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وتنميــة  والمســاعدة فــى التــدريب والتســويق  ويفي المجتمــع الســي  لتشغيل الجمعيات التعاونيةتكار وتنمية آليات التمويل  إب  - 
  البحوث لتطوير السياحة البيئية.ت التقليدية والمنتجا

حليــة لمجتمعــات المالخــدمات وا قــدمىضــمان توزيــع عــادل لعائــدات الســياحة البيئيــة بمــا فيهــا المؤسســات الســياحية وم - 
  والمحميات الطبيعية .

موع المرئــى والمســ  عالم الســياحيإلهتمــام بــاإلوضع خطة تكون واضحة المعالم لزيادة الوعي البيئــي لــدي الجمــاهير وا  - 
  والمقروء .

  
  

  :مصادر البحث
وزارة الدولــة   - "يــة فــى مصــرنحو استراتيجية وطنية وخطــة العمــل للســياحة البيئ, "  ٢٠٢٠,  جهاز شئون البيئة   . ١

  مصركزية لحماية الطبيعة.اإلدارة المر ––ئون البيئة لش

ية المســتدامة مــن خــالل لتنميــة الســياحالحفاظ علي التراث العمراني لتحقيق ا, "  ٢٠١٢الخضراوي, ريهام كامل, . ٢
  صرم عين شمس . جامعةكلية الهندسة , ,", رسالة ماجستيردراسة حالة واحة سيوة –مؤسسات المجتمع المدني 

 , محاضرات منشورة , كلية االدارة واالقتصاد - قسم ادارة البيئة –اد كاظمرحاب حسين جو . ٣
 السياحية ه في التنمية التخطيط السياحي واثر - حيدر جميل حياوي العبودي  . ٤
ة  وم االقتصاديكلية العل - "استراتيجيات تنمية السياحة البيئية فى الجزائر من منظور االستدامة "–عبدهللا عياشى  . ٥

 امعة قاصدى مرباح ورقلة  ج –والتجارية 
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لجامعة  المركز الهندسي, "المخطط االستراتيجي لمحافظة مطروح" ٢٠١٦الهيئة العامة للتخطيط العمراني, . ٨
 .مصرندرية,االسك

 ٢٠٢١وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية, دليل معايير اإلستدامة البيئية, اإلصدار األول ,مصر  . ٩
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 –, مصر وزارة البيئة  ,٢٠٢٠, جهاز شئون البيئة  . ١٠

وزارة الدولة   -  "مصر حة البيئية فىنحو استراتيجية وطنية وخطة العمل للسيا" ٢٠٢٠,جهاز شئون البيئة  . ١١
 اإلدارة المركزية لحماية الطبيعة. ––لشئون البيئة 

إقليم االســكندرية , ,  "مية لمحافظات الجمهورية  استراتيجية التن  , "٢٠٠٨ية,  وزارة االسكان والمجتمعات العمران . ١٢
 , مصرالهيئة العامة للتخطيط العمراني

 ٢٠٢٠لبيئية الجافة والصحراوية, بيئة, النظم اوزارة البيئة, جهاز شئون ال الجهاز . ١٣
 .هرة , القا "راكزالتقديرات السكانية حتي مستوي الم"  ٢٠١٩المركزي للتعبئة العامة واالحصاء,  . ١٤
 خطيط والتنمية االقتصادية.وزارة الت . ١٥
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 احة سيوةالسياحة البيئية فى ضوء تطبيق معايير التخطيط البيئي المستدام حالة دراسية و 
 

945                                                        JAUES,16,60,2021 
 

  
المصدر وزارة اإلسكان والمجتمعات  ٢٠٥٢تنموية المستقبلية لمحافظة مطروح الموجهات القة منطقة سيوة بعال) ١٣شكل (

  ٢٠١٧العمرانية 
  

 
  :النتائج - 
يير نــه ينقصــه تطبيــق معــااحة البيئة بصــفة خاصــة إال ايمتع منطقة سيوة بالعديد من المناطق السياحية بصفة عامة والستت  - 

مع والمناطق السياحة مع ضرورة توفير تدريب وبناء قدرات للعاملين لق تواصل بين الزوار والمجتلبيئية مثل خاالستدامة ا
  في تلك المناطق.

ت التي تواجه التنمية السايحية المستدامة بصفة عامة وفي منطقة سيوة بصفة خاصة نتيجــة ضــعف يد من التحدياتوجد العد 
  .ية المجتمعات المحلالوعي البيئي لدي 

عات المختلفة بالدولة وخاصة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني بين القطا  والتعاون    لتنسيقضغف ا  - 
  .في ظل تنافسية السياحة البيئية مع األنواع األخرى من السياحات تدامة لمنطقة سيوة  ة البيئة المسلتنفيذ الرؤي

لمعيشة لديهم مــن خــالل العائــد المــادي محلية وحقهم في رفع مستوي االمجتمعات الن بين احتياجات البد من تحقيق التواز  - 
  لبيئية.ر اإلستدامة اللسياحة البيئية وبين احياجات الزائرين وبين تطبيق معاي

يهم مبــدئ إداارة السياحة بشكل يضمن اشراك المجتمع المحلــي مــع الخبــرات الخارجيــة لرفــع مســتوي الــوعي البيئــي لــد  - 
  ياحة البيئية.الستدامة السأساسي 

  .جتمع المدني لمنطقة سيوة لهم دور بالغ األهمية في تحقيق التنمية المستدامةمؤسسات الم - 
ة ومردودها علي المجتمعات المحلية  البد ان يراعــي االعتبــارات البيئيــة وكــذالك مراعــات رات االقتصاديبجانب اإلعتبا  - 

  امة السياحية.مبادئ االستدلي المضيف يحقق احتياجات المجتمع المح
  
  :والتوصيات 

احة كــون مقصــد للســيمن خالل تحليل الوضع الراهن للمقوامات السياحية بمنطقة سيوة ومحاولة الوصــول بالمنطقــة لكــي ت
  البئية المستدامة يمكن وضع التوصيات التي توصل البها البحث.

  التوصيات العامة: 

ع األهــداف العامــة للتنميــة احة البيئيــة تكــون متوافقــة مــ لتنميــة الســي  يــة واســتراتيجياتضرورة صــياغة سياســات وطن - 
  عنيين.الواسع مع الموذلك من خالل التشاور ومعايير التخطيط البيئي المستدام المستدامة 

لكهربــاء يلزم تشجيع السياحة البيئية واإلهتمــام بتطــوير وصــيانة مقوماتهــا والتــى مــن أهمهــا شــبكة الطــرق والمــاء وا - 
  . المقدمة بمواقع السياحة البيئيةافة الى اإلرتقاء بالخدمات , باإلضالصحىوالصرف 

المحليــة فــى ضــوء وؤشــرات لضــمان واإلقليميــة و  وضع آليات تنظم وتراقب هــذه الســياحة علــى المســتويات القوميــة - 
  ر.االستمرارية واستخدام دراسات تقويم األثر البيئى ٕواعالن النتائج على الجماهي

المنــاطق الطبيعيــة وتقــديم  المسئولة عن السياحة البيئيــة وحمايــة رية والمادية لتطوير الجهاتالفنية والبشدعم القدرات   - 
 الحوافز لمقدمى الخدمات.

مج العمــل الــوطني لتنشــيط وحمايــة البيئــة وصــون التنــوع البيولــوجي مــن خــالل اإلدارة الرشــيدة رة تنفيذ برناضرو  - 
تحليــل البيانــات القوميــة والمحليــة عــن علومات واالتصاالت في جمع وكنولوجيا المئية, واستخدام تألنشطة السياحة البي

عات المستهدفة, وتعزيز الشراكة بين مؤسســات التثقيف للقطاالوضع الراهن المرتبط بالسياحة البيئية, وعمل التوعية و
ات العالقــة يــع االطــراف ذء مؤسســي قــوي لجمالقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية, مع تواجد بنــا

لهــا ة, ومن خالل ترابط مخططات العمل الوطني واإلقليمــي والــدولي لتنميــة الســياحة البيئيــة بمــا يكفــل  بالسياحة البيئي
  .االستدامة

  التوصيات الخاصة بمنطقة سوة:
وتنميــة ة  بمنطقــة ســيو   لمقاصــد الســياحيةعمل الدراسات الالزمة وأعمال المســح الخاصــة بالحالــة البيئيــة واالجتماعيــة ل  - 

  الموجهة لألطفال والشباب لتوعيتهم لصيانة الطبيعة واالستخدام المستدام لها . البرامج التعليمية
، مــع  أهــالي المنطقــةعلــى   ئية بما يقلل تأثيرهــا الســلبى علــى الــنظم البيئيــة وبمــا يعــود بالمنفعــةالسياحة البي  تنمية أنشطة  - 

  . الزيارات لهاوتنظيم المواقع البيئية والخدمات  ة فى استخداملتنمية المستداممراعات مبادئ ا
حمايــة الطبيعــة والثقافــات  والقــائمين علــىمشــاركة المجتمعــات المحليــة واألصــلية والقطــاع الخــاص والمجتمــع المــدنى  - 

