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I. مقدمة : 

 العمل أنماط في تغيير إلى أدت حيث االقتصادية، القطاعات أهم من العالم دول من كثير في السياحة أصبحت

 تغيرات السياحية النشاطات في التوسعصحب ، المختلفة النشاطات االقتصادية و االجتماعيةو المعيشة ومستويات

 أهمية السياحة فيها تنمو التي للبيئةوتوضح أن ، الصناعة بعد ما فترة بتكنولوجيا ارتبطت كبيرة وبيئية ثقافية

 المياه و األرض) طبيعية بيئة كانت سواء ،و بالسائح الخاصة السفر تجربة نجاح و جودة مستوى تأكيد في كبيرة

 غياب وفى، (غيرها و الطرق و التاريخية المباني و اآلثار) تشمل التي و اإلنسان صنع من كانت أو، (النباتات و

 .  تنجح ما نادرا   السياحة فإن للسياح الجاذبة النظيفة البيئة

 

 الضروري من أصبح قدف األجنبي النقد من البالد موارد زيادة و الدولية بالسياحة االهتمام ضرورة إلى باإلضافة

 بأوقات االستمتاع و اإلجازات لقضاء الظروف تهيئة على الحرص و السياحة و السفر في المواطنين حق تأكيد

 يختفي كما واجتماعية اقتصادية كظاهرة السياحة لصناعة الحقيقي الوزن يتضاءل الفهم هذا بغياب و الفراغ،

 .  السائحين رعاية و البيئة على المحافظة و السياحية باألنشطة عنايتهم تقل و الجماهير وعي

 فإن المختلفة، البيئية اإلدارة و التخطيط عمليات في البيئة الحتواء المختلفة االقتصادية األساليب نطاق في و

 التنمية مفهوم أن كما المستقبل، في لتفاديها السعي و التنمية سلبيات لمواجهة األمثل يعتبر المستدامة التنمية مفهوم

 بما االقتصادية القطاعات جميع في والعشرين الحادي القرن خالل التنمية لعمليات الرائد الفكر سيظل المستدامة

 .السياحة قطاع فيها

 

 حتى عديدة دول اقتصاديات في ايجابيا بمساهمة السياحة الجزم يستطيع الدولي السياحي للتطور المتتبع إن

 من كثير ظهور رغم و ، عائدها ضخامة نتيجة الهامة االقتصادية التنمية عوامل من عامال السياحة معه أصبحت

 الحكم فإن البيئية أو االجتماعية أو االقتصادية الناحية من سواء إنتاجي كقطاع للسياحة وجهت التي االنتقادات

  1. السياحية للتنمية اختيرت التي اإلستراتيجية على مؤثر بشكل يتوقف االنتقادات هذه صحة على

 

السياحي من أهم أدوات التنمية السياحية المعاصرة، التي تهدف إلى زيادة الدخل الفردي  يعتبر التخطيطو 

 الحقيقي والقومي، وإلى تنمية حضارية شاملة لكافة المقومات الطبيعية واإلنسانية والمادية في البالد .

يمكن الدول خصوصا  ومن هنا فالتخطيط السياحي يعتبر ضرورة من ضرورات التنمية المستدامة الرشيدة الذي

وبالتالي فإن تخطيط التنمية السياحية يعتبر جزءا   .أن تواجه المنافسة في السوق السياحية الدولية من النامية منها

ال يتجزأ من خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الذي يقتضي التنسيق بين كافة الوزارات واألقاليم واألجهزة 

 حكومية بتنفيذ السياسة التنموية السياحية. واإلدارات الحكومية وغير ال

 

تمتلك تلك المقومات ولكنها ال  قدبعض الدول ، إن للسياحة مقومات عديدة قد ال يتسنى لكل الدول أن تمتلكها

وسورية رغم أنها تصنف من دول العالم الثالث إال أنها تمتلك مقومات سياحية كبيرة غير أنها ، تحسن استخدامها

بها الستثمار هذا القطاع االقتصادي الهام.  قامترغم المحاوالت الكثيرة التي  بالشكل األمثل، استثمارهاال تحسن 

و تسليط الضوء على  واقع التنمية السياحة في سوريةو هذا ما دفع إلى البحث في هذا المجال للوقوف على 

ظ على الموارد المستقبلية لألجيال القادمة و استراتيجيات التخطيط السياحي المستدام للقطاع السياحي بغية الحفا

