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طالب رفاعي

)UNWTO( الأمني العام ملنظمة ال�سياحة العاملية

كبرية،  دولية  ظاهرة  اليوم  ال�سياحة  قطاع  بات  لقد 

وت�سري التقديرات توقع زيادة ال�سياحة العاملية اإىل مليار 

مليار   4 يزيد عن  ما  اإىل  والداخلية  �سخ�س يف 2012، 

�سخ�س �سنويًا. ولقد بات ال�سفر والتعرف على الثقافات 

والتعرف  خمتلفة،  دول  من  الأ�سخا�س  ولقاء  املختلفة 

على الطبيعة جزء من ح�سارتنا احلديثة. ويجدر الذكر 

هنا باأن ال�سياحة تعد عجلة دفع رئي�سية يف العامل للقطاع 

القت�سادي، وُت�سكل م�سدر دخل رئي�سي للدول النامية، 

وتوفري فر�س عمل ودعم للعديد من الفئات املجتمعية.

ال�سياحة  قطاع  تو�سع  زيادة  اأن  اإىل  النتباه  يجب  لكن 

وترويج النمو يتطلب وجود اإدارة حري�سة، وعلينا التاأكد 

من احل�سول على اأف�سل فوائد اقت�سادية وجمتمعية من 

هذا القطاع، وت�سليط ال�سوء على اجلوانب ال�سلبية لبيئة 

وتراثنا العريق. ال�سياحة امل�ستدامة هي الهدف املحوري 

لت�سخري  ونقوم   .)UNWTO( العاملية  ال�سياحة  ملنظمة 

التطوير  لرتويج  ال�سياحة  قطاع  يف  امليدانية  خربتنا 

امل�ستدام وتوفري ال�سياحة العاملية للجميع.

ما  باأن  الأخ�سر  للقت�ساد  الأم  هيئة  تقرير  يوؤكد 

اإليه منظمة ال�سياحة العاملية منذ زمن بعيد باأن  ت�سعى 

اأن يدعم  امل�ستدامة ميكن  ال�سياحة  زيادة ال�ستثمار يف 

وت�سليط  القت�سادي  النمو  يف  القطاع  هذا  م�ساهمة 

ال�سوء على التحديات البيئية الرئي�سية.

العامة  والأمانة  العاملية  ال�سياحة  منظمة  قامت  لقد 

يف  م�سرتك  تعاون  مذكرة  بتوقيع  رام�سار  لتفاقية 

فرباير 2010 لتكون نقطة البداية لتعاون م�سرتك مثمر 

مب�ساركة  العاملية  ال�سياحة  منظمة  قامت  لقد  وفعال. 

عليها  واحلفاظ  الرطبة  الأرا�سي  قيمة  لأهمية  روؤيتها 

من  الفوائد  اإىل  اإ�سافة  لها،  الر�سيد  وال�ستخدام 

ال�سياحة امل�ستدامة التي تقدمها هذه الأرا�سي الرطبة. 

وي�سعدين عنوان »الأرا�سي الرطبة، ال�سياحة والرتفيه« 

مدينة  يف  ع�سر  احلادي  املتعاقدة  الأطراف  موؤمتر  يف 

الرطبة  للأرا�سي  العاملي  واليوم  رومانيا،  يف  بوخر�ست 

2012 الذي مت تخ�سي�سه للأرا�سي الرطبة وال�سياحة.

ال�سياح مل�ساهدة وعي�س روائع  ياأتي كل عام مليني من 

اأ�سول  اأكرب  حتتوي  التي  الرطبة،  الأرا�سي  طبيعة 

�سياحية، وتعد من املعامل ال�سياحية الفريدة من نوعها. 

وهنالك عد كبري من الأرا�سي الرطبة يف الدول النامية. 

ول تقت�سر ال�سياحة البيئية على توليد العوائد للحفاظ 

املحلية  للمجتمعات  عي�س  منط  توفري  بل  فقط،  عليها 

والتقليل من م�ستوى الفقر.

بني  امل�سرتك  الكتيب  هذا  اأن  من  تامة  ثقة  على  واأنا 

منظمة ال�سياحة العاملية والأمانة العامة لتفاقية رام�سار 

�سيكون خطوة اأوىل ممتازة لرفع م�ستوى التوعية للعلقة 

طرق  وترويج  وال�سياحة  الرطبة  الأرا�سي  بني  الوطيدة 

جيدة ومقرتحات ميكنها حتقيق فوائد متبادلة.
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اأنادا تيجا

الأمني العام لرام�سار

ت�سلطي  باأول  رام�سار  قيام  اأول   2012 عام  �سهد  لقد 

والأرا�سي  ال�سياحة  بني  العلقة  على  لل�سوء  ر�سمي 

ذلك  وم�ساركة  املتعاقدة،  الأطراف  موؤمتر  يف  الرطبة 

مع منظمة ال�سياحة العاملية التي تعد اجلهة الرائدة يف 

مفهوم ال�سياحة امل�ستدامة.

تعترب الأرا�سي الرطبة من اأكرث الأنظمة البيئية الفعالة 

يف العامل، وتوفري اأنظمة خدمات بيئية متنوعة ل�ستدامة 

الثقافية،  البيئية  الأنظمة  خدمات  ذلك  ي�سمل  حياتنا. 

مثل الرتاث، الرتفيه، القيم احليوية وغريها، وتاأتي هذه 

القيم جمتمعة لتو�سيح ما يجعل الأرا�سي الرطبة وجهات 

مف�سلة للعديد من ال�سياح وا�ستقطابها للمليني �سنويًا.

تقدم الأرا�سي الرطبة فر�س �سياحية رائعة جتعلها مورد 

دخل رئي�سي يف العديد من الدول النامية، وجلب الفوائد 

القت�سادية وم�ساهمتها يف تاأين �سبل العي�س للمجتمعات 

اجليدة  الإدارة  اأن  على  متني  دليل  وهنالك  املحلية. 

على  احلفاظ  يف  امل�ساهمة  ميكنها  امل�ستدامة  ل�سياحة 

الأرا�سي الرطبة وا�ستخدامها الر�سيد. ندرك يف اتفاقية 

ال�سياحة غري امل�ستدامة و�سررها على  رام�سار خماطر 

املحلي  والقت�ساد  الرطبة  للأرا�سي  البيئية  الأنظمة 

لل�سياحة،  التحتية  للبنية  املنظم  غري  التطوير  نتيجة 

والإ�سرتاتيجيات  املنا�سب  غري  ال�سياحي  والت�سرف 

ال�سياحية ال�سعيفة وال�سيا�سات اخلطط غري الفعالة.

ال�سياحة  منظمة  خربة  الكتيب  هذا  خلل  من  جنلب 

وناأمل  امل�ستدامة،  ال�سياحة  جمال  يف  العريقة  العاملية 

باأن ي�ستفيد كل من يقراأ هذا الكتيب تطبيق وا�ستخدام 

امل�ستدامة  لل�سياحة  العاملية  ال�سياحة  منظمة  تعريفات 

التي ت�سارك مفهوم رام�سار لل�ستخدام الر�سيد وهدف 

الثقافية  القيم  واإدراك  البيئية  اخلطوات  على  احلفاظ 

واملعرفة التقليدية واأهمية  خلق فر�س ل�ستدامة وحت�سني 

منط عي�س املجتمعات وتقليل م�ستوى الفقر.

كما ناأمل باكت�ساب القراء الكثري من 14 حالة منوذجية 

بع�س  ويف  جناحهم،  الكتيب  موؤلفي  بها  �سارك  التي 

احلالت الأخطاء يف الإدارة ال�سياحية للأرا�سي الرطبة. 

ونحن على ثقة تامة باأن الق�سايا التي مت مواجهتها من 

والأرا�سي  رام�سار  ملواقع  العملية  اخلربة  تطبيق  خلل 

يتبنى  ومن  الإدارة  هيئات  �ست�ساعد  الأخرى  الرطبة 

م�ستوى  ورفع  املختلفة،  الدول  يف  امل�ستدامة  ال�سياحة 

يتم  بينما  الرطبة.  الأرا�سي  موارد  اأهمية  عن  التوعية 

حت�سري هذا الكتيب للن�سر، يقوم ممثلي الدول لرام�سار 

ع�سر  احلادي  املتعاقدة  الأطراف  ملوؤمتر  ال�ستعداد 

املزعم عقده يف مدينة بوخر�ست يف رومانيا يف 12 يوليو 

الرطبة،  الأرا�سي   « ليكون  عنوانه  حدد  والذي   ،2012

ال�سياحة والرتفيه« لتاأكيد اأهمية جلبها لهذه الق�سايا.

للأرا�سي  العاملي  يومنا  على  تركيزنا  يف   نعلم  وكما 

ل�سياحة  ميكن  اجلاري،  العام  من  فرباير  يف  الرطبة 

جميعًا  وناأمل  رائعة.  جتربة  تكون  اأن  الرطبة  الأرا�سي 

ميكن  لل�سياحة  امل�ستدامة  الإدارة  يف  الدرو�س  هذه  باأن 

و�سعها لل�ستخدام املثمر من قرائنا لتكون ال�سياحة يف 

للمجتمعات  فوائد  ذات  رائعة  جتربة  الرطبة  الأرا�سي 

املحلية والأرا�سي الرطبة معًا.
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مركز ايرن�ست كوي للزوار يف منتزه افريجليد الوطني

© National Park Service Photo, Rodney Cammauf
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ال�سكر والتقدير

تابر  ريت�سارد  قبل  من  الكتيب  هذا  كتابة  مت  لقد 

الأعمال(  وتطوير  البيئة  جمموعة  �سياحة،  )ا�ست�ساري 

زافاجلي  �ساندرا هيلز ومونيكا  مع م�ساهمات من قبل، 

)منظمة  كابريني  ولويجي  لرام�سار(  العام  )الأمانة 

ال�سياحة العاملية(.

جلنة  )رئي�س  ماكاي  هيذر  اإىل  اأي�سًا  بال�سكر  ونتقدم 

توبيا�س  ريفريا،  ماريا  يونغ،  لو  لرام�سار(،   STRP

)�سكرتارية  ديفد�سون  ونك  اويدراجو  باول  �سالثي، 

منذ  وم�ساهمتهم  وا�ست�سارتهم  لتوجيههم  رام�سار( 

يف  )ع�سو  �ستوراود  وديفيد  العمل،  يف  الأوىل  املرحلة 

جلنة STRP لرام�سار( ملراجعته الأوىل للن�س.

العاملية  ال�سياحة  منظمة  و  رام�سار  �سكرتارية  وتتقدم 

 ،CONANP( بال�سكر اجلزيل اإىل كارلو�س جار�سيا �سيز

كاربوين  وجوليا   ،)WI( كومار  وريتي�س  املك�سيك(، 

جلنة  واأع�ساء   ،)IUCN( بورجيز  اأنا  وماريا   ،)IUCN(

STRP لرام�سار كري�ستني بريتو، ديف بريت�سارد، روبريت 

كارفو  �ساندرا   ،)WWF( �ساتتريجي  ار�سانا  ماكلني�س، 

هيليل  واأوليفر   )WI( مينيفا  تاتانيا   ،)UNWTO(

)CBD( لأفكارهم ومعطياتهم ومراجعتهم القيمة.

النموذجية  احلالت  مرلفي  اإىل  اأي�سًا  اجلزيل  وال�سكر 

الأربعة ع�سر والق�س�س الأخرى ومل�ساعدتهم والتزامهم: 

وجيني  جويل  كاثرين  )الأرجنتني(،  بيكاكي�سي  مار�سيلو 

جريوزوليم�سكي،  وريكاردو  )اأ�سرتاليا(،  تومكين�س 

مار�سيلو لورين�سو، لرو هيرنيك دي بايفا وكامليا رودريجيز 

)كولومبيا(،  هيرنادي�س  جاليندو  جريمان  )الربازيل(، 

)اأ�ستونيا(،  مرييف  وموريل  رو�سالو  اأنيل  ليفيتي�س،  اأغو 

بانكاج �ساندان )الهند(، جوديث نواجا )كينيا(، ثريي�سا 

�سونغكو )الفيليبني(، جريجور  ام.  اأكينو واجنليليك  ار. 

)�سي�سيل(،  بوغازاندي  موراغيان  )رومانيا(،  بابويانو 

روزانا كريكفينيك وجوردانا بيلرتام )�سلوفينيا(، حبيب 

)الوليات  فيلردي  وليزيل  فريار  ليندا  )تون�س(،  عبيد 

وديفيد  )فيتنام(،  تو  ندوك  نغوي  الأمريكية(،  املتحدة 

كامبيون )جمموعة بنيان تري(.

البيئة  )وزارة  دميني  كامرين  اإىل  اأي�سًا  وال�سكر 

والغابات، رومانيا(، فاينوبو جونغبلوت، �سوفيا مينديز 

يف  مل�ساعدتهم  رام�سار(  )�سكرتارية  وينزل  وكاتي 

هذا  يف  النموذجية  احلالت  من  لبع�س  املعلومات  جمع 

الإ�سدار.

رام�سار(  )�سكرتارية  بيك  دوايت  اإىل  ال�سكر  واأخريًا، 

لدعم التحرير النهائي القيم.
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البل�سون الأبي�س الكبري يف منتزه ايفريجليد الوطني، الوليات املتحدة الأمريكية

© National Park Service Photos, Rodney Cammauf
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املخل�ص

ذات  البيئية  الأنظمة  اأكرث  من  الرطبة  الأرا�سي  ُتعد 

ت�سمل  خدمات  توفر  حيث  العامل،  يف  الفعال  الإنتاج 

ال�سواحل،  وحماية  النقل  البناء،  مواد  والغذاء،  املياه 

املعروف  والرتفيه  لل�سياحة  مهمة  فر�س  اإىل  اإ�سافة 

اأي�سًا بخدمات الأنظمة البيئية. ويف نظرة على م�ستوى 

ال�سياحة يف العامل، يبدو وا�سحًا بارتفاع امل�ستوى الكبري، 

ومن املتوقع اأن ي�سل عدد ال�سياح يف عام 2012 اإىل مليار 

�سائح على النطاق الدويل، و 1،8 مليار �سائح بحلول عام 

اأن ي�ستمر القطاع ال�سياحي  2030. وبالطبع من املتوقع 

يف  الأ�سخا�س  من  العديد  اإقبال  مع  والتو�سع  النمو  يف 

مزيد من الدول حول العامل على ال�سياحة الداخلية اأكرث 

 4 اإىل  التقديرات  ت�سري  حيث  اخلارجية،  ال�سياحة  من 

مليار �سخ�س قاموا بال�سياحة الداخلية.

نطاق  على  ملحوظة  مكانة  حتتل  الرطبة  الأرا�سي 

رئي�سيًا  مفتاح  تكون  اأن  املتوقع  ومن  العاملية،  ال�سياحة 

يف التو�سع وزيادة الإقبال عليها. ويجدر الذكر هنا باأن 

واملناطق  املياه،  اأماكن  يف�سلون  بطبيعتهم  الأ�سخا�س 

ال�ساحلية، مثل ال�سعاب املرجانية وال�سواطئ، والأرا�سي 

تعك�س  التي  والأنهار  البحريات  مثل  الداخلية،  الرطبة 

اإىل  اإ�سافة  والطبيعة،  الب�سر  بني  الوطيدة  العلقة 

جمالها اخللب.

ال�سوء على  بت�سليط  موؤخرًا  رام�سار  اتفاقية  قامت  لقد 

ال�سياحة يف الأرا�سي الرطبة، واإدراك زيادة الطلب من 

هذه  �سحة  على  ال�سلبية  واملقومات  ال�سياحي،  القطاع 

م�ستدامة  اإدارة  وجود  باأن  العلم  مع  الرطبة،  الأرا�سي 

يوؤدي اإىل �سياحة حتمل معها فوائد عديدة على ال�سعيد 

منظمة  تعريف  ُيعد  والقت�سادي.  الجتماعي  البيئي، 

اأداة مهمة لتفاقية  ال�سياحة العاملية ل�سياحة امل�ستدامة 

الأرا�سي  يف  ال�سياحة  لإدارة  عمل  اإطار  لو�سع  رام�سار 

الرطبة.  الأرا�سي  يف  م�ستدامة  وتطبيقات  الرطبة 

امل�ستدامة  لل�سياحة  يتيح  التعريف  هذا  ا�ستخدام 

م�ساركة نف�س الهدف للحفاظ على اخل�سائ�س البيئية، 

قبل  من  تعريفه  مت  الذي  الر�سيد«  »ال�ستخدام  مثل 

يف  الدليل  هذا  حت�سري  اأثناء  الأمل  ويكمن  التفاقية. 

�سمل هذه املبادرات لتكون جزء من القرار عن ال�سياحة 

يف الأرا�سي الرطبة وتبني هذا املفهوم من قبل الأطراف 

املتعاقدة عند اجتماعهم يف يوليو 2012. 

الكتيب،  هذا  حمور  ُت�سكل  منوذجية  حالة   14 هنالك 

اأنواع الأرا�سي  اأمثلة على التنوع يف  ومت اختيارها لتكون 

يف  ال�سياحة  قيا�س  يف  والتنوع  العامل،  حول  الرطبة 

»مواقع  )اأو  العاملية  الأهمية  ذات  الرطبة  الأرا�سي 

رام�سار«(، ولعر�س املبادرات الفعالة يف الإدارة ال�سياحية 

لقطاع الأرا�سي الرطبة. ت�ستهدف هذه املعلومات ب�سكل 

خا�س جهات اإدارة الأرا�سي الرطبة، ولكنها تعترب اأي�سًا 

ذات �سلة للعديد من اجلهات الأخرى.

تقدم ال�سياحة يف الأرا�سي الرطبة العديد من الفر�س 

الإيجابية على النطاق الوطني، الإقليمي وعلى امل�ستوى 

املحلي، ولكن ياأتي ذلك مع العديد من التحديات. هذه 

الوطني  ال�سعيد  على  اقت�سادية  فوائد  ت�سمل  الفر�س 

املحلية،  والثقافات  العي�س  و�سبل  منط  ودعم  واملحلي، 

تعر�س  اأي�سًا.  الرطبة  الأرا�سي  على  احلفاظ  ودعم 

يف  مواجهتها  مت  التي  التحديات   النموذجية  احلالت 

الأرا�سي  واملوؤثرات على  الرطبة،  الأرا�سي  ال�سياحة يف 

الرطبة  من تطوير وت�سغيل املرافق ال�سياحية، مثل تدهور 

البناء،  مواد  واأخذ  ا�ستخراج  نتيجة  الرطبة  الأرا�سي 

البنية التحتية، زيادة ا�ستهلك املوارد املائية، التخل�س 

من النفايات ب�سكل غري منا�سب والعديد غريها، اإ�سافة 

اإىل التاأثري املبا�سر من ال�سياح يف احلفاظ على الأنظمة 

التلوث،  ال�سجيج  خلل  من  الرطبة  للأرا�سي  البيئية 

زيادة امل�سي على الأرا�سي الرطبة، اإزعاج احلياة الربية 

والعديد غريها.

يتناول هذا الكتيب اأي�سًا كتيبات الدللة احلالية، وي�سمل 

اأخرى  ومواد  الر�سيد،  لل�ستخدام  رام�سار  دليل  ذلك 

متوفرة وذات �سلة يف اإدارة ال�سياحة، ول يقت�سر ذلك 

املواد  هذه  �سرد  مت  لقد  فقط.  الرطبة  الأرا�سي  على 

خلل الن�س يف الف�سل ال�سابع.
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الأخرى  والأمثلة  النموذجية  احلالت  على  بناًء  مت  لقد 

لتالية.  ال�سفحة  يف  وتلخ�سيها  رئي�سية  ر�سائل  تعريف 

على  نقرتح  الر�سائل،  هذه  عن  التفا�سيل  من  ملزيد 

الن�س  يف  التفا�سيل  من  مزيد  بقراءة  القيام  القراء 

الكامل  الن�س  والطلع على  الكتيب،  الرئي�سي يف هذا 

لكل حالة منوذجية املتوفرة على موقع

www.ramsar.org/tourism.

م�سار طبيعي يف الربية يف املنطقة 

املحورية يف منطقة كوري�سو، اأ�ستونيا

©Mati Kose
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التخطيط وال�سيا�سات

•��التخطيط على النطاق الوطني، الإقليمي واملحلي هي 
عوامل رئي�سية يف احلفاظ البيئي والتاأكد من م�ساهمة 

ال�سياحة يف تطوير القت�ساد املحلي.

•��التفكري يف �سيا�سات وطنية وحملية جيدة لل�سياحة يعترب 
الإ�سرتاتيجيات  تكون ملئمة مع  اأن  مهم جدًا ويجب 

الأو�سع ذات ال�سلة با�ستخدام الأرا�سي.

مهم  فعال  ب�سكل  وتطبيقها  منا�سبة  ت�سريعات  •��وجود 
وحلماية  ال�سياحة،  واأ�سول  للبيئة  ال�سرر  لتجنب 

حقوق املجتمعات املحلية ومتكينها من ال�ستفادة من 

ال�سياحة، والتاأكد من اأن التطوير يف امل�ستقبل لل�سياحة 

ي�سمح به فقط اإذا كان م�ستدام.

اإدارة ال�سياحة يف الأرا�سي الرطبة واملناطق املحيطة

هي  الرطبة  الأرا�سي  لإدارة  واملخططات  •��التخطيط 
من  الناجتة  املتعددة  الق�سايا  حلل  اأ�سا�سية  اأدوات 

الفعاليات يف الأرا�سي الرطبة، وي�سمل ذلك ال�سياحة.

خطط  مع  لل�سياحة  التطوير  خطط  �سمل  •���سرورة 
الحيائي  التنوع  للحفاظ على  الرطبة  الأرا�سي  اإدارة 

الر�سيد  وال�ستخدام  احلفاظ  اأهداف  مع  والتما�سي 

لكل موقع.

•��تقليل التاأثريات ال�سلبية من فعاليات ال�سياحة احلالية 
وامل�ستقبلية عن طريق تخطيط الإدارة واملراقبة املنا�سبة.

يف  املحلية  املجتمعات  من  واإيجابية  فعالة  •��م�ساركة 
اتخاذ قرار يعد عن�سرًا مركزيًا لل�ستخدام الر�سيد 

وال�سياحة الناجحة يف الأرا�سي الرطبة.

الرطبة  الأرا�سي  يف  اجليدة  ال�سياحي  التطوير  •��اإدارة 
املجتمعات  عل  تعود  فوائد  ي�سمن  املحيطة  واملناطق 

املحلية وامل�ساهمة يف منط عي�س م�ستدام.

اأ�سا�سي  يعد  املختلفة  امل�سالح  اأ�سحاب  مع  •��احلوار 
لتحديد ما الذي ميكن للوجهة ال�سياحية تقدميه على 

نطاق ال�ستدامة، وما الذي يقبله املجتمع املحلي، وما 

الذي ميكن لقطاع الأعمال تقدميه يف �سوء زيادة طلب 

ال�سوق على تلبية ر�ساء ال�سياحة والزوار.

مهم  اأمر  الرطبة  الأرا�سي  يف  معززة  جتربة  •��تقدمي 
احلذر  التخطيط  يتطلب  ولكن  ال�سياح،  ل�ستقطاب 

الزوار والفعاليات �سمن م�ستوى  اأن معدل  للتاأكد من 

قدرة ال�ستدامة البيئية واملجتمعية.

•��التوا�سل والتعليم عن الأرا�سي الرطبة ي�ساعد يف رفع 
وتنوعها  الرطبة،  الأرا�سي  قيم  عن  التوعية  م�ستوى 

الحيائي وك�سب الدعم من ال�سياح والآخرين للحفاظ 

على الأرا�سي الرطبة.

العمل مع القطاع ال�سياحي

عند  ي�ساعد  ال�سياحة  قطاع  عمل  كيفية  •��معرفة 
التخطيط لتطوير ال�سياحة ذات منو جتاري والتما�سي 

مع احلفاظ على الأرا�سي الرطبة.

•��العمل مع القطاع ال�سياحي يف وجهات الأرا�سي الرطبة 
هي اأف�سل طريقة للتاأكد من اخللط ال�سحيح للموارد 

واملهارات لل�سياحة واحلفاظ.

•��التفاعل الإيجابي بني ال�سياحة واحلفاظ على الأرا�سي 
الرطبة يظهر عند وجود تداخل بني الهتمامات املتبادلة 

لكل قطاع يتم تعريفه من خلل احلوار واملناق�سة.

•��دعم من قبل مدراء الأرا�سي الرطبة للأعمال املحلية 
خلدمات  اأف�سل  توفري  يف  مل�ساعدتهم  واملجتمعات 

على  مهمة  حفاظ  فوائد  جتلب  التي  املحلية  ال�سياحة 

املدى البعيد.

ال�سياحية لهذه املواقع  •��ترويج جهات ت�سغيل الرحلت 
جيدة:  وخدمات  جتربة  على  الزوار  بها  يح�سل  التي 

دليل مب�ستوى جودة عالية و�سرح جيد عن املوقع له دور 

مهم يف حتقيق هذه النتائج.

•��التاأثري القوي مقومات ال�سياحة والأخذ بعني العتبار 
ت�ساريح الدخول.

يف  للتحكم  للزوار  مرافق  تخ�سي�س  ا�ستخدام  •��ميكن 
التاأثريات  ال�سياحة �سمن املوقع، وامل�ساعدة يف تقليل 

ال�سلبية.

ولكن  الزوار،  ل�ستقطاب  والرتويج  الت�سويق  •��اأهمية 
لل�سياحة  امل�ستويات  الأنواع  يتما�سى ذلك مع  اأن  يجب 

التي تقدم الدعم دون تاأثريات �سلبية على املوقع.

الر�سائل الرئي�سية
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 1- المقدمة
1-1 الأرا�سي الرطبة وال�سياحة

النتاجية  املناطق  اأكرث  �سمن  الرطبة  الأرا�سي  تعترب 

اأ�سا�سية  خدمات  وتوفر  العامل.  يف  البيئية  الأنظمة  يف 

والغذاء،  املاء  املثال،  �سبيل  على  منها  للأ�سخا�س، 

اإىل مكان  اإ�سافة  ال�سواحل،  البناء، النقل، حماية  مواد 

العامل  يف  الرطبة  الأرا�سي  وتقدم  والرتفيه.  لل�سياحة 

الدخل  وتوليد  والرتفيه،  لل�سياحة  ملحوظة  فر�س 

للحكومة ولقطاع ال�سياحة واملجتمعات املحلية اأي�سًا.

ما هي الأرا�سي الرطبة؟

لقد مت تعريف الأرا�سي الرطبة ب�سكل وا�سع �سمن 

اتفاقية رام�سار، وت�سمل الأنهار، البحريات، الربك، 

املاجنروف، ال�سعاب املرجانية، خزانات املياه، 

امل�سطحات الطينيةـ ال�سواحل الرملية، امل�سطحات 

امللحية واملزيد. وت�سمل املناطق ال�ساحلية اأو الداخلية، 

الطبيعية اأو ال�سطناعية.
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قيم ال�سعاب املرجانية

تعترب ال�سعاب املرجانية �سمن الأرا�سي الرطبة وفقًا 

لتفاقية رام�سار، وتعد الأكرث ا�ستقطابًا لل�سياح. 

وت�سري الدرا�سات باأن الفوائد القت�سادية من ال�سعاب 

املرجانية ت�سل اإىل 30 مليار دولر اأمريكي �سنويًا، تاأتي 

غالبيتها من �سياحة الطبيعة، والغو�س يف اأعماق البحار 

والغو�س ال�سطحي.

تقدير نظام البيئة الألفي، 2005

بداية  الأ�سخا�س،  من  العديد  بطبيعتها  املائية  الأماكن  ت�ستقطب 

من املناطق ال�ساحلية اإىل الأرا�سي الرطبة، مثل ال�سعاب املرجانية 

البحريات  مثل  الداخلية،  الرطبة  الأرا�سي  واإىل  وال�سواطئ، 

والطبيعة،  الإن�سان  بني  الوطيدة  العلقة  ذلك  يعك�س  والأنهار. 

ُتعد  كما  الرطبة.  للأرا�سي  نوعه  من  الفريد  اجلمال  اإىل  اإ�سافة 

ال�سياحة  يف  رئي�سيًا  جزًء  بها  الربية  واحلياة  الرطبة  الأرا�سي 

ال�سياحية  املجموعات  اإىل  ال�سخمة،  ال�سياحة  من  بداية  العاملية، 

ال�سغرية املتخ�س�سة.

التمتع  لل�سياح  ميكن  طبيعي،  مورد  اأي  مع  احلال  هو  كما  ولكن 

بالأرا�سي الرطبة اليوم ويف الغد اإذا كانت زيارتهم �سمن مفهوم 

ال�ستدامة.

مقياس السياحة العالمي

اإىل 1،8 مليار  �سائح، ومع زيادة متوقعة  اإىل مليار  العاملني يف عام 2012  ال�سياح  اأن ي�سل عدد  ُيقدر 

بحلول عام UNWTO( 2030 2011(. وعلى نطاق ال�سياحة املحلية، هنالك زيادة يف العديد من الدول 

ب�سل لقرابة 5% ناجت الدخل املحلي، وتدعم قرابة 6-7% من الوظائف يف العامل.

 UNWTO )خرب  اأمريكي  دولر  تريليون  اإىل   2011 يف  العاملية  ال�سياحة  من  الإنفاق  جمموع  و�سل  لقد 

للمناطق  خا�س  وب�سكل  الرطبة،  للأرا�سي  هي  العاملية  ال�سياحة  ون�سف   ،)2012 مايو   7 ال�سحفي، 

ال�ساحلية، والقيمة الإ�سافية ل�سياحة املحلية ورحلت الرتفيه اليومية، يعني ذلك القيمة القت�سادية 

ال�سخمة لل�سياحة يف الأرا�سي الرطبة.

 طبيعة كاكادو�س الثقافية، موطن �سعب الأوبرجني 

لأكرث من 50،000 �سنة.

©Peter Eve, Tourism NT
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1- حممية كايابا�س ماتاجي، الإكوادور

©Xavier Cornejo

2- طلب مدر�سة ي�ساركون يف م�ساريع بيئية يف ل كونيجريا، كولومبيا

©FHLC

3- م�سهد من الأعلى لـ اأبروهولو�س، الربازيل

©Bernardete Barbosa

4- ركوب الدراجات حول بحرية اأ�سكل، تون�س

© Photos DGF 

1-2 ال�سياحة واتفاقية رام�سار

تعترب  الرطبة  الأرا�سي  يف  ال�سياحة  اأن  من  الرغم  على 

تاأخذ  مل  رام�سار  اتفاقية  لكن  ووا�سعة،  �سائعة  فعالية 

يوليو  يف  ولكن  بالتفا�سيل.  الأمر  هذا  العتبار  بعني 

احلادي  املتعاقدة  الأطراف  موؤمتر  عنوان  �سيكون   2012

ال�سياحة  الرطبة،  »الأرا�سي  رومانيا(  )بوخر�ست،  ع�سر 

ت�سليط  رام�سار  اتفاقية  يف  مرة  لأول  و�سيتم  والرتفيه«. 

