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 التخطيط السياحي اإلقميمي والتنمية اإلقميمية

 ـــيــــــــــداهلل الحبشـــيـب عبــــجد. ن                                                                  
 كمية اآلداب غريان / جامعة غريان

 ة:ـمقدم

تنمية اإلقميم سياحيًا ينطوي عمى جممة قواعد وأسس عممية في اختياره ومعرفة متطمباتو وفق إن 
التخطيط السياحي السميم المعاصر الذي ييدف إلى خدمة األجيال الحالية والمستقبمية في ضوء 

اجات والرغبات التي يحتاجيا السكان بشكل عام، والسياح بشكل خاص، فالتخطيط ىو فن قراءة الح
المستقبل ورسم التوقعات ودرجة التغير في المؤثرات التي تشكل خصائص ومكونات الظاىرة 
عداد الخطط المصاحبة ليا، وبالتالي فالحاجة  المعنية بالدراسة والتي توجو نحوىا عممية التخطيط وا 

متخطيط السياحي بكل مستوياتو المكانية خاصة اإلقميمي منيا يعنى بقراءة مستقبل صناعة ل
السياحة وتوجيات أنشطتيا ومؤثراىا المستقبمية عمى مستوى الدولة أو أقاليميا وذلك اعتمادًا عمى 

وتبرز ىنا  تحديد اتجاىات ومقادير التغيرات والتبديالت المستقبمية في العوامل والمتغيرات السياحية،
أىمية التخطيط السياحي بمستواه اإلقميمي ألىميتو في التنمية الشاممة والمتوازنة كونو اإلطار الذي 
يمكن من خاللو تحقيق االستغالل األمثل لمحيز الجغرافي )اإلقميم(، وتحقيق التوازن والعدالة في 

 توزيع مكتسبات التنمية السياحية. 

 مشكمة البحث: 
حث في أن كثيرًا من األقاليم تمتاز بموارد استثمارية تساعد عمى إمكانية تنميتيا تكمن مشكمة الب

وتطويرىا، وأقاليم أخرى تفتقر إلى تمك الموارد ولكنيا تمتاز بجمال طبيعتيا أو وجود مقومات جذب 
 سياحي أخرى، ولكن ىذه األقاليم أو المناطق التابعة ليا ذات األىمية السياحية غالبًا ما تكون
خارج مركزىا أو إدارتيا المركزية األمر الذي ترتب عميو أن الكثير منيا أضحى يعاني من مشاكل 
يمكن أن تسيم في فقدانيا لمقوماتيا، وىذا بالتأكيد يتطمب حمواًل تخطيطية      ال يمكن حميا إال 

 إذا ُدرست ىذه األقاليم دراسة موضوعية. 
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يجاد حالة من إن أىمية التخطيط السياحي اإلقميمي تك من في إنو األنسب لحل ىذه المشاكل وا 
التوازن المكاني والعدالة في توزيع عوائد التنمية السياحية عمى جميع أقاليم الدولة وفق أولويات 

 محددة بالتعاون والمشاركة الفاعمة مع السكان باألقاليم.

 ه:ــأهميت
 تكمن أىمية البحث في:

يط السياحي اإلقميمي في التنمية السياحية، والدور الذي يمعبو إبرازه ألىمية اتباع أسموب التخط -1
 في تحقيق التوازن األمثل بين أقاليم الدولة. 

 تناولو لنظريات ميمة باإلمكان األخذ بيا في التنمية اإلقميمية خاصة في الجانب السياحي. -2
العالقة م( ذي 2025-2009تقويمو لجانب من جوانب المخطط األخير لمتنمية السياحية ) -3

بالتخطيط السياحي اإلقميمي وتقسيم ليبيا إلى أقاليم تخطيطية، واقتراحو الستراتيجيات 
 بالخصوص يتوجب أخذىا في الحسبان عند التخطيط مستقباًل.

 ه: ــأهداف
 يسعى البحث إلى تحقيق األىداف اآلتية: 

دده، وتنظيميا جمع حقائق نظرية مكتبية عن ماىية التخطيط السياحي اإلقميمي وما في ص -1
بما يوفر عمى البحاث والمسؤولين في السياحة عناء البحث، ويكون ليم بمثابة مرجع في أبحاثيم 

 ودراساتيم.
 التعرف عمى التنمية السياحية اإلقميمية ومراحل خطتيا. -2
 الوقوف عمى واقع التخطيط السياحي وآخر المخططات التنموية السياحية في ليبيا. -3

 منهج البحث:

أىداف البحث تم االعتماد عمى المنيج الوصفي والتاريخي ألىم ما ورد في الكتب والمراجع  لتحقيق
 العربية.
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 التخطيط السياحي اإلقميمي:

إلبراز مفيوم التخطيط السياحي اإلقميمي البد لنا من توضيح مفيوم كل من التخطيط السياحي، 
 واإلقميم، واإلقميم السياحي، والتخطيط اإلقميمي.

 : التخطيط السياحي مفهوم -1
ارتبط ظيور التخطيط السياحي ببروز السياحة كظاىرة حضارية سموكية واقتصادية، واجتماعية، 
وبما أن السياحة الحديثة قد حظيت بنشاطات اقتصادية وأىمية مميزة في ىذا العصر نجمت عنيا 

مباشرًا في حياة الشعوب سمبًا نتائج وآثار اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وعمرانية أثرت تأثيرًا 
يجابًا، لذلك كان من الضروري اتباع أسموب التخطيط السياحي وتطبيقو كونو من العموم  وا 
المتخصصة في تحميل وتفسير وتنظيم األنشطة السياحية، ويعمل عمى تطويرىا وتحسين مستوى 

 (1)مخرجاتيا.
ة لمنطقة ما في مستوى تخطيطي ويعرف التخطيط السياحي بأنو:" وضع خطة لمتنمية السياحي

معين، لتحقيق أىداف محددة لمتنمية، باالستغالل األمثل لعناصر الجذب السياحي المتاحة والكامنة 
ألقصى درجات المنفعة، ومتابعة وتوجيو ضبط ىذا االستغالل إلبقائو ضمن دائرة المرغوب 

وث أية نتائج أو آثار سمبية والمنشود، في ظل الظروف القائمة واإلمكانات المتاحة، ومنع حد
 (2)ناجمة عن ىذا االستغالل خالل مراحل التنمية المختمفة مع تحقيق التوازن بين العرض والطمب".

من التعريف السابق يتضح أن التخطيط السياحي ُيعد من أىم أدوات التنمية السياحية التي تسعى 
ا بما يضمن زيادة الدخل الفردي والقومي إلى تسخير كافة اإلمكانات المتاحة في الدولة واستثمارى

شباع حاجات السكان والسياح.  وا 

 مفهوم اإلقميم:-2
اإلقميم لفظ متداول يستخدم لمتعبير عن الحيز المكاني أيًا كان نوعو، لكنو في النياية ال يخرج عن 

ود إما كونو مساحة مكانية قد تكون متجانسة في ظواىرىا أو في بعٍض منيا، وىذه المساحة ليا حد
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طبيعية أو بشرية، واألخيرة تحددىا إما الظروف السياسية )حدود الدول أو المحميات أو األقميات(، 
 أو اإلدارية )حدود البمديات، المحافظات، المدن(، وعمى ىذا األساس:

، كما عرف عمى أنو " (3)ُيعرف اإلقميم بأنو:" مكان جغرافي محدد بحدود طبيعية وجغرافية واضحة "
مساحة عمى سطح األرض عمى درجة ما من التجانس والتماثل الناتجان عن ترابط بعض ما أية 

 (4)يشممو المكان من ظاىرات بعالقات إيجابية منسقة ".
والحقيقة أن التعريف األول لإلقميم أكثر واقعية في وقتنا المعاصر كون التجانس والتماثل لم يعدا 

مناخية، الجبمية، الصحراوية،...إلخ(، أما البشرية فاإلنسان ىو مقياسًا إال في األقاليم الطبيعية )ال
المحدد ليا مساحًة وحدودًا وباإلمكان تغييرىا في أي وقت كحدود األقاليم داخل الدولة أو البمديات 
أو المدن وتقسيماتيا، والخالصة ىي أن اإلقميم عبارة عن مساحة من األرض غير محددة وليا 

 ض النظر عن ظواىرىا إن كانت متجانسة أم ال.حدود متعارف عمييا بغ

 اإلقميم السياحي: -3
اإلقميم السياحي ينفرد بنمط معين من مقومات الجذب السياحي تحدد بدورىا نمط السياحة فيو، 
وكمثال عمى ذلك اإلقميم السياحي الساحمي الذي يتميز بشاطئو وبأنشطتو السياحية الشاطئية، أو 

ي الذي يضم كافة األنشطة السياحية الصحراوية، أو اإلقميم الديني أو اإلقميم السياحي الصحراو 
األثري...إلخ، وقد يجمع اإلقميم أكثر من نوع من مقومات الجذب، وفي ىذه الحالة يعرف باإلقميم 
)المتعدد األغراض( كإقميم الجبل األخضر في ليبيا الذي يجمع بين مقومات السياحة الجبمية 

 والشاطئية.واألثرية والدينية 
مما تقدم يمكن تعريف اإلقميم السياحي بأنو " مساحة من األرض تحوي منتوجًا أو عرضًا سياحيًا 
يسيم في إشباع حاجات ورغبات السياح والزوار، وىذا المنتوج قد يكون بشكل منفرد ومتجانس أو 

 متعدد وغير متجانس.
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 التخطيط اإلقميمي: -4
تنظيمي ىدفو الرئيس تنمية اإلقميم والنيوض بو وبسكانو وفق  التخطيط اإلقميمي ىو أسموب عممي

خطة إقميمية غايتيا استغالل كافة موارده الطبيعية والبشرية المتاحة لتحقيق مكاسب اقتصادية 
 واجتماعية وبيئية، إضافة إلى إحداث التوازن بين أقاليم الدولة. 

