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أ

مقدمة
وصفت قد تعترب السياحة من الصناعات الرائدة على املستوى العاملي إىل جانب الصناعة االلكرتونية، و 

جتاوز عدد السياح على املستوى العاملي وألول مرة بالعمالق االقتصادي اجلديد والصناعة األكثر منوا يف العامل حيث 
سائح، حسب املنظمة العاملية 1,035,000,000م، حيث بلغ 2012يف التاريخ سقف البليون سائح سنة 

.للسياحة
لدى الباحثني واألكادمييني وصناع القرار يف معظم دول العامل، خاصة يف وقد حظيت السياحة بأمهية بالغة 

وقد . ريعية، وذلك نظرا ملا يرتتب عن هذا النشاط من آثار اقتصادية واجتماعية على اقتصاديات الدولالبلدان غري ال
تزايد االهتمام بقطاع السياحة واتسعت رقعتها خاصة يف القرن العشرين وذلك بسبب تطور وسائل النقل واختصارها 

وشجع على مزيد مر الذي قلل من األسعاراألللجهد والوقت وكذلك بسبب ظهور املنافسة بني الوجهات السياحية 
إىل ضرورة تبىن وقد دفعت اآلثار السلبية سواء االجتماعية والثقافية، والبيئية الناجتة عن السياحة اجلماعية .من التنقل

أشكال جديدة للسياحة أكثر احرتاما للموروث الثقايف واالجتماعي للمجتمعات، وأكثر حفاظا على البيئة وذلك من 
.أجل حتقيق التنمية املستدامة، وتعد السياحة البيئية واحدة من أهم هته األشكال وأكثرها منوا على املستوى العاملي

فقد منا هذا النوع من السياحة بأكثر من ثالث مرات من صناعة اجلمعية الدولية للسياحة البيئية وحسب
ىل التغريات الدميغرافية اليت تشهدها بلدان املنشأ وترجع أسباب هذا النمو إ. م2004السياحة بكاملها يف سنة 

كما العام،البيئي من جانب اجلمهور زيادة الوعي و ، )(
) ...ر بيئية، النزل البيئية، وكاالت سف: مثل(يعزى أيضا إىل التطور السريع لصناعة مكونة من صناعة متخصصة 

، ترتاوح بني شركات ...)سالسل الفنادق، شركات الطريان، عمليات السفن السياحية: مثل(وصناعة غري متخصصة
.متعددة اجلنسياتصغرية ومتوسطة احلجم إىل شركات 

وإنشائها للحدائق الوطنية ، باإلضافة إىل اهتمامها بالبيئة من خالل اصدرا القوانني واملراسيم اخلاصة حبمايتها،واملغرب
.يف مراحله األوىل ال كسياحة بديلة ال يز إال أن االهتمام بالسياحة البيئية وتطويرها  واحملميات الطبيعية،

ن أجل إبراز دور السياحة البيئية يف حتقيق التنمية األسباب جاءت فكرة هذا البحث وذلك موهلذه 
لبلدان املتخصصة ضمن السوق السياحي لوإبراز مكانة هذه السوق . املستدامة يف كل من اجلزائر، تونس، واملغرب

.الثالثة
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ب

مشكلة الدراسة-1
ما هو دور السياحة البيئية في : إىل طرح اإلشكالية التاليةنادفعتالسابقة احلقائق واإلحصائياتإن كل 

في الجزائر، تونس والمغرب؟خصوصابية، المستدامة في االقتصاديات المغار تحقيق التنمية 
:عنه جمموعة من التساؤالت الفرعية وهيتنبثقالرئيسي هذا التساؤل 

السياحة البيئية يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب؟توفر إمكانياتمدىما - 
؟يئية يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر، تونس واملغربدور السياحة البما هو -
؟يف اجلزائر، تونس واملغربما هي آثار السياحة البيئية على التنمية االجتماعية- 
؟يف اجلزائر، تونس واملغربوالتنوع البيولوجيما هو دور السياحة البيئية يف احملافظة على البيئة - 
الدراسةفرضيات-2

من خالل هذه الدراسة إثبات الدور الذي تلعبه السياحة البيئية يف حتقيق التنمية املستدامة، لذلك نا حاول
:ستنطلق هذه الدراسة من الفرضية الرئيسية التالية

 إن تطوير السياحة البيئية  في الدول المغاربية وخاصة الجزائر، تونس والمغرب يساهم بشكل إيجابي في
. تحقيق التنمية المستدامة في هذه الدول

:وتندرج حتت هذه الفرضية املطروحة عدة فرضيات جزئية وهي
ة بيئية عاملية؛يسياحمتتلك اجلزائر، تونس واملغرب مقومات كبرية، ميكن أن جتعل منها وجهات -
يساهم تطوير السياحة البيئية يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب يف حتقيق التنمية االقتصادية يف هذه الدول؛-
يساهم تطوير السياحة البيئية يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب يف حتقيق التنمية االجتماعية يف هذه الدول؛-
يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب يف احملافظة على البيئة وحتقيق التنمية البيئية يف هذه يساهم تطوير السياحة البيئية-

الدول؛
أهداف الدراسة-3

:من األهداف ميكن تلخيصها فيما يليمجلةإىل حتقيق الدراسةمن وراء هذه
لسياحة البيئية والتنمية املستدامة؛لاإلحاطة باملفاهيم النظرية -
حتليل الروابط املوجودة بني السياحة البيئية والتنمية املستدامة؛-
إعطاء جمموعة من النتائج والتوصيات واليت من املمكن إن مت أخذها بعني االعتبار من طرف اجلهات املعنية أن -

تساهم يف تطوير السياحة البيئية يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب؛
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كما نأمل أن تكون منطلق ومرجع ألحباث أخرى حول يف سبيل ت املتعلقة باملوضوع،  إضافة دراسة أخرى للدراسا-
تطوير البحث يف موضوع السياحة البيئية؛

اإلطالع على مقومات السياحة البيئية اليت تتوفر عليها اجلزائر، تونس واملغرب؛-
ه السياحة البيئية يف حتقيق التنمية املستدامة يف  اإلجابة على السؤال الرئيسي يف املذكرة واملتمثل يف الدور الذي تعلب-

كل من اجلزائر، تونس واملغرب؛

أهمية الموضوع-4
املواضيع األكثر جذال بني الباحثني األكادمييني واملهتمني من خالل كونه واحد من أهم تربز أمهية املوضوع 

ن السياحة البيئية، وعدم اتضاح بعض معامله بعد، فإملوضوعاحلداثة النسبية باإلضافة إىل و .بقطاع السياحة عرب العامل
أصبحت البديل األمثل للسياحة اجلماعية وذلك بسبب اآلثار السلبية اليت تنتج عن هذه األخرية البيئيةالسياحة

السياحة البيئية يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة االقتصادية، االجتماعية ويرتقب أن تساهموخاصة البيئية منها،
وتأيت هذه الدراسة حماولة لعرض خمتلف املفاهيم .اليت يرتقب أن تنتج عنهاوالثقافية، والبيئية، وذلك بسبب اآلثار 

.تها بالتنمية املستدامةالسياحة البيئية وعالقحول والروابطواآلراء 
ات السابقةالدراس-5

فإن الدراسات اليت تناولت موضوع السياحة البيئية وقامت بربطه بالتنمية على املوضوع،ناإطالعيف حدود 
من الدراسات اليت تطرقت إىل موضوع السياحة البيئية والتنمية املستدامة على بعض، ولكن توجد جذااملستدامة قليلة

:ومن بني هذه الدراسات ما يلي،انفراد
ecotourism:بعنوانBernardo Duhá Buchsbaumدراسة and sustainable development in Costa

Rica ، وقد كان اهلدف من هذه الورقة هو تقدمي موجز للقضايا احلالية م،2004سنة وهي عبارة عن ورقة حبث نشر
السياحة البيئية؛ حتليل إمكانية السياحة اليت تواجه السياحة البيئية يف كوستاريكا؛ الفحص النقدي آلثار وحتديات 

؛ مةااملستدة البيئية كإسرتاتيجية للتنمية املستدامة؛ البحث عن الطرق اليت ميكن من خالهلا تقييم السياحة البيئية والتنمي
لإلجابة وقد تناولت الدراسة بالتحليل . واقرتاح طرق لتحسني ممارسات وسياسات السياحة البيئية احلالية لكوستاريكا

ما هي آثار وحتديات السياحة البيئية؟ ما هي الفوائد اليت ميكن أن جتلبها السياحة البيئية؟ : عن بعض األسئلة مثل
هل السياحة البيئية يف كوستاريكا مستدامة؟

:ومن بني النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي
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تذكري صارخ آلثار وحتديات السياحة البيئية يف حني أن تشري إخفاقات السياحة البيئية يف كوستاريكا هي مبثابة -
وعلى العموم فقد أظهرت كوستاريكا دالئل على أن السياحة البيئية ليست . النجاحات إىل الوعود واإلمكانيات

مظهر 
ميكن أن تؤدي إىل نتائج سلبية؛ما ميكن للسياحة البيئية أن تعمل بوصفها اسرتاتيجية تنموية فعالة ك-
من السابق ألوانه معرفة ما إذا كانت السياحة البيئية كصناعة بكاملها يف كوستاريكا سوف تربهن على استدامتها -

.الأم
.

حبث نشروهي عبارة عن ، écotourisme et développement durable:بعنوانJonathan Tardifدراسة 
هذه تناولت وقدم،2003سنة 

:توصلت الدراسة إىل النتائج التاليةو .وصوال إىل آثار السياحة البيئية االجيابية والسلبية
السياحة البيئية هي ظاهرة جديدة نسبيا؛-
التنمية املستدامة يف األوساط الطبيعية ويف املناطق املعزولة؛ملشاكل السياحة البيئية الدواء الشايف متثل -
من الصعب إجياد السياحة البيئية احلقيقية؛-
أصبحت السياحة البيئية وسيلة تسويق شديدة القوة؛-

Ecotourism: A study on responsible environmental:بعنوانAnyapak Prapannetivuthدراسة 

behavior to popular national parks in Thailand. م2008سنة وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه نشرت ،
وقد فحصت هذه الدراسة العوامل املتصلة بالسلوك البيئي املسؤول للزوار إىل احلدائق ، south australiaجبامعة 

:وتوصلت إىل النتائج التالية. من جمموعة من التساؤالت متثلتوقد انطلقت هذه الدراسة . الوطنية الشعبية التايلندية
لديهم مستوى . سنة49- 35ارهم بني لدين يزورون احلدائق الوطنية التايلندية هم رجال، ترتاوح أعماغالبية -

أكرب جمموعتني للزوار هم . يف الشهراص، وحيصلون على دخل أكثر منتعليمي جامعي، موظفني يف القطاع اخل
التايلنديني والقوميات األوروبية؛

ات بني كما وجدت الدراسة أنه ليس هناك عالقات بني املوقف البيئي واملقصد السلوكي، كما ال توجد هناك عالق-
؛السلوكي والسلوك البيئي املسئولاملقصد 

؛ني املوقف البيئي والسلوك البيئيبينت الدراسة أن هناك عالقة قوية إىل حد ما ب-
؛حد ما مع السلوك البيئي املسئولكل من املسئولية الشخصية وموقع السيطرة هلا عالقات قوية إىل -
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قلق شديد حول املسؤولية البيئية، وقد أكد ، أن هناكسؤال مفتوحعنأكدت أجوبة األشخاص املستجوبني -
كما كان هناك أيضا قلق حول احملافظة على . الكثري منهم على ضرورة احلفاظ على البيئة الطبيعية يف احلدائق العامة
.احليوانات والنباتات يف احلدائق العامة وذلك من أجل األجيال القادمة

Dimitriosدراسة Diamantisبعنوان:Ecotourism: Characteristics and involvement patterns of

its consumers in the united Kingdom يف جامعة بورمنوث م، 1998سنة وهي أطروحة دكتوراه نشرت
ئيني يف اململكة استكشاف األنواع املختلفة أو مالمح السياح البي: قد متثل اهلدف النهائي من الرسالة يفو بربيطانيا، 

وقد كانت املسامهة الكبرية هلذه الدراسة هي تطبيق مفهوم إشراك . املتحدة باستخدام مفهوم إشراك املستهلك
ة البيئية من وجهة نظر كما درست األطروحة السياح. املستهلك الذي يسمح بالرتكيز على سلوك السياح البيئيني

.االستدامة
Jessicaدراسة Coria وEnrique Calfucuraبعنوان:Ecotourism and the development of

indigenous communities : the good, the bad, and the uglyم، وقد 2011وهي عبارة عن حبث نشر سنة

حتسني تتمثل يف
تواجه السياحة البيئية فمن الناحية السلبية، أما . وتنويع العائد االقتصادي، وتوفري فرص العملرفاهية السكان احملليني، 

. مشكلة التوزيع غري العادل لعوائدها بني السكان احملليني وأصحاب املصلحة اخلارجيني
. Ecotourism and economic incentives: an empirical appraoch:بعنوانSven Wunderدراسة

انطلقت و . احلوافز االقتصادية للسياحة البيئيةإثباتم، وقد حاولت الدراسة 2000سنة وهي عبارة عن حبث نشر 
:من فرضيتني أساسيتني ومها

؛حنو الوكاالت السياحية اخلارجيةتطبيق عمليات سياحية مستقلة يؤدي إىل دخل حملي اكرب من مناذج التبعية-
عن حافز قوي للمحافظة، من خالل جعل اإلدارة التقليدية للموارد أكثر استدامة، يوفر الدخل السياحي احمللي-

ة؛ة احمللية ضد التهديدات اخلارجيزيادة قدرة احلمايو استبدال األنشطة املضرة، طريق
:النتائج التاليةخلصت الدراسة إىل و 

. مصادر دخل أخرى خارج املنافسةالدراسة اخلمسة، يتلقى السكان األصليني فوائد هامة من تيف مجيع حاال-
ناتج عن التخصص السياحي أكثر من االستقاللية عن الوكاالت القرى كما أن التفاوت يف الدخل بني 

السياحية؛
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ساعدت تدفقات الدخل على زيادة الوعي البيئي، وقدمت حوافز لعقالنية يف القرى املتخصصة يف السياحة، -
؛ةجديدة يف استخدام املوارد التقليدي

الدخل السياحي أقل عرضة لعكس اجتاه أمناط التنمية غري التقليدية واملدمرة يف املراحل املتقدمة؛-

ف مية املهددة من طر احملنطقة املميكن أن يساعد الدخل السياحي على توحيد اجلهات الفاعلة ويعزز سبب وجود -
؛االستخدامات املتنافسة لألراضي

وهي ، "السياحة البيئية وأثرها على التنمية يف املناطق الريفية" بعنوان " خان أحالم وزاوي صورية " دراسة 
إثبات كيفية تأثري السياحة البيئية على التنمية يف املناطق الدراسةحاولت هذه .2010سنة عبارة عن حبث نشر 

وقد . الريفية، كما تطرقت إىل جمموعة من املفاهيم اخلاصة بالسياحة البيئية والتنمية السياحية يف املناطق الريفية
ن هذه األخرية توصلت هذه الدراسة إىل أن السياحة البيئية تكتسب مكانة خاصة بالنسبة للمناطق الريفية، خاصة وأ

تتمتع بعوامل جذب خمتلفة طبيعية منها وثقافية، وهو ما جيعل السياحة البيئية فيها أمرا ممكنا نظرا للفوائد االقتصادية 
.واالجتماعية والبيئية اليت تنتج عنها

أسباب اختيار الموضوع-6
:املوضوع فيما يليهذا إىل اختيار بنا ميكن إمجال أهم األسباب اليت أدت 

، ونقص الدراسات العربية اليت تناولت هذا املوضوع على حد ا املوضوع يف ميدان البحث العلميحداثة هذ-
؛اطالعنا

الرغبة الشخصية الكبرية يف البحث يف ميدان اقتصاديات السياحة؛-

الصلة القوية واملتينة هلذا املوضوع بطبيعة التخصص املختار يف الدراسات العليا؛-

حيث ميكن أن يكون مرجع إلطالق دراسات وأحباث ،العربية ببحث جديد يف جمال السياحة البيئيةإثراء املكتبة-
يف هذا امليدان؛أخرى جديدة 

الدراسةمنهج -7
على املنهج نااعتمد،بغرض إجناز البحث واإلجابة على التساؤل الرئيسي يف اإلشكالية والتساؤالت الثانوية

مستعينا مبجموعة من املصادر املتنوعة بني اجلوانب النظرية والعملية انجيمعواللذان املقارناملنهج و الوصفي التحليلي 
جبمع املعلومات والبيانات ناموقد ق.من كتب، مقاالت، جمالت متخصصة، ملتقيات، موسوعات، ومواقع انرتنت

.قيوتبويبها وعرضها وحتليلها وتفسريها سواء بالنسبة للجانب النظري أو التطبي
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كما مت االعتماد يف احلصول على املعلومات والبيانات املهمة هلذه الدراسة من املؤسسات احلكومية للبلدان 
:باإلضافة إىل منظمات عاملية مثل. وزارات السياحة، وزارت البيئة: حمل الدراسة مثل

.اخل...،والسفر

هيكل الدراسة-8
باعتماد خطة تتكون من ثالث فصول؛ فصلني نظريني نا مبوضوع البحث من كل جوانبه، قممن أجل اإلحاطة

تناول الباحث يف الفصل األول األسس النظرية للسياحة البيئية من خالل التطرق إىل عموميات وقد. وفصل تطبيقي
ويف الفصل الثاين . البيئيةحول صناعة السياحة، مفهوم السياحة البيئية، وأدوات حتقيق التنمية السياحية يف السياحة

مفهوم التنمية املستدامة، الفاعلون يف السياحة نا ث تناولة كأداة لتحقيق التنمية املستدامة، حيإىل السياحة البيئينا تطرق
أما يف الفصل .اآلثار املرتقبة للسياحة البيئية على التنمية املستدامةناالبيئية واحملميات الطبيعية، ويف األخري تناول
ثقافية واحلضارية لكل من اجلزائر، إىل أهم املقومات الطبيعية، التارخيية، النا الثالث واملتعلق بالدراسة التطبيقية فقد تطرق

على واقع ناكما عرجمقارنة بني الدول الثالث من خالل بعض مؤشرات السياحية،  قمنا بإجراء، مث تونس واملغرب
اآلثار املرتقبة للسياحة البيئية على التنمية نا إىلويف األخري تطرق.يف كل من اجلزائر، تونس واملغربالسياحة البيئية 

ها باقرتاح اسرتاتيجية لرتقية السياحة البيئية يف إطار التنمية املستدامة يف نامة يف اجلزائر، تونس واملغرب، وختماملستدا
.الدول الثالث

صعوبات البحث-9
:ولعل أمههايف سبيل إجناز هذا املوضوع صعوبات كثرية، نا واجهت

والنقاش وخاصة باللغة العربية؛قلة املراجع اليت تناولت موضوع التنمية املستدامة بالتحليل -

قلة املراجع اليت تناولت موضوع السياحة البيئية باللغة العربية حيث أن املكتبة العربية فقرية من حيث املراجع اليت -
تتناول موضوع السياحة البيئية؛

ن السوق القطاع مالبيئية يف البلدان حمل الدراسة، حيث يعترب هذا حول السياحةاإلحصائياتعدم توفر -
؛ة لكل من اجلزائر، تونس واملغربجديد بالنسبالسياحي

حول اإلحصائيات، وذلك لشح صعوبة إجراء الدراسة املقارنة بني البلدان الثالثة يف جمال السياحة البيئية-
؛يف هذه الدولالسياحة البيئية
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حدود الدراسة-10
فيما خيص اإلطار املكاين فيتعلق األمر بكل من راسة باإلطار الزماين واملكاين، هذه الدقام الباحث بتحديد

دول الثالثة باملؤشرات السياحية للاجلزائر، تونس واملغرب، وأما فيما خيص اإلطار الزماين فقد أخذت البيانات املتعلقة 
.حقيق أهداف الدراسةكفرتة لت،م2012إىل غاية م2000من سنة 

المصطلحاتتحديد - 11
من أجل اإلحاطة املسبقة مبعىن املصطلحات املهمة اليت سيتم تداوهلا يف هذه الرسالة، البد أن حندد معناها 

.مسبقا
écotourisme: السياحة البيئية-

.الثقافية م- اجلماعية، خاصة االجتماعية
تعمل على حتقيق رفاهية األجيال احلالية دون اإلضرار بقدرة األجيال املستقبلية التنمية اليت :التنمية المستدامة-

.على حتقيق رفاهيتها
خمتلفة، واحملافظة على املقومات عبارة عن مناطق ختصصها الدولة حلماية الرتاث الطبيعي بصورة :المناطق المحمية-

الطبيعية لعدم اإلخالل مبنظومة هذه احملميات مثل عدم الصيد ومنع قطع األشجار أو مجع وحتديد حركة وسائل النقل 
.داخل هذه احملمية
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تمهيد
تعد السياحة نوعا هاما من أنواع األنشطة التجارية واالستثمارية عالية الرحبية، فقد أصبحت صناعة رئيسية 
على النطاق العاملي، ومن املتوقع أن تنمو منوا متواصال، حيث زاد عدد السياح على املستوى الدويل ثالثة أضعاف 

لصناعات منوا يف العامل، فقد أصبحت اليوم من أهم القطاعات أمثاله يف العقدين املاضيني، وتعترب السياحة من أكثر ا

توفر فرصا وحتسني ميزان املدفوعات، ومصدرا مهما للعملة الصعبة، كما تعترب السياحة من أكرب القطاعات اليت
.للعمالة على املستوى العاملي

الدولورغم اجيابيات السياحة اجلماعية على اقتصاديات خمتلف 
، وهذا هاعنالنامجةالثقافية والبيئية ،
. بيئة، وخصوصا لللثقافات املضيفةل

وتعترب السياحة البيئية أحد أهم هذه األنواع وهي سياحة تركز أكثر على املوروث الطبيعي والثقايف للوجهة السياحية، 
ما ال عادة الوجهات السياحة البعيدة، واليتوتعتربه أصال ينبغي استغالله من أجل إحداث عملية التنمية وخاصة يف

: يلييف هذا الفصل ما وسوف نتناول . بعني االعتبارخمططات التنميةتأخذها 

لسياحةاإلطار النظري ل: المبحث األول-
مفهوم السياحة البيئية: المبحث الثاني-
أدوات تحقيق التنمية السياحية المستدامة في مواقع السياحة البيئية: المبحث الثالث-
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للسياحة النظرياإلطار: المبحث األول
للسياحة تاريخ موغل يف القدم، كما أن خصائصها املميزة دفعت العديد من الباحثني واملنظمات إىل 

.والتعريفات املتعلقة بظاهرة السياحةوسوف نتطرق فيما يلي إىل بعض املفاهيم . 
تطور السياحة: المطلب األول

لقد عرفت ظاهرة السياحة منذ القدم بوصفها ظاهرة طبيعية حتتم على اإلنسان االنتقال من مكان ألخر 
مث 
تطورت هذه الظاهرة البسيطة حىت أصبحت يف هذا العصر تشكل علما يدرس، ونشاطا له أسسه ومبادئه وقواعده 

والسياحة، وحبث تطورها متابعة تاريخ ظاهرة السفر
:1ومما سبق نستنتج أن السياحة. 

أت منذ خلق اهللا األرض ومن عليها؛ظاهرة قدمية نش:أوال
هدفها املتعة والراحة رغبات اإلنسان وحاجاته إىل ظاهرة اجتماعية وثقافية حتولت من ظاهرة لتحقيق :ثانيا

واالستجمام؛
وتغريت النظرة إليها يف العصر احلديث حبيث أصبح . كانت السياحة يف املاضي جمرد ظاهرة اجتماعية وإنسانية:ثالثا

؛واجتماعيوهادفة إىل حتقيق تقدم اقتصادي 
:مرت السياحة يف تطورها التارخيي بعدة مراحل هي:رابعا

:وقد متيزت مبا يلي:السياحة في العصور البدائية والحقبة األولى-1
.1840بدأت من ظهور اإلنسان حىت عام-أ

.أقدام اإلنسان أو ركوب الدواب أو السفن الشراعية: وسيلة انتقال-ب
:متثلت أهداف هذه املرحلة يف:أهدافها-ج
انتقال رجال األعمال والتجار؛
مكة واملدينة والقدس وبيت حلم؛: ثلاالنتقال إىل األماكن الدينية م
ريس وروما؛انتقال أبناء امللوك للدراسة والتعلم يف املراكز الدينية يف لندن وبا
 والبحار والبحريات والشالالت سفر األغنياء للمتعة جبمال الطبيعة واملصايف واملشايت...

.19، ص2001، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، والسياحةمبادئ السفر مثىن طه احلوري، امساعيل الدباغ، 1
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تبدأ مع نشأة حضارة بالد الرافدين والفراعنة يف األلف اخلامسة قبل امليالد، : السياحة في العصور القديمة-2
1:ومن خصائص هذه املرحلة. 

ارة الفرعونية يف مصر والرومانية؛الدولة يف بالد الرافدين واحلضظهور احلكومات والدول مثل-أ
مان للناس وبالتايل حرية احلركة؛ظهور اجليش هيأ األ-ب
واملواصالت وخاصة السفن الشراعية؛ظهور األنظمة والقوانني إضافة إىل ظهور العلوم وتطور وسائل النقل -ج
ي وبالتايل ظهور امللكية الفردية؛ظهور النقود واملعامالت والتبادل التجار -د
ظهور األديان واملعتقدات؛-ه

كل ذلك أدى إىل ظهور ظاهرة السياحة اليت مل تعد ظاهرة حمكومة بقوانني الطبيعة فقط بل بقوانني 
.وتشريعات الدولة إضافة إىل ظهور حدود الدول ماهلا من قوانني حبيث فرض على السائح احرتامها

:السفر يف هذه املرحلة كما يليوميكن حتديد دوافع
بعد ظهور التجارة نتيجة لتطور مبدأ التخصص وتقسيم العمل فبعد أن  :دافع مادي يسمى الدافع التجاري

احتياجاته، أصبح الفرد يتخصص يف إنتاج سلعة معينة أو جزء من السلعة مما أدى إنتاجكان الفرد مسؤوال عن 
لنقود فسهلت ارية من السلع الفائضة عن حاجته بسلع أخرى إىل أن ظهرت إىل أن يصبح بإمكانه إنتاج كمية كب

.عملية التبادل التجاري
تقسيم العمل حىت أدى إىل ظهور طبقة الوصفاء أو التجار ما أدى إىل عملية انتقال التجار بني مبدأوتطور 

.الدول من أجل التجارة مما اعترب عامل فهم لتطور حركة السفر
ومثال ذلك مدينة روما مركز التجارة يف ذلك العصر فمنها انتقلت القوافل إىل سائر أرجاء العامل إىل الصني 

شواطئ البلطيق حبثا (أوروبا مرورا بآسيا الصغرى وبالد فارس واهلند، وهناك خط جتاري آخر بني روما ومشال غرب 
.، واجتاه ثالث بني روما ومشال القارة اإلفريقية)الربيطانيةعن العنرب، وأملانيا حبثا عن الصلب والقصدير وإىل اجلزر

مركز التجارة يف حوض البحر األبيض املتوسط، وكذلك ) ارسيليم(اليونانية، وقد كانت مدينة اإلمرباطوريةوأيضا 
، وقد عرف عن الفينيقيني)لبنان خاصة- املتوسطالسواحل الشرقية للبحر(التجار زمن الدولة الفينيقية 

.نشيطون
تربطهم مصاحل جتارية مع بالدظهور اإلسالم كانتوهناك مصادر كثرية تشري إىل أن العرب يف اجلزيرة قبل

وتشري الدالئل إىل. والصيفبرحلة الشتاء واملعرفة يف القرآن الكرمي إىل بالد الشام، الشام واليمن، ورحلة الصيف 

.12، ص2007عمان، األردن، ملسرية للنشر والتوزيع والطباعة،دار ا، 1ط، مبادئ السياحةنعيم الظاهر، سراب إلياس، 1



للسياحة البيئيةةالنظرياألسس ..............................................................:لاألو الفصل

5

.نوصوهلم إىل الصني إذ أحضروا م
لقد تبلورت بعض املعتقدات الدينية يف ذهن اإلنسان، مث تطورت نتيجة ظهور األديان وظهور : دافع ديني

حالت مهما كانت بعيدة لزيارة األنبياء ومت بناء املعابد والعتبات املقدسة حيث ظهر دافع لدى الناس للقيام بر 
العتبات املقدسة وخاصة يف أثناء املناسبات الدينية ألداء الطقوس والشعائر الدينية، مما أدى إىل تطور حركة 

.األسفار بني الناس
إذ كانوا يقطعون ) بوذا(رحلة الصينيني من أتباع أهم الرحالت الدينية اليت ظهرت يف هذه املرحلة هيو 

وكان اليونانيون والرومان يسافرون . وصوال إىل معبد بوذا يف اهلند) التبتهضبة (أالف األميال يف مناطق صحراوية 
ظهر إىل املعابد اليونانية لسماع تنبؤات الكهنة يف املستقبل، وهناك أيضا سفر القبائل العربية إىل مدينة مكة قبل 

.اإلسالم ألداء الطقوس الدينية
دافع حب االستطالع :

.أو للتعرف على العادات والتقاليد عند الشعوب األخرى
مدى عصور التاريخ ظل عدد هؤالء الرحالة حمدودا ألن ظروف السفر مل تكن يف الغالب ظروفا وعلى

ن خماطر، بوسائل النقل البدائية، والطرق الوعرة الشاقة، وبإمكان املرء تقدير ما صادفه هؤالء الرحالة م. مالئمة
.ريبة، احتمال الوقوع فريسة هلجمات اللصوصوالوقت الطويل للرحلة، والعوامل املناخية الصعبة، والوصول إىل بالد غ

الذي يعترب من أوائل الرواد يف العصور القدمية، ويكاد يكون ) ت املؤلف اإلغريقيو هريود(وأهم الرحالت 
الربهان الوحيد املتوافر لدينا عن قيام مدنيات ودويالت عظيمة اختفت حاهلا وتشري إليها االكتشافات األثرية اليت 

.ها يوما بعد يوممازلنا نكتشف
املتعة واالستجمام، خصوصا يف الفرتة األخرية من زمن واعترب الرومان أول من سافروا :دافع المتعة

:1. اإلمرباطورية الرومانية
الصاحلة لسري العربة؛إنشاء الطرق-
عامل األمن بسبب انتشار اجليش؛-
السفر، أي كل مخسة أميال أو ستة؛التعبة جبياد أخرى خاللتبديل اجلياد-
الطرق اخلارجية؛توافر خدمات اإليواء والطعام وخدمة اخليول يف احلانات املنتشرة يف -

.14، صالمرجع نفسه1
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دافع العالج :
برحالت من أجل االستشفاء يف املدن اليت توجد فيها املياه املعدنية إىل جانب اللهو والتسلية كانوا يقومون 

.واملتعة والذي يعرف بالسياحة العالجية
م وإىل . ق776: الدوافع الرياضية

يف شبه جزيرة بيلوبنيز اليونانية لالشرتاك يف األلعاب ) أوليمبيا(ىل مدينة م جاءوا من مجيع أحناء البالد إ393
.األوملبية

وهجرة إىل منطقة اهلالل اخلصيب ومصر، واألمثلة كثرية على ذلك كهجرة أقوام شبه اجلزيرة العربية: دافع الهجرة
.وقومه من مصر إىل فلسطنيالنيب إبراهيم وعائلته من جنوب العراق إىل فلسطني، وهجرة النيب موسى 

دافع تحسين العالقات وتقويتها :
.يف اليمن إىل النيب وامللك سليمان يف فلسطني) ملكة سبأ(األقوام، ومثال ذلك زيارة امللكة بلقيس 

يد إىل اإلمرباطورية كافة:دوافع عسكرية.
تطور ، وقدظهور جمموعة من العوامل والتسهيالت شجعت عملية السفربمتيز السفر يف املرحلة القدمية كما 
:السفر بسبب

اش التبادل التجاري وظهور النقود؛انتع-
كانت تدفع اإلنسان للسفر وتنوعها؛تعدد البواعث واألسباب اليت  -
السفن والسفن الشراعية يف السفر؛يف وسائل النقل وتوافر الطرق واألمن واستخدامتطور-
: العصور الوسطىالسياحة في -3

اقتصر نشاط الرحالت واتسمت هذه املرحلة بنشاط وتعدد الرحالت اليت قام كل من األوروبيني والعرب، فقد
والسياحة يف أوروبا خالل أوائل هذه املرحلة على الرحالت ذات الطابع الديين، إذ كثر السفر إىل معابد املسيحية، يف 
حني جتاوزت رحالت السفر يف مرحلة تالية حدود القارة لتعدد الرحالت الدينية إىل األماكن املقدسة يف فلسطني، 

وروبية خالل القرن اخلامس عشر مع بداية حركة االكتشافات اجلغرافية اليت كان من ونشطت الرحالت البحرية األ
م، وهو ما مسح بربط أوروبا وأسيا 1497م، ورأس الرجاء الصاحل عام 1492نتائجها اكتشاف األمريكيتني عام 

1.حبريا

.18، ص1994القاهرة، مصر، ، الشركة العربية للنشر والتوزيع، النظرية والتطبيق: ، السياحةهدى سيف لطيف1
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بية حيث أصبحت الدول وكان دور أوروبا يف حركة األسفار حمدودا يف العصور الوسطى، وبرزت الدول العر 
العربية اإلسالمية مركز اإلشعاع الفكري والتطور العلمي يف الفرتة ما بني القرنني الثامن والرابع عشر امليالديني، 
وتطورت األسفار مبختلف دوافعها وبواعثها، وقد أسهموا يف ذلك إسهاما رائدا يف وضع األسس األوىل لفروع السفر 

.والسياحة
وكانتا تشكالن مركزين ثقافيني . رطبة أكثر املدن ثراء، وكانت أرزاق العامل جتري إليهماوكانت بغداد وق

.
طقوس احلج يف مكة وتطور الوازع الديين عند املسلمني خالل هذه املرحلة مما أدى إىل السفر سنويا ألداء 

.سطنيلبيت املقدس يف فواملدينة املنورة عالوة على زيارة 
وتطور عند العرب السفر بدافع حب الرتحال واالستكشاف حيث رافق ذلك تطور صناعة الورق، حىت قام 

ال يقتصر حميط األدب اجلغرايف العريب على البالد العربية :" ويف هذا اإلطار يعلق أحد املستشرقني بقوله1.اليت زاروها
وحدها، بل ميدنا مبعلومات من الدرجة األوىل عن مجيع البالد اليت بلغها العرب و اليت جتمعت لديهم معلومات عنها 

أحيانا أن متثل املادة اجلغرافية العربية إما املصدر م، وقد حيدث 
:وساهم يف هذه احليوية والنشاط عدد من العوامل منها. 2..."لقطر ما.الوحيد أو األهم لتاريخ حقبة معينة

حث تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف على السياحة-أ
املقدسة ألدائه؛بالسفر إىل األراضي –احلج إىل بيت اهللا –ارتباط أحد أركان الدين -ب
احلث على التعلم و الرتحال يف سبيل حتصيله، فأصبح الرتحال يف طلب العلم أشبه بالضرورة الالزمة لكل -ج

.مسلم، ففي سبيل العلم رحل الناس من األندلس إىل خبارى ومن بغداد إىل قرطبة
:المرحلة الحديثةياحة في الس-4

تغريات عديدة -اليت بدأت بعد بدء حركة االكتشافات اجلغرافية خالل القرن اخلامس عشر–وشهدت هذه املرحلة 
أمريكا من اكتشاف: 3اجلغرافية اليت أدت إىل زيادة األسفار والتنقالت ولعل أمهاكاالكتشافات

عاماسرتالياواكتشافم، 1498سنة من طرف فاسكودي قاما رأس الرجاء الصاحل اكتشافكوملبوس، طرف  

.17، صالمرجع السابقنعيم الظاهر، سراب إلياس، 1
.29، ص1975، اهليئة العلمية املصرية للكتاب، مصر، ، السياحة الحديثة علما وتطبيقاحممود كامل2
.19، ص1995مصر، اإلسكندرية، ، دار املعرفة اجلامعية، 2ط، صناعة السياحة من منظور جغرافيحممد مخيس الزوكة، 3
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.م1769عامونيوزيلندا، م1605

، باإلضافة إىل الرحالت م1783- م1513مريكا الالتينية خالل الفرتة بني عامييم أمعظم أقالاألسبانرحالت 
واملواصالت، فقد ساعد االتصالوسائل وتقدم وتطور اآللةبتطور األوروبية صوب إفريقيا، واتسمت هذه املرحلة 

بظهور اجتماعيوصحب ذلك تطور وأمناظهور البواخر والسيارات والسكك احلديدية على جعل السفر أكثر راحة 

هؤالء السياح يف أعدادواملراكز الثقافية وكانت مقتصرة على فئة معينة تعرف بالسياح األثرياء وازداد اراآلثملشاهدة 
ازات السفر اقرن السابع عشر والثامن عشر وخضعت السياحة يف هذه املرحلة لبعض القيود والقواعد والقوانني كجو 

ر التشريعات وإدراك أمهية ودينية خمتلفة وظهو سية واقتصادية كنتيجة لظهور الدول ذات نظم سياوالتأشريات،
.السياحة

ويف أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، أحدثت الثورة الصناعية تغريا كبريا يف وسائل 
ومل تعد السياحة يف هذه . واصالت واالتصال والذي أدى إىل اختصار الوقت واملسافات وزيادة عدد املسافرينامل

جمرد حركة تنقل وسفر، بل أصبحت ظاهرة هلا أبعادها االقتصادية واالجتماعية اليت جعلت منها ظاهرة املرحلة 
دعية واحلضارية والثقافية اليت شهتستحق االهتمام، خاصة أن التحوالت الزراعية والصنا

ه الذي ال يقل أمهية عن بقية القطاعات وقطاع اقتصادي له دور شكل رئيس يف بروز السياحة كنشاط إنساينب
االقتصادية األخرى، ففي هذه املرحلة ظهرت أنواع متعددة وخمتلفة من النشاطات السياحية اليت ارتبط كل منها 

1.بأهداف معينة

رس من قبل 
الشرائح 
.املختلفة

العاملية الثانيةاحلرب، ويبدأ هذا العصر مع انتهاء)عصر السياحة اجلماعية(ويسمى أيضا :السياحة المعاصرة-5
مزيج من رغبة يف احلركة، وسهولة الوصول والقدرة على حتمل التكاليف،وكان. وحىت الوقت احلاضرم1945عام 
حيث جاءت مع القرن العشرين تقنيات جديدة مثل الطريان، أجهزة . جعل هذا السفر اجلماعي ممكنالذي

. اللعبو الكمبيوتر، الروبوتات، األقمار الصناعية

.18، ص1999عمان، األردن، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1ط، التخطيط السياحيعثمان حممد غنيم، بنيتا نبيل سعد، 1
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دخل زادت وقت الفراغ، وفرت: ويعود الفضل للتكنولوجيا احلديثة يف  تطور السياحة اجلماعية لعدد من األسباب
1.خلقت وسائل نقل أكثر فعاليةإضايف تقديري، حسنت االتصاالت السلكية والالسلكية ، و

األممالتابعة هليئةللسياحةالعامليةكاملنظمة:الدوليةاملنظماتمنالعديدظهوراملرحلةهذهشهدتكما
:2أمههااعتباراتلعدةللسياحةالذهيبالعصرمبثابةالعشرينالقرنيعتربو،املتحدة

الراحةوو السرعةاألمانجماليفاجلويةوالبحريةوالربيةاملختلفةالنقلوسائليفالكبريالتقدمو التطور-أ
النقل تطور الطائرات احلربية اليت كانت تستعمل ألغراض احلرب إىل طائرات مدنية لنقل وكمثال على انتشار وسائل .

الركاب، وهذا بدوره الغي املسافات بني الدول، أي أصبح االنتقال من دولة إىل أخرى ال يستغرق إال ساعات 
3.ملخاطر والقراصنةحمدودة، بعد أن كان االنتقال من مكان آلخر يستغرق أيام طويلة وحيث كانت حمفوفة با

نقليفوالسرعةمع السهولة) واملقروءةواملسموعةملرئيةا(االتصال واإلعالموسائليفالكبريالتقدموالتطور-ب
.)…الفاكس،االنرتنت(العامل عرب قاراتحدوثهاحلظةيفاألخبار

الشيءمنو املداخيلوزيادةو املعيشةمستوىارتفاع،االجتماعيةو االقتصاديةالنواحييفامللحوظالتحسن-ج
.للسياحةيوجهمنهكبريجزءاملداخيليففائضولدالذي

أنعكسالذيالعلمياالجتماعي وو الثقايفاملستوىارتفاعو األجر،املدفوعةالسنويةوالعطلالفراغأوقاتتزايد-د
.السياحةاجتاهعلى

.السياحيةاحلركةانتعاشيفساهموتطويرهاتنميتهاعلىواحلرصبالسياحةالدولاهتمام-ه
هذه الفرتة، ويف بداية عقد الستينات ظهر ألول مرة علم السياحة إىل الوجود بوصفه علما مستقال ومتكامال يف- و

ومت إصدار العديد من األحباث . ومت إنشاء املدارس واملعاهد واجلامعات املتخصصة بتدريس هذا العلم. ومعرتف به
4.والكتب والنشرات السياحية

فبعد أن كانت عبارة عن قصور ضخمة تصلح . وتعددها وتنوعها واتساع الرقعة اجلغرافية هلاتطور أماكن اإليواء -ز
املوتيالت على الطرق ظهرت والثالثة، كما الدرجة الثانيةفنادق منعلى الدفع، نشأتإلقامة األثرياء والقادرين

حىت أصبحت ضمن إمكانياتمتتاز بأسعارها املعتدلة اليتالسياحية اخلارجية، بيوت الشباب واملخيمات السياحية

1 Chucky.Gee Dean, Eduardo fayos-sola, International tourism: a global perspective, world tourism organisation,
Madrid, spain, 1997, p12.

.22، صالمرجع السابقهدى سيف لطيف، 2
.17، ص2008، األردن، 1، طاالقتصاد السياحيزيد منري عبوي، 3
.23، صالمرجع السابقنعيم الظاهر، سراب إلياس، 4
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.شرائح الطبقة العاملة بشكل عام
تتجه من السياحة الفردية حنو السياحة اجلماعية، واختذت طابعا منظما يشرف عليه أخذت الرحالت السياحية -ح

.وكاالت السفر والسياحة الواسعة االنتشار يف العامل
ة وخصائصهاتعريف السياح: المطلب الثاني

السياحة بالتحليل والنقاش، وسوف نتطرق فيما يلي إىل وخصائصتعريفلقد تناول الكثري من الباحثني 
.تعريف السياحة وخصائصها

تعريف السياحة: الفرع األول
قبل الدخول يف تفاصيل تعريف السياحة من الوقوف على األهداف الكامنة وراء تعريف أي ظاهرة البد

وميكن القول إن الوصول إىل تعريف دقيق ومتكامل وموحد للظاهرة . بشكل عام، والظاهرة السياحية بشكل خاص
1:السياحية حيقق األغراض التالية

غرض تعليمي: أوال
فتطوير الظاهرة . يعرف الطالب املتخصصون يف الدراسات السياحية معىن الظاهرة السياحيةمن الضروري أن

السياحية يتطلب بالضرورة الوقوف على معامل هذه الظاهرة وأبعادها وعناصرها وهذا يأيت من خالل اإلطالع على 
.تفق عليه من قبل اجلميعالعديد من التعاريف وحتليلها والربط اجلديل بينها وصوال إىل تعريف متكامل وم

غرض إحصائي: ثانيا
والوصول. اإلحصاء عبارة عن وسيلة تستخدم من قبل مجيع العلوم لتطوير أي ظاهرة مدروسة مهما اختلفت

إىل تعريف موحد ومتكامل ومتفق عليه للظاهرة السياحية حبيث يسهل مهمة الباحثني يف قياس الظاهرة السياحية، 
وهكذا نصل إىل حالة . حبيث جتنبهم اخللط القائم بني ظاهرة السفر بشكل عام والظاهرة السياحية بشكل خاص

الظاهرة السياحية، خصوصا يف جماالت اإلحصاء مثلى لتوحيد الضوابط واملعايري واملقاييس املستخدمة يف قياس
.السياحي اإلقليمي والدويل

غرض تشريعي وإداري:ثالثا
التشريعات والقوانني اإلدارية تتطلب بالضرورة التعمق يف الظاهرة السياحية، وبالتايل رسم أبعاد النشاط إن

 .

.28،27ص،ص،المرجع نفسه1
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فإصدار تشريع خاص من أجل تطوير النشاط السياحي يتطلب بالضرورة حت
.وإصدار تشريع بإلغاء السفر ألغراض سياحية هل يشمل مجيع املسافرين للخارج، أم شرحية معينة بالذات؟. اإلعفاء

ولقد وردت مجلة من التعاريف املتنوعة حول السياحة حتاول حتديد ماهيتها وخصوصيتها، وجاءت عدة 
طاء تعريف موحد وشامل للسياحة وكل باحث ركز على جانب معني، فمنهم من ركز حماوالت من قبل الباحثني إلع

على السياحة كظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، ومنهم من اعتربها على أساس تنمية العالقات الدولية 
ين أو الصناعة املتداخلة ... واإلنسانية والثقافية والرياضية

ومصطلح 1.أو املركبة أو الصناعة املتكاملة أو الصناعة بدون مداخن أو غذاء الروح أو برتول القرن الواحد والعشرين
أو لفظ السياحة ليس جبديد يف اللغة العربية وهو يعين التجوال، وقد ورد لفظ السياحة يف القرآن الكرمي يف أكثر من 

فسيحوا في األرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير ((:يقول اهللا تعاىل)  2(رة التوبة آية موضع ومن ذلك سو 
أي فسريوا أيها املشركون سري السائحني  آمنني وتعين هنا كلمة فسيحوا2،))معجزي اهللا وأن اهللا مخزي الكافرين

التائبون العابدون الحامدون ((:ويف السورة نفسها ورد قوله تعاىل. مدة أربعة أشهر ال يتعرض خالهلا لكم أحد
السائحون الراكعون الساجدون اآلمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اهللا وبشر 

4"سياحة أميت الصوم ) " صلى اهللا عليه وسلم (ون تعين الصائمون استنادا لقول رسول اهللا والسائح. 3))المؤمنين

.ويقول املفسرون هم املسافرون للجهاد أو لطلب العلم
تعين العمل املتعلق بإعداد نشاط اإلجازات للسائحني أو Tourismاللغة اإلجنليزية فنجد أن كلمةأما يف

.املمارسة املتعلقة بالسفر من أجل املتعة يف اإلجازات
والسياحة يف اللغة هي السفر أي االنتقال من مكان إىل مكان آخر، فإذا كان ذلك داخل نفس الدولة 

.دوليةأو خارجية من دولة أخرى مسيت سياحة تمسيت سياحة داخلية، وإذا كان
فينظر إليها عامل االقتصاد على حاول الكثري من الباحثني تقدمي تعريف للسياحة يكون جامعا وشامال، وقد 

ف منها هو رغبة السياح يف زيادة رأمساهلم االجتماعي من خالل االجتماععامل 
الختالف من اينطلقختالف بني هذه التعاريفاالإال أنه االحتكاك والتعرف على شعوب وثقافات خمتلفة جديدة، 

.14، ص1997للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، دار زهرانصناعة السياحةماهر عبد العزيز توفيق، 1
).02(اآلية ،سورة التوبة2

).112(سورة التوبة، اآلية  3

.رواه أبو هريرة، وأسنده الطربي 4
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تعريف شاملومن أجل إعطاء. )املكان، الوظيفة، املتعة، الثراء(
:ونذكر من بينهاريف املتخصصة، الظاهرة السياحة البد أن نتطرق إىل جمموعة من التع

Jobert"تعريف األملاين  Feuler " السياحة باملفهوم : " جاء فيهم وهو أول تعريف للسياحة، 1905سنة
االستجمام وتغيري احمليط الذي احلديث هي ظاهرة طبيعية من ظواهر العصر احلديث، واألساس منها احلصول على 

.1"يعيش فيه اإلنسان الوعي الثقايف املنبثق لتذوق مجال الطبيعة ونشوة االستمتاع جبمال الطبيعة 
وينظر هذا التعريف إىل السياحة من منظور ضيق حيث يلخصها يف جمرد االنتقال من أجل الرتفيه 

.خرى لظاهرة السياحةواالستجمام والتمتع جبمال الطبيعة ويهمل األبعاد األ
م، 1910امع"Choulirne schratanhous" كما عرفت السياحة من قبل العامل االقتصادي النمساوي

االصطالح  الذي يطلق على أي عمليات خصوصا العمليات االقتصادية اليت تتعلق بوجود وإقامة وانتشار " :
ويركز هذا التعريف فقط على اجلوانب . 2" 

.االقتصادية للسياحة ويهمل اجلوانب األخرى خاصة االجتماعية منها واجلمالية
Walter"وبني األستاذ  humziker " العامليني ورئيس اجلمعية الدولية خلرباء السياحة"Kurt Kraft " بأن

جمموع العالقات والظواهر اليت ترتتب على إقامة مؤقتة لشخص أجنيب يف مكان ما لطاملا أن هذه " :هيالسياحة
.3"اإلقامة املؤقتة ال تتحول إىل إقامة دائمة، وطاملا مل ترتبط هذه اإلقامة بنشاط يدر رحبا هلذا األجنيب 

أضاف هذا التعريف عنصرا مهما يف تعريف السياحة وهو عدم ممارسة السائح ألي نشاط اقتصادي من وقد
.شأنه أن يدر رحبا عليه، باإلضافة إىل عدم حتول اإلقامة إىل إقامة دائمة

السياحة تشري إىل جتارب يف أماكن خمتلفة باإلضافة إىل " :من جانب الطلب أن"Ryan"يرىيف حني 
ويعاب على هذا التعريف أنه مل يأخذ بعني االعتبار املدة الزمنية 4".ت اليت تنشأ يف تلك الوجهات التفاعال
.، كما أنه مل يستثين الكسب املادي من التفاعالت االقتصادية اليت تنتج عن السياحةللسياحة

، 1990سنة Gilberقدماهو الذييستحق اهتماما خاصاالذي املفاهيميةتعاريفلواحد من اإال أن 
إىلالسفرينطوي علىالذيالرتفيهجزء واحد منالسياحة هي":سياحةاالجتماعي للمن أجل الفهماقرتح قد و 

منجمموعة واحد أومن نشاط مستهلكحاجاتوذلك لتلبية ، األجللفرتة قصرية، غري مألوفةجمتمع أو وجهة

.18ص، 2008، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، جغرافيا السياحةحممد مرسي احلريري، 1
.16، ص1975، اهليئة العامة املصرية للكتاب، القاهرة، مصر، وتطبيقاالسياحة الحديثة علما حممود كامل،2

3 Walter, Hamziker, Le tourisme: caractéristiques principales, Aiest éditions gurten, Berne, paris, 1992, p 76.
4 Javier de esteban curiel, turismo cultural y medio ambiente en destinos urbanos, pablidise, madrid, 2008, p65.
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1."األنشطة 

اجتماعية حيث يرى أن السياحة هي نشاط ترفيهي يهدف هذا التعريف إىل السياحة من وجهة نظر وينظر
.إىل تلبية حاجات السائح االجتماعية من خالل التعرف على جمتمعات وشعوب أخرى

نشاط بشري متعمد يعمل كوسيلة لالتصال وكرابط للتفاعل بني الشعوب، :" 
وينطوي على االنتقال املؤقت للناس من منطقة إىل أخرى، أو . بلد أو حىت وراء حدوده اجلغرافية الفاصلةداخل أي

2."منظورة

ومل يقتصر تعريف السياحة على الباحثني فقط، بل أيضا اهتمت به اهليئات الدولية احلديثة والقدمية مثل 
اليت ركزت على السائح باعتباره املعين الرئيسي بالنشاط السياحي، وأيضا االحتاد 1937عصبة األمم املتحدة سنة 

1963.3ية للسياحة وكذا هيئة األمم املتحدة سنة الدويل ملنظمات السياحة الرمسية واملنظمة العامل

وضعت حيث )OMT(وللوصول إىل تعريف عام نورد التعريف املعتمد من قبل املنظمة العاملية للسياحة 
املنظمة العاملية للسياحة جمموعة من التعاريف، واليت تتحكم يف كافة اإلحصاءات التفصيلية حول السياحة، وكان 

:يف مؤمتر نظمته حول السياحة الدولية، وهذه التعاريف هيم،1963ذلك عام 
؛هو كل شخص يتوجه إىل بلد يقيم فيه ألغراض خمتلفة، وليس ممارسة مقابل أجر وخيص فئتني من الزوار: الزائر-1
األقارب، : السواح-2

ساعة يف البلد الذي يزورونه؛24وميكثون على األقل 
ات كبرية العتماد هذا ل املنظمة العاملية للسياحة جمهودهذا التعريف ينطبق على السياحة الدولية فقط وتبذ

التعريف من طرف كل الدول األعضاء باملنظمة، كون بعض الدول تعترب السائح كل شخص يقيم بعيد عن مقر 
ه املعتادة، فمثال أملانيا تعترب الفرد سائح كل شخص يبقى أربعة أيام فأكثر خارج مقر إقامته، النمسا تعترب إقامت

السائح كل من يبقى ثالثة ليايل فأكثر خارج مقر إقامته، بريطانيا، بلجيكا، هولندا، سويسرا، هذه الدول تعترب 
.تادة، إيطاليا أربعة أيام فأكثر، السويد مخسة أيام فأكثرالسائح كل شخص يبقى أربعة ليايل خارج مقر إقامته املع

.4

1 Norbert vanhove, the economics of tourism destinations, second edition, elsiver publication, USA, 2011, p2.
2 John Tribe, philosophical issues in tourism, MPG Books Ltd, Great Britain, 2009, p45.

جامعة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،شهادة املاجستري يف العلوم السياسيةمقدمة ضمن متطلباترسالة، السياحة والتنمية بالجزائر،حيياوي هادية3
.8ص،2002/2003ة، اجلزائر، احلاج خلضر، باتن

.264، ص1991، الديوان الوطين لإلحصائيات، نشرة المجموعة اإلحصائية السنوية للجزائر4
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خارج مساحة العبور يعترب داخال؛كل مسافر عرب احلدود ودخل الرتاب الوطين:الدخول-أ
كل شخص دخل الرتاب الوطين مهما كانت دوافع هذا الدخول ومهما كان مقر إقامته وجنسيته :المسافر-ب

.باستثناء اجلوالني يف رحلة حبرية
واجلوال يف رحلة حبرية هو كل زائر يدخل احلدود الوطنية ويغادرها يف نفس السفينة اليت جاء فيها واليت 

.ميكث على متنها طول مدة إقامته يف البالد
كل من دخل حدود اجلزائر من غري أن يقيم فيها عادة مال ميارس فيها أي مهنة مقابل أجر وهذا التعريف :الزائر-ج

.مها السياح واجلوالون:الزواريشمل فئتني من 
ساعة يف البالد، وميكن تلخيص دوافع زيارته يف األغراض 24كل زائر لفرتة حمدودة يبقى على األقل : السائح-د

).زيارة األقارب، مهمة، اجتماع(أشغال ) يف عطلة، أسباب صحية، دراسية، دواعي دينية، رياضية (املتعة : التالية
.هم السياح اجلوالون واملسافرون العابرون للجزائر باستثناء اجلوالني يف رحلة حبرية:المقيمينغير-ه
.يمني وكل اجلزائريني يعتربون مقيمنيهم املسافرون غري اجلوالني يف رحلة حبرية وغري املق: المقيمون- و
ساعة وهذا املفهوم ينطبق على كل املسافرين 24هو زائر ملدة حمدودة، إقامته يف اجلزائر ال تتجاوز : الجوال-ز

.حلدود العاملني يف اجلزائرسكان ا
من خالل التعريفات السابقة ميكننا إعطاء تعريف شامل للسياحة وهي ظاهرة انتقال األشخاص سواء داخل 

، وذلك ألغراض )سياحة خارجية(، أو االنتقال إىل دول أخرى )سياحة داخلية(بالدهم من منطقة إىل أخرى 
ولفرتة . ، غري الكسب املادي أو اإلقامة....الرياضة، إقامة الشعائر الدينية،الرتفيه، الراحة، العالج، : متعددة مثل

.ساعة وال تتعدى سنة واحدة24زمنية مؤقتة تتجاوز 
قطاع : ، حيث تتطلب عملية إجناحها توافق قطاعات كثرية مثلويتضح لنا مما سبق أن السياحة ظاهرة مركبة

كما أن قطاع السياحة هو قطاع منظم حتكمه جمموعة من القوانني . النقل، قطاع الفندقة، اإليواء والتسلية
.والتنظيمات يف كل أحناء العامل

تعريف السائح: الفرع الثاني
ال يزال تعريف السائح موضوع جدل، فلتعريف السائح أمهية كربى من نواحي عديدة كالناحية اإلحصائية 

اخل وكذلك احلال بالنسبة للسياحة االقتصادية فكل إنفاق داخل البلد املضيف من قبل السواح ...أعمارهم، مواطنهم
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يواء، النقل، يعترب إنفاقا سياحيا مهما كانت طبيعته فيدخل حتت هذا التحديد مثل اإلنفاق على الطعام، الشراب، اإل
اخل يف داخل هذا اإلطار هناك دوافع تربط بني خمتلف عناصر اإلنفاق الذي يدور حول استرياد خدمات ...الرتفيه

.1وسلع سياحية للسائحني الذين يتنقلون إىل البلد املضيف لالستهالك السياحي
شاركت عصبة ومن بينها التعريف الذي قدمته عصبة األمم املتحدة حيث ة بالسائح وتتعدد التعريفات املتعلق

األمم خالل عقد الثالثينيات يف احملاوالت اخلاصة بتحديد مفهوم السياحة وذلك من خالل حتديد الفئات اليت ميكن 
م قامت بتحديد مفهوم السياح ع1937ففي البداية جند أن عصبة األمم يف عام ٍ.تسميتها بالسائحني

األشخاص الذين يسافرون من أجل املتعة أو ألسباب صحية أو أسباب خاصة، وكذا األشخاص الذين يسافرون من "
أجل حضور اجتماعات علمية، إدارية، سياسية، أو رياضية أو غريها، هذا باإلضافة إىل املسافرين يف رحالت حبرية 

ر وألول مرة عند تعريف السائح أمهية معيار مدة اإلقامة، وبذلك بدأت تظه". ساعة24حىت ولو قضوا مدة أقل من 
.ساعة باستثناء املشاركني يف الرحالت البحرية24وحبيث ال تقل عن 

أوالدولةدائمة يفإقامةعلىاحلصوليفيرغبونالذيناألشخاصعلىال ينطبقفإنهالتعريفهلذاوتباعا
2.عملعلىاحلصوليفيرغبونالذيناألشخاص

:وقد حصرت جلنة السياحة التابعة لعصبة األمم السائحني يف الفئات التالية
ألسباب تتعلق بالعمل وعقد الصفقات التجارية املسافرون من أجل املتعة واالستجمام، أو ألسباب صحية أو:أوال

أو ألسباب خاصة؛
املسافرون يف مهمات سياسية أو علمية أو رياضية أو دينية؛:ثانيا
24املشرتكون يف رحالت حبرية حىت ولو أمضوا يف الدولة اليت تقصدها السفينة اليت:ثالثا

؛ساعة
أي شخص : " السائح بأنهم،1963سنة روما يفألمم املتحدة للسفر والسياحة الدولينياف مؤمتر عر كما

وقد ".يزور دولة أخرى غري اليت اعتاد اإلقامة فيها، ألي سبب غري السعي وراء عمل جيزي منه يف الدولة اليت يزورها 
.السائحني ومسافري الرحالت السريعة: فئتني من الزائرين مهامشل هذا التعريف

.24وهم الزائرون املؤقتني الذين يقيمون على األقل ملدة :(Touristes)السائحون -1

.10، ص2007ملكة العربية السعودية، املاملؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين،، 1ط، جغرافيا السياحة والطيران1
القومي، التخطيطمعهد،124مرقالتنمية،و التخطيطقضاياسلسلة،القومياالقتصادعلىوانعكاساتهامصرفيالسياحيالقطاعاقتصاديات2

.09ص،1998ديسمرب،العربيةمصرمجهورية
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ساعة يف الدولة اليت 24ملدة تقل عن املؤقتنيوهم الزائرون :(Excursionnistes)مسافري الرحالت السريعة-2
.1

شخص يتنقل خارج مكان إقامته السائح هو كل " : فقد عرف السائح على أنه"Yvestinard"أما 
دراسية،صحية،أسباب ترفيهية،: أشهر، وذلك لألسباب التالية4ساعة وال تزيد عن 24املعتادة ملدة ال تقل عن 

2."واالجتماعاتللمهماتاخلروج

الزائر الذي يسافر " :أن السائح العاملي يعرف كما يلي) م1991(يفوقد أوصت منظمة السياحة العاملية 
إىل بلد آخر غري ذلك الذي يقيم فيه أو تقيم فيه عادة لليلة واحدة على األقل ولكن ليس ألكثر من عام واحد، 

3."وهدفه الرئيسي هو أي نشاط آخر غري ممارسة نشاط مقابل أجر يف البالد اليت زارها

4:هماألشخاص الذين ال ينطبق عليهم تعريف السائحومما سبق نستنتج أن 

هليئات الدبلوماسية؛أعضاء ا-أ
أفراد القوات املسلحة األجنبية؛-ب
العاملون املؤقتني ممن يرتبطون بعقود عمل يف دولة أجنبية كأن يكونوا خرباء، موظفون أو عمال أو أي عمل أخر -ج

بشكل مؤقت؛
األشخاص املقيمني عند احلدود ويعملوا يف أراضي دولة أخرى؛-د
يفد دولة ما بقصد التوطن كالالجئني السياسيني أو االستقرار والسكن يف بلد ما أو األشخاص الذين من-ه

يرغبون يف احلصول على إقامة دائمة؛
، ممن يعربون )كمسافرين الرتانزيت، طاقم الطائرة، الباخرة، سائقي القاطرات، الشاحنات(املسافرون العابرون - و

ساعة؛ 24عن البلد ويبقون فيه لفرتة تقل
هو الشخص الذي يسافر خارج حمل إقامته األصلي أو االعتيادي وألي سبب السائح أنمما سبق نستنتج

) السائح األجنيب(أو داخل بلد غري بلده ) السائح الوطين(غري الكسب املادي أو الدراسة سواء كان يف داخل بلده 
.قاصد للنزهةقل عن ذلك فهو يعترب ساعة وأن ت24ولفرتة تزيد عن 

.162،163،صص،2003مصر،،والتنميةلإلبداعاملصريمللتقىا،1ط،والتطبيقالنظريةبينالسياحةصناعةدعبس، يسرى1
2Yves Tinard, Le tourisme économie et management, MC GRAW-HILL, Paris, 1992, P 01.
3 Stephen J Page, Joanne Connell, tourism a modern synthesis, second edition, Thomson, london ,2007, p14.

.28، ص2008ر زهران، عمان، األردن، ، داصناعة السياحةماهر بد العزيز توفيق، 4
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ةخصائص السياح: الفرع الثالث
يتميز النشاط السياحي جبملة من اخلصائص اليت جتعله كصناعة خيتلف عن باقي األنشطة االقتصادية 

:األخرى وميكن حصرها يف اآليت
بالدخل فيما يتعلق تعد السياحة نشاطا اقتصاديا متزايدا أو متضاعف الطبيعة أو بصورة مطردة وخاصة:أوال

انتقال من أجل تسديد تكاليف
استخدامها أكثر من مرة عن طريق ويات متعددة باإلضافة إىلالنقود من السياح إىل عدة أشخاص وقنوات ومست

األموالهذهمنجزءانتقالرغمباملضاعفعليهيطلقماوهوالدخلتزايدإىليؤدىمماآخرإىلانتقاهلا من حائز
أوباالستخداميتعلقوفيماالسياحة،صناعةومتطلباتوموادخدماتتوفرياجلمنالسياحيةاملنطقةخارجإىل

منكبريةأعدادإىلالحتياجهانظرا تتصفاليتالسياحةصناعةخصائصمنفهياملتزايدةالسياحيةالعمالة
العاليةالكفاءاتوأصحابمؤهلةغريعمالةاملستخدمني، منمنكبريةألعدادعملفرصتوفرأيالعاملني،
ترتبطأخرىأعمالتوجدإذالسياحة،بصناعةمباشرةبصورةاملرتبطةالعاملة القوىوهياملتخصصة،واخلربات
قائمةالسياحةطاملااملمارسةوالتواجديفتستمراليتاخلدماتكبعضمباشرةبصورة غريالسياحةبصناعة
1.كنشاط

أيكبرية،بصورةلألفراداملداخيلومستوىالسياحيةالسفر واخلدماتأسعاربعامليالسياحةتتأثر صناعة:ثانيا
ومستوىالسياحةأنشطةمن تكاليفكليفحتدثاليتبالتغرياتالسياحقراراتبسهولةتتغري

اجلمنإليهاالسفرعلىاإلقبالضعفينتج عنهدولةأومنطقةإىلالسياحيةالرحلةتكاليففتزايداملداخيل،
أوالدخلمستوىاخنفضماإذاحتدثاليتالنتيجةوهي نفسفيها،السياحيةالليايلعددتناقصأوالسياحة
2.السياحيدول الطلبيفاملعيشةأعباءوتكاليفتزايدت

فهو مزيج من عناصر متعددة تتكامل مع بعضها لتشكل أو تقدم منتجا سياحيا، : املنتج السياحي منتج مركب: ثالثا
حضارية، : ، وعوامل جذب تارخيية)ظروف مناخية، جغرافية، وبيئية(احي عبارة عن عوامل جذب طبيعيةفاملنتج السي

الطرقات، املطارات، وأماكن اإلقامة كالفنادق والقرى السياحية: دينية، وثقافية باإلضافة إىل البىن األساسية عامة مثل

.264، صالمرجع السابقالزوكة، حممد مخيس1
دكتوراه دولة، كلية العلوم مقدمة ضمن متطلبات شهادة أطروحة ، -الجزائرحالة -احة في ظل التحوالت االقتصاديةيأهمية السكواش خالد،2

.20ص، 2004/2005، جامعة اجلزائر،االقتصادية وعلوم التسيري
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.ومن خدمات كاملطاعم وأماكن الرتفيه وأيضا منشآت خلدمة السائحني من مكاتب سياحية وبنوك
كما يتضمن املنتج السياحي درجة الوعي السياحي لدى مواطين املقصد السياحي متمثال يف حسن املعاملة، 
والنقص يف أي من هذه العناصر السابقة يؤثر على الصورة النهائية للمنتج السياحي، مما يؤدي إىل اخنفاض التدفق 

1.السياحي إىل البلد املضيف

فالسياحة متثل عرض للخدمات بصفة أسياسية وليست منتجا ماديا ميكن نقله : منظورةالسياحة صادرات غري :رابعا
من مكان إىل آخر، واملستهلك يأيت بنفسه إىل مكان املنتج السياحي للحصول عليه ومن مث فإن الدولة املصدرة 

2.ألخرىللمنتج السياحي أي الدولة املضيفة ال تتحمل نفقات النقل على غرار الصادرات السلعية ا

الطبيعية، التارخيية، (إن املنتج السياحي املتمثل يف عوامل اجلدب السياحي : كيفية بيع املنتج السياحي:خامسا
ال يباع إال من خالل السياحة، فهذه املغريات ال تدر عائدا بطبيعتها إال إذا بيعت يف شكل منتج ) اخل...واألثرية

ع وخدمات مساعدة وهي تسهيالت جيب أن تتواجد جنبا إىل جنب مع سياحي وهذا األخري ال يباع إال بوجود سل
3:املغريات السياحية وتتمثل هذه التسهيالت يف أربع جمموعات هي

ووسائل ) اخل ...مياه، كهرباء، صرف صحي، (كشبكات الطرق، واخلدمات املرفقة : مشروعات البنية األساسية-1
االتصال وتوفر األمن السياحي وغريها؛

منشآت اإلقامة كالفنادق وغريها من وسائل اإلقامة التكميلية كاملخيمات والقرى السياحية؛-2
مشروعات النقل السياحي الربي والبحري واجلوي؛-3
املنشآت السياحية الرتوجيية وغريها كدور اللهو والتسلية وجمال بيع التذكارات واهلدايا والسلع السياحية وغريها؛-4
بتأثرياتيتعلقاالستقرار، ألنهعدممندرجةإىلاألحوالبعضيفيتعرضتصديري،منتجالدوليةالسياحةإن-5
النشاطعلىتؤثراليتاملومسيةمشكلباإلضافة إىلوالدخلالسعرمنلكلبالنسبةعاليةومرونةاخلارجية،القوىمن
:4كما يليسياحيال
خارج الدولة، كوجودمنلتأثرياتالدوليةالسياحةتتعرضقد:اخلارجيةللتأثرياتالسياحيالطلبتعرض-أ

القاضيةالدولقراراتإىلباإلضافةغري املنتظرة،املناخيةالتغرياتالصرف،أسعاريفتغرياتأوسياسيةاضطرابات 
.بهاخلروجيسمح للسائحنيالذيالنقدحجموحتديدالنقدعلىبالرقابة

.9، ص1985، مؤسسة الثقافة اجلامعية اإلسكندرية، مصر، اقتصاديات السياحةنبيل الرويب، 1
.18، ص1994، املركز العريب للبحث والنشر، القاهرة، مصر، السياحي، السياسة القومية للتسويق صالح عبد الوهاب2
.12، ص1987، مؤسسة الثقافة اجلامعية، القاهرة، مصر، ، التخطيط السياحينبيل الرويب3
.13، صالمرجع السابقنبيل الرويب، 4
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بالتغرياتكثريًاقد تتأثرالسياحيةالقراراتأنيعينوهذاوالدخل،السعرمنلكلعالية،مبرونةالسياحةتتميز-ب
نظرًاخلية،الدباملرونةمقارنةحتديدها بسهولة،ميكنفإنهالسعرية،للمرونةفبالنسبةوالدخول،األسعاريفالطفيفة
ال يتممثّ ومنتدرًجاأكثرعامةبصفةتكونيف الدخولالتغرياتأماسريعة،تكونالسعريةاملرونةآثارلكون

.عادة سنةالزمنمنمدةبعدإالحتديدها
، كما يف العديد من الصناعات األخرى 1عدم قابلية املنتج السياحي للتخزين أو النقل من مكان إىل آخر:سادسا

وحجم العرض واألسعار، وخاصة وأن الطلب السياحي 
يتصف باملومسية يف معظم األحوال مما يؤدي إىل عدم ثبات مستويات التشغيل يف صناعة السياحة، لذا تسعى 
املؤسسات السياحية والفندقية إىل ضرورة حتقيق أرباح كافية خالل فرتة املوسم وادخار جزء من العائد السياحي 

جع خالل الفرتات الباقية من السنة، وقد بذلت حماوالت عديدة للتخفيف من مشكلة املومسية يف القطاع ملواجهة الرتا
:2السياحي، نذكر منها على سبيل املثال

حماولة إحداث حتويل يف مومسية الطلب السياحي بالسعي إىل استمرارية العرض السياحي، بعدة وسائل منها -1
خفض نفقات السياحة وأسعار خدم

.السياحة الداخلية بأسعار خاصة
نوعيةيعين خفضالسياحية، ممااألفواجتدفقومستوياتيتفقحبيثالسياحيالعرضمستوىوحجمتغيري-2

ملن يطلبهااخلدماتتوفريمعالسياحي،الطلبتناقصفرتاتخاللتقدماليتاخلدمات
ي،الزمين للطلب السياحالتوزيعتعديلخاللمناملومسي،النشاطلفرتةتوسيًعا)اإلجازات(العطلموسمإطالة-3

.متعاقبةتكونحبيثالعطلمواعيدتوزعكأن
الدخل الفرديذات تقرير عطل مدفوعة األجر مرتني أو أكثر خالل السنة، وهو اجتاه قوي يف الدول املتقدمة-4

املتحدةالوالياتومشال، اإلسكندنافية،كندااملرتفع، وخصوًصا تلك الدول اليت يسود فيها شتاء قاسي مثل الدول
.األمريكية

مناطق العامل املختلفة،:سابعا
السائح على نفس املنطقة السياحية أكثر من مرةيعىن اتساع العرض السياحي العاملي وبالتايل ضعف إمكانية ترددمما

السياحة رهان التنمية املستدامة:الدويل حولامللتقى، حالة الجزائردور السياحة في التنمية المستدامة: ناصر مراد، زياد أبو موسى، مداخلة بعنوان1
.3، ص2012أفريل 24/25دراسة جتارب بعض الدول، جامعة البليدة، اجلزائر، 

.14، صالمرجع السابقنبيل الرويب، 2
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السياحة وبكافة الوسائل إىل استقطاب السياح وإرضائهم وإجياد نوع من واحدة، لذلك يسعى العاملون بصناعة
.أخرىمرةالعودةأملعلىالسياحيةللمنطقةاأللفة والوفاء لديهم

أنواع السياحة: المطلب الثالث
تتعدد أنواع السياحة تبعا للدوافع والرغبات اليت ميكن خلقها وحتريكها فهناك السياحة الثقافية والرتفيهية 
والعالجية والدينية والرياضية، باإلضافة إىل أمناط أخرى جديدة ساعد على انتشارها التقدم والتطور العلمي والسياسي 

صادي واالجتماعي وما صاحبه من تطلعات ومتطلبات ذات نوعيات خاصة مل تكن معروفة من قبل، مثل واالقت
سياحة املؤمترات وسياحة املعارض وسياحة احلوافز وغريها، وهو ما ترتب عنه االجتاه إىل توفري خدمات وتسهيالت 
ه السياحة التقليدية، وقد صنف 

:خرباء السياحة األنواع املختلفة هلا وفقا لعدة عناصر
1:حسب هذا املعيار جند األنواع التالية: تبعا لعدد األشخاص المسافرين: الفرع األول

أو :سياحة فردية:أوال
جمموعة أشخاص لزيارة بلد أو مكان ما وترتاوح مدة إقامتهم حسب متتعهم باملكان أو حسب وقت الفراغ املتوفر 
واليت تتوقف على مقدرته 

.املادية
وهي عبارة عن سياحة :ةجماعيسياحة:ثانيا

الشركات السياحية بتنظيم وترتيب مثل هذا النوع من السياحة، وكل سفر أو رحلة هلا برنامج خاص وحمدد وسعر 
.

