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  ملخص:

حد املرتكزات أمن السياحي، والذي يعتبر تهدف الدراسة الى تحليل السياسة السياحية من منظور الأ

من استخدمنا املنهج البيئي لتحديد مرتكزات الأساسية في ارساء وتعزيز التنمية السياحية املستدامة، حيث الأ

ن أساسية مفادها أالسياحي في بعده السلوكي واثره في بناء ثقافة سياحية للفرد املواطن ، لنصل الى نتيجة 

من السياحي االهتمام بالسياحة في بعدها الثقافي الحضاري يخلق الذات السياحية للفرد املواطن، ويصبح الأ

طر قانونية ومادية، وينعكس هذا السلوك على جودة الخدمات السياحية ويزيد من أمنه  كثرأأقيمة وسلوك 

 فرص االستثمار السياحي وتثمين املقدرات السياحية في الدولة.

 من السياحي، الثقافة السياحية، السياحة، السياسة السياحية.ل الكلمات املفتاحية: ا

Abstract: 

The study aims to analyze the tourism policy from a cultural tourism security 

perspective, which is one of the main pillars in establishing and promoting 

sustainable tourism development, where we used the environmental approach to 

define the pillars of tourism security in its behavioral dimension, and its impact of 

building a tourism culture for the individual citizen. To reach a conclusion that the 

interest in tourism in its cultural and civilizational dimension creates the tourist 

character for the individual, and this behavior is reflected in the quality and 

amount of tourism service consumption, and increases the opportunities for 

tourism investment and the appreciation of tourism capabilities in the state. 

Keywords: tourism security, tourism culture, tourism, tourism policy 

 مقدمة  .1

:" االختبار القيمي الباطن والظاهر هو الذي ينظم  نإ( 754،ص 3891قال سيمونز )

ثيراتها أولويات الحكومة ويحدد االلتزام باملوارد في نطاق السلطة العامة، ولفهم السياحة وتأ

حيث ترتبط قضايا التنمية بشكل  (1)ن نصل الى فهم لطبيعتها السياسية الكامنة فيها".أيجب 
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لىً كض جيىن الضٌو في خالت اؾخلغاع ؾُاس ي وامني ، ٖام واؾخضامتها بمؿالت الامً والاؾخلغاع

يىن اؾخغالٌ املىاعص بها مدضوصا، عغم امخالهها ملىماث جدخاج فلِ ملً ٌؿخغلها امثل  ٍو

ً بٌٗ املىاعص  التى جدىػها الضولت وهي اؾخغالٌ، فىُف ًيىن الامً مضزال اؾاؾُا في جدٍغ

في خالت مً الاؾخلغاعا الامني والؿُاس ي الهُمتها، الامغ ًسو ابٗاصا ازغي ملفهىم الامً في هظه 

غوف، هما ًسو كُاٖاث صون غحرها، ولٗل كُإ الؿُاخت مً املىعص الاكخهاصًت ٓال

ت  املؿخضامت في الضٌو التي جدىػ ٖلى ملضعاث ؾُاخُت خاج الى جثمحن ىٗمت جدال، فهظه مخىٖى

مت في خم الاحُاٌ الخالُت واللاصمت.اواهم ألها ٌٗض حٍغ

ا بالىٓغ الى زهىنُت هظا  بن اعجباٍ الاؾدثماع الؿُاحي بلًاًا الامً ٌٗض حىهٍغ

اللُإ، ؾىاء مً الاحل الخفاّ ٖلى هظه املىدؿباث الؿُاخُت، او جىمُت اليكاٍ الؿُاحي 

ىً هىا مؿالت الامً ال جخٗلم فلِ بدماًت املىاك٘ وما ًضعه مً مياؾب اكخهاصًت للضولت، ل

الؿُاخُت فلِ ، بل الاهم هى هُفُت حلب الاهخمام بامللضعاث الؿُاخُت للبلض، وبالخالي هي 

جيىن احغاءاث امىُت ماصًت في هظا املجاٌ،  بنجلافت امىُت ؾُاخُت بالضعحت الاولى اهثر مً 

مً في املىاك٘ الؿُاخُت ، لىً املؿاولُت الاهبر جل٘ فاملؿاولُت خلا جل٘ ٖلى الضولت في جىفحر الاأ

ٖلى ول املاؾؿاث الاحخماُٖت الازغي وفى مدىعها املىاًَ، الظي ٌٗض املدىع الاؾاس ي في 

جغؾُش الامً الؿُاحي، الظي مً اهم امللىماث والاؾاؾُاث واملغجىؼاث التي ًجب ٖلى الضٌو 

ني واللىمي والٗالميحُٗٓمها واملدافٓت ٖليها والازظ بها ووكغ    .زلافت الامً الَى

ًدغن الخىمُت الؿُاخُت،  بنمً قاهه ، جدلي افغاص املجخم٘ بالثلافت الؿُاخُت بن

ىُحن او احىبُحن، مما ًجٗل  ؾىاء بالتروٍج او بالؿلىواث التي ًخدىلىن بها م٘ الؿُاح واهى َو

اعاجه او حؿىكه او جغخاله  فيمً ًدل ٖلى اي ميان ؾُاحي في البلض ٌكٗغ باالمً في ول قيئ ،  ٍػ

باؾخغالٌ فسخت لامً مداعبت ول املًاهغ التي جخٗلم  وهظاومبِخه واعقاصه وجىحيهه،

ً لللُام بةٖماٌ جىافي املٗاًحر لامىُت الؿُاخُت، ومىاحهت ما كض  والاؾخلغاع التي ًىٗم بها الَى

ٖضم إلايغاع بؿمٗت الؿُاخت او  أٌٗىغ نفى لامً الؿُاحي وهُفُت مجابهخه بالُغق التي جىفل

ت  أاملؿاؽ بإمً الؿُاح في لاماهً أاو املىخجٗاث . الؿُاخُت او املىاك٘ لازٍغ

وجمىً اهمُت املىيٕى في بٗض ؾلىوي زلافي خًاعي ٌٗخبر اخض ابغػ ملىماث الامً 

الؿُاحي، خُث جخسلف الؿُاخت في الٗالم الثالث زهىنا بغُاب هظا املدضص، واهماٌ الضٌو 
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للجىاهب البُئُت في زلم الثلافت والتربُت الؿُاخت، والتي انبدذ مً مهاصع الضزل اللىمي 

لى ضًض مً البلضان الؿُاخُت، وجىافـ الُىم الُاكاث البضًلت والاكخهاص الازًغ، للٗ ٖو

ت  اؾاؽ هظا الخلضًم الىٓغي البٗاص املىيٕى ؾىف وٗالجه في اَاع الاقيالُت   الخالُت: الجىهٍغ

و جحسين جىدة   ليف جؤثش الابعاد الثقافيت الحضاسيت في جشسيخ الامً السياحيالاشهاليت : 

 ؟الخذمت السياحيت 

ُت الخالُت: أوالاحابت ٖلى هظه الاقيالُت جيىن في اَاع الدؿائالث الفٖغ

 ماهي الابٗاص الاؾاؾُت لالمً الؿُاحي مً مىٓىع ؾلىوي؟ 

 هُف ًمىً نىاٖت الثلافت الامُىت الؿُاخُت للفغص املىاًَ؟ 

 ؼ الامً الؿُاح ت لخٍٗؼ  ي؟ما هي الغئٍت الثلافُت الخًاٍع

ً اؾاؾُحن جاب٘ ومؿخلل، الؿلىن الامني  خُث بىِذ  الضعاؾت ٖلى ٖالكت بحن مخغحًر

املغجبِ بالجاهب الؿُاحي و اؾتهالن الخضمت الؿُاخُت و حىصة الاؾخماع الؿُاحي مً مىٓىع 

أامني، وهظه الٗالكت هدضصها في الفغيُت الخالُت:

اطاس مؤسساتها املخخلفت في جشسيخ الفشضيت: ملما ساهمذ التربيت والخيشئت السياحيت في 

سلىك ثقافي حضاسي لالمً السياحي للفشد املىاطً ملما حعضصث فشص الاسدثماس السياحي 

 وجىدة الخذمت السياحيت وجششيذها . 

