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 ملخص البحث
فى ضوء اإلهتمام المتزايد بضرورة تبنى مبادىء التنمية المستدامة بصفة عامة ومبـادىء   

تقول بأنه قد حـان الوقـت لتبنـى فكـر      التنمية السياحية بصفة خاصة، وانطالقاً من الحقيقة التى
لتنميـة البشـرية بمختلـف    االستدامة واعتباره الفكر الرائد فى القرن الحادى والعشرين لكل أنواع ا

  .، لذا فقد ركز فريق البحث دراسته فى هذا السياقمستوياتها

ة و إبراز معنى و مفهـوم التنميـة السـياحية المسـتدام    ) 1: (فقد استهدفت الدراسة ما يلى
متطلبات تطبيقها، و ذلك بغرض الوصول إلى معايير التنمية السياحية المستدامة التـى يمكـن مـن    

وصف الوضع الراهن للتنمية السياحية المسـتدامة فـى   ) 2(خاللها تقويم تجارب التنمية السياحية، و
  .عرض دراسة حالة لمحافظة األسكندرية) 3(مصر، و

) 2(المنهج الوصـفى،  ) 1: (راسة على العناصر التاليةمن هذا المنطلق إشتملت منهجية الد
  .المنهج اإلستنتاجى) 3(دراسة الحالة، و منهج

وقد توصلت الدراسة إلى أن مفهوم التنمية السياحية ليس حالة ثابتة من التـوازن بـين       
رسة بيئيـة  وأظهرت الدراسة أيضاً أن مفهوم أفضل مما. تحقيق الفوائد اإلقتصادية وبين حماية البيئة

قد يختلف من منطقة ألخرى من منطلق اختالف مشكالت وظروف التنمية فى كل منطقـة األمـر   
كما أن التخطـيط للتنميـة السـياحية    . الذى يترتب عليه اختالف مفهوم التنمية السياحية المستدامة

معينة مـن   المستدامة قد يكون سياسة عامة لإلقليم أو الدولة وقد يكون برنامج مقتصر على مساحة
العمليات داخل نطاق معين، وقد وضح ذلك من خالل دراسات الحالة المختلفة التـى اسـغانت بهـا    

 . الدراسة
 :الكلمات الدالة

 تخطيط المساحات األرضية   ممارسة بيئية       أفضل              التنمية السياحية المستدامة 
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 مقدمة الدراسة
  

إقتصادية صاحبها أحداث درامية ظهرت بصورة واضحة فـى  السياحة ظاهرة إجتماعية و
فقد أصبحت فى كثير من دول العالم مـن أهـم القطاعـات    . النصف األخير من القرن العشرين

، كمـا أن  ومستويات المعيشة وتوزيع الـدخول  اإلقتصادية، حيث أدت إلى تغيير فى أنماط العمل
ية وإجتماعية وبيئية والتى إرنبطت بتكنولوجيـا  التوسع فى النشاطات السياحية صحبه تغيرات ثقاف

  .(Valene and Eadington, 1992, preface)رة ما بعد الصناعة فت
وقد وضح أن للبيئة التى تنمو فيها السياحة أهمية كبيرة فى تأكيد مستوى جودة و نجـاح  

النباتـات، أو  تجربة السفر الخاصة بالسائح، و سواء كانت بيئة طبيعية مثـل األرض و الميـاه و   
كانت من صنع اإلنسان و التى تشمل اآلثار و المبانى التاريخية و الطرق و غيرها، وفى غيـاب  

  .(Holden, 2000, p: 161)سياح فإن السياحة نادراً ما تنجح البيئة النظيفة الجاذبة لل
دارة و فى نطاق األساليب اإلقتصادية المختلفة إلحتواء البيئة فى عمليات التخطـيط و اإل 

البيئية المختلفة، فإن مفهوم التنمية المستدامة يعتبر األمثل لمواجهـة سـلبيات التنميـة و السـعى     
لتالفيها فى المستقبل، كما أن مفهوم التنمية المستدامة سيظل الفكر الرائد لعمليات التنميـة خـالل   

، 2003عطااهللا، (حة إلقتصادية بما فيها قطاع السياالقرن الحادى والعشرين فى جميع القطاعات ا
  ).2: ص

قد شهدت صناعة السياحة نمواً فوتعد السياحة حالياً من أهم مقومات اإلقتصاد فى مصر، 
متزايداً خالل العقد الحالى، و تؤكد المؤشرات على استمرار النمو و اإلسـتثمارات فـى قطـاع    

ب السياحى، بل إن سـياحة  السياحة و لم تعد السياحة التقليدية لآلثار المصرية هى فقط محور الجذ
ـ   الهيئـة  (ياحة الشواطىء و النشاطات البحرية قد أصبحت قيمة مضافة و هامة فى صـناعة الس

  ).1: ، ص1998، العامة للتنمية السياحية
و محافظة األسكندرية كأحد األقاليم السياحية فى مصر تتميز باإلمكانات السياحية المتعددة 

إلـخ، إال أن هـذه المقومـات    ...و الثقافية و الدينية و العالجيـة   و التى تتراوح ما بين الترفيهية
سـكندرية  السياحية ذات الميزة النسبية والتنافسية لم تستغل بالدرجة التى تتناسب مـع مكانـة األ  

  ).117: ، ص2003الزوكة، (كمقصد سياحى محلى و دولى 
السياحية المستدامة بها، و التنمية  وقو تعانى األسكندرية من العديد من المشكالت التى تع

من أبرزها ظهور المناطق العشوائية فى أطراف المدينة، و عدم وجود وعى ثقافى لدى المجتمـع  
المحلى و كذلك عدم دراية القائمين على العمل السياحى بأهمية عوامل الجذب بالمدينـة، و النمـو   

لبحر المتوسط و مياه بحيـرة  الصناعى الذى صاحبه التلوث بمختلف أنواعه و خاصة تلوث مياه ا
مريوط بسبب إلقاء مخلفات المصانع بها، و صعوبة التمييز و الفصل بـين المواقـع األثريـة و    
مساكن األهالى المجاورة، و قلة المساحات الخضراء التى ال تتناسب مع حجم السكان، و مشـكلة  

محمـد،  (ثل تهديداً إلستدامتها تاريخية تمالموسمية، فضالً عن أن المشروعات التنموية بالمناطق ال
  ).51-50: ، ص ص2003؛ عطية والبرمبلى، 274: ، ص2002

و الئحته التنفيذيـة علـى وجـوب خضـوع      1994لسنة  4و قد نص قانون البيئة رقم 
المشروعات التنموية سواء كانت منشآت جديدة أو توسعات لمنشآت قائمة بالفعل لتقـويم التـأثير   

الهيئـة  (راخيص الجهة اإلدارية المانحة له موافقة جهاز شئون البيئة و ت البيئى، و ذلك قبل صدور
  ).3: ، ص1998العامة للتنمية السياحية، 
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مما تقدم، يتضح أهمية دراسة مفهوم التنمية السياحية المستدامة، و تحديد المعايير البيئيـة  
حية المستدامة فـى محافظـة   التى يمكن من خاللها الحكم على مدى اإليفاء بمتطلبات التنمية السيا

  .األسكندرية
  

  
  السياحة والتنمية المستدامة: أوالً

  
، )مسـتقبلنا المشـترك  (يعتبر أهم المراجع التى تطرقت إلى مفهوم التنمية المستدامة هـو  

وهى الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمى للبيئة والتنمية الذى إنعقد فى استكهولم بهولنـدا عـام   
الوثيقة نجد التهميش للدور الذى تلعبه السياحة حيث لم يتم التطرق بالحديث عن  وفى هذه. 1987

  .(Wahab and Pigram, 1997, p: 33)السياحة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة 
مفهوم االستدامة فـى صـناعة   تم تقديم المبادىء األساسية والخطوط العريضة لتبنى  ولقد

بجزر كنارى  Lanzaroteادرة عن المؤتمر العالمى الذى إنعقد فى السياحة من خالل الوثيقة الص
أما التبنى الفعلى فكان من خالل قمة األرض التى إنعقـدت فـى نيويـورك    . 1995بأسبانيا عام 

  .(Holden, 2000, p: 165) 1997بالواليات المتحدة األمريكية عام 
  

  مفهوم وتعريف التنمية السياحية المستدامة )1-1(
  

 تنمية"التنمية السياحية المستدامة والمتوازنة بأنها ) 182: ، ص1991(هاب يعرف عبدالو
يبدأ تنفيذها بعد دراسة علمية كاملة ومخططة داخل إطار التخطيط المتكامل للتنميـة اإلقتصـادية   
واإلجتماعية والبيئية داخل الدولة ككل أو داخل أى إقليم من الدولة تتجمع فيـه مقومـات التنميـة    

   ".من عناصر جذب طبيعية وحضارية أو أيهماالسياحية 
التنميـة السـياحية    1993وعرف اإلتحاد األوروبى للبيئة والمنتزهات القومية فى عـام  

نشاط يحافظ على البيئة ويحقق التكامل اإلقتصـادى واإلجتمـاعى ويرتقـى    "المستدامة على أنها 
  .(Eman, 1999, p: 58) "المعماريةبالبيئة 

