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للحصول عىل اكمل احملتوى ميكن طلب الكتاب من مكتبة زمزم عىل العنوان 
 التايل 
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  أالردن –عامن 
email: zamzamjo@gmail.com  

  
  ل موقع مجلون للكتب إاللكرتونيةٔاول من خال
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  المملكة اردنية الھاشمية

  رقم ا�يداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 

)3268/9/2013(  

338.4791  

  الرواضية، زياد عيد 

ياحة    الرواضية عيد زياد /المفاھيم واسس والمقومات البيئيّة السِّ

  2013المعد، : عمان

  .ص) 380(

  3268/9/2013. : أ. ر

  /الصناعة السياحية//البيئة//ياحةالس:/المواصفات

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه و7 يعبّر ھذا 

  المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جھة حكومية أخرى 
مجيع احلقوق حمفوظة مبوجب قانون امللكية الفكرية ومينع تصوير أو نسخ أو ٕاعادة مجيع احلقوق حمفوظة مبوجب قانون امللكية الفكرية ومينع تصوير أو نسخ أو ٕاعادة مجيع احلقوق حمفوظة مبوجب قانون امللكية الفكرية ومينع تصوير أو نسخ أو ٕاعادة مجيع احلقوق حمفوظة مبوجب قانون امللكية الفكرية ومينع تصوير أو نسخ أو ٕاعادة 

 ملؤلفملؤلفملؤلفملؤلفطبع دون ٕاذن خطي من اطبع دون ٕاذن خطي من اطبع دون ٕاذن خطي من اطبع دون ٕاذن خطي من اال ال ال ال 
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  هدي هذا العمل ا~ 
 َ   كهناْس ٕاىل روح وا�ي يف اجلنّة اليت ي
  وٕاىل الوا�ة الغالية 
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95  
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  163  أالدوات والتجهزيات الالزمة يف املسارات السـياحية
        الفصل الثامنالفصل الثامنالفصل الثامنالفصل الثامن

  )الزنل واèéت البيئيـة( مؤسسات إاليواء البيئية
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  تَمهيدتَمهيدتَمهيدتَمهيد
  

ياحيّة ناعةالصِّ  شهدت صف الثاين من القرن منذ النّ  تسارعةات مُ تطّور السـِّ
كبري م ال دعومة Ìلتقد� ات العامل مف قارّ ياح بني خمتلحركة السـّ  ازدادت فقد ؛املايض

حيث ظهرت  ،عىل وجه اخلصوص قل اجلويّ والنّ  ا�ي شهده قطاع النقل معوماً 
 ٕاىلجحام والرسعات الكبرية وهو ما سامه من الطائرات ذات االٔ  دةٌ ٔاصناف متعدّ 

وقد اسـتفادت الو�ات بعضها البعض، ة ب كبري يف ربط الو�ات العامليّ  حدٍّ 
يا مهية أ  صبحت فيه املسافة عامًال ٔاقلّ  حنو أ عىل تطّورالبعيدة من هذا ال  حيّةالسـِّ

ياحيّةك الو�ة يف حال امتال   .ملقومات جذابة السـِّ
ّ ٕاذو  ياحةى Ìسمّ ا يُ سمت بشـيوع ما اكنت الفرتات السابقة قد ات امجلاعية  لسـِّ
ياحيّة مات املوجودة يف الو�اتمن السلبيات عىل املقوّ فرزت مجموعة اليت أ  ، السـِّ

ياحةفٕان ٔانواعًا ٔاخرى من  ¿ر هذه االٓ  خذت يف الظهور للتقليل منقد أ  السـِّ
ياحةى Ìسمّ يف كثري من املناطق ما يُ  حيث برز ،ةالسلبيّ  اليت جتذب  البيئيّة لسـِّ

بيئة مقارنة مع ويه سـياحة تعترب صديقة لل  ،لطبيعة والنبات واحليواناق الهيا عشّ إ 
ياحيّةا¼موعات غالبًا ما تكون و  ،صنافا من االٔ غريه ة حتت هذا املنضوي السـِّ

ياحةالشلك من  �ا جندها حريصة لك  ،البيئيّةمياً' Ìلقضا� ة وإ ٔاكرث حساسـيّ  السـِّ
بيعيّةاحلرص عىل عدم إالرضار Ìملواقع  ºي 'هتا ؤاشاكلها بأ أو التغيري يف مكوّ  الط

ياحةومن هنا تداخلت  .طريقة اكنت خرى ذات مغزى مفاهمي أ  مع ةالبيئيّ  السـِّ
ياحةمشابه اك ياحةو املسؤوø  لسـِّ ياحةاخلرضاء و  السـِّ ن املسـتدامة وغريها م السـِّ

  .ة حنو البيئةجيابيّ عنارص إ يات اليت حتمل يف داخلها املسمّ 
ياحةمهية هذا النوع من الٔ  ونظراً  سـنعمل يف هذا الكتاب عىل  فٕاننا ،السـِّ
ياحةة Ìقبرز اجلوانب املتعلّ مناقشة أ  من حيث التعريف هبا ومبفرداهتا  البيئيّة لسـِّ

خرى من وبني الفئات االٔ بينه وتوضيح املقصود Ìلساحئ البييئ مع ابراز الفارق 
  .ياحالسـّ 
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ّ اول اخللفيº كام سـنتن ياحة تطّوراليت جشعت عىل ة ة والفلسفيّ ات الفكري  السـِّ
، وهذا سواء عىل حدٍّ  متع احمليلّ احئ وا¼ سّ فوائدها عىل ال  ٕاىلشارة مع االٕ  البيئيّة

ياحيّةللصناعة جيابية والسلبية ¿ر االٕ ن اسـتعراضًا موسعًا لالٓ تضمّ ي  عىل البيئة مع  السـِّ
ياحةية و العالقة بني التغريات املناخ براز إ  اسة حسّ  خصوصًا يف املواقع اليت تعدّ  السـِّ

  .املا�يف رة كجز ات املناخيّ للتغري� 
ياحةانواع اسـتعراض أ  وسيمتّ  ، وطبيعة البيئيّةاملرتبطة Ìلظواهر  لسـِّ
ياحيّةاخلدمات  والرشوط والضوابط اليت حتمك معلها  بيعيّةالطَ مة يف املواقع قدّ املُ  السـِّ

  .ة سات اخلدمية املتواجدة يف مواقع سـياحية غري طبيعيّ مقارنة مع غريها من املؤسّ 
ياحةما أ  تحظى Ìملناقشة يف هذا من املفاهمي اليت سـ  فٕاهنا ،سـتدامةاملُ  السـِّ

و ة أ ة ٔاو ٕاج�عيّ واء بيئيّ س(ة ت السلبيّ الكتاب خصوصًا يف ظل اخلوف من التأثريا
  .ستيعابية للماكن يف هذا ا¼ال اكلطاقة االٕ  %مة مفاهميللسـياحة مع توضيح ) ةثقافيّ 

ياحةخطيط يف ويتناول هذا املبحث موضوع الت  عداد ومعلية إ  البيئيّة السـِّ
ياحيّةلربامج ير اوتطو  اح ورغباهتم يº جل ضامن تلبية حاجات السـ� من أ  البيئيّة السـِّ

بيعيّةÌملواقع دون املساس  ºلرثوة النباتيّ أ  الطÌ تواجدة فهياة امل ة واحليوانيّ و.  
ياحةومن مث سيمت مناقشة  مه املواقع براز أ يف أالردن من خالل إ  البيئيّة السـِّ

ياحيّة ياحيّةارات وكيفية بناء املس ،شطة فهياالناواجلهات  البيئيّة السـِّ يف  البيئيّة السـِّ
بيعيّةات اكن ذ' يف احملميّ سواء أ  ،ردناالٔ  ºت  ٔام الطÌٔاو اجلبالاري الصحٔاو الغا 

اثيºةواقع وبني املواقع مع تسليط الضوء عىل معلية ا�مج بني هذه امل ثرية واالٔ  الرت�
  .القريبة مهنا

بيعيّةلجهود املبذوø محلاية املواقع ل  اسـتعراٌض  ،وآخر ما يتناو) الكتاب ºالط 
هيا كت* اليت للحفاظ علهيا ومنع العبث والتخريب ف مه الترشيعات املوضوعةوأ 
بيعيّةرايض ومعليات حامية املواقع م اسـتعامالت االٔ تنظّ  ºنشاء احملميات بواسطة إ  الط

بيعيّة ºللسـياح داخل املواقع دة مسارات حمدّ  ترمس¾نظمة اليت ووضع  ،الط
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بيعيّة ºياحيّةحلركة النامج عن ا التأثري السليبّ  من لتقليلل  الط عىل املواقع  السـِّ
بيعيّة ºالط.  

