة
المياأة قد تأوي من الت اصيل ما تأويه يطة إقميمية فه دولة كبيرة الميراأة وقرد ال تأتراج الربالد الصرغيرة الميراأة

إلة تيطيط وطنه وآير إقميمه.
.3التخطيط السياحي عمى المستوى الوطني : National Level

يغطرره التيطرريط اليررياأه فرره ررذا الميررتوى جميررع الجوانررب الترره يغطيفررا فرره الميررتوى اإلقميمرره ولكررن بشرركل

أقل تيصصاً وت صيالً وقمة ميتوى القطر أو الدولة بجميع أقاليمفا ومناطقفا.

.4التخطيط السياحي عمى المستوى الدولي ـ :International Level

تقتصر قمميات التيطيط اليياأه فه ذا الميتوى قمرة يردمات النقرل وطررق المواصرالت برين مجموقرة مرن

الرردول كمررا ررو الأررال فرره مجموقررة دول االتأرراد األوربرره ويشررمل ررذا التيطرريط كررذلك تطرروير وتنميررة بعررض قناصررر
الجررذب اليررياأه الترره تترروزع جغرافيراً فرره قرردة دول متجرراورة كمررا ررو الأررال فرره جبررال األلررب فرره القررارة األوروبيررة .إلررة
جان ررب ذل ررك ن رراك التيط رريط الي ررياأه ب ررين ق رردة دول ف رره مج رراالت الت رررويج والتي ررويق الي ررياأه .والج رردير بال ررذكر أن

المنظمررات والفيئررات اليررياأية الدوليررة مثررل :منظمررة اليررياأة العالميررة غالبراً مررا تشررارك فرره مثررل ررذا النرروع مررن التيطرريط

وأأياناً تقديم الدقم المادي والمعنوي الكامل فه ذا المجال.

التنمية السياحية ومكوناتها:

يررتبط ففررم التيطرريط اليررياأه بشرركل كبيررر بمعرفررة م فرروم ومكونررات التنميررة اليررياأية وطبيعررة العالقررات بررين ررذل

المكونررات .إن التنميررة اليررياأية رره أأرردث مررا ظفررر مررن أنرواع التنميررة العديرردة و رره برردور ا متغمغمررة فرره كررل قناصررر
التنمير ررة الميتم ر ررة وتكر رراد تكر ررون متطابقر ررة مر ررع التنمير ررة الشر رراممة فكر ررل مقومر ررات التنمير ررة الشر رراممة ر رره مقومر ررات التنمير ررة

اليياأية].[6

لررذلك تعتبررر قضررية التنميررة اليررياأية قنررد الكثيررر مررن دول العررالم مررن القضررايا المعاص ررة كونفررا تفرردى إلررة
اإليفام فره زيرادة الرديل ال رردي الأقيقره وبالتراله تعتبرر أأرد الروافرد الرئييرية لمرديل القرومه وكرذلك بمرا تتضرمنه مرن
تنميررة أضررارية شرراممة لكافررة المقومررات الطبيعيررة واإلنيررانية والماديررة .ومررن نررا تكررون التنميررة اليررياأية ويرريمة لمتنميررة
االقتصادية.

تعرف التنمية السياحة قمة أنفا تروفير التيرفيالت واليردمات إلشرباع أاجرات ورغبرات اليرياح وتشرمل كرذلك
ّ
بعض تهثيرات اليياأة مثل :إيجاد فرص قمل جديدة وديول جديدة.
وتش ررمل التنمي ررة الي ررياأية جمي ررع الجوان ررب المتعمق ررة باألنمررراط المكاني ررة لمعررررض والطم ررب اليرررياأيين التوزي ررع

