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الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا و على أداء هذا 
 الواجب و وفقنا إلى انجاز هذا العمــل

نتوجــه بجزٌل الشكر و االمتنان إلى كل من ساعدنا من قرٌب أو من 
بعٌد على انجاز هذا العمل و فً تذلٌــل ما واجهناه من صعوبات ، و 

 التً لم تبخل علٌنا عزيـز أمنةنخص بالذكر األستاذة المشرفة 
 بتوجٌهاتها و نصائحها القٌــمة التً كانت عونا لنا فً إتمام هذا البحث

و ال ٌفوتنا أن نشكر األخ الفاضل عبد الوهاب بن عامر الذي لم ٌبخل 
علٌنا إال و أمنٌته إتمام هذا االنجاز و مشاركتنا الفرحة و إلى كل 

 .األصدقاء الذٌن وقفوا معنا

وال ٌفوتنا أن نشكر كـل موظفً كلٌة العلوم التجارٌة و االقتصادٌة و 
علوم التسٌٌر من عمال اإلدارة و المكتبة و الذٌن ساهموا فً إتمام هذا 

 .االنجاز

 .و إلى عمال مدٌرٌة السٌاحة و مدٌرٌة النقل على حسن الضٌافة 



  :ملخــص

لقد تمٌزت السٌاحة فً اآلونة األخٌرة بنمو سرٌع و متزاٌد ، حٌث أصبحت من بٌن أهم العوامل التً تؤدي   

إلى تحسٌن اقتصادٌات الدول ذات الدخل المنخفض بفضل استغالل اإلمكانٌات و مقومات الجذب التً تحتوٌها 

 .، و العمل على المحافظة على تلك المقومات بما ٌمكن من استمرارها و المحافظة علٌها

و الجزائـر على غرار الكثٌر من الدول سعت جاهدة إلى تطوٌر قطاع السٌاحة من خالل جملة من البرامج و 

االستراتجٌات من أجل النهوض بهذا القطاع الحٌوي ، و خلق نوع من التنوع االقتصادي على غرار دائرة 

 .المحروقات إلى أصبحت مورد ال ٌمكن التنبؤ بنتائجه 

Résumé : 

Le Tourisme s’est distingué récemment par un développement rapide et accéléré au 

point de devenir l’un des secteurs les plus importants entraînant l’amélioration des 

économies des pays en voie de développement et ce gracê à l’éxplisitation des 

potentialités et aux attractions  que le céle Ce secteur tout en oeuvrent pour 

préserver de telles potentialités qui pouvaient contribuer. A l’instant de beaucoup 

de pays. 

 l’Algérie œuvre pour développer le secteur du tourisme à travers des programmes 

et des stratégies en vue de léhausser Ce secteur vital et créer une sorte de diversité 

économique à l’instant des hydrocarbures : une revenu dont les résultats sont 

imprévisibles à long tenne. 
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 :مقدمة الفصل األول 

تمعب السياحة دورا ىاما في اقتصاديات الدوؿ وتحتؿ مكانا مرموقا واىتماما عاليا مف طرؼ الحكومة التي 
أخذت في تطوير وتنمية القطاع السياحي الذي يساىـ في التنمية االقتصادية و تحسيف الييكؿ االقتصػػادي 

فيي تمعب دورا ىاما في االقتصاد العالمي و المحمي نظرا لما تحققو المبادئ السياحية مف نتائج ايجابية،وىذا 
سمح لمحصوؿ عمى إيرادات مالية كبيرة عمى العموـ و مصدرا ىاما لمعممة الصعبة عمى الخصوص  ما

باإلضافة إلى خمؽ فرص العمؿ مباشرة في مختمؼ األنشطة السياحية ، وفرص عمؿ غير مباشرة داخؿ 
القطاعات األخرى  لقطاع الصناعة و الزراعة وزيادة الدخؿ الوطني باإلضافة إلى تنشيط االستثمار و تطوير 

 .و تنمية المناطؽ السياحية 

نطالقا مف كؿ ىذا سنحاوؿ التطرؽ في ىذا الفصؿ إلى النقاط التالية  :وا 

 . ماهية السياحة : المبحث األول 

 .أسبابها، دوافعها و عالقتها بالعموم األخرى : المبحث الثاني 

 . أنواع السياحة ، أهدافها و مقومات الجنب السياحي: المبحث الثالث 

 . االجتماعً والبٌئً , أهمٌة وأثار السٌاحة على الجانب االقتصادي: المبحث الرابع 
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 ماهٌـة السٌاحـة: المبحث األول 

ألن اإلنسان منذ زمن بعٌد و هو فً حركة دائمة بٌن السفر و التنقل , تعتبر السٌاحة ظاهرة إنسانٌة قدٌمة 

و سنحاول التطرق فً هذا , و محبا للحصول على العلم و المعرفة , بحثا عن أمنه و استقراره و رزقه 

و إلى أهم المراحل التً , المبحث إلى إعطاء أهم التعارٌؾ األساسٌة للسٌاحة من مختلؾ وجهات النظر 

 .باإلضافة إلى أهم خصائصها, مرت بها و التً أدت إلى تطورها

 

 نشأة السٌاحة و تطورها: المطلب األول 

فقد , لقد كان لوجود اإلنسان و تطور المجتمعات منذ القدم دافع كبٌر لتطور السٌاحة عبر العصور المختلفة 

و فٌما ٌلً , كانت حٌاة اإلنسان على مر التارٌخ صورة شاهدة انطوت علٌها نشؤة السٌاحة مع مرور الزمن 

 .سنتناول بإٌجاز مراحل نشؤة السٌاحة و تطورها 

 السٌاحة فً العصور القدٌمة: أوال

سنجد أن اإلنسان قدٌما كان االنتقال , إذا أخذنا لفظ السٌاحة و أردنا إطبلقه على السٌاحة فً العصور القدٌمة 

لٌتمكن , ذلك للحاجة فً البحث عن مصادر الكؤل و الماء, و عد االستقرار فً مكان ثابت من ممٌزات حٌاته 

ثم بدأت حٌاة اإلنسان , من االستقرار لتعٌنه على تحمل طبٌعة الحٌاة الصعبة التً كان ٌعٌشها اإلنسان قدٌما

 1.مما أدى إلى استقراره فً مكان واحد لفترة طوٌلة, بالتطور بعد اطمئنانه لتؤمٌن و توفر قوت ٌومه 

 2:و من هنا بدأ اإلنسان بالتنقل ألسباب أخرى بعد استقراره منها 

و التً تكون , كانت عبارة عن خلق عبلقات متبادلة بٌن القبائل و الدوٌبلت المختلفة : تحقٌق فائدة  - أ

و كان هذا التفاعل له تؤثٌر عمٌق فً مصٌر األقالٌم المتجاورة من , أحٌانا متجاورة و قد تكون بعٌدة 

و كذلك كان حافز الكسب الكبٌر للتجار الى القٌام برحبلت بعٌدة بحثا عن , حٌث التجارة و الحرب 

كرحبلت أهل قرٌش قبل اإلسبلم بقصد التجارة بٌن بلدهم و ببلد الشام و الٌمن كما , السلع النادرة 

 ".إلٌالف قرٌش إٌالفهم رحلة الشتاء و الصٌف" : كما فً القرآن الكرٌم

أدى ىذا الدافع لدى الناس بمعرفة عادات و تقاليد الشعوب األخرى إلى القياـ : حب االستطالع  - ب
برحالت طويمة لغرض التعرؼ عمى عادات وطرؽ معيشة الناس وتعتبر روايات السواح األوائؿ مثؿ 
المؤرخ اإلغريقي ىيرودوت مثاال عمى ذلؾ وأحيانا البرىاف الوحيد المتوفر عف قياـ دويالت و مدف 

                                                           
1
 .11ص  , 2011, عمان , دار غداء للنشر و التوزٌع  , مبادئ السياحة,  نائل موسى محمود سرحان  

2
  . 16 14ص ص  , 2013, األردن , دار زهران للنشر و التوزٌع , صناعة  السياحة ,  ماهر عبد العزٌز  
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عظيمة اختفت حاليا ، ألف طبيعة اإلنساف ىو حب المعرفة و الفضوؿ إلى معرفتو عادات و تقاليد 
 .الشعوب األخرى

دفع ىذا الشعور الناس إلى القياـ برحالت بعيدة لغرض زيارة األماكف المقدسة فإف : الدافع الدٌنً - ت
كانوا يقطعوف أالؼ الكيمومترات غبر مناطؽ صحراوية الغرض زيارة اآللية " بوذا"الصينيوف مف أتباع 

لإلشتراؾ في األلعاب األولمبية " اولمبيا"باإلضافة إلى اليونانيوف الذيف كانوا يرحموف في جميع أنحاء البالد إلى 
أو لمشيادتيا وجدنا حتى الشعوب التي كانت خاضعة لإلمبراطورية اليونانية آنذاؾ ، وكاف ىذا بداية ليا نطمؽ 

 .عميو اليـو السياحة الدينية و السياحة الرياضية 

 السٌاحة فً العصور الوسطى: ثانٌا 

تسمت ىذه المرحمة بنشاط  تمتد ىذه الفترة بيف حوالي القرف الخامس ونياية القرف الخامس عشر الميالدييف، وا 
و تعدد الرحالت التي قاـ بيا كؿ مف األوروبييف و العرب، فقد اقتصر نشاط الرحالت و السياحة في أوربا 

خالؿ أوائؿ ىذه المرحمة عمى الرحالت ذات الطابع الديني، إذ كثر السفر إلى معابد المسيحية في حيف 
تجاوزت السفر في مرحمة تالية حدود القارة لتعدد الرحالت الدينية إلى األماكف المقدسة في فمسطيف، ونشطت 

الرحالت البحرية األوربية خالؿ القرف الخامس عشر مع بداية حركة اإلستكشافات الجغرافية التي كاف مف 
 وىو ما سمح بربط أوربا وآسيا 1497، ورأس الرجاء الصالح عاـ 1492نتائجيما إكتشاؼ األمريكييف عاـ 

 1.بحريا

أما بالنسبة لمعرب فقد تميزت رحالتيـ في العصور الوسطى بقطع مسافات طويمة، بحرية و برية، وتزايد نشاط 
متداد الدولة  نتشاره، وا  تسعت دائرة الرحالت العربية منذ القرف الثامف ميالدي بعد ظيوراإلسالـ وا  الترحاؿ وا 

اإلسالمية خالؿ القرف الثامف ميالدي بيف شبو القارة اليندية في الشرؽ وشماؿ إفريقيا وجنوبي أوربا في الغرب، 
وقد تجاوزت الرحالت البحرية والقارية لمغرب لمعرب حدود الدولة اإلسالمية حيث بمغت جنوبي الصيف و كوريا 

وجزر الياباف، وكانت بغداد في عيد الخالفة اإلسالمية وقرطبة في األندلس مف أىـ المراكز الحضارية و 
الثقافية في الدولة اإلسالمية و أكثرىا ثراء، لذلؾ كانت قصورىا و حدائقيا مف المزارات جذبت أعداد كبيرة مف 
الزوار سواء مف داخؿ الدولة اإلسالمية أو خارجيا، كما أف الرواج اإلقتصادي و األمف والرغبة في المعرفة و 

 2.اإلستطالع كميا عوامؿ ساىمت في رواج السياحة

                                                           
1
 .18ص , 1994الشركة العربية لمنشر و التوزيع، القاىرة،  السياحة النظرية والتطبيق،ىدى سيد لطيؼ،  

2
  26 25، ص ص 2008دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،اإلسكندرية،عمم اإلقتصاد السياحي،  أحمد عبد السميع عالـ،  
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 :السياحة في عصر النهضة- ثالثا

تبدأ ىذه المرحمة بعد إنتياء عصر اإلقطاع في أوربا في القرف الخامس عشر ميالدي و نشوء الرأسمالية 
التجارية، وحتى قياـ الثورة الصناعية في النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر الميالدي، ومف أىـ مميزات 

 1:ىذه المرحمة كانت 

 .اإلستكشافات الجغرافية لمعالـ الجديد - 1

التطور و الوعي في المالحة و استعماؿ األجيزة و المعدات التي ساعدت عمى ذلؾ - 2
 .(البوصمة،الناظور)مثؿ

 .حب المغامرة و اإلشيار - 3

 .التنافس بيف البمداف و المستكشفيف لمحصوؿ عمى ثروات العالـ الجديد - 4

 .ظيور أعماؿ فنية و معمارية فريدة أصبحت محط أنظار الناس- 5

 .عودة ظيور الدوؿ و الحكومات مف جديد- 6

 :السياحة في العصر الحديث- رابعا

ويمكف أف نعتبر أف الحربيف العالمييف األولى و الثانية كاف ليا أثر كبير في تطور و تقدـ السياحة،ألنو بعد 
الحرب العالمية القانية بدأ تطوير الطائرات الحربية إلى طائرات مدنية و كذلؾ السيارات و القطارات ألف قبؿ 

ذلؾ كاف التركيز عمى إستعماالتيا في الحرب فقط ، وكذلؾ كاف إنتقاؿ الجيوش خالؿ الحربيف بيف دوؿ العالـ 
 2.أثر كبير عمى تطور السياحة و إكتشاؼ البمداف األخرى

 3:ومف أىـ سمات السياحة في العصر الحديث 

تطور الحركة العالمية في العالـ ، بسبب تحقيؽ اإلستقرار لمطبقة العاممة ورد حقوقيا الميضومة إلييا،  -1
قامت ىذه الطبقة بتنظيـ صفوفيا و تكويف النقابات و اإلتحادات لمدفاع عف حقوقيا، و قامت التشريعيات 

 بإيجاد اإليجازات السنوية المدفوعة األجر مما أدى إلى وقت فراغ عندىـ استثمر في السفر و السياحة

                                                           
1
 22ص  , 2001, األردن ,دار المسٌرة للنشر و التوزٌع , سراب الٌاس ,  نعٌم الظاهر 

2
 19ص , مرجع سابق ,  ماهر عبد العزٌز  

3
 22ص , مرجع سابق , سراب الٌاس ,  نعٌم الظاهر  
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 .ارتفاع مستوى دخؿ األفراد خاصة في أوربا و أمريكا الشمالية - 2

 .تزايد حجـ السكاف بشكؿ مضطرب - 3

 .تطور العالقات بيف البمداف - 4

 .تطوير كبير في وسائؿ النقؿ و اإلتصاالت خاصة النقؿ الجوي وكذلؾ تطور صناعة السيارات- 5

أصبحت ظاىرة السفر و السياحة بما تحققو مف مكاسب مادية كبيرة ذات ظاىرة مؤثرة في إقتصاديات - 6
 .البمداف

 .تزايد اإلستثمارات الدولية في السياحة- 7

 مفهوم السياحة و السائح: المطمب الثاني 

لقد تنوعت التعارٌؾ بشؤن السٌاحة و السائح نظرا الختبلؾ الباحثٌن و اختبلؾ معاٌٌر التمٌٌز بٌنهما ، و 

 .سوؾ نلقً الضوء على أهم التعارٌؾ

 مفهوم السٌاحـة: أوال 

, " Tourisme"و هو لفظ مستحدث فٌها و المعروؾ بكلمة , ٌعود لفظ السٌاحة الى اللؽة البلتٌنٌة  

و المعروؾ فً اللؽة , أي ٌدور و ٌجول , " To tour"فهو لفظ مشتق فً اللؽة االنجلٌزٌة من كلمة 

الذي ٌإدي نفس , "Tournare"و كبلهما مشتق من لفظ التٌنً " Tourner"الفرنسٌة بلفظ 

 1.المعنى

, و على الرؼم من كون السٌاحة لفظة حدٌثة فً اللؽات البلتٌنٌة إال أنها كانت معروفة فً اللؽة العربٌة  

فلفظ السٌاحة فً اللؽة العربٌة تعنً الضرب فً االرض و منها ٌسٌح الماء ، و سٌحان الماء ٌعنً 

ففً سورة التوبة ورد قوله , جرٌانه ، و قد ورد فً القرآن الكرٌم ذكر لفظ السٌاحة فً أكثر من موضع

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون األمرون  بالمعروف و الناهون عن " تعالى 

، و السائحون تعنً الصائمون استنادا إلى قول رسول  "المنكر و الحافظون لحدود هللا و بشر المؤمنٌن

 2.هللا هم المسافرون لطلب العلم أو الجهاد

                                                           
1
  .9ص, مرجع سابق ,  نائل موسى محمود سرحان  

2
 29 28ص ص , مرجع سابق , سراب الٌاس , نعٌم الظاهر 
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و هكذا نرى أن اللفظات القرٌبة من السٌاحة عند العرب لم ٌكن ٌقصد بها للسفر بهدؾ المتعة و التروٌح عن 

 .و من ذلك نستنتج أن السٌاحة دخلت إلى اللؽة العربٌة مقتبسة من اللؽات األخرى, النفس 

 :و ٌمكن أن نلخص أهم التعارٌؾ حول السٌاحة كما ٌلً 

 

  تعرٌفGuyer Freuler :  ظاهرة عصرٌة تنبثق من الحاجة المتزاٌدة :" ٌعرفها على أنها

و إلى الراحة و تؽٌٌر الهواء ، و إلى مولد اإلحساس بجمال الطبٌعة و نمو هذا اإلحساس بالبهجة 

و المتعة و اإلقامة فً مناطق لها طبٌعتها الخاصة ، وأٌضا نمو االتصاالت و خاصة بٌن 

الشعوب و أوساط مختلفة من الجماعات اإلنسانٌة و هً االتصاالت التً كانت ثمرة اتساع نطاق 

 1."التجارة و الصناعة ، سواء كانت كبٌرة أو متوسطة أو صؽٌرة و ثمرة تقدم وسائل النقل

 

  ٌعرفها ماكنتوش و زمالءهMclntosh:  مجموعة من الظواهر و العبلقات " على أنها

و الدول و المجتمعات المضٌفة و , الناتجة عن عملٌات التفاعل بٌن السواح و منشآت األعمال 

 2."ذلك بهدؾ استقطاب و استضافة هإالء السواح و الزائرٌن

الحكومات التً , مإسسات الضٌافة , السائح : نبلحظ أن هذا التعرٌؾ ٌركز على أربعة عناصر للسٌاحة هً 

 .الناس الذٌن ٌقطنون فً األماكن أو المناطق التً ٌزورها السائح, تمارس نوعا من الضٌافة 

 

  كما ٌعرف جولدنN-Golden: هً أي نوع من الحركة التً بمقتضاها ٌقٌم "  السٌاحة على أنها

بشرط عدم اعتبار هذه االقامة ألؼراض        , السائحون ألي ؼرض فً مكان خارج ببلدهم 

 3."الكسب الدائم أو المإقت

 

  1972و تعرٌف السٌاحة حسب المجلس االقتصادي واالجتماعً الفرنسً فً قراره الصادر سنة: 

 4."السٌاحة هً فن تلبٌة الرؼبات الشدٌدة التً تدفع الى التنقل خارج المجال المحلً " 

 .فان السٌاحة هً فن تختلؾ عن باقً النشاطات بسبب طبٌعتها و أدواتها و مكانها حسب هذا التعرٌف 

 

                                                           
1
 46 45ص ص  , 2000, عمان , مؤسسة الورق و النشر  , اقتصاديات السفر و السياحة, إسماعٌل محمد علً الدباغ ,  مثنى طه الحوري  

2
 .23ص, 2006, األردن ,الوراق للنشر و التوزٌع , 2ط , أصول صناعة السياحة,  حمٌد عبد النبً الطائً  

3
 15ص , 2009, االسكندرٌة , البٌطاش نستر للنشر و التوزٌع  , السياحة و المجتمع,  ٌسرى دعبس  

4
 14ص , 1987, جامعة الجزائر , رسالة ماجٌستر غٌر منشورة , 1982 الى 1962السياحة في الجزائر من ,  أحمد لشهب  
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  انتقال االفراد من مكان ألخر "  فتعرؾ السٌاحة على أنها :ما تعرٌف المنظمة العالمٌة للسٌاحة

 ساعة ، و تقل عن سنة ، مع توفٌر الخدمات المتعلقة 24و لفترة زمنٌة تزٌد عن , ألهداؾ مختلفة 

 1."بهذا النشاط 

 خالؿ التعريؼ السابؽ يتبيف أف السياحة تقـو عمى عدة معايير محددة إلكتماؿ ىذا النشاط و المتمثمة من
 :2في

 حيث يشترط في السياحة عممية اإلنتقاؿ مف مكاف إلى آخر، أما فيما يتعمؽ بالمسافة :عممية اإلنتقال _ (1
لشخص سائحا، فيي تختمؼ مف تعريؼ آلخر، وقد حددتيا المجنة السياحية الدولية ب ...... الواجب قطعيا 

 . ميؿ25 ميؿ، أما لجنة السياحة الكندية فقد حددتيا ب 50

 .ونقصد اليدؼ مف اإلنتقاؿ، ىذا اليدؼ يتـ تحديد عمى أساسو نوع السياحة: الهدف_ (2

 ساعة ونقؿ عف سنة، حيث أنيا لو زادت عف سنة يمكف 24وقد حددىا التعريؼ بأنيا تزيد عف : المدة_ (3
 . ساعة يمكف إعتبارىا نزىة وليست سياحة24إعتبارىا إما إقامة أو ىجرة أو غيرىا، وكذا قمت عف 

ويمثؿ ىذا المعيار في الحقيقة مكوف مف مكونات السياحة والذي ال : توفير الخدمات المتعمقة بالسياحة_ (4
 .يمكف قياميا إال بتوفيره، إذ أف غيابو سيؤدي إلى تراجع السياح عف الزيارة ذلؾ المكاف أو الدولة

 :مفهوم السائح: ثانيا

  تعد عممية تحديد السائح مف أىـ العمميات المستخدمة في اإلحصاء السياحي لمدوؿ، وىذا راجع إلى تعدد 
 :أشكاؿ المسافريف ولغرض مف السفر، وعميو نجد شبو إجماع عمى تعريؼ السائح، ومف بيف التعاريؼ ما يمي

 و ألي سبب ؼٌر , ذلك الشخص الذي ٌسافر خارج محل إقامته األصل أو االعتٌادي  :" السائح هو

أو فً داخل بلد ؼٌر بلده ,  (السائح الوطنً)الكسب المادي أو الدراسة سواء كان فً داخل بلده 

 3." ساعة24و لفترة تزٌد عن  (سائح أجنبً)

 

  أي شخص "  السائح على أنه : (م1963روما )كما تعرف األمم المتحدة للسفر و للسٌاحة الدولٌٌن 

ألي سبب ؼٌر السعً وراء عمل ٌجزى منه فً , ٌزور دولة أخرى ؼٌر الدولة التً اعتاد اإلقامة فٌها 

 1."الدولة التً ٌزورها 
                                                           

1
 .24ص , 2007, األردن , عمان , دار الكنوز المعرفة و النشر , صناعة السياحة ,  أحمد محمود مقابلة 

2
 كلٌة العلوم حول واقع السياحة الداخلية في الجزائر و معوقاتها,  حول اقتصادٌات السٌاحة المحلٌة األبعاد و األفاق 3الملتقى الدولً ,  حسانً رقٌة  

 .5ص ,  دٌسمبر04 و 03فً , جامعة بسكرة , االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر 
3
 37ص , 2003, مجد المؤسسة الجامعٌة للدراسات و النشر و التوزٌع ,  السٌاحً دور االعالن في التسويق,  مصطفى عبد القادر  
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 .وٌبٌن الشكل التالً بشكل مختصر لمفهوم السائح 

 مفهوم السائــح: (1)                               الشكل رقم 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 .أعضاء الهٌئات الدبلوماسٌة -1

 .أفراد القوات المسلحة األجنبٌة -2

 .العاملون المؤقتون ممن ٌرتبطون بعقود فً دولة أجنبٌة مثل خبراء أو موظفون أو أي عمل بشكل مؤقت -3

 .األشخاص المقٌمٌن عند الحدود و ٌعملون فً أراضً دولة أخرى -4

 :                                  المصدر

-Michel Balfe :  Marketing des services touristique et hoteliers,Ellipses,p10,France. 

 خصائص السياحة: المطمب الثالث

تيدؼ السياحة إلى إستثمار الموارد الطبيعية و البشرية المتاحة في المنطقة أو الدولة كالشواطئ الرممية و 
المناخ المعتدؿ و المناطؽ الجبمية و الغطاءات الجميدية و األماكف الدينية و التاريخية و األثرية، وىي بذلؾ ال 
تختمؼ عف األنشطة اإلقتصادية األخرى التي تسعى إلى إستغالؿ الموارد الطبيعية المتاحة كالموارد المعدنية و 

 2:الغابات ويمكف حصر أىـ خصائص السياحة فيما يمي

                                                                                                                                                                                              
1
 23ص, مرجع سابق ,  ٌسرى دعبس  

2
 .14ص , 1987, االسكندرٌة , مؤسسة الثقافة الجامعٌة  , التخطيط السياحي,  نبٌل الروبً  

 المسافر

ال يتصل سفره  الزائـــر

 بالسياحـة

 غير مقيـــم مقيـــــــم

 لألعمـــــال السائـــح عابر سبيل
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تعتبر السياحة صادرات غير منظورة فيي ال تتمثؿ في ناتج مادي يمكف نقمو مف مكاف إلى آخر، وىي : أوال
تعتبر مف الصناعات القميمة التي يقـو فييا المستيمؾ بالحصوؿ عمى منتج بنفسو، مف مكاف إنتاجو وعميو فإف 
الدولة المصدرة لممنتج السياحي ال تتحمؿ نفقات النقؿ خارج حدودىا، كما ىو الحاؿ بالنسبة لممنتجات األخرى 

 .التي تتطمب باإلضافة إلى تكاليؼ إنتاجيا تكاليؼ نقميا

، ال تباع إال مف خالؿ "الموارد السياحية الطبيعية"المنتج السياحي المتمثؿ في عوامؿ الجذب السياحي :ثانيا 
السياحة، فيذه الموارد ال تدر عائدا بطبيعتيا، إال إذا بيعت في شكؿ منتج سياحي، وىذا المنتج ال يباع في 

معظـ األحواؿ مف غير وجود سمع وخدمات مساعدة التي تتمثؿ في التسييالت السياحية التي يجب أف تتواجد 
 :و تتمثؿ ىذه التسييالت في أربعة مجموعات ىي.جنبا إلى جنب مع الموارد السياحية 

وسائؿ  (المياه،الكيرباء) النقؿ و المواصالت،الخدمات المرفقة:(القاعدية)توفر الهياكل األساسية _ 1
 .اإلتصاؿ، توفر األمف و اإلستقرار

المخيمات و القرى )الييكؿ الفندقية و غيرىا مف الوسائؿ اإلقامة التكميمية : توفر منشآت اإلقامة _ 2
 (السياحية

 (البري ، البحري ، الجوي): توفر النقل_ 3

كأماكف الميو و التسمية ومحالت بيع اليدايا التذكارية والسمع : توفر المنشآت السياحية الترويحية_ 4
 .السياحية

إف المنتج السياحي منتج مركب فيو مزيج مشكؿ مف مجموعة عناصر متعددة تتكامؿ مع بعضيا : ثالثا
 .البعض وتتأثر بالقطاعات األخرى في المجتمع

فالسواح يستيمكوف مجموعة مف السمع و الخدمات منيا التي ال تبيعيا المنشآت السياحية كاإلقامة،اإلطعاـ، 
إلخ، ومنيا ما يتعمؽ بالتي تبيعيا المنشآت التجارية األخرى مثال، ومنيا ما يتعمؽ بتسييالت ....النقؿ، اليدايا

النسبية التحتية األساسية و الخدمات األخرى في البمد المضيؼ وىذه المنتجات تتكامؿ مع بعضيا البعض 
بحيث لو إنخفض التدفؽ السياحي وتأثرت العناصر التي تساىـ في تقديـ المنتج السياحي، فصناعة السياحة 

صناعة متكاممة و بالمثؿ لو إرتفع مستوى السمعة أو الخدمة زاد التدفؽ السياحي وتأثرت العناصر و أثرت في 
 (....الدخؿ، العمالة)القطاعات األخرى 
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إف السياحة الدولية منتج تصديري،يتعرض في بعض األحياف إلى درجة مف عدـ اإلستقرار، ألنو يتعمؽ : رابعا
بتأثيرات مف القوى الخارجية، ومرونة عالية بالنسبة لكؿ مف السعر و الدخؿ باإلضافة إلى مشاكؿ الموسمية 

 :1التي تؤثر عمى النشاط السياحي كما يمي

تعرض الطمب السياحي لمتأثيرات الخارجية، فقد تتعرض السياحة الدولية لتأثيرات مف خارج الدولة،لوجود _ (1
اضطرابات سياسية أو تغيرات في أسعار الصرؼ، التغيرات المناخية الغير منتظرة، باإلضافة إلى قرارات 

 .الدوؿ القاضية بالرقابة عمى النقد التي يسمح لمسائحيف الخروج بو

تتميز السياحة بمرونة عالية لكؿ مف السعر و الدخؿ، وىذا يعني أف القرارات السياحية قد تتأثر كثيرا _ (2
بالتغيرات الطفيفة في األسعار و الدخوؿ، فبالنسبة لممرونة السعرية قد تكوف سريعة، أما التغيرات في الدخوؿ، 

 .فإنيا تكوف بصفة عامة أكثر تدرجا و مف ثمة ال يتـ تحديدىا إال بعد مدة مف الزمف عادة نسبية

موسمية النشاط وخاصة أف النشاط السياحي في غالبية نشاط موسمي و ىناؾ عوامؿ تؤدي إلى _ (3
الموسمية أىميا العطؿ المدرسية و العطؿ في المنشآت الصناعية و غيرىا في موسـ معني، كما أف العوامؿ 
المناخية و الجغرافية لكؿ مف الدوؿ المصدرة و المستقبمة لمسواح تدعو إلى ىذه الظاىرة، ومف الواضح أف 

سياحة اإلجازات و التي تمثؿ قدرا كبيرا و ىي التي تدعـ ىذه الظاىرة أما بالنسبة لألشكاؿ األخرى مف النشاط 
 .ال تكوف ليا عالقة بمشكمة الموسمية" سياحة األعماؿ و المؤتمرات"السياحي 

 

 

 دوافعها و عالقتها بالعموم األخرى, أسبابها , السياحة : المبحث الثاني 

سنتطرؽ ,     بعدما تطرقنا في المبحث األوؿ إلى المفاىيـ العامة حوؿ السياحة و تطورىا عمى مر العصور 
في ىذا المبحث إلى أسباب السياحة و العوامؿ التي ساعدت عمى انتشارىا و التي أصبحت تعد اليـو أحد 

باإلضافة إلى دوافع األشخاص نحو السياحة و كذا ارتباطيا و , الركائز األساسية لبعض اقتصاديات الدوؿ 
 .عالقتيا بالعمـو األخرى التي تيتـ بالعديد مف المجاالت التي تؤثر و تتأثر بيا

                                                           
1
 .16ص ,  نفس المرجع السابق  
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 أسباب السياحة و العوامل التي ساعدت عمى انتشارها: المطمب األول 

   تعتبر السياحة اليـو في الدوؿ المتقدمة مثؿ الو ـ أ أو أوربا مف أىـ الضروريات في الحياة المعاصرة، 
حيث أصبحت شعوب ىذه الدوؿ تعتبر السياحة جزء ال يتجزأ مف الثقافة و البنياف الفكري و اإلرتقاء الحسي و 
الوجداني لإلنساف، و أف السياحة خير السبؿ لكي يصؿ اإلنساف في عممو عمى التفوؽ و اإلبداع لرفع الكفاية 

 1:اإلنتاجية، وىناؾ عوامؿ أخرى ساىمت و ساعدت عمى إنتشار السياحة و التي تتمثؿ في

اإلنتقاؿ مف الريؼ الى المدينة أدى إلى زيادة الطمب عمى الخدمات في المدينة و إنخراط الناس في _ (أوال
األعماؿ المكتبية الخاضعة إلى الروتيف و إستعماؿ الفكر و العقؿ بدال مف القوة الجسمانية كما في الريؼ وىذا 

 .بدوره أدى إلى ضرورة التمتع بإجازة سنوية و اليروب مف جو الروتيف و العمؿ و زحـ المدينة

تقميؿ ساعات العمؿ نتيجة دخوؿ اآلالت و المكائف الحديثة أدى إلى زيادة أوقات الفراغ و أصبحت _ (ثانيا
 .فرص السفر متوفرة

 التمتع باإلجازات المدفوعة الثمف بعد إحداث العديد مف قوانيف العمؿ و التنظيـ و التشريعات التي تحدد _(ثالثا
 .اإلجازات اإلجبارية المدفوعة الثمف

 زيادة وحدات اإلنتاج أدى إلى حصوؿ فائض في اإلنتاج و بدء التجار و الصناعييف في البحث عف _(رابعا
 .أسواؽ جديدة لتصريؼ بضائعيـ و ىذا يحتاج إلى السفر

 إنتياء الحرب العالمية الثانية و إنتشار السالـ بيف العالـ_ (خامسا

 تطور وسائؿ وطرؽ النقؿ و خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وقد تطورت الطائرات الحربية التي _(سادسا
كانت تستعمؿ لغرض الحرب إلى طائرات مدنية لنقؿ الركاب وىذا بدوره ألغى المسافات بيف الدوؿ، إذ أصبح 
اإلنتقاؿ مف دولة إلى أخرى ال يستغرؽ ساعات معدودة بإستعماؿ أحدث الطائرات النفاثة بعد أف كاف اإلنتقاؿ 
مف مكاف إلى آخر يستغرؽ أياـ طويمة و كاف محفوؼ بالمخاطر و قطاع الطرؽ و القراصنة، إذ كاف اإلنتقاؿ 
مف بريطانيا إلى نيويورؾ يستغرؽ أياـ طويمة في البحر و الرحمة محفوفة بالمخاطر و القرصنة أصبح اإلنتقاؿ 

                                                           
1
 .35 34ص ص , مرجع سابق ,  ماهر عبد العزٌز  
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 ساعة فقط ثـ تقمصت 14 ـ تستغرؽ 1956مف بريطانيا إلى نيويورؾ بعد إستعماؿ الطائرات المدنية في عاـ 
 3 ساعات بالطائرات العادية و 6 إلى 5 ساعات و اآلف تستغرؽ الرحمة مف لندف إلى نيويورؾ 9المدة إلى 

 .ساعات بطائرات الكونكورد، إذ أصبح العالـ كأنو قرية صغيرة

تموث البيئة و خاصة المدف الصناعية الكبيرة أدى إلى ىروب الناس فترة مف الزمف إلى المناطؽ _ (سابعا
 .األخرى 

تطور و تقدـ وسائؿ اإلتصاالت الحديثة و التي ساىمت بشكؿ فعاؿ في السياحة و السفر إذ يستطيع _ (ثامنا
اإلنساف أف يسافر إلى أبعد دولة في العالـ ويستطيع مف غرفتو في الفندؽ أف يدير أعمالو و مصالحو في أي 

 .دولة في العالـ بإستعماؿ أجيزة الحاسوب و التمفوف و الفاكس 

زيادة الوعي الثقافي و اإلجتماعي و الثقافة العامة و إنتشار المعمومات أدت ىذه الزيادة إلى الرغبة _ (تاسعا
 .لدى كثير مف الناس لزيارة البمداف األخرى لغرض اإلطالع عمى ثقافتيـ و أمور معيشتيـ

التقدـ العممي في مجاالت الطب و األدوية و معالجة األمراض و القضاء عمى األوبئة ساعد عمى _ (عاشرا
 .زيادة السياحة و عدـ الخوؼ مف تعرض السواح إلى اإلصابة باألمراض

تطور النسبة التحتية في العالـ و زيادة طرؽ المواصالت و سيولة الحصوؿ عمى سيارة حديثة _ (حادي عشر
 .أمنية أدى إلى سيولة اإلنتقاؿ مف مكاف ألخر

إنتشار الحروب أدى بطريقة و أخرى إلى إنتقاؿ األفراد و القوات المسمحة مف مكاف ألخر و _ (ثاني عشر
أثناء إقامة أفراد القوات المسمحة في بمد ما أصبح تبادؿ ثقافي و إجتماعي و زواج بيف ىؤالء األفراد و مواطني 

 .البمد أو رغبة الجنود في زيارة األماكف التي حاربوا بيا أو التي فييا ذكرياتيـ

 دوافع السياحـة: المطمب الثاني 

قد ٌصعب على اإلنسان أن ٌتماشى مع إٌقاعه السرٌع و ,     فً هذا الزمان العجٌب المتقلب المزدحم 

داخلٌا و , فٌكون نتاج ذلك وجود دافع قوي ٌإدي إلى تحركات البشر من مكان إلى أخر , متطلباته المتوالٌة 

و من هذه العوامل أو الدوافع , نتٌجة لعوامل روحٌة و اجتماعٌة أو لعوامل نفسٌة أو اقتصادٌة , خارجٌا 

 1:تإدي إلى حركة اإلنسان من مكان إلى أخر نجد 

                                                           
1
 35 34ص ص , مرجع سابق ’  أحمد محمود مقابلة  
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ٌكون الؽرض من السفر بداعً الحج إلى األماكن المقدسة مثل القدس و الفاتٌكان و مكة : دوافع دٌنٌة - أوال 

و زٌارة أماكن دٌنٌة مشهورة مثل أضرحة الصحابة أو الرحبلت للعمرة خبل شهر رمضان إلى , المكرمة 

 .مكة المكرمة

أو للمهرجانات , تكون لمشاهدة بعض األحداث المهمة فً العالم : دوافع تارٌخٌة و ثقافٌة و تعلٌمٌة - ثانٌا

أو لمشاهدة اآلثار التارٌخٌة القدٌمة و المواقع األثرٌة مثل زٌارة األهرامات فً , أو حفبلت ثقافٌة أو معارض 

أو لبلطبلع على حٌاة الناس فً البلدان األخرى و نمط حٌاتهم , مصر و البتراء و جرش فً األردن 

أو لؽرض المعرفة و العلم أٌضا لمشاهدة المواقع الحضارٌة المهمة فً , االجتماعٌة و الحضارٌة و الثقافٌة 

و أٌضا لمعرفة ما ٌدور فً العالم من , العالم مثل زٌارة برج إٌفل فً بارٌس أو تمثال الحرٌة فً نٌوٌورك 

