
 التنمية السياحية

 اوالً: تعريف التنمية السياحية:

تكتسبببل نمتة ابببا نمسببباة اا اي ابببا  تلناببب ا ةابببانب مببب ذاية نم بببة  ذنم بببةال نمببب        

تلع بببب  مببببت ة ببببذ نمتدببببة اةم  عابببب   ذ  نمعببببةم   كذة ببببة تبببب     ببببذنا   ةماببببا 

إضبببببةماا ملسبببببكة  ذتع ببببب   لبببببع ت سبببببا   ابببببلن  نم ببببب مذ ةم   اببببب  تعت بببببا 

دببببة انم ماببببا  ةاببببذاا ذ ةدببببانب نسةسبببباةب  بببب   ةةدببببا نمة ببببة  ن متدببببة    

تببببببات    ةمتة اببببببا نات ة ببببببةب ك اببببببانب  ذتع بببببب   لببببببع  بببببب   عبببببب  نم  ببببببك م ذ

ن متدبببة اا معلبببع سببب ا  نم يبببة    بببكلتت نملتبببا ذنم  ةمبببا ذنمتبببت تسبببة   نمتة ابببا 

نمسبببباة اا  لببببع تعلاضبببب  ة  بببب   ااببببة إاكببببة  مببببا    بببب  ك ابببب ا  ذكبببب م  

 ذايببببة مببببت تببببذماا نم الببببا ناسةسبببباا مل ةببببة ة ذنم بببب   نمتببببت تت تبببب     كةةاببببةم 

اا نمتبببت تتببب   ملسبببةل ا  ذنم بببذن ةا   لبببع  ببب  نمسبببذ  ذاتاتبببل  لبببع نمتة ابببا سببباة 

نمسبببباة اا  ك ذ ببببا  بببب  نمتبببب ياانم ن متدببببة اا ذن كت ة اببببا ذنميتةماببببا ذنم الاببببا 

 ذنمساةساا مت نم تد  نمساة ت.

 

يببب ن ذمببب  تعببب  م نمتعاالبببةم م دببب لح نمتة ابببا نمسببباة اا  اببب  ا ببباا  عضببب ة    

ا ذنم تذنلةببببا مببببت نم ببببذنا  نمسبببباة اا  ة سببببت    نمببببع ت تاببببة نملاببببة ا نم سببببت ا

نا يببب  مل بببذنا  نةةتةكابببا نمسببباة اا ذا ببباا نمببب ع  ن عبببا نمبببع نمتة ابببا نمسببباة اا 

يببت   بببةاا  ببب  نتسببةت مة ببب ا نمتسببب ا م ذنمعببب  ةم مكببت تت مبببع  ببب  ن تاةكبببةم 

 نمسةل ا .

 

وغ بانهةةةا وسةةةي ة لب ةةة التنميةةةة السةةةياحية  Douglasذمبببت يببب ن نمدببب   اعبببا     

غايةةةةة تمةةةةوه مةةةةو غيرلةةةةا مةةةةه يو ةةةةت التنميةةةةة اال ت ةةةةا ية واال تما يةةةةة  ا ةةةة  

ال ولةةةةةةة سةةةةةةبيًر امنةةةةةةاً وم روسةةةةةةاً لتحليةةةةةة  االسةةةةةةتلرار اال تمةةةةةةا   والر ةةةةةةا  

 اال ت ا ي المو ياه ب ر ة مبيرة الى االستلرار السياس .

التنميةةةة السةةةياحية تسةةةا    ةةةه تحليةةة  النمةةةو ذ  بببة سببب ة ا كببب  ن سبببتةتة   بببة  

م ت ةةةةف اللتا ةةةةاع ممةةةةا  فةةةةو المميةةةةر مةةةةه  و  العةةةةال  لتتبيةةةة  ا سةةةة  فةةةة  

والمعةةةةايير التةةةة  تسةةةةا     ةةةةى تتبيةةةة  التنميةةةةة السةةةةياحية ممةةةةا يةةةةنعم  ب ةةةةم  

 إي اب    ى ال ولة و  ى افرا  الم تمو المح  .

لةةة  نمةةةو واا لةةةار الن ةةةات السةةةياح  فةةة  يي وتعةةةرف يياةةةا التنميةةةة السةةةياحية 

مةةو تحةة   مرمحةةت  تةةوت  رياةةة يممةةه التعبيةةر  ولةةة مةةه  و  العةةال  ولةة ا الن

 . نها مما يلو  الم تتيه ور ا  اال ت ا  اإل ارة با ل اف العامة



 ال اف التنمية السياحية.مانياً: 

 الةةة اف  امةةةة والةةة اف  ا ةةةةتةتسببب  نيببب ن  نمتة ابببا نمسببباة اا نمبببع مسببب ا       

 .او مح  ة

تذنلةبببا ذنمة بببذ  مبببت ذيبببت نمذدبببذ  نمبببع تة ابببا سببباة اا   ا لةةة اف العامةةةة:

 سببببببتذم نمتة اببببببا ذناتلببببببةت نمبببببب ع  نمسبببببباة ت ذتبببببب  ا  ن يببببببةا ن متدببببببة اا 

 ذن كت ة اا.... نمخ ملساة ا.

