
 اثار التنمية السياحية.

 االثار االقتصادية: -1

تلعببببت ميت الببببي ميوببببلاسلي  فيم مواوببببلات اببببح ميت الببببي مسيتحببببا لي سلبببب  لبببب  ي  اببببف ميوببببلاسي     

بشبببببا اباشببببي الببببو ميتحببببا  ميبببب فا ف اببببف ما شببببيي ما ببببي  ميايتبيببببي بحبببب ااي ميوببببلاسي 

فمس فبببال البببو ميوبببلة ميايتبيبببي بحببب ااي ميوبببلاسي سلببب  لببب  م  يببب  ميبببو م ت ببباا ماابببفما اببب  

هببب ل مي ببب اال فميوبببلة فميعببباالل  ابببح مياجببباا ميوبببلاسح التفبببي  جلبببفت ميوبببالسل  ميبببو  حبببسات 

 ا  ه م مس فال يألافما ولولي ا  مس فال ميولاسح.

وهذذذذما يمقذذذذا تاسذذذذيص االثذذذذار االقتصذذذذادية لاتنميذذذذة السذذذذياحية الذذذذ  اثذذذذار  ي ا يذذذذة و  ذذذذر      

 سا ية.

 االثار اإلي ا ية.

مي فيببي ابب  ميعاببرل ميسببي  مي اجاببي تلعببت ميت الببي ميوببلاسلي  فيمت هااببات اببح  لببا     ببا  - 

اببب  ميوبببلاسي اابببا لوببباا  البببو تس لبببل ميتبببفم   ابببح الببب م  مياببب افاال فت للبببا ميعجببب  

 اله.

توببباا  ميت البببي ميوبببلاسلي البببو تيبببفلي فت البببي ميا بببايل مايبببا س بببات ابببح ميت البببي سلببب   -ت

لوببباا   يبببب  الببببو عابببا   فتف لببببة ميبببب  ا ببببل  هبببب ل ميايمببببب  فمياببب   ففيبببب  هجببببي  

 ا  تل  ميا ايل ميبعل   ميو ميا   مييللولي. ميعاالل 

تببب  ي ميت البببي ميوبببلاسلي تبببي ليمت ملجابلبببات البببو  لبببا   ابببيي ميعابببا ابببح مي فيبببي ميوبببلاسلي  -ل

ف يببب  س  ميوبببلاسي حببب ااي ايبببببيا فتشببباا البببو ميب لبببي اببب  ميحببب ااال ميابالبببي ي بببا 

 فتعتا  الو ميع حي ميبشيم بشبا  واوح.

 اا ي لا   ايي مسوت ااي ماج بح.تفتح ميت الي ميولاسلي مياج - 

ميت الببببي ميوببببلاسلي تفببببتح ميييلببببل مابببباس فابببباو ميزببببيملت سلبببب  توببببتيلة مي فيببببي  لببببا    -ج

 عليم مت ا ميعااي ا  ييلل ميزيملت فمييوفس ميولاسلي ميا تلفي.

تعابببا ميت البببي ميوبببلاسلي البببو ت شبببلي ميسيببببي ميتجايلبببي ابببح مي فيبببي ابلابببا  م ل سيببببي  -ح

  فيي  شيل سيبي ميبلة فميشيمو بايا ايل ميولاسلي.ميولاسي مي ا اي يل
 

 

 االثار السا ية.

تبببب  م ميت الببببي ميوببببلاسلي ميببببو ميتفببببا  فتزبببب س اببببح ماوببببعاي  تلجببببي ميتفببببا  اوببببتف   - 

 مياعلشي ف لا   مييلت الو   فم  ج ل   ا  مي  اال.

ي ا بببب م  ما شببببيي مسيتحببببا لي مسحببببللي يلا ي ببببي فتبببب  ح اعايلت ببببا. سلبببب  تبببب  م ميت البببب -ت

ميوبببلاسلي ميبببو علجبببا  ابببيي اابببا ج لبببي بايا ي بببي اابببا لببب  م ميبببو م ت ببباا ب لبببي اببب  

مسلببب م ميعاالبببي ابببح يياابببال   بببي  يلعابببا ابببح ييبببا  ميوبببلاسي ب ببب   يابببة اوبببتف  



ميببب  ا يببب ل س اابببا لببب  م ميبببو   بببي ميعببباالل  باي ياابببال م  تاجلبببي ما بببي  فلببب عب  

 ولبات الو ه ل ما شيي فمستااا ترشل ا.

ف ببببال  ميعاببببا لتحبببب  مي يببببا  ميوببببلاسح اببببح اع ببببس  فا ميعببببايس بايافوببببالي افوببببالي  -ل

اابببا لببب عب  بشببببا وبببلبح البببو ميعببباالل  ابببح هببب  مي يبببا  اببب  م  فبببا  ابببح اعببب سل 

مسشببببباا بحببببفي  اوببببتاي  اببببح  شبببب ي اعل ببببي ابببب  ميوبببب ي فميافوببببالي اببببح مسوببببت ااي 

 ميولاسح.

