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أصبحت إجراءات أمن وسبلمة السائحين أحد أىم عوامل الجذب 
السياحى ال سيما فى المواقع السياحية التى قد تشكل زيارتيا خطورة 
عمى السائحين ومنيا مواقع التراث الطبيعى ذات الطبيعة غير اآلمنة. 

طمأنة السائحين باتخاذىا إجراءات وكمما نجحت إدارة المواقع فى 
تضمن أمنيم وسبلمتيم أثناء زيارتيم لمموقع كمما زاد عدد السائحين 
لذلك الموقع. وتوضح ىذه الدراسة إجراءات األمن والسبلمة المتبعة فى 
موقع جراند كانيون باعتباره أحد أشير مواقع التراث الطبيعى فى العالم 

نمط من السياحة، كما تمقى الدراسة وأحد المقاصد الرئيسية ليذا ال
الضوء عمى دور المرشد السياحى فى تعريف السائحين بإجراءات 

 األمن والسبلمة المتبعة فى موقع الزيارة.
جراند كانيون  –التراث الطبيعى  -السائحأمن وسبلمة : الكممات الدالة

 سياحة المغامرات. –المرشد السياحى  –
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Abstract  

The security and safety procedures of tourists became 

one of the important tourist attractions, especially in 

destinations that may constitute danger for tourists, 

such destinations include the natural heritage sites of 

unsafe nature. Whenever the site management 

succeeds in reassuring tourists by adopting 

procedures to ensure their safety and security during 

their visit to the site, the number of tourists to that site 

increases. This study demonstrates safety and security 

procedures adopted at the site of the Grand Canyon as 

one of the most natural heritage sites in the world and 

one of the main destinations of this type of tourism. 

As well as the study sheds light on the role of tour 

guide in informing tourists with the security and 

safety procedures that should be followed in the 

visited site. 

Key words: Tourist Security and Safety - Natural 

Heritage - the Grand Canyon- Tour Guide - 

Adventure Tourism. 
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 مقدمة

اإلنسانية بشكل  األنشطةيعد األمن بمفيومو العام أساسا جوىريا لكافة 
عام، ويمثل األمن أحد االحتياجات الرئيسية لصناعة السياحة بشكل 

اإلنسانية األخرػ، وذلك ألن من  األنشطةأكثر وضوحا من كافة 
يمارس السياحة البد وأن يغادر منطقتو الجغرافية والثقافية ومن ثم 

  1.يصبح فى حاجة لؤلمن أكثر من غيره

التى يشمميا األمن السياحى أمن  ومن بين المجاالت الكثيرة
السائحين، وىو مجال يعنى بتأمين السائحين وممتمكاتيم منذ لحظة 
وصوليم بمد المقصد السياحى وحتى لحظة مغادرتيم، ويشمل ذلك 
تأمينيم فى وسائل اإلقامة واالنتقاالت، وكذلك أمن طعاميم وصحتيم، 

يا لمجريمة أو يكونوا ضحا وأمن ممتمكاتيم، وأمنيم الشخصى كى ال
ت مواقع الزيارا، ويشمل ذلك بطبيعة الحال تأمينيم فى المخاطر
 2.المختمفة

ولكى يتحقق أمن السائح بصورة مثمى يجب أن يتضمن كثيرا 
من اإلجراءات التى تسعى لمنع وقوع أية مخاطر أو ميددات لمسائح، 
ومن ثم تعمل عمى إيجاد شعور راسخ بالطمأنينة لدػ السائحين ألن 
ذلك الشعور ىو المحرك الجوىرػ لتدفق السائحين إلى مقاصد سياحية 

وبالتالى تدفق الدخل السياحى وارتفاع المردود االقتصادػ الذػ  ،معينة
يعود عمى ىذه المقاصد، والعكس صحيح تماما ألنو إذا اىتز شعور 
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السائح باألمن غير وجيتو إلى المقصد الذػ يتوافر فيو أمنو 
ك لم يعد االىتمام فى صناعة السياحة مقتصرا عمى لذلو  3.سبلمتوو 

المنتج السياحى واالىتمام بترويجو، بل عمى حماية مستيمكى ىذا 
المنتج وتوفير األمن والسبلمة ليم أيضا، وىو ما ينعكس عمى الدخل 
الوطنى لمدول السياحية فمكى تساىم السياحة بنصيب عال فى دخل 

ياحى عالى الجودة ومؤمن بشكل الدولة ال بد أن يكون منتجيا الس
من  ىين المنتج السياحى واألمن السياحقوػ، فقد أصبحت العبلقة ب

 4.من جية أخرػ عبلقة مطردة جية وبين الدخل الوطنى

من وسبلمة السائح دورا فاعبل فى نجاح يمعب تحقيق أومن ثم 
المية بتحديد السياحة، وقد قام عدد من خبراء منظمة السياحة الع

من السائح فى أربعة مجاالت ىى البيئة اإلنسانية، أالمخاطر التى تيدد 
وعبلقة السياحة بالقطاعات األخرػ، والمخاطر الطبيعية والبيئية، ثم 

 5.لتى قد يسببيا السائح لنفسوالمخاطر ا

ومن المسمم بو أنو ال يمكن نفى وجود المخاطر بالكامل، لذلك 
تى ولو كانت بسيطة حتى بأية مخاطر محتممة حيجب إعبلم السائح 

إلى إعبلمو  ، باإلضافة-وىذه إحدػ ميام المرشد السياحى- يأخذ حذره
فى كافة المواقع التى يزورىا ومن  الجيود المبذولة لحمايتو وتأمينوب

 الطبيعى. التراثبينيا مواقع 
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تعد مواقع التراث الطبيعى واحدة من أىم مناطق الجذب و 
السياحى فى العالم، وذلك بما تضمو من عوامل جذب طبيعية متمثمة 

النباتية والحيوانية المتنوعة، فى تكويناتيا الجيولوجية، وعناصر الحياة 
ضمن مواقع التراث الطبيعى أؼ موقع  منظمة اليونسكو صنفوت

يكون ليا قيمة أو جيولوجية أو بيولوجية يتضمن تكوينات فيزيائية 
وكذلك المواقع التى تتضمن  ،عالمية متميزة من وجية النظر العممية

أو بعض النباتات النادرة أو الفصائل الحيوانية الميددة باالنقراض، 
 6.ال طبيعى أخاذتمتع الموقع بجم

 جراند كانيون موقع 

ويترجم إلى العربية "األخدود الكبير" وقد  –جراند كانيون 
فضمت الدراسة استخدام االسم األصمي دون ترجمتو نظرا لشيرتو 

ويقع ىذا  (،1)صورة  ىو أخدود بالغ العمق واالتساع، -وشيوعو 
األخدود فى الجزء الشمالى الغربى من والية أريزونا األمريكية، وقد 

صخور ىضبة كمورادو عبر  تكون نتيجة شق نير كمورادو لمجراه عبر
، كم 29 كم، ويبمغ عرضو 446خمسين مميون سنة، يبمغ طول الموقع 

متر، وبتكويناتو الطبيعية  1811فيبمغ أما أقصى عمق فى األخدود 
المتنوعة وبما يضمو من حياة برية ونباتية يعتبر موقع جراند كانيون 

، ويجرػ األخدود واحدا من أروع المشاىد الطبيعية عمى وجو األرض
بصورة عامة من الشرق إلى الغرب وحدوده تمتد من الحافة الشمالية 
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إلى الحافة الجنوبية، وتدخل الحافة الشمالية بالكامل ضمن حدود 
 المنتزه، أما الحافة الجنوبية فنصفيا فقط، ومعظم الزائرين يفضمون 

 7.قضاء الوقت فى الحافة الجنوبية

 
قع جراند كانيون )نقبل عن: لمو  ( صورة جوية1صورة )

-https://www.google.com.sa/maps/@36.1936453,

112.2262322,76987m/data=!3m1!1e3 ) 

وترجع بداية االىتمام الحكومى بالموقع إلى بدايات القرن 
العشرين حين زار الرئيس األمريكى تيودور روزفمت الموقع فى عام 

وأعجب بو وتكررت زياراتو لو لممارسة الصيد واالستمتاع  م1913
كونات البيئية فى الموقع مالحفاظ عمى ال بالمناظر الطبيعية، ومن أجل

جراند كانيون وتحويمو لمحفاظ عمى جمعية  م1916أسس روزفمت فى 
تم القضاء عمى الحيوانات المفترسة مثل األسود ، فإلى منتزه وطنى

األراضى المجاورة الجبمية، والنسور، والذئاب، كما قام روزفمت بإضافة 

https://www.google.com.sa/maps/@36.1936453,-112.2262322,76987m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com.sa/maps/@36.1936453,-112.2262322,76987m/data=!3m1!1e3
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لمموقع ولكن اعتراضات أصحاب األراضى والمستفيدين من أعمال 
التعدين أخرت تحويل الموقع إلى منتزه وطنى لمدة أحد عشر عاما 

لم يتمكن األمريكيون من فعل ذلك إال بعد صدور قانون من حيث 
 8.م1919س وقعو الرئيس ويمسون سنة الكونجر 

أكثر المناطق الطبيعية جراند كانيون واحدا من ويعتبر موقع 
مسة مميون سائح معظميم فى العالم جذبا لمسياحة حيث يزوره سنويا خ

معظميا من احة الدولية الوافدة إلى الموقع فالسي، أما نمن األمريكا
دد كبير من دول غرب وشمال أوروبا، كما يتوافد عمى الموقع ع

 9.السائحين اليابانيين

 الوفاة فى الموقعحاالت 

، وعمى مدػ تاريخ الموقع كموقع جذب 1871منذ عام 
 من ىذه الوفيات بعض حالة وفاة، حدثت 611نحو  سياحى، وقعت

الحماس الزائد عن البلزم من قبل السائحين اللتقاط صور  نتيجة
 طائرات اصطدام عنالوفيات األخرػ  بعض ونتجت تذكارية لمموقع،

 في نير بعض الزوار بعضيا نتيجة غرق كما كان  الوادؼ، داخل
حالة وفاة  53كانت ىناك تفاصيل ىذه الوفيات من بين و  كولورادو.