 .تقدم علمـً

 تكون بهدؾ االستمتاع فً أوقات الفراغ فً األماكن الهادئة أو :دوافع الراحة و االستجمام و الترفٌه - ثالثا

أو للهروب من الجو الروتٌنً الٌومً للعمل و االبتعاد عن , على سواحل الشواطئ أو فً مناطق جمٌلة 

 .أو للترفٌه عن النفس عند توفر الوقت و المال, صخب المدٌنة 

أو للسفر ,  تكون بهدؾ االبتعاد عن الجو البارد إلى أماكن دافئة أو العكس صحٌح :دوافع صحٌة - رابعا

 .ألؼراض العبلج و النقاهة و االسترخاء بعد الشفاء من مرض معٌن

من خبلل تجدٌد الروابط األسرٌة كزٌارة المٌبلد  (األصل ) تكون لزٌارة البلد األم :دوافع عرقٌة - خامسا

 .أو الرؼبة فً زٌارة أماكن سبق و أن زارها األصدقاء فً البلد األم و تركت انطباعا معٌن لدٌـهم, مثبل 

تكون بؽرض مشاهدة مباراة رٌاضٌة أو تشجٌع فرٌق معٌن مثل مشاهدة مبارٌات : دوافع رٌاضٌة -سادسا

 .أو للمشاركة فً دورة رٌاضٌة أو لممارسة ألعاب معٌنة مثل التزلج على الجلٌـد, كؤس العالم 

أو , تكون لؽرض األعمال و الحصول على صفقات تجارٌة بالنسبة لرجال األعمال : دوافع اقتصادٌة - سابعا

 .سبب انخفاض األسعار فً بلد ما ٌإدي إلى تدفق السواح للتمتع بالخدمات المقدمة بؤقل األسعار

أو ,  (سٌاحة الشباب)تكون لؽرض تذوق الطعام أو للمخاطرة و المؽامرة  :1دوافع متنوعة أخرى- ثامنا

للتفاخر و المباهاة و خاصة لبعض المناطق فً العالم مثل جزر الكارٌبً أو لعملٌة دراسة نوعٌة معٌنة من 

 .الصخور أو التربة

 

 عالقة السٌاحة بالعلـوم األخرى: المطلب الثالث 

                                                           
1
 .36ص, مرجع سابق ,  ٌسرى دعبس  
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,  و أصبحت السٌاحة علم له أصوله و مفاهٌمه,     أصبحت السٌاحة تدرس من خبلل مختلؾ فروع المعرفة 

, و برز علم السٌاحة كعلم لصٌق باإلنسان ٌستهدؾ تحقٌق و إشباع رؼباته فً حله و ترحاله نفسٌا و جسمانٌا 

 .و فً إطار هذا التشابك تبرز الصلة الوثٌقة بٌن علم السٌاحة و العلوم األخرى , و ذهنٌا فً مٌادٌن عدٌدة 

الذي ,  عند التحدث عن اإلنفاق الحكومً فإننا نتحدث عن اإلنفاق  :1عالقة السٌاحة بعلم االقتصاد- أوال

فعندما ٌدفع السائح مبلؽا معٌنا من النقود مقابل الخدمات التً , ٌإثر فً االقتصاد القومً من نواحً متعددة 

 :و ٌهتم إلى شرٌحتٌن هما , فان المبلػ ٌعتبر دخبل لمن ٌحصل علٌه , ٌحصل علٌها 

  و تخرج مإقتا أو نهائٌا من مجرى التداول فً االقتصاد حٌث تحجز لمواجهة : الشرٌحة األولى

أو تحوٌل للخارج كؤرباح المستثمرٌن من الخارج , بعض المدفوعات كالدفع ألثمان السلع المستوردة 

أو هً تحجز عن التداول و تإجل الستخدامها فً فترات , أو كاستثمار فً المشروعات خارج الدولة 

وهذه الجزء من الدخول المحتجزة ٌطلق علٌها التسرب نظرا ألنه ٌتسرب عن مجرى التداول , الحقة

 .فً االقتصاد الوطنً

  قد , من المبلػ المذكور تظل فً االقتصاد و تستخدم فً التداول من ٌد الى أخرى : الشرٌحة الثانٌة

تستثمر أو تستخدم فً شراء السلع و الخدمات أو فً دفع األجور و تمثل هذه الشرٌحة الدورة األولى 

 .فً اإلنفاق

فهً تعتبر بالنسبة لهم دخوال و هً األخرى تقسم , و عندما ٌذهب اإلنفاق من الشرٌحة الثانٌة الى أصحابها 

و تدخل األخرى مجرى , الجزء المحتجز من كل إنفاق مإقتا أو نهائٌا  )واحدة تتسرب , الى شرٌحتٌن

  .(التداول و هً تمثل الدورة الثانٌة من اإلنفاق 

و لذلك , و من خبللها ٌتضاعؾ أو ٌتكرر اإلنفاق عدة مرا , و هكذا إلى أن تصل إلى عدة دورات لئلنفاق 

ال , سمً بمضاعؾ اإلنفاق أو مكرر اإلنفاق و ٌعنً ذلك أن زٌادة الدخول التً تنتج عن اإلنفاق السٌاحً 

 .تستفٌد منها المنشآت السٌاحٌة وحدها و إنما تستفٌد منها أٌضا قطاعات عدٌدة فً االقتصاد الوطنً 

أدى ذلك إلى حدوث تؤثٌرات أكبر فً ,  (أي كلما قلت التسربات )و عندما تكون الشرٌحة الثانٌة أكبر 

أكبر  (التسرب)و إذا كان فكرة المضاعؾ , االقتصاد التً تعتبر القطاعات بمثابة سلسلة متصلة الحلقات 

و ٌمكن الحصول على مضاعؾ اإلنفاق السٌاحً , بقلٌل كبرت التؤثٌرات على االقتصاد و العكس صحٌح 

 :عدد المرات التً ٌجب أن ٌتضاعؾ بها اإلنفاق األول لمعرفة الزٌادة فً الدخل بالمعادلة التالٌة 

 

                                                           
1
 .27 26ص ص  , 2008, األردن , دار الراٌة للنشر و التوزٌع  , االقتصاد السياحي,  زٌد منٌر سلٌمان  
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 .معدل التسرب (ب)المضاعؾ و  (م)حٌث أن 
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(
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100
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 = مرات 5    

 .و ٌعنً أن المضاعؾ ٌساوي مقلوب معدل التسرب 

و ٌعد ترجمة رقمٌة لؤلنشطة اإلنسانٌة المختلفة تساعد فً التعرؾ   :1عالقة السٌاحة بعلم االحصاء- ثانٌا

على اتجاهاتها و على تحلٌلها ، بما ٌمكن من وضع الخطط و االستراتٌجٌات المتعلقة بها على أسس علمٌة 

مثل حجم حركة السٌاحة , سلٌمة ، و تستخدم اإلحصائٌات السٌاحٌة لقٌاس العوامل التً تإثر فً السٌاحة 

الدولٌة و الداخلٌة و الطلب السٌاحً العالمً و المحلً باإلضافة إلى إمكانٌة تقدٌر و التنبإ بحجم الحركة 

السٌاحٌة فً المستقبل ، و هو ما ٌساعد على وضع سٌاسة واقعٌة لبلستثمار و التنمٌة على ضوء التقدٌر 

 .السلٌم و المإشرات الدقٌقة التً أمكن استنباطها

تعتمد صناعة السٌاحة اعتمادا كلٌا على التسوٌق لؽرض إظهار  : عالقة السٌاحة بعلم التسوٌق- ثالثا

المنطقة السٌاحٌة بشكل جٌد و تعرٌفها إلى المستهلكٌن ، أو توصٌلها إلى المستهلكٌن عن السفرات السٌاحٌة 

و أصبح التسوٌق السٌاحً ٌدرس فً جمٌع و كافة مجاالت السٌاحة و ٌدرس فً أؼلب الجامعات و , المنظمة 

على مستوٌات علٌا ، و إن نجاح أي مشروع أو منطقة سٌاحٌة معٌنة تعتمد اعتمادا كلٌا على طرٌقة تسوٌقها 

و توصٌلها إلى المستهلكٌن ، و ٌدخل التسوٌق السٌاحً ضمن تسوٌق الخدمات و هو بالتالً ٌحتاج إلى الكثٌر 

 2.من الدراسة و البحث لؽرض توصٌل الفكرة إلى المستهلكٌن

ٌشتمل العمل السٌاحً على أنشطة و مجاالت و جوانب متنوعة سواء  :عالقة السٌاحة بالقانون - رابعا

و التً تخضع فً تنظٌمها و ممارستها للقوانٌن , على المستوى المحلً أو على المستوى اإلقلٌمً أو الدولً 

و أنظمة النقد و الجمارك و , و التشرٌعات المختلفة مثل إجراءات الدخول و الخروج و التؤشٌرات و اإلقامة 

                                                           
1
 .87ص , مرجع سابق ,  ماهر عبد العزٌز  

2
 .88ص ,  نفس المرجع السابق  
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فضبل عن صناعة النقل و الفنادق و السلع , حماٌة السواح و البٌئة و المناطق األثرٌة و اآلداب العامة 

 1.السٌاحٌة فٌما ٌخص بقواعد و تصارٌح تشؽٌلها و شروطها و مواصفاتها

حٌث , تتصل السٌاحة كنشاط إنسانً اجتماعً بعلم االجتماع  :عالقة السٌاحة بعلم االجتماع - خامسا

ٌتطلب تنشٌطها و تسوٌقها و تنمٌتها و التعرؾ على النظم االجتماعٌة القائمة و عبلقتها باألنظمة االقتصادٌة 

باإلضافة إلى العادات و التقالٌد السائدة فً المجتمعات و األسباب التً , و السٌاسٌة و القانونٌة و األخبلقٌة 

و سلوك األفراد و المجتمعات من الجنسٌات األخرى المختلفة و الدوافع ورائها و أهم , ساعدت على تكوٌنها 

ٌتعلق باإلنسان  و علم االجتماع هو الذي ٌختص بكل ما, المشكبلت االجتماعٌة و العوامل التً تتسبب فٌها 

كما ٌعالج الخصائص المشتركة و , ٌتعلق بالمجتمع من الناحٌة اإلنسانٌة  من الناحٌة االجتماعٌة و ما

و أٌضا ٌتناول عبلقة اإلنسان بالبٌئة المحٌطة به , التؤثٌرات و العبلقات المتبادلة بٌن المجتمعات المتباٌنة 

بقصد الوصول إلى القواعد و القوانٌن التً ٌعتمد علٌها فً تحلٌل و تفسٌر الظواهر االجتماعٌة  و التنبإ 

 2.بالمستقبل

تتطلب السٌاحة الدولٌة كظاهرة إنسانٌة تقوم على التفاعل و  :عالقة السٌاحة بالعلوم السٌاسٌة - سادسا

و التعرؾ على القوانٌن و السٌاسات و , التعامل بٌن الجنسٌات المختلفة عبر حدود دول العالم المتعددة 

الذي ٌشكل اإلطار , اإلجراءات المتبعة فً الدول التً ؼالبا ما تكون انعكاسا لنظمها السٌاسٌة السائدة 

السٌاسً للدولة فان وضوح هذا اإلطار ٌساعد على تفهم نظم اتخاذ القرارات السٌاحٌة بمفهومها الشامل 

 3.لتؤثرها و ارتباطها المباشر به 

 

 و مقومات الجذب السٌاحً, أهدافها , أنواع السٌاحة : المبحث الثالث 

    سنتطرق فً هذا المبحث ألنواع السٌاحة التً تتعدد تبعا للدوافع و الرؼبات و االحتٌاجات المختلفة، كما 

نجد لهذا النشاط مقومات جذب تجعل منه ٌحظى بالكثٌر باالهتمام سواء ممن الجهات المستؽلة و القائمة على 

هذه الصناعة أو السائح ، كما لهذا النشاط عدة أهداؾ مختلفة من شؤنه أن ٌعود بالفائدة على المجتمع و 

 .االقتصاد ككل

 

 أنـواع السٌاحة: المطلب األول 

                                                           
1
 .88ص , مرجع سابق ,  هدى سٌد لطٌف  

2
 .88ص , مرجع سابق ,  هدى سٌد لطٌف  

3
 .91ص , مرجع سابق ,  ماهر عبد العزٌز  
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   تعددت تصنٌفات السٌاحة بحسب الدافع لتحقٌق حاجة السائح من جهة ، و عناصر الجذب السٌاحً المتوفرة 

فً مناطق القصد السٌاحً المرفقة ببرامج التروٌج و العروض التحفٌزٌة التً ٌقدمها البلد المضٌؾ من جهة 

 .أخرى ، و ٌمكن أن نصنؾ السٌاحة ألنواع عدة و ذلك باختبلؾ الببلد 

  : 1تقسٌم السٌاحة وفقا للغرض- أوال

 :   و تنقسم إلى ما ٌلً 

خبلل فترات محددة من , هً التً ٌرتاد الناس من خبللها الى أماكن مقدسة عندهم : السٌاحة الدٌنٌة  -1

السنة بؽرض ممارسة بعض الشعائر أو لتنفٌذ بعض التعالٌم الدٌنٌة أو بقصد التبرك كما ٌحدث فً 

 .بعض المناسبات الدٌنٌة

و تعنً القٌام برحلة تضم أفراد العائلة الى منطقة معٌنة بؽٌة االستمتاع بعدة أٌام : السٌاحة العائلٌة  -2

و تشمل , و قد تتفق العائبلت على زٌارة مكان واحد و محدد لقضاء اإلجازة فٌه , أو ألسابٌع 

بما فً ذلك زٌارة السائح إلى بلده , السٌاحة العائلٌة زٌارة األهل و األصدقاء و رحبلت شهر العسل 

 .األم رفقة عائلته 

حٌث ٌقوم بها المرضى , و تكون فً أماكن محددة من الدول : السٌاحة االستشفائٌة أو العالجٌة  -3

لتوفٌر العبلج من األمراض التً ٌعانون منها فً تلك األماكن ، و التً تتمٌز عادة بمناخها الصحً و 

ؼناها بالمٌاه المعدنٌة أو األعشاب الطبٌعٌة و العٌون الساخنة و حمامات الرمل و ؼٌرها من المناطق 

 .التً تتصؾ بخصائص عبلجٌة فرٌدة 

حٌث ٌعمد الكثٌر , و هً التً تشكل اآلثار التارٌخٌة عامل الجذب الرئٌسً فٌها : السٌاحة التارٌخٌة  -4

من السٌاح زٌارتها للوقوؾ أمام ما تركته أٌدي األجٌال السابقة من فن معماري ٌتجلى بؤبهى و أجمل 

 .صورة فً ذهنٌة الزائر

و ٌقصد بها ذهاب السائح إلى أماكن تتوفر فٌها مقومات التروٌح عن النفس و : السٌاحة الترفٌهٌة  -5

تجدٌد نشاطه و حٌوٌته ، لقضاء وقت فراؼه و عطلته بطرٌقة مفٌدة كزٌارة الشواطئ و المناظر 

البراكٌن و الكهوؾ و الشبلالت و الحٌوانات : الطبٌعٌة الخبلبة ، و المواقع ذات الصفات النادرة مثل 

 .النادرة 

و هً التً ٌسعى من خبللها السائح للتمتع بجمال الطبٌعة و تنوع :  السٌاحة الطبٌعٌة و البٌئٌة  -6

بعٌدا عن التلوث بمختلؾ أشكاله و االزدحام و توتر األعصاب التً تتسم بها , نباتاتها و حٌواناتها 

                                                           
1
كلٌة العلوم , الملتقى الثالث للسٌاحة حول اقتصادٌات السٌاحة المحلٌة  , تعزيز دور السياحة المحلية في تحقيق التنمية المحلية,  زرقٌن عبود  

 .5 4ص ص  , 2013,  دٌسمبر 04 و 03فً , بسكرة , جامعة محمد خٌضر , االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر 
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حٌاة المدٌنة ، كما ٌهدؾ من وراءها السائح أٌضا مشاركة السكان األصلٌٌن عاداتهم و تقالٌدهم بكل 

 .بساطتها بعٌدا عن األماكن الفخمة و اللباس الرسمً 

و تشمل زٌارة السائح ببلد أجنبٌة و دراسة شعوبها و الخصائص التً تمٌزها عن : السٌاحة الثقافٌة  -7

حٌث تزٌد فً معلوماته و تشبع حاجاته من الناحٌة الثقافٌة و ذلك عبر إقامة الندوات و , ؼٌرها 

الدورات الثقافٌة و المعارض الخاصة و المسابقات الثقافٌة ، كالشعر و المسرح و الفن و الموسٌقى و 

 .ؼٌرها 

و هً التً ٌقوم بها أصحاب األعمال و المإسسات الكبرى إلى دولة خارجٌة : سٌاحة لألعمال  -8

 .بهدؾ متابعة أشؽالهم 

تشمل الرحبلت بمناسبة المعارض الدولٌة ، سواء كانت تتعلق بمواد البناء أو : سٌاحة المعارض  -9

 .بالطائرات المدنٌة أو الحربٌة أو بالكتاب أو بالسٌاحة ذاتها

و هً التً تحدث من جراء اللقاءات التً تعقد لبحث قضٌة معٌنة أو مشكلة :  سٌاحة المؤتمرات  -10

محددة سواء كانت اقتصادٌة ، اجتماعٌة ، سٌاسٌة ، علمٌة ، و قد ٌكون الؽرض منها رسم إستراتٌجٌة 

 .معٌنة لمنظمة دولٌة

و ٌقصد بها المشاركة فً األلعاب الرٌاضٌة المختلفة أو ممارسة نوع محدد من :  السٌاحة الرٌاضٌة  -11

 .الرٌاضة ، و قد ٌكون المشارك العبا أو مشاهدا

 1:حسب جنسٌات السائح و تنقسم إلى - ثانٌا

و هً تعبٌر ٌطلق على السٌاح الذٌن ٌقصدون أماكن سٌاحٌة خارج وطنهم األم : السٌاحة الخارجٌة  -1

، و بذلك تشمل سفر المواطنٌن المحلٌٌن إلى الخارج أو استقبال السٌاح األجانب ، حٌث ٌكون 

 .ؼرضهم قضاء أوقات فراؼهم أو بعضه فً الراحة و االستجمام و المشاركة فً نشاطات معٌنة

و تتسم بسفر مواطنً الدولة الواحدة داخل حدود ببلدهم و ٌنفقون :  السٌاحة الداخلٌة أو المحلٌة  -2

 .منها عملة البلـد

 

 أهداف السٌاحـة: المطلب الثانً  

ٌحقق أهداؾ شتى ,  إن قطاع السٌاحة كؤي قطاع أخر قائم على جدوى و ؼاٌات تجعل منه قطاعا فعاال   

 2 :و من بٌن هذه األهداؾ نذكر, ترضً الطالب للنشاط السٌاحً و عارضها 

                                                           
1
 .15 14ص ص  , 2001, األردن , دار مجدالوي للنشر و التوزٌع  , مختارات من االقتصاد السياحي,  مروان السكر  

2
كلٌة العلوم االقتصادٌة و التسٌٌر , مجلة علوم االقتصاد و التسٌٌر و التجارة  , حالة الجزائر, األهمية االقتصادية و االجتماعية للسياحة ,  خالد كواش  

 .57ص , 2005 , 13العدد , جامعة الجزائر , 
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 و هً التً ترمً إلى تحسٌن العبلقات بٌن الدول لتحقٌق االستقرار الداخلً و :األهداف السٌاسٌة - أوال

 .الخارجً

  ًتساهم السٌاحة فً تحقٌق األمن و الحماٌة للمناطق المعرضة للخطر و : فبالنسبة لالستقرار الداخل

ذلك بإنشاء مشروعات سٌاحٌة و تعمٌرها بالسكان ، و بعث الحٌوٌة فٌها من خبلل توفٌر المتطلبات 

 .الضرورٌة للحٌاة

  ًو هو كسر التوترات و سوء العبلقات بٌن الدول ، إذ أن التبادل : أما بالنسبة لالستقرار الخارج

الدولً السٌاحً ٌخلق تعاطؾ الشعوب باالحتكاك فٌما بٌنهم و هذا ما قد تحترمه الحكومات 

 .فٌساعد على االستقرار السٌاسً بٌن هذه الدول, المتضاربة 

بما أن القطاع السٌاحً ٌعتبر القطاع اإلنتاجً الثالث بعد الصناعة و الزراعة  : األهداف االجتماعٌة- ثانٌا

 :فهو ٌحقق لنا 

  و ذلك بخلق مناصب شؽل نظامٌة أو حرة ، مما ٌساعد القضاء على الكثٌر من : تشغٌل الٌد العاملة

 .االنحرافات و الجرائم الناتجة عن الفراغ و عدم العمل 

  و ذلك من خبلل اعمار مناطق جدٌدة عن طرٌق تهٌئة هذه المناطق بإنشاء : إعادة توزٌع السكان

الفنادق و المرافق الضرورٌة ، و تجمٌع السكان مما ٌإدي إلى إعادة توزٌع السكان حولها هذا بدوره 

 .ٌإدي إلى إعادة توطٌن حضاري قد ٌؽٌر رسم الخرٌطة الجؽرافٌة 

 ًعن طرٌق زٌادة الدخل الفردي الذي ٌتسبب فٌه قطاع : المساهمة فً الرفع من المستوى المعٌش 

 .السٌاحة 

 :و تتمثل فً  : األهداف االقتصادٌة –ثالثا 

  تحقٌق و تدعٌم إٌرادات الخزٌنة العمومٌة. 

  ًزٌادة الدخل الفردي و الوطن. 

  تحسٌن وضعٌة مٌزان المدفوعات. 

  تحرٌك دوالٌب التنمٌة االقتصادٌة. 

  المساهمة فً تنشٌط القطاعات األخرى. 

  توسٌع االستثمار فً القطاع السٌاحً من خبلل عوائده. 

 تشجٌع الصناعة السٌاحٌـة. 

 

 مقومات الجذب السٌاحً: المطلب الثالث 
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   هناك العدٌد من عوامل الجذب السٌاحً التً تحدد مدى جاذبٌة إقلٌم ما دون األخر بالنسبة للسائحٌن ، و 

و ٌمكن تقسٌم هذه العوامل إلى العدٌد من , توجد هذه العوامل و تمٌز إقلٌم أو دولة معٌنة أو حتى قارة بؤكملها 

مثل تقسٌمها إلى عوامل جذب طبٌعٌة حٌث ال ٌكون للدولة أو اإلقلٌم أي دخل فً وجودها فً , التقسٌمات 

مثل الموقع الجؽرافً المتمٌز أو البٌئة الطبٌعٌة من حٌث درجة الحرارة أو التنوع البٌولوجً و , هذه الحالة 

أو توافر الشواطئ و البحٌرات ، أما النوع الثانً فٌشمل العوامل التً تكتسبها الدولة عبر الزمن , الجؽرافً 

و ٌكون للدولة دخبل فً إٌجادها ، مثل ما تتركه الحضارات القدٌمة من أثار و كذلك العوامل االجتماعٌة و 

الثقافٌة التً تمٌز إقلٌم عن أخر ، و توجد تقسٌمات عدٌدة لعوامل الجذب السٌاحً و قد تقع أحد هذه العوامل 

 1.فً أكثر من تصنٌؾ

 :  و ٌمكن تصنٌؾ عوامل الجذب السٌاحً وفقا للمعاٌٌر التالٌـة 

 :العوامل األولٌة للجذب السٌاحً - أوال

   و تشمل تلك العوامل المتؽٌرات الساكنة ، أي تلك العوامل التً ال تتؽٌر عبر الزمن ، مثل الموقع 

الجؽرافً و مكونات البٌئة الثقافٌة التً تمٌز إقلٌم معٌن ، و ٌمكن تقسٌم تلك العوامل الى عوامل فرعٌة مثل 

العوامل الطبٌعٌة كسطح األرض و ما ٌوجد علٌها من السهول و الودٌان و الجبال و الؽابات و الشواطئ 

و ٌلعب الطقس دورا هاما فً هذا النوع من العوامل و الذي ٌشمل بدوره , الساحلٌة و األنهار و البحٌرات 

 .اإلقلٌم المناخً الذي تقع فٌه الدولة 

و تقوم العوامل , و ٌندرج تحت هذا النوع أٌضا وسائل االنتقال من و إلى اإلقلٌم و حتى داخل نفس اإلقلٌم 

الثقافٌة بشكل كبٌر دورا هاما فً تحدٌد العوامل األولٌة ، من حٌث التارٌخ و األحداث التذكارٌة و الصناعات 

  .2الٌدوٌة و التراث الشعبً و العادات و التقالٌد الشعبٌة

 :العوامل الثانوٌة - ثانٌا

 تشمل العوامل و التً تصنؾ بالتؽٌر المستمر ، حٌث تؽٌر أهمٌتها من فترة إلى أخرى و تكون هذه العوامل 

متجانسة فقط بالنسبة للوقت الذي تكون فٌه ، و تلعب هذه العوامل دورا هاما فً حالة وجود سوق سٌاحً 

 .ٌتصؾ بالمنافسة الكاملة حٌث تقوم بتحدٌد الطلب

كذلك أسالٌب التركٌز على تنمٌة و تطوٌر الطلب و تتمثل هذه العوامل فً العرض السٌاحً من أماكن اإلقامة 

 1.و التؽذٌة و الخدمات الشخصٌة التً تقدم إلى السائح أثناء فترة إقامته و إضافته 

                                                           
1
 .21ص  , 2003, القاهرة  , 21العدد , مجلة األهرام االقتصادي  , لسياحة العالميةا,  عبد الخالق محمود  

 
2
 .81ص , جامعة اإلسكندرٌة  , (مصر )التنمية السياحية على المستويين الدولي و المحلي ,  عبٌر عطٌة  
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الدخول بدون تصرٌح  )و كذلك سٌاسات السوق المتبعة و العوامل اإلدارٌة مثل مدى حرٌة دخول الدولة 

و مدى وجود قٌود على النقد األجنبً و النظام االقتصادي السائد هل هو مخطط أو اقتصاد حر أو ,  (مسبق

 .مختلط 

و أخرا الموقؾ , و أخٌرا اتجاهات السوق السٌاحٌة من حٌث مدى نمو السوق و اإلنشاءات الحالٌة فٌه 

 .التنافسً لؤلسواق المتماثلة

 

 

 :العوامل األخرى - ثالثا

و كذلك هً عوامل تتساوى فً األهمٌة مع العوامل األولٌة و الثانوٌة ، , و هً عوامل ال ٌمكن استبدالها  

و أخٌرا , تتمثل فً العوامل التسوٌقٌة لئلقلٌم و موقؾ األسعار من حٌث معدالت األسعار السائدة فً الدولة 

 2.التنظٌم من حٌث نوع اإلدارة السائـدة 

 

  أهمٌة وأثار السٌاحة على الجانب االقتصادي، االجتماعً والبٌئً : المبحث الرابع 

 والتً أثبتت أنها تحقق إٌرادات تزٌد من مٌزانٌته ، مما ,  تعتبر صناعة السٌاحة ن الصناعات المتقدمة حدٌثا

 .أدى إلى زٌادة االهتمام بهذه الصناعة نظرا ألهمٌتها من الناحٌة االقتصادٌة

 من المهم أن تإخذ تماما , وعند النظر فً دور السٌاحة فً االستعمال المستدام للموارد البٌولوجٌة وتنوعها 

فً الحسبان اآلثار المناوئة المحتملة للسٌاحة ، إن هذه اآلثار تنقسم بصفة عامة إلى أثار بٌئٌة وأثار اجتماعٌة 

واقتصادٌة ، وعلى الرؼم من أن هذه اآلثار على الموارد البٌولوجٌة قد ٌكون تقدٌرها الكمً وتحلٌلها بصفة 

 إن لم تكن تزٌد أهمٌة ، بالقٌاس ,منتظمة أمرا اقل سهولة إال أنها قد تكون على األقل بنفس القدر من األهمٌة 

إلى اآلثار البٌئٌة على المدى الطوٌل ، وفً المبحث سنحاول التطرق إلى اآلثار االجتماعٌة واالقتصادٌة 

 .للسٌاحة باإلضافة إلى اآلثار المناوئة المحتملة على البٌئة 

 

                                                                                                                                                                                              
1
 .81ص  , 2006, االسكندرٌة , الفتح للطباعة و النشر  , اقتصاديات صناعة السياحة,  دالل عبد الهادي  

 
2
 .24ص , مرجع سابق ,  عبد الخالق محمود  
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  اثر السٌاحة على الجانب االقتصادي :المطلب األول 

احتلت السٌاحة مكانة هامة ضمن السٌاسة االقتصادٌة للعدٌد من الدول المتقدمة والنامٌة على حد سواء ،   

حٌث تشكل عوائد السٌاحة نسبة كبٌرة من الناتج الداخلً العام ، وٌعود أسباب االهتمام بهذا القطاع فً 

  :مختلؾ دول العالم لآلثار التالٌة 

 : على مٌزان المدفوعات :أوال 

تمثل السٌاحة احد مصادر العمبلت الصعبة فً مٌزان المدفوعات وتقاس األهمٌة االقتصادٌة للسٌاحة من     

 خبلل تؤثٌرها على مٌزان المدفوعات داخل الدولة من خبلل حوصلة اإلٌرادات السٌاحٌة واإلنفاق السٌاحً

 1. الناجمة عن النشاط السٌاحً الدولً 

 وٌتحدد هذا األثر بالقٌمة ,وٌإثر الدخل السٌاحً على مٌزان المدفوعات أو المٌزان التجاري تؤثٌرا مباشرا 

 وحتى ,الصافٌة للمٌزان السٌاحً ونسبتها إلى القٌمة الصافٌة للمٌزان التجاري سواء كانت سلبٌة آم اٌجابٌة 

ٌساهم النشاط السٌاحً باألثر االٌجابً على مٌزان المدفوعات ٌجب تفادي الضؽوط التً ٌمارسها النشاط 

السٌاحً على مٌزان المدفوعات من خبلل زٌادة الطلب على السلع المادٌة والخدمة المستوردة فً الحاالت 

  2 :التالٌة 

 .أثناء بناء البنٌة التحتٌة للخدمات البلزمة للنشاط السٌاحً 

  .عند التشؽٌل المباشر للوحدات السٌاحٌة 

 .عند بناء أو تشؽٌل الوحدات اإلنتاجٌة المؽذٌة للوحدات السٌاحٌة 

 .عند إنفاق السائح األجنبً فً البلد المصدر للخدمة السٌاحٌة على شراء سلع مستوردة 

 .عندما ٌزٌد المواطنون من إنفاقهم على السلع المستوردة 

 : إتاحة مناصب الشغل :ثانٌا 

 وهذا ٌعنً إمكانٌة السٌاحة,   إن القطاع السٌاحً كثٌؾ التشابك وٌرتبط مع العدٌد من القطاعات األخرى

                                                           
1
  .131 ص, مرجع سابق , عبٌر عطٌة  

2
  .65 , مرجع سابق , دالل عبد الهادي  
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 وتمتد لتصل حدود القطاعات األخرى التً ,على تولٌد فرص العمل بحٌث تفوق حدود القطاع السٌاحً 

 فالسٌاحة لها القدرة على تولٌد مناصب عمل أكثر من اؼلب األنشطة الصناعٌة ,تجهزه بمستلزمات اإلنتاج 

 ففندق ب , مرات من قطاع البناء 10 مرات بالنسبة لصناعة السٌارات و4 وهً توظؾ أكثر من ,الكبلسٌكٌة 

 عمال مإقتٌن 10 موسمٌٌن و10 ٌوظؾ على األقل خمسة عمال دائمٌن و, ( سرٌر100) ؼرفة 50

  .1 منصب عمل دائم مباشر ٌضاؾ لها العمل المباشر والؽٌر مباشر 12والمجموع ٌكون 

 2 :مما سبق ٌمكن استنتاج إن للعمل السٌاحً أنواع وهً 

 ,مجمل المناصب المحدثة من طرؾ الوحدات السٌاحٌة نفسها مثل اإلٌواء ، المطاعم :العمل المباشر  

 .الخ......... التنظٌم السٌاحً , وكاالت السٌاحة ,النقل السٌاحً 

 وهو مجمل مناصب العمل الناتجة على النشاطات أو القطاعات التً لها عبلقة :العمل الغٌر المباشر  

 . الخ..... هٌاكل قاعدٌة , التؤثٌث ,بشكل أو بآخر مع القطاع السٌاحً مثل البناء 

  3  السٌاحة مصدر من مصادر العمالت األجنبٌة: ثالثا

السٌاحة بكل أنماطها وأنواعها تشكل مصدرا رئٌسٌا من مصادر اكتساب العمبلت األجنبٌة بما ٌنفقه السائح   

 .على السلع والخدمات من عمبلت أجنبٌة 

الدخل من العمبلت األجنبٌة لٌس هو الدخل الوحٌد الذي ٌعود علٌنا من السٌاحة وذلك ان دخل العمبلت 

األجنبٌة ٌمثل الجولة األولى للدخول المتولدة  من هذا القطاع ، وهً الجولة التً ٌكون احد أطرافها السائح ، 

ولكن هناك جوالت أخرى متتالٌة لتولٌد الدخل الذي ٌكون احد أطرافه من بلد السٌاحة وتعود إلى ما  أنفقه 

 . السائح فً الجولة األولى 

 فان نسبة من هذا المبلػ ٌقوم الفندق بإنفاقها , دوالر أجرة ؼرفة واحدة فً فندق 100 إذا انفق السائح : مثبل 

بدوره على السلع والخدمات التً ٌقدمها للنزالء ، ومن ثم ٌتولد دخل جدٌد ٌذهب إلى منتجً هذه السلع و 

 .الخدمات وهإالء ٌنفقون على ما ٌحصلون علٌه من السلع والخدمات المختلفة وهكذا 

  السٌاحة والمستوى العام لألسعار :رابعا 

 وبذلك تمٌل ,   مما ال شك فٌه أن للسٌاحة كؽٌرها من القطاعات اإلنتاجٌة تزٌد من اإلنتاج واالستهبلك 

األسعار إلى االرتفاع نتٌجة الرتفاع مستوى المعٌشة ، وزٌادة الطلب على أنواع جدٌدة من السلع و الخدمات 

                                                           
1
 .15 ص, 2008 , سوٌتر للنشر والتوزٌع , االتجاهات الحديثة في السياحة , لمٌاء السٌد حفنى , فتحً الشرقاوي  

2
   .16 ص , نفس المرجع السابق  

3
   . 82 ص , مرجع سابق , سراب الٌاس , نعٌم ظاهر  
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 هذا التركٌز الزمانً والمكانً فً االستهبلك ,وخاصة إذا لم ٌستطٌع المعروض منها مواجهة الطلب علٌها 

السٌاحً ٌكثؾ من الطلب على الخدمة السٌاحٌة ، مما ٌإدي إلى ضؽوط تضخمٌة تنعكس على ارتفاع 

 1 :األسعار والتً تولد أثارا عامة أهمها 

 ٌإدي ارتفاع األسعار إلى استبعاد شرائح اجتماعٌة محلٌة عن شراء بعض ,بالنسبة آلثارها على االستهبلك 

 ,السلع المتاحة فً سوق الدول المصدرة للسٌاحة لمصلحة السائحٌن الذٌن ٌقدرون على شراءها بالثمن األعلى

 .وتزداد خطورة األمر إذا كانت السلعة ضرورة 

ٌإدي ارتفاع األثمان إلى زٌادة نفقات اإلنتاج فً االقتصاد المنتج للخدمة السٌاحٌة ومن ثم الحد من القدرة 

 .التنافسٌة فً السوق المحلٌة 

تإدي الزٌادة فً الطلب السٌاحً إلى التوسع فً استخدام األرض مما ٌنعش المضاربة العقارٌة ، األمر الذي 

 .ٌبعد األموال عن مجاالت االستثمار المنتجة 

أخٌرا ، ٌصعب االرتفاع المستمر فً األسعار عملٌة الحساب البلزمة التخاذ قرارات بشان إقامة مشروعات 

 أي التؤثٌر على القرارات االستثمارٌة ومنها ,جدٌدة نظرا لصعوبة توقع اتجاهات األسعار المستقبلٌة 

  .االستثمار فً قطاع السٌاحة 

  األثر على االستثمار فً البنى التحتٌة :خامسا 

 ,   تإدي التنمٌة فً قطاع السٌاحة إلى زٌادة االستثمارات فً البنٌة التحتٌة المتمثلة فً المطارات الطرقات

 المراكز الطبٌعٌة وؼٌرها مما ٌإدي إلى زٌادة مستوٌات الرفاه االقتصادي للمقٌمٌن و , المتاحؾ ,الموانئ 

 .السواح على حد سواء وكذا خلق مناصب شؽل جدٌدة 

  اثر السٌاحة على تنشٌط حركة المبٌعات لبعض السلع :سادسا 

أقرت بعض الدراسات السٌاحٌة لمنظمة السٌاحة العالمٌة  أن السائحٌن ٌحتفظون بجزء من مٌزانٌتهم  فً    

حدود الثلث لئلنفاق على مشترٌاهم من الدول التً ٌزورونها وذلك لشراء الهداٌا التذكارٌة وبعض المنتجات 

المحلٌة وبالتالً كلما ازدادت الحركة السٌاحٌة إلى الدولة زادت معا تلقائٌا حركة المشترٌات من هذه السلع 

  .2مما ٌنعكس على زٌاد اإلٌرادات السٌاحٌة من جهة وعلى أسعار تلك السلع من جهة ثانٌة 

 

                                                           
1
  .79 , 78 ص ص , مرجع سابق , دالل عبد الهادي  

2
  . 82 ص, نفس المرجع السابق  
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  اثر السٌاحة على الجانب االجتماعً والثقافً :المطلب الثانً 

   قد ٌإدي التطور االقتصادي والتقدم التكنولوجً واحتكاك واختبلط السكان بالسائحٌن ذوي اللؽات والثقافات 

 .والعادات والدٌانات المختلفة إلى انعكاسات اٌجابٌة كما قد تكون لها أثار سلبٌة 

  : 1من بٌن اآلثار االٌجابٌة ما ٌلً : اآلثار االٌجابٌة :أوال 

حٌث تتقارب الطبقات االجتماعٌة من بعضها البعض نتٌجة لزٌادة دخول  :التوازن االجتماعً  