 مفاهيم اساسيت في الامً السياحي  .2

 حعشيف السياحت:  .1. 2

الاكخهاصًت ٖغفذ الؿُاخت بمفاهُم ٖضة مىظ ان انبدذ اخض اهم امللىماث 

اع املىٓمت الٗاملُت للؿُاخت، والتي خضصث في ماجمغ  ، خُث جاؾؿذ في هظا الَا الاؾاؾُت للضٌو

اٖخمضث عؾمُا مً كبل لجىت الاخهاء الخابٗت لالمم املخدضة التي  بٌٗ املفاهُم وأ 1991اوجاوا 

اصة مىاعصها املالُت،بل ان1993في  بذ مً بحن ، ولم حٗض مجغص كُإ حؿخٗمله الضولت في ٍػ

الىؾائل التي حٗخمض ٖليها في الخٍٗغف بملىماتها وزلافاتها، فكيلذ الؿُاخت اخض الالُاث 

خماص املخباصٌ، فٓهغث الؿُاخت بيل ابٗاصها الضًيُت والترفيهُت والٗالحُت  لخلاعب الكٗىب والٖا

ىن جلافي الُبُت والخلافُت والامىُت...الخ، ومً هظا املىُلم ٖغفذ الؿُاخت هملىماث وهؿل
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ت اؾتراججُت  خًاعي وهلُم احخماُٖت وزضماث ونىاٖت واؾدثماع وزُُاث وبغامج وعٍئ

أملؿخلبل ملىماث البلض.

 ٖلى ؾُاح او كائمحن البكغ لخماًت جخسظ التي نها: " الىؾائلإب الؿُاخت خُث ٖغفذ

ت ؤماهً واهذ ؾىاء الؿُاح ًامها التي وامليكأث الؿُاخت و  الٓغوفو ؤؾىاق،  ؤم فىاصق ؤم ؤزٍغ

ٌأ ؤو الضولت جماعؾها التي والٗلىباث إلاحغاءاث أ (2).الؿُاحي باألمً إلازالٌ ٖىض الضو

أ ًبخٗضونأ الظًً لاشخام خغهت " بإنها الؿُاخُت مغحجروث هما ٌٗغف
 
ملغ  ًٖ ماكخا

مغيُحن  والثلافُت الاكخهاصًت إلامياهُاث ٌؿخسضمىنأ واهىا َاملا آزغ ميان في لإلكامت بكامتهم

ها" وان ؤًا الصخهُت الغغباث الثلافت،ؤو ؤو مُالب الخُاة بظلً  الٓىاهغ مجمٕى " ا:و بإنه . هٖى

 بإي اعجباٍ ؤي لها ًيىنأ ال البلض والتي ؤصخاب بكامت و ؾفغ ًٖ الىاججت والٗالكاث ولاخضار

ً جبضؤ مً خغهت جيىنأ بدُث الضائمت إلاكامت في هُت ؤو عبخي وكاٍ  وحٗىص إلاكامت ملغ ؤو الَى

أ(3)بلُه.

غي  ان الؿُاخت: " ْاهغة مً ْىاهغ ٖهغها جىبثم مً  Jobert  Freulerحىبحر فغوٍلغ ٍو

الخاحت املتزاًضة للغاخت وبلى حغُحر الهىاء وإلاخؿاؽ بجماٌ الُبُٗت، وبلى الكٗىع بالبهجت 

واملخٗت مً إلاكامت في مىاَم لها َبُٗتها الخانت، وؤًًا بلى همى الاجهاالث ٖلى لازو بحن 

جهاالث التي واهذ زمغة الحؿإ هُاق الخجاعة قٗىب مسخلفت مً الجماٖاث إلاوؿاهُت وهي الا

أ (4)والهىاٖت وزمغة جلضم وؾائل الىلل".

ٖغفها "خؿحن هفافي" وهى باخث في الاكخهاص الؿُاحي ٖلى ؤنها "خغهت ًاصيها هما 

ت مً لافغاص، بغغى الاهخلاٌ مً ميان بلى آزغ، ألؾباب احخماُٖت ؤو للترفُه  الفغص ؤو مجمٖى

ػاث ؤو لخًىع املاجمغاث ؤو املهغحاهاث، ؤو للٗالج والاؾدكفاء، لِـ بغغى ؤو للًاء إلاحا

الٗمل وإلاكامت الضائمت وال جضزل في الؿُاخت الهجغة مً بلض آلزغ او ختى للٗمل املاكذ، هظا 

أ(5)ؤًٖاء الؿلً الضبلىماس ي".

باصٌ وهىان مً ًغي انها وؾُلت مً وؾائل الاكخهاص اللىمي وهظا الخى حُه الفىغي وج

الخلافاث، بااليافت الى الغاخت والاؾخجمام والترفُت واملخٗت الىفؿُت. فهي بظلً مجمٕى 

الؿلىهُاث املهاخبت لخغهت الاشخام صازل بلضنهم وزاعحها، بغغى الترفُه او الاؾخجمام او 
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غ الؿائضة في ول  الخباصٌ بيل اقياله، وما ًهاخبها مً احغاءاث مدضصة واخترام لللُم والَا

ض، هلُإ اؾتراجُجي ٌؿاهم في الاكخهاص اللىمي، والاؾخغالٌ الامثل للملضعاث التي جؼزغ بها بل

أ(6)الضٌو في املجاٌ الؿُاحي.

أحعشيف ضىاعت السياحت: . 2.2

في فىغجه خٌى "نىاٖتاملؿافغ" ونف فيها  Edmond Picardًغي "اًضمىهض بياعص" 

املهمت التي جلىم بها الؿُاخت واملضي الىاؾ٘ التي مهمت الؿُاخت وصوعها ههىاٖت، بلىله: "ؤن 

حٗمل فُه ول فغوٖها ال ًخطر فلِ مً وحهت هٓغ ؤولئً الؿائدحن ولىً مً الىحهت املالُت 

يخف٘ بها ؤولئً الظًً ًيخلل بليها الؿائذ  ؤي مً حهت لامىاٌ الىفحرة التي ًىفلها الؿائذ ٍو

خجٌى في بلضانهم وجيىن الفائضة مباقغة ل م املهاٍعف ٍو هىاٖت الفىاصق وغحر مباقغة ًٖ ٍَغ

أالتي ًىفلها الؿائدإلقبإ عغباجه ؾىاء مً ؤحل الخٗلُم ؤو املخٗت".

وببخياع  ببضإ هي الُىم " الؿُاخت: وػٍغ الؿُاخت اللبىاوي وكاٌ ٖلى ؾبُل املثاٌ 

 هي الؿُاخت .مخُىعة ٖمل وزُِ بؾتراجُجُاث هي الؿُاخت .مترابُت بهخاج ٖملُت هي الؿُاخت

ل  وزلم مؿخضامت هي جىمُت الؿُاخت .مهم بكخهاصي مغصوص بلى وغحرها الُبُُٗت امللىماث جدٍى

وهىان مً ًغي ان الؿُاخت لِؿذ  (7)بةمخُاػ. نىاٖت هي الؿُاخت بةزخهاع، .ٖمل فغم

أ وكاٍ، بل لِؿذ نىاٖت الؿُاخت هابي ٌٗخبر نىاٖت، خُث
 
 هي املجغص بمٗىاها الؿُاخت" :كائال

اعة، ميان في للفغص الضائم ميان إلاكامت مً املىدؿب املاٌ زالله والظي ًىفم ممخ٘ وكاٍ  بهه الٍؼ