غمة وغير المستغمة في منطقة محدودة من ويعرف بأنو " دراسة الموارد البشرية والطبيعية المست
األرض تتميز بمميزات خاصة، وتواجو مشاكل متميزة بيدف معرفة إمكانيات ىذا اإلقميم، الذي 
غالبًا ما تتصل أجزاؤه الستغالل ىذه اإلمكانات في النيوض باإلقميم واالرتقاء بو وبسكانو، لتحقيق 

 (5)أىداف خاصة ومحددة ".
ي ىو جزء من التخطيط القومي، وىو يرتبط بالحكم المحمي لمحيز المكاني إن التخطيط اإلقميم

)اإلقميم( الذي يعمل عمى حماية واستثمار موارده التي ىي جزء من موارد الدول، ويعتمد في ذلك 
عمى أنواع عدة من التخطيط، تمثل قطاعات اإلقميم المختمفة، كما تسيم فيو جيود العديد من 

متخصصة التي تمثل عموم شتى، كعموم األرض والبيئة، واالقتصاد، واالجتماع، الكوادر المينية ال
والجغرافيا، والسياسة، والعموم اليندسية وغيرىا من العموم ذات العالقة، كل ذلك جعل من التخطيط 
اإلقميمي بوتقة تنصير فييا شتى أنواع العموم ، وأنواع التخطيط ليأخذ مكانتو كأسموب عممي 

 بواسطتو إحداث توازن في تطوير أقاليم الدولة وفق أسس عممية ثابتة.حديث يمكن 
والجدير بالذكر ىنا أن دراسة التخطيط اإلقميمي سابقة عمى دراسة التخطيط القومي، حيث تتجمع 
كل الدراسات الخاصة بأقاليم الدولة، ويتم التنسيق فيما بينيا لتبدو كخطة متكاممة األبعاد وشاممة 

دولة ليقوم كل إقميم بعد ذلك بتنفيذ ما يخصو من مشاريع تشمميا الخطة العامة عمى عمى مستوى ال
ن كان ذلك يتوقف  مستوى الدولة، وىي مشاريع كان لمسمطات المحمية باألقاليم دور في اقتراحيا، وا 

مكانياتيا.   عمى موارد الدولة وا 
 ؟ لماذا األخذ بأسموب التخطيط اإلقميمي

ا الصدد بأن ىناك من المبررات االقتصادية واالجتماعية والسياسية ما في ىذ (6)ذكر )بحيري(
 يستدعي األخذ بأسموب التخطيط اإلقميمي، وىذه المبررات ىي: 



 م 0202  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 042صفحة                      )   م 0202يونيو                                                (عدد الخامسال           
 

تخمف بعض أقاليم الدول مما قد يسيم في تعطيل النمو القومي، وبالتالي فاألمر يتطمب  -1
 النيوض باألقاليم المتخمفة.

 ي تتحقق الالمركزية في توزيع المشاريع داخل الدولة.باتباع أسموب التخطيط اإلقميم -2
 تحقيق الترابط االجتماعي واالقتصادي بين أقاليم الدولة. -3
التعرف عمى الحاجات والرغبات لمسكان من خالل مساىمة الدوائر المحمية في عممية  -4

 التخطيط.
ة ال تؤدي إلى وقف اليجرة من المناطق المتخمفة إلى المدن، فالتنمية المكانية المتوازن -5

استقرار السكان فحسب بل غالبًا ما تستقطب السكان من األقاليم التي تعاني من مشاكل البطالة 
 واألمن وغيرىا.

التعرف عمى الموارد الطبيعية لألقاليم تسيم في الحفاظ عمييا، واستغالليا االستغالل  -6
 األمثل.

ة تفرضيا ظروف مناطق وأقاليم الدولة مما تقدم يمكن القول بأن الحاجة لمتخطيط اإلقميمي ضرور 
المتباينة في مواردىا، وخصائصيا الطبيعية والبشرية، واتباع ىذا األسموب بشكل صحيح دون تحيز 

 أو قصور من شأنو أن يسيم في إحداث تنمية مكانية وتوازن بين أقاليم الدول كافة.

 التخطيط السياحي اإلقميمي: 

طيط السياحي، وفرع من فروع التخطيط اإلقميمي، وىو أكثر ىو أحد المستويات المكانية لمتخ
تخصصًا وأدق تفصياًل من التخطيط عمى المستوى القومي، وأقل من التخطيط عمى المستوى 

 المحمي، بحكم أن الحيز المكاني ىو المحدد لممستوى التخطيطي ولدرجة الدقة والتفصيل.
افة الموارد واإلمكانات السياحية بحيث تسيم في ويركز التخطيط السياحي اإلقميمي عمى استثمار ك

زيادة الدخل القومي وتنويع مصادره، وتتمثل الموارد واإلمكانات التي باإلمكان استغالليا في 
صناعة السياحة في: األشكال الجيومورفولوجية وعمى رأسيا الجبال التي تتميز بأشكال الحياة 

والمورفولوجية التي يمثميا عاممي االرتفاع واالنحدار، وما  النباتية والحيوانية، وبخصائصيا المناخية
يشكمو ذلك من بروز أنماط سياحية وأنشطة مصاحبة ليا من تزلج عمى الجميد وتسمق لمجبال 
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واستجمام يستدعي الحاجة إلى التخطيط لتنميتيا والمحافظة عمييا، كذلك يركز عمى السواحل 
السياحة الشاطئية وأنشطتيا، وبخصوص الحياة النباتية  وشواطئيا والجزر من أجل استثمارىا في

الطبيعية بأنماطيا، والحياة الحيوانية البرية، فيي األخرى تمثل مورد سياحي يسعى التخطيط إلى 
 التركيز عمييا واستغالليا والمحافظة عمييا. 

  ( 7)ومن جية أخرى فإن التخطيط السياحي اإلقميمي يركز عمى جوانب عديدة أىميا:
 طرق المواصالت اإلقميمية والدولية، وبوابات العبور اإلقميمية. -1
منشأة اإليواء كالفنادق بأنواعيا، والشالييات، والقرى السياحية وبيوت الضيافة وغيرىا، إضافة  -2

 إلى الخدمات السياحية بأنواعيا الرئيسة والمكممة.
 جغرافي )اإلقميم(.برنامج الترويج والتسويق السياحي لمعرض السياحي في الحيز ال -3
برامج التدريب والتعميم في الجانب السياحي، والتركيز عمى االعتبارات الثقافية واالجتماعية  -4

 واالقتصادية والبيئة لإلقميم، وتحميل اآلثار اإليجابية والسمبية، والمردودات االقتصادية.
 تتبع مراحل خطط التنمية اإلقميمية والقومية، وبرمجة المشاريع. -5
 سات السياحية واالستثمارية والتشريعية وىياكل التنظيم السياحية اإلقميمية.السيا -6

 (8)أما أىم األىداف التي يسعى إلى تحقيقيا، فتتمثل في اآلتي:
مكانات اإلقميم. -1  تنمية وتطوير أنماط السياحة التي تحددىا موارد وا 
بأنواعيا عمى المستوى  تحقيق التنمية المستدامة من خالل ترشيد استغالل الموارد السياحية -2

 اإلقميمي والقومي.
االىتمام بمناطق الجذب السياحي والعمل عمى دعميا وتطويرىا لممساىمة في إعادة التوازن  -3

 لتوزيع المرافق والخدمات والتسييالت.
 تشجيع السكان عمى المساىمة والمشاركة في برامج التنمية السياحية. -4
 موارد البشرية العاممة في المجال السياحي.االىتمام ببرامج التطوير والتدريب لم -5
االىتمام بتطوير وتنمية الجوانب الثقافية واالجتماعية واالقتصادية لسكان األقاليم السياحية  -6

 المستقبمة لمسياح.
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خالل التوزيع الجغرافي في توزيع  تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات وعوائد التنمية من -7
 سياحية بين جميع أقاليم الدولة.المشاريع السياحية واألنشطة ال