 .األفراد والعاملٌن فً القطاع السٌاحً بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر 

نتٌجة للحركة السٌاحٌة تتجه األنظار إلى االهتمام الدائم واالرتقاء بالقٌم الحضارٌة  :النمو الحضاري  

والمعالم السٌاحٌة وبذلك تعتبر السٌاحة سببا رئٌسٌا من أسباب الرقً الحضاري من حٌث االهتمام 

 .بالمقومات السٌاحٌة األثرٌة والطبٌعٌة 

كما تمثل وسٌلة نقل حضارٌة لتبادل الثقافات والحضارات بٌن شعوب العالم المختلفة فعن طرٌقها 

 .ٌتحقق التبادل الثقافً بٌن الدول السٌاحٌة 

ٌعد الوعً بالتبادل الثقافً احد أهم التؤشٌرات االٌجابٌة للسٌاحة حٌث ٌعمل على  :التبادل الثقافً  

تنمٌة التفاهم بٌن الشعوب والذي أصبح اآلن فرصة متاحة لتبادل المعرفة واألفكار كما أن أبناء هذه 

الشعوب المضٌفة ٌتعرفون على عادات وسلوكٌات السائحٌن ولذلك تتقارب المسافات االجتماعٌة 

 .بٌنهم وهذا بدوره ٌعمل على دعم التراث اإلنسانً واتساع الحلقة الحضارٌة على مستوى العالم 

تإدي السٌاحة إلى االهتمام بالقٌم الجمالٌة والمعالم الفنٌة فً الدول المستقبلة   :االهتمام بالتراث  

للسٌاحة و ٌكون ذلك من خبلل الفنون والمهارات الخاصة بهم مثل الرقصات الشعبٌة واالحتفاالت 

 حٌث ٌنتقل التراث , باإلضافة إلى إحٌاء بعض العادات الدٌنٌة ,الخاصة باألعٌاد وحفبلت الزواج 

 فالسمات الثقافٌة لها قدرة هائلة على ,االجتماعً الذي ٌرثه أعضاء المجتمع من األجٌال السابقة 

 .االنتقال عبر الزمن 

  2 : اآلثار السلبٌة :ثانٌا 

إن النشاط السٌاحً ٌتطلب االهتمام بالمناطق السٌاحٌة المختلفة وتعمٌرها  :التحوالت االجتماعٌة  

 قرى سٌاحٌة وفنادق )وتنمٌتها وإعدادها الستقبال السائحٌن بما فً ذلك من أماكن إقامة مختلفة 

 ، وٌتولد عن ذلك قٌم وتقالٌد جدٌدة وؼٌر مؤلوفة بصورة سرٌعة ومفاجئة بالنسبة لسكان (ومنتجعات 

                                                           
1
  . 184 ص, 2006 , مصر ,  دراسة تقويمية للقرى السياحية,دور السياحة في التنمية االجتماعية  , وفاء زكً إبراهٌم  

2
  .98 ,97 ص ص , مرجع سابق , سراب الٌاس , نعٌم الظاهر  
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هذه المناطق تختلؾ عن موروثاتهم الحضارٌة واالجتماعٌة التً نشئوا  أو تربوا علٌها مما ٌإدي إلى 

 .تحوالت وتؽٌٌرات جذرٌة 

بعض الدول تعانً من انخفاض مستوٌات  :انتشار عوامل الفساد والتدهور االجتماعً والحقائق  

المعٌشة ونقص اإلمكانٌات المتاحة فً الوقت الذي تنفذ إلى هذه الدول أنماط مختلفة من السائحٌن 

بعاداتهم االستهبلكٌة وقدراتهم المالٌة مما ٌإدي إلى اتجاه نسبة من أبناء هذه الدول إلى محاولة تحقٌق 

 فتظهر كافة الوسطاء والمستؽلٌن للسائح فً ,مكاسب مادٌة سرٌعة وان كانت بوسائل ؼٌر مشروعة 

مختلؾ المجاالت والمروجٌن بعض صور االنحراؾ تحت مسمٌات متعددة مثل التسلٌة والترفٌه 

 .والمتعة والراحة 

نتٌجة التعارض واالختبلؾ بٌن األفكار واألسالٌب الؽالبة فً المجتمع والقادمة من  :التصادم الثقافً  

الخارج وأحٌانا لسلوك بعض السائحٌن وتصرفاتهم التً ال تعبر بالضرورة على أسلوب حٌاتهم 

الٌومٌة فً ببلدهم وإنما راجع ذلك ألسباب منها حب المؽامرة وحب االستطبلع األمر الذي ٌإدي 

 .وضٌقه وإحساسه بالمرارة والرفض للسٌاحة بكل معانٌها  إلى إثارة الشعب

و ال تكون الحماٌة عن طرٌق منع االختبلط بٌن السائحٌن والمواطنٌن كلٌة الن ذلك ضرب من 

 و إنما العبلج ٌكون عن طرٌق تقوٌة القٌم األخبلقٌة والدٌنٌة لدى المواطنٌن وترسٌخها ,المستحٌل 

 واحترام كل ذلك , وإفهامهم أن لكل دولة قٌمها وتراثها وعاداتها وتقالٌدها ,بشتى وسائل اإلعبلم 

بؤسلوب  حضاري ٌجبر السائح على احترام هذا البلد الذي ٌزوره واحترام  مواطنٌه وفً الوقت ذاته 

 .فان هذا هو عٌن ما ٌرٌد السائح أن ٌراه وٌشاهده

 

  اثر السٌاحة على الجانب البٌئً  :المطلب الثالث 

 وٌكون اثر السٌاحة اٌجابٌا إذا , ولها كذلك آثارا سلبٌة ,  الشك أن للسٌاحة الدولٌة آثارا اٌجابٌة على البٌئة 

أدى النشاط السٌاحً إلى المحافظة على البٌئة من حٌث االهتمام بنظافتها وعدم تلوث  مقوماتها وعدم اإلخبلل 

بالتوازن الطبٌعً و العكس ٌكون األثر سلبٌا على البٌئة إذا أدى النشاط السٌاحً إلى استنزاؾ مقومات البٌئة 

 .وإجهادها وتدمٌرها 

  : اآلثار االٌجابٌة :أوال 
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  إن التخطٌط العلمً السلم للتنمٌة السٌاحٌة ٌمكن أن ٌنتج عنه العدٌد من اآلثار االٌجابٌة على البٌئة المحٌطة 

  1 :بمختلؾ المقاصد السٌاحٌة ومن أهمها 

 حٌث أصبح االهتمام بحماٌة البٌئة :توجٌه اإلٌرادات السٌاحٌة إلى حماٌة البٌئة والحفاظ علٌها  

والمحافظة علٌها من االنشؽاالت الضرورٌة لمختلؾ الدول السٌاحٌة وٌرجع ذلك إلى عوامل نسبٌة 

  :أهمها 

  زٌادة االتجاه االجتماعً لقضاء العطل بالمنتزهات والمناطق المفتوحة للهروب من فوضى

 .المدن وما خلفه النمو االقتصادي واالجتماعً من آثار سلبٌة على المجتمعات بداخلها

  زٌادة الحرص على االستؽبلل األمثل للموارد السٌاحٌة المختلفة داخل الدولة مع المحافظة

  .(خاصة الموارد ؼٌر قابلة للتجدٌد)علٌها من التدهور 

  االرتقاء بمستوى جودة مختلؾ العناصر البٌئٌة. 

  االتجاه العلمً نحو النموذج المستدام للتنمٌة. 

الذي ٌرمً  (conservation) 2االرتقاء بمستوى الوعً البٌئً والوعً السٌاحً من خبلل الحفاظ  

 ومن أهم مداخله إحداث توازن بٌن أعداد السائحٌن والطاقة االستٌعابٌة ,إلى االستؽبلل المتعقل للبٌئة 

. 

  الوقاٌة التً ترمً إلى حفظ البٌئة باعتبارها مخزنا طبٌعٌا للموارد الذي نحتاج إلٌها. 

 3 :ومن اآلثار السلبٌة للسٌاحة على البٌئة ما ٌلً  :  اآلثار السلبٌة:ثانٌا 

ٌإدي التنافس الشدٌد فً استخدام األرض بٌن السٌاحة والقطاعات  :استخدام األرض والموارد  

 وكثٌرا ما تقع ,األخرى إلى رفع األسعار ، مما ٌزٌد من الضؽوط على األراضً الزراعٌة مثبل 

المواقع السٌاحٌة المفضلة لما فٌها من عوامل الجذب المتمثلة فً المناظر الطبٌعٌة مثل الشواطئ 

والبحٌرات وقمم الجبال ، تتمٌز فً المعتاد بوجود أنظمة اٌكولوجٌة ثرٌة باألنواع المختلفة ، و نتٌجة 

لتشٌٌد المبانً فً هذه المناطق كثٌرا ما ٌحدث تدمٌر لتلك المناطق أو أضرار بها كتدهور الؽابات 

 . والمساحات الخضراء 

 ومن اآلثار المباشرة للسٌاحة على الحٌاة اآلبدة تضاءل األعداد المحلٌة :اآلثار على الحٌاة اآلبدة  

لبعض األنواع من الحٌوانات جراء الصٌد وإطبلق النار ، أما الؽواصون ؼٌر المدربٌن و القائمون 

بتشؽٌل الرحبلت السٌاحٌة ٌمكن أن ٌتسببوا بؤضرار كبٌرة بالحرؾ المرجانٌة ، وكذلك فان بعض 

                                                           
1
  .166 ص, مرجع سابق , عبٌر عطٌة  

2
  .  156 ص, 2005 , 12 مجلة حقوق حلوان العدد , التنمية السياحية المستدامة بين اإلستراتيجية والتحديات المعاصرة , عبد الباسط وفاء  

3
  .101 , 100 , 99 ص ص ص , مرجع سابق , االقتصاد السٌاحً , زٌد منٌر سلمان  
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الطٌور المائٌة قد تنزعج بوجود القوارب ومراكب التجدٌؾ وأنشطة المختلفة بالسٌاحة ٌمكن أن تإدي 

 . إلى تؽٌٌر جسٌم فً موائل الحٌاة اآلبدة وفً األنظمة االٌكولوجٌة 

  :اآلثار على الموارد المائٌة  

إن الماء العذب بصفة عامة ٌواجه طلبا متزاٌدا من الزراعة والصناعة واألؼراض المنزلٌة فً   

 وفً بعض المواقع كما فً كثٌر من الدول النامٌة الجزرٌة الصؽٌرة نشؤت ,كثٌر من أنحاء العالم 

 وٌمكن أن ٌسبب استخراج المٌاه الجوفٌة ,مشكلة حادة عن المطالب اإلضافٌة الناشئة عن السٌاحة 

 وكذلك بالنسبة لنوعٌة المٌاه فان بعض األنشطة اشد إضرارا من ,إلى فقدان التنوع البٌولوجً 

 فمثبل استعمال المراكب ذات المحركات قد ٌإدي إلى نشر األعشاب الضارة والى تلوٌث ,ؼٌرها

 . كٌمٌائً والى اضطراب وعكارة فً المٌاه السطحٌة 

 

  :إدارة النفاٌات  

 وٌمكن ,  إن التخلص من النفاٌات الناشئة عن الصناعة السٌاحٌة قد ٌسبب مشكبلت بٌئٌة رئٌسٌة 

 وقد , (قمامة)تقسٌم النفاٌات إلى مجاري ومٌاه مستهلكة ونفاٌات وملوثات كٌمٌائٌة ونفاٌات جامدة 

ٌإدي التصرٌؾ المباشر لمٌاه المجاري ؼٌر المعالجة إلى األنهار إلى خطر المساس بالحٌاة للثروة 

 . السمكٌة ومختلؾ الحٌوانات المائٌة 

 1 :ومن بعض األمثلة على آثار السٌاحة السلبٌة على البٌئة نذكر ماٌلً 

  فً بلد ,فً نٌبال ٌستهلك السائح نحو ستة كٌلوؼرامات من الحطب ٌومٌا من اجل التدفئة 

 .ٌفتقر إلى الطاقة 

  أسرة 3600فً مصر ٌستهلك فندق كبٌر من الطاقة الكهربائٌة بمقدار ما تستهلكه نحو 

 .متوسطة الدخل 

  طن من المخلفات سنوٌا فً 70000فً جزر البحر الكارٌبً تقوم السفن السٌاحٌة بإلقاء نحو 

 .البحر 

  أسرة متوسطة الحجم 300فً األردن ٌستهلك فندق كبٌر من الماء بمقدار ما تستهلكه نحو 

 .  فً بلد ٌعانً من شح الموارد المائٌة ,والدخل 

    فً المناطق السٌاحٌة والمطارات ٌساعد النقل الجوي على رفع درجة حرارة الهواء بنسبة

4%.  

                                                           
1
 الملتقى الدولً حول اقتصادٌات السٌاحة ودورها فً التنمٌة ,  مداخلة بعنوان دور الفنادق في تحقيق السياحة البيئية المستدامة, أحالم خان  

  .5 ص, 2010 مارس 10-9 , جامعة محمد خٌضر بسكرة , كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ,المستدامة 
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 :خاتـــمة الفصـل 

بفضل ما تقدمه المبادالت السٌاحٌة من ,    إن للسٌاحة فً الوقت الراهن دورا مهما فً االقتصاد المحلً 

لذلك فهً تعد صناعة تصدٌرٌة تتقارب , نتائج معتبرة تفوق أحٌانا باقً المجاالت االقتصادٌة األخرى 

باإلضافة إلى أنها من القطاعات األكثر قدرة على , إٌراداتها مع ما تحققه اإلٌرادات النفطٌة فً بعض البلدان 

جذب العملة و االستثمارات األجنبٌة المباشرة و من ناحٌة أخرى فان لها قدرة ممٌزة فً تدعٌم االستثمارات 

و أٌضا حٌث تعد بالنسبة للعدٌد من الدول , و تطوٌر مختلؾ القطاعات و خاصة منها الخدمٌة , المحلٌة 

 .القطاع الذي ٌعول علٌه لدفع عجلة التنمٌة و تحقٌق الرقً فً شتى المجاالت 
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  :مقدمة الفصل      

شيد العالـ خالؿ الثالثة عقكد الماضية، إدراكا متزايدا بأف نمكذج التنمية الحالي لـ يعد مستداما بعد أف 

إرتبط نمط الحياة اإلستيالكي المنبثؽ عنو أزمات بيئية خطيرة مثؿ فقداف التنكع البيئي كتقمص مساحات الغابات 

ستنفاذ المكارد الغير متجددة ككذا السياسي كاإلقتصادم  رتفاع درجة حرارة األرض كا  ككذا تمكث المياه كاليكاء كا 

كما ليا مف تأثير عمى البيئة مما يؤثر سمبا عمى اإلستغالؿ الرشيد ليذه المكارد كمف ثـ عدـ تحقيؽ تنمية 

 . مستدامة التي نادكا بيا في ختاـ القرف العشريف

إف أىـ أسباب ظيكر السياحة المستدامة في الكقت الحاضر التطكر السريع الذم شيدتو الحركة السياحية 

 ، كالتي أدت إلى بركز عدد كبير مف السمبيات البيئية Mass Tourismالعالمية، كظيكر السياحة الجماىيرية 

كاإلجتماعية في معظـ دكؿ العالـ األمر الذم أفرز الحاجة الممحة لظيكر أنماط أخرل لمسياحة تككف بديمة 

 .لمسياحة التقميدية كما ليا مف تداعيات عمى البيئة

كمف خالؿ ىذا الفصؿ سكؼ نتطرؽ فيو إلى مختمؼ المفاىيـ األساسية لمتنمية المستدامة كالسياحة 

المستدامة، ككذا أبعاد التنمية المستدامة كمحددات التنمية السياحية، باإلضافة إلى مفيـك السياحة البيئية 

 .كعالقتيا بالتنمية المستدامة مع ذكر أىـ الخصائص المتعمقة بيا
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 اإلطار النظري لمتنمية المستدامة: المبحث األول

يعتبر مفيـك التنمية المستدامة أىـ تطكر في الفكر التنمكم الحديث، كأبرز إضافة إلى أدبيات التنمية 

خالؿ العقكد األخيرة، رغـ جذكره يمتد إلى الماضي البعيد، إال أنو مازاؿ يفسر بطرؽ مختمفة مف قبؿ الكثير مف 

 .المفكريف كالمفسريف

 
  مفيوم التنمية المستدامة وتطورىا التاريخي: األول مطمبال

 مفيوم التنمية المستدامة: أوال

إلعطاء مفيـك شامؿ لمتنمية المستدامة يجب التطرؽ إلى مختمؼ التعاريؼ التي أعطت تفسيرا ليذا 

المصطمح، كسنحاكؿ أف نستعرض أىـ التعاريؼ المختمفة المتعمقة بالتنمية المستدامة بعد التعرؼ عمى مصطمح 

 .التنمية

 (ىذا المصطمح ظير بعد الحرب العالمية الثانية كباألخص بعد ظيكر الدكؿ المستقمة حديثا: تعريف التنمية

 كتعني إحداث تغييرات في جميع مجاالت الحياة اإلقتصادية كاإلجتماعية )التي كانت عبارة عف مستعمرات

كالثقافية لتككف في مستكل تطمعات ىذه الشعكب، كبمعنى آخر التنمية اإلقتصادية ىي العممية اليادفة إلى 

القضاء عمى التخمؼ كتطكير مختمؼ فركع اإلقتصاد الكطني عبر اإلستفادة مف أحد الكسائؿ التكنكلكجية 

ستخداميا في شتى المياديف اإلنتاجية لتحقيؽ أىداؼ إقتصادية   1.كا 

 :كبخصكص التنمية المستدامة سنحاكؿ إعطاء أىـ ما جاء بخصكص تكضيح المعنى الدقيؽ ليا كالتالي

 

 
                                                           

  .116، ص2013كالتكزيع،الجزائر، ، دار الجامعة الجديدة لمنشرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة آلية لتحقيق التنمية المستدامةخبابة عبد اهلل،  1
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 :)مدير حماية البيئة األمريكية( W.Ruckelhawsعرفيا ويميام روكزىاوس  ػ1

تمؾ العممية التي تقر بضركرة تحقيؽ نمك إقتصادم يتالءـ مع قدرات البيئة، كذلؾ مف منطمؽ " عمى أنيا 

 1"أف التنمية اإلقتصادية كالمحافظة عمى البيئة ىي عمميات متكاممة كليست متناقضة

  :Jean Pierre Hauetتعريف المفكر جون بيار ىوي  ػ2

التنمية المستدامة تعني تمبي حاجيات األجياؿ الحالية دكف المساس بإمكانية تمبية حاجيات األجياؿ "

القادمة، تحدث نتيجة تفاعؿ مجمكعة مف أعماؿ السمطات العمكمية كالخاصة بالمجتمع، مف أجؿ تمبية 

الحاجات األساسية كالصحية لإلنساف، كتنظـ التنمية اإلقتصادية لفائدتو، كالسعي إلى تحقيؽ إنسجاـ 

كالدينية لألشخاص كدكف رىف مستقبؿ األجياؿ  إجتماعي بغض النظر عف اإلختالفات الثقافية كالمغكية

 2"القادمة عمى تمبية حاجياتيا

 :Sato and Hirayamaتعريف المفكران ساتو و ىيرياما  ػ3

ف إختمؼ  صكغيا فإنيا تعني تمؾ اإلدارة التي تكفر إحتياجات األجياؿ : التنمية المستدامة في معناىا كا 

الحالية بدكف اإلخالؿ بحقكؽ األجياؿ المستقبمية في الرفاه كالتمتع بالمكارد، ككضع حد أدنى مائة عاـ 

 3 .ألم مشركع تنمكم

 :تعريف األستاذ مصطفى كمال طمبة ػ4

 إف أىـ شركط التنمية المستدامة القدرة عمى تصميـ تدابير في مجاؿ السياسات تستطيع إستغالؿ التآزر "

 المحتمؿ بيف أىداؼ النمك اإلقتصادم الكطني كبيف السياسات التي ترتكز عمى البيئة، كما أف التنمية 

 

 

 1"المستدامة تحتاج إلى تغيير جذرم في مجاؿ التكنكلكجيا كما يتصؿ بيا
                                                           

 .25، ص2007، دار الصفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، التنمية المستدامة وأساليب تخطيطيا وأدوات قياسياعثماف محمد غنيـ، ماجدة أبكزنظ، 1
 55ص ،2013 ، مكتبة حسف العصرية لمنشر كالتكزيع،بيركت، لبناف،التنمية المستدامة في البمدان العربية بين النظرية والتطبيققادرم محمد الطاىر،   2
 .56قادرم محمد الطاىر، مرجع سابقف ص   3
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 :مBreandt  Land 1997تعريفيا من قبل تقرير  ػ5

 2 ."تمبية حاجات األجياؿ الحالية دكف المساس بإمكانية تمبية حاجات األجياؿ القادمة:"عمى أنيا

 :بيان ىيئة األمم المتحدة ػ6

أنيا ال تدخر جيدا في سبيؿ : " 2000جاء في بياف ىيئة األمـ المتحدة بشاف األلفية، لشير سبتمبر 

تخميص اإلنساف مف ظركؼ الفقر المدقع، كال يتـ ىذا إال بتحقيؽ بيئة مكاتية لمتنمية، كالنجاح في تحقيؽ 

 في كؿ بمد، كتعزيز المساكاة بيف )الراشد(ىذه األىداؼ يعتمد بالضركرة عمى تكافر الحكـ الصالح

الجنسيف، كتمكيف المرأة، بإعتبارىما كسيمتيف فعالتيف لمكافحة الفقر كالجكع كالمرض كلتحفيز التنمية 

 3"المستدامة فعال

 :تعريف التنمية المستدامة حسب العناصر المكونة ليا ػ7

 .كالمتمثمة في العنصر اإلجتماعي كالعنصر اإلقتصادم كالبيئي كالعنصر التكنكلكجي

 أف التنمية المستدامة تعني إجراء خفض عميؽ كمتكاصؿ في إستيالؾ الدكؿ :التعريف اإلقتصادي -أ 

جراء تحكيالت جذرية في األنماط الجبائية السائدة،  الصناعية في الشماؿ مف الطاقة كالمكارد الطبيعية كا 

أما بالنسبة لمدكؿ الفقيرة فالتنمية المستدامة تعني تكظيؼ المكارد مف أجؿ رفع لمستكل المعيشي لمسكاف 

 4.األكثر فقرا

 كىي تمؾ العمميات التي تنطكم عمى إحداث بعض التغيرات التنظيمية المخططة :التعريف اإلجتماعي -ب 

انية كالبرامج اإلجتماعية، كىي بذلؾ ىدؼ معنكم لعممية ذلتحقيؽ تالءـ أفضؿ بيف اإلحتياجات الغ

 ديناميكية تتجسد في إعداد كتكجيو الطاقة البشرية لممجتمع عف طريؽ تزكيد األفراد بقدر مف الخدمات 

                                                                                                                                                                                                 
 .17، ص2010، مؤسسة شباب الجامعة لمنشر، اإلسنكندرية، مصر، التنمية المستدامة في الوطن العربيصالح عباس،  1
 2006جكاف،6/7كالتنمية المستدامة، المركز الجامعي بالمدية، الممتقى الكطني حكؿ البيئةالشراكة اإلقتصادية وأثرىا عمى التنمية المستدامة، سماكم عمي، 2

 .11، ص
 .56 قادرم محمد الطاىر، مرجع سابؽ، ص 3
 .31، ص2003 المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، مصر، ،)المباديء والممارسات(اإلدارة البيئية  نادية حمدم صالح، 4
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إلخ، بحيث يتيح ليـ ىذا القدر فرصة لممساىمة ...اإلجتماعية العامة كالتعمـ كالصحة كالنقؿ كالمكاصالت 

 1 .ك المشاركة في النشاط اإلجتماعي ك اإلقتصادم لتحقيؽ األىداؼ اإلجتماعية المنشكدة

التنمية المستدامة ىي اإلستخداـ األمثؿ لألرض الزراعية، كالمكارد المائية في العالـ، : التعريف البيئي -ج 

 2.بما يؤدم إلى مضاعفة المساحة الخضراء عمى سطح الكرة األرضية

كىي تعرؼ عمى أنيا نقؿ المجتمع إلى عصر الصناعات التطبيقية التي تستخدـ : التعريف التكنولوجي -د 

 3.تكنكلكجيا منظمة لمبيئة، كتنتج الحد األدنى مف الغازات الممكثة كالحابسة لمحرارة كالضارة بطبقة األكزكف

 :الجذور التاريخية لمفيوم التنمية المستدامة: ثانيا

 حكؿ البيئة اإلنسانية 1972إف مفيـك التنمية المستدامة ظير ألكؿ مرة خالؿ مؤتمر ستككيكلـ لسنة 

الذم نظمتو األمـ المتحدة الذم أعتبر بمثابة خطكة نحك اإلىتماـ العالمي بالبيئة، حيث ناقش ىذا المؤتمر لممرة 

األكلى القضايا البيئية كعالقتيا بكاقع الفقر كغياب التنمية في العالـ، كتـ اإلعالف عمى أف الفقر كغياب التنمية 

ىما أشد أعطاب البيئة مف ناحية، أما مف ناحية أخرل فقد إنتقد المؤتمر الدكؿ كالحككمات التي ال زالت تتجاىؿ 

 4.البيئة عند التخطيط لمتنمية

كألكؿ مرة كبصفة رسمية كضع عمى جدكؿ أعماؿ الدكؿ مصطمح التنمية المستدامة مف جانب المجنة 

 ، كأكدتو الحككمات بإعتباره أكلكية دكلية كضركرة عالمية كبدأ 1987العالمية المعنية بالبيئة كالتنمية عاـ 

 لـ يحدث 2002اإلىتماـ بيذا المبحث الجديد أك المستحدث، كرغـ أف المؤتمر المذككر أعاله كما تاله كحتى 

 5.األثر المطمكب كالمستيدؼ في مجاؿ التطبيؽ عمى المستكل العالمي

                                                           
 .18، ص2009، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،التنمية اإلجتماعية من العدالة إلى العولمةطمعت مصطفى،   1
 .245، ص1998، مركز دراسة الكحدة العربية، لبناف، دراسات في التنمية العربية الواقع واألفاقعبد الخالؽ عبد اهلل،   2
، 2002، مكتبة اإلشعاع الفني، اإلسكندرية، مصر، اآلثار اإلقتصادية والمالية لتموث البيئة ووسائل الحماية منيامحمد صالح الشيخ،   3
 .92ص

 .238، مركز الدراسات الكحدة العربية، بيركت، لبناف، صدراسات في التنمية العربية والواقع واآلفاقسميماف الرباشي،   4
 .20 صالح عباس، مرجع سابؽ، ص5
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، الذم شكؿ 1992 جكاف 14كبعد خمسة سنكات كبالفعؿ عقد مؤتمر في مدينة ريكديجانيرك بالبرازيؿ في 

اكبر حشد عالمي حكؿ البيئة كالتنمية تحت إشراؼ األمـ المتحدة كعرؼ ىذا لمؤتمر بقمة األرض، ككاف ىدفو 

ىك كضع أسس بيئة عالمية لمتعاكف بيف الدكؿ المتخمفة ك كالدكؿ المتقدمة مف منطمؽ المصالح المشتركة 

لحماية مستقبؿ األرض، كقد نقمت قمة األرض الكعي البيئي العممي مف مرحمة التركيز عمى لظكاىر البيئية إلى 

ستمرار  مرحمة البحث عف العكامؿ اإلقتصادية كالسياسية ك اإلجتماعية المسؤكلة عف إحداث األزمات البيئية كا 

  1.التمكث كاإلستنزاؼ المتزايد الذم تتعرض لو البيئة

 بقمة جكىانسبكرغ بجنكب أفريقيا تـ التأكيد عمى مفيـك التنمية المستدامة كالمصادقة 2002أما في أفريؿ 

 .21عمى خطة كاممة لدعـ التنمية المستدامة لمعالـ في األلفية الجديدة فيما يسمى باألجندة 

 إلى 1992 إلى فكرة البيئة كالتنمية عاـ 1972إذف مما سبؽ نالحظ التطكر مف فكرة بيئة اإلنساف عاـ 

 كالذم يرتكز عمى ضركرة حماية البيئة إلعتبارىا خزانا لممكارد ك حؽ األجياؿ 2002فكرة التنمية المستدامة عاـ 

 .الالحقة في اإلستفادة مف ىاتو المكارد

 
 أىداف التنمية المستدامة: المطمب الثاني

 2:تسعى التنمية المستدامة مف خالؿ آلياتيا كمحتكاىا إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ كىي

 : تحقيق نوعية حياة أفضل لمسكان ػ أ 

إف خالؿ التركيز عمى العالقات بيف نشاطات السكاف كالبيئة، كالتعامؿ مع النظـ الطبيعية كمحتكاىا عمى 

أساس حياة اإلنساف، كذلؾ عف طريؽ مقاييس الحفاظ عمى نكعية البيئة كاإلصالح كالتييئة كتعمؿ عمى 

نسجاـ   . أف تككف العالقة في األخير عالقة تكامؿ كا 

 
                                                           

 .197، ص2003، لبناف، 1، دار األمكاج، طنظرية العالقات الدوليةعدناف السيد حسيف،   1
  .73، ص72، ص 2012، المكتب الجامعي الحديث، مصر ،التنمية المستدامة في المجتمع الناميأحمد عبد الفتاح ناجي،  2
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 :تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القادمة ػ ب 

كذلؾ مف خالؿ تنمية إحساسيـ بالمسؤكلية تجاىيا كحثيـ عمى المشاركة الفعالة في إيجاد حمكؿ مناسبة 

 .ليا مف خالؿ مشاركتيـ في إعداد كتنفيذ كمتابعة كتقديـ برامج كمشاريع التنمية المستدامة

 : إحترام البيئة الطبيعية ػ ج 

كذلؾ مف خالؿ التركيز عمى العالقة بيف نشاطات السكاف كالبيئة كالتعامؿ مع النظـ الطبيعية كمحتكاىا 

عمى أساس حياة اإلنساف، كبالتالي فالتنمية المستدامة ىي التي تستكعب العالقة الحساسة بيف البيئة 

نسجاـ  .الطبيعية كالبيئة المخمفة كتعمؿ عمى تطكير ىذه العالقة لتصبح عالقة تكامؿ كا 

ستخدام عقالني الموارد ػ د   :تحقيق إستغالل وا 

كىما تتعامؿ التنمية مع المكارد عمى أنيا مكارد محدكدة لذلؾ تحكؿ دكف إستنزافيا أك تدميرىا كتعمؿ عمى 

 .إستخداميا كتكظيفيا بشكؿ عقالني

 :ربط التكنولوجيا الحديثة بأىداف المجتمع ػ ق 

تحاكؿ التنمية المستدامة تكظيؼ التكنكلكجيا الحديثة بما يخدـ أىداؼ المجتمع، كذلؾ مف خالؿ تكعية 

السكاف بأىمية التقنيات المختمفة في المجاؿ التنمكم ككيفية إستخداـ المتاح كالجديد منيا في تحسيف 

 .نكعية حماية المجتمع كتحقيؽ أىدافو المنشكدة دكف أف يؤدم ذلؾ إلى مخاطر كآثار بيئية سمبية

 :إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع  ػ ك 

كذلؾ بإتباع طريقة تالءـ إمكانياتو كتسمح بتحقيؽ التكازف الذم بكاسطتو يمكف تفعيؿ التنمية اإلقتصادية 

 .كالسيطرة عمى جميع المشكالت البيئية

 :تحقيق نمو إقتصادي تقني  ػ ز 

بحيث يحافظ عمى الرأسماؿ الطبيعي الذم يشمؿ المكارد لطبيعية كالبيئية كىذا بدكره يتطمب تطكير 

مؤسسات كبنى تحتية إدارة مالئمة لممخاطر كالتقمبات لتؤكد المساكاة في تقاسـ الثركات بيف األجياؿ 

 .المتعاقبة كفي الجيؿ نفسو
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 أبعاد التنمية المستدامة: المطمب الثالث

تتشكؿ التنمية المستدامة مف أربعة أبعاد متكاممة كمترابطة فيما بينيا، فإذا لـ يتكفر بعد كاحد لت يتحقؽ 

 .شرط اإلستدامة، كىي ممثمة في البعد البيئي ك اإلقتصادم ك اإلجتماعي ك التكنكلكجي

 
 :البعد البيئي: أوال

يتمثؿ ىذا البعد في التنمية المستدامة في الحفاظ عمى لمكارد الطبيعية كاإلستخداـ األمثؿ ليا عمى أساس 

ستراتيجية تنمكية يجب أف تراعي قيكد الطبيعة كحدكد مكاردىا، كأف تحافظ عمى  مستداـ، كبالتالي فكؿ خطة كا 

 1.الحقكؽ البيئية لإلنساف الحالي أك األجياؿ القادمة منو

كتتطمب التنمية المستدامة الحفاظ عمى مكاردىا كالمياه العذبة كترشيد إستخداميا، كحماية سائر 

المسطحات المائية مف التمكث، مع ضبط اإلستيالؾ لممكارد كالغابات، المراعي، األراضي الزراعية، كاألسمدة 

الكيماكية كالمبيدات الحشرية، كيتحدد نجاح التنمية المستدامة بمدل تكفر مكارد الطاقة ك تعدد مصادرىا كقدرة 

 .البيئة عمى إستيعاب مخمفات إستخداميا

 2:كعمى العمـك يتمحكر مكضكع البعد البيئي حكؿ مجمكعة مف العناصر نذكر ىا كالتالي

 .الطاقة -

 .التنكع البيكلكجي -

 .القدرة عمى التكيؼ كاإلنتاجية البيكلكجية -

ختالؿ طبقة األكزكف كاإلستغالؿ  كتتمثؿ أىـ اإلىتمامات البيئية في ظاىرة إرتفاع درجة حرارة المناخ، كا 

 .المفرط لممكارد الطبيعية كالعديد مف المشاكؿ المتعمقة باليكاء

                                                           
مكانية التوازن البيئي في ظل التنمية المستدامة، حالة  عبد القادر بمخضر، 1 الجزائر، مذكرة ماجستير، معيد عمـك التسيير، جامعة إستراتيجية الطاقة وا 

 .99، ص2005البميدة، 
 .12-13-14ص, 1997 ,األردف  ,  دار زىراف , مبادئ إدارة الفنادق عبد العزيز تكفيؽ ماىر 2
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 1:البعد اإلجتماعي: ثانيا

 :تثبيت النمو الديمغرافي ػ أ 

كتعني العمؿ عمى تحقيؽ تقدمة كبير في سبيؿ تثبيت نمك السكاف، ذلؾ أف النمك السريع يحدث ضغكطا 

عمى المكارد الطبيعية كعمى قدرة الحككمات عمى تكفير الخدمات، كما أف النمك السريع لمسكاف في بمد ما 

 .يحد مف التنمية كيقمص مف قاعدة المكارد الطبيعية

 :مكانة الحجم النيائي لمسكان ػ ب 

لمحجـ النيائي لمسكاف في الكرة األرضية أىمية أيضا، الف حدكد األرض في إعالة الحياة البشرية غير 

، كضغط السكاف 2100 مميار نسمة سنة 11معركفة بدقة كبالنسبة لعدد السكاف يتكقع أف يصؿ إلى 

حتى بالمستكيات الحالية عامؿ مف عكامؿ تدمير المساحات الخضراء كتدىكر التربة كاإلفراط في إستغالؿ 

 .الحياة البرية كالمكارد الطبيعية

 :أىمية توزيع السكان  ػ ج 

إف تكسع المناطؽ الحضرية كال سيما في المدف الكبرل لو عكاقب بيئية ضخمة عمى المدف، حيث يتـ 

رمي النفايات كالمكاد لممكثة فتشكؿ خطرا عمى السكاف كتدمر النظـ البيئية المحيطة بيا، كبالتالي فالتنمية 

 .المستدامة تعني النيكض بالتنمية الريفية لممساعدة عمى إبطاء حركة اليجرة نحك المدف

 :اإلستخدام الكامل لمموارد االبشرية ػ د 

تيدؼ التنمية المستدامة إلى إستخداـ المكارد البشرية إستخداما كامال، كذلؾ بتحسيف التعميـ كالخدمات 

الصحية كمحاربة الجكع كاف تصؿ الخدمات األساسية إلى الذيف يعيشكف في فقر مطمؽ، كذلؾ يعني 

عادة تخصيصيا لضماف الكفاء باإلحتياجات البشرية األساسية مثؿ تعمـ القراءة كالكتابة  تكجيو المكارد كا 

 .كتكفير الرعاية الصحية

 
                                                           

 .33، ص32، ص2007، الدار الجامعية لمنشر، اإلسكندرية، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرةخالد مصطفى قاسـ،  1
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 :الصحة والتعميم ػ ق 

إف التنمية البشرية تتفاعؿ تفاعال قكيا مع باقي األبعاد األخرل لمتنمية المستدامة مف ذلؾ مثال أف السكاف 

األصحاء الذيف نالكا التغذية الجيدة بما يكفييـ لمعمؿ أمر يساعد عمى التنمية اإلقتصادية كمف شأف التعميـ 

 . أف يساعد الفالحيف كغيرىـ مف سكاف البادية عمى حماية الغابات كاألراضي كالتنكع البيكلكجي

 :أىمية دور المرأة  ػ ك 

لممرأة أىمية خاصة ففي كثير مف الدكؿ النامية تقـك النساء كاألطفاؿ بالزراعات المعيشية كالرعي كغير 

ذلؾ مف األعماؿ الشاقة، كما أنيا أكؿ مف يقدـ الرعاية لألطفاؿ كمع ذلؾ كثيرا ما تتمقى صحتيا كتعميميا 

كبالتالي ففي شأف اإلستثمار في صحة المرأة كتعميميا أف يعكد : اإلىماؿ مقارنة بصحة الرجاؿ كتعميميـ

 .عمى القابمية لإلستدامة بمزايا متعددة

 :األسموب الديمقراطي في العالم  ػ ز 

إف إعتماد النمط الديمقراطي في الحكـ يؤدم إلى تحقيؽ التنمية المستدامة، كتشكؿ السياسات الكطنية، 

