
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
أحد أبرز الظواهر االقتصادية واالجتامعية العاملية يف القرن والتخطيط لتنميته املستدامة يعد نمو النشاط السياحي 

تحسني الوضع االقتصادي ل هدفًا تسعى إليه البلدان لضامن استمراره ومسامهته حيث أصبحاحلادي والعرشين 
أولت هذا فقد مقومات طبيعية متنوعة، تتمتع باململكة العربية السعودية وملا كانت  . واملستقبلواخلدمي يف احلارض

 خالل  سائحاً 18.000.000 بلغ عدد السياح حني برز ذلك من إسهامه يف الدخل القومي ؛ حيث كبرياً النشاط اهتامماً 
. عىل التوايل يف منطقة الرشق األوسط% 32و % 36.20 أي ما نسبته : مليار دوالر16 م وبعائدات مالية بلغت 2014عام 

املواقع ، إال أن تلكساحل عسريوتطويرها بخاصة البحرية عمومًا وورغم اجلهود املبذولة يف سبيل تنمية السياحية 
 إبراز اإلمكانات الطبيعية والبرشية للسياحةإىل سعت هذه الدراسة وقد . هبذا النشاط تبطترتعاين من معوقات 

 عىل املنهج املوضوعي،  فرص وحتديات هذا النشاط، معتمدةً إلبراز GIS & RS ية لساحل عسري بتوظيفالشاطئ
 وتوظيف اخلرائط اجليولوجية DEMوالوصفي والتحلييل الستخالص بيانات رقمية من املرئيات ولبناء نموذج رقمي 

اتسام الساحل بموقعه املميز ت الدراسة اىل وقد توصل .ساليب اإلحصائية ملعاجلة بيانات الدراسةوالطبوغرافية، واأل
تويص الدراسة برضورة بناء قاعدة بيانات بيئية وختامًا، . بحريةبرية وبتنوعه وصالحيته ألنامط سياحية متنوعة و

ساسية، وربط املنطقة نجاز مشاريع البنية األإ وتوطني األنشطة واخلدمات السياحية ورسعة ،وسياحية شاملة ونرشها
 .   واالهتامم باجلانب التسويقيبظهريها

 اخلدمات السياحية ، جغرافية السياحة ، تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد ، :كلامت مفتاحية 
 .ساحل عسري ، اململكة العربية السعودية

Abstract 
Substantial growth and planning for creating sustainable tourist activity is one of the leading 
global economic and social phenomena in the twentieth century. Thus planning for the 
development and sustainability of this sector has become a target for countries that seek to 
ensure the sustainability of this sector, given its significant contribution to the improvement of 
the economic status and service sector at the present and in the future.  Given the fact that Saudi 
Arabia enjoys a variety of natural resources, the authorities have given this activity much 
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attention. The significance of this sector emerges in its important contribution to the national 
income, given that the number of tourists reached 18,000,000 in 2014, with financial revenues 
totaling up to $ 16 billion, accounting for 36.20% and 32 %, respectively, in the Middle East. 
However, despite of efforts to the development of tourism in general and maritime tourism in 
particular, and efforts exerted for the development of Aseer region, especially its coastal strip, 
these touristic sites are still suffering from a number of constraints inasmuch as tourist activity 
is concerned. This study sought to highlight the natural and human potentials of beach tourism 
along the coasts of Aseer, employing GIS & RS to explore the topographical and geological 
potentials of this region and to highlight the opportunities and challenges of this activity. For 
this purpose, an objectively verifiable descriptive and analytical approach has been adopted to 
glean digital data extracted from DEM visuals to build a digital model by utilizing geological 
and topographical maps and other statistical methods to analyze the study data. Finally, the 
study concluded that the coasts of Aseer region are characterized by diversity and unique 
locations that are suitable for a variety of maritime and terrain tourist activities. The study 
recommends building a comprehensive database for ecological and touristic activities. The 
study also recommends the dissemination and naturalization of tourist activities and tourist 
services and suggests expediting the construction of infrastructure projects intended to connect 
the region to its fullback. Recommended also is that authorities should pay more attention to the 
marketing of tourism in the region. 

Keywords: tourism services, tourism geography, GIS applications, remote sensing, Coasts of 
Aseer, Saudi Arabia. 
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تعـد الـسياحة مـن أهـم صـناعات العــرص 
احلديث التـي تـسهم بنـصيب وافـر يف تطـوير 
اقتصاديات الـدول، ولقـد ركـزت الدراسـات 
األوىل يف الــسياحة عــىل هــذا اجلانــب عــىل 
املستويني القومي والدويل العتبارها متثل قاطرة 
التنمية االقتصادية، فصناعة السياحة برتول من 

 اقتـصاد مـن ال زراعـة وال ال برتول له، وعـامد
، ص ١٩٩٥عبد احلكـيم ، (صناعة كافية عنده 

٤٩ .(    
ومتثل السياحة إحدى األنشطة البرشية التي 
ــة  تعتمــد عــىل جمموعــة مــن العوامــل الطبيعي
ــــل اجلــــذب  ــــة يف عوام ــــرشية املتمثل والب
والتـسهيالت، كــام ينظــر إليهـا عــىل أهنــا علــم 

ــاس املؤقتــة إىل أمــاكن  ذات دراســة حركــة الن
ــــرشي ــــي أو ب ــــذب طبيع ــــسني،( ج  احل

).٢٦،ص٢٠١٠
ونظًرا ملـا تتمتـع بـه اململكـة مـن مقومـات 
طبيعية وثقافيـة متنوعـة، فقـد اهتمـت الدولـة 
بمثل هذه الصناعة ودعمها والعمل عىل إنجاح 
تنميتها وتطويرها لتقوم بأداء دوٍر أكثر فعالية يف 
ــن  ــل م ــة، ولتجع ــوطني للمملك ــصاد ال االقت

ًدا سـياحًيا جـذاًبا، إذ تتمتـع اململكـة اململكة بل
بشواطئ مميـزة؛ حيـث تطـل مـن الغـرب عـىل 

خليج العقبـة والبحـر األمحـر بـساحل يبلـغ طولـه 
كم، كام تطل من الرشق عـىل اخللـيج ٢٤٠٠حوايل 

العريب بجهتني بحريتني يبلـغ إمجـايل طـوهلام حـوايل 
كــم، فــضًال عــن اجلبــال والوديــان واجلــزر ١١٠٠

هيئـة املـساحة (  جزيرة ١٣٠٠غ عددها البحرية البال
ــسعودية،  ــة ال ــن ) ٢٠١٢اجليولوجي ــد م ، والعدي

.املواقع األثرية والتارخيية املهمة
ــشاطئية بمفهومهــا العــام يف  وتقــع الــسياحة ال
نطــاق مــا جــرى العــرف عــىل تــسميته بالــسياحة 
الرتفيهية أو الرتوحيية، وهو مسمى يثري أحياًنا لـدى 

اسية، خاصـة مـن جانــب الـبعض شـيًئا مـن احلـس
التيارات املحافظة، وواقع األمر أن هـذه احلـساسية 
ــشاطئية  ــسياحة ال ــا يف ال ــا يربره ــد يكــون هلــا م ق
الصيفية، حيث حتدث بعض املامرسات التي ال تتفق 

 .وعادات وتقاليد كثري من البلدان
وعىل الرغم من اجلهود املبذولة يف سـبيل تنميـة 

طويرها بمنطقـة عـسري كثري من املواقع السياحية وت
مناطق  عامة، والرشيط الساحيل خاصة لكي تصبح

مـن إمجـاال تعـاين املواقع سياحي، فأن هذه جذب ً 
اإلرشـاد ضـعف ومـن واملحافظـة، احلاميـة قلـة

  .والعرض للسياح والتقديم
ولعل أول ما ينبغي اإلشارة إليه هنا أن الـرشيط 
ا الساحيل لعسري يقع عىل بحر دافئ وهـو أصـلح مـ
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يكـون لالسـتخدام الـسياحي الـشتوي ولـيس
ــه عــن  ــأى ب ــا يمكــن أن ين ــصيفي، وهــو م ال
 احلساسيات املشار إليها، كام أن البحـار الدافئـة

ــاالختالف مــع البحــار االصــطيافية -  هلــا -ب
رياضات سطح مائيـة مثـل اسـتخدام األلـواح
وهي من الرياضات الدولية التي ختضع لقواعد 

ومن . بس املامرسنيخاصة حتى فيام يتعلق بمال
 ليس ثمة تعـارض حمتمـل بأنههنا يمكن القول 

بــني االســتخدام الــسياحي للــرشيط الــساحيل 
 .وعادات وتقاليد املجتمع املحيل


تتمثل مشكلة الدراسـة يف تعـدد إمكانـات 
اجلذب السياحي الطبيعية والبـرشية يف سـاحل 

ــسري، ــة ع ــك  إال أنمنطق ــتغالل تل ــدم اس  ع
مكانات، وقصور التسهيالت الـسياحية قـد اإل

ــسياحية  ــأخر النهــوض بقطــاع ال أســهمتا يف ت
الشاطئية بساحل منطقة عسري يف ضـوء مفهـوم 

 .التنمية املستدامة
 

يف كوهنـا ورقـة  تكمن أمهية الدراسة احلالية
علمية هتدف إىل استكـشاف وتوثيـق إمكانـات 

املتاحــة اجلــذب الــسياحي الطبيعيــة والبــرشية 
بمنطقــة الدراســة، وحتليــل فــرص التنميــة 
ــة عــسري،  ــساحل منطق ــستقبلية ل ــسياحية امل ال
وذلك يف ضوء الدوافع السياحية األكثر مناسبة 
لطبيعــــة املنطقــــة ولظروفهــــا االجتامعيــــة 
ــسياحة  ــق بال ــيام يتعل ــصادية وخاصــة ف واالقت
ــة  ــسياحة العالجي ــة، وال ــة والرتوحيي الرتفيهي

ة مـشاهدة ومراقبـة الطيـور، واالستشفائية، وسياح
ــة، وســياحة  ــشواطئ، والــسياحة البيئي وســياحة ال

 . اجلزر
 

اململكة العربية السعودية بصناعة يف إطار اهتامم 
السياحة، ودعمهـا والعمـل عـىل إنجـاح تنميتهـا، 
وتطويرها لتقوم بأداء دوٍر أكثر فعاليـة يف االقتـصاد 

، ًدا سـياحًيا جـذاًباالوطني، ولتجعل من اململكة بلـ
 :فإن هذه الدراسة هتدف إىل اآليت

إبراز املقومـات الـسياحية بـساحل عـسري  -١
.وكيفية االستخدام األنسب لتلك املقومات

إلقاء الضوء عـىل املحـددات واملـشكالت  -٢
التي تواجـه عمليـات التنميـة الـسياحية املـستدامة 

.بساحل منطقة عسري
 تناسـب التعرف عىل األنـامط الـسياحية التـي -٣

. املنطقة يف ظل مقومات اجلذب السياحي املتاحة
ــة  -٤ ــات التنمي ــائم ملقوم ــيم الوضــع الق تقي

.السياحية املستدامة بمنطقة الدراسة
صياغة اآلليات واالسرتاتيجيات التي تـسهم يف 
استغالل مقومات اجلذب السياحي بشكل أفـضل، 
والتي جتعل ملنطقة الدراسة هوية وشخصية سياحية 

عىل اخلريطة السياحية للمملكة بصفة عامـة متميزة 
.ومنطقة عسري بصفة خاصة

 
جاءت هذه الدراسة لإلجابة عىل سـؤال رئـيس

 :هو
هل تؤدي اإلمكانات الطبيعية والبـرشية عـىل    -١
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اختالفها بساحل منطقة عـسري دوًرا رئيـًسا
يف السياحة املستدامة؟ 

 البـد ولإلجابة عىل التساؤل الـرئيس كـان
 :من طرح عدة تساؤالت فرعية هي

هل تـؤدي خـصائص سـاحل منطقـة  -أ 
ــشيط صــناعة الــسياحة  عــسري دوًرا مهــًام يف تن

 احلالية أو املستقبلية؟
هل تتوافر التسهيالت السياحية مـن   -ب 

ــشآت اإليــواء الــسياحي واخلــدمات  نقــل ومن
السياحية  الداعمة للنـشاط الـسياحي بمنطقـة 

 الدراسة؟
شكالت التـي تواجـه ما املعوقات وامل  - ج 

 التنمية السياحية بساحل منطقة عسري؟
ما اآلليات واالسرتاتيجيات التي جيب   -د 

إتباعها من أجل حتقيق تنمية سـياحية مـستدامة 
بساحل منطقة عسري؟
 

نالت السياحة الداخلية يف اململكـة العربيـة
السعودية اهتامم كثـري مـن املخططـني، لكوهنـا 

األساسـية التـي تعـرف املـواطنني أحد املصادر 
برتاث بالدهم احلضاري وإمكاناهتا الـسياحية، 
كام تعمل عىل تعزيـز شـعور املـواطن بـاالنتامء 

 . وعدم االغرتاب داخل حدود الوطن
النـشاطات تـسهم اقتصادي، منطلق ومن
النـاتج مـن %٢,٩ نـسبته يقـدر بـام السياحية

املحيل من الناتج % ٥,٠املحيل اإلمجايل، وحوايل 
للقطاعات غري النفطية، هذا فضًال عـن كوهنـا

تـوفر حيـث الوظيفية، للفرص مولدة صناعة

وظيفة، تشكل ما يزيـد عـىل ربـع   ألف٨٤٥حوايل 
حجــم القــوة العاملــة الــسعودية، أو مــا %) ٢٧,٤(

ــسبته  ــادل ن ــة % ٨,٤يع ــوة العامل ــايل الق ــن إمج م
، اهليئة العامة للـسياحة والـرتاث الـوطني (باململكة
ــا يؤكــد ذلــك ) م ٢٠١٤ جتــاوز حجــم ، ولعــل م

العوائد االقتصادية للفعاليات السياحية يف اململكـة
من خـالل )  مليار ريال١١(أكثر من   ه١٤٣٦عام 

 ٣٠٠مــا حققتــه املهرجانــات التــي جتــاوز عــددها 
مهرجان وفعالية من مبيعـات ورحـالت سـياحية، 
ــشيط للحركــة الــسياحية واألســواق  وســكن، وتن

