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يقي  المو  اقاتصااد  والصموية اسمسصااةة يف دور السياحة يف حت

 "يف ظل الصحايات الراهمة  "ه واحة سي 

 إعداد

   أمحد إبراهيم عبد العال حسند . 

 مٌجز عن انبحث

ققية التل تمدي دورًا رياديًا يف الـؿق االقتصادي تعد السقاحة مـ الؼطاطات الح

فالسقاحة قطاع مفؿ تزداد أهؿقتف بتعدد أبعاده اجتؿاطقًا واقتصاديَا والتـؿقة الؿستدامة، 

بؾ يعترب قطاع السقاحة مـ أهؿ الؿقارد االقتصادية يف العديد مـ دول العالؿ، وثؼافقًا، 

يعد تـؿقة هذا  لفذاوخؾؼ فرص طؿؾ، كتقجة لؿا تحؼؼف السقاحة مـ تدفؼات مالقة 

لتبادل الثؼافات وكشر السالم  هامة وفاطؾة وسقؾة ففل الؼطاع بديؾ لالستثؿار األجـبل،

بقـ وتقصقدها يف تعؿقؼ العالقات  طدسا، ففل توالتعرف طؾك طادات وتؼالقد الشعقب

ؽالت البطالة والؿشالػؼر وحؾ مشؽؾة و ، وتساهؿ يف الدخؾ الؼقمل،شعقب العالؿ

 .                                االقتصادية التل تقاجف الدول

شؽؾ يأصبح و ،يف اآلوكة األخقرة اهتؿامًا متزايدًا مـ الدول قطاع السقاحة شفدلفذا 

لؾتـؿقة الشامؾة والؿعقل طؾقفا لؾؿساهؿة يف رفع الـؿق االقتصادي،  الفامة أحد الؿقارد

سقاحة لقست هدفًا، بؾ وسقؾة لؾؿساهؿة يف التـؿقة فال، ةوتحؼقؼ التـؿقة الؿستدام
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إال أهنا تعرضت يف الػرتة األخقرة كغقرها مـ باقل الؼطاطات إلك كثقر القصـقة الشامؾة، 

مـ التحديات التل كالت مـفا خاصة يف ضؾ جائحة كقركا، والتل أدت إلك غؾؼ الحدود 

ظرا لؾؼققد الؿػروضة طؾك بقـ الدول واكعؽست بالسؾب طؾك االقتصادات الؿختؾػة ك

ؼطاع السقاحة يعترب مـ أكثر األكشطة االقتصادية تلثرًا بجائحة فقروس كقروكا السػر. ف

لذلؽ يجب طؾقـا تقفقر البقئة الؿالئؿة لؾـفقض هبذا الؼطاع الػعال، باطتباره ، الؿستجد

                                                 تـؿقة مستدامة لؿصر والبؾدان العربقة، وغقرها مـ الدول الـامقة.

، مؽافحة البطالة، التـؿقة الؿستدامة ، الـؿق االقتصادي، السقاحة  الؽؾؿات الؿػتاحقة:

 .السقاحة الطبقعقة، التحديات الراهـة   
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Abstract :  

Tourism is one of the vital sectors that plays a pioneering role in economic growth 

and sustainable development. Tourism is an important sector whose importance is 

increasing in its many social, economic, and cultural dimensions. Indeed, the tourism 

sector is considered one of the most important economic resources in many countries of 

the world, as a result of the financial flows achieved by tourism and the creation of job 

opportunities. Therefore, the development of this sector is an alternative to foreign 

investment, as it is an important and effective way to exchange cultures, spread peace 

and learn about the customs and traditions of peoples, as it helps to deepen and 

consolidate relations among the peoples of the world, contribute to national income, 

and solve the problem of poverty, unemployment and the economic problems facing 

countries. 

That is why the tourism sector has recently witnessed an increasing interest from 

countries, and it has become one of the important resources for comprehensive 

development that can be relied upon to contribute to raising economic growth and 

achieving sustainable development. Tourism is not a goal, but rather a means to 

contribute to comprehensive national development. From the rest of the sectors to 

many of the challenges it has faced, especially in light of the Kurna pandemic, which led 

to the closure of borders between countries and negatively affected different 

economies due to travel restrictions. The tourism sector is one of the economic 

activities most affected by the emerging corona virus pandemic, so we must provide the 

appropriate environment for the advancement of this effective sector, as it is a 

sustainable development for Egypt, the Arab countries, and other developing countries. 
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 مقدمت
تؾعب السقاحة دورًا مفؿًا يف زيادة الدخؾ الؼقمل لؿختؾػ دول العالؿ، وذلكؽ لؿكا    

كجد أن معظؿ الكدول تسكعل  يحؼؼف قطاع السقاحة مـ دخؾ كبقر مـ العؿؾة الصعبة، لفذا

وتخطط مكـ أجكؾ تحؼقكؼ تـؿقكة سكقاحقة مسكتدامة، تسكفؿ يف الؿسكاطدة يف الؼضكا  طؾكك 

مشؽؾة البطالة ومؽافحة الػؼر كتقجة لؿا تقفره السقاحة مـ فرص طؿؾ يف مجكال الـشكاط 

 السقاحل وبالتالل الؿساطدة يف الؼضا  طؾك الػؼر. 

ادية واالجتؿاطقكة التكل تحتكؾ مققعكًا مفؿكًا يف وتعد السقاحة مـ أهؿ الظقاهر االقتص

اقتصاديات معظؿ الدول الؿتؼدمة والـامقة لؿا لفا مكـ مسكاهؿة فعالكة يف الكدخؾ الؼكقمل 

وكككذلؽ يف االسككتثؿارات الدولقككة والقصـقككة خاصككة يف الؿـككاصؼ السككقاحقة، والسككقاحة يف 

بكف مصكر مكـ مققكع  مصر تشؽؾ ركقزة أساسقة يف الدخؾ الؼقمل وذلؽ كتقجة لؿكا تتؿتكع

متؿقز ومـاخ معتدل، باإلضافة إلك وجقد كسبة كثقرة مـ اآلثار تشؽؾ خؿس أثكار العكالؿ 

 تؼريبا.

لفذا تعد مصكر بؾكد سكقاحل مكـ الطكراز األول، ولؽكـ كتقجكة للحكداث التكل تؿكر هبكا 

 الؿـطؼة وكتقجة لؽافة التغقرات الراهـة العالؿقة واإلقؾقؿقة والؿحؾقكة ومكا مكرت بكف مصكر

مـ اضطراب سقاسل وأمـل وأطؿال إرهابقة مروطف ومـفا حادث الطكائرة الروسكقة، أدي 

ذلؽ إلك تراجع السقاحة كتقجكة لتؾكؽ الظكروف وخصقصكًا يف ضكؾ مكا تقاجكف مصكر مكـ 

تحككديات لؼطككاع السككقاحة الؿصككري. وكظككرًا لككذلؽ تبككذل الدولككة جفككقد كبقككرة مككـ أجككؾ 

االقتصكادي لؾدولكة، حقكث يعتؿكد طؾقفكا استعادة السقاحة لؿصكر لرفكع مسكتقى الـشكاط 

قطاع كبقكر مكـ الؿكقاصـقـ العكامؾقـ يف قطكاع السكقاحة. ومصكر لكديفا الػرصكة سكاكحة يف 

تحؼقؼ تـؿقة سقاحقة مستدامة لؽثرة الؿعالؿ السقاحقة هبا ومـفا واحة سكققه لؿكا تتؿقكز بكف 
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ـ سكقاحة مـ مؼقمات جكذب مقجكقدة هبكا وبالقاحكات الؿجكاورة وتـكقع السكقاحة هبكا مك

طالجقككة وغقرهككا، كككؾ هككذا يسككاطد طؾككك السككقاحة وتـشككقطفا، وبالتككالل فالدولككة مطالبككف 

باالهتؿام بالبـقكة التحتقكة يف واحكة سكققه والؿـكاصؼ الؿجكاورة وتـؿقتفكا مكـ أجكؾ تـشكقط 

وجذب السقاحة بؿختؾػ أكقاطفا لؿا تتؿتع بف واحة سققه مـ مققكع جغكرايف مؿقكز طؾكك 

 صرية. الخريطة السقاحقة الؿ

تحتؾ السقاحة مؽاكف كبقرة يف اقتصاديات الدول الؿتؼدمة والـامقة لؿا لفا مـ أهؿقة 

كبقرة يف التـؿقة االقتصادية والؼضا  طؾك البطالة والحد مـ الػؼر، وذلؽ لؿا تؼقم بف مـ 

خؾؼ فرص طؿؾ ألفراد الؿجتؿع، حقث تحظك السقاحة باهتؿام كافة دول العالؿ 

لؿتؼدمة والـامقة لتلثقرها البالغ طؾك مختؾػ كقاحل الحقاة االقتصادية واالجتؿاطقة، ا

وقد تزايد االهتؿام بالسقاحة باطتبارها وسقؾة لتحؼقؼ أهداف التـؿقة يف  والسقاسقة.

معظؿ الدول الؿتؼدمة والـامقة ومـفا مصر والدول العربقة، لتسريع خطل الـؿق وخؾؼ 

ة سققه مـ أهؿقة سقاحقة كبقرة طؾك خريطة السقاحة الؿصرية ولؿا لقاح فرص العؿؾ.

 وتـقطفا السقاحل فنن واحة سققه وتـؿقتفا يساهؿ يف ترويج الؼطاع السقاحل الؿصري. 

ما هق دور السكقاحة يف تحؼقكؼ الـؿكق االقتصكادي والتـؿقكة الؿسكتدامة يف مصكر يف ضكؾ 

وهؾ خدمات البـقة األساسكقة التحتقكة يف مصكر  تؼبؾقة؟التغقرات الراهـة والتحديات الؿس

أهكؿ وخصقصا واحكة سكققه داطؿكة لتـؿقكة السكقاحة والتـؿقكة الؿسكتدامة أم ال؟ ومكا هكل 

؟ كقػقكة االسكتػادة مكـ تقاجكف السكقاحة والتـؿقكة الؿسكتدامة الصعقبات والتحديات التكل

 التجارب الـاجحة يف صـاطة السقاحة الؿستدامة يف مصر؟
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  إضفككار مككدى مسككاهؿة السككقاحة يف تحؼقككؼ الـؿككق االقتصككادي والتـؿقككة الؿسككتدامة يف

 مصر. 

  إضفار أهؿقة السقاحة يف تػعقؾ الـشاط االقتصادي ومؽافحة البطالة والحد مـ الػؼر

          يف ضؾ الظروف الراهـة.                                           

اطتؿد الباحث طؾك الؿـفج القصػل التحؾقؾل يف جؿع وطكرض وتحؾقكؾ الؿعؾقمكات 

واإلحصا ات واألدلة طـ السقاحة وأهؿقتفا االقتصادية، وبقكان الصكعقبات والتحكديات 

التل تقاجففا وسبؾ التغؾب طؾقفا، وطكرض أهكؿ التجكارب الـاجحكة يف صكـاطة السكقاحة 

 صر.الؿستدامة وكقػقة االستػادة مـفا يف م

دور السكككقاحة يف تحؼقكككؼ الـؿكككق االقتصكككادي والتـؿقكككة  "يتـكككاول الباحكككث مقضكككقع  

يف ثكالث مباحكث، وذلكؽ طؾكك  " يف ضكؾ التحكديات الراهـكة "الؿستدامة يف واحة سكققه 

 الـحق التالل:                                                                    

 اإلطار الـظري لؾدراسة ول:الؿبحث األ 

 :ماهقة السقاحة والتـؿقة السقاحقة الؿستدامة الؿطؾب األول. 

 :دور السكقاحة يف تحؼقكؼ الـؿكق االقتصكادي والحكد مكـ البطالكة  الؿطؾب الثاين

 .ومؽافحة الػؼر  

  الؿبحث الثاين: ضررورة كؽالرا البـقرة التحتقرة كؿطؾرب  ساسري لؾورقاحة والتـؿقرة

 الؿوتدالة يف سقوه.

 :الخصائص البقئقة الؿؿقزة لقاحة سققه ومؼقماهتا الؿطؾب األول. 
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 :تؽامككؾ البـقككة التحتقككة مطؾككقب أساسككل لؾسككقاحة والتـؿقككة  الؿطؾررب الثرراين

 .الؿستدامة بسققه

  الؿبحث الثالث: الؿعوقات التي كوجه الوقاحة يف ظا التحديات الراهـة 

 :السككقاحة والتـؿقككة أهككؿ الصككعقبات والتحككديات التككل تقاجككف  الؿطؾررب األول

 .الؿستدامة 

 :أهؿ التجكارب الـاجحكة يف صكـاطة السكقاحة الؿسكتدامة وكقػقكة  الؿطؾب الثاين

 .االستػادة مـفا يف مصر
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: اإلطار اننظري نهدراستانمبحث األًل  

ايدًا تعترب السقاحة أحد الؼطاطات الفامة والتل شفدت يف اآلوكة األخقرة اهتؿامًا متز  

مككـ الككدول باطتبارهككا أصككبحت تشككؽؾ أحككد الؿككقارد لؾتـؿقككة الشككامؾة والؿعككقل طؾقفككا 

لؾؿساهؿة يف رفع الـؿق االقتصادي، ففل تؿثؾ مقردًا مفؿًا وأساسكقًا لؾكدول، فالسكقاحة 

لفكذا يجكب االهتؿكام لقست هكدفًا، بكؾ وسكقؾة لؾؿسكاهؿة يف التـؿقكة القصـقكة الشكامؾة، و

ها كعـصر فعاال يف التغققر االجتؿاطل وتحؼقكؼ الـؿكق االقتصكادي بؼطاع السقاحة واطتبار

 والتـؿقة الؿستدامة. 

لفككذا كجككد أن قضككايا التـؿقككة االقتصككادية واالجتؿاطقككة والبقئككة هككل أطؿككدة التـؿقككة    

الؿسككتدامة. وكظككرا ألهؿقككة السككقاحة يف االقتصككاد الؼككقمل، فككنن السككقاحة تصككبح قطاطككًا 

الؿستدامة خاصة يف األماكـ الغـقة بكالؿقارد السكقاحقة مثكؾ واحكة  اقتصاديًا رائدا لؾتـؿقة

سققه والتل تتؿقز بؿققعفا الؿتؿقز ومؽاكتفا السقاحقة، والتل يؿؽـ تطقيرها وتـؿقتفا مـ 

خالل العديد مـ الؿشروطات السقاحقة الصديؼة لؾبقئة، فالؿستثؿر يؾتكزم بالحػكاظ طؾكك 

ـتج السقاحل، وواحة سققه تتؿتع ببقئة خصكبة لتؾكؽ البقئة ألكف يسققفا كلحد مؽقكات الؿ

الؿشاريع السقاحقة. لذلؽ فقجب طؾك الدولة الؿصرية تـؿقة السكقاحة هبكذه الؿـطؼكة مكـ 

 أجؾ تحؼقؼ الـؿق االقتصادي والتـؿقة الؿستدامة.

 .ماهقة السقاحة والتـؿقة السقاحقة الؿستدامة الؿطؾب األول:

تحؼقؼ الـؿق االقتصادي والحد مـ البطالكة ومؽافحكة  دور السقاحة يف الؿطؾب الثاين:

 .الػؼر  
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كظرًا الرتباط السقاحة بالبقئة فؼد بدأ االهتؿام والتلكقد طؾك مبدأ االستدامة يف السقاحة 

لسقاحة الؿسكتدامة طؾكك مـذ الؼرن الؿاضل، حقث لؿ يعد يؼتصر الؿػفقم الجديد بشلن ا

الؿـظقر االقتصادي فحسب، بكؾ أصكبح هـكاك اسكتجابة لؿؼتضكقات التـؿقكة الؿسكتدامة، 

 لفذا سقف كقضح الؿػاهقؿ األساسقة لؾسقاحة والتـؿقة الؿستدامة يف الـؼاط التالقة: 

 الؿػاهقم األساسقة حول الوقاحة.  -1

 ب العالؿ وحضاراهتؿ الؿتعددة تعد السقاحة كؿقذجا لؾعالقات الؿختؾػة بقـ شعق    

وذلؽ لتبادل الؿعرفة والتؼارب الػؽري وإحالل التػاهؿ بقـ شعقب العالؿ، وتسكاطد 

كذلؽ طؾك اإلصكالع الػؽكري والتـكقع الحضكاري والثؼكايف وحتكك االقتصكادي. ولكذلؽ 

 يؿؽـ اطتبارها مـ أهؿ وسائؾ تحؼقؼ السالم العالؿل.  

