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 ملخص :

       يعرف التخطيط للسياحة بأنه رسم صورة مستقبلية للنشاط السياحي داخل الدولة ، و في فترة زمنية محددة ،

و ذلك بغية إرساء و توطين س==ياحة مس==تدامة داخ=ل الدول==ة لتك==ون م=ورداً م==ن م==وارد ال==دخل فيه=ا ، و ف==ي المن==اطق

الصحراوية و شبه الص=حراوية ت==برز العدي==د م==ن المقوم==ات ال=تي تؤهله==ا لقي=ام س=ياحة مس==تدامة تن=افس غيره=ا م==ن

 ه00ل يمك0ن إع00داد خط0ط محكم0ة لقي00ام س0ياحة مس0تدامةالقطاعات داخل الدولة ، و لذلك ي=برز تس==اؤلين مفادهم=ا (

 ) ، وبهذه المناطق ؟ و كيف يمكن أن تساهم هذه الخطط في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الس00ياحية فيه00ا ؟

تهدف الجابة على هذين التس=اؤلين إل=ى تحدي==د م=واطن الض==عف و الق=وة ف=ي البرام==ج الس=ياحية المعتم==دة  ف==ي ه=ذه

المناطق ، و الفرص و التحديات التي تواجهها و إبراز دور التخطيط في رفع مستوى التنافس==ية ، و توض==يح ق==درة

هذه المناطق على إقامة سياحة مستدامة تساعد في تنميتها و تطويرها ، و توفير ف==رص عم==ل للب==احثين ع==ن العم==ل

في هذه المناطق ، و رسم صورة مستقبلية واضحة المعالم للسياحة في المناطق شبه الصحراوية التي تمثل منطق==ة

بني وليد أنموذج=اً مثالي=اً يمك==ن القي=اس علي=ه ف==ي غيره=ا م=ن المن==اطق ،  وللوص==ول إل=ى نتائ==ج دقيق==ة و موض=وعية

يستخدم منهج دراسة الحالة الذي يعتمد عدد من المناهج كالوصفي و الستقرائي كما يعتمد على تحلي==ل س=وات ف=ي

تحليل في نقاط القوة و الضعف و الفرص و التحديات بالمناطق شبه الصحراوية بوجه عام و في منطقة بن==ي ولي==د

على وجه الخصوص .  

 التخطيط السياحي ـ التنافسية ـ التنمية السياحية المستدامة كلمات مفتاحية : 
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Abstract :

        Tourism planning defines a future picture of tourism activity within the country

within a specific period of time in order to establish and establish sustainable tourism

within the country as a source of income resources. In desert and semi-desert areas,

many of the elements that qualify for tourism Sustainable, and competitive sectors

compete with other sectors within the country, and therefore the question arises: can

we prepare solid plans for sustainable tourism in these areas and how can these plans

increase the competitiveness of tourism institutions ? 

The aim of these two questions is to identify the strengths and weaknesses of the

tourism programs adopted in these areas, the opportunities and the challenges they

face and to highlight the role of planning in raising the level of competitiveness and to

clarify the ability of these regions to establish sustainable tourism that helps in their

development and development, Providing job opportunities for job seekers in these

areas,  and drawing a  clear  future  picture  for  tourism in  semi-desert  areas,  which

represents the Beni Walid region, is an ideal model that can be measured in other

areas. To reach accurate and objective results, Of the curriculum k The descriptive and

inductive also depends on the analysis of Swat in the analysis of the strengths and

weaknesses  (Is  it  possible  to  prepare  plans  for  the  establishment  of  sustainable

tourism  in  these  areas?  How  can  these  plans  contribute  to  increasing  the

competitiveness of tourism institutions?), The answer to these questions is to identify

the weaknesses and strength in tourism programs, and to reach accurate results and

Objectivity  The  case  study  approach,  which  adopts  a  number  of  approaches  as

descriptive  and  inductive,  is  based  on  Swat  analysis  in  analyzing  the  strengths,

weaknesses, opportunities and challenges of the semi-desert areas in general and in

the Bani Walid region in particular.

 Keywords: Competitive Tourism Planning Sustainable Tourism Development
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مقدمة : 

   ب==رزت الس==ياحة ف==ي العص==ر الح==ديث كم==ورد  إقتص==ادي  ل يس==تهان ب==ه ، كونه==ا تلع==ب دوراً مهم==اً ف==ي الرف==ع م==ن

مستوى الدخل القومي و تحسين ميزان الم==دفوعات التج=اري ، و كمص==در  للحص==ول عل=ى النق==د الجن=بي ، و ل==ذلك

تععتبر من القطاعات المهمة في كثير من الدول لنها توفر فرص عم==ل ك==ثيرة فيم=ا يتعل==ق به==ا م==ن أعم=ال كالنق=ل و

الخدمات الفندقية و غيرها ، و لذلك توليها الدول أهمية خاصة ، لنها تسهم ف=ي التحفي=ز اليج=ابي لبقي==ة القطاع=ات

القتص==ادية لتحقي==ق التنمي==ة المس==تدامة ف==ي المجتمع==ات و تحق==ق الرف==اه لس==كانها ، و ه==ي ف==ي مض==مونها ظ==اهرة

اجتماعية لنها نش=اط أساس==ي ف=ي حي=اة الف==راد تتس==ع دائ==رة تأثيره==ا لتش=مل ج=وانب متع==ددة م==ن نش=اطات المجتم==ع

ك==الجوانب القتص==ادية و الثقافي==ة و الجتماعي==ة ،و ب==التمعن ف==ي أوض==اع الس==ياحة ح==ول الع==الم يلح==ظ أن الس==ياحة

رت بشكل لفت ، حيث نمت في العقود القليلة الماضية نمواً كبيراً و مستداماً من حيث عدد السياح و عائ==دات تطور

السياحة و النشطة المرتبطة بها ، و هذا ما نتج عنه آثاراً اقتصادية و اجتماعية و ثقافي==ة و بيئي==ة واس==عة النط=اق ،

بل تعدى المر ذلك إلى اعتبار السياحة أحد أه=م وس=ائل التق=ارب بي==ن الش==عوب و ال==دول ، و ب==دأت ت==دخل كعنص==ر

م==ؤثر ف==ي حس==ابات الساس==ة و ص==ناع الق==رار ، و الج==دير بال==ذكر ه==و أن الس==ياحة ف==ي عالمن==ا الي==وم ل==م تعع==د تخض==ع

للصدفة و العشوائية ، بل بدأ التخطيط يأخذ مكانته في ص==دارة المقوم==ات ال==تي تعتم==د عليه==ا الس==ياحة ، و أص==بحت

التنافسية لعباً رئيساً في تنشيط الس==ياحة و تطويره=ا ، و بالت==الي أص==بحت المي==زة التنافس==ية متغي==راً مس==تقلً و بقي==ة

مقومات السياحة متغيرات تابعة ، لن الهدف التي تسعى كل الدول التي تهتم بتطوير قطاعها السياحي إلى تحقيق==ه

هو رفع مستوى الميزة التنافسية لقطاعها السياحي ، و ذلك لن السياحة لم تع==د كم=ا ك=انت قطاع=اً هامش=ياً ل يعع=ول

علي==ه ف==ي رف==ع المس==توى القتص=ادي للدول==ة ، وتحقي==ق التنمي==ة المس==تدامة ذات البع==اد القتص==ادية و الجتماعي==ة و

الثقافية و البيئية .