أللىكغث واملاٌ".  ازخُاعيأ اؾخسضام ًخًمً

 بإن كائال  (Morley 1999) مىعلي هغؤي ف في فىغ الؿُاخت ههىاٖتوهىان مً ًسخل

 بلى ؤولئً باإليافت الضًً، الخٗلُم، الصخت، الٗمل، لغغى املؿافغ الفغص ؤوكُت ":  الؿُاخت

 هُلم ؤن مٗنى طي وغحر الخُإ مً بإهه صافُضؾىنأ هما ًىضر والؿغوع". املخٗت لغغى املؿافغون

فها ًخٗحن فةهه وكاٍ ؤو نىاٖت مً حؿمُتها بضال نىاٖت، ملترخا بإهه بؾم الؿُاخت ٖلى  حٍٗغ

 الؿُاخت حؿمُت بٗلالهُت ؤفًلُت صافُضؾىنأ كضم وكض .ٖملُت ؤو زبرة، بحخماُٖت، هٓاهغة

 مً بىثحر حٗض ؤهثر الؿُاخت فغيأ هٓغه وحهت إلزباث الهىاٖت مً امللهىص وضر خُث نىاٖت،

أكائال: نىاٖت وىنها
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سخخم ."الىاؽ بنها وخيىماث ؤٖماٌ لِؿذ " الؿُاخت    طلً بلىله صافُضؾىنأ ٍو

 )  "بحخماُٖت وهلىة الاكخهاصي للخُىعأ صوعها جاصي احخماُٖت اكخهاصًت ْاهغة الؿُاخت هي

Davidson 1994). باٌ هما ًغيأ Bull 1995 ْاهغة لِؿذ" ؤنها خُث مسخلف بكيل الؿُاخت 

ت ولِؿذ  واؾخسضام بوؿاوي ؾلى ٌكمل بوؿاوي وكاٍ الهىاٖاث بنها مً بؿُُت بمجمٖى

 بإن ٍلضهغوحىأ ماهىخىف . هظا و ًاهض"والبِئت والاكخهاص لازغعًٍ الىاؽ م٘ وجفاٖل للمىاعص

ماٌ والفً : الٗلم الؿُاخت  اخخُاحاتهم بتزوٍض وبهغامهم وحؿىُنهم وهلل الؼواع لجظب ولٖا

أ. McIntoch and Goeldner 1995وعغباتهم

فاث الؿابلت عغم ازخالف الاعاء هغي ان الؿُاخت في وكخىا  لُه مً زالٌ الخٍٗغ ٖو

ت.الخايغ اضخذ نىاٖت فٗال، بيل ابٗاصها املاصًت و  ت والثلافُت الخًاٍع  البكٍغ

 حعشيف الثقافت . 3 .2

 املخيامل اليل الثلافت هي ؤن الىاضر مً" ملاالجه  ؤخض في ٌٗغف مالُىىفؿيي الثلافت

 والخغف ولافياع املسخلفت، الجماٖاث جخٗاهض ٖليها التي واملىازُم املؿتهلىحن، ؾل٘ ٌكمل الظي

غاف واملٗخلضاث إلاوؿاهُت  خلُلت في هي الثلافت بن" كاٌ خحن طلً مً ؤبٗض بلى طهب وكض "ولٖا

أصائمت. حماٖاث في البكغ بحن جىُٓم بٗملُت ًخٗلم ما ول لامغ

 هي مً املجخمٗاث مجخم٘ ؤي زلافت ؤن ًغيأ فةهه هبي بً مالً ٖىض الثلافت مفهىم ًٖ ؤما

ت فهي املجخم٘، لظلً املىيىعي للىاك٘ اوٗياؽ  الاحخماُٖتواللُم  الخللُت مً الهفاث مجمٖى

 في الخُاة بإؾلىب ؾلىهه جغبِ التي الٗالكت جلً قٗىعٍا ال لخهبذ والصجه مىظ الفغص في جازغ التي

أ(8).وشخهِخه َباٖه الفغص فُه ٌكيل الظي املدُِ هظا ٖلى فهي ، "فُه ولض الظي الىؾِ

ُاوي بإ1917-1832اصواعص جاًلىع)هماي ًغي  ؤو الخًاعة الثلافت  " :ن (، لاهثروبىلىجي البًر

بمٗىاها إلاهاس ي لاوؾ٘، هي طلً اليل املغهب الظي ٌكمل املٗغفت واملٗخلضاث والفً ولازالق 

غاف واللضعاث والٗاصاث لازغي التي ًىدؿبها إلا  في واللاهىن ولٖا
 
وؿان باٖخباعه ًٖىا

أ(9).املجخم٘"

فاث الثلافت وؤهثرها ويىخا حٍٗغف ؤخض ٖلماء الاح  , خمإ املدضرولٗل مً ؤبؿِ حٍٗغ

"بن الثلافت هي طلً اليل  :عوبغ جبحرؾخض الظي ْهغ في ؤوائل الؿخِىُاث خُث ٌٗغفها بلىله
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 .R).". املغهب الظي ًخإلف مً ول ما هفىغ فُه،ؤوهلىم بٗمله،ؤو هخملىه هإًٖاء في مجخم٘

Bierstadt. The Social Order. New York: McGraw Hill 1963) (10)أ

 السياحيحعشبف الامً . 4 .2

ٌٗخبر الامً الؿُاحي مً بحن ابٗاص املىٓىمت الامىُت الؿائضة في البلض، خُث انبذ 

الامً الُىم ًخجاوػ املفاهُم الخللُضًت مً زالٌ املىٓىمت التى جدمي الافغاص في اعواخهم 

الانبذ ًخٗضي طلً الى الامً الاوؿاوي و الامً الاكخهاصي  ، وأوممخلياتهم واٖغايهم وجىلالنهم

انبذ ًازظ ابٗاص ومفاهُم حضًضة هابٗت مً زحر والامً الثلافي والامً الؿُاحي ...الخ. والاأ

ؼ زضمت همالُت ولِؿذ اؾاؾُت وهي زضمت جغفيهُت،  زهىنُت اللُإ، الظي يهضف الى حٍٗؼ

الن هظا ًازغ ٖلى كغاع ر مؿخلغ امغا مؿخدُال، وغحمما ًجٗل جلضًمها في ْغوف غحر ٖاصًت 

أالؿائذ في اؾتهالن هظه الخضمت. 

عاث  املُا ؤمً" ٌكمل الؿُاخت نىاٖت في لامً ؤن املسخهىن في املجاٌ خُث ًغيأ

ت الخٍُى ،وؤمً  بلى باإليافت والخام الٗام ولامً ، املهغفي ولامً ، ،وؤمً الفىاصق الجٍى

 باهه: "  الؿُاحي مٗا. هما ٌٗغف لامً والؿالمت باألمً لِكٗغ الؿائذ ،الؿالمه ملىيٕى قمىله

ت املفاهُم مً مىٓىمت  بلُ٘ الىاؽ حاطبت لخىلل ْغوف جدلم التي وإلاحغائُت والٗلابُت التربٍى

ؿغ"  بُمإهِىت وصًاهتهم، ومضة بكامتهم ؤهضافهم ًٖ الىٓغ ٗبر الامً الؿُاحي .َو ٖلى: " اًًا َو

اصاث، امً وؾالمت  الؿائذ في اكامخه وجدغواجه وحٗامالجه، وما ًلضم له مً زلافاث وجلالُض ٖو

ت صون اصوى كُض مً زالٌ ؾبل ومىار حُض ٌكيل الؿُاخت  وما ًدلم له مً عغباث مخىٖى

أ(11)الخللائُت".

