
الترفيه والسياحة

     ي�ساهم اجلمال الطبيعي وتنوع احلياة احليوانية والنباتية يف العديد من الأرا�سي الرطبة يف جعلها اأماكن مثالية للأن�سطة الرتفيهية وال�سياحة 
اأو مواقع تراث عاملي مما ميكنها من حتقيق دخل مايل كبري من ال�سياحة والعديد من  اأف�سل هذه املواقع اإىل حدائق وطنية  البيئية. ويتم حتويل 

الأن�سطة الأخرى املتاحة. كما اأن دخل هذه املواقع يف بع�ض البلدان يعترب مكون هام للقت�ساد الوطني.

وتعتمد بلدان منطقة البحر الكاريبي على ال�سواطئ وال�سعاب جلذب املليني من الزوار كل عام وقدرت قيمة اجمايل الدخل ال�سياحي يف الوليات 
2008 اأي نحو ثلثي الناجت املحلي  27.1 مليار دولر يف عام  املتحدة 
القت�سادية  الفوائد  تقديرات  وترتاوح  للمنطقة.  الإجمايل 
الإجمالية ال�سنوية من ال�سعاب املرجانية يف منطقة البحر الكاريبي 
اإىل 600,000 الف دولراأمريكي لكل كيلومرت مربع من   100 من 000, 
ال�سعاب املرجانية, ياأتي اجلزء الأكرب منها من ال�سياحة والرتفيه.

يف حديقة بونري البحرية الوطنية يف جزر الأنتيل الهولندية, يدفع 
وتغطي  �سنويا  دولرا   25 بنحو  تقدر  ر�سوم  الغط�ض  ريا�سة  هواة 
اإ�سهام  حجم  ويقدر  للحديقة,  الت�سغيلية  التكاليف  الر�سوم  هذه 
وكذلك  �سنويًا.  مليون  بنحو30  اجلزيرة  اقت�ساد  يف  الر�سوم  هذه 
احلال اأي�سًا يف جزر كاميان, حيث ميثل �سوق الغط�ض جزءا هاما 
ثلث  يقوم  للإح�سائيات  فوفقًا  املزدهرة,  ال�سياحة  �سناعة  من 
الزوار بالغط�ض مرة واحدة على الأقل خلل رحلتهم. ويف منطقة 
يف جني ما يزيد على 75  الغط�ض  �سياحة  ت�سهم  كيز” ,  “فلوريدا 

مليون دولر �سنويا.

يف ا�سرتاليا , يقدر العائد ال�سياحي من حديقة احلاجز املرجاين 
على  وتفر�ض  ا�سرتايل.  دولر  مليار  من  اأكرث  البحرية  العظيم 
بع�ض  اإدراج  البحرية )مت  التجارية يف احلديقة  ال�سياحة  �سركات 
البيئية  الإدارة  ر�سوم  رام�سار(  كمواقع  احلديقة  هذه  من  اأجزاء 
التي تقدر بنحو 4.50 دولر ا�سرتايل يوميًا عن كل �سائح . يف عام 
مليون  2002/ 2003, بلغ جمموع اإيرادات ر�سوم الإدارة البيئية 6.7 

دولر ا�سرتايل, اأو خم�ض امليزانية ال�سنوية لهيئة احلديقة البحرية. 
�سخ�ض بزيارة حديقة كاكادو الوطنية الواقعة   165,000 وقام نحو 
يف �سمال ا�سرتاليا )تعد اأي�سا من اأحد مواقع رام�سار( يف الفرتة 
ما بني 1995-2004 مما حقق عائد �سنوي مبا�سر قدره 58.1 مليون 

جنيه ا�سرتايل.  
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 باإيجاز...

كبريًا  6 دخل  وتدر  الرتفيهية  الأن�سطة  من  للعديد  منا�سبة  بيئة  الرطبة  الأرا�سي  تعد 
ت�ستفيد منه املجتمعات املحلية وي�ستخدم قدرًا منه لتعزيز الإدارة امل�ستدامة للأرا�سي 

الرطبة املعنية.

