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  التخطيط السياحي المستدام كمدخل لتحقيق التنمية السياحية المستدامة في مصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٠١٧  
  
  

  :الملخص
تعد التنمية السياحية المستدامة أحد التوجهات الحديثة التي ظهرت نتيجة التغيرات السلبية التي شهدتها بيئة  

مام العديد من الدول السياحية بخطط التنمية السياحية المقاصد السياحية في الفترة األخيرة، وهو ما أدي إلي اهت
المستدامة ومحاولة إرساء دعائمها في المقاصد السياحية المختلفة للتغلب علي السلبيات الناتجة عن التنمية 
 السياحية، مما ترتب علي ذلك االستعانة بأدوات التنمية السياحية المستدامة والتي يتمثل أحد ركائزها في التخطيط

ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث في كون التخطيط السياحي المستدام يلعب دوراً هاماً في تحقيق  .السياحي المستدام
إظهار أهمية التخطيط السياحي المستدام في تحقيق التنمية  وتتمثل أهداف البحث في .التنمية السياحية المستدامة

دراسة التخطيط السياحي المستدام في ضوء اإلستراتيجية ، كما يتطرق البحث أيضاً إلي السياحية المستدامة
 .المصرية الوطنية للتنمية المستدامة

 
  .التخطيط السياحي المستدام، التنمية السياحية المستدامة، مصر: الكلمات الدالة 
  
  

Abstract: 
sustainable tourism development Is one of the new trends that emerged as a result of adverse 
changes in tourist destinations environment in the recent period, which led to interesting many 
tourist countries with sustainable tourism development plans. In addition to, trying to lay its 
foundations in different tourist destinations to overcome the negatives resulting from tourism 
development, Which require using the tools of sustainable tourism development, that is one of 
the pillars of sustainable tourism planning. hence the importance of this study is that sustainable 
tourism planning plays an important role in achieving sustainable tourism development. The 
study aims to indicate the importance of sustainable tourism planning in achieving sustainable 
tourism planning, and also studying sustainable tourism planning in light of the Egyptian 
national strategy for sustainable development.  
 
Keywords: Sustainable Tourism Planning, Sustainable Tourism Development, Egypt. 
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  :مقدمة

، حيث يترتب خالل العقدين الماضيين؛ أصبحت صناعة السياحة تلعب دوراً متميزاً في االقتصاد القومي للدول
كما أن  ).٢٠٠٤معتوق، (علي نشاط حركة السياحة العديد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الدولة 

إيجابي علي جوانب االقتصاد البيئي، بجانب أنها ركيزة  صناعة السياحة تمثل صناعة مستدامة وفعالة ذات أثر
والجدير بالذكر أن التنمية . )٢٠٠٩سالم وسلمان، (أساسية وأداة مهمة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة 

السياحية تعد أحد أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة، حيث تسهم في خلق فرص عمل، تحسين ميزان 
التأثير علي العديد المدفوعات، جذب رؤوس األموال المحلية واألجنبية، زيادة الدخل القومي من العمالت األجنبية، 

والزراعة والصناعة  والمواصالتالنقل  المرتبطة بالقطاع السياحي مثل قطاع األخرىمن األنشطة االقتصادية 
ويسهم التخطيط  ).٢٠١٠حالم وصورية، وأ ٢٠١٦كاظم، ؛ سلمان و٢٠٠٤موسي والساقي، (ت واإلنشاءا

التراث األثري لزيادة جاذبيتها السياحية، ومن ثم إنشاء مشروعات للتنمية  السياحي في تنمية وتطوير مواقع
قسيمة، (السياحية المستدامة التي تعود بالفائدة االقتصادية واالجتماعية والثقافية علي المستوي القومي والمحلي 

تخطيط للتنمية السياحية المستدامة أهمية عن التخطيط لألنشطة االقتصادية داخل الدولة، نظراً وال يقل ال). ٢٠١٠
  ).٢٠١٢اإلزيرجاوي ومحمود، (ألهمية التنمية السياحية في تحقيق التنمية المستدامة علي كافة المستويات 

ويعرف ، سياحية المستقبليةفي كونه يحدد شكل التنمية ال تتمثل أهمية التخطيط السياحي المستدام أيضاًو
ويحدد مدى قدرة المجتمعات على استمرارية النشاط السياحي وعلـى  ،االحتياجات ويعمـل علـى تحقيقهـا

إعـادة إحيـاء نفسـها، في ضوء ذلك ينبغي علـى المخططات المستدامة أن تعمل على إيجاد التوازن في البيئة 
حتياجات العمل والحياة للسكان المحليين واهتمامـاتهم، وذلك ضمن واالقتصاد والقيم االجتماعية حتـى تلبي ا

  .)٢٠٠٥إدريخ، ( النظام البيئي واالقتصادي واالجتماعي العالمي
وتتناول الدراسة ماهية التخطيط السياحي من حيث مفهومه وأهميته وتوجهاته، ثم ماهية التخطيط السياحي 

ص، األهداف، الجوانب، المداخل، المبادئ، ومراحل التخطيط المستدام من خالل المفهوم، األهمية، الخصائ
المستدام، ثم مفهوم ومبادئ وأهداف وأساليب تطبيق التنمية السياحية المستدامة، وأخيراً دراسة التخطيط السياحي 

لتنمية المستدام في ضوء اإلستراتيجية المصرية الوطنية للتنمية المستدامة وكذلك أسس سياسة السياحة البيئية وا
  :وتركز الدراسة علي اإلجابة علي التساؤل التالي .السياحية المستدامة في مصر

  "هل تعتمد مصر علي التخطيط السياحي المستدام في تحقيق التنمية السياحية المستدامة؟"
  

  

  :مفهوم التخطيط السياحي
 التوازن يجادإو بالسياحة، تبطةالمر مختلف القطاعات بين التنسيق لتحقيق كأداة السياحي التخطيط مفهوم برز

 تخفيف آثارها على العمل مع السياحية، للتنمية اإليجابية اآلثار وتعظيم الموارد المحدودة، قاعدة على المطلوب
 بهذه المختلفة االقتصادية للقطاعات تخطيطاً شامالً تتطلب السياحي للطلب وتهيئتها السياحية المناطق فتنمية .ةالسلبي

أنسب  عن والبحث للتنمية، والسلبية اإليجابية اآلثار االعتبار في األخذ مع ضرورة بينها، التنسيق رورةوض المناطق،
 صورة رسم" أنه على السياحي التخطيط )١٢، ٢٠٠٦(هرمز يعرفو . )٢٠١٠قسيمة، ( فيها السالب لمعالجة الحلول
 في السياحية الموارد حصر ذلك ويقتضي ،محددة زمنية فترة وفي معينة دولة في السياحي للنشاط ومستقبلية تقديرية
 برنامج وتنفيذ إعداد خالل من ومنتظمة سريعة سياحية تنمية وتحقيق السياحية الخطة أهداف تحديد أجل من الدولة