مشكلة البحث :

     تسعى ليبيا كغيرها من الدول المهتمة بالسياحة للرفع من مستوى القطاع الس=ياحي ل=ديها ، و ذل==ك بالعم=ل عل=ى

تق==ديم أفض==ل الخ==دمات الس==ياحية س==واًء للس==ياح الق==ادمين إليه==ا أو أولئ==ك المتنقلي==ن داخ==ل الدول==ة ، و ذل==ك لعتم==اد

السياحة كمورد اقتصادي مستدام ، وهذا السعي يتمث==ل ف=ي تط=وير المراف=ق و البرام==ج الس==ياحية عل=ى ح=د  س=واء و

خلق حالة من التنافسية بين مناطق الجذب السياحي فيها ، و تأتي المناطق شبه الص==حراوية ف==ي طليع==ة المتنافس==ين

لما لها من مقومات تؤهلها لخوض غمار هذه المنافسة إل أن السياحة ليس=ت مقوم=ات فق=ط ب=ل ه=ي منظوم==ة كامل=ة

 ه00ل يمك0ن إع00دادمن البرامج و البنى التحتية ي=أتي ف=ي مق==دمتها التخطي=ط للس=ياحة و هن==ا ي=برز تس=اؤلين مفادهم=ا (

خط00ط محكم00ة لقي00ام س00ياحة مس00تدامة به00ذه المن00اطق ؟ و كي00ف يمك00ن أن تس00اهم ه00ذه الخط00ط ف00ي رف00ع الق00درة

 ) ، الجاب=ة عل=ى ه=ذين التس==اؤلين ليس=ت بنع==م أو ل بق==در م=ا تعن==ي التفكي==رالتنافسية للمؤسسات السياحية فيه0ا ؟

العميق في التخطيط المحكم للرفع من مستوى الخدمات السياحية و بالتالي الرفع من مستوى الميزة التنافسية لها .
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أهداف الدراسة :

تهدف الدراسة إلى ما يلي :ـ

.إلى تحديد مواطن الضعف و القوة في البرامج السياحية المعتمدة في هذه المناطق
. رصد الفرص و التحديات التي تواجهها و إبراز دور التخطيط في رفع مستوى التنافسية
توضيح قدرة هذه المناطق على إقامة سياحة مستدامة تساعد في تنميتها و تطويرها ، و توفير فرص عمل 

للباحثين عن العمل في هذه المناطق .
رسم صورة مستقبلية واضحة المعالم للسياحة في المناطق شبه الصحراوية التي تمثل منطقة بني وليد

أنموذجاً مثالياً يمكن القياس عليه في غيرها من المناطق.

منهجية الدراسة :
      للوصول إلى نتائج دقيقة و موضوعية يستخدم منهج دراسة الحالة الذي يعتمد ع==دد م==ن المناه==ج كالوص==في و

الستقرائي كما يعتمد على تحليل سوات في تحليل في نقاط القوة و الضعف و الف=رص و التح=ديات بالمن=اطق ش=به

الصحراوية بوجه عام و في منطقة بني وليد على وجه الخصوص . 
السياحة المستدامة : 

عت مف==اهيم الس==ياحة كنت==اج لتع==دد أنواعه==ا و التخصص==ات العلمي==ة ال==تي تناولته==ا بالدراس==ة ، فف==ي حي==ن        تن==ور

،1982( المش0هداني اعتبرها البعض ظاهرة حضارية قوامها الخذ و العطاء في كل جوانبها المادية والمعنوي==ة   

 ، يراها آخر أنها عملية انتقال من مكان إلى آخر بغية طلب الراحة و تغيير الهواء و البحث عن الراح==ة )29ص 

15 – 16  ، ص ص 1975( كامل ،و الستجمام دون أن يخالط سبب النتقال رغبة في العمل أو تقديم الخدمات 

فها عل==ى أنه==ا التف==اعلت القتص==ادية المباش==رة و غي==ر المباش==رة ال==تي تنت==ج)  ، و ربطها شراتنهوفن بالقتصاد فعرر

ار إلى إقليم أو دولة بعيداً عن محل إقامتهم الصلي ، و هذه التفاعلت ه=ي ال=تي ت=وفر م=ا يحت==اجون عن قدوم الزور

، )16 ، ص 2003( ن0اقور ،إليه من خدمات و تشبع حاجاتهم المختلفة طوال فترة إقامتهم بالمكان القادمين إلي==ه   

و هذا اختلف عما ذهب إليه الباحث النجليزي نورفال ال=ذي اعت=بر ك=ل ش=خص دخ=ل لي بل==د أجن=بي لي غ=رض

 ، )18 ، ص 1991( الحريري ، عدا اتخاذ هذا البلد محل إقامة دائمة له أو القيام بعمل منتظم مستمر يععد سائحاً 

 ) عل=ى أنه==ا أح==د النش=طة المتعلق==ة بخ=روج الف==رد ع==ن محيط=ه ال=ذيWTOو عرفتها المنظمة العالمية للسياحة ( 

يعي==ش في==ه ، لم==دة ل تتج==اوز س==نة متواص==لة ، لغ==رض ال==ترفيه و الس==تمتاع ، أو غي==ر ذل==ك بش==رط آل يك==ون تنقل==ه

لغرض ممارسة عمل للحصول على دخ=ل ، و ه==ذا التعري=ف اتف=ق م==ع تعري==ف لجن==ة الخ==براء القتص==اديين التابع==ة

 للسائح حيث اعتبر كل من يسافر إلى مكان غير الذي يقيم فيه بصفة دائم==ة و يمك==ث1973للمم المتحدة في العام 

ر المفه==وم إل=ى م==ا أص==بح )73 ، ص 2013( ه00اني ،  ساعة لغير غ=رض العم==ل س=ائحاً 24به أكثر من   ، و تط=ور

يعرف اليوم بأسم السياحة المستدامة و التي تركز على ضرورة انتقال السياحة إلى الستدامة كنشاط اقتصادي ، 
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( المنظم00ة العالمي00ة للس00ياحة ، م اق==ترحت المنظم==ة العالمي==ة للس==ياحة مب==دأ الس==ياحة المس==تدامة 1988فف==ي الع==ام 

 ، و هذه الستدامة تعني توافق الج=وانب الثلث المرتك=زة عليه=ا و المتمثل==ة ف=ي ( الس=تمرارية ـ )3 ، ص 2001

 ) 1حق الجيال القادمة ـ المحافظة على البيئة ) ـ شكل رقم ( 

 ـ جوانب الستدامة  )3شكل رقم ( 

المصدر : من عمل الباحث
نفت ض==من البرام==ج التنموي==ة المس==تدامة ، خاص==ة إذا ص==احبتها إدارة رش==يدة و باعتبار الس==ياحة قطاع==اً متج==دداً صع==

تحافظ على المحيط البيئي ، مما يكسبها صفة الستدامة بشكل تام ، و تععد السياحة المستدامة نقطة التلق==ي م==ا بي==ن

احتياجات الزوار و المنطقة المضيفة له==م مم=ا ي==ؤدي إل==ى حماي==ة و دع=م ف=رص التط=وير ف=ي المس==تقبل بم==ا يض==من

إدارة جميع المصادر بطريق==ة ت=وفر المتطلب=ات القتص==ادية و الجتماعي==ة و تش==بع الحاج=ات الروحي==ة ، و ف=ي ذات

ع الحي==وي و جمي==ع مس==تلزمات الحي==اة و ال==وقت تح==افظ عل==ى الواق==ع الحض==اري و النم==ط ال==بيئي الض==روري للتن==ور

 ، و لذلك يمكن تعري==ف الس==ياحة المس==تدامة عل==ى أنه==ا نش=اط مس==تمر يح=افظ )31 ، ص 2015( حنون ، أنظمتها 

فه=ا التح==اد على البيئة و يضمن ح=ق الجي=ال القادم==ة ، و يت==داخل م==ع مفه=وم التنمي==ة الس=ياحية المس==تدامة ال=تي عرر

 على أنها نشاط يحافظ على البيئة و يخق=ق التكام=ل القتص=ادي1993الوربي للبيئة و المنتزهات القومية في سنة 

و الجتم=اعي و يرتق=ي بالبيئ==ة المعماري=ة ، و ه=ي تنمي==ة تقاب=ل و تش=جع احتياج=ات الس=ياح و المجتمع=ات المض=يفة

الحالية و ضمان استفادة الجيال القادمة ف=ي المس=تقبل ، ه=ي ف=ي ماهيته==ا تعن==ي إدارة المراف==ق الس=ياحية بم==ا يحق=ق

المستهدف من العائدات القتصادية و الجتماعية و البيئية مع البق=اء عل=ى القيم==ة الثقافي==ة و التراثي==ة و اس==تمرارية

ع الحي=وي ، و مقوم=ات الحي=اة الساس==ية ، و ل يمك==ن تحقي==ق التنمي==ة الس==ياحية المس==تدامة العمليات الحيوية و التن==ور