2:حسب هذا املعيار جند: وسيلة النقل المستخدمةطبقا لنوع :الفرع الثاني

السيارات اخلاصة، السكك احلديدية، احلافالت العامة واخلاصة؛:سياحة برية:أوال
السفن والبواخر؛:سياحة بحرية أو نهرية:ثانيا
الطائرات املختلفة؛:سياحة جوية:ثالثا

: 3حسب هذا املعيار جند:حسب السن:الفرع الثالث

.39، ص2003مصر، ، مطابع الوالء احلديثة، األساسيات والمبادئ:صناعة السياحةماهر عبد اخلالق السيسي، 1
.43، صالمرجع السابقكواش خالد، 2
.52، ص2001مصر، داع والتنمية، القاهرة، ، امللتقى املصري لإلب، السياحةيسري دعبس3
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سنة، وهي عادة ما تكون يف إطار رحالت استكشافية، أو 14- 07وترتبط بالسن من :سياحة الطالئع: أوال
.رحالت تعلم السياحة أو التعرف على الطبيعة وتنظم من طرف الشركات أو النقابات أو اجلمعيات اخلريية

احلياة االجتماعية وهذا الرتباطه يف هذا النوع يكون هناك البحث عن اإلثارة، والبحث عن :سياحة الشباب:ثانيا
.سنة21- 15بالسن الذي يرتاوح ما بني 

سنة، وهي سياحة املتعة والبحث عن 55-35وهي موجهة للذين ترتاوح أعمارهم مابني :سياحة الناضجين:ثالثا
. الراحة واالستجمام

.ار مرتفعةأسعبيشارك فيها كبار السن وتكون لفرتات طويلة و :سياحة المتقاعدين:رابعا
:حسب هذا املعيار جند: حسب أغراض السياحة: الفرع الرابع

يعتقد بأن أقصى دافع لكل فرد يف السفر يتمثل يف إشباع رغباته، اليت تتجلى يف الشعور :السياحة الترفيهية:أوال
أن رغبة الفرد يف الرتفيه والواقع. بالسعادة أي أن للسفر خاصية فريدة تكمن يف القدرة على إشباع هذه الرغبات

مع الفكرة "Medougall"ويف هذا السياق يتفق. والرتويح عن النفس قوية يف حتقيق املرح واإلثارة واملتع احلسية
.السابقة الذكر أن السياحة تضفي على الشخص مزيدا من السعادة وتغمره مبظاهر السرور

ومع أن السياحة الرتفيهية تتضمن تغيري مكان اإلقامة الدائمة لفرتة أكثر من يوم واحد إىل مناطق أخرى 
لغرض املتعة والرتفيه عن النفس، بزيارة املنتزهات والبحريات والشواطئ واجلبال والشالالت، ورؤية احليوانات النادرة 

، وحضور املنافسات الرياضية العاملية واألوملبياد، فهي تتضمن أيضا واملعامل األثرية والتمتع مبناظر املناطق الصحراوية
ممارسة اهلوايات املختلفة كالصيد والغوص يف البحار والتزجل على الثلوج يف مناطق كثرية كما هو احلال يف اجلزء 

.الشمايل من الكرة األرضية، مما يبعث يف النفس اهلدوء والراحة واالستقرار
ءات املتوفرة لعدد من الدول العربية أن نسبة سياحة الراحة والرتفيه والعطالت إىل إمجايل وتشري بعض اإلحصا

وتشكل سياحة . يف البحرين%72يف اجلزائر، و%73يف مصر، و%91يف املغرب، %100السياحة تصل إىل 
أما السياحة. يف البحرين%17يف اجلزائر والسعودية، و%24العمل التجاري واملهين نسبة

.يف السعودية%13.1يف األردن، و%14.5من حجم السياحة يف سوريا، %18.6واألقارب فهي تشكل 
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متطلبات السائحني من طاليب هذا املنتج السياحي 
. 1السياح من املهتمني السياحة الرتفيهية

وهذا النوع منن السياحة يعترب من أنواع السياحة القدمية واليت تشمل رحالت الصيد ويف :السياحة الرياضية:ثانيا
اليخوت، التجديف، ركوب اخليل، الزوارق الشراعية، التزجل الوقت احلاضر ميثل هذا النوع من السياحة صيد األمساك، 

.اخل...على اجلليد 
واآلن أخذت الكثري من الدول العاملية تتنافس يف إقامة مباريات كاس العامل أو دورة األلعاب األوملبية أو 
الشتوية أو أي مباريات أخرى وذلك للمكاسب اليت حتققها هذه املباريات الرياضية وكذلك عدد السواح املشاركني 

يتطلب إنشاء بنية حتتية وفوقية على مستوى عايل من وهذا النوع من السياحة . والدعاية اليت حتصل عليها الدول
وأصبحت هذه املباريات والسباقات . التقدم والتطور وتوفري وسائل اتصاالت وإقامة ممتازة على خمتلف األسعار

2.اخل...تستقطب عدد كبري جدا من املشاركني واملشجعني واهلواة ورجال األعمال والصحفيني

وهلذا نرى  . هلذا النوع من املباريات قبل سنوات عديدة من إقامة هذه املبارياتوكذلك تستعد الدول املضيفة
كثري من الدول تتسابق يف تنظيم مثل هذه املسابقات واملباريات مثل تنظيم سباق املالكمة العاملية واملصارعة وكرة 

.اخل...القدم والتنس
دمات سياحية ضخمة وهلذا السبب دائما تتبىن وحيتاج هذا النوع من السياحة إىل استثمار أموال كثرية وخ

ويعترب هذا النوع من السياحة من أفضل وسائل . احلكومات واملنظمات الرمسية تنظيم وإنشاء مثل هذه املباريات
يف كندا فقد كانت هذه مونرتيالبسط مثال على ذلك هو مدينة أالدعاية واإلعالن للدول املضيفة هلذه املباريات و 

، م1976معروفة  دوليا وال تتمتع خبدمات عالية ولكن عند إقامة دورة األلعاب األوملبية فيها عام املدينة غري
اشتهرت هذه املدينة عامليا وأصبحت مركز استقطاب سياحي عاملي وخاصة بالنسبة للدول األوروبية وتطورت 

شهورة يف إقامة مثل هذه املباريات هي ومن الدول امل. 
وأخذت أيضا بعض الدول العربية تتجه بإقامة وتطوير هذا النوع من السياحة مثل . اسبانيا، أمريكا، انكلرتا، ايطاليا

.واإلمارات العربية املتحدة ومصر واملغرب-م2022اليت ستحتضن مونديال كرة القدم لعام –قطر
إىل العالج اجلسمي والنفسي وأمراض أخرى عندالسياحة احلاجة يف هذا النوع منتكمن:السياحة العالجية:ثالثا

دكتوراه علوم يف ة شهادضمن متطلبات، أطروحة مقدمة األداء واألثر االقتصادي واالجتماعي للسياحة في الجزائر وتونس والمغربصليحة عشي، 1
.12، ص2010/2011،جامعة احلاج خلضر، باتنةكلية العلوم االقتصادية، العلوم االقتصادية،  

.59،58ص،، ص2008، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، صناعة السياحةماهر عبد العزيز توفيق، 2
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حسب الوسائل عدة أنواع
1:الطبيعية املستخدمة يف العالج وهي

العالج عن طريق املناخ وذلك مثل بعض األمراض اليت تعاجل يف اجلبال والبعض ويتم : السياحة العالجية املناخية-أ
.اآلخر يف البحار وغريها

تشمل السياحة املعدنية شكل السياحة الصحية األكثر انتشارا لكن التقاليد املنتشرة : السياحة العالجية املعدنية-ب
.ا تعترب كإحدى وسائل التسليةيف هذا امليدان جتعلها تتجاوز هذا اإلطار متاما حيث

قد استمرت العيون املعدنية يف جذب السياح إىل اليوم، ومرجع ذلك إىل االعتقاد الباقي يف القوى و 
الشفائية للمياه املعدنية، وإىل التسهيالت اليت أقيمت حوهلا، السيما تسهيالت املؤمترات الدولية، يف بادن بادن 

السر العالجي مقصورا على رحالت العيون املعدنية بل اشرتك يف هذا اجلانب ومل يكن . وجودسربج ويف فسبادن
.سياحة الشواطئ واجلبال والريف

:السياحة الثقافية:رابعا
جتتذب نوعيات من السائحني الذين يرغبون يف إشباع 

من حركة السياحة الدولية كما يتميز 10%
2.لنفس املكانهذا النوع من السياحة بأن السائح عادة ما يقبل عليها مرة واحدة فقط بغرض املعرفة وال يكرر الزيارة

(ICOMS)هي اليت هدفها، من بني : " السياحة الثقافية كما يلي
متارس عليها أثر اجيايب معترب لدرجة أنه، ألغراضها اخلاصة، تساهم . األهداف األخرى، اكتشاف املواقع املعامل األثرية

واقع يربر هذا النوع من السياحة اجلهود اليت تتطلبها هذه احملافظة واحلماية من ويف ال. يف استمرار وجودها ومحايتها
".3

ريا بالنمو الكبري تعترب سياحة املؤمترات من األمناط السياحية احلديثة، وارتبطت ارتباطا كب:سياحة المؤتمرات:خامسا
. وهذا النوع من السياحة خيتص بتنظيم املؤمترات والندوات واللقاءات على كافة املستويات4.الذي يشهده العامل

السياحة رهان التنمية : الدويل حولامللتقى، دراسة تجارب بعض الدولواقع وتحدياتالسياحة في الدول العربية : إبراهيم عليوات، مداخلة بعنوان1
.4، ص2012أفريل 24/25ة، اجلزائر، املستدامة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليد

دكتوراه علوم يف علوم مقدمة ضمن متطلبات شهادة ، أطروحة - حالة الجزائردراسة -األهمية االقتصادية لتنمية السياحة المستدامة،عامر عيساين2
.17،16ص،ص، 2010،ضر، باتنة، اجلزائرجامعة احلاج خلكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، التسيري،  

3 Bernard Schéou, Du tourisme durable au tourisme équitable : quelle éthique pour le tourisme de demain ?,
first édition, édition de Boeck université, Bruxelles, Belgique, 2009, P163.

.73، ص1994، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، النظرية والتطبيق:السياحةهدي سيف لطيف، 4
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وغاليا ما تقعد املؤمترات استجابة لرغبات األفراد واملؤسسات، حيث تتوىل جهات خمتصة مهمة تنظيم هذه اللقاءات 
ر على اجلانب الرمسي للمؤمتر وإمنا تشتمل أيضا على تقدمي اخلدمات السياحية واملؤمترات وتوفري خدمات ال تقتص

1.والرتفيهية للمشاركني

هذا النوع من السياحة يعترب من األنواع القدمية جدا والتقليدية أيضا وتنفرد به دول حمدودة :السياحة الدينية:سادسا
يف العامل وتأيت يف أوهلا اململكة العربية السعودية املشهورة باحلج والعمرة، والقدس يف فلسطني، ومناطق كربالء 

فاتيكان والصني واهلند لبعض األديان والنجف يف العراق الحتوائهما على مراقد األئمة والصحابة، كذلك ال
2.والطوائف

على هذا النمط بأنه ال jusserandوقد أطلق . املرض أو األخطار الكبرية، أو تتم للفدية واالستغفار من خطيئة
3.ينقطع

هذا النوع من السياحة خدمات متنوعة األسعار وخدمات مساعدة متوسطة، ويتطلب خدمات ويتطلب 
.

مات كبرية وختضع هذه األماكن أيضا لزخم العمل واخلدمات يف مواسم احلج والزيارة والعمرة تتطلب خد
وال تستغرق فرتة الزيارة أكثر من مدة معينة حسب . جذا وكذلك وسائط نقل ضخمة جذا وكذلك اخلدمات األخرى

.طقوس ومواسم احلج أو الزيارة وأطول فرتة هي فرتة احلج إذ تستغرق من أسبوع على األقل إىل شهر على األكثر
يف األماكن اليت ) اإلجازات(لزيارة فيها من أجل قضاء العطل تكون ا):الترفيه، االستجمام(سياحة المتعة :سابعا

...تشتهر باعتدال الطقس أو مبناظرها الطبيعية وهدوء ربوعها ومجال شواطئها، صحاريها
هلوايات تغيري مكان اإلقامة لغرض االستمتاع والرتفيه عن النفس وليس لغرض آخر، وميكن أن يتخللها ممارسة ا

املختلفة كالصيد والغوص والتزحلق، ويعترب هذا النوع من أقدم أنواع السياحة اليت عرفها العامل، ومتثل جزء ثابت من 
4.العرض السياحي، وتعترب دول البحر األبيض املتوسط من أكثر املناطق جذبا حلركة السياحة الرتفيهية

السائح جيذبهالسياح اليوم، حيث أنمن طرفاألكثر شهرة وطلبا وتعترب السياحة الصحراوية السياحة 
عرب استغالل خمتلفعلى تطويرهالكثري من الدولمنتج تعمل وهي . سحر الصحراء الواسعة، ملا هلا من دالالت

.259، ص2006والتوزيع، عمان، األردن، ، مؤسسة الوراق للنشر 2، طأصول صناعة السياحةمحيد عبد النيب الطائي، 1
.64ص،المرجع السابقماهر عبد العزيز توفيق، 2
.35، ص2001القاهرة، ، مكتبة األجنلو املصرية، 2ط، جغرافية السياحةحممد صبحي عبد احلكيم، محدي أمحد الديب، 3
.30ص، المرجع السابق، يسري دعبس4
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1.ملنطقةإمكانيات املنطقة الطبيعية والتارخيية والثقافية مصحوبة بنشاطات ترفيهية واستكشافية خلصوصيات ا

مفهوم السياحة البيئية: المبحث الثاني
الثقافية منها والبيئية، ظهر توجه - لآلثار السلبية الناجتة عن السياحة اجلماعية وخاصة االجتماعيةبسبب

فظهر ما . عاملي جديد يدعو إىل تبين نوع جديد من السياحة يهدف إىل التقليل من اآلثار السلبية للسياحة اجلماعية
".بالسياحة البيئية"يسمى 

ةالسياق التاريخي لظهور مصطلح السياحة البيئي: المطلب األول
وقد أثبت . م1970على البيئة اليت ظهرت يف أوائلاحملافظةتطورت السياحة البيئية يف أعقاب حركة 

تزايد من السياحة اجلماهريية، بالبيئة والرحالت املوجهة حنو اهلواء الطلق، إىل جانب االستياء املللناساالهتمام املتزايد 
باملثل، فإن فهم وقبول مبادئ احملافظة على الطبيعة واالستدامة من و . لصناعة السياحة أن هناك مكان للسياحة البيئية

ليس هناك توافق يف اآلراء حول أصل . طرف نسبة متزايدة من السكان شارك أيضا يف تطور مصطلح السياحة البيئية
، فحىت وقت قريب، كان هناك بعض الغموض حول أصل مصطلح السياحة البيئية 2يئيةمصطلح السياحة الب

"Ecotourism"يرىعلى سبيل املثال، ف. ، كما هو واضح يف احلجم اهلائل من الكتابات حول هذا املوضوع
Orams وم،1995سنةHvenegaard أن املصطلح ميكن أن يرجع إىل أواخر الثمانينات، يف حني ،م1994سنة

Millerم من خالل عمل 1970أنه ميكن إرجاع املصطلح إىل أواخر ،م1996سنة Higgins:مثلآخرين يرى
.م حول التنمية البيئية1989سنة 

كان Ceballos-Lascuráinتدعم حقيقة أن  يات حالياواحد من املواضيع املتوافقة الناشئة يف األدبإال أن 
أن إشارته األولية هلذه Ceballos-Lascuráinويف مقابلة له أوضح 1980.3استخدم هذه الكلمة يف بداية أول من 

، وهي منظمة غري حكومية يف PRONATURA، بينما كان يف عملية تطوير 1983العبارة وقعت يف عام 
ي استعمله لشرح ذوالم، 1965سنة Hetzerبعد إىل عملخرية أرجع املصطلح ألكن يف اآلونة األ. املكسيك

أربع ركائز أساسية جيب Hetzerوقد حدد. فات اليت يتفاعلون معهاالعالقة املعقدة بني السياح والبيئات والثقا
أدىن أثر وأقصى - 2احلد األدىن من األثر البيئي - 1:إتباعها للحصول على شكل أكثر مسؤولية للسياحة، تتضمن

ارتياح " ترفيه"أقصى - 4أقصى فوائد اقتصادية للقاعدة الشعبية يف البلد املضيف - 3احرتام للثقافات املضيفة 
.للسياح املشاركني

.45، ص2001القاهرة، ، ، 1ط، اإلعالم السياحيفؤاد البكري، 1
2http://ecotourisme.wikia.com/wiki/Genése de l’écotourisme 20:30على الساعة  31/05/2012 املوقع االطالع علىتاريخ 
3 David fennell, Ecotourism, third edition, taylor & francais e-library, Routledge, London, 2008, p17.

http://ecotourisme.wikia.com/wiki/Gen
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Hetzerم السياحة البيئية حسب وقد تطور مفهو 

أيضا هذا املوقف اخلاص لتوضيح أن م 1994سنة NELSONوقد تبىن . التنمية، خصوصا من وجهة نظر بيئية
عندما أصبح م1970وبداية م1960فكرة السياحة البيئية هي يف الواقع فكرة قدمية، واليت جتلت خالل أواخر 

" التنمية البيئية"إىل أن مصطلح NELSONويشري . الباحثون قلقون إزاء االستخدام غري السليم للموارد الطبيعية
1.أدخلت كأداة للحد من مثل هذه التنمية

Hector)وهكذا تنسب كلمة السياحة البيئية يف األساس إىل عامل البيئة املكسيكي  ceballos-Lascurian)

-م 1983وهو مدير جلنة السياحة البيئية لالحتاد الدويل حلماية البيئة، والذي ابتكر املصطلح يف متوز من عام 
ولكنها بدأت تظهر بشكل واسع مع مطلع تسعينات القرن العشرين خالل ورش العمل واالجتماعات اليت نظمت 

.األكادمييةمن قبل املنظمات غري احلكومية واملؤسسات 
وكانت الغابات املطرية والشواطئ املرجانية يف مثانينات القرن العشرين هي حمور لعدد كبري من الدراسات 
البيولوجية اليت اهتمت بالتنوع احليوي والطبيعي يف مثل هذه املناطق، ومثل هذه الدراسات قد خلقت يف هذه املناطق 

. عدد من اإلدالء ملرافقة العلماء إلجراء حب
وبالتايل ميكن القول أن مهنة اإلرشاد البيئي كانت البذرة األوىل لظهور مفهوم السياحة البيئية، إذ كانت مهنة اإلرشاد 

أمريكا اجلنوبية، مث تبعها بعد هي أول مهن السياحة البيئية يف مناطق احملميات وخاصة يف كوستاريكا واألكوادور يف

.
ن اليت قامت على أساس طبيعي تزدهر منذ مثانينات القرن العشرين مع بداية السفر إىل بدأت اخلدمات وامله

ومن . املناطق الطبيعية، وخاصة ما يتعلق منها يف تقدمي خدمات التخييم والصيد ورياضة السري على األقدام واملغامرة
صادر والغابات الطبيعية واملناطق اليت مث فإن أصحاب هذه اخلدمات قد أدركوا القيمة االقتصادية لبقاء مثل هذه امل

مث أدركوا فيما بعد أن جناح مثل هذه املشاريع ال . 
مت إال من خالل تنفيذها واإلشراف عليها من قبل السكان احملليني، وعلى هذا األساس كان املستثمرون اخلارجيني 

قبل السكان نبناء اخلدمات والتسهيالت املختلفة على أن يتم اإلشراف عليها ومتابعة أعماهلا وتنفيذها ميسعون إىل 
احملليني، وهذا بالفعل يتطلب تدريب السكان احملليني على إدارة هذه املشاريع، األمر الذي يعود عليهم باملنافع 

1 David A.Fennel, Ecotourism: an introduction, second edition, taylor & francais e-library, Routledge, London
,2005, p17.
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وقد كانت بداية عمل .هذه املوارد واملصادر الطبيعيةاالقتصادية واالجتماعية مما يعزز لديهم فكرة احلفاظ على 
جاالباغوس وكستاريكا إىل املقاصد الطبيعية قد بدأت يف كل من جزيرةTour Operatorمنظمي الرحالت السياحية 

ية إىل أن مثل يف أمريكا اجلنوبية، مث كينيا يف أفريقيا، وبعدها يف نيبال يف قارة آسيا، وبالتايل تشري أدبيات السياحة البيئ
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ومع . سنة30- 20هذه الشركات قد قامت بتطبيق مبادئ السياحة البيئية منذ 

زيادة الطلب على اخلدمات السياحية يف هذه الفرتة بشكل مل يسبق له مثيل حبيث انتشرت فكرة السياحة اجلماهريية 
اد ضخمة من السياح، إذ بدأت الدراسات تتجه إىل دراسة واليت أصبحت تظم أعد" Mass Tourism"الضخمة 

وتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية والثقافية اليت تنجم عن مثل هذا النوع من السياحة حيث ظهرت فكرة السياحة 
.اجلماهرييةاهلادئة ملواجهة السياحة 

التنمية املستدامة مبا يف ذلك توصل العامل إىل مصطلح ،م1994وبعد مؤمتر األرض يف ريودوجانريو عام 
التنمية الزراعية املستدامة أو الصناعية أو الثقافية أو السياحية، مبعىن أن السياحة املستدامة هي جزء من التنمية 

والقادمة

.1

وتقدم السنة الدولية . م، كسنة دولية للسياحة البيئية2002سنة وقد عينت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
للسياحة البيئية فرصة الستعراض جتارب السياحة البيئية يف مجيع أحناء العامل، من أجل تعزيز األدوات واألطر املؤسسية 

يئية واالجتماعية من ويعين هذا تعظيم الفوائد االقتصادية، الب. اليت تضمن حتقيق تنميتها املستدامة يف املستقبل
.2

3:وقد كان من نتائج السنة الدولية للسياحة البيئية ثالثة استنتاجات رئيسية وهي

بلد بوضع سياسات واسرتاتيجيات 50حيث قام أكثر من . مت تأسيس السياحة البيئية كمفهوم سياسي قيم:أوال
ته حيث ينظر إىل التنوع الطبيعي يأثبت مفهوم السياحة البيئية أمهوقد.تركز على السياحة البيئية على املستوى الوطين

.. والثقايف كأصول سياحية

.48، ص2008عمان، األردن، ، الربيد للنشر والتوزيعدار، 1ط،األسس والمرتكزات:السياحة البيئيةأكرم عاطف رواشدة، 1
2http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/2002/yearecoturism2002.html على الساعة 18/02/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
21:36

3 Charles R. Goeldner, J.R.Brent Ritchie, Tourism : Principles, Practices, Philosophies, Tenth edition, Jhon Wiley
and Sons, Inc, USA, 2006, p480.
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السياحة البيئية إن متتاألدلة امللموسة أن حيث تبني. تلقت السياحة البيئية ردود فعل متباينة:ثانيا
املناطق الريفية، وميكن أن توفر منافعمستدامة، فسوف تساعد على احلفاظ على التنوع البيولوجي، ختفيف الفقر يف

. للمجتمعات احمللية واألصلية اليت تقع بالقرب من، أو يف املناطق احملمية رمسيا
وأن التحدي الرئيسي بالنسبة . أن السياحة أصبحت حمرك اقتصادي عاملي:ثالثا

ميكن وعلى العموم .السياحة املستدامة يف مجيع أشكال التنمية السياحية/للمستقبل هو تطبيق مبادئ السياحة البيئية
رئيسية يظهرها لنا الشكل تقسيم املراحل التارخيية لتطور مفهوم السياحة البيئية إىل ثالث مراحل اختذت ثالثة أبعاد

:التايل
أبعاد مفهوم السياحة البيئية): 01(الشكل رقم 

.46.، ص2005ة، مدينة نصر، القاهرة، ، جمموعة النيل العربيالسياحة البيئيةحمسن أمحد اخلضريي، :المصدر

:المرحلة األولى-1
فسها تعرضه ألخطار التلوث خاصة يف املناطق البعيدة عن العمران، إال أن هذه املرحلة صاحبها أخطار هددت البيئة 

نتيجة لبعض السلبيات اليت مارسها السائح والشركات السياحية مما أدى لفق
1..األحياء الطبيعية فيها

مرحلة وقف اهلذر البيئي من خالل استخدام سياحة وأنشطة سياحية ال تسبب أي هدر أو :المرحلة الثانية-2
Ecological Locality.2تلوث، وبالتايل حتافظ على ما هو قائم وموجود يف املوقع البيئي 

اقتصاد السياحة والتنمية :، امللتقى الدويل حولضغوط السياحة على قيم وثقافة وتقاليد المجتمع: حمبوب مراد، صوحل مساح، مداخلة بعنوان1
.4، ص2010مارس 9/10اجلزائر، املستدامة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة،

جوان ، العدد السابع، جامعة بسكرةأحباث اقتصادية وإدارية،جملة ، السياحة البيئية وأثرها على التنمية في المناطق الريفيةان أحالم، زاوي صورية، خ2
. 229، ص2010

حماية السائح  من التلوث

وقف الهذر البيئي

إصالح الفساد البيئي

مفهوم السياحة 
البيئية

سياحة بيئية صحية 
سليمة
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مرحلة التعامل مع أوضاع البيئة القائمة، من خالل إصالح اهلذر البيئي ومعاجلة التلوث البيئي، :ةالمرحلة الثالث-3
وإرجاع األوضاع ملا كانت عليه أو على األقل معاجلة اإلختالالت البيئية، وإصالح ما سبق أن قام اإلنسان بإفساده، 

.1

ومما سبق يتضح أن السياحة البيئية تبادلية التأثري وفعالة األثر فهي سياحة غنية كثيفة العائد واملردود، وهي 
سياحة حبكم املمارسة والعمل السياحي، وهي سياحة متداخلة ومتشابكة بينها وبني كافة األنشطة اليت ميارسها 
تلوث للبيئة، بل هي حمسنة للبيئة إىل جانب حمافظتها على 

2.سالمتها ومجاهلا

وخصائصها، عناصرهاتعريف السياحة البيئية:المطلب الثاني
احلداثة النسبية ملصطلح السياحة البيئية، إال أنه يلقى اهتماما متزايدا من قبل الباحثني واملنظمات وحىت رغم

.احلكومات يف كل أحناء العامل
تعريف السياحة البيئية: الفرع األول

ري الذي إال أنه نظرا للتنوع الكب. لقد كتب الكثري حول السياحة البيئية كما جرت حماوالت عديدة لتعريفها
تتميز به النشاطات واخلدمات اليت تندرج ضمن هذا النشاط السياحي ولتباين ممارسيه ورواده، فإنه ال يوجد إمجاع 

إال أن خرباء . . حول معناه
باعتبارها أداة من أدوات 1990غري احلكومية تناولوها أيضا منذ عام التنمية والسياحة واألكادمييني واملنظمات

.التنمية املستدامة
ويف حني أنه ال يوجد تعريف مقبول للسياحة البيئية، فإن واحد من التعاريف شائعة االستخدام هو الذي 

:على أنوالذي ينص). ة البيئيةواليت كانت تعرف سابقا باسم مجعية السياح(وضعته اجلمعية الدولية للسياحة البيئية 
3".السياحة البيئية هي السفر املسؤول إىل املناطق الطبيعية الذي حيافظ على البيئة وحيسن رفاهية السكان احملليني " 

وسوف تكون . كانت مغامرتك جزءا من صناعة السياحة البيئيةويقدم هذا التعريف عدة معايري لتقييم إن
جتربة السفر، أوال، قائمة على الطبيعة، ثانيا، تساهم يف احلفاظ على البيئة، ثالثا، تساهم ثقافيا واقتصاديا يف االقتصاد 

التنمية المستدامة في الدول العربية مع اإلشارة إلى تجارب األردن ومصر دور السياحة البيئية في: مداخلة بعنوانموحلسان آية اهللا، عيساين ربيع،1
.5، ص2013فيفري 26/27، املركز اجلامعي غرداية، تنمية السياحية يف الدول العربية تقييم واستشرافال: الدويل حولامللتقى، ولبنان والجزائر

.149،150،ص، ص2010األردن،عمان،، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 1ط، السياحة البيئية وأسس استدامتهاإبراهيم بظاظو،  2

3Hernando riveros, Marvin blanco, El agrotourismo, una alternativa para revalorizar la agroindustria rural
como mecanismo de desarrollo local, serie de documentos de trabajo prodar N°18, Lima, Peru, 2003, p09.
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1.ويقرتح البعض معيار هو أن يكون للزوار جتربة تعلم. احمللي

السفر لزيارة املناطق" فقد عرف الطبيعة واملوارد الطبيعيةحلمايةاالحتاد الدويل أما
بروح من املسؤولية البيئية اليت ،لالستمتاع بالطبيعة وما قد يصاحبها من معامل ثقافية،نسبياالقليلة التلوثالطبيعية 

وتوفر الفرصة للمشاركة االقتصادية واالجتماعية ،ةوتقلل من تأثرها السليب بالزيار ،تكفل احلفاظ على تلك الطبيعة
2".النافعة للسكان احملليني

:ويرى هذا التعريف أن السياحة البيئية تتميز باخلصائص التالية
:أوال
اآلثار السلبية للزيارة إىل أدىن حد؛التقليل من :ثانيا
:ثالثا

السياحة اليت تنطوي على السفر إىل مناطق " :كما 
هو اطبيعية 

3".وجدت يف هذه املناطق) احلاضروأاملاضي سواء يف(عن أي تظاهرة ثقافية قائمة 

هذا التعريف على زيارة األماكن الطبيعية والتمتع جبماهلا وحضور التظاهرات الثقافية املقامة يف هذه ويركز
املناطق، ويهمل األبعاد األخرى للسياحة البيئية كالتقليل من اآلثار السلبية على البيئة، واملشاركة الفعالة للسكان 

 .
منسق االحتاد Héctor Ceballos-lascuràinيف حول السياحة البيئية هو تعريفر اواحد من التعإال أن 

، حيث عرف السياحة البيئية 'السياحة، السياحة البيئية واملناطق احملمية ' يف كتابه ) UICN(الطبيعة  مايةالعاملي حل
ة، والذي ن أجل االستمتاع وتقدير الطبيعنسبيا، مقليلة التلوثالسفر املسؤول بيئيا إىل املناطق الطبيعية :"

4."، ويوفر فوائد اجتماعية واقتصادية للسكان احمللينيعلى البيئة وله تأثري منخفض عليهااحملافظةيشجع

:نستنتج من هذا التعريف أن السياحة البيئية تتكون من العناصر التالية
الطبيعية؛السفر املسؤول إىل املناطق -1
ل اهلدف من الزيارة يف االستمتاع بالطبيعة وتقديرها؛ثيتم-2

1 Carol Patterson, the business of ecotourism, third edition, Trafford publishing, Canada, 2007, p1.
، جملة مشاكل وآفاق التنمية السياحية المستدامة في البلدان األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي مع إشارة خاصة إلى السياحة البيئيةنبيل دبور، 2

.17، ص2004التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية، مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، أنقرة، تركيا،
3 A.K. Bhattacharya, Ecotourism and livelihoods, Ashok Kumar Mittal concept publishing company, New Delhi,
India, 2005, p1.
4 Monica pérez de las heras, Manual del turismo sostenible, ediciones Mundi-prensa libros, madrid, spain, 2004,
p117.
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تقليل اآلثار السلبية على الطبيعة،-4
توفري فوائد اقتصادية واجتماعية للسكان احملليني؛-5

BalfeوLazato-Giotardعرف كما تطرق الكثري من الباحثني إىل تعريف السياحة البيئية حيث 
السياحة البيئية هي شكل من أشكال السياحة املسئولة يف املناطق الطبيعية اليت تساهم يف ":السياحة البيئية كما يلي

محاية البيئة ويف رفاهية السكان احملليني، يف حني تليب توقعات اإلنسان فيما يتعلق بالرتفيه، واالحتياجات االقتصادية 
1". واالجتماعية والثقافية للفاعلني احمل

ومن النقائص اليت تعرتي هذا التعريف هو إمهاله للرتاث الثقايف للمجتمعات احمللية ودوره يف جذب السياح 
.البيئيني إىل هذه املناطق

هي شكل السياحة البيئية : "SinclairوPapatheodorouوstablerعرفو 
، ل على التعرف على الطبيعة مباشرةمستدام، وغري جائر من السياحة القائمة على الطبيعة اليت تركز يف املقام األو 

وحتدث ). املراقبة، املنافع واحلجم( وتدار بشكل أخالقي حىت تكون منخفضة التأثري، غري استهالكية، وموجهة حمليا 
2".ن تسهم يف احلفاظ على هذه املناطقعادة يف املناطق الطبيعية، كما ينبغي أ

ومما يعاب على هذا التعريف أنه أمهل البعد الثقايف للسياحة البيئية واملتمثل يف االطالع على التظاهرات 
.الثقافية واآلثار التارخيية هلذه املناطق

السياحة البيئية هي شكل من أشكال السياحة اليت تشجع : "السياحة البيئية كما يليweaverوقد عرف 
. جتارب التعلم وتقييم البيئة الطبيعية، أو بعض 

الثقافية للوجهة ويعزز قابلية العملية اجتماعيا وثقافيا، ويفضل أن تكون على حنو حيسن قاعدة املوارد الطبيعية و 
3."للتطبيق

من خالل ما سبق يتضح لنا أنه ال يوجد تعريف عاملي وموحد بني الباحثني حول السياحة البيئية، حيث أن  
إعطاء وسف حناول .ركزت يف تعريفها على جانب معني من جوانب السياحة البيئيةكل باحث أو منظمة دولية 

العذراءالطبيعيةاملناطق هي السفر إىلالسياحة البيئيةأنوهو"ecotourism"للسياحة البيئية تعريف شامل
والقليلة التلوث، بغية االستمتاع جبماهلا واإلطالع على الثقافات املوجودة فيها، والذي حيافظ على البيئة ويساهم يف

1 Jean-Marie Breton, Patrimoine, tourisme, environnement et développement durable, édition Karthala-
CREJETA, paris, fance, 2010, p13.
2 Mike J. stabler, Andreas Papatheodorou and M. Thea Sinclair, The economics of tourism, second edition, taylor
and francis e-library, UK, 2010, p360.
3 David A. Fennell, Ross K. Dowling, Ecotourism policy and planning, Cromwell press, trombridge, UK, 2003,
p3.
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.عملية صنع القرارومشاركتهم الفاعلة يف السكان احمللينيحتقيق رفاهية 
استنباط أربعة مناهج خمتلفة ترتاوح ما بنيناميكنفإنه بالنظر إىل التعاريف التقنية املفاضلة للسياحة البيئية، و 
1.قوية جداالضعيفة جذا إىل التعاريف ال

على سبيل املثال، ميكن تشكيل ،طى الرتكيز األساسي للعنصر الطبيعيميكن أن يعيف التعريف الضعيف جذا، -أ
.تعريف من خالل قياس أسس املمارسات السياحية البيئية يف كل من املناطق احملمية وغري احملمية

، وبدرجة أقل إىل العناصر للعنصر الطبيعيز األساسي بشكل أويل يف التعرف الضعيف، ميكن إعطاء الرتكي-ب
ن يركز على قياس أسس املمارسات السياحية البيئية يف املناطق احملمية وغري هنا، التعريف ميكن أ. التعليمية واالستدامة

.الثقافية للوجهة/االجتماعية/االقتصادية/احلفاظ/مستويات منخفضة من املنافع التعليميةتولداحملمية واليت 
التعريف ميكن أن يركز على سبيل املثال، . يف التعريف القوي، ينبغي النظر يف مجيع العناصر الثالثة بالتساوي-ج

فع مستويات عالية من املناتولدعلى قياس أسس املمارسات السياحية البيئية يف املناطق احملمية وغري احملمية واليت 
.الثقافية للوجهة/االجتماعية/االقتصادية/احلفاظ/لتعليميةا
التعريف القوي جدا، ينبغي أخد مجيع املكونات الثالثة بعني االعتبار ولكن مع تركيز أقل على اجلوانب يف-د

على قياس أسس املمارسات السياحية البيئية فإن التعريف ميكن أن يركزيف هذه احلالة، . االقتصادية للسياحة البيئية
الثقافية /االجتماعية/االقتصادية/احلفاظ/الية من املنافع التعليميةمستويات عتولديف املناطق احملمية وغري احملمية واليت 

.االقتصادية للوجهةالعوائدومستوى منخفض من 
:ريف التقنية املفاضلة للسياحة البيئيةاويبني اجلدول التايل اخلصائص األساسية للتع

التعاريف التقنية المفاضلة للسياحة البيئية): 01(الجدول رقم 

العنصرالتعريف
:الرتكيز األساسيالضعيف جذا

.غري احملميةو املناطق احملمية :العنصر الطبيعي
:الرتكيز األساسيالضعيف

.املناطق احملمية وغري احملمية:العنصر الطبيعي
:الرتكيز األقل

1 Tim Knowles, Dimitrios Diamantis, Joudalla Bey El-Mourhabi, The globalisation of tourism and hospitality: A
strategic perspective, second edition, TJ Digital, Padstow Cornwall, UK, 2004, p125.
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.التفسري وبرامج التدريب:العنصر التعليمي
- أو االجتماعية/العناصر االقتصادية و:عنصر االستدامة

.الثقافية
:األساسيالرتكيز القوي

املناطق احملمية وغري احملمية:العنصر الطبيعي
التفسري وبرامج التدريب:العنصر التعليمي
تركيز متساوي على العناصر االقتصادية :عنصر االستدامة

.واالجتماعية الثقافية
:الرتكيز األساسيالقوي جذا

.املناطق احملمية وغري احملمية:العنصر الطبيعي
.التفسري وبرامج التدريب:العنصر التعليمي

الرتكيز على العناصر االجتماعية :عنصر االستدامة
.والثقافية بدال من العناصر االقتصادية

:من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
Dimitrios Diamantis, Ecotourism, TJI, DIGITAL, Padstow, Cornwall, UK, 2004, p7.

عناصر السياحة البيئية: الفرع الثاني
ليت تشكل جوهر مصطلح او عناصرأن حتليل التعاريف يقودنا إىل النظر يف ثالثة Blameyبصورة دقيقة يرى 

وهذا ما سنناقشه باختصار فيما .اجة لالستدامةاحلعنصر تعليمي؛سياحة قائمة على الطبيعة؛:السياحة البيئية وهي
:يلي
سياحة قائمة على الطبيعة: أوال

وتنعكس هذه العالقة املميزة بشكل خاص يف التعاريف يرتبط الوسط الطبيعي ارتباطا وثيقا بالسياحة البيئية
ى الطبيعة ثالثة أبعاد رئيسية مرتبطة بالسياحة القائمة عل) Valentine)1992وقد حدد. األوىل للسياحة البيئية

شدة التفاعل، السياق من حيث؛ختتلف التجربة يف اعتمادها على الطبيعةو .التجربة، األسلوب واملكان: وهي
. . االجتماعي واملدة
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إدارة ودخول خاص مقابل : على سبيل املثال(ويتفاوت املكان من حيث سهولة الوصول إليه، هشاشته، أو طبيعته 
1). عام

ة على الطبيعة؟ هل عبور واد مشجر بواسطة سيارة هي سياحة ماذا تشكل يف الواقع جتربة قائم: يستحق أن يطرح
قائمة على الطبيعة، أم على السائق أن يتوقف ويذهب ماشيا بني األشجار والسرخس؟ وإذا ما حدث، كم من 

غالبا ما تطرح مسألة القرب عندما يأيت الوقت للنظر يف ما إذا كان ميكن اعتبار جتربة ... الوقت ينبغي أن يتجول؟
.ولكن مرة أخرى، فإنه ميكننا أن نناقش مطوال معىن هذا الشرط. يعية تنطوي على عنصر طبيعي على هذا النحوطب

البد من وضع حد يف مكان ما من أجل تفعيل تعريف السياحة القائمة على الطبيعة، باإلضافة إىل إذا 
تعريف هلذه املفاهيم سوف يتضمن مكون تعسفي ومن نافلة القول أن الذاتية ال ميكن جتنبها وأن كل . السياحة البيئية

).كيفي(
يميالعنصر التعل:ثانيا

. تعترب السمة التعليمية للسياحة البيئية عنصرا رئيسيا واليت متيزها عن غريها من أشكال السياحة الطبيعية
التفسري هو فن مساعدة . ويعترب التعليم والتفسري البيئي أدوات هامة يف إنشاء جتربة سياحة بيئية ممتعة وذات معىن

. وهو نشاط معقد يتجاوز جعل تبليغ املعلومات ممتعا. البيئيةالناس على التعلم وهو أحد الركائز األساسية للسياحة
.وتتطلب أفضل ممارسة للتفسري فهم وإدماج شامل للجمهور، الرسالة والتقنية

هم لبيئة من أجل تطوير معارفهم، وعيوتستقطب السياحة البيئية األشخاص الذين يريدون التفاعل مع ا
السياحة البيئية وبشكل مثايل إىل إجراء اجيايب لصاحل البيئة من خالل تعزيز وبالتايل، ينبغي أن تؤدي. وتقديرهم هلا
. وعي احملافظة

أيضا كأداة إلدارة املناطق للتعليم أن يكون مفيداكما ميكن،نشاط السائح يف املناطق الطبيعية على املدى الطويل
كما أنه يعرتف بالقيم الطبيعية والثقافية للمنطقة ،ويساعد التفسري السياح على رؤية الصورة الكبرية للبيئة. الطبيعية

.فضال عن قضايا أخرى مثل إدارة املوارد
تعتربنوعية البيئة وبر ، ذلك أن ويتوقع السياح البيئيني مستوى عايل من املعلومات البيئية

وأهداف السياحةواضحة حول الطبيعة إدراج تصرحياتحاجة إىل أن هناك كما . السمات األساسية لتجربتهم

1 Jonathan Tardif, Écotourisme et développement durable, VertigO, la revue électronique en sciences de
l'environnement, Volume 4,  Numéro 1, mai 2003, p7.
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البيئية يف األدب واملواد الدعائية لتوعية وتشجيع املشاركة النشطة من طرف أصحاب املصلحة وكذلك السياح 
معرفة هو للسياح بالنسبة يف السياحة البيئية واملهم أن اجلزء املهيمن م،1997سنةLawrenceوقد الحظ .أنفسهم

.وتقدير البيئة الطبيعية من أجل النهوض بقضية احلفاظ على البيئة
الستدامةالحاجة ل: ثالثا

ي أهم صناعة على املستوى الدويل،باعتبار أن السياحة ه
:مبدأين متعلقني  باالستدامة يف السياحة البيئيةويوجد هناك. كبرية

.املسامهة يف االقتصاد احمللي-1
.على البيئةتقدمي الدعم للمحافظة-2

ة البيئية وإذا كانت 
ولكن كيف . حنو االستدامةنتجهالسياحة البيئية تساهم بفعالية يف احلفاظ على الوسط الطبيعي، فإننا على األرجح 

بيئية؟ كيف ميكن أن نقرر ما 

خصائص السياحة البيئية: الفرع الثالث
:للسياحة البيئية احلقيقية سبعة خصائص أساسية وهي

هذه الوجهات هي يف الغالب مناطق نائية، سواء مأهولة أو غري مأهولة، 1:تتضمن السفر إلى وجهات طبيعية:أوال
.وعادة ما تكون حتت نوع من احلماية البيئية على املستوى الدويل، الوطين، البلدي، أو على املستوى اخلاص

آلثار السلبية وتسعى السياحة البيئية جاهدة للحد من ا. الضرراجلماعية حيث تسبب السياحة : اآلثارتقليل :ثانيا
للفنادق، املنتزهات، وغريها من البىن التحتية باستخدام املواد املعاد تدويرها أو باستخدام مواد البناء احمللية املتاحة، 
مصادر الطاقة املتجددة، إعادة التدوير والتخلص اآلمن من النفايات والقمامة، والتصميم املعماري احلساس بيئيا 

. اآلثار أيضا أن يتم تنظيم أعداد السياح وسلوكهم لضمان ضرر حمدود على النظام البيئيوحيتاج تقليل . وثقافيا
.

وسكان السياح، التعليم لكل من وتعين السياحة البيئية2:الوعي الثقافي والبيئيو بناء االحترام :ثالثا

1Shalini Singh, Domestic Tourism in Asia: Diversity and Divergence, Antony Rowe, UK, 2012, p360.
2http://www.ecotourismlogue.com/about-ecotourism 13:05على الساعة 20/7/2012املوقعاالطالع علىتاريخ 

http://www.ecotourismlogue.com/about-ecotourism
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وقبل أن تبدأ الرحلة، ينبغي على منظمي الرحالت تزويد املسافرين مبعلومات حول البلد، البيئة، والسكان . 
.ال عن مدونة لقواعد سلوك املسافراحملليني، فض

حلماية البيئة، لسياحة البيئية تساعد على مجع األموال الالزمة ا: 1ظة فاحمتوفر منافع مالية مباشرة لل:رابعا
والبحوث، والتعليم من خالل جمموعة متنوعة من اآلليات، مبا يف ذلك رسوم دخول احلديقة، الشركة السياحية، 

.الفنادق وشركات الطريان، وضرائب املطارات، والتربعات
ترى السياحة البيئية أن احلدائق الوطنية واملناطق احملمية : 2المالية والتمكين للسكان المحليينالعوائدتوفر :خامسا

" إذا كان هناك - Daniel Janzenكما قال عامل البيئة القسطاريكي –األخرى سوف تبقى على قيد احلياة فقط 
. حول حميطها" أناس سعداء 

وجيب أن تدار  . من منطقة احلفاظ ومرافقها السياحية) املياه الصاحلة للشرب، الطرق، العياذات الصحية، وغريها(

تشجع السياحة البيئية أكثر على استخدام وكاالت الرحالت كما. باحلدائق الوطنية أو أي وجهة سياحية أخرى
السياحية، تأجري السيارات، الفنادق، وشركات الطريان، وشركات أخرى ذات صلة واليت ميلكها مواطين البلد 

واألهم من ذلك، إذا كان ينظر للسياحة . املضيف، وهذا حىت تكون األرباح أكثر عرضة للبقاء داخل البلدان النامية

.وهذا هو املبدأ األكثر صعوبة واستغراقا للوقت يف معادلة السياحة البيئية. اخل...احمللي، القرية، التعاونية، 
ولكن أيضا أقل تدخال ثقافيا " أكثر اخضرارا"حة البيئية ليست فقط فالسيا: تحترم الثقافة المحلية:سادسا

يف حني أن الدعارة واألسواق السوداء، واملخدرات غالبا ما تكون املنتجات الثانوية . واستغالليا من السياحة التقليدية
ل من البيئة الطبيعية للسياحة، وتسعى السياحة البيئية إىل أن تكون حمرتمة ثقافيا ويكون هلا تأثري ضئيل على ك

هذا ليس باألمر السهل، خصوصا وأن السياحة البيئية غالبا ما تنطوي على السفر إىل . واإلنسان يف البلد املضيف
ومثل السياحة . 

ة البيئية على عالقة غري متكافئة القوى بني الزائر واملضيف وتسليع العالقات من خالل التقليدية، تنطوي السياح
ن السائح البيئي ينبغي أن يتعرف مسبقا على العادات والتقاليد واحرتام قواعد عوكجزء من كونه مسؤول . تبادل املال

1 http://www.ecotourdirectory.com/ecotourism/ecotourism_definitions.php على 20/7/2012املوقعاالطالع علىتاريخ 
16:10الساعة 

2 http://www.greenjoyment.com/ecotourism-defined-principles-and-benefits على 29/6/2012املوقعاالطالع على تاريخ 
10:12الساعة 

http://www.ecotourdirectory.com/ecotourism/ecotourism_definitions.php
http://www.greenjoyment.com/ecotourism-defined-principles-and-benefits
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ي سواء بشكل فردي أو كجزء من جوالت 
.منظمة تنظيما جيدا

حيث أنه حتت رعاية األمم املتحدة تعلن منظمة السياحة : 1تدعم حقوق اإلنسان والحركات الديمقراطية: سابعا
التفاهم الدويل، السالم، االزدهار، واالحرتام العاملي ومراعاة حقوق اإلنسان واحلريات " العاملية أن السياحة تسهم ب

أن السياحة  وعلى الرغم من . ومع ذلك، مثل هذه املشاعر تنعكس يف السياحة اجلماعية التقليدية. األساسية للجميع

وعادة ما تويل السياحة اجلماعية . متكرر، يف الواقع، تعزز السياحة اقتصاديات الدول القمعية وغري الدميقراطية
لد املضيف، وبالصراعات املوجودة فيه، ما مل متتد تلك االضطرابات املدنية إىل اهتماما ضئيال بالنظام السياسي يف الب

. السياح
متاما كما أن هناك عدة تعريفات لكن البد عند تعريف السياحة البيئية من إعطاء تعريف للسائح البيئي،

EagleوBallantineوقد اقرتح". السائح البيئي"طلح ملصطلح السياحة البيئية، هناك أيضا عدة تعاريف ملص
:واحد من أكثر التعاريف العملية دقة للسائح البيئي، واستخدموا ثالثة معايري للتعرف عليهمم، 1994سنة 

جيب أن يكونوا قد ذكروا يف االستبيان أن التعرف على الطبيعة مهم بالنسبة هلم؛-1
همة بالنسبة هلم؛جيب أن يكونوا قد ذكروا أيضا أن الطبيعة الربية والغري ملوثة جد م-2
املعيار األخري كان لدراسة خاصة وميكن تعديله (أن يكونوا قد قضوا على األقل ثلث عطلتهم يف سفاري كينيا -3

؛)باالعتماد على خصوصيات البحث
" :م، 1997سنة BraithwaiteوBlarneyوقد عرف 

2"شهر املقبلة يف زيادة معرفتهم وتقديرهم للطبيعة12مصلحة يف قضاء ب

كما عرف السائح البيئي بأنه الشخص املتنقل من أجل مشاهدة الطيور أو املغامرة أو األشخاص املهتمني 
واملدافعني عن البيئة، أو املهتمني بالتعرف على عادات وتقاليد وثقافة الشعوب األخرى، وقد يشمل ذلك الطالب أو 

ن مسافات قريبة أو بعيدة أو كانوا زوار داخليني أو أساتذة اجلامعات أو أعضاء اجلمعيات العامة سواء قدم أولئك م
الطيور :ولكن ميكننا القول إن الزائر احمللي يهدف من السياحة البيئية إىل مشاهدة عناصر الطبيعة مثل. دوليني

1http://www.untamedpath.com/Ecotourism/defining.html 15:34على الساعة 29/6/2012املوقعاالطالع على تاريخ 
2 Anyapak prapannetivuth, Ecotourism: A study on responsible environmental behavior of visitors to popular
national parks in Thailand, a partial fulfillment of the degree of doctor in business administration, University of
south Australia, 2008, p2.

http://www.untamedpath.com/Ecotourism/defining.html
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يل فإنه ، لكن السائح الدو ...والنباتات واجلبال أو ممارسة رياضة التسلق أو زيارة املناطق الربية احملمية أو الشواطئ
1.جيمع يف زيارته بني مشاهدة املناطق الطبيعية والتعرف إىل األبعاد الثقافية واالجتماعية لسكان تلك املناطق

2:بوصف السائح البيئي بأنه شخص يتصف مبا يليم، 1996سنة Colivinهذا وقد قام 

وجود رغبة كبرية لديه للتعرف على األماكن الطبيعية واحلضارية؛-أ
للحصول على خربة حقيقية؛يسعى-ب
يسعى للحصول على اخلربة الشخصية واالجتماعية؛-ج
-د
3يتحمل املشاق والصعوبات ويقبل التحدي للوصول إىل هدفه؛-ه

عية؛- و
يتكيف مع الظروف املختلفة حىت يف ظل وجود اخلدمات السياحية البسيطة؛-ز
اجيايب وينفق نقوده للحصول على اخلربة وليس من أجل الراحة واملتعة؛-ح

:والشكل التايل يبني نطاق السياح البيئيني
طيف السياح البيئيين ): 02(الشكل رقم 

مستوى االلتزام
البيئي

نوع الرحلة
مستوى التوعية

.73صالمرجع السابق،عاطف رواشدة، أكرم1
ل العربية، برنامج األمم جامعة الدو ، 1السلسلة، وطن العريب، الدليل اإلرشادي للسياحة املستدامة يف الدليل مفهوم السياحة المستدامة وتطبيقها2

.5ص، 2005، املتحدة
اقتصاديات السياحة ودورها :، امللتقى الدويل حوللماذا وكيف؟: الجزائري بالخارجالترويج للمنتج السياحي البيئي : عنايب بن عيسى، مداخلة بعنوان3

.7.، ص2010مارس 9/10بسكرة، اجلزائر، ،يف التنمية املستدامة، جامعة حممد خيضر

قوي، مستعد للمسامهة

متخصصة حيث الدافع 
سي هي السياحة يالرئ

البيئية

متوسط

طيف السواح البيئيين

ضعيف

السياحة البيئية من بني 
أغراض متعددة

أنشطة يف الوسط 
الطبيعي بأغراض 

متعددة
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حول السياحة 
املسئولة

مدة رحلة 
السياحية البيئية

حجم العينة

اجلهد البدين

مستوى الرفاهية

مستوى التفاعل 
مع الطبيعة

مستوى االهتمام
التعليميبالعنصر

نوع حمتوى 
التفسري

نوع التخطيط 
والتخطيط للرحلة

:من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
Nature et tourism, L’écotourisme au québec en 2002, tourisme québec, canada, 2002, p13.

، امللف الشخصي للسائح البيئي استنادا إىل دراسة م، 1998يف عام و 
يف هذه الدراسة تعرف السياحة البيئية . استقصائية أجريت على املسافرين القادمني من الواليات املتحدة األمريكية

إقامة متوسطة أو طويلة، 
اهلدف الرئيسي للرحلة 

هي السياحة البيئية

التوعية للقيام متيقظ بأبعادهاواع

نزهة قصرية إىل متوسطة، 
السياحة البيئية متعلقة 

بسفر من نوع آخر

نزهات قصرية 
للسياحة البيئية يف 

رحلة ملدة متغرية

رحالت يف جمموعات 
صغرية أو كبرية أو على 

قاعدة فردية

رحالت يف جمموعات 
صغرية على قاعدة فردية

رحالت يف جمموعات 
صغرية أو كبرية أو 
على قاعدة فردية

مستعد (زبون نشط 
)للقيام جبهد 

) املغامرة(زبون نشط زبون نشط وخامل 
)زيارة تأمل (وخامل 

متوسط إىل مرتفعمتوسط إىل مرتفعمرن حسب السياق

متوسط إىل ضعيفمتوسطعميق

ضعيفمعتدلكبري

قليل التطورمتوسط التطورمتطور إىل علمي

وحيد، جمموعات 
متخصصة

وحيد أو منظم رحالت 
تقليدي

وحيد أو منظمي 
رحالت متخصصني أو 

تقليديني
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:
سنة، العمر الذي يتغري وفقا لتغري النشاط وعوامل أخرى مثل التكلفة؛54و 35بني :العمر-
٪ من الرجال، اختالفات واضحة على خالف ذلك اختاذ قرار بشأن 50٪ كانوا من النساء و 50:الجنس-

األنشطة؛
حرك وأصبح ميس أكثر فأكثر االهتمام بالسياحة البيئية يت. ٪ كانوا حاصلني على درجة جامعية82:التعليم-

. طبقات لديها مستوى تعليمي أقل، وهذا يدل على أن السياحة البيئية آخذة يف التوسع يف األسواق الرئيسية
يوما؛14_8:  مدة الرحلة-
) ٪26(أهم شرحية ": التيار"نوا على استعداد إلنفاق أكثر من سياح السياح البيئيني ذوي اخلربة كا: النفقات-

.للرحلة الواحدة) الواليات املتحدة(دوالر 1500و 1000كانت مستعدة إلنفاق ما بني 
املناظر الطبيعية -: كانت ردود الفعل الثالثة الغالبة من طرف السياح البيئيني ذي اخلربة:عنصر مهم في الرحلة-
وكان الدافعان الرئيسيان للسياح البيئيني دوي اخلربة يف رحلتهم . املشي ملسافات طويلة -احلياة احليوانية، مراقبة- 

.إجراء جتارب جديدة ومعرفة مواقع جديدة- التمتع املناظر الطبيعية والطبيعة، -: القادمة
".السياحة البيئية"األقل من السياح الذين شاركوا يف رحلة واحدة على :السياح البيئيين دوي الخبرة-

البيئية باألشكال األخرى للسياحةعالقة السياحة : المطلب الثالث
يف كال من العامل Mass Tourismأصبحت السياحة البيئية اليوم هي اخليار البديل للسياحة اجلماهريية 
ناحية أخرى تسعى إىل حتقيق الرفاه املتقدم والنامي، وذلك لدورها اإلجيايب يف حفظ التوازن البيئي من ناحية، ومن

. االقتصادي واالجتماعي والثقايف للسكان احملليني
توفري كل السبل والسلوكيات اليت تتناسب مع سلوكيات الزائر، إال أن هذا النوع يفرض على الزائر سلوك يتقبله 

1.العكس

وعلى الرغم من الوالدة احلديثة ملفهوم السياحة البيئية إال أنه ينمو وبشكل متسارع، فحسب تقارير منظمة 
مرات أكثر من أنواع السياحة األخرى، وقد قدر 7- 2.5السياحة العاملية فإن هذا النوع من السياحة ينمو مبعدل 

من جمموع السياحة ) %10(بليون دوالر أمريكي وهذا يعادل 48م حوايل 2003نفقة السياح الدوليني عليه عام 
.من السياحة احلالية هي سياحة بيئية) %30(العاملية ككل، كما تبني دراسات املنظمة أن 

.67،66،ص، صالمرجع السابقأكرم عاطف رواشدة، 1
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وتعتمد السياحة البيئية يف األساس على عناصر اجلذب واملقومات الطبيعية أو الدمج بني العناصر الطبيعية 

يف بعض األحيان ' السياحة البيئية'و' السياحة املستدامة'لحي كثريا ما يستخدم مصطالسياحة املستدامة، حيث  
فالسياحة املستدامة هي اليت ميكن أن تستمر دون اإلضرار بالبيئة، . بالتبادل، ولكن توجد هناك اختالفات بينهما

من السياحة أما السياحة البيئية فهي نوع. 
فالسياحة البيئية تتفق إذن 1.قليلة الكثافة، قليلة األثر، وبالتايل ميكن اعتبارها شكل من أشكال السياحة املستدامة

,Megan)ة لبيان العالقة وموقع السياحة البيئية من أنواع السياحة األخرى، فقد أوضح ويف حماول.حتقيق هذا الرفاه
كيفية اعتبار السياحة البيئية شكل من أشكال االستدامة ضمن السياحة الطبيعية بينما تشمل أيضا عناصر (2002

.هامة من مكونات السياحة الثقافية والريفية
.السياحة البيئية كمرتكز من مرتكزات السياحة المستدامة: )03(الشكل رقم 

:من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
Megan Epler Wood, Ecotourism : Principles, Practices and policies  for sustainabilit, united
nations publication, 2002, p10.

يبني الشكل السابق األنواع املختلفة من السياحة اليت تسعى إىل حتقيق مفهوم االستدامة واليت تصب يف 
قالب السياحة املستدامة ونالحظ أن السياحة البيئية هي مركز هذا النوع من السياحة ومعظم أنواع السياحة األخرى 

1 Garrett Nagle, Tourism, leisure and recreation, Nelson Thorns, Cheltenham, Great Britain, 2011,  p127.

السياحة البيئية السياحة 
المستدامة

أشكال السياحة غير المستدامة

سياحة األعمال

سياحة الشواطئ

السياحة الطبيعية

السياحة الريفية

السياحة الثقافية
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ن السياحة الطبيعية تصب يف قالب السياحة البيئية بكل إال أ. متد السياحة املستدامة بعناصر هامة لتحقيق الدميومة

أشارت الدراسة كما.يصب وبشكل مباشر يف السياحة املستدامة أما القسم الثاين فيصب يف السياحة البيئية: األول
م 2001

:فقد خرجت الدراسة بالشكل التايل
عالقة السياحة البيئية بأنواع السياحة األخرى): 04(الشكل 

، 2008، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1ط،األسس والمرتكزات: السياحة البيئيةأكرم عاطف رواشدة،:المصدر
.96ص

يعين اجلانب الثقايف " حتتوي السياحة البيئية على عنصر ثقايف يف قاعدة جاذبيتها " Weaverوحسب 
ذلك يف الغالب إىل حقيقة أنه من ويرجع. له أمهية ثانويةحيثوالذي هو مدرج تقريبا يف كل منتج سياحي بيئي 

" وعالوة على ذلك، يشار إىل أن بعض منتجات السياحة البيئية، . الصعب التمييز بني البيئة الثقافية والطبيعية
، ينطبق عليها تعريف سياحة املغامرات واليت تتطلب عنصر "خاصة تلك اليت حتدث يف البيئة الربية أو البحرية 

في حني أن بعض املنتجات السياحية ف. خماطرة، مستويات عالي
ألن عوامل جذب سياحة املغامرة ليست. البيئية تليب متطلبات منتج سياحة املغامرة، فإن العكس أمر غري مألوف

هناك و . عى إىل جتربة تعلم وخربةدائما قائمة على الطبيعة، وال تفي مبتطلبات االستدامة كما أن سائح املغامرة ال يس
1.جزء أقل من التداخل بني السياحة البيئية وسياحة املغامرة من التداخل بني السياحة البيئية والسياحة الثقافية

يزها املشرتك باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن متثل السياحة الزراعية سوق منافسة غري مباشرة للسياحة البيئية بسبب تركو 

1 Alexis Papathanassis, the long tail of tourism: holiday niches and their impact on mainstream tourism,
Germany, 2011, p123.
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ومنه فإن االختالفات الرئيسية بني السياحة القائمة على .وحمافظتها على البيئةلى االستدامة وسالمة البيئة الطبيعية،ع
كل حيث أن.املنتج السياحي) املصاحبة (الطبيعة، سياحة املغامرات والسياحة البيئية هو احلافز أو األخالقيات وراء 

البيئة واجلهود املبذولة ملساعدة االقتصاد أو احملافظة علىالفرق هو يف العناية و الطبيعة؛ هذه التجارب حتتاج إىل 
وعلى هذا األساس ميكن القول أن السياحة البيئية هي نوع من السياحة الثقافية، ولكنها تسعى إىل تقليل 1.احمللي

بعالقات واضحة مع السياحة الثقافية من خالل السعي 
إىل حفظ املواقع الرتاثية واألثرية من أن تصل إليها يد اخلراب، وكذلك ترتبط بالسياحة الريفية من خالل دور السياحة 

.
تحقيق التنمية السياحية المستدامة في مواقع السياحة البيئيةأدوات: المبحث الثالث

ظهرت العديد من األدوات لتحقيق تنمية سياحية مستدامة يف مواقع السياحة البيئية والرتاثية واألثرية، بشكل 
لسياحية علمي وإبقاء املواقع السياحية ضمن حدود االستدامة على املدى البعيد تبعا لديناميكية عملية التنمية ا

وتغريها مع الزمن، وسنركز هنا على أهم األدوات اليت ميكن تطبيقها من الناحية العملية لتحقيق استدامة التنمية 
السياحية يف املناطق البيئية، وسيتم فيما يلي استعراض أدوات حتقيق التنمية السياحية املستدامة وحتليلها، وحتديد 

.لكل أسلوب تنمويان أهم اخلصائصمبادئها وأهدافها، وبي
ستدامة في مواقع السياحة البيئيةأدوات تحقيق التنمية السياحية الم):05(الشكل رقم 

، 2010األردن،عمان،، 1ط، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، السياحة البيئية وأسس استدامتهاإبراهيم بظاظو، : المصدر
.439ص

1 Carol Patterson, the business of ecotourism, third edition, Trafford, Canada, 2007, p1.

أدوات تحقيق التنمية السياحية المستدامة في مواقع السياحة البيئية

تحليل التكلفة مقابل المنفعة  (cost-benefit analysis )

الطاقة االستيعابية  (carrying capacity )

حدود التغيير المقبولة  (limits of acceptible change)

االستدامة مؤشرات  (sustainability indicators )

تقييم اآلثار البيئية  (Environment impact assessement )
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ةتحليل التكلفة مقابل المنفع: المطلب األول
أسلوب حتليل التكلفة مقابل املنفعة للتعرف على اجلدوى االقتصادية للمشروعات السياحية، وذلك يستخدم

خبصم نفقات املشروع من عوائده، وناتج هذه العملية ميكن أن يكون إجيابيا عندها يكون املشروع جمدي اقتصاديا، 
:املنفعة كما يلي-خصائص أسلوب التكلفةوميكن حتديد أهم . أو سلبيا وعندها يكون املشروع غري جمدي اقتصاديا

يستخدم هذا األسلوب للتعرف على البدائل املختلفة للمشروع التنموي من اجلانب االقتصادي فقط؛: أوال
املنفعة، حيث يقم هذا األسلوب على معادلة - يصعب إدخال العوامل البيئية واالجتماعية يف حتليل التكلفة:ثانيا

إعطاء قيمة مادية للعوامل االجتماعية والبيئية؛رياضية يصعب من خالهلا
ال ميكن باستخدام هذا األسلوب التنموي من التعرف على العالقات املتداخلة بني اجلوانب االجتماعية :ثالثا

. واالقتصادية والبيئية للمشروع السياحي التنموي
الطاقة االستيعابية: المطلب الثاني

ة السياحية العاملية إىل إحداث العديد من املشاكل البيئية يف العديد من املواقع أدى التوسع املضطرد يف احلرك
السياحية، وما صاحبها من ختريب وتدمري للمواقع األثرية والرتاثية والبيئية، مما أدى إىل ظهور مصطلح الطاقة 

منطقة معينة دون التسبب يف االستيعابية، وحيدد هذا املفهوم عدد السياح أو املستخدمني الدين ميكنهم استخدام
كما ميكن تعريف الطاقة . 

مستوى االستخدام ونوع الرتفيه الذي ميكن استيعابه يف حديقة أو يف منطقة ذات صلة دون : "
1".ريات املؤشرات ذات الصلةانتهاك املعايري ملتغ

يعتمد تقدير الطاقة االستيعابية بشكل أساسي على طبيعة املقومات الطبيعية والتنوع احليوي يف املوقع 
:-البيئي، الرتاثي، األثري –السياحي، ويوجد عدد من العوامل اليت تؤثر على الطاقة االستيعابية للموقع السياحي 

السياحية يف املوقع؛اخلدمات واملرافق :أوال
البيئة الطبيعية مبا تشتمله من العناصر املناخية والعمليات األرضية؛:ثانيا
.االقتصادية-التأثريات االجتماعية:ثالثا

:يياسات الطاقة االستيعابية ما يلمثلة على قاألومن 
،  )املوقع/عدد الغرف الفندقية، نسب األشغال(يشري هذا املعيار إىل كثافة التنمية السياحية :المعيار المادي-1

.، تغطية األرض)السكان/السياح(ب ، نس)دومن/عدد السياح(كثافة االستخدام 

1 Robert E. Manning, Parks and carrying capacity: commons without tragedy, Island Press, USA, 2007, p25.
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ويشمل التلوث البصري، االزدحام ونوعية استخدام األرض، القلق واالنزعاج والضوضاء، :المعيار السيكولوجي-2
.تنافس بني األنشطة االقتصادية، الدراسات السلوكية، حتليل مناذج سلوك السفرال

تستطيع النظم البيئية أن تتحمل التدخل ) درجة (حتدد الطاقة االستيعابية البيئية إىل أي مدى :المعيار البيئي-3
. البشري مع احملافظة على األداء املستدام

قياس الطاقة االستيعابيةمعايير): 06(الشكل رقم 

من إعداد الباحث:المصدر
1:وتلمح الطاقة االستيعابية البيئية إىل

نظم البيئية متماسكة قبل وقوع الضرر؛لا-أ
احملافظة على احلياة الربية والنباتات الطبيعية لكل من البيئة الربية و البحرية على حد سواء؛-ب
.من التلوث السمعي واملاء واهلواءمستويات مقبولة -ج

إن األساس الذي تستند عليه الطاقة االستيعابية البيئية هو استدامة العائد، والذي أنشئ ألغراض غري ترفيهية 
مثل الغابات، من أجل حتقيق واحملافظة على مستوى عال ، منتظم ودوري من إنتاج املوارد املختلفة بصفة دائمة دون 

.وفيما يتعلق بالرتفيه، فإن العائد املستدام سوف يلمح إىل اإلنتاج املستدام للفوائد الرتفيهية. األرضاإلضرار بإنتاجية
.احمللييشمل و :المعيار االجتماعي-4

1 R.N. Batta, Tourism and the environment: A quest for sustainability, Indus publishing, New delhi, India, 2000,
p110.

قياس الطاقة 
االستيعابية

املعيار 
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املعيار 
االقتصادي

البنية األساسية

املعيار املادي
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ميكن أن تتغري منطقة قبل أن تتأثر األنشطة االقتصادية اليت يسعى إىل حتديد إىل أي مدي : المعيار االقتصادي-5
1.حتدث يف املنطقة سلبا، وبالتايل فإنه حياول قياس التغريات من منظور اقتصادي

.)التدفئة / التكلفة( تكلفة توفري البنية األساسية :البنية األساسية-6
:خصائص أسلوب الطاقة االستيعابية كما يليوميكن حتديد أهم

يفتقر مفهوم الطاقة االستيعابية إىل تبين إدراك واضح بأم معظم اإلشكاليات املرتبطة باملواقع البيئية والرتاثية واألثرية -أ
ليست بسبب حجم احلركة السياحية فقط، وإمنا نتيجة نوعية النشاطات السياحية اليت ميارسها السياح 

.
.يصعب حتديد مقياس كمي لقياس الطاقة االستيعابية يف املواقع البيئية والرتاثية واألثرية-ب
رأسها، أن إن حتديد عدد السياح املسموح لدخول املوقع السياحي خيضع إىل عدد كبري من العوامل على -ج

القائمني على إدارة وتطوير املوقع واملشاريع السياحية ال يرغبون عادة بتحديد أعداد السياح املسموح هلم بزيارة املوقع 
.السياحي، لتحقيق عوائد أكرب على حساب املوقع السياحي

املواقع السياحية ختتلف من ختتلف املعايري اليت ميكن من خالهلا حتديد الطاقة االستيعابية للمواقع السياحية، ف-د
املوقع اجلغرايف والفلكي مما ينعكس على التنوع احليوي واملقومات احلضارية داخل املوقع السياحي، لذلك : حيث

حتديد الطاقة االستيعابية ملغارة جعيتا يف لبنان خيتلف عن الطاقة االستيعابية ملدينة البرتاء األثرية يف األردن من هنا ال 
ربة الطاقة االستيعابية وجناحها يف موقع سياحي معني وتطبيقها يف موقع آخر نظرا لتفرد نوع السياحة ميكن نقل جت

حسب كل موقع، واختالف العوامل البيئية وأساليب احلياة ونوعية التجربة اليت يتطلع إليها زوار املنطقة، واملنافع اليت 
تمع احمللي والتسهيالت واخلدمات املتوفرة، ومدى توفر 

.البنية التحتية والفوقية للسياحة، وقدرة هده على استيعاب احلركة السياحية يف املوقع السياحي
إن معظم معايري الطاقة االستيعابية للموقع السياحي يتم وضعها من قبل صانعي القرار يف املوقع السياحي، دون -ه

.األخذ بعني
حدود التغيير المقبولة: ب الثالثالمطل

يستخدم أسلوب حدود التغيري املقبولة يف األقاليم السياحية ذات املساحات الكبرية، وكان أهم أسباب 
ظهور هذا األسلوب مساعدة القائمني على املواقع السياحية واسعة االستخدام على حتديد ورصد املؤشرات البيئية 
ملوارد، مع الرتكيز على األوضاع املرغوبة يف املنطقة 

1 Maurice L. Schwartz, Encyclopedia of coastal science, Springer, Netherlands, 2005, p226.
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أكثر من الكم الذي تستطيع املنطقة حتمله، ويعتمد هذا األسلوب على إمجاع عدد من اإلداريني واملستخدمني 
واخلرباء على حدود االستخدام الذي جيب أن ال يتم تعديه، ومقاييس احلفاظ واالستخدام املوافق عليها تبعا هلذه 

وقد مت تطوير نظام . هداف، واليت حتدد وتراقب بشكل مستمر على املوارد والزوار، أي أمناط االستخدام والرضاءاأل
ختطيط حدود التغيري املقبولة استجابة لالعرتاف املتزايد يف الواليات املتحدة واليت حتاول تعريف وتطبيق الطاقات 

1.الربية احملميةاالستيعابية الرتفيهية للحدائق الوطنية واملناطق 

:وميكن حتديد أهم خصائص أسلوب حدود التغيري املقبولة كما يلي
يهدف هذا األسلوب إىل حتقيق املوازنة واملواءمة بني املواقع السياحية ومواردها من جهة، وحجم وطبيعة السوق :أوال

احلفاظ على املقومات السياحية البيئية السياحي املستهدف من ناحية أخرى، وميثل هذا التوجه حماولة إجياد توازن بني 
إال أنه يصعب ضمان استدامة التنمية  السياحية يف . واحلضارية للموقع السياحي، وخلق التنمية السياحية املستدامة

بعض احلاالت احلرجة، فطبيعة السياحة الديناميكية والتأثري البيئي النسيب حتتاج إىل قرارات تعتمد بشكل كبري على 
أما يف عملية حدود التغيري املقبولة فإن التدهور ميكن أن . املستقبلي باألوضاع البيئية من أجل منع تدهورهاالتنبؤ

.يكون حمتمال من أجل املنافع االقتصادية
يسهم أسلوب حدود التغيري املقبولة يف احلفاظ على النوعية البيئية واالجتماعية ملنطقة ما، ورفع مستوى رضاء :ثانيا
خدم، إال أن مشكلة تطبيق هذا األسلوب كأداة للتخطيط السياحي تكمن يف أنه يطبق من قبل إداريي املنطقة املست

.
مؤشرات االستدامة : المطلب الرابع

على خلفية مؤمتر قمة م 1992ظهر مفهوم مؤشرات االستدامة كأداة لقياس التنمية السياحية املستدامة عام 
. األرض، نتيجة بروز أمهية التأثريات البشرية على البيئة، وربط مستويات االستخدام البشري مبؤشر قابل للتطبيق

يعين إعطاء إشارة لوضع معني، واملؤشرات هي جمموعة من القياسات العملية واالقتصادية ) املؤشر(ومصطلح 
. ضاع وتأثريات التنمية السياحية، وتاليف أية مشاكل تواجه استدامة السياحةواالجتماعية، ميكن مبراقبتها معرفة أو 

وميكن أن تعمل مؤشرات االستدامة كنظام إنذار مبكر عند وضع اسرتاتيجيات التخطيط واإلدارة، وبالتايل منع 
.تأثريات السياحة غري املمكن اسرتجاعها

:يليوميكن حتديد أهم خصائص أسلوب مؤشرات االستدامة كما
أساسا على دعمأسلوب املؤشرات له قدرة على دعم :أوال

1 Andrew Holden, Environment and tourism, Routledge, Canada, 2000, p141.
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لقياس ومراقبة تأثريات التنمية؛وجود التحيز أحيانا يف مؤشرات االستدامة كأداة :ثانيا
:ثالثا
:رابعا

تعترب مؤشرات االستدامة أداة فعالة لقياس االستدامة عرب الزمن واعتبار اخلاصية الديناميكية للسياحة، إال أنه :خامسا
.االجتماعية واالقتصادية والبيئيةيصعب معرفة العالقات املتداخلة بني املؤشرات 

المؤشرات البيئية):07(الشكل رقم 

،2010األردن،عمان،، 1ط، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، السياحة البيئية وأسس استدامتهاإبراهيم بظاظو، :المصدر
.445ص

تقييم اآلثار البيئية : المطلب الخامس
، وانتشر مند ذلك احلني يفم1969يف الواليات املتحدة األمريكية عام األثر البيئي ألول مرة أنشئ تقييم 

ئي داخل الموقع السياحيمراقبة قيم المؤشرات عبر الزمن يمكن من معرفة مدى تحقيق أهداف األداء البي

المؤشرات البيئية

يشير مؤشر الضغط  إلى 
التغير في استعماالت 

األراضي لصالح النشاط 
السياحي مما يؤدي إلى 
تدمير التنوع الحيوي في 

.الموقع السياحي

الضغط

يشير مؤشر الحالة إلى عدد 
المواضع األثرية والتراثية

والبيئية المهددة والمعرضة 
للتدمير والتخريب في الموقع 

.السياحي

الحالة

يشير مؤشر االستجابة إلى 
بيان نسبة المناطق المحمية 

في المنطقة، وتحديد درجات 
التأثير الناجمة عن الحركة 

.السياحية

االستجابة
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وقد ظهر نتيجة لالهتمام العاملي واسع النطاق مبشاكل البيئة، وزيادة 1.أشكال خمتلفة يف معظم البلدان األخرى
احلاجة إىل تقدمي نوع معني من التقارير عن املتغريات البيئية املصاحبة للمشاريع التنموية، حىت ميكن ملتخذي القرار 

ومن هنا كانت احلاجة إىل إجراء نوع معني من التحليل . دائلها املتعددةاالرتكاز عليها يف االختيار بني املشروعات وب
املوضوعي من أجل تبيان وقياس اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية احملتملة كنتيجة لتنفيذ املشاريع والبدائل 

أنواع املشاريع قبل أن يتم اإلجراء الذي جيب أن يتبع بالنسبة لبعض " تقييم األثر البيئي" ويصف مصطلح . املختلفة
. اإلجراء هو وسيلة لنرسم معا، بطريقة منهجية، تقييما لآلثار البيئية اهلامة احملتملة ملشروع". موافقة التنمية" منحها 

وهذا يساعد على ضمان أن أمهية اآلثار املتوقعة، ونطاق احلد منها، مفهومة بشكل سليم من قبل اجلمهور 
2.نية قبل أن تتخذ قرارهاوالسلطات املختصة املع

وميكن حتديد املراحل الرئيسية الستخدام منهجية تقييم اآلثار البيئية يف املواقع السياحية والرتاثية واألثرية من 
3:خالل عدد من اخلطوات االفرتاضية واليت ميكن تطبيقها على املواقع السابقة كالتايل

:ويتضمن اخلطوات التالية: عالمشروع المنوي إقامته في الموقتعريف-أوال
تتضمن هذه املرحلة حتديد مدى حاجة املشاريع املنوي إقامتها يف املوقع : التشخيص البيئي لمنطقة الدراسة-1

السياحي إىل تقييم لألثر البيئي، من خالل تعاون كافة القطاعات املسئولة عن تطوير وإدارة املوقع السياحي بالتعاون 
واهليئات الدولية املعنية حبماية املواقع البيئية والرتاثية واحملافظة عليها، وهذا يعتمد على حجم وتأثريات مع املؤسسات 

املشاريع املنوي إقامتها على املوقع السياحي، حيث يتم الرتكيز على املشاريع ذات التأثريات اهلامة أو املتوافقة مع 
واالجتماعية واالقتصادية يف املواقع البيئية والرتاثية واألثرية متهيدا الختاذ البيئة، ويتم هنا حتديد أهم اخلصائص البيئية 

.القرار بعمل دراسة للتقييم البيئي للمشروع
: ةتحديد مجاالت الدراس-2

السياحية يف املواقع الرتاثية واألثرية ومدى تأثريها على بيئة املوقع، واليت سيتم أخذها باالعتبار وتقييمها ومراقبتها 
ن خالل محلة من القوانني واإلجراءات 
بالتعاون مع اهليئات املعنية باملوقع السياحي، ويتم هذا من خالل تعاون كل من القطاع اخلاص واحلكومي وإشراك 

(Terms of References)واليت تتضمن:

1 John Glasson, Riki Therivel and Andrew Chadwick, Introduction to environmental impact assessment, third
edition, MPG Books Ltd, Bodmin, Great Britain, 2006, p28.
2 Environmental impact assessment: A guide to procedures, Thomas Telford Bookshop, Institution of Civil
Engineers, Westminster, London, 2000, p1.

