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  : مقدمة البحث
يتميز اإلنسان منذ أن خلقه اهلل سبحانه وتعالى باالرتحال والتنقل من مكان إلى      

 انسيريحتى وصل إلى أن حركته وتنقله ؛ والقوتمن أجل البحث عن الرزق   آخر

ومنذ عقود مضت أدركت الدول مدى  أخرىوفق معايير علمية وفنية، ومن زاوية 

ا صناعة أساسية تعتمد عليها المجتمعات في متنقل فاعتبرتهأهمية هذه الحركة وال

 .حياتها وتقدمها ونموها وأطلقت عليها السياحة

عناية  فأولتهوعليه فإن قطاع السياحة أصبح قطاعًا أساسيًا في العديد من الدول      

اإلمكانيات  لهكبيرة حيث أعدت خططًا كثيرة الستثمار الجذب السياحي ووفرت 

ا آليات وبرامج تهدف إلى تحقيق جملة من األهداف التنموية ووضعت له

واالقتصادية واالجتماعية، وبذالك أصبحت السياحة مصدرًا أساسيا للدخل القومي 

 .في كثير من دول العالم

ولعل النشاط السياحي في ليبيا مازال يحتاج إلى عناية ورعاية بالرغم من      

فة والتي تجمع مقومات وأنواع سياحية وجود مقومات الجذب السياحي المختل

وسياحة  ، متعددة من خالل بيئات عديدة، وما تحتويه كل بيئة من شواخص أثرية

، إال أن  ، وأرث شعبي، وفنون وتقاليد ليبية ، وعالجية وطبيعية ، صحراوية

اإلهمال ما زال مسيطرًا على أكثر عناصر السياحة، على الرغم من رغبة الدولة 

ولعل  ، مواردها المالية وعدم االكتفاء بالنفط المورد األساسي للدولة في تنويع

بالسياحة يمكن لالقتصاد الليبي أن يكون له دور ملحوظ في الحياة االقتصادية في 

يجابية، أهمها إبراز دور ليبيا الثقافي إالمراحل المقبلة وما ينتج عنها من انعكاسات 

من ثروات تراثية وطبيعية، واإلسهام في  والحضاري على مر العصور وما تكتنزه

تطوير وتنويع قائمة االقتصاد الوطني وما ينتج عنه من تشجيع لالستثمار وإيجاد 

فرص لتوظيف الشباب الليبي، كما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة السياحة الداخلية، 

من تحسين ميزان المدفوعات من  قبحيث تكون بديلة للسياحة الخارجية، وما يراف

 . ل خف  اإلنفاق الخارجي وزيادة اإلنفاق المحليخال

 :مشكلـة الدراسـة
بما أن ليبيا تنفرد بخصائص ومميزات سياحية متنوعة منها طبيعية، ومنها      

ً، ساعدت في نمو هذه السياحة  إلى بعضها سابقا ، ومنها صحراوية قد أشرتأثرية

ؤكد وجود قصور كبير في هذا إال أن أغلب الدراسات التي أجريت في هذا اإلطار ت

ديدها في معرفة الباحث الجانب، وبناء علي ما سبق فإن مشكلة الدراسة يمكن تح

 .الموقع الجغرافي ودوره في الجذب السياحي بإقليم سهل الجفارة  التعرف على
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  :أهمية الدراسة
 : تيآلاتتلخص أهمية الدراسة في   

ة جديدة لسلسلة من البحوث والدراسات تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها حلق. 1

لين وواضعي القرار في المسؤوأن يوجه أنظار إلى في هذا اإلطار يسعى الباحث 

 .ممهليبيا لهذا القطاع ال

يستفاد من هذه الدراسة في مجال العمل السياحي، وتوضيح القصور الذي . 2

  .لتدارك ذلك مستقباًل فية التغلب عليهيصاحب حركة السياحة وكي

بأهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية التي  في ارتباطهاتكمن أهمية الدراسة . 3

 .تسعى الدولة إلى تحقيقها

 : أهداف الدراسة
 : تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف تتمثل في 

