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جامعة الدول العربية

الدليل اإلرشادي للسياحة المستدامة
في الوطن العربي

سلسلة ()1
دليل مفهىم السياحة المستدامة
وتطبيقها
ديسمبر /كانىن األول 2005

المقدمة
غدت السٌاحة المستدامة منهجا ً وأسلوبا ً تقوم علٌه العدٌد من المؤسسات السٌاحٌة العالمٌة  ،وعلى غٌر ما
ٌعتقد الكثٌر فإن تطبٌق مفهوم السٌاحة المستدامة ال ٌعد مكلفا ً من الناحٌة المالٌة  ،فله عائده المعنوي والمادي ،
وٌعود بالربح والفائدة على المؤسسات السٌاحٌة.
ققحاه
إن تطبٌققق مفهققوم االسققتدامة السققٌاحٌة ٌعتمققد علققى ث ثققة جوانققه مامققة  ،أوالً  ،العائققد المققادي
المشارٌع السٌاحٌة  ،وثانٌا ً البعد االجتمقاعً  ،علقى اعتبقار أن مقله المؤسسقات مقً جقلم مقن المجتمقع المحلقً
وعلٌها االستفادة من الخبرات والكفامات المحلٌة ما أمكن  ،باإلضافة إلى إشراك المجتمع المحلً وا خقل برأٌقه
 .أما البعقد الثالق فهقو البٌئقة  ،حٌق تعامق مقله المؤسسقات علقى أنهقا جقلم مقن البٌئقة  ،وبالتقالً ٌجقه علٌهقا
المحافظقة علققى المقوارد الطبٌعٌققة مققن مقام وطاتققة ونباتقات وأحٌققام طبٌعٌققة لقدرم أي خطققر مقن مشققاك التلققو
والتدمور .
ٌهدف ملا العم إلقى إ قدار دلٌق إرشقادي عملقً للقطاعقات المعنٌقة بالسقٌاحة لتقممٌن وتمكٌقد مشقاركتها
اإلٌجابٌة والفعالة من أجق المسقاممة فقً تحقٌقق التنمٌقة السقٌاحٌة المسقتدامة  .وتقد أو قى الخبقرام العقره فقً
مجا السٌاحة المستدامة فً الندوة اإلتلٌمٌة الثانٌة حو السٌاحة المستدامة فً الوطن العربً والتً انعقدت فً
جبٌ – لبنقان  46-44أكتقوبر  ، ) 2002بتنظقٌم مشقترك مقن مجلقو القولرام العقره المسقؤولٌن عقن شقؤون
البٌئققة وبرنققامم ا مققم المتحققدة للبٌئققة  /المكتققه اإلتلٌمققً لتربققً رسققٌا وباستضققافة كرٌمققة مققن ولارة البٌئققة فققً
الجمهورٌة اللبنانٌة وبمشاركة نخبة مختارة من خبرام السٌاحة والبٌئة العره بضرورة إ دار دلٌ على شقك
سلسلة متكاملقة تسقتهدف بشقك مباشقر جمٌقع القطاعقات السقٌاحٌة المسقؤولة  .وٌقمتً اإل قدار ا و بعنقوان
الدلٌ اإلرشادي لمفهوم السٌاحة المستدامة وتطبٌقها باكورة ا عما المقترحقة وٌهقدف إلقى تعرٌقف العقاملٌن
فً تطاع السٌاحة بمفهوم السٌاحة البٌئٌة  ،وكللك مفهوم السٌاحة المستدامة  ،وجدوى تطبٌقق مقله المفقامٌم فقً
ملا القطاع  ،باإلضافة إلقى اسقتعراب بعقب ا مثلقة والتجقاره الناجحقة فقً بعقب القدو فقً مجقا السقٌاحة
المسققتدامة  .وتققد أعققد المسققودة ا ولققى للققدلٌ خبٌققر متخ ق * فققً مققلا المجققا وتققام باسققتكماله فققً ضققوم
** .
م حظات نخبة مختارة من خبرام السٌاحة والبٌئة العره ومن ثم تمت مراجعته من تب خبٌر متخ
وإل نقدم ملا الدلٌ نتمنى أن ٌكون لي فائدة للعاملٌن فً تطاع السٌاحة وٌحقق المرجو منه فً ملٌقد مقن
التعرٌف والتطبٌق لمفهوم السٌاحة المستدامة .

*
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الجزء األول :مفهوم السياحة البيئية وسياحة االستدامة
مقدمة عن السياحة وأهميتها:
تعتبررر السررياحة مررن أكثررر الصررناعات نمرواً قرري العررالم ،ققررد أصرربحت اليرروم مررن أ ررم القطاعررات قرري

التجررارة الدولي ررة ،حيررث بمغ ررت قيمررة الص ررادرات السررياحية ق رري عررام  4998نح ررو  532بميررون دوالر ،يميه ررا
مباشرة إ نتاج المركبات بقيمة  522بميون دوالر .إن السرياحة مرن منظرور اقتصرادي ري قطراع إنتراجي
يمعب دو اًر مهماً قي زيادة الدخل القرومي وتحسرين مير ازن المردقوعات ،ومصرد اًر لمعمرالت الصرعبة ،وقرصرة

لتشغيل األيدي العاممة ،و دقاً لتحقيق برامج التنمية.

ومررن منظررور إجتمرراعي وحض راري ،ق ر ن السررياحة رري حركررة ديناميكيررة ت ررتبط بالجوانررب الثقاقيررة
والحضررارية لسنسرران؛ بمعنررأ أنهررا رسررالة حضررارية وجسررر لمتواصررل بررين الثقاقررات والمعررارف اإلنسررانية
لألمم والشعوب ،ومحصمة طبيعية لتطور المجتمعات السياحية وارتفاع مستوى معيشة الفرد.
وعمأ الصعيد البيئي تعتبر السياحة عامالً جاذباً لمسياح واشباع رغبراتهم مرن حيرث زيرارة األمراكن

الطبيعي ررة المختمف ررة والتع رررف عم ررأ تضاريس ررها وعم ررأ نباتاته ررا والحي رراة الفطري ررة  ،باإلض رراقة إل ررأ زي ررارة
المجتمعات المحمية لمتعرف عمأ عاداتها وتقاليد ا.