وفي ىذا الصدد البد من اإلشارة إلى أنواع أساسية من التخطيط يستند عمييا التخطيط السياحي 
اإلقميمي في اختياره لممكان ولممشاريع بغرض توطينيا من بداية إعداد الخطة وحتى عممية التنفيذ 

 والتشغيل، وىذه األنواع ىي كما يمي: 

 :عي لمسياحةالتخطيط الطبي -1
يسعى ىذا النوع من التخطيط إلى دراسة طبيعة اإلقميم أو الحيز الجغرافي، وموارده، وتأمين 
األرض المعدة لألغراض السياحية وتحديد شكل الموقع السياحي، إضافة إلى المبادئ العامة 

 واليياكل األساسية لممشروع السياحي.
تصادي لألقاليم، والبيئة الطبيعية والبشرية، فالموارد والتخطيط الطبيعي يتحدد عممو بالمستوى االق 

الطبيعية وأوضاع األقاليم ونوعيتيا ىي المحدد لممرافق السياحية، وبالتالي يمكن القول بأنو ييدف 
مكانات خطة التنمية اإلقميمية أو  إلى إحداث تنمية سياحية مكانية وتنمية بشكل عام وفق حدود وا 

لتوزيع األمثل لمسكان في المناطق الحضرية والريفية في اإلقميم من خالل القومية، كما ييدف إلى ا
 التوزيع المتوازن لممشاريع التي تسيم بدورىا في توطينيم.

 التخطيط االجتماعي لمسياحة: -2
تكمن أىداف التخطيط االجتماعي في تركيزه عمى دراسة الجانب البشري في اإلقميم الذي ُيعد 

ة بأنماطيا وأنشطتيا، وذلك من خالل العمل عمى تحسين أوضاع العمال األساس في نجاح السياح
ورفع األجور بما يضمن تحسين المستوى المعيشي لمسكان. كما ييدف إلى دراسة السكان من حيث 
تركيبيم العمري والجنسي، وحركتيم داخل اإلقميم وخارجو، وأثر ذلك عمى السياحة، إلى جانب 

الثقافية واالجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني في التغيير والتطوير الدور الذي تمعبو المراكز 
 االجتماعي.
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 التخطيط االقتصادي لمسياحة:-3
يدرس ىذا النوع من التخطيط عمى مستوى اإلقميم جميع الجوانب التي ليا عالقة باقتصاد الدولة 

العرض والطمب، ومدى عالقة واإلقميم واستثمارىا كالصناعة والتجارة والزراعة، والسياحة من حيث 
اإلقميم اقتصاديًا باألقاليم المجاورة، ويعتمد في ذلك عمى التخطيط الطبيعي والتخطيط االجتماعي 
كونو يمثل االستغالل األمثل لمموارد المادية والطبيعية والبشرية كافة في اإلقميم واستثمارىا في 

ييدف إلى زيادة الدخل القومي في تطويره السياحة واختيار الموقع األنسب سياحيًا، وىو بذلك 
لمقطاعات ذات العالقة بالسياحة، ورفع المستوى المعيشي لمسكان، والتوزيع العادل لقوى اإلنتاج 

 عمى األقاليم في الدولة.

 التخطيط الحضري:-4
ي ييتم التخطيط الحضري أو تخطيط المدن بدراسة البيئة الحضرية أيًا كان مستواىا المكاني والتراث

القديم والمحافظة عميو، وىو يسيم في عممية تنظيم وتوزيع كافة األنشطة بما فييا السياحية في 
ظيار الحيز  استعماالت محددة داخل المخطط وبما يشبع حاجات ورغبات السكان والسياح، وا 

 المكاني بجمالية تسيم في الرفع من مكانتو السياحية. 

 البنية التحتية:-5
ية لإلقميم سياحيًا خدمات النقل والمواصالت، والمياه والصرف الصحي وتشمل البنية األساس

والكيرباء، وكافة مصادر الطاقة، وجميعيا تتبناىا أنواع من التخطيط، وليا مخططات تنصير في 
 مخطط إقميمي واحد ليتم تنفيذىا عند إعداد الخطة.

أسس عممية يستند عمييا  مما تقدم يتضح مدى أىمية ىذه األنواع من التخطيط وما تشكمو من
المخطط السياحي في تخطيط المشاريع والمواقع السياحية لإلقميم، وألجل أن يكون التخطيط 
السياحي ناجحًا وسميمًا البد وأن يعمل ويستند عمى ما تسيم بو ىذه األنواع، وعمى أن يعمل عمى 

 إيجاد التوازن بين البيئة الحضرية والبيئة اإلقميمية.
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 ؤخذ عند التخطيط:أساسيات ت
ىناك أساسيات يتوجب عمى التخطيط السياحي اإلقميمي أخذىا بعين االعتبار عند التخطيط والتنفيذ 

 وىي: 
حاجة المشاريع والمرافق السياحية المخططة في اإلقميم إلى تمويل كبير وخبرات واسعة قد  -1

مكانات اإلقميم أو الدولة، وىو ما يتطمب االنفتا ح وتشجيع االستثمار تكون فوق طاقة وا 
 الخارجي والداخمي )القطاع الخاص(.

كون البيئة الطبيعية والبشرية ىي المحدد الرئيس ألنماط السياحة وأنشطتيا، إذن فالحاجة   -2
لمتخطيط ليا وتنميتيا أمر ضروري، ويتطمب ذلك من المخطط االىتمام بيا والتخطيط 

 طبيعية أو بشرية. لصيانتيا والمحافظة عمى مالمحيا أيًا كان نوعيا
 بيا يا يجب تطويرىا واألخذوتسيم في إنمائقتصادية القائمة المرتبطة بالسياحة، األنشطة اال -3

 عوائد الدخل عمى المستوى اإلقميمي أو القومي. ةزياد أولكونيا تعمل عمى رفع 
إليو في كل ما يحتاجون  السياحية التنميةمخططات  عدادإ عندات السكان والسياح غباألخذ بر  -4

شراكيممن وسائل الراحة والمتعة واالستجمام    .في عمميو التخطيط وا 
والدولية  اإلقميميةكثر صعوبة وحساسيو لألحداث أ اإلقميميوعموما  يعتبر التخطيط السياحي 

في الحسبان موسمية التنمية السياحية في معظم األحوال وسرعة تغير رغبات  أخذما ذا إوخاصة 
 إضافةب السياحي التي تحددىا ضوابط شخصيو وأخرى قومية وثالثة عالميو السياح في دول الطم

 إلىوالمستمرة في الوقت الحاضر والتي تؤدي في حاالت كثيره  ليةالتغيرات االقتصادية المتوا إلى
االقتصادية المتوالية والمستمرة  في الوقت الحاضر والتي تؤدي  األوضاعوجود عدم استقرار في 

ة إلى وجود عدم استقرار في األوضاع االقتصادية يتبعو في كثير من األحيان في حاالت كثير 
الطمب السياحي ما ينعكس سمبًا عمى دول العرض  لتناقص أعداد الراغبين في السفر بدو 

السياحي، وأخيرًا الظروف األمنية وعدم االستقرار السياحي جميعيا مؤثرات تؤثر بشكل مباشر عمى 
 التخطيط  والسياحة.
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 التنمية السياحية اإلقميمية:

بأنيا التغير الكمي  (9)تختمف التنمية في تعريفيا العام من باحث إلى آخر، حيث عرفيا )الطائي(
والنوعي اإليجابي في حياة األفراد والمجتمع ويترادف مع ىذا التغيير النمو والتحسين في األوضاع 

بشكل إيجابي عمى مستوياتيم المعيشية أو في  االقتصادية واالجتماعية لمسكان بحيث تنعكس آثاره
النياية تصبح التنمية في ىذه الحالة ىي عممية موجية إلشباع الحاجات االقتصادية واالجتماعية 

 لمجماعات واألفراد".