 .التعريف بموقع منطقة الدراسة ودوره في صناعة السياحة .1

 .فارة في تنشيط السياحة الداخليةدراسة إمكانية استغالل سهل الج .2

 : منهج البحث
علدى المدنهج الوصدفي التحليلدي      لتحقيق أهدداف البحدث فقدد اعتمددت     توضيحًا

ألهددم مددا ورد فددي الكتددب والمراجددع العربيددة واألجنبيددة والدددوريات واإلحصددائيات     

 . والتفسير العلمي واالستنتاج المنطقي. والتقارير الرسمية المتعلقة بأدبيات البحث

 :المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في البحث
تعني انتقال أي شخص من مكان إقامته إلى مكان آخر لمدة قصيرة :  السياحة -1

نسبيًا واإلنفاق من مدخراته وليس من العمل في المكان الذي يزوره وقد ينشد 

ه السائح مجرد الزيارة أو تمضية اإلجازة أو الحج أو الصحة أو الدراسة وبناء علي

ينتقل السائحون بصفتهم مستهلكين ال منتجين وقد تكون السياحة داخلية أو 

 (.1)خارجية

بأنها هي التي تلبي احتياجات السياح، تعَرف :  التنمية السياحية المستدامة -2

:  كما أنها تمثل ،والمواقع المضيفة، إلى جانب حماية، وتوفير الفرص للمستقبل

ارة الموارد، بطريقة تتحقق فيها متطلبات جملة القواعد المرشدة في مجال إد

، واالجتماعية، والثقافية، ويتحقق معها التكامل الثقافي،  المسائل االقتصادية

 i (2.).والعوامل البيئية، التنوع الحيوي، ودعم نظم الحياة

هو مستهلك الخدمات السياحية الذي يقبل عليها أو الذي يسعى للحصول : السائح -3

االستفادة منهاعليها ويعمل على 
(3)
. 

مجموعة من اإلجراءات المرحلية المقصودة والمنظمة  هو: التخطيط السياحي  -4

والمشرعة التي تهدف إلى تحقيق استغالل واستخدام أمثل لعناصر الجذب السياحي 

المتاح والكامن ألقصى درجات المنفعة ، مع متابعة وتوجيه وضبط لهذا االستغالل 
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والمنشود ، ومنع حدوث أي نتائج أو آثار سلبية  فيه وبإلبقائه ضمن دائرة المرغ