المحـور  "أن التنمية السياحية المستدامة هى  1998فى عام  Cooperو  Archerويذكر 
  ).المرجع السابق" (األساسى فى إعادة التقويم لدور السياحة فى المجتمع

التنمية التى تقابل وتشـبع إحتياجـات   "ويوجد تعريف للتنمية السياحية المستدامة على أنها 
أنها التنمية التى تدير ة األجيال المستقبلية، كما السياح والمجتمعات المضيفة الحالية وضمان إستفاد

الموارد بأسلوب يحقق الفوائد اإلقتصادية واإلجتماعية والجمالية مع اإلبقاء على الوحـدة الثقافيـة   
 ;WTO,1995)" بيولوجى ومقومات الحياة األساسيةوإستمرارية العمليات األيكولوجية والتنوع ال

Sakr, 2000, p: 8) .  
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المستدامة والتنمية السـياحية  التالى يوضح المقارنة بين التنمية السياحية ) 1(جدول رقم وال
  التقليدية

 
  التنمية السياحية المستدامة  التنمية السياحية التقليدية

  مفاهيم عامة
  تنمية تتم على مراحل  تنمية سريعة

  لها حدود وطاقة إستيعابية معينة  ليس لها حدود
  ة األجلطويل  قصيرة األجل

  سياحة الكيف  سياحة الكم
إدارة عمليات التنمية عـن طريـق السـكان      إدارة عمليات التنمية من الخارج

  المحليين
  إستراتيجيات التنمية

  .تخطيط أوالً ثم تنمية بعد ذلك  تنمية بدون تخطيط
  تخطيط شامل متكامل  تخطيط جزئى لقطاعات منفصلة

مراعاة الشروط البيئية فـى البنـاء وتخطـيط      جازاتالتركيز على إنشاء وحدات لقضاء األ
  األرض

  أنماط معمارية محلية  مبانى حضرية تقليدية
  برامج خطط مبنية على مفهوم اإلستدامة  برامج خطط لمشروعات

  مواصفات السائح
  حركة أفراد ومجموعات صغيرة  مجموعات وأعداد كثيفة من السياح

  طويلةفترات إقامة   فترات اإلقامة قصيرة
  رزانة وهدوء فى األداء  ضوضاء وأصوات مزعجة

  إحتمال تكرار الزيارة مرة أخرى للمكان  فى الغالب زيارة واحدة للمكان
  مستوى عالى من الثقافة والتعليم  مستويات ثقافية مختلفة

  62:، ص2003عطااهللا، : المصدر
  
  مبادىء وأهداف التنمية السياحية المستدامة )1-2(
  

 :Choy et al., 1991, p: 173; Nahla, 2001, p: 284; Eraqi, 2003, pp)تتمثل أهمها فى 
1-7) :  

  
  .حماية البيئة وزيادة التقدير واإلهتمام بالموارد الطبيعية والموروثات الثقافية للمجتمع -1
 .مقابلة اإلحتياجات األساسية للعنصر البشرى واإلرتقاء بالمستويات المعيشية -2
لجيل الواحد وكذلك بين األجيال المختلفة من حيث الحـق فـى   تحقيق العدالة على مستوى ا -3

 .إلخ...اإلستفادة من الموارد البيئية وتوزيع الدخول 
 .خلق فرص جديدة لإلستثمار وبالتالى فرص عمل ودخول جديدة وتنوع اإلقتصاد -4
 .زيادة عوائد الحكومة من خالل فرض الضرائب على مختلف النشاطات السياحية -5
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 .األساسية والخدمات العامة فى المجتمعات المضيفةتحسين البنية  -6
 .خلق أسواق جديدة للمنتجات المحلية -7
 .اإلرتقاء بمستوى تسهيالت الترفيه وإتاحتها للسياح والسكان المحليين على حد سواء -8
 .اإلرتقاء بالوعى البيئى والقضايا البيئية لدى السياح والعاملين والمجتمعات المحلية -9

المحلية فى إتخاذ قرارات التنمية السياحية وبالتالى خلق تنمية سياحية  مشاركة المجتمعات -10
  .مبنية على المجتمع

 .التشجيع على اإلهتمام بتأثيرات السياحة على البيئة والمنظومة الثقافية للمقاصد السياحية -11
 .إيجاد معايير للمحاسبة البيئية والرقابة على التأثيرات السلبية للسياحة -12
 .عال لألرض وتخطيط المساحات األرضية بما يتناسب مع البيئة المحيطةاإلستخدام الف -13

  
  مبادىء ومعايير التنمية السياحية المستدامةأساليب تطبيق  )1-3(
  

تشير األدبيات إلى أن نظريات وفلسفات التنمية السياحية المسـتدامة تظـل علـى هيئـة     
 Gunn) ةحيططات التنمية السيامسلمات إذا لم تعطى أو تتوفر لها مقومات تطبيقها عند تنفيذ مخ

and Var, 2002, p: 373)   
 وعلى الرغم من الصعوبات التى تواجه تطبيق التنمية السياحية المستدامة، إال أنه ال يوجد

 ,Pearson, 2000) خالف على أهمية تبنى مبادىء اإلستدامة إلدارة وحماية الموارد الطبيعيـة  
p: 463)  . بطبيعتها اإلستدامة ومن األهميـة بمكـان تبنـى أدوات    فإقتصاديات السوق ال تحقق

كما أن العامل األساسى فى نجاح التنمية السياحية فـى  . (Theobold, 1998, p: 361)لتحقيقها 
المستقبل هو قدرة األجهزة والمنظمات القائمة على النشاط السياحى فـى التكيـف مـع التغييـر     

بمختلـف  سلوب الذى يحقق اإلستدامة للنشاط السياحى بإعتباره حقيقة حتمية ألى نشاط إنسانى باأل
  .(Wahab and Pigram, 1997, p: 27)أنواعه 

 Best Practice for Environmentalويعتبر مفهوم أفضـل ممارسـة إلدارة بيئيـة    
Management    بمثابة األسلوب األمثل لإلستجابة للتغيير وما يتطلبه من إعادة هيكلـة للعمليـات

، كما أنه يعتبر اإلطار الشامل الذى يقـدم المعـايير البيئيـة    )28: مرجع السابق، صال(المختلفة 
المختلفة التى من خاللها يتم تحقيق الجودة البيئية واإلرتقاء بمستوى التخطيط والتنمية فى المناطق 

  .(Cooper and Wanhill, 1997, p: 117; Newsome et al., 2002, p: 231)السياحية 
  :(Webster, 2000, p: 217)أفضل ممارسة إلدارة البيئة إلى  ويهدف مفهوم

  .اإلستخدام الرشيد للموارد الطبيعية مثل األرض والتربة والطاقة والمياه وغيرها -1
 .العمل على خفض نسب التلوث بأشكاله المختلفة؛ الصلبة والسائلة والغازية -2
يوانات والنظام األيكولـوجى  الحفاظ على التنوع البيولوجى من خالل حماية النباتات والح -3

 .والحفاظ على المناطق ذات الحساسية العالية
اإلبقاء على التراث الثقافى بأشكاله المختلفة من عادات وتقاليد وتراث معمارى وغيرهـا   -4

 .مع العمل على تكامل الثقافات المحلية
 .المشاركة المحلية لكافة طوائف المجتمع فى عمليات التنمية -5
 .ة والمنتجات المحليةاستخدام العمال -6
 .التقليل من المواد الكيماوية الملوثة للتربة -7
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 .وضع سياسة تراعى الشروط البيئية فى كافة مراحل التنمية السياحية -8
 .األخذ فى اإلعتبار شكاوى السائحين -9

 :Aronsson, 2000, p)وهناك مداخل عديدة لمفهوم أفضل ممارسة إلدارة البيئة وهـى  
172)  :  
  .تى تلوث البيئةمثل فرض مبالغ نقدية وغرامات على المنشآت ال: ىتصادالمدخل اإلق -1
التشريعات والتعليمات المتعلقة باستخدام المـوارد السـياحية   : المدخل القانونى واإلدارى -2

 .الذى يحقق ذلك فضالً عن توفير الهيكل اإلدارى
 .لسياحيةاستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة فى إدارة العمليات ا: مدخل فنى -3
 .مثل قياس إتجاهات المجتمعات المضيفة تجاه السياحة: ل ثقافىمدخ -4
  

مما تقدم يتضح لنا أن مفهوم أفضل ممارسة إلدارة بيئية يعتبر الطريقة المثلـى لبقـاء    •
المناطق السياحية فى المنافسة بكفاءة مع المحافظة على الموارد الطبيعية والتـى تعتبـر بمثابـة    

 – ويمكن القول بأن تبنى أى مدخل من مداخل هذا المفهـوم . ية فى السياحةعوامل الجذب األساس
سوف يتوقف على مدى مالءمته للمرحلة التى تمـر   –اإلقتصادى أو الفنى أو القانونى أو الثقافى 

وأهداف التنمية فيها، وإن كانت الفاعلية تكمـن   في دورة حياة منطقة الجذب بها المنطقة السياحية
 .من مدخل واحد  فى المنطقة السياحية الواحدة فى تبنى أكثر

ونظراً ألهمية الممارسات العملية فى تحقيق التنمية السياحية المستدامة، يتم فيمـا يلـى    •
عرض نماذج من أفضل الممارسات لإلدارة البيئية فى بعض مناطق العالم، وما تمثله من مـداخل  