حتراـ حقكؽ اإلنساف كالعدالة اإلجتماعية مف اجؿ تنمية  مف تحقيؽ الحرية كاألمف كاإلستقرار الداخمي كا 

 .بشرية مستدامة

 :البعد اإلقتصادي: ثالثا

 :حصة اإلستيالك الفردي من الموارد الطبيعية ـ أ 

نالحظ أف سكاف البمداف الصناعية يستغمكف أضعاؼ ما يستخدمو سكاف البمداف النامية مف المكارد 

الطبيعية، كمف ذلؾ مثال إستيالؾ الطاقة الناجمة عف النفط كالغاز كالفحـ في الكاليات المتحدة األمريكية 

 مرات 10 أعمى بػ OCDE مرة كفي بمداف منظمة التعاكف كالتنمية اإلقتصادية 33أعمى منو في اليند بػ 

 مف الناتج العالمي %90 مف لمتكسط في البمداف النامية مجتمعة، كما اف الدكؿ المتقدمة تتحكـ بحكالي

 مف سكاف %25 مف إجمالي النشاط التجارم العالمي، في حيف يبمغ عدد سكانيا %84كتتممؾ حكالي 
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 ضعؼ 20 ضعؼ ما تستيمكو دكؿ الجنكب كيبمغ دخؿ الفرد فييا 12الكرة األرضية كىي تستيمؾ 

  1.متكسط الدخؿ الفردم في دكؿ الجنكب

 :الحد من التفاوت في المداخيل ـ ب 

التنمية المستدامة تعني إذا لحد مف التفاكت المتنامي في الدخؿ كفي فرص الحصكؿ عمى الرعاية 

تاحة حيازة األراضي الكاسعة كالغير منتجة لفقراء الذيف ال يممككف  الصناعية في البمداف الصناعية كا 

 أراضي في مناطؽ أمريكا الجنكبية أك الميندسيف الزراعييف العاطميف، كما ىك الشأف بالنسبة ألغمب 

كسابيا الشرعية كتحسيف فرص  الدكؿ النامية كتقديـ القركض إلى القطاعات اإلقتصادية الغير رسمية كا 

  2.الحصكؿ عمى األراضي كالتعميـ كغير ذلؾ مف الخدمات اإلجتماعية

 :إيقاف تبديد الموارد  ـ ج 

التنمية المستدامة بالنسبة لمدكؿ الغنية تتمخص في إجراء تخفيضات متكاصمة في مستكيات اإلستيالؾ 

المبددة لمطاقة كالمكارد الطبيعية، كذلؾ عبر تحسيف كفاءة إستخداـ الطاقة بما يسمح لمبيئة مف إستيعاب 

حداث تغييرات جذرية في أسمكب الحياة، إال أنو  مخمفات إستخداميا مع إمكانية تجدد األنظمة البيئية كا 

يجب التأكد مف عدـ تصدير الضغكط البيئية إلى البمداف النامية، كتعني أيضا التنمية المستدامة تغيير 

 3.اإلستيالؾ الذم ييدد التنكع البيكلكجي في البمداف األخرل

 

 

 

  :المساواة في توزيع الموارد ـ د 

                                                           
، الممتقى الدكلي حكؿ التنمية المستدامة كالكفاءة اإلستخدامية لممكارد مقاربة إقتصادية في إشكالية المفاىيم واألبعاد: التنمية المستدامة بكعشة مبارؾ، 1

 .55، جامعة سطيؼ، ص2008أفريؿ،7/8المتاحة،
 .99 عبد القادر بمخضر، مرجع سابؽ، ص2
 .98 نفس المرجع السابؽ، ص3
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إف الكسيمة الناجحة لمتخفيؼ مف عبء الفقر كتحسيف مستكيات المعيشة أصبحتا مسؤكلية كؿ مف البمداف 

الغنية كالفقيرة، كتعتبر ىذه الكسيمة غاية في حد ذاتيا، كتمثؿ في جعؿ فرص الحصكؿ عمى لمكارد 

 1.كالمنتجات كالخدمات بيف جميع األفراد داخؿ المجتمع أقرب إلى المساكاة

 :مسؤولية البمدان المتقدمة عن لتموث وعن معالجتو ـ ه 

تقع عمى البمداف الصناعية مسؤكلية خاصة في قيادة التنمية المستدامة الف إستيالكيا المتراكـ في الماضي 

لممكارد الطبيعية كالمحركقات كاف كبيرا، يضاؼ إلى ىذا أف الدكؿ الغنية لدييا المكارد المالية كالتقنية 

كالبشرية الكفيمة بأف تصبح بالصدارة في إستخداـ تكنكلكجيا أنظؼ كتستخدـ المكارد بكثافة أقؿ، في القياـ 

 بتحكيؿ إقتصادياتيا إلى حماية النظـ الطبيعية كالعمؿ معيا، كفي تييئة أسباب ترمي إلى

 تحقيؽ نكع مف المساكاة كالمشاركة لمكصكؿ إلى الفرص اإلقتصادية كالخدمات اإلجتماعية داخؿ مجتمعاتيا 

 2.كتكفير المكارد التقنية كالمالية لتعزيز التنمية المستدامة في البمداف األخرل

 :البعد التكنولوجي: رابعا

كىك الذم ييتـ بالتحكؿ إلى تكنكلكجيا أنظؼ كأكفأ تنقؿ المجتمع إلى عصر يستخدـ أقؿ قدر مف الطاقة 

ستخداـ معايير  كالمكارد، كاف يككف اليدؼ مف ىذه التكنكلكجيا إنتاج حد أدنى مف إنبعاثات الغازات كالممكثات كا 

 .تؤدم إلى الحد مف تدفؽ النفايات كتعيد تدكير النفايات داخميا كتعمؿ مع النظـ الطبيعية أك تساندىا

 3:كلكي يتـ تحقيؽ التنمية المستدامة يجب مراعاة عدة أمكر أىميا

 .إستخداـ تكنكلكجيا أنظؼ ػ1

 .الحد مف إنبعاث الغازات ػ2

 .إستخداـ قكانيف البيئة لمحد مف التدىكر البيئي ػ3
                                                           

، الممتقى لدكلي حكؿ التنمية المستدامة كالكفاءة اإلستخدامية دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة بف طيب ىديات خديجة، بينكت لطيفة، 1
 .272، جامعة سطيؼ، ص2008أفريؿ،7/8لممكارد المتاحة،

 .58 بكعشة مبارؾ، مرجع سابؽ، ص2
 .33 خالد مصطفى قاسـ، مرجع سابؽ، ص3
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 .إيجاد الكسائؿ البديمة لممحركقات مثؿ الطاقة الشمسية كغيرىا ػ4

 .الحيمكلة دكف تدىكر طبقة األكزكف ػ5

كالتكنكلكجيا المدعكمة التي تحافظ عمى البيئة ىي تمؾ التكنكلكجيا التي تقمؿ مف التمكث البيئي مف خالؿ 

 التقدـ التقني الكبير، كنظرا الف المجتمع برمتو يستفيد مف التكنكلكجيا التي تصكف البيئة، كيمكف إعتبار 

 1:التطكر التكنكلكجي في صالح البيئة كاإلقتصاد بشكؿ عاـ كدائـ إذا

 :العمل عمى خفض تكاليف التموث البيئي بشكل كبير ػ1

يؤدم ىذا المعيار إلى حماية صحة اإلنساف مع كجكد الرفاىية اإلجتماعية كالبيئية في آف كاحد مما يؤدم 

 .إلى خفض تكمفة التمكث كالتحكـ فيو

 :إحراز تقدم تقني ىام يعمل عمى تقميل النفايات الناتجة ػ2

 .كمعنى ىذا أنو يجب عمى العالـ التركيز عمى الطاقة المتجددة التي تمغي الحاجة إلى الكقكد الحفرم

 :أن تكون التكنولوجيا قابمة لمتطبيق في المرحمة التي تسبق المنافسة ػ3

كيعني ذلؾ أف ىناؾ تكنكلكجيا تصكف البيئة مف خالؿ التأييد العاـ لتطكير تكنكلكجيا القطاع الخاص 

 .الذم قد يككف حال لممشكالت التقنية

 :أن تسفر اإلبتكارات التكنولوجية عن فوائد إقتصادية و إجتماعية ػ4

يعني أف ال يككف ىناؾ تبايف بيف الفكائد العامة كالفكائد الخاصة، بمعنى أف يحصؿ مبتكر ىذه 

 .التكنكلكجيا عمى نسبة أرباح تؤدم إلى إسترداد عائد اإلستثمارات التي أنفقكىا عمى البحث كالتطكير

 

 

 

 مؤشرات التنمية المستدامة: المطمب الرابع
                                                           

 .37 نفس المرجع السابؽ، ص1
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تتحدد أبعاد التنمية المستدامة في ثالث عناصر رئيسية كىي الجكانب اإلقتصادية ك اإلجتماعية كالبيئية 

كترتبط مؤشرات قياس التنمية المستدامة بأىداؼ عممية التنمية، لذلؾ تختمؼ ىذه المؤشرات في عددىا كنكعيا 

مف فترة زمنية إلى أخرل كمف منطقة إلى أخرل، نظرا إلختالؼ أىداؼ التنمية كتعددىا ك إختالؼ األكلكيات، 

كما تختمؼ مؤشرات قياس التنمية المستدامة عف مؤشرات التنمية التقميدية، بحيث أف ىذه األخيرة تقيس التغير 

الذم طرأ عمى جانب معيف مف جكانب عممية التنمية، عمى أساس أف ىذه التغيرات مستقمة، بينما تركز مؤشرات 

التنمية المستدامة عمى تداخؿ كترابط الجكانب اإلقتصادية ك اإلجتماعية كالبيئية، كأم تغيير يطرأ عمى جانب 

 :منيا ينعكس عمى الجكانب األخرل، كفيما يمي سكؼ نقدـ المؤشرات المختمفة لمتنمية المستدامة 

 :المؤشرات اإلقتصادية: أوال

حصائيات كمية، تصؼ الحالة اإلقتصادية لدكلة ما في فترة زمني معينة  كىي عبارة عف معطيات كا 

 1:كتتمخص ىذه المؤشرات في

 :نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي ػ1

يعد ىذا المؤشر مف مؤشرات القكة الدافعة لمنمك اإلقتصادم، حيث يقيس مستكل اإلنتاج الكمي كحجمو 

كمع انو ال يقيس التنمية المستدامة قياسا كامال، فإنو يمثؿ عنصرا ميما مف عناصر نكعية الحياة، كقد 

 غير انو 2003 دكالر عاـ 2492 إلى 1995 دكالر عاـ 2096شيد نصيب الفرد العربي إرتفاعا مف 

 . دكالر عمى صعيد الدكؿ النامية4045 دكالر عمى المستكل العالمي، 7804مازاؿ منخفضا مقارنة مع 

 

 :نسبة إجمالي اإلستثمار إلى الناتج المحمي اإلجمالي -2

كيقصد بيا مؤشر اإلنفاؽ عمى اإلضافات إلى األمكاؿ الثابتة لإلقتصاد كنسبة مئكية مف الناتج المحمي 

اإلجمالي، حيث يقيس ىذا المؤشر نسبة اإلستثمار إلى اإلنتاج، كتشير اإلحصائيات إلى إنخفاض ىذا 

                                                           
 .161، ص160 أحمد عبد الفتاح ناجي، مرجع سابؽ، ص1
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، كتتفاكت النسبة 2003 عاـ %20.5إلى 1990 في عاـ %21.9 سنة الماضية مف 15المؤشر خالؿ 

 .2003 عاـ %29.5 أما في الجزائر بمغت%31.5بيف الدكؿ العربية ففي قطر كصمت إلى 

 :رصيد الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج اإلجمالي -3

يقيس ىذا المؤشر رصيد الحساب الجارم كدرجة مديكنية الدكؿ، كيساعد في تقييـ قدرتيا عمى تحمؿ 

الديكف، كيرتبط ىذا المؤشر بقاعدة المكارد مف خالؿ القدرة عمى نقؿ المكارد إلى الصادرات بيدؼ تعزيز 

 .القدرة عمى التسديد

 :صافي المساعدة اإلنمائية كنسبة مئوية من الناتج المحمي اإلجمالي -4

يقيس ىذا المؤشر مستكيات المساعدات ميسرة الشركط التي تيدؼ إلى النيكض بالتنمية كالخدمات 

 .اإلجتماعية كىك يرد كنسبة مئكية مف الناتج الكطني اإلجمالي

 :المؤشرات اإلجتماعية: ثانيا

كىي تمثؿ نكعية لمحياة المشتركة العامة، كىي إنعكاس لمستكيات تطبيؽ العدالة كشمكليا عند تكزيع 

المكارد كفي الحصكؿ عمى فرص لكؿ فرد مف الصحة كالتعميـ كالعمؿ، كفي تحيؽ العدالة الفرضية لألجياؿ 

 . الحالية كالمستقبمية

 :المساواة اإلجتماعية  ػ1

تعكس إلى درجة كبيرة نكعية الحياة كالمشاركة العامة كالحصكؿ عمى فرص الحياة، كتربط المساكاة مع 

تخاذ القرار، كتتضمف الحصكؿ عمى عمؿ  تاحة الفرص كا  درجة العدالة ك الشمكلية في تكزيع المكارد كا 

كالخدمات العامة منيا الصحة كالتعميـ كالعدالة كالمساكاة، كيمكف أف تككف مجاال لممقارنة كالتقييـ داخؿ 

 1.الدكلة نفسيا ككذلؾ بيف الدكؿ المختمفة

 :معدل البطالة ػ2

                                                           
، الممتقى الكطني حكؿ البيئة كالتنمية المستدامة، المركز الجامعي بالمدية، من التنمية البشرية إلى التنمية البشرية المستدامة مرزيؽ عاشكر، 1

 .06، ص2006جكاف،/06/07
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كيشمؿ جميع أفراد القكل العاممة الذيف ليسكا مكظفيف كيقاضكف مرتبات أك عامميف مستقميف، كنسبة مئكية 

 1.مف القكل العامة

 :األمن ػ3

كيتعمؽ في التنمية المستدامة باألمف اإلجتماعي كحماية الناس مف الجرائـ، فالعدالة كالديمقراطية كالسالـ 

 اإلجتماعي تعتمد جميعا عمى كجكد نظاـ متطكر كعادؿ مف اإلدارة األمنية التي تحمي الناس

 مف الجريمة كلكنيا بنفس الكقت ال تثير القمؽ اإلجتماعي أك تمارس سمطتيا في اإلساءة لمفرد كتحتـر 

 ألؼ شخص مف 100حقكؽ اإلنساف، كيتـ قياس األمف اإلجتماعي عادة مف خالؿ الجرائـ المرتكبة لكؿ 

 2.سكاف الدكلة

 :معدل النمو السكاني ػ4

يقيس ىذا المؤشر معدؿ النمك السكاني لمسنة كيعبر عنو في نسبة مئكية، كتسعى ىذه السياسة إلى 

 أم تساكم معدالت الكفيات مع معدالت المكاليد، مع عدـ اإلفراط في ضبط )صغر النمك السكاني(تحقيؽ

النمك السكاني حتى ال يصؿ إلى ما يسمى بالتراجع السكاني كيمكف متابعة النمك السكاني بإستخداـ 

 3.التنبؤات

 

 

 :نوعية الحياة ػ5

                                                           
 .31، ص2008/2009، مذكرة ماجستير تخصص تمكيؿ، جامعة بسكرة،آليات تمويل مشاريع التنمية البشرية دراسة حالة الجزائر راضية مدم، 1
 .07 مرزيؽ عاشكرف مرجع سابؽ، ص2
 .32 راضية مدم، مرجع سابؽ، ص3
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يستخدـ ىذا المؤشر لقياس عدد األشخاص الذيف ال يتكقع ليـ أف يبمغكا سف األربعيف كنسبة مئكية مف 

مجمكع السكاف، ككذلؾ نسبة السكاف الذيف ال يشير ليـ اإلنتفاع بالمياه المأمكنة كالخدمات الصحية 

 1.كمرافؽ التنظيؼ الصحي كالتي تعد مسألة أساسية لمتنمية المستدامة

 :التعميم ػ6

يعتبر التعميـ عممية مستمرة طكؿ العمر كىك متطمب رئيسي لتحقيؽ التنمية المستدامة، حيث أف التعميـ 

أىـ لمكارد التي يمكف أف يحصؿ عمييا الناس لتحقيؽ النجاح في الحياة، كىناؾ إرتباط حسابي مباشر ما 

بيف مستكل التعميـ في دكلة ما كما مدل تقدميا اإلجتماعي كاإلقتصادم كىك يتمحكر حكؿ ثالثة أىداؼ 

 2:ىي

 .إعادة تكجيو التعميـ نحك التنمية المستدامة كزيادة فرص التدريب كزيادة التكعية العامة -

 .كيقاس بنسبة األطفاؿ الذيف يصمكف إلى الصؼ الخامس مف التعميـ اإلبتدائي: مستكل لتعميـ -

كيقاس بنسبة لكبار المتعمميف في المجتمع كيقيس ىذا المؤشر كؿ نسبة مف األشخاص : محك األمية -

 سنة كالذيف ىـ أميكف كالمعدؿ اإلجمالي لإللتحاؽ بالمدارس الثانكية كالذم يبيف 15الذيف تتجاكز أعمارىـ 

 .مستكل المشاركة في التعميـ

 :السكن ػ7

كيتمثؿ في ضركرة تكفر السكف الالئؽ لممكاطنيف ضمف التخطيط العمراني ك الحضرم لممدف ككضع 

خطط إلستيعاب الحاجات لمتزايدة ليا، كيبمغ عدد األفراد الذيف يعيشكف في أككاخ أك بيكت غير الئقة في 

 3. مميكف نسمة كيتكقع تضاعؼ الرقـ خالؿ الفترات الالحقة500 بحدكد 1992عاـ 

 

 :الصحة العامة ػ8

                                                           
 .149 أحمد عبد الفتاح ناجي، مرجع سابؽ، ص1
 .07، ص06 مرزيؽ عاشكر، مرجع سابؽ، ص2
 .16 أحمد عبد الفتاح ناجي، مرجع سابؽ، ص3
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ىناؾ إرتباط كثيؽ بيف الصحة العامة كتحقيؽ التنمية المستدامة، حيث أف تطكر لخدمات الصحية كالبيئية 

 1.لو تأثير في نجاح أك فشؿ خطط التنمية المستدامة

 :المؤشرات البيئية: ثالثا

 :كتتمثؿ المؤشرات البيئية في اآلتي

 :الغالف لجوي ػ1

نعكاس ذلؾ عمى صحة اإلنساف كعمى  كيشمؿ ذلؾ التغير المناخي كثقب األكزكف كنكعية اليكاء، كا 

 :إستقرار كتكازف النظاـ البيئي، كىناؾ ثالثة مؤشرات تتعمؽ بالغالؼ الجكم كىي

 .كيتـ قياسو مف خالؿ تحديد إنبعاثات ثاني أكسيد الكربكف: التغير المناخي -

 .كيتـ قياسو مف خالؿ إستيالؾ المكارد المستنزفة لألكزكف: ترقؽ طبقة األكزكف -

 2.كيتـ قياسيا مف خالؿ تركيز ممكثات اليكاء في اليكاء المحيط بالمناطؽ الحضرية: نكعية اليكاء -

 :األراضي ػ2

 :كأىـ المؤشرات المتعمقة بإستخداـ األراضي ىي

ستخداـ المبيدات كالمخصبات : الزراعة ػ أ  كيتـ قياسيا بمساحة األراضي المزركعة مقارنة بالمساحة الكمية، كا 

 .الزراعية

 .كيتـ قياسيا بمساحة الغابات مقارنة بالمساحة الكمية لألرض ككذلؾ معدالت قطع الغابات: الغابات ػ ب 

 . كيتـ قياسو مف خالؿ حساب نسبة األراضي المتأثرة بالتصحر مقارنة بمساحة األرض الكمية:التصحر  ػ ج 

 

 3.كيتـ قياسيا بمساحة األراضي المستخدمة كمستكطنات بشرية دائمة أك مؤقتة: الحضرنة - د

                                                           
 .151 نفس المرجع السابؽ، ص1
 .34، ص2008، دار الحامد لمنشر، األردف، خرافة التنمية والتنمية المستدامة عبد الجبار محمكد العبيدم، 2
 .38 خالد مصطفى قاسـ، مرجع سابؽ، ص3
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 :البحار والمحيطات والمناطق الساحمية ػ3

 مف مساحة الكرة األرضية فإف إدارة ىذه المناطؽ %70بما أف البحار كالمحيطات تشغؿ ما نسبتو 

الشاسعة بطريقة مستدامة بيئيا ىك أكبر التحديات التي تكاجو البشرية، كما أنو مف أصعب المياـ نظرا 

 .لتعقيد األنظمة البيئية لممحيطات كىشاشتيا كككنيا األقؿ إستكشافا مف قبؿ العمماء

 :كالمؤشرات المستخدمة لممحيطات كالمناطؽ الساحمية ىي

 كتقاس بتركيز الطحالب في المياه الساحمية، كنسبة السكاف الذيف يعيشكف في :المناطق الساحمية ػ أ 

 .المناطؽ الساحمية

 1. كزف الصيد السنكم لألنكاع التجارية الرئيسية:مصائد األسماك ػ ب 

 :المياه العذبة ػ4

ال شؾ أف المياه ىي عصب الحياة الرئيسي، كىي العنصر األكثر أىمية لمتنمية، ككذلؾ فيي أكثر 

المكارد الطبيعية تعرضا لإلستنزاؼ كالتمكث، كتعتبر أنظمة لمياه العذبة مف أنيار كبحيرات كجداكؿ مف 

 .أكثر األنظمة البيئية ىشاشة كتعرضيا لمتأثيرات السمبية لمنشاطات اإلنسانية

كتقاس نكعية المياه بتركيز األكسجيف لمذاب عضكيا كنسبة البكتيريا المعكية في المياه، أما كمية المياه 

ستنزافيا سنكيا مقارنة  فتقاس مف خالؿ حساب نسبة كمية المياه السطحية كالجكفية التي يتـ ضخيا كا 

 2.بكمية المياه الكمية

 :التنوع الحيوي ػ5

 3:كيتـ قياس التنكع لحيكم مف خالؿ مؤشريف رئيسييف ىما

كالتي يتـ قياسيا بحساب نسبة مساحة المناطؽ المحمية مقارنة بالمساحة الكمية ككذلؾ : األنظمة البيئية  -

 .مساحة األنظمة البيئية الحساسة

                                                           
 .155 أحمد عبد الفتاح ناجي، مرجع سابؽ، ص1
 .42 عبد الجبار محمكد العبيدم، مرجع سابؽ، ص2
 .157 أحمد عبد الفتاح ناجي، مرجع سابؽ، ص3
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 . كيتـ قياسيا بحساب نسبة الكائنات الحية الميددة باإلنقراض:المؤشر الثاني ىو األنواع -

 التنمية السياحية المستدامة: المبحث الثاني

نتياج برامج التنمية السياحية، أصبحت الكجيات السياحية  نتيجة لمتكسع السريع في قطاع السياحة كا 

إلخ، حيث أف النمك الحالي لمساحة كاليادؼ إلى ...تكاجو ضغطا عمى بيئتيا الطبيعية كالثقافية كاإلجتماعية

تحقيؽ فكائد قصيرة األجؿ كثيرا ما يؤدم إلى حدكث آثار سمبية عمى البيئة كالمجتمعات، كمف ىذا المنطمؽ كاف 

التفكير في إعتماد سياسة تعمؿ عمى اإلستدامة كالمحافظة عمى اإلرث المكجكد بالنسبة لألجياؿ الحالية 

 .كالمستقبمية مف أجؿ أف يككف ىذا القطاع أكثر فعالية كيعكد بالشكؿ اإليجابي عمى البمداف

 

 مفيوم التخطيط السياحي، أىميتو وأىدافو: المطمب األول

إرتبط ظيكر التخطيط السياحي كتطكره ككذلؾ أىميتو ببركز السياحة كظاىرة حضارية سمككية مف ناحية 

 .كظاىرة إقتصادية ك إجتماعية مف ناحية أخرل 

جتماعية كثقافية كبيئية كعمرانية، كاف  كلقد نجـ عف النشاطات السياحية الكثيفة نتائج كآثار إقتصادية كا 

ليا أثر عظيـ في حياة المجتمعات كالشعكب في عصرنا الحاضر، األمر الذم إستدعى تكجيو اإلىتماـ إلى 

ضركرة تنظيـ كضبط كتكجيو كتقييـ ىذه النشاطات لكصكؿ إلى األىداؼ المنشكدة كبشكؿ سريع كناضج، مما 

ترتب عميو إعتماد كتبني أسمكب التخطيط السياحي كعمـ متخصص يتناكؿ بالدراسة كالتحميؿ كالتفسير جميع 

 .األنشطة السياحية كالعمؿ عمى تطكيرىا

 

 :مفيوم التخطيط السياحي: أوال
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لقد تعددت التعاريؼ بشاف التخطيط السياحي، لكنيا تصب كميا في محتكل كمعنى كاحد كسنتناكؿ أىـ 

 :التعاريؼ المختمفة المتعمقة بالتخطيط السياحي كاآلتي 

أسمكب تنظيمي، ييدؼ إلى تحقيؽ التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية :"يعرف التخطيط السياحي عمى أنو -

 خالؿ فترة زمنية معمكمة، كذلؾ عف طريؽ حصر إمكانات المجتمع السياحية، سكاء كانت مادية أك

 بشرية، كتعريفيا كتحريكيا نحك تحقيؽ أىداؼ المجتمع كفمسفتو اإلجتماعية التي إرتضاىا إطارا لكجكده 

 1".كنمك

نكع مف أنكاع التخطيط التنمكم، كىك عبارة عف مجمكعة مف اإلجراءات المرحمية :"ويعرف أيضا عمى أنو -

ستخداـ أمثؿ لعناصر الجذب السياحي المتاح  المقصكدة كالمنظمة كالمشركعة، التي تيدؼ إلى إستغالؿ كا 

كالكامف كألفصى درجات لمنفعة، مع متابعة كتكجيو كضبط ليذا اإلستغالؿ إلبقائو ضمف دائرة المرغكب 

 2"كالمنشكد، كمنع حدكث أم نتائج أك آثار سمبية ناجمة عنو

نمكذجا خاص مف التخطيط اإلجتماعي كاإلقتصادم كالطبيعي، ينفرد :"ويعتبر التخطيط السياحي -

بإىتمامات تنبثؽ مف طبيعة كدكافع النشاط السياحي، كلما كانت السياحة مف األنشطة التي تتداخؿ في 

عدة قطاعات داخؿ الدكلة كتؤثر تأثيرا مباشرا في التنمية اإلقتصادية، فإف خطتيا يجب أف تككف كثيقة 

الصمة بالخطط المكضكعة لسائر القطاعات األخرل، كأف تتالءـ معيا بؿ كتككف معيا أجزاء متكاممة مف 

 .3"الخطة العامة لمتنمية في الدكلة

 

 

 :أىمية وأىداف التخطيط السياحي: ثانيا

                                                           
 .55، ص2011، دار الكفاء لمطباعة كالنشر، اإلسكندرية، مصر، أسس التخطيط السياحي مناؿ شكقي عبد المعطى أحمد، 1
 .40، ص1999، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف ، األردف، التخطيط السياحي عثماف محمد غنيـ، 2
 .46 مناؿ شكقي عبد المعطى أحمد، مرجع سابؽ، ص3
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جتماعية كبيئية كثقافية عف النشاطات  يرتبط نمك الفكائد السياحية دكف ظيكر مشكالت إقتصادية كا 

السياحية المختمفة بمدل األخذ بالتخطيط السياحي السميـ كأساليب اإلدارة الناجحة لذلؾ، فإف التخطيط السياحي 

ميـ كال يقؿ في األىمية عف أم نكع مف أنكاع التخطيط التنمكم األخرل، لذلؾ فإف التخطيط السياحي ضركرم 

 1:كحيكم كيمكف حصر أسباب ذلؾ فيما يمي

يساعد التخطيط لمتنمية السياحية عمى تحديد كصيانة المكارد السياحية كاإلستفادة منيا بشكؿ مناسب في  ػ أ 

 .الكقت لحاضر كالمستقبؿ

يساعد التخطيط السياحي عمى تكامؿ كربط القطاع السياحي مع القطاعات األخرل كعمى تحقيؽ  ػ ب 

 .أىداؼ السياسات العامة لمتنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية عمى كؿ المستكيات

 يكفر أرضية مناسبة ألسمكب إتخاذ القرار لتنمية السياحة في القطاعيف العاـ كالخاص، مف خالؿ دراسة  ػ ج 

الكاقع الحالي كالمستقبمي مع األخذ بعيف اإلعتبار األمكر الساسية كاإلقتصادية التي تقررىا الدكلة لتطكير 

 .السياحة كتنشيطيا

يكفر المعمكمات كالبيانات كاإلحصاءات كلخرائط كالمخططات كالتقارير كالإلستبيانات كيضعيا تحت يد  ػ د 

 .طالبييا

يساعد عمى زيادة الفكائد اإلقتصادية كاإلجتماعية كالبيئية مف خالؿ تطكير القطاع السياحي، كتكزيع ثمار  ػ ق 

 .تنميتو عمى أفراد المجتمع، كما يقمؿ مف سمبيات السياحة

 .يساعد كضع الخطط التفصيمية لرفع المستكل السياحي لبعض المناطؽ المتميزة كالمتخمفة سياحيا ػ ك 

يساعد عمى كضع األسس المناسبة لتنفيذ الخطط كالسياسات كالبرامج التنمكية السياحية عف طريؽ إنشاء  ػ ز 

 .األجيزة ك المؤسسات إلدارة النشاط

                                                           
مقدـ  دور التخطيط السياحي في إقامة صناعة سياحية متطورة في إطار تنمية مستدامة عامة في المممكة األردنية الياشمية،  محمكد حسيف الكادم،1

 . 16، ص2010مارس، /09/10إلى الممتقى العممي الدكلي حكؿ إقتصاديات السياحة كدكرىا في التنمية المستدامة، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
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 يساىـ في إستمرارية تقكيـ التنمية السياحية كمكاصمة التقدـ في تطكير ىذا لنشاط كالتأكيد عمى  ػ ح 

 .اإليجابيات كتجاكز السمبيات في األعكاـ الالحقة

كقد أثبتت التجارب في العديد مف دكؿ العالـ أنو يمكف تحقيؽ عائدات سياحية دائمة مف خالؿ إعتماد 

التخطيط السميـ كالمناسب، كيمكف ليذه العائدات أف تتضاعؼ في حاؿ إستمرار التخطيط الكاعي كالناضج الذم 

 1:يسعى لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ أىميا

تحديد أىداؼ التنمية السياحية قصيرة كبعيدة المدل، ككذلؾ رسـ السياسات السياحية ككضع إجراءات  -

 .تنفيذىا

 .ضبط كتنسيؽ التنمية السياحية التمقائية كالعشكائية -

 .تشجيع القطاعيف العاـ كالخاص عمى اإلستثمار في مجاالت التسييالت السياحية أينما كاف ذلؾ ضركريا -

مضاعفة الفكائد اإلقتصادية  كاإلجتماعية لمنشاطات السياحية ألقصى حد ممكف كتقميؿ كمفة اإلستثمار  -

 .كاإلدارة ألقؿ حد ممكف

 .الحيمكلة دكف تدىكر المكارد السياحية كحماية النادر منيا -

 .صنع القرارات المناسبة كتطبيؽ اإلستخدامات المناسبة في المكاقع السياحية -

 .تنظيـ الخدمات العامة كتكفيرىا بالشكؿ المطمكب في المناطؽ السياحية -

 .المحافظة عمى البيئة مف خالؿ كضع كتنفيذ اإلجراءات العممية المناسبة -

 .تكفير التمكيؿ مف الداخؿ كالخارج الالـز لعمميات التنمية السياحية -

 .تنشيط النشاطات السياحية مع األنشطة اإلقتصادية األخرل بشكؿ تكاممي -

 

 :مفيوم التنمية السياحية، محدداتيا ومراحل إعدادىا: المطمب الثاني

                                                           
 .17 محمكد حسيف الكادم، مرجع سابؽ، ص1
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تعتبر قضية التنمية السياحية عند الكثير مف الدكؿ مف القضايا المعاصرة، ككنيا تيدؼ إلى زيادة الدخؿ 

الفردم الحقيقي، كبالتالي تعتبر أحد الركافد الرئيسية لمدخؿ القكمي، ككذلؾ ما تتضمنو مف تنمية حضارية شاممة 

 .لكافة المقكمات الطبيعية كاإلنسانية كالمادية، ك مف ىنا تككف التنمية السياحية كسيمة لمتنمية اإلقتصادية

 :مفيوم التنمية السياحية: أوال

 :يعبر مصطمح التنمية السياحية عف

مختمؼ البرامج التي تيدؼ إلى تحقيؽ الزيادة المستمرة المتكازنة في المكارد السياحية كتعميؽ كترشيد  -

اإلنتاجية في القطاع السياحي، كىي عممية مركبة كمتشعبة تضـ عدة عناصر متصمة ببعضيا البعض 

كمتداخمة فيما بينيا، تقـك عمى محاكلة عممية كتطبيقية كالكصكؿ إلى اإلستغالؿ األمثؿ لعناصر اإلنتاج 

السياحي األكلية مف إطار طبيعي كحضارم، كالمرافؽ األساسية العامة ك كالسياحية مف خالؿ التقدـ 

ستخدامات الطاقة المتجددة كتنمية مصادر الثركة  العممي كالتكنكلكجي كربط كؿ ذلؾ بعناصر البيئة كا 

 1.البشرية لمقياـ بدكرىا المرسـك في برنامج التنمية

تكفير التسييالت كالخدمات إلشباع حاجات السياح، كتشمؿ كذلؾ بعض تأثيرات :"كتعرؼ أيضا عمى أنيا -

 2"إيجاد فرص عمؿ جديدة كمداخيؿ جديدة: السياحة مثؿ

 مد أك تكسيع قاعدة التسييالت :" إلى أنو يمكف تعريؼ التنمية السياحية عمى أنيادوقالس بيرسكيذىب  -

 3"كالخدمات لكي تتالقى مع إحتياجات السائح

قامة مراكز سياحية تتضمف مختمؼ  - تأخذ التنمية السياحية طابع التصنيع المتكامؿ كالذم يعني تشييد كا 

الخدمات التي يحتاج إلييا السائح أثناء إقامتو بيا كبالشكؿ الذم يتالءـ مع القدرات المالية لمفئات 

 1"المختمفة مف السائحيف

                                                           
 .09، ص2008، دار الكفاء لمنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، مصر، التنمية السياحية نشكل فؤاد، 1
، الممتقى الدكلي حكؿ إقتصاديات السياحة كدكرىا التنمية السياحية المستدامة في الجزائر دراسة فعالية وأداء مؤسسات القطاع السياحي عيسى مرازقة، 2

 .05، ص2010 مارس، 09/10في التنمية المستدامة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .09 نشكل فؤاد، مرجع سابؽ، ص3
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كمف التعاريؼ السابقة يمكف أف نستخمص أف التنمية السياحية تتضمف مجمكعة مف األىداؼ يمكف 

 2 :إيجازىا كاآلتي

تحقيؽ الزيادة المستمرة كالمتكازنة في لمكارد السياحية لمدكلة، كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ دعـ القدرة التنافسية  -

لصناعة السياحة برفع إنتاجية لمكارد البشرية كغير البشرية المكظفة فييا كبالسياسات التسكيقية الخارجية 

 .الكفأة

 .تدعيـ اإلرتباط اإلنتاجي بيف القطاع السياحي كالقطاعات األخرل -

المساىمة في تنمية البيئة كالمحافظة عمييا مف خالؿ اإلىتماـ بمناطؽ الجذب السياحي كما يحيط بيا مف  -

 .المدف كاألماكف المختمفة

 :محددات التنمية السياحية : ثانيا

السياحة بدكرىا ككؿ نشاط إقتصادم تتطمب محددات مف شأنيا أف تساىـ في تنمية ىذا النشاط حيث 

 3:نجد أف أىـ محددات التنمية السياحية تتمثؿ في

 :توفير التسييالت السياحية ػ1

تستدعي التنمية السياحية تكفر المرافؽ األساسية بصكرة كافية كبشركط مالئمة مف مياه ككيرباء كقنكات 

الصرؼ الصحي كتكفير األمف كشبكة الطرؽ كحركة لنقؿ المختمفة كتكفر كسائؿ اإلتصاؿ ككسائؿ تسييؿ 

 .المعامالت

 :الموقع الجغرافي ػ2

يعتبر العنصر الجغرافي عنصر ميـ في التدفؽ السياحي كيعتبر المكقع المناسب القريب مف األسكاؽ 

لى المنطقة السياحية   الرئيسية المصدرة لمسياحة عامال أساسيا لمتنمية نظرا لككف نفقات النقؿ مف كا 

                                                                                                                                                                                                 
، الممتقى الدكلي حكؿ إقتصاديات السياحة كدكرىا في التنمية أىمية التسويق السياحي في تنمية السياحة المستدامة بالجنوب الغربي بكدم عبد القادر، 1

 .04، ص2010مارس،09/10المستدامة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .04 بكدم عبد القادر، مرجع سابؽ، ص2
 .22ص , 1998,مصر, مؤسسة الثقافة الجامعية لمنشر ك التكزيع , اقتصاديات السياحة  نبيؿ الركبي، 3



 الفصل الثاني                                                                    السياحة و التنمية المستدامة
 

 
58 

تمثؿ أىمية كبيرة في نفقات الرحمة السياحية، كعميو فإف المكقع الجغرافي لممنطقة السياحية يمعب دكرا 

نخفاض التكمفة كتنكع كسائؿ المكاصالت  . كبيرا في حركة السياحة الدكلية إلعتبارات تكفير الكقت كا 

 :طبيعة ومصدر اإلستثمارات في السوق السياحي ػ3

يتطمب النشاط السياحي مكارد مالية ضخمة إلنشاء المرافؽ كالمنشآت السياحية األساسية كالفنادؽ كالمراكز 

السياحية كغيرىا مف لمشاريع التي تخدـ القطاع السياحي، كنظرا لككف اإلستثمارات التي تخدـ القطاع السياحي 