مكونات السياحة
تتررداخل نشرراطات السررياحة مر العديررد مررن المجراالت ،وقرري مررا يمرري المكونررات األساسررية لمسررياحة
التي يجب أخذ ا بعين االعتبار قي أي عممية تخطيط:
 عوامللل و عصر للب اللوا ال ل واب :تتضررمن العناصررر الطبيعيررة مثررل المنرراخ والتضرراريس والشرواط
والبحار واألنهار والغابات والمحميات ،والدواق البشرية مثل المواق التاريخية والحضارية واألثرية
والدينية ومدن المال ي واأللعاب.
 مبافق وخدمرت اإليواء والضيرفة :مثل الفنادق والنزل وبيوت الضياقة والمطاعم واالستراحات.
 خدمرت مختمفة :مثرل م اركرز المعمومرات السرياحية ووكراالت السرياحة و السرفر  ،وم اركرز صرناعة
وبي الحرف اليدوية والبنوك والمراكز الطبية والبريد والشرطة واالدالء السياحيين.
 خدمرت الصقل :تشمل وسائل النقل  ،عمأ أختالف أنواعها إلأ المنطقة السياحية.
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 خللدمرت اليصيللة الت:تيللة :تشررمل ترروقير الميررال الصررالحة لمشرررب والطاقررة الكهربائيررة والررتخمص مررن
الميال العادمة والفضالت الصمبة  ،وتوقير شبكة من الطرق واالتصاالت.
 عصر لللب مؤةةلللية :تتض ررمن خط ررط التس ررويق وبر ررامج الت رررويج لمس ررياحة  ،مث ررل س ررن التشر رريعات
والقوانين والهياكل التنظيمية العامة ،ودواق جذب اإلستثمار قي القطاع السياحي  ،وبررامج تعمريم
وتدريب الموظفين قي القطاع السياحي.
مةرهمة الةير:ة في االقت رد العرلمي:
 تسا م السياحة بنسبة  %44من مجموع االنتاج المحمي.
 ترروقر نحررو  200مميررون قرصررة عمررل  ،أي حروالي  %8مررن مجمرروع قرررص العمررل قرري
العالم.
 ستسهم السياحة بنحو  5.5مميون قرصة عمل سنوياً حتأ عام .2040
 تشكل الصادرات السياحية رقرم  )4قري التجرارة الدوليرة  ،حيرث بمغرت قيمرة الصرادرات
السياحية  532بميون دوالر عام .4998
 معدل الدخل السياحي لعام  2004نحو  462بميون دوالر
 بمغ معدل نمو الدخل السياحي قي الفترة بين  2004 – 4988ما يقارب .%44
 أدى تطررور الصررناعات الحرقيررة والتقميديررة قرري المجتمعررات السررياحية إلررأ زيررادة تفاعررل
المجتم المحمي م السياحة  ،باإلضاقة إلأ زيادة قرص العمل قي ذا المجال.
 أدى تطور السياحة إلأ زيادة مشراري التنميرة التحتيرة مرن طررق ومراء وكهربراء و راتف
وصرررف صررحي ومطررارات باإلضرراقة إلررأ مشرراري التنميررة الفوقيررة مررن خرردمات سررياحية
مثل المطاعم والفنادق واالستراحات.

مةرهمة الةير:ة في االقت رد العبيي :
 إجمالي قيمة العائدات السياحية لبعض الدول العربية عام 2000
األردن  722مميون دوالر أمريكي

تونس  4507مميون دوالر أمريكي
سوريا  2408مميون دوالر أمريكي
مصر  4345مميون دوالر أمريكي
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المغرب  2038مميون دوالر أمريكي
اليمن  76مميون دوالر أمريكي

 نس رربة اإلير ررادات الس ررياحية إل ررأ إجم ررالي الص ررادرات ل رربعض ال رردول العربي ررة ع ررام
4999
األردن %43
اإلمارات %3
تونس %25
سوريا %44
عمان %2

مصر %409
المغرب %39
اليمن% 6

عالقـات صناعة السياحة مع البيئة والمجتمع واالقتصاد
تعتمررد مواقر السررياحة األكثررر نجاحراً قرري الوقررت الحاضررر عمررأ المحرريط المررادي النظيررف ،والبيئررات

المحميررة واألنمرراط الثقاقيررة المميرزة لممجتمعررات المحميررة .أمررا المنرراطق الترري ال تقرردم ررذل المميرزات قتعرراني
م ررن تنر رراقص قر رري األعر ررداد ونوعي ررة السر ررياح  ،و ر ررو مر ررا ير ررؤدي بالت ررالي إلر ررأ تنر رراقص الفوائر ررد االقتصر ررادية
لممجتمعات المحمية .
بارز قي حماية البيئة عنردما يرتم تكييفهرا مر البيئرة المحميرة،
ومن الجائز أن تكون السياحة عامالً اً

والمجتم المحمي ،وذلك من خالل التخطريط واإلدارة السرميمة .ويتروقر رذا عنرد وجرود بيئرة ذات جمرال
طبيعرري وتضرراريس مثي ررة لال تمررام ،وحيرراة نباتيررة بريررة واق ررة و رواء نقرري ومرراء نظيررف ،ممررا يسرراعد عمررأ
إجتذاب السياح.
ويتساوى كل مرن التخطريط والتنميرة السرياحية قري األ ميرة مرن أجرل حمايرة الترراث الثقراقي لمنطقرة
ما .وتشكل المناطق األثريرة والتاريخيرة ،وتصراميم العمرارة المميرزة وأسراليب الررقص الشرعبي ،والموسريقي،
والدراما والفنون والحرف التقميدية والمالبس الشعبية والعادات والتقاليد وثقاقة وتراث المنطقة عوامل تجذب
الررزوار ،خاصررة إذا كانررت عمررأ شرركل محميررة يرتاد ررا السررياح ب نتظررام  ،قتتعررزز مكانتهررا أو تبقررأ ذات
أ مية أقل ،وكل ذلك يرج لمطريقة التي يتم بها تنمية السياحة وادارتها.
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تطور الحركة السياحية والدخل السياحي العالمي
في الفترة 2001-1950
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يعض األمثمة عمى آثرب الةير:ة الةميية عمى الييئة:
 قي نيبرال يسرتهمك السرائن نحرو سرتة كيمرو غ ارمرات مرن الحطرب يوميرا مرن أجرل
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افريقيا

التدقئة ،قي بمد يفتقر إلأ مصادر الطاقة.
 قي مصر يستهمك قنردقا كبير ار مرن الطاقرة الكهربائيرة بمقردار يعرادل مرا تسرتهمك
نحو  3600أسرة متوسطة الدخل.
 قرري جررزر البحررر الكرراريبي تقرروم السررفن السررياحية ب لقرراء نحررو  70.000طررن مررن
المخمفات سنويا قي البحر.
 قرري األردن يسررتهمك قنرردقا كبي ر ار مررن المرراء بمقرردار مررا تسررتهمك نحررو  300أس ررة
متوسطة الحجم والدخل ،قي بمد يعاني من شن قي مواردل المائية.
 قرري المنرراطق السررياحية والمطررارات يسرراعد النقررل الجرروي عمررأ رق ر درجررة ح ر اررة
الهواء بنسبة .%4
 قي منطقة عسير بالسعودية تناقصت أعداد النمور نتيجة الصريد وازديراد أعرداد
الزائرين لممنطقة ،مما أدى إلأ تزايد أعداد القردة والسعادين قي المنطقة.

