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  سیاحة البیئیة في العراقالتوصیات لتطویر ال
في  المتمیزة ضرورة االھتمام بالمناطق البریة -١

العراق وذلك من خالل توفیر جمیع الخدمات 
إضافة إلى ضرورة إنشاء , في تلك المناطق 

محمیات طبیعیة في منطقة إقلیم كردستان  
ومناطق االھوار وتالل حمرین وواحات 
المنطقة الغربیة والعنایة بالكھوف وجمیع 

 .األماكن المتمیزة األخرى
االھتمام بتخریج كوادر سیاحیة متخصصة  -٢

بھذا النوع من السیاحة مع ضرورة إن تكون 
إجادة اللغات األجنبیة و المفاھیم البیئیة ضمن 

 .مناھج اإلعداد والتدریب
القیام بحمالت توعیة من قبل الوزارات  -٣

للتعریف ) الثقافة, البیئة, السیاحة( المعنیة 
المواطنین بأھمیة ھذا النوع من وتوعیة 
 السیاحة 

تھیئة البني التحتیة في المناطق القریبة من  -٤
المناطق السیاحیة لغرض النھوض بھذا 

 . القطاع الحیوي والمھم 
تش    جیع الص    ناعات التراثی    ة والش    عبیة ف    ي  -٥

 .المناطق الصالحة للسیاحة البیئیة 
ة  ختصة م كونة  ن تشكیل لجنة وزاری -٦

أعضاء من الوزارات المختصة مثل وزارات 
 السیاحة لغرضالبیئة ووزارة الدولة لشؤون 

محمیة من  المرشحة كمواقعتحدید المواقع 
قبل الیونسكو كمواقع متمیزة للتراث العالمي 

 متضمنة المناطق األثریة والمحمیات
      

  أنواع السیاحة البیئیةأنواع السیاحة البیئیة
  

ة تعتمد على الطبیعة في المقام إن السیاحة البیئی
األول بمناظرھا الخالبة وتنوعھا اإلحیائي لذا نجد إن 

  - :األنشطة التي ترتبط بالسیاحة البیئیة تتمثل في
  
v  الصید البري للطیور والصید البحري لألسماك

الصید المدروس أو الصید المسیطر ( 
 ).علیھ

v  تسلق الجبال واستكشاف مناطق الودیان
 . والكھوف

v لریاضات المائیة والغوصا. 
v تأمل الطبیعة واستكشاف مكوناتھا. 
v  الرحالت في الغابات ومراقبة الطیور

 .والحیوانات
v إقامة المعسكرات الكشفیة. 
v رحالت السفاري والصحراء. 
v تصویر المناطق الطبیعیة. 
v زیارة المواقع األثریة. 
v استكشاف االھوار ودراسة كائناتھا. 
v الطیور  أنشطة علمیة وتتضمن مراقبة

ومتابعة مراحل الكائنات الحیة من نباتات 
 .وحیوانات

v  زیارة ومشاھدة , التصویر( أنشطة عامة
ورسم المناظر الطبیعیة والمعالم التاریخیة 

 ).والطبیعیة
  

  



  
  ماھي السیاحة البیئیة ماھي السیاحة البیئیة 

  
إلى " السیاحة البیئیة " یعود ظھور مصطلح 

المعماري المكسیكي (عندما أطلق  ١٩٨٣عام 
مصطلح السیاحة البیئیة ومنذ )  سھكتور سبالو

ذلك الحین قام خبراء عدیدین من منظمات 
دولیة عدیدة كاالتحاد العالمي لصون الطبیعة 
ومنظمة السیاحة العالمیة بتطویر مفھوم 

وقبل إطالق . ع شروط لھاالسیاحة البیئیة ووض
كانت العدید من النشاطات , المصطلح 

السیاحیة قد بدأت تنشا بین السیاح الواعون 
داو یدركون مخاطر السیاحة الجماعیة بوالذین 

من آثار سلبیة على المجتمع والبیئة  ھوما تترك
عام  ٢٠٠٢واالقتصاد وقد تم إعالن عام 

ة كیبك في السیاحة البیئیة وتم االجتماع في مدین
السیاحة البیئیة  مفھوم كندا حیث تم اإلعالن عن

والذي اتفق فیھ المشاركون على دعم ھذه 
   .على استدامتھاالسیاحة والحفاظ 

  
لقد عرف الصندوق العالمي للبیئة السیاحة 

السفر إلى مناطق طبیعیة لم ( البیئیة على إنھا 
یلحق بھا التلوث ولم یتعرض توازنھا الطبیعي 

لخلل وذلك لالستمتاع بمناظرھا ونباتھا إلى ا
   ).وحیواناتھا وحضارتھا في الماضي والحاضر

  
  

  

  
  

 الحیاة البریةب المتمیزة الطبیعیة مناطقال
  :في العراق  والسیاحة البیئیة

  
یتمیز العراق بتنوع تضاریسھ وعلى ھذا 

الحیاة الطبیعیة وأنماط انتشار تنوعت  األساس
والحیوانات فیھ ومن المناطق المتمیزة  النباتات

  :ةكمناطق تصلح لمشاریع السیاحة البیئی
   

والواقعة في شمال   والجبال منطقة الغابات -١
العراق وفي اغلبھا ضمن إقلیم كردستان  

   . الھضاب  والتاللمنطقة  -٢
في جنوب  والمستنقعات األھوارمنطقة  -٣

  . العراق
  منطقة مابین حوضي نھري دجلة والفرات ٤
   .المنطقة الصحراویة -٥ 
 

  
  

  السیاحة البیئیة والتنمیة المستدامةالسیاحة البیئیة والتنمیة المستدامة  ييمفھوممفھوم
  
دت السنوات االخیرة نوعیة جدیدة من شھ        

وق   د تط   ورت  الس   یاحة تعتم   د عل   ى الطبیع   ة
تطورا سریعا فاض افة للس ائحین ال ذین یقض ون 
عطالتھ م بش كل تقلی  دي ظھ ر قط  اع اخ ر م  نھم 
یفض ل قض اء عطالتھ م بش كل جدی د یحق ق لھ م 
فرص  ة الھ  روب م  ن زح  ام وضوض  اء الحی  اة 

ث   راء الحدیث  ة والتمت   ع بجم   ال ونق  اء الطبیع   ة ب
مناظرھا الخالب ة واحیائھ ا البری ة والنباتی ة وم ا 
یرتبط بھا من سكان وثقافات محلیة الق دیم منھ ا 
والمعاص    ر وذل    ك م    ن خ    الل مجموع    ة م    ن 
االنش    طة الجدی    دة منھ    ا عل    ى س    بیل المث    ال 
الت  ریض ف  ي الجب  ال ومراقب  ة الطی  ور واقام  ة 
المخیم   ات وزی   ارات مواق   ع التنقی   ب االثری   ة 

الن  وع م  ن الس  فر والترح  ال ویطل  ق عل  ى ھ  ذا 
ھ ذا وق د ب رز ) السیاحة المعتمدة على الطبیع ة(

مفھ  وم الس  یاحة البیئی  ة من  ذ ع  دة س  نوات كب  دیل 
عمل  ي للحف  اظ عل  ى الطبیع  ة والت  راث الثق  افي 

  .للعالم والمساھمة في التنمیة المستدامة 
  