  والمعارف التقليدية والمناطق األثرية عالوة على المؤسسات العامة والخبراء.  
التنــوع للحفــاظ علــي  محميــة ســيوةخاصــة  وعلــى الطبيعــة   بالمنطقــةوالمنظمــات األهليــة  ومية  زة الحكلتعاون مع األجها  - 

  .هابالبيولوجى 
طبقــاً لــنظم زيارتهــا وتشــجيع   سليم بين عمالئهم ومرشديهم علــى المواقــع الســياحيةبية والوعى التعزيز السلوكيات اإليجا  - 

  .ة سيوةبمنطق مع المحلىاالسهامات التطوعية لدعم المجت
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زن بــين مجهــودات التنميــة تبنى مفهوم التنمية المستدامة تحقيــق التــوا,  هذه المنطقةتماعي والمعمارى لجالتراث الثقافى واال
تنويــع القــوام ,  ها لالجيــال القادمــةبيعيـــة وصــيانتوالحفاظ على المنظومــة البيئيــة بمــا يكفـــل عـــدم استنـــزاف المـــوارد الط

حقيق الترابط والتكامـل بــين النشـــاط السياحـــى النشاط مع أهمية تة  االقتصادى للمحافظة و تفادى القصور الناجم عن أحادي
لــربط الســياحة ترشيد فرص التنمية السياحية لتتوافق مع االحتياجات الحقيقية مــن جهــة و , واالقتصادية االخرى  واالنشطـة

الطويلــة لإلقامــة  كمنتجعــاتة إعادة إحياء التجمعات الرئيسية مثل مطروح وسيو, والمحلية بالسياحة الدولية من جهة أخرى
   ,)١٧(خالل أشهر الشتاء

  )٢٠٢١قتصادية معايير االستدامة البئية (وزارة التنمية اال)   ١٢كل (ش                                                           
  
علــى التنــوع   المحافظــة, واإلجراءات والضوابط البيئية لمشاريع التنمية المختلفة للحد مــن مصــادر التلــوثاتخاذ  كما يلزم   

) اهــم ١٢ويوضح الشــكل (  حافظة.لمفى مناطق التنوع البيولوجى الساخنة باالبيولوجى وذلك بتشجيع إنشاء محميات جديدة  
   طبيقها لتحقيق مبادئ االستدامة للسياحة البيئية في منطقة سيوة.           ية التي يجب تمعايير االستدامة البيئ

  :٢٠٥٠  لعامية ستراتيجإلا  لموجهاتا بثقة منوالمن ٢٠٣٠ة  لرؤي  طبقايئية للسياحة البالرؤية المستقبلية 
ي مع تخفيف الضــغوط علــي لنمو اإلقتصادإن إحراز تقدم في مجال التنمية المستدامة يتحقق من خالل التعجيل في معدل ا  

  - :سياحة البيئية بني الدولة في استراتيجيتها الدعامات التالية لدعم الالبيئة والموارد الطبيعية, وتت
االســتخدام الرشــيد والمســتدام لزيــارات الســياحة , وبما يتفق مــع المعــايير العالميــة  يير للجودة السياحية الوطنيةوضع معا  - 

ً اطق الطبيعية  البيئية للمن   االستيعابية . لطاقتها  والنظم البيئية طبقا
  دها بماية وتطوير مقاصتعاون جميع الجهات المعنية والشركاء فى تنمية السياحة البيئ - 

الجتماعى واالقتصادى على المجتمعات المحليــة والحفــاظ علــى تــراثهم والحــرص علــى تحسين العائد ا, واستدامتها  يضمن
  تقاليدهم .

 الطبيعى والثقافى بالمحميات الطبيعية كمناطق ذات طبيعة خاصة تمثل حجر الزاوية للســياحة البيئيــةوصون التراث    دعم  - 
  وتهدف الي:

 والتنمية االقتصــادية واإلجتماعيــة وحمايــة المــوارد الطبيعيــة   التوازن بين السياحة البيئيةطنية لتحقيق  حشد الجهود الو
  .ومحليا  والبيئية واستمرار عطائها وطنيا

 ة أنشطة السياحة البيئية المستدامة بتفعيــل القــوانين والتشــريعات البيئيــة ووضــع معــايير قياســية للتنميــة الســياحي  تعزيز
 ستخدمة .والوسائل الم

 ابة والرصد ألنشطة السياحة البيئية والكشف عن المعوقات لوضع الحلــول المناســبة نظم واساليب للمتابعة والرق  وضع
 لتذليله.

 سية واالرتقاء بالخدمات المقدمة بمواقع السياحة البيئية.االساالبنية   تطوير 
 عالم السياحي.زيادة الوعي البيئي لدي الجماهير واالهتمام باال 
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قيــا ريفنونها خليط فريد مــن البربــر والعــرب وأف إن رى فى مصر حيثحضارى يختلف عن أى مناطق اخ  تراثأهل سيوة  
المشــغوالت الفضــية والصــناعات الخشــبية والســجاد   منتجــات  السوداء، وهذا يبدو واضحا فى الفنون واألشياء الحرفية مثل

فى طريقهــا   نية والحرفيةولالسف فإن صناعتهم الف  ,الوانى الفخارية واالقمشة والملبوسات التقليدية واشياء اخرى كثيرة,وا
ة مســتقبلية ية وبعد المسافة وضعف الربط بالمدن الرئيســية, ولكــن مــع وجــود خطــ عابسب ضعف التسويق والد  الى الزوال

  ه العزلة لن تكون موجودة.جيدة لشبكة الطرق علي المستوي القومي فإن هذ
 القائمة والمقترحة بمحافظة مطروح يات الطبيعية ) يبين المحم ١١شكل (                                           

  
اث الطبيعــى البــديع والتنــوع البيولــوجى الفريــد بــالتر  المنطقــةميــز  تت  دية للسياحة البيئية بمنطقة ســيوة:األهمية االقتصا  - 

، عــالوة علــى ثقافى العريق، والمقاصد السياحية الفريدة والجمال الطبيعى الرائع والطقــس المعتــدل طــوال العــاموالتراث ال
ع االنشــطه تنــولنتيجــة و ر جــدابيــ ومما ال شك فيه ان العائد االقتصادى للســياحة البيئيــة كلقرب من أوروبا وأسيا وأفريقيا,  ا

د  محمية ســيوة بكــل ماتحملــه مــن تنــوع ووجــود بحــر الرمــال األعظــم السياحة بصفة عامة والبيئية بصفة خاصة من وجو
ان طــول الفتــرة التــى يقضــيها  كمــا، حيرات العذبة والمالحة, والطبيعة الخالبــةتاريخية, والبوالعديد من المناطق االثرية وال

الــى   ةياحة السفاري،هذا باالضافمن برامج مختلفة تغطي الجوانب الترفيهية، والثقافية، وسوما يتاح خاللها    وةالقادمون لسي
ن يقضــى فــى مــددا أفالسائح القادم لســيوة يمكــن بير للمنطقة,  اقتصاديا ك  ما يتلقاه من عالج تعد من االمور التى تحقق عائدا

افة الــى ان معــدل االنفــاق يكــون مضــاعفا نظيــر دة شــهور هــذا باالضــ عــ   يوما ويمكن ان تصــل الــى  ١٢دنى  أمتفاوته بحد  
ن ح بعــد عالجــة ااحية الفندقية مضافا اليه اتعاب الخدمات الطبية، والعالجية المقدمه له كذلك يمكن لهذا الســائالخدمات السي

  يمد اقامته للتمتع بأجازتة كسائح عادى .
لويات وزارة البيئة من خالل سن التشــريعات المختلفــة اية البيئة ضمن اوحمكما ان الدعم من جهات الدولة المختلفة بوضع  

ي مجــال لقطاع الخاص فتقضي بحماية البيئة والمجافظة عليها من اإلهدار والتلوث, كما انه يوجد نمو متزايد من قبل ا  التي
علي حمايــة التــراث   هذه الشركات تعتمدد  مع إدراكه ألهمية حماية البيئة وصونه الموارد الطبيعية وان موار  السياحة البئية

 عات المحلية .الطبيعي والثقافي والتعاون مع المجتم
الســياحية فيمــا عــد  دارة المقاصــدوجــود خطــط إل عــدمفــى معوقــات الهــم أ تتمثل: السياحة البيئية بمنطقة سيوةمعوقات    - 

 تطوير المجــال الســياحي فــيأو سياسة واضحة ل يةالبيئ تواجد خطة رئيسية خاصة بمجال السياحة  المحمية الطبيعية, وعدم  
كمــا أن , ومنطقة سيوةعدم وجود ربط مباشر بين القاهرة لى إهذا باإلضافة يق الخارجي, , وضعف الدعاية والتسوالمستقبل

 ال  % مــن األمــاكن الســياحية  ٣١, وقــد قــدر ان نســبة  المنطقةندقية ضعيفه جدا وغير متواجده داخل  السياحية والفالخدمات  
وخــدمات األغذيــة والمشــروبات والخــدمات   ترفيه سياحى كالبزارات والسينما والمسارح ومراكــز التســوقيوجد بها أماكن  