 ( .4)ناتجة عنه

للسياح الراحة  نهي مجموعة من األعمال التي تؤِم: الخدمات السياحية  -5

والتسهيالت عند شراء واستهالك الخدمات والبضائع السياحية خالل وقت سفرهم، 

 (5.)سفرهم األصلي أو من خالل إقامتهم في المرافق السياحية بعيدًا عن مكان 

بالرغم مما تحتويه ليبيا من عناصر داعمة لخدمة السياحة ومن ذالك االستقرار      

باإلضافة إلى ساحل طويل وجبال ومتنزهات  ، السياسي واألمني الذي مرت به

وصحاري وغيرها من العوامل التي تحقق الكثير من الطموحات السياحية 

منه كثيرًا، وبالنظر إلى منطقة سهل الجفارة فإنها  ديستفإال أن ذلك لم   المستهدفة

وما تتمتع به من شمس   طول ساحل البحر المتوسط علىتتحلي بعدة مزايا طبيعية 

وما  ، باإلضافة إلى الشواطئ الجميلة ، مدار السنة علىساطعة وهواء معتدل 

 ًاوفاألمر الذي يوفر للسائح ظر ، ومناظر جميلة ، نظيفة فئمصايتخللها من 

ما تتميز به منطقة الدراسة من إرث تاريخي كبير  إلىباإلضافة  ، للسياحة مناسبًة

،  ولبدة صبراتةثار آ، واإلغريقية وأشهرها  متمثل في اآلثار الرومانية ،والبيزنطية

وكذالك فنون العمارة اإلسالمية والتي غالبا ما تجلب أنظار السياح األجانب 

متزاج الحضارات األفريقية والعربية واألوروبية وما نتج إليها،باإلضافة إلى ذالك ا

عنه من تراث متنوع يجذب إليه السياح من الخارج، والداخل وقد أسهم موقع ليبيا 

 .الجغرافي في تكوين هذا االندماج مع الشعوب األخرى

ال يوجد مجال للشك، بأن هناك عناصر عديدة أسهمت إسهامًا كبيرًا في عملية و     

ب السياحي في الدولة المضيفة، وبالتالي ساعدت على قدوم السياح من مختلف الجذ

هذه الدولة في المواسم المختلفة من أجل قضاء العطالت، أو  إلىدول العالم 

وعليه فإن  ، االستمتاع واالسترخاء، أو لغرض العالج ،أو الدراسة أو غيرها

؛ والتي  م البيئة الطبيعية المحيطةبمعال تتأثرأو الحركة السياحية  النشاط السياحي ،

مة في تحديد أنماط السياحة، وتوزيع أماكن االستجمام ومن مهتعتبر من العناصر ال

 .ثم يؤثر على حركة السياح ومدة إقامتهم

وقد كانت ليبيا طوال العصور الماضية نقطة مهمة جذبت العديد من 

َا كبيرَا اشتركت جميعها رثإالحضارات التي سادت على أراضيها ثم بادت، وخلفت 

 .للبالد ورسمت نسيجها الحضاري  الحضاريفي كتابة التاريخ 

عصور ما قبل التاريخ تعد  إلىبع  منها الإن اآلثار والشواهد التي يعود 

رات اإلنساني، وعليه أصبحت الصحراء الليبية من خالله أحد تالمن  ًامهمجانبا 

اإلستراتيجية ودورها  أكد أهمية ليبيا  أهم المتاحف المفتوحة في العالم، وهذا

مما ؛مما جعلها تتميز بعدة مناطق سياحية  السيما الصحراوية ؛الفاعل في التاريخ 

جعلها محط أنظار السياح من مختلف دول العالم ،نظرًا لما تملكه البالد من مزايا 
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ها ، والحضارية فوق أراضي ، والبشرية سياحية تتمثل في المقومات الطبيعية

 .تتوسط الشمال األفريقي التيالشاسعة 

 ليبيا عامة، أو التي تملكها  ولعل المقومات التي يمتلكها سهل الجفارة خاصًة

مما جعلها  ؛أثرت في تكوين شخصيتها السياحية عبر العصور التاريخية المختلفة 

 إلى نها تمثل بوابة أفريقياأ، ومكان إقامة مفضل، وخاصة ًاممه سياحٍي مركز جذٍب

أهمها الموقع مناخها المعتدل إضافة الي عوامل متعددة  إلىأوروبا، باإلضافة 

وتوضيح دوره في عملية الجذب  ، عرضهعلى الدراسة هذه ستأتي الجغرافي و

 .السياحي 

 : الموقع الجغرافي
يؤثر الموقع في نجاح وقيام السياحة، وهو يمثل أحد العناصر الجغرافية : الموقع 