 أنواع من نوع إال هو ما السياحي التخطيطو ."السياحية الدولة ومناطق السياحي النشاط فروع بشمول يتصف متناسق
 تهدف التي والمشروعة المنظمة و المقصودة المرحلية اإلجراءات من مجموعة" عن عبارة وهو ،التنموي التخطيط

 الممكنة، المنفعة درجات أقصى وتحقيق الكامنو المتاح السياحي الجذب لعناصر أمثل واستخدام إستغالل تحقيق إلى
 سلبية ونتائج آثار أي حدوث ومنع والمنشود بالمرغو دائرة ضمن إلبقائه اإلستغالل لهذا وضبط وتوجيه متابعة مع

أسلوب تنظيمي، يهدف "هو  التخطيط السياحيأن  )٥٥، ٢٠١١( ري أحمديو .)٩، ٢٠١٠مريخي، ( عنه ناجمة
إلي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية خالل فترة زمنية معينة، وذلك عن طريق حصر إمكانات المجتمع 

  ."أو بشرية، واالستفادة منها لتحقيق أهداف المجتمعالسياحية، سواء كانت مادية 
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 :السياحي طيطالتخ ميةأه
 ):٢٠٠١الطائي،(التالية النقاط في السياحي التخطيط أهمية تكمن   

 التي الوجهة تحديد في األساسية األهمية تكمن حيث ي،السياح القطاع حركة السياحي التخطيط يحدد -
 .وكيفية تحقيق األهداف السنوية الخطط وضع لخال من السياحي، القطاع إليها يسعى

 والعمل ،له خططالم شروعالم تواجه التي ستقبلمال في الكامنة خاطرموال الفرص معرفة المساعدة في -
 .خاطرالم ذهه تقليل على

 عالموالم واردالم من لإلمكانات المتاحة األمثل فاالستغالل د،واروالم لإلمكانات األمثل االستغالل -
 .حد أدنى إلى التكاليف فيضتخ إلى يؤدي واألثرية ةالتاريخي

 مع ينسجم سياحي تطوير برنامج إرساءخالل  من وذلك المجتمع، وتقاليد وعادات قيم على المحافظة -
  .ضيفالم للمجتمع والثقافية االجتماعية األوضاع

  
  :توجهات التخطيط السياحي

طاع السياحي وأهميته للمجتمع، وتتمثل تلك التوجهات فيما تتعدد توجهات التخطيط السياحي نتيجة لتعدد أنشطة الق
  ):٢٠٠٧اللحام، (يلي

ويركز هذا التوجه علي االهتمامات البيئية وتقليل اآلثار البيئية للتنمية السياحية إلي أقل حد في : التوجه البيئي - ١
 .المناطق السياحية

المنافع االقتصادية من حيث زيادة الدخل ويتناول أهمية التخطيط السياحي في تعظيم : التوجه االقتصادي - ٢
 .القومي أو توفير فرص العمل وتقليل البطالة، لتصبح السياحة وسيلة للتنمية االقتصادية

ويركز علي الطاقات المحددة للتنمية واألنماط الفراغية للزوار وتعيين المناطق : التوجه المادي أو الفراغي - ٣
 .لسلبية للسياحة علي البيئةالحساسة بيئياً، وذلك لتقليل اآلثار ا

ويهدف هذا التوجه إلي تعظيم المنافع االجتماعية التي تعود علي المجتمع من صناعة : التوجه االجتماعي - ٤
 .السياحة من خالل إشراك المجتمع في عملية التنمية السياحية والتخطيط السياحي

االقتصادية واالجتماعية قة البيئية ووهو عبارة عن مزيج من التوجهات األربعة الساب: التوجه المستدام - ٥
 .والمادية، وذلك بهدف تحقيق التنمية السياحية المستدامة

  

  التخطيط السياحي المستداموأهمية مفهوم 
وفي مرحلة مبكرة منها وتكاملها مع  ،بشكل أساسي أثناء وضع السياسات التخطيطيةأخذ البيئة في االعتبار يعد 

في سهولة الوصول إلي التخطيط السياحي المستدام علي جميع  الكبرىدية الدعامة الدراسة االجتماعية واالقتصا
علي شمولها أبعاد التنمية المستدامة البيئي  واستمراريتها التخطيط إستراتيجية نجاح يعتمد حيث المقاييس،

  ).٢٠١٢محيسن، ( واالقتصادي واالجتماعي
عية تعمل كضابط للخطط السياحية التي تستهدف استخدام ية واؤر"التخطيط السياحي المستدام علي أنه عرف ي

موارد البيئة بما يحقق لها االستخدام المتوازن واآلمن، وهو التخطيط الذي يهتم بالقدرات أو الطاقة البيئية بحيث ال 
، )١٧٧، ٢٠٠٧اللحام، (" يه تدهور للبيئةيتعدي استخدام مشروعات التنمية السياحية الخط الحرج الذي يترتب عل

التخطيط الذي يحافظ علي البيئة من خالل مجموعة متنوعة من " إلي أيضاً يشير التخطيط السياحي المستدامكما 
للموارد السياحية والحفاظ  األنشطة والتحليالت قبل اتخاذ قرار التنمية السياحية، بهدف منع االستخدام الضار

   .)Najdeska and Radicevik,2012, 211( "عليها
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لما له  هتعدد الفوائد البيئية واالقتصادية واالجتماعية التي تنتج عنل أهمية التخطيط السياحي المستدام في تتمثو
األثر الكبير في دعم توجهات وجهود الحفاظ علي البيئة وعلي الموارد الطبيعية لألجيال المستقبلية، باإلضافة إلي 

  ).٢٠١٣مرجان، ( تمع ككلالمكاسب االقتصادية التي تعود علي الفرد وعلي المج
  

  :خصائص التخطيط السياحي المستدام
يتميز التخطيط السياحي الجيد بكونه أسلوب يحقق التوازن بين األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية ضمن 

خطيط ، لذلك يمكن القول بأن التوهو ما يهدف إليه التخطيط السياحي المستدام ،إطار التنمية السياحية المستدامة
  :)٢٠٠٦هرمز، ( السياحي المستدام البد وأن تتوافر فيه الخصائص اآلتية

 .بناء علي المتابعة المستمرة والتغذية الراجعة طارئةيتطلب إجراء أي تعديالت : تخطيط مرن .١
 .إلخ..االقتصادية أو الثقافية أو البيئية أو السكانية ءلجميع جوانب التنمية السياحية سوا :تخطيط شامل .٢
يعتبر السياحة علي أنها نظام متكامل، يكمل كل جزء األجزاء األخري، ويؤثر كل عنصر : طيط متكاملتخ .٣