يمثــل  وهــذا البيئــةمدرب للعمل بقطاع السياحة نصر البشرى الالعفر اتو وعدم ,سياحيةالستثمارت اإلضعف    كذلكالصحية,  
  مار التي تزخر بها منطقة سيوة. المقدمة لجني الث فيحد المعوقات في دفع السياحة البيئة لتكون أ

نشطة السياحة البيئية إال من بعض المجهودات أسسي قوي بالمجتمع المدني لرعاية وتنظيم وتكامل  نه اليوجد هيكل مؤأكما  
 محلي محدودة نظــراً الن المشاركة من المعنيين بالسياحة البيئية في المجتمع ألي مزيد من الدعم, كما  إي تحتاج  المتفرقة والت

ســاليب الفرديــة ألحيث يعتمد التسويق للسياحة البيئية علــي ا  ات,نشطة علي إمكانيات من خارج تلك المجتمعألالعتماد هذه ا
  تصاالت, وال ترقي لتكون عمل مؤسسي .إلولوجيا اير العصر وتكنوالتي تكون بطرق تقليدية التسا

  
   :بيئية بخصوص السياحة ال وةلمنطقة سيموجهات المخطط االستراتيجى   - 

لتحقيــق     ECO2ن "مطروح محافظة ذات مقومات اقتصــادية وإيكولوجيــة  الرؤية المستقبلية لمحافظة مطروح بأ  بناًء علي
ت التنموية بمنطقة سيوة وجه المخطط اإلستراتيجي لمحافظة مطــروح بطــرورة المعطيا علي  وبناءً   ,تنمية شاملة ومتكاملة"

والمغــامرات  والســياحة  اريوسياحة السف والمحميات طقة سيوة وتنشيط السياحة البيئيةلحياة الفطرية لمنا تاكيد الحفاظ علي
ن خالل صــون الحيــاة الفطريــة والمحميــات رد الطبيعية مالتاريخية والالثرية, كما اكد علي حماية البيئة والحفاظ علي الموا

, وتــوفير خــدمات الطريــق والترفيــه منطقــة ســيوةرق التــي تــؤدي الــي لط, ورفع كفاءة جميع اواإلكثار من النباتات المهددة
سيوه (يق وطر), سيوه - مرسى مطروح (ندقية وعوامل الجذب المساعدة في مواقع التنمية السياحية، مثل طريق واإلقامة الف

  .)واحات البحريةال - 
نشــاء قــري ســياحية جيــة والداخليــة, وااروالعمــل علــي توســيع المطــارات والموجــوده بمنطقــة ســيوة لتنشــيط الســياحة الخ 

صحراء ببئر كفار بسيوة, وانشاء منتجع سياحي بأبوشرف, وتنمية محمية ســيوة, وانشاء مركز لخدمات الومنتجعات بسيوة,  
  إعادة التدوير.صلبة من خالل وإدارة المخلفات ال

ــيوة  ــة س ــة لمنطق ــتراتيجية التنمي ــات اس ــم توجيه ــن اه وم
ٍد مــن المراكــز لطبيعية وإنشاء عدا  الحفاظ على المحميّات

لتــزام بــالتقييم البحثية ومراكز وشبكات الرصد البيئى واال
ــلبية  ــأثيرات الس ــة الت ــدة وإزال ــروعات الجدي ــى للمش البيئ

ــة ــط الناجم ــافة االنش ــن اض ــاطع ــك المن ــة و ,قه بتل تنمي
السياحة البيئية فى مناطق البدو بواحة سيوه ارتكازاً علــى 
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درة مهــددة نــوع مــن الحيوانــات الثدييــة البريــة منهــا أنــواع نــا )٢٨(وة  محميــة ســييوجــد ب  :١٥المقومات البيئية البيولوجيــة
 ,وثعلــب الفنــك ر والقــط البــرينقراض مثل الشيتا والضبع المخطط والغزال المصري والغزال األبيض والثعلــب األحمــ إلبا

ة مــن الالفقاريــات باإلضافة إلى أعداد كثيــر, لطيور معظمها طيور مهاجرةا  نوع من  )١٦٤(نوع من الزواحف،  )٣٢(أيضاً 
عائلــة   ٤٦نوعاً من النباتــات تنتمــي إلــى    )١٤٠(حمية وادي الجمال فقد تم تسجيلبماما    نوع,  )٣٦(  تبلغ حوالى  والحشرات
ميــة أهميــة كبيــرة للســكان محويمثــل المحتــوى النبــاتي لل ,شــبة معمــر )١٥(نوع معمر و  )٥٥(نوع منها ) ٧٠(وتنقسم إلى 

المحل
ــين  يـ
حيث 
ــم  تـــ
تســج

يــــل 
)

١٢
٥( 

 –الصــفين  –نوعــاً تســتخدم فــي الطــب التقليــدي (بلــح الســكر  )٣٢(العضــيد) و –البســلة  –نوعاً ذو أهمية رعوية (السيال  
ي) اضــ الحم - الربــل  –الســدر  –الشوشــي  –أو كمشــروبات (العتــر  مستســاغة لألكــلنوعــاً  ٣٠الحرجل) وأيضاً  - األراك  

منزليــة أنــواع تســتخدم فــي صــناعة المعــدات واألثاثــات ال  )٨(لســحر) وا  - الســيالي    –نوعاً كمصادر للوقود (األتل    )١١(و
  .الهيدج). - النخيل  –السيال  –وإنشاء المساكن (السلم 

 
  دام:ستئية في ضوء تطبيق معايير التخطيط البيئي الموالسياحة البيالعالقة بين السياحة األثرية 

حة حتاج الي توفير الخــدمات المتعلقــة بالســفر, وحيــث ان الســيااو اإلستكشاف وتحيث ان السياحة هي السفر بهدف الترفيه  
ن الســياحة ة هذا النــوع مــ األثرية من اهم السياحات الخاصة باالستكشاف وتجذب اهتمام شريحة كبيرة من المهتمين, وعالق

ــين مايحتاجــه الســا ــين  ئحهــي عالقــة تــوازن ب وب
حماية وصون البيئــة التــي تقــع بهــا تلــك المنــاطق 

ال ينبغـــي ان تلبـــي احياجـــات الســـائح الســـياحة و
لبيئة او بالموارد الطبيعية باابطريقة تلحق الضرر  

ــة او  ــة والثقافيــ ــة والتاريخيــ ــع االثريــ او المواقــ
ــك  ة واإلقتصــاديةبالمصــالح االجتماعيــ  لســكان تل

ــر الســياحة جســر للت ــاطق, وتعتب ــين واالمن صــل ب
ــعوب  ــم والش ــانية لألم ــارف اإلنس ــات والمع الثقاف

ــلة طب ــاع ومحص ــات وارتف ــور المجتمع ــة لتط يعي
يين وتحســين مســتوي مستوي معيشة السكان المحل

الدخل القومي, ومنطقــة ســيوة مــن اكثــر المنــاطق 
لســياحي لتعــدد التــي تتنــوع بهــا مقومــات الجــذب ا

  موارده.
  

  ) ٢٠٢١للسياحة األثرية (وزارة التنمية االقتصادية ة معايير االستدامة البئي)  ١٠شكل (
 

البشرية للجذب الســياحى المقومات  
تتمثــل فــى وهــى  فــى واحــة ســيوة:

ومـــن اهــــم  ئـــات االجتماعيـــةالبي
خصائص المجتمــع الســيوى العزلــة 
 وقــد لعبــت دورا كبيــرا فــى الحفــاظ

 عــاداتال أهمهامن وئصة  على خصا
 القديمة بــالرغم مــن مــرور  والتقاليد

لزمن وتغييــره وتلبيــة ســكانه لنــداء ا
 اً فكــرحاجتــة المعيشــية الضــرورية 

الهيئـــة العامـــة  ,)١٦(اواداءً اً واســـلوب
 ونظــراً   ,٢٠١٦نــي  للتخطيط العمرا

فــإن لــدى  للمنطقــةواإلنعــزال للبعــد 

 ة را بمنطقة سيوصوره لعين كيليوبات) ٨( شكل صوره للعيون الطبيعية بمنطقة سيوة ) ٩(  شكل

  للعيون الموجودة بسيوةصوره ) ٨( شكل
  ةللعيون الموجودة بسيو صوره ) ٩( شكل
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فــي قلــب واحــة ســيوة وتعــد مــن  تقــعة القديمــة ولمدينة والقلعــ تمثل ا حيثاألثرية  )٥شكل ( مدينة شالىكما يوجد بالمنطقة  
سنين قبل الميالد، حيث تحتوي على معبد آمون الذي أنشــأه ا التاريخية ويعود تاريخ المدينة القديمة إلى آالف المهأشهر معال

  المصريون القدماء, ثم جاء اإلسكنر األكبر إلى ذلك 
ريين، مصــ ن آمــون، وذلــك لعلمــه بأهميــة ذلــك اإللــه عنــد كــال مــن الويعلن نفسه ابالمعبد لدى دخوله مصر كي يتعبد هناك  

م العــرب بهــدف رد هجــو  ١٣  -   ١٢اللــبن، وقــد تــم بناؤهــا بــين القــرنين    أما القلعة فهي حصن قديم من الطوب,  واليونانيين
يــة، فكانــت طوريــة الرومانوالقبائل المتنقلة في الصحراء، حيث سادت الفوضى فــي الصــحراء الغربيــة بعــد عصــر االمبرا

