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 السياحة البيئية ودورها فى التنمية المستدامه
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 جامعة المنوفية –كلية االداب     
 

 مقدمة 

لقد غدد  اليديا ة الميدمدامة منً داس وبادلوقاس عقدو  عليدد العديدد مدن الميايدا  اليديا ية العالميدةا وعلدد غيد  مدا يعمقدد 

يعدد مللفداس مدن النا يدة الماليدةا فلدد عامددو المعندوي والمداديا ويعدود قدال ق   البعض فإن عطبيق مفًو  اليديا ة الميدمدامة ال

والفامدة علد الميايا  الييا ية .فالييا ة هي   كة ديناميلية ع عبط قال وانب الثقافيدة والحاداةية لسنيدانم قمعندد بنًدا 

ا ومحصدلة ببيعيدة لمطدوة الم ممعدا  ةاالة  ااةية وجي  للمواصل قدين الثقافدا  والمعداةإل اانيدانية لومدش والشدعوب

 الييا ية واةعفاع ميموى معيشة الف د.

علددد الصددعيد البيعددي ععمبدد  اليدديا ة عددامسس جاوقدداس لليدديا  و حددباع ةغبدداعًش مددن  يددا ميدداةة ا مدداكن الطبيعيددة الم ملفددة و   

عدا  المحليدة للمعد إل علدد عاداعًدا والمع إل علد عااةييًا وعلدد نباعاعًدا والحيداة الفط يدةا قاا دافة  لدد ميداةة الم مم

وعقاليدها. لقد غد  الييا ة الميمدامة منً اس وبالوقاس عقو  عليد العديد من الميايا  الييا ية العالميةا وعلد غي  ما يعمقدد 

د قدال ق  اللثي  فدإن عطبيدق مفًدو  اليديا ة الميدمدامة ال يعدد مللفداس مدن النا يدة الماليدةا فلدد عامددو المعندوي والمداديا ويعدو

 والفامدة علد الميايا  الييا ية. 

 إن تطبيق مفهوم االستدامة السياحية يعتمد على ثالثة جوانب هامة:

 : العامد المادي  صحاب المشاةيع الييا ية.أوالا  

  البعد االجمماعيا علد اعمباة بن هذو الميايدا  هدي جدزن مدن الم ممدع المحلدي وعليًدا االادمفادة مدن ال بد ا ثانياا: 

 واللفانا  المحلية ما بملنا قاا افة  لد  ح اك الم ممع المحلي وا خذ ق بيد.

: البيعةا  يا ععامل هذو الميايا  علد بنًا جزن من البيعةا وقالمالي ي ب عليًا المحافظة علد المواةد الطبيعيدة ثالثاا  

 مدهوة.من مان وباقة ونباعا  وب يان ببيعية لدةن بي خط  من مشاكل الملوث وال
 

 اهمية السياحة البيئية

الييا ة البيعية لًا بهمية خاصة اكميبمًا من كونًا ععمل علدد عحقيدق م موعدة مملاملدة مدن ا هدداإل وفدي نفد  الوقد  

  ويمكن التعرف على أهم الجوانب في النقاط التالية:عيممد بهميمًا من واعًا والمي عنبع من ببيعة المماةاة 

البيعي ومدن مدش  مايدة الحيداة الطبيعيدة الب يدة والبح يدة وال ويدة مدن الملدوث وقالمدالي فإنًدا المحافظة علد الموامن  •

 عيم د  كمنًج للوقاية قدالس من بااليب المعال ة مما يحافظ علد آليا  عحقيق الموامن والصحة والبيعة. 

قمددا يحددافظ علددد الصددحة و ددع  ددواقط الم حدديد اليددلوكي فددي ااددمًسك المددواد بو فددي ااددمعمالًاا بو ااددم  اجًا  •

واليسمة العامة وع دد المواةد وعد  هدةها بو فقدها بو  ياعًا وفي نف  الوق  عحقيق بعلدد قددة مدن المحافظدة 

 علد الطاقة واسمة الم ممع و يويمد وفاعليمد.

االنبعامدا  الااميدة عوف  الييا ة البيعية الحياة اليًلة البييطة البعيدة عن اامعاج والقلق والموع  قمنع الاو ان و •

 المي عيم  علد كفانة اانيان  يا عقم ب قد  لد الفط ة الطبيعية والحياة البييطة الاي  معقدة.

ا همية االقمصادية للييا ة البيعية المممثلة في الم ال االقمصدادي اممدن  يدا ععدد بمداكن مماةادة اليديا ة البيعيدة  •

يملن االامفادة مدن عنصد  النددةة فدي عحقيدق المنميدة الميدمدامة قمدا يملدن من بكث  المواةد ندةة في العالش وقالمالي 
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عحقيقد من العوامدد واالةقدا ا عدوفي  فد ع العمدل والموليدط للعدابلينا عنويدع العامدد االقمصدادي ومصدادة الددخل 

 القوميا عحيين البنية المحمية وميادة العوامد الحلومية.

مثلة في ا من البيعي قعد  عع ض الدول ا ط اقا  قيبب عد  ة دا ا فد اد ا همية الييااية للييا ة البيعية المم •

 عن الملوث بو اا  اة قالبيعة ويمش عصحي  ولك قالييا ة البيعية.

ا همية االجمماعية للييا ة البيعية  يا ععد الييا ة البيعية صديقة للم ممع  يا عقو  علد االامفادة ممدا هدو ممدا   •

د وبف اد  يا ععمل علد عنمية العسقا  االجمماعية وعحقيق وعحيدين عمليدة عحدديا الم ممدع في الم ممع من مواة

ونقل الم ممعا  المنعزلة  لد م ممعا  منفمحة وععمل علد  ققان الم ممع في  الة عمل دامش والمقليل من الم داب  

 الموامية وما ينشأ عنًا من قلق وا ط اب اجمماعي.

ة البيعية القامش علد نش  المع فة وميادة عأمي  المع فدة علدد عطدوي  وعقدديش البد امج اليديا ية ا همية الثقافية للييا  •

البيعية ونش  الثقافة المحافظدة علدد البيعدة والمحافظدة علدد المدوةوث والمد اث الثقدافي اانيدانيا ومقافدة الحاداةة 

د االادمفادة مدن الثقافدة المحليدة مثدل الفندون والمواقع الماةي يةا وصناعة ا  دداث والمناادبا  الثقافيدة والعمدل علد

 ال ميلة وامداب والفلوكلوة وايا ة الندوا  واللقانا  الثقافية.

ا همية اانيانية لليديا ة البيعيدة  يدا ععدد نشدابا  نيدانيا ععمدل علدد عدوفي  الحيداة ال ميلدة لسنيدان  يدا عقدد  لدد  •

 ا  واامعادة الحيوية والنشاب والموامن العقلدي والعدابفي وصدفان العسج من القلق والموع  وعوف  لد ال ا ة واالني

 النف  وعسج  م اض العص .
 

 و نشأتها السياحة البيئية مفهوم

 اوال : مفهوم السياحة البيئية

  يملن القول قأن الييا ة البيعية هي عملية  اليف  واالنمقال من ملان مخ  قا ض االاممماع والدةاادة والدمفًش والمقددي

وق و  المييولية للمنابق الطبيعية البل  وما يصا بًا من مظاه  مقافية عقليدية وقمعبي  آخ  هي م موعدة بفلداة وخطدوب 

عًدإل جميعًا  لد المحافظة علد الموةوما  الييا ية الحااةية وا م ية والدينية والصحية والطبيعية قلدل عناصد ها مدن 

  وبيوة وجبال وغاقا  وصح ان وفق خطدة اادم اعي ية قعيددة المددى ععمدل علدد مصادة المياو المعدنية ونباعا  و يوانا

 خلق ايا ة حاملة ةفيقة قالبيعة.  

 : تعريف اخر

ععني الييا ة البيعية مزاولة بنشطة ةحيدة غيد   داةة قالبيعدة مثدل اليدي  علدد االقددا  فدي واد بو ادا ل قحد  بو اةعيداد 

 ض البحدا والدةاادة بو ااملشداإل مندابق ناميدةا ولمعميدق المع فدة قالبيعدا  ق اةي وم عفعا  وغاقا  و دفاإل بنًد  قاد

الطبيعية وملوناعًا ا  يامية وغي  اال يامية وكيفية المعامدل اليدليش معًدا قعنايدة خاصدة وقدةجدة عاليدة مدن ا ماندة والدوعي 

 واا ياس ق صامصًا وممطلباعًا.