 لػفوم الوقاحة.  - 

 ددت كعريػات ولػاهقم الوقاحة وكذكر البعض لـفا كؿا يؾي: لؼد كع     

هكل سكػر اإلكسكان أو ترحالكف أو ققامكة برحؾكة ل قامكة  "يؿؽـ تعريػ السكقاحة بلهنكا: 

ممقتا ولػرتة محدودة يف مؽان أخر بعقد طـ مؽان إقامتف األصؾل سقا  يف بؾده أو يف بؾكد 

تكلثر بعكدة طقامكؾ كالؿقاصكالت، أجـبل، بغكرض الكرتويح الكذهـل أو الجسكؿل، وهكل ت

 .(2) ودخؾ الػرد وثؼافتف ودرجة تحضره، الؿققع، البقئة، تقافر الؿعالؿ السقاحقة

تتعؾؼ باألكشطة الؿبذولة مكـ  "السقاحة بلهنا OMT وقد طرفت مـظؿة السقاحة العالؿقة

                                                        

دراسة  "د. محؿد إبراهقؿ طراقل، فاروق طبد الـبل، التـؿقة السقاحقة الؿستدامة يف جؿفقرية مصر العربقة  (2) 

 السققف –الؿعفد العالل لؾسقاحة والػـادق والحاسب اآللل  "تؼقيؿقة بالتطبقؼ طؾك محافظة اإلسؽـدرية 

 . 5ص ، اإلسؽـدرية
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ة صرف األشخاص أثـا  أسػارهؿ ورحالهتؿ يف أماكـ تختؾػ طـ أماكـ إقامتفؿ الؿعتاد

. كؿكا (2)"لػرتة متتالقة والتل ال تتجاوز سـة، ألغراض ترفقفقة، أطؿكال أو أغكراض أخكرى

كشاط إكساين يتضؿـ سؾقكا إكساكقا مـ استخدام لؾؿقارد والتػاطؾ  "طرفت السقاحة بلهنا

مككع أشككخاص واقتصككاديات وبقئككات مختؾػككة، ويتضككؿـ الحركككة الؿاديككة لؾسككائحقـ إلككك 

  .(3)"متفؿأماكـ أخرى غقر أماكـ إقا

الجؿعقكة الدولقكة لخكربا  السكقاحة العكامؾقـ يف  "رئقسHONZIKER وطرففا السقيسري  

 السقاحة هل مجؿقع العالقات والظقاهر التل  ": :2:6بحث كشره طام

 ترتتب طؾك سػر ممقت لشخص أجـبل يف مؽان ما كؾؿا أن هذه اإلقامة ال تتحقل 

 .(4) "قامككة بـشكاط يغكؾ ربحككا لفكذا األجـبككلإلكك إقامكة دائؿككة وكؾؿكا لكؿ تككرتبط هكذه اإل

ضاهرة مـ الظقاهر العصرية التل تـشل طـ  "وطرف األلؿاين جقيقر فرويؾر السقاحة بلهنا: 

الحاجة الؿتزايدة لؾحصقل طـ الراحة واالسكتجؿام، وتغققكر الجكق واإلحسكاس بجؿكال 

 . (5)  "ات صبقعة خاصة الطبقعة وتذوقفا، والشعقر بالبفجة والؿتعة مـ اإلقامة يف مـاصؼ ذ

اسكتخدام محكدد لققكت الػكراغ  "ومـ جفة أخرى يؿؽـ أن تؽقن السقاحة طبكارة طكـ

                                                        

إسؿاطقؾ بقغازي، لؿقـ تغؾقسقة، واقع السقاحة يف الجزائر وأفاق تطقيرها، ورقة طؿؾ مؼدمة إلك مؾتؼل دولل  (2) 

 . 4، ص 3124، الجزائر –حقل التـؿقة السقاحقة يف الدول العربقة: تؼققؿ واستشراف، الؿركز الجامعل غرا دية 

 (2)     BULL, A: The Economics of Travel and Tourism, Longman Addison Wesely Australia, 2 nd edition, S. 
Melbourne 1997. p 1  

 .44، ص 3114، دار الؿعرفة الجامعقة، مصر "رؤية تحؾقؾقة كؼدية  "إسؿاطقؾ طؾل سعد، اإلطالم والدطاية  (4) 

يف الجزائر، ورقة طؿؾ  قاحلالس الؼطاع لتـؿقة كلداة السقاحل التسقيؼ حريد، تقضقػ رمل بخاخشة، مقسك (5) 

مؼدمة بالؿؾتؼل الدولل األول حقل التسقيؼ السقاحل وتثؿقـ صقرة الجزائر، جامعة باجك مختار طـابف، 

 . 3، ص 3124كقفؿرب  8، 7الجزائر، يقمل 
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ولؽؾ أشؽال االستجؿام، وأهنا تشكؿؾ معظكؿ أشكؽال السكػر، ومكا هكل إال حرككة ممقتكة 

لؾسؽان أو لؾـكاس إلكك مـكاصؼ معقـكة خكارج مـكاصؼ سكؽـاهؿ وإقكامتفؿ الدائؿكة، بحقكث 

التكل تؿكارس يف الؿـكاصؼ الؿسكتفدفة وككذلؽ جؿقكع الخكدمات  تشؿؾ جؿقع الـشاصات

ويؿؽكـ أن تعكرف السكقاحة . (2) والتسفقالت التل تكؿ تقفقرهكا لؿؿارسكة هكذه الـشكاصات 

طؾككك أهنككا تشككؿؾ أشككؽال السككػر الؿرتبطككة بالؿفـككة والعككالج والسككقاحة الؿفـقككة وسككقاحة 

تجؿام والرتفقكف بكالؿػفقم الـؼاهة، وكذلؽ كؾ أشؽال السػر الحر الذي يفدف إلكك االسك

 .(3) العام

وهل مجؿقطة مـ العالقكات الؿتبادلكة التكل تـشكل بكقـ الشكخص الكذي يتقاجكد بصكػة 

ممقتككة يف مؽككان مككا، وبككقـ األشككخاص الككذيـ يؼقؿككقن يف هككذا الؿؽككان، وهككذه العالقككات 

 والخدمات تؽقن كاجؿة طـ التغققر الؿمقت واإلرادي لؿؽان اإلقامة دون أن يؽقن 

 .(4) طث طؾك ذلؽ أسباب العؿؾ أو الؿفـةالبا

  ب- خصائص الوقاحة.

يتضح لـا مـ خالل التعريػات السكابؼة أن السكقاحة تشكؿؾ كافكة األكشكطة التكل تتعؾكؼ 

بصكػة مباشككرة أو غقكر مباشككرة بتؼكديؿ مجؿقطككة مكـ الخككدمات الؿختؾػكة لؾسككقاح ومـفككا 

                                                        

اكقة، طثؿان محؿقد غـقؿ، بـقتا كبقؾ سعد، التخطقط السقاحل يف سبقؾ تخطقط مؽاين شامؾ ومتؽامؾ، الطبعة الث (2) 

 .34، ص 33، ص 3114دار صػا  لؾـشر والتقزيع، 

مثـك صف الحقري، إسؿاطقؾ محؿد طؾل الدباغ: مبادئ السػر والسقاحة، ممسسة القراق لؾـشر والتقزيع،  (3) 

 .58، ص.3112الطبعة األولك، طؿان، األردن، 

 . 34، 33، 32، ص8::2طؿان، األردن، ماهر طبد العزيز تقفقؼ: صـاطة السقاحة، دار زهران لؾـشر والتقزيع،  (4) 
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 :  (2) يؿؽـ استخالص بعض خصائص السقاحة التالقة

السقاحة مـ أهؿ الؼطاطات الخدمقة التل أصبحت تشؽؾ مصدرًا رئقسكقًا لؾكدخؾ  تعد -

الككقصـل يف االقتصككاديات الحديثككة، حقككث إهنككا تؿثككؾ مـظقمككة متؽامؾككة مككـ األكشككطة 

 الؿختؾػة. 

تتؿقز مؼقمات العرض السقاحل بالـدرة الشديدة والحساسقة لؾتغقرات التل تطرأ طؾكك  -

خكرى يف الؿجتؿكع، سكقا  تعؾكؼ األمكر بالفبكات الطبقعقكة قطاطات الـشاط اإلكساين األ

التككل تتؿتككع الدولككة هبككا، الؿقروثككات الحضككارية الؼديؿككة والحديثككة أو بالؿؽتسككبات 

 الحضارية الؿعاصرة مـ بـل أساسقة وخدمات تؽؿقؾقة. 

السقق الؿستفدف لؼطاع السقاحة هق سقق متـقع الخصائص واالكتؿكا ات واألكؿكاط  -

كف يؿتد مـ مكقاصـل الدولكة القاحكدة إلكك مكقاصـل الكدول األخكرى وككؾ السؾقكقة، أل

فئككات الؿجتؿككع تسككاهؿ يف تشككؽقؾ الطككابع أو الصككقرة الؿؿقككزة لؿككزيج الخككدمات 

السقاحقة الؿؼدمة لؾسكائح مكـ صكرف الدولكة، ألهنكا كؾفكا تشكرتك يف تؼكديؿ الخكدمات 

 السقاحقة بطريؼة مباشرة أو غقر مباشرة. 

. (2)  هؿقة الوقاحة -ج  

تعتككرب السككقاحة قطككاع قككائؿ بذاتككف، وهككذا جعؾفككا تتؿتككع بلهؿقككة طؾككك كافككة األصككعدة 

                                                        

د. صالح زيـ الديـ، دراسة لػرص وتحديات التـؿقة السقاحقة الؿستدامة يف مصر، بحث مؼدم لؾؿمتؿر  (2) 

أبريؾ  38 -37، يف الػرتة مـ "السقاحةو الؼاكقن" بعـقان صـطا جامعة –العؾؿل الدولل الثالث لؽؾقة الحؼقق

 . 8، ص 3127

وما  :الديـ، دراسة لػرص وتحديات التـؿقة السقاحقة الؿستدامة يف مصر، مرجع سابؼ، ص  د. صالح زيـ (3) 

 بعدها. 



–

  2775    

الؿختؾػة مـفا االقتصادية، واالجتؿاطقة، والثؼافقكة، والبقئقكة، وأصكبحت السكقاحة حالقكًا 

مـ أهؿ صـاطات العالؿ، بؾ أصكبحت صكـاطة الؿسكتؼبؾ، خاصكة يف ضكؾ مػفكقم التـؿقكة 

سككقاحة الصككـاطة األكثككر حضككارة واألقككؾ تؾقيثككًا لؾبقئككة، الؿسككتدامة، حقككث أصككبحت ال

 باإلضافة إلك دورها الفام يف التـؿقة الؿستدامة.

 3126حسب بقاكات مـظؿة السقاحة العالؿقة كجد أن طكدد السكائحقـ يف العكالؿ سكـة  

% طكـ العكام السكابؼ، ككذلؽ 5مؾقار فرد، وتؿثؾ معدل زيكادة  2، 3بؾغ رقؿ ققاسل بـحق 

ع السكقاحة يف الـؿكق االقتصكادي وخؾكؼ فكرص طؿكؾ جديكدة يف كثقكر مكـ دول ساهؿ قطا

%، ويف 5% ويف أسكقا وأمريؽكا الالتقـقكة 4العالؿ، بؾغ يف دول الشرق القسط وأفريؼقا كسبة 

%. وقد ارتػع الطؾب العالؿل طؾك الؿـكتج السكقاحل لعكدة طقامكؾ، مـفكا 6أوربا وأمريؽا 

كخػاض أسكعار البكرتول وسكؾع أخكرى إسكرتاتقجقة التذبذب الشديد يف أسعار الصرف وا

مثؾ الؼؿح، مؿا ساطد طؾك الطاقة االستقرادية لؽثقر مكـ الكدول. كؿكا أن تطكقر السكقاحة 

يتققػ طؾك جفقد جؿاطقة إلقرار السالم واألمـ، ومـ هـكا يصكبح تكلمقـ السكقاحة جكز  

 .  مـ األمـ الؼقمل لؾدولة، وال تقجد سقاحة بدون األمـ داخؾ الدولة

يتضح لـا مـ كتكائج دراسكة لؿـظؿكة السكقاحة العالؿقكة أككف مكـ الؿـتظكر حكدوث تطكقر 

% يف الؿتقسكط. ويف 6بؿعدل كؿق يصكؾ إلكك  3127ايجابل لحركة السقاحة العالؿقة بعد 

سقق السقاحة العالؿقة تكل  الصكقـ وبريطاكقكا والقاليكات الؿتحكدة يف الؿراتكب األولكل، 

، وأيضكا تضكاطػ 3126ل بؼكقة طؿكالت هكذه الكدول يف طكام وقد ارتبط اإلكػاق السقاح

بصكػف خاصكة يف اتجكاه أمريؽكا والقابكان، وطؾكك  3125اإلكػاق السقاحل لؾصقـ مـذ طام 

العؽس مـ ذلؽ فؼد تراجعت حركة أسقاق السقاحة يف روسقا والربازيؾ رغؿ اكخػكاض 

ل. وقكد ارتػكع اإلكػكاق ققؿة طؿالهتا القصـقة مؼابؾ الكدوالر األمريؽكل والقكقرو األوروبك

%. ككذلؽ كجكد أن اإلكػكاق السكقاحل 7% ويف بريطاكقكا بـسكبة :السقاحل يف أمريؽا بـسكبة 

%، بقـؿا كجد الطؾب السقاحل يف 3كان متقاضعًا كسبقًا يف ألؿاكقا وايطالقا واسرتالقا بـحق 
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 كؾ مـ فركسا وكـدا ضعقػًا. 

ف مكـ الؿـتظكر كؿكق يف حرككة السكقاحة وصبؼًا لتـبمات مـظؿة السقاحة العالؿقة كجكد أكك

وكاكت البالد األوروبقة  3131 -3121% خالل الػرتة مـ  5العالؿقة يف الؿتقسط بـسبة 

% ولعؾ أحد أسباب ذلؽ يرجع  6أكثر مـاصؼ العالؿ يف كؿق حركة السقاحة الدولقة بـسبة 

إلصككالح إلككك اكخػككاض ققؿككة القككقرو مؼابككؾ العؿككالت الدولقككة األخككرى، وأدى كجككاح ا

والتحقل االقتصادي الؾقربالل يف دول وسط وشرق أوروبا إلك كؿق حرككة السكقاحة فقفكا 

% وهق أطؾك مـ متقسط الـؿق العالؿل الذي بؾغ  6%، ويف غرب وشؿال أوربا إلك 7إلك 

% مـ الصادرات  8%. أما بالـسبة لؾدول الػؼقرة األقؾ كؿقا، فنن السقاحة تساهؿ بـحق  5

% مكـ الصكادرات غقكر البرتولقكة. وكجكد أن العكالؿ شكفد 21مقكة وحكقالل السؾعقة والخد

تطقرا كبقرا لعدد السقاح مـ جفة، وللمقال التل يـػؼقهنا يف رحالهتؿ مكـ جفكة أخكرى، 

 خالل السـقات والعؼقد الؿاضقة، والجدول التالل يقضح ذلؽ: 

 وإكػاقفم العالم يف الوقاح عدد كطور: (   1رقم ) جدول

 اإلكػاق )لؾقار دوالر( عدد الوقاح )بالؿؾقون( الوـوات

2:61 36 3 

2:71 7: 8 

2:81 277 29 

2:91 397 216 

2::1 56: 378 

3111 7:9 671 

3121 2129 2661 

3131 2711 3111 

 .UNWO 3126العالؿقة  السقاحة مـظؿة الؿصدر:
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ى سبعة طؼكقد مكـ يتضح لـا مـ الجدول السابؼ التطقر الؿتزايد لعدد السقاح طؾك مد