مفهوم الةير:ة الييئية:
م ر ترردقق أعررداد السررياح بأعررداد كبي ررة لممواق ر السررياحية ،وا تمررام السررياح ب رالتنوع الحيرروي ،جرررى تخريررب
وتدمير لمعديد من البيئات وتهديد لمحياة الفطرية ،ولرذلك بردأت تتعرالأ األصروات بضررورة ا تمرام السرياحة
باألمور البيئية .وتبين أن ال يمكن الحفاظ عمأ البيئة إال ب شراك السكان المحميين قي المحاقظرة عميهرا
ورعايتها.
وقد و ف ) (Colvin, 1991الةرئح الييئي يأصه شخص يت ف يرلخ رئص الترلية:
أ-

وجود رغبة كبيرة لمتعرف عمأ األماكن الطبيعية والحضارية.

ب -الحصول عمأ خبرة حقيقية.
ج -الحصول عمأ الخبرة الشخصية واالجتماعية.
د-

عدم تحبيز تواقد السياح إلأ األماكن بأعداد كبيرة.

ه -تحمل المشاق والصعوبات وقبول التحدي لموصول إلأ دق .
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و -التفاعل م السكان المحميين واالنخراط بثقاقتهم وحياتهم االجتماعية.
ز -سهل التكيف حتأ بوجود خدمات سياحية بسيطة.
ح -تحمل اإلزعاج والسير ومواجهة الصعوبات بروح طيبة.
ط -إيجابي وغير انفعالي.
ي -تحبيذ إنفاق النقود لمحصول عمأ الخبرة وليس من أجل الراحة.

قواعد الةير:ة الييئية:
نظ ار ألن السياحة البيئية كانت مجرد قكرة ولريس منهجرا لردى أصرحاب المشراري السرياحية أو الحكومرات،
ققد كان يروج لهرا بردون معرقرة قواعرد ا ومنهجهرا ،واليروم غردت السرياحة البيئيرة منهجرا يجرب األخرذ بر ال
شررعارات تطرررح وتررردد ،وال بررد أن يعرري المسررتثمرون السررياحيون والحكومررات جرردوى تطبيررق مررنهج السررياحة
البيئية وقهم مرتكزاتها ،ووض القوانين واألنظمة التي تنظم العممية السياحية المرتبطة بها .
واذا تمت المواققة عمرأ قواعرد السرياحة البيئيرة ،يمكرن تطروير بعرض اإلرشرادات السرياحية ،والتري ستسراعد
قي تقميل اآلثار السمبية لمسياحة والمحاقظة عمأ الموارد الطبيعية والبشرية.

قواعد الةير:ة

الييئية:



تقميل اآلثار السمبية لمسياحة عمأ الموارد الطبيعية والثقاقية واالجتماعية قي المناطق السياحية.



تثقيف السياح بأ مية المحاقظة عمأ المناطق الطبيعية.



التأكيد عمأ أ مية االستثمار المسؤول ،والذي يركز عمأ التعراون مر السرمطات المحميرة مرن أجرل
تمبية احتياجات السكان المحميين والمحاقظة عمأ عاداتهم وتقاليد م.



إجراء البحوث االجتماعية والبيئية قي المناطق السياحية والبيئية لتقميل اآلثار السمبية.



العمل عمأ مضاعفة الجهود لتحقيق أعمأ مردود مادي لمبمد المضيف من خالل استخدام المروارد
المحمية الطبيعية واإلمكانيات البشرية.



أن يس ررير التط ررور الس ررياحي جنبر راً إل ررأ جنبر راً مر ر التط ررور االجتم رراعي والبيئ رري ،بمعن ررأ أن تتر رزامن
التطورات قي كاقة المجاالت لكي ال يشعر المجتم بتغيير مفاج .



االعتماد عمأ البنية التحتية التي تنسجم م ظروف البيئة  ،وتقميل استخدام األشجار قي التدقئة،
والمحاقظة عمأ الحياة الفطرية والثقاقية.
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مفهوم السياحة البيئية و االستدامه:
 إن السياحة البيئية ي عممية تعمم وثقاقة وتربية بمكونات البيئة ،وبذلك قهي وسيمة لتعريف السرياح
بالبيئررة واالنخ رراط بهررا ،أمررا السررياحة المسررتدامة قه ري االسررتغالل األمثررل لممواق ر السررياحية مررن حيررث
دخررول السررياح بأعررداد متوازنررة لممواق ر السررياحية عمررأ أن يكون روا عمررأ عمررم مسرربق ومعرقررة بأ ميررة
المناطق السياحية والتعامل معها بشكل ودي ،وذلك لمحيمولة دون وقوع األضرار عمأ الطرقين.
وتمبي السياحة المستدامة احتياجات السياح مثمما تعمل عمأ الحفاظ عمأ المناطق السياحية وزيادة
قرررص العمررل لممجتم ر المحمرري .و رري تعمررل عمررأ إدارة كررل الم روارد المتاحررة س رواء كانررت اقتصررادية أو
اجتماعي ررة أو جمالي ررة أو طبيعي ررة ق رري التعام ررل مر ر المعطي ررات التراثي ررة والثقاقي ررة ،باإلض رراقة إل ررأ ض رررورة
المحاقظة عمأ التوازن البيئي والتنوع الحيوي.
وق ررد رك ررزت المنظم ررة العالمي ررة لمس ررياحة  WTOعم ررأ مفه رروم الس ررياحة المس ررتدامة ق رري إع ررالن م ررانيال
 ،4980وقي اكوبولكو  ،4982وقي صوقيا  ،4985وقي القا رة .4995

ما هي السياحة المستدامة؟
السياحة المستدامة ي نقطة التالقي مررا بررين احتياجررات الررزوار والمنطقررة المضرريفة لهررم ،ممررا يررؤدي
إلررأ حمايررة ودعررم قرررص التطرروير المسررتقبمي ،بحيررث يررتم إدارة جمير المصررادر بطريقررة ترروقر االحتياجررات
االقتصادية واالجتماعيرة والروحيرة ،ولكنهرا قري الوقرت ذاتر تحراقظ عمرأ الواقر الحضراري والرنمط البيئري
الضروري والتنوع الحيوي وجمي مستمزمات الحياة وأنظمتها.