)جزر  6 البحرية  بونري  حديقة  يف  املرجانية  ال�سعاب  يف  الرتفيهي  الغط�ض  وي�ساهم 
الأنتيل الهولندية( يف حتقيق دخل قدره 30 مليون دولر لقت�ساد اجلزيرة كل عام.

“حديقة احلاجز املرجاين العظيم البحرية” وتدر هذه  6 1.6 مليون �سائح  ويزور نحو 
الزايارات دخًل مقداره ملياردولر ا�سرتايل.

العائد  6 حجم  بلغ  اأفريقيا  جنوب  يف  الواقعة  بوت�سوانا  بلدة  يف  اوكافاجنو  دلتا  ويف 
16 مليون دولر يف عام 2003. من  ال�سياحي من حديقة حممية “مورميي جيم” اكرث 

يزور نحو ن�سف مليون �سائح �سنويا احلدائق املائية يف فرن�سا التي كانت م�سدر الهام  6
الر�سام مونيه يف ر�سم لوحات الزنابق.

�ساهم ال�سيد الرتفيهي يف اأمريكا يف تقدمي دعم مايل لتعزيز احلفاظ على اأكرث من  6
5مليني هكتار من الأرا�سي الرطبة.

وفر العائد ال�سياحي من موقع برودز, اأحد مواقع رام�سار, يف اململكة  املتحدة ما يعادل  6
3000 فر�سة عمل بدوام كامل.

ت�سكل ال�سياحة غري امل�ستدامة واأعمال التطوير املتعلقة بن�ساطات الرتفية �سبب رئي�سًا  6
لفقدان وتدهور العديد من الرا�سي الرطبة يف دول العامل.
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ويف دلتا اوكافاجنو يف بلدة بوت�سوانا الواقعة يف جنوب اأفريقيا بلغ حجم العائد ال�سياحي من حديقة حممية “مورميي جيم” اكرث من 16 مليون 
دولر يف عام 2003.

وهناك , بطبيعة احلال , جمموعة وا�سعة من الأن�سطة الرتفيهية املرتبطة بالأرا�سي الرطبة التي تدر دخل حمليا ووطنيا, مثل ريا�سة القوارب 
اأثرت لوحات زنابق املاء  والريا�سات املائية الأخرى مثل ال�سيد وم�ساهدة احلياة الربية والن�ساطات املتعلقة بالفن والأدب. فعلى �سبيل املثال , 
للر�سام مونيه على مليني ال�سخا�ض يف جميع اأنحاء العامل وكانت م�سدر الهام لهم, وب�سبب هذه اللوحات يزور حوايل ن�سف مليون �سائح �سنويًا 

حديقة بيت مونيه التي ر�سم فيها ع�سرات لوحات  الزنابق ال�سهرية يف جيفرين بفرن�سا. 

والتقاط �سور  برية  باإطعام حيوانات  اأمريكيون(  منهم   ٪ فوق )31  فما  �سنة   16 بني  اأعمارهم  ترتاوح  �سخ�ض  مليون   71 اأكرث من  قام  للإح�سائيات  وفقًا 
 1.5 البالغ عددهم  املائية  الطيور  وقام هواة �سيد  اأن�سطتهم.  على  دولر  مليار   45 يقرب من  ما  واأنفقوا   ,2006 عام  املتحدة يف  الوليات  ومراقبتها يف  لها 
مليون �سخ�ض يف اأمريكا بتمويل اإدارة حفظ 5 مليون هكتار من الأرا�سي الرطبة من خلل ال�سرائب ور�سوم الرتخي�ض واملنح, مما در دخُل على الن�ساط 
القت�سادي قدر بنحو 50 مليار دولر اأمريكي �سنويا. وبالإ�سافة اإىل ذلك, هناك اأكرث من 35 مليون اأمريكي ي�ساركون يف ال�سيد الرتفيهي يف م�سائد اأ�سماك 

املياه العذبة والبحر, وينفقون نحو اأكرث من 37 مليار دولر �سنويا على هوايتهم.