 . ية المستدامةمختلفة لإلدارة البيئية وبالتالى للتنمية السياح
  
  التنمية السياحية المستدامة من واقع التجارب العملية )1-4(
  

تقديم أمثلة عمليـة لقضـايا   ) 1: (لدراسات الحالة العديد من المزايا يمكن إجمالها فيما يلى
تختبر المبادىء النظرية ومدى اإللتزام بها فـى الممارسـات العمليـة،    ) 2(معينة تتم مناقشتها، و

تقويم األدوات واألساليب واإلستراتيجيات المختلفة التى يتبناها صناع القرار فى تساعد على ) 3(و
) 4(عمليات التخطيط ووضع سياسات التنمية سواء كانت فى الوقت الحالى أو فلـى المسـتقبل، و  

 Lynn and)تمكن أى باحث من البرهان والدليل الذى يؤيد حكمه ورأيه فى موضـوع دراسـته   
Husbands, 1996, pp: 2,11; Brotherton, 1999, p: 121).  

  
v  تجربة غانا(WTO, 1999, pp: 49-51): 
  
  .عدم وجود إستراتيجية شاملة للتنمية السياحية فى غانا مناسبة للمجتمع المحلى :المشكلة -
التخطيط لتنمية سياحية تحافظ على التـراث البيئـى   : مفهوم التنمية السياحية المستدامة -

 .غانا والتاريخى والثقافى فى
 ج واإلجراءات التى تم القيام بهاالبرام -
  .إعداد خطة للتنمية السياحية على المستوى القومى -1
 .إعداد برنامج عمل وخطة للتمويل المالى للتنمية السياحية -2
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تحديد مشروعات التنمية السياحية ذات األولوية فى التنفيذ وإعـداد دراسـات الجـدوى     -3
 .المختلفة لها

ألبحاث الخاصة بتدريب العاملين باألجهزة الحكومية العاملة فى القطاع واالقيام بالدراسات  -4
 .السياحى وبقطاع األعمال السياحى

تبنى برنامج لحماية وصيانة القالع والحصون التاريخية والتى يرجع تاريخها إلى القرنين  -5
 .الخامس عشر والسادس عشر الميالديين

ارات السياحية لإلنفاق على برنـامج  وفرض رسوم دخول إلى المزتخصيص مبالغ نقدية  -6
 .الحماية لهذه المناطق

وتحويل مراكز بيع العبيـد القديمـة إلـى    ,  Slave Routeتنمية طريق العبيد السياحى  -7
محطات ترانزيت سياحى توفر فرص عمل ودخول للمجتمـع المحلـى المحـيط بهـذه     

 .المراكز
 .ذات األهمية التاريخيةالتخطيط والتنمية السياحية لمبانى القرن التاسع عشر  -8
برنامج لحماية الحياة البرية عن طريق إنشاء منتزهات قومية بوصفها محميـات طبيعيـة    -9

 .مثل منتزه كاكوم القومى
تنمية السياحة البيئية فى غانا من خالل تصميم ثالثة برامج ورحالت للسياحة البيئية فى  -10

 .المناطق ذات الحساسية الخاصة
 .الحرفية المحلية فى القرى يتم إدارتها بواسطة القرويينتنمية مراكز للصناعات  -11
 .تنمية السياحة الريفية وسياحة المزارع -12
  النتائج التى ترتبت على هذه التجربة -
خلق فرص للعمالة ومزيد من الدخول عن طريق فرض رسوم دخول إلى اآلثار واألماكن  -1

  .وكذلك من بيع التحف والتذكارات المحليةالمحمية 
بمنح إعانـات ماليـة بصـفة منتظمـة      USAIDكالة األمريكية للتنمية الدولية قامت الو -2

 .للتشجيع على إستمرارية هذه البرامج
) للماضـى  الحنـين سـياحة  (خلق سوق جديد للسياحة فى غانا ممثل فى السياحة العرقية  -3

Ancestral Tourism )   قيام السائحين األمريكان من أصل أفريقى بزيارة مراكـز بيـع
 ).د التى تم فيها بيع أجدادهم الزنوج وترحيلهم إلى الواليات المتحدة األمريكيةالعبي

  الدروس المستفادة من هذه التجربة -
يمكن اإلستفادة من هذه التجربة فى كيفية المحافظة على التراث الطبيعى والتاريخى فـى  

ا وغيرهـا مـن   فمثالً يمكن إستقطاب شرائح سياحية جديدة من أسواق ألمانيا وإنجلتر. مصر
دول عن طريق المحافظة على آثار ومخلفات الحرب العالمية الثانية فى منطقة العالمين فـى  

المبنية علـى اإلتـزان    Ecotourismأيضاً إمكانية تنمية السياحة البيئية  . الصحراء الغربية
 ومراعاة الشروط البيئية من خالل رحالت السفارى لمشاهدة الحفريـات فـى منطقـة    البيئى

  .الحفريات فى منطقة شمال بحيرة قارون فى محافظة الفيوم على سبيل المثال
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v  ص ص2003عطـااهللا،  ( تجربة منتجع كانيون رانتش بالواليات المتحدة األمريكيـة ، :
62-63(  

لبرنامج يحقق الكفاءة اإلقتصادية فى اإلسـتفادة مـن المخلفـات    إفتقاد المنتجع  :المشكلة -
  .لبيئةالصلبة وتجنب تلوث ا

التقليل من المخلفات الصلبة والـذى يترتـب عليـه    : مفهوم التنمية السياحية المستدامة -
 .فى مدخالت اإلنتاج وتعظيم جودة المنتج وبالتالى التقليل من فاقد اإلنتاجالتقليل 

 الخطوات والبرامج التى تم القيام بها -
  .المنتجع القيام بهتبنى برنامج لتدوير العديد من المنتجات، ويتولى العاملين ب -1
قيام قسم المشتريات بتجميع األوانى المصنوعة من البالستيك وإعـادة إسـتخدامها مـرة     -2

 .أخرى
 .تم إعطاء النزالء زجاجات مياه إلستخدامها طوال فترة اإلقامة واإلستفادة منها بعد ذلك -3
ساسـية  فى كافتريا العاملين تم إلقاء محاضرات عن موضوعات مختلفة مثل المبادىء األ -4

لعملية التدوير والمنتجات المصنوعة من المواد التى تم تدويرها، باإلضافة إلـى تزويـد   
 .اإلستخدام والتى تم تصنيعها من البالستيك الذى تم تدويره النزالء بفناجين شاى معادة

تدوير العديد من المنتجات ومزجها مع بعضها البعض مثل األوانى المكونة من الزجـاج   -5
، كذلك الورق Mixed Containersوالبالستيك والتى تسمى باألوانى الخليط  واأللمونيوم

 .والذى يتكون من ورق عادى مضاف إليه ورق جرائد, Mixed Paperالخليط 
  النتائج التى ترتبت على هذه التجربة -

  .1994طن من المواد المعاد تدويرها فى عام  43قام المنتجع بإنتاج 
  لتجربةالدروس المستفادة من هذه ا -

يمكن اإلسترشاد بهذه التجربة فى كيفية اإلدارة البيئية السـليمة للكميـات المختلفـة مـن     
المخلفات الصلبة الناتجة عن المنتجعات السياحية فى مصر وخاصة فى المنـاطق السـاحلية،   
والتى يؤدى تراكمها إلى إنبعاث روائح كريهة واإلصابة باألمراض فضالً عن إساءتها للمنظر 

وأبرز مثال على ذلك فى مصر هو الساحل الشمالى وما يعانيه مـن تكـدس ألكـوام     . مالعا
  .القمامة
  
v   تجربة الحاجز المرجانى العظيم بأسـتراليا)Biliana and Knecht, 1998, p: 225 

 )36: ، ص1999ومحافظة البحر األحمر، 
  .فى المنطقة تداخل النشاطات اإلقتصادية وعدم اإلستغالل األمثل للموارد: المشكلة -
التخطيط اإلستراتيجى لتنمية سياحية متكاملة ألعظـم  : مفهوم التنمية السياحية المستدامة -

 .حاجز مرجانى فى العالم
 ما تم اتخاذه من خطوات -
، وتسجيلها كتـراث  1975بحرية طبيعية متعددة اإلستخدام فى عام إعالن المنطقة محمية  -1

طبقـاً   1990حساسية خاصة فـى عـام    ، وتصنيفها كمنطقة ذات1981عالمى فى عام 
  .لمعايير منظمة المالحة العالمية

 .وضع المنطقة تحت إشراف ومتابعة أكبر سلطة حكومية وهى الكومنولث اإلسترالى -2
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وسـوف   1994سنة بدأت منذ عام  25وضع خطة إستراتيجية طويلة األجل للمنطقة لمدة  -3
 .2019تنتهى عام 

إلدارة  سـنوياً مليـون دوالر   100بتمويـل  ت سـنوا  5وضع خطة قصيرة األجل لمدة  -4
 .المنطقة

لكل منها استخدام خاص بها مما  Sub-Systemsتقسيم المنطقة إلى مناطق أصغر بنظام  -5
 .يساعد على عدم تداخل النشاطات مع توفير الخرائط واألدلة المناسبة

