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 :ملخص البحث

ًا خصبة المناطق الجبلية أرضيستعرض الباحث بالشرح والتحليل أسس ومقومات االستدامة السياحية في المناطق الجبلية، حيث تعد 
وبكر لالستثمار لما تحويه من طبيعة نقية ومناظر خالبة وثروات وموارد ومجااًل لممارسة عدة أنواع متميزة من الرياضة كالتسلق 

فه دوغيرها، مما يجعل أنظار المستثمرين تتجه إلى هذا النوع من االستثمار، ألنه يحمل في طياته فرصًا للربح وهو الذي يسته
 .الجبليةالمناطق  المستثمر في المقام األول، ويتعرض الباحث ألسس ومقومات وعوامل جذب االستثمار في

 امة،  التجربة المصرية، شبه جزيرة سيناء، محمية سانت كاترين.السياحة الجبلية، االستثمار، السياحة المستد :المفتاحيةالكلمات 

 

 :المقدمة

تعد المناطق الجبلية أرض خصبة وبكر للتنمية خاصة التنمية السياحية، ومن ثم يمكن للسياحة الجبلية أن تكون مصدرًا مهمًا للدخل 
وبالتالي يجب أن تتوفر في المناطق الجبلية أسس ومقومات  المحلي، ومصدرًا لتوظيف العمالة المحلية واالستثمارات المختلفة،

 االستثمار السياحي للنهوض بهذه المناطق الجبلية وتحقيق السياحة المستدامة.  

وتتعدد خصائص قطاع السياحة ولكن من الخصائص البارزة أن نصف العاملين في هذا القطاع ال تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين 
ويسهل على العمال األجانب العمل في قطاع السياحة مقارنة بقطاعات أخرى كما تستفيد البلدان المضيفة للعمال  ،م(2013ة، )األمم المتحد

 ا.هتاألجانب أيضًا من صادرات خدمات السياحة والسفر الناتجة عن إنفاق العمال األجانب في اقتصادا

 الدراسة  مشكلة 

تحقيق االستدامة السياحية في المناطق الجبلية ذات الطبيعة الخاصة، فما هى اآلليات والمقومات تتمثل المشكلة البحثية في كيفية 
 التي يمكن من خاللها تحقيق االستدامة السياحية؟

 فرضيات الدراسة  

حقيق عوائد االستدامة وتتفترض الدراسة أن هناك مقومات لالستدامة السياحية في المناطق الجبلية، وأنه يمكن من خاللها تحقيق هذه 
 ومكاسب اقتصادية واجتماعية مختلفة.

 أهداف الدراسة 

 تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي:

 تحديد تعريف السياحة المستدامة والفرق بينها وبين السياحة التقليدية. -

 تحليل عملية التخطيط السياحي ومعرفة مبادئها وأسسها. -
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 تحديد ركائز تحقيق الجودة السياحية.  -

 تحديد وتحليل أسس ومقومات االستثمار السياحي في المناطق الجبلية. -

 عرض نماذج من التجربة المصرية في االستدامة السياحية بالمناطق الجبلية كشبه جزيرة سيناء ومحمية سانت كاترين. -

 أهمية الدراسة 

 االستدامة السياحية بالمناطق الجبلية بالشرح والتحليل وتحديد مقوماتها وأسس تحقيقها وتطبيق تبرز أهمية الدراسة في التعرض لمفهوم
ذلك على بعض المناطق الجبلية بجمهورية مصر العربية كمناطق ذات طبيعة خاصة قد تتوفر فيها مقومات وأسس االستدامة 

 ملية التخطيط السياحي وكذلك عملية الجودة السياحية.السياحية، كما تتضح أهمية الدراسة من خالل تحديد أسس ومقومات ع

 حدود الدراسة  

تتعلق الدراسة باالستدامة السياحية في المناطق الجبلية بصفة عامة وتحديد مقوماتها وأسس تحقيقها بشكل عام قد يتحقق في جميع 
أن اإلطار التطبيقي يقع في الحالة المصرية بعرض المناطق الجبلية بالدول المختلفة في حال توافر هذه المقومات واألسس ، إال 

 بعض المناطق الجبلية وأسس االستثمار أو االستدامة السياحية بها داخل جمهورية مصر العربية.

 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها 

 الفصل األول : مفاهيم أساسية 

 السياحة الجبلية كالتالي:يتناول الباحث في هذا الفصل عدة مفاهيم مهمة كالسياحة المستدامة و 

 السياحة 1-1

، واصطالحًا تعني ، م(2011)يحياوي العمري وآخرون،تعرف السياحة لغة بالتجول في أرض هللا الواسعة من ساَح َيسيُح أي جاَل وانطلق 
 التجول في أرض غير الوطن وأماكن غير مألوفة للعين، وارتبطت السياحة بالمسافة التي يقطعها المسافر من مكان آلخر. 

وقد عرفت منظمة السياحة العالمية السياحة  بأنها نشاط السفر بهدف الترفيه وتوفير الخدمات المتعلقة لهذا النشاط، وأن السائح هو 
،  أو هو ذلك الشخص الذي م(2014)حسن الكتمور،كم على األقل من منزله  80ص الذي يقوم باالنتقال لغرض السياحة لمسافة ذلك الشخ

يترك مكان إقامته المعتاد إلى مكان آخر يمارس فيه الترويح والترفيه شريطة أن يبيت ليلة واحدة على األقل، وأال تطول مدة إقامته 
 )ندى الروابدة(ف السياحة الداخلية والدولية، وسياحة المواسم الدينية والمؤتمرات. عن عام. ويشمل هذا التعري
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 السياحة الجبلية 1-2

يعود أصول السياحة الجبلية أو سياحة المناظر الطبيعية إلى القرن التاسع عشر مع اكتشاف الجبل كمكان لالسترخاء وممارسة 
احي بأوروبا خصوصا مع بداية إنشاء المنتجعات السياحية مثل منتجعات " ساونتد" و مختلف الرياضات الجبلية، ُوعرف هذا النوع السي

" مارجيت" و " بالكبول"، كما كان للنهضة اإلنجليزية تأثير على تطور وجهات السياح حيث برز االهتمام بالمناظر الطبيعية 
 م(2014)منير البصكري، أوروبا. فأصبحت مثل جبال اسكتلندا وجبال األلب السويسرية أماكن سياحية مهمة في

ر ظوتشمل السياحة الجبلية زيارة مواقع الجبال المرتفعة واالستمتاع إما بممارسة تسلق الجبال أو ركوب التيليفريك والتأمل بمشاهدة المنا
 الطبيعية.

مؤخرًا، لما له من أثر  م( 2016دبة،)فوزي سعيد الجوقد اهتم الدارسون الذين لهم عالقة بصناعة السياحة بعامل األشكال الجيولوجية 
لجذب السائحين، لما له من صخور جميلة المنظر وحفريات غريبة التكوين تعمل على جذب أعداد كبيرة من السائحين،وتتفاعل هذه 

 -األشكال الجيولوجية مع عوامل التعرية المختلفة لتكون أشكااًل صخرية منفردة المالمح منها :

(: والتي تمتد أمام بعض السواحل البحرية، والتي تكونت بفعل نحت األمواج في التكوينات SEA STACKSالمسالت البحرية )• 
الصخرية الساحلية، ومن أشهرها مسالت الريشة الممتدة أمام ساحل مدينة بيروت في لبنان، وصخور الساحل الغربي لجزيرة وايت 

(WIGHTقبالة الساحل الجنوبي البريطاني إلى الجنوب ا ).لغربي من مدينة بورث سميث 

(: وهي عبارة عن تجاويف في التركيب الصخري الممتد إما على الجروف الساحلية، أو Cavesالكهوف أو المغارات الطبيعية )• 
تحت مستوى سطح األرض ومنها ما يتكون في الصخور الجيرية بفعل المياه الجارية مكونة كهوف بديعة المنظر تنفرد بوجود رواسب 

