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  لتنمية السياحيةلالتخطيط  
 ملخص 

وتعريددا التخطددي  بوجددو عدداي والتخطددي  السددياح  بوجدددو  ،السدددياحية  التنميددة يفالتخطددي  ث إىل إبددراد رور يهددده هددلا الب دد  
خاص، وموصداا  التخطدي  السدياح  ا يدد وعوامد  لداط التخطدي  السدياح ، وعطيدة التخطدي  السدياح  اب،ن دطة ا خدر ، 

املسدددتوو  و لسدددلوت التخطدددي  السددياح  يف التنميدددة السدددياحية، املدداياو والاوا دددد الدددا تتطلددد  ا،خددل أو  أمهيددة التخطدددي  السدددياح ،و 
، واهددد  عنادددرها، وأمهيدددة التنميدددة السدددياحية، وأهدددداه التنميدددة السدددياحية املكانيدددة للتخطدددي  السدددياح ، ومدددن ل يدددت  تعدددره التنميدددة

 تا ج الا توصلت اليها.وخيت  هلا الب ث ابلن السياحية، وأشكال التنمية السياحية، مراح  إعدار خطة التنمية السياحية،

Abstract 

  This research aims to highlight the role of planning in sustainable tourism development, and 

definition of planning in general and tourism planning in particular, and the characteristics of 

good tourism planning and factors of success of tourism planning, and the relationship of 

tourism planning with other activities, and the importance of tourism planning, and the 

advantages and benefits that require the adoption of tourism planning in development 

Tourism development, and spatial levels of tourism planning, and then is known tourism 

development, the most important component, the importance of tourism development, and the 

objectives of tourism development, forms of tourism development, stages of preparation of 

the plan of tourism development, and concludes this research results Reached by. 
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 :مقدمة
يددت ابلدرالسددة مددن يبدد  الدددول الناميددة واملت دمددة الرا دددة يف الن ددا  ظيعتددرب التخطددي  مددن اجدد  التنميددة مددن أهدد  املو ددوعا  الددا ح  

وظهور التجارة عن بعد )ا لكرتونية وهو ما عره فيما بعد  السياح ، ويد دار ا هتماي نتيجة  درور حركا  الت رر ا يتااري
)ا يتاار املاتوط ( ، ومبا ان الدول النامية كانت و دالت أكثر الدول حاجة ايل ختطي  كام  وشام   لستغطل مواررها الطبيعية 

هد  الددول الدا أخدل  مببددأ التخطدي   والب رية وكللك ا رتااع مبستوي معي دة السدكان والددول الدا بددا يتطدور ايتادارها فعليدا  
ويدددد حظددد  التخطدددي  السدددياح  مدددن اجددد  التنميدددة  ر  مدددن بدددارت الددددول املت دمدددة الدددا لسدددب تها يف هدددلا ا دددال،االتنمدددوي والسدددتا

يف اعتمار العديد من البلدان على الن ا  السياح  ك طاع ايتااري لو رور كبري  منل  يف العديد من الدول، كان ابرد مبالسياحية 
السدياحة كن دا  رع  ميايان املدفوعا  واحملافظدة علدى البي دة وا لسدتدامة الدا اصدب ت حمدور اهتمداي عدامل  ، هدلا ا هتمداي ب طداع 

، ل ددددد لدددد  عددددن الن دددداطا  السددددياحية نتددددا ج السدددداب ة عاددددور الأمهيددددة واعتبددددار كبددددريين ي عددددن  مددددا يف أي عاددددر مددددن لددددو إنسددددا  
كددان  دا أثدر عظددي  ووا دة يف حيداة ا تمعددا  وال دعوت يف عادر  ا ا ددر، ( عمرانيدة، بي يدة ،فيددةث ا ،اجتماعيدة ،ايتادارية)اثرآو 

ا،مددر الددلي السددتدعى توجيددو ا هتمدداي إىل  ددرورة تنظددي  و ددب  وتوجيددو وت يددي  هددلأل الن دداطا  للوصددول إىل ا،هددداه املن ددورة 
وت التخطدي  السدياح  كعلد  متخادن يتنداول ابلدرالسدة واملرغوبة وب ك  لسريع و  ج ويدد ترتد  علدى  لدك اعتمدار وتبد  ألسدل

  .اوالت لي  والتاسري مجيع ا،ن طة السياحية ويعم  على تطويره
 :مشكلة الدراسة

ابإل افة ايل ان اغل  ا هور  ،ان التنمية السياحية يف العديد من رول العاي النام  تات ر ايل التخطي  ا يد واإلرارة السليمة  
هلأل الدول عدث بطري ة ع وا ية رون ارىن اعتبار لآلاثر على البي ة وامل وما  الطبيعية والب رية وعلى ا تمع احمللى، التنموية يف 

وي عظى التنمية  يارية ا ج ،  السرتاتيجياحيث احنار  خط  التنمية بااة عامة والتنمية السياحية بااة خاصة على 
ا،مر يتطل  إعارة النظر يف أولوو  التنمية السياحية املكانية وفق ختطي  ومنهج  السياحية بناي  وافر من ا هتماي، هلا

وكللك الرتكياي على رور  هلأل الدول وفق ما هو متوفر لديها من امكانيا ،  علم  لسلي  حبيث يليب متطلبا  التنمية واحتياجا
 التنمية يف صيانة وتنمية املوارر الطبيعية والب رية املتاحة.

عامة طويلة ا،ج  لت  يق التنمية السياحية وفق منهج ختطيط   ةإللسرتاتيجيايرتاط منو ج  إىلان هلأل الدرالسة تسعى لللك ف
 لسلي .

 :دراسةأهداف ال 
ا، كما   املنالسبة ا لول حماولة إجيارالسياحية و  التنمية معرفة معويا ا الب ث إبراد رور التخطي  يف التنمية السياحية و ابو هلي

دع  ت السياحية الاالسيالسا  والربامج الدرالسة إىل تسلي  الضوء على املنهج العلم  للتخطي  للتنمية السياحية وايرتاط هتده 
 .ا هتماي بوإىل كنم  تابو اغل  رول العاي ة  يتنمية السياحالوت جيع 

 . الدرالسة مبو وع العطية  ا  والب وث والت ارير والدورو  الكت  ي م  اللي املكتيب ا ان : طرق مجع البياانت
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 وخط   لسرتاتيجيا  ألسالس  هده التنمية وتعد ومست بلها الدول بناء عمار وه خطي الت أن :الدراسة موضوع أمهية
 وتطورها الدولة ايتاارو  بناء يف مهمة موارر ت ك  الا السياح  ا لت مبااررختطي  التنمية  ارتب  إ ا خاصة ،الدول
 تنموو   خيارا   ت ك  السياحية التنميةا  ختطي  إلسرتاتيجي فان الدولة موارر حمدورية ظ  ويف، الستثمارها و عليها احملافظة وجي 
 .للدولة مهما

 :بوجه عام مفهوم التخطيط -1
ك السالس  و ك رينلللك   ميكن ا لستغناء ع عترب التخطي  من اكثر املااهي  يبو   عن غريأل من املااهي  ا جتماعية ا،خر ،ي  

يف برامج التنمية بااة عامة، وارتب  التخطي  ابلتطور يف ا تمعا  املت دمة منل عار النهضة حىت اآلن، واصبة التخطي  
وتر  الدول املت دمة ان اتباع منهج التخطي   رورة   غىن عنها  لستثمار مواررها وتعب ة  ح ي ة وايعية يف ك  جما   ا ياة

 ،التنمية ال املةالعلم  ا ديث ملعا ة م اك  لسلوت ا،التخطي  هو  نفها يف كافة ا ا   التنموية اطاياهتا وع يق اهدا
، ا ديثة احد اه  الوظا ا الر يسية لإلرارةو  ،يف العديد من الدول ا،وىل والر يسية للتنمية ةا،راهو ا يد التخطي   ةاصب

ية ا يتاارية وا جتماعية خطل فرتا  دمنية حمدرة، و لك عن طرق حار تنظيم  يهده اىل ع يق التنموكللك هو السلوت 
الالساة العامة  ء و تطلعاتو يف ياررأل على ع يق اهداه ا تمع و وجعلها اإلمكانيا  الطبيعية والب رية وتعب ة هلأل اإلمكانيا  

مراحلها من خطل تسلس  منط   فالتخطي    بد ؛ وينظر اىل التخطي  أنو "عملية تنالس ية ترتب  بو ةللمجتمع وال ي  السا د
 [1] .(Systemان يت  يف اطار مشويل تااغ فيو العطيا  يف هيك  مرتاب  ي ك  وحدة متجانسة يطلق عليها النظاي )