ميابتوبببببي ابببب  جببببيمو   وببببالي ميفببببيي ميب للببببي يلت الببببي سلبببب  م  ميففملبببب  مسيتحببببا لي - 

مسوببببت ااي اببببح ميوببببلاسي ببببب ست ابببب  ميحبببب ااال ما ببببي  هببببح ا اي ببببي اعيفاببببي اببببح 

مسيتحبببا  البببو م  بببا تبلفبببي ميفبببيي ميب للبببيا ا ببب  لببببف  ي ابببف ميوبببلاسي تبببي ليمت وبببلبلات البببو 

 بايح مي يااال ما ي .

    

 االثار اال تماعية: -2

 اثار  ي ا ية واثار سا ية.لاب  ت ولس مس اي مسجتااالي يلت الي ميولاسلي ميو     

 االثار اإلي ا ية:

 ياة اوتف  مياعلشي يلاجتاعال فميشعفت فتسول   اي سلات س. - 

توببباا  ميت البببي ميوبببلاسلي البببو علجبببا  توببب لرل تيال لبببي ف  االبببي ي  ابببه ميابببفي ل  ميبببو  -ت

  ت مي مليل .جا

تعاببببا ميت البببببي ميوببببلاسلي البببببو تيببببفلي م اببببباب  فمي بببب اال ميعاابببببي ب فيببببي ميا حببببب   -ل

 ميولاسح.

توببباا  ميت البببي ميوبببلاسلي البببو يابببة اوبببتف  فابببح ميابببفمي ل  ف لبببا   م تاالبببه ميبببفي ح  - 

با زببااي ميببو م  ببا ت لبب  ابب  اببيي ميتبببا ا مي  ببااح فميسزببايم بببل  بببا ابب  مياجتاببة 

 ميازل  فميوالسل .

ع ببببلس اببببيي ميتاتببببة بايوببببفي فميوببببلاسي فميتببببيفلا باي وبببببي يلوببببالسل  فمياببببفمي ل  ت -ج

 مياسللل .

تفبببببتح ميت البببببي ميوبببببلاسلي مياجببببباا ميبببببو عابببببا   مسلببببباو ميف بببببف  ميجاللبببببي. فمي شبببببايال  -ح

 ميسزايلي اح ا تل  ا ايل مي فيي.
 

 االثار السا ية.

يبببب  لبببب جس ابببب  ميت الببببي ميوببببلاسلي بعبببب  مس بببباي مسجتااالببببي ميوببببلبلي ميتببببح ت  ببببي بحببببفي      

 فزببببح اببببح ميبببب فا مي االببببي  مل م ابا لببببال م  تاجلببببي مياسبببب ف   فميايماببببل ماواوببببلي ميب مللببببي 

 ا  ا اح مي فا ميات  اي فيعا ا   بي  ه ل مياشبرل.



 ل مي احي باياجتاة مياسلح.تحا س اح اا مل فت ايل  ميوالسل  اة تل  ميعا م - 

يبب  تبب  م ميت الببي ميببو  لببا   ميتبب هفي ما ريببح يلاببفمي ل  ف لببا   مستجببال مياببا م يبب    -ت

 ميافمي ل  سوتبرا ميوالسل  يلسحفا الو  ببي اال   ميتحا لي ااب ي.

لاببببب  مل تبببب  م ميت الببببي ميببببو  لببببا   سبببب   مسستجبببباج ميوببببلبح يبببب   بعبببب  مياببببفمي ل   -ل

  ل  س تتي ي   في س اباشي  باي  ا ميولاسح.اس ف م مي  ا فمي

يبببب  تبببب  ي ميت الببببي ميوببببلاسلي الببببو مياحببببايح ميعااببببي يلاببببفمي ل  ا ببببا اشبببببلي مس  سبببباس  - 

ميابببببيفيم فاشبببببابا ميحبببببي  ميحبببببسح ف لبببببا   ميزببببببي البببببو فوبببببالا مستحببببباا 

 ميا تلفيا مي اتجي ا   لا   ميسيبي ميولاسلي اح ميا ايل مياوت بلي.
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ه ببا  اريببي تبا يلببي بببل  ميوببلاسي فميبللببي هبب م فلاببب  تس لبب  مس بباي ميوببلبلي ميتببح ت ببتا ابب      

 ميولاسي فتجاف مت ا الو ميبللي مييبلعلي ميو اا للح:

ميتلببببف  ببااببببي مشبببببايه وببببفمو بببببا  تلف ببببات االلببببات مف هفمللببببات مف تلببببف  ميايمببببب  ميوببببلاسلي  - 

يب مللبببي ميا  ابببي يلوبببالسل  فيلبببي مفالبببي مستبببف  بوببببت زبببع  مييياببببي البببو ميابببفمي  م

هببب ل ميا لفببببال با زببببااي ميببببو ميزفزبببباو مي اتجبببي ابببب  ميتفببببا  مابببب م  ميوببببالسل  ااببببا 

 لتيتت الله م  ساس ايفيم.... ميخ.