الجغرافه لممنتجات اليياأية التدفق والأركة اليياأية تهثيرات اليياأة الميتم ة.
فالتنمي ررة الي ررياأية ررره االرتق رراء والتوي ررع بالي رردمات الي ررياأية واأتياجاتفر را .وتتطم ررب التنمي ررة الي ررياأية ت ررديل
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التيطيط اليياأه باقتبارل أيرموبا قمميراً ييرتفدى تأقيرق أكبرر معردل ممكرن مرن النمرو اليرياأه بهقرل تكم رة ممكنرة وفره

أقرررب وقررت ميررتطاع] .[7ومررن نررا فررالتيطيط اليررياأه يعتبررر ضرررورة مررن ضرررورات التنميررة اليررياأية الرشرريدة لمواجفررة
المنافية فه اليوق اليياأية الدولية.

عناصر التنمية السياحية:

و تتكون من قناصر قدة أ مفا]: [5
 قناصرر الجرذب اليرياأه  Attractionوتشرمل العناصرر الطبيعيرة  Natural Featuresمثرل  :أشركال

اليرطع والمنرراخ والأيرراة والغابرات وقناصررر مررن صرنع اإلنيرران  man- made- objectsكالمتنز ررات والمترراأى

والمواقع األثرية التارييية.

 النقل  Transportبهنواقه الميتم ة البري البأري والجوي.
 أماكن النوم  Accommodationيواء التجاري منفا  Commercialكال نرادق والمروتيالت وأمراكن النروم
الياص مثل :بيوت الضيافة وشقق اإليجار.
 التي ررفيالت المي رراندة Facilities

 Supportingبجمي ررع أنواقف ررا ك رراإلقالن الي ررياأه واإلدارة الي ررياأية

واألشغال اليدوية والبنوك ....
 يدمات البنية التأتية  Infrastructureكالميال والكفرباء واالتصاالت ....
ويضاى إلة ذل العناصر جميعفا الجفات المن ذة لمتنمية فالتنمية اليياأية تن رذ قرادة مرن قبرل القطراع العرام

أو الياص أو االثنين معاً.

أهداف التنمية السياحة:

تفرردى تنميررة الصررناقة اليررياأية إلررة تأقيررق زيررادة ميررتمرة ومتوازنررة فرره المروارد اليررياأية .وان أول مأررور فرره

قممية التنمية و اإلنيران الرذي يعرد أداتفرا الرئييرية] .[8لفرذا فرخن الدولرة مطالبرة باليرعه إلرة تروفير كرل مرا يأتراج إليره

لتبقة القدرات البدنية والعقمية والن يية لفذا اإلنيان قمة أكمل وجه.

إن قممية تنمية وتطوير اليياأة تكون بجرد المصادر الته يمكن ايتيدامفا فه الصناقة اليياأية وتقويمفرا
بشرركل قممرره بررل وايجرراد منرراطق جديرردة قررد تجررذب إليفررا اليررائأين مثررل القرررى اليررياأية أو األمرراكن المبنيررة يصوص راً
لميررياأة .والتقررويم نررا لرريس مجرررد تيمررين نظررري وانمررا تقررويم مقررارن مررع المنتجررات اليررياأية لمرردول المنافيررة واقتماد ررا
قمة اتجا ات ويصائص الطمب اليياأه العالمه والذي يعد األياس فه تأديد وايجاد البنيرة التأتيرة والقوميرة لميرياأة

قبررر تشررجيع االيررتثمار اليررياأه وتيررفيل قمررل شررركات االيررتثمار مررن يررالل تي رريض الض ررائب واإلج رراءات الجمركيررة
قمة األجفزة والمعدات الالزمة لمشاريعفم].[9
إن تنمية النشاط اليياأه بأاجة إلة تعاون كافة العناصرر واإلمكانيرات والجفرود العاممرة فره الأقرل اليرياأه.
ألن اليررياأة قطرراع اقتصررادي يضررم م ارفررق قديرردة ونشرراطات اقتصررادية ميتم ررة .لررذلك فررخن أي تيطرريط لمتنميررة اليررياأية