 .النهوض بالواقع السياحي الحالي للوصول ألعلى درجات التنمية المطلوبة
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II. : إشكالية البحث 

 يهتم البحث بمجموعة من اإلشكاليات أهمها :

افتقار القطاع السياحي في سورية بشكل عام إلى الخطة السياحية التنموية الشاملة و السليمة و التي  -1

 .للموارد  األمثل االستثمار إلىتؤدي 

 

عدم وجود استراتيجيات ممنهجة وواضحة المَعالم حول التوافق بين كّل من حركة الجذب السياحي  -2

، )أي عدم وجود تكافؤ بين الطلب السياحي والعرض السياحيواالستثمار السياحي في سورية بمعنى 

 هناك فجوة في حركة االستثمار السياحي في سورية(.

 

 تتطور السياحة في سورية بشكل بطيء ال عالقة له بتقدم الزمن.  -3

 

 وجود خلل في توّزع االستثمارات السياحية على المناطق السياحية في سورية. -4

 

 االقتصادي لمشاريع القطاع السياحي الحكومي والمشترك.انخفاض األداء  -5

 

االستثمار الخاص هو االستثمار األكثر جدوى في القطاع السياحي بسبب مرونته الكبيرة في تطبيق  -6

 أحدث التطورات في المجال السياحي.

 

كثافة المشاريع السياحية الموجهة لمختلف أنحاء سورية عموما و الساحل السوري على وجه   -7

 األقاليمالساحل أو باقي  إلقليم سواءالخصوص مع عدم وجود خطط تنمية سياحية مكانية متكاملة 

 .()ضخامة حجم االستثمارات السياحية المعلنة و الغير متناسبة مع التدفق السياحي الكمي و النوعي

 

ضعف األساليب اإلحصائية للسياحة حسب نوعها )االجتماعية ، االقتصادية ، البيئية ( لربط العرض  -8

 السياحة بتصنيفلالستثمار السياحي  السادس الملتقى في السياحة قامت وزارة بالطلب السياحي حيث

 و تقسيمها و سهولة التعامل معها. اإلحصاءو ذلك لتسهيل عمليات  أصناف 8 إلى سوريا في القائمة

 

وجود الكثير من المناطق السياحية الغنية )بيئيا و ثقافيا و دينيا ( على كامل امتداد األراضي السورية  -9

لم يتم حتى  و اآلنبشكل عام و في الظهير الريفي للشريط الساحلي بشكل خاص لم يتم استثمارها حتى 

 وضعها بخطط التنمية المستقبلية .

 

III. :أهمية البحث 

 تكمن أهمية البحث في المحاور اآلتية:

 تزايد االهتمام العالمي والعربي بالتنمية السياحية والتخطيط السياحي بكافة مستوياته وأشكاله. -1

سياسة تخطيطية جيدة من شأنها المحافظة على البنية  إتباعتزايد االهتمام بالتنمية السياحية المستدامة وأهمية  -2

 الثقافية واالجتماعية  واالقتصادية وعلى الموارد الطبيعية والبيئية...على أن تبقى صالحة لألجيال القادمة.
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 للتنمية قاطرة واعتبارها الوطني االقتصاد اتكمحر من رئيسي محركك باعتمادها السياحة صناعة تطوير -3

 2ألنها وذلك اإلقليمية التنمية أولويات أهم من وواحدة

 .للشعوب حوار لغة/  اإلقليمية للتنمية األساسية المكونات إحدى/  الوطني االقتصاد تدعم

 السياحية الناحية من السياحي األهم في الخارطة السورية( اإلقليم) السوري الساحل إقليم أهمية تزايد  -4

 نسبة اإلقليمية أهميته إلى إضافة القديمة، والمدن التاريخية من الحضارات للعديد مهد كونه والثقافية، واالجتماعية

 .قبرص( لبنان، تركيا، ( المجاورة المنافسة لألقاليم ونسبة من جهة، سورية في األقاليم من لغيره

 نرى أن يمكن والتي ،على االمتداد الجغرافي السوري الكبير   المستدامة الساحلية السياحة التنمية أهمية من -5

مدى  على تمتد أن يمكن الساحلية السياحة لدعم الالزمة التحتية فالبنية .بكثير ذلك من أكبر على مساحة أثرها

 العاملين، ومراكز وتطوير مساكن والمطارات الحديدية والسكك الطرق شبكات حيث المنطقة، يشمل أوسع