 تعزػ إلى حالة وفاة 65ونتجت عن سقوط السائحين أثناء التصوير، 
 اتزماأل، الحرارة، السكتة الدماغية، بما في ذلك وطبية أسباب بيئية

حاالت بسبب الفيضان،  7انخفاض حرارة الجسم؛ و و الجفاف، قمبية، ال
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 لقوا حتفيم فيحالة   242و؛ كولورادوحالة نتيجة الغرق فى نير  79و
 منيم في 128منيم ) طائرات أو مروحيات تحطم حوادث جوية نتيجة

وىى أول حادثة طيران فى التاريخ يتجاوز عدد ضحاياىا  1956 كارثة
، بما غريبةحوادث و  أخطاء حتفيم فيلقوا  25 كما كان ىناك (؛المائة

عدد ضحايا جرائم  بينما بمغتساقط الصخور؛ و  ضربات البرق في ذلك 
 11.حالة 23القتل 

تعرض ومن الحوادث األخرػ الشييرة فى جراند كانيون 
السائحين وبعض السكان األصميين فى الموقع لمخاطر شديدة نتيجة 

بسبب تعرضو ألمطار غزيرة دامت لعدة  انييار جزئى فى أحد السدود
أخرجت بيا السائحين، ونقمت  ، فقامت إدارة الموقع بعممية إجبلءأيام

وادث إلى وقد أدت ىذه الح 11.إلى موقع آخر فى والية أريزونا السكان
مزيد من اإلجراءات التى تيدف إلى مزيد من أمن اتخاذ إدارة الموقع 

 وسبلمة زائرػ الموقع.

ساعة يوميا عمى مدار  24ورغم أن منتزه جراند كانيون مفتوح 
ن الطرق ليست كذلك، فالبرودة الشديدة فى الشتاء وتجمد أالعام، إال 

جواء الخطرة يغمق رة وصعوبة القيادة فى مثل ىذه األدرجات الحرا
يا صعبة الوصول لمعظم الطريق المؤدػ إلى الحافة الشمالية مما يجعم

غمق الطريق إلى الحافة وكإجراء وقائى تقوم والية أريزونا بالزائرين، 
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ات فى الشمالية مع بدايات الجميد فى ديسمبر، وتعيد فتحيا لممركب
 12.منتصف مايو مع دفء الربيع

 فمسفة تأمين السائحين بالموقع

تنتيج ىيئة المنتزىات الوطنية األمريكية سياسة خاصة فى 
نيا منتزه جراند كانيون، وأحد العناصر إدارة المنتزىات التابعة ليا وم

الرئيسية ليذه السياسة اإلدارية ىو االىتمام بأمن وسبلمة الزائرين، وقد 
إدارة الييئة  –رغم قمتيا النسبية  –دفعت الحوادث المتكررة فى الموقع 

دارة الموقع إلى مراجعة فمسفة التأمين بشكل مستمر وجدير بالذكر أن  وا 
مى المنتزىات األمريكية بصفة عامة يصدرىا حتالتشريعات التى 

ى التالكونجرس، بينما تقوم إدارة الموقع باتخاذ الخطوات اإلجرائية 
 13.تيدف إلى أمن وسبلمة الزائرين

ن إنقاذ حياة البشر أمر لو األسبقية وتنطمق فمسفة التأمين من أ
خرػ حيث تسعى ىيئة المنتزىات عمى كل اإلجراءات اإلدارية األ

مريكية لحماية حياة الزوار وتوفير زيارات خالية من اإلصابات األ
ا تبعو مو  م1916الصادر فى  قانون موالمخاطر. والقيام بذلك يتم طبقا ل

الشامل والقضاء الكامل  األمنورغم االعتراف أن إدراك  من تشريعات،
عمى جميع المخاطر أمر يصعب تحقيقو إال أن القوانين الخاصة 

وصحية لكل من الزوار  ةبالمنتزىات تسعى إلى توفير بيئة آمن
والعاممين، وتعمل الييئة بالتعاون والتنسيق مع كل الجيات المعنية من 
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 أجل تحقيق ذلك ومنع اإلصابات والمخاطر التى تيدد أمن وصحة
مريكية الصادرة فى ىذا الشأن، وفى سبيل ذلك طبقا لمقوانين األ الزائرين

فممييئة اتخاذ التدابير المناسبة إلزالة المخاطر المعروفة أو التقميل منيا 
أو أػ إجراء  اإليقاف، ،الحراسةومن بين تمك التدابير إغبلق الموقع، 

قل تأثير ممكن عمى أالييئة تبنى اإلجراءات التى ليا مناسب، وتفضل 
 14ممنتزىات.الطبيعية والثقافية ل مواردال

الترفييية لبعض  األنشطةع فى االعتبار أن ويجب الوض
نواع عالية من المغامرة، والتى لزائرين قد تتضمن مخاطر شديدة، وأا

خطورة شخصية عمى المشاركين والتى ال يمكن لمييئة السيطرة  لتمث
عمييا، لذلك يجب عمى زائرػ المنتزىات أن يتمتعوا بقدر كبير من 
المسئولية عن سبلمتيم الشخصية حين زياراتيم لمواقع التراث الطبيعى 

 أو الثقافى.

بالقوانين والتشريعات التى تيدف ألمن  االلتزامومع ضرورة 
المتعمقة  إال أن ىناك بعض التفاصيل  ئرػ المواقع التراثيةوسبلمة زا

 والتى يترك تقديرىا لمديرػ الموقع وصانعى القرار، بالسبلمة العامة
ومن أمثمة ذلك تثبيت عبلمات التحذير، اإلضاءة الصناعية، تحذيرات 
الطقس، البدء فى عمميات البحث واإلنقاذ، وتقديم العون فى حاالت 

اء عمى الحيوانات الخطرة، غمق بعض الطرق أو الطوارغ، القض
الممرات، تثبيت األسوار، منح أو منع تصاريح التسمق، وتجدر اإلشارة 
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إلى أن بعض األشكال التقميدية لحماية السائحين الموجودة فى أماكن 
قد ال تكون  –مثل األسوار، الحواجز، والممرات المعبدة  –عامة أخرػ 

  15ذه المنتزىات.موجودة أو مناسبة لمثل ى

ومن أجل تحقيق حماية أمنية شبو متكاممة لمسائحين لم تنفرد 
قبائل  ىيئة المنتزىات األمريكية بإدارة الموقع بمفردىا بل أشركت معيا

السكان األصميين الذين يقطنون ىذا الموقع منذ فترات طويمة تسبق 
فى إدارة  ، ويمثل ىؤالء السكان األصميينذاتيا قيام الواليات المتحدة

 16.تى ىوالبى، وىافاسوباػالموقع قبيم
جراءات التأمين  أنشطة السائحين وا 

التى يمكن أن يمارسيا السائح فى موقع جراند  تتعدد األنشطة
كانيون، ويتميز ىذا الموقع بكونو واحدا من المواقع الفريدة فى العالم 
التى يمكن لمسائح زيارتو والتجول فيو بأكثر من وسيمة، فيمكنو الزيارة 
والتنقل برا سواء مترجبل أو راكبا ألية وسيمة نقل برػ بما فى ذلك 

ات والحافبلت والقطارات بل وحتى ظيور الدواب، الدراجات والسيار 
وكذلك يمكن لمسائح التنقل نيرا عن طريق الرحبلت النيرية فى نير 
كمورادو، كما يستطيع كذلك زيارة الموقع جوا عن طريق إحدػ 

ن أع قدارة المو إت الرحبلت الجوية التى تطير فوق الموقع، وقد راع
ضمن سبلمة السائح أثناء مؤمنة بشكل ي األنشطةتكون كافة تمك 

 زيارتو لمموقع.
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 الرحالت البريةأوال: 

نيا أكثر أالتى يمارسيا زائرو الموقع، كما  األنشطةىى أكثر 
كبر منو، ومن أىم شارا فى الموقع وتغطى المساحة األوسائل التنقل انت

 التى يمارسيا السائحون فى ىذه الرحبلت:  األنشطة
 لمسافات طويمة المشى

الموقع فرصة ممتازة لممارسة المشى لمسافات طويمة يوفر 
ر ىذه الخدمة واكتشاف الحياة البرية، وتحرص إدارة الموقع عمى توفي

جراند قام المعيد البيئى بجمعية مان قياسية، وقد لمسائحين بمواصفات أ
تختمف فى حجم مستويات عشرة  جوالت المشى إلىتقسيم ب كانيون 

تبدأ بأدناىا صعوبة السائح فى كل منيا، و الصعوبات التى قد تواجو 
ميل فى ممرات غالبا مميدة يبمغ عرضيا  3وىى المشى لمسافة حوالى 

حوالى المتر، وتنتيى بأكثرىا صعوبة وىى ممرات غير مطروقة، غير 
مميدة، وغير مستوية عمى اإلطبلق، كما أنيا شديدة االنحدار وليا 

ق حيث ال فى بعض المناطأسطح غير مستقرة، وقد تكون ضيقة جدا 
وقد تتضمن فى مساراتيا تسمق و أقل، يتعدػ عرضيا نصف المتر أ

بعض الصخور، وقد تزيد المسافة المقطوعة فى ىذه الممرات يوميا 
 ميل. 11عن 

لمسائح المستويات العشرة من حيث ظروف  المعيدوتبين إدارة 
توػ ارتفاع الطريق فى كل مستوػ، والمسافة المقطوعة، والتغير فى مس
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السطح، ومتطمبات الرحمة التى يمكن حمميا عمى الظير، والوزن 
األقصى المسموح بحممو، وكذلك الخبرات السابقة المطموبة من السائح 

  .لممارسة مستوػ معين

المستوػ الذػ تحديد  إلى مساعدة السائح عمىمن ذلك وتيدف 
وفى نفس الوقت يحقق ، لمسائحالتمتع  تحقيق أقصى قدر من من شأنو

والقدرات  الميارات أقصى قدر من أمنو وسبلمتو، مع ضمان أن
فى نفس  المشاركين زمبلئوقدرات تتطابق مع  بالسائحالخاصة 
 يقيم فمن األىمية بمكان أنولكى يتحقق ذلك بشكل نموذجى  .المستوػ 
وأن يكون أمينا مع الميام المطموبة،  قدرتو عمى إنجاز بصدقالسائح 

سو فى ذلك حتى ال يشارك فى مستوػ ال تستطيع قدراتو الشخصية نف
وفى استطبلع جرػ بين أكثر من عشرة آالف ممن تحمل صعوباتو. 