ذالك وتقع منطقة سهل الجفارة في الجزء الشمالي الغربي من ليبيا،  المؤثرة في

ويعد من أكثر األقاليم كثافة سكانية في ليبيا، حيث تضم هذه المنطقة 

كم، 2444 اسعة تصل إلىمن مجموع سكان البالد، وتشغل مساحة ش%44حوالي

يصل  ساحل البحر المتوسط بطول ع بموقع جغرافي ممتاز فهو يطل علىحيث تتمت

شماال،  32- 33كم أما من ناحية الموقع الفلكي فيقع بين دائرتي عرض275إلي 

وهذا الموقع يميز اإلقليم بعدة ( 1الشكل رقم )شرقا 14.5- 9وبين خطي طول 

 : منها خصائص

عالقاته التاريخية واالقتصادية، واالجتماعية مع دول  أثر بالغ علىلموقع اإلقليم  

 .مةمهوض البحر المتوسط جعلت منه وجهة سياحية الشمال اإلفريقي ودول ح

المعتدل في أغلب فصول السنة بمناخ البحر المتوسط  يتميزموقع اإلقليم الفلكي  

 .ه وجهة سياحية مفضلةوجعل

توسط الموقع بالنسبة للمراكز العمرانية في المنطقة الغربية سهلت الوصول  

 .إليه

عة وإن اختلفت الدراسات في وعليه فإن منطقة الدراسة تشغل مساحة شاس 

 .ألف كلم24، و2ألف كلم14تراوحت ما بين  إذتقديرها 

إن الموقع الجغرافي لليبيا جعلها تقع بين دولتين متطورتين سياحيًا، مصر من      

بينهما حركة سياحية كبيرة تتم بالمرور من هذا  نتجت ؛الشرق ،وتونس من الغرب 

ومع وجود المقومات السياحية  حة الترانزيت ،وبالتالي نشأت فيها سيا الموقع ،

ستتحول البالد الي  استغاللهاواإلمكانيات البشرية التي إذا أحسن  المختلفة ،

وغير  وللموقع الجغرافي تأثيرات مباشرة ، ، المتطورةالدول السياحية  مصاَف

في تحديد خصائص المناخ، وأنواع  ماهمعلى السياحة، فهو يؤدي دورًا  مباشرة

النباتات ذات الجذب السياحي، باإلضافة إلي تأثيره على مختلف نواحي األنشطة 

، ويحدد موقع المنطقة السياحية ومدي ارتباطها بالمدن واألقاليم الرئيسة  البشرية

األخرى عن طريق شبكات النقل المختلفة، وعالقات الحركة السياحية للمنطقة، 
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األفضل، فكلما كانت المنطقة تمتاز بسهولة  االستغاللواستغالل مقوماتها السياحية 