م بببت تاك بببا مايببب ن  نمعة بببا  ببب  عببب    المحةةة  ة: ال ا ةةةة او امةةةا ا لةةة اف

ت  ابببب  يبببب   نايبببب ن  ذتةلابببب ية مببببت متببببانم ل ةاببببا   بببب  ا ذ سببببل ناذمذاببببةم 

  نايبببب ن  نم  بببب  ا ا كبببب   عامببببا ذماببببة   عبببب  م ذن ي اببببا  م بببب  عبببب   يبببب 

 نا ن .

 

 وتسا   التنمية السياحية   ى تحلي  ا ل اف االتية.

ذضببببب  ا بببببةا  بببببة  اسبببببة    لبببببع ن اتتبببببة    سبببببتذم نم عا بببببا امبببببان   .1

 نم كت      ع   نملذنل  ن متدة اا ملساة ا.

 عتلببببب  تة ابببببا ذت بببببذاا نم ةابببببا ناسةسببببباا ذن ببببب ن  نم ةبببببة ة نمسببببباة اا   .2

 نمتس ا م نمتت تت   ملسكة  نم  لاا  ذنمسةل ا .

 نمتاكال  لع اةذنت نمتة اا نمتت تتةةسل    تك   ذإمة ا نمسةل ا . .3

ت  ابببة  بببان م نمتة ابببا نمتبببت ت ببب    لبببع نمكذنةبببل ن متدبببة اا ذنميتةمابببا  .4

ذن كت ة ابببببا نمتبببببت تسبببببة     بببببع ت تابببببة نايببببب ن  نمتبببببت تسبببببعع نما بببببة 

 نم كذ ا.

نم سبببت ا ذنم تبببذنل  مبببت  تذ بببةم نمسببباة ا مل ذمبببا. ذا كببب   ت تابببة نمة بببذ .5

ن  ة دبب   لببع  مبب   بب  عبب   تة اببا نم اببلا نمتةةمسبباا مدببةة ا نمسبباة ا 

 بب   ااببة ت ببذاا إةتةكاببا نم ببذنا  نم  ببااا ذماببا نم  ببااا نمعة لببا ما ببة 

 ذإاكة  نمساةسةم نمتسذاتاا نملعةما.

 

عل ذضببب   تابببة   ذ ببب  ن  ن عبببت   مبببت  تذ بببةم  ذ  نمعبببةم  اكعببب   ببب  نمدببب

نمببببع نيبببب ن  نمتة اببببا نمسبببباة اا ذمكبببب  ا كبببب  نمتببببذ  ن  كببببذيا   لاببببا نمتة اببببا 

 نمساة اا يذ ت تاة نمتت   ن متدة   ذن كت ة ت ذنم  ةماا  لع نم الا.

 

 



سةةةةةع مراحةةةةة  تسةةةةةير فيهةةةةةا  م يةةةةةة التنميةةةةةة  1980وللةةةةة  حةةةةة   ب تةةةةةر  ةةةةةا   

 لسياح  ول  ماالت :السياحية ول  م ابهة تماماً ل ورة حياة المنتج ا

  ا  ات  نكت ة  نمت انم نمساة اا مل ة تا نمساة اا. االمت اف: .1

تت يببب  مبببت نم بببة  نمسبببةل ا   لبببع لابببةاا يببب   نم ة تبببا ملتعبببا   الم ةةارمة: .2

  لا ة.

ذما ببببة ت بببب ا تة اببببا نم ببببذنا  نمسبببباة اا مل ة تببببا   ببببك  تبببب ااكت  التتةةةةور: .3

 ابببببب  اا ببببببا  ذا نم ذمببببببا مببببببت نمتع ببببببا  ذنمتذسبببببب  نمسبببببباة ت ذ ذا 

 نم ستي اا  مت ن ستي ةا مت نم ة تا.

 ابب  تا ببا نم ة تببا  لببع نمعاا ببا نمسبباة اا ذمببت تلبب   مرح ةةة الناةةج: .4

 نم ا لببببا اتكة بببب  نمة ببببة  نمسبببباة ت  بببب  عبببب   تببببذما  ةةدببببا نمكبببب ل

 نمساة ت ذنمتس ا م.