مؾقكقن سكائح، لقرتػكع إلكك  36يؼدر بـحق  2:61الزمـ، حقث كجد أكف كان طددهؿ سـة 

مؾقكقن  2711، ومـ الؿتققع ارتػاع العدد إلك 3121مؾققن سائح يف طام  2129حقالل 

%.  كذلؽ كجد أن األمكقال التكل يـػؼفكا  68، أي بـسبة زيادة حقالل 3131سائح يف طام 

، ثؿ تضكاطػت 2:61مؾقار دوالر طام  3هتؿ متزايدة، حقث قدرت بـحق السقاح يف رحال

، كؿا يتققع أن يرتػع إكػاق السقاح طالؿقا 3121مؾقار دوالر سـة  2661بشؽؾ كبقر إلك 

 %.  :3، وذلؽ بـسبة كؿق تؼدر بـحق 3131مؾقار دوالر طام  3111إلك 

لػاهقم التـؿقة الوقاحقة الؿوتدالة.  -2  

ؿقككة السككقاحقة الؿسككتدامة هككل الؿحككقر األساسككل يف إطككادة التؼككقيؿ لككدور تعتككرب التـ   

 السقاحة يف الؿجتؿع، لذلؽ سـتـاول مػفقمفا وأهداففا كؿا يؾل:

 لػفوم التـؿقة الوقاحقة الؿوتدالة.  -  

 تعرف التـؿقة السقاحقة الؿستدامة بلهنا تـؿقة يبدأ تـػقذها بعد دراسة طؾؿقة كامؾة يف 

الؿتؽامؾ لؾتـؿقة االقتصادية واالجتؿاطقة والبقئقة داخؾ الدولكة كؽكؾ،  إصار التخطقط

أو داخككؾ أي إقؾككقؿ تتجؿككع فقككف مؼقمككات التـؿقككة السككقاحقة مككـ طـاصككر جككذب صبقعقككة 

وحضككارية. واالتحككاد األوروبككل لؾبقئككة والؿتـزهككات الؼقمقككة يعككرف التـؿقككة السككقاحقة 

حؼكؼ التؽامكؾ االقتصكادي واالجتؿكاطل الؿستدامة طؾك أهنا كشاط يحافظ طؾكك البقئكة وي

ويرتؼككل بالبقئككة الؿعؿاريككة، كؿككا تعككرف طؾككك أهنككا التـؿقككة التككل تؼابككؾ وتشككبع احتقاجككات 

السككقاح والؿجتؿعككات الضككقػة الحالقككة وضككؿان اسككتػادة األجقككال الؿسككتؼبؾقة، كؿككا أهنككا 

والجؿالقكة مكع التـؿقة التل تدير الؿقارد بلسؾقب يحؼؼ الػقائد االقتصادية واالجتؿاطقكة 

اإلبؼككا  طؾككك القحككدة الثؼافقككة واسككتؿرارية العؿؾقككات اإليؽقلقجقككة والتـككقع البققلككقجل 
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والجدول يقضح الؿؼاركة بقـ التـؿقة السكقاحقة الؿسكتدامة . (2) ومؼقمات الحقاة األساسقة

 والسقاحة التؼؾقدية:

 وقاحقة الؿوتدالةلؼاركة بقن التـؿقة الوقاحقة التؼؾقدية والتـؿقة ال :(2جدول رقم )

 التـؿقة الوقاحقة الؿوتدالة التـؿقة الوقاحة التؼؾقدية  وجه االختالف

 مـ حقث

 الخصائص:

 تـؿقة تتؿ طؾك مراحؾ تـؿقة سريعة

 صقيؾة األجؾ قصقرة األجؾ

 لفا حدود وصاقة استقعابقة معقـة لقس لفا حدود

 سقاحة الؽقػ سقاحة الؽؿ

إدارة طؿؾقات التـؿقة مـ 

 الخارج

إدارة طؿؾقات التـؿقة مـ الداخؾ طـ صريؼ 

 السؽان الؿحؾققـ

مـ حقث 

 اإلسرتاتقجقات:

تخطقط جزئل لؼطاطات 

 مـػصؾة
 تخطقط شامؾ ومتؽامؾ

 الرتكقز طؾك إكشا  البـا ات
مراطاة الشروط البقئقة يف البـا  وتخطقط 

 األرض

 برامج خطط لؿشروطات
فقم برامج خطط لؿشروطات مبـقة طؾك مػ

 االستدامة.

د. محؿد إبراهقؿ طراقل، فاروق طبد الـبل ططا اهلل: التـؿقة السقاحقة  الؿصدر:

دراسة تؼقيؿقة بالتطبقؼ طؾك محافظة "الؿستدامة يف جؿفقرية مصر العربقة 

 . 6، مرجع سابؼ، ص."اإلسؽـدرية

                                                        

وما 24د. صالح زيـ الديـ، دراسة لػرص وتحديات التـؿقة السقاحقة الؿستدامة يف مصر، مرجع سابؼ، ص  (2) 

 بعدها.
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  هداف ولبادئ التـؿقة الوقاحقة الؿوتدالة.  -ب

ايد بالسقاحة والذي دفع إلك تعاضؿ دورها يف التـؿقكة مكـ حقكث كتقجة االهتؿام الؿتز   

إكشككا  الؿشككروطات السككقاحقة يف إصككار اإلطػككا ات الضككريبقة طؾككك  تشككجقع االسككتثؿار يف

فرصككا مفؿككة لؿسككاهؿة الككدول يف إكشككا  مشككاريع البـككل  واردات السككقاحة، كؿككا سككتقفر

بككادئ التـؿقككة السككقاحقة التحتقككة، خاصككة يف ضككؾ مػفككقم االسككتدامة، وتتؿثككؾ أهككداف وم

 :(2) الؿستدامة يف الـؼاط التالقة

 خؾؼ فرص جديدة لالستثؿار وبالتالل خؾؼ فرص طؿؾ جديدة وتـقع االقتصاد. -

 تحسقـ البـل التحتقة والخدمات العامة يف الؿجتؿعات الؿضقػة. -

ؼافقكككة حؿايكككة البقئكككة وزيكككادة التؼكككدير واالهتؿكككام بكككالؿقارد الطبقعقكككة والؿقروثكككات الث -

 لؾؿجتؿعات.

 زيادة مدا خقؾ الدولة مـ خالل فرض الضرائب طؾك مختؾػ الـشاصات السقاحقة. -

 تؾبقة االحتقاجات األساسقة لؾعـصر البشري واالرتؼا  بالؿستقيات الؿعقشقة. -

تحؼقؼ العدالة بكقـ أفكراد الجقكؾ القاحكد وبكقـ األجقكال الؿختؾػكة مكـ حقكث الحكؼ يف  -

 رد البقئقة والدخقل.االستػادة مـ الؿقا

االرتؼككا  بؿسككتقى تسككفقالت الرتفقككف وإتاحتفككا لؾسككقاح والسككؽان الؿحؾقككقـ طؾككك حككد  -

 سقا .

 االرتؼا  بالقطل البقئل والؼضايا البقئقة لدى السقاح والعامؾقـ والؿجتؿعات الؿحؾقة. -

                                                        

دراسة  "لؿستدامة يف جؿفقرية مصر العربقة د. محؿد إبراهقؿ طراقل، فاروق طبد الـبل، التـؿقة السقاحقة ا (2) 

 . 7، 6، مرجع سابؼ، ص "تؼقيؿقة بالتطبقؼ طؾك محافظة اإلسؽـدرية
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تـؿقكة مشاركة الؿجتؿعات الؿحؾقة يف اتخاذ قكرارات التـؿقكة السكقاحقة وبالتكالل خؾكؼ  -

 سقاحقة مبـقة طؾك الؿجتؿع.

التشككجقع طؾككك االهتؿككام بتككلثقرات السككقاحة طؾككك البقئككة والؿـظقمككة الثؼافقككة لؾؿؼاصككد  -

 السقاحقة.

 إيجاد معايقر لؾؿحاسبة البقئقة والرقابة طؾك التلثقرات السؾبقة طؾك السقاحة. -

مككع البقئككة االسككتخدام الػعككال لككلرض وتخطككقط الؿسككاحات األرضككقة بؿككا يتـاسككب  -

 الؿحقطة. 

 

إنَّ الطاقة التي كحؿؾفا الوقاحة عؾرى لورتوى لوراهؿتفا يف كحؼقرؼ التـؿقرة الؿورتدالة 

قـ سـة ، ولفذا فؼد حددت الجؿعقة العامة للمؿ الؿتحدة يف دورهتا السبعهي طاقة هائؾة

السـة الدولقة لتسخقر السكقاحة الؿسكتدامة، وذلكؽ مكـ أجكؾ التـؿقكة وإهنكا فرصكة  3128

فريدة لـشر القطل حقل مساهؿة السقاحة الؿستدامة يف التـؿقة طؾك مستقى صـاع الؼكرار 

يف الؼطاطقـ العام والخاص وطؿقم الـاس، والعؿكؾ يف الققكت كػسكف طؾكك حشكد جفكقد 

عفكؿ لؾعؿكؾ معكا مكـ أجكؾ جعكؾ السكقاحة محػكزا لؾتغققكر جؿقع أصحاب الؿصؾحة ودف

لتسخقر السقاحة الؿستدامة مكـ أجكؾ التـؿقكة  3128اإليجابل. وقد ركزت السـة الدولقة 

وتعزيكككز دور السكككقاحة يف طكككدة مجكككاالت أساسكككقة أهؿفكككا الـؿكككق االقتصكككادي الشكككامؾ 

ر، إضكافة إلكك والؿستدام، الدمج االجتؿاطل، وتقلقد فرص العؿؾ، والتخػقكػ مكـ الػؼك

 . (2) التػاهؿ الؿتبادل والسالم واألمـ 

                                                        

 :3126مـظؿة السقاحة العالؿقة، رسالة الققم العالؿل لؾسقاحة طام  (2) 

  http://www2.unwto.org/ar/node/45355  

http://www2.unwto.org/ar/node/45355
http://www2.unwto.org/ar/node/45355
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الوقاحة والتـؿقة االقتصادية. -1  

تعترب السقاحة يف الدول الؿتطقرة كرافد أساسل يف التـؿقة االقتصادية، ولكذلؽ كجكد    

ضككخامة االسككتثؿارات الؿختؾػككة يف الؼطككاع السككقاحل كؿككا حككدث يف إيطالقككا وأسككباكقا 

وغقرهككا مككـ البؾككدان التككل حؼؼككت تؼككدمًا كبقككرًا يف هككذا الؿجككال، والققكككان والؿؽسككقؽ، 

 :             (2) ولذلؽ كقضح بنيجاز أهؿ الؿزايا التل تبقـ دور السقاحة يف التـؿقة االقتصادية

تعتؿد العديكد مكـ الكدول طؾكك السكقاحة، كؿصكدر مفكؿ مكـ مصكادر الكدخؾ الكقصـل،  -

قية كبقكرة مكـ الؼطكاع السكقاحل كؿكا واستطاطت هذه الدول الحصقل طؾك دخقل سكـ

يحدث يف القاليكات الؿتحكدة وأسكباكقا وإيطالقكا والققككان والـؿسكا وسقيسكرا وفركسكا 

 وإكؽؾرتا وتركقا، وغقرها مـ بؾدان العالؿ.                         

ز مقككزان  - إن الككدخؾ السككقاحل لككف شككلن كبقككر يف اقتصككاديات الككدول السككقاحقة. ففككق يعككز 

ات ويعترب مصدرًا كبقرًا لتقفقر فرص العؿؾ لؾؿكقاصـقـ مؿكا يكدطؿ مسكتقاهؿ الؿدفقط

 الؿعقشل واالجتؿاطل.                                                 

كتقجة ألهؿقة السقاحة فؼد أصبحت ترتبط بالتـؿقكة االقتصكادية ارتباصكًا وثقؼكًا بعكد أن  -

الؿعاهكد. ولفكذا أصكبحت السكقاحة أحكد كاكت ِطؾؿكًا مجكردًا يكدرس يف الجامعكات و

العـاصر األساسقة لؾـشاط االقتصادي يف الدول السقاحقة، وقد اهتؿت هبا الؿـظؿكات 

العالؿقة كالبـؽ الدولل ومـظؿة الققكسكؽق التكل أصكبحت تـظكر إلكك السكقاحة كعامكؾ 

 أساسل ومفؿ لؾتؼريب بقـ الثؼافات.                              

                                                        

 مجؾة –د. رؤوف محؿد طؾك األكصاري، السقاحة ودورها يف التـؿقة االقتصادية واالجتؿاطقة، مجؾة سطقر  (2) 

 شامؾة.          الؽرتوكقة

 http://www.sutuur.com/Inverstigations-ports/5491-news.html  

http://www.sutuur.com/Inverstigations-ports/5491-news.html
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حة مصدرًا مفؿًا مـ مصكادر اكتسكاب العؿكالت األجـبقكة، وذلكؽ بؿكا يـػؼكف تعد السقا -

السائح طؾكك السكؾع والخكدمات مكـ هكذه العؿكالت، وال يـؽكر أن العؿكالت الصكعبة، 

خصقصًا يف الدول الـامقة كؿصر وتقكس والؿغرب، تؿؽـ البؾكد مكـ اسكتقراد السكؾع 

 .مـ التضخؿ وغال  الؿعقشة والخدمات وتسـد العؿؾة الؿحؾقة ما يمدي إلك التؼؾقؾ

يتجككف العككالؿ بخطككك سككريعة كحككق تقضقككػ التؼـقككات الحديثككة يف كككؾ جزئقككات العؿككؾ  -

السككقاحل سككقا  يف إطككداد وكشككر الؿعؾقمككات السككقاحقة، وإطككداد وتلهقككؾ الؽككقادر 

السككقاحقة، وترتقككب وتـػقككذ الككربامج السككقاحقة، وتصككؿقؿ وبـككا  الؿـشكك ت الػـدققككة 

 .ـ.                                                         والرتفقفقة لؾسائحق

.(1) الوقاحة والتـؿقة الؿوتدالة -2  

تعككد التـؿقككة الؿسككتدامة هككل التـؿقككة االقتصككادية واالجتؿاطقككة الؿتجككددة والؼابؾككة    

لالسككتؿرار دون األضككرار بـقطقككة الؿككقارد الطبقعقككة التككل تسككتخدم يف األكشككطة البشككرية 

طؾقفككا طؿؾقككة التـؿقككة وبككذلؽ يعتككرب الؼطككاع السككقاحل أحككد الؼطاطككات اإلضككافقة  وتعتؿككد

الـاشككطة إلككك جاكككب الؼطاطككات االقتصككادية األخككرى. حقككث يسككاطد طؾككك كؿككق البؾككد 

اقتصاديًا واجتؿاطقًا وتسعك العديد مـ الكدول وخاصكة الكدول التكل هتكدف إلكك تحؼقكؼ 

احل لؿككا يدحدثككف مككـ تـؿقككة اقتصككادية تـؿقككة مسككتدامة إلككك تطككقير وتـشككقط الؼطككاع السككق

واجتؿاطقكككة. طؾكككك أن سقاسكككات السكككقاحة ال تبـكككك فؼكككط طؾكككك اطتبكككارات اقتصكككادية 

وتؽـقلقجقة، ولؽـ يجب أن يمخذ بـظر االطتبار أيضًا الحػاظ طؾكك البقئكة واحتقاجكات 

السؽان الؿضقػقـ طامة والذيـ يعؿؾقن يف الحؼؾ السكقاحل خاصكة، إذ أن السكقاحة التكل 

                                                        

 د. رؤوف محؿد طؾك األكصاري، السقاحة ودورها يف التـؿقة االقتصادية واالجتؿاطقة، مرجع سابؼ.  (2) 
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          تجقب لفذه الشروط هل السقاحة البديؾة أو السقاحة الؿتقافؼة والتقاصؾ السقاحل.                                                   تس

وقد دطت مـظؿة السقاحة العالؿقة إلك طؼد ممتؿر لقزرا  السكقاحة آلسكقا والباسكػقؽ 

قش الؿككمتؿر مقاضككقع فـقككة واسككعة م، وقككد كككا8::2طككـ السككقاحة والبقئككة يف أواخككر طككام 

تتعؾؼ بالسقاحة الؿستدامة، وصدر طـ الؿمتؿر بقان أوضكح االهتؿكام العكالؿل الرسكؿل 

بؿبدأ االستدامة. وأشكار إلكك أن هـكاك إحسكاس وإلحكاح لبكذل الجفكقد لحؿايكة البقئكات 

قكة أن االهتؿكام بالسكقاحة كباطكث طؾكك التـؿ. ولذلؽ كجد الطبقعقة يف الؿؼاصد السقاحقة

الؿسككتدامة يعتككرب مطؾبككًا اقتصككاديًا مفؿككًا لتحػقككز هؿككؿ االسككتثؿار يف األمككاكـ السككقاحقة 

الطبقعقة والبقئقة والثؼافقة، وتعد التقطقة بلهؿقة تـؿقكة السكقاحة وإدارهتكا طؾكك كحكق ككػ  

          أحد أهداف مـظؿة السقاحة العالؿقة.                                                        

إن مبكادئ اإلدارة تمككد طؾكك الجقاككب االقتصكادية والثؼافقكة واالجتؿاطقكة والبقئقككة     

لؼطاع السقاحة كؿصدر مفؿ لؾدخؾ الؿتزايد باطتباره مـ الدطامات األساسكقة يف التـؿقكة 

الؿستدامة لؾبؾد لذلؽ يتقجب مـ أجؾ استؿرار السقاحة كؿصدر مفكؿ لؾكدخؾ االلتكزام 

 مفؿة مـفا:                                                 بعدة كقاحل 

احرتام الؿقروث الثؼايف لؾؿجتؿع والحػاظ طؾك الؼقؿ والتؼالقد والعادات والؿساهؿة  -

 يف ففؿ العالقات الثؼافقة والتسامح.