اث مً إلاحغاءاث التي مً الىاخُت اللاهىهُت هظلً ٌٗخبر لامً الؿُاحي  جلً املجمٖى

ٗاث التي جخٗلم بًبِ ٖملُت لامً الؿُاحي ؾىاء مًجخسظ  هاخُت مسالفت كىاهحن  أوالدكَغ

في خحن بن إلاحغاءاث التي جخسظ . وؤهٓمت الؿُاخت او ٖضم الامخثاٌ ألزالكُاث املهً الؿُاخُت

ت الؿُاخُت زانت حٗخبر الجاهب لاهم في حؿم لامً   مً كبل لاحهؼة لامىُت ٖامت والكَغ

اء مً هاخُت إلاحغاءاث او الخسُُِ، فاإلحغاءاث هى ما ًخٗلم بإمً الؿائذ مً الؿُاحي ؾىأ

حمُ٘ الجىاهب ؾىاء مً هاخُت مغافلت لافىاج الؿُاخُت وجلضًم الدؿهُالث او اؾخلباٌ 
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الكياوي او مغاكبت الفٗالُاث الؿُاخُت ٖلى وافت بقيالها واوى واهذ مىاكٗها مً احل بن ال 

ذ. ًيىن هىان ؤًت مؿاخاث أ(12)لألهفـ إلاماعة بالؿىء وجفٍى

 ضىاعت الثقافت الامىيت السياحيت  .3

حؿعى مسخلف صٌو الٗالم في اَاع الاكخهاص البضًل والازًغ الى الاؾخغالٌ الامثل 

مللضعاتها الظاجُت ؾُما الاؾُاخُت منها، وغضث الؿُاخت مً ازُغ الهىاٖاث التى جلىم بها 

ٗض الؿلىن الامني طو الابٗاص الؿُاخُت مً املىاص الخام  الضولت الن ماصتها الاولُت هي الؿلىن،َو

لهىاٖت الؿُاخت،والظي ًىبثم مً الثلافت الامىُت ٖمىما. خُث حٗغف الثلافت الامىُت بكيل 

ت املٗاعف واللُم والاججاهاث التي حؿخلغ في وحضان ويمحر املجخم٘  ٖام ٖلى انها: " مجمٖى

ها اكخىاٖا وامال باهمُت الامً والاؾخلغاع،والبٗض ًٖ الاهدغاف وهفىؽ افغاصه، وحكيل في مجمل

غاف الاحخماُٖت". ٗاث الؿائضة والٖا مت والالتزام في الؿلىن والدكَغ أ(13)والجٍغ

ال ًمىً ان ٌؿافغ البكغ الى بلض ًىٗضم فُه الامً بيل مٓاهغه، وال ًلهض باالمً هىا 

ًلهض الجغائم الفغصًت واملىٓمت ضر بل ٖضم الاؾخلغاع الؿُاس ي والخغوب، الن الامغ وا

ت وجفخلض بلى وأ ؾلىهُاث بٌٗ لافغاص في هثحر مً لاخُان ٖىضما جيىن مدكىجت واؾخفؼاٍػ

يبِ الىفـ. وهظه املكاول ال جخىكف ٖىض مجخمٗاث بُٗنها، بل باجذ مىدكغة ختى في الضٌو 

خضاءاث  ت والضًملغاَُت ، وهي جخجلى في ْىاهغ الؿلب والؿغكاث والٖا التي جخمخ٘ قٗىبها بالخٍغ

خٗلم ؤمً الؿُاخت بثالزت ٖىانغ غبن وغحرها مً آفاث الٗهغ بيؿب مخفاوجت. والغل وال ٍو

ا الامً فهما الؿائذ هفغص  الاٌو الامً والثاوي الؿائذ والثالث مىيٕى الؿُاخت ومىيٖى

والؿُاخت همىيٕى وبالخالي فان لامً الؿُاحي ٌٗني جىفحر لامً ليل مً الؿائذ ومىيٕى 

أالامىُت الؿُاخُت ٖلى زالر ابٗاص اؾاؾُت: وجخمدىع الثلافت .الؿُاخت

أجنىيً الزاث لامىيت السياحيت للمىاطً. 1 .3

اع ما اؾماه الظاث الؿُاؾُت  والتي حٗبر " POLITICAL .SELF"طهغ املىهض  في هظا إلَا

ت املغء  ج طا وؿب مخفاوجت مً مسخلف املكاٖغ والخىحهاث، ففي ؤٖماق الفغص جىمً هٍى ًٖ مٍؼ

ومٗخلضاجه، مثل اللىمُت او جهىع الفغص ملياهخه الاحخماُٖت او اللبلُت والالتزاماث الٗامت 

أ(14)اللُمُت وإلاخؿاؽ الضازلي بدلىكه وواحباجه اججاه املجخم٘.
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ٖلي هظا املضزل هضعن ؤن الظاث لامىُت التي ًجب ٖلي الضولت زللها مً زالٌ  بىاء

ت مً اللُم والؿلىهُاث في بَاع  البرامج الثلافُت هدب لامً واملؿاولُت جغؾُش مجمٖى

الفغصًت اججاهه والدؿامذ .خُث ٌُٗي لازهائُحن مثاال ٖلي الؿلىن الٗضواوي للُفل اججاه 

فحن، او الىمى  ٖائلخه ؤو املضعؾحن ولانضكاء ٖلي مؼاحه الىفس ي اججاه اللاصة الؿُاؾُحن واملْى

ألضي الُفل.في بِئت مدغومت وكاؾُت في جىامي الفىغ إلاحغامي 

لُه البض مً وحىص ؾُاؾت زلافُت امىُت هاصفت جىحه ؾلىهُاث الافغاص وجبٗث في  أ  ٖو

هفؿِخه زلافت الخٗاون والدؿامذ والخسلي ًٖ الؿلىن إلاحغامي والابخٗاص ًٖ آلافاث 

ؼ عوح الاهخماء صازل الجماٖت. ؤي ؤن لامً ٌكحر بلى خالت قٗىعٍت، بط ال كُمت  الاحخماُٖت وحٍٗؼ

 بِىه و بحن الخىف، و بن لم ل
 
ه بن لم ًىحض إلاخؿاؽ به . و ًخىلض الكٗىع بإن زمت فاعكا

ًخدٌى طلً وله بلى بصعان خلُلي ًخمسٌ ٖىه ؾلىن ًاهض ؤن زمت ما ًُمئن ٖلى الؿعي في 

ماعها و بنالح املفاؾض في مىاخيها و  أ(15).ملانضها ، و مىاهج الاكتراب منهاالخُاة و الخغهت إٖل

الم اخض املضازل   هظلً جلٗب البرامج الخدؿِؿُت بالثلافُت الامىُت ٖبر وؾائل إلٖا

لاؾاؾُت في املىٓىمت الؿُاؾُت املٗانغة لخلم الظاث لامىُت ولامً الثلافي والفىغي، زانت 

ىُت  ت الَى في الضٌو التي جخٗغى قٗىبها بلي الغؼو الثلافي والخدضي الثلافي الظي ٌؿتهضف الهٍى

ني والىخضة الضازلُت،وهظلً جخإزغ الظاث لامىُت لألفغاص بالخهىنُاث الضازلُت ولاأ مً الَى

ت  للضولت والٓغوف البُِئُت ، التي جمغ بها مً خُث الاؾخلغاع لامني ولاخضار املإؾاٍو

والُبُُٗت والغوىص الاكخهاصي والكغر الاحخماعي الظي ًاصي بلي هلو الخـ لامني لضي 

مت والهجغة......الخ. والتي حؿخضعي وحىص ؾُاؾاث لافغاص ومؿاول ُاتهم، وهمى مٗضالث الجٍغ

ت زلافُت ملٗالجت الظاث الفغصًت وجدؿِـ املىاًَ بمؿاولُاجه لامىُت بػاء املجخم٘  ٖامت عمٍؼ

أوالضولت في هظه املغاخل.

