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 تقديم

 ه، أما بعدال نبي بعد من علىبسم هللا وحده والصالة والسالم 

ع والتحديات" الواق-امللتقى الوطني املوسوم بـ "سبل وآليات ترقية السياحة الداخلية في الجزائر في ظل املنافسة إّن هذا 

الذي عملنا على انعقاده بغية جمع مختلف األطراف من فاعلين اقتصاديين، هيئات إدارية وباحثين أكاديميين إلثراء النقاش 

   .كسبيل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ي بات ينظر إليها بعين االهتماملتومعالجة أحد املواضيع الهامة والحساسة ا

في الجزائر، حيث باتت السياحة أول    هذا امللتقى، فرصة جيدة للوقوف على التحديات التي يعرضها القطاع السياحي 

وأهم صناعة عاملية على األقل من حيث رأس املال املستثمر واأليدي العاملة املستخدمة، إذ تزخر الجزائر بمقومات ومؤهالت 

سياحية املتمثلة في التراث املادي والالمادي، الصناعة التقليدية والحرف، السياحة الصحراوية، الحموية، السياحة 

 ضراء...قادرة على أن تجعل الجزائر كأحد األقطاب السياحية املنافسة للسياحة الدولية.الخ

ومن أجل تفعيل السياحة الداخلية والنهوض بها تحرص وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي على تسخير 

قطاعات الدولة، هيئات املجتمع املدني ومؤسسات كل اإلمكانيات واملوارد املتاحة لها والتنسيق مع كل األقطاب الفاعلة من 

التنشئة االجتماعية من أجل صناعة سياحية مستدامة تكفل حماية وصيانة املوارد التراثية لألجيال القادمة حيث تقوم بمرافقة 

في املهن والحرف  املشتغلة وتقديم يد العون إلى األسرة والعائلة املحافظة على موروثنا التاريخي في مختلف امليادين خاصة العائالت

التقليدية املوجودة في مناطق الظل مع الـتأطير الجيد والتكوين املتخصص والنوعي يساهم في تحسين الخدمة واالرتقاء بها إلى 

مستوى املعايير الدولية؛ تطوير االستثمار السياحي وتشجيع القطاع الخاص لالستثمار لتحسين الخدمات وترقيتها، والعمل على 

الترويج للسياحة الداخلية والخارجية بكل الوسائل باستعمال التقنيات الحديثة إذ قامت الوزارة بوضع أرضية رقمية لتسهيل 

( إجراء، يتم اليوم التعامل بها، والعمل على 20( نشاطات موزعة على عشرين )07املعامالت التجارية واإلدارية تخص سبعة )

من تدفق السياح نحو الخارج. ومن هنا يمكننا أن نتساءل عن اآلليات التي تساعدنا على ترقية  إعطائها بعدا تنافسيا دوليا للحد

السياحة الداخلية في الجزائر والنهوض بها في ظل املنافسة الدولية؟ وكيف يمكننا االنفتاح على املنافسة الدولية واالستفادة من 

د، مع املحافظة عليه من االندثار؟، وما هي اآلليات والتشريعات القانونية التي يجب موروثنا الثقافي املادي والالمادي املتنّوع واملتعد

  سّنها لحماية املواقع األثرية من كل أشكال االستنزاف؟ ...

ة محاور رئيسية تناول كل منها جانب محدد من املوضوع بالشكل الذي يساهم ثمانيوحاولنا التركيز في أعمال امللتقى على 

 إشكالية امللتقى ومحاولة التوصل إلى نتائج بحثية من شأنها تحديد مجموعة من الحلول العملية.في دراسة 

 التشريعي والتنظيمي للسياحة وآليات دعم املنافسة السياحية الدولية. األول: اإلطاراملحور 

 دولية.املحور الثاني: أهمية السياحة الداخلية في تحقيق التنمية املستدامة في ظل املنافسة ال

 املحور الثالث: االستثمار السياحي ومناخ األعمال واالنفتاح الدولي كمدخل استراتيجي لتنمية القطاع السياحي

 املحور الرابع: أهمية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تفعيل الخدمات السياحية.

 فندقية في ظل املنافسة الدولية.املحور الخامس: استراتيجية التسويق السياحي لدى املنشآت السياحية وال

 املحور السادس: التأثيرات االجتماعية والثقافية والنفسية للسياحة الدولية على املجتمع املحلي.

 املحور السابع: املجتمع املدني ومؤسسات التنشئة االجتماعية ومساهمتها في تنمية السياحة الداخلية.

  ي مجال التنافسية الدولية السياحية.املحور الثامن: التجارب الدولية الرائدة ف

 الجامعة ساتذةأومن خالل مشاركة  عن طريق التحاضر عن بعد  بعد يومين من أشغال امللتقى الوطني االفتراض ي،و  

موضوع السياحة الداخلية يحظى باهتمام بالغ على املستويين الدولي  ن أّن تبيّ السادة الفاعلين في املجال السياحي  ،طلبةالو 

واملحلي، وذلك نظرا للدور الذي يلعبه هذا القطاع في استدامة املجتمع بما يكفل حماية وصيانة املوارد التراثية لألجيال القادمة 

 ي خارج قطاع املحروقات. املؤسسات الناشئة في االستثمار السياحي بغرض تنويع الهيكل اإلنتاج مع تشجيع

بعد استحضار ما انصبت عليه محاضرات املشاركين ومناقشاتهم، اجتمعت لجنة التوصيات للتداول وتبادل الرأي واملكونة 

األستاذة جهيدة نسيلي أستاذ  محاضر أ قسم العلوم التجارية؛ بجاوية أستاذمن األساتذة التالية أسماؤهم: األستاذة سهام 
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محاضر  اذشيقارة أست هجيرةاألستاذة  األستاذة نصيرة هبري أستاذ محاضر أ قسم علوم التسيير؛ لعلوم التجارية؛محاضر أ قسم ا

 :نقاط تتمثل فيما يلي في تسع التوصيات نلخصهاوانتهت إلى رفع مجموعة من ، أ قسم العلوم التجارية

: تدعيم البنية التحتية من خالل اعتماد مخطط وطني للصيانة املستمرة للطرقات واملوانئ واملطارات وتوسيع خطوط السكك أوال

الحديدية. مع التشجيع على إنشاء منشآت فندقية متنوعة بمختلف املناطق، للرفع من قدرة االستيعاب الفندقي التي تواجهها 

 وتهيئة الغابات، وأيضا الوقوف والحرص على تهيئة الحمامات املعدنية وزيادة عددها. واملخيمات وإنشاء املنتجعاتالجزائر 

: دعم مجال التكوين في السياحة، من أجل توفير املوارد البشرية الالزمة لتنمية السياحة في الجزائر، التي تمكن من تنويع ثانيا 

 ي املجال السياحي لتأهيلها لتقديم خدمات أفضل بصورة مستمرة.املنتج السياحي الجزائري مع التدريب املستمر لليد العاملة ف

: تشجيع اقامة امللتقيات واملؤتمرات واأليام الدراسية التحسيسية حول أهمية ترقية وتطوير قطاع السياحة وتعزيز مكانته ثالثا

وير مستوى ت السياحية، والحث على تطفي االقتصاد الوطني للرفع من مستوى الثقافة السياحية والتشييد بأهميتها، ودعم الهيئا

الخدمات واالستفادة من التجارب الدولية الرائدة، في مجال السياحة ومحاولة تطبيقها على حسب طبيعة املنطقة وثقافة 

 املجتمع، وهذا ما يساهم في رفع االستثمارات السياحية للوصول بها الى مستويات الجودة العاملية املطلوبة.

التشريعية  كاآلليات ذلك على املساعدة الضرورية اآلليات توفير خالل من ،السياحي لإلستثمار مالئم خمنا : خلقرابعا

الصناعة التقليدية والحرف  وحماية التمويلو  اإلقراض صناديق مثل السياحي، اللمجا في املستثمرين تحمي والتي ،التنظيميةو 

وحماية امللكية الفكرية للمنتج املادي السياحي، إذ يجب على املؤسسات والحرفيين اختيار املزيج الترويجي املناسب لتعريف 

 املستهلك بمنتج الصناعة التقليدية وتذكيره به بغية زيادة الطلب املحلي وتعريف املنتج للمستهلك األجنبي.

القطاع الخاص من أجل االستثمار في السياحة، والعمل على خلق توافق بينه وبين القطاع العام، مما يولد سوق : تدعيم خامسا

تسوده املنافسة والجودة مما ينعكس ايجابا على الخدمات السياحية املقدمة، وتزويد االماكن بشبكة االنترنت وتوفير كل ما يرغب 

 جال االلكتروني يتطلب تدفقات عالية وتغطية شاملة لألنترنت.به الزائر من وسائل الراحة فالعمل في امل

 : خلق وتفعيل عمل الشرطة السياحية من طرف الوزارة الوصية بالسياحة.سادسا

 احي.املجال العقار السي اإلدارية في: خلق ودعم املؤسسات الناشئة الراغبة في االستثمار السياحي مع تسهيل اآلليات سابعا

تنشيط دور وكاالت السياحة والسفر بهدف ترقية املنتجات السياحية الوطنية، وحثها على استخدام التكنولوجيا : تحسين و ثامنا

الحديثة كاألنترنت والنشرات التعريفية والبرامج السياحية وتشجيع استعمال التسويق اإللكتروني من خالل إلزامها على انشاء 

 شهار بمنتجاتها وخدماتها للرفع من فرص تسويقها محليا ودوليا.مواقع إلكترونية تساعد على التعريف بها واإل 

: تفعيل دور الجمعيات املحلية ومؤسسات املجتمع املدني في تنمية الثقافة والترقية السياحية لدى املواطن الجزائري بإقامة تاسعا

 بمختلف الوسائل اإلذاعية
ً
السياحية  والتلفزيونية واملكتوبة وعرض األفالم التظاهرات املحلية واملعارض الدولية وتغطيتها إعالميا

 وتوفير فضاءات
ً
 القدرات مع تتناسب سياحية الوثائقية للتحسيس وبث الوعي السياحي لدى املواطنين والجزائريين عموما

 األجنبي.الداخلي وجذب السائح  على السائح الحفاظ سبيل في وذلك الجوار، دول  ينافس مستوى  وذات للمواطن، الشرائية

على أمل أن تعود أعمال امللتقى بالنفع على العباد والبالد، وتلقى نتائج أبحاثه االهتمام من الجهات ذات الصلة لتكون 

 بادرة ألبحاث مستقبلية مشتركة. 

 أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل من بعيد ومن قريب. في األخير 

 ركاتهوالسالم عليكم ورحمة هللا وب، وطبتم ساملين

 الدكتورة: سهام بجاوية

   رئيس امللتقى 
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 محاور امللتقى

 : اإلطار التشريعي والتنظيمي للسياحة وآليات دعم املنافسة السياحية الدولية.املحور األول 

 : أهمية السياحة الداخلية في تحقيق التنمية املستدامة في ظل املنافسة الدولية.املحور الثاني

 االستثمار السياحي ومناخ األعمال واالنفتاح الدولي كمدخل استراتيجي لتنمية القطاع السياحي: املحور الثالث

 : أهمية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تفعيل الخدمات السياحية.املحور الرابع

 الدولية.: استراتيجية التسويق السياحي لدى املنشآت السياحية والفندقية في ظل املنافسة املحور الخامس

 : التأثيرات االجتماعية والثقافية والنفسية للسياحة الدولية على املجتمع املحلي.املحور السادس

 : املجتمع املدني ومؤسسات التنشئة االجتماعية ومساهمتها في تنمية السياحة الداخلية.املحور السابع

  الدولية السياحية.: التجارب الدولية الرائدة في مجال التنافسية املحور الثامن
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  أهمية وفعالية اإلعالم السياحي في تعزيز السياحة الداخلية بالجزائر 

  -دراسة إستطالعية لوجهة نظر السياح املحليين واألكاديميين والعاملين بقطاع السياحة -

The importance and effectiveness of the tourism media in promoting domestic tourism in Algeria 

- An exploratory study of the views of local tourists، academics and workers in the tourism sector  

 أحمد بكاي سعيداني محمد السعيد *مجيد شعباني
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هدفت الدراسةةةة  من مشاقدةةةة دالر العيا الفةةةيايي اي نحيي  اليشمية الفةةةيا ية املفةةةيدامة اي الجزا ر بلبرا  معال  ال لد ملخص: 

 لذلك ن  اسةةيادااالفةةيا ية النيو ص رةةورة  يةابية الميملهة ليا اي أ هاس الفةةياي ا وليلس الاألجا    
ً
يبياس لعيشة أداة السةة الن عا

  . يميلس الالعامللس باليطاع الالفياي ا وليلسفرد مص فئات األكاد 50شملت 

نورةةةلت الدراسةةةة نلكيد الدالر اللعا  الذم بفةةةاه  بل العيا الفةةةيايي اي نحيي  اليشمية الفةةةيا ية املفةةةيدامة بالجزا ر  العليل 

شمية سيا ية   أم ننوص ي الدراسة بضرالرة الضع  سترانيةية الطشية لإلعيا الفيايي النكثيف البرامج اليوعو ة   ا ما أر د نحيي

 
ً
 . مفيدامة أال فعالية  قيصادية أال  جيماعية ليطاع الفيا ة اي الجزا ر مفيي ي

العيا الفةةةةةيايي  اليشمية الفةةةةةيا ية املفةةةةةيدامة  امليصةةةةةد الفةةةةةيايي  الو،ي الفةةةةةيايي  رةةةةةشاعة الفةةةةةيا ة    الكلمات املفتاحية:

 . الفيا ة الداخلية  الجزا ر

Abstract: The aim of the study was to discuss the role of tourism media in achieving sustainable 

tourism development in Algeria by highlighting the features of the tourist country and creating a 

positive and distinctive image in the minds of tourists.We using the questionnaire for a sample of 50 

academics, industry workers in the sector and local tourists. 

The study confirmed the effective role played by tourism media in achieving sustainable tourism 

development in Algeria, Therefore, the study recommends the need to develop a national strategy for 

tourism information and intensify awareness programs if any sustainable tourism development or 

economic or social efficiency is to be achieved for the tourism sector in Algeria in the future.  

 

Keywords: tourism media, Sustainable Tourism Development, Tourism Destination, Tourism 

Awareness, Tourism Industry, Internal Tourism, Algeria. 
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 . مقدمة:1

ِّف كل مص دافيد سوس ال كوهلس سشة 
ا الفيا ة كظاهرة  جيماعية بيوليما: "الفيا ة ليفت أعما  ال يومات  1991ُبعر 

  المص هذا (02  ص2016فلرال  مامي  رارقة  ) نها الشاس  فهي ظاهرة سوسيو  قيصادية نؤدم دالرها كآلية لليطور النفاني" 

املشطل  تديل الفيا ة السيلة لليعرف علن  ضارات الثيافات الدعوب األخرى  فالفيا ة هي  لك املليوا الذم يرن ط بالصورة 

العيا   الذهشية للميصد الفيايي التي تفاه  العديد مص العوامل الط يعية الاليار اية الالفياسية اي تديلل  المص جا  ل بفاه

الفيايي بةا   هاا اي رس  نلك الصورة بما ييدمل مص مواد  عيمية جذابة  و  املعال  اليار اية الاألثر ة الميوماتها الفيا ية  

الإعادة هشدسة الثيافة الفيا ية الجيماعية  الدع  املشاففة الفيا ية ا ولية  فالعيا الفيايي بديل أداة ر يفية ليحلله 

ي علن املشيةات الفيا ية ا ولية الاملفاهمة بمايلف السا لل اي بشاء رورة ميملهة للفيا ة ا ولية لدى املواطشلس الطل  الفياي

ا  غارننر  Beerli and Martin 2004ا  بلرمي المارنص  Hall 2003ا وليلس الاألجا    القد أشار العديد مص ال ا ثلس علن غرار ها  

Gartner 2008  ا  كافيكCavlek 2013   ا أس السا ل العيا هي أ د أه  املصادر التي يلجل  ليها الفا ح للوصو  علن املعلومات

اليعد العيا الفيايي أ د أشيا  العيا الوديث الذم يتشاال  باليلصيل قضايا الفيا ة الموضوعاتها ا خيللة التي أظيرت 

دة النشمية الجوا   املعرفية الفيا ية لدى الجميور  الضمص هذا الواجة املتهايدة  من ضرالرة الجود املعلومات املياصصة الالجدي

الفياق يمكص لإلعيا الفيايي أس يحي   يا ج هامة لصالح الفيا ة الجزا ر ة التي تفعن ألس نيوس ق لة سيا ية علن غرار بيية 

ي نحاال  الدراسة ض امليوسط  الباليامالدال  امليوسطية الاملغار بية التي تعرف مشاففة شرسة للفيطرة علن امليصد الفيايي اي  و 

مشاقدة دالر العيا الفيايي اي نحيي  نشمية سيا ية مفيدامة بالجزا ر بيحفلس رورتها الفيا ية  العليل  حاال  بلهيماا بالغ 

  - يةاد امليطل ات الر يفية لإلجابة علن الشيالية الر يفية اليالية:

ق تنمية سياحية داخلية مستدامة بالجزائر؟، وبعبارة إحصائية: هل إلى أي مدى يساهم اإلعالم السياحي في تحقي

  الجزائر؟هناك أي تأثير إحصائي لإلعالم السياحي على التنمية السياحية الداخلية في 

  -فرضية الدراسة:

 دراسة  من فرضية أساسية ملادها:تفتشد ال

الداخلية املستدامة بالجزائر، ويمكن التعبير عنه يساهم اإلعالم السياحي بدور فعال في تحقيق التنمية السياحية 

 كما يلي: هناك عالقة ذات داللة إحصائية لتأثير اإلعالم السياحي على التنمية السياحية الداخلية املستدامة 
ً
إحصائيا

  بالجزائر.

 أهمية وأهداف الدراسة:

ية النحيي  اليشمية الفيا ية املفيدامة بفيمد هذا ال حث أهمييل مص أهمية العيا الفيايي اي الصشاعة الفيا  

الأهمية قطاع الفيا ة الذم نراهص عليل الجزا ر ليحيي  اليشويع القيصادم الالخرالج مص الي عية الشلطية املطلية  لذلك تهدف 

( 2ة اي الجزا ر  )(  برا  أهمية العيا الفيايي الدالره املؤثر اي خل  رورة  يةابية للفيا 1الدراسة  من نحيي  الإبرا  ما يلي: )

( نيدي  جملة مص اليوريات التي تفاعد علن 3تفليط الضوء علن العيقة بلس العيا الفيايي الاليشمية الفيا ية املفيدامة  )

 نحفلس البرامج العيمية الفيا ية اي الجزا ر. 

 اسة:منهجية الدر 

ما ي اليحليلي اي مشاقدة الطار الشظرم للدراسة  الفيللوفاء بلهداف ال حث الميطل انل ن  العيماد علن املشهج الورل   

محاالر مع العيماد علن ميياس  06ياص الجا   امليداني فيد ن   عداد  ست ا ة ليذا الغرض الالتي نشااللت ميغلرات الدراسة اي 

 (. Likert Scaleليكرت الثيثي )

  محاور الدراسة:

 :
ً
 الطار الشظرم للدراسة: دالر العيا الفيايي اي نحيي  نشمية سيا ية مفيدامة؛ أالال

  :
ً
  الطار اليط ييي للدراسة: العيا الفيايي الاليشمية الفيا ية املفيدامة اي الجزا ر.ثا يا

 اإلطار النظري للدراسة: دور اإلعالم السياحي في تحقيق تنمية سياحية مستدامة  .2
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  عام إلى اإلعالم واإلعالم السياحيمدخل . 1. 2

  اإلعالم: مفهومه، وظائفه وأنواعه 1.1.2

فل  ياه  الاي اللغة ال ةللهية فيذه   من   بالش يء أم أخبره بل العرَّ
ً
 الخ ار  ال يا  أعل  في ا

ً
ييصد بالعيا لغة

Information and communication  فييصد بل: "نزال د الشاس باملعلومات 
ً
امليصود بها اليوضيح الالدري  الأما  رطي ا

الصويحة الاملعلومات الفليمة الالويا   الثابية التي تفاعده  علن نيو ص رأم عاا را   اي الاقعة مص الوقائع أال مديلة مص 

لتهاا لثية لييامل علن الوضوي الالدقة اي الرالاية الااملدكيت  فوظيلة العيا هي القشاع عص طر   املعلومات الالويا   املو 

  كما ُبعرَّف بل ل: " نصا  يهدف  من نزال د الشاس بمايلف الويا   الاملعلومات (03ا  ص  2016ع ود  رقلس  ) الصدق الاألما ة"

مات  من ة ل ث األخ ار الاملعلو الاألخ ار بمايلف الوسا ل امليا ة"  اي  لس ييصد باليحر ر العيمي: " عداد السا ل الاقعية ميعدد

 2014ة  بو  اني  بيد)أعداد ك لرة مص الجميور اي مايلف قشوات اليللز وس الال اعة الالصوف الغلرها مص السا ل العيا األخرى" 

 غلرها مص  اليعرَّف النصا  بل ل: " يل املعلومات مص فرد آلخر أال جماعة آلخرى سواٌء عص طر   الكيا أال الشارات أال (01ا  ص 

  ال ي ظ مص اليعار ف نيعدد الظا ف العيا التي نايلف بلخييف ال يياجات (166ا  ص  1998 شةار فر د ال)السا ل النصا " 

ا جيمعية مشل  الباليامي نايلف الظا ف العيا مص مةيمع آلخر  المص المر لة نطور ة ألخرى  المص السا ل آلخرى  الرغ  هذه 

( العيا: أم نزال د األفراد باملعلومات الضرالر ة للي  مةيمعاتها 1ات الشظر ة أقرت الوظا ف اليالية: )اليلاالنات  ال أس األدبي

( اليندئة الجيماعية: الف  ما بعز   اليطور الثيااي 2العامليا الاليدرة علن اليصرف عص عل  المعرفة لليورل  من اليرارات الفليمة  )

اللس اي ا جيمع الالوياة  الالجيما،ي الالوضارم الالعلمي ا جيمعي  فع 
ً
ال كلل نحيي   اجات األفراد مص املعارف بةعلي  أعضاءا

( تعز ز الدالافع الجيماعية: أم دع  األهداف امل اشرة الغلر امل اشرة للمةيمع النطلعات مايلف األطياف امليو ة لل  3العامة  )

ورو   من  نلاق  وليا النوضيح مايلف الجيات الشظر  و  اليضايا ( الووار: أم ن اد  اآلراء اي الويا   الاملداكل اليا مة لل4)

( الرفاهية الجيماعية: أم التفلية الالمياع علن الصعيديص اللردم الالجما،ي لإلسياا اي ننديط القيصاد عص طر   5امليمة  )

  .(07ا  ص  2014عثماس مر    ) جيماعية الالقيصادية التفو يياالترال ج للفلع الالخدمات ال 

( العيا الشخص ي: الذم بعرَّف بل ل "العيا الذم يي  بلس فرد ال آخر أال 1القد جرى نيفي  العيا  من  وعلس ر يفيلس: )

 مما يز د مص قوة نلثلر الرسالة 
ً
بلس فرد الا د المةموعة محدالدة مص األفراد"  ال يمله هذا الشوع بلليياء أطراف النصا  شخصيا

( العيا الجماهلرم: يهدف هذا الشوع مص العيا  من  يصا  الرسالة 2طر   النصا  الصوتي الالوركي  )العيمية الفعاليتها عص 

العيمية بلس أطياف ميعددة المايللة مص ا جيمع اي القت الا د  بيشما ن  نيفي  أ واع السا ل العيا التي تعيبر السيط العملية 

خص ي  املندورات الامللصيات  الشدالات الا واضرات الاملؤنمرات  الصوف الا جيت  النصالية  من: الكيا امل اشر أال الشيل الش

ال ث ال ا،ي  ال ث اليللز وني  ال تر ت  .. لخ  بيشما ييفميا ال عض اآلخر  من أربع معايلر هي: السا ل العيا الدليية  السا ل 

 . اللكترال ية االعيا املكيوبة  السا ل العيا الفمعية ال صر ة  السا ل العي 

  اإلعالم السياحي: مفهومه، وظائفه وأنواعه 2.1.2

ِّف فؤادة ال كرم 
ا العيا الفيايي بل ل: "نلك الجيود املوضوعية الغلر الشخصية امل نية علن أسس فكر ة  2004ُبعر 

الغلر  الغلر املياصصة  امل اشرةالميشية الالتي نيوا بها الجيات الرسمية الغلر الرسمية  العيمية الغلر العيمية  املياصصة 

امل اشرة التي تدمل الصوف الا جيت الاليللا  الال اعة.. لخ ألغراض نحفلس رورة املشيج الفيايي النشمية الصشاعة الفيا ية 

ة يالنحيي  اليشمية الفيا ية املفيدامة عص طر    يل الرسا ل العيمية بلس اللئات املفتهدفة بهدف جذبها  من األسواق ا ول

: "الدليل املادم للصشاعة (93ا  ص  2010  مفكلس ع د الوليظ)الدفعي   من الفلر الممارسة النداط الفيايي " 
ً
  الأيضا

الفيا ية باليعر ف ملا يحيو ل ال لد مص معال  سيا ية ط يعية النار اية الفشدقية الغلرها مص مظاهر الجذب الفيايي بلسياداا 

اليللز وس ال  كافة الوسا ل العيمية الالنصالية مص العي ات الاألفيا الدعا ية الاألخ ار الالصوف الا جيت الدالر الندر الال اعة

: "العملية النصالية التي نيوا علن مااط ة الجميور مااط ة عيلية (95ا  ص  1980   براهي   ماا)الال تر يت ال.. لخ" 
ً
  الأيضا

الموضوعية بلسياداا عوامل الجذب الالتدو   اي نيدي  املشيج الالخدمة الفيا ية بهدف  قشاع الجميور الإثارة  هيمامل بلهمية 

دها لللرد الا جيمع الالجميور التشجيعل اي معرفة املغر ات الفيا ية الوطشية عص طر   ندر الو،ي الفيايي الفيا ة الفوا 
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ربرم )ال فص معاملة الفياي  فيو يااط  جميور الفا حلس املرني لس اليشجعي  علن الز ارة ال ةذبه  للمشيج الفيايي ا ولي" 

ا ل النصا  الفمعي الجماهلرم بعيمد علن املوجات اليسلكية   الكذلك: "السيلة مص الس(104ا  ص  2007  ع د الفميع

 2013  فايز محمد علن الوميدات)الالفلكية الالفانل اي  يصا  بثل بعرض نحيي  أهداف  عيمية الإعي ية  ات الطابع الفيايي" 

يةانفة مع عادات النياليد ( أس نيوس رساليل م1  المص خي  اليعار ف نيمثل أه  خصا ص العيا الفيايي اي : )(15ا  ص 

 عص الخدمات التي سييدميا املشطية 2النار خ القي  العادات ا جيمع الذم نااط ل  )
ً
( العيماد علن الويا   الصادقة املعبرة فعي

( أهداف 1  بيشما نيةلن أهداف العيا الفيايي اي: )(16ا  ص  2002  الآخرالس سراب ألياس  فص الرفا،ي) الفيا ية

يهدف العيا الفيايي  من اليعر ف بلهمية قطاع الفيا ة لإلقيصاد اليومي النحيي  أهداف هذا اليطاع الدع    قيصادية:

( 2نشاففييل الإنعاش الستثمار الفيايي النشمية رالي اليشافس بلس املشاط  الفيا ية الاملفتثمر ص ليطو ر مشيةاته  الفيا ية  )

جيماعية الاليواف  الجيما،ي باليلثلر علن الرأم العاا مص خي  ندر الو،ي الفيايي أهداف  جيماعية: دع  قي  الم ادئ الو دة ال 

بلس املواطشلس النشمية ميارات النصا  لديه  التعز ز ال يماء الوطني الالجيما،ي الالو،ي الفيايي الداخلي العيج الفلوكيات 

ربو ة الثيافية: ييوا العيا الفيايي بندر التشجيع اليعل  ( أهداف ن3الفل ية بيكثيف البرامج اليوعو ة الالندرات الرشادية  )

الإكتفاب املعارف النثييف الجماهلر النل ية   يياجاته  الشلفية الاللكر ة الالرنياء بمفيو اته  الثيافية الالوضار ة  كما يمكص 

 ف بالتراث الوضارم يلية التي تهدف  من اليعر لإلعيا الفيايي الجمع بلس املادة الثيافية الالترفيهية مص خي  البرامج الترفيهية الثثي

املادم الغلر املادم لل لد الدع    تراا الفياي األجا   لخصورية ا جيمع الثيافيل الا وافظة علن اللشوس الالصشاعات الييليدية 

ل يئة اي الطرق اليعامل مع ا ( أهداف بيئية: املفاهمة اي ا وافظة الرعاية املواقع الفيا ية الالوياة البرية الالط يعية4الالدع ية  )

 . (282ا  ص 2009  فر د كورنل)مايلف املشاط  الفيا ية 

( الرسا ل اليوعو ة: يمثل هذا الخطاب 1: )(134ا  ص  2000  محمد ع يدات) النشيف  الرسا ل العيمية  من ثيثة أ واع

الخطوة األالمن لليعامل العيمي مع مايلف الجوا    ات العيقة بالصشاعة الفيا ية   يث تفتهدف تهيئة ال يئة ا ولية ليي ل 

( 2ة النطو رها  )ا الفيا ة التعز ز الو،ي الفيايي لدى الجميور املفتهدف التشجيع الفلوكيات اليةابية الي مة لإلرنياء بالفي

الرسا ل اليعر لية: تهدف  من تعر ف املواطشلس بامليومات الاملراف  الاملشيةات الفيا ية ا ولية المايلف امليارد املييلة لسيي ا  

( الرسا ل القشاعية: تعمل هذه الرسا ل علن 3الفياي الكذا اللعاليات الاألندطة الفيا ية املوضوعة خي  فترة الفيا ة  )

ز اليشاعة لدى الجميور بليةابيات الفيا ة علن مايلف األرعدة بغية اليلثلر علن سلوكياته  المواقلي   نةاه هذه الصشاعة تعز 

( 1النحللهه  ملمارستها  الليصا  هذه الرسا ل يض  العيا الفيايي العديد مص اليشوات العيمية التي يمكص نيفيميا  من: )

مل ا واضرات الالشدالات الاملؤنمرات الفيا ية التي تفيادا كلسلوب لإلعيس عص برامج الفيا ة الوسا ل املر ية الاملفموعة التد

بلسلوب املشاظرة بلس مةموعة مص املياصصلس اي الفيا ة أال اليعر ف عص البرامج الفيا ية لدركات الفيا ة الالدرالط الخطط 

( الوسا ل املط وعة التدمل 2العرالض املفر ية الاللشية  )الأهداف هذه الدركات  األفيا الفيشما ية  اليللز وس  الليديو  

الصوف اليومية الاألس وعية  ا جيت التي تعطي  ميا يات أكبر لإلعيس النرال ج النداط الفيايي  الكي  الاألدلة الفيا ية  

 ال ا3الندرات الدعا ية  اليفيات الامللصيات الفيا ية  )
ً
( الوسا ل 4عة الاليانف  )( الوسا ل املفموعة الالتي تدمل أساسا

اللكترال ية التي تعيبر مص الوسا ل الوديثة اي ال حث عص املواقع الفيا ية باليصلح اللكترالني اي ال تر يت الالنصا  الرقمي 

 . (153ا  ص  2008  ماهر ع د العز ز نوفي )بالدركات الفيا ية 

  إلى السياحة البيئية واإلستدامة السياحية التنمية السياحية املستدامة: من السياحة التقليدية.  2.2

  من غاية مشيصف س عيشات اليرس املاض ي   
ً
ليد بييت امللاهي  املفتشدة  من املدخل الزمني الالوظيلي للفيا ة مفيادمة

مع ظيور معال  اللكر اليشموم ال يئي  ليةرم نط ييل اي ا جا  الفيايي علن  عي ار العيقة الوطيدة بلس الفيا ة الال يئة أال كما 

لفيا ة عشوا ل ال يئة  أال ما بفمى الفيا ة ال ديلة/الفيا ة الخضراء  القد ركزت املشظمة العاملية قيل علن أس املليوا اآلخر ل

ا  فهي مصطلوات  1995ا  الياهرة  1985ا  روفيا  1982ا  أكوبوليو  1980علن هذه امللاهي  اي  عيس مييس  WTOللفيا ة 

َد بها: "تعمي  املعرفة بال يئات الط يعية الميو اته صِّ
ُ
  كيلية اليعامل معيا بديل سلي  البدر ق

ُ
َعل
َ
جة ا ال يا ية الغلر ال يا ية الت
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عالية مص األما ة الالو،ي الال فاس باصا صيا الميطل اتها  فالفيا ة ال يئية  ستثمار يضمص  سيمرار الشظ  ال يئية الاليشوع 

ِّفيا النحاد األالرالبي لل يئة (48ا  ص  2008    د سلماس ع وم )ال يائي بيل محيو انل مع فررة دع  الدخل الوطني" 
  الُيَعر 

ا بلنها: "نداط يحافظ علن ال يئة بالييامل الييولوجي الالقيصادم الالجيما،ي الالوضارم  1993الاملينههات اليومية سشة 

 وافظة علن مالية مع ااملعمارم الالزمني اليار خي الاملفيي لي الإدارة املوارد بلسلوب يحي  اللوا د القيصادية الالجيماعية الالج

 سيمراراية اليشوع ال يولوجي الييولوجي الميومات الوياة األساسية للط يعية اي املشطية  فهي نداط يحافظ علن ال يئة ال حي  

: "نلك الي(04  بدالس نار خ  ص محمد  براهي  عراقي)الييامل القيصادم الالجيما،ي ال رنيي بال يئة ا ولية الالداللية" 
ً
شمية   الأيضا

التي تهي  بيحفلس رفاهية الدعوب  الرفع مفيو ات املعيدة النحفلس اليعلي  الالصوة الاملفاالاة اي فرص العمل امليا ة التي تعيبر 

  (89ا  ص  2013  فايز محمد علي الوميدات)عشارر جوهر ة لعمليات اليشمية القيصادية الالجيماعية الالعمرا ية الال يئية" 

    ر ة اللرد اي  خييار املشاط  ال يئية التي يزالرها مع مفؤاللييل عص عدا الخي  بها  البهذا نيوس:  فالفيا ة ال يئية نةفد

( سيا ة مفؤاللة الاعية الراشدة يحكميا 2( الفيا ة ال يئية سيا ة خضراء أساسيا اي خل  النداط الفيايي هو الط يعة  )1)

( ليا  لس 3قية بلعي ارها  لتهاا أخيقي ق ل أس ييوس  لتهاا قا وني تعاقدم  )السيغي  العييني الالوس باملفؤاللية الاليي  األخي

خاس )( الفيا ة ال يئية سيا ة مفيدامة 4األهداف الفياسية الالقيصادية الالجيماعية الالوضار ة للفيا ة الييليدية  )

( في  أفضل لوقع الفيا ة علن ال يئة 1: )  المص خي  اليعار ف نيةلن أهمية الفيا ة املفيدامة اي(229ا  ص  2010أ يا  

الط يعية الالثيافية الالنفا ية مع ا وافظة علن املواقع األثر ة الط يعية الاليار اية النحيي  الرفاه القيصادم الالجيما،ي 

الشيل للشادق ال ( نحفلس الخدمات الفيا ية مع نوليد ملشار  العمل الدا مة الضماس املداخيل لليطاعات ا ولية كا2الال يئي  )

(  شراك مايلف شرا ح ا جيمع الاألقالي  الجغرافية اي اليشمية 3الاملطاع  الالصشاعات ا ولية الخدمات الدليل الفيايي الغلرها  )

  املفيدامة البدر ة الالقليمية الالياطيط القيصادم للمشاط  الفيا ية مما يضمص
ً
عصاا ) نشمية سيا ية ميوا  ة  قليميا

 . (17ا  ص 2009   فص الفعيدم

  الفروقات األساسية بين السياحة التقليدية واملستدامة : 1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دور وأهمية التخطيط االستراتيجي للنهوض بالقطاع السياحي من أجل تحقيق تنمية سياحية   (2015  )مدعلي بي   رالح محر   املصدر:

   .12ا  ص  09/11/2015ال  08قاملة  نطو ر اليطاع الفيايي اي الجزا ر   ملييى دالمي  و  املياالالنية الدالرها اي مستدامة
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  التخطيط للنشاط السياحي البيئي لتحقيق التمايز السياحي املستدام :2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مةلة واإلجتماعيالصناعة السياحية في الجزائر ودورها في تفعيل النشاط اإلقتصادي   ا( 2013  )شابي  ليمة  بر بش الفعيد املصدر:

 . 149ا  ص  2013  14عربية  العدد األكاديمية ال

  وظائف اإلعالم السياحي في إطار التنمية السياحة املستدامة.  3.2

  دور اإلعالم السياحي في تحفيز الصناعة السياحية 1.3.2

 ملا ييضمشل مص عيقات تدابكية مع اليطاعات األخرى اي نوفلر 
ً
بعيبر مليوا الصشاعة الفيا ية مليوا معيد  ظرا

  ص 2013  سشاس غال  املرهض ي)الخدمات الفيا ة كالسيي ا  الاليواء الالطعاا الالشيل الالبريد الالنصاالت الال شوك الغلرها 

ت هييلية اي نركي ة املشيةعات الفيا ية التي نيدميا أم مشطية جغرافية   فهي: "عمليات موجية لسيحداث نحوال (128

بالسياداا األمثل للموارد الط يعية الالقيصادية الالجيماعية الالعمرا ية ليذه املشطية بما ييل  مع الطل  الفيايي الميو  

املشطية بي  بموجبها نشامي الوركة الفيا ية الوركة الفيا ية الوالية الاليامشة  ال لك بهدف نيو ص قاعدة  قيصادية فعالة ييح

ْل اليشظيمات العامة الالخارة التي تدترك اي نطو ر الإ ياج التفو   ال ضائع ال   ادة الدخل الفيايي"
ُ
  فالصشاعة الفيا ية هي: "ك

ملييامل الذم بعني   فهي: "اليصنيع ا(26ا  ص  2007  أ مد محمود ميابلة)الالخدمات التي نلبي   يياجات ال رفاهية الفواي" 

  الية"البديل يييءا مع قدرانل امل قامة التديد مراكز سيا ية نوفر مايلف الخدمات التي يحياج  ليها الفا ح أثشاء  قاميل بها 

( الخدمات الفيا ية األساسية كاللشادق الاملطاع  املواريت الالنصاالت 1فالصشاعة الفيا ية تدمل بعديص أساسيلس هما: )

الالخدمات الفيا ية اليكميلية كميان  الفيا ة الالفلر ات المحيت بيع اليدايا الفيا ية الاليحف اليذكار ة الدالر الال شوك  

ا  ص  2006   ميد ع د الشبي الطائي)( الستثمار اي الثرالة الط يعية الالثيافية 2الفيشما الاملفاري الالودا   العامة الغلرها  )

( مر لة السيكداف: باليعرف علن اليدرات 1 مو ج للصشاعة الفيا ية يض  أربع مرا ل: ) Miossec  القد  قتري ميوسك (91

( مر لة ال طيق: نلخذ الداللة 3( مر لة الشمو: ي دأ فيها نطو ر املوارد الفيا ية للمشطية بديل ندر جي  )2الفيا ية للمشطية  )

النداط الفيايي مع باقي اليطاعات القيصادية للمشطية   المص  ( مر لة الشضوج: نيامل4بم دأ الياطيط الاليوسع الفيايي  )

( 5( الشضوج  )4( اليطور  )3( املداركة  )2( الكتداف  )1ا خمس مرا ل لليشمية الفيا ية: ) Butler 1980جا  ل يحدد بيلر 

يعرف نةديد املشطية الفيا ية بال اليدهور الاليةديد  ال ؤكد بيلر أ ل ية   عيماد خطط تفو يية  اجوة عشد املر لة األخلرة أال

( تعيبر أه  اليطاعات الخدمية اي 1علن الفوق الإ يياجانل امليةددة   الهشاك مص يرى بلس خصا ص الصشاعة الفيا ية: )

ف ( تفاه  مايل3( يميد  طاق املشاففة  من الشطاق الدالمي بلميداده مص مواطني الداللة  من مواطني العال   )2القيصاد الوديث  )
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( عدا  ميا ية   ييار امليومات الفيا ية الرعوبة   ياج سلع سيا ية 4فئات ا جيمع اي تدكيل مز ج الخدمات الفيا ية  )

  -بديلة  بيشما يمكص تشخيص محاالر الصشاعة الفيا ية مص مشظور السيدامة ال يئية اي الديل اليامي:

  املستدامةاملحاور اإلستراتيجية للصناعة السياحية  :3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 139شابي  ليمة  بر بش الفعيد  مرجع ساب   ص  املصدر:

( املياس: الهو املياس امليصود باليشمية  1: )(04  ص 2017مراد بدير شة  ) ي  الديل تدمل الصشاعة الفيا يةالمص خ  

ر ة ط يعية التي هي مص رشع النفاس كاملدس الوضاأم نشمية الفيا ة الط يعية كالفوا ل الالج ا  الاألنهار .. لخ أال الفيا ة غلر 

( الزماس: الهو مدة القامة يوا  أس وع  شير  .. لخ   يث يي  الصشاعة الفيا ية للزماس مص 2الاألماكص الدينية  امليهي  ... لخ؛ )

( 3نية؛ )ياد الوطشية الالديخي  ناليضات العطل األس وعية أال الفشو ة أال اللصلية كالصيف الالدياء  أال اي املشاس ات الاألع

(  الشيل  )عدد الشةوا الخدمات: الهي أكثر مةاالت الصشاعة الفيا ية الأكثرها نشاففية الني  بالستثمار اي الخدمات اللشدقية

الجرا د   ( الترال ج: يمثل مةموعة األسالي  الدعا ية ا خيللة مص العي ات ال اعية  اليللزة  ال تر يت4األمص  الغلرها  .. لخ؛ )

الا جيت  .. لخ  النيمثل الصشاعة الفيا ية للترال ج اي  قامة مايلف اليشوات العيمية اليكشولوجية الاللكترال ية الاملكيوبة 

الاملر ية ليصا  املشيوج الفيايي  من الزبا ص  فيو ياضع لط يعة الشيل المحيوى الفياسة التفو يية الفيا ية للدركة 

 . يل أ د ميومات الصشاعة الفيا يةاللة  المشل  ي ظ أس العيا الفيايي بدالفيا ية الاملشطية الالد

  دور اإلعالم السياحي في التوعية السياحية لتنشيط الحركة السياحية الداخلية 2.3.2

ف  تعرَّف الفيا ة الداخلية بلنها: "نلك الفيا ة التي يمارسيا أبشاء الوطص داخل داللته  بز ارة املشاط  الفيا ية الاليعر 

عليها الالرن اط بها بهدف ربط املواطشلس ب يده  ال  ادة الو،ي الفيايي لديه  الخل  شعور ال يماء الالعتها  بالتراب الوطني لديه " 

( العوامل الداخلية التي 1  النيلثر الفيا ة الداخلية بعدة عوامل يمكص نيفيميا  من: )(17ا  ص  2011  محمد فييل الآخرالس)

تدمل: جودة ال نية اليحيية مص خدمات الشيل البرم الال حرم الالجوم الاليطاع اللشدقي الاملطاع  الفيا ية الالخدمات املالية  

ا ية يااي لل لد  فيوفر ال لد علن ثيافات المعال  ميعددة بعطي الفا ح ا ولي الميالعوامل الفياسية الاألمشية  اليشوع الط يعي الالث

( العوامل الخارجية التي نيمثل اي املشاففة الداللية التي تعيبر أكثر 2لش اع رغ انل الفيا ية داخل دالليل اي مايلف اللصو   )

 ملا نيدمل ال لد
ً
 علن الفيا ة الداخلية   ظرا

ً
 أقل ففة  ات جودة أعلن البييللةاس األخرى مص مشيةات سيا ية مشاالعوامل نلثلرا

 (. 33/35ا  ص  2009  عصاا  فص الفعيدم)

نظير أهمية الفيا ة الداخلية مص كونها تفاه  بةزء هاا مص الدخل اليومي الإعادة نو يعل الالتدغيل النطو ر اليطاع    

اي ا وليلس  حو الخارج العصر ة املشاط  الفيا ية الاملدس الاليمدس اللشدقي الالشيل النوفلر مشار  عمل الالود مص هرالب الفي
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  الباليامي نن ع أهمية الفيا ة الداخلية (02 ا  ص 2012العابد سملرة  لعراف فايزة  )الوضارم مع ا وافظة علن التراث اليار خي 

 باأل داث الالظرالف الخارجية بامليار ة بالفيا ة 
ً
ثرا
 
 أفضل للنداط الفياييمص كونها: أقل  نل

ً
 الخارجية  نضمص   يظاا الإسييرارا

عات عدد متهايد مص جمي
 
 الدبعكس املوسمية التي نيمله بها الفيا ة الخارجية  تفيةي  ليطل

ً
  ابع شرا ح ا جيمع الخارة

(Jean Marc Mignon, 2010, p 04) . 

( 1: )(31ا  ص  2011 سعيد محمد باقر الرمضاس)ما يلي  س أه  املشافع التي يحيييا العيا الفيايي للفيا ة الداخلية 

  ادة الطل  الفيايي ا ولي الوالئي الالوطني باليعر ف باملشاط  الفيا ية الغرس الفلوكيات الوضار ة لفياس املشاط  الفيا ية 

( دع  اليوجل االيةابي لليعامل مع ال يئة اي املشاط  الفيا ية 2لوفص  سيي ا  الفياي الالهيماا بشظافة الأمص هذه املشاط   )

الفيا ة ال يئية اي ال لد النشمية الو،ي العاا بلسالي  السياداا األمثل للمشيةات الفيا ية املضرة بال يئة  الاليعر ف بميومات

( املفاهمة اي عمليات تغيلر ا جيمع البشا ل الثيااي الالجيما،ي التغيلر  هشيات األفراد 3  )(110ا  ص  2011  تفعديت قدالار)

راف  الفيا ية الاألثر ة  فالو،ي الفيايي هو   فاس ا جيمع ا ولي بعا د ال قيمل  حو املشاط  الفيا ية الا وافظة علن امل

الفيا ة بما يشعكس اي املعرفة ال اللي  العمي  ليذه الصشاعة ال الورص علن ا وافظة عليها الالشظرة الواعية لواضرها ال 

ايي يعامل مع الفياي  الباليامي بديل العيا الفيمفيي ليا بما يؤدم  من  كتفاب األفراد للفلوكيات الالعادات اليو مة اي ال

 لخل  الثيافة الالو،ي بلس أفراد ا جمع عص طر   ن اد  الثيافات امليو ة للمةيمع  الا وافظة علن التراث الثيااي 
ً
 هاما

ً
مصدرا

الاليعر ف باللرص  (  نعاش دالر الفيا ة اي دع  االقيصاد الوطني4املادم الغلر املادم للمشطية الاللشوس الالصشاعات  )

  الأما فيما ياص الفيا ة (30ا  ص  2004  ريي الديص خربوطلي)الستثمار ة امليا ة اي ا جاالت امليعددة لصشاعة الفيا ة 

 أالسع للرسالة 1الخارجية فيمكص لإلعيا الفيايي أس بفاه  بة: )
ً
( دع  نشاففية ال لد بياطي املوانع الفياسية مما يضمص   تدارا

 الخل  فرص  حو األسواق الداللية مص خي  نحفلس الصورة الخارجية لل لد  )العي 
ً
 ( تعز ز الييارب الثيااي الدالمي2مية دالليا

 . (53ا  ص  2003  مصطلى ع د اليادر)

  دور اإلعالم السياحي في الترويج للمقصد السياحي 3.3.2

تعيبر الصورة الذهشية لألماكص الفيا ية أه  امليغلرات التي نحك  سلوك الفا ج الإخييار ميصده الفيايي  القد نشااللت 

الدراسات التفو يية الفيا ية مشذ س عينيات اليرس املاض ي هذه امللاهي  باليلرقة بلس مليوا رورة املؤسفة  رورة املشيج  

 Jenkinsا  ال رى  Crompton 1979ا  دراسة كوم يوس  Hunt 1975  دراسة ها ت ا Gunn 1972رورة العيمة كدراسة غوس 

ا أس مليوا الصورة الذهشية مليوا معيد الميغلر ال اتي اليلفلر ما يلر  تعدد ملاهميل  Martinez & Alvarez 2010ا   1999

ئي ييضمص قي  الإ ط اعات األشخاص  نةاه ا بل ل: "ع ارة عص بشاء  هني مرئي الغلر مر  Di Marino 2008 يث بعرفل دم مار شو 

 Gallarza et al 2002  اي  لس يرى (173ا  ص  2016  بل اارم سامي)الجية معيشة اليا مة علن معارفي  الإدراكاته  العاطلية" 

 يث نيوا  ةا أس هشاك مياربيلس ملرا ل تديل البشاء الصورة الذهشية للميصد الفيايي هما: املياربة الفاكشة الاملياربة الوركي

 . س علن  ما ج ال ظر ات سلوك الفا حكي املياربيل

  staticاملقاربة الساكنة  1.3.3.2

ا   Gunn 1972نتشاال  هذه املياربة العيقة بلس الفا ح الالصورة الذهشية كالرضا الإخييار امليصد الفيايي  القد  قتري 

Fakeye & Crompton 1991   لييو ص رورة الوجية الفيا ية يض 
ً
  -:كما يليمفيو ات  03مرا ل ضمص  07ا  مو جا
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  م لتكوين صورة املقصد السياحي Gunn 1972نموذج غون : 4الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .174اارم سامي  مرجع س    كره  ص بل  املصدر:

ا بالعيماد علن الصورة العضو ة الالصورة ا ورضة الإضافة  1972ا  مو ج غوس  Fakeye & Crompton 1991القد طور 

التي تعبر عص الخبرات املتراكمة للفا ح مص نةاربل الفيا ية الفابية  النوري  من أس رورة  complex imageالصورة املعيدة 

د مص ة ا ورضة الالواقع مما بفمح للفا ح باليلكامليصد الفيايي نميل  من اليلثر بدرجة اليواف  بلس الصورة العضو ة الالصور 

صوة الصورة الفابية مص عدميا  الباليامي رضا الفا ح عص  خيياره للوجية الفيا ية نيوقف  من  د ك لر علن  تيةة هذه امليار ة  

   .فل ا نطابيت رورة الوجية مع اليلضييت الفيا ية للفا ح النوقعاته  فلس امليصد الفيايي سيحظى برضاه

  م لتكوين صورة املقصد السياحي Fakeye & Crompton 1991نموذج  :5الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .175ره  ص بل اارم سامي  مرجع س    ك املصدر:

  Dynamicsاملقاربة الديناميكية  2.3.3.2

نركز هذه املطابية علن دراسة عملية تدكيل رورة امليصد الفيايي اي  د  اتها المحااللة نحديد العوامل التي نؤثر فيها  

ا أس الصورة الداملة للوجية ميو ة مص شيلس: املعراي  الالعاطلي نيلثر الصورة خي  مرا ل  Beerli & Martin 2004 يث يرى 
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( العوامل الشخصية كالووافز  الخبرة الالخصا ص 2ر املعلومات األاللية الالثا و ة  )( مصاد1نيو نها بعامللس أساسيلس: )

ه ال ا ثاس بلس الفياي الذيص يزالرالس امليصد ألال  م   .رة المص يكررالس الز ارة لعدة مراتالجيماعية الالديمغرافية  كما ملَّ

  م لتكوين صورة املقصد السياحي Beerli & Martin 2004نموذج  :6الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .176ره  ص بل اارم سامي  مرجع س    ك املصدر:

  مشاكل اإلعالم السياحي.  4.2

( ضعف السا ل العيا الييشية املوا مة للييشيات العاملية املر ية الاملفموعة 1مص مداكل العيا الفيايي اي الجزا ر: )

( العدا الجود برامج سيا ية 2الوقت املشاس  ل ث العيا الفيايي  )الامليرالءة العدا  خييار الوسيلة العيمية املشاس ة المعرفة 

تعرض آثار المشاظر املشاط  املراد نحيي  الفيا ة فيها العدا الهيماا بالعيس الالترال ج الفيايي أال الجود دليل سيايي ييوارل 

 يلت ففية اللي  الوطني للفيا ة التي  مع الفياي اليعرفي  علن مشاط  ال لد  الهو ما  نعكس علن نرني  الجزا ر اي مؤشر نشا

( الفييار  من خطط ندر بية مدرالسة 3الهذا خلر دليل علن الصعوبات التي يواجييا العيا الفيايي اي الجزا ر  ) 129املرن ة 

ال يياجات ( عدا دراسة ط يعة 4الموجية ليشظي  الر يت الفيا ية النرشيد الدليل الفيايي ملمارسة دالره بالطر ية األفضل  )

 
ً
الفيا ية للجميور المعرفة  نةاهانل ق ل ال دء بالوملة العي ية  فالجميور املفتهدف ال ييلثر بشلس املؤثرات الالعوامل  ظرا

( امل الغة اي  ظيار التفيييت الاملراف  الاألسعار املشالضة الجودة الخدمات الفيا ية التي نرس  رورة  هشية 5لخييف األ الاق  )

لكنها الهمية الماادعة  الالتي قد نيحو   من ردالد أفعا  سل ية مص ق ل الفياي بعدا نكرار العودة  من ال لد مرة أخرى   يةابية

 . (13  ص ا 2012بودخدخ كر    بودخدخ مفعود  ) همة الغش الالخداع اي  االت أخرى الاملياضاة بت

 

 

 اإلطار التطبيقي للدراسة: اإلعالم السياحي والتنمية السياحية املستدامة في الجزائر  .3

 منهجية الدراسة: اإلشكاليات والفرضيات الفرعية، صياغة النموذج اإلحصائي، العينة  .1.3

  -:نتشاال  مشهجية الدراسة كل مص الشياليات الاللرضيات اللرعية  الشمذجة ال صا ية  العيشة  كما يلي

  Development of hypothesesصياغة إشكاليات وفرضيات الدراسة الفرعية  1.1.3
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جوا   أساسية يوضويا الديل  05نيتري الدراسة نلثلر العيا الفيايي علن اليشمية الفيا ية املفيدامة بالجزا ر اي 

  -اليامي:

  إقتراح محاور ومجاالت الدراسة :7الشكل 

 

 

 

 

 

 

  .مص  عداد ال ا ثلس املصدر:

  -العليل ننيج لديشا الشياليات الجز ية اليالية:

H01 .هل هشاك أم أهمية  ات داللة   صا ية لإلعيا الفيايي اي الجزا ر؟ : 

H02 .هل نوجد عيقة  ات داللة   صا ية بلس العيا الفيايي الالو،ي ا جيمعي اي الجزا ر؟ : 

H03 .هل نوجد عيقة  ات داللة   صا ية بلس العيا الفيايي الالفيا ة الداخلية اي الجزا ر؟ : 

H04 .هل نوجد عيقة  ات داللة   صا ية بلس العيا الفيايي الالصشاعة الفيا ية املفيدامة اي الجزا ر؟ : 

H05ية العيا الفيايي اي الجزا ر؟. : هل هشاك أم أهمية  ات داللة   صا ية ملداكل العيا الفيايي علن فعال 

 علن الديل الفاب  ييوس شيل اللرضيات الجز ية علن املشوا  اليامي:    
ً
  -البشاءا

H11 .لإلعيا الفيايي اي الجزا ر أهمية  ات داللة   صا ية النلثلر هاا : 

H12 ا ر.: هشاك عيقة  ات داللة   صا ية بلس العيا الفيايي الالو،ي ا جيمعي اي الجز 

H13 .هشاك عيقة  ات داللة   صا ية بلس العيا الفيايي الالفيا ة الداخلية اي الجزا ر : 

H14 .هشاك عيقة  ات داللة   صا ية بلس العيا الفيايي الالصشاعة الفيا ية املفيدامة اي الجزا ر : 

H15اي الجزا ر. : ملداكل العيا الفيايي نلثلر   صائي هاا علن فعالية العيا الفيايي 

  Estimating Modelصياغة شكل النموذج اإلحصائي  2.1.3

اي  الة نيدير الشمو ج ال صائي للعيقة بلس العيا الفيايي ال اليشمية الفيا ية املفيدامة يمكص كيابة شيل الشمو ج 

  -كما يلي: Robert F. Engle And C.W.J. Grangerالف   مو ج ال حدار الخطي البفيط لة 

 t+ u tX 1+ B 0= B tY 

  :  د الخطل العدوائي.ut: العيا الفيايي؛    Xt: اليشمية الفيا ية املفيدامة؛    yt يث:    

 

   Sampleالعينة  3.1.3

اي محااللة دراسة نلثلر العيا الفيايي علن  نةاهات اليشمية الفيا ية املفيدامة اي الجزا ر ن  نو يع  سيبياس ليذا 

عيشة عدوا ية بفيطة مص مةيمع الدراسة الذم يض  الييئات األكاديمية الالعامللس بمدير ة الفيا ة الرؤساء الغرض علن 

  ا. 15/02/2021ا  من  01/02/2021اللشادق الاملطاع  الالوكاالت الفيا ية البعض الفياي ا وليلس خي  اللترة املميدة مص 

 نتائج الدراسة امليدانية تحليل  2.3

The importance of Tourism media 

Tourism media and Tourism Awareness 

Tourism media and Internal Tourism 

Sustainable tourism industry  

Problems of tourism media 

Tourism media 
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( بهدف الوصو  علن امليوسطات SPSS 24الشيا ج ن   سياداا بر امج اليحليل ال صائي املعرالف ) لسيايص    

  21الوفابية الال حرافات املعيار ة الاليكرارات الالنف  املئو ة اي دراسة  نةاهات آراء العيشة   يث نضمص السيبياس 
ً
سؤاال

 علن ميياس ليكرت الثيثي  06مو عة علن 
ً
  -( ليلتي الشيا ج الف  الترني  اليامي:Likert Scale)محاالر  عيمادا

 نتائج مرحلة تجميع اإلستبيان، املعطيات الوصفية ومعامل ألفاكرونباخ   1.2.3

  -أعطت عملية نةميع ال فر  السيبياس الشيا ج اليالية:

  معطيات حول اإلستبيان :1جدول 

 %النسبة إجمالية  %نسبة اإلستجابة  اإلستبيان العدد البيان

 اإللكتروني الورقي اإللكتروني الورقي

 100 100 100 25 30 55 عدد اإلستمارات املوزعة

 96.3636 92 100 23 30 53 عدد اإلستمارات املسترجعة

 5.4545 4 6.67 1 2 3 عدد اإلستمارات امللغاة

 90.91 88 93.33 22 28 50 عدد اإلستمارات املالئمة

  . عداد ال ا ثلس مص املصدر:

 ية لعيشة الدراسة بالديل اليامي:اي  لس جاءت  يا ج نحليل املعطيات الورل

  املعطيات الوصفية لعينة الدراسة :2جدول 

  %النسبة  التكرار  املتغيرات الوصفية 

 60 30  كر  الجنس 

 40 20 أ ثى 

 74 37 سشة  40 من  25مص  الفص 

 26 13 سشة  60 من  40مص 

 

 

 

 الوظيلة  

 18 9 ماجفيلر   طار أكاديمي 

 12 6 دكيوراه 

 

  طار منهي 

 22 11 موظلوس اي مدير ة الفيا ة 

 08 4 رؤساء الكاالت سيا ية 

 10 5 رؤساء اللشادق الاملطاع  الالشيل الفيايي 

 30 15 سياي محليلس 
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 الخبرة 

 08 4 سشوات  5أقل مص  الخبرة األكاديمية 

 22 11 سشوات  10 من  5مص 

 30 15 سشوات  5أقل مص  الخبرة امليشية 

 40 20 سشوات  10 من  5مص 

 

 الدخل 

 00 00 دج 20.000أقل مص 

 14 7 جد 35.000 من  20.0000مص 

 44 22 دج 50.000دج  من  35.000مص 

 42 21 دج. 50.000أكثر مص 

 . مص  عداد ال ا ثلس املصدر:

سشة عاملوس  40ال  25الجدال   ي ظ أس أغل  ملردات العيشة ه  مص الذكور الذيص يتراالي أعماره  بلس مص خي  

سشوات  اللي   10 من  5م اشرالس اي قطاع الفيا ة أال لي  عيقة م اشرة مع اليطاع  ال يملهالس بابرة ميشية مي ولة نتراالي مص 

  ق و  م دئي  و  موثوقية  يا ج الدراسة.دج  الهو ما بعطي  50.000دج ال  35.000دخل يتراالي بلس 

  معامل ألفا كرونباخ :3جدول 

 قيمة ألفاكرونباخ  عدد الفقرات   البيان

 0,798 21 اإلستمارة

  .SPSS 24علن مارجات  مص  عداد ال ا ثلس بشاء املصدر:

  البذلك فلس أداة الدراسة نيميع % 79.8ال ي ظ مص الجدال  أعيه أس قيمة أللا كرال  اخ ليامل السيمارة عالية يي بلغت 

  بدرجة ث ات عالية نبرر  سياداميا اي قياس العيقة بلس العيا الفيايي الاليشمية الفيا ية املفيدامة اي الجزا ر.

  تحليل محاور الدراسة 2.2.3

  أهمية اإلعالم السياحي 1.2.2.3

 جاءت الشيا ج كما يلي:

  أهمية اإلعالم السياحي :4جدول 

املتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي 

اإلنحراف 

 املعياري 

 اإلتجاه العام

نشجح السةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةل العيا اي نزال ةةةدك بيةةةل املعلومةةةات الضةةةةةةةةةةةةةةرالر ةةةة  و  مايلف امليةةةارةةةةةةةةةةةةةةةةد  01

 الاملشاط  الفيا ية اي الجزا ر.

 غلر مواف  0,788 1,54

اي  الفةةةةةةةةةيا ة أغل  املعلومات التي نندةةةةةةةةةرها السةةةةةةةةةا ل العيا الفةةةةةةةةةيايي التي ناص الجيات 02

 الجزا ر هي صويحة.

 مواف  0,9116 2,16
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لخييار ميصةةةةةةدك الفةةةةةةيايي نلضةةةةةةل املعلومات املوجودة اي السةةةةةةا ل العيا الفةةةةةةيايي علن  03

 اليةارب الفيا ية التي قاا بها سياي آخرالس.

 غلر مواف  0,8687 1,98

  .SPSS 24علن مارجات  مص  عداد ال ا ثلس بشاء املصدر:

الجدال  تعييد العيشة أس السا ل العيا الفيايي ال نشجح اي نزال د الفياي بيل املعلومات الضرالر ة  و  مص خي  

مايلف امليارد الاملشاط  الفيا ية اي الجزا ر  ال أنها نؤكد علن صوة املعلومات التي نندرها السا ل العيا الفيايي الخارة 

اليةارب الفيا ية التي مر بها سياي آخرالس علن املعلومات املوجودة اي السا ل بالوجيات الفيا ية اي الجزا ر  كما أنها نلضل 

العيا الفيايي اي  خييار امليصد الفيايي  البهذا تفيير العيشة علن ضعف أهمية العيا الفيايي اي الجزا ر علن الرغ  مص 

  صوة املعلومات التي يندرها.

  اإلعالم السياحي والوعي املجتمعي 2.2.2.3

عطى الشيا ج الف  الجدال  اليامي:
ُ
  -ت

  اإلعالم السياحي والوعي املجتمعي :5جدول 

املتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي 

اإلنحراف 

 املعياري 

 اإلتجاه العام

بفةةةةةةةةاه  العيا الفةةةةةةةةيايي اي  دراك ا جيمع ا ولي مليومات الجذب الفةةةةةةةةيايي المشل ا وافظة  04

 علن التراث اليار خي الاليي  الوضار ة. 

 مواف  0,7761 2,36

نبر  أهمية العيا الفيايي اي رفع مفيوى الو،ي الفيايي التعمي  العيقات الجيماعية بلس  05

ف.   الفا ح الاملضي 

 مواف  0,7559 2,4

 مواف  0,7071 2.5 ا ولية الالجيو ة.   عادة هشدسة الثيافة الفيا يةبفاه  العيا الفيايي اي  06

نيمثةةل اليةةلثلرات اليةةةابيةةة الخةةارجيةةة لإلعيا الفةةةةةةةةةةةةةةيةةايي اي اليعل  الثيةةااي الال تراا الالييةةدير  07

 الا وافظة علن ثيافة ال لد املزار. 

 مواف  0,6667 2,62

نيمثل اليلثلرات الفةةةةل ية لإلعيا الفةةةةيايي اي الصةةةةدمات الثيافية الشاشةةةةئة عص  يل الثيافات  08

 األجشبية النيليد املضيف لثيافة الفا ح الالفلوكات غلر املي مة. 

 مواف  0,7343 2,46

  .SPSS 24علن مارجات بشاء  مص  عداد ال ا ثلس املصدر:

اليلثلر الياا الذم يلع ل العيا الفيايي اي تعز ز اليي  الجيماعية الوضار ة ال ي ظ مص خي  الجدال  نلكيد العيشة علن 

التع ئة ا جيمع ا ولي ليحيي  اليشمية الفيا ية املفيدامة مص خي  ا وافظة علن املشاط  الفيا ية الط يعية الاألثر ة ال رفع 

 ليلكيد علن  ماية املكتف ات الثيافية الوضار ة للمةيمعمفيوى الو،ي الفيايي الالثيافة الفيا ية الإ تراا ثيافة اآلخر مع ا

ا ولي مص العادات الاليي  الفل ية للثيافات األجشبية الالفلوكات غلر الوضار ة  العلن هذا يمكص اليو  بلس العيا الفيايي يؤدم 

 ها
ً
 ال بفتهاس بل اي عملية اليغيلر الثيااي النشمية الو،ي ا جيعي الذم يلع  دالرا

ً
 اي قطاع الفيا ة بلعي ار أس هددالرا

ً
ف الفيا ة ما

  هو تغذية ال يياجات الشلفية الالجيماعية اللردية الالجماعية.

  اإلعالم السياحي والسياحة الداخلية 3.2.2.3

  -:جاءت الشيا ج كما يلي
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  اإلعالم السياحي والسياحة الداخلية :6جدول 

املتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي 

اإلنحراف 

 املعياري 

 اإلتجاه العام

 غلر مواف  0,7602 1,56 بعكس العيا الفيايي الصورة الويييية للفيا ة الداخلية اي الجزا ر. 09

 مواف  0,76024 2,44 يؤثر العيا الفيايي بديل ك لرة اي الصورة العيمية املييو ة لديك  و  الفيا ة الداخلية. 10

 مواف  0,8002 2,18 العيا الفيايي اي الجزا ر موجل للفا ح ا ولي أكثر مشل  من الفا ح األجشبي.  11

 مواف  0,4517 2,8 لإلعيا الفيايي اليدرة علن ننديط الوركة الفيا ية الداخلية اي الجزا ر.  12

  .SPSS 24علن مارجات بشاء  مص  عداد ال ا ثلس املصدر:

 ي ظ  نةاه العيشة  من رفض الفؤا  الياسع بلس العيا الفيايي ال بعكس الصورة الويييية للفيا ة مص خي  الجدال  

  اي  لس نؤكد العيشة علن أهمية العيا الفيايي اي نيو ص 0.76الإ حراف معيارم  1.56الداخلية اي الجزا ر بميوسط  فابي 

نيةل  من جذب الفياي ا وليلس أكثر مص الفياي األجا   الهو ما قد يلفر الصورة العيمية للفيا ة الداخلية اي الجزا ر التي 

 بالفيا ة الخارجية  فيد بلغت الفيا ة الوطشية  من  جمامي املفاهمة امل اشرة ليطاع 
ً
 رنلاع مفاهمة الفيا ة الداخلية ميار ة

ا  كما بلغت  يرادات الفيا ة الداخلية  2016 للفيا ة الخارجية سشة % 04.1ميابل  % 95.9الفيا ة اي الشانج الداخلي نف ة 

مليار دالالر امر يي للفيا ة الخارجية لشلس الفشة  ال يوقع أس نصل  يرادات الفيا ة  0.3مليار دالالر دالالر أمر يي ميابل  7.7

نف ة نطور عدد الفياي مليار دالالر للفيا ة الخارجية  كما نؤكد  0.5ا ميابل  2027مليار دالالر أمر يي سشة  9الداخلية  وامي 

اي  % 90ا وليلس  من  جمامي عدد الفياي هذه الوييية  يث ن لغ نف ة الفياي ا وليلس  من  جمامي عدد الفياي اي الجزا ر نف ة 

   األ وا  كما هو موضح فيما يلي:مطل

 

  الناتج الداخلي الخاممساهمة السياحة الداخلية في  :8الشكل     إيرادات السياحة الداخلية   : 7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Rochelle Turner and Evelyne Freiermuth, travel and tourism economic impact 2017 Algeria, world travel and tourism 

council, Spain, 2017, p 06/11.  
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  م 2010 –م  2003التدفق السياحي في الجزائر خالل الفترة  :8جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 . 25ص   http://www.matta.gov.dzال ارة تهيئة االقلي   الفيا ة الالصشاعات الييليدية  املوقع:  املصدر:

  مخطط الوجهة في الجزائر حسب األهداف، الفروع واألسواق :9جدول 

األسواق 

 املستهدفة

 املخططأهداف التسويق في  الفروع املختارة

الفوق 

 الداخلية:

الجزا ر وس  -1

 املييموس 

املواد الواسعة الستهيك اي الومامات ال حر ة  تفو   امليعة: 

 التفلية  و  املدس  العيج الالصوة  اليةوا  الر اضة.

اليحر ض علن قضاء العطل  نطو ر  ستهيك التفلية 

 الجوار ة علن مدار الفشة  تشجيع الفيا ة العيجية بغية

 نحفلس الصوة العمومية.

الجزا ر وس  -2

 الغلر مييملس

: الفيا ة الصوية  األعما  NICHمشيوج اللرالع الجديدة 

الاملؤنمرات  الفيا ة الثيافية:  كتداف الورف الامليارة الاملواقع 

 األثر ة   نةاهات الجشوب  الصيد ال حرم.

نحديد اليدفيات بلقتراي مشيوج  ال قيمة  ضافية    ادة 

الشليات الفيا ية  الولاظ علن  قامة الجزا ر لس غلر 

 املييملس  نطو ر المضاعلة القامات.

الفوق 

الخارجية 

األاللو ة 

 الالواعدة 

 نةاهات الجشوب الثيااي   أعما /مؤنمرات  ثيافية التع دية  

 املشيوج الشو،ي )الصيد  الغطس  ..(.

  التركله علن 
ً
ء سور الصورا عادة الثية لصورة الجزا ر دالليا

 الالفيا ة الدع ية الالتراث الالفيا ة الجوار ة.

Source : Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, Livre 02, Op-cit, P 27/28.  

  اإلعالم السياحي والصناعة السياحية املستدامة 4.2.2.3

عطى الشيا ج كاآلتي:
ُ
  اإلعالم السياحي والصناعة السياحية املستدامة :10 جدول  -ت

املتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي 

اإلنحراف 

 املعياري 

 اإلتجاه العام

 مواف  0,4041 2,8 . علن املشيةات الفيا ية ا وليةبفاه  العيا الفيايي اي نحلله الطل   13

 مواف  0,7343 2,54 بفاه  العيا الفيايي اي نطو ر الصشاعة الفيا ية الال نى اليحيية.  14

http://www.matta.gov.dz/


 مةيد شع اني                                           سعيداني محمد الفعيد                                   أ مد بيام  
 

 23 2021ماي  19-18 "تالواقع والتحداي-"س بل وآ ليات ترقية الس ياحة ادلاخلية يف اجلزائر يف ظل املنافسة امللتقى الوطين الافرتايض-جامعة امحمد بوقرة بومرداس، اجلزائر
 

15  .
ً
 الدالليا

ً
 مواف  0,6581 2,66 بفاه  العيا الفيايي اي نحفلس الصورة الفيا ية بالجزا ر محليا

 مواف  0,6417 2,58 املشاففة الفيا ية الجزا ر ة ا ولية الالداللية. دع  بفاه  العيا الفيايي اي  16

يوفر العيا الفةةةةةةةةةةةةةةيةايي مةموعةة مص املزايةا القيصةةةةةةةةةةةةةةةاديةة منهةا   ةادة الةدخةل اليومي النوفلر  17

 فرص العمل الاليشمية القيصادية الغلرها. 

 مواف  0,7602 2,56

 مواف  0,5803 2,7 يهي  العيا الفيايي با وافظة علن املوارد ال يئية الالثرالة الط يعية الالويوا ية.  18

  .SPSS 24مص  عداد ال ا ثلس بشاء علن مارجات  املصدر:

المص خي  الجدال   ي ظ أس العيشة نيةل  من نلييد الدالر اليةابي لإلعيا الفيايي اي مايلف مةاالت اليشمية الفيا ية 

املفيدامة مص نحلله الطل  علن املشيةات الفيا ية ا ولية النطو ر الصشاعة الفيا ية الال نى اليحيية النحفلس الصورة 

 الدع 
ً
 الدالليا

ً
املشاففة الفيا ية الجزا ر ة ا ولية الالداللية النحيي  املزايا القيصادية كز ادة الدخل  الفيا ية بالجزا ر محليا

اليومي النوفلر فرص العمل الاليشمية القيصادية مع ا وافظة علن املوارد ال يئية الالثرالات الط يعية الالويوا ية ال   األجيا  

 CENEAPنورل  ليل املركز الوطني للدراسات النحاليل الفياس الاليشمية  اليادمة اي هذه الثرالات  الما قد يؤكد علن هذه الشيا ج ما

مص  % 90( نلضيل 1سشوات قادمة كما يلي: ) 10ا اي دراسيل لنةاهات الفياي الجزا ر لس ا ويمللس املفيي لية لة  2010سشة 

 50000 من  30000ية بملها ية نتراالي مص املفيةوبلس للفيا ات العا لية الداطئية  الومو ة  الترفيهية  التفو يية  الصورالا

 ل الاض أسعار اليةار % 25مص املفيةوبلس يلضلوس الكراء مص الخواص علن القامة اي اللشادق ) % 40( 2دج؛ )
ً
(  ظرا

 لياء  ص(  رنلاع نيللة الشيل ال يص األمص مص مث طات الفيا ة النفا ية اي الجزا ر؛ كما يمك3املمشو ة ضمص الطار العا لي؛ )

 علن الخييارات الفيا ية للمواطص الج
ً
 زا رم مص خي  األشيا  اليالية :املز د مص اليوضيح علن العوامل األكثر نلثلرا

  م 2020أنواع السياحة والعطل واإليواء املفضلة لدى السائح الجزائري آفاق  :9الشكل 
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Source : CENEAP, "Le Tourisme des nationaux : Configuration et attentes", 2010, p 06, 07.  

 عة الفيا ية اي الجزا ر كما يلي:اي  لس بعرض الديل اليامي الدال  املفيليدة مص ندهور الصشا

  الدول املستفيدة من الخسارة السياحية الجزائرية :10الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .74الفيا ية  مرجع س    كره  ص ا خطط اليوجيهي الوطني للتهئية  املصدر:

  مشاكل اإلعالم السياحي في الجزائر  5.2.2.3

  مشاكل اإلعالم السياحي في الجزائر  :11 يلي: جدال  جاءت الشيا ج كما 

املتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي 

اإلنحراف 

 املعياري 

 اإلتجاه العام

ما ا  اليو يع القليمي غلر امليوا س للمدةةةةةةةةةةةةاريع الفةةةةةةةةةةةةيا ية اي الجزا ر يؤثر علن  19

 ةةةةاعةةةة الفعةةةاليةةةة العيا الفةةةةةةةةةةةةةةيةةةايي اليفةةةةةةةةةةةةةةةةةاه  اي عرقلةةةة اليشميةةةة الفةةةةةةةةةةةةةةيةةةا يةةةة 

 املفيدامة. 

 مواف  0,5928 2,66
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  .SPSS 24علن مارجات  مص  عداد ال ا ثلس بشاء املصدر:

 نةاه العيشة علن نلكيد مداكل العيا الفيايي اي الجزا ر الأثرها علن األدالار التي يلعبها اي مةا   ظالمص خي  الجدال   ي 

اي املرن ة األالمن كله  مداكل بعا يل العيا الفيايي اي  21الصشاعة الفيا ية الاليشمية الفيا ية املفيدامة   يث جاء الفؤا  

اي املرن ة الثا ية الالذم بعيبر   تدار األمية القلة  سياداا  20ث  الفؤا   0.555الإ حراف معيارم  2.76الجزا ر بميوسط 

 2.66املرن ة األخلرة بميوسط  19نكشولوجيا املعلومات الالنصاالت أ د أكبر معوقات العيا الفيايي اي الجزا ر  ليحيل الفؤا  

اليشمية الفيا ية املفيدامة اي الجزا ر فيد جاءت    الفيما ييعل  بيلثلر  وعية السا ل العيا الفيايي علن0.5928الإ حراف 

 اي األشيا  اليالية:الش
ً
 يا ج ملخصة

  تأثير نوعية وسائل اإلعالم السياحي على التنمية السياحية املستدامة في الجزائر  :11الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ييلثر الو،ي الفةةةةةةةيايي بل الاض املفةةةةةةةيوى العلمي ألفراد ا جيمع بلعل   تدةةةةةةةار  20

األمية القلة  سةةةةةةةةةياداا نكشولوجيا املعلومات الالنصةةةةةةةةةاالت مما يتفةةةةةةةةةب  اي عدا 

 فعالية العيا الفيايي ال ندهور الو،ي الفيايي لدى ا جيمع ا ولي. 

 مواف  0,5911 2,76

 مواف  0,5555 2,76  يص برامج اليوعية الاليثييف الفيايي اي السا ل العيا الفيايي.  21
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  .SPSS 24مص  عداد ال ا ثلس بشاء علن مارجات  املصدر:

  -خاتمة: .4

 لعملية  خيياره لوجييل الفيا ية دالس 
ً
 للي  رورة امليصد الفيايي لدى الفياي الأيضا

ً
 أساسيا

ً
تعد املعلومة عشصرا

ا  الباليامي يحيل العيا الفيايي  Tarek and Akmal 2013أخرى   يث يؤثر  وع الكمية املعلومات علن الجا   املعراي للفا ح 

طري  دارم الإقيصادم النشموم ها ل  البالشظر  من الشيا ج امليورل  ليها اي الجا   اليط ييي للدراسة فل ل يمكص ق و  اللرضيات: 

H12  التي نشص علن الجود عيقة  ات داللة   صا ية بلس العيا الفيايي الالو،ي ا جيمعي اي الجزا ر؛ الاللرضيةH13  اليا لة

التي نشص علن صوة  H14بوجود عيقة  ات داللة   صا ية بلس العيا الفيايي الالفيا ة الداخلية اي الجزا ر؛ الاللرضية 

اليا لة بوجود نلثلر   صائي  H15العيقة ال صا ية بلس العيا الفيايي الالصشاعة الفيا ية املفيدامة اي الجزا ر  الاللرضية 

التي نشص علن الجود نلثلر  H11ا الفيايي علن فعالية العيا الفيايي اي الجزا ر؛ اي  لس يي  رفض اللرضية هاا ملداكل العي 

هاا لإلعيا الفيايي اي الجزا ر  البالشظر  من ق و  أغل  اللرضيات الجز ية فل ل يمكص الي و  بصوة اللرضية الر يفية للدراسة 

بفاه  بل العيا الفيايي اي نحيي  اليشمية الفيا ية املفيدامة بالجزا ر  الهذا رغ   الالتي نذه   من نلكيد الدالر اللعا  الذم

 اي الجزا ر رغ  الميا يات 
ً
املداكل الالصعوبات التي يواجييا العيا الفيايي الالصشاعة الفيا ية الاليشمية الفيا ية عموما

ا  يلتي علن رأسيا: ضعف الستثمار  2025يشمية الفيا ية آفاق املالية الالبدر ة الاليكشولوجية التي رردها ا خطط اليوجيهي لل

العمومي الالخاص  ضعف جودة الخدمات اللشدقية مع قلة عدد املرك ات الفيا ية الالسيةمامية مع ن اطؤ النلرة   ةا  املداريع 

و يع الجغرااي الالفلر  مركز ة الي املشطل  فيها  ضعف التفو   الفيايي الالخدمات الفيا ية اللكترال ية اي الحجو ات اللشدقية

للمداريع الفيا ية مما يتفب  اي نلاالت اليشمية بلس الواليات الال لديات العزلة املشاط  الر لية  غياب ماطط للييو ص الاليلهيل 

فيا ية لاملنهي الالرشاد الفيايي املفيمر  المص أجل النهوض بالعيا الفيايي ليحلله الصشاعة الفيا ية النحيي  اليشمية ا

  -املفيدامة اي الجزا ر نوص ي الدراسة بضرالرة أخذ الجراءات اليالية بعلس العي ار:

 نكثيف البرامج اليوعو ة اي مايلف الوسا ل العيمية الرشادية  و  الو،ي الفيايي ا ولي الأهمييل؛  -

 عال  الفيا ية الوطشية؛  طيق عدد مص البرامج الفيا ية اي اليللز وس الال اعة الخارة الالصوف بامل -

 دع  املشظومة اليا و ية الالتدريعية الوطشية الالوال ية امليعلية بيدابلر الفيا ة ال يئية املفيدامة؛  -

نلعيل دالر الجمعيات ا ولية المؤسفات ا جيمع املدني اي نشمية الثيافة الالترقية الفيا ية لدى ا جيمع الجزا رم  -

 بمايلف الوسا ل  SITEVالاملعارض الداللية كاملعرض الدالمي للفيا ة الاألسلار  بلقامة اليظاهرات ا ولية
ً
التغطيتها  عيميا

ال اعية الاليللز و ية الاملكيوبة العرض األفيا الفيا ية الوثا يية لليحفيس البث الو،ي الفيايي لدى املواطشلس الالجزا ر لس 

؛ 
ً
 عموما

الفيايي مع تشجيع اليطاع الخاص لإلستثمار السيما اي مةا  الغرف رياغة سياسة الطشية الاضوة اي مةا  اليمو ل  -

الاملشا   امللرالشة التي نتشاس  مع الطل  الفيايي الوطني الفك العزلة عص املشاط  الشا ية  les chambres d’hôtesالفيا ية 

 بوضع خر طة لإلستثمارات الفيا ية بالواليات الفا لية الالداخلية الالصوراال ة؛ 

مشح املز د مص اليحللهات الستثمار ة الالعلاءات الضر بية الوطشية الالوال ية الفرض أ ظمة رقابية رارمة  و  تفعلرة  -

 اليواء الالشيل الفيايي بيكييليا  ف  ميوسط الدخل الوطني اللردم أال ميوسط الدخل اللردم الوالئي؛ 
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ره التشجيع م ادرات الستهيك الوطني الا ولي للصشاعات الهيماا بيطاع الصشاعات الييليدية الالعمل علن نطو  -

الفيا ية الييليدية بلقامة برامج تفو يية نيماش ى مع الط يعة ا ولية النثملس الفيا ة الداخلية الثيافية الالدينية التي 

 تفييط  عدد هاا مص الفياي الوطشيلس الاألجا  ؛ 

  ا ة الداخلية؛تشجيع اليعاالس الالدراكة الوال ية اي مةا  الفي -

 :املعتمدة . قائمة املراجع5

  املراجع العربية:

 . 95ا  ص  1980  مكي ة األ ةلو املصر ة  مصر  02 براهي   ماا  "فص العيقات العامة الالعيا"  ط . 1

 . 26ا  ص  2007أ مد محمود ميابلة  "رشاعة الفيا ة"  الط عة األالمن  دار كشو  املعرفة العلمية  األردس  . 2

 =http://www.ennow.net/?browser=view_article&ID  "اليشمية الفيا ية امليوا  ة الاملفيدامة"  املوقع:  سيا جما  الديص سعيد. 3

121&lang=0&loac= 0&section=14&supsection=&file=0&keyword :05ا  ص  05/07/2018=  نار خ الطيع . 

خلية اي االعابد سملرة  لعراف فايزة  "رشاعة الفيا ة اي الجزا ر: الواقع ال س ل النهوض"  امللييى الوطني األال    و  فرص ال مااطر الفيا ة الد. 4

 . 02ا  ص  20/11/2012ال  19الجزا ر  جامعة بانشة  

سامي  "أثر العيا الفيايي علن نحفلس رورة الفيا ة الداخلية اي الجزا ر مص الجية  ظر الفياي ا وليلس"  مةلة جامعة اليدس  بل اارم . 5

 . 173ا  ص  2016  06  العدد 02املليو ة لألبحاث الالدراسات الدار ة الالقيصادية  ا جلد 

ي الجزا ر مص خي  قراء نحو   الاقع نشاففييل العاملية"  امللييى الدالمي  و  "الفيا ة بودخدخ كر    بودخدخ مفعود  "نحديات قطاع الفيا ة ا. 6

 . 13ا  جامعة ال ليدة  ص  2012أفر ل  25ال  24رهاس لليشمية املفيدامة"  يومي 

يا ية امللييى الوطني  و  اليشمية الف بو  اني  بيدة  بو  اني فاطمة الزهراء  "دالر السا ل العيا الاآلثار اي ننديط النطو ر اليطاع الفيايي" . 7

 . 01ا  ص  06/05/2014ال  05العيقتها باليشمة ا ولية الا جيمعية بالجزا ر"  كلية العلوا النفا ية الالجيماعية  جامعة الطارف  

قات علن اليشمية ني"  أثر  نهيار أسعار ا ورال بوفانح فر حة  قميتي علاف  "الستثمار اي الفيا ة الداخلية اي الجزا ر سبيل للنهوض باالقيصاد الوط. 8

 . 07ا  ص  11/11/2017ال  10  كلية الويوق الالعلوا الفياسية  جامعة األغواط  -دراسة اي الفياسات ال ديلة -اي الجزا ر 

ا   2011تفعديت قدالار  "أثر نكشولوجيا النصا  علن ال اعة ال جميورها"  مذكرة ماجفيلر  كلية العلوا الفياسية الالعيا  جامعة الجزا ر  . 9

 . 110ص 

 . 09ا  ص  2006جليلة  فص  فشلس  "دراسات اي اليشمية الفيا ية"  الدار الجامعية  مصر  . 10

 . 91ا  ص  2006  رشاعة الفيا ة"  مؤسفة الوراق للندر الاليو يع  األردس   ميد ع د الشبي الطائي  "أرو . 11

ا   2010  جواس 07خاس أ يا   االم رور ة  "الفيا ة ال يئة ال أثرها علن اليشمية اي املشاط  الر لية"  أبحاث محلية  قيصادية ال  دار ة  العدد . 12

 . 229ص 
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  ملخص: 

وزيادة  ملعالالسياحة في خلق فرص  تبيان أثرحاولنا في هذه الدراسة دورا مهما في االقتصاد ككل. حيث السياحة  تلعب

 إلى 2003ة من للفترة املمتدبين متغيرات الدراسة قوة العالقة  تبياندراسة قياسية بهدف فتم االرتكاز على  في النمو االقتصادي.

لها أنه يوجد فقد بينت النتائج بعد تحليى. طريقة املربعات الصغر  حصائية املتمثلة فيالعتماد على الطريقة ال با، وذلك 2018غاية 

لك إلى يؤدي ذاستقطاب السياح وزيادة الوافدين  ىحيث كلما زاد التشجيع عل ؛عالقة طردية ايجابية بين السياحة والتوظيف

إال أنه ال يمكن تجاهل العوامل األخرى لم يتم أخذها بعين االعتبار في هذه الدراسة  في القطاع السياحي.جديدة فرص عمل  إحداث

السياحة في نفس الوقت على النمو  ى، تؤثرخر أمن جهة و  تساهم هي كذلك في إحداث فرص عمل جديدة بنفس القطاع.

رجع ذلك العتماد الدولة على املحروقات االقتصادي؛ حيث  وجد أن هناك أثر ايجابي مفسر مع عالقة ضعيفة بين املتغيرين. وي

 بنسبة أكبر وإهمال القطاع السياحي الذي يعتبر قطاعا حيويا ومدرا لألرباح وللقيمة املضافة لالقتصاد الوطني.

لى ع ومن خالل هذه الدراسة، يمكن استخالص أنه بالنظر إلى فعالية قطاع السياحة في إحداث مناصب العمل ينبغي

والسعي  ح جددبوابها لسياأوفتح واتخاذ التدابير والجراءات املناسبة لتطوير السياحة،  ةيالسياح ى التنميةعل الحكومة التركيز

 .ل الوطنيدخلل أخرى  عمل، ومصادر املساهمة في إحداث مناصببهدف  لجذب أكبر عدد منهم

 .ى طريقة املربعات الصغر  ؛ التوظيف؛  GDP -النمو االقتصادي  ؛ السياحة الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Tourism plays a crucial role in the economy. In this study, we drop the role of tourism in creating job 

opportunities in Algeria and its impact on GDP from 2003 to 2018. Tourism was measured by the number of tourist 

arrivals in Algeria, GDP by dollar, while employment was measured by the number of employment in Algeria Using 

the method of OLS, through analyzing the estimated results; it was found that there is a positive relationship 

between tourism and employment. Also found that there are other factors that have not been studied in this model 

that contributed to the increase in the number of employment. Furthermore, positive significant impact of tourism 

on economic growth with a weak relationship, due to the strong dependence on oil. 

Conclusion from this study seeing the fact the effectiveness of tourism sector in creating jobs the 

government should focus on tourism development and take appropriate measures and actions to develop tourism 

and open its doors to new tourists with the aim of creating job opportunities, sources of income, and revenue for 

the Algerian community, as well as economic activities. 

Keywords: Tourism ; Economic Growth – GDP ; Employment ; Ordinary Least Squares (OLS). 
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 . مقدمة: 1

العاملية للسياحة سنة  املنظمة إنشاءسريعة ومتزايدة، تزامنا مع  بوتيرة العاملي املستوى  على السياحي القطاع لقد تطور 

، كإحدى منظمات األمم املتحدة. وقد كان لهذا التأسيس أن يضع قطاع السياحة الدولية واملحلية للدول تحت مجهر واحد، 1993

حة ضيتابع ويراقب تطوراته على املستوى املحلي والدولي بغية تنميته، كما تسعى لوضع منظومة مفاهيمية وإدارية صحيحة ووا

 خاصة بها، خاصة مع محدودية الساحة الفكرية العاملية آنذاك لإلنتاج العلمي والبحثي في هذا املجال.

عدت العديد من الدراسات التي درست العالقة بين السياحة والنمو االقتصادي، باعتبار هذا األخير العامل واملعيار 
ُ
وقد أ

 تباشر وتعمل التي والظروف متطورة ث كلما كانت قوتها ونشاطاتها االقتصاديةاألساس ي في قياس رقي وتطور الدول واملجتمعات. حي

 أو السلبية بالضافة إلى التغيرات االيجابية  العاملي، الترتيب سلم أعلى في مرتبات تولي حظوظها في زادت كلما وشفافة، محفزة فيها

 أو تأخره. البلد بتقدم املسجلة

التي تؤثر على النشاط االقتصادي ككل. أين نجدها تؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة  كما تعد السياحة من أهم القطاعات

أولت الجزائر مؤخرا أهمية بالغة عن  على البطالة، وذلك بتوليدها لفرص عمل جديدة ومنه التقليص من معدل البطالة. وقد

 ذو بتجارب الدول املجاورة بغية االستفادة منها.بالجزائر، والح مشكلة البطالة معالجة في السياحي القطاع طريق تفعيل دور 

وقصد الملام بمختلف جوانب موضوع هذه الدراسة ومحاولة الوصول إلى نتائج توضح تأثير السياحة على كل من النمو 

 االقتصادي والتوظيف في الجزائر تم صياغة الشكالية اآلتية:

 ؟ 2018-2003الجزائر خالل الفترة ما أثر السياحة على النمو االقتصادي والتوظيف في 

 ولإلجابة على الشكالية املطروحة وحسب ما تقتضيه هذه الدراسة تم بناء وصياغة الفرضيتين اآلتيتين:

 تؤثر السياحة على الناتج املحلي الجمالي تأثيرا ايجابيا؛ 

 .تساهم السياحة في زيادة مناصب شغل 

 الفرضيات املطروحة تم تقسيم الدراسة إلى املحاور اآلتية:بغرض الجابة على الشكالية واختبار 

 مفاهيم أساسية حول السياحة، النمو االقتصادي والتوظيفاملحور األول: 

 السياحة بين األثر والسهامات على النمو االقتصادي والتوظيف املحور الثاني:

 2018-2003التوظيف في الجزائر خالل الفترة دراسة قياسية ألثر السياحة على النمو االقتصادي و املحور الثالث: 

 

 :مفاهيم أساسية حول السياحة، النمو االقتصادي والتوظيف .2

سيتم من خالل هذا املحور التعريف بكل من السياحة والنمو االقتصادي وكذا التوظيف قصد الملام بأهم املفاهيم 

 .املرتبطة بمتغيرات الدراسة

 :مفهوم السياحة. 1. 2

 السياحة:تعريف 

، السياحة على أنها مجموعة النشاطات 1942سنة   HUNZIKER–وهنزيكر   KRAFT–عرف العاملان السويسريين كرافت 

 .1الناتجة عن السفر أو انتقال األفراد من مكان القامة األصلي، طاملا أن هذا االنتقال ال يدخل في إطار النشاط املربح
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تعريفا للسياحة على أنها أنشطة األفراد املسافرين والباقين في أماكن خارج بيئتهم كما قدمت املنظمة العاملية للسياحة 

 .2العتيادية وذلك ليس أكثر من سنة كاملة لقضاء وقت الفراغ ولألعمال وألغراض أخرى 

 ةأما ما يتعلق باملسافة الواجب قطعها من طرف السائح فهي تختلف من تعريف آلخر، حيث حددتها اللجنة السياحي

 ( ميال.25( ميال، أما لجنة السياحة الكندية فقد حددتها بخمسة وعشرون )50بخمسين )

وبالتالي يمكن استخالص تعريف شامل للسياحة على أنها نشاط إنساني وسيكولوجي للسائح يتضمن التفصيل وما يجول 

ك الفترة أو خارجه مع ضرورة حمايته خالل تل بالنفس بين التنقل والسفار لفترة معينة تتطلب الترويح عن النفس داخل القليم

 القصيرة، شريطة أن يكون قادر على تحمل تبعات إقامته.

ولإلشارة فإن تشعب وتعدد مكونات النشاط السياحي وارتباطه بالعديد من األنشطة االقتصادية تعتبر أهم ميزة للسياحة 

 .3ة التي تؤثر فيها وتتأثر بهاكونها تشمل نشاطا مركبا من األنشطة االقتصادية واالجتماعي

 أنواع السياحة:

تعددت أنواع السياحة وفق عدة مناظير وهنا سيتم سرد أنواع السياحة على سبيل املثال ال الحصر من منظور الغرض 

 من السياحة كما يلي:

 سياحة األعمال واملؤتمرات: .أ

على صفقات تجارية واملشاركة في املؤتمرات تتمثل في مجموعة رحالت العمل التي يقوم بها رجال األعمال للحصول 

وامللتقيات العلمية، ويعد هذا النوع من أكثر األنواع املكلفة لضخامة رؤوس األموال التي يحتاجها لتحقيق املردودية املوجودة نظرا 

ألقطاب األقاليم ذات ا للمستوى االجتماعي الراقي الذي يتميز به األشخاص الذين يمارسون هذا النوع املوجود خاصة على مستوى 

 .4عن إنفاق السائح العادي % 30القليمية العاملية حيث يرتفع انفاق الزائر في سياحة املؤتمرات.بـ 

  السياحة الرياضية: .ب

يسود داخل املناطق التي تنظم فيها مختلف املنافسات الرياضية والتي تستدعي إنشاء مركبات رياضية وسياحية تضمن 

يه الزوار طوال فترة إقامتهم. حيث تعتبر األلعاب األوملبية واملنافسات العاملية من أهم املنافسات التي تستقطب إقامة وإطعام وترف

 إليها السياح مما يساهم في تنويع النتاج السياحي.

  :السياحة الصحية .ت

املياه الحارة مراكز العالج ب متعلقة بمراكز االستشفاء الطبي التي تقصدها فئة معينة من السياح بهدف إعادة تأهيلهم مثل

 .والباردة والحمامات املعدنية التي تبقى في مساحات خضراء بهدف توفير كل شروط الراحة للسياح

 :السياحة الثقافية .ث

هذا النوع من السياحة يخص شريحة معينة من السائحين، حيث تمكنهم من زيارة مختلف الدول التي تتمتع بمعالم 

 لالستمتاع والتعرف على الحضارات القديمة وثقافات الشعوب عبر التاريخ. تاريخية وأثرية ومتاحف

 :السياحة الدينية .ج

تتعلق بفئة معينة من األشخاص الذين يهتمون بزيارة بعض املواقع الدينية املنتشرة عبر دول العالم من أجل القيام 

 بطقوسهم الدينية.
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  سياحة املعارض: .ح

املرتبطة بجميع األنشطة سواء كانت تجارية، فنية، صناعية وغيرها لتصبح من عوامل الجذب وتكون بغرض زيارة املعارض 

 معارض الكتب والفنون التشكيلية. لفئات معينة من السياح مثل املعارض الدولية للسيارات، األزياء،

 :سياحة املتعة .خ

الطبيعية، وهدوء ربوعها وجمال شواطئها من أجل قضاء العطل في األماكن التي تشتهر باعتدال الطقس أو بمناظرها 

وصحاريها ويعرفها املختصون على أنها تغيير مكان القامة لغرض االستمتاع والترفيه عن النفس وليس لغرض آخر. ويمكن أن 

ملناطق ا يتخللها ممارسة الهوايات املختلفة كالصيد، الغوص، التزحلق وغيرها. حيث تعتبر بلدان البحر األبيض املتوسط من أكثر

 .5جذبا لحركة السياحة الترفيهية

 سياحة املهرجانات: .د

حيث تكون الزيارة فيها بغرض الحضور أو املشاركة في املهرجانات املختلفة سواء كانت ثقافية أو فنية أو رياضية والتي 

 ول.رجانات باهتمام الكثير من الدتهدف إلى تحقيق الرواج العام والجذب السياحي، وتحض ي سياحة امله

 سياحة التسوق: .ذ

تعتبر من األنواع الحديثة للسياحة حيث تسعى كثير من الدول التي تنخفض فيها تكلفة اليد العاملة ولديها وفرة في النتاج 

إلى أن تصبح سوقا رائجا رخيصا تعرض فيه جميع أنواع البضائع بأرخص األسعار بهدف جذب أكبر عدد من السائحين إليها لغرض 

أشهر الدول في هذا املجال تايالندا، الصين، السوق الحرة في دبي بالمارات العربية املتحدة، والتي تعتبر من أرخص الشراء. ومن 

 .6وأروج األسواق الحرة في العالم

 السياحة البيئية: .ر 

هي السفر املسؤول إلى املناطق الطبيعية الذي يؤدي إلى حفظ البيئة وتحسين رفاه السكان املحليين. حيث ظهر مفهوم 

السياحة البيئية منذ عدة سنوات ليؤكد أهمية الحفاظ على الخصائص الطبيعية والتراثية لكل املناطق بما يساهم إيجابيا في 

 األجيال القادمة.  إشباع حاجات األجيال الحاضرة واحتياجات

 :مفهوم النمو االقتصادي.  2.2

 تعريف النمو االقتصادي:

حظي النمو االقتصادي باالهتمام من قبل العديد من الباحثين في املجال، وذلك محاولة لتبيان مدى استقراره على املدى 

يادة ُعرف النمو االقتصادي بأنه تلك الز البعيد. فتعددت التعريفات املقدمة للنمو االقتصادي، فعلى سبيل املثال ال الحصر 

املضطردة في إمكانيات االقتصاد لنتاج السلع والخدمات الالزمة للمجتمع معبرا عنه بالزيادة املستمرة في إجمالي الناتج الوطني 

 .7والزيادة املستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الكلي الحقيقي

الناتج املحلي الجمالي، وناتج هذه الزيادة عادة من مزيج من النمو السكاني وزيادة في النتاج كما ُعرف أيضا بأنه الزيادة في 

بالنسبة لألفراد، وبالتالي فإن زيادة في الناتج املحلي الجمالي يرافقها عادة نمو اقتصادي يعرف بأنه عملية ارتفاع نصيب الفرد من 

 .8الناتج املحلي الجمالي

مو االقتصادي هو حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن. وذلك وفق وبعبارة أخرى، الن

 املعادلة اآلتية:
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    السكان عدد / الوطني الناتج = الفرد دخل متوسط  

 بمعنى أنه يشير إلى نصيب الفرد في املتوسط من الدخل املحلي الجمالي للمجتمع ومنه:

   السكاني النمو  معدل - اإلجمالي املحلي الدخل نمو  معدل = االقتصادي النمو  معدل  

 .9وبالتالي لن يكون هذا املعدل موجبا إال إذا كان معدل نمو الدخل املحلي الجمالي أكبر من معدل النمو السكاني

 قياس النمو االقتصادي:

 النتاج الحقيقي ونمو الدخل الفردي الحقيقي.إن قياس النمو االقتصادي يندرج تحت قياس نمو 

 الناتج الوطني:  .أ

يمكن تعريف الناتج الوطني بأنه مجموعة السلع والخدمات االقتصادية، املنتجة من طرف الدولة في فترة محدودة وتكون 

مو، ويمكن  . أو هو مقياس لحصيلة النشاط النتاجي، وحساب معدل نموه هو ما يصطلح عليه تسمية معدل10عادة سنة النُّ

حساب الناتج الوطني بحساب الناتج املحقق في بلد وتقديمه بعملة ذلك البلد، ومن ثم مقارنته بنتائج الفترة السابقة ومعرفة معدل 

مو املحقق في مختلف البلدان وفق هذا املقيا مو. وما يعاب هنا أن لكل دولة عملتها الوطنية، وبالتالي ال يمكن مقارنة النُّ ؛ ولذا سالنُّ

مو املحققة فيها.  تستخدم غالًبا عملة دولية واحدة لتقييم الناتج الوطني ملختلف البلدان، حتى يسهل املقارنة بين معدالت النُّ

 متوسط الدخل الفردي: .ب

اس قهو يعبر عن نصيب الفرد من الناتج املحلي الجمالي ويقدر بقسمة الناتج املحلي الجمالي الحقيقي على عدد السكان، وي

به مدى الرفاهية االقتصادية التي يتمتع بها الفرد وعن طريق معرفته، يمكن وضع الخطط الالزمة لنمو الدخل الفردي خالل فترة 

مو االقتصادي في معظم دول العالم، لكن في الدول 11زمنية طويلة ا لقياس النُّ
ً
. كما يعتبر هذا املعيار األكثر استخداًما وصدق

حيث هناك طريقتان لقياس معدل  .لقياس الدخل الفردي بسبب نقص دقة إحصائيات السكان واألفراد النامية هناك صعوبات  

مو على املستوى الفردي، وهما  :النُّ

 :مو البسيط
ُّ
 يقيس معدل التغير في متوسط الدخل الحقيقي من سنة ألخرى؛ طريقة معدل الن

 :مو املركزي
ُّ
ا طريقة معدل الن مو السنوي في الدخل كمتوسط خالل فترة زمنية طويلة نسبيًّ  .يقيس معدل النُّ

 :مفهوم التوظيف.  3.2

 تعريف التوظيف:

التوظيف هو النشاط الذي يقتض ي العالن عن الوظائف الشاغرة وترغيب األفراد املؤهلين للعمل في املؤسسة. ثم اختيار 

. كما يمكن تعريف عملية التوظيف على أنها مجموعة من 12تحقيق األهداف املسطرةأفضل العناصر املتقدمة وتعيينهم، بغرض 

الفعاليات التي تستخدمها املؤسسة الستقطاب مرشحين للعمل والذين لديهم الكفاءة والتميز والقدرة على املساهمة في تحقيق 

 ؤسسة.أهداف امل

 أهمية التوظيف: 

البشرية في منع أو التقليل من توظيف الشخص غير املناسب والذي سيكلف تعود أهمية عملية التوظيف لدارة املوارد 

املؤسسة الكثير جدا. فبالضافة إلى تكلفته على املؤسسة من حيث الراتب والبــدالت فهناك تكلــــفة قد تكون أضعاف أضعـــاف ذلك 

صتها خص املعين وقد تصل إلــى خســارة املؤسسة بعـض حوالتي تترتـب على الخسائر الناتجة عن القرارات الخاطئة التي يقوم بها الش



  2018-2003والتوظيف في الجزائر: دراسة قياسية للفترة على النمو االقتصادي السياحة أثر 
 

6 
اقع والتحديات-ي ظل املنافسة سبل وآليات ترقية السياحة الداخلية في الجزائر ف"االفتراض ي الوطني امللتقى  "الو

 2021ماي  19-18 يومي
 

في السوق بالضـافة إلى خسائر أخرى قد تلحق باملؤسسة. لذا تقتض ي عملية تعيين األشخاص دراسة مسبقة ودقيقة للوصف 

  ف.ة التوظيالوظيفي وكذلك دراسة والتعرف على مصادر املوارد البشرية واألخذ بعين االعتبار الجانب األخالقي في عملي

 مصادر استقطاب املوارد البشرية:

 على الرغم من تنوع مصادر الحصول على املوارد البشرية إال أن الباحثين صنفوا هذه املصادر إلى مصدرين رئيسيين وهما:

املقصود باملصادر الداخلية هو اعتماد املؤسسة على املوارد البشرية املتاحة داخل املؤسسة والتي تتوفر فيهم  :مصادر داخلية .أ

الترقية؛ النقل الوظيفي؛ العالن الداخلي واملعارف واألصدقاء.  :شروط ومتطلبات الوظيفة حيث يتم ذلك من خالل عدة طرق منها

 يق املزايا اآلتية:حيث يسعى هذا النوع من التوظيف إلى تحق

  رفع الروح املعنوية لدى العاملين وبذلك يتحقق الوالء والخالص واالستقرار الوظيفي وهذا بدوره يساعد على تحقيق األهداف

 املنشودة؛

 يوفر هذا املصدر عمالة لديها خبرات في العمل وهذا بدوره يقلل تكاليف التدريب؛ 

  من التسرب في حالة الترقية والتقدم؛املحافظة على القوى العاملة في املؤسسة 

 املحافظة على السرية خاصة إذا كانت الوظيفة تتطلب ذلك؛ 

 تحفيز املوظفين ورفع قدراتهم من أجل الحصول على الترقية. 