يجب أن يفدى إلة وضع برامج من أجل ايتيدام األماكن والمناطق والمرواد يرياأياً ثرم تطوير را لتكرون م اركرز يرياأية

ممتررازة تجررذب اليررائأين إليفررا ي رواء أكرران مباش ررة أو قبررر اإلقررالن اليررياأه أو غي ررل مررن م رزيج االتصررال التيررويقه.إن
تنمية الصناقة اليياأية تأكمفا قدة اقتبارات ال بد من مراقاتفا و ه قمة النأو التاله:
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 ترردريب الجفرراز البشررري الررالزم الررذي يأترراج إليرره القطرراع اليررياأه أتررة تررتمكن المنشررآت اليررياأية م رن القيررام
بدور ا بالشكل المطموب.

 المأافظ ررة قم ررة أقيق ررة المواق ررع الي ررياأية ألن ج ررذب الي ررياح إل ررة ررذل المن رراطق ق ررد تعتم ررد قم ررة المن رراخ أو

الطبيعية أو التاريخ أو أي قامل آير تتميز به المنطقة اليياأية.
 االيتغالل الجيد لمموارد اليياأية المتاأة مع توفير المرونة لفا لتتمكن من مواكبة اأتياجات الطمرب اليرياأه
المأمه والعالمه.

 إج رراء د اريررة شرراممة لمتهكررد مررن الجرردوى االقتصررادية لاليررتثمارات اليررياأية المقترأررة وفيمررا إذا كرران االيررتثمار

ييدر أرباأاًَ أم ال.

 دقم الدولة لمقطاع اليياأه قبرر معاونرة القطراع اليراص فره تن يرذ البررامج اليرياأية ويكرون ذلرك قبرر يطرة

إقالنية تيويقية متكاممة.

 ربط يطة التنمية اليياأية مع يطرط التنميرة االقتصرادية األيررى لميتمرى القطاقرات االقتصرادية لتأقيرق نمرو

متوازن وليس مجرد اال تمام باليياأة فقط.
 تأديد المشاكل الته قد تعترض تنمية الصناقة اليياأية ثم وضع يطط بديمة فه أال أدوث طارئ معين.
 د اريررة اليرروق اليررياأه المأميررة مررن أجررل معرفررة نوقيررة اليررياح الوافرردين ومررا رره ت ض ريال تفررم لميررعه إلررة
تهمينفا قدر اإلمكان.

 توفير شبكة من ال نرادق المنايربة لكرل شركل مرن أشركال الرديل ولكرل نمراذج الرغبرات بياصرة المنايربة منفرا

لذوي الديل المأددة فأركة اليياأة لم تعد مقتصرة قمة األغنياء.
 رفع ميتوى النظافة واليدمات اليياأية ألنفما يؤديان دو اًر مفماً فه تطوير التنمية اليياأة فأين يتم الأ راظ

قمررة نظافررة الشروارع والشرواط واآلثررار وغير ررا مررن قوامررل الجررذب اليررياأه تجعررل اليررائع يرغررب فرره العررودة إلررة ررذا

البمد.

نيمرص إلرة القرول ممرا تقردم إن التنميرة اليرياأية يجرب أن تفردى إلرة تأقيرق زيرادة متوازنرة وميرتمرة فره المروارد
اليررياأية] [5إضررافة إلررة ترشرريد وتعميررق درجررة اإلنتاجيررة فرره قطرراع اليررياأة وبالترراله ففرره تتطمررب تنيرريق الييايررات
الميتم ررة دايررل البمررد نظ ر ار الرتبرراط اليررياأة مررع ميتمررى تمررك األنشررطة األيرررى مثررل النقررل والجمررارك والتجررارة واليرردمات

بص ة قامة.