ع أهالى سيوة لبنــاء على الغذاء من مناطق األبار المأهولة بالسكان، مما دفل القبائل تغير على بعضها البعض بهدف الحصو
ن معظمهم من العرب القــريبين مــن واحــة ســيوة. وتعــد قلعــة شــالى مــن أهــم المــزارات قلعة عالية لحمايتها من الغزاة، وكا

   .السياحية فيها
اقع التنــوع موتتنوع مابين العيون والبحيرات و وهى ياحة الطبيعية:مقومات الس  - 

  البيولجي.
حيرات رئيسية هي  بحيرة اغرومي شمال شــرق في سيوه اربع ب  يوجد  البحيرات:

فدان, بحيرة الزيتــون شــرق ســيوه وتبلــغ   ٩٦٠بلغ مساحتها حوالي  الواحة والتي ي
لواحة وتبلغ مساحتها حــوالي المراقي غرب افدان, بحيرة    ٥٧٦٠مساحتها حوالي  

فدان, كمــا  ٩٦٠مدينة شالي وتبلغ مساحتها حوالي ب  فدان وبحيرة سيوه غر  ٧٠٠
ة وبحيــرة حة سيوه عدد من البحيــرات الصــغيرة نســبياً مثــل بحيــرة شــياطتضم وا

  .  )٦٬٧٬٥ اشكال( فطانس وبحيرة طغاغين

فر لهــا مصــدر خصــبا البار التــي تــوالعديد من العيون واالمنطقة  تحوي    العيون :
الف متر  ١٩٠عين تنتج حوالي  ٢٠٠بحوالي  ن  للمياه العذبة حيث يقدر عدد العيو

كمــا ه العذبة الصالحة لكافة االغراض مــن ميــاه للشــرب والــري , مكعب من الميا
تقوم عليه صناعة تعبئة المياه الطبيعية التي تنتشر في ربــوع مصــر, وتكــون هــذه 

ومالحة حسب مصدرها, باإلضافة الي الميــاه الكبريتيــة وساخنة حلوة    المياه بارده
قاصــدين العــالج يتــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي الــدخل الســياحي لمنطقــة ســيوة للال

وباترا, عين الدكرور, عــين قروشــيت, ومن اشهر تلك االعين ( عين كيل,  والترفيه
ت, عــين عــين الحمــام, عــين الجربــة, عــين مشــندت, عــين الشــفاء, عــين تجــزر

  )٨٬٩اشكال (.) , عين كيغار, عين فطانس , عين واحد طاموسه
 نوعــاً مــن النباتــات البريــة التــى تشــمل أنــواع طبيــة ورعويــة ٤٠منطقة سيوه بوجــود أكثــر مــن  تتميز : لتنوع البيولوجىا

تــل، ار الســنط واألوغيرها من النباتات لتثبيت الرمال. كما أن بعضها ذو أصول وراثيــة هامــة. عــالوة علــى حطيــات أشــج
ة ومنهــا أنــواع نــادرة مهــددة ييــ نوعاً من الحيوانــات البريــة الثد  ٢٨وكذلك حوالى  

طــط والغــزال المصــرى والغــزال األبــيض والثعلــب باالنقـراض مثل الضبع المخ
نوعــاً مــن   ١٦٤نوعــاً مــن الزواحــف وحــوالى    ٣٢الفنك. وأيضــاً    األحمر وثعلب

  والحشرات. ن الالفقارياتالطيور باإلضافة إلى أعداد كثيرة م
مصــر   )IUCNلدولي لصون الطبيعة (ا  تحادإلتصنيف اطبقا ل:  المقومات البيئية

فة كحديقــة أو متنــزه وطنــي وهــي محميــة رأس محمــد لــديها ســتة محميــات مصــن
ومحمية وادي الجمال ومحمية الجزر الشمالية للبحر محمية سيوه  ة وومحمية علب

, مــن المحميــات المعلنــة  ٪٢٣٫٣ئــة  وتمثــل تلــك الفاألحمر ومحمية الجلف الكبير  
ميق مفهــوم دور الســياحة البيئيــة لــذلك يــتم ة سيوة من مقومات ومجاالت واسعة للتنمية السياحية وتعميونظراً لما يوجد بمح

تحقيــق مفهــوم وض بالمنطقة وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وحماية الثروات الطبيعية والتاريخيــة والحضــارية لهتمام بالنهإلا
ث الطبيعي نطقة جذب عالمية. باإلضافة إلى األهمية الخاصة بالتراكملتنمية المستدامة للمنطقة كثروة للحاضر والمستقبل وا

ممــا يرشــحها  ,قع التراثية مثل معبد آمــون، مدينــة شــالي القديمــة واألغــورمىحيث توجد بالمنطقة العديد من الموا  ,والثقافي
  . .٢٠١٤) عبدالصمد محمد نادي ١٥(ناطق التراث العالميدراجها ضمن ملتتبوآ مكانة عالية إل

 بل الدكرور بمنطقة سيوة صوره لج) ٣(شكل  ة سيوة طقصوره لجبل الموتي بمن) ٤(شكل 

 صوره للبحيرات العذبة ) ٧( شكل

 صوره للبحيرات المالحة بمنطقة سيوة  )٦( شكل

 وره لمدينة شالي القديمة  ص )٥( شكل
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داريــة إلمدينــة ســيوة العاصــمة ا  وتمثل 
ي ف  ةمنس  ٢٢٧٥٥يبلغ سكانها(    للمنطقة

ــري   ١/٧/٢٠١٩ ــس قــ ــا خمــ ويتبعهــ
ضــــافة الــــي عــــدد مــــن إلرئيســــية با

نســمة   ٨٤٢١يبلغ عــدد ســكانهم (التوابع
ــي  ــة الم رخـــ زت , و)١/٧/٢٠١٩فـ نطقـ

علنــت أوقد , بالعديد من المقومات البيئية
ــام  ــة ع ــن وزارة البيئ ــة م ــة بيئي كمحمي

م وصــنفت علــي انهــا محميــة  ٢٠٠٢
صحاري وتراث حضــاري, وهــي احــد 

الصحراء الغربية التي شكلة   منخفضات
  واحة

  بإقليم اإلسكندرية  سيوة بالنسبة للمدن الرئيسيةمنطقة يبين موقع  )١شكل (
كــم كمــا تبعــد عــن مدينــة  ٣٠٠نة مرســي مطــروح بحــوالي عن ساحل البحر المتوسط جنوب مديالمنطقة  تبعد  وخضراء ,   

   .٢٠١٠وزارة اإلسكان  ) ١٤(للمدن الرئيسيةوة بالنسبة يبين موقع سي )١شكل ( كم. ٨٠٠القاهرة عاصمة الدولة حوالي 
  

   بمنطقة الدراسة : المقومات السياحيةثانيا:  
  
مثل معبد اإلله آمون ونقوش ولوحات تصــور الملــوك  ألثريةاوماتها  قغنية بمتعتبر واحة سيوة  :  مات السياحة األثريةمقو  - 

تــة فــى الصــخر حور، ية، كما توجد منطقة دهيبة التى تضــم المقــابر المنالسكندر األكبيقدمون القرابين لآللهة وقاعة تتويج ا
,كمــا   )٢شــكل (اليوناني  خميسة وتضم مجموعة من المقابر ترجع إلى العصر  من العصر اليونانى الرومانى وأيضا منطقة  

كــم جنــوبي شــرق  ٣ يقــع علــى بعــدى  الــذ)  ٣شــكل  (  جبل الدكرور  يوجد بالمنطقة مجموعة من الجبال األثرية الهامة ومنها
العصــر  ن الــىينتســباالجيــة وخاصــة لمرضــى الرومــاتزم، يوجــد بــه مقبــرتين  لعواحة سيوة ويعــرف بخواصــه المناخيــة ا

عان للعصر الفرعوني وكنــوز الملــك " إبريــق " وهــو ملــك مــن ملــوك ســيوة يوجد به كهفان  منحوتان يرجكذلك    ,اليوناني
عــن جبــل مخروطــي ة  كيلومتر من واحة سيوة، وهو عبــار  ٢يقع على بعد  و)٤ل  شك(بل الموتي  ج, هذا باالضافة الى  قديماً 

ويتميــز مــالت والحلــى ابر األثرية من العصر الرومانى والتى بها مجموعة من العبه بعض المومياوات القديمة والمقالشكل  
متــرا ويعــد بمثابــة جبانــة   ٥٠فاعــه  نيــة ويبلــغ ارتأثناء الحرب العالمية الثا  ١٩٤٤تم اكتشافه سنة    وقدأعاله بمناظر خالبة,  
لمــي والرومــاني, وتجمــع هــذه المقــابر فــي ويمتــد للعصــر البط ٢٦ه الجبانة االثريــة إلــي األســرة الـــهذأثرية ويرجع تاريخ 
  .المصري القديم والفن اليونانيتصميمها بين الفن 

  