(، ومن Stalagmite(  أو قائمة من األرض للكهف صواعد )Stalactiteة، إما أن تكون مدالة من سقف الكهف تسمى هوابط )كلي
أمثلتها مغارة جعيته الواقعة عند المجرى األدنى لنهر الكلب في لبنان والتي تعد من المزارات السياحية المهمة في لبنان، وتكثر هذه 

 ي يوغوسالفيا المطل على البحر األدرياتي وفي شبه جزيرة المورة باليونان.الكهوف في إقليم الكارست ف

من مساحة اليابسة من أهم مناطق الجذب السياحي الرتباطها عادة بظواهر أخرى متنوعة مثل  %10وتعتبر الجبال التي تشكل 
ليها يها، والهواء النقي وطبيعة أشعة الشمس الساقطة عاألشكال النباتية الطبيعية وأنماط الحياة الحيوانية الفطرية والمياه الجارية عل

وتأثيرها الصحي المنعش لبعدها عن مصادر التلوث، فنجد أن الجبال في العروض المعتدلة أو الباردة تستغل في الشتاء لممارسة 
مثل ذالك في اء النقي والهدوء، ويالتزلج على الجليد، وهي األكثر شيوعا في العالم وفي الصيف تستغل من أجل االستجمام لتوافر الهو 

 مرتفعات األلب األوربية وخاصة في سويسرا أو إيطاليا والنمسا وألمانيا . ونطاق روكي في الواليات المتحدة وكندا. 

ن اأما مرتفعات المناطق الحارة فتتميز باعتدال درجات الحرارة بها، وقد اُستغلت هذه الجبال أو المرتفعات لالصطياف كما في لبن
والجزائر وتركيا وإفريقيا وجنوب المكسيك بل إن بعض الحكومات في هذه المناطق تتخذ من تلك المرتفعات مقرات لها للراحة مثل 

 مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، ومدينة باجو في الفلبين.

ات وجهت أنظارها إلى تلك األماكن من خالل مد الطرق ونتيجة لزيادة االهتمام بالمرتفعات كمناطق سياحية نجد أن كثيرًا من الحكوم
(  لتنحت عليه Mount Rushmoreالمرصوفة فيها بل أن بعض الحكومات األمريكية استغلت بعض جبالها وهو جبل راشمور )
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تشجيع ذالك لرؤوس أربعة من رؤساء الواليات المتحدة وهم جورج واشنطن، توماس جيفرسون، ثيودر روزفلت و أبراهام لينكولن، و 
 السياح وتذكيرهم بالرؤساء القدامى.

 Grandوتتسم بعض المرتفعات بوجود خوانق ضيقة كونتها بعض األنهار مكونة منطقة ذات جمال خالب مثل األخدود العظيم )

canyon السياح. العديد من(، الذي شكله نهر كلورا دو في والية أريزونا األمريكية، وهو يشكل منطقة جذب سياحي كبير تستهوي 
 م(2016)فوزي سعيد الجدبة،

 االستدامة السياحية 1-3

هي االستغالل األمثل للمواقع السياحية من حيث دخول السياح بأعداد متوازنة للمواقع السياحية، على أن يكونوا على علم مسبق 
 ،)محمد محمود عبدهللاقوع األضرار على الطرفينومعرفة بأهمية المناطق السياحية والتعامل معها بشكل ودي، وذلك للحيلولة دون و 

 الجدول التالي مقارنة بين السياحة التقليدية و السياحة المستدامة.يوضح  م(2011يوسف،

 ( الفرق بين السياحة التقليدية والسياحة المستدامة1جدول رقم )
 السياحة المستدامة السياحة التقليدية

 مفاهيم عامة
 تنمية على مراحل تنمية سريعة

 لها حدود وطاقة استيعاب معينة ليس لها حدود
 طويلة األجل قصيرة األجل

 سياحة الكيف سياحة الكم )األفواج(
 إدارة عمليات السياحة و تنميتها عن طريق السكان المحليين إدارة عمليات السياحة و تنميتها من الخارج

 إستراتيجية التنمية
 السياحة المستدامة السياحة التقليدية

 التخطيط أواًل ثم التنمية بعد ذلك تنمية دون تخطيط
 تخطيط شامل متكامل تخطيط جزئي لقطاعات منفصلة

 مراعاة الشروط البيئية في البناء و تخطيط األرض التركيز على إنشاء وحدات )فنادق( لقضاء اإلجازات
 أنماط معمارية محلية مباني حضرية تقليدية

 برامج خطط مبنية على مفهوم االستدامة خطط لمشروعاتبرامج 
 مواصفات السائح

 السياحة المستدامة السياحة التقليدية
 حركة أفراد و مجموعات صغيرة مجموعات و أعداد كثيفة من السائحين

 فترات اإلقامة طويلة فترات اإلقامة قصيرة
 رزانة و هدوء في األداء ضوضاء و أصوات مزعجة
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 تكرار الزيارة عدة مرات الغالب زيارة واحدة للمكانفي 
 مستوى عالي من الثقافة و التعليم مستويات ثقافية مختلفة

الفضاء العام عنصر جذب و مقوم للسياحة المستدامة .. دراسة كيفية تفعيل الساحات ، المصدر:  حنافي عبد الحكيم وآخرون 
العمران والسياحة المستدامة، معهد تسيير التقنيات الحضرية، جامعة المسيلة، الجزائر، الندوة الدولية األولى:  ،العامة لمدينة بسكرة

 .م2011ديسمبر 

 االستثمار 1-4

يقصد بكلمة االستثمار عادة "التضحية باألموال الحالية في سبيل أموال مستقبلية "، ويرتبط هذا التعريف ببعدين أساسيين وهما الزمن 
 )محمد محمود عبد هللا الخطر، فالتضحية تكون في الزمن الحالي وهي مؤكدة، أما العائد فيأتي في المستقبل وهوعادة غير مؤكد،و 

 . م(2013،يوسف

وقد جرى العرف االقتصادي على التفرقة بين االستثمار واالدخار، حيث يعرف االدخار بأنه "االستهالك المضحى به"، في حين أن 
 ادة يترتب عليه زيادة فعلية في الناتج المحلي اإلجمالي في المستقبل.االستثمار ع

ومن المهم أيضًا إظهار الفرق بين "االستثمار الحقيقي" و "االستثمار المالي"، فاالستثمارالحقيقي يتضمن أصواًل مادية ملموسة مثل 
د هللا )محمد محمود عباألراضي واآلالت ومعدات المصانع، أما االستثمار المالي فيتضمن عقودًا مكتوبة مثل األسهم العادية والسندات 

 .م(2013،يوسف

 ط. اإلطار النظري والدراسات السابقة

 الفصل الثاني: االستدامة السياحية والمناطق الجبلية: األسس والمقومات 

تعد األقاليم أو المناطق الجبلية من األقاليم السياحية التي لها دور في الجذب السياحي فهى مناطق مرتفعة عبارة عن كتل صخرية 
من عجائب صنع هللا عز وجل، قال تعالى "َواْلِجَباَل َأْرَساَها * َمَتاًعا َلُكْم َوأِلَْنَعاِمُكْم " )القرآن بارزة فوق اليابسة بشكل واضح وهى 

الكريم، سورة النازعات(، ، حيث يؤكد سبحانه وتعالى الدور االستراتيجي للجبال التي تسهم في تحقيق المتاع باعتباره من الضروريات، 
لثروات المتوفرة االرتياح النفسي لإلنسان ) السائح والمقيم( والحيوان، وتوفر الماء والكأل ومواد التدفئة حيث تحقق الطبيعة النقية وا

 م(2014والتمتع بألوان طبيعة الغطاء النباتي والمناخ. )محمد أزلماط،

ين الروابط األمامية والخلفية" ب وتتعدد آثار االستثمار السياحي من زيادة الدخول وتشغيل العمالة وإحداث تشابكات قطاعية عديدة "
" يتغير حسب "The Multiplierقطاع السياحة والقطاعات المختلفة األخرى ، كما أن لالستثمار السياحي أثر ُيسمى أثر المضاعف 