 تعريف الصندوق العالمي للسياحة البيئية:

ف   لد منابق ببيعية لش يلحق قًا الملوث ولش يمع ض عوامنًدا الطبيعدي  لدد ال لدلا وولدك لسادممماع قمنال هدا هي الي

ونباعاعًا و يواناعًا الب ية وع ليا   اداةاعًا ما دياس و ا د اسا ويعمبد  هدذا الندوع مدن اليديا ة هامداس جدداس للددول الناميدةا 

 1الحفال علد البيعة وع ايخ مقافة ومماةاا  المنمية الميمدامة. للوند يمثل مصدةا للدخلا   افة  لد دوةو في
 

 ثانيا : نشأة السياحة البيئية

لً  مصطل  الييا ة البيعية منذ مطلع الثمانينيا  من الق ن العش ينا وهو مصطل   ديا نيبياسا جان ليعبد  عدن ندوع 

حافظاس علد المي اث الفطد ى الطبيعدي والحاداةي للبيعدة جديد من النشاب الييا د الصديق للبيعةا الذي يماةاد اانيانا م

المي يعيش فيًاا ويماةس فيًا نشابد و ياعدا وهو في هذو المماةاة والحياو لي   د اس مطلقداسا يفعدل مدا يشدان دون  يدابا 

 قل هو    ميعول عن ما يفعلد 

  

                                                           
1 - http://ar.wikipedia.org/wiki    
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وندا  البيعدةا وقدذلك فًدي واديلة لمع يدط اليديا  مفًو  الييا ة البيعية واالامدامد : هدي عمليدة ععلدش ومقافدة وع قيدة قمل

قالبيعة واالن  اب قًاا بما الييا ة الميمدامة فًي االاماسل ا مثل للمواقع الييا ية من  يا دخول الييا  قأعداد مموامندة 

يا وولددك للمواقددع اليدديا ية علددد بن يلونددوا علددد علددش ميددبق ومع فددة قأهميددة المنددابق اليدديا ية والمعامددل معًددا قشددلل ود

 للحيلولة دون وقوع ا   اة علد الط فين. 

وعع إل قأنًا نمط ايا د م ملط قد ببيعمد وا مياجاعد يعممد علد الطبيعة ال سقة المد لش يلحق قًدا  د ة ولدش يحددث 

 1قًا خلل فد نقامًا الطبيعد الد جانب االعمماد علد القيش والعادا  والمقاليد لساممماع 

يمدامة ا مياجا  الييا  مثلما ععمل علد الحفال علد المنابق الييا ية وميادة ف ع العمل للم ممع و علبي الييا ة الم

المحلي وهي ععمل علد  داةة كل المواةد المما ة اوان كان  اقمصادية بو اجمماعيدة بو جماليدة بو ببيعيدة  فدي المعامدل مدع 

ظدة علدد المدوامن البيعدي والمندوع الحيدويا وقدد ةكدز  المنظمدة المعطيا  الم امية والثقافيةا قاا افة  لدد  د وةة المحاف

 العالمية للييا ة علد مفًو  الييا ة الميمدامة في  عسنا  عدة .  
 

 مقومات ومكونات السياحة البيئية 

ابق :  يا ععممد علد الظ وإل المناخية من عباين الفصول واةعفاع دةجا  الح اةة فد قعض المن أوال المقومات الطبيعية

فاددس عددن عددواف  البحيدد ا  والوديددان والحمامددا  المعدنيددة والمنددال  الطبيعيددة ال سقددة للًادداب وال بددال والمددد ععددد 

 جميعًا عوامل لل ذب الييا د . 

عممثدل فدد ال واندب الماةي يدة كالمعاقدد واالمداة واالبدسل والفندون الشدعبية الم ملفدة المدد ععلد   ثانيا المقومات البشررية :

 عقاليد اليلان االصليين .عادا  و

:  عممثل فد عواف  كافة واامل البنية المحمية واالاااية المد ع علز عليًا االنشدطة اليديا ية ثالثا المقومات المادية والخدمية

مثددل مطدداةا  النقددل البحدد ى وال ددوى ق انددب عددواف  واددامل الم فيددة والميددلية وم اكددز ال دددما  الململددة كالفندداد  

 ب الب يد . والمطاعش وملاع
 

 مكّونات السياحة البيئية

 إن أهم عوامل ومكّونات عناصر السياحة البيئية هي التالية: 

العوامل الطبيعية اإليكولوجية 

وعاش العناص  وا نظمة الحيويةا وعلك المي عقّدمًا الطبيعة كليّاسا مثل اط  ا ةض وما عليد من جبال ووديان 

صحاةىا وبنواع المشاهدا  وال ب ا  الوااعة الممامنة فيًاا بو المي عمل عليًا وغاقا  ومااوة وبنًاة ومحميا  و

 اانيان مثل الحدامق والمنمزها . 

العوامل المناخية 

بي الفصول المناخية وما عقّدمد من عناص  و ملانا  وعحّوال  في الصيط بو الشمانا في ال قيع بو ال  يدطا وقحيدا     

لّونا  ايا ية كب ىا من مشاهدة الا وب علد حداب  البحد  بو مماةادة المدزلج علدد الدثلج فدي عمحّول هذو العناص   لد م

ا عن كل  ناةة.   ال بال اللبنانيةا بو اليً  مع الن و  في الصح ان قعيدس

العوامل البيولوجية 

لحيوانية واليمليةا من بيوة مثل الث وا  النباعية الممنوعةا من بمهاةا وبح اةا ونباعا ا ومياو معدنيةا  لد الث وة ا  

 وباماك وكامنا  قح ية وق ية م ملفة. 

مراقبة الطيور المقيمة والعابرة 

اا وق اصة في منطقة الش   ا وادط. فالمنطقدةا و ادباب جا افيدة ومناخيدةا هدي  ا مًمس وععمب  م فقاس ايا يسا قيعيسا جديدس

دي لح كة الطيوة المًاج ة قين الشمال )وي المناخ القاةس حدمانس  مق  ليسال  وبنواع بيوة خاصة قًاا كما  نًا مم  عقلي

وال ندوب )وي المنداخ الحدداة صديفسأ . عشددّلل ممد ا  عبددوة بو مد وة الطيددوة قاقدا ادديا يسا   دافيسا يطلبددد المًممدون والعلمددان 

                                                           
1 - http://vb.n4hr.com/222344.html 
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و علدد خدط الً د ة وهواة الندوع. وعلثد  مواقدع م اقبدة   كدة الطيدوة المًداج ة علدد بدول الشداب  المموادطي الشد قي ب

 الداخلي عب  وادي البقاعا جدي  قالذك  ان دوالس مثل ُعمان قدب  علميب امعة عالمية في هذا الحقل.

مراقبة النجوم في السماوات الصافية لبلدنا والبلدان العربية األخرى 

 وا د  الممدّدن  يدا عح دب في مقاقل اماوا  دول الشمال المي عح بًا الايو  في غالب بيا  وليالي الينةاوقعيدا عن 

ا نواة االصطناعية  ون الن و . عقّد  اماوا  الصحاةى والمنابق النامية من قلداننا عنصد  جدذب اديا ي قيعدي مطلدوب 

قلث ة قين الييّا  القادمين من دول الشمالا وعلد ابيل المثال فقد اادمحدم  ادلطة اليديا ة فدي ُدقندي مندابق فدي الصدح ان 

 ن الييا ة. لًواة هذا النوع م

العوامل الثقافية المادية 

  بو الحديثددةا فددي واددعًا ان علددون عوامددل  ي اقيددة 1700المواقددع واممدداة المصددنّفة عاةي يددة )القديمددة بي مددا قبددل اددنة 

مم اوةة بو  من المحيط البيعي. فالقصوة بو القسع غالباس ما يحيط قًا محديط قيعدي مدن  ددامق وميداو وب ياندا محميدا  هدي 

صال  لمنمية المواةد البيعية من نبا  وبيوة. كما يملن في  دود معيندة اادم دا  القدسع والصدوة وا ديد ة وال اندا    باة

 قمثاقة نزل بو قيو   يافة للييا  البيعييين.

العوامل الثقافية غير المادية 

عيشددًش وبميددامًش وفولللددوةهش وعملددّون مددن عدداةيخ وديانددا  ومعطيددا  اليددلان المحليددينا وببيعددة م ممعدداعًشا وبنظمددة   

 ولااعًش وبقواًش وعاداعًش وما  لد ولك من عناص  جذب قوية لييّا  اليو . 

عوامل الرياضة والتسلية البيئية أو شبه البيئية 

وعاش ةيا ا  كثي ة مثل المشيا ال كض ال فيطا الميلّقا اليبا ةا المشي في الليلا المشي في الثلج والمزلّج الثل ي 

ي والم ددذيطا واددواها مددن ال يا ددا  المددي عقددو  علددد فلدد ة المممّددع قمقددديما  الطبيعددة. كددذلك حددبلا  الميددلية و ددل والمددام

ا  اجي والب امج المي ع مع الم قية  لد الميلية في الطبيعة ومن  منًا المزلّج الثل ي في الحدود المي ال عيّدي  لدد عددمي  

 المحيط الطبيعي. 

النً يدة الصدديقة للبيعدة بو غيد  الميويدة لًامثدل : اليدبا ة والاطد  واللايداك وم اقبدة قعض اليديا ا  البح يدة و  •

 البيعة البح ية واواها.