 اهم المواقع اسياحية بمنطقة سيوة  )٢شكل(
 بمنطقة سيوة مواقع المناطق االثرية ) ٢(شكل 
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ى الدعم المتبادل بين السياحة والبيئة كمنهج عــام لتحفيــز سياســات الحمايــة البيئيــة وتشــجيع المبــادرات التــى يد علكالتأ  - ٥ 
الرقابة والرصد ألنشطة السياحة البيئيــة والكشــف ة الى  ضافباال  ,لطبيعيةا  تاتصون التراث الطبيعى والثقافى ودعم المحمي

  (التخطيط السياحي)..)٨(ذ االجراءات المانعة لتفاقمهاواتخا ةعن المعوقات والمشاكل فى مراحلها المتقدم
حقيــق ف المرجــوة لتداهــ وبتقييم االستراتيجية التي وضعتها وزارة الدولة لشئون البيئة نجــد انهــا تحقــق جانــب كبيــر مــن األ

  رتيجة.البئية المستدامة ولكن الية التطبيق هي ماتحدد نجاح او فشل تلك االستا السياحة
  

  حي ودوره فى تنمية السياحة البيئيةاالسي  طالتخطي
 ةعرســم صــورة مســتقبلية للصــناويقصــد بــه  ،التخطيط السياحى القاعدة األساسية لعمليــة التنميــة الســياحية المســتدامة  يمثل

 أو قريبــة المــدى، مــع تحديــد أهــداف فترة زمنية محددة إما بعيدةفى  وفق برنامج يسير على خطوات    لد معينلسياحية في با
يضا على أنه الخطة أو البرنامج الذي يبتديء مــن مرحلــة أكما يمكن تعريفه  ,السياحية لتحقيق تنمية سياحية مستدامةالخطة  

هاء بمرحلة التنفيذ والتطبيق لبرامج التخطــيط الســياحي، ة محددة، انتفي فترة زمني،  اهتحديد وصياغة األهداف المراد تحقيق
  (السياحة اإلسالمية.). )٩(في إطار التقويم والتقييم والتحليل واإلستدراك  ديالتعتيشمله من تدّخالت ووما يمكن أن 

فر المعلومــات والمخططــات ويــ , والومستقبا رضحاستفادة منها بشكل رشيد إلصيانة الموارد السياحية واوتتجلى فوائده فى  
يســاعد علــى  كــذلك, ل فى هــذا القطــاعى العملعوالتقارير مما يزيد في إثراء الميدان السياحي الوطني وتشجيع المستثمرين 

حي، ياسلجتماعية وتقييم التراث الثقافي والطبيعي والتاريخي المحلي من خالل تطوير القطاع اإلقتصادية واإلزيادة الفوائد ا
حة ايالــتحكم وإدارة ســلبيات الســ لى أفراد المجتمع في إطار سياحة منصــفة وعادلــة، كمــا يســاعد فــي مار تنميته عوتوزيع ث

وضع األسس المناسبة لتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج التنموية المســتمرة   هذا باإلضافة الى,  لتقليل منها وتحديد آثارهاوا
يســاهم فــي , بمــا وتطــوير الصــناعة الســياحية فــي الدولــةشــاط الســياحي ت إلدارة النســاسؤعن طريق إنشــاء األجهــزة والم

  .(العبودي حيدر جميل ))  ١٠(ات وتطوير النقاط اإليجابيةالسلبي استمرارية التنمية السياحية ومحاصرة
  

      :اثر التخطيط السياحي في التنمية السياحية
كتطوير البيئات الطبيعية وانشاء الحدائق والغابــات   نيةرالمعطيات العما  ىلالمحافظة ع  من خاللعمرانيا  تبرز أهميته  حيث  

تحسين الصــورة الجماليــة للبيئــة و  تقليل التلوث البيئيمن خالل    البيئةية  نوع  حسينلى تإضافة  إلهذا با  ,والمناطق الخضراء
في حماية التــراث التــاريخي   يتمثل دورهف  يافا, أما إجتماعيا وثقمن خالل برامج تنسيق المواقع والتصاميم اإلنشائية المناسبة

ء الفنــون والمناســبات التقليديــة احيــاو ةهمهــا المحافظــة علــى الموروثــات التاريخيــة والثقافيــ ألعــل ووالحضــاري للشــعوب 
, )ندعم التبادل الثقافي بين المجتمعات (الســياح والســكااضافة الى ذلك  ,والصناعات التقليدية وبعض مظاهر الحياة المحلية

 ,تسويق بعــض الســلع المحليــة عالميــاومنها يسهم بدور فعال فى معظم مناحى األنشطة االقتصادية القتصادى  وفى المجال ا
عمــل وحــل مشــاكل التــوفير فــرص    كما تظهر فوائــده فــى  ,وتحسين ميزان المدفوعات  ,جنبي والوطنيألستثمار اإلا  زيادةو

  .عياشي عبدهللا التنمية السياحية في الجزائر .)١١(ةنشطة السياحياأل  السيما فى المجتمعات المحيطة بمواطنالبطالة 
  

  يةئيالب البيئية ودورها فى تنمية السياحة اإلدارة
نســان والتــى تتمركــز حــول إليصــنعها ا التــي اإلدارة أنهــا علــى) ١٩٧٥( Groloscaالعــالم  هاعرف: البيئية اإلدارة هوممف

منظمــة  ، أمــالبيولوجية المتأثرة بدون التغييــر فــى النظــام الطبيعــىة انشطألائية وازييفقته مع البيئة الالوع اإلنساننشاطات 
ISO    دارى الشامل الئى يتضمن الهيكل التنظيمى ونشاطات التخطيط والمسؤوليات إلا  النظام  نها جزء منأفقد عرفتها على

  . الحفاظ عليهاو  اهجراءات والموارد المتعلقة بتطوير السياسة البيئية وتطبيقها ومراجعتإلوا
والمنشــأت  الدولــة علــى مســتوى أجهــزةالــذى يحــافظ علــى المقومــات البيئيــة فــى تنفيــذ النظــام    اإلدارة البيئيــة  مهام  تمثلتو

لى تحقيق جودة الخدمة السياحية والتى منها التدريب المستمر على رفع مســتوى أداء العــاملين لمــا إضافة  إلهذا با  ,السياحية
  .لتزام بعوامل السالمة والصحة المهنيةة االنتيجالنزالء  ة ميحقق سالمتهم وسال

مــا تســهم بــه فــى ترشــيد االســتخدام للمــوارد الطبيعيــة ن خالل ئية ميبويتجلى دور االدارة البيئية فى تحقيق تنمية السياحة ال
شــيد ة الــى ترباالضــاف  ,كمــةراتموالحد من االنفاق فى ازالة أثار التــدهور البيئــي ال  ,والحفاظ على صحة العاملين  ,المتعددة  

ة المراجعــة البيئيــة نتيجــ   هنكــذلك انخفــاض تكــاليف الصــيا  ,مما له مردود اقتصادى على االماكن الســياحيةاستهالك الطاقة  
    .٢٠٢٠جهاز شئون البيئة .١٢ المتواصلة

  
  :  )واحة سيوهلإستعراض الواقع السياحى  الدراسة التطبيقية (
  أوال: لمحة تعريفية 

 ٥٥٠٠٠في الركن الجنوبي الغربي للمحافظــة وتبلــغ مســاحتها (  قع  تويتبع محافظة مطروح    داريكز إوه هي مرسي  ةمنطق
  ).٢٠١٩الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء (١٣) ١/٧/٢٠١٩نسمة في  ٣١١٧٦ نها (اك) وعدد س٢كم
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  .لسياحة البيئية فى مصرتشخيص الوضع الراهن ل

التي تحتلها بين المقاصد البيئة   هامة  المكانة  والفرص الواعدة نتيجة لل  نقاط القوة  ر بالعديد منمص  ىتتميز السياحة البيئية ف 
الممارسات السلبية التي تؤدي الي ضــعف المــردود المتوقــع ســواء علــي مســتوي أنها تعتريها بعض    إال  ملعلي مستوي العا

ة هذا الخلــل خطط واستراتيجيات لمعالجضع جل من خالل وعالاالقومي او المستوي اإلقليمي االمر الذي يحتاج الي التدخل 
هــذا ن الممارســات الســلبية التــي تحــد مــن اســتغاللها ,بــيوة يــ ئبين المقومات الموجدودة والتي يمكــن اســتغاللها الســياحة البي

    )٢الجدول رقم (مايوضحه 
  لسياحة البيئية فى مصر نقاط القوة والضعف ل  )٢الجدول رقم (

  

  لضعفط انقا  نقاط القوة 
مصر بالتراث الطبيعى البديع والتنوع البيولوجى الفريـد والتـراث يز  تتم

  ام وتزخر بنصف أثار العالمل العاوالثقافى العريق والطقس المعتدل ط
ضعف البنية األساسية وبعض الخدمات فـى المنـاطق النائيـة وتعرضـها إلهـدار 

  ردهاواملتراثها الطبيعى والثقافى واالستخدام غير الرشيد 

ن والتشـريعات والمؤسسـات المعنيـة بالسـياحة ممـا يحـافظ لقوانيوجود ا
  على المقومات السياحية واستدامتها

ة على التقاليد األصلية للمجتمعات المحلية والتـى قـد تـؤدى الـى فقـد احالسي  تأثير
  بعض التراث والمهارات القديمة