هناك الكثري من الأرا�سي الرطبة ذات قيمة ترفيهية عظيمة ل ميكن و�سع رقم نقدي لها ب�سهولة لأن الكثري من ال�سياح يزورون املنطقة بدون 
الرطبة.  للأرا�سي  العوام  لزيارة  العظيمة  الفائدة  للك�سف عن  القت�سادي  التقييم  تقنيات  ا�ستخدام  املجدي  ومن  مبا�سر.  دفع  يكون هناك  اأن 
على �سبيل املثال, تعد ال�سياحة م�سدر الدخل القت�سادي الرئي�سي حلديقة برودز الوطنية ومواقع رام�سار يف �سرق اجنلرتا, وت�ستفيد �سركات 
تاأجري القوارب واملحلت التجارية واملطاعم والفنادق واملقاهي والأماكن الأخرى اجلديرة بالزيارة. واأظهرت درا�سة ا�ستخدمت تقنيات التقييم 
القت�سادي اأن القيمة الإجمالية لل�سياحة يف برودز يف عام 1998 قدرت بنحو اأكرث من 225 مليون دولر منها 82 ٪ من الزائرين املقيمني  و٪18 من 

زائري اليوم الواحد. ويقابل م�ستوى هذا الإنفاق ما يعادل 3107 فر�سة عمل بدوام كامل.

واىل جانب الفوائد الرتفيهية للأرا�سي الرطبة هناك اأي�سًا فوائد تعليمة ذا قيمة مماثلة. وهناك �سبكة متنامية من مراكز التعليم يف الأرا�سي 
الرطبة يف جميع اأنحاء العامل لتلبية كافة الحتياجات بدء من زيارات املدار�ض التقليدية والزيارات التي يقوم بها اأفراد املجتمع املهتمني. 

ا�سرتاليا ويعمل به نحو 3000 متطوع لر�سد نوعية املياه  اأرجاء  ويغطي كافة  الهامة  املجتمعية  البيئة  الربامج  اأحد  يعد “ووتر ووت�ض ا�سرتاليا” من 
يف اأكرث من 7000 موقع يف مائتي حو�ض نهري . ومن خلل هذا الربنامج يتمكن الطلب والعوام من معرفة املفاهيم البيئية من خلل التدريب 

العملي على الأن�سطة وبا�ستخدام اأدوات ر�سد ب�سيطة وفعالة, ويف الوقت نف�سه ي�سهمون ب�سكل كبري يف احلفاظ على م�ستجمعات املياه املحلية.

اأحد  40 هكتار ويقع مبحاذاة نهر التاميز يف قلب  200,000  �سخ�ض �سنويا بزيارة مركز لندن للأرا�سي الرطبة التي تبلغ م�ساحته  ي�ستمتع نحو 
اأكرب املدن الرئي�سية يف العامل. وتكون املوقع من �سل�سلة من خزانات املياه الوفرية, وي�سم بحريات وم�ستنقعات وج�سور وممرات اإىل جانب مركزا 
للمعار�ض لتوفري املعلومات للزائرين حول وظائف وقيم الأنظمة البيئية للأرا�سي الرطبة والتنوع البيولوجي واملوا�سيع البيئية الأخرى يف جو يت�سم 

بالرفاهية .

‘ال�ستخدام الر�سيد للأرا�سي الرطبة. ويتم حتديد مناطق  اأو  ل تتوافق جميع الن�ساطات الرتفيهية وال�سياحية بال�سرورة مع الإدارة امل�ستدامة 
اتفاقية  وت�سجع  الربية.  للحياة  تت�سبب يف حدوث اظطرابات  بعناية بحيث ل  رام�سار  العديد من مواقع  الرتفيهية يف  للن�ساطات  وموا�سم معينة 

رام�سار على اإجراء تقييم م�سبق دقيق لأي عملية تطوير من املحتمل اأن توؤثر ب�سكل كبري على الأرا�سي الرطبة. 
وعلى الرغم من ذلك فاإن اإغراء الأرباح املالية ق�سرية الأجل )والتي غالبا ل ي�ستفيد منها ال�سكان املحليني( جتعل 
الرا�سي الرطبة يف انحاء متفرقة من العامل عر�سة للمزيد من ال�سرار والدمار ب�سبب ال�سياحة غري امل�ستدامة 

وم�ساريع الرتفيه.
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