 .ويتأثر بباقي عناصر عملية التخطيط
 .يقوم بإشراك جميع الجهات المعنية في المراحل المختلفة لعملية التخطيط: تخطيط مجتمعي .٤
طبيعية والتاريخية ويعمل علي صيانتها بشكل يحول دون تدهور عناصر الجذب السياحية ال: تخطيط بيئي .٥

 .مستمر، لمان الحفاظ عليها أطول فترة ممكنة
 .ال تتجاوز أهدافه حدود اإلمكانيات المتاحة من الموارد الطبيعية والمالية والبشرية أي: تخطيط واقعي .٦
 .يتكون من مجموعة من الخطوات والنشاطات المتتابعة والمتسلسلة: تخطيط مرحلي منظم .٧
  . من خالل التغذية الراجعةتم تقييمه نظام له مدخالت ومخرجات ويكتخطيط يتعامل مع السياحة  .٨
  

  أهداف التخطيط السياحي المستدام
اإلزيرجاوي ومحمود، (فيما يلي هداف التي يجب أن تتحقق في مجال التخطيط لتنمية سياحية مستدامةاألأهم تتمثل 
  ):٢٠٠٩وعبد الحق،  ٢٠١٢

 .لتنمية السياحية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى ورسم السياسات وتنفيذهاتحديد أهداف ا - ١
 .السياحي االستثمارتشجيع القطاعين العام والخاص على  - ٢
 .قل حد ممكنألكلفة توتقليل الجتماعية للنشاطات السياحية القتصادية واالمضاعفة الفوائد ا - ٣
 .ادر منهوارد السياحية وحماية الناالحيلولة دون تدهور الم - ٤
  . تنظيم الخدمات العامة على النحو المطلوب في المناطق السياحيةتوفير و - ٥
 . لعمليات التنمية السياحية الالزمتوفير التمويل من الداخل والخارج  - ٦
 .المناسبة في المواقع السياحية االستخداماتوضع القرارات المناسبة وتطبيق  - ٧
 .على نحو تكاملي ادية األخرياألنشطة االقتصتنسيق النشاطات السياحية مع  - ٨
لفة والنائية ذات الجذب السياحي ل تنمية المناطق المختاليمية من خقلإلالتوازن في التنمية المكانية واإعادة  - ٩

  . لى تحفيز صناعات تابعة للنشاط السياحي على نحو متكاملإضافة إ
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  جوانب التخطيط السياحي المستدام

  ):Najdeska and Radicevik,2012(تدام علي جانبين كاآلتييعتمد التخطيط السياحي المس   
حيث يعتمد التخطيط المستدام علي إشراك المجتمع المحلي في عملية التخطيط  جانب المجتمع المحلي،: األول

  .والتنمية السياحية لتعظيم الفوائد االجتماعية واالقتصادية للسكان المحليين
مل تحقيق جودة المقصد السياحي من خالل الحفاظ علي الموارد السياحية ويش ،جانب الجودة السياحية: الثاني

  . واحترام البيئة المحلية
  

  مداخل التخطيط السياحي المستدام
وقد يكون برنامج مقتصر علي مساحة  ،التخطيط للتنمية السياحية المستدامة سياسة عامة لإلقليم أو الدولةقد يكون 

عين، وفي كل األحوال تتمثل أهم أدوات التخطيط لتحقيق اإلستدامة في المداخل معينة من العمليات داخل نطاق م
  ):٢٠٠٧عراقي وعطااهللا، (األساسية التالية

 .ويتمثل في فرض مبالغ نقدية علي المنشآت التي تلوث البيئة وتغريمها: المدخل االقتصادي - ١
المتعلقة باستخدام الموارد ويتضمن سن التشريعات ووضع التعليمات : المدخل القانوني واإلداري - ٢

 .السياحية، باإلضافة إلي توفير الهيكل اإلداري الذي يضمن تحقيق ذلك
 .ويركز علي استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة في إدارة العمليات السياحية: المدخل الفني - ٣
  .ويتمثل في قياس اتجاهات المجتمعات المضيفة تجاه النشاط السياحي: المدخل الثقافي - ٤

  
  مبادئ التخطيط السياحي المستدام

فادة منها في تطوير ستمجموعة من المبادئ اإلرشادية التي يمكن اإليتطلب التخطيط السياحي المستدام     
بصفة عامة والتنمية السياحية المستدامة بصفة خاصة،  سياسات فعالة تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 ):٢٠٠٧اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، (ا يليوتتمثل أهم تلك المبادئ فيم
يتطلب تحقيق التنمية المستدامة إيجاد تغييرات سياسية ومؤسسية تصمم بعناية  :مبدأ التخطيط االستراتيجي - ١

ويستلزم ذلك ، "التخطيط االستراتيجي"ويتحقق ذلك من خالل تطبيق مبدأ ، لتلبي االحتياجات التي تم تحديدها
قييم البيئي اإلستراتيجي ثم التقييم البيئي التراكمي عند تحديد األهداف، ثم تقييم األثر البيئي لكل تطبيق نظم الت

قرمشروع ي. 
دعم باللجنة الوطنية للتنمية المستدامة  يتضمن ذلك قيام :مبدأ السياسة المتكاملة بين القطاعات المختلفة - ٢

عمل على إدراج حماية البيئة لللوزارات المعنية سياسات التنمية المستدامة وتشكيل لجان مشتركة بين ا
أما على المستوى المحلي فيلزم القيام بالتعديالت ، والترابط االجتماعي في جميع السياسات القطاعية

 .المؤسسية المطلوبة لتعكس احتياجات القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة
روات الطبيعية لألجيال القادمة بنفس القدر الذي تسلمت به يجب أن تترك الث :مبدأ العدالة بين األجيال - ٣

األجيال الحالية تلك الثروات، حتى يتوفر لألجيال القادمة نفس الفرص أو فرص أفضل لتلبية احتياجاتها مثل 

 .الجيل الحالي
الحتياجات يدعو هذا المبدأ إلى التوزيع العادل للدخل مع تأمين ا :مبدأ تحقيق العدالة بين الجيل الحالي - ٤

علما بأن عدم اإلنصاف االجتماعي داخل هذا الجيل يمكن أن يؤدي إلى ، البشرية األساسية لكل فئات المجتمع

 .اإلحباط االجتماعي وسوء استخدام الموارد الطبيعية وتدميرها
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ن إستدامة يدعو هذا المبدأ إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية لضما :مبدأ الحفاظ على الموارد الطبيعية - ٥
التنمية وبحيث تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية القيم والمناظر 

 . الطبيعية وبحيث تستخدم الموارد المتجددة بما ال يتجاوز قدرتها على التجدد
ي وتخطيط استخدام يعتبر التخطيط العمران :مبدأ التخطيط والتنمية العمرانية واستخدامات األراضي - ٦