نو كان منيم رغبتو فى أ وقع لم يبد واحدمارسوا ىذا النوع من التنزه بالم
 17.يتمنى المشاركة فى مستوػ أصعب من الذػ حدد لو

ويتعين عمى الراغبين فى المشاركة فى ىذا النشاط والذػ 
ينظمو المعيد الميدانى بالموقع تعبئة استمارة استبيان رأػ كخطوة 
إلزامية لممشاركة، وتتضمن ىذه االستمارة معمومات عن الصحة والمياقة 
البدنية والتأمين وبيانات االتصال فى حاالت الطوارغ، وكذلك معمومات 

لمماثمة التى قام بيا السائح مؤخرا، وتتمتع معمومات ا األنشطةعن 
السائح بسرية تامة، ويتم استخداميا لمموافقة عمى المستوػ الذػ اختاره 
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السائح أو تقديم توصيات بديمة تتوافق مع حالتو الصحية وخبرتو من 
 خبلل دراسة بياناتو.

وتتضمن االستمارة استفسارا عن الحالة البدنية حيث يذكر 
خبرات المشى السابقة السائح توصيفا عاما لحالتو البدنية، ثم سؤال عن 

نشطة تتضمن ومشاركة السائح فى أ وال سيما فى السنوات األخيرة
التجوال فى مناطق صحراوية أو تسمق مرتفعات، وسؤال عن الحالة 

مراض منيا عمى سبيل تحديدا عن عدد من األبشكل عام ثم الصحية 
المثال مشاكل صحية فى القمب، أو الصدر، الربو، ضيق التنفس، 
السكر، ارتفاع ضغط الدم، التياب الكبد، مشاكل فى المسالك البولية، 

وفى حالة وجود أػ من ىذه  ،التدخين، الحمل بالنسبة لمسيدات
أو فى أػ فترة  االستمارةحال تعبئة مراض أو األعراض لدػ السائح األ

زمنية سابقة فإن منظم الرحمة يطمب من السائح وجود خطاب طبى 
يقرر فيو الطبيب المتابع لحالة السائح الصحية عدم وجود خطورة عمى 

، وبدون ىذه الموافقة الخطية ال ممارسة ىذا النشاطصحة السائح من 
 18.لمسائح بالمشاركة فى ىذا النشاطيسمح 
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تحذيرية لممشاة فى الموقع )نقبل ال إحدػ الموحات( 2صورة )

charged-http://www.cbsnews.com/news/grandpa-عن: 

hikes-canyon-grand-forcing-with /) 

فى المناطق النائية فى الموقع تتطمب معظم رحبلت المشى 
، وا عداد ي اليواء الطمق، والنوم فل العتاد الخاص بوحممن السائح 

في ظروف الطقس التي يمكن أن تكون  ورعاية نفسو و،طعاموجبات 
المخاطر حتى ألكثر بعض البرية  األنشطة وتتضمنمتطرفة. 
-، البرق اتاالنييار الصخرؼ والفيضانفأخطار مثل خبرة ممارسييا 

. ودون أية مقدمات فجأةحدث ن تأ يمكن-الحصرعمى سبيل المثال ال 
خطاء البسيطة من الممارسين أن تتسبب فى مخاطر لبعض األويمكن 

http://www.cbsnews.com/news/grandpa-charged-with-forcing-grand-canyon-hikes
http://www.cbsnews.com/news/grandpa-charged-with-forcing-grand-canyon-hikes
http://www.cbsnews.com/news/grandpa-charged-with-forcing-grand-canyon-hikes
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و نتيجة عوامل طبيعية ال المخاطر نتيجة أخطاء أ كانتأخرػ، وسواء 
يمكن التنبؤ بيا فإن بعضا من ىذه المخاطر قد يمثل تيديدا حقيقيا 

وبعض المخاطر الطارئة البسيطة يمكن معالجتيا فى  اة السائح.لحي
والبثور، ولكن قد تقع حوادث أكثر خطورة مثل  ن مثل االلتواء،الميدا

الكسور تتطمب إخبلء المصابين إلى مرفق طبى مجيز. ومعظم 
رحبلت المشى التى ينظميا الميعد الميدانى يتم تزويد المشاركين فييا 
بأجيزة اتصاالت الكترونية لحاالت الطوارغ التى تيدد الحياة، ولكن 

ة االتصال التى قد تتعذر نتيجة ىذا فى حد ذاتو ال يمثل ضمان عممي
 عوامل بيئية أو ظروف جوية أو غيرىا من المتغيرات.

أنيا  األنشطةوعادة ما يبمغ راغب المشاركة فى ىذا النوع من 
يطة أو الخطيرة أو تتضمن بعض المخاطر، فاحتمالية اإلصابة البس

مر قائم ومحتمل فى بيئة قد تتغير بشكل مفاجئ، حتى تيديد الحياة أ
ولمتغمب عمى ذلك يتم تدريب السائحين عمى كيفية تحديد المخاطر، 
وعمى تكييف السموك حتى يمكنيم االستمتاع برحمتيم، وبحياتيم بشكل 

 19عام فيما بعد.

يجب عمى السائح المشارك فى رحبلت المشى أن يجيز و 
احتياجاتو الخاصة المناسبة لمثل ىذه الجوالت، وتختمف االحتياجات 

ف مستوػ صعوبة الجولة، وفى جولة قميمة الصعوبة طبقا الختبل
 :ما يمى بإحضارينصح السائح 
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دام أحذية مشى استخ لسبلمة السائح أثناء المشى يجب
حذية مشى قوية، وينصح بشرائيا بمقاس أكبر من لمسافات طويمة أو أ

درجة عمى  الشوارع بنصفالمستخدم فى المشى فى  المقاس المعتاد
، األقل حتى تسمح لمجوارب الصوف بالتمدد، وكى تبلئم التورم المتوقع

دة ومناسبة لممشى فوق أسطح حذية جيويجب أن تكون نعال ىذه األ
أما الجوارب فيجب أن تكون كذلك من  و موحمة.حادة أو صخرية أ

النوعية المخصصة لممشى لمسافات طويمة وىى جوارب مبطنة وغالبا 
من الصوف، وينصح بشدة بارتداء جوارب رقيقة أسفل ما تصنع 

جوارب المسافات الطويمة، وال ينصح عمى االطبلق بارتداء الجوارب 
 القطنية.

، قبعة ذات حوافولمحماية من أشعة الشمس يجب ارتداء 
ينصح بارتداء السراويل الطويمة و وكذلك قمصان ذات أكمام طويمة، 

أشعة الشمس ويحظر ارتداء  خفيفة الوزن لئلحساس بالدفء ومنع
كذلك ينصح بارتداء نظارات شمسية، واصطحاب  سراويل من الجينز،
يجب ارتداء قطعة عموية لمتدفئة كمعطف ففى الشتاء مرطب شفاه، أما 

وغطاء أو سترة، كما يجب كذلك اصطحاب السترة الواقية من المطر، 
 لمرأس من الصوف، وقفازات خفيفة.
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يصطحب السائح كيسا لمطعام جب أن وفيم يتعمق بالطعام ي
لمشرب بواقع يتضمن بعض الوجبات السريعة المالحة، وعبوات مياه 

 21.لترين لمشخص الواحد
  العموي  المطل

رغم وقوعو الفعمى ىو أحد عوامل الجذب السياحى فى الموقع 
خارج حدود منتزه جراند كانيون الوطنى إال أنو يمثل معمما بارزا فى 

وىو عبارة عن عن جسر ناتئ ، (3)صورة  من الموقع الجانب الغربى
، ويأخذ شكل حدوة الحصان ولو أرضية شفافة وادػفى أعمى حافة ال

تمكن الزائرين من رؤية الوادػ أسفميم. وتظير الخرائط الطبوغرافية أن 
بينما يبمغ ارتفاع  متر، 1451المطل يبمغ  موقع فيالطبيعى  االرتفاع

 أنتظير الخرائط كذلك و  ،متر 351 الوادؼ في قاعدة كولورادو نير
ما  ىومباشرة  المطل تحت عمى وجو التحديد اليبوط العمودؼ ذروة
  21.متر 241إلى  151بين 

قبيمة ىواالبى لونتيجة لوقوعو خارج المنتزه فيو ممكية كاممة 
 28في وىى التى تقوم عمى إدارتو، وقد تم افتتاحو لمجميور  اليندية،
 أو، الغربي جراند كانيون مطار  عبر ويتم الوصول إليو ،2117 مارس

كم منيم 191عبر طريق يبمغ طولو  بقيادة السيارة من الس فيغاس
كم طريق ترابى غير مميد حيث ال يزال الطريق قيد  16حوالى 
وكانت فكرة إنشاء ىذا المطل فى بدايتيا مجرد اقتراح بمد  التطوير.
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انيون، ثم تطورت الفكرة من مجرد منصة لممشاىدة عمى حافة جراند ك
جسر أو منصة إلى ممر مستطيل ينتيى في نيايتو عمى شكل حدوة 

 22" التي تم بناؤىا اآلن. Uالفرس أو حرف "

 

 
المطل العموػ )نقبل عن: ( 3صورة )

skywalk-canyon-http://tasarimhersey.com/grand )/ 
خارج الدعامات األقرب  ويمتد متر، 21 المطلعرض يبمغ 

متر فى اليواء، وقد روعى فى تصميمو  21لمسافة إلى جدار الوادؼ 
دعامات كل اإلجراءات التى تكفل قوة تحممو وبالتالى سبلمة الزائرين، ف

http://tasarimhersey.com/grand-canyon-skywalk
http://tasarimhersey.com/grand-canyon-skywalk
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بينما يبمغ  سم 81صندوق الجسر الخارجية والداخمية يبمغ عرضيا 
ويقوم بحمميا ثمانية أعمدة أربعة عمى كل من جانبى  سم 181عمقيا 

وترسو الدعامات سم،  81×  81مركز الزوار، ويبمغ أبعاد كل منيا 
الثمانية في أزواج أربعة إلى أربعة مواطئ خرسانية كبيرة والتي ىي 

ترتكز عمى أساس متين بواسطة ستة و تسعين قضيب من  بدورىا
بوصة وينفذ كل منيا  2.5الصمب عالى المتانة يبمغ قطر كل منيا 

  23في عمق الصخر. متر 14إلى 

من أربع طبقات من نوعية معينة من  ةمكون المطل أرضية
 -Saint "سان جوبين" منخفض نسبة الحديدعالى الشفافية و الزجاج 

Gobain Diamant   تتداخل معيا فى الطبقات البينية نوعية أخرػ
ىذه عرض ويبمغ . DuPont SentryGlas "دو بونت" من زجاج

من نفس نوعية  لممطلوقد صنع السور الزجاجى  متر، 3.11رضية األ
 –ولكن من عدد أقل من الطبقات األرضية منيا  تالزجاج التى صنع

مع الشكل العام  ليتبلءميم بشكل منحنى تم تشكيم –طبقتين فقط 
لقد تم تصميمو و سم  157 ىالسور الزجاجىذا ويبمغ ارتفاع لممطل، 

 24ليتحمل ضغوط الرياح العالية.