لُه  وبن ؤعصها ؤن هلىم بسلم الظاث الامىُت للمىاًَ باهمُت الؿُاخت في البلض، ٖو

ني، وهظا الخفاّ ٖلى ؾمٗت  خباعاث جخٗلم مً حهت بضٖم الاكخهاص الَى والاهخمام بالؿائذ اٖل

البلض والخٍٗغف بثلافخه وخًاعجه اما الٗالم، ال بض مً مىٓىمت لامً املخياملت التي حٗؼػ اللُم 

ىُت زانت في الخفاّ ٖلى مىدؿباث البلض واؾدثماعها. وما ًمىً ان جلضمه املاؾؿاث الَى
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حخماُٖت املسخلفت واملسخهت في الؿُاخت الغؾُمت وغحر الغؾمُت، مً جغبُت ؾُاخُت، وزلم الاأ

أالظاث الامىُت للمىاًَ في بٗضها الؿُاحي.

ان الثلافت الؿُاخُت التي ًخدلى بها الافغاص في املىاَم الؿُاخُت ؾىاء وان مؿتهلىحن 

ازغ للخضمت الؿُاخُت او مؿخفُحن منها، ٌٗؼػ مً فغم الاؾدثم دلم الجظب ٍو اع الؿُاحي ٍو

ٖلى مؿخىي اؾتهالن الخضمت الؿُاخُت مً املىاَىحن والاحاهب، مً مىُلم نىاٖت الظاث 

الامىُت للمىاًَ ًمً ان هجٗل هظا الؿلىن الثلافي الخًاعي اخض ملىماث الامً الؿُاحي 

ت، الن املىاعص الؿُاخُت كض جيىن عهُبت لىً اؾتهالهها الأ ًغقي الى مؿخىي هظه وخضصاجه الجىهٍغ

أامللضعاث.

 بعاد الثقافت لامىيت السياحيت. ا2. . 3

بن حكىُل الظاث لامىُت  لضي لافغاص هما طهغها ما هي بال ٖملُت زلم ونىاٖت 

زلافُت ملفهىم لامً في طهىُت املىاًَ،خُث حكحر الٗملُت بلي ؾعي الخيىماث في  الضولت 

َاع الخدضًاث والتهضًضاث لامىُت الجضًضة واملخجضصة الخضًثت بلي زلم زلافت ؤمىُت  في ب

ت...الخ. وبالخالي جهبذ الؿُاؾت الثلافُت  مت املىٓمت ؤو الهجغة الؿٍغ واإلعهاب مثال ؤو الجٍغ

ت فلِ، و بهما آصاث لخلم  الغؤي وجىخُض املىاكف  لِؿذ مجغص عمىػ ملٗغفت الظاث الخًاٍع

املؿاولُت لامىُت بىاء طاث وخماًت وحىص ونُاهت بػاء هظه اللًاًا. فاألمً الفىغي ًجٗل 

فىغ،لِـ مً زُغ زاعجي فدؿب ولىً تهضًض صازلي كىامه ؤفياع قتى بًٗها اهفهل ًٖ 

خه وابخٗض ًٖ كُم مجخمٗه وجىىغ ألنالخه. أ( 16)هٍى

ت مً لافياع والخىحيهاث  وجخجؿض هظه الهىاٖت الامىُت الؿُاخُت في جغؾُش مجمٖى

ت  التي ال جسضم بالًغوعة   ،واللُم في املىاَىحنواللىاٖاث  والتي كض جىههغ في الثلافت الجماهحًر

لاهضاف لامىُت الؿُاخُت للضولت زانت مً حغاء زىعة املٗلىماث والاجهاالث املازغة في ؾلىن 

ُت هي آلاصاث الىكائُت  ،الفغص وكض جسفي ؾلُت اللُم الاحخماُٖت والثلافُت ٖلُت. فالخٖى

ت واػصواحُت املٗاًحر الفٗا لت مً ؤقياٌ اهدغافاث الفىغ والؿلىن زانت في ْل الفىض ى الفىٍغ

التي ٌكهضها الٗالم الُىم. وهىا هضزل في ٖملُت ؤزغي للضولت وهي لامً الثلافي والفىغي ؤي 

ت والخٗلُمُت واملىاهج. أمسخلف البرامج التربٍى
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ىسيلت الىحيذة للذولت عً وعليه فالطىاعت الثقافيت لامىيت السياحيت هي ال

لالعجلاء بإطواق املىاَىحن وؤخاؾِؿهم لامىُت اػاء الخٗامل م٘ طشيق السياساث العامت  

ً وزاعحه، ؾىاء في خاله او جغخاله اي جلضًم لهم زضماث ؾُاخُت  الؿائذ مً صازل الَى

ي بظلً مً عاكُت ول ٖلى مؿخىاه، ختى مً ًُلب الاؾخٗالم ٖلى ميان ما او اججاه مٗحن، فه

ازُغ الٗملُاث التي ًجب الاهخمام بها ٖىض نى٘ الؿُاؾاث الؿُاخُت ، والبض ؤن جيىن في 

ا  ت واخخىائها ألنها لِؿذ ببضاٖا فىٍغ مضعواث ناو٘ اللغاع ختى ًخم مىاحهت الثلافت الجماهحًر

 ولىنها ؾلُت مهُىٗت بكيل حماهحري واؾخجابت لدجاث كائمت.

 ىطق لامًالثقافيت السياحيت وم.3.3

البٗض الثلافي الؿُاحي مً إلابٗاص لاؾاؾُت لألمً اللىمي ، وهى بٗض ال ًلل ؤهمُت ان 

ًٖ لابٗاص الؿابلت ، وم٘ طلً ؤغفلت ٖضص هثحر مً الباخثحن واٖخبروه حؼءا مً لامً 

 مهما في خماًت لامً اللىمي ، فاللضعة
 
 الؿُاس ي ، والخلُلت هي ؤن البٗض الثلافي ًلٗب صوعا

 في 
 
ٖلى الخدمل والاوسجام والخٗاٌل الؿلمي الثلافي مً املمىً ؤن جيىن مدضصا ؤؾاؾُا

أ (17)حٗاَي صولت كىمُت م٘ ؾائغ الضٌو اللىمُت لازغي.

ان جىحُه لافغاص بلى الاهخمام باللًاًا الٗامت التي جسو مياهخه ووحىصه في هظه 

كيل مضعواث املىاًَ لللًاًا الٗامت لامت ويغوعة الضفإ والخفاّ ٖلي ملىماتها. خُث ح

ؤؾاؽ بىاء الؿُاؾاث الٗامت في املجاالث املسخلفت ٖلي غغاع الؿُاؾاث الؿُاخُت التي حٗبر ٖلي 

ني والخفاّ ٖلى مىدؿباجه  ؼ اكخهاصه الَى الخىحهاث لاؾاؾُت ألي هٓام ؾُاس ي في حٍٗؼ

لُه البض مً وحىص ؾُاؾاث ٖامت  زلافُت امىُت ؾُاخُت هاصفت واؾخغاللها اخؿً اؾخغالٌ. ٖو

بلي الغبِ بحن املكاٖغ والىالءاث وزلم هٕى مً الخيامل والخجاوـ في اليؿم الثلافي والخماؾً 

في املجخم٘ وجىحهاجه خٌى اللًاًا لامىُت. فاألمً مىُم ًلىم ؤؾاؾا ٖلي جىحهاث نىإ 

ملُاجه اهُالكا مً اللغاع في هضا املجاٌ في بَاع زلم جلافت مضٖمت ألؾـ الىٓام الؿُاس  ي ٖو

ىُت ؤو املىاَىت التي جضف٘ الفغص بلي كُم ؤمىُت والالتزام بها بُٗضا ًٖ املازغاث  غغؽ الغوح الَى

فاملىاَىت هي ؤؾاؽ كُام الىٓم الؿُاس ي  الخاعحُت التي كض جىمي فُه ٖضم الثلت والىالء.

افت حؿاهم في حكىُل هةخؿاؽ ووالتزام بىحباث اججاه املجخم٘ والضولت، فالؿُاؾاث الثل
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ىُت حؿاٖض ٖلي جىمُت إلاخؿاؽ املكترن باللُم لامىُت بحن ؤفغاص  ت الَى ىُت والهٍى ت الَى الهٍى

أاملجخم٘ والالتزام بها هثىابذ ؤؾاؾُت في بىاء الضولت.