األراضي أداه رئيسية لتحقيق التنمية الحضرية والريفية المستدامة، واالستخدام المستدام لألراضي وتخصيص 
واالجتماعية وصحة ورفاهية المجتمعات الريفية  الموارد مع األخذ في االعتبار تأمين الفاعلية االقتصادية

  .والحضرية
  

  عملية التخطيط السياحي المستدام
أن أي عملية تخطيط تمر بمجموعة من المراحل تتمثل في تحديد الهدف ثم ) ٢٠١١(ري أحمدبصفة عامة ي    

وإقرار الخطة وفي النهاية متابعة تجهيز الخطة وبعدها يتم تحديد السياسات واإلجراءات ثم وضع األهداف 
تمر المستدام في المقصد السياحي عملية التخطيط السياحي  أن )٢٠١٢( Riederيري  تنفيذها، وفي نفس السياق

ضمن إطار خطة العمل علي ووضعها  ،ين منطقة المقصد السياحيبمجموعة من المراحل تبدأ بترسيم وتعي
المستوي الوطني، ليأتي بعد ذلك التشاور والمشاركة بين قطاعات الدولة المعنية وبأجهزتها المختلفة بشأن المنطقة 

للخروج بالرؤية والرسالة التي يشتمل ذلك علي تحليل موقف وبيئة المنطقة حيث  ،السياحية المراد تخطيطها
ووضع االستراتيجيات التي تحقق تلك  ،تتناسب مع تلك البيئة، ثم بعد ذلك يتم صياغة أهداف العملية التخطيطية

المشروعات والخطط األكثر مالئمة لبيئة المقصد السياحي، يأتي بعد ذلك تنفيذ  اإلستراتيجيةمع اختيار  ،األهداف
التي تم وضعها في إطار االستراتيجية العامة لعملية التخطيط، ثم في النهاية يتم تقييم ومتابعة تنفيذ الخطة وما 
تتضمنته من مشروعات للوقوف علي مدي نجاحها وتحقيقها األهداف المنشودة، ويوضح تلك العملية الشكل 

  ).١(رقم

  

  

  

  

  

  

  
  للمقصد السياحي المستدام عملية التخطيط):١(شكل رقم 

   Rieder, 2012:المصدر

ترسيم منطقة المقصد السياحي مع وضع 
 خطة للعمل علي المستوي الوطني

وتقييم صياغة 
االستراتيجيات لتحقيق 

إعداد وتكييف الغايات اإلنمائية 
 مع اآلثار واألهداف المتوقعة

وضع الرؤية والرسالة 
 لعملية التخطيط 

 تحليل الموقف

التشاور والمشاركة بين 
 القطاعات المعنية

إعداد الخطط التنفيذية والمشروعات 
ضلواختيار االستراتيجية األف  

تنفيذ الخطط والمشروعات 
 التي تم وضعها

 التقييم والمتابعة
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  :مفهوم التنمية السياحية المستدامة
أصبحت التنمية المستدامة محور اهتمام كثير من الدول والحكومات علي حد سواء، ويتطلب تحقيقها تكثيف 

الهندسة "املة تسمي االستغالل األمثل لكافة الموارد المتاحة وذلك في إطار سياسات وإستراتيجيات شوالجهود، 
وورد مفهوم التنمية المستدامة أول مرة في تقرير اللجنة العالمية للبيئة ). ٢٠١٤عبد الجليل، " (االقتصادية الشاملة

، ٢٠١٥(؛ شيخو )٥٧٣، ٢٠١١(ووفقاً لكل من طالب ووهراني ). ٢٠٠٩ول وغانم، مخ( ١٩٨٧والتنمية عام 
تلك "فإن التنمية المستدامة تعني ) ٧٤، ٢٠١٤(وعمود ) ٢١٨، ٢٠١٤(؛ عبد الجليل )٦٣، ٢٠١٢(؛ الحلو )٢٥

وقد أشار فايزة ". التنمية التي تلبي حاجات الحاضر، دون المساومة علي قدرة األجيال القادمة في تلبية حاجاتهم
حين االستغالل األمثل للمواقع السياحية من حيث دخول السائ"إلي أن السياحة المستدامة هي ) ٥، ٢٠١٦(وعلي 

بأعداد متوازنة، علي أن يكونوا علي علم مسبق بأهمية هذه المواقع والتعامل معها وذلك للحيلولة دون وقوع 
عرف التنمية السياحية المستدامة ) ٢، ٢٠١٧(وبنورة وآخرون ) ٤، ٢٠٠٤(بجانب أن البكري وفؤاد ". ضرر

يؤدي إلي حماية ودعم فرص التطوير المستقبلي، بأنها نقطة تالقي احتياجات الزوار والمنطقة المضيفة لهم، مما 
بحيث تتم إدارة جميع المصادر بطريقة توفر الحاجات االقتصادية واالجتماعية والروحية، ولكنها في الوقت نفسه 

أن التنمية السياحية ) ١٣، ٢٠١٦(يري زين الدين ". تحافظ علي الواقع الحضري والنمط البيئي للمقصد السياحي
تنمية يبدأ تنفيذها بعد دراسة علمية كاملة في إطار التخطيط المتكامل للتنمية االقتصادية "ي المستدامة ه

واالجتماعية والبيئية داخل الدولة ككل، أو داخل أى إقليم تتجمع فيه مقومات التنمية السياحية من عناصر جذب 
اية وتوفير مواقع المضيفة، إلي جانب حالسياحة التي تلبي احتياجات السياح، والم"كما أنها ". طبيعية وحضارية

الفرص للمستقبل، كما أنها تمثل جملة القواعد المرشدة في مجال إدارة الموارد، بطريقة تتحقق فيها متطلبات 
المسائل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويتحقق معها التكامل الثقافي والعوامل البيئية والتنوع الحيوي ودعم 

  ).٢٣، ٢٠٠٤خربوطلي، " (نظم الحياة
  

  :مبادئ التنمية السياحية المستدامة
تلبي السياحة المستدامة احتياجات السائحين بشكل كامل ومرضي، كما أنها تحافظ علي المناطق السياحية والتراثية 

احة لألجيال القادمة، وزيادة فرص العمل لسكان المجتمع المحلي، بجانب وجود عدد من المتغيرات تؤثر علي السي
المستدامة ويصعب التحكم فيها، والتعامل مع األصول التراثية والثقافية، باإلضافة إلي ضرورة المحافظة علي 