متر مربع، لكل كجم  491تحمل المطل لت أرضيةتم تصميم 
وىذا البناء الرياح، الزالزل و كما روعيت معايير القوة المطموبة لمواجية 

، أو 747حمل طائرة بوينج  71بيذه المعايير يمكن أن يدعم ما يعادل 
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المشروع ىذا دقة ضبط وجاءت . كم 81درجات عمى بعد  8بقوة  زلزال
وتحميل االىتزازات الناتجة  ،المشاةوتحميل  ،الرياحدراسة تأثير بعد 
 تم تثبيت اثنين من مخمدات الكتمة فى دعامات ، لذلك فقدعنيا

الصندوق الخارجى، وكذلك مخمد كتمة واحد فى دعامات الصندوق 
ىتزازات الناتجة وذلك لمتقميل من اال لممطلالداخمى فى االمتداد األبعد 

 822يمكن أن يتحمل  المطل عن إقبال المشاة، وبيذا التصميم فإن
دون أن يتأثر بذلك، ولكن كجم  91 شخص يزن كل منيم فى المتوسط

في وقت كإجراء احترازػ فإن الحد األقصى من الزوار المسموح بو 
 25شخصا. 121واحد ىو 

 طبقا لشكموعمى قمة جدار األخدود  المطلتم تجميع وتركيب 
البنية التحتية مو إلى مكانو األخير بواسطة حفار، و النيائى، ثم تم نق

إذا ولكن  ،دون ثقلب كجم 451.111نفسو يزيد وزنيا قميبل عن  لممطل
أضيف إلييا وزن مخمدات الكتمة، السياج الحديدػ، السياج الزجاجى، 

يبمغ  المطلواألرضية الزجاجية، ودعامات الصندوق الحديدػ فإن وزن 
التجميع والتركيب فى  وقد تم االنتياء من عمميةكجم،  731.111

 26خبلل يومين.

بواسطة شركات ألمانية فى ألمانيا  المطلزجاج تم تصنيع 
 أما التصميم الييكمي ى صناعة ىذه النوعية من الزجاج،ة فمتخصص

كانت الس فيغاس، وكذلك من أمريكية ىندسية فقد قامت بو شركة 
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ما التصميم اليندسى فقد ة لممقاوالت من الس فيغاس، أالشركة المنفذ
ن، و لميندسين االستشاريين، جيولوجيشارك فى وضعو إضافة إلى ا

الجيولوجية، وشركات أمريكية متخصصة فى وأخصائيون فى التقنية 
 27البنية التحتية.

 بالموقع البرية التخييم والتجول بالمناطق 

توفر إدارة الموقع أماكن مخصصة لمسائحين الراغبين فى التخييم 
وقضاء فترات أطول فى الموقع، كذلك أماكن لراغبى التجول فى 

اإلجراءات  عددا منالئحة تتضمن المناطق البرية، ووضعت لذلك 
وتقع عمى عاتق  28،األنشطةأمين رواد ذلك النوع من التى تيدف لت

قائد الرحمة الحاصل عمى ترخيص مسئولية التأكد من أن جميع 
المشاركين عمى معرفة بالبلئحة ويمتزموا بيا، وفى حالة مخالفة قائد 

، مام القضاءبيا ليذه الموائح فإنيم يمثمون أ الرحمة أو المشاركين
 29:من ىذه البلئحة البنود التاليةوتتض

شرط لقضاء الميل فى  البريةإن تصريح الدخول إلى المناطق  -1
تمك المناطق، ويجب أن يكون التصريح فى حوزة قائد الرحمة 

م ، ويجب عمى جميع المصرح ليالبريةطالما كان فى المناطق 
غير المصرح بيا وأال  األنشطةااللتزام بالطرق المغمقة أو 

 ا الممنوعات.يتجاوزو 
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صالح فقط لما ىو  البريةإن تصريح الدخول إلى المناطق  -2
محدد فى التصريح ويشمل ذلك قائد الرحمة، وأماكن التخييم، 

 والتواريخ، وعدد األشخاص.
يجب عمى المصرح لو أن يحمل معو مخمفاتو، حيث أن حرق  -3

أمر  المرحاضىذه المخمفات أو دفنيا أو تركيا ىى وأوراق 
 محظور تماما.

يعد التصريح باطبل إذا حدث فى أػ ليمة وانضم إلى قائد  -4
الرحمة المصرح لو مجموعة أخرػ )حتى لو كانو من نفس 

حتى لو ، أو مجموعة من األصدقاء(، و منظمةالشركة، أو ال
م استخدموا نفس المنطقة أو مكان التخييم، حيث يمنع تماما قيا

و المنظمة بالتخييم فى ة أأكثر من مجموعة من نفس الشرك
 نفس المخيم أو المنطقة حتى ولو لميمة واحدة.

يجب الحصول  البريةفى حالة االستخدام التجارػ لممناطق  -5
 عمى ترخيص بذلك.

يحظر تماما أػ إشعال لمنار باستخدام األخشاب أو الفحم،  -6
ويسمح فقط باستخدام الوقود األحفورػ أو المواقد التى تحمل 

 ظير.فى حقائب ال
يحظر تماما استخدام الصابون أو أػ مادة قابمة لمتحمل فى أػ  -7

من  متر 31من الجداول الجارية، ويحظر التخييم فى مساحة 
 أػ مصدر مائى )باستثناء األماكن المرخص بيا(.
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يحظر تماما تغذية أو لمس أو إثارة أو إزعاج الكائنات البرية  -8
 بشكل عمدػ.

ور أو غيرىا أسفل سفوح يحظر تماما إلقاء أو قذف الصخ -9
 التبلل أو الجبال أو فى األودية أو األخاديد أو داخل الكيوف.

غسر مسموح إطبلقا بمغادرة الدروب والممرات  -11
المحددة لمسير من أجل اختصار المسافة حتى ولو بين 
نقطتين عمى نفس الدرب، او اختصارىا من أجل الوصول إلى 

 درب مجاور.
 أو أو طمس أو إزالةإصابة يمنع حيازة أو تدمير أو  -11

من حالتو الطبيعية ألؼ من النباتات والصخور أو نقل  حفر
والحيوانات والمعادن، والموارد الثقافية أو األثرية والمعالم 
الطبيعية والموحات اإلرشادية. كما يمنع كذلك دخول أو عبور 

 أو المشى عبر أو تسمق أيا من المواقع األثرية.
 يمنع تماما استخدام المركبات اآللية أو األجيزة ذات  -12

و الدراجات النارية أو عربات أالعجبلت مثل الدراجات اليوائية 
 األطفال أو ما شابييا عمى الدروب أو الممرات أسفل الحافة.

االستخدام الميمى لممخزون الخاص بالمخيمين يتطمب  -13
ام عمى تصريحا خاصا من إدارة الموقع، ويقتصر االستخد

الممرات وأماكن التخييم المصرح بيا، ويحظر اصطحاب 
 الحيوانات األليفة أو المنزلية إلى أسفل الحافة.
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يمنع استخدام الشباك والفخاخ لمصيد، ولممارسة أػ  -14
نوع من أنواع الصيد يشترط وجود رخصة صيد سارية 

 المفعول.
فى بعض األحيان  والخطيرة-بسبب طبيعتيا الحساسة  -15

تكشاف أو دخول أػ كيف أو منجم يجب أن يكون اس فإن-
 بموافقة مسبقة من إدارة الموقع.

 ركوب الدراجات

قيادة الدراجات فى جراند كانيون وخاصة فى الحافة الجنوبية وسيمة 
 وقائدو  31،ون لبلستمتاع بالمناظر الطبيعيةشائعة يستخدميا السائح

تباع نفس إطرق العامة فى الموقع يجب عمييم الدراجات فى ال
، وباإلضافة إلى ذلك ىناك بعض التعميمات التى تطبق عمى المركبات

لى  اإلجراءات الخاصة براكبى الدراجات والتى تيدف إلى سبلمتيم وا 
 أمن غيرىم من الزائرين، وتتضمن تمك اإلجراءات:

ػ من و أأدراجات بالسير فى أػ من الممرات غير مسموح لم -1
نافع مغمقة الخدمات وممرات الم، طرق النائيةأماكن المناطق 

 صرح بغير ذلك.يأمام الدراجات ما لم 
يجب عمى الدراجات أن تتضمن إضاءة بيضاء فى المقدمة،  -2

ضاءة حمراء أو عاكسة فى المؤخرة أثناء الفترات التى تقل  وا 
 فييا الرؤية.
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يجب عمى قائدػ الدراجات ارتداء خوذة واقية ومبلبس شديدة  -3
 الوضوح.

بقيادة الدراجات جنبا إلى جنب عمى الطرق العامة، ال يسمح  -4
نما بشكل فردػ.  وا 

القيادة تكون عمى جانب الطريق والسماح لممركبات بالمرور  -5
 حتى ال يعيق التدفق المرورػ.