.447، صالمرجع السابقإبراهيم بظاظو، 3
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؛حتديد اخلصائص العامة للمشروع السياحي-أ
توضيح أهم اآلثار النامجة على املوقع وحميطه؛-ب
بيان أهم الدراسات املطلوبة حول املوقع السياحي كاملقومات احلضارية والبشرية والطبيعية اخلاصة للمنطقة -ج

؛معايري تقييم وتقدير األمهية-د
لتقرير دراسة التقييم البيئي؛احملتويات املطلوبة -ه
ملختصة والفئات - و

.املعنية باملشروع
يتم هنا التعرف على البدائل املختلفة للمشروع من حيث نوعيته وحجمه وموقعه وعناصره اليت :دراسة البدائل-3

تغيريها أو تطويرها، وبدائل التعامل مع التأثريات البيئية مع طرح بديل عدم قيام املشروع أصال ويتم تقييم بدائل ميكن
موقع املشروع للحصول على أقل تأثري ضار بالبيئة، ولتعظيم معايري اقتصادية أو ختطيطية كأسعار األراضي وتوفري 

ئل هي حمور عملية التقييم البيئي حيث تضمن أخذ التوجهات األخرى البنية التحتية واملناطق احلساسة ودراسة البدا
للمشروع باالعتبار، ومعرفة الفرق بني اخليارات املتعددة وتسمح للذين ليس هلم دور يف اختاذ القرار بتقدير آثار 

.املشروع، وعند ظهور مشاكل أثناء أو بعد تنفيذ املشروع ميكن إعادة اختبار بقية البدائل
: ف المشروعوص-4

وحجمه والعمليات واألنشطة املختلفة اليت تتم من خالل التشييد والتشغيل والصيانة والسلطات اليت يتبعها املشروع، 
ويتم هذا من خالل توضيح املوقع العام للمشروع واألنشطة احملي

.على البيئة احمليطة
:وتشمل:دراسة اآلثار البيئية-ثانيا

يهدف إىل التعرف على اهليكل واملكونات األساسية للبيئة لفهم التغري الذي فيها : وصف المرجع البيئي-1
الراهن والوضع املستقبلي للعناصر البيئية عند عدم قيام واملؤثرات اخلارجية للتغري، ويتضمن وصف البيئة الوضع 

املشروع أو اإلجراء املقرتح مع األخذ باالعتبار التغريات اليت قد تطرأ على البيئة نتيجة األحداث الطبيعية أو األنشطة 
.اإلنسانية يف املنطقة

واالجتماعية والعمرانية والطبيعية تكون بعد حتديد عناصر البيئة االقتصادية : ةحصر وتحديد أهم اآلثار البيئي-2
حتديد اآلثار االجيابية والسلبية للمشروع على العناصر البيئية، ويشمل ذلك تقدير اآلثار املباشرة : اخلطوة التالية هي
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املباشرة وترتيب هذه اآلثار تبعا لتميز وأمهية عناصر البيئة ومدى صعوبة القدرة على استعادة التأثري أو إزالته، وغري
 .

:ية أمههاوهناك عدة طرق لتحديد وتقييم اآلثار البيئ
طرق تحديد وتقييم اآلثار البيئية): 08(الشكل 

، 2010األردن،عمان،، 1ط، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، السياحة البيئية وأسس استدامتهاإبراهيم بظاظو، :المصدر
.450ص
:وتتضمن:االتنبؤ باآلثار وتقديرها وتخفيفه-4
باملقارنة مع وضع البيئة يهدف إىل حتديد التأثري أو التغري الذي سيحدث على البيئة نتيجة املشروع : التنبؤ باآلثار-أ

بدونه، وهناك عدة أساليب ميكن من خالهلا التنبؤ بالتأثريات منها النماذج الرياضية اليت تبني عالقة السبب بشكل 
داالت رياضية والنماذج املعمارية اليت توضح تفاعل عناصر املشروع مع البيئة احمليطة، والنماذج امليدانية اليت تقوم على 

ت الفئات املتأثرة باملشروع للتنبؤ بالتأثريات عليها، والنماذج املتناظرة اليت جتري تنبؤات بناءا على مسوحات لعينا
.تأثري 
: تقدير أهمية التأثيرات البيئية-ب

على التأثريات السلبية املهمة، وحماولة إلقاء الضوء عليها من خالل عدد من معايري تقدير األمهية 
:للتأثريات

قوة التأثري البيئي؛-

مدى احتمال وقوعه وتكراره؛-

طرق تحدید وتقییم اآلثار البیئیة

قوائم االختبار  (Checklists )

المصفوفات (Matrices )

األسالیب الكمیة (Quantitative Method)

الشبكات (Networks )

الخرائط الطبقیة (Overlay Maps )
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التأثريات البيئية احملتملة واملؤثرة على املشروع؛-

قيمة البيئة املتأثرة؛–درجة عدم إمكانية اسرتجاعه -

الهتمام الشعيب به والصدى السياسي له؛مستوى ا-

املواءمة مع أهداف املخطط؛-
يهدف إىل اقرتاح معاجلات وإجراءات لتجنب أو ختفيف أو معاجلة أو تعويض اآلثار : تخفيف اآلثار السلبية-ج

:

األعمال؛عدم إجراء بعض -

حتديد تنفيذ بعض األعمال املقرتحة؛-

إعادة تأهيل أو ترميم البيئة املتأثرة؛-

إعمال صيانة خالل تنفيذ بعض األعمال؛-
توفري بعض املوارد التعويضية؛- 

التصميم احلساس للمنشآت اجلديدة واستخدام املواد احمللية لتقليل التأثري ومن طرق تقليل التأثريات السلبية
وميكن تعويض التأثريات العكسية اليت ال ميكن تقليلها كفقدان الفراغ الرتفيهي . البصري للتنمية ودجمها بالبيئة احمللية

.يل الضجيجالعام بتوفري أراضي للخدمات الرتفيهية يف مكان آخر أو وضع عوازل صوتية لتقل
يتم إعداد تقرير لتقييم اآلثار البيئية بعد عمل مسودة له تناقش مع األجهزة :إعداد دراسة اآلثار البيئية-ثالثا

واألفراد املعنيني مث يعد التقرير بصورته النهائية باعتماده مع الرتكيز على النتائج والتوصيات وتكون الدراسة شاملة 
ه البيئية املمكنة ووصفا له وعرضا للقضايا اهلامة املرتبطة به وأوضاع املرجع البيئي حتوي ملخصا للمشروع وتأثريات

.وعرض البدائل اليت مت اعتبارها ومقرتحات مراقبة املشروع
تتضمن تقييم منظم ملدى مشولية ودقة دراسة التقييم البيئي و ،مراجعة تقرير اآلثار البيئيةوتشمل:اتخاذ القرار-رابعا

االتصال - اإلجرائية للمشروع/املتطلبات اإلدارية: معايري املراجعة اليت تتعلق باستيفاء املتطلبات التاليةمن خالل 
ومن خالل . املراقبة-قياسات املعاجلات- الوصف املرجعي-جتميع املعلومات- البدائل- حتديد التأثريات- الفعال

.ذلك يتم حتديد مدى كفاية الدراسة لعملية اختاذ القرار
لتنمية بعد تنفيذها كتدفقات املرور ونوعية اهلواء والضجيج ومستويات العمالة، ويوفر ا: مخطط المراقبة-خامسا

معلومات عن حدوث التأثريات وحجمها، وبذلك فإنه يساهم يف  إدارة املشروع بشكل فعال، وميكن استخدام 
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املوقع قبل تأخر الوقت الختاذ إجراءات عالجية، خمطط املراقبة كنظام إنذار مبكر لتحديد االجتاهات السلبية يف
وللمساعدة يف حتديد وتصحيح التأثريات غري املتوقعة، وتوفر املراقبة لقاعدة معلومات تفيد يف التوسط بني الفئات 

.املعنية وهي أساسية لتدقيق التأثريات البيئية بشكل ناجح، وضمان اإلمجاع على املشروعات أو اإلجراءات
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خالصة
تعترب صناعة السياحة من الصناعات اهلامة على املستوى الدويل ملا هلا من أمهية كبرية يف دعم عملية التنمية 
االقتصادية يف البلدان النامية، وقد ازداد االهتمام يف األعوام املاضية بالسياحة البيئية باعتبارها سوق جزئي ومتخصص 
ا وتداخلها مع أشكال سياحية خمتلفة، وكذلك رغم الغموض 

ونظرا للخصائص واملبادئ اليت متيز .ورؤيتها املستقبلية للسياحة وذلك
هذا النوع من السياحة، وكذلك خصوصية األماكن اليت متارس فيها وحساسيتها، فقد مت إدخال جمموعة من األدوات 
وذلك بغرض حتقيق التنمية السياحية املستدامة يف أماكن السياحة البيئية واليت هي عادة املناطق احملمية واحلدائق 

.الطاقة االستيعابية وحدود التغيري املقبولة: هم هذه األدواتالوطنية، ومن أ
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تمهيد
عدم وعلى الرغم من. م1987ند يف عام كبريا، منذ صدور تقرير برونتالقطع مفهوم التنمية املستدامة شوطا  

وتستجلب . بصدد البحث عن وسائل من أجل جعله أمرا واقعياالكثري من املهتمنيفإن اتضاح بعض معامله بعد، 
ومع . السوقالسياحة البيئية اهتمام الكثري من الباحثني، بسبب اعتمادها على البيئة الطبيعية وكذلك ألمهية هذا 

وبني أشكال أخرى ا، كما أنه كثريا ما يتم اخللط بينها
ومتارس السياحة البيئية يف كثري من األحيان يف املناطق احملمية البعيدة عن املراكز احلضرية الكربى، إال . من السياحة

:ما يلييف هذا الفصل وسوف نتناول.تصادية، االجتماعية والثقافية هلا ليست ضئيلةأن اآلثار البيئية، االق

مفهوم التنمية المستدامة: المبحث األول-
الفاعلون في السياحة البيئية: المبحث الثاني-
آثار السياحة البيئية على التنمية المستدامة: المبحث الثالث-
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مفهوم التنمية المستدامة: المبحث األول
عترب مفهوم التنمية املستدامة البديل الواسع والشامل ملفاهيم تنموية سابقة، وينطلق هذا املفهوم اجلديد من ي

إشباع احلاجات واالرتقاء بالرفاهية االجتماعية ال جيب أن يكون على حساب رفاهية فكرة أساسية مفادها أن 
.وسوف نتناول يف هذا املبحث خمتلف جوانب مصطلح التنمية املستدامة. األجيال القادمة
السياق التاريخي لظهور التنمية المستدامة: المطلب األول

ستانلي م لياو و ) Malthus)1766 -1834ميكن إرجاع االهتمام باالستدامة إىل مالتوس 
Stanleyجيفونز JevonsWilliam)1835-1882 ( وغريهم من مفكري القرن الثامن عشر والتاسع عشر

ونقص إمدادات الطاقة ،)مالتوس(ندرة املوارد، السيما يف مواجهة ارتفاع عدد السكان بمهتمنيوالذين كانوا 
و ) 1953(Fairfield Osbornالستدامة يف اخلمسينيات يف كتابات وقد أثريت مسألة ا). جيفونز) (الفحم(

Samuel Ordway)1953 .(ذلك، فإن جزء كبري من الرأي العام مل يعرب عن عدم ارتياحه إال يف الستينات ورغم
وقد متيزت هذه العقود باشتداد القلق حول البيئة، خصوصا املخاطر الصحية النامجة عن التلوث . والسبعينات

1.التقليديةإىل انتقادات بيئية للنمو االقتصادي املوجه والتنمية االقتصاديةأدى وهذا بدوره . الصناعي

حىت تكون التنمية " ، بأنه (UNGA)اعرتفت اجلمعية العامة لألمم املتحدة م، 1962ويف عام 
وقد ذكرت أيضا يف وقت ". لمحافظة على املوارد الطبيعية يف نفس الوقت لادية فعالة، ينبغي اختاذ تدابري االقتص

وعقد األمم املتحدة أ، م1968واملوارد الطبيعية يف عام الحق، سواء خالل االتفاقية اإلفريقية للمحافظة على الطبيعة
، أن التنمية االقتصادية جيب أن تنظر يف احملافظة على املوارد الطبيعية، ويف وقت م1971اإلمنائي الثاين يف عام 

االعرتاف بالقضايا البيئية هو جانب من جوانب اتساع مفهوم " ، ذكر تقرير فونيكس أن م1971الحق من عام 
" م، كان هناك إدراك أنه 1972وخالل مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة البشرية يف ستوكهومل يف جوان ". لتنميةا

."2

يهدف إىل إظهار املعروف واملثري للجدل، والذي" حدود النمو"نشر نادي روما تقرير ، م1972يف عام 
وقد أعلن التقرير عن زيادة اخنفاض املوارد الطبيعية، وذلك بسبب . وتوقع اآلثار النامجة عن النمط االقتصادي العاملي

وقد كان هذا التقرير مثري للجذل . السريعالدميغرايفوالنمو االستعمال الزائد والتلوث الناجم عن التوسع االقتصادي 
وقد تبع . ومنذ نشره، بدأت حركة التنمية املستدامة إقالعها. ألنه توقع عواقب وخيمة إذا مل يتباطأ النمو االقتصادي

1 Susan baker, Sustainable development, Routledge, Great Britain, 2006, p18.
2 Caroline Figueres,Johan Rockstrom,Cecilia Tortajada, Rethinking water management: innovative approaches
to contemporary issues, Earthscan, London , 2003, p146.



السياحة البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة....................................:...........الثانيصل الف

58

م وجوهنزبورغ 1992يف عام جانريو ، ريو ديم1972ستوكهومل : التقرير األول عدد مهم من املؤمترات الدولية منها
1.من بني آخرين كثريينم 2002يف 

. الشغل الشاغل خلرباء االقتصاد السياسي وعلم االجتماع لفرتة طويلة
وقد نوقشت السياسة االقتصادية  . مقاسا بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايلالسعي الواعي من أجل حتقيق النمو 

كمسألة تتعلق باالستغالل واالستخدام األقصى للموارد االقتصادية كأساس للرفع من معدالت النمو يف الناتج احمللي 
دور الذي تلعبه البيئة كوسط تنفذ اإلمجايل ويف املؤشرات اجلزئية األخرى االقتصادية واالجتماعية، متجاهلة بذلك ال

واالنفصال بني ما هو اقتصادي وما هو بيئي كان واضحا يف املناقشات املتعلقة . فيه هذه السياسات االقتصادية
2.بالبيئة

وكانت هذه النظريات . وحبلول أواخر السبعينات والثمانينات طغت على املناقشة نظريات تنموية أكثر تقدما
نظر أكثر عمقا ومشوال بالنسبة للنمو والتنمية، وجرى حتليل أثر السياسات االقتصادية على تنطوي على وجهة 

املسائل االجتماعية والبيئية، مثل الفقر والتوزيع ضمن اجلوانب االجتماعية، ونضوب املوارد االقتصادية والتلوث ضمن 
.3اجلوانب البيئية

ية يف ستوكهومل، من أجل املؤمتر العاملي األول حول دولة صناعة ونام113، التقى ممثلو م1972يف عام 
" العابر للحدود"وقد عقد من قبل األمم املتحدة، وللمرة األوىل يركز مؤمتر عاملي على التدهور البيئي والتلوث . البيئة

هومل وقد أنتج املؤمتر إعالن وخطة عمل ستوك. - التلوث الذي ال يعرتف أو يلتزم حبدود سياسية أو جغرافية- 
كما أشار . والذي، للمرة األوىل، حدد املشكالت البيئية على النطاق العاملي وسعى إىل اختاذ إجراءات دولية ملعاجلتها
.املؤمتر إىل العالقة بني البشر والبيئة الطبيعية وحدد الروابط بني التنمية االقتصادية واالجتماعية ومحاية البيئة

كما مت اعتماد . طريق مترير القوانني األوىل حلماية البيئة واحملافظة عليهاوقد استجابت العديد من الدول عن 
4.فكرة اإلبالغ البيئي، دوليا يف مؤمتر ستوكهومل

مرة يفاستعمل ألولوقد . م1980الحق من عام وقترمسيا يف التنمية املستدامةوقد ولد مصطلح

1 Constanza Parra, the governance of ecotourism as a socially innovative force for paving the way for more
sustainable paths: the morvan regional park case, thése pour obtenir le grade de docteur en sciences
économiques, université des sciences et technologies de lille, faculté des sciences économiues et sociales, France,
2010, p,p27,28.

التنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة، : حول، امللتقى الدويل لية التنمية المستدامة وأبعادهاإشكا: عماري عمار، مداخلة بعنوان2
.36، ص 2008أفريل 7/8سطيف، اجلزائر،،فرحات عباسجامعة 

.36، صمرجع نفسهال 3

4 Bill Wallace, Becoming Part of the Solution: The Engineer's Guide to Sustainable Development, 2004, p33.
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العوامل " حنو التنمية املستدامة" وحدد قسمها . للمحافظة على الطبيعةاسرتاتيجية احملافظة العاملية لالحتاد الدويل 
كما . الفقر، الضغط السكاين، عدم املساواة االجتماعية ومعدالت التبادل التجاري:الرئيسية يف تدمري املواطن مثل

املي أكثر ديناميكية 
.واستقرار، حتفيز النمو االقتصادي ومواجهة اآلثار السيئة للفقر

م، جرت يف ستوكهومل وقائع أول مؤمتر  1972ففي عام . وتعترب اجلذور املؤسسية لتقرير برونتالند قدمية نسبيا
مصطلح التنمية البيئية Maurice Strongكبري لألمم املتحدة ملعاجلة املشاكل البيئية، حيث أطلق فيه أمينها العام 

م يف نريويب، فقد 1982وعلى الرغم من فشل قمة األرض املقبلة، والدي عقد يف . السالف للتنمية املستدامة
يف عام 1م، قرار إنشاء جلنة البيئة والتنمية،381983اعتمدت الدورة 

م، ترأست غرو هارمل برونتالند، وزيرة البيئة النروجيية السابقة، اللجنة العاملية للبيئة والتنمية، كممثلة للجمعية 1983
، "مستقبلنا املشرتك "وكخالصة هلذا االجتماع، نشرت أعمال السيدة برونتالند حتت اسم . العامة لألمم املتحدة

. م1987عام املعروف بتقرير برونتالند، وذلك يف
، يف ريو دي جانريو، "قمة األرض" انعقد مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، م،1992يف عام 

ممثل 170وقد كان يف ذلك الوقت أكرب مؤمتر دويل عقد من أي وقت مضى، وقد حضر املؤمتر أكثر من . بالربازيل
وقد كان اهلدف الرئيسي هو حتديد . صحفي معتمد8000منظمة غري حكومية، و2500حكومات وأزيد من 

وكان ينظر إىل هذا التحدي على أنه يتطلب توافق يف . جدول أعمال للعمل حنو حتقيق التنمية املستدامة يف املستقبل
اآلراء على أعلى مستوى، حيث وألول مرة اجتمع رؤساء الدول للنظر يف البيئة، وحبلول هذا الوقت اكتسب مصطلح 

وبالتأكيد يف العامل املتقدم، فإن األمهية الكبرية اليت . ة املستدامة أمهية تتجاوز حدود املنظمات البيئية الدوليةالتنمي
األمريكيتني، تعطيها وسائل اإلعالم لالضطرابات البيئية اخلطرية احمليطة حبرائق الغابات يف اندونيسيا، والفيضانات يف

ائية يف جنوب شرق أسيا، على سبيل املثال، جلبت مسائل احملافظة وأفكار واألعاصري االستو والصني وبنغالديش،
هناك إمجاع واضح ناشئ يف جماالت التنمية والبيئة أن التنمية املستدامة . االستدامة إىل املصطلحات العمومية

2.باعتبارها نقطة هامة للبحث والعمل وهدف سياسة مرغوب فيه والذي ينبغي أن نسعى إليه

) 21األجندة (21جدول أعمال القرن ويعترب
سياسة جماالت التعامل معفصل حتدد 40هذه الوثيقة من وتتألف. الواحد والعشرينيف القرنالتنمية املستدامة

1 Gaël Plumecocq, les régles, normes et conventions de développement durable das la coordination des
politiques publiques locales. Le cas de la région – pas de calais, thése pour l’obtention du grade de docteur en
sciences économiques, université Paris Ouest-NANTERRE-la défense, France, 2010, p104.
2 Jennifer A. Elliott, An intoduction to sustainable development, Third edition, Routledge Taylor and francis
Group, france, 2006, p08.
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محاية صحة اإلنسان وتعزيز املستوطنات البشرية القضايا االجتماعية واالقتصادية، على سبيل املثال مكافحة الفقر، 

التفاق وقد كانت وثائق االجتماع اليت مت ا. محاية األنظمة البيئية، واحلفاظ على احمليطات ووقف انتشار الصحاري
ولكن ملا مل يكن جلدول . 

21أعمال القرن 
1.خمففة إىل حد ما

وقد كانت قمة جوهنزبزرغ فرصة بالنسبة لقادة اليوم من أجل االلتزام : 2002وهنزبورغ ج"  10+ريو" قمة 
باختاذ إجراءات من أجل تنفيذ االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف قمة ريو وحتقيق التنمية املستدامة، وذلك ألنه بعد 

.عشر سنوات من قمة ريو، فإن الكثري من األهداف مازالت بعيدة عن التحقيق
نقطة، االلتزامات اليت مت اختاذها من طرف 152، واليت تذكر، يف "خطة عمل"وقد انتهت القمة باعتماد 

.
االت 

2:التالية

).مليار حاليا2(عدد األشخاص الذين ال حيصلون على مياه الشرب %50تتضمن اخلطة ختفيض بـ :المياه: أوال
، لكن من دون 2015األنواع املهددة حبلول عام يف عدد' خفض كبري'بـ تتعهد الدول : التنوع البيولوجي: ثانيا
".إىل أقصى حد ممكن" كما جيب استعادة خمزون األمساك . أرقام
املتجددة يف االستهالك العاملي للطاقة، ولكن دون هدف للطاقات" إىل حد كبري " يقدم النص زيادة : الطاقة: ثالثا

).تحدة األمريكية، اسرتاليا، أوبكالواليات امل(عددي، بناءا على طلب الدول املنتجة للنفط 
لإلعانات الزراعية يف دول الشمال، ولكن دون حذفها بالنسبة للواليات تتمثل اخلطة يف وضع حد : التجارة: رابعا

.املتحدة األمريكية وأوروبا
لفساد، ودعم سيادة القانون، وذلك كشرط ال غىن عنه يشدد النص على ضرورة حماربة ا:الحكم الراشد: خامسا

.للحصول على اإلعانات
وحبضور رؤساء الدولريو دي جانريو بالربازيل يف ":20+ريو"انعقدت قمة 2012جوان 22-20ويف 

1 W. Alan Strong,Lesley Hemphill, Sustainable Development Policy Directory, Replita press pvt, Ltd, Kundi,
India, 2008, p03.
2 Jacques-André Hertig, études d’impact sur l’environnement, deusiéme édition, presses polytechniques et
universitaires romandes, Lausanne, Suisse, 2006, p30.



السياحة البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة....................................:...........الثانيصل الف

61

-190وممثلو أكثر من 
.أن متنحنا الفرصة لتحفيز السبل حنو قرن حاد وعشرين أكثر استدامة-مدى الشهور والسنوات القليلة القادمة 

وقد . م1992قّمة على األهداف اليت نّص عليها مؤمتر من جديد" 20+ريو "ويؤكد االتفاق النهائي لقمة 
صفحة، جاءت حتت 49مرّة يف وثيقة تتكّون من 59يف نص االتفاق اخلتامي " يعيد التأكيد"استخدمت كلمة 

ولكن من دون تصّور الطرق الوثيقة على ضرورة حتقيق التنمية املستدامة،تشّدد."املستقبل الذي نريده"عنوان 
.لتحقيق ذلكالضرورية 

، )وهو أمر ليس باجلديد( التعاون الدويلبتعزيز 2012يونيو 22كذلك يوصي النص املعتمد يوم اجلمعة 
ومل تتضّمن . دون وضع آليات جديدة لتقدمي متويالت للدول الفقريةاالستقرار االقتصاديوالتأكيد على ضرورة حتقيق 

،اإلعانات املقّدمة لدعم الوقود األحفوري
م املتحدة حلماية أعايل البحار، 

1.واملناطق اليت تقع خارج نفوذ السيادة الوطنية للبلدان األعضاء

التأكيد على املبادئ املذكورة يف املؤمترات والقمم " املستقبل الذي نريده"وجدد النص الذي محل عنوان 
وجه حتية إىل اجلمعيات احمللية اليت بذلت كما. السابقة، وشدد على ضرورة تسريع اجلهود لتطبيق االلتزامات السابقة

2.جهودا وحققت إجنازات

3:، يف"20+ريو"إجيابيات ) أوتشا(وقد خلص مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

:االقتصاد األخضر-1
تقيم حواجز جتارية جديدة، أو تفرض شروطا جديدة على املساعدات والتمويل، أو توسع هوة التفاوت يف 

لحصول على التكنولوجيا، أو حتد من التكنولوجيا، أو تؤدي إىل تفاقم اعتماد البلدان النامية على البلدان املتقدمة ل
باختصار، هذه . هلحيز سياسات البلدان املختلفة الذي يسمح 

أيدت معظم الدول املتقدمة. حماولة للتصدي النعدام الثقة املرتاكم على مر السنني بني بلدان العامل النامية واملتقدمة
".خضراء"التدرجيي من دعم الوقود األحفوري، واستخدام وإنتاج الطاقة املتجددة، وخلق فرص عمل التخلص

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=32961504فولد فأرا ، على املوقع، 20+صامويل يابرغ، متخض مؤمتر  ريو1

15:29على الساعة 12/01/2013تاريخ  االطالع على املوقع 
2http://www.aljazeera.net/news/pages/bd287b18-8cb1-4686-83d8-063d8bd46ad5 12/01/2013املوقع االطالع علىتاريخ 

16:33على الساعة 
، سبتمرب ، الكويتمطابع دار السياسة، 646العدد ، جملة العريب، هل كانت قمة إلنقاذ العالم أم إلراحة الضمير؟20+ ريو ، أمحد خضر الشربيين3

.178، ص2012

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=32961504
http://www.aljazeera.net/news/pages/bd287b18-8cb1-4686-83d8-063d8bd46ad5
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بديل للطاقة، دعت البلدان النامية إىل نقل التكنولوجيا من الدول املتقدمة بغية حتديد مسار: نقل التكنولوجيا-2
، أو أية إشارة إىل األموال الالزمة "نقل"إلدراج كلمة إليها، وكانت هذه معركة طويلة وشاقة، نظرا ملقاومة الدول الغنية

.للقيام بذلك، ويربر النص النهائي وجهيت النظر كلتيهما
مازالت اإلشارة إىل هذا املصطلح، الذي يرتف أساسا : المسئوليات المشتركة والمتباينة في الوقت نفسه-3

.بالفجوة بني العاملني املتقدم والنامي، مدرجة يف النص
إنه يعين التزام . على الرغم من مقاومة بعض البلدان النامية، أدرج هذا احلق يف النص النهائي:الحق في الغذاء-4

.كما يدعو النص أيضا إىل التخلص التدرجيي من دعم الزراعة. مجيع الدول بتطبيق احلق يف الغذاء عن طريق القانون
اليت تعترب غري فعالة إىل مرتبة هيئة رفيعة املستوى مكلفة برصد سيتم رفع هذه اللجنة: لجنة التنمية المستدامة-5

.وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة، وسوف تقدم تقاريرها إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة
مت حل املسألة املثرية للجدل املتعلقة بتوقيت وكيفية الشروع يف حتقيق أهداف التنمية :أهداف التنمية المستدامة-6
وتشري الوثيقة إىل أنه على أهداف التنمية املستدامة أن . ملستدامة من دون تعطيل األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدةا

، وذلك بغية وضع جمموعة من 2015تكمل وتعزز األهداف اإلمنائية لأللفية يف خطة التنمية خالل فرتة ما بعد عام 
1. 2015األمم املتحدة اإلمنائي بعد عام تشكل جزءا من جدول أعمال2015األهداف يف عام 

إ

واملدن املستدامة والوظائف اخلضراء والعمل الالئق واالندماج االجتماعي واحلد من خماطر الكوارث والقدرة 
.على التكيف

.الحق في المياه والصرف الصحي-7
حيث مشروع الوثيقة الدول املتقدمة على بذل جهود ملموسة إضافية لتحقيق :المساعدات اإلنمائية الرسمية-8

من إمجايل ناجتها القومي للمساعدات اإلمنائية، اليت كانت جزءا من خطة ريو %0.7اهلدف املتمثل يف ختصيص 
.وقد لقي هذا اإلدراج مقاومة من بعض الدول املتقدمة. 1992األصلية يف عام 

سنوات من الربامج اخلاصة باالستهالك 10يدعو النص إىل وضع إطار مدته :تاج المستداماالستهالك واإلن-9
.واإلنتاج املستدام كجزء من اتفاق عاملي على هذه اجلوانب

.178، صالمرجع نفسه1
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اتفاقية "وتقول املنظمات البيئية والتنموية أن . تفتقر إىل األهداف امللزمة والتمويل" رد نوايا حسنةجم"
تتصدى لألزمات االجتماعية والبيئية اليت تعصف بعاملنا، وأن البلدان املتقدمة مل تتحمل أضعف من أن" 20+ريو 

وحذرت من أن السباق من أجل " من أجل التغيريغابت اإلرادة السياسية "
".سيزداد شراسة أكثر فأكثر"احلصول على الطاقات غري املتجددة 

عام أول تقرير كبري لألمم املتحدة حول التنمية 25وأكدت جرو هارمل بروندتالند، اليت ألفت قبل 
."تقدم املنشودقوة الشركات الكربى كانت أحد أهم أسباب عدم إحراز ال"املستدامة، أن 

يعطي فكرة عن العدد الكبري اللجنة العاملية للتنمية املستدامة إن اجلدول الزمين للتنمية املستدامة الذي أعدته 
االجتماع ؛م1992ستدامة بعد قمة األرض سنة من املؤمترات واملناسبات اليت كرست ملختلف جوانب التنمية امل

، التوقيع م1995، القمة العاملية للتنمية االجتماعية سنة م1993ستدامة يف األول للجنة األمم املتحدة للتنمية امل
م، 1997يف 5+ريو/ م، استعراض اجلمعية العامة لألمم املتحدة لقمة األرض1997على بروتوكول كيوتو يف عام 

التنمية م حول2002م، وقمة 2001م، اتفاقات مراكش لربوتوكول كيوتو يف 2000قمة األمم املتحدة لأللفية 
"10+ريو "املستدامة 

من ناحية أخرى، فإن . إىل التشكيك يف دور مؤسسات األمم املتحدة وفعالية االتفاقات الصادرة عن االجتماعات
امة البيئية يثري شعور غري مشجع من االنتقادات، خاصة تلك الشواهد على عدم وجود حتسينات من حيث االستد

أنه ،م2008ي لسنة يف الواقع، تشري البيانات املثرية الصادرة عن مؤشر الكوكب احل. الصادرة عن اجلماعات البيئية
ثال، يظهر على سبيل امل. على مدى السنوات اخلمس والثالثني املاضية وحدها اخنفضت احليوانات الربية مبقدار الثلث

، بسبب ارتفاع درجة حرارة سطح البحر، م2005و م1970بني عامي %14مؤشر البحرية تراجع مبعدل 
3,5ويكشف هذا التقرير أيضا استمرار إزالة الغابات يف املناطق املدارية مبعدل . وأساليب الصيد املدمرة والتلوث

1.مليون هكتار سنويا تقريبا يف الربازيل

:ويلخص الشكل التايل خمتلف املراحل اليت

1 Constanza Parra, The governance of ecotourism as a socially innovative force for paving the way for more
sustainable paths: the Morvan regional park case, these pour obtenir le grade de docteur en sciences
économiques, université des sciences et technologies de lille, france, 2010, p30.
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مراحل تطور مصطلح التنمية المستدامة): 09(الشكل 

:من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
Constanza Parra, The governance of ecotourism as a socially innovative force for  paving
the way for more sustainable paths: the Morvan regional park case, these pour obtenir le
grade de docteur en sciences économiques, université des sciences et technologies de lille,
france, 2010,  p27.

تعريف التنمية المستدامة وخصائصها: الثانيالمطلب 
ية املستدامة مبجموعة تدامة منذ ظهوره، كما تتميز التنمأعطيت الكثري من التعريفات ملصطلح التنمية املس

.، الشيء الذي جعل منها حمل اهتمام الكثري من الباحثنيمن اخلصائص
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مدرسة الغابات -1
الفرنسية واأللمانية 

)19القرن منتصف (

التنمية البيئية -2
)1972(

المنظمات الدولية -3
)1972منذ (

مفهوم اإلدارة المستدامة

نوع من التنمية نشأت من خالل االستغالل األمثل للموارد " 
"والتحوير والتحويل المحترم وغير المستنزف للبيئة الطبيعية
فلسفة تنموية؛-
المتساوي؛التوزيع العالمي غير -
طريق متوسطة؛-
؛دور المجتمعات المحلية ومفهوم اإلشباع-

اإلنذار 
العالمي 
1972

تعريف 
التنمية 

المستدامة 
1987

انتشار 
التنمية 

المستدامة 
1992

الملتقيات، 
البروتوكوالت، 

االتفاقيات، 
.التقارير

الملتقيات الدولية العالمية؛- 
الدولية؛االتفاقيات -
.الموجهة عالميا أساسا...البروتوكوالت والتقارير الدولية -
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تعريف التنمية المستدامة: الفرع األول
وقد مت تبنيه. برز مفهوم التنمية املستدامة يف الثمانينات يف حماولة الستكشاف العالقة بني التنمية والبيئة

، كان هناك 1992يف . واإلقليمية، وسرعان ما أصبحت التنمية املستدامة الكلمة األكثر تداوال لسنوات التسعينات
ويعترب تعريف جلنة برونتالند 1.رتاع عدد أكثر منذ ذلك احلنيتعريف للتنمية املستدامة ورمبا مت اخ100أكثر من 

التنمية اليت تغطي احتياجات احلاضر دون اإلضرار ": للتنمية املستدامة التعريف األكثر انتشارا حيث تعرفها كما يلي
".2

3:التنمية املستدامة تتضمن بداخلها مفهومني رئيسيني: ول أنما ينسى غالبا هو أن برونتدالند ذهبت للق

، والسيما االحتياجات األساسية لفقراء العامل، واليت ينبغي إعطاءها األولوية؛"احلاجات"مفهوم :أوال
وهل أن خمزون رأس املال الطبيعي ميكن 4.قدرة البيئة على تلبية االحتياجات احلالية واملستقبلية" القيود"فكرة :ثانيا

أن يبقى سليما لألجيال القادمة؟ أم جيب التفكري يف رأس املال الذي حيل حمل رأس املال الطبيعي ويليب االحتياجات 
املستقبلية؛

5:متاًما مهاخمتلفنيمعنينيعلىاحلصولمنالتعريف كذلكهذانكما ميكّ 

مبعىن آخر فإن نضوب املوارد غري املتجددة . ميكن أن يبقى سليًما لألجيال القادمةأن خمزون رأس املال الطبيعي -1
وباستخدام تعبريات . جيب أن يتوقف من أجل أن ال يكون هناك املزيد من النضوب يف رأس املال الطبيعي

ين والفعاليات اليت السياسات فإن هذا يعين إيقاف مجيع الفعاليات اليت استنزفت املوارد غري املتجددة مثل التعد
.املشعةاستنزفت طبقة األوزون الفعاليات اليت أثرت على األجيال املستقبلية مثل إنتاج املخلفات

مبعىن آخر ميكن أن تكون هناك . أن إمجايل رأس املال الطبيعي واملصنع جيب أن ال ينخفض بني جيل وآخر-2
أن نضوب رأس املال الطبيعي مربر طاملا أن هناك استثمار معادلة بني رأس املال االصطناعي ورأس املال الطبيعي و 

وباستخدام تعبريات السياسات فإن هذا . يف البدائل الطبيعية أو االصطناعية بشكل حيافظ على املخزون اإلمجايل
يعين أنه ميكن ملخزون النفط أن ينضب طاملا أنه يتم استبداله باالستثمارات من أصول أخرى توفر لألجيال 

ولكن هذا التفسري ينطوي على . تقبلية نفس النوعية من اخليارات مثل تلك اليت وفرها النفط لألجيال احلاليةاملس

1 Subhabrata bobby banerjee, Corporate social responsibility : the good, the bad and the ugly, MPG books LTD,
Bodmin, cornwall, great Britain, 2007, p67.
2 Corinne Gendron, Le développement durable comme compromis, Québec, 2006, p166.
3 Anthony Rosa et outre, Guide pratique du développement durable , AFNOR, 2005, P10.
4 Timothy Beatley, The sustainable urban development reader, Routledge, Great Britain, 2004, p56.

.56، ص2003، املركز الوطين للسياسات الزراعية، دمشق، سوريا، االقتصاد البيئي والتنمية المستدامةدوناتو رومانو، 5
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بعض اإلشكاليات حيث أن هناك بعض األصول ال ميكن استبداهلا بأصول أخرى مثل طبقة األوزون وبعض 
أن نكون على ثقة من أن أجيال املستقبل كما ال ميكننا. األصناف أو محاية املساقط املائية يف الغابات املدارية

ن يعرف احتياجات أجيال املستقبلإذ كيف ميكن ألي منا أ. أو تفسر قرارنا بشأن البدائل بطريقة اجيابية" تقبل"
التنمية املستدامة هي اسرتاتيجية : " تعريف آخر للتنمية املستدامةRobert Repettoكما قدم االقتصادي 

صول، املوارد الطبيعية، املوارد البشرية، وكذلك األصول املالية واملادية، من أجل زيادة الثروة تنمية تدير مجيع األ
فالتنمية املستدامة كهدف ترفض كل السياسات واملمارسات اليت تدعم مستويات . والرفاهية على املدى الطويل

رد الطبيعية، واليت ترتك األجيال املستقبلية بفرص املعيشة احلالية عن طريق استنزاف القاعدة اإلنتاجية، مبا يف ذلك املوا
1."فقرية وخماطر أكرب من فرصنا وخماطرنا

) النمو املستدام(من حيث املبدأ، فإن مثل هذه السياسة املثلى : " التنمية املستدامة كما يليTurnerعرفو 
استنزاف خمزون األصول الرأمسالية يف نصيب الفرد من الدخل احلقيقي دون " مقبول"تسعى للحفاظ على معدل 

2. "الوطنية أو خمزون األصول البيئية الطبيعية

التنمية املستدامة هي النهج الذي سوف يسمح لنا مبواصلة : "كما عرفت التنمية املستدامة كما يلي
خمزون غري منقوص أو التحسينات يف نوعية احلياة مع كثافة منخفضة الستخدام املوارد، وبالتايل ترتك لألجيال القادمة

3."حىت معزز من املوارد الطبيعية واألصول األخرى

) 20(م املختص بدراسة موضوع التنمية املستدامة ما يقارب 1992أما تقرير املوارد العاملية الذي نشر عام 
4:ثه، كما يليتعريف للتنمية املستدامة، ومت تصنيف هذه التعريف ضمن أربع جماميع أساسية حسب املوضوع املراد حب

التعاريف ذات الطابع االقتصادي-أ
متثل التنمية املستدامة لدول الشمال الصناعية، يف السعي إىل خفض كبري ومتواصل يف استهالك الطاقة 
واملوارد الطبيعية، وإحداث حتوالت جذرية يف األمناط احلياتية السائدة يف االستهالك واإلنتاج، واحلد من تصدير 

أما بالنسبة للدول الفقرية والتابعة فالتنمية املستدامة تعين توظيف املوارد من . الصناعي إىل الدول املتخلفةمنوذجها 
.أجل رفع املستوى املعيشي للسكان األكثر فقرا

1 David Pearce, Edward Barbier, Anil Markandya, Sustainable development: economics and environment in the
third world, Biddles Ltd, Guildford and King’s Lynn, Great Britain,1990, p4.
2 Jennifer A. Elliott, An introduction to sustainable development, fourth edition, Routledge, Canada, 2012, p18.
3 Peter P Rogers, Kazi F Jalal, John A Boyd, An introduction to sustainable development, Cromwell Press,
Trombridge, UK, 2012, p44.

جملة علوم إنسانية، ،الجزائروالت االقتصادية والتكنولوجية فيستراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل التحا، كربايل بغداد، محداين حممد4
. 12، ص2010املدية، اجلزائر، ، 45العدد 
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جتماعي واإلنسانيريف ذات الطابع االاالتع-ب
تدفق األفراد إىل املدن، وذلك من التنمية املستدامة تسعى إىل حتقيق االستقرار يف النمو السكاين ووقف 

خالل حتسني مستويات اخلدمات الصحية والتعليمية يف املناطق الريفية وحتقيق أكرب من املشاركة يف التخطيط 
1.للتنمية

التعريفات المتعلقة بالبيئة-ج
ام األمثل لألراضي وهي متثل االستخد. التنمية املستدامة تضمن احلماية للموارد الطبيعية والزراعية واحليوانية

.الفالحية واملوارد املائية
تعريفات المتعلقة بالجانب التقنيال-د

الغازات امللوثة احلابسة للحرارة والضارة باستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة واملوارد الطبيعية وينتج عنها أقل حد من 
.باألوزون

النهوض باملستوى املعيشي للمجتمع :" 
التنمية املطردة للثروة البشرية والشراكة العربية على أسس : العريب بأسلوب حضاري يضمن طيب العيش للناس ويشمل

والرتقية املتواصلة لألوضاع االقتصادية على أسس املعرفة واالبتكار والتطوير . املعرفة واإلرث العريب الثقايف واحلضاري
واستغالل القدرات احمللية واالستثمار العريب والقصد يف استخدام الثروات الطبيعية مع ترشيد االستهالك وحفظ التوازن 

2".يفبني التعمري والبيئة وبني لكم والك

-1993"(حنو تنمية مستدامة " عرف الربنامج االجتماعي اخلامس لالحتاد األورويب حول البيئة، بعنوان و 
" التنمية املستدامة هي ) 2000

3."طبيعية الضرورية للنشاط البشريواحرتام البيئة مع مرور الوقت، ودون املساس باملوارد ال

عملية شاملة تتناول خمتلف مقومات احلياة االجتماعية معتمدة : "يعر مت تكما 
يف ذلك على ختطيط شامل ملختلف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية للمجتمع وتسري يف اجتاه حمدد لتحقيق أهداف

مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف : ، امللتقى الدويل حولنظام األولويات ودوره في تحقيق التنمية المستدامة: زيتوين عبد القادر، مداخلة بعنوان1
.134، ص2012ديسمرب 3/4، ، قاملة، اجلزائر1945ماي 5االقتصاد اإلسالمي، كلية العلوم االقتصادية، جامعة 

، 2006، مركز اإلنتاج اإلعالمي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، 11، سلسلة حنو جمتمع املعرفة، اإلصدارالتنمية المستدامة في الوطن العربي2
.46ص

3Julien Nowaczyk, L’intégration du développement durable dans la gestion de la chaine d’approvisionnement,
these pour obtenir le grade de docteur en science de gestion, université Paul Verlaine, France, 2008, p21.
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احلفاظ على ال يتعارض مع مستوى معيشة األفراد ومبا حمددة ومن أهداف
1".املوارد البيئية

يضمنالذياملتصلالتكافؤبتحقيقاليتتلكهي"
عرباملستمرةزيادتهأوالشاملاملالرأسثباتوذلك بضمانالقادمةلألجيالاحلاليةالتنمويةالفرصنفسإتاحة
االجتماعي ،)واملهاراتاملعرف(الفين،)وطرقمعدات(الصناعياملالرأسيتضمناملالرأسأنحيث"الزمن

2.)غابات وموارد(والبيئي ) عالقات ومؤسسات(

لقد ركزت بعض التعريفات على اجلانب االقتصادي يف تعريفها للتنمية املستدامة وكانت كلها تدور حول 
. فكرة احلصول على أكرب قدر من املنافع االقتصادية، بشرط احملافظة على استمرارية خدمات املوارد الطبيعية ونوعيتها

استخدام املوارد اليوم ينبغي أال يقلل من : " ائلة بأنكما انصبت تعريفات اقتصادية أخرى على الفكرة العريضة الق
، وتقف وراء هذا املفهوم الفكرة اليت توضح بأن القرارات احلالية ينبغي أال تضر "الدخل احلقيقي يف املستقبل 

نظمات وعليه فقد اعتمد الباحثون االقتصاديون وامل. بإمكانيات احملافظة على مستويات املعيشة يف املستقبل وحتسينها

من ناحية أخرى، وذلك من خالل إتباع سياسات االقتصادي من ناحية واحلفاظ على التوازن البيئي واملوارد الطبيعية 
. املوارد الطبيعية املستعملةواسرتاتيجيات تقلل من اهلذر الكبري يف

وبشكل جامل ملا سبق فإن التنمية املستدامة هي تنمية تصون املوارد الطبيعية وتطورها بدال من أن تستنزفها 
وهي تنمية تراعي حق األجيال القادمة يف الثروات الطبيعية للمجال احليوي لكوكب األرض،  . وحتاول السيطرة عليها

واملسكن وامللبس وحق العمل والتعليم واحلصول على اخلدمات الصحية وكل ما يتصل بتحسني نوعية حياته املادية 
تتطلب تضامنا بني اجليل احلايل واجليل . واالجتماعية

وحتقيق هذا املقصد يتطلب من اإلنسان أن يتعامل مع البيئة برفق وإحسان، فيأخذ منها ويعطيها، ويرعى . املستقبلي
.هلا حقها لتؤتيه حقه

،اجلمهورية التونسيةة البيئية،اإلدار : امللتقى العريب اخلامس حول، تأثير التجارة الدولية على التنمية المستدامة:مداخلة بعنوان،سالمة سامل ساملان1
.54، ص2007

رسالة مقدمة ضمن متطلبات شهادة ، -الجزائرحالةدراسة-المستدامة التنميةتحقيقفيودورهاالبيئية السياساتمحيد، احلرتسياهللاعبد2
.25، ص2004/2005اجلزائر، الشلف،التسيري، جامعةوعلوماالقتصاديةالعلوم، كليةاملاجستري يف العلوم االقتصادية
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خصائص التنمية المستدامة: الفرع الثاني
:يظهر تاريخ نشأة التنمية املستدامة اخلصائص التالية

يسعى إىل جتاوز االنقسام بني الشمال واجلنوب بالرتكيز على حقيقة أن التدهور البيئي له بعد : نهج عالمي:أوال
بينما .  CO2للحد من النفايات وامللوثات مثليف الشمال تعطى األولوية. غري أنه ينطوي على حلول خمتلفة. عاملي

يرى أن إىل جتربة الغرب الذي وبالنظر . الذي يلفت االنتباهيف اجلنوب فإن التمكن من تسيري النمو السكاين هو 
يواجه حاليا حقيقة أن النفايات وامللوثات تزداد مع ، فإنهعالقة عكسية بني النمو االقتصادي والنمو السكاينهناك
ومن املنظور االقتصادي، يتم احلصول . ويتطلب التغيري النوعي ملسار النمو تغيريا يف هيكل اإلنتاج واالستهالك. النمو

على هذا التغيري باألخذ يف عني االعتبار مجيع التكاليف، من خالل التطور التكنولوجي وتغيري تفضيالت 
1.ملستهلكنيا

،واليت من أهدافها انتقال رأس املال الطبيعي عرب األجيال والرتويج لصور اجتماعية جديدة للطبيعة: إدارة بيئية:ثانيا
وتسعى هذه . مجال موقع، صحته ونشاطات الرتفيه املوجودة فيه: واليت ترى يف املوارد الطبيعية كمصدر للرفاهية مثل

ويعكس ذلك حقيقة ،اإلدارة يف املقام األول إىل احلد من الرجوع إىل بعض العمليات امللوثة اليت حدثت يف املاضي
2.الوقت احلايلأنه ليس لدينا بدائل لبعض األنظمة البيئية يف 

واليت تسعى إىل معاجلة الظروف غري املتكافئة األخذ بعين االعتبار للفوارق االجتماعية وألخالقيات جديدة : ثالثا
واليت تعرب عنها اخليارات االقتصادية الفردية ألنه بتقليل الفروقات يف الدخل والثروة مينح ذلك املشروعية للتنمية 

. املستدامة

فهمي تنمية تنصب على . هي :رابعا
مصري ومستقبل األجيال القادمة؛

مراعاة املساواة وحقوق األجيال الالحقة، فهي تنمية تراعي وتوفر حق األجيال احلاضرة والالحقة من املوارد : خامسا
هذا السياق نوعان، األول بني أفراد اجليل احلايل، والثاين بني اجليل احلايل واجليل الالحق؛الطبيعية، وأن اإلنصاف يف

هي عملية متعددة ومرتابطة األبعاد تقوم على أساس التخطيط والتنسيق بني خطط التنمية االقتصادية : سادسا
من جهة، والتنمية البيئية من جهة أخرى؛ةواالجتماعي

أن عناصر التنمية املستدامة ال ميكن الفصل بينها، وذلك لشدة تداخل األبعاد والعناصر الكمية والنوعية هلذه: سابعا

1 Beat Burgenmeier, Politiques économiques du dévéloppement durable, premiére édition, group de Boeck,
Boeck université, Bruxelles, 2008, p38.
2 Beat Burgenmeier, économie du développement durable, deuxiémé édition, group de Boeck, Boeck université,
Bruxelles, Belgique, 2005, p43.
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، خاصة فيما يتعلق مبا هو طبيعي واجتماعي يف التنمية؛1التنمية
تطلباته األساسية هي تنمية تويل اعتبارا كبريا للجانب البشري وتنميته وتضع يف املقام األول تلبية حاجاته وم: ثامنا

وتعتربه أوىل أهدافها؛
حتاول تنمية وتطوير اجلوانب الروحية والثقافية واحملافظة على اخلصوصيات احلضارية لكل جمتمع؛: تاسعا
2.: عاشرا

ومستوياتهامبادئ التنمية المستدامة: المطلب الثالث
.تتميز التنمية املستدامة مبجموعة من املبادئ واملستويات متيزها عن غريها من املفاهيم التنموية األخرى

مبادئ التنمية المستدامة: الفرع األول
عالقة تكاملية 
وليست عالقة تنافرية أو صراع، دلك أن حتقيق منو اقتصادي يعتمد على محاية البيئة وحيتاج لوجود موارد، وإذا ما  

كذلك فإن احملافظة قق النمو بالكم والكيف الذي نريد،  كانت هده املوارد مدمرة أو مستنزفة، فإنه ال ميكن أن يتح
ين يساهم يف حصول النمو االقتصادي، وهدا يعين أن اجلهود املوجهة حلماية البيئة على املوارد واستغالهلا بشكل عقال

إن هده العالقة بني النمو من جهة والبيئة من جهة أخرى هي اليت حددت .ز من محاية التنمية واستمراريتهاتعز 
:ياملبادئ األساسية اليت قام عليها مفهوم التنمية املستدامة وحمتواها وهده املبادئ ه

يعد أسلوب النظم أو املنظومات :استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة: أوال
systems approach شرطا أساسيا إلعداد وتنفيذ خطط التنمية املستدمية، وذلك من منطلق أن البيئة اإلنسانية ألي

، وإن أي تغيري يطرأ على 3جمتمع بشقيها الطبيعي والبشري ما هي إال نظام فرعي صغري من النظام الكوين ككل
عناصر وحمتويات النظم الفرعية حمتوى وعناصر أي نظام فرعي مهما كان حجمه ينعكس ويؤثر تأثريا مباشرا يف 

لذلك تعمل التنمية املستدمية من خالل هذا األسلوب على ضمان حتقيق . األخرى، ومن مث يف النظام الكلي لألرض
توازن النظم الفرعية برتبها وأحجامها املختلفة، وبشكل يفضي يف النهاية إىل ضما توازن النظم الفرعية برتبها 

.ل يفضي يف النهاية إىل ضمان توازن بيئة األرض عامةوأحجامها املختلفة، وبشك

كلية املاجستري يف العلوم االقتصادية،مقدمة ضمن متطلبات شهادة ، رسالة -دراسة تقييميه-إشكالية التنمية المستدامة في الجزائرزرنوح يامسينة،1
.132، ص2005/2006،جامعة اجلزائرالعلوم االقتصادية، 

، رسالة - حالة سوناطراك-المسئولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة الطاهر خامرة، 2
.30ص، 2006/2007اجلزائر، ورقلة، ، جامعة قاصدي مرباحكلية العلوم االقتصادية، متطلبات شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية،  ضمنمقدمة 

آفاق التنمية املستدامة يف اجلزائر : ، امللتقى الوطين األول حولالتنمية المستدامة ومؤشرات قياسها: بوردمية سعيدة، طبايبية سليمة، مداخلة بعنوان3
.5، ص2010ماي 10/11اجلزائر،، قاملة،1945ماي 08جامعة ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة االقتصادية، 
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وميكن القول أن استخدام أسلوب النظم يف إعداد وتنفيذ خطط التنمية املستدمية هو أسلوب متكامل 

على اجلوانب األخرى أو يؤثر فيها بشكل سليب، فاملشاكل البيئية ترتبط إحداها باألخرى، فاجتثاث يتقدم أي جاب 
الغابات واألحراش مثال يؤدي إىل سرعة تدفق املياه السطحية، وهذا بدوره يزيد من اجنراف الرتبة وتعريتها، ويؤدي 

لذات املغلقة، من جانب آخر فإن مشكالت البيئة التلوث واملطر احلمضي إىل تدمري الغابات واملسطحات املائية وبا
مرتبطة بأمناط التنمية االقتصادية، فالسياسات الزراعية املطبقة يف كثري من دول العامل هي املسؤول املباشر والرئيسي 

1.عن تدهور الرتبة واجتثاث الغابات وهكذا

مبشاركة مجيع اجلهات ذات العالقة يف اختاذ قرارات التنمية املستدامة عبارة عن ميثاق يقر :المشاركة الشعبية:ثانيا
مجاعية من خالل احلوار، خصوصا يف جمال ختطيط التنمية املستدمية ووضع السياسات وتنفيذها، فالتنمية املستدمية 

ن .تبدأ يف املستوى املكاين احمللي، أي مستوى التجمعات السكانية سواء أكانت مدنا أم قرى
يتطلب حتقيقها بشكل فاعل توفري شكل مناسب من أشكال الالمركزية اليت development from belowأسفل

. متكن اهليئات الرمسية والشعبية واألهلية والسكان بشكل عام من املشاركة يف خطوات إعداد وتنفيذ ومتابعة خططها
-تبدأ من املستوى املكاين احمللي فاإلقليمي فالوطين-أسفلولعل األسباب اليت جعلت من التنمية املستدمية تنمية من 

.2

جيب تنفيذ اإلجراءات الوقائية واإلجراءات التصحيحية على نطاق واسع من قبل ، بيئةمن أجل محاية ال: الوقاية: ثالثا
الدول وصانعو القرارات، يف حالة وجود خطر معروف، األولوية عند املصدر، وذلك باستخدام أفضل التكنولوجيات 

3.املتاحة واليت هلا تكلفة اقتصادية مقبولة

ملنع حتقق البطالة، يطة، تسعى السلطات إىل اعتماد تدابري مؤقتة ومتناسبةمن خالل تطبيق مبدأ احل: لحيطةا: رابعا
.باإلضافة إىل تنفيذ إجراءات لتقييم املخاطر

يولدون مواد متبقية أو غريها من أشكال التلوث تكلفة أن يتحمل الناس الدينجيب: الدافع-لملوثا: خامسا
وينبغي أن يكون سعر السلع واخلدمات مضمون بأخذ يف عني االعتبار . إجراءات احلد، وتقليل ومكافحة التلوث

التوزيع، عمان، ، دار صفاء للنشر و 1، طفلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها: التنمية المستديمةعثمان حممد غنيم، ماجدة أمحد ابو زنط، 1
.31، ص2007األردن، 

.31، صالمرجع نفسه2
3 Alain Jounot, 100 questions pour comprendre et agir le développement durable, AFNOR, 2004, p4.
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يف هذه احلالة إذا كانت االستثمارات . مجيع التكاليف اليت تتحملها، سواء يف مرحلة أنتاجها أو يف مرحلة استهالكها
1:وميكننا أن نذكر حالتني. حتمي البيئة، واليت يف الغالب هلا أثار إجيابية على األداء االقتصادي

من جهة، يزيل الكلور : من أجل محاية طبقة األوزون) الفريونات(القضاء على مركبات الكربون الكلورية فلورية -1
وي العلوي، ومن جهة أخرى، ويؤدي الذي هو على األرجح السبب يف تدمري جزيئات األوزون يف الغالف اجل

.ذلك إىل إنتاج جزيئات جديدة أكثر كفاءة يف التربيد أو تكييف اهلواء، ولكن مع تأثري أقل على طبقة األوزون
التقليل من انبعاث غازات الدفيئة يف العمليات الصناعية والطاقوية من أجل محاية املناخ العاملي، من جهة، احلد -2

.الغاز، ومن جهة أخرى، فإنه يؤدي إىل استخدام أكثر كفاءة للمواد اخلاممن انبعاثات هذا 
.لتحقيق التنمية املستدامة، جيب أن تكون محاية البيئة جزء مدمج من عملية التنمية:حماية البيئة: سادسا
طنني والشراكة بني مجيع كما أن مشاركة املوا. تعتمد التنمية املستدامة على التزام اجلميع:المشاركة وااللتزام:سابعا

 .
التضامن بني الدول، مبا يف ذلك عالقات (يتم التعبري على هذا املبدأ على مستوى املكان : التضامن:ثامنا
).التضامن بني األجيال(وعلى مستوى الوقت ) جنوب/مشال
جيب أن تتطور أمناط اإلنتاج واالستهالك وذلك من أجل تقليل أثارها : نتاج واالستهالك المسؤولاإل: تاسعا

2.السلبية على املخططات البيئية واالجتماعية إىل أدىن حد، وخاصة، جتنب هدر واستنزاف املوارد

وهو من املبادئ العامة للتنمية املستدامة اليت جيب احرتامها، حيث جيب :حماية الخصوصيات الثقافية: عاشرا
احرتام العادات والتقاليد واملعتقدات الدينية جلميع الشعوب، وال جيب أن يكون النموذج التنموي املرتكز على 

ة لكن باحرتام التحديث وعمليات التغريب هو السائد، بل أن تكون التنمية شاملة ومتكاملة مع متطلبات العومل
.3

مستويات التنمية المستدامة: الفرع الثاني

ء يف هذا النطاق على درجة اإلحالل ما صنع اإلنسان، أحد األسس اليت يقوم عليها مفهوم االستدامة، وختتلف اآلرا
بني أنواع رأس املال تلك، وبناء عليه ختتلف أساليب التعامل مع مستوى االستدامة باختالف درجة اإلحالل املفرتض 

1 Mahi tabet-aoul, Développement et environnement au maghreb : contraintes et enjeux, institute québécois des
hautes études internationales, LAVAL univercité, canada, 2010, p10.
2 Yette Lazzeri, Emmanuelle Moustier, Le développement durable du concept à la mesure, l’harmatan, paris,
2008, p23.

التنمية املستدامة : حولالدويلامللتقى،التنمية الشاملة المستدامة والكفاءة اإلستخدامية للثروة البترولية في الجزائر: مداخلة بعنوانصاحل صاحلي، 3
. 871، ص2008أفريل 7/8اجلزائر، علوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، االقتصادية و والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم 
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وجودها بني هذه األمناط من رأس املال وبالتايل درجة اعتماد مفهوم االستدامة على رأس املال الطبيعي، وبناء عليه 
:مهارئيسيني تويات االستدامة مستويني تتضمن مس

جيب ضمان احتياجات "ترتكز النظرة الضعيفة للتنمية املستدامة على نظريات حسبها :االستدامة الضعيفة:أوال
قاعدة (، لكن مع فكرة بسيطة "

Solow ( املال الطبيعي القابل للفناء ميكن استبداله كليا مبرور الزمن برأس املال التكنولوجي أو املايلرأس " وهي."
وعلى عكس االستدامة القوية تفرتض االستدامة الضعيفة دوما درجة من اإلحالل بني خمتلف رأس املال، 
يا لضمان االستدامة البيئية، مبعىن رأس 

1.ثابت" = مايل + بشري+ تكنولوجي+ الطبيعي " املال 

وبالتايل تتطلب االستدامة الضعيفة صيانة رأس املال الكلي، وتفرتض وجود درجة عالية من اإلحالل بني 
2.مجيع أشكال رأس املال

عندما يقع جمال النشاطات االقتصادية ضمن جمال النشاطات تكون استدامة التنمية قوية : االستدامة القوية:ثانيا
وبالتايل فإن تلك النشاطات االقتصادية ستنمو ). البيئية(اإلنسانية، واليت بدورها متتد لتقع يف الدائرة اإليكولوجية 

باملوارد املادية بشكل متضائل ولن يستمر منوها على املدى البعيد إذا ما مت اإلضرار بشكل كبري بالطبيعة اليت متدها
.والطاقوية

أو املذهب " deepecology"باإليكولوجية العميقة"ولذلك تؤكد وجهة النظر هذه املعروفة أيضا 
املتمركزة ) "الذي يهتم بدراسة العالقة بني الكائن احلي والبيئة اليت يعيش فيها(ecologism) التبيئو(اإليكولوجي 

بأنه البد من حدوث ثورة يف النموذج اإلرشادي املهيمن إذا ما أريد إنقاذ كوكب األرض "ecocentric"" حول البيئة
وتبعا لذلك فإن هذه النظرة ترى أنه البد أن نعمل على تكييف أنفسنا للحفاظ على الطبيعة . من الفساد البيئي

ر هذا االجتاه على إحداث تغري وقد تسبب إصرار أنصا. املهددة بالفناء بدال من تكييف األرض لتناسب احتياجاتنا
بنائي وثقايف يف إثارة خماوف كل من قطاع األعمال والساسة وأولئك الناس الذين كانوا يرغبون يف حلول جزئية 

وقد مثل هذا التوجه حركة الرفض ضد سياسات وممارسات الشركات واحلكومات املتعلقة بالبيئة يف . للمشاكل البيئية

1 Madadi Abdallah el Hirtsi Hamid, Les nouveaux fondements philisophiques et idéologiques du discours sur le
développement et la durabilité, troisiéme colloque internationale sur : la protection de l’environnement et lutte
contre la pauvreté dans les pays en voi de développement, institut des sciences économiques et des sciences de
gestion, centre universitaire de khmis-miliana, algérie, le 03/04 mai 2010, p3
2 Cutler J. Cleveland, David I. Stern, Robert Costanza, The economics of nature and the nature of economics,
Edward Elgar Publishing, 2008, p273.
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تدامة القوية تتمثل يف احلفاظ على املكونات املختلفة لرأس املال يف مستواه األصلي على فاالس1.مةالدول املتقد
ووفقا هلذا ...). بشري، طبيعي، مايل، تكنولوجي(حذا، فهي تفرض فكرة اإلحالل بني خمتلف أشكال رأس املال 

فعلى سبيل املثال فإن حصيلة االفرتاض فإن مكونات رأس املال املختلفة تعد مكملة لبعضها البعض وليست بدائل، 
2.بيع البرتول البد وأن تستثمر يف جماالت الطاقة األخرى وتطويرها للحصول على إنتاج مستدمي من الطاقة

مستويات التنمية المستدامة): 10(الشكل رقم 

)الغطاء االقتصادي(االستدامة الضعيفة  )الغطاء البيئي(االستدامة القوية 

ة التنمي
:من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

Madadi Abdelkader, Abdallah el Hirtsi Hamid, Les nouveaux fondements philosophiques et
idéologiques du discours sur le développement et la durabilité, 3ème Colloque internationale
sur : la protection de l’environnement et lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de
développement, Institut des sciences économiques et des sciences de gestion, centre universitaire
de khmis-miliana, Algérie, le 03 et 04 mai, 2010, P,P 3,4.

:االستدامة الضعيفة واالستدامة القويةفيما يلي ملخص ألهم االختالفات بني و 

ملكة ، جامعة امللك سعود، املة البيئةالتنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حمايعبد اهللا بن مجعان الغامدي،1
.19، ص2007العربية السعودية، 

2 Madadi abdelkader, abdallah el Hirtsi Hamid, Ibid, p3.

بيئية

اجتماعية

اقتصادية

تصاديةاق

بيئية

إجتماعية
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األساسية لالستدامة الضعيفة واالستدامة القويةالمعايير): 02(الجدول 
االستدامة القويةاالستدامة الضعيفةاالستدامة/المعيار

االقتصاد اإلمجايل'السوق الكامل' الموضوع
اإلحالل اجلزئياملطلقاإلحالل المفاهيم

بعض الظواهر الطبيعية ال رجعة انعكاسية الظواهر
فيها

الندرة املطلقةالندرة النسبية
العقالنية، األنواع، (التنوع اإلنسان الوسيلة" التجانس 

)السياقات، العالقات
وسط متجانس، بال حدود، بال 

.تعديالت فوريةاحتكاك، 
.وسط لزج، احلدود، القيود

الوحدة غالبا (وحدة واحدة الوحدة 
)النقدية

املادية، النقدية، (وحدات خمصصة 
).الكمية، النوعية

:من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
Bruno Kestemont, les indicatuers de développement durable: fondements et applications,
Thèse présentée en vue de l'obtention du grade académique de Docteur en sciences, Faculté des
Sciences, Université Libre de Bruxelles, 2010, p30.

لتنمية المستدامة ومؤشرات قياسهاأبعاد ا: المطلب الرابع
ترتاوح بني ن املؤشرات لقياسها متنوعة مجمموعة هناكنأكماتتضمن التنمية املستدامة جمموعة من األبعاد،  

.البساطة والتعقيد
ةأبعاد التنمية المستدام: الفرع األول

فكرة التنمية املتواصلة، وجعلها حمور خطة العمل اليت ) قمة األرض –ريو دي جانريو ( م 1992تبىن مؤمتر 
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ة تتصل بالوسائل التقنية اليت يعتمد عليها الناس أبعاد جديد.االقتصادية اليت جيري عليها حساب املأخوذ و املردود 
1.يف جهدهم التنموي، يف الصناعة والزراعة وغريها

األبعاد االقتصادية: أوال
، فقد جرى األمر "احملاسبة البيئية للموارد الطبيعية " 

من عناصر البيئة املختزنة يف حقول النفط والغاز ورواسب الفحم ومناجم التعدين على عدم إدراج قيمة ما يؤخذ
وغريها يف حساب الكلفة، كذلك جرى األمر على عدم إدراج قيمة ما حيصد من ثروة مسكية يف قيمة املخزون 

حيسب ملياه السمكي، وما حيصد من حقول الزراعة يف قيمة النقص يف خصوبة األرض، ويف كثري من األحوال ال 
. الري قيمة مالية يف عمليات احلساب الزراعي، يف هذا وغريه جند أن احلسابات االقتصادية تنقصها عناصر جوهرية

من وحدة املياه، حساب ) احملصول(حساب الناتج الزراعي : ىل تعديلكذلك نلحظ أن أوجها من احلساب حتتاج إ
احلساب االقتصادي الضرائب واحلوافز املالية، وينبغي أن توظف هذه الناتج الصناعي من وحدة الطاقة، ومن أدوات 

:األدوات لتعظيم كفاءة اإلنتاج وخدمة أغراض التنمية املتواصلة وتتمثل يف
فبالنسبة لألبعاد االقتصادية للتنمية املستدامة نالحظ أن : حصة االستهالك الفردي من الموارد الطبيعية-1

تغلون قياسا على مستوى نصيب الفرد من املوارد الطبيعية يف العامل، أضعاف ما سكان البلدان الصناعية يس
ومن ذلك مثال أن استهالك الطاقة النامجة عن النفط والغاز والفحم هو يف الواليات . يستخدمه سكان البلدان النامية

أعلى بعشر " OCDE"تصادية مرة، وهو يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االق33املتحدة أعلى منه يف اهلند بـ
.مرات يف املتوسط منه يف البلدان النامية جمتمعة

فالتنمية املستدامة بالنسبة للبلدان الغنية تتلخص يف إجراء ختفيضات متواصلة : إيقاف تبديد الموارد الطبيعية-2
اءة وإحداث تغيري جذري يف من مستويات االستهالك املبددة للطاقة واملوارد الطبيعية وذلك عرب حتسني مستوى الكف

وتعين التنمية . وال بد يف هذه العملية من التأكد من عدم تصدير الضغوط البيئية إىل البلدان النامية. أسلوب احلياة

2.جات احليوانية املهددة باالنقراضاملتقدمة للمنت

، البيئةالتنمية المستدامة في الجزائر بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسئولية عن حماية :مداخلة بعنوان، خالدي فراحكنيدة زليخة، 1
اجلزائر،،قاملة، 1945ماي 08، جامعة ةلتأهيل البيئي للمؤسسة االقتصاديآفاق التنمية املستدامة يف اجلزائر ومتطلبات ا: امللتقى الوطين األول حول

.4ص، 2010ماي 10/11
اقتصاد البيئة والتنمية املستدامة، املركز اجلامعي املدية، :، امللتقى الوطين األول حولالتنمية البشرية والتنمية المستدامة: محيدوش علي، مداخلة بعنوان2

.07، ص2006جوان 6/7اجلزائر، 
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وتقع على البلدان الصناعية مسؤولية خاصة يف قيادة : مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجته-3
وبالتايل إسهامها يف - التنمية املستدامة، ألن استهالكها املرتاكم يف املاضي من املوارد الطبيعية مثل احملروقات 

يضاف إىل هذا أن البلدان الغنية لديها املوارد املالية والتقنية . كان كبريا بدرجة غري متناسبة-العامليمشكالت التلوث 
والبشرية الكفيلة بأن تضطلع بالصدارة يف استخدام تكنولوجيات أنظف وتستخدم املوارد بكثافة أقل، ويف القيام 

ملوارد والصدارة تعين أيضا توفري ا. 
1.الكرة األرضيةلتنمية املستدامة يف البلدان األخرى باعتبار أن ذلك استثمار يف مستقبل االتقنية واملالية لتعزيز 

مثة جانب من جوانب الروابط الدولية فيما بني البلدان الغنية والفقرية حيتاج إىل :تقليص تبعية البلدان النامية-3
دراسة دقيقة، ذلك أنه بالقدر الذي ينخفض به استهالك املوارد الطبيعية يف البلدان الصناعية، يتباطأ منو صادرات 

لنامية وتنخفض أسعار السلع األساسية بدرجة أكرب، مما حيرم البلدان النامية من إيرادات هذه املنتجات من البلدان ا
ومما يساعد على تعويض هذه اخلسائر، االنطالق من منط تنموي يقوم على االعتماد على . حتتاج إليها احتياجا ماسا

التعاون اإلقليمي، ويف التجارة فيما بني الذات لتنمية القدرات الذاتية وتأمني االكتفاء الذايت وبالتايل التوسع يف
.البلدان النامية، وحتقيق استثمارات ضخمة يف رأس املال البشري، والتوسع يف األخذ بالتكنولوجيات احملسنة

تعين التنمية املستدامة يف البلدان الفقرية تكريس املوارد الطبيعية : التنمية المستدامة لدى البلدان الفقيرة-4
ويعترب التحسني السريع كقضية أخالقية أمر حاسم بالنسبة ألكثر . لتحسني املستمر يف مستويات املعيشةألغراض ا

وحيقق التخفيف من عبء الفقر املطلق نتائج عملية . يف املائة من سكان العامل املعدمني يف الوقت احلايل20من 
فقر وتدهور البيئة والنمو السريع للسكان والتخلف هامة بالنسبة للتنمية املستدامة، ألن هناك روابط وثيقة بني ال
. الناجم عن التاريخ االستعماري والتبعية املطلقة للقوى الرأمسالية

ضية، وليس 

.حماولة لزيادة القوة العاملة لألسرة ولتوفري األمن لشيخوختهم
ملعيشة أصبحت إن الوسيلة الناجعة للتخفيف من عبء الفقر وحتسني مستويات ا:المواردالمساواة في توزيع-5

فالفرص غري املتساوية يف احلصول . 

.28ص،2007،مصرار اجلامعية، اإلسكندرية، ، الدإدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرةخالد مصطفى قاسم، 1
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تماعية وعلى األراضي واملوارد الطبيعية األخرى وعلى حرية االختيار وغري ذلك من على التعليم واخلدمات االج
فهذه املساواة تساعد على تنشيط التنمية والنمو االقتصادي . احلقوق السياسية، تشكل حاجزا هاما أمام التنمية

.الضروريني لتحسني مستويات املعيشة
املتنامي يف الدخل ويف فرص فالتنمية املستدامة تعين إذن احلد من التفاوت :الحد من التفاوت في المداخيل-6

وإتاحة حيازات األراضي الواسعة وغري ،احلصول على الرعاية الصحية يف البلدان الصناعية مثل الواليات املتحدة
راعيني العاطلني كما هو الشأن املنتجة للفقراء الذين ال ميلكون أرضا يف مناطق مثل أمريكا اجلنوبية أو للمهندسني الز 

لصحية بالنسبة للمرأة يف كل مكانوالرعاية 
ك من اخلدمات االجتماعية وجتب اإلشارة إىل أن سياسة حتسني فرص احلصول على األراضي والتعليم وغري ذل

.1لعبت دورا حامسا يف حتفيز التنمية السريعة والنمو يف اقتصاديات النمور اآلسيوية مثل ماليزيا وكوريا اجلنوبية وتايوان
كما أن التنمية املستدامة جيب أن تعين يف مجيع البلدان حتويل األموال من اإلنفاق :تقليص اإلنفاق العسكري-7

على األغراض العسكرية وأمن الدولة إىل اإلنفاق على احتياجات التنمية، ومن شأن إعادة ختصيص ولو جزء صغري 
2.من املوارد املكرسة اآلن لألغراض العسكرية اإلسراع بالتنمية بشكل ملحوظ

األبعاد البشرية:ثانيا
إن . 