ال�سوء ر�سميًا على ال�سياحة كجزء من ما تقدمه خدمات 

الأنظمة البيئية للأرا�سي الرطبة. �سيقوم املوؤمتر بتعريف 

الوطني  ال�سعيد  على  الدول  من  عمله  متطلب  الذي  ما 

مفهوم  مع  تتما�سى  ال�سياحة  اأن  من  للتاأكد  واملحلي 

التفاقية  مفهمو  مع  متا�سيها  اإىل  اإ�سافة  ال�ستدامة، 

الكتيب  هذا  ن�سر  وقت  يف  وناأمل  الر�سيد.  لل�ستخدام 

ال�سياحة  قرار  املوؤمتر  يف  املتعاقدة  الأطراف  بتبني 

والأرا�سي الرطبة.

الرطبة  الأرا�سي  على  تركيزها  التفاقية  طرحت  لقد 

العاملي  اليوم  خلل  من  فرباير  من  الثاين  يف  وال�سياحة 

الرطبة  الأرا�سي  �سعار  مع   ،2012 الرطبة  للأرا�سي 

وال�سياحة، جتربة رائعة. لقد حظيت هذه احلملة بت�سجيع 

الرطبة  الأرا�سي  يف  ال�سياحة  اأهمية  وعك�ست  رائع، 

واملناطق املحيطة كم�سدر قيم للدخل على النطاق املحلي 

اإدارة  يف  املحلية  املجتمعات  مل�ساركة  وفر�سة  والوطني، 

املوارد الطبيعية.

1 2 3
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4

ما هو موقع رام�سار؟

عاملية،  اأهمية  ذات  الرطبة  الأر�س  اأو  رام�سار،  موقع 

هي منطقة اأر�س رطبة يتم تخ�سي�سها وفقًا لتفاقية 

رام�سار من قبل احلكومة الوطنية يف الدولة ذات ع�سوية 

يف اتفاقية رام�سار. يوجد حاليًا ما يزيد عن 2000 موقع 

رام�سار تغطي 192 مليون هكتار، و�سبكة عاملية ممتازة 

من الأرا�سي الرطبة التي تتوافق مع املعايري ذات �سلة 

تنوعها الحيائي وخ�سائ�سها الفريدة.

1-3 نبذة عن هذا الكتيب

الرطبة  للأرا�سي  امللحوظة  القيمة  الكتيب  هذا  يربز 

ال�سياحة  جتلبها  التي  القت�سادية  والفوائد  لل�سياحة، 

لإدارة مواقع الأرا�سي الرطبة. هنالك �سرورة وا�سحة 

للإدارة الر�سيدة للأرا�سي الرطبة من خلل �سيا�سات 

وميكن  التوعية،  م�ستوى  ورفع  التخطيط  وفعالة،  متينة 

امل�ستدامة  لل�سياحة  الأ�س�س  ب�سكل ملخ�س، و�سع  القول 

وتطبيقها. لقد مت يف هذا الكتيب �سرد حالت منوذجية 

ال�سياحة  تطبيق  م�ساهمات  تعر�س  اأخرى  ومواد 

وما  املحيطة  واملناطق  الرطبة  الأرا�سي  يف  امل�ستدامة 

)من  الفقر  م�ستوى  تقليل  احلفاظ،  يف  عمله  ميكنها 

دعم  املحلية(،  املجتمعات  عي�س  منط  حت�سني  خلل 

املحلية.  الثقافات  ودعم  والإقليمي،  الوطني  القت�ساد 

عدم  عند  والتاأثريات  ال�سلة  ذات  املخاطر  يربز  كما 

وجود اإدارة جيدة لل�سياحة وغري م�ستدامة.

للدللئل احلالية  اأي�سًا مراجع مفيدة  الكتيب  يوفر هذا 

ذات  اأخرى  مواد  اإىل  اإ�سافة  امل�ستدامة،  ال�سياحة  عن 

ي�سلط  كما  امل�ستدامة.  ال�سياحة  واإدارة  بالتطوير  �سلة 

الرجوع  التي ميكن  املفيدة  رام�سار  كتيبات  ال�سوء على 

 اإليها. هذا الكتيب مهم ملدراء مواقع الأرا�سي الرطبة، 

اخلا�س  والقطاع  التخطيط  وجهات  الإدارة  وهيئات 

والتطوير  الت�سغيل  يف  ال�ستثمار  جهات  ذلك  )ي�سمل 

ال�سياحي يف الأرا�سي الرطبة واملناطق املحيطة(.

رام�سار  مواقع  يف  ال�سياحة  ترويج  الكتيب  هذا  ينوي  ل 

ال�سماح  قرار  ويبقى  الأخرى.  الرطبة  الأرا�سي  اأو 

بالفعاليات ال�سياحية يف املوقع قرار يجب تقييمه بحذر 

الرطبة  الأرا�سي  اإدارة  عن  امل�سوؤولة  اجلهات  قبل  من 

بناًء على اأهدافهم يف احلفاظ على املوقع. ويجب دائمًا 

الر�سيد.  لل�ستخدام  رام�سار  اأ�س�س  وفق  قرار  اتخاذ 

ح�سا�سة  بيئية  اأنظمة  خدمات  الرطبة  الأرا�سي  توفر 

ومهمة جدًا، وقد ينتج عن التطوير ال�سياحي اإىل نوع من 

الت�سوية للخدمات املهمة الأخرى للأ�سخا�س. اإدارة هذه 

الت�سوية توفر حتديات ملتخذي قرارات الأرا�سي الرطبة.

لقد مت �سرد 14 حالة منوذجية يف هذا الكتيب، 13 منها 

تعترب مواقع رام�سار، ومت اختيارها لتغطية اأنواع الأرا�سي 

الرطبة الأخرى حول العامل، ولختبار التنوع الحيائي يف 

مقيا�س ال�سياحة، واإجراءات الإدارة املوجودة، والتحديات 

التي مت مواجهتها، وحلول الإدارة التي مت تطبيقها.

كما  لكن  امل�ساكل،  من  الرطبة  الأرا�سي  هذه  تخلو  ل 

التي  املخاطر  رام�سار،  مواقع  من  العديد  يف  احلال  هو 

يواجهها مدراء الأرا�سي الرطبة متنوعة، وت�سمل ق�سايا 

ت�سفية  وطلب  ال�ستهلك،  زيادة  وكميتها،  املياه  جودة 

املياه واأعمال تطوير الأرا�سي لل�ستخدامات الأخرى.

يقدم هذا الكتيب الدرو�س التي مت تعلمها من احلالت 

النموذجية للم�ساعدة يف الإجابة على الأ�سئلة التالية:

مواقع  يف  وم�ستدامة  ناجحة  ال�سياحة  يجعل  الذي  ما 

الأرا�سي الرطبة الفردية؟

خللها  من  للمدراء  ميكن  التي  العملية  الطرق  هي  ما 

التاأكد باأن الفعاليات ال�سياحية تتم بتناغم مع الأهداف 

للحفاظ على الأر�س الرطبة وال�ستخدام الر�سيد؟

ال�سياحة  وقطاع  الرطبة  الأرا�سي  ملواقع  ميكن  كيف 

والهيئات العامة من العمل معًا لتحقيق ذلك؟
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م�ستنقعات ابريا

الأرجنتني

1،300،00 هكتار

بحريات، م�ستنقعات، نهر وغابات

هوميدا ل كونيجريا

كولومبيا

59 هكتار

اأر�س رطبة تقع يف منطقة 

موؤهولة وبها نهر، م�سطحات 

�سبخة حماطة بغابات

بحرية ناكورو

كينيا

18،800 هكتار

بحرية قلوية �سحلة يف حو�س مغلق يحيط 

به م�ستنقعات واأرا�سي ع�سبية وغابة

دلتا الدانوب

رومانيا

580،000 هكتار

نهر، دلتا، �سدود نهرية وبحرية، �سهول 

في�سانات، بحرية مياه قليلة امللوحة، تلل رملية 

ومياه �ساحلية
كهوف �سكوجان

�سلوفينيا

41،300 هكتار

منطقة جتمع مياه الأنهار مع مروج، غابات، �سهول 

في�سانات، نظام كهف مياه جوفية كارك

اأ�سكل

تون�س

12،600 هكتار

بحرية حتيطها غابات و�سجريات من 

منطقة حو�س البحر الأبي�س املتو�سط

منتزه اأبروهولو�ص البحري الوطني

الربازيل

91،300 هكتار

�سعاب مرجانية، اأع�ساب بحرية، ماجنروف، 

�سواطئ تلل رملية على ال�سواطئ

ايفرجلدي�ص

الوليات املتحدة الأمريكية

621،000 هكتار

مياه عذبة ومروج رطبة، غابات �سبه ا�ستوائية، م�سطحات ملحية، غابات 

مانغروف، �سواطئ، تلل رملية، مياه قليلة امللوحة، م�سبات مياه

اأر�ص بورت لوناي الرطبة

�سي�سيل�س

121 هكتار

ماجنروف، م�سطحات طينية و�سواقي

�سوما

ا�ستونيا

39،369 هكتار

م�ستنقعات مرتفعة، اأنهار، غابات 

م�ستنقعات، مروج في�سانات
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تظهر هذه اخلريطة اأماكن املواقع الأربعة ع�سر للحالت النموذجية. التفا�سيل الأخرى عن امل�ساحة، نوع الأر�س الرطبة لكل موقع مت تو�سيحه يف اجلدول امل�سمول يف امللحق. 

www.ramsar.org/tourism يتوفر ن�س احلالت النموذجية على املوقع

ت�سوموريري

الهند

12،000 هكتار

بحرية مياه عذبة ىل ارتفاع عايل وم�ستنقعات

منتزه كاكادو الوطني

اأ�سرتاليا

1،979،766 هكتار

اأرا�سي غابات رطبة، م�سطحات ملحية، 

م�سطحات طينية، ينابيع، م�ستنعقات مياه 

عذبة مو�سمية، ماجنروف

منتزه احليد املرجاين توباثاها  الوطني

الفيليبني

96،828 هكتار

�سعاب مرجانية

بحرية با بي

فيتنام

10،480 هكتار

بحرية مياه عذبة حتيط بها غابات وطبيعة 

حجر جريي كار�ست
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من  اليوم  امل�ستدامة  ال�سياحة  �سرورة  اأ�سبحت  لقد   

التزام  مع  ال�سياحة،  قطاع  بتقدير  حتظى  التي  الأمور 

نحو  للعمل  املتخ�س�سة  ال�سياحة  وجهات  من  العديد 

مفاهيم  واأعمالهم.  ل�سركاتهم  الأف�سل  ال�ستدامة 

ال�سياحية  اأو  اخل�سراء،  وال�سياحة  امل�ستدامة،  ال�سياحة 

البيئية،  ال�سياحة  اأ�س�س  على  مبنية  جميعها  امل�سوؤولة 

الت�سويق  لقطاع  وبالتايل  لل�سياح،  مهم  منو  وحتظى 

الرئي�سي  املفتاح  تعد  ال�ستدامة  ممار�سات  ال�سياحي. 

يف قطاع ال�سياحة نظرًا مل�ساعدتها يف حماية املزايا التي 

احلياة  الطبيعة اخللب،  مثل جمال  ال�سياح،  ت�ستقطب 

ت�سمن  املحلية.  والتقاليد  والثقافة  احل�سارة  الربية، 

ال�سياحة البيئية با�ستمرارية هذه املزايا وتعزيز الفوائد 

القت�سادية لكل من قطاع الأعمال واملجتمعات املحلية.

كما ُيعد تبني ال�سياحة البيئية من قبل قطاع ال�سياحة و 

»ال�ستخدام الر�سيد« اخلطوة الأ�سا�سية لإدارة الأرا�سي 

يف  امل�سرتك  الهدف  وم�ساركة  عليها  واحلفاظ  الرطبة 

الأهداف  اإىل  اإ�سافة  البيئية،  اخلطوات  على  املحافظة 

الأخرى امل�سرتكة. توفر ال�سياحة امل�ستدامة حجر اأ�سا�س 

متني لإدارة ال�سياحة يف الأرا�سي الرطبة. والأهم من كل 

ذلك هو اأن ال�ستخدام الر�سيد وال�سياحة امل�ستدامة هي 

الرطبة  الأرا�سي  اإدارة  جهات  قبل  من  عملية  مبادرات 

وقطاع ال�سياحة.

يف  تتم  التي  ال�سياحة  الفعاليات  من  العديد  هنالك 

الأرا�سي الرطبة واملناطق املحيطة بها. بع�س منها ي�سمل 

العذبة  املياه  يف  الرتفيه  الكبرية،  ال�سياحية  املجموعات 

والبحار، رحلت املغامرات، رحلت امل�سي يف الطبيعة، 

ذلك  وي�سمل  الطبيعية،  وال�سياحة  والثقافة،  احل�سارة 

ال�سياحة البيئية.

2-1 التعاريف والروابط

الأ�سا�س  هو  الرطبة  للأرا�سي  الر�سيد  ال�ستخدام 

ال�سياحة  تتما�سى  هل  رام�سار.  لتفاقية  املركزي 

امل�ستدامة مع هذا؟

تبني مفهوم ال�سياحة امل�ستدامة من قبل منظمة ال�سياحة 

ال�سياحة  باأن  معني  بو�سح  ي�سري   )UNWTO( العاملية 

امل�ستدامة يجب اأن »تقوم باأف�سل ا�ستخدام للموارد البيئية 

التي حتتوي عنا�سر رئي�سية يف التطوير ال�سياحي، واحلفاظ 

احلفاظ  يف  وامل�ساعدة  الأ�سا�سية  البيئية  اخلطوات  على 

وا�سحًا  ويبدو  الحيائي«.  والتنوع  الطبيعية  الرتاث  على 

من تعريف منظمة ال�سياحة العاملية لل�سياحة البيئية باأنه 

يتما�سى مع مفهوم رام�سار لل�ستخدام الر�سيد.

ال�سياحة  منظمة  تعريف  يف  اإ�سافية  عنا�سر  هنالك 

العاملية تتما�سى مع قرارات ودلئل رام�سار، وي�سمل ذلك 

اإدراك القيم الثقافية واملعرفة التقليدية والرغبة يف تهيئة 

فر�س ل�ستدامة وحت�سني منط عي�س الأ�سخا�س، وب�سكل 

خا�س للفقراء.

احلفاظ وال�ستخدام الر�سيد وفقًا للتفاقية

ر�سالة اتفاقية رام�سار للأرا�سي الرطبة هي »احلفاظ وال�ستخدام الر�سيد جلميع الأرا�سي الرطبة من خلل 

املبادرات املحلية والوطنية والتعاون الدويل كم�ساهمة لتحقيق التطوير امل�ستدام يف جميع اأنحاء العامل«.

وب�سكل مب�سط، ال�ستخدام الر�سيد للأرا�سي الرطبة وفقًا للتفاقية يعني احلفاظ على خ�سائ�سها البيئية، 

وي�سمل ذلك اخلطوات واخلدمات للأنظمة البيئية.

تتوفر جميع تعاريف ال�ستخدام الر�سيد يف اجلزء 1 من كتيبات رام�سار لل�ستخدام الر�سيد )�سكرتارية اتفاقية 

رام�سار، 2010(

2- االستخدام الرشيد لألراضي الرطبة والسياحة المستدامة
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ركوب القوارب يعترب من اأروع املغامرات

يف �سامووا، اأ�ستونيا

©Mati Kose
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تعريف منظمة ال�سياحة العاملية لل�سياحة امل�ستدامة:

ب�سكل ملخ�س، ميكن تعريف ال�سياحية امل�ستدامة بالتايل:

ويف  احلالية  البيئية،  والتاأثريات  الجتماعية،  القت�سادية،  القيم  جميع  العتبار  بعني  تاأخذ  التي  »ال�سياحة 

امل�ستقبل«، وت�سلط ال�سوء على متطلبات الزوار قاطع ال�سياحة واملجتمعات املحلية«.

الوجهات،  وجلميع  ال�سياحية  الفعاليات  اأنواع  جلميع  الإدارة  وطرق  امل�ستدامة  ال�سياحة  تطوير  دلئل  تطبيق  ميكن 

وي�سمل ذلك الفعاليات ال�سياحية ال�سخمة، واأنواع ال�سياحة املتنوعة. املق�سود يف اأ�س�س ال�ستدامة هي كل ما يتعلق  

بالبيئة، القت�ساد، واملجتمعات والثقافات، وتطوير ذلك مع وجود توزن منا�سب ي�سمن ال�ستدامة على املدى البعيد.

يعني ذلك باأن ال�سياحة امل�ستدامة يجب اأن تكون مبنية على:

1-  ال�ستخدام الأف�سل للموارد البيئية التي ت�سمل العن�سر الرئي�سي يف التطوير ال�سياحي، واحلفاظ على اخلطوات 

البيئية الأ�سا�سية وامل�ساعدة يف احلفاظ على الطبيعة والرتاث والتنوع الحيائي.

يف  وامل�ساهمة  املجتمعات،  لهذه  والتقاليد  العادات  على  واحلفاظ  املحلية،  للمجتمعات  والعراقة  القيم  2-  احرتام 

التعرف الأف�سل على الثقافات املتداخلة.

واقت�سادية  اجتماعية  فوائد  وتوفري  البعيد،  املدى  على  واقت�سادية  �سياحية جمدية  ت�سغيل عمليات  3-  التاأكد من 

جلميع اأ�سحاب امل�سالح، وتوزيع هذه الفوائد ب�سكل عادل، وي�سمل ذلك توفري فر�س عمل وفر�س اكت�ساب الدخل 

واخلدمات الجتماعية للمجتمعات املحلية، وامل�ساهمة يف احلد من الفقر.

يتطلب تطوير ال�سياحة امل�ستدامة م�ساركة جميع اأ�سحاب امل�سالح، اإ�سافة اإىل �سخ�سية �سيا�سية رائدة للتاأكد من 

ال�سياحة امل�ستدامة هي خطوة م�ستمرة تتطلب مرتقبة ومتابعة  اإن اإجناز  الوا�سعة وبناء توافق اجتماعي.  امل�ساركة 

منتظمة للتاأثريات وتقدمي طرق التجنب املتطلبة و/اأو املقا�سات ال�سحيحة عندما يتطلب ذلك.

يجب اأن حتافظ ال�سياحة امل�ستدامة على م�ستوى عاٍل لر�ساء ال�سياح والتاأكد من تقدمي جتربة ممتازة لهم، ورفع 

م�ستوى املعرفة عن ق�سايا ال�ستدامة وترويج طرق ال�ستدامة ذات ال�سلة.

املورد: برنامج الأمم املتحدة للبيئة ومنظمة ال�سياحة العاملية، 205 
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�سكان حمليني من قرية قزق - الهند

©Pankaj Chandan / WWF-India
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لتكون  امل�ستدامة،  ال�سياحة  اأجندة   – العاملية  ال�سياحة  ومنظمة  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج 

ال�سياحة اأكرث ا�ستدامة: دليل ملتخذي ال�سيا�سات.

يوفر هذا الكتيب دليل عملي عن ال�سياحة امل�ستدامة ملتخذي القرارات وال�سيا�سات. ي�سمل ذلك ملخ�س عن الق�سايا 

ذات الأولوية لأجندة ال�سياحة امل�ستدامة ذات �سلة يف التاأثري القت�سادي، الجتماعي والبيئي من قبل ال�سياحة. يوفر 

ذلك اإطار عمل للم�ساعدة يف تطوير ال�سيا�سات ل�سياحة اأكرث ا�ستدامة مبنية على:

تقليل التاأثريات ال�سلبية من ال�سياحة على املجتمع والبيئة و

تعزيز ال�سياحة الإيجابية وتهيئة امل�ساهمة للقت�ساد املحلي واحلفاظ على الطبيعة والثقافة والرتاث، وجودة منط 

عي�س املجتمعات املحلية.

الأهداف الثنى ع�سر لأجندة ال�سياحة امل�ستدامة هي:

3- جودة التوظيف 2- الزدهار املحلي  1- النمو القت�سادي 

6- الإدارة املحلية 5- تلبية رغبة الزوار  4- النمو املجتمعي 

9- الدمج الفيزيائي 8- تعزيز الثقافة واحل�سارة  7- الو�سع اجليد للمجتمع 

12- النقاء البيئي 11- املوارد الفعالة  10- التنوع البيئي 

ل يعني ت�سل�سل �سرد البنود باأنها بناًء على الأولوية، لأنها جميعًا تعترب مهمة واأولوية.

املورد برنامج هيئة الأم للبيئة ومنظمة ال�سياحة العاملية، 205

2-2 مبادرة لتحقيق ال�سياحة امل�ستدامة

امل�ستدام  التطوير  اأ�س�س  و�سع  امل�ستدامة  ال�سياحة  تعني 

كل جهة  على  وُيطبق ذلك  ال�سياحة.  وتطبيقه يف قطاع 

ال�سياحية، ول يقت�سر على قطاع  بالفعاليات  ذات �سلة 

اإليها  يتوجه  التي  الوجهات  ي�سمل  بل  فقط،  الأعمال 

ال�سياح، واحلكومات املحلية الوطنية، وبالطبع ال�سياح. 

هنالك مبادرة ناجحة مت توثيقها من قبل برنامج منظمة 

)طالع   )UNWTO( املتحدة  للأمم  العاملية  ال�سياحة 

الن�س يف املربع(.
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غروب ال�سم�س يف دلتا اأوكافاجنا، بت�سوانا

© Alicia Wirz
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مبادرة الر�سم الأخ�سر يف بالو

الر�سم الأخ�سر هو جزء من 35 دولر اأمريكي �سريبة 

مغادرة )ل يتم تطبيق ذلك على حملة جواز �سفر 

بالو( يتم دفعها عند املغادرة. يذهب من هذا املبلغ 15 

دولر حل�ساب وطني يتم اإدارته من قبل �سبكة املناطق 

املحمية. ميكن ملجموعات احلفاظ املحلية تقدمي طلب 

متويل م�سروع. ولقد �ساهم ال�سياح يف بالو يف 2009 

بتقدمي ما يزيد عن مليون دولر ملناطق الدولة املحمية.

3-1 –�الفر�ص

على  ذلك  يقت�سر  ول  الفر�س،  من  باقة  ال�سياحة  تقدم 

واإذا  الأخرى.  القت�سادية  والفوائد  العمل  فر�س  توفري 

كانت هذه ال�سياحة حتظى بتخطيط جيد واإدارة فعالة، 

ودعم  التوعية،  م�ستوى  رفع  زيادة  يف  امل�ساهمة  ميكنها 

احلفاظ على املوارد الرئي�سية التي تعتمد عليها ال�سياحة 

اإدارة  املجتمع يف  م�ساهمة  وتقوية  لتهيئة  فر�سة  وتقدمي 

الأرا�سي الرطبة.

الفوائد القت�سادية التي تولدها ال�سياحة ت�سمل مكا�سب 

املثال،  �سبيل  )على  الإقليمي  ال�سياحي  النفاق  من  تاأتي 

نفقات الإقامة، الطعام، النقل، الدليل ال�سياحي(، وفر�س 

�سمن  عام  وب�سكل  الرطبة،  الأرا�سي  مواقع  يف  العمل 

املجتمعات املحلية والدخل املبا�سر للمناطق املحمية، على 

�سبيل املثال، املبالغ من ر�سم الدخول.

لكن ل تتوفر دائمًا تفا�سيل درا�سات الفوائد القت�سادية 

التي تولدها �سياحة الأرا�سي الرطبة. وتظهر نتائج املناطق 

التي متت بها هذه الدرا�سة باأن ال�سياحة ميكن اأن تلعب 

الرطبة.  للأرا�سي  القت�سادية  الفوائد  يف  رئي�سيًا  دورًا 

فعلى �سبيل املثال، جتلب منطقة ايفريجليد يف الوليات 

وغري  مبا�سرة  تاأتي  دولر  مليون  الأمريكية 450  املتحدة 

مبا�سرة من ما ينفقه ال�سياح، ومن الوظائف يف القطاع 

ال�سياحي. اإ�سافة لذلك، يتم ا�ستخدام بع�س املواقع، مثل 

ايفريجليد كملعم اإقليمي يف الت�سويق ال�سياحي، وي�ساعد 

ذلك يف ا�ستقطاب املزيد من الزوار على النطاق الإقليمي، 

اإ�سافة لل�سياح الذين ياأتون لزيارة املنتزه. يعني ذلك باأن 

للأرا�سي  الر�سيد  ال�ستخدام  يدعم  ال�سياحي  الدخل 

الرطبة، وبالتايل يجعل الفعاليات ال�سياحية م�ستدامة.

3- الفرص والتحديات للسياحة في األراضي الرطبة
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ر�سم احلفاظ التطوعي )VCL( يف ماليزيا بورنيو

مبادة متت من قبل ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة 

)WWF( من خلل م�سار م�سروع احلياة، جتلب مبادرة 

VCL جهات ت�سغيل ال�سياحة املحلية امللتزمة يف احلافظ 

على البيئة يف املناطق التي تعتمد اأعمالهم عليها. 

ويتم ت�سجيع الزوار يف تقدمي م�ساهمة تطوعية تبلغ 20 

رينجد ماليزي )5 دولرات اأمريكية( لل�سخ�س الذي 

يتربع لهيئة م�سروع  لكروريدور كيناباتانغنت ليف 

بروجيكت )KiTA( يف نهر كيناباتانغنت يف بورنيو

 2011 ،WWF :امل�سدر

 3-1-1 العوائد للحفاظ

الأر�س  ملنطقة  دخول  ر�سم  هنالك  يكون  اأن  يجب  ل 

من  ناجح  اقت�سادي  كمورد  مبثابة  ذلك  ليكون  الرطبة 

دخل  وجود  من  التاأكد  هو  الرئي�سي  املتطلب  ال�سياحة. 

الرطبة  الأرا�سي  اإدارة  ا�ستثماره يف   اإعادة  يتم  ملئم 

كوجهة  قيمة  ذات  الرطبة  الأر�س  منطقة  تبقى  بحيث 

ملنتزه  دخول  ر�سم  يوجد  ل  املثال،  �سبيل  على  �سياحية. 

فعال  برنامج  هنالك  ولكن  اأ�ستونيا،  يف  الوطني  �سوما 

يعمل مع قطاع الأعمال املحلي لتطوير قدراتهم يف تهيئة 

فر�س عمل ودخل من ال�سياح الذين ياأتون لزيارة املنتزه. 

لهذا الربنامج فوائد اقت�سادية اأو�سع وم�ساهمة يف توفري 

الدخل الوطني للحفاظ على املنتزه.

ذات  املحمية  واملناطق  الرطبة  الأرا�سي  من  العديد 

للزوار  ر�سم دخول  ت�سع  �سياحي ملحوظ  اقبال  م�ستوى 

اأبرز  من  يعد  الذي  ناكورو  بحرية  موقع  لكن  وال�سياح، 

دولر   80 دخول  ر�سم  ي�سع  كينيا  يف  املنتزهات  واأهم 

عوائد  الر�سم  هذا  يولد  الأجانب.  للزوار  اأمريكي 

ملحوظة لهيئة خدمة احلياة الربية يف كينيا التي تدير 

هذا املنتزه ومنتزهات وطنية اأخرى. وب�سكل عام، %70 

من ال�سياحة الدولية يف كينيا مبني على احلياة الربية، 

الحيائي  التنوع  على  للحفاظ  م�سرتكة  اأهمية  وهنالك 

وال�سياحة معًا.

ميكنه  ال�سياحة  من  الوارد  الدخل  باأن  ذلك  يعني 

البيئة.  على  التاأثريات  اإدارة  تكاليف  يف  امل�ساهمة 

املحلي.  والقت�ساد  لكل من احلفاظ  فوائد  ويوفر ذلك 

لل�سعاب  الوطني  توباتاها  منتزه  مثل  املواقع،  بع�س  ويف 

اإدارة  الإدارة  الفيليبني، يتخطى دور هيئة  املرجانية يف 

املناطق املحمية لي�سمل امل�ساعدة يف التطوير القت�سادي 

ذلك  يزيد  ل  قد  املحيطة.  للمناطق  البيئية  والإدارة 

الدخل املبا�سر لهيئة الإدارة، ولكنه مهم يف بناء الدعم 

ذات  املرافق  اأن  من  والتاأكد  الرطبة  الأرا�سي  حلماية 

تخطيط وتطوير م�ستدام.
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3-1-2 منط العي�ص وتقليل الفقر

اأجنبي  دخل  م�سدر  العاملي  النطاق  على  ال�سياحة  ُتعد 

من   %45 وجتلب  العامل،  يف  نامية  دولة   49 لـ  رئي�سي 

UN� النامية  الدول  يف  للخدمات  ال�سادرات  )جمموع 

الت�سدير  خدمات  من  تعترب  كما   .)2008  ،WTO

الأ�سا�سية يف اأكرث من 80% من الدول النامية، وُم�سدر 

النامية،  الدول  بع�س  ويف  الدول.  هذه  لثلث  رئي�سي 

وعلى وجه التحديد التي تتواجد يف جزر �سغرية، ُت�سكل 

ال�سياحة بها 25% من جمموع الناجت القومي.

ال�سياحة  خلل  من  الفقرية  للطبقة  العملية  الفوائد 

ال�سياح،  لإنفاق  الفعال  التحدي  من  تاأتي  اأن  ميكن 

املحلي. لكن  بامل�ستوى  الأخرى ذات �سلة  وال�ستثمارات 

الوقت  يف  دائمًا  يحدث  ل  الأمر  هذا  باأن  وا�سحًا  يبدو 

الرطبة،  الأرا�سي  بني  املعينة  العلقة  واأن  احلا�سر، 

معقدة  هي  الفقر  م�ستوى  وتقليل  امل�ستدامة  وال�سياحة 

التطوير  م�ساهمة  لزيادة  بها  النظر  من  ملزيد  وبحاجة 

ال�سياحي لتقليل الفقر )فان دير ديوم وهينكينز، 2007، 

.)2010a UNWTO

ت�سع اأهمية ال�سياحة يف للتطوير القت�سادي يف العديد 

من الدول النامية �سوؤالني:

مدى جدوى م�ساهمة ال�سياحة يف اأهداف تطوير اأو�سع؟

هل ال�سياحة فعالة للم�ستوى الذي يجب اأن تكون به؟

الفقر،  م�ستوى  لتقليل  اأداة  باأنها  ال�سياحة  اعتبار  عند 

اآليات  �سبعة  بتعريف  العاملية  ال�سياحة  منظمة  قامت 

ميكن للطبقة الفقرية ال�ستفادة بها من ال�سياحة:

1- توظيف الفقراء يف �سركات ال�سياحة

قبل  ال�سياحة من  ل�سركات  ال�سلع واخلدمات  تزويد   -2

الطبقة الفقرية اأو ال�سركات

3- البيع املبا�سر لل�سلع واملنتجات للزوار من قبل الفقراء 

)اقت�ساد غري ر�سمي(

4- تاأ�سي�س وت�سغيل �سركات �سياحية �سغرية على نطاق 

الفقرية  الطبقة  قبل  من  م�سرتكة  اأو  املحلي،  املجتمع 

)اقت�ساد غري ر�سمي(

ر�سوم  اأو  ال�سياح،  ر�سوم  اأو  ال�سرائب  توزيع  اإعادة   -5

ال�سركات ال�سياحية

و�سركات  ال�سياح  قبل  من  التطوعي  والدعم  املنح   -6

ال�سياحة

وفوائد  ال�سياحة  تدفعها  حتتية  بنية  يف  ال�ستثمار   -7

خلل  من  مبا�سر  وب�سكل  املنطقة،  يف  الفقرية  للطبقة 

الدعم للقطاعات الأخرى

2004 ،UNWTO :امل�سدر

موجود  الآليات  لهذه  العملي  التطبيق  هذا  على  اأمثلة 

الذي  )الفيليبني(،  الوطني  توباتاها  �سعاب  منتزه  يف 

ال�سياح  يدفعه  الذي  املحافظة  ر�سم  من   %10 خ�س�س 

للمجتمعات  العي�س  مبادرات منط  لدعم  املنتزه  لدخول 

دا�س  منتزه  يف  احلال  هو  وكذلك  الإقليم.  يف  املحلية 

كريميبا�س الوطني )موزنبيق( الذي خ�س�س 20% من 

)وزارة  املحلي  املجتمع  فعاليات  لدعم  الدخول  ر�سم 

ال�سياحة، جمهورية موزنبيق، 2009(.

