
 مكونات السياحة المستدامة:

أحدددددداما مددددداد  يمكننننن  كونننننل مكحةنننننتد مة نننننيتكن مةم ننننن  ممن  ننننن   ةونننننلي    ت نننننيي       

  يعمنننل  لنننل  حليننن  مة ت نننن . حي جلنننل مةمكنننح  مةمنننت   ةل نننيتكن مةم ننن  ممن  ننن واألخدددع ميندددو 

مإلة تجينننن ةاجينننتل مةبت منننن  نننةبق  ح عنننت مح  بنننحن   تننن   كيننن  ة نننم  م  م ننن ع   مةكمينننتد 

 مةيح  ال يبحق مةكميتد مةم لحب م  ع كعت غ مً. 

ةل نننننيتكن مةم ننننن  ممن  يعنننننا  مةنننننل كنننننح  مة نننننيتكن مننننن  مةةتكينننننن  المكدددددوع الميندددددو ممنننننت     

   عنننن   ننننح   مةننننل كنننن ح   بننننت  د حمك كتكننننتد  نننني  مالج مت يننننن حمةيبت يننننن ةي نننند مكتينننن ن

ةننننح ي  منننن  مةيبت ننننتد ةيبت ننننن مة حةننننن مةم ننننيبن حيبت ننننن  حل مة ننننيت    ممننننت ي لننننق  حمونننن ً 

مج مت ينننتً ح حموننن ً  يفينننتً   تة نننيتكن مةم ننن  ممن مننن  مةمةتنننحل مالج منننت     لمننن  مةنننل  عتننني  

يج مالج منننت   حمنننحلح   نننيتكن  مد حجننن   فنننل  ي بنننت ت مةمفنننك د مة ننن   ييل نننت  ننن  مةة ننن

 مة من مةيبت ين ة من ممت ي عي  مع  مال  جت ن ةكتجتد حلغ تد ي    حمفف:

  :السياح 
 :موظفو السياحة 
 :سكاع المقصد السياحي 

 

ح نننن   ب  نننن  مةمكت تننننن  لننننل مةمننننحمل  مة  يعيننننن ةمةعننننحم   مةمننننت    التواصددددج ااعتمددددا ي:

  ةننن   يت نننن ةل ةمينننن مة نننيتكين  عمنننل  لنننل مة ل نننن  حم  لنننف مالكينننت   حي عننني  مننن   ننن ل  ننن م 

مةمكت تنننن  لنننل مكحةنننتد مة يفنننن حح تي عنننت     مال ننن ض ل مةعب ةننن  ةعنننت حم نننت بن مإلجنننلم مد 

 مةعت  ن ةلكبتت  لل كبت ن مةمحمل  مة يفين.

 

 مبادئ وااداف التنمية السياحية المستدامة:

 ةميننننن مننننن  كينننن   فنننننجيف م  مال  مننننت  مةم اميننننن   تة ننننيتكن   نننننف مةننننل  عنننننتت   حل ننننت  ننننن  مة

مال نننن يمتل  نننن  مةفننننت  مةمفننننلح تد مة ننننيتكين  نننن  ل ننننتل مإل بننننت مد مة ننننلي ين  لننننل حمل مد 

مة ننننيتكن  كمننننت  نننن ح ل  لوننننتً معمننننن ةم ننننت من مة حةننننن  نننن  مةفننننت  مفننننتليف مة ةننننل مة ك يننننن  

ح تونننن  ننن  تنننل مبعنننح  مال ننن  ممن  ح  مينننل م نننت ا حم ننن مف مة ةمينننن مة نننيتكين مةم ننن  ممن  ننن  

 مة تةين: مةةبت 

 

كمتيننننن مة يفننننن حايننننت ن مة بنننن يل حمال  مننننت   ننننتةمحمل  مة  يعيننننن حمةمحلحيننننتد مةيبت يننننن  -1

 ةلمج معتد.