ياحيّة ناعةبني الّص لربط يف ااجلهد املبذول هنا ٔان يسهم  آمل يف الهناية،  السـِّ
ياحيّةاملواقع من عطاه املُ ة يّ احل مث� خصوصًا مع االٔ  البيئيّةو  حت ة اليت جن¾ردنيّ  السـِّ

 .احيº مة بني الطبيعة وحاجات هذه الفئات من السـ� يف املواء
  

        ا�كتور ز�د عيد الرواضية ا�كتور ز�د عيد الرواضية ا�كتور ز�د عيد الرواضية ا�كتور ز�د عيد الرواضية 
alrawadieh@yahoo.comalrawadieh@yahoo.comalrawadieh@yahoo.comalrawadieh@yahoo.com    
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        الفصل أالولالفصل أالولالفصل أالولالفصل أالول
ياحةمفهوم مفهوم مفهوم مفهوم  ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ         ؤامهيهتاؤامهيهتاؤامهيهتاؤامهيهتا    البيئيّةالبيئيّةالبيئيّةالبيئيّة    السـِّ

    ::::املفهوماملفهوماملفهوماملفهوم ----1111----1111
ياحة تُعدّ  ياحةشاكل من أ  البيئيّة السـِّ  ياحةلسـِّ اك احلديثة مقارنة مع غريها السـِّ
ت كرد جاء -رش' يف مقدمة هذا الكتابكام أ  -فهـي ، وا�ينية والتعلميية الرتفهيية
ياحةعىل    .امجلاعية اليت انترشت خالل القرن املايض السـِّ

ياحةالعريضة لهذه وقد معل الباحثون عىل حتديد العناوين  من خالل  السـِّ
Ì ياحةوصفها ياحةآخرون  فè وصف ،املعمتدة مبارشة عىل البيئة لسـِّ والبيئة  السـِّ

ياحةمن  Ìعتبارها جزءا ياحةاملسـتدامة و  السـِّ كويبك  ٕالعالنووفقًا  .املسؤوø السـِّ
ياحةن فإ  ياحة مبادئ� من تتضمن مج البيئيّة السـِّ  المتيزي لبعضاملسـتدامة مع  السـِّ
ياحةمور اليت تقع مضن دائرة االٔ    : مثل البيئيّة السـِّ

اثيºةلطبيعة و ة عىل املواقع ااحملافظ -   .الرت�
املسامهة يف دمج ا¼متعات احمللية يف التخطيط للمشاريع املقامة لتطوير  - 

 .بيئهتم ومعل ذ' Ìلتعاون معهم
ايثتقدمي وعرض املنتج الطبيعي و  -   .)1(حنو مالمئ للزائر عىل الرت�

ياحةف البعض قد عرّ و  بي السفر لز�رة املواقع "عىل اهنا  البيئيّة السـِّ ºعيّةالط 
معامل ثقافية بروح من املسؤولية من اجل ¾سـمتتاع Ìلطبيعة وما يصاحهبا من 

بيعيّةقع اليت تضمن احملافظة عىل املوا البيئيّة ºل من قل، وتوعدم املساس هبا الط
للساكن  إالج�عيّةو  إالقتصاديّةو يوفر فرصًا للمشاركة  ،التأثريات السلبية للز�رة

   ). 2("احملليني
        : : : : برزهابرزهابرزهابرزهاأساسـيّة تضمهنا التعريف السابق من أ أساسـيّة تضمهنا التعريف السابق من أ أساسـيّة تضمهنا التعريف السابق من أ أساسـيّة تضمهنا التعريف السابق من أ عنارص عنارص عنارص عنارص     ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    إاللتفاتإاللتفاتإاللتفاتإاللتفاتن ن ن ن وميكوميكوميكوميك

بيعيّةسـمتتاع Ìملواقع إالنتقال من ٔاجل االٕ  - 1 ºالط.  
                                                

(1) United Nations Environment Programme, (n.d) what is ecotourism? 
احيّة املسـتدامة يف 2004، نبيل دبور) 2( ¾عضاء مبنظمة املؤمتر  البBان، مشالك وافاق التمنية الّسِ

ياحة البيئيّة، جم� التعاون ¾قتصادي بني ا�ول ¾سالمية، ص  .16 ¾ساليم مع اشارة خاصة اىل السـِّ
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بيعيّة ٔاو االٕ عدم املساس Ìملواقع  - 2 ºعتداء علهياالط. 
بيعيّةتوفري فرص التمنية للساكن احملليني يف املواقع  - 3 ºالط.  
ياحةوتتضمن  ظ عىل التنوع احليوي تتعلق Ìحلفا مة%جوانب  البيئيّة السـِّ

ياحيّةنشطة Ìسـتخدام االٔ    : ذاهتا من خالل السـِّ
بيعيّةنشاء احملميات خالل إ  حامية التنوع احليوي البييئ والثقايف من .أ   ºالط 

 .البيئيّةاملالمئة للتعامل مع املوارد  البيئيّةدارهتا ووضع املنظومات وإ 
بيعيّةموارد لرضورة ¾سـتخدام الرشـيد لل التوعية .ب  ºالبيئيّةو  الط 

دور هذه املوارد يف جذب  ٕاىلاحملافظة علهيا من خالل لفت ¾نتباه و 
ياحيّةالو�ات  ٕاىلالسـياح  وز�دة وÌلتايل توفري فرص العمل  ،السـِّ

 .ا�خل للساكن احملليني
ياحة عنة قنشطة املنبث¼متع احمليل يف االٔ دمج ا .ج  علهم وج  البيئيّة السـِّ

ياحيّةدارة للو�ة معلية التخطيط واالٕ جزءًا من   .البيئيّة السـِّ
ياحة تواجهاليت حد كبري مع التحد�ت  ٕاىلوهذا يرتبط    : يف معوماً  السـِّ
بيعيّةكيفية احملافظة عىل املواقع  -  ºوحتقيق عوائد اقتصادية يف الوقت  الط

 .ذاته
ياحيّة تطوير الصناعة -   .مبا يضمن انتفاع ا¼متع احمليل السـِّ
 ٕاىلالسلبية للسـياحة عىل الثقافات احمللية  إالج�عيّة¿ر تقليل من االٓ ال  - 

 .)1(ممكن قىص حدٍ أ 
ياحةظهور مصطلح ظهور مصطلح ظهور مصطلح ظهور مصطلح  • ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ     : : : : البيئيّةالبيئيّةالبيئيّةالبيئيّة    السـِّ

ياحةيعد مفهوم  البعض يف احلديث عن هذا  بدأ  ٕاذ،حديثًا نسبيًا  البيئيّة السـِّ
ياحةنوع من ال  رات اليت Ìلرمغ من إالشا مع القرن املايض السـبعيناتيف  السـِّ

                                                

(1) Garcia, Beatriz, Gasques, Jose G., and Bastos Eliana T. (n.d) Ecotourism in 
the Amazon. 



20 
 

ياحةيه بوجود هيئة لتنظمي وتطوير ف  يطالب يف مقال )”Hetzer“ وردها أ   السـِّ
  .)1(1965املسؤوø وذ' يف عام 

ياحةشاكل يث ٕاال ٔان مكو'ت وأ ن املصطلح حدومع أ  اكنت  البيئيّة السـِّ
اليت جذبت ) safari(حيان كام هو احلال يف سـياحة السفاري متداوø يف بعض االٔ 

اليت اكن  البيئيّةبعض الرحالت  ٕاىل Ìٕالضافة، ٕافريقيا منذ عقود طوي� ىلإ السـياح 
بيعيّةنظمها البعض يف احملميات ي  º2(الط(. 

ياحةخذت هذه وقد أ  يف اجتذاب رشاحئ جديدة من السـياح الراغبني  السـِّ
ولئك ا�اعني للحفاظ عىل املوارد احليوانية ، وأ يف التجديد و¾سـمتتاع Ìلطبيعة

  .اتية وعدم ¾عتداء عىل مقومات الطبيعةوالنب
ياحةالسـياحات البدي� يف موا�ة السـياحات البدي� يف موا�ة السـياحات البدي� يف موا�ة السـياحات البدي� يف موا�ة  • ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ     ::::(m(m(m(MMMMaaaassssssss    TTTToooouuuuririririssssm))))امجلاعية امجلاعية امجلاعية امجلاعية     السـِّ

، ، الفنادق، املطامعالنقل( الكبري يف قطاعات اخلدمات تطّور ال شّلك 
ياحيّةعداد السـياح حنو الو�ات ة يف أ دز�دة مضطر ) غريهاو  وهو ما نتج  ،السـِّ

، ة يف ا¼متعات املضيفةوالثقافيّ  إالقتصاديّةو  إالج�عيّةالك عنه العديد من املش
ياحيّةحتول الكثري من الربامج  ٕاىل Ìٕالضافة يث رحالت مسـتنسخة من ح  ٕاىل السـِّ