 
  النتائج التى ترتبت على هذه التجربة -
ى العادى والعائلى إلـى السـياحة المعتمـدة علـى     تطورت السياحة بالمنطقة من المستو -1

  .تكنولوجيا عالية ومستوى تسويقى رفيع
 .مليون دوالر من الرياضات البحرية 700تحقيق دخل سنوى يقدر بـ  -2
 .مليون دوالر سنوياً من الصيد التجارى والترفيهى والتقليدى لألسماك 400تحقيق حوالى  -3
  الدروس المستفادة من هذه التجربة -

   .ة إتباع أفضل األساليب فى إدارة المحميات الطبيعية البحرية على السواحل المصريةأهمي
  
v  تجربة الفلبين(WTO, 1993, p: 110)  
تلوث البيئة البحرية الناتج عن األخطاء المترتبة على ممارسة الصيد بمختلـف   :المشكلة -

  .أشكاله التجارى منها والسياحى
وضع قوانين الصيد موضع التنفيذ للحفاظ على الحياة : ةمفهوم التنمية السياحية المستدام -

، وتحسين معيشة العائالت التى تعتمد على الصيد، وذلك مـن خـالل المشـاركة    البحرية
 .الشعبية للمجتمع المحلى

 اإلجراءات التى تم إتخاذها -
  .صياد يشرفون على عمليات الصيد 115إنشاء إتحاد يتكون من  -1
 .ئية البحرية وكيفية الحفاظ عليهاإعداد برنامج للتوعية البي -2
 .موقع بإستخدام إطارات العربات المستخدمة 16إنشاء شعاب مرجانية صناعية فى  -3
 .مواقع 8إعادة زراعة مستنقعات المانجروف فى  -4
، ووضع هياكـل  )أم الخلول(خلق مصادر رزق جديدة مثل حرفة الزراعة وجمع المحار  -5

 .ها الشعاب المرجانيةصخرية لتتجمع حولها األسماك وتنمو في
  النتائج التى ترتبت على هذه التجربة -

  .مزيد من الحماية للبيئة البحرية وتحسين األحوال المعيشية للصيادين والسكان المحليين
  الدروس المستفادة لمصر من هذه التجربة -

العمل على تنوع النشاطات اإلقتصادية فى المناطق الساحلية وعدم اقتصارها على النشاط 
لسياحى فقط، وأهمية تبنى األساليب المختلفة لحماية المكون األيكولوجى فى المناطق الساحلية ا

   .جروف وغيرهابأشكاله المختلفة من شعاب مرجانية ونباتات المان
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ý      من تحليل التجارب العملية يتضح لنا أنها جميعاً تخاطـب التنميـة السـياحية المسـتدامة
ب التخطيط للتنمية السياحية المستدامة باعتبارهـا سياسـة   بمداخل مختلفة، فمنها ما يخاط

شاملة على نطاق اإلقليم أو الدولة ككل، ومنها ما يخاطب جزئية معينة من التخطيط محل 
، فقد تكون المشاركة الشعبية للمجتمع المحلى فـى التنميـة أو المعالجـة لميـاه     االهتمام

ص مـن المخلفـات الصـلبة أو ترشـيد     الصرف الصحى بالطرق المالئمة بيئياً أو التخل
استهالك الطاقة وإدارة المياه العذبة أو تخطيط المساحات األرضية وغيرها من القضـايا  

   . محل اهتمام التنمية السياحية المستدامة
 

  التنمية السياحية المستدامة فى مصر: ثانياً
  

منذ ثمانينـات القـرن   الحديث فى هذه الجزئية يتناول معوقات التنمية السياحية فى مصر 
للسياحة فى مصر لتحقيق األهداف المرجـوة مـن قطـاع    العشرين، وكيفية تطور الفكر التنموى 

  .السياحة والتغلب على المعوقات بما يتفق ومبادىء التنمية السياحية المستدامة
  

  معوقات ومحددات التنمية السياحية فى مصر منذ الثمانينات من القرن العشرين  )2-1(
   
-212: ، ص ص1993الروبـى،  (شير الدراسات إلى أن أهم المعوقات تمثلت فيما يلى ت

  ):Eraqi, 2003, p: 8؛ Hanaa, 2002, pp: 541-552؛ 213
والتى مازالت تواجه منطقة الشرق األوسـط مـن   التى واجهت  الظروف السياسية والعسكرية -1

رات السياسية علـى صـعيد   حروب أهلية فى لبنان واليمن، وحروب الخليج العربى، والتطو
  .إلخ..القضية الفلسطينية والصراع العربى اإلسرائيلى 

عدم كفاية مشروعات البنية األساسية فى المناطق السياحية وعدم االهتمام بتحسين الظـروف   -2
  .البيئية

ضآلة النمو فى الوعى السياحى فى المجتمع المحلى، وعدم العناية الكافيـة بتـدريب وإعـداد     -3
 .لذين يتعاملون مع السائحين فى الجوازات والجمارك والبنوك وغيرهاالعاملين ا

تعدد الجهات التى تصدر القرارات فيما يتعلق بالنشـاطات والتسـهيالت السـياحية وغيـاب      -4
 .التنسيق فيما بينها

 .قصور أساليب التسويق السياحى المتبعة فى أسواق الدول المصدرة للسائحين -5
لى مصر والمترتبة على بعد السـوق السـياحى المصـرى عـن     ارتفاع أسعار النقل الجوى إ -6

 .األسواق الرئيسية المصدرة للسائحين فى أوروبا والواليات المتحدة األمريكية واليابان
 .االفتقاد إلى التخطيط اإلستراتيجى للتنمية السياحية -7
 .يرهااإلقتصار فى معظم األحيان على السياحة الثقافية فى القاهرة واألقصر وأسوان وغ -8
  
   ر التنموى لمشروعات التنمية السياحية منذ بداية التسعينات من القرن العشرينالفك) 2-2( 

  
شتى مـن تحريـر   فى مجاالت  1991جرى تحرير القطاع المصرفى فى مصر منذ عام 

فأصبحت جميع البنوك حرة فى التعامل بالنقد األجنبى، وتمتع المصـدرون  سوق الصرف األجنبى 
حة بحرية التصرف فى إيراداتهم بالعمالت األجنبيـة وتحققـت حريـة التمويـل     وشركات السيا
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بالعمالت األجنبية من وإلى مصر، كما تم تحرير سعر الفائـدة وتعريفـة الخـدمات المصـرفية،     
ريفة الجمركية تدريجياً، والتحول إلـى القطـاع   وتحرير عمليات التجارة الخارجية، وخفضت التع

انات االقتصادية، وألغيت السـقوف االئتمانيـة وألغـى أيضـاً حظـر      الخاص فى الشركات والكي
بضمان ودائع بعمالت أجنبية وغيرها من تأثيرات اإلصـالح اإلقتصـادى   االقتراض من البنوك 

  ).296-295: ، ص ص1996عبدالوهاب، (
والتـى صـدر قـرار     -وقد تبنت وزارة السياحة من خالل الهيئة العامة للتنمية السياحية

فكراً تنموياً يعتمد على تنويـع المنـتج السـياحى     -1991لعام  7بإنشائها بالقانون رقم  جمهورى
ليشمل مراكز خدمية وترويحية وتحقيق التكامل بين المشروعات فى المركز السـياحى الواحـد،   
واالحترام الكامل للبيئة وصيانة الموارد الطبيعية من التلوث أو التدهور لضـمان تحقيـق تنميـة    

مستدامة، وبحيث تكون مواقع التنمية السياحية بمثابة مراكز إنتاجيـة ومصـادر متجـددة     سياحية
؛ 68: ، ص2000؛ وزارة السـياحة،  150: ، ص1996وزارة السـياحة،  ( للدخل ولفرص العمل

Hanaa, 2002, p: 545.(  
ومع وجود نطاق واسع من عمليات التوسع اإلستثمارى فى التسهيالت السياحية وما ترتب 

ليه من حاجة شديدة لشغل العديد من الخدمات من أجل تحقيق عائد مناسب علـى االسـتثمارات   ع
الضخمة، ومع وجود الضغوط التى تمارسها شركات السياحة العالمية التى تسيطر على التسـويق  

من السـائحين يجـذبهم   على نوعية  االعتمادالسياحى للحصول على أقل األسعار، فقد تطلب ذلك 
سعر الرحلة فى األساس والتى تعتبر أيضاً نوعية من السائحين أقل وعيـاً بقضـايا    للسفر رخص

البيئة ويأتون فى شكل أعداد كبيرة، وقد انعكس ذلك فى بيع األراضى بالمنـاطق السـياحية فـى    
البحر األحمر وسيناء بأسعار منخفضة وأصبحت هذه المناطق تمثل أسواقاً سياحية منخفضة العائد 

  ).22: ، ص1999بحر األحمر، محافظة ال(
لذلك فقد بادر جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الوطنية بمـا فيهـا   
الهيئة العامة للتنمية السياحية وباالستعانة بالخبرات الوطنية المتخصصـة وبالتعـاون مـع هيئـة     

الخاصـة  اد األسـس واإلجـراءات   المعونة الدانمركية وهيئة التنمية البريطانية عبر البحار، بإعد
بتقويم التأثير البيئى للمشروعات بما فيها المشروعات السياحية من أجل مساعدة الجهات اإلداريـة  