تنازل راكب الدراجة عن حق الطريق لممترجمين أو راكبى  -6
 يم.الخيل إذا قابم

ات فى المجموعة يجب أال يتجاوز العدد األقصى لراكبى الدراج -7
ن كل بي ةعشر دراجة، ويجب أال تقل المساف الواحدة خمسة

 31مجموعة وأخرػ عن ميل ونصف.
 الرحالت النهريةثانيا: 

كثر أية لزيارة موقع جراند كانيون ىى ربما كانت الرحبلت النير 
الجوالت بالموقع إثارة وتأثيرا فى نفس السائح، ولعميا كذلك من أقدم 

انت أول جولة نيرية فى عام الممارسة فى الموقع حيث ك األنشطة
وقد اتخذت إدارة الموقع بعض االجراءات التى تيدف إلى  32،م1869

 33:ولعل من أىميا مشاركين فى ىذا النوع من الرحبلتأمن وسبلمة ال
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و إرشاد مجموعة من عدم السماح ألػ شخص بقيادة أ -1
كان حاصبل عمى السائحين فى رحمة نيرية بالموقع إال إذا 

 .ترخيص بذلك من إدارة الموقع
ال يجوز استخدامو إال لقائد المجموعة و الترخيص شخصى  -2

، ويذكر فيو عدد المرخص لو المدون اسمو عمى الترخيص
النيرية  ةيد عدد المشاركين فى الرحمبمرافقتيم، ويجب أال يز 

 .عن العدد المصرح بو فى الترخيص
"قائمة المشاركين"، حيث  جب أن يدون اسم كل مشارك فىي -3

لمشاركة فى أن غير المسجمين فى ىذه القائمة ال يسمح ليم با
نو ال يجوز لمشخص الواحد المشاركة فى أالرحمة النيرية، كما 

أكثر من رحمة نيرية واحدة عمى مدار العام فى بعض األماكن 
ماكن األخرػ ال يوجد محددة فى النير، بينما فى بعض األال

 .التقييدىذا 
مدة الرحمة النيرية ال يمكن أن تتجاوز الفترة المحددة ليا والتى  -4

 .تختمف طبقا لنوع المركب المستخدم والمسار المحدد
العدد عن يجب أال يزيد عدد مستخدمى المركب الواحد  -5

 ،المرخص بو لكل مركب وذلك يختمف باختبلف حجم المراكب
رح لو بأكثر غير مصقدم  12فالمركب الذػ يقل طولو عن 

من راكبين، تزيد راكبا كمما زاد طول المركب قدمين فمثبل 
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مصرح لو بثبلثة ركاب، والمركب  مقد 14المركب الذػ طولو 
 ربعة ركاب.م طوال مصرح لو بأقد 16ذػ 

يجب عمى كل مشارك أن يحمل جياز التعويم الشخصى  -6
(PFDالمصرح ب )ن خفر السواحل األمريكية من الطراز و م

و الثالث أو الخامس، كما يجب أن يتوفر جيازا إضافيا أ األول
نفس النوع لكل عشرة أشخاص، ويجب أن تكون صيانة من 

جيزة متوافقة مع معايير خفر السواحل األمريكية، ىذه األ
ويجب ارتدائيا من قبل المشاركين وتثبيتيا بشكل جيد طوال 

 أية تماما منىذه األجيزة  أن تخموفترة الرحمة، كما يجب 
ثقوب، أو تمزقات، أو كسور، أو أبازيم أو سحابات مكسورة، 

 (.4)صورة 
يجب أن تزود كل رحمة بأدوات اإلسعافات األولية الرئيسية،  -7

ويزود كل قارب صغير بحقيبة إضافية صغيرة خاصة بأدوات 
 اإلسعافات األولية.
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( اتباع اجراءات السبلمة فى الرحبلت النيرية )نقبل 4صورة )

and-time-through-http://wandering-عن: 

canyon/-grand-the-place.me/tag/rafting  ) 
كذلك يجب أن تتضمن الرحمة مجموعة من أدوات اإلشارة  -8

ومنيا مرآة اإلشارة المستخدمة  المستخدمة فى حاالت الطوارغ 
ية المون فى سبلح الجو األمريكى، واثنين من الموحات البرتقال

قدم حتى  8× 3بمغ أبعاد كل منيما المتعارف عمييا دوليا ي
يمكن وضعيما فى شكل متقاطع لتسييل رؤيتيما من الجو، 

سواء تم رفعو أو تثبيتو عمى  Xحيث أن الشكل المتقاطع 
وضرورية،  حاجة الماسة إلى مساعدة طارئةاألرض يعنى ال

http://wandering-through-time-and-place.me/tag/rafting-the-grand-canyon/
http://wandering-through-time-and-place.me/tag/rafting-the-grand-canyon/
http://wandering-through-time-and-place.me/tag/rafting-the-grand-canyon/
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وبمجرد إخطار المراقبين الجويين برؤية اإلشارة يتم إرسال 
ب ىاتف طائرة مروحية إلى الموقع. كما ينصح باصطحا

خاصية اإلرسال  متصل باألقمار الصناعية، أو لديو
 واالستقبال اإلذاعى.

يد كل مركب بمجموعة من أدوات الدفع و كما يجب كذلك تز  -9
اإلضافية، فالمراكب التى تعمل بالتجديف يجب تزويدىا بطاقم 
مجاديف إضافى، أما المراكب التى تدار بالمحركات فيجب 
اصطحاب محرك إضافى، كذلك يجب تزويد كل مركب بعدد 
من قطع الغيار التى أثبتت التجارب السابقة تعرضيا لمتمف فى 

ومضخات ا مثبل المراوح، مثل ظروف الرحبلت النيرية ومني
المياه. وفى حالة استخدام القوارب التى تزود باليواء أو 

بمضخة ىواء، ويجب فى كل الطوافات يجب أن تزود الرحمة 
فى الطول بطفاية  مقد 26ن يزود كل مركب أقل من األحوال أ

حريق واحدة عمى األقل، أما المراكب األكبر من ذلك فتزود 
ن كبيرة الحجم. كما يجب أأو بطفاية تين من نفس الحجم يبطفا

ح تتضمن كل رحمة نيرية قاربا مرافقا مزودا بطاقم لئلصبل
 والصيانة.

فى مجال اإلرشاد لممواقع والطرق يجب أن تزود كل  -11
رحمة بخريطة متوافقة مع نظام المساحة الجغرافية األمريكية، 

 دقيقة لنير كمورادو.أو ما يعادليا، أو أية أدلة إرشادية 
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ع حوادث تؤدػ إلى إخبلء المصابين من فى حالة وقو  -11
موقع الجراند كانيون يجب إببلغ إدارة الموقع بذلك، وتتضمن 

من  تمك الحوادث اإلصابات التى تتطمب إسعافات أكثر
 511ممتمكات بأكثر من  إتبلفو األولية، االختفاء، الوفاة، أ

ببلغ إدارة الموقع ال يعنى عدم إدوالر، و  ببلغ الجيات ا 
بتقارير الحوادث فى والية أريزونا، حيث يتوجب المختصة 

 ببلغيم بذلك.قائد الرحمة إعمى 
فى حالة اإلصابة بمرض معوػ معدػ أثناء الرحمة أو  -12

 بعدىا يجب االببلغ بذلك.
خبلء باستخدام طائرة فى حالة وقوع حوادث تتطمب اإل -13

مروحية يتم اتخاذ االجراءات البلزمة عن طريق إدارة الموقع 
ىذه الخدمة لممصابين مجانا حيث تتم تغطية  موتقدفقط، 

ذلك تكاليف المروحية من قبل دافعى الضرائب، أما ما يتبع 
و جوا باستخدام النقل الطبى من وسائل نقل لممصابين برا، أ

الجوػ التجارػ فيى مسئولية المصاب، وفى حالة عدم قدرتو 
ن ع مسؤوالعمى الدفع يكون قائد الرحمة أو المرخص لو 

 34تغطية تمك التكاليف.
 

 الرحالت الجويةثالثا: 
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ئح من خبلليا جمل الوسائل التى يمكن لمساواحدة من أ
يف نوعين من ظجراند كانيون، ويتم ذلك عن طريق تو االستمتاع بزيارة 
ا تستخدم الطائرات المروحية، واألخرػ تستخدم مأحدى، الرحبلت الجوية

والفارق بين النوعين ىو السرعة واالرتفاع، الطائرات ذات الجناحين، 
أكثر من  ويزيد العدد اإلجمالى لمرحبلت التى تطير فوق الموقع سنويا

ىى المفضمة لدػ ة رحبلت الطائرات المروحيو   .رحمة جوية 111111
ارتفاع منخفض فتسمح برؤية عن نيا تطير عمى السائحين حيث أ

كما أنيا تطير ببطء أكثر وبالتالى تمكن السائح من االستمتاع  ،قرب
-25حيث تتراوح من  بالمناظر، ولكن يؤخذ عمييا أن رحمتيا قصيرة

من  زمن الرحمةتراوح ذات الجناحين في رحبلت الطائراتأما  دقيقة. 45
 35تطير عمى ارتفاع أعمى وبسرعة أكبر.، و دقيقة 91 – 45

ن تطير أذات الجناحين واعد السبلمة تفرض عمى الطائرات وق
ولتقميل التموث الصوتى  قدم أعمى من مستوػ المروحيات، 1111

الناتج عن الطائرات فقد تم تحديد مناطق معينة من الموقع ىى التى 
الموقع ال  مساحة ن% م75يمكن التحميق فوقيا، ويمكن القول أن 

ال يسمح بالطيران أسفل الحافة فى داخل نو كما أيمكن الطيران فوقيا، 
حدود المنتزه، ورغم ىذه القيود التى فرضت لحماية السائحين إال أن 
الرحبلت الجوية تمثل واحدة من أجمل سبل االستمتاع بزيارة الموقع 

جراند كانيون مختفية حيث تظل كثيرا من مواطن الجمال فى  وبدونيا
 36ال يمكن رؤيتيا سوػ من الجو.
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اشترطت القوانين المنظمة لرحبلت الطيران  2111عام  ومنذ
فوق موقع جراند كانيون عمى الطائرات سواء كانت مروحية أو ذات 

اليادئة والتى تيدف إلى تقميل  التكنولوجياجناحين أن تتبنى أنظمة 
الضوضاء الصادرة عن حركة الطيران، وال يسمح لشركات الطيران 

 التى ال تتبنى ىذه التكنولوجيا بتسيير رحبلت جوية فى الموقع.