حىت  صبحت هذه الرحالت يه الشائعةوقد أ  .مكو'ت الرح� ومراحل تنفيذها
ياحةعلهيا خذ ا�ارسون يطلقون وأ  ،السـبعينات من القرن املايض امجلاعية  السـِّ

  .هواء املشاركني فهيالطبيعهتا العامة حيث ختتلف أ  نظراً 
ظمي الرحالت يف خذ بعض مند السـياح بشلك متواصل أ عداومع تنايم أ 

ئات معينة من ن تليب حاجات ف ارات جديدة حتاول أ فاكر وخيأ البحث عن 
ياحةي Ìالسـياح وفق ما مسّ  عيوب واملشالك  ال تاليفالبدي� اليت هتدف ٕاىل  لسـِّ

ياحةاليت تسبهبا  بعمل برامج سـياحية متخصصة ذات امجلاعية من خالل القيام  السـِّ

                                                

(1) Hetzer , N. D. (1965) , Environment, tourism , culture. LINKS (July) 
reprinted in Ecosphere 1970, 1(2), p.p 1-3. 
(2) U Fennell, D. A. (2002) Ecotourism programme planning . CABI publishing, 
Oxon, UK, p,p 12. 
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ياحةوتشمل . ة عالية Ìلنسـبة للفئة املسـهتدفةقمي البدي� ٔاشاكًال متعددة من  السـِّ
  :برزهاأ 

ياحة -    .البيئيّة السـِّ
ياحة -    .الريفية السـِّ
 .سـياحة املغامرات - 
ياحة -    .املسـتدامة السـِّ
ياحةا -    .املسؤوø لسـِّ
ياحة -    .الزراعية السـِّ
  .سـياحة تسلق اجلبال - 
  .سـياحة التخيمي - 
  .سـياحة الزتجل عىل املاء - 
 .سـياحة الغوص - 
ياحةة من ٔاشاكل شاكل خمتلفة ومسـتجدّ ك يف احلقيقة أ وهنا البدي�،  السـِّ

ياحةشاكل عطى للك أ التسمية تُ خذت وأ  ياحةوتتضمن  ،غري امجلاعية السـِّ دي� معل الب السـِّ
تخدمة يف سـ ختالفًا لكيًا عن ت* امل الرب'مج السـياÕ وٕاعداد اخلدمات بطريقة ختتلف إ 

ياحة   .و املوارد البرشيةظمي أ امجلاعية سواء من حيث الزتويد والتن السـِّ
بعيدًا يف وصف السـياحات البدي� من توصيف  (Dernoi)وذهب ديرنوي 

كرث ظاهرة أ  فهياالسـياحات البدي� تربز  ن أ بّني العالقة بني الساحئ واملضيف حيث 
ياحيّةاسـتضافة ا¼متع احمليل للسـياح وتقدمي اخلدمات  ن ذ' يف اكهلم سواء أ  السـِّ

اليت حىت يف بيوهتم اخلاصة  ٔام) ذات طبيعة عائلية(مؤسسات فندقية صغرية 
ياحة، ومثل هذا ¾مر يربز كثريًا يف يسـتخدموهنا السـتقبال السـياح  يئيّةالب  السـِّ

ياحةو  ياحةالريفية و  السـِّ   .نواع السـياحات البدي�ا من أ الزراعية وغريه السـِّ
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ياحةومن مضهنا (ن السـياحات البدي� كن القول بأ مي هن�ا فإ  ) البيئيّة السـِّ
من  شeً  بني الساحئ وا¼متع احمليل وختلق إالج�عيّةتقوم عىل تعزيز العالقات 
  .)1(رتام املتبادلحٔاشاكل التفامه املشرتك واالٕ 

ياحةورمغ تقسـمي  اشاكل خمتلفة ¾ ان ذ' ال يعين  ٕاىلالبدي�  السـِّ
قد ، فالتداخل Ìلرضورة وجود فوارق فاص� بشلك قاطع بني لك نوع و¾خر

ياحةحيصل بني كثري من اشاكل  ياحةف .البدي� السـِّ تتداخل مع  البيئيّة السـِّ
ياحة بيعيّة السـِّ ºياحةمرات و وسـياحة املغا الط   .)2(وهكذا الريفية السـِّ

                                                

(1) Dernoi, L. A. (1988) Alternative or community-based tourism. In Tourism: A 
vital force for peace (L.D’. Amore and J. Jafari, eds) L.D’. Amore; Montreal, 
Canada, p.p 253. 
(2) Wearing, Stephen , and John Neil (2009) Ecotourism: Impacts, potentials and 
possibilities? Butterworth- Heinemann , 2nd edition , Oxford (UK) pp.2. 
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        ))))1111((((    ششششلكلكلكلك رمق رمق رمق رمق
ياحةٔانواع ٔانواع ٔانواع ٔانواع  ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ         السـِّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
                                                                     

  
  
ياحةاملقارنة بني ما حاولنا ا ٕاذو    :مور التاليةاعية والبدي� سـنالحظ االٔ امجل السـِّ

ياحةعداد السـياح املنخرطني يف ٔان أ  .1 ولئك ٔاكرب من أ امجلاعية  السـِّ
 .ين حتت السـياحات البدي�و املنض

ياحة  السِّ

ياحة  السِّ

  الجماعية

عداد كبيرة أ( 
 )من السياح

 

ياحة  البديلة السِّ

ياحة  السِّ

 الريفية

ياحة  السِّ
 البيئيّة

ياحة  السِّ
 الطَّبيعيّة

ة سياح
 الغوص



24 
 

ياحةتقدم  .2 ياحةتلجأ  يف حني امجلاعية برامج متشاهبة السـِّ  السـِّ
مبتكرة يف الربامج  فعاليّات التخصص من خالل تقدمي ٕاىلالبدي� 
ي   . احيّةالسـِّ

ياحةحترص  .3 ويكون  ،البدي� عىل حتقيق مفهوم ¾سـتدامة السـِّ
ياحةمر قليًال �ى ¾ه�م هبذا االٔ     .امجلاعية السـِّ

ياحةتكون  .4 ياحةشاكل حارضة بشلك ٔاكرب مضن أ  البيئيّة السـِّ  السـِّ
   .البدي�

كرب يف ايف بني الساحئ وا¼متع احمليل أ ج�عي والثقفاعل االٕ يكون الت .5
ياحةياحات البدي� مقارنة مع السـ     .امجلاعية السـِّ

  
ياحة    ----    2222----1111  ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ ياحةو و و و     البيئيّةالبيئيّةالبيئيّةالبيئيّة    السـِّ ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ         ::::اخلرضاءاخلرضاءاخلرضاءاخلرضاء    السـِّ

ياحةيعد مصطلح  اخلرضاء من املفاهمي اليت ٔاخذت تلقى رواجًا بني  السـِّ
 إالج�عيّةالعديد من املبادرات  Ìٕطالقثرها ٔاصدقاء البيئة فقاموا عىل إ 

جد يف اوروÌ مثًال فن ،"اخلرضاء"حتت عنوان  ياحيّةالسـِّ والسـياسـية و  إالقتصاديّةو 
حراكت السالم  ٕاىلضافة رض إ اخلُ  بأحزابحزاب اليت تسمى نفسها الكثري من االٔ 

خرض اليت تنطلق يف مبادهئا من رضورة رعاية البيئة وحاميهتا من التلوث ووقف االٔ 
  .علهيا ات¾عتداء
ياامتدت هذه احلراكت لتشمل الصناعة  وقد رزت مضن فاليت أ  حيّةالسـِّ

ياحةطار إ  ياحةالبدي� ما يعرف اليوم Ì السـِّ اخلرضاء ويه ال ختتلف يف معناها  لسـِّ
ياحةعن  ياحةترتبط هذه  ٕاذ ،البيئيّة السـِّ واملؤسسات والو�ات  Ìٔالفراد السـِّ

ياحيّة ياحةكام تتبىن هذه  ،الصديقة للبيئة السـِّ كثرية تدعو للوعي  شعارات السـِّ
ياحيّةنشطة قدام عىل ¾خنراط يف االٔ عند االٕ البييئ  اء من قبل القامئني عىل سو  السـِّ
  .و السـياحاملواقع أ 
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 ّ ياحيّةت الكثري من املؤسسات وقد تبن ...) فنادق، مطامع، منتجعات( السـِّ
ا�ت يف و اتباع سـياسة تدوير النفأ  ،مبادهئم اكسـتخدام الطاقة النظيفة يف الفنادق

ياحيّة املنشآت اب هذه الفئة من السـياح ، ومه بال شك هيدفون الجتذوغريها السـِّ
  .اليت يطلقوهناة يالبيئ عالن تضامهنم مع النداءات من خالل إ 
ة النشـيطة يف جمال ا�فاع عن البيئصبحت هذه املؤسسات املدنية وقد أ 