 1994لسـنة   4المتخصصة والجهات المانحة للترخيص فى تنفيذ وإعمال مواد قانون البيئة رقـم  
  ).6: ، ص1996ئة، جهاز شئون البي(والمعنية بتقويم التأثير البيئى للمشروعات 

-97/1998(وقد تضمنت سياسة وزارة السياحة فى الخطة العشرينية للسياحة المصـرية  
  ):2: ، ص1997وزارة السياحة، (على ما يلى ) 16/2017

  .وضع السياحة ضمن أولويات العمل القومى للحفاظ على الموارد وحماية البيئة -1
والتعـاون بـين وحداتـه    تمثل فى التنسيق الربط الكامل بين عناصر المنتج السياحى والذى ي -2

 .المختلفة
المساهمة الفعلية لقطاع السياحة فى حل المشكالت االقتصـادية واالجتماعيـة التـى تواجـه      -3

 .المجتمع
 .االعتماد على المكون الوطنى من السلع والخدمات السياحية بهدف الحد من االستيراد -4
توزيع السكان بين األقاليم عـن طريـق مـد     معالجة المشكالت السكانية والمساهمة فى إعادة -5

 .العمران السياحى إلى مناطق جديدة
تجميل مناطق االستثمار وخاصـة فـى    في العام تعظيم دور القطاع الخاص وقطاع األعمال -6

 .المناطق السياحية الجديدة
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 وضع برامج متكاملة لحماية البيئة من التلوث والتحكم فيه بكل أشكاله وصوره والحفاظ علـى  -7
الحياة الطبيعية من التدهور واالنقراض وتوجيه االهتمام للموارد الطبيعيـة لدراسـة إمكانيـة    

 .لخدمة السياحة دون إخالل بطبيعة الموقع أو إحداث خلل بالتوازن البيئىاالستفادة منها 
 .أى مشروع سياحىضرورة أن تكون الدراسات البيئية عنصراً من عناصر  -8

لسياحة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية السـياحية والمتعلقـة   وقد توجت مجهودات وزارة ا
بالتنمية السياحية المستدامة بمصر فى تنظيم المؤتمر الدولى األول للتنمية السياحية المستدامة فـى  

، وتركزت محاور المؤتمر علـى الدراسـات   2003مايو  29-27مصر فى القاهرة خالل الفترة 
الدولية فى السياحة المستدامة، ودالئـل التنميـة المثلـى وأفضـل      واألبحاث المتعلقة بالمبادرات

الممارسات البيئية، واإلدارة البيئية المتكاملة وتقويم التـأثير البيئـى، والتخطـيط البيئـى وإدارة     
، والسياحة البيئية، والمناطق الساحلية والبيئة البحرية، والمنشـآت  Landscapeاستخدام األرض 
  ).RSSTTI, 2003(والتسويق البيئى , Eco-Lodgeلبيئة السياحية الصديقة ل

ý نجـد أن الفكـر التنمـوى    -وفقاً لما سبق ذكـره  -من تحليل التجربة المصرية بصفة عامة 
السياحى فى مصر قد تطور وفقاً لمراحله الطبيعية، مثله كأى فكـر سـياحى فـى أى دولـة     

 .سياحية أخرى فيما يتعلق بدورة حياة المقصد السياحى
فتـرة الثمانينـات   المراحل األولى للسياحة المصرية منذ خمسينات القرن العشرين وحتى  ففى

من نفس القرن كان االهتمام منصباً بصفة أساسية على السياحة الثقافية فى القاهرة واألقصـر  
فى المنـاطق السـياحية غيـر     ومع وجود مقومات السياحة الشاطئية .وأسوان بصفة أساسية

، وباإلضافة إلـى مزايـا اإلصـالح    )البحر األحمر والساحل الشمالى وسيناء ساحل(التقليدية 
اإلقتصادى واإلصالح المصرفى والتى استفاد منها االستثمار السياحى، فقد تـم التوسـع فـى    

المنتجعات السياحية والتسهيالت السياحية المصاحبة فى هذه المناطق، فضالً عن كثافـة  إنشاء 
ة التنمية السياحية، األمر الذى ترتب عليه مشكالت وكوارث بيئيـة  الحركة السياحية وعشوائي

  .تهدد عوامل الجذب فيها وخير مثال مدينة الغردقة

ظل االهتمام العالمى بالبيئة باإلضافة إلى ظهور شريحة جديدة مـن الطلـب السـياحى    وفى 
بإنشـاء   1991لسـنة   7فقد صدر القرار الجمهورى بالقانون رقـم   -السائح البيئى -العالمى

باعتبارها الجهة الحكومية المسئولة عن وضع الشروط الملزمـة  الهيئة العامة للتنمية السياحية 
الكفيلة بحماية البيئة فى المناطق السياحية، ويمكن القول بأن ذلـك يعتبـر   لالستثمار السياحى 

  .بداية إيجابية لتبنى فكر التنمية السياحية المستدامة

  

  سياحية المستدامة فى محافظة األسكندريةالتنمية ال: ثالثاً
  

فى هذا القسم من الدراسة سيتم التطرق إلى مقومات الجذب السياحى فـى األسـكندرية،   
 وخصائص الحركة السياحية فى األسكندرية، والمشكالت التى تعوق حركة السياحة فى المحافظة، 
وبعض القضايا الخاصة بفكر التنمية السياحية المستدامة فى المناطق السياحية الساحلية والتى تـم  

الدراسـة  (أخذ آراء الخبراء واألكادميين حول مدى مراعاتها فى التنمية السياحية فى األسكندرية 
  ).الميدانية
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   مقومات الجذب السياحى فى األسكندرية ) 3-1(

  

كافة عناصر الجذب السياحى التى تجعلها من المصايف األولى فى تجتمع فى األسكندرية 
مصر وواحدة من أجمل المدن السياحية فى العالم، فهى تضم مناطق أثريـة، ومـزارات دينيـة،    
ومتاحف، ومراكز اإلشعاع الثقافى، والشواطىء العديدة، والحدائق والمنتزهات الجميلة، إلى جانب 

  .وفيما يلى مزيد من التفصيل. ترفيهيةالفنادق والمحال السياحية وال

  

 عناصر الجذب الطبيعية -1

، ص 2002محمـد،  (تتمثل أهم المقومات الطبيعية للجذب السياحى باألسكندرية فيما يلى 
  ):67-66: ، ص ص2006؛ دالل، 39-28: ، ص ص2003دعبس، ؛ 259-258: ص

 الموقع الجغرافى •

ل موقع جغرافى فريد على شـاطىء  شماالً وهى تمث 31تقع األسكندرية على خط عرض 
فى شمال غـرب الـدلتا،   كيلو متر  70البحر المتوسط، وتشغل شريطاً ساحلياً يمتد طوله حوالى 

ويحده البحر المتوسط شماالً وبحيرة مريوط جنوباً وخليج أبى قير ومنطقة إدكو شـرقاً وسـيدى   
ون المحليون والدوليون وفـى  كرير غرباً، لذلك اكتسبت المدينة شهرتها كمصيف يقصده المصطاف

  .ربعطق إيكنج مريوط وبرج الابعض األحيان يقصدها السياح كمشتى كما فى من

 الشواطىء •
تتميز األسكندرية بكثرة شواطئها ما بين أبى قير شرقاً وحتى العجمـى غربـاً، وتشـمل    

م، شواطىء المعمورة، والمنتزه، والعصافرة، وميامى، وسـيدى بشـر، وسـان سـتيفانو، وجلـي     
وستانلى، ورشدى، وسيدى جابر، وكيلوبـاترا، وسـبورتنج، واإلبراهيميـة، وكانـب شـيزار،      

والعجمـى هانوفيـل، والعجمـى    والعجمى بيطـاش،  والشاطبى، واألنفوشى، والمكس، والدخيلة، 
وتكثر تعرجات الساحل التى تصـنع خلجانـاً   . الزهور، والعجمى أبو يوسف، والعجمى أبو تالت

ممارسة الرياضات البحرية، ومع ذلك فإن النمـو العمرانـى لـبعض منـاط      علىتساعد صغيرة 
العجمى قد أفسد أهمية الشواطىء كما أن منطقتى أبو يوسف وأبو تالت مهـددة أيضـاً بـالتلوث    

  .الناتج عن الزحف العمرانى

 الحدائق والمنتزهات القومية •
بـداخلها كحديقـة    زه، وحديقة النزهة والتى تشمل عـدة حـدائق  تمثل حدائق قصر المن

، وحديقة الحيـوان، وحـدائق الشـالالت،    أنطونيادس وحديقة الورد والمشاتل والحدائق المفتوحة
  .والحديقة الدولية

 الميناء البحرى وينقسم إلى •

وهو الميناء التجارى وبه محطة الركاب البحرية التى تـتم فيهـا جميـع    : الميناء الغربى -
، كما أنه يضم جميع اإلدارات والهيئات ذات الصـلة  إجراءات السفر للمسافرين والسائحين

  .كاتب السياحة وغيرهابأعمال الميناء كالتنسيق الجمركى والحجر الصحى وم
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يستخدمه المواطنون والسياح فى الرياضات المائية وبـه أنديـة الصـيد    : الميناء الشرقى -
 .واليخوت والشراع