دون إجراء الدراسات العلمية المستفيضة ، و إعداد الخطط و البرامج لها سواًء داخ==ل إقلي==م مج==دد أو داخ==ل الدول==ة

 ، و التنمية السياحية تحقق الستدامة بجوانبها المتع==ددة فعل==ى الص==عيد )4 ، ص 2012( قطاف و أخريات ، ككل 

القتصادي تساعد في النمو الذاتي الذي يعتمد على مبادئ القتصاد الكلي الذي يرتكز على ت==وازن س==وق النق==ود و

سوق السلع و الخدمات و سوق العمل ،
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 إلى جانب اعتماده عل=ى قواع==د الس==تثمار المتمثل==ة ف=ي مخصص=ات الميزاني==ة للققطاع=ات و مع==دلت الس==تثمار و

مستوى النتاجية ، و يهنا تهدف الستدامة إلى تحقيق أكبر قدر من النمو دون الف==راط ف==ي عبء ال==ديون ال==تي يت==م

نقلها إلى الجيال القادمة ، أما على الصعيد البيئي فتتمثل الستدامة في مكافح==ة التل==وث و المحافظ==ة عل==ى الم==وارد

غي==ر المتج==ددة كم==ا تعم==ل عل==ى نق==ل رأـ==س الم==ال الط==بيعي للجي==ال القادم==ة ، و عل==ى الص==عيد الجتم==اعي تتمث==ل

الستدامة في مكافحة الفقر و التفكك الجتماعي ، و القضاء على البطالة بتوفير فرص العمل ، و تحقي==ق الرفاهي==ة

الجتماعية و القتصادية ، و خلصة القول فالتنمية السياحية المستدامة هي التي تلبي احتياجات السياح و المواق==ع

المض==يفة إل==ى ج==انب حماي==ة و ت==وفير الف==رص للمس==تقبل ، و ه==ي مجموع==ة م==ن القواع==د المرش==دة ف==ي مج==ال إدارة

الموارد بطريقة تتحقق فيها متطلبات الجوانب القتصادية و الجتماعية و الثقافية و يتحقق معها التكامل الثق==افي و

 ،وتتطل==ب التنمي==ة الس==ياحية )51 ، ص 2002( الجلد ، العوام==ل البيئي==ة و التن==وع الحي==وي و دع==م نظ==م الحي==اة 

 ).2الشكل رقم ( المستدامة العديد من المتطلبات يوضحها 
 ) متطلبات التنمية السياحية المستدامة2شكل رقم ( 

التجاهات الحديثة في السياحة :
ال يشمل جميع النشطة القتصادية في      تعتبر السياحة في العصر الحديث نشاطاً ديناميكياً ذو تأثي متبادل و فعر

الدول==ة ، و خارجه==ا ، و تس==هم ف==ي تحس==ين المس==توى المعيش==ي للس==كان ، كم==ا أنه==ا تس==اعد عل==ى التب==ادل الثق==افي و

 نش=اطاً متعلق=اً بالس=ياحة185الفكري بين الجماعات البشرية ، و في هذا الص==دد ح==ددت المنظم==ة العالمي==ة للس=ياحة 

حول العالم ،

 و هذا ما يعكس الهتمام الكبير بالقطاع السياحي كمورد اقتصادي بالغ الهمية ، حيث بين==ت الحص=اءات التزاي==د

 )1الكبير في أعداد السياح و عائدات السياحة ـ جدول رقم ( 
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 )1 ، ص 2017المصدر : ( منظمة التعاون السلمي ، 
بالتمعن في الج==دول الس=ابق يلح==ظ ض=خامة العائ==دات الناجم==ة ع==ن الس=ياحة ، و ذل==ك تبع==اً لتزاي==د ع==دد الس=ياح ، و

 ملي=ار3.34 ت==بيرن أن عائ==دات الي=وم الواح=د بلغ=ت 2016بقسمة العائدات على أيام السنة و أعداد الس=ياح ف=ي الع=ام 

 ، و ق==د بين==ت )1 ، ص 2017( منظم00ة التع00اون الس00لمي ،  دولر لك==ل س==ائح واف==د 988دولر أي م==ا يع==ادل 

49.8الحصاءات التي رصدتها المنظم==ة العالمي==ة للس==ياحة التابع==ة للم==م المتح==دة أن أوروب==ا اس==تأثرت بم==ا نس==بته 

%= ،4.34 في حين لم تتجاوز نسبة السياح الواف==دين للش=رق الوس==ط 2016% من إجمالي عدد السياح في العام   

و ه=ذه النس==بة الض==ئيلة ل=م تس=اهم ليبي==ا فيه=ا ب==أي س=ائح  ، و ه==ذا ب=الطبع انعك==س عل=ى عائ==دات الس=ياحة ال==تي ك=انت

 مليار دولر و أقل المستفيدين أفريقيا إذ بلغت عائداتها447.4أوروبا أكبر المستفيدين منها ، حيث بلغت عائداتها 

( منظم00ة التع00اون الس00لمي ، ملي==ار دولر 57.6 مليار دولر في حين بلغت عائدات دول الشرق الوس==ط 34.8

) 77مرجع سابق ، ص  ، و يستخلص مما تقدم أن عالم اليوم ينظر للسياحة على أنها قطاعاً رئيساً تجل=ب العدي==د 

م==ن الفوائ==د أوله==ا العائ==دات القتص==ادية ال==تي تق==در بالملي==ارات ، و ت==أتي بع==دها بقي==ة الفوائ==د كنق=ل الثقاف==ات و تب==ادل

ر المجتمعات ، و كل ذلك لم يأت بشكل عشوائي بل كان نتيجة للتخطيط السليم و العمل الفكار التي تسهم في تطور

الدؤوب على إعداد البنى التحتية المساعدة للقطاع السياحي ، و قب=ل ذل==ك كل=ه تنمي==ة الس=لوك الس=ياحي الراق=ي ل=دى

السكان لكي يتقبلون فكرة قدوم الخر لبلدانهم و تقديم الخدمات إلي==ه و العم==ل عل==ى راحت==ه طيل==ة ف==ترة مك==وثه بينه==م

للستفادة القصوى منه ، و هذا ما أصبح يعرف بالتجاهات الحديثة في السياحة.
السياحة في ليبيا :

على الرغم من تعدد مقومات الجذب السياحي في ليبيا إل أن قطاع السياحي لزال في المراتب الخي==رة م==ن حي==ث

الهتمام و العائ=دات ال=تي يحققه=ا ، و ذل==ك لع=دة أس=باب متداخل==ة ، يمك==ن إيجازه=ا ف=ي ع=دم اهتم=ام القط=اع الخ=اص

بالسياحة و قلة المؤسسات و الجمعيات الخاصة التي تهتم بها ، و تراجع مستويات الجور و قلة النفاق الحك==ومي

على القطاع السياحي و عدم الهتمام بالبنى التحتي=ة ، ه==ذا بالض=افة إل=ى ع=دم ال=وعي ل=دى الس=كان بالفوائ=د الجم=ة

الناجمة عن النشاط السياحي  و عدم وجود تشريعات تس==هل القي==ام بالنش==طة المتعلق==ة بالس==ياح ، كالص==رافة و ع==دم

 ،  )438 ، 437 ، ص ص 2018( العموري ، تقييد حركة السياح و غيرها 

تش==ير بيان==ات مرك==ز المعلوم==ات والحص=اء الس==ياحي أن إجم=الي ع==ددو على مستوى الخارطة الس==ياحية ف==ي ليبي==ا 

 منطقة58 هكتار، وعدد المناطق المحددة سياحياً 10724.07 منطقة بمساحة بلغت 91المناطق المخرطة سياحياً 

 هكت==ار، وبقي==اس فاعلي==ة الس==ياحة الفندقي==ة والمؤسس==ات المش==ابهة ت==بيرن أن إجم==الي ع==دد22252.8بمس==احة بلغ==ت 

ة بل=غ 13916 فندق بإجمالي عدد غرف 277الفنادق   فن=دقاً مص=نفا89ً س=رير،  منه==ا 27334 غرف=ة ، وع==دد أس=رر

 مقه=ى ومطع=م ، ويق=وم بالخدم==ة الس=ياحية ف=ي1055 غرف في حين بلغ العدد الكلي للمقاهي والمطاعم 7009بها 