بصكرة مباشرة تتطمب حجما كبيرا مف التمكيؿ مما يجعؿ القطاع الخاص في الدكؿ النامية مقبال عمى اإلستثمار 

مع ما يحدث مف اضطرابات  ( سنة25 إلى 20مف )اإلستثمار في أصكؿ ثابتة في المجاؿ السياحي نظرا لبقاء  

ك التغيرات السياسية ك اإلجتماعية باإلضافة إلى مشكؿ مكسمية الطمب السياحي، لذلؾ  في السكؽ السياحي

عممت الكثير مف الدكؿ النامية إلى تقديـ قركض طكيمة األجؿ ك اإلستفادة مف الشركات السياحية المتعددة 

 .الجنسيات

 :تقديم حوافز لممشاريع السياحية - 4

تعمد الدكؿ النامية عمى تقديـ حكافز ك تشجيعات لدعـ اإلستثمارات السياحية ك تتراكح ىذه اإلجراءات بيف تييئة 

المناخ المناسب لإلستثمارات الخاصة إلى تقديـ مساعدات مالية، ك تستيدؼ ىذه الحكافز إلى تشجيع القطاع 

 .الخاص عمى اإلستثمار في المشاريع السياحية ك الفندقية

 :كفاءة اإلدارة السياحية و التنظيم الفّعال - 5

يشترط في التنمية السياحية تكفر جياز إدارم يتميز بالمركنة ك السرعة في اتخاذ القرارات، فالسياحة باعتبارىا 

قطاع مركب مف عّدة صناعات ك نشاطات تحتاج إلى معالجة خاصة تختمؼ عف معالجة القطاعات اإلنتاجية 

األخرل، ك يقع عمى عاتؽ المسؤكليف عف اإلدارة السياحية ميمة التنسيؽ مع المستثمريف المشاركيف في إدارة 

 . الكحدات السياحية ك كذلؾ مع القطاعات األخرل التي يككف عمميا مرتبط بالعمؿ السياحي

 :التسويق السياحي الفّعال - 6
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يعتبر التسكيؽ السياحي الفّعاؿ مف العكامؿ الميمة في بيع المنتج السياحي، فنالحظ الدعاية ك اإلعالـ يجعؿ 
 .المستيمؾ عمى اتصاؿ دائـ بالمنتج السياحي

 :التعاون السياحي الجيوي و الدولي - 7

 (1): ك ذلؾ مف خالؿ 

إمكانية تحقيؽ التكامؿ السياحي بيف الدكؿ التي تككف معا في منطقة سياحية كاحدة كدكؿ المغرب العربي - 
 .مثال، ك يتـ ذلؾ مف خالؿ الترتيبات التي تنظـ حصكؿ كؿ بمد عمى مزايا بحث التكامؿ محؿ المنافسة

تسييؿ الرحالت الطكيمة التي تتـ عبر عدة دكؿ ك ذلؾ تمبية لإلتجاه السياحي ك المتزايدة في زيارة أكثر مف - 
 . دكلة في الرحمة الكاحدة

إتساع ك تعدد أنشطة المنظمات الدكلية ك اإلقميمية الميتمة بالسياحة، ك تعتبر المشاركة في المؤتمرات - 
الدكلية ك اإلقميمية التي تعقدىا ىذه المنظمات كمؤتمر المنظمة العالمية لمسياحة في السابع ك العشريف مف شير 

 . سبتمبر مف كؿ سنة إحدل صكر ىذا التعاكف

 :مراحل إعداد خطة التنمية السياحية : ثالثا 

 (2):تشمؿ عممية إعداد التنمية السياحية عمى عدد مف الخطكات المتسمسمة ك المترابطة كالتالي 

 .إعداد الدراسات األكلية- أ

تحديد أىداؼ التخطيط بشكؿ أكلي بحيث يمكف تعديميا مف خالؿ التغذية الراجحة خالؿ عممية إعداد - ب
 .الخطة ك مرحمة تقييـ اآلثار

 . جمع المعمكمات ك إجراء المسكحات ك تقييـ الكضع الراىف لممنطقة السياحية- ج

ك تشمؿ ىذه المرحمة عمى تحميؿ ك تفسير البيانات التي تـ جمعيا مف خالؿ البيانات ك : تحميؿ البيانات - د
 .تكليفيا ك الخركج بحقائؽ ك تعميمات تساعد في إعداد الخطة ك رسـ خطكاتيا العممية ك التفصيمية 

إلختيار  (البدائؿ)ك ىنا يتـ كضع السياسات السياحية المناسبة ك يتـ تقييـ ىذه السياسات : إعداد الخطة - ق
ما ىك مالئـ ك مناسب لتنفيذ الخطة، ك كذلؾ يتـ تحديد البرامج ك المشاريع التي يجب تنفيذىا لتحقيؽ أىداؼ 

 . الخطة

                                                           
 .23 نفس المرجع السابؽ ص1

2
 .23 ص،2006، 3، مجمة جامعة تشريف لمدراسات ك البحكث العممية، دمشؽ، سكريا عدد التخطيط السياحي و التنمية السياحية نكر الديف ىرمز،  
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 . تنفيذ الخطة بتكصياتيا ك بالكسائؿ التي يتـ تحديدىا في المرحمة السابقة- ك

ك الجدير بالذكر أف . تقييـ ك متابعة الخطة السياحية ك تعديميا كفؽ التغذية الراجحة، إذا تطمب األمر ذلؾ- ر
المسكحات ك جمع البيانات ك تحميميا تشكؿ المدخالت األساسية لخطط التنمية السياحية ك تحتاج ىذه المرحمة 

 :  إلى دقة كتنظيـ كبيريف ك أىـ الجكانب التي يمكف جمع المعمكمات عنيا 

 . عناصر الجذب السياحي* 

 . المرافؽ ك الخدمات* 

 . كسائؿ النقؿ* 

 . خدمات ك مرافؽ البنية التحتية* 

ك تتطمب مف ىذه المرحمة األخذ بآراء المسؤكليف في أجيزة الدكلة كؿ حسب تخصصو ك أيضا ممثمي القطاع 
الخاص ك ممثمي المجتمعات المحمية، ك مراجعة الدراسات المتكفرة ك الخرائط ك البيانات الجغرافية ك 

الخصائص الطبيعية ك البيئية ك دراسة األسكاؽ السياحية، ك خصائص السياح ك معدالت إنفاقيـ ك كفاءة 
 إلخ ...السياحة المحمية ك خطكط النقؿ الجكم 

 (1): ك تشمؿ عممية تحميؿ البيانات ثالثة محاكر أساسية ىي 

 :تحميؿ األسكاؽ السياحية مف - أ

  :(الطمب السياحي عمى مرافؽ اإلقامة)التكقعات المستقبمية - 

 . تحديد الحاجات مف مرافؽ اإلقامة ك الخدمات العامة ك خدمات البنية التحتية- 

 : يمثؿ ىذا التحميؿ العناصر التالية : التحميؿ المتكامؿ - ب

 .خصائص البيئة الطبيعية- 

 .العكامؿ اإلجتماعية ك اإلقتصادية- 

 . عناصر الجذب السياحي- 

 . األنشطة السياحية- 

 .السياسات ك الخطط المتكفرة- 
                                                           

24صنكر الديف ىرمز، مرجع سابؽ،  (
1
 ( 
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 .   الطاقة اإلستيعابية- 

 : تحميؿ العناصر المؤسسة لمقطاع السياحي - ج

ك تتضمف عمى الميدانيف العاـ كالخاص ك يتضمف آليات التنفيذ ك المتابعة ك المراقبة ك السياسات ك 
اإلستراتيجيات ك تكفر القكانيف ك األنظمة ك القدرة المالية ك اإلستثمار ك برامج التعميـ ك التدريب السياحي، ك 
تشكؿ ىذه المرحمة مف تحميؿ القاعدة األساسية التي تكفر المدخالت الرئيسية الالزمة لكضع الخطة الشمكلية 

 . السياحية
 

 :مفيوم السياحة المستدامة، مكوناتيا و مؤشراتيا : المطمب الثالث 

اإلستدامة تشتمؿ بالضركرة عمى اإلستمرارية، ك عميو فإف السياحة المستدامة تتضمف اإلستخداـ األمثؿ لممكارد 

الطبيعية بما في ذلؾ مصادر التنكع الحيكم ك تخفيؼ آثار السياحة عمى البيئة ك الثقافة ك تعظيـ الفكائد مف 

حماية البيئة ك المجتمعات المحمية ك كذلؾ تحدد الييكؿ التنظيمي المطمكب مف أجؿ خمؽ تكازف بيف النشاط 

 .اإلقتصادم ك التنمكم ك النظاـ البيئي ك الطبيعي

 .مفيوم السياحة المستدامة: أوال 

ىناؾ عدة تعاريؼ لمتنمية السياحية المستدامة، حيث أف أغمبيا يرمي في قالب ك محتكل كاحد، ك أىـ التعاريؼ 

 :  المتعمقة بيا كالتالي 

 مف طرؼ المنظمة العالمية لمسياحة، حيث كاف مف 1988كاف مبدأ السياحة المستدامة قد أقترح أكائؿ عاـ * 

أف تؤدم إلى إدارة جميع المكارد، تشبع اإلحتياجات اإلقتصادية ك : " المتكقع مف ىذه السياحة المستدامة 
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اإلجتماعية ك الجمالية مع الحفاظ في الكقت نفسو عمى سالمة الثقافة ك العمميات اإليككلكجية األساسية، ك 

     (1)"التنكع البيكلكجي ك النظـ المحمية لمحياة 

نقطة تالقي ما بيف احتاجات الزكار ك المنطقة المضيفة ليـ، مما يؤدم إلى : " ك تعّرؼ أيضا عمى أنيا * 

حماية ك دعـ فرص التطكير المستقبمي، بحيث تتـ إدارة جميع المصادر بطريقة تكفر اإلحتياجات اإلقتصادية ك 

اإلجتماعية كالركحية، ك لكنيا في الكقت ذاتو تحافظ عمى لكاقع الحضارم ك النمط البيئي الضركرم ك التنكع 

   (2)." الحيكم ك جميع مستمزمات الحياة ك أنظمتيا 

السعي إلى تحقيؽ رغبات السياح ك حاجات : " كما تعّرؼ كفقا لمنظكر المنظمة العالمية لمسياحة بأنيا * 

المجتمعات المضيفة بحيث يراعى تحقيؽ حمايتو ك تحسيف اآلفاؽ السياحية في المستقبؿ مف خالؿ إدارة المكارد 

السياحية بطريقة تستجيب لممكارد اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك الثقافية ك التنكع البيكلكجي ك العمميات البيئية ك 

    (3). " األنظمة المعيشية 

ك مف التعاريؼ السابقة لمفيـك التنمية السياحية المستدامة يمكف أف نصؿ إلى تطكير مفيـك التنمية السياحية 
التقميدية بإضافة صفة اإلستدامة، ك اعتبار أف عممية التنمية السياحية ىي عممية إشباع حاجات السائحيف 

النفسية ك الحصكؿ عمى متطمباتيـ دكف اإلخالؿ بحقكؽ األجياؿ القادمة مف السائحيف في احتياجاتيـ 
 : باإلستمتاع بالبيئة، ك السياحة المستدامة يمكف حصرىا في أربعة محاكر كما في الشكؿ 

 

 

 

 المحاور اإلستراتيجية لمتنمية السياحية المستدامة  :(02)الشكل رقم 

 
                                                           

1
، الممتقى الدكلي حكؿ اقتصاديات السياحة ك دكرىا في التنمية التنمية السياحية في خدمة الدول المتقدمة و النامية عمى السواءبف نافمة قدكر،  

  .  8، ص 2010 مارس 10 ك 9المستدامة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 

.90أحمد محمكد مقابمة، مرجع سابؽ، ص  2
  

3
  .7، جامعة الدكؿ العربية، السمسمة األكلى، بدكف سنة إصدار، صالدليل اإلرشادي لمسياحة المستدامة في الوطن العربيعبد الرحماف السحيباني،   

 محكر الحّيز الزمني 
 تفضيؿ التكاصؿ ك الديمكمة

 النشاط السياحي
  عمى التطكرات المؤقتة

 

 محكر الحّيز المكاني 
 تفضيؿ حماية البيئة الطبيعية 

 و أنظمتها 
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 . 134عبد الباسط وفاء، التنمية السياحية المستدامة بين اإلستراتيجية و التحديات المعاصرة،ص.د: المصدر

 

 مكونات السياحة المستدامة: ثانيا 

رغـ تنكع االلتزامات ك محاكر المفيكـ التنمكم المستداـ لمسياحة إاّل أنو يمكف حصرىا في مككنيف أساسييف، 
 . مادم ك معنكم

حيث نجد أف المككف المادم لمسياحة المستدامة بأنو يعمؿ عمى إبقاء ك تكريث الطاقة اإلنتاجية لألجياؿ القادمة 
بنفس قكتيا أك بقكة أعظـ بحيث نظمف أف استيالؾ الكميات اليكـ ال يفكؽ الكميات المطمكبة استيالكيا غدا ك 

 . بالتالي عدـ حرماف األجياؿ المستقبمية

أما المككف المعنكم لمسياحة المستدامة فيك يرجع إلى ككف السياحة مف الناحية اإلجتماعية ك الثقافية ليست 
محايدة، فيي تؤدم إلى حدكث تقابالت ك احتكاكات بيف نكعيف مف الثقافة، ثقافة البمد المضيؼ ك ثقافة دكلة 
السّياح، مما يخمؼ تكاصؿ اجتماعي ك خمؽ ركابط ك عالقات مف شأنيا زيادة أكاصر التعاكف بيف البمداف، 

فالسياحة المستدامة مف منظكر اجتماعي ترمي إلى تعظيـ سياحة ذات كجو بشرم يتفادل المشكالت التي قد 

 محكر المعامالت 
تفضيؿ التفاعؿ ك التداخؿ 

البشرم ك اإلجتماعي ك الثقافي 
 ك الحضارم 

 المحكر القيمي 
تفضيؿ قيـ التضامف ك السمككيات 

المسؤكلة لدل الجميع ك عمى األخص 
 لدل السكاح 

 

 السياحة المستدامة
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تثيرىا في النسيج اإلجتماعي ك مكركث الذمة الثقافية لألمة مما يتعيف معو اإلستجابة لحاجات ك رغبات كؿ مف 
:1   

 .  بتقديـ ما يتالءـ ك رغباتيـ ك احتياجاتيـ ك ىك ما يستدعي التنكيع السياحي خاصة في المستقبؿ:السياح * 

إذ يتعيف تحسيف ظركؼ عمؿ العامميف بالقطاع السياحي ك ضماف مختمؼ الحقكؽ مثؿ : موظفو السياحة * 

 .  باقي عماؿ القطاعات األخرل، كما يجب إتاحة فرصة التأىيؿ ك التككيف المتكاصؿ ليـ قصد الرفع مف أدائيـ

 مؤشرات التنمية السياحية المستدامة: ثالثا 

ينبغي تكافر المؤشرات تساعد في تقييـ التنمية المستدامة ك تنسيؽ أنشطتيا ك ذلؾ حتى يتسنى رصد عممية 
التنمية المستدامة ك قد تـ تحديد المؤشرات الخاصة لمجكانب الثالث الخاصة بالسياحة المستدامة أال ك ىي 

مؤخرا استخداـ   WTOالتنمية البيئية ك االجتماعية ك االقتصادية، ك قد اقترحت منظمة السياحة العالمية 
  2:مؤشرات لمسياحة المستدامة ك يمكف ذكرىا كاآلتي 

 :ك يتـ قياسيا كاألتي : المؤشرات البيئية  - أ

  مؤشر معالجة النفايات سكاء كانت نفايات صمبة أك سائمة. 

  ، مؤشر استخداـ كثافة استخداـ التربة الذم يقيس إما معدؿ كثافة السياح إلى السكاف المحمييف

 .أك معدؿ السطح الذم تحتمو البيئة األساسية إلى إجمالي المساحة 

  مؤشر كثافة استخداـ المياه كالذم يقيس حجـ استخداـ السياح لممياه الى حجـ استخداـ السكاف

 .المحمييف أك بحجـ استخداـ السياح الى الحجـ الكمي المتاح مف المياه الصالحة لمشرب 

  مؤشر حماية الجك مف التمكث ك ىك الذم يقيس مدل تمكث اليكاء خالؿ فترات مختمفة مف

 .السنة لممكاسـ السياحية 

 :ك ترتكز عمى :  المؤشرات االجتماعية  - ب

                                                           

.179عبد الباسط كفاء، مرجع سابؽ، ص. د  1
  

2
، الممتقى الكطني األكؿ حكؿ اقتصاد البيئة ك التنمية المستدامة، معيد عمـك التنمية السياحية المستدامة واقع و آفاقجماؿ جعبؿ، عامر عيساني،   

 . 12، ص 2006 جكاف 7 ك 6التسيير، المركز الجامعي بالمدية، يكمي 
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يقيس تأثير السياحة عمى الظركؼ المعيشية كسكاف المكقع السياحي مف : مؤشر االنعكاس االجتماعي  -1

 .الخ ..... حيث التكظيؼ ك التعميـ 

 كىك يحدد مستكل رضا السكاف المحمييف بالمشاريع السياحية ك التجاكب :مؤشر رضا السكان المحميين  -2

 .معيا 

يقيس مدل انعكاس عنصر األمف عمى تدفؽ السياح  ك يقاس بمدل تطكر الجريمة في : مؤشر األمن  -3

 .كسط سكاف المقصد السياحي 

ك يعكس مدل تطكر النشاط السياحي عمى مستكل صحة السكاف المحمييف، ك : مؤشر الصحة العامة  -4

 .يقاس بعدد األطباء ك الممرضيف إلى عدد السكاف أك عدد المصابيف باألمراض إلى عدد السكاف 

 تتعمؽ المؤشرات االقتصادية لمتنمية السياحية المستدامة بقياس تأثير النشاط :المؤشرات االجتماعية - ج

 .السياحي عمى الكسط المحمي ك أىـ مؤشراتو ىي العممة الصعبة ك مؤشر الدخؿ ك االستثمار 

 

 مبادئ السياحة المستدامة و متطمبات تحقيقيا : المطمب الرابع 

 مبادئ السياحة المستدامة: أوال 

 1:عند محاكلة دمج الرؤل ك القضايا سابقة الذكر، يجب أف نأخذ المبادئ التالية بعيف اإلعتبار 

يجب أف يككف لمتخطيط لمسياحة ك تنميتيا ك إدارتيا جزء مف استراتيجيات الحماية ك التنمية المستدامة * 

لإلقميـ أك الدكلة، كما يجب أف يتـ تخطيط ك إدارة السياحة بشكؿ متداخؿ ك مكحد يتضمف إشراؾ ككاالت 

حككمية مختمفة ك مؤسسات خاصة ك مكاطنيف سكاء كانكا مجمكعات أك أفراد لتكفير أكبر قدر مف 

 .المنافع

                                                           

.92أحمد محمكد مقابمة، مرجع سابؽ، ص  1
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يجب أف تتبع ىذه الككاالت ك المؤسسات ك الجماعات ك األفراد المبادئ األخالقية ك المبادئ األخرل التي * 

تحتـر ثقافة ك بيئة ك اقتصاد المنطقة المضيفة كالطريقة التقميدية لحياة المجتمع ك سمككو بما في ذلؾ األنماط 

 .السياسية

يجب أف يتـ تخطيط ك إدارة السياحة بطريقة مستدامة ك ذلؾ مف أجؿ الحماية ك اإلستخدامات اإلقتصادية * 

 . المثمى لمبيئة الطبيعية ك البشرية في المنطقة المضيفة

 .   يجب أف تيتـ السياحة بعدالة تكزيع المكاسب بيف مركجي السياحة ك أفراد المجتمع المضيؼ كالمنطقة* 

يجب أف تتكفر الدراسات ك المعمكمات عف طبيعة السياحة ك تأثيراتيا عمى السكاف ك بيئتيا الثقافية قبؿ ك * 

 .أثناء التنمية خاصة في المجتمع المحمي، حيث يمكنيـ المشاركة ك التأثير عمى اتجاىات التنمية الشاممة

يجب أف يتـ بعمـ تعميؿ متداخؿ لمتخطيط البيئي ك اإلجتماعي ك اإلقتصادم قبؿ المباشرة بأية تنمية سياحية * 

 .أك أم مشاريع أخرل بحيث يتـ األخذ بمتطمبات البيئة ك المجتمع

يجب أف يتـ تشجيع األشخاص المحمييف عمى القياـ بأدكار قيادية في التخطيط ك التنمية بمساعدة الحككمة ك * 

 .قطاع األعماؿ ك القطاع المالي ك غيرىا مف المصالح

يجب أف يتـ تنفيذ برنامجا لمرقابة ك التدقيؽ ك التصحيح أثناء جميع مراحؿ التنمية ك إدارة السياحة بما يسمح * 
 . لمسكاف المحمييف ك غيرىـ مف اإلنتفاع مف الفرص المتكفرة ك التكيؼ مع التغييرات التي ستطرأ عمى حياتيـ

 .متطمبات تحقيق التنمية السياحية المستدامة: ثانيا 

لتحقيؽ التنمية السياحية الشاممة ك المستدامة سنكرد جممة مف اإلجراءات ك الكسائؿ التي مف شأنيا المالئمة بيف 

رغبات ك نشاطات السياح مف جية ك حماية المكارد البيئية ك النظـ اإلجتماعية ك تعظيـ الفكائد اإلقتصادية مف 

 1:جية أخرل ك ذلؾ بيدؼ تطبيقيا ك ىي 

                                                           
1
                                                                                       www.geapot.wordpress.com/2010/05/12/turismo-sostenibileمفهوم السٌاحة المستدامة   

http://www.geapot.wordpress.com/2010/05/12/turismo-sostenibile
http://www.geapot.wordpress.com/2010/05/12/turismo-sostenibile
http://www.geapot.wordpress.com/2010/05/12/turismo-sostenibile
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سف القكانيف ك التشريعات ذات العالقة بحماية البيئة عمى أف نأخذ في اإلعتبار ضركرة النظر لمككنات - 1

 .البيئة السياحية ككحدة كاحدة أم لنظاـ بيئي متكامؿ غير قابؿ لمتجزئة 

كجكد مراكز دخكؿ في المكاقع السياحية لتنظيـ حركة السياح ك تسييؿ المراقبة الحذرة لسمككيـ تجاه البيئة - 2

السياحية، ك إيجاد أنظمة ك قكانيف تضمف السيطرة عمى أعداد السياح الكافديف ك تكفير األمف ك الحماية بدكف 

 . إحداث أضرار بيئية

تحديد الفترة اإلستيعابية لممكاقع السياحية بحيث يحدد أعداد السياح الكافديف مف المنطقة السياحية ك تفادم - 3

اإلزدحاـ خاصة في المناطؽ األثرية ك التاريخية حتى ال يؤثر ذلؾ عمى البيئة الطبيعية ك الثقافية كيعرضيا 

 .   لمضرر

نشر الكعي السياحي ك الثقافة البيئية بيف السكاف المحمييف، فغالبا ما يككف ىؤالء سببا في التخريب كالتدمير - 4

 . البيئي لدكاعي مادية مع الحرص عمى كجكد الالفتات اإلرشادية التي تؤكد عمى أىمية ذلؾ

تشجيع إقامة المشاريع التي تكفر الدخكؿ لمسكاف المحمييف مثؿ الصناعات الحرفية ك التقميدية ك العمؿ - 5

 . كمرشديف سياحييف

تعاكف كؿ القطاعات ذات العالقة بالقطاع السياحي إلنجاح إقامة المحميات الطبيعية ك التراثية  ك إدارتيـ - 6

مف قبؿ ككادر بشرية مؤىمة ك اعتماد السياحة البيئية ككسيمة مالئمة لتسكيقيا ككنمط مف األنماط السياحية التي 

 . يمكف مف خاللو تحقيؽ التنمية السياحية الشاممة ك المستدامة

 السياحة البيئية : المبحث الثالث 

تعتبر السياحة البيئية مجمكعة مف األفكار ك الخطكط العريضة التي تيدؼ جميعيا إلى المحافظة عمى 

المقكمات السياحية الحضارية ك األثرية ك الطبيعية بكؿ عناصرىا مف مياه معدنية ك نباتات ك حيكانات  ك 

 . طيكر، كفؽ خطة ك إستراتيجية بعيدة المدل تعمؿ عمى خمؽ سياحة شاممة رفيقة بالبيئة
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 .بين النشأة و المفيوم: السياحة البيئية : المطمب األول 

 نشأة السياحة البيئية: أوال 

 الفناف ك الكاتب ك عالـ اإلجتماع ك الناشط اإلنجميزم أكؿ مف دعا إلى (1834/1896)يعتبر كيمياـ مكريس 

 إلى ىكتكر 1983السياحة البيئية، ك ىنالؾ مف نسب اإلبتكار األكؿ لمصطمح السياحة البيئية في العاـ 

سيبالكس السككراف الميندس المعمارم المكسيكي ك أحد دعاة المحافظة عمى البيئة ك ىك أيضا الرئيس المؤسس 

 ، ك كاف السككرني قد الحظ أف ثمة أعداد متنامية مف السياح Pronaturaلمنظمة بيئية غير حككمية تدعى 

الناس يمكف أف  خصكصا مف أمريكا الشمالية ميتميف بالدرجة األكلى بمراقبة الطيكر، ك قد آمف بأف مثؿ ىؤالء

يمعبكا دكرا ىاما في تعزيز ك تشجيع اإلقتصاد الريفي المحمي، ك خمؽ فرص عمؿ جديدة ك الحفاظ عمى البيئة 

  1.في المنطقة

 ك كانت الغابات ك الشكاطئ المرجانية في ثمانينات القرف العشريف ىي محكر لعدد كبير مف الدراسات 

البيكلكجية التي اىتمت بالتنكع الحيكم ك الطبيعي في ىذه المناطؽ، ك مثؿ ىذه الدراسات قد خمقت في ىذه 

المناطؽ عدد مف األدلة المرافقة لمعمماء إلجراء بحكثيـ، ك بالتالي يمكف القكؿ أف مينة اإلرشاد البيئي كانت 

إذ كانت مينة اإلرشاد ىي أكؿ ميف السياحة البيئية في مناطؽ . البذرة األكلى لظيكر مفيـك السياحة البيئية

المحميات خاصة في ككستاريكا ك اإلككادكر في أمريكا الجنكبية، ثـ تبعيا بعد ذلؾ ظيكر ميف أخرل تيدؼ 

إلى تقديـ الخدمات البسيطة إلى المجمكعات السياحية التي تيتـ بالمناطؽ الطبيعية مف طمبة ك أساتذة 

  2.الجامعات ك الباحثيف ك عمماء الطبيعة

                                                           
1

، الممتقى الدكلي حكؿ اقتصاديات السياحة ك دكرىا في التنمية السياحة البيئية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامةالطيبي داكدم، دالؿ بف طبي،  
 .  2، جامعة بسكرة، ص 2010 مارس 10 ك 9المستدامة، 

.  46 ص2009، دار الراية لمنشر ك التكزيع، األردف السياحة البيئيةأكـر عاطؼ ركاشدة،   2
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 عمى أنيا سنة السياحة البيئية، ك تـ اإلجتماع في مدينة كيبؾ بكندا حيث تـ 2002ك تـ اإلعالف في سنة 

ك الذم اتفؽ فيو المشارككف عمى دعـ السياحة البيئية ك الحفاظ عمى "  إعالف السياحة البيئية " اإلعالف عف 

  1.استدامتيا ك العديد مف الشركط  لتي تتطمبيا

 .مفيوم السياحة البيئية: ثانيا 

ك قد تطكر مصطمح السياحة البيئية مع مركر السنكات، ك لقد تناكلو العديد مف المفكريف ك المنظمات الدكلية، 

 : حيث نجد أىـ التعاريؼ المختمفة بيذا المصطمح كاآلتي 

 *CEBALLOS Lascurain  1991:  ك كاف مف أكائؿ الباحثيف الذيف حاكلكا تصدير مفيـك 

ىي السياحة التي تتضمف السفر إلى المناطؽ الغير المثمرة أك الممكثة : " السياحة البيئية بحيث أشار إلى أنيا 

نسبيا ألىداؼ محددة مثؿ البحث أك التمتع بمشاىدة النباتات ك الحيكانات البرية، باإلضافة إلى التعرؼ عمى أية 

   2".مظاىر ثقافية تتكفر في المنطقة سكاء كانت ىذه المظاىر قديمة أك حديثة 

السفر إلى مناطؽ طبيعية لـ يمحؽ بيا التمكث، ك لـ : "  ك ىي : GEFتعريف الصندوق العالمي لمبيئة * 

يغّير في تكازنيا الطبيعي إلى الخمؿ، ك ذلؾ لإلستمتاع بمناظرىا ك نباتاتيا ك حيكاناتيا البرية، ك تجميات 

 3".حضارتيا ماضيا ك حاضرا 

السياحة البيئية ىي ذلؾ النكع السياحي الذم يجعؿ المحيط البيئي الطبيعي المكقع األساسي لمزائر أك السائح، * 

مادية، )ك ذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى ما يحتكيو المحيط البيئي مف أنكاع ك أنظمة ك مظاىر ك عناصر طبيعية 

ك بغرض التمتع الرافع بمجاالت ك معاف ك تعبيرات عناصر الجذب تمؾ، بكسائؿ ك . ك ثقافية (حيكانية، نباتية

                                                           

.3الطيبي داكدم، دالؿ بف طبي، مرجع سابؽ، ص  1
  

2
 .  63أكـر عاطؼ ركاشدة، مرجع سابؽ، ص 
 

3
 الملتقى الدولً حول اقتصادٌات السٌاحة و دورها فً التنمٌة ,ضغوط السياحة  على قيم و ثقافة و تقاليد المجتمع , صوالح سماح ,  محبوب مراد  

  .3ص , جامعة بسكرة  , 2011 مارس 10 و 9, المستدامة 
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أشكاؿ ك درجة انتفاع ال تؤدم إلى تدمير العناصر تمؾ، أك تحكؿ دكف بقائيا  ك تطكرىا ك انتقاليا إلى األجياؿ 

  1.القادمة مع ضركرة اشتراؾ المجتمع المحمي في اإلنتفاع ك المسؤكلية 

 2: ك مف التعريفات السابقة نالحظ أف مفيـك السياحة البيئية بدأ بثالث مراحؿ ىي 

 مرحمة حماية السائح مف التمكث مف خالؿ تكجييو لممناطؽ التي ال تحتكم عمى تيديد لو أك :المرحمة األولى 

تعرضو ألخطار التمكث خاصة في المناطؽ البعيدة عف العمراف، إاّل أف ىذه المرحمة صاحبيا أخطار ىددت 

البيئة نفسيا نتيجة لبعض السمبيات التي مارسيا السائح ك الشركات السياحية مما أدل لفقداف المناطؽ الطبيعية 

 .صالحيتيا ك تيديد األحياء الطبيعية فييا

 مرحمة كقؼ اليدر البيئي مف خالؿ استخداـ السياحة ك أنشطة سياحية ال تسبب أم ىدر أك :المرحمة الثانية 

 . تمكث، ك بالتالي تحافظ عمى ما ىك قائـ ك مكجكد في المكقع البيئي

 مرحمة التعامؿ مع أكضاع البيئة القادمة مف خالؿ إصالح اليدر البيئي ك معالجة التمكث :المرحمة الثالثة 

 . البيئي ك إصالح مما سبؽ أف قاـ اإلنساف بإفساده ك إرجاع األكضاع لما كانت عميو

 

 أىمية السياحة البيئية : المطمب الثاني 

 3:لمسياحة البيئية أىمية خاصة تكتسب خصكصيتيا مف عدة جكانب أىميا 

 :األىمية اإلقتصادية- 1

تتمثؿ األىمية اإلقتصادية لمسياحة البيئية في تكليد الدخؿ لمسكاف المحمييف في المنطقة بحيث يتـ اإلعتماد عمى 
مبدأ دكراف األمكاؿ داخؿ المجتمع المحمي ك عدـ ىركبو إلى الخارج، إذ يسعى المجتمع المحمي إلى تكفير إقامة 

 . ك غذاء السائح البيئي

                                                           
1
 .72ص  , 2012, األردن , مؤسسة الوراق للنشر  , السياحة البيئية بين النظرية و التطبيق, عمر الملكاوي , محمد ناٌف الصراٌره ,   ابراهٌم بظاظو  

2
  .80ص , مرجع سابق ,  ابراهٌم بظاظو  
3

 9, الملتقى الدولً حول اقتصادٌات السٌاحة و دورها فً التنمٌة المستدامة  ,  مساهمة تدريب الموارد البشرية في تطوير السياحة البيئية, خنشور جمال 
    .3ص , جامعة بسكرة  , 2010 مارس 10و 
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إضافة إلى تدفؽ السياح بأعداد مدركسة ك بصكرة مخططة ك منظمة يحقؽ إيرادات ك دخكؿ ىامة لالقتصاد، ك 
بالتالي تنعكس عمى تفعيؿ الييكؿ اإلقتصادم ك رفاىية اإلنساف ك تطكير الجيكد لممحافظة عمى البيئة، 

 .    باإلضافة إلى أنيا كسيمة لمحصكؿ عمى العمالت األجنبية

 :األىمية اإلجتماعية- 2

ك تتمثؿ في تمكيف المجتمع المحمي مف غدارة نفسو بنفسو، ك بالتالي القضاء عمى الفقر ك العزلة، ىذا باإلضافة 
 .إلى تمكيف المرأة مف إنتاج بعض المكاد التي يحتاجيا السياح

ك التذكارية المميزة الميددة  كما أف السياحة البيئية تساعد في المحافظة ك النمك لمصناعات التقميدية اليدكية
 .بالزكاؿ مف خالؿ استغالؿ المكارد الكفيرة ك العمالة الماىرة بالتكارث 

 :األىمية الثقافية - 3

 :لمسياحة البيئية جكانب ثقافية مقدمة لمسائح ك أخرل لممجتمع المحمي كما يمي 

, أما لمسائح فيتمكف مف تعزيز مفيـك الحفاظ عمى البيئة مف التجكؿ داخؿ المحمية الطبيعية  -

 .ضمف أسس ك معايير تضعيا إدارة المحمية ك بالتالي الحفاظ عمى نباتات ك حيكانات المنطقة 

فيسعك جاىديف إلى تقدير المحمية التي أصبحت مصدر دخؿ , أما مف جانب السكاف المحمييف  -

 .         ليـ 

 :       األىمية اإلنسانية-4

ك , فانو في الكاقع أحد أدكاتيا ك كسائميا إلى تحقيؽ أىدافيا , فاإلنساف ك إف كاف ىدؼ السياحة البيئية 

ك عندما تتصؿ مع قضاياه ك أكضاعو , مف ثـ فإنيا تجمع ما بيف اليدؼ ك الكسيمة عندما تتعامؿ مع اإلنساف 

أك عمى المستكل الجماعي ك , ك أحكالو ك معيشتو ك معاشو سكاء عمى المستكل اإلنساني الفردم لمفرد الكاحد 

التي أصابتو , حيث يحتاج اإلنساف إلى تضميد جراحو العاطفية ك النفسية , الكمي لإلنسانية ك البشرية جمعاء 

ك معالجة حاالت اإلحباط ك االكتتاب , مف صخب المدينة ك الشفاء مف حاالت االغتراب ك القمؽ ك التكتر 
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إذا , ك زيادة فاعميتو في عالج الكثير مف األمراض , التي قد يمر بيا ك تقكية قدرة اإلنساف ك جيازه المناعي 

 1.تعني السياحة الخركج مف ركتيف العمؿ اليكمي ك ضغكطو ك ضجيجو إلى حيث الراحة ك االستمتاع 

 مبادئ السياحة البيئية: المطمب الثالث 

فقد ,    نظرا ألف السياحة البيئية كانت مجرد فكرة ك ليس منيجا لدل أصحاب المشاريع السياحية أك الحككمات 

ك اليـك غدت السياحة البيئية منيجا يجب األخذ بو , كاف يركج ليا بدكف معرفة مبادئيا ك قكاعدىا ك منيجيا 

إلشعارات تطرح ك تتردد ك ال بد أف يعي المستثمركف ك الحككمات جدكل تطبيؽ منيج السياحة البيئية ك فيـ 

ك أبرز مبادئ السياحة البيئية , ك كضع القكانيف ك األنظمة التي تنظـ العممية السياحية المرتبطة بيا , مبادئيا 

 :كاألتي 

/ اف السياحة البيئية مرتكزة إلى البيئة الطبيعية مع التركيز عمى المعالـ الحيكية : مرتكزة عمى الطبيعة - أوال

حيث تحدث السياحة السياحة , ك المعالـ الثقافية  (الفيزيائية / الطبيعية  )البيكلكجية ك أيضا المعالـ المادية 

ك قد تتضمف مككنات ثقافية حيثما كجدت تمؾ المككنات في مكقع , البيئية في مكقع طبيعي ك تعتمد عميو 

 ك ىنا يككف الحفاظ عمى المكرد الطبيعي أمرا أساسيا مف أجؿ تخطيط ك إدارة السياحة , طبيعي 

 2.البيئية 

ىذا يستكجب أف تتضمف , السياحة البيئية ىي سياحة مستدامة بيئيا  : (بيئيا  )مستدامة ايكولوجيا - ثانيا

ك ىذا يتطمب إجراءات إدارية ك تنظيمية , في مختمؼ فعاليتيا احتراـ بيئة ك ثقافة البمد أك المنطقة المضيفة 

أم تحديد العدد األقصى مف الزكار الذم يسمح لو , عديدة لعؿ أىميا ما يدعى بتحديد القدرة االستيعابية لممكقع 

                                                           
1
  .65 64ص ص  , 2005, مصر , القاهرة , مجموعة النيل العربية للنشر  , السٌاحة البٌئٌة, أحمد الخضيري   

2
                   www.entumt-healthmag.com     12 :30        24/02/2014 السٌاحة البٌئٌة أمل البٌئة و مستقبل السٌاحة, أنس خن   

                                      

http://www.entumt-healthmag.com/
http://www.entumt-healthmag.com/
http://www.entumt-healthmag.com/


 الفصل الثاني                                                                    السياحة و التنمية المستدامة
 

 
73 

ك بدكف تناقض أك انخفاض غير , بزيارة المكقع أك المنطقة بدكف إحداث تغيير غير مقبكؿ في البيئة الطبيعية 

 1.محبذ في نكعية التجربة أك الخبرة التي سيكتسبيا السائح البيئي 

إف انخراط المجتمعات المحمية في تكفير خدمات السياحة البيئية ال يعكد فقط : نافعة محميا / مفيدة - ثالثا

ك يمكف لممجتمعات , بالنفع عمى المجتمع المحمي ك البيئة ك لكنيا أيضا يحسف نكعية خبرة ك تجربة السائح 

مف إطعاـ ك  )المحمية أف تنخرط في عمميات السياحة البيئية ك في تقديـ المعمكمات ك كذلؾ في تقديـ الخدمات 

مف منتجات يدكية تقميدية ك متطمبات ) ك أيضا في تقديـ التسييالت ك المنتجات ,  (....مبيت ك حمؿ األمتعة 

  .(....السير في اليكاء الطمؽ كالقبعات الكاقية مف الحر أك البرد 

باإلضافة إلى فكائدىا االجتماعية ك الثقافية يمكف لمسياحة البيئية أف تكلد الدخؿ الالـز إلدارة المحافظة عمى 

حيث يمكف لمساىمة مالية مع جزء مف تكمفة الجكلة السياحية أف تساعد ماليا في مشركع , المكرد الطبيعي 

كما يمكف لممساىمة بدال مف ذلؾ أف تقـك عمى أساس المساعدة العممية في , المحافظة عمى البيئة الطبيعية 

 2.أك تحميؿ البيانات البيئية / ك ذلؾ عبر انخراط السياح في جمع , الميداف 

التعميـ ك التفسير البيئي يشكالف أدكات ىامة لخمؽ تجربة سياحية بيئية / إف التثقيؼ : مثقفة بيئيا - رابعا

, التفسير تشكؿ إحدل السمات المميزة لممنتج السياحي البيئي / ك سمة التثقيؼ , ممتعة ك مفيدة أك ذات معنى 

فالسياحة البيئية في الحالة المثالية ينبغي أف تقكد الى , ك بالتالي المحددة لقطاعو السكقي الذم يتكجو إليو 

 .عبر تبني كعي معزز لمحفاظ عمى البيئة , تصرؼ ايجابي إزاء البيئة 

ك عميو يمكف لمتثقيؼ البيئي أف يؤثر في سمكؾ السائح ك المجتمع ك صناعة السياحة ك يساعد في االستدامة 

كما يمكف لمتثقيؼ البيئي أف يككف مفيدا كأداة إلدارة , طكيمة األمد لمنشاط السياحي في المناطؽ الطبيعية 

                                                           
1
                                                                                                 www.ar.wikipedia.org         18 :45      24/02/2014السياحة البيئية   

                            
2
  .6ص , مرجع سابق , الطيبي داودي   
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 أم –ذلؾ أنو , المناطؽ الطبيعي حيث أف التفسير يساعد السياح عمى رؤية الصكرة الكبيرة المتعمقة بالبيئة 

 1.  يعترؼ بالقيـ الطبيعية ك الثقافية لممنطقة باإلضافة لمقضايا األخرل مثؿ إدارة المكارد –التثقيؼ 

 وسائل دعم السياحة البيئية : المطمب الرابع 

 :  ك تبرز كاألتي 

 2:دور القطاع العام  -1

  ك التي تتككف مف مجمكعة مف األنظمة ك القكانيف , العمؿ عمى كضع السياسات الخاصة بالسياحة البيئية

ك التشريعات تضعيا الييئة العميا لمسياحة بالتنسيؽ ك بالتعاكف مع الجيات ذات العالقة بالنشاط السياحي ك 

 .ك لذلؾ لتنظيـ كامؿ العمميات السياحية مف تنبؤ ك تخطيط ك إدارة ك رقابة ك تقديـ ك مراجعة , البيئي 

  العمؿ عمى خمؽ تكازف بيف األنشطة السياحية ك البيئية بما يحقؽ التنمية المستدامة لمناطؽ الجذب السياحي

. 