 م(  ويعتبر أثر المضاعف صعب التقييم لتداخله وتشابكه مع العديد من القطاعات. 2011المكان والزمان،)شبوطي حكيم،
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 التخطيط السياحي والجودة السياحية 2-1

هناك وعي متزايد بأن الجبال ُنظم بيئية ذات أهمية عالمية بوصفها مصدرًا لمعظم مياه األرض العذبة، ومستودعات للتنوع البيولوجي 
التي تحتل  وفر الجبالالوافر، ووجهات محبوبة لالستجمام والسياحة، ومناطق ذات أهمية من حيث التنوع الثقافي والمعارف والتراث، وت

من سكان العالم. ) الجمعية العام لألمم   % 12حوالي ربع مساحة اليابسة في العالم أساسًا لتوفير دعم مباشر لحياة ما يقرب من 
 م(2009المتحدة، 

تصبح القرى  ق الجبليةوتساعد الغابات الجبلية على ضمان حماية الناس من الكوارث الطبيعية، فعند فقدان الغطاء النباتي في المناط
والمدن والمنتجعات السياحية، ومحطات الطاقة وخطوط النقل وشبكات الطرق والسكك الحديدية كلها أكثر عرضة لالنهيارات األرضية 

 م(2011واالنهيارات الثلجية والفيضانات. )الفاو، 

 التخطيط السياحي: المفهوم والمبادىء 2-1-1

نه رسم صورة تقديرية ومستقبلية للنشاط السياحي في دولة معينة وفي فترة زمنية محددة، ويقتضي ذلك ُيعرف التخطيط السياحي على أ
حصر العناصر السياحية في الدولة من أجل تحديد أهداف الخطة السياحية وتحقيق تنمية سياحية سريعة ومنتظمة من خالل إعداد 

 م(  2011)أحسن بن ميسي وآخرون، تناغمة مع بعضها البعض.وتنفيذ برامج  اقتصادية اجتماعية وعمرانية متناسقة وم

ويعد التخطيط السياحي نوعًا من أنواع التخطيط التنموي وهو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات المرحلية المقصودة و المنظمة و 
نفعة وتحقيق أقصى درجات الم المشروعة التي تهدف إلى تحقيق استغالل و استخدام أمثل لعناصر الجذب السياحي المتاح و الكامن

 الكبرى و الممكنة.

ويعتبر التخطيط السياحي جزء من التخطيط الشامل، حيث أن لما السياحة من األنشطة ذات البعد االجتماعي االقتصادي لما توفره 
ثيق الصلة جب أن يكون و من فرص عمل وتؤثر مباشرة في التنمية االقتصادية والتحوالت االجتماعية، ولذلك فإن التخطيط السياحي ي

 م(  2011)أحسن بن ميسي وآخرون، بالتخطيط الشامل، ويجب أن يقوم كل تخطيط سياحي على مبدأين أساسيين:

يجب القيام بمسح تفصيلي لخصائص المنطقة المهتم بها و إجراء دراسة شاملة لكافة المقومات التي تحتويها تلك  المبدأ األول:
 لجذب السياحي واإلمكانيات السياحية القائمة لتنميتها وتطويرها .المنطقة ثم تحديد مواقع ا

دراسة التوجهات المستقبلية للقطاع السياحي، وهي مبنية على تنبؤات تحدد من خاللها وبدقة مميزات ومتطلبات  المبدأ الثاني:
عند وضع  األخذ بعين االعتبار البعد البيئيالسائحين المستهدفين،وبالتالي يمكن تمييز االتجاهات الجديدة في الطلب السياحي، مع 

 مختلف االستراتيجيات التنموية.

وقد أثبتت العديد من التجارب في العديد من دول العالم أنه يمكن تحقيق عائدات سياحية دائمة من خالل اعتماد التخطيط السياحي 
طيط الشامل الواعي والناضج الذي يسعى إلى إحداث السليم و المناسب، ويمكن لهذه العائدات أن تتضاعف في حال استمرار التخ

 تحوالت عمرانية. 
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ويسعى التخطيط السياحي إلى ضمان عدم إحداث أى خلل بالتوازن البيئي الناتج عن  تصرفات اإلنسان أو السائح وما قد يحدثه من 
عية وبقاء على  التنوع البيولوجي ونقاء البيئة الطبي تلوث بها، كما يهدف التخطيط السياحي الناجح إلى إبراز المعالم الجمالية و الحفاظ

 م(  2006األنواع النادرة والمهددة باالنقراض. )عايد راضي خنفر وآخرون،

ويعد التخطيط السياحي الجيد هو الذي يدعم تحقيق السياحة المستدامة، ويوضح الشكل التالي  كيف يمكن للتخطيط السياحي أن 
 وذلك من خالل استخدام أدوات االستدامة باألقاليم السياحية الجبلية.            يحقق السياحة المستدامة، 

 (1شكل رقم )

 
، دورة " السياحة الجبلية .. تثمين الموارد الترابية وتنويع مداخل السياحة سؤال المفهوم واشكالية التنمية ،المصدر:  محمد أزلماط

م، 2014، المغرب، يونيو 4التنمية والثقافة إلغزران، منشورات الجماعة القروية إلغزران، رقم التنمية، أشغال الدورة الرابعة لمنتدى 
 .49ص 

 الجودة السياحية: ضوابط ومتطلبات 2-1-2

تعرف منظمة السياحة العالمية الجودة السياحية بأنها "نتيجة لعملية تتضمن تلبية جميع احتياجات المستهلك ومتطلباته وتوقعاته 
المشروعة من المنتجات والخدمات بسعر مقبول، بحيث تكون متطابقة مع الشروط التعاقدية المتفق عليها ومحددات الجودة المشمولة 
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بذلك مثل السالمة، األمن، الصحة، النظافة، سهولة الوصول ، الشفافية، األصالة وتجانس النشاط السياحي المعني مع بيئته البشرية 
 م(2011شرقية،والطبيعية. )غرفة ال

إن العوامل األساسية المحددة للجودة في السياحة تشير إلى ضرورة وجود معايير مشتركة ونهائية تكون حيوية للمستهلك دون النظر 
لفئة أو نوع المنتج أو المؤسسة أو الخدمة، ومن شأن هذه المعايير أن تؤمن الحد األدنى من الحماية للمستهلك بحيث يكون مستحياًل 

 ق الجودة إال في ظلها . وتشمل هذه المعايير ما يلي :تحقي

يجب أال يشكل الناتج السياحي أو الخدمة السياحية خطرًا على الحياة، أو يتسبب بضرر على الصحة، وتحدد : )أ( األمن والسالمة
 ا .اعتبارها معايير للجودة بحد ذاته معايير األمن والسالمة عادة بموجب أنظمة وقوانين  ـ مثل قوانين الحماية من الحريق ـ وتلك يجب

يجب على جميع أماكن اإلقامة والطعام والشراب أن تحافظ على النظافة والسالمة، ويجب أال يقتصر تطبيق : )ب( الصحة العامة
مقدمة في المعايير سالمة األغذية على المؤسسات السياحية الكبيرة بل يجب أن يشمل جميع أنواع مواقع بيع األغذية حتى الخدمات 

 الطائرات. 

وتعني إزالة جميع الحواجز الطبيعية واالتصالية والخدمية دون تحيز وإتاحة استخدام تلك المنتجات والخدمات : )ج( سهولة الوصول
 من قبل الجميع. 

لمعلومات ا الشفافية عنصر أساسي لتوفير المشروعية لتوقعات المستهلك وحماية حقوقه،  وهي مرتبطة بتوفير )د( الشفافية:
 م(2011الصحيحة حول مواصفات المنتج. )غرفة الشرقية،

األصالة تعبر عن حضارة أو تراث معين تجعل أي منتج سياحي يختلف عن بقية المنتجات المماثلة له في أماكن  )هـ( األصالة:
ع بيئته دانه ألصالته وروابطه مأخرى، مع ضرورة أن تستجيب األصالة لتطلعات المستهلك، إذ أن المنتج يتناقص وينتهي عند فق

 المحلية.