 تش===اركية ( ش===ركة459 عام===ل ، و3040 ش===ركة س===ياحية بمتوس===ط عمال===ة 304 مؤسس===ة منه===ا 828ليبي===ا ع===دد 

 عام==ل ، و ف==ي س==نة130 مكتباً للسفر والسياحة وعدد الع==املين به==ا 65 عامل ، و 2295صغيرة ) بمتوسط عمالة 
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 ن=زلء بالفن=ادق والق=رى الس==ياحية ، بحي=ث ك=ان متوس=ط685120 زائ=ر منه=م 759771 م بلغ عدد الزوار 2008

 دولر ف===ي الي===وم ، بحي===ث يعق===در إجم===الي مص===روفاتهم120 أي===ام منفقي===ن م===ا متوس===طه 7إق===امتهم به===ذه المراف===ق 

 ، و ب==الطلع عل=ى بع==ض .) 320 : ص 2009( الهيئ00ة الوطني0ة للمعلوم00ات و التوثي00ق ، ملي==ون دولر575.5

2011الحصاءات التي أصدرتها المم المتحدة لوحظ أن ليبيا إختفت تماماً من خارط=ة الس==ياحة الدولي==ة بع==د ع=ام 

و ذلك لما تعرضت له من أحداث أثرت بشكل س==لبي عل==ى ت==دفق الس==ياح إل==ى ليبي==ا ، و ب==التمعن ف=ي من==اطق الج==ذب

السياحي في ليبيا تأتي المناطق شبه الصحراوية كأحد مناطق الج=ذب الس=ياحي فف=ي منطق=ة بن=ي ولي=د ال=تي تتوس=ط

شمال غرب ليبيا ، في المنطقة النتقالية تضاريسياً و مناخياً ، ساهم موقعها إلى حد كبير في إكتساب المنطق==ة إل==ى

تمتل==ك م==نالعديد من المقومات الطبيعية و الحضارية التي تجذب العدي==د م==ن الس==ياح المهتمي==ن به==ذه المقوم=ات ، و 

المقومات ما يؤهلها لن تكون بؤرة للجذب السياحي في ليبيا ، فبقدر ما تمتلك من معالم طبيعية تتمث==ل ف==ي الكثب==ان

الرملي==ة الناعم==ة و التنوع==ات الطبوغرافي==ة الممثل==ة ف==ي الش==عاب و المص==اطب الهض==بية و الودي==ة ذات الغط==اءات

النباتي==ة المكون==ة م==ن الش==جار دائم==ة الخض==رة و النبات==ات الحولي==ة و العش==اب الفص==لية ال==تي تزده==ر ف==ي مواس==م

ن مروج==اً خض==راء تج==ذب الس==ياح م==ن داخ==ل المنطق==ة و خارجه==ا ، تحظ==ى بموقعه==ا المتمير==ز ال==ذي المط==ر ، و تك==ور

من أقوى عوامل الجذب السياحي البشرية لدى الكثير م==نساعدها على أن تزخر بكثرة المواقع الثرية و التي تععد 

 و ذل==ك لنه==ا تع==ود إل=ى عه==ود متفاوت==ة ف=ي الق==دم و ف==ي القيم==ة التاريخي==ة كالفينيقي==ة و الروماني==ة والس==ياح الج==انب

البونيقية و السلمية ، و لعل ما يمكن الشارة إليه هو تمير==ز المنطق==ة بوج==ود الث==ار ذات الخصوص==ية الليبي==ة مث==ل

 ، و بالض=افة إل=ى ذل=ك توج==د بالمنطق=ة مدين==ة بن=ي ولي==د ال=تي تعع==د مقص==داً رئيس=اًالمسلت و شواهد القب=ور العالي=ة

للك==ثير م==ن الواف==دين م==ن المن==اطق المج==اورة لغ==رض الس==ياحة الحض==رية حي==ث توج==د بالمدين==ة العدي==د م==ن المراف==ق

الخدمية كالمحلت التجارية و الخدمات التعليمية و الصحية و الدارية.
التخطيط السياحي :

     أجمعت الدراسات الحديثة التي أجريت على العدي==د م==ن من=اطق الج==ذب الس==ياحي أن التنمي==ة الس==ياحية ل يمك==ن

لها أن تزدهر إل عندما يسبقها و أن يرافقها تخطيط محك==م ، ف==التخطيط للس==ياحة ل يق==ل أهمي==ة ع==ن التخطي==ط لبقي==ة

النش==طة القتص==ادية ، و ذل==ك لم==ا للس==ياحة م==ن أهمي==ة بالغ==ة ف==ي تحقي==ق التنمي==ة المس==تدامة عل==ى جمي==ع المس==تويات

القومية و القليمية و المحلية ،

 و التخطي==ط الس==ياحي م==ا ه==و إل أداة لتحقي==ق الت==وائم بي==ن مختل==ف القطاع==ات المرتبط==ة بالس==ياحة و إيج==اد الت==وازن

المطلوب على قاعدة الموارد المحدودة و تعظي==م الث=ار اليجابي==ة للتنمي==ة الس==ياحية م==ع العم==ل عل=ى تخفي==ف آثاره=ا

السلبية ، فتنمية المناطق السياحية و تهيئتها للطلب السياحي تتطلب تخطيطاً شاملً للقطاعات القتص==ادية المختلف==ة

بهذه المناطق و ضرورة التنسيق بينها مع ضرورة الخذ في الغتبار الث==ار اليجابي==ة و الس==لبية للتنمي==ة و البح==ث

) 277 ، ص 2017( ف00ودة ، عب00دالحليم ، ع==ن أنس==ب الحل==ول لمعالجته==ا  و م==ن خلل التخطي==ط يمك==ن إكتش==اف 

السلبيات و تلفيها ف==ي المس==تقبل و اليجابي==ات و دعمه==ا و تطويره=ا ، و يرتب==ط بالتنمي==ة الس==ياحية حي==ث يس==هم ف==ي

زيادة عوائدها و يقلل من الثار السلبية الناجمة عنها ، 
كما أنه يساعد على توحيد جهود جميع الجهات المسئولة عن تنمية و تط==وير القط=اع الس==ياحي و تنس==يق أعماله=ا و

التقلي=ل م==ن ازدواجي=ة الق=رارات و ت=داخل النش=طة و المس=ئوليات مم=ا يس=اعد عل=ى تحقي=ق اله==داف المنش==ودة ، و

8



يعرف التخطيط السياحي على أنه رسم صورة تقديرية مستقبلية للنشاط السياحي في الدولة و ف==ي ف==ترة مح==ددة ، و

ذلك يقتضي حصر الموارد الس=ياحية ف=ي الدول=ة م=ن أج=ل تحقي=ق أه=داف الخط=ة الس==ياحية و تحقي=ق تنمي==ة س==ياحية

سريعة و منتظمة من خلل إعداد و تنفيذ برنامج متناسق يتصف بالشمولية لكل فروع النش==اط الس==ياحي و ف==ي ك==ل

 ، و ي==رى البع==ض أن نج==اح التخطي==ط الس==ياحي يرتب==ط بعلقت==ه بع==دة )65 ، ص 1987( الروب00ي ، مناطق الدولة 

ج==وانب مهم==ة ي==أتي ف==ي مق==دمتها علقت==ه بالنش==اط القتص==ادي ، حي==ث يرتب==ط نج==احه ف==ي أي منطق==ة ارتباط==اً وثيق==اً

بمستويات النشطة التي يمكنها أن تحقق زيادة مستدامة في الدخل ، و ق=درة القتص=اد المحل=ي عل=ى اس=تيعاب ه=ذه

الدخول ، كذلك ينبغي أن يرتبط بالبيئة لن التدفق السياحي يرتبط بعوامل الجذب البيئية كالمناخ و المنالظر البيئية

و الش==واطئ و الكثب==ان الرملي==ة و الظ==واهر التضاريس==ية الص==حراوية ، أو عوام==ل الج==ذب ال==تي ص==نعها النس==ان

كالحدائق و الم==دن و المن=اطق التاريخي=ة ، و علق==ة التخطي=ط بالق==ادمين إل=ى المنطق=ة الس==ياحية تعع==د علق=ة مهم==ة و