من غير املمكن االعتماد على املصادر الداخلية فقط في التوظيف مما يضطر املؤسسة للبحث عن مصادر  :مصادر خارجية .ب

 والتي تتمثل بما يلي:خارجية 

 تقديم طلبات التوظيف والسير الذاتية مباشرة؛ 

 عن طريق العالن بالصحف أو الراديو والتلفاز وكذلك في املجالت؛ 

 مكاتب توظيف )استشارات( متخصصة تقوم بعملية التوظيف بالتنسيق مع املؤسسة؛ 

 ل في توظيف الخريجين حيث ظهرت عالقة وثيقة وذلك املؤسسات التعليمية كالجامعات واملعاهد الفنية حيث لها دور فعا

الستقطاب الخريجين وخاصة املتفوقين منهم من أجل العمل لصالح هذه املؤسسات وتتطلب هذه الطريقة وضع برامج تدريب 

 فعالة؛

 مين العمل لألفراد وتساعد على تقليل نسبة البطالةأتالنقابات العمالية بسعيها ل. 

 :واإلسهامات على النمو االقتصادي والتوظيف السياحة بين األثر  .3

 سيستعرض هذا املحو أثر السياحة على كل من النمو االقتصادي والتوظيف.

 :أثر وإسهامات السياحة على النمو االقتصادي )الناتج املحلي الخام( .1.3

 العمالت األجنبية الالزمة لعملياتتعتبر السياحة أحد مصادر الدخل الوطني، وتساهم بدرجة ملموسة في توفير قدر من 

التنمية. وذلك من خالل مساهمة رؤوس األموال األجنبية في االستثمارات الخاصة بقطاع السياحة كبناء الفنادق، واملدفوعات 

على  نالسياحية التي تحصل عليها الدول مقابل منح تأشيرات الدخول إلى البلد، وفروق تحويل العملة، والنفاق اليومي للسائحي

السلع الخدمات السياحية. فللسياحة دور فعال في زيادة الدخل الوطني من خالل مساهمتها بصورة مباشرة في الناتج املحلي الخام 

(PIB .) 
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كما ُينظر إلى أثر النفاق السياحي على الدخل الوطني على أنه مجموع الدخول التي تتولد خالل دورات النفاق السياحي، 

يه أثر املضاعف السياحي، الذي تعتمد قيمته على طبيعة العالقة ودرجة الترابط بين قطاع السياحة والقطاعات وهو ما يطلق عل

االقتصادية األخرى في الدولة. حيث تختلف قيمة املضاعف السياحي من دولة إلى أخرى طبقا الدرجة الترابط بين القطاع السياحي 

ملضاعف السياحي من الطرق الكثيرة االستخدام التقدير آثار الدخل السياحي في والقطاعات االقتصادية األخرى. كما يعتبر ا

االقتصاد الوطني، حيث ال يقتصر دور الدخل السياحي في الدخل الوطني على الزيادة األولية في الدخل السياحي، إنما يمتد إلى 

 .13زيادات متتالية في املجتمع ناتجة من الدخل السياحي

 :السياحة على التوظيف أثر وإسهامات .2.3

 أثر السياحة على التوظيف:

تشكل فرص العمل التي تولد معظم األنشطة السياحية نتاجا مختلطا من الطلب السياحي الدولي املحلي، فتنمية هذا 

القطاع تؤدي دورا مهما في خفض نسب البطالة من خالل توفير مناصب الشغل واملساهمة في امتصاص البطالة. حيث تشير 

الكثير من الدراسات إلى قدرة القطاع السياحي على توليد مناصب الشغل أكثر من القطاعات األخرى. أين يعمل على خلق نوعين 

 .14من العمالة

 العمالة املباشرة:  .أ

هي جميع الوظائف ذات الصلة املباشرة بالسائح في املنشآت السياحية والفندقية كالفنادق، النقل السياحي بجميع أنواعه، 

 املطاعم، الوكاالت السياحية وغيرها.

 العمالة غير املباشرة:  .ب

تتمثل في فرص العمل التي تتولد في القطاعات التي يعتمد عليها القطاع السياحي والفندقي في توريد الخدمات للسياح كعمال 

ة واملطاعم والصناعات املختلف البناء الذين يبنون الفنادق واملطاعم، صانعوا األثاث واملوردون الذين يجهزون هذه الفنادق

 كاأللبسة والغذاء وغيرها.

في منطقة الكاراييبي أن العمالة املتولدة ARCHER  -فقد أوضحت دراسة سياحية أجراها الخبير االستثماري الدولي آرشار 

قطاع آخر. كما أثبتت  عن وحدة من النفاق في التنمية السياحة هي ضعف العمالة املتولدة عن وحدة واحدة من النفاق في أي

 .15معظم الدراسات التي أجريت على أن بناء غرفة فندقية جديدة يخلق ثالث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

وحسب ما توصلت إليه دراسات مكتب العمل الدولي، فإن معدل خلق وظائف مباشرة في قطاع الفنادق فقط يتراوح بين 

أو  1.5ندق، ويرتفع هذا املعدل في الدول ذات الرواتب املنخفضة نسبيا ليصل إلى فرصة عمل لكل غرفة جديدة في ف 01إلى  0.5

دوالر أمريكي، حيث  40إلى  20أكثر. كما تشير إحدى دراسات البنك الدولي أن تكلفة خلق فرصة في املجال السياحي تتراوح ما بين 

لة كصناعة الحديد والصلب وصناعة الكيمياويات، تعد هذه التكلفة أقل من تكلفة خلق فرصة عمل في بعض الصناعات الثقي

لكنها أكثر ارتفاعا من خلق فرصة عمل في الصناعات الصغيرة. كون أن الوظائف التي تخلقها السياحة ال تشترط وجود مهارات 

في املجال السياحي  صخاصة في مستوياتها الدنيا حيث أنها ليست بحاجة إلى تقنية، إنما تركز على القوى البشرية التي يمكن أن تخت

وتكون مقتنعة بالعمل فيه واملؤهلة من ناحية املعلومات العامة والثقافة الوطنية واللغات وتعمل بروح الفريق ولديها القدرة على 

 .16التكيف مع الظروف املختلفة للعمل السياحي
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ديدة وفسح املجال للتشغيل وباملقابل وحسب منظمة السياحة العاملية فقد تساهم السياحة في إحداث فرص عمل ج

( 70وبالتالي امتصاص نسبة من البطالة في البلدان السياحية، باعتبارها صناعة كثيفة العمل وذات أثر مضاعف على سبعين )

 .    17صناعة وخدمة مغذية ومكملة

 مساهمة السياحة في التوظيف من منظور املجلس العاملي للسفر والسياحة:

 عاملي:املساهمة على املستوى ال .أ

من إجمالي العمالة.  % 3.8أي بنسبة  2018منصب شغل مباشرة سنة  122.891.000لقد حقق قطاع السياحة والسفر 

من إجمالي العمالة أو من إجمالي مناصب  % 3.9أي ما نسبته  125.595.000إلى  2019في  % 2.2ومن املتوقع أن ينمو بنسبة 

. كما ستشكل السياحة 2029الشغل. حيث يضم التوظيف من قبل الفنادق ووكاالت السفر وشركات الطيران. وبحلول عام 

 على مدى السنوات العشر القادمة % 2.1وظيفة مباشرة، أي بزيادة  154.060.000والسفر ما يقارب 
ً
 .18سنويا

 الجدول املوالي: ويمكن تلخيص ذلك في

 : ملخص التقديرات والتنبؤات العاملية 1الجدول 

 3النمو من الكل USDbn 2029 1مليار دوالر 2النمو 2019 من الكل % 1USDbn  2018مليار دوالر 2018 املؤشرات العاملية

 2.1 4.3 154.060 2.2 3.8 122.891 4املساهمة املباشرة في التوظيف

 2.5 11.7 420.659 2.9 10.0 318.811 4التوظيفإجمالي املساهمة في 

 وظيفة. 1000 4النمو الحقيقي معدلة بالتضخم %؛  2029 – 2019 3معدل النمو الحقيقي معدلة بالضخم %؛  2019 2األسعار الثابتة وأسعار الصرف؛  2018 1

 Gloria GUEVARA MANZO, Travel & Tourism Economic Impact 2019, op.cit., P : 07املصدر:  

 املساهمة على املستوى املحلي )الجزائر(: .ب

من إجمالي العمالة. ومن  % 2.8أي بنسبة  2017منصب شغل مباشرة سنة  320.000لقد حقق قطاع السياحة والسفر 

من إجمالي العمالة أو من إجمالي مناصب الشغل. حيث  % 2.9أي ما نسبته  329.500إلى  2018في  % 3.0املتوقع أن ينمو بنسبة 

. كما ستشكل السياحة والسفر ما يقارب 2028يضم التوظيف من قبل الفنادق ووكاالت السفر وشركات الطيران. وبحلول عام 

 على مدى السنوات العشر القادمة % 1.9وظيفة مباشرة، أي بزيادة  399.000
ً
 .19سنويا

 دول املوالي:ويمكن تلخيص ذلك في الج

 : ملخص التقديرات والتنبؤات املحلية )الجزائر( 2الجدول 

 3النمو من الكل USDmn 2028 1مليار دوالر 2النمو 2018 من الكل % 1USDmn  2017مليار دوالر 2017 املؤشرات املحلية )الجزائر(

 1.9 3.0 399 3.0 2.8 320 4املساهمة املباشرة في التوظيف

 2.1 6.5 848 0.9 6.0 679 4في التوظيفإجمالي املساهمة 

 وظيفة. 1000 4النمو الحقيقي معدلة بالتضخم %؛  2028 – 2018 3معدل النمو الحقيقي معدلة بالضخم %؛  2018 2األسعار الثابتة وأسعار الصرف؛  2017 1

 Gloria GUEVARA MANZO, Travel & Tourism Economic Impact 2018 Algeria, op.cit., P : 11 املصدر:  

 ويمكن توضيح مدى املساهمة املباشرة للسياحة في إحداث مناصب شغل بالجزائر في الشكل املوالي: 

 2028 – 2008خالل الفترة  : رسم بياني يوضح مساهمة السياحة في إحداث مناصب عمل بالجزائر  1الشكل 
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 Gloria GUEVARA MANZO, Travel & Tourism Economic Impact 2018 Algeria, op.cit., P : 04 املصدر:  

منصب شغل  678.500حيث بلغ إجمالي مساهمة السفر والسياحة في التوظيف بما في ذلك االستثمار، وسلسلة التوريد 

 685.000أي إلى  2018سنة  % 0.9من إجمالي مناصب الشغل. ومن املتوقع أن يرتفع بنسبة  % 6.0أي ما نسبته  2017سنة 

 من إجمالي مناصب العمل. % 6.0منصب عمل أي بنسبة 

من إجمالي  % 6.5منصب عمل أي ما نسبته  848.000، من املتوقع أن يدعم قطاع السياحة بحوالي 2028وبحلول عام 

 سنويا خالل الفترة.  % 2.1العمالة وذلك بزيادة تقدر بـ 

 إحداث مناصب شغل بالجزائر في الشكل املوالي: كما يمكن توضيح أيضا مدى املساهمة الجمالية للسياحة في 

 2028 – 2008خالل الفترة  احة في إحداث مناصب عمل بالجزائر رسم بياني يوضح املساهمة اإلجمالية للسي : 2الشكل 

 
 Gloria GUEVARA MANZO, Travel & Tourism Economic Impact 2018 Algeria, op.cit., P : 04 املصدر:  

مـن النـاتج املحلـي لـبعض البلـدان، وتسـاعد علـى زيـادة دخـل األفـراد  % 20فالسـياحة في العـالم أصـبحت اليـوم تسـاهم بنحـو 

فرصة عمل  11فرصة عمل من كل  دوالر، وهنـاك 1000إلى  800واألسـر، وأصـبح متوسـط إنفـاق السـائح في الرحلـة الواحـدة مـابين 

 .20سياحة والسفر وهذا ما يجب االستفادة منه مستقباليوفرها قطاع ال

 :2018 – 2003دراسة قياسية ألثر السياحة على النمو االقتصادي والتوظيف في الجزائر خالل الفترة . 4

 :منهجية الدراسة .1.4
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 عينة الدراسة:

حيث  ر.والناتج املحلي الجمالي بالدوال تتمثل متغيرات الدراسة في عدد السياح الوافدين، إجمالي عدد العاملين في الجزائر 

افترضت الدراسة وجود أثر ايجابي للنشاط السياحي على النمو االقتصادي الذي يتمثل بالناتج املحلي الجمالي كمؤشر ملعدل 

 النمو االقتصادي.

 بيانات الدراسة:

حيث تم االعتماد على البيانات الخاصة . 2018إلى غاية سنة  2003فيما يخص بيانات الدراسة فهي بيانات سنوية من سنة 

م تبعدد السياح والناتج املحلي الجمالي املتواجدة بقاعدة البيانات باملوقع اللكتروني للبنك العاملي، أما عدد العاملين في الجزائر ف

 .EVIEWS. وتم تحليل البيانات عن طريق الحزمة البرمجية TREND ECONOMICأخذهم من موقع 

 :إستقرارية متغيرات الدراسة اختبار . 2.4

، حيث يستخِدم هذا األخير طريقة معلمية عن طريق إضافة ADFالختبار إستقرارية متغيرات الدراسة تم استخدام اختبار 

تباطؤات زمنية للمتغير التابع ضمن املتغيرات. حيث أن الفرضية العدمية تحث على وجود جذر الوحدة في السلسلة إذا كانت 

 % 10عند مستوى  (% 2.56-)و % 5عند مستوى  (% 2.86-)، % 1عند مستوى  (% 3.43-)ل من القيمة الحرجة النتيجة أق

 سيتم رفض الفرضية العدمية. 

 والجدول املوالي يوضح ذلك:

 : يوضح اختبار إستقرارية متغيرات الدراسة 3الجدول 

 عند الفرق األول  عند املستوى 

 
 العمالة

EMP 

 السياحة

TOU 

 املحليالناتج 

GDP 
 

 العمالة

D(EMP) 

 السياحة

D(TOU) 

 الناتج املحلي

D(GDP) 

 القاطع

-3.0807 

0.0555 

* 

-1.5007 

0.5015 

0N 

-2.5599 

0.1223 

0N 

 القاطع

-3.3107 

0.0362 

** 

-3.6211 

0.0213 

** 

-4.6079 

0.0035 

** 

القاطع 

 واالتجاه

-3.8154 

0.0457 

** 

-3.2803 

0.1100 

0N 

-0.7961 

0.9402 

0N 

 القاطع واالتجاه

-6.1967 

0.0020 

*** 

-2.8841 

0.2009 

0N 

-6.8906 

0.0004 

*** 

بدون قاطع 

 واتجاه

1.8319 

0.9769 

0N 

0.8751 

0.8861 

0N 

-0.1694 

0.6073 

0N 

بدون قاطع 

 واتجاه

-1.3520 

0.1537 

0N 

-3.3582 

0.0028 

*** 

-4.6710 

0.0002 

*** 

 غير مفسرة 0N، %1مفسرة عند  (***)، %5مفسرة عند  (**)، %10( مفسرة عند *)

 EVIEWSمخرجات برنامج  املصدر:

عند القاطع، القاطع واالتجاه، أما بدون قاطع واتجاه  %5من خالل الجدول نالحظ أن متغير العمالة مستقر عند املستوى 

املتغيرين السياحة املقاس بعدد السياح والناتج املحلي الجمالي غير مستقرين عند املستوى، حيث نجد أن فهو غير مستقر. 

 في القاطع وتم رفض الفرضية العدمية وجود جذر الوحدة عند الفرق األول. %5املتغيرات مستقرة عند الفرق األول عند 

 :طريقة املربعات الصغرى   OLSتقدير نموذج. 4.3

، OLS -تقدير النموذج، تم استخدام أسلوب االنحدار الخطي املتعدد؛ إعتمادا على املربعات الصغرى العادية  في طريقة

. وبعد إجراء عدة محاوالت، ومن خالل LOG -، واللوغاريتمية Linear -وتم تجريب ثالثة نماذج من الصيغ الرياضية: الخطية 
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على الصيغتين، وجد أن الصيغة األكثر مالئمة والتي تعطي أفضل النتائج هي  21، الصدار SPSS -البرنامج الحصائي الجاهز 

الصيغة اللوغاريتمية؛ معتمدين على دالة كوب دوغالس وذلك للحد من املشاكل التي تنشأ عادة عن استعمال املتغيرات في صورتها 

 املطلقة.

 :OLSتقدير النموذج القياس ي باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية 

تم تقدير النموذج القياس ي باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية لدراسة أثر السياحة على الناتج املحلي الجمالي. 

على املتغيرين الختالف الوحدة )الدوالر مع عدد السياح الوافدين إلى الجزائر(. وذلك وفق املعادلة  LOG -فتم إدخال اللوغاريتم 

 اآلتية:
 

εLog(TOU) + 1β+  0βLOG(GDP) =  

 :OLSوالجدول املوالي يوضح تفاصيل تقدير النموذج القياس ي باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية 

 : تفاصيل تقدير النموذج 4الجدول 

Dependent Variable: LOG(GDP) 

Method: Least Squares 

Date: 03/22/20   Time: 12:50 

Sample: 2003 2018 

Included observations: 16 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -123.1442 43.54545 -2.827946 0.0134 

LOG(TOU) 10.97116 3.008120 3.647181 0.0026 

 

R-squared 0.487216 Mean dependent var 35.64887 

Adjusted R-squared 0.450588 S.D. dependent var 4.178980 

S.E. of regression 3.097556 Akaike info criterion 5.215573 

Sum squared resid 134.3280 Schwarz criterion 5.312146 

Log likelihood -39.72458 Hannan-Quinn criter. 5.220518 

F-statistic 13.30193 Durbin-Watson stat 1.067557 

Prob(F-statistic) 0.002640  

 EVIEWSمخرجات برنامج  املصدر:

، فتم التوصل إلى OLS –تم تقدير النموذج باستخدام طريقة املربعات الصغرى  EVIEWSبعد إدخال البيانات إلى برنامج 

 النموذج املقدر املوالي: 

LOG(GDP) = -123.1442 + 10.971166 LOG(TOU) 

ووفًقا للتحليل، عندما ال يوجد سياحة في الجزائر ينخفض الناتج املحلي الجمالي، القيمة االحتمالية للمتغير املستقل 

إيجابيا عند الزيادة في عدد السياح بوحدة  β -، معامل بيتا 0.05أقل من  (0.0026)املتمثل في عدد السياح الوافدين إلى الجزائر 

. ما يعني أن العالقة بين املتغيرين ذو معنوية إحصائية مفسرة 10.971166واحدة يصاحبه زيادة بقيمة للناتج املحلي الجمالي بـ 

 R2كن تشير قيمة دي، لإيجابية. وبالتالي تم قبول الفرضية البديلة التي تنص على أن السياحة تساهم في زيادة في النمو االقتصا

كان بسبب السياحة. أما من ناحية قوة العالقة بين املتغيرين عالقة ضعيفة  % 48إلى أن التباين في الناتج املحلي الجمالي بنسبة 

 .ويرجع السبب العتماد الدولة على قطاع املحروقات بنسب كبيرة وتهميشها للقطاع السياح رغم أهميته % 45بنسبة 
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 ذج القياس ي باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية لدراسة أثر السياحة على العمالة )التوظيف(:تقدير النمو 

العادية لدراسة أثر السياحة على العمالة  OLS -تم تقدير النموذج القياس ي باستخدام طريقة املربعات الصغرى 

 )التوظيف( في الجزائر حيث تم قياس السياحة بعدد السياح الوافدين إلى الجزائر.

 أما عن صياغة النموذج فقد تم صياغته وفق شكلين وهما الشكل الرياض ي والحصائي كما يلي:

 الشكل الرياض ي للنموذج:                .أ

EMP = f (TOU) 

 اإلحصائي للنموذج:الشكل  .ب

iTOU + µ 1β+  0βEMP =  
 بحيث:

EMP : يمثل املتغير التابع لهو عدد العمال الناشطين في الجزائر؛ 

TOU : يمثل املتغير املستقل لهو عدد السياح الوافدين إلى الجزائر؛ 

0β : متغير ثابت؛ 

β1 : معلمة النموذج؛ 

iμ  :.حد الخطأ 

 :OLS –باستخدام طريقة املربعات الصغرى  EVIEWSنتائج تقدير النموذج وفق برنامج 

، فتم التوصل إلى OLS –تم تقدير النموذج باستخدام طريقة املربعات الصغرى  EVIEWSبعد إدخال البيانات إلى برنامج 

 النموذج املقدر املوالي: 

EMP = 5318939 + 2.113229 TOU 

 والجدول املوالي يوضح تفاصيل تقدير النموذج:

 : تفاصيل تقدير النموذج5الجدول 
Dependent Variable: EMP 

Method: Least Squares 

Date: 03/22/20   Time: 12:51 

Sample: 2003 2018 

Included observations: 16 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 5318939. 750932.5 7.083112 0.0000 

TOU 2.113229 0.366002 5.773824 0.0000 

 R-squared 0.704249 Mean dependent var 9531925. 

Adjusted R-squared 0.683123 S.D. dependent var 1260787. 

S.E. of regression 709719.9 Akaike info criterion 29.89960 

Sum squared resid 7.05E+12 Schwarz criterion 29.99617 

Log likelihood -237.1968 Hannan-Quinn criter. 29.90454 

F-statistic 33.33704 Durbin-Watson stat 0.868705 

Prob(F-statistic) 0.000048  

 EVIEWSمخرجات برنامج  املصدر:

عامل،  5318939نالحظ من خالل تحليل املعطيات أن عدد املوظفين في حالة إنعدام السياح الوافدين إلى الجزائر بعدد 

 R2وبالتالي يمكن االستنتاج أنه هناك عوامل أخرى لم يتم دراستها في هذا النموذج سبب في زيادة عدد العمال حيث  تشير قيمة 



  زينب بن خدة                                                                                  بـــلبـــشــــــيــــرڤـــــــورايــــــة  
 

اقع والتحديات-ي ظل املنافسة سبل وآليات ترقية السياحة الداخلية في الجزائر ف"االفتراض ي الوطني امللتقى  "الو

 2021ماي  19-18ومي ي
13 

 

تعود إلى عوامل أخرى. أما من  % 30يفسرها التوظيف في القطاع السياحي و % 70ل بنسبة إلى أن التباين في توظيف عدد العما

. وفًقا للتحليل، في حين القيمة االحتمالية للمتغير % 68بنسبة  ناحية قوة العالقة بين السياحة والتوظيف فهي عالقة قوية

ومنه نستنتج أن عدد السياح ساهم بشكل كبير في  0.05من ( أقل 0.00املستقل املتمثل في عدد السياح الوافدين إلى الجزائر )

مما  2.113229ة بقيم زيادة يصاحبه واحدة بوحدة السياح عدد في الزيادة عند إيجابيا β -عدد العمالة. وفيما يخص معامل بيتا 

نص على أن ضية البديلة التي تاستتبع أن العالقة بين السياحة والتوظيف ذو معنوية إحصائية وإيجابية. وبالتالي تم قبول الفر 

 السياحة تساهم في زيادة وخلق مناصب العمل في الجزائر ورفض الفرضية العدمية.

 خاتمة: .5

تعتبر السياحة ركيزة أساسية لالقتصاد الوطني، أين يساهم قطاع السياحة في النمو االقتصادي السيما بعد األزمات التي 

 بلغ  مر وال يزال يمر بها االقتصاد الوطني
ً
 حادا

ً
 21خاصة املتعلقة منها بقطاع املحروقات، أين تشهد حاليا أسعار البترول انهيارا

في السوق العاملية. حيث أطلق عليها حرب أسعار النفط، افتعلتها السعودية بغية الطاحة  2020مارس  30دوالر للبرميل يوم 

 األسعار ما يؤثر سلبا على االقتصاديات التي ترتكز على املحروقات.باالقتصاد الروس ي وإغراق السوق بالبترول وبالتالي انهيار 

ومن هذا املنطلق، ينبغي على الدولة العمل على تنويع الركائز االقتصادية واالهتمام أكثر بالقطاعات األخرى. أين يعتبر 

 ها. باعتبار الجزائر مقصد سياحيقطاع السياحية من بين أهم القطاعات التي يمكن أن تعول عليها الدولة قصد تنويع مداخيل

 عن ميراثها التقليدي والثقافي.
ً
 بامتياز نسبة ملعاملها الطبيعية فضال

فبتشجيع السياحة والتسويق لها سيعم بالفائدة على املجتمع والدولة ككل بخلق فرص عمل والنهوض باالقتصاد الوطني 

ين ركزوا اهتمامهم على موضوع السياحة وتبيان أثره االيجابي والسلبي والحد من التبعية االقتصادية. فنجد أن العديد من الباحث

 في زيادة عدد مناصب الشغل في الجزائر 
ً
من عدة نواحي. وفي هذه الدراسة تم القيام بدراسة قياسية بهدف دراسة هل للسياحة دورا

. 2018إلى غاية  2003الدراسة للفترة املمتدة من ولها أثر ايجابي على النمو االقتصادي. وتبيان كذلك قوة العالقة بين متغيرات 

حيث تم قياس السياحة بعدد السياح الوافدين إلى الجزائر، والناتج املحلي الجمالي بالدوالر، أما التوظيف فتم قياسه بعدد 

 العمال في الجزائر.

ج املقدرة واستنادا على تحليل النتائفي حين تم تحليل العالقة بين متغيرات الدراسة باستخدام طريقة املربعات الصغرى. 

وجد أنه توجد عالقة طردية ايجابية بين السياحة والتوظيف؛ حيث كلما زاد التشجيع علي استقطاب السياح وزيادة الوافدين إلى 

من  االوطن كلما أدى ذلك إلى زيادة في الطلب على فرص عمل جديدة في القطاع السياحي خاصة الفنادق، النقل، مطاعم وغيره

القطاعات األخرى كقطاع النقل. ومن جهة أخرى توجد عوامل أخرى لم يتم أخذها بعين االعتبار في هذه الدراسة بالرغم من 

تأثيرها أيضا على استحداث مناصب الشغل. ومن ناحية أخرى يظهر أثر السياحة على النمو االقتصادي وذلك بوجود أثر ايجابي 

القة ضعيفة. حيث يعود السبب في ذلك العتماد الدولة على املحروقات بنسبة كبيرة وإهمالها مفسر لكن قوة العالقة بينهما ع

للقطاع السياحي الذي يعتبر مصدر رزق للجزائريين من خالل توفير مناصب شغل والزيادة في النمو االقتصادي. ومن خالل هذه 

ياحة وفتح أبوابها لألجانب لالستثمار بهدف خلق فرص الدراسة، يمكن أن نستخلص أن على الحكومة التركيز على تنشيط الس

عمل، ومصادر دخل إضافية، وإيرادات للمجتمع الجزائري، وكذلك السعي إلى تطوير وتنمية القطاع السياحي بكافة الطرق 

 والوسائل. فمن خالل ما سبق تم اقتراح التوصيات اآلتية:

 التشجيع على استقطاب سياح بقدر أكثر؛ 

  وتطوير في قطاع النقل؛تحسين 
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 الدعم والتشجيع على إنشاء نشاطات سياحية من أجل تحسين وزرع الوعي السياحي بين الجزائريين؛ 

  التشجيع على االستثمار في القطاعات السياحية؛ 

 .تدريب العمالة من أجل جودة الخدمات وفق املعايير العاملية 
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  ملخص:

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على دور وأهمية تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في تفعيل الخدمات السياحية ومدى  

تطبيقها في املنشآت السياحية في الجزائر. وبعد استعراض لتقييمات عينة من الفنادق الفخمة املتواجدة بالجزائر العاصمة من 

 مرافقها والخدمات املقدمة على مستواها وحتى مالءمة أسعارها. طرف مجموعة من الزبائن، من حيث جودت 

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، بهدف االستغالل األمثل لإلمكانات التي تتوفر عليها املنشآت السياحية 

 الجزائرية خاصة الفخمة منها، وبالتالي النهوض والرقي بقطاع السياحة ككل.

 رضا الزبون. السياحة، الجودة، إدارة الجودة الشاملة،ية: الكلمات املفتاح

Abstract 

This study aims to shed light on the role and importance of applying the principles of comprehensive quality in 

activating tourism services and the extent of their application in tourism facilities in Algeria. After reviewing the 

evaluations of a sample of luxury hotels located in Algiers, by a group of customers, in terms of the quality of 

their facilities and services provided at their level and even the appropriateness of their prices.  

The study concluded a set of results and recommendations, with the aim of making the best use of the potentials 

of the Algerian tourist establishments, especially the luxurious ones, and thus the advancement and 

development of the tourism sector as a whole. 

Keywords: tourism, quality, total quality management, customer satisfaction. 

                                                             
  drlchine@gmail.com لزهر شين *

mailto:drlchine@gmail.com
mailto:chdoc2018@gmail.com
mailto:drlchine@gmail.com


 السياحية الخدمات تفعيل في الشاملة الجودة دارةإ مبادئ تطبيق أهمية

 )دراسة عينة من الفنادق في الجزائر العاصمة(
 

2 
اقع والتحديات-ي ظل املنافسة سبل وآليات ترقية السياحة الداخلية في الجزائر ف"االفتراض ي الوطني امللتقى  "الو

 2021ماي  19-18يومي 
 

 . مقدمة: 1

، حيث يقدر عدد السياح الدوليين الوافدين إلى الجزائر  يعتبر
ً
 2,45أداء القطاع السياحي في الجزائر ضعيف جدا

 متأخر 2017مليار سائح سنة  1,32مليون سائح، وقد بلغ عددهم في العالم 
ً
 في تقرير . وتحتل السياحة الجزائرية ترتيبا

ً
 جدا

ً
ا

. لذلك كان البد على الدولة الجزائرية السعي من أجل تفعيل تنافسية السياحة والسفر الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي

 هذا القطاع خاصة وأنها تمتلك مقومات سياحية ممتازة. 

ملة التي أضحت ضرورة البد منها في كافة إن من بين السبل املهمة التي ترفع وتحسن األداء السياحي هي مبادئ الجودة الشا

مسايرة  من خالل يمكن أن نحسن من جودة الخدمات السياحيةالبلدان املتقدمة والنامية وفي جميع القطاعات. حيث 

بشري االستثمار في رأس املال ال، إضافة الى املنتجات السياحية طرحالخاصة بمقاييس الجودة واملتعلقة بالتوجهات الحديثة 

فء الذي تنعكس مهاراته على نوعية وجودة الخدمات السياحية ويساهم في خلق مزايا تنافسية ترفع من حجم الطلب الك

 .السياحي عليها

 األمر الذي دفع بنا إلى طرح اإلشكالية التالية:

 ؟ما هو أثر تبني إدارة الجودة الشاملة على أداء املؤسسة السياحية

 أهداف الدراسة:

 :يلي فيما للدراسة الرئيسية األهداف أهم تتمثل

  الشاملة؛إدارة الجودة استعراض بعض املفاهيم النظرية التي ترتكز عليها 

  ؛الشاملةأهمية تطبيق إدارة الجودة  القائمين على األنشطة السياحية إلىلفت انتباه  

 نشاطها.مساعدة املؤسسات السياحية على تحسين وتفعيل  بهدف توصياتمن ال جملة اقتراح 

 أهمية الدراسة:

ر إدارة الجودة الشاملة عامل مهم في القطاع السياحي، فهي بتعت حيث تستمد الدراسة أهميتها من خالل املوضوع الذي تعالجه،

دورا ً مهما في تسويق الخدمات املقدمة من املؤسسات السياحية، وخلق ميزة تنافسية لكسب رضا العميل، مما يجعل  تلعب

 .الجودة في الخدمات السياحية من العوامل املهمة ً لتحقيق التنمية السياحية

 مفاهيم حول السياحة وإدارة الجودة الشاملة:أوال:  

 تعريف السياحة: -1

" ظاهرة من  أنها:م، حيث عرفها 1905عام Freuler Guyerول من قام بتقديم تعريف محدد للسياحة، كان الباحث األملاني أ

في  ذا اإلقامةوك واإلحساس بهابجمال الطبيعة  وإلى التمتع، وتغيير املكانظواهر العصر، تنبثق من الحاجة املتزايدة إلى الراحة 

من الجماعات اإلنسانية، هذه  واألفراد وأوساط مختلفةبين الشعوب  االتصاالت يضا تطور وأمناطق لها طبيعتها الخاصة، 

 1.النقل والصناعة وتقدم وسائلنطاق التجارة  اتساع ثمرةالتي كانت  االتصاالت

وخصوصا " اإلصالح الذي يطلق على كل العمليات املتداخلة  أنها:م على 1910عام  Schuller Van العالم النمساوي  هاعرفو 

 2.حدود منطقة أو والية أو دولة معينة وانتشارهم داخل وإقامتهم املؤقتةاملتعلقة بدخول األجانب  االقتصادية العمليات

 وتقليل املسافاتعلى صياغة الشخصية القومية  وحضاري يساعدثقافي  اتصاليعرف السياحة على أنها: "  وهناك من

يب والتنقفي فنون اإلدارة  وقدرات العملتمثل رافد من روافد الطلب على طاقات  بين الشعوب، كما أن السياحة االجتماعية

 3والتقدم.اآلن مؤشرا للنهضة  وتمثل السياحة، بل االجتماعية واالتصال والخدمات والزخرفة والعالقات العامة

فيه أو أو للتر  وألسباب اجتماعيةألخر  من مكان االنتقالعلى أنها: "حركة يؤديها الفرد أو مجموعة من األفراد بغرض أيضا عرفت 

ي ف وال يدخل واإلقامة الدائمةالعمل  وليس بغرض، واالستشفاءالعالج  واملهرجانات أولقضاء العطل، أو لحضور املؤتمرات 

 4الدبلوماس ي.أو حتى العمل املؤقت أو الدراسة أو أعضاء السلك  السياحة الهجرة من بلد إلى بلد
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 أهمية السياحة: 1-1

 فيما يليو  حد سواء، والنامية علىللسياحة أهمية كبيرة ما جعلها تحتل مكانة متميزة في السياسات التنموية للدول املتقدمة 

 :عرض ألهمية السياحة في النقاط التالية

 ة:االقتصادي األهمية 1-2

في  إلنتاج العاملةالتي يتولد عنها دخول ملختلف عناصر ا الهامة تعتبر السياحة أحد األنشطة االقتصادية -

 السياحة؛مجاالت 

 اإلجمالي؛الناتج تكوين  فيتساهم السياحة   -

 ؛حيث تولد فرص عمل متنوعة في قطاعها للعمالة،مصدر رئيس ي  هي -

 ةوالطرق والسكك الحديديؤدي السياحة إلى إنعاش االستثمار في البنيات األساسية مثل تشييد املباني ت -

 5.تساهم في جذب العمالت الصعبة هاهذا فضال على أن الخ،...

 االجتماعية: األهمية  1-3

 6يلي:تكمن أهمية قطاع السياحة من الناحية االجتماعية فيما  

سواء  اح،والسيسكان املنطقة السياحية  واالحتكاك بينالتفاعل  واالجتماعي الناجم عنزيادة الوعي الثقافي   -

 أخرى؛كانوا من حملة جنسية نفس البلد أو جنسيات 

 الحفاظ عليها من الزوال واالضمحالل؛وتقاليدهم و  همزيادة اهتمام الشعوب املضيفة بعادات -

 ؛ والحضاري رفع مستوى الشعور باالنتماء الوطني من خالل التبادل الثقافي   -

توفر مالذا للكثير من الطبقات الكادحة التي تجد  التي السياحة من خالل عائدات تحسين نمط حياة األفراد -

 7االجتماعي.معيشتهم مما يخلق التوازن  وتحسين مستوى السياحي  املجالفرصة للعمل في 

 :األهمية السياسية 1-4

 8تتمثل في:للسياحة كذلك أهمية سياسية  

 السياحة تؤدي إلى تحسين العالقات بين الدول؛  -

املشكالت  الكثير منالنتائج االيجابية للسياحة على املستوي االقتصادي واالجتماعي تساهم في حل  -

 السياسية؛

املختلفة ونشر  التفاهم بين شعوب الدول  وتساعد على ومعرفة اآلخرعلى تحقيق الحوار  السياحة تعمل  -

 العاملي.السالم  مبادئ

 :الثقافيةاألهمية  1-5

تساهم ما املعارف، كالعلوم و  تداول لوأداة  الشعوب،الثقافة والعادات والتقاليد بين وتبادل تعد السياحة أداة لالتصال الفكري  

ة وتوطيد العالقات بين الشعوب وزيادة معرف املختلفة،السياحة في انتشار ثقافات الشعوب وحضارات األمم بين أقاليم العالم 

 9 العالم.ثقافات  شعوب األرض ببعضهم أي انفتاحهم على مختلف

 :البيئيةاألهمية  1-6

يجة خاصة بعد األضرار البالغة لها نت وضرورة حمايتهال الوعي املتزايد بأهمية البيئة تكمل األهمية البيئية للسياحة من خال 

 10 القادمة. واستدامتها لألجيالممارسات العمل امليداني في التزايد من أجل العمل على إنقاذ البيئة 

 :الجودةتعريف  -2

متفق عليه من طرف االقتصاديين، لذلك تعددت ، اال أنه ال يوجد تعريف ثابت الجودةبالرغم من شيوع استخدام مصطلح 

 مفاهيمه في الفكر االقتصادي، ونذكر منها:



 دراسة عينة من الفنادق في الجزائر العاصمة- السياحية الخدمات تفعيل في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق أهمية

 )دراسة عينة من الفنادق في الجزائر العاصمة(
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هي قدرة منتج أو خدمة أو عملية على تقديم القيمة املستهدفة منها. على سبيل املثال، أحد املكونات املادية يمكن : 1التعريف 

 تتطلب القد العمليات وجودةاملطلوبة.  االعتمادية ويقدمإذا كان يؤدي وظيفته كما هو متوقع  الجودة اعتباره عالي
ً
رة على أيضا

 11.الضرورة والفعالية وتحسينهم عندمراقبة الكفاءة 

ية القياسات املواصف تضمنتالدرجة العالية من النوعية أو القيمة، وقد  الجودة أما في قاموس "اكسفورد" فتعني: 2التعريف 

قيق بليته لتحامجموعة الخواص والخصائص الكلية التي يحملها املنتج/الخدمة وق»الدولية ملصطلحات الجودة باعتبارها 

 12". والصـالحية للعـرض ،للعـرضاالحتياجات والرضا أو املطابقة 

اته حسب تحدد قدر معين مجموعة من الصفات التي يتميز بها منتج  الجودة بأنها هي: تعرفها املنظمة األوربية لضبط 3التعريف 

 13.ت الزبائن ومتطلباتهمتلبية حاجا

 معايير الجودة في السياحة: 2-1

عددا ً من املعايير التي تشكل إطارا ً عاما لجودة الخدمات السياحية، وهي كما  (WNWTO)العامليةحددت منظمة السياحة 

 :14يلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة: -3

 اإلداري  األسلوببواسطة قيادة القوات البحرية لوصف  1985عام  مرةدارة الجودة الشاملة مصطلح تمت صياغته أول إ

الياباني في تحسين الجودة. ومنذ ذلك الحين، اتخذت إدارة الجودة الشاملة معان كثيرة أبسطها أنها أسلوب إداري لنجاح طويل 

 .15إرضاء الزبون  خاللمن  األمد

 :العديد من املحاوالت التي تمت لتعريف إدارة الجودة الشاملة ومنهاهناك 

 معايير الجودة في السياحة

وتعني إزالة جميع الحواجز الطبيعية واالتصالية والخدمية دون تحيز، وإتاحة استخدام تلك  الوصول:سهولة 

 .املنتجات والخدمات من قبل الجميع، بما في ذلك ذوي االحتياجات الخاصة

التوافق واالنسجام مع املحيط الطبيعي واإلنساني يحافظ على السياحة املستدامة، وهذا يستلزم إدارة  التجانس:

 فعالة للمؤثرات البيئية واالقتصادية واالجتماعية بغية تأسيس مؤشرات لجودة املنتجات السياحية.

تجعل األصالة أي منتج سياحي يختلف عن بقية املنتجات املماثلة له في أماكن أخرى مع ضرورة أن  :ألصالةا

  ئته املحلية.بيتستجيب األصالة لتطلعات العميل، إذ إن املنتج يتناقص وينتهي عند فقدانه أصالته وروابطه مع 

 عنصر أساس ي لتوفير املشروعية لتوقعات العميل وهي مرتبطة بتوفير املعلومات الصحيحة حول  الشفافية:

 املنتج، وما يشتمل عليه وتوصيل تلك املعلومات بشكل فعال للعميل.

 السياحية خطرا على الحياة أو يتسبب بضرر على الصحة.ال يشكل املنتج السياحي أو الخدمة أ االمن والسالمة:

جميع أنواع مواقع بيع األغذية من محالت بيع األغذية يجب تطبيق معايير سالمة األغدية في  الصحة العامة:

 الصغيرة في الشوارع إلى املطاعم ذات املستويات العالية حتى الخدمات املقدمة في الطائرات.
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األعمال، يعتمد على القدرات واملواهب الخاصة بكل من اإلدارة  إلنجازإدارة الجودة الشاملة هي شكل تعاوني : "Jablonski تعريف

 16.العمل والعاملين لتحسين الجودة واإلنتاجية بشكل مستمر عن طريق فرق 

الطريقة املنهجية املنظمة لضمان سير النشاطات التي خطط لها مسبقا، كما أنها األسلوب األمثل  : هي Philip Crosbyتعريف 

الذي يساعد على منع وتجنب حدوث املشكالت وذلك من خالل التشجيع على السلوكيات الجيدة وكذلك االستخدام األمثل 

 17.وتجعل منها أمرا ممكناألساليب التحكم التي تحول دون حدوث هذه املشكالت 

تعرفها على أنها: نتيجة لعملية تتضمن تلبية جميع احتياجـات املسـتهلك ومتطلباتـه وتوقعاته فالسياحة العاملية  أما منظمة

املشروعة من املنتجات والخدمات بسعر مقبول، بحيث تكون مطابقة مع الشروط التعاقديـة املتفـق عليهـا، ومحددات الجودة 

لة بذلك، مثل السالمة واألمن والصحة والنظافة العامتين، سهولة الوصول، الشفافية، واألصالة وتجانس النشاط املشمو 

 18.السياحي املعني مع بيئة البشرية والطبيعة

 من خالل مقارنة تعريف منظمة السياحة إلدارة الجودة الشاملة مع التعريفين السابقين، نالحظ أن الفارق الوحيد هو تركيزها

 على معايير الجودة التي سبق التطرق اليها.

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة في القطاع السياحي: 3-1

نة من مجموعة معيأنه يوجد شبه اتفاق على  إالحول مفهوم الجودة الشاملة،  واإلداريينبالرغم من تباين وجهات نظر الباحثين 

 :الجودة الشاملة وهي إلدارةساسية األ بادئ امل

األفراد العاملين في مختلف )تنطلق فكرة التركيز على الزبون من مبدأ رضا كل من الزبون الداخلي  :العميلعلى  التركيز  3-1-1

 19الدوائر واألقسام داخل املنظمة( والزبون الخارجي.

ن ذلك هو ، والهدف ممراالكلي للمنظمة ً يجب أن يكون هدفا ً ثابتا ً ومست لألداءإن التحسين املستمر  التحسين املستمر: 3-1-2

 20االتقان الكامل لألعمال عن طريق استمرار التحسين في العمليات اإلنتاجية للمنظمة.

يركز نظام إدارة الجودة الشاملة على أهمية التعاون بين مختلف املستويات اإلدارية في املنظمة. إضافة  التعاون الجماعي: 3-1-3

 21إلى احترام أراء جميع أفراد املنظمة ومنحهم الثقة بعملهم واالعتزاز به.

على تحليل البيانات واملعلومات القرارات الفاعلة هي تلك القرارات املستندة إن  :القرارعلى الحقائق في اتخاذ  االعتماد 3-1-4

 .22وليس على الحدس والتخمين أو الخبرة

في جميع املستويات هم روح املنظمة والسماح لهم باملشاركة الكاملة تمكنهم من إظهار قدراتهم  األفرادإن  :األفرادمشاركة  3-1-5

 23ة.املنظموزيادة الوالء واالنتماء ومواهبهم 

يعتبر العنصر البشري أحد أهم العوامل املسؤولة عن امتالك املنظمة التركيز على املوارد البشرية والكفاءات الفردية:  3-1-6

 24للميزة التنافسية ونجاحها في اختراق األسواق. 

 مرتكزات إدارة الجودة الشاملة: 3-2

 :  املرتكزات بد من توافر مرتكزات أساسية تقوم عليها إدارة الجودة، ومن أهم تلك ال

تبين ماهية  :الرسالــةأعمالها وانجازاتها؛  خاللاملستقبلي الذي تسعى املؤسسة إلى تحقيقه في ارض ٍ الواقع من  بالحلم الرؤية:

 ؛املؤسسة وفلسفة عملها، وأسباب وغايات وجودها، والخدمات التي تقدمها

 ة.سواء املادية أو البشري اإلمكاناتحددة، في وقت محدد، بشرط توفر املطلوبة و املنتيجة الالوصول إلى  هو األهداف:

 كيفية تحقيق الجودة الشاملة في النشاط السياحي: 3-3

 يمكن تحقيق الجودة الشاملة في النشاط السياحي من خالل املرور بأربعة خطوات أساسية:

 موقف ايجابي اتجاه االخرين، عن طريق: إظهار :الخطوة االولى

 ...الخ.لغة الجسد، نبرة الصوت، مهارة استخدام الهاتفاملظهر،  -

 تحديد حاجات الضيوف عن طريق: الخطوة الثانية:



 دراسة عينة من الفنادق في الجزائر العاصمة- السياحية الخدمات تفعيل في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق أهمية

 )دراسة عينة من الفنادق في الجزائر العاصمة(
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 املتطلبات الزمنية لجودة خدمة الضيف؛ إدراك -

 توقع حاجات الضيوف؛  -

 اليقظة من أجل تحديد حاجات الضيوف؛ -

 االحتياجات عن طريق الحصول على املعلومات املرتجعة. تحديد -

 :العمل على توفير حاجات الضيوف عن طريق ثالثة:الخطوة ال

 .أعمال الجرد، وترتيب امللفات، وتسجيل املعلومات... إلخك تأدية الواجبات من خالل توفير جودة الخدمة  

 :خاللويتم ذلك من  التأكد من أّن الضيوف سيعودون  الخطوة الرابعة:

 ؛التحمس للعمل -

 يشتكون؛أولئك الذين  إلرضاءالقيام بما يمكن القيام به  -

  .تعلم كيفية كسب الضيوف العصبيين -

 :أهداف إدارة الجودة الشاملة 3-4

 :الشكل التالي خاللالجودة الشاملة من  إلدارةيمكن توضيح الهدف العام  -

 

 أهداف إدارة الجودة الشاملة(: 01الشكل رقم )

 
 

 

ة ، الطبعاألردن: مصطفى يوسف كافي، "إدارة الجودة الشاملة والخدمة الفندقية"، دار أسامة للنشر والتوزيع، املصدر

 .99، ص 2012األولى، 

 :تحقيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع السياحي أهمية 3-5

تظهر أهمية الجودة في الخدمات السياحية في إيجاد بنية مالئمة للعمل تقوم على الرضا والروح املعنوية، وااللتزام بين 

ى االحتفاظ قدرتها عل الزبائن، وزيادةصورتها أمام تحسين املؤسسة، و  وتعظيم ربحيةاملوظفين في تحسين مستوى أداء الخدمات 
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قائها تنافسية تحافظ بها على بمما يكسب املؤسسة ميزة  العمالء،د وبالتالي تحقيق رضا جد زبائنوجذب  بزبائنها الحاليين

 .وتواجه بها منافسيها

 25كاآلتي:املزايا التي تحققها إدارة الجودة الشاملة في القطاع السياحي وعموما يمكن تصنيف  

  :الخدمةمجال  في 

 ؛خدمات أكثر من أي وقت مض ىهناك املزيد من إدارات األعمال التجارية التي تقدم  -

ي -
ّ
 في التوسع نتيجة لتبن

ً
 .لةفلسفة إدارة الجودة الشام هنمو املنظمات السياحية املتصلة بالخدمات، مازال مستمرا

 :املنافسة زيادة

 .احيةاملزايا التنافسية آلالف املنظمات السي TQM يعتمد بقاء األعمال على حصولها على القدر الكافي من املنافسة، وتوفر 

 استيعاب أكثر للزبائن:

ون في ان يرغب فالزبائن ش يءولكن ذلك ليس كل لذا الزبائن، الجودة والسعر املعقول هي املفضلة  والخدمات ذاتان املنتجات  

 .الجودةفإدارة الجودة الكاملة تحترم االفراد ومشاركتهم في تحسين  جيدة،تتم معاملتهم بصورة 

 مقارنة بين ثالثة فنادق()أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على الفنادق في الجزائر  ثانيا:

بهدف معرفة مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة على مستوى املنشآت السياحية بالجزائر، أجرينا مقارنة بين مجموعة من 

 نجوم.  4نجوم أو  5الفنادق األكثر اقباال من حيث الزوار واملصنفة فنادق 

 تمت املقارنة على أساس التقييم العام للزبائن ل:

 مستوى الرضا العام عن الفندق -

 مستوى جودة الخدمات العامة -

 جودة املرافق -

 األسعار )مالءمة السعر للخدمات املقدمة( -

 الفنادق محل الدراسة: -1

، (Le Grand Mercure Alger Aéroport)فندق األوراس ي، فندق وهي:  تتمثل الفنادق محل الدراسة في ثالث فنادق

 موضحة فيما يلي: ) AZ)فندق القبة

 

 فندق األوراس ي: .1

 

 نجوم  5فندق  التصنيف: •

 9يتكون من مبنى واحد مكون من  املبنى: •

 طوابق

 غرفة 455عدد الغرف: •

شارع فرانز فانون، الطغارة،  املوقع: •

 قلب العاصمة()العاصمة الجزائر 
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 :Le Grand Mercure Alger Aéroportفندق  .2

 

 نجوم  5فندق  التصنيف: •

 يتكون من مبنى واحد  املبنى: •

 غرفة 307عدد الغرف: •

 5، مدينة 12شارع الجامعة، ص.ب  :املوقع •

 .يوليو، باب الزوار، الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :AZفندق القبة  .3

 

 نجوم  4فندق  التصنيف: •

 5يتكون من مبنى واحد مكون من  املبنى: •

 طوابق

 غرفة57عدد الغرف: •

الجزائر  القبة،شارع محمد ربيع  املوقع •

 العاصمة.
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افق املتوفرة: -2  الخدمات واملر

افق املقدمة واملتوفرة في: فندق األوراس ي، 01الجدول ) ، Le Grand Mercure Alger Aéroportفندق (: الخدمات واملر

 AZفندق القبة 

 فندق األوراس ي الفندق
 Le Grand Mercureفندق 

Alger Aéroport 
 AZفندق القبة 

 الخدمات

مكتب استقبال يعمل على  -

 ساعة 24مدى 

خدمات االستعالمات  -

 واإلرشاد

خدمة الغسيل/التنظيف  -

 الجاف

 مرافق لغسيل املالبس -

 تخزين األمتعة -

إمكانية طلب الطعام داخل  -

 الغرف

 خدمة ترتيب األسّرة -

 

مكتب استقبال على مدار  -

 ساعة 24

 خزائن -

 خدمة التنظيف -

 صراف آلي في املوقع -

 تخزين األمتعة -

 تحويل العمالت -

تسجيل سريع للوصول  -

 واملغادرة

 خدمة تنظيف يومية -

 خدمة كي املالبس -

 التنظيف الجاف للمالبس -

 مرافق غسيل املالبس -

 خدمة فطور في الغرفة -

 

مكتب استقبال مفتوح  -

 ساعة 24

 تنظيف الغرف يومًيا -

 تخزين األمتعة -

خزانة لألمانات في  -

 ستقبالمكتب اال 

خدمة  -

الغسيل/التنظيف 

 الجاف

مكانية طلب الطعام  -

 داخل الغرف

 املرافق

 حديقة -

 شرفة -

 مطاعم 4 -

 بار/استراحة -

 كافتيريا -

 مركز للمؤتمرات -

 نادي صحي -

 قاعات اجتماعات  -

 تراس التشمس -

 تراس -

 حديقة -

 مقهى في املوقع -

 بوفيه مناسب لألطفال -

 بار الوجبات الخفيفة -

 بار -

 مطعم -

 جيدة قهوة -

  اجتماعات / والئمقاعات  -

 شرفة -

 مطعم وبار/استراحة -

 صالة لياقة بدنية -

مركز لرجال األعمال  -

 24مفتوح على مدار 

 ساعة

 قاعة مؤتمرات -

قاعة اجتماعات  -

 واحدة

 مركز مؤتمرات -

 مكتب كمبيوتر -

وسائل الراحة 

 في الفندق

التحكم في حرارة الغرفة  -

 )تكييف(

مستلزمات للعناية الشخصية  -

 باسم الفندق

فعاليات رياضية حية  -

 )مباشرة(

  ساعات العروض السعيدة -

 ساونا -

لتحكم في حرارة الغرفة  -

 )تكييف(

مكواة/لوح كي )حسب  -

 الطلب(
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 للشعرمجفف  -

 أرواب حمام -

  مكواة/لوح كي -

 ستائر تعتيم -

 أغطية فراش متميزة -

 تلفزيون بالزما -

 قنوات فضائية -

 مكان مخصص للتدخين -

 تكييف -

 غرف عازلة للصوت -

 

 حّمام خاص -

 فقطدش  -

مستلزمات عناية  -

 شخصية مجانية

 مجفف للشعر -

 ستائر تعتيم -

 أغطية فراش متميزة -

 وسائل الترفيه

 حمام سباحة خارجي -

 حّمام خاص -

مغطس/حوض استحمام  -

 عميق

 حمام سباحة مكشوف -

-  

 حمام سباحة لألطفال -

 نادي صحي -

 ملعب تنس خارجي -

 خدمات سبا في املوقع -

 تنس أرض ي/سكواش في املوقع -

على حمام مقاعد تشمس  -

 السباحة

 تنس داخل املوقع -

 مظالت على املسبح -

 مسبح -

غرف تغيير املالبس في مركز  -

 اللياقة البدنية / السبا

 مظالت شمسية -

كراس ي شاطئ أو كراس ي  -

 استرخاء

 مسبح بغطاء -

 مسبح غير عميق -

 بار املسبح -

 مسبح خارجي )موسمي( -

 مسبح خارجي -

-  

 تلفاز في األماكن العامة -

تلفزيون بشاشة  -

 مسطحة

 قنوات فضائية -

 صالة لياقة بدنية -

التصال 

 باإلنترنت

 

 مكتب -

 صحف مجانية -

 واي فاي مجاًنا -

 صحف -

 واي فاي مجاًنا -

 مجاني واي فاي -

 جرائد مجانية بالردهة -

الطعام 

 والشراب

 مياه معدنية مجاًنا -

رسوم  النبيذ / الشمبانيا -

 إضافية

 رسوم إضافية فواكه -

 زجاجة مياه -

رسوم  النبيذ / الشمبانيا -

 إضافية

 بوفيه مناسب لألطفال -

قوائم النظام الغذائي  -

 الخاص )عند الطلب(

 خدمة فطور في الغرفة -

فطور بوفيه يومًيا  -

 )نظير تكلفة إضافية(

إمكانية طلب الطعام  -

 داخل الغرف

 مياه معدنية مجاًنا  -
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 https://ar.hotels.com عداد الباحثين باالعتماد على املوقعإمن املصدر: 

 26.03.2020طالع تاريخ اإل 

نجوم(، فندق الزئبق مطار الجزائر  5يوضح الجدول أعاله الخدمات واملرافق التي يتوفر عليها كل من: فندق األوراس ي )

 نجومAZ (4  .)نجوم( وفندق القبة  5)

 ومن خالل ما تم عرضه نالحظ أن تنوع املرافق ووسائل الراحة والترفيه تتوفر بشكل كبير في فندق األوراس ي وفندق الزئبق مع

بعض االختالفات الطفيفة كتوفر الصراف اآللي في أحدهما وغيابه في اآلخر. وهذا التقارب يعود للشروط التي يتطلبها التصنيف، 

 إضافة إلى التنافس الكبير بين هذا الصنف من الفنادق بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن.

كالنقل املجاني من والى املطار، وموقف السيارات أيضا عدم توفر  AZبينما نالحظ غياب عدة خدمات أساسية في فندق القبة  

 .مرافق وخدمات خاصة بدوي االحتياجات الخاصة. كما تقل وسائل الراحة والترفيه كاملسابح واملالعب والنوادي الصحية

افق والخدمات: -3  جودة املر

 عينة من النزالء، حيث: تمت املقارنة بين الفنادق محل الدراسة باالعتماد على تقييم مثبت من

 شملة العينة: رجال أعمال، عائالت، أصدقاء، أزواج، آخرون -

 التقييم تم عبر املوقع االلكتروني املفتوح الخاص بالفنادق -

 تم اعتماد التعليقات الحديثة )مدة ال تتجاوز السنة( -

 تمنح عالمة من نسبة من مئة على جودة الخدمة أو املرفق -

 للفندق ككل  10عالمة من  -

تجهيزات ذوي 

االحتياجات 

 الخاصة

حمام لذوي االحتياجات  -

 الخاصة

ي تجهيزات داخل الغرفة لذو  -

 االحتياجات الخاصة

دش لذوي االحتياجات  -

 الخاصة

موقف سيارات مناسب  -

ألصحاب االحتياجات 

 الخاصة

مرحاض بمقابض مالئمة  -

 ملستخدمي الكراس ي املتحرك

مرافق لذوي االحتياجات  -

 الخاصة

وقف سيارات مناسب  -

ألصحاب االحتياجات 

 الخاصة

 

 النقل

حافلة نقل مكوكية  -

من وإلى املطار  مجانية

 ساعة( 24)متوفرة على مدار 

صف السيارة بمعرفة  -

 مجاًنا النزيل

موقف سيارات في مكان  -

 مجاًنا قريب

موقف سيارات مناسب  -

ألصحاب االحتياجات 

 الخاصة

خدمة نقل من وإلى املطار  -

)
ً
 )مجانا

يتوفر موقف مجاني وخاص  -

للسيارات في املوقع )ال ُيطلب 

 الحجز املسبق(

 موقف آمن للسيارات -

 

من وإلى النقل  -

مقابل تكلفة  املطار

 إضافية

https://ar.hotels.com/
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افق: فندق02الجدول رقم )  ،Le Grand Mercure Alger Aéroport فندق األوراس ي، (: تقييم الزبائن لجودة خدمات ومر

 AZ القبة فندق

 الفندق
 فندق األوراس ي

 نجوم( 5)

 Le Grandفندق 

Mercure Alger 

Aéroport 

 نجوم( 5)

 AZفندق القبة 

 نجوم( 4)

 505 1564 1458 حجم العينة 

 10839 19566 20031 السعر يبدأ من )دج(

 100 94 86   (%الجو العام )

 89 64 87 (%الغرفة )

 87 58 60 (%القيمة مقابل املال )

 75 82 73 (%النظافة )

 95 88 57 (%جودة الخدمات )

 83 94 52 (%خدمات املطعم )

 8,2 8,6 8,4 تقييم اجمالي

 https://ar.hotels.comعداد الباحثين باالعتماد على املوقع إاملصدر: من 

 26.03.2020تاريخ االطالع 

 ( تقييم الزبائن ملدى جودة الخدمات واملرافق املتوفرة على مستوى الفنادق محل الدراسة.02من خالل الجدول الرقم )

بالنسبة للسعر نالحظ أن أسعار الفنادق مرتفع جدا. حيث يحتل فندق األوراس ي املرتبة األولى من حيث ارتفاع السعر والذي 

، بينما يتقارب مع السعر AZدج، وهو يمثل ضعف السعر الذي ينطلق منه فندق القبة  20031بلغت القيمة االبتدائية له 

 دج.  465دج، أي بفارق 19566لذي بلغ االبتدائي لفندق الزئبق مطار الجزائر ا

الصدارة،  AZأما بالنسبة لجودة الخدمات والغرف ورضا الزبائن عن الخدمة مقابل السعر املدفوع، فلقد احتل فندق القبة 

، األمر الذي يدل على تطبيق الفندق إلدارة الجودة %100ناهيك عن األجواء العامة التي القت رضا جميع الزبائن بنسبة 

 الشاملة، وخلق ميزة تنافسية حتى مع الفنادق األعلى تصنيف

أيضا بالنسبة لفندق األوراس ي، نالحظ أنه رغم تعدد وتنوع املرافق واإلمكانات التي يمتلكها، اال أن الخدمات العامة وخدمات 

خالل  على مستوي الخدمات مناملطعم لم ترقى للجودة املطلوبة التي تليق بفندق مثله، ويتوضح لنا أكثر عدم رضا الزبائن 

 .%60تقييم الخدمة مقابل املال املدفوع والتي لم تتجاوز 

 الخالصةثالثا: 

 ضرورة ال بد منهاالتي أضحت  في الجانب النظري للجودة وإدارة الجودة الشاملةفاهيم املمن خالل استعراض بعض 

انفتاح السوق واشتداد املنافسة، وبغية تحقيق الجودة في لكل املؤسسات التي تسعى إلى البقاء واالستمرار والنجاح في ظل 

الخدمات السياحية وبلوغ املستوى املطلوب والتميز صار لزاما على املؤسسات السياحية تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة 

حقيق ضرورة االلتزام بتخدماتها وزيادة قدراتها التنافسية، ويعتمد هذا األسلوب على أداء جودة  ورفع معاصر لتحسين كسبيل

ئج، مجموعة من النتا الجودة في جميع مستويات املؤسسة بدءا من اإلدارة ووصوال إلى العاملين، وتوصلنا في هذه الدراسة إلى

 تمثلت في:

فقط، ما يبرر التباين املوجود بين جودة  إدارة الجودة الشاملة مفهوم إداري تطبيقه ينبع من إدارة املؤسسة -

 الفنادق الثالثة بغض النظر عن تصنيفها؛ الخدمات في

https://ar.hotels.com/
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أغلبية االنتقادات كانت حول الخدمات بشكل عام )استقبال، خدمات مطعم، نظافة...الخ(، وهذا يدل على  -

 افتقار العنصر البشري للجودة املطلوبة؛

نما الزبائن، بيتوفر املرافق ووسائل الترفيه والراحة دون تطبيق مبادئ إدارة الجود الشاملة ال يحقق رضا  -

 العكس ممكن؛

ارتفاع األسعار بشكل عام في الفنادق بالجزائر بالرغم من انخفاض الطلب عليها في بعض األوقات، وربما يعود  -

عدم وجود رقابة ومتابعة من طرف الهيئات املعنية على األسعار املعلنة من طرف الفنادق ووكاالت ذلك ل

 .لخدمات السياحيةالسياحة واملطاعم والنقل وغيرها من ا

 التوصيات:

ضرورة أن تكون إلدارة املنشآت السياحية متابعة مستمرة آلداء العاملين وسلوكياتهم باعتبارهم يمثلون أحد  -

 العناصر املهمة التي تساهم في تحقيق رضا الزبائن؛

ة ا في املنشأضرورة إقامة دورات تدريبية للعنصر البشري حول مبادئ إدارة الجودة الشاملة وطرق تحقيقه -

 السياحية؛

 إعادة تصنيف الفنادق مع دمج معيار تطبيق إدارة الجودة الشاملة كأحد املعايير املهمة والضرورية؛ -

الرقابة الدورية ملستوى الجودة خاصة في الفنادق املصنفة بهدف املحافظة على عالمة جودة السياحة في  -

 ياحة خاصة مع البلدان املجاورة.الجزائر وتفعيلها، مع زيادة امليزة التنافسية للس
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  ديناميكية املجتمع املدني في تنشيط السياحة الجوارية  بوالية املسيلة

The Dynamics of Civil Society in the Promotion of Neighboring Tourism in the State of M'sila 
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املنظور الحديث للتنمية اسس     بفعاليته وديناميكياته القطاعية املرنة واملكيفة l’économie participativeاالقتصاد التشاركي  يبرز  : ملخص

تطوير في التنمية السياحية، فمن غير املمكن la société civile عبر املجتمع  املدني  وأهمية إشراك املجتمع املحلي  ودور  السياحية املستدامة 

واملعالم  روث الثقافي والقيم االجتماعيةمن خالل املساهمة في الحفاظ على املو وفق قيم املواطنة و  السكان املحليين  بإشراكة؛ إال يالسياح االنشطة

تحسن يزداد دخلهم وتهم يشكلون عنصرا داعما للسياحة، وبتشغيل فهموتنفيذ التنمية السياحية بإقليمهم، وبذلك  تخطيطالسياحية، وكذا 

ال يمكن  ،قابلفي امل لسياحة الى املنطقة،ظروفهم املعيشية، إضافة الى استفادة املنطقة من البنية التحتية والتسهيالت والخدمات العامة بدخول ا

 منافعحقيق مما يؤدي إلى العجز في توبيئتهم ؛ من تبعاتها إلحاق الضرر بقيم املجتمعات املحلية وثقافتهم  يكون عن تنمية سياحية حقيقية  الحديث

 اقتصادية واجتماعية لها.

اإلمكانيات السياحية بالجزائر ومؤشرات أداء القطاع السياحي وكذا آليات تحقيق ي و ، اهمية االقتصاد التشارك يدور مضمون مداخلتنا حول إبراز     

ي تنشيط ف ة املجتمع املدنيالتنمية السياحية املستدامة، كما يتطرق للمؤهالت السياحية بوالية املسيلة وخصائص املجتمع املحلي ومدى مساهم

 نمية السياحية املستدامة؛ الستنباط أهم عناصر نجاحها ومحاولة تطبيق ذلك محليا.  التنمية السياحية، كما توضح تجارب دولية في مجال الت

يجية استراتاملجتمع املدني، املجتمع املحلي، االقتصاد التشاركي، : السياحة، التنمية السياحية، السياحة املستدامة، فتاحيةالكلمات امل

 التوسع السياحي.مناطق  املنتوج السياحي، السياحة الجوارية،السياحة،

Abstract :Recent vision of sustainable tourism development considers local society as part of that 

development. Tourism cannot thrive without local citizens’ participation in protecting cultural heritage, 

social values, touristic resorts, management of touristic projects as well as planning touristic development in 

their communities. In this way, they are seen as active and beneficial members for tourism. The employment 

of these citizens will improve their lives’ conditions and salaries and their societies, too, will benefit from 

facilities and general services. In addition, we cannot talk about a real touristic development that harms and 

damages the values and cultures of local societies and fails to realize economic and social benefits for them.  

The aim of this article is to show touristic capacities in Algeria, indexes of this sector, and mechanisms used 

for the realization of sustainable tourism development. The article sheds light on the touristic capacities of 

Msila, characteristics of its local population, and to what extent they play a role in developing tourism in 

their Wilaya. It tackles too international experiences in sustainable tourism development to view the main 

elements of their success.   Key words: tourism, touristic development, sustainable tourism, local society, 

touristic strategy, touristic product, touristic zones of expansion., Civil Society, Neighboring. 
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 . مقدمة: 1

تشكل السياحة أهمية خاصة لدى معظم الشعوب واألمم و تتضاعف أهميتها مع تزايد دورها االقتصادي 

واالجتماعي والبيئي والتكنولوجي، وقد شهد قطاع السياحة في العالم خالل النصف الثاني من القرن العشرين نموا 

من  -على األقل-تصبح أول وأهم صناعة عامليةمتزايدا، حيث باتت السياحة تمثل موقعا متميزا في اقتصاديات الدول ل

حيث رأس املال املستثمر واأليدي العاملة املستخدمة، و لصناعة السياحة تأثير في تطوير البنية التحتية مثل: الطرق وشبكة 

ي املميز ز املعمار املواصالت... إلخ، وهي عامل مهم في حماية املعالم األثرية واألماكن التاريخية واملنتجات السياحية و الطرا

للمجتمعات املضيفة، لكل هذه األسباب وغيرها اهتمت اغلب الدول بهذه الصناعة اآلخذة في النمو والتوسع الناجم عن 

ازدياد أوقات الفراغ والعطالت املدفوعة األجر وتحسن مستوى املعيشة وارتفاع نسب التعليم والدخل، و التطور املستمر في 

لت  دول العالم في منافسات متطورة للتسويق والدعاية اإلعالمية ملنتوجها السياحي بغية جذب وسائل النقل؛ لذلك دخ

مليار سائح سنة  1.138بلغ على املستوى العاملي أكثر من حيث أكبر عدد من السائحين، مما انعكس على الزيادة في عددهم، 

توقع زيادة العدد الى أكثر من مليار ونصف بحلول عام م، ومن امل2013مليون سائح مقارنة بسنة  51م بزيادة قدرها 2014

 م.2020

يبرز املنظور الحديث للتنمية السياحية املستدامة دور إشراك املجتمع املحلي في العملية السياحية من خالل      

لسياحة و مط القديم لاملجتمع املدني املحلي املزود بالثقافة املدنية، ويظهر االختالف بين مفهوم السياحة العادية أي الن

أي نمط السياحة املعاصر، في انفصال مكونات العمل السياحي في النمط األول واتصاله في النمط -السياحة املستدامة 

الثاني ويوجد في األخير درجة كبيرة من التعاون واالتصال بين مكونات العمل السياحي، إذ أن السياحة املستدامة تعمل على 

ارد البيئية الطبيعية وصيانة املباني األثرية واملزارات التاريخية...الخ، من خالل مشاركة املجتمع املحلي في املحافظة على املو 

 العملية السياحية حيث يكون له دور كبير وفعال في املحافظة على البيئة السياحية.

 الفرضيات التالية: علىفي إعداد مداخلتنا  انطلقنا

دعامات احاللية بديلة إلشراك  على تنمية  Economie participativeاالقتصاد التشاركي:  يعمل H1الفرضية االولى

 املجتمع املدني في التنمية  السياحية املستدامة من خالل التقاط االشارات الدالة؛

ية في ع: يستفيد املجتمع املحلي من عوائد التنمية السياحية املستدامة من خالل املشاركة الواH2الفرضية الثانية 

 تصور اإلقالع السياحي املحلي؛

: للجزائر مؤهالت وقدرات سياحية تمكنها من أن تصبح من أهم الدول السياحية في حالة إعطاء H3الفرضية الثالثة

 األولوية ملساهمة املجتمع املحلي في التنمية السياحية املستدامة؛ 

، يمكن  استغاللها برشادة  ووعي املجتمع املدني  لتحقيق : لوالية املسيلة قدرات سياحية مميزة H4الفرضية الرابعة:

 متطلبات التنمية املستدامة املحلية وإلغاء االقصاء.

 انطالقا من الفرضيات السابقة، يمكن صياغة إشكالية البحث في التساؤل الرئيس ي التالي:       



 الباحث االول                                                                                  الباحث الثاني 
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 ية السياحية املستدامة بالجزائر، وكيفهل هناك اشراك ومساهمة للمجتمعات املحلية في عمليات التخطيط والتنم

 ؟بوالية املسيلة املشاركة في دفع التنمية السياحية املستدامة بأبعادها املحلية املدنييمكن للمجتمع 

 يمكن طرح االسئلة الفرعية التالية: التساؤل السابق،من خالل هذا 

 ما مفهوم كل من التنمية السياحية املستدامة واملجتمع املحلي؟-

 ما مفهوم االقتصاد التشاركي واملجتمع املدني؟ -

 ماهي عالقة املجتمع املحلي بالتنمية السياحية املستدامة؟-

 هل هناك توجه نحو تطبيق التنمية السياحية املستدامة في الجزائر؟-

 ما مدى مساهمة املجتمع املحلي بوالية املسيلة في التنمية السياحية؟-

، وهذا نابع من استفادتنا من دراسات سابقة في وصفيا مطعما بتحليل املضمون املنطقياسلوبا سرديا استخدمنا -

املوضوع واحصائيات رسمية من مديرية السياحة لوالية املسيلة، واالطالع على وثائق رسمية ، ومحادثة الكثير من 

ة،  ير السياحة  الجوارية بوالية املسيلالفاعلين،كما استخدمنا صورا واشكاال شارحة ألهمية املجتمع املدني في خدمة وتطو 

بكل  -وما تأكدنا منه: ان الكثير من الصور املوضوعة على الشبكة العنكبوتية تعود ألفراد بسطاء وبدون حساسيات قاموا

 بالتصوير واشراك املجتمع في التعرف على املناطق السياحية لوالية املسيلة، وهذه املساهمة تعبر عن-جمالية  وذوق راق

 املدني في ترسيخ ثقافة املواطنة.وعي راق وحضاري و لبنة اساسية ملا يمكن ان يقوم به املجتمع 

 مخطط الدراسة

 املقاربة الفكرية للميدان السياحي وعالقته باملجتمع املحلي.  -1

 التنمية السياحية املستدامة بالجزائر.   -2

 تجارب دولية في مجال التنمية السياحية املستدامة. -3

 االقتصاد التشاركي في تنشيط مجتمع مدني يكفل مشاركة املجتمع املحلي في السياحة املحلية.اهمية - -4

 بوالية املسيلة. املدني في بعث وتنشيط السياحة الجوارية املجتمع  مشاركةدراسة استطالعية حول   -5

 املجتمع املدني املحلي. املجتمع بكل من: عالقته ،السياحي امليدان فكرية حول: مقاربة

 :السياحة والسائح مفهوم-أوال

السياحة بأنها نظام يضم مجموعة الظواهر والعالقات املكانية الناجمة عن Mcintosh  (1984)ماكنتوش  تناول  

 Guyer Freuller،أما جويير فرولر1عمليات التفاعل بين السياح والدول واملجتمعات املضيفة وذلك بهدف استقطاب السياح

" ظاهرة من الظواهر العصرية التي تنشأ عن الحاجة املتزايدة للحصول على الراحة السياحة بكونها فيعرف  (1905)

واالستجمام وتغيير الجو واإلحساس بجمال الطبيعة وتذوقها والشعور بالبهجة واملتعة من اإلقامة في مناطق ذات طبيعة 

لسياحة عبارة عن مجموع األنشطة البشرية التي تتعلق افقد أشار إلى أن ً (Robert Lanquardروبار لنكر)، أما 2خاصة"



 عنوان املقال
 

4 
اقع والتحديات-ي ظل املنافسة سبل وآليات ترقية السياحة الداخلية في الجزائر ف"االفتراض ي الوطني امللتقى  "الو

 2021ماي  19-18يومي 
 

افت Hunzikerهوزكر في املقابل تناول  كل من  3،بالسفر، وصناعة تهدف إلى إشباع حاجات السياح Kraft (1943 )وكر

ين وأن هذه حاملفهوم بحيث أشارا إلى أن " السياحة هي املجموع الكلي للعالقات والظواهر الطبيعية التي تنتج من إقامة السائ

 .4اإلقامة ال تؤدي إلى إقامة دائمة وممارسة أي نوع من العمل سواء كان عمال دائما أو عمال مؤقتا"

السائح بأنه الشخص الذي يدخل بلدا أجنبيا ألي غرض من األغراض  (Nourfal) يعرف الباحث اإلنجليزي نور فال      

في هذا البلد عمال منظما ومستمرا والذي ينفقه في هذا البلد املقيم فيه عدا اتخاذ هذا البلد محل إقامة دائمة، أو العمل 

ويجدر بنا هنا اإلشارة إلى الفرق بين السائح األجنبي وهو أي شخص يقوم 5إقامة دائمة تؤمن له ما ال يكسبه في مكان آخر.

لسائح املحلي فهو أي شخص يقوم بزيارة أي ساعة، أما ا 24بزيارة أي دولة غير الدولة التي يقيم ويعمل بها وملدة ال تقل عن 

 6ساعة. 24مكان داخل الدولة التي يقيم بها غير محل إقامته وملدة ال تقل عن 

يالحظ من التعاريف سابقة الذكر، أن الهدف الرئيس ي للسياحة هو توفير الراحة واالستجمام، في املقابل فإن     

، دون إنفاق كبير les rendementsوبالتالي العوائد les plus-values السياحة نشاط خدمي قادر على خلق فوائض القيم

افق  من جانب التكاليف، وأن هذا النشاط قادر على خلق مناصب شغل بصفة دائمة أو موسمية للتحكم في تسيير املر

ساعة.  24تكون أكثر من السياحية، كما أن انتقال السائح يكون ألي هدف باستثناء الوظيفة أو العمل بأجر وأن فترة إقامته 

اضافة الى ما ذكر وفي اطار املبادرات املحلية وللتعريف افضل بالنشاط السياحي في أي بلد كان: ينبغي االستدالل باملبادرات 

ية النابعة من االطر الفكر  la culture civileاملزود بالثقافة املدنية la société civileاملحلية املنشطة من قبل املجتمع املدني

، ويتم تجسيد هذه الثقافة من خالل: الندوات، الحلقات النقاشية،   7économie participativeلالقتصاد التشاركي

الدورات التدريبية، الزيارات امليدانية، املسابقات واملباريات،  بمعنى ان االقتصاد التشاركي وعنصره الفعال املجتمع املدني 

رك الجديد للسياحة العاملية عموما واملحلية خصوصا، ولكن الضرورة املنهجية لتحقيق النابع عن املجتمع املحلي هو املح

 لي:كما يوضحه الشكل التا -تكاملبأهمية النظام السياحي التشاركي امل ذلك تبرز من خالل التوعية  العلمية والفكرية

 : النظام السياحي املتكامل01شكل رقم 
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ان مرتكزات النظام السياحي املتكامل ترتكز على تسع دعامات مترابطة: -املبين اعاله -نستنبط من خالل الشكل  

التراث، البيئة، املوارد الطبيعية، الهيئات الدولية، املؤسسات املستقبلة، وضعيات بلدان االستقبال، املؤسسات والهيئات 

ن: الوكاالت السياحية، الناقلون، السائقون املحترفون، الجمعيات السياحية املرسلة، السياح، مجتمع االستقبال املشكل م

ودورها التوعوي..... وفي كل هذه الدعامات تتجلى اهمية املشاركة املحلية من خالل املجتمع املحلي املزود بمعلومات حساسة 

 ة في الحيز الجغرافي املحلي.وذات قيمة في االتصال والتطوير واستغاللها بعد فرزها لتحقيق السيطرة النوعي

  Tourisme durableالسياحة املستدامة.-ثانيا

اقع املضيفة إلى جانب حماية وتوفير الفرص للمستقبل، وهي القواعد املرشدة   هي التي تلبي احتياجات السياح واملو

كامل لثقافية، ويتحقق معها التفي مجال إدارة املوارد بطريقة تتحقق فيها متطلبات املسائل االقتصادية واالجتماعية وا

، كما تعرف بأنها السياحة التي تنمو بسرعة وتأخذ في االعتبار 8الثقافي والعوامل البيئية، التنوع الحيوي ودعم نظم الحياة

الطاقة االستيعابية وتلبي حاجات املجتمع املحلي والبيئة وتطور السياحة كاستثمار جديد مع املحافظة على حقوق األجيال 

  9لالحقة.ا

توجد عدة أشكال بديلة للسياحة يمكن دمجها ضمن التعريف العام للسياحة املستدامة، تتميز هذه األشكال    

بنقاط مشتركة إال أنها تتضمن أيضا بعض االختالف )فوارق بسيطة( توجهها نحو إحدى الركائز الثالث للتنمية املستدامة، 

ال السياحة، كاملستوى التنموي للبلد، تنوع وغنى مؤهالته السياحية أو تموقع وتؤثر سياقات ومعايير أخرى في تحديد أشك 

منتوجه السياحي، فعلى سبيل املثال، تتمحور السياحة البيئية حول املكون البيئي )نخص بالذكر هنا الطبيعة كمنتوج 

اقع الطبيعية، حماية التنوع البيولوجي... الخ(، ويمكن-سياحي توضيح ما سبق من خالل الشكل  مثال: الحفاظ على املو

 أدناه.

 البديلة للسياحةاملختلفة  : األشكال 02 شكل 

 

http:// www.tourisme.gov.dz 10/01/2016 ، تاريخ االطالع: الجزائرية: موقع وزارة السياحة  املصدر ،  
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قاعدة ألنها تمثل في الغالب ال؛إقامة تنمية سياحية مستدامة الحفاظ على تنوع األنظمة البيئية املوجودة  يترتب عن

األساسية التي يقوم عليها هذا النشاط، فالتنمية السياحية املستدامة في جوهرها عملية تغيير يكون فيها استغالل املوارد 

واتجاه االستثمارات ووجهة التطور التكنولوجي والتغير املؤسساتي أيضا في حالة االنسجام، وتعمل على تعزيز إمكانية ربط 

تطلبات تشمل محاضر واملستقبل لتلبية الحاجات األساسية الن الحاضر اصبح يستنبط من اشارات مستقبلية، حيث  ال

 10التنمية السياحية املستدامة ما يلي:

 تعليمية تثقيفية وبيئية تقدم للسائح. وإرشاداتوضع سياسة هادفة  -

 البيئية مع مشاركة املجتمع املحلي في عملية التخطيطتوفير برامج تدريبية على مستوى عال للعاملين من النواحي  -

 والتشغيل.

 تخصيص نسبة من األرباح لإلنفاق على املشروعات في املجتمع املحلي. -

القيام بأبحاث مستمرة حول تحليل اآلثار املختلفة املتوقعة للمشروعات السياحية وتصميم التسهيالت املختلفة  -

افق مع البيئة.وذلك للتأكيد عن أن التنمية تتم ب  أسلوب متو

 االستفادة من خبرات املنظمات غير الحكومية في مجال حماية البيئة. -

 األخذ في االعتبار وضع مقاييس للتخطيط وتحقيق الحماية املناسبة للموارد وعدم االضرار بالبيئة. -

 ملرحلة.ملتطلبات الالزمة لهذه اتوفير معايير وبرامج معينة يتم من خاللها تحديد املرحلة التي تهتم بها التنمية وا -

 اعداد برنامج للتنمية السياحية املستدامة في املنحى السياحي. -

 تزويد البنية االساسية بما يتناسب مع الطاقة االستيعابية. -

 ثالثا:االقتصاد التشاركي واملجتمع املدني: مقاربات فكرية، وروابط متعددة

من بين التعاريف التي وقفنا عليها، ان مصطلح االقتصاد التشاركي مشوب بتناقض قي التعاريف املنهجية الدالة، 

والبعض االفتصاد التشاركي Economie sociale فهناك من يسميه اقتصاد تضامني وآخرون االقتصاد  االجتماعي 

Economie participativeالتشاركي هو: نمط للضبط االجتماعي االقتصادي  ومهما تعددت التعاريف؛ فان االقتصاد

كما انه يعني االنشطة  11الدولة (وهذا عبر تقييم اجتماعي دال  للمبادالت غير النقدية-يسعى الى اكمال الثنائية:)السوق 

تماعية وخلق جالتابعة باألساس من االنشطة الجوارية واملبادرات املحلية التي يتمثل  هدفها االساس ي في تقوية الروابط اال 

مناصب الشغل وهو كإجابة عن االحتياجات غير امللباة، مثل مساعدة االشخاص املسنين وتربية االطفال وصيانة البيئة 

اقع السياحية الخالقة للثروة ولالقتصاد التشاركي  12واملحيط في التجمعات والفضاءات الحضرية والريفية ومنها املو

لفعل والبحث ويشكل حقال نظريا يبنى في حقل ثالث لالقتصاد واالقتصاديون وعلماء مصطلحاته املتمثلة في: وجود بين ا

االجتماع يعملون على اثراء هذا الحقل املعرفي الفكري بنظرة عامة وتكميلية تشكل مختلف تياراته الفكرية التي يمكن ان 

حول تقسيم العمل والفردانية، او ما وركايم دندرجها على سبيل املثال من خالل افكار القدماء واملعاصرين، مثل ما ذكره 

حول التبرع والتبرع املضاد بمعنى الهبة للمعبرة عن التبادل دون اللجوء الى منطق نفعي ومحاسبي للعالقات  موساكده 

فهو  بر ماكس فيالقائل بوجود روابط بين االقتصاد والقوى االجتماعية، اما  كارل ماركساالجتماعية، وكذلك  نجد في تراث 
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فهو يذكر ما يعرف موضوعيا ب التحطيم  شومبيتر يوضح العالقات بين العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  اما 

وتبعا لذلك ما يعرف بعملية االبتكار التكنولوجي املرتبط بجماعة اجتماعية يطلق عليها  Destruction creatriceاالبداعي

 . 13innovateursEntrepreneurs:املقاولون املبدعون 

 مفهوم املجتمع املدني ومرتكزاته

، لهذا نعتقد ان من بين Mercurial Termتعددت املفاهيم املتعلقة بذلك، بسبب ما عرف باملصطلح الزئبقي 

هو مجموعة   Edwards Michaelما مضمونه ان: " املجتمع املدني حسب ايدوارد ميكائيل -عموما-التعاريف املقبولة

التنظيمات التطوعية الحرة التي تمال املجال العام بين االسرة والدولة، اي بين املنظمات العائلية ومنظمات الدولة التي ال 

يمثل :"مجموعة املؤسسات التي تكون قوية   Gellnerمجال لالختيار في عضويتها" كما ان املجتمع املدني حسب الكاتب

اقبة السالم والحكم بين املصالح الرئيسية ، بكفاية، لتوازي الدولة وب ينما ال تستطيع ان تمنع الدولة من انجاز دورها في مر

فانها تستطيع على الرغم من ذلك منع الدولة في السيطرة وتجزئة بقية املجتمع" ......رغم اهمية املجتمع املدني اال ان هناك 

 Nancyني؛ وهذا ما افض ى الى ان يدعو بعض الكتاب كما فعلت الكاتبةمن له نظرة سلبية تجاه دور الدولة في املجتمع املد

Frazer  (.48-47التي  ادعت ان املجتمع املدني يجب ان يكون منفصال عن الدولة)ايو زاهر ،مصدر سابق، ص ص 

 مرتكزات املجتمع املدني

 ا يلي:ه يمكن اختزالها في اربع نقاط كم، ونعتقد انهناك عديد املرتكزات حسب بيئة املجتمع اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا

 (07)سوسن رجب، مصدر سابق،ص(                       

 اوال: العمل الطوعي)التطوعي(؛

 ثانيا: البعد التنظيمي ،الن من اساسيات املجتمع املدني ان يكون منظما؛

 ثالثا: غاية واهداف املجتمع املدني االستقاللية عن الحكومة؛

ة، كة السياسياملجتمع املدني بعناصر يقظة حية مثل: الفردية،املواطنة، حقوق االنسان، املشار  رابعا: ارتباط

 الشرعية الدستورية.

انطلقت منذ ستينيات القرن العشرين ثقافة مضادة جديدة وهي ثقافة التشغيل الذاتي واملقاولة الشخصية  

كجواب عن ازمة التشغيل العام التي تسارعت وصارت تعرفها املجتمعات الغربية  وهذه الثقافة كانت بمثابة القاعدة 

يستند الى الرغبة في وضع االنسان في قلب العملية -الساس على هذا ا-الضامنة لالندماج االجتماعي واالقتصاد التشاركي 

ية من داخل مفاهيم ثقاف-كما ذكرنا -االقتصادية واإلنتاجية من خالل تفعيل مبدأ املساواة امام االنتاج والثروة وهو يعمل 

اعية ق الروابط االجتمواجتماعية مغايرة للمنظومة االقتصادية التقليدية حيث يهدف الى تحقيق االندماج االجتماعي وخل

وتفعيل انظمة انتاجية جماعية تعاونية كمبادئ بديلة عن املقاربة الرأسمالية الفردانية املبنية على االنانية والتنافسية 

وتراكم راس املال ،وعليه فان طموحات االقتصاد التشاركي  هي على حد سواء وتقوم على دعامات منطقية يمكن اختزالها 

 تي ذكره:في اآل
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 اجتماعية بالقضاء على الهشاشة والفقر من خالل خلق فرص عمل محلية؛-1

 اقتصادية من خالل اقتصاد انتاجي تعددي وجماعي؛ -2

سياسية تهدف الى تحقيق بدائل مجتمعية مبنية على قيم التعاون واملشاركة والتضامن بدل املنافسة والجشع  -3

البديلة، وفي هذا االطار يعتبر االقتصاد التشاركي الوعاء الذي يضمن انبعاث االالف واألنانية، كما تعبر عنه الحركة العاملية 

من املبادرات املحلية لإلنتاج والتسويق واالستهالك واالدخار ،حيث ال يهدف الى خلق القيمة االقتصادية املضافة فحسب 

انه نهج بديل ينبني على ديناميكية وحراك بل بربطها بخلق قيمة اجتماعية مضافة ايضا كواحدة من اهدافه الرئيسية :

إقليمية تعطى اهمية كبيرة للسياق واملحيط املحليين وهو ايضا يجعل ويحمل مقاربة  ينطلق من مشاريع محلية ترابية و

جديدة لسوق الشغل اساسها املقاولة االجتماعية من خالل مبادرات مواطنة في شتى مجاالت الحياة االقتصادية 

كالتامين والسكن والفالحة واإلنتاج والتسويق والسياحة كبديل استراتيجي للتنمية املستدامة. اذا ما تكلمنا واالجتماعية 

 ،امنيةاملبادرات التض ،التجارة الجوارية ،املبادالت النقدية وغير النقدية عن االقتصاد التشاركي ؛فان له مصطلحات مثل:

 ،الضبط االجتماعي االقتصادي  ،املؤسسة والتضامن ،يةاالدخار واملالية التضامن ،االقتصاد املنزلي

ية. اقتصاد الشبكات االجتماع ،املجال االجتماعي االبتكاري  ،املجال االبتكاري  ،الرابط االجتماعي،الديمقراطية،املواطنة

ية وفق لية اهمية فكر وهنا يبرز دور القاعدة الذهبية التي اولتها السلطات املركزية للجامعات ومراكز البحوث العلمية املح

ة ؛ الن هذه املراكز البحثية املحلية بمثاباملجتمع ومجتمع يسترشد بالبحث العلمي ألسئلةنحو بحث علمي يصغي  شعار: 

اقع:تأثيرات  منارات للمعرفة.، وهذا ما استنبطناه من  دراسات حول وعي املجتمع املحلي بأهمية السياحة املحلية من و

"اثر االستثمار السياحي  او  14ى منشات السياحة البيئية مع التركيز على معايير تصميم  الفندق البيئياملجتمعات املحلية عل

او تلك االطروحة العلمية املقدمة من طرف الباحث سفيان محمد ايدير حول :تقييم  -15على التواصل الحضاري للمجتمع"

اضافة الى بحث  -16بجاية في القبائل وجنات في الطاسيلي ناجرحالة مناطق  -امللكية السياحية والتنمية االقليمية للجزائر

افيا بجامعة باب الزوار الجزائرية البروفيسورة:نيكول ويدمان وكخالصة ملا ذكر،فان الجزائر بلد قائد  17استاذة الجغر

ة الصناعة على تنمي للعالم الثالث يطلب السياح من البلدان املصدرة لهم وهو بلد شاب صقلته حرب التحرير ،بلد نام يقوم

الثقيلة باستغالل الثروات البترولية للحصول على موارد مالية معتبرة، لكن  ثلث هذه املوارد من العمالت الصعبة تسمح 

اقع -آنذاك–بشراء املواد الغذائية لضمان تغذية لسكان يتزايدون  باملئة وقد اشارت  الباحثة السابقة الى جملة من  3.4بو

 وجود قدرات سياحية معتبرة: ساعتان من اوروبا الى الجزائر،جزائر ثرية باإلمكانات وسحر الطبيعة:املالحظات مثل: 

ر ،التزلح على الثلوج في حدود شه-الصحراء،الجبل،البحر،الساحل البكر،جبال مهيبة كجرجرة وغيرها ،نظرات على الخليج

ى وجود واالستقبال اضافة ال -صال وكذا قدرات االستيعابهناك هياكل غير كافية ونقص في وسائل االت اشهر لكنالى ثالثة 

سياحة الجماعات واألفراد وتدفقات للسواح دون دليل وعدم فهم عقالنية السواح ومنافذ دخولهم وخروجهم والحركة 

ن، ااملوسمية السياحية ، وهذه كلها اشارات ذات ابعاد تاريخية منذ سبعينيات القرن العشرين ينبغي اخذها في الحسب

وينبغي تجند املجتمع  املدني املحلي ، ذلك ان نمو السياحة واستدامة مواردها وزيادة عائداتها ومنافعها االقتصادية يفرض 

 توسيع وتعميق االهتمام والرعاية الحكومية واملجتمعية لهذا القطاع.
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حكم ف الربح" وهذا التعريف تتعلى انه :"قطاع ال يستهد -في سياق هذا النقاش-يعرف البعض االقتصادي التشاركي 

فيه خلفية االقرار بتقابله مع االقتصاد الليبرالي، وهناك من يراه انه نمط ثالث على اساس التعبير عن القناعة بقدرته على 

و ه خلق التكامل بين اليات االقتصاد الليبيرالي وأهداف املساواة والعدالة االجتماعية التي يتوق اليها الفكر االشتراكي كما

 مجسد في املرجعيات املدرسية.

الحقيقة  في هذا النطاق، بل يعتقد ان هناك تناقضا بين االقتصاد السياس ي  شارل جيدال يجانب الفيلسوف 

الليبيرالي واالقتصاد االجتماعي التشاركي ،بحيث يعتبر  ان ذلك تم مقابل"انانية علم الثروة  الذي يقوم وينتصب  على علم 

 l’utilité socialeالسعيدة" ومن ثم اذا كان مجال االقتصاد السياس ي مرتبطا بمفهوم املنفعة االجتماعيةالسلم والحياة 

اقتصاد السوق ؛فان مجال االقتصاد االجتماعي التشاركي مرتبط بمفهوم العدالة االجتماعية والتعاضد املتبادل  18و

يمكن توقع عالقة هاتين املنظومتين خارج سياق التعايش  وعلى اساس هذا التصور ال   la mutualisation et le donوالهبة

 واملواءمة والتكامل...... ويمكن اختزال االختالفات بين النسقين في الجدول التالي:

 19: التباينات واالختالفات بين االقتصاد السياس ي واالقتصاد التشاركي01جدول رقم 

 التشاركي االقتصاد االقتصاد السياس ي النسق

علم السلم االجتماعي والحياة  علم الثروة املجال

 السعيدة

 جمعيات/تعاونيات/تعاضديات املقاولة اطار املمارسة

 ارادية/اختيارية ميكانيكية نوعية العالقات

تحقيق اقص ى مستوى من  الغايات االساسية

 الربح

تحسين االوضاع وتحقيق 

 االندماج

االشباع االمثل للحاجيات  محدد السلوك

 الفردية

 تحسين االوضاع االجتماعية

 اداة للتنمية املستدامة عقلنة/تكميم وظيفة املعرفة

 

تطورت املمارسات ذات البعد التشاركي املختزلة في  تمثل متقدم للمواطنة واإلخاء والحرية واملساواة الى جعل هذه 

 .املبادئ محركا اقتصاديا وقاطرة للتنمية

 املحليةاملجتمع املدني قاطرة للتنمية 

تتشكل منظمات املجتمع املدني من الهيئات التي تسمى املؤسسات الثانوية مثل :الجمعيات االهلية والنقابات املهنية 

والعمالية وشركات االعمال والغرف التجارية والصناعية واملؤسسات الخيرية والجمعيات املدنية والهيئات التطوعية 

نوادي الرياضية وجمعيات حماية املستهلك وما شابهها من املؤسسات وجمعيات حقوق االنسان وجمعيات حقوق املرأة وال
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ينحصر في املؤسسات واملنظمات غير الحكومية التي يقوم نشاطها على 20التطوعية، واملقصود ان نطاق املجتمع املدني 

اشر راف الدولة املبالعمل التطوعي، ومن ثم فهو مجتمع مستقل الى حد كبير عن اشراف الدولة، فهو مجتمع  ال  يتضمن اش

 لتأصيلياوبشكل عام كثيرا، وهذه هي املصطلحات التي تتردد في االدبيات الفكرية ذات الصلة بالفكر املوضوعي التفسيري 

الذي يسعى كفرد لتحقيق العاطفة   citoyenلبناء منظومات مرجعية في التنمية القائمة على عنصري: املواطنة واملواطن

ي اطار االسرة بمفهومها الضيق، لكنه سيحقق مصالحه الذاتية والعامة في نطاق املجتمع املدني كما والسعادة واالنتماء ف

يحقق االمن والطمأنينة في اطار الدولة والعنصران االخيران ضروريان في النشاط السياحي بما يكفالنه من راحة تامة 

قد بفكرة املفهوم والطرح املبكر للمجتمع املدني والذي وتفاعل حضاري في نطاق القيم املجتمعية املحلية، وهناك من يعت

صادية املنظمات االقتيعني حسبهم: املجتمع السياس ي، اي املجتمع املتفاعل مع الدولة، وقد تطور هذا املفهوم وتمدد الى 

ظروف املدني ال واالجتماعية والثقافات والبيئية املستقلة عن الدولة  والحكومة. كما يتضمن املفهوم املبكر للمجتمع

املعيشية للجماعة السياسية املتحضرة التي تشمل املدن أو الدول التي لديها نظمها القانونية ، لكن استقاللية املجتمع 

انه  ال يتداخل ويتفاعل مع القطاعين العام والخاص، السيما إذا كانت مصالحه  -بالضرورة–املدني عن الدولة ال يعنى 

افق وتتماش ى الفراد إلى "ينضم ا" :الفقرة التالية مع هذين القطاعين وللمجتمع املدني ماهية يمكن ايجازها في وأهدافه تتو

تنظيمات املجتمع املدني لتحقيق منافع ومكاسب مشتركة، على اعتبار أن املجتمع املدني يشمل طوائف   تنظيمات فرعية 

ان املجتمع املدني يحوي وجود خصائص محددة، مختلفة تجمعها أهداف مشتركة ومصلحة واحدة". اذن هناك اقرار ب

 في إطار األسرة
ً
 ي:اما البعد البيئي للمجتمع املدني فيتمثل ف ."وليس طبيعة موحدة  فقط على غرار رابطة الدم املوجودة مثال

: الدستور، القوانين، السياسة العامة، املؤسسات السياسية وطبيعة العالقة بينها، االيدولوجيا البيئة السياسية-

السائدة، الثقافة السياسية، املشاركة السياسية، تأثير التنظيمات غير الرسمية، االحزاب السياسية، الرأي العام، وسائل 

كلية املمثلة للبنية الهيالبيئة االقتصادية البيئي كذلك: اإلعالم والجماعات املصلحيةذات الصلة.   وينبثق عن البعد 

للنظام االقتصادي القائم وما يرتبط بها من اجمالي الدخل الوطني ومتوسط الدخل الفردي و البيئة االجتماعية الدالة على 

مدى ظام االجتماعي القائم و طبيعة وأنماط العادات والتقاليد السائدة    : محافظة، متحررة أو معتدلة، البنية الهيكلية للن

غلبة التنظيمات األولية )األسرة والقبيلة...( أو التنظيمات الثانوية )الجماعات املصلحية،  والنقابات والروابط املهنية، 

ية ة في:    البناملتمثل البيئة الثقافيةوتنظيمات املجتمع املدني(، وهناك بعد استراتيجي ال يقل اهمية عن االبعاد السابقة: 

الهيكلية للنظام التعليمي السائد من حيث الكم والكيف، ونوعية النظام التعليمي القائم في املجتمع ومدى التركيز على 

 21التعليم النظري، أو التطبيقي، أو كليهما 

اقع بأبعاد ثالثية متكاملة في اطار العوملة تلخص في ثالثة مستويات:  للمجتمع املدني ايضا و

  مستوى النظام العاملي -3             اإلقليميمستوى النظام  -2                        ةمستوى الدول -1  

ملنتسبة في اطار التنظيمات ا-ذاتيا  -للمجتمع املدني معايير قانونية شكلية ترتبط باإلطار الهيكلي الذي يتخذه هو

وية الفرعية التي تبعد الفرد عن االب واملنشاتلالقتصاد التشاركي من تعاونيات وجمعيات وتعاضديات تقابلها الشركات 

عى ممارسات املجتمع املدني في تمثل متقدم للمواطنة واإلخاء والحرية التي تكرس ثقافة االستجداء والطلبة، حيث تس

الى جعل هذه املبادئ محركا اقتصاديا وقاطرة للتنمية في اطار االقتصاد التشاركي املتمثلة معاييره القانونية 22واملساواة 

 التالي  :                                                              الشكلية في  النقاط البؤرية امللخصة في الجدول 

 : املعايير القانونية لالقتصاد التشاركي02جدول رقم 
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 املؤسسات الجمعيات التعاونيات التعاضديات

 لألعضاءتقديم خدمات 

 وألسرهم

توفير سلع وخدمات 

 لألعضاء

تقديم خدمات 

 لألعضاء

 املهام

 االهداف غير ربحية غير ربحية غير ربحية

تكوين تاطير  انتاج سلع وخدمات انتاج خدمات

 دعم

نوعية 

 االنشطة

اشخاص  اشخاص طبيعيون  اشخاص طبيعيون 

 طبيعيون 

 االعضاء

واجبات  واجبات االكتتاب واجبات االشتراك

 االنخراط

الواجبات 

 املالية

تخفيض  -تحسين الخدمات

 االشتراكات

تشكيل احتياطي،تحسين 

تطوير  األعضاءالخدمات،تكوين 

 االنشطة

تطوير االهداف 

 االجتماعية

استعمال 

 الفائض

 

ببعد  و الهوية لتتخذ شكل ضوابط االلياتتتمثل ميكانيزمات االقتصاد التشاركي في بعد املجتمع املدني من خالل  

املدعمة للمجتمع املدني في  وجود سبعة  -ظومة الفكريةوفق هذه املن-معياري قانوني تؤطر صنف املؤسسات املشتغلة 

 او مبادئ اساسية: 23معايير

 االنخراط الحر والتطوعي والتشاركي للمتعاونين واألعضاء؛-1

 استقاللية تسيير الهياكل؛-2

من خالل التصويت وفق مبدأ صوت واحد لكل عضو  24اتخاذ القرار بشكل ديمقراطي وفق منطق الحوكمة الرشيدة-3

 وليس صوت لكل سهم او حصة؛

 ترجيح معيار املساهمة بالعمل عوض املساهمة براس املال؛-4

 حافز خدمة املجموعة عوض حافز جني االرباح؛-5

 وتكوين االعضاء من اجل املنفعة االجتماعية؛ للتأطير تخصيص جزء من الفائض -6

تصاد التشاركي داخل اتحادات قطاعية بهدف تقوية القدرة على مواجهة مكونات نمط االنتاج تكتل مكونات االق-7

 الرأسمالي.

بر ع تجسيد سياحة محلية رشيدة ومستدامةهناك رسالة حضارية للمجتمع املدني وتبعا لذلك املجتمع املحلي في 

ستثمارات السياحية ؛مما سيساعد على تنمية العالقات العامة التي تسمح بتحقيق نمو متوازن لعدد السياح وحجم اال 

املنشات السياحية وتحسين مستوى االطارات البشرية وتأهيلها ألداء دورها في تطوير قاعدة السياحة املوجودة بوالية 

املسيلة مع االستفادة من املقومات الطبيعية والحضارية والثقافية واملوقع، مما سيخلق مناصب شغل مستديمة بدل 

ية ورفع عائدات السياحة باملناطق السياحية للوالية ....ولن يتأتى ذلك إال من خاللك تحديث اجهزة االدارة الوالئية املوسم

السياحية ورفدها بالكفاءات مع تطوير  املنتوج السياحي املحلي خاصة املصنوع من مواد محلية والذي يبرز ميزة تنافسية 

الى تحفيز االستثمارات السياحية املحلية واالرتقاء باملنتوج السياحي املحلي محلية قد ال توجد في مناطق اخرى اضافة 

وتطوير التسويق والترويج السياحي ؛ذلك هو الهدف االمثل الواجب القيام به من قبل املجتمع املدني. ويجب ايالء اهمية 
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وث والرسائل املوجهة من املجتمع املدني كبيرة لالتصال السياحي أي االعالم الصاعد من املواطنين الى االدارة عبر البح

حول العالقات العامة كعلم اجتماعي  25ادوارد روبنسون بهدف كسب التأييد والتفاهم .... وهذا ما نستشفه من افكار 

                                                                                               وسلوك تطبيقي يتضمن ما يلي:  

 قياس وتقديم وتفسير اتجاهات املواطنين التي لها صلة باملنظمة؛.-1

 مساعدة االدارة في تحديد االهداف الرامية الى زيادة التفاهم والوفاق بين املنظمة وجماهيرها؛-2

 تحقيق التوازن بين اهداف املنظمة وأهداف ومصالح واحتياجات الجماهير؛-3

 رامية الى كسب رضا املواطنين؛.تخطيط وتنفيذ البرامج ال-4

وهنا نشير الى انه ال بد للفاعلين في املجاالت الخاصة بالشؤون الترابية املحلية من اعتماد مقاربة تشاركية تسمح 

بدمج املواطنين بشكل مباشر في رسم مسار تحقيق اهداف التنمية الترابية املستدامة؛ االمر الذي لن يتم تحقيقه اال 

ملنظمات املجتمع املدني باعتبارها وحدات لتقريب املواطن في تسيير الشأن العام الترابي من جهة وتشجيع  بإشراك حقيقي

                           الشراكة بين القطاع العام والخاص الوطني املحلي من جهة اخرى.

 عالقة التنمية السياحية املستدامة باملجتمع املحلي.-رابعا: 

افية معينة ينشأ بينهم  املجتمع املحلي: جزء من املجتمع الوطني أو القومي يضم مجموعة من األفراد في منطقة جغر

أو تنظيم سياس ي، وتجمع بينهم خصائص مشتركة تميزهم عن غيرهم solidarité socialeتبادل اقتصادي أو تضامن اجتماعي 

افق في املصالح وا أما تنمية املجتمع املحلي فهي عملية فعل اجتماعي  26لغايات األساسية،من أفراد املجموعات األخرى وتو

مقصود، تقوم بها جماعات من الناس في مجتمع محلي بقصد احداث تغييرات في أحوالهم االقتصادية أو االجتماعية أو 

 27الثقافية أو البيئية، وتتميز التنمية في املجتمع املحلي بالخصائص التالية:

 كافة افراد املجتمع املحلي وتتناول كافة جوانب حياته.تولي اهتمامها  -

 تهدف الى احداث تغُير اجتماعي في املجتمع املحلي. -

 تتناول املشكالت املحلية باملعالجة والحل. -

 تتضمن تقديم مساعدات فنية من قبل الهيئات الحكومية والتطوعية. -

 التنمية عملية دائمة بدوام املجتمع املحلي. -

 الصراعات بين أفراد املجتمع املحلي.تؤدي الى منع  -

يتطلب تفعيل مشاركة املجتمع املحلي في عملية التنمية أن تستجيب هذه التنمية لحاجاته وأن تكون شاملة     

لجميع فئاته، وأن تكون جزءا من عملية التنمية الشاملة وغير منغلقة على نفسها وانما متعاونة مع املجتمعات املحلية 

القتصاد التشاركي السياحي يعمل على تجسيد ثقافة جديدة تتمثل في انه الوعاء الذي يضمن انبعاث االالف األخرى. ان ا

من املبادرات املحلية لإلنتاج والتسويق واالستهالك واالدخار حيث ال يهدف الى خلق القيمة االقتصادية املضافة فحسب بل 

 دافه الرئيسية.ايضا كواحدة من اهربطها بخلق قيمة اجتماعية مضافة 

من بين أهم مبادئ التنمية السياحية املستدامة فيما يخص التنمية املحلية هو التطلع الى اشراك املجتمعات      

املحلية بعمليات التخطيط والتنمية والسيطرة على السياحة وتشجيعها على ذلك مع توفير الدعم الحكومي والصناعة لها، 
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شراك السكان االصليين اضافة الى النساء واالقليات لضمان التوزيع العادل للفوائد كما ينبغي ايالء اهتمام خاص إل 

املتأتية من السياحة ويجب القيام بالبحوث في كل مراحل التنمية السياحية وتفعيلها لرصد اآلثار وحل املشكالت والسماح 

 28للسكان املحليين باالستجابة للتغيرات واالستفادة من الفرص.