 الم ييش واخمباة العزلة االامقسلية لفم ة ما.  •

مشاةكة الم ممع المحلي نمطد المعيشي لفم ة ما وق اصة في اليلن والطعا  والطقوسا وب يانا في منامل عقليدية   •

 ة بو م كبة.  قيقي

اال مفاال  والمناابا  مثل : المً جانا  والمناابا  وا ع اس والم ااش الشعبية والمعاةض الح فيدة والاذاميدة   •

اقمصدادي نظيدط يفيدد مندد اليدلان المحليدون فدي المواقدع البيعيدة بو جواةهداا  –والفنون واواها وهدي قداب  عنمدوي

ي اللثيط ااوة قما عقّدمد بنمداب اليديا ة المقليديدة مدن مقداوا ومطداعش والذين يح مون غالبا من ف ع النشاب الم اة

 وخسفد.

المما ط والمعاةض الفنيةا الداممة والموامية والمدي عقدّد  خبد ا  ومشداهدا  مقافيدة وع اميدة جميلدةا غيد  ميويدة   •

 مي يقصدها.للبيعةا قل في واعًا بن علون   مدخسس لمع يط الييا ة قثقافة وقيعة وناس المنطقة ال

فناد  قيعية بو بماكن  يافة قيعيدة بو حدبد قيعيدة مم صصدة قًددإل المممدع قالًددون والعزلدةا بو لًددإل اامشدفامي بو   •

  غ اض ع قوية وفنيةا  وقد حاع ب يانا نمط اليلن المقليدي معامل جذب ايا ي. 
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يّددة واانم قولوجيددة فددي م مبدد ا  بو فددي بنشددطة علميددة قيعيددةا داممددة بو لفمدد ا  محددددة كددالمعّ إل والمشدداةكا  الح  •

 وال ننيد ان ب يقة  عمل اامنولوجي هي العيش في الم ممع المحلي دون عايي  ببيعمد. –الحقل 

  يان بو  عادة ع كيب مماةاا  ع امية منق  ةا بو في ب يقًا  لدد االنقد اضا ماديدة بو غيد  ماديدة مثدل الق يدة   •

 مة الشع ا الخ.الف عونيةا الق ية الفينيقيةا خي

 المصوي  علد بنواعدا وم الد ا واع كان دامما الطبيعة.  •

مياةة المعالش البيعية الم اوةة  مثل محمية بةم الشوإل و  ج الصنوق  في منطقة  ًوة ال ملة في قاان جزين   •

ي  القم ا وآمداةا  وحسل مدينة جزينا والمعالش     ا م ية الم اوةة ممل قلعة نيحا الشوإلا وقص  قي  الدينا ود

 1صيدا والص فند وصوة وقلعة الشقيط.
 

 عناصر السياحة البيئية

 إن السياحة البيئية ذات التوازن البيئي ظاهرة جديدة تستوجب البحث والدراسة للعديد من العناصر ومنها:     

 المأمل في الطبيعة.  -1

 دةااة النباعا . -2

 نا .المع إل علي ا نواع الم ملفة للحيوا -3

 كيفية عوفي  ال ا ة لسنيان. -4

 محاولة ةقط االامثماة والمشاةيع اانماجية للم ممع المحلي مع  ماية البيعة.  -5

 دةااة المنوع الحيوي والثقافي للمنابق الييا ية. -6

د قمماةادة ادلوكيا  اعداد ق امج ايا ية ععممد علي عوجيد العملية الييا ية الي المواقع وا  الطاقع البيعي مدع المأكد -7

 ايا ية دون المياس قالبيعة المحيطة بو المأمي  عليًا. 

 ن الييا ة والبيعة هما قطاعان يلمل كل منًمدا االخد  مدن  يدا ال ويدة واالهدداإلا فالبيعدة اليدليمة هدي المنداخ المومدش 

 2ي اليش. لمحقيق المنمية الييا ية الميمدامةا والييا ة الميمدامة ع كز علي وجود ع طيط قيع

                                                           
  ل هذا المو وع انظ  : لمزيد من المفاصيل  و - 1

                    http://www.ajlounnews.net/index.php?module=participations&id=5    

 

 http://meutourism.com/Articles/78.htm 
 لمزيد من اليفاصيل  ول هذا المو وع انظ  :  - 2

  2005ا وماةة الدولة لشعون البيعة ا يونية نحو اام اعي ة وبنية وخطة العمل للييا ة البيعية فد مص   -     

  2004الييا ة البيعية قالمحميا   الطبيعية المص ية ا االداةة الم كزية لحماية الطبيعة ق ًام حعون البيعة ا  -     
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 مواصفات السائح البيئي

 قد وصف السائح البيئي بأنه شخص يتصف بالخصائص التالية: 

 وجود ةغبة كبي ة للمع إل علد ا ماكن الطبيعية والحااةية.  •

 الحصول علد خب ة  قيقية.  •

 اًل المليط  مد قوجود ال دما  البييطة وعحمل اامعاج واليي  ومواجًة الصعوقا  ق و  بيبة.  •

  ي اقي وغي  انفعالي.  •

 عحبيذ  نفا  النقود للحصول علد ال ب ة ولي  من بجل ال ا ة.  •

 الحصول علد ال ب ة الش صية واالجمماعية.  •

 عد  عحبيز عوافد الييا   لد ا ماكن قأعداد كبي ة.  •

 عحمل المشا  والصعوقا  وقبول المحدي للوصول  لد هدفد. •

 .ن  اب قثقافمًش و ياعًش االجمماعيةالمفاعل مع اليلان المحليين واال •

 

 محاور السياحة البيئية

إن مصررطلح السررياحة البيئيررة ل وإن لررم يرربد محرردداا بدقررة وبالتفصرريل حتررى النل باعتبررارج قيررد التأسرري  والمراجعررة 

 باستمرارل إال أن محاورج عموما هي كما يلي:

ا عزيد ما هو جميل ومممع ومفيد في النشداب اليديا يا هي ايا ة خا ان نظيفةا عيمند  لد البيعة والطبيعة بااااس   -1

 ودون بن علون  اةة   بو م ّ قة بو مفّيدة علد الميمويا  اايلولوجية واالجمماعية والثقافية.

 هي ايا ة مييولةا ةاحدةا بي ايا ة يحلمًا الوعي والعقل والح  قالمييولية ولي  قالا امز فقط .  -2

 يط اللسايليا بي هدفًا الم ويج والمعّ إل واخمباة الم ملط والم ديدد الش صدي وهي في ولك كلدا ايا ة قالمع -3

 والنفيي.

لكا قدل اديا ة مدع البيعدةا مدع موقدط  ي داقي ميديول ع اهًداا وهدو  -4 ليي  م  د ايا ة في البيعة كمو وع يُيدمًن

 دوة الوعي والثقافة وااللمزا  مش المماةاة.

عناب قفعل االامعمال اللثيدط ا عمدد كمدا يحددث امن. وعليدد فنمام ًدا هي ايا ة ميمدامة عم دد مواةدهاا فس  -5

هددي فددي صددال  اليدديا ة الوبنيددة وفددي صددال  البيعددة معدداسا وهددي فددي صددال  المنميددة المحليددة والوبنيددة علددد المدددى 

 الممواط والبعيد.

نمدط اديا ي مداا بو مماةادة يصب االام دا  اليامد  مد امن في اع او وا د هو المنمية الميمدامة ا  ين ال يمنع  -6

ايا ية ماا اامدامة المواةد البيعية قالمعند الوااع "الطبيعيا الثقدافيا االجممداعي"ا بو  دين يعدزم ولدك الدنمط بو 

علك المماةاة من اامدامة المواةد البيعيةا يملن الحلش ان النمط الييا ي واكا بو المماةاة اليديا ية هدذوا مقبولدة 

 البيعةا والد  د الذي ييم  قالقول بنًا ايا ة قيعية.وصديقة وممصالحة مع 
 

 قواعد السياحة البيئية

نظ ا  ن اليديا ة البيعيدة كاند  م د د فلد ة ولدي  منً دا لددى بصدحاب المشداةيع اليديا ية بو الحلومدا ا فقدد كدان    

قدد ال حدعاةا  عطد   وعد ددا وال  ي وج لًا قدون مع فة قواعدها ومنً ًاا واليو  غد  الييا ة البيعية منً ا ي ب ا خدذ

قددد بن يعددي الميددمثم ون اليدديا يون والحلومددا  جدددوى عطبيددق مددنًج اليدديا ة البيعيددة وفًددش م علزاعًدداا وو ددع القددوانين 

وا نظمدة المددي عدنظش العمليددة اليدديا ية الم عبطدة قًدداا و وا عمدد  الموافقدة علددد قواعدد اليدديا ة البيعيددةا يملدن عطددوي  قعددض 

 يا يةا والمي امياعد في عقليل امماة اليلبية للييا ة والمحافظة علد المواةد الطبيعية والبش ية .ااةحادا  الي
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 تقليل الثار السلبية للسياحة على الموارد الطبيعية والثقافية واالجتماعية في المناطق السياحية ل عن طريق :

 عثقيط الييا  قأهمية المحافظة علد المنابق الطبيعية. •

 كيد علد بهمية االامثماة المييولا والذي ي كز علد المعاون مدع اليدلطا  المحليدة مدن بجدل علبيدة ا مياجدا  المأ •

 اليلان المحليين والمحافظة علد عاداعًش وعقاليدهش.