 التخطيط السياحي:   
لتنمية السياحية املختلاة ان التخطي  السياح  اصبة  رورة   غ  عنها من اج  ع يق حد ار  من التنسيق بني ن اطا  ا    

وجيد  ان يكدون  وتنظي  و ب  التنافس بينها على املوارر احملدورة وكللك ملضاعاة اآلاثر ا جيابية للسياحة وت لي  اآلاثر السدليب،
ا، ميكدن بنداء احتمدا   ح ي يدة عليهد وايعية وكللك ررالسا  جدو  ايتاارية وإحااءا التخطي  السياح  مب  على بيا   

 يتبلور ماهوي التخطي  السياح  ب ك  وا ة وحمدر إ  بعد ا رت العاملية الثانية، حيث تطور  حركة السار الدولية ب ك  يو 
لسدددريع وكثيدددا، وتايايدددد  أعددددار السدددياط إىل جانددد  تندددوع أشدددكال السدددياحة وا لسدددتجماي، وتعددددر  املنددداطق السدددياحية واختلادددت 

ورة ا هتمدداي ابلسدياحة وا،ن دطة السددياحية، وظهدر  ا اجدة لضددب  وتوجيدو هددلأل وظا اهدا وخاا ادها، ويددد أر  كد  هدلا إىل د 
وع يق أياى ررجا  الناع ا يتااري، خاوصا  بعد أن أصبة  والبي ة، السلبية على ا تمع اثرهاآالن اطا  من أج  ا د من 

والتخطدي  السدياح  ندوع مدن أندواع التخطدي   ،ينظر إىل السياحة على أهندا صدناعة وماددر رخد  ألسالسد  يف كثدري مدن رول العداي
التنمددوي وهددو عبددارة عددن جمموعددة مددن اإلجددراءا  املرحليددة امل اددورة واملنظمددة وامل ددروعة الددا هتددده إىل ع يددق السددتغطل والسددتخداي 

 لسدتغطل امدع متابعدة وتوجيدو و دب   دلا  املمكندة، أيادى ررجدا  املناعدةع يدق و  أمث  لعناصر ا دلت السدياح  املتداط والكدامن
 عنو.اثر لسلبية  مجة آ، ومنع حدوث أي نتا ج أو وت واملن ورغإلب ا و  من را رة املر 
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 تعريف التخطيط السياحي:  -2-1
 تضدد  يو  ،حمددرة ندو رلسد  صدورة ت ديريدة مسدت بلية للن دا  السدياح  يف رولدة معيندة ويف فدرتة دمنيدةأيعدره التخطدي  السدياح     

حية يف الدولة من أج  عديد أهدداه اططدة السدياحية وع يدق تنميدة لسدياحية لسدريعة ومنتظمدة مدن خدطل  لك حار املوارر السيا
 [6] .إعدار وتنايل بر مج متنالسق يتاا ب مول فروع الن ا  السياح  ومناطق الدولة السياحية

ندو بدر مج أإمنا جيد  أن ينظدر إليدو علدى وينبغ  أ  ينظر إىل التخطي  السياح  على أنو ميدان م اور على ا ها  الرمسية، و    
كددون التخطددي  السددياح  عمليددة م ددرتكة بددني مجيددع يلددلا جيدد  أن  ،طدداع اطدداص وا،فددرارعمدد  م ددرت  بددني ا هددا  ا كوميددة وال 

املؤلسسددا   طدداع، وم دددم  اطدددما  السددياحية )بددني ا هددا  ا كوميددة امل ددرفة علددى هددلا ال ،لسددياح اا هددا  املنظمددة لل طدداع 
بدددءا مددن مرحلددة صددياغة ا،هددداه املددرار  ،اطدددما  ) السددياط (، وا تمددع املضدديا للسددياحة ألجددال ا،عمددال(، واملسددتهلكني  ددلور 

 ع ي ها وانتهاء مبرحلة التنايل والتطبيق لربامج اططة السياحة.
 :اجليد  موصفات التخطيط السياحي-3-1

وكدللك علدى عمليدا  الدرتويج والتسدويق  Tourist Productالسدياح   ميتاد التخطي  السياح  ا يدد أندو يركداي علدى املندتج
ة  من إطدار التنميدة السدياحية ال داملة واملسدتدامة، والتخطدي  يوا جتماعية والبي  ا،هداه ا يتااريةألسلوت حي ق التوادن بني 

 السياح  ا يد   بد أن تتوفر فيو كللك عدة مواصاا  أخر  أمهها:
 مبع  انو يسمة مب اركة ا ها   ا  العطية يف عملية التخطي  مبراحلها املختلاة. ختطي  جمتمع : -1
، وكد  عنادر  ا،خدر  لألجداياءكد  جدايء مكمد    ليكدون ،امد  فيدو السدياحة علدى اهندا نظداي متكامد عختطي  تكدامل : حيدث ت -2

 بب ية العناصر. ويتأثريؤثر 
 البي ية ..اخل. ،الث افية ا جتماعية، ا يتاارية، ختطي  شام :  ميع جوان  التنمية السياحية، -3
اي تعدددي  ا  مددا تطلدد   إجددراءا يت بدد   : Incrementalوتدددرجي  Continuousمسددتمر Flexibleختطددي  مددرن  -4 

 والتغلية الراجعة.ا مر بناء على املتابعة املستمرة 
الطدمددة لادديانتها  اإلجددراءا  ددرية،ويعم  علددى تددوفري ول رون تدددهور عناصددر ا ددلت السددياح  الطبيعيددة البحيددختطددي  بي دد :  -5

 فرتة دمنية ممكنو. ،طولويضمن احملافظة عليها  ب ك  مستمر،
ما هو متاط وكامن مدن والطموط و  خترج عن را رة  اإلمكانيا حدور  ي ان   تتجاود أهدافووياب  للتنايل ا ختطي  وايع : -6

 موارر طبيعية ومالية وب رية.
عمليا  وخمرجا  حمدرة وميكن التأثري يف هلأل التكوينا  سياحة على اهنا نظاي لو مدخط  و    يتعام  مع الختطي -7 

 . وتوجيهها
 [15] يتكون من جمموعة من اططوا  والن اطا  واملتتابعة واملتسلسلة. :منظ   ختطي  مرحل -8
   [7] جناح التخطيط السياحي تشمل ما يلي:عوامل -4-1

 جايءا    يتجايأ من اططة ال ومية ال املة للتنمية ا يتاارية وا جتماعية. ةالتنمية السياحيأن تكون خطة  .1
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 املختلاة.أن يت  ع يق التوادن بني ال طاعا  ا يتاارية  .2
 أن يت  اعتبار تنمية  ال طاع السياح  كأحد اطيارا  ا لسرتاتيجية للتنمية ا يتاارية. .3
 يطاعا  اإلنتاج يف ا يك  ا يتااري للدولة.أن تكون هلأل الاناعة جايءا  من  .4
 يياي الدولة بت ديد مستو  النمو املطلوت وحج  التدفق السياح . .5
 أن يت  عديد رور ك  من ال طاعني اطاص والعاي يف عملية التنمية. .6
 البي ة.الرتكياي على عطية التنمية السياحية ابلن ا  ا يتااري العاي وعديد عطية  لك ابحملافظة على  .7

هد  كمدا (  Eوير  بعض كتات  التخطي  السياح  أن من بني عوام  لاط التخطي  السياح  وجدوت تدوفر أربعدة عطيدا  )  
  :يل 
 "  Economicsعالقة التخطيط ابلنشاط االقتصادي : "  -أ
أن تؤري إىل ع يق دورة متواصلة يف  فنجاط الن ا  السياح  يف أي منط ة يرتب  ارتباطا  وثي ا  مبستوو  ا،ن طة الا ميكنها  

 . امتااص هلأل الدخول والستخدامها على الدخول وإمكانية ا يتاار احملل 
 "  Environment"  ابلبيئة:عالقة التخطيط  -ب

وجهددان والبي ددة السددياحة  لددللك ت عددد ،[2] تعتددرب البي ددة الطبيعيددة ا يدددة مددوررا ألسالسدديا مددن املددوارر الددا تعتمددد عليهددا التنميددة السددياحية
على اعتبار أن التدفق السياح  يرتب  بعوام  ا لت السياح  املتمثلة يف املناخ واملنداظر البي يدة الطبيعيدة وال دواط   ،لعملة واحدة