تابعيا ىيئة الطيران وقوانين الطيران الخاصة بالموقع تضعيا وت
يران بالتحميق تحديد الطرق والممرات التى يسمح لمط، أما 37الفيدرالية

-وذلك طبقا لمقانون األمريكى  –إدارة الموقع  مسؤوليةفيى  فوقيا
أال يؤثر تحديد ىذه المسارات بشكل سمبى عمى اليدوء الطبيعى  وبشرط

لموقع، أو عمى احتياطات لمموقع، أو عمى أراضى القبائل األصمية فى ا
 38.السبلمة

قدم  5111 ويسمح لمطائرات بالتحميق عمى ارتفاع ال يقل عن
قدم فى مناطق محددة من الموقع بينيا القانون،  14511وال يتجاوز 

ويجب عمى الطيارين الحفاظ عمى مسافة آمنة مع الطائرات األخرػ ما 
لم يكن ىناك ضرورة لمخالفة ذلك، وأن يمتزم باالرتفاعات المحددة طبقا 

ت لؤلماكن المختمفة داخل موقع جراند كانيون، وال يسمح لمطائرا
بمخالفة القواعد المحددة إال فى حاالت الضرورة ومنيا المساعدات 
الطبية الطارئة، مقاومة الحرائق، إجبلء أشخاص من الموقع، مساعدة 

 39.أو دعم أعمال الصيانة فى الموقعطائرات أخرػ، 
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تقميل الضوضاء الناتجة عن الطيران ييدف فى واالىتمام ب
ومنيا تجنب تأثير تمك األساس إلى تحقيق عدد من األىداف 

الضوضاء عمى أمن زائرػ الموقع سواء كانوا مشاة أو متسمقى جبال، 
أو متنزىين بالنير، كذلك تفادػ التقميل من استمتاع الزائرين بالموقع 
بسبب تحميق الطائرات أعبلىم، كما تيدف إلى تقميل تأثير تمك 

يؤثر بدوره  الضوضاء عمى الموارد الطبيعية بالموقع وىو األمر الذػ
  عمى متعة الزائرين، كما أن لذلك تأثيره عمى حماية األفراد والممتمكات.

وما دفع إلى تشريع تقميل الضوضاء ىو تقرير وزارة الداخمية 
بأن الضوضاء الناجمة عن حركة الطيران فوق موقع م 1987سنة  فى

وقع جراند كانيون تسببت فى آثار سمبية كبيرة عمى اليدوء الطبيعى لمم
وأنيا قد أدت إلى أمور خطيرة تتعمق بالصحة العامة لزائرػ الموقع، 
وكان من ضمن التوصيات لمعالجة تمك المخاطر تحديد مناطق 
بالموقع يحظر الطيران فوقيا إال فى حاالت الضرورة، وتعمل وزارة 
الداخمية عمى متابعة التشريعات والرفع بالمبلحظات السمبية ونقاط 

ظات بشكل دورػ إلى الكونجرس الستصدار ما يمزم الضعف والمبلح
 41من تشريعات جديدة.

 دور المرشد السياحى فى التعريف بإجراءات األمن والسالمة

رغم أن تعريف المرشد السياحى الذػ وضعتو المجنة األوروبية 
لمقياس وأقره االتحاد الدولي لجمعيات المرشدين السياحيين قد أغفل 
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تأمين وسبلمة السائحين حيث اكتفى بتعريفو  تضمين ميمة المرشد فى
بأنو "الشخص الذػ يرشد الزوار فى لغة من اختيارىم ويفسر التراث 

حيث قصر التعريف دوره عمى  41"ما ...... الثقافى والطبيعى لمنطقة
اإلرشاد والتفسير فقط، وقد أضافت بعض التعريفات األخرػ ميام 

لمعمومات متجاىمة أيضا دور المرشد المرافقة والقيادة والتوجيو وا عطاء ا
إال أن الواقع العممى ليذه المينة يبين أن  42فى أمن السائح وسبلمتو،

دور المرشد السياحى لم يعد يقتصر عمى ميام الشرح والتفسير وا عطاء 
المعمومات لممجموعة السياحية التى يرافقيا، بل تعدػ ذلك إلى ضرورة 

ل سبلمتيم وأمنيم. ورغم أن ىذه تعريفو ليم بما يجب اتباعو من أج
الميمة لم تذكر صراحة فى التعريفات المختمفة لممرشد السياحى إال 
أنيا يمكن وضعيا ضمنا بين ميام قيادتو لممجموعة حيث يتضمن ذلك 

كما أنو فى مجال القيادة يخبرىم باالتجاىات واألماكن  43توجيييم،
جراءات األمن والسبلمة.  44المسموح بدخوليا وا 

وواقع األمر أن المتتبع لمينة اإلرشاد السياحى عبر تاريخيا  
الطويل يتبين لو أن تأمين سبلمة المسافرين كان من بين أقدم ميامو  
فدليل أو مرشد القوافل فى عصور ما قبل االسبلم كان من بين ميامو 
حماية القافمة من المعتدين وقطاع الطرق، كذلك كان مرشد الحجاج أو 

جاج وسبلمة ج" فى العصور اإلسبلمية مسئوال عن رعاية الح"أمير الح
وكذلك كان المرشد فى أوروبا فى العصور الوسطى  45،سفرىم وعودتيم

مسئوال عن تأمين وصول المسافرين إلى مقصدىم ومن ثم كان يحصل 
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عمى أجر مرتفع نظرا ألن دوره لم يكن يقتصر عمى قيادة المسافرين 
 46.م األمن والسبلمةخبلل الرحمة ولكن يوفر لي

ومع تطور األنماط السياحية التى يمارسيا السائح وظيور 
أنماط مثل سياحة المغامرات والسياحة فى مواقع التراث الطبيعى ذات 
الطبيعة غير اآلمنة أصبحت الوظيفة األساسية لممرشد السياحى فى 
مثل ىذه األنماط السياحية ىى االعتناء بالسائحين والحرص عمى 

وىو األمر الذػ تطمب  47تيم فى بيئات السياحة التى ال ترحم،سبلم
توافر مواصفات معينة فى المرشد الذػ يعمل فى ىذه األنماط ومنيا 
القدرة عمى الحفاظ عمى ىدوئو والتحكم فى أعصابو فى المواقف 
المخيفة، وقدرتو عمى اتخاذ قرارات صارمة وقول "ال" بشكل قاطع حين 

كما يجب أن تكون لديو القدرة  48دوث كارثة،يكون ىناك احتمال لح
عمى إدراك الخطر المحتمل سواء بالنسبة لو أو لآلخرين، والقدرة عمى 
التصرف بشكل مناسب فى حاالت الخطر، واألكثر من ىذا أن يمتمك 

 49القدرة عمى إدراك حاجتو لمتدريب ليكون مستعدا لحاالت الطوارغ.

ن فى مجال سياحة ولقد أدػ ازدياد فرص العمل لممرشدي
المغامرات إلى زيادة التنافس وضرورة التركيز عمى االىتمام بعوامل 
األمن والسبلمة وىو األمر الذؼ أدػ إلى ضرورة التدريب عمى ىذه 
الميارات ومن ثم تضمينيا فى برامج تدريب المرشدين فى عدد من 

ت الدول األوروبية وتتضمن مثل ىذه البرامج التدريب عمى اإلسعافا
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ومن ثم أصبحت إجراءات صحة وسبلمة  51،األولية وعبلقات العمبلء
السائحين بين الموضوعات الرئيسية التى يجب أن يتدرب عمييا المرشد 
السياحى أو التى تدخل فى بعض المؤسسات األكاديمية ضمن برامجو 

 51الدراسية.

ورغم أن مسؤولية وضع إجراءات أمن وسبلمة الزوار لمموقع 
تقع فى الغالب عمى عاتق إدارة الموقع وجيات التشريع فى دولة الموقع 
ويكاد يتبلشى دور المرشد السياحى فى ىذا الصدد، إال أن الجزء 
األكبر من مسئولية إعبلم السائحين بيذه اإلجراءات يقع عمى عاتق 

و فيو الذػ يبمغيم شفاىة بتعميمات األمن الواجب المرشد السياحى نفس
اتباعيا فى الموقع، فكثير من سائحى المجموعات قد يغفل قراءة 
الموحات والكتيبات االرشادية أو الموحات التحذيرية اعتمادا عمى وجود 
مرشد مرافق لمجموعتو سيبمغو بكل ما يريد معرفتو، ومن ثم تزداد 

ف بالقواعد المتبعة لؤلمن والسبلمة فى أىمية دور المرشد فى التعري
 52الموقع.

ويمكن لممرشد أن يساىم فى وضع الخطط التأمينية عن طريق 
تقديم مقترحات وتصورات لمجية المسئولة عن وضع المخطط العام 
لمتأمين وذلك نتيجة كونو أكثر من يرافق الزائرين وأكثر من تتكرر 

اممة بكافة أماكن الخطورة زياراتو لمموقع ومن ثم يصبح عمى دراية ك
فى الموقع، وما قد يصدر من السائحين من أفعال تعرضيم لمخطر 
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وىى أفعال قد ال تأتى فى تصور واضعى الخطط الذين ال يرافقون 
الزائرين أثناء جوالتيم، ومن ثم فمممرشد دور كبير فى معرفة مناطق 

ب خبرتو الخطر فى مواقع التراث الطبيعى ذات طبيعة المغامرة وتمع
 53دورا مؤثرا فى ضمان سبلمة السائحين.