التوافق واالنسجام مع المحيط الطبيعي واإلنساني يحافظ على السياحة المستدامة، وهذا يستلزم إدارة فّعالة للمؤثرات  )و( التجانس:
 م(2011البيئية واالقتصادية. )غرفة الشرقية،

 أسس ومقومات االستدامة السياحية في المناطق الجبلية 2-2

تعتبر األقاليم السياحية الجبلية مجاالت وأنوية لجذب السائحين، إذ توجد داخل اإلقليم السياحي الجبلي خصوصيات تميز مواقعه 
االستراتيجية فيما بينها، حيث تمكنه من خلق  صناعة سياحية ترتكز على المقومات التراثية والثقافية المادية والالمادية وبيئية 

ي اطار توازني بين تلك الخصوصيات لالستفادة منها كمردود تنموي شامل، واالخذ بعين االعتبار الحفاظ على وجيولوجية تستعمل ف
عوامل وعناصر جذب السياح المتمثلة في الغابات والمحميات  واألنهار والغطاء النباتي والمواقع الجيولوجية اإلستراتيجية والمواقع 

 م(2014الموجودة بها ومرافق وخدمات االيواء والضيافة وخدمات البنيات التحتية. )محمد أزلماط، التاريخية والحضارية والثقافية بالمدن
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إن ما يميز السياحة باألقاليم الجبلية كونها تقوم بالترويج الستعمال جمال الطبيعة في المشي والتخييم والمشاهدة واستعمالها في 
 في أوديتها والصيد في أرجائها.  الرياضة كتسلق الجبال والتضاريس الصعبة والسباحة

وقد أصبح من الضروري االهتمام والعناية بالمواقع الجبلية بهدف ضخ موارد مالية جديدة ومضافة الى ما تدره أصناف السياحة 
هم م األخرى من دخول وايرادات تنعش االقتصاد الوطني، وبالتالي فإن السياحة الجبلية إذا ما تمت العناية بها كنموذج سياحي

ستصبح القاطرة الرئيسة التي ستجر خلفها قطاع السياحة بأكمله، لكونه قطاعًا منتجًا وال يكلف الكثير، وال يتطلب استثمارات ضخمة 
عدا البنية التحتية األساسية التي تتعلق باإليواء واالستجمام، على اعتبار أن السياحة الجبلية ترتكز على الطبيعة الخام، إضافة إلى 

البيئة وغنى مواردها وتميز ساكنيها بكرم الضيافة وحسن االستقبال، دون أن ننسى طابعها التراثي والثقافي المتسم بنوع من جودة 
 م(،  2014العفوية واالنطالق. )منير البصكري،

 وتقوم صناعة السياحة أو االستثمار السياحي على عدة أسس ومقومات أساسية لتحقيق االستدامة كالتالي:

تعتبر المادة األولية أو المادة الخام من مقومات السياحة األساسية وتتضمن المغريات واألماكن األثرية : المادة الخام 2-2-1
والحضارية التي تنفرد بها منطقة معينة عن أخرى، وتمثل القيمة األصلية للمنتج السياحي وتتكون من  الجواذب الطبيعية "من صنع 

طبيعية الساحرة، الجو اللطيف،  الجبال، الغابات، السهول، األنهار، البحار، البحيرات ، .... إلخ،  الخالق عز وجل" كالمناظر ال
 الثلوج، مياه معدنية كبريتية، بيئة خالبة، حيوانات، نباتات، أحجار، صدف طبيعي ... إلخ.

ياح العرب عطيه فرصة الستغالله في جذب السوتشمل الجوانب الطبيعية أيضا الموقع الجغرافي، فطبيعة الموقع الجغرافي اإليجابي ت
 م(  2008واألجانب. )حمادي عباس حمادي وآخرون،

كما تشمل أيضًا المادة الخام  الجوانب غير الطبيعية " من صنع اإلنسان" كالمدن الحضارية، ناطحات السحاب، مدن المالهي 
وسائل مواصالت، خدمات أخرى ... إلخ، اآلثار، مسارح، سينما، ...إلخ، خدمات حضارية متميزة، فنادق، مطاعم، وسائل تسلية، 

 ( )ندى الروابدة(، رياضة، أسلوب وطرق حياة الناس، األضرحة واألماكن الدينية، التقدم العمراني الحديث.

 رأس المال 2-2-2

ى رأس مال لتستكمل شكلها إن إنشاء أي مشروع سياحي يحتاج إلى رأس مال، وتطوير أي جوانب لمشروع قائم يحتاج أيضًا إل
وخدماتها في جذب الناس، ويحتاج تقديم التسهيالت  والخدمات السياحية في المناطق األثرية والطبيعية إلى جهود ورأس مال لكي 
 تصبح في قائمة المنافسة مع المناطق المشابهة، وحتى تسهل عملية جذب السائحين إليها، وسواءًا كانت الجوانب الطبيعية متميزة

وخالبة أو كانت الجوانب المميزة من صنع اإلنسان رائعة فإنه دون  الخدمات والبنية التحتية والتسهيالت ال يمكن أن تنشأ وتتطور 
السياحة، وال يمكن تحقيق ذلك إال برأسمال كبير، فمثاًل إنشاء فنادق، مطاعم، مدن ، مالهي، بنوك، مكاتب سياحية، تعبيد طرق 

 )ندى الروابدة(   ائط النقل ... إلخ، كلها تحتاج إلى رأس مال.المواصالت وتحسين وس
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 العمل 2-2-3

يعتبر حقل السياحة والسفر سوقًا واسعًا  تستخدم فيه األيدي العاملة خصوصًا الماهرة، إن كل عمل واحد من مجموع ثمانية أعمال في 
مباشرة، وتدخل ضمنها أيضًا األعمال الصغيرة في المناطق العالم يمكن اعتباره ناتج عن السياحة والسفر بصورة مباشرة أو غير 

 الريفية التي تعني بالصناعات الشعبية والتقليدية.

إن العمل في مجال صناعة السياحة يحتاج إلى أيادي عاملة ومدربة ومؤهلة حتى تستطيع أن تؤدي دورها بنجاح، ألن السياحة عبارة 
عامل في صناعة السياحة سفير لبلده وعند تقديمه لخدمة جيدة ينعكس هذا على البلد ككل، عن تقديم خدمات إلى السائحين، ويعتبر ال

وتحتاج صناعة الفنادق والتي تعتبر ركن مهم من أركان السياحة إلى أيادي عاملة وماهرة وغير ماهرة، ومدربين تدريبًا جيدًا وذوي 
الخدمات تعتمد على العنصر البشري القائم على تقديم هذه  تخصص وكفاءة عالية ألداء دورهم بصورة صحيحة، فصناعة تقديم

 )ندى الروابدة(. الخدمات.

 الدعاية واإلعالن والتسويق السياحي   2-2-4

إن التسويق السياحي وخدمات المعلومات هى وسائل مؤثرة في التنمية السياحية، وأدوات مباشرة ومرنة وقوية تمكن من التأثير على 
خلق حلقة أساسية بينهم وبين الوجهات ومنتجاتها، وهذا ما يجعل هذه اآلليات ضرورية لتحديث وتنمية القطاع  سلوك السائحين عبر

السياحي حيث تعمل المكاتب السياحية المختصة على جعل السياحة أكثر استدامة، كالعمل على خلق لقاءات دائمة مع السائحين 
انتظارهم في أماكن االستقبال والخدمات، إضافة الى توعيتهم بأبعاد السياحة لتحديد المنتجات السياحية حسب األولوية، وكذا 

 م(،2014المستدامة وأدوارها في التنمية المحلية  والحفاظ على التنوع البيولوجي. )حميد التوازني وآخرون،

 النقل البري والجوي  2-2-5

توفر فيها المواصالت، وال تصبح المواقع أكثر جذبا للسائحين طالما ال تيرتبط التطور في السياحة ارتباطًا وثيقًا بالتقدم في تكنولوجيا 
 إمكانية الوصول، بصرف النظر عما تقدم من تسهيالت.

