
 :المستدامة للسياحة التنميةمحاور 

 االتية: مة السياحية بالمحاورالمستدا التنميةيمكن تحديد محاور      

 .مراعاة قواعد البيئة ونظامها اوال:

ا والثقافة المحلية تمثل راس البيئية ونظامهالن حترام الثقافة المحلية وطابعها ا ثانيا:

عرض سيييييييياح  كونها تقيم معالم البيئة الطبيعية والمواقة االثرية  أليالمال الثابت 

 والتراثية فضال عن العادات والتقاليد والموروث الشعب .

 .والمستقبل القادمة لألجيالترشيد استخدام الموارد السياحية لتبقى صالحة  :ثالثا

 

 خواص السياحة المستدامة:اهداف و

  اسس االستدامة: -اوالا 

ان بروز مفهوم االسييتدامة ق قابلية الديمومة ن نشيي  من ادرا  ان موارد االرض      

 ال يمكنها االسيييييييتمرار ف  تزويد االنسيييييييان باحتياجاتي الى ما ال نهاية و ك ا فان

لطريقة تفكير استراتيج  انصب  جديدا   عالميا   ا  موضوع التنمية المستدامة مثل اسلوب

شة وتحقيق العدالة االجتماعية والحفاظ على الموارد حيث  على تطوير مستوى المعي

ئة  بالحفاظ على البي لديمومة ف  التحقيق التوازن بين   ية ل توجدت األمس الرئيسييييييي

ية والتنوع الحيوي والموارد الطبيعية ماع   األسيييييييياسييييييي الحفاظ على التوازن االجت

تحقيق للمجتمعييات والحفيياظ على  ويتهييا ل بمييا يحقق ثبييات القيم الثقييافيييةالثقيياف  و

د واسييتخدام الموارد ن التنمية ف  فعالية اقتصييادية لحشييالتوزان االقتصييادي باعتبار ا

، ومة ان تعريف المفهوم التنمية المجتمة الحال  واألجيال المقبلةبحيث يمكنها تزويد 

ت التصييينية والصيييناعة االسيييتخراجية اال ان ف  مجاال المسيييتدامة كان يركز سيييابقا  

 .المفهوم توسة ليشمل السياحة

 اهداف السياحة المستدامة: -ثانياا 

  .تحسين نوعية الحياة للمجتمة المضيف -1

 .المحافظة على المساواة ف  حقوق االستفادة بين األجيال الحالية والمقبلة -2

 .ويحماية نوعية البيئة والحفاظ على التنوع البيئ  والحي -3

 .صيانة األصالة الثقافية واألثرية والتراثية والحفاظ عليها -4

 ية من المعلومات والخبرات السياح.تقديم نوعية عال -5

 خواص السياحة المستدامة: -ثالثاا 

 .أنها تهتم بتوعية الخبرات وطارق تقديمها -1

 .فيها عدالة اجتماعية ألن الشعب يشتر  يصنعها -2



 .التخطيط ووضة قرار ا والعمل بهاان تستخدم أبناء البلد ف   -3

أنها تعمل ضييييمن حدود الموارد المكونة لها مما يتطلب االقالل من الت ثيرات  -4

 .ومعالجة النفايات وإعادة االستخدام واستخدام الطاقة

الها تقدم فرصييييييية االسيييييييتجمام وفرصييييييية المعرفة والنظافة لألجيال الحالية  -5

 .والالحقة

ما يرغب فيي الى جانب حماية الموقة السياح  اع بأنها تسمح السائح باالستمت -6

 .وبيئتي

 .أنها تتوازن مة الصناعات واالنشطة األخرى ضمن إطار االقتصاد الوطن  -7

 .ق خطط محلية واقليمية وعالمةيتم العمل بها وف  -8

 

 مبادئ التخطيط للسياحة للمستدامة:

واالجتماعية  يمكن لتنمية السييييييياحة المسييييييتدامة أن تلب  الحاجات االقتصييييييادية     

، ويمكنها أن تؤمن تكامل الثقاف  والعمليات البينيةوالجمالية ف  حين تحافظ على ال

بالنسييييبة إلى  قوت ضيييييوف ومضيييييف  اليوم بينما تحافظ على     الفرصيييية نفسييييها

، إال أن تنمية السييياحة المسييتدامة يتطلب أيضييا خيارات سييياسييية األجيال المسييتقبلية

، وتتطلب رؤية اجتماعية واقتصيييييادية وبيئية معقدة صيييييعبة ترتكز على مسييييياومات

تعمل ف  التخطيط واتخا  تشمل سياق زمن  ومكان  أوسة من السياق التقليدي المس

رشادات أساسية محلي أن يستعمل المبادئ األتية كـ      اويمكن للمخطط ال، القرارات

 المستدامة.ممارسات والسياسات عند محاولته إدخال هذه الرؤية األوسع في ال

o  ياحية أن تكون جزءا من يات السييييييي ياحة وتنميتها والعمل على تخطيط السييييييي