وإلةللتدامة الةللير:ة ،كمللر هللو ال:للرل يرلصةللية الةللتدامة ال للصرعرت األخللب  ،هصرلللك ثلل ث مظللرهب
متداخمة:
 االستدامة االقتصادية.
 االستدامة االجتماعية والثقاقية.
 االستدامة البيئية.
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االسررتدامة تشررتمل بالضرررورة عمررأ االسررتم اررية ،وعمير قر ن السررياحة المسررتدامة تتضررمن االسررتخدام
األمثرل لممروارد الطبيعيرة بمررا قري ذلرك مصرادر التنرروع الحيروي وتخفيرف آثرار السررياحة عمرأ البيئرة والثقاقررة،
وتعظرريم الفوائررد مررن حمايررة البيئررة والمجتمعررات المحميررة .و رري كررذلك تحرردد الهيكررل التنظيمرري المطمرروب
لموصول إلأ ذل األ داف.

الشكل بقم ( )1متطميرت اإلدابة الةير:ية المةتدامة
إدارة

إدارة الزوار

المصادر
إدارة اآلثار
السلبية الحاصلة
أو المتوقعة

عمأ أن بعض الدراسات تفضل أن تطمق مصطمن التطوير المستدام لمسياحة بدالً من مصطمن السياحة
المستدامة وذلك لسببين:



لكي تصبن السياحة مستدامة يجب أن يتم دمجها م كل مجاالت التطوير.



بع ررض أوجر ر الس ررياحة مث ررل رح ررالت الطير رران الطويم ررة ال يمكنه ررا أن تص رربن مس ررتدامة لمج رررد تط ررور
التكنولوجيا أو تحسن الظروف المراققة.

مبادئ السياحة المستدامة:
عند محاولة دمج الرؤى والقضايا سابقة الرذكر والتري تتعمرق بالسياسرات والممارسرات المحميرة ،يجرب
أن تؤخذ المبادئ التالية بعين االعتبار:
 يج ررب أن يكر ررون التخط رريط لمسر ررياحة وتنميته ررا وادارتهر ررا ج ررزء مر ررن اس ررتراتيجيات الحماير ررة أو التنمير ررة
المس ررتدامة لسقم رريم أو الدول ررة .كم ررا يج ررب أن ي ررتم تخط رريط وادارة الس ررياحة بش رركل مت ررداخل وموح ررد
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يتضررمن إش رراك وكرراالت حكوميررة مختمفررة ،ومؤسسررات خاص رة ،وم رواطنين س رواء كررانوا مجموعررات أم
أقراد لتوقير أكبر قدر من المناق .
 يجب أن تتب

ذل الوكاالت ،والمؤسسات ،والجماعات ،واألقراد المبادئ األخالقية والمبادئ األخرى

التي تحترم ثقاقة وبيئة واقتصاد المنطقة المضيفة ،والطريقة التقميدية لحياة المجتم وسموك بما قري
ذلك األنماط السياسية.
 يجر ررب أن ير ررتم تخطر رريط وادارة السر ررياحة بطريقر ررة مسر ررتدامة وذلر ررك مر ررن أجر ررل الحماير ررة واالسر ررتخدامات
االقتصادية المثمأ لمبيئة الطبيعية والبشرية قي المنطقة المضيفة.
 يج ررب أن ته ررتم الس ررياحة بعدال ررة توزير ر المكاس ررب ب ررين مروج رري الس ررياحة وأقر رراد المجتمر ر المض رريف
والمنطقة.
 يجرب أن تترروقر الد ارسررات والمعمومررات عررن طبيعررة السررياحة وتأثيراتهررا عمررأ السرركان والبيئررة الثقاقيررة
قبررل وأثنرراء التنميررة ،خاصررة لممجتم ر المحمرري ،حتررأ يمكررنهم المشرراركة والتررأثير عمررأ اتجا ررات
التنمية الشاممة.
 يجب أن يتم عمل تحميل متداخل لمتخطيط البيئي واالجتماعي واالقتصادي قبل المباشررة برأي تنميرة
سياحية أو أي مشاري أخرى بحيث يتم األخذ بمتطمبات البيئة والمجتم .
 يجب أن يتم تشرجي األشرخاص المحميرين عمرأ القيرام برأدوار قياديرة قري التخطريط والتنميرة بمسراعدة
الحكومة ،وقطاع األعمال ،والقطاع المالي ،وغير ا من المصالن.
 يجب أن يتم تنفيذ برنامجاً لمرقابة والتدقيق والتصحين أثناء جمي مراحل تنمية وادارة السرياحة ،بمرا

يسمن لمسكان المحميين وغير م من االنتفاع من الفرص المتوقرة والتكيف مر التغييررات التري سرتط أر
عمأ حياتهم.

تنمية السياحة المستدامة:
لتحقي ررق التنمي ررة الس ررياحية المس ررتدامة ،س ررنورد بع ررض المب ررادئ واألنظم ررة الت رري الق ررت نجاحر راً ق رري

المواءمة بين رغبات ونشاطات السياح من جهة وحماية الموارد البيئية واالجتماعية واالقتصادية مرن جهرة
أخرى ،وذلك بهدف تطبيقها و ي:
 .4وجود مراكز دخول قي المواق السياحية لتنظيم حركة السياح وتزويد م بالمعمومات الضرورية.
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 .2ضرورة توقر مراكز لمزوار تقدم معمومات شاممة عرن المواقر  ،واعطراء بعرض اإلرشرادات الضررورية
حول كيفية التعامل م الموقر  ،ويفضرل أن يعمرل قري رذل الم اركرز السركان المحميرون الرذين يردربون
عمأ إدارة الموق والتعامل م المعطيات الطبيعية.
 .3ض رررورة وج ررود قر روانين وأنظم ررة تض ررمن الس رريطرة عم ررأ أع ررداد الس ررياح الواق رردين وت ررأمينهم بالخ رردمات
والمعمومات وتوقير األمن والحماية بدون إحداث أي أضرار بالبيئة.
 .4ض رررورة وج ررود إدارة س ررميمة لممر روارد الطبيعي ررة والبشر ررية ق رري المنطق ررة ،يمكنه ررا أن تح رراقظ عم ررأ ررذل
المكتنزات لألجيال القادمة من خالل عناصر بشرية مدربة.
 .5التوعيررة والتثقيررف البيئرري مررن خررالل توعيررة السرركان المحميررين أوالً بأ ميررة البيئررة والمحاقظررة عميهررا،
قكثي اًر ما نالحظ أن السركان المحميرين رم الرذين يسرعون إلرأ تخريرب وتردمير بيئرتهم ألسرباب ماديرة،

ولكن ؤالء ال يعرقون أنهم يدمرون قوتهم ومستقبل أوالد رم مرن خرالل رذا التخريرب ،ولرذلك يجرب