 مذخل الخقافت الامىيت السياحيت لذعم القطاع السياحي و الاقخطاد الىطني .4

وجىافغ ٖىامل الاؾخلغاع ؾُاصي بلى مًاٖفت املىاؾم  أالامً الؿُاحي فغأان جىأ

اصة لاعنضة مً الٗمالث وػٍاصة الخٗامالث الُىمُت في ؤؾهم  أالؿُاخُت، لامغ الظي ًاصي الى ٍػ

للض ؤْهغث هثحر مً إلاخهائُاث ان الٗملُت الؿُاخُت حٗض أالخضماث ٖلى وافت ؤقيالها.

اصة كىة الضولت الاكخهاصًت والٗامل لاهم في أالٗىهغ هٓغا ملا لها مً صوع باعػ في جدلُم   ٍػ

% مً الدجم الىلي 30الىمى الاكخهاصي املتزاًض خُث جلٗب املغصوصاث الؿُاخُت ما كُمخه 

ض مً الضزل اللىمي للضولت ألىاعصاث بٌٗ الضٌو فاملغصوص املخدلم مً الؿُاخت وان هثحرا  أ،جٍؼ

ىت املدهلت مً كُإ الؿُاختمً الضٌو حٗخمض اٖخماصا و أ.لُا ٖلى بًغاصاث الخٍؼ

ان جىافغ مؿاخاث قاؾٗت مً لامً الؿُاحي مً زالٌ إلاحغاءاث التي جخسظ مً كبل 

ؼ زٍُى املىانالث الضولُت  اللائمحن ٖلى جىفحر هظا لامً فان الؿُاخت ؾدؿاٖض ٖلى حٍٗؼ

ا ًىصي بلى ْهىع ٖالكاث وطلً بؿبب الترابِ الظي ًجغي ما بحن الؿُاخت والىلل مم

ىضما ًدكيل لامً بذجمه الُبُعي ًه مً كبل  أاكخهاصًت صولُت ،ٖو فمً الهٗب جلٍى

املخُغفحن الظًً ًداولىن الىُل مً طلً الدكىُل لامني ، وجلىم بٌٗ الضٌو باؾخسضام 

الؿُاخت هإصاة يغِ اكخهاصي مٗحن ٖلى بٌٗ الضٌو والظي مً زالله ًخم جىحُه مىاَىيها 

وطلً مً زالٌ مىٗهم مً الخىحه بلى مىاَم ؾُاخُت مُٗىت هدُجت  ألى الخدٌى بلى صٌو ؤزغيأب

ماٌ بعهابُت او  ٖضم جىافغ ٖىامل لامً والاؾخلغاع بؿبب جهاٖض ؤٖماٌ الٗىف او إلٖا

الايُغاباث الضازلُت، او ؤٖماٌ جلترف يض لاحاهب هدُجت اخخلاهاث ؾُاؾُت، هاهًُ ًٖ 

بخٗض ًٖ الخىكُ٘ ٖل اجفاكُاث الخٗاون الؿُاحي لامغ الظي ٌكيل اهسفايا ج  بٌٗ الضٌو التي

 .خاصا في املغصوص الاكخهاصي لامغ الظي ًىٗىـ ٖلى حىاهب خُاجُت مخٗضصة

ؼ الٗالكاث الاكخهاصًت ما بحن الضٌو خُث ًخم  ولألمً الؿُاحي صوع هام ًلٗبه في حٍٗؼ

ُضة مً زالٌ ن في املىٓماث الضولُت الؿُاخُت الغؾمُت وغحر الاقترا ؤكامت ٖالكاث ؾُاخُت َو

اؾخسضام عئئؽ لامىاٌ لبىاء بيُت جدُدُه مىاؾبت لخلبُت الاخخُاحاث ؾىاء واهذ .الغؾمُت

ٖلض الاجفاكُاث الؿُاخُت بحن الضٌو  .ؾُاخُت أزضماث او فىاصق او مُاٖم او مخجزهاث
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لخمخض الى  أٌ الٗالكاث الؿُاخُتوالكغواث الؿُاخُت لخباصٌ الؿُاح، جىؾُ٘ الخٗاون مً زال

ٌأ  .بكامت ٖالكاث ؤزغي جهب في نالر الضو

لُه فان مضزل الامً الؿُاحي مً قاهه ان ًغف٘ مً اؾدثماعاث الضولت في املجاٌ  ٖو

الحُت وجغفيهُت،  ، مً ماجمغاث وؾُاخت صًيُت ٖو ٗؼػ الٗالكاث الؿُاخُت بحن الضٌو الؿُاحي، َو

اث الاهٓمت الاكخهاصًت للضٌو مً حغاء ما حؿاهم به في احمالى اطا حٗض الؿُاخت مً اهم كضعأ

الضزل اللىمي، خُث جخازغ الؿُاخت بمٗضالث الامً والاؾخلغاع واي جدٌى في الؿلىن لضي 

افغاص املجخم٘ هدى الؿائذ، ففي الضٌو املغاعبُت مثال ازفٌ مٗضٌ الؿُاح الاحاهب في جىوـ 

ملُىن ؾائذ، وما 11خىالي  2017ٖضص الؿُاح في املغغب في بيؿبت هبحرة بٗض الثىعة، بِىما بلغ 

أًلضمه هاالء مً ٖملت لالكخهاص املغغبي.

ُٗت مً حؼاء جللباث  انبذ الؿُاخت الُىم كُاٖا بضًال في الٗضًض مً الضٌو الَغ

اث ملا جىفغه مً مضازُل لالكخهاص هما هى الخاٌ في  اؾٗاع الىفِ، خُث انبدذ مً الاولٍى

ائغ الُىم،لىً الامغ ًخُلب بيُت جدخُت عهُبت وبامللابل جلافت ؾُاخُت في ملضمتها جىحهاث الجؼأ

غ مً  ؼ وجيكُِ مؿخىي الؿُاخت في بلضها، والخٍُى مىُم الامً الؿُاحي، الظي مً قاهه حٍٗؼ

ام والاواء والاعقاص والخىحُه  ؾلىواجىا الؿُاخُت التي ججلب الؿُاح في الىلل والٖا

أواملؿاٖضة...الخ

 سؤيت استراججيت لخعضيض الامً السياحي  .5

ؼ الامً الؿُاحي في بلضاهىا ًدخاج الى اعاصجحن مخىافلخحن، الاولى اعاصة ؾُاؾُت  ان حٍٗؼ

غ البىبى  جلىم بها احهؼة الضولت وصوائغ نى٘ اللغاع الؿُاحي والامني، مً زالٌ نُاهت وجٍُى

ؼ الاحغاءاث الامىُت لخماًت  ول هظه امليكاث وخغهت وجىلل الؿائذ الخدخُت الؿُاخُت و حٍٗؼ

ُت الخضماث امللضمت له، ومداعبت ول مٓاهغ الغل والخضلِـ  وامىه في ممخلياجه، ومغاكبت هٖى

ُت م٘ الؿائدحن،ومً حهت ازغي اعاصة قٗبُت مً َغف املجخم٘  والؿغكت و الخجاعة غحر الكٖغ

الىيكغ الثلافت والىعي والخـ  وماؾؿاجه املضهُت اهُالكا مً الاؾغة الى الخؼب وما بُنهما،

ىحن او احاهب،وجلضًم لهم اخؿً  الامني في الخٗامل م٘ الافغاص املخىللحن في بلضانهم ؾىاء مَى

أالخضماث وهظا الخفاّ ٖلى امللضعاث الؿُاخُت والتروٍج لها.
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ان الامً الؿُاحي هثلافت وؾلىن هى مؿاولُت حمُ٘ افغاص الضولت، ول فغص مً 

ت للضولت والؿُاؾاث مىكٗه ختى مً ؾ م، وهظلً في اَاع املىٓىمت التربٍى اله ؾائذ ٖلى الٍُغ