 بضددرورة هنددا تبدددو ن طددة هامددة تتعلددقو  وغريهددا،ا،ثريددة وا ديثددة صددنع اإلنسددان كاملندداطق التارخييددة أو يف عوامدد  جددلت مددن  وغريهددا،
 . ( Environment Assetsافظة على ا،صول البي ية )احمل
 " :  Enrichment"   السياحية:عالقة التخطيط ابلقادمني إىل املنطقة  -ج
فدد ن تدداياوج كدد  مددن اإلمتدداع الناسدد   اللهنيددة،يكددون مددن املط دد  هتي ددة امل يمددني لتايويددد السددا  ني ابملعلومددا  الددا تتددية  دد  املتعددة    

 . جيع  السا  ني أكثر رغبة يف دورة املنط ة مرة أخر  الله ،واإلثراء 
 "  Exchange"  األجنيب:عالقة التخطيط بتدفق النقد  -د
ابلنسبة للدول النامية  ي اس،ف ن لاط التخطي  السياح   ا،جنيب،وإ ا كان التخطي  يهده إىل دورة موارر الدولة من الن د    

تدفق من الن د ا،جنيب إىل الدولة لسواء من خطل عا ددا  السدياحة الدوليدة أو مدن خدطل بااة خاصة مبد  يدرتو على دورة ال
  [3] .انسيات رؤوس ا،موال ا،جنبية لطلستثمار السياح 

  : أمهية التخطيط السياحي-5-1
وإرارة الن ا  السياح   لتنظي  اعلمي اا،مهية يف تطوير الن ا  السياح ، و لك لكونو منهج غيلع  التخطي  السياح  رورا  ابل

اب،لسدالي   املسد ولةال درارا  يف إرارة املدوارر السدياحية ويدايور ا هدا    درت   ختدا جبميع عناصرأل وأمناطو، فهدو يدوفر إطدار عمد  م
 يساعد على توحيد جهور مجيع الوحدا فهو  ،وا باها  الا جي  أن تسلكها، مما يسه  عملها ويوفر كثريا  من ا هد الضا ع

لددداد إعددن تنميددة ال طدداع السددياح  وتنسدديق عملهددا، وي لدد  مددن ادرواجيددة ال ددرارا  وا،ن ددطة املختلاددة، ممددا يسدداعد علددى  املسدد ولة
 لا ف ن التخطي  السياح  يتأثر ابلت لبا  السيالسية وا جتماعية والطبيعية أكثر من أتثرأل ، ا،هداه العامة واحملدرة  لا الن ا 
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 و  ا يتاارية املختلاة. بعوام  اإلنتاج وال 
 [15] :ما يلي يف التنمية السياحيةتطلب األخذ ياليت التخطيط السياحي فوائد مزااي و -6-1

يسددداعد التخطدددي  للتنميدددة السدددياحية علدددى عديدددد وصددديانة املدددوارر السدددياحية وا لسدددتاارة منهدددا ب دددك  منالسددد  يف الويدددت ا ا دددر 
 واملست ب .

السيالسدا  العامدة هدداه أوعلدى ع يدق مدع ال طاعدا  ا،خدر  املية ورب  ال طداع السدياح  يساعد التخطي  السياح  على تك 
 مستووهتا.على ك   لتنمية ا يتاارية وا جتماعيةل

املست بل  مع و  يوفر أر ية منالسبة ،لسلوت اختا  ال رار لتنمية السياحة يف ال طاعني العاي واطاص، من خطل ررالسة الوايع ا ايل
 وتن يطها.ني ا عتبار ا،مور السيالسية وا يتاارية الا ت ررها الدولة لتطوير السياحة بع ا،خل

 يوفر املعلوما  والبيا   واإلحاا يا  واطرا   واملخططا  والت ارير وا لستبيا  ، ويضعها عت يد طالبيها. 
أفرار ا تمع.  على ر ال طاع السياح ، وتوديع مثار تنميتويساعد على دورة الاوا د ا يتاارية وا جتماعية والبي ية من خطل تطوي

 كما ي ل  من لسلبيا  السياحة.
 .املتخلاة لسياحياو  املتمياية، بعض املناطقللرفع املستو  السياح  يساعد على و ع اطط  التاايلية 

ن طريددق إن دداء ا،جهدداية واملؤلسسددا  يسدداعد علددى و ددع ا،لسددس املنالسددبة لتنايددل اططدد  والسيالسددا  والددربامج التنمويددة املسددتمرة عدد
 الن ا .إلرارة 

جيابيدا  وبداود السدلبيا  يف د علدى اإليلتأكا ا . و يساه  يف الستمرارية ت ومي التنمية السياحية ومواصلة الت دي يف تطوير هلا الن
 ا،عواي الطح ة.

 [15] :أمهها أهداف التخطيط السليم لتحقيق عائدات سياحية دائمة-7-1  
 أهداه التنمية السياحية ال ارية والبعيدة املد ، وكللك رلس  السيالسا  السياحية وو ع إجراءا  تنايلها. عديد.1
  ب  وتنسيق التنمية السياحية التل ا ية والع وا ية..2
 ت جيع ال طاعني العاي واطاص على ا لستثمار يف جمال التسهيط  السياحية أينما كان  لك  رورو ..3
وا ددد ا يتاددارية وا جتماعيددة للن دداطا  السددياحية ،ياددى حددد ممكددن وت ليدد  كلاددة ا لسددتثمار واإلرارة ،يدد  حددد مضدداعاة الا.4

 ممكن.
 ا يلولة رون تدهور املوارر السياحية ومحاية النارر منها..5
 صنع ال رارا  املنالسبة وتطبيق ا لستخداما  املنالسبة يف املوايع السياحية..6
 مة وتوفريها ابل ك  املطلوت يف املناطق السياحية.تنظي  اطدما  العا.7
 املنالسبة.احملافظة على البي ة من خطل و ع وتنايل اإلجراءا  العلمية .8
 توفري التموي  من الداخ  واطارج الطدي لعمليا  التنمية السياحية..9

 تنسيق الن اطا  السياحية مع ا،ن طة ا يتاارية ا،خر  ب ك  تكامل ..10
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 بشكل عام ميكن احلديث عنن أربعنة مسنتوايت رئيسنية هني: :ستوايت املكانية للتخطيط السياحيامل-8-1
[14] 

 : International Levelالتخطيط السياحي على املستوى الدويل  -1 
ت تادر عمليدا  التخطدي  السدياح  يف هدلا املسدتو  علدى خدددما  الن د  وطدرق املواصدط  بدني جمموعدة مدن الدددول،    
ا ال يف جمموعة رول ا عار ا،وريب، وي دم  هدلا التخطدي  كدللك تطدوير وتنميدة بعدض عناصدر ا دلت السدياح  الدا  كما هو

إىل جاندد   لددك هنددا  التخطددي  السددياح  بددني عدددة رول  يف جمددا   الددرتويج والتسددويق ، تتددودع جغرافيددا  يف عدددة رول متجدداورة
لية مث : منظمة السياحة العاملية غالبا  ما ت ار  يف مث  هلا النوع من التخطدي  أن املنظما  وا ي ا  السياحية الدو و  ،السياح 

  وأحيا   ت دمي الدع  املاري واملعنوي الكام  يف هلا ا ال.
 : Regional Levelالتخطيط السياحي على املستوى اإلقليمي  -2

 لى لسبي  املث    ا ار:يركاي التخطي  السياح  يف مستواأل اإليليم  على جوان  عديدة منها ع 
 أنواعها.من طرق مواصط  إيليمية ورولية  ا بوااب  العبور اإليليمية وما يرتب  -1
 أنواعها وكافة اطدما  السياحية ا،خر . اإليامةمن آ  -2
 السيالسا  السياحية وا لستثمارية والت ريعية وهياك  التنظي  السياحية اإليليمية.-3
 التسويق السياح .برامج الرتويج و -4
 .وا عتبارا  الث افية وا جتماعية وا يتاارية والبي ية ،برامج التدري  والتعلي -5
 مراح  والسرتاتيجيا  التنمية وبرجمة امل اريع.-6
 املستو  اإليليم  متخان وتاايل  بدرجة أي  من املستو  احملل  وأكرب من املستو  الوط ، علما   علىوالتخطي  السياح    

أن مستو  التخاين يعتمد على حج  الدولة وحج  اإليلي ، فخطة وطنية يف رولدة صدغرية املسداحة يدد عدوي مدن التااصدي  مدا 
 خر إيليم .آالاغرية املساحة إىل ختطي  وط  و  البطرعتاج  خطة إيليمية يف رولة كبرية املساحة، ويد   عويو

   [6] أهداف التخطيط اإلقليمي:
 من التوادن ا جتماع  وا يتااري بني ا،يالي  مكانيا ودمانيا . / ع يق  نوع1
/ ان التخطي  اإليليم  يعم  عل  إدالة التباين ا يتااري وا جتماع  بني ا،يالي  عن طريق توديدع ا لسدتثمارا  لسدواء كاندت 2

 الستثمارا  صناعية أو دراعية أو لسياحية.
طايددا  الب ددرية إىل خددارج اإليلددي  عددن طريددق  تطددوير بعددض ا،يددالي  الددا تات ددر إىل / تددوفري فددرص العمدد  وال ضدداء علددى هجددرة  ال3

موارر الستثمارية دراعية اي صناعية فيمكن إجيار السياحة كبدي   لغرض  التطوير ا يتااري وا جتمداع  والدا يدد ختلدق نوعدا مدن 
 فرص العم  لسكان ا،يلي .