ياحيّةصدر شهادات للمؤسسات تُ  ق معايري احلفاظ عىل البيئة وذ' اليت تطبّ  السـِّ
حصاب غريها من �ة، ولتشجيع أ  عىل اسـتخدا%ا دون نيع السـياح البيئيلتشجي

  .هذه املؤسسات عىل ¾سـمترار يف هنجهم
يضًا شهد احتجاجات من أ  فأالردن عىل الغرب فقط، مر ال يقترصوهذا االٔ 
غاÌت برقش يف نشاء اللكية العسكرية وأصدقاء الطبيعة ضد إ  البيئيّةقبل املنظامت 
ياحيّةهذه الغاÌت  ٔالمهيةون وذ' نظرًا يف حمافظة جعل مكتنفس لساكن  السـِّ

  .احملافظة والزوار من خار�ا
ياحةه�م Ìويعد االٕ  ياحة"ية البيئ  لسـِّ ّ " اخلرضاء السـِّ ا ٕاذ ةذا جدوى اقتصادي

ياحةبرز منافع وفوائد ولعل من أ  ،ما مت تسويقه عىل حنو جيد   :اخلرضاء السـِّ
ناطق الريفية اليت ال حتتوي عىل مؤسسات تنويع مصادر ا�خل يف امل  �

السـياÕ البييئ ا�ي هو احلال يف املرشوع كام  ،خضمةوجتارية صناعية 
بيعيّةقمي يف محمية ضا' أ  ºالط.  

ياحيّةمد يف الو�ة ضامن تمنية اقتصادية طوي� االٔ  �    .ذات العالقة السـِّ
اق السـياÕ فنقاء ملدة ٔاطول وز�دة معدالت االٕ تشجيع السـياح عىل الب �

   .ةييف املواقع الطبيع 
دمات اليت يقد%ا ساكن القرى تعزيز الطلب عىل املنتجات احمللية واخل �

  .سهم يف تطوير ¾قتصادات احملليةيُ ر�ف مما واالٔ 
الطرق  قدم عىل شّق ن احلكومة سـتُ أ  ٕاذ، التحتيةر يف البنية حدوث تطوّ  �

  .اح البيئةة الرضورية خلدمة سـيقامة بعض املؤسسات اخلدميوإ 
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  .)1(ز�دة فرص احلصول عىل العم� الصعبة �
ياحيّةوعند احلديث عن املؤسسات  ا جزءاً اليت تسوق نفسها Ìعتباره السـِّ

ياحةمن     ::::من الواجب امن الواجب امن الواجب امن الواجب اللللمتيزي بني صنفني هاممتيزي بني صنفني هاممتيزي بني صنفني هاممتيزي بني صنفني هامن اخلرضاء جند أ  السـِّ
  :لتسويق منتجاهتم يسـتغلون البيئة نا�ي: أالول

ياح حصاب املنتجات ٔا أ حيث بد ياحيّةالربامج  ومعدو يّةالسـِّ ومديرو  السـِّ
فئة السـياح اخلرض ا�ين حيرصون عىل القيام بسـياحة مهية أ دراك الفنادق يف إ 

نفسهم Ìعتبارمه تسويق أ  ٕاىلاملؤسسات حصاب هذه عمد أ ، فنظيفة وصديقة للبيئة
الطاقة عي صاحب الفندق اسـتخدام uٔن يدّ  ،البيئيّةمن امللزتمني Ìملعايري 

   .وغريهاو تركيب مصابيح منخفضة ¾سـهتالك ة يف توليد الطاقة أ الشمسـي
و من مصداقية الزتام هذه املؤسسة أ  وقد ال يكون الساحئ قادرًا عىل التحقق

ياحةف. الو�ة من صدق ادعاهئم   ،صبحت جزءًا من الطلب السـياÕأ  البيئيّة السـِّ
 غيّبمر ا�ي االٔ  وهو ،السـياح وحتقيق الرحبصبحت وسـي� جلذب أ  Ìٔالحرىو أ 

 .)2(خاليق �ى هذه املؤسساتاجلانب االٔ 
ياحيّةحصاب املؤسسات أ : الثاين ياحةجيدون يف ازد�د الطلب عىل  نا�ي السـِّ  السـِّ

  : اخلرضاء سببًا يف احلفاظ علهيا
بًا رئيسـيًا يف ازدهار اكنت سب  البيئيّةن هذه املواقع حيث يرى هؤالء أ 

هبا وذ' لك احلرص عىل احلفاظ علهيا ومنع املساس �ا جندمه حيرصون  ،نشطهتمأ 
  .هتاسعيًا مهنا لضامن دميوم

ملا  البيئيّةصورة ا¼متع احمليل املدافع عن املقومات  يضًا يفوهذا أالمر يكون أ 
يب يف حد ذاته حىت جياوهو ٔامر إ  ،لها من تأثري مبارش عىل مصادر دخلهم اليويم

  .عيشـية هلمن اقرتن Ìملصاحل واملنافع امل وإ 
                                                

(1) Wight P.(1995) Environmentally responsible marketing of tourism. In 
Ecotourism: A sustainable option? (edited by Erlet Cater and Gwen Lowman. 
Wiley, West Sussex (UK), pp.39. 
(2) Lillywhite M. and lilywhite, L. (1991), Low impact tourism. In Hawkins, D.E. 
and Ritchie, J. R. (eds) World Travel and Tourism Review: indicators, trends and 
forecasts, Vol. 1, CABI, Wallingford 
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ياحيّةقدم املؤسسات وكثريًا ما تُ  هيئات ا¼متع  معاكت اعىل بناء رش  السـِّ
يكون الهدف من هذه الرشاكة حامية  وقد ،البيئيّةاملدين النشـيطة يف القضا� 

  .ٔاو التوعية بأمهيهتا البيئيّةاملواقع 
ياحةن مما سـبق جند أ  ث �ات ة يه حصي� ¾لتقاء بني مصاحل ثاليّ البيئ  السـِّ

  :رئيسـية يه
 البييئ البيئة ا�ين يريدون احلفاظ عىل املوقع املوقع البييئ وُدعاة - 1

  .غري املسؤوø اتو السلوكيّ من ¾عتداءات أ  وحاميته
 البيئيّة¾نتفاع من وجود هذه املواقع  ٕاىلا¼متع احمليل ا�ي يتطلع  - 2

 .وتعزيز مصادر دخ{
ياحيّةاملؤسسات  - 3 حتقيق عوائد  ٕاىلون �ين يطمحواملستمثرون ا السـِّ

وÌلتايل بيع  البيئيّةهذه املقومات  ٕاىلمادية من وراء جذب السـياح 
 .خدماهتم الهيم

  ))))2222((((    ششششلكلكلكلك رمق رمق رمق رمق
ياحةعنارص منظومة عنارص منظومة عنارص منظومة عنارص منظومة  ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ     البيئيّةالبيئيّةالبيئيّةالبيئيّة    السـِّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 البيئيّة الحفاظ على المقومات

 

  المجتمع

 المحلي

 

العوائد المادية للمؤسسات 
 السِّاحيّة

ياحة  السِّ
 البيئيّة
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ياحيّةالفرق بني املؤسسات  ٕاىل ”ZIFFER“شار وقد أ  الهدف ذات  السـِّ
ياحةيت تنشط يف ة الالرحبي وت* الهيئات املدنيّ  غري رحبية ففي  بأهداف البيئيّة السـِّ

التسويقية لتحقيق  يف محالهتا البيئيّةاملقومات ة تسـتخدم ن املؤسسات الرحبيّ حني أ 
تعزيز  ٕاىلة غري الرحبية هتدف املؤسسات التطوعيّ ن جند أ  ،رÌحهامش من االٔ 

ياحةثقافة   Ìٕالضافة ،البيئيّةمهية املواقع وتوعية السـياح وا¼متع احمليل بأ  البيئيّة السـِّ
  .قيا%ا بعمل ا�راسات والبحوث ذات العالقة Ìلشأن البييئ ٕاىل

أكرث تكون املؤسسات غري الرحبية  ٕاذ ،وهنا يربز الفارق يف الهدف والنتاجئ
، يف حني يكون ذ' البيئيّةحامسًا ٕالرشاك أالطراف احمللية املوجودة يف املواقع 

¿ر اليت ترتكها من �ة ٔاخرى تكون االٓ . ات الرحبيةسسبدرجة ٔاقل �ى املؤ 
عن  ٔامسواء ٔااكن ذ' بقصد  البيئيّةاملؤسسات الرحبية أكرث سلبية عىل املواقع 

  . )1(دون قصد
 
ياحةالعالقة بني العالقة بني العالقة بني العالقة بني     ----3333----1111 ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ         ::::والبيئةوالبيئةوالبيئةوالبيئة    السـِّ

ياحةتشري تقديرات منظمة  ياحيّةٔان الصناعة  ٕاىلالعاملية  السـِّ ستشهد  السـِّ
ياحةوتعد  ،)2(2017سـنوً� حىت العام % 4.3 منوًا بواقع من  واحدة البيئيّة السـِّ