عم ومراكز اخلدمات املختلفة يف املناطق التـي واملطا
 .)١(تقام فيها املهرجانات

من هنـا تـأيت أمهيـة الدراسـة كوهنـا هتـدف إىل 
ــسياحي  ــات اجلــذب ال ــق إمكان استكــشاف وتوثي
الطبيعية والبرشية املتاحة بمنطقة الدراسـة، وحتليـل 
فرص التنمية الـسياحية املـستقبلية لـساحل منطقـة 

 الـدوافع الـسياحية األكثـر عسري، وذلـك يف ضـوء
ــا االجتامعيــة  ــة ولظروفه ــة املنطق ــبة لطبيع مناس
واالقتصادية وخاصة فيام يتعلق بالسياحة الرتفيهيـة 
ــشفائية،  ــة واالست ــسياحة العالجي ــة، وال والرتوحيي
وســياحة مــشاهدة ومراقبــة الطيــور، وســياحة 

 .الشواطئ، والسياحة البيئية، وسياحة اجلزر


يقع ساحل منطقة عسري فلكًيا بني دائريت عرض 

(1) http://www.scta.gov.sa/MediaCenter
 /News/GeneralNews/Pages/a-g-1-18-11-

15.aspx
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شــامالً وخطــي ° ١٨ ´٣٩ ً ٣٥و ° ١٧ ´٤٤ ً ٢٣
أمـا . رشًقـا°٤١ ´٥٧ ً ٣٧و° ٤١ ´١٧ً  ٥٦طول 

جغرافيا؛ فتمتـد منطقـة الدراسـة بـني سـاحل 
منطقة مكة املكرمة شامالً وساحل منطقة جازان 

كم، أي ما يعـادل ١٤٠جنوبا بطول يبلغ حوايل 
طـول سـواحل اململكـة عـىل البحـر من % ٥.٨

: ، ص١٤٢٧اهليئــة العليــا للــسياحة ،(األمحــر 
وبني سـاحل البحـر األمحـر غرًبـا ورشق ) ٥٢

ــساحيل  ــق ال بمــسافة ) جــازان - جــدة(الطري
م، ويرتبط ساحل منطقة عـسري بمنطقتـي ٢٠٠

مكة املكرمة شامال وجازان جنوبـا بواسـطة املحـور 
).جازان/جدة(اإلقليمي 

، ٢كـم٢٨١,٥ة الدراسـة حـوايل وتشغل منطقـ
باإلضافة إىل بعض اجلزر الشاطئية التـي تقـع حتـى 

جـزر الـدريقي :  كم من خط الساحل مثل٨مسافة 
وحــرص واجلبــل والعقامــة وجبــل كــدمبل وقطنــة 

فيام بدًءا من . وحضارة ومركا وزقاق وظهره ومرايا
شــامل ســعيدة الــصواحلة يف الــشامل حتــى جنــوب 

 ).١(يتضح من الشكل كام . احلريضة جنوًبا
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ويقــع ســاحل عــسري إدارًيــا ضــمن نطــاق
حمافظتى حمايل ورجال املع؛ تضم حمافظة رجال 
أملع مركزي احلريـضة والقحمـة بطـول حـوايل 

. من إمجايل طول الساحل% ٤٦كم، بام يمثل ٦٥
أما حمافظة حمايل؛ فتضم مراكـز ذهبـان والـربك 

كـم، بـام ٧٥وعمق وسـعيدة الـصواحلة بطـول 
وجـدير . من إمجايل طـول الـساحل% ٥٦مثل ي

بالذكر أنه ال توجد بلديات عىل الساحل سـوى 
 .بلدية الربك التابعة ملحافظة حمايل

ويـضم ســاحل منطقــة عــسري العديــد مــن 
مـدن : التجمعات العمرانية الرئيسة مـن أمههـا

احلريضة، القحمة، ذهبان، الربك، عمق، سعيدة 
رى الرئيـسة الصواحلة، باإلضافة إىل بعض القـ

، ويبلغ عـدد سـكان )٢شكل (بالظهري املتاخم 
ــة عــسري  ــساحل منطق التجمعــات احلــرضية ب

 ه١٤٣١ نــــسمة طبًقــــا لتعــــداد ١٥٢٢٨
%) ٣٠,٣(، أي ما يقـرب مـن ثلـث )م٢٠١٠(

عدد سـكان املراكـز التابعـة هلـذه التجمعـات، 
مــن إمجــايل ســكان منطقــة % ٠,٨وحــوايل 
مـــــصلحة اإلحـــــصاء العامـــــة (عـــــسري

   ).ه١٤٣١مات،واملعلو
ومما ال شك فيه أن هذه التجمعـات العمرانيـة 
ذات تأثري مبارش عىل الساحل باعتبارها متصلة بـه 
بصورة مبارشة أو غـري مبـارشة، ممـا يلـزم األخـذ 

. بعني االعتبار تلك التأثريات


ـــات املـــستخدمة يف هـــذه  تعـــددت البيان
ــ شمل الدراســة مــا بــني املــصادر املكتوبــة، وت

الكتب واألبحاث والرسائل والتقارير واملخططات 
واملصادر اإلحصائية املنشورة وغري املنشورة والتـي 
ــة  ــرد يف قائمــة املــصادر واملراجــع يف هناي ســوف ت
البحث، باإلضافة إىل اخلرائط واملرئيـات الفـضائية 

ـــاس  ـــة بمقي ـــة يف اخلريطـــة اجليولوجي : ١واملمثل
ــرت٢٥٠٠٠٠ ــن وزارة الب ــصادرة ع ــروة  ال ول والث

، واخلريطـــة  ه١٤١٩/ م١٩٩٨املعدنيـــة يف عـــام 
 الـصادرة عـن ٢٥٠٠٠٠: ١الطبوغرافية بمقيـاس 

إدارة املساحة اجلوية، وزارة البـرتول والثـروة املعدنيـة 
، وخـــرائط أطلـــس امليـــاه  ه١٤٠٢/ م١٩٨٢عـــام

، كـام  ه١٤٠٥الصادرة عن وزارة الزراعة وامليـاه عـام 
 بدقـة DEMتفاع الرقمـي  عىل نموذج االرتم االعتامد

م يف متثيل فئات االرتفاع عن منـسوب ٣٠متييز مكانية 
ســطح البحــر، واســتخراج جمــاري األوديــة بمنطقــة 

 بدقـة Spot 5الدراسة، كام تم االستعانة بمرئية فضائية 
وحتديـد م يف التعرف عـىل الغطـاء األرايض ٢,٥متيزية 

 ARCGISالغطاء النبـايت مـستعينًا يف ذلـك بربنـامج 

Ver.10.2.2وبرنامج ، Erdas Imagine. 
كام تطلبت الدراسة إجراء عدة زيارات ميدانيـة 
ملعظم املواقع السياحية وبعض اجلزر البحرية خالل 

 حتـى ه١٤٣٦حمـرم / م٢٠١٤الفرتة ما بني نوفمرب
، وتـم  ه١٤٣٦مجـادى األخـرى / م٢٠١٥مارس 

خالل الزيارة امليدانية حـرص للفنـادق والوحـدات 
املفروشة وطاقتها اإليوائية، ورفع ملكيات والشقق 

األرايض وبعــض اســتخدامات األرايض، وإجــراء 
املقابالت الشخصية مع بعض السياح املرتددين عىل 
ــشكالت التــي  ــساحل، هبــدف التعــرف عــىل امل ال

 .تواجههم أثناء فرتة إقامتهم
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ميــة بمفهومهــا الــشامل اهــتامم  التنأثــارت

ــد  ــة؛ وتع ــصات العلمي ــن التخص ــد م العدي
اجلغرافيـا احـد تلـك املجـاالت التـي تـصدت 
ملعاجلة التنمية من املنظور املكـاين يف ظـل رؤيـة 

 املتغـرية يف األبعـاد أعينهـاشمولية تضع نصب 
 ) ٢٤ص  ،٢٠٠٨ عاشور،( الزمان واملكان
م بـــرز مفهـــوم التنميـــة ١٩٧٢ويف عـــام 

ستدامة مـن اجـل اسـتثامر خمتلـف القـدرات امل
ــوفرة مــع املحافظــة عــىل حقــوق  ــوارد املت وامل

ــال ــةاألجي ــات .  القادم ــت الدراس ــد واكب وق
م بظهـور ١٩٩٥السياحية هذا املفهوم منذ عـام 

ـــستدامة  ـــسياحة امل ـــصطلح ال  Tourismم

Durable الــذي يقــوم عــىل اســتغالل املمكــن 
ــرشيا مــع املحافظــة عــىل املقو مــات طبيعيــا وب

ــة ــة للــسكان األخالقي  واالجتامعيــة والثقافي
 ).١٠٣١-١٠٣٠،ص ٢٠٠٩الغايل،( املحليني

من هذا املنطلق تتعدد القضايا التي تتناوهلـا 
الدراسـات الـسياحية ، وتعـد دراسـة الفــرص 
. املكانية للسياحة وتنميتها احد تلك املجـاالت

 الدراسـة باسـتعراض املقومــات تبـدأمـن هنـا 
 الدراسـة والتـي تتعـدد وتنـوع املكانية بمنطقة

وذلك لطبيعـة . مقومات اجلذب السياحي فيها
السياحة كصناعة مركبة تتكون من العديـد مـن 
ــــأثري ــــة الت ــــة واملتداخل ــــشطة املتبادل  األن

 .)٣٦م، ص ٢٠٠٠إبراهيم،(

ويتسم سـاحل منطقـة عـسري بتـوافر العديـد مـن 
) ٣شـكل (عنارص اجلذب السياحي الطبيعية والبرشية 

 : يمكن استعراضها يف النقاط اآلتيةوالتي
 

 
يمثل الـدرع العـريب األسـاس اجليولـوجي

ملنطقة عسري، وهو كتلة أرضية قديمـة تكونـت 
من الصخور النارية واملتحولـة التـي ترجـع إىل 
عرص ما قبل الكمربي، كام ينترش البازلت الذي 

الزمنني الثالـث والرابـع عـىل يعود إىل منتصف 
األجزاء الغربية من الدرع، ويـشكل مـا يعـرف 
بــاحلرات أو احلمــم الربكانيــة التــي ختتلــف يف 

وزارة ( ارتفاعها نتيجة لكثافـة احلمـم الربكانيـة
املخططـات التنمويـة  الشئون البلدية والقروية،

 ).ه١٤٣١الشاملة،
ويمكــن التعــرف عــىل جيولوجيــة ســاحل 

ورة أكثـر تفـصيًال مـن خـالل منطقة عسري بص
: تقسيم منطقـة الدراسـة إىل القطاعـات اآلتيـة

 )٤شكل (
 يغلب عىل هـذا القطـاع : القحمة-قطاع احلريضة •

رواســب الــزمن الرابــع والرواســب املتعلقــة هبــا 
وصخور الزمنني الثالث والرابع الربكانيـة، والتـي 

، كـام ) درجـة٢٠:صـفر (يرتاوح انحدارها ما بني 
ر اجلرانيتية غري املتاميزة باجتاه الرشق توجد الصخو

.لكل من النميش ومحضة
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 يغلب عليه صـخور : الربك-قطاع القحمة •
ــة، التــي  ــع الربكاني ــث والراب ــزمنني الثال ال

ــني  ــا ب ــدارها م ــرتاوح انح ــفر (ي  ٢٠:ص
 الـصخور اجلرانيتيـة إىل، باإلضـافة )درجة

غري املتاميزة باجتاه الرشق لكل مـن القحمـة 
هبان، كام تظهر بعض الصدوع والفوالق وذ

األرضية برشق القحمة وذهبـان عنـد قريـة 
. املطعن

 يغلب عىل هذا القطـاع : عمق-قطاع الربك •
صخور الـزمن الثالـث والرابـع الربكانيـة، 

 ٢٠: صــفر (ويــرتاوح انحــدارها مــا بــني 
ــة ــصخور إىل، باإلضــافة )درج ــود ال  وج

 الربكانية الرسوبية برشق كـل مـن القحمـة
.وذهبان والربك

 يغلـب عـىل : سعيدة الصواحلة-قطاع عمق •
هـــذا القطـــاع رواســـب الـــزمن الرابـــع 
والرواسب املتعلقـة هبـا وصـخور الـزمنني 
ـــرتاوح  ـــة، وي ـــع الربكاني ـــث والراب الثال

 ). درجة٢٠: صفر(انحدارها ما بني 


يتسم القطـاع الـساحيل بـسهولة الـساحلية 
   يــرتاوح ارتفاعهــا مــا بــني املنبــسطة التــي

: ١(، وتتسع لعمق يرتاوح ما بني )م٥٠: صفر(
من خط الساحل جهة اليابسة، وترتكـز ) كم١٥

هذه السهول بصورة واضحة يف اجلزء املحصور 
بني سعيدة الصواحلة وعمق شامال، وأمام الربك 
بوسـط القطـاع وبــني القحمـة واحلريـضة مــن 

الكثبـان الرمليـة اجلهة اجلنوبية، كام تتخللها بعـض 
، ) أمتــار٥: مــرت (التــي يــرتاوح ارتفاعهــا مــا بــني 

وجمموعة من االنحدارات والتـضاريس الـوعرة يف 
وخاصـة عنـد (اجلزء الواقع فيام بني دبساء وذهبـان 

، ويف اجلزء الواقـع بـني القحمـة واحلريـضة )الربك
) ٥(، كام يتضح من الـشكل )خاصة عند الشميس(

 ).١(والصورة 
ــر ــام تظه ــرتاوح ك ــي ي ــة الت ــات اجلبلي  املرتفع
جبـل الرقعـاء : مثـل) م١٥٠ :٥٠(ارتفاعها ما بني 

التي يمكن االستفادة منها كنقـاط للرؤيـة البـرصية 
املميزة، ومن ثم سـوف يـؤدي ذلـك دوًرا بـارًزا يف 

 )٦شكل . (حتقيق تنمية سياحية بيئية يف املنطقة
ويتسم سـاحل منطقـة عـسري بكثـرة انحناءاتـه 