ا يتااري وا جتماع  والنهوض بكافدة املعداي ا ضدرية وا لسدتاارة ال ادو  مدن  / يهده التخطي  اإليليم  إىل رفع املستو 4
 مجيع املوارر الطبيعية والستثمارها لغرض التنمية.

 : Local Levelالتخطيط السياحي على املستوى احمللي  -3
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املكانيددة ا،خددر ، وعددارة يتضددمن يكددون التخطددي  السددياح  يف املسددتو  املكددا  متخااددا  وتاادديليا  أكثددر منددو يف املسددتوو      
 تااصي  عن جوان  عديدة منها:

 . اإليامةالتوديع ا غرايف للخدما  السياحية ومن آ  -1
 والتسهيط  السياحية . دما اط-2
 مناطق وعناصر ا لت السياح .-3
 شبكا  الطرق املعبدة وحمط  بارة التجاي ة واملتنايها  واحملميا .-4
 طرق واملطارا  وحمطا  السكك ا ديدية.نظاي الن   على ال-5
املسدتو  املكدا  بدرالسدا  جددو  ايتادارية أوليدة وكدللك ررالسدا  لت يدي  املدررورا  البي يدة  علدىتسبق كثدري مدن خطد  التنميدة   

د التنظي  املكا  والتامي  وكللك ت يي  لربامج التنمية وا ياك  اإلرارية واملالية املنالسبة للتنايل، وأيضا  يواع وا جتماعية والث افية،
 ا ندلس ، وت م  مث  هلأل الدرالسا  كللك على علي  حركة الايوار وتوصيا  متعل ة بللك.

 : National Levelلتخطيط السياحي على املستوى الوطين ا -4
يد  ختاادا  يغط  التخطي  السياح  يف هلا املستو  مجيع ا وان  الا يغطيها يف املستو  اإليليم ، ولكدن ب دك  أ 

 وتاايط  وعلى مستو  ال طر أو الدولة جبميع أياليمها ومناط ها.
وبتطبيق التخطي  السياح  علدى ايلدي  لسدياح  معدني جيد  ان تدتمكن املؤلسسدة املسد ولة عدن عمليدة التخطدي  اظهدار يددرهتا علدى 

 هدددلأل ا الددة العمددد  علددى  مدددني الندددواح  ولتكدددون وظياددة التخطدددي  يف ،ا،وىلابلدرجددة  ا،خدددر واملؤلسسدددا   ا،يددالي املنافسددة مدددع 
 التالية:

 وتنميتو. اإليلي السياحة لتطوير  إرارا الا و عتها  ا،هداه إعدارامل اركة يف -1
املدوررين  الطلد ، املباشدرون وغدري املباشدرون، اآلخدروناملنافسدون  علي  امل درة التنافسية للمكان السياح  على  دوء )السدوق،-2

 الارع(
 .لإليلي للم درة التنافسية  إلسرتاتيجية إعدار-3
وال ياي إبرارة ا،عمال املستخدمة)املتغرية  إحياء إلسرتاتيجية امل درة التنافسية لإليلي  بت دمي ا لست ارا  للمؤلسسا  السياحية،-4

 [11] حبيث يت  الستكمال الاورة السياحية لإليلي  باورهتا املثلى. واملتجدرة( 
 خطي  من اج  التنمية :الت  السرتاتيجيا-9-1

العامة للتخطي  واملوصاا  ا يدة التخطي  الدا جيد  ان تؤخدل بعدني ا عتبدار يف العمد  التخطيطد  ا  اندو  ا،هداهابلرغ  من 
التالية:  ا،فكارخطة من خط  التنمية ال املة، وهلأل ا لسرتاتيجيا  تعتمد وتعكس  ،يهنا  عدة السرتاتيجيا  جي  ان تتاط 

[19] 
بدني  ا،لسالسديةينبغ  ان يكون التخطي  مبنيدا  علدى ا  دا ق واملعلومدا  التااديلية والديي دة وعلدى املخطد  تو دية العطيدا   -1

عدددددر ا اجددددا   الب ددددوث والدرالسددددا  املتعدددددرة الددددا أمهيددددةعلددددى  التأكيدددددوجيدددد  ، جيمددددع عنهددددا املعلومددددا  الظددددواهر املتعدددددرة الددددا
اعرت دددت خطددد  العمليدددة  والتغلددد  علدددى الادددعواب  والع بدددا  الدددا يدددة والب دددرية املتاحدددة،الطبيع اإلمكانيدددا وكدددللك  ،وا،هدددداه
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 .بااة عامة التنموية
هدلا التادور  البعيدد، ا،مدديف  السدياحية طموط عما جي  ان يكون عليو شك  التنميدةنبغ  ان يتاط للمخط  تاور حمدر و ي -2

رية كلما يار اينة وتكون اططة اكثر تاايط  و يف ابعارها الايمنية املتب ياحيةيت در يف  وء ا  ا ق واملعلوما  الطدمة للتنمية الس
  .بعدها الايم 

جيددد  ان تكدددون اططددد  متسددد ة مدددع املدددوارر الطبيعيدددة والب دددرية الطدمدددة لتنايدددل للتنميدددة السدددياحية فاددد  غيدددات ا تسددداق يضدددطر  -3
علدى ان    طريدق ا لداد،  اه تنايل عدر من امل اريع الدا يفاملخط  يف فرتة  ح و ايل حله بعض امل اريع من اططة، او اي

يددت  عددت ظددروه   ميكددن التنبددؤ  ددا بديددة ممددا يتطلدد  ررجددة عاليددة مددن املرونددة يف يكددون مبدددأ ا تسدداق مبددالغ فيددو  ن التخطددي  
   .ا هداه والسيالسا  وا،روا  املستخدمة

الداعمدة لل طداع السدياح  ال طاعدا  ا يتادارية كافدة تو  ا يدالي  و مسد جي  ان عتو  اططة العامة على خط  فرعية على -4
بدددني ا حتياجدددا  ا اليدددة املل دددة ينبغددد  املوادندددة  ا دددا   املختلادددة كمددداحيدددث جيدددر  ترمجدددة ا هدددداه العامدددة اىل بدددرامج عمددد  يف 

                                                 .ا،كيدد  للخطر البعيدة امل ا،هداهيعرض يد  ا،وىل إمهالالبعيد ا  ان  ا،ج ومتطلبا  النمو يف 
حبج  اططة و ترتي  أولووهتا، وينبغ  ان عدر  ا كومة بو وط وخاصة فيما يتعلق أغراضو  أهداهجي  ان تعكس اططة  -5  

 يع املختلاة.وال طاعا  بني امل ار  اإليلي مبوجبها يودع ا لستثمار يف راخ   واملعايري الا ا،لسس
 اططة. أهداهمسامهتها يف ع يق  ألساسعتويها اططة على  ينبغ  ت يي  مجيع امل اريع الا -6
  ينبغدد  ان ي تاددر التخطددي  علددى ال طاعددا  ا يتاددارية، فممددا  شددك فيددو ان النظدداي ا يتادداري يددرتب  بعطيددا  وثي ددة  -7

 املرافق..(. ،اإللسكانالا ة  ابلنظاي ا جتماع  مبا حيويو من جما  )التعلي ،
ب ددر  ان يكددون هددلا الدددور مبنيددا  علددى عديددد رييددق ل دددرا   ،ينبغدد  عديددد الدددور املنددا  ابل طدداع اطدداص يف عمليددة التنميددة -8

ة ا ن طة ا يتاارية املختلاة حبيث حيدث نوع من التعاون وا نسجاي بني ال طاع اطاص والعاي املناط ال طاع اطاص وكااءتو يف
    العملية التنموية.