حمايـة باكـه  درإومشاركة القطاع الخاص فـى مجـاالت السـياحة البيئيـة  
  له اإلستمرار فى األسواق السياحية  بما يضمن مواردهاصون لبيئة وا

ــ ــداول المعلومـــات السـ ــة لتـ نقـــص التـــدريب البيئـــي و ,حةايعـــدم وجـــود خطـ
  والتخصصى للمرشدين السياحيين والعاملين فى مجال السياحة البيئية

 ريتركيز التنميـة بالمحافظـات علـى مشـروعات البنيـة األساسـية وتطـو
 فى تأهيل مناطق عديـدة السـتقبال السـياحةصاالت يساهم لخدمات واالتا

  البيئية واستثماراتها

عنيين بالسياحة البيئية ومع المجتمعات المحلية ن الميبعدم وجود مشاركة حقيقية  
التى عادة ما يكون عائدها محدود من هذه األنشطة نظرا العتماد أنشطة السياحة 

  المجتمعاتك لتعلى امكانيات من خارج 

  
  بمصر السياحة البيئية فى ضوء استراتيجية وزارة الدولة لشئون البيئة 

(الســياحة البيئيــة تعتبــر ســياحة تخصصــية مثقفــة وواعيــة بحمايــة لم للسياحة البيئيــة المعا ةستراتيجية رؤية واضحإلتتبنى ا
  - : ركائز متعددة من أهمهاوتعتمد هذه الرؤية على  األنظمة البيئية)

ون تعــاو  ,ةدام لزيارات السياحة البيئية للمناطق الطبيعية والنظم البيئية طبقا لقدراتها اإلســتيعابيشيد والمستستخدام الرإلا  - ١
   وير مقاصدها بما يضمن استدامتها .طجميع الجهات المعنية والشركاء فى تنمية السياحة البيئية وت

باالضــافة  ,لى تراثهم والحرص على تقاليــدهملحفاظ عت المحلية واعامتقتصادي على المجإلجتماعى واإلتحسين العائد ا  - ٢
ثــل حجــر الزاويــة للســياحة تم  ة كمنــاطق ذات طبيعــة خاصــةطبيعيــ لادعم وصون التراث الطبيعى والثقافى بالمحميات    الى

  .البيئية
  بشأن السياحة البيئية .البيئة األهداف المرجوه من استراتيجية وزارة الدولة لشئون  

هــا ئاة البيئية والتنمية االقتصادية واالجتماعية وحماية الموارد الطبيعية والبيئة واســتمرار عطين السياحالتوازن بيق  تحق  - ١
  نيا ومحليا .وط
تحسين ادارة وتنمية السياحة البيئية بالتعاون بين االجهزة والهيئات والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى على   - ٢

  . فةلتالمستويات المخ
البيئة  ظ علىفاوتشجيع نوعية السياحة التى تحرتقاء بالخدمات المقدمة بمواقع السياحة البيئية  إلساسية واألالبنية اتطوير    - ٣

  .وتدعم المجتمعات المحلية وتراعى ثقافاتهم وتقاليدهم  
احية للتنميــة الســيايير قياســية  معــ   عنشطة السياحة البيئية المســتدامة بتفعيــل القــوانين والتشــريعات البيئيــة ووضــ أتعزيز    - ٤

  ويم حالة التنوع البيولوجىوالوسائل المستخدمة ونوعية البيئة ومعدالت لتق

ن والقـــوانييـــة واألنظمـــة يططخوضـــع السياســـات الت
وكذلك التوعية البيئية لكافة شرائح المجتمع   ,والتشريعات

  فةالمختل من خالل وسائل اإلعالم بأنواعها

المشاركة فى توفير البنية الالزمة لتنميــة وتطــور الســياحة 
  البيئية ومنها انشاء الفنادق والمطاعم والمالهي 

يــذ مشــاريع نفتووضع الخطــط والبــرامج الكفيلــة بإنشــاء  
مــع المحافظــة علــى البيئــة، ة بحيث تتوافق  سياحة البيئيال

  واآلثار والتراث الحضاري والثقافي

المســتويات فــي مشــروعات الســياحة تنويــع  التركيــز علــي
  البيئية لتناسب جميع فئات المواطنين

  
دراسة وتقيــيم األثــر البيئــي للمشــاريع الســياحية ووضــع 

المنــاطق لتــي تقــام فــي ا ةصــ التوصــيات المتعلقــة بهــا خا
  اثيةالتر

توظيف العمالة الوطنية في كافة مشــاريع الســياحية البيئيــة 
  والعمل علي تدريبهم

ن األنشطة السياحية والبيئية بمــا يحقــق التنميــة ن بيزاوالت
  المستدامة لمناطق الجذب السياحي

تنويع أمــاكن عقــد الــدورات التدريبيــة لتعريــف المــواطنين 
  البيئيةة حابمقومات السي

شجيع اإلســتثمارات فــي مجــال الســياحة البيئيــة، وت  جذب
  من خالل تقديم الحوافز والتسهيالت

ت األجنبية فــي مجــال الســياحة الشركا  سهولة التفاوض مع
  لتنشيط الحركة السياحية داخل الدولة   البيئية
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حفــاظ ة البيئــة والايــ محأي الينتج فقط الخطط البيئية التي تهــدف مباشــرة إلــى    من خالل عملياته خططاً مدمجة بالبعد البيئي
يط البيئي أهمية بالغة لتخطلو ,األخرى من الخطط التي تأخذ البعد البيئي بعين االعتباروارد الطبيعية، وإنما األنواع  على الم
.)٣(ة البيئة وضمان استدامة عناصرهافي حماي

  . .٢٠١٢  الخضراوي ريهام كامل 

  

  األهمية اإلقتصادية للتخطيط البيئي:
للمشكالت البيئية وتقويمه لمختلف المشروعات مما يؤدي إلى خلق بيئة صحية آمنــة يعــيش ه  خالل معالجت  من  هتظهر أهميت

وقف استنزاف الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها،   اضافة الىنون أكثر قدرة على العمل واإلنتاج ،  ء يكواحفيها أفراد أص
ومــن الفــرص  ,مصــادر بديلــة متجــددة للطاقــةث عــن البحــ  مــع ,نهــام  دقــ كما يهتم أيضا بكفــاءة اســتخدام الطاقــة وتقليــل الفا

كــذلك   ,ونشر الوعي الســياحي بــين المــواطنين    ,لسياحيطاع اقلاإلقتصادية أيضا وضع آلية لعالج مشكالت اإلستثمار في ا
 نميــة المــواردلت ةالحفاظ على مستوى التنوع البيولوجي من خالل تحقيق المشاركة الشعبية ووضــع التنــوع البيولــوجي كــأدا

  ٢٠٢٠,  اب حسينرح)  ٤(ادامتهصلحة خطط التنمية العامة  ولكى تؤتى السياحة البيئية ثمارها المرجوة البد من استالطبيعية لم
  
  

   : المستدامةالبيئية   مفهوم السياحة
يث دخول ح منالمستدام  ئىيبفى ضوء مبادئ التخطيط الاالستغالل األمثل للمواقع السياحية    تعنىالسياحة البيئية المستدامة  

ياحية والتعامــل معهــا ق الســ طاومعرفة بأهميــة المنــ مسبق  السياح بأعداد متوازنة للمواقع السياحية على أن يكونوا على علم  
  على الطرفين. ضراربشكل ودي، وذلك للحيلولة دون وقوع األ

لمــوارد الطبيعيــة ل  تخدام األمثــلة تتضمن االسامدتستدامة تشتمل بالضرورة على االستمرارية، وعليه فإن السياحة المسفاإل
وتعظيم الفوائد من حماية البيئة والمجتمعــات     قافة،ثلمصادر التنوع الحيوي وتخفيف آثار السياحة على البيئة وابما في ذلك  

  المحلية وهي كذلك تحدد الهيكل التنظيمي المطلوب للوصول إلى هذه األهداف.
  