ه يف أجزاء كثرية منه، والتـي تتـشكل عـىل وتعرجات
هيئة رشوم وأخوار والجونات وبحـريات شـاطئية 
ورؤوس بحريــة، ممــا ينــشأ عنــه عــدد مــن املنــاطق 
املميزة برصًيا، حيث كونـت منـاطق تـشبه اللـسان 
داخل البحـر ومنـاطق أخـرى تكـون امليـاه داخـل 
الشواطئ تعطي منظًرا مجالًيا رائًعا، هذا فـضًال عـن 

 منطقة الدراسة بعدد من الشواطئ املميزة برصًيا متيز
وبصفة عامة يتميـز . التي متتاز برماهلا اجلافة الناعمة

ــاهرات  ــذه الظ ــرة ه ــسري بكث ــة ع ــاحل منطق س
وانتشارها عـىل طـول الـساحل، وإن كانـت تنتـرش 
بالقطــاع اجلنــويب للــساحل بــصورة واضــحة عــن 
القطــاع الــشاميل، خاصــة فــيام بــني عمــق وســعيدة 

واحلة، إذ تبدو التعرجات يف خط الشاطئ أكثـر الص
 .انسيابية
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وتنتــــرش الالجونــــات والبحــــريات
واجلروف الشاطئية والـرشوم يف الـشواطئ 
ــة يف  ــرات الربكاني ــال واحل ــة للجب املواجه
القطاع اجلنويب من الساحل فيام بني احلريضة 

، بينام تكاد ختتفـي )٢(والربك، كام بالصورة 
قطاع الشاميل من الساحل بدًءا مـن متاًما يف ال

الربك وحتى سعيدة الصواحلة، ويرجع ذلك 
إىل انسيابية خـط الـساحل النـسبية يف هـذا 
القطاع وعدم وجود تعرجـات شـديدة بـه، 
وهي صفة يفتقدها القطاع الساحيل اجلنويب 

.املواجه للحرات الربكانية
أمـا بالنـسبة لألخــوار؛ فتنتـرش بــصورة 

الــشاميل مــن الــساحل واضــحة يف القطــاع 
مقارنة بالقطـاع اجلنـويب، إذ تظهـر بأعـداد 
كبرية بداية من شواطئ الربك وحتـى هنايـة 

ــصواحلة ــعيدة ال ــدود س ــذه . ح ــد ه وتفي
األخوار والرشوم يف إجياد بيئة مناسبة إلقامة 
املرايس البحرية ومرايس استقبال اليخـوت 

 .وسفن التجوال والنزهة
س البحريـة؛ أما بالنسبة لأللسنة والرؤو

فتظهــر بــصورة واضــحة يف منطقــة الــربك 
والقحمة وذهبان، بينام تكاد ختتفـي يف بقيـة 

كام يتميز الساحل بوجـود . مناطق الساحل
 جزيرة بحرية، تتسم بتنوعهـا يف بيئاهتـا ٢٦

وخصائصها الطبيعية، أمهها جزر الـدريقى 
ــا  ــدنيل واألم ومرك ــة وك ــل والعقام واجلب

 وحضارة وبرطـوم وزقاق وظهرة مرايا وحرص
وجبل كدمبل وسمر، وتقع هذه اجلزر عىل بعـد 

مـن )  ميـل بحـري٤١.٥ :٠,١(يرتاوح ما بني 
الــساحل، كــام تــرتاوح مــساحتها مــا بــني 

العـزاوي ،وحممـد ، (  ٢كـم١,١ و٢كم٠,٠٠١
 ).١جدول ) (٣٢٤ ، ص ٢٠٠٧والعنيزان ،

باإلضــافة إىل وجــود اجلــزر البحريــة أمــام 
هنـاك مواقـع عميقـة ساحل منطقة عسري، فإن 

تقرتب من خط الـساحل يف )  مرت٢٠تزيد عىل (
اجلزء املحصور بني عمق ودبساء بشامل املوقـع، 
والتي يمكن اسـتغالهلا يف رياضـات الغـوص، 
ومشاهدة األحياء البحرية، كام تنترش املساحات 
الضحلة يف املنطقة مـن ذهبـان حتـى احلريـضة 

 ).٧(جنوًبا، كام بالشكل 
ــا ــسم س ــام يت ــه ك ــسري بثرائ ــة ع حل منطق

بالشعاب املرجانية، خاصـة فـيام بـني احلريـضة 
ومدينة الربك املواجه للحرات الربكانية، ويرجع 
هذا لوجود حيد مرجـاين ثـري ويزخـر بغطـاء 
كثيف من املرجانيات الصخرية، يتسع عرضه يف 

 مرتًا، خاصـة يف ١٨٠٠بعض املناطق إىل حوايل 
دي احلمـضة املنطقة املمتـدة مـا بـني مـصب وا

وحتى السواحل املحيطة بجبـل الوصـل شـامل 
وحتـى ) قطـوع(غرب القحمـة، وبـني جزيـرة 

راجع الشكل (شاطئ زهران شامل مدينة الربك، 
٣.( 
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وعىل الرغم من ثراء ساحل منطقة الدراسة
تواجه هتديدا خطريا بالشعاب املرجانية، إال أهنا 

زيادة التلوث، والرصف الصحي املحـيل نتيجة 
والصناعي، وعمليات البناء، وجرف مواد قـاع 
البحر، واملواد املرتسبة ومياه الناجتة من حمطـات 
ــة  ــسياحة املحلي ــرية ال ــد وت ــاه، وتزاي ــه املي حتلي
واخلارجية وما يصاحبها من عمليات الغـوص 
واإلبحار يف القوارب، والتي تنعكس سلًبا عـىل 

 .الشعاب املرجانية
 

يعد املناخ بعنارصه كافة مـن أهـم العوامـل
الطبيعية املـؤثرة عـىل احلركـة الـسياحية بـصفة 
عامــة، والــسياحة الــشاطئية بــصفة خاصــة، إذ 

كثري من املناطق يف العـامل قـد يالحظ أن هناك ال
: اكتسبت شهرهتا من خالل مناخها املالئم مثـل

مناطق البحر املتوسط والبحـر األمحـر ومنطقـة 
.الكاريبي

كبـرية ويمنح املناخ املناسب السياح فرصـة 
باالستمتاع والراحة، ومن أهـم متطلبـات النـشاط 
السياحي هو اختيار الفصول املناسبة لكـل منطقـة، 

لـــك لتـــأثريه املبـــارش عـــىل اإلنـــسان ويعـــود ذ
 من دور يف اختيـار املقـصد وسلوكياته، وملا يؤديه

السياحي، وحتديد فـرتة اإلقامـة، كـام يمثـل يف 
كثري من مناطق العامل السياحية عنـرص اجلـذب 

يمنحه املنـاخ املناسـب مـن فرصـة الرئيس هبا، ملا 
، ص ٢٠٠٠ ، إبـراهيم( كبرية لالستمتاع والراحـة 

١١٨ .( 
ومن املعروف أن املناخ هـو العنـرص الـرئيس 

الذي يتحكم يف موسمية السياحة يف أي إقليم، حيـث 
يالحظ تزايد احلركة السياحية يف فـرتة معينـة وتقـل يف 
ــع  ــات يف مجي ــس املعطي ــع وجــود نف ــرتة أخــرى م ف

 املناخية األوقات، ويعود السبب يف ذلك لالختالفات
عـن دوره يف خالل شهور السنة يف اإلقليم، ناهيـك 

توطني املنتجعات الـسياحية يف مواقـع حمـددة، بـل 
 ، ص ١٩٩٧الزوكـة ، ( وأحياًنا يف مواضع بعينهـا 

١١٨.( 
وتقع منطقة الدراسة ضمن النطاق املـداري ذي 

شتاء، وقـد املناخ احلار الرطب صيفا واملعتدل املمطر 
ميز هذا املناخ منطقة الدراسة عن بقيـة منطقـة عـسري يف 

اء، إذ تنخفض درجة احلرارة عـىل مرتفعـات فصل الشت
منطقة عسري ليصبح املناخ شديد الـربودة وغـري مالئـم 
لراحة اإلنسان، بينام يف منطقة الـساحل يتـسم بالـدفء 

، فـيام بـني شـهري ديـسمرب ومـارسواالعتدال خاصة 
ويالحظ ذلك من خـالل . ومن ثم يالئم راحة اإلنسان

 خـالل فـرتة الـشتاء زيادة املرتادين عىل منطقة الـساحل
العتدال مناخها ودفئها، أما يف فـصل الـصيف؛ فهنـاك 
عزوف من املرتـادين عـىل املقاصـد الـسياحية بـساحل 

 املرتفعة والرطوبة العاليـة منطقة عسري، حيث احلرارة
التي ال تتناسب وراحـة اإلنـسان، كـام يتـضح مـن 

 ).٨(وشكل ) ٢(اجلدول 
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؛ فيتـصف سـاحل للرطوبة النسبيةأما بالنسبة 
ــسبية، نظــًرا  ــة الن منطقــة عــسري بارتفــاع الرطوب
لوقوعه عىل البحر وارتفـاع درجـة حرارتـه، وإن 

إال يف %) ٦٠(كانت ال ترتفع عن راحـة اإلنـسان 

، )يسمرب وينـاير وفربايـرنوفمرب ود(شهور الشتاء 
إال أن انخفاض درجة احلرارة يقلل مـن الـشعور 

 )٩(شكل . هبا
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بالعالقـة بـني درجـة احلـرارة أما فيام يتعلق 
 أو ما يعرف بأقاليم الراحة املناخية، فـإن والرطوبة

فهم مؤرشات الراحة املناخية البرشية يف مكان مـا 
 يتم القيـام يمّكن من حتديد النشاط املناسب الذي

بــه يف ذلــك املكــان لتقليــل األثــر الــسلبي لتلــك 
النشاطات عىل صحة اإلنـسان، وللحـصول عـيل 

 . أفضل عائد اقتصادي منها
وحتى خيترب أثر املناخ عىل يف حتديـد أنـسب 
الشهور للرتدد عىل املقاصد الـسياحية بـساحل 
منطقة عسري، فقد تم إيضاح العالقة بني هـذين 

ــــتخدا ــــرصين باس ــــاخ العن ــــى املن م منحن
Climograph الذي يظهر مدى تأثري الظـروف ،

 . املناخية عىل النشاط السياحي
وتعد أفضل الظروف اجلوية لراحة اإلنسان 

، %٦٠%: ٤٠عنــدما تكــون الرطوبــة فيهــا مــا بــني 
)  درجـة مئويـة٢٥: ١٨(واحلرارة املعتدلة مـا بـني 

، وبالطبع فان الظـروف )١٠١ ، ص ٢٠٠١عيل ، (
ة هي التي تتوافق فيهـا احلـرارة املعتدلـة مـع املناخي

 . الرطوبة املعتدلة
إىل خروج منطقـة الدراسـة ) ١٠(ويشري الشكل

من نطاق احلرارة والرطوبـة املرحيـة مًعـا يف شـهور 
ــث ترتفــع  ــر، حي ــاير وفرباي ــوفمرب وديــسمرب وين ن
احلــرارة والرطوبــة، ممــا يــشعر اإلنــسان باإلرهــاق 

رارة يف هـذه الـشهور والضيق، وان كانت درجة احل
األقرب إىل املعدل األنسب لراحة اإلنسان، أما باقي 
الشهور فتقع يف نطاق الراحة للرطوبة النـسبية دون 
احلرارة، ولكن انخفاض نـسبة الرطوبـة يقلـل مـن 

. الشعور بالضيق
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؛ فقــد بلــغ حركــة الريــاح ورسعتهــاأمــا عــن 
املتوسط العام لـرسعة الريـاح عـىل سـاحل منطقـة 

ساعة، ومل تنخفض الـرسعة / كم٢٢,٧عسري نحو 
عن ذلك إال يف شـهور أكتـوبر ونـوفمرب وديـسمرب 
ويناير، إذ تتسم هبدوء نـسبى مقارنـة ببقيـة شـهور 
السنة، وتصل أقىص رسعـة هلـا يف شـهر يوليـو، إذ 

 الفرصــة سـاعة، ممـا يعطـي/  كـم٢٨,٨سـجلت 
ــاه ــق عــىل املي ــرشاع، ملامرســة رياضــة التزحل  بال

  ) ١١شكل . (لسفن الرشاعيةوسياحة ا

وفيام يتعلق باجتاهات هبـوب الريـاح؛ فيتـضح 
سيادة الرياح الغربية يف معظم شهور السنة، إال أهنـا 
تنحرف ليكون اجتاهها جنوبيـة غربيـة لتثـري ذرات 
رمال السهل الساحيل، وحيدث ذلك خـالل شـهور 
مايو ويونيه ويوليـو، حيـث ارتفـاع درجـة احلـرارة 

 تلوث اجلـو باألتربـة إىلفاف، مما يؤدي املقرتنة باجل
وحجب الرؤية، األمر الذي يعرقل حركة الـسياحة 

 .الشاطئية خالل تلك الفرتة
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ــسبة ــا بالن ــارأم ــة  لألمط ــستقبل منطق ؛ فت
الدراسة كمية من األمطار ترتاوح ما بـني صـفر 

سنوًيا، وغالبًا تسقط األمطـار عـىل /  ملم٢٥٠ –
بيــع وأول الــصيف، ســاحل منطقــة عــسري يف الر

وذلك لتعرضها هلبوب الريـاح اجلنوبيـة الغربيـة، 
 الفصول من حيث كميـة ويعد فصل الربيع أكثر

األمطار املتساقطة، إذ سجل أعىل معدل خـالل 
بيـنام مل يتعـد املعـدل ) مـم٢٢,١(شهر مـارس 

 )١٢شكل . (مم٩,٢السنوي 

أما أيام التغيم؛ فتقل أيام حدوث التغيم بمنطقة 
 يوم، ويتفاوت ١,٤، إذ بلغ املعدل السنوي الدراسة