  ج ان البحوث االجمماعية والبيعية في المنابق الييا ية والبيعية لمقليل امماة اليلبية. •

لمحقيق بعلد م دود مادي للبلد المايط من خسل اادم دا  المدواةد المحليدة الطبيعيدة العمل علد مااعفة ال ًود  •

 وااملانيا  البش ية.

بن ييدي  المطددوة اليديا ي جنبدداس  لددد جنبداس مددع المطدوة االجممدداعي والبيعدديا قمعندد بن عمددزامن المطدوةا  فددي كافددة  •

 الم اال  للي ال يشع  الم ممع قمايي  مفاج .

لبنية المحمية المي عني ش مدع لد وإل البيعدةا وعقليدل اادم دا  ا حد اة فدي المدفعدةا والمحافظدة علدد االعمماد علد ا •

الحياة الفط ية والثقافية. ففي بوامل الميعينا  لً   عدة مطبوعدا  وصدف  اليديا ة البيعيدة قأنًدا صدناعة واعددة 

 . لعل الًدإل ال مييي  1990ا م يلية عا وجان في دةااة نش ها صندو   ماية الحياة الب ية قالواليا  الممحدة 

من الييا ة البيعية هو الحصول علد جزن من او  الييا ة العالمي عن ب يدق اجمدذاب الزامد ين واليدامحين  لدد 

المنابق الطبيعيةا واام دا   ي ادا  اامثماةها ايا ياس في عمويل القدةا  المحلية وعدعيش المنمية االقمصاديةا وفدي 

  1990عا  

تم تشكيل جمعية السياحة البيئية لتوحيد دوائر السرياحة والحفراظ علرى البيئرة واهتمرم الجمعيرة بعردة موضروعات  •

 واتجاهات رئيسية لها وهي علي النحو التالي:

 نمو او  الييا ة قشلل عا . -1

 نامية.عزايد اليف   لد المنابق الطبيعية خاصة النمو المط د للممنزها  والااقا  المحلية في الدول ال -2

 الي ط الوااع علد الب امج الييا ية المموا عة المي عع  ًا ح كا  الييا ة واليف . -3

الحاجة الملحة  لد عوفي  مواةد مالية وقش ية اداةة منابق المحميا  الطبيعية قالط يقدة المدي عسمدش ا مياجدا  ادلان  -4

 المنابق ال يفية المحلية.

قددب القطداع ال داعا الدذي يعممدد قالفعدل علدد  1990ة الميدمدامة وفدي عدا  االعم اإل قأهمية الييا ة في م ال المنمي -5

منابق ال دذب اليديا ي الطبيعيدة بو ة دس  المادام ةا يددةك  ملانيدة القيدا  قمبدادةة للحفدال علدد البيعدة ومدن  مزايدا 

ن المنظمدين انًدش كبي ة لليلان المحليين وقدا منظمو ال  س  يلعبون دوةا مبل اس في هدذو الح كدة ومعدش قعدض هديال

يمبعددون مبددادس اليدديا ة هددذو لمدددة عمدد او  مددن عشدد ين  لددد مسمددين عامدداس فددي قعددض المنددابق فددي العددالش. لقددد قدددب  

الم ممعا  المحلية ال اغبة في الحصدول علدد مزايدا اقمصدادية مدن اليديا ة فدي صدياغة االادم اعي يا  ال اصدة قًدا 

الدذي يدوف ون فيدد دخدسس  د وةياس ليدلان المندابق ال يفيدة مدثسس وقدد  للحفال علد الييا ة كأهمية  ااةية في الوق 

بصب  هذو النمط من الييا ة المعممدد علدد الم ممدع المحلدي جدزناس ملمدسس لليديا ة البيعيدة والطبيعيدة  يدا ان بهدداإل 

كعنصد  ةمييدي مدن  الم ممع المحلي عنحص  عادة في الحفال علد البيعة المحلية وااماسل المدواةد الطبيعيدة المحليدة

 عناص  ال ذب الييا ي. 
 

 التحديات التى تعوق السياحة البيئية 

هناك العديد من المحديا  المد عواجد اليديا ة البيعيدة وعقدط   د  عثد ة فدد عددعيش المنميدة الميدمدامة ويم لدد هدذا علدد 

 النحو المالد :

 مشاكل البدو فى االقاليم الحدودية 

لًا مشاكل من نوع خاع ع ملط عن مثيلمًا فد االماكن الصدح اوية االخد ى عم لدد فدد ندوع االقاليش والمدن الحدودية 

مددن عسقددة المددوابن قالدولددة النددد يشددوقًا نددوع مددن عددد  الثقددة فددد االخدد  نمي ددة الشددعوة قدداالغم اب وعددد  االنممددان لم اهددل 
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  ا قيدمًش قااللمحدا  قاللليدا  العيدل ية المييلين فد ا قيدمًش فدد امدمسك االةا دي المقامدة عليًدا ميداكنًش فادس عدن عدد

وال ًددا  االمنيددة والولددامط ال فيعددة الميددموى .. ون ددد هددذا وا ددحا فددد ال نددوب لسنممددان لليددودان فددد  سيددب وحددسعين 

وال سفا  ما قين اليوداند والمص ى علدد ا قيدمًش فدد امدمسك  سيدب وحدسعين و قالمثدل ادينان وغدزة وااد اميل وكدذلك 

 بيا .اليلو  ولي

االنشطة السياحية المتنوعة تؤدى الى اثار جانبية قد تساعد على تدمير الثروة السمكية والشعب المرجانية 

بكد  دةاادة علميدة  ديثدة ان اليديا ة البيعيدة لًدا جواندب ادلبية عديددةا وععداني منًدا الم لوقدا  البح يدة قشدلل كبيد   

ا ية عيم  علد الدالفين والحيمان وباماك الق ش قشلل كبي ا  يدا عديم  وعلد ةباًا الدالفين والحيمانا وبن االنشطة اليي

اصوا  القواةبا وعدفع الاو ان المدي عيدببًا القدواةب علدك اللامندا  البح يدة  لدد ةفدع نبد ة اصدواعًا المدي عيدم د  فدي 

  المواصل مع قعاًا البعض والد ميادة حعوةها قالموع  والقلقا مما ييم  علد اعزانًا النفيي.

 تدنى الثقافة البيئية وعدم االهتمام باالرتقاء بالفكر البيئي والوعى البيئى 

في ب العمل علد نش  الثقافة البيعية فاسس عن الثقافة الييا ية وميادة الوعي اوان لددى ا فد اد بو ا جًدزة الحلوميدة       

حد ام  الم ممدع مندذ الصدا  فدا م ا  البيعدة  هو ما يقماي   وةة عو ي  مفاهيش وباد  ومبدادس الفلد  البيعدي فدي نفدوس

ي ب بن يلون حعوةاس داخلياس لدى ال ميع فاسس عن قيا  الميديولين قنشد  الثقافدة البيعيدة والمعلديش والموجيدد  ن  مايدة البيعدة 

 و ماية ا ف اد هدإل عا  ي ب بن عيعد  ليد الم ممعا  للعيش في قيعة آمنة ونقية.

 على السياحة البيئية و تراجع دور الدولة فيما يتعلق بدعم السياحة البيئيةالتأثير السلبي للتلوث 

 ا ااداةا  وا  الولامط البيعية علد دعش الييا ة البيعية والعمل علد عقليل الملدوث البيعدي والعمدل علدد ميدادة نمدو     

وعي البيعدي فدي م دال اليديا ةا قدل الوعي البيعي في م ال الييا ة قصوةة ممياةعة وممطوةة نظ اس لوجود قصدوة فدي الد

وي ب بن علون هناك بهداإل محددة وم غوب فيًا ومطلوب عحقيقًا من خدسل اادم اعي ية بو  بداة عدا  بو اياادا  يملدن 

اعباعًددا لمحقيددق هددذو ا هددداإل وعأكيددد العسقددة الم اقطيددة قددين اليدديا ة والبيعددة فلسهمددا خطددان ممواميددان ييددعيان  لددد عحقيددق 

م اقط فيما قينًما والعمل علد  ي اد جامزة  فال منشأة  لومية بو خاصة في كيفية المعامل ا مثل في الدم ل  المفاعل وال

 من النفايا  الااةة قالبيعة.

غياب الدور التنموى للدولة فى الرقابة على المحميات واالنشطة السياحية . 

 الفوائد االقتصادية والتنموية من السياحة البيئية

اد المنددابق ال يفيددة عددن ب يددق اليدديا ة البيعيددة عددن ب يددق اقدد ام المقومددا  الطبيعيددة وعوامددل ال ددذب دعددش اقمصدد .1

 الييا ي.