   ة:امدتسس السياحة البيئية المسأ
  البيئية المستدامة يتطلب مراعاة االسس االتية: السياحةلتحقيق   

وال بد  ,من استراتيجيات الحماية أو التنمية المستدامة لإلقليم أو الدولة  ا جزءهتأن يكون التخطيط للسياحة وتنميتها وإدار  - ١
خــالل المشــاركة ن مــ  فى التخطــيطن ينمواطالبعض و مشاركة المؤسسات الحكومية المعنية وبعض المؤسسات الخاصةمن  

  المجتمعية.
ئــة الثقافيــة قبــل وأثنــاء التنميــة خاصــة والبي نالدراسات والمعلومات عن طبيعــة الســياحة وتأثيراتهــا علــى الســكا توافر  - ٢ 

 يــثحبتحليل متداخل للتخطيط البيئي واالجتماعي واالقتصادي قبل المباشرة بــأي تنميــة ســياحية  مع عمل    ,للمجتمع المحلي
  ئة والمجتمع.متطلبات البييتم األخذ ب

ء جميع مراحل تنميــة وإدارة الســياحة، أثنا  ةعوالمراج  البيئية من خالل انشاء مرصد بيئي سياحي  وضع برنامجاً للرقابة  - ٣
 نأو ,بما يسمح للسكان المحليين وغيرهم من االنتفاع من الفرص المتوفرة والتكيف مع التغييرات التي ستطرأ علــى حيــاتهم

 ةيــ احة بطريقــة مســتدامة وذلــك مــن أجــل الحمايــة واالســتخدامات االقتصــادية المثلــى للبيئــة الطبيعوإدارة الســييتم تخطيط  
  جهاز شئون البيئة..)٥(شرية في المنطقة المضيفةوالب

  
   تنمية السياحة البيئية المستدامة:

ضافة الى التوعيــة والتثقيــف ة عليها، باالأجل المحافظ  من  ةلتحقيق ذلك يلزم وجود إدارة سليمة للموارد الطبيعية والبشري  
وتحديد الطاقــة اإلســتيعابية للمواقــع   ,ة البيئة والمحافظة عليهابأهمي  عكان المحليين أوالً ثم الوافدين إلى هذه المواقالبيئي للس

زم تــوفير ك يلــ كــذل  ,هة أخــرىج  نمالسياحية للمحافظة على البيئة الطبيعية والموروثات اإلجتماعية من جهة وعلى السياح  
افة الى ذلك مشاركة كل اض ,نيحمشاريع اقتصادية للسكان المحليين مثل الصناعات الحرفية التقليدية والعمل كمرشدين سيا

القطاعات ذات العالقة بالسياحة، مثل القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات الرسمية والهيئــات غيــر الحكوميــة  والســكان 
السياح  حركةوجود مراكز دخول في المواقع السياحية لتنظيم مع األخذ فى االعتبار ,حة البيئية  لنجاح السيا  ودهجالمحليين ال

أعــداد الســياح  تــنظم التــى تشــريعاتالوقــوانين ال كــذلك تنفيــذ ,عــن المواقــع الضروريةواإلرشادات علومات  بالم  مهوتزويد
  .يئةلباباألمن والحماية بدون إحداث أي أضرار  وتوفر لهم

  

 الجــدول حهاضــ يتم تحقيقها من خالل المشاركة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص كمــا يو  دعم السياحية البيئية:  اجراء
  ) وزارة الدولة لشئون البيئة.٦()١رقم (

   دعم السياحية البيئية إجراءات ) ١جدول (

  ثانياً: القطاع الخاص  اوال: القطاع الحكومي 
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هــذا  ,المفهوم العام للســياحة البيئيــة المســتدامة وأهــدافها العامــة وكيفيــة تحقيقهــا  الى التعرف علىويهدف البحث فى مجمله  
بصــفة عامــة وفــي منطقــة واحــة ســيوة فــى مصــر  لعلمي لتنمية وادارة السياحة البيئية  التخطيط ا  تبني أسلوبى  ال  ةباإلضاف

الفاعلــة لتنشــيط   اإلســتراتيجياتعــدد مــن    مــع اقتــراح  ,تولد مشاكل بيئية أو اجتماعيــة أو اقتصــاديةيقة الرطبصفة خاصة ب
بيئــي المســتدام واألطــر العامــة ر التخطــيط التطبيق معايي  ضوء  السياحة البيئية فى مصر وخاصة فى منطقة واحة سيوة فى

  .ة مقاصدهاوتنمي ةالبيئة المصرية إلدارة السياحة البيئيالستراتيجية وزارة 
  الكلمات الدالة على البحث:  

  التخطيط السياحى  –التخطيط البيئي   –السياحة البيئية 
  

  االطار النظرى للبحث :
 ١٩٩١الجمعيــة الدوليــة للســياحة البيئيــة عــام احة البيئية منها تعريف ة للسيمتعدد  عريفاتت  تدور  :تعريف السياحة البيئية  

د الــدولى اتحــ إلكذلك عرفهــا ا  ,لمحليين  الطبيعية التى تصون البيئة وتدعم رفاهية السكان اناطق  ملبأنها الرحالت المسئولة ل
لــى حــد مــا ألجــل إهــددة  يعيــة غيــر المللمنــاطق الطبت  اربأنهــا الــرحالت المســئولة بيئيــا والزيــا  ١٩٩٦لصون الطبيعة عا  

ن يكــون تأثيرهــا أو حديثــة وألم ثقافيــة قديمــة من معــا اإلستمتاع واإلعجاب بإبداعات الطبيعة وتعزيز حمايتها وما يصاحبها
  )٢٠٢٠(جهاز شئون البيئة,.)١( السلبى عليها ضعيفا وتحقق مكاسب إجتماعية واقتصادية للمجتمعات المحلية

 التعريفان يتمحوران حول رفاهية الزائــرين واســتمتاعهم بعناصــر البيئــة الطبيعيــة والثقافيــة  هاذانن  أجد  ا سبق نال لمحليتو
قتصــادية إلجتماعيــة واإلن المكاســب اأعن حمايتها وتحقيــق األهــداف المرجــوه بشــ رية فى نطاق المسئولية الكاملة  والحضا

   للمجتمعات المحلية .

 المــوارد الطبيعيــةفي اســتهالك  والهدر  ي المحافظة على التوازن البيئي من التلوث  تها فأهمي  تتمثل  :ة  يئالسياحة البي  ميةأه
تــوفير فــرص العمــل والتوظيــف للعــاطلين، وتنويــع العائــد  ضــافة الــى إ ,وتجــدد المــواردلمجتمــع مة االســ بما يحافظ علــى 

عــن  البســيطة البعيــدة الترفيهيــةالحياة  فرتوكذلك  ,تيةتحلااالقتصادي ومصادر الدخل القومي، كما تعمل على تحسين البنية 
جتماعيــة وتحســين عمليــة تحــديث المجتمــع وتعمــل إلات اقالعال تنميةتلعب دورا محوريا فى لى أنها  إضافة  إ  ,القلق والتوتر

روث ئة وعلــى المــوبيلاالثقافة المحافظة على ونشر المعرفة كما لها أهمية كبرى فى   ,على إبقاء المجتمع في حالة عمل دائم
علــى تــوفير الحيــاة عمــل  ت  ثحي  اضافة الى أهميتها االنسانيةلثقافي اإلنساني وثقافة الحضارة والمواقع التاريخية،  اوالتراث  

  .)٢٠٢٠(وزارة شئون البئة,   )١(الجميلة لإلنسان
   مكّونات السياحة البيئية:

وكــذلك مــا ميــات وصــحارى، ن وغابــات ومحن جبال ووديــام هيمثل سطح األرض وما عل • العوامل الطبيعية اإليكولوجية
  اإلنسان مثل الحدائق والمنتزهات. صنعه

ات النباتية المتنوعة، من أزهار، وأشــجار، ونباتــات، وميــاه معدنيــة، إلــى الثــروة الحيوانيــة الثرو  ل• العوامل البيولوجية مث
  والسمكية، من طيور وأسماك وكائنات بحرية وبرية مختلفة.

 ثــلمت  حيــثوالعابرة): وتعتبر مرفقاً سياحيًا بيئيًا جديدًا مهًما، وبخاصة في منطقة الشرق األوسط    لمقيمةيور (ابة الطاقرم•  
  .ر تقليدي لحركة الطيور المهاجرة بين الشمال والجنوبمم

نــات وديا تــاريخوديثــة، لحاوالقديمــة ا االمواقــع واآلثــار المصــنّفة تاريخيــ وتشــمل  وغيــر الماديــة    • العوامل الثقافيــة الماديــة
قويــة لســيّاح  ر جــذبصــ اومعطيات السكان المحليين، وطبيعة مجتمعاتهم، ولغاتهم وطقوسهم وعاداتهم وما إلى ذلك مــن عن

  اليوم.
اإلحتفــاالت مثــل المهرجانــات باالضافة الــى  هذا ,• بعض السياحات البحرية والنهرية الصديقة للبيئة مثل السباحة والغطس

  غذائية والفنون.الحرفية وال بية والمعارضشعلاوالمراسم 
  

  :اإلقليميةالسياحة البيئية فى التنمية  دور
قليمية باعتبارها مصدرا للدخل بالنسبة للسكان المحليين فى مناطق الجــذب إلالتنمية ا  يا فىمحور  اردوالسياحة البيئية  تلعب  

رضهم حيث يقلــل نــزوحهم الــى المنــاطق أبسكان اط اللى ارتبع لمويعقاليم المختلفة ألجور بين األالسياحى مما يقلل فجوة ا
جتماعية الناتجة عــن هــذا النــزوح ويســاعد إلتصادية واقإلر ااثألالحضرية وزيادة فرص العمل للكوادر الوطنية ويقلل من ا

م جــاالت التعلــيم ىفــ المتوازنة بين مختلف المناطق للدولة مما يقلل الضغط علــى الخــدمات فــى المــدن الكبيــرة على التنمية  
.)٢(منيــة أقتصــادية واجتماعيــة وإسكان فضال عن مشكالت البطالة وما يترتب عليها مــن مشــاكل إلوالصحة وا

ة الـركن (مجلـ 
  األخضر)

  

  دور التخطيط البيئى فى تنمية السياحة البيئية 
    مفهوم التخطيط البيئي: - 

م خطط التنمية من منظور بيئي  هو ال تتعــدى مشــروعات التنميــة وطموحاتهــا الحــد ث البيئية بحيــ  اترديهتم بالق و منهج يقّوِ
التخطيط الذي ينتج  انهب يعرفكما  ,ات خطط التنميةمشروع رالبيئي الحرج حتى ال تحدث نتائج عكسية قد تعصف بكل ثما
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   الملخص:
ة نحــو األمــام ال فــى التقــدم اإلقتصــادى ودفــع عجلــ ر فعذى يساهم بدوال ةيمثل قطاع السياحة البيئية أحد القطاعات الهام    

فة إلــى زيــادة التطــوير والتنميــة فــى مــواطن الســياحة البيئيــة ضــاباإل  هــذا  ,الفقر للســكان المحليــين  والحد بشكل ملحوظ من
  والمناطق المحيطة بها .