 يـوم ٣,٢ذلك خالل شهور السنة ليـسجل أقـصاه 
بشهر أبريل، بيـنام ختلـو الـسامء مـن الغيـوم خـالل 
شهري أكتوبر ونوفمرب، مما يشري إىل سطوع الشمس 
ــة  ــسامح بمزاول ــم ال ــسنة ومــن ث معظــم شــهور ال

 .الرياضات البحرية والشاطئية
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تـزداد باالجتـاه مـن : درجة حرارة مياه البحـر •

الشامل إىل اجلنوب باستثناء األجـزاء اجلنوبيـة 
للبحر األمحـر، وتـرتاوح درجـة حـرارة ميـاه 

 درجة مئويـة يف شـهر ٢٧البحر األمحر ما بني 
 .  درجة مئوية يف شهر يونيه٣٠فرباير، و

يتسم البحر األمحـر بارتفـاع : درجة امللوحة •
 جـزء ٣٥ة مياهه التي يبلغ متوسطها ملوح

ــسنوي  ــط ال ــغ املتوس ــنام يبل ــف، بي يف األل
لدرجة امللوحة عىل سـواحل منطقـة عـسري 

 جزء يف األلف، ويرجع ذلك إىل ارتفاع ٣٨
معدالت البخر وقلة األمطار وعدم وجـود 

.ترصفات أهنار
هناك معلومات كافية عن : الرياح واألمواج •

األمحـر بقطاعاتـه الرياح واألمواج يف البحر 
املختلفة والتي تم جتميعها بمعرفـة البحريـة 

ــث قــسمت ٧٣األمريكيــة ملــدة   ســنة، حي
 منــاطق تقــع ســواحل ٧البحــر األمحــر إىل 

منطقة عـسري ضـمن إحـدى هـذه املنـاطق 
، حيـث يبلـغ )البحر األمحر جنوب وسـط(

 عقـده ٧.٨متوسط رسعة الريـاح الـسنوي 
 والـشامل واالجتاه السائد من الشامل الغـريب

يليها جنوب ) من الوقت يف املتوسط% ٤١(
أمـا األمـواج فهـي %). ٣٢(رشق وجنوب 

تتبع اجتاهات الرياح الـسائدة لتحـدث مـن 
من الوقت يف % ٤٢(الشامل الغريب والشامل 

ــط ــوب ) املتوس ــوب رشق وجن ــا جن يليه
)٣٣.(% 

يتسم البحر األمحر بالتيـارات : التيارات البحرية •
اســتثناء اجلــزء اجلنــويب البحريــة الــضعيفة ب

لسواحل اململكة وبعيدًا عنها، وتعمل التيـارات 
البحرية سواء الناجتة عن تـأثري الريـاح أو تـأثري 
تيارات املد واجلزر أو التيـارات الـساحلية عـىل 
نقل الرسوبيات وتشكيل األلسنة الرمليـة التـي 

. يزداد أطواهلا بمرور الوقت
مناسيب سطح يرجع التغيري يف : مناسيب البحر •

البحر إىل املد واجلزر بصفة أساسـية يليهـا تـأثري 
الرياح واألمواج والضغط اجلوي، ويعتـرب املـد 
واجلزر يف البحر األمحـر معقـد للغايـة، وبـصفة 
عامة فإن التغيري يف مناسيب سطح البحر يـزداد 
بدرجة حمسوسة باالجتاه من الشامل إىل اجلنـوب 

شئون البلدية وزارة ال(عىل سواحل منطقة عسري
والقروية، مرشوع املخطط التفصييل املعلومـات 

 ). ٢٣-٤، ص ٢٠١٠األساسية ، 

ه

 تعد مناطق البيئة احلية املفتوحـة مـن أهـم منـاطق
الـسياح اجلامل الطبيعي التي جتذب أعداًدا كبرية من 

ويتـسم سـاحل  ,P.87)  (Schurmann, W ,1981إليها 
وع احلياة الفطرية، إذ تضم النباتـات منطقة عسري بتن

ــل عــىل اخــتالف  ــشاب والنخي واحلــشائش واألع
أنواعها وفصائلها، مما يعطيها ميزة نـسبية تتمثـل يف 

 ظهور املراعي الطبيعية، إىلالثراء النبايت الذي يؤدي 
التـي (حيث نجد أن بيئة نباتات السهول الـساحلية 
عبـارة ) متتد بني جبال عسري، وشاطئ البحر األمحـر

عن وحـدة بيئيـة متميـزة تنمـو فيهـا جمـاميع نباتيـة 
ــا ــيا : واضــحة أمهه ــانجروف واألكاس أشــجار امل
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وزارة الـشئون (والسدر واملرخ ونخيـل الـدوم 
البلدية والقرويـة، مـرشوع املخطـط التفـصييل 

 )٣٠-٢٠، ص ٢٠١٠الساحل بمنطقة عسري، 
وترجـــع أمهيـــة وجـــود هـــذه األشـــجار 

ــشبية يف ــات الع ــات والنبات  كوهنــا أحــد املكون
ــى عنهــا يف النظــام البيئــي احليويــة التــي ال غن
الساحيل، فهي تسهم بشكل أسـاس وملمـوس 
يف عملية اإلصحاح البيئي، وتكوين نظام بيئـي 

شـواطئ البحـار؛ إذ تعمـل عـىل  متكامل عـىل
ــة  ــور الربي ــة والطي ــات البحري ــذب الكائن ج
والبحرية وتشجعها عىل التكاثر، باعتبارها مهد 
ــواع األســامك  ــد مــن أن ــأوى لعدي ــد وامل التوال

ناهيـك . والقرشيات ذات األمهيـة االقتـصادية
عن دورهـا يف تقليـل حـدة درجـات احلـرارة

والرطوبــة يف اجلــو، كــام تــساعد عــىل التــوازن 
الغازي وتقليل نسبة الغازات الـسامة يف اهلـواء 

 . وتثبيت الرتبة ومحايتها من االنجراف والتآكل
يتمتـــع ســـاحل عـــسري وبـــصفة عامـــة، 

ــة مــن هــذه األشــجار  بتجمعــات كثيفــة وثري
وخاصة أمام عمق وسعيدة الصواحلة، واملنطقة 
فيام بني جنوب القحمة وحتى شـامل الـربك، يف 
حني يتقلص وجودها يف األجزاء األخـرى مـن 
الــساحل خاصــة مــا بــني احلريــضة والقحمــة 

 ). ٢راجع شكل(
ولعل الطبيعـة اجليومورفولوجيـة لـساحل 

نطقة عسري، حيث البحريات الشاطئية املتناثرة م
التي تستقبل املياه العذبة من األودية، ممـا يتـيح 
ــو أشــجار  ــبة لنم ــشية مناس ــة معي ــوين بيئ تك

املــانجروف، لــذا عــادة مــا توجــد هــذه األشــجار 
ــشواطئ  ــامي عــىل ضــفاف ال كــرشيط أخــرض متن

وعـالوة عـىل ذلـك؛ فـإن . الداخلية هلذه البحريات
املواجهة للحرات الربكانية واملوجـودة أغلب اجلزر 

عىل طول هذا الساحل، إن مل يكن كلها، حتتوي هي 
األخرى عىل جتمعات كثيفة وثرية جًدا مـن أشـجار 
املانجروف، وتتسم بالتنوع اإلحيائي، إذ متثل بيئات 

 .طبيعية للطيور البحرية والربية
كـام يتمتـع سـاحل عـسري بوجـود العديـد مــن 

محــام الزيتــون، : ة املهــاجرة، مثــلالطيــور األفريقيــ
الباشـق والنـرس : والعديد من الطيور اجلارحة مثـل

األسمر، ونقار اخلشب العريب، والـشاهني املغـريب، 
ــق  ــل يف العقع ــي تتمث ــان والت باإلضــافة إىل الغرب
العسريي، وتوجد هذه الساللة فقـط يف رشق مكـة 

وزارة (املكرمة، ومتتد من جنوهبا حتى جبال عـسيـر
ئون البلدية والقروية، مـرشوع سـاحل بمنطقـة الش

 ). ٣٣-٢٨، ص ٢٠١٠عسري، 
هذا فضًال عن وجود أنواع عديـدة مـن احليتـان 
والدالفني ، كام يوجد بساحل منطقة عسري أكثر من 

 نوع من األسامك التـي اختـذت مـن الـشعاب ٤٥٠
ــا  ــا هل ــة موطنً ــسياحة ، (املرجاني ــا لل ــة العلي اهليئ

).٢١٢-٢١١، ٥٢،ص ١٤٢٧


ــد مــن  ــرشية العدي ــة الب ــشمل مقومــات البيئ ت
العنارص التي صنعها اإلنسان عرب فرتات من الـزمن 
حتــى أصــبحت يف وقتنــا احلــايل عوامــل للجــذب 

وال تقـل املقومـات البـرشية . السياحي أو داعمة له
يف أمهيتها عـن املقومـات الطبيعيـة يف تأثريهـا عـىل 
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سياحي وتنميتــه، وتتمثــل هــذه القطــاع الــ
ـــيم  ـــادات والق ـــسكان والع ـــات يف ال املقوم
ــــرتاث  ــــارخيي وال ــــد، واإلرث الت والتقالي
ـــة األساســـية  ـــوري وشـــبكات البني الفلوكل
ــة  ــسياحية وملكي ــسهيالت ال واخلــدمات والت

.األرايض


يعد الـسكان مـن أهـم املقومـات البـرشية 
يت تـأثري لتطوير القطاع السياحي وتنميتـه، ويـأ

ــاين  ــالل تب ــن خ ــسياحة م ــىل ال ــسكان ع ال
خصائصهم السكانية وما يتحلون به من طبـائع 

وممـا ال شـك أنـه ال يمكـن . وعادات وتقاليـد
إدراك تأثري السكان يف مناطق اجلذب الـسياحي 
فقط، وإنام يف املدن غري الـسياحية املجـاورة هلـا 

، بسبب )١٥٥، ص ٢٠٠٥عزالدين وآخرون،(
 املتبادلة بـني املراكـز الـسياحية عالقات اجلذب

وأماكن انطالق السياح، حيث تتناسـب طرديـا 
مع عدد الـسكان، فكلـام زاد عـدد الـسكان يف 
منطقة الطلب الـسياحي زاد معـه الطلـب عـىل 

 .السياحة، والعكس صحيح
 :يتضح اآليت) ١٣( الشكل دراسةومن 

ارتفع عدد سكان التجمعات العمرانية الرئيسة 
ــة ــساحل منطق ــن ب ــسري م ــام ٣٢٨٣ ع  ع

 نــــــــسمة ١٣٣٩٢إىل ) م١٩٩٢ (ه١٤١٣
ــسب ــداد ح ــسبة ) م٢٠٠٤ (ه١٤٢٥ تع بن

ـــادة ســـنوية  ، وبمعـــدل نمـــو %٢٥,٧زي
؛ )م٢٠١٠ (ه١٤٣١ ، ويف تعــــداد%١١,٧

 ١٥٢٣٨واصل السكان نموهم ليصل عـددهم 
، وبمعدل نمـو %٢,٨نسمة، بنسبة زيادة سنوية 

مـن سـكان املراكـز % ٣٠,٤، وبام يمثـل %٢,٢
  ٥٠٠٧٤ابعــة هلــذه التجمعــات، والبــالغ الت

 منطقـة مـن إمجـايل سـكان% ٠,٨نسمة، وحـوايل 
، وهي نـسبة ضـئيلة ه١٤٣١عسري طبقًا لتعداد 

جدا، مما يتطلب توجيه جهـود التنميـة للقطـاع 
.الساحيل حتى يكون منطقة جاذبة للسكان

شهدت التجمعـات العمرانيـة بـساحل منطقـة  •
ت النمـو خـالل عسري تباينًا واضـًحا يف معـدال

ــرتة  ــا )ه١٤٣١- ه١٤٢٥(الف ، إذ تراوحــت م
، وقــد جــاءت أقــصاها يف %)٢,٩، %٠,٩(بــني 

القحمة، تليها الربك، ثم احلريضة، ممـا يـشري إىل 
جذب هذه املدن جزء من اهلجرة إليها، وتوجـه 
الــسكان لالســتيطان هبــا، حيــث تــوافر فــرص 
العمل املتمثلة يف تقديم خدمات حلركـة املـرور 

جـدة، باإلضـافة / ليمية عىل طريق جـازاناإلق
لوجود فرص العمل باألنشطة السياحية القائمة 

.وأنشطة الصيد
%) ٨١,٢(يمثل الـسعوديون الغالبيـة العظمـى  •

من سكان الساحل، وترتفع النسبة عن املتوسط 
ـــان  وســـعيدة %) ٩٨,٦(العـــام يف مـــدن ذهب

ـــصواحلة  ـــضة %) ٩٢,٤(ال ، %)٨٩,٨(واحلري
ـــق  ـــسبة ، ب%)٨٩,٤(وعم ـــنخفض ن ـــنام ت ي

السعوديني عن املتوسط العام يف القحمة والربك 
ـــربك  ـــة ال ـــستوياهتا بمدين ـــى م ـــسجل أدن لت

)٦٧,١.(%
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% ١٨,٨شكل نسبة السكان غري السعوديني  •
 مــن إمجــايل حجــم ســكان ســاحل منطقــة
عسري، وقد جاءت أقصاها يف مدينـة الـربك 

سـكاهنا، %) ٣٢,٩(بنسبة تقرتب من ثلـث 
تليها مدينة القحمة بنسبة تزيـد قلـيال عـىل 

ســكاهنا، وتقــل نــسبة %) ٢٠,٣(مخــس 
السكان غري السعوديني عن املتوسـط العـام 
يف بقية التجمعات الساحلية لتـسجل أدنـى 
ــان، إذ مل تتجــاوز ــة ذهب  مــستوياهتا يف مدين

مـن % ١,٤نسبة السكان غري السعوديني هبا 
.إمجايل سكاهنا

تشري بيانـات الرتكيب العمري للـسكان إىل 
تضخم قاعدة اهلرم السكاين يف حمافظتي رجـال 

 بـشكل عـام، حيـث متثـل نـسبة )∗(أملع وحمايل
الـسعوديني )  سـنة١٥أقـل مـن (صغار الـسن 