تطوير  �ساهم  الأرجنتني،  يف  ابرييا  م�ستنقعات  وف 

يف  احلفاظ  ا�ستقطاب  على  مبنية  �سياحية  فعاليات 

انعا�س اقت�ساد كولونيا كارلو�س بيليغريني، بالقرب من 

موقع رام�سار »لغونا�س اي اي�ستريو�س ديل ابرييا«. لقد 

نتج عن ذلك تهيئة فر�س عمل وفر�س منط عي�س بديلة 

توؤمن للمجتمعات املحلية وظائف م�ستمرة يف البلدة بدًل 

من الهجرة للمدن بحثًا عن عمل. ووفر العمل يف القطاع 

 %90 لقرابة  الدخل  ال�سلة  ذات  والقطاعات  ال�سياحي 

من تعداد �سكان هذه املنطقة.

اأهداف التطوير

اأهداف التطوير، مثل اأهداف التطوير الألفية )MDG’s( ل تقت�سر على الأداء القت�سادي فقط، حيث مت و�سع الأهداف الثمانية )MDG’s( على م�ستوى العامل لتقليل م�ستوى 

الفقر واملجاعة، حت�سني م�ستوى ال�سحة والتعليم، دعم الن�ساء والتاأكد من بيئة م�ستدامة بحلول 2015. يربز تقرير MDG لعام 2011 جناحًا رئي�سيًا يف تقليل م�ستوى الفقر 

احلاد، املجاعة، الأمية، ولكن على الرغم من ذلك هنالك العديد من املخاطر والأمور التي مت تركها.
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موقع  �سهول  من  بالقرب  الأفريقي  الفيل 

اتو�سا )موقع رام�سار( يف ناميبيا

© Sandra Hails

ال�سياحة يف ناميبيا

�ساهمت  ال�سياحة يف 2007  باأن  ناميبيا  ت�سري ح�سابات 

ذلك  )ي�سمل  القومي  الناجت  اإجمايل  من   %14،2 يف 

تراأ�ستها  املبا�سرة(،  وغري  املبا�سرة  امل�ساهمات 

فعاليات ال�سياحة الطبيعية التي كانت ال�سبب الرئي�سي 

منتزهات   6 اأ�سل  ومن  للدولة.  ال�سياح  ل�ستقطاب 

)موقع  اتو�سا  �سهول  منتزه  حظي  ناميبيا،  يف  طبيعية 

وهو  ال�سنة  يف  �سائح   200،000 با�ستقطاب  رام�سار( 

الأعلى مقارنة مع املنتزهات الأخرى.

وزارة البيئة وال�سياحة، 207 
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3-1-3 الدعم للقت�ساد املحلي، الإقليمي 

والوطني

ال�ساحلية،  املناطق  يف  تتم  ال�سياحة  الفعاليات  ن�سف 

الأرا�سي  يف  البيئية  الأنظمة  جودة  يجعل  الذي  الأمر 

الوجهات  من  للعديد  حيوي  اقت�ساد  مورد  الرطبة 

على  املحافظة  خلل  من  املثال،  �سبيل  على  ال�سياحية، 

ال�سياحة  التلوث وجودة مياه البحر.  �سواطئ خالية من 

الكاريبي  البحر  دول  لقت�ساد  جدًا   مهمة  ال�ساحلية 

واجلنوبية،  ال�سمالية  اأمريكيا  يف  املناطق  من  والعديد 

وجلنوب ولية فلوريدا و�سبه جزيرة يوكاتان املك�سيكية، 

املتو�سط.  الأبي�س  البحر  ال�ساحلية يف منطقة  واملناطق 

وجزر  اآ�سيا  �سرق  وجنوب  و�سريلنكا  الهند  ويف 

البا�سيفيك.

البيئي  النظام  لتقييم  الألفي  التقرير  تقدير  ي�سري 

لعام  الرطبة  الأرا�سي  يف  ال�سيد  هواية  باأن  للأرا�سي 

�سائحًا  مليون   45-35 ا�ستقطاب  من  متكنت   2005

املتحدة  الوليات  يف  وال�ساحلية(  الداخلية  )املناطق 

الأمريكية، واإنفاق بلغ 24-37 مليون دولر اأمريكي �سنويًا 

ملمار�سة هذه الهواية. والعديد من القيم القت�سادية من 

ال�سعاب املرجانية التي ُتقدر فوائدها ال�سافية قرابة 30 

مليار دولر اأمريكي �سنويًا تاأتي من ال�سياحة الطبيعية، 

وي�سمل ذلك الغو�س باأنواعه املختلفة.

3-1-4 رفع م�ستوى التوعية

بناء  يف  مهمًا  دورًا  املحمية  املناطق  اإدارة  جهات  لدى 

وقطاع  وال�سياح  املحليني،  لل�سكان  التوعية  م�ستوى  رفع 

عليها  يعتمد  التي  الطبيعية  املوارد  قيم  عن  ال�سياحة 

قطاع ال�سياحة ومنط عي�س املجتمعات املحلية. يعترب رفع 

الفعاليات  ب�سكل عام جزًء مدجمًا من  التوعية  م�ستوى 

الدليل،  مع  ال�سياحية  الرحلت  تقدمها  التي  ال�سياحية 

يبدي  عام،  وب�سكل  التعليم.  وبرامج  الزوار  مراكز 

ال�سياح رغبة قوية يف التعرف على املناطق التي يقومون 

م�ساهدة  الرطبة  الأرا�سي  يف  ذلك  يعني  بزيارتها. 

احلياة الربية واملوائل، والتعلم عن بيئة الأرا�سي الرطبة 

واحلفاظ عليها، اإ�سافة اإىل جتربة الثقافات املحلية، اأو 

بكل ب�ساطة التمتع ببيئة طبيعية جميلة.

كوملبيا،  يف  كونيجريا  ل  هوميدال  يف  يوجد  ناجح  مثال 

حيث توجد برامج فعالة للعمل مع املدار�س واملوؤ�س�سات 

مل�سارات تعليمية �ساهمت يف ن�سر معرفة اأهمية الأرا�سي 

ويف  باملياه.  بوغوتا  مدينة  تزويد  يف  ودورها  الرطبة 

ناكورو يف كينيا، هنالك برنامج تعليم بيئي وا�سع ي�سل 

ورحلت  �سنويًا،  وطالبة  طالب   100،000 قرابة  اإىل 

تقوم  الربية  احلياة  مل�ساهدة  منخف�سة  بتكلفة  �سياحية 

بها هيئة املنتزهات الوطنية لل�سكان.
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رحلت ركوب القوارب التي تتم من قبل الدليل املحلي املدرب 

تعترب من الفعاليات ال�سياحية الرئي�سية يف بالو

Palau ©Monica Zavagli 
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املرافق  الإقامة،  لأغرا�س  واملوارد  الأر�س  اأ-  ا�ستخدام 

املطارات  الطرق،  �سبكة  ذلك  وي�سمل  ال�سياحية، 

واملوانئ البحرية.

ب-  ا�ستخراج وا�ستخدام مواد البناء )مثل ا�ستخدام الرمل 

من ال�سواطئ، اأحجار اجلري من ال�سعاب، واخل�سب(

وي�سمل  واملوائل،  البيئية  للأنظمة  والدمار  ال�سرر  ج-  

الرطبة،  الأرا�سي  من  املياه  ت�سفية  الت�سحر،  ذلك 

ال�ستخدام املكثف اأو غري امل�ستدام للأر�س.

د- زيادة خماطر التاآكل

الطبيعي  الت�سرف  اإزعاج  الربية،  الكائنات  ه-  اإزعاج 

وتعري�سها للوفاة وعدم القدرة على التكاثر

و- تغيري يف املوائل والأنظمة البيئية

ز- زيادة خماطر احلرائق

ح-  ا�ستهلك غري م�ستدام للحياة الفطرية من قبل ال�سياح 

)على �سبيل املثال، قطف النباتات، �سراء التذكارات 

امل�سنوعة من احلياة الربية، وب�سكل خا�س الف�سائل 

ال�سلحف،  وبي�س  املرجان  مثل  بالنقرا�س،  املهددة 

وال�سيد غري املنظم، وال�سيد العام و�سيد الأ�سماك(

ط- زيادة خماطر تقدمي كائنات دخيلة

ي- زيادة طلب ال�سياح للماء

ك- ا�ستخراج املياه اجلوفية

ل-  تراجع يف جودة املياه )املياه العذبة، ومياه ال�سواطئ( 

وتلوث من ال�سرف ال�سحي

م- تغري يف املوائل املائية

و- تقدمي كائنات وعوالق غريبة

واملياه  ال�سحي  ال�سرف  من  التخل�س  واإدارة  ن-  توليد 

العادمة

ث- النفايات الكيماوية، املكونات ال�سامة وامللوثات

ج- النفايات ال�سلبة )املهملت والقمامة(

خ- تلوث الأر�س، موارد املياه العذبة ومياه ال�سواطئ

الناجتة  الحتبا�س احلراري  غازات  وانبعاث  ت-  التلوث 

املحلي،  امل�ستوى  على  بحرًا  اأو  برًا  جوًا،  ال�سفر  من 

الوطني والعاملي

ن- ال�سجيج

اأ-  تدفق الأ�سخا�س والتدين املجتمعي )على �سبيل املثال، 

الدعارة املحلية، املخدرات وغريها(

ب- تاأثريات على الأطفال وال�سباب

ال�سياح القادمني قد ينتج  ج-  التعر�س للتغريات يف تدفق 

اأوقات  يف  العمل  وفر�س  للدخل  مفاجئة  خ�سارة  عنه 

الأزمات القت�سادية، واأوقات خارج املو�سم ال�سياحي

د-  تاأثريات على املجتمعات املحلية الأ�سلية والقيم الثقافية

ه-  تاأثريات على م�ستوى ال�سحة ومتا�سك اأنظمة الثقافة املحلية

و-  تعر�س يف التما�سك وتغريات جذرية يف العلقات املزدوجة

ز- تاآكل وتغري يف العادات والتقاليد ومنط احلياة

الو�سول  واملجتمع من  الأ�سليني  الأهايل  ح- خ�سارة قدرة 

املواقع  ندرة  اإىل  اإ�سافة  ومواردها،  اأرا�سيهم  وا�ستخدام 

التي تعد جزًء مكمًل للحفاظ على نظام املعرفة التقليدي 

واأمناط احلياة.

3-2 التحديات

قد توؤدي الفعاليات ال�سياحية يف الأرا�سي الرطبة واملناطق املحيطة اإىل و�سع �سغط على البيئة واملجتمع املحلي يف 

املنطقة. لقد مت تعريف جمال ال�سغط يف كتيبات دلئل التنوع الحيائي والتطوير ال�سياحي من قبل التفاقية عن 

التنوع احليوي.

تاأثريات ال�سياحة ذات ال�سلة يف التنوع البيئي واحليوي قد ت�سمل:

التاأثريات املجتمعية القت�سادية والثقافية ذات �سلة بال�سياحة قد ت�سمل:
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3-2-1 التحديات البيئية

واملناطق  الرطبة  الأرا�سي  يف  املنا�سب  غري  التطوير 

املحيطة بها له تاأثري على اخل�سائ�س البيئية للأرا�سي 

وي�سمل  توفرها،  التي  البيئية  الأنظمة  الرطبة وخدمات 

ذلك ال�سياحة. كما اأن التطوير ال�سعيف لإدارة ال�سياحة 

يف الأرا�سي الرطبة واملناطق املحيطة بها له تاأثري �سلبي 

على اخل�سائ�س البيئة للأرا�سي الرطبة. 

فوائد  يف  عديدة  مقومات  لل�سياحة  باأن  الوا�سح  من 

�سلبية  نتائج  لها  ولكن  الرطبة،  الأرا�سي  على  احلفاظ 

التحتية  البنية  تطوير  واملوائل.  الربية  احلياة  على 

لها،  املل�سقة  واملناطق  الرطبة  الأرا�سي  يف  لل�سياحة 

يكون  قد  ال�سيارات  ومواقف  املطاعم  الفنادق،  مثل 

للأرا�سي  البيئي  النظام  �سحة  على  مبا�سر  تاأثري  له 

من  كبري  عدد  وجود  عند  احلال  هو  وكذلك  الرطبة، 

الزوار يف املناطق احل�سا�سة دون اإدارة �سحيحة، الأمر 

بع�س  الربية.  احلياة  يف  و�سرر  اإزعاج  اإىل  يوؤدي  الذي 

من الأمثلة ال�سائعة للزعاج هو �سرر ال�سعاب املرجانية 

الربية  احليوانات  واإزعاج  الغو�س،  هواية  ممار�سة  من 

مثال  وتكاثرها.  تغذيتها  مناطق  التاأثري على  من خلل 

على ذلك يف منتزه با بي يف فيتنام، حيث توؤدي النفايات 

وال�سجيج من ال�سياح على تاأثري �سلبي للطيور والثديات 

تطبيق  اليوم  ويتم  و�سفافها،  البحرية  حول  ال�سغرية 

حلول اإدارية حلل هذه الق�سايا. ويف اململكة املتحدة اأدى 

ال�سياح و�سريهم على امل�سطحات اخل�سراء  زيادة عدد 

يف حمافظة بييك اإىل تدمري الغطاء النباتي، والذي نتج 

عنه التاآكل يف الرتبة، ويتم اليوم بذل اجلهد ل�ستعادة 

املناطق الأكرث ت�سررًا لإدارة فعاليات امل�سي يف اأح�سان 

الطبيعة لتجنب مزيد من ال�سرر.

الرطبة  والأرا�سي  الأنهار  اأحوا�س  اأي�سًا  تتعر�س  كما 

من  العديد  قبل  من  �سديد  تاأثري  اإىل  بها  �سلة  ذات 

للأر�س  املكثف  ال�ستخدام  ويوؤدي  التطوير.  اأعمال 

حتويل  نتيجة   الأحوا�س  �سمن  املياه  تدفق  تقليل  اإىل 

الذي  الأمر  الري،  ولأغرا�س  ال�سكنية  للمجمعات  املياه 

اإ�سافة  الرطبة.  للأرا�سي  املياه  تدفق  تقليل  عنه  ينتج 

الأر�س  ا�ستخدام  على  املبنية  للفعاليات  ميكن  لذلك، 

ينتج  الذي  الرطبة،  للأرا�سي  تلوث  م�سدر  تكون  اأن 

معززات  اأو  �سامة،  ومواد  الثقيلة  املعادن  تدفق  عنه 

ال�سرف  من  الناجتة  املواد  املثال  �سبيل  على  تغذية، 

باأن  التاأكد  هنا  ال�سروري  ومن  والأ�سمدة.  ال�سحي 

للحفاظ على اخل�سائ�س  املياه وجودتها منا�سب  تدفق 

على  ذلك  فائدة  تقت�سر  ول  الرطبة.  للأرا�سي  البيئية 

جمال  على  املحافظة  يف  بل  فقط،  احلفاظ  اهتمامات 

تدفق  لل�سياح.  ال�ستقطاب  يف  الرطبة  الأرا�سي  وقدرة 

ال�سرف ال�سحي والنفايات ال�سناعية من مدينة ناكورو 

التي تعد رابع اأكرب مدينة يف كينيا، واملواد من الفعاليات 

الزراعية من الزراعة املكثفة لتلويث بحرية ناكورو التي 

تعترب وجهة �سياحية عاملية، يبقى ذلك حتدي على املدى 

البعيد لإدارة البحرية وال�سياحة امل�ستدامة.

زيادة تعداد ال�سكان لها تعترب م�سدر تاأثري و�سغط على 

زيادة  املجاورة.  واملناطق  الرطبة  الأرا�سي  يف  التطوير 

من  املزيد  رغبة  نتيجة  �سغط  ي�سع  ال�سكانية  الكثافة 

والأغرا�س  الرتفيه  املوقع لأغرا�س  الأ�سخا�س يف دخول 

الأقرب  ال�سياحي  التطوير  اأعمال  قدوم  ومع  الأخرى. 

ملواقع الأرا�سي الرطبة، �سينتج عن ذلك طلب من �سركات 

ال�سياحة املحلية زيادة الفعاليات ال�سياحية �سمن املوقع. 

على �سبيل املثال، ي�سمل ذلك يف ال�سعاب املرجانية ال�سغط 

من  ملزيد  ال�سماح  اأو  للغوا�سني،  الت�ساريح  عد  لزيادة 

املواقع. وقد ينتج مع  العمل يف هذه  ال�سياحية  ال�سركات 

مرور الزمن ظهور تدهور وتراجع يف اخل�سائ�س البيئية 

منا�سبة  اإدارة  وتطبيق  املوافقة  ولكن  الرطبة،  للأرا�سي 

للموقع يعني جتنب حلدوث هذه امل�ساكل.

من ال�سروري دائمًا اأن يتم التخطيط الإقليمي لل�سياحة 

واأ�سكال التطوير الأخرى مع الأخذ بعني العتبار مقومات 

منطقة  �سمن  التطوير  اأعمال  عن  تنتج  التي  التاأثريات 

القريبة،  الرطبة  الأرا�سي  على  وتاأثريها  املياه  جتمع 

وجمرى املياه، والأخذ بالعتبار احلدود احل�سا�سة على 

نوع وحجم والكثافة ال�سياحية التي ميكن حتملها �سمن 

حدود ال�ستدامة.

منتجع ال�سياحة يف دلتا الدانوب، اإدارة البنية 

التحتية لل�سياحة ميكن اأن تكون حتدي رئي�سي يف 

منطقة الأر�س الرطبة

©Peter Lengyel
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ال�سياحة وب�سمتها البيئية

اإ�سافة اإىل التاأثر من قبل الحتبا�س احلراري من خلل الظروف البيئية، يعترب قطاع ال�سياحة اأي�سًا م�ساهمًا يف الحتبا�س احلراري. وت�سري التقديرات اإىل اأن هذا القطاع 

ُيعد م�سئوًل عن 4،9% من انبعاثات غاز الكربون )ترتاوح الن�سبة من 3،9% - 6%(، وتاأتي غالبية ذلك من ال�سفر بالطائرات )40%(، وطرق النقل الأخرى )35%(، والإقامة 

.)2008 UNWTO & UNEP( ومن املتوقع اأن تزيد هذه الن�سب يف العقود القادمة ،)%21(

لكل من احلكومات وقطاع ال�سياحة وال�سياح دور ميكنهم تاأديته لتقليل ب�سمتهم البيئية ذات �سلة بال�سياحة.

ميكن للجهات احلكومية اأن تلعب دورًا مهمًا يف ترويج تغريات تهدف لتقليل انبعاث غاز الكربون. ومن اأكرث الطرق فعالية هي بداية تغري يف رفع تكاليف الطاقة والنبعاثات 

من خلل ال�سرائب وت�ساريح التبادل، وتعوي�س يوؤدي اإىل حتولت اإيجابية يف تقليل ال�ستهلك من اأجل انبعاث اأقل للكربون، على �سبيل املثال من قبل مكافئة من يتمكن من 

حتقيق انبعاثات اأقل. يجب اأي�سًا اأن تتم اجلهود من قبل ال�سركات ال�سياحية لتح�سني فعاليتهم يف ا�ستهلك املياه والطاقة، وال�ستثمار يف تقنيات الطاقة املتجددة، والتما�سي 

.)2011 OECD & UNEP ،2008 WWF( مع م�ستويات اجلودة والتطبيقات البيئية خلل �سل�سلة القيمة ال�ساملة

وعلى م�ستوى ال�سياح، ميكن لكل منا امل�ساهمة يف تقليل ب�سمتنا البيئية ك�سياح عن طريق تخطيط ال�سفر بحذر. ميكن اأن يتم ذلك لطرق متنوعة، على �سبيل املثال، اختيار 

.)2008 WWF( وجهات �سياحية اأقرب بدًل من ال�سفر بعيدًا، ا�ستخدام املوا�سلت العامة عند الو�سول، اختيار �سركة �سياحية تلتزم باحلفاظ على البيئة

3-2-2 التحديات املجتمعية القت�سادية

اقت�سادية  جمتمعية  فوائد  ال�سياحية  الفعاليات  جتلب 

لتاأثريات  مقومات  مع  ثقافية  حتديات  اإىل  اإ�سافة 

للتقاليد والأ�سخا�س املحليني. كما ت�سع ت�سارب  �سلبية 

عندما  خا�س  وب�سكل  املحلية،  املجتمعات  مع  وخلفات 

مثل  عي�سهم،  قوت  يف  مهمة  ملوارد  ح�سولهم  من  حتد 

املياه، الع�سب، الأ�سماك وغريها.

مع  وتعار�س  ت�سارب  اإىل  يوؤدي  اأن  للحفاظ  وميكن 

قدرة  الفعاليات  تقلل  اأو  متنع  حيث  املحليني  الأ�سخا�س 

ميكنهم  موارد  على  احل�سول  يف  املحلية  املجتمعات 

الربية  احليوانات  توؤدي  عندما  اأو  �سابقًا،  ا�ستخدامها 

اإىل �سرر يف املحا�سيل اأو تهد �سلمة املجتمعات املحلية. 

اإدارة هذه التحديات اأمر �سعب جدًا، نظرًا لأن اخل�سائر 

للمجتمعات املحلية قد ل تكون منا�سبة اأو م�ساوية للتعوي�س 

من قبل التوظيف اأو الدخل الذي يوفره قطاع ال�سياحة.

القت�سادية  املجتمعية  التحديات  نتائج  مع  اخللفات 

بني  املائية  املوارد  تخ�سي�س  نتيجة  تاأتي  اأن  ميكن 

الزراعية  ومتطلباتهم  املحلية  املجتمعات  متطلبات 

للأرا�سي  البيئية  اخل�سائ�س  على  احلفاظ  ومتطلبات 

اجلفاف  من  موجتان  اأدت  املثال،  �سبيل  على  الرطبة. 

كبرية من  كميات  �سحب  مع  و 202 جمتمعة  بني 1992 

اإىل  تون�س  يف  اأ�سكل  لبحرية  املغذية  الأنهار  من  املياه 

تراجع رئي�سي يف النظام البيئي للبحرية. ونتج عن ذلك 

تراجع يف قدرة البحرية على ا�ستقطاب ال�سياح، اإ�سافة 

اإىل تراجع يف تعداد الطيور املائية بن�سبة 75%. تطبيق 

اإدارة فعالة لإدارة املياه مع املجتمعات املحلية للتاأكد من 

ح�سول البحرية على تدفق منا�سب للحفاظ على قيمتها 

والتمكن  ال�سرر،  هذا  عك�س  اإىل  اأدى  واإنتاجها  البيئية 

من م�ساعفة عدد ال�سياح منذ 2005.

3-2-3 تكاليف اإدارة ال�سياحة

وطاقم  املرافق  يف  ال�ستثمار  الناجحة  ال�سياحة  تتطلب 

املرافق  واخلدمات.  املعلومات  وتوفري  الزوار  لإدارة 

توفريها  ميكن  الرطبة  الأرا�سي  �سمن  واخلدمات 

والتي  الرطبة،  الأرا�سي  اإدارة  جهات  قبل  من  مبا�سرة 

لع�س  يف  ولكن  العام،  القطاع  من  جزًء  عادة  تكون 

الأعمال  قطاع  اأو  اخلا�س  القطاع  من  جزًء  الأحيان 

اأو من قبل قطاع ال�سياحة. يجب توفري هذه  التطوعية، 

اخلدمات واملرافق لأنها جزًء �سروري لكل ما يقدمه كل 

ال�ستثمارات  لهذه  ميكن  ال�سياحي«.  »العر�س  لـ  موقع 

ذات حتديات مالية اأي�سًا.
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يف  مهمة  متخ�س�سة«  �سياحية  »فعالية  الطيور  م�ساهدة  هواية 

الأرا�سي الرطبة، م�ساهدي الطيور يف دلتا الدانوب

©Peter Lengyel

ويجب  اأخرى،  جتارية  فعالية  لأية  مماثلة  ال�سياحة 

اإدارتها كاأي عمل ليكون ناجحًا �سواًء كانت الإدارة من 

قبل القطاع اخلا�س، العام اأو التطوعي. اإدارة ال�سياحة 

والأهداف  الطبيعة  ال�سياح  ي�ستغل  اأن  يعني  ل  كعمل  

بالإمكان  يكن  اإذا مل  لكن  الرطبة.  للأرا�سي  املجتمعية 

تطوير ال�سياحة لتكون ذات جدوى جتارية �سمن احلدود 

يعترب  واملجتمعية،  البيئية  الأهداف  قبل  من  املو�سوعة 

ذلك موؤ�سرًا باأن ال�سياحة غري منا�سبة لهذا املوقع.

اقبال  �ست�سهد  التالية  ال�سنوات  باأن  التوقعات  ت�سري 

املزيد من الأ�سخا�س على ال�سفر، وغالبيتهم للأرا�سي 

الرطبة. �سينتج عن ذلك مزيد من التاأثري البيئي العاملي 

والنفايات  ال�سارة،  الغازات  انبعاثات  زيادة  خلل  من 

وا�ستخدام املوارد والأر�س للأغرا�س ال�سياحية.

لقد و�سع تقرير هيئة الأمم املتحدة للقت�ساد الأخ�سر 

للبيئة  الأمم  برنامج هيئة  بالتعاون مع  الذي مت اعداده 

ومنظمة ال�سياحة العاملية اقرتاح باأن حوارات ال�ستثمار 

الأخ�سر ميكنها احتواء منو ال�سياحة املتوقع والتقليل من 

الطاقة،  ا�ستهلك  من  يوميًا(  لل�سياح  )الكمية  الكثافة 

قطاع  يف  النفايات  وتوليد  والنبعاثات  التلوث  املاء، 

�ست�سهد  التقليل،  هذا  من  الرغم  على  لكن  ال�سياحة. 

زيادة،  القطاع  هذا  قبل  من  ال�ستهلك  م�ستويات 

.)2011 ،UNEP( وحتويل الأرا�سي لأغرا�س �سياحية

وعلى مدراء الأرا�سي الرطبة جتهيز التايل:

مواقع  على  تاأثري  لها  التي  ال�سياحة  اأنواع  جميع  اإدارة 

الأرا�سي الرطبة، املبا�سرة وغري املبا�سرة;

تعزيز الفوائد التي ميكن لل�سياحة تقدميها لل�ستخدام 

الر�سيد واحلفاظ على الأرا�سي الرطبة;

تقليل التاأثريات البيئية ال�سلبية، و توجيه ال�سياحة بعيدًا 

عن املواقع واملناطق احل�سا�سة واله�سة.

يف احلالت التي توفر بها ال�سياحة فوائد قليلة للموقع، 

حماية  يف  ال�سلبية  والتاأثريات  املخاطر  تقليل  ي�ساهم 

املوقع، وفتح فر�س م�ستقبلية من الفوائد وا�ستعادة املوقع 

حلالته املنا�سبة. لكن هنالك حالت تكون ال�سياحة بها 

غري متما�سية مع اأهداف احلفاظ وال�ستخدام الر�سيد، 

لتعريف  مناطق  و�سع  اأو  منع  احلالة  هذه  يف  ويجب 

يف  املختلفة  للمناطق  والدخول  املختلفة  ال�ستخدامات 

مواقع الأرا�سي الرطبة، اأو ا�ستقطاب ال�سياح يف مناطق 

ميكنها احتواء تاأثريهم مع تاأثريات �سلبية اأقل.

4 - إدارة السياحة في األراضي الرطبة والمناطق المجاورة
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يرغب  فعاليات  الناجحة  ال�سياحية  الوجهات  تقدم 

حتقيق  مع  توفريها  ل�سركات  وميكن  بتجربتها،  الزوار 

لبيئة  وميكن  وقبولهم،  الأهايل  بر�ساء  وحتظى  اأرباح، 

دعمها. ونظرًا باأن قطاع ال�سياحة يعترب ديناميكيًا، يجب 

على الوجهات املحافظة على روابط جيدة لل�سوق وتوفري 

جتربة �سياحية مميزة ت�ستقطب وتعجب ال�سياح. ويجب 

الوجهات مبادرات فعالة  اأن تطبق هذه  الوقت  نف�س  يف 

وتعزيز  البيئة،  على  والعك�سي  ال�سلبي  التاأثري  لتجنب 

الفوائد للحفاظ واملجتمعات.

ال�سياحة التي يرغب بها ال�سياح

ولدى  ال�سوق.  طلب  على  كبري  ب�سكل  ال�سياحة  تعتمد 

من  منو  نهاية  يعرف  ل  عدد  زيارة  فر�س  ال�سياح 

ذو  قطاع  يف  ال�سياحية،  واملنتجات  املختلفة  الوجهات 

تناف�س �سديد. يجب على الوجهات التاأكد من ال�ستمرار 

الت�سويق،  حملت  خلل  من  ال�سياح  ا�ستقطاب  يف 

واملحافظة  اجلودة،  عالية  فعاليات  وتطوير  ت�سميم 

ال�سياحية  املنتجات  يف  والإبداع  والبتكار  املعايري،  على 

التي يتم تقدميها. يجب اأي�سًا البناء على مزايا جتعلها 

مميزة، وتركيز على اأف�سل ما ميكن تقدميه لل�سياح.