ذلك لالتصال السهل والتردد الدائم عليها، وللموقع  أدىالوصول منها وإليها، 

أيضًا أثر بالغ على السياحة من ناحية موقع منطقة الجذب السياحي من  الجغرافي

مناطق تصدير السياح، ومن ناحية أخرى موقع منطقة االستقبال والمغادرة من 

الحركة،  إلىئرة العرض فإن ذلك أثره على البيئة الطبيعية وعلى دفع السياحة دا

حيث تعمل دائرة العرض على تحديد نوع المناخ الذي بدوره يتحكم في نوعية 

البرية وكذلك في طول وقصر النهار، كذالك للموقع الجغرافي  والحيواناتالنباتات 

ين أماكن تصدير السياح وانطالقهم ، أهمية كبيرة في تحديد المسافات التي تفصل ب

ومناطق استقبالهم، باإلضافة إلى الزمن المستغرق لقطع المسافة من منطقة 

التصدير إلى مناطق االستقبال وهذا له دور فاعل في قوة جذب السائح؛ ألنه كلما 

زادت مسافة المراكز السياحية بعدًا عن مراكز تصدير السياح ازدادت كلفة 

من جهة وتناقصت فترة بقاء السائح فترة أطول من جهة أخرى،  الوصول إليها

وعليه فإن اقتراب أماكن دول العرض السياحي من دول الطلب السياحي يسهم في 

التقليل من كلفة السفر وذلك بسبب قصر المسافة بينهما، ومن ثم يتبين أن للموقع 

 (.6)في حركة السياحة ًاكبير ًاأثر

في حركة السياحة في قربه أو  ًابالغ ًاوبالتالي فإن للموقع الجغرافي تأثير

هم أسكلما  األسواقفكلما كان الموقع قريبًا من هذه ,بعده عن مناطق الطلب السياحي

أسعار السفر الجوي بصفة  علىذلك في زيادة الجذب السياحي بسبب تأثيره 

 (.7)خاصة

لجفارة موقعًا جيدًا من حيث قربه من ويعد الموقع الجغرافي لمنطقة سهل ا

 األسواق العالمية للطلب السياحي المتمثلة في الدول األوروبية، وفي هذا الجانب

أن المسافة ليست الوحيدة التي لها دور في عملية الجذب بل إن يمكن اإلشارة إلى 

زيادة يلعبان دورًا هامًا في ،وسائط النقل والزمن الذي تستغرقه لقطع تلك الرحلة 

الموقع بالنسبة للمعمور يعتبر  قوة الجذب، وبالتالي فإن الموقع الجغرافي العام أو

 (.8)أكثر تلميحًا لمدى قرب المكان من أسواق العالم، ومراكز الثقل السكاني

 بين المسافة بين بالسياحة المختصين حدأ ربط تقدم ما على اعتماداو     

 من األماكن هذه سكان وعدد جهة من سياحال انطالق وأماكنالسياحية  المراكز

 انطالق وأماكن السياحية المراكز بين الجذب المتبادلة عالقة أنفوجد  أخرى جهة

 مع وعكسيا السياح انطالق مراكز سكان عدد مع طرديًا تناسبًا تتناسب السياح

بل  ، كما له دور في تحديد جنسية السياحالسياحية المراكز وبين بينها المسافة مربع

وفي تحديد مدة اإلقامة أيضًا وذلك من خالل قرب منطقة الجذب السياحي من 

مناطق العرض السياحي، فكلما كان الموقع قريبًا من مصادر ورود السياح كلما 

من تكاليف السفر بين مناطق الطلب  أيضًا   كان اإلقبال عليه كثيرًا وهذا يقلل

اإلقامة داخل دول الطلب السياحي  ومناطق العرض السياحي ويسهم في زيادة مدة

. 
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الذي أكد فيها أن الموقع الجغرافي يلعب دورًا قويًا Gormsenوتشير دراسة     

ومهمًا في تحديد جنسية السياح، وأحيانًا مدة اإلقامة، ويتمثل هذا الدور في الجوار 

الجغرافي من خالل المسافة، حيث توصلت دراسته إلى وجود تكدس أعداد كبيرة 

، وتتناقص في أمريكيا %(85)وفي المكسيك%(95)ن السياح األمريكيين في كندام

 (9) .الوسطي، وندرتهم في أمريكا الجنوبية

 