وبايتصار تأدد أهداف التنمية السياحية قادة فه الم ارأرل األولرة مرن قميمرة التيطريط اليرياأه فره مجموقرة

من األ داى كالتاله:
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 oعمى الصعيد االقتصادي:

 تأيين وضع ميزان المدفوقات. تأقيق التنمية اإلقميمية يصوصاً إيجاد فرص قمل جديدة فه المناطق الري ية. توفير يدمات البنية التأتية. -زيادة ميتويات الديل.

 زيادة إيرادات الدولة من الضرائب. يمق فرص قمل جديدة. oعمى الصعيد االجتماعي:

 توفير تيفيالت ترفيه وايتجمام لميكان المأميين. -أماية واشباع الرغبات االجتماقية لألفراد والجماقات.

 oعمى الصعيد البيئي:

 -المأافظة قمة البيئة ومنع تد ور ا ووضع إجراءات أماية مشددة لفا.

 oعمى الصعيد السياسي والثقافي:

 نشر الثقافات وزيادة التواصل بين الشعوب. -تطوير العالقات الييايية بين الأكومات فه الدول اليياأية.

أشكال التنمية السياحية:
تهيذ التنمية اليياأية أشكاالً متعددة منفا:

أ -تطوير المنتجعات السياحية:

و رذا النروع مرن التنميررة يركرز قمرة يرياأة اإلجررازات والعطرل وتعررى المنتجعرات قمررة أنفرا المواقرع التره ترروفر

االكت اء الذاته وتتوفر فيفا أنشطة يياأية ميتم ة ويدمات متعددة ألغراض الترفيه وااليتراأة وااليتجمام.
ب – القرى السياحية:

و ه شكل من أشكال اليرياأة المنتشررة جرداً فره أوروبرا كمرا بردأت تنتشرر فره العديرد مرن دول العرالم .الأيراة فره

القرية نموذج ييتمى قن الأياة فه المدن وتيتفوي يكان المدن أباً فه التغيير والبياطة.

ويعتمررد قيررام القرررى اليررياأية قمررة وجررود قنصررر المرراء ( الشرراط ) منرراطق المروان

أنشررطة الترزلج الجبررال

الأدائق العامة مواقع طبيعية مواقع تارييية أثرية مواقع قالجية مالقب جولى أنشطة رياضية وترفيفية أيرى.

تيتمى مياأات ذا النوع من المواقع وتتعدد فيفا أنواع مرافق اإلقامة ومنشرآت النروم والم ارفرق التكميميرة مثرل:

األيواق والمناطق التجارية يدمات ترفيفية وثقافية مراكز لممؤثرات ومرافق يكنية ياصة ميتم ة األأجام.
يتم التيطيط إلنشاء القرى اليياأية قرادة فره وقرت واأرد أي ضرمن يطرة يرياأية واأردة ويهيرذ التن يرذ م ارأرل
متعددة وقمة فترات زمنية طويمة تأدد ا قناصر الطمب اليياأه والطاقة االيتيعابية.
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ج -منتجعات المدن:

يتطمب ذا النوع مرن المنتجعرات دمرج بررامج ايرتعماالت األ ارضره والتنميرة االجتماقيرة مرع قردم إ مرال البعرد

االقتصادي الذي يوفر فرص الجذب االيتثماري لممشاريع( فنادق ايتراأات ......الخ) فه المنطقة وتأتاج إقامة ذا
النروع مرن المنتجعرات وجرود نشراط يرياأه مميرز أو رئييره فرره المواقرع مثرل :الترزلج قمرة الجميرد وجرود شراط

يياأية قالجية مواقع أثرية أو دينية.