مع  الأعمال تقيمها  لقطاع  التي ميكن  ال�سياحة 

اأرباح

من  ال�سوق  طلب  اإر�ساء  الأعمال  قطاع  على  يجب 

ال�سياح، وحتقيق ذلك ب�سكل جمدي وربح لتوفري فر�س 

املنطقة  �سمن  تبقى  اأخرى  اقت�سادية  وفوائد  عمل 

واملجتمعات املحلية. حتقيق ذلك يتطلب من هذا القطاع 

ما  اأف�سل  على  الرتكيز  طريق  عن  بقوة  دوره  يوؤدي  اأن 

ميكن تقدميه �سمن املوارد التي ميكن للوجهة توفريها. 

روابط  وال�سيافة،  الإقامة  جودة  التوفر،  ذلك  ي�سمل 

التنقل والبنية التحتية الأ�سا�سية، التزويد املحلي لل�سلع 

الوجهة،  طبيعة  اإىل  اإ�سافة  واخلدمات،  واملنتجات 

تاريخها ومواردها الثقافية.

اأي مكان يف  ال�سياح يف  اليوم ممكننًا وجود  اأ�سبح  لقد 

الرئي�سي  وال�سوؤال  املكان.  بعد  النظر عن  بع�س  العامل، 

يف  ال�سياحة  تطوير  يحاول  من  ولكل  ال�سياحة  لقطاع 

الأرا�سي الرطبة، هو هل �سياأتي عد منا�سب من ال�سياح 

اإيجابية.  واق�سادية  جتارية  قيمة  ذات  الوجهة  لتكون 

مع  تعمل  التي  املحلية  ال�سياحة  ل�سركات  اإ�سايف  حتدي 

وجهات  اإىل  يتطلعون  ال�سياح  اأن  هو  البيئية  ال�سياحة 

معقولة.  وقيمة  عاملية  مبعايري  املحلي  التميز  جتمع 

والوجهات  ال�سركات  هذه  على  يجب  النجاح،  ولتحقيق 

ومعايري  فعالية  مع  وخا�س  ميز  �سيء  ال�سياح  تقدمي 

م�ستخدمة يف الدول التي ياأتي منها ال�سياح.

ال�سياحة التي يتقبلها وي�ستفيدون منها

م�ست�سيفني  اأف�سل  املحلية  واملجتمعات  الأهايل  يعترب 

ملحوظ  تاأثري  هنالك  ال�سائعة  الوجهات  ويف  لل�سياحة. 

لعدد ال�سياح على املجتمعات املحلية، على �سبيل املثال، 

تعتمد  موارد  على  املجتمعات  هذه  ح�سول  ت�سعيب 

املعي�سة واكتظاظ  الأ�سعار وتكاليف  حياتهم عليها، رفع 

الوقت  نف�س  يف  ولكن  اأماكنهم.  من  وترحيلهم  الأماكن 

التفاعل  فر�س  وتقاليدها  املحلية  املجتمعات  لدى 

الرتبة  يف  مهمًا  جزء  يعد  والذي  املحليني  الأ�سخا�س 

ال�سياحية التي ت�ستقطب الزوار. اإذا كان املجتمع املحلي 

را�ٍس ويتقبل ال�سياح، �ستكون هذه التجارب اإيجابية.

4-1 جعل ال�سياحة ناجحة وم�ستدامة

احلوار مع اأ�سحاب امل�سالح املختلفة يعد حموريًا لتحديد ما ميكن للوجهة تقدميه ب�سكل م�ستدام، ما الذي �سيقبله 

املجتمع املحلي، ما الذي ميكن لقطاع الأعمال تقدميه يف �سوء طلب ال�سوق لل�سياحة ور�ساء الزوار.
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�سكوجان  كهوف  يف  دالينا  فيليكا  من  م�سهد 

يف �سلوفينيا 

من اأر�سيف منتزه كهوف �سكوجان

©Borut Lozej, 

ال�سياحة التي ميكن للبيئة دعمها

وجهة  لأية  والثقافية  والتاريخية  الطبيعية  اخل�سائ�س 

هي موارد رئي�سية لل�سياحة. ويعتمد مدى جناح ال�سياحة 

تاأثريات  اأية  وجتنب  املوارد،  هذه  وتعزيز  حماية  على 

الأخرى.  والقطاعات  ال�سياحية  الفعاليات  من  عك�سية 

النفايات  وتوليد  بالتلوث  التحكم  وي�سمل ذلك مقا�سات 

ا�ستخدام  ا�ستدامة  وترويج  ال�سحي  وال�سرف  ال�سلبة 

الطاقة واملاء واحلفاظ على التنوع الحيائي.

احل�سول على التوازن ال�سحيح

التوازن  على  احل�سول  يف  الناجحة  ال�سياحة  تعتمد 

املحلية،  املجتمعات  الأعمال،  الزوار،  بني  ال�سحيح 

هذا  على  احل�سول  دعمه.  للبيئة  ميكن  وما  الوجهة 

لتحديد  امل�سالح  اأ�سحاب  بني  احلوار  ي�سمل  التوازن 

ما ميكن للوجهة تقدميه لل�ستدامة، وما الذي �سيقبله 

بها  الأعمال  لقطاع  ميكن  الذي  وما  املحلي،  جمتمعها 

واأنواع  والزوار  لل�سياحة  ال�سوق  بطلب  �سلة  ذو  تقدميه 

ال�سياحة املقبولة وامل�ستدامة �سمن الوجهة، ومتى وكيف 

هذه الأنواع من ال�سياحة ميكن القيام بها، وكيف ميكن 

لل�سياحة الإدارة والتطوير.
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يعترب  والتطبيق  الرطبة  الأرا�سي  لإدارة  التخطيط 

والت�سميم  الر�سيد  وال�ستخدام  للحفاظ  جدًا  �سروريًا 

على خ�سائ�سها  الرطبة  الأرا�سي  للتاأكد من حمافظة 

البيئية  الأنظمة  خدمات  توفري  وا�ستمرار  البيئية 

الرئي�سية. توفر خطط الإدارة نقطة البداية واإطار العمل 

الأنظمة  ال�سياحة والرتفيه يف توازن مع خدمات  لإدارة 

البيئية واأهداف احلفاظ.

منطقة  لإدارة  مثاًل  �سلوفينيا  يف  �سكوجان  كهوف  توفر 

منطقة  وهي  املوقع،  قلب  حلماية  م�سممة  املياه  جتمع 

م�ساحتها قرابة 400 هكتار، من الفعاليات �سمن منطقة 

منتزه  لتفاقية  ووفقًا  املياه.  جتمع  منطقة  من  اأو�سع 

كهوف �سكوجان الإقليمي، مت ت�سميم منطقة جتمع املياه 

منتزه  خدمة  وكالة  منح  مت  ولقد  عازلة،  منطقة  لتكون 

والإ�سراف  والإدارة  العام دور احلماية  �سكوجان  كهوف 

يف  البلدية،  هيئات  مع  بالتعاون  املحمية  املنطقة  على 

باأكملها،  املياه  جتمع  منطقة  �سمن  والإدارة  التخطيط 

وي�سمل ذلك القرى، واملزارع والغابات. وجميع الفعاليات 

التي من املتوقع اأن تتم يف املنطقة العازلة والتي قد تغري 

با�ستثناء  منعها،  �سيتم  ريكا  لنهر  املاء  وجودة  نظام 

مقا�سات احلماية من الفي�سانات.

ت�ستفيد  بيئية  اإدارة  واأية  الرطبة  الأرا�سي  اإدارة 

امل�ساركة التامة من اأ�سحاب امل�سالح على نطاق مراحل 

يتطلب  ذلك  باأن  اإدراك  حني  ويف  والتطبيق.  التخطيط 

وامل�ساعدة  الدعم  نتائج  ولكن  املادي،  والدعم  الوقت 

وتنوع  امل�ساركة  م�ستوى  ال�ستثمار.  هذا  تربر  والتطبيق 

اأ�سحاب امل�سالح امل�ساركني قد يكون متقلب جدًا.

يف  الرئي�سية  امل�سالح  اأ�سحاب  هي  املحلية  املجتمعات 

مع  رابط  ذات  �سياحة  اأي  ويف  الرطبة  الأرا�سي  اإدارة 

ول  كانت  احلالت،  من  العديد  ويف  الرطبة.  الأرا�سي 

التي  املجتمعات  عي�س  حمور  الرطبة  الأرا�سي  زالت 

تقطن املناطق القريبة من الأرا�سي الرطبة، ومت ت�سكيل 

هذه  قبل  من  وحمايتها  هذه  الرطبة  الأرا�سي  طبيعة 

التخطيط  يف  املحلية  املجتمعات  م�ساركة  املجتمعات. 

ال�سياحي  التطوير  ذلك  وي�سمل  القرارات،  واتخاذ 

احلفاظ  جناح  من  كجزء  جدًا  مهم  يعترب  والإدارة 

وال�ستخدام الر�سيد ملواقع الأرا�سي الرطبة.

4-2 تاأ�سي�ص خط واأهداف وا�سحة

4-2-1 التخطيط لإدارة الأرا�سي الرطبة

التخطيط والإدارة للأرا�سي الرطبة هي اأدوات اأ�سا�سية حلل الق�سايا املتعددة الناجمة من الفعاليات يف الأرا�سي الرطبة، وي�سمل ذلك ال�سياحة. امل�ساركة املجدية من املجتمعات 

املحلية يف اتخاذ القرارات هي عن�سر حموري لل�ستخدام الر�سيد للأرا�سي الرطبة وال�سياحة الناجحة.

تخطيط الإدارة

دلتا الدانوب )رومانيا(

الطبيعة )IUCN( لو�سع خطة متكاملة لإدارة وا�ستعادة حممية دلتا  العاملي ل�سون  الدويل عام 1991، بدعم من الحتاد  للم�ساعدة يف احلفاظ  اإ�سرتاتيجية  تاأ�سي�س  لقد مت 

الدانوب )DDBR(. لقد وفرت هذه الإ�سرتاتيجية اخلطوط الرئي�سية للغابات، الزراعة، الأ�سماك وال�سياحة، وحلفاظ عملي وفوري من قبل الوكالت الفردية. ومت اإعداد اأول خطة 

اإدارة يف 1994-1995 مع معطيات من الوكالت احلكومية، املوؤ�س�سات التعليمية والعلمية، و�سمل ذلك كلية اأبحاث دلتا الدانوب )DDNI(، وكلية اأبحاث ال�سياحة، وجهات اأخرى. 

وبداأت اأعمال ا�ستعادة وترميم دلتا الدانوب يف النجاح يف منت�سف الت�سعينات، ومت بحلول عام 2012 ترميم ما يزيد عن 15،000 هكتار من امل�سطحات الع�سبية، وا�ستعادة 

الأرا�سي الرطبة حلالتها اجليدة، وذلك بدعم من م�سروع البنك الدويل »التنوع الحيائي لدلتا الدانوب« واحلكومة. ومت خلل 2001-2012 مراجعة خطة الإدارة، ومت خلل 

2006-2007 و�سع خطة الإدارة الثانية وتعزيزها مع دعم من اأع�ساء املجل�س العلمي ملحمية دلتا الدانوب.

هويدال ل كونيجريا )كولومبيا(

لدى هذه الأر�س الرطبة حطة اإدارة مع مناطق بيئية لتاأ�سي�س مناطق خم�س�سة للحفاظ عليها فقط، ولل�ستعادة والرتميم البيئي، والتعليم البيئي والرتفيه من خلل م�سارات 

م�سي للعموم. يتم التحكم بالدخول للمنطقة واإدارتها من قبل دليل �سياحي للتعليم البيئي. وال�ستخدام الرئي�سي للأر�س الرطبة هو للحفاظ على التنوع الحيائي املُعرف يف 

خطة ا�ستخدام الأر�س للمدينة.
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Aboriginal rangers use an airboat to look 
for outbreaks of weeds on the Magela 

floodplains, Kakadu National Park, Australia  
©David Hancock, Skyscans

ترويج م�ساركة اأ�سحاب امل�سالح يف اإدارة الأرا�سي الرطبة

ميكن مل�ساركة اأ�سحاب امل�سالح يف اإدارة الأرا�سي الرطبة اأن تعمل بطرق متنوعة.

يف منتزه ايفريجالد )الوليات املتحدة الأمريكية(. يتطلب املنتزه وفقًا للقوانني الأمريكية الحتادية اإعداد وا�ست�سارة املجتمعات والعموم عن خطة الإدارة للموقع باأكمله كل 

خم�س �سنوات، اإ�سافة اإىل القيام با�ست�سارة عمومية عن تطبيق امل�ساريع الرئي�سية �سمن اخلطة.

يف منتزه كاكادو )اأ�سرتاليا(. ممثلني جمموعات الأوبرجني هم امللك التقليدين واملحافظني على الأر�س التي يوجد بها املنتزه، والذي ي�سمل ثلثي الأع�ساء من جمل�س اإدارة املنتزه.

يف دلتا الدانوب )رومانيا(. والعديد من مواقع الأرا�سي الرطبة، ت�سمل الإدارة ت�سكيلة من ال�ست�ساريني املحليني، ممثلني عن املجتمع يف جمل�س الإدارة، وامل�ساركة اأو التن�سيق 

مع البلديات املحلية بحيث تكون الإدارة املحلية جزًء مدجمًا مع اإدارة الأرا�سي الرطبة.

-- طالع كتيب رام�سار 18: اإدارة الأرا�سي الرطبة / كتيب رام�سار 7: مهارات امل�ساركة / كتيب رام�سار 6 الأرا�سي الرطبة، التوا�سل والتثقيف والوعي العام
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الفعال  للحفاظ  �سرورية  الوا�سحة  الإدارية  اخلطط 

اخلطط  الرطبة،  للأرا�سي  الر�سيد  وال�ستخدام 

الفعالة  للإدارة  اأي�سًا  �سرورية  والأهداف  الوا�سحة 

والتطوير ال�سياحي. يجب �سمل هذه اخلطط ال�سياحية 

مع خطط احلفاظ على املوقع، وعليها تعريف التايل:

الغر�س من ال�سياحة يف املوقع،

الأنواع واأحجام ال�سياحة املقبولة، و

متى وكيف ميكن اأن تتم هذه الفعاليات �سمن املوقع

اإىل  ال�سخمة  ال�سياحة  من  ال�سياحة  اأنواع  ترتاوح  قد 

احلياة  م�ساهدة  يف  متخ�س�سة  �سغرية  جمموعات 

ال�سياحة  من  اأنواع  عدة  تغطي  اأن  ميكن  اأو  الربية، 

ت�سمل  قد  ال�سياحة  فوائد  البع�س.  بع�سها  مع  املتوافقة 

دعم تطوير القت�ساد املحلي، تاأ�سي�س �سركات �سياحة، 

العوائد  توليد  املوقع،  اأهمية  عن  التوعية  م�ستوى  رفع 

الإدارة  لتح�سني  طرق  اإيجاد  اأو  احلفاظ،  جهود  لدعم 

على  العك�سية  التاأثريات  لتقليل  لل�سياحة  احلالية 

الأرا�سي الرطبة.

وكما هو احلال مع خطط تطوير احلفاظ، يجب اأن ت�سمل 

الفعالة  وامل�ساركة  ال�ست�سارة  ال�سياحي  التطوير  خطط 

من قبل املجتمعات املحلية، ال�سركات ال�سياحية وهيئات 

للحفاظ  وم�سرتكة  من�سقة  خطط  تطوير  الوجهات. 

اأ�سحاب  بني  التعاون  لبناء  فر�سة  يوفر  وال�سياحة 

�سروريًا  يعد  والذي  اآرائهم  على  واحل�سول  امل�سالح 

لتحديد اأنواع ال�سياحة املقبولة، والتي ذات جدوى جتارة 

يف اأي موقع. كلما كان تنوع اأ�سحاب امل�سالح امل�ساركني 

يف تطوير خطط ال�سياحة اأكرث، �سيكون هنالك م�ساهمة 

العديد  ذلك  ي�سمل  اأن  ميكن  ناجح.  لتطبيق  اأف�سل 

والنظم  القوانني  مع  التما�سي  من  بداية  الأ�سياء،  من 

واحلدود املتفق عليها يف املخططات، اإىل تطوير جتربة 

�سياحية جديدة، اأو ال�ستثمار لتح�سني املرافق ال�سياحية 

وجودة اخلدمات.

من  كجزء  ال�سياحية  الإدارة  تطوير  مع  التعامل  ميكن 

منف�سلة  خمططات  يف  اأو  املوقع،  اإدارة  خمططات 

بع�س  املوقع.  اإدارة  خمططات  مع  رابط  ذات  للإدارة 

الأمثلة:

اأ�سكل )تون�س(. مت احل�سول على الدعم املادي  بحرية 

وبداية  لإعداد   )GEF( العاملية  البيئة  مرفق  خلل  من 

تطبيق خطة التطوير وخطة الإدارة والتطوير املجتمعي 

للمنتزه.

م�ستنقعات ابرييا )الأرجنتني(. مت جتهيز خطة الإدارة 

وتغطية  متخ�س�س   55 �سمل  فريق  قبل  من   2005 يف 

الهيئات  ومتثيل  والإدارة،  احلفاظ  خلربات  وا�سعة 

امل�ساركة يف احلفاظ على امل�ستنقعات.

الأمريكية(.  املتحدة  )الوليات  ايفرجلدي�س  منتزه 

تتطلب القوانني الحتادية حتديث اخلطة العامة للمنتزه 

مرة كل خم�س �سنوات، وا�ست�سارة حملية عند مراجعتها 

التالية املقررة يف 2013.

يف  ال�سياحة  لإدارة  العملي  والدليل  الدلئل 

البيئة الطبيعية

دلئل   )CBD( الحيائي  التنوع  اتفاقية  تبنت  لقد 

يغطي  والذي  ال�سياحي،  والتطوير  الحيائي  التنوع 

ال�سياحة  واإدارة  التطوير  تخطيط  ال�سيا�سات،  �سنع 

بناء  التعليم،  على  ال�سوء  ت�سليط  مت  كما  الوجهات.  يف 

من  املعزز  وتطبيقهم  التوعية،  م�ستوى  ورفع  القدرات 

قبل امل�ستخدمني. وهنالك دليل يوفر قائمة التاأكد ودليل 

التطبيق )اتفاقية التنوع الحيائي، 2004 و 2007(.

املركز  مع  بالتعاون  الأوروبية  املنتزهات  احتاد  قام  لقد 

كيفية  عن  عملي  كتيب  بن�سر  وال�سياحة  للبيئة  الأوروبي 

بداية  دليل  وهو  واحلماية:  املجدي،  العملي،  التطبيق، 

يوفر  والذي  املحمية،  املناطق  يف  ال�سياحة  التطوير 

حممية  منطقة  يدير  من  كل  تفيد  منوذجية  حالت 

 ،Europarc Federation and ECEAT( .كوجهة �سياحية

.)2012

اأخرى ذات �سلة متوفرة ومت تعريف بع�س  هنالك مواد 

منها يف الفقرة ال�سابعة.

4-2-2 دمج اإدارة ال�سياحة يف احلفاظ على الأرا�سي الرطبة

يجب اأن يتم دمج خطط تطوير ال�سياحة مع خطط الإدارة للحفاظ على التنوع الحيائي والتوافق مع اأهداف احلفاظ 

وال�ستخدام الر�سيد لكل موقع.
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م�سهد من م�ستنقعات ابريا

©Beccaceci

دمج اإدارة ال�سياحة مع اأهداف احلفاظ

اأبروهولو�ص )الربازيل(

تتم الإدارة العامة للمنتزه �سمن خطة اإدارة املنتزه التي مت تاأ�سي�سها لأول مرة عام 1991 ومراجعتها يف 1995. مت توفري خطة ا�ستخدام عام يف 2003 والتي عرفت اخلطوط 

الرئي�سية للزوار، و�سمل ذلك  فعاليات الغو�س وم�ساهدة احليتان والطيور، وتعد اليوم جزًء من خطة الإدارة. مت حتديد غالبية املنتزه كمنطقة حممية تامة خالية من فعاليات 

الب�سر ومتنع اأي تغيري. ت�سمل املنطقة مناطق تع�سي�س الطيور وغالبية ال�سعاب املرجانية. ومت تخ�سي�س مناطق اأخرى للأبحاث العلمية والتعليم البيئي. ومت ح�سر الفعاليات 

ال�سياحية والرتفيهية ملواقع غو�س خم�س�سة وم�سار طبيعي بطول 1،6 كيلو مرت على جزيرة �سرييبا.

وحلماية املنتزه من التاأثري الكبري من ال�سياحة، مت و�سع حد خلم�سة ع�سرة �سفينة ميكنها دخول مياه املنتجع يوميًا، وبحمولة اق�ساها 15 راكبًا. متثل هذه احلدود دخول 225 

زائرًا يوميًا وهي مبنية على تقييم ا�ستطاعة املنتزه مع هدف حماية البيئة واملوائل اله�سة، والتاأكد من جتربة عالية اجلودة للزوار، ويجب اأن تتوافق ال�سفينة مع معايري معينة 

و�سعتها البحرية الربازيلية لل�سلمة، ومعدات ت�سغيل اأخرى واأن تكون ال�سفينة جمهزة جلمع النفايات وخزانات تخزين كبرية جلمع النفايات الناجتة من الزوار وطاقم ال�سفينة.

ويجب اأن يرافق ال�سياح دليل مدرب متكن من تكملة دورة �سياحة بيئية من قبل هيئة ولية باهية لل�سياحة، اأو من قبل ICMBio، كلية �سيكو ميندي�س للحفاظ على التنوع 

الحيائي.
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الأرا�سي الرطبة- مورد لل�سياحة والتطوير

بحرية ناكورو )كينيا(

ي�ستقبل منتزه بحرية ناكورو الوطني 245،000 زائر �سنويًا، منهم 149،500 �سائحًا من اخلارج، و 95،000 من كينيا. يبلغ ر�سم دخول الزائر الأجنبي 80 دولر اأمريكي، و 1000 

�سلن كيني )11 دولر( للزائر من كينيا. وبلغت ر�سوم الدخول ور�سوم الإقامة قرابة 800 مليون �سلن كيني يف 2010، والتي �ساعدت يف دفع تكاليف اإدارة املنتزه. هنالك مكانان 

للإقامة يتم اإدارتهما من قبل القطاع اخلا�س ويوفران 240 �سريرًا. يتم تاأجري الغرف من الهيئة الكينية خلدمات احلياة الربية التي تدير املنتزه، وتوفري الإقامة عوائد ت�سل 

اإىل 17 مليون �سلن كيني �سنويًا.

الفعاليات ال�سياحية الرئي�سية التي يقدمها منتزه بحرية ناكورو الوطني هي م�ساهدة احلياة الربية، م�ساهدة الطيور، �سبكة طرق وم�سارات يتم املحافظة عليها �سمن املنتزه. 

ي�ساهد زوار البحرية اأكرث من 50 نوع من الثديات، وما يزيد عن 450 نوعًا من الطيور، ت�سمل 70 طري مائي. لقد مت بناء التعداد اجليد للثديات يف املنتزه عن طريق اإدارة حذرة 

لأكرث من 50 �سنة منذ اإعلن املنطقة منتزه وطني طبيعي يف 1961. �سمل ذلك تقدمي الزرافات، وحيد القرن الأبي�س والأ�سود من مناطق اأخرى يف كنيا والأ�سود والنمور من 

جنوب اأفريقيا. يحت�سن املنتزه اليوم ثديات كبرية ت�سمل حيوانات مقتات الأع�ساب، واأنواع خمتلفة من الغزلن الكبرية وال�سغرية.

4-3  تقليل تاأثري ال�سياحة يف الأرا�سي الرطبة واملناطق املحيطة

التاأثريات ال�سلبية من ال�سياحة احلالية وامل�ستقبلية ميكن تقليلها عن طريق تخطيط اإدارة منا�سبة واملراقبة.

تطوير املرافق ال�سياحية والبنية التحتية �سيكون له تاأثريات على البيئة املحيطة. ميكن جتنب هذه التاأثريات اأو تقليلها من خلل مبادرات خطة اإدارة منا�سبة. وبالطبع �سيكون 

تطبيق اخلطة اأمر �سعب، لكن عند وجود تاأثريات �سلبية ب�سكل ملحوظ، مقارنة مع تطبيق طرق لتجنب ال�سرر منذ البداية.

يوجد يف اأبرولهو�س )الربازيل( ويف توباتاها )الفيليبني( اإدارة �سديدة على عدد ال�سياح امل�سموح لهم بدخول املنتزهات، اإ�سافة اإىل قوانني حتكم بهواية الغو�س حلماية ال�سرر 

بال�سعاب املرجانية.

ويف �سوما )اأ�ستونيا(، اأ�سارات الأبحاث اإذا كان الزوار على بعد 500 مرت من موقع تع�سي�س الطيور، �سيكون م�ستوى ال�سرر منخف�س. لقد مت ا�ستخدام هذه املعلومات لو�سع خطة 

امل�سارات للم�سي �سمن املنتزه، مع اإغلق بع�س املناطق اأمام ال�سياح خلل مو�سم التع�سي�س.

ويف ت�سوموري )الهند( يتزامن ذروة املو�سم ال�سياحي  مع ذروة مو�سم التكاثر يف بحرية اأفيفاونا. وي�ساعد خيار الإقامة البديل لل�سياح يف تقليل ال�سغط على التخييم بالقرب من 

مناطق التكاثر للطيور املهددة بالنقرا�س. وت�ساعد العديد من ال�سركات يف مبادرات جمع النفايات وتنظيف املنطقة.

ويف با بي )فيتنام(، يتم ت�سجيع اأ�سحاب القوارب الذين يقدمون خدمة النزهات يف البحرية ل�ستخدام قواربهم اخل�سبية التقليدية بدًل من القوارب احلديثة ذات املحركات 

التي تعمل بوقود الديزل، وذلك لتجنب التلوث وتخفي�س ال�سجيج الذي ي�سع تاأثري عك�سي على احلياة الربية واملائية يف البحرية.
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اأ�سحاب امل�سالح املحليني ي�ساركون يف دورة تدريب لرتويج تاأ�سي�س 

الإقامة مع املجتمع املحلي

©Pankaj Chandan / WWF-India

اختيار املوقع وت�سميم الفنادق واملنتجعات

اختيار املوقع وت�سميم الفنادق واملنتجعات له تاأثريات ملحوظة على البيئة والأرا�سي الرطبة والأنظمة البيئية. ُيعرف كتيب الحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة )IUCN( بعنوان 

اختيار املوقع وت�سميم الفنادق واملنتجعات مقومات التاأثريات على النظام البيئي وتنظيف الأر�س والتحديثات للطبيعة خلل اإن�ساء الفنادق واملنتجعات، مثل اإزالة النباتات، 

تغيري جمرى املياه، تدمري اأو تغيري  مناطق التغذية والتكاثر للطيور، الأ�سماك والثديات، تغيري معدلت الرت�سبات وتدفق املواد املغذية وغريها.

وبعيدا عن التاأثري املبا�سر من الإن�ساء، من ال�سروري الأخذ بالعتبار م�سدر مواد البناء امل�ستخدمة، مثل الأخ�ساب والرمل امل�ستخدم يف الإن�ساء، وا�ستخدام نباتات دخيلة يف 

حدائق الفنادق التي قد تتطلب كمية كبرية من املاء، الأ�سمدة ومواد مكافحة احل�سرات واإماكنية تقدمي كائنات دخيلة وغريها.

ياأخذ هذا الكتيب ال�ستخدام مبادرة احلالة النموذجية للنظر يف هذه التاأثريات عند التطوير خلم�سة اأ�س�س رئي�سية حلماية التنوع الحيائي ذو �سلة بجميع الأنظمة البيئية:

1- تبني نظام بيئي مبني على تخطيط التطوير ال�سياحي

2- اإدارة التاأثريات على التنوع الحيائي من تطوير الفندق وحماولة حتقيق امل�ساهمات العامة الإيجابية

3- الت�سميم املتناغم مع الطبيعة وتبني حلول مبنية على الطبيعة

4- تقدير واحرتام وم�ساركة املجتمعات املحلية

5- بناء التعاون مع اأ�سحاب امل�سالح

2012 ،IUCN :امل�سدر
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الأرا�سي  يف  امل�ستدامة  ال�سياحة  اأهداف  من  هدف 

اقت�سادية  فوائد  توليد  هو  املحيطة  واملناطق  الرطبة 

حماية  دعم  الفوائد  هذه  ت�سجع  املحلية،  للمجتمعات 

تلعب  اأن  احلالت  بع�س  يف  وميكنها  الرطبة،  الأرا�سي 

دور حيوي رفع م�ستوى القت�ساد.

للعديد من املجتمعات منط عي�س متني وروابط تقليدية 

وتراثية مع الأرا�سي الرطبة، والتي �ساعدت يف احلماية 

والتاأثري على خ�سائ�سها البيئية منذ اآلف ال�سنني. على 

الذي  اأ�سرتاليا  يف  الوطني  كاكادو  منتجع  املثال،  �سبيل 

تعد  التي  الأوبرجني  قبائل  قبل  من  وحمايته  تكونيه  مت 

املالك التقليدي وحماة املنتزه. الرابط لهوؤلء الأ�سخا�س 

مع الأر�س يعود لأبعد من 50،000 �سنة.

التجربة  يف  مهمًا  دورًا  اأي�سًا  املحلية  املجتمعات  تلعب 

املطاعم  الإقامة،  توفري  اإىل  اإ�سافة  ال�سياحية، 

يف  املحلية  املجتمعات  وتقدم  الأخرى.  واخلدمات 

دلتا  ويف  )فيتنام(  ي  وباب  )تون�س(،  اأ�سكل  بحرية 

لل�سياح،  الدانوب يف رومانيا فر�سة الإقامة مع الأهايل 

�سوما  اإقليم  ويف  ومنا�سباتهم.  تقاليدهم  على  والتعرف 

)اأ�ستونيا(، تدير هيئة املنتزه برنامج مل�ساعدة �سركات 

ال�سياحة املحلية. وهنالك مبادرات مماثلة يطلق عليها 

بنجاح  تطبيقها  يتم  امل�سرتكة  املجتمعية  الإدارة  ا�سم 

اإعطاء  هو  للنجاح  مفاتيحها  اأهم  واأحد  اأفريقيا:  يف 

لهم  وال�سماح  اأر�سهم،  يف  احلق  املحلية  املجتمعات 

تطوير  على  القدرة  مع  ال�سياحة  ل�سركات  بتاأجريها 

وت�سويق ال�سياحة الفعالة العاملية.

متنوعة.  بطرق  املجتمعية  الروابط  واإدارة  بناء  ميكن 

ت�سمل هذه الطرق ال�ست�سارة لق�سايا معينة، املنتديات 

امل�سالح  واأ�سحاب  املحلية  للمجتمعات  املنتظمة 

املجتمع،  تعاون  وجهود  املواقع،  مدراء  للقاء  الآخرين 

من  ال�ستفادة  املجتمعات  لتمكني  امل�ساعدة  وتخ�سي�س 

ومتثيل  اخللفات،  حل  يف  وامل�ساعدة  ال�سياحة  فر�س 

ي�سرف على  الذي  الإدارة  املحلية يف جمل�س  املجتمعات 

اإدارة الأرا�سي الرطبة.