  :وللتنمية السياحية المستدامة عدد من المبادئ والمنافع منها ما يلي ).٢٠٠٩سالم وسلمان، (التوازن البيئي 
  .التراث الثقافي للمقاصد السياحيةحماية البيئة، وزيادة االهتمام بالموارد الطبيعية و -
  .تلبية االحتياجات األساسية للعنصر البشري واالرتقاء بالمستويات المعيشية -
  .زيادة فرص االستثمار العربي واألجنبي -
خلق فرص عمل في القطاع السياحي بشكل مباشر، وفرص عمل بشكل غير مباشر في جميع القطاعات  -

  .المرتبطة بالنشاط السياحي
  .زيادة إيرادات الدولة من خالل فرض الضرائب علي األنشطة السياحية المختلفة -
  .تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للسائحين في المقاصد السياحية المضيفة للسائحين -
  .توفير العديد من التسهيالت الترفيهية للسياح، وإتاحتها كذلك للسكان المحليين -
  .ئي لدي السائحين والعامين في القطاع السياحي وكذلك لدي المواطنين المحليينزيادة الوعي البي -
إشراك المواطنين المحليين في اتخاذ قرارات التنمية السياحية، وبالتالي وجود تنمية سياحية قائمة علي المشاركة  -

  .الشعبية
  .، اجتماعية، وثقافية داخل المقصد السياحياالهتمام بدراسة اآلثار المختلفة للسياحة سواء كانت بيئية، اقتصادية -
؛ زين ٢٠١٧بنورة وآخرون، (االستخدام األمثل والفعال لألراضي بما يتناسب مع ظروف البيئة المحيطة  -

  ).٢٠٠٧وعراقي وعطا اهللا،  ٢٠١٦الدين، 
المسار أثناء تنفيذ خطط وضع معايير دقيق للرقابة والمتابعة لبيان اآلثار السلبية للسياحة علي البيئة، وتصحيح  -

  ).٢٠٠٩سالم وسلمان، ( التنمية السياحية 
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تحديد الطاقة االستيعابية للمواقع السياحية، لتجنب اإلضرار بهذه المواقع والضغط علي المرافق والبنية التحتية  -
  ).٢٠١٦و البغدادي والربيعي،  ٢٠١١طالب ووهراني، (
  ).٢٠١٦زرقين والعلمي، (التبادل الثقافي واالجتماعي بين السائحين وسكان المجتمع المحلي  -
التراث، العادات، الظواهر االجتماعية (حماية الثقافة المحلية وخصائصها البيئية والثقافية واالجتماعية  -

  ).٢٠١٤عبد الجليل، ) (واالقتصادية، المستوي الحضاري والثقافي
  ).٢٠٠٩جاد اهللا، (األمثل للموارد الطبيعية والسياحية والثقافية المتاحة دون استنزافها أو تديرها  االستغالل -
الزيني، (العدالة في االستفادة من الموارد السياحية والطبيعية والتراثية بين األجيال الحالية واألجيال المستقبلية  -

٢٠١٦.(  
  

  أهداف التنمية السياحية المستدامة 
إلي أن هناك عدد من األهداف التي تسعي التنمية السياحية المستدامة لتحقيقها، منها ما ) ٢٠١٦(ن الدين أشار زي

  :يلي
 :األهداف االقتصادية - ١
 .القضاء علي الفقر المطلق والجوع في العالم -
 .رفع كفاءة وإنتاجية العمل والنمو االقتصادي -
 .سيةتطوير الصناعة والتكنولوجيا المالئمة والبنية األسا -
 .ضمان تحقيق إطار عام لالستهالك واإلنتاج المستدام -
 :األهداف االجتماعية - ٢
 .رفع المستوي الصحي والشعور بالراحة النفسية -
 .القضاء علي األمية وتحسين منظومة التعليم -
 .منع التفرقة وتحقيق المساواة بين الجنسين -
 .تطوير المجتمع المحلي وإحداث التوازن اإلقليمي -
 .قوية للعمل من أجل السالم والعدالة االجتماعيةخلق مؤسسات  -
 :األهداف البيئية - ٣
 .حماية األحياء المائية في البحار والمحيطات -
 .توفير الصرف الصحي واإلمداد بالمياه النقية -
 .االستخدام الكبير لمصادر الطاقة النظيفة -
 .إنشاء مدن ومجتمعات مستدامة -
 .الحد من التغيرات المناخية -
 .الزراعة المستدامة والغطاء النباتي المحافظة علي -
  .التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة -

  

  :أساليب تطبيق مبادئ التنمية السياحية المستدامة

يتطلب تحقيق التنمية السياحية المستدامة وضع وتنفيذ إستراتيجية تأخذ في االعتبار العوامل االقتصادية 
األمم المتحدة، (منظمة السياحة العالمية أن هذه اإلستراتيجية يجب أن تضمن ما يلي واالجتماعية والثقافية، وتري 

٢٠١٣:(  
االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبيئية التي تشكل عنصراً أساسياً في التنمية السياحية، بجانب الحفاظ  -

 .علي التوازن البيئي، والحفاظ علي التنوع البيولوجي
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قاليد والقيم الثقافية للمجتمعات المحلية والحفاظ عليها، والمساهمة في تحقيق التفاهم احترام العادات والت -
 .والتقارب بين الثقافات المختلفة

ضرورة وجود عمليات اقتصادية طويلة المدى تتسم باالستمرارية، بجانب قدرة جميع األطراف علي  -
فرص كثيرة للعمل، وتوفير خدمات  تحقيق منافع اجتماعية واقتصادية توزع بالعدل بينهم، وإتاحة

 .اجتماعية للمواطنين، والمساهمة في تحسين مستوي الفقر

كما أن التنمية السياحية المستدامة ترتبط ارتباطً وثيقاً بسياسات وخطط التنمية السياحية علي المستوي القومي، 
، وتطوير أسلوب عمل القطاعات القائمة وبالتالي ضرورة تطبيق مبادئ االستدامة في إدارة وحماية الموارد البيئية

أفضل ممارسة "ويعد مفهوم . علي صناعة السياحة، بما يؤدي في النهاية إلي استدامة جميع األنشطة السياحية
هو الطريقة المناسبة لالستجابة لعمليات إعادة هيكلة العمليات المختلفة، ويمثل إطار شامل وكامل " إلدارة بيئية

المختلفة التي يتم من خاللها تحقيق الجودة البيئية واالرتقاء بمستوي التخطيط والتنمية في المناطق للمعايير البيئية 
  :، منها"أفضل ممارسة إلدارة البيئية"بأن هناك عدة مداخل لتطبيق مفهوم ) ٢٠١٦(وقد ذكر زين الدين . السياحية

كنولوجيا صديقة للبيئة في األنشطة السياحية، المدخل االقتصادي والبيئي، ويعتمد هذا المدخل علي استخدام ت -
تنفيذ عمليات التنمية السياحية وفقاً لشروط بيئية، االعتماد علي العمالة والمعدات المحلية، زيادة االستثمارات 
المحلية واألجنبية، تحسين العجز في ميزان المدفوعات، القضاء علي البطالة، االستخدام األمثل للموارد الطبيعية، 