  ذمببببت يببب   نم ا لببببا   ت بببب   نم ة تبببا ن بببب ن نب  تلنابببب ا المبةةةاع والرمةةةةو  .5

 ببب  نم بببةلعا   اببب  اتذمببب  نمة بببذ ذنمتببب مة نمسببباة ت نما بببة  ةببب   ببب   عبببا  

   الا   ة .

ةتاكببببا متذكبببب  نم ببببةلعا  نمببببع  ةببببة ة نمببببع  ةببببة ة الت  يةةةة  والتةةةة لور:  .6

م نمسببببباة اا نمتبببببت ت ببببب   سببببباة اا  ةةمسبببببا تتبببببذما ما بببببة كةمبببببا نم تذ بببببة

ام ببةت   ذ ذنمع بب   ذامبب   مبب  مبب  اا ببا نتكببة  نعببا ة ببذ تة اببا سبباة اا 

 ك ا ا تعت    لع  تذ ةم ساة اا ك ا ا ت     ةكةت   ذام ةت  .

 

 مالماً:  وام   يا  التنمية السياحية ومح  اتها.

 تتذ  نمتة اا نمساة اا  لع        نمعذن   ذني  ة.

ت بببا   دبببةة ا نمسببباة ا  ذا بببذا اةبببذنت  عتللبببا  ببب   نمة بببذ نمك ابببا نمببب   .1

 نمساة ا ذنم ةكا نمع  ذنك   نمتت   نمعل ت نم ست ا.

نتعبببة   عاببب   ذ  نذا بببة نمة بببة  نمسببباة ت ك سبببلذل اسبببة    لبببع تة ابببا  .2

 ببذنا  نم ذمبببا نمتبببت م ببة   بببة نمضببباا  سبب ل   ببباذت  ةا بببة  نا ااكبببت 

 بببب  نيببببةا يبببب    ذن ت ببببةا نمسبببباة ا نم ااببببة نمبببب   اسببببة    لببببع نمببببتعل 

 نم ال.

نيت بببة   عاببب  نمببب ذ  نمسببباة اا  ةمسببباة ا ذن ت ةايبببة كسبببا نمع بببذا نمببب    .3

 اسة    لع ت تاة نمتة اا ن متدة اا ذن كت ة اا.

 بببباذل نم  ببببك م نم الاببببا ذن متدببببة اا ذن كت ة اببببا   ببببك  ابببب يا  لببببع  .4

 نمة ة  نمساة ت.

ت ل ببببببةم نم سببببببة ا نمذنسببببببعا ماسببببببذنة نمسبببببباة اا نمعةم اببببببا ذلاببببببة ا   .5

 ذام ةم نمسةل ا     نمع  ةم نمساة اا.



ذنمكبببب اا  ةمبببب كا ن  م ببببةت نمسبببباة ا ادبببب ح  بببب  نمت ة ببببةم نم بببب ياا   ببببك     

ن تلبببم  2005الاسبببت  لبببع نمتدبببة اةم  عاببب   ذ  نمعبببةم  نم تت  بببا ملبببت  بببة  

ماةسبببة نم ات بببا ناذمبببع  لبببع دبببعا  ن ببب ن  نمسبببةل ا   تت  بببا  لبببع نم ةةابببة نمتبببت 

نميةةاببا تلا بببة نمذ ابببةم نم ت ببب ا ن  ااكاببا مبببت نم ات بببا نميةميبببا  كببة م مبببت نم ات بببا

 76ذك بببب  تتااببببا دبببببة ا  بببب  ن ت بببببة  نمببببذ ةت ملكبببببةم ن  ماةسببببة سبببببكلم 

 (  لاةا  ذ ا.42.33 لاذ  سةلح   تتا   م   ع ب  ت نا  )

ذ ببب  يببب ن نم ة لبببة ا كببب  نمتبببذ  ن  نمتة ابببا نمسببباة اا ادببب  م ت بببك   ةلببب نب       

 بببببب   ذ  نمعببببببةم  مت تاببببببة نمتة اببببببا ن متدببببببة اا ذن كت ة اببببببا     ببببببةب مكياببببببا

 ذنم  ةماا  لع نم الا.

 

 اما مح  اع التنمية السياحية فتتمم  فيما ي  :

 تذماا نمتس ا م نمساة اا   سعةا  ةةس ا. -1

 نم ذم  نمك انمت  ةمةس ا ماسذنة نمساة اا نم د اا ملسةل ا   -2

 نمساة اا.  اعا ذ د ا ن ستي ةا مت ناسذنة  -3

  ك  ن ستي ةا نمساة ت. -4

 نمتع ا  ملساة ا نمة  ا. -5

 نمتسذاة نمساة ت نملعة . -6

 نمتةاا  نمساة ت نملعة . -7

  ت ل ةم نمتعةذ  ناسةساا. -8

 

 