ي فوقد ارتبط تطور النقل بالسكك الحديدية، وفي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أدت الزيادة في امتالك السيارات إلى زيادة مماثلة 
لية في المنتجعات الدولية، ولم يكن التغير في حجم الحركة فقط بل في تعديل أنماطها، مما انعكس بدوره على أنماط السياحة الداخ

 تنميتها ويرى البعض أن إمكانية استئجار سيارة للقيام برحلة ساعد  على زيادة االهتمام بالسيارات للقيام بالرحالت.

رق البرية في إنعاش وتنمية مناطق السياحية، ففي فرنسا كان تهيئة طرق سريعة ومداخل وهناك العديد من األمثلة التي توضح أثر الط
 ىسريعة وسهلة للمنتجات القائمة وراء زيادة استخدامها، كذالك إسبانيا التي أقامت طرقًا برية إلى الجبال البرانس وسيرا نيفادا مما أد

 الجبلية.إلى توجه السياح لالستجمام في هذه المناطق الطبيعية 

ويجب أيضًا لجذب االستثمارات تأسيس أسطول للنقل الجوي، فمع بداية استخدام الطيران في أعقاب الحرب العالمية الثانية أصبح من 
الممكن االنتقال لمسافات طويلة في سرعة وسهولة، كما أمكن بواسطتها قضاء اإلجازات القصيرة في األماكن البعيدة ذات الجذب 

د، وهناك األمثلة العديدة التي تبرهن على أهمية دور الطيران في تنمية المواقع السياحية مثل ساحل كوستادل سول على السياحي الفري
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الساحل الجنوبي من إيطاليا، الذي يتمتع بمناخ ممتاز على مدار السنة أصبح مشهورا بعد استخدام الطيران، كذالك جزر سيشل في 
)فوزي سعيد  م عندما أقيم بها مطار أخرجها من عزلتها وبدأت تستقبل السياح.1971ال عام المحيط الهندي لم تعرف السياحة إ

 م(2016الجدبة،

 البينة التحتية 2-2-6

( كالمياه والكهرباء واالتصاالت والطرق  Infrastructuresال يمكن أن تنجح سياحة دون توفير وتطوير خدمات البنية التحتية ) 
 م(2015 والمطارات وغيرها. )طالب هادي طالب وآخرون،

وتعد خدمات البنية األساسية على درجة كبيرة من األهمية فهي تدعم جملة التسهيالت والعوامل البشرية السابقة، وتشمل كل أشكال 
االتصال بالعالم الخارجي، طرق النقل والمواصالت، اإلضاءة، التدفئة، الطاقة، البناء التي يتطلبها السكان ويمكن تقسيمها إلى خطوط 

المياه والصرف الصحي، محطات للسفر ووسائلها، الفنادق والمطاعم ووسائل التسلية واألسواق، وكلها خدمات مستهلكة غير مربحة 
 على المدى القريب.

زج الكافي بين العوامل السابقة، فعناصر الجذب الطبيعية البد أن تدعمها وخالصة القول أن نجاح أي منطقة سياحية يعتمد على الم
عناصر الجذب البشرية لكي تنتعش وتتطور السياحة، والتوازن بين هذه القطاعات يمكن التعبير عنه بمصطلحات الكم والكيف، 

 م(2016يد الجدبة،فتسهيالت الضيافة عالية القدر في منطقة جذب متواضعة أمر غير مرغوب فيه. )فوزي سع

وتتوقف أهمية الخدمات في أي منتجع على تكرار استخدامها، وتنقسم هذه الخدمات إلى خدمات االستخدام اليومي كالطعام والشراب، 
 خدمات الرفاهية مثل محالت المالبس والصناعات التقليدية باإلضافة إلى الخدمات األمنية والصحية.

 السياحة الجبلية وجذب االستثمارات إجراءات عملية أساسية لدعم 2-2-7

 هناك خطوات عملية محددة للجذب واالستثمار السياحي بالمناطق الجبلية تتمثل فيما يلي:

)أ( إيجاد مرافقين سياحيين من الشباب المحلي، أى من المنطقة الجبلية نفسها، وتكوين مرشدين سياحيين لهم إلمام كبير بالسياحة 
 م(2016جدبة،الجبلية. )فوزي سعيد ال

 )ب( إقامة شبكة معلوماتية محددة تزود السائح بالمعلومات الالزمة عن المنطقة الجبلية التي ينوى التوجه اليها بهدف السياحة. 

)ج( إدارة سليمة للموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بطرق مستدامة بيئيًا، ووضع قوانين فعالة الستيعاب أعداد السكان وحمايتهم، بل 
 اية المواقع البيئية الجبلية في الوقت ذاته.وحم

)د( دمج سكان المجتمع الجبلي وتوعيتهم وتثقيفهم بيئيًا وسياحيًا وتوفير مشروعات اقتصادية للدخل من خالل تطوير صناعات 
ايا البيئة، والمحافظة قضسياحية نابعة من صميم المنطقة الجبلية، وتحسين ظروف معيشتهم واحترام الفضاء الجبلي والقوانين المتعلقة ب

على التراث الحضاري ومراعاة القدرة االستيعابية للسياح الوافدين على المنطقة الجبلية، تيسيرًا لمقام أفضل يستجيب لرغبة السياح في 
 م(،  2014توفير احتياجاتهم. )منير البصكري،
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بلية، وتهيئة المسالك والممرات الضيقة وجعل الواجهات )ن( إقامة محميات طبيعية وتنمية السياحة االستشفائية في المناطق الج
 المفتوحة على الطرقات الجبلية أكثر صالبة.

)هـ( تخصيص مشاركات في المعارض السياحية الدولية للمنتج السياحي الجبلي وتوفير خدمة فندقية تتناسب مع الفضاء الجبلي 
 ين. المخصص للسياحة الجبلية وكذلك مع مختلف مستويات السائح

)و( التركيز على توظيف العمالة الوطنية في كافة المشروعات التي تتعلق بالسياحة البيئية، والعمل على تعليمهم وتدريبهم بما يتالئم 
 مع هذا النوع من السياحة .

المجال، بما  ا)ى( التفاوض مع الشركات األجنبية في مجال السياحة البيئية وأهمية االستعانة باالستشاريين المتخصصين في هذ
يحافظ على حقوق المستثمر الوطني في تلك التعاقدات، والتركيز على تنوع المستويات في مشروعات السياحة البيئية. )خان أخالم 

 م(،2010وآخرون،

 ي. منهجية الدراسة 

 تتمثل منهجية الدراسة في اتباع األساليب والمناهج العلمية التالية:

 وشرح المفاهيم المختلفة كاالستدامة السياحية والتخطيط السياحي والجودة السياحية.وذلك لوصف  المنهج الوصفي: -
وذلك لتحليل المفاهيم الرئيسة بالبحث كاالستدامة السياحية من خالل تحديد وتحليل مقوماتها وأسس تحقيقها  المنهج التحليلي: -

 وتحليل التجربة المصرية في ذلك.
مفهوم االستدامة السياحية في المناطق الجبلية على الحالة المصرية وعرض بعض النماذج من خالل تطبيق  المنهج التطبيقي: -

 التطبيقية في ذلك.