االسرتاتيجيات اليت تعترب منسجمة مع التنمية املستدامة تتوقف على القيم احلاضرة، إذ ال ميكن التنبؤ بقيم األجيال 
مربرا لتدمري اهلوية الثقافية السائدة فذلك جيعل األفراد عرضة للعديد من أشكال غري أن هذا ال يعطي. املستقبلية

ويتمثل التغري االجتماعي الناجم عن استخراج املوارد على نطاق واسع يف . اهليمنة االقتصادية واالجتماعية والسياسية
شمل األبعاد االجتماعية وعموما ت. 3تدفق األشخاص احلاملني ألفكار جديدة وثقافات وقيم وتكنولوجيات

4:والبشرية

.8ص،مرجع سابقمحيدوش علي،1
مقدمة ، أطروحة -دراسة حالة الطاقة الشمسية في الجزائر-الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المحلية المستدامةاستخدامعمر شريف، 2

.154، ص2007جامعة احلاج خلضر، باتنة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية،  ضمن متطلبات شهادة 
، 3، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العددالتنمية المستدامة بين تراكم رأس المال في الشمال واتساع الفقر في الجنوبصاحل عمر فالحي، 3

.10،ص2004جامعة سطيف، اجلزائر، 
.31، صمرجع سابق، خالد مصطفى قاسم4
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تعين التنمية املستدامة فيما خيص األبعاد البشرية العمل على حتقيق تقدم كبري يف : الديمغرافيتثبيت النمو -1
سبيل تثبيت منو السكان، وهو أمر بدأ يكتسي أمهية بالغة، ليس ألن النمو املستمر للسكان لفرتة طويلة ومبعدالت 

باملعدالت احلالية أصبح أمرا مستحيال استحالة واضحة فقط، بل كذلك ألن النمو السريع حيدث ضغوطا شبيهة 
كما أن النمو السريع للسكان يف بلد أو . حادة على املوارد الطبيعية وعلى قدرة احلكومات على توفري اخلدمات

.إلعالة كل ساكن منطقة ما حيد من التنمية، ويقلص من قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة
للحجم النهائي الذي يصل إليه السكان يف الكرة األرضية أمهيته أيضا، ألن : مكانة الحجم النهائي للسكان-2

وضغط السكان باملستويات احلالية هو عامل متنام من . حدود قدرة األرض على إعالة احلياة البشرية غري معروفة بدقة
هور الرتبة واإلفراط يف استغالل احلياة الربية واملوارد الطبيعية األخرى، والذي عوامل تدمري املساحات اخلضراء وتد

.يتعني عليهم اإلفراط يف استخدام املوارد الطبيعية
كما أن لتوزيع السكان أمهيته فاالجتاهات احلالية حنو توسيع املناطق احلضرية، والسيما :أهمية توزيع السكان-3

فاملدن تقوم برتكيز النفايات واملواد امللوثة فتتسبب يف كثري من األحيان يف . تطور املدن الكبرية هلا عواقب بيئية ضخمة
ومن هنا، فإن التنمية املستدامة تعين النهوض . ا

بالتنمية القروية النشيطة للمساعدة على إبطاء حركة اهلجرة إىل املدن، وتعين اختاذ تدابري سياسية خاصة من قبيل 
.حياعتماد اإلصالح الفال

حيث أن للمرأة أمهية خاصة، مشاركة املرأة يف حركة التنمية، : من متطلبات التنمية املستدامة:تمكين المرأة-4
ففي كثري من البلدان النامية يقوم النساء واألطفال بالزراعات املعيشية، والرعي ومجع احلطب ونقل املاء، وهم 

ومع ذلك فكثريا ما تلقى صحتها وتعليمها اإلمهال - -والبيئة يف املنزل
الصارخ مقارنة بصحة الرجال وتعليمهم، واملرأة األكثر تعليما، لديها فرص أكرب يف احلصول على وسائل منع احلمل،  

االستثمار يف صحة املرأة وتعليمها أن كما أن معدالت خصوبتها اقل يف املتوسط، وأطفاهلا أكثر صحة، ومن شأن
ولقد أصبح للمرأة العربية نشاط ملموس يف اجلمعيات األهلية يف معظم 1.يعود على القابلية لالستدامة مبزايا متعددة

وجملس سيدات . مثل مجعيات سيدات األعمال يف الدول العربية. . البلدان العربية
عملية التنمية االهتمام بدور املرأة يفالعاملي زاد الصعيدوعلى. الدول العربيةجامعةاألعمال العرب حتت رعاية 

ومنظمة العملويف مقدمتها األمم املتحدة املنظمات الدوليةوأطلقت . وإعطاء ا

.123، ص2010للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، مؤسسة الوراق 1، طالسياحة البيئية وأسس استدامتهاإبراهيم بظاظو، 1
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1.الدولية شعارا عامليا جديدا هو املرأة شريك يف التنمية

كما تنطوي التنمية املستدامة على استخدام املوارد البشرية استخداما  :االستخدام الكامل للموارد البشرية–5
ومن املهم بصورة خاصة أن تصل اخلدمات . كامال، وذلك بتحسني التعليم واخلدمات الصحية وحماربة اجلوع

عادة توجيه األساسية إىل الذين يعيشون يف فقر مطلق أو يف املناطق النائية؛ ومن هنا فإن التنمية املستدامة تعين إ
املوارد أو إعادة ختصيصها لضمان الوفاء أوال باالحتياجات البشرية األساسية مثل تعلم القراءة والكتابة، وتوفري الرعاية 

حتسني الرفاه االجتماعي، -فيما وراء االحتياجات األساسية–والتنمية املستدامة تعين . الصحية األولية، واملياه النظيفة
بتدريب املربني والعاملني يف الرعاية الصحية والفنيني والعلماء - ايف، واالستثمار يف رأس املال البشريومحاية التنوع الثق

. وغريهم من املتخصصني الذين تدعو إليهم احلاجة الستمرار التنمية
من ذلك . مةمث إن التنمية البشرية تتفاعل تفاعال قويا مع األبعاد األخرى للتنمية املستدا:الصحة والتعليم–6

مثال أن السكان األصحاء الذين نالوا من التغذية اجليدة ما يكفيهم للعمل، ووجود قوة العمل احلسنة التعليم، أمر 
ومن شأن التعليم أن يساعد املزارعني وغريهم من سكان البادية على محاية الغابات . يساعد على التنمية االقتصادية

.اية أفضلوموارد الرتبة والتنوع البيولوجي مح
مث إن التنمية املستدامة على املستوى السياسي حتتاج إىل :األسلوب الديمقراطي االشتراكي في الحكم–7

مشاركة من متسهم القرارات، يف التخطيط هلذه القرارات وتنفيذها، وذلك لسبب عملي هو أن جهود التنمية اليت ال 
لذلك فإن اعتماد النمط الدميقراطي االشرتاكي يف احلكم يشكل . قتشرك اجلماعات احمللية كثريا ما يصيبها اإلخفا

.القاعدة األساسية للتنمية البشرية املستدامة يف املستقبل
:تتمثل يف: األبعاد التكنولوجية: ثالثا

:استعمال تكنولوجيات أنظف في المرافق الصناعية-1
ويف البلدان املتقدمة النمو، يتم احلد من تدفق النفايات وتنظيف التلوث بنفقات كبرية؛ أما يف . هواء ومياه وأرض

التلوث نتيجة ال ومع هذا فليس. البلدان النامية، فإن النفايات املتدفقة يف كثري منها ال خيضع للرقابة إىل حد كبري
وأمثال هذه النفايات املتدفقة تكون نتيجة لتكنولوجيات تفتقر إىل الكفاءة أو . مفر منها من نتائج النشاط الصناعي

وتعين التنمية املستدامة هنا . لعمليات التبديد، وتكون نتيجة أيضا لإلمهال واالفتقار إىل فرض العقوبات االقتصادية
وينبغي . 2وتقلص من استهالك الطاقة وغريها من املوارد الطبيعية إىل أدىن حدنظف وأكفأالتحول إىل تكنولوجيات أ

.42صمرجع سابق،، بين الواقع والمأمول.. التنمية المستدامة في الوطن العربي1
اءة التنمية املستدام والكف: حول، امللتقى الدويل مقاربة اقتصادية في إشكالية المفاهيم واألبعاد:التنمية المستدامة: بوعشة مبارك، مداخلة بعنوان2

.62، ص2008أفريل 7/8اإلستخدامية للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 
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أن يتمثل اهلدف يف عمليات أو نظم تكنولوجية تتسبب يف نفايات أو ملوثات أقل يف املقام األول، وتعيد تدوير 
ويف بعض احلاالت اليت. النفايات داخليا، وتعمل مع النظم الطبيعية أو تساندها

.املعايري فينبغي احملافظة عليها
التكنولوجيات املستخدمة اآلن يف البلدان :األخذ بالتكنولوجيات المحسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة-2

والتنمية . ناعيةالنامية كثريا ما تكون أقل كفاءة وأكثر تسببا يف التلوث من التكنولوجيات املتاحة يف البلدان الص
املستدامة تعين اإلسراع باألخذ بالتكنولوجيات احملسنة، وكذلك بالنصوص القانونية اخلاصة بفرض العقوبات يف هذا 

سواء باالستحداث أو التطويع لتكنولوجيات أنظف وأكفأ تناسب –ومن شأن التعاون التكنولوجي . 
سد الفجوة بني البلدان الصناعية والنامية أن يزيد من اإلنتاجية االقتصادية، الذي يهدف إىل–االحتياجات احمللية 

وحىت تنجح هذه اجلهود، فهي حتتاج أيضا إىل استثمارات  .وأن حيول أيضا دون مزيد من التدهور يف نوعية البيئة
نولوجي يوضح التفاعل بني األبعاد والتعاون التك. كبرية يف التعليم والتنمية البشرية، والسيما يف البلدان األشد فقرا

1.االقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة

كما أن استخدام احملروقات يستدعي اهتماما خاصا ألنه مثال واضح على :المحروقات واالحتباس الحراري-3
فاحملروقات جيري استخر . العمليات الصناعية غري املغلقة

ذلك مصدرا رئيسيا لتلوت اهلواء يف املناطق العمرانية، ولألمطار احلمضية اليت تصيب مناطق كبرية، واالحتباس 
األرض واملستويات احلالية النبعاث الغازات احلرارية من أنشطة البشر تتجاوز قدرة. احلراري الذي يهدد بتغري املناخ

على امتصاصها؛ وإذا كانت اآلثار قد أصبحت خالل العقد األخري من القرن العشرين واضحة املعامل، فإن معظم 

وسيكون للتغيريات اليت ترتتب عن ذلك يف درجات احلرارة . للمناخمبستويات متزايدة، دون أن تتسبب يف تغيري عاملي
آثار مدمرة على - والسيما إذا جرت التغيريات سريعا–ومستويات سطح البحر فيما بعد وأمناط سقوط األمطار

.لطبيعيةالنظم اإليكولوجية وعلى رفاه الناس ومعاشهم، والسيما بالنسبة ملن يعتمدون اعتمادا مباشرا على النظم ا
: الحد من انبعاث الغازات-4

. الغازات احلرارية
بلدان الصناعية أن تتخذ اخلطوات األوىل للحد من انبعاث ثاين أكسيد وسيكون من املتعني على ال. الصناعية

الكربون واستحداث تكنولوجيات جديدة الستخدام الطاقة احلرارية بكفاءة أكرب، وتوفري إمدادات من الطاقة غري 

.34، صمرجع سابقخالد مصطفى قاسم، 1
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ية املستدامة تعين على أنه حىت تتوافر أمثال هذه التكنولوجيات، فالتنم. احلرارية تكون مأمونة وتكون نفقتها حمتملة
.استخدام احملروقات بأكفأ ما يستطاع يف مجيع البلدان

2025-1990نبعاثات ثاني أكسيد الكربون خالل الفترة اتقديرات ): 03(الجدول رقم 
)مليون طن : (الوحدة

1990200120102025السنة/المنطقة
10462116341293815643الدول الصناعية

4902314833974313الدول الشرقية وروسيا
39946012764711801آسيا

846129915882110الشرق األوسط
6568439711413إفريقيا

70396411941845أمريكا الالتينية
21563238992771537124إمجايل العامل

، الدار العربية 2الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامةعصام احلناوي، تغري املناخ، :المصدر
.195، ص2006للعلوم، بريوت، 

الصناعية من حيث تقديرات انبعاثات ثاين من خالل اجلدول نالحظ املسؤولية الكبرية اليت تتحملها الدول 
وذلك أل. ، وبدرجة أقل الدول الشرقية وأوروبا وأسيا2025- 1990أكسيد الكربون خالل الفرتة 
، أما دول تستهلك كميات كبرية من الطاقة وبالتايل ختلف الكثري من الغازات امللوثةاليتكبرية على الصناعات الثقيلة

الكربون ضعيف مقارنة أكسيدوسط وإفريقيا وأمريكا الالتينية فإن نصيبها من تقديرات انبعاثات ثاين الشروق األ
.بالدول الصناعة، ويرجع ذلك أساس إىل ضعف جهازها الصناعي

التنمية املستدامة تعين أيضا احليلولة دون تدهور طبقة األوزون احلامية : الحيلولة دون تدهور طبقة األزون-5
جاءت للمطالبة )1("فاتفاقية كيوتو" : ومتثل اإلجراءات اليت اختذت ملعاجلة هذه املشكلة سابقة مشجعة. لألرض

البيئة العاملية هو أمر بالتخلص تدرجييا من املواد الكيميائية املهددة لألزون، وتوضح بأن التعاون الدويل ملعاجلة خماطر
. مستطاع

UNFCCC)التفاقية األمم املتحدة املبدئية بشأن التغري املناخيمتثل هذه االتفاقية خطوة تنفيذية Kyoto Protocolباإلجنليزية"اتفاقية كيوتو")1(

or FCCC)تنمية، وهي معاهدة بيئية دولية خرجت للضوء يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة وال(UNCED)تثبيت تركيز "حتقيق ، هدفت املعاهدة إىل
."الغازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى حيول دون تدخل خطري من التدخل البشري يف النظام املناخي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
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.تفاقية ما دام أن ال أحدا يستطيع إجبارها على ذلكالتوقيع على هذه اال
تطور إنتاج مركبات الكلوروفلورو كربون         ): 04(الجدول رقم 

الطن: الوحدة

اسم /السنة
المركب

CFC11CFC12CFC13CFC14CFC15

1990232916230950174801831111347
199532683828222332131353651
2000990024584942505213
200331451253659933637
عربية ، الدار ال2، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية تآكل طبقة األوزونعمر العريين، :المصدر

.183، ص2006للعلوم، بريوت، 
-1990من خالل اجلدول نالحظ أن إنتاج مركبات الكلوروفلورو كربون يف تناقص مستمر خالل الفرتة 

دول ، وهو ما يربره مصادقة الكثري من وذلك بسبب اجلهود الدولية الرامية للحد من هذه الغارات الضارة2003
.العامل على اتفاقيات احلد من هذه الغازات

البعد البيئي: رابعا
لتجنب ) املـادية والبيولوجية(يسعى النظام املستدام بيئيا للحفاظ على قاعدة ثابتة من املوارد الطبيعية 

:االستنزاف واالستخدام الالعقالين للموارد املتجددة وغري املتجددة من خالل
بالنسبة لألبعاد البيئية نالحظ أن تعرية : استعمال المبيدات، تدمير الغطاء النباتي والمصايدإتالف التربة، -1

الرتبة وفقدان إنتاجيتها يؤديان إىل التقليص من غلتها، وخيرجان سنويا من دائرة اإلنتاج مساحات كبرية من األراضي 
أما . يؤدي إىل تلويث املياه السطحية واملياه اجلوفيةكما أن اإلفراط يف استخدام األمسدة ومبيدات احلشرات . الزراعية

وهناك مصايد كثرية لألمساك يف املياه . 
.

والتنمية املستدامة حتتاج إىل محاية املوارد الطبيعية الالزمة إلنتاج املواد الغذائية والوقود : حماية الموارد الطبيعية-2
مع التوسع يف اإلنتاج - الرتبة إىل محاية األراضي املخصصة لألشجار وإىل محاية مصايد األمساكابتداء من محاية–

لتلبية احتياجات السكان اآلخذين يف
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هنا استخدام نمية املستدامة وتعين الت. الطبيعية اليت تعتمد عليها الزراعة كفيل حبدوث نقص يف األغذية يف املستقبل
ث وتبين ممارسات وتكنولوجيات األراضي القابلة للزراعة وإمدادات املياه استخداما أكثر كفاءة، وكذلك استحدا

وهذا حيتاج إىل اجتناب اإلسراف يف استخدام األمسدة الكيميائية واملبيدات حىت ال تؤدي . زراعية حمسنة تزيد الغلة
وهذا يعين استخدام الري . 

1. ا حذرا، واجتناب متليح أراضي احملاصيل وتشبعها باملاءاستخدام

: صيانة الموارد المائية-3
كما أن النفايات الصناعية والزراعية والبشرية تلوث . املتاحة، كما أن املياه اجلوفية يتم ضخها مبعدالت غري مستدامة

والتنمية املستدامة تعين صيانة املياه بوضع . ريبا
وهي تعين أيضا حتسني نوعية املياه وقصر املسحوبات من . حد لالستخدامات املبددة وحتسني كفاءة شبكات املياه

املياه السطحية على معدل ال حيدث اضطرابا يف النظم اإليكولوجية اليت تعتمد على هذه املياه، وقصر املسحوبات 
2. ملياه اجلوفية على معدل جتددهامن ا

وهي األراضي اليت مل تدخل يف االستخدام –تواصل مساحة األراضي القابلة للزراعة : صيانة التنوع البيولوجي-4
اخنفاضها مما يقلص من املالجئ لألنواع احليوانية والنباتية، كما تتعرض الغابات املدارية والساحلية -البشري 

لتدمري سريع، كما أن انقراض األنواع احليوانية والنباتية أخذا يف التسارع واستدامة هذا النوع تبدأ واألراضي الرطبة 
بصيانة ثراء األرض بالتنوع البيولوجي لألجيال القادمة بإبطاء ووفق عمليات االنقراض وتدمري املالجئ والنظم 

.اإليكولوجية
يات التصنيع والتكنولوجيا احلديثة والطاقة املستعملة إىل سامهت عمل: حماية المناخ من االحتباس الحراري-5

التضاعف املستمر يف حجم الغازات واألخبرة امللوثة تزايد معه خماطر وتغيريات كبرية يف البيئة العاملية الرتفاع درجات 
مناط التساقطات احلرارة وزيادة سرعة ذوبان املياه املتبخرة وزيادة مستوى سطح البحر، كما يؤدي ذلك إىل تغري أ

املطرية والغطاء النبايت، والتأثري على طبقة األوزون وزيادة األشعة فوق البنفسجية ما من شأنه تقليص الفرص املتاحة 
لألجيال القادمة، فاألصل هو احليلولة دون زعـزعة استقرار املناخ والنظـم اجلغـرافية الفيزيائية والبيولوجـية أو تدمري طبقة 

.امية لألرض مـن أشعة الشمساألوزون احلـ
ل واهلياكاألنظمة التايل، إنتاجية على سالمة، وباحملافظةعلىاملستدامة للتنميةالبيئيالبعدويستند 

.37، صبق امرجع سخالد مصطفى قاسم، 1
أفاق التنمية املستدامة يف اجلزائر ومتطلبات : ، امللتقى الوطين األول حولوأبعادهاالتنمية المستدامة : توفيق بن الشيخ، لعفيفي الدراجي، مداخلة بعنوان2

. 9، ص2010ماي 10/11اجلزائر،، قاملة،1945ماي 08التأهيل البيئي للمؤسسة االقتصادية، جامعة 
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.تؤثر على حلقة استمرار احلياةااليكولوجية للكرة األرضية على املدى البعيد واليت
خالل االستثمار يف البنية التحتية من احمليط احليوي لضمان استمرارية وجودة السلع واخلدمات البيئية اليت تقوم عليها 

ومن منظور بيئي، تتطلب التنمية املستدامة أن يتم استخدام هذه السلع واخلدمات  بطريقة ال . مجيع أشكال احلياة
وجيب أن يصبح مبدأ احليطة عنصرا . ية الوسط الطبيعي وال تضعف من مسامهتها يف رفاهية البشريةتقلل من إنتاج

1.رئيسيا يف مجيع برامج التنمية، ملنع األعمال املدمرة لإلنسان البيئية اليت ال ميكن إصالحها

لذي مل حيض باألمهية يف كما أن األبعاد األساسية للتنمية املستدامة ال ميكن أن تتجسد دون البعد احملوري ا
من مهام ومسؤوليات التحليل التكاملي للتنمية املستدامة وهو البعد السياسي الوطين واإلقليمي والدويل وما يرتبط به 

.وتعاون وتضامن
فالبعد السياسي يؤدي إىل حتقيق التنمية السياسية املستدامة اليت جتسد مبادئ احلكم الراشد وإدارة احلياة 

إدارة تضمن الشفافية واملشاركة يف اختاذ القرار وتنامي الثقة واملصداقية وتوايل السيادة واالستقاللية للمجتمع السياسية 
2.بأجياله املتالحقة

، االجتماعي والثقايف فهذا البعد يساهم بفعالية يف جتسيد معايري االستدامة على مستوى البعد االقتصادي
.املوايلوالبيئي وميكن التأكيد على تلك األبعاد الشاملة يف الشكل 

واليت تقتضي أيضا أن تكون هلذه تقتضي حتقيق الربح من جراء النشاط االقتصادي، دائرة البعد االجتماعي والثقايف

باإلضافة إىل دائرة البعد البيئية واليت تقتضي أن تتم هذه العملية االقتصادية باألخذ بعني االعتبار اجلانب البيئي 
إن كل هذه العمليات االقتصادية بأبعادها ال ميكن أن يكون هلا . فظة على البيئة وعدم استنزاف الثروات الطبيعيةواحملا

وجود إال يف إطار سياسي يتسم باالستقرار واملشاركة اجلماعية من قبل مجيع اجلهات الفاعلة من أجل إجناح هذه 
.العملية التنموية

1 David Reed, Ajustement structurel, environnement et développement durable, L’Harmattan, France, 2006,
p34.

.872، صبقامرجع سصاحل صاحلي، 2
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الشاملة المستدامةأبعاد التنمية ): 11(الشكل 

، امللتقى للثروة البترولية في الجزائراإلستخداميةالتنمية الشاملة المستدامة والكفاءة : صاحل صاحلي، مداخلة بعنوان:المصدر
.872.، ص2008أفريل 7،8للموارد املتاحة، جامعة سطيف، اإلستخداميةالتنمية املستدامة والكفاءة : الدويل بعنوان

مؤشرات التنمية المستدامة: الفرع الثاني
دورها خالل فرتة طويلة إن التفكري بالدميومة أدى بشكل معمق إىل تطوير أدوات قياس التنمية اليت كان 

مقتصرة على مالحظة معدالت النمو االقتصادي، ويف مطلع التسعينات استكملت عن طريق صياغة مؤشرات تنمية 
وبالرغم من انتشار مفهوم التنمية املستدامة 1.مستدامة الغرض منها اإلحاطة باألبعاد البيئية، االجتماعية واالقتصادية

ائر العلمية واحلكومية، إال أن املعضلة الرئيسية فيه بقيت احلاجة املاسة إىل حتديد وكثرة استعماله من طرف الدو 
ويعرف املؤشر على أنه . ميكن من خالهلا قياس مدى التقدم حنو حتقيق التنمية املستدامةIndicatorsمؤشرات 
حمددة يستفسر عنها مقياس يلخص معلومة تعرب عن ظاهرة أو مشكلة معينة، وهو جييب على أسئلة " عبارة عن

2".صانع القرار

.286، صمرجع سابقعثمان حممد غنيم، ماجدة أمحد أبو زنط، 1
2 Paul de Backer, Les indicateurs financiers du développement durable, Edition d’organisation, Paris, 2005, p14.

التنمیة 
الشاملة

المستدامة

دائرة البعد 
االجتماعي 

والثقافي

دائرة البعد 
االقتصادي

دائرة البعد البیئي

دائرة البعد السیاسي
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التنميةاملستدامة يف تقييم مدى تقدم الدول واملؤسسات يف جماالت حتقيق التنميةوتساهم مؤشرات 
املستدامة بشكل فعلي وهذا ما يرتتب عليه اختاذ العديد من القرارات الوطنية والدولية حول السياسات االقتصادية 

ألمم املتحدة حول تنفيذ احلكومات ويف الواقع فإن معظم تقارير الدول اليت مت تقدميها لسكرتارية ا.واالجتماعية
املستدامة تركز على تعداد املشاريع اليت مت تنفيذها واالتفاقيات اليت مت توقيعها واملصادقة عليها، وكان التنميةخلطط 

زاج املؤسسة اليت تعد التقرير، وهي دائما مؤسسة حكومية يهمها الرتكيز معظم هذا التقييم نظريا وإنشائيا وخيضع مل
املستدامة يف األمم املتحدة الوصول إىل التنميةوهلذا حاولت جلنة . على االجيابيات وعدم وجود تقييم نقدي حقيقي

مدة للتنمية املستدامة لكنها مل تنتشر على مستوى العامل حىت اآلن، كما مل يتم وضع دراسة مقارنة بني مؤشرات معت
دت الكثري من النقد واليت وج2005املستدامة إال من خالل مؤشرات االستدامة البيئية للعام التنميةالدول يف جمال 

1:هناك العديد من املتطلبات تتبع إجياد مؤشرات للتنمية املستدامةو .املنهجي

قرية، بلدة، : :أوال
اخل؛...مدينة، 

جمموعة خمصصة من املؤشرات ذات الصلة تبدو غري  : االنشغاالت اهلامةجيب أن متثل هذه املؤشرات مجيع :ثانيا
. كافية
وجيب أن تكون املؤشرات . جيب أن يكون عدد املؤشرات صغري قدر اإلمكان، ولكن ليس أصغر من الالزم:ثالثا

وانب ذات الصلة؛شاملة، مدجمة، وتغطي مجيع اجل
جي:رابعا

املنطقة اليت طورت من أجلها؛
من خالل إلقاء نظرة على هذه املؤشرات، البد أن يكون من املمكن استنتاج جدوى واستدامة التنمية :خامسا

قارنتها مع مسارات تنمية بديلة؛احلالية، وم
احلاجة إىل وجود ورشة، معايري وعمليات إلجياد جمموعة وافية من مؤشرات التنمية املستدامة؛:سادسا
ينبغي حتديد األساليب املستخدمة يف إعداد أي مؤشر بوضوح وأن يتم توظيفها بدقة وأن : النواحي اخلاصة:سابعا

2ن يكون من السهل إعادة إنتاجها؛تكون مقبولة اجتماعيا وعلميا وأ

واملنشأة اخلاصة مؤسسة. مبعىن أن املؤشر يشري إىل اجتاهات منوذجية إذا استخدم كل عام: احلساسية للزمن:ثامنا

1 Hartmut Bossel, Indicators for sustainable development, Theory, Method, Applications, International Institute
for Sustainable Development, Canada, 1999, p7.

.167، ص2000الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر، : ترمجة، مبادئ التنمية المستدامةدوغالس موسشيت، 2

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
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.
.خمتلف املؤشرات االقتصادية، االجتماعية والبيئية لقياس التنمية املستدامةوسوف نستعرض فيما يلي 

المؤشرات االقتصادية لقياس التنمية المستدامة-1
هي عبارة عن بيانات وإحصائيات كمية تصف احلالة االقتصادية لدولة ما خالل فرتة زمنية معينة، ولعل من 

:ا يليأهم املؤشرات اليت تقيس اجلانب االقتصادي م
االقتصادي تسود يف التحليالت االقتصادية الرأمسالية حاليا املؤشرات املتعلقة بالنمو : البنية االقتصادية-أ

Growth والذي يعكس عادة النشاط االقتصادي الرأمسايل ومعدل الدخل الفردي والقوة الشرائية ضمن موازين
ولكن مثل هذه املؤشرات ال تعطي فكرة واضحة عن حقيقة التباين االقتصادي يف توزيع الثروات أو مصادر السوق ، 

ولذلك فأن . 
نمية وتعكس طبيعة تأثري السياسات اقتصادية على املوارد تطوير مؤشرات اقتصادية مستدامة وهلا عالقة مباشرة بالت

كما أن التحديات اليت تضعها التجارة العاملية وزيادة معدالت . املستدامةالتنميةالطبيعية هو يف طليعة أولويات قياس 
ا بنمو اقتصادي كبري ولكنه يف الواقع خيفي حقيقة التدهور البيئي واالجتماعي الذي تسببه االستهالك تعطي إحساس

1.السياسات االقتصادية الرأمسالية

:كاأليتهيمالدولةاالقتصاديةالبنيةمؤشراتعنتعرباليتالعناصرأهموبالتايل فإن 2

الدخلمعدليفاالستثمارونسبةللفرد،القوميالدخلمعدلخاللمنقياسهوميكن:االقتصادياألداء
.القومي
واخلدماتالسلعبنيماالتجاريبامليزانويقاس:التجارة.
التنمويةاملساعداتنسبةوكذلكاإلمجايل،القوميالناتجمقابلالدينقيمةطريقعنوتقاس:الماليةالحالة

.اإلمجايلالقوميبالناتجمقارنةعليهااحلصولأوتقدميهايتماخلارجية اليت
بسيادة النزعاتيتميزالعاملأنإذاملستدامة،التنميةيفالعواملأهممنيعد:واالستهالكاإلنتاجأنماط-ب

أوالشمالدوليفالطبيعية سواءاملواردتستنزفواليتاملستدامةغرياإلنتاجوأمناطالشمالدوليفاالستهالكية
األمناطهذهاستمرارتدعمأنال ميكناألرضيةلكرةملواردالطبيعيةالقدرةأناملختصون يف البيئةويرى .اجلنوب

سكانلكلمتاحةوجعلهااملوارد،تلكعلىاألمناطهذهتغيريمنبدفالواالستهالكية،اإلنتاجية

م، على املوقع  2006، مرصد البيئة األردنية، ؟كيف يمكن قياس التنمية المستدامةعلي وردم، باتر حممد 1
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/15911215:43على الساعة 25/09/2012: على املوقعاإلطالعتاريخ

.219ص،2003عمان،والتوزيع،للنشراألهليةدار،1طالمستدامة،التنميةعلىالعولمةمخاطر: للبيعليسالعالموردم،علىحممدباتر2

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/159112
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.القادمةلألجيالبقائهاوضمانمتساو،بشكلحلالينياالعاملأمام سكانمتاحةوجعلهااملواردعلىللحفاظالعامل
املواردتستنزفاليتاملتقدمةالصناعيةالدولعلىالطبيعيةاملواردعلىاحلفاظاملسؤولية يفمناألكرباجلزءويقع

لتأمني تسعىكانتاجلنوبدولأنحنييف،)االستهالكيةوالعاداتاملكثف،اإلنتاجمن خالل(الطبيعية 
:يفالتنمية املستدامةيفواالستهالكيةاإلنتاجيةاألمناطمؤشراتأهموتتمثل.األساسيةاالحتياجات

الطبيعية؛املواد اخلامكلهناباملادةواملقصوداإلنتاج،يفاملادةاستخدامكثافةمبدىوتقاس:المادةاستهالك
االستهالك مناملتجددةالطاقةنسبةفرد،لكلللطاقةالسنويباالستهالكقياسهايتم:الطاقةاستخدام

الطاقة؛استخداموكثافةالسنوي،
النفاياتاخلطرة، وإنتاجالنفاياتوإنتاجواملنزلية،الصناعيةالنفاياتإنتاجبكميةوتقاس:النفاياتوإدارةإنتاج

النفايات،تدويروإعادةاملشعة
سيارة خاصة،(املواصالتبنوعمقارنةفردلكلسنوياقطعهايتماليتباملسافةتقاس:والمواصالتالنقل

1).اخل...هوائية،دراجةعامة،مواصالتطائرة،

تتجاهل املقاييس املعيارية للنمو االقتصادي حدوث نضوب سريع يف املوارد الطبيعية من :مؤشر الثروة الشاملة-ت
ويكشف تقرير . وفقا لتقرير جديد صادر عن برنامج األمم املتحدة للبيئة. شأنه أن يلحق ضررا بالغا بأجيال املستقبل

ينظر إىل ما وراء مقياسني تقليديني مها إمجايل –مؤشر الثروة الشاملة –عن مؤشر جديد 2012الثروة الشاملة 
أس املال البشري ورأس الناتج احمللي ومؤشر التنمية البشرية ليشمل طائفة كاملة من األصول مثل رأس املال املصّنع ور 

ويبني هذا املؤشر للحكومة املعنية احلالة احلقيقية لثروة البلد وقابلية استمرار النمو فيه، طبقا ملا جاء يف . املال الطبيعي
–متثل يف جمموعها حنو ثالثة أرباع إمجايل الناتج احمللي - بلد20ويتناول التقرير تغريات يف الثروة الشاملة يف . التقرير

يف %33وعلى مدى تلك القرتة تراجع نصيب الفرد من املوارد الطبيعية بنسبة . 2008إىل عام 1990من عام 
وكان اليابان هو . يف الصني%17يف الواليات املتحدة األمريكية، و%20يف الربازيل، و%25جنوب إفريقيا، و

2.البلد الوحيد الذي مل يرتاجع فيه رأس املال الطبيعي، وذلك نتيجة لزيادة غطاء الغابات

المؤشرات االجتماعية-2
ويتم من خالهلا احلكم على مدىمعقدة ومركبة، تتميز

:املؤسسات أو تأخرها يف حتقيق التنمية املستدامة، وتتمثل هذه املؤشرات يفتقدم الدول أو 

: حولالدويلامللتقى ، ومؤشرات قياسهااإلطار النظري للتنمية الشاملة والمستدامة : حرفوش سهام، صحراوي إميان، بوباية ذهبية رمية، مداخلة بعنوان1
. 113، ص2008أفريل7/8التنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، 

.2، ص2012صندوق النقد الدويل، سبتمرب ، 3الرقم، 49العدد جملة التمويل والتنمية،زيادة النمو بمقياس غير إجمالي الناتج المحلي، 2
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ترتبط املساواة مع درجة العدالة والشمولية يف توزيع املوارد وإتاحة فرص احلصول على :المساواة االجتماعية-أ
خل، متكني األقليات الدينية ومن القضايا اهلامة املرتبطة بتوزيع الد...) الصحة، التعليم،(العمل واخلدمات العامة 

وبالرغم من التزام معظم الدول باملساواة .والعرقية، الوصول إىل املوارد املالية والطبيعية وعدالة الفرص ما بني األجيال
:1يهاتساواة االجتماعية من خالل مؤشر االجتماعية تبقى من أكثر القضايا صعوبة يف التحقق وميكن قياس امل

ويقاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر؛:الفقر
وتقاس بنسبة السكان العاطلني عن العمل وهم يف سن العمل؛:البطالة
وميكن قياسها من خالل مقارنة معدل أجر املرأة مبعدل أجر الرجل؛:المساواة في النوع االجتماعي
واألكثر شيوعا يف قياس عدالة توزيع الدخل، ألنه ميتاز يعترب من املقاييس اهلامة:معامل جيني لتوزيع الدخل

بأنه يعطي قياسا رقميا لعدالة التوزيع، حيث تعتمد فكرته على منحىن لورنز وتتلخص يف حساب املساحة 
، ذلك ألن مساح 0,5وقسمة هذه املساحة على ) اخلط القطري(احملصورة بني هذا املنحىن وبني خط املساواة 

، لذا فإن معامل جيين ينحصر 0.5ة بني خط التساوي واإلحداثيتني األفقي والعمودي تساوي املثلث احملصور 
بني الصفر والواحد، حبيث يكون صفرا عندما ينطبق منحىن لورنز على خط التساوي وتكون املساحة مساوية 

بينما يكون معامل جيين ،)التوزيع األمثل للدخل(
مساويا للواحد عندما ينطبق منحىن على اخلط األفقي واخلط العمودي، وتكون املساحة بني خط التساوي 

، عندها قيمة معامل جيين مساوية للواحد الصحيح، ويف هذه احلالة يكون توزيع 0.5ومنحىن لورنز تساوي 
2.مل جيين صغرية كلما كانت دال توزيع الدخل أفضلأي أنه كلما كانت قيمة معا. الدخل يف أسوأ أحواله

و 25بني –كالسويد وكندا، على سبيل املثال –وترتاوح قيمة معامل جيين يف البلدان اليت تتمتع بالعدالة نسبيا 
واليوم، تصل قيمة معامل جيين يف . نقطة يف معامل جيين40لكن غالبية البلدان ترتكز حول . نقطة35

ويرتاوح معامل جيين . حدود الشرحيتني املنخفضة واملتوسطة من األربعيناتتحدة والصني وروسيا يفالواليات امل
يف معظم بلدان إفريقيا وأمريكا الالتينية يف حدود الشرحية العليا من اخلمسينات، ويف بعض احلاالت والفرتات 

وال توجد حاالت مؤكدة . الستيناتالزمنية االستثنائية ميكن أن يصل معامل جيين إىل الشرحية الدنيا من

: حول، امللنقى الدويل التنمية المستدامة ورهانات النظام الليبرالي بين الواقع واألفاق المستقبلية: فوزي عبد الرزاق، كاتية بوروبة، مداخلة بعنوان1
،ص،2008أفريل7/8اجلزائر،التنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 

. 90،89ص
2 http://www.alroya.info/ar/alroya-newspaper/report/26510------ على الساعة 18/12/2012اإلطالع على املوقعتاريخ 
17:11
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وبالتايل فإن النطاق الفعلي ملستوى عدم املساواة القطري . ومستمرة لبلدان جتاوز فيها معامل جيين هذه احلدود
فهو خارج هذا النطاق، عند ) بني مجيع شعوب العامل(عاملي أما التفاوت ال. نقطة60وحوايل 25يرتاوح بني 

1.نقطة تقريبا70

معامل جيني ومنحنى لورنز): 12(الشكل 

)%45(التوزيع األمثل خط 

: باالعتماد علىثمن إعداد الباح:المصدر
http://egyptconsultant.blogspot.com/2011/09/gini-coefficient.html على 10/02/2013تاريخ اإلطالع على املوقع 

11:10الساعة 
لتحديد وضعية التنمية البشرية 1990مؤشر اعتمده برنامج األمم املتحدة للتنمية منذ : مؤشر التنمية البشرية

مستوى الصحة الذي ميثله متوسط أمد : يف بلد معني، ويرتكز املؤشر على ثالث معطيات إحصائية أساسية وهي
التعليم املدرسي من االبتدائي احلياة منذ الوالدة، مث مستوى املعرفة وميثله نسبة األمية عند البالغني ومستوى ولوج 

وهناك ثالث.للفردأي الدخل السنوي- اإلمجايل للفردالناتج الداخليوأخريا مستوىإىل التعليم العايل، 
2:مستويات للتنمية البشرية

؛0.500تنمية بشرية ضعيفة إذا كان مستوى املؤشر اقل من -

.8، ص2011، صندوق النقد الدويل، سبتمرب 3، العدد48أكثر أم أقلبرانكو ميالنوفيتش، 1
2 http://www.dafatiri.com/vb/dafatir41723 14:16على الساعة 11/02/2013تاريخ زيارة املوقع 

معامل جيني

منحنى لورنز

100%التوزيع التراكمي للسكان                             

التوزيع التراكمي للدخل                     
%

100

http://www.dafatiri.com/vb/dafatir41723
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؛0.799و0.500كان حاصل مؤشر التنمية مابني إذاتنمية بشرية ضعيفة -
0.800من أكثركان حاصل مؤشر التنمية إذاتنمية بشرية عالية -
هناك ارتباط وثيق ما بني الصحة والتنمية املستدامة، فاحلصول على مياه شرب نظيفة وغذاء :الصحة العامة-ب

وبالعكس، فأن الفقر وتزايد التهميش السكاين . املستدامةالتنميةورعاية صحية دقيقة هو من أهم مبادئ صحي
. املستدامةالتنميةور األوضاع الصحية وبالتايل فشل حتقيق احمليطة وغالء املعيشة كل ذلك يؤدي إىل تدهالبيئةوتلوث 

ويف معظم دول العامل النامي، فإن اخلدمات الصحية والبيئية العامة مل تتطور بشكل يوازي تطور السوق واالقتصاد 
بعض األهداف اخلاصة بالصحة وأمهها حتقيق احتياجات الرعاية الصحية 21األجندة وقد وضعت . وغالء املعيشة

مثل األطفال وكبار (
1:للصحة فهيأما املؤشرات الرئيسية . وتقليص األخطار الصحية النامجة عن التلوث البيئي) السن

وتقاس باحلاالت الصحية لألطفال؛:حالة التغذية
وتقاس مبعدل وفيات األطفال حتت مخس سنوات، والعمر املتوقع عند الوالدة؛:الوفاة
ويقاس بنسبة السكان الذين حيصلون على مياه شرب صحية ومربوطني مبرافق تنقية املياه؛:اإلصحاح
ن القادرين على الوصول إىل املرافق الصحية، ونسبة التطعيم ضد األمراض وتقاس بنسبة السكا:الرعاية الصحية

املعدية لدى األطفال ونسبة استخدام موانع احلمل؛
وقد مت الرتكيز . وهو عملية مستمرة طوال العمر متطلبا رئيسيا لتحقيق التنمية املستدامةويعترب التعليم،: التعليم-ج

حيث أن التعليم أهم املوارد اليت ميكن أن حيصل عليها الناس لتحقيق 21األجندة على التعليم يف كل فصول وثيقة 
وهناك ارتباط حسايب مباشر ما بني مستوى التعليم يف دولة ما ومدى تقدمها االجتماعي . النجاح يف احلياة

لتعليم حنو التنمية فإن التعليم يتمحور حول ثالثة أهداف هي إعادة توجيه ا21ويف وثيقة األجندة . واالقتصادي
وقد حققت الكثري من دول العامل جناحا ملموسا يف التعليم ويف . املستدامة، وزيادة التدريب وزيادة التوعية العامة

باملؤشراتقياسهويتم2.
3:التالية

االبتدائي؛التعليميفالقيدنسبةصايف

م، على املوقع  2006، مرصد البيئة األردنية، كيف يمكن قياس التنمية المستدامة؟باتر حممد علي وردم، 1
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/15911211:28على الساعة 25/09/2012على املوقعاإلطالعتاريخ

2 http://batnauniv.mountada.biz/t5299-topic 12:44على الساعة 22/12/2012املوقع االطالع علىريخ تا
.111ص،بقامرجع سحرفوش سهام، صحراوي إميان، بوباية ذهبية رمية، 3

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5648/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/159112
http://batnauniv.mountada.biz/t5299-topic   22/12/2012
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 عددبلغوقد.سنة24إىل 25هم منمعدل اإلملام يف القراءة و الكتابة لدى السكان الذين ترتاوح أعمار
.املسلمنيمننسمةمليون1000منهمنسمةمليون2000حدود1992عاماألميني

املستدامة، ومع أنه يعترب من التنميةأن توفر املسكن وامللجأ املناسب هو من أهم احتياجات :السكن-د
أن . األساسيات يف العامل املتقدم فإن العديد من الدول والكثري من الفئات االجتماعية احملرومة ال جتد مأوى هلا

ما بالوضع االقتصادي ونسبة منو السكان والفقر والبطالة وكذلك سوء شروط احلياة وخاصة يف املدن الكبرية تتأثر دائ
وتشكل عملية اهلجرة من املناطق الريفية إىل املدن أحد أهم أسباب زيادة املستوطنات . التخطيط العمراين واحلضري

ئم حلقوقهم اإلنسانية البشرية العشوائية ونسبة املتشردين وأولئك الذين يعيشون يف ظروف صعبة وال جيدون املأوى املال
املستدامة عادة مبؤشر واحد هو التنميةوتقاس حالة السكن يف مؤشرات . يف العيش يف مسكن آمن ومريح ومستقل

ا يرتبط مع االزدحام والبناء املرتكز فإنه ومع أن هذا املؤشر عادة م. نسبة مساحات السقوف يف األبنية لكل شخص
عدد األفراد الذين يعيشون يف أكواخ أو بيوت غري الئقة يف عام ويبلغ. مل يتم تطوير مؤشر آخر أفضل منه بعد

.املبنيةاملربعةاألمتارمنالفردحصةمبؤشرالسكنويقاس. مليون500حدود 1992
التنمية ومعدالتالسكاينالنمومؤشراتبنيالتوازنمنحالةإجيادخاللمنيقاس:السكانيالنمو-ه

الزيادةاستيعابعلىاملستدامةالتنميةخططوقصورالسكايناالنفجارخطرالناميةالدولوتواجهاملستدامة،
.السكانلنمواملئويةالنسبةيفللقياساملستخدماملؤشرويتمثلالسكانية،

يتعلق األمن يف التنمية املستدامة باألمن االجتماعي ومحاية الناس من اجلرائم، فالعدالة والدميقراطية :األمن-و
والسالم االجتماعي تعتمد مجيعا على وجود نظام متطور وعادل من اإلدارة األمنية اليت حتمي املواطنني من اجلرمية 

وال . ولكنها بنفس الوقت ال تثري القلق االجتماعي أو متارس سل
شك أن الفاصل ما بني الدميقراطية واألمن دقيق جدا واألنظمة االجتماعية واألمنية املتطورة هي اليت تستطيع أن حتقق 

21زت عليها األجندةباألمن واليت ركومن األمور املرتبطة . توازنا بني هذين األمرين يساهم يف تطوير التنمية املستدامة
ويتم . اجلرائم ضد األطفال واملرأة وجرائم املخدرات واالستغالل اجلنسي وغريها مما يقع يف بنود األمن االجتماعي

1.ألف شخص من سكان الدولة100قياس األمن االجتماعي عادة من خالل عدد اجلرائم املرتكبة لكل 

المؤشرات البيئية: الفرع الثالث
خاصة يف وتكتسب أمهيةمؤشرات التنمية املستدامة تعترب املؤشرات البيئية جزءا ال يتجزأ من 

على البيئة واملوارد الطبيعية سواءأهداف التنمية املستدامة عن طريق مراقبة الوضع القائم ورصد التغريات اليت حتدث 

1 http://biomapegypt.org/hiaa/showthread.php?t=41 13:45على الساعة 18/12/2012تاريخ االطالع على املوقع 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://biomapegypt.org/hiaa/showthread.php?t=41
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.ق اهلدف
يف الغالب تأيت املؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية املستدامة يف معظم املراجع اليت تقوم بإعداد 
املؤشرات البيئية، ويالحظ وجود ارتباط قوي بني املؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية املستدامة األخرى حيث أن 

تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على البيئة وتعترب من ضمن العوامل األخرى مثل النمو السكاين والصحة وغريها 
املؤشرات البيئية فعلى سبيل املثال يعترب مؤشر النمو السكاين أحد املؤشرات القيادية اليت تؤدي إىل الضغط على 

1.البيئة، واليت تؤدي إىل حدوث تغريات على البيئة األمر الذي يؤدي إىل حدوث حالة جديد للبيئة

ميكن اعتبار مؤشرات االستدامة البيئية مقياسا عامليا حمكما للتنمية املستدامة، إذ أنه يتعرض حاليا ولكن ال
وقدرة على حقيقة التطور يف جمال أما املؤشرات شائعة االستعمال واألكثر دقة ومشولية . للكثري من النقد املنهجي

:التاليةالتنمية املستدامة من الناحية البيئية، تتلخص يف العناصر
هناك العديد من القضايا البيئية اهلامة اليت تندرج ضمن إطار الغالف اجلوي وتغرياته، ومنها :الغالف الجوي:أوال

وترتبط تأثريات هذه القضايا بشكل مباشر مع صحة اإلنسان واستقرار . التغري املناخي، ثقب األوزون ونوعية اهلواء
فإن العوامل الرئيسية وراء مشاكل الغالف اجلوي هي استخدام اإلنسان للفحم وبالـتأكيد . وتوازن النظام البيئي

احلجري ومصادر الطاقة امللوثة وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون والعديد من املركبات واملواد امللوثة األخرى من املصانع 
:غالف اجلوي، وهيوهناك ثالثة مؤشرات رئيسية تتعلق بال. ووسائل النقل والنشاطات البشرية األخرى

؛ويتم قياسه من خالل حتديد إنبعاثات أكسيد الكربون:التغير المناخي-1
ويتم قياسه من خالل استهالك املواد املستنزفة لألوزون؛:ترقق طبقة األوزون-2
ويتم قياسها من خالل تركيز ملوثات اهلواء يف اهلواء احمليط يف املناطق احلضرية؛:نوعية الهواء-3

إن طرق ووسائل استخدام األراضي حتدد مدى التزام الدول بالتنمية املستدامة، :استخدامات األراضي: ثانيا
فاستخدامات األراضي تتطلب حسن التعامل مع املوارد الطبيعية لألرض، ومحايتها من التلوث والتصحر، ومن أهم 

2:املؤشرات املتعلقة باستخدامات األراضي ما يلي

الزراعية؛واملخصباتملبيداتاواستخدامالكلية،باملساحةمقارنةاملزروعةاألراضيمبساحةاسهاقيويتم:لزراعةا-1
الغابات؛قطعمعدالتوكذلكلألرض،الكليةباملساحةمقارنةالغاباتمبساحةقياسهاويتم:لغاباتا-2
الكلية؛األرضمبساحةمقارنةبالتصحراملتأثرةاألرضنسبةحسابخاللمنقياسهويتم:لتصحرا-3

اجلمهورية العربية الليبية الشعبية ،، املؤمتر اإلحصائي العريب الثاين، سرتالمؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية المستدامةمخيس عبد الرمحن رداد، 1
.77،76،ص، ص2009نوفمرب 2/4االشرتاكية العظمى، 

.91، صبقامرجع سفوزي عبد الرزاق، كاتية بوروبة، 2
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.مؤقتةأودائمةبشريةكمستوطناتاملستخدمةاألراضيمبساحةقياسهاويتم:الحضرنة-4
قد تكون عالقة التنوع احليوي بالتنمية املستدامة غري واضحة أحيانا، حيث يعتقد البعض أن : التنوع الحيوي:ثالثا

التنوع احليوي يعين فقط محاية احليوانات والنباتات الربية وإنشاء احملميات وأن ذلك يصطدم عادة مع التقدم 
املستدامة إذ ال تعترب محاية التنوع احليوي واجبا التنميةولكن التنوع احليوي يف الواقع من أهم عناصر . االقتصادي

والبيئة، التنميةبالرتابط الوثيق بني املستدامة حيث مت اإلقرارالتنميةبيئيا وأخالقيا فحسب، لكنها أساسية لتأمني 
فتوسع األوىل أصبح مرتبطا جبودة األخرية ونظرا لالعتماد القوي لالقتصاديات الوطنية على املوارد احليوية والوراثية 

التنوع احليوي واالستخدام املستدام لعناصره وكذلك املوارد املتجددة األخرى يعترب واألنواع واألنظمة البيئية فإن محاية 
وهناك . وهناك أيضا ارتباط أساسي بني العمليات االقتصادية وفقدان أو محاية التنوع احليوي. شرطا الستدامة التنمية

من األدوية اليت يتم تداوهلا يف % 75يل وعلى سبيل املثال فأن حوا. أيضا قيم اقتصادية وتنموية هامة للتنوع احليوي
العامل مصنوعة ومركبة من نباتات برية ذات خصائص طبية وعالجية متميزة، وهذه النباتات إذا ما فقدت من الطبيعة 

ومبا أن العلم يتطور يوميا كما تتغري وتتزايد مشاكل اإلنسان يوميا فإن الكثري من . فإن قيمها العالجية قد تفقد أيضا
وكذلك . ائنات والنباتات واحليوانات أيضا واليت ال تعرف حاليا قيمها العالجية قد تقدم احللول للمشاكل القادمةالك

واستقرار املناخ البيئةفإن محاية التنوع احليوي تضمن بأن تبقى األنظمة البيئية متارس أدوارها احليوية املعتادة يف تنظيف 
ومن املسائل اهلامة جدا يف التنوع احليوي االستخدام املستدام للموارد الطبيعية أي الكائنات احلية من . وغريها

اإلنسان ولكن بدون التأثري سلبا على توازن الطبيعة، وهذه حيوانات ونباتات وأمساك من أجل الوفاء باحتياجات
ويتم قياس التنوع احليوي من خالل مؤشرين رئيسيني مها األنظمة البيئية واليت يتم قياسها حبساب . يضامهمة صعبة أ

نسبة مساحة املناطق احملمية مقارنة باملساحة الكلية وكذلك مساحة األنظمة البيئية احلساسة، واملؤشر الثاين هو 
1.نقراضاألنواع ويتم قياسها حبساب نسب الكائنات احلية املهددة باال

هي إمجايل ما يستهلكه سكان دولة معينة من املوارد سواء من اإلنتاج الذايت أو املستورد، :البصمة البيئية:رابعا
.وحجم الضرر الذي يولده استخدام هذه املوارد على الطبيعة

هو هكتار معياري حلساب معدل اإلنتاجية العاملية ملساحة (وجيري تقييم هذا االستهالك باهلكتار العاملي 
، ويشمل ذلك األراضي الزراعية والغابات وأماكن الصيد الالزمة للحصول على )معينة من األرض واملياه يف سنة معينة

كما يشملاب امللوثات اليت تنتج عن الطاقة املستخدمة، القدرة على استيعالغذاء واللباس واألخشاب، إضافة إىل

م، على املوقع  2006، مرصد البيئة األردنية، كيف يمكن قياس التنمية المستدامة؟باتر حممد علي وردم، 1
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/15911214:55على الساعة 25/09/2012على املوقعاإلطالعتاريخ

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/17495/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5648/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/159112


السياحة البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة....................................:...........الثانيصل الف

96

.لك توفر البىن التحتية ملمارسة األنشطة البشرية املختلفةذ
وتساوي البصمة البيئية لدولة معينة جمموع اإلنتاج احمللي للدولة إضافة إىل املستوردات والتغري يف املخزون من 

.ماتالسلع مطروحا منها الصادرات من السلع واخلد
جمموعة من املوارد واليت تشمل إنتاج احملاصيل واإلنتاج 200ويشمل حساب البصمة البيئية أكثر من 

1.احليواين واألمساك وأخشاب الوقود وغريها، كما يشمل حساب البصمة البيئية إنتاج ثاين أكسيد الكربون

مواد بيولوجية نافعة واستيعاب النفايات الناجتة : السعة البيولوجية:خامسا
.عن األنشطة البشرية يف الوقت الراهن

:وهيوتشمل السعة البيولوجية مخسة مكونات 
؛أراضي احملاصيل الزراعية-1
؛املراعي-2
؛صيد األمساك-3
؛الغابات-4
؛املباين-5

م، بلغت سعة األرض 2008ففي عام . ويظهر مؤشر البصمة البيئية اجتاها مضطردا حنو االستهالك املفرط
18,2هكتار عاملي لكل شخص، بينما وصلت البصمة البيئية البشرية 1,8مليار هكتار عاملي، أو 12البيولوجية 

الزمة لعزل انبعاثات غاز ثاين أكسيد ومساحة الغابات ال. هكتار عاملي لكل شخص2,7مليار هكتار عاملي، أو 
).%55(هي املكون األكرب للبصمة البيئية ) ما يعرف بالبصمة الكربونية(co2الكربون 

فاألرض حتتاج : وهذا الفرق الكبري بني مساحة السعة البيولوجية والبصمة البيئية يعين أننا يف حالة جتاوز بيئي
وهذا يعين أننا نقوم . املتجددة اليت يستخدمها البشر يف سنة واحدةإىل سنة ونصف إلعادة توليد كامل املصادر

2.نعيش من الفوائدل أنباستهالك رأس مالنا الطبيعي بد

وهي أكثر املوارد الطبيعية تعرضا لالستنزاف والتلوث، ومن بني املؤشرات املستخدمة يف هذا :المياه العذبة: خامسا
:

وتقاس برتكيز األكسجني املذاب عضويا ونسبة البكرتيا املعوية يف املياه؛: نوعية المياه-1

.89،88ص،، صمرجع سابق، مخيس عبد الرمحن رداد1
املوقع االطالع علىتاريخ ...awsassets.panda.org/.../arabic_lpr_summary_lr.pdعلى املوقع، ملخص تقرير الكوكب الحي2

11:33على الساعة 08/02/2013
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وتقاس من خالل كمية املياه السطحية واجلوفية اليت يتم استنزافها سنويا مقارنة بكمية املياه الكلية؛:كمية المياه-2
من مساحة الكرة %70حيث أن البحار واحمليطات متثل نسبة :المياه البحرية والمناطق الساحلية:سادسا

األرضية وأكثر من ثلث سكان الكرة األرضية يعيشون يف املناطق الساحلية وبالتايل تتأثر معيشتهم وأوضاعهم البيئية 
واالقتصادية واالجتماعية حبالة البحار والكائنات الكائنات اليت تعيش فيها، خاصة أن النظام البيئي البحري يشكل 

وتواجه احمليطات واألنظمة البحرية العديد من املشاكل . لسكان املناطق الساحليةعادة أهم وسائل كسب العيش
البيئية منها التلوث الصادر عن السواحل، وتراجع اإلنتاجية البحرية ملصائد األمساك، وتلوث نوعية مياه البحر وغريها 

:1ما يلي. من املشاكل
لب يف هذه املياه الساحلية، ونسبة السكان الذين يعيشون يف املناطق وتقاس برتكيز الطحا:المناطق الساحلية-1

الساحلية؛
وزن الصيد السنوي لألنواع التجارية الرئيسية؛:مصائد األسماك-2

:املؤشرات البيئية التاليةوباإلضافة إىل هذه املؤشرات يضيف بعض الباحثني 
إجراء دراسة تقييم األثر البيئي هلا؛عدد املشروعات العامة أو اخلاصة اليت أنشئت بعد -أ

حجم املشروعات يف الصناعات القائمة على تدوير النفايات وإعادة التصنيع؛-ب
حجم االستثمارات يف املشاريع املوجهة إلجياد سبل وطرق حتقق االستخدام العقالين للمياه والطاقة؛-ج
؛ISO14000حصلت على شهادة التقييس البيئية عدد املؤسسات اليت تتبىن نظام اإلدارة البيئية، واليت-د
-ه
- و

ييل ملصلحة املنتدى االقتصادي العاملي متثل أول دراسة مقارنة على 
.دولة182مستوى العامل لالستدامة البيئية، حيث مشلت الدراسة 

وبالرغم من ذلك فقد كانت هناك العديد من االنتقادات حول هذه املؤشرات وأمهها عدم احتساب كلفة 
Externalitiesالتأثريات البيئية للدول خارج حدودها 

وضارة بيئيا على املوارد الطبيعية خارج حدودها مثل كندا والواليات املتحدة ومعظم الدول الغربية يف مراكز متقدمة يف 
.قائمة الدول ذات االستدامة العالية

يقدم مؤشرمؤشرا فرعيا وهو68شرا رئيسيا تنقسم بدورها إىل مؤ 20ويعتمد قياس االستدامة البيئية على 

.115، صبقامرجع سحرفوش سهام، صحراوي إميان، بوباية ذهبية رمية، 1



السياحة البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة....................................:...........الثانيصل الف

98

دراسة مقارنة للدول يف مدى جناحها يف حتقيق التنمية املستدامة وفق أسلوب ومنهجية رقمية دقيقة ويشكل ذلك 
ني 

.املستدامةالتنميةأدائهم على صعيد 
1:وحسب الدراسة فإن هناك مخس مكونات رئيسية لالستدامة البيئية وهي

استدامة بيئية باملدى الذي تتمكن فيه من احلفاظ على أنظمتها الطبيعية يف تعترب الدولة ذات:األنظمة البيئية-
.مستويات صحية وإىل املدى الذي تكون فيه هذه املستويات تتجه حنو التحسن ال التدهور

البيئةشرية على تكون دولة ذات استدامة بيئية باملدى الذي تكون فيه الضغوطات الب:تقليل الضغوطات البيئية-
.قليلة إىل درجة عدم وجود تأثريات بيئية كبرية على األنظمة الطبيعية

ا :تقليل الهشاشة اإلنسانية-

.استدامة
تكون الدولة ذات استدامة بيئية باملدى الذي تكون فيه قادرة على إنشاء أنظمة :القدرة االجتماعية والمؤسسية-

.ابة للتحديات البيئيةمؤسسية واجتماعية قادرة على االستج
تكون الدولة ذات استدامة بيئية باملدى الذي تكون فيه متعاونة دوليا يف حتقيق األهداف املشرتكة :القيادة الدولية-

.العابرة للحدودالعاملية وختفيض التأثريات البيئية البيئةيف محاية 
الفاعلون في السياحة البيئية: المبحث الثاني

تضمم السياحة البيئية جمموعة من الفاعلني الذين يتعاونون فيما بينهم من أجل تنمية السياحة البيئية من 
السياحة جهة، وتعزيز فكرة احملافظة على املصادر الطبيعية من جهة أخرى ومن بني هذه اجلهات الفاعلة يف تنمية 

افة إىل الزوار، ومدراء املناطق الطبيعية سواء كانت تابعة إىل املؤسسات احلكومية أو غري احلكومية، باإلض: البيئية
وسوف نتطرق يف . اخلدمات السياحية من وكالء السياحة، والنزل البيئية، واملطاعم واإلدالء

، باإلضافة إىل عالقة السياحة البيئية رئيسيني والفاعلني الثانويني يف السياحة البيئيةهذا املبحث إىل خمتلف الفاعلني ال
. باملناطق احملمية
ار الرئيسيون في السياحة البيئيةصناع القر : المطلب األول

.يتطلب جناح السياحة البيئية تدخل جمموعة من الفاعلني الرئيسيني

1 http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/159112 12:50على الساعة 16/12/2012املوقع االطالع علىتاريخ 
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مدراء المناطق المحمية: الفرع األول
غالبا ما يكون مدراء املناطق احملمية من املختصني يف علوم األحياء، أو يف الزراعة، أو علماء النبات، الذين 

. يكون لديهم دراية بطرق محاية احلياة الربية والفطرية واملناطق املهددة بيئيا
املتوفرة يف املنطقة، وفتحها أمام احلركة السياحية والزوار ولكن ضمن اإلجراءات املتعلقة حبماية النباتات واحليوانات

أسس بيئية علمية والسعي إىل إدارة مكونات احلياة الربية يف احملمية، وتوفري التسهيالت اليت حيتاجها الزوار بالتعاون 
1.مع أصحاب املنشآت السياحية

زاعات املصاحل املتضاربة بني خمتلف الفاعلني يف النشاط كما على مدراء املناطق احملمية العمل على تسوية الن
السياحي ملصلحة املنطقة احملمية، إال أن هذا األمر يتطلب التعاون بني مدراء املناطق احملمية واملؤسسات األخرى 

:وميكن إجياز دور مدراء املناطق احملمية فيما يلي. خاصة غري احلكومية منها
احمللية للحفاظ على النباتات واحليوانات يف املنطقة؛التعاون مع السلطات :أوال
توفري فرص التعلم البيئي للسكان احملليني والزوار؛:ثانيا
مع مة رقابة وعقوبات فعالة بالتعاونتوفري أنظمة رقابة وعقوبات فعالة بالتعاون مع السلطات التوفري أنظ:ثالثا

مية؛السلطات احمللية حبق من ينتهك حرمة املنطقة احمل
تقدير مدى حساسية املنطقة بيئيا وبالتايل السعي إىل فتحها أمام احلركة السياحية تبعا ملستوى حساسية هذه :رابعا

املنطقة، ومن مث وضع الضوابط أمام ذلك؛
صناعة السياحة: الفرع الثاني

تعاملني السياحيني، صناعة السياحة هي صناعة مجاهريية، تستخدم جمموعة كبرية من الناس، مبا يف ذلك امل
وكالء السياحة املسئولني عن ترتيبات السفر، موظفو اخلطوط اجلوية والسفن السياحية، سائقي السيارات املستعملة، 
موظفي الفنادق الكربى والنزل العائلية الصغرية، احلرفيني، أصحاب املطاعم، املرشدين السياحيني ومجيع األشخاص 

تعقد هذا القطاع يبني التحدي الذي ميكن أن ميثله . مون بتوفري السلع واخلدمات للسياحاآلخرين املستقلني الدين يقو 
2.ملوظفي املناطق احملمية وللمجتمعات احمللية الذين جيب أن يطلعوا ويتعلموا كيفية إقامة شراكات مع صناع السياحة

يتمثل يف سفر دويل، غالبا ما . طوال رحلتهم يتعامل العمالء مع العديد من املشاركني يف صناعة السياحةو 
عادة ما يتصل العميل  مبنظم . يكون أول اتصال للمسافرين مع وكيل السفر، منظم رحالت سياحية، أو خط جوي

.110، ص2008لتوزيع، عمان، األردن، ، دار الراية للنشر وا1ط، األسس والمرتكزات: السياحة البيئيةأكرم عاطف رواشده، 1
2 Andy. D alan M, Ecotourism development: a manual for conservation planners and managers, vol1,
Arlington, virginia, USA, 2002, p26.
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سائح، والدي بدوره سوف يتصل مبنظم رحالت سياحية ينظم رحالت إىل اخلارج واملتمركز يف البلد األصلي لل
ويعد منظم الرحالت يف بلد الوجهة يف أفضل موقع للتكفل . رحالت يعمل يف نفس املكان ويتمركز يف بلد الوجهة

وعندما يصل املسافر إىل وجهته، تبدأ شركات حملية . جبميع الرتتيبات احمللية الالزمة مثل النقل، السكن وخدمة املرشد
.ل يف حيز اللعبخمتلفة بالدخو 

القاسم املشرتك جلميع األشخاص املشاركني يف فرع من فروع السياحة هو الرغبة يف حتقيق منافع ويعترب 
وقد تدخل دوافع أخرى يف االعتبار باإلضافة إىل الدافع التجاري، وخاصة بني األشخاص الدين ميارسون . اقتصادية

.سياحية يعتمد على غرضهم املربح اقتصاديا
. وبالنسبة للسياحة البيئية، فإن أعضاء صناعة السياحة مهمني لعدة أسباب

ثانيا، صناعة السياحة قادرة على التأثري على سلوك املسافرين، تشجيعهم على سلوك مالئم واحلد . وأمناط الرحالت
حيث يعرف . ثالثا، تلعب صناعة السياحة دورا رئيسيا يف تعزيز السياحة البيئية. السلبية على املناطق احملميةمن اآلثار 

أعضائها كيفية الوصول إىل املسافرين احملتملني من خالل املطبوعات، شبكة االنرتنت، وسائل اإلعالم وغريها من 
.هات السياحية البيئيةأمناط الرتقية، وتوفري حلقة وصل بني املستهلكني والوج

السكان المحليين: الفرع الثالث

ففي البداية بعض املنتجعات الريفية اليت تعودت على : التعميمات حول السكان احملليني وعالقتهم بالسياحة البيئية
عيشة اهلادئة جيدون أنفسهم فجأة وسط اجتاهات وحركات سياحية دولية كانت أو حملية يأتون ملشاهدة املناطق امل

ياح وخباصة الدوليني منهم خوفا من اآلثار االجتماعية والثقافية على احلالة، فالبعض ال يريد أية عالقة مع هؤالء الس
أما . 

ها خاصة إذا أدرك البعض اآلخر فقد يصل مستوى إعجابه بالسياحة إىل درجة أنه يتخذ كل اجلهود الالزمة لتطوير 
.

ويرحب العديد من السكان احملليني خاصة يف الدول النامية بالزوار ويقوموا بتصميم برامج سياحية هلم 
صادر الطبيعية املتوفرة يف منطقتهم، أو حتقيق العوائد االقتصادية املتمثلة ويكون دافعهم لذلك إما السعي إىل محاية امل

أما بالنسبة ألولئك األشخاص الذين ال . يف مجع وكسب األموال، وحتقيق فرص العمل، وإحداث التنمية ملنطقتهم
قافها أمام اجتاه عاملي يرغبون بالسياحة وال يسعوا إىل تشجيعها على اإلطالق فهم ال ميلكون الوسائل الفعالة إلي
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يسعى إىل تطوير صناعة السياحة واكتشاف مناطق سياحية بيئية جديدة لذا فإن أمرهم يكتفي يف مقاطعتها ورفض 
.