جي  ان يتس  التخطي  ابلدمي راطية مبع  ان تساه  الا ا  واملؤلسسا  واملنظما  املختلاة يف العملية التخطيطية والتنموية  -9
 مبختلا مراحلها.

إن  ،املكددو  يددرتب  فهدد  التخطددي  السددياح  ب ددك  كبددري مبعرفددة ماهددوي ومكددو   التنميددة السددياحية وطبيعددة العطيددا  بددني هددلأل 
تكون ، وتكار لة يف ك  عناصر التنمية املختلاةالتنمية السياحية ه  أحدث ما ظهر من أنواع التنمية العديدة، وه  بدورها متغلغ

 . ة املة ه  م وما  التنمية السياحي، فك  م وما  التنمية المتطاب ة مع التنمية ال املة
كوهندا هتدده إىل اإللسدهاي يف دورة الددخ    املعاصدرة،مدن ال ضداو  العداي،ثدري مدن رول لللك تعترب يضية التنمية السياحية عند الك 

وكللك مبا تتضمنو من تنمية حضارية شاملة لكافة امل وما   ال وم ،وابلتايل تعترب أحد الروافد الر يسية للدخ   ا  ي  ،الارري 
، فه  تتضمن ك  مدن اططد  والدربامج وامل دروعا  تنمية ا يتااريةالطبيعية واإلنسانية ومن هنا تكون التنمية السياحية ولسيلة لل

 .الا هتده اىل إحداث دورة مستمرة ومتوادنة يف املوارر السياحية للدول وعسني انتاجية ال طاع السياح  فيها
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  مفاهيم التنمية بوجه عام:-1
  [8] .ايورة املستمرة واملتوادنة يف املوارر "ال : "خمتلا الربامج الا هتده إىل ع يق على أهنا تّعرف التنمية  
: "ع يق يدر معني من مناء الدخ  والثروة يااحبو يدر منالسد  مدن منداء الث افدة واملعرفدة وا رت داء  كما تعرف التنمية أيضاً أبهنا 

  [13] .ابلسلوكيا 
" ن   ا تمعا  من حالة أو مستو  إىل حالة أو مستوي أفض  ومن مند  ت ليددي  أبهناوتعريف التنمية وفق التصور احلديث 

 [20] .إىل من  مت دي كما  ونوعا "
 وتكار املختلاة، التنمية عناصر ك  يف متغلغلة بدورها وه  العديدة، التنمية أنواع من ظهر ما أحدث ه  السياحية التنمية تعد
 [17] .السياحية التنمية م وما  ال املة ه  التنمية م وما   فك ال املة، التنمية مع متطاب ة تكون

" التادنيع املتكامد  الدلي يعد  إيامدة وت دييد مراكداي لسدياحية تتضدمن خمتلدا اطددما  الدا حيتداج تعرف التنمية السنياحية أبهننا 
 [10] السا  ني.إليها السا ة أثناء إيامتو وابل ك  اللي يتط   مع ال درا  املالية للا ا  املختلاة من 

وت دددم  التنميدددة السدددياحية مجيدددع ا وانددد  املتعل دددة اب،مندددا  املكانيدددة للعدددرض والطلددد  السدددياحيني، التوديدددع ا غدددرايف للمنتجدددا    
 السياحية، التدفق وا ركة السياحية، أتثريا  السياحة املختلاة.

حدا لسدواء بنمدو حيداة ولسدلو  ا فدرار وا ماعدا  واملؤلسسدا   د ارتب  ماهوي التنمية السياحية يف الدول املت دمة والنامية على ول
عنند   هنننا  املوجدورة يف ايلدي  معددني ، ممدا يسددتوج  العمد  علددى أتهيد  هددلا املاهدوي ملاددل ة مندو ودورة املددوارر والثدروا  لددلا كاندت

 عوامل أدت اىل إحداث هذا املفهوم منها:
ايد يف الدول السياحية الا تستطيع ان توفر معظ  خدما  ومتطلبا  صناعة تعد السياحة ن اطا  ايتاارو ، اي ان الدخ  يتاي  -أ

 السياحة .
 السار واطدما  السياحية ينتج عنو  عا ايبال الايوار. ألسعارفتايايد  صناعة السياحة بعام  التكاليا، تتأثر -ت
 .بطبيعتها وحجمها ؤبعوام  خارجية   ميكن التنب يتأثرخاصية التغيري الكبري للطل  السياح  اللي -ج
ممدا يعد  عددي  وخاصة ان املولس  السياح  يتس  ابملومسيدة، ،عدي يابلية املنتج السياح  للتخايين كما يف العديد من الاناعا  -ر

 ثبا  مستوو  الت غي  يف صناعة السياحة.
   السياحية.صعوبة الست طات السياط وجل   مرة اخر  لناس ا يالي  السياحية نظرا  لكثرة املغرو -ه
تددخ  التخطدي  السدياح  ة يوتتطل  التنمية السياح ،فالتنمية السياحية ه  ا رت اء والتولسع ابطدما  السياحية واحتياجاهتا   

ومدن هندا  ابعتبارأل ألسلواب علميا  يستهده ع يق أكرب معدل ممكن من النمو السياح  أي  تكلاة ممكنة ويف أيرت ويت مستطاع
 الدولية. ةاملنافسة يف السوق السياحي هةواجملاح  يعترب  رورة من  رورا  التنمية السياحية الرشيدة فالتخطي  السي

 من عناصر عد  أمهها:التنمية السياحية تتكون  السياحية:عناصر التنمية -2-2
املنداخ مثد : أشدكال السدطة و   Natural Featuresت دم  العناصدر الطبيعيدةو  Attractionعناصدر ا دلت السدياح -1

  .ا،ثرية التارخيية ملتاحا واملوايع، كاملتنايها  وا man- made- objectsوا ياة والغااب  وعناصر من صنع اإلنسان
 أنواعو املختلاة الربي، الب ري وا وي.  Transportالن  -2
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 ةاطاص اإليامة كالانارق واملوتيط  وأماكن  Commercialلسواء التجاري منها  Accommodationاإليامةأماكن -3
  .مث : بيو  الضيافة وش ق اإلجيار

جبميدع أنواعهدا كداإلعطن السدياح  واإلرارة السدياحية وا،شدغال اليدويدة  Supporting Facilitiesدة نالتسدهيط  املسدا-4
 والبنو  .... 

 كاملياأل والكهرابء وا تاا   ....   Infrastructureخدما  البنية الت تية -5
هددلأل العناصددر مجيعهددا ا هددا  املناددلة للتنميددة، فالتنميددة السددياحية تناددل عددارة مددن يبدد  ال طدداع العدداي أو اطدداص أو  ويضدداه إىل  

  [5] ا ثنني معا .
 أمهية التنمية السياحية:-3-2

ية وا جتماعية ا يتاار ا،صعدةالتنموية على خمتلا  التأثريا يرتت  عليها جمموعة من متايايدة و  أمهيةالتنمية السياحية تكتس  
 :والث افية والبي ية والسيالسية نلكر منها

 أ. التنمية السياحية والتنمية االقتصادية:
فكلمدا دار تدددفق  املرتبطددة بادناعة السددياحة، وا،ن دطةرواج الادناعا  السددياحة ب دك  مباشددر علدى ايتاددار و يدؤثر رواج صدناعة -

 لسددتهطكية وابلتددايل ارتادداع معددد   ا رخددار ممددا ين دد  هددلأل الاددناعا  العدداي علددى السددلع ا اإلنادداقحجدد  ا ركددة السددياحية دار 
 واطدما  املتالة باناعة السياحة.

احية على خلق فدرص عمالدة متعددرة لسدواء يف ال طداع السدياح  يعلى امتااص البطالة تعم  التنمية الس ة الن ا  السياح يدر -
لن د  السدياح ، الادناعا  الت ليديدة...اخل( أو يف ال طاعدا  الت ليديدة شدركا  ا الاندارق، املطداع ، ناسو مث )شركا  السدياحة،
 املكملة للخدمة السياحية.

 إن اء أوجديدة  إنتاجخطو   إ افةمن خطل  الاندي ، ا،اثثدورة ا لستثمارا  يف الاناعا  الغلا ية وامل رواب  وصناعة -
 ماانع جديدة نتيجة دورة الطل  علة املنتجا  السياحية.