�سعيفة  املحلية  املجتمعات  مع  الروابط  كانت  حال  ويف 

اأكرب.  �ستكون فر�سة ظهور اخللفات  اأو غري موجودة، 

من  عك�سية  لتاأثريات  املجتمعات  هذه  تعر�س  حال  ويف 

الدعم  تقدميهم  اإمكانية  ذلك  �سي�سعف  ال�سياحة، 

واحلفاظ على املوقع، اإ�سافة اإىل التاأثري على احلفاظ، 

توتر  ت�سع  اأن  املجتمع  مع  ال�سعيفة  للروابط  ميكن  كما 

اجتماعي يوؤثر على جودة التجربة ال�سياحية والتي ينتج 

عدد  يف  انخفا�س  والبعيد  املتو�سط  املدى  على  عنها 

ال�سياح والدخل من ال�سياحة.

تاأ�سي�س   من  لتمكينهم  املحلية  املجتمعات  مع  العمل 

الزوار  اإدارة  يف  مهم  اأمر  يعترب  لل�سياحة  ال�سركات 

املجتمعية  الفوائد  باأن  ذلك  ويعني  الرطبة.  للأرا�سي 

لدعم  للأ�سخا�س  الأف�سل  التحفيز  اك�ستاب  اإىل  توؤدي 

احلافظ املحلي على الأرا�سي الرطبة.

4-4  التاأكد من الفوائد للمجتمعات املحلية وال�سركات

التطوير ال�سياحي ذو اإدارة جيدة يف الأرا�سي الرطبة واملناطق املحيطة ي�سمن فوائد للمجتمعات املحلية وي�ساهم يف ا�ستدامة منط عي�س جيد لهذه املجتمعات.

م�ساهدة القر�ص احلوت يف منتزه يوكاتان ال�سمايل يف املك�سيك: فوائد ل�سيادين الأ�سماك، احلياة البحرية وال�سياح

تقوم جمموعات من �سمك القر�س احلوت بزيارات مو�سمية للجزء ال�سمايل ال�سرقي ل�سبه جزيرة يوكاتان يف املك�سيك، وقام قطاع ال�سياحة خلل ال�سنوات بتطوير م�ساركة 

املجتمعات املحلية توافقًا مع القوانني البيئية. وهنالك تعاون م�سرتك بني اأ�سحاب امل�سالح مت اأخذه بعني العتبار منذ البداية. الدومينو�س )ال�سم الذي يطلقه ال�سيادين املحلني 

على القر�س احلوت( ياأتي لهذه املياه ملدة خم�سة اأ�سهر يف ال�سنة ويف جمموعات تعد الأكرب من نوعها ي العامل. ويوؤدي تكاثر العوالق يف املياه من �سهر مايو اإىل �سبتمرب جلذب 

هذه الأ�سماك للتغذية، وا�ستقطاب 800 – 1400 قر�س حوت.

لقد با�سر يف 2003 ال�سندوق العاملي ل�سون الطبيعة- املك�سيك )WWF Mexico( والهيئة الوطنية للمناطق املحمية م�سروع مع جمتمع ال�سيادين يف يومبالرم، وهو موقع رام�سار 

مع فكرة مركزية لتوفري التدريب لل�سيادين الذين ياأخذون ال�سياح لل�سباحة وم�ساهدة القر�س احلوت. لقد �سمل التدريب وبناء القدرات على دورات لتطوير الأعمال ال�سغرية، 

والرتجمة لل�سياح، وال�سعافات الأولية واملحافظة على القارب واملحرك والت�سويق.

لقد كان للم�سروع هدفني، الأول هو دعم قطاع ال�سيد يف تطوير دخل بديل، والثاين لتقليل فعاليات �سيد الأ�سماك خلل هذه الأ�سهر من ال�سنة، واإعطاء التقدير للموارد البحرية 

يف املنطقة. اإ�سافة لذلك، توفري دخل اآخر يعطي املجتمع مزيد من الثبات وال�ستقرار لأن �سيد الأ�سماك يعتمد على فعالية واحدة. هنالك 160 ت�سريح )قدرة ال�ستطاعة التي 

مت تقييمها(، اأي ت�سريح لكل قارب )8 ركاب( لأخذ ال�سياح لل�سباحة وم�ساهدة القر�س احلوت يف موقع رام�سار.

www.conanp.gob.mx املك�سيك CONANP امل�سدر: الدكتور كارلو�س جار�سيا- �سيز، املن�سق ملنطقة هويدالي�س البحرية
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قوارب تقليدية يف بحرية با بي

© Ba Be National Park

الفوائد للمجتمعات من ال�سياحة

توباتاها )الفيليبني(

يتم تخ�سي�س ر�سم دخول املنتزه الذي يدفعه الزوار ملبادرات املجتمعات املحلية يف كاغايا�سيلو، وي�سمل ذلك دعم اجلهود املحلية يف توليد الدخل من ال�سياحة. ويوفر جمل�س 

اإدارة منطقة توباتاها املحمية امل�ساعدة التقنية وامل�ساعدات الأخرى للم�ساعدة يف حت�سني قدرة بلدية كاغايا�سيلو يف اإدارة املوارد البحرية واملناطق البحرية املحلية املحمية، 

وي�سمل ذلك التخطيط، وتطبيق فعاليات ال�سيد غري القانوين، تخطيط وحتديد املناطق للفعاليات املختلفة والتي ت�سمل مزارع الطحالب البحرية، اأقفا�س الأ�سماك، ومناطق 

�سيد الأ�سماك. ي�ساعد حت�سني النتاج البحري و�سيد الأ�سماك يف رفع م�ستويات املعي�سة للمجتمعات املحلية، وميكنه تقليل �سغط �سيد الأ�سماك يف املنتزه واملواقع املحمية 

الأخرى. على �سبيل املثال، لقد اأ�سارت التجربة يف الفيليبني باأن تاأ�سي�س حمميات بحرية ذات اإدارة حملية ميكنه ب�سكل ملحوظ زيادة كمية �سيد الأ�سماك للمجتمعات املحلية 

خلل ثلث �سنوات.

با بي )فيتنام(

تقدم الفعاليات ال�سياحية ذات �سلة بالبحرية فر�س عمل بديلة للأ�سخا�س املحليني من خلل تخ�سي�س رحلت بالقوارب، والإقامة مع الأهايل، املطاعم وخدمات الدليل. كما 

�ساعدت يف احلفاظ وتطوير الثقافات الأ�سلية من خلل العرو�س واملهرجانات التقليدية واإنتاج احلرف اليدوية التقليدية.

وميكن اأخذ الفوائد القت�سادية بعني العتبار، فعلى �سبيل املثال، يح�سل فريق اأداء عر�س تقليدي على VND 1،200،000 – 500،000 )25-60 دولر اأمريكي(، ورحلة 

القارب جتلب VND 500،000 )25 دولر(، والإقامة مع الأهايل تبلغ قرابة VND 70،000 )40 دولر( لل�سخ�س لليلة. هنالك 18 منزل متوفر للإقامة مع الأهايل. يف 2011 

بلغ معدل العوائد من الإقامة مع الأهايل 40 مليون VND )2000 دولر( لكل منزل �سنويًا يف بو لو و 25 مليون VND )1250 دولر( لكل منزل �سنويًا يف باك جنوي. هنالك 83 

منزل يوفر تنقل بالقارب يف البحرية وميكن لكل منزل احل�سول على VND 800،000 )40 دولر( �سهريًا.

ما جتلبه ال�سياحة من دخل ي�ساعد يف رفع م�ستوى التوعية �سمن قطاع ال�سياحة، املجتمعات املحلية والهيئات التي لها �سلة باحلفاظ على منتزه با بي الوطني.

بحرية اأ�سكل )تون�ص(

لقد �ساعد ترويج املنتزه الوطني واملناطق املحيطة به كوجهات �سياحية يف رفع م�ستوى التوعية عن اأمية احلفاظ وال�ستخدام الر�سيد للأرا�سي الرطبة، ومتكن من جلب موارد 

دخل جديدة �ساهمت يف املحافظة على بنية املنتزه التحتية، و�سمل ذلك مركز الزوار واإدارة احلفاظ. ولدى املنتزه اليوم برنامج للدعم، ي�سمل التدريب الأ�سا�سي وبرامج 

الئتمان لزيادة م�ساركة ال�سركات املحلية واملجتمعات يف الفعاليات ال�سياحية، ومن اأجل تو�سيع التوظيف املحلي والفوائد القت�سادية من ال�سياحة. لقد �سمل ذلك تاأ�سي�س 

اأعمال �سياحية، مثل املطاعم ومناطق الإقامة ومتاجر التذكارات واملنتجات املحلية واحلرف اليدوية وفر�س التوظيف للعمل كجوال يف املنتزه.

طالع كتيب رام�سار 7: املهارات العملية
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امل�سي يف موقع على الأرا�سي العائمة رام�سار �سوما، 

جتربة ميزة للعديد من ال�سياح

© Aivar Ruukel

منتج مبتكر لتعزيز التجربة ال�سياحية 

واحلفاظ

 )Bogshoe( يعترب تطوير امل�سي على الأرا�سي العائمة

يف منتزه �سوما الوطني يف اأ�ستونيا مثاًل جيدًا لطريقة 

ميكن ملدراء الأرا�سي الرطبة، وقطاع ال�سياحة العمل 

معًا لتطوير الفعاليات ال�سياحية التي تعطي جتربة 

رائعة مع حماية الأرا�سي الرطبة. يوفر املنتزه �سل�سلة 

من م�سارات امل�سي تتيح للزوار دخول الأرا�سي العائمة 

والغابات دون احداث �سرر بها. لكن ات�سح ل�سركات 

الرحلت ال�سياحية باأن ذلك ي�سع حد لأنواع جتربة 

ال�سياح التي ميكن تقدميها. ولقد عملت اإدارة املنتزه 

مع �سركات ال�سياحة لتطوير رحلة �سياحية مبتكرة 

تعطي ال�سياح جتربة الطبيعة الربية للم�سي على 

الأرا�سي العائمة، وحماية املوائل واحلياة الربية 

اله�سة. اأدى ذلك اإىل تطوير رحلت م�سي على 

الأرا�سي العائمة مع دليل با�ستخدام اأحذية ال�سري على 

الثلج ليتمكن الزوار من امل�سي على الأرا�سي الطرية 

والنباتات اله�سة دون احداث �سرر بها. تعمل اإدارة 

املنتزه و�سركات ال�سياحة معًا للتاأكد من الإدارة اجليدة 

لهذه الفعالية، مع و�سع حد لعد الزوار واملراقبة للتاأكد 

من عدم حدوث �سرر للنباتات واحلياة الربية. تتيح 

هذه الفعالية للزوار ترك امل�سارات واكت�ساف املناطق 

النائية يف املنتزه وخو�س جتربة فريدة من نوعها 

ت�ستقطب الزوار وت�ساعد يف ترويج املنتزه، مع فوائد 

ل�سركات ال�سياحة املحلية وال�سركات الأخرى.

4-5 توفري خدمات �سياحية عالية اجلودة وجتربة ممتازة للزوار

تقدمي جتربة ممتازة يف الأرا�سي الرطبة اأمر مهم ل�ستقطاب ال�سياح، لكن ذلك يتطلب التخطيط احلذر للتاأكد باأن 

معدلت الزوار والفعاليات �سمن م�ستويات ال�ستدامة البيئية واملجتمعية

جتربة الزوار وتطوير املنتج

تكمن الفعاليات ال�سياحية مب�ستوى جودة التجربة وعن 

الأماكن. دمج جتربة جيدة تبقى يف الذكريات يف مكان 

لوجهة  الزوار  ا�ستقطاب  على  كبرية  مقومات  له  رائع 

معينة وجعل ال�سياحة ناجحة.

لكن  اجليدة،  الزوار  لتجربة  الرتتيب  الأماكن  توفر 

ناجحة.  ل�سياحة  كافية  تكون  ل  ذاتها  بحد   الأماكن 

جعل  ميكنها  العادية  غري  والتجربة  التعزيز  الإثارة، 

ال�سياح.  ل�ستقطاب  مميزة  وجهات  الرطبة  الأرا�سي 

ويف موقع اأر�س رطبة قريب من وجهة �سياحية رئي�سية، 

دمج  خلل  من  ال�سياحية  التجربة  هذه  توفري  ميكن 

وطرق  نائية،  مواقع  يف  دليل  مع  ورحلت  للزوار  مركز 

تعترب  مميزة  ووجبات  واإقامة  عادية،  غري  موا�سلت 

جميعها جزًء من جتربة �سياحية مميزة.
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ج�سر يحب�س الأنفا�س اأعلى نهر ريكا 

يف �سلوفينيا

©Borut Lozej, Archive of 
the Park Skocjan Caves

منتزه  مثل  املرجانية،  بال�سعاب  املحيطة  املناطق  يف 

اإدارة على مناطق ي�سمح  الفيليبني، هنالك  توباتاها يف 

ويتم ذلك  لهم،  امل�سموح  الأ�سخا�س  الغو�س، وعدد  بها 

جودة  على  للمحافظة  بل  فقط،  ال�سعاب  حلماية  لي�س 

منطقة  اإدارة  جمل�س  ويهدف  اأي�سًا.  الغو�س  جتربة 

املنتزه،  يف  ال�سياحة  تنوع  على  اأي�سًا  املحمية  توباتاها 

واملناطق  املحمية  حدود  خلارج  التوجه  واإمكانيات 

املحيطة لريا�سات مائية اأخرى، مثل الغو�س ال�سطحي، 

من  والأهم  الأمواج.  ركوب  ال�سراعية،  القوارب  ركوب 

ذلك هو القيام بتقييم تاأثري هذه الفعاليات على ه�سا�سة 

اأنظمة ال�سعاب البيئية واحلياة الربية ال�سطحية واملوائل 

التي يتم تقييمها لهذه الفعاليات.

�سلوفينيا  يف  �سكوجان  كهوف  اإدارة  هيئة  قامت  لقد 

م�سارات  وبناء  الزوار  مركز  لبناء  رئي�سي  با�ستثمار 

جتربة  للزوار  تتيح  الكهوف،  �سمن  م�ساهدة  ومناطق 

وقدرة  بال�سلمة،  وال�سعور  الكهوف  م�ساهدة  يف  رائعة 

ال�سياح  اأعداد  من  ال�سغط  ا�ستيعاب  على  الكهوف 

ال�سخمة.

غياب منتجات ال�سياحة املبتكرة وغياب مرافق مبعايري 

منا�سبة يوؤدي عادة اإىل خ�سارة ال�ستقطاب، ولقد كان 

هذا احلال يف اأبروهول�س )الربازيل(، نتيجة تدين جودة 

ال�سفن التي توفر الرحلت ال�سياحية يف اجلزر، وغياب 

املنتجات ال�سياحية املبتكرة التي يتم تقدميها، لقد �ساه 

ذلك يف تراجع عدد الزوار للمنتزه من معدل 12،900 

زائر يف ال�سنة يف 198-2001 اإىل 3500 زائر فقط يف 

2011. ولتح�سني املعايري، وعك�س هذا الرتاجع يف اأعداد 

ال�سياح، قام املنتزه بتطبيق نظام ناجح يف اأماكن اأخرى 

ال�سياحة  قوارب  ملنح  مناق�سة  طرح  وهو  الربازيل،  يف 

ت�سغيل الرحلت.

تو�سح هذه الأمثلة طرق ميكن ملدراء الأرا�سي الرطبة 

اتخاذها للمحافظة على املعايري، وتطوير جتارب جديدة 

الرحلت  ت�سغيل  جهات  مع  �سياحية  ومنتجات  للزوار 

هيئات  م�ساعدة  التوثيق  لربامج  ميكن  ال�سياحية. 

اإدارتهم  يف  عالية  معايري  تطبيق  يف  الرطبة  الأرا�سي 

ال�سركات  مع  امل�سرتك  والعمل  لل�سياحة  امل�ستدامة 

ال�سياحية لتقدمي منتجات جيدة وحت�سني جتربة الزوار.
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دعم تطوير الأعمال يف الأرا�سي الرطبة واملناطق املجاورة

�سوما )ا�ستونيا(

توفر ال�سركات اخلا�سة اأماكن الإقامة واملطاعم، اإ�سافة اإىل غالبية الفعاليات ال�سياحية املتوفرة يف منتزه �سوما الوطني. ت�سمل الفعاليات:

- ركوب قوارب الكانو لرحلت مغامرة يف نهر �سوما

)Bogshoe( امل�سي يف م�سارات طبيعية يف الأرا�سي العائمة -

- امل�سي على الأرا�سي العائمة )Bogshoe( باأحذية امل�سي على الثلج

- م�ساهدة الطيور والفرا�سات والنباتات، و

- التعرف على الثقافة والتاريخ )الإدارة التقليدية لل�سهول، منط احلياة التقليدي اأو التاأقلم للعي�س يف الأرا�سي الرطبة والبيئة الربية(

لقد ا�ستفاد منتزه �سوما من ع�سويته يف �سبكة منتزهات PAN Parks  الأوروبية والتي وفرت اخلطوط الأ�سا�سية لتطوير ال�سياحة امل�ستدامة يف الإقليم، والعمل مع القطاع اخلا�س 

وت�سجيع ال�سركات املحلية للم�ساركة يف ال�سياحة يف املنتزه لكت�ساب فوائد اقت�سادية.

لقد مت اكت�ساب الفوائد املعينة ملنتزه �سوما الوطني من هذه الع�سوية، والتي �سملت ت�سجيع الروؤية الإيجابية للحفاظ �سمن املجتمعات املحلية، وتوفري الرتكيز على التعاون بني 

الهيئات العامة، �سركات ال�سياحة واملجتمعات لتهيئة مزيد من فر�س العمل والتوظيف يف قطاع ال�سياحة، والتخطيط امل�سرتك والتعاون يف ال�سياحة والتطوير القت�سادي. كما 

لوحظ اأي�سًا زيادة يف م�ستوى التوعية عن اأهمية الثقافة القدمية والتقاليد.

برامج التوثيق لل�سياحة امل�ستدامة يف املناطق املحمية

ي�سجع عد من املبادرات الأوروبية املناطق املحمية، وي�سمل ذلك تطبيق معايري عالية يف اإدارتها لل�سياحة امل�ستدامة، والتفاعل مع قطاع ال�سياحة. توفر هذه الربامج معايري م�ستقلة 

وتقييم لل�سياحة امل�ستدامة ميكن ا�ستخدامه من قبل مدراء الأرا�سي الرطبة لتوفري الأهداف، واإطار العمل لتطبيق ال�سياحة امل�ستدامة يف مواقع الأرا�سي الرطبة. وعلى الرغم 

من اأن هذه املبادرات تركز على املواقع الأوروبية، لكنها ذات قدرة على توفري منوذج ميكن تطويره وتطبيقه يف مكان اآخر.

بان بارك�ص )PAN Park(، تعمل هيئة بان بارك�س على احلماية، املعرفة الأف�سل، وقيمة الأرا�سي الربية يف اأوروبا، وقامت بتطوير نظام توثيق بان بارك�س. يتم هذا التوثيق من 

قبل  فريق خرباء م�ستقل، وبالتعاون مع اأ�س�س بان بارك�س ومعايريها وموؤ�سراتها. ويتم التدقيق على هذه املعايري مرة كل �سنتني. فوائد احل�سول على بان بارك�س ت�سمل ا�ستخدام 

علمة بان بارك�س، وفوائد ت�سويق، وترويج من خلل �سبكة بان بارك�س للتوا�سل، وتعزيز التعاون امل�سرتك مع ال�سركات املحلية، والتعاون امل�سرتك بني �سركات ال�سياحة العاملية. 

www.panparks.org/learn/partnership�for�protected�areas/apply�for�verification ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع

ايروبارك�ص )EUROPARC’s(. »املنتزهات عابرة احلدود-التي تتبع ت�سميم الطبيعة«. مبادرة نظام توثيق و�سهادة ينوي اإىل ترويج وت�سهيل التعاون بني املناطق الأوروبية املحمية. 

هنالك ثلثة عنا�سر لهذا النظام: املعايري الأ�سا�سية للتعاون العابر للحدود، والذي ت�سعى له املناطق املحمية، وهو تقييم يتم من قبل خرباء توثيق حمليني، ويف حال وجود فئات 
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ركوب قوارب الكانو يف �سوما، ا�ستونيا

©Mati Kose
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كتيب دليل ال�سياح للأف�سل 40 موقع اأر�س 

رطبة يف نيوزيلندا

4-6 التوا�سل، التعليم والتوعية

ي�ساعد التوا�سل والتعليم يف رفع م�ستوى التوعية عن قيم الأرا�سي الرطبة والتنوع الحيائي بها، ويك�سب الدعم من 

ال�سياح وجهود احلفاظ الأخرى على الأرا�سي الرطبة.

رفع م�ستوى التوعية عن الأرا�سي الرطبة

حممية دلتا الدانوب )رومانيا(

تدير هيئة املحمية عددًا من مراكز الزوار تركز على رفع م�ستوى التوعية وتعليم الزوار عن الدلتا وتنوعها الحيائي. 

وهنالك ركز زوار يقدم عرو�س ثلثية الأبعاد لرتويج ال�سياحة يف املحمية ورفع م�ستوى التوعية عن الدلتا. لقد مت بناء 

هذا النموذج من قبل جمل�س اإدارة حمافظة تول�سيا من خلل م�سروع التعاون امل�سرتك العابر للحدود الذي مت متويله من 

قبل الحتاد الأوروبي. يقوم املركز برتويج قيم الرتاث الطبيعي لدلتا الدانوب التي ت�سرتك بها رومانيا واأوكرانيا. ي�سمل 

املركز خرائط، معلومات ولوحات متثل املوائل الطبيعية، وطبيعة الأر�س والرتاث الثقايف واأهم الأ�سماك والأحياء املائية، 

وي�سمل ذلك �سمك �ستوريغون التي تعد من اأكرب اأحياء دلتا الدانوب ومعر�سة خلطر الإنقرا�س.

بورت لوناي )�سي�سيل(

لقد مت يف يونيو 2011 تكرمي منتجع كون�ستان�س ايفيل يف ال�سي�سيل مبنحة قيمتها 40،000 دولر اأمريكي من قبل حكومة 

�سي�سيل مل�سروع »التنوع الحيائي الرئي�سي« الذي حظي بدعم من ت�سهيل البيئة العاملي. دعمت املنحة امل�سروع الذ مت 

مبادرته من قبل منتجع 

ايفيل وجمعية ال�ستدامة ل�سي�سيل غري احلكومية لتعزيز التعاون امل�سرتك بني املنتجع واملجتمعات املحلية. لقد كان 

الهدف الرئي�سي ترويج احلفاظ الأف�سل للمناطق الطبيعية القريبة من املنتجع وغابات املاجنروف يف موقع رام�سار يف 

بورت لوناي، وذلك من خلل رفع م�ستوى التوعية لطاقم عمل املنتجع والزوار واملجتمعات املحلية عن اأهمية البيئة وكيفية 

م�ساعدتهم يف حمايتها.

لقد متكن املنتجع �سمن هذا امل�سروع يف اإنتاج فيلم فيديو تعليمي للزبائن وطاقم العمل، وكتيب للزوار ي�سلط ال�سوء على 

جميع املزايا البيئية يف املنتجع، ون�سائح لق�ساء اإجازة �سديقة بالبيئة، ولوحات اإر�سادية عن اأهمية املوائل املتنوعة يف 

املنطقة. كما ا�ست�ساف املنتجع �سل�سلة من فعاليات ذات �سلة مبناطق املاجنروف املت�سررة �سارك بها املجتمع املحلي 

وطاقم العمل.

يعترب التوا�سل والتعليم والتوعية اأداوت مفيدة لل�سياحة 

يف الأرا�سي الرطبة، ومهم لأغرا�س الت�سويق والرتويج 

)مت  ال�سياحة  و�سركات  لل�سياح  الرطبة  الأرا�سي  ملواقع 

الفعال  والتعيم  التوا�سل   .)5 الف�سل  يف  ذلك  مناق�سة 

عن الأنظمة البيئية للأرا�سي الرطبة وتنوعها الحيائي 

الزوار  من  والدعم  املعرفة  وتوليد  للأ�سخا�س،  وقيمها 

مواقع  على  احلفاظ  يف  املوقع  م�ستوى  على  ي�ساعد 

الأرا�سي الرطبة، واإمكانية احل�سول على الدعم املادي 

من خلل التربعات لدعم م�ساريع احلفاظ.

الن�سرات،  املوقع  عن  التوا�سل  اأدوات  ت�سمل  اأن  ميكن 

املحلية  والإذاعة  التلفزيون  برامج  الإلكرتونية،  املواقع 

والفعاليات  املوقع،  دخول  عن  املعلومات  تن�سر  التي 

اإ�سافة  معينة،  �سياحية  فعاليات  اأو  املوقع،  املو�سمية يف 

اإىل معلومات تف�سيلية عن البيئة والإدارة. وميكن ملركز 

اأن  املنا�سبة  الإر�ساد  ولوحات  امل�سي،  وم�سارات  الزوار، 

لل�سياح  الرطبة  الأرا�سي  عن  مفيدة  معلومات  تقدم 

والزوار املحليني.
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مدير اأر�س رطبة ي�سرح تركيبة موقع رام�سار 

نيو�سيدير�سي، �سيونكل و هان�ساغ، اأ�سرتاليا

© Monica Zavagli

الرطبة  والأرا�سي  املوقع  عن  فعال  لتو�سيل  املهم  من 

ويتطلب  معرفة جيد.  م�ستوى  وذو  املدرب  الدليل  وجود 

دجمًا  الرطبة  الأرا�سي  يف  ال�سياحية  املجموعات  اإدارة 

من املهارات ال�سياحية واملعرفة عن اإجراءات احلفاظ. 

يف  �ستثمر  ال�سياحية  للمجموعات  اجليدة  والدللة 

م�ساعدة الأماكن التي يقوموا بزيارتها، وتقليل واملخاطر 

التي ي�سعونها والتي تقد توؤدي اإىل �سرر. طريقة اإدارة 

م�ساهمة  عن�سر  تكون  اأن  ميكن  ال�سياحية  املجموعات 

جتربة  توفري  خلل  من  التوعية  م�ستوى  رفع  يف  فعال 

غنية فريدة من نوعها للزوار. 

واملجتمعات  العمل  طاقم  تدريب  يجب  ذلك،  ولتحقيق 

مع  والتعامل  الإدارة  لكيفية  الدعم  وتوفري  املحلية 

توفري  �سرورة  لذلك  اإ�سافة  ال�سياحية.  املجموعات 

املعلومات واملعرفة عن املوقع ومزاياه اخلا�سة، ومعرفة 

الأف�سل  على  احل�سول  يف  مل�ساعدتهم  ال�سياح  ت�سرف 

من الزيارة، وتقليل الإزعاج وال�سرر.

مع  اجليد  والتعامل  التفاعل  يجيد  الذي  العمل  طاقم 

فر�س  وفتح  لل�سياحة،  رائعة  اإقامة  ي�سيف  ال�سياحة 

املتبادل  التفاعل  املبنية على  ال�سياحية  املنتجات  تطوير 

عي�س  وطرق  منط  مبعرفة  يرغبون  الذين  ال�سياح،  مع 

الأهايل يف املنطقة التي يقوموا بزيارتها. ومن ال�سروري 

العمل  طاقم  باأن  التاأكد  الرطبة  الأرا�سي  مواقع  ملدراء 

ال�سياحة املحلية ذات قدرة على توفري  لديهم و�سركات 

للتعامل  والتدريب  لل�سياح،  وحديثة  �سحيحة  معلومات 

الفعال مع ال�سياح.

الإدارة  بدور  الرطبة  الأرا�سي  اإدارة  بع�س جهات  تقوم 

املجموعات  لإدارة  املتطلبة  املهارات  وتطوير  والدليل 

يف  ويتم  احلفاظ.  يف  معرفتهم  مع  لتتما�سى  ال�سياحية 

طاقم  م�ساعدة  على  بالعمل  املدراء  قيام  اأخرى  مواقع 

العمل يف تطوير املهارات. ي�سلط الف�سل التايل ال�سوء 

جتربة  لتعزيز  كاأدوات  واأهميتها  والدليل  التف�سري  على 

ال�سياح.

توفر احلالت النموذجية التي مت جمعها يف هذا الكتيب 

للتاأكد  املختلفة  للمبادرات  الإ�سافية  الأمثلة  العديد من 

�سبيل  على  ال�سياح،  مع  الفعال  املتبادل  التفاعل  من 

لتوفري  ابريا  م�ستنقعات  يف  املوقع  مدراء  قيام  املثال، 

التدريب عن العمل ودللة ال�سياح لطاقم جوالني املنتزه، 

والدللني يف �سركات ال�سياحة املحلية. ويف منتزه كاكادو 

وحوارات  لقاءات  املنتزه  �سلطات  حتافظ  الوطني، 

باآخر  علم  على  لبقائهم  ال�سياحة  �سركات  مع  منتظمة 

منتزه  ويف  باملنتزه.  �سلة  ذات  والأخبار  التحديثات 

�سركات  مع  قرب  عن  املنتزه  اإدارة  جهات  تعمل  �سوما، 

لتلبية  اخلا�سة  الفعاليات  توفر  التي  املحلية  ال�سياحة 

قوارب  ركوب  ت�سمل  والتي  املختلفة،  الزوار  اهتمامات 

الكانو، م�ساهدة الطيور والفر�سات، امل�سي على الأرا�سي 

القدمي  العي�س  والثقافة، منط  التاريخ  ورحلت  العائمة 

والتاأقلم للعي�س يف بيئة الأرا�سي الرطبة الربية.

تدريب العاملني واملجتمعات املحلية للعمل مع الزوار

طالع كتيب رام�سار 7: مهارات عملية/ كتيب رام�سار 6: الأرا�سي الرطبة، التوا�سل والتثقيف والوعي العام
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ال�سياحة  �سريع يف  تو�سع ومنو  توقعات  الرغم من   على 

هذا  اأن  اإل  الداخلية،  ال�سياحة  يف  اأ�سرع  ومنو  الدولية، 

الوجهات،  بع�س  التوزيع.  يف  مت�ساٍو  غري  �سيكون  النمو 

مثل ال�سواحل ال�سمالية يف منطقة حو�س البحر الأبي�س 

املتو�سط و�سلت مل�ستوى الت�سبع من قبل ال�سياح، و�ستهد 

هنالك  ولكن  ال�سياح،  لعدد  حمدود  تو�سع  املناطق  هذه 

من  اأكرب  منو  م�ستوى  �ست�سهد  وعديدة  جديدة  وجهات 

لهذه  وال�سياح  الزوار  عدد  زيادة  لكن  العاملي.  املعدل 

نطاق  وعلى  العوامل.  �سيعتمد على جمال من  الوجهات 

املواقع  الدولة، هنالك بع�س من  ال�سياحية �سمن  النمو 

التي �سيكون لها مقومات للتطوير لتكون وجهات �سياحية.