عياعد الييا ة البيعية علي المنمية ااقليمية قاعمباةهدا مصددةاس للددخل قالنيدبة لليدلان المحليدين فدي مندابق ال دذب  .2

 الييا ي.

   العالمي والمش يعا  ال اصة قحماية الميمًلك.المقاصد الييا ية في لل المناف  الحاد في اليو .3

 الميويقا  يا بصبح  البيعية عمثل عنص اس جيداس قالنيبة لواوا  الييا ية عموماس. .4
 

 أنواع السياحة البيئية

توجد في مصر عدة أنواع من السياحة يمكن استغاللها واالستفادة منهال وترتبط بالبيئة بصورة مباشررة سرواء كانرم  

 بالطبيعة أو بالتراث الحضاري أهمها: ملتصقة

 ايا ة المحميا  الطبيعية والمي يطلق عليًا الييا ة الفط ية. •

ايا ة المزاةع والييا ة ال ا ان في اليًول والااقا  والمنمزها  و دامق الحيوانا وهدذا الندوع اديمش عناولدد قشد   •

 المفصيل فيما قعد. من 

 وا اماك. ايا ة الصيد للحيوانا  الب ية والطيوة •

ادديا ة الاددوع عحدد  المددان وا لعدداب الماميددة ومشدداهدة الشددعب الم جانيددة والمنددزو علددد الشددواب  ودةااددة النباعددا   •

 البح يةا وال  س  الش اعية البح يةا والفناد  العاممة في البح  ا  م .
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لددد ال مددال واددباقا  ادديا ة الصددحاةي  يددا الًدددون واليددلينة وم اقبددة الطيددوة والحشدد ا  والزوا ددط والمددزلج ع •

 الصح ان.

 ايا ة اليفاةي وال  س . •

 عيلق ال بال. •

الييا ة العسجية في المندابق ال اليدة مدن الملدوث فدي ال بدال والصدحاةيا وقدالق ب مدن الينداقيع الحداةة المدي ي عادهدا  •

وا عشداب الطبيدة  الييا  والزواة لسامشفان من قعض ا م اض ال لدية وبم اض المفاصلا العسج الطبيعي قال مال

 واللًوإل والمااةا .

 ايا ة االاملشاإل والقيا  ق  س  ااملشافية الاملشاإل الص وة. •

 ايا ة المنم عا  الييا ية والمعيل ا  الصيفية واللشفية. •

 ايا ة امماة والنقوش والمااةا  ا م يةا وعحليل الص وة ال يولوجية. •

 ايا ة المما ط والمنابق الماةي ية واالبسع علد العادا  والمقاليد. •

 م طوبا  الم اث والمعاةإل والعلو  والثقافة. •

الح إل المقليديدة والصدناعا  اليدويدة قمدا فيًدا مدن  قدداعا وعدذكاةا  مدن بعمدال خشدبية وجلديدة وعط يدز ومنيدوجا   •

 وعحط.

 وال ماليا . العماةة الًنداية والزخاةإل والمصاميش والنقوش •

 اللباس المقليدي والعادا  والمقاليد وا كس  الشعبية. •

 1الل نفاال  والمً جانا  الثقافية والمناابا  الوبنية. •
 

تبرز األنواع السابقة للسياحة البيئية سواء المرتبطة بالطبيعة أو الترراث وفرق مفهروم تزايرد انتقراس اإلنسران فري إطرار      

التراثيل لالستمتاع وإشباع رغبته لما تحويه هذج السياحة من مقومات طبيعية وثقافيرة وتراثيرةل محيطه البيئي الطبيعي و

يفخر بها اإلنسان عبر األجيراس السرابقة ويرتعلم منهرا مسرتقبالال وفري ذات الوقرم ليسرتمتع بجماليرات الطبيعرة وفطرتهرا فري 

 ضها االجتماعية .إطار الهروب من الملوثات وضغوط ومضاعفات الحياة المادية وأمرا
 

 اشكاس السياحة البيئية في مصر

 :2وتتمثل أشكاس السياحة البيئية بمصر في 

الاددوع قددا جًزة وآال  المصددوي  عحدد  المددان فددي ا مدداكن المددي عنفدد د قددأنواع الشددعاب الم جانيددة وا  يددان الماميددة  .1

 ة.الم ملفة في البح  ا  م  وال زة المنمش ة في المياو ااقليمية المص ي

 مشاهدة غاقا  المان  وإل لملام  بنواع الطيوة البح ية في البح  ا  م  وخلي ي اليوي  والعقبة. .2

ال  س  الطويلة عب  الصح ان المي عيمًوى العديد من محبي الماام ة لزيداةة قيعدا  ممعدددة فدي الصدح ان الا قيدة  .3

ي عقدو  قًدا الشد كا  اليديا ية ال اصدة وعحمداج مثل قح  ال مال ا عظش وهابة ال لط اللبي  ومنطقدة العويندا  المد

 لددد م كبددا  لًددا القدددةة علددد اليددي  عبدد  الصددح ان الددوع ة مالإل الليلددومم ا  لمشدداهدة الم اكيددب ال يولوجيددة 

 والحيوانا  والنباعا  الب ية النادةة وصيد الطيوة والحيوانا  الب ية.

ا قية قدين الوا دا  الم ملفدة وعيدون الميداو مثدل عيدون دلدد ال  س  القصي ة عب  الصح ان المي عمش في الصح ان ال .4

وبقو الدقاديب وقعض ا مداكن الطبيعيدة مثدل الصدح ان البيادان والصدح ان اليدودان والبد اكين ال امددة كمدا عدمش هدذو 

ال  س  بيااس فدي الصدح ان الشد قية مدن جبدال البحد  ا  مد  وقعدض المندابق ا م يدة غيد  المقليديدة مدن المحداج  

ال ومانية الام  اج ال  اني  والمناجش القديمة مثل من ش اليل ى والفوبخي  الام  اج الذهب وا ديد ة ا م يدة مثدل 

                                                           
1 -  www.acfc.cc/ar/magazin/preview/article/oeko-tourismus 
2 - http://www.mybosnia.net/ar/index.php/tourism 
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دي  ا نبا قول  وا نبا انطونيوس كما عمش هذو ال  س  الدينية والم ويحيدة فدي حدبد جزيد ة ادينان لزيداةة ديد  ادان  

 اجاو وا قال وغي هش ومياةة قب  النبي صال  وقب  النبي هاةون.كاع ين وصعود جبال مواد وكاع ين وعباس والمن

 الييا ة البيعية للمحميا  الطبيعية والمي عياهش في  ي اد دخل لمطوي  المحميا . .5

م اقبددة الطيددوة بمنددان ه  عًددا عبدد  ا ةا ددد المصدد ية خددسل فصددلي ال قيددع وال  يددط ويوجددد نقدداب عديدددة للم اقبددة  .6

 زا  السممة من كمب م جعية وبدلة لمع فة بماكن الم اقبة والمنشيط السم .وللنًا عفمق   لد الم ًي

شدداهدة ا مدداة الااةقددة وم لفددا  الحدد ب العالميددة ا ولددد والثانيددة علددد اليددا ل الشددمالي الا قددي لمدينددة  .7 الاددوع لما

 ااالندةية.

 زجاجي .مياةة بكب   قل للصدمة النيزكية في العالش ومشاهدة اليليلا جسس )الح   ال .8

 مشاهدة القواقع وا صداإل والمحاةا  والحيوانا  البح ية والشعاب الم جانية. .9

 1  يان ة س  عمق الصح ان علد خطوب اي  كباة الميملشفين ا وامل. .10
 

 سبل واليات الجذب السياحى فى المناطق الصحراوية 

عفعيدل دوة الميايدا   –ليديا د قدين االفد اد عطوي  االعس  الييا د ويمحقدق ولدك مدن خدسل نشد  الدوعد ا المدخل االوس

 عطوي  القدةا  المًنية لدى العاملين قالقطاع الييا د من خسل المدةيب الميمم  والفعال   –االعسمية 

ويممثل فد عوفي  كافة واامل والمقنيا  المد عيم  قحماية هدذا المد اث كإنشدان الفنداد  اليديا ية المدد ع اعدد  المدخل الثانى

 باةا  البيعية فد المنطقة وفد نف  الوق  يمواف  قًا مقوما  الحياة الطبيعية االعم

 ويممثل فد عفعيل المنابق الييا ية الصح اوية مع م اعاة ما يلد :  المدخل الثالث

  الحماية من المصح  والز ط العم اند واالاميطان ويمحقق ولك من خسل و ع الحدود والقوانين المنظمة لملك 

 ا  والميا ا  المق ةة للييا ة البيعية الد جانب ععقيش المنوع الحيوى قصوةة ميمدامة فد اباة الحماية . المحمي

   : االداةة :  يا يمواف  لًذة المنابق اداةة جيدة ملونة من اح اع ميهلين قيعيا وايا يا وقادةين علد 

      و ع نظش وعش يعا  لحماية هذة الميا ا  قصوةة ميمدامة 

  القوانين والمش يعا  المنظمة لمش يع الييا ة البيعية  و ع 

  م اقبة االاوا  العالمية واالقليمية والمحلية قًدإل جذب الوفود الييا ية 

  عوليط كوادة ايا ية مدةقة قط   عامة عملنًش من القيا  ق دوال  اديا ية مدع اليدامحين وقدادةين علدد المفاعدل

ك يفال ان يلوندوا مدن اليدلان االصدليين فدد هدذو المندابق ومدن مدش يملدن قصوةة جيدة مع هذو البيعا  الًشة لذل

 2الحديا عن وا ة ايوة كنمووج للييا ة البيعية الصح اوية . 
 