أنشررطة

د -منتجعات العزلة :Retreat Resorts

أص رربع ررذا الن رروع م ررن المنتجع ررات م ررن المن رراطق الي ررياأية الم ض ررمة ف رره جمي ررع أنأ رراء الع ررالم وتتمي ررز ررذل

المنتجعات بصغر أجمفرا ودقرة تيطيطفرا وشرموله .وقرادة يرتم ايتيرار مواقعفرا فره منراطق بعيردة قرن المنراطق المه ولرة
مثل :الجزر الصغيرة أو الجبال والوصول إليفا يتم بوايطة القوارب المطارات الصغيرة أو الطرق البرية الضيقة.
هـ  -السياحة الحضرية:

و رره نرروع مررن اليررياأة الدارجررة والمعروفررة وتوجررد فرره األمرراكن الأضررية الكبيررة أيررث يكررون لميررياأة أ ميررة

بالغة لكنفا ال تكون النشاط االقتصادي الوأيدة فه المنطقة .وتشكل مرافق اإلقامة واليياأة جزءاً ال يتجر أز مرن اإلطرار

الأضري العام لممدينرة وتيردم يركان المدينرة أو المنطقرة وكرذلك اليرياح القرادمين إليفرا .وقرد أيرذت كثيرر مرن الأكومرات

أاليراً قمررة قاتقفررا تطرروير وتنميررة اليررياأة فرره المنرراطق الأض ررية الترره تترروفر فيفررا الم روارد والمعطيررات اليررياأية والترره
يمكن تطوير را مثرل :المواقرع التاريييرة واألثريرة وذلرك مرن أجرل إشرباع رغبرات اليركان المأميرين مرن ناأيرة وجمرب الرزوار

واليياح إلة المدينة من ناأية أيرى.
و -سياحة المغامرة:

و ذا النوع من اليياأة موجه لممجموقات اليياأية الته تفردى إلرة مماريرة ومعايشرة يصرائص معينرة و ره

تعتمررد قمررة طررول فت ررة إقامررة اليررائع بأيررث تيررمع لرره ررذل اإلقامررة بالترفيرره وااليررتجمام وفرره ن ررس الوقررت التعررايش مررع
العادات والتقاليد االجتماقية والثقافية والمناظر الطبيعية المتوفرة فه المنطقة.

وال يتطمررب ررذا النرروع مررن اليررياأة تنميررة كبيررة أو ايررتثمارات ضرريمة أو يرردمات وم ارفررق قديرردة لكنرره يتطمررب
إدارة جيدة وتوفر قناصر لداللة يياأية مؤ مة ويبيرة يدمات نقل مرافق إقامة أوليرة وأيايرية وكرذلك يردمات وم ارفرق
اليتقبال المجموقات اليياأية قالية النوقية وبأالة مؤكدة اليالمة ]. [10
ز -سياحة الرياضة البحرية:

يعتمد ذا النوع من اليياأة قمة وجرود المراء ( البأرار أو البأيررات) تت راوت المردة التره يقضريفا اليرائع فره

ممارية الرياضات البأرية الميتم ة مثل :الغوص التزلج قمة الماء العوم يباق الييوت أو القوارب...........الخ.

مراحل إعداد خطة التنمية السياحية:

تشمل قممية إقداد يطة التنمية اليياأية قمة قدد من اليطوات المتيميمة والمترابطة كالتاله:
أ -إقداد الدرايات األولية.
ب -تأديررد أ ررداى التيطرريط بشرركل أولرره بأيررث يمكررن تعررديمفا مررن يررالل التغذيررة الراجعررة يررالل قمميررة إقررداد

اليطة ومرأمة تقييم اآلثار.

ج -جمع المعمومات واجراء الميوأات وتقييم الوضع ال ار ن لممنطقة اليياأية.
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د -تأميررل البيانررات (الميرروأات) :وتشررمل ررذل المرأمررة قمررة تأميررل وت يررير البيانررات الترره تررم جمعفررا مررن يررالل
الميوأات وتولي فا واليروج بأقائق وتعميمات تياقد فه إقداد اليطة وريم يطواتفا العامة والت صيمية.
ر  -إقداد اليطة :و نا يتم وضع الييايات اليياأية المنايبة ويتم تقييم ذل الييايات

(البدائل) اليتيار ما و مالئم ومنايب لتن يذ اليطة وكذلك يتم تأديد البرامج والمشاريع التره يجرب تن يرذ ا
لتأقيق أ داى اليطة.
و -تن يذ اليطة بتوصياتفا وبالويائل الته يتم تأديد ا فه المرأمة اليابقة.