 ،التنمية السياحية من جهة الموقع الجغرافي ووعليه فإن العالقة وثيقة بين 

يمكن  اخاللهوشبكات الطرق ووسائل النقل المتوفرة من جهة أخرى والتي من 

إلى المراكز السياحية بسهولة ويسر ذات مميزات متعددة من نقل مريح الوصول 

 .وسريع وآمن وقليل التكاليف

وهناك فروق بين الموضع والموقع فيجب أن نشير إليها في تحديد موقع سهل       

والموقع الفعال الذي يحمل مغزى  ،فالموضع  فكرة محلية موضعية  ،الجفارة

 .حة قد تعني الحياة أو الموتوداللة بشرية أو مدينة واض

تصنيف الموضع والموقع إن  يينبغجوهر الموضوع أنه ال ( سميلز)ويقول

فالموقع بعكس الموضع الذي ( 14)حاولنا النظر إليهما في تلسكوب  يختلط كما لو

والموقع بهذا منطقة بينما  ،تشترك فيه القرية والمدينة وهى صفة مدنية بحته

ن الموقع فكرة نسبية ومادام نسبيًا فمن الواضح أن قيمته ولهذا كا،الموضع نقطة 

ليست في حد ذاتها وال هي أبدية وإنما هي طارئة ومتأثرة بعوامل كامنة داخلية أو 

 (.11) مالبسات خارجية بعيدة

وهذا الموقع جعل من سهل الجفارة نقطة جذب للتوطن البشري في أغلب 

حاضر في جميع مناطقه نشاطًا وحركًة في الوقت ال سهل الجفارة مناطقه، ويشهد

اقتصادية متزايدة بسبب موقعها المتميز، باإلضافة إلى مرور الطريق البري 

الساحلي الذي يربط ليبيا وتونس عبر أراضيه األمر الذي جعل منه حلقة وصل 

ومنطقة عبور للسياح القادمين إلى تونس أو المغادرين منها، أيضًا ميزها بمنطقة 

نسبة لحركة النقل والمسافرين إلى جانب تمتعها بأهمية سياحية كبيرة خدمات بال

حيث تنفرد عن باقي المناطق المجاورة بوجود العديد من المراكز السياحية، 

والشواطئ الرملية الطويلة والتي جعلت منه بيئة مناسبة الستقطاب االستثمارات 

لسياحية التي لها دور كبير السياحية المختلفة والتي أنجزت الكثير من المشاريع ا

 .في عملية الجذب السياحي

 بين اإلقليم أو الدولة وقوع هو الدولية للسياحة المفضل الجغرافي الموقع إن     

 بالمرور تتم كبيرة سياحية حركة بينها فيما تملك متطورة سياحية أقاليم أو دول

 فيها تنشأ الشكل بهذا مواقع تملك التي واألقاليمالدول  أن والشك الموقع هذا عبر

 واستغاللها فيها السياحية اإلمكاناتوجود  حالة في و الترانزيت سياحة البداية في

 (.12)متطورة سياحية وأقاليم دول إلى تتحول جيد بشكل
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للموقع فإن منطقة سهل الجفارة تمتاز بمناخ البحر  أخرىومن زاوية 