ياحةٔاكرث ٔاشاكل    .منواً  السـِّ
ياحةميكن توصيف العالقة بني يف هذا الصدد و والبيئة يف ثالثة مسـتو�ت  السـِّ

  : يه
ياحيّةأالنشطة  .أ   اليت تعمتد عىل الطبيعة، واليت ال تقوم بدون وجود  السـِّ

بيعيّ املقومات  ºكسـياحة تسلق اجلبال اليت يعترب فهيا تواجد السالسل ةالط ،
 .اجلبلية العالية رشطًا لقيا%ا

                                                

(1) Ziffer, k. (1989) Ecotourism: The uneasy alliance, conservation international, 
Ernst and Young, Washington. 
(2) WTO,2007 
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ياحيّةأالنشطة  .ب   ا�يÌلطبيعة اكلتخيمي  وجاذبيهتااليت تزداد ٔامهيهتا  السـِّ
 .يفضل السـياح ٕاقامته يف أماكن جذابة طبيعية 

ياحيّةأالنشطة  .ج  يكون اليت تتواجد وسط مقومات طبيعية دون ٔان  السـِّ
كام هو احلال  )1(ذ' رشطًا لقيا%ا، كوجود القالع أالثرية يف مواقع طبيعية

  .ت وسط الغاÌاميف قلعيت الربض والشوبك اللتني مت تشييده
        : : : : البيئيّةالبيئيّةالبيئيّةالبيئيّةللسـياحة للسـياحة للسـياحة للسـياحة     الفلسفيالفلسفيالفلسفيالفلسفيالبعد البعد البعد البعد     ----4444----1111

 حدوث تغّري  ٕاىلات اليت شهدها العامل الغريب يف عرص الهنضة تطّورٔادت ال 
جزءا من منظومة الكون اليت خلقها هللا،  Ìعتبارهاسان للبيئة كبري يف نظرة إالن 
  .)2(من الروحانية عىل التفكري إالنساين اخلاص Ìلبيئة كبرياً  وهو ما ٔاضفى قدراً 

وقد ٔاخذ حضور البيئة يف الفكر إالبداعي من روا�ت ؤاشعار يف تقريب 
التجانس  ضامنإالنسانية كعنرص ال غىن عنه لا�هنية  ٕاىلصورة الرومانسـية 

الاكمل يف الكون، وو�ت يف الوال�ت املتحدة حراكت تنادي حبامية املواقع 
بيعيّة ºالنامجة عن الزوار والباحثني ا�ين يقومون بأحبا�م  ¾عتداءاتمن  الط

بيعيّةالعلمية يف الطبيعة من خالل تعريف وتأطري احملافظة عىل املواقع  ºعتباره  الطÌ
  .ل للطبيعة الٔكرب عدد من الناس خالل مدة من الزمنأالمث ¾سـتخدام
حد حتميل التقدم العلمي واملعريف  ٕاىلت النظرة الفكرية للبيئة تطّورو 

مظاهر التحرض وازد�د الساكن املسؤولية الاكم� عن  وانتشاروازدهار النقل 
يف  اتاالهتام، وكرثت )نسانغري االٕ  - نسانعالقة االٕ (تدهور عالقة إالنسان Ìلبيئة 

ما حيدث للبيئة خيارًا يتخذه إالنسان بأ'نية لتلبية رغباته دون  اعتبارحد  ٕاىلذ' 
  .ذ' عىل البيئة بتأثري ¾ه�م

وقارنت ا�راسات الفلسفية بني بعض و�ات النظر ا�ينية اليت وضعت 
) مبا يف ذ' البيئة(إالنسان مكركز حموري للكون مما جيعل لك يشء يف هذا الكون 

                                                

(1) Wearing, Stephen and John Neil, 2009. 
(2) Wellman, J. D. (1987) Wildland recreation policy: An introduction, John 
Wiley and Sons, New York 
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ة اليت تقوم عىل قانون انتساب مسخرًا خلدمته، وبني املعتقدات اليو'نية القدمي
وهو قانون . نسان للكون كجزء تقاس أمهيته Ìلتساوي مع اéلوقات أالخرىاالٕ 

يعرف إالنسان عىل ٔانه عنرص فعال ومسامه رئييس يف بناء قمية هذا  Ìمتيازتفاعيل 
  . )1(الكون

 تطّورتت كردة فعل عىل ال الفكرية اليت أ ثلت هذه التغيريات م لقد 
ياحةي منطلقًا مالمئًا لظهور والتوسع احلرض  التكنولو� كبديل مفصل  البيئيّة السـِّ

 .)2(ولئك ا�ين يرغبون يف ردم الهوة بني ¾نسان والبيئة�ى أ 
  
        ::::مفهوم الساحئ البييئ وأصنافهمفهوم الساحئ البييئ وأصنافهمفهوم الساحئ البييئ وأصنافهمفهوم الساحئ البييئ وأصنافه    ----5555----1111

ا�ي 'قشـناه واملضامني اليت  ةالبيئيّ طار العام للسـياحة الٕ ا ٕاىلا ما نظر' ٕاذ
من هو  حتديد ٕاىلوضع تعريف بسـيط يقود'  ٕاىلمت تسليط الضوء علهيا سـنخلص 
أنه Ìٕالماكن توصيف الساحئ  جند وعليه. صنافهوأ الساحئ البييئ وما يه صفاته 
ماكن بيئية ملدة من جتربة سـياحية يقمي فهيا يف أ  ٕاىلالبييئ بأنه الفرد ا�ي يتطلع 

  .الوقت
يف مزيان  البيئينيوهذا التعريف جيعل من الصعب جدًا وضع السـياح 

ياحيّةذ' ٔالن مفهوم التجربة واحد،  واسع جدًا وذو ٔاوجه عدة، و�ا  البيئيّة السـِّ
  .جيب علينا أن نصنف الساحئ البييئ حىت نسـتطيع المتيزي بني أالشاكل اéتلفة )

  
    ::::أصناف الساحئ البييئأصناف الساحئ البييئأصناف الساحئ البييئأصناف الساحئ البييئ •

وهذا يشمل � من ا�ارسني يف علوم البيئة : شددالساحئ البييئ املت  - 1
وتكون هذه الرحالت لغا�ت حبثية وعلمية ٔاو . ودعاة ونشطاء البيئة

                                                

(1) Di Domenico, Maria G. (2004) Danzando Sull’Orlo dell Mondo, Luciano 
Editore, Napoli, pp 24 
(2) Fennel :2002 
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 القاذوراتوأالهنار من  الشواطئمن ٔاجل القيام حبمالت لتنظيف 
 .وغريها من أالنشطة املشاهبة

 Ìلقضا� ومه السـياح املهمتون: مع قضا� البيئة السـياح املتعاطفون - 2
ياحيّةة، وهتدف رحالهتم يالبيئ  التعرف عىل البيئة ٔاو  ٕاىل السـِّ

ياحيّةعىل البيئة والثقافة احمللية يف الو�ة  ¾طالع  .املقصودة السـِّ
الساحئ ا�ي يقوم برح� بيئية من قبيل الرغبة يف اخلروج عن املألوف  - 3

 وهذا الساحئ ليس بيئيًا بطبيعته لكنه. عىل جتارب جديدة و¾طالع
ا اعتاد عليه يف رحالته فضل ٔان يعيش جتربة سـياحية خمتلفة معّ 

 .السابقة
الساحئ ا�ي يقوم بتجربة بيئية كجزء من رح� ليست بيئية يف  - 4

البرتاء عرب الطريق  ٕاىل، uٔن يقوم الساحئ املتوجه من عامن )1(ٔاساسها
 . امللويك Ìلتوقف يف محمية ضا' لبعض الوقت

، فالساحئ البييئ البيئينيفروقًا كبرية بني السـياح وتوحض ¾صناف السابقة 
  : املتشدد يمتزي عن غريه بأمور كثرية ٔامهها

، ؤاكرث قرÌً مهنا مقارنة مع أالصناف البيئيّةٔانه ٔاكرث ختصصًا Ìلقضا�  .أ  
 .أالخرى

تكون تطلعاته ورغباته يف احلصول عىل جتربة بيئية ممزية ٔاعىل،  .ب 
 .بيئة ٔاكربويكون الوقت ا�ي ميضيه يف ال 

جتهزيات كثرية للتعامل مع  ٕاىلعىل نفسه وال يلجأ  اع�داً يكون ٔاكرث  .ج 
 .البيئة

 .)2(ٔاعدادمه ٔاقل من أالصناف ¾خرى .د 

                                                

(1) Fennel:2002 
(2) Fennel,2002 
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  ))))3333((((الشالشالشالشلكلكلكلك رمق  رمق  رمق  رمق 
  