وعـىل الــرغم ، عـىل الرتتيــب% ٤٦,٩، %٤٣,٨
 هناك اتساق بني قاعدة اهلـرم مـن من ذلك فإن

، )سنة ٦٠-١٥( صغار السن ومتوسطي السن 
عىل % ٤٧,٥، %٤٦,٩حيث تبلغ نسبتهم حوايل 

التـوايل، هـذا يوضـح أن حمـافظتي رجـال أملـع 
وحمايل تتوافر هبام نسبة كبرية من القوى العاملة 

ــراهن باإلضــافة إىل أن القاعــدة ، يف الوضــع ال
رصـيد مهـًام يف عمليـة السكانية الكبـرية متثـل 

مل تتــوافر بيانــات تفــصيلية عــن التجمعــات   ) ∗(
الدراسة، لذا تـم االعـتامد الساحلية يف منطقة 

عــىل بيانــات املحافظــات التــي تتبعهــا هــذه 
 .التجمعات

التنمية، حيث ستدخل تلك القاعدة إىل قوة العمـل 
خالل مراحل التنمية مستقبًال، ومن ثم  نمو الطلب 
عىل فرص العمل خالل الـسنوات القادمـة، األمـر 

الرتكيــز عــىل تأهيــل وإعــداد هــذه  الــذي يتطلــب
القاعــدة لتــستطيع القيــام بمــسئولياهتا التنمويــة يف 

افة إىل توجـه التنميـة نحـو القطـاع املستقبل، باإلض
الساحيل لتوفري فرص العمل املناسـبة، خاصـة وأن 
قطاع األنشطة الـسياحية يعـد مـن األنـشطة كثيفـة 
العاملة التي يمكن االعتامد عليها لتوظيـف الطلـب 
املتزايد عىل فـرص العمـل وخفـض نـسبة البطالـة 

 سـنة ٦٠(باملحافظات الـساحلية، أمـا كبـار الـسن 
 فلم تتجاوز نسبتهم يف حمافظتي رجـال أملـع ؛)فأكثر

.عىل التوايل% ٧.٦، %٩.٣وحمايل 
ــساحلية  • ــات ال ــذكور بالتجمع ــسبة ال بلغــت ن

لإلناث، وترتفع النـسبة % ٤١,٧مقابل % ٥٨,٣
بجميــع التجمعــات الــساحلية باســتثناء مدينــة 
ذهبـان، وقـد جــاءت أقـصاها يف مدينـة الــربك 

ث، لإلنـا% ٣٦,٥مقابـل % ٦٣,٥حيث بلغـت 
ــذيلت مدينــة ذهبــان مجيــع التجمعــات  بيــنام ت

% ٤٨,٢الساحلية، إذ مل تتجاوز نسبة الذكور هبا 
 %.٥١,٨من إمجايل سكاهنا مقابل 

بلغ متوسط حجم األرسة بالتجمعات الساحلية  •
ــرد٥,٦( ــم )أرسة/ ف ــط حج ــع متوس ، ويرتف

األرسة عن املتوسـط العـام ملنطقـة الدراسـة يف 
 ٦,٣(ث سـجلت مدينتي ذهبان واحلريضة، حي

/  فـــرد ٦,٢(للمدينـــة األوىل، و) أرسة/ فــرد
ــك إىل أن ) أرسة ــع ذل ــة، ويرج ــة الثاني للمدين

أغلب األرس املعيشية هبام عبارة عـن أرس ممتـدة، 
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يف حني يتساوى عدد أفراد األرسة يف مدينـة
سعيدة الصواحلة مع املتوسط العام لتجمعات 
الــساحل، بيــنام يــنخفض عــدد أفــراد األرسة 

ية مدن الساحل ليسجل أدنى مـستوياته يف ببق
 ). أرسة/ فرد٤,٩(مدينة الربك 

شكلت نسبة السكان السعوديني داخل قوة  •
ــع  ــال أمل ــل ورج ــافظتي حماي ــل يف حم العم
ومنطقة عسري حوايل ثلث السكان السعوديني 

، بيد أن التفوق ) سنة فأكثر١٥(يف سن العمل 
مـن % ٣٤,٩كان لصالح حمافظـة رجـال أملـع 

ايل السكان، بينام جاء سجلت نـسبة القـوة إمج
ــسري ــة ع ــة بمنطق ، وحمافظــة %٣٤,٥ العامل

.من إمجايل السكان% ٣٣,٨حمايل 
 ٥٩٠(سجلت نسبة اإلعالة يف منطقة عسري  •

، وترتفع النـسبة يف حمافظـة ) عامل ١٠٠/ 
، )عامـل١٠٠/  فـرد ٦٨٠(حمايل لتسجل 

يف حمافظة رجال )  عامل١٠٠/  فرد٦٠٠(و
جع ذلك إىل ارتفاع نـسبة مـن هـم أملع، وير

خــارج قــوة العمــل ونــسبة صــغار الــسن 
 .اللذين يشكالن معا حوايل ثلثي السكان


يعد توافر شبكات املرافق العامة وجتهيـزات 
البنيــة األساســية مــن أهــم مقومــات اجلــذب 

وتـضم شـبكات البنيـة . السياحي ألي منطقـة
رضية فيام حتت الـسطح األساسية الشبكات األ

وما فوقه؛ فشبكات ما حتت السطح تـضم ميـاه 
الرشب، والرصف الصحي، ورصف األمطـار، 

أمـا . والكهرباء، والغاز الطبيعي، واالتصاالت

ــرص عــىل شــبكة  شــبكات مــا فــوق الــسطح، فتقت
 الشوارع والطرق والـتخلص مـن القاممـة وغريهـا

 ).٨٩ص  ،٢٠٠١مصيلحي،(
ات البنية األساسـية شبك) ١٤(ويوضح الشكل 

بساحل منطقة عسري، حيث يمكن تناوهلا وهي عىل 
 :النحو اآليت

 :النقل واالتصاالت •
تقوم العملية السياحية بكافة أشكاهلا املتمثلـة يف 
احلركة واالتصال عىل أساس مبدأ التفاعـل املكـاين 

Spatial Interaction بني املواقع الـسياحية، فـاملواقع 
نوعهـا قـد تكـون قليلـة األمهيـة السياحية أًيا كـان 

وثانوية يف حالـة صـعوبة الوصـول إليهـا بواسـطة 
ويف املقابـل هنـاك كثـري مـن املواقـع . أنظمة النقـل

السياحية اكتسبت أمهية سياحية كبرية بسبب سهولة 
ـــصالية(الوصـــول إليهـــا   ، إذ )Accessibility االت

 Konwles)أظهرت دراسة قام هبـا نـوليز وواريـنج 

and Wareing, 1976 ( أن التنميـة الـسياحية تـرتبط
بتوافر خدمة النقل واملواصالت ودرجة الوثوق هبـا 
من حيـث التقـاطر، وااللتـزام باملواعيـد، والراحـة 

 .أثناء السفر
وتتمثل شـبكة الطـرق والنقـل بـساحل منطقـة 

ــساحيل  ــي ال ــق اإلقليم ــسري يف الطري ــدة (ع  –ج
ط بـني ، وذلك لكونه حمور تنمية وطني يـرب)جيزان

سواحل اململكـة الغربيـة واملنـاطق الواقعـة عليـه، 
ويبلغ طول هذا الطريق داخل منطقة عـسري حـوايل 

 كم، وهو طريق مفـرد يف غالبيتـه وجـاري ١٣٦,٣
العمل عىل ازدواجه بالكامل، ويـربط هـذا الطريـق 

 .بني التجمعات الواقعة عىل طول الساحل
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باإلضافة للطريق الـساحيل؛ توجـد شـبكة
مــن الطــرق الرئيــسة التــي تــربط التجمعــات 
ــساحل بحــوارض املحافظــات  الواقعــة عــىل ال
واملــدن الرئيــسية بمنطقــة عــسري، ومــن أمههــا 

، وهو طريـق ) احلريضة– حمايل –شعار (طريق 
طويل يربط بني حمافظات أهبـا وحمايـل ورجـال 

كام تنترش شبكة مـن الطـرق املحليـة التـي . أملع
احل ومـدينتي حمايـل تربط بني التجمعات بالس

 –احلريـضة (ورجال أملـع، ومـن أمههـا طريـق 
 ). حمايل–الربك (، وطريق )حمايل

كــام تعــد االتــصاالت مــن أهــم اخلــدمات 
املساندة يف عمليـة اجلـذب الـسياحي، وبـصفة
. خاصة يف األماكن البعيدةعن املراكز احلـرضية

ــة عــسري  ــت مراكــز ســاحل منطق ولقــد حظي
 عمـق – الربك –بان  ذه– القحمة –احلريضة (
ــري مــن قبــل )  ســعيدة الــصواحلة– ــاهتامم كب ب

االتصاالت السعودية منـذ أن آلـت تبعيتهـا إىل 
منطقة عـسري، فـشهدت بـذلك نقلـة نوعيـة يف 
خدمات االتصاالت، كام تم تغطية هذه املراكـز 
بشبكة اهلاتف اجلوال، وربطها بشبكة األليـاف 
البـــرصية املحوريـــة للـــدخول عـــىل شـــبكة 

 ).Internet(لومات الدولية املع
 :شبكة مياه الرشب •

تفتقر منطقة الساحل إىل وجود شـبكة ميـاه 
 عامة حكومية، حيث تعتمد عىل املصادر األخـرى

حتلية مياه يف احلصول عىل املياه، واملمثلة يف حمطة 
يـوم وختـدم /٢م١٢٠٣الربك التي تـوفر حـوايل 

– عمـق –الـربك (معظم التجمعات الساحلية 

، ويـتم نقـل امليـاه مـن ) سعيدة الـصواحلة–ذهبان 
املحطة إىل هذه التجمعات باستخدام سيارات نقـل 

، هذا باإلضافة إىل جمموعة مـن آبـار )الوايت(املياه 
املياه اجلوفية اخلاصة واحلكومية، ومن أمههـا اآلبـار 

وزارة ( بئـرًا ١٤املنشأة عىل وادي حيل ويبلغ عددها 
رشوع سـاحل منطقـة الشئون البلدية والقرويـة، مـ

 ).٥٤-٥٠: ، ص٢٠١٠عسري، 
 :شبكة الكهرباء •

تعــد الطاقــة الكهربائيــة واحــدة مــن أهــم 
القطاعات للتنمية، حيـث تعـد أقـل أنـواع الطاقـة 
تلويًثا للبيئة وأكثرها مرونة يف االستخدام وسـهولة 
يف النقل والتوزيع وأوفرها اقتصادًيا، كام متثل دعامة 

يف أي جمتمـع، ويـتم إمـداد أساسية للتنمية الشاملة 
ــل  ــي حتوي ــالل حمطت ــن خ ــاء م ــساحل بالكهرب ال
الكهرباء بمحايل ورجال أملع والتي يتم نقل الطاقـة 

 ١٣٢هلام مـن خـالل خطـوط نقـل هوائيـة بجهـد 
ف، وذلك ضمن منظومة شـبكات نقـل الطاقـة .ك

الكهربائية للرشكة السعودية للكهربـاء، ومـن أهـم 
احلبيل ( ، وخط )بيل احل–حمايل (هذه اخلطوط خط 

 ). الربك–
 :الرصف الصحي •

تعتمد منطقة عسري بشكل عام والـساحل بـشكل 
خاص عىل نظام الرصف الـصحي املـوقعي املعـروف 

ــم البيــارات أو اخلزانــات األرضــية وأغلبهــا . باس
خزانات مفتوحة القاع، حيـث تفتقـر حمـافظتي حمايـل 
ــصحي،  ــرصف ال ــع ألعــامل شــبكات ال ورجــال أمل

 األسلوب من الرصف الصحي إىل تلـوث ويؤدي هذا
البيئة واملياه اجلوفية نتيجة الطفح املستمر للبيارات، ممـا 
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يؤدي إىل انتشار األمراض واألوبئة بـشكل كبـري، 
، ناهيك عن تأثريها السلبي عـىل سـالمة املنـشآت

هــذا باإلضــافة وجــود بعــض املــساكن وخاصــة 
اجلوازية ال تستخدم أي نظام من أنظمـة الـرصف 

لصحي، حيث تلقي بمخلفاهتا السائلة يف جمـاري ا
 .مفتوحة

 
يـــرى منظمـــوا الـــرحالت الـــسياحية أن
اإلسكان بتصنيفاته املتنوعة من أبـرز املقومـات 
السياحية املرتبطة بمنظمي الرحالت السياحية، 
ويعزى ذلك لكون اإليواء أول عنرص يقـوم بـه 

عد العامل الـرئيس يف السائح عند وصوله، كام ي
متكني السائح يف االستمتاع برحلتـه وتـشجيعه 
عىل إطالة مدة اإلقامة إىل احلـد الـذي يتـيح لـه 
فرصــة يف حتقيــق اهلــدف املنــشود مــن انتقالــه، 
ــشاطات  ــة ن ــه يف مزاول ــرتة إقامت ــتغالل ف واس

 ).٧،ص ه١٤٢١الصالح،( متعددة
وتفتقــر منطقــة الدراســة إىل منــاطق إقامــة 

ما هو متوافر ال يفي ألحـداث تنميـة السياح، و
سياحية مستدامة بـساحل منطقـة عـسري، إذ ال 
ترقى ملـستوى التنميـة احلقيقيـة للـساحل ومـا 
يتمتع به مـن مقومـات بيئيـة وطبيعيـة متميـزة 

 . وفريدة
ــسياحي  ــواء ال ــدد وحــدات اإلي ــغ ع ويبل

 وحـدة إيـواء، تـضم ٢٢بساحل منطقة عـسري 
، ٢كم٠,١١  غرفة، وتشغل مساحة حوايل٦٦٢

من إمجايل مـساحة منطقـة % ٠,٠٤أي ما يعادل 
باإلضافة إىل بعض املقاهي واملطـاعم . الدراسة

والكافترييات التي تنترش عىل طول الطريق الساحيل 
 .جدة/ جيزان

 ويمكن تقـسيم خـدمات اإليـواء الـسياحي يف 
 :النطاق الساحيل ملنطقة عسري عىل النحو اآليت