 تطبيق السياحة البيئية علي واحة سيوج والتنمية المستدامة

لندادةة وعحمدل ملاندة هامدة فدي فددان وعدذخ  قالعديدد مدن ا ندواع الحيوانيدة والنباعيدة ا 7800محمية ايوو عبلد  ميدا مًا 

قددب   لوممدا مصد  و يطاليدا قمعاوندة فنيدة مدن ااعحداد العدالمي لصدون  1998منظومة الييا ة البيعية المص ية. ففي عا  

الطبيعة مش وع عحيين البيعة قوا ة ايوة. قني المش وع علي عنويع المحاصيلا و دخال عقنيا  ممطوةة للحفال علي الم قة 

ةة المواةد الطبيعية. المش وع عش عنفيذو عح   ح اإل محافظة مط و  في  باة ق ندامج ععداون مصد ي ايطدالي والمياو و دا

مواع قدين جًدام حدعون البيعدة والمعداون اايطدالي قالقداه ة. وقالعمدل الممصدل مدع الم ممدع المحلدي وقادعدد المقليدديين اداهش 

لفاعلة في ايوة مما ح ع علي ب   مبادةة  عسن محميدة اديوة المش وع في دعش جًود المنييق قين الميايا  الحلومية ا

                                                           
1 -  http://www.faoda.org/ecotourism.html   

 لمزيد من المفاصيل انظ  :  - 2

  2004ميعم  القمة العالمية للمنمية الميمدامة ا جوهانيب ج اجنوب اف يقيا ا ابممب  

  2005ايااا  واليا  الييا ة الميمدامة ا منظمة الييا ة العالمية ا ميعم  ااوان للييا ة البيعية ا 
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الطبيعية قا ض الحفال علدي المد اث الطبيعدي والثقدافي واالادم دا  الميدمدا  لمواةدهدا الطبيعيدةا ولمصدب  م كدزاس لمطدوي  

 يوي.ا نشطة االقمصادية الصديقة للبيعة كالييا ة البيعية المي عمثل قطاعاس جديدا واعدا لسقمصاد الي

 

 ايوة ) وا ة امون  

ةفا  الحدامة فصاة  وا دة من اهش مزاةا  العالش وهد ا دى الوا ا  الداخلية اللب ى فد الصح ان الا قية والمد 

عقع فد جنوب مدينة مط و  وييود الوا ة المناخ القاةى الصح اوى  يا علدون حدديدة الحد اةة صديفا وفدد الشدمان دافعدة 

لمدا عمميدز  2002ليس ونادةا مايمياقط عيًا االمطاة فد الشمان ولقد بعلن  اديوة محميدة ببيعيدة عدا  نًاةا وحديدة الب ودة 

قددد مددن وجددود العديددد مددن المقومددا  واالملانيددا  الادد وةية لقيددا  عنميددة ادديا ية قًددا ق انددب الثدد وا  الطبيعيددة والثقافيددة 

 والماةي ية والمد ع عل منًا م وة للحا   والميمقبل 
 

 اهمية واحة سيوة فى كونها تحتوى على وتبرز 

المندوع البيولدوجد الموجدود فدد العديدد مدن االندواع النباعيدة مثدل ) احد اة اليدنط والطلد     والحيوانيدة  مثدل ) الثدددييا   •

 والزوا ط والحش ا  والطيوة    

 ي ا من الطيوة المًاج ة الملوينا  ال يولوجية والموامل الطبيعية الف يدة والًااب والمد يم مع فوقًا عددا كب •

يوجد قًا يناقيع مياة وقحي ا  عذقة ااعد  علدد مةاعدة اللثيد  مدن النباعدا  االقمصدادية واالحد اة المثمد ة فاحدمً    •

قزةاعة الن يل والزيمون الد جانب عميز انماجًا الزةاعد الدذى يصددة معظمدد الدد ال داةج ) كدالمموة وميد  الزيمدون 

  عن المياو النقية المد عباع ع اةيا وعحمل ااش وا ة ايوة والل كديد والنعناع   فاس

 العديد من الحف يا  المد عاش عددكبي  من الحيمان والممااي  والافادع البح ية  •

 وجود معالش واماة ف عونية ععود اهميمًا الماةي ية الد العص  الف عوند القديش ) اماةهيلل وامون    •

الييا ة الثقافية   الد جانب  –ايا ة االامشفان العسجية  –ا ة ايوة )ايا ة اليفاةى ومن انماب الييا ية الموجودة قو •

وجود الاوع قاام دا  معدا  واال  لمصوي  الشعب الم جانية واال يان المامية الندادةة وكدل هدذا قددوةة قدد جعدل مدن 

ولدد عًدد  –للدة قل يلدا " فداقيوال "   ايوة وا دة من اهش مزاةا  العدالش  فلقدد ا مادن  اهدش ملدوك ومعمدان العدالش ) م

 ق يطانيا عشاةلز وموجمد كاميس   

عقدع قاللامدل داخدل محافظدة مطد و ا وعمادمن  2كدش 7800محمية ايوة الطبيعية  عشمل مسث منابق قميا ة  جمالية 

الاد ب الحددود المصد ية مواقع هامة عمثل الم امي الطبيعي والثقافي للمنطقة. يحيط وا ة ايوة من الشمال اًل الدفدة ومدن 

الدولية مع ليبيا ومن الش   من فض القطاةة وهو ب د بكب  وبعمدق المن فادا  فدي العدالش وب دد بكثد  قيعمًدا ال افدةا قينمدا 

يممد قحد  ال مدال ا عظدش جنوقداس لمعدا  الليلدومم ا . وععدد البيعدة الصدح اوية قيديوة مدن بحدد البيعدا  جفافدا فدي الصدح ان 
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نظدد اس لوجددود يندداقيع الميدداو الطبيعيددة فإنًددا مخدد   عبدد  عاةي ًددا قالنباعددا  والحيوانددا  المددي قاعدد  مًددددة الا قيددة لمصدد ا و

 قاالنق اض والمي ععد امن بخ  مصادة ال ذب الييا ي للمياف ين ال اغبين في اكمياب خب ة الصح ان.

 

صد ية الا قيدة المدي يميزهدا ال فداإل الشدديد كما ععد محمية ايوة وا دة من بكثد  المندابق الممثلدة لطبيعدة الصدح ان الم

 يا ال عحيا فيًا  ال النباعا  والحيوانا  الممأقلمة علي هذو البيعةا ويوجد قالمحمية عدد من النباعا  والحيوانا  والمي عمثل 

مع عدد قليل من النباعا  البقية الباقية من الحياة المًددة قاالنق اض. وقعيداس عن مصادة المياو المموف ةا عمنام  بح اة الطل  

المي يملنًا مقاومة ال فاإل. بما في الوا ا ا فموجد النباعا  المي عمحمل الملو دة مثدل الا دقدة وا مدل المدي عبد م ع معاعًدا 

وا حة من اط  ا ةض. ومن الثديا  اللبي ة يوجد الازال ا  م  الذي يملن مس ظمد في بماكن عديددة وعمثدل المحميدة 

 ي  للازال ا قيض.المسو ا خ

 

 

 مالمح الحياة السيوية الجاذبة للسياح

ع عاها المحمية والصدناعا  البيعيدة مثدل  المي مثل الفنون الييوية   (حالد فد العص  الف عوند  )الييوية الحياة مسم 

وى المميددز وكددذا صددناعة ا مدداث مددن الن يددل والصددناعا  الاذاميددة مددن الممدد  وصددناعة المسقدد  اليدويددة وا  الطدداقع اليددي

 والل كديدد يصددة لل داةج مثدل ال يحدان والدذي الف يدد قيديوةا النباعي البيولوجي المشاوال  الفاية وقعض مسم  المنوع

مثل محنطا  للازال ا قيض النادة والازال ا  م و اللثي  ممن  الحيواني البيولوجي وقعض نماوج للمنوع الب ى الييوىا

يعممدد قاللامدل علدد  الدذي اليوميدة للمدوابن اليديوى الحيداة وبنمداب والوجبا  اليديويةا الييوىاي غبد اليام  مثل  الع س 

فاس عدن ان الوا دة عقدد  كدس مدا يدداعب م يلدة اليدام  مدن احد اة الن يدل الممعانقدة  دول  مواد من البيعة الطبيعية الييوية

دن الطينية الممبقية المد عشًد علد حدً ة اديوة وعلدو حدأنًا قحي ا  المان العذقة والمالحة وكثبان ةملية عمسقة وابسل الم

وال ومداند ومنًدا )  فد العصوة االغ يقية ال ومانية ا والوا ة قًا عدة معالش ام يدة ي جدع عاةي ًدا الدد العصد  الف عدوند
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والعشد ين وكدذلك  معبد جوقيم  امون ا معبد ال زينة ا جبل الموعد الدذى يادش مقداق  ف عونيدة ع جدع الدد االاد ة اليادادة

 1  القاعدة المد عوج فيًا االالندة االكب 
 

 السياحة العالجية والطب البديل وواحة سيوة

يمزامن المواش الييا ي مع اةعفاع دةجا  الح اةة عدةي يسا واط كثبان ال مال الذهبية قالوا ة الف يددةا وعبددب  مامدا  

لمًاقدا  المفاصدل وا عصداب وال ومداعيز  مدن خدسل خميدة  مامدا  الدفن في ال مال الياخنة والمي يقبل عليًا م  دد ا

 حًي ة قالوا ةا كما بنًا عمممع قوجود منطقة جبل الدك وة  يا الدفن في ال مال الياخنة.