  ل ين مالك يتجتد مأل ت ين ةلعةول مة فل  حمالل بت   تةم  حيتد مةمعيفين. -2



 كبينننق مةع مةنننن  ننني  م نننلم  مةجينننل مةحمكننن  ح ننني  مألجينننتل مةم  لبنننن مننن  كيننن  مةكنننق  ننن   -3

 مال  بت ن م  مةمحمل  مة يفن حمة  حل.

  لق  لص ج ي ن ة   يمتل ح تة تة   لق  لص  مل ج ي ن ح ةحع مال  وت . -4

اينننننت ن مننننن م يل مة حةنننننن مننننن   ننننن ل  نننننل  مة نننننلمفب  لنننننل م  لنننننف مةةفنننننت تد  -5

 مة يتكين.

  ك ي  مة ةل مة ك ين حمة  متد مةعتمن    مةمج معتد مةم يبن. -6

حت   نننعي د مة ل يننن  حم تك عنننت ةل نننيت  حمة نننكت  مةمكليننني   لنننل كننن  مالل بنننت   م ننن  -7

  حم .

مالل بنننننت   نننننتةح   مة يفننننن  حمةب نننننتيت مة يفينننننن ةننننن ت مة نننننيت  حمةعنننننتملي  حمةمج معنننننتد  -8

 مةمكلين.

مفننننتلكن مةمج معننننتد مةمكليننننن  نننن  م  ننننت   ننننلملمد مة ةميننننن مة ننننيتكين ح تة ننننتة   لننننق  -9

  ةمين  يتكين م ةين  لل مةمج مف.

 ليجت  معتييل ةلمكت  ن مة يفين حمةل ت ن  لل مة  ييلمد مة ل ين  لل مة يتكن. -10

 

  ناصع التنمية المستدامة:

  بح  مة ةمين مةم   ممن  لل ي    ةتول   ت ين   :     

 ااقتصاد. -1

 .المعتمع -2

 .البيئة -3

وت   ح مكل  م ت   ةلمج مف حمك        فكل ك يل  تال   ح  ه مةعةتول  ل    كتمل  يمت  يةعت  

مةعةتونننننل مةمع لن  ة  م  ةتكين كحة  ونننننةت يت مح الم يت مح غيل  ة    يمت مةمج مف  ح ونننننتةف 

 ة  مال  وننننت  مةمكح  مالةمت  مال  وننننت ين مة     ننننح   ي  م  مت  كل مةبكل مة ننننيتك  مة   ي  ةته 

مةمج مف  يةمت  ميل مة يفن مال تل مةعت  مة   ي  يل  تألةف ن مال  وت ين حيحيل  يعت ميلمت  حيل مة يفن 

  لح  م لم  مةمج مف ح حيل    مكحمةع  ح بكيل   حمةف  ع   ة م  ت      لةتمج ةل ةمين مةم   ممن 

معتَ حمة     ميل     كبيق  ال    م  ي كبق مةماج  ي    ه مةعةتوننل ةلكوننحل  لل م لل جح ن ةعت

مةةمح مال  وننننت   ح ل ين م  ل تد مةمج مف حمةكبتت  لل  نننن من مة يفن مف  ننننمت  كبحق مالجيتل 

 مةبت من    مةمحمل  مة  يعين  بلح عت. 

 

 :السياحة صنا ة اليصع

حمت  مةمحمل  مة ننيتكين ةب   ت د فننكن مةمحمل  مال  وننت ين حة ل عت مةة نن ين حمالةبجتل مة ننكتة      

ي ل ب  لي  م  مفك د مج مت ين حم  وت ين ح يت ين م   متد مةكييل م  مةمج معتد مةمعتولن 



 مع كحل      ن  بتع م  مةعتة . حال  حج  كلحل ةتجعن ةآليتل مالج مت ين حمة نننننننيت نننننننين   ه  ت  

م  ونننننت ين ةت عن م  م  مت  مةفننننن ن  مد  حمف  م ع  ن ميل مة نننننيتكن.   ننننن ً    مةبلص مةك يلن 

حمةع ي ن مة     ح ل ةلفلكتد حمةمح  تد مةح ةين مةعتملن    مجتل مة يتكن حمألةف ن  مد مةولن 

     حمةمل ص ةعت   ب ي  م  لف مة  متد مة     ل عت مة يتكن    كل  ل . 