 .الفنادق -١
 ق املفروشةالوحدات والشق -٢
املنتجعات السياحية -٣


تتمثــل يف منتــزه القــوات املــسلحة وعــدد مــن 
احلــدائق واملنــاطق املفتوحــة واخلــرضاء واملالعــب 
وجلــسات العــائالت والــشباب وجزيــرة النخيــل 
بـــــالربك، وتـــــشغل املتنزهـــــات واحلـــــدائق 

من إمجايل مساحة % ٦,٩ بام يعادل ٢كم١٩,٣حوايل
. ة الدراسةمنطق

ه

تفيــد دراســة ملكيــات األرايض يف التعــرف عــىل 
األرايض التـي يمكـن اســتغالهلا يف التنميـة املــستدامة 
بصفة عامـة والتنميـة الـسياحية بـصفة خاصـة سـواء 
أكانت أرايض أمالك الدولة أم أراٍض تابعة للـوزارة أو 

راد، ومـن هيئة معينة أم األرايض اخلاصة اململوكة ألفـ
ثم  يتم وضع سياسة خاصـة لكـل أرض للتنميـة بنـاء 

 .عىل وضعها احلايل
إىل سـيادة أرايض أمـالك ) ١٥(ويشري الـشكل 

الدولة واملمثلة يف األرايض الفضاء وأريض احلرات 
الربكانية والسبخات والكثبـان رمليـة وغريهـا مـن 

%) ٨١,٢(األريض، إذ شكلت حوايل أربعة أمخـاس 
حة منطقة الدراسة، بينام شكلت نسبة من إمجايل مسا
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األرايض اململوكـة للجهــات احلكوميــة حــوايل
مساحة منطقة الدراسة، وتتمثـل من إمجايل % ٩,٧

األرايض احلكومية يف منتزه القوات املسلحة الذي 
يمتد فيام بني شـاميل احلريـضة وجنـويب القحمـة، 

، أي حــوايل ٢كــم١٩,٢والــذي يــشغل مــساحة 
احة األرايض احلكوميــة مــن إمجــايل مــس% ٧٠

 كم عىل الواجهة البحرية،١٢,٨باملنطقة، وذلك بطول 
واألرايض التابعة لسالح حرس احلـدود يف منطقـة 

مـن % ٢٥ أي حـوايل ٢ كـم٦,٥القحمة والتي متثل 
إمجايل ملكيات األرايض احلكومية، بينام متثل النـسبة 

أرايض األوقـــاف واخلـــدمات %) ٥,٠(املتبقيـــة 
 .يمية واالجتامعية واألمنيةالصحية والتعل
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أما امللكيـات اخلاصـة؛ فتتمثـل يف الـرشكة
الــسعودية لألســامك واملخططــات الــسكنية 
واألرايض الفضاء املسورة واألرايض الزراعيـة 
والتقسيامت الزراعية واملزارع اخلاصة والفنادق 
املنتجعـــات الـــسكنية، واملطـــاعم، املقـــاهي، 

مـن إمجـايل % ٩,١وتشكل هذه امللكيات حوايل 
 .منطقة الدراسة


 

تتعدد األنـامط الـسياحية التـي تـتالئم مـع
ــة  ــساحل منطق ــسياحي ب ــات اجلــذب ال إمكان
عسري، والتي يمكن تصنيفها حسب اهلدف مـن 

: الرحلة إىل ما يأيت
 

قـدم أنـامط الـسياحة التـي عرفهـا تعد من أ
العامل، إذ تسري بمعدالت تفوق أنـامط الـسياحة 
األخرى، ولقد أكـدت الدراسـات اإلحـصائية 

مـن  % ٧٠أن السياحة الرتوحيية والرتفيهية متثل 
،ص ٢٠٠١السيـيس،( حركة السياحة العامليـة 

، إذ هيدف فيها الـسائح إىل االنتقـال مـن )٢٥٢
تمتاع باملناظر اخلالبة مكان إىل آخر بغرض االس

والشواطئ البحرية واملجاري املائية ناهيك عـن 
االستجامم والراحة واالسـرتخاء وممارسـة العديـد 

 هبدف التخفيـف من اهلوايات والرغبات املختلفة،
 .من ضغوط احلياة وأعباء العمل

ويتــوافر بــساحل منطقــة عــسري كثــري مــن 
 مقومات السياحة الرتفيهية والرتوحييـة، حيـث
شواطئها املتنوعة واملمتدة من الشامل للجنـوب 

 كم، ومتيز مياه شواطئه بصفائه وهـدوء ١٤٠ملسافة 
أمواجه، باإلضافة إىل مالئمة منـاخ القطـاع خـالل 
فصيل الشتاء والربيـع، كـام تزخـر منطقـة الدراسـة 
بالشواطئ الرملية املنبسطة والتكوينات ذات املنظـر 

لطبيعيـة واملـسطح اجلاميل من األشجار واألعشاب ا
املرجاين وانتشار اجلزر البحرية والـشواطئ اخلاليـة 
مــن الــشعاب املرجانيــة الــصاحلة هلــذا الــنمط مــن 

 .السياحة
 

تعد السياحة البيئة شكًال مـن أشـكال الـسياحة
الطبيعية املستدامة، وهي أحد أنامط السياحة احلديثة 

ة العاملية وسـوقها، التي دخلت مؤخًرا جمال السياح
إذ يــسافر الــسائح إىل منطقــة طبيعيــة كــي يــستمتع 

 ،إبراهيم( باملوارد البيئية املختلفة يف شكلها الفطري
 ).٥٤ص ،٢٠٠٠

ولعل التنوع البيئي يف منطقة الدراسـة بـني بيئـة 
اجلــزر البحريــة واألخــوار والــرشوم وغابــات 
املانجروف، ومنطقة األودية، والـشواطئ البحريـة، 

جلبال املنعزلة املنتـرشة بالـسهل الـساحيل أدى إىل وا
إجياد ظواهر متنوعة اخلصائص، متثـل يف جمملهـا أو 
مفردها عنارص للجذب السياحي، وجيعلهـا كفيلـة 

سـياحة بيئيـة يف منطقـة سـاحل عـسري يف ظـل يف قيام 
توافر مقومات البنية األساسـية واخلـدمات التـي حيتـاج 

اسة امليدانية يمكن اقـرتاح ومن خالل الدر. إليها السياح
 منطقتني للـسياحة البيئيـة إحـدامها شـامل قطـاع عمـق

 .واألخرى جنوب قطاع القحمة
 

تعد السياحة العالجية من أقدم أنـواع الـسياحة
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التي عرفها اإلنسان، إذ اعتمد اإلنـسان القـديم
صدر عىل موارد الطبيعـة يف العـالج لكوهنـا املـ

 ،٢٠١٠ اجلــوهري،( الوحيــد يف ذلــك الوقــت
وقد ازدهر هذا النمط من السياحة ). ٣٦٠:ص

يف أواسط القرن السادس عـرش، حيـث بـدأت 
ــد يف  ــة تأخــذ شــكلها اجلدي ــسياحة العالجي ال
القرنني الـسابع عـرش والثـامن عـرش، وكانـت 
اململكــة املتحــدة مــن أول الــدول اهتاممــا هبــا، 

جية يف مدينة باث حيث أقامت أول مصحة عال
ثم يف مدينة بوكستون، وشيئا فشيئا حتى أصبح 
األطباء يوصون باالستشفاء من املوارد الطبيعية 

 عبـــداحلكيم،( ذات اخلـــصائص العالجيـــة
، ومن هنا انترشت املـصحات )٣٥ص ،١٩٩٥

العالجية بشكل أوسع حتى أصبحت يف العرص 
 .احلديث رضورة ملحة يف معظم دول العامل

احل منطقة عسري مـن مقومـات ويمتلك س
السياحة العالجية االستشفائية ابتداًء مـن ميـاه 
البحر املاحلة التي أثبتت بعض الدراسـات أهنـا 

النقـرس : تفيد يف عالج كثري من األمراض مثل
واإلســقربوط وبعــض األمــراض اجللديــة، 
والرمال الناعمة والرمال السوداء التـي يـستفاد 

التهـاب : راض مثـلمنها يف عالج كثري من األم
 . املفاصل

ناهيك عن وقوع املنطقة ضمن إقليم املنـاخ 
املدار الذي يتسم بسطوع أشعة الشمس معظـم 
شهور السنة، ومن املعروف أن أشـعة الـشمس 
تعمل عىل تنقية اجلو من امليكروبات، باإلضـافة 
إىل دورهــا الفاعــل يف إفــراز العــصارة املعديــة 

 والكالــسيوموضــغط الــدم وزيــادة اهليموجلــوبني
الفوسفات وزيادة مقاومـة املـرض، مـع األخـذ يف 
ـــارش ألشـــعة  ـــرض املب ـــورة التع ـــار خط االعتب

 ).٣٦١،ص٢٠١٠اجلوهري،(الشمس
 

السياحة الرتفيهيـة  تعد سياحة الشواطئ أحد أركان
أو سياحة املنتجعات السياحية، سواء أكانـت داخليـة أم 

د الرمـال الناعمـة والذهبيـة خارجية، حيث تتميز بامتدا
ودفء املناخ مع أشعة الشمس الساطعة وهدوء املكـان، 

 روعته، حيـث متثـل الـشواطئ وتتنوع الطبيعة فيه من
 .أمهية كربى يف اجلذب السياحي

ويتسم سـاحل منطقـة عـسري بتنـوع شـواطئه، 
ــسافة  ــوب مل ــشامل إىل اجلن ــن ال ــداده م نتيجــة امت

ــشواطئ الرمل١٤٠ ــرش ال ــم، إذ تنت ــسطة ك ــة املنب ي
ــجار  ــن األش ــاميل م ــر اجل ــات ذات املنظ والتكوين
ــي  ــاين، الت ــشعب املرج ــة وال ــشاب الطبيعي واألع
تناسب رياضة الغوص حتت املاء بجانـب هوايـات 
الصيد املختلفة، كام يتسم بامتداد الـشواطئ اخلاليـة 
من الشعاب املرجانية ملسافات طويلـة التـي تـصلح 

بحريـة واأللعـاب لالستحامم وممارسة الرياضات ال
 .املائية، كام يتميز بشواطئ رملية ومتدرجة العمق

 
ختدم سياحة اجلزر أغراض متعددة مـن األنـامط

ــل ــسياحية مث ــة والرياضــية : ال ــسياحة الرتفيهي ال
والعلمية والبيئية واالستجامم والعالجية ومـشاهدة 
ومراقبة الطيور وغريهـا حـسب مقومـات اجلـذب 
التي تعمل عىل تعدد األغراض التي تـستخدم فيهـا 

ويزخر شاطئ عـسري بالعديـد مـن . اجلزر للسياحة
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ــزارات ــتخدامها كم ــن اس ــي ويمك اجلــزر الت
 . سياحية

 
ــسياحية ــامط ال ــنمط مــن األن ــذا ال ــد ه يع
احلديثة، حيث تعد مشاهدة الطيور هواية منتـرشة 

، نظـًرا لوجـود معظـم مراقبـي عىل مستوى العامل
الطيور يف أمريكا الشاملية وبريطانيا وغـرب أوربـا 

 ماليــني، ٤: ٣واليابــان، ويقــدرون بحــوايل مــن 
أغلبهم مراقبون للطيور من خالل احلدائق العامـة 
أو رحالت قصرية داخل بالدهم، وهناك جمموعة 
كبرية من املراقبني يـسافرون حـول العـامل أمـالً يف 

 ،٢٠٠٥ السيـيس،( جمعات الكبرية منهـارؤية الت
 ).١٠٢ص

ونظًرا ملا يتمتع به ساحل منطقة عـسري مـن 
تنوع يف فـصائل الطيـور خاصـة املهـاجرة مـن 
أفريقيا، فإنه يمكن تنمية هذا الـنمط الـسياحي 
مــن خــالل إبرازهــا إعالمًيــا، وحتديــد أمــاكن 
وجودها، وكذا حتديـد الفـرتات الزمنيـة ملـرور 

، حتــى يــتمكن الــسياح مــن الطيــور املهــاجرة
رؤيتها واالسـتمتاع بمـشاهدهتا، باإلضـافة إىل 
إصدار كتيبات إرشادية للسياح عن عدد أنـواع 
فصائل الطيور وكيفيـة التعامـل معهـا؛ هبـدف 

 .املحافظة عليها وعدم إقالقها
 

 

ـــًدا إىل اســـتغالل ـــسان جاه ـــسعى اإلن ي
ت السياحية املتوفرة يف البيئـة املحيطـة بـه اإلمكانا

بشكل عقالين، ويعمل عىل تنميتهـا لتغيـري نمـط 

حياته، إال أن هناك بعض املحددات واملشكالت التـي 
.  اسـتدامتهاتعرقل عملية التنمية السياحية وتؤثر عـىل

ــددات  ــذه املح ــض ه ــىل بع ــوف ع ــن الوق ويمك
 .)١٦(شكل : واملشكالت عىل النحو اآليت






كان لبعـد موقـع منطقـة الدراسـة عـن منـاطق 
ــصالية  ــان ضــعف االت ــام ك ــرى، ك ــة األخ اململك
واالنعـزال النـسبي عـن بقيـة منطقـة عـسري الــذي 
اقترص عىل العقبات الوعرة، أكـرب األثـر يف ضـعف 

ة عــسري الــروابط الــسياحية والرتوجييــة بــني منطقــ
بصفة عامة والقطاع الساحيل بصفة خاصة من جهة 
وبني بقية مناطق اململكة خاصة مناطق جازان ومكة 
ــياحية  ــرامج س ــاض، إذ ال توجــد ب ــة والري املكرم
متكاملـة تـربط منطقـة عــسري بغريهـا مـن املنــاطق 

وليس ذلك عىل مستوى منـاطق اململكـة . األخرى
 تغيـب فقط، بل حتى عىل مستوى ساحل عسري، إذ 

تقريبًا الروابط السياحية فـيام بـني النطـاق الـساحيل 
ومدن اجلذب السياحي األخرى داخل منطقة عسري 