 تحسقـ كقطقة الحقاة لؾؿجتؿع الؿضقػ. -

لؿدن التكل تصكؾح لؾتـؿقكة السكقاحقة ضرورة التطقر واإلضافات وتجؿقؾ الؿـاصؼ أو ا -

مكككـ خكككالل تزويكككدها بكككالؿرافؼ األساسكككقة العامكككة والؿـشككك ت اإليقائقكككة والخدمقكككة 

والرتويحقة، باإلضكافة إلكك األطؿكال الفـدسكقة الؿرتبطكة بتـسكقؼ الؿققكع مكع الحػكاظ 

الؿسككتؿر طؾككك البقئككة وإكشككا  الؿحؿقككات الطبقعقككة الربيككة والبحريككة وتككقفقر الرقابككة 
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ؿرة لؾؿؼقمككات الطبقعقككة والسككقاحقة، وأيضككًا مراقبككة الؿشككروطات السككقاحقة الؿسككت

 وتلثقرها طؾك البقئة.                                                           

التلكقد طؾك الخطط السقاحقة الطقيؾة األمد مع تقفقر ما يـتج طـفا مـ مـكافع اقتصكادية  -

جفات الؿساهؿة، ومـفا تكقفقر فكرص العؿكؾ لتحسكقـ وتقزيعفا بصقرة طادلة طؾك ال

    .دخؾ الػرد ومحاربة الػؼر.                                   

إن تطقير السقاحة كؿصدر دائؿ لؾدخؾ يتطؾب ترسقخ الؿػاهقؿ السقاحقة والكقطل هبكا  -

 .                                        طـد الحؽقمة وطـد الؿجتؿع

تلمقـ تطقر الؼطاع السكقاحل هكق طؿؾقكة متقاصكؾة وتحتكاج إلكك اإلشكراف واإلدارة إن  -

الؽػا ة العالقة مـ قبؾ كقادر متخصصة بالسقاحة. وتؼديؿ كقطقة طالقة مـ ذي الدائؿة 

مكـ أجكؾ تحؼقكؼ  الؿعؾقمات والخربات السقاحقة بالشؽؾ الؿـاسب لؾسكقاح والكزوار

                                                التـؿقة السقاحقة.

 حؿاية الؿراكز السقاحقة والطبقعقة والبقئقة داخؾ البؾد. -

يؿؽـ لؾجغرافقا أن تؾعب دورًا مفؿًا يف التـؿقة السقاحقة، حقث إن دراسة الؿققع  -

األمثؾ ألي مشروع سقاحل واختقاره يجب أن يمخذ بـظر االطتبار كقكف يعطل أكرب 

التؽالقػ، ومصر مؾقئة باألماكـ ذات الؿققع الؿتؿقز ومـفا واحة قدر مـ العائد بلقؾ 

 .سققه

التـؿقة السقاحقة تعترب ضرورة مؾحة ألهنا تساطد طؾك خؾؼ فرص أكثر لؾعؿالة،  -

وبالتالل تعؿؾ طؾك رفع مستقى الؿعقشة والؼضا  طؾك البطالة والحد مـفا، وتؽقن 

قلمعقـًا لؾقصقل إلك ما يصبق إلقف الؿجتؿع مـ   .    تؼدم ورد

التـؿقة السقاحقة يف أي بؾد لف مؼقمات سقاحقة تتقح لف فرص كبقرة يف زيادة الدخؾ  -

القصـل وتحسقـ مقزان مدفقطاتف وحسابف الجاري الدال طؾك ثروتف مـ العؿالت 
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 الصعبة.                                                              

صريؼ الؿستؼبؾ وهل مرحؾة مـ مراحؾ تحؼقؼ هدف أكرب هق  التـؿقة السقاحقة هل -

هذا الؿػفقم ، كحق مػفقم جديد لؾتـؿقة السقاحقة تحؼقؼ التـؿقة االقتصادية الؿستدامة

االستغالل األمثؾ لؾؿقارد الطبقعقة ، والجديد يستـد طؾك التخطقط العؾؿل السؾقؿ

 . مـ الخراب والتؾقثواحرتام البقئة وحؿاية الؿقارد الطبقعقة  والبشرية،

 .التـؿقة الوقاحة الؿوتدالة يف الحد لن البطالة ولؽافحة الػؼر دور -3

لؼد أصبحت السقاحة مـ أهؿ الظقاهر الؿؿقزة لعصركا الحاضر كظرا لؿا تتؿتكع بكف       

مـ أهؿقة يف جقاكب طديدة، وهل ذات أهؿقة كبقرة بالـسبة لؾعالؿ كؽؾ، وبالـسبة لؿصكر 

ففل تعؿؾ طؾك الحكد مكـ البطالكة ومؽافحكة الػؼكر، حقكث تعؿكؾ السكقاحة بصػة خاصة. 

طؾك تقفقر فرص العؿؾ الؿختؾػة وحؾ مشؽؾة البطالة، وذلكؽ مكـ خكالل أن التقسكع يف 

صككـاطة السككقاحة والؿشككروطات الؿرتبطككة هبككا يسككاهؿ يف تككقفقر فككرص طؿككؾ جديككدة مؿككا 

ى الكدخؾ والرفاهقكة لؾؿجتؿكع يخػض مـ البطالة، وبالتالل يمدي هذا إلك ارتػكاع مسكتق

وزيادة معدل كؿق إكػاق السقاح والتلثقر الؿباشر لؾسقاحة يف تقفقر فرص طؿؾ يؽقن أوال 

 مـ الؼطاع السقاحل لؾؼطاطات الؿرتبطة بف، وبالتالل مؽافحة الػؼر.

وتعتككرب البطالككة مككـ إحككدى أكككرب  تعككد البطالككة سككبب رئقسككل لتػشككل ضككاهرة الػؼككر،و 

تعككد مشككؽؾة البطالككة مككـ عككاكك مـفككا جؿقككع الككدول يف العككالؿ، بككؾ الؿشككؽالت التككل ت

الؿشككؽالت الؿعؼككدة التككل تقاجككف مصككر والعككالؿ العربككل، إذ أن كسككبة البطالككة يف الككقصـ 

% طالؿقا، ويصكؾ طكدد العكاصؾقـ طكـ العؿكؾ يف 7% مؼابؾ 31-26العربل ترتاوح ما بقـ 

مؾقكقن  231امؾكة يبؾكغ كحكق مؾققن طاصؾ مكـ إجؿكالل قكقى ط 36العالؿ العربل حقالل 

% 71مؾقككقن طامككؾ سككـقيا، يف ضككق  حؼقؼككة مػادهككا أن  4.5طامككؾ، يضككاف إلككقفؿ سككـقيا 

سـة، وهق األمر الذي يتققع معكف أن يصكؾ  36تؼريبا مـ سؽان البالد العربقة دون سـ الك 
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مؾققن طاصؾ، مؿا يتطؾب ضخ كحق  91إلك حقالل  3136طدد العاصؾقـ طـ العؿؾ طام 

ار دوالر لرفع معدالت الـؿكق االقتصكادي يف الكدول العربقكة، وذلكؽ لخؾكؼ مكا ال مؾق 81

 .(2) ماليقـ فرصة طؿؾ سـقيا 6يؼؾ طـ 

وتققع تؼرير جديد صادر طـ مـظؿكة العؿكؾ الدولقكة، ازديكاد معكدل البطالكة يف العكالؿ 

ك ارتػكاع طكدد العكاصؾقـ طكـ يعـك مكا ،3128 العكام يف %6.9إلكك  6.8بشؽؾ صػقػ مـ 

االسككتخدام  "وأشككار التؼريككر الككذي حؿككؾ طـككقان  مؾقككقن شككخص 4.5لعؿككؾ بؿؼككدار ا

، إلككك تققعككات بارتػككاع طككدد " 3128 طككام اتجاهككات –واآلفككاق االجتؿاطقككة يف العككالؿ 

مؾققن، مكع ازديكاده بؿؼكدار  312إلك أكثر مـ  3128العاصؾقـ طـ العؿؾ طالؿقًا يف طام 

الؼككقى العامؾككة تػككقق طككدد فككرص العؿككؾ  ، ألن وتقككرة كؿككق3129مؾقككقن يف طككام  3.8

 والجدول التالل يقضح تققعات مـظؿة العؿؾ الدولقة طـ البطالة. .(3) الجديدة

 لـظؿة العؿا الدولقة - 2118و 2116اكجاهات وكوقعات البطالة لا بقن  : (3جدول رقم )

 
Source:  http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2017/01/13/3-4-2017.html          

 3129و 3127اتجاهات وتققعات البطالة مكا بكقـ ويتضح لـا مـ الجدول السابؼ      

                                                        

)1( https://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/2012_07_31/83473637.               

 (2) http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2017/01/13/3-4-2017.html 

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2017/01/13/3-4-2017.html
https://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/2012_07_31/83473637
https://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/2012_07_31/83473637
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2017/01/13/3-4-2017.html
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2017/01/13/3-4-2017.html
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، وبقان معدل البطالة وطدد العاصؾقـ طكـ العؿكؾ يف معظكؿ يف تؼرير مـظؿة العؿؾ الدولقة

ان العالؿ، سقا  الدول الؿتؼدمة أو الـامقة أو حتك االقتصاديات الـاشئة، فالبطالكة مكـ بؾد

بقـ أهؿ التحديات التل تقاجف مصر والدول العربقة، وهكل سكبب رئقسكل لتػشكل ضكاهرة 

الػؼر، وما يـتج طـفا مـ آفات اجتؿاطقة خطقرة هتدد أمـ الؿجتؿعات العربقة، يف ضروف 

 عالؿقة وتداطقاهتا العربقة.األزمة االقتصادية ال

السقاحة تعؿؾ طؾك تقفقر فرص طؿكؾ وحكؾ مشكؽؾة البطالكة، ذلكؽ أن التقسكع يف و    

صككـاطة السككقاحة والؿشككروطات الؿرتبطككة هبككا يسككاهؿ يف تككقفقر فككرص طؿككؾ جديككدة مؿككا 

يخػض مـ البطالة وبالتالل يمدي ذلؽ إلك ارتػكاع مسكتقى الكدخؾ والرفاهقكة لؾؿجتؿكع 

كؿق إكػاق السقاح والتلثقر الؿباشر لؾسقاحة يف تقفقر فرص طؿؾ يؽقن أوال  وزيادة معدل

مـ الؼطاع السقاحل لؾؼطاطات الؿرتبطة بف. وقد شفد العكالؿ تطكقرًا كبقكرًا لعكدد السكقاح 

مـ جفة، وللمقال التل يـػؼقهنا يف رحالهتؿ مـ جفة أخكرى، خكالل السكـقات والعؼكقد 

 . (2) الؿتالحؼة مـ الزمـ

كشا  الؿشاريع السقاحقة الؿباشرة أو الؿساطدة لفكا بؿختؾكػ أكقاطفكا، أو التقسكع إن إ

يف إكشائفا رأسقا أو أفؼقا، طؾك خؾؼ فرص طؿؾ جديكدة، وبالتكالل تسكاطد طؾكك مؽافحكة 

مـ الػؼكر، سكقا  ككان تؿقيكؾ هكذه الؿشكاريع برأسكؿال أجـبكل أو وصـكل مؿكا يكمدي إلكك 

مـ األحقان، ويعؿؾ ولق ببط  طؾك تحسكقـ مسكتقى التخػقػ مـ مشؽؾة البطالة يف كثقر 

                                                        

 :ئردراسة حالة الجزا -أثر التـؿقة السقاحقة الؿستدامة طؾك مقاجفة ضاهرة البطالة  طؿقش سؿقرة، (2) 

 https://www.ketabonline.com/ar/books/103759/read?part=1&page=1&index=5584970  

https://www.ketabonline.com/ar/books/103759/read?part=1&page=1&index=5584970
https://www.ketabonline.com/ar/books/103759/read?part=1&page=1&index=5584970
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 :(2) الرفاهقة االقتصادية إضافة إلك

 تقفقر فرص طؿؾ جديدة، وبالتالل زيادة دخقل األفراد. -أ 

تـشقط قطاطات التعؾقؿ والتدريب يف مجال الؿفـ السقاحقة الؿختؾػة، وتقفقر  -ب

 فرص طؿؾ كثقرة خاصة لؾـسا . 

ات التـؿقة لؾؼطاع السقاحل يف مصكر، تمككد بالـسكبة لؿمشكر كؿا أن اتجاهات وتققع   

التشغقؾ أن هـاك ارتػاع يف مـاصب العؿؾ الـاتجة طكـ األكشكطة السكقاحقة وككذلؽ طكدد 

 األسرة الؿقضقطة تحت االستغالل. 

                                                        

ع السقاحة، بحث مؼدم وفا  طبد الؾطقػ إبراهقؿ محؿقد، الجقاكب االقتصادية واالجتؿاطقة والبقئقة لؼطا (2) 

 . 53، ص 3127ابريؾ  38 -37، الؼاكقن والسقاحة، يف الػرتة مـ صـطا –لؾؿمتؿر العؾؿل الثالث لؽؾقة حؼقق 
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 ضرًرة تكامم انبنيت انتحتيت :  انمبحث انثاني

 كمطهب أساسي نهسياحت ًانتنميت انمستدامت في سيٌه

تعد واحة سققه مـ الؿـاصؼ السقاحقة الغـقة بالؿقارد السقاحقة بؿصكر، ولكذلؽ يجكب 

 االهتؿام هبا والعؿؾ طؾك ضرورة تؽامؾ البـقة التحتقة هبا، باطتبار ذلؽ مطؾب 

أساسككل لتحؼقككؼ السككقاحة الؿسككتدامة بالقاحككة وبالتككالل تحؼقككؼ التـؿقككة هبككا، ولككذلؽ 

خصائص البقئقة التل تتؿقز هبا القاحة، ثؿ كبقـ ضرورة تؽامؾ البـقكة سـؾؼل الضق  طؾك ال

 التحتقة بسققه مـ أجؾ السقاحة الؿستدامة هبا، وذلؽ فقؿا يؾل: 

 الخصائص البقئقة الؿؿقزة لقاحة سققه ومؼقماهتا الؿطؾب األول:

ة تؽامكؾ البـقككة التحتقكة مطؾكقب أساسككل لؾسكقاحة والتـؿقكة الؿسككتدام الؿطؾرب الثراين:

 بسققه

 

تتؿقز واحة سققه بجؿقطف مـ الخصائص البقئقة الطبقعقكة والتكل أثكرت طؾقفكا لؽقهنكا   

 .    (2) مـطؼة صحراوية كذكر مـفا ما يؾل

 الؿوقع الجغرايف:  - 

ة مرسككل مطككروح وطؾككك تؼككع واحككة سككققه يف الطككرف الجـككقبل الغربككل مككـ محافظكك    

كككؿ مككـ مديـككة مرسككل مطككروح، وتؿثككؾ واحككة سككققه إحككدى الؿـخػضككات 411مسككافة 

م وتبؾكغ مسكاحتفا 29الطبقعقة يف الصحرا  الغربقة، وتـخػض طكـ مسكتقى سكطح البحكر 

كؿ مربع ويحدها مـ الشكؿال هضكبة صكخرية متصكؾة تتؼكارب باتجكاه الغكرب، 2849.5

                                                        

 https://www.academia.edu/11670480راجع يف ذلؽ /               (2) 
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سؾسكؾف مكـ الكتالل والؽثبكان الرمؾقكة ومكـ الغكرب وتتباطد باتجاه الشرق ومكـ الجـكقب 

 كؿ، ومـ الشرق القاحات البحرية.  76الحدود الؾقبقة طؾك بعد 

 الؿـاخ.  -ب

تتػككاوت درجككات الحككرارة يف مـطؼككة الصككحرا  الغربقككة بصككػة طامككة ويف سككققه بصككػة 

خاصة خالل فصقل السـة وطؾك مكدار أشكفرها، حقكث تصكؾ إلكك أدين درجاهتكا يف شكفر 

اير حقث تؼرتب مـ الصػر صعقدا أو هبقصكا، ثكؿ تبكدأ يف االرتػكاع خكالل أشكفر فصكؾ يـ

الربقع حتكك تصكؾ إلكك حكدها األقصكك يف فصكؾ الصكقػ وطؾكك األخكص شكفري يقلقكق 

 درجف مئقية.  56وأغسطس حقث تصؾ إلك حقالل 

 الؿؼولات الوقاحقة يف واحة سقوه.  -ج

 مات السقاحقة الؿتؿقزة، كظرا لؿا تتؿتع بف تعد واحة سققه مـ الؿـاصؼ الغـقة بالؿؼق  

وجككقد مـككاصؼ أثريككف مؿقككزة، هككذا مككع وجككقد تـككقع بققلككقجل، وتزخككر القاحككة بلكؿككاط 

سقاحقة مختؾػكة مثكؾ السكقاحة الثؼافقكة واألثريكة، والسكقاحة الطبقعقكة والبقئقكة، والسكقاحة 

 العالجقة، وسقاحة السػاري. 