  .لحفاظ علي التنوع البيولوجي، تطوير البنية التحتية، وتقليل نسبة التلوثا
المدخل الثقافي، ويركز هذا المدخل علي دراسة درجة وعي المواطنين المحليين بأهمية صناعة السياحية وكيفية  -

ين والمواطنين المحليين، التعامل مع السائحين، الحفاظ علي التراث الثقافي، التبادل والتفاهم الثقافية بين السائح
  .وإشراك المواطنين المحليين في عملية التنمية السياحية كشريك أساسي وفعال

المدخل القانوني، ويعتمد هذا المدخل علي إصدار التشريعات والقوانين الالزمة لحماية الموارد السياحية، وضع  -
بيئة، وتنظيم وتكامل الهيكل اإلداري الذي يحقق ضوابط وغرامات علي األنشطة السياحية التي تؤثر سلباً علي ال

  .أهداف التنمية السياحية المستدامة
بأن هناك عدد من المتطلبات الرئيسية للسياحة المستدامة علي المدى القصير ) ٢٠١٣(حت األمم المتحدة كما أوض

  :هي
قدرة المنطقة علي الجذب  التوعية بخطورة األضرار السلبية علي البيئة الطبيعية وانعكاس ذلك علي ضعف -

  .السياحي
  .اإللمام بمبادئ وأساليب إدارة البيئة بما يشمل إستراتيجيات المحافظة علي الطاقة والمياه -
  .تمكين شركات ووكاالت السياحة والسفر من الوصول إلي المعلومات السوقية والدعم المالي المطلوب -
  .ئة سواء جهات حكومية أو قطاع خاصالتنسيق بين الجهات المعنية بالسياحة والبي -
  .النهوض بالبنية األساسية في المواقع السياحية البعيدة والمعزولة والتي من المتوقع أن تزدهر سياحياً فيما بعد -

  :وهناك عدد من العناصر أيضاً يجب توافرها حتى يتم االنتقال إلي سياحة أكثر استدامة منها ما يلي

 .إنشاء التكتالت -
 .وابط مع موردي الخدمات السياحيةإقامة ر -
 .تنمية وتطوير العنصر البشري -
 .الوصول إلي التمويل واالستثمار المطلوب -
 .وضع إطار مؤسسي ودمج السياحة مع القطاعات الوطنية األخرى المهمة -
 .الترويج والتسويق -
  ).٢٠١٣األمم المتحدة، (حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه  -
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  اإلستراتيجية المصرية الوطنية للتنمية المستدامةالمستدام في ضوء السياحي التخطيط 
على أنها  التي وضعتها اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة في مصر تعرف اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

لك لدمج مجموعة منسقة من عمليـات المـشاركة والتحليـل والنقاش ودعم القدرات والتخطيط واالستثمار وذ"

كما تتضمن عملية إعداد اإلستراتيجية الوطنية للتنمية  ."األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمجتمع
. المستدامة تحليل للوضع الراهن وصـياغة الـسياسات وخطط العمل والتطبيق والرصد والمراجعة المستمرة

هذا وال يوجد . ة فى التخطيط والمشاركة والتطبيقوهى عملية دورية تنفذ بشكل تتفاعل فيـه األطـراف المعني
مـنهج واحـد أو صـياغة واحـدة فقـط إلعـداد اإلستراتيجات الوطنية للتنمية المستدامة، حيث تلجأ الدول 
إلى تحديد المنهجية التـى تناسـبها عنـد إعـداد إستراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة معتمدة على الظروف 

دورة ) ٢(، ويوضح شكل رقم )٢٠٠٧اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، (التاريخية والثقافية والبيئيةالسياسية و
  . إعداد اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

  

  الوطنية للتنمية المستدامة المصرية دورة التخطيط االستراتيجي العامة لإلستراتيجية )٢(شكل رقم 
  ٢٠٠٧لتنمية المستدامة،الوطنية ل اللجنة:المصدر

وفي إطار التخطيط السياحي المستدام ركزت وزراة السياحة المصرية في خطتها العشرينية للسياحة المصرية   
تخطيط علي مراعاة جوانب االستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية في محاولة لتحقيق ال) ٢٠١٧- ١٩٩٧(

عراقي وعطااهللا، (ة ما يليمنت الخطضية السياحية المستدامة، حيث تلتنماحي المستدام للوصول في النهاية لالسي
٢٠٠٧:(  

 .وضع السياحة ضمن أولويات العمل القومي للحفاظ علي الموارد وحماية البيئة - ١
 .الربط الكامل بين عناصر المنتج السياحي والذي يتمثل في التنسيق والتعاون بين وحداته المختلفة - ٢
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 .سياحة في حل المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي تواجه المجتمعالمساهمة الفعلية لقطاع ال - ٣
 .االعتماد علي المكون الوطني من السلع والخدمات السياحية بهدف الحد من االستيراد - ٤
معالجة المشكالت السكانية والمساهمة في إعادة توزيع السكان بين األقاليم عن طريق مد العمران  - ٥

 .السياحي إلي مناطق جديدة
تعظيم دور القطاع الخاص وقطاع األعمال العام في تجميل مناطق االستثمار وخاصة في المناطق  - ٦

 .السياحية الجديدة
وضع برامج متكاملة لحماية البيئة من التلوث والتحكم فيه بكل أشكاله وصوره والحفاظ علي الحياة  - ٧

لدراسة إمكانية االستفادة منها لخدمة الطبيعية من التدهور واالنقراض وتوجيه االهتمام للموارد الطبيعية 
 .السياحة دون إخالل بطبيعة الموقع أو إحداث خلل بالتوازن البيئي

 .ضرورة أن تكون الدراسات البيئية عنصراً من عناصر أي مشروع سياحي - ٨
  

  :أسس سياسة السياحة البيئية والتنمية السياحية المستدامة في مصر
االعتماد علي التخطيط السياحي بشكل كبير، باعتباره أسلوباً علمياً يستهدف  تتطلب التنمية السياحية المستدامة

بر ضرورة حتمية مكنة، لذلك فالتخطيط السياحي يعتتحقيق أكبر معدل ممكن من النمو السياحي بأقل تكلفة م
ناك بعض وه). ٢٠١٤الشربيني وآخرون، (للتنمية السياحية المستدامة لمواجهة المنافسة في السوق السياحي 

  :األسس التي تقوم عليها سياسة التنمية السياحية المستدامة في مصر، منها ما يلي
رعاية اتجاهات وقضايا السياحة المستدامة وتنفيذها عن طريق التعاون بين كافة األطراف المعنية سواء  -