 ك. أداة الدراسة 

تتمثل أداة الدراسة في أداة التحليل باستخدام المناهج العلمية المختلفة، وفي أداة التطبيق من خالل عرض بعض نماذج التجربة 
 السياحية في المناطق الجبلية كالتالي:المصرية في االستدامة 

 الفصل الثالث: نماذج من التجربة المصرية  

 يقدم الباحث في هذا الفصل بعرض بعض نماذج وحاالت السياحة الجبلية ومقوماتها بمصر كالتالي: 

 جبال الصحراء الشرقية 3-1

من مساحة  % 21لسويس وقناة السويس شرقًا، وتشغل نحو تمتد الصحراء الشرقية من وادى النيل غربًا إلى البحر األحمر وخليج ا
متر(  وجبل  2181مصر، وتتميز بوجود سالسل جبال البحر األحمر التى تضم بعض القمم الجبلية العالية مثل جبل الشايب ) 

 ة العالقى وخريط ومتر(، كما تنحدر منها العديد من األودية الجافة التى يصب بعضها فى وادى النيل مثل أودي 1987حماطة  )
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شعيث والحمامات وقنا وأسيوط وطرفة والبعض اآلخر يصب فى البحر األحمر مثل أودية عربة والجمال. )محمد صدقي علي الغماز 
وآخرون(،  ويتميز ساحل البحر األحمر بوجود العديد من األلسنة الصخرية التى تتعمق فى مياه البحر والتى تعرف بالرؤوس مثل 

رأس غارب و رأس جمسة و رأس الغردقة، كما تكثر الجزر التى تحف بالساحل وتمتد الشعاب المرجانية فى خطوط رأس علبة و 
متوازية على طول الساحل وان كانت تنعدم عند مصبات األودية الجافة مما يسمح بقيام المراسى ذات األعماق الكبيرة نسبيا مثل 

 صير. مرسى علم ومرسى حاليب ومرسى سفاجة ومرسى الق

ويمثل ساحل البحر األحمر أهم مظاهر السطح الذى تتوافر به إمكانيات هائلة للجذب السياحى إذ يتميز بخصائص جغرافية فريدة 
تتمثل فى الرمال النقية التى توجد فى صورة شواطىء طبيعية تمتد أمام خلجان تتميز بهدوء مياهها وصفائها، حيث تظهر التكوينات 

المميزة واألحياء المائية التى تظهر فوقها،)محمد صدقي علي الغماز وآخرون(،  والشكل التالي يوضح بعض  المرجانية بخصائصها
 القمم الجبلية بجمهورية مصر العربية.

 ( جانب من المناطق الجبلية بجمهورية مصر العربية2شكل رقم )

 
 http://www.aladwaa.com/lesson.aspx?id=3457الموقع اإللكتروني  المصدر:              

وباإلضافة إلى المنطقة الساحلية هناك المنطقة الجنوبية الشرقية من الصحراء الشرقية التى تتباين بها النظم البيئية من جبال ووديان 
مطار نسبيًا عنها فى المناطق الصحراوية األخرى مما جعلها أهم المناطق الغنية بالحياة البرية فى وسهول ساحلية، كما تزداد بها األ

مصر، حيث تحتوى على معظم أنواع الحيوانات والطيور والزواحف والنباتات البرية المصرية إلى جانب بعض اآلثار التاريخية المتميزة 
 محمد صدقي علي الغماز وآخرون(،األمر الذى أدى إلى إعالنها محميات طبيعية. )
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 شبه جزيرة سيناء 3-2

هى عبارة عن هضبة مثلثة الشكل تقع شمال شرق مصر رأسها فى الجنوب عند رأس محمد وقاعدتها فى الشمال تمتد على ساحل 
)محمد  جملة مساحة مصر.من  %6ألف كيلومتر أى حوالى  61البحر المتوسط من رفح شرقا إلى بورفؤاد غربًا، وتبلغ مساحتها نحو 

 صدقي علي الغماز وآخرون(،

 وتنقسم شبه جزيرة سيناء من حيث أشكال السطح إلى ثالثة أقسام هى :

 المنطقة الساحلية 3-2-1

وهى عبارة عن منطقة سهلية واسعة تنحدر تدريجيًا نحو الشمال وتتخللها بعض المرتفعات مثل جبل المغارة وجبل حالل كما تكثر  
 ((.2ثبان الرملية ) شكل رقم )بها الك

 القسم األوسط 3-2-2

متر، وتعرف فى الشمال بهضبة التيه  800وهو عبارة عن هضبة جيرية تقع إلى الجنوب من القسم الشمالى ويبلغ متوسط ارتفاعها  
لى البحر نة العريش عوفى الجنوب بهضبة العجمة وتنحدر تدريجيا نحو الشمال ويخترقها وادى العريش الجاف الذى يصب قرب مدي

 ((.2المتوسط ) شكل رقم )

 يالقسم الجنوب 3-2-3

ويقع إلى الجنوب من القسم االوسط ويتكون من  جبال شاهقة االرتفاع معقدة التركيب تعتبر امتدادًا لجبال البحر األحمر، وتوجد به  
متر(،  2280متر(  وجبل موسى ) 2586متر( وأيضا جبل شومر )  2639أعلى قمة جبلية فى مصر وهى قمة جبل كاترين ) 

((. )محمد صدقي علي الغماز 2حدر منها األودية الجافة فى مختلف االتجاهات ) شكل رقم )وتتميز هذ المنطقة بوعورتها، وتن
 وآخرون(،

وقد انعكست أشكال السطح هذه على السياحة فى شبه جزيرة سيناء التى تعتبر من أجمل المناطق السياحية وأروعها فى مصر، فقد 
ات الشاهقة والوديان والسهول والسواحل الرملية حيث المياه الهادئة والجزر ذ وهبها هللا سبحانه وتعالى طبيعة ساحرة تتمثل فى الجبال

 الشعاب المرجانية واألسماك النادرة.

وقد أطلق عليها القدماء اسم " سيناء " وهو يعنى أرض القمر الذى يعكس أشعته الفضية على رمال شواطئها فتبدو أكثر جمااًل 
جبال التى تنتشر فى ثناياها اآلثار المتنوعة من إغريقية ورومانية وإسالمية، مما يضفى على وسحرًا، ويتميز جنوب سيناء بكثرة ال

المنطقة روعة ال نظير لها فى أية منطقة أخرى من العالم، ومن هذ الجبال جبل طور سيناء حيث كلم هللا عز وجل موسى عليه 
 ينة الطور ويتكون من سلسلة من القمم العالية. كيلومتر شمال شرقى مد 60السالم، ويقع هذا الجبل على بعد نحو 
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وهناك أيضا جبل السربال إلى الشمال من مدينة الطور، وله خمس قمم على شكل تاج عظيم يمتد على شكل نصف دائرة، ويصل 
)محمد صدقي  قدمًا ويوجد فى وسطه دير وكنيسة مبنية بالحجر المنحوت ومغارات للناسك. 6730ارتفاع أعلى هذه القمم إلى نحو 

 علي الغماز وآخرون(،

وهكذا نجد أن أشكال السطح قد أضفت على سيناء كل المقومات السياحية التى تجذب السائح من الخارج ومن الداخل لممارسة 
ن آثار ممختلف أنواع السياحة الطبيعية والصحراوية والرياضية والعالجية والعسكرية والترفيهية، إلى جانب ما تتمتع به شبه الجزيرة 
 تاريخية مما جعلها وجهة سياحية مشهورة، ويؤهلها لتحقيق سياحة مستدامة قائمة على مقومات وإمكانيات المناطق الجبلية.

 محمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء 3-3

 الغماز وآخرون(،م. )محمد صدقي علي 1988لسنة  613أعلنت منطقة سانت كاترين محمية طبيعية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 

 ( جانب من محمية سانت كاترين3شكل رقم )

 
 http://mawdoo3.comموقع موضوع  المصدر:

(( فوق منسوب 2متر )شكل رقم ) 1600وتقع منطقة سانت كاترين عند نهاية وادى اإلسباعية مع وادى األربعين، ويبلغ ارتفاعها نحو 
 ويحيط بمنطقة سانت كاترين عدة جبال متباينة االرتفاع هى: سطح البحر

 متر. 2641* جبل سانت كاترين وهو أعلى قمة فى مصر ويبلغ ارتفاعها 

 متر. 2285* جبل موسى وارتفاع قمته 

 متر. 2145* جبل الصفصافة وارتفاع قمته 

 مترا. 2037، 1969* جبل الصناع وجبل أحمر ويتراوح ارتفاع القمم بين 
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 مترا. 2341* جبل قصر عباس وارتفاع قمته 

وتقع مدينة سانت كاترين على هضبة مرتفعة يحيط بها جبال شاهقة متعددة فى ألوانها ويوجد بها دير سانت كاترين وبئر سيدنا موسى 
 ومقام النبى هارون ومقام النبى صالح عليهم السالم ووادى الراحة ووادى األربعين.