لذلك ينبغي تهيئة المقيمين لتزويد السياح بالمعلومات التي تتيح لهم الس==تمتاع بم==ا يش==اهدونه ف==ي المنطق==ة الق==ادمين

إليها ، حيث يتوائم المتاع النفسي و الثراء الذهني و هذا يجعل السياح يرغبون في تكرار الزي==ارة للمن==اطق ال==تي

زاروها ،

 و تععد علقة التخطيط بت==دفق النق==د الجن==بي بالغ==ة الهمي==ة ، لن نج=اح التخطي=ط يق=اس بق==درته عل=ى زي=ادة الت==دفق

الجنبي خاصة في الدول النامية سواًء كان هذا التدفق مصدره ت==دفق الس=ياح م==ن خ=ارج الدول=ة أو انس=ياب رؤوس

 ) .3 ) شكل رقم ( 37 ، ص 2002الموال الجنبية للستثمار السياحي ( الشيراوي ، 
 ) ـ العلقات الرئيسة للتخطيط السياحي3شكل رقم ( 
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المصدر : من عمل الباحث
التخطيط السياحي في المناطق شبه الصحراوية :

 نظراً لن التخطيط السياحي من العمليات الحيوية لتطوير السياحة و الرفع من مستوى التنافسية بالقطاع السياحي

تحتاج المناطق السياحية للتخطيط المحكم و المتابعة الدقيقة لمواجهة المتغيرات السلبية و الستفادة م==ن المتغي==رات

اليجابي==ة ، و اس=تغللها الس=تغلل المث=ل بغي==ة الوص=ول إل=ى الفوائ==د و المن==افع الناجم=ة ع=ن الس=ياحة عل=ى جمي=ع

المستويات القتصادية و الجتماعية و الثقافية ، و في المناطق شبه الصحراوية ينبغي أن توض==ع الخط==ط الس==نوية

لدارة القطاع السياحي و تحديد اتجاهات نموه ، و العمل على الستغلل المثل للمكانيات و الموارد مما يخفض

من التكاليف إلى ح=دها الدن=ي ، و التع=رف عل=ى الف=رص المتاح==ة و ف=ي ذات ال=وقت معرف=ة المخ=اطر الكامن=ة ف=ي

المستقبل ، و الرقاب==ة عل=ى الداء الس==ياحي ال=تي تعن==ي ض=مان مواءم==ة النش=طة الس=ياحية للخط=ط الموض=وعة ، و

ع المنت==ج الس=ياحي و ت==وفير الخ==دمات يجب أن يضع المخططون نصب أعينهم كأهداف ينبغي تحقيقها كضمان تن==ور

المرتبط==ة ب==ه لتحس==ين و تنمي==ة الم==وارد عل==ى مس==توى الدول==ة كك==ل و ه==ذه المن==اطق عل==ى وج==ه الخص==وص ، ك==ذلك

تحقيق الستغلل المثل للموارد بما يتماشى مع الحتياج==ات المحلي==ة و العالمي==ة ، و ترش==يد إس==تخدام ه==ذه الم==وارد

بما يجعل من القطاع السياحي قطاعاً مستداما ، و المحافظة على هذه الموارد و حمايتها من الت==دهور ، و الهتم==ام

برأس المال البشري من خلل إعداد الق==وى البش==رية الفاعل==ة لض==مان تق==ديم أفض=ل الخ==دمات للحص==ول عل=ى أعل==ى

 ،  )59 ، 58 ،  ص ص 2011( أحمد ، العائدات 

و مم==ا يس==هم ف==ي نج==اح الخط==ة الس==ياحية به==ذه المن==اطق ه==و أن تك==ون الخط==ة الس==ياحية ج=زءاً ل يتج=زأ م==ن الخط==ة

الشاملة في الدولة لكي يتحقق التوازن بين القطاعات القتصادية المختلفة داخل الدولة ، و يج=ب أن تك==ون متكامل==ة

معها فالتنمية تتطلب تنمي==ة القط=اع الس=ياحي جنب=اً إل=ى جن=ب م==ع مش=روعات رأس الم=ال الجتم=اعي و النت=اجي ،

بحي==ث تك==ون الس==ياحة ج==زءاً م==ن النظ==ام الش==امل للتوقع==ات و الختي==ارات ، كم==ا يج==ب أن تراع==ى العتب==ارات

الجتماعية عند التركيز على السياحة الدولية ، و يتمثل ذلك في أهمية تجنب الختلل بين إتجاه الرغبة ف==ي زي==ادة

التدفق السياحي و القبول الجتماعي لهذا التجاه ، و الجدير بالذكر هو أن التخطيط السياحي ف==ي ه==ذه المن==اطق ق==د
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يواجه بع==ض الص=عوبات المتمثل==ة ف=ي غي=اب البيان=ات الدقيق==ة لع==داد الس=ياح المحليي==ن لع=دم وج==ود توص=يف دقي==ق

للسائح داخل الدولة ، ك==ذلك ع==دم وج==ود خارط==ة س=ياحية ش=املة تش=مل الفعالي=ات الس==ياحية الس==نوية ال==تي تق=ام به==ذه

المناطق و توضح مواقعها ، بالضافة إلى نقص الخبراء في المج=الت الس=ياحية المختلف==ة ، و اله=م م==ن ذل==ك كل==ه

قل==ة ال==وعي بأهمي==ة التخطي==ط للس==ياحة عل==ى جمي==ع المس==تويين الش==عبي و الحك==ومي ، حي==ث أن وع==ي الم==واطن و

 ، )278 ، ص 2017( فودة ، عبدالحليم ، المسئول يلعب دوراً كبيراً في تهيئة المناخ المناسب للتنمية السياحية 

و بالنظر إلى واقع البنى التحتية للسياحة في المناطق شبه الصحراوية يلحظ الت==دني الش==ديد ف==ي المراف==ق ب==المواقع

السياحية ، مما يجعل التخطيط للسياحة يبدأ بها ، و هذا بالطبع يدخل تحت مظل==ة الخط==ة الش==املة للدول==ة ، فالتباع==د

بي==ن المواق==ع الس==ياحية يس==توجب ش==ق ط==رق معب==دة للرب==ط بينه==ا و س==هولة الوص==ول إليه==ا ، ك==ذلك م==د توص==يلت

الكهرباء و المي==اه لن البع==ض منه=ا يق=ع ف=ي من=اطق نائي==ة بعي==دة ع=ن المراك=ز العمراني==ة خاص=ة المواق=ع الثري=ة و

عة يوجزها الشكل رقم (   ) .4التاريخية ، و البني التحتية متنور
 ) أشكال البنية التحتية السياحية4شكل رقم ( 

2 ، ص 2018المصدر:  من عمل الباحث استناداً إلى كوليرز انترناشيونال ، 
القدرة التنافسية للسياحة في المنطقة :

ر السياحة و ارتباط صفة الستدامة بها ، أصبح الرفع من القدرة التنافس==ية لمن==اطق الج==ذب الس==ياحي        مع تطور

ر و الشغل الشاغل لصناع القرار و القائمين على النشاط السياحي ، و تزايدت الرغبة إل==ى الس==تمرارية ف==ي التط==ور

تحسين الداء على جميع المستويات ،

فه==ا المعه==د العرب==ي  و يختل==ف مفه==وم التنافس==ية ب==إختلف المس==توى ال==ذي تك==ون علي==ه فعل==ى المس==توى ال==وطني يعرر

للتخطي==ط عل=ى أن التنافس==ية الوطني==ة تتعل==ق ب==الداء الح=الي و الك==امن للنش==طة القتص==ادية المرتبط==ة بالتن==افس م==ع

 ، أما على مستوى الشركات فتعرف على أنه==ا إنت==اج الس==لع و الخ==دمات )7 ، ص 2003( وديع ، الدول الخرى 

بالنوعية الجي==دة و الس=عر المناس=ب و ف=ي ال=وقت المناس=ب ، و ه=و م=ا يعن==ي تلبي==ة حاج=ات المس==تهلكين بش=كل أك=ثر
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كفاءة من المنشآت الخرى ، و على الصعيد القطاعي تعرف التنافس==ية عل==ى أنه==ا ق==درة المؤسس==ات المنتمي==ة لنف==س