التي  الطلب  �سرعة  هي  املهمة  ال�سياحة  عوامل  من 

القت�سادية  القطاعات  مع  مقارنة  التغيري  اإىل  توؤدي 

حيث  ثابت،  غري  اأمر  ال�سياحة  على  النفاق  الأخرى. 

الدخل،  �سح  عند  النفاق  عدم  على  الأ�سخا�س  يقبل 

اأقرب  اإىل وجهات  ال�سفر  مثل  بديلة،  والتوجه خليارات 

نتج  املثال،  �سبيل  اأق�سر. على  والإقامة لفرتات  للدولة، 

عن الرتاجع والأزمة القت�سادية العاملية احلالية تراجع 

اليوم  مت  ولكن   ،2009 يف  العاملية  ال�سياحة  يف  ملحوظ 

عك�س هذا التاأثري.

�سفر  واأنواع  اأكرث،  وجهات  خيارات  اليوم  ال�سياح  لدى 

و�سياحة وفعاليات اأكرث من ال�سابق. ولقد لعبت الإنرتنت 

دورًا يف ت�سهيل احل�سول على املعلومات وت�سهيل لل�سياح 

يف مقارنة اخليارات من كافة اأنحاء العامل، الأمر الذي 

ذلك  عن  ونتج  عايل.  تناف�س  ذو  ال�سياحة  قطاع  يجعل 

زيارات  على  الطلب  يف  لأخرى  �سنة  من  ملحوظ  تنوع 

وجهات معينة لفعاليات �سياحية خمتلفة. ويتطلع خرباء 

الطلب  تغيري  كيفية  توقعات  يف  العمل  اليوم  ال�سياحة 

من خلل الزمن، وا�ستخدام دمج من الت�سويق وتطوير 

منتجات �سياحية واملحافظ على التناف�س يف اأي وجه.

ال�سياحية  قطاع  ت�سكل  التي  ال�سركات  بالتايل  وتقوم 

والأنواع  امل�ستويات  املتغرية يف حتديد  ال�سوق  ومتطلبات 

�سارك  واإذا  اأي موقع.  لل�سياحة يف  القت�سادية  والقيمة 

هذا  �سيقوم  ال�سياحية،  الفعاليات  يف  رطبة  اأر�س  موقع 

املوقع مب�ساركة تفاعلية مع قطاع ال�سياحة. ومن املهم اأن 

يكون مدراء الأرا�سي الرطبة على معرفة بطريقة عمل 

التاأثريات  وتقليل  جتنب  يف  للم�ساعدة  ال�سياحة  قطاع 

متكن  التي  الفوائد  وتعزيز  ال�سياحة  من  العك�سية 

احل�سول عليها.

ل  ال�سياحي  والتطوير  للتخطيط  هنا  الأهم  ال�سوؤال 

وجود  بل  للموقع،  الأ�سخا�س  بع�س  زيارة  على  يقت�سر 

جلعل  ال�سياح  من  كاف  عدد  ل�ستقطاب  ملحوظ  طلب 

ال�سوق  غياب  حال  يف  جتارية.  جدوى  ذات  ال�سياحة 

املنا�سب، لن يكون يف هذه احلالة خيار ال�سياحة جمدي. 

يربز ذلك �سرورة القيا بتقييم جدي لل�سوق والتخطيط 

لأي  ال�سياحة  مبقومات  والنظر  التفكري  عند  للأعمال 

موقع اأر�س رطبة، وي�سمل ذلك الأخذ باحل�سبان اجلهات 

املناف�سة الأخرى يف املنطقة الرطبة.

5 - العمل مع قطاع السياحة
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5-1 قطاع ال�سياحة

الرطبة  الأرا�سي  وجهة  يف  ال�سياحة  قطاع  مع  العمل 

للموارد  ال�سحيح  اخللط  من  للتاأكد  طريقة  اأف�سل  هي 

واملهارات لل�سياحة وجهود احلفاظ.

ميكن  ول  خمتلفة،  ومهارات  موار  ال�سياحة  ت�سمل 

اأو منظمة واحدة القيام بجميع  ل�سخ�س واحد، جمتمع 

متطلبات التطوير ال�سياحي الناجح. ت�سمل هذه املهارات 

للوجهة  ال�سياح  ت�ستقطب  التي  املوارد  اإدارة  واملوارد 

تقدم  التي  والأعمال  للزوار،  مرافق  وتوفري  املعينة، 

التي  الإقامة املنا�سبة واملطاعم واخليارات، والفعاليات 

تعزز من جتربة ال�سياح، وميكن جلهات ت�سغيل الرحلت 

ال�سياحية ووكالت ال�سفر ربط الوجهة مع �سوق ال�سياحة 

املحلي والوطني والدويل.

ال�سياحة  وقطاع  الرطبة  الأرا�سي  مدراء  على  ويجب 

العمل معًا من اأجل:

التاأثريات  وتقليل  احلالية  ال�سياحة  اإدارة  -  حت�سني 

العك�سية على البيئة واملجتمع، و

ال�سياحة كجزء من ال�ستخدام الر�سيد ملواقع  -  تطوير 

الأرا�سي الرطبة.

ت�سلط الفقرات التالية ال�سوء على طريقة عمل القطاع 

ال�سياحي واإبراز املناطق ذات اهتمام م�سرتك وت�سجيع 

التعاون امل�سرتك بني قطاع ال�سياحة والأرا�سي الرطبة.

الغو�س يف �سعاب توباتاها املرجانية، الفيليبني

©Yvette Lee 2009
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ت�ساعد  التي  ال�سركات  جميع  ال�سياحة  قطاع  ي�سمل 

بزيارتها  يرغبون  التي  الأماكن  حتديد  يف  ال�سياح 

واإجراء احلجوزات، ودعمهم خلل فرتة الإجازة بعيدًا 

الإقامة،  النقل،  و�سائل  توفري  ذلك  وي�سمل  املنزل،  عن 

وقد  والتذكارات.  والرحلت،  الفعاليات  املطاعم، 

وهيئات  الوجهات  اإدارة  منظمة  اأي�سًا  القطاع  ي�سمل 

ال�سياحة الوطنية اأو الإقليمية التي ت�ساعد يف دعم قطاع 

املنظمات  لهذه  اجلزئي  الدعم  عادة  يتم  ال�سياحة. 

اأعمال  من  ال�سرائب  اأو  ال�سرتاكات  قبل  من  والهيئات 

معايري  الت�سويق،  يف  دورًا  عادة  لها  ويكون  ال�سياحة 

قطاع  ي�سمل  كما  ال�سياحية.  املنتجات  وتطوير  اجلودة 

التي  التطوير  ال�سياحة وجهات  امل�ستثمرين يف  ال�سياحة 

لها دورًا ملحوظ يف حتديد متى ومدى التو�سع ال�سياحي 

يتم ترويجه  الذي  ال�سياحة  نوع  اإىل  اإ�سافة  الوجهة،  يف 

يف الوجهة.

ك�سركات  مهمًا  دورًا  ال�سياحية  الرحلت  جهات  ولدى 

ندمج جميع عنا�سر ما تطلبه ال�سياحة يف باقة واحدة، يتم 

ت�سويقها وبيعها للعملء. متتلك �سركات ال�سياحة الكبرية 

تقوم  ولكن  طريان،  و�سركات  بها،  خا�سة  فنادق  عادة 

بالإقامة  التزويد  ل�سركات  ثانوية  عقود  بتوكيل  غالبيتها 

والنقل واخلدمات الأخرى التي تتكون منها باقة الإجازة. 

ي�سع هذا العمل نوع من املخاطر نظرًا لتجهيز العقد قبل 

فرتة منا�سبة، اإ�سافة اإىل بيع باقات الإجازات.

يف  ما  كل  ال�سياحية  الرحلت  �سركات  تعمل  وبالتايل، 

ال�سوق  توجهات  ملواكبة  وال�سعي  املخاطر  لتقليل  و�سعها 

اجلديدة والوجهات واملحافظة على قدرتها على التناف�س.

ال�سياحة  يف  مهمة  ال�سياحية  الرحلت  �سركات  تعترب   

العاملية. وعلى الرغم من اأن الإنرتنت اليوم تتيح لل�سياح 

ل  مبا�سر،  ب�سكل  لإجازاتهم  احلجوزات  بجميع  القيام 

اإجازاتهم كباقة كاملة من  ال�سياح  حجز  زال عدد من 

وتوفر  اأ�سهل  الطريقة  هذه  ال�سياحة.  �سركات  خلل 

نوع من ال�سمان للجودة نظرًا ملعرفة ال�سركة ال�سياحية 

باملرافق التي تقدمها الوجهة ال�سياحية.

وبالطبع، هنالك ما ُيعرف بال�سافر امل�ستقل الذي يرغب 

�سركات  مع  املبا�سر  واحلجز  بنف�سه،  اإجازته  بتجهيز 

كتيبات  املعلومات ي  با�ستخدام  الإنرتنت  ال�سياحة عرب 

الدليل على مواقع الإنرتنت، اأو و�سائل الإعلم، اأو القيام 

عند الو�سول اإىل الوجهة التي يرغب بزيارتها.

اأر�س  موقع  اأي  لزيارة  ال�سياح  من  ال�سوق  طلب  يعتمد 

تقدمه  وما  باملوقع  ال�سائح  معرفة  مدى  على  رطبة 

الإقامة  اأماكن  مثل  واملرافق،  ال�سياحية،  التجارب 

املجاورة،  واملناطق  املوقع  يف  املتوفرة  النقل  وو�سائل 

و�سهرة جودة الوقع والقيمة. وبغ�س النظر عن الفعاليات 

اإدارة  ذات  كانت  �سواًء  الرطبة،  الأرا�سي  يف  ال�سياحية 

وت�سغيل مبا�سر من قبل هيئات اإدارة الأرا�سي الرطبة، 

اأو القطاع اخلا�س امل�سموح له بدخول وا�ستخدام املوقع 

وفقًا حقوق الت�سغيل، اأو عدم وجود حتكم باملوقع، يتاأثر 

كل ذلك مع قطاع الفعاليات ال�سياحية املتنوعة.

ال�سياحة  الوا�سع و�سركات  ال�سياحة  يف حال قيام قطاع 

غري  ال�سياحة  من  واأنواع  م�ستويات  برتويج  املحلية 

الرطبة،  الأرا�سي  على  احلفاظ  اأهداف  مع  املتوافقة 

�سيتعر�س  ال�سياحية،  للفعاليات  املوقع  اإدارة  وغياب 

�سبيل  على  ال�سياحة.  من  عك�سية  تاأثريات  اإىل  املوقع 

املثال، غياب التحكم والتفاعل اجليد بني اإدارة احلفاظ 

منا�سب  غري  اختيار  اإىل  يوؤدي  قد  ال�سياحة  وقطاع 

التي ينتج عنها �سرر يف  ال�سياحية  للمرافق والفعاليات 

مناطق تواجد احلياة الربية، وقد يكون له تاأثري عك�سي 

على املوائل وال�سكان املحليني. ولكن عمل قطاع ال�سياحة 

يف  احلال  هو  كما  معًا،  الرطبة  الأرا�سي  مواقع  مع 

منتزه �سوما وكاكادو يتيح اإيجاد طرق لتقليل التاأثريات 

ذات  لل�سياحة  م�ستقبلي  لتطوير  والتخطيط  العك�سية 

املدى  على  احلفاظ  اأهداف  مع  تتوافق  جتارية  جدوى 

البعيد على الأرا�سي الرطبة كمورد لل�سياحة.

5-1-1 كيفية عمل قطاع ال�سياحة

ي�ساعد التعرف على طريقة عمل قطاع ال�سياحة عند التخطيط لتطوير ال�سياحة ذات جدوى جتارية ومتوافقة مع احلفاظ على الأرا�سي الرطبة.
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غروب ال�سم�س يف منتزه ايفريجليد، الوليات 

املتحدة الأمريكية

© National Park Service, Brian Call

وقطاع  الرطبة  الأرا�سي  مدارء  بني  الفعال  التفاعل 

الأعمال ميكن اأو يواجه نوعًا من العوائق من قبل اإدراك 

قطاع  يعتقد  وقد  املختلفة.  ومبادراتهم  اهتماماتهم 

قيمة  يعرفون  ل  الرطبة  الأرا�سي  مدراء  باأن  ال�سياحة 

ال�سياحة ملواقعهم. بينما يعتقد مدراء الأرا�سي الرطبة 

ال�سياحية ل اهتمام لها يف احلفاظ على  باأن ال�سركات 

ال�سياحة  رقعة  تو�سيع  يف  وترغب  الرطبة،  الأرا�سي 

خمتلف:  الواقع  ولكن  حتكم.  اأي  دون  اأرباحها  وتعزيز 

حماية  �سرورة  تدرك  ال�سياحة  �سركات  من  العديد 

اأ�سول  لأنها  ب�سكل عام، نظرًا  والبيئة  الرطبة  الأرا�سي 

عمل  طرق  لتبني  يدفعهم  الذي  الأمر  لل�سياحة،  مهمة 

جيدة، وكذلك هو احلال ملدراء الأرا�سي الرطبة الذين 

قيمة  لتمثيل  جيدة  طريقة  تعترب  ال�سياحة  باأن  يدركون 

لل�ستخدام  وا�ستدامتها  الرطبة  الأر�س  على  حلفاظ 

جتربة  من  ال�سياح  ومتكني  حملية  عمل  فر�س  وتهيئة 

الأرا�سي الرطبة واملناطق املحيطة بها.

اأن  معرفة  الطرفان  على  لكن  واقعية،  خلفات  هنالك 

النجاح يتطلب تعاونًا م�سرتكًا:

يف  البعيد  املدى  على  تركيز  الرطبة  الأرا�سي  ملدراء 

احلفاظ وا�ستدامة ال�ستخدام، وعلى �سركات ال�سياحة 

التعامل مع متطلبات ال�سوق التي تخ�سع لتغريات �سريعة 

على املدى الق�سري.

يتم اإدارة العديد من الأرا�سي الرطبة واملناطق املحمية 

الأخرى من قبل جهات القطاع العام، وميكن اأن ينتج عن 

الثقافة العامة والبريوقراطية يف منظمات القطاع العام 

تباطئ يف اتخاذ القرارات التي يتطلع قطاع ال�سياحة لها 

ب�سكل اأ�سرع.

حد  و�سع  اأو  جتنب  الرطبة  الأرا�سي  مدراء  على  يجب 

وذلك  املوقع  يف  مناطق  اأو  املواقع  بع�س  يف  لل�سياحة 

لأ�سباب حفاظ جمدية.

ل ميكن اأن تكون ال�سياحة جمدية دائمًا يف جميع مواقع 

والبنية  املرافق  لغياب  نظرًا  وذلك  الرطبة،  الأرا�سي 

ب�سكل  و�سعه  ميكن  ل  املوقع  لأن  اأو  املنا�سبة،  التحتية 

ميكن ل�سركات ال�سياحية ال�ستفادة منه.

الأرا�سي  ومدراء  ال�سياحة  قطاع  بني  الفال  التفاعل 

الرطبة يظهر عند وجود تداخل بني اهتمامات احلفاظ 

من قبل مدراء الأرا�سي الرطبة والقيم التجارية للموقع 

ومر�سي  م�سرتك  حل  اإيجاد  ميكن  ال�سياحة.  ل�سركات 

عند  ي�ساعد  الذي  الفعال  احلوار  خلل  من  للطرفني 

الرطبة  الأرا�سي  اإدارة  هيئات  دور  وتو�سيح  حتديد 

واأهداف احلفاظ عليها يف لئحة النظم والقوانني.

5-1-2 اهتمامات خمتلفة على اأر�ص م�سرتكة

يظهر التبادل املتفاعل بني قطاع ال�سياحة واحلفاظ على الأرا�سي الرطبة عادة عند وجود تداخل يف الهتمامات امل�سرتكة لكل قطاع وحتديده من خلل اللقاء والنقا�س.
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1- رحلة بالقارب يف منتزه كاكادو الوطني

©Tourism Australia

2- �سواطئ تقليدية يف �سي�سيل

© Monica Zavagli

3- لغون دي بورتو-نوفو، موقع رام�سار، بالقرب من كوتونو،بينني

©Nassima Aghanim/ Ramsar

برنامج اأ�سرتاليا للم�سطحات الطبيعية: �سراكة ناجحة بني قطاع ال�سياحة وقطاع املحافظة

يفر برنامج اأ�سرتاليا جلمال الطبيعة فر�س لإبراز اأهمية املناطق املحمية لقطاع ال�سياحة يف اأ�سرتاليا الذي يجلب 95 مليون دولر. يرتاأ�س الربنامج منتزهات اأ�سرتاليا وال�سياحة 

الأ�سرتالية وهي اإ�سرتاتيجية مبادرة على املدى البعيد لل�سياحة واملحافظة على اأف�سل بيئة يف اأ�سرتاليا.

لقد �سارك ثلثي الزوار القادمني من اخلارج لأ�سرتاليا يف فعالية �سياحية يف الطبيعة، ومت عمل بحث يف 2010 من قبل ال�سياحة الأ�سرتالية لتاأكيد اأن طبيعة اأ�سرتاليا حتفز الأ�سخا�س 

ال�سفر اإىل اأ�سرتاليا.

يهدف الربنامج اإىل:

- ترويج اأ�سرتاليا مبعايري عاملية، جتربة �سياحية بجودة عالية

- زيادة قيمة ال�سياحة اإىل القت�ساد الإقليمي

- تعزيز دور املنطقة املحمية يف دعم القت�ساد، و

- بناء الدعم حلماية الأ�سول الطبيعية والثقافية

من ال�سروري لنجاح الربنامج اأن يتم تطوير �سراكة بني املنظمات ال�سياحية وجهات الرحلت ال�سياحية، وهيئات املناطق املحمية، والبلديات املحلية، وجمموعة املحافظة، واملوؤ�س�سات احلكومية 

واملجتمعات الأ�سلية. العمل مع جميع اأ�سحاب امل�سالح يعطي دعم وقوة ملواردهم وتعريف نقاط اخللف، والتخطيط معًا، وحماية القيم البيئية وتروج جمال الطبيعة لفوائد م�سرتكة.

ي�سمل برنامج جمال طبيعة اأ�سرتاليا: فليندرز رينجرز، جزر الكنغرو، خليج قر�س- كيمربيلي*، جريت �ساوث ايدج*، اأ�سرتاليا ريد �سنرت، اأ�سرتاليا تاميل�س نورث*، جريت بلو 

ماونتين�س، اأ�سرتاليا جرين كوالرون، األب�س اأ�سرتاليا*، ذي جريت اأو�سني رود*، اأ�سرتاليا كو�ستال ويلديرن�س وجريت بارير ريف*. وت�سمل الأقاليم املر�سحة: ذي وويت تروبيك�س*، 

تازمانيا* ومرفئ �سيدين*

ال�سياحة الأ�سرتالية، 2010. ا�ستقطاب الزوار لأ�سرتاليا با�ستخدام اخلربات

* الإقليم ي�سمل موقع رام�سار

www.environment.org.au/parks/national�landscapes اأو    www.tourism.australia.com/nl :ملزيد من املعلومات يرجى زيارة
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جمموعة بانيان تري: الريادة يف ال�ستدامة

يعترب ا�سم جمموعة بانيان تري من العلمات الرائدة يف قطاع ال�سيافة وتطوير املنتجعات الفائقة، والفنادق وال�سقق املفرو�سة ولها فروع يف 28 دولة حول العامل.  لقد حافظت بنيان تري منذ 

انطلقتها على القيمة املحورية الدافعة للتطوير امل�ستدام. منها ترميم خليج بانغ تاو يف مدينة بوكيت يف تايلندا ليكون جزًء من اأر�س رطبة مرممة ومنتجع، والذي كان اأول معلم رائد ملجموعة 

بانيان ومثال رائع على طريقة عمله.

لقد كان بانغ تاو يف 1992 منجم ق�سدير مرتوك، ومليئ باملعادن الثقيلة واملوارد ال�سامة. ح�سلت ال�سركة على هذا املوقع ومتكنت من اإعادة احلياة لهذا املوقع الذي كان مكب للنفايات. وبلغ 

ال�ستثمار يف هذا املوقع قرابة 200 مليون دولر اأمريكي )اأكر ا�ستثمار فردي يف مدينة بوكيت يف ذلك الوقت( مت اإنفاقها لعمليات تتطلب تغيري جذري للرتبة لدعم اإعادة تقدمي ما يزيد عن 

7000 ف�سيلة من النباتات الأ�سلية. كما مت اإ�سافة اأ�سجار الفواكه والأزهار ل�ستقطاب احلياة الربية والبحريات التي كانت ملوثة من اأعمال املنجم، ولكنها اأ�سبحت اليوم مليئة باحلياة البحرية.

يتم توفري مياه املنتجع من بحريات جتميع مياه الأمطار �سمن بحرية بوكيت. ويتم معاجلة هذه املياه و�سخها للفندق واإعادة املياه العادمة بعد تنظيفها وا�ستخدامها للري. يهيئ كل ذلك وب�سكل 

فعال نظام مائي �سبه مغلق ل يتطلب ا�ستخراج املياه املحلية ومياه البلدية.

اإ�سافة اإىل جناح الرتميم البيئي، عزز اإن�ساء بحرية بوكيت القت�ساد املحلي واحلفاظ على الأر�س التي كانت م�ستخدمة للمنجم لبناء املنتجع ومرافقه.

تاأ�سي�س هذه القيمة البيئية واملجتمعية من خلل قطاع الأعمال ا�ستمر مع افتتاح كل منتجع جديد للمجموعة، وذلك من خلل تاأ�سي�س �سندوق جمموعة بنيان تري العاملي )BTGF( الذي 

ي�ستثمر يف مبادرات املجموعة الوا�سعة وم�ساريع حمددة يف املوقع. ت�سمل مبادرات املجموعة الوا�سعة:

1- العمل على ا�ستهلك املوارد وتقليل اإنتاج النفايات

2- زرع 2000 �سجرة �سنويًا، ورفع م�ستوى التوعية البيئية و�سليط ال�سوء على متطلبات املجتمعات املحلية، و

3- تطوير برامج خم�س�سى لل�سباب، الزراعة التي توفر الدعم املايل للأطفال من عمر 12 �سنة اإىل 18 �سنة الذين ياأتون من عائلت فقرية وحمتاجة يف املناطق القريبة من كل منتجع.

كما يركز الفندق على العوامل الجتماعية التي توؤدي اإىل التدهور البيئي من خلل توفري زيادة اقت�سادية يف منط العي�س للكبار، وذلك من خلل تطوير �سركات حملية جديدة وم�ستدامة. 

ميكن م�ساهدة ذلك يف مناطق متعددة، ت�سمل رينغها يف ال�سني حيث مت تدريب اأهايل القرية ل�سطحاب الزوار يف رحلت امل�سي، وتقدمي فر�سة الإقامة مع الأهايل، الأمر الذي يوؤدي اإىل 

جتنب زيادة ا�ستهلك املوارد البيئية.

امل�سدر: ديفيد كامبيون، مدير امل�سئولية املجتمعية يف بنيان تري
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جمموعة فنادق اأكور- املبادرة للتطوير امل�ستدام

لدى جمموعة اأكور فروع يف 90 دولة، و4200 فندق تقدم ما يزيد عن 500،00 غرفة اإقامة. وتدرك املجموعة باأن جميع فنادقها ميكنها العمل للحفاظ على البيئة الطبيعية وتقليل 

الب�سمة البيئية. عملت املجموعة مع الحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة )IUCN( لإ�سدار دليل التنوع الحيائي: مبادرة فندقي – دليل لل�ستخدام امل�ستدام للموارد الحيائية 

)IUCN، 2008(، يقدم هذا الدليل للفنادق ملفهوم التنوع الحيائي وخدمات الأنظمة البيئية، والفح�س املخت�سر للتاأثريات ال�سلبية من ت�سرف الب�سر على البيئة. تركز ف�سول الدليل 

على الأمور الرئي�سية لعمليات الفندق اليومية التي لها تاأثري على البيئة الطبيعي، وهنالك اأجزاء عن:

- مطاعم الفنادق وموارد الأطعمة امل�ستدامة

- اأرا�سي الفندق واحلدائق وا�ستخدام النباتات الأ�سلية للتجميل، وتقليل ال�سوء وال�سجيج

- ا�ستخدام مواد م�ستدامة يف غرف ال�سيوف واملناطق العامة، و

- ترويج فعاليات الرتفيه والرحلت ال�سديقة بالبيئة ودعم التنوع الحيائي املحلي وجهود احلفاظ

قامت جمموعة اأكور يف اأبريل 2012 بطرح برنامج PLANET 21 الذي تقوم املجموعة من خلله بعمل 21 التزام نحو التطوير امل�ستدام. ت�سمل قائمة اللتزامات تقليل انبعاث غاز 

الكربون، تقليل ا�ستهلك الطاقة، مراقبة واإدارة ا�ستهلك املياه، حت�سني اإعادة تدوير النفايات، ترويج البناء امل�ستدام، دعم امل�سرتيات ال�سديقة بالبيئة، حماية النظام البيئي 

وغريها. لقد حدد م�سروع PLANET 21 اأهدافه لهذه اللتزامات وحتقيقها يف عام 2015.

www.accor.com/en/sustainable�devlopment/the�planet�21�program.html :ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع
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امل�سي يف م�ساطب الأرز الرائعة يف كارديلريا الفيليبني

©Monica Zavagli

5-2 مناطق التفاعل بني هيئات اإدارة الأرا�سي الرطبة وقطاع ال�سياحة

ي�سمل اإزدهار الأرا�سي العملية التفاعلية عند العمل امل�سرتك بني الأرا�سي الرطبة وقطاع ال�سياحة التايل:

5-2-1 الدخول

تتاأثر مقومات ال�سياحة ب�سكل كبري عن طريق الأخذ بالعتبار الدخول.

-  حتديد املناطق التي ميكن القيام بها باأنواع ال�سياحة، 

وي�سمل  ال�سياحة،  بها  مينع  التي  املناطق  اإىل  اإ�سافة 

ذلك تاأ�سي�س وتطبيق �سروط لل�سياحة

-  تاأ�سي�س نقاط دخول ومرافق للزوار

- تاأ�سي اأعمال حملية لل�سياحة

-  توفري لوحات جديدة، ولوحات اإر�ساد وتو�سيح، و

- ت�سويق وترويج ال�سياحة

للمواقع  ال�سياحة  مقومات  على  العنا�سر  هذه  �ستوؤثر 

املنفردة، اإ�سافة اإىل تاأثري ال�سياحة عليها.

تعترب ت�ساريح الدخول اأ�سا�سية لل�سياحة. املواقع البعيدة 

تكون عادة جذابة جدًا، لكن لدى غالبية الأ�سخا�س وقت 

ي�ستغرق  اأو  �سعبًا،  املكان  كان  واإذا  لل�سفر،  جدًا  حمدد 

ال�سياح  قليل من  �سيتوجه عدد  وقتًا طويًل،  له  الو�سول 

هذه  يف  ال�سياحة  تطوير  يف  ال�ستثمار  املكان.  لهذا 

املناطق قد ل يكون ذو جدوى جتارية. وقد يكون ممكنًا 

جلعل  طريق  واإيجاد  ا�ستثنائية،  �سياحية  جتربة  تهيئة 

الو�سول لهذه املناطق اأ�سهل، على �سبيل املثال، ا�ستخدام 

لكن ذلك  ال�سغرية،  الطائرات  اأو  العمودية،  الطائرات 

ا�ستثمار كبري  مع تكاليف ت�سغيل باهظة، الأمر  يتطلب 

فئة  على  حم�سور  املناطق  لهذه  ال�سياحة  يجعل  الذي 

معينة من ال�سياح. مثال على تطوير �سياحي لهذا النوع 

ريو  فازيندا  مزارع  يف  بنجاح  تطبيقه  مت  ال�سياحة  من 

دمج  هنا  مت  الربازيل:  يف  الرطبة  بانتنال  اأرا�سي  يف 

للزوار  تقدم  بيئية  اأبحاث  حمطة  مع  الغالية  ال�سياحة 

املزرعة  دخول  ويتم  البحث.  فريق  مع  التفاعل  فر�سة 

بالطائرة ال�سغرية.

غالبية الفعاليات ال�سياحية تتم يف مواقع ميكن الو�سول 

باأن  ذلك  يعني  ق�سري.  وقت  وخلل  ب�سهولة،  اإليها 

مثل  املوا�سلت،  بنية  من  بالقرب  �ستكون  املواقع  هذه 

املطارات، و�سبكات الطرق الرئي�سية، ويف حال ال�سياحة 

موؤهولة. مقومات  �ستكون يف مناطق مركزية  الداخلية، 

ال�سياحة يف الأرا�سي الرطبة تكون عادة اأكرب كلما كانت 

املواقع  وتواجه هذه  موؤهولة.  اأقرب ملراكز  املناطق  هذه 

اإدارة قوية وتطبيق للنظم والقوانني، والدمج مع علقة 

عمل جيدة مع قطاع ال�سياحة لتقليل التاأثريات العك�سية 

من ال�سياحة.
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حمامات تاأتي مياهها من الينابيع الطبيعية 

 )حمامات حارة( يف بحرية اأ�سكل 

Photos DGF ©

5-2-2 مرافق الزوار

ميكن ا�ستخدام تخ�سي�س مرافق للزور لإدارة مناطق الفعاليات ال�سياحية �سمن املوقع للم�ساعدة يف تقليل التاأثريات العك�سية.

املثال،  �سبيل  )على  للزوار  الأ�سا�سية  املرافق  توفري 

النفايات(  وجمع  املظلت،  احلمامات،  املياه،  دورات 

هو اأمر مهم جدًا يف جميع املوقع التي حتت�سن فعاليات 

هذه  وال�سياح  ال�سياحة  �سركات  و�ستف�سل  �سياحية. 

لعدد  منا�سبة  وجودة  نوع  من  مرافق  تقدم  التي  املواقع 

لذلك  اإ�سافة  للزوار.  والتكاليف  والفعاليات،  الزوار، 

ي�ساعد توفري املرافق املنا�سبة تقليل التاأثريات العك�سية، 

مثل رمي النفايات يف املوقع.

قد توفر بع�س املواقع مرافق اإ�سافية للزوار، مثل اأماكن 

معها  جتلب  والتي  التذكارات،  بيع  وحملت  الإقامة 

بع�س  تفر�سه  الذي  الدخول  ر�سم  اإىل  اإ�سافة  عوائد 

مرافق  توفر  على  املرافق  هذه  منا�سبة  تعتمد  املواقع. 