ر -تقييم ومتابعة اليطة اليياأية وتعديمفا وفق التغذية الراجعة إذا تطمب األمر ذلك.
والجرردير بالررذكر أن الميرروأات وجمررع البيانررات وتأميمفررا تشرركل المررديالت األيايررية ليطررط التنميررة اليررياأية

وتأتاج ذل المرأمة إلة دقة وتنظيم كبيرين وأ م الجوانب الته يمكن جمع معمومات قنفا:
 قناصر الجذب اليياأه.
 المرافق واليدمات.
 ويائل النقل.
 يدمات ومرافق البنية التأتية.
وتتطمررب ررذل المرأمررة األيررذ ب رآراء الميررؤولين فرره أجف رزة الدولررة كررل أيررب تيصصرره وأيض راً ممثمرره القطرراع

اليرراص وممثمرره المجتمعررات المأميررة ومراجعررة الد اريررات المترروفرة والي ررائط والبيانررات الجغرافيررة واليصررائص الطبيعيررة
والبيئية ودراية األيواق اليياأية ويصائص اليياح ومعدالت إن اقفم وأوجه اإلن اق اليياأه وك اءة اليياأة المأميرة
ويطوط النقل الجوي...الخ.

تشمل عممية تحميل البيانات ثالثة محاور رئيسية هي :
أ -تحميل األسواق السياحية من حيث:

 التوقعات الميتقبمية (الطمب اليياأه قمة مرافق اإلقامة). -تأديد الأاجات من مرافق اإلقامة واليدمات العامة ويدمات البنية التأتية.

فمثالً :يمكن تأديد معدالت الطمب قمة األيرة ال ندقية كالتاله:

قدد اليياح فه فترة زمنية مأددة × معدل فترة اإلقامة  /ليمة
قدد المياله فه فترة زمنية مأددة × معامل األشغال  /اإلقامة
مثال :الأتياب الطمب الينوي:
ير
 111111يائع فه الينة ×  7لياله =  2555ير اً
 365ليمة ×  %75نيبة األشغال.

ومرأمة تأميل األيواق تشكل أياس التأميل فه المأور الثانه.
ب ـ التحميل المتكامل:

يمثل ذا التأميل العناصر التالية:
 يصائص البيئة الطبيعية.
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 العوامل االجتماقية واالقتصادية.
 قناصر الجذب اليياأه.
 األنشطة اليياأية.

 الييايات واليطط المتوفرة.
 الطاقة االيتيعابية.
يتم فه ذل المرأمة من التأميل الوصول إلة االيتنتاجات الياصة بال رص المتاأرة أو المعطيرات والمقومرات

ا ليياأية المتوفرة وكذلك تأديد العوائق الته يمكن أن تأول دون تأقيق التنمية اليياأية .وتشرمل العناصرر التره ينبغره
تأميمفا فه ذا المأور ما يمه:
 يصائص البيئة الطبيعية :المناخ التربة الأياة البرية ........
 يصائص مواقع العناصر اليياأية مثل :وجود معادن قابمة لاليتغالل القدرة الزراقية.
 أنماط ايتعماالت األراضه وااليتيطان.
 مرافق اإلقامة واليدمات اليياأية.
 يدمات النقل الأالية والميططة وأنواع البنية التأتية األيرى.
ج ـ تحميل العناصر المؤسسة لمقطراع اليرياأه قمرة الصرعيدين العرام واليراص ويتضرمن آليرات التن يرذ والمتابعرة

والمراقبة والييايات وااليتراتيجيات وتوفر القوانين واألنظمة والقدرة المالية وااليتثمار وبرامج التعميم والتدريب اليياأه.