السياحة خاصة إذا علموا أن السياحة متس حياة مجيع األطراف من السكان احملليني، فهي تشكل مصدر دخل 

1:السياحة البيئية لسببنيوعلى أية حال فإن السكان احملليني يلعبوا دورا هاما يف. وسياسيا

أن موطن السياحة البيئية هو موطنهم ومكان عملهم الذي يقتاتوا منه، وبالتايل فإن األمر يتطلب منهم أن : أوال
يكونوا نشيطني يف اختاذ القرار والتخطيط واإلدارة اخلاصة بالسياحة البيئية؛

وبالتايل فإن عالقتهم واستعماهلم . على املصادر الطبيعيةالسكان احملليني هم النشطاء الرئيسيني يف احلفاظ:ثانيا
للمصادر ستحدد مدى جناح اسرتاتيجيات احلفاظ بالنسبة للمناطق احملمية ومن مث جناح السياحة، باإلضافة إىل ذلك 

.فإن املعرفة احمللية أو التقليدية للسكان احملليني هي عنصر رئيسي يف تعليم الزوار
الفوائد التالية املرتبطة باملشاركة احمللية ) 1987(Paulباالعتماد على عمل ) Drake)1991وقد اقرتح 

2:يف مشاريع السياحة البيئية

زيادة كفاءة املشروع من خالل التشاور مع السكان احملليني وإشراكهم يف إدارة تنفيذ املشروع؛-1
ة على ضمان حتقيق أهداف املشروع وحصول زيادة فعالية املشروع من خالل مزيد من املشاركة احمللية للمساعد-2

من (بناء القدرات لدى املستفيدين لفهم ما هي السياحة البيئية وكيف ميكن أن تساهم يف التنمية املستدامة -3
الرمسي، خالل ضمان املشاركة الفعالة للمشاركني يف املشروع يف أي مرحلة، ومن خالل التدريب الرمسي وغري

؛)وأنشطة التوعية
زيادة التمكني احمللي من خالل السعي إىل منح السكان احملليني قدر أكرب من السيطرة على ما لديهم من موارد -4

وهذا يعين ضمان أن حيصل السكان احملليني (
؛)باستعمال تلك املواردعلى الفوائد املرتبطة 

التمويل، تشغيل وصيانةتكاليف العمل، تكاليف:مع املستفيدين احملليني، على سبيل املثالتقاسم التكاليف -5

.112، صمرجع سابق، أكرم عاطف رواشده1
2 Brian Garrod, Local participation in the planning and management of ecotourism : a revised model
approach, Faculty of Economics and Social Science, University of the West of England, Frenchay Campus,
Coldharbour Lane, Bristol, England, 2002, p6.
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أو متابعة املشروع وتقييم التكاليف؛/املشروع، و
أصحاب المشاريع السياحية: الفرع الرابع

كبري من الفاعلني يف تنفيذ هذا النشاط مثل تعد السياحة بشكل عام نشاط اقتصادي ضخم تشمل عدد  
منظمي الرحالت السياحية، ووكالء السياحة والسفر، وكذلك موظفي شركات الطريان، والرحالت البحرية، وسائقي 
احلافالت، وموظفي الفنادق الكبرية والنزل الصغرية، وصناع احلرف التقليدية، وأصحاب املطاعم، واملرشدين 

السياحيني، باإلضاف
هلا وبالتايل فإن درجة التعقيد هذه تضع مدراء املناطق احملمية أمام حتديات يف كيفية تشكيل شراكة وعالقات مع هذه 

1.األطراف الفاعلة يف النشاط السياحي

راف الفاعلة يف النشاط السياحي خالل رحلتهم، ففي الرحالت الدولية فإن يرتبط السياح بعدد من األط
السائح يكون اتصاله األول مع وكيل السياحة والسفر أو منظم الرحالت أو شركات الطريان، مث يعمل وكيله على 

ة بالنقل واإلقامة إيصاله إىل وكيل االستقبال يف بلد اهلدف السياحي الذي يأخذ على عاتقه كافة الرتتيبات املتعلق
واإلرشاد واإلطعام، هذا باإلضافة إىل العديد من النشاطات احمللية األخرى كاحملال التجارية وحمالت الصرافة 

أما املعيار الفعال يف ربط كل . واالسرتاحات وغريها من اخلدمات اليت تدخل أيضا يف تشكيل هذا السيناريو السياحي
.ح املاديهذه األطراف معا فهي مسألة الرب

,Eagles Higgins)وكما يشري  أن أسباب اهتمام مجيع هذه األطراف بالسياحة البيئية يرجع (1998
2:إىل

إدراكهم لالجتاهات السياحية احلديثة ومكانة السياحة البيئية بني هذه االجتاهات؛:أوال
اآلثار السلبية يف املناطق احملمية؛السياحة البيئية قد تعزز السلوك اجليد للسائح وبالتايل تقليل :ثانيا
دور صناعة السياحة يف تشجيع السياحة البيئية، وإبقاء مثل هذا النوع من السياحة على دراية وإطالع يف كيفية :ثالثا

ومثل هذه الوسائل . الوصول إىل السائح سواء كان ذلك من خالل املنشورات، واالنرتنت، وغريها من وسائل اإلعالم
.الربط بني مقاصد السياحة البيئية والسياحتساهم يف 

المسئولون الحكوميون: الفرع الخامس
مالئم للسياحة وضمان تشجيع البالد علىوضع إطار تشريعي

.113، ص، مرجع سابقأكرم عاطف رواشدة1
2 Eagles. P, B. Higgins, Ecotourism market and industry structure in ecotourism: a guide for planners and
managers, 1998, p13.
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التحتية، تطوير وحىت تستقبل السياح، جيب عليها بناء البىن. 
ويتعني على احلكومة أيضا حتديد املناطق احملمية ودعم احملافظة . اخلدمات وإقامة تكوينات يف قطاع الفنادق واملطاعم

ولكن لألسف فإن املصاحل املالية غالبا ما تسود على حسن نية الدولة، حيث تفضل احلكومة استخدام . على الطبيعة
كما . . مستدامة وبالتايل جين األرباح بطريقة مباشرةاملوارد الطبيعية بطريقة ليست

. ينبغي على السياحة البيئية أن تكون أكثر رحبية على املدى املتوسط والطويل وذلك من اجل حفز القادة السياسيني
ة األجنبية، مما يثبت وباملثال لبعض الدول اليوم، السياحة البيئية بالنسبة لبعض الدول هي املصدر الرئيسي للعمل

1.األخرى املتمردة أن هذا القطاع هو حمرك للنمو االقتصادي

ويساهم العديد من املسئولني احلكوميني من خمتلف الدوائر والقطاعات يف عملية التخطيط والتطوير وإدارة 
ومؤسسات املصادر الطبيعية، واملناطق احملمية، السياحة البيئية، واليت تتمثل يف غالبية األحيان بوزارة السياحة،

ومؤسسات احلياة الربية ووزارة املالية والنقل وغريها، إذ يكون املسئولون احلكوميون من املستويات احمللية أو اإلقليمية 
2.أو الوطنية

,Preece)هذا وقد حدد  3:مسؤولية املؤسسات احلكومية يف السياحة البيئية مبا يلي(1995

:الأو 
:ثانيا
احملميات، وكذلك أنظمة وضع األسس والسياسات العامة للمناطق احملمية مثل أجور دخول الزوار إىل هذه : ثالثا

حتديد دور القطاع اخلاص يف السياحة البيئية يف املناطق احملمية؛:رابعا
الفرعية يف توفري البنية التحتية خارج املنطقة احملمية من توفري للمطارات يف املدن الكربى إىل توفري الشوارع : خامسا

وكذلك توفري خدمات أخرى هامة  مثل العيادات الصحية يف املناطق الريفية؛. املناطق النائية والبعيدة
السعي إىل تشجيع السياحة البيئية من خالل احلمالت الوطنية وإلعالنات عن مناطق حممية جديدة مت : سادسا
.تطويرها

المنظمات غير الحكومية: الفرع السادس
تلعب امل

1 Guide de l’écotourisme, petite futé, France, 2012-2013, p,p45,46.
.114، صسابقمرجع أكرم عاطف رواشدة، 2

3 Preece N, P. Van Osterzee, D. James, Two way track: biodiversity conservation and ecotourism, department of
environment, sport and territories, Australia, 1995, p15.
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من األطراف املهتمة مبثل هذا النوع من السياحة، وميكن تشبيهها بالقوة اليت جتر العربة اليت حتتوى بدورها على مجيع 
القول أن املنظمات غري احلكومية تلعب أدوارا متعددة وعلى هذا األساس ميكن . العناصر وأطراف السياحة البيئية معا

1:يف توظيف وتطبيق السياحة البيئية وتتمثل هذه األدوار يف

حبيث يكون أفراد املؤسسات غري احلكومية إما مدراء برامج سياحية أو مدراء املنطقة احملمية؛:دور مباشر: أوال
أو مستشارين، أو العمل كشركاء مع الشركات السياحية اخلاصة، حبيث يعمل هؤالء كمديرين :دور غير مباشر: ثانيا

.ية حلماية الطبيعةضانا يف األردن، باإلشراف، والرقابة، والتزويد، واملتابعة والتنفيذ كله ملقى على عاتق اجلمعية امللك
2: وتقوم املنظمات غري احلكومية مبجموعة من املشاريع منها

مبادرات التدريب وبناء القدرات، خصوصا للمجتمعات اليت تؤكد على مهارات اإلرشاد، اللغات وتنمية املشاريع -1
الصغرية؛

ومنتديات أصحاب املصلحة؛وضع املعايري وتوجيه تنمية معايري التجارة األخالقية من خالل اجتماعات -2
إدارة برامج إصدار شهادات السياحة البيئية؛-3
تدريب أصحاب املشاريع الشباب يف مجيع أحناء العامل على املبادئ اليت تنطوي عليها إدارة األعمال املسئولة؛-4
العمل مع احلكومات والوكاالت الدولية لتطوير سياسات السياحة البيئية املستدامة؛-5
وكاالت احملمية إلنشاء قدرة إدارة الزائر؛العمل مع ال-6
7-

واالجتماعية، يف سياسة احلوارات؛
فإن هناك عدة أنواع من املنظمات السياحية غري احلكومية العاملة يف جمال AlanوAndyوكما يشري  

3.السياحة بشكل عام والسياحة البيئية بشكل خاص ومنها

وتشمل على سبيل املثال ال احلصر مجعيات منظمي الرحالت السياحية، :جمعيات سياحية تسعى إلى الربح-أ

ر أفكار عضويتها عدد كبري من األفراد الذين جيتمعون بانتظام ويسعون إىل إصدار نشرات خاصة خمتلفة تتعلق بنش
. الرتكيز على االجتاهات احلديثة يف السياحة البيئيةالسياحة والرتكيز على أخالقيات املهن، ومن مث

.116،117ص، ص، بقا، مرجع سأكرم عاطف رواشدة 1

2 Andy. D alan M, Ibid, p43.
.117، 116ص، ص،مرجع سابقأكرم عاطف رواشدة، 3
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وإمنا تركز جهودها بشكل أساسي على عملية التطوير والتخطيط :الربحمنظمات غير حكومية ال تسعى إلى-ب
ملشاريع السياحة البيئية، وقد تكون هذه املنظمات دولية مثل م

ويكمن . العاملية، وقد تكون إقليمية مثل منظمة السياحة العربية، أو حملية مثل اجلمعية امللكية األردنية حلماية الطبيعة
ال السياحة البيئية، ويف دورها يف جهودها التنسيقية بني املناطق احملمية والسكان احملليني وبقية األطراف العاملة يف جم

.بعض األحيان تقدم مساعدات مالية وتكنولوجية، أو تقوم باإلدارة املباشرة ملواقع السياحة البيئية
وتعد املنظمات غري احلكومية شركاء مثاليني للقطاع اخلاص من خالل تطوير جمموعة كبرية من الربامج مثل 

البحوث حول أفضل املمارسات، تدريب الدليل، ال
.احمللي، إدارة املناطق احملمية، ومبادرات احملافظة املستهدفة

السياحة البيئية بانسجام مع تتطور وتعمل املنظمات غري احلكومية أيضا بنشاط وطنيا ودوليا لضمان أن 
يف الواقع، تعمل املنظمات غري احلكومية عرب العامل على تطوير . والدوليةأولويات احملافظة والتنمية املستدامة الوطنية 

حة البيئية يتماشى مع أكرب منظمة خاصة للمحافظة يف العامل، برنامج للسياعلى سبيل املثال، طورت . ستدامةامل
.لسياحة البيئية للمناطق احملميةالتخطيط لو التنمية املسئولة للمنتجات السياحية البيئية 

أخريا، فإن الكثري من املنظمات غري احلكومية احمللية تنفذ مبادرات سياحية بيئية شعبية حقيقية تركز على 
وعلى . نها من اإلمكانات االقتصادية والرتبوية للسياحة البيئيةاحملافظة على املوارد احمللية واليت ميكن أن تستفيد م

سبيل املثال، وتعد برامج مشاهدة السلحفاة، احلوت، البطريق، والطيور أمثلة رائعة لكيفية زيادة السياحة البيئية بنجاح 
طويلة األجل لألنواع للوعي وللمبالغ املخصصة للحماية، إشراك املرشدين احملليني، كما تؤدي إىل محاية  مستدامة

1.املهددة

لمساندة في السياحة البيئيةاألطراف ا: المطلب الثاني
...املمولون، الزوار،: ثانويا يف جناح السياحة البيئية ومن بني هذه األطرافتلعب األطراف املساندة دورا 

الممولون: الفرع األول
مبااملؤسسات املالية، : طريق املنح أو القروضالسياحة البيئية عن

الشركات االستثمارية، الوكاالت املاحنة الثنائية أو متعددة األطرف مثل البنك الدويل والبنك املشرتك للتنمية، يف ذلك 
وغالبا ما تكون هذه املسامهات حامسة للمناطق احملمية . املستثمرين اخلواص، املنظمات غري احلكومية والبنوك اخلاصة

1 Megan Epler Wood, ecotourism: Principles, practices and policies for sustainability, united nations
publication, 2002, p,p37, 38.
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بدراسات، بناء املرافق، إنشاء البىن التحتية وتكوين املوظفني من وبشكل عام جيب القيام. وختصص للسياحة البيئية
وتقدم بعض املنظمات غري احلكومية الدولية . كما أن األموال اخلارجية مهمة. امليزانيات احملدودة للمناطق احملمية

. 1احة البيئية يف البلدان الناميةأو املساعدة التقنية ملشاريع السي/مقرها يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا التمويل و
خدمات التعاون –DIFIDو USAID ،GTZالكثري منها تستخدم األموال اليت تتيحها الوكاالت احلكومية مثل 

احملافظة على البيئية عن طريق برنامج . اخلارجي للواليات املتحدة األمريكية، أملانيا وبريطانيا العظمى على التوايل
، ساعد عدد مهم من املنظمات غري احلكومية احمللية على تطوير USAIDمول من طرف امل' حدائق يف خطر'

ويوفر صندوق البيئية لألعمال، الذي مت إنشاؤه حديثا، التمويل . مشاريع للسياحة البيئية ذات الصلة باملناطق احملمية
قد يكون يف واحدة أو أكثر من ومثل هذا التمويل. بشروط مواتية أو مقرتحات مشاريع متينة للسياحة البيئية

:2

القيام بالدراسات السياحية والبيئية االستثمارية منها أو التطويرية أو الرتوجيية والتسويقية؛:أوال
توفري التسهيالت السياحية املختلفة يف املوقع السياحي مثل الفنادق واملطاعم ومكاتب السياحة والسفر والتنقل :ثانيا

وغريها؛
توفري البنية التحتية يف املوقع السياحي من طرق وإشارات إرشادية أو شبكات املياه والصرف الصحي أو :ثالثا

الكهرباء وغريها؛
:رابعا

على البيئة من ناحية أخرى؛من ناحية وطرق احلفاظ
األكاديميون: الفرع الثاني

ميثل األكادمييون جمموعة أخرى تلعب دور ثانوي ولكن مع ذلك فهو مهم أثناء التخطيط وعلى مستوى 
. األنشطة اليومية للسياحة البيئية

ويسهل الباحثون واألكادمييون الفهم من خالل طرح األسئلة . ضمان أن حتقق السياحة البيئية أهدافها احملددةأجل 
من يستفيد من السياحة البيئية بالضبط؟ كيف ميكن قياس هذه الفوائد؟ كيف تساهم السياحة البيئية يف : مثل

والسياحة؟ ميكن لألكادمييني الرتكيز على الصورة اإلمجالية معرفتنا احلالية للحماية؟ ما هي الروابط بني السياحة البيئية
3.مساعدتنا على فهم كيف تتفاعل السياحة البيئية مع مفاهيم أخرى واجتاهات عاملية

1 Andy. D alan M, Ibid, p28.
.118ص،بقامرجع سأكرم عاطف رواشدة، 2

3 Andy Drumm, Alan Moore, Ibid,  p28.
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وبالتنسيق مع املنظمات غري ،حباثاألال يساهم األكادمييون يف صياغة الفرضيات فقط، ولكن يقومون بو 
:أيضاميكنهمو 

تطوير وإجراء عمليات جرد، دراسات ومسوحات على سبيل املثال من أجل فهم أفضل ألذواق السياح، :أوال
واستعدادهم للتسديد، اخل؛

إجراء جرد للحياة النباتية واحليوانية؛:ثانيا
يانات حول األشكال املختلفة للسياحة؛توليد ب: ثالثا
قياس آثار السياحة وتبادل النتائج من أجل تكوين قاعدة معلومات صلبة؛:رابعا

تقدمي وثائق قادرة على توجيهنا يف مناقشاتنا واستنتاجاتنا حول السياحة البيئية؛:خامسا
.ملؤمترات، املنشورات، االنرتنت، وغريهاضمان الكشف عن هذه املعلومات والتخمينات النظرية من خالل ا:سادسا

الزوار: الفرع الثالث
تلك املسافرون البيئيون مكانا فريدا يف السياحة البيئية، فهم املشاركون األكثر حيوية يف صناعة السياحة، مي

وهم احلافز األساسي لكل النشاطات من وكاالت سياحية ومنظمني للرحالت، وأصحاب الفنادق وغريهم من 
. 1الفاعلني يف النشاط السياحي،

2.ثري هائل على جناح أو فشل مشاريع السياحة البيئيةالرحلة اليت يريدون أن يشاركوا فيها، سوف يكون هلا تأ

وباختصار، السياحة البيئية هي نشاط متعدد التخصصات ومتعدد اجلوانب يتطلب االتصال والتعاون داخل 
إجناح السياحة البيئية هي مهمة شاقة، ولكن كما أن.جمموعة من اجلهات الفاعلة متباعدة االحتياجات واملصاحل

ة البيئية من خالل الشكل متثيل خمتلف األطرف املعنية بالسياحوميكن . جمزية للغاية جلميع أصحاب املصلحة املعنية
:التايل

.120، صسابقمرجع حمسن أمحد اخلضريي، 1
2 Andy Drumm, Alan Moore, Ibid , p29.
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الفاعلون في السياحة البيئية): 13(الشكل 

:من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
Andy. D alan M, Ecotourism development a manual for conservation planners and
managers, vol 1, Arlington, virginia, USA, 2002, p23.

لسياحة البيئية والمناطق المحميةا:المطلب الثالث
املوالةد درجة األمهية موتعت. إدارة منطقة حمميةمن إسرتاتيجية اعنصر عادة تشكل السياحة والسياحة البيئية 

عن طريق وثيقة والذي نفسه يسمح بتوجيههامن قبل مدير املنطقة، لسياحية على األولوية املعطاة هلاالألنشطة
نتيجة تقييم جلميع املوارد ) أو خطة اإلدارة ( ينبغي أن تكون وثيقة التخطيط هذه و . حتضري مصممة هلذا الغرض

الضغوطات، أصوهلا والتهديدات احلقيقية للسالمة الطبيعية هذه الوثيقة وحتدد . القاعدية الطبيعية والثقافية للمنطقة
ينبغي هلذه اخلطة أن حتدد كما . املوجهة للحد من هذه التهديداتوالثقافية للمنطقة، فضال عن االسرتاتيجيات

هلدارة اإلأهداف 
.

السياحة البيئية الناجحة

المنظمات غير 
الحكومية

المجتمعات المحلية

المؤسسات 
الحكومية نشطاء دائمون

صناعة
السياحة

الزوار 
األكاديميون

الممولون 
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السياحة البيئية حباجة : قوتني خمتلفتني من أجل إنشاء عالقة تكافليةلتقاطع ومن هنا نستنتج أن هناك
.احملمية واملناطق احملمية حباجة للسياحة البيئيةللمناطق 

وتعترب السياحة البيئية على حنو متزايد كإسرتاتيجية إدارة للمناطق احملمية، واليت إن مت تنفيذها بطريقة مالئمة، 
:1

؛احلد األدىن من التأثري على النظام البيئيتطبيق:أوال
:ثانيا
احرتام الثقافات احمللية؛:ثالثا
تتطور انطالقا من عملية املشاركة اليت تضم مجيع أصحاب املصلحة؛:رابعا

يتم رصدها للكشف عن اآلثار االجيابية والسلبية؛:خامسا
املناطق احملمية إىل النظر إىل السياحة البيئية كوسيلة هناك أسباب كثرية أدت باملدافعني على احملافظة ومدراءو 

:إلدارة املناطق احملمية وهي
ويف حاال أخرى، . -1

ويسافر حاليا سياح . واجه أهداف احملافظةميكن للسياحة البيئية أن تشكل اسرتاتيجية مناسبة ملعاجلة التهديدات اليت ت
وحىت ولو . ويتعني على املدراء على األقل أن يراقبوا اآلثار السلبية للسياحة. الطبيعة بشكل متزايد إىل املناطق احملمية

مل يتم إنشاء مراكز خاصة وشركات سياحة على نطاق واسع، البد من اختاذ إجراءات لضمان أن هذه األعداد 
زيادة : ومن بني هذه اإلجراءات. ة من الزوار ال تؤثر سلبيا على قيم التنوع البيولوجي يف املنطقة احملمية املعنيةاملتزايد

ومتثل إدارة الزوار والتقليل من اآلثار . عدد املوظفني، وضع أنظمة للرصد وبدل جهود تعليمية أكثر حول محاية البيئة
.املسؤولية األوىل ملدراء املناطق احملمية

ومتثل عدم قدرة الزوار على إنفاق أموهلم العديد . السياحة البيئية قادرة على توليد أرباح اقتصادية للمناطق احملمية-2
حيث تفقد حاليا مئات اآلالف من الدوالرات من اإليرادات احملتملة بالنسبة ملديري املناطق . من الفرص الضائعة

لسياح ال يقومون بدفع رسوم الدخول أو السلع واخلدمات أو اخلدمات يف 
.األماكن املناسبة

3-
على مستوياتألنه ينطوي األصعب للسياحة البيئية هذا التقرير رمبا اجلانب وميثل . صحيحتنفيذها بشكل مت

1 Andy Drumm, Alan Moore, Ibid, p32.
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.والذي ثبت دائما أنه من الصعب إنشاؤها. وثقة بني ثقافات ووجهات نظر خمتلفةاتصال
كما أن . السياحة البيئية قادرة على تقدمي أفضل خيار للمناطق احملمية من أي أنشطة اقتصادية أخرى منافسة-4

مهددة وحتتاج إىل دعمها من أجل اإلبقاء عليها؛ وميكن للسياحة البيئية أن تساعد على العديد من املناطق احملمية 
وهكذا، فإن برنامج سياحي بيئي يعطي نتائج جيدة . إنقاذها من هذه التهديدات واالستخدامات املتنافسة لسطحها

.الطويل، خاصة على املدى ار يف منطقة حممية ويولد دخل مهمسوف يسمح بتجنب قطع األشج
من خالل تطبيق السياحة البيئية يف املناطق احملمية فإنه من الواجب أال تكون السياحة كبرية العدد ومدمرة، إذ -5

يعتمد عدد الزوار يف نطاقات املناطق احملمية على درجة حساسية املوارد هناك، ففي املناطق اهلشة الضعيفة ميكن 
ولكن حبذر شديد، سات، أما يف املناطق متوسطة اهلشاشة ميكن فتحها أمام الزوارإقفاهلا أمام الزوار وتركها مثال للدرا

أما يف املناطق اجليدة فيمكن توفري النشاطات السياحية للزوار من فنادق ومطاعم ومناطق ختييم، وعمل أبراج مراقبة 
1.للطيور واحليوانات هناك

مستدامةآثار السياحة البيئية على التنمية ال: المبحث الثالث
تقوم التنمية املستدامة للسياحة البيئية على العناصر املتكاملة لالستدامة البيئية، االقتصادية، واالجتماعية 

وتستند السياحة البيئية على احملافظة على التنوع البيولوجي، السيما يف املناطق احملمية، والتقليل من آثار . الثقافية
دف الفوائد االقتصادية للسياحة البيئية إىل املساعدة على احلفاظ على الطبيعة فضال . السياحة يف املناطق الطبيعية

وسوف 2.إىل الرسومباإلضافة واخلدمات من خالل التوظيف، وشراء السلع عن توفري عوائد للمجتمعات احمللية 
والبيئية للسياحة البيئية على التنمية الثقافية - وسوف نستعرض فيما يلي اآلثار االقتصادية، السياسية، االجتماعية

.املستدامة
.اآلثار االقتصادية والسياسية للسياحة البيئية على التنمية المستدامة: المطلب األول

.
اآلثار االقتصادية للسياحة البيئية على التنمية المستدامة     : الفرع األول

معاجلتها، 
يكون التعامل معها بالشكل الذي يقلل من خطرها على البيئة، وعلى صحتها وحيويتها، بل إنه كثريا ما يضفي هذا 

.127،128ص،ص، بقامرجع سأكرم عاطف رواشدة،  1

2 H. Zeppel, Indigenous ecotourism sustainable development and management, Cromwell Press, Trombridge,
UK, 2006, p21.
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االستثمار على البيئة رونقا ومجاال، ومن مث يضاف إىل اجلانب االقتصادي للسياحة البيئية جانب فلسفة اجلمال 
ومن هنا فإن للسياحة البيئية جانبها االقتصادي ذا األمهية القصوى، .حيثما يوجد املنتجع واملقصد السياحي البيئي

األمهية يظهرها الذي ال يقف كثريا عند حدي التكلفة والعائد، بل إنه يتعدى هذين احلدين إىل جوانب أخرى بالغة 
:لنا الشكل التايل

اآلثار االقتصادية للسياحة البيئية) : 14(الشكل 

.55.، ص2005، جمموعة النيل العربية، القاهرة، البيئية، السياحة حمسن أمحد اخلضريي:المصدر

ولقد ثبت يقينا أن االقتصاد هو العلم يبحث يف تعظيم االستفادة من املوارد النادرة، وتعد أماكن ممارسة 
لنشاط السياحة البيئية من أكثر املوارد ندرة يف العامل، ومن هنا كانت للجوانب االقتصادية أمهيتها الكربى يف ممارسة ا

.السياحي البيئي

1:مبا يتحقق منها من

عائد ومردود وأرباح ومولدات للدخل من ممارسة نشاط السياحة البيئية، وسواء كان هذا الدخل بالنقد األجنيب، :أوال
أو بالعملة احمللية، وما يعنيه ذلك من حتسن شروط التبادل مع الدول األجنبية، وحتسني موقف ميزان املدفوعات، وما 

النقد األجنيب، وما يعنيه أيضا من زيادة موارد متويل املوازنة يعنيه ذلك أيضا من زيادة يف االحتياطات الدولية من
العامة للدولة خاصة املوارد الضريبية باختالف أنواعها، سواء من عائد اإلنفاق السياحي يف الداخل، أو من ناتج 

.55، ص2005،بقامرجع س، حمسن أمحد اخلضريي 1

اقتصاد 
السياحة البيئية

االستفادة 
من عنصر 

الندرة

والعائدالتكلفة 

فرص االستثمار

فرص العمل

األجور والمرتبات

البنية األساسية

زيادة الناتج القومي

تحسين الدخل القومي

تنويع األنشطة االقتصادية
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مها بفاعلية يف أرباح املنشآت الوطنية نتيجة هلذا اإلنفاق، وما يعنيه ذلك من توليد قيمة مضافة، ومن إمكان إسها
زيادة عناصر التكوين الرأمسايل للدولة، وكذلك من الرتاكم الرأمسايل فيها، وهو أمر يستند أساسا ويعتمد على زيادة 

.الدخل القومي، وعلى االرتقاء مبستوى املعيشة، وعلى حتقيق قدر مناسب من العدالة يف التوزيع
، والقادرين عليه، والراغبني فيه، سواء لذوي 1احثني عن عملفرص للعمل والتوظيف للسكان احملليني الب:ثانيا

قصد 
السياحي البيئي، الذي يعتمد على كل ما هو حملي ومتوافر يف املنطقة اليت مت إنشاء مركز السياحة البيئية فيها، واليت 

فرص العمل األولية اليت تنشأ من خالل السياحة البيئية أما فيما خيص . أصبحت مقصدا سياحيا بيئيا متميزا ومعروفا
أصحاب احملالت، منظمي الرحالت، موظفي الوكالة احلكومية، حراس فهي يف جماالت الفنادق، صناع احلرف، 

عالوة على ذلك، فإن غالبية الشركات السياحية وبالتأكيد الشركات السياحة البيئية . احلديقة، األدلة وما شابه ذلك
لبطالة املتوطنة، ومع ذلك، فإن السياحة البيئية قد ال تكون الدواء الشايف حلل ا. صغرية احلجم وذات ملكية عائلية

2.وخاصة يف املناطق النائية واملناطق الريفية

تنويع العائد االقتصادي، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتنميته من أنشطة رئيسية أو فرعية نشأت وارتبطت :ثالثا
وابتكاريه بالنشاط السياحي بصفة عامة، وبالنشاط السياحي البيئي بصفة خاصة، وما تبتدعه من جماالت نوعية 

: النقل الربي، اجلوي، البحري، والنهري، ونشاط اإليواء: متجددة يف كافة جماالت النشاط االقتصادي مثل أنشطة
وأنشطة ... مطاعم، واسرتاحات، وكافرتيا: ، ونشاط التغذية، واإلعاشة من)املوتيالت (الفندقي، واملعسكرات، و

ومن مث فإن السياحة البيئية تساعد كثريا على معاجلة مشكلة الفقر، ...اخل...هدايا وتذكارات): عاديات(مقتنيات و 
وحتسن كثريا من مستوى احلياة واملعيشة، وتساعد كال من الدول واحلكومات واملشروعات واألفراد على حتسني 

.األوضاع االقتصادية
طرق، جسور، : من3فق اهليكليةميكن استخدام اإليرادات املكتسبة لتطوير البنية التحتية، وحتسني للمرا:رابعا

وما تؤدي إليه من حتسني للطاقة االستيعابية لالقتصاد الوطين، وما يعنيه ذلك من عناصر جذب ... مطارات
لالستثمار األجنيب، وما يعنيه أيضا من عناصر راحة لتوطني االستثمارات احمللية، خاصة أن السياحة البيئية وإن كانت 

مات والعناصر احمللية يف إنشاء املقصد السياحي البيئي ويف احلفاظ على احملميات البيئية تعتمد على املوارد واخلا

1 Zenaida L. Cruz, Principles of tourism, part 1, Rex book store. Inc, manila, philipines, 2006, p223.
2 Stephen Wearing, John Neil, Ecotourism : impacts, potentials and possibilities, second edition, Butterworth-
Heinemann, Hungary, 2009, p126.
3 Dimitrios Diamantis, Ecotourism, TJI, Padstow, Cornwall, UK, 2004, p304.
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... احمللية
.سواء السكك احلديدية أو غريها: الطرق واملواصالت

يادة العوائد احلكومية، وما يعنيه ذلك من تقليل الدولة من اعتمادها على الضرائب املباشرة، وما يعنيه أيضا ز :خامسا

1...وللمشروعات، وللدول الصديقة أيضا

:سادسا
ويف حني أن هذا جيد بالنسبة للصناعة احمللية، فإن السكان . مباشرة إىل املستهلك دون احلاجة إىل استخدام وسيط

للسلع احمللية يعمل على رفع أسعارها العاملية، مما جيل ويف احلقيقة فإن السوق اجلديد. احملليني جيدون أنفسهم يف ضرر
2.من الصعب على السكان احملليني توفري السلع اليت تعودوا عليها

حيث أن الزبون . إال أن واحد من املشاكل الرئيسية املتعلقة باالقتصاد السياحي هو الطلب السياحي نفسه
اعة أخرى، ألنه حساس جدا للمناخ السياسي، لتقلبات أسعار السياحي غري مستقر يغري سلوكه أسرع من يف أي صن

بوسائل اإلعالم، اإلعالن، اآلباء، عادة كثرياكقاعدة عامة، يتأثر السائحو . الصرف وكذلك إىل الكوارث الطبيعية
ة باإلضافة إىل ذلك، يبحث السائح البيئي عن منتج غريب، غري معروف من قبل غالبي. األصدقاء ودرجة احلرارة

.الناس
إن عدم استقرار الطلب السياحي ميكن أن يكون له عواقب اقتصادية مضرة على املناطق البعيدة عن املراكز 

كما أن تضاعف عدد . احلضرية، حيث األنشطة االقتصادية قليلة التنوع، وفرص العمل حمدودة يف كثري من األحيان
مع وصول السياح، والذي ينتج عنه خالل مدة إقامتهم، زيادة الطلب على املنتجات ةالسكان يف بعض املدن الصغري 
3.التضخمعلى احمللية ويف نفس الوقت يشجع 

من جهة أخرى، فإن خاصية مومسية األنشطة ميكن أن ختلق اقتصاد الدولة التبعية إذا مل يتم استخدام 
وعلى العكس من ذلك، فإن منو هذه الصناعة يشكل . ة أخرىالسياحة البيئية كنقطة انطالق لتوليد أنشطة اقتصادي

تتيح هلم السياحة البيئية تنويع أنشطتهم : انفتاحا اقتصاديا مرغوبا فيه بالنسبة للمناطق الطرفية واألقل تصنيعا
ك، وعلى العكس من ذل. تكون عكس السياحة البيئيةيف السياحة اجلماعية واليت سوف االقتصادية، دون الوقوع 

احمللية، فإنللمجتمعاتمهمة اقتصادية حملية هناك عوائدإذا مل تكن ،م1991سنة Rovinskiكما وضحه

.57، ص، مرجع سابقحمسن أمحد اخلضريي 1

2 Kevin Belanger, Ecotourism and its effects on native populations, submission for writing Award, 2006, p5.
3Louis Dupont, Contribution à l’étude des dimensions économiques du tourisme et des voyages, l’Harmattan,
France, 2002, p593.
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1.يف املعركة من أجل احملافظة على البيئة أبعد ما يكون عن التحقيق

ويعترب النشاط . وهكذا، فإن األهداف االقتصادية للسياحة البيئية تتمثل يف اإلنتاجية وتنويع األنشطة
مل تكن للسياحة أثار مستدامة على إذا. 

.
:جيب أن نعرتف أنومن هنا

؛للتنمية والتغيريكأداةالسياحة البيئية هي نشاط اقتصادي قبل أن تعرف  -1
؛أن مستوى االستهالك الذي نقوم به حمدد بنمط التنمية املقرتح من طرف اجلهات الفاعلة-2

ويتضح لنا مما سبق أن السياحة البيئية تعمل على حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة وتساهم يف 
يف العوائد املالية سواء أساسا حتقيق التنمية االقتصادية احمللية من خالل الفوائد االقتصادية اليت تنتج عنها واملتمثلة 

باإلضافة إىل توفري فرص العمل للسكان احملليني، اليت يستفيد منها السكان احملليني، و ،بالعملة الوطنية أو األجنبية
تنويع وخلق سوق جديدة من أجل تصريف املنتوجات احمللية، كما توفر السياحة البيئية للسكان احملليني إمكانية

.أنشطتهم االقتصادية
مية المستدامةة البيئية على التناآلثار السياسية للسياح: الفرع الثاني

تعددت جماالت العمل السياسي، وتنوعت اهتمامات السياسيني مع تنوع اهتمامات األفراد، وتنوع القضايا
السياسية سياسة حبكم اتصاهلا السياسية، واكتسبت هذه القضايا جوانب وأبعاد جديدة، بل أصبحت القضايا غري

حباضر ومستقبل األفراد واجلماعات، وتعد قضية التلوث البيئي أهم هذه القضايا، وكذا احملافظة على صحة وسالمة 
.املوايلالبيئية، ومن مث أصبحت السياحة البيئية حبكم ممارستها ذات طابع سياسي يوضحه لنا الشكل 

من السياسي ألية دولة يتعرض ملخاطر القالقل واالضطرابات النامجة حيث يتضح لنا من هذا الشكل أن األ
عن عدم رضا األفراد عن التلوث الذي حيدث يف البيئة، أو عن املمارسات اخلاطئة الضارة بالبيئة، ومن مث فإن 

قوم به تصحيح هذه املمارسات واحملافظة على سالمة البيئة يعتربان من متطلبات األمن السياسي للدولة، وما ت
.السياحة البيئية

حيث أصبحت البيئة واالهتمام بسالمتها من أهم عناصر الربامج السياسية لألحزاب، وأصبحت اهتمامات 
وحماور احملافظة على السالمة والصحة البيئة الفطرية، ومعاجلة التلوث الذي حدث فيها ضمن جماالت التنافس بني 

1 Marie Lequin, écotourisme et gouvernance participative, Presses de l’université du Québec, Canada, 2001, p22.
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من أجل البيئة ) اخلضر(بل لقد أنشئت أحزاب ...د السياسية يف الربملانالقوى السياسية املتصارعة للفوز باملقاع
.وأصبحت هذه األحزاب هلا قوة، وهلا فاعلية يف الساحة السياسية...الفطرية
السياسية للسياحة البيئيةاآلثار): 15(الشكل 

.58ص،2005، جمموعة النيل العربية، القاهرة، ، السياحة البيئيةحمسن أمحد اخلضريي:المصدر

هذا من ناحية، ومن ... وضعت اخلطط والربامج ورصدت هلا األموال، وأصبحت البيئة جزءا من عمل احلكومات
يح املمارسات البيئية واحملافظة ناحية أخرى حترص الدول على التوافق واالستجابة للضغوط الدولية من أجل تصح

حتدث اضطرابات وقالقل سياسية وأمنية بني الدول وبني بعضها نتيجة للتلوث البيئي، خاصة دول اجلوار األمر الذي 
ستقرار السياسي للدولة، فسالمة البيئة هلا أثر على احملافظة على استمرار احلكومات، وضمان عدم ينعكس على اال

وجود معارضة قوية هلا، سواء كانت معارضة حملية أو دولية، وضمان والء الناخبني احملليني، خاصة عندما يشعر 

. ومتتعها بالسالمة واحليوية

الجوانب السياسية 
للسياحة البيئية

االستقرار السياسي

برامج األحزاب

اهتمامات الناخبين األمن السياسي 
للدولة

الضغوط الدولية

العالقات الدولية

السمعة الدولية

ممارسات 
صحيحة 
للسياحة 

البيئية
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ومن هنا نستنتج أن السياحة البيئية تعمل على حتقيق البعد السياسي للتنمية املستدامة من خالل العمل على 
متكينها من من خالل خلق االستقرار السياسي وجتنب االضطرابات، وكذلك التمكني السياسي للمجتمعات احمللية 

السيطرة على بعض أنشطة السياحة البيئية، واليت تتطلب أن تكون السلطة المركزية من املستوى الوطين إىل املستوى 
.احمللي

اآلثار االجتماعية الثقافية واإلنسانية للسياحة البيئية على التنمية المستدامة: المطلب الثاني
ند التقاء السياح بالسكان احملليني واحتكاكهم عواإلنسانية للسياحة البيئية حتدث اآلثار االجتماعية والثقافية 

.وتعاملهم معهم
على التنمية المستدامةللسياحة البيئيةوالثقافية اآلثار االجتماعية : ولالفرع األ

ومتلقي آلثار كما هو احلال مع البيئة الطبيعية، فإن البيئة االجتماعية والثقافية هي مبثابة عامل جذب 
وإذا أصبحت هذه اآلثار على وجه العموم أكثر سلبية، فإن االستدامة احمللية . السياحة البيئية على حد سواء

تعد السياحة البيئية سياحة صديقة للمجتمع، فهي تقوم على االستفادة و . 1للسياحة البيئية ميكن أن تتعرض للخطر

2.املوايلوصريح، وهو ما يظهره لنا الشكل 

السياحة البيئية وليدة جمتمعجانبها االجتماعي، حيث إن أن للسياحة البيئية يتضح لنا من هذا الشكل و 

تعطي له الراحة واألمان ويعطي هلا االستضافة، وتنمو العالقات االجتماعية، ويزداد التطور واحلراك االجتماعي، 
والتنقلية االجتماعية، يف إطار ضوابط سليمة 

Modernisationقوة وفاعلية قوى املعاصرة واحلداثة 

خالل تغيري بعض القيم السلبية، وحتويلها إىل قيم إجيابية، وتساعد السياحة البيئية على
ومتكينها من أن تستفيد ... 

International Image

تمع املقصد السياحي بصفة خاصة، مبا يعنيه ذلك من حتسني النطباعاتعامة، وإىل جم
،  والتعرف  على عاداته وتقاليده  ومشاركتها خمتلف  السكان احمللينيومساندته، ودعم قضاياهاملضيف والتأثر به، 

1 http://www.fao.org/docrep/w7714e/w7714e06.htm 12:34على الساعة10/12/2012تاريخ اإلطالع على املوقع  
.59، صبقامرجع سحمسن أمحد اخلضريي، 2

http://www.fao.org/docrep/w7714e/w7714e06.htm
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.)1(األصليني، 
االجتماعية للسياحة البيئيةاآلثار): 16(الشكل رقم 

.60ص، 2005، جمموعة النيل العربية، القاهرة، ، السياحة البيئيةحمسن أمحد اخلضريي:المصدر

ومصاعبها، وما ينشأ عنها من توتر وقلق واضطراب اجتماعي، خاصة أن السياحة البيئية Seasonalityاملومسية 
.1

األهداف االجتماعية الرئيسية املتصلة بالسياحة البيئية هو السماح للمجتمعات املضيفة وباختصار، فإن 
 .
اختاذ القرار واملشاركة يف مشاريع السياحة 

وباختصار، لتجنب . البيئية يف منطقتهم، وبالتايل املسامهة يف تطورهم اخلاص، وهذا يعين أن استخدام اإلدارة املشاركة

.61، صالمرجع نفسه1
، يرى بعض املعارضني للنشاط السياحي، أنه نشاط هدام ومدمر لكل شيء، بل إنه ضد كل شيء مجيل، ومدمر للقيم األصلية، وهو قول مردود عليه) 1(

ومبادئ اإلسالم 
ون فيها بالتفاعل رغم انتصارهم على العباسيني ما يؤكد ذلك، حيث اعتنق املنتصر دين وقيم ومبادئ املهزوم، بل انتشر اإلسالم يف كافة املناطق اليت يعيش

.

الجوانب االجتماعية 
للسياحة البيئية

الحراك االجتماعي

التنقلية االجتماعية

تفاعل قائم على 
التأثير والتأثر في

األصالة والمعاصرة

التحديث والتطوير

االندماج االجتماعي

مجتمع 
ايجابي
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1.مرحلة التخطيط ملشروع يف السياحة البيئية

كما أن للسياحة البيئية جانبها الثقايف القائم على نشر املعرفة، وزيادة تأثري املكون املعريف على تطوير 
وتقدمي الربامج السياحية البيئية، خاصة مع تعاظم رغبة السياح يف احلصول على املعلومات، وازدياد حقهم يف املعرفة، 

2.املوايلهنا كان الدور الثقايف الذي تقوم به السياحة البيئية، والذي يظهر أهم معامله يف الشكل ومن 

فاجلوانب الثقافية للسياحة البيئية، جوانب تفاعلية قائمة على توسيع جمال اإلدراك وزيادة الوعي والفهم 
نمية املعرفة باآلخرين الذين يعيشون على كوكب لقضايا البيئة، وتعميق اإلحساس بالشعور والتعاون وأمهية املشاركة وت

. األرض
أمهية وقف تدهور البيئة الفطرية الطبيعية، وأمهية القضاء على التلوث الذي حدث فيها، وحتمية استعادة التوازن 

طبيعي الفطري، وما يعنيه ذلك من استعادة قدرة الطبيعة على معاجلة اإلختالالت واالعتالالت اليت حيدثها اإلنسان ال
.

:لني رئيسيني مهاومن مث فإن نشر الثقافة عن طريق السياحة، أمر يستند إىل توافر عام
على إجياده على أرض الواقع احليحتقيقها وتصورا تعمل متتلك رؤية حتاولأن السياحة البيئية:العامل األول: أوال

امللموس، وهو تصور فاعل وحافز، وموجه لقوى الفعل ومدعم هلا، سواء كانت قوى سياحية فاعلة، أو قوى بيئية 
ة؛متفاعل

أن السياحة البيئية هلا رسالة، تعمل على توصيلها إىل كافة شعوب العامل، باختالف أفرادها : العامل الثاني: ثانيا

.ولكن يف أدوات إرسال الرسالة واستقبال ردود الفعل

وصحيحا وغري ملوث للبيئة، بل يصري سلوكا يعمل اإلنسان واملشروعات والدول واحلكومات، لتصبح سلوكا سليما 
.عتالالت البيئيةعلى معاجلة اإلختالالت واإل

حيث تعمل السياحة البيئية على نشر ثقافة احملافظة على البيئة، وعلى زيادة اهتمام اإلنسان الفرد باآلخرين،
املوروث والرتاث الثقايف اإلنساين، وعلى فهم

1Marie Lequin, IBid, pp23.24.

.61، صبقا، مرجع سحمسن أمحد اخلضريي 2
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وإدراك ثقافة االختالف، وثقافة احلضارة، واملواقع التارخيية، وصناعة األحداث واملناسبات الثقافية، والكشف عن 
.

الثقافية للسياحة البيئيةاآلثار): 17(لشكل ا

.62، ص2005، جمموعة النيل العربية، القاهرة، ، السياحة البيئيةحمسن أمحد اخلضريي:المصدر

ومن ناحية أخرى تعمل السياحة البيئية على االستفادة من املناهل الثقافية احمللية، خاصة ينابيع الثقافة اليت 
اجلميلة، واآلداب، والتاريخ، واملوسيقى، وفن الدراما، والرقص التعبري، والفلكلوري، الفنون: متتد لتشمل كال من

والربط بينها وبني الواقع البيئي املعاصر لتصبح الثقافة البيئية عملي تفاعل . اخل...وسياحة الندوات واللقاءات الثقافية
افظة على الرتاث، وبذلك تبح امتدادا مستمرا مستمر ما بني قوى املعاصرة والتحديث، وما بني عناصر األصالة واحمل

قائما على جذور عميقة يف املاضي التارخيي، واتساعا شامال ألوضاع احلاضر، واستشرافا لقضايا املستقبل وطموحاته 
.وآماله وأهدافه

الثقافية الجوانب 
للسياحة البيئية

التنوير البيئي

رسالة ثقافية

رؤية ثقافية

تطوير الوعي

تهذيب الممارسة

المشاركة البيئية

االهتمام باآلخرين

التفاعل الثقافي

ثقافة 
البيئة
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حجم تطور :يف ذلك ما يليمبا . وهناك عوامل خمتلفة تؤثر على اآلثار االجتماعية والثقافية للسياحة البيئية
حيث أنه يف الكثري من وجهات السياحة البيئية يكون . ؛السياحة

حيث أنه يف ؛املستوى االقتصادي للمجتمع املضيف،عدد الزوار صغري، ولكن ذلك هو عدد املقيمني الدائمني
وجيلبون معهم العملة . الكثري من الوجهات، يقوم السكان من بلدان متطورة جذا بزيارة السكان يف البلدان النامية

اجلانب الثالث هو ،
حيث جيلبون معهم معتقدات، قيم وسلوكيات ؛ملا يصل السياح إىل وجهتهماالختالفات الثقافية بني املضيفني والزوار

.1

تعزيز التنمية االجتماعية يتماالجتماعية والثقافية وعند استعراض اآلثار
حيث احملمية على حد سواء،توجيهه من خالل املناطق احملمية وغري

. على الطبيعة احملافظة 
.احملليةاحمللية على التأثري على نتيجة عملية التنمية واليت هل

.2

كما أنه خيلق املزيد من فرص التنويع من . نفسه يعمل كحاجز ضد بعض مصادر االستثمار خارج املنطقة احمللية
ومن مث، فإن توفري ". زراعة نباتات غريبة وحيواناتب" خالل أشكال جديدة من املؤسسات البيئية، أو ما يسمى 

الفوائد احمللية واإلقليمية حيتاج إىل التزام من موفري جتار 
على الرغم من أنه يف بعض احلاالت قد ترتكز شركات السياحة البيئية يف جمتمعات أخرى أو تتضمن امللكية الوطنية 

.أو املتعددة اجلنسيات
. لثقايف من خالل منظورين خمتلفنيوميكن للسياحة البيئية أيضا زيادة الوعي بقيمة احلرف التقليدية والتبادل ا

أوال، قد تكون مواقف السياح البيئيني بعد الرحلة خمتلفة نتيجة لفهم أفضل معزز من خالل احملافظة على الوجهات 
يصبح هؤالء السياح نشطني أو متطوعني يف بعض النشاطات الثقافية أو ، حيث من املمكن أنوالقضايا الثقافية
ثانيا، ميكن أن يستفيد السكان احملليني خصوصا من بيع بضائع . لبيئةعلى انشاطات احملافظة

1 Dimitrios Diamantis, ecotourism, Ibid, p16.
2 Dimitrios Diamantis, Ecotourism : characteristics and involvement patterns of its  consumers in the United
Kingdom, A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Doctor of Philosophy,
school of services industries, Bournemouth University, UK, 1998, p79.
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السياحة، كما ميكنهم أن يشاركوا يف نشاطات السياحة البيئية من خالل تطوير املنتجات الثقافية املستدامة، استخدام 
.البيئيني وتثقيفهم بشأن املوارد والثقافة احملليةاملواد احمللية، واليت بدورها ميكن أن تستخدم كأداة لتعليم السياح

على الرغم من أن الفرق بني اآلثار االجتماعية واآلثار الثقافية غري واضح، إال أنه ميكن أن تشمل اآلثار و 
1:الثقافية ما يلي

تسليع الثقافة، حيث يتم التعامل مع الرموز الثقافية مثل سلع تشرتى وتباع؛-1
البنية االجتماعية للمجموعة، حيث يتم ترتيب وتنميط طريقة عيشهم؛تغريات يف -2
تغريات يف املعرفة الثقافية، جمموعة املعلومات املمتلكة؛- 3
.اقافية وحىت طريقة النظر إليه-4

تمعات احمللية هي مما ال شك إال أنه من بني اآلثار األكثر ضررا واليت ميكن أن تكون 
، ألنه ال "تأثري حديقة احليوان "وهذا ما يسمى . تسويق الطقوس الثقافية التقليدية، مثل مراقبة االحتفاالت الدينيةهفي

مثل الشمال ويف املقابل، قد حيدث أن تشكل السياحة يف بعض املناطق . يوجد أي تفاعل متبادل بني الزوار واملزارين
الكندي الكبري، أداة إلعادة انتعاش واستصالح املمارسات الثقافية املنسية أحيانا للسكان األصليني، وبالتايل تساعد 

2.ماعيةاجلوية اهلفخر وإعادة بناء العلى إعادة إعطاء 

ننا نصل مع ومع مرور الوقت، فإ. ومع ذلك، علينا أن ندرك أن اآلثار االجتماعية من الصعب قياسها كميا
. ذلك إىل تقديرها بطريقة أكثر نوعية

املشاركة وتضمن . عملية التنمية السياحية البيئية تظهر على شكل حل ممكن ملعاجلة هذا الوضع، إن مل يكن خيففه
.لسياحة البيئية للسكان احملااحمللية يف

على التنمية المستدامةاإلنسانية للسياحة البيئيةاآلثار: الفرع الثاني
تعد السياحة البيئية نشاطا إنسانيا ميارسه اإلنسان، وهو نشاط ال ينظر إىل كم وحجم املمارسة بقدر ما 
ينظر إىل جودة ونوعية هذه املمارسة، كما أنه ال ينظر فقط إىل العائد واملردود املادي، بل متتد النظرة إىل اجلوانب 

اطبة الشعور واإلدراك واألحاسيس، إىل جانب خماطبة العقل النفسية والعاطفية، وإىل جماالت الروح املعنوية، وخم
العام على واقع هذا الفكر بإطالقهكانت يف الفكر، سياحة وإن والضمري واملنطق، وهي 

العاملني فيه، واملتعاملني معه، والقائمنيوالتفاعل اإلنساين مع كافة األفرادمعني يف نطاقه اخلاص، مقصد سياحي 

1 http://www.fao.org/docrep/w7714e/w7714e06.htm 13:44على الساعة 08/11/2012يخ اإلطالع على املوقع تار 
2Marie Lequin, Ibid, p24.

http://www.fao.org/docrep/w7714e/w7714e06.htm
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1:واإلشراف عليه، وهو ما يظهره لنا الشكل التايلعلى إدارته 

اإلنسانية للسياحة البيئيةاآلثار): 18(الشكل 

.64ص،2005، جمموعة النيل العربية، القاهرة، ، السياحة البيئيةحمسن أمحد اخلضريي:المصدر

ووسائلها إىل حتقيق أهدافها، ومن مث 

ومعاشه سواء على املستوى اإلنساين الفردي للفرد الواحد، أو على املستوى اجلمعي والكلي لإلنسانية والبشرية 
ج اإلنسان العصري إىل تضميد جراحه العاطفية والنفسية اليت أصابته من صخب املدن العصرية، حيث حيتا . مجعاء

وزيادة فاعليته ... درته وجهاز املناعة لديهوتقوية ق... السياحة البيئية وصفة سحرية لعالج الكثري من أمراض اإلنسان
بل إن السياحة البيئية تعين اخلروج من روتني العمل اليومي، وضغوطه، وضجيجه ... يف عالج الكثري من األمراض

ومتل السياحة البيئية على توفري احلياة ... إىل حيث الراحة واهلدوء واالستجمام، وإىل حيث االستمتاع... وإزعاجه
:السهلة لإلنسان، حيث تقدم لهاجلميلة

وعصبيتها، ليتحقق العالج من القلق والتوتر، وتوفري الراحة واالستجمام، واالبتعاد عن ضغوط احلياة السلبية :أوال
الشعور بالراحة؛

وسالمة احلكم على استعادة احليوية والدافعية والتوازن العقلي والعاطفي الذي حيتاج إليه اإلنسان ملواصلة احلياة، :ثانيا
القرارات اإلدارية غري اإلدارية؛األمور، والرشد يف اختاذ

امتالك القدر على صفاء النفس وسالمة والوجدان وصحوة ويقظة احلواس اخلمسة، وسالمة الضمري، واحلسن :ثالثا
قي، وإعالء شأن املبادئ احلميدة؛األخال

.64، ص بقامرجع سحمسن أمحد اخلضريي، 1

الجوانب اإلنسانية 
للسياحة البيئية

اإلنسان
روح إنسانية

والتوتر معالجة القلق 

معالجة اإلحباط 
واإلكتئاب

تحسين األداء الوظيفي

تقديم وسائل الراحة

جسد إنساني
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حراء، والتمتع جبماهلا وطبيعتها، ومشاهدة ما فيها من فليس أبسط من برنامج سياحي قائم على ارتياد الص
مث ممارسة احلياة الطبيعية ... حياة برية فطرية، سواء يف مملكة النبات، أو مملكة احليوانات، أو يف مملكة الطيور، 

السياحة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن أمهية.البسيطة السهلة فيها، كما كان يفعل األجداد والرواد األوائل

عصرية اليت يعيشها أفراد الطبقة الوسطى، ومواجهة ضغوطها املتعددة، مما أدى إىل ويف احتياجاته، وقد أدت احلياة ال
اختفاء اجلانب الروحي منها، فتحول اإلنسان إىل ترس يدور يف آلة دون توقف، ومن هنا تأيت السياحة البيئية لتعطي 

سني معنوياته وعواطفه، والقضاء على له الفرصة السرتداد العقل والروح معا، واسرتداد قدراته اجلسدية والذهنية، وحت
اغرتاب جفاف الروح، ومعاجلة حاالت االنكفاء على الذات، وما ينجم عنها من اكتئاب وإحباط، أو من يأس، أو

وتأيت السياحة البيئية كأداة عالج، وأداة تنوير وإضاءة يف قلب وعقل اإلنسان الفرد، .وصراع وعنف، وعنف مضاد
بالطبيعة، واالستمتاع بفيض ما حتتويه من كنوز وذخائر طبيعية، وزيادة مصادر سعادته وجماالت وترسيخ قواعد املعرفة

إسعاده، وتوسيع جماالت رؤيته ملباهج احلياة، وجعل رؤيته ملمارستها أكثر مشوال وأكثر عمقا، وإجياد اهتمامات 
ن برامج السياحة البيئية تتيح له فرصة مشرتكة بني الفرد وبني اآلخرين، وإنشاء مساحة حوار ومشاركة، وخاصة أ

وكل نوع منها له مزاياه، وله أيضا ... جيدة لتحقيق ذلك وأكثر، فالربامج السياحية البيئية متنوعة، ومتعددة، وممتدة
.خصائصه، اليت تساعد اإلنسان على ذلك

البيئية على التنمية المستدامةاآلثار البيئية للسياحة : المطلب الثالث
البيئة

كما أن توقيت ومدة . 
ستخدام، توحي بأن السياحة البيئية ميكن أن تكّون اال- زيارة سائح بيئي إىل منطقة حساسة، وطبيعة العالقة األثر

ومع ذلك، فقد اعرتف معظم مشغلي السياحة البيئية بقيمة االستدامة واحملافظة على .ديا كبريا لنظم املوارد البيئيةحت
نفسه على وينطبق الشيء . 

السياح البيئيني؛ حيث ميكنهم أن يدعموا هذا التطور من خالل تثقيف أنفسهم أكثر حول اآلثار البيئية اليت ميكن 
أن تنشأ عن السياحة البيئية والسياحة بشكل عام، وأيضا من خالل حتديد خيارات سفرهم إىل تلك الوجهات اليت 

1. ميهاتدعم احملافظة على العجائب الطبيعية لألرض وحت

1 Dimitrios Diamantis, Ecotourism: management and assessment, TJ I Digital, Padstow, Cornwall, UK, 2004,
p15.
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وعلى . وحبكم التعريف، فإن العنصر الوصفي للسياحة البيئية ينطوي على البيئة الطبيعية كعامل جذب
وعلى الرغم من أن معظم . العكس من ذلك، فإن العنصر التوجيهي ينطوي على آثار الزيارة على البيئة الطبيعية

ة، إال أن السياحة البيئية ميكن أن تولد أيضا آثار بيئية مناقشات هذا البعد تركز على اآلثار السلبية للسياحة البيئي
أيضا، . فعلى سبيل املثال، تشتمل بعض اجلوالت على تنظيف املسارات أو القيام بأعمال إعادة التأهيل. إجيابية

حافظة ميكن أن تولد السياحة البيئية أثار إجيابية بشكل غري مباشر عن طريق زيادة الدعم السياسي واالقتصادي للم
.1

ومن الناحية النظرية
Mehtaو Blangyوقد شرح . للمحافظة على التنوع البيولوجي واألنظمة البيئية املهددة، وخاصة يف البلدان النامية

.كيف تسمح السياحة البيئية باستعادة املواطن استنادا إىل دراسة حالة يف جنوب إفريقيا وبليزم،2006سنة 
يف ظل ظروف معينة، ميكن للسياحة البيئية أن تعزز محاية املناطق الطبيعية بفضل برامج احملافظة اليت تقوم و

ومن مث، يعرب السياح الوافدين . املنظمات غري احلكوميةبإنشائها، وجيري متويل هذه األخرية من قبل وكاالت املعونة أو 
وميكن استخدام . من الدول الصناعية عن رغبة كبرية للدفع من أجل احملافظة على التنوع البيولوجي يف البلدان النامية

كون هناك تغيريات يف وأخريا، قد ت. العوائد االقتصادية النامجة لتمويل احملافظة على األنظمة البيئية يف البلدان املعنية
، أن اإليرادات وآخرونWunder ،wearing،Lingdbergوألغراض توضيحية، يرى بعض الكتاب مثل . السلوك

االستغالل غري املشروع (لتقليدية األقل احرتاما للبيئة األنشطة اوذلك عن طريق استبدال : ضغطهم على البيئة
باألنشطة السياحية .) والالعقالين للموارد الغابية، الزراعة املكثفة، الصيد اجلائر، مجع أنواع احليوانات والنباتات، اخل

-كن استعادة الصلة بني اإلنسانومنه مي.). املرشدين، احلرف اليدوية املوجهة للسياح، األمن، اخل( البيئية املختلفة 

ويف هذا السياق، فإن السياحة البيئية سوف تكون اسرتاتيجية مرحبة للجانبني . العوائد املتولدة عن السياحة البيئية
، بني ثالثة آثار مالية اجيابية للسياحة البيئية، استنادا إىل دراسة وآخرونLindbergومييز 2).رابح-بحاسرتاتيجية را(

أنه وأشاروا إىل . من أجل احملافظةينافع اقتصادية حملية ودعم حملدعم مايل إلدارة املناطق احملمية، م: أعدت يف بليز
أيضا إىل أن اهلدفوأشاروا . اآلخريناهلدفني اهلدف األول، فإن عليها حتقيقتسمح السياحة البيئية بتحقيقإذا مل

1 http://www.fao.org/docrep/w7714e/w7714e06.htm 17:44على الساعة 1/12/2012املوقع االطالع علىتاريخ 
2 Géraldin Froger, La mondialisation contre le développement durabe ?, P.I.E-PETER LANG, Bruxelles,
Belgique, 2006 , p289.

http://www.fao.org/docrep/w7714e/w7714e06.htm   1/12/2012
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1.األول ميكن حتقيقه إذا كانت رسوم الدخول أعلى يف املناطق احلمية

، ملواطن الطبيعية واحملافظة عليهاومع ذلك، إذا كانت السياحة البيئية حتفز نظريا محاية البيئة وتعزز جتديد ا
فإنه يكفي أن 

.النفايات
ومرد وجود هذا االفرتاض هو عدد . إال أنه غالبا ما يفرتض أنصار السياحة البيئية أن أنشطتها غري ضارة بيئيا

املناطق ال
ومع ذلك، حىت لو تركت . ويتم تشجيع الزوار على التقاط الصور الفوتوغرافية و ترك البصمات فقط. الطبيعية

ويف الواقع، هناك أسباب . يئية
وسنناقش باختصار أربعة من هذه . وجيهة لالعتقاد بأن السياحة البيئية لديها القدرة على أن تكون مدمرة للبيئة

2:األسباب

عادة ما يتم توجيه السياحة البيئية إىل أماكن خاصة جدا واليت قد تكون هلا قدرة حمدودة جذا على حتمل :أوال
ويتم تشجيع الزوار احملتملني على الذهاب قبل فوات . على سبيل املثال القطب اجلنويب. خدامضغوطات االست

.وبطريقة ساخرة، ميكن اقرتاح أنه يتم جتنيدهم لوضع املسامري األخرية يف نعش. األوان
انات املفرتسة ، مثل مواسم التكاثر والتزاوج أو عندما تكون احليو حساسةقد حتدث الزيارة أيضا يف أوقات :ثانيا

.بصدد مالحقة فرائسها
لكن من غري . :ثالثا

يف الواقع، من املرجح أن تكون منحىن قطع مكافئ، وحىت أعداد صغرية من الزوار . املرجح أن يكون األمر كذلك
، ميكن تناوله حبصانة وإفراط "رقم سحري ال وجود له"ة، وهو وكثريا ما يفرتض أن القدرة االستيعابي. 

وكذلك االعرتاف بأن التغريات حتدث على مجيع يف حالة اخلطر، ولكن هناك صعوبات يف حتديده قبل جتاوز ذلك، 
وء إىلشجعت الباحثني واملدراء على التخلي عن مفهوم الطاقة االستيعابية واللج) أثر الفراشة(مستويات االستخدام 

.فرصة الرتفيه) نطاق (مفاهيم بديلة مثل حدود التغري املقبولة وطيف 
على سبيل املثال، املسافات. املوقع قد تكون كبريةحىت لو كانت اآلثار على املوقع صغرية، فإن اآلثار خارج:رابعا

وتساهم يف تغريتستهلك كميات كبرية من الطاقة للفرد الواحد الكبرية اليت يقطعها السياح البيئيني، غالبا بالطائرة،

1 Géraldine Froger, Tourisme durable dans les suds ?, P.I.E-PETER LANG, Bruxelles, Belgique, 2010, p,p56,57.
2 Geoffrey Wall, Is ecotourism sustainable ?, Environmental Management Vol. 21, No. 4, Springer-Verlag New
York Inc, USA, 1997, p487.
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. املناخ العاملي بقدر ما، ورمبا أكثر من يف متوسط السائح اجلماعي
ية ميكن أن تكون األثر واملسافات اليت مت قطعها تشري إىل أن السياحة البيئ-الزيارات، طبيعة عالقات االستخدام

.صعبة للغاية
وترتكز عادة السياحة البيئية يف البيئات احلساسة والفريدة من نوعها، واليت قد تكون هلا قدرة حمدودة على 

ومن القضايا املثرية للقلق، . 
كما قد يرتك املرشدين . السياحة البيئية يف منطقة برية، هي املضايقات اليت تتعرض هلا احليواناتوخاصة بالنسبة لنزل 

كما أن الكميات الكبرية من . السياحيني وسائقيهم املسارات املعبدة من أجل العثور على احليوانات النادرة يف املنطقة
ومع ذلك، فإن .وحتتاج إىل النظر فيها بعناية فائقةالقمامة والتجوال يف املناطق احلساسة هي أيضا مسألة مقلقة

وتشمل بعض اآلثار السلبية األخرى إتالف النباتات، إزالة . إدخال ممرات جديدة ميكن أن يقلل من التجوال
د وتدمري املوارد البحرية مثل إتالف الشعب املرجانية والصي) املاء والضوضاء واهلواء(الغابات، تراص الرتبة، التلوث 

كما مت استهداف مثل هذه اجلهود اليت يبذهلا خمتلف املمارسني للتغلب على مثل هذه املمارسات السلبية، .اجلائر
ويلخص الشكل التايل أهم .وذلك أساسا من خالل خلق منهجيات لتقييم املؤشرات وبرامج إصدار الشهادات

.اآلثار االجيابية للسياحة البيئية على التنمية املستدامة
على التنمية المستدامةاآلثار البيئية االيجابية للسياحة البيئية): 19(الشكل 

من إعداد الباحث:المصدر

اآلثار 
االیجابیة 
للسیاحة 

البیئیة

اإلدارة المستدامة 
للموارد الطبیعیة

حمایة المناطق 
الطبیعیة

المحافظة على 
التنوع 

البیولوجي

تجدید الموائل 
الطبیعیة 

والمحافظة علیھا
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ونستنتج مما سبق أن السياحة البيئية تعمل على حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة من خالل احملافظة على 

.استنزافهاومن أجل منع املستدامة للموارد الطبيعية 
و 

بالنسبة للمجتمعات احمللية من خالل حتسيس السكان احمللني بأمهية اجتماعية وثقافية مهمةينبغي أن يكون هلا آثار 
كما ينبغي أن يكون هلا آثار بيئية اجيابية من خالل احملافظة على التنوع البيولوجي، و احملافظة على تراثهم الثقايف،  

أن يشارك بنشاط من أجل إجناح السياحة البيئية ، والذي ينبغيالتسيري املستدام للموارد الطبيعية للمجتمع املضيف
.فيه



السياحة البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة....................................:...........الثانيصل الف

128

خالصة
امل من عوامل التغيري، والذي ميكن أن يكون يف بعض الظروف نشاط مستدام تعترب السياحة البيئية ع

يف حتقيق التنمية ولكي تساهم السياحة البيئية . 
املستدامة البد أن تكون هناك إدارة واعية، باإلضافة إىل املوازنة بني املصاحل املتضاربة للفاعلني يف السياحة البيئية، 
ودراسة العوامل املختلفة اليت تؤثر على جناح أو فشل مشاريع السياحة البيئية من خالل إجراء تقييم هلا سواء يف 

.النامية على حد سواءالبلدان املتطورة أو 
ويرى الباحثني واملتتبعني للسياحة البيئية أن مشاريع السياحة البيئية ليست مستدامة تلقائيا، وأنه البد أن 

كما أنه إذا مل . تكون جمدية اقتصاديا، مناسبة بيئيا، ومقبولة اجتماعيا وثقافيا حىت تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة
جمدية اقتصاديا، فإن التسهيالت واخلدمات املطلوبة من طرف السياح سوف لن يتم تقدميها، تكن السياحة البيئية 

.ان احملليني من السياحة البيئيةوبالتايل لن يستفيد السك
كما . بالنسبة للسياحة البيئيةاألساسيوإذا مل يتم احملافظة على الطبيعة وكنوزها، فسوف يتم تدمري املورد 

تكن السياحة البيئية إذا مل أنه 
وليس . عناصر أساسية لنجاح السياحة البيئيةوهكذا، فإن كل من االقتصاد، البيئة والثقافة . يعملون على تقويضها

.هناك عنصر أهم من اآلخر
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تمهيد
. تتباين مكانة القطاع السياحي من بلد آلخر، تبعا لآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية النامجة عنه

، وتقليل اآلثار السلبية يف إطار سعيه إىل تنويع منتوجه السياحي،إىل تنمية السياحة البيئية بهسياحي ويسعى كل بلد 
. اجلماعيةالنامجة عن السياحة 

 .
زائر، تونس واملغرب، وإمكانيات وسوف حناول يف هذا الفصل الوقوف على أمهية القطاع السياحي يف كل من اجل

هذا قسمناومن أجل ذلك:.
:  الفصل إىل املباحث التالية

والمغربالمقومات السياحية الطبيعية، الثقافية، والحضارية في الجزائر، تونس : المبحث األول-
مؤشرات السياحة في الجزائر، تونس والمغرب : المبحث الثاني-
واقع السياحة البيئية في الجزائر، تونس والمغرب: المبحث الثالث-
اآلثار المرتقبة للسياحة البيئية على التنمية المستدامة في الجزائر، تونس والمغرب: المبحث الرابع-
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المقومات الطبيعية، الثقافية والحضارية في الجزائر، تونس والمغرب: المبحث األول
ن الدارس لقطاعات السياحة يف بلدان املغرب العريب وخاصة يف اجلزائر، تونس واملغرب، سوف يقف على إ

حقيقة واضحة للعيان وهي أن هذه البلدان تزخر مبقومات طبيعية وثقافية وحضارية جذ مهمة، وهذا ما من شأنه أن 
.يسهل على حكومات هذه الدول 

ر، الثقافية والحضارية في الجزائلمقومات الطبيعيةا: المطلب األول
تتمتع اجلزائر مبقومات طبيعية وحضارية غاية يف األمهية، وهذا ما جيعلها من أهم الوجهات السياحية يف 

:إفريقيا وميكن إبراز هذه اإلمكانيات يف العناصر التالية
في الجزائرالمقومات الطبيعية: الفرع األول

وتتوفر اجلزائر على . تعترب املوارد 
:مقومات طبيعية معتربة نوردها فيما يلي

تقع اجلزائر يف الضفة اجلنوبية الغربية حلوض البحر األبيض املتوسط، وحتتل مركزا اسرتاتيجيا : الموقع الجغرافي:أوال
البحر األبيض املتوسط، بفضل طابعها اجلغرايف يف املغرب العريب وإفريقيا و 

1.تها األصلية ومواردها املتعددةومسات مورفولوجيتها اخلاصة ووضع طبيع

خريطة العامل القدمي فهي جسر اتصال وحمور التقاء بني أوروبا وإفريقيا وبني املغرب العريب واملشرق األوسط وممرا حيويا 
.االتصال العاملية برا وحبرا وجواللعديد من طرق 

فمن الناحية اجلغرافية واإلقليمية يتميز موقع اجلزائر بأبعاده الفاعلة واملؤثرة على الصعيد  العاملي، فالبعد 
حيث متثل اجلزائر قلب املغرب العريب الكبري ومركزه االقتصادي ؛املغاريب:األول هو بعد اهلوية واالنتماء مبحوريه

وهي كذلك املمر الطبيعي بينه وبني الشرق األوسط وإفريقيا واحملور العريب اإلسالمي وهو حمور االنتماء والبشري،
للحضارة العربية اإلسالمية ، اليت صاغت شخصية اجلزائر التارخيية واحلضارية وجعلت منها رافدا للتواصل واإلثراء مع 

2.العامل العريب اإلسالمي 

؛املتوسطي:األول: والعالقات احلضارية والبشرية ويتميز مبحورينفاعالت االقتصادية والبعد الثاين هو بعد الت
حيث كانت اجلزائر على مر التاريخ جزءا من احلضارات العاملية الفاعلة يف املنطقة، واليت امتدت لتغطي أجزاء شاسعة 

خمرب العوملة واقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة سعد ،1، جملة اقتصاديات مشال افريقيا، العددمقومات ومؤشرات السياحة في الجزائرخالد كواش،1
.215ص،2004دحلب، الشلف، اجلزائر، 

2 http://achourziane.yoo7.com/t355-topic 13.22على الساعة 03/04/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
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من أهم، واحد البحر املتوسطملنطقة يجيةيد من وفرة املزايا االقتصادية واإلسرتاتوال زالت حاليا تستفأراضيهامن 
، جلزائرويتسع هذا البعد االسرتاتيجي يف موقع ا. السياسة العامليةالرئيسية للتبادل الدويل واملناطق احلساسة يف احملاور

، أوروبامع وإنساينتصال حركي اقتصادي سط تارخييا كان دائما عامل ربط وا، الن املتو ويتداخل معهاأوروباليشمل 
، حبقول الغاز الطبيعي اجلزائري عرب أوروباوقد دعم هذا البعد حديثا بفضل ربط مناطق االستهالك الرئيسية يف 

.واسبانيا، يقطعان البحر املتوسط عرب تونس وايطاليا وعرب املغربأنبوبني
اهلا مبنطقة الساحل احملور اإلفريقي، حيث يعمل توغل اجلزائر داخل عمق إفريقيا، على ربط مش:والثاين

اإلفريقي، وعلى دعم وسائل االتصال والربط مع دول اجلوار اإلفريقي وازدادت فعالية هذا احملور بعد اجناز طريق 
الوحدة اإلفريقية الذي فتح موانئ املتوسط على هذه الدول ونشط العالقات البشرية والتارخيية واملبادالت التجارية 

.التقليدية القائمة
والسهول والصحراء جلزائر بثروات طبيعية ومناظر طبيعية متنوعة؛ حيث جند فيها اجلبال، واهلضابوتزخر ا

، وترتبع اجلزائر على كلم على طول البحر األبيض املتوسط1200حبرية خالبة متتد على طول باإلضافة إىل سواحل 
.وحتتل الصحراء مساحة تبلغ مليونني من املساحة اإلمجالية2كلم2381741مساحة قدرها 

مما كلم، 2000كلم، أما من الشرق إىل الغرب فتبلغ 1500ومتتد املسافة من الشمال إىل اجلنوب اجلزائري 
.جيعل من اجلزائر أكرب بلد عريب وإفريقي من حيث املساحة

لشرق تونس وليبيا، ومن الغرب املغرب األقصى، ومن وحيد اجلزائر من الشمال البحر األبيض املتوسط، ومن ا
.اجلنوب الغريب موريتانيا واجلمهورية العربية الصحراوية، ومن اجلنوب مايل والنيجر

خط (خط طول شرقي ° 12و °9مشايل وبني خط طول غريب °30و °18وتقع اجلزائر بني خط عرض 
).من مدينة مستغامنالوسط الفاصل بني أطراف الكرة األرضية مير بالقرب 

1:تتنوع مظاهر السطح يف اجلزائر، يف أقاليمها اخلمسة، كاآليت:التضاريس:ثانيا

كلم مبحاذاة الساحل، وتتكون أراضي هذا اإلقليم من سلسلة صخور 1200شريط ضيق ميتد :إقليم الساحل-1
.

بني وتنحصر هذه السهول . ويتكون من سلسلة سهول ساحلية منخفضة، وسهول داخلية مرتفعة:إقليم التل-2
.جبلية متتد حىت احلدود التونسيةمرتفعات

1 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Algeria/Sec02.doc_cvt.htm املوقع االطالع علىتاريخ 
14:15على الساعة 03/04/2013
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وينحصر بني سلسلتني جبليتني متوازيتني، مها أطلس التل مشاال، واألطلس الصحراوي :إقليم الهضاب العليا-3
).السبخات(اإلقليم منخفضات تغمرها املياه املاحلة هذا يتخلل و . جنوبا

تتخلله ممرات ودروب طبيعية، . ويشكل احلد الطبيعي بني مشايل اجلزائر وجنوبيها:إقليم المرتفعات األطلسية-4
.وجبل األوراس هو أعلى ارتفاع يف هذا اإلقليم. تعربها أهم طرق املواصالت، بني إقليم الصحراء والشمال

منطقة منخفضة تتجمع وتقع يف مشاله الشرقي، . وهو يشكل أكرب مساحة يف األراضي اجلزائرية:إقليم الصحراء- 5
وقد . فيها أهم الواحات، مث منطقة من الكثبان الرملية، مث منطقة اهلضاب، وأخريا منطقة جبلية يف اجلنوب الشرقي

من الرتاب اجلزائري %85تغطي الصجراء و . من أهم احلضارات قيمة يف العاملاحتضنت هذه املنطقة واحدة
يرتاوح اجلنوب الكبري للجزائر بني و ،)اجلنوبإىلكلم من الشمال 1500الشرق وإىلكلم من الغرب 2000(

واحات أحياناسهوب حجرية وسهوب رملية حيث تظهر ،)طاسيلي جنار(وجبال ) جبال اهلقار(مناظر بركانية 
1.رائعة

2:تتمتع اجلزائر بأقاليم مناخية جذ متنوعة تتمثل فيما يلي:األقاليم المناخية:ثالثا

شمالية لألطلس يغطي إقليم الشمال وميتد من الساحل إىل السفوح ال: مناخ البحر األبيض المتوسط-1
الصحراوي ويتميز

فصل معتدل ورطب وفصل حار وجاف؛: روجود فصلني متناقضني من حيث احلرارة واألمطا-أ
عكس احلرارة لذا منيز فيه تذبذب التساقط وعدم انتظام سقوط املطر حيث تقل كلما اجتهنا جنوبا وغربا -ب

:منطقتني
ملم سنويا1000املنطقة هي : املنطقة الرطبة.
 وهي الداخلية إىل اجلنوب من السلسلة التلية حيث تقل األمطار يف اهلضاب ): املناخ القاري(املنطقة شبه اجلافة

.اريملم ويزداد املدى احلر 400العليا عن 
االرتفاع الكبري بنوبية لألطلس الصحراوي ويتميز يغطي مساحة كبرية بداية من السفوح اجل:الصحراويالمناخ -2

تستثين منطقة اهلقار اليت .ملم سنويا20يف درجات احلرارة واجلفاف كلما اجتهنا جنوبا حيث تقل يف عني صاحل عن 
.املداري

1 http://www.mta.gov.dz/ 10:15على الساعة 01/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
2 http://ta3lime.com/showthread.php?t=46868 11:33على الساعة 04/04/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
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جزائرفي الت الثقافية والحضارية المقوما: الفرع الثاني

السابع وقد دخل العرب إىل مشال إفريقيا يف القرن. الساحل الشمايل الرببر أو األمازيغ هم سكان اجلزائر األصليون
ويشكلون . ومتكن الرببر الذين قطنوا املناطق اجلبلية من مقاومة التأثري العريب واالحتفاظ بلغتهم وثقافتهم. بعد امليالد

.اآلن حنو ثالثون يف املائة من سكان اجلزائر
أ الكفاح وقد بد. 1830بعد احلكمني االسباين والعثماين احتلت فرنسا اجلزائر سنة 

1962.1بقيادة جبهة التحرير الوطين اليت تسلمت احلكم بعد نيل االستقالل عام 1954من أجل االستقالل يف 

اجلزائر العاصمة :ثري لعل من أمههاالهاالعديد من املدن السياحية اليت تتميز بتارخيعلىاجلزائر وحتتوي 
الرومانية، اإلمرباطوريةايكوزيوم، وبعد سقوط وأمسوهاوحكمها الرومان . م.واليت أسسها الفينيقيون يف القرن الثالث ق

واستوىل . م1492وفد إليها كثريون من العرب الذين خرجوا هروبا من األندلس بعد زوال احلكم العريب عنها عام 
1511الدين بربروس عام العثمانيون عليها بقيادة خري

.م1962م لتخرجهم منها ثورة اجلزائر عام 1830أن احتلها الفرنسيون عام 
بشوارعها " القصبة"تتميز مدينة اجلزائر بقسميها اإلسالمي القدمي واألورويب احلديث، ويعرف القدمي باسم و 

والقصبة تعد تراثا معماريا تارخييا هاما . الضيقة ومساجدها العديدة وقلعتها اليت بنيت يف القرن السادس عشر
احلدائق، املرصد الفلكي، واملتحف : عاملهاومن م. م1992وسجلت من قبل منظمة اليونسكو كرتاث عاملي سنة 

ويف القصبة كثري من القصور واملنازل الفاخرة . 1909الوطين، ودار الكتب الوطنية وجامعة اجلزائر اليت تأسست عام 
2.ومن ابرز مساجدها املسجد الكبري ومسجد كتشاوةاإلسالميذات الطراز العريب 

يوجد " حرياض الفت"ومن معامل مدينة اجلزائر 
وهذا . اليت عرفتها اجلزائر وفيه قرية ألرباب الصناعات واحلرف الشعبية التقليدية وتتخلله املساحات اخلضراء اجلميلة

.مبين حتت األرض) املتحف(
م، وحوهلا 92مينائها وهو مبين على شكل خنلة طوهلا ومن معامل اجلزائر نصب الشهيد الذي يشرف على 

.الصناعية والزراعية والثقافية: 
كما يطيب ألهلها" الباهية"ومن بني مدن اجلزائر الغنية أيضا برتاثها الثقايف واحلضاري هي مدينة وهران، أو 

1 http://anwaralmarefa.blogspot.com/2010/10/blog-post_8719.html على الساعة 13/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ
15:44

2 http://www.mouwazaf-dz.com/t2803-topic 11:45على الساعة 12/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
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زائر وعاصمة الغرب اجلزائري وهي واقعة على ساحل البحر األبيض أكرب مدينة يف اجلثاين ا، وهي أن يسموه
). م937(التجار األندلسيني واملغاربة يف القرن العاشر امليالدي أسسهااملتوسط يف أقصى غرب البالد، 

ومدينة وهران جتمع بني طرازين للمعمار احدمها حديث على أيدي الفرنسيني والثاين قدمي على الطراز 
أما شوارعها . االسباين وهي حماطة بكروم العنب، وطقسها لطيف ويسود املعيشة فيها جو من اهلدوءاألندلسي

يثة وساحة األول من نوفمرب وجامع الباشا فتمتلئ باحلركة والنشاط ومن معامل املدينة حي الدرب وحي املدينة احلد
ويف منطقة وهران توجد عني الرتك . م وهناك على الشاطئ أرصفة حيلو فيها التنزه عصرا ومساء1796املبين عام 

وفيه برج سانتا كروز . السياحية اليت تتوافر فيها الفنادق وفيها جممع األندلس السياحي املطل على خليج على املتوسط
.األسبانه الذي أسس

والرتكي وتشتهر هذه األندلسي
ويف منطقة وهران توجد مدينة معسكر . 