وجود  ومقومات  املوقع،  من  قريبة  مناطق  يف  مماثلة 

بناء  املمكن  من  جتارية.  جدوى  ذات  اإ�سافية  مرافق 

الأرا�سي  اإدارة  هيئات  قبل  من  واإدارتها  املرافق  هذه 

الرطبة، اأو من قبل �سركات القطاع اخلا�س مع حتديد 

ر�سم �سنوي يتم دفعه للموقع وفق اتفاقية ُتعرف ما ميكن 

لل�سركة القيام به واحلد الأدنى مل�ستوى اخلدمات. تكون 

حمددة،  زمنية  بفرتة  مربوطة  عادة  التفاقيات  هذه 

وميكن اإلغائها يف حال عدم قيام ال�سركة العمل وفقًا ملا 

مت التفاق عليه م�سبقًا.

للتحكم  الزوار  مرافق  تخ�سي�س  ا�ستخدام  ميكن 

�سمن  ال�سياحية  الفعاليات  بها  تتم  التي  بالأماكن 

التاأثري  بها  يكون  لأماكن  ال�سياح  وا�ستقطاب  املوقع، 

اإ�سافة  احل�سا�سة.  الأماكن  عن  وبعيدًا  اأقل  العك�سي 

ميكن  الإ�سافية  املرافق  و�سعر  واجلودة  النوع  لذلك، 

ا�ستخدامه ل�ستقطاب اأنواع خمتلفة من ال�سياحة، بداية 

الزوار  من  قليلة  اأعداد  ذات  ال�سياحية  املجموعات  من 

ميزانيات  ذوي  الزوار  اإىل  كبرية،  مبالغ  ينفقون  الذين 

قليلة. يتطلب تلبية احتياجات اأنواع الأ�سخا�س املختلفني 

ملدراء  وميكن  خمتلفة.  جودة  وم�ستويات  ملبادرات 

ال�سياحة  قطاع  مع  العمل  خلل  من  الرطبة  الأرا�سي 

املحلي تعريف اأي نوع من ال�سياحة ميثل ال�سوق الأن�سب 

للموقع، مع الأخذ باحل�سبان العامل التجارية واحلفاظ.
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توفري املرافق لزوار مواقع الأرا�سي الرطبة

ايفرجالدي�ص )الوليات املتحدة الأمريكية(

التحديد  وجه  وعلى  الربية،  م�ساهدة احلياة  مثل  بالفعاليات،  للتمتع  ياأتون  �سنويًا  زائر  مليون  قرابة  املنتزه  ي�ستقبل 

م�ساهدة الطيور، امل�سي يف الطبيعة، قوارب الكاياك والرحلت بالقوارب والقطار. ي�سمح اأي�سًا ببع�س اأنواع هواية �سيد 

الأ�سماك وفقًا لقوانني املنتزه. ت�سمل الفعاليات ال�سياحية م�سارات م�سي بطول 250 كيلومرت )ت�سمل م�سارات قوارب 

الكانو(، وخم�س م�سارات مرتفعة، ومنطقتني تخييم توفر 400 م�ساحة للتخييم، و48 مكان تخييم بعيد ميكن الو�سول لها 

بالقارب، وخم�س مراكز للزوار وخميمني تعليم بيئي،

بحرية با بي )فيتنام(

لقد قام جمل�س اإدارة منتزه با بي بتاأ�سي�س واإدارة مركز زوار، ومكان اإقامة مع 70 غرفة لل�سيوف، ومطعمني يف منطقة 

الإدارة واخلدمات يف املنتزه. جتلب هذه عوائد ت�سل لقرابة 200 مليون دولر فيتنامي )10،000 دولر اأمريكي( �سنويًا، 

ويتم بعد دفع ال�سرائب باإعادة ا�ستثمار الر�سيد من قبل املنتزه. اإ�سافة لذلك، هنالك 25 مكان اإقامة مع الأهايل 

املحليني ومتجرين للبيع التذكارات يف القرية. ومت تطوير مرافق �سياحية اأخرى من خلل ال�ستثمار امل�سرتك، اأو اململوك 

واملدار من قبل الأ�سخا�س املحليني اأو �سركات يف الولية.

اأ�سكل )تون�ص(

ت�ستقبل بحرية اأ�سكل قرابة 50،000 زائرًا �سنويًا. ويقدم املنتزه م�سارات يف الطبيعة ورحلت مع دليل، ومتحف، ورحلت 

الكهوف،  الدرجات اجلبلية، ورحلت  الطيور، وركوب  الدوار�س )خميمات من خيم( والقرى املحلية، وم�ساهدة  يف 

وامل�سي العادي والريا�سي يف جبل اأ�سكل الذي يرتفع اإىل 500 مرت عن �سطح البحرية، ويقدم م�ساهدة تامة للم�ستنقعات. 

كما ي�سمل املنتزه اأي�سًا اآثار رومانية وينابيع مياه حارة قريبة من البحرية التي تغذي احلمامات التقليدية )احلمامات 

احلارة(. هنالك رحلت طويلة على ظهر اخليول اأو اجلمال حول اأطراف البحرية، وفر�سة لتخييم الزوار على �سفاف 

البحرية.

كهوف �سكوجان )�سلوفينيا(

قام املنتزه با�ستثمار رئي�سي بلغ قرابة 430،000 يورو بني 1999-2010، لبناء مركز زوار وبناء م�سارات ومنطق م�ساهدة 

�سمن الكهوف. لقد مكنت هذه املرافق الزوار من جتربة م�ساهدة الكهوف باأمان، وم�ساعدة الكهوف  بتحمل ال�سغط 

من اأعداد الزوار الكبرية.

كما قام املنتزه ببناء باقة من مرافق لل�سياح فوق الأر�س، �سملت مطعم ومتاجر بيع التذكارات ودورات مياه، ومتحف 

وم�سارات م�سي  وركوب الدرجات الهوائية. دمج هذه املرافق مع معلومات التف�سري وال�سرح املمتازة مهم جدًا يف املحافظة 

على الكهوف كجهة ا�ستقطاب رئي�سية لل�سياح، وميكن من خلل ذلك توليد دخل جيد ي�ستخدم يف اإدارة املنتزه الإقليمي، 

وتخ�سي�س جزء من الدخل لتوزيعه على الأهايل املحليني واملحافظة على فن العمارة التقليدي والثقافة وجمال الطبيعة.
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قبل  من  اململوك  دانة  حممية  يف  البيئي  فينان  منتجع 

الهيئة امللكية للحفاظ على الطبيعة يوفر فر�س اقت�سادية 

فر�سة  وتويف  للحفاظ  عوائد  وتوليد  املحلية،  للمجتمعات 

ممتازة لتجربة الربية يف الأردن والتاريخ القدمي

 © Monica Zavagli

5-2-3 دعم ال�سركات املحلية لل�سياحة

الدعم من قبل مدراء الأرا�سي الرطبة لل�سركات واملجتمعات املحلية مل�ساعدتهم بتوفري خدمات �سياحية حملية يجلب فوائد مهمة يف احلافظ على املدى البعيد

اأن  املحلية  ال�سركات  تدعم  التي  التحتية  للبنية  ميكن 

توفر منتجات وخدمات للزوار تعترب  مكونًا حيويًا لنجاح 

على  ح�سولهم  من  التاأكد  الزوار  يحر�س  ال�سياحة. 

املحلية،  واملوا�سلت  واملطاعم  للإقامة  قريبة  اأماكن 

مهمة  املزايا  هذه  املوقع.  لزيارة  ياأتون  لكي  الدليل  اأو 

لباقات  الرحلت  تخطيط  عند  ال�سياحة  ل�سركات  اأكرث 

وكافية  منا�سبة  حملية  خدمات  وجود  عدم  ال�سياحية. 

يوؤدي اإىل عدول �سركات ال�سياحة من �سمل هذه املواقع 

يف باقاتهم ال�سياحية.

ت�ساعد ال�سياحة املربوطة بال�سركات املحلية التاأكد من 

العمليات  لنجاح  ال�سرورية  واخلدمات  املنتجات  توفر 

اأو الفر�سة لتجربة  ال�سياحية. وميكنها توفري »العراقة« 

طرق منط عي�س الآخرين وهي جتربة مهمة للعديد من 

الزوار.

ال�سياحة  ل�سركات  �سعوبة  الأحيان  بع�س  يف  يكون  وقد 

الإقليمية تطوير روابط مع املجتمعات الفردية وال�سركات 

املحلية. لكن يحظى مدراء الأرا�سي الرطبة القيام بدور 

يف  تعي�س  التي  املجتمعات  وبني  بينهم  الوا�سل  اجل�سر 

هذه املواقع واملناطق املجاورة.

�سياحية  فعاليات  ت�سهد  التي  املواقع  هذا  يف  يجب 

اإدارة  طاقم  من  الأقل  على  واحد  �سخ�س  تخ�سي�س 

املوقع ليكون امل�سوؤول عن املراقبة ال�سياحية، والذي يقوم 

ال�سياحة  وقطاع  املوقع  اأفراد  بني  الت�سال  نقطة  بدور 

واملجتمعات، والقطاع ال�سياحي ب�سكل عام. للتمكن من 

اإدارة  الدعم واإدارة ال�سياحية بنجاح، يجب على طاقم 

الأرا�سي الرطبة احل�سول على التدريب واخلربة للعمل 

ال�سياحة  �سركات  خا�س  وب�سكل  ال�سياحة،  قطاع  مع 

املحلية، مع خرباتهم التقليدية يف اإدارة احلفاظ.

يعمل بع�س مدراء الأر�سي الرطبة مع املجتمعات املحلية 

املنتجات  يف  التح�سني  لت�سجيع   ال�سياحة  و�سركات 

واخلدمات املحلية التي يتم تقدميها. على �سبيل املثال، 

)الأرجنتني(  ابريا  م�ستنقعات  يف  املجتمعات  ح�سلت 

م�سي  م�سارات  لتاأ�سي�س  دعم  على  املجاورة  واملناطق 

ويف  املحليني،  الدلليني  تدريب  ومت  الطبيعة،  يف  عامة 

اأعمال  تطوير  برنامج  هنالك  )اأ�ستونيا(  �سوما  منتزه 

ال�سياحة  �سركات  يف  املعايري  وحت�سني  لدعم  فعال 

وبناء  املحلية  للمجتمعات  فوائد  اإىل  اإ�سافة  املحلية. 

بذلك  يقوم  الذي  املوقع  ويوؤثر  للحفاظ،  املحلي  الدعم 

لأنواع  اأكرث ملئمة  لتكون  لل�سياحة  التحتية  البنية  على 

التي يتم ت�سجيعها يف هذه املواقع.  ال�سياحة  وم�ستويات 

تقدمها  التي  للخدمات  التنوع  اجلودة  يف  التح�سينات 

اإمكانيات  من  مزيدًا  يقدم  املحلية  ال�سياحة  �سركات 

توليد اهتمامات اأو�سع يف املوقع.
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يوفر منتزه �سعاب توباهاتا اأماكن تكاثر وتغذية لف�سائل طيور حملية ومهددة بالنقرا�س

©Teri Aquino

بناء الروابط بني الأرا�سي الرطبة و�سركات ال�سياحة املحلية

كهوف �سكوجان )�سلوفينيا(

تقوم وكالة خدمات منتزه كهوف �سكوجان الوطني كجزء من عملها يف ال�سياحة برتويج املنتزه يف �سلوفينيا واخلارج، وتعريف الفر�س للتو�سع وتعزيز ال�سياحة �سمن املنتزه لزيادة 

التوظيف املحلي من خلل ترويج الرتاث الإقليمي واملعامل، وعن طريق تاأ�سي�س �سركات �سياحة حملية، مثل مرافق الإقامة ال�سغرية. تعمل وكالة املنتزه اأي�سًا مع منظمات ال�سياحة 

املحلية لتح�سني املنتجات ال�سياحية، منها على �سبيل املثال ت�سجيع طرق الزراعة التقليدية واإنتاج املواد الغذائية ال�سديقة بالبيئة وبيعها لل�سياح.

توباتاها )الفيليبني(

لقد قام ملك قوارب رحلت الغو�س يف الإقليم بتكوين منظمة للتعامل مع ال�سلمة واإدارة الكوارث يف البحر، والتعاون ال�سل�س بينهم ومع املنتزه. ويعمل املنتزه عن قرب مع املنظمة 

و�سيطلب يف امل�ستقبل من جهات ت�سغيل رحلت الغو�س الذي يرغبون يف دخول املنتزه باأن ي�سبحوا اأع�ساء يف املنظمة. كما يقوم املنتزه باإجراء الدورات واملوؤمترات التي يطلب من 

الدللني وم�سغلي الرحلت ح�سورها �سنويًا من اأجل احلفاظ على ت�سارح الدخول. اإ�سافة لذلك، من املتوقع اأن تطلب وزارة ال�سياحة من جميع ملك قوارب الغو�س احل�سول على 

توثيق مع الهيئة الفيليبينية للريا�سة والغو�س، الأمر الذي ي�ساعد يف التاأكد من متا�سي جميع م�سغلي الرحلت املعايري العالية، وي�سمل ذلك اإجراءات حماية ال�سعاب املرجانية.

كاكادو )اأ�سرتاليا(

يعمل املنتزه عن قرب مع توريزم اأ�سرتاليا وتوريزم نوذيرن تريتوريز ومع توريزم توب ايند )TTE( وهي منظمة غري ربحية لديها ما يزيد عن 550 ع�سو من ال�سركات، الأفراد 

واملنظمات امللتزمة لتنمية ال�سياحة يف �سمال اأ�سرتاليا. العديد من ال�سركات ال�سياحية يف كاكادو لديها ع�سوية مع TTE. يواجه قطاع ال�سياحة �سغطًا جتاريًا للمواقع والفعاليات التي 

�ستتوفر للزوار باأكرب قدر ممكن، ولكن يف موقع مثل كاكادو، فاإن العوامل الثقافية وظروف الطق�س القا�سية، واإدارة التما�سيح وما بعد مو�سم الأمطار و�سيانة الطرق تعني باأنه من 

ال�سعب تلبية توقعات قطاع ال�سياحة يف دخول املوقع. ت�سعى اإدارة املنتزه لتعليم �سركات ال�سياحة عن الأ�سباب خلف املوقع اأو الفعاليات التي ل تتوفر بالقدر املرغوب به، ويتم تو�سيل 

ذلك من خلل الن�سرات الخبارية ال�سياحية، الجتماعات وبرامج التدريب الإجبارية للدللني يف منتزه كاكادو.
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5-2-4 التف�سري والدللة

تقوم �سركات الرحلت ال�سياحية برتويج هذه املواقع التي يح�سل بها الزوار على جتربة وخدمات جيدة: م�ستوى دللة عايل اجلودة للموقع يلعب دورًا مهمًا يف حتقيق هذه النتائج.

عديدة،  لأ�سباب  الرطبة  الأرا�سي  لزيارة  ال�سياح  ياأتي 

ياأتي  الآخر  والبع�س  وال�سرتخاء،  للراحة  ياأتي  البع�س 

لتجربة فعاليات حيوية للثقافة ومزايا املوقع الفريدة من 

نوعها، ويرغبون يف م�ساهدة الطيور اأو الغو�س اأو ال�سعي 

مل�ساهدة احلياة الربية.

من  النوعني  لهذين  مهمة  اأمور  هي  والدللة  التف�سري 

ال�سياح، واإذا متت ب�سكل جيد، �سيوؤدي ذلك اإىل تعزيز 

�سرح  فر�س  توفري  اإىل  اإ�سافة  للموقع.  الزيارة  جتربة 

والتاأثري  الر�سيد،  ال�ستخدام  وق�سايا  املحلي  احلفاظ 

املوقع  حماية  يف  ت�ساعد  بطرق  للت�سرف  ال�سياح  على 

)على �سبيل املثال، تو�سيح كيفية جتنب اإحداث ال�سرر 

بال�سعاب املرجانية، اأو اإزعاج احلياة الربية(.

خلل  من  للزوار  املوقع  عن  املعلومات  توفري  ميكن 

مع  الطبيعية  امل�سارات  الزوار،  مراكز  الكتيبات، 

الإلكرتونية  املواقع  معلومات،  ولوحات  اإر�سادية  لوحات 

بع�س  اإىل  ال�سياح  بع�سها  )تاأخذ  دليل  مع  والرحلت 

املناطق احل�سا�سة  يف املوقع والتي ل ي�سمح الدخول اإليها 

بدون الدليل(.

ا�ستخدام املعلومات والدللة لإدارة الزوار

ل كونيجريا )كولومبيا(

لقد قامت منظمة هوميدال كونيجريا )FHLC( مع اأ�سحاب امل�سالح، و�سمل ذلك املجتمعات املحلية على تطوير الأنظمة بعنوان »دليل دي كونفيفين�سيا بارا ل �سو�ستينيبيليداد« 

)كتيب التواجد امل�سرتك لل�ستدامة الأرا�سي الرطبة(، والذي يغطي ال�ستخدام العام للموقع. تطوير هذه الأنظمة با�ستخدام مبادرات عملية �ساعد يف التاأكد بقبول الزورا 

التما�سي مع النظم، على �سبيل املثال، عدم ترك النفايات يف الأرا�سي الرطبة، وجتنب اإزعاج احلياة الربية. لقد اأظهر ال�سياح ب�سكل عام الحرتام الكبري لهذا املوقع.

يتم التحكم بالدخول والتوجيه وفقًا للمقرتحات امل�سمولة يف خطة الإدارة البيئية للموقع، والتما�سي مع قدرة ال�ستطاعة التي مت تاأ�سي�سها بناًء على الظروف احلالية للنظام 

البيئي، ومنطقة دخول العموم. يتم التحكم بدخول املناطق للعموم يف الأرا�سي الرطبة ب�سحبة دليل مدرب، يكون عادة من طلبة الطبيعة اأو علوم البيئة. توفر FHLC رحلت مع 

دليل مل�ساهدة احلياة الربية والطبيعة، وت�سغيل برامج ناجحة متكن ال�سياح والأهايل املحليني امل�ساهمة يف الإدارة البيئية امل�ستمرة.

منتزه ديو »W«  )بينني، بوركينا فا�سو، النيجر(

يتم �سمن اإطار عمل م�سروع »ال�سياحة امل�ستدامة تق�سي على الفقر« ومع م�ساهمة مت توفريها من خلل منحة رام�سار ال�سوي�سرية لأفريقيا، قامت منظمة ال�سياحة العاملية 

برتتيب دورة تدريب لأ�سبوع يف 2011 عن رفع م�ستوى التوعية مل�ساهدة الطيور يف املنتزه العابر للحدود »W«، وهي منطقة اأرا�سي رطبة تغطي اأجزاًء من بينني، بوركينا فا�سو 

والنيجر. حظيت دورة التدريب مب�ساركة 15 دليل )خم�سة من كل دولة(، اإ�سافة اإىل خم�سة من �سباط الغابات الذين يعملون يف املنتزه. مت تدريب امل�ساركني يف تعريف الطيور 

ودللة ال�سياح، وتلقي الن�سائح عن كيفية الت�سرف كاأبطال يف احلفاظ على التنوع الحيائي يف جمتمعاتهم. ومت اأي�سًا فعالية مكملة وهي اإن�ساء ثلثة من�سات مل�ساهدة الطيور 

يف املنتزه )من�سة يف كل دولة(، وور�س عمل رفع م�ستوى التوعية البيئية �سيتم ترتيبها للمجتمعات التي تعي�س يف املنطقة العازلة للمنتزه.

طالع اأي�سًا كتيب رام�سار 6: الأرا�سي الرطبة، التوا�س والتثقيف والوعي العام
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5-2-5 الت�سويق، العلمة التجارية والرتويج

الت�سويق والرتويج اأمور مهمة ل�ستقطاب الزوار، ولكنها حتتاج لأن تكون متما�سية مع اأنواع وم�ستويات ال�سياحة التي ميكن دعمها دون تاأثريات عك�سية على املوقع.

لإعلم  حمورية  تعترب  والرتويج  والعلمة  الت�سويق 

ال�سياح املهتمني عن املنتجات والتجارب املتوفرة يف اأي 

واأنواع  بفعاليات  املختلفة  لوجهات  وتتخ�س�س  وجهة. 

�سياحية خمتلفة، و�سيكون كل منها م�ستقطبًا للأ�سخا�س 

يتطلعون  ال�سياح  بع�س  املثال،  �سبيل  على  املختلفني. 

من  وقريبة  موؤهولة  وجهات  يف  والت�سوق  لل�سرتخاء 

املدن، ينما يتطلع البع�س الآخر لتجربة م�ساهدة احلياة 

الربية، مثل م�ساهدة قر�س احلوت اأو الطيور. وقد تكون 

الآخر  للبع�س  يكون  بينما  حمدودة،  البع�س  ميزانية 

ميزانية اأوفر ورغبة يف اإقامة و�سياحة فاخرة. جزء من 

ال�سياحة ي�سمل الت�سويق والعلمة والرتويج الذي ي�سمل 

اأجل ا�ستقطاب  ال�سوق من  الهدف ل�سرائح خمتارة من 

عدد منا�سب لأنواع ال�سياحة لزيارة املوقع املعني.

هنالك ارتباط كبري بني الت�سويق والعلمة والرتويج:

املناطق  من  القريبة  الفعاليات  جميع  ي�سمل  الت�سويق. 

التي ي�سرتي بها ال�سياح باقاتهم من املنتجات واخلدمات 

ال�سياحية.

للتاأكد  امل�سممة  الفعاليات  جميع  يغطي  الرتويج. 

املنتجات  عن  املهتمني  الزبائن  واإعلم  ن�سر  اأو�سع  من 

ال�سياحية املتوفرة يف الوجهة، و

وال�سهرة  ال�سم  واحدة،  �سورة  اإعداد  ت�سمل  العالمة. 

اإقليمي  وترويج  ت�سويق  م�ساعدة  يف  ذلك  وا�ستخدام 

ملنتجات �سياحية وال�سركات اأو الأعمال املنفردة.

ت�سمل  الفعاليات،  من  باقة  يتطلب  ال�سوق  اإىل  الو�سول 

ال�سياحة  معار�س  يف  وامل�ساركة  احل�سور  الإعلنات، 

)ي�سمل  الإنرتنت  عرب  الرتويج  والعاملية،  الوطنية 

التعريف  رحلت  وا�ست�سافة  الجتماعي(  التوا�سل 

لعر�س جتارب الوجهة املعينة ل�سركات ال�سياحة، وكالت 

ب�سكل  التجهيز  هذا  يتطلب  ال�سحافة،  ورجال  ال�سفر 

عام تخ�سي�س ميزانيات لذلك.

ت�سويق ال�سياحة يف الأرا�سي الرطبة

كهوف �سكوجان )�سلوفينيا(

تقوم وكالة اخلدمات العامة ملنتزه �سكوجان برتويج الكهوف من خلل مواقع على الإنرتنت، ومن�سورات كتب واإ�سدارات اأخرى، وور�س العمل، وال�سوق ال�سياحي والإعلنات 

والتعاون مع املناطق املحمية الأخرى يف الإقليم، وي�سمل ذلك مواقع يوني�سكو الرتاثية العاملية ومواقع رام�سار. ويتم ا�ستخدام �سرد املوقع يف قائمة املواقع الرتاثية العاملية وقائمة 

مواقع رام�سار يف ترويج هذا املوقع.

دلتا الدانوب )رومانيا(

تقوم هيئة الإدارة ملنتزه دلتا الدانوب مع الهيئات املحلية و�سركات ال�سياحة يف فر�س الت�سويق املبا�سر، وذلك عن طريق امل�ساركة يف املعار�س الوطنية نظرًا لأهمية ال�سياحية 

الداخلية، واملعار�س الدولية اأي�سًا. اإ�سافة لذلك مت تاأ�سي�س جلنة اإدارة لل�سياحة لتن�سيق العديد من الأمور ال�سياحية التي ت�سمل الت�سويق.

بحرية ناكورو يف كينيا. يعترب هذا املنتزه من اأف�سل واأ�سهر منتزهات كينيا، ويتم ا�ستخدامه للم�ساعدة يف ت�سويق ينيا كوجهة �سياحية من قبل هيئة ال�سياحة الوطنية، وهيئة 

الإدارة وهيئة كينيا خلدمة احلياة الربية.

منتزه م�ستنقعات ابريا )الأرجنتني(. يتم ترويج ال�سياحة حول بحرية ابريا وكولونيا كارلو�س بيليغريني من قبل غرفة التجارة املحلية بالتعاون مع البلدية.



الأرا�سي الرطبة كوجهات �سياحية دعم ال�سياحة امل�ستدامة66

1- رحلة قارب يف نهر جاول يف تروندهيم فرود، جزء من 

موقع رام�سار تروندهيم فرد، الرنويج

Tobias Salathé©

2- حقول هوميدالي�س دي ل باهيا الزرقاء، موقع رام�سار

©Ramsar Secretariat

3- بحرية يو يف ا�س والأرا�سي الرطبة املجاورة، منغوليا

WWF International/Anton Vorauer ©

4- منتزه بولي�سكي الوطني، بولندا

Ramsar Secretariat ©

5- برك اأ�سماك جرايباول، ليتوانيا

Tobias Salathé ©

6- برمائيات بي�ستورت )Polugonum amphibium( يف 

موقع �سابلتينغغمور النم�سا، موقع رام�سار

Thomas Schneditz ©

7- هواة الت�سوير يف دلتا الدانوب

©Peter Lengyel

7

تقوم هيئات ال�سياحة الوطنية والإقليمية، و�سركات 

ال�سياحة، وعلى وجه التحديد التي تقوم بالرحلت 

ال�سياحية، ووكالت ال�سفر والفنادق و�سركات ال�سياحية 

عادة ببناء معرفة تف�سيلية للت�سويق ال�سروري لهم 

للقيام بالت�سويق ال�سياحي والعلمة والرتويج. مدراء 

الأرا�سي الرطبة لهم معرفة جيدة باأنواع الزوار 

واهتماماتهم يف املواقع التي يديرونها، ولكن ل يكونون 

على معرفة تف�سيلية ب�سوق ال�سياحة الكبري، اأو وجود 

املال الكايف للقيام بربامج الت�سويق الرئي�سية.

العمل مع خرباء ال�سياحة يعطي مدراء الأرا�سي 

الرطبة فر�سة اكت�ساب روؤية اأعمق يف توجهات ال�سوق، 

وطرق ميكن من خللها ت�سويق ال�سياحة يف مواقعهم، 

ون�سر علمتها وت�سويقها ب�سكل اأكرث فعالية للو�سول اإىل 

�سريحة اأكرب من الزوار وال�سياح.

يف بع�س مواقع الأرا�سي الرطبة، مثل منتزه 

ايفرجلدي�س الوطني )الوليات املتحدة الأمريكية(، 

حتظر القوانني املنتزه من قبول الدعم املايل العام 

املبا�سر لفعاليات الت�سويق، ويتم القيام بهذه الفعاليات 

من قبل �سركات ال�سياحة واملنظمات الأخرى. 

تقوم دوائر البلدية املحلية القيام بربامج الرتويج 

ال�سياحي. ويف موقع اأخرى، مثل منتزه كهوف �سكوجان 

)�سلوفينيا(، ودلتا الدانوب )رومانيا( لعبت هذه 

املنتزهات دورًا مبا�سرًا يف الت�سويق والرتويج ال�سياحي.

و�سواًء متت مهما ترويج وت�سويق الفعاليات مبا�سرة 

من قبل املوقع، اأو من قبل جهات اأخرى، يجب على 

جميع املواقع التاأكد من اأن الت�سويق والرتويج يتوافق 

مع الأنواع وامل�ستويات ال�سياحية التي ميكن دعمها 

دون الأداء لتاأثريات عك�سية. ميكن للمواقع التي 

ل حتظى بدور مبا�سر يف الت�سويق والرتويج تطوير 

الفعاليات، مثل التعليم البيئي كما هو احلال يف منتزه 

ايفرجلدي�س الوطني الذي مت فعاليات الت�سويق 

والرتويج له من قبل جهات اأخرى.

ميكن اأي�سًا ا�ستخدام الت�سويق والرتويج ون�سر العلمة 

لن�سر ال�سياحة عرب �سبكة املوقع. يقلل ذلك ال�سغط 

وخماطر التاأثري العك�سي على املوقع املف�سلة ون�سر 

الفوائد القت�سادية من ال�سياحة ملزيد من املجتمعات. 

تقوم هيئة خدمة احلياة الربية يف كينيا بتطوير برنامج 

لت�سجيع مزيد من ال�سياح يف املناطق املحمية ذات 

م�ستوى زوار منخف�س لتقليل ال�سغط على الوجهات 

ال�سائعة واملف�سلة. ي�سمل هذا الربنامج تطوير ال�سياحة 

حول بحرات �سهل الرفت مل�ساعدة يف تقليل �سغط 

ال�سياح على بحرية ناكورو، وت�سجيع ال�سياح لتمديد 

مدة اإقامتهم للتمكن من زيارة مواقع اأكرث �سمن �سهل 

الرفت.
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منتزه  �سفاف  على  الربية  احلياة  م�ساهدة 

بحرية ناكورو الوطني

©akrono
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موقع بورت لوناي، موقع رام�سار

© Environment Department – Seychelles
لوحة موقع رام�سار يف بورت لوناي

©Environment Department, Seychelles.

ت�سويق ال�سياحة يف الأرا�سي الرطبة

بورت لوناي )�سي�سيل(

تتم اإدارة بورت لوناي بالتعاون مع منتجع ايفليا املجاور ومنظمة ال�ستدامة ل�سي�سيل، وهي منظمة غري حكومية. منتجع ايفليا هو منتجع خم�س جنوم يرتبع على اأر�س م�ساحتها 

120 هكتار يف حممية طبيعية ويقع على �ساطئني مع اإطللة على حممية لوناي البحرية. امل�ساعدة يف حماية املحمية اأدت اإىل حمافظة املنتجع على م�ستوى جودة البيئة العالية 

والطبيعة التي تعترب جزًء من مهم من مزايا ا�ستقطاب املوقع لل�سياح، والذي يتم ابرازه والرتكيز عليه يف الت�سويق.

منتزه توباتاها )الفيليبني(

يعمل املنتزه عن قرب مع دائرة ال�سياحة يف الفيليبني لت�سويق منتزه توباهاتا على النطاق الدويل. ويحاول جمل�س اإدارة املنتزه يف تنوع ال�سياحة �سمن املنتزه واأهمية ال�سياحة 

فو توليد العوائد للحفاظ وتوفري فوائد للمجتمعات املحلية من الدخل وفر�س التوظيف. كما يتم النظر يف اإماكنيات فتح املنتزه واملناطق املحيطة للريا�سات املائية الأخرى، مثل 

الغط�س ال�سطحي، ركوب قوارب الكاياك، ركوب الأمواج وغريها. �سي�سمل ذلك تقييم تاأثري هذه الفعاليات على نظام ال�سعاب املرجانية البيئي اله�س، واحلياة الربية ال�سطحية 

واملوائل، وتقييم و�سع خطوط دللة جديدة لتنظيم واإدارة هذه الفعاليات، مع الرتكيز ب�سكل خا�س على تق�سيم املناطق.