 من الممتدة التنمية السياحية في المستدامة للسياحة الرئيسية التحديات وتتمثل .ذلك إلى وما الكبيرة التسوق

 المحلية المجتمعات بين التوازن القائم اختالل من الحد وبالتالي .الداخلية المناطق إلى الضيقة الساحلية المناطق

 لتنميةا شأنفإن من  السوري الساحلو كمثال  .و الداخل مثال للسواحل المتاخمة المناطق هذه في تعيش التي

 . اإلقليمية كلاوالمش القضايا من العديد ومعالجة اإلقليمي التوازن بإعادة تقوم أن المستدامة الساحلية السياحية

 

IV. تساؤالت البحث: 

 يمكن أن تطرح مجموعة من الفرضيات تتناول التساؤالت التالية :

 ؟ توسعتها يجب أو ؟ تنميتها يجب التي السياحة هي سوريا في حاليا   القائمة الساحلية السياحة هل 

 الجهات قامت وهل ؟التنميته افيةالسورية ك ملياألقل وضعت التي السياحية التنموية المشاريع خطط هل 

 هل تم تجهيز البنى التحتية الستقبال هكذا مشاريع او تطبيقها ؟ ؟ تطبيقها أو بدراستها المعنية

  التنمية حسب معطيات كل إقليم ؟هل هناك أولوية لألقاليم السورية في تطبيق خطط 

 هل يوجد تخطيط سياحي في سورية ؟ و هل هذا التخطيط السياحي مستدام ؟ 

  المتكاملة للمناطق  اإلدارةهل يمكن االستفادة من الخبرات و التجارب العربية و العالمية في مجال

 بعة تحقيقها الستدامة مواردها؟الساحلية السورية و تطبيق المعايير العالمية و المنهجيات المتبعة في متا

 

V. :هدف البحث 

دراسة شاملة للمقومات السياحية في سورية و بمختلف جوانبها و التي تشكل المعايير األساسية  إلى يهدف البحث

 ما يلي : إلىفي تحديد مدى تحقيق التنمية المستدامة المرجوة 

 واالقتراحات التي تساعد في تسريع وتطوير التنمية السياحية. ةواقع التخطيط السياحي في سوري دراسة -1

على تحديات التنمية السياحية المستدامة في سورية في ظل المعطيات البيئية و االجتماعية و  الوقوف  -2

 يركز البحث على و ضمن الظروف الحالية للبالد  االقتصادية لكل إقليم و ذلك حسب الخارطة اإلقليمية المعتمدة

دارة سلط الضوء على عملية التنمية الساحلية المستدامة و تطبيق المعايير العالمية في إو ي )اإلقليم الساحلي(

ذلك كون اإلقليم الساحلي يمثل األولوية للخطط السياحية في سورية لما يملكه من السياحية الساحلة المستدامة، 

 . ة مقومات و استعدادات كبرى في عملية التنمية المستقبلي
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 مع تنسجم الساحل إقليم في الساحلي للشريط مستدامة شاملة سياحية تنمية إستراتيجية اإلعداد القتراح -3

 : خالل من التطويرية، إمكانياته مع وتتكامل المحلية إمكانياته

 واألرض المحليين السكان بين التوازن يحقق بما الساحلي الشريط في السياحية المنشآت توزع تقييم 

 السياحية الصورة على بيرك تأثير له الذي األمر السياحية، باألنشطة المحيطة الفعاليات وجميع والموارد

 .المتشكلة

 وجهات إلى لتحويلها األولوية بحسب وتصنيفها التطوير قابلية تمتلك التي المواقع أو المناطق تعريف 

 .المناسبة التنموية المفاهيم وتحديد سياحية

 

VI. البحث : يةمنهج 

 : التالية المناهج وفق البحث دراسة يتم

 إلى باإلضافة ،واالقتصادية واإلستراتيجية المكانية وأهميتها للسياحة العامة بالمفاهيم يبحث :النظري المنهج  -

 .واقع التخطيط السياحي على مستوى القطر و سورية  في السياحة وأنماط مقومات

 

               االمتداد السوري بشكل عام و منطقة الدراسة بشكل خاص دراسة : الوصفي التحليلي المنهج  -

اإلطار و ذلك من مختلف النواحي ، و خطط التمنية السياحية المستدامة لها اعتمادا على  )اإلقليم الساحلي ( 

ضمان التنسيق بين األقاليم وعدم تعارضها مع التوجهات  و، اإلقليميةعلى شبكة الحدود اإلدارية والوطني 