ممدا يسداه  يف ع يدق مندو  خمتلاة، أماكناملسامهة يف التنمية احمللية والعمرانية عن طريق تنمية مناطق جديدة للجلت السياح  يف -
 السياحية املختلاة راخ  الدولة. ا،يالي متوادن على مستو  ا يتاار الكل  ويف توديع الدخ  بني 

  ب.التنمية السياحية والتنمية االجتماعية:  
 تعم  على رفع مستو  معي ة السكان احملليني وعسني من  حياهت . - 
 تسهيط  ترفيهية و ث افية طدما  املوطنني ايل جان  السا  ني. وإجيارتعم  على خلق  -
 واطدما  العامة بدولة امل اد السياح  . ا،ماكنتساعد على تطوير  -
  لدي ف ا  والسعة من ا تمع.ابلتنمية السياحية  تساعد على رفع مستو  الوع  -
 تنم  لدي املواطن شعورأل اب نتماء حنو وطنو وتاييد من فرص التبارل الث ايف وا ضاري بني ك  من ا تمع املضيا والايا ر.  -
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 ج. التنمية السياحية والتنمية الثقافية:
 الث ايف لد  املوطنني. تعم  على تنمية الوع  -
 .أنواعوظ على الرتاث الث ايف بكافة توفر التموي  الطدي لل اا -
 تعم  على تنمية عملية تبارل الث افا  واطربا  و املعلوما  بني السا ة وا تمع املضيا.-
 التنمية السياحية والتنمية البيئية: د.

تلاة، كالرتبة واملاء تطورا  يف العناصر البي ية املخ عملت على إحداثإن التأثريا  البي ية الا تولد  عن التنمية السياحية 
الربية   والرتاث الطبيع  وا ضاري نتيجة ا هتماي  ا ومحايتها واحملافظة عليها  د التلوث ا وا    واملا   والب ار وا،حياء  النباتية  و 

 واملا ية،  و لك  لت  يق تنمية لسياحية مستدامة  وه  يف  لك:

 فظة على البي ة ومحايتها.تساعد على إن اء املنتايها  وتعم  على احملا -

 ع يق إرارة جيدة للنااو ؛ للتخلن منها ب ك  علم  لسلي . -

 تاييد من الوع  البي   لد  أفرار ا تمع املضيا. -
 التنمية السياحية والتنمية السياسية: هن.
تسداعد علدى كمدا  سدطي العدامل ،لعداي ون در مبدارل التعم  على ع يق ا وار ومعرفة اآلخر وتساعد على التاداه  بدني شدعوت ا  

 [5] .الاداية بني شعوت العاي من خطل العطيا  الا تن أ بني بلدان العاي املختلاة أواصرتدعي  
 :نحو التايلالإن تنمية الصناعة السياحية حتكمها عد  اعتبارات ال بد من مراعاهتا وهي على كما 

ن ال يداي بددورها ابل دك  مدو ال طداع السدياح  حدىت تدتمكن املن دآ  السدياحية تدري  ا هاد الب دري الدطدي الدلي حيتداج إليد -1
 املطلوت.

الطبيعيدددة أو املوايدددع عتمدددد علدددى املنددداخ أو ياحملافظدددة علدددى ح ي دددة املوايدددع السدددياحية، ،ن جدددلت السدددياط  إىل هدددلأل املنددداطق يدددد  -2
 أو أي عام  آخر تتمياي بو املنط ة السياحية. يةالتارخي

 . ا يد للموارر السياحية املتاحة مع توفري املرونة  ا لتتمكن من مواكبة احتياجا  الطل  السياح  احملل  والعامل  ا لستغطل -3
 .إجراء ررالسة شاملة للتأكد من ا دو  ا يتاارية لطلستثمارا  السياحية امل رتحة -4
يدة تسدوي ية مويكون  لك عرب خطدة إعط ةربامج السياحيال طاع اطاص يف تنايل ال ةعرب معاون رع  الدولة لل طاع السياح ، -5

 .متكاملة
 متدوادن ولديسو لت  يدق مندا،خدر  ملختلدا ال طاعدا  ا يتادارية  يتاداريةا    التنميدةخطة التنمية السياحية مدع خطد رب  -6

 ف  .جمرر ا هتماي ابلسياحة 
 .بديلة يف حال حدوث طارلخط  و ع ،و تنمية السياحية العديد امل اك  الا يد تعرتض  -7
للسع  ورغباهت   تاايطهت نوعية السياط الوافدين وما ه  ، من أج  معرفة املادرة للسا  نيا الية ررالسة السوق السياح   -8

 . اإلمكانإىل أتمينها يدر 
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بة منهدا لدلوي الددخ  توفري شبكة من الانارق املنالسبة لك  شدك  مدن أشدكال الددخ ، ولكد  مندا ج الرغبدا ، ناصدة املنالسد -9
 ر، ف ركة السياحة ي تعد م تارة على ا،غنياء.و احملد
 ،ا هتمداي بدربامج التنميدة السدياحيةرورا  مهمدا  يف   د  ،نو العامة؛ نظافةابل ، وا هتماياطدما  السياحية جورة رفع مستو -10

  ا دلت السدياح ، بعد  السدا ة يرغد  يف العدورة إىل على نظافة ال دوارع وال دواط  واآلاثر وغريهدا مدن عوامد ا ااظف ني يت  
 [15] هلا البلد.

إ دافة إىل  ،املدوارر السدياحية يفدورة متوادندة ومسدتمرة  ع يدقإىل هتدده أن  السدياحية جيد التنميدة ن إخنلن إىل ال ول مما ت ددي  
 رتبددا   نظددرا سيالسددا  املختلاددة راخدد  البلدددتنسدديق ال ابلتددايل فهدد  تتطلدد و  ،ترشدديد وتعميددق ررجددة اإلنتاجيددة يف يطدداع السددياحة

، وهنددا  بددد مددن عامددةخددر  مثدد  الن دد  وا مددار  والتجددارة واطدددما  بادداة ا،ا يتاددارية  ا،ن ددطةمددع خمتلددا   سددياحن ددا  الال
اإلنتاجيدة مدن  فنمو ال طاع السياح  هو هده يت  ق طبيعيا  تبعدا لتددفق العناصدر ،يف ال طاع السياح  التارية بني التنمية والنمو

التنميدددة  أمدددا ،تبعدددا لدددايورة إنتاجيدددة هدددلأل العناصدددروكدددللك  مدددوارر ب دددرية، أومدددوارر طبيعيدددة  أورأمسدددال يف شدددك  مؤلسسدددا  لسدددياحية 
مددن حيددث  لة إلعطدداء ا،مهيددة الطدمددة  ددلا ال طدداع،و تتضددمن تدددخط اجيابيددا  مددن جاندد  ا ي ددا  الرمسيددة املسددؤ  أنالسددياحية فددط بددد 
  إجراء تعديط  هيكلية يف ال طاع السياح  ناسو. رفع عملية الت دي الت  ، املوارر الب رية، ،معد   ا لستثمار

 :أهداف التنمية السياحية -4-2
 هتده التنمية السياحية إىل ع يق دورة مستمرة ومتوادنة يف املوارر السياحية، لللك يعد ا نسان حمور عملية التنمية، واملؤثر ا ول

و لا فان الدولة مطالبة ابلسع  لتوفري ك  ما حيتاج إليو، لتب   ال درا  البدنية والع لية والناسية  لا ا نسان على  يف أرواهتا،
اكم  وجو، وان التنمية السياحية تبدأ من ت دير ا نسان لألمهية السياحية، والاوا د الا بنيها على املستوو  كافة، ا جتماعية، 

    [12] افية.وا يتاارية، والث 
العم  على ع يق التنمية السياحية ابملعىن املتكام ، هو هده يف حد  اتو، ويف الويت  اتو هو مرحلة من مراح  ع يق ان 

هده اكرب، هو ع يق التنمية ا يتاارية، وا جتماعية يف الدولة، فك  ا هداه يف ا  ي ة حل ا  يف لسلسلة متالة، ويؤري 
 .[16] إىل هده آخر، يعد ا ده ا ول م دمة لو، أو ولسيلة لت  ي و ع يق ك  هده منها

راخ  ناس الدولة ويرجع  لك اىل  آخرومن ويت اىل  أخريع ي ها من رولة ايل  وألسالي التنمية السياحية  أهداهختتلا   
املادرة للسا  ني  ا،لسواقيعها من التنموية ومو  إمكانياهتاالدول يف مكو   عر ها السياح  و اختطه  أمههامجلة من العوام  

 اىل ظروفها الداخلية ا يتاارية وا جتماعية والبي ية...اخل. ابإل افة
العامددة ت ددم  كدد  مددا تسددعى التنميددة اىل ع ي ددو  فا،هددداه حمدددرة، وأهددداهعامددة  أهددداهالتنميددة السددياحية ايل  أهددداهوتن سدد  