 .مؤسسات حكومية أو قطاع خاص أو مواطنين محليين
حماية البيئة لتنشيط السياحة المستدامة المثقفة التي تركز علي االهتمام تنظيم التعاون بين خبراء السياحة و -

 .بالنواحي البيئية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية
 .التشجيع علي حماية الموارد البيئية، وتحسين نوعية الزائرين، واالهتمام بالخدمات المتميزة بيئياً -
بيولوجي للمقصد السياحي، والترحيب بالزائرين من جميع تشجيع الممارسات التي توضع أهمية التنوع ال -

 .أنحاء العالم دون تمييز
تحقيق التفاهم والتكامل والتعاون بين المحميات الطبيعية والمجتمعات المضيفة وأصحاب رؤوس األموال  -

 .لزيادة اهتمامهم بمستوي الخدمات المقدمة للسائحين، وضرورة االرتقاء بصورة البلد السياحية
لحفاظ علي العادات والتقاليد الثقافية واالجتماعية للمجتمع المضيف، والتشجيع علي تبادل الثقافات ا -

 .والمعارف
توفير المعلومات الضرورية التي يحتاج إليها السائحين بالمحميات الطبيعية، وتحديد القدرة االستيعابية  -

ي مستوي من الكفاءة في شرح المعلومات لهذه المحميات يومياً، بجانب توفير مرشدين سياحيين علي أعل
 .الصحيحة والدقيقة للسائحين

تحديد المقاصد السياحية الرائدة واألنشطة السياحية بها لالستفادة منها في توفير هذه الخدمات بأسعار  -
 .أفضل منهم

تسويقية التعرف علي نوعيات السائحين الوافدين إلي مصر، وتحديد رغباتهم واحتياجاتهم، وتبني أساليب  -
حديثة تتوافق مع أنشطة وخطط وعمليات التنمية السياحية المستدامة ومع حركة السياحة العالمية 

 .واتجاهاتها المستقبلية
توفير المعلومات الدقيقة والوافية في الوقت المناسب وبالشكل المطلوب في المطبوعات المقدمة للسائحين،  -

 .ي األسعار أو البرامج أو المواسم السياحيةوالتأكيد علي اإلعالن عن أي تغيرات تحدث ف
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عمل بروتوكول تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووضع خطط للتعامل مع  -
وزارة الدولة (األزمات والكوارث، وكيفية االستفادة منها، وتجنب تأثيراتها السلبية علي قطاع السياحة 

 ).٢٠٠٥لشئون البيئة، 

  

  الخاتمة

تبين من خالل البحث أهمية الحفاظ علي بيئة المقصد السياحي لضمان استمرارية النشاط السياحي وتحقيق  
أهدافه، وذلك من خالل االعتماد علي التخطيط السياحي المستدام ومراعاة جوانب االستدامة االجتماعية والبيئية 

األجهزة الرسمية مبادئ التخطيط السياحي واالقتصادية، وضرورة تضمين الخطط السياحية الموضوعة من قبل 
المستدام باعتباره أحد أدوات التنمية السياحية المستدامة التي تمكن المقصد السياحي من مواجهة المنافسة في 
السوق السياحي الدولي، كما يؤكد البحث علي ضرورة أن تكون الدراسات البيئية جزءاً أساسياً في تخطيط 

خية لولة دون تدهور الموارد الطبيعية وللمساهمة في المحافظة علي المواقع األثرية والتاريالمقاصد السياحية للحي
كما تبين أيضاً قيام وزارة السياحة المصرية في خطتها العشرينية باألخذ في  .ةلضمان بقائها لألجيال القادم

سياحة ضمن أولويات العمل القومي ووضع ال ،االعتبار الجوانب البيئية في التخطيط السياحي والتنمية السياحية
للحفاظ علي الموارد السياحية وحماية البيئة من التدهور، وهو ما يعبر عن وعي رشيد من قبل األجهزة السياحية 

  .الرسمية في مصر بأهمية التنمية السياحية المستدامة ودور التخطيط السياحي المستدام في تحقيقها

  

  المراجع

  :المراجع العربية: أوالً
اث اقتصادية وإدارية، العدد حالسياحة البيئية وأثرها علي التنمية في المناطق الريفية، أب) ٢٠١٠(أحالم، خان وصورية، زاوي  -١

)٢٤٦-٢٢٤، )٧.  

  .أسس التخطيط السياحي، الطبعة األولي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية) ٢٠١١(أحمد، منال  -٢
والمواصالت في مدينة نابلس،  استراتيجيات وسياسات التخطيط المستدام والمتكامل الستخدامات األراضي) ٢٠٠٥(دريخ، مجدإ -٣

 .نالوطنية، فلسطي غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح رسالة ماجستير
الء ، تم الوصول في ة كربإبراز دور التخطيط لتنمية سياحية مستدامة في محافظ).٢٠١٢(اإلزيرجاوي، أنيس ومحمود، هديل  -٤

  egypt.com/pdf/Hadel_Mowafak/Researches/005.pdf-http://www.cpas :، علي الرابط ٨/٣/٢٠١٧
التنمية المستدامة، اجتماع الخبراء بشأن مساهمة المساهمة في النمو االقتصادي و: السياحة المستدامة) ٢٠١٣(األمم المتحدة  -٥

 .مارس ١٥-١٤السياحة في التنمية المستدامة، مجلس التجارة والتنمية، جنيف، 
السياحة البيئية في محافظة كربالء المقدسة وأثرها في التنمية المكانية، مجلة ) ٢٠١٦(البغدادي، عبد الصاحب والربيعي، أمير  -٦

  .٥٦٩-٥٥٥، )١(، العدد )٢٤(نسانية، المجلد العلوم اإل/ جامعة بابل 
  .التنمية السياحية في مصر والوطن العربي، عالم الكتب، مصر) ٢٠٠٤(البكري، فؤاد  -٧
دور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة في تحقيق التنمية المستدامة، ) ٢٠١٢(الحلو، أحمد  -٨

  .غزة –كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية  رسالة ماجستير غير منشورة،
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  –الرصد الحضري وصناعة القرار للتنمية المستدامة في قطاع غزة ) ٢٠١٦(الزيني، نفين  -٩

GIS –  غزة –دراسة في جغرافية الحضر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية األداب، الجامعة اإلسالمية.  
التنمية السياحية للواحات البحرية، مجلة كلية السياحة والفنادق، جامعة ) ٢٠١٤(م، تامر يهند؛ عبد البصير، حسين وفهالشربيني،  -١٠

  .٥٦-٣٢، )٢(، العدد )٨(الفيوم، اإلصدار 

  .أصول صناعة السياحة، مؤسسة الوراق للنشر، األردن) ٢٠٠١(الطائي، أحمد  -١١



- ١٣ - 

 