  

  اآلثار القديمة والمزارات التاريخية -2

: ، ص ص2003؛ دعـبس،  74: ، ص2000السيد، (هذه العناصر فيما يلى  يمكن إجمال
  ):66-44: ، ص ص2006؛ دالل، 40-73

 األماكن األثرية •

  دار الحكمة والمكتبة -2  منارة األسكندرية                             -1

  مقابر األسكندرية -4  المقابر الملكية                            -3

  مقابر كوم الشقافة -6  السوارىعامود  -5

  المسرح الرومانى -8  منطقة كوم الناضورة -7

  مقبرة الشاطبى -10  مقابر األنفوشى -9

  معبد الرأس السوداء ومقبرة الالتين  -12  )بورسعيد حالياً(مقبرة شارع تيجران  -11

  صهاريج المياه -14  طابية كوسبا باشا -13

  أساكل الغاللمنطقة  -16  آثار البرديسى -15

  اآلثار الغارقة -18  مدينة ماريا -17

 المتاحف •

  متحف المجوهرات الملكية-2  المتحف اليونانى الرومانى                 -1

  متحف ومعهد األحياء المائية -4  متحف الفنون الجميلة ومكتبة البلدية        -3

  محمود سعيدمتحف  -6  المتحف البحرى                            -5

  متحف التاريخ الطبيعى-7

 المزارات الدينية •

  اليهودية -

  المعبد اليهودى
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  المسيحية -

والكنيسـة  الكنيسة المرقسية، وبطريركية الـروم األرثـوذوكس،   (الكنائس األرثوذوكسية 
كنيسة سـانت كـاترين، وكاتدرائيـة    (؛ والكنائس الكاثوليكية )اليونانية، والكنيسة الروسية

اثوليك، وكنيسة دبانة، وكنيسة األرمن الكاثوليك، وكنيسة القلب المقدس، وكنيسة القيامة الك
؛ )كنيسة سـان مـارك والكنيسـة اإلنجليزيـة    (؛ والكنائس اإلنجليكان )اآلباء الياسوعيين

  ).الكنيسة السويسرية ودير أبى مينا(والكنائس البروتستانت 

  اإلسالمية -

ى، ومسجد القبارى، ومسجد سـيدنا يـاقوت   مسجد أبى العباس المرسى، ومسجد البوصير
العرش، ومسجد النبى دانيال، وجامع العطارين، ومسجد سيدى بشر، ومسجد الشـاطبى،  

  .ومسجد سيدى جابر، وقلعة قايتباى

  

  الحركة السياحية فى األسكندرية )3-2(

  

  أنماط السياحة فى األسكندرية  -1

، ص 2002محمـد،  (سكندرية وهـى  عدة أنماط للسياحة فى إقليم األيمكن أن نميز بين 
  ك)149-146: ، ص ص2003؛ الزوكة، 173-171: ص

 )اإلصطياف(سياحة الشواطىء  •
  .ويتصف هذا النوع بالموسمية حيث يتركز فى فصل الصيف ومعظم المصطافين مصريين

 سياحة المشاتى •
هم مناطق وتتمثل فى إقليم مريوط الذى يتمتع بالجفاف وإنخفاض معدالت الرطوبة النسبية، وأ

  .المشاتى فى إقليم مريوط منطقة إيكنجى مريوط ومنطقة برج العرب

 السياحة الثقافية •
  ).سبق ذكرها(وترتبط بالمواقع األثرية والمزارات التاريخية 

 السياحة الدينية •
سـبق  (تتعدد المزارات الدينية فى األسكندرية سواء كانت يهوديـة أو مسـيحية أو إسـالمية    

  .ياحة الدينية ضمن البرامج السياحية لألنواع األخرى من السياحة، وتدخل الس)ذكرها

 سياحة المؤتمرات •
ـ   تمرات بمكتبـة  ؤنمط حديث من أنماط السياحة باألسكندرية وإرتبط قيامه بإنشاء مركـز الم

األسكندرية ومركز المؤتمرات بالسلسلة، فضالً عن قاعات المؤتمرات فى الفنادق الكبرى مثل 
  .شيراتون وكذلك أكاديمية النقل البحرى وجامعة األسكندريةرمادا وفلسطين و
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 السياحة الرياضية •
مقومات هذا النمط وخاصة الرياضات المائية مثل سباق األسـكندرية الـدولى لسـباحة     توجد

  .المسافات الطويلة، باإلضافة إلى النوادى الرياضية الكبرى مثل أندية سموحة وسبورتنج

   

 اإلسكندريةفى محافظة ) أعداد السياح والليالى السياحية( خصائص الحركة السياحية -2

المحافظـة  إحصاء مركز المعلومات بإدارة اإلحصاء بديوان عـام  التالى ) 2(يوضح الجدول رقم 
 .والخاصة بأعداد السائحين والليالى السياحية 31/10/2006 حتى 1/1/2006خالل الفترة 

 ليالي سياحية أجانب عرب مصرين شهر
 50156 10055 3161 19162 يناير

 40256 9111 3255 13964 فبراير
 63689 17827 5229 23876 مارس
 64754 9970 5902 26998 ابريل
 52413 13586 5175 22163 مايو
 74009 10230 7407 26640 يونيو
 106249 8537 8974 18081 يوليو

 106670 6454 24838 42848 أغسطس
 77906 6234 6257 25594 سبتمبر
 25190 9024 3309 17925 أكتوبر

 688292 101028 75503 237250 اإلجمالي

  2007محافظة األسكندرية، ديوان عام : المصدر

  :من تحليل الجدول يتضح ما يلى

بالمقارنة بالجنسيات األخرى، حيث تزيـد عـن   السياح المصريين  دالتفوق الواضح ألعدا -1
  .ب مجتمعةالضعف عن مجموع أعداد العرب واألجان

 )األخيرة(تمثل نسبة األجانب المرتبة الثانية والعرب فى المرتبة الثالثة  -2

يحتل شهر أغسطس المرتبة األولى فى أعداد السائحين العرب واألجانب، فى حين يـأتى   -3
كما يتساوى شهرى يوليو . شهر مارس فى المرتبة األولى بالنسبة ألعداد السياح األجانب

ويفسر ذلك تركز سـياحة  . ول فيما يتعلق بأعداد الليالى السياحيةوأغسطس فى المركز األ
صطياف فى الصيف ومعظمها سياحة داخلية، فى حـين يـأتى األجانـب لإلسـتجمام     اإل

 .وسياحة المشاتى فى الشتاء
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  معوقات السياحة فى محافظة األسكندرية) 3-3(

  

ندرية فـى العناصـر التاليـة    تتمثل أهم المشكالت التى تواجه السياحة فى محافظة األسك
-395: ص ص ،2003؛ عبـداهللا،  316: ، ص2003وهـدان،  ؛ 169: ، ص2002عبدالغنى، (

  ):449-447: ، ص ص2003صفاء، ؛ 422-417: ، ص ص2003سامية، ؛ 398

  المواصالت -1

  .للسياح ارتفاع أسعارالتاكسيات لالجانب وخاصة من الموانى والمطارات واستغالل سائقيها •
  .األسكندرية ود مواصالت ذات مواعيد منتظمة من المطارات لالماكن المختلفة داخلعدم وج •
  .عدم وجود عداد بالتاكسيات •
  .عدم نظافة المواصالت والسيارات األجرة وتحديد األسعاربها لألجانب •
  .على المواصالت العامة باللغات األجنبيةإرشادية عدم وجود كتابة  •
  .قديمة تحتاج للتطوير وتهالك بعض التاكسياتسيارات األجرة غير مكيفة و •
  .سوء حالة العديد من القطارات بين القاهرة واإلسكندرية •
  .ازدحام الحركة المرورية وعدم وجود قوانين صارمة للمخالفين •
  .كثرة المطبات الصناعية بالشوارع •
  .عدم وجود مواصالت للمقاصد السياحية تحت اشراف وزارة السياحة •
  .الطويل بمحطات السفراإلنتظار •
أرجـاء   عدم اإلنضباط المرورى بشكل عام، وعدم وجود الفتات باللغات األجنبية فـى كافـة   •

  .اإلسكندرية

  تالسلوكيا -2

  .بسبب اختالف اللغة مع األجانب صعوبة التفاهم •
  .الحاح الباعة المتجولين على السياح واجبارهم على الشراء •
  .هحتى عند دخول دورات الميا لبقشيشطلب المصريين الدائم ل •
 سوء معاملة رجال األمن بالمطار، وموظفى بعـض شـركات الطيـران،وبعض المـوظفين     •