يسعى إليها الجميــع إلــى تحقيقهــا لمــا   هدف  اإلستدامة هىئ  داوتعتبر السياحة البيئية المتوافقة مع معايير التوازن البيئي ومب
ة فى التنمية المســتدامة وتشــجيع اإلســتثمار فــى المشــاريع مساهملافيها من الفوائد الجمة والتى منها توفير الراحة لإلنسان و

   اإلنتاجية للمجتمع المحلى مع حماية البيئة والتنوع البيولوجى والثقافى للمناطق السياحية.
البيئية تمثل سوقا واعدا على مستوى العالم إال أن مصر رغــم مــا تمتلكــه مــن مقومــات ســياحية السياحة  حت األن  أصب  قدلو

  .تناسب وامكاناتها من تراث طبيعى وحضارى وثقافىتصل الي المكانة التي تنطقة سيوة لم فى م ةصوخا
ة إســتراتيجية وطنيــة إلدراة تــى منهــا صــياغالبيئية وال حةايورغم الجهود الذى قامت بها وزارة البيئة المصرية لتنشيط الس 

بيعية والثقافية بما ينعكس نفعا دائما على المواطنين اال ا الطهدم وحماية موارايئية وتنمية مقاصدها بأسلوب مستدالسياحة الب
يات يــة واســتراتيجوطن ضــرورة صــياغة سياســات,  وقد توصــل البححــث الــي ان السياحة البيئية لم تحقق اهدافها المنشودة

مستدام وذلــك مــن خــالل ئي اليبالسياحة البيئية تكون متوافقة مع األهداف العامة للتنمية المستدامة ومعايير التخطيط ال  لتنمية
 م, والعمل علي تنشيط السياحة البيئية المستدامة بما يقلل من االثار السلبية علي النظام البيئي يلزالتشاور الواسع مع المعنيين

  لتقييم األثر البيئي الناتج عن تلك الممارسات للمقاصد السياحية.اسات مستمرة  ل مسوحات ودرعم
  

  مقدمة:
اهم أنواع السياحة التي توليها جميع دول العالم اهتماما كما انها تحقق عوائد اقتصادية كبيرة تنعكس  ة من يئالسياحة البي

ن الموازنة بين العائد من تلك ولكن البد م لي بصفة خاصةمحلاعلي مستوي الدخل القومي بصفة عامة وعلي الدخل  
عل من تطبيق معايير التخطيط البيئي المستدام امر حتمي مايج  وهالسياحة وبين الحفاظ علي الحياة الفطرية لتلك المناطق و

هذا الصدد  ق العالم في اطنمللحفاظ علي تلك الحياة دون جور عليها حتي تستمتع بها األجيال القادمة, ومنطقة سيوة من اهم 
دة علي حساب النواحي البيئية  ستفاالاا تحويه من تنوع فريد في الحياة البيئية التي يمكننا االستفادة منها دون ان تكون هذه لم

والبحث يحاول ان يصل الي مجموعة من التوصيات التي  تساعد علي تنمية السياحة البيئية من خالل تطبيق معايير  
ويهدف البحث فى مجمله للوصول الى عدد من السياسات الفاعلة لتنشيط السياحة البيئية فى مصر  ي المستدام ,يئبلالتخطيط ا

واحة سيوة فى ضوء تطبيق معايير التخطيط البيئي المستدام واألطر العامة الستراتيجية وزارة البيئة  منطقة  وخاصة فى
   .المصرية إلدارة السياحة البيئية وتنمية مقاصدها 

    هجية البحث:نم
منهــا ومــات  لعلعــدة مصــادر لجمــع البيانــات والم  المــنهج اإلســتقرائيلتحقيق أهداف البحث يتم تنــاول الدراســة مــن خــالل  

المصادر األولية تشمل الخرائط والزيــارات الميدانيــة لمــواطن الســياحة البيئيــة فــى واحــة ســيوة محافظــة مرســى مطــروح 
 المــنهج التحليلــيالخاصة بمنطقة الدراسة باإلضافة الى  ت والبيانات  ية واإلحصاءاجعرموالمصادر الثانوية تشمل الكتب ال

مــن   لمنطقة الدراسة للحصول على نتائج علمية بطريقة موضوعية ثم الوصولصيلى  فتالذى يُركز على الوصف الدقيق وال
  حث .مرجوة من البق االهداف التحق االستراتيجيات والمقترحات التى لواحة سيوة من خالل وضع  المنهج التطبيقيخالل 

  التساؤل البحثى : 
وتحســن مســتوى المعيشــة للســكان القــومى للدولــة الــدخل  لعب دورا محموريا فــى زيــادةتن السياحة البيئية أمما ال شك فيه  

والوافــدين  ينيــ لمن قبل الســياح المحإال ان مقوماتها تتعرض لإلستغالل الغير رشيد االخرى  اباالضافة الى فوائدهالمحليين  
حفــاظ علــى والة يئالبيالسياحة لتنشيط جراءات إلبعدد من اوزارة البيئة المصرية جل ذلك قامت أمن    ,لة عددهمالرغم من قب

وطنية إلدراة السياحة البيئية وتنمية مقاصدها بأسلوب مستديم وحماية مواردها الطبيعية الستراتيجية  اإلوالتى منها  مقوماتها  
كيــف يمكــن تحقيــق التنميــة المســتدامة لقطــاع اإلجابــة عليــه أال وهــو    وسوف يــتمؤل بحثى  ن طرح تسايمك  اذهول،  والثقافية

ومــا هــى الخطــط واالجــراءات الالزمــة لجــذب الســياح ؟  تطبيق معايير التخطيط البيئــي المســتدامضوء    ىفالسياحية البيئية  
  ؟ لةغتوالمستثمرين الى هذا القطاع ذات القيمة االقتصادية الغير مس

   
  لبحث: مشكلة ا
فــى خصوصــا  لجــذب الســياحىل عناصــر قويــةمقومــات الســياحة البيئيــة وهــى تمثــل الكثير مــن بين طياتها    مصرتحتضن  

ن هذه المواطن أوحيث    ,وفى مقدمتها منطقة واحة سيوةفضال عن الصحراء الغربية    ,وجنوب سيناء  رحمألمنطقتى البحر ا
نتاجيــة إلللمشــاركة فــى المشــاريع ادى والتنمــوى وجــذب المتثمــرين  صــاقتإللمردود اا  ثيمثل من حألستغالل اإللم تستغل ا

البيئــي لهــذه الهــدر إلــى ضافة إلبامبدأ حماية البيئة والتنوع الحيوى والثقافى    فى ضوء  للمجتمع المحلى الخادمة لهذا القطاع
المســتدامة تنمية  القق  لمعالم تحجيات واضحة اتيارعدم وجود خطط واستمن هنا تكمن المشكلة البحثية فى    ,المقومات الهامة

  . يةالبحث ةمواطن السياحة البيئية فى مصر وخاصة منطقة واحة سيوة موضوع الدراسل
  أهداف البحث:  
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Abstract: 

 The eco-tourism sector represents one of an important sectors that contributes toan 
effective role in economic progress and pushing its wheel forward significantly reducing 
poverty for the local population; in addition to the further development and development 
of environmental tourism habitats and the surrounding areas . 
The ecotourism that is compatible with the criteria of environmental balance and the 
principles of sustainability is a phenomenon that everyone seeks to achieve because of the 
great benefits that it provides for human comfort and contribute to sustainable 
development and encourage investment in productive projects for the local community 
while protecting the environment and the biological and cultural diversity of tourist areas . 
Environmental tourism has now become a promising market in the world, but Egypt, 
despite its tourism potentials, especially in Siwa Oasis has not yet gained from what is 
commensurate with its natural, civilizational and cultural heritage; and despite the efforts 
made by the Egyptian Ministry of Environment to activate environmental tourism And 
that includes formulating a national strategy for managing ecotourism, developing its 
goals in a sustainable manner, and protecting its natural and cultural resources in a way 
that reflects lasting benefits for citizens, but ecotourism has not achieved its desired goals . 
The research aims in its entirety to reach a number of effective policies to stimulate 
environmental tourism in Egypt, especially in the Siwa Oasis region in light of the 
application of sustainable environmental planning standards and general frameworks of 
the Egyptian Ministry of Environment's strategy for managing ecotourism and developing 
its purposes 
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