  تحديد األماكف السياحية ك العمؿ عمى تشييد ك دعـ البنى األساسية ك الخدمات المساندة. 

  ك ضع الخطط ك البرامج الكفيمة بإنشاء ك تنفيذ مشاريع السياحة البيئية بحيث تتكافؽ مع المحافظة عمى

 .البيئة ك اآلثار ك التراث الحضارم ك الثقافي

  مف خالؿ تقديـ الحكافز ك التسييالت , العمؿ عمى جذب ك تشجيع االستثمارات في مجاؿ السياحة البيئية

 .لممستثمريف المحمييف ك المستثمريف األجانب 

  ك االىتماـ بالمتنزىات ك الحدائؽ العامة ك المناطؽ , االىتماـ بمكضكع معالجة المخمفات الضارة بالبيئة

 .الخضراء 

                                                           
1
  .6ص , نفس المرجع السابق   

2
ص  , 2010جوان , العدد السابع , جامعة بسكرة , أبحاث اقتصادية و ادارية  , السٌاحة البٌئٌة و أثرها على التنمٌة فً المناطق الرٌفٌة, خان أحالم   

242.  
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  حيث تتـ دراسة ألم مشركع سياحي ك تقييـ أثاره عمى البيئة , دراسة ك تقييـ األثر البيئي لممشاريع السياحية

قبؿ الترخيص لذلؾ المشركع ك كضع التكصيات المتعمقة بالمحافظة عمى البيئة خاصة بالنسبة لممشاريع 

 .التي تقاـ في األماكف التراثية 

  إنشاء المحميات التراثية ك الطبيعية ذات األحكاـ ك القكانيف الخاصة لخصكصية ىاتو األماكف ك ندرتيا ك

 .ذلؾ مف أجؿ المحافظة عمى المكاقع التراثية ك المناطؽ الطبيعية في تمؾ المحميات 

  التكعية البيئية لكافة شرائح المجتمع مف خالؿ كافة كسائؿ اإلعالـ المقركءة ك المرئية ك المسمكعة. 

 1:دور القطاع الخاص  -2

ك يعكؿ عميو كثيرا في تنمية ك تطكير السياحة , يعتبر القطاع الخاص األكثر فاعمية في مجاؿ السياحة    

كما يعتبر القطاع الخاص الداعـ األساسي لتفعيؿ السياحة ك الحفاظ , البيئية بمختمؼ أنكاعيا ك نشاطاتيا 

ليس فقط بمشاركتو بمشركعاتو التنمكية بؿ بنشر الكعي السياحي مف خالؿ إقامة , عمى البيئة ألم دكلة 

 :ك يتمثؿ دكره في دعـ السياحة البيئية كاألتي , الندكات ك المؤتمرات ك المقاءات التي تثرم ىذا النشاط 

  ك المتمثمة في إنشاء الفنادؽ ك المطاعـ ك المالىي ك , تكفير البنية الالزمة لتنمية ك تطكير السياحة البيئية

كالرياضة المائية ك تسمؽ الجباؿ ك المخيمات الصيفية ك الشتكية ك , المرافؽ الخاصة بالنشاطات الرياضية 

 .تنظيـ الرحالت الجماعية لممناطؽ التاريخية ك األثرية ك المناطؽ الطبيعية 

  ك العمؿ عمى تعميميـ , التركيز عمى تكظيؼ العمالة الكطنية في كافة المشاريع التي تتعمؽ بالسياحة البيئية

 .ك تدريبيـ بما يتالئـ مع ىذا النكع مف السياحة 

  التفاكض مع الشركات األجنبية في مجاؿ السياحة البيئية ك أىمية االستعانة باالستشارييف المتخصصيف في

 .ىذا المجاؿ بما يحافظ عمى حقكؽ المستثمر الكطني في تمؾ التعاقدات 

                                                           
   

1
                                    www.aun.edu.eg               21 :34          27/02/2014تسوٌق السٌاحة البٌئٌة و التنوع الحٌوي , راضي خنفر   
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  التركيز عمى تنكيع المستكيات في مشركعات السياحة البيئية حتى يتمكف لجميع فئات المكاطنيف ك المقيميف

 .ارتياد ىذه المشركعات 

  ضركرة أف تتكلى الشركات التي تستثمر في مجاؿ السياحة البيئية إعداد مجمكعة مف البرامج لمسياحة

ك المكسمية ك تدني نسب , الداخمية بما يتناسب مع المكاطنيف ك المقيميف ك بما يكاجو مشاكؿ التمكث 

 .ك في نفس الكقت يتالئـ مع تنكع المناخ بيف مختمؼ مناطؽ الدكلة , األشغاؿ في المشركعات السياحية 
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 : خاتــمة الفصـل 

   ينجـ عف األبعاد المختمفة لمسياحة أثار ايجابية ك أخرل سمبية ناتجة عف الممارسات الغير المسؤكلة سكاء 

ك حصرىا , ك لتخميص السياحة مف ىذه الممارسات , مف لكائح أك شركات أك القطاعات المتقاطعة مع السياحة 

يكمف الحؿ في عممية , في إطارىا االيجابي كظاىرة اقتصادية اجتماعية ك ثقافية ذات أثار ايجابية عمى البيئة 

ك ذلؾ عمى , بمعنى جعميا نشاط إنساني يحفظ حؽ األجياؿ الالحقة في ىذا النشاط ك ىذه البيئة , االستدامة 

ك بذلؾ يظير لنا مفيـك جديد ك نكع جديد مف السياحة ىك السياحة , غرار استدامة الصناعات األخرل 

بما يضمف , المستدامة التي تستعمؿ عمى التكفيؽ بيف مصالح السائح ك مصالح المنطقة المضيفة ليـ 

ك تمر ىذه االستدامة بطبيعة الحؿ عف , أك تخريب أك تشكيو , االستمرارية ليا بكؿ مككناتيا دكف االستنزاؼ 

طريؽ استدامة األبعاد المختمفة لمنشاط السياحي ك ىي االستدامة االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية ك 

 .االستدامة البيئية عمى كجو الخصكص 
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 :مقدمــة الفصل 

و استطاعت بعض الدول أن تستفٌد بشكل متزاٌد من النمو ,  حققت السٌاحة الٌوم نموا متسارعا و مثٌرا      

فً حٌن تحاول دول أخرى تفصلها مسافات بعٌدة عن الدول المصدرة للسٌاحة االستفادة من , السٌاحً العالمً 

 .النمو السٌاحً العالمً 

و بالتالً تعتبر الجزائر من الدول التً لها ما ٌسمح من مقومات الجذب الطبٌعً على ؼرار الكثٌر من الدول 

و تعتبر والٌة بسكرة نموذجا لما تتمتع به الجزائر , الحتالل مركز مهم ضمن أهم المقاصد السٌاحٌة فً العالم 

من تنوع فً األقالٌم و تنوع فً الحضارات التً تعاقبت علٌها لتبرز مكانة الوالٌة و لما تحتوٌه من تراث 

 .ثقافً و تارٌخً 

هذا الموقع الممتاز الذي ٌشكل , تعتبر والٌة بسكرة همزة وصل بٌن الشمال و الجنوب و بوابة الصحراء كذلك 

فالوالٌة تزخر بمعالم دٌنٌة و ثقافٌة و , فضاءا سٌاحٌا متنوعا أضفا طابعا خاصا للحركة السٌاحٌة فً الوالٌة 

و كذا المناظر الطبٌعٌة من خالل التناسق و التمازج بٌن الجبال و األودٌة و , تنوع الحضارات المتعاقبة علٌها 

و كذا تعد , الصحراء و ؼابات النخٌل التً تثمر أجود أحسن أنواع التمور فً العالم المعروفة باسم دقلة نور 

عروس الزٌبان مقصدا للمعالجة أو االستشفاء بالمٌاه المعدنٌة مما جعلها قبلة للسواح سواء من داخل أو خارج 

لن ٌإدي دوره الحقٌقً إال إذا عمل على تحقٌق تنمٌة مستدامة تعمل على استمراره Iإال أن هذا القطاع , الوطن 

 :و سنتطرق فً هذا المبحث إلى العناصر التالٌة , و المحافظة على المورثات المختلفة للمنطقة 

 .مإشرات السٌاحة فً الجزائر و استراتٌجٌات تطوٌرها, مقومات : المبحث األول  -

 .نظرة عن السٌاحة فً والٌة بسكرة و هٌاكلها األساسٌة : المبحث الثانً  -

 .اإلمكانٌات و االستثمار السٌاحً بوالٌة بـسكرة : المبحث الثالث  -

 .السٌاحة و التنمٌة المستدامة فً والٌـة بسكرة : المبحث الرابع  -
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هذا ,    تزخر الجزائر فً ثناٌاها بمإهالت سٌاحٌة هائلة جعلتها قبلة للعدٌد من السواح من جمٌع دول العالم 

الزحم الهائل من  المقومات كان نتاج وضع خطط و استراتٌجٌات لتطوٌر هذا المجال الواسع و الخصب و هذا 

 .ما سنتناوله فً هذا المبحث 

 المقومات السٌاحٌة التً تنطوي علٌها الجزائر: المطلب األول 

    تمتلك الجزائر من المقومات السٌاحٌة المتمٌزة على ؼرار الكثٌر من البدان فً العالم مما ٌجعلها من أقدر 

 1:الدول على تحقٌق صناعة سٌاحٌة ناجحة و بكل أنواعها و نذكر منها 

 :السٌاحة الساحلٌة - أوال

   ان الموقع الجؽرافً الممتاز للجزائر المطل على البحر األبٌض المتوسط جعل من السٌاحة الساحلٌة ركٌزة 

خاصة أنها تملك عدة أقطاب سٌاحٌة متمٌزة على طول شرٌطها  الساحلً الممتد , أساسٌة داخل قطاع السٌاحة 

 :و فٌما ٌلً عرض ألبرز أقطاب السٌاحة الساحلٌة , كلم  1200على طول 

 بعدها من الشمال والشرق , تقع على شاطئ المتوسط فً منتصؾ الطرٌق الساحلً :الجزائرالعاصمة  

 تنتشر إحٌائها ومبانٌها فوق مجموعة من ,البحر األبٌض المتوسط الذي ٌشكل خلٌج العاصمة الشهٌر

 وتشتهر العاصمة بامتالكها الكثٌر من المعالم التارٌخٌة والحضارٌة منها  ,التالل المطلة على البحر

 ....... القصر التركً, جامع كتشاوة ,القصبة

 تتمٌز بجمعها بٌن طرازٌن من المعمار احدهما , تقع فً الؽرب على  ساحل البحر المتوسط:وهران  

 وامتالكها للعدٌد من المعالم ,حدٌثا على ٌد الفرنسٌٌن واألخر قدٌم من الطراز األندلسً االسبانً 

 . جامع الباشا وعٌن الترك السٌاحٌة,السٌاسٌة كحً الدرب

 تتمٌز تلمسان المتالكها لمواقع طبٌعٌة خالبة ومقاصد سٌاحٌة هامة منها محطة حمام شٌؽر  :تلمسان  

 وتفتخر بمعالمها المتؤصلة ومبانٌها الرائعة التً تتمٌز بعمارة مؽاربٌة ,للعالج بالمٌاه المعدنٌة وؼٌرها 

 .وأندلسٌة وبماضٌها الفكري والثقافً واستحقت بذلك أن تدعى بلإلإة المؽرب العربً وؼرناطة إفرٌقٌا

 تمتلك , تقع عند سفح جبل اٌدوغ فً منطقة سهلٌة  , )بونا( بنٌت على أنقاض المدٌنة القدٌمة :عنابة  

 تتمٌز عنابة بامتالكها لعدة معالم و أثار تارٌخٌة منها , شاطئا 15شرٌط ساحلً بحري طوٌل ٌضم 

 باإلضافة إلى متحؾ هٌبون الذي ٌضم , اسكلوب وؼٌرهم , تماثٌل وقبور كتمثال هاكٌوس ,اللة بونة 

مجموعة من التماثٌل واألوانً ولوحات من الفسٌفساء تعبر عن الحقبات التارٌخٌة التً مرت بها 

                                                           
1
الملتقى الدولً الثالث  , معوقات السٌاحة المحلٌة فً الجزائر و دور التسوٌق السٌاحً فً تنشٌطها, حاٌؾ سً حاٌؾ شٌراز , مناصرٌة اسماعٌل   

ص  , 2013,  دٌسمبر 4 و 3فً , جامعة بسكرة , كلٌة العلوم االقتصادٌة   و التجارٌة و علوم التسٌٌر , حول اقتصادٌات السٌاحة المحلٌة األبعاد و األفاق 

6. 
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 باإلضافة إلى عدة والٌات أخرى أٌضا أٌة فً الجمال  كبجاٌة و جٌجل و مستؽانم التً تعتبر ,المدٌنة 

 .من المدن الساحلٌة المفضلة لدى السواح 

  : السٌاحة الجبلٌة :ثانٌا 

 ومؽارات تمتد على مسافات طوٌلة ,   تمتلك الجزائر سالسل جبلٌة صنفت من اكبر السالسل فً شمال إفرٌقٌا 

 باإلضافة إلى ٌنابٌع مائٌة باردة تتمٌز , وكهوؾ عجٌبة أوجدتها الطبٌعة منذ العصور الجٌولوجٌة الؽابرة ,

 1 : وفٌما ٌلً عرض ألبرز أقطاب السٌاحة الجبلٌة فً الجزائر ,بالبرودة فً الصٌؾ و الدفئ شتاءا 

 تعتبر قمة فً ,متر 1700 تقع فً جبال جرجرة بوالٌة البوٌرة بعلو عن سطح البحر ب :تٌكجدة  

 صنفت ,والتً تعتبر أٌضا جنة أبدع الخالق فً صنعها ,  الجمال وتحفة تسلب عقول السواح 

 . ضمن التراث العالمً البٌئ1998ً ضمن الحضائر الوطنٌة وعام 1935تٌكجدة منذ عام 

 تمتد , متر 1600 تعلو عن سطح البحر بؤكثر من , تقع جبال الشرٌعة بوالٌة البلٌدة :الشرٌعة  

 تنطوي على ؼابة هً األكثر تنوعا بٌئٌا و ثراءا فً منطقة , ألؾ هكتار 26على مساحة تفوق 

 والتً أٌضا , فصٌلة من الحٌوانات 800 نوع نباتً و380  تضم أكثر من,الوسط الجزائري 

 .تستؽل للتزلج والتروٌج عن النفس عند تساقط الثلوج

 , األهقار هً سلسلة جبلٌة شهٌرة تقع فً أقصى الجنوب الشرقً بوالٌة تمنراست :جبال الهقار  

 متر وأجمل الممرات 3013وهً قمة تاهات أتاكور بطول  ,  تضم احد أعلى القمم فً الجزائر 

. فً العالم وهو ممر السكرام إلً ٌمكن من خالله مشاهدة أجمل شروق وؼروب للشمس فً العالم 

 نظرا لما تزخر به من شواهد طبٌعٌة حٌة ,وصنفت من طرؾ الٌونسكو كإرث حضاري عرٌق 

 وتشكٌالت جبلٌة بركانٌة ٌبلػ عمرها بٌن ,تعبر على  أالؾ السنٌن عن أسرار الوجود اإلنسانً 

 ومواقع أثرٌة جٌولوجٌة نادرة ومناجم وأثرٌات تعود إلى ما قبل ظهور ,   ألؾ ملٌون سنة600

 .اإلسالم 

 تقع فً الجنوب الشرقً وهً عبارة عن هضاب حصوٌة قاحلة ترتفع بؤكثر من :جبال الطاسٌلً  

صنفت  ²,   كم12000 كلم على مساحة تقدر ب 800 طولها , متر عن سطح األرض 1000

 ثم أدرجتها كإرث حضاري , 1972الطاسٌلً من طرؾ الٌونسكو كإرث تارٌخً وطنً سنة 

 . من المحمٌات الطبٌعٌة1986 واعتبرت سنة 1982عالمً قً 

    : السٌاحة الصحراوٌة : ثالثا

                                                           
1
 8 , 7ص ص ,  نفس المرجع السابق  
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 وتنطوي على العدٌد من , ملٌون كم 2  تعتبر الصحراء الجزائرٌة ثانً اكبر صحراء فً العالم تؽطً حوالً 

 1:األقطاب السٌاحٌة نذكر أبرزها 

 وحظٌرة وطنٌة للهقار الممتدة , تتمٌز بامتالكها لهضبة االتاكور , تقع فً أقصى الجنوب :تمنراست  -1

 . كم التً تعتبر من اكبر المتاحؾ المفتوحة على الطبٌعة فً العالم 450على مساحة 

 كم عن العاصمة 1400 تقع فً الجنوب الؽربً على بعد , ٌطلق علٌها اسم الواحة الحمراء :تٌمٌمون  -2

 كما هو لحال قصر 12 تحتوي على قصور بعضها ٌعود إلى القرن , كم 1000تزٌد مساحتها عن 

اٌؽزو وقصر اؼالت الذي استفاد من مشروع ترمٌم من طرؾ األمم المتحدة للتنمٌة ضمن برنامج 

 .''طرٌق القصور''ضخم أطلق علٌه 

 تنطوي على ثروة طبٌعٌة و , كم عن العاصمة 2000 تقع فً الجنوب الشرقً على بعد :الٌزي  -3

 إضافة إلى كهوؾ منقوشة على جدرانها رسوم تمثل ,حضارٌة تعكسها الحظٌرة الوطنٌة للطاسٌلً 

 .  ألؾ سنة 30حٌاة كاملة لحضارة قدٌمة ٌعود تارٌخها إلى 

 أدرجت ضمن المناطق التارٌخٌة العالمٌة من طرؾ منظمة ,م  1053 أسسها االباضٌة سنة :غرداٌة  -4

م نظرا المتالكها للعدٌد من المعالم التارٌخٌة والحضارٌة ومن أهمها قصر  1982الٌونسكو سنة 

كما تنطوي على واحات نخٌل تعتبر من بٌن أجمل  , ساحة السوق القدٌم , المسجد الكبٌر ,مٌزاب 

 .الواحات فً العالم

 : السٌاحة الحموٌة :رابعا 

 منبع 200 حٌث ٌتوفر بها أكثر من ,     تمتلك الجزائر العدٌد من األحواض والحمامات المعدنٌة الطبٌعٌة 

 ؼٌر انه لم ٌتم استؽاللها بشكل كامل باستثناء ,للمٌاه الجوفٌة المعدنٌة اؼلبها قابلة لالستؽالل كمحطات حموٌة 

 حمام بوحجر بعٌن تٌموشنت , وهً حمام بوؼزارة بتلمسان ,ثمانٌة محطات لحمامات معدنٌة ذات طابع وطنً 

 حمام قرقور بسطٌؾ وحمام , وحمام الشاللة بقالمة , حمام رٌؽة بعٌن الدفلى , حمام بوحنٌفٌة بمعسكر ,

 ومركز واحد للعالج بمٌاه البحر بسٌدي فرج الذي ٌتردد علٌه اآلالؾ ,الصالحٌن ببسكرة وحمام ربً بسعٌدة 

 وٌتواجد اكبر خزان ,من الجزائرٌٌن واألجانب على مدار السنة لالستفادة من خدمات فرٌق طبً متخصص 

  2. قالمة حموي على المستوى الوطنً بكل من والٌتً مٌلة و

  مإشرات السٌاحة فً الجزائر  :  الثانًالمطلب

                                                           
1
 www.mta.gov.dz : 15 : :                                                                                             24/04/2014 , 14 الموقع الرسمً لوزارة  السٌاحة 

2
 10ص , مرجع سابق , حاٌف سً حاٌف شٌراز ,  مناصرٌة اسماعٌل  

http://www.mta.gov.dz/
http://www.mta.gov.dz/
http://www.mta.gov.dz/
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  و بقدرة تشؽٌلٌة 2011من  الناتج المحلً الخام لسنة   % 2.3ساهم القطاع السٌاحً فً الجزائر بما نسبته     

 2012 أشهر من سنة 9و حسب المصادر الرسمٌة أن الجزائر سجلت خالل ,  منصب شؽل مباشر 350000

فً الوقت الذي بلػ فٌه عدد السواح ,  ملٌون سائحا بٌن أجنبً و جزائري مٌم فً الخارج 1.911.506حوالً 

و بخصوص هٌاكل االستقبال فقدرت عدد الفنادق فً الجزائر فً كامل جهات ,  سائح 655.810 األجانب

 . سرٌر88694 متعددة األصناؾ و بعدد أسرة ٌقدر ب 1118القطر ب 

 ألؾ 70و بخصوص هٌاكل االستقبال الفندقٌة أوضحت المصالح المسإولة عن القطاع بالجزائر بؤنه ستدعم ب 

 مشروع موزع عبر كامل التراب الوطنً استعدادا 659من خالل انجاز  , 2013سرٌر جدٌد فً أفاق 

حٌث ٌرمً هذا المسعى الى تدارك النقائص  , 2015 ملٌون سائحا سنوٌا بحلول  عام 205الستقبال نحو 

و بخصوص عملٌة عصرنة ,  ألؾ سرٌر 92الموجودة فً مجال اإلٌواء حٌث ٌقدر عدد األسرة حالٌا ب 

 فندقا عمومٌا و هً العملٌة التً خصص لها ؼالؾ 45الفنادق المتوفرة تم مإخرا بحث مسؤلة إعادة تؤهٌل 

و من جهة أخرى ٌجري حالٌا خفض نسبة الفوائد على القروض إلعادة هٌكلة ,  ملٌار دج 49مالً ٌقدر بـ 

  1.و تحسٌن نوعٌة الخدمات التً تقدمه , الفنادق الخاصة من أجل توسعتها 

 ( SDAT 2025 )استراتٌجٌات تطوٌر السٌاحة فً الجزائر : المطلب الثالث 

   بادرت الجزائر نظرا لما تمتلكه من منتجات سٌاحٌة هامة و متنوعة  بمشارٌع إستراتٌجٌة موجهة أساسا 

و ٌؤتً المخطط التوجٌهً للتهٌئة , لتنمٌة قطاع السٌاحة و جعله أكثر جاذبٌة للسواح الداخلٌٌن أو الخارجٌٌن 

 بؤهدافه و برامجه و آلٌاته لٌضع معالم  قٌام صناعة سٌاحٌة جذابة شعارها التمٌز و 2025السٌاحٌة ألفاق 

 .النوعٌة لضمان موارد بشرٌة و مالٌة إضافٌة أكثر استقرارا و نموا 

 اإلطار 2025و ٌشكل برنامج تنمٌة القطاع السٌاحً وفقا لما جاء به المخطط التوجٌهً للتهٌئة السٌاحٌة 

و ٌعد هذا المخطط بمثابة الوثٌقة التً تعلن الدولة من , االستراتٌجً المرجعً للسٌاسة السٌاحٌة فً الجزائر

و هو أداة  , 2025خاللها جمٌع الفاعلٌن و جمٌع القطاعات و جمٌع المناطق عن مشروعها السٌاحً ألفاق 

و التارٌخٌة للبالد و وضعها فً خدمة السٌاحة فً , الثقافٌة , تترجم إرادة الدولة فً تثمٌن القدرات الطبٌعٌة 

  2:و جعل السٌاحة أولوٌة وطنٌة للدولة و ذلك بـ , الجزائر و لتحقٌق القفزة المطلوبة 

 :األهداف اإلستراتٌجٌة للمخطط - أوال

                                                           
1
الملتقى الدولً الثانً  للسٌاحة حول السٌاحة الصحراوٌة و  , دور السياحة الصحراوية في التنمية االقتصادية و االجتماعية,  عمرانً عبد النور قمار  

 .8ص , 2012 مارس 12 و 11فً , جامعة بسكرة , كلٌة العلوم االقتصادٌة و االجتماعٌة و علوم التسٌٌر , دورها فً التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة 
2
مجلة  , 2025استراتيجيات  تنمية مستدامة للقطاع السياحي في الجزائرعلى ضوء ماجاء به المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ,  لحسٌن عبد القادر  

 .181 180ص ص  ,  02/2012العدد  , جامعة برج بوعرٌرٌج , كلٌة العلوم االقتصادٌة , أداء المؤسسات الجزائرٌة 
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  :تتمثل األهداؾ العامة للمخطط فً : األهداف العامة  -1

  النقل , مثل الصناعات التقلٌدٌة  )توسٌع اآلثار المترتبة عن هذه السٌاسة إلى قطاعات أخرى ,

  .(...الصناعة 

  المٌزان التجاري و المالً و االستثمار , النمو , التشؽٌل : تحسٌن التوازنات الكلٌة. 

  التوفٌق بٌن الترقٌة   السٌاحٌة و البٌئٌة. 

  ألن , تثمٌن التراث الثقافً و التارٌخً  كون هذه العناصر تمثل عوامل جذب هامة

استراتٌجٌات السٌاحة المتواصلة علٌها احترام التنوع  الثقافً و حماٌة التراث و المساهمة فً 

 .التنمٌة 

  بحٌث ٌرمً البرنامج إلى إحداث تؽٌٌرات فً التصور الذي : التحسٌن الدائم لصورة الجزائر

 .ٌحمله المتعاملون الدولٌون اتجاه السوق الجزائرٌة 

  :2008/2015األهداف المادٌة للمرحلة  -2

الذي ,   و الهدؾ من ذلك تحقٌق زٌادة فً عدد السواح الذي ٌرافقه بالطبع قفزة نوعٌة فً عدد األسرة 

مع وضع , تكون نتٌجة لزٌادة فً اإلٌرادات السٌاحٌة  مع زٌادة فً عدد المناصب التً ٌوفرها هذا القطاع 

 .خطة لتطوٌر الٌد العاملة المإهلة بتوفٌر المقاعد البٌداؼوجٌة المهتمة بالسٌاحة 

تتجسد أهم المشارٌع ذات األولوٌة فً إطار المخطط : المشارٌع ذات األولوٌة لتنمٌة قطاع السٌاحة  -3

 :التوجٌهً  للتهٌئة السٌاحٌة فً 

  سرٌرا29.286عدد األسرة من كل األنواع تقدر بـ : فنادق السلسلة . 

  ًعشرون قرٌة سٌاحٌة متمٌزة و أرضٌات جدٌدة مبرمجة و مخصصة للتوسع السٌاح. 

  مشروعا سٌاحٌا فً ستة أقطاب سٌاحٌة بامتٌاز 80إطالق . 

 :        مخططات إنعاش السوق السٌاحٌة فً الجزائر - ثانٌا

 1: و ٌمكن ذكرها فً 

تعانً الجزائر فٌما ٌتعلق بصورتها من بعض الذهنٌات السلبٌة و أٌضا من :  مخطط وجهة الجزائر -1

لذا علٌها اختٌار أوراقها القوٌة بؽٌة تقوٌة صورتها حتى تتمكن , ؼٌاب الصورة و االستثمار السٌاحً 

و تبقى ترقٌة صورة الجزائر مسؤلة أساسٌة لتصبح وجهة سٌاحٌة , من تثبٌتها كوجهة سٌاحٌة كاملة 

 .كاملة و تنافسٌة 

                                                           
1
                       www.mt.gov.dz/mta/ar/SDAT/php    03.01      28/04/2014 :المخطط التوجٌهً للتهٌئة السٌاحٌة ,  موقع وزارة السٌاحة  

                                             

http://www.mt.gov.dz/mta/ar/SDAT/php


 الفصل الثالث                                                       دراسة حالة قطاع السياحة بوالية بسكرة
 

 
85 

القطب السٌاحً هو تركٌبة من العرض السٌاحً لالمتٌاز فً رقعة :  األقطاب السٌاحٌة لالمتٌاز  -2

األنشطة السٌاحٌة و الدورات السٌاحٌة بالتعاون مع , التسلٌة , جؽرافٌة معٌنة مزودة بتجهٌزات اإلقامة 

و ٌستجٌب لطلب السوق و ٌتمتع باالستقاللٌة و متعدد األقطاب ٌدمج فٌه , مشارٌع التنمٌة المحلٌة 

و ,مع األخذ بعٌن االعتبار توقعات طلب السوق , اإلقلٌمً و التجاري , الثقافً , المنطق االجتماعً 

  :سبعة أقطاب سٌاحٌة لالمتٌاز هً , قد حدد المخطط التوجٌهً لتهٌئة السٌاحة فً هذا اإلطار 

  تبسة , قالمة , سكٌكدة , الطارؾ , و ٌشمل كل من عنابة : القطب السٌاحً لالمتٌاز شمال شرق ,

 .سوق أهراس 

  عٌن الدفلى , الشلؾ , البلٌدة , بومرداس , تٌبازة , الجزائر : القطب السٌاحً لالمتٌاز شمال وسط ,

 .تٌزي وزو, بجاٌة ’ البوٌرة 

  سٌدي , معسكر , تلمسان , عٌن تٌموشنت , وهران , مستؽانم : القطب السٌاحً لالمتٌاز شمال ؼرب

 .ؼلٌزان , بلعباس 

  المنٌعة , الوادي , ؼرداٌة , بسكرة , الواحات : القطب السٌاحً لالمتٌاز جنوب شرق. 

  بشار, تٌمٌمون , أدرار : طرق القصور , ؼرارة , توات : القطب السٌاحً لالمتٌاز جنوب ؼرب. 

  تمنراست, جانت , الٌزي , طاسٌلً : القطب السٌاحً لالمتٌاز الجنوب الكبٌر. 

 :مخطط النوعٌة السٌاحٌة  -3

 : فالمخطط النوعً للسٌاحة ٌشمل 

  ًتحسٌن النوعٌة و تطوٌر العرض السٌاح. 

 منح رإٌة جدٌدة للمحترفٌن. 

  حث المتعاملٌن فً السٌاحة على العمل بإجراءات النوعٌة. 

  نشر صورة الجزائر و ترقٌتها كوجهة نوعٌة. 

  و تؤهٌل المإطرٌن البٌداؼوجٌٌن بمدارس السٌاحة , ضمان المٌزة التنافسٌة للبرامج البٌداؼوجٌة. 

  ًإعداد مقاٌٌس المتٌاز للتربٌة و التكوٌن السٌاح. 

  االبتكار و استعمال تكنولوجٌات اإلعالم و االتصال فً مخطط النوعٌة السٌاحٌة. 

ال ٌمكن تصور تنمٌة دائمة للسٌاحة دون تعاون فعال بٌن :  الخاصة –مخطط الشراكة العمومٌة  -4

 الخاصة عندما ٌتحرك –و ٌمكن الحدٌث عن الشراكة العمومٌة , القطاع العمومً و الخاص 

 .المتعاملون العمومٌون و الخواص سوٌة لالستجابة للطلب الجماعً للمنتجات السٌاحٌة 

أخذا باالعتبار خصوصٌة قطاع السٌاحة لكونها صناعة ثقٌلة تتطلب : مخطط تموٌل السٌاحة  -5

فان المخطط التوجٌهً , و كونها ذات عوائد بطٌئة من جهة أخرى , استثمارات ضخمة من جهة 
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 للتهٌئة السٌاحٌة جاء لمعالجة هذه المعادلة الصعبة من خالل  دعم و مرافقة الشرٌك المرقى أو المطور

. 

  :أما عن محتوى مخطط تموٌل السٌاحة فاألمر ٌتعلق بـ 

  و فً , مرافقة المستثمرٌن المرقٌن و أصحاب المشارٌع بالمساعدة فً اتخاذ القرار فً تقدٌر المخاطر

 .تموٌل عاد االستؽالل 

  تخفٌؾ إجراءات منح القروض البنكٌة. 

  التمدٌد فً مدة القرض. 