 

 :السياحة في التنمية المستدامةااميه 

ل يتكن مت  ك    مةم حةن مةعتةمين أل   يتد مة يتكن م   لحلن جعل حم  مآليتل مال  وت ين ة     

   كي  ي حجب  لل جميف    ي  ونننةت ن مة نننيتكن مبعح  مة نننيتكن مةم ننن  ممن لكةتً   نننت نننيتً   

ن مة  يعين  ضل   كبيق  ةمين م   يمن ةبتف مةم  بي ي  حمةعتملي     مةمجتل مة يتك  كمتين مة يفن 

 م  لف  لجت عت    مة حةن  ي عي   تة تة   لل مألجعان مةل نننننننمين  مةجيل مةكتة  حمألجيتل مةبت من

  ل تد مةمكت تن  لل مة يفن حوننيتة مة ننع  ة فننجيف مفننلح تد مة ةمين مة ننيتكين مة     نن جيب ةم 

  ح    مة ننننمت    حمةكيحمةتد حمة يحل مة لينيته حمة ت نموننننت ل مةم   ميلمةمحمل  مة  يعين مةةت لن

 فكتل مإلة تج مة    ح   لةل ل لما ةلةبتيتد مة تلن  كيتن مإلة ت  حمةكيحم   ح  م ي  لب   ت لمً   

 ي  جعح  مإل ملن مةح ةين ةل ننيتكن حم  لف مة ننل تد مةل ننمين  مد مةوننلن  تةمكت تن  لل مة يفن 

مل  لم يص مةمةفننناد مة نننيتكين  مد لوننن  تن  لل مةونننكن مةعتمن ة تن حمةمكت حمألم  حمة ننن م

 Environmentalة. حم   ةت    ف   مين لجلم مد  ب يل مأليل مة يف  مة يف ونننننلن  تال ننننن يمتل مة

Impact Assessment Measure  مة      لف  عت مةجعتد  مد مةو كين مةبتةحةين    كمتين

  حمة وننننن يق  لل مةمفنننننلح تد  حتجمة يفن  تة عتح  مف مإل ملن مةح ةين مة نننننيتكن ة ت  لم نننننن 

ي ننننننن لا  مةةتل     ح  م   حله     حيل  لل مة يفن  لل ةكح مت. مة نننننننيتكين مةك لت مة   يك مل

حمج مة يت  حمةاحمل    ح د    بتد ك يلن أل     لك م م ملق ة  مةمحم يد مإلجتامد ح   د 

 .حمك     يح   ةل ض   لل مة يفن  ح تة تة  لك م    لمل ك يلن  لل  حماةعت ح  م عت

 ح يل   لحلني  لب  ي تً       وكب  يت تد ح ةتمن ح لممج مة يتكن مةح ةين  حمألمل     

مةكمتين مة لم  مة  يع  حمة ةحع مة يحةحج   ح تة مد مت  وننننننل مةعت   ةحمع مةكيتن مةب لين مةمع  ن 

 ح مةبت لن ة ةبلم   ممت ي نننن      ل   يح   لل مةفنننن ن مةم نننن بي ي  مة          مةت ق  مد 

    ك ح  ك ننت ننين  توننن كتةوننكتل  ح  تة  مةج تل حمةمةت ق مة ننتكلين  حم  ح ة  مة يفتد مة

 ت ن  لل مكميتد   يعين  ح ع  ل مةت ق مة نننننننيتكن مة  يعين م   كيل مةمةت ق كتجن ةلكمتين م  

 . مجل ليلم  مة يتكن  يعت حم   مم عت

 