عمى أنيا " العمميات االستثمارية كافة المتعمقة  (10)أما التنمية السياحية فقد عّرفيا )عبد الوىاب(
ية حبشرية والطبيعية استثمارًا أمثل لغرض تحقيق الرفاىية االقتصادية واالجتماعية والترويبالموارد ال

 لمفرد".
ن التنمية السياحية تسعى إلى تطوير وتنمية المناطق األقل حظًا، وغالبًا ما تتجو التنمية السياحية إ

ة، ولم تنشأ بية والبشرية الجادإلى المناطق التي تتوفر فييا الموارد السياحية المميزة والمزايا الطبيع
فييا المشاريع الصناعية أو التجارية، وعمى ذلك فيي تحسن المناطق واألقاليم من الناحية العمرانية 

جتماعية، فالتنمية السياحية تحل مشكمتين في آن واحد االو وتحسن أىميا من الناحية االقتصادية 
 السياحية بعد تنميتيا. واألقاليملمناطق وىي مشكمة التخمف االقتصادي واالجتماعي لسكان ا

التباين فيما بينيا  أوجون أالتعريفات السابقة لكل من التنمية والتنمية السياحية يتضح   إلىوبالنظر 
والمستوى  التي من أجميا تقوم التنمية. أما التنمية السياحية اإلقميمية فالغاية متل في الغايةتت

 المحددان لمتنمية ونوعيا.المكاني )الحيز الجغرافي( ىما 
وعمى ىذا األساس تعرف التنمية السياحية اإلقميمية بأنيا: مجموعة من العمميات واإلجراءات 
الستثمار الموارد البيئية أيًا كان نوعيا في اإلقميم وتطوير القائم منيا في صناعة السياحة 

ود بالنفع اقتصاديًا واجتماعيًا ما يعمل عمى إشباع حاجات السكان والسياح ويعبوالمحافظة عمييا 
 وبيئيًا وثقافيًا عمى اإلقميم والدولة ككل.
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ن ىدف التخطيط السياحي لمتنمية اإلقميمية ىو تحقيق الرفاىية بأمن التعريف السابق يمكننا القول 

براز الجديد منيا ألغراض التنمية  لسكان اإلقميم عن طريق الزيادة في استثمار موارده السياحية وا 
القتصادية واالجتماعية لإلقميم نفسو. وبشكل عام فإن أىداف التنمية ال تقف عند تحقيق الرفاه ا

االقتصادي أي الزيادة في الدخل الفردي والقومي بل تتعدى ذلك إلى تحقيق األىداف القومية 
القتصاد ممي ااألخرى لإلقميم لذلك فإن التنمية السياحية اإلقميمية تشترك فييا عدة عموم أىميا ع  

 واالجتماع.

 عناصر التنمية السياحية اإلقميمية:

               تتكووووووووووون التنميوووووووووووة السوووووووووووياحية اإلقميميووووووووووة بمسوووووووووووتواىا اإلقميموووووووووووي والقووووووووووومي مووووووووووون عووووووووووودة عناصووووووووووور
 :(11)أىميا

، الجيومورفولوجيوووةعناصووور الجوووذب السوووياحي وتشووومل مقوموووات الجوووذب الطبيعيوووة مثووول األشوووكال  -1
إلنسوان دور لة والحيوانية الفطرية، ومقومات الجذب البشرية التي وعناصر المناخ والحياة النباتي

 فييا كالمدن األثرية والقرى القديمة والمنتزىات.
 النقل والمواصالت وتشمل الطرق بأنواعيا، ووسائط النقل البري والبحري والجوي. -2
 أنواعيا.مرافق اإليواء التجارية كالفنادق واليوتيالت، والخاصة كبيوت الضيافة والشقق ب -3
التسييالت أو الخودمات المسواندة بجميوع أنواعيوا كواإلعالن والدعايوة السوياحية واإلدارة السوياحية  -4

 والبنوك والصناعات التقميدية.
 خدمات البنية التحتية كالكيرباء والمياه والصرف واالتصاالت بأنواعيا. -5
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                 قطاع عام ويضاف إلى ىذه العناصر جميعيا الجيات المتعددة لمتنمية إن كانت 
 (1الشكل) أو خاص

 

 

 

 

 

 

 

 (1لشكل)ا

 نظريات التنمية اإلقميمية لمسياحة:
 نظرية استراتيجية التركيز:

ظيرت الحاجة إلى التخطيط اإلقميمي بفروعو خاصة السياحي منيا نتيجة الفروق الكبيرة التي تتسع 
األساس إلى ظاىرة التصنيع والتحفيز.  بين أجزاء الدولة خاصة في الدول النامية، ويرجع ذلك في

فارتفاع معدالت التصنيع ال تؤدي فقط إلى قيام المدن بل كبرىا وتوسعيا نتيجة ميل النشاط 
 الصناعي إلى التركيز في مناطق معينة وبيذا تواجد االختالف بين أقاليم الدولة.

االقتصادية والسكان عمى الحيز إن االستراتيجية المالئمة ىي التي تنبع من طبيعة توزيع األنشطة 
البد أن تتوافق مع االستراتيجية و المكاني المتاح، وتنبع من الرغبة في تحقيق التوزيع األمثل، كما 

البد وأن ييدفان إلى تغيير الييكل االقتصادي عمى  وا في الوقت نفسمىالعامة لمتنمية القومية فكال
 .اإلقميميةالمحاور القطاعية والحيزية أو 

 ئيسية لمحتوى التنمية السياحيةالمكونات الر

السكان المستفيدين 
من المشاركين في 

 التنمية السياحية

البيئة الطبيعية 
 واالجتماعية

السياح واألفراد 
والمحتويات 

 واألسواق السياحية

عناصر الجذب  العناصر اإلدارية
 السياحي في المنتج

 منشآت اإلقامة
 )النوم(

مرافق وخدمات 
 سياحية أخرى

خدمات البنية  النقل
 التحتية
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النظر إلى الدول المتخمفة يالحظ أنيا تتميز بنموذج نمو معين عمى محور الحيز المكاني )تركز وب
 الصناعة والتجارة في مدينتين( ويرتبط ىذا النموذج بتوزيع وتوطن األنشطة االقتصادية.

ىيكمي وذلك بإيجاد مراكز نمو متنوعة تنافس المراكز  أساسيإّن ىذا النموذج يحتاج إلى حل 
والسؤال الذي يطرح نفسو ىنا ىو ىل باإلمكان تنمية األقاليم  ،ئمة وتغير من اتجاىات اليجرةالقا

المتخمفة دفعة واحدة مع ندرة الموارد من جية وكونيا تمثل أغمب الحيز المكاني من جية أخرى؟ 
تراتيجية لبداية التنمية بيما، وىذه االس نإقميميوالجواب يكمن ىنا في تركيز الجيود في إقميم أو 

المرحمة األولى البد وأن يتسم  فيواإلقميم الذي يختار  ،(12)يطمق عمييا )استراتيجية التركيز(
بإمكانية نمو بأقل جيد ممكن وذلك عمى أساس توافر بعض المشاريع األساسية الييكمية أو توافر 

و يتمتع بمنطقة ميزات نسبية كبعض المواد الخام أو القرب من طرق المواصالت الرئيسية أو ألن
 سوق أوسع من غيره.

أما األنشطة التي تكون ليا األولوية فيي تمك األنشطة التي تستطيع أن تخدم النمو بشكل فعال أو 
ذات مضاعف إقميمي مرتفع بحيث يؤدي إنشائيا إلى إشاعة النمو في اإلقميم بمعدالت أسرع من 

ل المتوفرة في اإلقميم وغالبًا ما تكون ىذه غيرىا، وأن تكون ىذه األنشطة معتمدة عمى بعض العوام
األنشطة ذات صفة قومية أو دولية بمعنى أن عالقتيا االقتصادية خارج اإلقميم إلى أقاليم أخرى أو 

 إلى التجارة الخارجية.
خمق ما يسمى  فيأو إقميمين في المرحمة األولى تعتمد  إقميمواستراتيجية التركيز في تطبيقاتيا عمى 

ن المالحظ في عمميات التنمية عمى محور المكان أنيا تتم في شكل مراكز إلنمو، حيث بمراكز ا
نمو تشجع النمو داخل اإلقميم وقد تتعداه إلى أقاليم أخرى وتتركز عمى األنشطة المتقدمة ذات 
المضاعف اإلقميمي المرتفع. وتعتمد قوة جذب وتأثير مركز النمو عمى حجمو السكاني وحجم 

ي يحتوييا، وبقدر ىذا الحجم يكون القدر من التأثير عمى المناطق المجاورة، ومن ثم الت نشطةاأل
فالطريقة العممية لتطبيق استراتيجية التركيز تتضمن اختبار نقط نمو في األقاليم المتخمفة تعطي 

ثم العمل عمى تنميتيا بشكل سريع لتكوين قاعدة نمو تساعد في خمق نمو ، متنميةلفرصًا أوسع 
 جيود التنمية إلى مراكز أخرى. لائي، بعدىا تنتقتمق
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أو  إقميمإن ىذه االستراتيجية أكثر مالئمة لوضع ىيكل االقتصاديات المتخمفة، كما أن اختيار 
في المرحمة األولى تكون حقاًل لتدريب الفنيين وأعداد المخططين وتكون تجربة يستفاد منيا  إقميمين

 ى.في تنمية اإلقميم المتخمفة األخر 
والخالصة ىي أن كافة القطاعات االقتصادية وأنشطتيا بما فييا صناعة السياحة يمكن أن تكون 

إلقميم إذا ما توافرت المواد الخام والقرب من طرق المواصالت الرئيسة لمركز من مراكز النمو 
 والسوق ...إلخ.

 (13) اإلقميم من الداخل:تنمية نظرية  (1
فعة( لعممية التنمية من داخل اإلقميم نفسو، وىذه القوة التي ىي تفترض ىذه النظرية وجود )قوة دا

نتاج عممية التنمية من شأنيا أن تحقق ما يعود عميو بالمنافع المادية واإلنجازات، التي بدورىا 
 تصبح بمثابة القوة التي تجعمو يعتمدىا في نموه.