  الدعم و مرافقة المإسسات المعدة الحتٌاجات المإسسات السٌاحٌة و أصحاب المشارٌع من خالل :

إنشاء أداة جدٌدة لتموٌل االستثمارات , تشجٌع شامل للنوعٌة , مساعدات للتكوٌن , نظام مراقة مالً 

 .السٌاحٌة مثل إنشاء بنك االستثمار السٌاحً 

 

 نظرة عن السٌاحة فً والٌة بسكرة و هٌاكلها األساسٌة : المبحث الثانً 

 

   سنتناول فً هذا المبحث إطاللة عن والٌة سكرة من خالل إبراز موقعها الجؽرافً باإلضافة إلى الجذور 

فٌه أهم المنشآت القاعدٌة و السٌاحٌة التً تزخر بها الوالٌة سواء  كما سنتناول, التارٌخٌة التً ترعرعت فٌها 

 .ارتبطت بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة و التً تعد من األساسٌات  من أجل استقطاب سٌاحً ناجح 

 

 تقدٌم لوالٌـة بسكرة: المطلب األول 

من خالل إبراز موقعها الجؽرافً باإلضافة إلى المراحل ,  سٌكون لنا فً هذا المطلب أخذ صورة عن الوالٌة  

 .التً مرت علٌها من قبل 

 :اإلطار الجغرافً للوالٌـة - أوال

و , ² كلم21.671.2و تتربـع على مساحـة إجمالٌة تقدر بـ ,    تقـع والٌة بسكرة شمال شرق صحـراء الجزائر 

بارتفاع ,  شرقا43° 5°و بٌن خطً العرض ,  شمـاال °51 34°تقـع شرق خـط ؼرٌنتش بٌن خطـً الطـول 

 1. متر120مقدر عن سطح البحر بـ 

                                                           
 .البٌئة  و السٌاحة والٌة بسكرة ,  نشرٌة وزارة تهٌئة االقلٌم  1
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من , و من الشمال الشرقً والٌة خنشلة , و من الشمال الؽربً والٌة المسٌلة , ٌحـدها من الشمال والٌة باتنة 

الجنوب الؽربً  والٌة الجلفة و من الجنوب الشقً والٌة الوادي باإلضافة إلى والٌة ورقلة التً تحدها من 

 .الجنوب

و , أما عن المناخ فتعتبر والٌة بسكرة بحكم موقعها على مشارؾ الصحراء بمناخ شبه جاؾ إلى جاؾ نسبٌا 

التً تحمً المدٌنة من الرٌاح , هذا راجع إلى كون  امتداد سلسلة األطلس من جهة و جبال األوراس و الزاب 

هذا ما ٌعطً والٌة بسكرة مناخ خاص ٌكون شدٌد الحرارة صٌفا مصحوب عادة , اآلتٌة من الشمال و الؽرب 

أما عن األمطار فتكون منحصرة فً الفترة الممتدة ما بٌن , كما تتمٌز بشتاء بارد و جاؾ , " السٌرٌكو" برٌاح 

شهر دٌسمبر و أفرٌل حٌث تكون نسبة التساقط مقبولة على ؼرار باق األشهر األخرى التً تكون فٌها نسبة 

و تهب على المنطقة رٌاح تساهم فً زٌادة و انخفاض درجات الحرارة و الرٌاح التً , التساقط شحٌحة جدا 

 (ؼرب , شمال  )فنجد الرٌاح الباردة شتاءا و التً تؤتً من السهول العلٌا ,تعرفها المنطق مترددة خالل السنة 

القادم من " السٌرٌكو " أما فً الصٌؾ فرٌح , و الرٌاح الرملٌة فً الربٌع اآلتٌة من الجنوب الؽربً عموما , 

 .الجنوب الشرقً 

و ٌقدر عدد ,  بلدٌة 33  دائرة و 12 و هً تضم الٌوم 1974وانبثقت والٌة بسكرة عن التقسٌم اإلداري لسنة 

 . نسمة 758.401 بـ 2011سكانها حسب إحصاء 

 : االطار التارٌخً للوالٌـة - ثانٌا

عرفت خالل العهد الرومانً بـ , بوابة الصحراء و همزة وصل بٌن النقاط األربعة , بسكرة عروس الزٌبان   

 و , و بوادي القدر نسبة إلى وادي زرزور حالٌا , التً تعنً محطة أو مقر للتبادل التجاري " فٌسرا " 

نسبة " سكرة"نسبة الى المنبع المعدنً حمام الصالحٌن أما فً الفترة العربٌة فعرفت بـ " أبسران"كذلك بـ 

 .لحالوة تمورها و أٌضا لحالوة العٌش فٌها 

من فتح بسكرة " عقبة بن نافع"تمكن القائد , و مع الفتوحات اإلسالمٌة  ( م663)و خالل القرن السابع المٌالدي 

فكان هذا تحوال بارزا فً تارٌخ المنطقة سٌاسٌا و اقتصادٌا و , و طرد الحامٌات الرومانٌة من المنطقة 

, الحفصٌون , الهاللٌون , الزٌرٌون :  و قد تعاقبت على المدٌنة عدة دوٌالت و خالفات , اجتماعٌا و عمرانٌا 

التً تمٌزت بالطابع اإلسالمً فً شتى مجاالت   , 19 إلى القرن 16ثم الخالفة العثمانٌة من القرن , الزٌانٌون 

 م و نظرا للطابع االستٌطانً و العنصري لالحتالل 1844و باحتاللها من  طرؾ الفرنسٌٌن سنة , الحٌاة 

 1.الفرنسً و ضعها كنقطة انطالق  للتوسع فً الجنوب 

                                                           
                                                                               www.ar.wikipedia.org , 11 :30 , 29/04/2014: الموسوعة الحرة, موقع وٌكٌبٌدٌا  1

        

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
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 المنشآت القاعدٌة للنقل و األسفار : المطلب الثانً 

 : هٌاكل النقل و المواصالت - أوال

فالنقل ٌعتبر , ٌعتبر قطاع النقل و المواصالت المحرك األساسً و الضروري إلقامة أي استثمار سٌاحً   

باعتبار والٌة بسكرة همزة صل بٌن الشمال و الجنوب  و , عنصر أساسً و كفٌل بوجود السٌاحة من عدمها 

 .و ٌنقسم النقل فٌها إلى قسمٌن بري و جوي , الملقبة فٌه بوابة الصحراء 

 :النقل البري  -1

 1:و ٌشمل قطاع النقل البري على الخطوط التالٌة 

 17 ًبسكرة عنابة – بسكرة وهران – بسكرة خنشلة – بسكرة باتنة – بسكرة الجزائر : خط وطنً ه 

 – بسكرة تقرت – بسكرة حاسً مسعود – بسكرة ورقلة – بسكرة سطٌؾ – بسكرة قسنطٌنة –

 – بسكرة أدرار – بسكرة مستؽانم – بسكرة بشار – بسكرة الجلفة – بسكرة الٌزي –بسكرة المسٌلة 

 .بسكرة البلٌدة 

 16 ًبرج بن عزوز بسكرة – لؽروس بسكرة – فوؼالة بسكرة – طولقة بسكرة : خط محلً ه – 

 سٌدي عقبة – جمورة بسكرة – القنطرة بسكرة – أوماش بسكرة – لٌوة بسكرة –لمخادمة بسكرة 

 أوالد – خنقة سٌدي ناجً بسكرة – الفٌض بسكرة – زرٌبة الواد بسكرة – عٌن ناقة بسكرة –بسكرة 

 . زرٌبة الحامد بسكرة – سٌدي خالد بسكرة –جالل بسكرة 

 15 ًطولقة لٌوة – رأس المٌعاد أوالد جالل –طولقة لؽروس -  طولقة أورالل: خط رٌفً ه – 

 طولقة – الشعٌبة طولقة – الفٌض زرٌبة الواد – برج بن عزوز طولقة –زرٌبة الواد زرٌبة الحامد 

-  الشعٌبة سٌدي خالد– سٌدي خالد أوالد جالل – سٌدي خالد طولقة – صحٌرة طولقة –بوشقرون 

 . جمورة القنطرة –الحوش سٌدي سٌدي عقبة 

  خطوط 7أما عن الخطوط الحضرٌة فهً تتوفر على . 

 

كما  استفاد قطاع النقل البري لوالٌة بسكرة من إنشاء محطة جدٌدة لنقل المسافرٌن و التً تعد مكسبا للوالٌة و 

 10تتربع على مساحة إجمالٌة بنحو ,  ملٌون دٌنار 720و التً خصص لها ؼالؾ مالً بقٌمة , المسافرٌن 

 مترا 25.633  مترا مربعا للمرات و األرصفة و كذا 48.653مبنٌة مع تخصٌص  6.877هكتارات  منها 

 .مربعا  للمساحات الخضراء

                                                           
1
 . تقارٌر  لمدٌرٌة النقل لوالٌة بسكرة  
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و ٌراهن مسإولو قطاع النقل فً الوالٌة , كما تكمل قدرة المحطة فً استقبال على ما ٌزٌد ملٌون مسافرا سنوٌا 

فضال عن الخدمات النوعٌة التً ٌفترض أن , على أن المحطة الجدٌدة من شؤنها دعم منشآت النقل البري محلٌا 

 1.توفرها للمسافرٌن 

 :النقل الجوي  -2

و هو مصنؾ من , " مطار محمد خٌضر" المسمى بـ ,      ٌوجد على مستوى والٌة بسكرة مطار واحد 

تم إعادة تهٌئته و توسٌعه لٌرقى إلى المستوى ,  كلم 15ٌبعد عن مقر الوالٌة بـ , و هو مطار دولً  (أ)الدرجة 

 :المطلوب و األفضل و كان الهدؾ من هذا المشروع 

  عصرنـة مطار بسكرة بإتباع معاٌٌر دولٌة. 

  مواجهة ضؽط أعداد المسافرٌن . 

  ضمان أحسن شروط الراحة و األمان و المعاملة للمسافرٌن الوافدٌن علٌه. 

 :شبكة الطرقات  -3

 :        تقطع والٌة بسكرة خمسة طرق وطنٌة هً 

  الذي ٌربط الشمال الشرقً بالجنوب الشرقً أي ما بٌن منطقة سكٌكدة و  : (03)الطرٌق الوطنً رقم

 .الٌزي مرورا بورقلة 

  الذي ٌربط المٌنة بوالٌة المسٌلة مرورا ببوسعادة  : (46)الطرٌق الوطنً رقم. 

  الذي ٌربطها شرقا : (83)الطرٌق الوطنً رقم. 

  الذي ٌربط بلدٌة البرانٌس بوالٌة باتنة : (87)الطرٌق الوطنً رقم. 

  الذي ٌربط القنطرة بوالٌة المسٌلة مرورا ببرٌكة  : (78)الطرٌق الوطنً رقم. 

 . كلم1.175 كلم إلى جانب مسارات البلدٌـات بـ 482كما تتوفر الوالٌة على شبكة طرق تقدر بـ 

 :شبـكة االتصاالت - ثانٌا

  أدت التحوالت االقتصادٌة الكبرى التً اعتمدتها الجزائر و التً ارتكزت على االنفتاح على األسواق الدولٌة 

ما أدى إلى ثورة االتصاالت  من خالل التطور الكبٌر الذي , إلى تحرٌر قطاع االتصاالت السلكٌة و الالسلكٌة 

عرفه الهاتؾ المحمول من خالل مختلؾ الخدمات الجدٌدة المقدمة من االنترنت إلى تقنٌة الجٌل الثالث   أدت 

التحوالت االقتصادٌة الكبرى التً اعتمدتها الجزائر و التً ارتكزت على االنفتاح على األسواق الدولٌة إلى 

ما أدى إلى ثورة االتصاالت  من خالل التطور الكبٌر الذي , تحرٌر قطاع االتصاالت السلكٌة و الالسلكٌة 

                                                           
1
 . تقارٌر مقدمة من مدٌرٌة النقل لوالٌة بسكرة  
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 , 3G 1عرفه الهاتؾ المحمول من خالل مختلؾ الخدمات الجدٌدة المقدمة من االنترنت إلى تقنٌة الجٌل الثالث 

:  متعاملٌن هم 3أما فٌما ٌخص والٌة بسكرة فهناك تحسنا كبٌرا لشبكة االتصاالت السلكٌة و الالسلكٌة بوجود 

 .باإلضافة إلى تحسن سرعة تدفق االنترنت فً الوالٌة مقارنة بالسنوات السابقة , أورٌدو , جٌزي , موبٌلٌس 

 

 المرافق السٌاحٌة بوالٌة بسـكرة : المطلب الثالث 

 :هٌاكل اإلٌواء - أوال

تعتبر الهٌاكل السٌاحٌة من األولوٌات التً ال ؼنى عنها لترقٌة السٌاحة و تطوٌرها و جعل االستفادة من   

فتشٌٌد المنشات السٌاحٌة و بالخصوص هٌاكل اإلٌواء أمر ضروري و ٌبرز إلى حد بعٌد , عائداتها أمرا ممكنا 

فعددها و وضعٌتها ترسم و بوضوح , على اعتبار أنها مراكز استقبال السٌاح , وضعٌة السٌاحة فً إقلٌم ما 

 .مدى استؽالل اإلمكانٌات السٌاحٌة المتاحـة 

 :المإسسات الفندقٌة  -1

حٌث تستجٌب للمقاٌٌس التقنٌة التً ,       تعتبر الفنادق السٌاحٌة تلك المإسسات المعتمدة من وزارة السٌاحة 

إضافة إلى فنادق المسافرٌن و التً هً مإسسات , الذي ٌصنؾ الفنادق إلى خمس درجات , ٌفرضها القانون 

 .           إٌواء ؼٌر معتمدة من طرؾ وزارة السٌاحة و ؼٌر مصنفة 

 . ؼرفة 542 سرٌر و 1245بسعة إجمالٌة تقدر بـ ,  فنادق مصنفة 9 فندقا من 14و تتوفر والٌة بسكرة على 

  الفنادق المصنفة : 

 :    حٌث تتمثل فً تسعة فنادق و هً حسب الجدول التالً 

 

 الفنادق المصنفة بوالٌة بسكرة : (01)الجدول رقم 

 عدد  العنــوان الصنف اسم الفندق
 الغرف

عدد 
 األسرة

 182 91  مارس بسكرة08شارع  3 الزٌبان

مركب حمام 
 الصالحٌن

 356 133 منطقة التوسع السٌاحً حمام الصالحٌن بسكرة 3

 51 20  بسكرة09شارع الجمهورٌة  1 نسٌب

                                                           
1
جامعة سطٌف , رسالة ماجٌستر , دراسة حالة الجزائر , دور القطاع السياحي في تمويل االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة ,  حمٌدة بوعموشة  

 .110ص  , 2012, 
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 48 24  بسكرة02شارع بادي  1 سالمً

 40 20  بسكرة02حً الساٌحً  1 عابدي

 60 30  شارع الزعاطشة بسكرة 61 1 ذٌاب

 47 20 بسكرة (رأس القرٌة) شارع خراشً براهٌم 04 1 القدس

 57 28  بسكرة 242حً المجاهدٌن رقم  1 رواٌال

 36 20  شارع ساسً عبد هللا بنً مرة بسكرة01 1 الواحة

 877 386 المجمـــــــــــــــوع

 2013تقرٌر تقٌٌمً لنشاطات السٌاحة بوالٌة بسكرة  لسنة , مدٌرٌة السٌاحة : المصدر

 

 

 

 

 

 

 

  هٌاكل استقبال و هً كالتالـً 5و تتمثل فً   :هٌاكل االستقبال الغٌر المصنفة : 

 هٌاكل االستقبال الغٌر مصنفة بوالٌة بسكرة : (02)الجدول رقم 

 عدد
 األســرة

 عدد
 الغــرف

  العنــــــوان
 

 هٌــاكل
 معــدة 

 للفندقــة

اسم 
 الفندق

 الشاوي  حً اإلخوة جزار بسكرة25 30 74

 الراحة  حً اإلخوة جزار بسكرة65 32 77

 فكتورٌا شارع أول نوفمبر بسكرة 14 34

مركز  حً المجاهدٌن بسكرة 56 118
الراحة 

لعمال البرٌد 
و 

 المواصالت

دار  العالٌة الشمالٌة بسكرة 24 65
 المعلم

 المجمــــوع 156 368

  .2013تقرٌر تقٌٌمً لنشاطات السٌاحة بوالٌة بسكرة لسنة , مدٌرٌة السٌاحة : المصدر 
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لـكن الحاجة  إلى استحداث فنادق جدٌدة أخرى فً ,     و تساهم هذه الفنادق فً تنشٌط الحركة السٌاحٌة 

 .مختلؾ مناطق الوالٌة و خاصة فً تلك المناطق السٌاحٌة تبقى قائمة 

تعمل , سرٌر  1573 مشروع استثماري و فندقً بسعة استقبالٌة تقدر بـ 18و فً هذا اإلطار تعرؾ الوالٌة 

 . طلب استثمار 46 منصب عمل ٌضاؾ إلى هذا 528على 

 :الحمـامات المعدنٌة - ثانٌا

 5و تتوفر والٌة بسكرة على منشآت سٌاحٌة بوجود , ٌعد النشاط الحموي أحد الركائز السٌاحٌة و االقتصادٌة   

 :إلى جانب مالحق أخرى تحتوٌها التً ٌمكن إبرازها فً الجدول التالـً,  ؼرفة فردٌة 128حمامات معدنٌة و 

 

 

 

 

 

 

 النشاط الحموي فً والٌـة بسكرة : (03)الجدول رقم 

تسمٌة المإسسة 
 الحموٌة

درجة  المنسوب  الحصص العالجٌة  المالحق 
 الحرارة

 
 المركب
  المعدنً

  حمام الصالحٌن

 . مسابح 03 -
  غرفة فردٌة23 -
 غرف عالجٌة 5 -

 .عصرٌة
 غرف لألشعة فوق 4 -

 .الحمراء 
 .مطعم + كافتٌرٌا  -

معالجة أمراض العظام و الدورة  -
 .الروماتٌزم, الدموٌة 

 .أمراض الجلد -
 .األمراض الصدرٌة -
 أمراض المفاصل -

 م°45 ثا/  ل65

 
 
 

الحمام المعدنً البركة 
 (الحاجب  )

 . غرفة فردٌة30 -
 .غرفتٌن جماعٌتٌن -
 .مطعم+ مقهى  -
 .محل تجاري -
جناح خاص  -

 .بالصناعة التقلٌدٌة

 .أمراض األمعاء و المعدة -
 .أمراض الفاصل و العروق  -
 .أمراض الجلد -

 م° 52 ثا/  ل 40
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الحمام المعدنً لراحة 
 و االستجمام الروضة

 .أمراض األمعاء و المعدة  -  غرفة فردٌة30 -
 .أمراض المفاصل و العروق  -

 م°52 ثا/  ل 5

 حمام سٌدي الحاج
 (لوطاٌة  )

 . غرفة فردٌة25 -
 

 .أمراض المفاصل و العروق  -
 .أمراض العظام و الجلد -

 م°42 ثا/  ل 18

 حمام الشفاء
 (أوماش  )

 . غرفة فردٌة20 -
 .مقهى  -

 .أمراض العظام  -
 .أمراض الجلد  -

 م°47 ثا/  ل 20

  .2013تقرٌر تقٌٌمً لنشاطات السٌاحة  بوالٌة بسكرة لسنة , مدٌرٌة السٌاحة : المصدر 

 منبعا ؼٌر مستؽل موزع عبر تراب الوالٌة ٌمكن أن ٌكون محل استثمار سٌاحً 17  هذا باإلضافة إلى وجود 

 .مذر و معطاء 

نجد لمعالجة الرمال مكانة أٌضا لما تزخر به المنطقة من مراكز العالج و , و إلى جانب الحمامات المعدنٌة 

و الذي هو خاص بالردم و القاصدٌن له معظمهم ممن ٌعانون من , ذلك بموقع عٌن بالنوي ببلدٌة الحاجب 

 .أمراض العظام و المفاصل 

 :المإسسات السٌاحٌة - ثالثا

 :الدواوٌن و الجمعٌات السٌاحـٌة  -1

 :و التً ٌمكن إٌضاحها فً الجدول التالً 

 قائمة الدواوٌن السٌاحٌة و الجمعٌات بوالٌة بسكـرة : (04)الجدول رقم 

 الجمعٌــة رئٌس الجمعٌـة

 الدٌوان المحلً للسٌاحة بسكرة  بوزلزل رشــٌد

 الدٌوان المحلً للسٌاحة طولقة ٌسود محمــد

 الدٌوان المحلً للسٌاحة سٌدي عقبة لزهاري بلكــل

 الدٌوان المحلً للسٌاحة جمورة بسام عبد المجٌــد

 الدٌوان المحلً للسٌاحة أوالد جالل  هوٌوة جمـــال

 الدٌوان المحلً للسٌاحة القنطرة شلــً نور الدٌـن

 جمعٌة األصالة للثقافة و التراث نذٌــر رزاق

 جمعٌة الورثٌالنً للتراث و السٌاحة  

 الجمعٌة السٌاحٌة خنقة سٌدي ناجً درٌــدي نجٌـب

 جمعٌة اٌزوران للسٌاحة عٌن زعطوط 

 جمعٌة جمٌنة لترقٌة السٌاحة و حماٌة التراث بسكرة 

 جمعٌة الرٌحان للسٌاحة 
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 جمعٌة حٌزٌة للتراث و الترقٌة السٌاحٌة  حٌزي هنـــد

  .2013تقرٌر تقٌٌمً لنشاطات السٌاحة بوالٌة بسكرة لسنة , مدٌرٌة السٌاحة : المصدر 

 :وكاالت السٌـاحة و األسفـار  -2

نظرا للصالحٌات التً خولها ,    إن لهذه الوكاالت دور مهم فً تنمٌة النشاط و ترقٌته على مستوى الوالٌة 

,  الذي ٌحدد نشاط وكالة السٌاحـة و األسفار و خاصة فً مادته الرابعة 99/06القانون لها خاصة القانون رقم 

التً تنص على توضٌح الخدمات المرتبطة بنشاط وكالة السٌاحة و األسفار على الوجه الخصوص التً أتت 

   1:كالتالً 

  تنظٌم و تسوٌق أسفار و رحالت سٌاحٌة و اقامات فردٌة و جماعٌة. 

  تنظٌم جوالت و زٌارات رفقة مرشدٌن سٌاحٌٌن داخل المدن و المواقع و اآلثار ذات الطابع السٌاحً و

 .الثقافً و التارٌخً 

  تنظٌم نشاطات القنص و الصٌد البحري و التظاهرات الفنٌة و الثقافٌة و الرٌاضٌة و المإتمرات و

 .الملتقٌات المكملة لنشاط الوكالة أو بطلب من منظمٌها 

  وضع خدمات المترجمٌن و المرشدٌن تحت تصرؾ السٌاح. 

  اإلٌواء أو حجز ؼرؾ فً المإسسات الفندقٌة و كذا تقدٌم الخدمات المرتبطة بها. 

  النقل السٌاحً و بٌع كل أنواع تذاكر النقل حسب الشروط و التنظٌم المعمول بهما لدى مإسسات النقل. 

  بٌع تذاكر أماكن الحفالت الترفٌهٌة و التظاهرات ذات الطابع الثقافً أو الرٌاضً أو ؼٌر ذلك. 

  استقبال و مساعدة السٌاح خالل إقامتهم. 

  القٌام لصالح الزبائن بإجراءات التؤمٌن بكل المخاطر الناجمة عن نشاطاتهم السٌاحٌة. 

 تمثٌل وكاالت محلٌة أو أجنبٌة أخرى قصد تقدٌم مختلؾ الخدمات باسمها. 

  كراء سٌارات بسائق أو بدون سائق و نقل األمتعة و كراء البٌوت المنقولة و ؼٌرها من معدات التخٌٌم. 

من تنظٌم برنامج لجوالت سٌاحٌة , و تنشط بوالٌة بسكرة عدة وكاالت سٌاحٌة ذات طابع خدماتً متنوع 

باإلضافة إلى حجز , رفقة مرشدٌن سٌاحٌٌن داخل أهم المدن و المعالم السٌاحٌة و التارٌخٌة بالوالٌة 

كما ٌتسم نشاطاتها أٌضا خالل مواسم , التذاكر إلى مختلؾ األماكن مثل مواسم الحج أو الى بلدان أخرى 

 .االصطٌاؾ فً حجز أماكن فً مختلؾ المناطق حسب إرادة الراؼبٌن فً قضاء إجازتهم 

 :و تتمثل أهم الوكاالت السٌاحٌة للنقل و األسفار فً والٌة بسكرة كالتالً 

 

 الوكاالت السٌاحٌة المعتمدة فً والٌة بسكرة : (05)الجدول رقم 

                                                           
1
 . الذي ٌحدد القواعد التً تحكم نشاط وكالة السٌاحة و األسفار1999 أفرٌل سنة 4 الموافق ل 1419 ذي الحجة عام 18 المإرخ فً 99/06القانون رقم   
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 نوعٌة النشاط الممـارس اســـم الوكالـة

 . حجز فً فنادق – رحالت –عمرة  - بسكرة-  ادواوة للسفر و السٌاحة 

 عمرة – تؤشٌرات – حجز فً فنادق –رحالت  - بسكرة-  أزهري للسٌاحة و السفر 
 . بٌع التذاكر –

 عمرة – تؤشٌرات – حجز فً فنادق –رحالت  -  بسكرة –ألتور للسٌاحة و السفر 
 . مخٌمات صٌفٌة –

 – حجز فً فنادق – تؤشٌرات –عطل صٌفٌة  -  بسكرة–اٌمان للسٌاحة و السفر 
 . رحالت داخل و خارج الوطن –عمرة 

 وضع مسالك الستقبال – عمرة –تنظٌم رحالت  -  بسكرة –بادس للسٌاحة و السفر 
 .السواح 

 الدٌوان الوطنً الجزائري للتنشٌط السٌاحً 
(O.N.A.T  ) فرع بسكرة 

 مخٌمات –رحالت سٌاحٌة و فصلٌة - بٌع التذاكر- 
 . الحج – عمرة – حجز فً فنادق –

 حجز فً فنادق – رحالت – تؤشٌرات –عمرة  -  بسكرة –رحمة للسٌاحة و السفر 
 . مخٌمات صٌفٌة –

 حجز فً فنادق – رحالت – تؤشٌرات –عمرة  -  بسكرة –رمٌشً حٌدر للسٌاحة و السفر 
 . مخٌمات صٌفٌة –

  تؤشٌرات –عمرة  -  طولقة–زعاطشة للسٌاحة و السفر 

 . عمرة – رحالت –تؤشٌرات  -  بسكرة –سوسن للسٌاحة و السفر 

 تنظٌم – بٌع التذاكر –رخصة السٌاقة دولٌة  - وكالة بسكرة -  TVA–سٌاحة و أسفار الجزائر 
 . حج – عمرة –رحالت 

 عمرة – بٌع تذاكر – حجز فً فنادق –تؤشٌرات  -  طولقة –طولقة للسٌاحة و السفر 
 . حج–

 . عمرة – تؤشٌرات – حجز فً فنادق –رحالت  -  بسكرة –عبد السالم للسٌاحة و السفر 

 . عمرة – حجز تذاكر –تؤشٌرات  -  بسكرة–فٌسرة للسٌاحة و السفر 

 تؤشٌرات – عمرة – حجز فً فنادق –رحالت  -  بسكرة –قدٌلة للسٌاحة و السفر 
 . مخٌمات صٌفٌة –

 عمرة – تؤشٌرات – حجز فً فنادق –رحالت  -  بسكرة–قرطً للسٌاحة و السفر 
 . مخٌمات صٌفٌة –

 – تؤشٌرات – عطل صٌفٌة –تنظٌم رحالت  -  بسكرة –ملكمً ترافل أجنسً 
 . بٌع تذاكر – عمرة –حجز فً فنادق 

 – عمرة – حجز فً فنادق –تنظٌم رحالت  -  بسكرة –منانً للسٌاحة و السفر 
 .تؤشٌرات 

 حجز فً فنادق – رحالت – تؤشٌرات –عمرة  -  بسكرة –نسٌب للسٌاحة و السفر 
 . مخٌمات صٌفٌة –

 حجز فً فنادق – رحالت – تؤشٌرات –عمرة  -  بسكرة–هرماس للسٌاحة و السفر 
 . مخٌمات صٌفٌة –

  .2013تقرٌر تقٌٌمً لنشاطات السٌاحة لوالٌة بسكرة لسنة , مدٌرٌة السٌاحة : المصدر 

 

 اإلمكانٌات و االستثمار السٌاحً بوالٌة بسـكرة: المبحث الثالث 
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, الجبال, الترفٌه , أماكن الراحة , تتمثل الموارد السٌاحٌة أساسا فً المعطٌات الجؽرافٌة كالمناظر الطبٌعٌة    

الدٌنٌة و , المعمارٌة , التارٌخٌة  (اآلثار  )الؽابات و الصحاري باإلضافة إلى الموارد , الشواطئ , األنهار 

حٌث تعتبر هذه الموارد أساس , و العادات و التقالٌد , الفنون الشعبٌة المختلفة , الفلكفور , الصناعات التقلٌدٌة 

 .إال أن ذلك ال ٌثمنا ال من خالل االستثمار السٌاحً الذي ٌعمل على استؽالل هذه الموارد , النشاط السٌاحً 

 

 إمكانٌات العرض السٌاحً بالوالٌة: المطلب األول 

 

فبسكرة تحصً العدٌد , فهً تتمٌز بجمال خالب ,    تزخر والٌة بسكرة بتنوع ؼنً من المواقع بفضل موقعها 

 .بسفوح الجبال و بقلب الواحات و بجوار المنابع الحموٌة و السدود , من المواقع و مناطق التوسع السٌاحً 

و جنً التمور عالٌة الجودة المعروفة , ٌبدأ الموسم السٌاحً ببسكرة بحلول فصل الخرٌؾ و اعتدال المناخ 

الفالحٌة و , فتتحول إلى فضاء مفتوح للمهرجانات و الصالونات الدولٌة و األعٌاد المحلٌة السٌاحٌة , عالمٌا 

كما ال ننسى الصناعات التقلٌدٌة التً لها نصٌب كبٌر من عراقة و تارٌخ بسكرة التً تعتبر , الثقافٌة و الفنٌة 

فالمنطقة ؼنٌة بزخارفها و رموزها و جمالٌتها , فهً تحافظ على هذا الموروث التارٌخً و الثقافً , ؼنٌة بها 

متنوعة ٌتصدرها الفخار و الخزؾ و النسٌج و الطرز و الخٌاطة و , و باستعمال مواد من البٌئة البسكرٌة  

 .الحلً التقلٌدي 

معروفة بخصائصها الطبٌة المتمٌزة التً تعالج الكثٌر من , إلى جانب كل هذا المنابع الحموٌة المنتشرة ببسكرة 

الذي جعل منها وجهة سٌاحٌة ممٌزة تستقطب أعداد كبٌرة من السٌاح لتلقً العالج و االستشفاء , األمراض 

 .بالمٌاه المعدنٌة و التمتع بفترات النقاهة 

المعالم األثرٌة المتواجدة بها ،صناعاتها التقلٌدٌة و كذلك , و ٌوضح الجدول التالً أهم بلدٌات بسكرة 

 .االحتفاالت المحلٌة التً تجرى بها 

 

صناعاتها التقلٌدٌة  و كذا , المعالم األثرٌة المتواجدة بها , أهم بلدٌات الوالٌة  : ( 06 )الجدول رقم 

 :االحتفاالت المحلٌة التً تجرى بها 

أهم الصناعات  أهم المعالم المتواجدة بها  الموقع  البلدٌة

 التقلٌدٌة

االحتفاالت و 

 التظاهرات المحلٌة

 

 

 

 بسكرة 

 أثار رومانٌة - 

 بقاٌا حمامات و أطالل  -

 جنان لندو  -

 جامع حً لمسٌد -

 الحلً التقلٌدي -

النسٌج و الطرز  -

 التقلٌدي

 صناعة الزرابً -

 عٌد التمور -

 عٌد الربٌع  -

 العكاضٌات -
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 اللباس التقلٌدي - ضرٌح سٌدي زرزور -

 صناعة الجلود -

 التحف الفنٌة -

 

 

 

 القنطرة

 

 

 كلم عن 45على بعد 

 مقر الوالٌة

منعرجات و مضٌق  -

 القنطرة

 جسور رومانٌة -

 الدشرة الحمراء -

 الدشرة السوداء -

 الدشرة البٌضاء -

 متحف+ واحات نخٌل  -

 فخار تقلٌدي  -

 صناعة الزرابً -

 اللباس التقلٌدي -

 

 

ذكرى الرائد عمر 

 ادرٌــس

 

 لوطاٌة

  كلم عن 22على بعد

 مقر الوالٌة

 سد منبع الغزالن -

 جبل الملح  -

 واحات النخٌل -

 صناعة الزرابً -

 النسٌج التقلٌدي -

 اللباس التقلٌدي -

 

/ 

 

 عٌن زعطوط

 كلم عن 58على بعد 

 مقر الوالٌة

 المدٌنة القدٌمة -

 غابات النخٌل -

 صناعة الزرابً -

 اللباس التقلٌدي -

 النسٌج التقلٌدي -

 

/ 

 

 

 

 

 

 سٌدي عقبة

 

 

 

 

 كلم عن 20على بعد 

 مقر الوالٌة

 سد فم الغرزة  -

 مدٌنة تهودة المصنفة -

مسجد و ضرٌح عقبة بن  -

 نافع

ضرٌح مستخلفة أبو  -

 المهاجر دٌنار

أقدم نقٌشة عربٌة غٌر  -

 منقوشة

 باب مسجد المهدي -

 غابات النخٌل -

 

 الطرز التقلٌدي -

 اللباس التقلٌدي -

 صناعة الزرابً -

 

و عدة سٌدي عقبة 

تتخللها مدائح دٌنٌة و 

تالوة للقران الكرٌم و 

اطعام المساكٌن و 

تكون عادة فً فصل 

الخرٌف أٌام التارٌخ 

 االسالمً
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 جمورة 

 

 

 كلم عن 35على بعد 

 مقر الوالٌة

 أثار رومانٌة -

 المدٌنة القدٌمة -

 منخفض واد عابدي -

 كهف أمهانً -

 واحات النخٌل -

 الحلً التقلٌدي -

 اللباس التقلٌدي -

 صناعة الزرابً  -

 صناعة الخشب -

 النسٌج التقلٌدي -

 صناعة الجلود -

 

 عٌد المشمش  -

االحتفال بعٌد  -

 عاشوراء

 

 مشونش

 كلم عن 55على بعد 

 مقر الوالٌة

 منعرجات مشونش -

 مضٌق وادي األبٌض -

 وادي البٌوض -

 الفخار التقلٌدي -

 الحلً التقلٌدي -

 صناعة الزرابً -

 اللباس التقلٌدي -

 

/ 

 

 

 

 

خنقة سٌدي 

 ناجً

 

 

 

 كلم 140على بعد 

 عن مقر الوالٌة

 أثار إسالمٌة -

 مسجد سٌدي مبارك -

 (أثر مصنف)القرٌة  -

أثر  )أخادٌد الخنقة  -

 (طبٌعً مصنف 

 الزاوٌة الرحمانٌة -

 الزاوٌة الناصرٌة -

مضٌق وادي العرب و  -

 خنقة سٌدي ناجً

 واحات نخٌل -

 

 صناعة الحلً -

 صناعة الزرابً  -

 اللباس التقلٌدي -

 

 األعٌاد الدٌنٌة -

االحتفال بموسم  -

 عاشوراء

 

 

 طولقة

 

 كلم عن 36على بعد 

 مقر الوالٌة

الزاوٌة العثمانٌة و  -

 مكتبتها

 سبخة فصلٌة -

 مناطق الطٌور المهاجرة -

 المدٌنة القدٌمة  -

 أثار رومانٌة -

 الصناعة النسٌجٌة -

 صناعة الجلود -

صناعة اللباس و  -

 الزرابً التقلٌدٌة

 عٌد التمور -

االحتفال بالمولد  -

 النبوي الشرٌف

 

 

 أوالد جالل

 كلم 120على بعد 

 عن مقر الوالٌة

 جبل طكتٌوت -

 غابات للتنزه -

 أثار رومانٌة -

 سٌدي مصمودي -

 بقاٌا القلعة تاجموت -

 صناعة الزرابً -

 صناعة الجلود -

اللباس و النسٌج  -

 التقلٌدٌٌن

 النفخ على الزجاج -

تظاهرة خاصة  -

بالخٌل و 

 الفروسٌة

االحتفال بموسم  -

 عاشوراء
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 سٌدي خالد

 كلم 107على بعد 

 عن مقر الوالٌة

ضرٌح و مسجد سٌدي  -

 خالد

 بن سنان العبسً -

 أثار رومانٌة -

 واحات النخٌل -

 

 الغزل و النسٌج -

 صناعة الفلٌج -

 

موسم أو وعدة  -

 سٌدي خالد 

 تظاهرة رمضان  -

 2010, مدٌرٌة السٌاحة , الدلٌل السٌاحً لوالٌة بسكرة : المصدر 

 

 

 

 

 الطلب السٌاحً فً والٌة بسكرة: المطلب الثانً 

 

 :  شهد القطاع السٌاحً فً والٌة بسكرة تدفق ال بؤس به من السٌاح كما هو موضح فً الجدول التالً 

 

 تطور التدفق السٌاحً فً والٌة بسكرة : (07)الجدول 

 السنة 2010 2011 2012 2013

 عدد السٌاح الجزائرٌٌن 115856 123726 134632 130785

 عدد السواح األجانب 7284 6688 6161 7793

  .2013 الى 2010تقارٌر لمدٌرٌة السٌاحة لوالٌة بسكرة من سنة : المصدر 

 بالنسبة للسواح 2013 نالحظ أن القطاع شهد تدفقات معتبرة فً عدد السواح و بلػ هذا التدفق أوجهه فً سنة 

 .هذا راجع إلى تحسن الظروؾ الوطنٌٌن و األجانب على سواء و 

 :و الشكل التالً ٌوضح تطور عدد السواح خالل أربعة سنوات األخٌرة 
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تطور تدفق السٌاح الوطنٌٌن و األجانب بوالٌة بسكرة : (03)الشكل رقم 

 

 من إعداد الطالب بناءا على تقارٌر مستمدة من مدٌرٌة السٌاحة لوالٌة بسكرة: المصدر 

 

 و عند النظر إلى الشكل السابق نالحظ زٌادة معتبرة من سنة إلى أخرى فً عدد السواح القادمٌن نحو والٌة   

بسكرة و هذا راجع إلى عدة عوامل بادرت و ساهمت فً زٌادة حٌوٌة نشاط هذا القطاع و التعرٌؾ بالوالٌة و 

تقرٌبها أكثر عند المواطن المحلً أو األجنبً و ذلك من خالل المعارض و المإتمرات التً أقٌمت فً الوالٌة 

من أجل التعرٌؾ أكثر بالوالٌة و أهم المقاصد السٌاحٌة التً تكتسبها و كذا من خالل الملتقٌات العلمٌة التً 

أقٌمت فً جامعة الوالٌة من خالل مشاركة عدة وفود وطنٌة و أجنبٌة و طرحت العدٌد من المسائل المتعلقة 

وكانت , بهذا القطاع و كٌفٌة النهوض به و عرض عدة تجارب عربٌة كتونس و المؽرب و أجنبٌة كمالٌزٌا 

هذه الملتقٌات العلمٌة فرصة أٌضا للتعرٌؾ بالوالٌة و كذا القٌام بجوالت للوفود المشاركة حول الوالٌة و 

و أٌضا نجد الرحالت المنظمة للعمال فً المإسسات العمومٌة التً كانت لها نصٌب فً , تقرٌبهم لها أكثر 

زٌادة النشاط السٌاحً التً أصبحت وجهة مفضلة لهم فً أوقات جنً التمور و كذا من أجل االستشفاء و 

و أٌضا , المعالجة بالمٌاه المعدنٌة التً تحتوٌها الوالٌة و من أجل التمتع بالمقومات التً تكتسبها المنطقة 

المعرض الذي نظم بمدٌنة طولقة حول دقلة نور و التعرٌؾ بها أكثر و عرض ألجود أنواع التمور التً 

تحتوٌها المنطقة التً احتضنت أٌضا عدة وفود أجنبٌة كسفٌر إندونٌسٌا فً الجزائر و هذا ما ٌعطً دفعة 

و فً األخٌر نجد أن الهٌاكل التً تتوفر علٌها الوالٌة أصبحت أفضل مقارنة مما , للتعرٌؾ أكثر بهذا المنتوج 

كانت علٌه فً السنوات السابقة و هذا راجع إلى المجهودات التً قامت بها الدولة فً إطار تنشٌط و إعادة 

 .االعتبار للقطاع السٌاحً من خالل الدعم المقدم المستثمرٌن 

110000
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120000
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130000