 لؼولات الوقاحة األثرية بوقوه.  -د

ضؿ واحة سققه الؽثقر مـ أثار الؿاضل الؼديؿ لؾقاحة، ومـفا أثار فرطقكقكة وروماكقكة ت

 وإسالمقة، وكشقر ألهؿ الؿـاصؼ األثرية يف واحة سققه كؿا يؾل: 

 أصالل شالل القاقعة يف قؾب مديـة سققه.  -

 الؿسجد العتقؼ يعترب أقدم مسجد بسققه وتؿ إكشاؤه مع الؿديـة الؼديؿة )شالل(. -

طؾكك قؿكة هضكبة وسكط أصكالل الؼريكة  "أغكقر ومكل  "معبد الكقحل وهكق يؼكع يف قريكة  -

 الؼديؿة. 
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 ."أغقر ومل  "معبد اآللة أمقن ويطؾؼ طؾقف معبد أم طبقدة يف قرية  -

جبؾ الؿقتك وهق يؼع طؾك مسافة كحق كؿ مـ مركز القاحة وتقجد بف أربعة مؼابر هامة  -

 (. التؿساح مؼربة –ل أمقن س مؼربة –قربباتحقت ك مؼربة –وهل )مؼربة مقسق إيزيس 

 . "طقـ كقؾقباترا "طقـ جقبا وتقجد بالؼرب مـ أصالل معبد أم طبقدة، وتسؿل أيضا  -

 الؿعبد الدوري ويؼع بالؼرب مـ مؼابر بالد الروم، وهق مـ أهؿ الؿعابد التاريخقة.  -

  لؼولات الوقاحة الطبقعقة والبقئقة بواحة سقوه. -ره

جبؾ وهضبة ومرتػع أهؿفا جبؾ الدكرور الؿؼدس حقث تشؽؾ  4111لجبال: هـاك ا -

الؿرتػعات بقئة صبقعقة فريدة، وترتػع ققؿة الصحرا  والجبكال الؿرتػعكات بؿكا تؿؾؽكف 

 –الرخام  مـ كبقره كؿقات تؿؾؽ سققه وجبال صحرا  محجريف –مـ خامات معدكقة 

ل السكؾؽا باإلضكافة إلكك كؿقكات الحجكر الرمكا -، الرمال الؿشعفالتقؿقس –االلباسرت

 الجقري. 

البحقرات والقـابقع: أشفرها بقحقرات الزيتقن وققريشت وخؿقسكة والؿراغكل، وتبؾكغ  -

طكقـ، ضكؾ هبكا  2111كقؾق مرتا يف الطقل، كاكت تضؿ كحق  26مساحة بعضفا حقالل 

ققن التكل فؼط. ومـ الع 91حتك اآلن، ال يستعؿؾ مـفا لؾري أو الشرب إال كحق  311

تؿد القاحة بؽؿقات طظقؿة مـ الؿقاه طكقـ تجكزرت وطكقـ الكدكرور وطكقـ فقريشكت 

وغقرها. كؿا أن هـاك يـابقع لفا ققؿتفا التاريخقة كعقـ الحؿكام وطكقـ كقؾقبكاترا وطكقـ 

 فطـاس وطقـ صامقسة، وطقـ الشػا  وهل أحؾك هذه العققن تذوقا. 

 الحقواكات البرية والـباكات.  -و

ملهقلة بالحققاكات الربية، كؿا تموى إلقفا الطققر الؿفاجرة مكـ أوروبكا وأسكقا القاحة 

مرتقـ يف السـة، وهـاك أكثر مـ طشريـ كقطا مـ الثكديات. وتـؿكق يف القاحكة مجؿقطكات 
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كباتقة مختؾػة مـفا كباتات صحراوية وكباتات تـؿكق يف الكرض الؿالحكة وهكذه تقجكد طؾكك 

ر الطكر فكا وهـكاك كباتكات الؿقكاه العزبكة. ومكـ أهكؿ شقاصئ البحقرات الؿالحكة مثكؾ شكج

الؿجؿقطات الـباتقة يف مـطؼة الدراسة رياض أشكجار السكـط والـخقكؾ حقكث تؽكقن ككؾ 

 شجرة تشؽؾ مـظرا فريدا حؼا يف وسط صحرا  قاحؾة. 2111مجؿقطة مـفا ما يزيد طـ 

 ثروة الـخقا والزيتون.  -ي

ألكػ كخؾكة تعطكك ثؿكار  1:كخؾكف مـفكا  ألكػ 311بؾغ إجؿالل طدد أشكجار الـخقكؾ   

 جقده مـ األكقاع الؿعروفة والؿشفقرة بقاحة سققه. 

 لؼولات الوقاحة العالجقة.  -

تتؿثؾ يف جبؾ الدكرور ن ويعتربه مقاصـق سققه جبال مؼدسا، وقد اكتسب الجبكؾ طـكد 

ؿ العكالج األهالل مـذ الؼدم أهؿقة طالجقة يف األمراض الروماتزمقة وأالم الؿػاصؾ، ويكت

طـ صريؼ صؿر الجسؿ بالرمال لػرتات ترتاوح بقـ ربع الساطة وكصػ الساطة يقمقا طؾك 

امتداد أسبقطقـ يف أشفر الصقػ، خالل ساطات محددة مـ الـفار. وهذا مكا جعكؾ جبكؾ 

الدكرور مؼصدا مشفقرا. إضافة إلك اكتشكار طقكقن مقكاه الؿعدكقكة التكل تسكتخدم لؾعكالج 

 مئقية.  78كقػار التل تبؾغ درجة حرارتف مائة  الطبقعل وأشفرها بئر

باإلضككافة إلككك مؼقمككات سككقاحقة أخككرى مـفككا سككقاحة السككػاري والتككل تعككد سككقاحة      

مػضؾة كثقرا لدى األجاكب خاصة الؿـطؼة الجـقبقة حقث الؽثبكان الرمؾقكة وبحكر الرمكال 

هكؿ هكذه األمكاكـ األطظؿ وأيضا صريؼ القاحات البحرية باتجاه مـخػض الؼطارة، ومـ أ

 اتقب( وغقرها. الؽت أم – تبغبغ – شقاصف – الجرب –)بئرا الغابة الؿتحجرة 

 الؿبادئ األساسقة لؾتـؿقة الوقاحقة الؿوتدالة يف واحة سقوه.  -س

 الحػاظ طؾك صبقعة وطادات وتؼالقد وثؼافة الصحرا  للجقال الؼادمة.  -
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 السقاحقة لؾؿـاصؼ الصحراوية.  احرتام تؼالقد الؿؼقؿقـ الؿحؾققـ والؿقاقع -

تعؾقؿ وتدريب وتقطقة العامة والؿسئقلقـ الؿحؾققـ الؿتخصصقـ يف صكـاطة السكقاحة  -

 والتلكد طؾك أن الؿحؾققـ طؾك طؾؿ الؿبادئ األساسقة لؾسقاحة الؿستدامة.

التطككقير مككـ خككالل الؿسككتقى الؿحؾككك والسقاسككات الؿحؾقككة لؾسككقاحة والتككل تحككرتم  -

ستدامة واالطتبارات األخالققة والؼقؿ واألطكراف طكـ صريكؼ الحػكاظ طؾكك التـؿقة الؿ

 الؿقارد الثؼافقة والطبقعقة مع ضؿان رفاهقة لؾسائح. 

تطقير الؿؿارسات السقاحقة والتل تحافظ الرتاث الطبقعل والتاريخل، وتشكجقع ثؼافكة  -

الؿطؾقبكة البؾد الصحراوية ومسكئقلقـ السكقاحة طؾكك طؿكؾ مقازككة بكقـ االحتقاجكات 

 لؾسقاحة والؿحافظة طؾك الرتاث. 

(2)

تعد البـقة التحتقة العؿقد الػؼري وشكريان الحقكاة لجؿقكع أكشكطة الحقكاة االقتصكادية    

حضرة. وبدوهنا ال يؿؽكـ تحؼقكؼ واالجتؿاطقة والسقاسقة والسقاحقة يف الؿجتؿعات الؿت

أي تطقر أو رفاهقة حضارية يف الؿجتؿع. وتمكد الدراسات واألبحاث الؼديؿكة وككذلؽ 

الحديثة، كؿا تمكدها الرؤية القاقعقة الراشدة لؿكا تكمدي إلقكف خكدمات البـقكة التحتقكة مكـ 

دطككؿ وتؽامككؾ وربككط لؿؼقمككات االقتصككاد وتـشككقط السككقاحة وتطقيرهككا. وقككد أوضككحت 

ؿ الدراسات التلثقر اإليجابل لتكقفر خكدمات البـقكة التحتقكة وخصقصكًا االتصكاالت معظ

والطرق لسفقلة التـؼؾ بقـ األماكـ السكقاحقة الؿختؾػكة. فؾكقس مكـ الؿصكادفة أن تؽكقن 

الصقـ وسـغافقرة ومالقزيا وتايالكد، والتل اسكتثؿرت جكز ًا كبقكرًا مكـ كقاتجفكا الؿحؾقكة 

                                                        

 (1) https://www.mstdama.com/2014/04/blog-post_2829.html 
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البـقة التحتقة، يف مصاف أفضكؾ الكدول أداَ  بكقـ اقتصكاديات اإلجؿالقة يف تطقير خدمات 

 العالؿ الققم.

ولؿا لخدمات البـقة التحتقة مـ أهؿقة يف تحؼقؼ التـؿقكة السكقاحقة الؿسكتدامة، فؿكـ     

الؿالحظ أن معظؿ دول العالؿ الؿتؼدم تتـافس يف االستثؿار يف مجاالهتا الؿختؾػة ومـفكا 

مؾقكار دوالرَا  261ات الؿتحدة طؾك سكبقؾ الؿثكال، أكثكر مكـ السقاحة، حقث تـػؼ القالي

مؾقار دوالر سـقيًا، لبـا  البـقة التحتقكة  51سـقيَا طؾك البـقة التحتقة. كؿا تـػؼ طؾقفا كـدا 

وتحسككقـفا وتطقيرهككا وصككقاكتفا وإطككادة تلهقؾفككا يف والياهتككا الؿختؾػككة، وتعؾككؼ الككدول 

ربى كقسقؾة لتطقير االقتصكاد الكقصـل وزيكادة كػكا ة اإلكتكاج الؿتؼدمة طؾك ذلؽ أهؿقة ك

طامكًا يف بـكا  شكبؽات الطكرق  61الصـاطل، خصقصًا وأن ما استثؿرتف تؾؽ الدول قبكؾ 

 السريعة، قد طاد طؾقفا بلرباح وطقائد مضاطػة.

 وتختؾػ الؿعايقر التؼـقة والعؿراكقة لؿدى تغطقكة البـقكة التحتقكة لؾؿـكاصؼ العؿراكقكة    

والسقاحقة مـ مجتؿع آلخر، حقث تتبـك كؾ دولة معايقر ومؼكايقس مختؾػكة تتـاسكب مكع 

ضروففككا االقتصككادية واالجتؿاطقككة، والسقاسككقة، وطاداهتككا، وتؼالقككدها. فبقـؿككا تخطككط 

 861القاليككات الؿتحككدة األمريؽقككة لؾبـقككة التحتقككة لؾؿقاصككالت طؾككك أسككاس أن لككديفا 

سكقارة  611ؿؾؽكة الؿتحكدة تخطكط طؾكك معكدل سقارة لؽؾ ألػ شخص، يالحظ أن الؿ

سقارة لؽؾ ألػ شخص. وحتك تؼـقكًا،  61لؽؾ ألػ شخص. وتبؼك الصقـ طؾك معدل 

يالحظ أن القابان والتل هكل أصكغر مسكاحة وسكؽاكًا مكـ القاليكات الؿتحكدة األمريؽقكة، 

ا ككؿ، بقـؿك3111لديفا شبؽة مـ الؼطارات السريعة والتل تصؾ يف مجؿقع أصقالفا إلكك 

ككؿ، يف حكقـ تتعكدى القاليكات 411ال يصؾ صقل تؾكؽ الشكبؽة يف الكدول األخكرى إلكك 

الؿتحدة القابان يف صقل شبؽة الؼطارات التؼؾقدية العادية. وقد تزامـ مكع هكذه التغقكرات 

والتقجفات لؿشاركة الؼطاع الخاص، بروز آلقات مختؾػة لتؿقيؾ خدمات البـقة التحتقكة 
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وض الدولقكة والؿحؾقكة واكتفكاً  بنصكدار بعكض الكدول لسكـدات وتـػقذها. بد َا مكـ الؼكر

بؾدية وحؽقمقة بػقائد مـخػضة لتؿقيؾ إكشا  خدمات البـقة التحتقة. وقد تـبفت ألهؿقكة 

تطقير خدمات البـقة التحتقة القصـقة الدول الؿتؼدمكة مثكؾ القاليكات الؿتحكدة األمريؽقكة 

مخرَا كؾ مـ مالقزيكا واسكرتالقا والصكقـ وكـدا ودول غرب أوروبا والقابان ولحؼت هبؿ م

وكقريا الجـقبقة، حقث كجحت تؾؽ الكدول بالؾحكاق برككب التـؿقكة الحكديث باسكتؿرار 

التخطقط والتطقير والتؿقيؾ لتشققد البـقة التحتقة وتشغقؾفا وصقاكتفا بؽػا ة، األمر الذي 

 وضعفا يف مصاف الدول الؿتؼدمة.

ستؿرار يف تخطقط خدمات البـقة التحتقة وتطقيرها وأبرز ما يدل طؾك أهؿقة اال      

وتؿقيؾفا وتـػقذها، ما تقصؾ إلقف البـؽ الدولل، فقؿا يخص ضرورة استؿرار تـؿقة 

قطاطات الخدمات الؿختؾػة وأثرها طؾك حركة االقتصاد القصـل. والتل يؿؽـ 

 تؾخقصفا فقؿا يؾل:

ـككاتج الؿحؾككل اإلجؿككالل بطريؼككة يسككاطد تككقفر تجفقككزات البـقككة التحتقككة طؾككك زيككادة ال -

 مباشرة مـ خالل زيادة فعالقة وإكتاجقة رأس الؿال.