تصاد المدينة أو اإلقميم في تمك وترجع خمفية ىذه النظرية إلى )اقتصاديات التحضر( حيث يتمثل اق
األنشطة التي تسمح بالتوازن المتناسب بين صادراتيا، بحيث تؤدي إلى النمو ويمكن أن يكون من 

( Tioboutبين ىذه األنشطة السياحية مثاًل أو الزراعة. ومن رواد ىذه النظرية العالمان تيوبوت )
طبيقيا في األقاليم التي تتوفر فييا الموارد ( حيث بينا أن ىذه النظرية باإلمكان تNorthونورت )

الوفيرة، حيث تعمل عمى استغالليا كالموارد الطبيعية والحضارية والتاريخية والسياحية، ويمكن 
استخدام النظرية بطريق أشمل وأوضح في اإلقميم، وذلك عندما يكون ىناك طمب عمى نشاط أو 

ى بقية األنشطة األخرى ويعمل في الوقت نفسو نشاطين في اإلقميم وىذا بدوره سيحدد الطمب عم
ال فإن اإلقميم يرتد إلى الكساد ) ( وتحدث حالة الكساد ىذه إذا كان stagnationعمى تنميتيا، وا 

( أن Multipoint Effectsالييكل االجتماعي السياسي واإلقميمي ال يسمح لمتأثيرات المضاعفة )
 تأخذ مكانيا.

 :ارجنظرية تنمية اإلقميم من الخ (2
ترى وتؤكد ىذه النظرية عمى أنو إلتمام عممية تنمية اإلقميم سياحيًا البد وأن تكون ىناك عالقة 
واتصال بين إقميم وآخر، أو أكثر وأن طريق االتصال بين اإلقميمين يكون بالتجارة التي تسيم 
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غيرىا من الموارد بدورىا وبالضرورة إلى تنمية اإلقميم الفقير الذي يفتقر إلى الموارد السياحية و 
 األخرى التي تأتي عادة من خارج اإلقميم.

إن افتراض أقاليم فقيرة وأخرى متقدمة ىو افتراض عممي وحقيقي وواقعي ، فاإلقميم السياحي يبدأ 
بتصدير منتوجاتو وخدماتو وأنشطتو السياحية والموارد التي يمتمكيا لألقاليم المجاورة، واإلقميم 

ك الموارد السياحية من اإلقميم الغني فتحدث عممية التبادل التجاري، ومن المجاور يبدأ باستيال
المؤكد أن اإلقميم الفقير يستفيد من األقاليم المتقدمة عمى أساس توافر الخبرة في أحدىا طبقًا 
لمخاصية المعروفة في األقاليم المختمفة عمومًا وىو عدم االىتمام باليياكل األساسية لممشروعات 

ن والطرق والصرف الصحي والخدمات سواء االجتماعية منيا أو السياحية، أن تأثير كالمساك
التجارة المتبادلة سوف يظير وينشط ويتسع بقدر كبير من الوفورات من الحجم الذي يمكن معو 
تحقيق إنتاجية عالية وكذلك سوف يسمح باالرتفاع الممحوظ في الدخل الفردي، من مدخرات 

ما ينشط عممية التنمية في اإلقميم الذي أتت ىذه التنمية أصاًل من خارجو، ومن واستثمارات عالية م
 (.Beroxin( وبيروكسن )Herchman( وىيرشمان )Myrdalرواد ىذه النظرية ميردال )

نما تتعداه إلى جوانب أخرى  والجدير بالذكر أن ىذه النظرية ال تنطبق عمى الجانب السياحي فقط وا 
 إلمكان استغالليا في التبادل التجاري مع األقاليم المجاورة أو العكس.يمتمكيا اإلقميم وبا

 الخطة اإلقميمية لتنمية السياحة:
يعتمد في إعداد الخطة اإلقميمية لتنمية السياحة عمى قواعد عممية تتمثل في العديد من الدراسات 

التي يمكن استثمارىا سياحيًا  الدقيقة الشاممة التي تسيم بدورىا في إلقاء الضوء عمى مالمح اإلقميم
والتغمب عمى المقومات التي تعترض ىذا اليدف وتحديد حجم ومستوى ونوعية الخدمات األساسية 
والفرعية المطموبة، مع وضع إطار متكامل لخطة التنمية اإلقميمية لمسياحة ، ويمكن تصنيف ىذه 

 (14)الدراسات إلى مرحمتين رئيستين ىما:
 الدراسات الالزمة لمخطة: أواًل: مرحمة إعداد

في ىذه المرحمة تتعدد الدراسات التي تمثل قواعد وأساسًا إلعداد الخطة وتباين جوانبيا فبعضيا ذو 
طابع جغرافي وبعضيا اآلخر اقتصادي وبعضيا الثالث سياحي وبعضيا الرابع ثقافي واجتماعي، 
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عممية ذات تخصصات مختمفة، لذلك تحتاج مثل ىذه الدراسات إلى تعاون عدة مؤسسات وىيئات 
دارة  ومن ىنا كانت أىمية الجغرافيا بفروعيا المتعددة، باإلضافة إلى عموم السياحة واالقتصاد وا 
األعمال والتسويق واإلحصاء والصناعة واليندسة المعمارية والنقل والديموغرافيا والعمران والعموم 

 الطبيعية.
 التنمية اإلقميمية لمسياحة اآلتي: وتشمل مرحمة إعداد الدراسات الالزمة لخطة

حصر ودراسة موارد اإلقميم الطبيعية وخصائصو البشرية ، وكافة المشكالت المرتبطة باإلنتاج  -1
 وبالسكان.

 دراسة سكان اإلقميم من حيث عددىم وتوزيعيم وكثافتيم وتركيبيم النوعي والعمري واالقتصادي. -2
التوزيع والحجم والتباعد والعالقات المتبادلة  دراسة المراكز أو المحالت العمرانية من حيث -3

 بينيا.
دراسة مرافق الخدمات العامة من حيث النوع ومستوى األداء باإلضافة إلى شبكات النقل  -4

 والمواصالت ومصادر القوى المحركة المتوفرة.
أنماط وفائدة ىذه الدراسات ىي كونيا تظير األبعاد الكاممة لمالمح اإلقميم والتي تحدد بدورىا 

يا في اإلقميم تقماألنشطة السياحية المقترحة ومدى توافر أساسياتيا وأبعاد المتغيرات المؤثرة فييا و 
عمى كافة المستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومن ثم تحتاج ىذه المرحمة إلى معمومات 

حصائيات متنوعة ومن مختمف التخصصات.  جديدة وا 
لمرحمة عمميات تحميل السوق )الطمب السياحي( التي تسيم في تحديد كما يدخل في إطار ىذه ا

مستوى تدفق السياح والزوار عمى اإلقميم وبالتالي تتحدد طاقتو االستيعابية وقدرتو عمى المنافسة 
بين األقاليم المضيفة عمى المستويين القومي والدولي، ولذلك البد أن تتضمن عمميات تحميل السوق 

شبكات النقل وخاصة الخطوط الجوية الوطنية والعالمية التي يجب رصدىا بدقة دراسات تتعمق ب
 وتحديد قدرتيا ومدى كفايتيا الستيعاب التدفق السياحي المخطط لو.

 ثانيًا: مرحمة وضع الخطة:
تشمل ىذه المرحمة المقترحات الخاصة بخطة المنشآت السياحية والفندقية ومراكز الخدمات 

ث التوزيع المكاني والحجم والنمط والمستوى وأشكال االستخدام باإلضافة إلى المرتبطة بيا من حي
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ىيكل تخطيطي يعالج المشاريع التي تعالج القصور في البنية األساسية إن وجدت أو التي يخطط 
ليا في األقاليم متضمنة المواقع غير المعمرة والتي تستغل سياحيًا ألول مرة وىي مشاريع تحظى 

ىمية المطمقة لدورىا األساسي في تنفيذ كل المشاريع المدرجة في خطة التنمية باألولية واأل
السياحية، كما يعالج المساحات المجاورة أو القريبة من المنشآت الفندقية والسياحية والتي تترك 
كأرض فضاء، والنظر إلى الكفاءات المحمية المطموب تدريبيا وتجييزىا لتتولى إدارة مؤسسات 

لسياحية، لذلك تتضمن خطط التنمية السياحية أحيانًا إنشاء مؤسسات تعميمية خاصة األنشطة ا
بعمميات السياحة والفندقة، وأخر معالجات الييكل التخطيطي يتمثل في أقاليم ودول الطمب 
السياحي التي يعتمد عمييا في عمميات التسويق لممنشآت المخطط ليا، وترتب دول الطمب 

ات سكانيا وأيضًا تبعًا لمواقعيا الجغرافية بالنسبة لألقاليم المخطط لتنميتيا السياحي تبعًا إلمكان
 وتنمية أنشطتيا السياحية.