، فعلى أو التنمية المسيييييييتدامة ف  المنطقة اسيييييييتراتيجيات الحفاظ على البيئة

تخطيط السييياحة وتنميتها والعمليات السييياحية أن تجمة ما بين القطاعات وأن 

لشييركات الخاصيية عات تكون متكاملة مشييركة مختلف الوكاالت الحكومية وا

 أكبر كمية ممكنة من الفوائد. المواطنين واألفراد فتؤمن ب ل 
o   يتعين على الوكيياالت والشيييييييركييات والمجموعييات واألفراد احترام المبيياد

األخالقية وغير ا من المباد  الت  تحترم الثقافة والبيئة ف  المنطقة المضيفة 

اعة لتقليدي والخاص بالجمواالقتصيييييياد، وطريقة العيل التقليدية والسييييييلو  ا

 . والقيادة والشركاء السياسيين

o مة إيالء أ مية لحماية البيئة يط للسييياحة وإدارتها بشييكل مسييتداميجب التخط ،

سيييييتعماال مالئما ، واسيييييتعمالهما اية والطبيعية ف  المنطقة المضييييييفةالبشييييير

 .اقتصاديا  

o بشييييكل منصييييف  لفعند النظر ف  السييييياحة يجب التفكير بتوزية الفوائد والك

 .السكان المضيفين والمناطقمروج  السياحة و بين



o  يجب توفير المعلومات الجيدة واألبحاث والتواصل حول طبيعـيييييية الـييييييسياحة

، ال سييييما قافية و ل  قبل التنمية وخاللهـييييييييياوآثار ا على البيئة البشيييرية والث

ى أقصييى ، إلك  يتمكنوا من المشيياركة والت ثيربالنسييبة إلى السييكان المحليين 

النظار حد  ف  االتجا  ال ي تتخ   التنمية وآثار ا على المصيييييييلحة الفردية 

 والعامة
o  سكان المحليين على لعب دور القيادة ف  التخطيط والتنميـيييييييية يجب تشجية ال

، ويجب أن والتجارية والمالية ومصييييالح أخرى سيييياعدة المصييييالح الحكومية

 يطالبوا بلعب   ا الدور 
o البيئ  واالجتماع  واالقتصادي المتكامل قبـيييييييل  التخطيطل يجب القيام بتحلي

الشيروع بمشيارية أسياسيية مة النظر عن كتب ف  األنواع المختلفة لتنميـيييييييية 

السييياحة وف  سييبيل ربطها باالسييتعماالت الحالية وطرق العيل واالعتبارات 

 .البيئية
o  خالل كل مراحل تنمية السيييييييياحة والعمليات السيييييييياحية يجب االعتماد على

من التقييم المدروس والمراقبة السماح للسكان المحليين وغير م من االستفادة 

 .الفرس أو التعامل مة التغيرات
 

 

 

 

 

 

 

 

وضع االتحاد العالمي للحفاظ على البيئة نهجا تصوريا لتنميـ    ة السياحة المستدامة 

 :يتضمن أربعة مبادئ أساسية

مة الحفاظ علـيييى العمليات  السياحية،تتماش  التنمية  :االستدامة السياحية البيئية - 1 

  السياح .البيئية األساسية والتنوع البيولوج  والموارد البيولوجية داخـل الموقة 

ت المستدامة تزيد التنمية السياحية من تحكم المجتمعااالستدامة السياحية الثقافية:  -2

، وتحافظ على  وية قافـيية المجموعات المستهدفة رقمهابحياتهم و   تتماشـيي  مـيية ث

 .ة وتقويها ف  المجتمعات السياحيةالجماع

 عناصر تنمية السياحة المستدامة
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تعتبر التنمية السيييييياحية فعالة من المنظور االسيييييتدامة السيييييياحية االقتصيييييادية:  -3 

 . رة الموارد اتعيل أجيال المستقبلاالقتصادي وتتم إدا

ت يخطط السييياحية بشييكل تسييتفيد منها الجماعا :االجتماعيةاالسييتدامة السييياحية  -4

 .صحاب األعمال التجارية المستدامة، ويدر أرباحا ألالمستدامة ف  المواقة السياحية

     

 

 

 

 

 

    

 

لضيييمان نجاح السيييياحة المسيييتدامة يجب أن تحظى بدعم قطاع السيييياحة والحكومة   

 بغ  الربح.نالت  ال تجمعيات األساسية والمنظمات على كل مستوياتها وال

 

مباد  تنمية 

 السياحة المستدامة

االستدامة 

 االقتصادية

 االستدامة البيئية

االستدامة 

 االجتماعية

 االستدامة الثقافية