 بااو عامة مث :
 ع يق منو لسياح  متوادن.  -أ

 تدعي  اآلاثر ا يتاارية للسياحة. -ت
 فرص العم  والتغل  على البطالة. -ج
 السياحية يف مواجهة املنافسة الدولية. ا،لسواقا ااظ على تنمية ناي  الدولة من  -ر
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 . اإلمجايلدورة الدخ  السياح   -ه
 .توفري التسهيط  الطدمة للايوار وامل يمني ابلدولةو  ا،لسالسيةتنمية البنية  -و
العامة من خطل و ع نس  م وية مطلوت ع ي ها خطل فرتا  دمنية معيندة  لألهداهاحملدرة فتعترب مبثابة تااي   ا،هداه أما

 احملدرة فيما يل  : ا،هداهوتتمث   من خطل و ع جدول دم  حمدر، إليهافه  متث  نتا ج وا  ة املعاي يتعني الوصول 
تولسدديع حجدد  طريددق الت ليديددة او احملتملددة ويددت   لددك عددن  ا،لسددواقايل الدولددة لسددواء أكددان مددن  دورة عدددر السددا  ني الوافدددين -أ

 الطل  السياح .
لللك جي  ا رص على دورة فاعلية عناصر ا لت السياح  ا جيابية لل ركة السياحية  السا  ني يامةامتديد متولس  مدة  -ت
 بية.ت لي  املستمر من عناصر الطرر السلوال
 اجتدلاتوأيضدا  الرتكيداي علدى  الدا بدلت السدا  ني، اإلناداقاليدوم  للسدا ة ويدت   لدك بتدوفر جمدا    اإلنااقرة متولس  دو -ج

 [18] السا  ني  وي الدخول املرتاعة.
 : ما يلي التنمية السياحية اهدافخصائص -5-2
 ارية والب رية املتاحة.للموارر الانية وامل ا،مث وايعية ميكن ع ي ها اب لستخداي  أهداهان تكون -1
 ان تكون أهداه شاملة ت م  ك  ما يرار ع ي و من نتا ج-2
     . ةأهداه مرنة لك  تتسع  حتواء امل اك  الطار ة والا ي يت  حسا ا عند و ع خطة التنمية السياحي -3
 أشكال التنمية السياحية:-6-2
 منها:واحد  ا يامة لبعض من ا منا  السياحية والعديد من ايف تطوير متعدرة أتخل التنمية السياحية أشكا    
 السياحة احلضرية:  -أ
حيث يكون للسياحة أمهية ابلغة، لكنها   تكون  ماكن ا ضرية الكبرية،وه  نوع من السياحة الدارجة واملعروفة، وتوجد يف ا،  

ياحة جدايءا    يتجدايأ مدن اإلطدار ا ضدري العداي للمديندة وختددي وت ك  مرافق اإليامة والس ،الن ا  ا يتااري الوحيدة يف املنط ة
ويد أخل  كثري من ا كوما  حاليا  على عات ها تطوير وتنمية السياحة  ،لسكان املدينة أو املنط ة وكللك السياط ال ارمني إليها

مثد : املوايدع التارخييدة وا،ثريدة و لدك مدن أجد  يف املناطق ا ضرية الا تتوفر فيهدا املدوارر واملعطيدا  السدياحية والدا ميكدن تطويرهدا 
 [18] إشباع رغبا  السكان احملليني من  حية وجل  الايوار والسياط إىل املدينة من  حية أخر .

  سياحة املغامر : -ب
وهدلا الندوع مددن السدياحة موجددو للمجموعدا  السددياحية الدا هتدده إىل ممارلسددة ومعاي دة خاددا ن معيندة، وهدد  تعتمدد علددى 

ول فددرتة إيامدة السددا ة حبيددث تسدمة لددو هددلأل اإليامدة ابلرتفيددو وا لسددتجماي ويف نادس الويددت التعدداي  مدع العددارا  والت اليددد طد
 ا جتماعية والث افية واملناظر الطبيعية املتوفرة يف املنط ة.

نو يتطل  إرارة جيدة وتدوفر   يتطل  هلا النوع من السياحة تنمية كبرية أو الستثمارا   خمة أو خدما  ومرافق عديدة، لكو  
ا موعددا    لسددت بالخدددما  ن دد ، مرافددق إيامددة أوليددة وألسالسددية وكددللك خدددما  ومرافددق  وخبددرية، د لددة لسددياحية مؤهلددةلعناصددر 

 [4] .السياحية عالية النوعية وحبالة مؤكدة السطمة
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 سياحة الرايضة البحرية: -ج
الب ددريا ( تتاداو  املدددة الدا ي ضدديها السدا ة يف ممارلسددة الرو ددا   ب دار أويعتمدد هددلا الندوع مددن السدياحة علددى وجدور املدداء )ال 

 اخل.  .لسباق اليخو  أو ال وارت التايجل على املاء، الب رية املختلاة مث : الغوص،
 تطوير املنتجعات السياحية: -د
املوايدع الدا تدوفر ا كتاداء الدلاو وتتدوفر وهلا النوع من التنمية يركاي على لسياحة اإلجادا  والعط ، وتعره املنتجعا  على أهنا   

 فيها أن طة لسياحية خمتلاة وخدما  متعدرة ،غراض الرتفيو وا لسرتاحة وا لستجماي.
 القرى السياحية: – ه

 ا ياة يف ال رية منو ج خيتلا ،وه   شك  من أشكال السياحة املنت رة جدا  يف أورواب كما بدأ  تنت ر يف العديد من رول العاي
 . والبساطةريعن ا ياة يف املدن، وتستهوي لسكان املدن حبا  يف التغي

مد يياي ال ر  السياحية على وجور عنار املداء ) ال داط  (، منداطق املدوان ، أن دطة التدايجل، ا بدال، ا ددا ق العامدة، موايدع تيعو   
 رفيهية أخر .طبيعية، موايع  رخيية أثرية، موايع عطجية، مطع  جولا، أن طة رو ية وت

ختتلا مساحا  هلا النوع من املوايع وتتعدر فيها أنواع مرافق اإليامة ومن آ  النوي واملرافق التكميلية مثد : ا،لسدواق واملنداطق   
 التجارية، خدما  ترفيهية وث افية، مراكاي للمؤثرا  ومرافق لسكنية خاصة خمتلاة ا،حجاي.

ة يف ويت واحد أي  من خطة لسياحية واحدة وأيخل التنايدل مراحد  متعددرة وعلدى يت  التخطي  إلن اء ال ر  السياحية عار  
 فرتا  دمنية طويلة عدرها عناصر الطل  السياح  والطاية ا لستيعابية.

 منتجعات املدن:  -و
يتاداري الدلي يتطل  هلا النوع من املنتجعا  رمج برامج الستعما   ا،را   والتنمية ا جتماعية، مدع عددي إمهدال البعدد ا   

وعتدداج إيامددة هددلا النددوع مددن املنتجعددا  وجددور  يددوفر فددرص ا ددلت ا لسددتثماري للم دداريع)فنارق، السددرتاحا ....اخل( يف املنط ددة،
 ن ا  لسياح  ممياي أو ر يس  يف املوايع مث : التايجل على ا ليد، وجور شاط ، أن طة لسياحية عطجية، موايع أثرية أو رينية.

 :Retreat Resorts منتجعات العزلة -ز
أصبة هلا النوع من املنتجعا  من املناطق السياحية املاضلة يف مجيع أحناء العاي، وتتمياي هدلأل املنتجعدا  بادغر حجمهدا وريدة   

ت  . وعارة يت  اختيار موايعها يف مناطق بعيدة عن املناطق املأهولة مث : ا اير الاغرية أو ا بال، والوصول إليها يوختطيطها ومشول
 [9] بوالسطة ال وارت، املطارا  الاغرية أو الطرق الربية الضي ة.