عندما يشارك السكان املحليون في تخطيط وتنفيذ التنمية السياحية بمنطقتهم، فانهم يشكلون عنصرا داعما        

للسياحة وبتشغيل أبناء املنطقة يزداد دخلهم وتتحسن ظروفهم املعيشية، إضافة الى استفادة املنطقة من البنية التحتية 

ى املنطقة، لكن دمج السكان املحليين يحتاج الى بعض الجهود في مجال والتسهيالت والخدمات العامة بدخول السياحة ال

ومثلما تقدم 29االرشاد حول كيفية مساهمته في التنمية السياحية وهنا تبرز الحاجة الى اعداد برامج توعية سياحية،

ملحليين إذا تصادية للسكان االسياحة االمتيازات والعوائد فقد تتسبب في بعض املشاكل واالعباء من بينها قلة الفوائد االق

كانت املنشآت والخدمات تعتمد في تشغيلها على العمالة من خارج املنطقة، أو مستثمرو تلك املنشآت من خارج البلد وتؤمن 

 30احتياجات ولوازم من خارج املنطقة.

د طالب الرفاعي األم       ِّ
ين العام ملنظمة السياحة وللداللة على أهمية السياحة املستدامة، نذكر ما أقر به السي 

ما  ٍة نسافر فيها من مكاٍن إلى آخر، أو ربَّ العاملية في رسالته الرسمية بشأن اليوم العاملي للسياحة حيث يقول: "في كل مرَّ

ة نقوم بذلك نساهم ف ٍ مرَّ
ن أو نبتاع املنتجات من أحد األسواق املحلية؛ في كل  ي معيَّ ِّ

 
 ينستخدم وسيلة نقٍل ضمن مقصٍد محل

 
ً
د في النهاية فرصا ِّ

 
ن سبل العيش، وتبني قدرات املجتمعات املحلية، وتول ِّ

سلسلٍة قيمية طويلة تخلق فرص العمل، وتؤم 

 إذا أشركت السكان املحليين عن طريق 
َّ
جديدة ملستقبٍل أفضل". ويضيف الرفاعي: "غير أنَّ السياحة ال يمكنها أن تزدهر إال

م عن مساهمتها في القيم االجتماعية م
َّ
نا أن نتكل

َّ
زة. وفي الوقت نفسه، ال يمكن ثل املشاركة والتعليم واإلدارة املحلية املعزَّ

تنميٍة سياحيٍة حقيقية إذا كان من نتائج هذه التنمية إلحاق الضرر بأي شكٍل من األشكال بقيم املجتمعات املحلية 

ها السياحة عن الوصول إلى مستوى املجتمع املحليوثقافاتها، أو إذا عجزت الفوائد االجتماعية االقتصادية التي ت  31".در 

 في الجزائرالتنمية السياحية املستدامة 

، وهي بذلك  2كلم 2.381.741اإلمكانيات السياحية بالجزائر: تقع الجزائر شمال قارة إفريقيا وتبلغ مساحتها -أوال 

 وتاريخية ودينية.أكبر بلد في افريقيا و تتمتع بمؤهالت سياحية طبيعية وثقافية 

 الطبيعية: تتمثل في العناصر اآلتي ذكرها: املوارد-1

وتوجد به  32يتميز بارتفاعه وتكونه الصخري، 2كلم1644الساحل الجزائري: يمتد الساحل الجزائري على مسافة  -

يرت، سيدي فرج، عدة فضاءات سياحية نادرة، ومن أهم املناطق السياحية املمتدة على هذا الساحل نجد: القالة، تيقز 

 ...الخ.، الغزوات،دلس، جيجل،تنس، بني صاف

 اللتينو املناطق الجبلية: أهم ما يميز املناطق الجبلية في الجزائر وجود سلسلتي األطلس التلي واألطلس الصحراوي -

بوالية  جدةمحطة تيك،محطة الشريعة بوالية البليدة :تعطيان فرص االكتشاف والصيد، وأهم املرتفعات السياحية نجد 

 33البويرة والتي تمارس فيهما رياضة التزلج على الثلج.

موزعة على خمسة مناطق كبرى هي: أدرار،   2مليون كلم 2املناطق الصحراوية: تبلغ مساحة الصحراء الجزائرية  -

 إليزي، وادي ميزاب، تمنراست وتندوف.
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بخاصيات عالجية مؤكدة ، وحسب الدراسة التي قامت بها املحطات املعدنية : توجد الكثير من املنابع املعدنية  -

، ومن أهم هذه 34منبعا للمياه املعدنية يتركز أغلبها في شمال البالد 202املؤسسة الوطنية للدراسات السياحية تبين وجود 

في  الحمامات نجد : حمام ريغة بعين الدفلى ، حمام بوحنيفية بمعسكر ، حمام قرقور بسطيف، حمام الصالحين 

حاليا*ومركب البركة ،حمام السخنة بوالية سطيف، حمام البيبان ببرج -،حمام املسخوطين بقاملة*حمام دباغبسكرة

بوعريريج،وهناك حمامات أخرى التقل عما ذكر، لكنها غير معروفة وبقيت في خانة النسيان أو اإلهمال بسبب غياب الثقافة 

جتمع املدني في التعريف بها، الن اول من ينتبه ملثل هكذا حمامات هم وتهميش دور امل السياحية واإلعالم املوضوعي

 املواطنون.

اقع سياحية متنوعة ومن أهمها املعالم املصنفة من -2 املوارد الثقافية والتاريخية والدينية: تتوفر الجزائر على مو

إلى  ي حماد، قصر ميزاب، القصبة، إضافةطرف منظمة اليونسكو واملتمثلة في: تيمقاد، تيبازة، جميلة، الطاسيلي، قلعة بن

فإن الحضارات التي توالت الجزائر على مر العصور تركت إرثا ثقافيا وتاريخيا ودينيا يتواجد في أغلب ؛هذه املوارد الثقافية 

 من خالل ما يلي: الحضارات التي تعاقبت على بالدنامناطق الجزائر، ويمكن ذكر أهم 

م(، وتوجد آثارها في العديد من 439ق.م إلى غاية 146قرابة الخمس قرون )من العام الحضارة الرومانية: عمرت  -

 املدن أهمها: تيمقاد، جميلة، تيبازة، شرشال، قاملة، املسيلة، تيارت وتبسة....................الخ

اقع الحضارة اإلسالمية: من أهم املعالم القديمة للحضارة اإلسالمية التي ال تزال متواجدة في  - العديد من املو

ارة هذا دون إهمال اإلش ،األثرية نجد قلعة بني حماد باملسيلة واملنصورة بتلمسان والجزائر العاصمة بمساجدها العتيقة

إلى الزوايا، والتي من أهمها: الزاوية التيجانية بالوادي، الرحمانية باألغواط، وزاوية كونته بأدرار، الزاوية البوجملينية 

 ، الزاوية القاسمية بالهامل،....الخ.يلةبمدينة املس

اقع  - املرحلة االستعمارية: أقام االستعمار عدة فنادق كانت موجهة للمستوطنين األوربيين، باإلضافة لهذه فإن املو

اقع، وإنما هناك بنايات معمارية  الحربية واملعتقالت أصبحت مناطق أثرية تاريخية، وال يقتصر ذلك على الفنادق واملو

 مثل الثانويات، جامعة الجزائر، والحدائق وعيون املاء...الخ :يزةمم

الحظائر السياحية الوطنية: تمتلك الجزائر العديد من الحظائر الوطنية املتواجدة في أرجاء الوطن ويبلغ عددها -3

 لخ.تازا بجيجل...ا حظيرة وطنية نذكر منها: الحضيرة الوطنية بالقالة، حضيرة جرجرة والحضيرة الوطنية بالشريعة، 11

كما نشير الى أن التراث الحضاري والثقافي للجزائر يشمل املتاحف والتي نذكر منها املتحف الوطني الباردو بالجزائر 

العاصمة، املتحف الوطني للفنون الجميلة بالحامة، املتحف الوطني للفنون الشعبية بالقصبة، متحف سيرتا بقسنطينة، 

 بعنابة...الخ. متحف تيمقاد، متحف هيبون 

 35 هذه املؤشرات من خالل ما يلي: تبرز مؤشرات أداء السياحة بالجزائر: -ثانيا 

سرير  50000مشروع بطاقة  405ألف سرير منها 82مشروع بطاقة  713االستثمار: بلغ عدد املشاريع السياحية -

منصب شغل متوقفة أساسا بسبب  6000سرير  12000مشروع بطاقة  120و %60منصب شغل في طور متقدم  23000و

منصب شغل لم تنطلق أساس بسبب غياب مخططات التهيئة بمناطق  7000سرير  15000مشروع بطاقة  130التمويل، و
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ات أجنبية كما استثمار  % 25مليار دج منها  220التوسع السياحي، كما بلغ حجم االستثمارات الخاصة في املشاريع السياحية 

وحدة  70مليار دج في شكل قروض من الخزينة العمومية إلعادة تأهيل وعصرنة الفنادق العمومية حوالي  70.5تم رصد حوالي 

 محطات حموية. 10منها 

من اجمالي اليد العاملة  %5منصب شغل، أي حوالي  430000التشغيل: بلغ حجم التشغيل في القطاع السياحي -

 الوطنية.

 .%2مليار دج أي ما يقارب  265همة في الناتج الداخلي الخام: املسا-

 مقعدا بيداغوجيا موزعة حسب الجدول التالي: 880مؤسسات تحت الوصاية بطاقة  04التكوين: يمتلك القطاع  -

 : مؤسسات التكوين السياحي03جدول 

طاقة  املعهد

 االستيعاب

 املستوى وفروع التكوين

 (معهد بوسعادة

  ) املسيلة

 تقني سام في االستقبال، املطاعم والطبخ مقعد 300

معهد تيزي وزو 

 وملحقته بتلمسان 

تقني سام في االستقبال، املطاعم والطبخ، الحلويات، اإلدارة  مقعد 380

 الفندقية والسياحية.

املدرسة الوطنية 

 العليا بالجزائر

 ليسانس في التسيير الفندقي والسياحي. مقعد 200

 اعدادنا بناء على املعطيات السابقة.املصدر: من 

مقعد بيداغوجي وأخرى بعين تيموشنت  1200نشير إلى أنه يوجد مشروع مدرسة وطنية عليا جديدة بتيبازة بطاقة 

مقعد بيداغوجي، كما تم استحداث عروض تكوين على مستوى الليسانس واملاستر في العديد من الجامعات ورغم  400بطاقة 

 تكوين في املجال السياحي مطروح.هذا يبقى مشكل ال

سريرا، وقد ارتفعت طاقات  5922قدرات االستقبال: ورثت الجزائر مباشرة بعد االستقالل، طاقات إيواء تقدر بـ: -

سرير موزعة حسب  96.497 طاقات اإليواء لتبلغ فقد ارتفعت 2012، أما في سنة 2005سرير نهاية سنة  81000اإليواء لتبلغ 

 ي:الجدول التال

 2012: توزيع طاقات اإليواء حسب امليل لسنة 04جدول 

 2012عدد االسرة لسنة  امليل

 47.508 الحضري 

 31.238 البحري 

 11.548 الصحراوي 
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 5.095 الحموي 

 1.108 اإلقليمي

 96.497 املجموع

 2012-الجزائر-املصدر: وزارة السياحة                             

 

 

 اعدادنا بناء على معطيات الجدول املصدر: من 

في املناطق الساحلية أما عدد % 32.37من عدد االسرة في املناطق الحضرية و% 49.23من خالل الجدول نالحظ أن 

سرير تابع للحظيرة  18000وحدة منها  1136، ووصل تعداد الفنادق %18.5االسرة في املناطق الحموية والصحراوية ال يتجاوز 

م حسب تصريحات وزير 2014سرير نهاية سنة  105000، ونشير الى أن عدد األسرة تجاوز %19العمومية أي بنسبة الفندقية 

 السياحة والصناعات التقليدية.

 الطلب السياحي: سجلت الجزائر تحسنا ملحوظا في عدد السياح والجدول أدناه يوضح ذلك:-

 : عدد السياح بالجزائر05جدول 

 2012 2010 2005 2000 1995 السنوات

عدد 

 السياح

519.600 866.000 1443.000 2500.000 2 634 056  

 2012-الجزائر-املصدر: وزارة السياحة

 2006مليون دوالر في  215.3نالحظ من الجدول تطورا مستمرا في عدد السياح، أما مداخيل السياحة فقد بلغت 

سائح، بينما بلغت  056 634 2فقد بلغ عدد السياح في الجزائر 2012في سنة  ، اما2005مقارنة ب  %3بزيادة قدرها 
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مليون دوالر )عجز في امليزان  490سائح انفقوا  558 910 1مليون دوالر وبلغ خروج الجزائريين  430االيرادات السياحية 

  السياحي(.

عرض على الطلب مما يؤدي إلى ارتفاع ن املشكل الذي يعرفه قطاع السياحة في الجزائر يعود إلى تفوق الإ     

ألف سرير حسب  83مشروع إلنجاز هياكل استقبال وفنادق بطاقة استقبال تقدر بـ  700األسعار، مشيرا أن الجزائر أطلقت 

ة باملائ 10نسبة والتي ألف سرير املوجود حاليا،  95، تضاف إلى 2014املعايير املعمول بها عامليا، يتم استالمها قبل نهاية 

 . فقط من هذه األخيرة تستجيب للمعايير الدولية

سرير أي أكثر بمرتين ونصف من طاقة االستقبال في الجزائر،  240077نشير الى أن تونس لديها طاقة استقبال ب      

ليلة  29107239سائح جزائري، وبلغ عدد الليالي السياحية  1284278سائح منهم  6068593وبلغ عدد السياح األجانب 

 36مليون أورو. 1663.11مليون دينار تونس ي ما يعادل  3625.6، وبلغت اإليرادات السياحية %44.9معدل اشغال يقدر ب ب

منطقة توسع سياحي، تغطي مساحة  205: نشير إلى أن الجزائر تحص ي حوالي (ZET)التوسع السياحي مناطق-4

منطقة توسع مناخية،  11منطقة توسع صحراوية،  30 منطقة توسع بحرية، 155هكتار، موزعة كما يلي:  53132.63قدرها 

منطقة توسع سياحي على  19تتوزع بين  منطقة توسع سياحي20منطقة توسع حموية، كما شرع في الدراسة لتهيئة  09

 مناطق توسع سياحي بالصحراء.  03الشريط الساحلي و

تطبيق مبادئ التنمية السياحية املستدامة  آليات تحقيق التنمية السياحية املستدامة في الجزائر: من أجل-ثالثا

ستراتيجية اوتحقيق استغالل عقالني ملوارد السياحة املتاحة من أجل تلبية الطلب السياحي الحالي واملستقبلي تم تطبيق 

، باإلضافة الى اصدار عدة قوانين واتخاذ إجراءات لتطبيق برامج التنمية السياحية 2025التنمية السياحية آلفاق 

 ستدامة والتي نتطرق اليها من خالل النقاط التالية:امل

: يساهم في مسعى شامل ومنسجم في تنمية اإلقليم الجزائري SDAT 2030املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية -1

ويستهدف تسهيل بروز سياسة حقيقية للتنمية السياحية املستدامة، وترقية اقتصاد بديل للمحروقات، ويهدف الى تثمين 

صورة الجزائر وذلك لجذب األنظار بعدما عانت العزلة خاصة في العشرية السوداء وتثمين التراث التاريخي، الثقافي 

 37والشعائري وكذلك التوفيق بين ترقية السياحة والبيئة.

شروط التنمية  2003،38فيفري  17املؤرخ في  01-03قانون التنمية املستدامة للسياحة: يحدد القانون قم -2

 املستدامة لألنشطة السياحية وكذا التدابير وأدوات تنفيذها ويهدف الى احداث محيط مالئم ومحفز من أجل:

 ترقية االستثمار وتطوير الشراكة في السياحة. -

 ادماج مقصد الجزائر ضمن السوق الدولية للسياحة من خالل ترقية الصورة السياحية. -

 فندقية والسياحية قصد رفع قدرات االيواء واالستقبال.إعادة االعتبار للمؤسسات ال -

 تنويع العرض السياحي وتطوير أشكال جديدة لألنشطة السياحية. -

 املساهمة في حماية البيئة وتحسين إطار املعيشة وتثمين القدرات الطبيعية والثقافية والتاريخية -

 ترقية وتنمية الشغل في امليدان السياحي. -
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القواعد العامة  2003فيفري  17املؤرخ في  02-03 تغالل الشواطئ سياحيا: يحدد القانون قانون استعمال واس-3

ويهدف هذا القانون الى حماية وتثمين الشواطئ قصد استفادة  39املتعلقة باالستعمال واالستغالل السياحيين للشواطئ،

جيب نمية منسجمة ومتوازنة للشواطئ تستاملصطافين منها بالسياحة واالستجمام والخدمات املرتبطة بها وتوفير شروط ت

لحاجات املصطافين من حيث النظافة والصحة واألمن وحماية البيئة، وتحسن إقامة املصطافين وتحديد نظام تسلية 

 مدمج ومتناسب مع نشاطات السياحة الشاطئية.

اقع السياحية: يحدد القانون رقم -4 مبادئ  2003فيفري  17رخ في املؤ  02-03القانون املتعلق بمناطق التوسع واملو

اقع السياحية، ويهدف الى االستعمال العقالني واملنسجم  وقواعد حماية وتهيئة وترقية وتسيير مناطق التوسع واملو

للفضاءات واملوارد السياحية قصد ضمان التنمية املستدامة للسياحة، وحماية املقومات السياحية واملحافظة على التراث 

ستعمال واستغالل التراث الثقافي والتاريخي والديني والفني ألغراض سياحية وكذلك انشاء عمران مهيأ الثقافي من خالل ا

 ومنسجم ومناسب مع تنمية النشاطات السياحية للحفاظ على طابعه املميز.

 19مؤرخ  69-07شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغالل املياه الحموية: يحدد املرسوم التنفيذي رقم -5

كما حدد املياه الحموية وصنفها وكيفية  40شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغالل املياه الحموية، 2007فيفري 

اقبتها وحمايتها، وبموجبه تم انشاء اللجنة التقنية للمياه الحموية وحدد مهامها وأعضاءها، وتضمن دفتر شروط  مر

 ز استعمالها واستغاللها.نموذجي يتعلق بالحقوق والوجبات املرتبة بامتيا

املزايا الضريبية املمنوحة لقطاع السياحة في الجزائر: من بين أهم املزايا الجبائية املمنوحة للقطاع السياحي -6

سنوات للمؤسسات السياحية التي تم إنشاؤها من طرف مستثمرين وطنيين أو أجانب باستثناء وكاالت  10إعفاء مؤقت ملدة 

فاء ملدة تستفيد من اع ، كماا الشركات االقتصادية املختلطة التي تمارس نشاطها في قطاع السياحةالسياحة والسفر، وكذ

سنوات ابتداء من بداية تاريخ ممارسة النشاط وكاالت السياحة واالسفار وكذا املؤسسات السياحية حسب حصة رقم  03

الشركات التي تزاول نشاطها في املجال السياحي وكذا ، باإلضافة إلعفاء عقود تأسيس 41أعمالها املحقق بالعملة الصعبة

 42عقود رفع رأسمالها من أداء حقوق التسجيل.

توجد الكثير من األمثلة والتجارب الناجحة التي قامت بها بعض  دولية في مجال التنمية السياحية املستدامة: تجارب

 منها واالسترشاد بها في مناطق أخرى نذكر منها تجربة الدول في تطبيق مفهوم السياحة املستدامة، والتي يمكن االستفادة

منطقة تكاكس في املكسيك، تجربة محمية ضانا في األردن، تجربة واحة سيوة في مصر، وتجربة محمية أرز الشوف في لبنان، 

 43وتجربة منتجع كينغ فيشر في استراليا، وألهمية هذه التجارب نقوم بعرض التجربتين التاليتين:

: قبل املباشرة بتنفيذ املشروع، كان البد من التخطيط الدقيق له، وذلك بتحديد أهداف )األردن(ضانا  تجربة-1 

 املشروع األساسية، والتي تمحورت حول النقاط التالية:

 إدارة املوقع بصورة مستدامة. -

 تحديد نوعية الزوار املستهدفين. -

 إشراك املجتمع املحلي في املشروع. -
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خطة التطوير السياحي البيئي ملحمية ضانا لتحدد عناصر اإلدارة، والتي تم تنفيذها على الشكل وفي النهايـة خرجت 

 التالي:

 تم تأسيس جمعية إلدارة املشروع. -

 تم دراسة اإلمكانية االقتصادية لنجاح املشروع. -

 تم دراسة الفوائد االقتصادية التي يمكن أن يوفرها املشروع للموقع وللسكان املحليين. -

 دراسة أساليب وطرق تسويق املوقع سياحًيا، داخلًيا وخارجًيا.تم  -

 تم تحديد طرق الوصول للمحمية، والتي تهدف لتحديد طريقة السيطرة على تدفق الزوار ودخولهم للموقع وخروجهم. -

اقف للسيارات والحافالت تتناسب وطبي - ة عتم منع دخول أي نوع من وسائل النقل إلى داخل املحمية، وتم بناء مو

 املوقع، وعدد الزوار.

 تم توفير خدمة نقل للزوار وأمتعتهم، من نقطة االستقبال إلى داخل املحمية بواسطة حافلة سميت حافلة الطبيعة. -

 تم تحديد ممرات محددة للمشاة، وتحديدها بعالمات خاصة. -

 تم تحديد أماكن التخييم. -

 م بها.تم دراسة وتحديد أنواع النشاطات التي يمكن للزوار القيا -

تم تحديد طرق البيان التي يجب استخدامها، مثل اللوحات اإلرشادية والتوضيحية والتعليمية واملطويات والكتيبات،  -

 وكذلك توفير قاعة خاصة لعرض الصور واألشكال التوضيحية لطبيعة املشروع.

 كل قطعي صارم ال يتم تجاوزه.تم تحديد السعة االحتمالية من أعداد الزوار لكل من املخيمات وممرات املشاة، وبش -

 تم توظيف عدد من السكان املحليين، وتدريبهم للقيام بتقديم مختلف أنواع الخدمات السياحية  -

اقبة لتأثير السياحة على طبيعة املوقع. -  تم تحديد خطة مر

ا، جميعهم من السكان املحليين، و 50يعمل حالًيا ما يقارب  االردنمحمية ضانا ففي 
ً
م يعملون في منه %80موظف

طعام، فباإلضافة ملا يحققونه كدخل مجال السياحة البيئية في املحمية كموظفي داللة وموظفي استقبال وفي خدمة اال 

مالي، فإنهم يكتسبون خبرة وثقافة عامة من خالل التدريب املتواصل الذي تقوم به الجمعية لتأهيلهم علمًيا وعملًيا، ومن 

لف أنحاء العالم، وقد استطاعت مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية التي قامت بها خالل اتصالهم بالزوار من مخت

 عائلة من سكان املنطقة. 70املحمية من توفير مصادر دخل بديلة ملا ال يقل عن 

مصر: تقع واحة سيوة في قلب صحراء مصر الغربية، يقطنها مجموعة من  –واحة سيوة للتنمية املستدامة -2

ملحليين الذين انقطعوا عن العالم بالرغم من تاريخهم الطويل، وكان الهدف من املشروع هو التعريف بحضارة السكان ا

وطبيعة هذه املنطقة من خالل مشروع اقتصادي كبير يهدف إلى إبراز الجانب الثقافي والتراثي والبيئي للمنطقة، لقد قام 

املشروع من أجل تدريب املهارات والكفاءات املحلية، وتعريف القطاع الخاص واملؤسسات الدولية غير الربحية بدعم 
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وتثقيف السكان املحليين، لالستفادة من املعطيات املتوفرة، ولكن بشكل ال يؤثر على استدامة الحياة والتراث في املنطقة 

 من اوبيئتها، وقد أطلقت املجموعة على نفسها اسم املجموعة النوعية للمحافظة على البيئة، لقد تم ا
ً
ألماكن الستفادة أوال

سنة والتي تبنى من الصخور امللحية، لقد خلق املشروع مئات من فرص  2500السكنية التي قام القدماء ببنائها منذ أكثر من 

العمل للسكان املحليين، وعمل على تشجيع التجارة الحرفية والتقليدية القديمة، باإلضافة إلى تعريف العالم بحضارة 

عد من أكثر البيئات الحساسة في العالم. كما شجع املشروع الحكومة املصرية ممثلة ببلدية سيوة والعديد من سيوة التي ت

الهيئات الدولية على االنخراط في املشروع، لقد أثار املشروع اهتمام العديدين لقدرته على خلق فرص العمل وتنمية السكان 

على هذه املكنونات. كما ساهم املشروع في تطوير مهارات الصناعات التقليدية املحليين واملحافظة على تراثهم واطالع العالم 

لدى النساء وخاصة فيما يتعلق بالصناعات الغذائية، وقامت املجموعة النوعية للمحافظة على البيئة بدعم مشروعات 

تبدالها كياس البالستيكية واسالتدوير واالستفادة من املواد العضوية وتحليلها، وكذلك تثقيف السكان بعدم استعمال األ

 عنها باألكياس الورقية املدورة والتي ال تؤذي الطبيعة أو اإلنسان.

كيف حقق املشروع عناصر االستدامة: يعتبر املشروع من أفضل املشاريع االقتصادية املستدامة التي تعود بمنافع  -

لقد استفاد السكان املحليون من فرص العمل املتاحة، كما حافظ املشروع  ،اقتصادية ويغطي كامل نفقاته ويحقق أرباًحا

 من استيراد 
ً
على اإلرث الطبيعي والثقافي للمجتمع، كما بدأ السكان يعتمدون على أنفسهم في توفير وتصنيع احتياجاتهم بدال

احة هو بنك القاهرة والذي بدوره قدم الكثير من املواد من خارج املنطقة ، كما استقطب املشروع افتتاح أول بنك في الو 

خدمات للسكان، لقد ساهم املشروع أيًضا بتطوير الصناعات الحرفية والتقليدية بين السكان املحليين، وقد وجدت بعض 

الصناعات طريقها إلى األسواق األوربية مثل إيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا، كما ساهم أيًضا في تنقية املياه العادمة والصرف 

بطريقة عضوية ال يحتاج فيها إلى أية مواد كيميائية، وذلك من أجل املحافظة على البيئة، ولقد نفذ هذا املشروع بشكل 

يحافظ على عادات وتقاليد وممارسات السكان املحليين، وبالتالي فإن األثر السلبي االجتماعي الذي حققه املشروع كان 

 للغاية، مما شجع الحكومة على تطبي
ً
ق نموذج سيوة على العديد من املناطق السياحية تحاشًيا ألي تأثيرات ضئيال

 اجتماعية سلبية.

فرصة  200النتائج واآلثار التي حققها املشروع: لم تظهر حتى اليوم تأثيرات سلبية للمشروع، بل وفر املشروع أكثر من -

ر مباشرة كالعمل في الصناعات الحرفية، كما فرصة عمل غي 400عمل دائمة ومباشرة في املشروع للسكان املحليين، ونحو 

ا قام السكان املحليون ببنائها  50ساهم أيًضا في إعادة االهتمام بالتراث املعماري القديم حيث تم إنشاء أكثر من 
ً
مسكن

عالم لمستخدمين األدوات واملواد األولية املحلية، كما حافظ املشروع على عادات ومعتقدات حضارة أهل سيوة وتعريفها ل

 الخارجي.

ومساهمة للمجتمع املحلي في التنمية السياحية املستدامة، مما خلق  امن خالل التجربتين نالحظ أن هناك اشراك 

 (فوائد للمجتمع املحلي كالتوظيف، التكوين، املحافظة على اإلرث الثقافي، في املقابل تم تنمية املنطقتين بشكل مستدام

 . ) يعي...الحافظ على البيئة، اإلرث الطب

 .في التنمية السياحية بوالية املسيلة املحليدراسة استطالعية حول إشراك املجتمع 
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افية والية املسيلة: والية املسيلة تقع في الجزء املركزي في منطقة: الوسط -أوال والي شرق، وتتواجد على بعد ح-جغر

م وأصبحت جزء من 1974على اثر التقسيم اإلداري لعام -واليةكلم عن العاصمة، وقد رقيت مدينة املسيلة إلى عاصمة  240

بين سلسلتي األطلس التلي واألطلس الصحراوي، وهي  2كلم 18175منطقة الهضاب العليا للوسط، تمتد على مساحة 

م 2015نسمة سنة  1200.699معروفة بالصبغة الرعوية الزراعية املمزوجة بالصناعة والسياحة، سكانها تجاوز عددهم 

ن دائرة، يحد الوالية م 15بلدية ضمن  47مساحتها موزعة بين  44الواحد، 2نسمة في كلم66بكثافة سكانية قدرت بأكثر من 

الشمال والية برج بوعريريج ومن الشمال الشرقي والية سطيف ومن الشمال الغربي والية البويرة ويحدها من الشرق والية 

باتنة ومن الغرب والية املدية ويحدها من الجنوب الشرقي والية بسكرة ومن الجنوب الغربي والية الجلفة، أما مناخ الوالية 

 لصحراوية، الصيف حار جاف أما الشتاء فهو بارد.فهو مناخ قاري يتأثر باملؤثرات ا

 :خريطة والية املسيلة الرسمية01صورة رقم 

 

تاريخ املسيلة: مازيلة، ماسيليا، زابي، املحمدية، الحضنة هي أسماء أطلقت على مدينة املسيلة، ويرى الباحثون -ثانيا

 أن أصل التسمية بربري ارتبط باملسيل على اعتبار انأن تسمية املسيلة ارتبط بقبيلة ماسيليا، كما يرجع البعض اآلخر 

 املدينة تشكل حوض منبسط ذو مجاري مائية.

إن الشواهد املادية املنتشرة بالوالية تعود لفترة ما قبل التاريخ ومن بينها الرسوم والنقوش الصخرية املتواجدة 

بمنطقة عين الريش والكهوف واملغارات مثل بالصخر ببلدية محمد بوضياف وبالعرائس ببلدية بن سرور، كما نجدها 

مغارة كاف العسل بمنطقة حمام الضلعة ومغارة حوض املقري جنوب بلدية تامسة،أما في عصر املمالك البربرية فاستولى 

سنة  كما احتمى بها امللك )يوغرطا( هروبا من مالحقة الرومان له قبل امليالد 200و 193عليها امللك ماسينيسا مابين سنة

مازيلة، وأثناء العصر الروماني البيزنطي بنيت على  قبل امليالد، سميت في العهد األمازيغي بمملكة نوميديا الشرقية 106

 Arasأنقاض خرائب تعرف بخربة تليس بالقرب من خربة بشيلقا الرومانية واعتبرت نقاط عبور بين زابي الرومانية واراس 

 لقيصرية وخالل االحتالل الروماني اصبحت املسيلة جزءا من مقاطعة موريطانيا.وبين قرطاجة ا Macriأو تارمونت ومقرة 
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عرفت املسيلة دخول االسالم خالل النصف الثاني من القرن السابع ميالدي، وبمجيء الفاطميين تأسست 

م،تمخض 1007نة "قلعة بني حماد" س وبنوام( ، وبعدها جاء الحماديون 926-927هـ ) 315"املحمدية" املسيلة حاليا سنة 

على التأثيرات العرقية والسياسية في القاهرة هجرة الهالليين الى بالد املغرب ،أما في العصر الحديث فدخلت املسيلة ضمن 

جوان  11م ودامت أربعة قرون حتى سقوطها على يد االستعمار الفرنس ي يوم 16االمبراطورية العثمانية في بداية القرن 

 م.1841

 االستغالل. إمكانيات-ثالثا 

عمل مؤقت، ومن  94عمل دائم و 136وتوفر ، سرير 702فنادق بطاقة إيواء تقدر ب  07الفنادق: بوالية املسيلة -1

 نجوم(، الجدول أدناه يبين أسماء الفنادق وعدد االسرة بالوالية.4نجوم( وفندق القائد )3بينها فندق القلعة)

 : الفنادق بوالية املسيلة06جدول  

 

عد

 األسرةد 

عدد 

 الغرف

درجة 

 التصنيف

اسم  العنوان

 الفندق

ا

 لرقم

 القلعة طريق برج بوعريريج  *03 141 284
0

1 

52 27 
01 *

 نجمة

حي العرقوب مقابل ساحة 

 الشهداء

SARL 

 حضنة مرحبا

0

2 

67 42 
مقترح

3 * 
 كردادة شارع الجمهورية ببوسعادة

0

3 

148 74 
مقترح 

4* 
 القائد حي إيتيان ديني ببوسعادة

0

4 

23 18 
غير 

 مصنف
 شارع الجمهورية ببوسعادة

اإلقامة 

 الطيبة

0

5 

72 24 
غير 

 مصنف
 الفتح جويلية سيدي عيس ى 05حي 

0

6 

54 28 
غير 

 مصنف
 النصر جويلية سيدي عيس ى 05حي 

0

7 

 2015 -والية املسيلة-املصدر: مديرية السياحة والصناعات التقليدية

ة فندق القصب ببلدية املسيلة، فندق الناقة ببلدي :العديد من الفنادق املغلقة لظروف مختلفة مثل وجودنشير إلى     

 كما ان هناك استثمارات ومشاريع سياحية في طور االنجاز.سيدي عيس ى، فندق قلعة بني حماد ببلدية املعاضيد.
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 سريرا كما يوضحه الجدول التالي: 150رها بيوت الشباب: يوجد بوالية املسيلة ثالثة بيوت شباب بطاقة إيواء قد-2 

 : بيوت الشباب بوالية املسيلة07جدول 

 2012-والية املسيلة-السياحة والصناعات التقليديةاملصدر: مديرية 

كما تم إنشاء بيت شباب ببلدية املعاضيد والذي أصبح مقصدا لكثير من السياح املحليين للمبيت وهذا نظرا        

 للخدمات املقدمة وأسعاره املعقولة. 

 املنظمات السياحية بوالية املسيلة-3

ي مكلفة باملبادرة بكل تدبير من شأنه تنمية السياحة خاصة على املستوى م وه1995: أنشئت سنة مديرية السياحة-

 املحلي. 

: الوكالة السياحية هي مؤسسة سياحية هدفها توفير خدمات للسواح منها: تسليم سندات الوكاالت السياحية-

وكالة  15ة بالخارج، تتواجد رات، حجز األماكن في الفنادق، تنظيم الرحالت، وتمثيل وكاالت أخرى مقيماالسفر، كراء السي

 سياحية بالوالية.

: يعتبر هيكل التكوين في الفندقة والسياحة لبوسعادة مؤسسة عمومية تحت مركز السياحة والفندقة ببوسعادة-

مقعد بيداغوجي، باإلضافة إلى أن املركز يوفر لصالح املؤسسات  150وصاية وزارة السياحة، يتوفر على قدرة استقبال ب 

 ية دورات تكوينية حسب الطلب.السياح

: تلعب الجمعيات ذات الطابع السياحي دورا كبيرا في النهوض الجمعيات السياحية كركن من اركان املجتمع املدني -

جمعية لم يتم تجديد نشاطها، ونشير إلى أن اإلدارات العمومية للدولة  11جمعيات بالوالية، من بينها  28بالسياحة وتوجد 

 قليمية وكذا الهيئات العمومية في إطار اختصاصاتها تلزم بإدراج ترقية السياحة ضمن سياساتها القطاعية.والجماعات اإل

 املسيلة: تتمتع الوالية بمؤهالت سياحية متنوعة نبرزها من خالل ما يلي: لواليةاملؤهالت السياحة -رابعا

 املؤهالت السياحية الطبيعية.-

: تعتبر جبال املسيلة حلقة ربط بين سلسلتي األطلس التلي و الصحراوي وهي ممثلة في جبال ونوغة  السياحة الجبلية-

لقلعة بني حماد، توجد بها العديد من   Archéologiqueغربا و جبال املعاضيد شرقا هي والتي تضم املوقع االركيولوجي

ريد واملغطاة بالقرميد املصنوع بالطين مشكلتا منظرا رائعا فالبيوت القديمة املشكلة كالعناقيد واملبنية بالحجارة املحلية 

من نوعه ويزداد املنظر روعة بجريان املياه العذبة والصافية ووجود بعض الشالالت ومجموعة الحدائق واملزارع، كما نجد  

 مدى التجهيز بالوسائل الترفيهية طاقة االستيعاب املؤسسة

 (بيت الشباب جبل مساعد

 )بوسعادة

 مجهز سرير50

 مجهز سرير50 بيت الشباب بوسعادة

 مجهز سرير50 بيت الشباب سيدي عيس ى
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لجبال لوحة متفردة بالوالية جبال كل من بوسعادة و ساالت و أوالد نايل على الحدود الجنوبية للحضنة، وتشكل هذه ا

 بألوانها و أشكالها حيث يمكن للسائح  اكتشاف جمال املناطق الجبلية.

: تتواجد باملسيلة عدة غابات يمكن للسائح استكشافها فبجنوب الوالية نجد كل من غابة مناعة السياحة الغابية-

هكتار وقد اعتبرت غابة نموذجية 26000بأشجارها الكثيفة وكذلك غابة عين غراب بجبل مساعد والتي تفوق مساحتها 

والتي تعتبر مقصد تنزه وترفيه للعائالت الحضنية، اما في الشمال الغربي نجد غابة الحوران بحمام الضلعة والتي تقصدها 

 العائالت خاصة فصل الربيع وتعتبر مكانا يفضله الرياضيون من كل فرق املنطقة إلجراء تربصاتهم التحضيرية. 

 خية.السياحة املنا-

اقعة ببلدية عين لحجل والتي تغطي مساحة 1988: أنشئت بالوالية سنة املحميات م ما يعرف بمحمية املرقب الو

 50نوع من الطيور منها 83هكتار مما جعلها تحتوي تنوع حيواني من أبرزه غزال األطلس وطائر الحبار باإلضافة إلى 12500

 نوعا من الطيور املهاجرة.

 97ضمن القائمة العاملية للمناطق الرطبة وهو مستنقع شاسع يمتد على مسافة  2001 : صنف سنةشط الحضنة

واد مما جعله يشكل حوضا مائيا  22كلم عرضا، وتصب به كل االمطار والفيضانات املتدفقة من أكثر من  80كلم طوال و

انية والنباتية وهذا ما يحافظ على ، يحتوي الشط على أنواع نادرة من الكائنات الحيو 2كلم26000مغلقا بمساحة تقدر ب 

التنوع البيولوجي للمنطقة، كما أن استغالل امللح من شأنه توفير فرص عمل باملنطقة، وتزويد السوق املحلية والوطنية 

 بهذه املادة.  

بوخميسة  اعلى قريةويقع في  1939سد القصب الذي انجز سنة  الجزائر : من أقدم السدود املوجودة في  السدود

مليون متر مكعب، كما  50وهو مستعمل للسقي الفالحي حاليا  اذ تقدر طاقته ب  املسيلةكلم عن مدينة  10التي تبعد ب

اقع في الجهة الشرقية للوالية وهو في طور  ويعد من أضخم السدود الجزائرية والذي  االنجاز يوجد بالوالية سد سوبلة الو

 سيشكل في املستقبل منطقة استثمار سياحي وترفيه للعائالت.

ة املسيلة طبيعيا بالعديد من الشالالت الساحرة التي تبهر عين السائح وتتركه يتمتع بمياهها : تزخر واليالشالالت

املتدفقة في وسط جمال واخضرار غاباتها وعلو جبالها فنجد مثال بمنطقة عين الريش شالالت قمرة وبمجدل شالل 

 الشرشارة وباملعاضيد شالل أوالد سيدي منصور.  

به تش مرتفع،على  مشيدةبشكل ما متحفا في الصحراء والهضاب العليا، فهي مدينة  دة: تشبه واحة بوسعاالواحات

مسرحا حقيقيا يحيط به عند القاعدة حدائق من النخيل، وسط محيط من الرمال تحدها جبال زرقاء، حيث تمتع 

م ملشرقة للواحة، والرساالعشرات من الرسامين بالجمال الطبيعي، ومنهم شارل دوفرسن الذي رسم مائياته وانطباعاته ا

 لوحاته تخلد جمال واحة بوسعادة. تزالالذي  Etienne Dinetاتيان ديني

: تعتبر الحضنة فسيفساء طبيعية تجمع بين جميع املتناقضات الطبيعية اذ باملنطقة يمكنك ان تتمتع بمنظر الرمال-

ة لية وتتمتع بالجو الصحراوي في كل من الخبانالجبال املكسوة بالثلوج وفي نفس الوقت يمكنك ان تشاهد الكثبان الرم

وأمجدل وسيدي عامر، كما أنها تستعمل في البناء على مستوى الوالية ويتم نقلها لواليات مجاورة، كما تصنع منها تحف 

 فنية كوردة الرمال، لوحات فنية.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9
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ن مقصد الكثير من العائالت : يوجد بالوالية ثالثة حمامات معدنية اثنان مستغالن ويعتبراالسياحة الحموية-2

 لالستحمام والراحة والعالج الطبيعي من جهة وينعكس إيجابا على سكان املنطقة نتيجة الحركية التجارية من جهة أخرى. 

كلم شمال مدينة املسيلة ويوجد على الضفة اليسرى من وادي القصب، ماء  10: يقع على بعد حوالي حمام بلعريبي

متوسط، يمكن وصف ماء هذا النبع ملداواة أمراض داء املفاصل، أمراض الجلد، أمراض  تدفقذو  الحمام ممزوج بالكبريت

 األعصاب، بإمكان استغالله أن يفض ي إلى أرباح معتبرة.

: يقع وسط ببلدية حمام الضلعة أما الطبيعة القانونية للمنبع فهو ملك عائـلي ويتميز حمام الشهيد محمد صالح

، املؤشرات °60ل/ثا، درجة الحرارة  1.25( أربعة أمتار يوجد املاء، التدفق متوسط 04العمق على بعد )بالخصائص التالية: 

 العالجية: أمراض الكبد، والكلي، والروماتيزم واألمراض الجلدية.

ملك  و يقع الحمام املعدني في وسط املدينة حمام الضلعة أما الطبيعة القانونية للمنبع فه :املنبع الحموي الخرابشة

ل/ثا، درجة الحرارة  2( أمتار يوجد املاء، التدفق متوسط 03عدة عائالت، يتميز بالخصائص التالية: العمق على بعد ثالثة )

 ، املؤشرات العالجية: أمراض الكبد، والكلي، والروماتيزم األمراض الجلدية.  47°

 املؤهالت السياحية التاريخية واألثرية-3

 264كلم مساحتها  34حماد: تتواجد ببلدية املعاضيد شمال شرق املسيلة وتبعد عنها ب  معالم وآثار قلعة بني -

م على يد حماد بن بلكين في موقع حصين )في منحدر جبل تقربست 1007ه/398، املدينة األثرية تأسست سنة 2كلم

م تضاهي كبريات العواصم(، ويقصد بكلمة تقربست**السرج** ويعبر عنه األهالي بكلمة**القربوص* حيث كانت 1418

، 45هكتار 12( بمساحة قدرها ZETاإلسالمية في عهدها و تمثل مركز إشعاع فكري وحضاري ، وتعتبر منطقة توسع سياحي)

أهم مكونات هذه املدينة نجد:املسجد، باب جراوة، قصر املنار، باب األقواس، قصر البحر، قصر السالم، قصر النجمة، 

، ولإلشارة فان القائمين على 1980كمعلم أثري ضمن تراث االنسانية من طرف اليونسكو سنة باب الجنان، وصنفت القلعة 

تسيير املتحف أو منارة القلعة هم من السكان املحليين كما أن حمايتها أثناء األزمة األمنية كان من طرف السكان املحليين 

 افد السياح.فصل الربيع نتيجة تو  كذلك، وتعرف البلدية حركية تجارية خاصة في

الحقيقي املتواتر عن أهالي املنطقة ببلدية أوالد سيدي  االسم: يعود تاريخ " القليعة " وهو قلعة ذياب الهاللي -

الروماني باملنطقة  االحتاللإبراهيم، من الذين سكنوا املكان قبل خمسة قرون إلى القرن الثالث امليالدي وقد توغل 

الداخلية، حيث استعملها كحصن إسناد ونقطة تموين، وسميت هذه القلعة في العهد الوندالي " إديستيانا " والذي 

 اشتقت منه كلمة " الديس " التسمية القديمة للبلدية.

ريرو أحد االيطاليين كلم من بوسعادة، وهي بقايا طاحونة قديمة بناها أنطوان في 2تقع على بعد  طاحونة فيريرو: -

، شتغل بمختلف املطاحن، ونظرا الكتسابه الخبرة؛ 1867، وقد هاجر إلى الجزائر سنة 1849املولودين بمحافظة طورينو في 

 فقد قام بإنشاء طاحونة فيريرو ببوسعادة، بعد ذلك استطاع امتالك طاحونة أخرى بمدينة املسيلة اسمها طاحونة الورود.

تتميز بشوارعها و أزقتها و بناياتها القديمة ذات الطراز املعماري االصيل اصالة مدينة  :ديمةمدينة بوسعادة الق-

كيلومتر جنوب املدينة على العديد من اآلثار التي تدل على  5أو  4بوسعادة العريقة منذ القدم ، حيث تم العثور على مسافة 

 ثمانية آالف أو عشرة آالف سنة . Ibero Maurusien وجود سكان على ضفاف وادي بوسعادة منذ العهد االيبيروموري
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: من أقدم االحياء العتيقة املتواجد بمدينة املسيلة ويعتبران من بين الشواهد التاريخية حي العرقوب وحي الكوش-

سيلة ذاكرة امل :يطلق عليه  ، الذيوحي العرقوب  الحيين، هذينللمنطقة حيث ان العائالت املسيلية منذ القدم استوطنت 

د ، الرائالرئيس الراحل محمد بوضياف ،ذلك  انه انجب نخبا  متميزة ساهمت في بناء الدولة الجزائرية مثل:التاريخية

فيه عدد من املساجد  كما يوجد املدني وعواع، والهادي وعواع ووزير الري في عهد الرئيس الشاذلي: ابراهيم براهمية،

ة للجالي معبدا قبل االستقاللالعنبة الذي كان  ويوجد بالقرب منه مسجد القديمة كمسجد النخلتين املحاذي للواد 

 االستقالل. لغاية م1800نهاية  الحي قطنت وهي جالية   synagogueاليهودية

معالم أثرية جد هامة يعود تاريخ تشييدها إلى  : تعتبر من أبرز املدن العتيدة في العالم، إذ تحوي قصبة بني يلمان-

اقع القيمة  صبة التي شيدت قبل ق” قصبة بني يلمان” أو” القصبة“عصور ضاربة في عمق التاريخ اإلنساني، ومن تلك املو

 الجزائر العاصمة بأربعين سنة، وتعد كقطب سياحي وموقع أثار يسهم في جلب أكبر قدر من السياح، كما يعتبر وجها من

 أوجه الحضارة اإلسالمية التي تعاقبت على املنطقة.

وبني في أواخر الحرب العاملية  )كلم شرق مدينة املسيلة 17 (: يقع هذا املعتقل ببلدية أوالد دراجمعتقل الجرف-

اإلهمال غرف، لكن هذا املعلم تدهور بفعل  5مساكن كل مسكن به  4بناية أرضية كل بناية بها 18الثانية، يتكون من 

 والتخريب الذي طاله.

 املؤهالت السياحية الدينية -4

اج متر مربع(، يقع بالقرب من زاوية الهامل وحسب إمام املسجد فقد 50مايقارب ) ه"، مساحتاملساجد:"مسجد الُحجَّ

افد عدد كبير من الزوار والعائالت، خاصة في املناسبات الدينية كاملولد 10تم بناؤه منذ عشرة " " قرون، فاملعلم يشهد تو

 النبوي الشريف خصوصا وفي فترة الربيع

م من معالم املدينة أبدع تصميمه الراحل الحاج املسعود لقليطي )بن : معلمسجد البشير االبراهيمي ببوسعادة-

 زيان( رحمه هللا.

يشكل اليوم منارة علمية وسياحية ممتازة، وهو مقصد كل زائر لبوسعادة، وتم  املسجد العتيق أو مسجد النخلة: -

ته املعمارية اإلسالمية الخالصة تصنيفه كمسجد وطني من قبل وزارة الشؤون الدينية، وأهم ما يميز املسجد هو هندس

 ومداخله وممراته الحجرية.

وهو محمد بن عبد هللا الشريف، الفاس ي،  الولي الصالح الورع بوجملين: بني من طرف مسجد سيدي بوجملين -

زلزال عام  ىوقد اداإلدريس ي من ذرية موالي إدريس األصغر بن إدريس األكبر الذي ينتهي نسبه إلى اإلمام علي كرم هللا وجهه، 

ا م، ومنها املسجد العتيق  بنفس الحي املجاور للزاوية البوجملينية، الزاوية كباقي مباني األحياء األخرى  مبانيهدم  الى 1965

اء .وقد انطلقت جمعية من ابناء املسيلة في بنعدا ضريح سيدي بوجملين فلم يتضرر بأثر الزلزال وبقي شامخا إلى يومنا هذا

، لكن التمويل حال دون اكمال البنيان ، ويأمل ةبمثابة كلية ألصول الدين، وفق هندسة معمارية بديعمدرسة قرآنية 

سكان االحياء العريقة: الجعافرة، الشتاوة، خربة التليس، الكراغلة)نسبة الى كراغلة مدينة املسيلة(، الجنان الكبير، 

راته شامخة تنير البطاح وتزرع االمل في النفوس، فلماذا غاب الجنان الصغير ،رؤية ذلك الصرح العلمي  املنير ،تعلو منا

 املجتمع  املدني عن هذا العمل الخيري؟
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أسسها الشيخ محمد ابن أبي القاسم الهاملي ،بوسعادة  جنوبكلم  12بـ  على بعد:تقع ببلدية الهامل  زاوية الهامل

واالجتماعي والنضالي إبان فترة االستعمار الفرنس ي، ولزاوية الهامل م، لعبت هذه الزاوية وبجدارة دورها الديني 1848سنة 

الفضل في تخرج الكثير من الفقهاء وحفظة كتاب هللا ، ودرس فيها الكثير من علماء املشرق واملغرب، ويوجد في زاوية الهامل 

ن قيقية ومكتبة مهمة تشمل أكثر ممتحف آثار تاريخية تعود لفترة األمير عبد القادر والشيخ املقراني مثل قطع أسلحة ح

ألف مخطوط قديم تضم جل فنون املعرفة ، ولزاوية الهامل إشعاع على املستوى الوطني ، الجهوي واإلفريقي، إذ تكون 

 طلبة من كل جهات الوطن ومن الدول املغاربية ومن دول إفريقية مثل مالي والنيجر وموريتانيا.

 1119 - 1041/ هـ 513 - هـ 433بن محمد بن يوسف التوزري أو أبو الفضل : هو يوسف ضريح ابو الفضائل النحوي 

، صاحب قصيدة املنفرجة املعروفة عامليا التونس يمسقط رأسه في الجنوب  توزر م، عرف بابن النحوي التوزري نسبة إلى 

م(، املوسيقار املغربي عبد الهادي بلخياط، 2009-م1933وقد تغنى بها فنانون متميزون مثل: املوسيقار الليبي حسن لعريبي)

النشاد الصوفية، واستخدمت السيمفونية لشحذ  م(، وغيرهم من فرق ا2000-1940املوسيقار السعودي طالل مداح)

 .لقلعة بني حماد ببلدية املعاضيدهمم شعوب كثير من االوطان عانت من الظلم والتهميش واالقصاء.،يوجد ضريحه مقابال 

 املؤهالت السياحية الثقافية.-5

نة ي على أنغام القصبة والزر كالشعر امللحون واألغنية البدوية الحضنية والرقص املحل املوروث الثقافي الفكري:

 وصوت البندير، وكذا األمثال واأللغاز والقصص الشعبية.

: في مختلف املناسبات االجتماعية من زواج وختان وغيرها ، واالحتفال بالتظاهرات  عروض الفروسية ) الفنطازية (

الدينية والوطنية ، و األنشطة التي تنظمها السلطات و اإلدارات العمومية في كل القطاعات )السياحة ، الثقافة ، الشباب و 

 الرياضة ، الجامعة ..( 

احيا كبيرا على املستوى الشعبي والرسمي على حد سواء، بل وازداد : التي أصبحت تؤدي دورا سيالخيمة التقليدية 

الطلب عليها من طرف السياح الوطنيين واألجانب والوفود املختلفة الرسمية واألكاديمية، واملؤسسات السياحية من فنادق 

 ووكاالت سياحة وأسفار .

 ع قلعة بني حماد، عيد املشمش، وعيد البرنوس.   التظاهرات املحلية: تشتهر الوالية بعدة تظاهرات محلية أهمها: ربي

 املتاحف: يوجد بالوالية أربعة متاحف هي: -

بمدينة املسيلة وبه بقايا الحيوانات والنباتات القديمة  1993سنة  أنش ئ متحف الحضنة:املتحف األثري للحضنة 

نطي واملشكلة من بعض البقايا املعمارية، جدا، مجموعة ما قبل التاريخ و مجموعة عريقة تمثل العهد الروماني والبيز 

األثاث الخاص بطقوس املوت،كما يحتوي على مجموعة حديثة تتكون من  القلل، فوانيس، قطع نقدية وبعض

 املخطوطات، و بعض األواني املطبخية التقليدية و األسلحة النارية.

ي وألعماله الذي يعد من الرسامين أنش ئ هذا املتحف تكريما للرسام دين :املتحف الوطني نصر الدين ديني

ره مرسما يقيم فيه من  بوسعادة امتلك منزال بسيطا في 1905املستشرقين املغرمين بجمال بوسعادة، في   10إلى  8حيث صي 

 لوحة للفنان ديني. 11ذلك املنزل اليوم متحفا يضم أعماال ثرية منها  أشهر في السنة، ولقد أصبح جزء من

م 1995يقع املتحف قرب املوقع األثري قلعة بني حماد ولقد تم إنشاؤه في سنة  :بني حماد املتحف األثري قلعة

 46للعرض ضمن ديكور يوحي بالعمران الحمادي. 2م400الحتواء مقتنيات اركيولوجية، ويتربع املتحف على مساحة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/433_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/513_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1041
http://ar.wikipedia.org/wiki/1119
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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تنظيم .تسجيل الشهادات الحية.املادة التاريخية بجمعيقع متحف املجاهد ببلدية املسيلة يقوم  متحف املجاهد:

 .ندوات ومحاضرات

تعد والية  ، حيثاملؤهالت السياحية التنموية )الصناعة وسياحة األعمال(: الى جانب كونها منطقة فالحية-6

اقع في الوسط الجزائري ونظرا لثرواتها الطبيعية هذا  املسيلة كقطب صناعي بامتياز، حيث أن أهمية موقعها الجغرافي الو

لها ألن تكون منطقة جذب للمستثمرين خاصة في مجال البناء إذ يوجد في الوالية أكبر مصنع لصناعة االسمنت ما أه

أما في مجال  ،االجربمنطقة حمام الضلعة وأكبر مصنع لألملنيوم ومصنع األنابيب في املنطقة الصناعية باملسيلة ومصانع 

ة في توفير منتجات األلبان في كامل ربوع الوطن، باإلضافة الى مصنع الفالحة يعد مصنع الحليب للحضنة من املصانع الرائد

 ، كل هذه االستثمارات الناجحة باملنطقة تعد تحفيزا لسياحة املال واالعمال.ببلدية الخبانةاملصبرات الغذائية 

نتدبة ة املالصناعات التقليدية: تعتبر ارث ثقافي يساهم في تنمية القطاع السياحي، وحسب تصريحات الوزير -7

م،  ومن أهم الصناعات 2015مليار دج في االقتصاد الوطني سنة  230ساهمت ب  فإنهااملكلفة بالصناعات التقليدية 

 التقليدية بالوالية نجد: 

النسيج: تتميز حرفة النسيج بأشكالها ورسوماتها املميزة وباملواد األولية الطبيعية املستعملة في اإلنتاج وأشهر هذه 

ات زربية املعاضيد، زربية بوطالب، الحنبل وامللحفة حيث تتنوع أشكالها وألوانها من منطقة ألخرى باإلضافة املنتوج

 لصناعة البرنوس والقشابية. 

الخياطة التقليدية: تشمل األلبسة التقليدية بصفة عامة وتعرف هذه الحرفة رواج كبير جدا خاصة باملناطق 

ل من امرأة تمارس هذه الحرفة، ويندرج تحت حرفة الخياطة التقليدية صنفان رئيسيان الجنوبية للوالية حيث ال يخلو منز 

 لأللبسة وهما: 

اللباس النسوي: املسيلة غنية في هذا املجال حيث أنه ال يمكن حصر أنواع األلبسة النسوية املنتجة باملنطقة من -

 حيث الكم والنوع ألن هذا النشاط له ارتباط مباشر بأسلوب حياة املرأة الحضنية. 

اللباس الرجالي: يرتدي الرجال القندورة والسروال العربي التي تتميز بكونها مصنوعة من قماش قطني تكون -

 فضفاضة وخياطة البرنوس والقشابية.  

بن  )موساألواني التقليدية: أشهر منتجات هذه الحرفة القصعة الخشبية واملهراس واملالعق واملوس البوسعادي 

متأصلة باملنطقة يمارسها عدد قليل من الحرفيين يتمركز أغلبهم بمنطقة بوحمادو ببلدية وهي حرف عريقة الطريفي( 

 متمركزة ببلدية املسيلة.  اخرى السوامع وببلدية بوسعادة باإلضافة ملجموعة 

صناعة الفخار: الفخار والطين من الحرف املتأصلة باملنطقة وتنتشر هذه الحرفة على امتداد قرى املنطقة لكن ال 

مارس بطريقة تجارية إال بمنطقة بوسعادة وحمام الضلعة أما باقي املناطق فتمارسها النسوة بطريقة تسد الحاجات ت

 املنزلية فقط ومن أهم املنتجات نجد: الطاجين واملزهريات والقصعة )التاجرة( والقالل. 

عض نتجات الحديثة وانحسر تواجدها ببالحلي التقليدية: هذه الصناعة تأثرت كثيرا في املدة األخيرة وطغت عليها امل

املناطق حيث يمارسها عدد صغير من الصاغة وغالبا ما تكون الحلي فضية حيث يتفنن الحرفيون في صناعة مجوهرات 

 تتزين بها سيدات الحضنة. 
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التحف الفنية: هي حرفة تشمل طيف واسع من املنتجات يمارسها حرفيون مهرة حيث يحولون مواد مختلفة إلى 

 تحف فنية جميلة بأشكالها ورسوماتها التزيينية وتنجز من عدة مواد كالخشب والرخام والبالستيك 

منتجات الحلفاء: هي حرفة متوارثة باملنطقة ترتبط مباشرة بالبيئة الحضنية حيث أن استغالل نبات الحلفاء يدخل 

 : املظالت، السجادات، القفف، الحصير، القنونة... في عدة أوجه من الحياة اليومية لسكان املنطقة نذكر من هذه املنتجات

صناعة الجلود: هي حرفة تشمل عدة منتجات وأشهرها صناعة األحذية، صناعة تحف جلدية وأشهرها على اإلطالق 

هي صناعة السرج املسيلي الذي كان أيقونة الصناعة الحرفية باملنطقة وله صيت واسع بين مربي الخيول وانحسرت هذه 

 بطريقة كبيرة وال يمارسها حاليا إال عدد صغير من الحرفيين املتخصصين في صناعة السروج. الحرفة

الطبخ التقليدي: يعد املطبخ املسيلي من بين أغنى املطابخ الوطنية ويشمل أطباق متنوعة وأشهر األكاالت التقليدية 

 الزفيطي ...، طبق الكسكس، العيش، مهراس سالطة أو املسيلة املميزة نجد: الشخشوخة

تبرز دار الصناعات التقليدية ببوسعادة واملستغلة من طرف غرفة الصناعة التقليدية  هياكل الصناعة التقليدية:

( ورشات على الحرفيين )اإلنتاج املحلي( لهذه املنطقة ومن خاللها يقوم الحرفيون 07والحرف واملوزعة على سبع )

صناعة القشابية بنوعيها من الصوف والوبر وكذلك صناعة السكين املحلي التقليديون بإبراز تراث املنطقة حيث يتم 

، باإلضافة الى الجناح املخصص لرسم اللوحات الفنية التي )كان يسمى موس بن الطريفي(واملعروف باملوس البوسعادي

اقع املنطقة خصوصا وكذلك عرض وبيع األحذية الجلدية، و نشير الى أنه يوجد مشروعين  ا: دار في طور االنجاز همتعبر عن و

للصناعة التقليدية ببلدية املسيلة ومركز للصناعة التقليدية ببلدية املعاضيد، أما عدد الحرفيين بالوالية فبلغ عددهم 

 حرفي يمارسون أنشطة مختلفة والجدول ادناه يوضح ذلك. 6000قرابة 

 : إحصائيات قطاع الصناعة التقليدية:08جدول 

 املجموع القطاع السنة

 خدمات إنتاج فني

2014 1576 1409 3007 5995 

 2015-والية املسيلة –املصدر: مديرية السياحة والصناعات التقليدية 

نالحظ من الجدول أن األنشطة الحرفية بالوالية معتبرة ومتنوعة، وهي تساهم تشكل مصدر دخل للكثير من 

بعدة منتجات، ولإلشارة فانه توجد الكثير من العائالت التي تمارس أنشطة العائالت، كما تساهم في تدعيم السوق املحلية 

تقليدية وتحافظ عليها ومساهمتها معتبرة اال أنها ال تلقى الدعم واالهتمام من الجهات املعنية، أما عدد املناصب الشغل في 

 قطاع الصناعات التقليدية فيمكن التطرق من خالل الجدول املوالي:

 :2014مناصب الشغل املحدثة خالل سنة : عدد 09جدول 

 املجموع عدد املناصب حسب كل قطاع السنة

 خدمات إنتاج فني

2014 2480 353 1217 4050 

 2015-والية املسيلة–املصدر: مديرية السياحة والصناعات التقليدية 
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افقة(من وكاالت الدعم املستفيدينأما بخصوص عدد الحرفيين   2014مستفيد سنة  155فبلغ عددهم  )املر

 والجدول أدناه يوضح ذلك.

 2014من أجهزة الدعم خالل سنة الحرفيين املستفيدين عدد: 10جدول 

 2015-والية املسيلة–التقليدية املصدر: مديرية السياحة والصناعات 

نالحظ من خالل الجدول مساهمة مؤسسات الدعم لعدد معتبر من الحرفيين، وتعود بالنفع على السكان املحليين من 

 هات. كثر من عدة جأجل املحافظة على تراثهم التقليدي اال أن شساعة الوالية وكثرة الحرف والحرفيين يتطلب جهود ودعم أ

ــــا ــــ  تمةخــــ

 تبعا للدراسة التي قمنا بها؛ توصلنا الى النتائج التالية:

إن القدرات السياحية التي تمتلكها الجزائر تؤهلها لتحقيق تنمية سياحية مستدامة إذا تم استغاللها أحسن   -

 استغالل، حيث من غير املمكن تطوير القطاع باعتماد مالي ضئيل هو من بين أدنى اعتمادات ميزانية الدولة.  

 ة للطلب الناجم عن حجم التشغيل في القطاع.قدرات التكوين التي يملكها القطاع ال تسمح له باالستجاب -

 تمتلك والية املسيلة مؤهالت سياحية متنوعة تؤهلها ألن تصبح قطبا سياحيا. -

توجد العديد من املعالم السياحية املختلفة على مستوى الوالية يمكن تصنيفها على أساس مناطق توسع سياحي،  -

 يين. واستغاللها ينعكس باإليجاب على السكان املحل

هناك مساهمة للمجتمع املحلي من خالل قطاع الصناعات التقليدية، والعمل لدى املؤسسات الفندقية وكذلك  -

 املطاعم التي تقدم أكالت تقليدية، أما املشاريع السياحية الخاصة فعددها محدود.

افد سواح من جنسيات  - انية، أجنبية )املانية، يابالطلب السياحي موسمي خاصة خالل فصل الربيع باإلضافة الى تو

 بولندية(.

التراث القائم بوالية املسيلة عموما على الكرم والترحيب بالضيف حيث أن القيم والسلوكيات لها دور إيجابي مع  -

 السياح.

 العدد طبيعة الدعم

نة سخالل الحرفيون املستفيدون من دعم الصندوق الوطني للصناعة التقليدية 

2014 
38 

 ANSEJ 31الحرفيون املستفيدون من دعم الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب 

 ANGEM 68الحرفيون املستفيدون من الصندوق الوطني لدعم القرض املصغر 

 CNAC 16الحرفيون املستفيدون من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة 

 155 املجموع
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الوضع األمني بالجزائر عموما وبالوالية خصوصا في تحسن حيث لم يتم تسجيل أي حوادث أمنية ضد السياح مما  -

 ى تطور القطاع السياحي. يشجع عل

 :املقترحات

الحفاظ على املعالم السياحية بوالية املسيلة.  من خالل جمع املواطنين واملواطنات دون فرق في السن او املستوى  -

مولدة و التعليمي او املادي او املهنة واملركز االجتماعي بغية املشاركة الواعية والفعالة في مشروع برنامج مدينة سياحية مزدهرة 

 للثروة االجتماعية املكملة للثروة املادية.

الحفاظ على الطابع العمراني لألحياء القديمة بوالية املسيلة مثل الكوش والعرقوب  وبني يلمان والدريعات  -

ال عذلك اال بنشر ثقافة مدنية عنصرها الف يتأتىوبوسعادة واملرقب  وقلعة بني حماد وغيرها،وذلك بإعادة ترميمها، ولن 

مع، والسلوكات االيجابية في املجت باألفعالبحيث يتدرب على مكافحة الالمباالة ملا حوله وجعله يشارك   le citoyenاملواطن

وخير دليل ما تقوم به والية املسيلة في بداية كل شهر في دائرة معينة وبالتنسيق مع االذاعة املحلية والجمعيات املعتمدة 

واملواطنين تحت شعار:"البداية لنا واالستمرارية لكم" وهذا ما يجعل املواطن يعي ضرورة املشاركة في العمل التضامني 

 السياحي.

 Veilleاالستفادة من  مضمون ادراج جامعات خارجية لثقافة اليقظة االستراتيجية والذكاء االقتصادي  -

stratégique  في امليدان السياحي الجواري، عبر التقاط االشارات السياحية الدالة، وهي كثيرة في واليتنا ، وعبر بحوث جامعتنا

 في السياحة كرس ي كان ، املاضية السنوات ، فعلى مدار   G.T.Uير التقنيات الحضرية)محمد بوضياف( في املعهد العالي لتسي

 ، لجوي ا :النقل مثل مختلفة مجاالت تتناول  التي العديدة أعماله خالل من السياحية البحوث قلب في -كندا -كيبيك جامعة

 . والتقنيات الثقافة ، املوسمية والسياحة ، السياحة في التركيز  ظاهرة
ً
 صناعة وتأثير  نمو  في املساهمة مواصلة على منها حرصا

سياحة بهذه ال املشرف  على كرس ي  الن .سياحية يقظة استراتيجية شبكة إنشاء على بنشاط استاذ الكرس ي يعمل ، السياحة

اقبة ارفاقيةمل شبكة ، ليس للتباهي  وانما لضرورة توليد The Chair of Tourism بأهمية الكرس ي تماًما مقتنع الجامعة   ر

لصناعة ا هذه في وتأثيره حياده بسبب املشروع هذا مثل لتنفيذ جيد وضع في وهو  ، كندا بمختلف مناطقها في السياحة

 .املستدامة

 .2الصغيرة السياحية املشروعات إقامة على املحليين السكان تشجيع -

 السياحية. التنمية من واالستفادة املساهمة على املحلية املجتمعات ومساعدة إشراك -

السياحة، وذلك  بواسطة واالقتصادية والثقافية االجتماعية طموحاته من قدر تحقيق على املحلي املجتمع مساعدة -

 عن طريق تحسيس  الطبقة اليائسة الصامتة بالدور الريادي لها في صناعة التغيير االيجابي والتفاعل مع جميع فئات املجتمع.

 الطبيعية. املناطق ومميزات البيئة على الحفاظ في ياملدن املجتمع إشراك -

 تحفيز االستثمار في مجال السياحة الجبلية بوالية املسيلة. -
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 دعم الحرفيين للحفاظ على الصناعات التقليدية املتواجدة بالوالية. -

 يبقى محدود.ها في ترقية السياحة تفعيل دور الجمعيات السياحية فرغم تأسيس العديد منها إال أن دور  -

 قائمة املراجع:

 .41ص،  عمان والتوزيع،للنشر  ، الوراق1، طاستدامتهاالسياحة البيئية وأسس  (2010)بظاظو،إبراهيم  1

    كمال ،درويش حممد احلمامحي: )1997( رؤية عصرية للرتويح وأوقات الفراغ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،  ص 2.249
  خالد ،كواش)2007(: السياحة مفهومها. أركاهنا. أنواعها، ط1، دار التنوير، اجلزائر،.ص3.24

 .41النشر والتوزيع، عمان،  ص ، مؤسسة مبادئ السفر والسياحة: (2001)حممد على الدابغ،إمساعيل  و احلوري،،مثىن طه  4

 .18، دار رسالن، دمشق، صصناعة السياحة واالمن السياحي: (2009)كايف،مصطفى يوسف  5

  سعيد ،البطوطي)2010(: شركات السياحة ووكاالت السفر، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة،  ص 6.27
 :حممد ،كرمي)2012(:االقتصاد االجتماعي ابملغرب-التنمية املعاقة وجدلية االقتصاد واجملتمع،مطابع افريقيا الشرق،الدار البيضاء، املغرب،صن ص:7.45-44

 .23، دار الرضا للنشر، الطبعة األوىل، دمشق، صالسياحة املستدامة: (2004)خربوطلي،صالح الدين  8

  حممد شبيب ا،خلصاونة و زايد ،حممد املشاقبة)2011(: التنمية السياحية املستدامة، دار جليس الزمان، ط1، عمان، ص 9.38
  نفس املرجع، ص-ص:10.45-44
 -ينظر: االخضااااار، عزي)2005(: حتليل ااثر برانمج التعديل اهليكلي على النشااااااط االقتصااااااد واالجتماعي لوالية املسااااايلة، مؤمتر االبداع االداري،جامعة الريموك، 11

11-10ص  ص ،فريلاالردن،ا  
  -نفس املصدر ص1217

13 Voir :Charif, Mustapha(2005),l’économie solidaire en quelques questions, résume non 

publie,FSESG,université de Tlemcen,,p03 
 ليلى ،حممد حممد خضاااااري)2005(:أتثريات اجملتمعات احمللية على منشآآآ   الساااااياحة البيئية مع الرتكيز على معايري تصاااااميم الفندق البيئي- ماجساااااتري يف اهلندساااااة 14

..مصر،جامعة عني مشس ،املعمارية  
-ينظر: نادية، ابو زاهر)2006(:اجملتمع املدين بني الوصفي واملعياري-تفكيك اشكالية املفهوم وفوضى املعاين، رسالة ماجستري يف العلوم السياسية، 

.فلسطني،،  كلية الدراسات العليا، جامعة بري زيت إبشراف جورج جقمان  
  نبيل فيصل ،موسى)2013(:اثر االستثمار السياحي على التواصل احلضاري للمجتمع،جملة كلية جامعة بغداد، العراق،..15

16 Mohamed,sofiane (2013) :Valorisation du patrimoine touristique, tourisme et développement territorial en Algerie.cas des 

régions de Bejaia en kabylie,de Djanet dans le tassili n’ajjer,these de doctorat, université Pierre mendess,Grenoble,2013. 
17 Voir :Nicole,Widmann(1976) :le tourisme en Algerie,Revue Méditerranée,2eme serie,tome26-2-Paris-pp 23-41.                                                                                                                    

. 
  حممد كرمي:االقتصاد االجتماعي ابملغرب، مرجع سابق، ص1841
  -استخدمنا هذا لتوحيد املصطلحات عبارة االقتصاد التشاركي، بدل االقتصاد التضامين.19
  امحد ابراهيم، مالوي)2008(:امهية منظمات اجملتمع املدين يف التنمية،جملة  العلوم االقتصادية والقانونية، جامعة دمشق،اجمللد24،لعدد الثاين،ص20.258
ــــن، ابراهيم)2015(: دور منظمات اجملتمع املدين يف ترقية الصاااااااااااناعات واحلرف اليدوية وتعزيز قدراا على االبداع، جملة جامعة كركوك للعلوم  ــ ــ ــ ــ ـــوســ ــ ــ ــ ــ ــ -سـ

(  .01( العدد)05االدارية واالقتصادية، اجمللد)  

  -مصطفى عبد هللا ابو القاسم، خشيم:اجملتمع املدين بني النظري والتطبيقي،جملة دراسات، العدد 24، ص ص: 7-8-9-16)بتصرف(21
  حممد ،كرمي: االقتصاد االجتماعي ابملغرب،مرجع سابق، ص 2242
  - نفس املرجع، ص2343
 - ال ميكن ان يكون للحوكمة الرشيدة وجود اال بتوفر العناصر التالية:دميقراطية حقيقية، شفافية يف ادارة الدولة، سلطة قضائية قوية،تعددية سياسية،معارضة حقيقية، 24

وال بد ان ترتبط املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ابحلوكمة وفق جمموعة من القواعد  .....حرية االصالح واالستقصاء واملساءلة،حرية التعبري،رقابة شعبية)جمالس منتخبة(
 نشر التكنولوجيات ،محاية البيئة،منع سوء استغالل عمل االطفال،القضاء على كل اشكال التمييز ،احرتام حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية،احرتام حقوق االنسان:مثل
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ت الذه االسس يساهم يف اداء اجملتمع احمللي ملهامه يف امليدان السياحي احمللي ويف االتصال املرن يف نطاق العالقات العامة وايصال انشغاابإلنسان......كل هغري الضارة 
 السكان والسواح على حد سواء.  
 -تعد مقاربة ادوارد روبنسااون رئيس قساام البحومب هعهد العالقات العامة االمريكي من ابرز احملاوالت الي قدمت لتوضاايح مفهوم العالقات العامة وقد قام بدراسااة 25

، وهذه املقاربة افضاال خريطة طريق ألداء احساان يف جماالت حتليلية لبعض احلاالت الي صااادفت رجال العالقات العامة يف عدد من املؤسااسااات نات االنشااطة املختلفة
 عديدة ومنها السياحة احمللية
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  في املوروث الثقافي كعامل جذب السياح التخطيط لالستثمار 

 لتحقيق التنمية السياحية املستدامة في الجزائر

Planning to invest in cultural heritage as a tourist attraction 

To achieve sustainable tourism development in Algeria 

 جمال بوري *موس ى كاف

 جامعة مولود معمري تيزي وزو جامعة أمحمد أبوقرة

     boumerdes.dz-m.kaf@univ                  boudjamel@yahoo.com           
 

  

ا هنمو  ،كل بلدان العالم، سواء التي تريد الحفاظ على تقدمها اإلى تحقيقه ىتسع هي عملية تنموية التنمية املستدامة ملخص:

لشعوبها. ويعد القطاع السياحي من القطاعات  يةتحقيق الرفاهتسعى الى لخروج من التخلف و الى ا، أو التي ترمي هاوتطور 

 املرغوب فيها .واالجتماعية ي يجب االستثمار فيه لتحقيق التنمية االقتصادية ذاالقتصادية ذات األهمية، ال

عمارية  املواقع األثرية واملنشآت امل، وكون الجزائر تزخر بعوامل الجذب السياحي سواء الطبيعية أو األثرية كاملعالم التاريخية      

، وتميزها بموقعها الجغرافي االستراتيجي كبوابة جنوبية إلفريقيا وبوابة شمالية ألوروبا. ما املتعاقبةالتي تمثل الحقب التاريخية 

سياحي الجذب لمل كعااملادي ولالمادي الثقافي و يتطلب التسيير العقالني والتخطيط الفعال لالستثمار في هذا املوروث الطبيعي 

 وتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

 :    السياحة، السائح، التخطيط السياحي، السياحة املستدامة، املوروث الثقافي.الكلمات املفتاحية

     Résumé: Le développement durable est un objectif tous les pays du monde , qu'il souhaite maintenir ses progrès et accroître sa 

croissance et son développement, ou qu'il vise à s'écarter du sous-développement et à assurer le bien-être de sa population. Le 

secteur du tourisme est l'un des secteurs économiques importants dans lesquels il faut investir pour réaliser le développement 

économique souhaité.   Le fait que l'Algérie regorge d'attractions touristiques, qu'elles soient naturelles ou archéologiques, telles 

que les monuments historiques, les sites archéologiques et les installations architecturales qui représentent les différentes époques 

historiques, et sa distinction dans sa situation géographique stratégique en tant que porte sud de l'Afrique et porte nord de l'Europe. 

Ce qui nécessite une gestion et une planification rationnelles pour investir dans ce patrimoine culturel matériel et immatériel en tant 

qu'attraction touristique distincte pour inspirer et réaliser un développement touristique durable. 

Mots clés: Tourisme, Touriste, planification touristique, tourisme durable, hérité culturel. 

                                                             
                      boumerdes.dz-m.kaf@univ، موس ى كاف *
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 . مقدمة: 1

املستدامة للدول السياحية، فهي لم تعد مجاال للترفيه والترويح التنمية النهوض بعملية  بكل أنواعها في السياحة تساهم         

السنوية، بل أضحت صناعة قائمة بذاتها ورافدا هاما من روافد التنمية االقتصادية، ملا تحققه من  عن النفس وقضاء االيجازات

، العالم دول  من اإلجمالي للكثير املحلي الناتج في مساهمتهاو  ايرادات بالعملة الصعبة، وقدرتها على جذب االستثمار األجنبي،

لصلتها املباشرة بعدة قطاعات أخرى، تحسين  الشغل مناصب االجتماعية األخرى كخلق  ناهيك عن انعكاساتها على األنساق

كتعبيد الطرقات، توفير نوعي لوسائل االتصال، توفير محالت ذات جودة عالية،  ،الخدمات السياحية خاصة املرافق العمومية

زراعة، السياحة، التشغيل، الصناعة، تقديم صورة جمالية حول الفضاء العمومي،تفعيل كل قطاعات الدولة كقطاع ال

 السياحة أصبحت بهذاللمشاركة في عملية التنمية املستدامة، و  االتصاالت، املؤسسات االعالمية، البلديات، الجهاز األمني ...

 .املحروقات مجال متطورة تستثمر فيها الدول خارج صناعة

 من القطاع مشكالت ومعوقات جعلت من عدة تعاني تزال ال املبذولة  التورغم املحاو  السياحية في الجزائر إال أن الصناعة        

، وعدم التخطيط لكن ومع غياب تصور عام واستراتيجية عقالنية مدروسة ،...مجاال يحتاج الى تأهيل واعادة تأهيل السياحي

ا على استقطاب السياح لعدم اهتمامهوجدت الجزائر ذاتها غير قادرة  لالستثمار في املوروث الثقافي بشقيه املادي ولالمادي،

في  واستطاعت التأثير ،بآليات الجذب مقارنة بالسياحة الدولية التي ابدعت في هذا املجال وخلقت مجاال للمنافسة الدولية

السياح لصناعة عوامل الجذب من منتجعات ومرافق سياحية واستغالل للموروث الثقافي، وتوفير األمن والديمقراطية 

والخدمات السياحية... مثل ما هي عليه اليوم الدول العظمى التي اثبتت مدى وعيها بقيمة السياحة بكل انواعها في تحقيق 

صة فرنسا، أمريكا، اسبانيا، الصين، ايطاليا، اململكة املتحدة، أملانيا، املكسيك، تايالندا، تركيا، دول التنمية املستدامة، خا

 الخليج،... 

لك ثروات طبيعية ومقومات ثقافية، لكن ما ينقصها ارادة سياسية عقالنية تتممثلها مثل هذه الدول السياحية فالجزائر          

 تهارقع تساعا اليومالجزائر  ومن املقومات التي تزخر بهاا املجال وجعله قطب لجذب السياح. لالستثمار في هذتؤهلها رشيدة 

 باملوروث الثقافي املحلي والعاملي. من ناحية املساحة، ثانيا تنوع وثراء الجزائر افريقية الجغرافية باعتبارها أكبر دولة 

د السياحي وتنميته في الجزائر في ظل التغيرات  االقتصادية واالجتماعية من هنا يمكننا أن نتساءل عن سبل تعزيز االقتصا          

العاملية الراهنة؟ وما هي اآلليات التي يجب اتخاذها من أجل التخطيط العقالني لالستثمار في املوروث الثقافي وجذب السياح 

 األجانب، وتحقيق التنمية املستدامة في الجزائر؟.

 املحلي: ة واملجتمعالسياحة املستدام .1

تمثل السياحة الدولية في ظل العوملة بالخصوص إحدى الرهانات األساسية بين البلدان ذات الطابع السياحي وبين مختلف         

بي ودفع واألجن املتعاملين االقتصاديين، هذا ما يفرض على هذه البلدان االنفتاح االقتصادي على االستثمار الخاص املحلي

حيث  ،ية. وبذلك يعتبر القطاع السياحي أحد القطاعات اإلضافية الناشطة إلى جانب القطاعات األخرى عملية الشراكة الدول

يساعد على نمو البلد اقتصاديا واجتماعيا. إن االهتمام بالسياحة كباعث على التنمية املستدامة يعتبر مطلبا اقتصاديا مهما 

 يئية والثقافية.الب، حفز االستثمار في األماكن السياحية الطبيعية تل

 : السياحة مفهوم 1.2

" ظاهرة من الظواهر العصرية التي تنشأ عن على أنها  جويير فرولر ألملانيمن طرف ا 1905ورد أول تعريف للسياحة سنة           

الحاجة املتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام وتغيير الجو واإلحساس بجمال الطبيعة وتذوقها والشعور بالبهجة واملتعة من 

 وعرفها اإلقتصادي النمساوي (. 249، ص 1997محمد الحماحمي، و اإلقامة في مناطق ذات طبيعة خاصة" )كمال درويش 

على أنها االصطالح الذي يطلق على كل العمليات املتداخلة وخصوصا العمليات اإلقتصادية  1910هيرمان فوشوليرون "سنة 

التي تتعلق بدخول األجانب وإقامتهم املؤقتة وانتشارهم داخل وخارج حدود منطقة أو دولة معينة" )جليلة حسن حسنين، 

 (.10، ص 2003
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في  ألي غرض -األفراد -قدم التعريف التالي "يقصد بالسياحة أي نوع من الحركة التي بمقتضاها يقيمون  1939 أما كولدن       

نجد .   (50ص 2003مكان خارج بالدهم بشرط عدم اعتبار هذه اإلقامة ألغراض الكسب الدائم أو املؤقت" )احمد الجالد، 

ت الششرية و األنشطة املترتبة عليها والناتجة عن ابتعاد اإلنسان عن : "السياحة هي مجموعة التنقال 1952تعريف مسيو دي ماير 

السياحة 1984 كما تناول ماكنتوش  .(75ص 1993موطنه تحقيقا لرغبة االنطالق الكامنة في كل فرد" )الحسن حسن، 

فة لدول واملجتمعات املضي"نظام يضم مجموعة الظواهر والعالقات املكانية الناجمة عن عمليات التفاعل بين السياح وا:بأنها

تعريفا لها  1992سنة  كما قدم الكاتبان هنزكر وكرافت. (41، ص2010وذلك بهدف استقطاب السياح" )إبراهيم بظاظو ، 

 "السياحة هي مجموعة من الظواهر والعالقات الناشئة عن سفر و إقامة السائحين طاملا أن ذلك ال يؤدي إلى إقامة دائمة لهم و

ما عرفتها منظمة السياحة العاملية بأنها: نشاط من ( . كWalter Hunziker:,1992, p7  ارسة عمل مأجور") ال يرتبط بمم

األنشطة التي تتعلق بخروج الفرد عن الوسط الذي يقيم فيه وملدة ال تتجاوز سنة، لغرض الترفيه واالستمتاع أو غيرها على أال 

 .(  The World Tourism Organization 1995, p1, (دخلتكون مرتبطة بممارسة نشاط بهدف الحصول على 

 .لسياحة املستدامةا 2.2

لقد قدمت منظمة السياحة العاملية السياحة املستدامة بأنها: تلك التنمية التي تلبي احتياجات السياح واملواقع املضيفة إلى          

ال. أي أنها: القواعد املرشدة في مجال إدارة املوارد بطريقة جانب حماية حق األجيال القادمة لالستمتاع بهذه املواقع مستقب

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأيضا التكامل الثقافي مع العوامل البيئية والتنوع الحيوي  تتحقق فيها متطلبات التنمية

تعرف بأنها السياحة التي "تنمو بسرعة وتأخذ في االعتبار الطاقة االستيعابية وتلبي حاجات املجتمع  كماودعم نظم الحياة . 

، 2011، زياد املشاقبةو املحلي والبيئة وتطور السياحة كاستثمار جديد مع املحافظة على حقوق األجيال الالحقة" )محمد شبيب 

واقع املضيفة إلى جانب حماية وتوفير الفرص للمستقبل، وهي القواعد ( فهي السياحة التي "تلبي احتياجات السياح وامل38ص 

املرشدة في مجال إدارة املوارد بطريقة تتحقق فيها متطلبات املسائل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويتحقق معها التكامل 

 ( .23، ص2004ي، الثقافي والعوامل البيئية، التنوع الحيوي ودعم نظم الحياة" )صالح الدين خربوطل

إن إقامة تنمية سياحية مستدامة يترتب عنه الحفاظ على تنوع األنظمة البيئية املوجودة، فهي في جوهرها عملية تغيير يكون فيها 

استغالل املوارد الطبيعية واتجاه االستثمارات ووجهة التطور التكنولوجي والتغير املؤسساتي في حالة انسجام وتوازن. وتشمل 

 ( : 44، ص 2011زياد املشاقبة، و السياحية املستدامة عدة متطلبات نذكر منها )محمد شيب  التنمية

  توفير برامج تدريشية على مستوى عال للعاملين من النواحي البيئية مع مشاركة املجتمع املحلي في عملية التخطيط

 .ملحليمع تخصيص نسبة من األرباح لإلنفاق على املشروعات في املجتمع ا .والتشغيل

  القيام بأبحاث مستمرة حول تحليل اآلثار املختلفة املتوقعة للمشروعات السياحية وتصميم التسهيالت املختلفة وذلك

واعداد برنامج للتنمية السياحية املستدامة في املنحى السياحي،  .للتأكيد عن أن التنمية تتم بأسلوب متوافق مع البيئة

 ب مع الطاقة االستيعابية.وتزويد البنية االساسية بما يتناس

 واالستفادة من خبرات املنظمات غير  .وضع مقاييس للتخطيط وتحقيق الحماية للموارد وعدم االضرار بالبيئة

 .مع وضع سياسة هادفة وإرشادات تعليمية تثقيفية وبيئية تقدم للسائح .الحكومية في مجال حماية البيئة

إنشاء املشاريع السياحية في ظل  إلى تزايد دورها في التنمية من باب تشجيع االستثمار في االهتمام املتزايد بالسياحة دفع إن      

مفهوم االستدامة، وتتمثل أهم أهداف التنمية السياحية املستدامة نذكر منها )محمد إبراهيم عراقي و فاروق عبد النبي عطا 

 :(  6-5ص هللا، د ت، 

 واالرتقاء باملستويات املعيشية. وحماية البيئة واالهتمام باملوارد الطبيعية  تلبية االحتياجات األساسية لالفراد

 واملوروثات الثقافية للمجتمعات، بإيجاد معايير للمحاسبة البيئية والرقابة على التأثيرات السلبية على السياحة.

 ة. مع لف النشاطات السياحيخلق فرص لالستثمار وتنويع االقتصاد، بزيادة مداخيل الدولة بفرض الضرائب على مخت

 تحقيق العدالة بين األجيال املختلفة من حيث حق االستفادة من املوارد البيئية واملداخيل.
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 ،ياح واالرتقاء بمستوى تسهيالت الترفيه وإتاحتها للس تحسين البنى التحتية والخدمات العامة في املجتمعات املضيف

والعمل على االرتقاء بالوعي البيئي والقضايا البيئية لدى السياح والعاملين  والسكان املحليين على حد سواء.

 واملجتمعات املحلية. واالهتمام بتأثيرات السياحة على البيئة واملنظومة الثقافية للمقاصد السياحية.

 ط املساحاتمشاركة املجتمعات املحلية في اتخاذ قرارات التنمية السياحية، واالستخدام الفعال لألرض وتخطي 

 األرضية بما يتناسب مع البيئة املحيطة.

 عالقة التنمية السياحية املستدامة باملجتمع املحلي:  3.2

كون السياحة نشاط إنساني ينتج عنه االتصال بين األشخاص الذين يزورون مكانا ما والسكان األصليين، فهي بذلك            

لحضاري بين الشعوب، هنا يظهر البعد االجتماعي والثقافي للظاهرة السياحية "عامل مساعد على االتصال والتواصل الثقافي وا

وبذلك تكون السياحة املستدامة هي نقطة التالقي  .(Maria Gorettida Costa Tavares, 2006,p4التي تساهم في عملية التنمية" )

در بطريقة توفر االحتياجات االقتصادية بحيث يتم إدارة جميع املصا ما بين احتياجات الزوار واملنطقة املضيفة لهم،

واالجتماعية والروحية ولكنها في الوقت ذاته تحافظ على الواقع الحضاري والنمط البيئي الضروري والتنوع الحيوي وجميع 

 .مستلزمات الحياة وأنظمتها

هم فراد في منطقة جغرافية معينة ينشأ بينويعتبر املجتمع املحلي "جزء من املجتمع الوطني أو القومي يضم مجموعة من األ             

أو تنظيم سياس ي، وتجمع بينهم خصائص مشتركة تميزهم عن غيرهم من أفراد املجموعات  تبادل اقتصادي أو تضامن اجتماعي

 (. 10، ص 2003األخرى وتوافق في املصالح والغايات األساسية" )كامل عمران، ديسمبر 

مشاركة املجتمع املحلي في عملية التنمية أن تستجيب هذه التنمية لحاجاته وأن تكون شاملة لجميع يتطلب تفعيل  لذا          

فئاته، وأن تكون جزءا من عملية التنمية الشاملة وغير منغلقة على نفسها وانما متعاونة مع املجتمعات املحلية األخرى. وهذا ما 

يما يخص التنمية املحلية هو "التطلع الى اشراك املجتمعات املحلية يعتبر من أهم مبادئ التنمية السياحية املستدامة ف

بعمليات التخطيط والتنمية والسيطرة على السياحة وتشجيعها على ذلك مع توفير الدعم الحكومي والصناعة لها، كما ينبغي 

ياحة عادل للفوائد املتأتية من السايالء اهتمام خاص إلشراك السكان االصليين اضافة الى النساء واالقليات لضمان التوزيع ال

ويجب القيام بالبحوث في كل مراحل التنمية السياحية وتفعيلها لرصد اآلثار وحل املشكالت والسماح للسكان املحليين 

 .( 92، ص2012،  باالستجابة للتغيرات واالستفادة من الفرص" )ريشارد شاربلي

وتنفيذ التنمية السياحية بمنطقتهم، فانهم يشكلون عنصرا داعما للسياحة فعندما يشارك السكان املحليون في تخطيط        

وبتشغيل أبناء املنطقة يزداد دخلهم وتتحسن ظروفهم املعيشية، إضافة الى استفادة املنطقة من البنية التحتية والتسهيالت 

ى بعض الجهود في مجال االرشاد حول والخدمات العامة بدخول السياحة الى املنطقة، لكن "دمج السكان املحليين يحتاج ال

،  2004كيفية مساهمته في التنمية السياحية وهنا تبرز الحاجة الى اعداد برامج توعية سياحية" )صالح الدين خربوطلي،  

 (. 134ص

 التنمية السياحية املستدامة:و التخطيط السياحي  .2

عدد السياح وتنوع اشكال السياحة واالستجمام، وتعددت تطورت حركة السفر الدولية بشكل سريع وكثيف، وتزايد            

فأضحت بذلك السياحة املعاصرة نشاط انساني ذا اهمية بالغة لم تحظ بهما  املناطق السياحية واختلفت وظائفها وخصائصها،

نجم عنها و عالم. خصوصا بعد ان اصبح ينظر إليها على أنها صناعة ومصدر دخل أساس ي في كثير من دول ال ،في العصور السابقة

 نتائج وآثار اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وعمرانية كان لها االثر الواضح في حياة املجتمعات والشعوب في عصرنا هذا.

فظهرت الحاجة لضبط وتوجيه هذه النشاطات من اجل الحد من آثارها السلبية على املجتمع والبيئة، وتحقيق أقص ى درجات 

 النفع االقتصادي.

هتمام اال  وكنتيجة لبروز السياحة كظاهرة حضارية وسلوكية لها ابعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية وغيرها. زاد         

بالسياحة واألنشطة السياحية والعمل على  إيجاد فرص عمل جديدة  مع توفير التسهيالت والخدمات السياحية إلشباع حاجات 



 بوري جمال                                                                                                                            كاف موس ى                          
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األمر الذي أستدعى توجيه االهتمام إلى ضرورة ركة السياح، وتأثيرات السياحة املختلفة. ورغبات السياح ودراسة تدفق وح

تنظيم وضبط وتقييم هذه النشاطات للوصول إلى األهداف املنشودة واملرغوبة بشكل سريع وناضج وقد ترتشت على ذلك اعتماد 

رها ير جميع األنشطة السياحية ويعمل على تطويأسلوب التخطيط السياحي كعلم متخصص يتناول بالدراسة والتحليل والتفس

 (171، ص2015)فؤاد غضبان، . 
 التخطيط السياحي : 1.3

التخطيط السياحي نوع من أنواع التخطيط التنموي وهو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات املرحلية املقصودة واملنظمة          

ناصر الجذب السياحي املتاح والكامن وتحقيق أقص ى درجات واملشروعة التي تهدف إلى تحقيق استغالل واستخدام أمثل لع

املنفعة املمكنة، مع متابعة وتوجيه وضبط لهذا االستغالل إليصاله الى دائرة املرغوب واملنشود، ومنع حدوث أي نتائج أو آثار 

 . (65، ص1987نشيل الروبي، سلبية ناجمة عنه )

شاملة ومستدامة في ابعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية من خالل  ويهدف التخطيط السياحي الى تحقيق تنمية سياحية

االستغالل االمثل للموارد السياحية ومقومات وعوامل الجذب السياحي، ذلك إلعداد وتوفير مواقع سياحية وفقا للمعايير 

 .( 71، ص 2010، عبد االله ابو عياشالدولية )

كما يجب أن ينظر إلى التخطيط السياحي على أنه ليس ميدان مقصور على الجهات الرسمية، وإنما يجب ان ينظر اليه             

على انه برنامج عمل مشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص واألفراد، بدءا من مرحلة صياغة االهداف املراد تحقيقها 

لخطة الحكومية. فالتخطيط السياحي عملية مشتركة بين الجهات الحكومية املشرفة وانتهاء بمرحلة التنفيذ والتطبيق لبرنامج ا

على هذا القطاع وبين جميع الجهات املنظمة للقطاع السياحي، من مقدمي الخدمات السياحية والسياح، واملجتمع )االقاليم 

 واألماكن( املضيف للسياحة .

،  2015)فؤاد غضبان،  السياحة البيئية املستدامةمل عدة كما جاء في كتاب ويرتكز نجاح التخطيط السياحي على عوا           

  :(176ص

ان تكون خطة التنمية السياحية جزءا ال يتجزأ من الخطة الشاملة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، مع التركيز على عالقة        

املحافظة على البيئة. والعمل على  تحقيق التوازن بين التنمية السياحية بالنشاط االقتصادي العام وتحديد عالقة ذلك ب

القطاعات االقتصادية املختلفة. الى جانب اعتبار القطاع السياحي كأحد الخيارات االستراتيجية للتنمية االقتصادية، بحث ال 

مو ة بتحديد مستوى النتكون هذه الصناعة جزءا من قطاعات اإلنتاج في الهيكل االقتصادي لدولة. باإلضافة الى قيام الدول

 املطلوب وحجم التدفق السياحي. وان يتم تحديد دور كل من القطاعين الخاص والعام في عملية التنمية.

 أهمية التخطيط السياحي:  2.3

في  ةإن التخطيط السياحي منهج علمي لتنظيم وادارة النشاط السياحي بجميع عناصره وأنماطه، لذا دورا بالغ األهمي              

تطوير النشاط السياحي، ومن اهم املزايا والفوائد التي تتطلب االخذ بأسلوب التخطيط السياحي على كل املستويات نذكر ما يلي 

 : ( 82، ص2001نديم شمنين،  )

يساعد التخطيط السياحي على تكاملية وربط القطاع السياحي مع القطاعات األخرى وعلى تحقيق اهداف السياسات العامة        

للتنمية االقتصادية واالجتماعية على كل مستوياتها. كما يوفر أرضية مناسبة ألسلوب اتخاذ القرار لتنمية السياحة في القطاعين 

ع الحالي واملستقبلي مع األخذ بعين االعتبار األمور السياسية واالقتصادية التي تقررها العام والخاص من خالل دراسة الواق

الدولة لتطوير السياحة وتنشيطها.ما يعمل على زيادة الفوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئية من خالل تطوير القطاع 

 السياحي.

الى جانب ذلك يساعد على وضع األسس املناسبة لتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج التنموية املستمرة عن طريق إنشاء          

األجهزة واملؤسسات إلدارة النشاط. من خالل ما يوفره من معلومات، بيانات وإحصائيات، الخرائط واملخططات والتقارير 

ويم التنمية السياحية ومواصلة التقدم في تطوير هذا النشاط والتأكيد على واالستشيانات. كما انهيساهم في استمرارية تق
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االيجابيات وتجاوز السلبيات في األعوام الالحقة. ما يساعد على وضع الخطط التفصيلية لرفع املستوى السياحي لبعض املناطق 

 بشكل يناسب الوقت الحاضر واملستقبل.  املتميزة واملتخلفة سياحيا. وتجديد وصيانة املوارد السياحية واالستفادة منها

 :التخطيط السياحي والتنمية السياحية املستدامة  3.3

إن التنمية السياحية التقليدية تنمية سريعة ليس لها حدود، قصيرة األجل تعتمد على سياحة الكم وإدارة عمليات التنمية           

اقة لها حدود وط تنمية تتم على مراحل التنمية السياحية املستدامةتتم في خارج األقاليم واألماكن السياحية املعنية. أما 

إدارة عمليات التنمية عن طريق السكان املحليين لألقاليم  سياحة الكيف وتتم  تعتمد على طويلة األجل استيعابية معينة

 ( . 29، ص2015،  واألماكن املعنية بالتنمية )محمد فريد عبد هللا وآخرون

ث إستراتيجية التنمية فالتنمية السياحية التقليدية تنمية بدون تخطيط أو تخطيط جزئي لقطاعات منفصلة ومن حي         

أوال ثم  تخطيط التركيز على إنشاء الوحدات مباني حضرية تقليدية برامج خطط املشروعات. أما التنمية السياحية املستدامة

خطط  برامج يئية في البناء و تخطيط األرض أنماط معمارية محليةمراعاة الشروط الب تخطيط شامل متكامل تنمية بعد ذلك

 (.30، ص2015،  محمد فريد عبد هللا وآخرون) مبنية على مفهوم االستدامة

وعليه فهي إحدى الوسائل املهمة في تنمية األقاليم واألماكن ذات مقومات اقتصادية بالتوازي مع ما تمتلكه من مقومات      

الجذب السياحي خصوصا، في حالة التخطيط لتمنيتها واستثمارها اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا بصورة السياحية وعناصر 

 عقالنية لغرض رفع املستوى املعيش ي ألفراد ذلك املجتمع، على أن يأخذ بنظر االعتبار املحافظة على البيئة من التلوث.

تنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة للدولة ملا لها من قدرة على وهنا يمكننا اعتبار التنمية السياحية أحد أهداف ال       

ونمط الحياة  تحسين ميزان املدفوعات وتوفير فرص عمل وخلق فرص مدرة للدخل، فضال عن املساهمة في تحسين أسلوب

السياحية  الدول ذات اإلمكانياتاالجتماعية والثقافية لجميع أفراد املجتمع. لذا يمكن تعريفها "التنمية السياحية املستدامة في 

تسعى إلى استغالل هذه اإلمكانيات سواء كانت طبيعية أو بشرية لتحقيق املوازنة االقتصادية املرجوة منها وتغطية الطلب 

 .(24ص، 2015محمد فريد عبد هللا وآخرون، ) السياحي الداخلي والخارجي"

ة بأنها تنمية يبدأ تنفيذها بعد دراسة علمية كاملة في إطار التخطيط املتكامل وتعرف التنمية السياحية املستدامة واملتوازن       

للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية داخل الدولة ككل أو داخل أي إقليم تتجمع فيه مقومات التنمية السياحية من 

التنمية السياحية املستدامة  1993مية سنة عناصر جذب طبيعية وحضارية. وعرفها اإلتحاد األوروبي للبيئة واملتنزهات القو 

على أنها "نشاط يحافظ على البيئة ويحقق التكامل االقتصادي واالجتماعي ويرتقي بالبيئة املعمارية، كما تعرف على أنها التنمية 

ا التنمية التي أنهالتي تقابل وتشبع إحتياجات السياح واملجتمعات الضيفة الحالية وضمان إستفادة األجيال املستقبلية، كما 

عمليات وإستمراراية ال تدير املوارد بأسلوب يحقق الفوائد اإلقتصادية واإلجتماعية والجمالية مع اإلبقاء على الوحدة الثقافية

 (.4اإليكولوجية  والتنوع البيولوجي ومقومات الحياة األساسية" )محمد إبراهيم عراقي و فاروق عبد النبي عطا هللا، د ت، ص.

إن العديد من دول العالم تمكنت من تحقيق عائدات سياحية دائمة من خالل اعتماد التخطيط السليم وفي هذا السياق          

واملناسب واملتوازن. وللحفاظ عليها العائدات والعمل على مضاعفتها من خالل ديمومة التخطيط الواعي والعلمي املبني على 

ة لألقاليم واألماكن السياحية املنطلق من املجتمعات املحلية والهادف لتحقيق دراسات وإحصائيات وبيانات واقعية شامل

 (:  26، ص2016مأمون ماض ي، مجموعة من االهداف )

  ،تحديد اهداف التنمية السياحية القصيرة والبعيدة املدى، مع رسم السياسات السياحية ووضع إجراءات تنفيذها

التلقائية والعشوائية، وكذا تنظيم الخدمات العامة وتوفيرها بالشكل  والعمل على ضبط وتنسيق التنمية السياحية

 املطلوب في املناطق السياحية. 

  توفير التموين من الداخل والخارج الالزم لعمليات التنمية السياحية، تشجيع القطاعين العام والخاص على االستثمار

 في مجال السياحة ومنح التسهيالت أينما كان ذلك ضروريا. 
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  مضاعفة الفوائد االقتصادية واالجتماعية للنشاطات السياحية ألقص ى حد ممكن وتقليل كلفة االستثمار واإلدارة

ألقل حد ممكن، املحافظة على البيئة من خالل وضع وتنفيذ اإلجراءات العلمية املناسبة، للحيلولة دون تدهور املواد 

 السياحية وحماية النادر منها. 

 ياحية مع األنشطة االقتصادية األخرى بشكل تكاملي. صنع القرارات املناسبة وتطبيق تنسيق النشاطات الس

 االستخدامات املناسبة في مواضع السياحة. 

إن التخطيط السياحي الجيد يمتاز بتركز على املنتج السياحي وكذلك على عمليات الترويج والتسويق بأسلوب يحقق التوازن بين 

ماعية والبيئية ضمن اطار التنمية السياحية الشاملة واملستدامة، والتخطيط السياحي الجيد البد االهداف االقتصادية واالجت

 : ( 45، ص2004محمد عثمان غنيم،أن تتوفر فيه عدة مواصفات منها )

  .تخطيط مرن، مستمر وتدريجي يتقبل اجراء أي تعديل بناء على املتابعة املستمرة والتغذية الراجعة 

 يع جوانب التنمية السياحية، االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، البيئية، السكانية...الخ. تخطيط شامل لجم 

  تخطيط تكاملي، تعامل فيه السياحة على أنها نظام متكامل، حيث كل جزء مكمل لألجزاء األخرى، وكل عنصر يؤثر

 ويتأثر ببقية العناصر. 

 القة في عملية التخطيط بمراحلها املختلفة. تخطيط مجتمعي، يسمح بمشاركة جميع الجهات ذات الع 

  تخطيط بيئي يحول دون تدهور عناصر الجذب السياحية الطبيعية والتاريخية، ويعمل على توفير اإلجراءات الالزمة

 لصيانتها بشكل مستمر، ويضمن املحافظة عليها ألطول فترة زمنية ممكنة. 

 دافه حدود اإلمكانيات والطموح وال تخرج عن دائرة ما هو متاح تخطيط واقعي وقابل للتنفيذ، أي ان ال تتجاوز أه

 وكامن من موارد طبيعية ومالية وبشرية. 

  .تخطيط مرحلي منظم، يتكون من مجموعة الخطوات والنشاطات املتتابعة واملتسلسلة 

 تخطيط يتعامل مع السياحة على انها نظام له مدخالت وعمليات ومخرجات محددة، ويمكن التأثير في هذه التكوينات وتوجيهها. 