وعمددواف  قوا ددة ادديوة بنددواع مممددامة مددن ال مددال الصددف ان الناعمددة النظيفددة الصددالحة  غدد اض الطددب البددديلا وعددسج 

عيز  وال وماعويدد المفصدلي والنقد س وا مد اض ال لديدة والللدي وال ًدام المنفيدي وقصدوة الشد ايين بم اض مثل ال ومدا

 والم ل  من القلق والااوب النفيية.

ويعمب  )الحما  ال ملي  هو الط يقة الممبعة منذ القد  لسامشدفان فدي وقد  الادحد وقبدل غد وب الشدم م  مدد نمفدادى 

  في ية المصا بة  حعة الشم .الفيض الزامد من ا حعة فو  البن

دا لمحمدل المد يض وي اعدد و دع مظلدة حداب  فدو  ةبس  وييمم  الحما  مدة عم او  قين خميدة دقدامق  لدد اداعة عبعس

 الم يض للحماية.

دةجدة معويدةا  45بو  40وفي ايوة عصل دةجا  الح اةة  لد بعلد معدالعًاا وعلقي قي ونمًا علد ال مال لم عفع  لد 

 ا عأخ  اان اب.«البوااي »ة للعسج من بم اض ممعددة من قينًا في وس ايا وعصي  صالح

 6ومن بفال بماكن العسج قييوة جبل الدك وةا و قد قعض الفناد  البدامية يطلقون عليًا منم عا  عسجيةا وعدددهما 

ال مددال ةجددالا وللنيددان  غ فددة والم  ددد مددن ال جددالا ويقددو  قعمليددة الدد د  بو الدددفن فددي 50فندداد  يملددون كددل فنددد  مددن 

 ي ص  منطقة بخ ى عبعد عن المنطقة الم صصة لل جال ويقو  قعملية ةدمًن عح  ال مال نيان مثلًن.

وعمندوع ال مدال فدي اديوة مدن  يدا علوينًدا المعددني والليميددامي الدذي يالدب عليدد معددن اللدواةعزا   دافة  لدد معددادن 

الممعدددة وعشدمل ال مدال الصدف ان وهدي عحمدوي علدد كميدا  حدحيحة مدن  وصباغا  كيميامية ممنوعةا ويشًد قذلك بلوانًدا

 عناص  اليوةانيو  والثوةيو  والبوعاايو  المشع.

كذلك في ايوو ال مال البيادان وهدي عحمدوي علدد  بيبدا  اليدليلا الزجاجيدة الشدفافة والبيادان وغالبدا مدا ييدم د  هدذا 

بنواع مممدامة مدن ال مدال الصدف ان الناعمدة النظيفدة الصدالحة  غد اض  النوع في صناعة الزجاج واليبامك المعدنية عمواف 

الطددب البددديل واالامشددفان البيعددي فددي الوا ددة و عمنددوع ا مدد اض المددي يملددن عسجًددا قحمامددا  ال مددال قددين ال ومدداعيز  

مددن القلددق  وال وماعويددد المفصددلي والنقدد س وا مدد اض ال لديددة والللددي وال ًددام المنفيددي وقصددوة الشدد ايين والددم ل 

 والااوب النفيية.  

كذلك امبم  الدةااا  والبحوث ان ال مال اللموجودة ق بدل الددك وة قمنطقدة اديوة عحمدوى احدعاعا  عيداعد فدد عدسج 

م ض ال وماعيز  وحلل االبفال والصدفية وال ًام الًامد  يا يفد اليًا عدد كبي  من اليامحين الع ب واالجاندب وكدذا 

 لسامشفان خسل حً ى يوليو واغيط  من كل عا  المص يين للدفن قًا 
 

 كيفية العالج

ويبدب العسج لً  اليو  المالي لللشط الطبيا  يا يلون مياعدو المعالجا قد  ف وا قالمعاول  ف ة في ال مال الم ملط 

يادا ال يمدة المدي لونًا قا صف  وا  م ا قحيا علون الحف ة مناابة ل يد الم يضا ويلون المياعدون قد خصصدوا لدد ب

ا وبْملنُوا عليد المعليما  المي عيبق يو  ال د ا وبهمًدا: عدد  عنداول بي ببعمدة بو مشد وقا  فدي «ةدمة»ايُنقل  ليًا قعد كل 

الفم ة المي عيبق دخولد الحف ة. وفي بيا  الز ا ا المي علون عادة فدي صديط وخ يدط كدل ادنةا يملدام  الحفد  وادط ةمدال 

الحف ة الم صصة للم يض من الصبا  البداك   مدد اليداعة الثانيدة لًد ا لملدون دةجدة الحد اةة قدد جبل الدك وة. وعم ك 

ن  ال مال  لد بقصد دةجةا والمي عصل ب يانا  لد بكث  من  دةجة معوية. وقعدد ولدكا بو د   50وصل   لد بوجًاا وا َّ

                                                           
1 -  http://www.khadamatweb.com 
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ياعون الم يضا قعد بن ي لع جميع مسقيددا داخدل  ق اهيشا بند وممسنوا وهش امنان وب يانا مسمةا عح   ح اإل المعالجا 

 الحف ةا ويًيلون علد جيدو ال مال المي ال عحممل من حدة لًيبًا.

 

 يمحمل قعض الم  د الملوث في الحف ة عش ين دقيقةا وقعاًش ال يطيقًا بكث  من مسث بو بةقع دقامق.

ا  ايويا  من بقاةب المعالج ويملفلن قلدل حدين مدن بول والنيان دامما هنَّ ا قل ا مماالا  يا يقو  علد خدممًن ايد

ويمدخل المياعدون اخ اج المد يض مدن  ف عدد «. ال د  وال لوس في ال يمة  مد المدليك والمبي  في نُزل خاع قالنيان

اس  يدا يدمش قبل بن عمفاقش  المدا وي يحوند داخل ال يمدة الُمعددة لدد ادلفاا فدو  ال مدال اليداخنة وعحد  الشدم  السفحدة بياد

  لا  غلقًا عليدا وع كد هناك لمددة  دوالي مدسث اداعا . ومدن المعليمدا  الصداةمة الحيلولدة دون ععد ض المد يض  ي 

نقد  لد مش وب الحلبة الدداف ا وقعدد ولدك نددم و قا غطيدة ونعدود قدد »عياة هوانا بو عقديش بي اوامل قاةدة لد.. قال  ق اهيش 

 لقة عليد قينما يقو  ب دنا قمدليك جيدو قزي  الزيمون الداف    . لد غ فة المبي  المي عظل ما

بمددا الوجبددة ال مييددية فددي مثددل هددذا اليددو  القااددي فملددون قعددد غدد وب الشددم ا ويملددن للمدد يض عندددها عندداول  يددان 

 ال ا اوا  الداف  ونصط دجاجة.. وي لد للنو  العميق .

الي اليداعة اليداقعة صدبا ا علدد وجبدة  فطداة مدن ندوع خداعا في اليو  الثاني لب نامج ال د  يحصل الم يض فدي  دو

اةا وقلب الن ل ا ولوند بقيض ولد مذا   لو.  عباةة عن عصي  الن لة )ييمد في قعض البلدان: السقبيا والسقميا والُ مَّ

 

 

ة صبا اا ملونة ويمناول الم يض آخ  وجبة لد قبل بن يواةي جيدو م ددا في الحف ةا بي قحلول الياعة الحادية عش 

من اللبن ال ايب مع  با  من المم . وال يق ب الش اب  ال دافعا قعد بن ي  ج من الحف ة  لد ال يمةا بما الطعا  فس يمذوقد 

  ال  ين يمش نقلد  لد غ فة المبي  مع الا وب.
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لدة مددة العدسج ممندوعا مع م اعة ان ح ب بي حين قداةد ممندوع.. المعد ض للميداةا  الًواميدة ممندوع.. االادمحما  بي

وكذلك ممنوع االامحما  خسل االيا  العش ين قعدد النمًدان مددة العدسج.. وبيادا ممندوع ع فيدط المسقد   مدد ييدمق  جيدش 

 الم يض.. كما يُفال عد  ماادةعد لوا ة ايوة مباح ة قعد ال د ا قل يملا فيًا مدة ال عقل عن مسمة بيا .
 