الترك يررز عمررأ التوعيررة والتثقيررف البيئرري لمسرركان المحميررين ولمعرراممين قرري الموق ر  ،م ر الحرررص عمررأ
وجود الموحات اإلرشادية التي تؤكد عمأ أ مية ذلك.
 .6تحديد القدرة االستيعابية لممكان السياحي ،بحيث يحدد أعداد السياح الواقدين لممنطقة السياحية
بردون ازدحررام واكتظراظ  ،حتررأ ال يررؤثر ذلرك عمررأ البيئرة الطبيعيررة واالجتماعيررة مرن جهررة وعمررأ
السر ررياح مر ررن جهر ررة أخر رررى قير رررون بيئر ررة جاذبر ررة تر رروقر لهر ررم الخر رردمات واألنشر ررطة ؛ و نر رراك عر رردة
مصطمحات لمقدرة االستيعابية ،منها:
أ .الطاقة االحتمالية المكانية  -والتي تعتمرد عمرأ قردرة المكران قري اسرتيعاب الحرد األعمرأ مرن
السياح – حسب الخدمات المتوقرة قي الموق .
ب .الطاقررة االحتماليررة البيئيررة و رري تعتمررد عمررأ الحررد األعمررأ مررن الررزوار الررذين يمكررن اسررتقبالهم
بدون حدوث تأثيرات سمبية عمأ البيئة والحياة الفطرية وعمأ السكان المحميين.
ج .الطاق ررة االحتمالي ررة النباتي ررة والحيواني ررة ،و رري تعتم ررد عم ررأ الح ررد األعم ررأ م ررن الس ررياح ال ررذين
يفترررض وجررود م برردون التررأثير عمررأ الحيرراة الفطريررة ،و رري تعتمررد عمررأ جيولوجيررة المنطقررة
والحياة الفطرية وطبيعة األنشطة السياحية.
د .الطاقة االحتماليرة لمسرياحة البيئيرة ،أي الحرد األعمرأ مرن السرياح الرذين يمكرن اسرتقبالهم قري
الموق وتوقير كاقة المتطمبات والخدمات لهم وبدون ازدحام ،عمرأ أن ال يرؤثر عردد م عمرأ
الحيرراة الفطريررة والبيئيررة واالجتماعيررة قرري الموق ر  .وال يوجررد رقررم محرردد ط روال العررام ألعررداد
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السررياح ،وانمررا يررزداد ويررنقص حسررب مواسررم السررنة مررن حيررث موسررم التز ي رر عنررد النباتررات
والتفقيس عند الطيور.
 .7دمج السكان المحميين وتوعيتهم وتثقيفهم بيئياً وسياحياً.
 .8توقير مشاري مردرة لمردخل لمسركان المحميرين ،مثرل الصرناعات الحرقيرة التقميديرة ومراققرة الردواب
لنقل السياح وتشجي الزراعة العضوية قضال عن العمل كمرشدين سياحين .
 .9تض رراقر ك ررل الجه ررود لنج رراح الس ررياحة البيئي ررة م ررن خ ررالل تع رراون ك ررل القطاع ررات ذات العالق ررة
بالسر ررياحة ،مثر ررل القطر رراع الخر رراص والحكر ررومي والمؤسسر ررات الرسر ررمية والهيئر ررات غير ررر الحكومير ررة
 )NGOsوالسكان المحميين.

الجزء الثاني :أمثلة وتجارب على السياحة البيئية المستدامة
يركز الجزء التالي عمأ بعض األمثمة والتجارب التي قامت بها بعض الدول قي تطبيق مفهوم

السياحة المستدامة نذكر منها تجربة منطقة تكاكس قي المكسيك ،وتجربة محمية ضانا قي األردن،
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وتجربة واحة سيوة قي مصر ،وتجربة محمية أرز الشوف قي لبنان ،وتجربة منتج كينغ قيشر قي
استراليا.

ذل أمثمة لتجارب ناجحة يمكن االستفادة منها واالسترشاد بها قي مناطق أخرى .

تابية ()1
:مرية آثرب قييمة المريرن في مصطقة تكركس في المكةيك
إن اسم تكاكس الواقعة قي شب جزيرة يوكاتان قي المكسيك يشير إلأ مقاطعة تتألف من  65قرية صغيرة

بها مدينة مركزية بعدد سكان يصل إلأ  35ألف مواطن .وقي أثناء ما كانت المنطقة تعيد بناء ذاتها
بعد أن دمر ا اإلعصار الذي سمي ب عصار جمبرت عام  .4988تم اكتشاف مدينة قديمة لقبيمة تدعأ

المايان يزيد عمر ا عمأ  2000عام تق عمأ امتداد إحدى طرق التجارة بين منطقة جواتاماال وخميج

المكسيك .وأظهرت استكشاقات الحقة أكثر من مائة كهف  ،وبينت كيف قام المايان القدماء بصن
أدوات من الرواسب الكمسية وقط الحجارة لبناء أ راماتهم.

والسؤال :كيف يمكن الكتشاف مثل ذا

أن يحصل عمأ الحماية من االستغالل غير المناسب ،ويقوم بتعزيز مجتم مسموب اقتصادياً ًً وثقاقياً؟
ويعتقد خاقيير كمارامجيا  - Javier Camara Majiaو و مهندس تنمية ريفية من مدينة تكاكس – أن
خطة تنمية الريف يمكن أن يصممها وينفذ ا أقراد المجتم  .قنظمت مجموعتان ،و ما :األولأ وتدعأ
 ،)PRODETEK, S.A de C.V.أما الثانية قتدعأ ب  .)PRODETEK, A.C.وتعتبر األولأ

مؤسسة ربحية تضم  48مستثم اًر – جميعهم أعضاء غرقة التجارة – أما الثانية قهي مؤسسة غير ربحية

تمثل عينة مختارة من األقراد ذوي الفكر المتطور  .وقد قامت المجموعتان بتنظيم حممة عممية تقوم
بدراسة المغارات والكهوف لتقييم األ مية التاريخية والطبيعية لها عن طريق المساعدة من المرشدين

القوميين والعالميين إضاقة إلأ حصولهم عمأ الخدمات المساندة من السمطات المحمية وسمطات الوالية

والسمطات اإلتحادية  .ونتيجة ذلك تشكمت مجموعة من المشاري كجزء من خطة أولية لتنمية الريف ،

وتتضمن ما يمي:


تخطيط المناطق األثرية.
42



تثقيف بيئي لممواطنين المحميين حول أ مية الحماية والحفاظ عمأ منطقة قبيمة المايان التاريخية



مشاري رئيسية عديدة أخرى تنسقها المجنة المركزية وتنفذ ا حممة مواطنين لتفي بحاجات تنمية

والموارد الطبيعية.

المجتم  ،مثل توقير مصادر مائية محسنة وتحقيق تنوع زراعي.