نهم ومىه خب ملضعاجه بما فيها  الثلافُت والخيكئت الاحخماُٖت التي حغغؽ في الافغاص خب َو

الؿُاخُت، و خب الخٗاون الاًساء م٘ الغحر زانت اطا واهى احاهب، واُٖاء ؾمٗت ونىعة 

لُه  خؿىت ًٖ بلضانهم ًدفؼ مً اعة هظه البلضاث والبدث ًٖ الخضمت الؿُاخُت فيها.ٖو ًغاها ٍػ

أالبض ٖلى بلضاهىا زانت في الجؼائغ:

أصٖم جلافت الخفاّ ٖلى امللضعاث الؿُاخُت لبلضها و امنها وؾالمتها وزضمتها. -

ٗاث الؿُاخُت زانت في البٗض الامني الؿُاحي. -  جدُحن الدكَغ

ؼ الخ   - لافت الؿُاخُت للمىاًَ، ؾىاء مً َغف الىلت في صٖم الؿُاؾاث الغامُت لخٍٗؼ

ت والترفيهُت والخدؿِؿُت، او ماؾؿاث املجخم٘  ؾُاؾاتها الثلافُت ، او البرامج التربٍى

 املضوي ومؿاولُت اليكئت الامىُت الؿُاخُت.

ىحن حانت في ْل الخلضم  - م والتروٍج الؿُاحي ؾىاء مً َغف الضولت او املَى الدؿٍى

 جي. والخُىع الخىىىلىأ

ت وؤزىاء بكامتهم بالفىاصق  - مخابٗت كًاًا وقياوي الؿُاح في املىاك٘ الؿُاخُت ولازٍغ

  .والاؾتراخاث واملسُماث الؿُاخُت في وافت مغاخل الٗملُت الؿُاخُت

ٗاث، ويبِ املسالفاث ،  - مغاكبت ؤصاء الفٗالُاث الؿُاخُت ومضي مُابلتها للدكَغ

 .واجسـاط إلاحغاءاث الالػمت

ماٌ املكترهت  الخيؿُم - م٘ وػاعة الؿُاخت واللُإ الؿُاحي الخام فُما ًخٗلم باأٖل

املخٗللت بالٗملُت الؿُاخُت، وبنضاع لاوامغ والخٗلُماث املخٗللت بإمً الؿُاح واملىاك٘ 

 .الؿُاخُت

الخلافت البُئُت حؼء خؿاؽ مً الامً الؿُاحي، خُث ًاصي اوٗضام الىٓافت  -

 ؿُاخُت الى مًاًلت للؿُاح فًال ًٖ ؤهل البلض.زهىنا في لاماهً الٗامت ال

ال بض ؤن مً بٌٗ املسغبحن لألمً وطوي الؿلىهُاث غحر امللبىلت ال ؤزالكُا وال بوؿاهُا  -

 وجخٗاعى م٘ كُم قٗىب البلضان التي حؿخلبل هاالء الؼواع.
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ؼ  - ً وصٖم إلاجداصاث املهىُت والجمُٗاث الىاقُت في اللُإ الؿُاحي الى حٍٗؼ هظه جيٍى

الثلافت ٖلى مسخلف ؤهىاٖها، وزانت جلً التي لها مؿاؽ بالؿُاخت وجدمُلها 

 مؿاولُاث الخٍٗغف باللىاهحن والىٓم، وزانت جلً املخٗللت باألمً ملىدؿبيها.

مً واحباث الضولت صٖم وحٍٗغف املاؾؿاث والكغواث لامىُت ججاه الٗاملحن  -

ُت وؾائل  واملخٗاملحن مٗها، وإلاهخمام بالبيُت الخدخُت والىٓافت وؤهٓمت الؿحر وهٖى

الخىلل صازل املضن وما بُنها وبحن الضٌو املجاوعة، ومٗاملت ول مؿافغ مدلُا وان ؤو 

 ؤكلُمُا ؤو غحرهما باٖخباعه ؾائدا. 

الاؾخٗاهت بالجهاث لامىُت ٖىض الًغوعة وال بض للجهاث لامىُت التي جمثل الىٓام  -

مؿخىي مً املؿاولُت اللاهىهُت ولازالكُت في ؤصاء مهام واملجخم٘ ؤن جيى ن ٖلى ؤٖلى 

 وكغ املدافٓت ٖلى لامً لضي وافت املىاَىحن.

مؿاولُت افغاص املدخم٘ اجفاق الىثحر مً ؾيان املجمٗاث والكىإع الؿىىُت املداطًت  -

للمىاَم واللغي الؿُاخُت واماهً الاؾخجمام ٖلى خفٔ لامً في مىاَلهم مً زالٌ 

ىحن والؿُاح،  الخُل٘ وأ احا للمَى مغاكبت الضزالء ٖلى ؤخُائهم ممً ٌؿببىن اٖػ

والخدلى بثلافت الخبلُغ، وهثحرا ما ؤهلظث هظه الىضاءاث خُاة آلاالف ممً وان ًمىً 

 ؤن ًهبدىا ضخاًا لخماكاث وخىاصر. 

 الخاجمت: .6

ت الؾدثما ع مً ول ما ؾبم هضعن ان الثلافت الامىُت الؿُاخُت مً الاؾـ اللٍى

ؾُاحي مؿخضام، وال ًمىً جلضًم زضمت همالُت الي فغص في ْغوف غحر ملبىلت وال جبٗث ٖلى 

خباعاث  ىحن في الٗالم اوحهاتهم الؿُاخُت ًسً٘ اٖل الاعجُاح، وان حؼء هبحر مً ازخُاع املَى

مً، امىُت بدخت، هما ال حٗني الثلافت الامىُت انال الخضابحر الامىُت الخللُضًت والاخاَت بغحاٌ الاأ

ىحن املؿخلبلحن للؿىاح واطواكهم في جلضًم زضماث ؾُاخُت جلُم بؿمٗت  بل خـ املَى

قٗىبهم وبلضانهم، والخدلى بالهضوء والؿلىن الاًجابي لجلب الؿُاح و التروٍج الخؿً للثلافت 

أالؿُاخُت وملضعاث البلض في هظا املجاٌ.
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كترهت للضولت واملجخم٘ بيل هما هضعن اًًا ان الثلافت الامىُت الؿُاخُت مؿاولُت م

ملىماجه وماؾؿاجه، م٘ الاقاعة الى مؿاولُت اهبر للمجخم٘ الن الخضًث ٖلى الضولت ًجغها الى 

جىفحر البيُت الخدخُت للؿُاخُت، وهظا الخضابحر الخللُضًت لالمً، لىً مؿاولُت املجخم٘ جبضو اهبر 

ُت والخدؿِـ والخىحُت والتربُت الخلافُت باهمُ ت الامً الؿُاحي، والخفاّ ٖلى في الخٖى

اعتها وختى مً ؾم٘ ٖنها،  مىدؿباث البلض والتروٍج لها، وجلضًم نىعة ججلب مً كام بٍؼ

ىُت في هظا املجاٌ الن الهضف هى الاؾخضامت لهظا املىؿب الؿُاحي، لِـ  والخدلى بالغوح الَى

أمجغص اعباح ًخم جدلُلها في مىؾم ؾُاحي مٗحن.