ذو المعليما  الصاةمة المي يُملُونًا علد مواةهش من ةاغبي الد د  فدي ال مدال اليداخنة ويشدد المعال ون علد بن مثل ه

 ععمب  حديدة ا هميةا وغي  قاقلة للنقاش بو اامثنان بي قند من قنودها.

الم  د الذين يطلبون العسج قال د  هش غالبا م  د ال وماعيز  وال وماعويد وآال  المفاصل وفقد ا  الظًد  وكدذلك »

   1«..  د قالنق س وم  د اليمنة والمصاقون قنزال  الب د الممل ةةالم

وقال غش انف اد وا ة ايوو قالعديد من عناص  ال ذب الييا د العالمد اال انًا ع د عواجد العديد من المشاكل والمحديا  

 ويتجلى هذا على النحو التالى :المد عًدد ققانها علد ع ش الييا ة العالمية 

 إل الصحد واالام دا  ال ام  للمياة ال وفية .مشللة الص  -

عًاف  الميمثم ين علد ح ان اةا د الوا ة القامة مش وعا  ايا ية   مة اال ان ولك قدوةة ييدى الد  دياع   -

 المعالش والمسم  االاااية للوا ة .

 عد  وجود اوةا  عي يل ةامية الةا د الوا ة كملك الموجودة الةا د الوادى والدلما . -

شاكل المنابق الحدوديدة فمدا مال اليدلان ي دافون مدن الحلومدة ويفادلون االنادس  علدد عداداعًش وعقاليددهش وهدذا م -

 قدوةة يعمق الشعوة قاالغم اب .  
 

 التوصيات

ان تطوير السرياحة وتنميتهرا البرد وان تكرون ضرمن اطرار التنميرة المسرتدامة الشراملةل ومرن هرذا المنطلرق فر ن وضرع  

 ر التنمية المستدامة ولتحقيق سياحة امنة البد من: السياحة في مسا

اهمية  ل مشاكل البدو الحدودية لما لد من عامي  البد علد اليديا ة البيعيدة والمنميدة الميدمدامة و العمدل علدد ميدادة  •

 حعوةهش قالوبنية   واالنممان .

ل داع وميدادة جًدود القطداعين لمعزيدز قنان وعنمية ايا ة قيعية ميدمدامة مدن خدسل المعداون قدين القطداعين العدا  وا •

 الييا ة البيعية. 

عش يع الان المنابق قإةحادهش الاماسل االةا ي الم اوةة للمنابق المحميةا واقامة مشداةيع اادمثماةية صداي ة  •

 عوف  ا مياجا  اليام    مثل المنيوجا  والمصنوعا  ال لدية والوجبا  ال فيفة. 

 الدقيقة  ول الييا ة البيعية. دعش عوفي  العلوما  اال صامية  •

 مماقعة وعنفيد االج انا  المنظمة لصناعة الييا ة البيعية والعمل علي دعمًا. •

عأهيددل اللددوادة الوبنيددة مددن خددسل فددم  المعاهددد المم صصددة فددي م ددال اليدديا ة واليددف  وو ددع البدد امج المحفددزة  •

 لل  ي يين للعمل في م ال الييا ة البيعية.

 دعش االامثماة في المش وعا  الييا يةا خاصة في م ال الييا ة البيعية. نشان قنك مم ص  ل •

 عقوية واامل االح اإل والمماقعة في عوجيد االامثماةا  وعوميعًا علي منابق ال ذب الييا ي . •

   وةة  نشان و دة االعس  الييا ي المم صصة لو ع الب امج االعسمية للل انواع بجًزة االعس  . •

 الم قية والموعية البيعية علي كافة الميمويا  واعداد المنشوةا  ال اصة قذلك. علثيط ق امج  •

 العمل علي نش  الثقافة البيعية فاسس عن الثقافة الييا ية وميادة الوعي الييا ي.  •

                                                           
 لمزيد من المفاصيل انظ  :  -  1

  2004الميعم  العالمد ال ام  قالمحميا  الطبيعية المص ية االداةة الم كزية لحماية الطبيعية ق ًام حعون البيعة 

  2003الميعم  العالمد ال ام  للمحميا  الطبيعية ا دي يان ق نوب اف يقيا ماةس 

 المنمدى البيعد ا الييا ة البيعية ا ةمااة م ل  الومةان ا وماةة الدولة لشعون البيعة  2006العالمد يونيو يو  البيعة 
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اة   وةة ادخال مفًو  الييا ة البيعية في مادة الم قية الوبنية كمادة باااية في عددد مدن الم ا دل الدةاادية  الًد •

 اماةها الثقافية واالجمماعية واالقمصادية.

 اقامة المنشا  الييا ية المعممدة علي الطبيعة والمي عيم يب لمبادين الييا ة البيعية. •

 عبني مما  المبادةة في و ع ال طط السممة للحد من علوث البيعة في المنشآ  الييا ية. •

يعا  الوبنية لحماية الحياة الفط يدة و نمامًدا وقمشداةكة كدل  قامة مع ض خاع عن الييا ة البيعية قالمعاون مع الً •

 من الًيعة العليا للييا ة وامماة وال مااة العامة لوةصاد و ماية البيعة.

 ي اد آلية مشم كة لمفعيدل مددى  ملانيدة االادمفادة مدن محميدا  الحيداة الفط يدة قدال  س  الب يدة للمع يدط قاليديا ة  •

 البيعية.

 ن علد المشاةكة في ق نامج المحافظة علد البيعة وععلمًش مًاةا  المعامل مع المنابق الب ية.عحفيز الموابني •

 دعوة مص  والدول الم اوةة علد االناما  العفاقية بكاقامز ال اصة قالثدييا  البح ية. •

 ولة.المأكيد علد بن المحميا  الطبيعية عمثل م وا  ةمييية باااية لعملية المنمية الميمدامة  ى د •

 اامدامة المحميا  الطبيعية م عبطة قاالامثماة ال حيد في م ال صون الطبيعة. •

 العمل علد عطبيق مبادس اليو  االقمصادية في  داةة المحميا  الطبيعية. •

 عأكيد ا همية االجمماعية واالقمصادية للمحميا  الطبيعية. •

 ا ةا د وا  ا همية االقمصادية.المأكيد علد اعمباة المحميا  الطبيعية ب د ملونا  اام دا   •

  عداد وعنفيذ اام اعي ية وبنية للييا ة البيعية. •

 و ع  ام اعي ية الام دا  المواةد الطبيعية. •

  ممية علامل ا مياجا  الم ممع المحلد في ع طيط و داةة المحميا  الطبيعية. •

 خسل ا نشطة الييا ية الم ملفة الم كيز علد ميادة العامد للم ممع المحلد في المحميا  الطبيعية من  •

 النظ  في عأمي  الماي ا  المناخية علد المحميا  الطبيعية و ين الم طيط وااداةة للث وا  الطبيعية  •

 بهمية عطوي  بدوا  وعنفيذ القوانين البيعية لامان عملية المنمية الميمدامة. •

ة خاصة للمحدديا  الميدمقبلية والمممثلدة فدي خميدة بعطد ميعم  قمة ا ةض "المنمية الميمدامة" ق وهانيب ج بهمي •

محاوة هي: المياوا الصحةا الزةاعةا الفق ا والمنوع البيولوجد وعليد بكد المشاةكون علدد المزيدد مدن ااجد انا  

 ال اصة قصون الث وا  الطبيعية لمنع المدهوة البيعد ويلون ولك وفقاس لب نامج ممند محدد.

 اع لصون المنوع البيولوجد.الدعوة  لد  نشان صندو  خ •

البدن في عنفيذ المبادةا  ال اصة قالمنوع البيولوجد وخاصة المبادةة العالمية للمصنيط وكذا عطوي  حبلة المحميا   •

 الطبيعية والشبلا  ا خ ى مثل الشبلة البيولوجية العالمية و ممحط الماةيخ الطبيعي المص ي.

لمنظمة اليونيلوا القد من  عداد قانون يح   عدداول بو نقدل الحف يدا  واللندوم  ةالماقعوفقاس العفاقية الم اث العالمي  •

 الطبيعية المممثلة في ققايا  نيان العص  الح  ى والص وة والمعادن النادةة.

 عداد وعنفيذ المش وعا  ال امدة داخل المحميا  الطبيعية مثل المنم دا  الليمياميدة الطبيعيدة مدن الشدعاب الم جانيدة  •

 لامنا  البح ية ا خ ىا وبن يعًد ولك  لد جًام حعون البيعة لمولد هذو الميعولية الوبنية.وال
 

 المصادر التى تم االعتماد عليها
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