ة من مقومات الجذب السياحى حيث يرغب كثير من السائحين صعود الجبال للتمتع بجمال الطبيعة إلى جانب وتعتبر الجبال بالمنطق
 ما عليها من معابد، وأهم هذ الجبال كاترين وعلى قمته مكان للصالة وفقًا للتقاليد. )محمد صدقي علي الغماز وآخرون(،

 ( جانب من محمية سانت كاترين4شكل رقم )

 

 http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83617موقع يوم جديد   المصدر:

وهناك أيضًا جبل موسى ويتكون من صخور بركانية وهناك ممرات على الجبل تقود إلى وديان صغيرة والمنظر من قمة هذا الجبل 
غروب، ومن رأس الصفصافة يمكن رؤية سهل الراحة وهناك جبل عباس ويقع شمال جبل كاترين وهو من رائع خاصة عند الشروق وال

 (43الصخر الجرانيتى، وقد سمى بهذا اإلسم بعد أن ُبنى به قصر يشبه القلعة.)

ود شجرة والى الغرب من جبل موسى يوجد جبل الصفصافة بمنظره الجذاب وهو ذو ميول جانبية حادة وقد جاء اسمه من وج
الصفصافة بالقرب من معبد " فيرجن جيردل"، ويمكن من قمة هذا الجبل مشاهدة بانوراما واسعة تغطى جبل موسى ودير سانت كاترين 

 (44وجبل عباس وقرية البدو والقرية السياحية.)

افة إلى التاريخية والدينية باإلضوتعتبر السياحة أحد األنشطة االقتصادية المهمة فى منطقة سيناء حيث تنتشر اآلثار ذات القيمة 
مناطق الجذب السياحى التى تتمثل فى شواطىء البحار والجبال الشاهقة، والى جانب السياحة الدينية هناك أيضًا السياحة الثقافية 
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ات حمامحيث توجد آثار ترجع إلى العصر الفرعونى والعصور الالحقة وهناك السياحة العالجية، كما هو الحال فى حمام موسى و 
 فرعوت.

 ل. النتائج والتوصيات والخاتمة

 الفصل الرابع: نتائج وتوصيات

توصل الباحث إلى عدة نتائج من خالل التحليل السابق، كما يقدم عدة توصيات لجذب االستثمارات السياحية العربية واألجنبية إلى 
 المناطق الجبلية كالتالي:

 النتائج 4-1

في تحقيق السياحة المستدامة لما لها من خصائص فريدة، فبها موارد سياحية متجددة باقية لألجيال تساهم السياحة الجبلية  4-1-1
المقبلة، بها أنشطة مدرة للدخل من السياحة والصناعات التقليدية البسيطة وممارسة رياضات فريدة بهذه المنطقة ذات الطابع الخاص، 

بها إحدى مقومات إنجاح هذه السياحة، كما أنها تحافظ على المجتمع المحلي " هى سياحة تحافظ على البيئة وتعد البيئة النقية 
خصوصية الحالة" ، كما تحظى بدعم الساسة والمسئولين، ومن ثم يمكن أن تجتمع في السياحة الجبلية أبعاد السياحة المستدامة 

 الطبيعية والبيئية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية.

التخطيط السياحي بصفة عامة وفي المناطق الجبلية بصفة خاصة للوصول إلى السياحة المستدامة، ولالستفادة أهمية  4-1-2
القصوى من مورد السياحة في المناطق الجبلية، ويعتمد التخطيط السياحي على مبدأين مهمين هما إجراء دراسة شاملة لكافة المقومات 

 لجذب السياحي ثم دراسة التوجهات المستقبلية للقطاع السياحي.التي تحتويها تلك المنطقة وتحديد مواقع ا

من أدوات تحقيق السياحة المستدامة في المناطق الجبلية تحديد الطاقة االستيعابية الستقبال السائحين، معدل نصيب الفرد  4-1-3
افة إلى ستيعابية المتمثلة في المناخ والخدمات باإلضمن الموارد الطبيعية وتحديد تكلفة البنية األساسية، العوامل المؤثرة على الطاقة اال

 االعتماد على الشراكة والتعاون بين الدول والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

تتمثل أسس ومقومات االستثمار السياحي في المناطق الجبلية في توفر المادة الخام أو المورد الطبيعي الجمالي " الجبال  4-1-4
"، توفر رؤوس األموال " التمويل، العمالة الماهرة، الدعاية واالعالن والتسويق السياحي، شبكات النقل البري والجوي، والطبيعة والنقية..

 البنية التحتية.

تتوفر مقومات االستثمار السياحي في المناطق الجبلية في الحالة المصرية في جبال الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء  4-1-5
لموارد الطبيعية من جبال ووديان وآثار كما تتوفر بها وسائل النقل البري والجوي والبنية التحتية وغيرها، كما تعد حيث تتوفر بها ا

 محمية سانت كاترين من نماذج االستثمار السياحي الواضح في المناطق الجبلية.
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 التوصيات 

ثمارات واألجنبية، ويمكن الوصول إلى هذه التوليفة المختلفة من االستتتطلب تنمية السياحة الجبلية جذب االستثمارات المحلية والعربية 
 عبر سلسلة من اإلجراءات تتمثل فيما يلي:

تشجيع المجتمع المحلي على المشاركة في تنمية ودعم السياحة الجبلية من خالل  إشراكه في عملية التخطيط السياحي "  4-2-1
الة المحلية الواعية والعمل كمرشدين سياحيين، ومن خالل دعم منظمات المجتمع المدني التخطيط بالمشاركة"، ومن خالل توفير العم

 من خالل جمع التبرعات والقيام بدورات للنهوض بالسياحة الجبلية.

سنة، ومن خالل مشروعات  20جذب المستثمر العربي واألجنبي من خالل منح إعفاءات ضريبية كاملة لمدة تصل إلى  4-2-2
) حقوق االنتفاع باألرض وباالمتياز(، والتي يمكن من خاللها قيام القطاع الخاص أو المستثمر  B.O.Tصة مشروعات الـ الشراكة خا

العربي األجنبي بإقامة مشروع سياحي أو بنية تحتية في المنطقة الجبلية، من خالل التشييد الكامل ثم اإلدارة لفترة من الزمن يجني من 
ذلك ينقل الملكية إلى الدولة، وبالتالي تستفيد الدولة من خالل عدم تحملها لعبء التمويل، خاللها العوائد واألرباح لمدة طويلة، ثم بعد 

 كما يستفيد المجتمع المحلي بانتعاش السياحة الجبلية.

لتفعيل السياحة الجبلية والوصول بها إلى السياحة المستدامة ينبغى العمل على توفير المقومات واألسس الالزمة لجذب  4-2-3
مارات كلما أمكن كتوفير البنية التحتية ووسائل النقل البري والجوي، عمل حمالت دعاية وتسويق سياحي متميز، وسن قوانين االستث

 جديدة تحفز االستثمار السياحي بالمناطق الجبلية.

ثمرين العرب عوة للمستتخصيص يوم محلي في الدولة بعنوان "يوم السياحة الجبلية" تنطلق منه حمالت الدعاية والتسويق والد 4-2-4
واألجانب للمشاركة من خالل عرض وتسويق مشروعات سياحة جبلية مقترحة، وتقديم تسهيالت وإعفاءات ضريبية لجذب االستثمار 

 الى هذه المناطق ذات الطابع الخاص.