القطاع في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في السواق الدولية دون العتم==اد عل=ى ال=دعم و الحماي==ة الحكومي==ة ،

 ، و على مس==توى ال==دول )2 ، ص 2011( مريمت ، بن يوب ، و هذا ما يؤدي إلى تميز الدولة في هذه الصناعة 

تعرفه==ا منظم==ة التنمي==ة و التع==اون القتص==ادي عل==ى أنه==ا الق==درة عل==ى إنت==اج الس==لع و الخ==دمات ال==تي ت==واجه اختب==ار

4 ، 2011( برحال ، سرحان ، المزاحمة الخارجية في الوقت الذي تحافظ فيه على توسيع الدخل المحلي الحقيقي 

 ، و تعرف التنافسية السياحية بأنها مق==درة المؤسس=ات العامل==ة بالقط==اع الس==ياحي ف==ي دول==ة م==ا عل=ى تحقي==ق نج=اح)

مستمر في السواق الدولية دون العتماد على ال==دعم و الحماي==ة الحكومي==ة ، و يعت==بر القط==اع تنافس==ياً عن==دما تك==ون

مؤسساته قادرة على التصدي للمنافسة سواء المحلية أو الدولية من خلل المحافظة على حصتها الس==وقية و العم==ل

و ) ، 104 ، ص 2018( بن شوك ، يحياوي ، على تنميتها بإستمرار و تحقيق العائدات بشكل متنامي و مستمر 

تحكم التنافسية السياحية العديد من المعايير و الش==تراطات مث==ل المع==ايير المتعلق==ة بالهيك==ل التنظيم==ي و الق==انوني و

 ) .5الموارد البشرية و الثقافية و الطبيعية و بيئة العمال و البنى التحتية ـ شكل رقم ( 
 ) معايير تنافسية السياحة5شكل رقم ( 

 )59 ، ص 2014  المصدر : من عمل الباحث استناداً إلى ( شياد ، 

و بتطبيق معايير التنافسية الواردة بالشكل على منطقة الدراسة يلحظ عدم اس==تيفاء المنطق==ة للك==ثير م==ن المع==ايير ،

حيث تأتي البني التحتية كأول المعايير غير المستوفية للمعايير القادرة على المنافسة س==واًء داخ==ل الدول==ة أو م==ع م=ا

يش==ابهها م==ن أق==اليم ف==ي ال==دول المج==اورة ، و م==ع أن المنطق==ة تزخ==ر ب==الموارد الطبيعي==ة و الثقافي==ة و البش==رية إل أن

قابلية المجتمع للسياحة لزالت ضعيفة ، و يمكن استيضاح قدرات المنطقة التنافسية من خلل تحليل بيئ==ة الس==ياحة

في منطقة الدراسة .
تحليل بيئة السياحة في منطقة الدراسة :
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     تتج==ه الدراس==ات الحديث==ة إل==ى اس==تخدام بع==ض الس==اليب العلمي==ة المحكم==ة ف==ي تقيي==م العم==ال و وض==ع الس==س

 ) في مقدمة هذه الساليب و ذلكS . W . O . Tالراسخة لتطويرها و النهوض بها ، و يأتي التحليل الرباعي ( 

لن==ه م==ن أه==م أدوات التخطي==ط الس==تراتيجي لتحلي==ل الق==وة و الض==عف و الف==رص و التهدي==دات ال==تي تتع==رض له==ا

المؤسسات العاملة بالقطاع أو حتى القطاع بأكمله ، و يساعد التحليل الرباعي على معرفة نق==اط الق==وة للبن==اء عليه==ا

و تحديد نقاط الضعف لمعالجته==ا ، كم==ا يس==اعد عل=ى الس==تفادة الك==برى م==ن الف=رص و تحدي==د التهدي==دات و التعام==ل

معها بطريقة منظمة للتقليل من أخطاره==ا ، و ب==التعرف عل==ى م==ا تمتلك==ه المنطق==ة م==ن مقوم==ات ج==ذب س==ياحي و م=ا

يكتنفها من نقاط ضعف أثرت بشكل سلبي على السياحة بها يمكن تحليل بيئتها الداخلية و الخارجية كما يلي :
نق00اط الق00وة بالمنطق00ة Strengthsع ف==ي مقوم==ات الج==ذب الس==ياحي الطبيعي==ة و الثقافي==ة و  : و تتمث==ل ف==ي التن==ور

الحضارية ، حيث توجد بها الكثير من المظاهر الطبيعية الخلبة و العديد من المعالم الثرية ذات القيمة التاريخي==ة

العالية ، هذا بالضافة إلى النمط الحضري المتطور بمدينة بني وليد الذي يتمثل في المحلت التجاري==ة و المراك==ز

الخدمية .
 نقاط الضعفWeaknesses و تتمثل في تباعد معالم الجذب السياحي و ضعف البنى التحتية داخل المدينة :

و على مستوى المنطقة ككل ، كذلك عدم وجود مؤسسات سياحية تضطلع بالشراف المنظم على النشاط السياحي

، ك==ذلك ع==دم تفاع==ل المجتم==ع ش==به الص==حراوي م==ع المناش=ط الس==ياحية ، و ع==دم وج==ود الق=وى البش==رية المؤهل==ة  و

المتمكنة من القيام بالنشطة السياحية المختلفة.
 الفرص المتاحةOpportuities و تتمثل في السياسة العامة التي تتبعها الدولة بتشجيع القطاع الس==ياحي و :

دعم المناشط الس==ياحية ، و ت==دفق الس==تثمار الخ=اص ف=ي القط==اع الس=ياحي ، ق=رب المنطق==ة م=ن المراك=ز العمراني==ة

الكبرى مما ييسر حركة السياح منها و إليها .
 التهديدات المحتملةThreats تتمثل التهديدات في عدم قدرة القطاع السياحي على المنافسة في المنطقة مع :

غي=ره م==ن النش=طة القتص==ادية و م==ع نظرائ==ه ف=ي من==اطق أخ=رى داخ=ل الدول=ة ، ع==دم وج=ود البيئ==ة المن==ة للنش=اط

السياحي في المناطق شبه الصحراوية البعيدة نسبياً عن المراكز العمرانية. 
 :التخطيط للرفع من القدرة التنافسية

     أجمعت الدراسات المتعلقة برفع القدرة التنافسية على أنه ل يمكن رفعها إل بالتخطيط السليم الذي يساعد عل==ى

تلفي الخطاء و دعم برامج التطوير ، 

و التخطيط للسياحة يشمل جوانب متعددة لعل أولها يقع خارج القطاع السياحي و يك==ون ج==زءاً م==ن الخط==ة الش==املة

في الدولة ، و هو الجانب المتعلق بالبنى التحتي==ة المتمثل==ة ف=ي الط==رق و إقام=ة أم==اكن الراح==ة و الترفي==ة كالفن==ادق و

المطاعم و المقاهي و دور السينما و المسارح و قاعات المؤتمرات و مدن المله==ي و المنتزه==ات ، ه==ذا بالض==افة

إلى ترسيخ الثقافة الس==ياحية م==ن خلل المناه=ج الدراس==ية و التوعي==ة المجتمعي==ة م==ن خلل المؤسس=ات المختلف==ة ، و

التخطيط السياحي الذي يرفع من مستوى التنافسية يشمل جوانب متعددة كما يلي :

 : يبدأ التخطيط بعرض المنتج السياحي الذي يتضمن ما تقدمه المنطقة على الس=واح الفعليي==نالعرض السياحي

و المتوقع قدومهم ، و ذلك بالتعريف بمواقع الجذب الطبيعية و الحضارية و الخامات و السلع التي قد ت==وؤثر عل==ى

خي==ارات الس==ياح فيفض==لون المنطق==ة ع==ن غيره==ا ، و الع==رض الس==ياحي ه==و ف==ي حقيقت==ه مجموع==ة متكامل==ة م==ن
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المتطلبات التي يحتاجها السائح ابتداًء م==ن م=ا يحق=ق ل=ه المتع==ة و اله==دوء و الراح==ة كالمن==اظر الخلب==ة و انته==اًء بم==ا