وتبدأ الجيات المسئولة بعد ذلك في وضع جدول زمني لتنفيذ ما جاء في الخطة من مشروعات 
المشروعات والذي  ويتباين البعد الزمني الالزم لتنفيذ الخطة السياحية تبعًا لعاممي مستوى طموحات

يحدد حجميا وطبيعتيا وأعدادىا، باإلضافة إلى إمكانات الدولة سواء من رؤوس األموال أو من 
الخبرات والكوادر الوطنية، وفي العادة يبدأ المخطط اإلقميمي في مجال السياحة عممة بتحميل 

اسات التمييدية الالزمة المعمومات والدراسات الخاصة باإلقميم، لذا ال توجد طريقة موحدة في الدر 
لمخطط التنمية السياحية يمكن تطبيقيا كأساس لكل خطة إقميمية، إذ البد من إعداد دراسات مركزة 

عداد خطة أو تخطيط لذلك.  وشاممة لكل إقميم يراد تنميتو سياحيًا وا 
مل لثالثة إن الدراسات المبدئية أو التمييدية الالزمة لتنمية أي إقميم تحتاج إلى عرض وتحميل شا

 (15)أسس ىي:
: وىنا يتطمب األمر دراسات تفصيمية عن الموقع والتركيب الجيولوجي، وأشكال السطح المكان .1

 والخصائص النباتية الطبيعية وتوزيع اليابس والماء. خانوخصائص الم
: وتتطمب دراستو بيانات خاصة لمسكان من الناحية الجغرافية أو الديموغرافية أو اإلنسان .2

 اعية والثقافية.االجتم
 : وىذا تطمب دراستو تقييم اإلمكانات االقتصادية والعوامل المؤثرة فييا.العمل .3
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بعد الدراسات المركزة والتفصيمية لألسس السابقة كل منيا عمى حدة يتم إجراء دراسة         
اآلخر           تحميمية مشتركة بينيم وذلك لتحديد مدى االرتباط والتفاعل بينيم وتأثير كل منيما عمى

 وفق اآلتي:
 أثر المكان عمى اإلنسان: .1

يتطمب ذلك معرفة مساحة اإلقميم، وأثر ذلك عمى السكان من حيث التوزيع المكاني والعدد والكثافة، 
ومنيا يتم تحديد مناطق التركيز السكاني والتخمخل أيضًا. مما يساعد عمى تحديد المواقع المثمى 

 لممنشآت السياحية.
 كان عمى العمل:أثر الم .2

وفيو يتم معرفة مستوى العمل السياحي المتاح، وحجمو أيضًا، وذلك في إطار الظروف البيئية التي 
تحدد طبيعة الموقع السياحي، ومستوى تشغيمو، وعميو باإلمكان أن تمارس السياحة عمى مستوى 

، أو عمى مستوى مواقع اإلقميم وذلك في حالة توفر اإلمكانات البيئية الممكن استغالليا سياحياً 
تتميز بمواقعيا الجغرافية الجيدة التي تربط أقاليم سياحية متميزة أو تربط بين دول الطمب السياحي، 
أو دول العرض السياحي، لذلك كان عمى مسئولي الخطة السياحية استغالل تمك المواقع بتوفير 

 كأماكن لمراحة في رحمتيم السياحية. العوامل السياحية التي تجذب السياح الستعماليا والتوقف فييا
 أثر اإلنسان في المكان: .3

تيتم ىذه الدراسة بمعرفة أثر اإلنسان في البيئة، أو المكان الذي يعيش فيو ويتطمب ذلك رسم عدة 
خرائط توضح توزيع مراكز التجمعات السكانية ومناطق التعمير الحضري والريفي أيضًا، وكذلك 

 ية، كاألندية والمنتزىات ودور الترفيو.توزيع المرافق االجتماع
 :أثر اإلنسان عمى العمل .4

تفيد دراسة ىذا األساس في معرفة المركز االقتصادي واإلمكانات االقتصادية لإلقميم من تأثرىا 
بعدد السكان ومستواىم الحضاري، حيث يختمف المركز االقتصادي من منطقة ألخرى تبعًا 

مكاناتو، وتظير ىذه الدراسة أيضًا العالقة بين القوى العاممة الختالف مستوى تحضر اإلنسان، و  ا 
مكاناتو االقتصادية، وىذا يعني تكييف األنشطة االقتصادية ومنيا السياحية في اإلقميم  في إلقميم، وا 

 حسب مقدرة اإلنسان.



 م 0202  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 022صفحة                      )   م 0202يونيو                                                (عدد الخامسال           
 

 (16)أثر العمل عمى اإلنسان: .5
عمى المكان مع إضافة األساس ُتعد ىذه الدراسة في ىذا األساس مكممة لدراسة أثر اإلنسان 

االقتصادي أي عنصر العمل عمى الخريطة، أي بمعنى أنو باإلضافة إلى خرائط االستغالل 
االقتصادي لإلقميم تعد مجموعة أخرى من الخرائط تعالج أنماط االستغالل االجتماعي، مثل: تحديد 

 حة.مناطق تركز السكان وتوزيع مراكز الترفيو والثقافة والتعميم والص
والجدير بالذكر في ىذا الخصوص أن ضمان نجاح تنفيذ الخطة السياحية اإلقميمية يعتمد بالدرجة 
األولى عمى وجود الخبير السياحي المؤىل الذي بواسطتو يتم اإلشراف المباشر عمى الخطة 

كما أن  السياحية، ومتابعة تنفيذىا إضافة إلى دوره في عممية التخطيط اإلداري والتشريعي والمالي،
وجود جياز أعمى يقوم بميمة التنسيق في القطاع، وتوفر الموارد المالية الالزمة، إلى جانب توفر 

 العناصر البشرية المؤىمة والمدربة.
 تقويم الخطة السياحية:

تيدف ىذه المرحمة إلى قياس مدى نجاح أو فشل المشاريع التي أدرجت في الخطة السياحية، 
لتي كان ليا دورًا في وصول الخطة إلى ما ىي عميو من نجاح أو فشل، والوقوف عمى العوامل ا

وأىمية التقويم تسيم في اكتشاف مواطن الضعف والفشل وتعمل عمى وضع الحمول المناسبة في 
  (17(وقتيا لعالج تمك المواقف وتمر عممية التقويم بعدد من المراحل، وىي كما يمي:

ارًا لمعممية التقويمية، وفييا يتم تقويم جميع عناصر تقييم برامج التنمية التي تعتبر إط -
البرنامج من حيث استثمارىا الموارد واإلمكانات المتاحة باإلقميم، إلى جانب تقويم مدى الترابط بين 

 مشاريع ومستويات العمل وجدواىا.
سة إجراء التقويم عمى مستوى المشروع السياحي الواحد، وتركز الدراسة ىنا عمى تحميل ودرا -

مستوى تشغيل المشروع ومراحمو المختمفة، وحجم التشغيل والعائد منو ومدى تحقيقو لألىداف 
 المنشودة.

التقويم عمى مستوى قطاعات الخطة التي تتضمن اإلقامة ومركز الخدمات ومراكز  -
 الترفيو...إلخ.
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ة التقويم عمى مستوى اإلقميم حيث يقاس مدى التطور الذي حققو في مجال أنشطة صناع -
السياحة بعد استكمال تنفيذ خطط التنمية، إضافة إلى مدى التنسيق بين مشاريع الخطة السياحية، 

 ومشاريع القطاعات اإلنتاجية والخدمية األخرى ومتابعة مستوى عمميا ومدى تحقيقيا.
تنفيذ الخطة  قبلولكي تنجح ىذه المرحمة التقويمية البد من توفر المعمومات والبيانات الدقيقة 

 وبعدىا.