ــأخر )الســيام أهبــا ومخــيس مــشيط( ، ممــا أدى إىل ت
ــا ــية هب ــة اخلــدمات األساس ــة وقل ــة باملنطق التنمي
وضعف البنـي التحتيـة، ممـا انعكـس عـىل التنميـة 

 ما يؤكد ذلك السياحية بساحل منطقة عسري، ولعل
عدم تكرار جتربة مهرجان عسري البحري الذي أقيم 

وزارة الشئون البلديـة  (ه١٤٢٨بمركز القحمة عام 
، ٢٠١٠والقروية، مـرشوع سـاحل منطقـة عـسري، 

 ).٣٥-٣٠: ص
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سيادة صخور الزمنني الثالث والرابع، وتعـد  •
ــة مــن تلــك الــص خور مــن حمــددات التنمي

الناحية االستثامرية نظـًرا الرتفـاع التكـاليف 
اإلنشائية هبـا، كـام يوجـد بالقطـاع الـساحيل 

.رواسب الزمن الرابع
والرواسب الـسطحية املتعلقـة هبـا وتلـك  •

الرتبة ضـعيفة وحتتـاج إىل تكـاليف عاليـة 
.الستخدامها يف عملية التنمية

 مـن اخلـط تواجد مناطق احلمـم الربكانيـة •
.الساحيل

ــدارات  • ــة واالنح ــان الرملي ــشكل الكثب ت
والتــضاريس الــوعرة حمــدد يعــوق عمليــة 

 .التنمية الساحلية
 املنتـرشة أمـام الـساحل الصغريةأدت اجلزر  •

.إىل عدم صالحيته كمرايس للسفن الكبرية
ــرصفات  • ــسبب الت ــساحل ب ــط ال ــري خ تغ

الرسوبية ملخرات السيول العديدة عىل طـول 
ا يؤدي إىل زيادة أطـوال األلـسنة الساحل، مم

الرملية مع مـرور الوقـت مـن جهـة، كـام أن 
تعاقب عمليات املد واجلزر، ومـا يـرتبط هبـا 
من نحت وتراجع خلط الـساحل أكـرب األثـر 
عىل املنشآت السياحية املقامة أو تلـك املزمـع 

 .إقامتها بالقرب من هذه األماكن
ــة بطــول خــط املناســيباخــتالف  •  البحري

حل، فيوجد مواقع تزيد األعامق هبا عـن السا
ــاك ٢٠ ــساء وهن م وتتواجــد بــني عمــق ودب

. وذهبانمواقع ضحلة وتوجد بني احلريضة

ـــاح  • ـــل الري ـــة بفع ـــة إىل التعري ـــرض الرتب تتع
واالنجــراف بواســطة الــسيول، باإلضــافة إىل أن 
معظم الرتبـة الـسطحية عبـارة عـن تربـة طمييـة 

 مــن ناعمــة التكــوين تكونــت بفعــل اإلرســاب
روافد األودية ولذلك فهي تربـة ضـعيفة وحتتـاج 

 .إىل معاجلات خاصة عند التنمية
يتخلل الساحل عدد مـن األوديـة الرئيـسية التـي  •

ترصف مياهها إىل السهل الساحيل لعسري من أهم 
تلك األوديـة وادي عمـق ووادي ذهبـان ووادي 
دبساء ووادي حيل ووادي اللصب ووادي محضة 

ــ ــريم، وتع ــم ووادي ال ــن أه ــة م ــذه األودي د ه
.حمددات التنمية السياحية بالقطاع الساحيل

 بفعل الرسوبيات وترصيفات السبخاتمناطق  •
األوديـة ذات الرتبــة الــضعيفة والتــي يــصعب 
ــد  ــة عن ــاليف العالي ــا وذات التك ــسري عليه ال

.تنميتها

عاليـة يف تؤدي درجة احلرارة املرتفعة والرطوبـة ال •

فصل الصيف، يؤدي إىل عـزوف املرتـادين عـىل 
.املقاصد السياحية بساحل منطقة عسري

تتعرض منطقة الدراسة هلبوب العواصف الرتابية   •
 -يف شهور يوليـو) الغربة(أو ما تعرف حمليًا باسم 

 سـبتمبرب، ممـا يـؤدي إىل تلـوث اجلـو -أغسطس
باألتربة وحجب الرؤية من ممـا يـؤثر عـىل راحـة 

.إلنسانا
تشكل األمطار الغزيرة وكثرة التغيـيم عائقـا أمـام  •

 ،١٩٩٨ موسـى،( احلركة السياحية واالسـتجامم
، إذ يرتتب عىل األمطـار الغزيـرة تكـون )٣٠ص
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السيول التي تـشكل هتديـدا لـبعض املنـاطق 
العمرانية والطـرق، ممـا يتـسبب يف إحـداث 

.خسائر مادية وبرشية


 
يرتبط انخفاض التدفق السياحي بأي دولـة 
بزيادة التلوث البيئي، ولعل هذا يفرس انخفاض 
معدالت الطلب السياحي يف الدول الفقـرية أو 
ـــي  الناميـــة نتيجـــة معـــدالت التلـــوث البيئ

ويعـاين ). ٢٦٥،ص٢٠٠٧ابوداوود، وزعـزوع،(
ساحل منطقة عسري من مشكالت التلوث البيئـي 
التي تعيـق احلركـة الـسياحية، إذ يوجـد بالقطـاع 
الساحيل بعض االستخدامات التـي تلـوث البيئـة 

ــل ــرشكة : مث ــسارة، وال ــمنت، الك ــصنع االس م
 حمطــة حتليــة ميــاه الــسعودية لألســامك، ونــواتج

الربك وتأثريها عىل البيئة البحريـة مـن التلـوث 
احلراري ومستويات نسبة األمالح ووجود مادة 

 .املياه التي يتم تفريغها من املحطةالكلور يف 
كــام تعــاين التجمعــات العمرانيــة بالقطــاع 
الساحيل من عدم وجود نظـام جيـد للـتخلص
مـن املخلفــات الــصلبة، إذ تعتمــد التجمعــات 
العمرانية بمنطقة الدراسـة عـىل نظـام الـرصف 

وأغلب البيارات ذات ) نظام البيارات(املوقعي 
 تلــوث للخــزان القــاع املفتــوح، ممــا يــؤدي إىل

اجلــويف للميــاه حتــت الــسطحية، باإلضــافة إىل 
تلوث البيئة نتيجة لطفح البيارات املستمر وكـام 
يساعد عىل انتـشار األمـراض واألوبئـة ويـؤثر 

 .ذلك بشكل عام عىل سالمة السكان

 


 األحجـام الـسكانية بالقطـاع الـساحيل ضعف •
زيع السكان عىل مستوى منطقـة باملقارنة مع تو

عسري، حيث يمثل عـدد الـسكان للتجمعـات 
فقــط مــن إمجــايل عــدد % ٠,٨الــساحلية نحــو 

السكان بمنطقة عسري، مما يتطلب توجيه جهود 
التنمية للقطاع الساحيل لنـرش التنميـة وجـذب 

.السكان إليه
 أحجـام التجمعـات العمرانيـة والتباعـد صغر •

 ارتفاع تكاليف توفري النسبي بينها، مما يؤدي إىل
اخلـــدمات العامـــة واملرافـــق لـــسكان تلـــك 

.التجمعات
ـــة بالقطـــاع  • ضـــعف االســـتعامالت الرتفيهي

ــساحة اســتعامالت ــدر م ــث تق ــساحيل، حي ال
، منهــا٢كــم١٩,٣األرايض الرتفيهيــة بحــوايل 

منتـزه ( يتبع ملكية القوات املـسلحة ٢كم١٩,٢
، %٩٩,٤، بــام يمثــل نحــو )القــوات املــسلحة

وذ مجيع االستعامالت الرتفيهية األخرى وتستح
فقط من إمجايل االسـتعامالت % ٠,٦عىل حوايل 

.الرتفيهية


متثل خدمات البنية األساسـية عنـارص مهمـة يف 
عملية االستقطاب السياحي، بمعنى أهنـا العوامـل 
املساعدة واملؤدية لراحـة الـسائح، عـىل الـرغم مـن 

حية والبنيـة املرتبطـة هبـا عـىل توافر اخلدمات السيا
مستوى منطقة عسري، إال أن سـاحل منطقـة عـسري 
يفتقر إىل هذه اخلدمات واملرافق والبنـى األساسـية، 
وعىل الرغم من متيز القطاع الساحيل بمنطقة عـسري 
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بجاذبيــة ســياحية، إال انــه يفتقــر إىل اخلــدمات
 . السياحية

ومن خالل الزيارات امليدانية وإجراء بعض 
املقابالت الشخصية من السياح املـرتددين عـىل 
ــشكالت  ــرص امل ــن ح ــساحيل، أمك ــاع ال القط

 :اخلدمية يف اآليت
حمدودية خدمات النقـل الـسياحي يف ظـل  •

.اإلمكانات السياحية املتاحة
حمدودية الطاقة اإليوائية وخدمات املطاعم  •

والكافرتيــات، وكــذا خــدمات الرتفيــه 
.واالستجامم واأللعاب

بنية السياحة الـشاطئية ويف أحيـان تواضع  •
كثرية غائبة عن معظم املراكز عىل مـستوى 
الــساحل، هــذا فــضًال عــن عــدم وجــود 
اخلدمات الالزمـة السـتغالل اإلمكانـات 

سواء خدمات ومراكز (السياحية للساحل 
ـــة، أو  ـــوص، أو الرياضـــات البحري الغ

).الخ. اخلدمات الالزمة للسياحة البيئية
احة يف منطقة عسري بـصفة يعاين قطاع السي  •

 بـصفة خاصـة مـن الساحيلعام، والقطاع 
ــة عــدد  ــسياحي، وقل ضــعف اإلرشــاد ال
املرشدين السياحيني، إذ مل يتجاوز عـددهم

 .عن مرشدين فقط بمنطقة عسري
 الـسفر وكـاالتيفتقر القطاع الساحيل إىل  •

والسياحة التي تعمـل عـىل تـسهيل مهمـة 
ل عـىل السفر واإلقامـة يف الفنـادق والعمـ

زيارة األماكن السياحية وما يلـزم الـسائح 
. خالل زيارته

 اإلعالم الـسياحي عـىل الـرغم وجـود ضعف  •
جهاز للتنمية السياحية بمنطقة عسري يتبع اهليئة 
العامة للسياحة واآلثار، يقوم بتوفري مطبوعات 
بمختلف اللغات عن املوارد السياحية باملنطقة، 

ــستوى  ــىل م ــه ع ــروع ل ــد ف ــاق وال توج النط
 .الساحيل

ــــاهي  • ــــة واملق ــــز التجاري ــــة املراك حمدودي
 واملطــاعم ، ومــا تــوافر منهــا ال والكافيرتيــات

 . يرقى لتحقيق تنمية سياحية للساحل
غيــاب اجلهــود التــسويقية املنظمــة، والــربامج   •

السياحية املخططـة لتنـشيط احلركـة الـسياحية 
بالقطــاع الــساحيل يف ظــل إمكانــات اجلــذب 

 .حة حالًياالسياحي املتا
التداخل واختالط احلركة املرورية املحليـة مـع  •

احلركــة اإلقليميــة عــىل املحــور اإلقليمــي 
، نتيجـة وجـود األنـشطة عـىل )جازان/جدة(

ــق خدمــة  جــانبي املحــور وعــدم وجــود طري
للمساعدة يف فصل احلركة املحلية عـن احلركـة 

.اإلقليمية العابرة
ــاه ورصف  • ــساحل لوجــود شــبكة مي يفتقــر ال

.ي عامة حكوميةصح


:تتمثل يف النقاط اآلتية
ــة وتعــدد اجلهــات املانحــة  • ــة اإلداري البريوقراطي

للرتاخيص االستثامرية، وعدم وضـوح األنظمـة 
واللوائح التنفيذية لالستثامر

سيطرة بعض الوزارات واهليئات احلكوميـة عـىل  •
 عـىل مواقع مكانية متميزة وبواجهة بحرية طويلـة
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القوات املسلحة وحرس : طول الساحل مثل
.احلدود أو الرشكات

انخفــاض الــوعي الــسياحي لــدى الــسكان  •
ــة  ــؤدي إىل إضــعاف احلرك ــذي ي ــر ال األم
السياحية هبا، وذلك من خالل ما حيدث مـن 
عدم انسجام بني الـسكان والـسياح، ناهيـك 
عن عدم االعتناء واملحافظة عىل املظهر العـام 

الــسياحي مــن قبــل ســكان ملنــاطق اجلــذب 
.التجمعات الساحلية

عدم توافر قاعدة بيانـات تبنـى عـىل ضـوئها  •
ــتثامرية ودراســات اجلــدوى  ــشاريع االس امل

.االقتصادية
 

ــة الــسياحية ــت هــذه الدراســة التنمي تناول
املــستدامة بــساحل منطقــة عــسري مــن خــالل 
ــة  ــات التنمي ــصائص ومقوم ــىل خ ــرف ع التع

ــة الد ــسياحية بمنطق ــم التطــرق إىل ال راســة، ث
ــة  ــوق التنمي ــي تع ــشكالت الت املحــددات وامل

. السياحية بمنطقة الدراسة
 

يتسم ساحل منطقة عـسري بموقـع مميـز مـن  •
حيث إرشافه عىل امليـاه اإلقليميـة الـسعودية 

كــم، وارتباطــه بمنطقتــي مكــة ١٤٠بطــول 
ــط ــا بواس ــازان جنوب ــة وج ــور املكرم ة املح

).جازان/جدة(اإلقليمي 
يزخــر ســاحل منطقــة عــسري بالعديــد مــن  •

إمكانات اجلذب السياحي سواء أكانت بيئيـة 
ــسطة  ــة املنب ــشواطئ الرملي ــة، كال أم طبيعي

والتكوينــات ذات املنظــر اجلــاميل مــن األشــجار 
واألعــشاب الطبيعيــة واملــسطح املرجــاين وشــبه 

ــا برماهلــا وطيورهــا  املتنوعــة، اجلــزر املميــزة بيئًي
واجلزر البحرية التي يمكن استخدامها كمـزارات 
ـــصاحلة  ـــشواطئ ال ســـياحية، باإلضـــافة إىل ال