يلبي احتياجاته كالتصالت و الخدمات المصرفية و التنقل ، و الجدير بالذكر هن==ا ه==و أن المنت==ج الس==ياحي يختل==ف

من سائح إلى التنقل ، و الجدير بالذكر هنا هو أن المنتج الس=ياحي يختل=ف م=ن س=ائح إل=ى آخ=ر ، و م=ع أن الع=رض

يرتبط بفترة معينة و أسعار معينة إل أنه يمكن إعداد الخطط الكفيلة بتقديمه فيالسياحي 

أفضل الصور لجذب أكبر عدد من السياح و لتكون البرامج السياحية في المنطقة خيارا,

) . 84 ، 83 ، ص ص 2017( عيساوي ، حوحو ، مناسبا, لكبر عدد منهم 

 : القرارالجودة  التي تشغل أذهان صناع  الجوانب  الجودة و قياسها من أهم  تعتبر 

ينعكس على السائح مما  تحديد خيارات  بالغ في  أثر  لها من  لما  السياحة  في قطاع 

تدفق السياح للمنطقة ، و لذلك تعرف الجودة في القطاع السياحي حسب ما ورد في

تعريف المنظمة الوربية على أنها العملية الدارية التي تضمن رضا و مطابقة المنتج و

( السياح   ) الزبائن  توقعات  و  متطلبات  مع  السياحية  المقبول الخدمة  هذه بالسعر  و 

المطابقة تأخذ بعين العتبار ما هو مصمم من قيم و فعاليات مثل المان و الحفاظ على

و في  ، البشرية  و  الطبيعية  البيئة  النسجام مع  و  الصالة  و  المنال  الصحة و سهولة 

( الجهزة  ـ  السياسات  ـ  الساليب   ) المدخلت  تفاعل  بأنها  تعرف  آخر  لتحقيق تعريف 

كذلك و   ، العاملين  لكل  الفاعل  الشتراك  على  التركيز  مع  للمخرجات  عالية  جودة 

التحسين المستمر لجودة المخرجات و يرتبط الرفع من القدرة التنافسية بالجودة ارتباطا,

يصبح لكي  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  الجودة  تحقيق  يتطلب  السياحي  المنتج  ، لن  وثيقا, 

28  ، 27 ، مرجع سابق ، ص ص 2013( زرواط ، ملحي ، قادرا, على المنافسة ، 

. (

 : أشار تقرير منظمة السياحة العربية إلى أهمية البنى التحتية فيالبنى التحتية

و السفر  صناعة  في  البحري  و  البري  و  الجوي  النقل  في  المتمثلة  و  السياحة  قطاع 

البرية السياحة ، فالدول التي لديها المطارات و الموانئ و محطات القطارات و الطرق 

يسهل تدفق المسافرين إليها ، و يبقى النقل الجوي هو الكثر تفضيل, و جاء في تقارير

أن حوالي  العالمية  السياحة  ، و54منظمة  الجوي  النقل  السياح يستخدمون   % من 

عدد كل نوع من النقل له مؤشرات خاصة به لقياسه فمؤشرات االنقل الجوي تشمل

المطارات و جودتها و عدد شبكات الطيران و عدد الرحلت الدولية ،

79 ، ص 2015 ( بوراوي ، عيساني ،  و كذلك الحال بالنسبة إلى بقية وسائط النقل

و البنية التحتية للسياحة ل تقتصر على وسائط النقل بل تعدتها إلى عدد من الجوانب) 

مثل الحوكمة المتمثلة في القانون و الجمارك و الخدمات المتمثلة في الخدمات البنكية

14



التحتية للبنية  بالضافة   ، السياحيين  المرشدين  و  التأمين  و شركات  السفر  وكالت  و 

الثقافية المتمثلة في المعارض و المهرجانات الثقافية و الثراتية و الفنون و الموسيقى و

الزياء و الرقصات المحلية و اللغة و الطعام ، و تتمثل البنية التحية المادية في أماكن

الكهرباء   توصيلت  و  المياه  إمدادات  و  التصالت  و  المطاعم  و  كوليرالقامة   )

 . )2 ، مرجع سابق  ص 2018إنترناشيونال ، 

ةةةةةةة : 
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د نشاطا, عشوائيا,      kتأسيسا, على ما تقدم يتضح أن السياحة في عالمنا اليوم لم تع

يمارس دون تخطيط مسبق بل بينت الدراسات التي أجريت في الدول التي تنشط بها

السياحة أن التخطيط السياحي السليم هو السبب الرئيس في تطوnر السياحة بها ، و

يمكن من خلل الدراسة استخلص ما يلي :

السياحة في منطقة الدراسة تعاني من بعض نقاط الضعف التي يمكن معالجتها و نق=اط الق==وة ال==تي يمك==ن دعمه==ا

و تقويتها .

هناك العديد من فرص النجاح التي تنتظر قطاع السياحة في المناطق شبه الصحراوية ، و مع ذلك هناك بع==ض

التحديات التي يجب التغلب عليها لضمان استدامة الداء السياحي و رفع مستوى الميزة التنافسية له .

المناطق شبه الصحراوية بما يتوفر فيها من مقومات للجذب السياحي قادرة عل==ى ج=ذب الس==ياح و يمك==ن تنش==يط

البرامج السياحية بها .

مستقبل السياحة في المناطق شبه الصحراوية إجمالً و في منطقة بني وليد خاصة واعد و مبش==ر ب==الخير و ك==ل

مقومات الستدامة في الداء موجودة و ل يحتاج إلى إلى تخطيط سليم.

تتطلب التنمية السياحية المستدامة في المنطقة إلى الدارة الرش==يدة الفاعل==ة و البن==اء المؤسس==ي المحك==م و الط==ر

التشريعية الميسرة ، و المشاركة الشعبية و البرامج السياحية المرنة و البيئة المنة للعمل.

. قلة الهتمام بالقطاع السياحي انعكس سلباً على موقع ليبيا في الخارطة السياحية الدولية

. ل سياحة مستدامة بدون تخطيط ، و بالتالي ل مجال للتنافسية على أي صعيد سواًء داخل الدولة أم خارجها

التخطيط السياحي في المناطق شبه الصحراوية ينبغي أن يكون جزءاً من الخطة الشاملة للدولة و أن يكون 

جزءاً من النظام الشامل للتوقعات و اتلختيارات ، و أن يراعي العتبارات الجتماعية و يعتمد على رأس المال

البشري .

التخطيط السياحي في المناطق شبه الصحراوية قياساً بمنطقة بني وليد تعترضه معوقات عديدة أهمها غياب

البيانات الدقيقة لعداد السياح المحليين و عدم وجود توصيف دقيق للسائح المحلي ، و عدم وجود خارطة سياحية

شاملة تشمل الفعاليات السياحية السنوية التي تقام بهذه المناطق .

إرتباط السياحة بالستدامة كان دافعاً رئيساً للرفع من مستوى القدرة التنافسية لها مما أدى إلى الهتمام بالكثير

من الجوانب المتعلقة بها .

التخطيط للرفع من القدرة التنافسية يتمثل في العرض السياحي و جودة هذا العرض و البنى التحتية التي تدعم

هذا العرض .
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التوصيات :

بعد ما خلصت له الدراسة من نتائج توصي بما يلي :

تشجيع الباحثين على إجراء الدراس=ات المعمق==ة ع==ن الس==ياحة بك==ل جوانبه==ا ك=التخطيط و الع=رض و التس==ويق و

الترويج و غيرها ، لضمان توفير البيانات لعداد الخطط في المستقبل .

العم==ل عل==ى إع==داد خط==ط محكم==ة تتس==م بالمرون==ة و الش==مولية و الفاعلي==ة تس==هم ف==ي الرف==ع م==ن مس==توى الق==درة

التنافسية للسياحة في المنطقة .

. تشجيع الستثمار في صناعة السياحة بهذه المناطق بتقديم الخطط المحكمة و الواقعية للمستثمرين

تنمية رأس الم=ال البش=ري و تأهي=ل الع=املين ف=ي المواق=ع المرتبط=ة بقط=اع الس=ياحة لتق=ديم أفض=ل الخ=دمات ، و

تحسين جودة الداء السياحي .