. ب السياح أغلب فترات السنةالمتوسط المعتدل في أغلب فصول السنة، والذي يجذ

هذا وقد اكتسبت مدنه أهمية كبيرة من حيث موقعها حيث تمثل منطقة حدودية مع 

الجمهورية التونسية، كما يتصل إقليم سهل الجفارة مع األقاليم الجنوبية للبالد 

بشبكة من الطرق البرية تصل حتى مدن غدامس،ودرج، وغات جنوبًا، وصواًل 

ئرية مرورًا بعدة مدن جبلية مثل يفرن، ونالوت، وغريان، إلى األراضي الجزا

والزنتان، وجادو كل ذلك سهل عملية الوصول إليه، ويتمركز بهذا اإلقليم ميناء 

والتجارة الليبية،  والسائحينهم في نقل معظم الركاب يسطرابلس أهم ميناء بحري 

يا وزادت من أهمية وجود مطار طرابلس العالمي،الذي يعد األول في ليب إلىإضافة 

منطقة سهل الجفارة الثقل السكاني الذي تمتاز به مدن اإلقليم، حيث يضم اإلقليم 

من سكان ليبيا، وفيه % 44أكبر تجمع سكاني في البالد، حيث يسكنه أكثر من 

أكبر المدن الليبية سكانًا مثل طرابلس عاصمة البالد، ومدينة الزاوية رابع المدن 

، والعزيزية،  وصبراته المدن الكبيرة األخرى مثل زوارة ، الليبية إضافة إلى

من جملة األراضي % 54على  احتواؤهوالخمس، كما زاد من أهمية هذا السهل 

من إجمالي الناتج الزراعي للبالد، % 64المروية في البالد حيث ينتج حوالي 

دات من المنتجات الصناعية يتم إنتاجها من المصانع، والوح% 84عالوة على 

 .الصناعية المختلفة المنتشرة في مدن هذا اإلقليم

ولموقع اإلقليم أهمية كبيرة ليس في تطوره االقتصادي فحسب، بل له أثر 

فريقي األبالغ في عالقاته التاريخية، واالجتماعية، واالقتصادية مع دول الشمال 

 .يهامة مرغوب فمه ودول حوض البحر المتوسط مما أهله أن يكون وجهة سياحية

ويمكن القول بصفة عامة أن درجة االستقرار  السياسي أو األمن الوطني 

من بيـن المتغيرات ،والعالقات السياسية للدولة بالدول األخرى العربية واألجنبية 

 .التي يمكن أن تؤثر تأثيرا مباشرا على الحركة السياحية 

كما يشجع  وذلك ألن االستقرار السياسي واألمني يشجع السياحة المحلية

 وعلى ، قدوم الزوار الدوليين لليبيا بما يحفز من االستثمارات في صناعة السياحة

الرغم من ذلك كله لم تفلح الحكومة حتى اآلن في القيام بمسؤولياتها الجزئية من 

بينها االنقطاع المتواصل في الطاقة الكهربائية واالتصاالت الضعيفة نتيجة 

،  عدم توافر األمن ؛إضافة إلىح ذلك في أسرع وقت التخريب المتعمد وعدم إصال

 . لتخوف السياح ناهيك عن المستثمرين في هذا المجال ىَدكل ذلك وغيره أ
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 .موقع منطقة الدراسة( 1)خريطة رقم

 
 النتائج  والتوصيات 

 :النتائج -أواًل 

ة بعددد مدن   وإجمااًل يمكن سرد أهم النتدائج التدي توصدلت إليهدا هدذه الدراسدة متبوعد       

 :التوصيات والمقترحات يمكن تتبعها على النحو اآلتي

  تبين أن إقليم سهل الجفارة يتمتع بكثير من المقومات السياحية الطبيعية التي تساعد

في الجذب السياحي ويمكن أن يستفاد منها في التنمية السياحية، فمن حيث الموقع 

ن حيث قربه من األسواق العالمية الجغرافي لمنطقة الدراسة يعد موقعًا مناسبًا م

كون له صلة بدول البحر ه بأن يللطلب السياحي المتمثلة في أوروبا، أيضًا أهّل

 .يمزج بين حضارات مختلفة ًاوثقافي ًاحضاري ًارثالمتوسط وأفريقيا ؛مما جعل له إ

 ن الموقع جعل إقليم سهل الجفارة يمتاز بمناخ البحر المتوسط ومن زاوية أخرى فإ

ذي يجلب إليه السياح في أغلب فصول السنة، وبخاصة في فصل الصيف حيث ال

تزداد مزاولة أغلب النشاطات السياحية والترويحية البحرية، وأما في فصل الربيع 

 .فيكون نصيب الغابات والمحميات الطبيعية أكثر

 .التوصيات -ثانيًا
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وصيات التي في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها خرجت الدراسة ببع  الت    

تسهم في صناعة السياحة في إقليم سهل الجفارة، وتتمثل هذه التوصيات في النقاط 

 :اآلتية

o لنهوض بواقع السياحة في الخطط ا رصد المبالغ المالية الالزمة للشروع في

إجراء مسح دقيق وشامل  برامج التنمية في ليبيا وتطويرها وقبل ذلك ضرورةو

توفرة وذات جدوى اقتصادية في تنميتها وضمان حول اإلمكانات السياحية الم

ذلك دعم اإلمكانات  إلى واألجنبية بهذا الشأن إضافة مشاركة الخبرات الوطنية

 قلها إلىالمادية لوزارة السياحة لكي تتمكن من تطوير المناطق األثرية القائمة ون

ع في أعمال وزيادة عدد المتاحف األثرية اإلقليمية والتوس المستوى الالئق حضاريا

في المناطق األثرية والتاريخية القائمة والكشف عن  التنقيب والصيانة والترميم

 .المزيد منها

o  وضع قاعدة المعلومات والبحوث حول السياحة في ليبيا تحت تصرف صانعي

القرار التنموي في المؤسسات التنفيذية لالستفادة منها عند التخطيط، وإتاحة جانب 

 .مام الجمهور من خالل نشرها الكترونيًاأحوث من المعلومات والب

o  .ن اللتي( تونس ومصر) دولتين الجارتينتنمية التعاون والتنسيق السياحي مع ال

 .لهما باعًا طوياًل وخبرًة في صناعة السياحة

o .و أضرار الوقت نفس ، و في األجنبية بالعمالت أرباحا السياحة نستفيد منها إن 

بينها حتى تتغلب  نوازن نأ وبالتالي علينا ،جدًا بيرةقد تكون ك أخطار السياحة

 .إيجابيات السياحة علي سلبياتها
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