وقي الزمن الحاضر  ،يمول المستثمرون من المجموعة األولأ ) (PRODETEK S.A de C.V
تكاليف المشروع ويهدقون إلأ إنشاء قندق صغير لمسواح البيئيين باستخدام مواد وأشكال طبيعية .أما
حماية الكهوف والخرائب قميست مؤمنة بشكل كامل بعد .

تابية ()2

ضرصر :التابية األبدصية األولى في الةير:ة الييئية
التخطيط لممشبوع:
قبل المباشرة بتنفيذ المشروع  ،كان البد من التخطيط الدقيق ل  ،وذلك بتحديد أ داف المشروع

األساسية  ،والتي تمحورت حول النقاط التالية:
 إدارة الموق بصورة مستدامة.

 تحديد نوعية الزوار المستهدقة.

 إشراك المجتم المحمي قي المشروع  ،ومدى تأثر م وتأثير م ب .
وقي النهايرة خرجت خطة التطوير السياحي البيئي لمحمية ضانا لتحدد عناصر اإلدارة  ،والتي تم

تنفيذ ا عمأ الشكل التالي:


تم تأسيس جمعية إلدارة المشروع .



تم دراسة اإلمكانية االقتصادية لنجاح المشروع.



تم دراسة الفوائد االقتصادية التي يمكن أن يوقر ا المشروع لمموق ولمسكان المحميين.



تم دراسة أساليب وطرق تسويق الموق سياحياً  ،داخمياً وخارجياً.
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تم تحديد طرق الوصول لممحمية  ،والتي تهدف لتحديد طريقة السيطرة عمأ تدقق الزوار ودخولهم



تم تحديد نقاط الدخول لممحمية  ،و ي ثالث نقاط أساسية  ،تضمنت مراقق خاصة الستقبال



تم من دخول أي نوع من وسائل النقل إلأ داخل المحمية  ،وتم بناء مواقف لمسيارات والحاقالت



تم توقير خدمة نقل لمزوار وأمتعتهم  ،من نقطة االستقبال إلأ داخل المحمية بواسطة حاقمة سميت

لمموق وخروجهم .
الزوار .

تتناسب وطبيعة الموق  ،وعدد الزوار.
حاقمة الطبيعة.





تم تحديد ممرات محددة لممشاة  ،وتحديد ا بعالمات خاصة.
تم تحديد أماكن التخييم.

تم دراسة وتحديد أنواع النشاطات التي يمكن لمزوار القيام بها.

تم تحديد طرق البيان التي يجب استخدامها  ،مثل الموحات اإلرشادية والتوضيحية والتعميمية

والمطويات والكتيبات وكذلك توقير قاعة خاصة لعرض الصور واألشكال التوضيحية لطبيعة

المشروع.


تم تحديد السعة االحتمالية من أعداد الزوار لكل من المخيمات وممرات المشاة  ،وبشكل قطعي



تم توظيف عدد من السكان المحميين  ،وتدريبهم لمقيام بتقديم مختمف أنواع الخدمات السياحية مثل



تم تحديد خطة مراقبة لتأثير السياحة عمأ طبيعة الموق .

صارم ال يتم تجاوزل.

األدالء ،واإلداريين  ،واالستقبال  ،وخدمة الطعام والشراب.

قي محمية ضانا يعمل حالياً ما يقارب  50موظفاً  ،جميعهم من السكان المحميين ،

و %80منهم يعممون قي مجال السياحة البيئية قي المحمية ،كموظفي داللة وموظفي استقبال
وقي خدمة الطعام والشراب .قباإلضاقة لما يحققون كدخل مالي  ،ق نهم يكتسبون خبرة وثقاقة

عامة من خالل التدريب المتواصل الذي تقوم ب الجمعية لتأ يمهم عممياً وعممياً  ،ومن خالل

اتصالهم بالزوار من مختمف أنحاء العالم  ،كما أن لهم تأثير إيجابي عمأ مجتمعهم المحمي.
وقد استطاعت مشاري التنمية االقتصادية واالجتماعية التي قامت بها المحمية من توقير مصادر

دخل بديمة لما ال يقل عن  70عائمة من سكان المنطقة.
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الةير:ة الييئية تخمق أفقرً اديداً:
م:مية ضرصر

1994

1996

2221

عدد الزوار

20304

40735

600000

الدخل

$60857

$540428

$2500000

%8

%30

%400

النسبة المئوية من التكاليف الجارية

تابية ()3

وا:ة ةيوة لمتصمية المةتدامة  -م ب
تق واحة سيوة قي قمب صحراء مصر الغربية  ،يقطنها مجموعة من السكان المحميين الذين انقطعوا
عن العا لم بالرغم من تاريخهم الطويل .وكان الهدف من المشروع و التعريف بحضارة وطبيعة ذل
المنطقة من خالل مشروع اقتصادي كبير يهدف إلأ إبراز الجانب الثقاقي والتراثي والبيئي لممنطقة .لقد

قام القطاع الخاص والمؤسسات الدولية غير الربحية بدعم المشروع من أجل تدريب المهارات والكفاءات
المحمية ،وتعريف وتثقيف السكان المحميين ،لالستفادة من المعطيات المتوقرة ،ولكن بشكل ال يؤثر

عمأ استدامة الحياة والتراث قي المنطقة وبيئتها  ،وقد أطمقت المجموعة عمأ نفسها اسم المجموعة

النوعية لممحاقظة عمأ البيئة.

لقد تم االستفادة أوالً من األماكن السكنية التي قام القدماء ببناء ا منذ أكثر من  2500سنة والتي تبنأ
من الصخور الممحية .لقد خمق المشروع مئات من قرص العمل لمسكان المحميين وعمل عمأ تشجي

التجارة الحرقية والتقميدية القديمة  ،باإلضاقة إلأ تعريف العالم بحضارة سيوة التي تعد من اكثر البيئات

ا لحساسة قي العالم ،كما شج المشروع الحكومة المصرية ممثمة ببمدية سيوة والعديد من الهيئات الدولية
عمأ االنخراط قي المشروع.

لقد أثار المشروع ا تمام العديدين لقدرت عمأ خمق قرص العمل وتنمية السكان المحميين والمحاقظة عمأ

تراثهم واطالع العالم عمأ ذل المكنونات .كما سا م المشروع قي تطوير مهارات الصناعات التقميدية
لدى النساء وخاصة قيما يتعمق بالصناعات الغذائية ،وقامت المجموعة النوعية لممحاقظة عمأ البيئة
45

بدعم مشروعات التدوير واالستفادة من المواد العضوية وتحميمها ،وكذلك تثقيف السكان بعدم استعمال

األكياس البالستيك ية واالستعاضة عنها باألكياس الورقية المدورة والتي ال تؤذي الطبيعة أو اإلنسان.