يرتبط فهم التخطيط السياحي بشكل كبير بمعرفة مفهوم ومكونات التنمية السياحية وطبيعة العالقات بين هذه املكونات،          

لتنمية السياحية هي أحدث ما ظهر من أنواع التنمية الشاملة، وهي بدورها متغلغلة في كل عناصرها، وهنا تجدر االشارة الى إن ا

وتكاد تكون متطابقة مع التنمية الشاملة بجميع مقوماتها، لذلك تعتبر قضية التنمية السياحية عند الكثير من دول العالم من 

لدخل الفردي الحقيقي، وبالتالي تعتبر أحد الروافد الرئيسية للدخل القومي، القضايا املعاصرة كونها تهدف إلى اإلسهام في زيادة ا

وكذلك بما تتضمنه من تنمية حضارية شاملة لكافة املقومات الطبيعية واإلنسانية واملادية ومن هنا تكون التنمية السياحية 

 ( .188، ص2012وسيلة للتنمية االقتصادية )ابراهيم بظاظو وآخرون ، 

التخطيط السياحي أساس التنمية السياحية الرشيدة بالخصوص ملواجهة املنافسة في أسواق السياحة الدولية. وتهدف  إن       

التنمية السياحية إلى االرتقاء والتوسع بالخدمات السياحية واحتياجاتها فهي تعمل على توفير التسهيالت والخدمات إلشباع 

ياحية تدخل التخطيط السياحي باعتباره اسلوبا علميا يستهدف تحقيق أكبر حاجات ورغبات السياح، وتتطلب التنمية الس

 (. 97، ص2013رؤوف محمد علي االنصاري، معدل ممكن من النمو السياحي بأقل تكلفة ممكنة وفي أقرب وقت مستطاع )

 التخطيط السياحي واستثمار التراث الثقافي في الجزائر:  . 4

 :مفهوم التراث     1.4

إن التراث شكل ثقافي متميز يعكس الخصائص الششرية عميقة الجذور، ويتناقل من جيل إلى آخر، ويصمد عبر فترة زمنية            

متفاوتة نوعيا ومتميزة بيئيا، تظهر عليه التغيرات الثقافية الداخلية والعادية ولكنه يحتفظ دائما بوحدة أساسية مستمرة، وال 

ون أن يقترن بمفهوم الحفاظ واإلحياء، ولن  يكون تراثا إال إذا أحس وارثوه بضرورة التعرف عليه يكتمل مفهوم التراث بد



 لتحقيق التنمية السياحية املستدامة في الجزائر في املوروث الثقافي كعامل جذب السياح التخطيط لالستثمار 
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والكشف عنه وحمايته وإحياءه واإلفادة من قوته الكامنة التي ال تبرز إال على قدر وعيهم بذلك التراث وحرصهم على امتالك 

 نقله إلى األجيال القادمة.وتحقيق الذات من خالل تواصل اإلبداع فيه وتحمل مسؤولية 

التراث بمفهومه الواسع يمثل الذاكرة الحية للفرد واملجتمع التي بها يمكن معرفة هذا الفرد وهذا املجتمع ويتم التعرف على           

اض ي ملالتراث كل حاضر فينا أو معنا من ا“هويته وانتماءه إلى شعب من الشعوب وحضارة من حضارات، وفي ذلك يقول الجابري 

 (..251، ص1989وبما أن التراث ش يء من املاض ي فهو يمثل ذاكرتنا الثقافية )محمد عابد الجابري، …

والتراث هو ذلك التراكم املعرفي املوروث غير املحدود الزاخر بالقيم الطيبة والتقاليد النشيلة والسجايا الراقية، والقادر على           

وعي به قائما بالرغم من التطور الحاصل على مختلف األصعدة، أما اآلثار فهي الجانب املادي الذي البقاء أبد الدهر متى ما كان ال

 (.5، ص2009،  يشكل من التراث كل ما تركه اإلنسان على فترة من الزمن )اشرف محمد سيد

املقتنيات وهو  .وننقله إلى األجيال القادمةوتعتبره منظمة اليونسكو التراث الثقافي ميراث املاض ي الذي نتمتع به في الحاضر            

تخص مجموعة ما أو مجتمع لديه موروثات من األجيال السابقة، وظلت باقية حتـى الوقــت الحـاضـــر  وغير املادية التي املادية

وإحيائه، وأن تحرص  الحفاظ عليه بمفهوم يقترن  أن دون  يكتمل ال وهكذا يتبين بأن مفهوم التراث .لألجيال املقبلة ووهبت 

تتوقف على قدر  التي قوته الكامنة وإبراز وإحيائه، وحمايته عنه والكشف عليه املتعاقبة وباستمرار على ضرورة التعرف األجيال

تواصل اإلبداع فيه، وتحمل مسئولية استدامته  من خالل الذات وتحقيق امتالك على وحرصهم التراث وعي الشعوب بذلك

 . لقادمةا بتوريثه لألجيال

 وتحدد اليونسكو التراث الثقافي في العناصر التالية:     

اآلثار: وتشمل كل األعمال املعمارية وأعمال النحت والتصوير على املباني، وكل العناصر والتكوينات ذات الصفة األثرية،  -

 التاريخ أو الفن أو العلم.من وجهة نظر  *والنقوش والكهوف، ومجموعات املعالم التي لها قيمة عاملية استثنائية

مجموعات املباني املنعزلة أو املتصلة، التي لها بسشب عمارتها أو تناسقها أو اندماجها في منظر طبيعي قيمة عاملية  املجمعات:-

 من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم.استثنائية 

املواقع: أعمال اإلنسان أو األعمال املشتركة بين اإلنسان والطبيعة، وأيضا املناطق بما فيها املواقع األثرية التي لها قيمة  -

 استثنائية من الوجهة التاريخية أو الجمالية، أو اإلثنولوجية أو اإلنثروبولوجية. 

منها يمثل فترات  وكل وتضمه املتاحف، الحفريات تكشفه حف، وماالتراث املادي يشمل املباني واألماكن التاريخية واآلثار والت-

مثابة وهي بذلك ب تاريخية في حياة الشعوب، األمر الذي يستوجب حمايتها والحفاظ عليها بشكل مستدام ألجيال املستقبل.

فية. وتصبح منها بالعناصر الثقا عناصر متميزة بالنسبة لعلم اآلثار والهندسة املعمارية والعلوم أو التكنولوجيا، سيما ما يرتبط

 .      تلك املكونات ذات أهمية لدراسة تاريخ الششرية ألنها تمثل الركيزة األساسية ألفكار على مر الزمن

التراث غير املادي توسع مفهوم التراث الثقافي ولم يعد يقتصر على املعالم التاريخية ومجموعات القطع الفنية واألثرية،            

ما أصبح يشمل أيضا التقاليد أو أشكال التعبير الحية املوروثة عن السلف، والتي تتداولها األجيال على مر الزمن، مثل وإن

ارسات املعارف واملم، و املمارسات االجتماعية والطقوس واملناسبات االحتفاليةو  الفنون االستعراضية، و التقاليد الشفهية

قافي غير وهذا ما يعرف بالتراث الث املعارف واملهارات املستخدمة في الصناعات الحرفية التقليدية، و املتعلقة بالطبيعة والكون 

 للتعريف الوارد في "اتفاقية صون التراث الثقافي غير املادي لليونسكو بأنه  مجمل املادي.  ويقصد بالتراث الثقافي غير املاد
ً
ي وفقا

اإلبداعات الثقافية، التقليدية والشعبية، املنشثقة عن جماعة ما واملنقولة عبر التقاليد، ومنها اللغات والقصص والحكايات، 

 ت والطب وحتى فن الطهي.واملوسيقى والرقـــص وفنـون الرياضة القتالية، واملهرجانا

 السياحة الثقافية:   2.4

تـنـقـسـم السياحة إلـى عدة أنواع باختالف املعاييـر املعتمـدة في تصنيفهـا، ومن هذه املعاييـر تصنيف السياحة حسب معيار        

ياحة الياحة الرياضية ، س السياحة العالجية، سياحة التسوقية  السياحة الترفهية،السياحة الدينية، الهدف من الرحلة، فنجد 

املؤتمرات والسياحة الثــقــافــيــة التي تهمنا في بحثنا هذا  والتي تهدف هذه السياحة إلى زيادة املعرفة لدى الشخص من خالل 

http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=ar&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=ar&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=ar&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=ar&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=ar&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/?lg=ar&pg=00057
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ة يتشجيع حاجاته الثقافية للتعرف على املناطق والدول غير املعروفة له، وهي مرتبطة بالتعرف على التاريخ و املواقع األثر 

 (17،16، ص ص2010عامر عيساني، والشعوب وعاداتها وتقاليدها )

ان مفهوم السياحة الثقافية حسب منظمة التجارة العاملية هي سفر األشخاص لدوافع ثقافية مثل زيارة املوقع األثرية، أو      

لدراسة الفلكلور أو الفن أو الحج أو املشاركة في املهرجانات والجوالت الثقافية. إال أنه يبقى مفهوم معقد ألنه يتكون من 

قافة لكن العديد من الكتابات التي تبين بأن السياحة الثقافية هي استهالك الثقافة من قبل مصطلحين وهما السياحة والث

بأنها "جميع تحركات االشخاص الى مناطق  1991عام   ATLASالسياح. ولقد عرفت من قبل الرابطة األوربية للسياحة والترفيه 

 عن مكان اإلقامة بقصد جمع معلوم
ً
 ات وخبرات جديدة لتلبية االحتياجات الثقافية . الجذب السياحي الثقافي بعيدا

بأنها القيام برحالت نتيجة إلثارة االهتمام باألحداث الثقافية بمختلف أنواعها مثل املشاركة في   Walkerكما عرفها       

وتعرف كذلك  (.250، ص 2014االحتفاالت أو ممارسة ألنشطة السياحية كزيارة اآلثار أو املتاحف") مقدمة في الضيافة، 

"السفر لقضاء لعطل بدافع االهتمامات الثقافية مثل زيارة املواقع األثرية والتاريخية واملتاحف واملعارض واملهرجانات والعروض 

الفنية وكذلك أساليب الحياة للمجتمعات املحلية بمعنى اوسع من خالل ممارسة األنشطة السياحية ذات املحتوى الثقافي" 

 ( 250، ص 2014،  )واكر جون 

 ة في الجزائر:يقومات السياح.امل5

تتمتع الجزائر بموارد سياحية طبيعية متنوعة ومختلفة باختالف املناطق الجغرافية للبالد، إلى جانب تراث ثقافي وتاريخي        

 (10،11، ص ص 2012نوفمبر  20و 19 أمحمدي بوزينة أمنة،وديني مهم. يتم فيما يلي عرض أهم اإلمكانيات السياحية للجزائر )

 املقومات الطبيعية واملناطق السياحية في الجزائر:  1.5

 :. (222، ص 2004مناطق سياحية في الجزائر تبعا لتنوع املعطيات الجغرافية )خالد كواش،  06يمكن حصر 

كلم، واملواقع األثرية التي تعود  1200تتميز بطول شواطئها  منطقة السواحل والسهول الشمالية وهضاب األطلس الشمالي: -

 إلى عهد الرومان والعرب املسلمين، وآثار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

مترا، كما نجد جبال األوراس،  2308والتي توجد بها أكبر قمة جبلية في الشمال "اللة جديجة" بـ  منطقة السلسلة األطلسية: -

 ميز بإمكانيات كبيرة لتنمية أنواع سياحية عديدة. الونشريس، وسلسلة جبال موازية للساحل تت

 والتي تتميز بمناخها القاري، وبمواقعها األثرية، وبصناعتها التقليديةاملتنوعة. منطقة الهضاب العليا: -

 وهي املناطق الواقعة بين الهضاب العليا والصحراء الكبرى.  منطقة األطلس الصحراوي: -

تتميز باعتدال درجات الحرارة، فهي أقل درجة من الصحراء الكبرى، وبها تتركز الواحات  والتي منطقة واحات الصحراء: -

 بنخيلها وبحيراتها، وفيها عدة صناعات تقليدية.

وهي املنطقة املعروفة بالجنوب الكبير ) الهقار، التاسيلي(، وتتميز باملساحات الشاسعة، والجبال  منطقة الصحراء الكبرى: -

وبالحرارة املعتدلة طوال فصول السنة، والتي تشكل مصدرا هاما للسياحة الشتوية، بفضل تنوع املناطق السياحية الشامخة، 

 واملناخ في الجزائر، األمر الذي يساعد على تنمية أنواع عديدة من السياحة.

ومن املعالم الثقافية املادية للجزائر املسجلة ضمن قائمة التراث العاملي لإلنسانية من قبل لجنة التراث : املقومات الثقافية 2.5

 العاملي: 

 .قلعة بني حماد: من معالم الحضارة اإلسالمية بالجزائر وامتدادا لدولة حماد بن بلكين، وتقع بوالية املسيلة -

، ”ات الحجريةالغاب”ت، تتكون كهوف طاسيلي من صخور بركانية ورملية تعرف بـطاسيلي ناجر: تتواجد بواليتي اليزي وتمنراس -

 .وتحتوي جدران الكهوف على مجموعة من النقوش التي تعود لحضارة قديمة

وادي ميزاب: تتواجد بوالية غرداية، تأسس في القرن العاشر امليالدي على يد االباضيين حول مبانيهم التي تم تصميمها بشكل  – 

 .ي معماري بسيط وعملي لتكون متكيفة مع البيئة من حولهاهندس 

 .جميلة: تتواجد بوالية سطيف، تحتوي على ساحات وهياكل وكنائس وأقواس ومنازل على الطراز الروماني -
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 .تيبازة: والية تيبازة، تشمل عددا من اآلثار الفينيقية والرومانية والبيزنطية القديمة -

 وقصبة الجزائر العاصمة وهي تضم بقايا قلعة ومساجد وقصور عثمانية. تيمقاد: تتواجد بباتنة، -

 تحديات معوقات السياحة في الجزائر:  3.5

أحصت وزارة السياحة والصناعات التقليدية مجموعة من النقائص أو املعوقات التي حالت دون تطور القطاع السياحي في        

 :(56-53، ص ص 2008 وزارة تهيئة االقليم، جانفي تشمل هذه النقائص )الجزائر، وذلك من خالل الزيارات للمواقع و 

غياب نظرة ملنتجات السياحة الجزائرية ) مواقع بال صيانة وغير مثمنة بصورة كافية، غياب مواد مثيرة للجاذبية وقادرة على -

 التميز، غياب التشاور حول األمور األساسية وتمفصل ضعيف مع حقائق امليدان(.

ايواء وفندقة: عجز في طاقات االستقبال، الهياكل الفندقية واإلطعام ذات نوعية وأصالة، هياكل إيواء متأكلة وغالية نسشيا -

 فقط من الفنادق تستجيب للمعايير الدولية. ٪10بالنسبة للسكان املحليين، 

م التكيف مع الطريقة العصرية للتسيير وكاالت األسفار: غياب التحكم في التقنيات الجديدة لسوق السياحة الدولية، عد-

االلكتروني للنقل قصد تنظيم عمليات الحجز والخدمات، خضوع استقبال السياح في الجنوب لوكاالت األسفار األجنشية التي 

 تحدد وجهتهم، غياب مخطط للتكوين املستمر وعدم وجود تنظيم لوكاالت األسفار وميثاق يحكم املهنة.

ة املستخدمين في املؤسسات والخدمات السياحية والفنادق خاصة، كما أن نوعية التكوين غير مالئمة مع نقص في تأهيل ومهني-

 متطلبات عرض سياحي بامتياز.

 ضعف نوعية املنتوج وخدمات السياحة الجزائرية .-

الصحراء  شديد على ترقيةتغلل ضعيف لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في السياحة )عدم كفاية مواقع االنترنت مع التركيز ال-

 واالكتشاف الثقافي، صعوبة التكيف مع الوزن املتزايد لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال(.

ضعف نوعية النقل واملواصالت )عدم القدرة على خدمات نقل كمية ونوعية متكيفة مع الطلب، زادت حدة من خالل إضافة -

ية، سوء الربط الجوي باتجاه الجنوب يضاف إليه عد التنسيق في رحالت الربط التسعيرة املبالغ فيها مقارنة مع املمارسات الدول

 عند املغادرة باتجاه الخارج(.

بنوك وخدمات مالية غير متكيفة ) عدم مالءمة وضعف وسائل الدفع العصرية على مستوى البنوك واملؤسسات املستقبلة -

 لالستقبال أو إيفاد السياح للخارج، للسياح، قوانين ال تسمح بتوطين العمليات سواء بالنسبة 

 تعارض طريقة تمويل االستثمار والنشاط السياحي مع طبيعة االستثمار السياحي(.

 األمن مسألة أساسية )غياب األمن الصحي الغذائي اضطرابات..( -

قطاع  عات والشركاء فيعجز في تسويق وجهة الجزائر )ضعف االتصال الداخلي والخارجي وضعف في التعاون بين مختلف القطا -

السياحة، عجز في االعالم واالتصال اإليجابي مما أدى إلى ظهور مشكل حقيقي خاص بالصورة والتسويق، انعدام أدوات لإلعالم 

والسهر االستراتيجي على النشاط السياحي، وسائل ترفيه متأكلة وغير مؤهلة ال تتماش ى مع تقنيات االتصال الحديث، غياب 

 ة(.أنشطة إعالمي

 :آفاق تطوير القطاع السياحي الجزائري . 6

قامت الدولة خالل السنوات األخيرة بالعمل على تشخيص معوقات اإلستثمار السياحي ومعالجتها لخلق مناخ مالئم            

وطنية خاصة لتطوير القطاع تجسدت في وضع املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق  لإلستثمار، فقامت بوضع إستراتيجية

 .  2030والذي تم تمديد فترته إلى غاية  2025

 خاتمة. 7

من  أصبح املالية، البترول وتراجع املوارد أسعار تراجع ومع املحروقات، لكن قطاع على قائم الجزائري  إن اإلقتصاد           

 وجهة وتحسين السياحة لترقية وطنية إستراتيجية يتطلب تسطير الذي البترول، األمر بعد التفكير في مرحلة ماالضروري 

لهذا يجب أن تكون لها استراتيجية عقالنية رشيدة وتخطيط فعال مع األخذ بعين االعتبار االستثمار في العامل الششري  الجزائر،
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يتطلب تطوير  اوهذاملساهمة في تحقيق التنمية املستدامة وبناء اقتصاد وطني قوي. واملوروث الطبيعي والثقافي لجذب السياح و 

الصعبة  ومعهم العملة الخدمات السياحية ومتطلباتها والدخول في منافسة الدول السياحية الكبرى إلستقطاب السياح األجانب

 على االستثمار في القطاع السياحي والخدماتي.وتشجيعهم واملستثمرين 

مسؤولية اجتماعية تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية، النجاح كل املخططات املسطرة من طرف إن تنمية النشاط السياحي       

 السلطات الوطنية واملحلية.

 :  التوصيات

 صناعة املواطن السياحي الواعي املؤهل النجاح املخططات السياحية املسطرة. -

امللتقيات الوطنية والدولية واالستفادة من الدراسات املقدمة في  تشجيع النخبة على تظيم -

 املخططات التنموية لترقية السياحة الداخلية.

 صناعة السياحة مسؤولية اجتماعية ونجاحها مرهون باسهاماتهم وفعاليتهم. -

 االستثمار في العامل الششري واملوروث الطبيعي والثقافي بشقيه املادي ولالمادي. -

ستثمار  في القطاع السياحي ، مع دعم دار املقوالتية  في استقطاب الطلبة الجامعيين تشجيع اال  -

 والتأثير فيهم .

ترقية امللتقى الوطني الى مؤتمر دولي لتوسيع دائرة املشاركات الفعلية، واالستفادة من التجارب  -

املعايير  عيله ضمنالدولية بهدف تثمينها والخروج بتوصيات تساهم في ترقية القطاع السياحي وتف

 واملقاييس الدولية.
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اقع واملأمول -  في تحقيق التنمية املستدامة ودورها الجزائر السياحة الداخلية في   الو

Domestic tourism in Algeria and its role in achieving sustainable development - reality and hope 

 نسيمة لعرابي مريم شيبة *املجيد أونيسعبد 

 املدرسة الوطنية لالقتصاد التطبيقي واإلحصاء 3جامعة الجزائر  جامعة امحمد بوقرة 

 boumerdes.dz-a.ounis@univ meriemchiba2016@gmail.com   n.laarabi@gmail.com 
 

  

  ملخص: 

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور السياحة الداخلية بالجزائر ومدى تحقيق التنمية املستدامة بمختلف 

حقيق حيوي يمكن أن يساهم بدرجة كبيرة في تإلى السياحة كعامل ديناميكي و أبعادها االقتصادية، االجتماعية والبيئية، وبالنظر 

ظهر لنا في الواقع عكس ذلك إذ نجدها تعاني من العديد من املعوقات واملشاكل األمر الذي التنمية املستدامة الشاملة، إلى أنه ي

ة جل تحقيق تنمية مستدامة حقيقيآفاق لتطوير قطاعها السياحي من أجزائرية بضرورة البحث عن آليات و تحتم على الدولة ال

 ناجعة.و 

 املعوقات، اآلفاق.، التنمية املستدامة، الواقع، السياحةالكلمات املفتاحية: 

Abstract:  

  

 This study seeks to shed light on the role of domestic tourism in Algeria and the extent to which sustainable 

development is achieved in its various economic, social and environmental dimensions, and considering tourism 

as a dynamic and vital factor that can contribute significantly to achieving comprehensive sustainable 

development, that it appears to us in fact the opposite, as We find that it suffers from many obstacles and problems, 

which makes it imperative for the Algerian state to search for mechanisms and prospects for developing its tourism 

sector in order to achieve real and sustainable sustainable development. 

Keywords: Domestic tourism, sustainable development, reality, obstacles, prospects.
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 . مقدمة: 1

حيث  الدولي ،و  تعتبر السياحة الداخلية من أهم القطاعات االستراتيجية التي تساهم في تنمية االقتصاد الوطني

الل مقدرتها ذلك من خو  البيئيةو  الداخلية دورا رئيسيا في تحقيق التنمية االقتصادية ، االجتماعية، الثقافيةأصبحت للسياحة 

 املجتمع. ترقيةو  توفير مصادر مهمة للدخل، باعتبارها وسيلة فعالة في دفع عجلة التنمية املستدامةو  على خلق مناصب شغل

رغم من بالو  تطوير قطاعها السياحي في سياسة التنمية،و  ي األخرى إلى تنميةو الجزائر كغيرها من دول العالم تسعى جاهدة ه

املقومات السياحية التي تتمتع بها الجزائر مما يجعلها قبلة للسياح، الى أن واقع قطاع السياحة الداخلية في الجزائر و  االمكانيات

تطورها ، األمر الذي استدعى على الدولة الجزائرية و  هاالتحديات التي تحول دون تحقيق نمو و  نجدها تعاني العديد من املعوقات

على هذا و  نيا،وطو  تنمية قطاعها السياحي في تحقيق التنمية املستدامة الشاملة محلياو  آفاق لتطويرو  بضرورة البحث عن آليات

 األساس يمكن طرح االشكالية التالية:

تنمية و  ما هي اآلفاق املستقبلية لتطوير و  التنمية املستدامة؟ما مدى مساهمة قطاع السياحة الداخلية بالجزائر في تحقيق 

 قطاع السياحة الداخلية بالجزائر؟

 هما: و  ومن أجل معالجة االشكالية تم تقسيم هذه الدراسة إلى محورين أساسيين متكاملين

 دور السياحة الداخلية في تحقيق التنمية املستدامة بالجزائر. : املحور االول           

 .تحقق التنمية املستدامةو  مستقبل السياحة الداخلية في الجزائر  : انياملحور الث

 

 دور السياحة الداخلية في تحقيق التنمية املستدامة بالجزائر : املحور ألول  

ل فهومي ك مقبل التطرق الى تبيان دور السياحة الداخلية في تحقيق التنمية املستدامة البد من التطرق اوال الى تبيان 

 التنمية املستدامة.من السياحة الداخلية و 

 التنمية املستدامة.و  طار املفاهيمي للسياحة الداخليةل ا : أوال

 :مفهوم السياحة الداخلية .1

 حيث تمكنهم من زيادة املناطق السياحية، تعرف السياحة الداخلية على أنها السياحة التي يمارسها أبناء البلد داخل دولتهم

ة على مدار تشغيل املؤسسات السياحيو ،زيادة الوعي السياحي لديهمو  االرتباط بها, بهدف ربط املواطنين ببالدهمو  التعرف عليهاو 

 .2السنة

  : لى تحقيق ما يليإو تهدف السياحة الداخلية 

 .خلق فرص عمل جديدة من أجل الحد من البطالة 

 جلب العملة الصعبة.و  الوطنيو  تعمل على زيادة الدخل القومي 

 عاداتتقليدية خاصة بها هذا يعود للو  على تسويق الصناعات التي تتميز بها كل دولة أو لكل بلد صناعات حرفية تعمل 

 ية.املواقع االثر و  توفير التمويل الالزم للحفاظ على التراثو  التقاليد التي تتميز بها كل منطقة في الجزائرو 

 الفنادق.ازدهار عمل و  زيادة الوعي الثقافي لدى األفرادو  تعزيز 

 .تعمل على جذب االستثمارات في املنتجات املحلية أو الوطنية 

                                                             
اقعها : , السياحة الداخلية في الجزائرلطفي مخزومي,فيروز زروني, عقية عبد الالوي  -2  11, مجلة الدراسات املالية املحاسبة، مجلد سبل تطويرهاو  و

 58، ص 2020،  01العدد 
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 3تساعد على قيام االنشاءات املعمارية للهياكل الفندقية. 

 

 مفهوم التنمية املستدامة: .2

: 1987ام عهناك عدة تعاريف للتنمية املستدامة إال أنه يمكننا التطرق إلى أشهرها كتعريف هيئة برونتالند للتنمية املستدامة  

تلك التنمية التي تغطي احتياجات الحاضر دون اإلضرار بقدرة األجيال املستقبلية على "هي املستدامة التي تعتبر أن التنمية 

 .4تغطية احتياجاتها"

 

تلك العملية الت تهتم بتحقيق التكافؤ املتصل الذي يضمن إتاحة نفس "ويعرف البنك الدولي التنمية املستدامة بأنها 

   5رص التنموية الحالية لألجيال القادمة، وذلك بضمان ثبات رأس املال الشامل أو زيادته املستمرة عبر الزمن"الف

وبناء على ما سبق يمكن القول أن التنمية املستدامة هي تنمية تخدم األجيال الحالية بشكل ال يضر األجيال القادمة، وبالتالي 

 االقتصادية واالجتماعية من جهة واملحافظة على البيئة من جهة أخرى.فهي تعمل على تحقيق التنمية 

 وتسعى التنمية املستدامة من خالل آلياتها ومحتواها إلى تحقيق مجموعة من األهداف يمكن تلخيصها فيما يلي:    

 : تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان

السياسات التنموية لتحسين نوعية حياة السكان في املجتمع تحاول التنمية املستدامة من خالل عمليات التخطيط وتنفيذ 

اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وروحيا، عن طريق التركيز على الجوانب النوعية للنمو، وليس الكمية وبشكل عادل ومقبول 

 ديمقراطي.

 :احترام البيئة الطبيعية

وتتعامل مع النظم الطبيعية ومحتواها على أنها  التنمية املستدامة تركز على العالقة بين نشاطات السكان والبيئة 

 أساس حياة اإلنسان.

 

 :تعزيز وعي السكان باملشكالت البيئية القائمة

تسعى التنمية املستدامة إلى تنمية إحساس املواطنين باملسؤولية تجاهها، وحثهم على املشاركة الفاعلة في إيجاد حلول مناسبة  

 6وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج ومشاريع التنمية املستدامة.لها من خالل مشاركتهم في إعداد 

 : تحقيق استغالل واستخدام عقالني للموارد

تتعامل التنمية املستدامة مع املوارد الطبيعية على أنها موارد محدودة ولذلك تحاول جاهدة الحد من استنزافها أو تدميرها 

 النفايات الناجمة عن هذا االستغالل.وتعمل على عقلنة استخدامها وتسعى إلعادة تدوير 

                                                             

، مذكرة ماستر في العلوم السياسية، تخصص سياسات نموذجااذاعة بسكرة -دور االعالم في التنمية السياحية بالجزائرنادية هادف،  - 3 

 12، 11، ص ص 2019-2018العلوم السياسية، و  عامة,جامعة محمد خيضر بسكرة،  كلية الحقوق 

 .32، ص2015، الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع، أساسيات التنمية املستدامةكمال ديب،  - 4 

، أبو ظبي: مركز اإلمارات 1، طالتنمية املستدامة: الطار العام والتطبيقات دولة المارات العربية املتحدة نموذجانوزاد عبد الرحمان الهيقي،  - 5

 .14، ص2009للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 .29، 28، صص  2010، ، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيعالتنمية املستدامة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهاعثمان محمد غنيم، - 6
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: تحاول التنمية املستدامة ومن خالل توعيتها للسكان إظهار مزايا ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف املجتمع

استخدام التقنيات الحديثة لتحسين ظروف عيش السكان وذلك ملا لهذه التكنولوجيات من فوائد سواء في اقتصاد الوقت، 

 7م تلويثها للمناخ.الطاقة أو في عد

 

 دور السياحة الداخلية في تحقيق التنمية املستدامة بالجزائر: ثانيا

تساهم السياحة الداخلية في الجزائر دورا مهما في تحقيق التنمية املستدامة بمختلف ابعاده االقتصادية, االجتماعية، 

 هذا ما يتم التطرق اليه.و  البيئيةو  الثقافية

 8: في تحقيق البعد االقتصادي دور السياحة الداخلية (1

 تساهم السياحة الداخلية في تحقيق البعد االقتصادي من خالل ما يلي:

 تساهم السياحة في امتصاص جزء من البطالة في املجتمع من خالل توفير فرص عمل عديدة  : توفير مناصب شغل

 االيدي العاملة نضرا العتمادها على العنصر البشري بشكل اكبر باعتبارها جزءا ال يتجزأ من قطاع الخدمات.

 تساعد السياحة على تشجيع االستثمار بمختلف انواعه بالشكل الذي يدعم اقامة البنى الفوقية  : تشجيع االستثمار

 غيرها.و  املطاعمو  التي تمثل احدى املرتكزات االساسية للسياحة مثل انشاء الفنادق

 حسين تو  تعمل السياحة على تنمية بعض االقاليم النائية عن طريق فرص عمل جديدة: تحقيق التنمية االقليمية

الصرف و  شبكات املاءو  الجسور و  الفوقية مثل الطرق      و  مستوى املعيشة للسكان اضافة الى اقامة البني التحتية

 الخدمات الصحية.و  الكهرباءو  الصحي

 : الثقافيو  دور السياحة في تحقيق البعد االجتماعي (2

 : النقاط التاليةالثقافية من خالل و  يمكن توضيح دور السياحة في التنمية االجتماعية

 حيث تساعد على تقارب الطبقات االجتماعية من بعضها البعض نتيجة زيادة دخل االفراد : التوازن االجتماعي 

 العاملين في القطاع السياحي بشكل مباشرو 

  لم ااملعو  نتيجة للحركة السياحية تتجه االنضار الى االهتمام الدائم باالرتقاء بالقيم الحضارية: النمو الحضاري

بذلك تعتبر السياحة سببا رئيسيا من اسباب الرقي الحضاري من حيث االهتمام باملقاومات السياحية و  السياحية

 9االثرية.

 قليدية التو  التقاليد والنهوض بالصناعات الشعبيةو  احياء العاداتو  تساعد السياحة في نشر الثقافة:التبادل الثقافي

احة على الفنية, كما تعمل السيو  كتذكارات خاصة عند اقامة بعض املهرجانات الثقافيةالتي يقبل السياح على اقتنائها 

 . 10التاريخية من التدميرو  املحافظة على املواقع االثرية

 : دور السياحة الداخلية في تحقيق البعد البيئي (3

                                                             
 .55صمرجع سابق،  كمال ديب،  - 7

دمة ،  ورقة بحث مقسبل النهوضو  صناعة السياحة في الجزائر بين املؤهالت, املعوقات ،سليمة طبايبية، سعيدة بورديمة، موس ى بخاخشة،  - 8

 .4ص، 2017سبتمبر  30و 29قاملة  يومي  1945ماي  8السياحة املستدامة في الجزائر جامعة  : امللتقى الدولي حول 

، 03, العدد -الجزائر-،  مجلة التنمية االقتصادية، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، دور السياحة في تنمية املجتمع املحليمدوي دار بلية -9 

 .78،  ص 2017

 .5ص  مرجع سابق،سليمة طبايبية،  بورديمة،  موس ى بخاخشة،  - 10
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السياحية على املوارد الطبيعية  ذلك من خالل انتاج الخدماتو  يساهم قطاع السياحة الداخلية في تحقيق التنمية البيئية

تحافظ على البيئة الطبيعية بعيدا عن تدخل االنسان,عن طريق اقامة املحميات الطبيعية و  السياحية,فهي صناعة بال مدخنة

 .11استغالل هذه املحميات كعناصر جذب سياحي طبيعيو  الحيوانيةو  النباتية

 

 تحقق التنمية املستدامةو  مستقبل السياحة الداخلية في الجزائر  : انياملحور الث

مما   ،الحضاريةو           الثقافية  ، التاريخية، املقومات الطبيعية و  ن الجزائر تتمتع بالعديد من االمكانياتمن أبالرغم         

التحديات, االمر الذي استدعى و  من الصعوباتن واقع السياحة في الجزائر نجدها تعاني العديد أإال  ، يجعلها قبلة للسياح

 .هذا ما يتم توضيحه في هذا املحور و  ،تنمية قطاعها السياحيو  ضرورة البحث عن اليات لتطويرللدولة الجزائرية 

 12: هم املعوقات من خالل النقاط التاليةأيمكن ابراز : العوائق: والأ

 .غياب الخدمات السياحية 

  غياب املنشورات التوجيهية.و  السياحيةغياب املعلومة املعلومة 

 بشكل خاص. نظافة الشواطئو  غياب النظافة بشكل عام 

  وعدم تهيئة الغابات. فيهيةقلة االنشطة التر 

 ملواصالت االمر الذي تسبب في عزلة الكثير من املناطق السياحية.او  مشكلة التنقل 

 .عدم تطور شبكة االتصال 

  شانها ان تساهم في الحفاظ على البيئة.غياب االنشطة التحسيسية التي من 

 ,يل اجهزة الرقابة على االسعار.ععدم تفو  غالء األسعار خاصة في املناطق السياحية 

 .غياب استراتيجية تسويق املنتجات السياحية 

 افاق تطوير القطاع السياحي الداخلي في الجزائر : ثانيا

 الجزائر عمدت  الدولة الجزائرية بإصدار عدة اجراءات قانونية واستراتيجياتتنمية قطاع السياحة في و  من أجل تطوير        

 2030وضع مخطط توجيهي للتهيئة السياحية  ألفاق و 

 : 203013املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية افاق  (1

يعد جزءا من املخطط و  مرجعا لسياسة جديدة تبنتها الدولة الجزائرية 2030يعتبر املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية افاق 

تلك من اجل تحقيق توازن ثالثي و  يعكس لنا هدف الدولة فيما يخص التنمية املستدامةو  ,2030الوطني لتهيئة االقليم في افاق 

 االستدامة البيئية.و  الفعالية االقتصاديةو  يشمل الرقي االجتماعي

 : ويهدف املخطط إلى

 كبديل لقطاع املحروقات.و  جعل السياحة قطاع مساهم في تنمية االقتصاد 

 قطاع الثقافة.و  ضمان اشتراك القطاعات األخرى كقطاع االشغال العمومية, قطاع الفالحة 

 البيئة.و  التوفيق بين ترقية السياحة 

 الديني.و  تثمين التراث الثقافي, التاريخي 

                                                             
 .5ص نفس املرجع  - 11

 .11، ص  املرجعنفس   -12

 .61,62ص ص  ، مرجع سابق،لطفي مخزومي، فيروز زروني، عقية عبد الالوي  - 13
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 بصفة دائمة.و  تحسين صورة الجزائر 

 : هيو  خمس ديناميكيات كما يرتكز املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية على

 لى ذات مردودية عو  بمعايير تستجيب للطلب الداخلي      و  تنافس الجزائرو  تثمين الوجهة الجزائرية لزيادة جاذبية

 االقتصادي.و  الصعيد االجتماعي

 التنمية.و  القرى السياحية املتميزة من خالل ترشيد االستثمارو  تطوير االقطاب 

  لتطوير التميز في العروض السياحية الوطنية بإدماج التكوين من خالل االرتقاء املنهينشر مخطط جودة السياحة 

 االتصال.و  االنفتاح على تكنولوجيا  االعالمو  التعليمو 

 االعمال ما بين العديد من و  الخاص، حيث تتطلب السياحة تضافر الجهودو  تفعيل الشراكة بين القطاعين العام

 الخواص بغية خلق وجهة سياحية ذات عالمة امتياز.و  مجمل الشركاء العموميةالقطاعات الحيوية وتجنيد 

 كون عوائده و  مخطط تمويل السياحة نضرا لخصوصية القطاع السياحي كونه يتطلب استثمارات ضخمة من جهة

بطيئة من جهة أخرى فان املخطط التوجيهي جاء ملعالجة هذه املعادلة الصعبة من خالل نظام مرافقة مالي 

تمديد و  مساعدتهم في اتخاذ القرارات املالية,و تخفيف اجراءات منح القروض البنكيةو  اصحاب املشاريعو  للمستثمرين

 مدتها.

 14: استراتيجية تنمية قطاع السياحة الداخلية بالجزائر (2

ان تشمل  البيئي يجبو     , االجتماعيقصد تفعيل مساهمة السياحة الداخلة في تحقيق التنمية املستدامة ببعدها االقتصادي     

 : خطة التنمية السياحية في املستقبل العناصر التالية

العمال في القطاع السياحي و      االطارات  تأهيلو  ،ذللك من خالل تدريب العنصر البشري بشكل جيدو  : تأهيل املوارد البشرية-أ

 دولية.و  ملتقيات وطنية ،يام الدراسةأو  بتنظيم الندوات

 السيما في مجال الفندقة الالزمينالكيف و  من خالل توفير الطاقات السياحية املناسبة بالكم : الطاقات السياحية تأهيل-ب

 الهياكل السياحية الرديئة. تأهيلالنقل...و اعادة و  االطعامو 

تشجيع االستثمارات و  وهذا بربط التنمية االقتصادية بالتنمية السياحية, : وضع خطة شاملة لتنمية القطاع السياحي -ج

تحسين مناخ االستثمار مع اعدة النظر في التمويل البنكي لتنمية و  ازالة العقباتو  تقديم كافة االمتيازاتو  االجنبيةو  الوطنية

 ة.تنشيطها خاصة في املناطق الصحراوية التي تمتلك مقاومات سياحية هامو  االستثمارات

 الخاتمة: 

ظرا هذا نو  السياحة الداخلية بالجزائر يعد أحد أهم القطاعات املهمة في االقتصاد الوطني،و في االخير يمكن القول أن قطاع 

ذلك من و  بيئيةالو  للدور الكبير الذي يلعبه في تحقيق التنمية املستدامة بمختلف أبعادها االقتصادية، االجتماعية، الثقافية

 بالرغم من االمكانياتو  توفير مصادر مهمة للدخل،و  تثمار تشجيع االسو  خالل مساهمته الفعالة في خلق مناصب شغل       

 السياحية التي تزخر بها الجزائر الى أنه يظهر لنا في الواقع أن قطاع السياحة الداخلية في الجزائر يعاني العديد من التحديات

 ية إلى النهوض بالقطاع السياحياملعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية املستدامة، األمر الذي تحتم على الدولة الجزائر و 

كذا تطبيق العديد من و  ، 2030وضع مخطط توجيهي لتهيئة السياحية لآلفاق و  تنميته من خالل اصدار عدة اجراءات قانونيةو 

 وطنيا.و  تحقيق التنمية املستدامة الشاملة محلياو  االستراتيجيات التنموية بهدف انعاش القطاع السياحي
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GIS and its role in achieving sustainable tourism development 

-A field study on the national fold of Sharia- 
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 الرؤية وتستدعي التطبيقي، والجانب النظري  البعد بين تجمع التي القليلة املفاهيم من التنمية املستدامةتعد  ملخص: 

كل املعوقات التي تواجه تطور املجتمع  إزالة التنمية املستدامة إلى فتشير تطورها، ومقاصد للمجتمعات واملستقبلية الفلسفية

 سنسانحيث تبحث عن اقتصاد قوي لتحسين املستوى املعيش ي وتحقيق نوعية حياة أمثل لإل الكامنة، قدراته وإظهار ونموه

 األجيال مصير وفي املستقبل في التفكير هو واالنتقال من مجتمع متخلف إلى مجتمع متقدم في طريق النمو والرقي، فجوهرها

 رئيسيا مصدرا بالغة، كونها بأهمية التي تتمتع االقتصادية األسنشطةوتعتبر السياحة من  .متطلباتهم كافة لتحقيق القادمة

 النشاطات ملختلف استفادة مصدر بأنه غيره عن السياحة لصناعة املردود املادي يتميز كما .العالم دول  من كبير عدد في للدخل

اإلسنسانية ولهذا تسعى كل الدول جاهدتا الي  النشاطات من وغيرها الفنية الثقافية، السياسية، االقتصادية، االجتماعية، سواء

تحقيق التنمية السياحية املستدامة وهذا باستخدام الثورة املعلوماتية التي تميز هذا العصر، ومن اهم هذه الوسائل نظام 

اهم في وهو نظام يعمل على توفير معلومات دقيقة ومفصلة ذات صلة باألرض والبيئة االمر الذي س GISاملعلومات الجغرافي 

 استخدامه في تحقيق التنمية السياحية املستدامة خاصتا السياحة الداخلية وهذا لالرتباط الوثيق بين السياحة والبيئة.

 GIS .    يالتنمية املستدامة، التنمية السياحية املستدامة، نظام املعلومات الجغراف  الكلمات املفتاحية: 

Abstract:   Le développement durable des rares concepts qui combinent dimension théorique et l'aspect appliqué, 

et appelle à la vision philosophique et l'avenir des communautés et des fins de développement, fait référence au 

développement durable, de supprimer tous les obstacles auxquels est confronté le développement de la société et 

le développement, et de montrer son potentiel, où la recherche d'une économie forte pour améliorer le niveau de 

vie et de parvenir à la qualité de vie optimal pour l'homme et la transition d'une société arriérée à une société 

avancée dans la voie de la croissance et de la prospérité, sa essence est de penser à l'avenir et le sort des générations 

futures à satisfaire toutes les exigences. le tourisme est une activités économiques qui revêtent une importance 

capitale et qu'elle est une source majeure de revenus dans un grand nombre de pays. Il a aussi le mérite de 

rendement physique de l'industrie du tourisme, d'autres qu'une source d'avantages des différentes activités tant 
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 -دراسة ميدانية حول الحظيرة الوطنية للشريعة-

 

 

économiques, sociales, politiques, culturelles, de techniques et d'autres activités humanitaires cherche donc à tous 

les États à réaliser le développement tourisme durable utilisant la révolution informatique, qui caractérisent notre 

époque, un des moyens d'un système d'information géographique GIS, qui fournit des informations précises et 

détaillées concernant la terre et l'environnement, ce qui a contribué à l'utiliser dans le développement durable du 

tourisme cette liaison étroite entre le tourisme et l'environnement. 

Keywords: le développement durable, le développement du tourisme durable, système d'information géographique GIS
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 املقدمة:

استحوذ موضوع التنمية املستدامة خالل العشرين سنة املنصرمة على اهتمام العالم، فعقدت من أجلها القمم واملنتديات     

العاملية ونتيجة لهذا االستحواذ، أصبحت التنمية املستدامة مطلبا أساسيا لتحقيق العدالة واإلنصاف في توزيع مكاسب التنمية 

ولقد أصبح مصطلح التنمية املستدامة يتداول في مختلف األوساط إال   .ة لشعوب املعمورة املختلفةوالثروات بين األجيال املختلف

أنه يالحظ اعتماده وتطبيقه يختلف من وسط إلى آخر، حيث أن لكل واحد منها معايير تحليل خاصة به بحيث يحلل كل وسط 

ه. كما أن مصطلح التنمية املستدامة يأخذ مفاهيم مختلفة حسب املفهوم واملبدأ وفق ما يسمح له باإلجابة عن األسئلة الخاصة ب

الوسط الذي يستعمله. فمنهم من يرى أن التنمية املستدامة هي حماية البيئة ومنهم من يرى أنها إدارة املوارد الطبيعية. وفي 

ات الجودة والبيئة والنـزاهة وأخالقي األوساط ذات العالقة باملؤسسة االقتصادية، فهناك من يرى أن التنمية املستدامة هي إدارة

 األعمال وإدارة العالقة مع أصحاب املصالح.

والسياحة كغيرها من القطاعات لها أهمية كبيرة خاصتا بالنسبة مليزان املدفوعات باعتبارها عنصر تصدير وكذا استيراد ألهم 

 ات واملعارف اإلسنسانية لألمم والشعوب ولهذا أصبح منتواصل بين الثقاف املقومات الرئيسية للتجارة الدولية. كما تعتبر جسر

فقد بدا االهتمام والتركيز على مبدا استدامة السياحة منذ ثمانينات القرن  ،الضروري انماء السياحة وهذا نظرا الرتباطها بالبيئة

ناك فحسب بل أصبحت هالعشرين حيث لم يقتصر املفهوم الجديد للتنمية السياحية املستدامة على املنظور االقتصادي 

استجابة ملقتضيات التنمية املستدامة بخصوص اسنعكاسات النشاط السياحي على البيئة والجغرافية ولتحقيق التنمية السياحية 

 اتخذت إجراءات كثيرة واستخدمت وسائل عديدة أحدثها نظام املعلومات الجغرافية.

معالجتها  ،نهاخز  ،االلكتروسني لتنفيذ مجموعة من العمليات: ادخال املعلوماتنظم املعلومات الجغرافي هي أداة تستند على الحاسب 

الى غاية الحصول على املخرجات. حيث ترتبط املعلومات في هذا النظام بخصائص املناطق واملواقع الجغرافية االمر الذي يساهم 

ا النظام يعود بالنفع على السياحة تنميتها استخدامه في املجال السياحي. اال ان املشكل يكمن فيما إذا كان استخدام هذ

 وكيف يمكن االستفادة من هذا النظام في تنمية السياحة؟ واستدامتها. 

 ولهذا تطرح االشكالية العامة للبحث:

 املستدامة؟املساهمة في تحقيق التنمية السياحية  GISكيف يمكن لنظام املعلومات الجغرافي      

 :أهمية البحث

تستمد هذه الدراسة أهميتها من الحاجة الى ربط نظام املعلومات الجغرافي بالتنمية السياحية املستدامة وكيف يمكن ان       

 يساهم هذا النظام الجغرافي في تحقيقها وجعل السياحة صناعة متكاملة يستفيد منها الجيل الحالي وتركها لألجيال املستقبلية.

 أهداف الدراسة:

لبحث إلى الوقوف على التنمية املستدامة كمدخل عام للدراسة مفهومها واهم مؤشراتها وكيفية تحقيقها وبلوغها في يهدف ا    

اين تسعى دراستنا  GISمجال السياحة للوصول الى تنمية سياحية مستدامة اعتمادا على وسائل حديث كنظام املعلومات الجغرافي 

 لداخلية والرقي بها من خالل دراسة نموذجية على حظيرة الشريعة.الى توظيف هذا النظام للترويج للسياحة ا

 خطة البحث:

 تم تقسيم البحث إلى أربعة أجزاء كما يلي؟

 مدخل إلى التنمية املستدامة. -1

 السياحة وتنميتها املستدامة. -2

 .GISمدخل الى نظام املعلومات الجغرافي   -3

 دور نظام املعلومات الجغرافي في تحقيق التنمية السياحية املستدامة.  -4

 دراسة تطبيقية عملية على الحظيرة الوطنية للشريعة -5



 وافية فروخي
 

اقع -ي ظل املنافسة سبل وآليات ترقية السياحة الداخلية في الجزائر ف"االفتراض ي الوطني امللتقى  "والتحدياتالو

 2021ماي  19-18يومي 
3 

 

 اوال: مدخل إلى التنمية املستدامة

لت التنمية د ظتزايد االهتمام في اآلونة األخيرة بمفهوم التنمية املستدامة، وذلك ملا لها من أهمية سواء للفرد أو املجتمع فق    

تجدر و املستدامة تشغل اهتمام املجتمعات املتقدمة والنامية على حد سواء وذلك في ظل التحوالت االقتصادية السريعة واملتزايدة 

 إلى أن مفهوم التنمية املستدامة لم يظهر فجأة بل كان نتاج لتطور تاريخي ملفهوم التنمية االقتصادية ثم التنمية البشرية. اإلشارة

فقد شهد موضوع التنمية املستدامة تطورا كبيرا على الصعيد العاملي خالل العقدين األخيرين من القرن املاض ي ومطلع األلفية     

الجديدة، إذ اسنعقدت العديد من القمم واملؤتمرات العاملية التي عالجت قضايا البيئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية ولعل 

الخاصة بالتنمية املستدامة ثم  21ونتج عنها جدول أعمال القرن 1992ألرض التي عقدت في البرازيل سنة البداية كانت من قمة ا

بجنوب إسبانيا والذي أكد على أهمية تطوير  2002جاء اسنعقاد املؤتمر العاملي للتنمية املستدامة " قمة جوهاسنسبورغ " سنة 

ر في تبني سياسات تضمن تحقيق التنمية املستدامة وقد ارتبطت هذه مؤشرات التنمية املستدامة بهدف مساعدة صاسنعي  القرا

السياسات بانتهاج  الدول إلدارة حكم جيدة من خالل إشراك الفاعلين في التنمية من مجتمع مدسني ومنظمات غير حكومية ،وتمكين 

ال ياتهم وتعزيز املساواة  ومحاربة كل أشكاألفراد الذين يعانون من الفقر ومنظماتهم من املشاركة في اتخاذ القرار وتحديد  أولو 

 املنتهجة. التمييز، و إرساء الشفافية واملساءلة في برامج التنمية 

 / تعريف التنمية املستدامة1

 قبل التطرق إلى تعريف التنمية املستدامة البد من تعريف مصطلح " االستدامة "    

 2: هي أال يقل االستهالك مع مرور الزمن. االستدامة

هي عبارة عن سنسيج يجب أن يلف جميع أوجه الحياة، ويرتب علينا تحديات لتطبيق املصفوفات الجديدة  االستدامةكما أن 

 والحلول املناسبة في قراراتنا اليومية، وتترجم االستدامة إلى خيارات وكل خيار له "تكلفة حقيقية" وهي عبارة عن مجموع التكاليف

 3ادية مقابل املنافع العائدة من كل خيار. البيئية واالجتماعية واالقتص

 كما يلي: التنمية املستدامةوعليه تعرف 

  4التنمية املستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرات األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم 

 تلبية الحتياجات البشر الحاليين االجتماعية واالقتصاديةالتنمية املستدامة هي صيانة واستدامة املوارد املتعددة في البيئة 

 5لرفاهية األجيال التالية.  وإدارتها بأرقى التكنولوجيا والعلم املتاحين مع ضمان استمرارية املورد

اإلضرار التنمية املستدامة بأنها: " عدم  1989وقد عرف االقتصادي الشهير روبرت سولو الحائز على جائزة نوبل لالقتصاد عام 

 6الجيل الحالي"  بالطاقة اإلنتاجية لألجيال املقبلة وتركها في الحالة التي ورثها عليها

بأنها:" تلك التي تهتم بتحقيق التكافؤ املتصل الذي يضمن إتاحة نفس الفرص التنموية الحالية لألجيال  البنك الدوليكما عرفها 

ادته املستمرة عبر الزمن " حيث أن رأس املال يتضمن رأس املال الصناعي القادمة وذلك بضمان ثبات رأس املال الشامل أو زي
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 33,  ص:2012, 03الجزائر 

مذكرة ماجستير، كلية العلوم  "2004-1994السياسات ودورها في تحقيق التنمية املستدامة، مع دراسة حالة الجزائر عبد هللا الحرتس ي حميد"7 

 .25, ص:2005االقتصادية وعلوم التسير،جامعة الشلف,  
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 / عناصر التنمية املستدامة2

 للتنمية املستدامة عناصر تقوم عليها وهي:

  :ارتبط االهتمام بمسالة الحكم الرشيد باالهتمام املتزايد بالتنمية البشرية املستدامة حيث ال تتحقق الحكم الرشيد

 كما وضعت األمم املتحدة مقومات للحكم الرشيد وهي:، التنمية املستدامة في غياب الحكم الجيد أو الرشيد

هم، ويقتض ي ذلك أن يتاح للجميع ذكورا و إناثا فرصا : يجب أن يكون ألفراد املجتمع دور فعال في إدارة شؤون مجتمعاملشاركة

اح لهم فرص كما يجب أن تت كافية ومتساوية للتعبير عن قضاياهم ومصالحهم و إعالن رأيهم في النتائج املتوقعة من قرارات معينة،

 حقيقية للتأثير في عمليات صنع القرارات.

 عليها فضال عن صحة املعلومات ودقتها. : وتعني حرية تداول املعلومات وسهولة الحصول الشفافية

يقصد بها أن يكون األفراد خاضعين للرقابة واملحاسبة عن ممارستهم للسلطات املمنوحة لهم وأن يستجيبوا للنقد  : املساءلة

 ويعدلوا في قراراتهم.

 : يجب أن تسعى كافة األطراف لخدمة أفراد املجتمعاالستجابة

وافر ترتيبات قانونية عادلة فيما يتصل بممارسات األفراد والجماعات لصالحياتهم في كل املجاالت : وهو ما يقتض ي تسيادة القانون 

 كما يجب أن يكون اإلطار القانوسني عادال وغير متحيز متحيز ويعتبر حكم القانون من الشروط الضرورية ألعمال املساءلة 

لموارد وإدارتها وهذا يقتض ي توافر القدرة والكفاءة من جانب : وتعني قدرة املؤسسات للقيام باالستخدام األمثل لالفاعلية

 مؤسسات الحكم

: يجب تمتع القادة برؤية طويلة اآلجل حول متطلبات املجتمع وان يكون هناك فهم للتعقيدات التاريخية الرؤيا اإلستراتيجية

 والثقافية واالجتماعية التي تقوم عليها هذه الرؤية.

 8كفالة معاملة عادلة لجميع أفراد املجتمع فضال عن التوزيع العادل لتحقيق التنمية بمعناها الشامل.: وهو ما يعني اإلنصاف

  :تهدف التنمية بطبيعتها إلى مصلحة الفرد داخل املجتمع الذي يعيش فيه وبالتالي ال يمكن أن تحدث التنمية املشاركة

 فتحقق التنمية يعتمد على توفير فرص املشاركة  ،لديهبدون كامل مشاركته في كل جوانبها وبكل الطاقات املوجودة 

 .9لكل املجتمع بكل أشكاله حتى يمكن أن يحدث التغيير والتنمية املستدامة في املجتمع 

 / خصائص التنمية املستدامة 3

عت لهذا التي وضللتنمية املستدامة مجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من أشكال وصور التنمية ومن خالل التعاريف  

 املفهوم يمكن استخالص الخصائص التالية:

  التنمية املستدامة تعني إحداث تغيرات في جميع مجاالت الحياة االقتصادية املتمثلة في زيادة في كمية متوسط نصيب

العقالسني  لالفرد في الدخل الحقيقي وكذلك الحفاظ على املوارد الطبيعية سواء كانت متجددة أو غير متجددة باالستغال

لها أما الجانب االجتماعي وذلك بتحقيق العدالة االجتماعية بين فئات املجتمع والبيئة بتحقيق التوازن البيئي لينعكس 

 .على الجانب االجتماعي للمجتمع

   التنمية املستدامة هي تنمية دائمة حاضرا ومستقبال تلبي أماسني وحاجات الحاضر واملستقبل، فالدولة تسعى لتحقيق

التنمية في جميع القطاعات لتغطية الحاجيات املتزايدة للمجتمع مع االعتماد على املشاريع والطرق واآلليات لضمان 

 حاجيات األجيال املستقبلية.

                                                             

, 2009اإلسكندرية: دار املعرفة الجامعية،  رب إنسانية(.علم إجتماع التنمية )رؤى نظرية وتجا عبد الرزاق جلبي علي، دهاسني خميس أحمد عبده، 8 

 .22ص:

 .24-23علي عبد الرزاق، مرجع سالف الذكر، ص:  9 
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  التنمية املستدامة هي تنمية شاملة ومسؤولية مشتركة وذلك في جميع قطاعات الدولة وتقع على عاتق الدولة بمختلف

 في عملية اتخاذ القرار.مستوياتها للمساهمة 

  يعتبر مصطلح التنمية املستدامة مصطلح عاملي، وذلك من خالل الدراسات السياسية واالقتصادية والثقافية التي

 ساهمت في إدراج مفهوم يجسد التنمية املستدامة.

  ي يتسم طار تفاعلللتنمية املستدامة أبعاد بيئية واجتماعية واقتصادية متشابكة ومتداخلة مع بعضها البعض في إ

 بالضبط والتنظيم والترشيد.

  .للتمنية املستدامة أهداف تسعى لتحقيقها من خالل آليات فعالة ومبادئ تقوم عليها 

   وجود عالقة تكاملية بين البيئة من ناحية والتنمية من ناحية أخرى وهذه العالقة طردية إذ ترتبط بينهما عالقة تكاملية

 10ملة في جميع القطاعات املختلفة. وتوافقية لتحقيق تنمية شا

 / أهداف التنمية املستدامة4

تحقيق حياة أفضل للسكان وذلك من خالل عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية وعن طريق التركيز على مجاالت 

بول ون بشكل مقوجوانب النمو وكيفية تحقيق نمو جيد للمجتمع سواء االقتصادي أو االجتماعي والنفس ي والروحي حيث يك

 وديمقراطي.

  احترام البيئة الطبيعية: إن االرتباط الوثيق بين التنمية املستدامة والبيئة هو الذي أدى إلى أن يكون الهدف الرئيس ي

وراء التنمية املستدامة هو الحفاظ على البيئة واحترامها لتصبح عالقة تكامل واسنسجام، فنظافة البيئة أساس حياة 

ها تؤدي إلى ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط املعيشة والعمل على ضمان إطار معيش ي اإلسنسان، وحمايت

 سليم يحقق تنمية مستدامة للمجتمع ككل.

   تهدف التنمية املستدامة إلى توعية السكان باملشكالت واملخاطر البيئية التي تحدث فبالتوعيـة تحدث تنمية باملسؤولية

لبيئة، وفي حث األفراد على إيجاد حلول إلعداد وتنفيذ ومتابعة برامج ومشاريع وسياسات تجاه أهمية الحفاظ على ا

  التنمية املستدامة )تنشئة بيئية(.

  وكذلك تسعى لتحقيق استغالل أمثل واستخدام عقالسني للموارد، فالتنمية املستدامة لتحقيق أهدافها عليها بتوظيف

ه ومدروس لكي ال تستنـزف وتدمر هذه املوارد وتفقدها فالحفاظ على استغالل هذه املوارد بشكل عقالسني مخطط ل

 متطلبات األجيال القادمة.

  ربط التكنولوجيا الحديثة واملعاصرة بأهداف املجتمع وذلك بتوظيف هذه الوسائل بما يحقـق ويخدم املجتمع، وذلك

  تمعودة دون أن تكون له أثار سلبية على املجباستغاللها ملا يحقق تنمية لألفراد واملجتمع وفي تحقيق األهداف املنش

   إحداث تغيير مستمر في حاجات وأولويات املجتمع، وذلك بتحقيق التوازن الذي بواسطته يحقق التنمية االقتصادية

 11وبدوره يؤدي إلى إيجاد بدائل مناسبة لهذه املشاكل.  ،إلى التحكم في املشكالت البيئة الخاصة ويؤدي

 التنمية املستدامة/ مؤشرات 5

 إن مؤشرات التنمية املستدامة تسمح لنا بقياس مدى تقدم الدولة أو الجماعات املحلية في تحقيق هذه األخيرة مما يسمح باتخاذ 

 حيث تتمثل هذه املؤشرات: ،قرارات وطنية ومحلية ناجعة

 املؤشرات االقتصادية: (1

 ة هذا املؤشر من خالل قياسه ملستوى اإلنتاج وحجمه.: وتتجسد أهمينصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي

                                                             

 .10,ص: 2013، مذكرة ليساسنس علوم سياسية، جامعة ورقلة, إشكالية التنمية املستدامة في الجزائرعصماسني خديجة، مومن الغالية،  10 

 31-30, ص:2010دار الصقا، عمان ،  التنمية املستدامة فلسفتھا وأساليب تخطيطھا وأدوات قياسھا، زنط، عثمان محمد غنيم، وماجدة أبو  11 
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: ويقيس هذا املؤشر سنسبة االستثمار األجنبي إلى اإلنتاج املحلي واملشروعات نسبة إجمالي االستثمار إلى الناتج املحلي اإلجمالي

 الوطنية.

درتها مديونية الدول ويساعد في تقييم ق : يقيس هذا املؤشر درجةنسبة الدين الخارجي كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي

 على تخفيض الديون.

: يقيس هذا املؤشر مستويات املنح واملساعدات املادية من الدول إجمالي املساعدات الدولية كنسبة من إجمالي الناتج املحلي

 12لدان النامية.املتقدمة إلى الدول النامية والتي تهدف إلى النهوض بالتنمية والخدمات االجتماعية داخل الب

  :االجتماعيةاملؤشرات  (2

: هي تعكس بدرجة كبيرة نوعية الحياة ومدى الحصول على فرص العيش الكريم داخل املجتمع مع العلم أن املساواة االجتماعية

 درجة املساواة مرتبطة بالعدالة في توزيع املوارد وإتاحة الفرصة للمواطن باملشاركة في اتخاذ القرار.

فالحصول على مياه شرب نظيفة وأغذية صحية ورعاية ، نجد أن هناك ارتباط وثيق بين الصحة والتنمية املستدامة: حيث الصحة

 13صحية هو من مبادئ التنمية املستدامة. 

: يعتبر التعليم مطلبا أساسيا لتحقيق تنمية مستدامة، ويستخدم هذا املؤشر لقياس سنسبة األمية وعدد األفراد امللتحقين التعليم

 باملدارس والحاصلين على شهادات جامعية.

 : ويهتم بالتعرف على سنسبة األفراد العاطلين الراغبين في العمل وال يجدون فرص عمل مناسبة لهم.معدل البطالة

 : يقيس هذا املؤشر معدالت الزيادة السكانية.معدل النمو السكاني

 ن أكثر املؤشرات استخداما لقياس درجة التوسع الحضري.: ويعد هذا املؤشر مالنسبة املئوية لسكان املناطق الحضرية

 املؤشرات البيئية: (3

معدل النمو السكاسني وارتفاع  :: يرتبط نصيب الفرد من املوارد املائية بعاملين أساسيين همانصيب الفرد من املوارد املائية

 ة االقتصادية مستويات املعيشة الناجمة عن إعادة توزيع الدخول التي تستهدفها برامج التنمي

 : ويبين هذا املؤشر نصيب الفرد من إجمالي األراض ي املزروعة.متوسط نصيب الفرد من إجمالي األراض ي الزراعية

 األسمدة.: ويقيس هذا املؤشر كثافة استخدام كمية األسمدة املستخدمة سنويا

 بالتصحر.: ويقيس هذا املؤشر مساحة األراض ي املصابة األراض ي املصابة بالتصحر

 : وتتمثل فيما يلي:املؤشرات املؤسسية (4

 سنسمة100* خطوط الهاتف الرئيسية لكل 

 سنسمة 100* املشتركون في الهاتف النقال لكل 

 سنسمة 100* الحواسب الشخصية لكل 

 14سنسمة. 100عدد مستخدمي شبكة االنترنت لكل  * 

 ثانيا: السياحة وتنميتها املستدامة

يشهد النشاط السياحي نموا وتطورا كبيرا في الوقت الراهن، حيث أصبحت السياحة من أهم الظواهر االقتصادية واالجتماعية 

ونظرا  .وهي تحتل موقعا مهما في اقتصاديات العديد من الدول املتقدمة والنامية، فهي تعد أحد الركائز في معظم اقتصادياتها

بيئة فقد اتجه االهتمام والتركيز على مبدأ االستدامة في السياحة وذلك منذ ثمانينيات القرن الرتباط السياحة بشكل أساس ي بال

املاض ي، حيث لم يعد يقتصر املفهوم الجديد للسياحة املستدامة على املنظور االقتصادي فحسب، بل أصبحت هناك استجابة 

                                                             

 .25علي عبد الرزاق، مرجع سالف الذكر، ص:  12 

  .88, ص: 2005, 39املدرسة الوطنية لإلدارة, دفعة ،رهانات جديدة للتنمية املحلية، طلبة فرع اإلدارة املحلية13  

 .27, 26، ص: رزاق، مرجع سالف الذكرالعلي عبد  14 
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ة للبيئة البيئة الطبيعية والبشرية بما تتضمنه من حمايملقتضيات التنمية املستدامة بخصوص اسنعكاسات النشاط السياحي على 

 االجتماعية والثقافية ورعاية حقوق األجيال املقبلة. ولهذا سنتطرق في هذا الجزء الى السياحة وتنميتها املستدامة.

 / تعريف السياحة1

حدودة في مكان آخر بعيد عن مكان إقامته تعرف السياحة بأنها سفر اإلسنسان أو ترحاله أو قيامه برحلة لإلقامة مؤقًتا ولفترة م

أو الجسمي، وهي تتأثر بعدة عوامل كاملواصالت، ودخل الفرد /األصلي سواء في بلده أوفي بلد أجنبي، بغرض الترويح الذهني و

 15.وثقافته ودرجة تحضره، املوقع، البيئة، وتوافر املعالم السياحية

 : كما يلي  السياحي البحث بمؤسس املعروف  KRAFET HUNSIKER كما عرفها

 هذا أن حيث ،املعتادة سكناهم مقر خارج األفراد التنقل وإقامة بسبب تكونت التي واألعمال العالقات من مجموعة السياحة هي

 16... الخ.املربح اإلسنساسني النشاط إطار في يدخل ال التنقل

والتي تعرف السياحة باحتوائها على  OMT العاملية للسياحةاملنظمة وللوصول الى تعريف عام وشامل للسياحة سنعرض تعريف 

 مفهومين أساسيين هما:

 :أجل من تكون  "السفر" الزيارة أسباب بحيث األقل على ساعة 24 يزوره الذي البلد في يقيم مؤقت زائر كل :السائح         

 مؤتمرات، حضور  عائلية، بأعمال أجل القيام من أو الرياضة، الديانة، الدراسة، العطل، قضاء الصحة، الراحة، الترفيه،

 .وسياسية ثقافية علمية، ندوات

 .17إقامته املعتاد مقر خارج األكثر على ساعة  24إقامته مدة تتجاوز  ال مؤقت زائر كل :املتنزه املتجول          

 / أنواع السياحة2

 تصنف السياحة حسب مجموعة من العناصر وهي:                 

ياحة س، : ونجد فيها سياحة فردية غير منتظمة يقوم بها الشخص بحسب رغبتهلعدد األشخاص املسافرينطبقا  -أ

 جماعية وتكون منتظمة يقوم بها مجموعة او أفواج بنفس الطريقة.

القطارات...( سياحة جوية )طائرات  ،: هنا نجد السياحة البرية )السياراتطبقا لنوع وسيلة التنقل املستعملة -ب

 18الزوارق....(. ، سياحة بحرية او نهرية )السفن ،مختلفة(

سنة تقوم بها الجمعيات الخيرية او وكاالت السياحة في شكل رحالت  14-7: ونجد فيه سياحة الطالئع )بين طبقا للسن -ت

سنة يقوم بها الشباب في شكل مغامرات والبحث عن  21-15تعلم السباحة و الحاسوب...( سياحة الشباب )بين  ،كشافة

سنة والتي تكون في شكل استرخاء واملتعة ...( سياحة  55-35لحياة االجتماعية واالثارة...( سياحة الناضجين ) بين ا

 املتقاعدين ) خاصة بكبار السن والتي تكون في الغالب سياحة تقليدية (.

افية -ث ياحية( ر من اهم األنواع الس: ونجد فيها سياحة داخلية )يقوم بها اهل البلد داخل وطنهم وتعتبطبقا للمناطق الجغر

سياحة إقليمية )تكون الى الدول املجاورة أي منطقة سياحية واحدة( سياحة خارجية )استقبال السياح األجانب في بلد 

 19ما حيث تبحث الكثير من الدول على هذا النوع من السياحة ملا له من فوائد أهمها الحصول على العمالت الصعبة(.

 :  طبقا للغرض منها -ج

  .سياحة املتعة 

                                                             

التنمية السياحية املستدامة في جمهورية مصر العربية " دراسة تقويمية بالتطبيق على محافظة محمد إبراهيم عراقي و فاروق عبد النبي عطا هللا ,  15 

 .4السيوف اإلسكندرية، ص:  –" املعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب اآللي اإلسكندرية
16 Ahmed Tissa : Economie Touristique et Amenagement du Teritoire .OPU. Alger , 1994, p21 
17 Gerard Guibilato: Economie Touristique, Delta et Spes, Suise, 1983,p10. 

  128- 113ص:  ،  2001، القاهرة ، التنمية و لإلبداع املصري  امللتقى ، ، السياحةدعبس يسرى  18 

 .43, ص:2004, رسالة دكتوراه جامعة الجزائر, -حالة الجزائر -أهمية السياحة في ظل التحوالت االقتصاديةكواش خالد,  19 



 في تحقيق التنمية السياحية املستدامة ودوره  GIS ام املعلومات الجغرافينظ

 

 -دراسة ميدانية حول الحظيرة الوطنية للشريعة-

 

 

8 
اقع والتحديات-ي ظل املنافسة سبل وآليات ترقية السياحة الداخلية في الجزائر ف"االفتراض ي الوطني امللتقى  "الو

 2021ماي  19-18يومي 
 

 .سياحة ثقافية وذلك بزيارة املناطق االثرية املشهورة والتعرف على اهم الحضارات 

 .سياحة العالج 

 .سياحة املهرجانات 

 ممارسة األسنشطة الرياضية او متابعة الفرق واملباريات. سياحة رياضية وذلك باالنتقال الى دول اجنبية من اجل 

  رجال االعمال من اجل إتمام الصفقات واعمالهم التجارية.سياحة االعمال والتي يقوم بها 

 .سياحة دينية وتكون بزيارة الشعائر الدينية كالحج والعمرة للمسلمين والفاتكان للمسيحيين 

 .سياحة املؤتمرات واالجتماعات يقوم بها الباحثين األكاديميين لغرض علمي واالستفادة من الخبرات 

 مة/ التنمية السياحية املستدا3

 تعريفها:

التنمية السياحية املستدامة على انها: '' سنشاط يحافظ على البيئة  1993األوروبي للبيئة واملتنزهات القومية عام  عرف االتحاد

 20ويحقق التكامل االقتصادي واالجتماعي ويرتقي بالبيئة املعمارية '' 

في إعادة تقويم السياحة املستدامة,   االساس ي املحور  هي املستدامة السياحية التنمية أن 1993 عام في  Cooper & Archerويذكر 

على انها التنمية التي تقابل وتشجع احتياجات السياح واملجتمعات املضيفة الحالية وضمان استفادة األجيال املستقبلية . كما انها 

عمليات جمالية مع بقاء الوحدة الثقافية واستمرارية الالتنمية التي تدير املوارد بأسلوب يحقق الفوائد االقتصادية واالجتماعية وال

 21األيديولوجية والتنوع البيولوجية بمقومات الحياة األساسية.

 متطلبات تحقيق التنمية السياحية املستدامة:

واءمة بين امللتحقيق التنمية املستدامة لقطاع السياحة البد من القيام بمجموعة من اإلجراءات والوسائل التي من شانها إنجاح 

رغبات وسنشاطات السياح من جهة وحماية املوارد البيئية والنظم االجتماعية وتعظيم الفوائد االقتصادية من جهة أخرى. وتتمثل 

 هذه اإلجراءات في:

  ذات العالقة بحماية البيئة على أن تأخذ في االعتبار ضرورة النظر ملكونات البيئة السياحية  والتشريعاتسن القوانين

 .للتجزئةكوحدة واحدة أي كنظام بيئي متكامل غير قابل 

  يةاملراقبة الحذرة لسلوكهم اتجاه البيئة السياح وتسهيلجود مراكز دخول في املواقع السياحية لتنظيم حركة السياح و، 

 .البيئةبتضمن السيطرة على أعداد السياح الوافدين و توفير االمن و الحماية بدون احداث أضرار  وقوانينظمة أن وايجاد

  تحديد القدرة االستيعابية للمواقع السياحية بحيث يحدد أعداد السياح الوافدين للمنطقة السياحية وتفادي االزدحام

 .ذلك على البيئة الطبيعية والثقافية ويعرضها للضرر وخاصة في املواقع االثرية والتاريخية حتى ال يؤثر 

    البيئي  التدميرو فغالبا ما يكون هؤالء سببا في التخريب ، البيئية بين السكان املحليين والثقافةسنشر الوعي السياحي

 .ذلكلدواعي مادية مع الحرص على وجود اللوحات االرشادية التي تؤكد على أهمية 

   دين و العمل كمرش والتقليديةتشجيع اقامة املشاريع التي توفر دخول للسكان املحليين مثل الصناعات الحرفية

 .سياحيين

                                                             
20 Eman Helmy, Towards Sustainable Planing for Tourism Development : Case Study on Egypt, An International Sustainble 

Development in Emerging Markets : Sustainable Development Forum, George Washington University, Alexandaria, Egypt, 

January 8-9, 1999, p58. 
21 World Tourism Organization, sustainable Tourisme Developement : Guide for Local Planners, Madrid, Spain, 1993. 
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  تعاون كل القطاعات ذات العالقة بالقطاع السياحي إلنجاح اقامة املحميات الطبيعية والتراثية وادارتها من قبل كوادر

ه من االنماط السياحية التي يمكن من خالل وكنمطوسيلة مالئمة لتسويقها واعتماد السياحة البيئية ك ،بشرية مؤهلة

  .22  واملستدامةتحقيق التنمية السياحية الشاملة 

 وهو: بالتخطيط السياحيان تحقيق التنمية املستدامة في مجال السياحة يتطلب تخطيط محكم لها وهو ما يعرف 

 اجل من الدولة في السياحية املوارد ذلك حصر ويقتض ي محددة زمنية فترة في السياحي للنشاط مستقبلية تقديرية صورة رسم

 بشمول  يتصف متناسق برنامج وتنفيذ إعداد خالل من ومنظمة سريعة سياحية وتحقيق تنمية السياحية الخطة أهداف تحديد

  .23السياحية الدولة ومناطق السياحي النشاط فروع

 GIS     (Geographic information systeme)ثالثا: نظام املعلومات الجغرافي 

 قرارات اتخاذ اثناء وأداء املخططين اممه تسهيل في بغزارة ساهمت الحديثة التي الوسائل من الجغرافية املعلومات يعتبر نظام

 العلمية املجاالت من العديد في التقنية هذه ولقد استخدمت، وتحليل مشكلة معينة ذات بعد مكاسنيير بتطو  تتعلق كانيةم

حيث يعمل هذا النظام على اخراج املعلومات الجغرافية املرتبطة بمختلف املوارد الطبيعية والصناعية فهو يسمح  ،املختلفة

 بترجمة املعلومات الهائلة بعد معالجتها الى شكل مبسط يتميز باإليجاز والوضوح والرؤية والشمولية.

 / تعريف نظام املعلومات الجغرافي1

 نظام من طرف العديد من الجهات وهذا حسب استخدامه ومن اهم هذه التعريفات:عرف هذا ال

 بواسطة والوصفية الجغرافية املعلومات تنظيم على تقوم أداة " هو الجغرافي املعلومات نظام ( 2009 ) :بظاظو / تعريف1

 كنظام البيانات مع للتعامل اإلحداثي أو اإلسقاطي اإلسناد أنظمة أحد باستخدام الجغرافية بمواقعها وربطها ، الحاسوب

 .'' معلومات

 معلومات قواعد على تحتوي  التي املعلومات نظم من خاصة حالة هي الجغرافية املعلومات نظام''  1979سنة  DUEKER/ تعريف 2

 املساحات أو الخطوط أو كالنقط مجاليا تحديدها يمكن التي واألهداف واألسنشطة للظواهر املجالي التوزيع دراسة على تعتمد

 خاللها''  من بيانات عن االستفسار أو وتحليلها السترجاعها جاهزة البيانات لجعل

 مرتبة، مجالية معلومات على يحتوي  بيانات قاعدة نظام هو الجغرافية املعلومات نظام''  1987سنة  Smith et al/ تعريف 3

 24املعلومات قاعدة من مجالية ظاهرة حول  استفسارات على باإلجابة تقوم التي العمليات من مجموعة على احتوائه إلى باإلضافة

نمط تطبيقي لتكنولوجيا الحاسب اآللي والتي تهتم بإنجاز سنستنتج ان نظام املعلومات الجغرافي هو  السابقة التعاريف خالل ومن 

رونية التطبيقي لها معتمدة على كفاءة بشرية وإلكتوظائف خاصة في مجال معالجة وتحليل املعلومات املكانية بما يتفق مع الهدف 

 25.متميزة

 نظام املعلومات الجغرافي/ مكونات 2

 على أربعة عناصر أساسية مرتبطة فيما بينها واملتمثلة في: GISيقوم نظام 

ودة أجهزة عالية الجفعندما تتوافر ، تؤدي أجهزة الحاسب االلي دورا مهما في مستوى كفاءة نظام املعلومات الجغرافي األجهزة:

 ترتفع كفاءة النظام.

: وهي عديدة واهم ما يميزها انها صممت لتتعامل مع البيانات وهي تضم مجموعة من األوامر التي تدير قواعد البيانات البرامج

 .ArcGIS  ، Idrisi ،    Geomediaبسهولة ويسر ومن اهم هذه البرامج 

                                                             

 www.mstadama.comمقال عن التنمية املستدامة من اجل مستقبل افضل لكوكب األرض من املوقع االلكتروسني:    22 

,  3العدد 28, مقال منشور في مجلة جامعة تشؤين للدراسات والبحوث العلمية, املجلد التخطيط والتنمية السياحيةنور الدين هرمز,   23 

 .203, ص :  20/12/2006

 .05, ص: 2012, مقال غير منشؤر, مصر , تطبيقات نظام املعلومات الجغرافي في التخطيط السياحيياسمين كامل سالم,   24 

افيةعزيز محمد الخزامي,   25  افية : أسس و تطبيقات جغر  2000, منشأة املعارف , اإلسكندرية, مصر,  نظم املعلومات الجغر
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خالها حيث تتطلب البيانات عند تجميعها واد ،ات الجغرافي ومصدر أساس ي وحاسم لبناءهتعد اهم مكون في نظام املعلومالبيانات: 

 وحفظها تكلفة مادية معتبرة.

فهم العقول املفكرة التي تطرح اهداف واهمية النظام كما ، ويقصد بها الكوادر املدربة القادرة على التعامل مع هذا النظام االفراد:

 ديرون النظام ويتخذون القرارات املناسبة اعتمادا على املخرجات.انهم هم من يخططون ويصممون وي

هي العمليات التي تتبع لتنفيذ وتحليل النظام وتشمل ادراج البيانات التفصيلية الخاصة بكل طبقة وتحويل  معالجة البيانات:

 26وتعديل وتحليل البيانات واخراجها.

افية3  / استخدامات نظم املعلومات الجغر

 املجاالت:في العديد من  GISاستخدم نظام        

والحصول  ،: تخطيط واسنشاء الطرق وصيانتها وتحديد أنواع الخدمات التي تحتاجها القرى واملدن الواقعة على الطرق املواصالت

 .ت األمنيةط الدورياعلى املعلومات الضرورية املختلفة لتحديد اتجاهات السير ومراقبة وتنظيم إشارات املرور ووضع مراكز ونقا

: تحديد مواقع الكوارث والحرائق وأقرب وأسرع الطرق املؤدية اليها وتحديد املنشآت املجاورة ومعرفة املواد املخزنة فيها الكوارث

 وتحليل أساليب اإلنقاذ والوقاية.

وجية ط املتعلقة بالدراسات الجيول: تخزين املعلومات واالمدادات بالتحليالت والبيانات الجغرافية والخرائالثروات الطبيعية

 املختلفة مثل البحث والتنقيب على الثروات الطبيعية.

 لعامة.ا: تحليل وتحويل الخرائط املختلفة الى معلومات وتطبيقات مفيدة تساعد في تحديد قطع األراض ي والخدمات تخطيط املدن

 ي املشاريع الزراعية وحساب املنتجات وإدارة املزارع.: تحليل التربة وتصنيفها وتحديد أماكن املياه الجوفية فالزراعة

 : تخطيط وتحليل شبكات الخطوط الهاتفية وابراج وشبكات االتصاالت.االتصاالت

 27: تحليل املعلومات والبيانات البحرية املتعلقة بمياه البحار والكائنات والنباتات البحرية وصيد األسماك.الشواطئ

 الجغرافيوظائف نظام املعلومات / 4

مجموعة من العمليات التي تجمع بين البيانات الرسومية والبيانات الوصفية معا وتكون قادرة على ادارتها وعرضها  GISيضم نظام 

ابعاد. وعليه اهم الوظائف التي  3وتحويلها وتحليلها مكانيا واحصائيا وتصنيفها ونمذجتها واخراجها في شكل خرائط ببعدين او 

 لنظام هي:يقوم بها هذا ا

 وهي تحويل البيانات من شكلها العادي الورقي الى شكلها الرقمي في الحاسب االلي. ادخال البيانات:/ 1

وتشمل عمليات تحرير الجداول واجراء  ،ويقصد بها تخزين البيانات داخل النظام وتنظيمها واسترجاعها إدارة البيانات:/ 2

 العمليات الحسابية عليها.

مقياس  ،العنوان اإلطار،: يتم عرض البيانات املكانية والوصفية بيانيا واعداد خرائط للطباعة بكل عناصرها )عرض البيانات/ 3

 اتجاه الشمال...(. الرسم،

: يتم في هذه املرحلة اسنشاء مجموعة جديدة من الخرائط والتي تضاف الى قاعدة البيانات الجغرافية لتصبح تحليل البيانات/ 4

طبقات جديدة يمكن الربط بينها وبين مراحل أخرى متقدمة من التحليل املكاسني وتعتمد عمليات تحليل البيانات على النظام 

 املعلوماتي لها فلكل منها عمليات تناسب تركيبه. 

                                                             

 .06جامعة بنغازي كلية اآلداب والجغرافيا, ليبيا, ص:  ت الجغرافي,نظام املعلوماد الصيد صالح الجيالسني,  26 

افية في مجال السياحةاسراء امام محمد حمد, خالد محمد عباس عجب,  27  , رسالة مقدمة ضمن نيل شهادة دور نظم املعلومات الجغر

 .23, ص:2015البكالوريوس, جامعة السودان, 



 وافية فروخي
 

اقع -ي ظل املنافسة سبل وآليات ترقية السياحة الداخلية في الجزائر ف"االفتراض ي الوطني امللتقى  "والتحدياتالو

 2021ماي  19-18يومي 
11 

 

وقدرة  ام،النظ: يعتمد نوع املعلومات التي يخرجها نظام املعلومات الجغرافي على املستخدم والهدف من بناء اخراج البيانات/ 5

 28ومعظم هذه االخراجات هي خرائط وجداول وتقارير. اإلخراج،البرنامج املستخدم في 

 / اجراءات بناء نظام معلومات جغرافي5

 يام بمجموعة من االجراءات التي تسهل وتسبق عملية البناء والتي تتمثل في:البد من الق  GIS لبناء نظام

 / تحديد حاجات املؤسسة او املستخدم ومتطلباته من خالل حلقات نقاش ولقاءات واعداد ورقة متطلبات.1

 املؤسسة./ تحديد طبيعة الخبرة املتوفرة لدى املستخدم او 2

 تخدم والتي يمكن تخصيصها لبناء النظام./ تحديد اإلمكانيات املتوفرة لدى املس3

 واملطلوبة./ تحديد نوع املعلومات التي يحتاجها املستخدم املوجودة 4

 / تحديد متطلبات صنع الخرائط وكتابة التقارير.5

 / تحديد طبيعة وإمكانات األجهزة املتوفرة ومتطلبات البرمجيات واألجهزة ومعدات الربط وتكاليفها.6

 نة واإلدارة.الصيا وفريق/ تحديد اإلمكانات املؤسسية املتوافرة واملطلوبة خاصة فيما يتعلق بالخبرات والتدريب املختص 7

 واستخدامها.الخطط املستقبلية فيما يتعلق بالبيانات  / وضع8

 / جمع عينة من البيانات وتحديد سبل الحصول عليها وطبيعة املدخالت من البيانات.9

 29االثار املترتبة على بناء النظام على املستخدم وعطائها ونتائجها. / دراسة10

 GIS/ املراحل األساسية لبناء نموذج مقترح لنظام 6

  :هي املرحلة األساسية في بناء أي نظام معلومات جغرافي حيث تتمثل املرحلة مرحلة جمع وإدخال وتصحيح البيانات

 املرسومة او املصورة الى الكمبيوتر لنكون قاعدة بيانات منسقة ومترابطة.الرئيسية في ادخال البيانات بصورها 

 ية بيانات رقم )خرائط،: يتم تخزين البيانات الجغرافية من مصادرها املختلفة مرحلة تخزين واسترجاع البيانات

 .مساحات...( وربطها مع بعضها البعض لتكون في شكل طبقات خطوط، نقاط،ووصفية( بأنماط مختلفة )

 ويتم في هذه املرحلة تغيير نمط ومستوى البيانات وإزالة أخطاء االدخال وتحديث مرحلة معالجة وتحليل البيانات :

البيانات باإلضافة الى اجراء بعض العمليات الحسابية مثل تحديد املساحات واملسافات كما تتضمن عملية التزيين 

 والزخرفة.

 املرحلة عرض كل او بعض البيانات االصلية في قاعدة بيانات وعرض البيانات  : يتم في هذهمرحلة عرض وتقديم البيانات

املعدلة إضافة الى تحديد االبعاد وحساب املسافات واملساحات ليتم تقديم هذه البيانات عن طريق الشاشة او الطابعة 

 30اضافتا الى ان املخرجات تقدم في اقراص او ديسكات او شرائط.   الرسام،او 

 ور نظام املعلومات الجغرافي في تحقيق التنمية السياحية املستدامة رابعا: د

 إسنشاء عند يشترطكغيره من األنظمة املعلوماتية له مخرجات تساهم بدورها في تنمية السياحة والتسويق لها, حيث  GISان نظام 

السياحية  التنمية الجغرافية املراد تحقيقفي تخطيط وتنمية السياحة الى اختيار املناطق  GIS الجغرافية املعلومات نظم وبناء

, التنمية السياحي مخططبها   يقوم التي الفنية املهام اتمام إلى يهدف الذي األساس ي العمل نطاق على والتعرف ، بداخلها املستدامة

 فضائية ومرئيات خرائط من الجغرافية البيانات مع يتعامل الذي الفني العمل إلى يحتاج املقترح التخطيطي النظام أن بمعنى

 نظم تقنيات تبرزه ما وهو الخرائط، على املكانية بالبيانات الوصفية البيانات ربط على القدرة إلى إضافة ومخططات، جوية وصور 

                                                             

افية  أسس وتدريباتنظم املعلومات شريف محمد إبراهيم,  28   .35,ص:2008, دار املعرفة الجامعية اإلسكندرية, مصر, الجغر

افية النظرية والتطبيقدويكات قاسم،  29   .153-151, ص:2003، الطبعة األولى األردن , نظام املعلومات الجغر

افية في تطوير وتنمية املناطق االثرية والسياحية هناء نظر علي،  30  تمر , مقال مقدم ضمن مقاالت مؤ في محافظة الفيومنظم املعلومات الجغر

 02, ص:2001الفيوم بين الحاضر واملستقبل ,مصر,  
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وعليه يلعب نظام املعلومات الجغرافي دور كبير في تحقيق   .السياحية واألثرية للمواقع السياحية التنمية في الجغرافية املعلومات

 التنمية املستدامة في مجال السياحة ويظهر هذا من خالل:

التنمية  على ما ينعكس وهو دقيقة وحديثة معلومات على مبنية إجراءات اتخاذ الى باإلضافة القرارات لصاسنعي املعلومات توفير/ 1

 .السياحية االستثمارات تشجيع السياحية املستدامة وفى

 متمثلة السائحين اليها يتوافد التي املواقع أبرز  تمتلك التي للمدن سياحية خرائط اصدار نظام املعلومات الجغرافي في / يساهم2

 التجارية واملجمعات واملركز الشعبية الترفيهية واألسواق واملدن والحدائق واملتنزهات واملتاحف والتراثية األثرية للمواقع خرائط في

 الشرطة. واقسام واملستشفيات السيارات وتأجير النقل وأماكن محطات انواعها والفنادق بمختلف واالحتفاالت املعارض ومراكز

الجغرافية حيث يقوم بالحفاظ على املناطق االثرية من خالل اسنشاء قاعدة  للمعلومات الكتروسنى أرشيف بكونه / يتميز هذا النظام3

لتتضمن هذه القاعدة البيانات الوصفية واملكانية في شكل خرائط لكل  املدروس،بيانات شاملة وكاملة للمجال العمراسني االثري 

 .GISاسني وذلك بتوثيقه في نظام عنصر سواء كان معلما او ساحة تاريخية وبالتالي يتم تامين سنسخة من كل عنصر عمر 

 البيئي والتلوث الطبيعية مثل الكوارث الطبيعية الظواهر من العديد رصد عملية في األساس ي األنظار جهاز (GIS) نظام / يعتبر4

 خطط تطوير على يساعد مما , األزمة موقع عن الحيوية للمعلومات السريع واملرئي القرار الى الوصول  القرار ملتخذي يتيح حيث

 من كما يمكن, جهود الطوارئ  تفعيل و تنسيق على يساعد وبالتالي االزمة مع للتعامل العمل لفريق ترسل أو التي تطبع العمل

 السياحي القطاع اليه يحتاج ما وهو املشاكل ملعالجة ووضع الحلول  السياحي الطلب واستقراء, الطبيعية املوارد تحديد خالله

 . السياحية واألثرية املواقع كافة يلتنميته املستدامة ف

 املماثلة الدراسات عمل في الجهود املبذولة وتوفير السريعة النتائج على والحصول  املواقع لتحليل املستغرق  الزمن / تقليص5

 واملتعلقة بتنمية السياحة وتطويرها. التقليدية الوسائل عبر

 واملهملة وكافة القضايا املتعلقة بتنمية املناطق السياحية./ تحليل البيانات وإظهار اإلمكانيات املتاحة 6

 والخدمات وشبكات الطرق  وتطوير املرافق حصر اجل من وفعالة دقيقة بطريقة واحد نظام إطارفي  والبيانات الخرائط ربط/ 7

 .السياحية املواقع في األخرى 

مكانية بالدرجة األولى حول املناطق واملواقع السياحية وعرضها / املساهمة في التسويق للمواقع السياحية وذلك بإدخال بيانات 8

 في املواقع االلكترونية لتبقى على مرئ السياح لسنوات مقبلة.

 Mapping Market/ تدخل نظام املعلومات الجغرافي في الطلب والعرض السياحي من خالل رسم خريطة السوق 9

إقليمي او عاملي وعليه عمل النظام على تقسيمها حسب العناصر  حلي،مالخاصة بالسياحة علما ان السوق السياحي يكون 

 سيكولوجية والسلوكية. الديموغرافية،

 االسنشاء، مواد ارتفاعه، ،املبنى )حالة/ تحديد املباسني واملنشأة الواجب ازالتها او الواجب الحفاظ عليها من خالل عوامل معينة 10

 تاريخ االسنشاء وترميمه( مما يسهل مهمة الحد من العشوائية والتعدي على املناطق السياحية.

 العناصر البيانية املتداخلة في نظام املعلومات الجغرافي والواجب توافرها لتحقيق التنمية في مجال السياحة:

 .املخططات الطبوغرافية واملخططات الجيولوجية واملخططات الهيدرولوجية 

 اصر الجذب الطبيعية متمثلة في الغطاء النباتي والبيئة الطبيعية املتميزة.عن 

 .عناصر الجذب السياحي متمثلة في املعالم األثرة والتراثية والسياحية 

 .البنية التحتية املتوفرة 

 ملرافق والخدمات السياحية.ا 
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  31السياحية.االحصائيات 

 املهام في من بالعديد القيام تستطيع فعالة كتقنية الجغرافية املعلومات نظم تطبيقات استخدام وفي األخير يمكن القول ان

 وربطها واملعلومات املكانية البيانات وإخراج وإدارة ومعالجة وتخزين تحليل خالل من ،املستدامةالسياحية  تحقيق التنمية

 املناطق في سليمة تنمية سياحية في القرار املخططين وصاسنعي تساعد مرئية وبيانات وخرائط نماذج شكل في ،الوصفية باملعلومات

 تلفها قبل املتبقية والخرائط البيانات من انقاذه يمكن ما إلنقاذ حقيقية فرصة انه باإلضافة الى وتنميتها. تطويرها املراد السياحية

لكونه  نظرا السياحةالسياحي وتنمية  التخطيط عليه في يستند ورئيس ي هام عنصر هذا النظام أصبحوعليه  بالكامل وحفظها

 .املواقع السياحية في السياحية التنمية عمليات في يحتاجها التي واملعلومات البيانات من اساسية قاعدة على يعتمد

 خامسا: دراسة تطبيقية عملية على الحظيرة الوطنية للشريعة

من خالل هذا الجزء سنقوم بدراسة عن الحظيرة الوطنية للشريعة حيث تكون موضوع الدراسة من خالل إدخال كل املعلومات 

باعتباره نظام عاملي يعنى بالترويج للسياحة والعمل على تنميتها من خالل ادخال كل املعلومات التي تخص  GISالخاصة بها في نظام 

ات كل فترة لتبقى ارث سياحي لألجيال املقبلة وهذا ما يدخل في إطار التنمية املستدامة للقطاع. هذه املنطقة مع تحيين املعلوم

 الكن أوال البد من التطرق الى مقدمة مختصرة حول الحظيرة.

 التعريف بالحظيرة الوطنية للشريعة:                     

م بمساحة قدرها 1921وم حكومي دخل حيز التنفيذ سنة بموجب مرس 1925سبتمبر  03أسست الحظيرة الوطنية للشريعة في 

تتربع الحضيرة على مساحة  هكتار. 26587م لتصل مساحتها 1983هكتار ليتم توسيعها بموجب املرسوم التنفيذي سنة  1351

هكتار  8650ة املدي ،هكتار 1787واليات وهي والية البليدة ب  3هكتار كلها مساحات غابية وجبلية تتوزع على  ألف 26تتجاوز 

 .% 67هكتار اال ان الجزء األكبر يقع في والية البليدة بنسبة  80ووالية عين الدفلى ب 

 8نوع توزع على  794نوع حي محمي فعلى الصعيد النباتي تحظى ب  70نوع منها  1358تحتوي الحظيرة على موروث طبيعي يقدر ب 

الصنوبر الحلبي والسندرك. اما على الصعيد الحيواسني فتحتوي على  الزان، الفليني،البلوط  البلوط، األرز،وحدات نباتية وهي: 

 نوع من الحشرات. 358ونوع من الطيور  121نوع من القردة و 25نوع ثدييات أهمها  564

 اإلطار العملي:

مع  ArcGisاول خطوة قمنا بها كانت من خالل التقص ي على اهم املرافق التي تحتويها الحظيرة وإدخال خريطة الحظيرة في نظام 

 إضافة كافة املرافق السياحية الرئيسية رغم قلتها واملتمثلة في:

 فندق الشريعة hôtel chréa   

 املرفق الصحي الخاص بمرض ى الربو centre d'asmatique  

 ة املصعد الهوائي محطstation téléphérique 

  موقع مخصص للتزلجsky club 

  مسجد النور mosquée el nour  

   مسرح القمة الجميلة على الهواء الطلقla placette belle crête 

 بعد ادخال املرافق ظهرت الخريطة التالية: 

 

 

                                                             

 .22محمد الخزامى عزيز, مرجع سالف الذكر, ص: 31 
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. لننتقل بعدها ArcGisالذي يحتويه نظام  GPSتظهر لنا الخريطة كل املرافق السياحية التي تحويها الحظيرة وهذا باستخدام نظام 

الى الخطوة الثانية واملتمثلة في الترقيم واضافة معلومات جديدة، اين قمنا بإعطاء كل موقع رقم خاص به في شكل رموز التينية 

(C,B,Aوارفاقه بب )....عض الصور التي تبين الوضع الحقيقي للمرفق مع وصف موجز لكل واحد 

 الترقيم:

A )نهاية حدود الحظيرة )ال يعتبر مرفق انما قمنا بهذا الترميز إلمكانية حساب املسافات والوقت الالزم للقيام بجولة في الحظيرة 

B فندق الشريعة hôtel chréa   

C املرفق الصحي الخاص بمرض ى الربو centre d'asmatique  

D  موقع مخصص للتزلجsky club 

E  مسجد النور mosquée el nour  

F   مسرح القمة الجميلة على الهواء الطلقla placette belle crête 

G  محطة املصعد الهوائيstation téléphérique 

كيلومتر يمكن قطعها في مدة  5,4االقدام والتي تقدرت بـ قمنا بتقدير املسافة التي يقطعها السائح لزيارة كل هذه املرافق مش ي على 

 دقائق كحد أدسنى. ويظهر لنا هذا في الشكل املوالي: 5ساعة و 1
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 مع الوصف attributetable كما قمنا بإضافة وصف مختصر لكل مرفق فبمجرد الضغط عليه تظهر االيقونة 

 كما يلي:  
 
 
 

 
 

 كما قمنا بإضافة بعض الصور الخاصة بكل مرفق كما يلي: 
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كتحليل ملا تم اسنشاءه بخصوص حظيرة الشريعة فان السائح املحلي واالجنبي بمجرد القيام ببحث في املوقع يجد معلومات 

عيدة وكثيرة عن املنطقة االمر الذي يساهم في تطوير الخدمات املقدمة وتنويعها اضافتا الى ان هذا جلب االستثمار في مجال 

لعديد من املرافق كاملراكز الصحية وكذا الفنادق، املنتجعات اضافتا الى املطاعم التي تقدم السياحة خاصتا وان املنطقة ينقصها ا

 الوجبات املحلية. 

كما ان هذا التصميم له فائدة من ناحية أخرى بالنسبة ملتخذي القرار )رئيس البلدية، الوالي، مدير السياحة الوالئي...( وهذا 

ستدامة للحظيرة مما يكون له دواعي ونتائج إيجابية من خالل العوائد املالية التي تعود للبلدية. باتخاذ قرارات التي تسمح بالتنمية امل

املساهمة في وضعها . فمن خالل ادخال الحظيرة في هذا النظام  Gisفيمكن للجهات املعنية تبني استراتيجية مناسبة ويمكن لنظام 

 ألصعدة واتخاذ القرارات الصائبة على ضوئه والتي نراها في شكل اقتراحات وهي:العاملي يمكن بل بالتأكيد يعود بالفائدة على كل ا

  فتح االستثمار ملن يرغب في خلق الثروة واالستثمار في املناطق الغابية والجبيلية خاصتا فيما يخص الفنادق فهي قليلة

ي من خالله القضاء على البطالة ف جدا في الشريعة حتى والتي موجودة ال تخضع للمعايير الدولية للفندقة مما يمكن

 املنطقة.

  إقامة معارض للصناعات التقليدية االمر الذي يؤدي الى ازدهار القطاع في املنطقة وجعلها قطب تجاري وسياحي للكثير

 من الحرفيين املحليين وملا ال الدوليين. 

 ا.تنمية املواصالت وفتح مجالها امام شباب املنطقة لالستثمار فيها وتطويره 

  اسنشاء هيئة سياحية موقعها في الحظيرة وهذا لتقريب السلطات من احداث والتغيرات التي يمكن ان تحدث والتي تعرقل

 التنمية.

  .العمل على توفير االمن من خالل وضع طاقم أمنى خاص بالحظيرة نظرا ملوقعها وتأهبا ألي خطر يزعزع استقرارها االمني 

جغرافي من األدوات التي تساهم في تنمية املناطق السياحية في الحاضر واملستقبل وهذا ما يدخل وعليه يعتبر نظام املعلومات ال

 ضمن مبادئ التنمية املستدامة. 

 االقترحات:

يملك نظام املعلومات الجغرافي مجموعة من اإلمكانيات والقدرات التي يمكن توظيفها من اجل تحقيق التنمية السياحية والحفاظ 

االثرية، التاريخية والبيئية لألجيال املقبلة والتي تمثل مقومات السياحة ملنطقتهم. اال ان الكثير من الدول لم تتبن هذا على املناطق 

النظام في املجال السياحي وان كان العكس فبمحدودية اإلمكانيات. ولهذا هناك مجموعة من التوصيات واملقترحات البد واالخذ 

 بها والتي تتمثل في:

ة املوارد البشرية املؤهلة في مجال تكنولوجيا املعلومات والحوسبة وهذا من اجل االستمرار في تحسين وتجديد األنظمة / زياد1

 املعلوماتية الجغرافية وغير الجغرافية التي تساهم في التنمية السياحية.

 . BDcom/ توفير املعلومات والخرائط وحوسبتها وتوجيهها من خالل بنك معلومات وطني 2
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 / اسنشاء مؤسسات تمويلية مدعومة من طرف الحكومة لدعم وتنشيط السياحة وبالتالي استدامتها واستدامة منتجاتها وخدماتها.3

/ توجيه رؤوس األموال املخصصة للمشاريع السياحية بصفة أولية للمستثمرين الجزائريين، وهذا للتعايش الدائم مع بيئته 4

 لتنمية السياحية.السياحية االمر الذي ينعكس على ا

/ تنويع التنمية على مختلف املناطق واالقاليم في الجزائر بما فيها املناطق النائية وهذا لضمان تنمية متوازنة وكذا تنوع املنتج 5

 السياحي باختالف املناطق وعاداتها وتقاليدها.

نمية مخرجاته بشكل دائم من خالل شركات التنمية / حماية وتطوير املواقع االثرية التاريخية والدينية االمر الذي يؤدي الى ت6

 السياحية.

/ ادراج ثقافة السياحة في املناهج التعليمية وهذا لتربية األجيال على حماية السياحية واالهتمام بها من الضياع والخراب 7

 والحفاظ على استدامتها.

 منظور التنمية السياحية املستدامة./ صياغة واعتماد سياسات التخطيط على املستوى الوطني في إطار 8

 /محاولة البدئ بتسوية وتسجيل كل األراض ي واملساحات الخضراء.9

 / الحد من تأثير اإلرث التاريخي والقوانين املوروثة.10

 / تعزير وتقوية العالقة بين الوزارات والقطاعات املعنية بالتنمية السياحية املستدامة.11

 حاسوب املتطورة وكذلك أجهزة رسم الخرائط واملخططات وأجهزة السياحة./ توفير أجهزة وبرامج ال12

 الخاتمة:

في الختام يمكن القول ان النشاط السياحي اصبح ينظر اليه على انه صناعة )صناعة تقديم الخدمات( ينتج عنها موارد تساهم    

من والعمل على استدامتها لتبقى مورد لألجيال املقبلة و  في التطور والنمو، ولهذا سارعت الكثير من الدول الى تطوير هذه الصناعة

'' نظام املعلومات الجغرافي'' والذي يستخدم كأداة تحليلية فعالة   GISبين الوسائل واإلجراءات املستخدمة هي التقنية الحديثة 

لة فعالة في السياحة كونه وسي لدى املخططين ومتخذي القرارات فيما يخص تنمية السياحة. حيث تأتي أهمية تطبيق هذا النظام

في دعم عملية اتخاذ القرارات في املؤسسات التي لها عالقة )وزارة السياحة، املنظمات السياحية....( بتنمية السياحة باستخدام 

طة بتقنية متطورة تستطيع التعامل مع املعلومات والبيانات والخرائط ومعالجتها بدقة وكفاءة عالية خاصتا وان السياحة مرت

 بالجغرافية املحلية لكل بلد.
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  ملخص: 

تعتبر السياحة الصحراوية من بين أنواع السياحة الداخلية التي يمكن التركيز عليها لتطوير املناطق الجنوبية في الجزائر 

قامت الوزارة الوصية بتقسيم املناطق الصحراوية إلى خمس أقطاب سياحية )تمنراست، الساورة، الطاسيلي، وفي هذا اإلطار،  . 

(، والتي تعد من أكثر املناطق استقطابا للسياح املحليين في إطار االهتمام بالسياحة الداخلية، بهدف تحقيق الواحات، التوات

التنمية الشاملة وهذا من خالل العائدات املتأتية من القطاع في شكل ضرائب التي تفرض على أصحاب املشاريع السياحية، وكذا 

نب، كما أن االهتمام بالسياحة الصحراوية له مساهمته في الجانب االجتماعي من العمالت الصعبة الناتجة عن وفود سياح األجا

 فرصة لتثمين املوروث الثقافي، الحضاري والتاريخي الصحراوي.فضال عن كونها خالل خلق فرص شغل، 

أهم املؤشرات  افة إلى تحديداملقومات السياحية التي تزخر بها الصحراء الجزائرية، باإلضبف يالتعر تهدف هذه الورقة البجثية إلى  

 .التنمية السياحيةقياس ة لاملعتمد

 .السياحية التنمية، مؤشرات السياحية التنمية ،السياحة البيئية الداخلية، السياحة الصحراوية، السياحة  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

           Desert tourism is an example of internal tourism, which is seen as a key factor of the development of the 

southern regions in Algeria. In this regard, the ministry has divided the desert area into five tourist poles 

(Tamanrasset, Saoura, Tasili, El Wahat, Touat) considered among the most attractive areas for local tourists, with 

the aim of achieving total local development, through the revenues derived from the sector as taxes imposed on 

tourism entrepreneurs, as well as currencies resulting from foreign tourists. Furthermore, the desert tourism 

contribute to the creation of job opportunities, and the valuation of cultural and historical desert heritage.  