  .بالمطار
  .استغالل أصحاب الشقق المفروشة للسائح عامة والعربى خاصة •
  .استغالل سائقى التاكسى للسياح •
  .وجود ظاهرة التسول بالشوارع •
  .الحركة السياحيةا يربك التفتيش بالجمارك مم ءصعوبة إجرا •
  .التعرض للغش فى البضاعة •
  .العروض الوهمية التى تقدمها بعض شركات السياحة للزوار •
  .التدخين فى األماكن العامة •
  .تطفل بعض المواطنين على األجانب وخاصة األطفال •
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  .لتجارية خاصة فى المنشيةاكثرة الفصال فى المحال  •
  .عدم استخدام المشاة لألنفاق •
  .عرض بعض شركات السياحة وبعض األفراد لمسابقات على السياح بطريقة تضايقهم •
  .انخفاض مستوى الوعى السياحى عامة وبأهمية السياحة وكيفية التعامل مع السائح •
  .الجوازات بالمطار اإلنتظار الطويل إلنهاء إجراءات •
  .تعرض السائحات للمعاكسات •
  .سوء أخالق بعض المرشدين السياحيين •

  الفنادق والمطاعم والمزارات السياحية والخدمات -3

  .التفرقة فى األسعار بين المصريين واألجانب •
  .سوء الخدمة والطعام فى بعض الفنادق •
 أزمة الحصول على سكن وعدم امكانية الحجزفى كثير مـن األحيـان لقلـة عـدد الفنـادق      •

  .باإلسكندرية
  .وكذلك كتيبات عن المطاعم والمسارح عدم وجود خرائط ونشرات سياحية بالفنادق •
  .العالمى تواكب مع المستوىيانخفاض مستوى الخدمة فى بعض فنادق الخمس نجوم بما ال  •
  .عدم وجود مطاعم صغيرة للسائحين باإلسكندرية •
  .سعار اإلقامة فى الفنادق وغيرها من الشقق المفروشةأرتفاع ا •
  .لزوارعدم جودة طهى الطعام مما يسبب األمراض ل •
  .عدم نظافة بعض الفنادق والشقق المفروشة •
  .عدم وجود أماكن للتسوق أو مطاعم مشهورة بالمنطقة المحيطة بقصربالمنتزه •
  .تأخير إجراءات المغادرة فى بعض الفنادق •
  .معينةمنها القيود المفروضة على السن لدخول مكتبة اإلسكندرية ومنع التصوير فى أماكن •
الزحـام   المزارات السياحية للمرشدين السياحيين و كذلك لبعض الخـدمات و  افتقار العديد من •

  .داخل المزارات وارتفاع أسعار زيارتها لألجانب
  .الحاجة إلى امتداد فترة العمل بالمزارات السياحية •
  .كثرة الباعة المتجولين داخل المناطق السياحية •
  .دم وجود العمالت الصغيرةكذلك عو خاصة عند شراء أى شىء صعوبة تغيير العملة •

 البيئة -4

  .عدم النظافة بوجة عام •
  .الشرب واألطعمة غير الصحية هتلوث ميا •
  .ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون نتجة عوادم السيارات وكذلك الضوضاء •
  .التدخين فى األماكن العامة •
  .الحاجة لإلهتمام بالصرف الصحى بالعجمى للقضاء على الحشرات واألمراض •
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اآلفات الحشرية التى تستوطن األماكن األثرية والمزارات التاريخية فى منطقة عمود السوارى  •
 .ومقابر كوم الشقافة وغيرها

 .التلف البيولوجى للتماثيل الرخامية بالحديقة المتحفية بالمتحف اليونانى الرومانى •
 .تعدى العمران على المناطق األثرية وعدم وضوح الرؤية لها من بعد •
  .تعدى العمران عليها كما فى منطقة العجمىوتلوث الشواطىء  •

  المطارات -5

  .الدخين بها نقص الكثير من الخدمات والتسهيالت بالمطارات وعدم اإلهتمام بنظافتها ومنع •
  .العالمى الحرة بها للمستوى وعدم مالئمة السوق صغر حجم المطارات وقدمها •
  .طارعدم وجود ألعاب ومالهى لألطفال بالم •
الخاصـة   عدم مالئمة صاالت مطارات اإلسكندرية ومنشآتها للتطورات العالميـة واالمعـايير   •

  .بالمطارات الدولية
  .مواعيد وصول وسفر الرحالت عدم وجود شاشات اعالنية توضح •
  .عدم وجود كراسى من الدرجة األولى بالمطار •
  .تعقد اإلجراءات بالمطار •
  .درية تقدم وجبات للمسافرين أثناء انتظار الرحالتعدم وجود مطاعم بمطارى اإلسكن •
   .تأخر إقالع بعض الرحالت •

 الدراسة الميدانية )3-4(

   منهجية الدراسة) 3-4-1(

تم التركيز فى هذه الدراسة حول إحدى القضايا المتعلقة باإلستدامة فى التنميـة السـياحية   
ة فى الفنادق بمدينـة  بالبنية األساسيمدى تطبيق مبادىء التنمية السياحية المستدامة الخاصة " وهى 

تتطلب بنيـة أساسـية    -خاصة السالسل الدولية منها -فالفنادق والمنتجعات السياحية ".األسكندرية
باإلستهالك العالى لعناصر البنية األساسية فى عملياتها سياحية ضخمة عند إنشائها، كما أنها تتسم 

  .(Laws, 1995, p: 90)المختلفة من كهرباء ومياه وغيرها 

وتتضمن البنية األساسية المحيطة بالمواقع السياحية والخـدمات المكملـة لهـا محطـات     
ومصادر التزويد بالطاقة، ومصادر التزود بالمياه، ونظام الصـرف الصـحى، وشـبكة الطـرق     

  .(TDA, 1999(2), p: 50)المؤدية لها، واإلتصاالت، والتخلص من المخلفات الصلبة وغيرها 

ضت الدراسة أنه يوجد قصور فى تطبيق معايير التنمية السياحية المستدامة فـى  وقد إفتر
وللتحقق من مدى صحة الفرضـية فقـد تـم    . مجال البنية األساسية فى الفنادق بمدينة األسكندرية

حيث طلب فريق العمل من المستقصى منهم أن يشيروا إلى مدى موافقتهم إستخدام مقياس ليكرت، 
على المعلومات المعروضة عليهم، وتم إعطاء أوزان لهذه اآلراء تراوحـت مـا   أو عدم موافقتهم 

للبـديل معـارض    2للبديل محايد ورقم  3للبديل مؤيد ورقم  4للبديل مؤيد بشدة ورقم  5بين رقم 
كما أن الدراسة اعتمدت على أسلوب العينـة العمديـة بإعتبارهـا    . للبديل معارض بشدة 1ورقم 

مفردة ما بين مسئول فى جهاز رسـمى   24ج دراسة الحالة والتى تمثلت فى األسلوب األمثل لمنه
وقد تم الحصول على البيانات مـن عينـة الدراسـة مـن خـالل قائمـة       . وخبير وأستاذ جامعى
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وسـط  فى الحصـول علـى درجـات المت    SPSS-V-10وقد تم اإلستعانة ببرنامج . اإلستقصاء
  .لإلجابات

  الخدمات المكملة لهاو حالة البنية األساسية) 3-4-2(

  .تفاصيل تحليل النتائج 4 و 3 توضح الجداول التالية أرقام  

  آراء المستقصى منهم حول البنية األساسية فى الفنادق باألسكندرية :)3(جدول رقم 

تكرارات   العنصر
 مؤيد بشدة
مرجح 
بوزن 
 ليكرت

)5(  

تكرارات 
 مؤيد

مرجح 
بوزن 
 ليكرت

)4(  

 تكرارات
 محايد

مرجح 
بوزن 

 يكرتل
)3(  

 تكرارات
 معارض
مرجح 
بوزن 
 ليكرت

)2(  

 تكرارات
 معارض بشدة
مرجح بوزن 

  )1( ليكرت

 المتوسط
المطلق 
  والمرجح

تطبق مبادىء اإلدارة البيئية بالنسبة للبنية 
  األساسية السياحية والخدمات المكملة لها

2/10  6/24  8/24  6/12  2/2  3/14.4  

  14.4  2  12  24  24  10  المرجح درجات المتوسط إجمالي

  %2.8  %16.7  %33.3  %33.3  %13.9  النسبة إلجمالى  درجات المتوسط

من تحليل الجدول يتضح جلياً أن البديلين المحايـد والمؤيـد قـد إحـتال المركـز األول      
، ثم البديل المؤيد بشدة فى المركـز الثالـث،   الثانيالمركز  فيرض ابالتساوى، وجاء البديل المع

المـرجح  المركز الرابع، وإنحصرت درجة المتوسط اإلجمـالى   فيارض بشدة علموأخيراً البديل ا
  .بين نسب بدائل المؤيد بشدة والمعارض) 14.4(

  

  البنية األساسية والخدمات المكملة لهاعناصر ): 4(جدول رقم 

  معارض بشدة  معارض  محايد  مؤيد  مؤيد بشدة  العنصر 

  صفر  صفر  صفر  19 (79%)  الطاقة

  صفر  صفر  صفر  19 (79%)  المياه العذبة

صفر  صفر  صفر  15 (63%)  المخلفات الصلبة  

  صفر  صفر  صفر  15 (63%)  الصرف الصحى

  صفر  صفر  صفر  7 (29%)  المواد الخطرة

  صفر  صفر  صفر  8 (33%)  الطرق المؤدية للموقع

  صفر  صفر  صفر  16 (67 %)  الهواء الداخلى فى الفندق

  صفر  صفر  صفر  19 (79%)  الضوضاء
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ل الجدول السابق نجد أن مبادىء اإلدارة البيئية تتحقق نوعاً ما وإن إختلفت على من تحلي
ونجد أن الطاقة والمياه العذبة والضوضاء قد إحتلت المركز . مستوى عناصر البنية األساسية