 .  الوطنية، واندماج سياسات التنمية المحلية المكانية مع المحيط اإلقليمي

 

 وتحديد حالية ومحددات إمكانيات من منطقة الدراسة وضع مي  قيت : االستقرائي التحليلي المنهج - 

 .المستدامة لها ةالسياحيمدى تحقيق التنمية 

 

الساحلي  اإلقليم على التحليلية الدراسة خالل من المتبعة األسس تطبيق ث بإمكانياتيبح : التطبيقي المنهج -

)وفق المعايير و األهداف العالمية للتخطيط بحيث يمكن أن يقترح البحث استراتيجيات للتخطيط السياحي المستدام 

  و التنمية السياحية المستدامة (

 مع العام بإطارها منسجمة دراسة وفق والمهيأة السياحي لالستثمار المعدة المواقع بعض حاقترا من خالل

 .والتحليلية النظرية الدراسة

 
VII.  معوقات البحث:  

 ضعف تعاون الجهات المعنية مع الباحث و متطلبات البحث . .1

 أغلب البيانات التي تختص بالسياحة في سورية تقتصر على دراسة المؤشرات االقتصادية . .2

 أغلب التجارب في بحث التخطيط السياحي المستدام ال تزال حديثة نسبيا . .3
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VIII. البحث  هيكلية:  

 .العملي القسم ويضم الثاني البابو النظري، القسم ويضم األول لبابا :بابين إلى البحث يقسم -

و يتضمن القسم النظري على أربعة فصول بينما يتضمن القسم العملي على ثالثة فصول حيث يحتوي الفصل 

 .و األخير منه على نتائج البحث و توصياته السابع

 

استراتيجيات التخطيط  –التخطيط و التنمية السياحية في سورية  (النظري القسم ) األول الباب :أوالا 

 السياحي المستدام في سورية:

 التخطيط و التنمية السياحية المستدامة  )تعاريف و مصطلحات( :األول الفصل -1

للسياحة و التخطيط السياحي و التنمية السياحة و يدرس هذا الفصل التعاريف و المصطلحات  األساسية 

 السياحة المستدامة. 

  ومكوناتها ، أهميتها و أشكالها ، أنواعها  ، أثارها (السياحية ) تعريفها  

 )  التخطيط السياحي ) المفهوم و التعريف ، األهمية و عوامل النجاح ، األهداف و الخصائص  

 )التنمية السياحية ) تعريفها و عناصرها، أهدافها، أشكالها  ، مراحل إعداد خطط التنمية السياحية 

 ا و مبادئها ، أهدافها ، أهميتها، خصائصها ، تنميتها (السياحة المستدامة ) تعريفه 

 

 تقييم واقع التخطيط و التنمية السياحية في سورية الفصل الثاني : -2

 يدرس هذا الفصل ما يلي :

  .تجارب التخطيط السياحي في سورية 

 ( 2011-2005ملتقى أسواق االستثمار السياحي . ) 

 التوجهات اإلستراتيجية  -إلقليميااإلطار الوطني للتخطيط   - التخطيط و التنمية السياحية في سورية(

التنمية السياحية  تقيم الوضع الراهن لواقع التخطيط و التنمية السياحية في سورية.و  للتنمية المكانية ( .

 الساحلية "حالة الدراسة" 

 

 الدولية(استراتيجيات التخطيط السياحي )التجارب العربية و الفصل الثالث : -3

 و قد تم تسليط الضوء على التجارب العالمية و العربية التالية في التخطيط و التنمية السياحية المستدامة :

  محافظة اإلسكندرية ( –التجربة المصرية )إقليم اإلسكندرية 

  مدينة برشلونة ( –التجربة االسبانية ) إقليم كاتالونيا 

  مدينة باسكا فودا( – دالماتيا سبليتالتجربة الكرواتية ) إقليم 

  

 .آليات تقيم و منهجيات تحليل خطط التنمية السياحية المستدامةالفصل الرابع :  -4

حيث تم مناقشة األهداف و االستراتيجيات و المنهجية المتبعة في تقييم  التنمية السياحية الساحلية المستدامة 

و ذلك اعتمادا على التجارب العربية و العالمية و استخالص النتائج و الدروس من  تطبيقها على حالة الدراسة

 هذه التجارب بما يمكن االستفادة منه و تطبيقه على الحالة السورية و منطقة الدراسة بشكل خاص .

 

 