The aim of his paper is to present the most important tourist components of the Algerian desert, as well as 

determining the key indicators of development in desert areas; 

Keywords: Desert tourism; domestic tourism; ecotourism; tourism development; tourism development indicators.
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 . مقدمة: 1

 خلق بالجزائر السياحية الهيئات استطاعت فبفضلها الجنوبية، املناطق لتطوير املحركة األداة الصحراوية السياحة تعد

 التوات( الواحات، الطاسيلي، الساورة، صحراوية )تمنراست، أقطاب بخمس عددها قدر والتي السياحية، باألقطاب يسمى ما

 لطلب مقصدا تعد فهي سياحية، عائدات من عليها يترتب ملا نظرا ذلك الجزائري، لالقتصاد مضافة كقيمة تعد األقطاب فهذه

 ضمن األولى املراتب في صنفت فالطاسيلي نادرة، خصائص من به ويتميز قطب كل به يشتهر ملا نظرا والدولي، املحلي السياحي

 والتي سياحيا مقصدا تعد التي الحظيرة بفضل وتمنراست املفتوحة السماء ذو األكبر متحفه بفضل وذلك العاملية السياحة

 بوسعادة الوادي، بسكرة، ورقلة، تقرت، غرداية، املعروف، بمسارها والواحات ،2017سنة سائح ألف 170 يقارب ما احتضنت

 أصبحت الراهن الوقت الهرم. ففي قمة إلى السياحي الطلب يصل أين الشتاء فصل في وخاصة سياحية مقاصدا كلها تعد والتي

 عائداتها تكون  التي بالقطاعات االهتمام يجب ذلك تحقيق يمكن وحتى الوطن، شبر من منطقة لكل ملحة ضرورة حليةامل التنمية

 مكني والتي أنواعها بما فيها السياحة الصحراوية بكل الداخلية السياحة من املتأتية املحلي، كالعائدات املستوى  على مضمونة

 .للجزائر الجنوبية املناطق لتنمية عليها االعتماد

 شكالية البحث:    إ

  ؟وماهي أهم املؤشرات املعتمد عليها في قياس درجة تنميتها ؟الجزائرية الصحراوية السياحة مقومات أهم تكمن فيما 

 أهداف الدراسة: 

 نسعى من خالل هذه الدراسة تحقيق جملة من األهداف من أهمها: 

 ؛توضيح دور وأهمية السياحة الصحراوية -

 التعرف على أهم املقومات السياحية التي تزخر بها الصحراء الجزائرية؛ -

 ؛في الجزائر ومتطلبات النهوض بهامعرفة واقع السياحة الصحراوية  -

 تحديد أهم املؤشرات املعتمد عليها في معرفة التطور والتنمية في املناطق الصحراوية؛ -

 م العراقيل واملشاكل التي تحد من تحقيق السياحة الصحراوية تطورها وتنميتها. التعرف على أه -

 محاور الدراسة:

 بهدف االجابة على االشكالية املطروحة قمنا بإعداد هذه الدراسة والتي تتضمن ثالثة محاور أساسية: 

 مفاهيم عامة حول السياحة الصحراوية. -

 مقوماتها.السياحة الصحراوية في الجزائر وأهم  -

 السياحة الصحراوية ومؤشرات تنميتها ومعوقاتها. -

 

 مفاهيم عامة حول السياحة الصحراوية: .2

قبل التعرف على السياحة الصحراوية ارتأينا االشارة إلى أهم أنواع السياحة ومن ثم التركيز على السياحة الداخلية،      

حيث تمثل السياحة الصحراوية الجزء األكبر من السياحة الداخلية، نظرا ملا تزخر به الصحراء الجزائرية من مقومات، تدفع 

 فها. السياح املحليين لزيارتها واكتشا
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 أنواع السياحة: . مفهوم و 1. 2

من الحاجة املتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام وتغيير الجو واإلحساس بجمال ناتجة تعرف السياحة بأنها ظاهرة 

 (.25، ص 2014، كافي)  مناطق ذات طبيعة خاصةالطبيعة وتذوقها والشعور بالبهجة واملتعة من اإلقامة في 

األنشطة التي يقوم بها األشخاص أثناء سفرهم وإقامتهم في أماكن بعيدة عن بيئتهم املعتادة لفترة ال تزيد وتشمل السياحة 

 على سنة واحدة ألغراض الترفيه واألعمال أو ألغراض أخرى غير مرتبطة بممارسة نشاط مقابل أجر في املكان الذي تمت زيارته

 .(23، ص 2019، مطالي، عقون )

 (304، 302، ص ص 2013)طالب، قالدي،  السياحة على النحو التالي: أنواعيمكن تقسيم و 

من أهم أنواع السياحة وأقدم أشكالها، حيث توفر للفرد االستجمام بعيدا عن النمط املعتاد تعتبر  :الترفيهية السياحة. 1.1.2

من حركة  %70يمثل وحده حوالي  للحياة، ويتميز هذا النوع من السياحة أنه يمثل عنصر جذب لغالبية سائحي العالم، حيث

 السياحة الدولية باإلضافة إلى مكان تكرار الزيارة للمكان نفسه؛

يهتم بهذا النوع من السياحة شريحة معينة من السائحين على مستويات مختلفة من الثقافة والتعليم،  السياحة الثقافية:. 2.1. 2

من حركة السياحة % 10ت تاريخية وحضارية كثيرة. ويمثل هذا النوع نسبة حيث يتم التركيز على زيارة الدول التي تتمتع بمقوما

العاملية ويهدف إلى االستمتاع بالحضارات القديمة كالحضارة الفرعونية املصرية القديمة والحضارات اإلغريقية والرومانية 

 والحضارات اإلسالمية على مر التاريخ والعصور؛

 هذا النوع من السياحة إلى قسمين:وينقسم العالجية:  السياحة. 3.1.2

 :وتعتمد السياحة العالجية على استخدام املراكز واملستشفيات الحديثة بما فيها من تجهيزات طبية  السياحة العالجية

 وكوادر بشرية مؤهلة؛

 :تعتمد السياحة االستشفائية على العناصر الطبيعية في عالج املرض ى وشفائهم مثل الينابيع  السياحة االستشفائية

 املعدنية والكبريتية والرمال والشمس.

ورد تعريف السياحة البيئية من قبل الصندوق العاملي للبيئة على أنها السفر إلى مناطق طبيعية لم يلحق  السياحة البيئية:. 4.1.2

تعرض توازنها الطبيعي إلى الخلل وذلك لالستمتاع بمناظرها ونباتاتها وحيواناتها البرية وحضارتها في املاض ي بها التلوث ولم ي

 والحاضر؛

هو السفر من دولة ألخرى أو االنتقال داخل حدود دولة بعينها لزيارة األماكن املقدسة كاملساجد أو  السياحة الدينية: .5.1.2 

 ل القيام بعمل خيري؛السفر من أجل الدعوة أو من أج

إن هذا النوع من السياحة له خصوصياته ويشكل في املرحلة الحالية وسيلة فعالة للتنمية السياحة  السياحة الصحراوية:. 6.1.2

 .الدولية. وفي بحثنا هذا سنتطرق بالتفصيل لهذا النوع من السياحة

  الداخلية: السياحة. 2.2

التي يتم االعتماد في تصنيف أنواع السياحة ومن أهم تلك املعايير نجد معيار التنقل الجغرافي  املعاييرهناك العديد من      

للسائح، فعلى أساس هذا املعيار نجد صنفين من السياحة: السياحة الخارجية )حركة السياح تكون من بلد ألخر( السياحة 

سياحة هو الذي يتم التركيز عليه في هذه الدراسة وبالتحديد الداخلية )حركة السياح تكون داخل نفس البلد(، فهذا الصنف من ال

 السياحة الداخلية الصحراوية. 
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 الزيارات "في تتمثل الداخلية السياحة :أهمها ومن الداخلية للسياحة تعاريف عدة هناك  ة:الداخلي السياحة تعريف. 1.2.2

 (.50، ص2009دولهم.")الصيرفي،  حدود داخل املواطنون  بها يقوم التي واالنتقاالت

 إقامته مكان من السائح ينتقل وهناك دولتهم حدود داخل الدولة مواطني انتقال هي الداخلية السياحة أن القول  يمكن

 الترفيه بغرض ولكن العمل بغرض ليس املزار املكان في األقل على ليلة يقض ي وأن فيها، يقيم دولة التي حدود داخل أخر مكان ليزور 

  .ندوة أو مؤتمر حضور  أو دينية ألسباب أو واالستجمام

  الداخلية في: السياحة أهمية تكمن الداخلية: السياحة أهمية. 2.2.2

 واالنتماء؛ بالوطنية الشعور  يخلق مما السائدة بالقيم والتمسك االجتماعي التضامن حدة من الداخلية السياحة تزيد

 للدخل األمثل التوزيع خالل من وذلك الدولة داخل املختلفة األقاليم بين االقتصادي التوازن  تحقيق في الداخلية السياحة تساعد

 وتحسين استكمال على يشجع تنشيطها أن حيث الخارجية السياحة عليها تعتمد مهمة ركيزة السياحة من النوع هذا ديعو  الوطني؛

 املعتمدة. السياحية املرافق

 الجزائر: في الداخلية السياحة .3.2

 :الجزائر منها في الداخلية للسياحة من ةدعدمت أنواع هنالك

 األفراد طرف من تقام فهي املدن، سواحل على وتقام تنشأ التي السياحة تلك " الساحلية هي السياحة الساحلية: السياحة .1.3.2

 السباحة طريق عن وذلك عالجية ألغراض أو االستحمام أجل من األفراد باهتمام وتحظى واملحيطات البحار شواطئ امتداد على

 (106، ص2006الرمال." )يوسف،   على االستلقاء أو

 الحمامات مستوى  على أساسا والنفس ي وتقام الجسمي بالعالج املتعلقة السياحة الحموية هي السياحة الحموية: السياحة. 2.3.2

 األمراض بعض من التام الشفاء بغرض وتمارس االستحمام، طريق عن للعالج أساسية كوسيلة تعتبر حيث املعدنية، واملنابع

 واألوجاع.  اآلالم من والتخفيف

البحار أو  أو قرب الجبال أو املناخ طريق عن العالج في املناخية السياحة من يستفاد والجبلية: املناخية السياحة. 3.3.2

 .الثلج على التزلج أجل من الشتوي  الفصل وهو أال واحد فصل لها يكون  ما فعادة الجبلية السياحة أما الصحراء،

 في تتمثل مظاهر طبيعية من فيها بما الصحراء مجالها الطبيعية، السياحة أنواع من نوع هي الصحراوية: السياحة. 4.3.2

 وثقافة حياة أسلوب في تتمثل بشرية مظاهر ومن الطبيعية، والواحات الجافة واألودية الجرداء والجبال الرملية الكثبان تجمعات

 من غريبا نماطا هذا والبشري  الطبيعي تفاعلها في لتشكل الصحراء طبيعة مع تماما واملنسجمة املتناغمة الصحراوية الشعوب

  واألرياف. املدن في املألوفة الحياة أنماط

 

 الصحراوية في الجزائر ومقوماتها: السياحة .3

 صحراوي، محيط في سياحية إقامة كل "بأنها  الصحراوية السياحة الجزائري  املشرع عرفمفهوم السياحة الصحراوية: . 1.3

 وترفيه التسلية من املحيط بها مرتبطة بأنشطة مرفقة والثقافية والتاريخية الطبيعية القدرات مختلف استغالل على تقوم

 (15، ص2013واستكشاف." )لخضاري، بونور، 
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ع من أنواع السياحة البيئية )الطبيعية( مجالها الصحراء بما فيها من مظاهر تعريف السياحة الصحراوية بأنها " نو كما تم 

طبيعية تتمثل بتجمعات الكثبان الرملية )الرق والعرق والسرير(، والجبال الجرداء واألودية الجافة والواحات الطبيعية والضايات 

 (137، ص 2019")معزوزي، بن تربح،  والقيعان، ومن مظاهر بشرية تعكس أسلوب حياة وثقافة الشعوب الصحراوية.

أن السياحة الصحراوية هي: السياحة التي تكون ضمن مجال صحراوي تقوم على ومن التعريفين السابقين يتضح      

استغالل مجال الصحراء بشكل مناسب في السياحة واالستمتاع بعناصر املنطقة الصحراوية سواء من ناحية النظام االيكولوجي 

 العادات والتقاليد الصحراوية ألهل املنطقة وكل ما يميز املنطقة الصحراوية.للمنطقة أو 

 (137، ص 2019إن أهم مكونات السياحة البيئية كما يلي: )معزوزي، بن تربح،  مكونات السياحة الصحراوية:. 2.3

ما عليه عة كليا، مثل سطح األرض و العوامل الطبيعية االيكولوجية: وتضم العناصر واألنظمة الحيوية، وتلك التي تقدمها الطبي

من جبال ووديان وغابات ومغاور وأنهار ومحميات وصحاري، وأنواع املشاهدات والخبرات الواسعة املتضمنة فيها، أو التي عمل 

 عليها االنسان مثل الحدائق واملتنزهات.

تحوالت في الصيف أو الشتاء، في الربيع أو أي الفصول املناخية وما تقدمه من عناصر وإمكانات و  العوامل املناخية:. 1.2.3

الخريف، وبحيث تتحول هذه العناصر الى مكونات سياحية كبرى، من مشاهدة الغروب في بعض املواقع الصحراوية أو السهر مع 

 النجوم في الصحراء بعيدا عن كل إنارة.

شجار ونباتات ومياه معدنية، إلى الثروة الحيوانية مثل الثروات النباتية املتنوعة، من أزهار واالعوامل البيولوجية: . 2.2.3

 والسمكية من طيور واسماك وكائنات بحرية وبرية مختلفة.

( أو الحديثة، في وسعها أن تكون 1700املواقع واالثار املصنفة تاريخيا )القديمة أي ما قبل سنة  العوامل الثقافية واملادية:. 3.2.3

عوامل إيجابية متجاورة أو ضمن املحيط البيئي، فالقصور أو القالع غالبا ما يحيط بها محيط بيئي من حدائق ومياه وأحيانا 

وطيور، كما يمكن في حدود معينة استخدام القالع والصور واالديرة  محميات هي إطار صالح لتنمية املوارد البيئية من نباتات

 بمثابة نزل أو بيوت ضيافة للسياح البيئيين.

وتتكون من تاريخ ودانات ومعطيات السكان املحليين، وطبيعة مجتمعاتهم، وأنظمة عيشهم ادية: امل غير العوامل الثقافية  .4.2.3

 هم وما الى ذلك من عناصر جذب قوية لسياح اليوم. وأزيائهم وفولكلوراتهم ولغاتهم وطقوس

عوامل الرياضة والتسلية البيئية أو الشبه بيئية: تضم رياضات كثيرة كاملش ي صباحا أو ليال والركض الخفيف، التسلق، املش ي، 

 التجديف، وسواها من الرياضات التي تقوم على فكرة التمتع بتقديمات الطبيعة.

اقع السياحة الص. 3.3  حراوية في الجزائر:مو

وفيما يلي عرض ألهم هذه املواقع:  2مليون كلم 2تتعدد مواقع السياحة الصحراوية في الجزائر ضمن مساحة كبيرة تفوق      

 (141، 140، ص ص 2019)معزوزي، بن تربح،  

اقع السياحة البيئية بالجنوب الصحراوي الجزائري:. 1.3.3  أهم مو

للجنوب الصحراوي الجزائري ثالثة صفات رئيسية، هي: الهضاب األرضية، وتسمى بالحمادة والدروع، والثانية تتركز في العروق 

وهي: العرق الغربي الكبير، والعرق الشرقي الكبير، وعرق شاش، والثالثة طبيعة الهقار، والتي توجد بها أعلى قمة بالجزائر، وهي 

ملم في السنة، وبحرارة شديدة في  500، ويمتاز مناخ منطقة الصحراء بقلة كمية األمطار التي ال تزيد عن متًرا 3303قمة )تهاة( بـ 
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النهار ومنخفضة في الليل، ويسودها املناخ الجاف الذي يتميز بموسم حار طويل يمتد من شهر ماي إلى سبتمبر، بدرجات حرارة 

 و متكون أساًسا من واحات النخيل.متوسط الحرارة، أما الغطاء النباتي فه، وبقية األشهر تتميز بمناخ 45ºو 40ºتتراوح بين 

مناطق  5يمكن تقسيمها إلى  2كلم 2.000.000كما تمتد أهم مواقع السياحة البيئية في الصحراء الجزائرية على مساحة تفوق  

 رئيسية: 

 :)(، صنفت املعالم املعمارية 02، ص2017. )مداح، 2كلم 5192تتربع منطقة غرداية على مساحة  غرداية )ميزاب

والثقافية والتاريخية لهذه املنطقة ضمن التراث العاملي، وأهم مدنها بني يزقن، كما تحتوي على مجموعة مهمة من بساتين 

النخيل، تشتهر غرداية بصناعة الحرف التقليدية خصوصا )نسيج الزرابي، كالسجاد( املصنوع من الصوف الرفيع، 

الفرشة ذات الرموز واالشكال البربرية املستوحاة من البيئة املحلية إضافة إلى حرفة صناعة النحاس من حلي وأطباق، وا

والفخار والتحف الفنية التي تستلهم أنظار السياح األجانب الوافدين إليها من جنسيات مخـتلفة، كما تتميز املنطقة 

ضمن  1982خية البارزة حيث تم تصنيفها من طرف منظمة اليونسكو عام بالعديد من املواقع األثرية واملعالم التاري

املعالم التاريخية العاملية كاملسجد الكبير وساحة السوق القديم التي تسمى )الرحبة( وسط القصر القديم، كما يوجد 

 .1353زغن( ، وقصر )بني ي1053، وقصر )تغرداية( 1046وقصر )بنورة(  1012قصر تاجنينت العطف الذي تأسس في 

 :مداح، 427000تقع في الجنوب الغربي للجزائر تتميز باملناخ الصحراوي، تتربع منطقة أدرار على مساحة قدرها  أدرار( ".

( وأغلبية تضاريسها رملية مع مناطق جرداء صخرية تسمى )الحمادات( شمال املدينة، وتعد أدرار محطة 02، ص2017

ها على جميع مقومات السياحة الصحراوية كقصور )تيميمون، تمنطيط وزاوية جذب سياحي هامة بالجزائر كذلك لتوفر 

كنتة(، وأهمهم قصر )حامد األثري( وغيرها، كما توجد العديد من الحصون والقصبات التي تبقى شاهدا على حضارة 

ملقومات إلضافة الى اكبيرة وذلك من خالل هندستها املعمارية وتاريخها العريق باإلضافة إلى ما تحتويه من مخطوط، با

الطبيعية املتجلية في الواحات املنتشرة أقص ى )قورارة( بشمال الوالية حتى حدود إقليم )تيديكلت( باإلضافة إلى مغارة 

 )قصر تماسخت( واألشجار املتحجرة، وكهوف )الشارف( بمنطقة أولف.

 ت منذ لحضيرة الوطنية للطاسيلي التي صنفالطاسيلي الواقع في أقص ى الجنوب الشرقي، وتعرف هذه املنطقة باليزي: إ

،  وفيها كل العناصر الطبيعية 2كلم 286808من طرف اليونسكو كتراث عاملي، والتي تتربع على مساحة قدرها  1982عام 

رسم  1500والتاريخية والثقافية التي تجعلها منطقة سياحية بامتياز، فهي بمثابة متحف طبيعي مفتوح يتضمن أكثر من 

 جري؛ونقش ح

 :نسمة  23000ب ( بكثافة سكانية تقدر 02، ص2017)مداح،  .2كلم 168.000احة قدرها تمتد تندوف على مس  تندوف

 موزعين على القصور القديمة، فهي شبه متحف في الهواء الطلق الطاسلي.

 :)(، حيث تتميز 02، ص2017.")مداح، 2كلم 113000تتربع منطقة تمنراست على مساحة قدرها  تمنراست )الهقار

بتضاريسها وثروتها الحيوانية والنباتية والنقوش التي تشكل  1987الحضيرة الوطنية للهقار التي تم إنشاؤها سنة 

نوع نباتي تستعمل  300ي على أكثر من امتيازات حقيقية للسياحة تشهد على األزمنة الغابرة، حيث يحتوي الغطاء النبات

لتداوي كالشيح وتبركات وألغراض رعوية، كما تحتوي الحظيرة الوطنية الهقار على مواقع أثرية تشهد على تواجد اإلنسان 

صر ق -قصبة سيلت -منذ العصر الحجري القديم إلى العصر الحديث منها: ضريح تينهنان وقصر موس ى ابن مستان
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شالالت  -معبد األب فوكو: بمنطقة األسكرام -وقصبة أوالد سيدي املختار أيضا بدائرة عين صالح باجودة بعين صالح

 الغابة املتحجرة بمنطقة تيديكلت. -تمكرست

 الصحراوية: السياحة مقومات. 2.3.3

 مكنها ذلك كل الجارية، نالوديا وكذا الجبال وقمم الواحات بين الجميلة املناظر مقدمتها في عديدة بموارد تزخر الجزائر صحراء 

 وذلك (OMT) للسياحة العاملية املنظمة طرف من بها املعترف الشهادة خالل من وذلك العالم في األولى مناطق بين من تكون  بأن

 :من واملتكون  السياحي منتوجها لتنوع نظرا وذلك 1982 سنة

 والقصور  بتمنراست تينهينان معلم مثل الصحراوية الواليات مختلف عبر متواجدة هي والقصور: التاريخية املعالم 

 الواقعة باملحرومة الحجرية والنقوش والكتابات ببسكرة الرومانية واألثار بتيميمون  أغزر  وقصر باملنيعة القديمة

 واملساجد الزوايا جانب إلى باألغواط، الريشة ومنطقة والهقار، باليزي  الطاسيلي من كل في املتواجدة وكذا ببشار،

 بمنطقة الخاص القديم العمراني البناء نمط إلى إضافة باألغواط، التيجانية كالزاوية املتميز الهندس ي بشكلها العتيقة

 .غرداية

 صحراوية مناطق عدة هناك الصحراوية: ناط امل: 

 م  2000ارتفاعها متوسط يبلغ هضبة شكل في دائرية صخرية كتلة" عن عبار وهو الصحراء قلب في الهقار يقع :الهقار -

 الهقار قلب في تمنراست تقع حيث )الرأس( أالتاكور  الهضاب هذه وتسمى م،  3000إلى علوها يصل جبلية رؤوس فيها

 (08، ص2009م."  )غرايبة،   3300تاهات جبل طول  يبلغ بينما تقريبا، م1400ارتفاع  على

 وهي الهقار، جبال غرب البالد، جنوب أقص ى في وتقع للوالية، األساس ي واملقر الهقار عاصمة الحمراء املدينة تمنراست تعتبر

  التقاليد. بين مزيج يشكل الذي الترقي للشعب مركزي  ملتقى وتشكل األثرية باملعالم غينة منطقة

 سنة صنفت كما ،1982منذ  اليونسكو ملنطقة العاملي التراث ضمن للطاسيلي الوطنية الحظيرة صنفت الطاسيلي: -

 م 1500 ارتفاع متوسط على وتمتد2كلم 80000 مساحتها وتبلغ والحيوانات، النباتات من الحية للكائنات خزان 1986

 ( ، فمنطقة05، ص2003كلم." )الجريدة الرسمية،  700 مسافة على يتسع طويل بمنحدر الغربي حدها في وتنفرد

 :قسمين من مكونة الطاسيلي

 القمري  الشكل من صخرية هضبة عن عبارة وهو تمنراست غرب شمال كلم 600 بعد على يقع :)أزقار( نجار الطاسيلي 

 من يتراوح وعرضه كلم 750 طوله شريط ويشكل الرمال، من بحر وسط متجمدة كصخرة يظهر فهو رائع  بجمال ويتمتع

 النقوش من له مثيل ال تجمع أكبر على ويحتوي  م1500  ارتفاع وعلى2كلم 12000 مساحة على ويتربع كلم، 100 إلى 60

 وفي الليبية الرمال الشرق  في محيطه، أغلب تحاصر التي الرمال على نجار طاسيلي يطفو حيث الصخرية، والرسومات

 .بورهات وعرق  إساوان عرق  الشمال وفي أدمر، وعرق  العظيم تينيزي  الجنوب

 من واد حافة على الطاسيلي سفح على تقع وهادئة جميلة واحة بكونها جانت توصف :)جانت( الطاسيلي لؤلؤة 

 في لطيف بمناخ تتمتع لذلك م1095 ارتفاعها رغم الرياح من يقيها حيث والقصور  النخيل من تتكون  وهي الغرانيت،

 .الصيف في وحار الشتاء

 حيث الصحراوية، املناطق في املسار هذه تشكل التي العريقة املدن من ومجموعة طريق هي :القصور( )طريق الساورة -

 :(15، ص1998الدليل االقتصادي واالجتماعي، ) الساورة( )عاصمة بشار، النعامة ، البيض في: املدن هذه تتمثل
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 العتيق القصر يميزها ما أهم البحر، سطح عن م1200 عن يزيد ارتفاع على عمور  بجبل البيض مينة تقع  :البيض 

 أيضا البيض تعرف التيجاني، كما أحمد سيدي زاوية حيث للمنطقة املشرف املاض ي على يشهد الذي ببوسمعون 

 واالعتزاز القوة رمز الخيل يعد كما .التاريخ قبل ما عصور  منذ باملنطقة االنسان تواجد على تشهد التي الصخرية بنقوشها

 تقليدية صناعة إلى تتحول  وبعدها شاسعة حقول  تعم الحلفاء أن كما حياته، طوال االنسان يصاحب فهو بالبيض،

 الجمال حيواناتها ومن السنة، خالل تظهر قد التي الخالفات لتسوية موسم كل تقام احتفاالت هناك كما األلوان، زاهية

 .حمايته يستوجب وموروث الطبيعة من يتجزأ ال كجزء يعتبرون الذين والغنم والغزال

 املحصنة القرى  إلى إضافة الديناصورات، حفريات على تحتوي  كما السياحية بمواقعها املعروفة املدينة تلك هي :النعامة 

 العصر إلى تعود منحوتة 2000 من أكثر على النعامة تحتوي  مضت، قرنا 15 إلى تاريخها يعود التي الصحراوي  لألطلس

 سيدي وعدة مباشرة بها يرتبط ذكرها عند بالطاسيلي املوجودة نفسها هي املنحوتات هذه أن أيضا يالحظ كما النيوليتي،

 .واألسالف األجداد ومعتقدات لعادات لإلخالص رمز فهي املجذوب أحمد

 الفحم مناجم تحادي وهي للصحراء، العابرة الطرق  شبكة قلب في استراتيجيا موقعا تحتل فهي :الساورة( )عاصمة بشار 

 فمنطقة الساورة، لواد الشرقية الضفة على تتمركز واحاتها وأغلب الباسقات للنخيل كثيفة غابة بشار تضم بالقنادسة

  :من تتكون  الساورة

 والقصور  الفحمية املناجم مدينة الكتشاف فيها التوقف تستوجب التي الساورة لواد أخرى  محطة هي :القنادسة 

 إلى العتيق املسجد يعود كما زيان، محمد سيدي ملؤسسها تنسب التي الزيانية للزاوية اإلداري  املركز تعد فهي العتيقة،

 .الرحمان عبد بن أحمد هو ومؤسسه عشر السابع القرن 

 ذلك على تشهد كما التاريخ قبل ما لحضارة مركز فهي الرملية الكثبان قمة على املنصوبة املدينة تلك هي  :تاغيت 

 الحقبة هذه على عيان شاهد هذا يومنا إلى تزال والتي باملنطقة وجدت التي املتعددة الصخرية والنقوش املنحوتات

 .عتيق قصر يحرسها التي األحمر بالطوب املبنية منازلها هو أيضا يميزها ما التاريخية،

 هذه حافة فعلى مثمرة، نخلة10000 من أكثر تضم واحة شكل في صغير هضبة على عباس بني مدينة تتربع  :عباس بني 

 بني فميزة الهقار، في للعيش توجهه قبل 1901 عام جماعة اإلخوة مؤسس دوفوكو شارل  األب منسك يتواجد الهضبة

 كما الجافة للمناطق العلمية لألبحاث مركزا يعد والذي القديم، القصر من بالقرب املتواجد متحفها في تظهر عباس

  .التاريخ قبل ما العصر إلى تعود مختلفة وأدوات للحفريات هامة مجموعة املتحف يضم

 هذه مؤسس حيث الكبيرة، الزاوية مقر في القديم القصر بها يتواجد ذهبية رملية كثبان بها تحيط واحة هي  :كرزازة 

 باملولد االحتفال أثناء خاصة الديني، الطابع عليها يطغى مدينة كرزازة من جعل الذي موس ى بن أحمد سيدي هو الزاوية

 .النبوي 

 النخيل وواحات الذهبية الرمال كثبان تضم التي الواحات هي تميزها ميزة أهم فإن الصحراء اكتشاف أثناء الواحات:  -

)الهقار  نجد الواحات هذه بين ومن التقليدية الشعبية األسواق في نشاطها مركز يكمن التي العتيقة واملدن الجذابة

 :(08، ص2009والطاسيلي، 

 وتعد أسطورية سياحية محطة وهي اسمها، عليها يدل كما السعادة مدينة أو الصحراء بوابة بوسعادة تعد :بوسعادة 

 عند بروعته ينفرد الذي القصر الكتشاف مفتوحة دعوة بوسعادة تعد كما العاصمة، الجزائر إلى صحراوية واحة أقرب
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 إن الهامل، زاوية تتوجد املدينة من وقريبا "دينيات إيتيان" الفرنس ي الرسام وضريح فبرير طاحونة الشمس شروق

 الفضية الحلي صناعة مثل نايل أوالد حياة تواكب التي التقليدية الحرف نميز أين متعة بوسعادة مدينة في التجوال

 .باملنطقة الخاصة الهندسية الخطوط ذات والزرابي

 أنقاض على بسكرة تأسست حيث العليا، والهضاب الكبرى  الصحراء بين االستراتيجي بموقعها بسكرة تتميز  :بسكرة 

 فيها أصبحت بينما املدينة، بمسجد ضريحه نجد حيث بها املنية ووفاته باملنطقة نافع بن عقبة حل فقد رمانية، مدينة

 تحتفل كما والدوبارة الشخشوخة مثل التقليدية بأطباقها الزيبان مدينة تشتهر حيث القادر، عبد األمير مملكة من جزءا

 .التمر بعيد الخريف موسم أخر في

 :من ممتد بحر تعد فهي السوق، ايبارهات( عاصمة ازابيلتنعته ) كما قبة األلف مدينة أو الوادي مدينة تعد  الوادي 

 وتضمن للشمس ضوء تعكس بقباب املرصعة التقليدية بمنازلها الوادي تتميز املتموج، شكله بخصوصية يشتهر الرمال

 .واالنتعاش البرودة

 ململكة عاصمة كانت التي املدينة هذه اشتهرت الكبير، الشرقي للعرق  الشمالية الحدود على ريغ بواد تقرت تقع :تقرت 

 واجهة تعد التي التطوير شاسعة ومراكز وواحات النخيل بجذوع املغطاة وبأزقتها العتيق، قصرها بتمرها، جالب أوالد

 تحوي  التي املتعددة القباب جانب إلى الشهيرة تقرت ملوك أضرحة نجد مدينة دخول  السياح وعند تستقطب أخرى 

  جثمانهم.

 كما نخلة، ونصف مليون  من أزيد تضم شاسعة واحة وتعد العاصمة الجزائر من كلم 845 بعد على ورقلة تقع  :ورقلة 

 التيجانية للزاوية مهدا تعد كما بلعباس أحمد وسيدي الشطي بلخير سيدي قصري  أشهرها ومن بها القصور  تتعدد

 الزوار أالف تستقطب حيث التيجانية، أحمد سيدي أسسها التي بالجزائر، الزاويا أشهر من وهي ماسين بتي الواقعة

 .العالم أنحاء كل من والطلبة

 ونجد وهادئة ضيقة أزقة وسط يقع الذي الكبير املسجد بها نجد حيث م 1053 سنة غرداية مدينة تأسست  :غرداية 

 الهندسة حيث من غرداية فتعد الدائم، بنشاطها تتميز التي السوق  وساحة الداية مغارة الديني املعلم هذا من قريبا

 .اليونسكو منظمة طرف من االنساني االرث ضمن تصنف جعلها مما كله، العالم في نوعها من فريدة املعمارية

 طرف من أسست والتي للصحراء أخرى  بوابة تعد العاصمة الجزائر من كلم 400 بعد على األغواط تقع  :األغواط 

 لزفاق العتيق القصر :منها السياحية املناطق من العديد تحوي  هذه الحدائق مدينة عشر، الحادي القرن  في الهالليين

 القادر عبد سيدي مقام التاريخية املواقع ضمن صنفت التي فرومونتان صخرة بوسكارن، قلعة موران، قلعة الحجاج،

 .البربرية والقرية فصفصة لعين الصخرية النقوش الكبير، املسجد الجياللي،

  فعاال هاما عامال تضل بعيد ألمد فهي الطبيعية، املوارد أحد الصحراوية الحمامات تعد الصحراوية: املعدنية املنابع 

 أشهر ومن "واملتعة والصحة املاء من مزيج" هو فشعارها األمراض، من للعديد العالجي والسبيل االنسان لصحة

 (2015الصحراوية: )الساورة،  املعدنية الحمامات

 الحجارة استعملت فقد والبارد، الحارة الجوفية املياه الستغالل مائي صرح عن عبارة هو  :الصالحين )بسكرة( حمام -

 .لها املجاورة خنشلة والية في وتصب بسكرة والية من مياهه تنبع حيث املعمارية تحفتها بناء في
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 فهي مئوية°45 هي مياهه حرارة فدرجة كلم، 70 بحوالي غرداية مدينة عن يبعد حمام زلفانة  :غرداية" زلفانة حمام -

 العصبية، األمراض منها األمراض من الكثير ملعالجة مناسبة فهي والصديوم( )الكلور  املعدنية األمالح حيث من غنية

 املفاصل. وأمراض التنفسية

 غنية جوفية مياه عمقها من تتدفق صافية غامضة بحيرة أو "بركة هو ":الصحراوية األطلس جبال"  ورقة عين حمام -

 مياهه من يستفاد هذا يومنا وإلى للملح، التقليدية االستخراج في هاما قطبا الحمام هذا كان حيث املعدنية باألمالح

  .الطبيعة يهوي  من لكل ساحرة فنية تحفة املنطقة تعد الجمالي املستوى  على أما االستشفائية، املعدنية

 هنالك العديد من األعياد التي يتم احياءها في املناطق الصحراوية ومن أهم تلك األعياد  الصحراوية: السياحية األعياد

تاغيث  موسم، عباس بني مولد عيد، عيد )السبوع( بتيميمون ، جانت عيد )سبيبة(،  عيد )تافسيت( تمنراست  نجد:

واحات )ال  )واد  سوف(، وغيرهاوقبة قبة ألف عيد ، وكال أمد فرسان مهرجانية(، )غردا الزربية عيد،  (حاألفرا )موسم

 (.2014بوابة الصحراء، 

 على واملعنوي  املادي بشقيها الجزائرية الصحراء صفات انعكست لقد الصحراوية: للسياحة الثقافية املقومات 

 هذه متنوعة، وحرفية حياتية وممارسات فريدة، أخالقية وقيم مميزة شخصية فأكسبته فيها عاش الذي االنسان

 عدة في وتراثها الصحراء ثقافة مظاهر وتتجلى وتراثها الصحراء بثقافة تسميته يمكن ما مجموعها في تشكل املفردات

 (2014وهي: )الديوان الوطني للسياحة،  صور 

 والنسيج؛ األلبان وصناعات الرعي وأبرزها اليومية الحياة نشاطات -

 وغيرها؛ بينهم النزعات وحل الضيف كإكرام االجتماعية والتقاليد العادات -

 ؛ أشكالهمختلف ب األدبي التراث -

 بسيطة؛ بوسائل الصحراء في االرتحال -

 تقليدية؛ وبطرق  بسيطة طبيعية بمكونات األطعمة تحضير -

  .والجمال الخيل كركوب والرياضيات ياتاالهو  -

 بين من والتي تعد الصحراوية الفندقية املؤسسات في السياحية الهياكل تتمثل الصحراوية: للسياحية القاعدية الهياكل .3.3.3

  عنه. بعيدة صحراوية مناطق إلى األصلي سكانه مكان من االنتقال أثناء السائح يطلبها التي األساسية االحتياجات

 :2016 سنة وذلك الجنوب واليات بعض في الفندقية املرافق توزيع لنا والجدول التالي يبين يوضح

 

اف : 1جدول   2016 سنة الجنوب واليات لبعض الفندقية املر

 األغواط أدرار جانت بشار بسكرة املنطقة

 442 572 228 112 144 األسرة

 والتنمية ، االقتصاد مجلة نموذجا، األغواط والية الصحراوية: السياحة في املحلي االستثمار وتحديات (، واقع2017) شارف و رمضان املصدر:

 .9ص ،7العدد املدية، جامعة
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 سائح ألف 170 تجاوزت والتي الوافدة السياح بعدد قرناه ما إذا قليل (1498) األسرة عدد أن نالحظ السابق الجدول  خالل من      

 .الشتاء موسم وخاصة الصحراوية السياحة على الطلب لتغطية إضافية سياحية مؤسسات إنشاء يجب لذا ،2017سنة 

 الصحراوية للمناطق السائح بين الوسيط السياحية الوكاالت تمثل  :الصحراوية واألسفار السياحية الوكاالت .4.3.3

 واليات مختلف عبر السياحية الوكاالت توزيع لنا يبين التالي الجدول  املناطق، تلك في السياحية للخدمات املقدمة واملؤسسات

  الجنوب.

 

 2016الجنوب سنة  واليات بعض في السياحية الوكاالت عدد: 2جدول 

 األغواط جانت غرداية أدرار بشار بسكرة تمنراست املنطقة

 06 28 10 11 02 14 89 العدد

 .10، ص(2017) شارف و رمضان املصدر:

 الجزائرية للصحراء اإلجمالية باملساحة قرناه ما إذا قليل وكالة(160السياحية ) الوكاالت عدد نالحظ أعاله الجدول  خالل من      

 األجانب السياح أن حيث إليها الوافدة السياحة عدد أخرى  جهة ومن جهة، من هذا 2 كلم مليون  اإلجمالية مساحتها تجاوزت والتي

 .أجنبي سائح أالف 10 عن2017 سنة عددهم تجاوز 

 

 تها:اتنميتها ومعوق ومؤشرات الصحراوية السياحة .4

هنالك العديد من املؤشرات التي يعتمد عليها في قياس درجة التنمية على مستوى املناطق الصحراوية ومن أهم تلك     

 املؤشرات نجد:

 السياحي القطاع تطوير في الحكم عليها يبنى أن يمكن التي املؤشرات تتعدد الصحراوية: السياحية التنمية مؤشرات. 1.4

 :ومنها الصحراوي 

 افدة السياح عدد إجمالي  النشاط لقياس تطور  املؤشرات أهم من السياح عدد مؤشر يعد  :الصحراوية للمناط  الو

 .على اعتبار أنه املصدر الرئيس ي للعائدات بالعملة الصعبة منطقة، أي في السياحي

 بمتوسط املؤشر بهذا يرتبط وما الصحراوية املناطق في السائح يقضيها التي الليالي عدد يشير :السياحية الليالي عدد 

 يقضيها التي الليالي عدد متوسط على نحصل السائحين عدد على الليالي عدد وبقسمة املناطق هذه في السائح إقامة

 .صحيح والعكس السياحي الدخل زيادة وبالتالي االنفاق معدل زيادة تعني االقامة مدة زيادة فإن شك وال السائح،

 تنوع زاد فكلما املضيف، البلد في السياحي والتطور  النمو درجة إلى األجانب السياح عدد يشير : السياح جنسيات 

  .الصحراوية السياحية الحركة في والتطور  النمو من عالية درجة على ذلك دال كلما السائحين جنسيات

 التمية وتحقيق الصحراوية السياحة أمام تقف التي املشاكل من العديد هنالك الصحراوية: السياحية التنمية معوقات. 2.4

 املستويات منها:  مختلف على
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 لعدم نظرا غائبة الواقع في أنها غير وطنية قضية هي السياحي الوعي إيقاظ عملية السياحي حيث أن الوعي إلى االفتقاد 

 السياحة أهمية لتدارك السياحي للوعي تماما يفتقد الجزائري  املواطن أن كما الوزاري، املستوى  على كافية دراسات وجود

 املستويات؛ جميع على

 لتنمية املبذولة الجهود يبعثر أن شأنه من التنظيمي االستقرار فعدم القطاع وهيكلة تسيير مستوى  على االستقرار عدم 

 مع أخرى  ومرة الثقافة، مع أخرى  ومرة والرياضة، الشباب مع فمرة أخر، بقطاع القطاع ربط يتم مرة كل ففي القطاع،

 وهكذا؛ التقليدية الصناعة

 الصحراوي؛ السياحي للقطاع القاعدية واملنشآت املرافق نقص 

 الصحراوية، وذلك من خالل اهمال بعض املوروث السياحي الصحراوي. بالسياحة الحكومة اهتمام عدم 

 

 خاتمة: .5

 مالية موارد تضمن ألنها الوطني، االقتصاد في البارز  لدورها نظرا متزايدة أهمية الجزائر في الصحراوية السياحة تكتس ي 

 البطالة، مشكلة أبرزها ومن االقتصادية املشكالت بعض حل على وتعمل املدفوعات ميزان تحسين على وتعمل للسكان إضافية

 يضمن الذي البيئي الوعي ونشر املحلية املجتمعات وتثقيف تنمية في دورها على عالوة جديدة عمل مناصب خلق في تساهم أين

استدامتها، فمن خالل الدراسة التي قمنا بها يمكن القول أن مؤشري عدد السياح  تحقيق بغرض الطبيعية املوارد على املحافظة

الوافدة إلى املناطق الصحراوية وعدد الليالي املقضية من طرف السياح الصحراويين ال يكفيان لقياس درجة التنمية السياحية في 

ك مؤشرات أخرى كاملنشآت املخصصة للقطاع السياحي في املناطق الصحراوية، امليزانية املخصصة املناطق الصحراوية، بل هنا

 للقطاع السياحي الصحراوي وغيره من املؤشرات التي يمكن االستناد عليها ملعرفة التنمية الحقيقية لهذه املناطق.   

 من النتائج املتوصل إليها:

 السياحة :نجد املحلية التنمية لتحقيق الجزائري  االقتصاد ضمن تبنيها تم التي الداخلية السياحة أنواع أهم من -

 الصحراوية؛ السياحة وأهمها الجبالية املناخية، الحموية، الساحلية،

 والتي الجزائرية الصحراء في التوات( الواحات، الطاسيلي، الساورة، باالمتياز )تمنراست، سياحية أقطاب خمس تتوزع -

 من العاملية السياحية املناطق بين من صنفت األقطاب تلك أن حيث ،2كلم مليون  من أكثر االجمالية مساحتها قدرت

 للسياحة؛ العاملية املنظمة طرف

 الصحراوية األراض ي في املعدنية املنابع أشهر لتوزع نظرا  املعدنية العالجية بالسياحة أيضا الصحراوية املناطق تشتهر -

 الصحراوي؛ األطلس بجبال الواقع ورقة عين وحمام بغرداية زلفانة حمام ببسكرة، الصالحين حمام :أهمها

 من العديد احياء في واملتمثل هائل ثقافي ملوروث المتالكها نظرا الثقافية بالسياحة الصحراوية املناطق تشتهر كما -

 الزربية عيد بتميمون، "السبوع" عيد بجانت، "سبيبة" عيد بتمراست، "تافيست" كعيد واملحلية، الدينية املناسبات

 باألوراس ي؛ وكال أمد فرسان" كمهرجان املهرجانات من العديد إحياء وكذا بالوادي وقبة قبة ألف عيد بغرداية،

 عددهم تجاوز  حيث والربيع، الشتاء موسم وجزائريين( خاصة )أجانب السياح من العديد الصحراوية املناطق تستقبل -

 لم االستيعابية فقدرتها ضئيلة تعد املناطق تلك في الفندقية املؤسسات أن سائح، غير ألف 170 عن 2017 سنة نهاية

 سياحية صحراوية؛ مشاريع استحداث خالل من ذلك في النظر إعادة يجب لذلك السنة، نفس في سرير 1498 تتجاوز 



 ليلى مطالي                                                                                   دليلة مسدوي 
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 السياح عدد اجمال :نجد املؤشرات تلك أبرز  ومن الصحراوية السياحية التنمية لقياس مؤشرات عدة على االعتماد يتم -

 األجانب عدد تجاوز  حيث جنسيتهم، إلى باإلضافة السياح أولئك يقضيها التي الليالي وعدد الصحراوية، للمناطق الوافدة

 .2017سنة  نهاية مع وذلك أجنبي سائح أالف 10 عن الصحراوية املناطق زاروا الذين

 التوصيات التي يمكن أن تأخذ بها:وبناء على نتائج التحليل، هناك مجموعة من 

االقتصاديين، كما أن  الفاعلين األطراف كل مهمة هي إنما الجانب أحادية مهمة ليست الصحراوية السياحية التنمية إن -

 :وهي اعتبارات عدة تحكمها عملية التنمية

 السياحية؛ املهام لتأدية الصحراوية السياحة عليه تعتمد الذي البشري  املورد وتكوين تدريب -

 لسياح؛ جاذبية أكثر كونها الطبيعي بشكلها الصحراوية السياحية املواقع على املحافظة -

 واستغالله؛ عليه املحافظة وكيفية الصحراوي  باملوروث لتعريف والجامعات املعاهد عبر شاملة دراسات تخصيص -

 األقطاب مستوى  على السياحية البرامج تنفيذ في الخواص مساعدة طريق عن الصحراوي  السياحي للقطاع الدولة دعم -

 الصحراوية؛ السياحية

 بين شامل تكامل هناك يكون  حتى الوطنية االقتصادية التنمية خطط مع الصحراوية السياحية التنمية بين التنسيق -

 االقتصادية. القطاعات

-  
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Total quality management in tourism institutions and its role in achieving global competitive 

advantage Analytical theory study 
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  ملخص: 

ها صناعات الدول التي يزور لسياحة أداة تسويق حضارية للدولة، فمن خالل السياحة يستطيع اإلنسان التعرف على ا    

ومنتجاتها وبالتالي تحتاج الدول إلى السياح من أجل تعريفهم بصناعاتها ومنتجاتها وهذا بال شك يساهم في االقتصاد ويعزز الناتج 

قافات والتعرف على عادات وتقاليد الحييييييعوع، حيك اسييييييتطاعا الوت ع من الدول ا  صييييييول على 
 
القومي، وهي وسيييييييلة لتلادل الت

خيل سيييينوية ةل عة من القطاس السييييياتي، فمي تعزز م وان اودفوعات ويعت ع مصييييدرا ةل عا لتوف ع فرا العمل للموا ن ن مما  مدا

 وتوف ع تنمية مسيييييييتدامة للمجتمع لذلك يسيييييييتلزم علينا تطليق معاي ع ا  ودة السيييييييياحية، االجتماعي شييييييي ي وييدعم مسيييييييتواهم اوع

 تحتعم األفراد ومحييييييارة هم في تحسيييييي ن ا يدمات السييييييياحية لتحقيق أة ع ر ييييييا ممون للسييييييياحأو الحيييييياملة  فإدارة ا  ودة الكاملة

 .امل لي ن و األجانب

 القطاس السياتي، إدارة ا  ودة الحاملة، ا يدمات السياحية، او وة التنافسية.  املفتاحية:الكلمات 

Abstract:  

 Tourism is a civilized marketing tool for the state. Through tourism, a person can learn about 

the industries and products of the countries he visits, and therefore countries need tourists in order 

to introduce them to their industries and products, and this undoubtedly contributes to the economy 

and enhances the national product. Many countries obtain large annual revenues from the tourism 

sector, as it enhances the balance of payments and is considered a great source for providing job 

opportunities for citizens, which supports their standard of living and social and provide sustainable 

development for society. Therefore, it is necessary for us to apply tourism quality standards, as full 

or comprehensive quality management respects individuals and their participation Improving 

tourism services to achieve the greatest possible satisfaction for local and foreign tourists 

Keywords: the tourism sector, total quality management, tourism services, competitive advantage.
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 . مقدمة: 1

التنمية  ، فمي تساهم فيوالدوليامل لي  السياحة من أهم امل االت ا  يوية التي تحقق عوائد مهمة، وتعود بالنفع على امل تمع   

ن العالم لم يتفطن لهذا النوس ا  ديد من االستتمارات اوربحة إال أاالقتصادية واالجتماعية والتقافية، ورغم هذه األهمية إال 

ضايا التوايد اول وظ في الدور الذي تؤديه السياحة في ق إلى، تح ع وتجارع الدوليةبعد ا  رع العاوية التانية. فالدالئل العلمية 

 حكل خاا. ، بمفهومها الحامل، وعلى صعيد التنمية امل لية بوالدوليةامل لية  التنمية

لية ب ن القطاس السياتي والتنمية امل  فا  مع، من امل تمعات في أي مجتمعامل لية  يدة بالتنمية إن السياحة لها عالقة و         

تفاعل متلادل وتعمل في اتجاه ن من خالل تأث ع كل منهما على اآلخر، فمتى وجدت السياحة االهتمام الالزم إال وساهما بحكل 

يق التنمية امل لية، وفي الوقا نفسه متى اشتملا استعاتيجيات ومخططات التنمية امل لية على السياحة، إال ةل ع في تحق

 في هذا القطاس انتعاشاشهدت هذه األخ عة 
ً
 .وازدهارا بارزا

را ووقعها ع بها، نظالضعف الذي تعيحه ا  زائر في امل ال السياتي، على الرغم من اإلمكانات السياحية الهائلة التي تتمت        

 ومساح ها الحاسعة التي توسبها تنو  االستعاتيجي
ً
 جغرافي عا

ً
 ومناخي ا

ً
 جانب تاريخها العريق الذي تحهد له منا ق أثرية إلى، ا

ؤهل للتقافة السياحية والعنصر البحري او افتقارها إلىالسياس ي واألمني، يرجع هذا الضعف  استقرارها إلى باإل افةمعت عة، 

 سياتي لدى اووا ن ن ا  زائري ن.الوعي ال، وغياع زبامتيا م خدمات سياحيةلتقدي

 ا  زائري، يجعل النحاط السياتي االقتصادوفي ظل تذبذع أسعار الصادرات اللتعولية وما نتج عنه من آثار سللية على         

 هام اقتصاديا نحا ا
ً
في عملية  شراك امل تمع امل ليإبالنسلة لل زائر. ولتطوير هذا النحاط على اوستوى امل لي، من الضروري  ا

إ افة إلى  ،التي تتناسب مع  ليعة نحاط اونحأة واالستعاتيجياتو ع األهداف و التنمية والذي يعت ع فاعل رئيس ي في نجاحها، 

 لسياحيةا فلدون اووارد البحرية ال يمون تحقيق أهداف اونحأة ،قابة جودتهذلك هي التي تصمم العمل وتحرف على تأديته ور 

 في بيئة اونافسة مرهو  السياحية ورسال ها، ةما أصلح نجاح اونحآت
ً
بقيمة هذا العنصر، ولهذا فمي تسعى   ذع اووارد  نا

 امل افظة عليها بحتى الطرق. البحرية ذات الوفاءات واوهارات العالية واالهتمام بها وحسن إدارتها ومحاولة

 ومنه تتللور معالم التساؤل الرئيس ي على النحو التالي:

السياحية تؤدي بها إلى تحقيق امليزة  املؤسساتهل يمكن القول بأن اإلدارة الجيدة للموارد البشرية على مستوى 

 التنافسية؟

 األسئلة الفرعية

 الفرعية التالية:يندرج تحا التساؤل الرئيس ي السابق األسئلة 

 ما اوقصود بإدارة اووارد البحرية؟ -

 تنافسية؟ال وة اوتحقيق  وؤسسة السياحية منةيف تتمون ا -

 السياحية؟ اوؤسساتةيف تساهم إدارة اووارد البحرية في تحقيق او وة التنافسية في  -

 :أهداف البحث-1

 في النقاط التالية: التحليلية يمون تلييص أهداف الدراسة

 .السياحية اوؤسساتإبراز دور وأهمية إدارة اووارد البحرية في  -

 ا.و استقراره على او وة التنافسية التي تمونها من ا  فاظ على مكان ها اوؤسسات السياحيةتو يح أهمية حصول  -

 . عاوية ذات جودة تنافسيةال وة اوعلى السياحية  اوؤسساتالوقوف على الدور الذي تلعله إدارة اووارد البحرية في حصول  -

 لسياحة:مفهوم ا /2
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 قجميع اولادئ أو القواعد التي تنظم بمقتضاها رحالت التعويج أو الفائدة سواء ما كان منها متعلعلى أنها ماتيو " يعرفها  -
ً
بما  ا

 ومايقوم به اوسافرون أو السياح 
ً
 كان منها متع شيصيا

ً
 .(2) قالهمانت بما يقوم به اوسافرون باستقلالهم وتسهيل لقا

اإلحساس  " ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبتق من ا  اجة اوتوايدة للراحة وعلى تغي ع الهواء و فرديلر:جون ب ع ةما يعرفها  -

على  تاالتصاال بجمال الطليعة وإلى الحعور بالله ة واوتعة من اإلقامة في منا ق لها  ليع ها ا ياصة، وأيضا إلى نمو 

 .(3)نطاق التجارة والصناعة التساسالتي كانا ثمرة  االتصاالتاألخص ب ن شعوع مختلفة من ا  ماعات اإلنسانية وهي 

 أو للتعفيه أو لقضاء اجتماعية من مكان إلى أخر ألسلاع االنتقالعة من األفراد بغرض " هي حرةة يؤديها الفرد أو مجمو  و -

، وليس بغرض العمل اوؤقا، وةذا أعضاء السلك االستحفاء اإلجازات أو   ضور اوؤتمرات أو اوهرجانات أو للعالج و

 .(4)الدبلوماس ي

أنها " فن تللية الرغلات الحديدة التنوس التي تدفع  1972الفرنس ي في قراره الصادر  واالجتماعي االقتصاديحسب امل لس  -

 .(5)إلى التنقل إلى خارج امل ال اليومي"

 : السياحية الجودة / مفهوم 3

 حا ر  اوستفيد توقعات و احتياجات تحقيق أنها على ا  ودة * ديمنغ ادوارد وليام يعرف
ً
 مستقل و ا

ً
 . ال

 مالئمة خدمة أو سلعة سواء اونتج كلما كان بالتالي و ، االستخدام في اوالئمة هي ا  ودة أن على ** جوران جوزيف يعرفها ةما

 .جيدةا يدمة أو السلعة   كانا كلما اوستفيد الستخدام

 :مفهوم الخدمة السياحية/ 4 

النحا ات التي توفر للسياح الراحة والتسهيالت عن شراء  عمال واأل أما ا يدمة السياحية فتعرف " بأنها مجموعة من    

 عن مكان سوناهم األصلي إا يدمات واللضائع السياحية خالل وقا سفرهم أو  واس هالك
ً
 .(6)قام هم  في اورافق السياحية بعيدا

 السياحية:  الجودة تطور  مراحل /5

  (7)هي: و مراحل بعدة السياحية ا  ودة مرت

 الزبون. إلى وصوله لتجنب اوعيب اونتج فحص هو اورحلة هذه وراء من الهدف : التفتيش و الفحص مرحلة أ-

اقبة مرحلة -ع  جراءاتاإل  اتخاذ و ، اونتج درجة تحديد و اختيار و فحص أساليب تتضمن و :السياحية الجودة مر

 السياحية.التص يحية لألساليب اوتلعة أثناء تقديم ا يدمات السياحية في اونحآت 

أو السائح من خالل التطوير و األداء السياتي  للزبون  التقة توف ع بغية الالزمة اإلجراءات تطليق خالل من : الجودة تأكيد -ج

 .ا  يد و الذي يتماش ى مع التطورات الراهنة في القطاس السياتي

                                                             

 .21، ا 2003فوزي: اقتصاديات السياحة، دار الفجر، القاهرة مصر،  أحمد -(2 

 .23، ا 2003محمد من ع ا ح اع: اإلعالم السياتي، دار الفجر، القاهرة، مصر،  -(3 

 .15، ا 1991حس ن ةفافي: رؤية عصرية للتنمية السياحية في الدول النامية، الهيئة اوصرية العامة للوتاع، القاهرة ، مصر ، -( 4 

 .14، ا 1987، رسالة ماجست ع، قسم علم االجتماس، جامعة ا  زائر، 1982إلى  1962احمد لحهب: السياحة في ا  زائر من -( 5 

خصائص ا يدمات نقال عن زه ع علاس عزيز،  39، ا1999عمان ، ، سور مروان: مختارات من االقتصاد السياتي ، دار مجدالوي للنحر والتوزيع   -(6

 وتأث عها على جودة ا يدمة في فنادق الدرجة اومتازة في مدينة بغداد.السياحية 

األفاق، نقال  الواقع و ا  زائر في السياحة حول  الو ني اولتقى ، ا  زائر حالة – السياتي القطاس ترقية في دوره و السياتي التسويق ، الرايس مراد -(7 

، قسم العلوم االقتصادية،  3أ روحة دةتوراه، جامعة ا  زائر  ،2000/2025واوعوقات  اإلمكانياتا  زائر  في عن عوينات علد القادر: السياحة

 .338، ا 2013
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 سو  لتعمال اإلدارة و العمل مناخ لتحمل ا  ودة نظم تطورت : الشاملة الجودة إدارة مرحلة-د
ً
 ا  ودة تطوير و تحس ن بغية يا

 .السياحية

 :معايير جودة املنتج السياحي  / 6

 إنحاءعند  االعتلار ع ن م( معاي ع جودة اونتج السياتي التي يجب أن تضع ب 2003صمما منظمة السياحة العاوية في عام )

 . السياتي، وهذه اوعاي ع يمون أن نليصها في جالقرارات اوتعلقة بتصميم أو تسويق اونت اتخاذاوحاريع السياحية أو عند 

 على حياة  أي :السالمة واألمان -أ
ً
أو الضرر  السائحأن اونتج السياتي سواء أكان خدمة أو سلعة ال يمون أن يمتل خطرا

 .(8)السياتي اونتجي ع اوهمة   ودة واحدة من اوعا سائحن سالمة وأمان الإ، لذلك فبصفة عامة بالص ة

 الة الذي نقصد به في هذه ا  والضيفاوؤسسات السياحية اوستضيفة : وهو عنصر أساس ي يجب توفره ب ن  الشفافية -ب

توفرة اومن أجل التواصل الفعال وتوف ع معلومات دقيقة وصادقة عن خصائص ومم وات ا يدمات السياحية  السائح أو الزبون 

 .اوؤسسة السياحيةفي 

بمعنى االنس ام مع الليئة البحرية والطليعية و هو ما يعني االستدامة التي تح ع إلى ا  فاظ على استدامة  :االنسجام-ج 

 والليئة وغ عها . واالقتصادية االجتماعيةدارة الليئة إالسياحة التي تتطلب 

 مل وظ عن غ عه من اونتجات اوماثلة. ج السياتي متم و بحكلو : وهو ما يعني جعل اونتاألصالة -د

 عن توف ع معاي ع سالمة األغذية.النظافة -ه
ً
 : أي أن تكون جميع اورافق السياحية تتوفر فيها درجات عالية من النظافة فضال

 يحافظ التوافق هذا أن إذ واإلنساني، الطليعي امل يط ب ن االنس ام و التوافق  رورة على التجانس معيار يرةز :التجانس-و

   ودة مؤشرات تأسيس بغية االجتماعية و االقتصادية و للمؤثرات الليئية فعالة إدارة يستدعي و اوستدامة السياحة على

 .(9)السياحية اونتجات

 وإتاحة تح و دون  و ا يدماتية، االتصالية و الطليعية ا  واجز و العوائق كل بإزالة اوعيار هذا يقض ي و :الوصول  سهولة -م

  .ا  ميع قلل من ا يدمات و اونتجات تلك استخدام

 شرط على الحراع و واإل عام اإليواء أماةن جميع في امل افظة  رورة على العامة الص ة معيار يرى  :العامة الصحة -ر

 اوواد بيع نقاط جميع على أيضا ينطلق ةما ، الول عة السياحية اوؤسسات كل على اوعيار هذا ينطلق و السالمة، و النظافة

 الطائرات. في اوقدمة ا يدمات فيها بما ، مطاعم و محاالت من الغذائية

 :(10)يلي فيما نوجزها القواعد من مجموعة السياحية ا  ودة تحوم ةما  

 بحكلللسائح  اوقدمة جودة ا يدمة تحس ن أجل من الفندقية، و السياحية اوؤسسات إمكانية على امل افظة و التطوير -

 دائم. و مستمر

 السائح. بمتطللات الوفاء -

 السياتي. اووقع في ا  ودة عن اللحك ملدأ تطليق -

 الوفاءة. و اإلنتاجية و لل ودة اوستمر التطوير  -

 .السائح إلى الفندقية و السياحية اوؤسسات من ابتداء السياحة تحس ن و تطوير -

                                                             

ng Mohammed. Aleraql, Tourism  services quality  in Egypt , the view points of external  and internal  customers, bench  marketi-)8( 

on international  journal ,vol.13 ,No.4 , 2006 .p.478  ،خصائص ا يدمات السياحية وتأث عها على جودة ا يدمة في نقال عن زه ع علاس عزيز

 فنادق الدرجة اومتازة في مدينة بغداد، العراق،  

 في ا  ودة  "حول  اولتقى السعودية، اوملوة العربية في السياحة في ا  ودة  مان لنظم اوستقللية الرؤية القاض ي، الرحمان علد بن سعد -(9 

 .29 /2004/12يوم ،"السياحة صناعة

نجوم في األردن، مجلة  5ا يمس  فنادق من عينة على ميدانية دراسة – الفنادق في الحاملة ا  ودة إدارة تطليق واقع تقييم ، بظاظو الهام -(10 

 www.uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/.../14_2016_12_15!11_45_39_PM.docx .13، ا 2010، 45العلوم اإلنسانية، العدد 
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 :السياحية و أنواعهاأهمية جودة الخدمة / 7

 :/ مفهوم جودة الخدمةأ

 .(11)ةما هو متوقع سياحال احتياجاتأو قدرة ا يدمة لتللية  السائحتعرف جودة ا يدمة بأنها التوافق من أجل خدمة متطللات 

 . (12)( بأنها معيار لتسليم ا يدمة التي تظهر من خالل توقعات الضيفPalmerةما عرفا جودة ا يدمة من قلل )

بأنها الفرق ب ن توقعات الضيوف ألداء ا يدمة اوسلقة وتصوراتهم عن   ,Mccleary and asubonteng)(Swanوةذلك عرفها 

 . (13)اوستلمة ا يدمة

كانا  نإوبالتالي ف، لليدمة وا يدمة اوتصورة  سياح( بأنها الفرق ب ن توقعات ال(Ezenw , ejem and chikwenduفي ح ن عرفها 

 .(14)ن ا  ودة عاليةإ ودة قليلة وإذا كانا التوقعات أة ع من األداء فن ا إالتوقعات أة ع من األداء ف

 السياحية:أهمية جودة الخدمة /  ب

الواسعة التي تناول ها الوت ع من الدراسات خالل العقود اوا ية التي تناولا  ن مو وس جودة ا يدمة من اووا يع اوهمة وإ

( من ب ن العلماء الذين اهتموا بجودة 1988( عام )Garvinواإلبعاد وغ عها، وقد كان )جودة ا يدمة من حيك اوفاهيم والقياس 

للسائح السياحة اووجودة في منطقة و ما تستطيع تصور  التي هي السياحية بطليعة ا  ال ا يدمة والذي يل ن أن جودة ا يدمة

( يعد جودة 1994عام ) Christopher)ةما أن ) ،السياحية من أجل مقارنة ا  ودةاوؤسسة من تقديم ا يدمات السياحية 

 . (15)على أنها مقارنة تجربة حقيقية لليدمة مع توقعات الضيوف قلل االس هالك ا يدمة السياحية

 وا تمتاز به ا يدمة نفسها من خصائص ا يدمة السياحيةوجودة 
ً
ية ئالفنا و الالملموسية تعد من اوفاهيم اوعقدة نظرا

وعدم التجانس وغ عها، وأن جودة ا يدمة تظهر من خالل مقارنة توقعات الضيوف وإدراةهم لليدمة اوقدمة،  والتالزمية

وبالتالي فأن نفس ا يدمة اوقدمة يمون النظر إليها بأنها ذات جودة عالية من قلل بعض الضيوف، وذات جودة منخفضة لدى 

 (16)د على الضيوف أنفسهم يوف آخرين لذلك وبعلارة أخرى فأن جودة ا يدمة تعتم

( 
ً
 .Parasuraman،Zeithalm and Berry )(17)وأن أهمية جودة ا يدمة ت عز من خالل تحليل ثالث وجهات نظر عامة وفقا

 : أن جودة ا يدمة تعتمد على توقعات الضيف التي تسلق أداء ا يدمة واوتأتية من اإلعالنات وغ عها.األولى

 أن جودة ا يدمة ترةز على التفاعالت امل ددة ب ن خدمة الضيف ومستويات ا  ودة. :الثانية

 : أن جودة ا يدمة حددت من خالل عدة فجوات، وهذه الفجوات موجودة ب ن ا يدمة اوستلمة وجودة ا يدمة. الثالثة

 ة وهي على عدة مستويات.ن توقعات الضيوف وتصوراتهم لليدمة الفعلية يتم تحديد نوعية جودة ا يدمإوبالتالي ف

                                                             
(11)-Elena. Y, Electronic  service quality  in tourism , development  of scale for assessment of  electronic  

service quality, doctoral  thesis of development of business administration  and social sciences , Lulea 

university, 2006,p.11   .09نقال عن زهير عباس عزيز، مرجع سابق، ص نقال عن 

(12)-palmer,A, principles  of service marketing ,McGraw-hill publication , 4th  Edition, London , 2005, p41  

.                                                               09ص   مرجع سابق، نقال عن زهير عباس عزيز،نقال عن   

(13)-Asubonteg .p, mccleary .k, swan.j, servqual revisited  a critical  review of  service quality, the journal of 

service   marketing , 1996 ,p.641 

                                                                            .90نقال عن زهير عباس عزيز مرجع سابق، ص 

(14)-chikwendu .D,ejem  .Ezenwa .A ,evaluation of  service quality of  higerian airline using servqual  model, 

journal  of hospitality  management  and tourism  ,December ,vol.3,2012, p.1181 زهير عباس عزيز، نقال عن 

                                     /12مرجع سابق، ص 

(15)-Arash. Shahin , reza . dabestani , correlation analysis of service quality caps in afour-star hotel in Iran , 

international  busiuess research ,vol .3,jaly,2010 , p.41 

(16)-Arkan.saglik , ali . caglar . ufuk . kaya ,Service quality and customer satisfaction relationship, ,aresearch  

in Erzurum Ataturk university refectory , American international journal , a contemporary research ,VOL . 

4  , No . 19 , 2014 . 

(17)-collier .A.D, service managment effectiveness, balancing strategy, organization and human resources, 

operations  and marketing , josses –bass publishes, ox ford ,1990, p.238-239, p41 زهير عباس عزيز،  . نقال عن

:  12مرجع سابق، ص   



سة نظرية درا-في املؤسسات السياحية ودورها في تحقيق امليزة التنافسية العامليةإدارة الجودة الشاملة 

 تحليلية
 

6 
اقع والتحديات-ي ظل املنافسة سبل وآليات ترقية السياحة الداخلية في الجزائر ف"االفتراض ي الوطني امللتقى  "الو

 2021ماي  19-18يومي 
 

 : إذا كانا ا يدمة اوقدمة ال تلبي توقعات الضيوف فسوف تكون جودة ا يدمة منخفضة.األول 

 : إذا كانا ا يدمة اوقدمة تتساوى مع توقعات الضيوف فستكون جودة ا يدمة متوسطة.الثاني

 ا يدمة عالية أو ممتازة.: إذا كانا ا يدمة اوقدمة تتجاوز توقعات الضيوف فستكون جودة الثالث

 لكونها تعد معيارا ومقياس لتقييم فعالية ا يدمات اوقدمة، وعلى الرغم 
ً
 هاما

ً
أن جودة ا يدمة في النحاط السياتي تلعب دورا

  (18)من أن جودة ا يدمة غ ع ملموسة إال أنها أداة تقييم حاسمة لليدمات السياحية

 املنظمات السياحية:خطوات تحقيق إدارة الجودة الشاملة في  ج/

إن  استقلال السياح في اوواقع السياحية يتطلب اإلوام الول ع بالدور اوطلوع من العنصر البحري عند بدء العملية السياحية   

وحتى نهاي ها، ةما يمتد دور العنصر البحري ليحمل فهم حاجات ورغلات السياح وتهيئة الليئة السياحية امل يطة إلشلاعها على 

ل وجه، وبما يحقق إنجاز األهداف السياحية اونحودة، وهذا ال يتم إال من خالل تحقيق ا  ودة في خدمة السياح، فهناك أةم

 :(19)مجموعة من ا يطوات التي البد من تطليقها في هذا امل ال

 إظهار موقف إيجابي تجاه اآلخرين: :الخطوة األولى/1

ل من أفض سائحبسبب اووقف، وليس هناك في مجال خدمة ال )السياح(إن  معظم العامل ن يفحلون في مجال خدمة الضيوف    

من يتم التعامل معهم ويعتمد اووقف الذي يتم إظهاره لآلخرين في األساس على الطريقة  ،إظهار اووقف اإليجابي بالنسلة   ميع

 ومن الطرق ا  يدة إلظهار موقف إيجابي: التي ينظر بها الشيص إلى وظيفته.

  .أو السائح وهو من االنطلاعات األولى التي تعطى للضيف املظهر:1-1

 التي يمون أن تفسر أةثع من نصف الرسالة التي يلعك بها اورسل. لغة الجسد:-1-2

 ما تكون ن عة الصوت أو الويفية التي يتم فيها قول ش يء ما أةثع أهمية من الكلمات التي يتم  صدى الصوت:1-3
ً
إذ غاللا

 استخدامها.

دما عن إن  اوهارة مهمة في استخدام الهاتف بسبب أن  الشيص يملك صوته فقط لالعتماد عليه، ألن الشيص الهاتف:1-4

ه يكون اومتل  الوحيد للمنظمة. يكون على ا يط مع الزبون، فإن 

 ويتم  تحديد تلك ا  اجات عن  ريق: :) السياح( تحديد حاجات الضيوف :الخطوة الثانية/ 2

: إن  معرفة متطللات التوقيا في تقديم ا يدمة أمر مهم في ملاشرة إدراك املتطلبات الزمنية لجودة خدمة الضيف-2-1

 النحاط في تقديم خدمة ذات جودة عالية.

 : وهذا يمنح مقدم ا يدمة بخطوة واحدة لألمام مقارنة بالضيوف.الضيوف توقع حاجات-2-2

: واليقظة هي مهارة فهم ما قد يحتاجه الضيوف ويرغلون تحديد حاجات الضيوف من خالل يقظة ولطف مقدم الخدمة-2-3

 فيه، ويذهب إلى أبعد من تقديم ا يدمة في حينها، وأبعد من التوقع.

: وهنالك أربع حاجات أساسية للضيوف )ا  اجة للفهم ق فهم حاجات الضيوف األساسيةتحديد الحاجات عن طري-2-4

 وللحعور بالتعحيب وا  اجة للحعور باألهمية والراحة(.

 تحديد االحتياجات عن طريق الحصول على املعلومات املرتجعة-5 -2
ً
: يجب أن يكون لكل عملية تقديم خدمة للضيف  رقا

 ة.لل صول على معلومات مرتجع

 الخطوة الثالثة: العمل على توفير حاجات الضيوف:/ 3

                                                             
(18)-Alvin , hung ,Duarte. Morais , garry .chich, service quality in tourism ,acase study of the 2001 study tour 

of Taiwan , north astern recreation research Symposium ,2005 ,p.319 .   17زه ع علاس عزيز، مرجع سابق، ا  نقال عن 

 . 81/84، ا ا 2001، دار ال عةة للنحر والتوزيع، 1أبو رحمة مروان وآخرون، تسويق ا يدمات السياحية، ط( 19 
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لفات، او     يمون توف ع جودة ا يدمة عن  ريق تأدية الواجلات اوساندة اوهمة وتحمل تلك الواجلات أعمال ا  رد، وترتيب   

 وتس يل اوعلومات... إ خ.

فنجاح مقدم ا يدمة يعتمد على قدرته على إرسال رسائل واض ة، إذ يمون أن تتسبب الطريق التي يتم االتصال بها إلى نجاح أو  

، وعليه ممارسة ا يدمة 
ً
فحل مقدم ا يدمة في العمل، فعليه الوفاء با  اجات األساسية األربعة للضيوف التي ذةرناها سابقا

 عندما يحدث غ ع اوتوقع، عن  ريق التعويج الفعال  يدما
ً
 خاصا

ً
ت اونظمة السياحية. وقد يكون تقديم ا يدمة ا  يدة تحديا

 إذ تضع الوقائع غ ع اوتوقعة في الغالب أعلاء إ افية على القدرة على تقديم خدمة ذات ةفاءة عالية للضيف.

 ذلك من خالل: ويتم   الخطوة الرابعة: التأكد من أّن الضيوف سيعودون:/ 4

 التحمس للعمل. -

 القيام بما يمون القيام به إلر اء أولئك الذين يحتكون. -

م ةيفية ةسب الضيوف العصبي ن. -
 
 تعل

 اإلقدام على أخذ ا يطوة اإل افية لتقديم ا يدمة من خالل مخا لة الضيوف والذهاع إلى أبعد مما يتوقعون. -

 التي تقيس جودة ا يدمة سنذةر أهمها :و النماذج أ األنواسهناك مجموعة من جودة الخدمة:  أنواع /  4

( الذي يم و ب ن نوع ن   ودة ا يدمة وهي ا  ودة 1982قدم لقياس جودة ا يدمة عام ) نوسوهو :  (Gronroos) نوع 4-1

 التقنية وا  ودة الوظيفية.

 لة ا يدمة ولون أهي كل ما يتلقى الضيف من ا يدمة وحيك إن الضيف ال يهتم فقط في نتيجة أو محص فالجودة التقنية
ً
يضا

في العملية نفسها، أما ا  ودة الوظيفية هي الطريقة التي يتسلم بها الضيف ا يدمة أو ةيف يتلقى الضيوف ا  ودة التقنية، 

 .(20)باإل افة إلى جودة الصورة أي صورة اونظمة اوسؤولة عن ا يدمة اوقدمة

وهو يقتعح  servction)( والذي يسمى )2005عام ) Palmer)( وةذلك اعتمده)1987عام ) : (Langeard  and EigLier)نوع  4-2

سم إلى قنبان اونظمة تزود الضيوف بحزمة من الفوائد التي تكون لها سمات تجريبية الس هالك ا يدمة، و فوائد ا يدمة هذه ت

 :(21)قسم ن وهي

 ي تجرع فيها ا يدمة.الفوائد اورئية التي تحمل الليئة اوادية لليدمة الت -

 الفوائد غ ع مادية التي تدعم مقومات الليئية اوادية لدعم األجزاء اورئية في اونظمة. -

يعتمد على التالزمية في إنتاج وتقديم ا يدمة أي درجة التعابط ب ن ا يدمة ذاتها وب ن  النوس السياتين الليئية األساسية لهذا أو 

 .اس هالةهان وقا إنتاج ا يدمة هو نفسه وقا أالشيص الذي يقدمها و 

التي تتضمن فوائد مادية  اوقدمة و مصممة بحكل أساس ي بواسطة محتوى أو مضمون ا يدمة و استقلال السياحإن خدمة 

 .أو السياح وغ ع مادية والتي تساهم بحكل رئيس ي في تحقيق ر ا الضيوف

بعاد وهي أن جودة ا يدمة تعتمد على ثالثة أ( ويؤةد هذا النموذج على 1995) عام: Johnson ,tsiors and  Lancioi)) نوع  4-3

 وجودة العمليات وجودة امليرجات . أي العوائد جودة اودخالت

 إلى اوعدات اوستخدمة في تقديم ا يدمة كأماةن االستعاحة اوريحة ومهارات ومعارف مقدمي ا يدمات . جودة املدخالتوتح ع  

لاشر م بحكل سياح، ففي ةت ع من األحيان يتأثرون الالسائحإلى نوعية التفاعل ب ن مقدم ا يدمة و  لياتجودة العمتح ع 

 بعمليات إنتاج ا يدمة.

                                                             
(20)-Ekaterina . Tolpa,measuring customer Expectations of service quality ,case airline in destroy ,master thesis of department of information and 

service economy , Aatto university ,2012,p.27 

(21)-Magdalena , swart service quality :  Aserveyamongst convention consumers at the Csir international convention center ,master thesis  of 

department  tourism  management ,Pretoria university October,2006,p.134 . 
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إلى نتائج ا يدمة النهائية بما في ذلك نتائج ا يدمة اولموسة أو غ ع اولموسة، أي مجموعة التغ عات  جودة املخرجاتوتح ع  

 .(22)من جراء تحصيله لليدمة سائحاوادية والنفسية لل

يمونهم تقييم  أو السياح ن الضيوفأفر ية  ىيستند عل النوس الذيوهو :( (Parasuraman, Zeithamal,berry نوع -4-4

 .(23)من خالل مقارنة تصوراتهم مع توقعاتهماوقدمة لسائح  جودة ا يدمة 

 .(24)و هو ةذلك بمتابة منه ية لتشييص جودة ا يدمة من خالل إظهار نقاط القوة والضعف في ا يدمات اوقدمة 

نه أجل إيضاح أسلاع ا يالفات ب ن الضيوف في التصورات والتوقعات، أي أوقد قدم هذا النموذج في الواليات اوتحدة من  

مة األةثع شعلية لقياس جودة ا يد النوسقد أصلح هذا السياحية و  يدمةيقيس الفجوة ب ن توقعات الضيوف واألداء الفعلي لل

 في العقود واوا ية. 

إن مزود ا يدمة يحتاج إلى معرفة دقيقة وا يتوقعه الضيوف لذلك يضع معاي ع جودة ا يدمة اوناسلة ويختار اووظف ن 

 ا  يدين ألجل تقديم خدمة جيدة.

 جل سد الفجوة يل نأاوستخدمة بحكل واسع من قلل منظمات ا يدمة الذي يعمل بحكل فعال من  األنواسمن النوس ويعد هذا 

 .  (25)ا يدمة اوتوقعة واودرةة

( وقد  لق بحكل واسع في النحاط السياتي، وهناك العديد من الدراسات السياحية التي Servqualيسمى) النوسوهذا   

( في الفنادق ودراسة  1992عام ) (saleh and ryan)ة ا يدمة السياحية متل دراسة  في قياس جود النوس السياتيهذا  استعملا

johns)( عام )في الضيافة ودراسة1993 )taylor)( في ا يدمات التعفيهية عام )وةذلك دراسة (26)(1993 .Fick and ritchie) عام )

قطاعات ا يدمة السياحية سواء أكانا في الفنادق أم ( في ا  ميع Servqual( التي تعد من أهم الدراسات التي  لقا  )1991)

 . (27)اوطاعم أم الط عان

بحكل موسع في النحاط السياتي بكافة أشكاله وبحكل خاا في  استخدملكونه  النوس السياتيوقد رةز اللاحك على هذا 

 الفندقية.اونظمات 

 .(28)على أبعاد جودة ا يدمة التي كانا عحرة أبعاد وبالتالي خفضا لتصلح خمسة أبعاد وهي النوسهذا  اعتمدوقد 

 . (29)وهي اوعرفة و مان امل املة من قلل اوضيف ن وقدرتهم على إشاعة التقة واالرتياح لدى الضيوف :الضمان -1

 . (30)تصاالتاال اووظف ن وةذلك وسائلوهي تسلط الضوء على اورافق اوادية واوعدات التي يستخدمها  :امللموسية -2

                                                             
(22)-Johnson .R. L,Tsiors.m, Lancioi. R, measuring service quality :a systems approach, Journal of service 

marketing, VOL.9  ,1999 ,p.6-9. زهير عباس عزيز، مرجع سابق،  نقال عن:  

(23)-Ratthasak .boon  yarit ,kuilada.phetvaroon, spa Service quality : the case of the Andaman tourism cluster 

cphuket ,phangngan and krabi , journal of tourism , hospitality and culinary arts,vol .3  2011,p.71.  نقال عن:

12زهير عباس عزيز، مرجع سابق، ص   

(24)-Redha.widarsyah, the impact of  , airport service quality dimension on overall airport experience and  

impression ,doctoral  thesis of department business administration and tourism ,Nevada 

university,Lasvegas,2013,p.12. . زهير عباس عزيز، مرجع سابق نقال عن:  

(25)-Ekaterina. Makeeva , service quality and customer  satisfaction  : case restel hotels in imatra and 

Lappeenranta , bachelors thesis  department tourism and hospitality ,saimaa university , 2010,p.10 .  نقال عن

 زهير عباس عزيز، مرجع سابق، 

(26)-sheetal. sahdev , harsh .verma, relative importance of service quality dimensions: amultise ctoral study, 

journal of services research , vol.4,april , 2004,p.102 .  

(27)-yvette . reisinger ,Lindsay . turner ,cross-cultural behavior in tourism , concepts and analysis , butter  worth 

–heine mann publication , first Edition, 2003, P.187 . 

(28)-Nieveen .saghier .demyana .Nathan ,service quality dimensions and customers satisfaction of banks in 

Egypt ,international business  research , conference 4-5  , April , Dubai 2013 , P.4.   ،  

(29) -Yvett .reisinger ,Lindsa turner ,cross-cultural behavior in tourism ,O.P.C.T,p.187 

(30)-olimpia.state, nicolae . istudor , the survey of the service quality , application of hotel using the servqual 

model ,quality management in services ,the Bucharest  academy of Economic studies , vol.xi , jun, 2009 , 

p.424 .  
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 :الرغلة في مساعدة الضيوف وتزويدهم با يدمات اوطلوبة وتقديم ا يدمة السريعة . (31)االستجابة -3

 : وهي القدرة على أداء ا يدمة بتقة ودقة للضيوف.املوثوقية -4

 :وهي الرعاية واالهتمام الفردي بالضيوف.(32)التعاطف -5

 خاتمة:   

باعتمادها أساسا على اووارد واوناظر الطليعية )بحر ، جلال ، ص راء....( تدفعنا إلى  رورة االهتمام بها السياحة  

ونحر الوعي بأهمي ها ، وبالتالي ا  فاظ عليها وهنا يظهر الدور االيكولوجي باإل افة إلى أدوارها األخرى ،وبالرغم من اختالف اآلثار 

ية للسياحة وذلك باختالف أنواعها فان التجارع اوأخوذة من مختلف الدول تح ع إلى التوايد االقتصادية ،االجتماعية والسياس

اول وظ في الدور الذي تلعله السياحة عامة في قضايا التنمية بمفهومها الحامل ،وقد ظهر اهتمام الوت ع من الدول بهذا القطاس 

والو نية في االستتمار في امل ال  االستتمارات األجنبية ا  ساس حيك ترجم هذا االهتمام من  رف ا  كومات في تش يع

لتي تملوها من اوالبشرية السياتي، وتسعي ا  زائر لتطوير النحاط السياتي بها ليتوافق مع اإلمكانات الطليعية والتاريخية  

حقق و في مجتمع أخر يتأجل تعويض مداخيل الصادرات النفطية التي باتا  ئيلة جدا ،وعليه فنجاح السياحة في مجتمعنا أ

بتوفر مورد بحري متخصص ومتمون في امل ال من أجل تنمية سياحية ذات جودة عالية و نيا ودوليا وهذا من خالل 

اوؤسسات الفندقية وخدماتها التي بدأت في التطور مقارنة باألعوام اوا ية مما ينبئ باستقلال أعداد ةل عة من السياح في 

 سوف يكون أفضل إذا توفر أيضا ما سطرناه في التوصيات اآلتية:اوستقلل القريب وهذا 

 :التوصيات

متل الحركات الفنادق السائق ن على أيدي نخلة من امل ا رين  / عقد دورات تدريبية للعامل ن في كافة القطاعات السياحية1

 . السياتي وذلك لرفع الوعي السياتي لدى العامل ن في امل ال ةوامليتص ن في السياحة والفندق

 / تنظيم حملة توعية بأهمية قطاس السياحة وما له من مردود على الدخل القومي.2

دعوة الوتاع السياحي ن من جميع دول العالم لزيارة ا  زائر وذلك سوف يكون له مردود إعالمي عاوي وما سوف يوتلوه  /3

 ة ع حملة دعاية مجانية للسياحة في ا  زائر.أيكون 

باالشتعاك ب ن وزارة التجارة ووزارة السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي في مواسم  األسعارتسقيف / العمل على 4

 .يدمات السياحية  بالنسلة للالذروة 

/ العمل على إنحاء محطة فضائية عن السياحة با  زائر وذلك باالشتعاك مع وزارة السياحة واإلعالم وجميع الفاعل ن 5

 . كون القناة خاصة بالسياحة في ا  زائرالسياحي ن وت

/  مان أمن وسالمة السياح، وخلق انفتاح في امل تمع وتحرر لليدمات السياحية، دون اوساس بالهوية التقافية واالجتماعية 6

 للمجتمع ا  زائري.

وذلك من خالل تطويع وتجديد / اعتماد الواقعية و التعشيد في استخدام اووارد واإلمكانات وعدم اولالغة في الطموحات، 7

 .وتطوير السياسات وا يطط اوتلعة

 / العمل على فتح أسواق جديدة لل ذع السياتي متل أسواق ترةيا ومصر وتونس.8

 العمل على خلق قروض ميسرة ع ع اللنوك خاصة بدعم القطاس السياتي و تحس ن جودته . /9

 جل ار اءأدمات السياحية وذلك من في ا ي ودة  على مستوى من اأ ؤسسات السياحية العمل على تقديم وايجب على   /10

 الئه لها .و مان و زبون ال

                                                             
(31)-ivyanno .canny ,an empirical  investigation of service quality, tourist satisfaction and future behavioral in 

tensions among domestic local tourist and Borobudur temple , international journal  of trade ,Economics  

and finance, vol 4, 2013,p.88 .  

(32)somyot  , wattanakamolchai , the evaluation of service quality by socially responsible customers , doctoral 

thesis  of  department  hospitality and tourism management ,Virginia polytechnic institute , 2008 , p.11  
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عليها ان تواةب هذه التطورات  يجب  ولذلك آلخر  تتطور من وقا السائح ؤسسات السياحية ان تدرك ان احتياجاتوعلى ا /11

 .السوق  في ها جل  مان استمراري أيدمة وذلك من  ستويات اووستمر ا  ن بالتحس

   .االهتمام بالزبون وتوف ع ا يدمات وفقا   اجاته ورغلاته / 12

مة م عزة تصنيفها وةذا نوعية ا  ودة لليدمات اوقد لمؤسسات السياحية والفندقيةإنحاء أر ية رقمية للتوزيع ا  غرافي ل/ 13

  .من  رفها 

   .يزيد من تحس ن جودة ا يدمات السياحية والفندقية /خلق روح اونافسة ب ن اوؤسسات السياحية الفندقية مما14

  الفندقية وتطويرها بما يواةب متطللات العصر .السياحية و / اعادة االعتلار للمؤسسات 15
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  ملخص: 

الجي ل جية والصشبببب فةن  ين   إلببببن إلى ة ما يرية  سببببى    تع ة إلى إلى جانب تعقد اإلقليم بسببببصب ص بببباته    نا   

طبيعة العالقات الماشبب ة  ع  د  قلببا ا إقلي ية  ع ا  آلا ا ااس السببلبية للسببيا ةل بطية السببين    يى ة ما يرية اإلقليم و   

ا ة ح فة اةا   عالة إلةاستها و م ية السببببيالنزا ات القات ة  يى امل اسة النبيعية صاصببببة ملن املماطح الةسببببااببببةن  يب ا ة يات الب

 يهبببا  ع صالل الة ، بببةن ال ك سهم م ههبببا  ،آل ي شبببببببببببببا نن هال اب  حقيقآلبببا  يى اسل ال اقن لمح  يمبببال ا    الببب   جعلآلبببا  ح سا 

اء ةوس ال م    ية الق اسات اإلقلي يةل  ع   ا املمظ سن تهدف   ه الدسااببببببببببببة  صياب نظ ا  للعد د  ع نقاشببببببببببببات ة   ال  ،ى  ة

اإلقليمك مأةا  للة ، ة ملن  حسبببباب الق اساتن  ع صالل  ع  ة ،ي،ية  سببببا  ة ال ماء اإلقليمك ملن الة،اه  يى الآلدف ا اببببا بببب ك 

 ملش وع ا ة يات البح فة وة م الىم ية السيا يةل

 . ية السيا يةل  ، ة ا قاليمن ا ة يات البح فةن ال ماء اإلقليمكن املعل  اتن الىم الكلمات املفتاحية:

Abstract:  

Beyond territorial complexity, the territory undergoes a continuous and permanent territorial dynamic because of 

the relationships maintained within it and that are at the root of a host of issues of all kinds, particularly the 

negative impacts of tourism. In order to control the territorial dynamics and solve the problems of the sensitive 

territories, the marine protected areas (MPAs) are thriving through the governance, this notion that is quite 

common but hard to grasp. The governance of territories opened several debates that are not yet ready to be closed 

because of the importance of decisions. For this perspective, this study aims to identify the role of territorial 

intelligence as a tool for governance in improving decisions by knowing how territorial intelligence contributes to 

maintaining the basic objectives of MPAs and supporting tourism development. 

Keywords: territorial governance; MPAs; territorial intelligence; information; tourism development. 

mailto:Sarah.messali@hotmail.fr
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 . مقدمة: 1

النشاطات اةقى اة ة امل اساة ملن ا قاليم السا لية هن الىم ية السيا يةن  يث اصبحت السيا ة صما ة  ع باب ا م 

ااتلا يجية  ى ا لة تسا م  عليا ملن  حساب الظ وف اةجى ا ية واةقى اة ةل و ًقا لل جلح العاملي للس،  والسيا ةن  بلغ 

 ى، قة ب لك  يى  سا  ة صما ة السياسات وصما ة الم،ط  ٪4ل10ين العاملي املسا  ة اإلج الية للسيا ة ملن إج الن الما ج ا ة

 ع الع الة ملن ج ين انحاء العالمن   ثلة ب لك   الن  ٪9ل9و، ا صما ة ا ه  ةل و ًقا لل  دس ن،س ن تسآلم السيا ة بنسبة 

البك ،بال  يى  د  اصعد  اب ز ا الل س  (ل سهم املسا  ة اة جابية للسيا ةن  يهها ذو  أاالWTC, 2018 لي ب وظي،ة ) 313

البيئكل ملن   ا السياقن  بلز ا  ية  بنك  ش وع ا ة يات البح فة  ع اج  التسيال العقالني لل ماطح السا ليةن  هك تسا م 

يابل هال اب لب،عالية ملن  ،ظ ا نظ ة اإل   ل جيةن و، ا الىقلي   ع  لاسب امل الح و حساب ال  ا ية اةجى ا ية للس اب ا ة

طبيعة العالقات باب ال،ا لاب ا ةلياب تسى جب اللج ء لل ماء اإلقليمك مأةا  لة ، ة ا ة يات البح فة بطية  حساب ج ة  

الىدصالت و  شيد صمن الق اسات العا ةن  عى د  ب لك  يى  ث اب املعاسف ا ةليةن باإلضا ة إلى ةسجة اإل اطة ب   ج انب 

 اإلقليمل 

 ملمنلح   لدت الةاجة لدسااة ال ماء اإلقليمكن  حاولاب ب لك اإلجابة  ع التساؤل ا ة س  الىالن: ع   ا ا

 ما هو الدور الذي يمكن للذكاء اإلقليمي أن يلعبه في تحسين فعالية املحميات البحرية؟

  حاولة  ما اإلجابة  يى اإلش الية املن و ة  قد اننلقما  ع ال، ضمىاب الىاليىاب:

 يسا دنا ال ماء اإلقليمك  يى التشخيه الدقيح لإلقليم  ع م  الج انب و م  ا إاذ الق اسات املماابةل ال، ضية ا ولى:

 لةا  ة للسيا ة املسىدا ةاقى اة ة ا ة يات البح فة  شاسين  ال، ضية الثانية:

مك م هها   فج شا   لج ين الخد ات ر ع ا  ية البحث ملن م ب السيا ة صما ة ذات ا  ية بالطة  ج ب ال،ل ل العل 

سهم وج ة  د  بح ث وةسااات   ل  ،آل ي الة ، ة و، ا ال ماء اإلقليمكن  والقنا ات ا ص ى بطية  لبية  اجيات السياحل 

 ع تها  ع جآلة اص ىن تسى د   ه الدسااة ا  ي  يهها  بقى  ى اضعة ص  صا  ي ا  ىعلح بالدسااات البيئية املىعلقة بالسيا ةل

 دااة   ض ع ا ة يات البح فة وض وس  الىعجي  ملن  حساب  عاليتها ملن الجانب السياحنن   ا  ىنلب   فدا  ع البح ث 

( قدي للبحث قي ة  لا ةن  يث  رمما  ع  نبيح ال ماء اإلقليمك NVIVO PROااىإدا ما للبلنا ج ان،ي،  ب و )  والدساااتل

 اتل ع صالل   قيم الىحلي  الم عن للبيان

 حد د واقتلاح املباةئ ا اااية ال ك   ج  الىدص  الة   ي لىن ف  السيا ة ملن  الة ههدف  ع صالل   ا البحث إلى 

التلوفج مل،آل  ي ال ماء اإلقليمك والة ، ة بطية  صياب  سا  ته ا ملن  حساب  عالية الق اسات ن م ب اإلقليم  باس   ع  ح ية بح فة

 حاولة ا قاب املقاسبة الم  ية ال ك طاملا  جمبها البا ث ب بسصب تعقيد ا وه  ضآلان و قد م نظ   ن  فةالعا ة و، ا ا ة يات البح

تسليط الل ء  يى ا ةوات ال،عالة ملن  ث اب املعاسف ا ةلية و إىلف املعل  ات ن و، ا جد د    ل ا  ية و عالية   ه املقاسبة

  ع صالل ااىإداي ب نا ج ان،ي، ل

 :لسياحية واملحميات البحرية: التوفيق بين حماية البيئة والتنمية االقتصاديةالتنمية ا .2

السيا ة   ،ة ة ما يرية وظا    اجى ا ية تع ة إلى الع  س القد  ة بدات بالةاجة إلى الهج   والىجاس  والبعثات العسر فة    

(ل  ع جآلة اص ىن Holloway, J.C., Humphreys, 2012, p21 ,Cليح ،آلا ال،ل ل وال هبة ملن اةاىج اي والىطيال ملن    نا الةالن )

اة  ااتلا يجن يسا م ب،ا لية ملن النه ل باقى اة ات البلداب  ع صالل صلح  ماصب الشط ن  ن ف  البنى السيا ة قناع اقى 

(ن إة اب بعض Zuindeau, B, 2010, p376القا د ةن تشجين اةاتث اسن إلخل باإلضا ة إلى الىع فف بثقا ات و لاسات الدول )

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Claire+Humphreys&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Bertrand+Zuindeau&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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الع ا    ح ل ةوب الىم ية السيا ية ا خنط لآلا والنلب السياحن املى قن ل   ى،قد ال جآلة جاذبيتهان  ث  ا  داث السياايةن 

 ات اةقى اة ة وال  اسث النبيعيةل ، ا  ؤا    اساة النشاطات السيا ة البا  يى  د  ج انب ا  آلا الجانب البيئك وذلك ا ز 

بسصب الىل ث البيئك ال   ل   القة ط ة ة  ن  دة السياحن   ل ا ماب   ا ا صال ملن اس ،اع اةى إلى  ،اقم  ش    دس امل اسة 

(ل ملن   ا السياقن وجب الع    يى الىم ية السيا ية ملن إطاس  سىداي   رمما Hoerner, J.M, 2013, p73النبيعية و ل فث ا ةيط )

 ع الىقلي  والةد  ع البياتها واةاىطالل ا  ث  لل  اسة النبيعيةن  ن ااى  اسفة  ن ف  النشاطات السيا يةل وذلك لمح  قط 

إاذ اةجى اعن والجانب البيئكن ب  إ جاة  عا ال ة  بى ازب املىطالات ا اااية للىم ية املسىدا ة: الجانب اةقى اة ن الجانب

الق اسات املثيى ال ك   رمما  ع الة،اه  يى امل اسة النبيعية للىم ية  ع اج   سع ااىطاللآلا بهدف الىم ية السيا ية ولمح  من 

ال  د ج ا صال  بأهها اةا  تسي ال ص ل إليهال ا    ال   ة   رع  حقيق  ةوب  بنك  ش وع ا ة يات البح فةل   رع تع فف   ه

لألقاليم السا لية الآلشة املع ضة لألصناس الماج ة  ع ااىنزاف الثلوات النبيعية و/ او ا ء ااىطاللآلا و/او الىل ث البيئكن 

  (Michael, J.B, 1997, p1)  نهانبهدف  مظيم  القة اإلنساب ببم ى ن  جد د المظم البيئية لألقاليم املىل س  و  ا ة املآلدة  

(Dudley, N, 2008, p10), (Salvat, B. et all, 2008, p36)ضا ة إلى  أاال ا البي ل جن اإل جابين  يب لآلا آااسا إ جابية  يى ال عيد ع ل إ

 اةجى اعن واةقى اة ن وسهم م ب  د آلا ال تمس ك    الة،اه  يى امل اسة النبيعية و جد د املسىنز ة  نهان إة اب لآلا ات ان اع

( ال   يس ح VI( ال     من ما ة النشاطات اإلنسانية م ب  د آلا بيئك بحتن إلى الم ع الساةس )a1, a2ستمسية بدا بالم ع ا ول )

 بج  النشاطات بمظاي  عاب  ى اش ى وص اته املمنقة املىل س   ع صالل اةاىطالل املسىداي ا  ث  لل  اسة النبيعية 

(Dudley, N, 2008), ( Synge, H, 2000) :ل ، ا  ىم  قسيم ا ة ية البح فة إلى االاة اقساي ستمسية بحسب نسبة الة ا ة 

(FAO, 2012, p.14,17), (Mengue-Medou, C, 2002), (Louh, T. 2011, p10) 

 ة ية ااملمنقة امل ، فة: هن اصط   منقة     ان ا ع    ب   ا ة المظم البي ل جية وبم تهم   ىاز ل مل ا ماب ن ع  -

البح فة  ع ا وات   يهها    ب وااعةن ملن  اب إذا مانت  نىمك إلى ا ن اع ا صال   طالبا    ب  سا تها صطال  جدا  قاسنة باملسا ة 

 اإلج الية او باقن  ماطح ا ة يةل

 يا ية بح سلعلي ية او ااملمنقة العازلة:  حيط باملمنقة امل ، فة و   ب هالبا ا،بل  نهان يس ح  يها القياي بأنشنة ت -

 املمنقة ا ةينة: هن ا،بل  منقةن  اة   ا يس ح بج ين ا نشنة بتمظيم وا تلاي للبم ةن  ن سقابةل  -

  جد  د  ان اع  ع السيا ة املسىدا ة امل رع   اساتها ملن ا ة يات البح فة ال ك   اعن  سااية اإلقليمن  نها البمس اايا ة 

السياحن وقناع ال يد البح  ن   اسس ملن املماطح النبيعية  ن ا تلاي  ساايتهان وتهدف إلى  حساب ال ك  ج ن باب القناع 

س ا ية الس اب ا ةليابل وقد    آلا املش ع الج ات    يى اهها نشاط    يهك  ر يينن  ق ي  يى ااىقبال ال ماب  يى  تب ق اسب 

 .بح فةن  آلمة ال يد البح   والتلبية املاتيةصيد  جآل   ب ا ة املعدات اةز ة ةاىرشاف البم ة ال

(Journal officiel de la République algérienne. 27 juillet 2016, p7) 

 حوكمة األقاليم: نحو مقاربة ذكية .3

 ب ا اب ا ة يات البح فة  باس   ع اقاليمن  ل ع  ة تسيال ا ا  ث ن  نبغن  آلم   ا الجانب اإلقليمكل    

 باس   ع نظاي  ى ا    عقد بسصب تع ل   اسةه النبيعية للطط ،بال نا ج  ع الىما سية املتزا د  بااى  اس اإلقليم 

 (Moine, A, 2007, p18, 19) ,(Cerceau, J. et all, 2014, p4) .للىلبية امل الح ال، ة ة

 (2016 ن الدوا    ازب Bonnet, J., Girard. V. et all., 2012, p235)) ى  ب   فة اإلقليم  ع العماص  الىالية ال اجب  ن ف     ناتها: 

 العم   الجط املن:  حدةه بعض الع ا   ماملماخن البنى القا د ةن   زين الس ابن إلخل -

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Jean-Michel+Hoerner+1946-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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العم   الآليرين:  ع باب    نا   نجد  اسفخ اإلقليمن   انة اإلقليم بالنسبة لألقاليم ا ص ى و  انة المقابات واملمظ ات  -

 لالسيااية

العم   اةقى اة :  ىحدة  ع صالل الىقاسف  املقد ة  ع النشاطات اةقى اة ة ا اااية ال ك   ج  اقى اة اإلقليم  -

 و ؤا   لي ل

  عالم اإلقليم:  ج ن الجانب الثقاملنن الجانب الىقليد  والجانب الد نكل إضا ة إلى الآلمداة املع اسفة وشعاسات اإلقليمل -

ن ال ك  حدة جاذبية اإلقليمن ومل ا زاةت   ه ا صال ن مل ا زاةت الىما سية اإلقلي ية وبالىالن السباق نح  الآل فة اإلقلي ية: ه

  (Fournier, M., 2015, p 283, 284) لااىطالل   اسةهل  ع  ما جاء   نلح ا قناب الىما سية ال ك  إلن للط طات إنسانية ،بال 

 ع باب ا م الىحد ات واللط طات ال ك  ىع ل إليها اإلقليم: ص ا ات   ل ااىطالل امل اسة النبيعية ال ك  إلن 

   يةلاإلقليلل لرية العا ةن الم   الد  ط املنن الىأاالات الخاسجية الماج ة  ع ة ما يرية ا قاليم ا جاوس ن الىما سية 

, (Zuindeau, B. éd., 2010), (Duval , G., 2013)  ىأتي الةاجة للج ء إلى   ، ة ا قاليمل  

 :واملثيىن ااتماةا إلى  رع تع فف الة ، ة  يى اهها الن فقة املثيى ال ك تسآل   ليما ا إاذ الق اسات العقالنية 

 قاسبة  شاسما ية: تهدف إلى  ح،از ا   اة  يى إ جاة  ل ل وبدات   حقح امل الح ال، ة ة والج ا ية لىم ية اإلقليمن  -

 ,Lacroix. I.,et all) . املشاس،ة ملن صمن الق اسات و م  ملن ة ما يرية اإلقليم  قل   ع النزا ات ال ك تعيح الىم ية ا ةلية لإلقليم

2012, p26) 

نظاي  عل  اتي: ة  قى   املعل  ات ملن صما ة الق اس  يى املعل  ات الرالايرية املىعلقة باإل  اتيات اةقى اة ة  -

 واةجى ا يةن ب   جب الة  ل  يى ما ة املعل  ات واملعاسف ا ةليةن و ع ام  ث ينها بدسااتها و عالجتها  

(Miossec, A., 2014, p328-330)  داف امل ج  ن ام  إ فع و عالجة املعل  ات ن  ع صالل ال ماء اإلقليمكن ال    بدا بىحد د ا 

ا ة لة بطية إنشاء نظاي  عل  اتي صاص لىحليلآلان  ع اج  ا إاذ ق اسات  بنية  يى الةل ل والبدات  املقتل ة  سب 

 امماسف  ات المىاتج املى قعةن ، ا يسا دنا ملن  ما سية اإلقليم بهدف جعل  قنب  ما س ك با ىيازل

 اإلقليمكن  ماك  د   قمياتن ن ،   نها:لىنبيح ال ماء 

:  ق ي  يى ااىطالل ال، ص و م ية نقاط الق    ع جآلةن والع    يى نقاط اللعف والىأقلم matrice SWOT  ،  ة  -

 Acheroy, C., Hadjaj-Castro, H. 2007, P03 )ل( ن التهد دات الخاسجية  ع جآلة اص ىل وذلك بىن ف  ااتلا يجيات  ىأقلم  ن م   الة 

: تعى د  يى  لاء اة ى اةتن  يث  ىم ا إاذ الق اسات  سب نىاتج  méthode prospectiveنهج السمماسف  ات  -

 Liam Fauchard, Philippe Mocellin, 2009, P61-66) ل (السمماسف  ات املى قعة

:  ق ي  يى  قاسنة نىاتج  ساب الىنبؤ بى اليف املش وع و  اتده  L’analyse coût- avantage  ل،ة - حلي  الع اتد -

 (Atkinson ,  G. et all, 2007, p101-102) . يى املدى الق فبن املى اط والبعيدن بطية  ع  ة جدوى ونجا ة املشاسين والق اسات 

: يعى د  ليها ال ماء اإلقليمك ب ،ة ستمسية م هها   اعن تعقيد L’approche systémique قاسبة المظم املعل  ا ية  -

 (Scouvart, M., Lambin, E.F, 2006, p243) .اإلقليم

 اإلطار املنهجي للبحث.4

بحثما  باس   ع ةسااة لةالىاب بطية  قاسنته ا بهدف ااىإالص المىاتج ال ك   رمما اةاى،اة   نها لىحساب     ا ة يات 

ة  صناس املش وع البيئك     منقة  ع ضالبح فةن ولمح  قاسنة لى ني،آل ا  سب ا ةاءل ةسااتما لل ح يىاب  ظآل  لما ا  ية   ا 

 وة ة جيج )الج ات (ن ا ا الثانية  هك ايستب ست )،مدا(ل–الىلف البيئكل ا ة ية البح فة ا ولى هن  ح ية  از  

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Bertrand+Zuindeau&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Guillaume+Duval+1957-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Alain+Miossec+1946-+%c3%a9diteur+intellectuel.&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Giles+Atkinson+1969-&vl(143418475UI0)=creator&vl(188337305UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=UQAM&scp.scps=scope%3a(UQM30)%2cscope%3a(UQAM_ARCHIPEL)%2cscope%3a(UQAM)%2cscope%3a(ubibmusique)%2cscope%3a(ubibmusique2)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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 قن  ح ية  از  ملن وة ة جيج  السا لية ال ك   ص  ب ق  ات طبيعية  جعلآلا قنب للسياح ا ةلياب وا جانبن ا    ال   

ن ن ش  س )اعيد ش ق ا ةليابلاة  دة السياح و م  زفاة  ا ااس السلبية للسيا ةل إضا ة إلى م ب اا لآلا   دس سزق لل ياة ع ز 

 (22ن 21ن ص ص 2013

(ن بنبيعة صالبة تسىقنب السياح Terre Neuve et Labradorا ا بالنسبة  ة ية ايستب ست  ىى از املقاطعة ال ك  نىمك إليها )

(ن ، ا يعىبل ال يد البح   والسيا ة البيئية  ع ا م Terra Nova Parcاب ص  صا  ن وج ة  د قة وطمية ) ع م    

ملن ،ال الةالىاب   جب  بنك  ش وع ا ة يات (Newfoundland Labrador Statistics Agency, 2018) النشاطات اةقى اة ة ملن املمنقةل

 جدس اإلشاس  إلى اب الق اناب ملن ،ال البلد ع تشجن و د م   ا ة  البح فة ص  ا  ع ال،قداب النها ي لبعض المظم اة   ل جيةل 

،ية الىم ية ال ف امل سوث النبيعنل ملن الج ات ن  ىر،   حليا وزاس  الد اع ال طمية  ع صالل   اس الس ا  ن وزاس  ال،ال ة

وال يد البح   ووزاس  تهي ة ا قاليم والبم ة ملن الج ات  بتس فة املماز ات البيئية وما ة  سات  الة،اه  يى البم ةل ا ا ةوليان 

، ا  قدت  د  ا ،اقيات للة،اه ن United Nations. (1994)) أ لت الج ات   يى ا ،اقية ب نا ج ا  م املىحد  لق اناب البحاس 

 2011 ي،    28املؤسصة ملن  13يى البح  املى اطل ا ا بالنسبة لل ح يات البح فة ملن الج ات   يب الج فد  ال ا ية سقم  

ن  حدةاب 1438 ح ي  11امل ا ح ل  2016ا،ى ب   13املؤسصة ملن  60ن والج فد  ال ا ية سقم 2011سبين ا ول  25امل ا ح ل 

لرمدان  آلمالك  د  وزاسات و مظ ات  ىر،  بح ا ة البم ة  ابعة للة   ة ال،دسالية   ني،آلان ص ات آلا وتسيال ال بالنسبة 

 .(Gouvernement du Canada, 2011, p28)ل بالىعاوب  ن السلنات الخاصة با ةا ظات وا قاليم

 ل2019ها ة  ي،    ن ، ا ق ما بىحد ثها إلى2016 ي،    - 2012ق ما بج ن املعل  ات الالز ة لل،تل  امل جعية: شآل   ا  

 ا تعلح باملمهج املىبنى: سهم  ل س املمهج اةاىنىاجنن  آل  ااااا  مهج ااىق ا ي م نما نبحث  ع ااباب المىاتج ل ضن 

ااىنىاجات  ،يد  حساب الةالة املدسواة و، ا الةاةت املشابهةل و م   يب الىحلي  املىبن هالبا وص،يل بعد الىحلي  ا ولن 

وجدنا  د  نقاتهن ا    ال   جعلما نق ي بااىصيانابل ا د  ا  ن  سؤولن ا ة يىاب البح فىابن والثاني  ن اصةاب لل عل  ات 

امل الحل البيانات واملعل  ات ا ة لة  نها الرمك والري،ين إة اب   ا ا صال    الطالبل ل ا ااىعما بأةا  الى نيف والىحلي  

 جدس اإلشاس  إلى اب   ا البلنا ج ة  قى   ااىإدا    يى الج ء الىنبيقي  ع الدساااتن ب   (لNvivo Proالري،ي ان،ي،  ب و )

 ،يد إنشاء الج ء المظ   صاصة  مد ا    ب امل اجن ،ثال ل ا خ جات    ب ب  س  ةتقة   رع ااىإدا آلا صالل الع ول  ث  

 لالبحثن  ث  الش   الىالنإنجاز امل ،  اتن   ةة ال ل ات والم اذج ال ك تعىبل  إ جات 

 كلمة تكررت في البحث. 25اإلحصاء الترددي ألكثر  :1الشكل 

 
 .12مخرجات برنامج أنفيفو برو  املصدر:
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 :. النتائج ومناقشتها5

ن  د  س  لة ه ملن إنىاجية الثلو  الس رية ملن وة ة جيج ن  ن وج ة  تلات 02 باب لما  ع صالل  حلي   عنيات الش   

اهها البية تع ة إلى ال يد امل، طل وبالىالنن سهم ا ةاوةت ال ك اةت إلى ااىنزاف امل اسة البح فةن لم     اإلنىاجية إلى   حسع إة

 إنىاجية السم ات ا ولىل

 . وحدة القياس: طن.2018- 2008طور معدل إنتاج الثروة السمكية في والية جيجل خالل الفترة :ت: 2الشكل 

 
 وة ة جيج ل -ا ى اةا  يى بيانات  ع  د  فة البل جة و  اقبة املازانية باة ى اة  يى البا ثةإ داة  املصدر:

 وع قب  م هها  حىاج ل اس  ال مأ   ش-نسصيا - ا تعلح بالجانب اةقى اة ن تعىبل السم ات ا ولى لل ح ية البح فة  تل    جة 

ن  ن الة  ل  يى إ  اةات  عىبل   ع صالل ااىطاللآلا ايا يا بىن ف  الة  ل  يى ا سباحل ام    ل ا ة ية البح فة ن،سآلا

بعض النشاطات السيا ية الىع فلية للنشاطات امل م  ة ملعبة البحث  ع الرنزن ج ةت  حت املاءن املسابقة ال طمية للى  ف  

ة البح فة ا ا الىإين  ع  ش وع ا ة ي ال،   ه املن  حت املاء وصاصة البمس اايا ة ال ك تس ح لل واس  ج بة ال يد الىقليد ل

، ح ية  از ن  يؤة  إلى ضياع   ص ا  اةات ايا ية  عىبل  لل ة ة صاصة  يى املدى املى اط والبعيد ، ا      ضح ملن 

 ل3الش  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Poisson blanc 430,55 538,7 491,62466,83321,52267,48342,55207,27192,66 293,5 269,76

Poisson bleu 7079,17633,95982,36638,5 5894 4572,64623,43960,32754,52984,23145,1

Crustacé 97,57 64,05 49,55 44,6 31,03 29,29 40,1 41,42 28,29 41,42152,325

Requin et espadon 72,83 33,4 26,53 20,09 13,67 10,03 17,85 11,68 21,66 9,16 2,17

Mollusques 39,75 20,61 36,07 35,37 12,86 21,718 30,7
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 .2044-2014تنبؤات قيمة الربح الضائع في قطاع السياحة في حالة التخلي عن مشروع محمية تازة خالل الفترة  :3الشكل 

 باة ى اة  يى: إ داة البا ثةاملصدر: 

Chakour, S-C. (2013). Étude plan bleu : effet de la création d’une AMP à Taza sur le développement local. 