 :المراجعقائمة 

، أبحاث اقتصادية وإدارية،  كلية العلوم االقتصادية السياحة البيئية وأثرها على التنمية في المناطق الريفية ،)أخالم، خ وآخرون(
 .243م، ص 2010والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، العدد السابع، بسكرة، الجزائر، 

 ة الجبلية .. تثمين الموارد الترابية وتنويع مداخل التنمية، أشغال، دورة " السياحالسياحة سؤال المفهوم وإشكالية التنمية، )أزلماط، م( 
 .45، 44م، ص 2014، المغرب، يونيو 4الدورة الرابعة لمنتدى التنمية والثقافة إلغزران، منشورات الجماعة القروية إلغزران، رقم 

، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، المستدامةالسياحة المستدامة: المساهمة في النمو االقتصادي والتنمية )األمم المتحدة(، 
 .7م، ص 2013اجتماع الخبراء بشأن مساهمة السياحة في التنمية المستدامة، مجلس التجارة والتنمية، جنيف، مارس 
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التنمية، أشغال  وتنويع مداخل، دورة " السياحة الجبلية .. تثمين الموارد الترابية السياحة الجبلية بين التأطير والتفعيل ()البصكري، م
، 83، 82م.ص 2014، المغرب، يونيو 4الدورة الرابعة لمنتدى التنمية والثقافة إلغزران، منشورات الجماعة القروية إلغزران، رقم 

85. 

التنمية،  نويع مداخل، دورة " السياحة الجبلية .. تثمين الموارد الترابية وتالمجال الجبلي والتنمية السياحية)التوازني، ح وآخرون(، 
 .311م، ص 2014، المغرب، يونيو 4أشغال الدورة الرابعة لمنتدى التنمية والثقافة إلغزران، منشورات الجماعة القروية إلغزران، رقم 

 .24،26،85، 16،18ص . م2016، مجلة جغرافية المغرب، مساق الجغرافيا السياحية ف(، ، )الجدبة

م، 2009" تقرير األمين العام"، ، الدورة الرابعة والستون، أغسطس  التنمية المستدامة للجبال،دة(، ) الجمعية العامة لألمم المتح
 .4ص

 .50، 9،49، قسم اإلرشاد والتطوير السياحي، كلية اآلثار والسياحة، الجامعة األردنية، ص مقدمة في علم السياحة)الروابدة، ن(، 

، دورة "السياحة الجبلية .. تثمين الموارد الترابية وتنويع مداخل التنمية، أشغال المصطلحاتالسياحة بين المفهوم وتعدد  ح(،،)الكتمور
 .6م.ص 2014، المغرب، يونيو 4الدورة الرابعة لمنتدى التنمية والثقافة إلغزران، منشورات الجماعة القروية إلغزران، رقم 

لية الندوة الدو  وتأهيل المعالم التراثية فندق الرمانة بتلمسان نموذجًا،دور السياحة المستدامة في تفعيل )العمري، ي وآخرون(، 
 .2م، ص 2011األولى: العمران والسياحة المستدامة، معهد تسيير التقنيات الحضرية، جامعة المسيلة، الجزائر،  ديسمبر 

 .166، 165، 61، 59،60، 58، كلية اآلداب، جامعة عين شمس.ص جغرافية مصر السياحية)الغماز، م وآخرون(، 

 .4م، ص2011ديسمبر، شعبة تقييم الغابات وإدارتها وصونها،  11، اليوم الدولي للجبال ، الغابات الجبلية .. جذور مستقبلنا)الفاو(

 .33-32، سورة النازعات، اآليتين رقمي القرآن الكريم()

استرجع من عنوان الموقع اإللكتروني  جانب من المناطق الجبلية بجمهورية مصر العربية،
http://www.aladwaa.com/lesson.aspx?id=3457 

، مجلة البحوث والدراسات العلمية، المركز الجامعي د. يحي فارس الدور االقتصادي للسياحة مع اإلشارة لحالة الجزائر)حكيم، ش(، 
 .76م، ص 2011المدية، الجزائر، العدد الخامس،  ب

، 3، مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية، المجلد الحادي عشر، العدد ، استراتيجية التنمية السياحية في العراق)حمادي، ح وآخرون(
 .266م، ص 2008

 .59م، ص 2006، أكتوبر 2، العدد 9لد ، مجلة جامعة أسيوط، المج،  تسويق السياحة البيئية والتنوع الحيوي )خنفر، ع وآخرون(
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اد ، مجلة كلية اإلدارة واالقتصمقومات التنمية السياحية ومؤشرات تطورها في محافظة بابل ) دراسة تحليلية ()طالب، ط وآخرون(، 
لعام الفضاء ا.)عبد الحكيم، ح وآخرون(، 167م، ص 2015، 16، اإلصدار 205للدراسات االقتصادية، جامعة بابل، المجلد 

، الندوة الدولية األولى: العمران عنصر جذب و مقوم للسياحة المستدامة.. دراسة كيفية تفعيل الساحات العامة لمدينة بسكرة
 م.2011والسياحة المستدامة، معهد تسيير التقنيات الحضرية، جامعة المسيلة، الجزائر، ديسمبر 

، ، قطاع الشئون االقتصادية، مركز الدراسات والبحوثة.. "الفرص والتحدياتاالستثمار السياحي في المنطقة الشرقي)غرفة الشرقية( 
 .10،11م، ص ٢٠١١غرفة الشرقية، المملكة العربية السعودية، يناير 

م من عنوان الموقع اإللكتروني: 2020محمية سانت كاترين،  استرجع في أغسطس 
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/83617 

 http://mawdoo3.comمحمية سانت كاترين، ،  استرجع من عنوان الموقع اإللكتروني: 

، الندوة الدولية األولى: العمران والسياحة امة والتحوالت الحضرية بمدينة عنابة،  التنمية السياحية المستد)ميسي،أ وآخرون(
 .6،7م، ص 2011المستدامة، معهد تسيير التقنيات الحضرية، جامعة المسيلة، الجزائر،  ديسمبر 

"تخطيط وإدارة النمو  ، مؤتمر، أدبيات االستثمار في المدن: نموذج مدينة العاشر من رمضان بجمهورية مصر العربية)يوسف، م( 
العمراني وضغوط االستثمار في المدن العربية الكبرى"، مركز مؤتمرات جامعة القاهرة، كلية التخطيط العمراني والمعهد العربي إلنماء 

 .2م، ص 2013المدن، مايو 

لندوة الدولية األولى: العمران ، ا، آليات تحقيق السياحة المستدامة مع التطبيق على الواحات الداخلة والخارجة بمصرم(، )يوسف
 .2م، ص 2011والسياحة المستدامة، معهد تسيير التقنيات الحضرية، جامعة المسيلة، الجزائر، ديسمبر 
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Abstract: 

The researcher reviews, with an explanation and analysis, the foundations and components of tourism sustainability in 

mountainous regions, as the mountainous regions are considered fertile and pristine grounds for investment due to their 

pure nature, stunning scenery, wealth, resources, and a field for practicing several distinct types of sport such as climbing 

and other things, which makes the investors' eyes turn to this type of investment, Because it carries with it opportunities for 

profit and it is the one targeted by the investor in the first place, and the researcher is exposed to the foundations, 

components and factors attracting investment in mountainous regions through the following chapters: 

Chapter 1: Basic Concepts 

The research reviews the various literature that dealt with the concepts of tourism, mountain tourism, sustainable tourism, 

and also the concept of investment. 

Chapter Two: Tourism Sustainability and Mountain Regions: Principles and Constituents 
The researcher deals with explanations and analysis of the importance and role of tourism planning to reach sustainable 
tourism. The researcher also presents the foundations and components of tourism investment in mountainous areas. 

Chapter Three: The Egyptian Case Study 

In this chapter, the researcher presents and analyzes an Egyptian case that is a clear model for mountain tourism, namely 

the Eastern Desert Mountains and the Sinai Peninsula and its unique mountains, as well as Saint Catherine Reserve in 

South Sinai Governorate, which is an effective model for mountain tourism. 

Chapter Four: Results and Recommendations 

In this chapter, the researcher presents the results obtained from the previous analysis, and also provides several 

recommendations for attracting Arab and foreign investments in mountainous regions, and achieving sustainable tourism in 

mountainous areas. 

 

Key words: Mountain tourism, Investment, Sustainable tourism, Components, The Egyptian experience, The Sinai 

Peninsula, Saint Catherine Sanctuary. 
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