ُي�سجع املنتزه حاليًا املزيد من الفعاليات عن الطبيعة، وي�سمل ذلك م�ساهدة الطيور، الدلفني واحليتان، وم�ساهدة ال�سعاب املرجانية من قوارب ذات قاع زجاجي. من املتوقع 

اأن جتلب هذه الفعاليات اجلديدة عوائد اإ�سافية للمنتزه وزيادة تقدير البيئة البحرية. اإ�سافة اإىل توفري فر�س عمل حملية، ويقوم املنتزه بتقدمي امل�ساعدة يف تدريب الدللني 

املحليني للقيام بهذه الفعاليات.
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هوتيل  كو�ست  اأويرلند  رام�سار  موقع  يف  الإعلمية  رام�سار  لوحات 

)فندق ال�ساطئ( يف الرنويج

©Tobias Salathe

رام�سار كعلمة للجودة

ت�ستخدم بع�س الدول �سعار رام�سار كعلمة للجودة لإعلم العموم باأنه تطبق املبادرات التي تروجها التفاقية. »مواقع رام�سار« هي اأرا�سي رطبة ذات اأهمية عاملية تتوافق مع معايري 

مو�سعه واإدراج هذه الواقع على قائمة رام�سار التي حتتوي على ما يزيد عن 2000 موقعا من 160 دولة. تعد هذه القائمة اأكرب �سبكة عاملية للمناطق املحمية.

تكون مواقع رام�سار خا�سعة خلطط اإدارة مدجمة، ويجب اأن يكون التدخل مبني على خطوات �سمن جمموعات اأ�سحاب امل�سالح، وي�سمل ذلك املجتمعات املحلية والأهايل الأ�سليني، 

وتعترب مواقع رام�سار منوذجًا لتطبيق �سيا�سات ال�ستخدام الوطني الر�سيد للأرا�سي الرطبة )ال�ستخدام امل�ستدام(، وتكون يف بع�س الطرق »جوهرة التاج« يف اأرا�سي الدولة الرطبة. 

ويتم زيادة هذا الن�سر من خلل و�سع ون�سر �سعار رام�سار على لوحات املعلومات، والزي الذي يرتده الطاقم املحلي، وي�سمل ذلك الفعاليات املجتمعية والتعليمية.

مل يتم تعريف جودة معينة للمعايري واأدنى قيم، لكن بع�س الدول قامت بالتفكري يف مفهوم اجلودة حلوارات رام�سار للتفريق بني الهيئات العامة و�سركاء الأعمال الذين يتبعون دليل 

رام�سار ويطبقون معايري ال�ستدامة ودجمها يف مبادراتهم لإدارة مواقع رام�سار )والأرا�سي الرطبة الأخرى( يف نظرة على متطلبات و�سغط ال�سياحة. تقوم بلدية اأويرلند يف الرنويج 

با�ست�سافة موقع رام�سار ال�ساحلي وتو�سيح خدماته بكل فخر، والقيم وال�سلة بواقع رام�سار الأخرى )على �سبيل املثال، من خلل الطيور املهاجرة( مع معار�س عمومية يف قاعة البلدية 

ولوحات تو�سيح يف اأجنحة رام�سار املختارة يف الفندق املجاور. ويف كوني�س بورباخ يف النم�سا على �سفاف بحرية نيوزديل – فريتو، وهو موقع رام�سار عابر للحدود مت�سارك بني النم�سا 

وهنغاريا مت افتتاح مركز رام�سار لل�سياح والزوار لإعلمهم عن تراث كومني�س التقليدي، وبيع املنتجات املحلية وترويج الفعاليات الثقافية.

يقوم مدراء مواقع اتفاقية رام�سار بعر�س �سعار رام�سار ب�سكل وا�سح لإعلم ال�سياح والزوار املحليني عن تطبيقهم لأ�س�س اإدارة رام�سار لل�ستخدام الر�سيد للأنظمة البيئية لأرا�سي 

الرطبة ومواردها. تعترب هذه مبثابة اخلطوات الأوىل املتينة لتاأ�سي�س معايري ذات جودة عالية لعلمة رام�سار لل�ستخدام امل�ستدام لل�سياحة يف الرا�سي الرطبة الذي ميكن تطبيقه 

على النطاق العاملي لتعريف اأ�س�س الإدارة امل�ستدامة للأرا�سي الرطبة، وخدمة جودة العلمة وكاأداة للت�سويق.
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متتع ال�سياح بروعة النفق حتت الأر�س

©Borut Lozej, Archive of the Park Skocjan Caves
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6 - التخطيط والسياسات للسياحة في األراضي ارطبة

التخطيط وال�سيا�سات الوطنية والإقليمية واملحلية هي عوامل رئي�سية يف احلفاظ البيئي والتاأكد من م�ساهمة ال�سياحة العادلة لتطوير القت�ساد املحلي

6-1- اإطارات العمل القانونية

القوانني املنا�سبة وفعالية تطبيقها مهمة جدًا لتجنب ال�سرر للبيئة والأ�سول ال�سياحية، وحلماية حقوق املجتمعات املحلية ومتكينها ال�ستفادة من ال�سياحة، والتاأكد باأن التطوير 

امل�ستقبلي لل�سياحة ي�سمح به اإذا كان تطوير م�ستدام فقط

ولكن  عديدة،  خمتلفة  بطرق  ال�سياحة  تطوير  ميكن 

اخلطاأ ال�سائع هو ال�سماح بالنمو ال�سريع جدًا يف التو�سع 

يف اأي منطقة، ينتج عنه عدم التمكن من حماية ق�سايا 

تقليل  لذلك،  اإ�سافة  منا�سب.  ب�سكل  والبيئة  املجتمع 

التاأثريات  نتيجة  املحلية  للمجتمعات  الفوائد  مقومات 

يعتمد  ال�سريع  التو�سع  لأن  ونظرًا  البيئة،  على  العك�سية 

على مزيد من ا�سترياد الطاقم املدرب من اخلارج بدًل 

فر�س  تقليل  يعني  ما  املحليني،  الأ�سخا�س  تدريب  من 

حجم  لذلك،  اإ�سافة  للأهايل،  املتوفرة  املحلية  العمل 

حتديد  يف  رئي�سية  عوامل  تعد  ال�سياحي  التطوير  ونوع 

لعطي  وهل  بالبيئة،  �سديقة  ال�سياحة  هذه  تعترب  هل 

ا�ستدامة جمتمعية، ويتاأثر ذلك عادة بقرارات اجلهات 

التخطيط  باأن  ذلك  من  ال�ستنتاج  ميكن  احلكومية. 

حتديد  على  رئي�سية  تاأثريات  لها  وال�سيا�سات  احلكومي 

م�ستوى جناح ال�سياحة وا�ستدامتها على املدى البعيد يف 

اأي وجهة.

يحتاج احلفاظ وال�ستخدام الر�سيد لعم من قبل �سيا�سات 

وا�سحة وقوانني يتم تطبيقها على جميع اأ�سحاب امل�سالح، 

يكون  قد  الذين  والآخرين  الرطبة  الأرا�سي  وم�ستخدمي 

لهم تاأثري على الأرا�سي الرطبة. توفر القوانني وال�سيا�سات 

ذات �سلة بحماية البيئة، التخطيط وا�ستخدام الأر�س على 

�سروري  عمل  اإطار  املحلي  اأو  الإقليمي  الوطني،  النطاق 

لتخاذ جميع القرارات. ي�سع اإطار العمل هذا الإجراءات 

التي ميكن للهيئات العامة تطبيقها يف التخطيط واملوافقة 

على عرو�س ومقرتحات التطوير. ويجب على اإطار العمل 

اأعمال  على  يجب  الذي  للمعايري  م�ستوى  اأدنى  حتديد 

التطوير التوافق معها قبل اإ�سدار الت�سريح.

الأهداف  العمل  اإطار  يحد  اأن  ال�سياق  هذا  يف  املهم  من 

املثال، ذات  العامة واللتزامات من احلكومة، على �سبيل 

العموم.  ا�ست�سارة  و�سرورة  امل�ستدام  بالتطوير  ال�سلة 

يوؤدي ذلك مع القوانني ذات ال�سلة، مثل التنوع الحيائي 

باإعطاء  الهيئات العامة باقة من امل�سوؤوليات. على �سبيل 

املثال، قد ت�سمح القوانني الهيئات املحلية و�سع حد معني 

لأنواع التطوير، اأو و�سع متطلبات حملية معينة )اإ�سافة اإىل 

املتطلبات العامة من القوانني وال�سيا�سات الوطنية(.

ميكن اأي�سًا للجهات احلكومية تطوير قوانني حمددة لتغطية 

قطاع القت�ساد، مثل اأنواع ال�سياحة اأو املواقع املعينة، مثل 

الأرا�سي الرطبة. لقد قامت العديد من احلكومات بتبني  

�سكل من القوانني التي يتم تطبيقها على قطاع ال�سياحة، 

وي�سمل ذلك تخ�سي�س تاأ�سي�س هيئات �سياحة وطينة تتوىل 

اأدنى  وتاأ�سي�س  ال�سياحي،  والت�سويق  الوطني  التخطيط 

املعايري لأنواع ال�سياحة املختلفة، وتطبيق برامج الرتاخي�س 

ل�سركات ال�سياحة.

اإ�سافة اإىل القوانني املعنية لقطاع ال�سياحة، يجب اأن ت�سمم 

هذه القوانني حلماية البيئة العامة التي ُتطبق على جميع 

القطاعات، وي�سمل ذبك قطاع ال�سياحة، وتطبيقه الفعال 

املعم يف احلفاظ على م�ستويات بيئية عالية اجلودة حتافظ 

على قدرة الوجهة يف ا�ستمرارية ا�ستقطابها لل�سياح. ومن 

ال�سركات  الطلب من  التلوث عن طريق  املهم جدًا جتنب 

وال�سائلة  ال�سلبة  النفايات  معاجلة  العامة  والهيئات 

لهذه  الفعال  التطبيق  �سحيحة.  بطريقة  منها  والتخل�س 

القوانني مهم جدًا يف املحافظة على جودة املياه وا�ستقطاب 

ال�سواحل والأنهار والبحريات لل�سياح، اإ�سافة اإىل املحافظة 

على خدمات الأنظمة البيئية التي توفرها موائل الأرا�سي 

الرطبة. ولكن منو ال�سياحة ال�سريع يف العديد من الأقاليم 

حماية  على  الإيجابية  التطبيق  فعالية  تخطي  اإىل  يوؤدي 

وا�ستقطاب  املوارد  �سرر  خماطر  من  يزيد  مما  البيئة، 

ال�سياح. على �سبيل املثال، وفقًا خلطة عمل منظمة ال�سياحة 

العاملية ملنطقة حو�س البحر الأبي�س املتو�سط، هنالك %48 

مركز ح�سري يف املنطقة تفتقر ملرافق معاجلة ال�سرف 

ال�سرف  م�ساه  من   %80 قرابة  من  والتخل�س  ال�سحي، 

ال�سحي يف البحر دون معاجلتها. وتزداد هذه امل�سكلة يف 

مناطق املنتجعات يف اأماكن اأخرى يف العامل، مثل منطقة 

و�سع  اإىل  اإ�سافة  اآ�سيا.  �سرق  جنوب  اأو  الكاريبي  البحر 

التلوث  هذا  يوؤدي  والأهايل،  ال�سياح  �سحة  على  خماطر 

اإىل �سرر خطري بالبيئة البحرية، وي�سمل مناطق ال�سعاب 

ظهور  اإىل  يوؤدي  احلالت  اأ�سد  ويف  القريبة،  املرجانية 

مناطق ميتة ل ميكن للحياة البحرية العي�س والتكاثر بها.

جتنب  يف  املوقع  نطاق  على  امل�ساعدة  العمل  لإطار  ميكن 

فعاليات  ت�سريح  يتم  اإدارة.   بدون  ال�سياحية  التطوير 

ال�سياحة يف منتزه دلتا الدانوب من قبل دائرة الرتاخي�س 

ال�سياحة  لقوارب  النظم  ت�سع  التي  املنتزه  اإدارة  مع هيئة 

جمع  اإدارة  متطلبات  ذلك  وي�سمل  العائمة،  والفنادق 

النفايات ال�سلبة وال�سائلة والتخل�س منها. حتمي النظم 

اأي�سًا جممعات الطيور، والطيور املع�س�سة وفعاليات هواية 

ال�سيد التجارية التي ي�سمح بها يف املحمية.

طالع اأي�سًا كتيب رام�سار 3: القوانني واملوؤ�س�سات
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طائر الغرنوق اأ�سود الرقبة
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6-2- الأرا�سي الرطبة و�سيا�سات ال�سياحة

�سلة  ذات  الأخرى  ال�سيا�سات  اإ�سرتاتيجيات  مع  تتنا�سب  اأن  ويجب  مهمة جدًا  لل�سياحة  املتينة  املحلية  ال�سيا�سات 

با�ستخدام الأر�س.

من املهم اأن تاأخذ �سيا�سات الأرا�سي الرطبة بالعتبار 

البيئية.  الأنظمة  بخدمات  �سلة  ذات  باأنها  ال�سياحة 

قيم  احلكومات   اإدراك  من  مزيد  وجود  اليوم  ويبدو 

الأرا�سي الرطبة وخدمات الأنظمة البيئية التي توفرها، 

وقامت العديد من الدول بتطوير �سيا�سات معينة لإدارة 

املياه والأرا�سي الرطبة.

م�سوؤولة عن  هيئة حكومية  اأو  وزارة  الدول  غالبية  لدى 

دورًا  تلعب  اأن  الهيئات  لهذه  وميكن  الرطبة.  الأرا�سي 

وتطبيق  لإعداد  ال�سياحة  قطاع  مع  العمل  يف  مهمًا 

�سيا�سات وطنية ومبادرات �سياحية م�سرتكة.

الأخرى  الرطبة  الأرا�سي  خدمات  مع  ال�سياحة  دمج 

ل�ستخدامات  وبيئية  اقت�سادية  جدوى  ذو  عادة  يكون 

الأر�س الأخرى. تعر�س الأمثلة اأدناه ذلك:

الأمريكية(،  املتحدة  )الوليات  ايفرجلدي�س  منتزه 

ي�سهد املنتزه واحد من اأكرب امل�ساريع يف العامل لرتميم 

بالفي�سانات،  التحكم  وخدمات  البيئي  والنظام  البيئة 

اإ�سافة اإىل حماية املنتزه كمورد �سياحي لقت�ساد جنوب 

ولية فلوريدا.

دلتا الدانوب )رومانيا(، حماولت الكوارث القت�سادية 

الثمانينات  يف  الأ�سماك  ومزارع  الزراعة  على  والبيئية 

مت عك�سها، ومتكنت املنطقة من العودة اإىل احلفاظ مع 

�سياحة مبنية على الطبيعة.

منتزه توباتاها )الفيليبني(، يحت�سن املنتزه العديد من 

ال�سياحة  ال�سعاب املرجانية يف العامل، ومت دمج  اأنظمة 

النطاق  ال�سمك على  ا�ستدامة �سيد  لتح�سني  مع جهود 

املحلي والإقليمي: هنالك درا�سات ت�سري اإىل اأن حماية 

بع�س من مناطق ال�سعاب املرجانية اأدى ب�سكل عام اإىل 

حت�سني يف زيادة اإنتاج قطاع �سيد الأ�سماك يف املناطق 

على  لل�سيادين  اأف�سل  دخل  وتوفري  املحيطة،  املائية 

جتلبها  اإ�سافية  دخل  فر�س  اإىل  اإ�سافة  البعيد،  املدى 

ال�سياحة.

قيم  عن  التوعية  م�ستوى  رفع  يف  امللحوظ  التحقيق 

ودجمها  البيئية،  خدماتها  واأنظمة  الرطبة  الأرا�سي 

من  العديد  التقارير  بف�سل  مت  القرارات  اتخاذ  يف 

وتقرير   ،)2005( الألفي  البيئي  النظام  تقييم  تقرير 

اقت�سادات الأنظمة البيئية  والتنوع الحيائي )2010(. 

مبادرات  وحت�سني  لتطوير  مقرتحات  ذلك  وفر  لقد 

قبل  من  القرارات  واتخاذ  ال�سيا�سات  التخطيط، 

الهيئات احلكومية للتاأكد من اأن قيم اخلدمات البيئية 

للتقييم  تخ�سع  توفرها  التي  الحيائي  والتنوع  والبيئة 

اأجل  من  عليه  القرار  بناء  يتم  الذي  والعتبار  ال�سامل 

ال�ستدامة على املدى البعيد.
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دخول  لتوفري  احلقوق  هذه  وت�سخري  احلكومية  للأرا�سي  احلقوق  الربية  واحلياة  لل�سياحة  ناميبيا  �سيا�سية  متنح 

ال�سياح لأجزاء من املناطق املحمية التي ل �سمح عادة بدخولها، وتنوع الفر�س التي يتم تقيمها لل�سياح. والأهم من 

ذلك توفري دعم لل�سيا�سة لتهيئة فر�س لتطوير الأعمال والتعزيز القت�سادي للمجتمعات الناميبية التي مل تكن يف 

ال�سابق ت�ستفيد من دخول ال�سياح، ال�سيد وال�سناعات املبنية على موارد النباتات واحلياة الربية.

حكومة جمهورية ناميبيا 2007

التحكم  على  العمل  واملحلية  الوطنية  للحكومات  ميكن 

بالكمية ونوع ال�سياحة التي يتم تطويرها ومتى و�سرعة 

لتقييم  متطلبًا  �سيكون  للنظم  التخطيط  تطويرها. 

التاأثريات البيئية )EIA( لأية اأعمال تطوير ملحوظة، 

ميكن  ملا  احلدود  وو�سع  ال�سياحة،  مرافق  ذلك  وي�سمل 

بنائه واأين، على �سبيل املثال، منع البناء على املنحدرات 

ال�سديدة، اأو �سمن م�سافة معينة من ال�ساحل. قد يتطلب 

تخطيط النظم التخ�سي�س لأنواع وحجم البناء امل�سوح 

به يف املناطق املتنوعة، وقد يحدد املناطق لل�ستخدام 

املعني للتطوير، وحتديد مناطق حلماية الأرا�سي الرطبة 

واملوائل احل�سا�سة الأخرى. قوانني احلفاظ، والتي ت�سمل 

تاأخذ بعني العتبار تغطية الأرا�سي الرطبة �سيتم اأخذه 

بعني العتبار يف تخطيط الإجراءات، وقد مينع اأو يحد 

التطوير يف مناطق حملية معينة.

وللأ�سف، ل يتم دائمًا تطبيق قوانني التخطيط احلالية 

ب�سكل فعال، ويتم يف بع�س احلالت ب�سكل غري منا�سب. 

على �سبيل املثال، دمر �سونامي املحيط الهندي يف 2004 

بنائها يف  التي مت  الفنادق  املباين، �سمل  عدد كبري من 

مناطق ح�سا�سة وقريبة من ال�ساحل. اختيار موقع البناء 

البيئية.  املزايا  �سرر  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  املنا�سب  غري 

التلل  اأرباع  ثلثة  باأن  الدرا�سات  ت�سري  اآخر:  مثال 

يف  املتو�سط  الأبي�س  البحر  منطقة  �ساحل  يف  الرملية 

وب�سكل  العمراين،  التطوير  نتيجة  تدمريها  مت  اأ�سبانيا 

رئي�سي من قبل املنتجعات ال�سياحية.

على  يجب  للنظم،  التخطيط  تطبيق  اإىل  اإ�سافة 

اأو املوؤ�س�سات احلكومية حت�سري ال�سيا�سات  احلكومات، 

التطوير  لت�سجيع  عادة  ت�سميمها  يتم  والتي  لل�سياحة 

ال�سياحة  املثال،  �سبيل  على  ال�سياحة.  من  معينة  لأنواع 

اأو  ال�ساحلية  املناطق  يف  ال�سياحة  املحمية،  املناطق  يف 

هذه  تطوير  عادة  يتم  احل�سرية.  املناطق  يف  ال�سياحة 

وعلى  ال�سياحة،  قطاع  مع  ال�سيا�سات من خلل احلوار 

وجه التحديد �سركات ال�سياحة املحلية. ويجب اأن توفر 

ال�سياحية  والفوائد  البيئة  حماية  من  للتاأكد  عمل  اإطار 

التطوير  ت�سجيع  اإىل  اإ�سافة  املحلية،  للمجتمعات 

امل�سرتك املنا�سب لأنواع ال�سياحة.

لل�سياحة  الأمور  هذه  على  ال�سيا�سات  تركز  اأن  يجب 

ال�سوق،  يف  اإيجابية  مزايا  لها  التي  الوجهة  اأو  للدولة 

الطبيعية  والأ�سول  ال�سوق،  طلب  بالعتبار  والأخذ 

املحلية.  ال�سياحية  ال�سركات  وقدرة  املتوفرة،  والثقافية 

لل�سياحة  وطنية  �سيا�سة  ناميبيا  لدى  املثال،  �سبيل  على 

اإقامة  ومرافق  نوعها،  الفريدة من  على طبيعتها  مبنية 

ذلك،  عك�س  وعلى  حملية.  جمتمعات  �سمن  �سياحية 

لدى منظمات الإدارة والوجهات يف جنوب ولية فلوريدا 

�سيا�سات م�سممة ل�ستقطاب عدد كبري من  الأمريكية 

ال�سياح ذات �سرائح ت�سمل جميع الأ�سعار.

العامة  الفوائد  لتعزيز  املختلفة  ال�سيا�سات  يتم ت�سميم 

التي ميكن للأقاليم وجمتمعاتها توليدها من ال�سياحة، 

واملحافظة على م�ستوى ال�سياحة �سمن حدود ال�ستدامة: 

اإذا مت تطبيق ذلك بطريقة �سحيحة، �سي�ساعد ذلك يف 

املحافظة اأو بناء �سوق مميز لل�سياحة يف البلد اأو الوجهة 

املعينة.

طالع اأي�سًا كتيب رام�سار 2: ال�سيا�سات الوطنية للأرا�سي الرطبة
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م�سهد من قرية كازاك القريب من بحرية ت�سوموي، وهي اأعلى منطقة 

موؤهولة دائمة يف العامل
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الكلمة األخيرة
اأن  بها  لل�سياحة  ميكن  عديدة  طرق  �ساهدتنا  لقد 

واملحلية  الوطنية  للحكومات  �سخمة  فائدة  ذات  تكون 

واملجتمعات التي تعي�س حول الأرا�سي الرطبة، وبالطبع 

باأن  اأي�سًا  �ساهدنا  ولقد  الرطبة.  للأرا�سي  ال�ستفادة 

ينتج عنه �سرر كبري  لل�سياحة  والإدارة  التخطيط  �سوء 

البيئية  الأنظمة  وخدمات  امل�ساركني،  الأ�سخا�س  على 

التي توفرها الأرا�سي الرطبة، واحلياة الربية واجلمال 

اأهمية  على  ال�سوء  ت�سليط  ويف  للمنطقة.  الطبيعي 

قمنا  لقد  والت�سغيل،  ال�سياحي  التطوير  يف  ال�ستدامة 

مبراجعة اأمثلة للنجاح امل�سرتك  خلطط واأهداف واقعية 

ووا�سحة، وم�ساركة �سريحة كبرية من اأ�سحاب امل�سالح 

يف اتخاذ القرارات، والأهداف التي ميكن حتقيقها من 

خلل التعاون بني مدراء الأرا�سي الرطبة، واملجتمعات 

واأخريًا، لقد  ال�سياحة.  الأعمال، وقطاع   املحلية ورجال 

متكنا من الخذ بالعتبار دور دعم اإطار عمل القوانني 

العتماد  على  وا�سح  ب�سكل  والتعرف  وال�سيا�سات، 

يف  الناجحة  ال�سياحة  منو  مع  والتوافق  التطبيق،  على 

الأرا�سي الرطبة.

ل تعني هذه املراجعة املخت�سرة لكت�ساف هذه الأهداف 

بعمق كبري، اأو توفري و�سف خطوة بخطوة لهذا النجاح. 

على  احلفاظ  عر�س  هي  املراجعة  هذه  من  املق�سود 

ال�سوء  وت�سليط  احلديثة،  وال�سياحة  الرطبة  الأرا�سي 

تفتح  التي  م�سرتكة  فائدة  ذات  املفاهيم  اأهم  على 

التي  املراد  من  العديد  البحث.  من  املزيد  اأمام  الباب 

مت �سردها يف الفقرة التالية ت�ساعد يف مزيد من البحث 

وتفتح الباب للح�سول على مزيد من املعلومات.
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امللحق

احلالت النموذجية: نظرة عامة على مزاياها الطبيعية والفعاليات ال�سياحية

www.ramsar.orh/tourism  ميكن احل�سول على الن�س الكامل الذي ي�سمل التفا�سيل عن حجم ال�سياحة وطريقة اإدارتها على موقع رام�سار

اأنواع ال�سياحةمزايا الأر�ص الرطبةا�سم الأر�ص الرطبة

1- م�ستنقعات ابريا

الأرجنتني

1،300،000 هكتار

موقع رام�سار رقم 1162 )24،500 هكتار(

بحريات، م�ستنقعات، اأنهار وغابات

17،000 زائر �سنويًا )يف موقع رام�سار فقط(

قوارب، قوارب الكاياك، امل�سي يف الطبيعة، م�سارات طبيعية، م�ساهدة احلياة الربية، ركوب اخليل

2- منتزه كاكادو

اأ�سرتاليا

1،979،76 هكتار

موقع رام�سار رقم 204

موقع يوني�سكو تراثي عاملي

غابات اأرا�سي رطبة، م�سطحات ملحية، م�سطحات طينية، ينابيع، م�ستنقعات مياه عذبة مو�سمية، 

ماجنروف

قرابة 175،000-225،000 زائر �سنويًا

م�سارات م�سي مع لوحات اإعلمية، رحلت التعرف على الفن الأ�سلي، رحلت قوارب، رحلت يف الغابة مع دليل

91،300 هكتار3- منتزه اأبروهلو�س البحري الوطني

موقع رام�سار رقم 1902

�سعاب مرجانية، اأع�ساب بحرية، ماجنروف، �سواطئ، �سفاف رملية

5000 زائر �سنويًا

الغو�س، الغو�س ال�سطحي، م�ساهدة احلياة الربية، م�سارات ق�سرية يف الطبيعة يف واحدة من اجلزر

4- هوميدال كوجنريا

كولومبيا

59 هكتار

نهر، م�ستنقعات وغابة �سمن منطقة مدنية

16،000 زائر �سنويًا

الغو�س، رحلت مع دليل، ا�سرتخاء، امل�ساركة يف اأعمال الرتميم البيئي

5- �سوما

اأ�ستونيا

39،639 هكتار

موقع رام�سار رقم 912

اأرا�سي عائمة مرتفعة، اأنهار، غابات م�ستنقعات، �سهول في�سانات

45،000 زائر �سنويًا

م�سارات م�سي، قوارب الكانو، رحلت م�سي مع دليل، م�ساهدة احلياة الربية، جتربة الثقافة

6- ت�سوموري

الهند

12،000 هكتار

موقع رام�سار رقم 1213

م�ستنقعات وبحرية مياه عذبة على ارتفاع عايل

20،000 زائر �سنويًا

م�ساهدة احلياة الربية، امل�سي، �سفاري بال�سيارات، اإقامة مع الأهايل، جتربة الثقافة، جتربة املناطق النائية

7- بحرية ناكارو

كينيا

18،800 هكتار

موقع رام�سار رقم 476

موقع يوني�سكو تراثي عاملي

بحرية ماحلة �سحلة يف حو�س مغلق حماطة مب�ستنقعات، اأرا�سي ع�سبية وغابة

250،000 زائر �سنويًا

رحلت م�ساهدة احلياة الربية، رحلت قيادة ال�سيارات اخلا�سة، م�سارات م�سي

8- منتزه توباتاها الطبيعي للمرجان

الفيليبني

96،828 هكتار

موقع رام�سار رقم 1010

موقع يوني�سكو تراثي عاملي

�سعاب مرجانية

1400 زائر �سنويًا

الغو�س

9- دلتا الدانوب

رومانيا

580،000 هكتار

موقع رام�سار رقم 521 )647،000 هكتار(

نهر، دلتا، نهر و�سد بحري، �سهول في�سانات، بحرية قليلة امللوحة، �سواطئ، تلل ومياه �ساحلية

50،000-73،000 زائر �سنويًا

فنادق عائمة، رحلت قوارب، قوارب الكانو، م�ساهدة احلياة الربية، رحلت �سياحية واإقامة مع الأهايل، �سيد الأ�سماك، رحلت ت�سوير، 

�سياحة على ال�ساطئ، جتربة الثقافة املحلية، الراحة وال�سرتخاء، التخييم

10- اأرا�سي �ساحل بورت لوناي الرطبة

�سي�سل

121 هكتار

موقع رام�سار رقم 1432

ماجنروف، م�سطحات طينية و�سواقي

4000 زائر �سنويًا

�سياحة على ال�ساطئ، قوارب الكانو، رحلت م�سي مع دليل، رحلت م�ساهدة املعامل الرئي�سية وغروب ال�سم�س

11- كهوف �سكوجان

�سلوفينيا

41،300 هكتار

موقع رام�سار رقم 991 )650 هكتار(

موقع يوني�سكو تراثي عاملي

حو�س جمع مياه الأنهار مع �سهول، غابات، كهف مياه جوفية كار�ست

95،000 زائر �سنويًا

ركوب الدرجات الهوائية، م�سارات م�سي تعليمية، رحلت للكهف مع دليل، امل�سي

12- اأ�سكل

تون�س

12،600 هكتار

موقع رام�سار 213

موقع يوني�سكو تراثي عاملي

بحرية حماطة بغابة �سجريات حو�س البحر الأبي�س املتو�سط

50،000 زائر �سنويًا

م�سارات م�سي يف الطبيعة، رحلت مع دليل، م�ساهدة الطيور، رحلت �سياحية عامة، م�ساهدة الكهوف، ركوب اخليل واجلمال

13- بحرية با-بي

فيتنام

10،480 هكتار

موقع رام�سار رقم 1938

بحرية مياه عذبة حماطة بغابات واأحجار جريية وكا�ست

24،000 زائر �سنويًا

رحلت قوارب، اإقامة مع الأهايل، رحلت مع دليل، جتربة الثقافة، رحلت م�ساهدة، م�ساهدة الطيور

14- ايفرجلدي�س�س

الوليات املتحدة الأمريكية

621،000 هكتار

موقع رام�سار رقم 374 )566،143 هكتار(

موقع يوني�سكو تراثي عاملي

م�ستنقعات مياه عذبة، غابات �سبه ا�ستوائية، م�سطحات ملحية، غابات ماجنروف، �سواطئ، تلل، 

جممعات مياه قليلة امللوحة

1،000،000 زائر �سنويًا

قوارب الكانو، رحلت قوارب، م�سارات م�سي، تخييم، م�ساهدة احلياة الربية، �سيد الأ�سماك، رحلت ركوب الدرجات الهوائية، قوارب مع 

اإقامة
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