إضا ة إلى  ا ابحن تشال اسقاي الجدول الىالن إلى وج ة  با ع ملن ، ية املعل  ات املىعلقة ببعض  ماص    ، ة ا ة يىابن و، ا 

 هياب  عل  ات  ىعلقة بالى،اول وط فقة ا إاذ الق اس ملن امل ا   ا ولى إلنشاء  ح ية  از ن ا    ال    ،س   أص  

 : مصفوفة عقدة الحوكمة.1جدول       حد د اإلطاس القان ني لل ح يةل

 .12املصدر: مخرجات برنامج أنفيفو برو 

ملن ن،ح السياقن اا،   حليلما لالاىصيانات  ن  سؤولن  ح ية ايستب ست و، ا ا ط اف ال،ا لة  يها  يى وج ة تعاوب 

الجا عة وإةاس  ا ة يةن  ع صالل التشاوس والقياي ببح ث  ن ف فةل بالنسبة  ة ية  از ن  يب     ةوسات وس الت     او  باب

ةسااية لبعض ال ياة ع ملن الخاسجن  مظيم ا اي  حسمسيةن انشنة    فنية لىن ف  املعاسفن ندوات  ل يةن ب ا ج ووسشات     

ب وايلة لىحقيح  قاسبة  شاسما ية بية اج الس اب ا ةلياب ملن ة م  ش وع ا ة ية البح فةل  يدانيةن اا م ملن زفاة  ال عن وما

وذلك  ع صالل  ع  ة   اقب الىد  س البيئك  يى ال عيد ع اةجى اعن واةقى اة   ع جآلةن و آلم ةوس ا ة يات ملن ة ن عجلة 
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ىدا ة هن الخياس ا  ث   ع صالل الع    يى ابعاة ا الثالاة الىم ية ا ةلية  ع جآلة اص ىل صل ما ، لك إلى اب السيا ة املس

ال ك ة   رع  ن ف  ا ةوب املىطالات الثالث ا ص ىل  جب البدء بىح ي  املعل  ات اةز ة بالىعاوب  ن ج ين الجآلات ال،ا لة 

جاه  ح   املسؤولية وزاة و يهم  بهدف ة جآلم ملن املش وعل   ل ا مان ا  ل اب ب   ج انب املش وعن مل ا اصبح ا قاةسفع  يى 

ض وس    ا ة المظم اة   ل جيةل  ما  أتي الةاجة إلى القياي بع ليات الىحسمحن املشاوس  والى،اول  ن اصةاب امل الح قب  

 ا إاذ الق اساتل م  ذلك  نىج  ع  عالجةن  حلي  و ،سال املعل  ات بر،اء  ، ا   ضة  الم  ذج الىالنل 

 : العوامل األساسية املؤثرة على كفاءة املحميات البحرية1النموذج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عداد الباحثة.إاملصدر: 

 عالجىما لل عل  ات املىعلقة برال ا ة يىاب البح فىاب  رمما  ع اقتلاح ن  ذج  ى اضن ن ضح  ي  العالقة باب ال ماء اإلقليمكن    

  ، ة ا ة يات البح فة والىم ية املسىدا ة لقناعن السيا ة وال يد البح  ل املعا مة ا ولية للم  ذج امل ضح اةناهن تس،  

لبح   ال   لم  ىم الىن ق إلي  ملن الم  ذج السابحن  ىحلي  المىاتج اا،   يى وج ة  القة   ا   باب  ع ظآل س قناع ال يد ا

القنا اب   رمما  ع  بنك البمس اايا ة مأ ل  نشاط  شتلك  دس   اتد اقى اة ة و ث ع ا ة ية البح فةل صل ما إلى اب 

 ح فةن  يث ااىنا ت  ح ية ايستب ست الىن س ب،ل  و    املعل  اتنلل ماء اإلقليمك ةوس  عال ملن  حساب  عالية ا ة يات الب

اآل لة ال ص ل إليها و عالجتهال  ع جآلتهان  ن ست  عالية  ح ية  از  بعد الة  ل  يى ما ة املعل  ات اةز ة و عالجتها صاصة 

ن املمنقىاب ملع  ة نقاط الق   واللعف مل ا ةلية  نهال وملن ن،ح السياقن مانت  شاس،ة اصةاب امل الح ملن ،ال ا ة يىاب ض وسفة

والع    ليه ال ونتيجة ل لكن اصبح الس اب ا ةلي ب ا،ثل و يا بهشاشة  ماطقآلمن وزاة ا ى ا آلم بالبحث  ع ط ق واااليب 

 السياحية املستدامةالتنمية 

البعد االجتماعي 

البعد االقتصادي 

البعد البيئي 

 الذكاء اإلقليمي: املعلومات

وصول إليها سهل 

مهمة وذات جودة 

نظام معلوماتي 

تحديث مستمر 

 الحوكمة

التحسيس 

التفاوض واإلنصاف 

الصبر والعزيمة 

 التسيير املدمج للمناطق

 الساحلية

القرار والحلول املثلى 

القوانين التنظيمية 

 

 مقاربة مشاركاتية

تمكين ذاتي 

التواصل 

 التشاور 

اإلدماج 

التنسيق 

 التعاون 

 االبتكار
 الكفاءة
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از ن ماب   جد د  لة ا ة المظم اة   ل جيةل تعى د  عالية ا ة يىاب البح فىاب  يى ا داف  م،ي  املش و ابن بالنسبة  ة ية

 ل2 م  ذجبال  ضح العاتد اةقى اة  ملن  قد ة ا  دافن ا ا  ع جآلة  ح ية ايستب ستن  ا ول فة مانت   ا ة المظم البيئيةل 

 : دور الذكاء اإلقليمي في الوصول لألداء األمثل للمحميات البحرية2النموذج 

 عداد الباحثةإمن املصدر: 

 ال

نعم
 

 تشخيص حالة الصحة البحرية

 دراسة اقتصادية اجتماعية

 تقييم اإلمكانيات االقتصادية والبشرية

المصادقة على مشروع 

 المحمية البحرية؟

 

 استنزاف المدخرات السمكية إلى نفاذها.

تناقص الجاذبية السياحية وعدم اغتنام 

 الفرص. 

تشخيص الحالة

  
التحسيس والتوعية للحفاظ على استدامة 

 الموارد الطبيعية. 

 سلبي المتابعة اإليكولوجية.

 البحري.استمرارية تدهور التنوع البيولوجي 

 انخفاض إنتاج األسماك صيد غير قانوني صيد غير منظم

 تدفق سياحي كبير.

 إيجابي

 متابعة فعالية المشروع

 استدامة الموروث الطبيعي

 التحديد الرسمي للمحمية البحرية

دراسة معمقة للمشروع مع التحديث 

 المستمر

 موافقة محلية وإرساله للمقرر الوطني

 تحليل وتفسير

 نظام معلوماتي البحث عن المعلومات
 نشر

 تمكين ذاتي

 قيم غير السوقية

السياحة والصيد البحري  )تنمية محلية مستدامة 

 .)المسؤوالن

 مفاوضة وعدالة
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 خاتمة: .5

املسا  ة ملن  حساب صما ة الق اس بالبحث  ع ةوس ال ماء اإلقليمك ملن   ، ة   د ت الى ع صالل   ه الدسااة ال ك     

ا ة يات البح فة صاصة  ع الجانب السياحنن  م الى ص  إلى  د  نىاتج باإلضا ة إلى ااىنىاجات  آل ة   رمما  ع تع ف  القدسات 

 سجآلا  يى المح  الىالن:الىحليلية واقتلا ات ل ما ة الق اس  ي ا  إه   ا ة امل سوث النبيعنن ند

 سا  ة  مهجية بطية  حساب ج ة  ا إاذ الق اسات العا ةل  

 ع باب  إ جات البحثن نجد اقتلاح و نبيح  مهجية  ج ن باب  قاسبىاب  د جىاب و، ا  ث اب وااىإداي  د    اةس 

 آلة اص ىل عل  ا ية  ع جآلةن واقتلاح و نبيح بعض اةوات ال ماء اإلقليمك ،بلنا ج ان،ي،   ع ج

 املسا  ة ملن اإلملاي باملىطالات ا اااية للدسااةل 

 اولما  ع صالل   ه الدسااة املى اضعة املسا  ة ملن  آلم اإلطاس املنهجن وامل،ا يمك لل  ض عل ق ما بن ح إش الية اإلقليم 

 ا بعض ب ل ج ة   الح  شتل،ة و،وا م املع قات ملن   ه ا صال ن مالد ما يرية اإلقلي ية الما جة  ع العالقات باب ال،ا لا

النزا اتن باإلضا ة إلى ااتلا يجية ال،ا لابل   ا الى ضيح ماب ةبد  م  ل،آلم ا  ية ال ماء اإلقليمك ال     رع  لخي   ملن 

 ياز   عاسف  ع قة وواضةة  ع ال ضعية ال ا مةن و، ا املعل  ات واملعاسف ا ةلية لل،ا لاب وا جاةت اةجى ا يةن 

قى اة ة والبي  از اتية لإلقليم املستهدفل إب اإلملاي به ه الج انب يسىدعن  ث ينها ة إاذ الق اسات املىعلقة ب سىقب  اة

اإلقليم وة ما يريى ل يعىبل ال ماء اإلقليمك اةا  للة ، ة تهدف إلى  ع  ة  ع قة باإلقليم و حد د املشام  املعيقة لىم يى  

ة  ع جآلة اص ىن ا    ال    ىنلب  ث اب  ق  ات اإلقليم صاصة امل اسة النبيعيةن املعاسف  ع جآلةن واقتلاح  ل ل  عال

ا ةلية وامل اةس املعل  ا ية ا خىل،ةل  جدس اإلشاس  إلى اب ال ماء اإلقليمك يعى د  يى املعل  ات ال ك بدوس ا   رمما  ع ا إاذ 

شام  اإلقليمل  ىضح لما اب املعل  ات اإلقلي ية   ث  العم   ا اا  ك اإلج اءات ال قاتية او  م،ي  ااتلا يجيات مل اجآلة  

ال    جمصما  اةت  دي اليقابن التلةة والنزا اتن إضا ة إلى  قلي  ا خاط  ةاي ا  يم  ىعلح باملشاسين ا ةلية والىم ية 

 باب لما اب الة  ل  يى املعل  ات   ث  املسىدا ةل اننالقا  ع  ر   ا ى اة املعل  ات  يى آلية     ال ماء اإلقليمكن 

إ دى ا م   ا   ال ماء اإلقليمك و م    ، ة ا قاليمن  ى جب  ليما  جاوز اةاىإداي الىقليد  لل عل  ات وتطيال 

وظي،تها الرالايرية لتش   نناقا اوان  ع صالل إةساجآلا ملن ما ة   ا   الة ، ة بهدف  حساب  عالية الة ، ة والة  ل 

  د    اتد ، بح ال قتن   الح امل الحن  قلي  النزا ات  ن ا ل   اتدل يى 

وجد   باإلشاس  الىم ف  ب ج ب ااتماة ال ماء اإلقليمك ب ،ة صاصة  يى نهج وانظ ة  عل  ا ية  ىعدة  الىإ  اتن 

اإل  اتية  امل، ط لل عنياتيسآل  لما  ع صالل  ةسااة و حلي  ة ما يرية اإلقليمل  الىحلي  الخاطئ الما ج  ع اةاىإداي 

و ،اة  املعنيات ال ص،ية او النش  هال ال،عال وصاصة اة،ى،اء باملعل  ات املىعلقة بقناع  عاب ةوب ا ص  بعاب اة ىباس 

باقن القنا اتن  ؤة  إلى   اقب وصي ة  يى  سى ى ا إاذ الق اسل  ال   رع   ل الجانب اةقى اة   ع الجانب اةجى اعن 

او قناع السيا ة  ع قناع ال يد البح  ن     القنا ات او الج انب اإلقليم  ى ا   لىحقيح ال  ا ية ا ةليةل  ع  ثالن 

جآلة اص ىن  مد ا  ىلقى اصةاب امل الح املعل  ات اةز ة   ل املشاسين الجد د ن يسآل  ذلك قب ل الىطيال  ع صالل 

ا ه ا اإلج اء صاصة ملن  ن ف  نشاطات بعض ان اع السيا ة املع و ة بىأاالاتهاملقاسبة املشاسما يةن التشاوس والى ا حل  مصح ب

السلبيةل إة اب املعل  ات لع  قدي قي ة  لا ة إة إذا  ا  م  ث ينها و ح فلآلا إلى  عاسف لخد ة   ، ة ا قاليم و م  صما ة 

 الق اسل

 اس الىم ية املسىدا ةاقتلا ات و  صيات  ع صالل سؤفة جد د  تهدف   ا ة البم ة ملن إط 
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إب  ر     ا ة البم ة لمست بالجد د ن هال اهها ،الايرية  قى    يى الجانب البيئكل  ع صالل   ه الدسااةن اس أ ما  قد م 

نظ   جد د     ية وا داف الة،اه  يى ا قاليم الةسااة والآلشة صاصة السا لية  نهال لناملا  م ا ىباسه إج اء  ثبط 

ة اةقى اة ة واةجى ا يةلن ا    ال   يسىدعن  جاوز   ه ال،ر   لى  ب اةا  للىم ية املسىدا ة و  ، ة ومابح للىم ي

ا قاليمل  ع   ا املمنلحن نحاول  أ،يد املبدا ا اا  ك  ،اةه اب ال ماء اإلقليمك قاةس  يى لعب ةوسا ستمسيا ملن  حساب  عالية 

 ا ليةلالسيااات العا ة للة،اه  يى ا قاليم الس

 اةنىقال  ع تسيال املماطح السا لية إلى   ، ة ا قاليم املىعدة  اةاىإدا ات واملسىإد ابل 

تعتلل ا قاليم السا لية  د    اتح  ح ل ةوب  م يتها م هها   دس لىلاسب امل الح  ع جآلةن و حدوة ة  م ية ا قاليم 

الةاجة إلى اةنىقال  ع تسيال ا قاليم إلى   ، ة ا قاليمن وا ىباس  ع ط فح  قاسبة تهي ة و ن ف  ا قاليمل  ع  ما  ظآل  

 ا ة يات البح فة مااتث اس لل  اسة النبيعية ولمح ن،قات     ية ذات ا داف  عيقةل

 ا    ن ع السيا ة املمااب ملث    ه ا قاليم الآلشة ال    دس اسبا ا اقى اة ة وف  ب  م ،ا اجى ا يا؟  

اةاتلا يجية الج ات فة ملن ا ونة ا صال  إلى الىم ع اةقى اة ن  يث  م امل اةقة  ليها  ع ط ف  جلح ال زساء امة  ىج  

ل إب الىم ين ملن النشاطات اةقى اة ة لل ماطح البح فة  ى اش ى   ا ا  ن   ا الم  ذج اةقى اة  ال طنك الةد ثل 2016

املماطح البح فةن  ى جب ةسااة جدوا ا اةقى اة ةن اةجى ا ية والبيئيةن  يث  و لي ن لىبنك نشاطات اقى اة ة  ىم  ة ملن

 اب الى  يح باب ا داف   ه الج انب الثالث يعى د  يى  عالية اةوات   ، ة ا ة يات البح فةل

قاليم ا صل ما إلى ان    رع ا ىباس بعض ان اع السيا ة املسىدا ة مالبمس اايا ة ااح اقى اة ة  آل ة ملن   ، ة 

السا ليةن صاصة ب ج ة ا ة يات البح فةل   ه النشاطات السيا ية   رمما  ع  حساب س ا ية ال،ا لاب ا ةلياب 

املسىإد اب لل  اسة البح فةن   ا ة و ث اب امل سوث النبيعنن إضا ة إلى الة،اه  يى بعض املآلع امل م،ة ض ع امل سوث 

جآلة اص ىن لى،اة  نىاتج  رسية تهدة ااى  اسفة بعض املآلع البح فةن ة  مصح  ال طنك  ع ال وال مال يد الىقليد ل  ع

 بىن ف  نشاطات  ر لة لل ياة ع ةوب ةسااة نىاتجآلا  يى املدى الق فبن املى اط والبعيدل

 اةنىقال  ع ا ىباس ا ة يات البح فة ،م،قات     ية إلى م هها ااتث اس لل  اسة النبيعية ذو   اتد اقى اة ة 

 واجى ا يةل

اظآل ت الدسااة ان  لىبنك  ش وع ا ة يات البح فة نىاتج اقى اة ة واجى ا ية إ جابية  يى البحاس ن ، ا سجلما  حسما ملن 

س ا يتهمل إب   ا د اإل  اةات اةقى اة ة  ثصت  عالية ا ة يات البح فةن ا    ال     رمما  ع     ش   الى  ف  وصنط 

ةن و م  ااى  اسفة   ه ا صال ن  يث تهدف   ، ة ا ة يات البح فة اقتلاح صنط تسيال  عالة  ىأقلم تسيال ا ة ية البح ف

  ن ص اته م  ا قاليمن صاصة ا قاليم السا لية الةسااة والآلشة بهدف اةاىطالل ا  ث  املسىداي لل  اسة النبيعيةل

جةن  ج ن نشاطات قناعن السيا ة وال يد البح   ملن إطاس  ع  ما وجب ا ىباس ا ة يات البح فة وايلة للىم ية املد 

تع ف   ذاتي  ىباةل و ى ا  ل  جب اب    ب   ه الى لي،ة  ثالية و بنية  يى  بدا  ث اب و  الح باب ا داف   ا ة البم ة 

 وا ااس اة جابية  يى ال عيد ع اةقى اة  واةجى اعنل 

 ح فة ملن الج ات : إطاس  ؤاساتي وقان ني  مااب لة ا ة البم ة وامل اسة ال ماء اإلقليمكن الة ، ة وا ة يات الب

 النبيعيةل
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  ىلك الج ات  إطاس قان ني لتسيال اااليب الة ا ة ملن إطاس   لية الىم ية املسىدا ة  ى اش ى وا داف ا ة يات البح فةل  ع 

والجآل فة ال ك  ع شأهها تع ف    ا ة املماطح اج    اين نناق   ا ة الس ا  ن صاةقت الج ات   يى  عظم اة ،اقيات 

لل اب   ا ة  السا لية و باةل الخبلات لىحساب     ا ة يات البح فةل ، ا   لك الج ات   ج   ة ن  ص  مظي ية

النبيعة وا قاليم السا لية ملن إطاس الىم ية املسىدا ةن وجع  السيا ة وال يد البح   انشنة  د جة للىم ية املسىدا ة 

 لإلقليمل إضا ة إلى   ا ة اليات الة ، ة البيئية لألقاليم السا لية  د  ة ببلو  م ةت الة ، ة البيئية الدوليةل 

  قاسبة  قاسنة باب الج ات  و،مدا: باب  ث اب اوج  التشاب  الخاصة بن فقة الىأقلم  ن م  إطاس  حينن وصع بة إقماع 

 اةجى اعن ملش وع ا ة يات البح فةلاصةاب امل الح بأ  ية الجانب اةقى اة  و 

اا، ت  قاسنتما للةالىاب وج ة اوج  التشاب  للبلد ع  ع  يث املمهج املىبن  ع قب  ال،ا لابن و، ا املباةئ ا اااية ال ك 

قىمعاب     از  عالية الة ، ةل  ع جآلة اص ىن   ى ل  ماب الس اب ا ةلي ب  يى ةسا ة  ا ة با خاط  البيئيةن إة اههم هال

با ااس اإل جابية للج انب اةقى اة ة واةجى ا ية لل ح يات البح فة ال ك طاملا ا ىبلو ا اةا   حد وص لآلم لل  اسة 

النبيعيةل يع ة   ق،آلم إلى هياب ذماء إقليمك  ىر،  بتث اب املعاسف ا ةلية إلقماع ال،ا لاب ا ةلياب بع اتد ا ة يات 

 ىقاس ملمهجيات اقى اة ة لىقييم املمىجات والخد ات هال الىجاسفةل ا    ال   يسىدعن اةاىعانة البح فةن باإلضا ة إلى اة 

بال ماء اإلقليمك لىقد م اةوات  قييم ا ةاء اةقى اة  للمظم اة   ل جيةل وة   رع  حقيح ذلك إة با ىباس   ا ة البم ة 

ب اب    ب   لية الى اص   ن ال،ا لاب ا ةلياب  بنية  يى إب از ةوس ااتث اس لل  اسة النبيعيةل وملن  ث    ه الةالةن  ج

ا ة يات البح فة ملن  حساب الظ وف املعمشية للس اب ا ةلياب آص  ع بعاب اة ىباس  ق ق ا جيال القاة ةن املسا  ة ملن 

ين بهدف إلى  القات   ا   و لا ع  حالىم ع اةقى اة  بىح ف   القات النزاع باب القنا ات اةقى اة ة او باب ال،ا لابن 

  م ية  حلية  سىدا ة   بحة اقى اة ان و اةلة اجى ا يال

وملن إطاس  قاسنتما لل ح يىاب ايستب ست و از ن صل ما إلى اهه ا  ش و اب  جد اب ا   ل جيا ويسا  اب ملن  ،عي  الىم ية 

 ة وتسا م ملن  حساب س ا ية الس اب ا ةليابل  ع   االسيا ية املسىدا ة ال ك  ق ي  يى نشاطات ايا ية  حتلي البم 

املمظ سن  يب السيا ة اإل   ل جية وصاصة البمس اايا ة  ع ا ل  ان اع السيا ة امل ص ى بهان وا ،ثل قب ة  ع ط ف 

ااس السلبية  ال،ا لاب ا ةليابل يس ح ا ا  اة ىياطي بالىجد د الرين و  ا ة صةة ا نظ ة اة   ل جيةن ، ا  إ،ف  ع ا

 للنشاطات اإلنسانية ب،ل  التسيال املسىداي لل يد البح   و ن ف  ان اع ايا ة  سؤولةل

  سهم المىاتج اإل جابية ا ة لة نتيجة إلج اءات و دصالت الدولةن  بح     ،بال  ع اج  ض اب ااىدا ة  شاسين

 الىم ية املسىدا ة  ع صالل ا ة يات البح فةل 

،بال  وااتث اسات ا،بل لل ص ل إلى الىث اب ا  ث  لل عاسف و إىلف امل اسة ا ةليةل  يث يسا د   ا  ليما ب ل جآل ة 

الىث اب ال ماء اإلقليمك  يى إ جاة اةوات لة ، ة  ماابة لىحساب  عالية ا ة يات البح فةل   ه املمهجية   رمما  ع اقتلاح 

 حتلي البم ةل ح يات بح فة   بحة اقى اة ان  اةلة اجى ا يا و 

  يى ض ء  ا ابحن   رمما  أ،يد وج ة  القة وطيد  باب ال ماء اإلقليمكن الة ، ة وا ة يات البح فةل

اصالان  اولما إابات اب  حساب  عالية ا ة يات البح فة يعى د ب  س  ااااية  يى ج ة    ، تها ال ك بدوس ا تستمد  يى 

 م املعل  اتن املعنيات واملعاسف ا ةلية الالز ة للة  ل  يى ا ةاء ا  ل  ال ماء اإلقليمكل يسىنين   ا ا صال  قد

لل ح يات البح فةل ، ا   صلما إلى اب العالقة باب   ه املىطالات  بنية  يى ة م  ىباةلن  هك  باس   ع االاية ال ماء 

 اإلقليمكن الة ، ةن وا ة يات البح فةن ، ا      ضح ملن الش   اةناهل 
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 السياحي بالقطاع للنهوض فاعلة كأداة اإللكتروني التسويق

E-Marketing as an effective tool for the advancement of the Tourism sector 

 1فلة العيهار

 بومرداس امحمد بوقرة  جامعة
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 ملخص:

 جديدة للتعامل مع الزبائن، في مقّدمتها التسويق 
ً
لقد فرضت التطورات الحديثة في تكنولوجيا املعلومات واالتصال صورا

اإللكتروني والذي أصبح في الوقت الراهن ضرورة حتمية ال يمكن ألي مؤسسة سياحية التغاض ي عنها أو تجاهلها، من هذا املنطلق، 

ف بمفهوم التسويق اإللكتروني وتوضيح أهميته ودوره في ترقية القطاع السياحي والنهوض به، لتعريلتهدف هذه الورقة البحثية 

 على املستوى الوطني والدولي. الديناميكية وكذا متطلبات تطبيقه على اعتبار بيئة النشاط السياحي

أهلها تع بمقومات سياحية عديدة تأن الجزائر تتم من خالل هذه الورقة البحثية هي ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها

 نسبة 
ً
ل حاليا

ّ
ألن تكون أحد الوجهات العاملية، في مقّدمتها املقومات الطبيعية، التاريخية والثقافية، إال أن السياحة فيها تشك

  ضئيلة
ً
ألساليب ل اهبطء املؤسسات السياحية في تبنييكمن في من السياحة العاملية، وذلك يرجع لعدة أسباب، ولعل أحدها  جدا

 توفر أساليب الدفع اإللكتروني. ونقصوالتقنيات الحديثة لالتصال، 

 .لكترونياملزيج التسويقي السياحي اإل –التسويق السياحي اإللكتروني  –التسويق اإللكتروني  –السياحة  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

this research paper aims to introduce the concept of E-marketing and clarify its importance in the advancement of 

the tourism sector, as well as the requirements for its application, considering the dynamic environment of tourism 

activity at the national and international levels. 

A mong the most important results that have been reached through this research paper is that Algeria enjoys many 

tourism potentials that qualify it to be one of the word destinations, but tourism in it currently constitutes a very 

small percentage of world tourism, due to several reasons, and perhaps one of them lies in the slow pace of tourism 

institutions in adopting modern methods and technologies for communication, and the lack of electronic payment 

methods. 
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 . مقدمة: 1

كغيره من القطاعات االقتصادية، يتعامل قطاع السياحة مع مجموعة من الزبائن )املحليين واألجانب(، ومع تزايد حدة 

املنافسة بات من الضروري اعتماد املؤسسات التي تنشط في هذا القطاع على األساليب الحديثة للتسويق، والتي يأتي التسويق 

التصال بالزبائن، تحديد حاجاتهم والعمل على تلبيتها، وذلك بهدف تحقيق رضاهم وبناء اإللكتروني في مقّدمتها، وهذا من أجل ا

ة تزايدت أهميته خالل السنوات القليلة املاضية، خاصوالئهم، ومن هذا املنطلق جاء مفهوم التسويق السياحي اإللكتروني، والذي 

 .السياحية على الصعيدين الوطني والدولي في ظل املنافسة الشديدة التي صارت السياحة تعرفها بين املؤسسات

 مطرح اإلشكالية:  
ً
 يمكننا طرح اإلشكالية التالية: ما سبقانطالقا

 يساهم التسويق اإللكتروني في ترقية السياحة في الجزائر )على املستويين الداخلي والدولي(؟ يمكن أن كيف

 األسئلة الفرعية التالية:من خالل اإلشكالية السابقة يمكننا طرح األسئلة الفرعية: 

 هل تمتلك الجزائر مقومات سياحية تؤهلها ألن تكون أحد الوجهات السياحية العاملية؟ 

 هل يساهم التسويق اإللكتروني في زيادة عدد زبائن املؤسسات السياحية عبر اإلنترنت؟ 

  ؟ هازبائنين املؤسسات السياحية و ب ةدائمعالقة هل يسمح التسويق اإللكتروني بتحقيق 

 يمكننا وضع الفرضيات التالية: لإلجابة عن األسئلة الفرعية آنفة الذكر طرح الفرضيات:

 لتكون أحد الوجهات السياحية العاملية.)طبيعية، تاريخية وثقافية( تؤهلها  الجزائر تمتلك مقومات سياحية 

  املحتملين عبر اإلنترنتالتسويق اإللكتروني يساهم في زيادة استقطاب املؤسسات السياحية للزبائن. 

 التسويق اإللكتروني يسمح بتحقيق الالتصال الدائم بالزبائن مما يساهم في بناء والئهم. 

تكمن أهمية هذه الورقة البحثية في إلقاء الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه التسويق أهمية الدراسة: 

 ببعض اإلحصائيات التي تعكس مدى انتشار استخدام أساليب دخالل االسترشااإللكتروني في االرتقاء بقطاع السياحة، وذلك من 

، والتي تبرز أهمية تبني املؤسسات السياحية لهذه األساليب واألدوات من في الوقت الراهن االتصال الحديثة بين أفراد املجتمع

 أجل الوصول إلى هؤالء الزبائن املحتملين.

لبحثية إلى إبراز املزايا التي يمكن أن تتمتع بها املؤسسات السياحية لدى تبنيها تهدف هذه الورقة ا أهداف الدراسة:

للتسويق اإللكتروني في ممارسة نشاطها، ومدى مساهمة هذا األخير في تحقيقها ألهدافها التسويقية، واملقومات الواجب توفيرها 

 لتطبيق هذا املفهوم، باإلضافة إلى أهم معوقاته.

تم اتباع املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، حيث تم االعتماد على األو ل في وصف املفاهيم األساسية  منهجية الدراسة:

املتعلقة باملوضوع، أما الثاني فقد تم االعتماد عليه من أجل قراءة اإلحصائيات وتحليلها وتفسيرها، للوصول إلى نتائج تساهم في 

 وضوع الدراسة.أعمق ملفهم 

 تقسيم هذه الوقة البحثة إلى ثالث محاور رئيسية كما يلي: تمتقسيم الدراسة: 

 :مدخل إلى السياحة املحور األول 
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  :اإلطار النظري للتسويق السياحي اإللكترونياملحور الثاني 

  :اآلليات املقترحة لتنمية القطاع السياحي في الجزائر باستخدام التسويق اإللكترونياملحور الثالث 

 إلى السياحةاملحور األول: مدخل .2

تعتبر السياحة من أهم قطاعات االقتصاد الوطني حيث تلعب دور هام في التنمية االقتصادية للدولة، وهذا ما نحاول 

 ملفهوم السياحة.
ً
 ولكن بعد التعّرض أوال

ً
 إبرازه الحقا

 :مفهوم السياحة. 1. 2

بأنها: "األنشطة املبذولة من طرف األشخاص خالل سفرهم وإقامتهم في أماكن خارج  املنظمة العاملية للسياحة تعّرفها

 1بيئتهم املعتادة، ألغراض الترفيه أو ألسباب أخرى ليست ذات صلة بممارسة نشاط العمل، ملدة ال تتجاوز سنة واحدة".

دة من خالل مساهمتها في عن دول العالم، وذلك تعد السياحة دعامة أساسية للتنمية في العديد م: مكانة السياحة وأهميتها. 2.2

 2:من بينهانذكر ، جوانب

 في التنمية االقتصادية للدول من خالل ما تحققه  دور السياحة في الجانب االقتصادي: .أ
ً
 هاما

ً
تلعب السياحة دورا

تدفق رؤوس ) دخلالهم مصادر تعتبر من ألقطاع السياحي، كما للمجتمع بفضل االستثمارات املختلفة املوجهة لمن مزايا 

دة لفرص العمل في العالم باعتبارها تعتمد على  مقدمةتأتي في (، و األموال األجنبية للدولة
ّ
القطاعات االقتصادية املول

 .العنصر البشري في املقام األول 

ة لتنمية ريالسياحة نشاط إنساني واجتماعي بالدرجة األولى، ووسيلة حضا دور السياحة في الجانب االجتماعي: .ب

اته وتهتم براحته تستجيب ملتطلب حيثتولي اهتمام كبير للعنصر البشري،  كماالثقافة بين الشعوب واملجتمعات املختلفة، 

وتحقيق رفاهيته، ويساهم ازدهار السياحة في تعزيز املرافق االجتماعية وتحقيق املشروعات الخاصة بالبنية التحتية والتي 

ى أفراد املجتمع ككل، كما تعمل كذلك على االهتمام بالقيم الحضارية للدولة السياحية واملحافظة تعود بالنفع والفائدة عل

 اليدوية وغيرها. هاالتقليدية وصناعات هاالثقافي وإحياء فنون هاعلى تراث

ى حماية لتعود السياحة بالنفع والفائدة على البيئة من خالل التدابير املحّفزة ع دور السياحة في الجانب البيئي: .ج

السمات املادية للبيئة واملواقع واملعالم التاريخية واألثرية والحياة البرية ذات الجمال الخالب، وذلك باعتبارها عنصر جذب 

 .للسياح

 اإلطار النظري للتسويق السياحي اإللكتروني.3

ى وشركات الطيران للتسابق علإن تزايد عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت في العالم أدى بالشركات السياحية والفنادق 

استخدام هذه الشبكة بغية الوصول إلى هؤالء الزبائن، وهو ما سمح بظهور مفهوم جديد يرتبط بالتسويق السياحي والتسويق 

 3اإللكتروني في آن واحد والذي أصبح يدعى بمصطلح التسويق السياحي اإللكتروني.

 تعريف التسويق السياحي اإللكتروني .1.3
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 لتحديد  التسويق السياحييعّرف 
ً
 ودوليا

ً
على أنه: "ذلك النشاط التقني واإلداري الذي تقوم به املؤسسات السياحية محليا

األسواق السياحية والتعّرف عليها والتأثير فيها بهدف زيادة حركة النمو السياحية، وتحقيق التوافق بين املنتج السياحي وبين 

 4املختلفة املستهدفة". الدوافع والرغبات للقطاعات السوقية

أنه مجموعة العمليات واألنشطة التي تمارسها املؤسسة بهدف البحث عن زبائن جدد أو بفيعّرف  التسويق اإللكترونيأما 

 5.(اإلنترنت)لفت نظرهم أو كسبهم أو االحتفاظ بهم، معتمدة في ذلك على تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

ال يقصد به االعتماد على استخدام التكنولوجيات الحديثة لالتص التسويق السياحي اإللكتروني وبالتالي يمكن القول بأن

 6بهدف الترويج للخدمات السياحية، وتسهيل االختيار فيما بين الوجهات السياحية بالنسبة للسائح.

 الشرائية:على سلوكه وقراراته  اإللكتروني السياحي التسويق ماهية السائح اإللكتروني وأثر .2.3

، يحتاج 
ً
 وتطلبا

ً
لقد نتج عن املزج بين القطاع السياحي وتكنولوجيا املعلومات واالتصال نوع جديد من السياح أكثر تعقيدا

، ونيالسائح اإللكترمنتجات ذات جودة عالية ولديه معرفة أوسع عن الوجهات واملنتجات السياحية، يعرف هذا النوع بمصطلح 

 )حجز في الفنادق، شراء تذاكر السفر والذي يعّرف على أنه: "
ً
ذلك الشخص الذي يقوم بشراء الخدمات السياحية إلكترونيا

 ومعرفة بالجانب 
ً
وغيرها( وذلك الستخدامها واالستفادة منها ومن مزاياها، فهو دائم املقارنة بين البدائل املختلفة، وأكثر تطلعا

 7الثقافي والبيئي".

تمّيز السائح اإللكتروني جاءت الحاجة لتبني املؤسسات السياحية ملفهوم التسويق  وعلى اعتبار هذه الخصائص التي

 منها لالستجابة لطبيعة هذا الزبون الجديد، ويرى 
ً
بهذا الخصوص أن سلوك  (KOTLER)السياحي اإللكتروني وتطبيقه سعيا

 8املراحل نوجزها فيما يلي: من قرار بعددالسائح الحديث وقراره الشرائي يتأثران بالتسويق اإللكتروني، حيث يمر هذا ال

 :إلى ما يلي املرحلة هذه تنقسم الوجهة(: واختيار السياحية )التخطيط الرحلة قبل ما مرحلة .أ

 املؤسسات  طرف من املتبعة اإللكتروني السياحي التسويق إستراتيجيات نتيجة الحاجة هذه تظهر بالحاجة: اإلحساس

 .والرسائل اإلعالنية التي تنشرها عبر املواقع املختلفةوالفندقية، كاألشرطة  السياحية

 حسب حاجاته  عروض توفر التي املواقع نحو توجهه التي البحث محركات وذلك من خالل السياحية: العروض عن البحث

 سياحية لرحلة التخطيط عند للمعلومات األول  املصدر اإلنترنت تعتبر tripadvisorورغباته، فحسب تقرير للموقع املشهور 

 .% 96.4بنسبة 

 الجودة أو أحد  أو السعر حيث من سواء العروض بمقارنة يقوم السائح اإللكتروني موقع من أكثر زيارة بعد العروض: مقارنة

 وانطباعاتهم. اآلخرين معايير الشراء األخرى وذلك مع األخذ بعين االعتبار تعليقات السياح

 توفيرها  املوقع على حتمية ضرورة أصبحت والتي وجدت( )إن اإللكتروني فعالد وسائل يتم باستخدامالشراء(: ( الحجز

 .اإلنترنت عبر والفندقية السياحية منتجاتها تسّوق  التي املواقع نحو هؤالء لجذب للسياح، كما تعد معيار

  السياحية: الرحلة أثناء مرحلة .ب
ً
، )األمان وغيرها )الهدوء،الرحلة  أثناء السائح ينتظرها التي النمطية املتطلبات عن فضال

 أن يحب اجتماعي بطبعه الجديد السائح أن ذلك اإلنترنت، توفر وهي الحديث السائح عنها يبحث أخرى  أمور  هناك

 .والهوايات التي يمارسها يزورها، واألقارب، كاألماكن التي األهل مع بتفاصيلها رحلته يشارك

 اتصال وسيلة األذن )الكلمة املنقولة( إلى الفم من التسويق يعتبر السياحة مجال فيمرحلة ما بعد الرحلة السياحية:  .ج

 عن انطباعه يشارك سفره بعد السائح اإللكتروني أن حيث أثرها، وتضاعف هذه الوسيلة لتقوي  اإلنترنت قوية، وجاءت

 .وتقنياتها باإلنترنت معرفته يتسع باتساع الذي محيطه مع السياحية الرحلة
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تعد وسيلة ترويجية هامة بالنظر إلى ما يتم نشره عبرها، كما تعتبر األكثر  Facebookيمكن القول أن شبكة وبهذا الصدد 

 من قبل الجزائريين الذين يتبادلون ويتشاركون من خاللها مختلف اآلراء واألفكار، والتجارب والصور والفيديوهات ملواقع 
ً
استعماال

رية أخرى في العالم، فالترويج للمقاصد السياحية الجزائسياحية بالجزائر، والتي يتصفحها غيرهم من مستعملي اإلنترنت من دول 

باستعمال شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي أصبح ضرورة قصوى تفرضها التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات 

 مسؤولية الجميع بمن فيهم املو 
ً
ا يجب اطن، كماملعلومات واالتصال، وهو ليس من مسؤولية الجهات املعنية فحسب، بل أيضا

التركيز من ناحية أخرى على السائح الجزائري بهدف تطوير السياحة الداخلية، فالوقت قد حان ملنح السياحة مكانتها الحقيقية 

 9في االقتصاد الوطني.

 أهمية التسويق السياحي اإللكتروني في ترقية وتدعيم الخدمات السياحية .3.3

املؤسسات السياحية في مضاعفة فرصتها للوصول إلى أكبر فئة ممكنة من  ساعد ظهور التسويق السياحي اإللكتروني

الزبائن وكذا تطوير وترقية خدماتها السياحية، حيث يّصب ذلك في مصلحة الطرفين: املؤسسة السياحية والسائح في آن واحد، 

 10وهو ما نبرزه من خالل النقاط التالية:

 جميع على السائح الحصول  بإمكان أصبح حيث السياحة: صناعة ليهاع تعتمد التي املعلومات تقديم تسهيل وتيسير .أ

 اإلنترنت )الرحالت في إطار األسواق االفتراضية على شبكة السياحي املنتج عن يحتاجها التي املعلومات املكتوبة واملصّورة

 واختيار أنسب املختلفة السياحيةاملواقع  بين مقارنته إمكانية السياحية وغيرها(، باإلضافة إلى والبرامج والفنادق

 تصميم مكان من لالنتقال حاجته وهذا دون  العروض،
ً
 دون  فيه يرغب الذي السياحي البرنامج آلخر، كما يمكنه أيضا

 للتكلفة التي يرغب في دفعها. التقّيد
ً
 ووفقا

ً
 ببرنامج معد سلفا

حيث تستطيع املؤسسات السياحية على اختالف مواردها  املقدمة: السياحية للخدمات التكاليف التسويقية تخفيض .ب

املالية أن تستخدم التسويق السياحي اإللكتروني في عرض خدماتها السياحية بسهولة وفعالية وبتكلفة أقل من التسويق 

مالتقليدي، مما يسمح لها بعرض منتجاتها بأسعار تنافسية، 
ّ
 يمكن للسائح تسل

ً
 نية أواإللكترو  الطيران تذاكر فمثال

 .اإللكتروني مباشرة بريده خالل من الفنادق في أحد الحجز قسيمة

حيث يسمح التسويق اإللكتروني  الحصول على املعلومات املرتدة: السياحية من خالل الخدمات تطوير سهولة .ج

 وكذا تبادلللمؤسسات السياحية بتقييم أدائها عن طريق التعّرف على آراء واقتراحات الزبائن من خالل التفاعل امل

 واملكملة األساسية والخدمات الجديدة السياحية التوجهات معرفة خاللها من يمكن عبر اإلنترنت والتي الرأي قياسات

 لهذه الحاجات ولخصوصية السياح، مما يساهم في تحقيق  السائحون، التي يحتاج إليها
ً
ومن ثّم تكييف خدماتها طبقا

 رضاهم.

فالتسويق اإللكتروني يوفر للمؤسسات السياحية أساليب مختلفة  السياحية: للمؤسسات التنافسية القدرة زيادة .د

لترسيخ صورتها في أذهان السياح وتحقيق االتصال الفاعل بهم وتعريفهم بخدماتها، وإبراز القيمة املّقدمة التي تمّيزها عن 

 وق املحلية والدولية.مبيعاتها وتحسين موقعها التنافس ي في الس زيادة في يساهم ممااآلخرين، 

 املزيج التسويقي السياحي اإللكتروني. 4.3

بأنه مجموعة العناصر التسويقية التي يستخدم فيها اإلنترنت كوسيط  املزيج التسويقي السياحي اإللكترونييعّرف 

للوصول إلى السائح اإللكتروني من أجل تلبية احتياجاته وتحقيق رضاه، وذلك بهدف بلوغ أهداف املؤسسة السياحية، ويتكّون 

 11وهي: (7P)هذا املزيج من سبعة عناصر أساسية تدعى 
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  املنتج(Product):  ويتكون من املقومات السياحية األثرية والحديثة، وكذا التسهيالت الخدمية من فنادق وقرى

سياحية ومحالت تجارية لبيع التحف وغيرها، وقد أثرت التكنولوجيات الحديثة على هذا العنصر من خالل 

 لحاجا للسائحالسماح 
ً
قدرته ته، وألذواقه و اإللكتروني تحديد وتصميم املنتوج السياحي الذي يرغب فيه وفقا

 الشرائية.

  السعر(Price):  ويشمل كافة تكاليف املنتج السياحي من إيواء وإطعام ونقل وغيرها، وأثرت التقنيات

التكنولوجية الحديثة على هذا العنصر إذ أصبح السائح يستطيع معرفة األسعار املنافسة للخدمات السياحية 

 قارنة بينها واختيار أفضلها.حول العالم من خالل شبكة اإلنترنت وامل

 التوزيع (Place):  ويتمثل في تحديد أسواق الدول املصّدرة للسياح واختيار القنوات ومنافذ التوزيع املالئمة التي

ن املؤسسة السياحية من الوصول لهؤالء السياح في ظل احتدام املنافسة على الصعيدين املحلي والدولي، 
ّ
تمك

رت تكنولوجيا املعلومات واالتصال على هذا العنصر وذلك من خالل إ
ّ
 لغاء الوسطاء وتقريب املسافات بينوقد أث

 املؤسسة السياحية وزبائنها املحتملين أينما كانوا في العالم.

 الترويج (Promotion) : ،يقصد بها الجهود الرامية لتعريف السائح على املؤسسة السياحية وبرامجها وعروضها

تصال في تسهيل الوصول إلى هؤالء مع إحداث تفاعل إيجابي لديه، وقد ساهم التطور الهائل في تكنولوجيا اال

الزبائن وإمدادهم باملعلومات الكافية للتعريف باملؤسسة وكذا تقديم مختلف عروضها املغرية وذلك باستخدام 

 األدوات التكنولوجية الحديثة.

 األفراد (People): ة، مويقصد بهم جميع عناصر املوارد البشرية للمؤسسة السياحية واملشاركين في تقديم الخد

ر تبني التكنولوجيات الحديثة لالتصال على أداء هؤالء العاملين، حيث ساهمت في تحسين أدائهم وترقيته 
ّ
وقد أث

 للمستوى املطلوب من قبل الزبائن.

 الدليل املادي (Physical evidence):  ويقصد به األبعاد املادية املتطورة واملتمثلة في املظهر الخارجي والتصميم

افة منافذ الخدمة ومظهر العاملين واملستوى التكنولوجي، وفيما يخص هذا العنصر األخير فإن الداخلي، ونظ

استخدام التقنيات الحديثة واألساليب التكنولوجية املتطورة من شأنه تعزيز رضا السائح وتلبية احتياجاته 

 تجاوز توقعاته وتعديها.
ً
 وأحيانا

 العمليات (Process): رة من قبل املؤسسة السياحية لتقديم وتتمثل في السياسات وا
ّ
الستراتيجيات املسط

 ملستوى الجودة املطلوب من قبل زبائنها، ويندرج ضمن هذا العنصر تبني األدوات التكنولوجية 
ً
خدماتها وفقا

الحديثة من حجز إلكتروني أو استخدام أساليب الدفع اإللكتروني وما لها من أثر ومنافع على تحسين التعامالت 

 جارية بين املؤسسة وزبائنها.الت

 املحور الثالث: اآلليات املقترحة لتنمية القطاع السياحي في الجزائر باستخدام التسويق اإللكتروني .4

قبل عرض أهم املقترحات لتنشيط القطاع السياحي في الجزائر )على املستوى الداخلي والدولي( باستعمال أدوات التسويق 

، ومن ثّم نعرض أهم املعطيات حول واقع استخدام اإلنترنت في اإللكتروني نلقي نظرة 
ً
 على واقع السياحة في الجزائر حاليا

ً
أوال

، للوصول بعدها إلى إبراز أهم العقبات والصعوبات التي تقف في وجه التسويق السياحي 
ً
 والجزائر خصوصا

ً
العالم عموما

 اإللكتروني وسبل معالجتها.
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اقع السياحة في الجز  .1.4  ائرو

 بامتياز، إذ يمثل 
ً
 عامليا

ً
 سياحيا

ً
 40من السياحة العاملية منذ أكثر من  % 30يعتبر حوض البحر األبيض املتوسط مقصدا

 
ً
 والعاشرة عامليا

ً
سنة حسب املنظمة العاملية للسياحة، وتعد الجزائر إحدى دول هذا الحوض، حيث تحتل املرتبة األولى إفريقيا

 من بالعديد الجزائر تتمتعمنها، كما  % 84، وتعتبر الصحراء الجزء األكبر إذ تغطي 2كم مليون  2ق تفو من حيث املساحة والتي 

ص من التبعية لقطاع مورد السياحي باعتباره القطاع لتنمية استغاللها يجب السياحية التي املقومات
ّ
 استراتيجي هام للتخل

ومن أبرز هذه املقومات جمال شواطئها الساحلية والتي تجعلها من أكثر املناطق زيارة خاصة خالل العطل الصيفية،  املحروقات،

 12غير أن الحظيرة الفندقية الوطنية الحالية تبقى غير قادرة على استيعاب جموع السياح املحليين والوافدين من الخارج إلى البلد،

الجزائر، وكذا أبرز اإلحصائيات الخاصة بحجم هذه األخيرة وإيراداتها في  في السياحة قوماتعرض أهم م ما يلي خالل من ونحاول 

 (:2019-1995الفترة )

، واألولى مساحة، العالم دول  أكبر من الجزائر تعتبر الجزائر: في السياحي الجذب مقومات .أ
ً
 من كما تمتلك إفريقيا

  تكون  ألن ما يؤهلها املقومات
ً
  قطبا

ً
  العالم، في السياحية األقطاب يضاهي سياحيا

ً
 من املقدمة على اإلحصائيات وبناءا

 بها السياحي التي تتمتع الجذب والثقافة يمكن حصر عناصر ووزارة السياحة والسفر للسياحة العاملي املجلس طرف

  13الجزائر فيما يلي:

 األبيض البحر من تمتد( 2كم 2.381.741) شاسعة تقّدر بـ مساحة الجزائر تمتلك الطبيعية: السياحية املقومات 

،
ً
، الصحراء أعماق إلى املتوسط شماال

ً
)رملي  شاطئ 552 على يحتوي  كلم 1200 طول  على يمتد ساحلي وشريط جنوبا

 املناخ كاملناخ وتنوع املتباينة التضاريس من مختلفة بأنواع الجزائر تتمتع مسموح فيه للسباحة، كما 346 وصخري( منها

 في الصحراوي  واملناخ الهضاب، مناطق في القاري  شبه واملناخ الغرب، إلى الشرق  من طول السواحل على املتوسطي

 والواحات. الجنوب

 التي  الحضارات وموطن الطلق للهواء مفتوح متحف أكبر الجزائر تحتضن والتاريخية: الحضارية السياحية املقومات

الرومانية  الحضارة إلى القرطاجية والحضارة الفينيقية، الحضارة إلى النوميدية الحضارة من خالدة منها كل بصمة ال تزال

الثري،  املحلي الثقافي بموروثها تتباهى كما عاملية، سمعة ذات تاريخية مواقع تمتلك الجزائر يجعل الذي واإلسالمية، األمر

 املحلية. والتقاليد العادات خالله من والذي تبرز

 مثل  ناجحة، سياحة إلقامة املقومات كل بها شاسعة صحراء على الجزائر تتوفر الصحراوية: مقومات السياحة

 الشاهد عظمة الطاسيلي تتجلى حيث الهقار، في البركانية الطبيعة ذات الجبلية أرجائها والسالسل عبر الواحات املنتشرة

 الصخور. على املنقوشة الرسوم في واملجسدة الراقية الحضارة على

 ضرورية  تعتبر والتي األخرى  املقومات من العديد توجد الذكر، السابقة املقومات إلى إضافة املادية: السياحية املقومات

 نذكر منها: السياحي، القطاع مجال في وفاعلة

 اآلمال دون  تبقى أنها إال النقل شبكة تطوير في املبذولة الجهود وكذا الجزائر اتساع مساحة رغم النقل: خدمات 

 تتجاوز  طرقات الجزائر إلى النقل البري )شبكة في املستخدمة النقل وسائل وتصنف والطموحات املرسومة،

 طول  مطار( والنقل بالسكك الحديدية )يبلغ 53االختصاصات(، الجوي ) متعدد ميناء 13كلم(، البحري ) 100.000

 كلم(. 4200 حوالي الحديدة السكة

 :البنية في االستثمار على مع تشجيعهم والخواص األجانب املستثمرين أمام املجال الجزائر فتحت االتصاالت 

  هّيأت حيث واالتصال، املعلومات لتكنولوجيا التحتية
ً
  محيطا

ً
  قانونيا

ً
  ومؤسساتيا

ً
  للمنافسة محفزا

ً
 على ومساعدا
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 وأوريدو سموبيلي وهي مؤسسات ثالث القطاع في ينشط واإلنترنت، حيث خدمات الهاتف من االستفادة تحسين

 عبر 4G و 3G من العروض وتنوعت اإلنترنت، مستعملي وكذا شبكات النقال مشتركي عدد ازداد وبذلك وجازي،

 منها النقائص من العديد يعاني أنه إال االتصاالت لتطوير قطاع الجزائر سعي الوطني، ورغم التراب مناطق كافة

. وانقطاع اإلنترنت تدفق نقص
ً
 الشبكة أحيانا

  ركيزة تعتبر حيث الواحدة، االستيعاب لليلة على الفنادق قدرة الفندقية الطاقة تمثل الفندقية: الطاقةمقومات 

 في الفندقية الحظيرة تطور  لتوضيح يلي جدول  وفيما رئيس ي، جذب عنصر باعتباره السياحي النشاط في تطوير أساسية

 (:2018-2015الفترة ) خالل االستيعابية وقدرتها نجوم 5 إلى 3 تتراوح درجتها ما بين التي للفنادق الجزائر

 (2018-2015تطور الحظيرة الفندقية في الجزائر وقدرتها االستيعابية للفترة ) –( 01الجدول رقم )

 2018 2017 2016 2015 السنوات

فئة 

 التصنيف

عدد 

 الفنادق

عدد  عدد األّسرة

 الفنادق

عدد  عدد األّسرة

 الفنادق

عدد  عدد األّسرة

 الفنادق

 عدد األّسرة

 5فنادق 

 نجوم

08 4242 13 6734 13 6734 13 6734 

 4فنادق 

 نجوم

06 1800 12 2810 12 4508 12 4746 

 3فنادق 

 نجوم

39 5829 51 7045 51 5678 52 5886 

 17366 77 16920 76 16589 74 11871 53 املجموع

 .717نفس املرجع السابق، ص  املصدر:

في الجزائر  نجوم 3 إلى 5 أصناف من الفنادق الجدول يمكن القول أن هناك زيادة ملحوظة في عدد بيانات قراءة خالل من

 في الفنادق، لتشهد بعد ذلك فترة ثبات من سلسلة وبناء السياحي، القطاع تطوير نحو الدولة توجه إلى راجع وذلك ،2016سنة 

 2014 لسنة النفطية األزمة تداعيات نتيجة الصعبة التي عاشتها الجزائر االقتصادية الوضعية إلى راجع وذلك الفنادق، عدد

  انعكس دنيا مما مستويات إلى أسعار البترول وانخفاض
ً
 قلة السياحي، كما يالحظ القطاع على سلبا

ً
 فئة من الفنادق عدد أيضا

  ضئيل رقم وهو فندق فقط، 13 في واملتمثل نجوم 5
ً
 العدد جزائر، خاصة إذا علمنا أن هذالل باملساحة الشاسعة مقارنة جدا

 واملغرب. تونس مثل الجوار دول  واحدة في سياحية منطقة في يوجد

 خالل  من وذلك الدولة، قبل من املبادرات من بالكثير الجزائر في السياحة قطاع حظي والتنظيمية: القانونية املقومات

 التنمية املستدامة قانون  بينها من السياحي، القطاع في االستثمار على تشجع التي والتشريعات القوانين من جملة إصدار

 استحداث إلى إضافة السياحي، بالقطاع النهوض على العمل املساعدة بيئة وترقية لتحسين يهدف للسياحة والذي

 للدراسات الوطنية واملؤسسة الوطني للسياحة، والديوان التقليدية، والصناعات السياحة كوزارة الهيئات من العديد

 االمتيازات من العديد منح وكذا (2030-2025للفترة ) السياحية للتهيئة توجيهية مخططات إصدار السياحية، وكذا

 األجنبي. أو املحلي للمستثمر سواء الضريبية واإلعفاءات

 (2019-1995بعض اإلحصائيات حول حركة السياحة في الجزائر في الفترة ) .ب

زائر، ويضع هذا  2371000ما يقارب  2019حسب منظمة السياحة العاملية، بلغ عدد السياح الذين زاروا الجزائر سنة 

، و 11العدد الجزائر في املرتبة 
ً
 في ترتيب أكثر الدول سياحة في العالم، ولقد بلغت عوائد السياحة في الجزائر في  85عربيا

ً
عامليا
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تريليون دوالر، وهذا الرقم يوحي بعدم  1.81، مقارنة بإيرادات السياحة العاملية املقّدرة بحوالي مليون دوالر فقط 140نفس السنة 

 1995وفيما يلي جدول لتوضيح واقع السياحة في الجزائر في الفترة املمتدة بين  14وضع السياحة ضمن أولويات االقتصاد الجزائري،

 :2019إلى 

 (2019 – 1995ائر في الفترة )حجم السياحة في الجز  –( 02الجدول رقم )

افدين السنة افدين السنة عدد الو افدين السنة عدد الو  عدد الو

1995 520000 2004 1234000 2013 2733000 

1996 605000 2005 1443000 2014 2301000 

1997 635000 2006 1638000 2015 1710000 

1998 678000 2007 1743000 2016 2039000 

1999 749000 2008 1772000 2017 2451000 

2000 866000 2009 1912000 2018 2657000 

2001 901000 2010 2070000 2019 2371000 

2002 988000 2011 2395000 2020 - 

2003 1166000 2012 2634000   

من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الكتاب السنوي لإلحصائيات السياحية الصادر عن منظمة السياحة العاملية، املأخوذ من املوقع املصدر: 

 .)https://data.albankaldawli.org(اإللكتروني للبنك الدولي 

 إذا أخذنا الخمس سنوات من خالل قراءة هذا الجدول نال 
ً
حظ وجود ارتفاع وتطور لعدد السائحين خالل هذه الفترة، فمثال

، إال أن هاته النسبة تبقى غير كافية، حيث إذا ما قمنا بمقارنة عدد الوافدين للجزائر % 38األخيرة فيقّدر معدل الزيادة بأكثر من 

 إذا ما قورنت بعدد السياح في العالم سنة 
ً
مليار سائح  2.28والذي يقّدر بـ  2019بحجم السياحة في العالم نجد أنها ضئيلة، فمثال

نسبة هامشية على الجميع املساهمة في تحسينها، من أفراد املجتمع،  ، وهي% 0.1سنجد أن حصة الجزائر من السياحة العاملية هي 

املؤسسات العاملة في النشاط السياحي والدولة، والوضع أسوء بالنسبة لإليرادات الناتجة عن النشاط السياحي في الجزائر، حيث 

ل  2019إذا ما قمنا بمقارنتها بإيرادات السياحة العاملية لسنة 
ّ
منها، والجدول التالي يوّضح عائدات  % 0.0077نجد أنها تشك

 (:2019-2005السياحة للفترة )

 (2019 -2005عائدات السياحة في الجزائر في الفترة ) –( 03الجدول رقم )

اإليرادات )بالدوالر  السنة اإليرادات )بالدوالر األمريكي( السنة

 األمريكي(

اإليرادات )بالدوالر  السنة

 األمريكي(

2005 477000000.00 2010 324000000.00 2015 347000000.00 

2006 393000000.00 2011 300000000.00 2016 246000000.00 

2007 334000000.00 2012 295000000.00 2017 171000000.00 

2008 473000000.00 2013 326000000.00 2018 196500000.00 

2009 361000000.00 2014 316000000.00 2019 140000000.00 

من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الكتاب السنوي لإلحصائيات السياحية الصادر عن منظمة السياحة العاملية، املأخوذ من املوقع املصدر: 

 .(data.albankaldawli.org)اإللكتروني للبنك الدولي 

https://data.albankaldawli.org/


 السياحي بالقطاع للنهوض فاعلة كأداة اإللكتروني التسويق
 

10 
اقع والتحديات-ي ظل املنافسة سبل وآليات ترقية السياحة الداخلية في الجزائر ف"االفتراض ي الوطني امللتقى  "الو

 2021ماي  19-18يومي 
 

 ملا سبق، يمكن القول أن
ً
الجزائر تمتلك مقومات كثيرة لتكون وجهة سياحية بارزة، إال أنه من جانب آخر فإن األرقام  وفقا

املقدمة حول عدد السياح الوافدين للجزائر وكذا العائدات املتأتية من ذلك تعتبر هامشية مقارنة بالسياحة العاملية وبما يمكن 

على كل الطرق واألساليب التي من شأنها أن تحّسن أدائها، ومن أحدث للجزائر تحقيقه في هذا املجال، لذا عليها تركيز جهودها 

 في الوقت الراهن التسويق اإللكتروني.
ً
 وأكثر هذه األساليب استخداما

 أرقام وحقائق حول استخدام اإلنترنت، الهاتف املحمول ووسائل التواصل االجتماعي في الجزائر والعالم .2.4

 لتقرير 
ً
، نوضح بعض األرقام املتعلقة باستخدام HootSuite15الصادر عن   report for AlgeriaDigital 2021وفقا

:
ً
 16اإلنترنت، الهاتف املحمول ووسائل التواصل االجتماعي عبر العالم وفي الجزائر تحديدا

اقع استعمال وسائل االتصال الحديثة في العالم: .أ  بعض املؤشرات واألرقام حول و

يمكننا تلخيص أهم األرقام املرتبطة باستخدام كل من اإلنترنت، الهاتف املحمول ووسائل التواصل االجتماعي في العالم في 

 في الجدول التالي: 2021و  2017الفترة املمتدة بين 

اقع استخدام اإلنترنت، الهاتف املحمول ووسائل التواصل االجتماعي في العالم للفت –( 04الجدول رقم )  (2021 -2017رة )و

 وحدة القياس )مليار شخص(

 2021جانفي  2020جانفي  2019جانفي  2018جانفي  2017جانفي  السنوات

 7,83 7,75 7,676 7,593 7,476 حجم املجتمع

نسبة أفراد املجتمع 

 املتواجدين في املدن

54 % 55 % 56 % 55 % 56,4 % 

عدد مستخدمي 

 اإلنترنت

3,773 

50 % 

4,021 

53 % 

4,388 

57 % 

4,54 

59 % 

4,66 

59,5 % 

عدد املستخدمين 

النشطين عبر وسائل 

 التواصل االجتماعي

2,789 

37 % 

3,196 

42 % 

3,484 

45 % 

3,80 

49 % 

4,20 

53,6 % 

عدد مستخدمي 

 الهاتف املحمول 

4,917 

66 % 

5,135 

68 % 

5,112 

67 % 

5,19 

67 % 

5,22 

66,6 % 

( واملأخوذة من املوقع 2021و 2020، 2019، 2018، 2017للسنوات ) Hootsuiteمن إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير املصدر: 

 )https://datareportal.com/reports/digital(اإللكتروني 

مليار شخص  7,476من خالل الجدول أعاله نالحظ زيادة معتبرة في عدد أفراد املجتمع في العالم، حيث انتقل عددهم من 

أي ما يقارب  % 4,73، أي بمعدل زيادة خالل الخمس سنوات األخيرة يقّدر بحوالي 2021مليار شخص في  7,83إلى  2017سنة 

 
ً
 ما الوسائل الحديثة للعيش وحيث يتمتع األشخاص برفاهية % 5تقريبا

ً
، حيث يتواجد أكثر من نصفهم في املدن، أين تتوافر نوعا

 بشكل أو بآخر في إحداث زيادة هامة في عدد مستخدمي اإلنترنت في 
ً
اجتماعية أفضل، ويمكننا القول هنا أن هذا ساهم حتما

مليار  4,66من إجمالي حجم املجتمع(، إلى  % 50)أي ما يعادل  2017شخص في مليار  3,773العالم، حيث انتقل عددهم من 

خالل السنوات  % 23,5من العدد اإلجمالي ألفراد املجتمع(، أي بمعدل زيادة يقّدر بحوالي  % 59,5)أي  2021شخص في بداية 

https://datareportal.com/reports/digital-2021-algeria
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كة العالم االفتراض ي والتعّرف على ما تحتويه شبالخمس األخيرة، وهذا يعكس زيادة اهتمام أفراد املجتمع عبر العالم بالتواجد في 

 اإلنترنت.

من ناحية أخرى نالحظ في هذه الفترة كذلك زيادة كبيرة في عدد األشخاص النشطين عبر وسائل التواصل االجتماعي في 

ل نسبة  2017مليار شخص في  2,789العالم، حيث انتقل عددهم من 
ّ
 4,20ليصل إلى  من إجمالي حجم املجتمع( % 37)أي ما يمث

لة في  2021مليار شخص في 
ّ
  % 51(، أي بمعدل زيادة يقّدر بحوالي % 53,6)أي بنسبة تتعدى نصف حجم املجتمع واملتمث

ً
تقريبا

خالل الخمس سنوات األخيرة، وهي نسبة هامة تعكس مكانة هذه املنصات للتواصل لدى أفراد املجتمع، مما يجعلها دعامة 

ولى للمؤسسات بمختلف أنواعها والتي تسعى جاهدة لبناء صورة ذهنية ممّيزة لها وكذا كسب زبائن جدد تسويقية من الدرجة األ 

 وتوطيد عالقات دائمة بهم.

 خالل هذه الفترة، حيث تطّور عددهم من 
ً
أما فيما يخص عدد مستخدمي الهاتف املحمول في العالم فقد تزايد هو أيضا

، إال أن نسبة مستخدمي الهاتف املحمول مقارنة بحجم املجتمع 2021مليار شخص في  5,22إلى  2017مليار شخص في  4,917

 ما، حيث كانت تتراوح بين 
ً
خالل السنوات الخمسة األخيرة، وبالرغم من ثبات هذه النسبة إال  %68و  66اإلجمالي بقيت ثابتة نوعا

 مقارنة بحجم املجتمع، إذ تعّبر ع
ً
ن مدى استخدام وسيلة االتصال هاته، والتي يمكن للمؤسسات أنها تبقى نسبة كبيرة وهامة جدا

استغاللها في املجال التسويقي من خالل إرسال رسائل قصيرة حول العروض الترويجية التي يقّدمونها، وكذا تكييف محتوى 

.)
ً
 مواقعهم اإللكترونية مع الخصائص املمّيزة للهاتف املحمول )كصغر حجم الشاشة مثال

 لإلنترنت، للهاتف املحمول ولوسائل التواصل االجتماعي عبر العالم في جانفي  ويوّضح الجدول 
ً
التالي أكثر املناطق استعماال

2021: 

 لإلنترنت، للهاتف املحمول، ولوسائل التواصل االجتماعي عبر العالم في جانفي  –( 05الجدول رقم )
ً
 2021أكثر املناطق استعماال

نسبة مستعملي وسائل التواصل  تاإلنترننسبة مستخدمي شبكة  املنطقة

 االجتماعي

نسبة مستعملي اإلنترنت 

 باستخدام هواتفهم املحمولة

 % 113 % 79 % 96 شمال أوروبا

 % 118 % 79 % 93 غرب أوروبا

 % 106 % 74 % 90 شمال أمريكا

 % 98 % 60 % 74 غرب آسيا

 % 103 % 72 % 72 جنوب أمريكا

 % 115 % 66 % 68 شرق آسيا

 % 163 % 41 % 62 جنوب أفريقيا

 % 100 % 45 % 56 شمال إفريقيا

املأخوذة من املوقع اإللكتروني  (Hootsuite)من إعداد الباحثة باالعتماد على البيانات الصادرة عن تقرير   املصدر:

) algeria-2021-https://datareportal.com/reports/digital(. 

https://datareportal.com/reports/digital-2021-algeria
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 لإلنترنت في بداية 
ً
هي أوروبا الشمالية والغربية وكذا  2021من خالل الجدول أعاله يمكن القول أن أكثر املناطق استعماال

 % 90أمريكا الشمالية حيث تتعدى النسبة فيها 
ً
 األكثر استعماال

ً
أما فيما   ملواقع التواصل االجتماعي،، وتبقى هذه املناطق أيضا

لتليها كل من أوروبا الغربية وشرق آسيا، في حين تأتي دول  % 163يخص الهاتف املحمول فتأتي جنوب إفريقيا في املقدمة بنسبة 

 شمال إفريقيا في املراتب األخيرة.

ق بوسائل التواصل االجتماعي، فقد تصّدر موقع 
ّ
الصدارة في قائمة مواقع التواصل االجتماعي األكثر  Facebookوفيما يتعل

 في العالم، بعدد يقّدر بـ 
ً
  2,740استخداما

ً
ل تقريبا

ّ
  % 35مليار شخص، أي ما يمث

ً
  % 59من حجم املجتمع في العالم وأيضا

ً
تقريبا

 عن نسبة تتجاوز 
ً
خاص النشطين عبر وسائل من مجموع األش %65من العدد اإلجمالي ملستخدمي اإلنترنت، كما يعّبر أيضا

التواصل االجتماعي، وبالتالي يعتبر هذا املوقع من أهم املنصات االجتماعية التي يتواصل عبرها األشخاص عبر العالم، مما يجعلها 

ل ئقاعدة هامة يمكن للمؤسسات استغاللها للوصول إلى أكبر فئة ممكنة من الزبائن املحتملين، وفيما يلي ترتيب ألكثر هذه الوسا

 عبر العالم في 
ً
 :2021استعماال

 في العالم في جانفي  –( 06الجدول رقم )
ً
 2021ترتيب ألكثر وسائل التواصل االجتماعي استعماال

وسيلة التواصل  الترتيب

 االجتماعي

عدد األفراد النشطين 

)وحدة القياس: مليون 

 شخص(

وسيلة التواصل  الترتيب

 االجتماعي

عدد األفراد 

النشطين )وحدة 

القياس: مليون 

 شخص(

01 Face book 2740 09 DOUYIN 600 

02 You tube 2291 10 Sina Weibo 511 

03 Whats app 2000 11 Telegram 500 

04 FB-Messenger 1300 12 SNAP CHAT 498 

05 Instagram 1221 13 KUAISHOU 481 

06 We Chat 1213 14 Pinterest 442 

07 Tic Toc 689 15 Reddit 430 

08 QQ 617 16 Twitter 353 

واملأخوذة من املوقع اإللكتروني  (Hootsuite)من إعداد الباحثة باالعتماد على البيانات الصادرة عن تقرير   املصدر:

) algeria-2021-https://datareportal.com/reports/digital(. 

من مستخدمي شبكة اإلنترنت  % 81,5عبر العالم، فيذكر هذا التقرير أن  التجارة اإللكترونيةأما فيما يتعلق بنشاط 

يارة أحد املتاجر منهم يقومون بتصفح أو ز  % 90,4يبحثون عن منتجات )سلع أو خدمات( عبر هذه الشبكة من أجل شرائها، و 

منهم يستخدمون أحد التطبيقات عبر هواتفهم الذكية أو لوحاتهم  % 69,4اإللكترونية أو مواقع املؤسسات عبر اإلنترنت، كما أن 

من مستخدمي شبكة اإلنترنت يقومون بعملية الشراء عبر اإلنترنت، هذه  % 76,8اإللكترونية من أجل القيام بعملية الشراء، و 

رها كل من شبكة اإلنترنت والهاتف املحمول للمؤسسات من أجل الوصول النسب الك
ّ
بيرة كلها تعكس الفرص التسويقية التي توف

لهؤالء الزبائن املحتملين وتعريفهم بمختلف املنتجات التي يقّدمونها وكذا إقناعهم بشرائها، مما يساهم في زيادة قاعدة زبائن هذه 

 احها.املؤسسات وكذا حجم مبيعاتها وأرب

https://datareportal.com/reports/digital-2021-algeria
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ويوّضح الشكل املوالي أبرز املصادر التي يتعّرف من خاللها الزبائن املحتملين على املنتجات أو العالمات الجديدة، حيث 

 تحتل محركات البحث الصدارة في قائمة هذه املصادر:

 ترتيب املصادر التي يتعّرف من خاللها الزبون على العالمات واملنتجات الجديدة –( 02الشكل رقم )

 

املأخوذة من املوقع اإللكتروني  (Hootsuite)من إعداد الباحثة باالعتماد على البيانات الصادرة عن تقرير   املصدر:

) algeria-2021-https://datareportal.com/reports/digital(. 

اقع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال في الجزائر:بعض اإلحصائيات  .ب  حول و

نحاول من خالل الجدول املوالي توضيح أهم األرقام املرتبطة باستخدام كل من اإلنترنت، الهاتف املحمول ووسائل التواصل 

 في الجدول التالي: 2021و  2017االجتماعي في الجزائر في الفترة املمتدة بين 

اقع استخدام اإلنترنت، الهاتف املحمول ووسائل التواصل االجتماعي في الجزائر للفترة ) –( 07)الجدول رقم   (2021 -2017و

 2021جانفي  2020جانفي  2019جانفي  2018جانفي  2017جانفي  السنوات

 44,23 43,45 42,34 41,66 40,72 حجم املجتمع

نسبة أفراد املجتمع 

 املتواجدين في املدن

72 % 72 % 73 % 73 % 74 % 

عدد مستخدمي 

 اإلنترنت

18,00 

44 % 

21,00 

50 % 

24,48 

58 % 

22,71 

52 % 

26,35 

59,6 % 

عدد مستخدمي 

 الهاتف املحمول 

47,64 

117 % 

49,70 

119 % 

49,53 

117 % 

49,48 

114 % 

46,82 

105,8 % 

عدد املستخدمين 

النشطين عبر وسائل 

 التواصل االجتماعي

18,00 

44 % 

21,00 

50 % 

23,00 

54 % 

22,00 

51 % 

25,00 

56,5 % 

عدد النشطين في 

وسائل التواصل 

االجتماعي باستخدام 

 هواتفهم املحمولة

16,00 

88,88 % 

19,00 

90,47 % 

21,00 

91,3 % 

21,34 

97 % 

24,48 

97,9 % 

 وحدة القياس )مليون شخص(

33,90% 32,60%
29,40% 28,20% 27,60% 26% 25,30% 24,40% 24,20%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

محركات البحث فازاإلعالن عبر التل الكلمة املنطوقة

(التوصية بالفم)

اإلعالن عبر مواقع

التواصل 

االجتماعي

ني املوقع اإللكترو 

للمنتوج

موقع البيع 

بالتجزئة عبر 

اإلنترنت

اإلعالنات عبر 

نية املواقع اإللكترو 

األخرى 

التوصيات 

ّونة والتعليقات املد

عبر مواقع 

التواصل 

االجتماعي

ونية البرامج التلفزي

أو األفالم

https://datareportal.com/reports/digital-2021-algeria
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( واملأخوذة من املوقع 2021و 2020، 2019، 2018، 2017للسنوات ) Hootsuiteمن إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير املصدر: 

 )https://datareportal.com/reports/digital(اإللكتروني 

مليون شخص سنة  40,72يث انتقل من يتّضح من خالل الجدول أعاله وجود ارتفاع معتبر في عدد السكان في الجزائر، ح

خالل الخمس سنوات األخيرة، ويتواجد أغلب هؤالء  % 8,6، وذلك بمعدل زيادة وصل إلى 2021مليون شخص في  44,23إلى  2017

 ما الوس2021في  % 74السكان في املدن بنسبة وصلت إلى 
ً
ل ائ، هذه النسبة العالية تعّبر عن حجم املجتمع الذي تتوفر لديه نوعا

 وجود زيادة هامة في عدد مستخدمي اإلنترنت في الجزائر، والذي انتقل من 
ً
مليون شخص  18الحديثة لالتصال، كما نالحظ أيضا

من العدد اإلجمالي  % 59,6)أي  2021مليون شخص في بداية  26,35من إجمالي حجم املجتمع(، إلى  % 44)أي ما يعادل  2017في 

خالل السنوات الخمس األخيرة، وهي نسبة جد هامة تعكس زيادة اهتمام  % 46,38ألفراد املجتمع(، أي بمعدل زيادة يقّدر بحوالي 

 أفراد املجتمع الجزائري باستخدام شبكة اإلنترنت والتبّحر في فضائها.

 بعدها  2018تزايد في البداية في أما فيما يخص عدد مستخدمي الهاتف املحمول في الجزائر فقد 
ً
ليعود لالنخفاض تدريجيا

 تتجاوز 2021إلى غاية 
ً
 100، إال أنه يمكننا القول بأن نسبة مستخدمي الهاتف املحمول مقارنة بحجم املجتمع اإلجمالي كانت دائما

محمول واحد متصل بشبكة  خالل السنوات الخمسة األخيرة، ويفّسر هذا بامتالك العديد من األشخاص ألكثر من هاتف %

اإلنترنت، مما يعّبر عن مدى استخدام هذه الوسيلة لالتصال من قبل املجتمع الجزائري، والتي يمكن استغاللها بطبيعة الحال من 

قبل املؤسسات الجزائرية في تسويق منتجاتها وذلك من خالل إرسال رسائل قصيرة حول العروض الترويجية التي تقّدمها لتحفيز 

 بائن على اختيارها.الز 

 في هذه الفترة حدوث زيادة كبيرة في عدد األشخاص النشطين عبر وسائل التواصل االجتماعي 
ً
من جانب آخر نالحظ أيضا

ل نسبة  2017مليون شخص في  18في الجزائر، حيث انتقل عددهم من 
ّ
 25من إجمالي حجم املجتمع( ليصل إلى  % 44)أي ما يمث

لة في  )أي 2021مليون شخص في 
ّ
  % 39(، أي بمعدل زيادة يقّدر بحوالي %56,5بنسبة تتعدى نصف حجم املجتمع واملتمث

ً
تقريبا

خالل الخمس سنوات األخيرة، وهي نسبة هامة تعكس مكانة هذه املنصات للتواصل لدى أفراد املجتمع الجزائري، مما يجعل منها 

ة )صناعية كانت أو خدمية( أن تستهدف األشخاص املتواجدين فيها قاعدة تسويقية هامة يمكن من خاللها للمؤسسات الجزائري

 والذين يمثلون فرصة تسويقية كبيرة لهم.

 
ً
 بخصوص األشخاص النشطين عبر وسائل التواصل االجتماعي فإن أغلبيتهم يتفاعلون عبر هذه الوسائل انطالقا

ً
ودائما

 خالل 
ً
لون من هواتفهم املحمولة، والذين تزايد عددهم تدريجيا

ّ
 88,88مليون شخص أي ما يعادل  16هذه الفترة، بحيث كانوا يمث

 2017من إجمالي النشطين عبر وسائل التواصل االجتماعي في  %
ً
من إجمالي  % 97,9مليون شخص أي  24,48، ليصبحوا الحقا

سنوات الخمس األخيرة، وهذا خالل ال % 53، أي بمعدل زيادة يصل إلى 2021النشطين عبر وسائل التواصل االجتماعي في بداية 

يؤكد من جديد ضرورة وحتمية تواصل املؤسسات الجزائرية بالزبائن والتفاعل معهم عبر هواتفهم املحمولة وكذا من خالل وسائل 

 التواصل االجتماعي.

 في  (FACEBOOK)ولقد احتل املوقع اإللكتروني 
ً
مركز الصدارة في قائمة مواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداما

، كما قّدرت نسبة الزبائن املحتملين الذين يمكن 2021مليون شخص في بداية  23الجزائر، حيث وصل عدد مستخدميه إلى 

https://datareportal.com/reports/digital-2021-algeria
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سنة، في حين  13ين تتعدى أعمارهم من إجمالي أفراد املجتمع الذ % 71,8الوصول إليهم من خالل اإلعالن عبر هذا املوقع بنسبة 

 .% 43,7بحوالي  (MESSENGER)تقّدر هذه النسبة في 

 إلحصائيات ديسمبر 
ً
وفيما يخص األجهزة التي يستخدمها األشخاص للولوج لشبكة اإلنترنت وتصفحها فهي عديدة، ووفقا

منها فتتم باستعمال الحاسوب املحمول  % 45,4من الحركة التي تتم عبر الشبكة تكون عبر الهواتف املحمولة، أما  % 53فإن  2020

 فتتم عبر اللوحات اإللكترونية، والشكل التالي يوّضح ذلك: % 6, 1أو العادي، في حين 

ح عبر شبكة الويب حسب طبيعة الجهاز املستخ -( 03الشكل رقم )
ّ
  دم في الجزائرحصة حركة التصف

 

املأخوذة من املوقع اإللكتروني  (Hootsuite)من إعداد الباحثة باالعتماد على البيانات الصادرة عن تقرير   املصدر:

) algeria-2021-https://datareportal.com/reports/digital(. 

 من قبل مستخدمي اإلنترنت في الجزائر في ديسمبر 
ً
 :2020وفيما يلي قائمة ألكثر املواقع اإللكترونية تصفحا

 في الجزائر في ديسمبر  –( 08الجدول رقم )
ً
اقع اإلنترنت األكثر تصفحا  2020قائمة بمو

مدة التصفح في  املوقع اإللكتروني

 اليوم

عدد 

 الصفحات

التصفح في مدة  املوقع اإللكتروني

 اليوم

عدد 

 الصفحات

GOOGLE.COM 15  17.02 ثا 41د AMAZON.COM 10  9.94 ثا 40د 

YOUTUBE.COM 17  9.86 ثا 23د ELBILED.NET 3  2.10 ثا 37د 

OUEDKNISS.COM 12  9.50 ثا 15د ENCY-EDUCATION.COM 8  7.92 ثا 20د 

FACEBOOK.COM 18  8.82 ثا 47د ECHOROUKONLINE.COM 4  2.64 ثا 8د 

GOOGLE.DZ 6  8.87 ثا 35د INSTAGRAM.COM 8  9.83 ثا 50د 

YAHOO.COM 5  4.74 ثا 8د LIVE.COM 5  5.43 ثا 23د 

ENNAHARONLINE.COM 5  3.19 ثا 16د MEDIAFIRE.COM 2  2.48 ثا 37د 

GOOGLE.FR 5  4.41 ثا 32د ELKHABAR.COM 3  2.38 ثا 56د 

WIKIPEDIA.ORG 3  3.10 ثا 48د ALGERIE360.COM 2  1.70 ثا 41د 

ALIEXPRESS.COM 10  8.73 ثا 17د XHAMSTER2.COM 16  11.01 ثا 38د 

املأخوذة من املوقع اإللكتروني  (Hootsuite)من إعداد الباحثة باالعتماد على البيانات الصادرة عن تقرير   املصدر:

) algeria-2021-https://datareportal.com/reports/digital(. 

53
45,4

1,6

الهاتف املحمول 

(املحمول أو العادي)الحاسوب 

اللوحات اإللكترونية

https://datareportal.com/reports/digital-2021-algeria
https://datareportal.com/reports/digital-2021-algeria
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 في الجزائر، يليه  facebookإذا ما أخذنا بعين االعتبار مدة تصفح املوقع فإن موقع 
ً
قد تصّدر قائمة املواقع األكثر تصفحا

youtube بة الثانية، ثم محرك البحث في املرتGoogle  في املركز الثالث، ليحتل موقعOUEDKNISS  الشهير املركز الرابع، ثم

تأتي باقي املواقع األخرى، ولعل اإلعالن عبر هاته املواقع التي تتميز بكثرة تصفحها يعتبر وسيلة هامة للوصول إلى أكبر قدر ممكن 

ل فرصة كبيرة لها  من الجمهور العام الذي يتداول عبر هاته
ّ
املواقع مع إمكانية جذبهم إلى املوقع اإللكتروني للمؤسسة، مما يشك

 لتعريفهم بها وبما تقّدمه من منتجات )سلع وخدمات( وكذا إلقناعهم بمزاياها مقارنة باملنافسين ودفعهم لشرائها.

سنة  15وبالحديث عن الشراء اإللكتروني في الجزائر، فيوّضح هذا التقرير أن نسبة أفراد املجتمع الذين تتعدى أعمارهم 

منهم  % 4,6منهم يمتلك بطاقة ائتمان، و  % 3,2، في حين % 42,8ويصّرحون بامتالك حساب لدى أحد املؤسسات املالية تعادل 

ني أو بدفع الفواتير عبر اإلنترنت، هذه النسب تعكس إقبال األفراد على وسائل الدفع يقوم بإجراء عمليات الشراء اإللكترو 

 اإللكتروني والشراء عبر اإلنترنت.

 والصعوبات التي تواجه التسويق السياحي اإللكتروني وسبل معالجتها التحديات .3.4

 التحديات بعض يواجه أن هذا األخير إال اإللكتروني، بالرغم من املزايا العديدة التي يتمتع بها التسويق السياحي

 17يلي: فيما التحديات هذه أهم تحديد ويمكن من مزاياه، واالستفادة استخدامه من تحد التي والصعوبات

 تغييرات إحداث إلى تحتاج اإللكتروني للخدمات السياحية وتطورها التسويق أعمال تنمية نالتنظيمية: إ التحديات .أ

ماسة لدمج  حاجة فهناك للمؤسسات السياحية، التنظيمية والفلسفة املسار الهيكل، التحتية، في كل من البنية جوهرية

 إجراءات تحديث مع التقليدية باإلستراتيجية بالتسويق السياحي اإللكتروني الخاصة االتصالية والفعاليات األنشطة

  .املتجددة التكنولوجية التطورات مع العمل بما يتماش ى

اقع تكاليف املتعلقة بارتفاعالتحديات  .ب  ما أشبه اإلنترنت على إلكتروني سياحي موقع إنشاء إن اإللكترونية: إنشاء املو

 خبراء إلى يحتاج اإللكترونية للسياحة املواقع وتطوير وإنشاء تصميم أن حيث موقع مادي، وبناء بإنشاء يكون 

 اإللكترونية املواقع تلك تكون  بحيث وفنية تسويقية دراسات إلى الكفاءة، وكذا الحاجة من عالية درجة وعلى متخصصين

  املوقع يكون  أن يجب كما اهتمامهم، املحتملين وإثارة الزبائن انتباه على جذب قادر بشكل ومصممة جذابة
ً
 لتقديم مؤهال

  .اآلخرين تضمن بقائها باستمرار عن تنافسية للمؤسسة ميزة يحقق بما للزبون  إضافية قيمة

 وبين الزبائن من كثير بين التفاعل تعوق  التي التحديات أهم من والثقافة اللغة إن والثقافة: باللغة املتعلقة التحديات .ج

 إلى النصوص ترجمة في نقلة إحداث شأنها من برمجيات لتطوير ملحة حاجة فهناك لذا اإللكترونية، املواقع العديد من

 ما كانت لغات يفهمها
ً
 تقاليدهم عاداتهم، ثقافتهم هذه وكذا مراعاة ضرورة مع لغتهم أو ثقافتهم، الزبائن حيث ما كانوا وأيا

 وقيمهم.

 بعض تقبل على وتؤثر تعوق  التي التحديات من والخصوصية السرية تعد واألمن: التحديات املرتبطة بالخصوصية .د

 على الحصول  إلى تحتاج ونياإللكتر التبادل عملية أن وخاصة اإلنترنت، عبر لفكرة شراء الخدمات السياحية الزبائن

 الستخدام ضرورة فهناك لذا وغيرها، السداد طريقة العنوان، الجنسية، مثل االسم، الزبائن من البيانات بعض

 اإللكترونية. التجارية التعامالت وخصوصية سرية على للحفاظ خاصة برمجيات

 اإلنترنت عبر االئتمان بطاقات بواسطة الدفع أسلوب إن اإللكترونية: الدفع وسائل في الثقة التحديات الخاصة بعدم .ه

  السداد أكثر أشكال هو
ً
 من اإلنترنت عبر تجارية معامالت أي صلب في النقود عملية وتعتبر اإللكتروني، بالتسويق ارتباطا

الدفع  وسائل لتأمين خاصة برمجيات الستخدام اتجاه هناك أصبح لذا اإللكتروني، التسويق تواجه التي أكثر التحديات

  الزبائن. ثقة وترسيخ اإللكتروني،
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 18النامية، نذكر منها: بالدول  خاصة أخرى  كما توجد تحديات

 الحديث. التسويق السياحي من النوع لهذا الضرورية التحتية البنية غياب 

 املؤسسات السياحية. مدراء لدى اإللكتروني للتسويق املستقبلية الرؤية وضوح عدم 

 السياحي اإللكتروني. التسويق إلى للتحول  املادية التكلفة ارتفاع 

 الخدمات بجودة املتعلقة باملخاطر إلحساسهم اإلنترنت عبر شراء الخدمات السياحية لفكرة الزبائن تقبل عدم 

 .الشراء فحصها قبل في ورغبتهم

 النامية. الدول  بعض في اإللكترونية املواقع عبر التنقل وصعوبة اإلنترنت شبكة بطء  

 اإللكتروني التسويق أساليب السياحي باستخدام القطاع تنمية آليات .4.4

 مادة حيث أصبحت فعال ازداد استخدام الخدمات السياحية بشكل اإلنترنت عالم في السياحية املؤسسات دخول  مع

يساهم في تطوير حجم  فقط، مما النقر الفورية بمجرد توفر حجم هائل من املعلومات ذلك أن اإلنترنت الويب، لصفحات دسمة

 19مبيعات هذا القطاع وتنشيط حركة السياحة على املستويين املحلي والدولي.

الوسيلة  اإلنترنت اإللكتروني، وذلك باعتبار السياحي للتسويق طرق وأدوات مختلفة عدة ومن أجل هذا يتم استخدام

 األماكن واألسعار بين مقارنة بإجراء للزبون املحتملتسمح  السياحية، حيث عن الوجهات والرحالت والبحث للتسّوق  املفّضلة

 20والعروض املختلفة، ومن أبرز هذه األدوات نذكر ما يلي:

 السياحية املعلومات كافة تتضمن والتي السياحية املؤسسات مواقع داخل التسجيل يتمالبحث:  محركات في التسجيل .أ

 الرحالت تنظيم جانب إلى املتميزة، السياحية واألماكن املقاصد وعرض السياحي التسويق عرض لخدمات من فيها بما

 االلكتروني. الدفع طرق  إبراز إلى إضافة تذاكر الطيران وحجز

اقع عبر اإلعالن .ب مواقع إلكترونية  عدة عن مختلف الخدمات السياحية عبر اإلعالن حيث يمكنالسياحية:  املو

 تحقق التي اإلعالنية الالفتات من االستفادة إلى بالسياحة، باإلضافة متعلقة أو مدونات أو مجالت إلكترونية للسياحة

، والسفر السياحة مواقع باختيار تقوم أن والبد ممّيز، بشكل األهداف السياحية
ً
 وتصفحا

ً
 ومحاولة الظهور  األكثر تداوال

 بسيط بشكل اإلعالن ميمتص من يتسنى للزائر مشاهدة اإلعالن بمجرد الدخول للصفحة، والبد حتى الصفحات أعلى في

  وسهل للقراءة وجاذب للنظر. ومقنع

 اإللكتروني والبريد النصية الرسائل طريق عن الجديدة العروض بتقديم سواء ذلك ويتماإلخبارية:  الرسائل استخدام .ج

 والعروض املناسبة السياحية باألماكن رسائل إرسال يتم حيث تويتر عبر التغريدات استخدام عن طريق يتم أن أو

 تنشيط حركة السياحة وزيادة املبيعات. يمكن واملوجزة السريعة وبهذه الطرق  املتميزة،

 السياحة حول  لالهتمام وجذاب مثير بشكل بشفافية مكتوبة معلومات تتضمن والتيمقاالت سياحية متمّيزة:  كتابة .د

 السياحية املواقع مما يسمح ألصحابالسفر،  حول  نصائح السياحية، وتقديم والعروض األماكن أفضل عن والسفر

 املقاالت فهرسة من فقط البد مواقعهم، إلى الزبائن من ومستهدفة سريعة حركات مبيعاتهم وجذب املختلفة بزيادة

 البحث. نتائج محركات في املقاالت أفضل من وجعلها

اقع اإللكتروني املحتوى  .ه وذلك  السياحية، املنتجات لتسويق هامة إلكتروني تسويق أداة املحتوى  يعتبرالسياحية:  للمو

، أكثر معلومات وتقديم والسفر السياحية عن الرحالت متمّيز محتوى  من خالل توفير
ً
والحرص على تقديم أفضل  جذبا

بين املواقع  للبيانات السريع لهاته املعلومات، ويساهم التبادل الدائم التحديث مع ضرورة العروض والخدمات،

 والفنادق في نجاح التسويق اإللكتروني، ومن املهم الطيران السياحية وشركات والشركات والوكاالت للسياحة اإللكترونية
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حقيقية وشهادات  بمعلومات األفراد والسفر، حيث تساهم في إمداد مواقع السياحة أو املدونات عبر املشاركات إبراز

 السياحية املعروضة. اتالخدم مضافة، وبالتالي تسليط الضوء على جاذبية قيمة ذات

عبر  التسويقية الرسالة تكون  أن البد االقتصاد يشهدها التي التحوالت معالسياح:  وتفضيالت إرضاء احتياجات .و

 رحالت عروض تقديم لذا يجب ومع احتياجات ورغبات السياح، االقتصادية الحالية األوضاع مع اإلنترنت متفقة

 الزبائن. من مناسبة لقطاعات مختلفةوذات جودة  منخفضة التكاليف سياحية

إذ  للسياح، ومجانية مميّزة أشياء تقديم على الحرص من البدالسياح:  لبعض فئات املمنوحة التسهيالت واملزايا .ز

 اإلنترنت عبر مسابقات عمل أو معين ملكان سفر هدايا كتقديم للزبائن ممّيزة عروض بتقديم اإللكتروني التسويق يسمح

، وتساهم هذه بالحجز يقومون  الذين لألفراد
ً
تحفيز األفراد على اختيار هذه العروض  في كبير بشكل األمور  مبكرا

 املبيعات. من أكبر قدر بمزاياها وبالتالي تحقيق التسويقية واالستمتاع

اقع استخدام .ح لك أن األخرى، ذ املوقع اإللكتروني الخاص باملؤسسة باملواقع من املهم ربطعالية:  حركة تصفح ذات مو

هذا من شأنه زيادة فرصة مشاهدة خدماتها السياحية املعروضة من قبل زوار هذه املواقع وبالتالي تطور فرص تسويقها، 

أجل الظهور فيها فعلى املؤسسة التحقق من  من تحتاج لدفع رسوم كانت إذا أما مجانية، املواقع خاصة إذا كانت هذه

تكون هذه التكاليف مبرّرة ويرتفع احتمال تحقيق عوائد مادية من خالل التعامل ارتفاع عدد املتصفحين لهذه املواقع كي 

 معها.

املبيعات  السياحة الداخلية والخارجية على حد السواء وكذا تنمية حركة تنشيط في رئيس ي بشكل تساهم األمور  هذه كافة

االجتماعي ملا لها من أهمية لدى  التواصل صفحات على سياحية إعالنية حمالت تصميم يمكن ذلك إلى املحققة منها، باإلضافة

يمكن استخدام كتّيبات إلكترونية  جانب هذا إلى أهداف املؤسسة، لتحقيق أفراد املجتمع، مما يجعل استغاللها أداة هامة

 21األماكن والوجهات السياحية. تتضمن صور جذابة وساحرة ألفضل سياحية متمّيزة

 خاتمة: .5

 في مجال التسويق هو انتشار استخدام شبكة اإلنترنت بين أفراد املجتمع، مما دفع 
ً
من أبرز التطورات الحاصلة حاليا

باملؤسسات السياحية للتسابق على استخدام وتبني هذه الوسيلة االتصالية في مرافقها وخدماتها السياحية، وذلك من أجل جذب 

 نوجزها فيما يلي:  النتائجالل هذه الورقة البحثية توصلنا لجملة من السائح الحديث وتلبية متطلباته، ومن خ

  تتمتع الجزائر بمقومات سياحية عديدة تأهلها ألن تكون أحد الوجهات العاملية، في مقّدمتها املقومات الطبيعية، التاريخية

 نسبة ضئيلة من السياحة العاملية، و 
ً
ل حاليا

ّ
 ذلك يرجع لعدة أسباب أهمها ضعفوالثقافية، إال أن السياحة فيها تشك

الحظيرة الفندقية التي تمتلكها الجزائر وعدم كفايتها الستيعاب عدد كبير من السياح، وكذا مشاكل خاصة بجودة 

الخدمات السياحية املقّدمة، باإلضافة إلى بطء املؤسسات السياحية في تبني األساليب والتقنيات الحديثة لالتصال، وعدم 

 )صحة الفرضية األولى(لدفع اإللكتروني.توفر أساليب ا

  يسمح التسويق اإللكتروني بتحقيق العديد من املزايا للمؤسسات السياحية، أبرزها الوصول إلى أعداد كبيرة من الزبائن

املحتملين، انخفاض تكلفته، تأثيره املمتد على مدار الساعة، دقته العالية في استهداف الزبائن، سهولة نشر الرسائل 

ترويجية وإمكانية قياس نتائج الحمالت اإلعالنية، وكذا سهولة الحصول على املعلومات املرتدة، إال أنه من أبرز معوقاته ال

غياب أو نقص ثقة األفراد في الشراء اإللكتروني وتخّوفهم منه، وعدم توفر وسائل الدفع اإللكتروني، وكذا بطء شبكة 

 )صحة الفرضية الثانية( اإلنترنت.

  السياحية كقناة اتصالية تسويقية على تبنيها من قبل املؤسسات اإلنترنت وتطور استخدامها شبكة ظهور ساعد 

 لإلقبال الكبير الذي و  ،مما يساهم في بناء عالقة قوية ودائمة بزبائنها
ً
السياح،  طرف من التقنية هذه هالقتذلك نظرا
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 رحالت الطيران مواعيد حيث من السائح أمام أكثر وعروض خيارات نسبة للمزايا التي تقّدمها لهم كتوفر وهذا

املطلوبة، وكذا حرية أكبر في االختيار بين هاته العروض، باإلضافة إلى  السياحة ونوع وأسعارها الفنادق وأنواع

 )صحة الفرضية الثالثة(املرونة في تكييف العروض حسب متطلباته وحاجاته.

، التي من شأنها تنشيط السياحة على املستويين الداخلي والدولي االقتراحاتن وعلى ضوء هاته النتائج يمكن تقديم جملة م

 نوجز أهمها فيما يلي:

  ،على الدولة أن تولي االهتمام الالزم للقطاع السياحي باعتباره أحد املقومات األساسية للنهوض باالقتصاد الوطني

واملؤسسات الناشطة في  املعنية( والهيئات السياحة الحكومة )وزارة مؤسسات بين والتعاون  الدعم وذلك بتوفير

 مجال في اإلنترنت تطبيقات استعمال أجل من املادي بمختلف أنواعها، ويشمل ذلك الدعم قطاع السياحة

 السياحية ودعم املوارد واملنتجات حول  التفصيلية البيانات قواعد عملها، وكذا الدعم التقني من خالل توفير

 بهذا القطاع. الخاصة يةاإللكترون املواقع

 املحلي والدولي والذي من شأنه املساهمة  املستويين على واضح ومتكامل للمعامالت اإللكترونية قانوني إطار وضع

في توفير اإلمكانيات الالزمة للمؤسسات السياحية وتنظيم عملها )مثل تنظيم الدفع اإللكتروني والتوقيع 

 ياحة اإللكترونية.اإللكتروني( في سبيل تفعيل نشاط الس

 واملعلومات لضمان االستخدام الجيد لإلنترنت، مع  لالتصال للوسائل الحديثة األساسية توفير البنية التحتية

 فنادق، من السياحة اإللكترونية وقواعد البيانات املشتركة بين مختلف املتعاملين في قطاع من املواقع شبكة بناء

 وغيرهم. السياحيين، والسفر، املرشدينالسياحة  وكاالت الطيران، خطوط

  على املؤسسات السياحية التوجه نحو تبني التسويق اإللكتروني واستخدام الوسائط اإللكترونية املختلفة

 )املوقع اإللكتروني، البريد اإللكتروني، محركات البحث، مواقع التواصل االجتماعي، الرسائل القصيرة، وأنظمة

ضمان التواصل الدائم معهم ملعرفة اإلنترنت( وذلك من أجل جذب أكبر قدر ممكن من السياح و الحجز اآللي عبر 

 .آرائهم وانطباعاتهم، وتحقيق تطلعاتهم وبالتالي ضمان رضاهم ووالئهم

  رفع الوعي لدى العاملين في قطاع السياحة بضرورة مواكبة التطورات السريعة في التكنولوجيات الحديثة

ة استخدامها في تسويق املنتجات السياحية من أجل النهوض بالقطاع السياحي وتحسين األداء، لالتصال وبأهمي

 التدريبية الالزمة لتزويدهم باملهارات املطلوبة في هذا املجال. البرامج ووضع

  على املؤسسات السياحية أن تحرص على اإلعالن عن منتجاتها عبر محركات البحث وفي مقّدمتهاGoogle  وكذا

الشهيرين، باإلضافة إلى املواقع  Trivago وموقع Tripadvisorعلى املواقع املتخصصة في مجال السياحة مثل 

 اإللكترونية األخرى التي تحقق نسب عالية للمشاهدة من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الزبائن املحتملين.