 واقع التخطيط السياحي ومستوياته في ليبيا:
مع اكتشاف النفط وتصديره بداية ستينيات القرن الماضي وتحسن مستوى الدخل القومي لمدولة 

 الميبية في تمك الفترة، بدأت فكرة التخطيط لتنمية الدولة في جميع المجاالت بما فييا السياحة.
-1963أعمن عنيا بالخطة الخمسية األولى لمتنمية         ) وكانت البداية بالخطط التنموية التي

( مميون 143م أضيف ليا )1968( مميون جنيو، وفي عام 169م( وكان قد خصص ليا )1968
جنيو نتيجة زيادة دخل الدولة من النفط، وكان نصيب السياحة من المبالغ المخصصة ليذه الخطة 

( 14.9م( فقد        تم تخصيص )1974-1969ية )( مميون. أما في الخطة الخمسية الثان1.4)
م، ومنذ ذلك 1969مميون جنيو لكن تمك المبالغ لم يتم صرفيا نتيجة لمتغير السياسي        عام 

( مميار دينار 33الحين تغيرت أولويات التنمية وتجاوزت االستثمارات في القطاعات المختمفة مبمغ )
في مختمف مشاريع البنية التحتية األساسية كالطرق والتعميم  نفد بيا االقتصاد الميبي استثماراتو

والصحة...إلخ، غير أنو مع بداية الثمانينيات بدأ دخل النفط ينخفض بسبب انخفاض اإلنتاج 
واألسعار واضطرت الدولة ألن تغير من سياستيا وأولوياتيا لكي توازن بين الدخل والمصروفات، 

المشروعات ذات الصبغة السياحية أو الترويحية لكونيا  وقد أثرت ىذه السياسة سمبًا عمى
عداد الخطط التنموية لفترة  مشروعات كمالية في نظر الدولة آنذاك وتوقف العمل التخطيطي وا 
طوية تزيد عمى خمسة عشر عامًا أدت إلى بعثرتيا لجيود التنمية وبروز العديد من الظواىر 

 (18)السمبية.
تنمية السياحة فقد كانت البداية بدراسة البنك الدولي                أما فيما يتعمق بالتخطيط ل

م( يمييا في فترة الثمانينيات مخطط التنمية السياحية الشامل 1960-1958لإلنشاء والتعمير )
م( إضافة إلى الدراسات 1981( منطقة شاطئية )24م(، ومخطط الشواطئ )1981لمجماىيرية)
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نشاء مركب العامة أو التفصيمية أو المخ ططات العمرانية السياحية كدراسة تطوير جزيرة فروة وا 
نشاء محمية بو، أو دراسة شاطئ مصراتو، أو تصميم  سياحي بيا، أو دراسة وادي الكوف وا 
شواطئ مدينة سرت، أو تنمية وتطوير السياحة في شعبية بنغازي والقبة والحزام األخضر وىي 

تشارات اليندسية، ويمكن اعتبارىا تخطيطًا عمى المستوى دراسة أعدىا مكتب حسين الشاعري لالس
 (19)اإلقميمي أو المحمي.

والحقيقة في ىذا الصدد إن إمكانات الدولة الميبية ومواردىا السياحية تمكنيا من بناء صناعة 
سياحية قوية وفاعمة تدعم اقتصادىا وتجعميا في ركب الدول في ىذه الصناعة، وىذا بالتأكيد ال 

نما طموح ورغبة قوية لدى السمطات المركزية ذات العالقة، تحققو  مثل ىذه المشاريع المنفردة، وا 
ومخططات سياحية تنموية قومية شاممة تكون نتاج تخطيط إقميمي ذي عالقة، وبمشاركة السكان 

 لتكون مخرجاتيا وفق ما يصبو إليو الجميع.
والحاجة لمصادر دخل أخرى داعمة وبديمة ومن ىذا المنطمق ولتنويع مصادر الدخل القومي لمدولة 

لممصدر الرئيس النفط كانت صناعة السياحة أحد الخيارات التي تم الرجوع إلييا ألىميتيا 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، وىي خطوة كانت ميمة ولو أنيا متأخرة الستثمار 

 ة عمييا.مقومات الدولة السياحية والعمل عمى تنميتيا والمحافظ
م ثم إنشاء الييئة العامة لمسياحة كمؤسسة 1989( لسنة 46وعمى ىذا األساس وبموجب القرار )

عامة ليا وضعيا االعتباري واالستقاللية المالية، ونص القرار عمى أن يكون المقر الرئيس لمييئة 
عبية العامة م ألغيت ىذه الييئة واستحدثت محميا المجنة الش1995في مدينة طرابمس، وفي سنة 

( لمسنة نفسيا، حيث أسندت ليا ميمة 195لمسياحة وفقًا لقرار المجنة الشعبية العامة سابقًا رقم )
النيوض بالقطاع السياحي في ليبيا من خالل اتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنيا الرقي بيذا 

ططات عامة لتنمية القطاع إلى المستوى المطموب، وعممت ىذه الجية عمى إعداد            مخ
م( 2018-1999السياحة لميبيا، ومنيا: المخطط العام لتنمية السياحة بالجماىيرية )سابقًا( )

 م(.2025-2009والمخطط العام الثاني )
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والحقيقة أن ىذه المخططات لم تطبق عمميًا بحكم أن األول واجو عدة تغيرات عالمية ومحمية من 
ر عمى وضعو قيد التنفيذ، وتطمب ذلك تحديثو من جديد، وقد إعداده أثرت بشكل مباشر وغير مباش

  (20)تمثمت ىذه التغيرات في:
إزالة الحصار الجوي عمى ليبيا في تمك الفترة، وتغير أسعار النفط ، وتطور عالقة الدول المسوقة 
لمسياح مع ليبيا، والتوجو نحو دعم إسيام القطاع الخاص في التنمية االقتصادية واالنفتاح 
عادة تأىيل البنية األساسية االستثمارية، واتخاذ اإلجراءات التنفيذية شاممة لتسييل  االقتصادي ، وا 
إجراءات منح التأشيرات لمسياح كما لوحظ عميو أيضًا قصور وعدم توازن في بعض المجاالت 

  (21)منيا:
 تركيزه عمى السياحة الدولية أكثر منو عمى السياحة الداخمية. -
 لسياحة الصحراوية أكثر منو عمى السياحة الشاطئية.تركيزه عمى ا -
 لم يراع خصوصية الشعبيات المختمفة وفق التقسيم اإلداري السابق. -
 لم يراع التنمية السياحية واإلقميمية والمكانية المتوازنة. -

م( فقد جاوز العقد من الفترة المخصصة لتنفيذه، 2025-2009أما المخطط التنموي الثاني )
 ف التغير السياسي التي تشيدىا الدولة توقفت مشاريعو التنموية.وبسبب ظرو 

م( يالحظ أن التخطيط السياحي بمستواه الوطني اعتمد 2025-2009وبالنظر إلى المخطط العام )
عمى مستوى تخطيطي واحد تمثل في التخطيط السياحي اإلقميمي كونو األسموب األمثل واألكثر 

توازنة بين مناطق ليبيا والنيوض بيا سياحيًا حيث ثم تقسميا إلى تفصياًل ألحداث تنمية مكانية م
أربعة أقاليم تخطيطية رئيسة تضم ثمانية عشر إقميًم فرعيًا يمتاز كل منيا بمقومات تنموية ذاتية 
شاممة الكثافة السكانية، والرقعة الزراعية، والمراكز الحضرية، والخدمات والموارد الطبيعية والسياحية 

 قاليم ىي:وىذه األ
 إقميم طرابمس التخطيطي وينقسم إلى خمسة أقاليم تخطيطية فرعية. .1
 إقميم بنغازي التخطيطي وينقسم إلى خمسة أقاليم تخطيطية فرعية. .2
 إقميم الخميج التخطيطي وينقسم إلى أربعة أقاليم تخطيطية فرعية. .3
 إقميم فزان التخطيطي وينقسم إلى أربعة أقاليم تخطيطية فرعية. .4
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م( تبّين أن 2018-1999م( المحدث عن سابقو )2025-2009حميل المخطط )ومن ت
استراتيجيتو لم ترق في مستوى مخرجاتيا التي تيدف بالدرجة األولى إلى إحداث تنمية مكانية 
متوازنة بين أقاليم الدولة أو حتى عمى مستوى اإلقميم نفسو رغم اعتماده أسموب التخطيط السياحي 

مكاناتو( فقد أظير اإلقميمي كمستوى مك اني في مسحو ) دراسة واقع اإلقميم وحصر مقوماتو وا 
ىمال أخرى، رغم أن األخيرة تزخر بمقوماتيا السياحية،  تحميل المخطط تركيزه عمى مدن ومناطق وا 
وكمثال عمى ذلك إقميم الجبل الغربي المصّنف ضمن األقاليم الفرعية إلقميم طرابمس التخطيطي 

ىمال باقي مدنو إال بشكل عابر كمنطقة الذي تم فيو التر  كيز عمى مدن جادو، ونالوت، ويفرن، وا 
غريان التي تمثل أىم المراكز الحضرية بإقميم الجبل الغربي، وما تحويو من عناصر جذب سياحي 
كصناعة الفخار وبيوت الحفر )الدواميس( التي تتميز بجودتيا وأصالتيا وتفردىا بيا عمى مستوى 

إلى القرى القديمة بمساجدىا ومعاصرىا العتيقة وغيرىا لم تندرج في استراتيجية  الدولة إضافة
 التنمية.