وثيقة إطار اإلستراتيجية الوطنية للتنمية "نحو إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة ) ٢٠٠٧(اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة  -١٢
  .، وزارة الدولة لشؤون البيئة، رئاسة مجلس الوزراء، القاهرة"المستدامة ومنهجية إعداد المؤشرات لها

البيئية، الطبعة األولي، دار النيل للنشر  التخطيط السياحي للمناطق التراثية باستخدام تقنية تقييم اآلثار) ٢٠٠٧(اللحام، نسرين  -١٣
  .والطباعة، القاهرة

تعزيز مفهوم الممارسات الخضراء في القطاع الفندقي لضمان ) ٢٠١٧(بنورة، إيناس؛ هالل، جين؛ دويك، فادي وساحوري، ندين  -١٤
  .محافظة بيت لحم، معهد األبحاث التطبيقية، القدس: حالة دراسية –االستهالك الرشيد للمياه 

الواقع وسبل التطوير، رسالة ماجستير غير منشورة،  –دور السياحة الفلسطينية في التنمية المستدامة ) ٢٠٠٩(جاد اهللا، إبراهيم  -١٥
  .عمادة الدراسات العليا، جامعة القدس

  .السياحة المستدامة، دار الرضا للنشر، سوريا) ٢٠٠٤(خربوطلي، صالح الدين  -١٦
الدراما التركية كنموذج إعالمي  –تعزيز دور اإلعالم في تحقيق تنمية سياحية مستدامة ) ٢٠١٦(زرقين، عبود والعلمي، إيمان  -١٧

، الجمعية السعودية لإلعالم "تكامل األدوار في خدمة التنمية... اإلعالم واالقتصاد "للتنمية السياحية، المنتدى السنوي السابع حول 
  .إبريل ١٢-١١واالتصال، 

سة لفرص وتحديات التنمية السياحية المستدامة في مصر، المؤتمر العلمي الدولي الثالث حول درا) ٢٠١٦(زين الدين، صالح  -١٨
  .إبريل ٢٧-٢٦، كلية الحقوق، جامعة طنطا، "القانون والسياحة"

األصالة التفاعلية بين السياحة والبيئة المستدامة، المجلة العرقية لبحوث السوق وحماية ) ٢٠٠٩(سالم، سالم وسلمان، طارق  -١٩
  .١٠٧-٨٦، ) ٢(، عدد )١(المستهلك، مجلد 

، مجلة )مدينة بغداد أنموذجاً(دور اقتصاديات السياحة في تحقيق التنمية المستدامة ) ٢٠١٦(سلمان، صالح وكاظم، عبد الستار  -٢٠
  .٣٦٤-٣٤٩األستاذ، العدد الخاص بالمؤتمر الرابع، 

يم لتحقيق التنمية المستدامة في محافظات غزة وسبل تطويره، دور المنظمات غير الحكومية في دعم التعل) ٢٠١٥(شيخو، أشرف  -٢١
  .غزة –رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية 

نحو تنمية سياحية مستدامة، الملتقي الدولي : السياحة أحد محركات التنمية المستدامة) ٢٠١١(طالب، دليلة ووهراني، عبد الكريم  -٢٢
  .نوفمبر ٢٣-٢٢المتميز للمنظمات والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر،  الثاني حول األداء

العالقة التفاعلية بين السياحة البيئية والتنمية السياحية، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة ) ٢٠١٤(عبد الجليل، هويدي  -٢٣
  .٢٢٥- ٢١١، )٩(الوادي، العدد 

ت والمرافق السياحية في محافظة أريحا، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية توزيع وتخطيط الخدما) ٢٠٠٩(عبد الحق، جمال  -٢٤
  .الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية

دراسة تقويمية بالتطبيق علي : التنمية السياحية المستدامة في جمهورية مصر العربية) ٢٠٠٧(عراقي، محمد؛ عطا اهللا، فاروق  -٢٥
  .السكندرية، المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب اآللي، السيوف، اإلسكندرية محافظة اإلسكندرية، ورشة عمل السياحة

المسئولية البيئية للمنشآت السياحية نموذج الفنادق الخضراء، الملتقي الدولي الثالث عشر ) ٢٠١٦(فايزة، شاقور وعلي طهراوي  -٢٦
، كلية "الواقع والرهان –عيم إستراتيجية التنمية المستدامة دور المسئولية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تد"حول 

  .نوفمبر ١٥-٤١العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 

  .١٤٨-١٢٧، )٩(التخطيط السياحي وأثره في مناطق ومواقع التراث األثري، مجلة جامعة شندي، العدد) ٢٠١٠(قسيمة، كباشي  -٢٧

استراتيجيات التخطيط المستدام الستعماالت األراضي في مدينة غزة، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية ) ٢٠١٢(، أمل محيسن -٢٨
  .الهندسة، الجامعة اإلسالمية، غزة

 نظم اإلدارة البيئية ودورها في التنمية المستدامة، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية) ٢٠٠٩(مخول، مطانيوس وغانم، عدنان  -٢٩
  .٥١-٣٣، ) ٢(، عدد )٢٥(والقانونية، المجلد 

، )٢٧(مفاهيم وتطبيقات إلمكانية التخطيط والتصميم المستدام في السكن، مجلة المخطط والتنمية، العدد) ٢٠١٣(مرجان، ضياء  -٣٠
١٣٠-١١٤.  

غير منشورة، كلية علوم  التوازن البيئي والتنمية السياحية المستدامة لوالية عنابة، رسالة ماجستير،) ٢٠١٠(مريخي، ياسين  -٣١
  .األرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية، جامعة منتوري، الجزائر

تصميم موقع علي االنترنت من أجل التنمية المعمارية والعمرانية المستدامة بالمناطق السياحية بمحافظة ) ٢٠٠٤(معتوق، محمد  -٣٢
العمارة والعمران في "جامعة القاهرة حول  –عمارية بكلية الهندسة ، المؤتمر العلمي الدولي األول لقسم الهندسة الم)مصر(المنيا 

  .فبراير ٢٦-٢٤، القاهرة، "إطار التنمية المستدامة
  .واقع السياحة في الوطن العربي مع التركيز علي األردن، جامعة اإلسراء) ٢٠٠٤(موسي، حربي والساقي، سعدون  -٣٣
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ة السياحية، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم التخطيط السياحي والتنمي) ٢٠٠٦(هرمز، نور الدين  -٣٤
  .٢٦-١١،)٣(، العدد)٢٨(االقتصادية والقانونية، المجلد

  .نحو إستراتيجية وطنية وخطة العمل للسياحة البيئية في مصر، جهاز شئون البيئة) ٢٠٠٥(وزارة الدولة لشئون البيئة  -٣٥
  

  :المراجع األجنبية:ثانياً
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