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الكلمات الدليلية :يون�سكو ،حمميات املحيط احليوي ،ال�سياحة ،املنطقة العربية ،البيئة ،الرمي
مقدمة
�أ�صدر مكتب يون�سكو يف الدوحة ،قطر ،كتابا جديدا بعنوان «نحو �سياحة رفيقة بالبيئة يف حمميات املحيط احليوي العربي» .يهدف هذا الكتاب
�إىل رفع م�ستوى الوعي حول فر�ص ال�سياحة الرتفيهية يف الطبيعة يف املنطقة العربية ،كما يركز �أي�ضا على احلاجة لت�شجيع ال�سياح ،ومنظمي
الرحالت ،واملط ّورين ،وال�سلطات املعنية على تطوير و�إبراز املمار�سات ال�سياحية املتطابقة مع الرفق بالبيئة يف املنطقة العربية وبخا�صة بالنظر
�إىل خمتربات التعليم يف الطبيعة� :شبكة اليون�سكو العاملية ملحم ّيات املحيط احليوي.
�ساهم فريق من اخلرباء العامليني يف �إعداد الكتاب ،متوجهني بوجه عام �إىل ال�سياحة الرفيقة بالبيئة ،ومقدمني �أف�ضل الأمثلة على تطبيق تطوير
ال�سياحة امل�ستدامة والتعليم البيئي .يحتوي الكتاب ،بالإ�ضافة لذلك ،على درا�سة حالة تغطي حممية الرمي القطرية للمحيط احليوي.
فوائد ال�سياحة الرفيقة بالبيئة يف حمميات املحيط احليوي العربي
لل�سفر وال�سياحة تقاليد قد تف�سر كيف �أ�صبحت �صناعة ال�سياحة �أ�سرع القطاعات االقت�صادية منو ًا يف العامل .لقد منت ال�سياحة يف منطقة
اخلليج خالل ال�سنوات الأخرية .ي�ساهم ال�سياح من �أنحاء العامل� ،إ�ضافة �إىل العمالة واملحرتفني الوافدين من �شتى امل�ستويات االقت�صادية ،يف
منو ال�سياحة واالقت�صاد عندما يقررون ق�ضاء �إجازاتهم يف الدول العربية .ولهذا ،ف�إن قطاع ال�سياحة هو ن�شاط اقت�صادي واعد يجب تطويره
للم�ساعدة يف ا�ستمرارية رخاء منطقة اخلليج ،كما �أن ال�سياحة تربز �أي�ضا نظرة عاملية جيدة للمنطقة كما �أظهره تطوير ال�سياحة يف دبي
وعمان.
تعتمد معظم الدول العربية ،وبخا�صة دول اخلليج ،اقت�صاديا على مواردها الطبيعية .تتمتع �إحداها ،دولة قطر الواقعة بني اململكة العربية ال�سعودية
والإمارات العربية املتحدة ،ب�أعلى دخل للفرد يف العامل معتمدة ب�شكل �أ�سا�سي على احتياطياتها من النفط والغاز .بالنظر �إىل تراجع موارد الطاقة،
وقلة املياه العذبة ،وخا�صة يف �شبه اجلزيرة العربية ،ف�إن رفع الوعي البيئي وت�شجيع ا�ستخدام م�ستدام للموارد الطبيعية هما �أمران يف غاية الأهمية.
يهدف هذا العمل �إىل تطوير اقرتاح يقدم خطوط �إر�شادية مفيدة لإن�شاء �سياحة م�ستدامة ومتوافقة مع البيئة يف حمميات املحيط احليوي
القائمة �أو امل�ستقبلية وغريها من املناطق املخ�ص�صة ،وذلك بهدف �صون تنوع وجمال الطبيعة ،بالإ�ضافة �إىل �إبراز بدائل لالقت�صاد القائم
على �أ�سا�س واحد.
يركز الف�صل الأول من كتاب يون�سكو اجلديد ،كمقدمة ،على ال�سياحة الرفيقة بالبيئة بوجه عام ،وكذلك على �أهمية ال�سياحة
املرتكزة على املجتمعات ،وامل�شاركة املحلية ،وم�ساهمتها يف التثقيف البيئي .يقدم الف�صل معلومات �أولية عن الأ�شكال املختلفة
لل�سياحة البيئية ،كال�سياحة امل�ستدامة ،وال�سياحة الثقافية ،وال�سياحة يف الطبيعة ،و�سياحة احلياة الفطرية ،و�سياحة �أنظمة البيئة.
يعالج الف�صل الثاين منطقة البحث ،حممية الرمي القطرية للمحيط احليوي .يقدم هذا الف�صل معلومات عن املحمية ،و�صفاتها
الطبيعية ،وا�ستخداماتها احلديثة ،و�إمكانياتها ال�سياحية ،والت�ضارب وامل�شاكل اجلارية .كما يو�ضح خلفية وتطورات �إعالنها
كمحمية يون�سكو للمحيط احليوي .كان من �أهم اكت�شافات درا�سة حالة حممية الرمي القطرية للمحيط احليوي� ،أنها مثال فريد
للموئل والثقافة العربية ،وتقدم فر�صا و�إمكانيات هامة لل�سياحة الرفيقة بالبيئة ،مرتبطة بتحديات التطوير وال�صون� .إن تنوع
احليوان والنبات وامل�شاهد الطبيعية ،وكذلك املعمار التقليدي ميكن �أن تكون جد جذابة لل�سياح املحليني ومن املنطقة والعامل.

�صورة � :1سحلية �شائكة الذيل(ال�ضب) يف حممية الرمي القطرية للمحيط احليوي ،قطر (ت�صوير هننج �شوارز)2004 ،
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�صورة  :2قرية عربية يف حممية الرمي القطرية للمحيط احليوي
(ت�صوير م .ريت�شزينهاين)
يلفت الف�صل الثالث االهتمام �إىل ت�شكيلة من املقرتحات حول فر�ص
ال�سياحة الرفيقة بالبيئة يف حمميات املحيط احليوي العربية .ت�ضم هذه
املقرتحات الن�شاطات ال�سياحية العامة كن�شاطات الرتفيه يف الطبيعة،
للجمال  ،ونظام احلمى التقليدي،
واملباين الرفيقة بالبيئة ،ومزارع مبتكرة ِ
وكذلك فر�ص �إن�شاء حدائق نباتية قر�آنية.
يقدم الف�صل الرابع والأخري اقرتاحات حمددة لتطوير م�شروع ال�سياحة
الرفيقة بالبيئة يف حممية الرمي القطرية للمحيط احليوي والفوائد املتوقعة
على االقت�صاد الإقليمي.
�إن �إن�شاء �سياحة رفيقة بالبيئة هو حل ممكن جلذب �سياح من م�ستوى
جيد ،وااللتزام يف نف�س الوقت بقواعد ونظم حمميات املحيط احليوي.
وعليه ،ف�إن هذا الإ�صدار يقدم معلومات هامة حول فر�ص ال�صون والتطوير
املختلفة للمواقع املحمية يف املنطقة العربية .كما �أن الكتاب ،وبالإ�ضافة
للمعلومات عن م�ضمون ال�سياحة الرفيقة بالبيئة ،ي�ؤ�س�س لتوجهات و�أفكار
للتخطيط امل�ستقبلي.
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