 وقد بين التحميل أن ىذا القصور يرجع في األساس إلى:
 اتساع الحيز الجغرافي لألقاليم الفرعية نفسيا الذي أسيم بدوره في تدني دقة عمميات المسح. .1
عداد  عدم إشراك السمطات المحمية لموحدات أو .2 المراكز اإلدارية لإلقميم في عمميات المسح وا 

 التقارير بكوادر مينية متخصصة من اإلقميم نفسو.
عدم إشراك السكان في عممية التخطيط، والتعرف عمى رغباتيم وحاجاتيم عن طريق المؤتمرات  .3

 أو الندوات أو االستمارات )االستبانات( المعدة بالخصوص وغيرىا من الوسائل.
مقترحة في ىذا الصدد لتالفي ما سبق ذكره ىي األخذ بعين الستراتيجية اال فإنا األساس وعمى ىذ

االعتبار أن التخطيط السياحي اإلقميمي وباقي أنواع التخطيط األخرى ذات العالقة بالتنمية 
و ذلك البد وأن يكون اإلقميم ىنا بمثابة كيان ذلاألساس إلى النيوض باإلقميم، في اإلقميمية تيدف 

سيادة بحكم محمي ال مركزي )بمدية مثاًل( يتبع مركزية الدولة، وبالتأكيد سمطات اإلقميم أدرى 
لمعوقات التي يمكن أن تواجو خطة التنفيذ، أي ابالموارد المتاحة بإقميميا، كما أنيا أدرى بالمشاكل و 

ة لإلقميم نفسو، بمعنى أن نجاح التخطيط السياحي بمستواه اإلقميمي يعتمد عمى السمطات المحمي
ة لمتنمية السياحية، وعميو فاألخذ موىذا مالم تأخذ بو الجيات المسؤولة عن إعداد المخططات العا
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التخطيط أو التحديث أمر ضروري حتى تحقق المخططات أىدافيا  دبيذا االعتبار مستقباًل عن
 المناطة بيا.

ل عممية المسح ودقة ومن جية أخرى فإن تضييق الحيز المكاني أمر ميم ويضمن تسيي
الحصر لمقومات اإلقميم السياحية واحتياجاتو ومشاكمو، كأن يقسم إقميم الجبل الغربي إلى ثالثة 
أو أربعة أقاليم حسب حجم مراكزه اإلدارية ومقوماتيا، وكذلك الحال في باقي األقاليم الفرعية 

 م(.2025-2009في مخطط )
تي يمكن تطبيقيا لمتنمية اإلقميمية السياحية ومنيا مثاًل والحقيقة أن ىناك العديد من الخيارات ال

نظرية )تنمية اإلقميم من الداخل( كخيار كونيا تسيم في تنمية اإلقميم ذاتيًا في حال التوزيع 
العادل لميزانية الدولة عمى أقاليميا، أو يكون وفق آلية تحددىا الجيات المسؤولة بما يعمل 

ىا ظروف اإلقميم نفسو، أو )استراتيجية التركيز( التي تعتمد عمى تحقيق تنمية سياحية تحدد
عمى مركز نمو أو أكثر في اإلقميم، وىذه االستراتيجية يمكن تطبيقيا كمثال في منطقة غريان 
التي تنفرد بالصناعات الفخارية، كنشاط اقتصادي وسياحي لتكون بموقعيا وموضعيا بالمنطقة 

لتخطيط لتنميتو بشكل سريع ليكون قاعدة نمو تساعد في خمق مركز النمو الذي يتم األخذ بو وا
 نمو تمقائي ليا ولممنطقة.

ىي أن السياحة صناعة قد ُتخمق من ال شيء بغض النظر عن المستوى أو  :والخالصة
الحيز الجغرافي إن كان دولة أو إقميمًا إذا ما توفرت الموارد المالية، والرغبة من قبل السمطات 

ولة أو اإلقميم في التخطيط والتنمية لتطويرىا، وخيز مثال عمى ذلك إمارات دولة المركزية بالد
اإلمارات العربية المتحدة التي عممت عمى تسخير مواردىا المالية القومية والذاتية لصناعة 
الكثير من أنماط السياحة وأنشطتيا المصاحبة، كذلك الحال في دولة البحرين المثال في 

يث عممت ىي األخرى عمى إبراز مقاصد سياحية جاذبة لمسياح بفضل الطموح والرغبة ح
مواردىا المالية التي سخرتيا لذلك، وعمى مستوى وجودة عالمية كمشروع )الفورموال واحد( 
ومشروع العرين وذرة البحرين وغيرىا من المشروعات السياحية عمى حساب مساحتيا الصغيرة، 

قطر وسمطنة عمان التي تسعى ىي األخرى إلى استثمار ىذا إضافة إلى دول الخميج األخرى ك
 ىذه الصناعة وتنميتيا لتكون مصدر دخل يضاف إلى مصدرىا الرئيس النفط.
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 النتائج:

 قومية إلى خطط إقميمية، وىو جزءن التخطيط السياحي اإلقميمي ىو محاولة لترجمة الخطط الإ .1
 النيوض باإلقميم سياحيًا. ال يتجزأ من التخطيط الشامل ويتولى بالدرجة األولى

التخطيط السياحي اإلقميمي ىو مستوى مكاني من مستويات التخطيط السياحي يختص أساسًا  .2
 بالتنظيم الطبيعي لمنشاط االقتصادي ضمن حيز جغرافي محدد )اإلقميم(.

إن اتباع أسموب التخطيط السياحي اإلقميمي من شأنو أن يسيم في تحقيق التوازن األمثل بين  .3
اليم الدولة كونو يعمل عمى مسح وحصر كافة إمكاناتيا عامة واإلقميم خاصة، ومن ثم أق

شباع الحاجات والرغبات.  استغالليا بما يوفر لمسكان العدالة وا 
إن التنمية السياحية اإلقميمية ىي جزء من التنمية الشاممة لمدولة ككل، واألخيرة سابقة لألولى،  .4

ة المكانية لكل أقاليميا وأنشطتيا االقتصادية بما فييا وىي في الوقت نفسو ضمان لمتنمي
السياحية وتسعى الستثمار مقوماتيا ذات العالقة، وتوفير كل متطمباتيا من خدمات وبنى 

 تحتية تسيم في النيوض بيا والمحافظة عمييا.
في ليبيا جل المخططات التنموية السياحية كانت نظرية ولم تطبق عمميًا إاّل بشكل ضيق  .5

سبب األزمات السياسية واالقتصادية المتوالية التي مرت وتمر بيا، والتي أثرت بشكل مباشر ب
عمى السياحة وأنشطتيا، وانعكس ذلك عمى مقوماتيا السياحية بالذات سمبًا )إىمال وتسيب( 

 أسيم بدوره في فقدان وتأثر الكثير منيا.
ىمال أخرى كالسياحة مثاًل في خط .6 ط التنمية يعطي انطباعًا عمى التركيز عمى قطاعات وا 

جتماعيًا وثقافيًا وبيئيًا.  جيات القرار بقصر رؤيتيا ومعرفتيا بأىمية ىذه الصناعة إقتصاديًا وا 
اعتماد المخططات التنموية السياحية األخيرة عمى التخطيط السياحي بمستواه اإلقميمي، وتقسيم  .7

باينة في وحداتيا اإلدارية ومقوماتيا ليبيا إلى أقاليم رئيسة وفرعية كبيرة في مساحتيا ومت
السياحية كان لو انعكاسو سمبًا عمى دقة عمميات المسح والحصر، وعمى النتائج النيائية 

 لممخطط واستراتيجيتو. 
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 ات:ـالتوصي
ميص مساحة الحيز الجغرافي )اإلقميم( من شأنو أن يسيم بشكل أكبر في عمميات المسح قت .1

قوف عمى احتياجاتو، ومن ثم تسييل مرحمة وضع الخطة التنموية والحصر لمموارد المتاحة والو 
 ومتابعتيا وتقويميا.

ضرورة اتباع أسموب التخطيط السياحي بمستواه اإلقميمي كونو األسموب األنسب لتحقيق  .2
 التوازن بين أقاليم الدولة في خطط التنمية السياحية.

لموارد واإلمكانات الطبيعية والبشرية ليم بالدولة لحصر ااقالعمل عمى إجراء عمميات مسح لأل .3
جذب سياحي مع ترتيب األقاليم السياحية المخطط  والتاريخية التي باإلمكان استثمارىا كعوامل

لتنميتيا حسب مستوى خصائصيا التي يتحدد عمى أساسيا أولويات اإلدراج في برامج التنمية 
 المتتالية.

نشاء  .4 المرافق العممية المتخصصة في المجال السياحي العمل عمى إعداد البرامج التدريبية وا 
حتى تسيم مخرجاتيا في إبراز كوادر وكفاءات محمية متخصصة تتولى عمميات التخطيط 

دارة وتشغيل المرافق السياحية بأنماطيا عمى مستوى اإلقميم أو الدولة.  والمسح وا 
ن المقومات السياحية ضرورة البحث عن آلية من شأنيا أن تعمل عمى المحافظة عمى القائم م .5

يجاد برامج ليا كالترميم  كالمدن األثرية والقرى القديمة وأشكال الحياة الطبيعية...الخ، وا 
 والصيانة والحماية تضمن بقاءىا واستمراريتيا لحين استثمارىا.
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في كتاب دراسات في جغرافية التنمية السياحية )ليبيا نموذجًا(، محمد عبد اهلل قصودة، مرجع 
 .160-159سابق، ص
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