قبائل بين شقران والذي قاد املقاومة ضد إىلر اجلزائري الذي ينتمي القادعبداألمرياالمازيغية القدمية وهي عاصمة 
األصولم ويف هذه املنطقة تكثر الينابيع واحلمامات املعدنية ذات 1849اىل عام 1832الفرنسيني من عام 

.الرومانية
يبلغ حنو كلم، وتقع على مرتفع 400كما تعترب مدينة قسنطينة ثالث أكرب مدن اجلزائر وتبعد عن العاصمة 

مرتا فوق سطح البحر مث تنحدر حنو املتوسط وبالقرب منها جبال األطلسي، وقسنطينة مدينة قدمية جدا وقد 534
عام على تأسيسها من قبل القرطاجيني مث حكمها الرومان، ويف عهد امللك 2500احتفلت مؤخرا بذكرى مرور 

ني األكرب وحلقها دمار كبري فأعاد بناءها ومنذ ذلك م تصدى هلا امللك قسطنط313دومينوس قامت فيها ثورة عام 
وتشتهر قسنطينة جبسورها املعلقة " سرتا"احلني تعرف بامسه وكانت قبل ذلك حتت حكم النوميديني وعرفت باسم 

.
قسنطينة باعتبارها مركزا لدور العلم وتعليم القرآن الكرمي وخترج منها علماء ومفكرون إسالميون بارزون وتربز

منهم عبد احلميد بن باديس مؤسس مجعية العلماء املسلمني وتزخر املدينة باملعامل التارخيية والدينية ومنها اجلامع 
سيدي راشد وفيها قصر الباي امحد الذي يعد منوذجا رائعا الكبري الذي يعود بناؤه إىل القرن الثالث عشر وضريح 

وسط املدينة فهو حبد ذاته مقصد سياحي أما. لفن العمارة العربية اإلسالمية وفيها محام سيدي مري للمياه الساخنة
.جانب كونه ملتقى لكل الطرق ومركز النشاط واحلركة للمدينةإىلمتميز 
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ومما يشار إليه يف قسنطينة هو 

نهم يف أسواق املدينة والذي ميكن مشاهدة احلرفيني وهم يقومون به يف دكاكي" القندورة"وهو الفن املعروف باسم 
1.القدمية

وتعترب مدينة عنابة أيضا من أهم املدن اجلزائرية، وهي رابع كربيات املدن اجلزائرية، ومن أبرز املوانئ على 
املتوسط وتقع إىل أقصى الشمال الشرقي من البالد، وهي مدينة تارخيية أسسها الفينيقيون وحكمها الرومان وأطلقوا 

ويف القرن السابع امليالدي أصبحت عنابة حتت احلكم . م431واستوىل عليها الفندل عام " غيوسهيبوري" عليها اسم 
سبان عليها يف القرن السادس عشر مث الفرنسيون عام إلوميناء جتاريا نشطا، مث استوىل االعريب اإلسالمي مدينة هامة 

رز معامل عنابة املسجد الكبري وكاتدرائية ومن أب. م1962م إىل أن نالت كبقية مدن اجلزائر استقالهلا عام 1832
وقد وضعت وزارة السياحة ،عام1500وهو فيلسوف ولد وترعرع يف اجلزائر قبل أكثر من القديس أوغسطني 

مليونا من األتباع السيما يف الواليات املتحدة حيث 18اجلزائرية برناجما سياحيا للتعريف به حيث أن هلذا القديس 
.كنيسة500بنوا هناك أكثر من

وتعترب عنابة اليوم . وتوجد حاليا على مرتفعات عنابة مرافق سياحية تضم منتجعا لالستجمام وممارسة الرياضة

نت وختدمها شبكة اخلطوط احلديدية وهي مركز مهم لتصدير وللكيماويات وتعليب األغذية وإنتاج الفلني واالمس
.احلديد والفوسفات واحلمضيات

أسسها اإلباضية يف القرن اليت ،ومن بني املدن اجلزائرية ذات الرتاث الثقايف والتارخيي اهلام هي مدينة غرداية
وعلى غرار مجيع قرى . كلم جنوبا600وتبعد عن العاصمة اجلزائرية ،م1053احلادي عشر امليالدي وذلك يف العام 

وادي ميزاب حياط قصرا مليكة وغرداية بسور يعلو كل واحد منهما مسجد يهيمن ويشرف على احلياة الروحية 
يف واالجتماعية يف املدينة، كما جند املنازل مشيدة حول املسجد بشكل هرمي حبيث توفر لكل منزل احلرية وتراعي 

وقد أدرجت بلدية غرداية ضمن املعامل .وقد مت بناؤها مبواد حملية. هندستها حقوق اجلار واملنافع العامة للسكان
هذه املعامل، املسجد الكبري الذي تعلوه مئذنة أهمومن . م1982التارخيية العاملية من جانب منظمة اليونيسكو عام 

القصر القدمي، وسط الرحبةاليت تسمىالقدميالسوقوساحةبعدد سور القرآن الكرمي،درجة صعود 114
اجلمعة،فيه البيع باملزاد العلين والذي يكتظ باحلركة يومحيث يتم أيضا ساحة النصرالذي يسمىوالسوق الكبري 

1 http://www.mouwazaf-dz.com/t2803-topic#ixzz2SyFI6pMw 16:12على الساعة 11/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ
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.ومسجد الشيخ عمي سعيد ومقربته
وتتميز غرداية حبرفها التقليدية خصوصا نسيج الزرايب والفرش والسجاد املصنوع من الصوف الرفيع والبسط 

حرفة صناعة إىلإضافةالرببرية املستوحاة من البيئة احمللية واأللبسة العائلية التقليدية، واألشكالواملخدات ذات الرموز 
صنفا 24كلم مربعا تتضمن 590ل على مساحة ال تتعدى الف شجرة خني100النحاس من حلي وأطباق وتتوزع 

أجودها دقلة نور وأتقباله، ومن ضمن الزراعات اليت جنحت يف املنطقة الفول السوداين والقطن والفراولة ويعترب مناخ 
ذ ترتاوح 

درجة، وحيدث يف فصل الشتاء إن تنخفض احلرارة 48و 18ويف الصيف ما بني 25شتاء ما بني درجة واحدة و 
.إىل ما دون الصفر خصوصا يف الليل

أما من حيث املواصالت فتتوفر اجلزائر على شبكة هامة ومتنوعة من املواصالت؛ حيث متتلك اجلزائر ثاين 
مدينة بشبكة 14كلم، كما انطلقت يف برنامج ضخم لتجهيز 9000بطول إفريقياة يف أكرب شبكة للسكة احلديدي

1.كلم1700الرتامواي، كما متتلك اجلزائر شبكة ضخمة من الطرق قدرت بأكثر من 

المقومات الطبيعية، الثقافية والحضارية في تونس: المطلب الثاني
العريب، وذلك ملا تتوفر عليه من مقومات طبيعية، ثقافية سياحية يف املغرب مكانة مرموقة كوجهة تونس حتتل

وسوف . وحضارية جذ متنوعة وهو ما مسح هلا باحتالل هذه املكانة املتميزة ضمن السوق السياحي يف املغرب العريب
.نتطرق فيما يلي إىل أهم املقومات الطبيعية، الثقافية واحلضارية السياحية يف تونس

تونس في المقومات الطبيعية : الفرع األول
السياحية لتونس هو موقعها اجلغرايف وتنوع مناخها وتضاريسها، فضال عن مييز املقومات الطبيعية من أهم ما

 .
مشال خط ° 30و °37بني أفريقياتقع يف مشال قارة عربيةاجلمهورية التونسية دولة :الموقع الجغرافي:أوال

من اجلهتني الشمالية والشرقية ومتتد سواحلها على أكثر طالبحر األبيض املتوسحيدها من الشمال والشرق .االستواء
2كلم164.150، وتبلغ مساحة تونس اجلزائر، ومن الغرب اجلماهريية الليبية، ومن اجلنوب الشرقي كلم1300من 

.من األراضي التونسية، بينما تغطي باقي املساحة تربة خصبة حماذية للبحر%40ومتتد الصحراء على  2

لعدة حضاراتكانت تونس مهدا البحر املتوسط اهلام يف ملتقى الطرقات وقلب ملوقعها اجلغرايفونظرا 

1 http://travel.maktoob.com/vb/travel388284/ 17:21على الساعة 01/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
2 http://www.ar-tr.com/m-arabic/about4.php 19:33على الساعة  03/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
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متوسطية وعربية وافريقية شهرية، فأدى ذلك إىل ترسيخ قيم االنفتاح والتسامح لدى التونسيني وخلق هوية الشخصية 
لعبت تونس أدوارا هامة يف التاريخ القدمي التونسية اليت هي مثرة لقاح عدة حضارات وثقافات عرب آالف السنني، وقد 

إبان احلكم الروماين هلا وكانت تسمى مطمور روما مقاطعة أفريقيامث ما عرف باسم قرطاجيف الفينيقينيمنذ عهد 
1.القريوانقرن السابع امليالدي وأسسوا فيها مدينة وقد فتحها املسلمون يف ال.... 

يتأثر مناخ تونس مبوقعها اجلغرايف من ناحية وتضاريسها من ناحية أخرى، فاألجزاء الشمالية :األقاليم المناخية:ثانيا
ونس يسودها مناخ البحر األبيض املتوسط، أما األجزاء اجلنوبية فتتأثر باملناخ الصحراوي، واملنطقة الوسطى من ت

.منطقة انتقال بني هذين النظامني املناخيني
وختتلف الظروف املناخية من حيث درجة احلرارة والرياح واألمطار باختالف فصول السنة وباختالف 

ح الشمالية الغربية املطرية يف فصل الشتاء، كما تتعرض كذلك للرياح الشمالية الشرقية، وتتعرض تونس للريا . املناطق

م كما يف بنزرت اليت °5,2ة إىل م، وتصل درجة احلرارة يف فصل الشتاء يف األجزاء الشمالي°40احلرارة لتصل إىل 
تقع على ارتفاع مرتين فوق مستوى سطح البحر، بينما تنخفض إىل أقل من درجتني مئويتني يف األجزاء الداخلية 

م يف °30ويف فصل الصيف ترتفع درجات احلرارة إىل . م°3.9اجلنوبية البعيدة عن تأثري البحر، وتصل يف قفصة إىل
م يف قبلي يف اجلنوب، بينما تقل يف الشمال بسبب تأثري °40م، وتتعدى °38قفصة معظم أحناء تونس فتبلغ يف

م، ويتأثر املدى احلراري حسب القرب أو البعد عن البحر، فهو يف الشمال ال °31البحر فتبلغ يف بنزرت وسوسة
.كما يف قبليم يف األجزاء اجلنوبية°40م كما يف بنزرت وسوسة ويزيد حىت يقرتب من °20يزيد كثريًا على 

م فوق سطح البحر، ويسقط على 7034كما يف عني دراهم اليت تقع على ارتفاع ،ملم500عنكمية األمطار 
و . ملم636ملم، وعلى بنزرت 1025طربقة يف الشمال 

وإىل . ملم504م ويسقط عليها حنو 674ملم كما هي يف بلدة الكاف اليت تقع على ارتفاع 600ملم و400
قس املم وصف319ملم كما يف سوسة 400وملم200اجلنوب من الظهرية تقل كمية األمطار وترتاوح ما بني 

ملم يف قبلي حيث يسود املناخ 98ملم يف قفصة وإىل 150لما اجتهنا جنوبًا لتصل إىل وتقل األمطار ك. ملم200
ومن اجلدير بالذكر أن كميات األمطار تتذبذب من عام إىل آخر لكنها عموًما ترتكز بصفة كبرية يف . الصحراوي

فصل أمطارًا وهوالسنة فصول والصيف أقلفصلي 

1 http://www.hamasna.com/knowledge/tunisia.htm 14:55على الساعة  02/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
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1.اجلفاف

فجبل الشعانيب وهو . :التضاريس:ثالثا
متثل ) السهول(م 200كما أن األراضي اليت ال يزيد ارتفاعها عن . م1544أعلى قمة بالبالد ال يتجاوز ارتفاعه 

وينخفض االرتفاع تدرجييا من الغرب إىل الشرق ومن الشمال إىل اجلنوب، ولكن ال يعين . من البالد2/3أكثر من 

يعية لكل منها ميزات خاصة من حيث املناخ لذا ميكن تقسيم تونس إىل ثالث مناطق تكون ثالث أقاليم طب. 2
:والرتبة والنبات وحىت املالمح البشرية وهذه املناطق هي

يتميز باملرتفعات اجلبلية واهلضاب الداخلية واألحواض املنخفضة والسهول ): التل التونسي(اإلقليم الشمايل -أ
.الضيقة

يتكون من اهلضاب و ،أو تونس الوسطى/إقليم الوسطإقليم السباسب العليا والسفلى لتونس الوسطى أو -ب
.الصخرية والسباخ والسهول الشاسعة

وهي املتميزة بالفضاءات الصحراوية " الشطوط"اإلقليم الصحراوي أو تونس اجلنوبية حتدها مشاال منطقة -ج
.الشاسعة وأشجار النخيل الباسقة حول نقاط املياه القليلة

مشايل يتميز بأنه صخري مرتفع جتاوره أعماق حبرية متعرج فيه خلجان واسعة  وتتميز تضاريس تونس بساحل 
كخليج تونس ورؤوس كرأس الطيب، ويلي الساحل سهول ساحلية ضيقة القرتاب اجلبال من البحر أما الساحل 

ما أ. الشرقي فهو ساحل رملي منخفض قليل التعاريج فيه خلجان واسعة كخليج احلمامات وجزيريت جربة وقرقنة
أما اهلضاب فهي امتداد هلضبة الشطوط . اجلبال فهي سلسلة واحدة من جبال األطلس البحري أعالها سلسلة مخري

.يف اجلزائر تنتهي بسهول رملية فيها شط اجلريد
تونسفي الثقافية والحضارية المقومات : الفرع الثاني

إىل شواطئ تونس احلالية، كان . م.الرابع عشر قلتونس احلالية تاريخ عريق فقبل وصول الفينيقيني، يف القرن 
ومل يتوصل املؤرخون حىت اليوم إىل حتديد أصل " الرببر"سم ابشعب أطلق العرب عليه فيما بعد داخل البالد مأهوالً 

.الرببر املنتشرين يف مشال أفريقيا
وخالل القرن. حدود روماإىلحىت وصلواإفريقيا الشمالية وأقام الفينيقيون مرافئ جتارية هلم على شواطئ 

1 http://ency.kacemb.com 13:15على الساعة 30/04/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
2 http://watn.paramegsoft.com/arabic-Countries/about_4.html 14:07على الساعة 14/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
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واستطاع الرومان بعد عدة حروب .أصبحت مدينة قرطاجة مركز اإلمرباطورية الفينيقية التجاري األهم. م.اخلامس ق
بعد أن وسعوها حىت أصبحت " جونونيا"استمرت حنو قرن من إخضاع قرطاجة وهدمها، مث أعادوا بناءها حتت اسم 

.ل منها تونس احلاليةتضم كامل املناطق اليت تتشك
توجه الفتح اإلسالمي باجتاه بالد املغرب العريب بقيادة موسى بن نصري وعقبة بن نافع، ومل 647يف عام 

أسس عقبة بن نافع القائد اإلسالمي مدينة القريوان بالقرب من قلعة 670اجلديد وأصبحوا عماد جيشه، ويف عام 
بيزنطية، وعندما قامت الدولة الفاطمية العبيدية يف تونس، بنوا مدينة املهدية لتكون عاصمتهم اجلديدة بدًال من 

.قبل أن ينقلوا عاصمتهم إىل القاهرة يف مصر. القريوان
إىل 1598حكم الداي من "الباي"وبعده "الداي"س بواسطة بدأ األتراك حيكمون تون1590ومنذ عام 

م وقعت تونس حتت االحتالل الفرنسي، لتقر فرنسا رمسيا 1881ويف عام .1702إىل 1631والباي من 1630
1.م استقالل تونس1956يف عام 

هذا التنوع التارخيي وإن الدارس لتاريخ تونس، يدرك الغين التارخيي والثقايف لتونس احلديثة، ويدرك أمهية 
.والثقايف يف استقطاب حميب السياحة الثقافية وذلك من أجل مشاهدة املعامل الثقافية التارخيية والتمتع جبماهلا

تشتهر تونس احلالية بالعديد من املدن اجلميلة اليت تزخر بالعديد من املعامل السياحية والثقافية وتتنوع ما كما 
واملعامل الرتاثية األثرية حيث متثل عامل جذب للعديد من السياح وأكثرهم من األوربيني نظراً لقرب بني املعامل الطبيعة، 

تونس من القارة األوربية وغريهم العديد من السياح من خمتلف البلدان، وتعد السياحة يف تونس عنصر رئيسي يف 
.يون زائراالقتصاد التونسي، حيث يتوافد عليها سنوياً حوايل أكثر من ستة مل

العاصمة وهي أحدى اكرب مدن اجلمهورية التونسية واملركز " تونس "تأيت يف مقدمة املدن التونسية مدينةو 
الثقايف والسياسي يف البالد، ومن أبرز معاملها جامع الزيتونة هذا اجلامع العظيم الذي يعد منارة إسالمية وجامعة 

آالف العلماء وباإلضافة لقيمته الثقافية فهو حتفة معمارية أيضاً وأحد اآلثار إسالمية عريقة قام بنشر العلوم وخترج منه 
اإلسالمية اهلامة بتونس، كما تتميز تونس بعدد كبري من املتاحف منها متحف باردو القومي الذي يضم أكرب جمموعة 

العاصمة وهي مدينة تتميز فسيفساء رومانية يف العامل، متحف الفنون والعادات الشعبية باملدينة العتيقة بقلب 

1 http://www.arab.sh2elh.com/show-113.html 09:12على الساعة 14/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 



الجزائر، تونس والمغربالسياحة البيئية في ...........................................:......الفصل الثالث

141

بأسواقها ومعمارها الفريد األمر الذي جعل منظمة اليونسكو تدرجها ضمن الرتاث العاملي اإلنساين، املتحف القومي 
1.للفنون اإلسالمية، متحف القطع النقدية، متحف سالمبو، وغريها العديد من املتاحف الشهرية بتونس

رها اليت تتنوع بني الرومانية واملسيحية واإلسالمية، لتحتل مركزاً مميزاً وسط جبماهلا وآثا" قرطاج " وتأيت مدينة 
مبا تتضمنه من متاحف ،هضبة بريسا:تتميز قرطاج بالعديد من وسائل اجلذب السياحي نذكر منهاو املدن التونسية، 

فينيقية اليونانية، الرومانية وأماكن أثرية مثل متحف قرطاج الوطين والذي يضم أثار ثالث فرتات هامة هم الفرتة ال
حي ماقون، املواين البونية، معبد تانيت، مساكن : اإلفريقية، العربية اإلسالمية، وغريها من األماكن األثرية مثل

كنيسة داموس الكريطة، محامات أنطونيوس، مسرح قرطاج األثري , املتحف املسيحي املبكر, األوديون الرومانية
.وأهم املهرجانات الفنية اليت تقام سنوياً والذي يقام به أحد أشهر

وتعرف أيضًا باسم رابعة " القريوان"مدينة : باإلضافة إىل عدد آخر من املدن التونسية اجلميلة واليت من بينها

. اهد عقبة بن نافع لتكون قاعدة لنشر اإلسالم يف املغرب العريب وإفريقيا
شكلت أول وجود بشري حضاري هناك، إذ أن املنطقة كانت مأهولة منذ القدم، حيث بينت االكتشافات األثرية 
الجنراف على ضفاف وادي مرق الليل يف منطقة العال، ويعود 

.ألف سنة200تاريخ هذه األدوات إىل أكثر من
الة على نسقها املعماري األصيل، وال يزال مسجد القريوان أشهر مساجد إفريقيا واملغرب العريب شاهدًا على أص

املنطقة، فقد وضع أساسه وتصميمه عقبة بن نافع، وجرى تطويره على تتابع القرون والزمن، وله أعمدة عديدة 
ومتنوعة تعود ملعابد رومانية وكنائس بيزنطية، ويعترب من أزخر الرتاث اإلسالمي يف تونس ويؤمه الكثري من السواح 

2.سنوياً 

اليت تقع يف الشمال الغريب من تونس بالقرب من حدود اجلزائر وهي املدينة ذات " عني دراهم "مدينة
عني دراهم مركب رياضي ضخم يقصده الرياضيون من كل مكان يف العامل العريب خاصة يفاملعمار األورويب، ويوجد 

د املركب الدويل الرياضي لعني دراهم ويع.
أواليوم املركز رقم واحد تونس خاصة بعد اكتسابه للطابع الدويل الذي مل يكسبه بالصدفة 

قرية (وبعني دراهم أيضا .يع االختصاصات الرياضية املمكنةاخلدمات الرائعة اليت يقدمها وامتالكه لعتاد كبري يف مج
حمطة استشفائية تعد من مفاخر تونس يف السياحة العالجية  حيث تستقبل سنويا أعدادا  ) كم10= قيبة محام بور 

1 http://dorra.canalblog.com/archives/2009/05/23/13831885.html 10:20على الساعة 10/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
2 http://www.yabeyrouth.com/pages/index904d.htm 08:13على الساعة 06/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ
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كبرية من السياح االستشفائيني من املغرب العريب خاصة واخلليج عالوة على أهل البلد مما يدعم السياحة العائلية 
متكن من توفري طرق عالجية جد متطورة وذلك 

1.باعتماد مزايا العالج باملياه املعدنية

ماي من كل عام، بل وختصص 18وتويل تونس اهتماما كبريا لالحتفال باليوم العاملي للمواقع األثرية يوم 
. شهرا كامال بداية من هذا التاريخ احتفاء برتاثها الثري

باملواقع األثرية والرتاث عامة مربراته، ذلك أن هذا البلد العريب املسلم الذي يفتخر وهلذا االهتمام التونسي 
ألف معلم وموقع أثري مت ختصيص متاحف للكثري 30آالف عام يزخر اليوم بنحو 3حبضارة متتد على أكثر من 

.منها تؤم ماليني الزوار واملولعني بالتاريخ
ها التارخيي والثقايف، فمن العهد القرطاجين خاصة وصوال إىل قد تعاقبت على تونس حضارات أثرت رصيدو 

فرتة احلضارة العربية اإلسالمية، مرورا بالعهود البونيقية والرومانية والبيزنطية وغريها، استلهمت تونس ثراءها احلضاري 
.ومسامهتها الفاعلة يف التاريخ العريب اإلسالمي والتاريخ اإلنساين عامة

آة املاضي وجممع موروث احلضارات وآثارها، وهي املكان الذي تعتز به من خالل ما لديها وتعد املتاحف مر 
.من آثار حتكي قصة ماضيها

املتحف الوطين بباردو، ومتحف قرطاج : املتاحف واملواقع األثرية، والكثري منها ترعاه الدولة؛ ومن أشهر هذه املتاحف
األثري، واملتحف اإلسالمي برقادة، ومتحف الفنون والتقاليد الشعبية باملهدية، وموقع مشتو الشهري برخامه األصفر 

2.الذي يعود إىل احلضارة النوميدية

م 1705من حكموا تونسملوك"ويعد املتحف الوطين بباردو، الذي يوجد مقره مببىن أحد قصور البايات 
القدمية أهم متحف أثري باملغرب العريب، وهو من أثرى املتاحف يف العامل بلوحات الفسيفساء "م 1957إىل 

، ويف سنة "العلوي"حتت اسم املتحف م1888ومت تدشينه سنة م1882الرومانية؛ وقد أحدث هذا املتحف سنة 
.بباردو، تاريخ استقالل تونس، أطلق عليه اسم املتحف الوطين م1956

اعتمادا على ما م،1875تاحف التونسية فقد مت إنشاؤه سنةأما متحف قرطاج األثري فيعد من أقدم امل
املستعمرين " اآلباء البيض"مع حفريات م1881جيمع باملوقع من آثار مبعثرة، وجرى تطويره انطالقا من سنة 

وهو يزداد ثراء يوما بعد يوم، إذ أنه يستفيد م1966ومتت تونسته وجتديده ابتداء من سنة " االكلرييكية"باملدرسة 
منذ " اليونسكو"من نتائج احلملة الدولية حلماية هذا املوقع واليت شرعت فيها املنظمة العاملية للرتبية والثقافة والعلوم 

1 http://www.lakii.com/vb/a-60/a-486605/ 12:15على الساعة 07/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
2 http://www.qadeem.com/vb/showthread.php?t=16469 13:10على الساعة 11/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
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افذه على مشهد بعد أن مت ترميمه وجتديده، وتفتح نو " اآلباء البيض"؛ وقد أقيم يف املبىن الذي كان يأوي 1972عام 
.جذاب

يف رقادة، املدينة اليت أنشأها األغالبة، وعلى بعد تسعة كيلومرتات جنوب مدينة القريوان، عاصمة اإلسالم و 
األوىل يف إفريقية، يوجد متحف خمتص يف الفنون اإلسالمية؛ هذا املتحف الذي يأويه قصر فخم أنيق، تركز جمموعاته 

ويرى فيه الزائر مظهرا آخر من شخصية تونس ومن روحها؛ فال أثر هنا للوحات .اآلن على فرتة القرون الوسطى

ب احتوائهـا على نص مصحف من القرآن الكرمي، وهي متثل جبمال خطوطها وزخارفها حتفة متفردة اجلمال، إىل جان
.من الذكر احلكيم، له قيمته كوثيقة تـارخيية

يف مدينة املهدية، عاصمة الدولة الفاطمية، يكتشف الزائر متحفا له صبغة إقليمية، ألن اآلثار املعروضة فيه 
ختيار على أن يكون 
للمتحف طابع تارخيي وأن يعىن كذلك بالفنون والتقاليد الشعبية؛ وذلك انطالقا من أن اآلثار املعروضة ينبغي أن 
متكن الزائر من العودة إىل خمتلف مراحل الزمن املاضي وتصور تاريخ املنطقة منذ العصور اليت سبقت عهد الرومان،  

رتاث التقليدي يف جمال املالبس واحللي اليت كانت املهدية ومنطقتها، وما زالت، ينبوعا كما ينبغي هلا أن تربز ثراء ال
.من ينابيعها الغنية واخلصبة

، بوالية جندوبة، مّثل نقطة استقطاب "سيميتو"متحف مشتو، الكائن يف املنطقة اليت كانت تسمى يف القدمي 
ذو بعد دويل، يصور تاريخ هذه املدينة " متحف، موقع"هو هذا املتحف الذي .لكامل جهة الشمال الغريب لتونس

؛ ومقاطع "مرمور نوميديكوم"ذات األصل النوميدي واليت اشتهرت بفضل الرخام األصفر املعروف برخام نوميديا 
.يف العهد الروماينإمرباطوريةالرخام اليت كان يستغلها امللوك النوميديون صارت تعترب مقاطع 

ف اليوم منوذجا فريدا يعيد إىل األذهان تاريخ تقنيات استغالل الرخام منذ العصور القدمية إىل وميثل هذا املتح
.اآلن، وهو يضع داخل حدائقه مبىن تابعا ملعمل يستخدم اآلالت العصرية لقص الرخام

كة ومتتلك تونس شبكة جذ متطورة من املواصالت سواء الربية، البحرية واجلوية، حيث يبلغ طول شبهذا 
كلم، وتغطي كامل الرتاب الوطين، كما حتتوي 2256كلم، أما السكة احلديدية فيبلغ طوهلا 19000الطرقات 

وهذا ما يسهل على السياح سهولة الذهاب من وإىل تونس، .1تونس على سبعة موانئ جتارية وسبعة مطارات دولية
.وكذلك يسمح هلم بالوصول إىل خمتلف املواقع السياحية

1 http://www.emploi.nat.tn/fo/ar/global.php?libre=101&menu= 16:52على الساعة 28/04/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
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لمغربفي ات الطبيعية، الثقافية والحضارية المقوما: الثالثالمطلب 
متتاز املغرب كغريها من دول املغرب العريب بثراء موروثها الطبيعي، الثقايف والسياحي، وهو ما جعل منها من 

، وسوف نتطرق فيما يلي إىل أهم املقومات الطبيعية. أكثر الوجهات السياحية املنافسة خاصة يف املغرب العريب
.الثقافية واحلضارية للمغرب

لمغربفي االمقومات الطبيعية : الفرع األول
للمغرب مقومات طبيعية جذ معتربة، فمن موقعه اجلغرايف، إىل مناخه وتضاريسه، وكلها عوامل تساعد على 

.جذب السياح إليه
حيتل املغرب موقعا جغرافيا متميزا سامهت يف إبرازه جمموعة من العوامل، فبالنسبة ملوقعه :الموقع الجغرافي:أوال

بالنسبة للعامل واإلحداثيات اجلغرافية يقع املغرب يف النصف الشمايل من الكرة األرضية، مشال غرب القارة اإلفريقية 
ومير خط االستواء جنوب البالد، كما . ريكيةوجنوب القارة األوروبية كما يفصله احمليط األطلسي عن القارة األم

1.غربا° 17شرقا و ° 1جنوبا، وبني خط الطول ° 21مشاال، و ° 36تتواجد حدوده بني دائرة خط العرض 

وعلى احمليط األطلنطي من الغرب  
.

مضيق جبل طارق عربوبني أورباقصر املسافة الفاصلة بينهأما أمهية املوقع االسرتاتيجي للمغرب فتكمن يف 
وكذلك يف انفتاحه عرب موانئ احمليط األطلنطي من جهة، وارتباطه بالقارة اإلفريقية عرب صحرائه اجلنوبية) كلم15(

.على القارة األمريكية رغم بعد املسافة عنها
2:ختتلف أحوال احلرارة والتساقط  يف املغرب بني : المناخ:ثانيا

. يف أقصى الشمال ويف السفوح اجلبلية الغربية وتظل مساحته حمدودة جدا:وشبه رطبنطاق رطب -1
يف مناطق السهول واهلضاب الغربية ويف شرق البالد وعلى السفوح اجلبلية الشرقية :  نطاق شبه جاف أو جاف-2

. وميتد على مساحات واسعة من البالد
. ب ويف جنوب شرق البالدقاحل واسع جدا وميتد يف اجلنو : نطاق صحراوي-3

1 http://www.achamel.info/Lyceens/cours.php?id=717 11:14على الساعة 02/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
2 http://www.khayma.com/m6college/index%20TitreDS_fichiers/Fadaa2/Geo2.5.htm املوقع االطالع علىتاريخ 

15:42على الساعة 02/05/2013
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وختضع املناطق الرطبة لعدة عوامل أمهها املوقع واالرتفاع، فبسبب موقعه يف مشال البالد وبسبب ارتفاع سطوحه 
:وتعرضه للرياح الرطبة احمليطية، يتميز هذا النطاق بتعاقب فصلني خالل السنة

أشهر، يعتدل خالله معدل احلرارة حيث ال تنخفض عن 8ميتد على مدى ) معتدل وممطر(فصل شتاء طويل -أ
. ملم يف السنة600وترتفع كمية األمطار حيث تتعدى ° 8
وتنعدم خالله ° 25، تعتدل فيه درجات احلرارة حيث ال تتعدى )معتدل وجاف(فصل صيف قصري-ب

. التساقطات
املوقع اجلغرايف وخاصة بالنسبة ى من املغرب ملناخ جاف أو شبه جاف بسبب وختضع األقاليم الوسط

للهضاب الداخلية والعليا شرق البالد، وبسبب البعد عن املؤثرات احمليطية، وبسبب وجود احلواجز اجلبلية، فإن هذه 
م التساقطات، ويف حيث ترتفع درجات احلرارة وتنعد) أشهر6حوايل (األقاليم تتميز بطول الفصل اجلاف واحلار

) ملم يف السنة300أقل من (املقابل تنخفض درجات احلرارة خالل فصل الشتاء مع تساقط كميات قليلة من األمطار
.خاصة يف شرق البالد، ويكون املدى احلراري مرتفعا مع الصقيع يف فصل الشتاء

كما ختضع أقاليم واسعة من البالد ملناخ صحراوي قاحل وذلك بسبب موقعها اجلغرايف يف اجلنوب فإن هذه 
وتتميز فيها أحوال املناخ . األقاليم تتعرض لرياح مدارية ساخنة وجافة على مدى السنة وخاصة يف فصل الصيف

ت احلرارة خاصة يف النهار وخالل وبارتفاع درجا) ملم سنويا100ال تتعدى (بضعف التساقطات طيلة السنة 
. مع ارتفاع املدى احلراري اليومي والسنوي) طيلة السنة° 20تتجاوز (الصيف 

5/1كلم أكثر من 500تغطي السالسل اجلبلية املمتدة من الشرق إىل الغرب على مسافة :التضاريس:ثالثا
و يتعلق األمر بسلسلة الريف يف . ظر العام للبالداملساحة، وهي على هذا األساس تعترب عامال أساسيا يف تشكيل املن

الشمال، وجمموع اهلضبة الوسطى العليا و األطلس املتوسط و األطلس الكبري يف الوسط، وسلسلة األطلس الصغري يف 
.)ومنها زرهون(اجلنوب، ناهيك عن املرتفعات املعزولة لكبدانة وبين يزناسن وجرادة و اجلبيالت وتالل ما قبل الريف 
ينقسم املغرب . 1وتفسر سيادة الصخور الصلبة كالكلس واحلث الطابع الوعر واالحندارات القوية اليت متيز هذه اجلبال

:إىل مخسة أقاليم رئيسية
وتقع على امتداد ساحل البحر األبيض املتوسط واحمليط األطلسي وترتفع :األراضي الساحلية المنخفضة-1

.بالتدريج من الساحل األطلسي 

1 http://almaghrib.canalblog.com/archives/2006/03/18/2115697.html على الساعة 09/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
16:22
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وتعرف،األوىل ساحلية جبوار ساحل البحر األبيض املتوسط: إىل سلسلتنياملغربوتنقسم اجلبال يف :الجبال-2
والثانية إىل الداخل قليال وتعرف باسم جبال األطلس وتنقسم األخرية إىل ثالث سالسل متميزة .  باسم جبال الريف

األطلس الكبري واألطلس املتوسط واألطلس الصغري أو األطلس الصحراوي وتقطع هذه اجلبال أودية عميقة : هي
.خصبة

ومتتد مبحاذاة ساحل البحر األبيض املتوسط على شكل قوس واسع من املغربوتقع جبال الريف مشال 
مرت يف الشرق مث تضيق يف الغرب قبل أن 1800مرتا يف الوسط و2456

.يتكون مضيق جبل طارق والساحل جبوار هذه اجلبال صخريا مرتفعا و كثري الرؤوس
:من اجلنوب الغريب إىل الشمال الشرقي وتنقسم إىلاملغرب

وهو عبارة عن سالسل شاخمة متتد من أغادير على احمليط األطلسي يف اجتاه الشمال الشرقي :األطلس الكبير-أ
م ويقع جنوب مدينة مراكش وهي أعلى قمة جبلية يف الوطن العريب وتنقسم هذه 4165وأعلى قممها جبل توبقال

.السلسلة بدورها إىل كتلتني منفصلتني عن بعضها بواسطة ممر تلوين والكتلة الغربية أكثر ارتفاعا من الشرقية
جباهلا جبل وجد يف مشال األطلس الكبري حيث يفصلهما وادي سهل ملوية وأشهر:األطلس المتوسط-ب

3326مرتا فوق مستوى سطح البحر وجبل بوناصر 3190بويبالن 
ومتتد على شكل قوس من الشمال الشرقي إىل اجلنوب الغريب وتقرتب من سلسلة جبال الريف شرقا حبيث يفصلهما 

وتعد هذه اجلبال مبثابة خزان مياه بالنسبة للمغرب حيث تنبع كما تتصل جببال األطلس الكبري من اجلنوب. ممر تارة
.1

الكبري  وتشرف بسفوحها على سهل واديجنوب األطلسومتتد :األطلس الصغير أو األطلس الصحراوي-ج
مرت  3304درعة وبسفوحها الغربية على سهل وادي سوس وأعلى قممها جبل سريوا 

.مغطاة باحلشائش والغابات أما اجلنوبية فهي شبه جرداء
سهل احلوز وتادلة: تقع بني جبال األطلس بأقسامه املختلفة وهي سهول مرتفعة ذات تربة خصبة مثل:السهول-3

اخلصبة، يفصل بني بعضهاكما حتف بالساحل األطلسي بعض السهول الفيضية ..وسايس والشاوية ودكالة وعبدة 
.البعض منطقة سبخات ومستنقعات

1 http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=4203 17:15على الساعة 02/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 



الجزائر، تونس والمغربالسياحة البيئية في ...........................................:......الفصل الثالث

147

تقع إىل الشرق و اجلنوب من جبال األطلس وهو إقليم جاف أجرد يغطيه احلصى و الرمال والفتات :الصحراء-4
.الصخرية والواحات املتناثرة

من أغىن الدول العربية من حيث املياه وتتكون هذه املغرباملغربيف :األنهار-5
الروافد املائية اجلبلية اليت تنحدر من احمليط األطلسي والبحر األبيض املتوسط وتنبع من جبال األطلس الشبكة من

الذي يصب يف البحر األبيض املغرب
املغرب

ر ملوية وتتفق املغرباملغربيف 
أما سيول الريف فتفيض يف أشهر اخلريف  . املغرب

.كما تفيض يف الربيع بعد أن تذوب الثلوج يف اجلبال
لمغربفي االمقومات الثقافية والحضارية : الثانيالفرع 

لقد مرت على اململكة املغربية الكثري من احلضارات وهذا ما يعكس الغىن الثقايف واحلضاري هلذا البلد، ومن 
سنة، وقد متت 700000احلضارة اآلشولية وتعود بقايا هذه احلضارة إىل : بني احلضارات اليت مرت باملغرب نذكر

سنة قبل امليالد، 40000إىل 120000االكتشافات مبدينة الدار البيضاء، احلضارة العاتريية بني حوايل أهم 

لتليها . م788دولة إسالمية باملغرب هي دولة األدارسة سنة وباعتناق املغاربة لإلسالم ظهرت أول... قبل امليالد
جمموعة من الدول من بينها دولة املرابطني يف حدود القرن احلادي عشر، الدولة املوحدية يف بداية القرن الثاين عشر، 

1.الدولة املرينية، الدولة السعدية، والدولة العلوية

عشرين، وبعد فشل اإلصالحات اليت هدفت إىل حتديث الدولة ويف بداية املرحلة املعاصرة خالل القرن ال
والعديد من املشاكل االقتصادية واألزمات الداخلية واخلارجية، بعثت فرنسا جبيشها إىل الدار البيضاء يف عام 

م، حيث فرض على املغرب نوع من 1912م، واضطر السلطان عبد احلفيظ لتوقيع معاهدة فاس سنة 1907
. م1906أفريل 7راضيه حتت سيطرة فرنسا وإسبانيا حبسب ما تقرر يف مؤمتر اجلزيرة اخلضراء بتاريخ احلماية جعلت أ

.م1956عاما، انتهت باستقالل املغرب سنة 44وقد استمرت احلماية 
يزخر املغرب مبجموعة من املدن اليت داع صيتها منذ بداية دخول املسلمني للمغرب األقصى، وحظيت هذهو 

1 http://bayt4.com/vb/showthread.php?t=72194 13:40على الساعة 15/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
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بامتيازات كثرية نظرا ملا تعاقب على املغرب من الدول اإلسالمية ولعبت هذه املدن دورا كبريا يف حياة هذه املدن 
الدول ونذكر منها ال حصرا فاس، مراكش، مكناس، الرباط، شاله، الصويرة، تطوان، تارودانت، أغادير 

.اخل.....اجلديدة،
حلضارية هي مدينة فاس يعود تاريخ مدينة فاس إىل القرن الثاين ومن بني املدن املغربية ذات األمهية التارخيية وا

م ببناء مدينة على 789هـ املوافق لعام 172عام دولة األدارسةمؤسس قام إدريس بن عبد اهللاهلجري، عندما 
وفد إىل مدينة فاس عشرات العائالت العربية من القرويني ليقيموا أول األحياء يف املدينة .لنهر فاسالضفة اليمىن 

كما وفد إليها األندلسيون الذين أرغموا على اهلجرة من األندلس ليكونوا حي .عدوة القروينيوالذي عرف باسم 
بعد وفاة إدريس األول بعشرين سنة أسس ابنه .املالحوكان هناك حي خاص لليهود وهو حي عدوة األندلسيني

املرابطونوقد ظلت املدينة مقسمة هكذا إىل أن دخلها . املدينة الثانية على الضفة اليسرى من النهرس الثاينإدري
بتوحيدمها وجعلهما مدينة واحدة فصارت القاعدة احلربية الرئيسية يف مشال املغرب للدول يوسف بن تاشفنيفأمر 

جامعة القروينيوأسست فيها مشال أفريقيا
.وأوروباالعامل اإلسالميم اليت كانت مقصد الطالب من مجيع أحناء 859عام

باب ، باب أيب اجلنود، باب املكينة، ،باب الدكاكنيباب حمروق(الرتبة املدكوكةوبواباته واليت مت تشييدها بطريقة 
، باب زيات، وخةباب اخل، باب سيدي بوجيدة، باب الكيسة، باب جبالة، باب السمارين، باب الربجة، وحالفت

وقد جتدد بعضها يف العصور . بأقواسها الرائعة والنقوش والتخرمي البارز فوقها واليت ترجع إىل عهد املرينني)باب احلديد
.التالية ولكنها ظلت حمتفظة بطابعها

من القنوات املتدفقة من ويف داخل األسوار متيزت املدينة بوجود عشرة آالف بناية أصلية، وسبعني كيلو مرتا 
متيز املدينة قصورها اليت شيدها املرينيون على التالل اليت تطل . 

على فاس من جهة الشمال، وكذلك املنازل القدمية املكونة من طابقني حوهلا أفنية ضيقة لكنها كسيت حبشوات من 
.واألبواب املزخرفة بزخارف جصية حمفورة، وحياط بعض املنازل باحلدائق والبساتنيالفسيفساء اخلزفية، 

ومن أهم املدن املغربية تارخيا وحضارة أيضا هي مدينة مراكش عاصمة املغرب قدميا، وثالث أكرب مدينة بعد 
بني الطابع الصحراوي وجتمع املدينة. الدار البيضاء والرباط، وتقع يف وسط املغرب عند منطقة السهول املدارية

ويلقب املغاربة مدينتهم . بنخيلها والطابع اجلبلي بثلوجها، وهي منذ تأسيسها وحىت اآلن دار فقه وعلم وصالح
: " مراكش احلمراء"مراكش بـ 
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ومن أهم ... باب الفتوح، باب اجلديد، باب دكالة، باب اخلميس، باب الرحى: 
1.: مساجدها

وتعترب الدار البيضاء أكرب مدن املغرب ويطلق عليها سكان املغرب اسم كازبالنكا وتعترب العاصمة االقتصادية 
كلم من الرباط عاصمة املغرب، وحتتوي الدار البيضاء على العديد من املعامل السياحية 80للمغرب وتقع على بعد 

ومن أمهها مسجد احلسن الثاين الذي يعترب حتفة فنية أندلسية ويعترب ثاين أكرب مسجد يف العامل كما تتميز الدار 
2.البيضاء مببانيها البيضاء وشجر النخيل الشاهق

رب مدينة يف املغرب بعد الدار البيضاء، تقع على ساحل احمليط األطلسي يف سهل كما أن الرباط هي ثاين أك

محلت العاصمة وقد شيدت إحدى القبائل الرببرية املسلمة حصنا أطلقت عليه اسم الرباط ومن هنا.مدينة واحدة
والرباط مقر إقامة امللك ومركز السفارات، ومتتاز بشوارعها .1912اإلدارية والسياسية للمغرب اسم الرباط منذ العام 

.الفسيحة وأشجارها الوارفة الظالل ومساحتها اخلضراء وهوائها النقي وطقسها املعتدل وضواحيها ذات املناظر اخلالبة

القدمية يفضي إليها الزائر عرب شارع احلسن الثاين مث سور األندلس فالسوق املغطى قبل أن يدخل مباشرة إىل السوق 
الذي يزدحم ) سوق السباط(ق الزائر بني مئات املتاجر حىت يصل إىل ، ومن هناك ينطل)السويقة(العتيق املسمى 

بشىت أنواع وأشكال املنتوجات اجللدية وحيبذ املرور بشارع حممد اخلامس وهو أكرب وأمجل شارع يف الرباط تتوسطه 
اجلديرة ومن األماكن .ساحة خضراء وصفوف من أشجار النخيل الباسقة وبه املتاجر العصرية واملقاهي الفخمة

بالزيارة يف الرباط قصبة شالة وصومعة حسان، فضريح حممد اخلامس الذي جتمع هندسته ونقوشه والتحف اليت 
3.يشتمل عليها بني األصالة واحلداثة يف مشهد واحد

ن فاملد. حيتل املغرب مكانة عاملية مهمة يف تنظيم املهرجانات املوسيقية ومهرجانات األفالم والثقافة الشعبيةو 
وقد بدأت مدينة طنجة حتتفل مبوسيقى . الرئيسية تقرتح تظاهرات أصيلة، شعارها احلوار بني ثقافة الشرق والغرب

كما يتم أيضا تنظيم مهرجانات سينمائية تعرض فيها أفالم يف اهلواء . اجلاز جبميع أشكاله بتنظيمها ملهرجان طنجاز
ية املغربية تضفي على هذه التظاهرات الفنية طابعا خاصا، وجو عالوة على ذلك فإن حرارة الليايل املوسيق. الطلق

1 http://forum.islamstory.com/19684-%E3%CF%ED%E4%C9-%E3%D1%C7%DF%D4.html املوقع االطالع علىتاريخ 
08:44على الساعة 12/05/2013

2 http://dvd4arab.maktoob.com/f75/324885.html 13:15على الساعة 12/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
3 http://www.nasaih.com/?p=2237 12:10على الساعة 09/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
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محيمي مضمون، كما هو الشأن بالنسبة ملهرجان تيميتار املوسيقي بأغادير أو مهرجان موازين بالرباط اليت حتتفي منذ 
املهرجان الدويل للفيلمويشكل . م باملوسيقى العاملية2001

1.اجلنوبية، حيث تعرض أعمال سينمائية متزج بني الثقافات و اجلنسيات و اللغات

هذه األخرية إىل ضرورة كما عرفت مؤخرا مجيع القطاعات السياحية رواجا وازدهارا كبريين بعد ما انتبهت 
" الطقطوقة اجلبلية"مسيت ب. حضور الطقطوقة ضمن براجمها ملا تتميز به من جاذبية واهتمام كبريين لدى السياح

متييزا هلا عن باقي األجناس األخرى من الفنون الغنائية باملغرب ، وقد اختلف الباحثون واملعلمني يف أصل التسمية ، 
ومنهم من يربط هذه التسمية بطلقات .طق طق: يقاع الذي تتميز به األغنية اجلبلية منهم من يرجح ذلك إىل اإل

.البنادق أثناء احلروب واحلفالت اليت تقام خالل املهرجانات الشعبية واملناسبات
ويعترب فن احلضرة من الفنون العريقة مبدينة شفشاون، املدينة اليت استقطبت عدة أجناس من فنون التعبري 

إن ما مييز فن .والطقطوقة اجلبليةاآللةذو األصول األندلسية عرب حقب التأسيس، كاملديح والسماع وطرب الشعيب

ملدينة يف مثل هذه املناسبات داخل البيوت والزوايا قصد صلة احلضرة وسيلة التقاء نساء ا.واالحتفالية واالجتماعية
الرحم وإقامة طقوس األذكار واملديح والتقرب من اهللا والرسول األعظم بابتهاالت ودعوات يغلب عليها طابع الصويف 

.الغييب العقائدي–

من الرتاث الشعيب الذي يعمل على استقطاب .، وترسم املواقف البطولية اليت وقفها األبطال والشجعان منهموالبارود
2.ة من كافة أحناء العاملحميب السياحة الثقافي

وتنقسم املتاحف اليت يتوفر عليها املغرب حاليا إىل ثالثة أنواع؛ ويتعلق األمر باملتاحف  األركيولوجية 
) م1920(وتتمثل املتاحف األركيولوجية يف متحف القصبة بطنجة . واملتاحف اإلثنوغرافية واملتاحف املتخصصة

أما املتاحف ). م1973دشن سنة (والعرائش ) م1939(وتطوان ) املاضييف الثالثينات من القرن (والرباط 
) م1920(ودار اجلامعي مبكناس ) م1915(والبطحاء بفاس ) م1915(اإلثنوغرافية فهي متحف األوداية بالرباط 

ومتحف سيدي حممد بن عبد اهللا بالصويرة ) م1932(ودار سيدي سعيد مبراكش ) م1928(ووباب العقلة بتطوان 

1http://www.visitmorocco.com/index.php/ara/node_162/node_673/node_674 على 10/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
13:10الساعة 

2 http://www.ezzeen.com/vb/showthread.php?t=5677 14:19على الساعة 10/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
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متحف (وفاس ) الفنون الصحراوية(وتوجد املتاحف املتخصصة بكل من العيون ). م1985(وشفشاون ) م1980(
). 1990متحف الفنون املعاصرة (وطنجة ) اخلزف(وسال وآسفي ) 1963األسلحة بربج النور الذي أسس سنة 

صاالت الذي أحدث سنة كما يوجد باملغرب عدد من املتاحف اخلاصة من بينها املتحف الوطين للربيد واالت
الذي تتنوع معروضاته ما بني احللي واأللبسة واآلالت ) بني سال والقنيطرة(ومتحف بلغازي , بالرباطم1970

1.إضافة إىل رواق خاص بالصور, املوسيقية واملخطوطات واخلزف وآالت القياس

ة نفسها من معامل تارخيية جليلة 
الذي هو عبارة عن قلعة " متحف آسفي"القيمة، إذ جعلت يف قالع وحصون أثرية عريقة، كقصبة االوداية بالرباط و

شيدها الربتغاليون يف القرن السادس عشر امليالدي على دعامات شاهقة تصل إىل احمليط األطلسي، أو قصور قدمية 
مبدينة الصويرة وهو جيسد فن " سيدي حممد بن عبد اهللا"غربية معروفة وغنية كمتحف فخمة امتلكتها عائالت م

2.الذي ساهم يف شهرة املدينة، وكان هذا املبىن حبوزة باشا املدينة" الّناوة"

من خالل ما تقدم تبني لنا أن كل من اجلزائر، تونس واملغرب متتلك مقومات طبيعية جذ معتربة تتمثل 
فهي تطل على البحر األبيض املتوسط وتربط كما أنه ميكن أساسا يف املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي هلذه الدول، 

جبوار بعضها منحها تقريبا نفس التضاريس اعتبارها جسر طبيعي بني أوروبا وإفريقيا، كما أن متوقع هذه الدول 
الذي يزخر به كل بلد خاصة املغرب الذي يصنفه إىل التنوع البيولوجي 

أما من  الناحية الثقافية والتارخيية . البعض كثاين أكرب بلد من حيث التنوع البيولوجي يف حميط البحر األبيض املتوسط
، جذ ثرية كون كل بلد شهد مرور حضارات كثرية عليهتتمتع الدول الثالث مبقومات ثقافية ، تارخيية وحضارية ف

واملعامل الثقافية اليت ال تزال تشهد على مرور تلك احلضارات الغابرة، أما أساسا يف اآلثار التارخيية ويتمثل هذا الثراء
ر اجلزائر، تونس واملغرب بتنوع ثقايف شعيب كبري ممثال أساسا يف املالبس فيما يتعلق بالعادات والتقاليد الشعبية فتزخ

. واملأكوالت التقليدية والتظاهرات الثقافية الشعبية والفنون واملنسوجات
إن التنوع الطبيعي الكبري الذي تزخر به البلدان املغاربية وخاصة اجلزائر، تونس واملغرب، باإلضافة إىل اإلرث 

القائمة أساسا على املعامل الطبيعية والثقافية، وهو منها السياحية البيئية 
.يراهن على جناح هذه الدول كوجهات سياحية بيئية عاملية لو مت استغالهلا على أفضل وجهأن أيضاما من شأنه 

1 http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?view=article&tmpl=component&id=875

10:10على الساعة 11/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
2 http://www.aawsat.com/details.asp?article=116395&issueno=8650#.UY4IJWeEar4

07:17على الساعة 11/05/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
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ة في الجزائر، تونس والمغربمؤشرات السياح: المبحث الثاني
بلد، البد من اإلطالع على بعض املؤشرات الكلية اليت أيمن أجل الوقوف على واقع القطاع السياحي يف 

وسوف نتطرق يف هذا . الرائدةختص هذا القطاع مث مقارنتها مع املؤشرات الكلية للقطاع السياحي للدول األخرى
املبحث إىل بعض املؤشرات الكلية اليت ختص القطاع السياحي يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب مث مقارنتها مع 

.ها البعضبعض
تطور عدد السياح في الجزائر، تونس والمغرب : األولالمطلب

يعترب معيار عدد السياح الذين زاروا البلد خالل سنة معينة من بني املعايري املهمة للحكم على تنافسية 
ملغرب خالل وقد شهد عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر، تونس وا. القطاع السياحي ألي بلد مقارنة بالدول األخرى

منوا متزايدا، وذلك نتيجة للجهود اليت بدلتها احلكومات املتعاقبة للدول يف سبيل النهوض 2012- 2000الفرتة 
-2000ويبني لنا اجلدول املوايل تطور عدد السياح يف اجلزائر، تونس واملغرب خالل الفرتة . بالقطاع السياحي

2012.
2012- 2000الجزائر، تونس والمغرب خالل الفترة السياح فيتطور عدد ): 05(الجدول رقم 

ألف سائح: الوحدة

عدد السياح السنوات
الوافدين إلى 

الجزائر

عدد السياح 
الوافدين إلى 

تونس

عدد السياح 
الوافدين إلى 

المغرب

في %
الجزائر

في %
تونس

في %
المغرب

200086598450571934240000 - - -
2001901416538730043799904.096.523.30
2002988060506353844532609.61 -6.001.67
200311662875114303476127118.031.006.91
20041233719599792954767135.7817.2715.02
200514430906378435584337716.976.346.69
200616375826549549655833313.472.6812.23
20071743084676190674076176.443.1412.94
20081771749704899978786391.644.246.35
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20091911506690140683412377.88 -2.095.87
20102070496671214492883388.31 -2.7411.35
201123948874597875934213315.66 -31.490.57
20122634056595046493751569.9829.410.35
:املصادر التاليةمن إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

http://www.mta.gov.dz 08:08على الساعة 10/08/2103تاريخ اإلطالع على املوقع 
http://www.tourisme.gov.tn/index.php?id=163 12:15على الساعة 10/08/2013تاريخ اإلطالع على املوقع 
http://www.tourisme.gov.ma/francais/5-Tourisme-chiffres/ArriveeTouristes.htm تاريخ اإلطالع على املوقع

18:31على الساعة 10/08/2013
-2000خالل الفرتة املغربنا أن عدد السياح الذين زاروا بالنظر إىل بيانات اجلدول أعاله يتضح ل

أيضا ، أكثر من عدد السياح الذين زاروا تونس يف نفس الفرتة، وأكثر من عدد السياح الذين زاروا اجلزائر2012
سائح 2634056، م2012سنة الدول الثالث ، حيث بلغ عدد السياح على سبيل املثال يف خالل نفس الفرتة

كما يتضح لنا من خالل قراءة بيانات . سائح يف املغرب9375156سائح يف تونس، و 5950464ر، يف اجلزائ
أكثر من عدد السياح الذين زاروا 2005- 2000اجلدول أعاله أن عدد السياح الذين زاروا تونس خالل الفرتة 

أن عدد السياح الذين زاروا املغرب يف حني. املغرب يف نفس الفرتة، وأكثر من الذين زاروا اجلزائر خالل نفس الفرتة
ومما سبق نستنتج أن .م أكثر منهم يف تونس، وأكثر منهم يف اجلزائر خالل نفس الفرتة2012- 2006خالل الفرتة 

نصيب اجلزائر من السياح الدوليني قليل جذا مقارنة بتونس واملغرب، ويرجع ذلك بشكل أساسي إىل ضعف البنية 
التحتية، والفنادق واألم

:ذلكالشكل املوايل يبني لنا و . يؤدي بالسياح إىل تفضيلهم لتونس أو املغرب على حساب اجلزائر
م2012-2000تطور عدد السياح في الجزائر، تونس والمغرب خالل الفترة ): 20(الشكل رقم 

.باالعتماد على بيانات اجلدول أعالهمن إعداد الباحث :المصدر
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-2000فإننا نالحظ أن عدد السياح الوافدين إليها سنويا يف تزايد مستمر خالل الفرتة بالنسبة للجزائر 
سائح، 865984م،2000حيث بلغ عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر سنة ، )1رقمانظر امللحق(م 2012

%34.67سائح، أي مبعدل زيادة قدره 1166287م عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر 2003وارتفع ليصل سنة 
سائح أي مبعدل 1637582م، 2006م، يف حني بلغ عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر سنة 2000عنه سنة 

1911506م، 2009م، وقد بلغ عدد السياح الذين زاروا اجلزائر سنة 2003عنه سنة %40.40زيادة قدره 
م فقد بلغ عدد السياح الوافدين إىل 2012م، أما يف سنة 2006عنه سنة %16.72سائح، أي مبعدل زيادة قدره 

لتحسن إىل اويرجع ذلك باألساس.2009عنه سنة %37.80أي مبعدل زيادة قدره ، سائح2634056اجلزائر 

م وهي 2010وقد جتاوز عدد السياح الدين دخلوا اجلزائر حاجز املليونني ألول مرة يف تارخيها  وذلك عام . املقدمة
زائرية، وهذا ما يؤكد بداية رجوع اجلزائر إىل املكانة اليت ينبغي أن حتتلها يف نتيجة تبشر بآفاق واعدة للسياحة اجل

.  السوق السياحي العاملي نظرا ملا تتوفر عليه من إمكانيات ضخمة
م، فقد شهد تزايدا مستمرا 2012- 2000عدد السياح الوافدين إىل تونس خالل الفرتة أما فيما خيص 

م، 2003سائح، يف حني بلغ عددهم سنة 5057193م،2000تونس سنة حيث بلغ عدد السياح الوافدين إىل
م، 2006وقد بلغ عدد السياح الوافدين إىل تونس سنة . %1.12سائح، أي مبعدل زيادة قدره 5114303
م، 2009م، كما بلغ عددهم سنة 2003عنه يف سنة %28.06سائح، أي مبعدل زيادة قدره 6549549
م، بلغ عدد السياح 2012ويف سنة . م2006عنه يف سنة %5.37رهسائح، أي مبعدل زيادة قد6901406

ويرجع التزايد السنوي.م2009عنه سنة %13.77سائح، أي برتاجع قدره 5950464الوافدين إىل تونس 

أما فيما خيص الرتاجع .ونس مكانة حمرتمة ضمن السوق السياحية الدوليةوأسعارها التنافسية، األمر الذي منح ت
م، فريجع أساسا إىل تدهور الوضع األمين يف 2012م، و2011امللحوظ يف عدد السياح الوافدين إىل تونس سنة 

الوضع البالد نتيجة االحتجاجات الشعبية الكبرية على السياسات احلكومية وما خلفه ذلك من أثار سلبية على 
باإلضافة إىل تزايد الضبابية حول توجهات السياسة السياحية . يف إطار ما يسمى بالربيع العريباألمين يف البالد
.يف االنتخابات التشريعية وقيادته للحكومة' حزب النهضة'خاصة بعد فوز 
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إىل املغرب يف حيث نالحظ أن عدد السياح الوافدينوال خيتلف األمر كثريا عن تونس بالنسبة للمغرب، 
م، 2000م، حيث بلغ عدد السياح الوافدين إىل املغرب سنة 2012- 2000تزايد مستمر خالل الفرتة 

، يف حني %12.29سائح أي بزيادة قدرها 4761271م، 2003سائح، ووصل عددهم سنة 4240000
عنه يف %37.74سائح، أي مبعدل زيادة قدره 6558333م، 2006بلغ عدد السياح الذين زاروا املغرب سنة 

فالزيادة الكبرية يف حجم احلركة السياحية غ عدد السياح الذين زاروا املغرب م، فقد بل2009، أما سنة 2003سنة 
الدولية الوافدة إليها، تعكس مكانة القطاع السياحي ضمن اخلطط التنموية يف املغرب وتطلعه الستقطاب املزيد من 

وحتسني شبكة النقل والفندقة واخلدمات السياحية املختلفة، األمر الذي جعل املغرب حتتل صدارة الدول السياح، 
.املغاربية من حيث احلركة السياحية العاملية، كما أنه من املتوقع أن تواصل تزعمها على هذه املكانة لسنوات أخرى

غرباإليرادات السياحية في الجزائر، تونس والم: المطلب الثاني
ر إىل حيتل القطاع السياحي موقعا متفاوت األمهية يف اقتصاد كل من اجلزائر، تونس واملغرب، وذلك بالنظ

ونستعرض فيما يلي تطور حجم اإليرادات املتأتية من القطاع السياحي يف كل من .حجم اإليرادات الناجتة عنه
.اجلزائر، تونس واملغرب

م2012-2000تطور اإليرادات السياحية في الجزائر، تونس والمغرب خالل الفترة ): 06(الجدول رقم 
).مليون دوالر: (الوحدة

اإليرادات السنوات
السياحية في 

الجزائر

اإليرادات 
السياحية في 

تونس

اإليرادات 
السياحية في 

المغرب

في %
الجزائر

في %
تونس

في %
المغرب

200095.714962040 - - -
200199.5160524603.977.2820.58
200299.6142221520.10 -11.4012.52
20031121582322512.4411.2549.86
2004178.51970392259.3724.5221.61
2005184.3214346103.248.7817.54
2006241.22275598430.876.1529.80
2007218.925757181 -9.2413.1820.00
2008324.52953722148.2414.670.55



السياحة البيئية في الجزائر، تونس والمغرب..........................................:.......الفصل الثالث

156

اآلفاق والتحديات، مركز : السياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي: من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
.83، 67، ص2010أنقرة، تركيا، األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، مركز 

http://mkt.unwto.org/en/publication/unwto-tourism-highlights-2013-edition املوقع تاریخ اإلطالع على 
09:10على الساعة 12/08/2013

http://www.mta.gov.dz 13:20على الساعة 12/08/2013تاريخ اإلطالع على املوقع 
يتبني لنا من اجلدول أعاله أن اإليرادات السياحية يف اجلزائر، تونس واملغرب يف تزايد مستمر خالل الفرتة 

كما أن اإليرادات السياحية يف املغرب خالل ،)بالنسبة لتونس واملغرب2رقمانظر امللحق(، 2012- 2000الزمنية 
م، 2000ر، حيث بلغت اإليرادات السياحية يف اجلزائر خالل الفرتة املعتربة أكثر منها يف تونس، وأكثر منها يف اجلزائ

اإليرادات ارتفعت سنة13مليون دوالر، أي أنه خالل 430م إىل 2012مليون دوالر، ووصلت سنة 95.7
1496م، 2000، يف حني بلغت اإليرادات السياحية يف تونس سنة %349.32السياحية يف اجلزائر بـمعدل 

،  أما يف املغرب %45.92مليون دوالر أي مبعدل زيادة قدره 2183م إىل 2012سنة مليون دوالر، ووصلت 
مليون 6711م إىل 2012مليون دوالر، ووصلت سنة 2040م، 2000فقد بلغت اإليرادات السياحية سنة 

فقد بلغت اإليرادات السياحية يف املغرب وعلى سبيل املثال . %228.97دوالر أي مبعدل زيادة قدره 
م، 2012مرة ضعف اإليرادات السياحية يف اجلزائر سنة 15.60دوالر، أي ما يعادل مليون6711م، 2012سنة
وهو ما يدل على ضخامة اإليرادات السياحية م، 2012مرة ضعف اإليرادات السياحية يف تونس لسنة 3.07و 

مرة 5.07م، 2012يف تونس سنة يف حني بلغت اإليرادات السياحية . 
والشكل التايل يبني لنا ضخامة اإليرادات السياحية املغربية . م2012ضعف اإليرادات السياحية يف اجلزائر لسنة 

.ةت السياحية التونسية واجلزائريمقارنة باإليرادا
يف تزايد مستمر ولكن مبعدل ، تونس واملغربويتبني لنا من خالل الشكل أن اإليرادات السياحية يف اجلزائر

دات السياحية يف كل من حيث نالحظ تراجع اإليرا. وذلك بسبب تزايد الوافدين من السياح كل سنة،متدبدب
م، وذلك بسبب تأثري األزمة املالية العاملية وتراجع عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر 2009اجلزائر، تونس واملغرب سنة

يف حني أن تراجع اإليرادات السياحية يف تونس . ، تونس واملغربرادات السياحية يف اجلزائرمما أدى إىل تراجع اإلي
م، بسبب تدهور األوضاع األمنية يف تونس، األمر 2011م، يرجع أساسا إىل تراجع أعداد السياح سنة 2011سنة 

2009266.427736557 -17.90 -6.09 -9.19
20104002645670350.15 -4.612.22
2011400191472810.00 -27.638.62
2012430218367117.514.05 -7.82



السياحة البيئية في الجزائر، تونس والمغرب..........................................:.......الفصل الثالث

157

م، ثابتة، أما بالنسبة للمغرب 2011
مليون دوالر، مما يدل على أن 7281م، حيث بلغت 2011فقد شهدت اإليرادات السياحية تزايدا مستمرا سنة 

.املغرب استفاد من األوضاع الراهنة يف تونس وهذا ما أثر على إيراداته السياحية باإلجياب
2012- 2000زائر، تونس والمغرب خالل الفترة تطور اإليرادات السياحية في الج): 21(الشكل رقم 

من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات اجلدول أعاله:المصدر

يف الناتج احمللي 3.7%
من الناتج احمللي اإلمجايل سنة %15.1بـ ساهم القطاع السياحي يف تونس ، بينما 2012ايل يف اجلزائر سنة اإلمج

وهذا ما يبني أمهية القطاع .م2012يف املغرب لسنة اإلمجايليف الناتج احمللي %18.7م، بينما يساهم بـ 2012
.املغرب وتونس خبالف اجلزائرالسياحي يف توفري اإليرادات من العملة الصعبة يف كل من

نستنتج أن القطاع السياحي يساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب مما سبق 
كما تتفاوت درجة مسامهته من بلد إىل آخر، ففي اجلزائر . وذلك من خالل املداخيل اليت يدرها من العملة الصعبة

فرتض أن يلعبه، ويرجع ذلك إىل اعتماد نالحظ أن القطاع السياحي مازال بعيد كل البعد عن الدور الذي من امل
اجلزائر يف اقتصادها بشكل رئيسي على قطاع احملروقات وإمهاهلا تطوير القطاعات األخرى مبا فيها القطاع السياحي، 

أما يف تونس فيعترب القطاع السياحي أكرب قطاع مولد للعملة الصعبة، . السي
كما يتضح لنا أيضا أن القطاع . 
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االقتصادية هلذا البلد، حيث حيتل املرتبة الثانية بعد القطاع الزراعي السياحي يف املغرب يعترب قطاعا أساسيا يف التنمية 
.من حيث جلب العملة الصعبة، ويرجع ذلك أساسا إىل األمهية الكبرية اليت توليها املغرب للقطاع السياحي

التشغيل في الجزائر، تونس والمغربو السياحة : المطلب الثالث
ئر، تونس واملغرب يف احلد من البطالة من خالل توفري مناصب يساهم القطاع السياحي يف كل من اجلزا

انظر امللحق(الشغل للسكان سواء مناصب شغل مباشرة مثل قطاع الفندقة مثال، أو غري املباشرة مثل اإلطعام والنقل
احي يف الدول عدد املشتغلني يف القطاع السيإمجايل ويبني اجلدول املوايل تطور ).5رقم، امللحق4رقم، امللحق 3رقم

.2012- 2005الثالث خالل الفرتة 
2012-2005تطور عدد المشتغلين في القطاع السياحي في الجزائر، تونس والمغرب خالل الفترة ): 07(الجدول رقم 

ألف عامل: الوحدة
عدد المشتغلين في السنوات

القطاع السياحي في 
الجزائر

عدد المشتغلين في 
القطاع السياحي في 

تونس

عدد المشتغلين في 
القطاع السياحي في 

المغرب

في %
الجزائر

في %
تونس

في %
المغرب

2005491.3508.21250.5 - - -
2006509.3519.41422.93.662.2013.78
2007580.0543.32007.713.884.6041.09
2008552.7541.01905.5-4.70-0.42-5.09
2009651.5530.11759.917.87-2.01-7.64
2010639.8523.11809.9-1.79-1.322.84
2011682.4411.11825.26.65-21.410.84
2012697.8453.81810.92.2510.38-0.78
:املصادر التاليةباالعتماد على من إعداد الباحث:المصدر

Travel and tourism economic impact 2013 algeria, wttc, 2013, p13.
travel and tourism economic impact 2013 Tunisia, wttc, 2013, p13.
travel and tourism economic impact 2103 moroco, wttc, 2013, p13.
www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Economic_Data_Search_Tool/index.php املوقع تاريخ اإلطالع على 

10:08على الساعة 14/08/2013
غري يتضح لنا من اجلدول أعاله أن عدد العاملني يف القطاع السياحي يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب 

حيث نالحظ أنه يرتفع يف بعض السنوات وينخفض يف بعضها م، 2012- 2005زمنية خالل الفرتة المستقر 
ألف عامل، ووصل 491.3م، 2005القطاع السياحي يف اجلزائر سنة لعاملني يف اإلمجايل لعدد البلغ وقد. اآلخر
إمجايليف حني بلغ . ، خالل مثاين سنوات%42.03ألف عامل، أي مبعدل تزايد قدره 697.8م إيل2012سنة 
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453.8إىل 2012ألف عامل، ووصل يف سنة 508.2م، 2005العاملني يف القطاع السياحي يف تونس سنة 
العاملني يف القطاع السياحي يف إمجايل كما بلغ . م2005، عنه يف سنة %10.70اجع قدره برت ، أيألف عامل

مبعدل زيادة ألف عامل، أي 1810.9م إىل 2012ألف عامل، ووصل سنة 1250.5م، 2005املغرب سنة 
عدد العاملني يف ضخامة إمجايل وبالنظر إىل بيانات اجلدول أعاله يتضح لنا . 2005عنه سنة %44.81قدره 

العاملني يف القطاع السياحي يف إمجايلاجلزائر وتونس، فعلى سبيل املثال بلغ بمقارنةاملغرب يف القطاع السياحي 
العاملني يف القطاع السياحي يف اجلزائر لنفس السنة، كما بلغ إمجايلضعف مرة 2.59م، 2012املغرب سنة 

لنفس السنة، وهذا ما يبني لنا أمهية القطاع العاملني يف القطاع السياحي يف تونسإمجايلضعف مرة 3.99
السياحي يف املغرب من حيث توفري مناصب الشغل مقارنة به يف كل من اجلزائر وتونس، حيث يعترب من أهم 

أما بالنسبة . يف تونسعلى غرار القطاع السياحي القطاعات اليت توفر مناصب الشغل باإلضافة إىل القطاع الزراعي، 
من قطاع السياحة يف اجلزائر ويعاين للجزائر فيعد القطاع السياحي قطاعا هامشا من حيث توفري مناصب الشغل، 

هو نقص التأهيل لدى املوظفني؛ حيث يفتقر أغلبهم إىل احلد األدىن من التأهيل العديد من املشاكل لعل أمهها 
فة إىل ارتفاع العمال على مستوى اإلدارات وهذا ما أدى إىل تدهور اخلدمات مقارنة بكل من املغرب وتونس، باإلضا

قطاع ومما سبق نستنتج أن . السياحية وبالتايل ضعف تنافسيتها أمام اخلدمات السياحية يف كل من تونس واملغرب
متفاوتة حسب يف الدول الثالث ولكن بنسب توفري مناصب الشغل والتقليل من حدة البطالة ساهم يف يالسياحة 

يف  العاملني يف القطاع السياحيإمجايلويبني لنا الشكل التايل تطور . درجة أمهية القطاع السياحي بالنسبة لكل دولة
.2012- 2005خالل الفرتة كل من اجلزائر، تونس واملغرب

2012-2005لفترة تطور عدد العاملين في القطاع السياحي في الجزائر، تونس والمغرب خالل ا): 22(الشكل رقم 

.من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات اجلدول أعاله:المصدر
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(wttc) حول السياحة والسفر يف كل من اجلزائر، تونس ،
م،2012من إمجايل التشغيل يف اجلزائر سنة %3.4م، فإن قطاع السياحة يف اجلزائر ساهم بـ 2013واملغرب لعام 

من إمجايل التشغيل يف تونس، يف حني أن قطاع السياحة يف املغرب %13.7بينما ساهم قطاع السياحة يف تونس بـ 
وهذا ما يؤكد ما ذهبنا إليه سابقا أن قطاع السياحة يف املغرب . من إمجايل التشغيل يف املغرب%16.7ساهم بـ 

التقليل هذا ما يبني أمهية القطاع السياحي يف غرب أكثر منه يف اجلزائر وتونس، و يساهم يف توفري مناصب شغل يف امل
.اجلزائر وتونسمقارنة بيف املغرب من حدة البطالة

ل من اجلزائر، تونس واملغرب، إذقدم يتضح لنا جليا مكانة القطاع السياحي يف اقتصاد كعلى ضوء ما ت
حيث حيتل موقعا مهما ضمن ية يف املغرب، يعترب القطاع السياحي قطاعا هاما وحموريا وحمركا لعملية التنمية االقتصاد

، حيث أيضاقطاع السياحي أكثر بالنسبة لتونسوتزداد أمهية ال. القطاعات املدرة للعملة األجنبية والعمالة يف املغرب
. واالجتماعية يف تونسةحيتل القطاع السياحي مركز الصدارة بالنسبة للقطاعات االقتصادية الداعمة للتنمية االقتصادي

وتنخفض أمهية القطاع السياحي أكثر بالنسبة للجزائر عنه يف تونس واملغرب، كون االقتصاد اجلزائري يعتمد بنسبة  
ومتكننا معرفة مكانة القطاع . كبرية على قطاع احملروقات يف توجيه عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر

السياحي يف اقتصاد أي دولة،من معرفة مدى تنوع وتعدد اخلدمات واملنتجات السياحية املوجودة يف البلد، ومن 
ورغم اآلثار االقتصادية املهمة للسياحة اجلماعية .لسياحي ككلضمنها السياحة البيئية باعتبارها جزء من السوق ا

خاصة التارخيية منها وسرقة و واليت تؤدي إىل تلويث املواقع السياحية، إلضافة إىل ختريب بعض املعامل السياحيةختلفها 
بعضها، أما فيما خيص اآلثار الثقافية فإن هذا النوع من السياحة أدى إىل إدخال عادات جديدة على شعوب هذه 

وهذا ما يقتضى من حكومات هذه الدول االهتمام . البلدان مل تكن موجودة من قبل لعل أخطرها السياحة اجلنسية
.   بتنمية أشكال جديدة للسياحة أ

واقع السياحة البيئية في الجزائر، تونس والمغرب: المبحث الثالث
من أجل معرفة واقع السياحة البيئية يف أي بلد البد من التطرق إىل جمموعة من العناصر اليت متس السياحة 

.التطرق إليه يف هذا املبحث بالنسبة للجزائر، تونس واملغربالبيئية، وهذا ما سوف حناول 
المنتوج السياحي البيئي في الجزائر، تونس والمغرب: المطلب األول

وسوف نتطرق . يعد توفر املنتوج السياحي البيئي وتنوعه يف أي دولة من أهم عوامل جذب السياح البيئيني
.السياحي البيئي يف كل من اجلزائر، تونس واملغربيف هذا املبحث إىل أهم مكونات املنتوج 
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المنتوج السياحي البيئي في الجزائر: الفرع األول
لو مت استغالهلابيئية بامتياز،متتلك اجلزائر الكثري من املقومات اليت من املؤكد أن جتعل منها وجهة سياحية 

فباإلضافة إىل م. 
.العديد من احلظائر الوطنية واحملميات الطبيعية، وغريها من املناطق احملمية

الحدائق الوطنية في الجزائر: أوال
08، )1انظر اخلريطة رقم(حظائر10يبلغ عدد احلظائر الوطنية اجلزائرية 
، وهذا يف 20ولقد كان إنشائها تقريبيا خالل القرن . هكتار165362األخرية حتتل مساحة إمجالية تقدر حبوايل 

حتتوي هته احلظائر على نباتات و جتمعات حيوانية معتربة و نادرة، و ختضع بالتايل حلماية صارمة و .1983حدود 
عنية و على اخلصوص فهي مدارة من طرف املؤسسة العمومية ذات طابع إداري و هذا وفق من طرف السلطات امل

وهي عبارة عن حمميات مقامة من أجل محاية العينات من مناظر طبيعية، غابات، .املرسوم اخلاص باحلظائر الوطنية
قة مع الطبيعة، مع االستثمار يف نباتات و حيوانات، و هذا لتطوير مجيع النشاطات اليومية و الرياضية اليت هلا عال

.وفيما يلي حاولنا أن حنصي مجيع احلظائر املوجودة يف الرتاب الوطين.املشاريع العلمية اليت هلا عالقة بالبحث العلمي
الوطنية في الجزائرالحدائق): 08(الجدول رقم 

تاريخ ومرسوم اإلنشاء)الهكتار(المساحة الموقع الجغرافيالحدائق
1983- 08- 23املوافق لـ 459-342483تيسمسيلتاحلدثنية