135000

140000

145000

2010 2011 2012 2013
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 واقع مشارٌع االستثمار السٌاحً فً والٌة بسكرة و أفاقها: المطلب الثالث 

إذ ال تتعدى قدراتها المركزة كلها فً عاصمة ,    تعانً والٌة بسكرة من عجز كبٌر فً الهٌاكل السٌاحٌة 

و قد تم الشروع فً تدارك هذا العجز فً تخصٌص مئات ,  سرٌر 1245الوالٌة حسب مدٌرٌة السٌاحة 

فً انتظار المستثمرٌن لملئ هذا الفراغ فً , الهكتارات كمناطق توسع سٌاحً موزعة عبر مناطق الوالٌة 

و فٌما ٌلً سنلقً الضوء على , والٌة ٌجب على من ٌقصدها أن ٌقوم بحجز ؼرفة مبٌته مسبقا قبل عدة أٌام 

 .أهم مشارٌع االستثمارات سواء من القطاع الخاص أو العمومً فً مجال السٌاحة 

 :االستثمار الخاص - أوال

 : المشارٌع السٌاحٌة فً طور االنجاز -1

 : و فٌما ٌلً جدول للمشارٌع السٌاحٌة فً طور االنجاز    

 

 

 

 المشارٌع السٌاحٌة فً طور االنجاز بالوالٌة : (08)الجدول رقم 

 المساحــة
 ₂م

 
 محتوى المشروع

 

عدد 
مناصب 

 الشغل

عدد 
 الغرف

 عدد
 األسرة

طبٌعة 
 المشروع

 
 الموقع

 
 بسكرة فندق 46 23 12 مقهى 129.05

 طولقة فندق اعادة تهٌئة 52 26 12 قاعة حفالت 360

 بسكرة فندق اعادة تهٌئة 82 41 10 مطعـم 353.59

ق +  كافتٌرٌا2+موقؾ سٌارات 5500.00

قاعة +مطعم+حمام+شاي
ق +قاعة متعددة النشاطات+مسبح+رٌاضة

 اجتماعات

45 45+09 

 أجنحة
 القنطرة فندق 100

 
 

 

 بسكرة فندق إعادة تهٌئة 28 14 05 محالت تجارٌة 229.90

ق +كافتٌرٌا+ق حفالت 4000.00
 محل تجاري+مطعم+رٌاضة

 زرٌبة الواد مركب فندقً 45 15 40

 بسكرة فندق 100 44 25 مطعم و مراب+محالت تجارٌة+كافتٌرٌا 500

مقهى +مؽسلة+ق للمعارض+مطعم 572.50
 انترنت

20 33+03 

 أجنحة
 بسكرة فندق إعادة تهٌئة 75

 بسكرة فندق إعادة تهٌئة 58 21 23 مطعم 360

محطة + نزل  60 30 50 ق للخدمات+مطعم+مقهى 23000.00
 خدمات

 أوماش

ق متعددة +ق اجتماعات+مطعم   بسكرة قرٌة سٌاحٌة 416 208 585
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 دار 2+ إقامة11+ جناح16+الخدمات 386777

+ ق استقبال+ ق صحراوٌة+ ضٌافة
موقؾ +مجال للردم+حدٌقة تسلٌة مائٌة

 السٌارات
ق +مطعم+ق شاي 16000

موقؾ +سكن وظٌفً+مسبح+محاضرات
 السٌارات

40 70+07 

 أجنحة
 بسكرة فندق 140

 
1022.87 

ق متعددة +ق حفالت+مطعم+ق رٌاضة
  سٌارا موقؾ+مقهى+ق محاضرات+الخدمات

فندق القدس  152 76 50
 الكبٌر

 بسكرة

ق +مقهى+ق متعددة الخدمات+مطعم 676

ق عمل +مكتبة+محالت تجارٌة+مناسبات

 و مرأب

70 55+06 

 أجنحة

 بسكرة فندق سكرة 122

 
 

7933 

ق متعددة + مطاعم2+كافتٌرٌا

ق و +فضاء للمعالجة+مسبحٌن+الخدمات
مركز +فضاء للعب+فضاء لالستجمام

 اللٌاقة البدنٌة

200 55+30 

 جناح
 بسكرة فندق 200

 03+18 25 وكالة+ق متعددة الخدمات+ق شاي+مطعم 208

 أجنحة
 بسكرة فندق اعادة تهٌئة 40

إدارة متعددة +مسبح+إدارة+مطعم+مقهى 43500.00
محالت تجارٌة +مسكن وظٌفً+الخدمات

 و مرأب

 مزٌرعة نزل طرٌق 112 56 83

ق +بنؽالو+مقهى+مطعم 30.000
ق متعددة +حفالت

 موقؾ السٌارات+حمام+إدارة+الخدمات

 بسكرة مركب سٌاحً 96 20 66

 بسكرة فندق 45 18 17 كافتٌرٌا+ مطعم  157

/ / 1378 927 1969 / / 

  .2014تقارٌر مقدمة من مدٌرٌة السٌاحة : المصدر 

من مالحظتنا للجدول نجد أن أؼلب المشارٌع التً هً فً طرٌق االنجاز سٌكون لها دور مهم و جد فعال     

ومن خالل بعض المشارٌع التً سوؾ تنجز التً هً , فً زٌادة هٌاكل االستقبال بالوالٌة و كذا عصرنتها 

, أكثر تطور و كفاءة و ذو جودة عالٌة الذي ٌمكن من خالله تحقٌق نوع من الرضا للسواح و القاصدٌن للوالٌة 

و نالحظ أٌضا أن أؼلب الفنادق فً والٌة بسكرة كانت تتركز كلها فً عاصمة الوالٌة أما اآلن و من خالل 

المشارٌع التً سوؾ تنجز فً مناطق أخرى خارج الوالٌة كدائرة طولقة سٌكون هناك دفعة قوٌة إلعادة 

و بالتالً المساهمة فً التوفٌق بٌن النشاط السٌاحً بالوالٌة و الهٌاكل األساسٌة , االعتبار لهٌاكل االستقبال 

و سٌكون لها تؤثٌر اٌجابً  ,  ؼرفة 927 سرٌر فً 1969التً من خاللها ستوفر , التً تحتوي علٌها المنطقة 

 .منصب  1378على المنطقة من خالل توفٌر مناصب الشؽل التً ستوفرها هاته المشارٌع و البالؽة بـ 

 :المشارٌع السٌاحٌة المتوقفة  -2

 :  و ٌمكن ذركها فً الجدول التالً 
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 :المشارٌع السٌاحٌة المتوقفة فً والٌة بسكرة  : (09)الجدول رقم 

سبب 
 التوقف

 المساحة

 ₂م
عدد  محتوى المشروع

مناصب 
 الشغل

عدد 
 الغرف

 عدد
 األسرة

طبٌعة 
 المشروع

 الموقع

محطة + نزل  55 29 23 ق حفالت+موقف سٌارات+مطعم  9000 /
 بنزٌن

 بسكرة

فً انتظار 
القرض 

 البنكً

موقف +مسبح+مقهى+مطعم+كافٌتٌرٌا 2500
 سٌارات

زرٌبة  فندق 43 27 34
 الواد

مشكل مالً 
 و عقاري

فضاء +مسبح+مقهى+مطعم+كافتٌرٌا 6000
 مرأب+للعب

 طولقة فندق 40 20 27

فً انتظار 
القرض 

 البنكً

ق +ق حفالت+ بنغالو4+مقهى+مطعم 61123

 مسبح+رٌاضة
مركب  32 04 15

 سٌاحً
 أوماش

نسبة تقدم 
األشغال 

تخص محطة 
الخدمات و 
 لٌس الفندق

30000 
 

ق + بنغالو11

ق +مرأب+مسبح+مقهى+مطعم+حفالت
 محاضرات

محطة + نزل  100 50 69
 خدمات

 بسكرة

فً انتظار 
القرض 

 البنكً

ق م +كافتٌرٌا+مطعم 209000
 مرأب+مسبح+الخدمات

حدٌقة +فندق 120 56 20
 تسلٌة

 بسكرة

فً انتظار 
رخصة 

 البناء

فندق إعادة  42 21 06 مقر وكالة سٌاحٌة+كافتٌرٌا+مطعم 173
 تهٌئة

 بسكرة

فً انتظار 
الموافقة 
 المبدئٌة

 الحاجب مركب حموي 72 36 35 كافتٌرٌا+ مطعم  35335

/ / / 229 225 504 / / 

  .2014تقارٌر لمدٌرٌة السٌاحة لوالٌة بسكرة : المصدر 

وجود مجموعة من العراقٌل , نالحظ من خالل الجدول السابق المتعلق بالمشارٌع السٌاحٌة المتوقفة بالوالٌة   

التً قد تؤثر بالسلب على القطاع بالوالٌة و قد تؤثر أٌضا على المستثمرٌن على سحب مشارٌعهم و التوقؾ 

و ٌجب , عنها من خالل العراقٌل الموجودة من انتظار القروض الممنوحة و كذا التراخٌص الخاصة بالبناء 

توفٌر جمٌع التسهٌالت المقدمة للمستثمرٌن من أجل االستثمار فً المشارٌع السٌاحٌة التً سٌكون لها دور 

 .اٌجابً على القطاع و المجتمع 

 :المشارٌع السٌاحٌة التً لم تنطلق بعد  -3

 :   و التً هً كاألتً

 المشارٌع السٌاحٌة التً لم تنطلق بعد فً والٌة بسكرة : (10)الجدول رقم 

 سبب 
 التوقف

 المساحة

 ₂م
 محتوى المشروع

 
عدد 

مناصب 
 عدد

 الغرف
 عدد

 األسرة
طبٌعة 

 المشروع
 الموقع
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 الشغل
فً انتظار 

االنطالق فً 
أشغال 
 االنجاز

محالت +حدٌقة للتسلٌة+مطعم 1000
حمام +للصناعة التقلٌدٌة

  بنغالو12+معدنً

مركب الراحة  52 26 29
 و االستحمام

 
    

 بسكرة

 
فً انتظار 

رخصة 
 البناء

محل +مرش+كافتٌرٌا+مطعم 4078.07
 مرأب+تجاري

 لوطاٌة فندق 36 20 15
منبع  )

 (الغزالن
فً انتظار 

رخصة 
 البناء

محطة  19300
سكن +مقهى+مطعم+إدارة+خدمات
 جناح خدمات+وظٌفً

 بسكرة نزل طرٌق 26 13 22

/ / / 123 77 159 / / 

  .2014تقارٌر لمدٌرٌة السٌاحة لوالٌة بسكرة : المصدر 

  ومن خالل مالحظتنا أٌضا للجدول و للمشارٌع التً لم تنطلق بعد ستكون لها إضافة كبٌرة للوالٌة و للهٌاكل 

 .األساسٌة التً تتوفر علٌها و كذلك لفك الضؽط على باقً هٌاكل االستقبال األخرى 

 

 

 أفاق االستثمار السٌاحً فً والٌة بسكـرة- ثانٌا

  : PCCEبرنامج دعم النمو االقتصادي -1

 :إن المشارٌع التً استفاد منها قطاع السٌاحة فً إطار برنامج دعم النمو االقتصادي ٌوضحها الجدول التالً 

 

 PCCE)المشارٌع السٌاحٌة المستفاد منها فً إطار دعم النمو االقتصادي  : (11)الجدول رقم 

2010/2014): 

سنة  عنوان العملٌـة الرقم
 التسجٌل

 المالحظــــة

, مناطق التوسع السٌاحً لوطاٌة 1
 .مشونش و سٌدي خالد

 .المرحلة الثالثة من الدراسة فً طور االنجاز  - 2011

دراسة المخطط التوجٌهً للتهٌئة  2
 .السٌاحٌة

 .المرحلة الرابعة من الدراسة فً طور االنجاز  - 2010

متابعة و انجاز موقع مدٌرٌة السٌاحة  3
 .مع سكن وظٌفً 

 01/09/2013تم االنطالق فً أشغال االنجاز بتارٌخ  - 2012

عملٌة انجاز مركب الصناعة التقلٌدٌة  4
 .بؤوالد جالل 

دفتر الشروط على مستوى اللجنة الوالئٌة للصفقات  - 2012
 .العمومٌة للتؤشٌرة 

دراسة تهٌئة المسالك القدٌمة الزاب  5
 .الشرقً و الزاب الغربً 

  .01/07/2013الدراسة منتهٌة و مغلقة بتارٌخ  - 2010

  .2014تقارٌر لمدٌرٌة السٌاحة لوالٌة بسكرة : المصدر 
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 : PSDRSالبرنامج الخاص بتنمٌة مناطق الجنوب  -2

ٌوضح الجدول التالً المشارٌع التً استفاد منها قطاع السٌاحة فً إطار البرنامج الخاص بتنمٌة مناطق 

 :الجنوب 

 

 

 

 

 

 

 

المشارٌع السٌاحٌة المستفاد منها فً إطار برنامج خاص لتنمٌة مناطق الجنوب  : (12)الجدول رقم 

(PSDRS 2005/2009):  

  .2014تقارٌر لمدٌرٌة السٌاحة لوالٌة بسكرة : المصدر 

 المإرخ فً 75/36باإلضافة إلى منطقة التوسع السٌاحً بسكرة التً تم اعتمادها بالمرسوم رقم 

 و منطقة التوسع السٌاحً طولقة التً تم اعتمادها بالمرسوم الوزاري المإرخ فً 21/06/1975

استفاد قطاع السٌاحة لوالٌة بسكرة بتسجٌل عملٌة تحدٌد و دراسة تهٌئة ستة مناطق للتوسع  , 05/11/1988

نسبة  عنوان العملٌة الرقم
 التسجٌل

 المالحظــــة

تحدٌد و دراسة لتهٌئة منطقة التوسع السٌاحً  1

 ( هكتار175)
 .الدراسة منهٌـة  - 2006

 .دراسة منتهٌة : المنبع الحموي الشقة  - 2007 .دراسة تهٌئة المنابع الساخنة  2
منبع "دراسة تهٌئة المنبع الحموي  -

 (منبع ماء الجرب)بلدٌة بسكرة " بسكرة
 .فً طور االنجاز 

فندق , إعادة االعتبار للمواقع السٌاحٌة القدٌمة  3
 .دار القاصً , دار بن قانة , الترنزات 

 دار بن قانة : 01الحصة رقم  - 2007
الصفقة على مستوى اللجنة الوالئٌة 

 .للصفقات العمومٌة للتؤشٌرة 

, الحاجب  )دراسة تهٌئة مناطق التوسع السٌاحً  4
فم الغرزة , خنقة سٌدي ناجً , الشتمة , القنطرة 

  .(طولقة , 

عملٌة مغلقة كما تمت المصادقة على  - 2007
مخطط التهٌئة السٌاحٌة لمناطق التوسع 

, فم الغرزة , الحاجب , طولقة  )السٌاحً 
من طرف المجلس الوالئً الشعبً  (الشقة

  .19/07/2013: بتارٌخ 

 .عملٌة مغلقة - 2009 .انجاز الالفتات التروٌجٌة للمواقع السٌاحٌة  5
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فم الؽرزة , خنقة سٌدي ناجً , الحاجب , الشقة : السٌاحً أخرى فً إطار برنامج تنمٌة مناطق الجنوب و هً 

 .و القنطرة و الشتمة , 

 

 السٌاحة و التنمٌة المستدامة فً والٌـة بسكرة: المبحث الرابع 

   

 ان االستراتٌجٌات و السٌاسات المنتهجة من طرؾ الوالٌة  كلها مركزة على وضع خطط من أجل تحقٌق 

و بهذا الصدد تتمٌز والٌة بسكرة  بمجموعة من , سٌاحة مستدامة و كذا النهوض بمختلؾ القطاعات األخرى 

و مظاهر ذلك تتجلى فً , المإهالت الطبٌعٌة و التارٌخٌة  التً تمكنها من استؽاللها فً النشاط السٌاحً 

 .الثقافً و الحضاري , الجانب االقتصادي , الجانب البٌئً : الوالٌة من خالل ثالث جوانب رئٌسٌة 

 

 الجانــب البٌئـً: المطلب األول 

 

و الذي ٌعد مكسبا ,    تتمتع والٌة بسكرة بإمكانٌات طبٌعٌة جد جذابة الستؽاللها فً إطار النشاط السٌاحً 

 03/01و علٌه أعطت والٌة بسكرة اهتماما بالجانب البٌئً و ذلك تطبٌقا للقانون رقم , ٌجب المحافظة علٌه 

المتعلق بالتنمٌة المستدامة للسٌاحة و الذي من بٌن أهدافه ضمن مخطط  ,  1 2003 فٌفري 17المإرخ فً 

 :ما ٌلً  (13)التهٌئة السٌاحٌة حسب المادة رقم 

التنمٌة المنسجمة للمنشآت و الهٌاكل السٌاحٌة و االستؽالل العقالنً لمناطق التوسع السٌاحً و المواقع  -

 .السٌاحٌة و كذا المحافظة علٌها 

 .إدماج األنشطة السٌاحٌة فً أدوات تهٌئة اإلقلٌم و التعمٌر  -

 .تتم التهٌئة السٌاحٌة فً إطار احترام األحكام القانونٌة و التنظٌمٌة بحماٌة التراث الثقافً و العمران  -

و , و علٌه فً هذا اإلطار قامت والٌة بسكرة بإعادة االعتبار خاصة للواحات التً تعد رمزا و مكسبا للمنطقة 

فً إطار تشجٌع للسٌاحة البٌئٌة أو ما تعرؾ بالسٌاحة الخضراء و بؽٌة الحفاظ على تلك الواحات تم اتخاذ 

 2:اإلجراءات التالٌة 

  كذلك للجانب الطبٌعً و زٌادة المساحات , تشجٌع عملٌة ؼرس النخٌل لٌس فقط لدورها المادي

 .الخضراء 

  ًالمحافظة على الموقع الطبٌع. 

                                                           
1
  .2003 فٌفري 19 الصادرة فً 11 الجرٌدة الرسمٌة رقم  

2
 .تصرٌح مدٌر السٌاحة لوالٌة بسكرة ٌحٌى عبد الكرٌم عند مقابلته   
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  عدم المساس بالمساحات الخضراء. 

  إعادة حفر بعض اآلبار للتزود بالماء الكافً لتجنب عدم تعرض تلك الواحات للخطر باعتبار والٌة

 .بسكرة والٌة جافة و تعانً من نقص المٌاه 

  القٌام بمعالجة األشجار و النخٌل المتضررة من األمراض باستعمال األدوٌة. 

  إعطاء أصحاب الواحات الدعم قصد بناء سكنات مما ٌساهم فً االستقرار فً الواحة و االهتمام بها

 .و كذلك تقدٌم الدعم لؽرس المزٌد من النخل , أكثر فؤكثر 

  باعتبار الكهرباء تشكل خطرا على تلك الواحة مثل , تشجٌع استعمال الطاقة الشمسٌة فً تلك الواحات

تعرضها لالحتراق فً حالة حدوث شرارة كهربائٌة و كذا لسالمة و لنقاوة الطاقة الشمسٌة على 

 .المحٌط 

فتتمٌز والٌة بسكرة على ؼرارها من المناطق و الوالٌات األخرى بوجود طائر , أما بالنسبة للثروة الحٌوانٌة 

و بالضبط فً منطقة رأس المٌعاد و الذي ٌكون وجهة ألمراء الخلٌج المنحدرٌن من قطر و المملكة , الحبار 

, العربٌة السعودٌة لممارسة هواٌتهم المفضلة لصٌد هذا النوع من الطٌور الذي ٌتصؾ بالندرة من جراء الصٌد 

و بالتالً فان اتخاذ إجراءات من شؤنه أن ٌعٌد التوازن البٌئً و الحفاظ على الثروة الحٌوانٌة من خالل تنظٌم 

 .فترات الصٌد و منعها فً فترات التزاوج بٌن هذا النوع من الطٌور 

 الجانــب االقتصادي : المطلب الثانً 

و بفضل موقعها , وهمزة وصل بٌن الشمال والجنوب الجزائري ,    تعتبر والٌة بسكرة بوابة الصحراء 

و لذلك نعنً أن تنشٌط السٌاحة من شؤنه أن ٌعود باإلٌجاب , االستراتٌجً فهً تعتبر منطقة تجارٌة بامتٌاز 

من خالل , و إعطاء دفعة قوٌة للقطاعات االقتصادٌة األخرى و تنشٌطها , على حركة التجارة أكثر فً الوالٌة 

 .االستثمارات السٌاحٌة من قرى سٌاحٌة و فنادق و ؼٌرها 

أن عدد مشارٌع االستثمار السٌاحً الخاص , و كشفت إحصائٌات أعدتها مصالح مدٌرٌة السٌاحة بوالٌة بسكرة 

منها ما هو قٌد االنجاز و منها ما وضع حجر أساسه عند زٌارة وزٌر السٌاحة فً فٌفري ,  مشروعا 22ٌبلػ 

ما , سرٌرا إضافٌا  2117و ٌتوقع أن تتدعم طاقة االستٌعاب عند مرحلة دخول المشارٌع الخدمة بـ  , 2014

و مئات المناصب المإقتة و هذا ,  منصب عمل دائم 1409و ٌنتظر أن توفر هذه المشارٌع ,  ؼرفة 987ٌعادل 

 1.ما قد ٌعود بالنفع ألبناء الوالٌة 

 سائح جزائري 130785بـ  , 2013و على هذا النحو شهدت والٌة بسكرة تدفق سٌاحً معتبر خالل سنة 

 سائح أجنبً قدموا من مختلؾ الدول و خاصة الدول األوربٌة و الدول العربٌة بنسبة 7793و , زارو المنطقة 

                                                           
1
  .2014تقارٌر لمدٌرٌة السٌاحة لوالٌة بسكرة   
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و هو ما ٌدل على أن الوالٌة أصبحت تعد قطبا سٌاحٌا ممٌز ٌجلب اهتمام السٌاح من داخل و خارج , أقل 

 .الوطن 

و لعدم توفر اإلحصاءات الخاصة بالمداخٌل السٌاحٌة المحققة فً والٌة بسكرة و ذلك ألسباب مجهولة رؼم 

و من خالل عدد , المجهودات المبذولة فً إقناعهم و كان الرد بعدم توفر اإلحصائٌات الخاصة بالمداخٌل 

السٌاح الوافدٌن الذي هو فً تزاٌد من سنة ألخرى ذلك راجع إلى المجهودات المبذولة فً إطار برنامج التهٌئة 

االجتماعٌة و الملتقٌات و المعارض الخاصة بالتعرٌؾ عن الوالٌة ما قد ٌساهم فً دفع عجلة النمو و تحرٌك 

 .القطاعات األخرى 

الذي كما , و التً تعد منطقة تشتهر بوجود طائر الحبار , و فً هذا الصدد نذكر باألخص منطقة رأس المٌعاد 

حٌث ٌستفٌد سكان المنطقة من امتٌازات , سبق وذكرنا ٌعد مقصدا لألمراء الخلٌجٌٌن من أجل ممارسة الصٌد 

و مهمتهم تكمن فً نصب الخٌم , حٌث ٌتم اختٌارهم من طرؾ دلٌل الزوار , مالٌة مؽرٌة فً أٌام معدودات 

 عامال من أبناء منطقة 60حٌث فً كل مرة ٌزورون فٌها المنطقة ٌتم تخصٌص , التً جٌئ  بها من الخلٌج 

 خٌمة تضم جمٌع مرافق 100إقامة مشكلة من , رأس المٌعاد لبناء قرٌة األمٌر على ضفة الواد بقرٌة سماره 

و تحرٌك القطاعات األخرى , الحٌاة و هذا بالتؤكٌد ما ٌعود بالفائدة على سكان المنطقة من خلق مناصب شؽل 

 .كالنقل للبضائع و مختلؾ الحاجٌات األساسٌة لما ٌعود به من فائدة على المنطقة من هاته الزٌارة 

 الجانب الثقافً و الحضاري : المطلب الثالث 

   لكل مجتمع من المجتمعات اإلنسانٌة مجموعة من الخصائص و الممٌزات االجتماعٌة و النفسٌة و المعٌشٌة 

هذه الخصائص و الممٌزات ما ٌطلق علٌها , و التارٌخٌة التً تعبر عن كٌان ٌنصهر فٌه جمٌع أفراد المجتمع 

و تعد , و ٌشمل التراث الثقافً أمورا معنوٌة و أخرى مادٌة و ال تقل أحدهما عن األخر , بالهوٌة الثقافٌة 

 .العادات و التقالٌد أو اآلثار التارٌخٌة من مكونات الثقافة و رمز للهوٌة التارٌخٌة للمجتمع و للمنطقة 

و من أهم البنود العرٌضة للسٌاحة المستدامة هً كٌفٌة التوفٌق بٌن الجانب الثقافً و السٌاحة ضمن استدامة 

و التً تعد كتاب ٌحكً تارٌخ األمم على مر العصور و استؽاللها و المحافظة علٌها لدعم و , هذه الموروثات 

إلعطاء صورة اٌجابٌة عن ذاتها و العمل على تحسٌن صورتها لدى الؽٌر و الدعاٌة , تشجٌع السٌاحة الثقافٌة 

 .لثقافتها و خصائصها 

و فً هذا اإلطار تكتسب والٌة بسكرة على ؼرار باقً والٌات الوطن على معالم تارٌخٌة بقٌت أطاللها تذكرنا 

و كذا تعد الوالٌة مهدا للحضارة و العلم و الثقافة و مركز لإلشعاع الدٌنً الحتوائها , بها على مر العصور 

 .على العدٌد من المزارات التارٌخٌة و اإلسالمٌة 
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الذي ٌعد أهم معالم الحضارة العربٌة اإلسالمٌة فً  , مسجد سٌدي عقبة بن نافع المهريو ٌؤتً فً مقدمتها 

حٌث قامت , إذ ٌعتبر هذا الجامع النواة األولى لبلدٌة سٌدي عقبة , شمال إفرٌقٌا بعد مسجد القٌروان بتونس 

و بعد قرن من الزمن تم انجاز حارة كاملة للمسجد ,  هجري 9قبٌلة أوالد موالت ببناء زاوٌة فً القرن الـ 

و قد وصؾ العالمة المعروؾ ابن خلدون هذا , ثم بنٌت عدة حارات فؤصبحت سٌدي عقبة , " البلٌدة " سمٌت 

المسجد بؤنه أشرؾ مزار فً بقاع األرض و الذي أصبح الٌوم مركبا إسالمٌا بنً بهندسة إسالمٌة معمارٌة 

مكتب و قاعة ,  أالؾ مصلً 5ٌضم عدة مرافق أهمها المدرسة القرآنٌة و قاعة صالة تتسع لنحو , رائعة 

 .محاضرات و ؼٌرها 

 مخطوطة 1509صاحبة  , الزاوٌة العثمانٌة بطولقةو من المعالم التارٌخٌة و اإلسالمٌة فً الوالٌة نجد 

أي كتب مكتوبة بالٌد تشمل عدة فنون و مٌادٌن حتى الطبخ ٌعود البعض , إسالمٌة بعضها نادر و بعضها ذهبً 

و قد تخرج ,  سنة 50 قبل دخول االستعمار ب 1780تؤسست هذه الزاوٌة عام ,  قرون 10منها ألزٌد من 

على ٌدها العدٌد من الطلبة من حفظة القرآن الذٌن ٌلتحقون بها من مختلؾ الوالٌات و حتى من دول أخرى 

إلى جانب وجود مساجد تارٌخٌة فً الوالٌة كجامع سٌدي خالد و أوالد جالل و , على ؼرار تونس و فرنسا 

 .مسجد سٌدي مبارك بخنقة سٌدي ناجً 

أما عن اآلثار الرومانٌة نجد بقاٌا الحمام و الجسر الرومانٌٌن و أوانً و أدوات مختلفة و أثار فرنسٌة التً هً 

و أٌضا , فندق الممرات و حدٌقة الصحراء و كذا حدٌقة الندو الجمٌلة و بجانبها بقاٌا منزل منش , كثٌرة منها 

 . جوٌلٌة 5حدٌقة 

و بهذا الصدد قامت مدٌرٌة الثقافة لوالٌة بسكرة بوضع دراسات و برامج للتكفل بإعادة ترمٌم لتلك المعالم التً 

و من أهم المواقع و المعالم األثرٌة التً دخلت ضمن البرنامج إلعادة , أصبحت معرضة للتدهور و االختفاء 

 1:ترمٌمها و إعادة االعتبار لها نجد 

و قصبات بؤورالل و كذا إعادة االعتبار للمساجد , المواقع األثرٌة لكل من تهودة و دبابس بخنقة سٌدي ناجً 

و محمد بن , جامع الشرفة , جامع سٌدي خالد , التارٌخٌة على  ؼرار مسجد سٌدي مبارك بخنقة سٌدي ناجً 

 .إلى جامع المقٌرة القدٌمة بالخنقة , عثمان بالمخادمة 

لكن تبقى مسإولٌة الحفاظ على التراث األثري و صٌانته و ترمٌمه و تثمٌنه ال ٌمكن فقط حصرها فً 

بل هً مسإولٌة الجمٌع باعتبار هذا التراث إنتاج جماعً مشترك لتراثنا , المإسسات الحكومٌة الرسمٌة 

 .الحضاري و شاهد على تطور ثقافتنا 

 
                                                           

1
 . تقارٌر لمدٌرٌة الثقافة لوالٌة بسكـرة 
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 :خاتمــة الفصـل 

فمشكل السٌاحة لٌس فً بسكرة , قبل الحدٌث عما تناولناه من خالل دراستنا لواقع السٌاحة فً والٌة بسكرة    

فقط بل هو فً الجزائر كـافة رؼم المإهالت و مقومات الجذب الطبٌعٌة الهائلة  التً سخرها لنا الخالق إال أنها 

و ٌمكن أن , و التً ٌفترض منها أن تجعل منها وجهة سٌاحٌة رائدة , لم تكن عند قٌمة و أهمٌة هاته الموارد 

و التً , نلخص من خالل دراستنا هاته أنه ٌمكن اعتبار والٌة بسكرة نموذجا عن وضعٌة السٌاحة فً الجزائر 

تعتبر مشكلة محدودٌة المنشآت السٌاحٌة عائقا فٌما ٌتعلق بتنمٌة السٌاحة و ضعؾ التخطٌط عند وضع 

, و عدم استؽالل اإلمكانٌات الطبٌعٌة و الموروث الثقافً و الحضاري للمنطقة , السٌاسات التنموٌة للقطاع 

الذي من شؤنه العمل به لتحقٌق استدامة هذه العناصر لضمان أداء القطاع و دوره الحالً و المستقبلً على 

 .أحسن صورة 
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تبٌن أنه ,     من خالل مناقشة و عرض موضوع مساهمة القطاع السٌاحً فً تحقٌق التنمٌة المستدامة 

باستطاعة السٌاحة أن تساهم فً النمو االقتصادي و الحد من الفقر السٌما فً البلدان النامٌة ذات الدخل 

و قدرة هذا القطاع على خلق فرص العمل و تولٌد الدخل بفضل روابطه الخلفٌة و األمامٌة التً , المنخفض 

و مع ذلك ال ٌمكن فً الوقت ذاته تجاهل األثر السلبً الذي , تجعل منه قطاعا هاما لتنوع االقتصاد و نموه 

و لكً توفر السٌاحة فرص العمل و الدخل فً األمد الطوٌل و , ٌمكن أن ٌلحقه هذا القطاع بالبٌئة و الثقافة 

ٌجب أن تكون عملٌاتها بما فً ذلك األنشطة المرتبطة بها مستدامة أٌضا و ٌتطلب , تساهم فً التنمٌة المستدامة 

 .ذلك استراتٌجٌات و برامج و سٌاسات طموحة 

و عند النظر للجزائر نجد أنها تمتلك مزاٌا سٌاحٌة تؤهلها ألن تحتل الصدارة على األقل فً المستوى اإلفرٌقً 

غٌر أن نشاطها السٌاحً ضئٌل جدا مقارنة بمجموعة من الدول السٌاحٌة التً ال تمتلك ما تملكه الجزائر من , 

و هذا العتبار القطاع السٌاحً قطاعا ثانوٌا رغم البرامج و االستراتٌجٌات , موارد سٌاحٌة كتونس و المغرب 

  .2025التً بذلت من أجل النهوض بهذا القطاع على غرار المخطط التوجٌهً للتهٌئة السٌاحٌة ألفاق 

  :تحليل فرضيات الدراسة - أوال

  و التً مفادها ٌمكن للقطاع السٌاحً أن ٌكون مصدر دخل هام و تأثٌر اٌجابً على مختلف :الفرضية األولى 

 .القطاعات و الشرائح االجتماعٌة ان أعطً لها االهتمام و الدعم الكافً 

إذ أن السٌاحة توفر الكثٌر من مناصب الشغل , من خالل دراسة الموضوع اتضح لنا أن هذه الفرضٌة صحٌحة 

إذ تعتبر كذلك مصدر للدخل , سواء المباشرة أو الغٌر المباشرة و ٌصاحبه من نمو لباقً القطاعات األخرى 

و التصدٌر لبضائعها ٌكون , القومً و مصدر للعملة الصعبة و كذلك تعمل السٌاحة على عمل الدعاٌة للدول 

 .دون الحاجة لمجهود إضافً و بذلك تساهم فً تنوٌع الدخل و تحسٌن مٌزان المدفوعات 

  و ,  تعتبر التنمٌة السٌاحٌة المستدامة مرتكز لتفعٌل دور هذا القطاع من مختلف الجوانب :الفرضية الثانية

حٌث تعتبر السٌاحة المستدامة تعتمد على ثالث جوانب مهمة , هذا صحٌح بالنسبة لما تطرق فً بحثنا هذا 

على اعتبار أن هذه المؤسسات , أولها العائد المادي ألصحاب المشارٌع السٌاحٌة و ثانٌهما البعد االجتماعً 

هً جزء من المجتمع المحلً و علٌها االستفادة من الخبرات و الكفاءات المحلٌة باإلضافة إلى إشراك 

أما البعد الثالث فهو البٌئة حٌث تعامل هذه المؤسسات على أنها جزء من , المجتمع المحلً و األخذ برأٌه 

  .البٌئة و بالتالً ٌجب علٌها المحافظة على الموارد الطبٌعٌة و األثرٌة  و التارٌخٌة 

 

  و هذا صحٌح عند , تعتبر السٌاحة البٌئٌة اتجاه ٌعمل على تحقٌق التنمٌة السٌاحٌة المستدامة : الفرضية الثالثة

الوقوف على أهم نقطة ترتكز علٌها السٌاحة المستدامة و هً التنمٌة التً تلً حاجٌات الجٌل الحالً دون 
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و هذا ما تعمل علٌه السٌاحة البٌئٌة الذي هو نوع , اإلضرار بالمصادر التً تلبً حاجٌات األجٌال القادمة 

الذي ٌمارسه اإلنسان محافظا على المٌراث الطبٌعً و الحضاري , جدٌد من النشاط السٌاحً الصدٌق للبٌئة 

 .للبٌئة التً ٌعٌش فٌها 

 

  تملك والٌة بسكرة بصفة خاصة و الجزائر بصفة عامة إمكانٌات سٌاحٌة معتبرة تعمل : الفرضية الرابعة

و هذا غٌر صحٌح رغم اإلمكانٌات التً , على استغاللها من أجل النهوض بالقطاع و تحقٌق عامل االستدامة 

تبقى برامج ,  كلم و تلول و بامتالكنا من أجمل الصحاري فً العالم 1200وهبها الخالق لنا من ساحل ٌفوق 

النهوض بالقطاع السٌاحً مجرد حبر على ورق رغم الفوائد المصاحبة لها و قد ٌكون بدٌل فً ظل اقتصاد 

 . من صادراته على المحروقات % 98ٌعتمد على 

 :االقتراحات و التوصيات - ثانيا

 :  من خالل ما تقدم عن السٌاحة و دورها فً تحقٌق التنمٌة المستدامة نقدم هذه االقتراحات 

  تحسٌن الصورة السائدة دولٌا من خالل الندوات و المؤتمرات و المعارض و كافة وسائل اإلعالم. 

  تحسٌن واقع الخدمات السٌاحٌة خاصة أنظمة النقل  و وسائل النقل و االتصال. 

  تسخٌر وسائل اإلعالم للتعرٌف بالكنوز السٌاحٌة المتنوعة التً تزخر بها بالدنا. 

  فتح مؤسسات تعلٌمٌة عالٌة لتوفٌر و تأهٌل اإلدالء و المرافقٌن للوفود السٌاحٌة و إنشاء معاهد

 .متخصصة فً ذلك 

  و اإلسراع فً انجازها  (العامة و الخاصة  )إعادة تأهٌل المشارٌع السٌاحٌة الحالٌة. 

  محلٌٌن أم أجانب و هذا باالختٌار الدقٌق للقائمٌن , وجوب التحلً باللٌاقة األدبٌة فً التعامل مع السٌاح

 .على هذا القطاع 

  دعم القطاعات االقتصادٌة التً لها عالقة بالصناعة السٌاحٌة. 

  تشجٌع و جذب رؤوس األموال إلقامة مرافق سٌاحٌة عمالقة و متطورة من خالل و ضع التسهٌالت و

 .االمتٌازات للمستثمرٌن 

  دعم مناطق الجذب السٌاحً عموما و منتجات السٌاحة البٌئٌة على الخصوص من أجل الحفاظ على

 .الطابع البٌئً و الثقافً لتلك المناطق 

  انتهاج إستراتٌجٌة تنموٌة سٌاحٌة تعمل على تفادي اإلضرار بالبٌئة الطبٌعٌة من خالل عدم تجاوز

و نشر الوعً , القدرة االستٌعابٌة للمنطقة السٌاحٌة و تفادي التلوث البٌئً الناتج عن نفاٌات السٌاح 

 .بٌنهم من خالل الالفتات و لجان متخصصة فً نشر الوعً بضرورة المحافظة على البٌئة 

  تطوٌر و حماٌة المواقع التارٌخٌة من أجل تنمٌة سٌاحٌة مستدامة. 
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و فً األخٌر ٌبقى هذا العمل كبداٌة جدٌدة لدراسات قادمة من شأنها تسلٌط الضوء على الجوانب األخرى التً   

 .أو لم ٌتم التطرق لـها , أغفلها الموضوع 
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