  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    : : : : احئ البييئاحئ البييئاحئ البييئاحئ البييئالصفات واملهارات اليت الصفات واملهارات اليت الصفات واملهارات اليت الصفات واملهارات اليت حيحيحيحيتا�ا السّ تا�ا السّ تا�ا السّ تا�ا السّ         ****    

ياحة ختتلف ياحةشاكل عن غريها من أ  البيئيّة السـِّ ساحئ ا�ي ال ؛ فالسـِّ
ياحةينخرط يف هذا الشلك من  عليه ٔان يتحىل بعدد من الصفات واملهارات،  السـِّ
ياحيّةوذ' لضامن جناح جتربته     :ومن هذه الصفات واملهارات.  السـِّ

لزتامه Ìحملافظة عىل املواقع اليت قد تمتثل Ì البيئيّةحلساسـية للقضا� ا .1
  .علهيا ¾عتداء، وعدم البيئيّة

.  والصربÌ Bَجلَ  و¾تسامالقدرة عىل التحمل  مثلارات اجلسدية بعض امله .2
ن ، حيث إ البيئيّةهذه املهارات يتفاوت حبسب شلك التجربة  ٕاىلواحلاجة 

ود ة صغرية قد ال يتطلب �ودًا بدنية خمتلفة عن اجلهيز�رة محمية بيئ 
ياحةاملبذوø يف ٔانواع  يف خرى، يف حني ٔان خوض مغامرة بيئية االٔ  السـِّ
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خيتلف أالمر بني كام . تاج �دًا بدنيًا مضاعفاً اجلبال العالية والصحاري حي 
  .الساحئ البييئ املتشدد وغري املتشدد
    ))))4444((((ششششلكلكلكلك رمق  رمق  رمق  رمق 
    

        

، البيئيّةالعامة اكملعرفة بأنواع النباþت والطيور يف الو�ة  البيئيّةالثقافة  .3
  .خصصيضًا متفاوتة بني الساحئ البييئ املتخصص وغري املتويه أ 

وهنا ال بد من . متالك روح املغامرة يف بعض احلاالت اليت تتطلب ذ'ا .4
ياحةالتوضيح أن  قد تتداخل مع سـياحة املغامرات، وهذا  البيئيّة السـِّ

وقوع  واح�ليةميكن توضيحه من خالل بيان الفارق يف درجة اخلطورة، 
 .)1(نتاجئ غري متوقعة، ومدى احلاجة للتدريب والتحضري

        
                                                

(1) Fennell, D. A. & Eagles P.F. J (1990) Ecotourism in Costa Rica: A conceptual 
framework, Journal of Park and Recreation administration , 8 (1) pp.23-34. 
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    ))))5555((((رمق رمق رمق رمق ششششلكلكلكلك    
  

ياحةحيتاج الساحئ يف هذا النوع من  .5 القدرة عىل ضبط الرح�،  ٕاىل السـِّ
 .وتوقع اéاطر قبل وقوعها، والتحمك يف سلوكياته جتنبا للهتور

ياحيّةالقدرة عىل التعايش مع ا¼متع احمليل يف الو�ة  .6  .السـِّ
تأقمل مع عليه ال  ٕاذاحلصول عىل خدمة عالية اجلودة دومًا،  ٕاىلعدم التطلع  .7

 .عتاد عليهملا ا الواقع حىت وٕان اكن مغايراً 
 

ياحيّةتنظمي الرحالت تنظمي الرحالت تنظمي الرحالت تنظمي الرحالت     شاكلشاكلشاكلشاكلأ أ أ أ     ----6666----1111 ياحيّةالسـِّ ياحيّةالسـِّ ياحيّةالسـِّ         ::::البيئيّةالبيئيّةالبيئيّةالبيئيّة    السـِّ
Ìملواقع  ¾سـمتتاعالقامئة عىل الرغبة يف  البيئيّةنطالقًا من فهمنا للسـياحة ا
كتساب املعرفة واخلربة عن تتضمنه من رغبة جاحمة للساحئ يف ا، وما البيئيّة

ياحيّةكو'هتا، فٕانه ميكننا أن حندد ثالثة أشاكل يف تنظمي الرحالت م   : البيئيّة السـِّ
حيث يقوم بز�رة : الساحئ البييئ ا�ي خيرج دون مجموعات سـياحية - 1

وإالقامة يف الفنادق ٔاو البيوت املتواجدة يف الو�ة  البيئيّةمواقع اجلذب 
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ياحيّة يف احلركة بني املواقع ومرونة  كبرياً  �يه هامشاً  بأنوهو يمتزي . السـِّ
Õٔاكرث يف تعديل بر'جمه السـيا. 

هنا يكون املسـتوى : الساحئ البييئ املرحتل مضن مجموعة سـياحية - 2
ا¼موعة املنتظمة عند  ٕاىلالتنظميي للرح� ٔاعىل، وغالبًا ما يمت اللجوء 

 .مناطق غري مألوفة للساحئ وذ' لتقليل درجة اéاطرة ٕاىلا�هاب 
ومه أولئك املتخصصون يف : التعلميية والبحثية البيئيّةموعات ا¼ - 3

ا�ين يرغبون يف ٕاجراء البحوث وا�راسات عىل  البيئيّةاجلوانب 
لعيش يف ظروف ٔاصعب ومبخاطر اéتلفة مع القبول Ì البيئيّةأالجناس 

 . )1(حيا'أعىل أ 
    

        : : : : البيئينيالبيئينيالبيئينيالبيئينيالرتكيبة ا�ميغرافية للسـياح الرتكيبة ا�ميغرافية للسـياح الرتكيبة ا�ميغرافية للسـياح الرتكيبة ا�ميغرافية للسـياح     ----7777----1111
Ìلبيئة واحلياة  ¾لتصاقواليت تشمل ( البيئيّةللسـياحة  ساسـيّةاملكو'ت االٔ 

جانب اخلصائص العامة Ìلساحئ البييئ  ٕاىل) الربية والتعرف عىل الثقافات احمللية
ياحيّةتسهم يف ٕاعطاء تصور ٔاوسع عن الفئات ) سابقاً  اواليت ذكر'ه( اليت  السـِّ

ياحةتنخرط يف    .مع غريهابشلك أكرب مقارنة  البيئيّة السـِّ
مه من الفئة  البيئينيوقد أظهرت الكثري من ا�راسات ٔان أغلب السـياح 

عامًا، هذا عالوة عىل ٔان الفئات العمرية تتفاوت حبسب  54-35العمرية ما بني 
ياحةالنشاطات املشموø يف    .وتاكليفها البيئيّة السـِّ

 وÌلرمغ من وجود بعض ¾ختالفات بني اجلنسني ٔاحياً' حبسب شلك
ياحةودرجة املشقة فهيا، ٕاال أن إالقبال عىل هذا النوع من  البيئيّةالرح�  اكن  السـِّ

  .'ث عىل حد سواءمشرتاكً بني ا�كور واالٕ 

                                                

(1) Fennel , 1999 
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فقد ٔاظهرت ا�راسات  البيئينيوأما من 'حية املسـتوى التعلميي للسـياح  
ة بني مهنم مه من خرجيي املعاهد واللكيات اجلامعية، مما يعكس العالق% 82ٔان 

  .والتحصيل العلمي البييئ الوعي
ويفضل الكثري من السـياح البيئيني ا�هاب بصحبة ٔافراد عائالهتم وبنسـبة 

  .ا�هاب منفردين يف رحالت سـياحية بيئية من السـياح% 13، فè حيبذ 75%
من  %50يفضل  ٕاذ ية مدة الرح� فنجدها طوي� نسبيًا،ٔاما من 'ح 

  .)1(يوماً  14-8مدهتا � ترتاوح السـياح البيئيني القيام برح

                                                

(1) Wood, Megan Epler (2002) Ecotourism: Principles, practices and policies for 
sustainability, United Nation Environment Programme, pp. 22. 
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        الفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاين
ياحةمقومات مقومات مقومات مقومات  ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ ياحةالسـِّ         البيئيّةالبيئيّةالبيئيّةالبيئيّة    السـِّ

ياحةحيتاج قيام  مقومات ممزية  ٕاىلالبيئة وازدهارها يف أي و�ة سـياحية  السـِّ
قادرة عىل حتقيق تطلعات السـياح وتغذية فضوهلم يف احلصول عىل جتربة ذات 

جبم� من العنارص عند املفاض�  لبيئيّةاوتقرتن ٔامهية هذه املقومات  .صبغة فريدة
ياحيّةبني الو�ات    :السـِّ

املتواجدة يف الو�ة 'درة لكام زاد ذ'  البيئيّةلكام اكنت املوارد  ٕاذ: الندرة .1
 .يف تنافسـية املنتج السـياÕ البييئ

ياحيّةحيث أخذت الصناعة : و عىل أالقل صعوبتهاسـتحاø التقليد أ  .2  السـِّ
قامئة عىل التقليد ) سواء بيئية ٔاو غري بيئية(ية تشهد منتجات سـياح 