 عداد خطة التنمية السياحية:ل إمراح -7-2
 :واملرتابطة كالتايل  املتسلسلة خطة التنمية السياحية على عدر من اططوا إعدار ت م  عملية

 ا،ولية.إعدار الدرالسا   - أ
ديلها من خطل التغلية الراجعة خطل عملية إعدار اططة ومرحلة ت يي  عديد أهداه التخطي  ب ك  أويل حبيث ميكن تع - ت

 اآلاثر.
 مجع املعلوما  وإجراء املسوحا  وت يي  الو ع الراهن للمنط ة السياحية. -ج
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ج مدن خدطل املسدوحا  واطدرو  تاسدري البيدا   الدا ع مجعهداعلي  البيدا   )املسدوحا (: وت دم  هدلأل املرحلدة علدى عليد  و  -ر
 .ا العامة والتاايليةهتخطوا تساعد يف إعدار اططة، ورلس حب ا ق 

)البدا  (  ختيار ما هو مط   ومنالس  نالسبة ويت  ت يي  هلأل السيالسا إعدار اططة: وهنا يت  و ع السيالسا  السياحية امل -هد
 اططة.ه الا جي  تنايلها لت  يق أهدا للك يت  عديد الربامج وامل اريعوك اططة،لتنايل 

 تنايل اططة بتوصياهتا وابلولسا   الا يت  عديدها يف املرحلة الساب ة. -و
 ت يي  ومتابعة اططة السياحية وتعديلها وفق التغلية الراجعة إ ا تطل  ا،مر  لك. -ر

حية وعتداج هدلأل املرحلدة السديا التنميدةوا دير ابللكر أن املسوحا  ومجع البيا   وعليلها ت ك  املددخط  ا،لسالسدية ططد     
 وأه  ا وان  الا ميكن مجع معلوما  عنها:  إىل رية وتنظي  كبريين،

  السياح .عناصر ا لت 
  واطدما .املرافق 
 .  ولسا   الن 
 .خدما  ومرافق البنية الت تية 
ل طاع اطداص وممثلد  ا تمعدا  أجهاية الدولة ك  حس  ختااو، وأيضا  ممثل  اراء املسؤولني يف آب املرحلة ا،خلوتتطل  هلأل   

احمللية، ومراجعة الدرالسا  املتوفرة واطرا   والبيا   ا غرافية واطاا ن الطبيعية والبي ية وررالسة ا،لسدواق السدياحية، وخادا ن 
 [5] السياط ومعد   إناايه  وأوجو اإلنااق السياح  وكااءة السياحة احمللية، وخطو  الن   ا وي...اخل.

 رئيسية هي: مراحلثالثة  اخلطة السياحية بياانتشمل عملية حتليل ت -8-2
 حتليل األسواق السياحية من حيث: - أ
 التويعا  املست بلية )الطل  السياح  على مرافق اإليامة(. -
 عديد ا اجا  من مرافق اإليامة واطدما  العامة وخدما  البنية الت تية. -

  . لي  يف احملور الثا   ألساس التومرحلة علي  ا،لسواق ت ك  
 التالية:ميث  هلا الت لي  العناصر  املتكام :ت د الت لي  

  الطبيعية.خاا ن البي ة 
  وا يتاارية.العوام  ا جتماعية 
  السياح .عناصر ا لت 
  السياحية.ا،ن طة 
 .السيالسا  واطط  املتوفرة 
  ا لستيعابية.الطاية 
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ول إىل ا لسددتنتاجا  اطاصددة ابلاددرص املتاحددة أو املعطيددا  وامل ومددا  السددياحية املتددوفرة يددت  يف هددلأل املرحلددة مددن الت ليدد  الوصدد  
وتشنمل العناصنر النيت ينبغني حتليلهنا يف هنذا احملنور منا  ،وكللك عديدد العوا دق الدا ميكدن أن عدول رون ع يدق التنميدة السدياحية

 يلي: 
 ،الربية  ة، ا ياالرتبة خاا ن البي ة الطبيعية: املناخ........ 
  وجور معارن يابلة لطلستغطل، ال درة الايراعية مث :خاا ن موايع العناصر السياحية.  
    وا لستيطان.أمنا  الستعما   ا،را 
 .مرافق اإليامة، واطدما  السياحية 
 . خدما  الن   ا الية واملخططة وأنواع البنية الت تية ا،خر 

ح  علدى الادعيدين العداي واطداص ويتضدمن آليدا  التنايدل واملتابعدة واملرايبدة والسيالسدا  لل طاع السديا ؤلسسةج د علي  العناصر امل
ت ددك  هددلأل املرحلددة مددن الت ليدد  ؛ وبددرامج التعلددي  والتدددري  السددياح وا لسددرتاتيجيا  وتددوفر ال ددوانني وا،نظمددة املاليددة وا لسددتثمار 
 [4] السياحية.اططة التنموية  ال اعدة ا،لسالسية الا توفر املدخط  الر يسية الطدمة لو ع

 والتوصيات: االستنتاجات
لنهددوض ابملسددتو  املعي دد  للمندداطق ا،يدد  منددوا  الددا متتلددك او *  ددرورة السددتخداي السددياحة كم ددر  حي ددق التنميددة اإليليميددة املتوادنددة 

 املاارر واملوارر السياحية.  
املندتج توافدق بدني الطلد  السدياح  و بني كافة ال طاعا ، والتطابق وال  ق التكام  يف التنمية لتبدأ التخطي  السياح  * ا،خل مب
عمليدددا  الت دددديث  أتمدددنيو ارية املباشدددرة وغدددري املباشدددرة،ق أكدددرب يددددر ممكدددن مدددن املكالسددد  ا يتاددديددد ع ددددي، وأيضدددا  السدددياح  امل

 عمليا  التنمية السياحية.ري وتطور مناطق لسياحية جديدة تتطءي مع تغالتولسع وإجيار و  التطوير للمناطق السياحية،و 
  ده: *  ن ر الوع  السياح  بولساطة ولسا   ا تاال ا ماهريية من تلااد وإ اعة وص افة

 . السا  ني ومعاملته  ا  الرتغي  السياح  وحسن الست بالن ر السلو  ا ماهريي السلي  اللي يتاق مع متطلب - 
 . تو  النظافة يف املناطق السياحيةاملواطنني للم افظة على البي ة ومستوجيو عناية  -
 . محاية الرتاث الوط  من ك  ما يتعرض لو من لسرية وتدهور -
أمهيدة السدياحة ايتادارو  واجتماعيدا  وحضدارو  وبي يدا  وصد يا  ولسيالسديا  ...  بدرادحبمط  إعطمية مركاية إل السكان احمللينيتث يا  -
 . اخل
أو البضدا ع الدا عتاجهدا صدناعة التنميدة السدياحية مثد  ا،جهداية يف  ا  نيالا حيتاجها السدركية للبضا ع تبسي  اإلجراءا  ا م* 

وكددددللك تبسددددي   ،وهددددلا بدددددورأل خياددددض مددددن ألسددددعار اإليامددددة يف الانددددارق واملن ددددآ  السددددياحية ا،خددددر . الانددددارق وا،اثث ... اخل
كدددامريا  و أجهددداية التادددوير عمال ولددديس البيدددع مثددد  حاجدددا  السدددواط الدددا جيلبوهندددا معهددد  لغدددرض ا لسدددتعلدددى اإلجدددراءا  ا مركيدددة 

 الايديو.. اخل.
 *  ت جيع ا لستثمار يف صناعة السياحة والانارق ويت   لك عن طريق : 

 . املناطقو  خمتلا ا،يالي اح  يف و ع نظاي لت جيع ا لستثمار السي -
 امل دداريع،يف بدايدة افتتداط  خاوصدداالضدرا    مدن كاإلعاداءا ا لسدتثمار السدياح  والاندددي    لت دجيعكمدا جيد  تنويدع ا ددوافاي   -
ت ددمي ال دروض الطويلدة ا،جد  ابلنسدبة ل دركا  ا لسدتثمار  وعتاجهدا، تسهي  إجراءا  ا مار  ابلنسبة لألجهاية واملعدا  الدا و 
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 . انديية احملليةالسياحية وال
 يدةلطدرواجتادارو  خمتادة واحددة  مرجعيدةجهدة يدد عدو  اووا د  ا  و ع يانون لطلستثمار السياح  والاندي  حبيث يكون بسديط -
  .الاسار يف اإلرارةو  الروتنيو 

 اخلامتة: 
 ال ضداواهد    مدن اواعتباراهتد ،بدرالسدتها العداي رول مدن الكثدري مدن اهد  املو دوعا  الدا اهتمدت السدياحية التنميدةالتخطي   عتربي

 التنمية السياحية تعترب وابلتايل ا  ي  ، الارري الدخ  دورة يف لسهاياإل ع يق اهداه التنمية والا منها هدهي كونو املعاصرة،
 هندا واملاريدة ومدن واإلنسدانية الطبيعية امل وما  لكافة شاملة حضارية تنمية من تتضمنو ومبا ال وم ، للدخ  الر يسية الروافد أحد
 ا يتاارية.  للتنمية ولسيلة السياحية التنمية تكون
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