م باببباال مساتببب م  مييبلعبببح فبفجبببه  ببباي مايمزبببح مي يمالبببي فميايمابببح  تلجبببي  لبببا    -ت

اُ ف لبببا   ابببح ميساجبببي يتبببفالي ميتوببب لرل مييلبببت ميوبببلاسح اابببا لوبببت اح تفوبببعات اايم لببب

 فمي  اال اا ل عب  ولبح الو مياواسال مي زيمو.

تببب الي م يببباي ميسلبببفم ح فمي بببباتح ااببب   بببرا ابببا  ببببي اببب   وببببات يلتلبببف  لابببب  م   -ل

تببب  م ميبببو م  بببيم  بعببب  اببب    بببفم  مي باتبببال فميسلفم بببال بابببا لببب  م  لبببا   تببب ال 

ايلي فمس يلبببي بشببببا تلبببي ا بببت س ميبببو تبلبببي ميوبببالسل  البببو ميا بببايل ميوبببلاسلي ميسزببب

 اح بع  مياراح مسحللي ي  ل ميافمية.

م بباي ميا ااوببي بوبببت ساجببي ميت الببي ميوببلاسلي ميببو اوبباسال فموببعي فملبب م ااالببي ببلببي   - 

ارببببب  م  ت ببببتا ابببب   يبببب  ا ااوببببي بببببل  ميوببببلاسي فمي يااببببال ما ببببي  ااببببا ل ببببتا ا ببببه 

 ميتحا  مي فيي. تبلت ييا  الو ييا  م ي ااا ل  ي الو

 

 .ويمقا تحديد العالقة المتوازنة  يا ال يئة والتنمية السياحية مما  الل االتي

ميتيبلببب  البببو   بببفم  ميوبببلاسي ميارلابببي ابببة يبلعبببي مي فيبببي فس تتعببباي  ابببة ابببا مل فت ايلببب   -1

 مياجتاة.

 تج ت اشيفاال ميت الي ميولاسلي ميتح ي ا مزيمي الو ميبللي. -2



و مياشبببيفاال ميوبببلاسلي ميتبببح تستببباج ميبببو ملببب م ااالبببي ببلبببي  اببب  ميابببفمي ل  ميتيبلببب  الببب -3

يلعابببا ال بببا ب ببب   علجبببا   بببف  اببب  ميحبببلي فميتعبببالال ميوبببلاح فميبببفسو مياتببببا ا ببببل  ما شبببيي 

 ميولاسلي ميا تلفي فمياجتاة.

م تلبببباي مياشببببيفاال ميوببببلاسلي ميتببببح س ت تلبببب  اببببة مي ببببلس ميجاايلببببي يلا ي ببببي ابببب  سلبببب   -4

 فال فميتحاالس مف مي  اال ميا  اي.ميافمح

 عيااي اشيفاال ميت الي ميولاسلي بعل مت ا  ميا ايل ميتايل لي فمييبلعلي. -5

وهذذذما ويمقذذذا اا تتذذذد ل التنميذذذة السذذذياحية وتاعذذذن دورهذذذا لقذذذي تااذذذل مذذذا االثذذذار ال يئيذذذة مذذذا 

 : الل االتي

ات بببا ميا تلفبببي  تاببببال جبببباا محببب مي ميتشبببيلعال فمي بببفم ل  ميتبببح ت بببتس بساالبببي ميبللبببي فابف  -1

 م  اي.... ميخ( ا   م شاو مياشيفاال ميولاسلي.

تببببفالي  بببب اال ميب لببببي ماواوببببلي يلا ببببايل ميوببببلاسلي مير اببببي ابببب  مجببببا مياساا ببببي الببببو  -2

 ميبللي.

 شببببي ميببببفاح ميوببببلاسح فمسجتاببببااح بببببل  ميوببببالسل  فمياببببفمي ل  يلاساا ببببي الببببو ميبللببببي  -3

مي ما ببببي  فببببب ي  با تلبببب  ميفوببببالا مي االلببببي فم ارالببببي فساالت ببببا ابببب  ميتلببببف  فمسزببببي

 ميا تلفي.

ميايمجعبببببي فميت لبببببلس مياوبببببتاي يألفزبببببا  ميبلللبببببي ابببببح ميا بببببايل ميوبببببلاسليا فت لبببببلس سجبببببس  -4

 ميتبليمل ميتح لاب  م  تس   اح ه ل ميا ي ي.

 البببي مياشبببايبي فميت وبببلل ببببل  ميج بببال مي الابببي البببو ميوبببلاسي اابببا لوببباا  البببو تس لبببل ميت -5

 مياوت ماي يلبللي.

زبببببيفي  مشبببببيم  ميافمي ل  اح فزبببببة مي يميمل ميتح تتعلل بايت الي ميوبببببلاسلي اح ا اي  س  -6

 فم تلاي ما شيي ميتح تتفل اة  يفا س فت ايل هس فستو لاب  بوت فسل س ي  م مي شاي.

 