وفيما يتعمق بدور المرشد السياحى فى تعريف سائحيو 
بإجراءات األمن والسبلمة الواجب اتباعيا فى الموقع يمكن أن يقسم 

 دوره إلى مرحمتين:

المرحمة األولى تكون قبل بداية زيارة المجموعة لمموقع بوقت 
راد المجموعة ليشرح ليم إجراءات مناسب وتتضمن عقد جمسة مع أف

األمن والسبلمة المتبعة فى الموقع، وضرورة االلتزام بيا حرفيا ألن 
الخروج عنيا قد يؤدػ إلى إصابة السائح وربما قد يدفع حياتو ثمنا 
لذلك. وعمى المرشد فى ىذا المقاء التعريفي أن يستعين بوسائل إيضاح 

مختمف مناطق الموقع حبذا لو تبين اإلجراءات التى يجب اتباعيا فى 
تم عرض التصرف السميم الواجب اتباعو والتصرف الخاطئ المسبب 
لممشكمة وضرورة تجنبو، وقد تتضمن الوسائل عرض مواد فيميمية 
مصورة، أو عرض شرائح مصورة أو مكتوبة، أو يكتفى بالعرض 
الشفاىى فقط عمى أن يتضمن ذلك أمثمة صريحة لمشاكل وقعت 

 زم بإجراءات السبلمة المتبعة.تسابقة لم تملمجموعات 
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أما المرحمة الثانية فتكون أثناء زيارة الموقع نفسو ولممرشد فييا 
دورين أوليما أن يكون ىو نفسو قدوة لمسائحين وأن يكون ممتزما 
بتطبيق كل اإلجراءات حرفيا حتى يتبعوه فى ذلك، أما ثانييما فيو 

عاتو من إجراءات متبعة فى كل تذكيرىم الدائم بما يجب عمييم مرا 
منطقة من مناطق الموقع عمى حدة سواء كان ذلك قبل الوصول إلى 
المنطقة أو عند الوصول إلييا وقبيل بداية جولتيم بيا. وأما فى 
الجوالت الحرة التى ال يرافقيم فييا المرشد فيجب عميو قبل انطبلقيم 

التحذير من خطورة تذكيرىم باتباع اجراءات األمن والسبلمة وتكرار 
 مخالفتيا أو االستيانة بيا، وال يمل من تكرار ذلك.

وبتطبيق ذلك عمى موقع جراند كانيون يتضح مدػ أىمية دور 
المرشد فى التعريف باإلجراءات المتبعة فى الموقع، فالحوادث الناتجة 
عن التقاط الصور التذكارية عمى سبيل المثال يمكن منعيا تماما إذا ما 

 54لمرشد دوره فى إخبار السائح بأفضل أماكن التصوير اآلمنة.أدرك ا

وفى جوالت المشى فى الموقع يقوم المرشد بتوضيح المبلبس 
المبلئمة لمجوالت والتأكيد عمى السائحين بارتدائيا، كذلك ما يجب 
اصطحابو لموقاية من أشعة الشمس كالنظارة الشمسية، والقبعة، 

صطحابو فى الشتاء لموقاية من ومرطب الشفاه، وأيضا ما يجب ا
المطر كالسترة الواقية، وغطاء الرأس، والقفازات الخفيفة. وفى كل 
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األحوال يبين ليم النوعية المناسبة من الطعام والمشروبات التى يفضل 
 إحضارىا.

التى قد تسبب ممارستيا خوفا لمسائح  األنشطةوفى بعض 
لتى اتبعت تتضمن يجب عمى المرشد طمأنة السائح أن االجراءات ا

أقصى درجات األمان لمسائح، ومثال ذلك شرح عوامل التأمين التى 
اتبعت فى إنشاء المطل العموػ، وكذلك إجراءات التأمين التى وضعت 

 لمرحبلت الجوية حتى يشعر السائح بالطمأنينة قبل ممارسة النشاط.

ونظرا ألىمية دور المرشد فى موقع مثل ىذا فمم تسمح إدارة 
بعض ألػ شخص بقيادة أو إرشاد مجموعة من السائحين فى  قعالمو 

إال إذا كان حاصبل عمى  بالموقع _ كالرحبلت النيرية مثبل_ األنشطة
، كذلك فإن إىمالو فى اتباع وتنفيذ ترخيص بذلك من إدارة الموقع

إجراءات األمن والسبلمة تعرضو لممثول أمام القضاء، وكذلك يمثل 
وىو ما يعكس مرة أخرػ أىمية دور المرشد  ،السائحينالمخالفون من 

فى إعبلم وتعريف السائحين بتفاصيل إجراءات األمن والسبلمة 
 وضرورة اتباعيا.
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 خاتمة

بما يمثمو من قيمة متفردة بين مواقع التراث موقع جراند كانيون 
التى من السائحين الطبيعى عمى مستوػ العالم، وبالمبليين الخمسة 

يجتذبيا سنويا، يعد واحدا من أجمل وأىم مقاصد ىذا النمط من 
، ورغم تعدد العوامل التى تمنح ىذا الموقع وجو األرضالسياحة عمى 

تمك المكانة المتميزة كاالمتداد الشاسع، والمناظر الطبيعية الرائعة، 
التى يمكن لمسائح ممارستيا، وكذلك تنوع الوسيمة  األنشطةوتنوع 
دمة لمزيارة ما بين التنقل البرػ أو النيرػ أو الجوػ، إال أن كل المستخ

ىذه العوامل لم تكن لتؤتى ثمارىا لو شعر السائح أن زيارتو ليذا الموقع 
يمكن أن تعرض سبلمتو لمخطر، فرغم المخاطر الطبيعية المتواجدة فى 
الموقع إال أن إجراءات تأمين السائح التى تبنتيا ىيئة المنتزىات 
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موقع تجعل من إحساس السائح وطنية األمريكية وتقوم بتنفيذىا إدارة الال
 تعرضو لمخطر أثناء الزيارة أمرا غير وارد بالمرة. بإمكانية

مشاركة ومما تجدر اإلشارة إليو فى تمك السياسة التأمينية 
خر مر الذػ يضيف بعدا آ، وىو األالسكان المحميين فى إدارة الموقع

من فى مكان ال يشعر ال يمكن لمسائح أن يشعر باألألنو ألمن السائح 
ن تتم و، فتنمية أػ موقع سياحى ال بد وأصاحبو بأنو يستفيد من

بالشراكة بين الجيات المسئولة عن ذلك وبين سكان الموقع المحميين 
إدارتو بشكل أو بآخر حتى لو كان  مسؤوليةفى تحمل  بإشراكيموذلك 

ية تعود عمى ىؤالء السكان من عائدات استشاريا، وكذلك باستفادة حقيق
 الموقع.

كذلك تجدر مبلحظة أن التشريعات والقوانين المتبعة فى ذلك 
فرغم أنيا قد بدأت فى الصدور منذ قرن تقريبا إال أن ليست جامدة، 

بشكل مستمر لموقوف عمى نقاط القصور  لتمك التشريعاتمتابعة ىناك 
لى الجية المشرعة الستصدار ما فى وسائل تأمين السائح والرفع بذلك إ

ويتم ذلك يمزم من تشريعات جديدة، أو تعديل ما ىو موجود بالفعل، 
كذلك بالتنسيق بين ىيئة المنتزىات الوطنية األمريكية ووزارة الداخمية، 

مرونة فى وضع االجراءات التنفيذية حسبما ترػ تتمتع إدارة الموقع بال
لواقع ولكن بما ال يخل بالقوانين المتواجدة عمى أرض ا كونيا اإلدارة
 والتشريعات.
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أما فيما يتعمق بدور المرشد السياحى فى التعريف بيذه 
اإلجراءات فقد أصبح ذلك واحدا من ميامو الرئيسية ال سيما فى نمط 
سياحة المغامرات أو فى مواقع التراث الطبيعى التى قد تتضمن زيارتيا 
بعض المخاطر غير المتوقعة. ويمكن لممرشد أن ينجز دوره فى ىذا 

ة منيا عقد لقاء مع مجموعتو قبل انطبلق الصدد بأكثر من طريق
زيارتيم لمموقع موضحا فيو أىمية االلتزام بإجراءات األمن والسبلمة 
الواجب اتباعيا فى الموقع وتوضيح مدػ خطورة مخالفة ذلك، ويمكنو 
فى ىذا العرض االستعانة بكل وسائل اإليضاح المساعدة لتوصيل 

اتيا فيتضمن دوره تكرار التعريف فكرتو بشكل مؤثر. أما أثناء الزيارة ذ
باإلجراءات فى كل منطقة من مناطق الموقع طبقا لطبيعتيا، كذلك 
يجب أن يكون المرشد نفسو قدوة لمسائحين فى التزامو الكامل بكل 

 إجراءات األمن والسبلمة المتبعة فى الموقع.

ويمكن االستفادة من ىذه التجربة األمريكية فى تأمين وسبلمة 
ن فى مواقع التراث الطبيعى فى المواقع المماثمة فى العالم السائحي

العربى الذػ يحظى بعدد كبير من مواقع التراث الطبيعى الجميمة 
والمتميزة والجاذبة لمسياحة والتى قد أدرج بعضيا بالفعل عمى قائمة 
التراث العالمى لمنظمة اليونسكو، ولكن يظل عدد الزائرين لمواقع 

ى العالم العربى بعيد كل البعد عن المبليين الخمسة التراث الطبيعى ف
التى تزور جراند كانيون سنويا، ورغم تعدد العوامل التى تؤدػ إلى ذلك 
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إال أن العامل األمنى وبصفة خاصة ما يتعمق بأمن وسبلمة السائح 
 يظل أحد العوامل المؤثرة فى ىذا الصدد.



46 
 

 

                                                           

(، األمن 2114عمى بن فايز الجحنى ، ذياب البداينة، عبد العاطى الصياد، دمحم فاروق )1
 .11السياحى، جامعة نايف لمعموم العربية، الرياض، ص. 