كيف :قق المشبوع عصر ب االةتدامة:

يعتبر مشروع سيوة من أقضل المشاري االقتصادية المستدامة التي تعود بمناق اقتصادية ويغطي كامل

نفقات ويحقق أرباحاً مجزية .لقد استفاد السكان المحميين من قرص العمل المتاحة ،كما حاقظ المشروع
عمأ اإلرث الطبيعي والثقاقي لممجتم

كما بدأ السكان يعتمدون عمأ أنفسهم قي توقير وتصني

احتياجاتهم بدالً من استيراد الكثير من المواد من خارج المنطقة مثل وادي النيل ،كما استقطب المشروع
اقتتاح أول بنك قي الواحة و بنك القا رة والذي بدورل قدم خدمات جميمة لمسكان.

لقد سا م المشروع أيضاً بتطوير الصناعات الحرقية والتقميدية بين السكان المحميين .وقد وجدت بعض
الصناعات طريقها إلأ األسواق األوربية مثل إيطاليا ،قرنسا ،وبريطانيا .كما سا م أيضاً قي تنقية

الميال العادمة والصرف بطريقة عضوية ال يحتاج قيها إلأ أية مواد كيميائية ،وذلك من أجل المحاقظة
عمأ البيئة.
لقد نفذ ذا المشروع بشكل يحاقظ عمأ عادات وتقاليد وممارسات السكان المحميين ،وبالتالي ق ن األثر
السمبي االجتماعي الذي حقق المشروع كان ضئيالً لمغاية ،مما شج الحكومة عمأ تطبيق نموذج سيوة
عمأ العديد من المناطق السياحية تحاشياً ألي تأثيرات اجتماعية سمبية .
الصترئج واآلثرب التي :ققهر المشبوع:
لم تظهر حتأ اليوم تأثيرات سمبية لممشروع ،بل وقر المشروع أكثر من  200قرصة عمل دائمة ومباشرة
قي المشروع لمسكان المحميين ،ونحو  400قرصة عمل غير مباشرة كالعمل قي الصناعات الحرقية

واألثاث والنقل ،كما سا م أيضاً قي إعادة اال تمام بالتراث المعماري القديم حيث تم إنشاء أكثر من 50
مسكناً قام السكان المحميين ببناء ا مستخدمين األدوات والمواد األولية المحمية ،كما حاقظ المشروع عمأ

عادات ومعتقدات حضارة أ ل سيوة وتعريفها لمعالم الخارجي ،وقد طمبت محاقظة مرسأ مطروح من
جمي سكان سيوة ب نشاء مبانيهم بطريقة معمارية تقميدية ،بل قامت بدعم مشروعات البناء الجديدة
وصيانة األبنية القديمة من خالل قروض ميسرة لمسكان ،ويشارك السكان المحميين كذلك قي إدارة وتنفيذ

المشروعات السياحية المحمية.
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لقد كان مشروع واحة سيوة السياحي نموذجاً اماً لمسياحة المستدامة ،الذي أخذ عمأ عاتق تطوير

اإلمكانات والمصادر المحمية التي كانت غير مستغمة ،ووقر الحياة الكريمة لمسكان المحميين بدون أن
تتأثر البيئة المحمية أو حتأ البيئة االجتماعية.

تابية ()4

م:مية أب الشوف  -ليصرن
تمتد محمية أرز الشوف الطبيعية من ظهر البيدر شماالً حتأ جبل نيحا قرب جزين جنوباً ،وتطل

المنحدرات الشرقية لممحمية التي تغطيها أشجار السنديان  ،عمأ مناظر جميمة لسهل البقاع ،غير أن

أكثر ما يجذب الزوار غابات األرز الواقعة قي أعمأ المنحدرات الغربية قي سمسمة جبال لبنان .وقوق
بمدة الباروك يرى الزائر بوضوح صفوف المصاطب حيث زرعت أشجار األرز قي الستينات قي سياق

جهود إعادة التشجير .وبعد من الرعي الجائر وقيام اإلنسان بالحفاظ عمأ الغابات ،تعيش غابة األرز

عممية تجدد طبيعية ،حيث شكمت أشجار األرز نحو  %5من مساحة المحمية.

ونتيجة لزيادة درجة األمان قي المحمية ،ققد غدت موقعاً ممتا اًز لمحفاظ عمأ الثدييات الضخمة كالذئاب
واألضباع والغزالن الجبمية ووعل الجبل.

الحيوانات.

وقد قامت المحمية ب نشاء بحيرة جبمية كي تشرب منها

وتعد المحمية اليوم موقعاً مهماً لمطيور المهاجرة ،حيث تق عمأ المسار القاري ،مما يشكل موقعاً رائعاً
لمذين يحبون مراقبة الطيور ،كما تتوقر قي المحمية مجموعة وقيرة من األز ار والنباتات الطبيعية

والفطرية ،كما تضم بعض المواق األثرية مثل حصن نيحا.

وتعتبر المحمية اليوم موقعاً سياحياً مهماً يؤم العديد من السياح والزوار الذين يتشوقون لسطالع عمأ
معالم المنطقة النادرة ،ويوجد قي المنطقة مركز استقبال يقوم باستقبال المجموعات السياحية وارشاد ا

بمصاحبة مرشدين سياحيين بيئيين  ،كما يوجد مركز لممعمومات السياحية يق قي بمدة الباروك يعطي

الزوار المعمومات المتنوعة عن المحمية ،ويتوقر قي المركز ركناً لشراء األطعمة العضوية ،كما

يستطي المركز أن يقدم وجبات غذائية يعد ا ويقدمها سكان المنطقة المحميين  ،مما يعزز درجة

التفاعل بين سكان المنطقة والزوار ،كما يوقر المركز معمومات عن األنشطة التي يمكن القيام بها مثل
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المشي وركوب الدراجات والتجوال قي حاقالت صغيرة ب شراف مرشدين متخصصين .وتتوقر عمأ مقربة
من غابات األرز مجموعة كبيرة من المحال التجارية ،المتخصصة بالصناعات التقميدية والحرقية خاصة

الخشبية منها .ولكن خوقاً من أن تتأثر الغابات بهذل الصناعات ،قهناك تعميمات صارمة حيال قط

األشجار.

إن نموذج محمية أرز الشوف و مثال طيب لمسياحة المستدامة الهادقة التي تحرص عمأ المحاقظة
عمأ اإلرث الطبيعي والتاريخي والحيوي والبيئي ،م إعطاء السكان المحميين قرصة االستفادة من مآثر

السياح الذين يفدون إلأ المنطقة ،سواء من حيث مراققة األقواج السياحية كمرشدين  ،أو العمل قي
مركز بي األطعمة العضوية المنتجة من المنطقة،

الصناعات التقميدية لمزوار والسياح.