، %67األماكن المغلقة فى المركز الثانى بنسبة  في الداخلي، والهواء %79األول بالتساوى بنسبة 
، ثم شبكة الطرق %63إحتلت المخلفات الصلبة والصرف الصحى المركز الثالث بنسبة فى حين 

  %.29، وأخيراً المواد الخطرة فى المركز الخامس بنسبة %33فى المركز الرابع بنسبة 

ووفقاً آلراء المستقصى منهم فإنه توجد مجموعة من المعوقات تجاه تطبيق اإلستدامة فى 
  :أهمها عناصر البنية األساسية من

الفنادق لإلستفادة من عناصر البنية األساسية والخدمات عدم وجود خطط موضوعة فى  -1
  .المكملة لها، وبما يحقق الفائدة المالية لها مع المحافظة على البيئة فى نفس الوقت

نولوجيا النظيفة الصديقة للبيئة مثل إستغالل طاقة كإرتفاع تكلفة شراء وتركيب وإدارة الت -2
 .طريق إستخدام الخاليا الشمسيةالشمس عن 

عدم إقتناع اإلدارة فى معظم الفنادق بأهمية التكنولوجيا النظيفة وجدواها فى المحافظة على  -3
البيئة، فضالً عن اإلعتقاد بأن تشغيل عاملين جدد فى الفنادق بتكلفة إدخال التكنولوجيا النظيفة 

 .يعتبر مكسب للمجتمع
  

  صياتالنتائج العامة والتو: رابعاً
  

  النتائج العامة) 4-1(

مفهوم التنمية السياحية المستدامة ليس حالة ثابتة من التوازن بين تحقيق الفوائد اإلقتصادية  -1
تعريف متعلق باإلستدامة، وإن  60وبين حماية البيئة ومواردها الطبيعية، فهناك ما يقرب من 

بإعتباره األداة المثلى لتحقيق كان ذلك ال يقلل من اإللتزام بمفهوم أفضل ممارسة بيئية 
اإلستدامة، كما أن مفهوم أفضل ممارسة بيئية قد يختلف من منطقة إلى أخرى من منطلق 
إختالف مشكالت وظروف التنمية فى كل منطقة األمر الذى أدى إلى إختالف مفهوم التنمية 

  .السياحية المستدامة أيضاً

  

يكون سياسة عامة لإلقليم أو الدولة وقد يكون برنامج التخطيط للتنمية السياحية المستدامة قد  -2
مقتصر على مساحة معينة من العمليات داخل نطاق معين، وقد وضح ذلك من خالل دراسات 

وتتمثل أهم أدوات التخطيط لتحقيق اإلستدامة بصفة . الحالة المختلفة التى إستعانت بها الدراسة
والمدخل المالى والمدخل الثقافى مع ما قد يصاحب أساسية فى المدخل القانونى والمدخل الفنى 

تحققان الهدف األول من الدراسة والمتعلق بإبراز معنى  2و1والنتيجتان  .ذلك من محددات
  .ومفهوم التنمية السياحية المستدامة ومتطلبات التطبيق فى أرض الواقع
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ية، مثله كأى فكـر سـياحى   أن الفكر التنموى السياحى فى مصر قد تطور وفقاً لمراحله الطبيع-3
فى أى دولة سياحية أخرى فيما يتعلق بدورة حياة المقصد السـياحى وصـوالً لتبنـى فكـر     

، على الرغم من اإلنتقـادات التـى   اإلستدامة فى مختلف القطاعات اإلقتصادية ومنها السياحة
قتصـارعلى  تقول أنه ال يوجد إلتزام عملى بتطبيق مبادىء التنمية السـياحية المسـتدامة واإل  

وهـذه النتيجـة تحقـق     .الدراسة النظرية فى إعداد قوائم التأثير البيئى للمشروعات السياحية
  .وصف الوضع الراهن للتنمية السياحية المستدامة فى مصروالمتعلق بالهدف الثالث للدراسة 

  

ية القصور النوعى فى تطبيق مبادىء التنمية السياحية المسـتدامة فـى محافظـة األسـكندر     -4
، وإن إختلفت نسب التطبيق على مسـتوى  )التطبيق العملى شمل عناصر البنية األساسية فقط(

األدبيات التى ذكرتهـا الدراسـة   عناصر البنية األساسية والخدمات المكملة لها، وهذا يتفق مع 
وهـذه  . والمتعلقة بالمشكالت التى تواجه السياحة فى محافظة األسكندرية فى الوقت الـراهن 

  .يجة تحقق الهدف الثالث واألخير للدراسةالنت

  

  توصيات الدراسة) 4-2(

  

  الطاقة -1

أهمية إستخدام الطاقة المتجددة كطاقة الشمس وطاقة الرياح ما أمكن مع عـدم التضـحية   
بالتكلفة، وتبنى اإلرشادات التى تساعد على ترشيد إستهالك الطاقة فـى مختلـف أقسـام    

  .أو المنشأة السياحية الفندق

  المياه  -2

أهمية اإللتزام بالمعايير الكيميائية والبيولوجية للمياه والموضوعة من قبل الجهات الرسمية 
وتضمينها على التكلفـة النهائيـة، واألخـذ فـى     فى هذا الصدد، أيضاً وضع تكلفة للمياه 

  .إلخ..اإلعتبار معايير ترشيد إستهالك المياه فى الحدائق وحمامات السباحة 

  لصحى الصرف ا -3

أهمية وجود مناطق تجميع الصرف الصحى، وتوافر برامج إلعـادة إسـتخدام الصـرف    
الصحى بشقيه الصلب والسائل، ووجود برنامج إلعادة تطهير وتنظيف البيئة البحرية التى 

  .حدث فيها تدهور فى مكوناتها بسبب الصرف الصحى

  المخلفات الصلبة   -4

لإلسـتفادة مـن   ) قل تكلفة واألكثر قيمة إقتصاديةاأل( األخذ فى اإلعتبار التسلسل المنطقى
المخلفات الصلبة والذى يتضمن بدائل تقليل الناتج من المخلفات، أو إعادة اإلسـتخدام، أو  

  . إعادة التدوير، أو الحرق، وأخيراً الدفن فى باطن األرض بطرق مالئمة بيئياً

  شبكة الطرق المؤدية للموقع  -5
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منفصلتين إحداهما ذهاب وأخرى إيـاب وبإتسـاع مناسـب     أهمية إحتوائها على حارتين 
  .لتسهيل حركة المرور

  المواد الخطرة -6

أهمية إستخدام بدائل لها، وتدريب العاملين على التعامل معها، ووجود تعليمـات للوقايـة    
  .منها وكيفية التخلص منها وكذلك العالج األولى فى حالة اإلصابة بها

  

  

  لمغلقةتهوية الهواء فى األماكن ا -7

أهمية تخصيص أماكن معينة للمدخنين، ووجود الهوايات الكهربائية فى المغاسل والمطابخ 
والجراجات العامة، ووجود جهاز تبريد داخل غرفة جمع القمامة للحد من تحلـل المـواد   
العضوية وصدور رائحة كريهة، وإحكام أغطية غرف التفتيش على المجارى، فضالً عن 

  .بعدم إدارة محرك السيارة فى الجراج أثناء اإلنتظار المتعلقةالتعليمات 

  الضوضاء داخل الفندق -8

اإللتزام بتخصيص وقت معين لصيانة المعدات وإصالحها، ووجـود عـوازل للصـوت    
لتجنب جرس التليفون وصوت التليفزيون والموسيقى والمنبه ومجففات الشـعر وغيرهـا،   

  .إستحدامهافضالً عن غلق األبواب المختلفة فى حالة عدم 

  السالمة والصحة المهنية -9

أهمية توافر اإلمكانيات المختلفة لسالمة النزالء والعـاملين والمنشـآت ضـد المخـاطر     
  .المختلفة بالشروط البيئية كلما أمكن ذلك
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ABSTRACT 
This study has three objectives as follows: (1) demonstrating the concept 

of sustainable tourism development, (2) describing the current status of 
tourism in Egypt in the light of the requirements of sustainability, and (3) 
evaluating tourism development in Alexandria Governorate according to 
principles and requirements of sustainability. 

The methodology of the study consists of a descriptive approach using 
the case study method. The researchers depended on two ways to gather the 
required data for the purposes of the study. The first one is the primary 
sources of data using questionnaire, while the other one is the secondary data 
sources such as books, reports, conferences, periodicals..etc. 

The research has deducted that sustainable tourism development is not a 
stable case of balance between achievements of economic benefits and 
conservation of environment and its natural resources, it always in 
adaptability case with each situation. Also, the importance of adopting the 
best environmental practice concept to implement the principles of 
sustainability in tourism. 

Moreover, it deducted that planning for sustainable tourism development 
my be as a comprehensive policy for region or a country, or as a specific 
program which focuses on some operational issues. 

Finally, the results affiliated with Alexandria have shown that there is a 
relative shortage in implementing the criteria of sustainable tourism 
development for infrastructure. However there is a checklist to promote 
infrastructure status according to the principles of sustainability. 
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