تشكل ذل المرأمة من التأميل القاقدة األيايية الته توفر المديالت الرئييية الالزمة لوضرع اليطرة التنمويرة
اليياأية.

االستنتاجات والتوصيات:

* ضــرورة اســتخدام الســياحة كمحــرك يحقــق التنميــة اإلقميميررة المتوازنررة والنفرروض بالميررتوى المعيشرره لممنرراطق

األقل نمواً الته تمتمك المصادر والموارد اليياأية.

* األخذ بمبدأ التخطيط السياحي لتأقق التكامرل فره التنميرة برين كافرة القطاقرات والتطرابق والتوافرق برين الطمرب

اليررياأه والمنررتج اليررياأه المقرردم وأيض راً تأقي رق أكبررر قرردر ممكررن مررن المكايررب االقتص رادية المباش ررة وغيررر المباش ررة

وتررهمين قمميررات التأررديث والتطرروير لممنرراطق اليررياأية والتويررع وايجرراد منرراطق يررياأية جديرردة تررتالءم مررع تغيررر وتطررور
قمميات التنمية اليياأية.

* نشر الوعي السياحي بوياطة ويائل االتصال الجما يرية من تم از واذاقة وصأافة بفدى:

 -نشر ررر الير ررموك الجمر ررا يري الير ررميم الر ررذي يت ر ررق مر ررع متطمب ر رات الترغير ررب الير ررياأه وأير ررن اير ررتقبال الير ررائأين

ومعاممتفم.

 توجيه قناية المواطنين لممأافظة قمة البيئة وميتوى النظافة فه المناطق اليياأية. أماية التراث الوطنه من كل ما يتعرض له من يرقة وتد ور. -تثقيى الجما ير بأمالت إقالمية مركرزة إلظفرار أ ميرة اليرياأة اقتصرادياً واجتماقيراً وأضرارياً وبيئيراً وصرأياً

وييايياً  ...الخ.

* تبســـيط اإلجـــراجات الجمركيـــة لمبضـــائه التـــي يحتاجهـــا الســـواح أو البض ررائع الت رره تأتاجف ررا ص ررناقة التنمي ررة
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اليررياأية مث ررل األجفر رزة فرره ال ن ررادق واألث رراث  ...الررخ .و ررذا ب رردورل يي ررض م ررن أي ررعار اإلقامررة ف رره ال ن ررادق والمنش ررآت
اليررياأية األيرررى .وك ررذلك تبيرريط وتي رريض اإلجررراءات الجمركي ررة قمررة أاج ررات الي رواح الترره يجمبونفررا معف ررم لغ رررض
االيتعمال وليس البيع مثل أجفزة كاميرات ال يديو .أو التم ون النقال أو بعض أجفزة التصوير  ..الخ.
* تشجيه االستثمار في صناعة السياحة والفنادق ويتم ذلك عن طريق :
 -وضع نظام لتشجيع االيتثمار اليياأه فه ميتمى األقاليم والمناطق.

 كمرا يجررب تنويرع الأروافز لتشرجيع االيررتثمار اليررياأه وال نردقه كاإلق رراءات مرن الضررائب يصوصرا فرره بدايررةافتتاح المشاريع وتيفيل إجرراءات الجمرارك بالنيربة لألجفرزة والمعردات التره تأتاجفرا و تقرديم القرروض الطويمرة األجرل
بالنيبة لشركات االيتثمار اليياأية وال ندقية المأمية.

 -وضررع قررانون لاليررتثمار اليررياأه وال نرردقه بأيررث يكررون بيرريطاً وواضررأا وتأديررد جفررة مرجعيررة ورقابيررة واأرردة

ميتصة منعاً لالزدواج والروتين وال ياد فه اإلدارة.
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