أو من خالل تقديم الطعام أو من خالل بي

تابية ()5

مصتاع ميصرء كيصغ فيشب –ا ب فبي ب -اةتبالير
ميناء وقرية كينغ قيشر تق عمأ الساحل الغربي من جزر قريزر المعمنة عمأ قائمة التراث العالمي

لميونسكو  250 ،كيمومتر شمال برزين .الموق يتكون من  65كتار و  452غرقة و  75قيال و444

سري اًر لسستخدام قي نزل،

لحوالي  300شخص.

وقاعة لمزوار النهاريين وقرية لمموظفين و  3مطاعم وقاعة مؤتمرات تتس

وبني المنتج وقق إرشادات بيئية صارمة بهدف توقير مكان لمزوار يتواقق بشكل سمس م حساسية
النظم البيئية قي الجزيرة .وقبل أن يبدأ البناء تم عمل دراسات لألثر البيئي  ،باإلضاقة ألبحاث أخرى

مفصمة عن المنطقة .باإلضاقة لدراسة الميال واالستخدامات الطبيعية السابقة لمسكان المحميين.
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الت ميم
مةتو عرلي من التداخل الييئي
منذ البدء تم بذل كل جهد ممكن لتخفيف الضغط البيئي والوصول إلأ مستوى عالي من التداخل البيئي:

 الطرق والمباني تم تخطيطها وتنفيذ ا حول األشجار الرئيسية تحاشياً لقط األشجار.
 جمي

الم باني صممت لتتناسق م

بيئة وطبيعة المنطقة ونمطها المعماري ومحيطها النباتي

والجغراقي.

 أقيمت المباني بارتفاع طابقين ققط عمأ أال تعمو عن حدود ارتفاع األشجار.
 جمي الخشب المستعمل و من األنواع المحمية.

 المجم المركزي لمفندق غرقة المؤتمرات واالستقبال والمطاعم والغرف اإلدارية والحمامات) تم
تصميم بدون تكييف .وتم إدخال نظام التهوية الطبيعية من خالل قتحات تهوية متعددة قي

الطوابق العموية والسفمية  ،وقي الصيف يتم دخول الهواء البارد طوال النهار وخروج الهواء الساخن

من الفتحات العموية  ،أما قي الشتاء قيتم إقفال جمي الفتحات لحصر الح اررة وتمثيل ظا رة البيت

الزجاجي.

 جمي الغرف والمناطق العامة تم تصميمها بحيث يدخمها أكبر كم من اإلضاءة الطبيعية خالل
ساعات النهار بحيث ال تكون ناك حاجة لسضاءة الصناعية.

 جمي الغرف والمراقق يمن التدخين قيها  ،لكن يمكن توقير غرف لممدخنين عند الطمب.

 عمل ممرات خشبية معمقة أو ممرات أرضية مغطاة بقط خشبية لتقميل اآلثار السمبية عمأ الكثبان
الرممية والمستنقعات.

 المنتج يدير محطة تنقية ميال الصرف بطريقة طبيعية.

المصرفع الييئية واالقت ردية:
إن تصميم المنتج بهذل الطريقة وقر ما يقارب من  5000000كيمو وات من الطاقة سنوياً و و ما يعادل

استهالك  400منزل لنفس الفترة.

اليصللرء
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تخفيف األثب الييئي

أمراض التربة المستوردة تم تفاديها باستخدام تربة المنطقة أو تربة مصرح بنقمها من األرض الرئيسية

والمواد الطبيعية التي أزيمت من الموق تم استعمالها قي إعطاء الموق مظهرل الطبيعي.

تشكيل التضربيس:
تم استعمال النباتات الطبيعية من المنطقة ذاتها أو المناطق المحيطة كما أزيمت آالف النباتات من

موق البناء ووضعت قي مستنبت خاص بالمنتج ليتم إعادة زراعتها الحقاً .المستنبت يعمل عمأ تزويد
المنتج بالنباتات المحمية ألغراض تشكيل التضاريس.

المرء:
يتم معالجة الميال العادمة قي محطة التنقية الطبيعية الخاصة بالمنتج  ،ونظ اًر ألن مكونات منتجات
المحطة ال تتناسب م طبيعة التربة ،ق ن يتم إطالق الميال م القناة سريعة الجريان نحو الممر الرممي

الكبير.

الطرقة:

يوجد مفتاح عمأ شكل بطاقة يشغل الطاقة قي كل غرقة .و ذا يضمن أن تغمق الطاقة بالكامل عندما

تكون الغرقة شاغرة ،أما وحدات التكييف قيتم التحكم بها يدوياً.

المخمفرت:
جمي المخمفات المنتجة قي الموق يتم قصمها وضغطها وتخزينها قي الموق وارسالها لألرض الرئيسية
إلعادة تدوير ا.

خمق شباكرت ومصرفع أوةع
قام منتج

كينغ قيشر) ب نشاء لجنة استشارية من المجتم المحيط وجمي الفئات المستهدقة لكي يضمن

عالقات طيبة متواصمة م جماعات البيئة والسكان األصميين والمقيمين الذين تم تمثيمهم قي ذل المجنة.

وقد شج المنتج برامج األبحاث المتعمقة بالبيئة والسياحة البيئية واألنماط البيئية قي جزر قريزر .وقد
اشتممت خطة المنتج البيئية عمأ إقامة العديد من البرامج والمبادرات الثقاقية لزيادة الوعي البيئي.
20

الموظفون

يتوقر برنامج لتدريب الموظفين عمأ كيفية التعامل م البيئة وذلك من خالل عرض شرائط الفيديو.

التوا ل مع ال واب
تم إعداد برنامج يتكون من أربعة مراحل يتضمن ترويج وتوجي وتطبيق التعميمات،

ضمن نطاق عمل

توضيحي مندمج م برامج الفيديو المتوقرة الستعمال جمي الزوار .ولهذا الغرض ققد وظف المنتج

 43دليالً سياحياً لتطبيق ذا البرنامج.

الخالصة
لقد ناقشت ذل الدراسة قي قصميها مفهروم السرياحة المسرتدامة قري العرالم والروطن العربري ،ونأمرل

أن يتفهم أصحاب االستثمارات السياحية قي الوطن العربي جدوى تطبيق ذا المفهوم .

إن تطبيررق مفهرروم السررياحة المسررتدامة يعنرري وجررود سررياحة نظيفررة رقيقررة بالبيئررة وصررديقة لممجتم ر

وذات مرردود مرالي كبيررر .ونأمرل أن تشرج المؤسسررات السرياحية عمررأ تطبيرق رذا المفهرروم  ،مرن خررالل
احتفال سنوي يعمن بر أسرماء المؤسسرات التري نجحرت قري تطبيرق مفهروم السرياحة المسرتدامة  ،ثرم توضر

شعارات الصقة عمأ كل المؤسسات التي طبقت ذا المفهوم.
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