يمدي تقسع شبؽة خدمات البـقكة التحتقكة إلكك كؿكق االقتصكاد الكقصـل وزيكادة الػعالقكة  -

الؿالقة، ولؾبـقة التحتقة آثار صقيؾكة األجكؾ طؾكك ككقع الفقؽكؾ االجتؿكاطل الكذي سكقتؿ 

 كز الحضرية والؿـاصؼ األخرى الؿرتبطة هبا.تطقيره، وخصقصًا كؿق الؿرا

يؿؽـ أن تمدي الصقاكة غقر الؽافقة لتجفقزات البـقة التحتقة إلك زيادة تؽالقػ اإلكتاج،  -

 كؿا يؿؽـ أن تمدي إلك اهنقار األكشطة االقتصادية يف حالة تػاقؿ كؼص الصقاكة.

لبـقكككة التحتقكككة إن االسكككتثؿارات اإلسكككرتاتقجقة صقيؾكككة الؿكككدى يف تخطكككقط خكككدمات ا

وتطقيرهككا وتؿقيؾفككا وتشككققدها وتشككغقؾفا وصككقاكتفا بؽػككا ة مسككتؿرة، مطؾككب اقتصككادي 

 أساسل لؾسقاحة الؿستدامة يف واحة سققه ولـؿق االقتصاد القصـل الؿصري.
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 انمعٌقاث انتي تٌجو انسياحت :  انمبحث انثانث

 في ظم انتحدياث انراىنت

كثر الؼطاطات تكلثرا باألحكداث الراهـكة والتكل تحكقط بـكا طؾكك يعد قطاع السقاحة مـ أ

الؿسككتقى العككالؿل واإلقؾقؿككل، وخاصككة مصككر باطتبارهككا مككـ أكثككر البؾككدان العربقككة وجككف 

لؾسككقاحة، فؼطككاع السككقاحة كككان مككـ أكثككر الؼطاطككات االقتصككادية تككلثرا بجائحككة فقككروس 

لؿختؾػة بؽافة دول العالؿ، كقركا، وذلؽ كتقجة لؾؼققد التل فرضت طؾك وجفات السػر ا

مؿكا ككان لككف تكلثقر كبقكر طؾككل هكذا الؼطكاع وتراجككع أكشكطة السكػر والسككقاحة، إضكافة إلككك 

التحديات والتقترات السقاسقة واألمـقة يف بعض دول الجقار الؿحقطة بؿصر مثكؾ لقبقكا، 

وتقكس، والسقدان، وغقرها، كؾ ذلكؽ مثكؾ تحكديات ومعققكات كبقكرة تعكرض لفكا هكذا 

 ع الفام، لفذا كتـاول دراستـا لفذا الؿبحث مـ خالل مطؾبقـ متتالققـ كؿا يؾل:                            الؼطا

 الؿطؾب األول: أهؿ الصعقبات والتحديات التل تقاجف السقاحة والتـؿقة الؿستدامة. 

ة الؿطؾب الثاين: أهؿ التجارب الـاجحة يف صـاطة السقاحة الؿستدامة وكقػقة االستػاد

 مـفا يف مصر.

طؾك الرغؿ مـ تؿتع مصر بؿقزة كسبقة مـ حقث جذب السقاح مـ خالل الزخؿ الؽبقر 

لؾؿقاقككع السككقاحقة والثؼافقككة والرتاثقككة، إال أن كصككقبفا يف السككقاحة العالؿقككة ال يككزال أدكككك 

ـ مؽاكتفا وصاقتفا الؽامـكة، خاصكة بعكد اكتشكار فقكروس كقرككا الؿسكتجد. وغؾكؼ بؽثقر م

الحدود وفرض قققد طؾك التـؼؾ والسػر، واالضرابات األمـقة الراهـكة الؿحقطكة بؿصكر، 

وذلؽ ألن قطاع السقاحة يف مصر مازال يقاجف معققكات كبقكرة تحكد مكـ كؿكقه، مـفكا قؾكة 
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دمات األساسككقة وكؼككص الؽككقادر الػـقككة البشككرية االسككتثؿارات يف البـقككة التحتقككة والخكك

، واكتشكار فقكروس كقرككا واغكالق 3122يـكاير  36الؿتخصصة خاصة بعد أحداث ثقرة 

الحدود بقـ الدول، ككذلؽ كجكد أن قطكاع السكقاحة يف مصكر ككان ومكازال طرضكة لؾتكلثقر 

ن غقاب األمـ بالتطقرات والتقترات السقاسقة واألمـقة السائدة يف الؿـطؼة، وكجد أيضا أ

واالستؼرار سقظؾ طائؼا رئقسقا أمام حدوث تـؿقة حؼقؼقة لفذا الؼطاع الحقكقي، وكتـكاول 

 :   (2) هـا أهؿ الؿعققات والتحديات التل ما تزال تقاجف التـؿقة السقاحقة ومـفا 

االفتؼككار إلككك إسككرتاتقجقة واضككحة الؿعككالؿ حككقل السككقاحة وأفككاق تطقرهككا، وطككدم  -2

لسقاحقة طؾك الؿستقيات الؽؾقة والجزئقة، ويؿؽـ أن تكمثر بالتكالل وضقح الرؤية ا

طؾك الؿستقى اإلقؾقؿل والؿحؾل يف الؿجكاالت االقتصكادية واالجتؿاطقكة والبقئقكة 

 والؿقروث الحضاري.  

ضعػ مققع التـؿقة السقاحقة يف خطط التـؿقة مؿا يؼؾؾ مـ أهؿقتفكا يف إصكار تقاضكع  -3

زة ، وذلكككؽ يكككـعؽس يف قؾكككة الؿشكككاريع الؿـجكككالؿخصصكككات الؿالقكككة لؾسكككقاحة

الؿخطككط لفككا، وضككعػ أدا  السقاسككات العامككة يف تبـككل اسككرتاتقجقف واضككحة  أو

 الؿعالؿ لؾسقاحة. 

اكخػاض وتدين مستقى الـظافة العامكة يف الؿكدن والؿـكاصؼ السكقاحقة األثريكة وطكدم  -4

خػككاض الككقطل كػايككة كككؾ مككـ الؿرافككؼ العامككة وكظككام معالجككة الؼؿامككة يف إصككار اك

 السقاحل. 

اإلهؿككال لؾؿـككاصؼ األثريككة والؿككدن الحضككرية وخصقصككا الؿقاقككع الديـقككة والؿبككاين  -5

                                                        

 . 67، 66الديـ، دراسة لػرص وتحديات التـؿقة الؿستدامة يف مصر، مرجع سابؼ، ص  د. صالح زيـ (2) 
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التاريخقة، ففـاك تؼصقر يف أطؿال الصقاكة والرتمقؿ وإطادة البـا  وإجرا  الؿزيد مـ 

أطؿال التـؼقب، فضال طـ طدم وجقد كظام مربمج لزيارة وزيادة وجذب السائحقـ 

 صؼ.   لفذه الؿـا

طدم كػاية مشروطات البـقة األساسقة يف الؿـاصؼ السقاحقة وطكدم االهتؿكام بتحسكقـ  -6

 الظروف البقئقة. وضعػ البـل التحتقة التل تدطؿ قطاع السقاحة يف مصر. 

 االفتؼاد إلك التخطقط اإلسرتاتقجل لؾتـؿقة السقاحقة.  -7

قككث تعككد حالقككًا مككـ أهككؿ الؿشككؽؾة األمـقككة وطككدم االسككتؼرار حديثككة الظفككقر: ح -7

الؿعققات، بؾ وأبرز هذه األسباب هل الؿشؽؾة األمـقة التل تقاجففكا مصكر كتقجكة 

لؾتحديات التل تقاجففا البالد كظكرا لتزايكد أطؿكال العـكػ واإلرهكاب ولقكد الػؽكر 

الؿتطرف، رغؿ أن الحؽقمة الؿصرية تحاول التصدي لتؾكؽ األزمكة واحتقائفكا إال 

وتمدي إلك تػاقؿ الؿشكؽؾة، مؿكا اسكتتبع طكزوف معظكؿ الكدول أن التحديات كبقرة 

طـ التقافد لؿصر طؾك الرغؿ مـ حضاراهتا العريؼكة التكل ال تضكاهقفا هبكا أي دولكة 

مكـ دول الؿـطؼكة. وككذكر يف هكذا الصكدد الحكادث الؿلسكاوي مكـ سكؼقط الطككائرة 

قمككة واهتككام الحؽ "ريجقـككل  "الروسككقة، وكككذلؽ حككادث مؼتككؾ الطالككب اإليطككالل 

اإليطالقة وزارة الداخؾقة الؿصرية بؿسئقلقتفا طـ جريؿة الؼتؾ تؾؽ وإرسكال لجـكة 

ايطالقككة لتؼصككل الحؼككائؼ لؾتحؼقككؼ يف هككذا الشككلن وتككقلك الؿككدطك العككام اإليطككالل 

التحؼقؼ يف الجريؿة وكلن مصر دولة ال تؿؾؽ حؼ السقادة طؾكك إقؾقؿفكا. ككؾ هكذه 

قاسل واألمـل لؿصر شكؽؾ معكقل هكدم يف األحداث الؿمسػة وطدم االستؼرار الس

مستؼبؾ مصر السقاحل وتـؿقة قطكاع السكقاحة الكذي يشكؽؾ مصكدر دخكؾ قكقمل ال 
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 . (2) يستفان بف

محدودية اكتشار شبؽة االكرتكت والقسائؾ الؿستعؿؾة فقفا، رغؿ التطقر الذي وصكؾ  -9

 . (3) ا يـبغلإلقة العالؿ غقر أن هـاك مـ الدول الـامقة التل لؿ تتعرف طؾقفا كؿ

 طدم فعالقة التسقيؼ السقاحل لؾؿـاصؼ السقاحقة بؿصر. -:

تداطقات اكتشار فقروس كقركا الؿستجد الؽبقرة طؾك قطاع السقاحة يف معظؿ دول  -21

العالؿ ومـفا مصر والدول العربقة. وذلؽ كظرا إلغالق حدود الدول يف أوقات 

ن لف اكعؽاسات سؾبقة مؾؿقسف اكتشار الػقروس بقـ مختؾػ دول العالؿ، مؿا كا

طؾك الـؿق االقتصادي كتقجة تلثر هذا الؼطاع هبذا الػقروس وما كتج طـف كتقجة 

لؾؼققد التل فرضت طؾك السػر والتـؼؾ بقـ الدول وهق ما أدى لرتاجع حاد وكبقر 

 3131يف أكشطة السقاحة والسػر. فؼد تراجع الـاتج الؿحؾل اإلجؿالل خالل طام 

% أي ما قدره 5.89و 3.2ة الستؿرار أزمة كقروكا بـسبة ترتاوح بقـ يف مصر كتقج

مؾقار جـقة مصري، وهق ما ترتب طؾقف اكخػاض دخقل العديد مـ  52حقالل 

 .  (4) االسر خاصة مـفا الػؼقرة

 

جد العديد مـ التجارب الدولقة الـاجحة يف مجكال تـؿقكة وتطكقير قطكاع السكقاحة تق    

                                                        

وفا  طبد الؾطقػ إبراهقؿ محؿقد، الجقاكب االقتصادية واالجتؿاطقة والبقئقة لؼطاع السقاحة، مرجع سابؼ،  (2) 

 .49ص 

دم لؾؿمتؿر العؾؿل الثالث لؽؾقة سؿقة بقحاده، دور التسقيؼ السقاحل االلؽرتوين يف ترققة السقاحة، بحث مؼ (3) 

 . 31، ص 3127ؾ أبري 38-37 مـ الػرتة يف صـطا جامعة –الحؼقق 

 (3) IFPRI’s Development Strategy and Governance Division, “ECONOMIC IMPACT OF COVID-19 ON 
TOURISM AND REMITTANCES: INSIGHTS FROM EGYPT”, 12 April  
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والسقاحة الؿستدامة، هذه الؿشكروطات تحتكؾ أهؿقكة كبقكرة كتقجكة الطتؿادهكا ككلداة مكـ 

أدوات تحؼقؼ الـؿق االقتصادي يف الدول الـامقة والؿتؼدمة، لذلؽ سقف كعرض لكبعض 

لتـؿقككة السكككقاحة الؿسككتدامة والتكككل تسككعك إلكككك التجككارب العالؿقكككة الرائككدة يف مجكككال ا

استحداث وضائػ ومفـ جديدة لؾتخػقػ مـ حدة مشؽؾة البطالة والػؼكر بكقـ الشكباب، 

والؿسككاهؿة يف تحؼقككؼ الـؿككق والتؼككدم االقتصككادي. وفقؿككا يؾككل كعككرض بنيجككاز بعككض 

وذلكؽ  التجارب التل يؿؽـ أن تستػقد مـفا مصر يف تحؼقؼ التـؿقة السكقاحقة الؿسكتدامة،

 كؿا يؾل:

 .(1) كجربة لـتجع كاكقون راكتش بالواليات الؿتحدة األلريؽقة  -1

تؽؿـ الؿشؽؾة يف افتؼاد الؿـتجع لربكامج يحؼؼ الؽػا ة االقتصادية يف االستػادة مـ    

الؿخؾػات الصؾبة وتجـب تؾقث البقئة. وكذلؽ االتجاه كحق التـؿقة السقاحقة الؿستدامة 

ل التؼؾقؾ مـ الؿخؾػات الصؾبة مـ فاقكد اإلكتكاج، ووضكع مجؿقطكة يف الؿـتجع مـ خال

 مـ الربامج واإلجرا ات التل أدت لـجاح التـؿقة السقاحقة الؿستدامة يف الؿـتجع ومـفا: 

تبـل بركامج لتدوير العديد مـ الؿخؾػات والؿـتجات، ويتقلك العامؾقـ بالؿـتج الؼقكام  -

 بف. 

ا  محاضرات طـ مقضقطات مختؾػة مثؾ الؿبادئ األساسقة يف كافرتيا العامؾقـ تؿ إلؼ -

لعؿؾقة التدوير والؿـتجات الؿصـقطة مـ الؿقاد التل تؿ تدويرها، إلكك جاككب ذلكؽ 

تؿ تزويد الـزال  بػـاجقـ شاي معادة االستخدام والتكل تكؿ تصكـقعفا مكـ البالسكتقؽ 

                                                        

دراسة  "طراقل، فاروق طبد الـبل، التـؿقة السقاحقة الؿستدامة يف جؿفقرية مصر العربقة  د. محؿد إبراهقؿ (2) 

 . :، مرجع سابؼ، ص "تؼقيؿقة بالتطبقؼ طؾل محافظة اإلسؽـدرية
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 الذي تؿ تدويره. 

ألواين الؿصكـقطة مكـ البالسكتقؽ وإطكادة ققام قسكؿ الؿشكرتيات يف الؿـتجكع بتجؿقكع ا -

 استخدامفا مرة أخرى. 

تؿ إططا  الـزال  زجاجات مقاه الستخدامفا صكقال فكرتة اإلقامكة واالسكتػادة مـفكا بعكد  -

 ذلؽ.

تؿ تدوير العديد مـ الؿـتجات ومزجفا مكع بعضكفا الكبعض مثكؾ األواين الؿؽقككة مكـ   -

ؿل بككاألواين الخؾككقط، وأيضككا الككقرق الزجككاج واأللؿقكقككقم والبالسككتقؽ والتككل تسكك

 الخؾقط والذي يتؽقن مـ ورق طادي مضاف إلقة ورق جرائد. 