1983- 08- 23املوافق لـ 460-1855083تيزي وزو/بويرةجرجرة
1983- 08- 23املوافق لـ 461-2658783مدية/بليدةشريعة
1983- 08- 23املوافق لـ 462-7643883الطارفالقالة
1984- 11- 03املوافق لـ 326-2625084باتنةبلزمة
1984- 11- 03املوافق لـ 327-208084جبايةقوراية
1984- 11- 03املوافق لـ 328-380784جيجلتازة

1993- 05- 12املوافق لـ 117-822593تلمسانتلمسان
1987- 04- 21املوافق لـ 88-1140000087إليزيالطاسيلي
1987- 11- 03املوافق لـ 231-4500000087تامنراستاألهاقار
:باالعتماد علىمن إعداد الباحث :المصدر

http://www.naturevivante.org/documents/parcs_nationaux.pdf, على 24/09/2013تاريخ االطالع على املوقع 
20:19الساعة 
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165361وتغطي مساحة قدرها 8وتقع احلدائق الوطنية حتت إشراف املديرية العامة للغابات، وعددها 
ويبني التقسيم الذي يتمثل يف التصنيف البيئي إلقليم كل حديقة إىل فئات . من الرتاب الوطين%0.07هكتار أو 

تتألف من الطبقات الثالثة %60يف الشمال، ) هكتار165361(ملساحة اإلمجالية محاية، أنه على ا) طبقات (
الباقية مغطاة باملناطق العازلة واملناطق %40. األوىل للحماية وهي موطن تقريبا مجيع التنوع البيولوجي للحدائق

.
الطاسيلي واهلاقار، وتغطي مساحة : يف حني أن احلدائق الوطنية اليت تقع حتت إشراف وزارة الثقافة فهي

.من الرتاب الوطين%24مليون هكتار أو 56.4قدرها 
:جلدول املوايلوتزخر هذه احلدائق بثروات نباتية وحيوانية متنوعة نعرضها يف ا

نظرة حول التنوع البيولوجي للحدائق الوطنية في الجزائر): 09(الجدول رقم 

األسماكالبرمائياتالزواحفالطيورالثديياتالنباتاتالحدائق
_4471719572بلزمة

_7782210697الشريعة
_6893711254جرجرة
_75540134177القالة
___30527131قوراية
___43415119تازة

___1793_ثنية احلد
_70216110187تلمسان
301352155_طاسيلي
___3662_اآلهاقار
:من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر

http://www.kbinirsnb.be/cb/antelopes/Cartography/parcs_nationaux_algerie.pdf, تاريخ اإلطالع على املوقع 
21:55، على الساعة 25/09/2013

تابعة للمديرية العامة ) 9يصبح العدد (بالذكر أن هناك مشروع إلنشاء حديقة وطنية أخرى واجلدير
برنامج األمم / 35وجيري وضع خطة لإلدارة يف إطار مشروع اجلزائر : للغابات، يف والية بشار يف طور الدراسة

واقع أخرى تتوفر فيها الشروط املطلوبة، بدراسة إمكانية تصنيف مكما تقوم املديرية العامة للغابات . املتحدة اإلمنائي
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ومن جهة أخرى، تعتزم املديرية العامة للغابات . ، والذي سوف يكون أول حديقة حبرية)تيبازة(جبل شنوة :مثل
احلدائق 'إدخال فئة جديدة من املناطق احملمية واليت جتمع بني التنمية واحملافظة على البيئة، وذلك من خالل إنشاء فئة 

.'يةالطبيع
المحميات الطبيعية في الجزائر: ثانيا

الصادر يف 144- 87ينظم تشغيل وآليات إنشاء احملميات يف اجلزائر مبوجب املرسوم رقم 
ويتمثل اهلدف من إنشاء . ولكن يف الواقع مل تأسس أي حممية طبيعية رمسيا وفقا هلذا املرسوم. 1984.06.16

:احملميات الطبيعة يف
احلفاظ على األنواع وخاصة اليت هي يف طريق االنقراض على املستوى الوطين؛-1
2-
؛...محاية البيئات احليوية والتشكيالت اجليولوجية، اجليومورفولوجية -3
املراقبة، البحث والتجريب على أنواع النباتات واحليوانات؛-4
على احلياة الربية، النباتات، املياه وكل وسط طبيعي له مصلحة خاصة؛احملافظة-5
.تشجيع وتطوير الدراسات العلمية والتقنية اخلاصة بالوسط الواجب محايته داخل حدوده اإلقليمية-6

:مواقع مقرتح لتصنيفها كمحميات طبيعية، ويقدم اجلدول املوايل حملة عن هذه املواقع 6يوجد حاليا و 
في الجزائرةالمحميات الطبيعي): 10(ول رقم الجد

)هكتار(المساحة )الوالية(مكان التواجد االسم 
هكتار 1500اجلزائرحبرية رغاية 

هكتار16481املسيلة املرقاب
هكتار2367سطيفمرتفعات بابور
هكتار2000قاملةغابة بين صاحل 
هكتار23000وهران ومستغامن-معسكرمستنقع ماكتة
هكتار23000النعامة عني بن خليل 

:من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
http://www.dgf.gov.dz/index.php?rubrique=protection&section=airesprotegees, تاريخ اإلطالع على املوقع

22:21على الساعة 28/08/2013
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محميات الصيد في الجزائر: ثالثا

:ة إىلويرجع اهلدف من إنشاء هذه املناطق احملمي. 21.08.1982املوافق 10- 82الصيد رقم 
احملافظة على احلياة الربية وتنميتها؛-1
حتسني مواطن األنواع اليت تعيش هناك مبا يف ذلك وضع مجيع املعدات والتسهيالت الالزمة مثل بناء مراكز توزيع -2

.املياه، وحتسني شروط تغذيتها عن طريق إدخال ثقافات إضافية وذلك من أجل السماح ل بالعيش يف ظروف مثلى
إنشاء واالحتفاظ بقائمة سجل تراث الصيد على للمحمية؛-3
.تشكيل مكان للمالحظة، للبحث واختبار سلوك احليوانات املوجودة-4

يبلغ عددها حاليا أربعة مبساحة قدرها ). وزارة الزراعة ( وتشرف املديرية العامة للغابات على حمميات الصيد 
:هكتار50700

وتقع يف غابة واسعة . 1983- 02- 05املوافق ل 116- 83أت مبوجب املرسوم رقم أنش: حممية الصيد باجللفة-أ
ويهيمن الصنوبر . هكتار، مناخها شبه جاف31866وتبلغ مساحتها . سنلىب شرقوي يف والية اجللفة يف عني معبدل

.احلليب على مدرجات الغابات
وتقع احملمية يف . 1983- 02- 05فق ل املوا117- 83مت إنشاؤها مبوجب املرسوم : حممية الصيد ملعسكر-ب

أما مناخها فهو شبه . هكتار6530وتبلغ مساحتها . والية معسكر يف مكان يسمى موالي إمساعيل يف سيغ
. جاف

وتقع يف مكان . 1983- 02- 12املوافق ل 126- 83أنشأت مبوجب املرسوم : حممية الصيد بتلمسان-ج
أما فيما خيص مناخها فهو من شبه رطب . هكتار2159وتغطي مساحة قدرها . يف والية تلمسانيسمى موطاس
.إىل شبه جاف

وتقع يف والية تيبازة . 1984-02-18املوافق ل 45- 84مت إنشاؤها مبوجب املرسوم : حممية الصيد لزيرالدة-د
. هكتار1034وتبلغ مساحتها . يف زرلدة

:ة عن حمميات الصيد يف اجلزائرويقدم اجلدول املوايل حمل
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محميات الصيد في الجزائر): 11(الجدول رقم 

محمية 
الصيد

مرسوم وتاريخ 
اإلنشاء

المساحة
اإلجمالية 

)هكتار(

المساحة الغابية 
)هكتار(

الموقعمعدل التشجير 

املوافق لـ 45-84زيرالدة 
18/02/1984

اجلزائر العاصمة 103452050.29%

املوافق لـ 17-83معسكر
05/02/1983

معسكر6530613094%

املوافق 126-83تلمسان
12/02/1983لـ 

تلمسان 215990041.68%

املوافق 116-83اجللفة
05/02/1983لـ 

اجللفة318661538448.27%

-------%415892293458.56اإلمجايل
:علىمن إعداد الباحث باالعتماد : المصدر

http://www.dgf.gov.dz/index.php?rubrique=protection&section=airesprotegees, تاريخ اإلطالع على املوقع 
14:33على الساعة 01/09/2013

م، املتعلقة باملناطق الرطبة ذات األمهية 1982سنة (RAMSAR)ر زاومنذ انضمامها إىل اتفاقية رام
الدولية، وخاصة بالنسبة للطيور املائية، تعمل اجلزائر على إدراجها ملواقع أخرى ذات أمهية بيئية كربى وخاصة بالنسبة 

.للطيور حيث يتوقف وجودها عليها
مة رامسار، وتبلغ مساحة هذه املواقع موقعا مدرجا ضمن قائ13م، كانت اجلزائر متتلك 2002وحىت سنة 

:مليون هكتار، وتتمثل يف املواقع التالية1.8
؛هكتار4900: ونغا، وحبرية اوبرياحبرية ت: م1983سجال يف ) 02(موقعان -
ار؛هكت15: حبرية الطيور: م1994سجل يف) 01(موقع -
، وادي احلرير، شط مروان وواد خروف، الشط الشرقي، شط احلضنة: م2002سجلت يف ) 10(عشر مواقع -

؛ن، واحات تامنتيت وسيد أمحد تيميمستنقع ماكتة، واحة أوالد سعيد، سبخة وهرا
.ويبني اجلدول التايل بعض املناطق الرطبة يف اجلزائر واملدجمة يف قائمة رامسار
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زارق الرطبة المدرجة في قائمة رامبعض المناط): 12(الجدول رقم 

المساحة سنة التسجيلالرطبة المسجلةاسم المنطقة 
) هكتار(

نوع المنطقة الرطبة

حبرية مياه عذبة دائمة19832700حبرية تونغا
حبرية مياه عذبة دائمة19832200حبرية أوبريا

حبرية مياه عذبة دائمة199915حبرية الطيور
حبرية قليلة املالوحة دائمة2001855500الشط الشرقي
مياه دائمة عذبة،قليلة امللوحة200142100صنهاجة-منطقة غرباز
حبرية مومسية ماحلة2001362000شط احلضنة
مياه عذبة 20016500وادي احلرير

حبرية ماحلة دائمة2001337700شط مروان وواد خروف
.مستنقع مياه عذبة وقليلة امللوحة200144500مستنقع ماكتة

مياه عذبة 200125400سعيدواحة أوالد 
مياه ماحلة مؤقتة200156780سبخة وهران

مياه عذبة200195700واحة متنتيت وسيد أمحد تيمي
: باالعتماد علىمن إعداد الباحث:المصدر

http://www.kbinirsnb.be/cb/antelopes/Cartography/parcs_nationaux_algerie.pdf, املوقع تاريخ اإلطالع على 
22:02على الساعة 05/09/2013

موقع مدرجة ضمن قائمة رامسار لألراضي الرطبة ذات األمهية الدولية مبساحة 50ومتتلك اجلزائر حاليا 
.منطقة موجودة يف مجيع أحناء البالد1451مليون هكتار، من بني 2.99قدرها 

ر، زاع أخرى جيري تصنيفها من طرف راممواق10كما أن هناك 
.مليون هكتار من املناطق ذات األمهية الدولية يف اجلزائر3.5للوصول إىل 

ومن خالل ما تقدم يتبني لنا أن اجلزائر حتتوي على منتوج سياحي بيئي جذ متنوع من حدائق وطنية، 
ات وتقاليد جد متنوعة وثرية، وهو ما يضمن إىل حد  حمميات طبيعية، وحمميات للصيد باإلضافة إىل تراث ثقايف وعاد

كما أن إنشاء احلدائق الوطنية واحملميات الطبيعية وحدائق الصيد يربر . كبري إمكانية إجناح السياحة البيئية يف اجلزائر
ية الوحيدة تتمثل إال أن اإلشكال. 
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يف عدم استغالل هذه املساحات يف تطوير السياحة البيئية من خالل إقامة مشاريع سياحية بيئية يف هذه املناطق، 

. اخل...والنباتات، الرياضات اجلبلية،
المنتوج السياحي البيئي في تونس: الفرع الثاني

حتتوي تونس على مقومات ضخمة للسياحة البيئية فإىل جانب غناها من حيث املوروث الثقايف واملتمثل يف 

ويتجلى اهتمام احلكومات التونسية بتطوير املنتجات السياحية من خالل إصدارها للقوانني . ةومناظرها اخلالب
.وإنشائها للحدائق واحملميات الطبيعية وغريها

منطقة رطبة ذات أمهية 38ميات للحيوانات و حم4حممية طبيعية، 27حديقة وطنية، 17تونسويوجد ب
)رزارام(دولية 
. تارخيها

الحدائق الوطنية في تونس: أوال
، وذلك )2انظر اخلريطة رقم (شرعت تونس منذ فرتة ليست بالقريبة يف إنشاء شبكة من احلدائق الوطنية

وحتتوي تونس . رغبة منها يف احملافظة على الثروا
.على جمموعة من احلدائق الوطنية وهذا ما يبينه اجلدول املوايل

الحدائق الوطنية في تونس): 13(الجدول رقم 

مكان التواجد تاريخ اإلنشاء  )هكتار(المساحة  اسم الحديقة
قفصة، سيدي بوزيد ديسمرب 10

1980
16448 احلديقة الوطنية ببوهدمة

.كم عن تونس18محام األنف  1987فيفري 12 1939 احلديقة الوطنية ببوقرنني
كلم من مدينة القصرين17على بعد  1980 6723 احلديقة الوطنية بالشعانيب

توزور 2001مارس 29 8000 احلديقة الوطنية بدغومس
كلم غرب تونس200 1990جوان  2632 احلديقة الوطنية بالفاجية
بنزرت 1980 12600 احلديقة الوطنية بإشكل 

55تقعان يف خليج تونس على بعد  1977أفريل  391 احلديقة الوطنية بزمربة وزمربتا
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بأحواز (كيلومرتا من ميناء حلق الوادي 
).العاصمة

قيبيلي 1994أكتوبر 24 150000 احلديقة الوطنية جببيل
قفصة 2010مارس 29 5746 احلديقة الوطنية جببل عرباطة

قصرين، سيدي بوزيد 2010مارس 29 16249 احلديقة الوطنية جببل مقيلة
سيليانا، وسالتية 2010مارس 29 1720 احلديقة الوطنية جببل سرج

وصالتية 2010مارس 29 1792 احلديقة الوطنية جببل زغدود 
والية زغوان 2010مارس 29 2024 احلديقة الوطنية جبل زغوان

تاتاوين 2010مارس 29 287000 -احلديقة الوطنية بسنغار
جابس

جنوب بنقردان والية مدنني 1993 6315 احلديقة الوطنية بسيدي 
الطوي

:من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
http://www.linternaute.com/voyage/tunisie/parc-naturel, على الساعة 20/09/2013تاريخ اإلطالع على املوقع 
13:55
http://www.tunisientunisie.com/les-parcs-nationaux-en-tunisie/, على 20/09/2013تاريخ اإلطالع على املوقع 

14:15الساعة 
ل إنشاء ويتضح لنا مما سبق االهتمام الكبري الذي توليه احلكومات املغربية للحفاظ على البيئة من خال

.احلدائق الوطنية وذلك من أجل احملافظة على الثروة النباتية واحليوانية
المحميات الطبيعية في تونس:ثانيا

إىل احلدائق الوطنية حتتوي تونس على العديد من احملميات الطبيعية، وهي مواقع قليلة االتساع باإلضافة

حلال على سبيل املثال بالنسبة للخفافيش يف كهف وهذا هو ا. أصناف الطيور املهاجرة ذات األمهية الوطنية أو الدولية
جبل اهلوارية، وكذلك ماجن الشيطان ذات الزئبق األبيض ومستنقع دار فاطمة ذات الطحالب وحممية خشم الكلب 

  ..
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الطبيعية في تونسبعض المحميات ): 14(الجدول رقم 

اسم المحمية 
الطبيعية

تاريخ 
اإلنشاء

المساحة 
)هكتار(

خصائص المحمية الطبيعيةالموقع

متثل املنظومة البيئية للجزر، ويالحظ وجود والية صفاقس19935850جزر الكنايس
.

حديقة النباتات 
بتونس

املستجلبةحتتوي على عديد األنواع النباتية تونس19968.5

متثل منظومة بيئية رطبة ومتثل موقعا لقضاء والية سوسة19938000سبخة الكلبية
نوع من 15000

.نادرة
توجد بالبحرية الشمالية ملدينة تونس ، ومتثل والية تونس19933جزيرة الشكلي

التعوش (هاما لتعشيش الطيور مألفا
.)األبيض

متثل منطومة بيئية غابية تقع على ارتفاع والية سليانة199393جبل السرج
ومتثل مغارة جبل السرج أكرب . مرت1357

. مغارة يف افريقيا الشمالية
والسباسبحتتوي على تشكيل عرعر والية قفصة199350جبل بورملي

والية نابل 01مغارة اخلفافيش
)اهلوارية(

حتتوي هذه املغارة على أنواع خاصة من 
.اخلفافيش

ملنطقة ) الفلني والزان(متثل منظومة بيئية غابية والية باجة1993125جبل خروفة
.جبال مقعد ومخري

.السباسب السفلىحتتوي على نباتات متثل والية القريوان19931225عني شريشرية
توجد هذه احمليمة بوسط البالد على مستوى والية القريوان199396282جبل الّتوايت

حمور مشال جنوب وحتتوي على نباتات من 
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.السباسب مع إعادة غرس الصنوبر احلليب
تشكيل الصنوبر : متثل منظومة بيئية غابيةوالية القصرين1993307.5خشم الكلب

املأوى احملبد لغزال دوركاس،  احللبيظن وهي 

.مهدد باالنقراض
حتتوي هذه احمليم ة على تشكيل الصنوبر والية القصرين199396التّلة

احلليب احملاذي للحديقة الوطنية للشعانيب، 
.وتتميز بوجود ىثار رومانية

نوعا نباتيا 150هي خمثّة حتتوي على والية جندوبة199315خمثّة دار فاطمة
.للمناطق الرطبة من بينها أنواع نادرة

متثل هذه احملمية منظومة بيئية للجزر واملنطقة والية بنزرت1980450جالطة
البحرية الشاكئية وهي منطقة كانت تأوي 

. الفقمة الراهبة
وحتوي على نوع متثل منظومة بيئية غابية والية جندوبة199347عني زانة

).chéne afares(نادر من البلوط 
يالحظ . حبرية مياه عذبة: هي منطقة رطبةوالية بنزرت199310ماجن جبل شيطان

.البيضاء
: باالعتماد علىمن إعداد الباحث:المصدر

http://www.istidama.nat.tn/Arabe/Index-Bio-reserves-AR.htm, على 15/09/2013تاريخ اإلطالع على املوقع 
20:31الساعة 

من خالل ما سبق ميكن القول أن تونس بذلت جهودا كبرية من حيث تعزيز نظام املناطق احملمية خاصة 
:على املستويات الكمية والنوعية

سنة 6من ) احلدائق الوطنية واحملميات الطبيعية(د املناطق احملمية الربية املخصصة حيث ارتفع عد: الكمية: أوال
وبالتايل . 2010و2009منطقة حممية جديدة بني سنيت 19كما مت إنشاء . 2008سنة 24م إىل 1987

نة هكتار س650000إىل حوايل 2008هكتار سنة 217890ارتفعت املساحة اإلمجالية للمناطق احملمية من 
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فيما . 2010سنة %7إىل حوايل 2008سنة %3وكنتيجة لذلك تطور معدل املناطق احملمية من . 2010
زمربة وزمربطا، الغاليت(مناطق خاصة حممية ذات أمهية متوسطية 3خيص الوسط البحري والساحلي، فإننا حنصي 

جزر زمربة وزمربطا، موقع كاب نيقرو وكاب (مناطق حبرية حممية يف طور اإلجناز وهي 5باإلضافة إىل ) وجزر كنيس
1).سرياط، الغاليت، جزر كريات وجزر قرقنة

إىل حد الوقت الراهن ال متثل املناطق احملمية سواء كانت يف شكل احلدائق الوطنية أو احملميات الطبيعية، 
من اجلهد الذي يتعني بذله خاصة وأن توسيع نطاقها أصبح ضرورة وطنية وهو ما يتماشى واملعايري سوى جزء صغري 

.من سطح أرض كل بلد للمناطق احملمية%10الدولية اليت تنص على أنه البد من ختصيص 
9نها م(منطقة حممية جديدة 20وحتقيقا هلذه الغاية فإن االحتياطات التقنية والتشريعية جارية إلنشاء 

.ويبني اجلدول أدناه الوضع املتوقع للمناطق احملمية نتيجة اإلحداثات اجلديدة). حممية طبيعية11حدائق وطنية و 
أنواع ومساحة المناطق المحمية المحدثة والجاري إنشاؤها): 15(الجدول رقم 

)هكتار(المساحة اإلحداثات الجديدة المناطق المحمية الموجودةالمناطق المحمية
201797106769308566الحدائق الوطنية

161384709463232المحميات الطبيعية 
760- 760المحميات الحيوانية
218695153863372558المساحة اإلجمالية

:ث باالعتماد علىمن إعداد الباح: المصدر
http://www.environnement.gov.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid
=177, 17:20على الساعة 17/10/2013تاريخ اإلطالع على املوقع 

مت إدراجها 19ويضاف إىل هذ
هكتار لتصل املساحة اإلمجالية للمناطق احملمية يف تونس إىل 668364مؤخرا مبوقع رامسار، وتغطي مساحة قدرها 

أي أن هناك نقص يف املناطق احملمية يف . %6وبالتايل فإن معدل املناطق احملمية يصل إىل حنو . هكتار1040922
.عن املعدل الدويل%4تونس يبلغ 

جيري حاليا وبشكل متزايد العمل على توجيه أساليب إدارة املناطق احملمية حنو حتقيق إدماج أفضل : النوعية: ثانيا
والذي ، 'املناطق احملمية إدارة 'حول ) البنك الدويل/FEM(وعلى سبيل املثال فإن مشروع . للسكان احملليني والبيئة

1 www.cbd.int/database/attachment/?id=1348 20:58على الساعة 10/08/2013تاريخ االطالع على املوقع
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م2007وم2001مت تشغيله بني سنة 
احملافظة على الطبيعة، تعزيز وحتسني : إدارة جديدة تأخذ يف احلسان حتقيق التوازن بني ثالثة أهداف رئيسية وهي

احملافظة : وتتالءم هذه األهداف الثالثة مع تلك املتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي. ظروف معيشة السكان احملليني
وقد مسح هذا املشروع بتعزيز الشراكة بني خمتلف . على البيئة، االستخدام املستدام والتوزيع العادل للموارد الطبيعية

هود من أجل االستفادة القصوى من خمتلف اجلهات الفاعلة وأصحاب املصلحة يف جمال املناطق احملمية وتعظيم اجل
ومع ذلك، ال تزال هناك ثغرات قائمة السيما فيما خيص إدماج . املبادرات الفنية واملالية املتعلقة باملناطق احملمية

.السكان احملليني وإمكانيات األنظمة املالية
املديرية العامة للغابات، بإعداد دراسة حول وتقوم حاليا وزارة الزراعة والبيئة بالتعاون مع الدوائر املعنية، وهي 

:وتتمثل أهداف هذه الدراسة يف' حتليل التمثيلية البيئية وفعالية إدارة املناطق احملمية يف تونس' 
حتديد الفجوات وأوجه القصور على مستوى النظام الوطين للمناطق احملمية من أجل إجراء التعديالت الالزمة؛-1
للمناطق احملمية على مستوى التمثيلية البيئية؛دعم النظام الوطين-2
حتسني فعالية اإلدارة على مستوى املواقع املختلفة من أجل حتقيق أهداف إنشائها؛-3
املسامهة يف احلفاظ على مكونات التنوع البيولوجي ذات القيمة البيئية العالية يف إطار رؤية منهجية بيئية متكاملة -4
؛...)، ثقايف،وسط طبيعي، اجتماعي( 
املسامهة يف حتقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي؛-5

وسوف تسمح هذه الدراسة أيضا بتحديد مناطق حممية جديدة حسب . وطرح الثغرات البيئية ومناهج اإلدارة
.قتضاء لتغطية مجيع املواقع واألنظمة البيئية اليت حتتاج إىل احلماية واحملافظة عليهااال

تتم إدارة املناطق احملمية من طرف املصاحل املختصة للدائرة املسئولة عن الغابات التابعة :المؤسسية والقانونية: ثالثا
م املعدل 1988قانون عام (لوزارة الزراعة، واملوارد املائية والصيد البحري على النحو املنصوص عليه يف قانون الغابات 

ان صامتا بشأن املناطق احملمية البحرية ومع ذلك، فإن هذا القانون ك). 2005عدة مرات مبا يف ذلك يف عام 
وأمام هذا الوضع، بدأت الوزارة املسئولة . 

طق 
وقد توجت هذه األعمال بسن القانون املتعلق باملناطق احملمية البحرية والساحلية يف جويلية . احملمية البحرية والساحلية

وسوف يسمح هذا القانون اجلديد لتونس ببدء حقبة جديدة من حيث إنشاء وتشجيع املناطق احملمية . م2009
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بالتأكيد مفيد جذا لدعم اجلهود الوطنية الرامية إىل تعزيز كما أن هذا املشروع سوف يكون. البحرية والساحلية
.شبكة املناطق احملمية البحرية والساحلية

ات يويتضح لنا مما سبق أن تونس حتتوي على منتوج سياحي بيئي جذ متنوع من حدائق وطنية، وحمم
نتج سياحي بيئي جذ متنوع وهذا ما طبيعية، وعادات وتقاليد وموروث ثقايف ثري جذا وهو ما يسمح لتونس بتقدمي

.
المنتوج السياحي البيئي في المغرب: ثالثالفرع ال

ميتلك املغرب مقومات طبيعية وثقافية جذ متنوعة، فهو حيتل مراكز متقدمة من حيث التنوع البيولوجي يف 
ويسعى املغرب يف سبيل احلفاظ . دول حوض البحر األبيض املتوسط، كما أنه شهد مرور الكثري من احلضارات عليه

لعمل على تثمينها باستغالهلا يف أنواع جديدة من على تنوعه البيولوجي إىل توسيع املناطق احملمية املوجودة به، وا
. السياحة ذات تأثري منخفض على البيئة

الحدائق الوطنية بالمغرب: أوال
من املؤكد أن املغرب حيتوي على أنظمة بيئية متنوعة، ولذلك أصبح احلفاظ على األوساط الطبيعية رهانا 

إنشاء احلدائق الوطنية : مثلما يتطلب بدل املزيد من اجلهودحامسا من أجل احملافظة على التنوع البيولوجي، وهذا
موقع 154م، 1996وقد حدد املخطط التوجيهي الذي وضع يف سنة . ، واحملميات الطبيعية)3انظر اخلريطة رقم(

موزعة على . ذات أمهية بيولوجية وبيئية، مصنفة من أجل أمهيتها البيئية، العلمية، االقتصادية واالجتماعية، والرتاثية
1.مليون هكتار، ومتثل هذه املواقع تقريبا جل األنظمة البيئية الطبيعية يف البالد2.5مساحة قدرها 

توبقال سنة : ، أنشأ املغرب أربع منتزهات وطنية1991و 1942كما أنه خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 
. م1994، وإيريكي سنة 1991، وسوس ماسة سنة 1950، وتازكا سنة 1942

أربعة 2004ساعد تنفيذ هذا املخطط على تعزيز الشبكة الوطنية للمناطق احملمية من خالل إنشاء عام 
املنتزه الوطين للحسيمة واملنتزه الوطين تلسمطان واملنتزه الوطين إلفران واملنتزه الوطين : متنزهات وطنية أخرى هي

. املنتزه الوطين خلنيفرة2008لوطين خلنفيس و يف عام أنشأ املنتزه ا2006ويف عام . لألطلس الكبري الشرقي
:واجلدول املوايل يبني لنا احلدائق الوطنية يف املغرب وخصائصها

1 http://www.minenv.gov.ma/index.php/ar/biodiversite-ar/115-theme/biodiversite/257-aires-
proteges-ar?showall=1&limitstart= 12:00على الساعة 17/08/2013يخ اإلطالع على املوقع تار 
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الحدائق الوطنية في المغرب): 16(الجدول رقم 

الخصائص العامةالحديقة الوطنية
م، 1950وهي ثاين حديقة أنشأت يف املغرب، سنة احلديقة الوطنية بتازكة

هكتار، وحتتوي على أنظمة بيئية 13737مساحتها 
متنوعة، تنوع كبري يف الثروة النباتية واحليوانية، باإلضافة إىل 

وتشتمل احلديقة على أكثر من .  مناظر طبيعية خالبة
مغارات، شالالت، (لوجي وإيكولوجي موقع بيو 154

).وغابات
م، تبلغ 1942أول حديقة أنشأت يف املغرب، سنة احلديقة الوطنية بطوبقال

وقد أنشأت من أجل محاية . هكتار36000مساحتها 
. املناظر الطبيعية جلبل طوبقال واحملافظة عليها

هكتار، 33800ا م، تبلغ مساحته1991أنشأت سنة احلديقة الوطنية بسوس ماسة 
وحتتوي احلديقة على منطقة رطبة ذات أمهية دولية مدرجة 

.م2005يف قائمة اتفاقية رامسار منذ 
هكتار، أنشأت سنة 55252متتد على مساحة قدرها احلديقة الوطنية لألطلس الشرقي الكبري

، تضم البحريتني األسطوريتني إيزيل وتيزليتم، 2004
م، على قائمة اتفاقية رامسار  2005واليت أدرجت منذ 

.كمناطق رطبة ذات األمهية الدولية
هكتار، منها 48460متتد على مساحة قدرها احلديقة الوطنية باحلسيمة

هكتار حبرية يف البحر األبيض املتوسط، 19000
،م، من أجل احملافظة على التنوع 2004أنشأت سنة 

.ساحليالبيولوجي البحري وال
م، على 2004تقع يف حمافظة إفران، أنشأت يف أكتوبر احلديقة الوطنية بإفران

هكتار، وذلك من اجل 124150مساحة قدرها 
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.احملافظة على غابة األرز يف األطلس املتوسط
يقع بالقرب من اجلماعة القروية أخفنري جبهة العيون احلديقة الوطنية أخنيفيس

تبلغ مساحتها . الساقية احلمراء يف املغرببوجدور
هكتار، وهي معروفة بتنوعها األحيائي ومتتد على 6500

.كلم20
تقع يف اجلزء الشرقي من التالل اجلريية للريف، أنشأت يف احلديقة الوطنية تلسمطان

58950، وتغطي مساحة قدرها 2004أكتوبر 
مناظره وهو إقليم يتميز بالتنوع البيولوجي و . هكتار

.الطبيعية اخلالبة
123000م، وتبلغ مساحتها 1994أنشأت سنة احلديقة الوطنية بإيريكوي

هكتار، وحتتل املساحة بني واد دراعة واألطلس الصغري يف 
وتتميز احلديقة مبناظرها الطبيعية .حمافظة زاغورة وتاتا

.الصحراوية
:باالعتماد علىمن إعداد الباحث: المصدر

http://www.eauxetforets.gov.ma/fr/text.aspx?id=1074&uid=84, على 19/12/2013تاريخ اإلطالع على املوقع 
13:15الساعة 

http://www.marocecotourisme.com/fr/maroc_parcs-nationaux.php, 19/12/2013تاريخ اإلطالع على املوقع 
14:20على الساعة 

حدائق، وتبلغ املساحة اإلمجالية 10دد احلدائق الوطنية يف املغرب بعد إنشاء هذه احلدائق أصبح ع
.هكتار606000للمنتزهات الوطنية إىل 

المحميات الطبيعية في المغرب: ثانيا
احمليط احليوي : حمميات للمحيط احليويوباإلضافة إىل شبكة املنتزهات الوطنية، قام املغرب بإنشاء ثالث

.لألركان واحمليط احليوي لواحات جنوب املغرب واحمليط احليوي القاري ملنطقة البحر األبيض املتوسط
مليون هكتار، يف املنطقة اجلنوبية الغربية 2،5اليت متتد على مساحة (RBA)حممية احمليط احليوي لشجرة أركان-1

1998.
.م2000مليون هكتار 7،2، على مساحة تقدر حبوايل (RBOSM)احليوي لواحات جنوب املغرحممية احمليط-2
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، واليت متتد على مساحة (RBIM)للبحر األبيض املتوسط Intercontinentalحممية احمليط احليوي بني القارية-3
لقسم املغريب على مستوى شبه اجلزيرة تقارب املليون هكتار، واملوزعة تقريبا بني الضفتني املغربية واإلسبانية، ويقع ا

.الطنجية
.يبني الشكل املوايل بعض احملميات الطبيعية يف املغرب وخصائصها

بعض المحميات الطبيعية في المغرب ): 17(رقم الجدول

الخصائص العامةاسم المحمية
وأغىن املناطق الرطبة يف املغرب، تبلغ نسبة املياه املاحلة إحدى أمجلاملرجة الزرقاء

، ونسبة املياه اجلوفية %1.48، ونسبة املياه العذبة %98فيها 
، وهي موطن للكثري من الطيور واليت من بينها طائر كروان 0.3%

.دو املنقار الدقيق
هكتار  110تقع بالقرب من مدينة القنيطرة، وتبلغ مساحتهاحممية سيدي بوغابة 

وتغطيها حبرية ذات مياه عذبة، وهي غنية من حيث التنوع النبايت 
.واحليواين

تغطي مساحات ضخمة من األراضي احلضرية والغابات حىت حممية األرغان

املتبقية 
مشال املغرب غرب مدينة شفشاون، متتد حممية جبل حممية طبيعية حممية جبل بوهاشم الطبيعية

هكتار، وتقع على كل من 8000بوهاشم على مساحة قدرها 
إقليم تطوان، إقليم شفشاون وإقليم العراش

كلم من مدينة أسفي، و متتد احملمية على 70تقع على بعد حممية سيدي شيكر الطبيعية 
300ايل هكتار حيث تتم محاية حو 1987مساحة تقدر بـ 
.اليت تنحدر من جهة احلوز" الدوركاس"غزالة من ساللة 

:باالعتماد علىمن إعداد الباحث :المصدر
http://alsayd.com/tabid/229/language/en-us/default.aspx, على الساعة 20/12/2013تاريخ اإلطالع على املوقع 
15:45
http://www.minenv.gov.ma/index.php/fr/biodiversite?id=217, على 20/12/2013على املوقع تاريخ اإلطالع

18:20الساعة 
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وهناك حممية أخرى للمحيط احليوي وهي املسماة شجرة األرز، حيث سيتم إنشاؤها يف األطلس املتوسط، 
وخنيفرة، وستمكن من اإلعالن عن املنظومة البيئية إفران، شرق األطلس الكبري: وستضم ثالثة متنزهات وطنية هي
.لشجرة أرز األطلس كرتاث عاملي

.مواقع رامسار
ر قامت املغرب بالعديد من زاراماملدرجة على الئحة اتفاقية ويف إطار سعيها إىل توسيع املناطق الرطبة

:اإلجراءات واليت من بينها
ويهدف إىل حتيني وتقوية اإلطار القانوين لتدبري . إعداد مشروع قانون حول املناطق احملمية، مبا فيها املناطق الرطبة-أ

.هذه األنظمة البيئية وجعله مالئما للقوانني الدولية وأهداف التنمية املستدامة
طار القانوين للمناطق الرطبة، عرب دمج البعض منها يف املنتزهات الوطنية احملدثة رمسيا، نذكر منها حبرية تقوية اإل-ب

أفنورير باملنتزه الوطين إلفران، حبرييت إسلي وتيسليت مبنتزه األطلس الكبري والبحرية الشاطئية خلنيفيس باملنتزه الوطين 
.خلنيفيس

موقعا84يفالرطبة تتمثلاملناطقمنمهمةشبكةعنأفرز1996سنة ميةاحملللمناطقمديريخمططإعداد-ج
.هكتار20000منأكثرتغطي

املنظمات بعضمعبتعاونواللكوس،خنيفيس،املرجة الزرقاءمنهارطبة،مناطقلعدةالتهيئةتصاميمإعداد-د
.احلكوميةالغريواجلمعياتالدولية

لسيديرامسارمبوقعالشأنهوالرطبة،كمابعض املناطقلتدبرياحلكوميةالغرياملنظماتبعضمعالتعاقد-ه
املناطق تدبريجماليفناجحةجتربةوتعد.الطبيعةواحملافظة علىباحليواناتالرفقمجعيةإىلتدبريهأسندالذيبوغابة،
.الرطبة

خمتلف بنياملبذولةاجلهودتنسيقإىلويهدفاألورويب،االحتاد معمبشاركةالرطبة،للمناطقالوطيناملركزخلق- و
.املناطق الرطبةتدبريجماليفالوطينالصعيدعلىاملتدخلني

إجناز-ز
املنظومات ذات األمهية البيئية، االقتصادية واالجتماعية العالية، عن طريق تنمية السياحة البيئية وتنمية بعض األنشطة 

.املدرة للدخل
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ت تعمل املغرب على القيام بإجراءات أكثر من اجل تقوية شبكة املناطق احملمية وباإلضافة إىل هذه اإلجراءا
.

مما سبق نستنتج أن املغرب حيتوي على منتوج سياحي بيئي جذ متنوع من حمميات طبيعية، حدائق وطنية 
.من شأنه أن يسهل تطوير السياحة البيئية يف املغربوموروث ثقايف وطبيعي جذ ثري، وهذا ما

وخالصة القول ملا تقدم ميكننا القول أن كل من اجلزائر، تونس واملغرب لديها إمكانيات سياحية بيئية جذ 

.جتعل من هذه الدول من أكرب وجهات السياحة البيئية يف املغرب العريبوجه أن
اإلطار القانوني للسياحة البيئية في الجزائر، تونس والمغرب: المطلب الثاني

أجل الوقوف على واقع السياحة البيئية يف اجلزائر، تونس واملغرب البد من اإلطالع على خمتلف من
.النصوص القانونية املنظمة هلذا النشاط يف هذه الدول

اإلطار القانوني للسياحة البيئية في الجزائر: الفرع األول
ة، ورمبا يرجع السبب يف ذلك إىل ال حتتوي اجلزائر على نص قانوين صريح وحمدد خاص بالسياحة البيئي

غياب تعريف شامل متفق عليه حول السياحة البيئية، فمفهوم السياحة البيئية واسع وميكن أن يشمل أبعاد كثرية، 
.ورغم ذلك فإنه ميكننا استنباط بعض املواد اليت ميكن أن يكون هلا عالقة ضمنية بالسياحة البيئية

2011فرباير 17املؤرخ يف 02-11من القانون رقم 15تنص املادة 
، إىل ثالث 12و11و10و6و5: " التنمية املستدامة على أنه

:مناطق) 03(
.باألنشطة املتعلقة بالبحث العلميوهي منطقة حتتوي على مصادر فريدة ال يسمح فيها إال : املنطقة املركزية:أوال
وهي منطقة حتيط باملنطقة املركزية أو جتاورها وتستعمل من أجل أعمال إيكولوجية حية، مبا : املنطقة الفاصلة:ثانيا

وهي مفتوحة أمام اجلمهور يف شكل . فيها الرتبية البيئية والتسلية والسياحة اإليكولوجية والبحث التطبيقي واألساسي
. وال يسمح بأي تغيري أو بأي عمل من شأنه إحداث إخالل بتوازن املنطقة.اكتشاف للطبيعة برفقة دليلزيارات 

وهي منطقة حتيط باملنطقة الفاصلة وحتمي املنطقتني األوليتني وتستخدم مكانا لكل أعمال : منطقة العبور:ثالثا
."والراحة والتسلية والسياحةويرخص فيها بأنشطة الرتفيه . التنمية البيئية للمنطقة املعنية

حيث نالحظ أنه يف هذه املادة ورد ذكر السياحة اإليكولوجية عند االستخدامات املمكنة ملناطق احملمية 
.الطبيعية، وخاصة فيما يتعلق باملنطقة الفاصلة
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، 2006سبتمرب 18املؤرخ يف 325- 6من املرسوم التنفيذي رقم 13كما هو الشأن بالنسبة للمادة 
ت الفندقية إال ال ميكن إقامة املؤسسا: " 

يف احلدود املالئمة مع أهداف احملافظة على التوازن الطبيعي عندما تكون واقعة يف الواقعة]...[فوق األجزاء اليت 
حيث أنه من بني املؤسسات الفندقية اليت ". املواقع الطبيعية أو مع ضرورة احملافظة على املواقع األثرية أو الثقافية

إقامتها يف هذه األجزاء هي املؤسسات الفندقية اخلاصة بالسياحة الميكن 
.من حمافظة على التوازن الطبيعي، احلافظة على املواقع األثرية، أو الثقافية

ويوجد نص آخر رغم أنه ال يتعلق بالسياحة البيئية إال أنه يتعلق مبنتج من منتجات السياحة البيئي املختلفة 
، 2000مارس 1املؤرخ يف 46- 2000من املرسوم التنفيذي رقم 12وهو التخييم، وهو ما تنص عليه املادة 

املخيم : " والذي يعرف املؤسسات الفندقية وحيدد تنظيمها وسريها وكذا كيفيات استغالهلا وتنص هذه املادة على أنه
:هو مساحة مهيأة لضمان إقامة منتظمة للسياح يف

ني املكان؛-1
عربات التخييم املقطورة؛-2

يرخص بالتخييم احلر أو الفردي، يف األماكن الطبيعية للتخييم، . أصناف) 03(يرتب املخيم يف ثالثة 
.

املمكن أن يكون ضمن نشاطات وتشرح هذه املادة اجلوانب املختلفة واملتعلقة بنشاط التخييم والذي من 
.السياحة البيئية

كما يوجد نص آخر ال يتعلق بالسياحة البيئية ولكن يتعلق بالدليل السياحي والذي هو عنصر أساسي 
ورئيسي يف جناح السياحة البيئية ألنه يعمل على توجيه السياح وتعريفهم باملواقع السياحية وباملمارسات اليت حتافظ 

، 2006جانفي 21املؤرخ يف 224- 06من املرسوم التنفيذي رقم 2وتنص املادة . امل السياحيةعلى البيئة واملع
يعد دليال يف السياحة كل شخص : " والذي حيدد شروط ممارسة نشاط الدليل يف السياحة وكيفيات ذلك ، على أنه

ناسبة رحالت سياحية أو أسفار طبيعي يرافق السياح الوطنيني أو األجانب بصفة دائمة أو مومسية مقابل أجر، مب
منظمة أو نزهات على منت سيارات للنقل العمومي يف الطريق العام، يف املتاحف والنصب التذكارية واملعامل التارخيية 

".واحلظائر الثقافية
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اإلطار القانوني للسياحة البيئية في تونس: الفرع الثاني
فهو مفهوم متشعب مندمج يف الكثري من . حمدد خاص بالسياحة البيئيةال يوجد يف تونس نص قانوين

. النصوص القانونية، نادرا بطريقة مباشرة، ولكن يف كثري من األحيان بطريقة ضمنية

.واملتعلق بالوكالة الوطنية حلماية البيئةم1988أوث 2قانون 
م1988أفريل 13وينطبق نفس الشيء بالنسبة لقانون الغابات الذي سن مبوجب القانون الصادر يف 

من 208وهكذا تنص املادة . والذي حيكم األنشطة داخل احلدائق الوطنية، احملميات الطبيعية وغابات الرتفيه وحوهلا
عند التخطيط لألعمال ومشاريع التهيئة، ونظرا ألمهية حجمها أو تأثريها على الوسط، : " أنهالقانون املذكور على

مما ال شك ". [ ]...
.ل مشاريع السياحة البيئيةفيه أنه من بني املشاريع اليت ميكن إنشاؤها يف املناطق احملمية تشم

احملمية البحرية والساحلية، املساحاتوالذي ينظم م2009لسنة49نفس الشيء بالنسبة لقانون
: من القانون املذكور على أنه22وتنص املادة . دارة وتطوير هلذه الفضاءاتإلالسياحة البيئية أيضا واليت متثل طريقة و 

 "
مؤقت أو أي شكل آخر من أشكال االستغالل، إىل مؤسسة عمومية أو خاصة أو إىل مجعية تأسست مبوجب 

".القوانني السارية، بعد استشارة حمافظ املنطقة املعنية وموافقة الوزير املكلف بالبيئة

. ومتثل مشاريع السياحة البيئية النموذج املثايل هلذا النوع من االتفاقات. حيمل تقييم الوكالة
لبيئية من بني األنشطة اليت تستفيد من نظام ومن جهة أخرى، فقد أدرج نظام احلوافز على االستثمارات السياحة ا

.احلوافز املالية والضريبية
ويف الواقع، . وباإلضافة إىل ذلك، فإن قانون الرتاث األثري التارخيي والفنون التقليدية يتعلق بالسياحة البيئية

وتعكس املواقع كما هي حمددة . فإن املناطق احملمية ميكن أن تكون أيضا مواقع ثقافية مصنفة حيكمها القانون املذكور
تصرفات اإلنسان والطبيعة؛ وهذا يسمح بإجياد فضاءات هي يف نفس الوقت مناطق حممية ذات أمهية ،يف القانون

على سبيل املثال، احلديقة الوطنية إلشكل واليت هي حممية طبيعية، وهي . بيئية، وأيضا مواقع ثقافية أو طبيعية مصنفة
.تعلقة بالرتاث العاملي لليونسكومدرجة يف االتفاقية امل
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نص على ياملتعلقة بإنشاء ثالث حمميات طبيعية جديدة، 2009من املرسوم الصادر يف 3وباملثل فإن املادة 
يتم إدارة احملمية الطبيعية من طرف مصاحل الغابات املختصة التابعة لوزارة الزراعة واملوارد املائية وفقا لقانون : " أنه

ع ذلك، فإنه من املمكن توفري بعض عمليات اإلدارة إىل أفراد مادية أو معنوية خاصة، وفقا التفاق بني وم. الغابات
هؤالء األشخاص ميكنهم أن يتدخلوا خاصة يف إجناز مشاريع ". وزارة الزراعة واملوارد املائية واألشخاص املعنيني

وإىل جانب هذا فقد خط. السياحة البيئية يف احلدائق الطبيعية
إنشاء مساحات لالستعالم، رفاهية وراحة الزوار، إنشاء متحف بيئي خاص يف احملمية : 

. . الطبيعية
بالسياحة البيئية، ولكن يستحق أن نذكره على ضوء مضمونه، وهو املرسوم وهناك مرسوم آخر ليس خاص 

. واملتعلق بتصنيف املنشآت السياحية اليت تقدم خدمات اإليواء2007مارس 6الصادر يف 457- 207رقم 
الكوخ من هذا املرسوم 10وتعرف املادة . وينظم هذا املرسوم اإلقامة كنشاط سياحي يف ما يسمى باألكواخ الريفية

وإىل جانب اإلقامة . منشأة سياحية تقع يف وسط ريفي، يف مواقع ذات إمكانيات طبيعية وثقافية: " الريفي على أنه
هذا املرسوم ضروري ويتطلب ". يقدم الكوخ الريفي اخلدمات اليت ميكن أن تربز الثروة الطبيعية اليت ترتبط بالوسط 

وتسمح اإلقامة للسياح باكتشاف . الزوار إىل املناطق احملميةالتنفيذ الناجح بقدر تطبيقه يشجع على جذب 
. إمكانيات السياحة البيئية هلذه األوساط والتمتع بتجربة يف إطار طبيعي وثقايف

املبنية جيدا إىل أكواخ ريفية من أجل " القرايب"ويف هذا السياق، اقرتح بعض علماء البيئة يف تونس حتويل 
.ضراءاخلسياحة استخدامها يف ال

يف و . وباإلضافة إىل ذلك، جتدر اإلشارة إىل املراسيم املتعلقة بتحديد مناطق التشجيع على التنمية اإلقليمية
الواقع، من خالل هذا التقسيم، استفادت السياحة البيئية من إطار قانوين وتنظيمي مهم وذلك بسبب أن العديد من 

عديل املرسوم املذكور عدة مرات، مما مسح بدمج احلدائق الوطنية على وقد مت ت. 
.شاكلة إشكل، بوهدمة، الشعانيب، الفاجية ومنطقة جزيرة قرقنة

اإلطار القانوني للسياحة البيئية في المغرب: الفرع الثالث
ففي اسرتاتيجية تنمية السياحة يف املغرب واليت . ال يوجد يف املغرب إطار قانوين حمدد خاص بالسياحة البيئية

ويتم . م، يقدم تطوير السياحة البيئية يف سياق الرتويج للمنتجات املتخصصة والسياحة الريفية2010توقفت يف سنة 
لطبيعية والثقافية ألغراض سياحية، وذلك يف إطار برنامج التنمية العمل حاليا على التوجه حنو تعزيز استخدام املوارد ا

.ملبادرة الوطنية للتنمية البشريةاإلقليمية املسجلة يف إطار ا
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فباملعىن الدقيق للكلمة، ال حيتوي املغرب على ترسانة قانونية حقيقية خاصة بالسياحة البيئية باملعىن الدقيق 
حيث ميكن أن يسمح . حيث ميكننا احلكم على أن . للكلمة

لنا استخدام االستقراءات يف تفسري النصوص البيئية خاصة، بإدخال مفهوم السياحة البيئية يف أمناط القانون الوضعي 
احملافظة على الرتاث والذي يهدف إىل. واملتعلق باحملميات الطبيعيةم2010جويلية 16فمثال قانون . املغريب

ويدعو هذا القانون إىل إقامة سياسة حوار موسع من أجل تأييد مفهوم املناطق احملمية، ففي . الطبيعي يف املغرب
حيث جند بعض النماذج الكالسيكية اليت تؤكد على تطوير وإعادة تأهيل الرتاث الطبيعي والثقايف، أو أيضا تعزيز 

تعزيز السياحة ]...['ثرية لالهتمام، هو أن نص الديباجة يدعو بطريقة واضحة إىل ولكن امليزة امل. البحث العلمي
. وهي سابقة يف تاريخ القوانني الوطنية يف املغرب. ']...[البيئية واملسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة

، ولكن بطريقة غري مباشرة، ألنه قام بتعريف 4وباإلضافة إىل ذلك، يذكر املشرع نشاط السياحة البيئية يف املادة 
مفهوم احلديقة الوطنية، كما رسم احملاور اليت جيب تطويرها يف هذه املنطقة احملمية، وتكلم حول النشاط السياحي، 

يف إطار احرتام الوسط ]...['مع التأكيد على أن كل األنشطة اليت تقام داخل هذه املنطقة احملمية جيب أن تكون 
من نفس القانون، على محاية األنظمة البيئية 5كما تنص املادة . ']...[الطبي

ضمان احلفاظ على ]...['لى أن ذلك البد أن يتم من خالل وصيانتها داخل احلدائق الوطنية، مع التأكيد ع
وظائف البيئية، واليت من بينها نشاط السياحة وهو ما يعرب على إرادة صرحية من أجل ضمان كل ال' .وظائفها البيئية

حركة املرور، ]...[' حيث نقرأ يف الفقرة األخرية 18كما ميكننا استنباط مفهوم السياحة البيئية يف املادة . البيئية
إال بإذن السلطة املختصة ويف إطار أنشطة أإلدارة، البحث العلمي أو التكوين ال ميكن أن تقام]...[التخييم
.حيث غالبا ما تشكل هذه األنشطة، منتجات السياحة البيئية.']...[املرخص

. األحكام اليت تعيننا يف هذه املسألةاملتعلق حبماية واستصالح البيئة، بعضم2003كما يوجد يف قانون 
هي الوحيدة اليت ميكن أن 19فمن الناحية السياحية، فإن هذا القانون يتكلم على أنشطة عامة، حيث أن املادة 

أوختصيصخيضع': 
اآلثارعنالتنقيبوكذا أشغالتعمرييةأوجتاريةأوسياحيةأومنجميةأوصناعيةأويةفالحألغراضاألراضي

شروطووفقحسب احلاالتمسبقةرخصةإىلالبيئةأنمنواليتاألرضجوفموارداستغاللأو
تسميةوكذامنحهاوشروطللرتاخيص املاحنةاجلهاتالنصوصهذهوحتدد.والتنظيميةالتشريعيةالنصوصحتددها

حيث أنه '.على مواردهاأووجوفهااألرضعلىتشكلهااليتاألخطاربسبباملمنوعةاالستعماالتأواألنشطة
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من بني األغراض السياحية إقامة مشاريع السياحة البيئية واليت البد أن تستجيب كذلك للشروط املذكورة يف هذه 
.املادة قبل إقامتها

. املتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات واألرغانم2010ديسمرب 13يتعلق بقانون أما فيما 
يف الواقع، من خالل تعريفه تعترب . وهو عبارة عن قانون خاص ميس بصفة جذ قريبة السياحة البيئية يف املناطق احملمية

إن اعتماد . . هذه املساحات كمناطق حممية
قانون مكرس كليا هلذه املناطق على وجه اخلصوص يبشر بوجود رغبة حقيقة من أجل إقامة أماكن حممية بشكل 

برنامج شامل لتنمية ]...['وبالتايل، على الرغم من طريقة عمل املؤسسة فإن هذه األخرية خمول هلا تطوير . خاص
ضمان تنفيذه، مراقبة تنفيذه وتقييمه، وذلك يف إطار تنمية مستدامة على املستويات االقتصادية، ]...[طقاملنا

وعالوة على ذلك تنص املادة ' .االجتماعية، الثقافية، البيئية واإلنسانية وفقا للتوجهات واالسرتاتيجيات املتفق عليها
الربامج االجتماعية ]...['وصا وأنه من املتوقع أن تضع صعلى أن الوكالة تتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة، خ5

واالقتصادية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بإجناز البىن التحتية واملرافق األساسية يف جماالت التعليم، الثقافة، التكوين 
ها يف وضع كما أنه من بني مهام الوكالة مشاركت. ']...[املهين، الصحة، اإلسكان، السياحة، احلرف واخلدمات

حتسني ظروف معيشة سكان هذه املناطق وتشجيعهم على تنظيم ]...['
' ]...[نشاطهم من أجل تنمية إنتاجهم وحتسني دخلهم

.الوكالة، مشاريع السياحة البيئية
م، ويشري إىل 2008املتعلق بدراسات األثر حول البيئة، وقد صدر هذا القانون سنة 03- 12قانون أما 

ضرورة القيام بدراسة األثر البيئي للمناطق احلساسة املعرفة يف املادة األوىل منه كمناطق رطبة، حممية، وذات قيمة بيئية 
ومع ذلك، فإن هذا ). 8الفقرة(' .مواقع صرف املياهحىت ولو كانت تقع على املياه اجلوفية أو على'وبيولوجية، 

منه، يغطي جمال نشاط أوسع، لدرجة أن مجيع مشاريع القائمة املرفقة هلذا النص، ختضع لدراسة 2القانون يف املادة 
]...['األثر البيئي واليت 

حيث جند كذلك أن مشاريع . ']...[حجمها أو موقعها ميكن أن تنتج آثار سلبية على الوسط احليوي والبشري 
.ولكن مل يتم ذكرها صراحة يف هذا النص. السياحة البيئية معنية بالقيام بدراسات األثر البيئي قبل تنفيذها

موارد جذ 8م، وقد مت تقسيمه إىل 2006أما فيما خيص امليثاق املغريب للسياحة املسئولة والذي صدر سنة

ويدعو هذا امليثاق يف املقام األول إىل جعل القطاع السياحي قطاع حقيقي . للتنمية على املستوى الفردي واجلماعي
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باإلضافة إىل ذلك، فإن . تدامة اليت تأخذ البيئة بعني االعتبار بشكل عام، وتثري الرتاث الثقايف اإلنساينللتنمية املس

هذا امليثاق يدعو إىل تطوير التعاون بني خمتلف الفاعلني، العوام . مستفادة من النشاط السياحي
واخلواص، من أجل ضمان متابعة صحيحة واليت سوف تسمح برؤية التطبيق املنسجم ملختلف املبادئ الواردة يف هذه 

امات بني ولكن إذا ما نظرنا أبعد من الدعوات، واليت هي عبارة عن جمموعة من االلتز .الوثيقة على أرض الواقع
الشركاء، فإن هذا القانون ليس له قيمة قانونية وجيب أن نفكر حقا يف قانون حقيقي للسياحة والذي من شأنه أن 

. يتضمن أحكاما ملزمة بشأن السياحة البيئية
ويوجد حاليا العديد من القوانني واملراسيم قيد التطوير والتبين من أجل توجيه اجلهات الفاعلة يف مهنة 

:ية البيئية، مبا يف ذلكالسياح
نصوص تصنيف ووسم النزل؛: أوال
نصوص حول الوكاالت السياحية املتخصصة؛: ثانيا
النصوص حول املرشدين واملرافقني؛ : ثالثا
النصوص املتعلقة باحلدائق واحملميات الطبيعية واملواقع ذات األمهية البيولوجية والبيئية؛: رابعا

تنظيم املعسكرات؛وضع مشروع ملعايري : خامسا
مما سبق نستنتج أن كل من اجلزائر، تونس واملغرب تفتقر إىل النصوص القانونية املنظمة واخلاصة بالسياحة 

اليت غياب النصوص القانونية ويعترب. البيئية، بينما ميكن استنباط مصطلح السياحة البيئية يف بعض النصوص القانونية
أمام تطوير السياحة أحد أهم العوائق اليت تقف . اخل...واألماكن املخصصة هلا،حتدد كيفية سري السياحة البيئية، 

. البيئية يف هذه الدول
التكوين السياحي البيئي في الجزائر، تونس والمغرب: المطلب الثالث

يعترب
وقد خطت كل من اجلزائر، تونس واملغرب . السياحي من أجل تقدمي اخلدمات السياحية على أفضل ما يكون

.خطوات كبرية يف جمال ترقية التكوين السياحي
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التكوين السياحي في الجزائر: األولالفرع
انتقلت اجلزائر فيما خيص االهتمام بالتنمية السياحية، إىل االهتمام أكثر بتكوين العنصر البشري يف خمتلف 
املهن واألنشطة املتعلقة بالسياحة، هذا ويعد العامل البشري لبنة أساسية وعامل رئيسي يف التنمية السياحية، وتعمل 

:يل ترقية التكوين السياحي على تشجيعاجلزائر يف سب
اإلدماج املكثف حلرف السياحة ضمن املنظومة الوطنية للتكوين املعين؛:أوال
إنشاء مؤسسات تكوينية جديدة يف خمتلف الشعب السياحية؛:ثانيا
إنشاء مؤسسات تكوين يف السياحة من طرف اخلواص؛:ثالثا
؛إحداث بكالوريا مهنية يف السياحة:رابعا

فتح شعب يف االقتصاد السياحي على مستوى التعليم العايل؛:خامسا
الكثري من املدارس العليا ومراكز التكوين املتخصصة يف جمال الفندقة والسياحة هلا أكثر وحتتوي اجلزائر على 

:وهي سنوات خربة10من 
؛اجلزائر العاصمة-املدرسة الوطنية العليا للسياحة-1
؛تيزي وزو- املعهد الوطين للتقنيات الفندقية والسياحية -2
؛بوسعادة–مركز الفندقة والسياحة -3
يف الفروع املتخصصة يف الفندقة(CAP)مركز للتكوين وتقدمي شهادات55: مراكز التدريب املهين و التعلم-4
؛)لفن الطبخ ، املطاعم واالستقبا(
شهادة تقين سامي يف فروع ؛معاهد للتكوين وتقدمي شهادات10:ريب املهيناملعاهد الوطنية املتخصصة للتد-5

؛)االستقبال، إدارة الفندق ،دليل مرافق/فن الطبخ ، املطاعم، اإليواء(الفندقة
8231والسياحة بلغ عدد الطالب الذين تلقوا تكوينا يف املعاهد الوطنية للتكوين يف جمال الفندقةوقد 

حيث أشارت مديرة التكوين يف وزارة السياحة و الصناعة .مرتبصا موزعني على التخصصات الفنية املختلفة و التسيري
تكوين و .طالب يف إدارة الفنادق منذ إنشاء هذه املدارس يف بداية السبعينيات1154التقليدية انه قد مت تكوين 

1.تقين يف التخصصات القاعدية للسياحة2936باإلضافة إىل ،تقين سامي يف السياحة والفندقة4141

1 http://www.mta.gov.dz/site_relooke/ar/actualite.php?id=55 10:44على الساعة 14/12/2013املوقع االطالع علىتاريخ 
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مدارس أوروبية 10م، وهو التكوين الذي ستشرف عليه 2008
معهدا على املستوى الوطين وذلك ضمن املخطط الوطين للتكوين الفندقي 40متخصصة وذات مسعة عاملية لفائدة 

يف مستوى التكوين من رفع ، والذي يهدف إىل ال2025
وحتسني خدمات السياحة وتدارك النقائص يف اإليواء واخلدمات اليت يواجهها السواح األجانب وأبناء اهدهذه املع
1.ية املقيمة باخلارجاجلزائر اجلالية 

ورغم
تكوين : البيئية مثلبالسياحة املرتبطةبعض احلرف التكوين السياحي  يف خيص خاصة فيما إىل املستوى املرجو 

.اخل...املرشدين املتخصصني يف الطبيعة، مرشدين ثقافيني 
التكوين السياحي في تونس: الفرع الثاني

نطلق الديوان الوطين التونسي للسياحة يف إرساء جهاز للتكوين السياحي مع إنشاء أول مدرسة سياحية ا
يف إطار التعاون التونسي األملاين ومنذ ذلك التاريخ، تواتر نسق إحداث املؤسسات 1960بوالية بنزرت سنة 

اث املؤسسات الفندقية وبداية تطور السياحة التونسية ليضم حاليا جهاز التكوين التكوينية مع تطور نسق إحد
2.السياحي والفندقي معهدا عال للسياحة وثالثة مراكز تكوين وأربعة مدارس سياحية موزعة على مخس واليات

دية قوامها برنامج هذا وشهد التكوين السياحي يف الفرتة األخرية مجلة من اإلصالحية والقرارات الرئاسية الريا
تأهيل شامل متصل جبملة من اجلوانب األساسية ذات العالقة بعمق التكوين واجلودة ومستوى التأطري والتقييم وحسن 

:التصرف وتطمح باألساس إىل بلوغ مجلة من األهداف األساسية منها
من املهارات والكفاءات من خالل متش قوامه اإلنتاجوجيه قطاع التكوين املهين لالستجابة حلاجيات قطاع ت:أوال

شراكة فاعلة بني القطاعني؛
تطوير مسلك التدريب املهين؛:ثانيا
إحداث مسلك جديد لتثمني املهارات ومكاسب التجربة العملّية؛:ثالثا
الربط بني التكوين والتكوين املستمر لتفعيل منظومة التكوين مدى احلياة؛ :رابعا

فاءة املكونني يف منظومة التكوين املهين؛ تطوير ك:خامسا
منظومة للتوجيه واإلعالم حول التكوين والتدريب لتطوير الطلب على التكوين؛ إحداث:سادسا

1 http://www.djazairess.com/elmassa/9255 23:07على الساعة 13/11/2013تاريخ زيارة املوقع 
2 http://www.tourisme.gov.tn/index.php?id=121&L=1 17:33على الساعة 11/11/2013تاريخ زيارة املوقع 
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لتكوين والتدريب يف خدمة التنمية اجلهوية؛ا:سابعا
اجلهود اليت تبدهلا تونس يف سبيل ترقية أمناط، واختصاصات ومستويات التكوين السياحي املوجودة ورغم 

مثل تكوين : السياحي يف جمال السياحة البيئيةتكوين ال
الطبيعة، أو يف السياحة الثقافية، مرشدين خمتصني يف علم النبات، مرشدين خمتصني يف املختصني يف مرشدين 

.اخل...ية،الرياضات اجلبل
التكوين السياحي في المغرب: الفرع الثالث

تأسيس أول مؤسسة للتكوين السياحيم، مع1950سنةوالسياحة باملغربدأ التكوين يف جمال الفندقةب
يف مهن مؤسسة للتكوين15تتوفر على أصبحت الوزارةومنذ ذلك احلني.باملدرسة الفندقية بالرباطويتعلق األمر 

.التكوين األويل، التكوين بالتدرج املهين والتكوين التأهيلي: والسياحة وفقا لثالث أمناطالفندقة
التكوين النظري والتطبيقي حبيث يسمح يتم تقدميه مبؤسسة التكوين املهين وجيمع بني : التكوين األولي:أوال

.للمتدرب بالقيام بتداريب قصرية املدى خالل مدة التكوين
ويتم %20حبيث ميثل الشطر النظري للتكوين : املؤسسة واملهنينييوزع التكوين بني : لتدرج المهنيالتكوين با:ثانيا

للجانب التطبيقي الذي يتم على مستوى املقاولة و ذلك لتمكني املتدرب من %80مبقر املؤسسة فيما خيصص 
.تطبيق املعارف اليت اكتسبها باملؤسسة

ويستهدف اخلرجيني الشباب الباحثني عن العمل حبيث يتم هذا التكوين يف مدة وجيزة: التكوين التأهيلي:ثالثا
.نية اليت تؤهلهم لولوج سوق الشغليعتمد على بناء وتطوير الكفايات امله

تطوير ومراجعة منظومة التكوين بالرتكيز خاصة على رهان اجلودة م،2020يقتضي حتقيق أهداف رؤية و 
.لكميدون إغفال البعد ا

1:ين جمموعة من التدابري من بينهاويف هذا اإلطار مت تب

بني مما يستلزم توحيد اجلهودم2020شاب يف إطار رؤية 130000ضرورة تكوين : على المستوى الكمي-1
.مجيع الشركاء القائمني على التكوين السياحي والفندقي

من أجل مواكبة التطور على املستوى اجلهوي، ال بد من تعديل منظومة التكوين حسب :على المستوى الكيفي-2
حاجيات كل جمال ترايب سياحي فيما يتعلق بالشعب ومستويات التكوين، مع اعتماد معيار اجلودة وذلك من خالل 

:التدابري التالية

1http://www.tourisme.gov.ma 13:09على الساعة 12/12/2013تاريخ االطالع على املوقع 
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؛تعزيز جودة اخلدمات، املهارات الشخصية واملهنية-أ
؛اتإتقان اللغ-ب
؛Middle-managementتطوير التكوين يف اإلدارة الوسطى -ج

تسيري التظاهرات الرياضية والثقافية والرتفيهية، منتوجات : وتنوع العرضالتكيف مع تطورات القطاع السياحي-د
، املهن اجلديدة...)الغولف، االستجمامسياحية جديدة 

ال يزال هناك الكثري يتعني القيام به من اجلهود اليت تبدهلا املغرب يف جمال تقية التكوين السياحي إال أنه ورغم
يسمح ) CFAMM(ومع ذلك، فإن مركز تكوين يف مهنة اجلبال . على مستوى تكوين مرشدي الطبيعة يف املغرب

. مرشد متخصص سنويا30بتكوين 
املعهد : يف السياحة للتكوين يف املهن ذات الصلة بالسياحة البيئيةكما أن هناك فرص متاحة للفاعلني

يتم التنسيق يف السياحة البيئية مناوبة . العايل الدويل للسياحة والتكوين السياحي؛ معاهد السياحة يف مراكش وأغادير
وينوب عن هذه املؤسسات . ةبني وزارة السياحة، مديرية املوافق واالستثمارات، وخلية املعلومات حول البيئة السياحي

.على املستوى احمللي، الوفود اإلقليمية للسياحة
إذا رغم اجلهود املبذولة من قبل احلكومات يف اجلزائر، تونس واملغرب يف جمال ترقية وتطوير التكوين السياحي 
يف هذه البلدان وخاصة يف 

وهذا ما يفرض ... جمال تكوين املرشدين املتخصصني يف املناطق الطبيعية، املرشدين املتخصصني يف الرياضات اجلبلية،
على حكومات هذه الدول بدل املزيد من اجلهود يف جمال تكوين متخصصني يف السياحة البيئية إذا ما أرادت 

.النهوض بالسياحة البيئية يف بل
استراتيجية الترويج للسياحة البيئية في الجزائر، تونس والمغرب: المطلب الرابع

من أجل معرفة واقع السياحة البيئية يف أي بلد، البد كذلك من اإلطالع على اإلسرتاتيجية الرتوجيية اليت 
. وسوف نتناول فيما يلي اسرتاتيجية الرتويج للسياحة البيئية يف اجلزائر، تونس واملغرب. يتبعها يف جمال السياحة البيئية

يئية في الجزائراستراتيجية الترويج للسياحة الب: الفرع األول
خاصة بالرتويج للسياحة البيئية، وإمنا يتم الرتويج للسياحة البيئية يف ال يوجد يف اجلزائر اسرتاتيجية وطنية 

. إطار الرتويج للسياحة الطبيعية
من املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم الذي يرمي إىل خلق نوع من التناسق والتناغم يف م، واليت هي جزء ال يتجزأ2025

.إجناز خمتلف املشاريع القطاعية
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قرية 50خيص األمر إجناز سبعة أقطاب سياحية بامتياز، واملرتقب للسياح، وإنعاش السياحة احمللية والوطنية، و 
أرضية2025آفاقيفاإلقليملتهيئةالوطيناملخططويعد. سياحية ذات مواصفات عاملية، مبختلف واليات الوطن

االسرتاتيجياإلطاراملخططهذاويتضمناألخرى،القطاعاتمنكغريهايف اجلزائرالسياحةلتنميةالرئيسيةالعمل
اليت اإلمكانياتتثمنيإىلالراميالتوجهوجتسيد،2025حدوديفاجلزائريفالسياحيةلتطبيق السياسةواملرجعي

العجزتغطيةومن مثالسياحة،خدمةيفاإلمكانياتهذهوجعلوالتارخييةوالثقافيةالطبيعيةمنهااجلزائر،عليهاتتوفر
فقطمنهاباملائة10املستوى الوطين،علىسريرألف80سعتهتتعدىالالذياإليواءجماليفخاصةاملسجل
.سنويااملالينييفوقاجلزائراإليواء يفعلىالطلباتمنكبريعدديقابلهاالعاملية،للمواصفاتمطابقة

سبعةإجنازالسياحة،لتنميةالوطنيةاإلسرتاتيجيةومنهاملخططيتضمنهااليتالكربىاملشاريعضمنمنو 
تتوزعسياحيبعدذاتايكولوجيةوحدائقسياحيةقرية20إجنازإىلباإلضافة،2025حبلولسياحيةأقطاب

منجمموعةتشملللجزائر،السياحيةالوجهةوحتسنياإلقليمتسمحسياحيةمناذجوهيالوطين،الرتابعلى
يتضمنهمامعيتناغمبشكلالنشاطات،وخمتلفاإليواءومرافقالتجهيزاتمنوعدداامتيازبدرجةالسياحيةالقرى

.والتجاريةالثقافيةالسكاناحتياجاتإىلاألقطابهذهوتستجيباإلقليم،تنميةمشروع
ويعترب االنرتنت املصدر الوحيد واألكثر استعماال سواء بني املتعاملني، أو السياح البيئيني للتسويق هلذا النوع 

املنتوج السياحي يف اجلزائر، حيث أن هناك العديد من املواقع يف االنرتنت توفر معلومات، ومعطيات دقيقة حول من
ورغم دلك فإن استعمال االنرتنت لغرض الرتويج وتسويق هذا النوع من املنتوج السياحي ال يزال ضعيفا . هذه املواقع

.مقارنة بتونس واملغرب
:اجلزائر أيضا بعض األساليب من أجل الرتويج للسياحة، مثلوتتبع

التواجد السنوي يف املعرض الدويل للسياحة الذي يقام بباريس من قبل املنظمة العاملية للسياحة، وذلك بغية :أوال
التعريف بتنوع املنتوج السياحي اجلزائري، والذي من بينه املنتوج السياحي البيئي،

بات، ونشريات من أجل التعريف بأهم املواقع السياحية وأهم املنتجات السياحية يف اجلزائر، من إصدار كتي:ثانيا
طرف وزارة السياحة؛

إقامة الصالون الدويل للسياحة واألسفار باجلزائر وذلك بغية التعريف باملنتوج السياحي اجلزائري ومنه املنتوج :ثالثا
السياحي البيئي؛
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:رابعا

املتعاملني األجانب؛
لسياحة البيئية في تونساستراتيجية الترويج ل: الفرع الثاني

تعمل وزارة السياحة بالتنسيق مع خمتلف وإمنا . ال يوجد يف تونس اسرتاتيجية وطنية للرتويج للسياحة البيئية
اهلياكل املعنية على النهوض بأنواع خمتلفة من السياحة مثل السياحة البيئية من خالل خمتلف األدوات التشريعية 

:ويتجلى هذا االهتمام من خالل.والتنظيمية وبرامج العمل
لسنة 475إصدار تشريعات جديدة تتعلق بطرق جديدة من اإليواء السياحي، ونذكر باخلصوص األمر عدد :أوال

هذا األمر يعزز أساسا مكونات السياحة البيئية والثقافية من خالل تصنيف . م2007مارس 6املؤرخ يف م2007
فقا خلصائصها املادية وقيمة اخلدمات واملعدات ، مبا و للحرفاء وذلكاإليواءالوحدات السياحية اليت تقدم خدمات 

:يف ذلك
؛القرى السياحية-1
؛الفنادق ذات منط معني-2
؛اإلقامات أو الفنادق الريفية-3
؛املعسكرات السياحية-4

21/21لصندوق 28يف إطار آلية :ثانيا
.تحديث التشريعات اليت تنظم مهنة دليل سياحيل

.تطوير وتعزيز وإعادة تأهيل املسالك السياحية املستغلة، يف حماولة إلحداث مسالك تتعلق مبواضيع حمددة:ثالثا
نة مع الرتكيز على الرتويج إعداد دراسات يف إطار التنمية اجلهوية يف والية سيدي بوزيد والقصرين وسليا:رابعا

.وقد شرع يف إجناز دراسات يف كل من بنزرت والقريوان. للسياحة الثقافية والبيئية
متابعة تنفيذ الربنامج املتعلق باملخطط الوطين للنهوض بالسياحة الثقافية والبيئية وتنفيذها بصفة مشرتكة بني :خامسا

لبيئة وكذلك الثقافة واحملافظة على الرتاث بالتعاون مع خمتلف املتدخلني الوزارة املكلفة بالسياحة، وكذلك املكلفة با
.اآلخرين
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ويف السياق نفسه، وبالنظر إىل الرتاث املهم الذي ميكن أن تثمينه يف جمال السياحة البيئية، أعدت وزارة 
البيئة، بالتعاون والتنسيق مع خمتلف الوزارات واجلهات املعنية، برناجما لنهوض بالسياحة البيئية يتضمن باخلصوص 

1:ةتنظيم مسالك حول املواضيع التالياجة إىل إعداد الدراسات برهنت على أمهية وثراء هذه املوارد واحل

"مسلك مياه من زغوان إىل قرطاج"مسلك يف -1
"لواحاتاذاكرة الصحراء ، واألرض و "مسلك -2
"الغابات"مسلك -3
"الزيتون"مسلك -4
"اجلزر التونسية" مسلك -5
"املدن األندلسية"مسلك -6

و 
املنظومات االيكولوجية والتنوع البيولوجي واملناظر الطبيعية ، واألثار ، املتاحف واملنتجات (وبالتايل استقطاب الزائرين 

)....احمللية ، وإرث احلضارات
" مسلك املياه زغوان اىل قرطاج"وأجريت دراسات اجلدوى وإحداث حمطات يف إطار مشاريع بيئية رائدة يف 

."الغابات"و " ذاكرة الصحراء ، واألرض الواحات"مسلك 
طريق الماء من زغوان إلى قرطاجمسلك-أ

ىل قرطاج الواقع بفضاء 2007مت خالل سنة 
:معبد املياه بزغوان واليت تتضمن أساسا

؛-
؛حتويل الطريق املؤدية إىل حممية جبل زغوان-
؛يئة وجتهيز متحف أثري-

فريدة تدعو إىل 
.القيام جبولة يف الوسط الطبيعي ذات مجال استثنائي

جتمع خمتلف الفضاءات لتحسنييف هذه احملطةكما مت إجناز دراسات تنفيذية لتهيئة مركز تنشيط سياحي 

1 http://www.environnement.gov.tn/index.php?id=27&L=2#.Uul_NPtRLZc على16/12/2013تاريخ االطالع على املوقع 
23:34الساعة 
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.التقليديةظروف هذا املوقع وتقدمي خدمات ذات جودة للزوار وتسهيل تدفق وترويج املنتوج احمللي والصناعات 
وبفضل هذه االجنازات أصبحت هذه احملطة فضاء استقبال يستقطب أكثر فأكثر العائالت وسكان مدينة 

.
مسلك ذاكرة األرض والصحراء والواحات-ب

قدرة على وذجا لألصالة، والثراء والتجديد، إذ يعطي صورة حية ملا كان لإلنسان من منيعترب هذا املسلك 
وهو ما ). قابس ومدنني تطاوين وقفصة وتوزر وقبلي. (خزن التقاليد والعادات والدراية يف الواليات اجلنوبية من تونس

.جعل عدد كبري من السياح جيعلون هذه املناطق وجهة هلم
ومات واملواضيع وهو يتألف من عدة مراحل منظمة حول املنظ. و مير املسلك عرب كل واليات اجلنوب واملدن الكربى

:التالية
؛واحة اجلبال، الصحراء، والداخلية والبحرية-
؛املنظومات البيئية الصحراوية-
؛احملميات الطبيعية منظومات مائية طبيعية، شالالت ووديان-
؛القصور الصحراوية ومنازل الكهوف يف اجلبال-
؛متاحف ومواقع احلفريات-
؛التفاعل بني اإلنسان والطبيعة، ومنط احلياة واحلرفشهادات حية لتتايل احلضارات، و -

والية (، الصابرية ) قفصة(القطار ) والية توزر(
.)والية تطاوين(وقرماسة )والية قابس(متزرت ،)قبلي

مسلك الغابات-ج
إعتبارا للخصائص اجلغرافية للطريق الرابطة بني ، ومحام بورقيبة

و أيال و جسر روماين، شجرة زن ، العني،:فضاءات اسرتاحة وهي 5. املشروع
وسيمكن هذا الفضاء من التمتع جبمال الطبيعية والثراء والتنوع البيولوجي النبايت، سحر تدفق املياه من .ورمل الدردرة

.املنبع والسيالن حنو الوديان
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المسلك السياحي البيئي بالحديقة الوطنية ببوقرنين-د
يف إطار ترشيد استغالل املوارد الطبيعية تثمني املنظومات البيئة واحملميات الطبيعية ، أعدت الوزارة املكلفة 
بالبيئة برنامج عمل مندمج لتعزيز السياحة البيئية يف احلديقة الوطنية ببوقرنني الذي، حبكم قربه من تونس أصبح رئة 

.والسياح األجانبإضافية ومتنفسا للعاصمة ومنطقة جذب للتونسيني
"المدن األندلسية"المسلك السياحي البيئي -ه

يهدف هذا املسلك السياحي إىل تعزيز الرتاث األندلسي ويزخر بالعديد من احملطات على طول جمردة 
.مبدن تستور، السلوقية، جماز الباب، وطرببة واجلديدة) احملطات(الواقعة

املطويات والكتيبات تبني من دت الوزارة املكلفة بالبيئة جمموعة باملسلك السياحي البيئي أعوللتعريف أكثر
اليت ميكن أن تقدر قيمتها يف إطار ...) من حيث املناظر الطبيعية واملنظومات االيكولوجية(إمكانات كل مسلك 

زارات والوكاالت الوطنية ليزية، ومت توزيعها على الو هذه الوثائق متوفرة باللغات العربية والفرنسية واالجن. السياحة البيئية
.عيات املختصة واهلياكل التعليميةواملنظمات املهنية املتخصصة وخاصة وكاالت أسفار واجلم

استراتيجية الترويج للسياحة البيئية في المغرب: الفرع الثالث
وينطوي ترقية السياحة البيئية . يوجد بعد يف املغرب اسرتاتيجية وطنية حمددة بدقة خاصة بالسياحة البيئيةال 

ويظهر اجلانب اجلديد احلقيقي يف . حتت اإلسرتاتيجية اإلمجالية للسياحة القائمة على التقسيم على أساس املنتج
اليت تأخذ بعني االعتبار خصائص األراضي املسئولةحة يف االهتمام بالسيام،2020السياحة يف املغرباسرتاتيجية

ومن أجل دعم نوع جديد من السياحة تلتزم احلكومة املغربية خبلق . 
ع مبهام هيئة عليا للسياحة على املستوى الوطين مع إنشاء وكاالت للتنمية السياحية على املستوى احمللي، ستضطل

ومتثلت اخلطوة األوىل يف هذا االجتاه يف تشكيل جلنة مغربية للسياحة .نواالهتمام باملستثمريجذب االستثمارات 
وهي مؤسسة وطنية تتكفل مبهام تشجيع السياحة ذات الطابع األخالقي واملستدام واحلريص على ،املسئولة

1.املوضوعات ذات الصلة حبقوق العاملني وملفات البيئة

حيث ميكن أن حنصي . ويرتكز تسويق منتجات السياحة البيئية يف املغرب على عدة جوالت ومتعاملني
ترويج املنتجات املغربية فهي مسئولة عن . وكالة سفر متخصصة يف السياحة الطبيعية، الريفية والثقافية30أكثر من 

منظميشراكات معالسفر احمللية بإنشاء وم وكاالتوبغض الدخول أكثر إىل العاملية، تق. من خالل الدعم املتنوع

1 http://www.aljarida.it/articolo/turismo-responsabile-la-nuova-sfida-del-marocco 12/11/2013االطالع على املوقع تاريخ
18:30على الساعة 
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.الرحالت اخلارجية العامة أو املتخصصة يف السياحة البيئية أو السياحة املستدامة
ويعترب االنرتنت وسيلة ومصدر مفضل للمعلومات من قبل السياح البيئيني، كما تستخدم أيضا على نطاق 
واسع من قبل املتعاملني املغاربة، حيث أن العديد من مواقع األنرتنت خمصصة للرتويج هلذه املنتجات، للمناطق، 

Naturelodgingنظمة احلكومية وعلى سبيل املثال فقد طورت امل. وللمواقع واخلدمات، على عكس تونس
واقع موقعا لألنرتنت خمصص حصريا للسياح البيئية يف املغرب،حيث تسرد املشاريع املوجودة، املتعاملني، النزل، وامل

1..الطبيعية،

:كما تستخدم املغرب أيضا بعض األدوات الرتوجيية مثل
من طرف منظمة السياحة العاملية؛التواجد السنوي يف املعرض السياحة الذي يقام يف باريس:أوال
عبور األطلس األعلى، والرحالت التعليمية اليت تنظمها وزارة السياحة؛:ثانيا
، خرائط)لبعض مناطق البالدمنشورات حول الرتاث املعماري(للمعلومات التطبيقية إصدار كتيبات تروجيية:ثالثا

التنزه؛
عدة رحالت تعليمية ورحالت صحافة؛تنظيم:رابعا

ومما سبق نستنتج أن كال من تونس واملغرب قد قطعت أشواط كبرية يف جمال الرتويج للسياحة البيئية من 
خالل تعيني ممرات للسياحة البيئية، واستخدام االنرتنت، وتوزيع الكتيبات اليت تعرف مبنتجات السياحة البيئية على 

.خالف اجلزائر اليت الزا
اآلثار المرتقبة للسياحة البيئية على التنمية المستدامة في الجزائر، تونس والمغرب: المبحث الرابع

من أجل اإلطالع على اآلثار املرتقبة للسياحة البيئية على التنمية املستدامة يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب 
.سياحية بيئية يف كل بلدمت اقرتاح منوذج لوحدة 

اآلثار المرتقبة للسياحة البيئية على التنمية المستدامة في الجزائر : المطلب األول
املستدامة يف اجلزائر، من أجل معرفة اآلثار اليت ميكن أن تنجم عن السياحة البيئية وتأثريها على التنمية 

وقد مت اختيار احلديقة الوطنية بالقالة ملا تتميز به . وطنية بالقالةمنوذج لوحدة سياحية بيئية يف احلديقة الاقرتحنا إنشاء 
.)4انظر اخلريطة رقم(من ثروات طبيعية وثقافية، وكذلك بسبب كرب مساحة هذه احلديقة

1 Etude strategique sur le developpement sur l’écotourisme en tunisie, sure le site,
http://www.environnement.gov.tn/index.php?id=107&L=2#.Uuwl3ftRLZc, le 28/12/2013, 00 :25
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ةلقالباتقديم الحديقة الوطنية : ألولاالفرع 
من املناطق احملمية الرائعة يف حوض البحر األبيض املتوسط، حيث تنتمي إىل احلظرية الوطنية للقالةتعد 

.املنطقة الرطبة و بذلك جتذب العديد من الطيور املهاجرة يف فصل الشتاء، و اليت تقطع الصحراء و البحر املتوسط
احملليني والعامليني منذ هذا النظام االيكولوجي املتمثل يف النباتات واحليوانات، قد جذب إليه أنظار العلماء 

.وقت بعيد
تقع احلظرية يف اجلانب م، و 23/06/1983املؤرخ يف 458/83رقم أنشأت احلظرية وفق املرسوم وقد 

حيد احلظرية من الشمال البحر األبيض املتوسط،ومن .كلم من مدينة عنابة87الشمايل الشرقي للجزائر على بعد
76438ترتبع احلظرية على مساحة قدرها .أهراس،من الغرب والية الطارفالشرق احلدود التونسية،من اجلنوب سوق 

.شرقا37و08مشاال و 43و36أما جغرافيا فتقع بني خطي طول .هكتار
وتضم . هكتار، مما جيعلها واحدة من أكرب احلدائق الوطنية يف اجلزائر76438متتد احلديقة على مساحة 

1.: ة املتنوعة مثل

لقالةباالثروة الحيوانية والنباتية في الحديقة الوطنية : الفرع الثاني
2:تزخر احلظرية بتنوع حيواين ثري،متكون من الفقريات والالفقاريات

نوع 170وهي بصفة عامة غنية وهذا ما تبينه الدراسات، ومن خالل اإلحصائيات وجدت حوايل: الالفقاريات:أوال
(myriapodes)وكذا كثريات األرجل(gasteropodes)من الالفقاريات، ومن أهم األنواع معديات األرجل

نف من حرشفيات األجنحةص45صنف من احلشرات وهي نادرة، باإلضافة إىل 42هذا باإلضافة إىل وجود 
(lepidopteres)باإلضافة إىل أنواع عديدة من الفراشات.