 .4ص. (، األمن السياحى، القاىرة، 2114وائل عزيز، سامح رفعت ) 2
(، األمن 2114عمى بن فايز الجحنى ، ذياب البداينة، عبد العاطى الصياد، دمحم فاروق ) 3

 .99السياحى، جامعة نايف لمعموم العربية، الرياض، ص. 
4

فى مكافحة جرائم السياحى وأثره عمى الدخل الوطنى (، مفيوم األمن 1992موالػ عمى العموػ ) 
 .157األمنية والتدريب، الرياض، ص.  السياحة، المركز العربى لمدراسات

5
(، صناعة السياحة واألمن السياحى، دار مؤسسة رسبلن، دمشق، 2119مصطفى يوسف كافى ) 

 .168ص. 
6
 Park, H. Y. (2014), Heritage Tourism, New York, Routledge, p. 26.                                                                              

7
 Grubbs, B. (2010), Grand Canyon Guide, Arizona, Bright Angel Press, p. 

15.   
8
 Tufts, L. (1998), Secrets in The Grand Canyon, Zion and Bryce Canyon 

National Parks, Florida, North Palm Beach, p. 12. 
9
 Northern Arizona University (2010), "Executive Summary of Grand 

Canyon Tourism", Northern Arizona University, p. 4.  
10

 Ghiglieri, M. P. and T. M. Myers (2001), Over the Edge: Death in Grand 

Canyon: Gripping Accounts of all known Fatal Mishaps in the Most 

Famous of the World's Seven Natural Wonders, Arizona, Puma Press, p. 67. 
11

 BBC (2008), "Grand Canyon Rescue as Dam Bursts", Available online 

at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7567205.stm, [Accessed on 3 

September 2015]. 
12

 Frank, P. and S. Frank (2000), The Grand Canyon Handbook: An 

Insider's Guide to the Park as Related by Ranger Jack, California, 

Pomegranate Communications, p. 10. 
13

 Denniston, J. and W. Yanagihara (2008), Grand Canyon National Park, 

Oakland, Lonely Planet, p. 236. 
14

 National Park Services (2006), Management Policies 2006, Washington, 

p. 105. 
15

 National Park Services (2006), Management Policies 2006, Washington, 

p. 105. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7567205.stm


47 
 

                                                                                                                          
16

 Whiting, A.F., S.A. Weber and D. Seaman (1985), Havasupai Habitat: 

A.F. Whiting's Ethnography of a Traditional Indian Culture, Arizona, 

University of Arizona Press, p. 8. 
17

 Field Institute (2015), "Am I Fight Enough?", Available online at: 

https://www.grandcanyon.org/learn/grand-canyon-field-institute/getting-

started/am-i-fit-enough, [Accessed on 7 September 2015]. 
18

 Field Institute (2015), "Am I Fight Enough?", Available online at: 

https://www.grandcanyon.org/learn/grand-canyon-field-institute/getting-

started/am-i-fit-enough, [Accessed on 7 September 2015]. 
19

 Grand Canyon Association (2015), "What are the Inherent Risks of 

traveling in Canyon Country?", Available online at: 

https://www.grandcanyon.org/what-are-inherent-risks-traveling-canyon-

country, [Accessed on 9 September 2015]. 
20 Grand Canyon Association (2014), "Day Hiker’s Equipment Checklist & 

Information", Available online at: 

https://www.grandcanyon.org/sites/default/files/public/document_learn_fiel

dinstitute_eq_dayhiker_equipment_list.pdf, [Accessed on 20 September 

2015]. 

21
 Christensen, S. (2012), Frommer's Grand Canyon National Park, 

Hoboken, John Wiely & Sons, p. 159. 
22

 Denniston, J. and W. Yanagihara (2008), Grand Canyon National Park, 

Oakland, Lonely Planet, p. 149. 
23

 BBC (2007), "Grand Canyon Glass Skywalk Opens", Available online at: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6469941.stm#map, [Accessed on 11 

September 2015]. 
24

 Roos, C. (2012), The Grand Canyon: With Bryce and Zion Canyons in 

America's South West, Milnthorpe, Cicerone Press, p. 85. 
25

 Bryant, K. (2008), Grand Canyon, Berkeley, Avalon Travel, p. 150. 
26

 Grand Canyon (2015), "Sky the Walk", Available online at: 

http://jackthomasgrandcanyon.weebly.com/skywalk.html, [Accessed on 14 

September 2015]. 
27

 Bryant, K. (2008), Grand Canyon, Berkeley, Avalon Travel, p. 150. 
28

 De Mente, B. and D. De Mente (2009), The Grand Canyon Answer Book, 

Arizona, Phoenix Books Publishers, p. 42. 
29

 National Park Service (2014), "Grand Canyon Backcountry Regulations", 

Available online at: http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/backcountry-

regs.htm, [Accessed on 2 September 2015]. 
30

 De Mente, B. and D. De Mente (2009), The Grand Canyon Answer Book, 

Arizona, Phoenix Books Publishers, p. 36. 

https://www.grandcanyon.org/learn/grand-canyon-field-institute/getting-started/am-i-fit-enough
https://www.grandcanyon.org/learn/grand-canyon-field-institute/getting-started/am-i-fit-enough
https://www.grandcanyon.org/learn/grand-canyon-field-institute/getting-started/am-i-fit-enough
https://www.grandcanyon.org/learn/grand-canyon-field-institute/getting-started/am-i-fit-enough
https://www.grandcanyon.org/what-are-inherent-risks-traveling-canyon-country
https://www.grandcanyon.org/what-are-inherent-risks-traveling-canyon-country
https://www.grandcanyon.org/sites/default/files/public/document_learn_fieldinstitute_eq_dayhiker_equipment_list.pdf
https://www.grandcanyon.org/sites/default/files/public/document_learn_fieldinstitute_eq_dayhiker_equipment_list.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6469941.stm#map
http://jackthomasgrandcanyon.weebly.com/skywalk.html
http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/backcountry-regs.htm
http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/backcountry-regs.htm


48 
 

                                                                                                                          
31

 Frank, P. and S. Frank (2000), The Grand Canyon Handbook: An 

Insider's Guide to the Park as Related by Ranger Jack, California, 

Pomegranate Communications, p. 139.  
32

 De Mente, B. and D. De Mente (2009), The Grand Canyon Answer Book, 

Arizona, Phoenix Books Publishers, p. 36. 
33

 River Permit Office (2014), Noncommercial River Trip Regulations, 

Arizona, Grand Canyon National Park, pp. 3-7. 
34

 River Permit Office (2014), Noncommercial River Trip Regulations, 

Arizona, Grand Canyon National Park, p. 7. 
35

 Christensen, S. (2012), Frommer's Grand Canyon National Park, 

Hoboken, John Wiely & Sons, p. 81. 
36

 Kaiser, J. (2007), Grand Canyon The Complete Guide, Grand Canyon 

National Park, Destination Press, p. 31. 
37

 Public Law 100-91. "The National Parks Over Flight Act of 1987 Public 

Law 100-91, Available online at: 

http://www.nps.gov/grca/naturescience/upload/PL100-91.pdf, [Accessed on 

5 September 2015]. 
38

 Public Law 106-181, Apr. 5, 2000: Available online at: 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106publ181/pdf/PLAW-

106publ181.pdf, [Accessed on 5 September 2015]. 
39

 Flight Rules (2012),"Special Flight Rules in The Vicinity of Grand 

Canyon National Park",  Available online at: 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title14-vol2/pdf/CFR-2012-

title14-vol2-part91-appFederal.pdf, [Accessed on 30 August 2015]. 
40

 Public Law 100-91. The National Parks Over Flight Act of 1987 Public 

Law 100-91, Available online at: 

http://www.nps.gov/grca/naturescience/upload/PL100-91.pdf, [Accessed on 

5 September 2015]. 
41

 WFTGA (2015), "What is the Tourist Guide", Available online at: 

http://www.wftga.org/tourist-guiding/what-tourist-guide, [Accessed on 21 

September 2015].  
42

"التأىيل األكاديمى لممرشد  (،2111) ، سعيد عبد الحفيع خضرأبو العطايل إسماعدمحم  
المجمة ، "السياحى دراسة حالة لمبرامج الدراسية لئلرشاد السياحى فى الجامعات المصرية والسعودية

 .78، ص. 17المصرية لمسياحة والضيافة، القاىرة، العدد 
43

 Cohen, E. (1985), "The Tourist Guide: The Origins, Structure and 

Dynamics of a Role", Annals of Tourism Research, 12(1), 456.  

http://www.nps.gov/grca/naturescience/upload/PL100-91.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106publ181/pdf/PLAW-106publ181.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106publ181/pdf/PLAW-106publ181.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title14-vol2/pdf/CFR-2012-title14-vol2-part91-appFederal.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title14-vol2/pdf/CFR-2012-title14-vol2-part91-appFederal.pdf
http://www.nps.gov/grca/naturescience/upload/PL100-91.pdf
http://www.wftga.org/tourist-guiding/what-tourist-guide


49 
 

                                                                                                                          
44

 Howard, J., R. Thwaites and B. Smith (2001), "Investigating the Roles of 

the Indigenous Tour Guide", Journal of Tourism Studies, Vol. 12, No. 2, p. 

32. 
45

-19(، اإلرشاد السياحي، عمان، مؤسسة الوراق للنشر، ص ص. 2002مثني طه الحورى ) 

12. 
46

 Cruz, Z.L. (2008), Principals and Ethics of Tour Guiding, Manila, Rex 

Bookstore, p. 15. 
47

 Turner, C. (2003), Adventure Tourism Life on Extreme Outdoor 

Adventure, New York, the Rosen Publishing Group, p. 6.  
48

 Turner, C. (2003), Adventure Tourism Life on Extreme Outdoor 

Adventure, New York, the Rosen Publishing Group, p. 6. 
49

 Ewert, A. and Jamieson, L. (2003), "Current Status and Future Directions 

in the Adventure Tourism", in Wilks, J. and J. Page (eds.), Managing 

Tourists Health and Safety in the New Millennium, Oxford, Pergamon, p. 

73. 
50

 Cruz, Z.L. (2008), Principals and Ethics of Tour Guiding, Manila, Rex 

Bookstore, p. 6. 
51

 Collins, V.R. (2005), Becoming a Tour Guide: The Principles of Guiding 

and Site Interpretation, London, Thomson Learning, p. 50. 
52

 Narsey, V. and C.A. Russell (2013), "Behind the Revealed Brand: 

Exploring the Brand Backstory Experience" in Belk, R.W, L. Price and L. 

Penaloza (eds.) Consumer Culture Story, Research in Consumer Behavior, 

Vol. 15 297-324, p. 309. Bingley, Emerald Group, p. 309. 
53

 Buckley, R., (2006), Adventure Tourism, Oxford, CABI International, p. 

449.  
54

 Abouelata, M.I. (2010), "the Role of Tour Guide in Taking a Good 

Memorial Photograph in the Heritage Sites", Journal of King Saud 

University, Tourism and Archaeology, Vol. 22 (1), p. 1. 