وبـا  طؾك ذلؽ ترتبكت كتكائج مفؿكة طؾكك هكذه التجربكة اكعؽسكت طؾكل كجكاح التـؿقكة 

صـ مـ الؿقاد الؿعاد  54السقاحقة الؿستدامة يف الؿـتجع، وأهؿفا أن الؿـتجع قام بنكتاج 

 ، إضافة إلك اإلدارة البقئقة السؾقؿة والحػاظ طؾك بقئة الؿـتجع.   5::2تدويرها يف طام 

 . (1) استرالقا -فريزر جزر –كجربة لـتجع لقـاء كقـغ فقشر  -2

يؼع مقـا  وقرية كقـغ فقشر طؾك السكاحؾ الغربكل مكـ جكزر فريكزر الؿعؾـكة طؾكك قائؿكة 

هؽتكار  76يتؽكقن مكـ كقؾكقمرت شكؿال بكرزيـ. الؿققكع  361الرتاث العالؿل لؾققكسكؽق،

سريرًا لالستخدام يف ككزل، وقاطكة لؾكزوار الـفكاريقـ وقريكة  225فقال و 86غرفة و 263و

الؿـتجكع  تؿ بـكا شخص.    و 411مطاطؿ وقاطة ممتؿرات تتسع لحقالل  4لؾؿقضػقـ و

وفؼ إرشادات بقئقة صارمة هبدف تقفقر مؽان لؾزوار يتقافكؼ بشكؽؾ سكؾس مكع حساسكقة 

                                                        

 حة الؿستدامة.السقا مػفقم –معاوية أحؿد حسقـ، السقاحة الؿستدامة يف القصـ العربل (2) 

https://www.researchgate.net/.../alsyaht-almstdamt-fy-alwtn-alrby-mfhwm-alsyaht-alm  

https://www.researchgate.net/.../alsyaht-almstdamt-fy-alwtn-alrby-mfhwm-alsyaht-alm
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يف الجزيرة. وقبكؾ أن يبكدأ البـكا  تكؿ طؿكؾ دراسكات للثكر البقئكل، باإلضكافة الـظؿ البقئقة 

ألبحاث أخرى مػصؾة طـ الؿـطؼكة. باإلضكافة لدراسكة الؿقكاه واالسكتخدامات الطبقعقكة 

السابؼة لؾسؽان الؿحؾققـ. ومع بداية العؿؾ تؿ بذل كؾ جفكد مؿؽكـ مكـ أجكؾ تخػقكػ 

التداخؾ البقئل مـ خكالل إتبكاع مجؿقطكة الضغط البقئل والقصقل إلك مستقى طالل مـ 

 مـ الخطقات مـفا: 

 أققؿت الؿباين بارتػاع صابؼقـ فؼط طؾك أال تعؾق طـ حدود ارتػاع األشجار. -

الطككرق والؿبككاين تككؿ تخطقطفككا وتـػقككذها حككقل األشككجار الرئقسككقة تحاشككقًا لؼطككع  -

 األشجار.

والؿطاطؿ والغكرف اإلداريكة  الؿجؿع الؿركزي لؾػـدق )غرفة الؿمتؿرات واالستؼبال -

والحؿامات( تؿ تصؿقؿف بدون تؽققػ. وتؿ إدخال كظام التفقية الطبقعقة مكـ خكالل 

فتحات هتقية متعددة يف الطقابكؼ العؾقيكة والسكػؾقة، ويف الصكقػ يكتؿ دخكقل الفكقا  

البارد صقال الـفار وخروج الفقا  الساخـ مـ الػتحات العؾقيكة، أمكا يف الشكتا  فقكتؿ 

 جؿقع الػتحات لحصر الحرارة وتؿثقؾ ضاهرة البقت الزجاجل. إقػال

 جؿقع الخشب الؿستعؿؾ هق مـ األكقاع الؿحؾقة. -

جؿقع الؿباين صؿؿت لتتـاسؼ مع بقئة وصبقعة الؿـطؼة، وكؿطفا الؿعؿاري، ومحقطفكا  -

 الـبا ، والجغرايف.

مككـ اإلضككا ة  جؿقككع الغككرف والؿـككاصؼ العامككة تككؿ تصككؿقؿفا بحقككث يككدخؾفا أكككرب كككؿ -

 الطبقعقة خالل ساطات الـفار بحقث ال تؽقن هـاك حاجة ل ضا ة الصـاطقة.

جؿقع الغرف والؿرافؼ يؿـع التدخقـ فقفكا، لؽكـ يؿؽكـ تكقفقر غكرف لؾؿكدخـقـ طـكد  -

 الطؾب.
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طؿؾ مؿرات خشبقة معؾؼة أو مؿرات أرضقة مغطاة بؼطع خشبقة لتؼؾقؾ اآلثكار السكؾبقة  -

 ة والؿستـؼعات.طؾك الؽثبان الرمؾق

 الؿـتجع يدير محطة تـؼقة مقاه الصرف بطريؼة صبقعقة. -

وكجد أن تصؿقؿ الؿـتجع هبكذه الطريؼكة ككان لكف الػضكؾ يف تكقفقر العديكد مكـ الؿـكافع 

كقؾق وات مـ الطاقكة سكـقيًا، وهكق  611,111فؼد وفر ما يؼارب مـ ، البقئقة واالقتصادية

رتة. باإلضافة إلكك أككف سكاطد طؾكك تخػقكػ األثكر مـزل لـػس الػ 211ما يعادل استفالك 

أمراض الرتبة الؿستقردة باستخدام تربة الؿـطؼة أو تربة مصكرح بـؼؾفكا  البقئل وتؿ تػادي

مـ األرض الرئقسقة والؿكقاد الطبقعقكة التكل أزيؾكت مكـ الؿققكع تكؿ اسكتعؿالفا يف إططكا  

ة مـ الؿـطؼكة ذاهتكا أو الؿـكاصؼ كؿا تؿ استعؿال الـباتات الطبقعق الؿققع مظفره الطبقعل.

الؿحقطة كؿا أزيؾت آالف الـباتات مـ مققع البـا  ووضعت يف مستـبت خاص بالؿـتجع 

لقككتؿ إطككادة زراطتفككا الحؼككًا. الؿسككتـبت يعؿككؾ طؾككك تزويككد الؿـتجككع بالـباتككات الؿحؾقككة 

 ألغراض تشؽقؾ التضاريس.

الطبقعقكة الخاصكة بكالؿـتجع، وتكؿ كذلؽ يتؿ معالجة الؿقاه العادمة يف محطة التـؼقكة    

تـظقؿ استخدام الطاقة، حقث يقجد مػتاح طؾك شؽؾ بطاقكة يشكغؾ الطاقكة يف ككؾ غرفكة. 

وهذا يضؿـ أن تغؾؼ الطاقة بالؽامؾ طـدما تؽقن الغرفكة شكاغرة، أمكا وحكدات التؽققكػ 

 فقككتؿ الككتحؽؿ هبككا يككدويًا. وبالـسككبة لجؿقككع الؿخؾػككات الؿـتجككة يف الؿققككع يككتؿ فصككؾفا

 وضغطفا وتخزيـفا يف الؿققع وإرسالفا للرض الرئقسقة إلطادة تدويرها.

ترتب طؾك ذلؽ خؾؼ شراكات ومـافع أوسع حقث قام مـتجكع )كقـكغ فقشكر( بنكشكا     

لجـة استشارية مـ الؿجتؿع الؿحقط وجؿقكع الػئكات الؿسكتفدفة لؽكل يضكؿـ طالقكات 

والؿؼقؿكقـ الكذيـ تكؿ تؿثكقؾفؿ يف  صقبة متقاصؾة مع جؿاطكات البقئكة والسكؽان األصكؾققـ
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هذه الؾجـة. هذا وقد شكجع الؿـتجكع بكرامج األبحكاث الؿتعؾؼكة بالبقئكة والسكقاحة البقئقكة 

واألكؿاط البقئقة يف جزر فريزر. وقد اشتؿؾت خطة الؿـتجع البقئقة طؾك إقامكة العديكد مكـ 

امج لتكدريب الؿكقضػقـ الربامج والؿبادرات الثؼافقة لزيادة القطل البقئل.  وتؿ تكقفقر بركك

طؾك كقػقة التعامؾ مع البقئة وذلؽ مـ خالل طرض شرائط الػقكديق. وتكؿ إطكداد برككامج 

يتؽقن مـ أربعة مراحؾ يتضؿـ ترويج وتقجقكف وتطبقكؼ التعؾقؿكات، ضكؿـ كطكاق طؿكؾ 

تقضقحل مـدمج مع برامج الػقديق الؿتقفرة الستعؿال جؿقع الزوار. ولفذا الغرض فؼكد 

 دلقالً سقاحقًا لتطبقؼ هذا الربكامج. 24 وضػ الؿـتجع

  كجربة غاكا. -3

كاكت مشؽؾة غاكا السقاحقة هل طدم وجقد إسرتاتقجقة شامؾة لؾتـؿقة السقاحقة يف غاكا 

مـاسبة الؿجتؿع الؿحؾل، تبـت الحؽقمة يف غاكا مػفقم التـؿقة السكقاحقة الؿسكتدامة مكـ 

اث البقئكل والتكاريخل والثؼكايف يف غاككا. خالل التخطقط لتـؿقة سكقاحقة تحكافظ طؾكك الكرت

ولفذا تؿ اطتؿاد مجؿقطة مـ الربامج واإلجرا ات تؿ الؼقام هبا مكـ أجكؾ تحؼقكؼ التـؿقكة 

 :(2) السقاحقة الؿستدامة يف غاكا، كذكر مـفا ما يؾل

 إطداد خطة لؾتـؿقة السقاحقة طؾك الؿستقى الؼقمل.  -

 لؾتـؿقة السقاحقة.  إطداد بركامج طؿؾ وخطة لؾتؿقيؾ الؿالل -

تحديد مشروطات التـؿقة السقاحقة ذات األولقية يف التـػقذ وإطداد دراسكات الجكدوى  -

 الؿختؾػة لفا. 

                                                        

دراسة  "د. محؿد إبراهقؿ طراقل، فاروق طبد الـبل، التـؿقة السقاحقة الؿستدامة يف جؿفقرية مصر العربقة  (2) 

 . 9، 8، مرجع سابؼ، ص "تؼقيؿقة بالتطبقؼ طؾك محافظة اإلسؽـدرية
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الؼقام بالدراسات واألبحاث الخاصة بتدريب العامؾقـ باألجفزة الحؽقمقة العامؾكة يف  -

 الؼطاع السقاحل وبؼطاع األطؿال السقاحل. 

قاكة الؼكالع والحصكقن التاريخقكة والتكل يرجكع تاريخفكا إلكك تبـل بركامج لحؿايكة وصك -

 الؼركقـ الخامس طشر والسادس طشر الؿقالديقـ.   

تخصقص مبالغ كؼدية وفرض رسقم دخقل الؿزارات السكقاحقة ل كػكاق طؾكك برككامج  -

 الحؿاية لفذه الؿـاصؼ. 

بقكد الؼديؿكة إلكك محطكات ، وتحقيؾ مراكز بقكع الع Slave Routeتـؿقة صريؼ العبقد السقاحل  -

 تراكزيت سقاحل تقفر فرص طؿؾ ودخقل لؾؿجتؿع الؿحؾل الؿحقط هبذه الؿراكز. 

 التخطقط والتـؿقة السقاحقة لؿباين الؼرن التاسع طشر ذات األهؿقة التاريخقة.  -

بركامج لحؿاية الحقاة الربية طـ صريؼ إكشا  مـزهات ققمقة بقصكػفا محؿقكات صبقعقكة  -

 كاكقم الؼقمل. مثؾ مـتزه 

تـؿقة السقاحة البقئقة يف غاكا مـ خالل تصؿقؿ ثالثة برامج ورحالت لؾسقاحة البقئقكة يف  -

 الؿـاصؼ ذات الحساسقة الخاصة. 

 تـؿقة مراكز لؾصـاطات الحرفقة الؿحؾقة يف الؼرى يتؿ إداراهتا مـ الؼرويقـ.  -

 تـؿقة السقاحة الريػقة وسقاحة الؿزارع.  -

خاذ تؾؽ اإلجرا ات والربامج يف غاكا مـ أجكؾ تحؼقكؼ التـؿقكة السكقاحقة ترتب طؾك ات

 الؿستدامة مجؿقطف مـ الـتائج التل ترتبت طؾك هذه التجربة الـاجحة ومـفا: 

خؾؼ فكرص لؾعؿالكة ومزيكد مكـ الكدخقل طكـ صريكؼ فكرض رسكقم دخكقل إلكك اآلثكار  -

 ة. واألماكـ الؿحؿقة وكذلؽ مـ بقع التحػ والتذكارات الؿحؾق

بؿـح إطاكات مالقة بصػة مـتظؿة  USAIDقامت القكالة األمريؽقة الدولقة لؾتـؿقة الدولقة  -
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 لؾتشجقع طؾك استؿرارية هذه الربامج. 

خؾؼ سقق جديد لؾسقاحة يف غاكا مؿثؾ يف السقاحة العرققة )سقاحة الحـقـ لؾؿاضل(،  -

قع العبقكد التكل تكؿ فقفكا بقكع وققام السائحقـ األمريؽان مـ أصؾ أفريؼل بزيارة مراكز ب

 أجدادهؿ الزكقج وترحقؾفؿ إلك أمريؽا. 

مؿا سبؼ يتضح لـا أن طؾك مصر االستػادة مـ التجارب السابؼة يف كقػقة الحػاظ طؾك 

الككرتاث التككاريخل لمثككار الؿصككرية وكككذلؽ الككرتاث الطبقعككل، فؿككـ الؿؿؽككـ اسككتؼطاب 

ا وغقرهكا مكـ صريكؼ االهتؿكام بؿـطؼكة شرائح سقاحقة جديدة مـ أسقاق ألؿاكقكا وإكجؾكرت

العالؿقـ يف الصحرا  الغربقة مـ خالل الؿحافظة طؾك أثكار ومخؾػكات الحكرب العالؿقكة 

الثاكقة يف تؾؽ الؿـطؼة، كذلؽ تـؿقة السقاحة البقئقة الؿبـقة طؾكك االتكزان البقئكل خصقصكا 

لفكا. وتسكتطقع يف واحة سققه ومـ خالل رحالت السػاري فقفكا ويف األمكاكـ الؿجكاورة 

مصر أيضا االسرتشاد واالستػادة مـ التجربة األمريؽقكة يف كقػقكة اإلدارة البقئقكة السكؾقؿة 

لؾؽؿقكات الؿختؾػكة مكـ الؿخؾػكات الصكؾبة الـاتجكة طكـ الؿـتجعكات السكقاحقة يف مصكر 

والتل يمدي تراكؿفا إلك اكبعاث روائكح كريفكة واإلصكابة بكاألمراض فضكال طكـ إسكا هتا 

 ام، واألمثؾة كثقرة طؾك ذلؽ. لؾؿـظر الع

 الوقاسات الؿطؾوبة لتحؼقؼ التـؿقة الوقاحقة الؿوتدالة يف لصر.  -

مصر تتؿقز بؿققعفا الجغرايف الػريد وهبا مجؿقطة كبقرة مـ الؿحؿقات الطبقعقكة مـفكا 

محؿقة الجؾػ الؽبقر بالجز  الجـقبل الغربل مـ محافظة القادي الجديد وهبا الؽثقر مـ 

ر الطبقعقة الفامة مثؾ ) جبؾ العقيـكات، كفكػ الؿسكتؽاوي، وادي بخقكت ووادي العـاص

حؿرا (، ومحؿقة الصحرا  البقضا  التل تؼع بالجز  الشؿالل مـ واحة الػرافرة والتل تكؿ 

، ومحؿقككة وادي الريككان والتككل تعككد محؿقككة للثككر الؼككقمل  3113إطالهنككا محؿقككة طككام 
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قاحككات البحريككة والتككل تعككد أيضككا محؿقككة للثككر الطبقعككل بؿحافظككة الػقككقم، ومحؿقككة ال

، وتضكؿ ثكالث مـكاصؼ 3121الطبقعل بؿحافظة الجقزة والتل أطؾـت محؿقة صبقعقة طكام 

هل ) الدست والؿغرفة، وجبؾ االكجؾقز، والصحرا  السقدا ( ويؿثؾ مـخػض القاحات 

قه يف البحريككة أحككد الؿـخػضككات الرئقسككقة بالصككحرا  الغربقككة، ويؼككع بككقـ محؿقتككل سككق

الشؿال الغربل والصحرا  البقضا  يف الجـقب. ومحؿقة قبة الحسكـة بكالجقزة والتكل تعكد 

محؿقة جققلقجقكة، ومحؿقكة مـطؼكة العؿقكد بؿحافظكة مطكروح، ومحؿقكة سكققه مقضكقع 

دراسكتـا الحالقككة. هككذه الؿحؿقككة التككل كككان يسككؽـفا جؿاطككف مككـ الرببككر يتؽؾؿككقن الؾفجككة 

حتكك دخؾفكا العكرب يف الؼكرن السكابع الؿكقالدي. وتجكد يف  السققية مـ الؾغكة األمازيغقكة

واحة سققه الغكزال ذو الؼكرون الـحؾقكة الؿفكدد بكاالكؼراض والثعؾكب الػقـقؼكل، والؼطكط 

 الؿفددة باالكؼراض طؾك مستقى العالؿ.