.صنف4050على حوايل :األمساك:ثانيا
.صنف ضمن ثالث جمموعات من احليات والسلحفاة23أحصي حوايل :الربمائيات والزواحف:ثالثا
نالحظ أن التعشيش كان بشكل ضعيف وهذا نظرا لقلة املوارد الغذائية،ومنهم صنف لكن 26هناك :الطيور:رابعا

...الطيور اجلوامث ، الكواسر،الطيور،
صنف من نباتات اجلزائر،حيث8501/3وتوجد يف احلظرية حوايل 
من النباتات املعروفجند بروز نوع املخطط النبايت نادر ويفصنف نبايت 550جند أن اإلرث النبايت يضم حوايل 

1 http://www.algerie-monde.com/parcs-naturels/el-kala 10:12على الساعة 16/08/2013ملوقع تاريخ اإلطالع على ا
2 http://www.s-elhoda.com/vb/showthread.php?t=13259 11:31على الساعة 18/08/2013تاريخ اإلطالع على املوقع 
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صنف 30باإلضافة إىل وجود emospermesوكذا فصيلة عريانات البذورangiospermesبكاسيات الربز
باإلضافة إىل هذا صنف من احلزاز50من الطحالب و صنف40صنف من الفطريات و100من السرخسيات و

…emphoria. Paralias.diotis:جند النباتات الرملية املتنقلة مثل
كما جند بعض نباتات املستنقعات، حيث هذه املساحات حممية بسلسلة من اجلبال، حيث جند شجر 

.الفلني، الزيتون
، البلوط زين، أشجار البلوط الفلني: يتألف النظام البيئي الغايب للحديقة  أساسا من غابات البلوط مثلو 

. وميكن أن نضيف إىل هذا املزارع الكثرية للكافور واليت تغطي مساحة كبرية من احلظرية... الزيتون، السلكي، الديس
.نوع850حيث يوجد حنو 

هناك نوعان من الزراعة املمارسة يف احلظرية، حيث أن النوع املهم واالقتصادي هو زراعة التالل، وهذا على و 
ضفاف ا
.املتداولة

1.السوداين،وهذه الزراعات هي الغالبة يف املنطقة

واآلثار الموجودة في الحديقة الوطنية بالقالةالبحيرات : الفرع الثالث
الربية ) املياه املاحلة(حبرية مالح : هناك ثالث حبريات كبرية ذات أمهية دولية على شكل قوس يف القالة وهي

، وهي على اتصال مباشر مع منطقة البحر األبيض املتوسط عن )البحرية األوىل يف اجلزائر(هكتار 860مساحتها 
2200هكتار و 2600مساحة كل منها )  مياه عذبة(وحبرية أوبريا ) املاحلة(طريق قناة ضيقة؛ حبرية األمساك تونغا 

كيلومرتا من القالة، وهي حبرية 45كما توجد هناك حبريات أخرى مثل حبرية الطيور إىل الغرب على بعد . هكتار
هكتار يف موسم 70هكتار يف فصل الشتاء و 120تبلغ مساحتها ). مياه عذبة(مصنفة أيضا حممية طبيعية 

اخضرارها . وعلى الرغم من اخنفاض حجمها، ومع ذلك، فهي موطن لكثري من األنواع النادرة، التعشيش. اجلفاف
كيلومرتا 18بعد وهناك علىحبريات القالة، وباإلضافة إىل.غنيي جدا، وبالنسبة لبعض األنواع هي املالذ الوحيد

Fetzaraحبرية: يف اجلزائرالبحرياتمن أكرببرحال، واحدة من مدينةعنابة، بالقرب مدينةغريبجنوب 
(Garat Fzara)هكتار20000وتقدر مساحتها بأكثر من.

1 http://www.s-elhoda.com/vb/showthread.php?t=13259 23:342013على الساعة / 20/08تاريخ اإلطالع على املوقع
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إىل تراثها الطبيعي املعروف يف احلوض الغريب للبحر األبيض املتوسط، حتتوي احلديقة الوطنية على باإلضافة
موقع 110حيث يوجد على كامل أراضيها . عدد مهم من القط األثرية من العصر احلجري احلديث وحىت يومنا هذا

التسلسل . ات يف املنطقة على مر العصورتارخيي، وبعض النصب التذكارية الشاهدة على تنوعها، واستمرارية الثقاف
وتتجسد . عصور ما قبل التاريخ، الرومانية، العربية، الفرنسية وما بعد االستقالل: الزمين هلذه احلضارات هو كما يلي

وباإلضافة إىل ذلك، حتتوي القالة على اثنني من . هذه البقايا على األرض من خالل وجود األبنية احلجرية وغريها
.حصن فرنسا وكنيسة القالة: ع املصنفة بني املعامل األثرية، واملواقع التارخيية املصنفة يف اجلزائراملواق

، )زيادة أعداد الغزالن الرببرية(وتسعى احلديقة الوطنية للقالة إىل احلفاظ على التنوع البيولوجي ومحايته 
. ية طبيعية حبرية، التوعية، االستقبال والرتبية البيئيةتكثيف املعلومات حول قيمة املناظر الطبيعية للمواقع، إنشاء حمم

كما يتم الرتكيز على تشجيع البحث العلمي، باإلضافة إىل تطوير برامج إدماج السكان احملاديني للحديقة ضمن 
خيي واآلثاري وجتدر اإلشارة أيضا إىل األمهية املوالة للمحافظة على الرتاث الثقايف، التار . إجراءات احملافظة على البيئة

.كما أنه من بني أولويات احلديقة الوطنية للقالة وضع برنامج من أجل ترويج السياحة. وتقييمه
أقسام الحديقة الوطنية بالقالة: الفرع الرابع

:تنقسم احلديقة الوطنية للقالة إىل مخسة مناطق وهي
على موارد فريدة من نوعها حيث أن أي تدخل هكتار، حتتوي 9292تبلغ مساحتها : منطقة احملمية املدجمة:أوال

.ممنوع
هكتار، تتألف من أوساط طبيعية مميزة البد من احملافظ عليها على حاهلا 9222تبلغ مساحتها : منطقة بدائية:ثانيا

.على شكل عينة شاهدة
.علمية، ثقافية ورياضيةهكتار ، وهي فضاء ألنشطة متنوعة 29859تبلغ مساحتها : منطقة النمو املنخفض:ثالثا
.هكتار، وهي تفصل املناطق احملمية عن املناطق املسموح الوصول إليها26274تبلغ مساحتها : املنطقة العازلة:رابعا

هكتار، حتتوي على العديد من املستوطنات وبىن حتتية اقتصادية 1791تبلغ مساحتها : منطقة النمو املرتفع:خامسا
.واجتماعية

.من املساحة اإلمجالية لوالية الطارف%26.4وتشكل احلديقة الوطنية للقالة نسبة 
أما فيما يتعلق باملعوقات اليت تواجه احلديقة الوطنية للقالة فهي كثرية وتستلزم بدل املزيد من اجلهود من 

:ونذكر من أمهها. حيث التدريب
غياب ختطيط منهجي للمناطق املختلفة للحديقة؛-1
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قص البىن التحتية والعمال من أجل القيام مبهام احلديقة على أحس ما يرام؛ن-2
؛)حالة البلوط الفليين(نقص عمليات زراعة الغابات واليت تسمح بتجديد بعض أنواع النباتات -3
احلرائق املتكررة؛-4
املخالفات والرعي الزائد والصيد غري املشروع؛-5
التوسع العمراين؛-6

لقالةبامنتجات السياحة البيئية في الحديقة الوطنية : الخامسالفرع 

:وميكن إمجال هذه األنشطة الرئيسية فيما يلي. أنشطة السياحة البيئية
حيث تزخر احلديقة الوطنية بالقالة بتنوع حيواين كبري، وخاصة األعداد : مشاهدة احلياة الربية وخاصة الطيور:أوال

.الكبرية واملتنوعة من الطيور اليت تأيت إليها سنويا سواء من أجل التعشيش أو حبثا عن الطعام
نواع متعددة من النباتات منها النادرة وهو ما تتوفر احلديقة الوطنية للقالة على أ: استكشاف ودراسة النباتات:ثانيا

.يقدم فرصة كبرية للمهتمني مبشاهدة ودراسة النباتات
استكشاف التكوينات الصخرية والكهوف واملغارات املوجودة يف احلديقة؛: األنشطة املرتبطة باجليولوجيا:ثالثا
احلديقة، واإلطالع على عادات وتقاليد الشعوب مشاهدة اآلثار املختلفة املوجودة يف : األنشطة الثقافية:رابعا

.املوجودة داخل احلديقة
.داخل احلديقةالتنزه والتخييم:خامسا

كما تقدم احلديقة الوطنية للقالة، أنشطة ثقافية أخرى تتمثل يف التعرف على عادات وتقاليد السكان 
املوجودة يف املنطقة واملشاركة يف حتضريها األطعمة

.وتذوقها، التعرف على الصناعات التقليدي
البنى التحتية المخصصة للخدمات والمرافق الضرورية: الفرع السادس

إىل زبون انتقائي لكنوموجهة لقالة متنوعة باصحيح أن أنشطة السياحة البيئية املقرتحة يف احلديقة الوطنية 
البد من بدل جهود فيما يتعلق بإنشاء بنية حتتية خمصصة خلدمات مالئمة ألذواق السياح البيئيني، ومن بني هذه 

:البىن التحتية املقرتحة
والتوجيه؛تطوير مركز االستقبال :أوال
خاصة التقليدية منها املعروفة يف املنطقة؛متحف للبحر والتنوع البيولوجي يهتم بالصيد البحري، وبتقنيات الصيد :ثانيا



السياحة البيئية في الجزائر، تونس والمغرب..........................................:.......الفصل الثالث

199

إنشاء وتعيني املمرات؛:ثالثا
حمطة متخصصة يتهم فيها عرض التقاليد احمللية واملمارسات واألنشطة الزراعية وشرحها؛:رابعا

؛يةالبحر احلياة للغوص ومشاهدة ناديإنشاء :خامسا
نواع املناظري؛إنشاء برج من أجل مراقبة الطيور مزود مبختلف أ:سادسا

؛ الدراجات )أمحرة10خيول و10(اخليول : فغالبا ما تعطى األولوية للوسائل البيئيةأما فيما خيص النقل
.؛ باإلضافة إىل قوارب للصيد من أجل مشاهدة البحر والتنزه يف البحر)5(؛ العربات )10(

وذلك من أسرة10ضيافة سعة كل منها بيوت 3، فإنه من املستحسن بناء أما فيما خيص اإلقامة واإلطعام
. ، باإلضافة إىل بناء وحدتني لإلطعام خمتصتني يف إعداد الوجبات احمللية خاصةأجل إقامة السياح البيئيني

من شأنه أن تكون له مزايا اقتصادية كبرية ،إن إقامة هذا املشروع السياحي البيئي يف احلديقة الوطنية للقالة
، باإلضافة إىل )إيرادات إضافية(الذين يعيشون بالقرب من احلديقة وذلك من حيث الدخل على السكان احملليني

20ومن شأن هذا املشروع السياحي البيئي أن يوفر على األقل . توفري مناصب شغل سواء مباشرة أو غري مباشرة
:منصب شغل مباشر موزعة كما يلي

لقالةباتوزيع مناصب الشغل المتوقعة من نموذج وحدة السياحة البيئية ) 18(الجدول رقم 

عدد العمالمنصب الشغل
1املوقع/مرشد الطبيعة
2الرحالت/مرشد الطبيعة

2املرافقني
2السائقني
1املنظمون

1مسري مركز االستقبال 
2موظف احملالت التجارية

4موظف املطعم
5موظف املخيمات

20اإلجمالي
من إعداد الباحث :المصدر
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مليون 480ومن املرتقب أن تصل إمجايل اإليرادات السنوية املتولدة عن إنشاء مناصب الشغل هته تقريبا 
. مليون دينار جزائري سنويا24للوظيفة شهريا، وحوايل /دينار جزائري2000دينار جزائري، أي مبعدل 

إىل اإليرادات املتأتية من الوظائف املباشرة، تولد احملالت التجارية باإلضافة إىل بيع األواين وباإلضافة
.الفخارية واحللي احمللية إيرادات إضافية للسكان احملليني

أما فيما يتعلق باآلثار البيئية فمن املتوقع أن يساهم إنشاء مثل هذا املشروع للوحدة السياحية البيئية يف 
واستصالح األضرار البيئية وذلك من خالل ختصيص جزء من املداخيل ظة على التنوع البيولوجي داخل احلديقة، احملاف

.من أجل احملافظة على البيئة واستصالحها
إذن فمن خالل اآلثار املرتقبة إلقامة مثل هذه الوحدة السياحية البيئية يف احلديقة الوطنية للقالة ميكن القول 

سوف تعمل على حتقيق البعد االجتماعي للتنمية املستدامة من خالل توفري مناصب للشغل وبالتايل تقلل من حدة 
احملافظة على قيق البعد البيئي للتنمية املستدامة من خالل 

.البيئة وتوفري أموال من تلك العوائد إلصالح البيئة
اآلثار المرتقبة للسياحة البيئية على التنمية المستدامة في تونس: الثانيالمطلب 

ة يوحدة سياحإنشاء مت اقرتاح . من أجل معرفة اآلثار املرتقبة للسياحة البيئية على التنمية املستدامة يف تونس
من مقومات طبيعية وثقافية جذ معتربة وهو احلديقة، وذلك نظرا ملا تتوفر عليه هذه احلديقة الوطنية بإشكلبيئية يف 

.ما يسمح 
تقديم الحديقة الوطنية بإشكل: فرع األولال

في فرتة ما قبل التاريخ، سكن اإلنسان البدائي مغارات للحديقة الوطنية بإشكل تاريخ موغل يف القدم، ف
اجلبل الذي توجد به بقايا أضرحة، كما استعمل العيون احلارة اليت عثر بالقرب منها على أدوات من الصوان 

تدل بقايا األواين الفخارية أو البناءات املوجودة باحلديقة على استيطان الفينيقيني مث من بعدهم الرومان و .املصقول
.لهلذا املكان الذي حيتوي أيضا على آثار استغالل منجم للرخام بالنقطة اجلنوبية الغربية جلبل إشك

مبقتضى األمر الرئاسي سست احلديقة تأ. تعترب احلديقة الوطنية بإشكل إحدى احملميات الطبيعية يف تونسو 
كلم مشال شرقي تونس 70تقع يف والية بنزرت على بعد . م1980ديسمرب 18املؤرخ يف 1608-808عدد 

تبلغ مساحتها .)5انظر اخلريطة رقم(كلم15كلم جنوب غريب بنزرت وعن مدينة ماطر 25العاصمة وعلى مسافة 
.)هكتار2740(والسباخ ) هكتار1360(اجلبلو ) هكتار8500(تتوزع بني البحرية ،هكتار12600
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مصب لستة أنواع رئيسية من املياه العذبة القادمة من وادي دومييس، وتقع يف سهل ماطر حبرية إشكل، وهي
وادي تينة مما يتسبب يف ارتفاع نسبة املاء يف البحرية و وادي سجنان، وادي مالح، وادي غزالة، وادي جومني 

أما يف الصيف فنظرا لقلة املياه ِاآلتية من القارات ونظرا الرتفاع نسبة التبخر ودخول املياه . نسبة امللوحةواخنفاض يف 
1.شكلإ/ غ50نسبة املاحلة من جهة بنزرت ، فإن درجة امللوحة ترتفع لتفوق

صل حبرية اشكل بالبحر األبيض تت²كلم2080تقوم حبرية اشكل بتصريف مياه حوض مساحته تصل إِىل 
الـمتوسط عن طريق البحرية الشاطئية لبنزرت حيث يتبادل كل منهما اعباه عن طريق قناة عميقة نسبيا ميتد طوهلا 

يف حديقة إشكل ساهم وجود منظومتني بيئتني رئيستني جنبا إىل جنب قد و 2.كلم وهو وادي تينجة5على مدى 
يف إضفاء صبغة متميزة هلذا ) جبل إشكل(واملنظومة اجلبلية )حبرية إشكل(أي املناطق الرطبة 

) اليونسكو(وكذلك العاملي، مما جعل املنظمة العاملية للرتبية والثقافة والعلوم ،املتوسطي،املكان على املستوى الوطين
.1979ة الرتاث العاملي الطبيعي عام ضمن قائمة حمميات احمليط احليوي مث بقائمم1977تقر برتسيمه سنة 

للمناطق (RAMSAR)ما يؤكد أيضا على األمهية البالغة هلذه احلديقة، هو تسجيلها ضمن اتفاقية رامسار و 
.1980الرطبة ذات األمهية الدولية سنة 

لربية، إذ مت أتاح تنوع األوساط الطبيعية حبديقة إشكل وجود وفرة استثنائية من النباتات واحليوانات اوقد 
حشرات، (نوع من الفقريات باإلضافة إىل أنواع عديدة جدا من الالفقريات 229نوع نبايت و500إحصاء أكثر من

...).ت،عنكبوتيات، رخويا
ويناهز عددها يف ذروة الفصل . تعج احملمية يف فصل الشتاء بالطيور املهاجرة القادمة إليها من أوروبا وإفريقياو 

وهو "لبط الصفار والعفاس األمحر، والعديد من الطيور املائية والبطيات كالغرة واإلوز الرمادي فنشاهد ا. 200000
3.كما توجد هناك طيور مقيمة وأخرى معششة خاصة من اجلوارح واجلوامث" شعار احملمية

إقامة"هلا ا القول بأن احملمية تقدم نشكل مدة إقامتها، فباستطاعتإمبا أن الطيور تعيش وتتغذى يف حممية و 
هذه الطيور القادمة من أماكن متباعدة يدفعها حنينها للعودة سنويا إىل حممية إشكل،. مدة عطلتها الشتوية" كاملة

.أين تستعيد من سخاء الطبيعة صحتها وطاقتها

1 http://www.svt.herobo.com 19:08على الساعة 26/07/2013املوقع اإلطالعتاريخ 
2 http://www.anpe.nat.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=166%3Aparc-national-
ichkeul&catid=50&Itemid=134&lang=ar 13:16على الساعة 27/07/2013تاريخ االطالع على املوقع 
3 http://www.espacetunisien.com/forum/showthread. 20:19على الساعة27/07/2013املوقع اإلطالعتاريخ 
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منتجات السياحة البيئية في الحديقة الوطنية بإشكل: الفرع الثاني
ويشكل . م2005مبرتني سنة منهمزائر سنويا، أكثر 50000أكثر من يزور حاليا احلديقة الوطنية بإشكل

تقدم اخلصائص الطبيعية والثقافية حلديقة و . 
ن، جوالت ة مبرشديجوالت مصحوبفباإلضافة إىل املمرات املهيأة و .إشكل جمموعة كبرية من أنشطة السياحة البيئية

ومع ذلك، ميكن تقدمي ثالث منتجات رئيسية 1.اخل...والقرى احمللية، ركوب الدراجات،) قرى اخليام(يف القرى 
مشاهدة الطيور، النباتات واكتشاف املوارد : للسياح البيئيني واليت تشكل خصوصية حديقة إشكل ومنطقتها

.اجليولوجية للحديقة
، ويوجه إىل )من نوفمرب إىل فيفري(وهو نشاط مومسي يستمر على مدى أربعة أشهر :الطيورمشاهدة ودراسة : أوال

).يف الغالب األجنلوسكسون(واألجانب ..) الباحثني، العلماء، املصورين، اهلواة،(زبائن متخصصني 
هواة من طرف)ثالث أشهر(إىل شهر ماي من شهر مارسحيث متارس:استكشاف النباتات: ثانيا

ومتخصصني
.وطنيني وأجانب على حد سواء

استكشاف الصخور والكهوف املوجودة يف احلديقة، ويستمر هذا النشاط على :األنشطة املرتبطة باجليولوجيا: ثالثا
. مدى مثانية أشهر من السنة

ل يف اتصال و والدخ) املشي، ركوب اخليل، ركوب الدراجات(احلديقة أيضا هي مكان رائع للرتحال والتنزه 
اإلضافة إىل اإلمكانيات الطبيعية للحديقة، تقرتح احلديقة الوطنية بإشكل على السياح البيئيني و . مع السكان احملليني

:بعض األنشطة الثقافية األخرى وهي
إمكانية املشاركة يف نشاط مجع الفواكه؛-1
اخلبز التقليدي، والرفيسة الرببرية؛: مشاركة السكان احملليني يف بعض املأكوالت اخلفيفة التقليدية مثل-2
تذوق وشراء األجبان املصنوعة حمليا؛-3
مشاهدة املنتجات احلرفية احمللية واحلصول على بعضها؛-4

ع إشكل، وهو حدث ثقايف يسمحويشارك يف مهرجان ربيميكن للسائح البيئي أن حيضر ويف فصل الربيع، 
، الزردة، األغاين الشعبية،املهرجانات التقليدية(له باكتشاف العادات والتقاليد احمللية واالختالط بالسكان األصليني

1 Les zones humides et le tourisme : Tunisie-lac ichkeul, Document accessible en ligne sur:
http://www.ramsar.org/pdf/case_studies_tourism/Tunisia/Tunisia_Ichkeul_FR.pdf, le 28/07/2013, 22 :23.
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...).ح،املسر 
حيث . أفضل حديقة يف تونس من حيث التجهيز ملمارسة السياحة الطبيعيةوتعترب احلديقة الوطنية بإشكل

بفهم التنوع الكبري تسمح للزوار لوثائق علمية م، على عرض دائم 1989الذي افتتح سنة حيتوي متحفها البيئي
من اجلبل وبطريقةوقد بين  هذا املتحف  حبجارة استخرجت. للحديقة والتحديات  اليت تواجه  احملافظة على البيئة

.تقليدية، ولكن حتتاج املعلومات املوجودة فيه إىل التحديث واإلثراء
محام بن عباس الذي يقع على ضفاف مستنقعات جومني : وتقتصر البنية التحتية املوجودة يف احلديقة على

صحية ولكنها متقادمة ولكن يستعمل حصريا من قبل السكان احملليني، بعض املناطق لالسرتاحة، بعض األماكن ال
يشكل قلب خمرب علمي . وال تستجيب للشروط املطلوبة، باإلضافة إىل مركز استقبال يقع بالقرب من مدخل احلديقة

ويتمثل هدف فريق املركز يف مراقبة ومتابعة النظام البيئي باإلضافة . يدار من قبل فريق من الوكالة الوطنية حلماية البيئة
.ساعدة التقنية للباحثنيإىل تأطري الطالب وامل

وباإلضافة إىل ذلك، فإننا نالحظ عدم وجود مرشد طبيعي باإلضافة إىل غياب نقاط للمراقبة، كما أن 
تفاصيل املسارات شبه معدومة، كما يالحظ الزائر غياب وحدات وأكواخ لإلقامة والتغذية وهذا ما يعيق بشكل كبري 

. جودة املنتج السياحي البيئي
في الحديقة الوطنية بإشكلالبنية التحتية المقترحة إلقامة الوحدة السياحية البيئية: ثالثالفرع ال

:وفيما خيص البنية التحتية الالزمة للخدمات املرافقة فإن هذا النموذج يقرتح إقامة
كز لالستقبال والتوجيه؛م: أوال
وبتقنيات الصيد خاصة التقليدية منها املعروفة يف املنطقة؛متحف للبحر والتنوع البيولوجي يهتم بالصيد البحري، :ثانيا
إنشاء وتعيني املمرات؛: ثالثا
م فيها عرض التقاليد احمللية واملمارسات واألنشطة الزراعية وشرحها؛حمطة متخصصة يت: رابعا

؛ الدراجات )رةأمح5خيول و5(اخليول : وفيما خيص وسائل التنقل فغالبا ما تعطى األولوية للوسائل البيئية
؛ )5(؛ العربات )15(

من بيوت الضيافة سعة كل ) 02(أما فيما خيص مبيت السياح البيئيني واإلطعام فإنه من املستحسن إقامة 
متخصصني يف إعداد األطعمة احمللية وذلك بغية تعريف السياح باإلضافة إىل إقامة مطعمني. سرير15واحد منها 

.البيئيني على أنواع األطعمة املشهورة يف املنطقة
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وسوف يوفر هذا النموذج للوحدة السياحية البيئية مزايا ال ميكن إنكارها للسكان احملليني من حيث فرص 
ويف ضوء االستثمارات املخطط هلا فإن . فتح سوق جديدة  ملباإلضافة إىل ) مناصب شغل(الدخل اإلضايف 

:منصب شغل مباشر موزعة كما يلي29هذا النموذج للوحدة السياحية البيئية سوف يسمح خبلق 
إشكلاصب الشغل لوحدة السياحة البيئية بتوزيع من): 19(الجدول رقم 

عدد العمالمنصب الشغل
3املوقع/مرشد الطبيعة
4الرحالت/مرشد الطبيعة

3املرافقني
2السائقني
2املنظمون

1مسري مركز االستقبال 
2موظف احملالت التجارية

4موظف املطعم
8موظف املخيمات

29اإلجمالي
من إعداد الباحث:المصدر

دينار تونسي سنويا، 192000تكون اإليرادات اإلضافية املتولدة عن إنشاء مناصب الشغل هته، وسوف
للوظيفة، وباإلضافة إىل الوظائف، تولد احملالت التجارية واملطاعم إيرادات إضافية /دينار تونسي7680إي مبعدل 

. من خالل املنتجات احلرفية والزراعية
من خالل النتائج املتوقعة إلنشاء مشروع سياحي بيئي يف احلديقة الوطنية بإشكل يتبني لنا أن إقامة هذا 

كما أن إقامة .شغل جديدة للسكان احملليني مصادر دخل جديدة للسكان احملليني،  باإلضافة إىل خلق مناصب 
مثل هذا املشروع سوف يفتح سوق أو منفذ جديد للمنتجات احمللية، وبالتايل يعمل على تنويع األنشطة االقتصادية 

وهذا ما يدفعنا إىل القول أن تنمية السياحة البيئية يف احلديقة الوطنية بإشكل سوف . يف املنطقة خبالف الزراعة
.ابيا يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامةتساهم اجي
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كما أنه إذا ما مت احرتام عادات وتقاليد السكان األصليني، ومت توزيع الدخل بطريقة عادلة على كل 
املسامهني يف هذا املشروع، إضافة إىل التقليل من حدة البطالة، فإن هذا املشروع من شأنه أن يعمل على حتقيق 

وبالتايل املسامهة يف حتقيق البعد االجتماعي للتنمية التنمية االجتماعية يف املناطق القريبة من احلديقة الوطنية إلشكل
. املستدامة

ومن الناحية البيئية، فإن ختصيص قدر من العوائد الناجتة عن املشروع، واستغالهلا يف إعادة استصالح البيئة، 
.من شانه أن يقلل من اآلثار السلبية للسياحة البيئية على البيئة، وبالتايل احملافظة على البيئة

إذا من املرتقب إن يساهم إقامة مشروع سياحي بيئي يف احلديقة الوطنية بإشكل يف حتقيق التنمية املستدامة 
.

اآلثار المرتقبة للسياحة البيئية على التنمية المستدامة في المغرب: الثالثالمطلب 
ملشروعمنوذجإقامةالتنمية املستدامة يف املغرب، اخرتنائية علىمن أجل دراسة اآلثار املرتقبة للسياحة البي

وحدة سياحية بيئية يف احلديقة الوطنية بسوس ماسة، وذلك ملا تزخر به هذه احلديقة من مقومات طبيعية وثقافية 
.معتربة

تقديم الحديقة الوطنية بسوس ماسة: الفرع األول
يف الشمال ) أغادير(هكتار، بني واد سوس 34000مساحة قدرها متتد احلديقة الوطنية لسوس ماسة على

ويتمركز . كلم تقريبا5كلم وعرض 65وهو يشكل شريط ساحلي بطول . يف اجلنوب) تيزنيت(وسيدي موسى أغلو 
.)6انظر اخلريطة رقم (37° 9وخط طول غرب 10° 29على خط عرض مشال 

مت إنشاء احلديقة الوطنية لسوس ماسة خصيصا من اجل محاية جمموعات أبو منجل األصلع، واليت وقد
، 1982وقد بقي عدد الطيور اليت تعيش يف هذه املنطقة ثابتا نسبيا منذ . وجذت ملجأ يف منطقة سوس ماسة

، حيث بلغت 2502002- 220حوايل 
. طائر300

متوطن يف جنوب 13نوع من النباتات منها 300وحتتوي احلديقة الوطنية بسوس ماسة على أكثر من 
.وتشكل شجرة األرغان والورقية أبرز النباتات املوجودة يف احلديقة الوطنية. غرب املغرب

نوع من الطيور مبا يف ذلك على 250نوع من الثدييات، 24وحتتوي احلديقة الوطنية بسوس ماسة على 
.نوع من الزواحف والربمائيات26نوع يتكاثر، و 86األقل 
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أنواع المناطق الموجودة في الحديقة الوطنية بسوس ماسة: الفرع الثاني
:تتألف احلديقة الوطنية لسوس ماسة من أربعة مناطق واليت ختضع خلطة مخاسية من التهيئة واإلدارة

حيث أن األرض ملك للدولة، كما أن أنشطة الرعي، والزراعة والصيد : احملافظة على املوارد الطبيعيةمناطق :أوال

.
هي عبارة عن مساحات مت تعديلها من خالل إدخال احليوانات األليفة والنباتات : ناطق إدارة املوارد الطبيعيةم:ثانيا

: الدخيلة مثل
.إلنتاج العسل واحلطبالكثبان الرملية وتوفر بعض احتياجات السكان احملليني 

من مساحة احلديقة، ذات ملكية خاصة أو مجاعية، كما أن 2/3وتشكل : مناطق االستعماالت التقليدية:ثالثا
.األنشطة الزراعية أو الرعوية مسموحة يف هذه املناطق

، اإلطعام، اإلقامة(قليلة االتساع، ومن املرجح أن تدعم البنية التحتية السياحية: مناطق االستعمال اخلاص:رابعا
...)األنشطة الشاطئية

التراث الثقافي والسكان المحليين في الحديقة الوطنية بسوس ماسة: الفرع الثالث
أما من حيث الرتاث الثقايف فإن مصب سوس ماسة غين من حيث األضرحة، املساجد واملقابر على امتداد 

.ات من احلجاج وهي تشكل جزءا من فعاليات خمتلفةجتذب هذه املواقع الدينية سنويا املئ. ساحل احلديقة
نسمة، باإلضافة إىل 1900ويوجد داخل احلديقة الوطنية سوس ماسة سبعة دواوير بكثافة سكانية نقدر بـ 

وتبلغ الكثافة السكانية يف منطقة . نسمة ميتلكون أسس ثقافية وخافيات22800أخرى بكثافة سكانية تقدر بـ 25
، وهي نسبة مرتفعة بالنسبة ملنطقة قاحلة هشة وذات إنتاجية 2كم/نسمة62يدي للحديقة حوايل االستخدام التقل

الصيد، زراعة احلبوب وتربية املاشية يف املنطقة ذات : وميارس السكان أنشطة تقليدية خمتلفة مثل. نباتية حمدودة
.االستخدام التقليدي

غزال داما مهور، (ويذكر أنه مت إنشاء حمميتني حيوانيتني يف احلديقة من أجل أقلمة الظباء الصحراوية األربعة 
األصلية، يف أقصى اجلنوب )غزال دوركاس، أكس واملها

.املغريب
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في الحديقة الوطنية لسوس ماسةمنتجات السياحة البيئية : الفرع الرابع
تتمتع احلديقة الوطنية لسوس ماسة مبوقع جغرايف، وتنوع طبيعي وثقايف فريد من نوعه، مما جيعلها موقع حمتمل 

:ملمارسة العديد من أنشطة السياحة البيئية، ومن األنشطة احملتملة ما يلي
ماسة مالذ للعديد من أنواع احليوانات، واليت وجدت تعد احلديقة الوطنية لسوس : مشاهدة ودراسة احليوانات:أوال

استقرارها يف هذا املكان لتوفره على الغذاء، والعتباره مكان مثايل للتفريخ، وهذا ما يقدم للمولعني مبشاهدة احلياة 
الربية فرصة كبرية؛

أنواع النباتات؛حتتوي احلديقة الوطنية لسوس ماسة على العديد من : مشاهدة النباتات ودراستها:ثانيا
فبالنسبة للمهتمني بتسلق اجلبال، واستكشاف التشكيالت اجليولوجية، : مشاهدة التشكيالت اجليولوجية:ثالثا

.الطبيعية اخلالبة
ر التارخيية والتعرف على املقومات الثقافية وعادات وتقاليد السكان احملليني؛مشاهدة اآلثا:رابعا

احلديقة هي مكان مثايل للتنزه إقامة املخيمات وممارسة رياضة التزجل يف فصل الشتاء؛ :خامسا
، ...)باحثني،خمتصني، حميب مغامرات، (أما فيما خيص الزبائن احملتملني فهم السياح احملليني بشكل أساسي 

.باإلضافة إىل السياح األجانب بدرجة أقل
تنمية السياحة البيئية في الحديقة الوطنية بسوس ماسة: الفرع الخامس

باإلضافة إىل احتوائها على منطقتني رطبتني، أودية سوس وماسة، اليت مت إدراجهما يف قائمة رامزار يف 
2005جانفي

هذه املعامل ذات اإلمكانيات السياحية الكبرية جذا، جعلت من احلديقة الوطنية فضاء . احلديقة الوطنية بسوس ماسة
1.يعةجيدب إليه الكثري من السياح املولعني جبمال الطب

كما أن استغالله سياحيا . وميكن اعتبار احلديقة الوطنية كفرصة لتنويع العرض السياحي يف منطقة أغادير
: البد أن يتم من خالل احرام املبدأين األساسيني التاليني

احرتام املوارد الطبيعية والثقافية للحديقة؛:أوال
توليد إيرادات للحديقة وللسكان احملليني؛:ثانيا

1 http://www.soussgraphics.com/pnsm/developpement-ecotourisme.html على 29/08/2013تاريخ االطالع على املوقع 
23:08الساعة 
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وب
.يف مرحلة احملافظة على املوارد الطبيعية وتعزيزها

اكتشاف احليوانات"منتج : السياحة البيئيةاثنني من منتجاتاملرحلة، مت حتديديف هذه ومن أجل البدء 
".مصب واد ماسة" ومنتج " الصحراوية

كلم والذي يعكس ثروة بيولوجية وبيئية 35هو عبارة عن ممر حبوايل "اكتشاف احليوانات الصحراوية" منتج 
:معتربة، من خالل اكتشاف

بعض أنواع احليوانات الصحراوية، املتأقلمة على مستوى احملميات احليوانية؛-1
تني احليوانيتني؛ املناظر الرملية الساحلية، بني احملمي-2
قرية الصيادين لتفنيت، أهم نقطة للتفريغ جبهة احلديقة الوطنية؛-3
جمموعات أبو منجل األصلع يف منطقة طعامهم، باإلضافة إىل مشاهد املنحدرات الساحلية بني تيفنيت وسيدي -4

رباط؛
دمات السياحة البيئية حول لفائدة وفد مديرية خ2006وقد كان هذا املنتج موضوع مناقصة مع الفرز سنة 

من أجل ضمان "Maroc Horizon d’Aventures"حتديد الوكالة السياحية املغربية. املمر
. م2007مارس 15استغالل هذا املمر ملدة عامني ابتداء من 

تسويق هذا املنتج السياحي البيئي األول يعكس إىل حد كبري اجلهود من طرف احلديقة الوطنية حىت إن
ويف نفس الوقت، فإن تنمية أنشطة أخرى ذات صلة مبا يتفق مع سياق . تصبح وظيفية من الناحية االقتصادية

لية وبالتايل تعزيز دورها كأداة لإلدارة احلديقة الوطنية سوف تسمح بتوليد عوائد اقتصادية للحديقة وللمجتمعات احمل
.املستدامة للفضاء
البنى التحتية الضرورية إلقامة الوحدة السياحية البيئية: الفرع السادس

توفر احلديقة الوطنية لسوس ماسة أنشطة سياحة بيئية متنوعة للسياح البيئيني، لكن البد من بدل جهود 
:خلدمات مالئمة ألذواق السياح البيئيني، ومن بني هذه البىن التحتية املقرتحةفيما يتعلق بإنشاء بنية حتتية خمصصة 

مركز لالستقبال والتوجيه؛:أوال
متحف للبحر والتنوع البيولوجي يهتم بالصيد البحري، وبتقنيات الصيد خاصة التقليدية منها املعروفة يف :ثانيا

املنطقة؛
إنشاء وتعيني املمرات؛:ثالثا
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حمطة متخصصة يهم فيها عرض التقاليد احمللية واملمارسات واألنشطة الزراعية وشرحها؛:رابعا
؛ الدراجات )أمحرة7خيول و7(اخليول : وفيما خيص وسائل النقل فغالبا ما تعطى األولوية للوسائل البيئية

10فة سعة كل منها بيوت ضيا3؛ كما يستحسن إقامة بيوت ضيافة للسياح البيئيني وعددها )5(؛ العربات )5(
.اثننيأسرة، باإلضافة إىل إقامة مطاعم وليكن عددها 

ومن املنتظر أن يكون إلقامة مثل هذا املشروع يف احلظرية الوطنية لسوس ماسة آثار اجيابية على السكان 
ذلك توفري 

منصب شغل 23مناصب الشغل سواء مناصب شغل مباشرة أو غري مباشرة واليت من املتوقع أن تبلغ على األقل 
:ميكن توزيعها كما يلي

سوس ماسةبتوزيع مناصب الشغل المتوقعة من إنشاء مشروع سياحي بيئي في الحديقة الوطنية ): 20(الجدول رقم 

عدد العمالمنصب الشغل
2املوقع/الطبيعةمرشد

2الرحالت/مرشد الطبيعة
3املرافقني

2السائقني
2املنظمون

1مسري مركز االستقبال 
3موظف احملالت التجارية

5موظف املطعم
3موظف املخيمات

23اإلمجايل
من إعداد الباحث:المصدر

، أي مغريبدرهمألف552عن اإليرادات املالية املتولدة عن هذا املشروع فمن املتوقع أن تبلغ حوايل أما
. درهم مغريبألف46ومتوسط شهري قدره . للوظيفةمغريبدرهم2000مبتوسط أجر شهري قدره 

:أما فيما خيص النتائج املتوقعة على املستوى البيئي فتشمل
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جمموعات : احملافظة على تنوع ا-1
.أبو منجل األصلع اليت هي يف تزايد مستمر، باإلضافة إىل النباتات  وخاصة شجرة األرغان

تسيري هذه الفضاءات استعادة املواطن اليت مت تغيريها بسبب االستغالل البشري، واعتماد أساليب جديدة يف-2
وإشراك السكان احملليني يف املشروع؛ وجيب أن يستند هذا التواصل وإقامة عالقة ثقة وتعاون مع الشعب؛

.اخل..النعام،: إعادة إدخال بعض األنواع من احليوانات اليت انقرضت من املنطقة مثل-3
الوطنية لسوس ماسة سوف يساهم  يف تنمية املنطقة إقامة هذا املشروع يف احلديقة أن ومما تقدم يتبني لنا 

توزيع نباتات مثمرة لصاحل السكان احملليني، توزيع خاليا النحل، فتح مسارات :بشكل كبري من خالل إجراءات مثل
مستجمعات املياه، قنوات ( من أجل إصالح األراضي اهلامشية، وتسهيل عمليات استغالهلا، نشاطات مائية صغرية 

وجتدر . كما يتم الرتكيز أيضا على تشجيع البحث وإقامة عالقات مع املعاهد املتخصصة واجلامعات.). ..الري،

كما متثل محاية املواطن الطبيعية من ). ملاجلوالت املصحوبة مبرشدين، املعارض، تنظيم مناقشات وندوات وورش ع(
الصنوبر األسود، شجر (أي شكل من أشكال التدهور، مكافحة احلرائق ومحاية بعض األنواع املهددة باالنقراض 

.بعض األعمال اليومية األخ...) العرعار،
لنا أن إقامة منوذج لوحدة سياحية بيئية يف احلديقة الوطنية بسوس ماسة من شأنه أن يساهم ومما سبق يتبني 

ويع األنشطة االقتصادية يف املنطقة وبالتايل باإلضافة إىل خلق سوق جديدة من أجل تصريف املنتوج احمللي، وتن
املسامهة يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة، كما أنه من املرتقب أن تساهم يف حتقيق البعد االجتماعي من 

أن تساهم يف كذلك من املرتقب  و خالل التقليل من ظاهرة البطالة، والتوزيع العادل للدخل على أصحاب املصلحة، 
ذلك من خالل ختصيص قيمة مالية من إيرادات املشروع من أجل استصالح اآلثار السلبية فاظ على البيئة و احل

.للسياحة البيئية داخل احلديقة
في الجزائر، تونس والمغربفي إطار التنمية المستدامة ترقية السياحة البيئية إستراتيجية: المطلب الرابع

التارخيية، احلضارية الثقافية وحىت الطبيعية اخلاصة به، إال أن أي حماولة بالرغم من أن لكل بلد مقوماته 
ويرتكز تطوير أي اسرتاتيجية وطنية .لتطوير اسرتاتيجية وطنية لرتقية السياحة البيئية البد أن تشمل مجيع الفاعلني فيها

:للسياحة البيئية على احملاور الرئيسية التالية
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إصالح المؤسسات الداعمة : الفرع األول
.جموعة من اإلجراءات سواء على املستوى احمللي أو على املستوى الوطينالقيام مبويشمل ذلك 

1:تضمن ما يليتو : على المستوى الوطني: أوال

:لك من خالل اإلجراءات التاليةوذ: له ذاتية وإشرافه المؤسساتياالعتراف بالسياحة البيئية كنشاط سياحي -1
إدخال مشاريع السياحة البيئية يف التشريعات املتعلقة بإجراءات املوافقة على املشاريع السياحية، -أ

باإلضافة إىل استطالع أرائهم، السكان احملليني، معتنظيم مشاورات إقليمية مفتوحة -ب
ونظرا حلجم وطبيعة مشاريع السياحة البيئية، . يقةاإلمكانيات اإلقليمية بطريقة دقحول السياحة البيئية، وحصر مجيع 

السياحي البيئي جيب أن يتم ومن أجل ضمان إمكانية دجمها جبانب السكان احملليني، فإن مجيع أفكار املشروع 
ويف هذا السياق، فإن دور اجلمعيات املكلفة بالتنمية احمللية ومحاية . على املستوى اإلقليميوتطويرها التخطيط هلا 

احملافظني، رؤساء (السلطات اإلقليمية تلعب وأخريا، . يف إجناح هذه املشاريعبيئة سوف يتحدد على أساس شريك ال
على أن تواجهها هذه املشاريع خاصةإزالة مجيع العقبات اليت ميكن خالليف هذه العملية من دورا أساسيا ) البلديات

.املستوى احمللي واملركزي
السياحة، وبالتعاون مع مديريات ومصاحل الوزارات األخرى مديريةعلى مستوى استحداث مصلحة مكلفة،-ج

، باإلضافة إىل املوافقة واألولويات التنموية، وحتديد اإلمكانيات، من أجل وضع اإلسرتاتيجيةيف املقام األول املعنية
.على املشاريع

احملافظة على : البيئية مع األهداف الوطنيةمن أجل امتثال مشاريع السياحة، صدار الشهاداتإلوضع إجراءات -د

السياحة، (للسياحة البيئية والذي ميكن أن يأخذ شكل جلنة وطنية تضم خمتلف الوزارات تنظيميإنشاء هيكل -2
).البيئة، الزراعة، الداخلية والثقافة

ملوافقة عليها؛من أجل السياحة البيئية واقرتاحها على احلكومة لتنمية ا، ومتويالت بدائل، ديد حماورحت-3
:من خاللويتم ذلك: على المستوى المحلي: ثانيا

1-
اإلقليمية وبالتشاور مع السكان احملليني وخاصة احلركات اجلمعوية؛

1 http://www.environnement.gov.tn/index.php?id=107&L=2#.Ut6sv_tKGt8 على 21/12/2013تاريخ االطالع على املوقع 
19:20الساعة 
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املوافقة على اإلعانات والتسهيالت اإلقليمية والتنسيق بينها لصاحل املطورين اخلواص؛-2
التكوين: الثانيالفرع 

متخصصني يف املهن واملمارسات ختتلف إىل حد كبري منتجات السياحة البيئية من قبل متعاملني و يتم توفري 
ميدانية، أولية و وبالتايل، فالبد من أن تكون هناك تدريبات متخصصة، نظرية ". الكالسيكية"عنها يف السياحة 

:فئات من املشاركني. علياو 
:ويتم ذلك من خالل: مصممي ومطوري أنشطة السياحة البيئية: أوال
؛)السياحة، البيئة، االقتصاد(صصة إقامة شراكة مع هيئة للتدريب أو مؤسسة أكادميية متخ-1
: رئيسينيمادة تصميم -2

حتديد أصل طبيعي قابل للبيع، وقيمته يف مشروع مربح؛
إقامة دورات تدريبية منتظمة؛-3
العرض، الطلب، املعايري (مرافقة خمتصني مكونني يف تصميم املشاريع التجريبية ومعرفة السوق واجتاهاته -4

...).واللوائح
:خاللويتم ذلك من: المهن المتخصصة في السياحة البيئية: ثانيا

الفروسية، (التحديد املسبق ملراكز التدريب واملؤسسات املتخصصة اليت ميكن أن تشارك يف السياحة البيئية -1
؛...)الرياضات اجلبلية، مشاهدة الطبيعة، مشاهدة الطيور،

تكييف أهداف وحمتوى التكوين مع متطلبات السياحة البيئية؛-2
ربامج اإلقليمية من تطوير السياحة البيئية؛حتديد املستفيدين احملتملني حسب ال-3
وحىت يف (تنظيم رحالت تكوين ميدانية يف مناطق أو مواقع حتتوي على جتارب ناجحة يف السياحة البيئية -4

؛)اخلارج
:ويتم ذلك من خالل: موظفو اإلدارات: ثالثا

وتعداد الوكالء املكلفني بتطوير، بناء ومراقبة مشاريع السياحة البيئية وأداء دورها كميسر، مرشد ومدافع حتديد-1
عن البيئة؛

: تنظيم دورات تكوين قصرية األجل بالتعاون مع املختصني يف السياحة البيئية، موجهة لتحقيق ثالثة أهداف-2
ساط الطبيعية وشروط احملافظة عليها، معرفة معوقات وحتديات حتديات تطوير السياحة البيئية، معرفة حدود األو 

.السياحة البيئية وسبل التغلب عليها
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التحسيس والترويج: الفرع الثالث
يعترب تفسري وتعليم مبادئ وأهداف السياحة البيئية عنصرا أساسيا يف تطورها، مع التأكيد على محاية وتعزيز 

، وسوف ميس الربنامج التحسيسي يف جناح مشاريع السياحة البيئيةاحمللينيالرتاث الطبيعي، وعلى مسامهة السكان
: املسمى ثالث فئات من اجلهات الفاعلة

)بما في ذلك الزبائن الوطنيين المحتملين(الجمهور عامة : أوال
تعزيز مفهوم السياحة البيئية لدى الزبون الوطين، طريقة ممارستها، مسامهتها يف تنمية املناطق وآثارها االجيابية 

. على محاية الرتاث الطبيعي
:نشر املعلومات حول املنتجات احلالية واإلمكانيات املتوفرة

؛)محلة تروجيية(بوابة إلكرتونية خمصصة للسياحة البيئية -1
وإجراء محالت للتوعية يف التلفاز والراديو؛تنظيم-2
إنتاج النشرات وامللصقات والكتيبات ألطفال املدارس والطالب؛-3

المجتمعات المحلية: ثانيا
االقتصادية واالجتماعية والبيئية احملتملة على 

:ويتم ذلك من خالل. باإلضافة إىل أمهية توظيف املوروث الطبيعي والثقايف يف السياحة البيئيةاملناطق هذه املناطق، 
الغنية مبقومات اجتماعات دورية مع السكان احمللني يف املناطق املختلفة للبالد، وخاصة يف املناطقتنظيم-1

؛السياحة البيئية
؛وتوزيعها على السكان احمللينيوتوزيع الكتيبات والنشرات والتقارير واألفالم حول السياحة البيئيةإنتاج-2
اإلطالع على جتارب ومشاريع سياحة بيئية ناجحة لدول أخرى؛-3

:وذلك عن طريق: المديريات والمهنيين: ثالثا
؛لبالدخمتلف املناطق يف ايف وندوات علمية وملتقيات حول السياحة البيئية التنظيم الدوري أليام إعالمية -1
؛يات الدولية حول السياحة البيئيةمشاركة املسئولني اإلداريني ومهنيي السياحة يف الفعال-2
على التجارب وذلك من أجل تكوينهم يف جمال السياحة البيئية واالطالعإرسال بعثات إىل دول أجنبية-3

؛نبية املماثلة والناجحة يف السياحة البيئيةاألج
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وتعمل األنشطة الرتوجيية اليت تسبق تسويق منتجات السياحة البيئية على تعزيز صورة املناطق وخصائصها 
جهود اجلهات تنويع وسائل االتصال، جتميع والبد من تنويع املنتجات، . الطبيعية والثقافية لدى خمتلف فئات الزبائن

.من أجل إجناح السياحة البيئيةتعاملنيالفاعلة وامل
تطوير آليات التمويل لفائدة الباعثين الخواص لالستثمار في مجال السياحة البيئية: الفرع الرابع

:
البيئية؛تعظيم االستفادة من صيغ التمويل احلالية وتكييفها مع خصوصيات مشاريع السياحة : أوال
صندوق خاص بتنمية السياحة البيئية يسمح : لسياحة البيئيةلتمويل مشاريع اإنشاء صندوق خاص خمصص : ثانيا

كما يتعني . وميكن متويل هذا الصندوق عن طريق املنح أو قروض بشروط تفضيلية. بتعزيز أجهزة التمويل احلالية
.وطريقة عملهالقيام بدراسة حول مربرات وجود هذا الصندوق، موارده

منح قروض بفوائد ميسرة من قبل البنوك ألصحاب مشاريع السياحة البيئية؛: ثالثا
تقدمي إعانات مالية وإتاوات ألصحاب مشاريع السياحة البيئية من قبل الدولة، باإلضافة إىل تقدمي إعفاءات : رابعا

األوىل من النشاط؛سنوات 10مشاريع السياحة البيئية على األقل خالل ألصحاب ضريبية 
، تنظيمها وتخطيطها تحسين إدارة المحميات الطبيعية: الفرع الخامس

:ويتم ذلك من خالل
حتديث وتطبيق أدوات التخطيط واإلدارة داخل احملميات الطبيعية؛:أوال
؛جرد، توصيف وفحص املوارد احملتملة من أجل تنمية السياحة البيئية داخل احملميات الطبيعية:ثانيا
وذلك من أجل التقليل من .... ، دراسات األثر البيئي، قدرة التحمل، القيام بدراسات الطاقة االستيعابية:ثالثا

؛ضغط الزوار على احملميات الطبيعية
تقييم وحتسني املرافق املخصصة لالستخدام العام داخل احملميات الطبيعية؛:رابعا

حتسني اإلدارة البيئية للمرافق املخصصة لالستخدام العام داخل احملميات الطبيعية؛:خامسا
عن طريق وضع الفتات تدعو للمحافظة على البيئة، وأخرى حتسني معارف الزوار إىل احملميات الطبيعية:سادسا

؛تشرح السلوك البيئي السليم
.العام للمحميات الطبيعيةكتابة، مراجعة، برجمة وتنفيذ خطة االستخدام :سابعا
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خالصة
تبني لنا من خالل الدراسة السابقة أن كال من اجلزائر، تونس واملغرب متتلك مقومات طبيعية، ثقافية، تارخيية 

وخالفا . السياحة البيئية يف املغرب العريب بل يف إفريقيا والعامل
.من تونس واملغرب، كمحرك للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف هذه الدول، فإنه يف اجلزائر ال يعد إال قطاعا ثانويا

رب وتونس، ورغم اجلهود الكبرية اليت تبدهلا حكومات الدول الثالثة يف سبيل تشجيع السياحة البيئية السيما املغ
من خالل إنشاء احملميات الطبيعية واحلدائق الوطنية، واليت تعد لبنة أساسية من أجل تطوير السياحة البيئية، وكذلك 
من خالل القنوات املختلفة للرتويج للسياحة البيئية، وحماولة االرتقاء بالتكوين السياحي إىل املستوى املطلوب، فإننا 

ليت تبدهلا السلطات اجلزائرية يف سبيل ترقية السياحة البيئية الزالت ضعيفة مقارنة بكل من يف املقابل نرى أن  اجلهود ا
.تونس واملغرب خاصة فيما خيص اسرتاتيجية الرتويج للسياحة البيئية

وقد أثبتت لنا مناذج وحدات السياحة البيئية املقرتحة يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب، أن السياحة البيئية 
تساهم اجيابيا يف حتقيق التنمية املستدامة يف هذه الدول، من خالل املسامهة االجيابية يف حتقيق التنمية ميكن 

االقتصادية؛ عن طريق توفري مصادر دخل إضافية للسكان احملليني باإلضافة إل توفري مناصب الشغل؛ واملسامهة يف 
ة والفقر يف املناطق البعيدة عن مراكز التنمية، باإلضافة إىل حتقيق التنمية االجتماعية من خالل التقليل من حدة البطال

املشاركة الفعالة للسكان احملليني يف عملية صنع القرار؛ كما أن أمناط التسيري الصارمة واملدروسة اليت تطبق يف مشاريع 
.
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خاتمة
االهتمام العاملي مبفهوم السياحة البيئية والتنمية املستدامة يف التزايد خالل السنوات القليلة املاضية ومن أخد

املرشح أن تأخذ حيزا كبريا من اهتمام املنظمات الدولية من خالل إقامة املؤمترات وامللتقيات العاملية،  ويرجع ذلك 
. ية اليت أصبحت ختيف البشرية أكثر من ذي قبلباألساس إىل املشاكل البيئية والتغريات املناخ

جتاوز اآلثار السلبية االجتماعية والثقافية وخاصة البيئية للسياحة اجلماعية، مما يقلل الضغط على املوارد الطبيعية 
.افظة عليها أطول فرتة ممكنة، وبالتايل ضمان حق األجيال القادمة من هته املواردويسمح باحمل

مسألة تنمية السياحة البيئية يف اجلزائر، تونس واملغرب أمرا ضروريا وحتميا، ألن الدول الثالثة وقد أصبحت
جات املتزايدة للسكان كبريةمتتلك رأمسال طبيعي متنوع وهش، والذي يتعرض لضغوط  

. واالستهالكية املتنامية للموارد الطبيعية
اململة بعض الشيء 

.) اعيةبسبب السياحة اجلم(
وقد مسح لنا اإلطالع النظري على موضوع السياحة البيئية وعالقته بالتنمية املستدامة، باإلضافة إىل جرد 
وحتليل إمكانيات السياحة البيئية يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب، بالوقوف على خمتلف األبعاد النظرية للسياحة 

البيئية
وتتمثل النتائج النظرية والتطبيقية اليت مت التوصل . خاصة من خالل تطوير اإلطار القانوين وتبين اسرتاتيجية تروجيية

:إليها فيما يلي
 تياالفرضواختبار النتائج

:توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج اليت تدعم أو تنفي الفرضيات املوضوعة، وهي كما يلي
من كبرية سياحية بيئيةمتتلك اجلزائر، تونس واملغرب مقومات (األوىللفرضية ارت الدراسة التطبيقية إىل تأكيد أشا-

السياحة البيئية إمكانيات الدراسة بالوقوف على حيث مسحت لنا ). سياحية بيئية عامليةاتوجهجتعل منهاأن 
:الطبيعيةن اجلزائر، تونس، واملغرب، سواء ماليت حتتوي عليها كل 

وعة واملعامل تتجلى يف العادات والتقاليد املتناليت ثقافية المكانيات اإلحمميات طبيعية، حدائق وطنية، باإلضافة إىل 
واليت باإلضافة إىل املنتوجات احمللية واملأكوالت الشعبية املتنوعة، لتارخيية الكثرية، ا

كما مسحت لنا الدراسة .ايأهم وجهات السياحة البيئية عاملالسياحة البيئية أن جتعل من هذه البلدان من بني
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مشاهدة احليوانات والنباتات، الرياضات : البيئية يف هذه الدول مثلباالطالع على الكثري من أنشطة السياحة 
.اخل...اجلبلية، 

يساهم تنمية السياحة البيئية يف كل من اجلزائر، تونس (أظهرت نتائج الدراسة تأكيدا ملا جاء يف الفرضية الثانية -
املتوقعة من إقامة مناذج وحدات السياحة حيث أظهرت النتائج ). واملغرب يف حتقيق التنمية االقتصادية يف هذه الدول

البيئية، أن السياحة البيئية سوف تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية يف كل من اجلزائر، تونس واملغرب بشكل اجيايب 
وذلك من خالل توفري إيرادات إضافية للمجتمعات احمللية وتوفري مناصب شغل للسكان احملليني، باإلضافة إىل تنويع 

.وهو ما من شأنه أن يدفع بعجلة التنمية يف هذه الدول. شطة االقتصادية وتصريف املنتجات احملليةاألن
يساهم تطوير السياحة البيئية يف اجلزائر، تونس (الثالثةكما أظهرت نتائج الدراسة تأكيدا ملا جاء يف الفرضية -

عادات وتقاليد هذه املشاريع أنه من املتوقع أن حترتم حيث ). واملغرب يف حتقيق التنمية االجتماعية يف هذه الدول
السكان احملليني، كما يسمح التوزيع العادل للدخل بني خمتلف الفئات إىل حتقيق العدالة االجتماعية وكذلك التقليل 

.البعيدةمن الفقر يف املناطق 
يساهم تطوير مشاريع السياحة البيئية يف كل من (ثالثة كما أظهرت نتائج الدراسة تأكيدا ملا جاء يف الفرضية ال-

حيث تطبق هذه املشاريع معايري ). يف هذه الدولوحتقيق التنمية البيئيةاجلزائر، تونس واملغرب يف احملافظة على البيئة 
كما أنه ميكن . صارمة يف التسيري وتأخذ بعني االعتبار البعد البيئي يف كل أنشطتها وتعمل على التقليل من النفايات

نه فمن املتوقع أن يساهم معاجلة القضايا البيئية الناجتة عنها من خالل ختصيص موارد مالية للمحافظة على البيئة، وم
.ل هذه املشايع يف احملافظة على البيئة والتنوع البيولوجي يف الدول الثالثإقامة مث

أن تنمية السياحة البيئية يف اجلزائر، تونس واملغرب من واستنادا إىل النتائج السابقة املتوصل إليها، يتضح لنا
شأنه أن يساهم اجيابيا يف حتقيق التنمية املستدامة يف هذه الدول، وذلك نظرا للنتائج االجيابية املتوقع حتقيقها سواء 

السياحة نميةتإن (وبذلك مت تأكيد الفرضية األساسية يف الدراسة . على املستوى االقتصادي، االجتماعي والبيئي
البيئية يف الدول املغاربية وخاصة اجلزائر، تونس واملغرب يساهم بشكل إجيايب يف حتقيق التنمية املستدامة يف هذه 

).الدول
االقتراحات

إن تطوير السياحة البيئية وتنميتها يف اجلزائر، تونس واملغرب البد أن يكون يف إطار التنمية املستدامة 
:هذا املنظور فإنه لوضع السياحة البيئية يف إطار التنمية املستدامة البد منالشاملة، ومن خالل 
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على إقامة مشاريع سياحة بيئية بناء وتنمية سياحة بيئية مستدامة من خالل التعاون بني القطاعني العام واخلاص-
، وزيادة جهود القطاعني لتعزيز السياحة البيئية؛مشرتكة

تشجيع سكان املناطق بإرش-
اخل، من أجل تفعيل ...املنسوجات، احللي، األواين الفخارية، الوجبات التقليدية: لتوفري احتياجات السائح مثل

لشعبية يف إجناح السياحة البيئية؛املشاركة ا
دعم توفري املعلومات اإلحصائية الدقيقة حول السياحة البيئية؛-
؛لسياحة البيئية والعمل على دعمهامتابعة وتنفيذ اإلجراءات املنظمة ل-
تقوية وسائل اإلشراف واملتابعة يف توجيه االستثمارات وتوزيعها على مناطق اجلذب السياحي حسب الطلب؛-
يف تقدمي معلومات حول خمتلف األماكن السياحية البيئية متخصصة لبيئي اإلعالم السياحي لاتإنشاء وحد-

، وكذلك تقدم استشارات حول كيفية القيام برحلة سياحية بيئية؛البلداملوجودة يف 
البيئية على كافة املستويات وإعداد املنشورات اخلاصة بذلك؛حول السياحة تكثيف برامج الرتبية والتوعية -
؛البيئيفضال عن الثقافة السياحية وزيادة الوعي السياحيالسياحة البيئية العمل على نشر ثقافة -
ضرورة إدخال مفهوم السياحة البيئية يف مادة الرتبية الوطنية كمادة أساسية يف عدد من املراحل الدراسية، وإظهار -

آثارها الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية؛
إقامة املنشات السياحية املعتمدة علي الطبيعة واليت تستجيب ملبادئ السياحة البيئية؛-
؛البيئيةتبين زمام املبادرة يف وضع اخلطط الالزمة للحد من تلوث البيئة يف املنشآت السياحية-
فطرية وإمنائها ومبشاركة السياحة البيئية بالتعاون مع اهليئات الوطنية حلماية احلياة الحولةرض خاصاإقامة مع-

؛وزارات السياحة، البيئة، الثقافة
الدولية املتعلقة باحملافظة على املناطق احملمية، ودعم السياحة البيئية؛واملنظمات االنضمام إىل االتفاقيات -
آفاق الدراسة :

هلذا املوضوع، ملمكن أن تشكل تكملة واضيع أخرى من امن خالل هذه الدراسة ميكن اقرتاح جمموعة م
:وهي

؛دراسة حالة اجلزائر: اسرتاتيجية ترقية السياحة البيئية يف إطار ضوابط التنمية املستدامة-
موعة من مشاريع السياحة البيئية؛دراسة حالة جم: دور السياحة البيئية يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة-
؛دراسة مقارنة بني بلدين: الوطينالسياحة البيئية كبديل لتحقيق األمن السياحي -
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دراسة مقارنة بني حمميتني طبيعيتني؛: السياحة البيئية كآلية إلدارة املناطق احملمية-
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)20(الشكل رقم 
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2000 -2012

)21(الشكل رقم 
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171 أنواع ومساحة املناطق احملمية احملدثة واجلاري إنشاؤها )15(اجلدول رقم 
 ،175 174 احلدائق الوطنية يف املغرب )16(اجلدول رقم 

176 بعض احملميات الطبيعية يف املغرب )17(اجلدول رقم 
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سوس ماسةب
)20(اجلدول رقم 
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المالحق فهرس
الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق
235 تطور السياح يف اجلزائر )1(امللحق رقم 
236 اإليرادات السياحية يف تونس واملغرب )2(امللحق رقم 
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241 احلدائق الوطنية يف اجلزائر )1(اخلريطة رقم 
242 احلدائق الوطنية يف تونس )2(اخلريطة رقم 
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244 احلديقة الوطنية بالقالة )4(اخلريطة رقم 
245 بإشكلاحلديقة الوطنية  )5(اخلريطة رقم 
246 بسوس ماسةاحلديقة الوطنية  )6(اخلريطة رقم 
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الملخص:
حيث . 

آثار اقتصادية اجيابية على ملا هلا منينظر للسياحة البيئية 

ومن الناحية االجتماعية . صادي للتنمية املستدامةوبالتايل فهي تساهم يف حتقيق البعد االقت،لتصريف املنتجات احمللية
وبالتايل التوزيع العادل لإليرادات،ل من البطالة والفقر يف أوساط السكان احملليني، وتدعم يتقلعلى الالسياحة البيئية مل تع

أما من الناحية البيئية، فتساهم السياحة البيئية يف التقليل من .فهي تساهم يف حتقيق البعد االجتماعي للتنمية املستدامة
.ى البيئة، وبالتايل فهي تعمل على حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامةاآلثار السلبية للسياحة عل

حيث تبني لنا . ، تونس واملغربإجراء دراسة مقارنة بني اجلزائروللتأكيد على صحة هته النتائج النظرية استوجب 
ورغم وجود بعض أنشطة . من خالل الدراسة أن كل من اجلزائر، تونس واملغرب حتتوي على إمكانيات سياحية بيئية معتربة

وقد أظهرت . 
إقامة مناذج ملشاريع سياحة بيئية يف الدول الثالث، أن مشاريع السياحة البيئية ميكن أن تكون هلا آثار النتائج املتوقعة من

وعليه فإنه ميكننا أن نقول أن السياحة البيئية سوف تلعب دورا  اقتصادية واجتماعية وبيئية اجيابية على السكان احملليني، 
.يات املغاربيةكبريا يف حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد

.التنمية املستدامةاملناطق احملمية، احة البيئية، السياحة، السي: الكلمات المفتاحية
Abstract

This study aims to clarify the role of ecotourism in the achievement of sustainable development in
the Maghreb economies. Thus, Ecotourism is seen as a tool to achieve sustainable development,
because it has a positive economic impact on the local population in terms of providing additional
revenue, jobs and diversification of economic activities, it is also considered as a means to dispose
the domestic products, thus it contributes in the economic dimension of sustainable development.
While from social point view ecotourism reduces unemployment and poverty among the local
population, and supports fair distribution of revenues, thus it contributes in the achievement of the
social dimension of sustainable development. from the environmental perspective, ecotourism
contributes in minimizing the negative effects of tourism on the environment, and thus it works to
achieve the environmental dimension of sustainable development.

In order to confirm the validity of these theoretical results it was necessitated to make a
comparative study between Algeria, Tunisia and morocco. Through the study we found that Algeria,
Tunisia and morocco contain considerable ecotourism potentials. Although there are some
ecotourism activities in these countries, However ecotourism in Algeria, Tunisia and Morocco is still
in its first steps. The expected results from establishing ecotourism projects models in these countries
showed that ecotourism projects can have positive economic, social, environmental impacts on the
local population, thus we can say that ecotourism will play a major role in achieving sustainable
development in Maghreb economies.
Key words: tourism, ecotourism, protected areas, sustainable development.