.لالستحامم والرياضات البحرية
أوضحت الدراسة مدى صالحية ساحل منطقـة  •

ــسياحة، إذ يوجــد موســامن ســياحيان  عــسري لل
أحدمها يالئم نمط السياحة البيئيـة يف الفـرتة مـن 

ــل، ــى أبري ــوفمرب حت ــساقط ن ــم ت ــث موس  حي
وهـو موسـم )  سـبتمرب-يونيو(األمطار، واآلخر 

. املصايف عىل الساحل
يتسم ساحل منطقة عسري بوجود املناطق املحميـة  •

اخللجان والرشوم التي تـصلح : من األمواج مثل
كمــرايس بحريــة أو مارينــا الســتقبال لليخــوت 

.وسفن التجوال البحري والنزهة
ــة كــشفت الدراســة عــن وجــود شــواط • ئ رملي

متدرجة العمق يمكن االسـتفادة منهـا يف التنميـة 
 .كفنادق ومنتجعات سياحية أو مناطق للتخييم

ــساحيل  • ضــعف األحجــام الــسكانية بالقطــاع ال
باملقارنة مع توزيع الـسكان عـىل مـستوى منطقـة 

 .عسري
ــة والتباعــد  • صــغر أحجــام التجمعــات العمراني

يف تـوفري النسبي بينها، مما ترتب عليه ارتفاع تكال
ـــك  ـــسكان تل ـــق ل ـــة واملراف اخلـــدمات العام

.التجمعات
 –ســعيدة الــصواحلة (تفتقــر جتمعــات الــساحل  •

إىل )  احلريضة– القحمة – ذهبان – الربك –عمق 
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التـــــسهيالت الـــــسياحية واخلـــــدمات 
والتجهيزات األساسية، ومـا يتـوافر منهـا ال 
يتناسب مع اإلمكانات السياحية املتاحـة، ممـا 

عىل حمدوديـة اسـتغالل سـاحل انعكس أثره 
.البحر األمحر يف التنمية السياحة

ـــة واألرايض  • ـــالك الدول ســـيادة أرايض أم
ــة  ــات %)٩٠,٩(احلكومي ــة امللكي ، وحمدودي

مــن % ٩,١اخلاصــة التــي مل تتجــاوز نــسبتها 
.إمجايل مساحة منطقة الدراسة

تتعــدد األنــامط الــسياحية التــي تــتالئم مــع  •
طقـة الدراسـة إمكانات اجلذب السياحي بمن

الــسياحة الرتفيهيــة والــسياحة البيئيــة : مثــل
ــشواطئ  ــياحة ال ــة وس ــسياحة العالجي وال
ــة  ــياحة مراقب ــة وس ــياحة اجلــزر البحري وس

. ومشاهدة الطيور


بعد عرض أهم النتائج التي توصلت إليهـا 
ــض  ــاقرتاح بع ــة ب ــويص الدراس ــة، ت الدراس

ة إىل التوصـيات املرشوعات السياحية، باإلضاف
التي تتوافـق مـع طبيعـة وخـصائص الـساحل 
الطبيعية والبيئيـة، والتـي هتـدف يف جمملهـا إىل 
ــة  ــستدامة بمنطق ــسياحية امل ــة ال ــق التنمي حتقي

 )١٧شكل : (الدراسة وهي كاآليت
) بيئيـة وسـياحية(رضورة بناء قاعدة بيانـات  •

شاملة خاصة باسـتعامالت األرايض حتتـوي 
لومات والـصور الفـضائية عىل اخلرائط واملع

والدراسات واألبحاث املتعلقة هبذا املجـال، 
ــستثمرين  ــل امل ــن قب ــتخدامها م ــسهل اس ي

وصانعي القـرار واملخططـني لالسـتفادة منهـا يف 
وضع اخلطط التنموية السياحية بمنطقة الدراسة ، 
ونرش تلك القاعدة عـىل صـفحة الويـب وذلـك 
 لتمكني متـصفحي االنرتنـت مـن التعـرف عـىل

ــوفرة   ــسياحي واخلــدمات املت ــذب ال ــع اجل مواق
 .باملنطقة عرب تقنية اخلريطة الرقمية

تــشجيع الــربامج الــسياحية الــصديقة للبيئــة  •
واملسامهة مع اجلهات املختـصة يف إعـداد وتنفيـذ 
سياسات وطنية لتحقيق مبدأ الـسياحة املـستدامة 

 .وتوطينها وتطبيقها

حتيـة لعنـارص  خطة شاملة للبنية التإعداد البدء يف 
اخلدمات الـسياحية كالفنـادق واملنتجعـات الـسياحية 
ومناطق خميامت واألنديـة الرياضـية والبحريـة وأنديـة 
، الغوص، واملراكز الرتفيهية ومراكز التسوق واملطـاعم

ومكاتـــب ملنظمــي الـــرحالت ، والعيــادات طبيــة
واملراكز الثقافية؛ مـع رضورة إدراج بعـض ، السياحية

طط جلنة التنشيط السياحي بمواقـع أنشطة الغوص بخ
 ليـصبح منتًجـا تنموًيـا يـساعد عـىل  الربك والقحمة،

جذب العديد من مماريس تلـك الرياضـة مـن املنطقـة 
 .وباقي مدن اململكة كمرحلة أوىل

ــة  • ــض االســتخدامات احلالي ــدعيم بع تطــوير وت
خلدمة أهداف التنمية السياحية بمنطقـة الدراسـة 

 االستفادة مـن تركـز معكمرايس ومواين الصيد 
معظم األنشطة العمرانية عىل املحـور الرئيـيس 

يف توطني األنشطة واخلـدمات ) جازان /جدة(
السياحية والرتفيهية التي تلقى قبـول املـرتددين 

ربط املحور عىل طول شاطئ القطاع الساحيل، و
ــي  ــدة(اإلقليم ــازان/ج ــة ) ج ــالطرق الرتابي ب
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ــل األر ــي تتخل ــة الت ــسارات اجلبلي ايض وامل
املرتفعـــــة رشق املحـــــور اإلقليمـــــي 

ــا ) جــازان/جــدة( ــا وختطيطه ــع تطويره م
ــساحيل  ــربط القطــاع ال ــدة ل كمحــاور جدي

ودعم إنشاء خط للقطارات يربط . بالقطاع اجلبيل
بني القطاع الساحيل بمنطقة عسري ومنطقتي مكـة 

 .املكرمة وجازان
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ــاع  • ــضاء بالقط ــن األرايض الف ــتفادة م االس
ــو ــرشوعات الــسياحية الــساحيل يف ت طني امل

وتوفري األنـشطة العمرانيـة املالئمـة يف ظـل 
الــضوابط واألنظمــة املقرتحــة، حيــث متثــل 

مــن إمجــايل % ٧٨,٦تلــك األرايض نحــو 
.مساحة القطاع الساحيل

االستفادة مـن اجلـزر املرجانيـة القريبـة مـن  •
الشاطئ كمـزارات سـياحية يف إطـار وضـع 

امــة ضــوابط وحتكــم بيئــي صــارم وعــدم إق
.منشآت ثابتة عليها
 


جغرافيـــة ): ٢٠٠٠(إبــراهيم ، أمحــد حــسن ، 

. دار القلم، القاهرةالسياحة،
ــرازق ، ولــيىل زعــزوع،  ــو داود  ، عبــد ال أب

الـــسياحة والـــرتويح يف جـــدة، ) : ٢٠٠٧(
 واملوارد، الـدار العربيـة املفاهيم والسياسات

 .لعلوم نارشون، جدةل
) : ٢٠١٠(اجلـــوهري  ، ماجـــد إبـــراهيم ، 

ــسياحة  ــات ال ــة وإمكان ــة الطبيعي اجلغرافي
ـــة جـــازان  ـــسعودية(بمنطق ـــة )ال ، املجل

، اجلـزء األول، ٤٢اجلغرافية العربية، السنة 
.٥٥العدد 

النقــل ) : ٢٠١٠(احلــسني  ، ســعد نــارص ، 
ــة  ــة العربي ــسياحة وتطبيقاهتــا يف اململك وال

.النارش الدويل: ة، الرياضالسعودي
ــد الــرمحن ،  ــاعي  ، هالــة عب ) : ١٩٩٣(الرف

التأثريات االجتامعية والثقافيـة للـسياحة يف 

املجتمع املحيل، دراسة يف انثربولوجيا السياحة، 
 .كلية اآلداب، جامعة االسكندرية

جغرافية : ترمجة حمبات الرشايب ) ١٩٨٥(ريبنسون، 
. املعارف، القاهرةالسياحة، ، اجلزء األول، دار

صناعة الـسياحة ) : ١٩٩٧(الزوكة ، حممد مخيس ، 
ــة،  ــة اجلامعي ــرايف، دار املعرف ــور جغ ــن منظ م

.اإلسكندرية
االجتاهات ) : ٢٠٠٥(السييس  ، ماهر عبد اخلالق ، 

ــوالء  ــابع ال ــسياحة، مط ــناعة ال ــة يف ص احلديث
.احلديثة، القاهرة

ــيس، مــاهر عبــد اخلــالق ،  ــا) : ٢٠٠١(السي دئ مب
السياحة، الطبعة األوىل، جمموعة النيل العربيـة، 

.م٢٠٠١القاهرة، 
ــعد ،  ــمري س ــصالح  ، س ــات ) : ٢٠٠٠( ال مقوم

اجلذب السياحي بمحافظة جدة، ندوة الـسياحة 
ــراهن واإلمكانــات  يف حمافظــة جــدة الواقــع ال
ــسانية،  ــوم اإلن ــة اآلداب والعل ــستقبلية، كلي امل

.جامعة امللك عبد العزيز، جدة
ـــيم ، ا  ـــايل، نع ـــسياحية ) : ٢٠٠٩(لغ ـــة ال التنمي

ــا  ــستدامة وآلياهت ــل  إ –امل ــات ناي ــيم احلامم قل
تونس ، كتيـب االبحـاث ، امللتقـى  - أنموذجا

اخلامس للجغرافيني العـرب ، دولـة الكويـت، 
.١٠٣٦-١٠١٢ص 

جغرافية التنمية ) : ٢٠٠٨(، أرشف حممد  عاشور  ، 
ــة ــة اجلامعي ــة يف عــامل متغــري، دار املعرف ، الطبع

 .األوىل
عبد احلكيم  ، حممد صبحي ، ومحدي أمحد الـديب، 

جغرافية الـسياحة، مكتبـة األنجلـو ) : ١٩٩٥(
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.املرصية، الطبعة األوىل
ــز ،  ــد العزي ــادر عب ــد الق ــيل، عب ) : ٢٠٠١(ع

العالقــة بــني املنــاخ واحلركــة الــسياحية يف 
مرص، جملة األرصاد اجلويـة، نـدوة التنميـة 

.هرةاملستدامة، القا
الغــزاوي، أمحــد بــن حممــد ، حممــد بــن امحــد 
ــزان،  ــالح العني ــن ص ــداهللا ب ــد، عب الراش

جزر اململكة العربيـة الـسعودية ) : ٢٠٠٧(
ــة  ــريب، هيئ ــيج الع يف البحــر األمحــر واخلل
ــة  ــسعودية، الطبع ــة ال ــساحة اجليولوجي امل

 .األوىل
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنيـة، معهـد 

ذج االرتفـاع الرقمـي بحوث الفضاء، نمـو
DEM م٣٠ بدقة متييز مكانية. 

مصلحة اإلحصاء العامة واملعلومـات، النتـائج 
التفصيلية للتعداد العام للـسكان واملـساكن 

ــة  ه١٤٣١، ١٤٢٥، ١٤١٣أعــوام   ، منطق
. عسري

جغرافيـة ) : ٢٠٠١(مصيلحي، فتحي حممـد ، 
اخلدمات، اإلطار النظري وجتـارب عربيـة، 

.نوفية، الطبعة األوىلمطابع جامعة امل
 املناخ والـسياحة،) : ١٩٩٨(موسى، عيل حسن ، 
 .دار الفكر، دمشق

اسـرتاتيجية ) : ه١٤٢٧(اهليئة العليا للسياحة، 
.التنمية املستدامة، الرياض

اســرتاتيجية ) : ه١٤٢٧(، ــــــــــــــــــــ 
 .تنمية السياحة يف منطقة عسري، الرياض

، يـاة الفطريـة وإنامئهـااهليئة الوطنيـة حلاميـة احل

املحافظة عيل بيئات البحـر األمحـر ) : ه١٤٢٠(
 .واخلليج العريب

إدارة ) : ١٩٨٢( وزارة البرتول والثـروة املعدنيـة ، 
املساحة اجلوية، اخلريطة الطبوغرافيـة، مقيـاس 

٢٥٠٠٠٠: ١. 
ـــــ  ــــة) : ١٩٩٨(، ــــــــــــــــــــــــــ  اخلريط

 .٢٥٠٠٠٠: ١اجليولوجية، مقياس 
ــاه،  ــة واملي ــاه ) : ه١٤٠٥(وزارة الزراع أطلــس املي

 .باململكة العربية السعودية
ـــة ،  ـــة والقروي ) : ه١٤٢٤(وزارة الـــشئون البلدي

خمطط التنمية الـشامل لـساحل منطقـة عـسري،             
 .الدراسات واالستخدامات البحرية

) : ه١٤٣١(، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 -لشاملة لسواحل اململكـةاملخططات التنموية ا

خمطط التنمية الشاملة لـساحل : التقرير اخلامس
. االستشاري دار التعاون-منطقة عسري

ـــ   ــرشوع ) : ٢٠١٠(، ــــــــــــــــــــــــــ م
املخطط التفصييل االستثامري وارتفاعات املباين 
عىل طول الساحل بمنطقة عسري، التقرير الثاين، 

.األوضاع الراهنةاملعلومات األساسية و
ـــ  ــرشوع ) : ه١٤٢٤(، ــــــــــــــــــــــــــ م

.املخططات التنموية لسواحل اململكة
املخطــط ) : ه١٤٢٧(، ـــــــــــــــــــــــــــــ 
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