لفذا فؿصر مطالبة بالعؿؾ طؾك تحؼقؼ التـؿقة السقاحقة الؿستدامة مكـ خكالل رؤيكة     

ـ أجككؾ تحؼقككؼ الـؿككق االقتصككادي والتـؿقككة الؿسككتدامة يف الؿـككاصؼ سككقاحقة جديككدة مكك

السقاحقة الؿصرية طامة وواحة سكققه بصكػة خاصكة، وذلكؽ يف ضكؾ التحكديات السكقاحقة 

 التل تقاجفا مصر، وال يؽقن ذلؽ إال مـ خالل طدة برامج وإجرا ات كذكر مـفا:

ؼكقمل وتطكقير جؿقكع يجب تبـكل خطكة شكامؾة لؾتـؿقكة السكقاحقة طؾكل الؿسكتقى ال  -

األماكـ السقاحقة الؿصرية مـ طدة محاور تتؿثكؾ يف سكرطة تحؼقكؼ االسكتؼرار السقاسكل 

واألمـكككل، وتطكككقير شكككرصة السكككقاحة وتؽثقكككػ تقاجكككدها باألمكككاكـ السكككقاحقة، وطؼكككد 

اجتؿاطات دورية مع كبار الؿسئقلقـ لعكرض الؿشكؽالت الخاصكة بؼطكاع السكقاحة بغقكة 

د محاضككرات وبككرامج تككدريب لؾعككامؾقـ بؼطككاع السككقاحة ، التقصككؾ إلككل حؾفككا، وإطككدا

والعؿككؾ طؾككك تشككجقع السككقاحة الداخؾقككة والعربقككة مككـ خككالل تخػككقض تككذاكر الطقككران 
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الداخؾل طـ صريؼ الشركة القصـقة ، وفتح مجال الؿـافسة لؾشركات الخاصة مكـ خكالل 

 وجقد شراكة مع الؼطاع الخاص لتـؿقة قطاع السقاحة. 

طؾك تحسقـ البـقة األساسكقة والخكدمات العامكة يف األمكاكـ السكقاحقة،  ضرورة العؿؾ -

ومشاركة الؼطاع الخاص فقفا، وكذلؽ مشاركة الؿجتؿع الؿحؾل يف تؾؽ الؿـكاصؼ يف 

 اتخاذ قرارات التـؿقة السقاحقة وبالتالل خؾؼ تـؿقة سقاحقة مبـقة طؾك الؿجتؿع. 

مكـ  ،الػرطقكقكة الؼديؿكة والحػكاظ طؾقفكاتبـل بركامج لحؿاية وصقاكة اآلثكار الؿصكرية  -

خالل فرض رسقم دخقل إلك الؿزارات السكقاحقة وتخصكقص مبالغفكا ل كػكاق طؾكل 

 برامج حؿاية الؿـاصؼ األثرية.  

ضرورة التسقيؼ السقاحل الؿباشر لؾسكقاحة الؿصكرية مكـ خكالل تـظكقؿ بكرامج ولقكال  -

ا وأسككقا وذلككؽ ألن هككذه سككقاحقة يف معظككؿ دول العككالؿ، وبصككػة خاصككة دول أوروبكك

الخطقة مفؿة ألن الشعقب األوروبقة تتعكاصػ مكع مصكر، بخكالف الحؽقمكات التكل 

تتبـل مققػ غقر متعاصػ مع مصر، مع الرتكقكز طؾكك ضكرورة جكذب السكائح العربكل 

 لؿصر خاصة يف ضؾ التحديات الراهـة. 

ط خؾككؼ فككرص جديككدة لالسككتثؿار واالسككتخدام األمثككؾ والػعككال لككلرض وتخطكككق -

 الؿساحات بؿا يتـاسب مع البقئة الؿحقطة هبا يف الؿـاصؼ السقاحقة. 

طؾككك الحؽقمككة الؿصككرية تبـككل بركككامج لتككدوير العديككد مككـ الؿـتجككات والؿخؾػككات يف  -

الؿـكاصؼ السكقاحقة والحػكاظ طؾكك البقئكة مككـ خكالل وضكع الدراسكات البقئقكة كعـصككر 

 رئقسل ضؿـ طـاصر أي مشروع سقاحل.

يد مـ الجفكد مكـ الحؽقمكة الؿصكرية وإقـكاع الؿجتؿكع الكدولل بتؿتكع ضرورة بذل مز -

مصر باألمان التام مكـ خكالل وسكائؾ اإلطكالم الؿختؾػكة، وطؼكد ككدوات ومكمتؿرات، 
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واتخاذ اجرا ات سقاسقة وقاكقكقة لؾؼضا  طؾك الػتـ الداخؾقكة والخارجقكة، وتجػقكػ 

 مـابع اإلرهاب والؼضا  طؾقة داخؾقا وخارجقًا. 

ة وضع كظام واضح لؾبقاكات والؿعؾقمات خاص باإلحصا  السقاحل مـ خالل ضرور -

 كظام جقد لؾؿعؾقمات السقاحقة وإتاحتفا لؾسقاح لتسفقؾ برامجفؿ السقاحقة. 
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 انخاتمت
تـاولت دراستـا، دور السقاحة يف تحؼقؼ الـؿق االقتصادي والتـؿقة الؿستدامة يف واحة 

 ل صار الـظري لؾدراسة، ثكؿ تـاولـكاـ خالل طرضـا م " يف ضؾ التحديات الراهـة "سققه 

السقاحة يف تحؼقؼ الـؿق االقتصادي والحكد مكـ البطالكة ومؽافحكة الػؼكر، ثكؿ اكتؼؾـكا  دور

ضرورة تؽامؾ البـقة التحتقة كؿطؾب أساسل لؾسقاحة والتـؿقة الؿستدامة يف سكققه، لبقان 

وأخقكرا  قاحة والتـؿقة الؿسكتدامة،تقاجف الس أهؿ الصعقبات والتحديات التل وأشركا إلك

طرضـا لبعض التجارب الـاجحة يف صـاطة السقاحة الؿستدامة وكقػقة االسكتػادة مـفكا يف 

حقث يتضح لـا أن هـاك تحديات كبقرة تحقط بؿصر يف مختؾكػ الؼطاطكات سكقا   مصر.

ذه كاكت هذه التحديات خارجقة أو داخؾقة، وكجد أن قطاع السقاحة الؿصري أحد أهؿ ه

الؼطاطات التل تلثرت بالظروف التل تحقط بؿصر سقا  إقؾقؿقًا أو طالؿقًا أو حتكك طؾكك 

الؿستقى القصـل ولذلؽ ففذا الؼطاع الفام يشفد يف الققت الراهـ تحديات كبقرة يجب 

التغؾب طؾقفا مـ خالل اتباع ووضع سقاسات تساهؿ يف تحسقـ أدا  هكذا الؼطكاع بؿصكر 

بدأتف مصر بالػعؾ مـ خالل شبؽة الطرق وتطكقير البـقكة التحتقكة  والدول العربقة. وهق ما

لؾسقاحة كان أخرها الؿتحػ الؼقمل الؽبقكر وغقرهكا مكـ الؿشكاريع التكل يكتؿ تـػقكذها يف 

 هذا الؼطاع الفام.  

 ولؼد كوصا البحث لؿجؿوعه لن الـتائج  هؿفا:

اة لجؿقع األكشطة السكقاحة تعد البـقة األساسقة والتحتقة العؿقد الػؼري وشريان الحق -2

واالقتصادية واالجتؿاطقة والسقاسقة يف الؿجتؿعكات الؿتحضكرة، وبكدوهنا ال يؿؽكـ 

 تحؼقؼ أي تطقر أو رفاهقة حضارية يف الؿجتؿع.

مساهؿة السقاحة بشؽؾ إيجابل يف اقتصاديات دول طديدة أصبح يشؽؾ طامالً مفؿًا  -3
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تقجكة لضكخامة طائكداهتا ومروككة اسكتخدام يف تحؼقؼ التـؿقة االقتصكادية والؿحؾقكة، ك

تعكد السكقاحة القكقم تؾؽ العائدات يف قطاطات طديدة مكـ االقتصكاد الكقصـل. حقكث 

صـاطف متؽامؾة تتؿقز باتساع أكشطتفا وتعدد أكقاطفا، ومكا يؿقزهكا أيضكا أهنكا كـشكاط 

مكـ اقتصادي تمثر طؾك الؽثقر مـ قضكايا التـؿقكة خاصكة االقتصكادية مـفكا يف العديكد 

 الدول التل هتتؿ هبا. 

تمدي السقاحة إلك زيكادة فكرص العؿكؾ داخكؾ الدولكة بشكؽؾ أفضكؾ مكـ غقرهكا مكـ  -4

تعتكرب السكقاحة الـشاصات األخرى، وتساطد طؾك الحد مـ البطالة ومؽافحة الػؼر، و

طؾك كحكق مالئكؿ محرككًا لؾـؿكق االقتصكادي ومسكارًا هامكًا لتحسكقـ ثكروات الـكاس 

 ة التل قد تسعك جاهدة مـ دوهنا لتحؼقؼ الـؿق والرخا . والؿجتؿعات الؿحؾق

: قطكاع إكتكاجل يؾعكب دورًا مفؿكًا يف زيكادة الكدخؾ السقاحة إذًا مـ مـظكقر اقتصكادي -5

الؼقمل، وتحسقـ مقزان الؿدفقطات، ومصدرًا لؾعؿكالت الصكعبة، وفرصكًة لتشكغقؾ 

أهؿق تفككا االجتؿاطقككة  األيككدي العامؾككة، وهككدفًا لتحؼقككؼ بككرامج التـؿقككة، طككالوًة طؾككك

   والحضارية والبقئقة

ضككعػ أدا  السككقاحة يف مصككر يف الػككرتة األخقككرة يعككقد إلككك التحككديات الؽبقككرة التككل  -6

تقاجففا البالد وطدم االستؼرار السقاسل والظروف األمـقة والتحقالت السقاسكقة يف 

هذا الؼطكاع  الؿـطؼة والتل تؿر هبا مصر وبعض الدول العربقة، وضعػ االستثؿار يف

الفككام والككذي يرتتككب طؾقككف خطككط كثقككرة لؾؼطاطككات األخككرى. حقككث يتؿقككز الؼطككاع 

السككقاحل بالعديككد مككـ الخصككائص ومككـ بقـفككا خاصككقتل الؿروكككة والحساسككقة تجككاه 

جؿقع أكقاع الؿتغقكرات سكقا  كاككت سقاسكقة، أو اقتصكادية، أو اجتؿاطقكة، أو غقرهكا 

 ؿصدرة لؾسقاحة.سقا  كاكت يف البؾدان الؿستؼبؾة أو ال

تركقككز سقاسككات تطككقير وإدارة السككقاحة طؾككل زيككادة الحككقافز االقتصككادية واالرتؼككا   -7
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بالتعؾقؿ البقئل وبالؼدرات الؿحؾقة بدال مـ االكتػا  بقضع الؼقاطد والؾقائح وهق ما 

 ثبت طدم فاطؾقتف.

مفؿًا  مساهؿة السقاحة بشؽؾ إيجابل يف اقتصاديات دول طديدة أصبح يشؽؾ طامالً  -8

يف تحؼقؼ التـؿقة االقتصكادية والؿحؾقكة، كتقجكة لضكخامة طائكداهتا ومروككة اسكتخدام 

تعكد السكقاحة القكقم تؾؽ العائدات يف قطاطات طديدة مكـ االقتصكاد الكقصـل. حقكث 

صـاطف متؽامؾة تتؿقز باتساع أكشطتفا وتعدد أكقاطفا، ومكا يؿقزهكا أيضكا أهنكا كـشكاط 

ـ قضكايا التـؿقكة خاصكة االقتصكادية مـفكا يف العديكد مكـ اقتصادي تمثر طؾك الؽثقر م

 الدول التل هتتؿ هبا. 

ؿ معؾقمككات شككامؾة طككـ الؿقاقككع، وإططككا  بعككض يتؼككدلتككقفر مراكككز لؾككزوار  طككدم -9

اإلرشكادات الضكرورية حكقل كقػقكة التعامكؾ مكع الؿققكع، ويػضكؾ أن يعؿكؾ يف هككذه 

الؿققع والتعامؾ مع الؿعطقكات  الؿراكز السؽان الؿحؾققن الذيـ يدربقن طؾك إدارة

 الطبقعقة.

 ولن خالل الـتائج الوابؼة يوصي الباحث بؿا يؾي:

ضرورة وضع برامج وأهكداف محكددة مكـ أجكؾ التـؿقكة السكقاحقة الؿسكتدامة ضكؿـ  -2

خطط واسرتاتقجقات التـؿقة الؼقمقة. واالرتؼا  بكالقطل العكام لؾؿجتؿكع فقؿكا يتعؾكؼ 

 قد طؾل الدولة مـ قطاع السقاحة. بالؿزايا والؿقارد التل تع

يجككب تخطككقط ودطككؿ مـككاصؼ الجككذب السككقاحل يف مصككر بصككػة طامككة وواحككة سككققه  -3

والؿحؿقات الؿجاورة لفكا بصكػة خاصكة، واالهتؿكام بؿـتجكات السكقاحة البقئقكة مكـ 

أجؾ الحػاظ طؾك الطابع البقئكل والثؼكايف لتؾكؽ الؿـكاصؼ، وأن يرتؽكز تخطكقط قطكاع 

طؾككك الؿعككايقر والؾككقائح الدولقككة مككع االحتػككاظ بالطككابع الؿصككري  السككقاحة يف مصككر

 األصقؾ. 
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كشر القطل السقاحل مـ خالل السؾقك الجؿاهقري السؾقؿ الذي يتػكؼ مكع متطؾبكات  -4

الرتغقب السقاحل وحسـ استؼبال السائحقـ ومعكامؾتفؿ، وتقجقكف طـايكة الؿكقاصـقـ 

 صؼ السقاحقة. لؾؿحافظة طؾك البقئة ومستقى الـظافة يف الؿـا

يجب التسقيؼ اإللؽرتوين لؾسقاحة واالستػادة مـ التطكقر التؽـقلكقجل الحكديث يف  -5

الؼطاع السقاحل والذي مـ شلكف تطقير الؿـتج السقاحل وترققتف، حقث يقفر الققكت 

 والجفد الؿبذوالن يف ضؾ التسقيؼ التؼؾقدي. 

ـككدقل كاإلطػككا ات مككـ يجككب تـقيككع الحككقافز لتشككجقع االسككتثؿار السككقاحل والػ -6

الضرائب خصقصًا يف بداية افتتاح الؿشاريع، وتسكفقؾ إجكرا ات الجؿكارك بالـسكبة 

للجفككزة والؿعككدات التككل تحتاجفككا، وتؼككديؿ الؼككروض الطقيؾككة األجككؾ بالـسككبة 

 لشركات االستثؿار السقاحقة والػـدققة الؿحؾقة. 

الرتؼكا  بجكقدة الخكدمات البـكل التحتقكة األساسكقة واجكقدة وكػكا ة ضرورة تحسقـ  -7

الؿتعؾؼة بالسقاحة كالػـادق والؿرافؼ العامة، ووسائؾ الـؼؾ والؿقاصكالت والطكرق 

 مـ أجؾ تؼديؿ خدمات سقاحقة طؾك مستقى طالؿل. 

يجب تقسقع مشاركة الؼطاع الخاص مع الؼطاع الحؽكقمل يف تطكقير قطكاع السكقاحة  -8

مكـ أجكؾ تحؼقكؼ التـؿقكة السكقاحقة  وتشجقعف طؾك االستثؿار يف الؿشكاريع السكقاحقة

الؿستدامة ورفع جقدة الخدمات السقاحقة، وذلؽ ألن السكقاحة تعكد كشكاط تجكاري 

 يفؿ الؼطاع الخاص. 

ضرورة بـا  الؼدرات والتعؾقؿ مـ خالل دطؿ صقاغة وتـػقذ السقاسات الرتبقية التكل  -9

الؿـكاهج الدراسكقة  تعزز مـ مسكاهؿة السكقاحة الؿسكتدامة يف التـؿقكة. وتعزيكز تطكقير

 تؿاشقا مع خطط التـؿقة الؿستدامة واألهداف اإلكؿائقة لؾسقاحة الؿستدامة.  

 ،،، "كم بحؿد اهلل وكوفقؼه  "
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