 : الهىامش .7

، الؿُاخت والؿُاؾت مضزل الى الخىمُت الؿُاخُت الغقُضة.1ٍ) ، جغحمت: 1(: ماًيل وىلً هٌى

لى للثلافت،  ض حجاب، اللاهغة: املجلـ الٖا أ. 17، م 2003مدمض فٍغ

ب،  الامً السياحي املفاهيم والاخالقياث. املجالي، ببغاهُم الخمُض ٖبض(: 2) جىوـ، ولُت الخضٍع

أ.05،م 2012

 في ولاثشيت السياحيت امليشآث حمايت في السياحيت الششطت دوس الخضام،  زلُل (: خمؼة3)

أ.4م ميذاهيت، الاسدن ،  سست ا د :لاسدن

أ.21، م 2002، مهغ، صاع الفجغ لليكغ والخىػَ٘، إلاعالم السياحيمدمض مىحر حجاب، -(: 4)

ت ، سؤيت عطشيت للخىميت السياحيت في الذول الىاميت(:خؿحن هفافي، 5) اللاهغة، الهُئت املهٍغ

أ.15، م  1991أأأأالٗامت للىخاب

جحليل الاوشطت السياحيت في سىسيا باسخخذام همارج قياسيت (: اخمض اصًب اخمض، 6)

ً، ولُت الاكخهاص،كؿم 2005/2006،ؾىعٍا، ماحؿخحر "دساست ميذاميت" ، حامٗت حكٍغ

أ.14الاخهاء والبرمجت م 

، لبىان وػاعة ت لخطىسة مسخذامت،مسؤولت وجىافسيتهحى ضىاعت سياحي(: فاصي ٖبىص، 7)

أ.03، م2010/2014الؿُاخت بغهامج ٖمل 

الجهاص،  صاع مُبٗت قاهحن، الهبىعأ ٖبض جغحمت  1ٍ ،الثقافت مشهلت هبي،  بً (: مال8ً)

أ.3 م ، 1959 اللاهغة،

صمكم: اجداص . جغحمت: كاؾم ملضاص، مفهىم الثقافت في العلىم الاجخماعيت(: صووي وىف؛ 9)

أ.21-1، م 2002الىخاب الٗغب،

دكاعص بلِـ، آعون فُلضافؿيي، 10) ٖلي  ..جغحمت: صهظشيت الثقافت(: مِكُل جىمبؿىن، ٍع

،اليىٍذ: املجلـ  223الفاعوق ػوي ًىوـ، مجلت ٖالم املٗغفت، الٗضص .ص .الهاوي،مغاحٗت:ؤ

ني للثلافت وآلاصاب، أ9.م1997الَى
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أ.202اؾٗض، م  (: مدمض جىهُل فاًؼ ٖبض11)

، في  الامً السياحي والسياحت الىطىيت لىعض عليهما بالىىاجز(: ٖبضالىانغ الخمىعي، 12)

ش   http://almasalla.travelاملىك٘ : أ2011,أ09ًىلُى  الخاٍع

ي، الاصاعة  ، مجلتالثقافت الامىيت ودوسها في الخىميت(: ٖبض هللا الهُٗضي، 13) الفىغ الكَغ

ت، الكاعكت، مجلض  أ.20، م2001، 3، الٗضص9الٗامت للكَغ

ل،14) اٌ، جي بىجهام باٍو ،جغحمت: هكام السياساث املقاسهت في وقخىا الحاضش(: املىهض كابٍغ

 .59،م1997ٖبض هللا، مغاحٗت ؾمحر ههاع،ٖمان: الضاع الاهلُت لليكغ والخىػَ٘،

املىٗلضة بيلُت امللً  املجخمع ولامً(: ٖثمان بً نالر الٗامغ، وعكت ٖمل ملضمت لىضوة 15)

اى مً  أ.أهـ1425مً ٖام  24/2ختى  21/2فهض لامىُت بالٍغ

ؼ، 16) اى:حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم 1.ٍلامً الفنشي (: مدمض الخبِب خٍغ ،الٍغ

 .83،م2005لامىُت،

أ، في املىك٘: مً القىميأبعاد لا  (: آعمحن اعمني،17)

http://www.albainah.net/index.aspx?f...&id=4398&lang= 

 بالسياحت. في املىقع:        لامً السياحي وعالقختدوس ، خىحن مدمض ؤمحن املىمني(: 18)

http://www.sarayanews.com/home  

 قائمت املشاجع: .8

، الؿُاخت والؿُاؾت مضزل الى الخىمُت الؿُاخُت الغقُضة.ٍ - ، 1ماًيل وىلً هٌى

لى للثلافت،  ض حجاب، اللاهغة: املجلـ الٖا أ. 2003جغحمت: مدمض فٍغ

جىوـ، ولُت  الامً السياحي املفاهيم والاخالقياث. املجالي، ببغاهُم الخمُض ٖبض -

ب،  أ.2012الخضٍع

 في ولاثشيت السياحيت امليشآث حمايت في السياحيت الششطت دوس الخضام،  زلُل خمؼة -

ألاسدن.

أ.2002، مهغ، صاع الفجغ لليكغ والخىػَ٘، إلاعالم السياحيمدمض مىحر حجاب،  -

، اللاهغة، الهُئت السياحيت في الذول الىاميتسؤيت عطشيت للخىميت خؿحن هفافي،  -

ت الٗامت للىخاب أ.1991أأأأاملهٍغ

جحليل الاوشطت السياحيت في سىسيا باسخخذام همارج قياسيت اخمض اصًب اخمض،  -

ً، ولُت 2005/2006،ؾىعٍا: ماحؿخحر "دساست ميذاميت" ، حامٗت حكٍغ

أالاكخهاص،كؿم الاخهاء والبرمجت.

http://almasalla.travel/
http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=4398&lang=
http://www.sarayanews.com/writer/402
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، لبىان وػاعة سياحيت لخطىسة مسخذامت،مسؤولت وجىافسيتهحى ضىاعت فاصي ٖبىص،  -

أ.2010/2014الؿُاخت بغهامج ٖمل 

الجهاص،  صاع مُبٗت قاهحن، الهبىعأ ٖبض جغحمت  1ٍ ،الثقافت مشهلت هبي،  بً مالً -

أ. 1959 اللاهغة،

. جغحمت: كاؾم ملضاص، صمكم: اجداص مفهىم الثقافت في العلىم الاجخماعيتصووي وىف؛  -

أ.2002الٗغب،الىخاب 

دكاعص بلِـ، آعون فُلضافؿيي،  - ٖلي  ..جغحمت: صهظشيت الثقافتمِكُل جىمبؿىن، ٍع

ذ:  223الفاعوق ػوي ًىوـ، مجلت ٖالم املٗغفت، الٗضص .ص .الهاوي،مغاحٗت:ؤ ،اليٍى

ني للثلافت وآلاصاب، أ.1997املجلـ الَى

ي، الاصاعة ، مجلت الثقافت الامىيت ودوسها في الخىميتٖبض هللا الهُٗضي،  - الفىغ الكَغ

ت، الكاعكت، مجلض  أ.2001، 3، الٗضص9الٗامت للكَغ

ل، - اٌ، جي بىجهام باٍو ،جغحمت: هكام السياساث املقاسهت في وقخىا الحاضشاملىهض كابٍغ

 .1997ٖبض هللا، مغاحٗت ؾمحر ههاع،ٖمان: الضاع الاهلُت لليكغ والخىػَ٘،

املىٗلضة بيلُت امللً  املجخمع ولامًٖثمان بً نالر الٗامغ، وعكت ٖمل ملضمت لىضوة  -

اى مً  أ.أهـ1425مً ٖام  24/2ختى  21/2فهض لامىُت بالٍغ

ؼ،  - اى:حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم 1.ٍلامً الفنشي مدمض الخبِب خٍغ ،الٍغ

 .83،م2005لامىُت،

، في املىك٘: أبعاد لامً القىمي آعمحن اعمني، -

http://www.albainah.net/index.aspx?f...&id=4398&lang=:أ

بالسياحت. في املىقع:        القختدوس لامً السياحي وع، خىحن مدمض ؤمحن املىمني -

http://www.sarayanews.com/home  

، في  الامً السياحي والسياحت الىطىيت لىعض عليهما بالىىاجزٖبضالىانغ الخمىعي،  -

ش   http://almasalla.travelاملىك٘ : أ.2011ًىلُى 09 الخاٍع

http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=4398&lang=
http://www.sarayanews.com/writer/402
http://www.sarayanews.com/writer/402
http://almasalla.travel/