ياحيّةواحملااكة للمواقع  أالصلية، كام هو احلال يف ٕاقامة ميادين الزتجل  السـِّ
عىل اجلليد يف إالمارات ذات البيئة احلارة، وهذا هيدد البيئة أالصلية 

ياحيّةللمنتجات  فٕان �ا  .اليت قد جتد نفسها أمام منافسة غري عادø  السـِّ
حد كبري عىل أصالهتا وصعوبة تقليدها من قبل  ٕاىلقوة املنتج البييئ تقوم 

سـمترار تدفق السـياح حنوها يف السوق السـياÕ، وهو ما يعين ا املنافسني

  .دون غريها
ياحيّةالو�ة  ٕاىلالقدرة عىل الوصول  .3 سواء من 'حية توفر  البيئيّة السـِّ

، جحم املسافة املطلوب قطعها لرؤية ة التحتية املناسـبة اخلاصة Ìلنقلالبني
 .ٕالهيا ¾نتقال، ٔاوتلكفة البيئيّةهذه املقومات 

ياحيّةمدى قرب عنارص اجلذب البييئ من املقومات  .4  أالثرية(أالخرى  السـِّ
، ٔالن مثل هذا أالمر يزيد من جحم الرشاحئ )وغريها والتارخيية وا�ينية

ياحيّةالسوقية اليت جتد الو�ة   .مالمئًا لقضاء ٕاجازهتا فيه ماك'ً  السـِّ
شلك ٕاقامهتا دون ٔان ت  البيئينيتوفر البنية التحتية املالمئة خلدمة السـياح  .5

ياحيّةللو�ة  البيئيّةرضرًا عىل القمية   .السـِّ



39 
 

  

للحصول عىل اكمل احملتوى ميكن طلب الكتاب من مكتبة زمزم عىل العنوان 
 التايل 

  دار زمزم 'رشون
  )مقابل مطامع الضيعة(املبىن إالست4ري /البوابة الشاملية للجامعة أالردنية
  0096265346482: هاتف
  0096265346483:فاكس

  أالردن –عامن 
email: zamzamjo@gmail.com  

  
  ٔاول من خالل موقع مجلون للكتب إاللكرتونية

www.jamalon.com 
  ٔاول التواصل مع املؤلف عىل إالمييل التايل

alrawadieh@yahoo.com 
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        ::::قامئة املراجعقامئة املراجعقامئة املراجعقامئة املراجع
        

، مادة علمية معدة مبناسـبة يوم البيئة العاملي )2006(ابراهمي، محمد ابراهمي  �
بي ( ºلشؤون البيئة، مرص)عيّة يف مرصاحملميات الط øوزارة ا�و ،. 
: السـياحة يف أالردن) 2009(أبو رمان ، أسعد والراوي، عادل سعيد  �

ٕاثراء للنرش والتوزيع ، دار . أالسس العلمية، املقومات، أالسواق، اجلدوى
 .عامن

جيل الرواد يف الهندسة املعامرية، : مدينة عامن) 2002( أبو غنمية، عيل �
، العدد 11، ا¼B سلس� العلوم أالساسـيّة والهندسـية" لريموك ٔاحباث ا

)1(.  
ٔاسس التخطيط السـياÕ، دار الوفاء �نيا ) 2011(ٔامحد، منال شويق  �

  .الرش، إالسكندريةالطباعة و 
حاø دراسـية : السـياحة البيئيّة يف أالردن) 1997(أالسطة، رشا حسن  �

 . منشورة، اجلامعة أالردنيةرييف منطقيت ضا' والبرتاء، رساø ماجسـتري غ
خدمات النظام البييئ، : أالرايض الرطبة) م.غ(ٔامانة اتفاقية رامسار،   �

 .سويرسا) 10(سلس� رمق ) 9(ورقة معلومات رمق 
بروتوكول كيوتو امللحق Ìٕتفاقية أالمم املتحدة إالطارية ) 2005(أالمم املتحدة  �

 .)www.unfccc.int (بشأن تغري املناخ
" ¾سكوا" اللجنة إالقتصاديّة وإالج�عيّة لغريب آسـيا –أالمم املتحدة  �

ٔإالسرتاتيجية، : توجهيات حول كفاءة الطاقة يف قطاع السـياحة) م.غ(
 .صممي، ومهنجية النظم والعملياتالت
ة يف تقرير من ٕاعداد صندوق البيئة العاملي) م.غ(البحر أالبيض املتوسط  �

 .منطقة حوض البحر أالبيض املتوسط
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ٕاتفاقية فيينا محلاية طبقة ) UNEP- )1985بر'مج أالمم املتحدة للبيئة  �
 .الوثيقة اخلتامية: أالوزون

نرشة خاصة عن نشاط ) UNEP- )2010بر'مج أالمم املتحدة للبيئة  �
خية وائد املنابرتوكول مونرت�ل، الف: اخلروج من املتاهة"أالوزون بعنوان 
 .وإالقتصاد أالخرض

املناطق املمتتعة حبامية خاصة والتنوع البيولو�  �بشأبرشلونة  �توكو�بر �
 ).1995(يف البحر املتوسط 

التقرير الوطين الثالث للمملكة العربية السعودية عن تنفيذ ٕاتفاقية أالمم  �
 .2006املتحدة ملاكحفة التصحر، الر�ض، 

بيعيّةمحمية احلسو " تقرير حصفي بعنوان   � ºٔاول محمية سـياحية بيئية يف : ة الط
þرخي  14116أكتوبر، العدد رمق  14من ٕاعداد ٔامل مدجحي، حصيفة . المين
17/5/2008. 

الرتاث املعامري يف ) م.غ(مركز حبوث البناء –امجلعية العلمية امللكية  �
 .مدينة السلط، عامن: B أالولاململكة أالردنية الهامشية، ا¼

 .املوسوعة البيئيّة، عامن) 1988(لكية محلاية الطبيعة امجلعية امل  �
اخلطة إالدارية حملمية غاÌت جعلون ) 2007(امجلعية امللكية محلاية الطبيعة  �

 .م، عامن2011- 2007ة بني للفرت 
، اخلطة إالدارية حملمية املوجب )2008(امجلعية امللكية محلاية الطبيعة  �

بي  ºم2012- 2008عيّة للفرتة من الط. 
للمحيط  ، اخلطة إالدارية حملمية ضا')2008(مجلعية امللكية محلاية الطبيعة ا �

 .م2012- 2008احليوي، 
احلساÌت الفرعية لقطاع السـياحة يف أالردن والصادرة عن وزارة السـياحة  �

 ).2012(واالٓ¿ر ودائرة إالحصاءات العامة بدمع من مرشوع سـياحة 
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ة وواكالت السفر، دار الوفاء ٔاعامل رشاكت السـياح) 2008(حفىن، ملياء  �
 .ا الطباعة والنرش، إالسكندرية�ني

املبادئ والتنفيذ من : التمنية الشام� املسـتدامة) 2008(خبابة، عبدهللا  �
، ورقة معل يف مؤمتر 2007ٕاىل مؤمتر Ìيل  1992مؤمتر ريو دي جانيريو 

ة فرحات التمنية املسـتدامة والكفاءة إالسـتخدامية للموارد املتاحة، جامع
 ).اجلزائر(عباس، سطيف 

ياحيّة، مشالك وافاق التمنية 2004دبور ، نبيل  � املسـتدامة يف البBان   السـِّ
¾عضاء مبنظمة املؤمتر ¾ساليم مع اشارة خاصة اىل السـياحة البيئيّة، 

 .قتصادي بني ا�ول ¾سالميةجم� التعاون ¾
ور املهاجرة يف دول منطقة ا�ليل إالقلميي للوصول ٕاىل حيد مسـتدام للطي �

حوض البحر أالبيض املتوسط يف شامل ٕافريقيا والرشق أالوسط، 
 .2006مرشوع بناء القدرات لصيد مسـتدام للطيور املهاجرة،

ٔامانة ) 2007( 1971دليل ٕالتفاقية رامسار محلاية أالرايض الرطبة يف عام  �
 ).سويرسا(ٕاتفاقية رامسار، غالند 

ٕالياس، وحسني عطري، وحسن الرفاعي  محمود، وسارب، ا�ميايس �
ياحيّةختطيط الربامج ) 2002( ، دار 4، سلس� السـياحة والفندقة السـِّ

 .، عامن1املسرية للنرش والتوزيع والطباعة، ط
، ٔاثر احلافظ املعامري عىل النسـيج احلرضي للمدينة )2001(الربيض، راما  �

اجسـتري غري ، رساø م"وسط مدينة مادÌ"حاø دراسـية : التارخيية
 .منشورة، اجلامعة أالردنية