  السياحية مع استخدام وسائل العرض املغرية العمل على وضع تصميم جذاب للموقع اإللكتروني للمؤسسة

والجاذبة لعين املتصّفح من خالل أدوات مرئية وسمعية وغيرها، وتوفير محرك بحث داخلي يسّهل على الزائر 

الوصول مباشرة إلى املنتجات السياحية التي يبحث عنها وكذا املعلومات التي يحتاج إليها، من جانب آخر 

 املتصفح من فهم محتوى املوقع، وكذا توفير وسائل الحجز اآللي والدفع اإللكتروني. استخدام عدة لغات ليتمكن

 الهوامش:.6

اقع واملأمول"وســـيلة،"  صـــحراوي محمد تاج الدين و الســـبتي 1  ، مجلة نماء لالقتصـــاد والتجارة، جامعة عبد الحق بن حمودة جيجل، السيييياحة في الجزائربين: الو

 .51، ص 2017الجزائر، العدد الثاني، ديسمبر 
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، أطروحة دكتوراه، تخصــــــــص تســــــــويق ""مسيييييييياهمة التسييييييييويق السييييييييياحي في تطوير السييييييييياحة في الوطن العرمي: دراسيييييييية مقارنة الجزائر تون  اإلماراتزير ريان،  2 

-75، ص ص )2018-2017بســـــــــــــكرة، الجزائر،  –ســـــــــــــيـاحي، قســـــــــــــم العلوم التجـاريـة، كليـةالعلوم االقتصــــــــــــــاديـة والتجـاريـة وعلوم التســـــــــــــيير، جـامعـة محمـد خيضـــــــــــــر 

 بتصرف(.92

في تطوير وتحسييييييين أداء الخدمات السييييييياحية: التسييييييويق  "التوجهات التسييييييويقية الحديثة في إدارة السييييييياحة ودورهاغنية شــــــليغم و رضــــــا ســــــيف الدين جلولي،  3 

"
ً
 .199، ص 2017(، جانفي 10، املجلة الجزائرية لألمن والتنمية، العدد العاشر )السياحي اإللكتروني نموذجا

سم العلوم ويق االستراتيجي واالبتكار، ق، أطروحة دكتوراه، تخصص التس"دور التسويق السياحي في تنمية األقاليم السياحية: حالة الجزائر"محمد إسالم تلي،  4 

 .88، ص 2019-2018ورقلة، الجزائر، –التجارية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح 

ة ، مجلة املقريزي للدراســـــــات االقتصـــــــادي"تقنيات التسيييييييويق السيييييييياحي اإللكتروني ودورها في إنعاح القطاع السيييييييياحي السيييييييعودي"ملوكة برورة وطيب موســـــــلي،  5 

 .30، ص 2020(، 01(، العدد )04واملالية، املجلد )

اقع"صاطوري الجودي وبوعالق سعدية،  6  (، جوان 04، مجلة الباحث االقتصادي، العدد )"التسويق السياحي اإللكتروني بين متطلبات التنفيذ وحتمية الو

 .152، ص 2017

(، 01، مجلة البشـــــائر االقتصـــــادية، املجلد الســـــادس، العدد )ثر التسيييييويق لسيييييياحي اإللكتروني على سيييييلوح املسيييييتهل  السيييييياحي الحديث""أوهراني عبد الكريم،  7 

 .579، ص 2020أفريل 

 .بتصرف( 583-580نفس املرجع السابق، ص ص ) 8 

  –لتنمية األقطاب السييييييييياحية  "اإلعالم السييييييييياحي كمتطلبرئي يييييييي يإيمان العلمي،  9 
ً
املجلة  ،دراسيييييييية حالة الديوان الوطني للسييييييييياحة الجزائري" -الجزائر نموذجا

 .بتصرف( 17- 16، ص ص )2019، الجزائر، 02، العدد 02األورومتوسطية القتصاديات السياحة والفندقة، املجلد 

قى الوطني األول ، امللتدوره في إنعاح السياحة باملدن الجزائرية: في ضوء التجارب العربية""التسويق السياحي اإللكتروني و سعاد شعابنية و بن جلول خالد،  10 

، 2017أفريل  25و  24حول ترويج صـــورة املدينة الجزائرية بين التهيئة الحضـــرية والتنافســـية الســـياحية، جامعة محمد الشـــريف مســـاعدية، ســـوق أهراس، الجزائر، 

 .6ص 

 )بتصرف(. 202الدين جلولي، مرجع سبق ذكره، ص غنية شليغم و رضا سيف  11 

آفاق التطوير شـــــــــــــاوي صـــــــــــــالح،  12  اقع التسييييييييييييييير و ، املجلة حالة الواجهة البحرية لوالية سيييييييييييييكيكدة )شيييييييييييييمال شيييييييييييييرق الجزائر(" –"السيييييييييييييياحة في الجزائر: بين و

 .83، ص 2019، الجزائر، 02، العدد 02القتصاديات السياحة والفندقة، املجلد  األورومتوسطية

العلوم ، مجلة العلوم االقتصــادية والتســيير و دراسيية تحليلية" –"أداء بيئة األعمال في الجزائر ودوره في تنشيييط االسييتثمار السييياحي عابي وليد و ســراي صــالح،  13 

 (.718-716، ص ص )2020ر، جويلية ، الجزائ01، العدد 13التجارية، املجلد 

 .( /https://amjd.orgأخذ من املوقع اإللكتروني ) 14 

 15 Hoot Suite  هي منصــــــة اجتماعية تهتم بتســــــيير وســــــائل التواصــــــل االجتماعي، تم إنشــــــاؤها من طرف(Ryan Holmes)  كما تقوم بإعداد تقارير حول 2008ســــــنة ،

 استخدام شبكة اإلنترنت، الهاتف املحمول، وشبكات التواصل االجتماعي.
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 ملخص: 

ناعات من الص أصبحتتعد السياحة مدخال للتبادل الثقافي و الحضاري و تحقيق التقارب بين ثقافات الشعوب، وقد 

س على تحسين ة تتنافاألخير هذه  أصبحتالرائجة في العصر الحالي نظرا ملا تدره من عوائد على اقتصاديات الدول املختلفة ، لذلك 

، حيث يعد توفر الوعي و انشار الثقافة السياحية لدى األجانبالصورة السياحية لها لجذب أكبر عدد من السائحين الداخلين أو 

حلية السياحة امللتنمية  أساسياالفئات املجتمعية املختلفة من اهم العوامل التي قد تساعد على تحقيق هذا الهدف، و عامال 

،لذا فان توفر تنشئة سياحية من الطفولة و حتى بين صفوف الشباب بمعية مؤسسات السياحة الخارجية ستوى وتحسين م

التنشئة االجتماعية و التي لديها الدور البارز في هذا املجال ، من شأنه ادماج كل هذه الفئات في تنشيط حركة السياحة و بالتالي 

 االرتقاء بهذا القطاع.

 السياحة، السياحة الداخلية، الوعي السياحي، التنشئة السياحية، مؤسسات التنشئة االجتماعية الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

                 Tourism is an entry point for cultural and civilized exchange and achieving rapprochement between the 

cultures of peoples. It has become one of the popular industries in the current era due to the returns it brings to 

the economies of different countries. Therefore, the latter has become competitive to improve its tourism image 

to attract the largest number of domestic or foreign tourists. As the availability of awareness and the spread of 

tourism culture among the different societal groups is considered one of the most important factors that may help 

achieve this goal, and an essential factor for developing local tourism and improving the level of foreign tourism, 

so the availability of tourism development from childhood and even among the youth with socializing institutions, 

which have a prominent role in this field, would integrate all of these categories in the revitalization of tourism and 

thus improve the sector 

Keywords: Tourism, domestic tourism, tourist awareness, tourist education, Socialization institutions 
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 . مقدمة: 1

حد األنشطة االقتصادية بالغة األهمية أالسياحي،فهو الى جانب كونه  ي أهميةالنشاطف يشهد عالم اليوم تعاظم

يعترمصدرا ال يستهان بهللدخل، بل و يشكلفيالعددمندواللعالم سواء املتقدم منها أو النامي موردا أساسيا للمداخيل خاصة 

اخيل دبالنسبة لتلك التي ال تتمتع بموارد طبيعية أو أنشطة اقتصادية وصناعية قوية تسمح لها بأن تشكل بدائل للحصول على م

 تستغلها في تمويلمختلف نشاطاتهااالقتصادية أواالجتماعيةأوغيرهامنالنشاطاتاإلنسانية. 

ا السياحي، كل حسب اإلمكانات التي تتوفرلديه الدول املختلفة بالقطاع معظم حكومات اهتمت تأسيسا على ذلك، فقد

ة تزيد من اراتها في هذا امليدان و تبني برامج استراتيجي،من مقوماتطبيعية،و موروثثقافي ودينيوتاريخي، وعملت على توجيه استثم

 جاذبية هذا القطاع السياحي ومعدالت استقطابهللسائح الداخلي والخارجي على حد سواء .

يعد مفهوم الوعي السياحي من املفاهيم الحديثة في العديد من الدراسات املتخصصة في املجال السياحي خاصة في 

ن انه ال يعتمد عليه على مستوى الهيئات و املؤسسات السياحيةكأسلوب لترسيخ أهمية صناعة السياحة املجتمعات العربية، كو 

و تشجيع الحركة السياحية الداخلية و الترويج للتراث املادي و الالمادي للمجتمعات، فالوعي من املنظور االجتماعي يتبلور من 

د معرفه و ثقافته من املجتمع الذي ينتمي اليه فتنشأ لديه القدرة على خالل العالقات االجتماعية املختلفة حيث يستقي الفر 

تفسير بيئته و االستجابة لها، في هذا السياق فان التعريف بمختلف املقومات الطبيعية و الثقافية و االجتماعية التي يتميز بها 

 م النشاط السياحي من شأنها ان تعزز من مستوياتاملجتمع من خالل الرحالت و الزيارات السياحية امليدانية و التي تعد في صمي

اتجاه السياحة و اكثر من ذلك سيساعد هؤالء االفراد على  إيجابية فتساعد في سلوكات الوعي االجتماعي لألفراد بأهمية السياحة

 جذب افراد اخرين  وتحفيزهم على التحول الى افراد فاعلين في النشاط السياحي.

به مؤسسات التنشئة االجتماعية ال يستهان به في هذا املجال ، فعندما نتحدث على نشر الوعي و ولعل الدور الذي تقوم 

نقصد بها الطرق األساسية املؤدية إلى تربية سليمة وصحيحة، و املالحظ في الواقع املعاش أن هذه التنشئة  غرس القيم االيجابية

 االجتماعية، تختلف من فئة إلى أخرى و من فرد ألخر.

هذا اإلطار سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية التعرف على الدور الذي تؤديه مؤسسات التنشئة االجتماعية  في

سؤال و ذلك من خالل اإلجابة على ال ،السياحة الداخلية في الجزائر طفي  نشر الوعي بأهمية السياحة و الحث على تنشي،املختلفة

 الرئيس ي التالي:

ي تنشيط فراد يساهمون ف؟وكيف يمكن تكوينأما هو دور و مكانة مؤسسات التنشئة االجتماعية في تنمية الوعي بأهمية السياحة 

 القطاع السياحي خاصة على املستوى الداخلي ؟

 لإلجابة على هذا السؤال الجوهري وضعنا خطة البحث التالية:    

 احة الداخليةاملحور األول: االطار النظري للسياحة والسي

 املحور الثاني: اساسيات الوعي السياحي 

 املحور الثالث : مؤسسات التنشئة االجتماعية:املفهوم و االدوار

 الداخليةتنمية الوعي السياحي و تنشيط السياحة في املحو الرابع: دور مؤسسات التنشئة االجتماعية 
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 الداخليةاألول:  االطار النظري للسياحة والسياحة املحور 

 تعريف السياحة:-1

مع تطور و فهي تعني بمفهومها البسيط السفر واالنتقال من مكان الى اخر، السياحة منذ عصور بعيدة، مارس االنسان  

 شهدتها املجتمعات على املستوياتالتي تطور هذا املفهوم بما يتناسب مع التحوالت وسائل النقل واالتصاالت املختلفة،

 و اكتس ى مفهومه العصري حتى تحول الى صناعة قائمة بنفسها . ،والتكنولوجية ....االقتصادية، واالجتماعية 

 لتعريف محاولة أول  صاحبGuyer Freuler,1905  ) األملاني جوير فرولر ) العالممن بين هذه التعاريف ما قدمه 

واإلحساس  الهواء وتغيير للراحة املتزايدة الحاجة من تنبثق يةعصر  ظاهرة" أنها بقوله لها تعريفا مطوال أعطى السياحة،حيث

 نمو ىإل وأيضا طبيعتها الخاصة، لها مناطق في واإلقامة واملتعة بالبهجة الشعور  وإلى اإلحساس، هذا ونمو الطبيعة بجمال

 تجارةال نطاق التساع ثمرة كانت التي اإلنسانية،وهي االتصاالت الجماعات من مختلفة شعوب بين األخص على االتصاالت

 راداألف التصال ثمرة كان الذي االقتصادي الجانب وعلى الطبيعة، وجمال الحالةالنفسية على التعريف وقدركز ."والصناعة

 (18، ص1975)محمود كامل،  مختلفة  وجماعات بشعوب

ظاهرة " : أن السياحة(1963)روما سنة فيالذي انعقدؤتمراألمماملتحدةللسياحةوالسفرالدولي وفي تعريف آخر مل

ساعة،  نوعشري عن أربعة تقل ال لفترة مؤقتة آخر مكان إلى إقامته الدائمة مكان من انتقال الفرد على تقوم وإنسانية اجتماعية

ة لها جناحان هما السياح كالطائر التاريخية، والسياحة أو الترفيهية ،العالجية بهدف السياحة شهرا عشر اثني تزيدعن  وال

 (213، ص2014)هويدي عبد الجليل،  الداخلية. الخارجية)الدولية(والسياحة

بأنها:" تعبير يطلق على رحالت الترفيه، أو أنها مجموع األنشطة اإلنسانية فقد عرفتها األكاديمية الدولية للسياحة  أما  

 (15،ص2006)أحمد اديب ا حمد، املعبأة لتحقيق هذا النوع من الرحالت، وهي صناعة تتعاون على سد حاجات السائح".

 رئيس "هونزكينز" األستاذ هو ذلك الذي اقترحه السياحة في ميدان الباحثين معظم بشأنه أجمعومن بين التعريفات التي   

 وردفيه وقواعدها، للسياحة الرئيسية السمات غطى علمي تعريف أّول  أّنهأساس  على :العامليين السياحة لخبراء الدولية الجمعية"

 إلى تتحول  ال املؤقتة اإلقامة هذه أّن  ما،طاملا مكان في أجنبي لشخص مؤقتة إقامة وعلى ىسفر عل تترتب العالقات التي مجموع ":

 (3،ص2017)سعيداني رشيد،  األجنبي" لهذا ربحادر ي بنشاط اإلقامة هذه ترتبط لم وطاملا إقامة دائمة

ؤقت االنتقال امل مجمل التفاعالت والظواهر والنشاطات الناتجة عن عمليةوعموما يمكن القول بأن  السياحة تشير إلى 

مكان إلى آخر، بهدف الترفيه أو التواصل مع املجتمعات األخرى واكتشاف خصوصياتها، بعيد عن أي نية للكسب املادي  لألفراد من

د، أو أجنبي مقيم في بلد آخر على أن تدوم أو تحقيق األرباح، سواء أكان هذا النشاط صادر عن سائح محلي يقيم في نفس البل

 إقامته في البلد املضيف ليلة واحد على األقل. 

 مفهوم السياحة الداخلية وأهميتها: -2

، )سعيداني رشيد دولتهم، حدود داخل معينة دولة مواطني قبل من تعرف السياحة الداخلية على أنها تلك التي تتم 

إقامته  نمن مكا السائح وهنا ينتقل دولتهم، حدود داخل مواطني الدولة انتقال فهي تمثلوتنفق فيها عملة محلية، ( 6،ص2017

 بغرض ولكن العمل ليس بغرض املزار في املكان األقل على ليلة يقض ي فيها وأن يقيم التي الدولة حدود داخل مكان آخر ليزور 

 (.26،ص2012)حميدة بوعموشة ،  .ندوة أو مؤتمر حضور  أو دينية أسباب واالستجمام أول  الترفيه

، وتشير تقديرات منظمة السياحة الجغرافيةوتمثل حركة السياح املواطنين من حملة جنسية البلد داخل حدوده 

من إجمالي اإلنفاق السياحي العاملي، ويختلف هذا املعدل  %80 -%70العاملية على أن ما ينفق على السياحة الداخلية يتراوح مابين
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، %46، أما في ايطاليا فبلغ %70،و في اململكة املتحدة يحدد ب %90آلخر، ففي الواليات املتحدة األمريكية يصل إلى أكثر من من بلد 

)أحمد فوزي ملوخية ،  وهناك إحصاءات تشير إلى أن حجم السياحة املحلية يعادل تسعة إضعاف حجم السياحة الخارجية.

 (62-61، ص2007

وساط السياحية مؤخرا على أهمية دور السياحة الداخلية في خلق سياحة مستدامة على مدار وقد ركزت الكثير من األ 

السنة، ألن هذه السياحة هي اإلدارة األكثر مالئمة للخروج من مأزق الالزمة العاملية التي طالت القطاع االقتصادي في مختلف دول 

 العالم.

لفعاليات السياحية املحلية، وهذا يعني إنعاشا لألسواق الراكدة، فالسياحة الداخلية توفر تشغيال مستمرا للمنشآت وا

من خالل تشغيل أيدي عاملة إضافية في تلك املنشآت، وكذلك تنشيط عمل قطاعات أخرى تقدم خدمات للسياحة، كالنقل 

وية تصب ية ذات أبعاد تنمواألسواق املحلية بمختلف منتجاتها، كما أن االهتمام بهذا النوع من السياحة وتنشيطه ينطوي على رؤ 

في مصلحة االقتصاديات املختلفة، والعمل على خلق استثمارات من منشآت اإلقامة واإلطعام واملنتجعات والفنادق لتوفير 

 الخدمات الالزمة بأسعار مناسبة إلمكانات السائح الداخلي.

التي تنطلق من مواطني البلد نفسه، فيصبحون فنجاح السياحة الخارجية ال يمكن أن تتحقق بدون نجاح السياحة الداخلية و 

 . سفراء لبلدهم ويزيد تقديرهم لألهمية السياحة الخارجية، كما ستتوفر البني التحتية الالزمة الستقبال السياح األجانب

 (127-126، ص2016)عيس ى خليفي، 

 الوعي السياحي حول  ساسياتأاملحور الثاني: 

 مفهوم الوعي السياحي:  -1

 الفهم و حسن اإلدراك لكل ما يحيط بالفرد ، حيث اقترن معنى الوعي بالعديد من املجاالتالوعي هو 

النفسية و االجتماعية فعرفه علماء النفس بأنه شعور الكائن الحي بنفسه وما يحيط به و الوعي لديهم يعني مجموع ما 

ن العالقات االجتماعية، وهو ما تمثله عبارة يتحصل من الشعور و اإلدراك، أما من املنظور االجتماعي، فالوعي يتشكل م

 (101ص 2018الضمير الجمعي والواعي أو الشعور الجمعي)جميل نسيمة، 

أما الوعي السياحي فيمكن تعريفه على انه اإلدراك القائم على اإلحساس و االهتمام باملواقع السياحية و أهميتها االقتصادية 

البيئية، والوقوف على املشكالت التي تواجه السياحة و الحركة السياحية ، مع وجود  و االجتماعية و الثقافية و السياسية و

 (17، ص 2018الدافع القوي للمساهمة في تنميتها في الدولة )باقومة لطيفة، 

 (:51،ص 2016قويطين العجلوني،  عبد هللا عليو يمكن تحديد املالمح األساسية للوعي السياحي كما يلي )

وان يجمع بين الجانبين املادي و الوجداني، وذلك الن الوعي هنا هو بالدرجة األولى في تكوين االتجاهات  أن الوعي البد -

 نحو السياحة وتلك االتجاهات هي التي تحدد و توجه سلوك الفرد نحو عوامل الحركة السياحية.

ت لسياحة و أنواعها و أهميتها و املشكال أن الفرد يصل إلى درجة من الوعي السياحي عندما يكون على معرفة تامة بمفهوم ا -

 التي تواجهها ، مع وجود الدافع لديه للمشاركة اإليجابية لتنمية الحركة السياحية لكي تعود باملنفعة الكاملة على وطنه.

 أنواع الوعي السياحي:  -2

 :   (01رقم )يمكن تقسيم الوعي السياحي إلى ثالثة أنواع رئيسية وها كما يوضحه الشكل 

نالحظ من الشكل السابق أن أهمية الوعي السياحي تتبلور من خالل التركيز على الجهات املسؤولة املساهمة في التنمية 

السياحية سواء على املستوى املحلي أو على القطاع السياحي و السائحين، مع ضرورة االهتمام بالعالقة بين املضيفين أو 
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ويات من التوعية و اإلرشاد التي قد تكون مشجعات او مثبطات للنشاط السياحي، و املستقبلين وبين السياح وذلك بتوفير مست

 أيضا تحدد الصورة التي تنطبع لدى السواح حول طبيعة الخدمة السياحية و جودتها، وبالتالي يحدد سلوكه السياحي املستقبلي.

 واالدواراملحور الثالث: مؤسسات التنشئة االجتماعية: املفهوم 

بأنها عملية تعليم تعتمد على التلقي واملحاكاة والتوحد مع األنماط » تالكوت بارسونز"التنشئة االجتماعية يعرف "  

العقلية والعاطفية واألخالقية عند الطفل والراشد، وهي عملية ال تقتصر على مواصلة الطفولة، لكنها عملية مستمرة من الطفولة 

تعلق الفرد دوره الجديد،وأن يكتسب أنماطا جديدة من السلوك تتناسب مع الحاجات إلى املراهقة وحتى الشيخوخة، إذ يجب أن ي

 (10، ص 2003إبراهيم ياسين الخطيب ، «.)التي ينتمي إليها في كـل مرحلـة من مراحـل الحيـاة 

د داخل تبدأ من امليال بأنها عملية تهدف إلى إدماج عناصر الثقافة في نسق الشخصية وهي مستمرة » *كما يعرفها "سعد فرح"     

األسرة وتستمر في املدرسة وتتأثر بجماعات الرفاق وبنسق املهنة ومن ثم تستمر عملية التنشئة االجتماعية بإشباع دائرة أنساق 

 (15، ص 2002نعيمة ،  محمد محمد«  )التفاعل، وهي تسعى لتحقيق التكامل والتوحد مع العناصر الثقافية واالجتماعية 

بأنها عملية التفاعل االجتماعي التي يكتسب فيها الفرد شخصيته االجتماعية التي تعكس طاقات » ّرفها "املرس ي محمد" * وقد ع    

 (181، ص 2002سميح أبو مغلى وآخرون ، «.)مجتمعه 

بأنها العملية الثقافية والطريقة التي يتحول بها كل طفل حديث الوالدة إلى عضو كامل في مجتمع » * وتعّرفها "مارجريت ميد"     

بشري معين، ويعرف "شواب" عملية التنشئة االجتماعية بأنها العملية التي تتم من خالل نقل القواعد ومعايير السلوك والتوقعات 

 (29، 28، ص 2003مصباح عامر ، «. )افة الكبار إلى األطفال من خالل مراحل النضج والنمو واملعرفة الخاصة بثق

وعة يتدخل في تشكيل القيم مجموالتنشئة االجتماعية تعتمد على مؤسسات خاصة بها، لكل مؤسسة منها دور منوط تقوم به،و 

ت تمع و  تعقد عالقاته باألفراد اآلخرين في املجموعامن املصادر تختلف حسب مراحل نمو الفرد نفسه، و بتطور مكانته في املج

االجتماعية،تكتسب قيمه أبعاد أخرى تساعد عادة على فهم و دراسة سلوكياته و تعامالته مع اآلخرين، نذكر من أهم هذه 

 :ؤسساتامل

خصوصا في املراحل : تعتبر املصدر األساس ي في تكوين القيم لدى األفراد، (147، ص 1994)عامر سعيد ريس،  األسرة -1

األولى في حياتهم، حيث يكتسب الفرد إطارا خلقيا و ثقافيا، و يتلقن أساسيات االحترام و التقدير و الحب و العطف و يرى أنتوني 

 ةأن نجاح األب و األم في األسرة التقليدية له الدور األكبر في برمجة الجزء األهم من قيم الفرد األصلي  (Anthony Robines)روبنز

 بما يعبرون به دائما عن قيمهم بإخبارنا بما يريدون و ما ال يريدون أن نقوم به أو نؤمن به.

: هي بمثابة األسرة الثانية في التغذية القيمة األخالقية، فقطاع (32، ص  2006)مرغاد لخضر، رايس حدة ، املدرسة  -2

ت و تنشئة األجيال، الذين يمثلون البنية األساسية في املجتمعاالتربية يعتبر من أهم القطاعات و أخطرها ملا له من أثر كبير في 

الدول، كذلك يجب أن ينال قدرا من االهتمام الالئق، و تكون مكانا لكسب التربية و األخالق قبل أن تكون وسيلة لتحصيل 

 املعرفة.

 تحقيق جملة من الوظائف فيويعرف " فريدريك باتسن" املدرسة بأنها " نظام معقد من سلوك املنظم الذي يهدف إلى 

إطار النظام االجتماعي القائم ، ويرى " شيبمان" أن املدرسة " شبكة من املراكز واألدوار التي يقوم بها املعلمون والتالميذ حيث يتم 

 ( 118.، ص 2008اكتساب املعايير التي تحدد لهم أدوارهم املستقبلية في الحياة االجتماعية". )حسان هشام، 

عريف املدرسة سوسيولوجيا بأنها " نظام معقد ومكثف ورمزي من السلوك اإلنساني املنظم الذي يؤدي بعض الوظائف ويمكن ت

األساسية في داخل البنية االجتماعية، أي تتكون من السلوك أو األفعال التي يقوم بها الفاعلون االجتماعيون، ومن املعايير 
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جتماعية التربوية في داخلها وفي خارجها، وهي أفعال تتصف بالتنظيم، وتؤدي إلى إعادة والقيم الناظمة للفعاليات والتفاعالت اال 

 (20. ص2003إنتاج الحياة االجتماعية ثقافيا وتربويا" . )علي أسعد وطفة، 

ها يتم بفاملدرسة هي التي تختص بالعملية التربوية  وهي العملية التي يتوقف عليها وجود املجتمع وبقاؤه واستمراره ، إذ   

انتقال مقومات املجتمع من عادات العمل والشعور والتفكير، وانتقال املثل العليا واآلمال واملطامح واملعايير من الكبار إلى الصغار 

والناشئين ، وبغير هذا االنتقال ال يمكن لحياة الجماعة أن تدوم ، واملدرسة هي املؤسسة االجتماعية التي تساهم في تحقيق أهداف 

املجتمع ، وأن عملها ال يقتصر على نقل التراث الثقافي وإمداد املتعلم بالقيم واألساليب التي يوافق عليها املجتمع ، بل تتعداه  وقيم

 إلى التأثير في سلوك األفراد تأثيرا منظما يرسمه املجتمع.

يذ سئوليتها بتربية التالمفاملدرسة مؤسسة اجتماعية تعمل على تحقيق أهداف املجتمع واملحافظة عليها من خالل م

 وإعدادهم باملعلومات واالتجاهات والقيم الالزمة لهم في الحياة.

 املسجد : -3

 لعدٍد من العوامل التي
ً
 نظرا

ً
 وثيقا

ً
 ُيعد املسجد أبرز وأهم املؤسسات االجتماعية التربوية التي ارتبطت بالتربية اإلسالمية ارتباطا

والتالزم، السيما وأن املسجد لم يكن في املجتمع املسلم األول مجرد مكان ألداء العبادات املختلفة  أدت في مجموعها إلى ذلك االرتباط

 للتعليم وتخريج األكفاء من 
ً
 ألداء العبادات من الفرائض والُسنن والنوافل، وجامعة

ً
فقط بل كان أشمل من ذلك ؛ إذ كان جامعا

 ل
ً
 للشورى وتبادل الخلفاء والعلماء والفقهاء واألمراء، ومعهدا

ً
 للقضاء والفتوى ، ودارا

ً
طلب العلم ونشر الدعوة في املجتمع ، ومركزا

 لعقد األلوية وانطالق الجيوش للجهاد
ً
 للضيافة وإيواء الغرباء، ومكانا

ً
 إلذاعة األخبار وتبليغها، ومنـزال

ً
 إعالميا

ً
ي سبيل ف اآلراء، ومنبرا

 ين الناس، إلى غير ذلك من الوظائف االجتماعية املختلفة.هللا تعالى ، ومنتُدى للثقافة ونشر الوعي ب

 الجتماع املسلمين، 
ً
 لنشر الوعي في املجتمع، ومكانا

ً
، ومركزا

ً
 وجامعة

ً
وبذلك يمكن القول إن املسجد في اإلسالم ُيعد جامعا

شئته، تربية اإلنسان املسلم وتن ولم شملهم ، وتوحيد صفهم . وهو بحق أفضل مكاٍن، وأطهر بقعٍة، وأقدس محّلِّ يمكن أن تتم فيه

 في مجتمٍع صالٍح.
ً
 صالحا

ً
 ليكون بإذن هللا تعالى فردا

ا لنشر التربية اإلسالمية، ويكمن أثر املسجد التربوي في أنه ال تحده مرحلة عمرية معينة، فهو  ا ومهمًّ  أساسيًّ
ً

ويعتبر املسجد عامال

حل العمر، وتحقق استمرارية التربية، ولم تقتصر رسالة املسجد في أي عصر من للكبير والصغير على السواء، ويمتد أثره إلى كل مرا

العصور على التعليم فقط، بل كانت له أدوار كثيرة، ففيه يتعلم الصغار بالقدوة الحسنة، وفيه يتعلم الكبار والصغار باملوعظة 

 (130،131صص ، 2002سعيد إسماعيل القاض ي، )  والقصص القرآنية والترغيب والترهيب

 جماعة الرفاق واألقران: -4

ا    ا اجتماعيًّ  حيًّ
ً
 من كونه كائنا

ً
وهي نوٌع من املؤسسات االجتماعية التربوية التي لها تأثيٌر كبير في تربية اإلنسان انطالقا

 يميل بفطرته إلى االجتماع بغيره .

لجماعات الرفاق أثٌر فاعٌل في تربية اإلنسان وتكوين شخصيته السيما في سنوات مرحلتي الطفولة واملراهقة ؛ حيث يكون أكثر و 

 من األنداد ، سواء كانوا زمالء دراسٍة ، أو رفاق لعٍب ، أو أصدقاء عمر ؛ أو غيرهم 
ً
 بأفراد هذه الجماعات الذين يكونون عادة

ً
تأثرا

وع  ،سان لفترات طويلٍة أو قصيرٍة ممن ُيرافقهم اإلن ولعل تأثير جماعة الرفاق على اإلنسان عائٌد إلى اختالف أفرادها ؛ وتنَّ

 ثقافاتهم ؛ واختالف بيئاتهم .

عد من جماعات الرفاق إال أنه يغلب عليها الطابع الرسمي في العادة ، وهي 
ُ
 أو تطوعية ت

ً
فأماكن العمل سواًء كانت رسمية

 ملا يترتب على وجوده فيها من احتكاك باآلخرين ؛  فيكتسب مؤسسات اجتماعي
ً
 ذات تأثيٍر هاّمٍ على تربية اإلنسان بعامٍة نظرا

ٌ
ة

 خالله الكثير من املهارات ، والعادات ، والطباع ، والخبرات املختلفة .
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 ومتن 
ً
عد فرعية

ُ
 بهم ، وهذه الثقافة ت

ً
 خاصة

ً
 مع مستوياتهم العقلية وكما أن لكل جماعة من جماعات الرفاق ثقافة

ً
 اسبة

 للمستويات الثقافية والتعليمية 
ً
الُعمرية ، وخبراتهم الشخصية ، وحاجاتهم املختلفة ؛ إال أنها تختلف من جماعٍة إلى أخرى،  تبعا

ئة ملية التنشتقوم جماعة الرفاق أو األقران أو الصحبة أو الشلة بدور هام في ع ،و الُعمرية ، واألوساط االجتماعية املتباينة

االجتماعية وفي النمو االجتماعي للفرد فهي تؤثر في معاييره االجتماعية وتمكنه من القيام بأدوار اجتماعية متعددة ال تتيسر لها 

وأقران يشتركون معا في مرحلة نمو واحدة بمطالبها وحاجاتها ومظاهرها وقد يؤدي ذلك إلي املساواة بينهم  خارجها وهناك رفاق

مدى تأثر الفرد بجماعة الرفاق علي درجة والئه لها ومدى تقبله ملعاييرها وقيمها واتجاهاتها وعلي تماسك أفراد هذه ويتوقف 

 (http://al3loom.com/?p=733على املوقع: )أنظر  الجماعة ونوع التفاعل القائم بين أفرادها

 وسائل اإلعالم : -5

عد هذه الوسائل على اختالف   
ُ
، أو مقروءة. وت

ً
، أو مسموعة

ً
وهي مؤسسات اجتماعية تربوية إعالمية تكون في العادة مرئية

 على تربية وثقافة ووعي اإلنسان، حيث ُتقدم برامج 
ً
أنواعها من أهم وأبرز الوسائط التربوية في عصرنا الحاضر، وأكثرها تأثيـرا

ل وسائلها الجماهيرية املختلفة التي منها : اإلذاعة، والتلفزيون، والفيديو، والصحافة، وشبكة مختلفة وثقافات متنوعة من خال

خرى التي ُتخاطب جميع 
ُ
اإلنترنت، وأشرطة التسجيل السمعية، والسينما، واملسارح، واملعارض، واملتاحف، وغيرها من الوسائل األ

مكان. وتمتاز وسائل اإلعالم بقدرتها الفائقة على جذب اهتمام الناس  الفئات، ومختلف األعمار، وتدخل كل بيت، وتصل إلى كل

ا على الرأي العام في مختلف الظروف، وأن تأثيرها يصل إلى  ،من مختلف األعمار، والثقافات، والبيئات  قويًّ
ً
كما تمتاز بأن لها تأثيرا

ا استث  (11،ص2003اد ،صالح بن علي بن أبو عرّ . )مارهاقطاعاٍت عريضٍة من فئات املجتمع،  وهذا يعني أنه من املهم جدًّ

 في العملية التربوية بعامة والتعليمية 
ً
 بارزا

ً
، وأثرا

ً
 بالغة

ً
والخالصة، أن للمؤسسات االجتماعية املختلفة في املجتمع أهمية

 من العناية واالهتمام 
ً
 بهابخاصة، األمر الذي يفرض على املهتمين في امليدان التربوي والتعليمي مزيدا

 تنمية الوعي السياحي و تنشيط السياحة الداخليةفي املحو الرابع: دور مؤسسات التنشئة االجتماعية 

إن ثنائية السياحة و الوعي غير قابلة للفصل كونها تضمن نجاح العملية السياحية و استدامتها ، وذلك بعد اكتساب 

الفرد لثقافة سياحية تساعد على تطوير قطاع السياحة )بمستوييه الداخلي و الخارجي(، فتتجلى ضرورة نشر الوعي السياحي 

– 50، ص2016قويطين العجلوني،  عبد هللا عليأفراد املجتمع عموما ) من قطاع عام وقطاع خاص و األطرافلدي مختلف 

، وذلك من خالل ما يعرف بعملية التنشئة السياحية والتي تعد من املفاهيم الحديثة و غير املتداولة من قبل العديد من (-بتصرف

ية و عداه إلى مختلف املؤسسات الرسمالباحثين، حيث أن عملية التنشئة هنا ال تقتصر على املستوى الشعبي فقط، وإنما تت

الهيئات املتخصصة في املجال السياحي، فتتمثل التنشئة السياحية في مختلف الجهود التربوية في اإلطار الرسمي و غير الرسمي 

رسمي و لبغرض رفع درجة وعي أفراد املجتمع وتحقيق التنمية السياحية املتواصلة و بهدف نشر الثقافة السياحية على املستوى ا

ن األسرة ، ثم ابتداء م -أعالهاملذكورة  -غير الرسمي عن طريق عملية التنشئة االجتماعية التي توفرها مؤسسات التنشئة املختلفة

 (101، ص 2018جميل نسيمة، و التلفزيون. ) اإلذاعةاملدرسة و الجامعة، و الوسائل التربوية املختلفة كالجرائد و 

في تحسين الصورة السياحية للبلد و التقليل من اآلثار السلبية التي ترافق صناعة  أهميةكل هذا املجهود سيكون له 

ى املستوى عل-القطاع السياحي  ألهميةالسياحة، حيث تساهم عملية التنشئة في بناء مجتمع مثقف سياحيا يتسم بوعي عالي 

املجتمع ، و باملساهمة الفاعلة للمؤسسات التربوية الرسمية )املدرسة  أعضاءو الذي يتحقق بتضافر كل  -الداخلي و الخارجي

تنمية الوعي السياحي من  أهميةوالجامعة(، وغير الرسمية )الجماعات املرجعية، األسرة واألصدقاء( وهذا من اجل إبراز و توضيح 

الطبقات العمرية و االجتماعية  )امال باي، خالل العمل على زيادة معلومات و معارف أفراد املجتمع من الجنسين و من مختلف 

 (101، ص2019

http://al3loom.com/?p=733
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إن نشر الوعي السياحي بمساعدة املؤسسات سالفة الذكر هو بمثابة تهيئة املناخ الستقبال النشاط السياحي والسائحين، 

ق العديد شأنها أن تحقوإيجاد أفراد قادرين على التعامل بإيجابية مع مختلف القضايا السياحية ،حيث أن التنشئة السياحية من 

 (:311-310، ص2017من املكاسب للسياحة الداخلية)وحتى الخارجية(، أبرزها)منال ديابي، 

زيادة معرفة املواطنين بأجزاء ومناطق بلدهم وما تملكه من مقومات جذب سياحية سواء أكانت طبيعية آو بشرية،  -

 رس في الدولة ومن ثم املشاركة في النشاط السياحي.والتعرف على التسهيالت السياحية وأنواع السياحة التي تما

معرفة املواطنين بفوائد صناعة السياحة االقتصادية وأهمية السياحة ملستقبل وطنهم، فهناك قطاعات كبيرة من  -

املواطنين تستفيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خالل مشاركتها في السياحة، بدءا من الفنادق واملطاعم وشركات 

ياحة و االنتهاء باملواطن العادي الذي يستفيد بشكل غير مباشر من خالل زيادة الدخل القومي ، وبالتالي إمكانية الس

 تحسين الخدمات و البنية األساسية و زيادة املرتبات.

خر، فاحترام السائح في كل التعامالت معه و العالقات الودية معه أيضا، وتقديم املعلومات له و الحديث معه بلطف و  -

وتسهيل كل اإلمكانات لخدمته منذ وصوله وحتى مغادرته للمنطقة السياحية،  وذلك في نواحي االتصاالت و النقل و 

اإلقامة و التسوق و التحويالت البنكية وحتى زيارة املناطق السياحية، وهنا يظهر الدور الكبير من قبل األفراد في حسن 

 عدم استغالله و املبالغة في األسعار أو االستفادة منه بشكل أو بآخر.معاملة السائح)الداخلي أو الخارجي(، و 

تشجيع السياحة الداخلية بين مستويات الشعب املختلفة وخاصة األطفال و الشباب ، الن ذلك يؤدي من تلقاء نفسه  -

اع السلوك يد وإتبإلى تأصيل املشاركة السياحية في سلوكهم وشعورهم بالفخر والعزة بماض ي بلدانهم و تاريخهم املج

 السليم تجاه مقومات الجذب السياحي و املحافظة عليها.

توفير مناخ آمن يأمن فيه السائح على نفسه و أمواله و متعلقاته في مختلف تنقالته و أماكن إقامته بعيدا عن محاولة  -

 سرقته أو االحتيال عليه.

طالق رئيسية للترويج لصناعة سياحية واعدة في أي بلد كان ، وعموما يمكن القول أن التنشئة السياحية تعد بمثابة نقطة ان

مدى توفر هذا الوعي السياحي ميزة تنافسية سياحية قد تكون سببا في إحداث فوارق كبيرة في جودة الخدمة السياحية حيث يشكل 

كبر عدد من لك املنطقة قبلة لألالسائح في منطقة معينة، و بالتالي عامال رئيسيا لتنشيط حركة السياحة و جعل ت التي يتلقاها

 السياح سواء من داخل حدود الوطن أو حتى عامال لجذب السياح األجانب.

 

 

 

 

 وقد ارتأينا في نهاية هذا البحث إدراج بعض التوصيات هي: خالصة:

التشجيع على إجراء املزيد من الدراسات املستقبلية في مجال السياحة، أو في قطاع التكوين املنهي أو الصناعي أو اإلدارة  -1

 العمومية لفهم الوعي السياحي.  

 لتدريب املتعلمين وأساتذتهم على مهارات وتقنيات صناعة السياحة، من خالل إعداد برامج ودورات تكوينية أو ورشات عم -2

 متخصصة تتضمن التدريب على هذه املهارات.
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االهتمام بالتنشئة السياحية اقلها بإدراج البعد السياحي ضمن املقررات التعليمية انطالقا من املدراس االبتدائية والى  -3

لسياحة و اغاية املؤسسات الجامعية، اآلمر الذي من شأنه تكوين جيل واعي سياحيا متشبع بالقيم التربوية التي تثمن 

 املوروث الحضاري الوطني

تشجيع الرحالت و الزيارات امليدانية للمواقع السياحية خاصة في صفوف األطفال و التالميذ من أجل التعريف أكثر على  -4

 املقومات الطبيعية و الحضارية والتاريخية املحلية فتنشأ لديهم مشاعر باالفتخار و االعتزاز و االنتماء للوطن؛

 ؛ت التنشئة االجتماعية إلى تعزيز التعاون مع الوزارة الوصية لتفعيل الوعي السياحيدعوة مؤسسا -5

 ؛للوعي السياحي استراتيجيةاالنخراط في جمعيات املجتمع املدني، واالستفادة من تجاربها والعمل على إعداد  -6

و  ستمرة، واالستفادة من الدراساتتأهيل القدرات البشرية العاملة في املجال السياحي، من خالل الدورات التدريبية امل -7

 ؛البرامج التي تقدمها

االستمرار في تكثيف وإقامة املؤتمرات الخاصة بالوعي السياحي بصورة سنوية، و االستفادة من املمارسات والتوصيات  -8

 . الخاصة بالندوات العلمية

 أنواع الوعي السياحي: 1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (51،ص 2016قويطين العجلوني،  عبد هللا علياملصدر: من اعداد الباحثين باالعتماد على املرجع:)

 

 خاتمة: .

لم تعد ترفيها بل أصبحت صناعة اقتصادية تهتم بها الدول وتنفق عليها  خلصنا في نهاية هذه الورقة البحثية، أن السياحة 

املاليين وذلك ملردودها االقتصادي واالستثماري الكبير، وألن السياحة أصبحت خيارا اقتصاديا واجتماعيا مهما فقد أصبح من 

السياحي لدى املجتمع بما يسهم في نجاح املشروع السياحي وتطوره، وتكمن إسهامات املجتمع في  املهم أن تواكبه الثقافة والوعي

عملية الوعي السياحي الذي تفرضه مؤسسات التنشئة االجتماعية ، السيما مؤسستي األسرة واملدرسة التي تعتبر بمثابة مركز 

الوعي السياحي  

لدى السكان 

 المحليين

الوعي الخاص بفئة 

العاملين بنشاط 

 السياحة
 التهيئة

أنواع الوعي 

 السياحي

الوعي الخاص 

 بفئة السياح

 االرشاد
ال يمكن للسياحة ان تحقق 

أهدافها االقتصادية و 

االجتماعية و الثقافية اذا 

لم يتم ادماج المجتمع 

المحلي في  التنمية 

من قبل متخذي  السياحية 

القرار و 

واضعيالسياسات 

 السياحية

وهم القائمون على تقديم 
الخدمات السياحية 

المختلفة للسياح من 

استقبال، إقامة 

واطعام،حيث يشكلون 

الخط االمامي المتصل 

هذا ما مباشرة بالسياح ،

يزيد من اهميتهم حيث 

 فعاال اعنصر يعتبرون

في عكس 

 الصورةالحقيقية للسياحة

وتكون بعد ولوج 

للمناطق  السائح

السياحية، حيث يجب 

ارشاده لمختلف 

المواقع السياحية التي 

تستحق الزيارة و 

أيضامواقع الخدمات 

السياحية التي قد 

 يحتاجها اثناء زيارته

وذلك بتقديم كتيبات 

وهي تخص تهيئة و 

توعية السياح قبل 

دخولهم للموقع 

السياحي من اجل 

احداث نوع من 

التوافق بين العادات و 

ك المحلية و تل التقاليد

التي يتميز بها السياح 

ومنه تجنب التعارض 

الذي قد يعيق الحركة 
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لمجتمع كله خدمات كثيرة ومنافع عديدة من خالل نشر الوعي الصحيح اإلشعاع املعرفي في البيئة التي توجد فيها، إذ إنها ُتقدم ل

 بمختلف القضايا ، وكيفية التعامل السليم مع من حول اإلنسان وما حوله .

راث املعرفي والثقافي ونحو ذلك ، من جيل الكبار إلى جيل الصغار وتعمل على  كما أن
ُ
املدرسة تعمل على تبسيط ونقل الت

اإليجابي عند أبناء املجتمع اتجاه مختلف القضايا الفردية أو الجماعية سواًء كان ذلك بطريٍق ُمباشٍر أو غير ُمباشر، إشاعة الوعي 

ألن السياحة تؤثر في البيئة االجتماعية والثقافية وتتأثر بها، فترسيخ ثقافة السياحة والوعي السياحي في املجتمع، هي أهم السبل 

 لتطوير ونجاح السياحة.
 2قائمة املراجع:. 

 :باللغة العربية املراجعأوال: 

 املؤلفات:  -01

 .2003، 1إبراهيم ياسين الخطيب وآخرون :"التنشئة االجتماعية للطفل"، الدار العلمية الدولية والدار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ط -01

 .2007االسكندرية، أحمد فوزي ملوخية، مدخل الى علم السياحة، دار الفكر الجامعي،  -02

 . 2008، 1حسان هشام، مدخل إلى علم االجتماع التربوي ، الجزائر ، ط -03

 .2002،  1سعيد إسماعيل القاض ي، أصول التربية اإلسالمية، عالم الكتب ،القاهرة،  ط -04

 .2002ب ط،  اروزي العلمية للنشر والتوزيع، عمان،يالتنشئة االجتماعية، دار ال،سميح أبو مغلى وآخرون  -05

 .2003الصوتية للتربية، الرياض، النشر دار مقدمة في التربية اإلسالمية،صالح بن علي بن أبو عراد، -06

 . 1994عامر سعيد ريس، الفكر املعاصر في التنظيم و اإلدارة، مركز سيرفكس لالستشارات و التطوير، القاهرة، -07

 . 2003،  1علي أسعد وطفة، علي جاسم الشهاب،علم االجتماع املدرس ي ، بنيوية الظاهرة املدرسية ووظيفتها االجتماعية ، الكويت ، ط -08

 .2002، 1التنشئة االجتماعية وسمات الشخصية، دار الثقافة العلمية، اإلسكندرية، ط،محمد محمدنعيمة  -09

 .1975وتطبيقا، الهيئة املصرية، مصر، القاهرة، محمود كامل، السياحة الحديثة علما -10

 . 32، ص:  2006مرغاد لخضر، رايس حدة، اإلدارة باألهداف و اإلدارة بالقيم في منظمات األعمال، ايتراك لطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة ،-11

 .2003، 1، شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طالتنشئة االجتماعية والسلوك االنحرافي لتلميذ املدرسة الثانوية،مصباح عامر  -12

 املقالت: - 2

، 2، مجلة البشائر االقتصادية، املجلد الثالث، العدد-حالة الجزائر –سعيداني رشيد، اهمية االستثمار السياحي في تحقيق التنمية االقتصادية -13

 .2017و العلوم و علوم التسيير، جامعة طاهري محمد ، بشار ، مجلة دورية محكمة تصدر عن كلية العلوم االقتصادية 

اربد  ةعبد هللا علي قويطين العجلوني، تطور السياحة في األردن: دراسة الوعي السياحي لدى طلبة الجامعات الخاصة األردنية ، دراسة حالة جامع -14

 .2016، األردن، جانفي 15ية، العدد االهلية وجامعة جادارا، االكاديمية للدراسات االجتماعية و اإلنسان

 وعيس ى خليفي، فرحات سميرة، اثر االستثمار السياحي على السياحة الداخلية في الجزائر، مجلة جامعة القدس لألبحاث و الدراسات االدارية -15

 . 2016، 6، العدد2االقتصادية، املجلد

، جامعة 9ية و التنمية املستدامة، مجلة الدراسات و البحوث االجتماعية، العدد هويدي عبد الجليل، العالقة التفاعلية بين السياحة البيئ-16

 .2014الوادي،ديسمبر

 13منال ديابي، دور الوعي السياحي في تحقيق التنمية السياحية، مجلة الباحث االجتماعي، العدد-17
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 :جامعيةالطروحات األ رسائل و املذكرات و ال

ة السياحية في سورية باستخدام النماذج القياسية، دراسة ميدانية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في أحمد اديب ا حمد، تحليل االنشط-18

 . 2006االحصاء و البرمجة، كلية االقتصاد، جامعة تشرين، سورية، 

تحليلية و ميدانية على عينة من اعداد صحيفة امال باي، دور االعالم السياحي املكتوب في تنمية الوعي السياحي لدى الجمهور الجزائري، دراسة  -19

 السياحي وقرائها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه )طور ثالث( ، خصص وسائل االعالم و املجتمع، قسم علوم االعالم و االتصال و علم

 2019، الجزائر،  - 1-املكتبات، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية، جامعة باتنة 

ة لطيفة، محجوبي وردة، دور االعالم في تنمية الوعي السياحي، جريدة السياحي الجزائري أنموذجا، مذكرة تخرج لنيل شهادة املاستر في باقوم -20

حمد ا االعالم و االتصال، تخصص صحافة ، قسم العلوم اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية و العلوم االسالمية ،الجامعة االفريقية

 . 2018اية، ادرار، الجزائر، در 

يل ، أطروحة مقدمة لن-وهرانأنموذجا -جميل نسيمة، واقع االعالم السياحي غي الجزائر، املمارسات االتصالية املساهمة في نشر الوعي السياحي -21

 .2018، الجزائر، 2شهادة الدكتوراه علوم االعالم و االتصال، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران

هادة ، اطروحة مقدمة لنيل ش-دراسة حالة الجزائر -حميدة بوعموشة، دور القطاع السياحي في تمويل االقتصاد الوطن لتحقيق التنمية املستدامة  -22

ر، جامعة فرحات يدكتوراه في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، اقتصاد الدولي و التنمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية ، التجارية و علوم التسي

 ..2012عباس ،سطيف، 

اقع االنترنيت:.3  مو

ابراهيم،مدى تاثير مؤسسات التنشئة االجتماعية على تولي املرأة املناصب االدارية العليا في منظمات القطاع العام ، ماجستير في أحمد  شيماء انور 23-

 لتفصيل:، ذكر املوقع با2014دراسات املرأة جامعة النجاح الوطنية، فلسطين ،

.2020)/02/02(consulté le 1http://al3loom.com/?p=733 
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 –أبو ظبي نموذجا  مدينة –السياحة الداخلية كآلية لتحقيق التنمية السياحية املستدامة 
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  ملخص: 

تهدف هذه الورقة البحثية إلى معرفة دور السيييييييياحة الدا تية ق  لحنيي اللسيية السيييييييياحية ا سيييييييلدامة م      عر                  

، حيث ركزت الدراسييييييييييية على اللعرف على حعداد السييييييييييييا  م      2019-2017واقع السيييييييييييياحة الدا تية ظبمارل تظو     لت   ل 

 حتيل .على ا سهج الوص ي الل اعلياداثرية اللاريخية، وا نشآت ال سدقية، لحتيل اللظاهرات الثنافية املحتية، ا واقع األ

لوصيييتذ هذه الدراسييية إلى تة مسطنة تظو     را دل ق  مسا  السيييياحة الدا تية، وألب لعدل تسيييباع تهيااة لسو  وكثافة                 

 .والكافية مواقع سياحية تثرية وعصرية، البنية ال سدقية ا لطورل امل كاألحداث الثنافية، 

 تظو    . تثرية؛سياحة دا تية؛ لسيية سياحية مسلدامة؛ لظاهرات ثنافية؛ مواقع  الكلمات املفتاحية:

 

Abstract:  

                 This research paper aims to know the role of domestic tourism in achieving sustainable tourism 

development by presenting the reality of internal tourism in the Emirate of Abu Dhabi for the period 2017-2019, 

where the study focused on identifying the number of tourists by analyzing local cultural events, historical 

archaeological sites, and hotel establishments, Depending on the descriptive analytical approach.   

                   This study concluded that the Abu Dhabi region is a pioneer in the field of domestic tourism, for several 

reasons, the most important of which are: the diversity and intensity of cultural events, the possession of antique 

and modern tourism sites, and the sophisticated and sufficient hotel structure.  

Keywords: Domestic tourism; sustainable tourism development; cultural events; archaeological sites; Abu Dhabi.
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 . مقدمة: 1

ليثل السياحة قطاعا اس  اليسيا واعدا، له الندرل على احداث ق زات نوعية ق  املجا  االقلصادي، ظاعلبارها صساعة      

 لصعبة.اقا ية ظذاتها لاا مد  تها ومخرجاتها، حساهم ق   تي فرص العيل والنضاء على البطالة، وكذلب مصدرا إلد ا  العيتة 

مية نحو لبن  اللسيية السياحية وفي مبدت االسلدامة، مراعية ظذلب البعد الزمن  ق  لحنيي لذلب للسه الدو  ا لندمة والسا

 األهداف البيئية، األهداف االجلياعية واألهداف االقلصادية. 

وحعد السياحة الدا تية م  ظية تنياط السياحة الت  لتنى إقباال واسعا م  طرف السيا  الدا تيية، حيث اعليدتها      

   م  الدو  كبديل لسيوي للو يف مواردها السياحية بشكل يضي  اسلدامتها.الكثي

وللييز اإلمارات العربية ا لحدل ظينومات هامة للجذع السياح  دا تيا و ارجيا،  اصة مع افللا  ملحف التوفر تظو      

 ماعزز م  مكانة تظو     على الساحة الثنافية العا ية.2017    سسة   

اقع السياحة الداخلية في إمارة أبو ظبي فانط قا ميا سبي سسحاو  اإلجاظة على التساؤ  الر يس   اللال ة  اإلشكالية: ي ما هو و

 إطار التنمية السياحية املستدامة؟

 م      هذه الدراسة نسعى للحنيي األهداف اللاليةةأهداف الدراسة: 

 ؛(دا تية، اللسيية السياحية ا سلدامةلوضيح الخت ية السظرية لتيوضو  )السياحة، السياحة ال-

 عر  لسربة تظو     ق  السياحة الدا تية؛-

 الوقوف على تهم االيساظيات الت  سيحذ ظلطوير السياحة الدا تية ق  تظو    ؛-

 .محاولة لنديم من  حات حساعد على لطوير السياحة ظالجزا ر-

 مفهوم السياحة.2

 قبل اللطرق  صطلح السياحة الدا تية الظد م  فام السياحة ظص ة عامة.     

 ة.تعريف السياحة1.2

حيث عرفاا تنهاة " اهرل م  1905األ اني جويي  فرويتر عام  كاة تو  م  قام ظلنديم حعريف محدد لتسياحة الباحث     

بها، وكذا اإلقامة ق   لى الليلع ظسيا  الطبيعة واإلحساسإا كاة و  واهر العصر، لسبثي م  الحاجة ا  زايدل إلى الراحة وحغيي  

واألفراد وتوساط مخلت ة م  الجياعات اإلنسانية، هذه  مساطي لاا طبيعتها الخاصة، وتيضا لطور االلصاالت ظية الشعوع

وحعرف . (41، ص حة 2019)ظوغتيظة و ظ  عوال  ،  االلصاالت الت  كانذ ثيرل احسا  نطاق اللسارل والصساعة ولندم وسا ل السنل

السياحة ظأنها عيتية انلنا  وقلية ينوم بها عدد م  سكاة الدو  املخلت ة في  كوة محل اقامتهم الدا ية مسطتنية إلى تماك  ت رى 

  (102، ص حة 2012)غرايبية ، مارس  (دا ل حدود ظتدهم)سياحة دا تية محتية( تو إلى ظتداة ت رى)سياحة  ارجية دولية

ساعة تو ليتة كامتة وال لزيد ع  24السا ح ظأنه "كل شخص ينلنل  ارج محل إقامله  دل ال لنل ع   ظيسيا عرف ي اس ليسارد"

تشار، ألجل تحد األسباع اللاليةة ا لعة، الصحة، االجلياعات وا ايات، اللسن ت الخاصة ورح ت األعيا ، الرح ت 4

 .(197، ص حة 1920) لار و قتش ،  الدراسية"
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ظساءا على اللعاريف الساظنة ييكسسا اظراز تهم ا عالم واالعلبارات الت  ييك  االرلكاز عتيها ق  لحديد حعريف واضح      

 (197، ص حة 2019) لار و قتش ،  لتسياحة على السحو اللال ة

 قا ية على الل اعل ظية البشر وعساصر مادية تو ثنافية تو اجلياعية وطبيعية؛حعلب   اهرل اجلياعية إنسانية -

 ينوم م اوم السياحة على الحركة تي االنلنا  م  مكاة إلى مكاة آ ر؛-

 ينوم م اوم السياحة على اال ل ف ق  ا كاة تي االنلنا  إلى مكاة مخلتف ع  مكاة االقامة؛-

على ال   ل الزمسية ا سلغرقة لترحتة، فينبغ  تة لكوة محددل وغي  م لوحة، وإال حغي   للحدد طبيعة العيل السياح  ظساءا-

 م اوماا إلى الهجرل؛

 تة يكوة الغر  الر يس   لتس ر يسدرج ضي  تغرا  السياحة كزيارل ا لاحف تو اآلثار تو مسا ر طبيعية وغي ها.-

 .مكونات السياحة:2.2

، 2019) لار و قتش ،  لتسياحة الت  يسب ت ذها بعية االعلبار ق  تي عيتية لخطيط وفييا يل  ا كونات األساسية     

 : (198ص حة 

للضي  العساصر الطبيعية مثلة ا ساخ، اللضاريس، الشواطئ، البحار، األنهار، الغاظات، ذب الزوار: عوامل وعناصر ج-

 مثل ا واقع اللاريخية، الحضارية، األثرية، الدينية، مدة ا  ه  واأللعاع؛ املحييات، والدوافع البشرية

افق وخدمات االيواء والضيافة-  ؛ة مثل ال سادق، النز ، ظيوت الضيافة، ا طاعم واالس  احاتمر

ا راكز  وية، البسوك،مثل مراكز ا عتومات السياحية، وكاالت السياحة والس ر، مراكز صساعة وبيع الحرف اليد خدمات مختلفة:-

 الطبية، الب يد والشرطة، األدالء السياحيية؛

 حشيل وسا ل السنل على ا ل ف تنواعاا إلى ا سطنة السياحية؛خدمات النقل: -

 حشيل لوفي  ا ياه الصالحة لتشرع، الطاقة والكارباء، لوفي  شبكة م  الطرق وااللصاالت؛خدمات البنية التحتية: -

للضي   طط التسويي وبرامج ال  ويج لتسياحة مثل س  التشريعات، النوانية والاياكل اللسظييية العامة،  ةعناصر مؤسسية_

 ودوافع جذع االستثيار ق  النطا  السياح ، ظرامج حعتيم ولدريب ا و  ية ق  النطا  السياح .

 مفهوم السياحة الداخلية .3

دا ل حدود دولة اإلقامة ل   ل ال  الزيارلإلى مكاة  الحاليةه  انلنا  الشخص م  مكاة إقامله  ة.تعريف السياحة الداخلية1.3

حركة السيا  دا ل حدود الدولة وه   (134، ص حة 2018ديسيب 11/12)موس ى و آ روة،  .شاور 6ساعة وال للساوز 24لنل ع 

واللسن ت الت  ينوم بها ا واطسوة دا ل حدود دولتهم، وحتى يّعد النشاط ظأنه  ع  الزياراتالسياحية السياسية، فه  عبارل 

ظاعلبار السیاحة (289، ص حة 2017)عنوة و ظوحديد ليلى،  .ساعة، وإال اعلب  ألب نشاطا لرفيهيا 24الظّد ظأة ال يّنل ع   سياحيا

روة، )موس ى و آ  والت  لليثل فييا يل السیاحة فیيك  لنسیياا إلى عدل تقسام حسب ا عیار ا سلخدم الدا تیة جزء م  

 ة(134، ص حة 2018ديسيب 11/12
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 :حسب معيار العدد 

 الخاص؛حساظه  على سياحيةرحتة  ظتس يذالسا ح ظي رده تو ظرفنة عا تله  قيام :ال ردية الدا تية السياحة-

 ظرحتةظالنيام كالصداقة والعيل  معيسةرواظط  ظينهممسيوعة م  األشخاص والعا  ت لسيع  قيام :الجياعيةالسیاحة الدا تیة -

  .سياحية

 :حسب معيار الغرض من السياحة 

 ليدهم؛ ولنا السا ح مسطنة ق  ظتده بغر  معرفة ثنافة شعوبها عاداتهم السياحة الدا تية الثنافيةة زيارل -

رياضية محتية  تلعاع حضور  تو ا شاركة دا ل ن س البتد بغر  يسافروة الذي تي األشخاص  :الرياضية الدا تية السياحة -

 تو دولية؛

  تو ا لخصص؛ الطبيع  ظالس ر دا ل ن س البتد بغر  الع ج سواء ريضا  ينوم :الع جيةالسیاحة الدا تیة -

   لسارية؛ظأعيا   النيامس ر الشخص ق  ن س البتد بغر   :سیاحة األعيا -

 ؛وطسيةتو  دوليةالسا ح دا ل ن س الدولة لحضور معار   س ر :سیاحة ا عار -

 مخلتف املجاالت؛ السا ح إلى مسطنة ت رى ق  ن س البتد بغر  حضور مؤليرات ق  س ر :سیاحة ا ؤليرات-

 .وحيويلهنشاطه  ولسديدع  الس س  ال  ويحالسا ح إلى مساطي ق  ظتده للوفر بها منومات  أهاع :ال  فيهيةالسیاحة الدا تیة -

 . أهمية السياحة الداخلية2.3

حيث  لحلل السياحة الدا تية تهيية كب ى  اصة ق  السياسات اللسيوية لتدو  ا لندمة والسامية على حَد سواء،     

ر تهيية اقلصادية، اجلياعية، سياسية، 
َ
  ة(289، ص حة 2017)عنوة و ظوحديد ليلى،  ظيئية وثنافية، وه  كاللال لوف

د عنها د و  ملخلتف عساصر اإلنلاج  : األهمية االقتصادية -
َ
حعلب  السياحة الدا تية تحد األنشطة االقلصادية الت  يلول

ال سادق، السنل  ل رص عيل ملسَوعة سواء ظص ة مباشرل م      العيل ق العامتة ق  مساالت السياحة، فض  ع  لوفي ها 

الزراعية، الصساعية، الخدمية  السياح ، مكالب الس ر ومدة التستية، تو ظص ة غي  مباشرل كالعامتية ق  النطاعات

ب  واإلنشاءات، الت  حساهم ق  لرقية السياحة وجعتاا عامل جذع لتعديد م  السَيا ،
َ
عسه ق  جذع رؤوس األموا  وما ي  ل

 املحتية

والحضاري،  حساهم السياحة الدا تية ق  رفع مسلوى الشعور ظاالنلياء الوطن  م      اللباد  الثناق  :األهمية االجتماعية-

ره السياحة الدا تية م  فرص
َ
عيل، فض  ع  حعريف  لحسية نيط حيال األفراد ولحسية مسلوى معيشتهم م      ما لوف

ظية سكاة ا سطنة السياحية الحاضسة  ء الوط  ظثنافة ا سطنة السياحية ا ضي ة م       تي جو م  الل اعل واالحلكاكتظسا

 والسَيا ، األمر الذي يختي نو  م  اللباد  االجلياع 

ر محيطللطتب السياحة الدا تية االهليام ظندر كبي  ظالبيئة، ألنه ال وجود لتَسياحة دوة  :األهمية البيئية-
َ
ظيئ  م  م  لوف

 .وجاأع لتَسيا ، وبهذا ي زايد الوع  ظضرورل االهليام ظالبيئة وحيايتها م  اللتَوث
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الوط ، كيا تنها  حعد السياحة الدا تية تدال ل لصا  ال كري ولباد  الثنافة والعادات واللناليد ظية تظساء :األهمية الثقافية-

ر الليويل ال زم للح اظ على ال 
َ
وثنافة ا سطنة السياحية ا ضي ة،   اث وا واقع األثرية واللاريخية، الت  حعد جزءا م  أاكرللوف

 كيا تنها لرَسخ ثنافة املحافظة على البيئة.

 ييك  لحديد العوامل الت  ساعدت على لحنيي السيو السريع لتسياحة املحتية فييا يل  . عوامل انتشار السياحة الداخلية:3.3

 ة (283، ص حة 2017)ظ  لركية ، 

 الرغبة ق  االسليلا  واستثيار توقات ال راغ ق  تنشطة لرفيهية؛-

 حشجيع الحكومات لتسياحة الدا تية؛-

 دولية؛الحعد السياحة الدا تية تقل لأثرا م  السياحة الخارجية ظالظروف السياسية واالقلصادية الت  لؤثر على السياحة -

انخ ا  لكاليف الرح ت السياحية الدا تية منارنة ظالرح ت السياحية الخارجية، وارل ا  تسعار السنل الجوي ق  العالم -

 مؤ را تدى إلى اكل اء الكثي  م  األفراد ظبشبا  رغباتهم م      السياحة الدا تية مسلخدمية وسا ل ننل دا تية تقل لكت ة؛

ه العوامل القذ السياحة الدا تية ذياحية الدا تية تقل حعنيدا م  اجراءات الرحتة الخارجية وكستيسة لاإجراءات الرحتة الس-

اهلياما كبي ا م  الحكومات ع  طريي اللخطيط السياح  على اعلبار تنها ليثل قاعدل واسعة لتسياحة الدولية، ومنشط هام 

 ولية، ظاإلضافة إلى تنها حشبع حاجات كامسة ق  ن س ا واط  ولرفه عسه. لتدورل االقلصادية دا ل البتد وبدي  ع  السياحة الد

 التنمية السياحية املستدامة  .4

إة اللسيية ا سلدامة ه  لتب اللسيية الت  حسيح لألجيا  الحاضرل ظلتبية حاجاتها دوة مسع األجيا  النادمة م  فعل      

وفنيا  سظييور ا سظيية  .(58، ص حة 2015)قسدوز،  للحنيي جيتة م  األهداف، حيث لنشأ م  ايساد لوازة منسجم الش  ءن س 

 ظحيث ضي ةاملجليعات ا  وحاجيات السيا رغبيات  لحنييحعرف اللسيية السياحية ا سلدامة ظأنهييا "السيع  اليى  لتسياحة العا ية

تيوارد ل ظطرينة حسلسيب السياحيةق  ا سلنبل م      إدارل ا يوارد  السياحيةاألفاق  حيايله ولحسية لحنيي يراع 

ديسيب  11/12)قبايل  و لطرش ،  واألنظية ا عيشية البيئية والعيتيات البيولوج  واللسويع والثنافة واالجلياعية االقلصادية

 .(879، ص حة 2018

 ها، وللطتب لد ل اللخطيط السياح إأة اللسيية السياحية ه  االرلناء واللوسع ظالخدمات السياحية واحلياجات      

ميك  م  السيو السياح  ظأقل لكت ة ميكسة وق  تقرع وقذ مسلطا ، وم  هسا  ظاعلباره تستوبا عتييا يستهدف لحنيي تكب  معد 

 السوق السياحية الدولية ت اللسيية السياحية الرشيدل  واجاة ا سافسة ق السياح  يعلب  ضرورل م  ضرورا فاللخطيط

ث ثة  والسلدامة السياحة كيا  هو الحا  ظالنسبة السلدامة الصساعات األ رى، هساك .(41، ص حة 2019)ظوغتيظة و ظ  عوال  ، 

وللضي  السياحة ا سلدامة االسلخدام .والبيئية االجلياعية الثنافية االقلصادية،مظاهر ملدا تة وه  لحنيي االسلدامة 

 األمثل لتيوا د الطبيعية ولخ يف آثار السياحة على البيئة والثنافة وحعظيم حياية البيئة واملجليعات املحتية، ولذا ل ضل بعض

 وعتيه(122، ص حة 2012)غرايبية ، مارس  ة ا سلدامةالدراسات تة لطتي مصطلح اللطوير ا سلدام لسياحة  ظدال م  السياح

مسلظيا  دالبعيعلى ا دى  السياح النشاط  يكوة ضرورل تة  يعن االسلدامة والذي  معيارإلى  عيتية اللطوير السياح حستسد 

السیاحیة  ييةاللسوبشكل شيول  ، وباللال  حعلب   وصحيا ثنافيا، اقلصاديا، اجلياعياتهداف لخدم املجليع  ولحنييومسظيا، 
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ً
 بغي  ةونظي صالحة  عتيهاق  إطار الح اظ  يلملألفضل، الذي ال ظد تة  وحغيي  البيئة املحيطة  م  عيارل األر  يلسزتجزءا

 .(557، ص حة 2019)مسدوع و طويطي،  النادمة لألجيا  ،ظيئ لتوث 

 اللنتيدية.السیاحیة  واللسييةا سلدامة  السياحية ظية اللسييةمنارنة  يوضحوالجدو  اللال   

 (: مقارنة بين التنمية السياحية التقليدية والتنمية السياحية املستدامة01الجدول رقم)

 التنمية السياحية املستدامة التنمية السياحية التقليدية

 مفاهيم عامة

 لسيية للم على مراحل سريعةلسيية 

 لاا حدود وطاقة استيعاظية معّيسة ليس لاا حدود

 طويتة األجل قصي ل األجل

 سياحة الكيف سياحة الكم

يية إدارل عيتية اللسيية م  الخارج
ّ
 إدارل عيتية اللسيية ع  طريي السكاة املحت

 استراتيجيات التنمية

 اللسيية بعد ألباللخطيط تّوال ثم  لسيية ظدوة لخطيط

 لخطيط شامل ملكامل لخطيط جزئي لنطاعات مس صتة

 مراعال الشروط البيئية ق  البساء ولخطيط األر  ال  كيز على إنشاء وحدات لنضاء اإلجازات

 تنياط معيارية محتية مباني حضرية لنتيدية

 ظرامج  طط مبنية على م اوم اإلسلدامة ظرامج  طط  شروعات

 ئحمواصفات السا

 حركة تفراد ومسيوعات صغي ل مسيوعة وتعداد كثي ة م  السيا 

 ف  ات إقامة طويتة ف  ات اإلقامة قصي ل

 رزانة وهدوء ق  األداء ضوضاء وتصوات مزعجة

 احليا  زيارل مرل ت رى لتيكاة ق  الغالب زيارل واحدل لتيكاة

 مسلوى عال  م  الثنافة واللعتيم مسلويات ثنافية مخلت ة

 .(557، ص حة 2019)مسدوع و طويطي،  املصدر:

ط اللالية السنيا ا سيلدامة فيي السياحية اللسييةلليثيل مبيادئ وتهيداف  :املسـتدامة السياحية التنميةمبادئ وأهداف . 1.4

 :(879، ص حة 2018ديسيب  11/12)قبايل  و لطرش ، 

 ؛   لتيسليعات الثنافيةوا وروثات  الطبيعيةواالهليام ظا وارد  اللندير وزيادل البيئة حياية-

                       ا عيشية؛ ظا سلوياتلتعسصر البشري واالرلناء  األساسية االحلياجات لتبية-

 د البيئيةالحييي فييي االسييل ادل ميي  ا ييوار حيث  املخلت يية ميي  وبية األجيا  الواحييد لجيلتفييراد ا ظيةالعداليية  لحنيي-

                                                                                              ؛والد و  

                       ؛ولسو  االقلصاد جديدلل ستثيار وباللال   تي فرص عيل  جديدل تي فرص -

                             السياحية؛الدولة م      فر  الضرا ب على مخلتف النشاطات  زيادل مدا يل-

                           ا ضي ة؛والخدمات العامة ق  املجليعات  لحليةالبنى اللحسية -

 ؛                         على حد سواء املحتييةوالسكاة  لتسيا  وإلاحتها ال  فيه حساي تاالرلناء ظيسلوى - 

                     ملحتية؛واملجليعات ا السيا  والعامتيةلدى  البيئية والنضايا البيئ االرلناء ظالوع  -
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 ؛جليععلى امل سياحية مبنية لسييةوباللال   تي  السياحية اللسييةق  الخاأ قرارات  املحتيةمشاركة املجليعات -

 السياحية؛   لتيناصد  الثنافيةوا سظومة  البيئةعلى  السياحة ظلأثي اتعلى االهليام  التشجيع-

                    السياحة؛على  الستبية اللأثي اتوالرقاظة على  البيئيةلتيحاسبة  إيساد معايي -

 املحيطة. يئةالبمع  يتساسبظيا  األرضيةا ساحات  ولخطيطاالسلخدام ال عا  لألر   -

 املستدامة:  السياحية التنميةمؤشرات .2.4

عدد  ، وا لب ت ق ظالسياحةمؤشرات االسلدامة الخاصة  وضعذ مسيوعة م  لتسياحة العا يةق  إطار مبادرل ا سظية      

 :.(90-89، الص حات 2018)ظ  لخظر ،   ه م  البتداة، وقد قسيذ إلى ث ثة مسيوعات 

ا ؤشرات هذه ل ولليث السياح ،ق  ا نصد  البيئةه ا ؤشرات على مدى ضغط النشاط البشري على ذولبنى ه :البيئيةاملؤشرات -

 :ق 

                        سا تة؛صتبة تو  ن اياتسواء كانذ  ؛الس اياتمؤشر معالجة -

 هالذي لحلت تو معد  ا ساحة املحتيية،إلى السكاة  السيا إما معد   كثافة  ينيسمؤشر كثافة اسلخدام ال  ظة، الذي -

            ا ساحة؛إلى إجيال   لتسياحة األساسية البيئة

لخدام ، تو حجم اساملحتييةإلى حجم اسلخدام السكاة  لتيياه السيا حجم اسلخدام  ينيس، الذي ا ياهمؤشر كثافة اسلخدام -

 الصالحة لتشرع؛ ا ياهم   إلى الحجم الكل  ا لا  السيا  لتيياه

ب تة معنى أل وا واسم السياحية.مدى لتوث الاواء     ف  ات مخلت ة م  السسة  ينيسالجو م  اللتوث، الذي  حيايةمؤشر -

للح اظ  اح السيلتيوقع  االستيعاظيةالت  لكتسب ص ة االسلدامة حسلوجب العيل على عدم لساوز الطاقة  السیاحیة اللسيية

 .الزا ري ومسلوى اإلشبا  لدى  البيئة نوعيةعلى 

  لسياحاالسیاحیة ا سلدامة، على واقع االنعكاس ا لعا م لتنشاط  لتلسيية االجلياعيةلرلكز ا ؤشرات ة االجتماعيةاملؤشرات -

     االجلياع  وه ةعلى الجانب ا ؤثرات السياحية  لنياس ر يسية على الوسط االجلياع ، ولوجد عدل مؤشرات

 ؛واللعتيم.. اللو يف حيثم   السياح السیاحة على الظروف ا عیشیة لسكاة ا وقع  لأثي  وينيسة  مؤشر االنعكاس االجلياع-

 الرضا لديهم ظا شاريع السياحية واللساوع معاا؛ مؤشر رضا السكاة املحتييةة وهو يحدد مسلوى -

 مؤشر األم ة وينصد ظه انعكاس لدفي السيا  على عسصر األم ، ويناس ظيدى لطور الجريية ق  وسط سكاة ا نصد السياح ؛-

 ءعدد األطبا كنياسعلى مسلوى صحة الشعب املحل ،  السياح وهو مدى انعكاس لطور النشاط  مؤشر الصحة العامةة -

 السكاة. إلى عدد  الجنسيةظاألمرا   ا صاظيةإلى عدد السكاة تو عدد  وا يرضية

مؤشر العيتة  على الوسط املحل ، وتهم ا ؤشرات، السياح النشاط  لأثي  ظنياسللعتي هذه ا ؤشرات  املؤشرات االقتصادية: -

 .الصعبة، ومؤشر الد ل واالستثيار

 .تحليل النتائج:5

تظو     ه  عاصية دولة االمارات العربية ا لحدل وه  مديسة رائعة لتغاية، ؛ ق  إمارل تظو    الدا تية السياحة  واقع     

و تذ مسلوطسة صيد صغي ل حتى لم  1760لاا موقع مييز ظسانب ا ياه، ُسِكسذ ألو  مرل م  ِقبل قبيتة ظن  ياس البدوية عام 

 إلى مديسة مذهتة وتصبحذ مركز جاأع للحكومة وقطا  األعيا  الس طاكتشاف 
ً
. (2020)ا سافر العربي،  بها فلحولذ لياما
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ولوفر اإلمارل لزوارها لسربة سياحية فريدل م  نوعاا لتسو  ظية األصالة والحداثة، ظ ضل ما لز ر ظه م  معالم لاريخية وثنافية 

 .(2020)البياة االقلصادي،  ا ظنية لحلية ملطورل م  مراكز التسوق وال  فيهولراثية لخدما

اقع الثقافية الرئيسية1.5  .التظاهرات واملو

والت  2017سيلم عر  تهم األحداث والب امج الثنافية الر يسية الت  عندت ق  تظو     سسة التظاهرات الثقافية: .1.1.5

 اعدادا معلب ل م  الزوار.اسلنطبذ 

 2017(: عدد الحضور لألحداث والبرامج الرئيسية ألبو ظبي 01الشكل رقم)

 
 (2017)دا رل الثنافة والسياحة تظو    ،  املصدر:

ا ارجاة الوطن  تلف زا ر، 300.000(ة يلضح تة معر  تظو     الدول  لتكلاع اسلنطب 01م      الشكل رقم )     

شخصا ظزيارل معر  العية لتكلاع، ق  حية الحدثاة 47.000شخصا، ظيسيا قام 72.000لتصساعات والحرف اللنتيدية حضره 

وت ي ا الحدث الحجة رحتة ق  الذاكرل كاة نصيبه 21.000و27.000مسارات اظداعية وف  تظو     زارهيا على اللوال  

 حاضر.19.000

هذه األرقام نتيسليةة األولى؛ لسو  اللظاهرات يعكس لسو  السياحة ظية السياحة العتيية تو سياحة  ييك  اسلنراء م     

ا ؤليرات وا عار ، السياحة ال سية، السياحة الدينية، تما الستيسة الثانية؛ حصد ا عر  الدول  لتكلاع تظو     تكب  عدد 

 حضور إنيا يد  على انتشار ونسا  السياحة العتيية.

اقع التاريخية والثقافية:.2.1.5 م  ظية الث وات الت  للييز بها تظو     ا واقع وا عالم األثرية وسيلم ق  الجدو  ا وال  عر   املو

  .2017زوار ا واقع األثرية الر يسية لعام 

 

اقع الثقافية الرئيسية في عام  (:02الشكل رقم)  2017زوار املو
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 (2017)دا رل الثنافة والسياحة تظو    ،  املصدر:

تة تظو     للييز ظأماك  سياحية جاأظة لتسيا  ظاآلالف، حيث معر  قصر الحص   (ة02)الشكل رقم يلضح م       

زا ر، ونسد على 39.000زا ر، تما قتعة الجاهل  فحننذ 16.000حني  زا ر كأدنى عدد، تما قصر ا ويسع 7.000وحده حني 

زا ر، ولساوزت مسارل السعديات وواحة العية وملحف قصر العية 62.000و46.000اللوال  ملحف العية، سوق النطارل، حننا 

  ر.زا100.000ليا

)دا رل الثنافة والسياحة تظو    ،  2017ةوتهم األحداث الر يسية أات البعد الثناق  السياح  الت  وقعذ ق  تظو     سس

 ة(2017

 ؛افللا  التوفر تظو     تو  ملحف عا ي ق  العالم العربي -

 إدراج ف  العازي تحد فسوة الشعر اللنتيدية ق  االمارات ق  قا ية اليونسكو لت  اث الثناق  غي  ا ادي لتبشرية؛ -

 وهو ا عاد الرا د للعتيم ا وسينى العربية، يسلنبل الزوار ق  ورشة لصنيع العود؛ظيذ العود ق  تظو      -

 افللا  سلوديو ال سوة ق  مسارل السعيدات؛ -

ظتغ عدد زوار ا عار  الت  نظيتها دار الثنافة والسياحة تظو     مثل" معر ة الحج رحتة ق  الذاكرل" ومعر " مسارات  -

 اظداعية" إلى آالف األشخاص؛

 زا ر ق   يسة شاور؛230.000ع ا وسم األو  م  ظرنامج العية الثناق  تكث  م  جذ -

 معتم فسوة؛600للدريب -إط ق "ظرنامج لسيية ا واهب" ظاللعاوة مع دا رل اللعتيم وا عرفة -

 زا ر  كلبات تظو    ؛53.000حسجيل تكث  م   -

 جزيرل مرو ؛سسة مضذ ق   8.000ينارع  اكتشاف لؤلؤل يعود لاريخاا إلى ما -

 لأسيس اللحالف الدول  لحياية ال  اث ق  مساطي النزا ؛ -

 دولة ق  "ف  تظو    "؛18مديسة 30صالة عر  فسية م  47مشاركة  -

 س " قانوة ال  اث الثناق  ألظو    " لحياية ال  اث ق  اإلمارل؛ -
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 ن  نذ؛زيارل على موقع اال 142.000زا رو 300.000اسلنبل "معر  تظو     الدول  لتكلاع"  -

 شاركذ ق  الدورل األولى لتنية الثنافية الت  عندت ق  تظو     تظرز الشخصيات ال سية والثنافية م  جييع ظتداة العالم؛ -

 .2017كلاظا ق  العام 80نشر تكث  م   -

ظيسطنة تظو     وكذلب ثراء ولسو  اللظاهرات، إضافة  والسياح ذه الوقائع واألحداث حعكس حركية الجانب الثناق  ه     

على األصالة دوة إهيا  اللسديد ومحاكات اللطتعات وا لطتبات العصرية. وهذا يد  على اهليام ا سؤولية ظلطوير  محافظتهاإلى 

  تظو     لدى العييل وم  جاة ت رى هذه العيسة م  ا نومات رسيذ صورل أهسية مييزل ع جاة،ولسيية النطا  السياح  م  

 مسطنة جاأظة لتسيا  سواء م  دا ل تو  ارج دولة االمارات. وجعتذ منهاالسياح  

 إحصاءات املنشآت الفندقية .2.5

وال  يوضح ات حغطية استيعاظية كبي ل، والجدو  ا أللييز تظو     ظبنية لحلية فسدقية ها تة مؤشرات املنشآت الفندقية: .1.2.5

 ا عطيات ا لعتنة بهذه ا نشآت.مخلتف 

 2019- 2018ة (: املؤشرات الرئيسية للمنشئات الفندقي02الجدول رقم )

 التغير % 2019 2018 املؤشر

 0.0 168 168 عدد ا نشآت ال سدقية

 0.5- 32.818 32.971 عدد الغرف

 2.1 5.137 5.030 عدد النزالء )ظاأللف(

 3.9 13.425 12.915 عدد ليال  اإلقامة )ظاأللف(

 0.0 2.6 2.6 ملوسط مدل اإلقامة )ليتة(

 1.6 73 72 معّد  اإلشغا  )%(

 4.7 369 352 معّد  إيراد الغرف ال سدقية )ظالدرهم(

 6.4 269 253 معّد  إيراد الغرف ا لاحة )ظالدرهم(

 (2020)مركز االحصاء تظو    ، املصدر: 

شنة فسدقية بعدد غرف اجيال  45فسدقا و123منشأل فسدقية، مكونة م  168م  هذا الجدو  تة تظو     لوفر  يلضح     

، هذه %1,6تي ظيعد   %73إرل ع إلى 2019وق  سسة %72كاة 2018غرفة، معد  إشغا  هذه الغرف لسسة 33.000لنريبا 

حيث 2019ق  سسة %2,1.نزيل وارل ع ظيعد  5.030.000نبا اسل 2018ا عتومات لد  على تة اللغطية ملوفرل، حيث لم ق  سسة 

حيث %3,9ليتة ظنسبة ارل ا  13.495.000كاة العدد االجيال  لتيال  إقامة السيا  2019سا ح. ق  سسة 5.137.000لم اسلنبا  

ة معد  إيراد الغرفة ليتة. ق  حية كا2,6ليتة، ظيسيا ملوسط مدل االقامة لكل زا ر ه   12.915.000كانذ ق  السسة الساظنة 

درهيا، تما معد  إيراد الغرفة ا لاحة فكاة على 369تي 2019ق  سسة %4,7درهيا وارل ع ظيعد  352ييثل 2018ال سدقية لسسة 

 .%6,4درهيا تي ظيعد  ارل ا  369درهيا و253يشكل 2019و2018اللوال  لسست  

عدد السيا  م  دا ل دولة االمارات وم   ارجاا ق  إمارل تظو سيلم ق  الجدو  ا وال  احصاء  السياح حسب الجنسية:.2.2.5

.    

 2019-2018(: نزالء املنشأت الفندقية حسب الجنسية 03الجدول رقم)
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 التغير% %2019 2019 2018 الجنسية

 0.2- 28.8 1.477.292 1.480.389 اإلمارات

 4.3 5.8 296.235 283.914 دو  مستس اللعاوة الختيج 

 5.3 11.6 595.289 565.184 ت رى دو  عربية 

 3.3 27.2 1.396.235 1.352.165 آسيا ظاسلثساء الدو  العربية

 0.3- 17.7 910.042 912.881 توروبا

 5.1 5.9 304.173 289.528 تمريكا الشيالية وتمريكا الجسوبية

 14.9 1.9 95.251 82.885 تفرينيا ظاسلثساء الدو  العربية

 1.0- 1.2 61.776 62.425 الاادئتس  اليا واملحيط 

 60.7- 0.0 247 628 غي  مبّية

 2.1 100.0 5.136.540 5.029.999 املجموع

 (2020)مركز االحصاء تظو    ، املصدر: 

 م  الجدو  تهم ما ييك  اسلنراءه مايل ة     

، تي  هامشيةوه  نسبة %0,2ا ح لم حسجيل لذظذع ظنسبة س 1.480.389هو 2018تة السيا  م  دولة االمارات عددهم ق  سسة -

سا ح، حيث ليثل نسبة السيا  م  مخلتف مساطي االمارات إلى تظو     لنريبا  1.477.292مايندر ع2019تصبح عددهم ق  سسة 

السياحة الدا تية لدى  حسب آ ر احصا يات. وهذا يعكس انتشار ثنافة تظو    م  اجيال  عدد السيا  الوافدي  إلى 29%

 ا واط  االماراحي؛

م  اجيال  السيا  ق  %27إلى تظو     حوال  2019يشكل عدد السيا  الوافدي  م  آسيا مع اسلثساء الدو  العربية لسسة  -

 االمارات، ويعود السبب إلى قرع ا سافة؛

، وه  نسبة معلب ل 2019السيا  ق  االمارات ا لحدل لعام م  اجيال  %18السيا  األوروبيية الوافدي  إلى تظو     يشكتوة لنريبا-

 جدا إأا ما وضعسا ق  االعلبار ا ل ف الثنافات، وربيا يعود السبب ق  افللا  ملحف التوفر تظو     اللابع  لحف التوفر ظ رنسا.

م  %12رل فتشكل نسبة منبولة حوال  تما السيا  النادمية م  الدو  العربية ظاسلثساء دو  مستس اللعاوة الختيج  إلى اإلما-

 .  2019اجيال  السيا  ق  االمارات لي 

فكاة العدد االجيال  2019سا ح تما ق  عام 5.029.999كاة 2018تما العدد االجيال  لتسيا  الذي  حسلنبتام تظو     فنط، ق  -

اذا يد  على تة إمارل تظو     قطب سياح  . وعسيا نلكتم ع  سيا  ظا  يية ف%2,1سا ح ظنسبة ارل ا  5.136.540لتسيا  

 ظاملياز.

سيلم إ اار لوزيع السيا  الوافدي  م  مخلتف مساطي العالم، حسب رلب السياح حسب الجنسية ودرجة الفندق: .3.2.5

 ا نشآت ال سدقية ا لواجدل ق  تظو    .

 

 2019نزالء املنشآت الفندقية حسب الجنسية والتصنيف،  ة(04الجدول رقم)

أقل أربعة نجوم خمسة نجوم الجنسية  املجموع شقق فندقية ثالثة نجوم و
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 1.477.292 131.200 158.024 480.713 707.355 اإلمارات

 296.235 33.667 39.571 88.084 134.913 دو  مستس اللعاوة الختيج  

 595.289 63.675 128.343 202.532 200.739 دو  عربية ت رى 

 1.396.235 117.134 294.810 497.592 486.699 العربية آسيا ظاسلثساء الدو  

 910.042 55.820 75.309 220.914 557.999 توروبا

 304.173 25.422 29.973 78.978 169.800 تمريكا الشيالية وتمريكا الجسوبية

 95.251 11.130 25.283 30.144 28.694 تفرينيا ظاسلثساء الدو  العربية

 61.776 5.212 10.682 15.867 30.015 الاادئتس  اليا واملحيط 

 247 4 26 93 124 مبّينغي  

 5.136.540 443.264 762.021 1.614.917 2.316.338 املجموع 

 (2020)مركز االحصاء تظو    ،  املصدر:

سا ح م  2.316.338م  السيا  بعدد ا الجدو  يلضح تة فسادق  يس نسوم حسلنطب تكب  نسبة ذم      ه     

سا حا موزعة على مخلتف ا نشآت ال سدقية، لتيها فسادق تربع نسوم فث ث نسوم وتقل وت ي ا الشني 5.136.540مسيو  

  ه الستيسة ييك  قرا تها م  زاويلية؛ تة غالبية الوافدي  إلى إمارل تظو     م  تصحاع الد ل العال . وتة ا واطذال سدقية، وه

 . وحس ثناق  عال  االماراحي يليلع ظيسلوى معيش   مرل ع

ة للحصل هذه ا نشآت على مدا يل لرل ع ظارل ا  نوعية الخدمات ا ندمة كاإليواء واالطعام، .مداخيل املنشآت الفندقية4.2.5

 وازدياد عدد النزالء فيها.

 2019-2018الفندقية حسب نوع االيراد: (: إيرادات املنشأت05الجدول رقم)

 ) متيوة درهم        (

 التغير% 2019 2018 نوع اإليراد

 10.6 3.189 2.885 إيراد الغرف

 4.9 2.021 1.927 إيراد الطعام والشراع

 5.5- 615 651 يرادات ت رى 

 6.6 5.826 5.464 مجموع اإليرادات

 . (2020االحصاء تظو    ، )مركز  املصدر:

متيوة درهم 5.464كانذ 2018ا الجدو  تة مسيو  االيرادات الت  حننتها ا نشأت ال سدية لسسة ذيلضح م      ه     

تما ظاق  الخدمات فكانذ  درهم،متيوة 1.927متيوة درهم، تما ايرادات الطعام والشراع 2.885حيث كاة ايراد الغرف وحده يشكل 

متيوة درهم نتيسة ارل ا  ايرادات  5826إلى 2019متيوة درهم. ظيسيا ارل عذ إيرادات ا نشآت ال سدقية ق   651ايراداتها حشكل 

 متيوة درهم إماراحي.2021لب ارل ا  ايرادات الطعام والشراع الى ذمتيوة درهم وك3189الغرف الى 

 ز وشهادات التقدير املحلية والعاملية في مجال السياحة:أبو ظبي من خالل الجوائ.3.5

بسيرعة. ويعيود أليب إليى كثيير مي  األسيباع  إة حضييور تظو بييي، كيديسيية، واالعلييراف بهييا عتييى السيياحة العا ييية ي زايييد     

مسييح مؤشيير الجريييية  2017حظيي بهيا اليزوار وا نيييوة فيي هيذه ا ديسية عتيى حيد سيواء. فيي سيسة  وييد  عتيى اللسيارع ا ليييزل الليي
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 فيي األكثيير"مديسيية تظو بييي لنييب ا ديسيية  نومبيييو(العا ييي )
ً
 فيي األمياة( فيييا تعتسيذ ال حية )إبسيوس". )العاليم تمانيا

ً
 )ا ركيز األو  عا ييا

ثالييث " و "تفضييل الوجاييات  زاوليية األعيييا  اللسارييية ثانيي" و "،ثانيي تفضيل مديسية" تظو بيي كي ديسية، م2017ألفضيل ا يدة فيي العاليم 

وفيييا يتيي قا يية . (2017   ،  )دا رل الثنافة والسياحة تظو فيي العاليم "تفضيل مديسية لتزييارل و"سادس "،تفضييل مديسيية لتعيييش

  بيي والجايات ال اعتية فيي مسيا  ال سدقية والضيافية تظو –والسيياحة  حصتيذ عتيهيا دا يرل الثنافية2017مخليارل مي  جوا يز العيام 

  ة (2017)دا رل الثنافة والسياحة تظو    ، 

 فيازت مديسية تظو بيي ظسا يزل تفضيل وجاية سيياحية لح ي ت الزفياف فيي اليدورل :2017 الزفاف أفضل وجهة سياحية لحفالت 

الرا يدل فيي قطيا  السي ر وال سدقية فيي العاليم. يذكير  (Travel +Leisure) السادسيية ميي  تفضييل جوا ييز الاسييد اللييي تقامتهييا مستيية

 .الجا يزل لتعيام الثانيي عتيى اللوالييهيذه  تة تظو بيي لحصيل عتيى

 الوجايية السييياحية الرا ييدل لسييياحة "حصتييذ تظو بييي عتييى لنييب  :2017م أفضل وجهة فاخرة لسياحة املؤتمرات في العال

  ا ؤليييرات
ً
 اصيية ظكيي . وكانيذ إميارل تظو بييالع فييي ح ييل جوا ييز قطييا  السيي ر وا ؤليييرات الصيسييي الييذي عنييد فييي "عا يييا

  بييي فييي ح تيية عشيياء ظحضييور  تظو –للجا ييزل لليسييح لدا ييرل الثنافيية والسييياحة  واحيدل مي  عيدل وجايات سيياحية رشيحذ

 شييخصية ميي  قطييا  السيي ر والسييياحة فييي الصييي .200تكثيير ميي  

 يعيي  ا وقييع االلك  ونيي" جولييد سييتي ي"فييوز تظو بييي ظسا ييزل  :ارزةالجوائز السياحية واألحداث الب" "Visit Abu Dhabi ولطبيييي

ي وتفضييل لطبييي ال ييراغ، وتفضييل ص حيية لرحيب/ر يسييية، الاوالييف املحيوليية فييي ال ئييات اللاليييةة الضيافيية وتوقييات

جا يزل تفضيل حسيويي سيياح  فيي تظو بيي مي    /"حشييايسا لرافييل تيسسييذ"ميي  مستيية 2017جا ييزل تفضييل حسييويي إظداعييي /سيي ر

 .تظو بيي مكليب االلصيا  الحكوميي

 و  مشر ا رو ة تفضل جزيرل  /األوسطجزيرل السعدياتة تفضل الشواطئ السياحية ق  الشرق 2017: جوائز السفر العاملية

 /ق  الشرق األوسط     لتصنورة جا زل السياحة ا سؤولة تظومستش ى  /ق  الشرق األوسط للطوير نيط الحيال والضيافة

            .تفضل مديسة م ه  ق  الشرق األوسطعالم في ارية 

 خامييس    ة ا ركييز ال روزوود تظوفسدق  /جزيرل زايا نوراية تفضل مسلسع لت تل ال ا رل ق  الشرق األوسط :جوائز الضيافة

فييي 41ا ركييز  ،2017. كونييدي ناسييذ لرافتييرفييي جوا ييز ا ليييار النييراء حسييب مستيية "تفضييل فسييدق فييي الشييرق األوسييط"ضييي  

يل عدياتة ليم لصني يه ضيي  تفضمسلسع سانذ ريسيس جزيرل الس /قا ييية تفخييم فسييادق العالييم حسييب شييبكة ف يييذ نلييورك

وجا زل تفضل  .العا ييةا سلسعيات السيياحية فيي العالم حسيب جوا ز السي ر  ا سلسعيات السيياحية ق  الشيرق األوسيط وتفضل

   ة جا يزل تفضيل فسيدق  فسدق ياس فايسروي تظو /فسدق لح  ت الزفاف ضي  جوا ز هوت غراندور لت سادق العا ية

فسدق سوفيتيل  /لرافييل آراظيييا ضييي  جوا ييز دو  مستييس اللعيياوة الختيسييي  ح  لعطي ت نهايية األسيبو  فيي فعاليية فيود آنيدسييا

 /ال ا ييرلالعا ييية لت سييادق     ة تفضييل فسييدق فا يير لرجييا  األعيييا  وسييياحة ا ؤليييرات فييي اإلمييارات الجوا ييز كورنيش تظو

كونيدي  تفضيل مسلسيع سيياح  فيي الشيرق األوسيط، مستية ا ركيز الثامي  فيي قا يية فسدق ومسلسع النرم الشرق  ظبدارل تنانلاراة

تفضيل  مسلسع قصر السراع الصحراوي ظبدارل تنانلارة /ناسيذ لرافتير جوا يز ا لييار النيراء مي  الوالييات ا لحيدل األمريكيية

ا ركيز الثانيي فيي قا يية تفضيل مسلسيع  2017. ال ا يير جوا يز دلييل السي ر األوسيط،دق فا ير صدييي لتبيئية فيي الشيرق فسي

 .كونيدي ناسيذ لرافتير جوا يز ا لييار النيراء مي  الوالييات ا لحيدل األمريكيية سيياح  فيي الشيرق األوسيط، مستية
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 :جوائز املنتجعات الصحية 

 جوا ز هوت غراندور العا ية، تفضل فسدق صح  ق  الشرق األوسط     سلسع إسبا الصح  ق  فسدق ياس فايسروي تظوم-

  2017. لتيسلسعات الصحية

العالم  صحراوي ق  تفضل مسلسع صح و  ،تفضل فسدق صح  ق  الشرق األوسط مسلسع قصر السراع الصحرواي ظبدارل تنانلارا-

 2017.                                                                لتيسلسعات    الصحية العا ية جوا ز هوت غراندور 

 خاتمة:

م      حستيط الضوء على تهيية السياحة الدا تية ق  لحنيي اللسيية السياحية ا سلدامة عب  لسربة إمارل تظو          

ملياز ليلتب منومات عالية للجذع السياح  الدا ل  والخارج  عب  لسييتها ولطويرها لبية تة؛ مديسة تظو     مديسة سياحية ظا

لتعوامل والاياكل السياحية مراعية ظذلب الجانب البيئ  كبقامة ال سادق الصدينة لتبيئة، وكذلب مراعية الجانب االجلياع  عب  

تم  االلصاالت لتتسويي لسياحتها يساهم ق  اللعايش السلسظيم تحداث محتية وعا ية ظاسلخدام واسع للكسولوجيا ا عتومات و 

يا لوصتذ كالسيو االقلصادي لدولة اإلمارات.  واللعرف على الثنافات، ولدفي كبي  لتسيا  الدا تيية قبل الخارجيية ساهم ق 

 ظاع الل صيل نوردها ق  السناط اللاليةة السلا ج م الدراسة إلى مسيوعة م  

 ليلتب إمارل تظو     منومات تثرية لاريخية ملسوعة وملعددل مثل قصر ا ويسع ، قتعة الجاهل ، ملحف قصر العية؛-

 حركية الجانب الثناق  عب  لسظيم اللظاهرات العتيية، ال سية والدينية؛ -

 ليلتب تظو     ظنية فسدقية لحلية كبي ل لراع  مخلتف ا سلويات االجلياعية لتسيا ؛ -

 السع  إلى حياية ال  اث الثناق  ا ادي وغي  ا ادي والح اظ عتيهيا لتوصو  إلى األجيا  النادمة؛ -

اهلياماا ظلطوير مخلتف تنياط السياحةة السياحة الدا تية، السياحة الخارجية، السياحة الصحية، سياحة ا ؤليرات،  -

 السياحة الدينية ...؛

 لساوز  يسة م يية سا ح؛2019و2018    ق  سست  عدد السيا  الوافدي  إلمارل تظو  -

 م  إجيال  السيا  الوافدي  إليها؛ %29يشكل عدد السيا  الدا تيية الوافدي  إلى إمارل تظو      -

 انسازات لسيوية عصرية تظرزها افللا  ملحف التوفر تظو    ؛ -

 احي؛مساهية السياحة ق  لحنيي إيرادات معلب ل لدعم االقلصاد االمار  -

 ييك  للجزا ر تة حسل يد م  هذه اللسربة عب ة

 عند ال اقيات حعاوة ق  مسا  الصساعة السياحية مع دولة اإلمارات العربية ا لحدل؛ -

 إرسا  دفعات م  الطتبة ق  اللخصصات السياحية لتدراسة ق  اإلمارات العربية؛ -

 اء م  إمارل تظو    ؛عند دورات لدريبية ق  مسا  اللطوير السياح  ظبشراف  ب   -
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واألهم م  كل هذا لوفر اإلرادل الجادل ق  وضع اس  اليسية شامتة وإعداد ولس يذ ظرامج و طط لسيوية ل  قية ا ساطي 

 ا لوفرل على ا ؤه ت السياحية ق  الجزا ر سواء ق  مسطنة الشيا ، الاضاع العتيا، تو الجسوع الكبي . 

 املراجع

 تية ضي  املخطط اللوجيه  لتلسيية(. الجي ل  ظ  عوال ، واقع صساعة السياحة الدا 2019ظوغتيظة ، و الجي ل  ظ  عوال  . )تح م  .1

 (.3) العدد8مستة االجتهاد لتدراسات النانونية واالقلصادية،، املجتدالسياحية على ضوء االحصاءات الوطسية لوالية سكيكدل. 
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 دور السياحة البيئية في التنمية املستدامة دراسة حالة السياحة البيئية في والية الشلف

    Tille: The Role of Ecotourism in Sustainable Development, A Case Study in the Wilaya of Chlef 
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  ملخص: 

السياحة البيئية أحد أهم أنواع السياحة، إذ أن هذا النوع من السياحة يساهم بشكل كبير في تعزيز جوانب تعد 

التنمية املستدامة سواء في مجال حماية البيئة أو دعم االقتصاد أو تطوير املجتمع، وأكثر اآلليات فعالية وأسرعها في دفع 

سياحة البيئية باعتبارها أساس محوري لدعم التنمية املستدامة عجلة التنمية، لذلك هدفت دراستنا إلبراز دور ال

 .وتحقيقها من خالل تأثير هذه السياحة على كل بعد من ابعاد التنمية املستدامة ودعمه بشكل كبير

شلف يتميز بخصوصيته عن باقي أنواع السياحة األخرى ملا تتضمن الفتأثير هذا النوع من السياحة خاصة بوالية  

 ن مناظر طبيعية ونظم بيئية متعددة.الشلف م

 البيئية، التنمية املستدامة، السياحة البيئية في والية الشلف. السياحة املفتاحية:الكلمات 

Abstract:  

Ecotourism is one of the most important types of tourism, since it contributes significantly in 

strengthening the  segments of sustainable development, either in terms of environmental protection, 

economic recovery and society development.Besides it is considered as the most efficient and rapid 

mechanism to promote human and economic development. Therefore, our study aimed to highlight the 

role of ecotourism as an essential basis for promoting sustainable development and achieving it through 

the impact of this type of tourism on all dimensions of sustainable development. 

This type of tourism has a positive effect on the wilaya of Chlef, because of its wonderful landscapes 

and multiple potentialities of environmental systems. 

Keywords: Ecotourism- Sustainable development –ecotourism in the wilaya of Chlef. 
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 املقدمة:  .1

البيئية نوع جديد من أنواع السياحة ظهر بشكله الحالي في ثمانينيات القرن العشرين وتطور نتيجة عدة السياحة 

عوامل سياسية واقتصادية وثقافية حتى أصبح أحد أهم أنواع السياحة في العالم وأكثرها نموا في السنوات القليلة املاضية، 

بيئة التي يزورها بعد أن اكتسبت الكثير من النشاطات السياحية وقد جاءت السياحة البيئية لتجعل من السائح صديقا لل

 .سمعة سيئة باعتبارها مسؤولة عن استنزاف املوارد الطبيعية في املناطق السياحية

تعد السياحة البيئية في الوقت الحالي من أسرع أنواع السياحات نموا، وقـد عـرف الصندوق العاملـي للبيئـة" السـياحة 

، وذلـك لالستمتاع للي خلـى أنهـا: السـفر إلـى مناطـق طبيعيـة لـم يلحـق بهـا التلـوث ولـم يتعـرض توازنهـا الطبيعـي إلـى أالبيئيـة" ع

 .بهـا. ويلقـى قطـاع السـياحة فـي الوقـت الحالـي فـي الجزائر اهتمامـا واضحـا وذلـك ألهميته فـي تنويـع قاعـدة االقتصاد الوطنـي

 لألجيال لتبقى استنزافها ومنع االماكن هذه على املحافظة البيئية هذه السياحة على والقائمين السياح كما يسعى

ق ماهو دور السياحة البيئية في تحقي ومن هذا املنطلق، سنهتم في بحثنا هذا باإلجابة على االشكالية التالية: القادمة.

 االستدامة؟

السياحة البيئية وأهميتها في تحقيق التنمية املستدامة، من خالل دراسة تهدف هها املداخلة الى توضيح مفهوم 

 تطبيقية في والية الشلف، ملعرفة مدى تأثير السياحة البيئية على التنمية املحلية للمنطقة.

 تقديم عام للسياحة البيئية: .2

 تعريف السياحة البيئية: 1.2

لعشـرين، والـذي يعبـر عـن نـوع جديـد مـن النشـاط السـياحي منـذ ثمانينـات القـرن ا البيئيـةظهـر مصطلـح السيـاحة 

اطه على امليراث الطبيعي والحضاري للبيئة التي يعيش فيها ويمارس فيها نشة حافظـباملاالنسـان، حيث يلزم الصديـق للبيئـة، 

 .وحياته

ح من يصاحبها من معالم ثقافية برو وقد عرف البعض السياحة البيئية على أنها: السفر لزيارة املواقع الطبيعية وما 

املسؤولية البيئية التي تضمن املحافظة على املواقع الطبيعية وعدم املساس بها، وتقلل من التأثيرات السلبية للزيادة، ويوفر 

 1فرصا للمشاركة االقتصادية واالجتماعية للسكان املحليين.

 الحضارية السياحية املوروثات على املحافظة إلى تهدف وخطوط أفكار مجموعة بأنها البيئية السياحة تعريف يمكن

 بعيدة خطة وفق وجبال وغابات ومياه وطيور  وحيوانات نباتات من ومكوناتها جوانبها جميع من والطبيعية والدينية واألثرية

 بالبيئة. رفيقة سياحة إيجاد على تعمل األمد

 وتشجيع االستمتاع واملعرفة بغرض تراثية مناطق من يشاركها وما الطبيعية لالماكن بيئيا املسؤولة السياحة فهي

 على يؤثر ال بحيث الزوار من عدد وبأقل واجتماعيا اقتصاديا االستفادة بهدف املحلية بمشاركة املجتمعات عليه املحافظة

 .املنطقة

السياحة البيئية بأنها: إطار يجمع السكان املحليين والزوار والبيئة في نظام ايجابي  تعريفصياغة  يمكننامما سبق 

 .ومتوازن يكفل املنفعة وحماية الحقوق للجميع

 



 د.تواتي ادريس                                                                                              هبري نصيرةد.
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 :2مبادئ السياحة البيئية 

هي تجربة فريدة للتعرف على مناطق جديدة وقضاء أوقات ممتعة واما السياحة البيئية فهي تقتض ي أن يتصالح  

االنسان مع الطبيعة ويصبح جزء من الجهود الرامية الى الحفاظ عليها، ولتحقيق هذا الهدف ال بد أن تقوم السياحة البيئية 

 على عدة مقومات أهمها: 

 السياحية.  السياحية من حيث الحياة البرية او التضاريس او املناخات للمناطقالتنوع البيئي للمناطق  -

إمكانية اجتياز هذه املناطق والتجول فيها بطرق بدائية مثل املش ي او استعمال الدراجات الهوائية دون الحاجة الى  -

 استخدام وسائل حماية متقدمة او وسائل تنقل آلية مثل السيارات امللوثة للبيئة. 