. تحسين مستويات الخدمة في الفنادق و المطاعم و المقاهي و على الطرق المؤدية للمواقع السياحية

ترس==يخ فك==رة ج==دوى الس==ياحة كقط==اع يحق==ق دخلً مس==تداماً و يخل==ق فرص==اً للعم==ل تقل==ل م==ن نس==ب البطال==ة بي==ن

الشباب القادرين على العمل .

رف==ع مس==توى الثقاف==ة الس==ياحية ل==دى س==كان المن==اطق ش==به الص==حراوية بزي==ادة ال==وعي بأهمي==ة الس==ياحة و ج==دوى

النشطة السياحية ، و تقبل الثقافات الوافدة و التعامل معها . 
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قائمة المراجع

أولً / الكتب :

 ، دار الوفاء لدنياأسس التخطيط السياحي )م، )2011أحمد ، منال شوقي عبدالمعطي .1

الطباعة و النشر ، الطبعة الولى

الطبعة الولى ،السياحة المتواصلة البيئية )،0 2002الجلد ، أحمد ، (.2 الكتاب ،   ، عالم 

مصر 

3. ، موسى  محمد   ، السياحةالحريري  ،جغرافية  الولى  الطبعة   ، الجامعية  المعرفة  دار   ،  

السكندرية 

 ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الطبعة الولى ،التخطيط السياحي)) ، 1987الروبي ، نبيل ، .4

السكندرية 

5. ، عبدالمنعم  محمد   ، ،00 )2002(الشيراوي  في  السياحة  مستقبل  آفاق  و  واقع 

 ، دار الكنوز الدبية ، الطبعة الولى البحرين

 ، الهيئة المصرية العامةالسياحة الحديثة علما@ و تطبيقا@)0 ،0 1975كامل ، محمود ،( .6

للكتاب ، القاهرة ، الطبعة الولى 

حسين( .7 بن  محمد  بن  هاشم   ، دراسة شرعية)0 ،00 2003ناقور  ـ  آثارها  و  السياحة  أحكام 

 ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الولى ، المملكة العربية السعودية مقارنة

ثانياً / رسائل الدكتوراه و الماجستير :  

السياحة البيئية في محافظة أريحا ـ الوضع  ،)2015حنون ، مرام محمد حسن ، (.1

 ، رسالة ماجستير منشورة ، جامعة بير زيت الراهن و إستراتيجيات الستدامة

2. ، ابراهيم   ، خليل  التحضر في تطوير المواقع السياحية))،0 1982المشهداني  أثر 

 ، رسالة ماجستير منشورة ، جامعة بغداد ، ىمركز التخطيط الحضري و القليمي في مدينة كربلء

ثالثاً / المجلت العلمية :
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) )، تقييم تنافسية قطاع السفر و السياحة في بل00دان المغ00رب2015بوراوي ، ساعد ، عيساني ، عامر .1

 ، منشور  بحث   ، المغرب  و  تونس   ، الجزائر  بين  مقارنة  دراسة  ـ  العلومالعربي  مجلة 

، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر 40  العدد النسانية

)) ، أث00ر غي00اب الج00ودة ف00ي تحقي00ق المي00زة التنافس00ية2013زرواط ، فاطم00ة الزه00راء ، ملح00ي ، رقي00ة .2

 ، مستغانم  ولية  حالة  دراسة  ـ  السياحية  وللخدمة  للعولمة  الجزائرية  المجلة 

 ، 4 ، العدد السياسات القتصادية

) )، تنمي00ة الس00ياحة العربي00ة البيني00ة ـ العقب00ات و الحل00ول ، ، بح0ث منش00ور2014شياد ، فيصل ، أبري00ل .3

 ، الجزائر مجلة رؤى استراتيجية

) دور التخطي00ط الس00ياحي الممنه00ج ف00ي نش00ر ثقاف00ة التنمي00ة2018العم00وري ، فوزي00ة الص00ادق أحم00د ،(.4

 ، منشور  بحث   ، ليبيا  في  السكان  بين  العالميةالسياجية  المدينة  العددمجلة جامعة   ،  

الثالث 

) )، واق00ع الع00رض و الطل00ب الس00ياحي ف00ي ك00ل م00ن2017عيس00اوي ، س00هام ، حوح00و ، فط00وم ، م00ايو .5

، الجزائر JFBEمجلة اقتصاديات المال و العمال الجزائر و تونس ـ دراسة مقارنة ، 

6.) نوال   ، ، 2013هاني  منشور  بحث   ، العربية  الدول  في  السياحي  القطاع  تنافسية   ،( مجلة 

 13 ، العدد الباحث

 )، القدرة التنافسية و قياسها ( سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية2003وديع ، محمد عثمان ، ديسمبر (.7

 ، الكويت 24 ، العدد مجلة المعهد العربي للتخطيطفي القطار العربية ) ، 

رابعاً / المؤتمرات الدولية :

 ) تقيي00م الق0درة التنافس0ية للقتص00اد الجزائ0ري وفق0ا2011ًبرحال ، عبدالوهاب ، سرحان ، س0امية ، ( .1

لمؤشر التنافسية العالمي ، بح0ث منش0ور ، الملتق0ى ال00وطني الول ح00ول دور القط0اع الخ0اص ف0ي رف0ع

تنافسية القتصاد الجزائري و التحضير لمرحلة ما بعد البترول ، جامعة جيجل

) ، أث00ر الس00ياحة البيئي00ة الداخلي00ة عل00ى تحقي00ق التنمي00ة المس00تدامة ـ2012قط00اف ، ليل00ى و أخري00ات (.2

دراسة حالة ولية مستغانم ، ورقة بحثية منشورة مقدمة إلى الملتقى ال00وطني ح00ول  ف00رص و مخ00اطر

 ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة الجزائر 2012  نوفمبر 19 – 20السياحة الداخلية في الجزائر 

خامساً / شبكة المعلومات الدولية :

 )، تحلي00ل واق00ع و تنافس00ية القط00اع الس00ياحي ف00ي بع00ض2018بن شوك ، وهيبة ، يحياوي ، نصيرة ،( .1

    9 / 2 /2019الدول العربي ، ورقة عمل منشورة بشبكة المعلومات الدولية ، تاريخ الطلع 
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 أث00ر التخطي00ط الس00تراتيجي ف00ي القط00اع)2017 (فودة ، سلوى حسن محمد ، عبدالحليم ، محمد ف00رج ،.2

 ، ورقة2004 -2016السياحي على رضا العملء ( دراسة حالة الحالة ولية البحر الحمر في الفترة 

    9 / 2 /2019عمل منشورة بشبكة المعلومات الدولية ، تاريخ الطلع 

)) ، البني00ة التحتي00ة للس00ياحة ، تقري00ر منش00ور عل00ى ش00بكة المعلوم00ات2018ك00وليرز إنترناش00يونال ، .3

  9 / 2 /2019الدولية ، دبي ، تاريخ الطلع 

تنافس00ية ال00دول ـ تج00ارب م00ن الواق00ع ، بح00ث منش00ور ،)2011( مريم00ت ، عديل00ة ، ب00ن ي00وب ، فاطم00ة ، .4

الملتق00ى ال00وطني الول ح00ول دور القط00اع الخ00اص ف00ي رف00ع تنافس00ية القتص00اد الجزائ00ري و التحض00ير

ورقة عمل منشورة بشبكة المعلومات الدولي00ة ، تاري00خ الطلعلمرحلة ما بعد البترول ، جامعة جيجل، 

2019/ 2 / 9    

سادساً / تقارير :

، الس0ياحة)2017مركز البح00اث الحص0ائية و القتص0ادية و الجتماعي0ة و الت0دريب لل00دول الس0لمية (.1

الدولية في الدول العضاء في منظمة التعاون السلمي ـ الفاق و التحديات ، تقرير منش00ور ، أنق00رة ،

تركيا 

)،00 )2001المنظم00ة العالمي00ة للس00ياحة ، .2 تنمي00ة الس00ياحة المس00تدامة ، تقري00ر منش00ور مق00دم إل00ى لجن00ة التنمي00ة 

 م00ايو3 أبري00ل ر 30المستدامة العاملة بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القم00ة الع00المي للتنمي00ة الجتماعي00ة ، 

2001 
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