بيوت عامن أالوىل، منشورات ) 1987(الرفاعي، طالب ورÌ كنعان  �
 .عامدة البحث العميل، اجلامعة أالردنية، عامن

البرتاء، وادي رم، والعقبة، : ، املثلث ا�هيب)2007(الرواضية، ز�د  �
 .عامن
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تفاء Ìلرثاء الطبيعي اح : التنوع الطبيعي يف عامن 2010روبيو، روبريتو  �
الصادر " السـياحة حتتفل Ìلتنوع الطبيعي "املتنوع Ìلسلطنة، مقاø مضن 

 .عن وزارة السـياحة، سلطنة عامن

�
 الرشطة ٕادارة :البيئية والترشيعات القوانني تطبيق) م. غ(الزعيب، جراح  

 .عىل الطريق، شـبكة قانوين أالردن خطوة البيئية
بيوت مأدÌ التقليدية، نرش بدمع ) 1995(اب لزعيب، حيىي، وسعاد الشها �

 .، عامن1من اجلامعة أالردنية، ط
، احملميات البحرية الساحلية بدوø إالمارات 2005السـبحي، ارشف  �

الفرص والتحد�ت، هيئة ٔاحباث البيئة واحلياة الفطرية : العربية املتحدة
 .وتمنيهتا، ابو ظيب

الرتاثية يف وسط مدينة  ، احلفاظ عىل البيوت)2010(سعيسعة، رىب  �
رساø ماجسـتري غري .  بيوت الساكت واخلطيب والسكر: السلط

 .منشورة، اجلامعة أالردنية، عامن
، دراسة مياه )1991(سالمة، الياس، الرمياوي معر، وحامد، خليل  �

¾ستشفاء احلارة املعدنية، مركز البحوث وا�راسات املائية، اجلامعة 
 .أالردنية، عامن

خمطط البرتاء الشمويل ) 2011(قلمي البرتاء التمنوي السـياÕ سلطة إ  �
اéطط إالسرتاتيجي لبيضا واملناطق احمليطة هبا، مؤسسة : إالسرتاتيجي

  .ٔاي يت يس إالستشارية
موسوعة الترشيعات البيئيّة ) 1999(الرشاري، صاحل ورÌب التل  �

 .جلزء الثاين، عامنأالردنية، مرشوع جالø امل* احلسني لٕالدارة البيئيّة، ا
ياحيّةاملزية ) م.غ(الشقريات، منصور والبدور عامر � يف لواء الشوبك،  السـِّ

 .www.shoubak.gov.joمقال حصفي منشور يف موقع بBية الشوبك 
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ٕادارة املواقع الرتاثية وواقع احلفاظ عىل ) 2010(رايم خا�  ،الشوابكة �
، رساø )مادÌ(حاø دراسـية يف أالردن : روث املعامري يف أالردناملو 

 .ماجسـتري غري منشورة، اجلامعة أالردنية
العالقة بني البيئة والتمنية، جم� ٔاسـيوط ) 2011(الطحالوي، محمد رجايئ  �

 .لBراسات البيئيّة، العدد اخلامس والثالثون
كنوز املعرفة العلمية  فن سـياحة اèéت، دار) 2009(العاين، رعد جميد  �

 .للنرش والتوزيع، عامن
املتغريات ) م.غ(عبد امحليد، مسعود عيل واحلسيين، ندى محمد   �

إالج�عيّة والثقافية املؤثرة عىل حتسني نوعية السـياحة البيئيّة Ìلفيوم، لكية 
 .)مرص(اخلدمة إالج�عيّة، جامعة الفيوم 

بيئيّة، دار �فا العلمية السـياحة ال ) 2008(غرايبة ، خليف مصطفى  �
 .للنرش والتوزيع، الطبعة أالوىل، عامن

محد 140، ص 2008غرايبة،  � تطور ¾جتاهات ) 2002(، اجلالد، أ
 .، القاهرة1احلديثة يف السـياحة، عامل الكتب، ط

املنشور يف اجلريدة الرمسية يف  1995لسـنة  12قانون حامية البيئة رمق  �
 .þ01/10/1995رخي  4072العدد رمق 

املنشور يف اجلريدة الرمسية يف  2006لسـنة  52قانون حامية البيئة رمق  �
 .þ16/10/2006رخي  4787العدد رمق 

املنشور يف  2005لسـنة  5قانون حامية الرتاث العمراين واحلرضي  رمق  �
 .þ31/03/2005رخي  4702اجلريدة الرمسية يف العدد رمق 

 البيئيّة السـياحة عىل الطلب داø تقدير) 2004(القحطاين، سعد بن محمد  �
السعودية، جامعة امل*  العربية Ìململكة الر�ض مبنطقة الوعول محمية يف

 .سعود، قسم ¾قتصاد الزراعي
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مرص والسـياحة البيئيّة، جلنة السـياحة ) م.غ(القيسوين، محمود عبد املنعم  �
 .، مرص)القسم السـياÌ Õ¼لس الوطين املتخصص(البيئيّة 

الترشيعات البيئيّة يف اململكة أالردنية الهامشية يف ) 1998(ش، كرمي كشاك �
 .ضوء إالتفاقات ا�ولية، مؤسسة مروة للطباعة، اربد

، التخطيط السـياÕ للمناطق الرتاثيـة Ìسـتخدام )2007(اللحام، نرسين  �
 .، القاهرة1تقنية تقيمي االٓ¿ر البيئيّة، دار النيل للنرش والطبع والتوزيع، ط

: املباين الرتاثية يف حمافظة الكرك) 2005(¼ايل، هشام عبد الرحمي ا �
 .دراسة حتليلية توثيقية، رساø ماجسـتري غري منشورة، جامعة مؤتة

 .حترير بيار 'دان) 2008(جم� البيئة والطاقة  �
 .زيد، البيئة والترشيعات البيئيّةم �
حلامد للنرش البيئة والترشيعات البيئيّة، دار ا) 2007(مزيد، يونس  �

 .والتوزيع، عامن
املدونة العاملية الٓداب السـياحة من أجل ) 1999(منظمة السـياحة العاملية  �

 ).تشـييل(سـياحة مسؤوø، سـناتياغو 
الوثيقة اخلتامية ) 2012( 20+ ريو : مؤمتر أالمم املتحدة للتمنية املسـتدامة �

 .للمؤمتر، ريو دي جانيريو، الربازيل

�
بي   ºاملنشور  2005لسـنة  29عيّة واملتزنهات الوطنية رمق نظام احملميات الط

 .þ31/03/2005رخي  4702يف اجلريدة الرمسية يف العدد رمق 
املنشور يف اجلريدة الرمسية يف  2005لسـنة  37نظام تقيمي أالثر البييئ رمق  �

 .þ16/05/2005رخي  4707العدد رمق 

�
ر يف اجلريدة املنشو  2001لسـنة  24نظام تمنية منطقة وادي رم رمق  

 .þ15/02/2001رخي  4477الرمسية يف العدد رمق 

�
املنشور يف  1999لسـنة  51نظام حامية البيئة البحرية والسواحل رمق  

 .þ02/10/1999رخي  4383اجلريدة الرمسية يف العدد رمق 
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 2001لسـنة  21نظام حامية البيئة يف منطقة العقبة إالقتصاديّة اخلاصة رمق  �
 .þ15/02/2001رخي  4477ريدة الرمسية يف العدد رمق املنشور يف اجل

ياحيّةالتمنية ) م. غ(النقشبندي، ٔازاد محمد ٔامني  � ؤاثرها عىل صيانة  السـِّ
بيعيّة ºالبيئة الط. 

 .2008وزارة البيئة امجلعية امللكية محلاية الطبيعة،  �
كة الشـب) 2008(وزارة البيئة Ìلتعاون مع امجلعية امللكية محلاية الطبيعة �

بيعيّة، عامن ºالوطنيـة للمحميات الط. 
�  ،Õوزارة السـياحة يف امجلهورية المينية، الحئة مواصفات التصنيف السـيا

 .مواصفات تصنيف وتقيمي اèéت السـياحيّة بدرجاهتا اéتلفة
، تقيمي )2009(وزارة السـياحة واالٓ¿ر والواكø أالمريكية للتمنية ا�ولية  �

ياحيّةرص إالقتصاديّة القطاع السـياÕ والف مع ا¼متع احمليل يف مدينة  السـِّ
تقري البحث امليداين Ìسـتخدام مهنجية تقيمي ¾حتياجات (السلط 
  .، عامن)Ìملشاركة

تقيمي ) 2009(وزارة السـياحة واالٓ¿ر ومرشوع تطوير السـياحة يف أالردن  �
القرى الواقعة  التحد�ت والفرص إالقتصاديّة السـياحيّة مع ا¼متع احمليل يف

 Õعون، أورصة(عىل مسار جعلون السـياÌ ،عرجان ( øبدمع من الواك
 .(USAID)أالمريكية للتمنية ا�ولية 
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