القدرة على انشاء بعض التجهيزات الالزمة لخدمة السائحين مع الحفاظ على التوازن البيئي وعدم التأثير على أي  -

نظام بيئي قائم في املناطق السياحية من خالل رفع الوعي البيئي للسائح وكذلك جعله أكثر تفاعال مع قضايا وهموم 

 املناطق التي يزورها. 

ناطق التي يتم زيارتها وعدم املساس بحقوق السكان أو باملعايير والقوانين املتبعة في احترام الثقافة املحلية للم -

 .الدولة التي تقع املناطق السياحية ضمن حدودها

في السياحة البيئية يعد السائح عنصر مكمل لجهود حماية الطبيعة في املناطق التي لم تصل اليها عوامل التلويث  -

ح أن يدرك مدى أهمية الحفاظ على توازن األنظمة البيئية في املنطقة وكذلك أهمية وليس عبئا عليها وعلى كل سائ

 .مساهمته املادية واملعنوية في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي للمناطق التي يزورها

 :3: للسياحة البیئية أنواع متعددةاحة البیئةيأنواع الس 3.2

املناطق غير املأهولة بغية الوصول ملعرفة جدیدة، أو التحقق من  : وهي تتعلق بارتيادالسياحة االستكشافية -

معارف مشوقة في صحتها، وتكون البیئة الطبيعية بما فيها من نظم وقوانين وعادات وتقالید املقصد السياحي لهذا 

 النوع عن السياحة البیئية.

ية خارج وذلك بالسفر إلى املناطق الطبيع : وهي تهدف إلى الراحة واالستجمام والترفيه،سياحة االستجمام والترفيه -

 .املدن

زيارة األماكن الطبيعية ذات الخصائص االستشفائية، مثل حمامات الطين، ومصادر  السياحة البیئية العالجية: -

 املياه الساخنة.

اقبة الحياة البرية: - ا هوذلك لرصد ودراسة حياة الطیور والحیوانات وغيرها من املخلوقات في بیئت سياحة مر

 الطبيعية.

 : كالسباحة، والغطس، والتزلج على الجلید، وبعض الرياضات املائية.السياحة الرياضية -

 : الصید البري، والصید البحري، وهي مقیدة بقوانين حماية البيئة والتنوع البيولوجي.سياحة الصید -

قافات ية، للتعرف على تقالید وثكزيارة املناطق األثرية، وحضور املهرجانات الثقاف السياحة البیئية الثقافية: -

 الشعوب األخرى.
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وتهدف الى التعارف والتقارب بين البشر، وتكوين الصدقات والعالقات االجتماعية  السياحة البیئية االجتماعية: -

 املختلفة.

 من أهم الوسائل التي يمكن من خاللها تطوير السياحة البيئية نذكر ما يلي: 4طرق تطوير السياحة البيئية: 4.2

 .إقامة املحميات الطبيعية للحفاظ على الحيوانات والنباتات النادرة من االنقراض -

توعية سكان البيئة املحليين بضرورة الحفاظ على ثروات البيئة الطبيعية، من خالل إقامة الندوات، وعن طريق  -

 .وسائل اإلعالم املختلفة

 .فرص العمل االهتمام بإقامة املشروعات التي تهم سكان البيئة وتتيح لهم -

إنشاء املنتزهات والحدائق الواسعة وإمدادها باألنشطة املختلفة والخدمات التي تتيح للسائح التنقل بحرية وسهولة  -

 .االستمتاع بممارسة األنشطة

إال أن هناك بعض السلبيات بالسياحة األيكولوجية حيث يحدث أن تتعرض حياة النباتات والحيوانات للخطر إذا  -

 .ائحين للوعي البيئي وشعور املسؤولية تجاه الطبيعةما افتقر الس

معاقبة كل من تمتد يده بتخريب البيئة كإلقاء املخلفات، ومن يقومون بعمليات الصيد والرعي الجائر وقطع  -

 .الغابات

تشجيع الفنون املحلية والتراثية التي يهتم بها سكان البيئة واستغاللها في جذب السائحين كحفالت الفلكلور  -

 .األعمال اليدوية كالتطريز وصناعة الخزف والفخارو 

لهذه السياحة فوائد تتعدى املنظور التقليدي للسياحة التقليدية وتصيب مناطق مختلفة قد  البيئية: ةفوائد السياح 5.2

 :تكون نائية. اهم عناصر هذه السياحة هي

 .استدامتها مصدر دخل للمجتمعات املحلية بصورة مباشرة او غير مباشرة مما يساهم في -

 . اداة لرفع مستوى الوعي حول مسائل الحماية والصيانة واهمية املحافظة على االرث الطبيعي والثقافي -

 ما تكون هامشية، مما يسمح بصيانة النباتات   -
ً
تشجيع على انتهاج سبل أكثر انتاجية في استخدام االراض ي التي غالبا

 العشوائي وعمليات االعمار.الطبيعية ويخفف من نسبة التطور املدني 

 .تخلق مرافق ترفيهية يمكن استخدامها من قبل املجتمع املحلي والزوار املحليين واالجانب على حد سواء -

 :يلي نذكر ماالسياحة البيئية ها في يجب توفر من أهم الشروط التي البيئية: شروط السياحة  6.2

 الالزمة عن منطقة السياحة من خالل املجتمع املحلي.توفر مراكز دخول محددة تزود السائح باملعلومات  -

 إدارة سليمة للموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بطرق مستدامة بيئيا. -

 وضع قوانين صارمة وفاعلة الستيعاب اعداد السياح وحمايتهم وحماية املواقع البيئية في نفس الوقت، -

 وسياحيا وتوفير مشاريع اقتصادية للدخل من خالل تطويردمج سكان املجتمع املحلي وتوعيتهم وتثقيفهم بيئيا  -

 الصناعات السياحية وتحسين ظروف معيشتهم.

 .5التعاون من أجل إنجاح السياحة البيئية يتعاون مختلف القطاعات املختص بالسياحة والبيئة -
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 بين السياحة البيئية والتنمية املستدامة العالقة  .3

  :6تعريف التنمية املستدامة -1.3

تعرف التنمية املستدامة بأنها تلك التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرات األجيال القادمة على 

فهي ترتكز  . وعلى هذا األساستلبية احتياجاتها؛ أي هي تنمية تتصف باالستقرار، وعواملها تتصف باالستمرارية، والتواصل

 هي: و على ثالثة أبعاد،

تتمثل في النمو الذاتي الذي يعتمد على مبادئ توازن االقتصاد الكلي )توازن سوق النقود وسوق : البعد االقتصادي -

السلع والخدمات وسوق العمل(، إلى جانب االعتماد على قواعد االستثمار )مخصصات امليزانية للقطاعات 

...(. يهدف هذا النوع من ومعدالت االستثمار، معامل رأس املال، مستوى اإلنتاجية، نسبة االستهالك واالدخار

 االستدامة إلى تحقيق أقص ى قدر من النمو، دون اإلفراط في عبء الديون التي سيتم نقلها إلى األجيال املقبلة.

أوالتنمية النظيفة: حيث تتمثل في مكافحة التلوث، واملحافظة على املوارد غير املتجددة، كما تعمل  البعد البيئي -

 لألجيال املقبلة.  على نقل رأس املال الطبيعي

 تتمثل في مكافحة الفقر، والتفكك االجتماعي. البعد االجتماعي: -

 البيئية املستدامة: السياحة-2.3

البيئية ال بد من إدراج مصطلح السياحة املستدامة إذا تعتبر هذه األخيرة نقطة انطالق للسياحة  السياحةعند ذكر 

 نتطرق الى أهم التعاريف ملفهوم السياحة املستدامة:املستدامة وعنصر فاعل فيها، وفي هذا الصدد س

 التعريف األول: -

للمناطق السياحية التي تزخر بها الدولة ويكون هذا االستغالل  واملثاليالسياحة املستدامة هي االستغالل العقالني 

على الحفاظ  السياح وتعملمن جميع الجوانب، فهي نقطة الثالثي بين احتياجات السياح واملنطقة املضيفة لهم، فهي تلبي 

على املواقع السياحية وتزيد من فرص العمل للمجتمع املحلي، إضافة الى ذلك تقوم بإدارة جميع املوارد االقتصادية 

 واالجتماعية والطبيعية والجمالية وتقوم بالحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي والواقع الحضاري.

 التعريف الثاني:  -

تدامة تتضمن االستخدام األمثل للموارد الطبيعية بما في ذلك من مصادر التنوع الحيوي، وتخفيف السياحة املس

أثار السياحة على البيئة والثقافة وتعظيم الفوائد من حماية البيئة واملجتمعات املحلية وهي كذلك تحدد الهيكل التنظيمي 

 املطلوب للوصول الى هذه األهداف.

ما في ذلك السياحة البيئية، نشاط شامل لعدة قطاعات يمكن أن يسهم في األبعاد الثالثة إن السياحة املستدامة، ب

للتنمية املستدامة وفي تحقيق أهدافها، بوسائل منها تعزيز النمو االقتصادي، والتخفيف من حدة الفقر، وتعزيز العمالة 

ز و أنماط استهالك وإنتاج أكثر استدامة، وتعزيالكاملة واملنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع، وتسريع التغير نح

االستخدام املستدام للمحيطات والبحار واملوارد البحرية، والنهوض بالثقافات املحلية، وتحسين نوعية الحياة والتمكين 

 .7االقتصادي للنساء والشباب، وتعزيز التنمية الريفية وتهيئة ظروف معيشة أفضل لسكان األرياف
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باملواقع السياحية، وإدارة جميع املصادر، واالستغالل  االهتماموحتى تكون السياحة البيئية مستدامة فهذا يعني 

األمثل لها، وتوفير االحتياجات االقتصادية منها واالجتماعية والجمالية والطبيعية، وضمان الحفاظ على البيئة واستمراريتها، 

توى املحلي واملؤسسات العمومية واملحلية، والعمل بشكل متوازي في كافة القطاعات، وإشراك كافة الجهات املعنية على املس

واخذ ذلك بعين االعتبار في أية خطة تنموية مستقبال. أي أنها تشمل استدامة البعد املادي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي 

 .8والبيئي

 بين السياحة البيئية والبعد البيئي: العالقة-3.3

تمثل طبيعة العالقة في طريقة الحفاظ على املوارد الطبيعية واالستخدام األمثل لها على أساس مستدام، ت      

 وتتمحور أساسا طبيعة العالقة بين السياحة والبعد البيئي حول مجموعة من العناصر تتمثل في:

 .طبيعة النظم االيكولوجية 

 . الطاقة 

 .التنوع البيولوجي 

 .اإلنتاجية 

 

 السياحة البيئية في والية الشلف  .4

من الواليات السياحية املتميزة بموقعها الجغرافي الهام، الذي يجعلها همزة وصل بين شرق وغرب  الشلفوالية تعتبر 

، كما تتميز ببنى تحتية جد معتبرة مما يؤهلها للعب دور استراتيجي في 2كم 4791البالد، فهي تتربع على مساحة تقدر ب 

 املحلية في مختلف الجوانب. والتنميةاالقتصاد الوطني 

ففي املجال السياحي تزخر الوالية بمساحات سياحية وطبيعية تسمح لها بامتالك مكانتها في القطب السياحي شمال 

 الوسط الذي تنتمي اليه.

   :مكانات السياحة البيئية في والية شلفال و  قوماتامل  -1.4

الشلف والية سياحية وتاريخية والعديد من اآلثار التي تمتلكها شاهدة على ذلك باإلضافة إلى املقومات السياحية 

الطبيعية والثقافية التي تميزها عن باقي الواليات. فاملوقع الجغرافي الذي يتوسط بين عاصمة الجزائر وعاصمة الغرب 

  129والشريط الساحلي املمتد ألكثر من 
ً
د مقوما أساسيا للسياحة شاطئ مسموح للسباحة يع 26الوالية  كم مانحا

 .الشاطئية

من مساحة الوالية مساحة غابية تعتبر مورد هام للسياحة الطبيعية ومختلف النشاطات السياحية  %13كما تمثل  

نسمة مما ساهم  الية املليون االيكولوجية والترفيهية. كما تتوفر الوالية على مقومات بشرية كبيرة حيث تجاوز تعداد سكان الو 

في خلق العديد من املقومات الثقافية التي تتنوع بين العادات والتقاليد وأيضا التظاهرات واملهرجانات الشعبية الشاهدة على 

 إستراتيجيا لصناعة السياحة بالوالية إذا ما تم االستثمار في
ً
ا هعراقة الوالية. كل املقومات السياحية السابقة تشكل موردا

 
ً
 .جيدا

 :ما يلي التي تزخر بها والية الشلف نذكر السياحيةاملقومات من أهم 
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مناطق طبيعية تتجه بالتوازي مع الساحل فمن الشمال نجد  4تتكون والية الشلف من تنوع التضاريس:  -أ

تد أما الساحل فيم سهول،الهضاب العليا لجبال الظهرة و زكار ومن الجنوب نجد هضاب الونشريس ويتخللها 

 كم. 129على طول يقدر

 ومناخ ، الساحل طول  على الشمالية في الناحية عالية رطوبة ذو متوسطي مناخ ، مناخين الوالية يسود : املناخ -ب

 .الّناحية الجنوبّية في شتاءا وبارد صيفا حار قاري 

 تقدر سدين الوالية تملك السدود حيث من مكونة املائية الثروة من بتشكيلة الوالية تتميز : املائية الثروة -ت

 املاء واستهالك 3 متر  63.477.544 السنة تقدر ب خالل التي تستغل والكمية 3 متر918.000.000 ب طاقتهما

 لتر 37 ب كمية االستهالك فتقدر الريفية املناطق في أما الواحد اليوم في لتر 70 ب يقدر الحضرية املناطق في

 الواحد. للمواطن

الرومانية  كالحضارات حافال، تمتلك تاريخا جعلتها حضارات بعدة الوالية مرت : واألثرية التاريخية املقومات -ث

 مختلف عبر موزعة أثرية مناطق عدة في خلفتها التي األثار أهم الفرنس ي ومن االستعمار و اإلسالمية والفتوحات

 نذكر: بلدياتها

 الشلف. من والية كلم 26 حوالي الظهرة جبال من مقربة على مران بعين الرومانية اآلثار 

 رومانية. مستوطنة بقايا عن عبارة وهو دحمانية بدوار ارسوناريا موقع 

 متر. 377 كيلومترو واحد لحوالي ممتدة رومانية مدينة وهي بتاوغريت تيميس ي قلعة 

 322 إلى ترجع ريبارتوس القديس سان كنيسة تزين فسيفساء وهي : ريبارتوس سان القديس كنيسة فسيفساء 

 الرابع. القرن  في الرومانية تماما بالفسيفساء مزينة الكنيسة وكانت امليالد بعد سنة

 مدينة مرتفعات على أقيم عسكري  وهو مبنى الوسطى، العصور  إلى تاريخه يعود الذي أسواره مع تنس بحر باب 

 املدينة. وحماية البحر األبرز ملراقبة العنصر يشكل والذي القديمة، تنس

 هذه وكانت ، األندلسيين البحارة من قبل م 6 القرن  في تأسست والتي القديمة، املدينة موقع وهو : تنس مدينة 

 .ثقافيا ودينيا مركزا قرون ولعدة الشهيرة املدينة

 م 1913سنة شيد اسالمي عربي طابع ذو عمران وهو تنس بمدينة الباي دار . 

 376في   تاريخي معلم أنه على األندلس، وصنف عرب قبل من الخامس القرن  في بني : بتنس معيزة سيدي مسجد 

 .الجزائر في مسجد أقدم يعتبر هجري و

  ابنته وكانت سنوات لعدة تنس وملكها بمدينة حكام احد السلطان ابنة عزيزة الالة كانت : عزيزة اللة مسجد 

 . تخليدا لذكراه املسجد بناء فقرر والدها شبابها ريعان في وهي توفيت صحيا ضعيفة

  "شة حيث توجد صخور منقو  بلدية بـني حـواء تزخر بآثـار ترجـع إلى العهـد الـروماني باملنطقة املسمـاة "القصور

في  أما أهم املعالم األثرية فتتمثل  إلى العهد الروماني إضافة إلى العثور على قطع نقدية صغيرة يعود تاريخها 

ب من شاطئ بني حواء، هذه املرأة و بحسب الروايـــات املتــداولة فإنها نجت من الغـرق ضريح "ماما بينات" بالقر 

( بشاطـــئ السواحليـــة ببلديـة وادي قوسين، حيث انطلقت من ميناء تولون BANALبعـــد تحطــم سفينـــة البـــانال )
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(TOULON بفرنسا عام )تجاه السفينة إلى الشاطئ املذكور متجهة إلى أمريكا لكن عاصفة هوجاء حولت ا 1802

راهبات   ( و كان من بين الناجين من الغرق كذلك ستةL'ANCRE أين ما زالت توجد آثار هذه السفينة )املرساة

من جنسية هولندية و فرنسية حيث استقررن باملنطقة، لقد تزوج ماما بينات رئيس القبيلة ونظـرا لنشاطهـا 

طفـال تعلـق بهـا و أحبها كل أهالي املنطقة وبعد وفاتها شيدوا لها ضريحا والذي اإلنساني في عالج ورعـاية األ 

 السكان لزيارتها. مقصد  كان 

 .)باب البحر بتنس )أسوار يرجع تاريخها إلى القرون الوسطى 

 منار تنس: وقد كان محّل زيارة لشخصيات بارزة في العالم السياس ي. 

 ل في متاحف )في الشلف وتنس(  تحتوي الوالية على مجموعة من البنيات
ّ
التحتية الثقافية تتمث

ى عنه الزّوار لهندسته 
ّ
ومراكز ثقافية سيما املركز الثقافي اإلسالمي املوجود بالشلف مقر ال يتخل

 ولقاعاته املخّصصة للعروض و املسارح واملكتبات.

 : منها نذكر التحتية البنيات من مجموعة الوالية تضمللوالية:  التحتية البنى -ج

 منها: نذكر النقل وسائل من تشكيلة الوالية تضم : النقل -

 عسكري. ومطار دولي مطار مطارين، الوالية املطارات تضم 

 تنس، وميناء بني حواء. ميناء ونذكر : املوانئ 

 الجزائر ووهران. واليتي تربط بين حديدية سكة شبكة 

 .املحطات البرية لنقل املسافرين 

 الوطنية الطرق  من إلى عدد إضافة غرب شرق  السيار الطريق بالوالية يمر حيث الطرقات شبكة 

 بلدياتها. مختلف بين تربط التي الفرعية والطرق 

  هذه الطريق التي تعانق الساحل بداية من الساحل الغربي 11الطرق: الطريق الوطني رقم :

 .)مستغانم( إلى غاية الجزائر العاصمة مرورا بتنس

  يقطع غابة "بيسا" التي تعتبر حديقة طبيعية وتزخر بالحيوانات والنباتات 34الطريق الوالئي رقم :

ين وصنوبر حلب وتحلو فيها الجوالت على األرجل واالسترخاء
ّ
 .سّيما شجرة الفل

  بين منارة تنس ووسط املدينة، منظر شامل على ميناء تنس30الطريق الوالئي رقم :. 

  ي خليج ترارنية: شاطئ غني باملرجان وموقع ساحر يحّفه التي تنتهي ف 11حلقة الطريق الوطني رقم

 .صنوبر حلب يؤهل لخلق محطات مناخية

 بالعداد. األجرة سيارات وشركات والحافالت األجرة سيارات 

 16 الشلف بوالية يوجد لوالية الشلف التقليدية والصناعة السياحة مديرية إحصائيات حسب : الفنادق -ح

 الوالية. بلديات كافة عبر تتوزع املصنفة غير إلى نجوم 4 سرير تتراوح بين 1542 ب تقدر استيعاب بطاقة فندق
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 املنابع املعدنية: -خ

هناك منابع معدنية موّزعة عبر الوالية تمتاز بخاّصيات عالجية محّققة، تستغل حاليا من طرف أهالي  -

ات معدنية 
ّ
 استشفائية، مثل:البالد. وإّن مجراها اليسير لم يؤهلها ألن تصبح محط

 عين بوشاقور   -

 عين زعرور )مجاجة( -

 حرحور )بني راشد( -

 إمكانيات نباتية والحيوانية: -د

 :المكانات النباتية 

 . THUYA هكتار بجنوب املرس ى ينبت فيها سّيما صنوبر حلب و بصفة أقل2000غابة املرس ى:  -

 هكتار، شجرتها األساسية صنوبر حلب.5000غابة القلتة:  -

 بوفريد: في الناحية الشمالية الشرقية للمرس ى، غابة مكونة من صنوبر حلب.غابة أوالد  -

ين. thuya غابة تغزوت: صنوبر حلبو -
ّ
 وأشجار الفل

ين1437غابة بيسا: مساحتها  -
ّ
 .هكتار، شجرها األساس ي: شجرة الفل

 .توفر كل هذه الغابات إمكانيات للجوالت واالسترخاء والصيد والنزهة والصيد الجماعي

 نيات حيوانية:إمكا 

 .الصيد: إّن األنواع التي تزخر بها الغابة للمنطقة الساحلية هي األرنب والحجل -

الصيد البحري: إّن الساحل على العموم يزخر بالسمك )نواحي جزيرة كلومبي، خليج ترارنية والقعر الجنوبي  -

 .لتنس خاصة(

 .حقول مرجانية: توجد حقول مرجانية بين تنس وخليج ترارنية -

 مناطق التوّسع السياحي: -2.4

مناطق توسع سياحي وفقا للمرسوم التنفيذي  10من  1985-1981والية الشلف في اطار البرنامج الخماس ي  استفادت

مناطق ) ماينيس، عين الحمادي، واد  3املتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحي، من بينها  1985/ 05املؤرخ وفي  232

 . 17/02/2014املؤرخ في  78-14صادقة على مخططاتها  للتهيئة السياحية باملرسوم التنفيذي رقم تيغزة(، التي تم امل
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 .ملشاريع املنجزة في قطاع السياحةقائمة ا: 01جدول رقم

عدد العمال املتوقع 

 تشغيلهم

 تسمية املشروع االطار القانوني للعقار عدد االسرة

21 80 CALPI الونشريس )شلف(فندق  امتياز في اطار 

 فندق الفالي )شلف( ملكية خاصة 120 32

 فندق الكبير )شلف( ملكية خاصة 73 04

08 22 CALPI رابط طريق الخضرة )واد  امتياز في اطار

 الفضة(

20 300 CALPI إقامة دار االكرام )بني  امتياز في اطار

 حواء(

 (فندق قوبيلي)تنس ملكية خاصة 75 05

03 17 CALPI رابط طريق تافلوت)  امتياز في اطار

 (بوقادير

 فندق الهدف )الشلف( ملكية خاصة  52 10

 (البالتان )وادي الفضة ملكية خاصة 54 04

 فندق القدس )بوقادير( ملكية خاصة 31 02

 فندق فالق تنس ملكية خاصة 103 03

 فندق مدينة شلف ملكية خاصة 56 05

 فندق الفنون  ملكية خاصة 68 04

 فندق األوملبي)شلف( ملكية خاصة 101 03

 املجموع  1151 125

 17، ص2017والية شلف، الديوان، خلية االعالم والتصال، واقع االستثمار السياحي بوالية شلف، جانفي املصدر: 

 

الجزائري، من مجموع الساحل  %10كلم من الساحل وهو ما يمثل120هذه املناطق للتوّسع السياحي املوّزعة عبر 

ل في تأسيس
ّ
ر إمكانيات استثمار في ميدان السياحة واالستجمام يتمث

ّ
 :توف

 قرى للعطل. -

 إقامات سياحية. -

 مخّيمات. -

 فنادق ذات طابع دولي. -

 موانئ للتنزه. -
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 إقامات للشباب وإقامات لالستجمام. -

 

تها مدينة تنس، عالوة على ثرواتكسب منطقة التوّسع السياحي لترارنية املوجود على بعد بعض الكيلومترات من 

الطبيعية، بيئة مواتية لخلق مركز للعالج بمياه البحر، ويمكن لصيد املرجان على مستوى "ترارنية" أن يضحى محل تصدير 

 .في املستقبل لدى الوالية

التربية  ةويمكن لحوض السمك "ملينيس" والذي تمت دراسة تهيئته أن ُيستغل من طرف مستثمرين وبالتالي تتّم تنمي

 .9السمكية

حيث يوضح الجدول كيف يساهم القطاع السياحي في تقليل نسب البطالة وذلك لكونه قطاع خدمي، ويعتبر مورد 

ديدة جرئيس ي ومهم وحيوي بالنسبة لالقتصاد والتنمية، إذ إن كل شخص يعمل مباشرة في قطاع السياحة يشكل فرص عمل 

أشخاص بصورة غير مباشرة للقطاعات األخرى االمر الذي يتطلب الحفاظ عليه لتحقيق ما يعرف باملوارد  لتشغيل

 املستدامة 

 خارج مناطق التوسع السياحي: االستثمار -3.4

ينبغي اإلشارة إلى أّن والية الشلف التي تحوي قدرات سياحية وثروات طبيعية كثيرة تفتح أبوابها لنشاطات مستقبلية 

ذا املضمار. وبالتالي يسّهل هذا احتماال أّنها ستضحى قطب تنمية في ميدان استغالل امليادين السياحية، املجاورة للبحر في ه

تحتل الرتبة الخامسة على املستوى الوطني بالنسبة لعدد مناطقها العشرة للتوسع السياحي. وتحتل  .األبيض املتوسط

طئها وتكسب كل الوسائل لتضحي نموذجا في ميدان االستثمار السياحي الشلف كذلك مرتبة مرموقة من حيث نوعية شا

ي
ّ
 املحل

 التقليدية والسياحة: الصناعة-4.4

من أجل ترقية وتثمين الصناعة التقليدية وتحسين مردودها واالهتمام بالحرفيين واملساهمة في دفع عجلة االقتصاد 

شغل تم انجاز أول مشروع لدار الصناعة التقليدية باملدينة املحلي والوطني وتسويق املنتوجات والحفاظ على مناصب 

كلم من شمال الوالية، هذه املدينة تتوفر على السبل الضرورية واملالئمة للمعيشة  12الجديدة بالشطية والتي تقع على بعد 

مة على طابقين مقس )مدارس، ثانوية، سكنات اجتماعية، محالت.... الخ( تحتوي دار الصناعة التقليدية بمنطقة الشطية

إلى مكاتب مخصصة لتسيير غرفة الصناعة التقليدية والحرف باإلضافة إلى ورشات خاصة للحرفيين ومحالت لعرض 

. إذ يهدف هذا اإلنجاز إلى جمع 2م 575منتجات الصناعة التقليدية تستحوذ أرضية املشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ 

توجات الصناعة التقليدية وخلق فرص عمل لصالح الحرفيين وكذا املتمهنين وتشجيع شمل الحرفيين وإعادة االعتبار ملن

 املنتوجات املحلية على املنافسة وكذا إبراز أهميتها وتسويقها.

باإلضافة إلى املشروع األول تم برمجة إنجاز هيكل ثاني )إنجاز دار الصناعة التقليدية ثانية( بحي بن سونة تتربع أرضية 

م إذ تحتوي دار الصناعة التقليدية 370م فأما املساحة املخصصة للبناء قدرت ب 810ي مساحة إجمالية تقدرباملشروع عل

الجديدة بحي بن سونه أيضا على ورشات للصناعة التقليدية وعدة مكاتب تخص اإلدارة من جانب آخر سيتم فتح محالت 

عرض منتوجات الصناعة التقليدية خاصة بالتحف خاصة بالحرفيين من أجل ممارسة املهنة من جهة ومن جهة أخرى 
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الفنية إلى جانب ذلك نجد مساحة خضراء تزين بمنتجات حرفية دائمة العرض كما سيتم التركيز على الصيغة الجمالية 

والزخرفة املعمارية التي تعكس بعمق موروث الوالية وعلى أشكال هندسية و فنية تتماش ى والحرف األصيلة التي تعبر عن 

 10تماء املدينة كالحدادة الفنية والنقش على الجبس والخشب تكون من طرف حرفيين مختصين ذو مهارات فنية عاليةان

 السياحة البيئية التي يمكن االستثمار فيها: عأهم انوا -5.4

بها والية الشلف، يمكن أن تستثمر في العديد من أنواع السياحة لتعزيز  تتمتعبالنظر إلى املقومات السياحية التي 

الطلب السياحي خاصة السياحة الترفيهية والسياحة الشاطئية والسياحة الجبلية لكن التوجهات الحديثة في السياحة 

 جديدة يجب أن تسايرها منها سياحة التسوق وسياحة األعمال والسياحة الرياضية 
ً
رها والسياحة العالجية وغيفرضت أنواعا

من األنماط الحديثة. فالسائح الحديث أصبح أكثر تطلعا للمنتجات السياحية الجديدة وأصبح من الضروري املزج بين 

عناصر الجذب السياحية الطبيعية واملؤهالت واملرافق الحديثة مثل الفنادق الذكية وأيضا مراكز التسوق واملنتجعات 

 .من املنشأة التي تتبنى مفاهيم السياحة املستدامة واملسؤولية االجتماعية الصديقة للبيئة وغيرها

ن الضغط الواقع على األنظمة البيئية في األماكن السياحية بما يضم تخفيفتساهم السياحة البيئية بشكل فعال في 

على القيم  املحليين، والحفاظ استدامة املوارد الطبيعية، كذلك تعمل على الحفاظ على املوروث الثقافي والحضاري للسكان

 للعمالة غير املدربة والتي قد 
ً
اإلنسانية والديمقراطية للشعوب، كما تزيد من فرص العمل لسكان املناطق الريفية وخصوصا

 للدخل
ً
 مهما

ً
 .تجد في نقل السائح وأمتعته على الدواب عبر األماكن السياحية مصدرا

تحافظ على مقوماتها الريفية الجميلة وتمنع الشركات السياحية العمالقة  كما تشجع على تطوير تلك املناطق بطريقة

من إقامة املنشآت السياحية الضخمة فالسياحة البيئية تقوم على املنتجعات الصغيرة والفنادق الصغيرة أو النزل الريفية 

كان لسياحي على شريحة أكبر من الساملتواضعة وليس على الفنادق الضخمة ذات املستوى الراقي، وهذا يعني توزيع الدخل ا

 وعدم حصره بأيدي بعض كبار املستثمرين.

 نقائص السياحة البيئية في والية الشلف: -6.4

التي تمتلكها إال أن جودة الخدمات السياحية بالوالية غير مرضية للمستهلك  السياحيةوالية الشلف رغم املقومات 

السياحي وال يوجد تشكيلة متنوعة ومتاحة من املنتجات السياحية لتلبية مختلف رغبات السياح. رغم أن الوالية تتميز 

احية كز الترفيه أو منتجعات سيبالسياحة الشاطئية إال أنها ال تمتلك فنادق مصنفة على الشريط الساحلي وال حتى مرا

تستقطب السواح املحلين واألجانب. كما أن ثقافة االستثمار السياحي كانت شبه غائبة لدى القطاع الخاص في الوالية إال 

مؤخرا شهدنا حركية كبيرة في هذا املجال إما في إطار املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أو عن طريق االمتيازات التي منحتها 

السلطات الوالئية من خالل تشييد بعض الفنادق املصنفة وشق الطرقات من أجل تعزيز التسهيالت واملنشآت السياحية 

 .11بالوالية

 

 الخاتمة: .5

 االستعمار إلى االسالمية الرومانية والفتوحات الحضارة من وأثار وتاريخية طبيعية بمقومات الشلف والية تزخر

 وتشكيلة متنوعة نقل شبكة في متمثلة أخرى  مقومات التحتية البنى كما تدعم مرغوبة، سياحية وجهة تجعلها الفرنس ي،
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 عصب تعتبر الساحلية مدينة تنس أن إلى أضف وبنكية، ومراكز مالية ثقافية ومراكز ومتاحف سياحية فندقية ووكاالت

 . الوالية في السياحة

ها من باستخدام األنشطة السياحية ذات الحيوي التنوع وتتضمن السياحة البيئية جوانب مهمة تتعلق بالحفاظ على 

 خالل:

حماية التنوع الحيوي البيئي والثقافي من خالل إنشاء املحميات وإدارتها ووضع املنظومات البيئية املالئمة للتعامل  -

 مع املوارد البيئية.

ى دور هذه من خالل لفت االنتباه ال التوعية لضرورة االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والبيئية واملحافظة عليها -

 املوارد في جذب السياح الى توجهات سياحية، وبالتالي توفير فرص العمل وزيادة الدخل للسكان املحليين.

دمج املجتمع املحلي في األنشطة املنبثقة عن السياحة البيئية وجعلهم جزءا من عملية التخطيط واإلدارة للوجهة  -

 رتبط الى حد كبير مع التحديات التي تواجه السياحة عموما في:السياحية البيئية وهذا ي

 كيفية املحافظة على املواقع الطبيعية وتحقيق عوائد اقتصادية في الوقت ذاته. -

 تطوير الصناعة السياحية بما يضمن انتفاع املجتمع املحلي.   -

 التقليل من االثار االجتماعية السلبية للسياحة على الثقافات املحلية. -

ن خالل نتائج الدراسة أمكننا الوصول إلى عدة اقتراحات، والتي يمكن أن تساهم في تطوير وتنمية السياحة م

 :البيئية وهي

تشجيع التنويع السياحي، بوسائل منها إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، على نحو يعزز إيجاد فرص العمل  -

 تها وثقافتها وتراثها، والنهوض باألبعاد الثالثة للتنمية املستدامة.للمجتمعات املحلية، والحفاظ على أسلوب حيا

املتوازنة واحترام القدرات البيئية  أهمية ضمان إدارة مسؤولة للموارد ومعالجة اآلثار السلبية للسياحة غير -

تدامة، بما في املسواالجتماعية الثقافية وإجراء تقييم لألثر البيئي، وفقا للتشريعات الوطنية، لتطوير السياحة 

 ذلك فرص السياحة البيئية.

بناء قدرات املجتمعات املحلية والتعاونيات واملشاريع التجارية البالغة الصغر والصغيرة واملتوسطة الحجم العاملة  -

في مجال السياحة املستدامة، بما في ذلك أنشطة السياحة البيئية، في مجاالت منها التسويق واالستطالع السوقي 

 تجات.للمن

االتجاه نحو السياحة البيئية بصورة أكبر بإنشاء فنادق على الطراز البيئي وتوفير وتشجع شركات السياحة بتنظيم  -

 .رحالت السياحة البيئية

العمل على توفير البيئة األساسية واملناخ العام املالئم لتشجيع االستثمارات األجنبية لزيادة التنمية االقتصادية  -

 .ة املستدامة مع الحفاظ على البيئة من التلوثوبالتالي التنمي

وضع بعض اإلجراءات الالزمة التي تساعد على جعل األنشطة السياحية ذات جدوى اقتصادية تساعد في تحقيق  -

 .التنمية املستدامة للبيئة السياحية

 .للمنطقة السياحي العرض لتنوع عالجية ترفيهية، مختلفة سياحية مشاريع إقامة -
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 .اإلرث الثقافي وتثمين السياحي النشاط تنمية في واستخدامها والحرف التقليدية الصناعاتب االهتمام -

 

 12:املراجعقائمة  .6

 

ية، ئدبور نبيل، املشاكل وأفاق التنمية السياحية املستدامة في البلدان االعضاء بمنظمة املؤتمر االسالمي مع إشارة خاصة الى السياحة البي 1 

 . 16مجلة التعاون االقتصادي بين الدول االسالمية، ص

  https://www.ts3a.com/bi2a/?p=517  ازدهارها ؟كيف تعرف ماهي السياحة البيئية واهميتها واسباب 2 

 https://portal.arid.my/Publicationsحسين فرج ، الساحة البیئة والتنمة املستدامة في ليبيا،   3 

  https://bo7ooth.info/2019/04/17ا  السياحة األيكولوجية أو البيئية مبادؤها أنشطتها أهميتها وطرق تطويره4 

بلقاسم ماض ي، خديجة لدرع، مداخلة تحت عنوان السياحة البيئية كوسيلة لحماية الطبيعة والتنمية املستدامة في الجزائر، ضمن ملتقى  5 
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  ملخص: 

 

ح من أصبحيث  ، مساهمة السياحة الداخلية في تحقيق التنمية في ظل محددات االستدامة تهدف هذه الورقة البحثية البراز

 الضروري التركيز على القطاعات البديلة  للطاقة، ويأتي في مقدمتها القطاع السياحي كبديل استراتيجي للنهوض باالقتصاد الوطني

أخرا كبيرا مقارنة باالمكانيات واملقومات السياحية التي تمتلكها وتوصلنا من خالل هذه الدراسة إلى أن السياحة الداخلية تعرف ت 

الجزائر، ويعود ذلك لنقص الوعي السياحي بأهمية السياحة الداخلية وأثرها على االقتصاد الوطني من جهة، ومن جهة أخرى 

 ب على الخدمات السياحية املحلية.ضعف برامج التسويق السياحي التي من شأنها تحفيز الطل

 .التنمية املستدامة ،االستدامة ،التنمية ،السياحة الداخلية.، السياحة  الكلمات املفتاحية:

Abstract:   

  

This research paper aims to highlight the contribution of domestic tourism to achieving development in light of 

the determinants of sustainability. 

Through this study, we concluded that domestic tourism has experienced a significant delay compared to the 

tourism potentials and components that Algeria possesses, due to the lack of tourism awareness of the importance 

of domestic tourism and its impact on the national economy on the one hand, and on the other hand, the weakness 

of tourism marketing programs that would stimulate demand for tourism services. 

Keywords : Tourism, domestic tourism, development, sustainability, sustainable development . 
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 :مقدمة

اع البيئية التي تسبب فيها القط أصبحت صناعة السياحة من أهم املجاالت التي تركز عليها دول العالم، وخاصة بعد املشاكل

الصناعي، وتخوف الكثير من الدول التي يقوم اقتصادها على املحروقات من استنزاف ثرواتها بما يشبع حاجات األجيال الحالية 

ي تفقط، وكقراءة استراتيجية تقوم على التفكير في حلول بديلة لضمان حقوق األجيال املستقبلية، تفطنت الكثير من الدول وتأ

في مقدمتها الدولة الجزائرية إلى ضرورة التركيز على القطاع السياحي كبديل استراتيجي لقطاع املحروقات؛ لكن في ظل تبني 

 استراتيجية تنموية مستدامة تحرص على تحقيق تنمية اقتصادية ورفاهية اجتماعية مع عدم املساس بتوازن النظام البيئي.

 :التالي الرئيس ي التساؤل  ملخصة في الدراسة هذه ةإشكالي تأتي تأسيسا على ما تقدم،

 كيف تساهم السياحة الداخلية في تفعيل أبعاد التنمية املستدامة في الجزائر؟

 :وهي فرعية أسئلة عدة السؤال هذا عن وينبثق

 ماذا نقصد بالسياحة الداخلية وماهي محدداتها النظرية؟ 

 تنمية اقتصادية، واجتماعية، وبيئية ببعد وتوجه مستدام في  كيف يمكن للسياحة الداخلية املساهمة في تحقيق

 الجزائر؟

  ماهي أهم املشاكل والتحديات التي تواجه السياحة الداخلية وتحد من دورها في تحقيق التنمية املستدامة في الجزائر؟ 

 ماهي أفاق  وإستراتيجيات صناعة السياحة الداخلية في الجزائر؟ 

 أهمية الدراسة:

 ية هذه الدراسة في العناصر التالية:تكمن أهم

تقديم اطار نظري ملفاهيم مستحدثة وازالة اللبس عليها)السياحة الداخلية، التنمية املستدامة(، وتسليط الضوء على   -1

 أهم الجوانب النظرية املرتبطة بالتنمة املستدامة بإعتبارها توجه جديد اهتمت به كل دول العالم للنهوض باقتصادها؛

سياحة الداخلية مورد إستراتيجي ومتغير جوهري لترقية القطاع السياحي في الجزائر، وعامل أساس ي ملواجهة تعد ال -2

 التحديات االقتصادية التي تهدد االقتصاد الجزائري؛

يعتبر التوجه نحو تنشيط والترويج للسياحة الداخلية أحد الحلول البديلة للنهوض باالقتصاد الجزائري والتأسيس   -3

 حيوي من شأنه تعزيز إستراتيجية التنمية املستدامة ؛لقطاع 

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي :

الوقوف على  واقع السياحة في الجزائر، وتحليل العوامل واملؤشرات التي تساعد على تنشيط السياحة الداخلية، من  -1

 ؛خالل االشارة ألهم املقاصد السياحية  التي تزخر بها الجزائر

معرفة مدى مساهمة السياحة املحلية في تطوير االقتصاد الوطني، والوقوف على أهم التحديات التي تقف عائقا أمام   -2

 النهوض بهذا القطاع االستراتيجي ؛

تعريف املجتمع املحلي باملقومات السياحية التي تمتلكها الدولة الجزائرية، بهدف خلق الرغبة لديه لزيارة هذه الوجهات  -3

 حية وتنشيط الطلب املحلي عليها؛ السيا
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الخروج بمجوعة من االقتراتحات والحلول، التي بدورها قد تساهم في تفعيل دور السياحة الداخلية في تحقيق التنمية  -4

 املستدامة بالجزائر.

 منهجية وخطة الدراسة:

 النشرات والدراسات والدوريات العلميةاعتمد الباحثان على املنهج الوصفي التحليلي وذلك باالستناد إلى واقع املعلومات و 

ومصادر املعلومات االلكترونية )االنترنت( املتوفرة، باالضافة إلى املعلومات واالحصائيات املسلمة من طرف مديرية السياحة 

 والصناعة التقليدية والعمل العائلي لوالية مستغانم. 

 . السياحة الداخلية من منظور مفاهيمي 1

 ة.تعريف السياح1.1

 يمكن تعريف السياحة على أنها" مجموعة الظواهر واألحداث والعالقات الناتجة عن سفر وإقامة غير أصحاب

البلد، والتي ال يكون لها أي ارتباط بأي نشاط ربحي أو نية لإلقامة الدائمة حيث تكون بمثابة الحركة الدائرية التي يبدأ فيها 

 1األصلي أو مكان اإلقامة الدائمة وبالنهاية العودة إلى نفس املكان". الشخص أو املجموعة الترحال بداية من البلد

 . تعريف السياحة الداخلية2.1

تعّرف السياحة الداخلّية أو السياحة املحلّية بأنها" عبارة عن نشاط سياحي داخل حدود الدولة نفسها، أي من قبل سكان  

وأفراد البلد نفسه؛ بحيث ُيسافر سكان منطقة معينة من مكان إقامتهم إلى منطقة أخرى في البلد نفسه بهدف الترفيه 

كلم على أقل تقدير من بيوتهم أو مكان إقامتهم داخل حدود الدولة نفسها، وفي  08 واالستجمام والسياحة، ويكون السفر ملسافة

ساعة وال تزيد عن سنة، ثم الرجوع إلى مقر اإلقامة األصلي. كما ُيمكن تعريف السياحة الداخلّية بأنها انتقال  42فترة ال تقل عن 

 2بشكل مؤقت للفرد أو الجماعة داخل حدود الدولة".

ساعة، وال  24ياحة الداخلية على أنها:" انتقال املواطن من مكان اقامته املعتاد إلى مكان الزيارة لفترة ال تقل عن كما عرفت الس

 3تتجاوز ستة أشهر ألي غرض من األغراض فيما عدا التكسب أو الهجرة".

 .أهمية السياحة الداخلية3.1

 4تكمن أهمية السياحة الداخلية فيما يلي:

 تساهم في تنويع مصادر و موارد االقتصاد الوطني؛ 

 تساعد على توازن توزيع الدخل القومي؛ 

 ن مستوى تشغيل املنشآت السياحية؛يتزيد من فرص تحس 

                                                             
ل وموقعه في ظ –.خثير شين، مشتر فاطمة، أمال موساوي، "االستثمار في القطاع السياحي كبديل تنموي لالقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات 1 

 .279، جامعة المسيلة، ص4، مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي، العدد2030المخطط التوجيهي للهيئة السياحية 

محمد، " تنشيط السياحة الداخلية  كمؤشر لرفع التنافسية  السياحية بالجزائر"، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية،  .شعالل ميلود، راتول2 

 .270،ص 2019، 3، العدد8المجلد

. واديبال لخضر حمه الشهيد جامعة لية،والما االدارية العلوم مجلة. نجاة بن تركية، " السياحة الرياضية رافد لتنشيط السياحة الداخلية في الجزائر"، 3 

 .282،  ص2017 ، 1 العدد ، 1المجلد

 .271-270، مرجع سابق، ص ص  محمد، راتول ميلود، شعالل. 4 
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 تشجع على إنشاء خدمات وتسهيالت جديدة؛ 

 تعريف املواطن ببلده مما يزيد من مواطنته وحبه لبلده؛ 

  وخاصة املدن الصغيرة واملناطق النائية؛تطوير البنية األساسية ملختلف املناطق 

 تقديم فرص استثمارية للمحليين واألجانب؛ 

 الحد من تسّرب الدخل الوطني خارج البالد من خالل تشجيع االستثمار السياحي داخل محيط الدولة؛ 

 ؛املساهمة الفعالة في تحقيق مستوى عاٍل من الرفاهّية االجتماعّية و االقتصادّية للفرد واملجتمع 

 توفير العديد من فرص العمل للسكان املحليين؛ 

  السياحة الداخلية قاعدة للسياحة الدولية وبديال لها في حالة حدوث طوارئ سياسية أو اقتصادية تؤثر على التدفق

 السياحي الخارجي للبلد.

 .أثر الترويج  السياحي على تنشيط السياحة الداخلية في الجزائر4.1

 5اال في تنشيط السياحة الداخلية من خالل ما يلي :يلعب الترويج دورا فع 

 إبراز صورة سياحية ايجابية أمام السائح املحلي و الوطني عن دولته؛ 

  رفع مستوى الوعي السياحي الداخلي لدى املواطنين، وتوطيد عالقة املواطن ببلده و افتخاره بها من خالل معرفته

 ملناطقها السياحية ؛

 لسياحية الداخلية؛رفع معدل نمو الحركة ا 

 غرس ثقافة معرفة مختلف املعالم السياحية للدولة الجزائرية؛ 

 تعريف وتذكير وإقناع السائحين املحليين بالسوق السياحي املحلي و باملنافع العائدة عليهم في حالة 

 انضمامهم و حصولهم على الخدمات السياحية؛   

 الداخلية في الجزائر. العوامل املساعدة على تطوير السياحة 5.1

 6من أهم العوامل املساعدة على بعث وتحفيز الطلب على السياحة املحلية في الجزائر نذكر:

 هيكلة بعض املواقع لتكوين صورة جديدة عن السياحة في الجزائر؛ 

 ة؛ يتنظيم التعاون بين قطاع السياحة و باقي القطاعات لتهيئة السكان املحليين لالهتمام بالسياحة الداخل 

 دعم التكوين و التنظيم وتأهيل القائمين على السياحة لتسويق السياحة محليا؛ 

 .تحضير مخطط تسويقي إليضاح الصورة الجديدة للسياحة الداخلية والتسويق لها 

 . التنمية املستدامة2

 . تعريف التنمية املستدامة1.2

                                                             
لي اعة د.دمان نوال، " االستراتيجية الترويجية واسهاماتها في تسويق السياحة الداخلية"، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجيستير، تخصص تسويق، جام5 

 .70-69، ص ص   2010ابراهيم، الجزائر، 

 .315،ص 9. قاسم كريم، "السياحة الثقافية رافد لتنشيط السياحة الداخلية بالجزائر"، مجلة االدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد6 
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كية سابقاعلى أنها " تلك العملية التي تقر بضرورة تحقيق نمو عرفها )وليام رولكز هاو( مدير حماية البيئة بالواليات األمري

إقتصادي يتالءم مع قدرات البيئة، وذلك من منطلق أن التنمية االقتصادية واملحافظة على البيئة  هما عملية متكاملة وليست 

 7متناقضة".

لة في الحاضرة دون املساومة على قدرة األجيال املقبكما عرفت التنمية املستدامة على أنها" تلك التنمية التي تلبي حاجات األجيال 

 8تلبية احتياجاتهم، وهي تعتمد في ذلك على استراتيجيات طويلة املدى في تنمية املوارد أو املحافظة عليها ".

ادمة على تلبية قعّرف تقرير لجنة برونتالند التنمية املستدامة بأنها "تنمية تلبي احتياجات الحاضر دون املساس بقدرة األجيال ال

احتياجاتهم الخاصة، وأكد كذلك أن التنمية املستدامة ليست انسجاًما ثابًتا بل هي ديناميكية للتغييرات التي من شأنها تعزيز 

 9القدرة على توفير جميع  احتياجات وتطلعات اإلنسان الحالية واملستقبلية".

ى على تحقيق التوازن في استغالل املوارد املتاحة بين اشباع حاجات ومنه نستخلص أن التنمية املستدامة هي: " عملية تقوم عل

ورغبات االجيال الحالية من جهة، وعدم املساس بحقوق األجيا املستقبلية من جهة أخرى، وذلك من خالل حماية التوازن البيئي 

 وكذا االجتماعي مع تعزيز التنمية االقتصادية".

 . أسباب ظهور التنمية املستدامة2.2

 يعود ظهور مفهوم التنمية املستدامة ملجموعة من األسباب نلخصها في النقاط التالية:

  التنمية االقتصادية واملشكالت املصاحبة لها، والتي ألحقت ضرر كبيرا بعوامل البيئة ولعل اهم هذه املشكالت ظاهرة

 االحتباس الحراري وتآكل جزئ كبير من طبقة األزون؛

  الصعبة التي كانت نتاج االستغالل غير العقالني للموارد، فجاءت التنمية املستدامة لترشيد الظروف االجتماعية

 استغالل املوارد بهدف تحسين املستوى املعيش ي لألجيال الحالية دون املساس بحقوق األجيال املستقبلية؛

 افيا ملية التي تربطهما كانت سببا ك وجود ارتباط وثيق بين البيئة والتنمية فهما وجهان لعملة واحدة، والعالقة التكا

  10لظهور وتطور التنمية املستدامة.

 . أهداف التنمية املستدامة3.2

 11تسعى التنمية املستدامة من خالل مختلف آلياتها لتحقيق مجموعة من األهداف نذكر منها:

 ية؛احترم البيئة من خالل استيعاب العالقة الحساسة بين البيئة الطبيعية والبيئة املبن 

  تعزيز وعي السكان باملشكالت البيئية القائمة، والحرص على تنمية االحساس باملسؤولية، من خالل مشاركتهم الفعالة

 في اعداد وتنفيذ وتقييم برامج التنمية املستدامة؛

                                                             
دبي نموذجا"، جامعة قاصدي  -مدينة -التنمية المستدامة .الغول عالء الدين، كتاب من تأليف مجموعة من الباحثين تحت اشراف بوحنية قوي، "حوكمة7 

 .255،  ص2017مرباح، ورقلة، دار الكتاب للنششر والتوزيع )المكتبة الوطنية الجزائرية(،

 .152،ص 2006، البيطاش سنتر للنشر والتوزيع، االسكندرية، 1، ط1.يسرى دعبس، " البيئة والتنمية المستدامة قضايا وتحديات وحلول"، ج8 

 9., No 6, 2003, paga 460. , Journal of Sustainable Tourism, Vol 11, Sustainable Tourism Development Zhenhua, Liu  

 .251-249، ص ص 2015، دار التعليم الجامعي، االسكندرية، 1.حامد الريفي، "اقتصاديات البيئة والتنمية المستدامة في الوطن العربي"، ط10 

 .62-61، ص ص 2015، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، 1ي دهيمي ، "االدارة البيئية والتنمية المستدامة"، ط.جابر ساس11 
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 ل شكتحقيق استغالل عقالني للموارد، من خالل التعامل مع هذه املوارد على أنها محدودة، والعمل على توظيفها ب

 عقالني؛

  تهدف التنمية املستدامة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف املجتمع، من خالل ترسيخ ثقافة مجتمعية

 تدفع نحو استخدام هذه التنولوجيا في تحسين نوعية حياة املجتمع؛

  في  واالجراءات على كل املستوياتدمج املسائل البيئية واالقتصادية في صنع القرارات التي تهدف لتغيير االتجاهات

 املؤسسة.

 . عناصر وأبعاد التنمية املستدامة4.2

 تضم التنمية املستدامة ثالث أبعاد رئيسية نلخصها كاآلتي:

 . البعد االقتصادي1.4.2

جتماعية تستند إلى املبدأ الذي ينص على ضرورة زيادة رفاهية املجتمع إلى أقص ى حد، بهدف القضاء على مختلف املشاكل اال 

 12كالفقر، من خالل االستغالل العقالني واالستخدام األمثل للموارد املتاحة، بهدف اشباع الحاجات االساسية للمجتمع.

 . البعد االجتماعي2.4.2

 االستدامة في بعدها االجتماعي تعني العدالة في توزيع الثروة بين أفراد املجتمع وايصال الخدمات  الضرورية كالصحة والتعليم

والسكن إلى الفئات الفقيرة، والقضاء على الفوارق االقتصادية واالجتماعية بين سكان األرياف واملدن، واملساواة في النوع 

 13االجتماعي واتاحة املشاركة السياسية ومشاورة هؤالء السكان في اتخاذ القرارات إلشاعة الحرية وتطبيق الديموقراطية.

 . البعد البيئي3.4.2

 ة املستدامة في بعدها البيئي ضرورة املحافظة على قاعدة ثابتة من املوارد الطبيعية بإتباعتفرض التنمي

ضمان التنوع ل أنماط إنتاج واستغالل للموارد الطبيعية بشكل عقالني لتجنب االستنزاف الزائد للموارد املتجددة وغير املتجددة،

نوع البيولوجي، ويركز املختصون في مجال البيئة في مقاربتهم للتنمية الحيوي، ونقاء الهواء وخصوبة التربة واملحافظة على الت

املستدامة على مفهوم "الحدود البيئية" التي تعني أن كل نظام طبيعي حدودا ال يمكن تجاوزها من االستغالل وأن إفراط 

الحد من إتباع أنماط اإلنتاج استغالل هذه املوارد يعني تدهور النظام البيئي، والسبيل الوحيد لحماية هذا النظام هو 

 14واالستهالك السيئة، مثل استنزاف املياه الجوفية والسطحية، وقطع أشجار الغابات وغيرها.

 . تحديات  وصعوبات ارساء أبعاد التنمية املستدامة في الجزائر5.2

 :15العناصر التالية يواجه القطاع السياحي الكثير من التحديات لتحقيق تنمية سياحية مستدامة نلخصها في     

 . التحديات االقتصادية والبشرية1.5.2

                                                             
 .117، ص  2013، . خبابة عبد هللا، " المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آلية لتحقيق التنمية المستدامة"، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، االسكندرية12 

، 2014، 9ددعبد الجليل ، " العالقة التفاعلية بين السياحة البيئية والتنمية المستدامة"، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الوادي، الع .هويدي13 

 .219ص

 .220. نفس المرجع، ص14 

 .89-84،  ص ص 5201.صائب عبد هللا الطويل، " التنمية المستدامة ومجاالتها"، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان، 15 
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 وضعية البنية التحتية  والديون الضخمة كانت عائقا أمام تنفيذ استراتيجيات وبرامج التنمية املستدامة؛ 

 انتشار ظاهرة الفقر والظروف االجتماعية الصعبة، باالضافة للنزوح السكاني؛ 

  العلمي، وغدم توفر الظروف املناسبة التمام أبحاثهم.هجرة األدمغة لضعف ميزانيات البحث 

 . التحديات البيئية2.5.2

 بقاء أنماط غير مستدامة لإلستهالك واالنتاج، واستمرار تعرض النظام البئي للخطر؛ 

  ب اتدهور الوضع البيئي بسبب استخدام املحروقات في املشروعات التنموية ، وما يترتب عليها من ارتفاع الحرارة واضطر

 بيئي؛

  ، االحتباس الحراري الناتج عن ثقب األزون وانبعاث األشعة البنفسجية، باالضافة لألمطار الحمضية وتلوث الهواء

 مايتطلب سياسة رشيدة لتحقيق تنمية اقتصادية دون املساس بتوازن البيئة؛

 على استدامة القطاع الزراعي؛ توفير األمن الغذائي من أصعب التحديات التي تواجهها كل دول العالم والذي يتوقف 

 .حماية التنوع الحيوي من خالل االستخدام املستدام للموارد البيولوجية 

 "والية مستغانم نموذجا" -.دراسة حالة3

 

 . ملحة تاريخية عن والية مستغانم1.3

بلدية وهي والية سياحية  32كلم، وتضم  2269تقع والية مستغانم في الشمال الغربي من الجزائر، وتتربع على مساحة تقدر ب 

كلم، يمتد من شاطئ سيدي منصر غربا إلى  124بامتياز لتوفرها على شريط ساحلي يطل على البحر األبيض املتوسط يقدر ب 

شاطئ مفتوح للسباحة، وتعتبر من املدن السياحية  28شاطئا منها  55شاطئ البحارة ببلدية أوالد غالم شرقا، تتوفر على 

ها بجمالها الطبيعي، مما يجعلها قطبا سياحيا هاما، وتعود تسمية مستغانم إلى عدة تسميات منها "مشتة غانم"؛ الجذابة لتمتع

بمعنى محطة ألكبر مربي الغنم، أو "مرس ى غنم"؛ بمعنى مرفأ الغنيمة، أو "مسك الغنم"، بمعنى هجر القطيع، أو "مستغاليم"؛ 

-ة البربرية، كما عرفت مستغانم حقبات تاريخية وحضارات مختلفة منها )املرابطون بمعنى املكان الذي يكثر فيه القصب في اللهج

العثمانيون(، وهي تعتبر مفترق الثقافات، فهي تمتاز بالزوايا واألضرحة لألولياء الصالحين، وكلها مقومات -الزيانيون -املرينيون 

 16تشجع على االستثمار السياحي في هذه الوالية كوجهة سياحية متميزة.

 . املقومات السياحية لوالية مستغانم2.3

تزخر والية مستغانم كوجهة وقطب سياحي بامتياز على مجموعة من املقومات واالمكانيات التي ساعدت على جذب السياح، 

 وسنحاول عرض هذه االمكانيات فيما يلي: 

 . الوجهات السياحية واملعالم األثرية لوالية مستغانم1.2.3

 يوضح الوجهات السياحية واملعالم األثرية لوالية مستغانم(: 01الجدول لرقم)

                                                             
 16.https:massa.com/dz/(-//www.el (المتوسط األبيض البحر جوهرة مستغانم تحقيقات  

 البلدية املوقع السياحي نوع املوقع السياحي
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  مونت دي Mount Dees غابة استرجاعية

 مستغانم 

 شاطيء خروبة )سيدي مجدوب( املواقع الشاطئية

 آثار تاريخية

 دار القايد

 أشجار الليمون العرصة-غابة الشرق برج الترك

 دار حميد العبد

 ( Les Mérinides-الجامع الكبير القديم )املرينيون 

 ضريح الباي بوشالغم

 تجديت( -املدينة القديمة )تابانا

 لزاوية العالوية البوزيدية التجانية

 بحر وريعة-شاطيء صابالت املواقع الشاطئية
 مزغران

 ضريح سيدي بلقاسم موقع ثقافي

 ستيدية بحر ستيدية-غابة ستيدية  غابة استرجاعية و موقع شاطئي

 حصن الصور  موقع تاريخي
 الصور 

 املشتا غابة استرجاعية

 سيدي العجال موقع ثقافي
 واد الخير

 سد بني يفرن  موقع استرجاعي

 سيدي بلعطار (Quizaمرفا الكيزا ) موقع تاريخي

 (souidiغابة السويدي ) -( mouzaiaغابة موزايا ) غابة استرجاعية
 بوقيرات

 آثار تاريخية

 زاوية السنوسيا الشيخ تكوك

 سوافلية غابة السوافلية

Mekebarta سيرات ميكبارتا 

 الصفصاف غابة الصفصاف

 غابة الشاوش ي
 سيدي علي

 سيدي بن شاعة

 عشعاشة شاطيء سيدي عبد القادر

 النقمارية كهف غار الفراشيح موقع تاريخي

 خضرة شاطئ سيدي العجال,وادي زريفة املواقع الشاطئية

 والد بوغالم شاطيء بحارة املواقع الشاطئية

 سيدي املخفي عين نويص ي محطة حموية
 عين نويص ي

 هف عين نويص ي موقع تاريخي
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 املصدر: من اعداد الباحثين إعتمادا على املعلومات املسلمة من طرف مديرية السياحة والصناعة التقليدية

 والعمل العائلي لوالية مستغانم

من خالل الجدول أعاله يتضح لنا أن والية مستغانم تتمتع بوجهات سياحية تتنوع  بين السياحة الغابية )الجبليية ( والسياحة 

لك ذ الشاطئية، والسياحة الدينية، والتاريخية، باالضافة إلى السياحة الحموية، ويغلب على الوالية السياحة الشاطئية ويعود

كلم، مما يجعل والية مستغانم وجهة سياحية بإمتياز؛ لكن رغم هذه 124ملقوماتها الطبيعية الجذابة كطول ساحلها الذي يبلغ 

املقومات التي تمتلكها والية مستغانم يبقى معدل الطلب السياحي على هذه الوالية ضعيف مقارنة بمقوماتها السياحية، ويعود 

 التي من شأنها تحفيز الطلب السياحي على املقاصد السياحية لوالية مستغانم.ذلك لغياب آليات التسويق 

 (: يوضح الشكل املواقع السياحية واألثرية لوالية مستغانم01الشكل رقم)

منطقة مسنقعات مع محمية 

 الطيور املهاجرة
Le Marais de la Mactaa         املقطعمستنقع 

 شاطيء سيدي منصور  املواقع الشاطئية فرناكة

 غابة سيدي املنصور  غابة استرجاعية

 ضريح سيدي منصور  موقع ثقافي

 سيدي بن ذهيبة موقع ثقافي
 ماسرة

 كهف ماسرة )املنخوثلت الصخرية( موقع تاريخي

 منصورة سيدي العربي موقع ثقافي

 طواهرية غابة املواقع الشاطئية

 عين سيدي شريف سيدي الشارف موقع ثقافي

 سيدي لخضر بن خلوف موقع ثقافي

 الكهف والشالالت في سداوة موقع طبيعي سيدي لخضر

 شاطيء املناء الصغير -شاطيء عين براهيم  املواقع الشاطئية

 حجاج شاطيء الخجاج املواقع الشاطئية

 (cap iviكاب ايفي ) املواقع الشاطئية

 املالك رمضانبن عبد 
 غابة بورحمة غابة استرجاعية

 شاطيء ويليس املواقع الشاطئية

 شاطيء كلوفيس املواقع الشاطئية

 عين بودينار غابة س ي شهيدة Si Chehida  غابة استرجاعية
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املصدر: من اعداد الباحثين إعتمادا على املعلومات املسلمة من طرف مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل 

 ية مستغانمالعائلي لوال 

 . املشاريع  السياحية الفندقية لوالية مستغانم2.2.3

 02/2019/ 14(:املشاريع السياحية الفندقية لوالية مستغانم إلى غاية: 02الجدول رقم)

 نوع املنشاة الرقم التسمية النوع عدد الغرف عدد االسرة

47 26 balnéaire شاطئية  
MURUSTAGA 

  موريستاغا
1 

ق
الفناد

 

362 103 balnéaire شاطئية 
EL MOUNTAZAH 

  املنتزه
2 

72 45 urbain حضارية ENNAKHIL 3 النخيل 

290 150 balnéaire شاطئية 

KASR EL 

MANSOUR  قصر

    النصور 

4 

19 18 urbain حضارية PALACIO 5 

47 30 balnéaire شاطئية SAHEL 6 الساحل 

38 24 balnéaire شاطئية 
COTE OUEST        

 كوت واست
7 

94 54 urbain حضارية 
SENOUCIA 

 السنوسية
8 

19 14 balnéaire شاطئية QUIZA 9 كويزة 

30 24 balnéaire شاطئية PHINICIA 10 فينيقية 
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44 24 balnéaire شاطئية L’ETAPE 11 ليتاب 

42 26 urbain حضارية 

BOURDJ El 

MOULOUK برج

   امللوك

12 

108 56 urbain حضارية 

EL-HADJ 

ABDELLAH  الحاج

  عبد هللا

13 

444 304 balnéaire شاطئية ZAFIR 14 الزفير 

364 322 balnéaire شاطئية MONTANA 15 املنتنى 

76 58 balnéaire شاطئية ABADA 16 عبادة 

75 54 balnéaire شاطئية 
SABLA D’OR         

 الرمال الذهبية
17 

396 66 balnéaire شاطئية 
EL ZOUHOUR 

 الزهور 
18 

حية
سيا

ت ال
االقاما

 

62 31 balnéaire شاطئية RAHIL 19 راحيل 

104 44 balnéaire شاطئية 
EL OUMARAA 

 االمراء
20 

50 33 balnéaire شاطئية 
OULED BEN ZINE    

 والد بن زيان
21 

60 20 balnéaire شاطئية EL OUAHA 22 الواحة 

211 155 balnéaire شاطئية HYPROC 23 هيبروك 

280 70 balnéaire شاطئية ESSAFIR 24  السفير 

210 42 balnéaire شاطئية 
SABLETTES 

  الصابالت
25 

63 31 balnéaire شاطئية ZEKARA 26 زكارة 

84 14 balnéaire شاطئية 
DIAR EL BAHR        

 ديار البحر
27 

140 105 balnéaire شاطئية 
LES MALDIVES   

   املالديف
28 

600 108 balnéaire شاطئية 
ZINA BEACH  زينة

 بيتش
29 
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190 36 balnéaire شاطئية 
LA BAIE D’OR       

 خليج الذهب
30 

170 78 balnéaire شاطئية 
COSTA MIMOASA 

 كوستا ميموزا
31 

9 9 balnéaire شاطئية SOLEIL 32 الشمس 
فندق املعاش  

(pension) 

38 19 balnéaire شاطئية EL BAHIA املوتيالت ) 33 الباهيةLes 

motels) 19 12 balnéaire شاطئية DAUPHIN 34 الدلفين 

14 14 urbain حضارية EL DJAZAIR 35 الجزائر 

الهياكل األخرى 

املخصصة لصناعة 

 الفنادق

48 24 urbain حضارية EL RIAD 36 الرياض 

72 36 urbain حضارية 
DAR EL MOUALEM   

   دار املعلم
37 

41 28 urbain حضارية ROYAL 38 الروايال 

55 25 urbain حضارية EL BADR 39 البدر 

 املجموع 2332 5087

على املعلومات املسلمة من طرف مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل  املصدر: من اعداد الباحثين إعتمادا

 العائلي لوالية مستغانم

الفندقية و البنية التحتية التي تمتلكها والية مستغانم تتنوع بين الفنادق و  نالحظ من خالل بيانات الجدول أعاله أن  املقومات

غرفة،  2332االقامات السياحية وهياكل اخرى مخصصة لصناعة الخدمة الفندقية، حيث بلغت نسبة االستيعاب الفندقي ب 

الل تحسين مستوى جودة الخدمة وألن والية مستغانم وجهة سياحة يحرص مسؤولي الوالية على راحة السياح وأمنهم من خ

 الفندقية للوالية.

 (: املشاريع السياحية الفندقية لوالية مستغانم02الشكل رقم)
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املصدر: من اعداد الباحثين اعتمادا على املعلومات املسلمة من طرف مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل 

 العائلي لوالية مستغانم

 .املشاريع السياحية املستقبلية والتي مازلت في طور االنجاز3.2.3

 (: املشاريع السياحية مازالت في طور االنجاز03الجدول رقم)

 

 توظيف

قدرة 

استيعاب 

 )السرير( 

موقع املشروع 

 )البلدية(

الغرض من 

 املشروع

 الرقم اسم املشروع طبيعة املشروع

40 300 

شرقية 
طقة ال

املن
-

وريعة
-

ت بلدية مزغران
ال
صاب

 

 سياحة شاطئية

إقامة سياحية +  

 فندق

EURL« El Mountazah II »         

Mr: CHAFIR  Othmane 
1 

30 190 
 سياحة شاطئية

إقامة سياحية +  

 فندق

Bezzaoueche Tahar EURL 

LA BAIE D'OR 
2 

80 182 

 إقامة سياحية  سياحة شاطئية

EURL Promotion 

immobilière « Aboura » Mr 

Aboura Maamar 

3 

200 444 
 إقامة سياحية سياحة شاطئية

SARL LE ZEPHYR  

HANDALA KARIM 
4 

 AMMOURI Nabila 5 إقامة سياحية  سياحة شاطئية 115 15

20 116 
 سياحة شاطئية

إقامة سياحية +  

 فندق

GHEZAL MADANI    EURL 

COSTA MIMOSAS 
6 
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 OPGI MOSTAGANEM 7 إقامة سياحية  سياحة شاطئية 156 15

16 92 
 إقامة سياحية  سياحة شاطئية

SARL "Les Rostomides"  

BENKHIRA Hacene" 
8 

31 82 
 سياحة شاطئية

إقامة سياحية +  

 فندق

EURL EL BAHREYN  Belalia 

Abdelkader 
9 

 BOULOUFA Said 10 فندق سياحة شاطئية 30 12

40 325 
 إقامة سياحية  سياحة شاطئية

EURL Benadda Tour                   

Mr Benadda Mohamed 
11 

 BENHBIB AHMED Fethi 12 فندق سياحة شاطئية 48 17

15 18 
 سياحة شاطئية

دار معاش 

(pension) 
Ouissi Hadj  13 

 Benbadra Benaouda 14 فندق سياحة شاطئية 40 15

 OPGI Relizane 15 إقامة سياحية  سياحة شاطئية 200 /

30 122 
 سياحة شاطئية

إقامة سياحية +  

 فندق )توسعة(

Benabdi Abdenour SARL 

PROMOTECH 
16 

170 600 
بلدية بن عبد 

 إقامة سياحية  سياحة شاطئية امللك رمضان 

SARL ZINA BEACH  

GUENAOUI Ahmed 
17 

21 65 

بة خرو
حديقة 

-
بلدية 

ستغانم
م

 

 فندق سياحة حضارية 

EURL BOUZOUR  Société 

de promotion immobilière 

et construction  

18 

75 364 
 فندق سياحة حضارية

SARL MONTANA 19 

 املجموع 3489 842

 

على املعلومات املسلمة من طرف مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل  املصدر: من اعداد الباحثين إعتمادا

 العائلي لوالية مستغانم

مشروع يتنوع بين اقامات سياحية وفنادق،  19من خالل الجدول أعاله نالحظ أن عدد املشاريع التي هي طور االنجاز بلغت  

شخص، مما يعكس جهود الدولة في العمل على  842في توظيف سرير،  وتساهم هذه املشاريع   3489قدرت درجة استعابها 

 تنمية هذا القطاع االستراتيجي.
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 (: يوضح املشاريع السياحية مازالت في طور االنجاز03الشكل رقم)

 
املصدر: من اعداد الباحثين إعتمادا على املعلومات املسلمة من طرف مديرية السياحة والصناعة التقليدية والعمل 

 لوالية مستغانمالعائلي 

 :. النتائج4

  يجب على الدولة الجزائرية  ترسيخ ثقافة السياحة الداخلية لدى املجتمع املحلي، من خالل نشر الوعي السياحي حول

 أهمية هذا القطاع االستراتيجي في تنمية االقتصاد الوطني؛

  تفعيل برامج وأنشطة التسويق السياحي كأداة فعالة لتنشيط الطلب السياحي على السياحة الداخلية، وال يمكن تحقق

ذلك إال من خالل تبني إستراتيجية تنموية من شأنها تحسين مستوى الخدمة السياحية املحلية مقارنة مع منافسيها في 

 الخارج؛

 اع السياحي، تركز على توظيف الكفاءات املتخصصة في مجال السياحة اعتماد استراتيجية توظيف مدروسة في القط

اليجاد حلول  فعلية لكل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وصياغة استراتيجية تنموية بأهداف واقعية تراعي 

 االمكانيات واملقومات مقارنة مع الصعوبات للوصول للنتائج املطلوبة.

 :الخاتمة. 5

 ضعف نم الحيوي، القطاع هذا يعرفها التي النقائص رغم الجزائرية الدولة ترفعه إستراتيجي رهان السياحة صناعة تبقى

 للسياحة يقالتسو  برامج ضعف عن والناتج املحلية السياحية الخدمات على السياحي الطلب في وتراجع التحتية، البنية في

 السياحة اعقط مسؤولي من يتطلب مما الجزائرية، الدولة تمتلكها التي واملتنوعة الكبيرة السياحية املقومات رغم الداخلية

 دول  كل بنتهت استراتيجي توجه أصبحت والتي املستدامة، التنمية وشروط محددات ظل في السياحية التنمية برامج تفعيل

 .مستدام وبعد بتوجه لكن للتنمية بدائل لخق العالم

 اإلحاالت والهوامش:. 6

 

2114

810

547

18

536

151

140

15

0 500 1000 1500 2000 2500

إقامة سياحية 

فندق+  إقامة سياحية 

فندق

(PENSION)فندق معاش 

المشاريع السياحية والتي هي في طور االنجاز

توظيف ( السرير)قدرة استيعاب 
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شين، مشتر فاطمة، أمال موساوي، "االستثمار في القطاع السياحي كبديل تنموي لالقتصاد الجزائري خارج قطاع  خثير .1
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 .جامعة املسيلة
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 في الجزائرفي تعزيز أهداف التنمية املستدامة الداخلية و دورها  السياحة

Domestic tourism and its role in promoting sustainable development goals in Algeria 
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 ملخص: 

و التنمية سياحة الداخلية كقطاع متعدد األبعاد الى عالقة من خالل هذه الورقة البحثية ، حاولنا تسليط الضوء عل

في تحقيق التنمية السياحة الداخلية محاولة منا إلبراز دور  اإلستراتيجية،أحد  التوجهات    هااملستدامة باعتبار 

ين الهيكل تحستساهم في  حيث، للطاقة أهم املوارد الرئيسية البديلةلكونها من املستدامة في الجزائر و هذا نظرا 

في  و لقد أبدت الجزائر .هاوحضارت الجزائرتراث ثروات و عرفة الوطني من جهة و تمكن األفراد من م االقتصادي

 أهدافها و خاصة بعد تدهور سعر البترول و هذا من أجل تحقيقالسياحة  بمجال متزايد اهتماما السنوات األخيرة 

و ضرورة  كبيرة بمشاريع يوجب على الدولة الجزائرية القيام املجال هذا في أن التوسع إال الثروة محلياتنويع مصادر 

 . خبراتها في هذا املجال من واالستفادةدول العالم  مع التبادل السياحي تشجيع إلى باإلضافة العلمية، الكوادر تدريب

 .التوجيهية ، التهيئة السياحية في الجزائر، أهداف التنمية املستدامة، املخططات الداخليةالسياحة    الكلمات املفتاحية:
Abstract: 

This study aims at reviewing we tried to shed light on the relationship of domestic tourism as a multi-

dimensional sector and sustainable development as one of the strategic directions, an attempt to highlight the 

role of domestic tourism in achieving sustainable development in Algeria, given that it is one of the most 

important alternative energy resources, as it contributes to Improving the national economic structure on the one 

hand, and enabling individuals to know the wealth and heritage of Algeria and its civilization. In recent years, 

Algeria has shown an increasing interest in the field of tourism, especially after the deterioration of the price of 

oil, in order to achieve its goals and diversify sources of wealth locally.  

Keywords: domestic tourism, Sustainable Development Goals, Orientation charts, and Tourism preparation in Algeria. 

 

mailto:rssouad@yahoo.fr


 في الجزائرفي تعزيز أهداف التنمية املستدامة الداخلية و دورها  السياحة
 

2 
اقع والتحديات-ي ظل املنافسة وآليات ترقية السياحة الداخلية في الجزائر فسبل "امللتقىالوطنياالفتراض ي  "الو

 2021ماي  19-18يومي 
 

 . مقدمة: 1

خالل السنوات  هبوط سعر البترول بسببالجزائر العديد من الدول و من ضمنها  هعرفت ذيتدهور االقتصادي العقب ال

االستقرار االقتصادي من جهة و مواكبة  تساعد على املحافظة علىمتجددة ، بات من الضروري التفكير في موارد األخيرة

في مجال عنصرا جوهريا بمثابة  السياحة الداخلية و نظرا العتبار .من جهة أخرى  التحديات العاملية من اجل التقدم و االزدهار

علقة بالتنمية األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية املت إلىتساهم في محاولة البلوغ كونها تجلب املداخيل و ،  الخدمات

إذ أن مفهوم التنمية لم يعد  في سلسلة من األهداف ، تتجلى التنمية املستدامة السياحة الداخلية و العالقة بين  فإناملستدامة، 

الطبيعية صناعيا و تجاريا بل تعدت ذلك و اتجه التركيز من طرف املنظمات العاملية ،  قتصادي للثروات االل الستغباال رتبط ي

 "من خالل  املتحدة   األممتبنته  منظمة    هتوجما وهو   .مختلف أنشطته كمصدر للدخل الوطني   للبلدعلى القطاع الخدماتي ب

مفهوم  ية منذ أواخر الثمانينات حيث أعطت األهمية الكبيرة إلى " في مخططاتها اإلستراتيجية و اإلقليممنظمة  السياحة  العاملية

 .والبيئية االجتماعية و ةاالقتصاديالتنمية املستدامة وأبعادها 

يمكن من إعطاء ، مما خاصة األجنبي منهاإليرادات من النقد تبدو األهمية االقتصادية للسياحة من خالل ارتفاع نسبة  و

إذا أعيد إنفاقه لعدد على تحسين السلع والخدمات، مما ا النوع من املداخيل يؤثر ايجابيا ما أن هذك الدفعة الالزمة للتنمية،

في تنمية وهنا تظهر مساهمة هؤالء النشاط السياحي ، مما يجلب العديد من املستثمرين في ، ه املداخيليؤدي إلى مضاعفة هذ

تحقيق املنفعة من  ، كما يمكن للحكومةمن جهة ن سلع وخدماتعدد من القطاعات التي تغذي قطاع السياحة، بما يحتاجه م

 على األرباح.فرض العديد من الرسوم و الضرائب  من خالل ًاإليرادات الحكومية  و الزيادة من هذا القطاع 

حة الداخلية ؟ وما فيما تتمثل السيا :تتمثل في السؤال التالي هذه الورقة البحثيةعالجها تانطالقا مما سبق فإن اإلشكالية التي و 

  ئر في تطوير السياحة في هذا املجال؟زاالج وما هي مبادرات و  مدى مساهمة هذا القطاع في تحقيق التنمية املستدامة ؟

 : و  هذا ما سيتم اإلجابة عنه من خالل املحاور اآلتية

 :التوجه نحوها عواملو لسياحة الداخلية التأصيل النظري ل .2

   :الداخلية السياحةتعريف . 1. 2

من مكان إلى آخر فان كان ذلك داخل تلك الدولة تكون تلك السياحة داخلية أو محلية وان  االنتقالأي  " السياحة تعني السفر،

 (1)"خارجية أو دولية   كان خارج حدود الدولة تكون السياحة

 

تتجاوز ساعة و ال  24املعتاد إلى مكان الزيارة لفترة ال تقل عن إقامتهكما تعني السياحة الداخلية أيضا انتقال املواطن من مكان 

 (2) .ستة أشهر ألي غرض من األغراض فيما عدا التكسب أو الهجرة
 

 شروط السياحة الداخلية:  

 (3) : شروط السياحة الداخلية فيما يلييمكن تلخيص  
  السائح الداخلي؛ إقامةكم من مكان  40املكان: أن يبعد مسافة ال تقل عن 

 عن ليلة واحدة، فإذا لم يتحقق ذلك انتفت صفة السياحة في هذه الحالة، وتؤول إلى زيارة؛  اإلقامة: أال تقل مدة اإلقامة 
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 الغرض: أن يكون الغرض هو الترفيه أو الرياضة أو االستجمام أو ألسباب دينية أو العالج أو حضور ندوة أو مؤتمر، أما إذا 

 العمل لكسب الرزق، فإنه في هذه الحالة تنتفي صفة السياحة الداخلية. كان الغرض هو 

 لسياحة الداخليةا ةأهمي  : 

 :فوائد عديدة نذكر منهاتمتاز السياحة ب

 ت جديدة.ال تشجع على إنشاء خدمات وتسهي 

 .تعريف املواطن ببلده مما يزيد من مواطنته وحبه لبلده 

 ملختلف املناطق وخاصة املدن الصغيرة. األساسيةطوير البنية ت 

 واألجانبقديم فرص استثمارية للمحليين ت.  

 .توفير العديد من فرص العمل للسكان املحليين 

  الوطني االقتصادتساهم في تنويع مصادر و موارد. 

 (4)إيجابيات السياحة الداخلية : و تشمل على ما يلي 

 اختالف أنواعها؛ زيادة االستثمارات في املنشآت السياحية على 

  على اإلنفاقاالنتعاش االقتصادي في املناطق الساحلية الناتج عن السياحة فيها سيولد فرص عمل أكبر، ويخفف من 

 معالجة أسباب الفقر والتقليل من حجم البطالة؛

 ى تطويرها وتنميتها؛االهتمام باملناطق السياحية الداخلية وتحديثها ملواجهة الحركة السياحية املتزايدة عليها يؤدي إل 

 رفع مستوى الوعي الثقافي والفكري والسياحي لدى املواطنين أنفسهم؛ 

 نشيط الصناعات املختلفة ذات االرتباط بالسياحة في مختلف القطاعات، باإلضافة إلى الصناعات الحرفية. 

 :عوامل إحداث التنمية السياحية.  2.2

 (5) :يمكن حصرها في العوامل التالية التي في إحداث التنمية السياحية، وسعى معظم الدول إلى تحقيق العوامل املؤثرة ت

  أو الدول السياحية التي تستطيع  األقاليمتعد السياحة نشاطا اقتصاديا، بمعنى أن الدخل السياحي يتزايد في  :األول العامل

 الذاتي التي تتمتع االكتفاءصناعة السياحة بها، ويقل هذا الدخل تبعا ملستوى ودرجة  توفير كافة أو معظم خدمات ومتطلبات

  .في هذا املجال األقاليمبها 

 لإلفراد ومستوى الدخل املادي  خاصة أسعار السفر والخدمات السياحة األسعار: تتأثر السياحة بعامل العامل الثاني

من أجل  اإلقليمعلى السفر إلى هذا  اإلقبالعين، ينتج عنه ضعف  إلى إقليمتكاليف الرحلة السياحية  زدادبصورة كبيرة، فت

 .السياحة
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 يمكن التنبؤ بطبيعتها وبحجمها،  تيال : خاصية التغير الكبير للطلب السياحي، والذي يتأثر بعوامل خارجيةلعامل الثالثا

 .صول إلى املكان املقصود يتسم بارتفاع التكاليفالسياح مسافات طويلة للو  خاصة وأن نمط السياحة الدولية التي يقطع فيها

 خاصة وأن السياحة تتصف باملوسمية في  : عدم قابلية املنتج السياحي للتخزين كما في العديد من الصناعات،العامل الرابع

 .تويات التشغيل في صناعة السياحةمس ، مما يؤدي إلى عدم ثباتاألوقاتمعظم 

 السياحي لكثرة املغريات السياحية  اإلقليم السياح وتعذر ضمان جذبهم سنويا إلى نفس: صعوبة استقطاب العامل الخامس

خرى أ العاملون في القطاع السياحي إلى خلق رضا دائم عند السياح على أمل عودتهم مرة في أقاليم العالم املختلفة، لذا يسعى

 .ألداء الفعل السياحي

  السياحة الداخلية تفعيلمتطلبات: 

 (6) :القطاع السياحي الداخلي يجب الحرص علىقصد تنمية 

 ابتكار عروض جديدة وتحديد وتثمين املعالم السياحية عبر الوطن. 

 بالسياحة الطبية كاالهتماممنتجات جديدة تغني عن السياحة الخارجية  إدخال. 

 نشر ثقافة السياحة الداخلية. 

  متناول الجميعتقديم عروض سياحية للمناطق داخل الوطن بأسعار معقولة وفي. 

 السياحية اإلستراتيجيةالعمومية وغيرها( لتحقيق  األشغال، األمنالجهود بين القطاعات )النقل،  تضافر. 

 خدمات وبجودة عاليةللباملرافق واملناطق السياحية وضمان تقديم أفضل  االهتمام. 

 ت، استفسارات وغيرهانترنت، طلب خدمااال تكنولوجيا املعلومات لتسهيل التواصل (الحجز عبر  إدخال(. 

 عبر الوطن األسفار ت السياحة وال طوير وتحسين خدمات وكات. 
 

اقعها ةالسياحة الداخلي. 3  :في الجزائر، مقوماتها و و
وفقا بدأت تنتشر  لقد تأثر املجتمع الجزائري بالتحوالت العاملية املعاصرة في كل املجاالت عامة و في مجال السياحة خاصة حيث 

زيادة رغبة العائالت الجزائرية في تنظيم خرجات سياحية و ما ، ثقافة التجوال والخروج في رحالت، لعدة أساليب من بينها 

إال دليال على تغيير األنماط السلوكية و الثقافية ألفراد املجتمع في ظل  أسبوعية أو التنقل داخل الوطن لقضاء العطل السنوية

لى العوامل األخرى ملالئمة كتحسين القدرة الشرائية بعد االستقالل، انخفاض مؤشر البطالة في  البالد، توفر األمن باإلضافة إ

 . دون نسيان دور اإلعالم و تكنولوجيا املعلومات في تنمية السياحة الداخلية 

 

 أّن التطور ؛ أهّمها التنوع الثقافي والتاري للسياحة كبيرةمتلك منذ القدم مقّومات و رغم أن الجزائر ت
ّ

خي والطبيعي الكبير فيها، إال

 لبعض ، خالل فترات متفّرقة  لم يشهد إالفي هذا القطاع 
ً
 حيث  التي شهدتها الجزائر، التغيراتنتيجة

ً
اعتمدت الجزائر خطة

 لتنمية السياحة في عام 
ً
سية م هدفها تنشيط القطاع السياحي ودعمه وتشجيعه باعتباره أحد الدعائم األسا2008وطنية

للتنمية االقتصادية، باإلضافة إلى تحسين صورة الجزائر كوجهة سياحية دولية، حيث حّددت الخطة برامج متنوعة لالستثمار 

 (7) .العام والخاص في قطاع السياحة، بما في ذلك بناء العديد من الفنادق والقرى السياحية في العديد من املناطق الجزائرية

 :الداخلية في الجزائرمقومات السياحة  .1.3
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 (8) :التي تجعل السياح يستمتعون عند زيارتهم للجزائر، أهّمها ما يأتياملؤهالت عديد من تمتاز الجزائر بال
  

  للسياح األوروبيين؛ وذلك لقربهم الجغرافي منها، ويستمتع 
ً
عّد دول شمال أفريقيا من أكثر الدول جذبا

ُ
السياحة الهادئة: ت

 وبهدوء أكبر؛ كونهم يحصلون على اهتمام من السكان املحليين الذين السياح في الجزائر 
ً
بالسياحة بسعر منخفض نسبيا

 يمتازون بحسن الضيافة.

  فكّل منطقة في الجزائر لها ،
ً
 وثقافّيا

ً
 طبيعّيا

ً
ساعها؛ األمر الذي يمنحها تنّوعا

ّ
التنوع الطبيعي والثقافي: تتمّيز الجزائر بات

فالجزائر العاصمة تتميز بهدوئها وطابعها الحديث، في حين تتمّيز املناطق الجنوبية بطابعها الصحراوي، طابعها الخاص والفريد؛ 

واملناطق الشمالية بطابعها التاريخي حيث تتواجد فيها اآلثار الرومانية؛ وعلى صعيد التنوع الثقافي تختلف التقاليد بشكل كبير 

وعة متعددة من الثقافات فيها أهّمها الثقافة األمازيغية البدوية والثقافة من مكان آلخر في الجزائر؛ حيث إّن هناك مجم

 الفرنسية.

   اإلرث التاريخي: تحتوي الجزائر على عدد هائل من اآلثار الرومانية لذلك تستقطب السياح املهتمين بالتاريخ، حيث إّنها

 ثل وهران العديد من اآلثار العثمانية واإلسبانية والعربية. تضم العديد من الكنائس واملباني القديمة، كما يوجد في بعض املدن م

  األماكن املميزة والفريدة: هناك العديد من املعالم السياحية الفريدة في الجزائر، والتي قد تتواجد في أّية دولة أخرى، مثل

 مدينة قسنطينة التي يوجد فيها جسر حجري معلق. 
 

  (9) :أهّمها ما يأتيعديدة و متنوعة أماكن سياحية كما تملك الجزائر 

  لت من
ّ
سم باملناظر الطبيعية والخالبة والتي تشك

ّ
املدن الرومانية القديمة: تمتاز الجزائر بوجود العديد من املدن التي تت

التالل، و األودية، والغابات، والبساتين، وأشهرها منطقة القبائل، والعديد من املدن الرومانية األثرية مثل تيمقاد، وجميلة، 

 بازة، وغيرها. والمبايزيس، وتيديس، وتي

 تصف هذه املنحوتات الصخرية التغّيرات املناخية التي طرأت على الصحراء في و بقايا الحضارات املنحوتات الصخرية :

عّد طاسيلي ناّجر من أشهر املواقع في الجزائر والتي تعود إلى 
ُ
املاض ي، والتي ساهمت في هجرة الحيوانات وتطّور الحياة البشرية، وت

التاريخ، باإلضافة إلى مدينة تيبازة الغنّية ببقايا الحضارات املختلفة، مثل: الحضارة الفينيقية، والرومانية، عصور ما قبل 

عّد منطقة صحراوية وتمتاز بوجود الكثبان الرملية، ومن أهم معاملها وادي مزاب، باإلضافة إلى 
ُ
والبيزنطية. غرداية و مدن مزاب: ت

دن الخمسة املحّصنة التي بن
ُ
اها اإلباضيون في القرن العاشر. املناطق الصحراوية: ُيقصد بها املناطق الجنوبية التي تمتاز امل

بالواحات والتشكيالت الصخرية املميزة، مثل: واحة جانت، وقلعة بني حماد، ووادي مزاب، وسلسلة جبال طاسيلي ناجر، 

 .وقصبة الجزائر

اقع السياحة الداخلية في الجزائر .2.3  :و

لسياحية إلى اإلمكانات ووجدت الحكومة نفسها أمام تحديات كبرى لتحويل عقب التراجع االقتصادي الذي شهدته الجزائر ،  

تجاهاتها، وهو التحدي الذي ظلت الحكومات املتعاقبة ا العاملية ومواكبة األسواقعروض سياحية قادرة على تلبية متطلبات 

ترتكز  2030للنهوض بالسياحة إلى غاية آفاق  إستراتيجية 2008ماد الحكومة سنة آخرها اعت ترفعه دون تطبيق ملموس، كان

املنظومة التكوينية  عصرنةملعايير الدولية،  بالخدمات إلى مستوى  االرتقاءكما ونوعا، والعمل على  االستقبالعلى دعم هياكل 

 (10).والترويجية العصريةاالتصالية امج ر الب االبتكار و إعدادوتشجيع 
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إال أنها تعرف تخلفا  ،واألمنيإلى استقرارها السياس ي  و باإلضافةأورو متوسطي، و أكبر بلد عربي وأفريقي الجزائر كون و رغم 

 ةاملؤهلواضح في مجال السياحة و يعود السبب إلى أنها تفتقر إلى الثقافة السياحية كما أنها ال تملك املوارد البشرية الكافية و 

من احتياجات البالد ، هذا   %20اذ أن نسبة اليد العاملة املؤهلة في هذا القطاع ال تتعدى ، مستدامة  لتقديم خدمات سياحية

و نقص الهياكل و  تخصصة في تكوين القائمين على الخدمات السياحيةاملعليا و باإلضافة إلى نقص املراكز أو املدارس ال

ع الجمهورية الشقيقة التونسية على سبيل املثال لغرض اكتساب الخبرة الشراكة م يدعون إلى الخبراءالذي جعل  املنشئات األمر

 .الالزمة للقيام بالسياحة املستدامة تأهيل اليد العاملةالسياحي و التدعيم ببرامج تكوينية من شأنها تسيير ال ي ف

اتفاقيتين مع كل من مجموعة وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، على و من ضمن الخطط املسطرة للنهوض بالسياحة 

مخطط الجودة السياحية  ة التجارية الدولية "هوليداي إن" تقض ي بانضمام هاتين املجموعتين إلىالممجموعة العو  ""رمضان

وقعت مجموعة رمضان الخاصة بإنجاز املشاريع السياحية على  ،كما 2030فاق اآل الذي نص عليه املخطط الوطني للسياحة 

تماشيا مع  مجموعة العاملة التجارية الدولية "هوليداي إن" ترمي إلى تحسين وتعزيز التسيير الفندقي، للتعاون معاتفاقية ثانية 

 (11) .التخصصات املعايير الدولية املعمول بها وكذا التكفل بتكوين املوظفين في مختلف

 حسبمتطلبات الزبائن تتماشا و وزير السياحة والصناعة التقليدية على ضرورة تقديم خدمات سياحية اإلطار شدد في هذا و 

، داعيا في البالد من جهة أخرى في  االقتصاديةو املساهمة في تحقيق التنمية من جهة جلب السياح من أجل  املواصفات الدولية

 .هذه املرافق السياحية ية التي تزخر بها الجزائر فيالسياق إلى تخصيص مساحات لتسويق املنتوجات التقليد ذات

 :املخطط التوجيهي من أجل تنمية السياحة بالجزائر. 3.3

 من  (SDAT) 2030عتبر املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق ي
ً
 لسياسة جديدة تبنتها الدولة الجزائرية ويعد جزءا

ً
مرجعا

فهو املرآة التي تعكس لنا مبتغى الدولة فيما يخص التنمية املستدامة  (SNAT) 2030املخطط الوطني لتهيئة اإلقليم في آفاق 

وذلك من أجل تحقيق توازن ثالثي يشمل الرقي االجتماعي والفعالية االقتصادية واالستدامة البيئية. ولهذا السبب وفي إطار 

 (12) .الوطين كافة الترابالتنمية املستدامة، تعطي الدولة توجيهات استراتيجية للتهيئة السياحية في 

  هداف الخمسة ملخطط التوجيهي للتهيئة السياحيةاأل : 

  جعل السياحة قطاع مساهم في تنمية االقتصاد وكبديل لقطاع للمحروقات. 

   القطاعات األخرى، كقطاع األشغال العمومية، قطاع الفالحة وقطاع الثقافة إشراكضمان. 

  والبيئة توفيق بين الترقية السياحة. 

  .تثمين التراث التاريخي، الثقافي والديني 

  .تحسين صورة الجزائر بصفة دائمة 

 كما يرتكز املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية على خمس ديناميكيات هي

  .تثمين الوجهة الجزائرية لزيادة جاذبية وتنافس الجزائر 

  والتنمية. تطوير األقطاب والقرى السياحية املتميزة من خالل ترشيد االستثمار 

   واالتصال. اإلعالمالتكوين من خالل االرتقاء املنهي والتعليم واالنفتاح على تكنولوجيا  
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 .مخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

  .مخطط تمويل السياحة 

 :التنمية املستدامة في تعزيز ةالسياحة الداخلي دور  .4

 االقتصادية، آثارها الكامل، باالعتبار تأخذ التي السياحة املستدامة بأنها "تعرف السياحة  العاملية، السياحة منظمة حسب

   (13) "املضيفة واملجتمعات البيئة الزوار، الصناعة، احتياجات تلبية مع واملستقبلية، الحالية والبيئية، االجتماعية

 : أنها يعنيمما 

 السياحة؛ استدامة مجال في الفاعلين جميع من فعالة مشاركة تتطلب 

 واملعيش ي؛ واإلقليمي الثقافي ثهارات على والحفاظ املضيفة، للمجتمعات والثقافية االجتماعية األصالة مرااحت 

 راث الت على الحفاظ في للمساعدة السياحية، التنمية في مهم كعنصر البيئية، والعمليات املوارد من املثلى االستفادة

 البيولوجي؛ والتنوع لطبيعيا

  الفاعلين لجميع واالجتماعية االقتصادية املنافع توفيرو هذا اثر مداخيل  على الحصول  وكذا املستقرة العمل فرصضمان 

 بعدالة. وتوزيعها السياحة في

بالتعاون  السلطاتتتبنى تها في تبرز اهميحيث  التنمية املستدامة تحقيقمن شأنه  عالف تعد بمثابة عنصر السياحة الداخلية إن

كما أنها تمكن من الحد  و للسياحة الداخلية ترويجاألجل تساهم في تنفيذ برامج طويلة أجل  من  السياحي في القطاعالفاعلين مع 

 .الخارجية السياحية تتراجع الحركة من

تدخل  هذه األخيرةتتطلب حيث أنها والتوسع بالخدمات السياحية واحتياجاتها،  تهدف إلى االرتقاءلتنمية السياحية في حين أن  ا

ممكن من النمو السياحي بأقل تكلفة ممكنة وفي أقرب  التخطيط السياحي باعتباره أسلوبا علميا يستهدف تحقيق أكبر معدل

السوق  السياحي يعتبر ضرورة من ضرورات التنمية السياحية الرشيدة ملواجهة املنافسة في وقت مستطاع، ومن هنا فالتخطيط

   (14)السياحية الدولية 

،  أساسيةقاعدة ألنها تعد كملوجودة؛  البيئية األنظمةالحفاظ على تنوع ضمان ستدامة، املسياحية التنمية مخرجات الو من 

ربط  تعزيزو  لغرض ي االنسجام، هاار الطبيعية و التكنولوجية واستثمااملوارد  يتم من خالله استغالل، نشاط متجددفهي تمثل 

 (15)  :ما يلي تتطلب التنمية السياحية املستدامةإذ  .لسياح األساسيةاتلبية حاجات من أجل املستقبل بالحاضر 

  واملستقبلية للسياح اآلنيةوضع الخطط السياحية لتحقيق الحاجات. 

 السياحية الطبيعية وذلك للحفاظ على الساملة  املضرة بالهواء واملاء وغيرها من املصادر اآلثارمن  األدنىلتقليل إلى الحد ا

 .للبيئة الطبيعيةالكاملة 

  يؤدي فقدان أنواع النبات والحيوان  النباتية والحيوانية إذ يمكن أن األنواعتستدعي التنمية السياحية املستدامة حماية

 .املستقبلية األجيالإلى الحد بشكل كبير من خيارات 

  ل على النظام البيئيالستغال واسعة لال اآلثار االعتباربعين  األخذاملصادر السياحية بعد  استغاللنشر القيم التي تشجع. 

  للنظام البيئي اإلنتاجية واإلمكاناتضرورة وجود تناغم بين التطورات السكانية. 



 في الجزائرفي تعزيز أهداف التنمية املستدامة دورها الداخلية و 
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من  50صت عليه املادة ما نلضرورة تدخلها في توفير التنمية، وهذا  الجزائرية إدراك الدولة نالحظل هذه املبادئ المن خو 

 .ستدامة للسياحةاملتعلق بالتنمية امل 20/25القانون 

 خالصة:

أهمية النشاط السياحي الداخلي في كونه رفيقا للبيئة من جهة و ذو مردودية مالية كبيرة ان تم استغالله حسب املعايير و 

بمفهومها الواسع ، ستدامة مسياحة التعليمات املسطرة في مخططات الدولة و املنظمة العاملية للسياحة و هو ما يعني تطبيق 

خالل على تطبيق هذا املفهوم ، من و دعمها ع املؤسسات السياحية يتشجإال أن تحقيق التنمية السياحية يتطلب من الدولة 

 .إقامة املعارض و املسابقات و غيرها و التي من شأنها التأثير ايجابيا على أفراد املجتمع من أجل تنمية تظهر الثقافة السياحية

ها أن واقع أن الجزائر تمتلك رصيدا جغرافيا و تاريخيا استراتجيين إالرغم هذا املجال ، فإنه و تجربة الجزائرية في خص الو فيما ي

إشكالية تحول دون الوصول إلى األهداف املسطرة نهيكا عن وجود  ونقائصفي مجال السياحة املستدامة يبرز عدة اختالالت 

 .املياه وهشاشة التربة وأزمة عالم الريف ومشكل النزوح والنمو الديمغرافي ةانخفاض معدل املوارد الطبيعية وندر 

  :كما يليالعوائق التي أحالت دون تطوير القطاع السياحي في الجزائر على سبيل الحصر يمكن اختصار   . تحليل النتائج:4

  الخدمة الفندقية ونوعيتها؛ مستوى ضعف نقص املراكز السياحية و 

 ؛قبل الفاعلين في مجال السياحةمن السياحية وق الخاصة بالسالجديدة التطبيقات  التحكم في ضعف 

 في تأهيل وأداء املستخدمين؛املراكز التدريبية الخاصة بقطاع السياحة و  عدم التنوع في 

 ضعف نوعية املنتجات السياحة الجزائرية؛ 

  ؛التواصل نقل والوسائل نقص 

  ؛مالئمةمالية عدم وجود صرافات 

  وجهة الجزائر رفع مستوى التسويق فيعدم. 

   خاتمة: .5

 في املستدامة التنمية تحقيق في السياحة تلعبه الذي الحاسم الدور  فإن املستدامة بالتنمية السياحة الداخلية  لعالقة بالنسبة

 االقتصاديةواألنشطة  القطاعات مصدر دخل العديد من تمثل أنها حيث التنمية دفع عملية يستدعي بات الجزائر،

  .واالجتماعية

 :نوردها فيما يلي املقترحاتجملة من يمكننا اإلدالء ب الورقة البحثيةهذه  اللمن خو 

  ؛ األسفار وكاالتدعم الدولة تشجيع و تنمية القطاع السياحي على من أجل 

  تأهيل املؤسسات السياحية ومستخدميها؛توفير املراكز الخاصة بالفندقة و السياحة لغرض 

  ؛التعريف باملوروث الثقافي و التاريخي للجزائر من خالل الوكالت  االعالماية و و سائل التواصل 

 واالقتصادية االجتماعية واألبحاثالدراسات رصد األثر االقتصادي و البيئي للسياحة الداخلية  من خالل القيام ب . 
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Tourism in the state of Boumerdes between reality and challenge 
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 ملخص: 

تهدف هذه الدراسة الى استعراض واقع وتحديات السياحة على مستوى والية بومرداس، باعتبارها قطب سياحي متكامل  

تي والطبيعية.كما تعرضنا الى أهم املشاكل الملا تحتويه من مؤهالت سياحية معتبرة من حيث املقومات االقتصادية، الثقافية 

 وعدم وضوح االستراتيجيات املطبقة. غياب املشاريع السياحيةتواجه السياحة في هذه الوالية والتي من بينها 

وتوصللل نا من  الذ هذه الدراسلللة الى اله و الرغم من اامكاليات واملقومات السلللياحية اليات ة التي تال ر بها والية بومرداس 

والتي يمكن أن تكون مقصلللللللدا سلللللللياحيا، ومصلللللللدر تسلللللللتراتيعي لد ل العاتالت وعاتد مالي معتبر لوالية، تلى أ ها تبق  غ ر مسلللللللت  ة 

 .الفعالية والنجاعة في السياسات السياحية املعتمدة ،والتي ليا األثر البالغ في جذب السياحبشكل كاف ومدروس، لظرا الفتقاد 

 السياحة الداخلية، املقومات السياحية، حتدايت السياحة، والية بومرداس. الكلمات املفتاحية:

Abstract:(not morethan08 Lines) 

This study aims to review the reality and challenges of tourism at the level of the state of Boumerdes, as it is an 

integrated tourist pole because of its significant tourism qualifications in terms of economic, cultural and natural 

components. applied strategies. 

Through this study, we concluded that despite the huge tourism potentials and ingredients that abound in the state 

of Boumerdes, which can be a tourist destination, a strategic source of income for families and a significant 

financial return for the state, that it remains underutilized and studied, due to the lack of effectiveness and 

efficiency in tourism policies. approved, which has a great impact in attracting tourists. 

Keywords: domestic tourism, tourism components, challenges of tourism, Boumerdes Province.
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 . مقدمة: 1

االقتصادية لبعض دوذ العالم ،و ديال أو لاشئا في دوذ أ رى، تعد السياحة بأشكاليا املخت فة رك زة أساسية من الركاتال 

والتي تالداد أهميتها مع ارتفاع مردودها املادي، والذي بات يشكل مصدرا ميما من مصادر الد ل الوطني، ضف الى ذلك فإن 

 ك فع عج ة التنمية لتالسياحة تساهم بشكل فعاذ في دعم مجاالت االتاج املادي والخدمي ل مجتمع، كما تساهم أيضا في د

املصادر الحيوية، تلى جالب أ ر فإن  موضوع السياحة من أهم املواضيع التي ش  ت و ال تالاذ تش ل املجتمع بمستوياته املخت فة 

وعلى مستوى جميع القطاعات، فصناعة السياحة عرفت تطورا كب را على الصعيد الدولي سواء من لاحية السياح أو من  الذ 

لناتجة عنه، و اعتبار الجالاتر ب د ثري من جميع املقومات السياحية وبعدد كب ر من املناطق السياحية، ارتأينا أن لقوم املدا يل ا

بدراسة لعينة احدى والياتها وهي لوالية بومرداس والتي تعد من ب ن واليات الوطن التي تتوفر على مجموعة من املقومات الطبيعية 

ذا بعرض أهم املواقع السياحية ليا، مع ابراز أهم املشاكل التي يعاني منها القطاع ،والسعي بالنهوض بهذا ، والتاريخية واألثرية، وه

 القطاع وجع ه مدرا ل عاتد.

 الطالقا مما سبق، تتبادر ألذهالنا ااشكالية التي تتضمن السؤاذ الرتيس ي اآلتي:

اقع السياحة على مستوى والية بومرداس  وماهي تحديات هذا القطاع ؟ ،ما هو و

 ولإلجابة على هذه ااشكالية لقترح بعض الفرضيات اآلتية: 

 ؛ية، والتي تشكل املادة الخام لياتتط ب السياحة توفر جم ة من املقومات األساس -

ا يالقطاع السياحي في والية بومرداس يعاني من مجموعة لقاط ضعف، تشكل في مجم يا املعوقات و النقاتص التي ل  -

 ؛فاع ية هذا القطاع في جذب السياحاألثر البالغ في الحد من 

 يواجه القطاع السياحي على مستوى والية بومرداس عدة تحديات انعاشه، وكذا جذب املستثمرين و السياح. -

 منهجية الدراسة:

ديات التي والية بومرداس والتحلى تشكالية هذه الورقة البحثية والتي تصب في محاولة تشخيص واقع السياحة في لإلجابة ع

املنهج الوصفي الستعراض ااطار النظري ل سياحة، ثلم نستخدم املنهج التح يلي لدراسة وتح يل بعض  على تجابهيا، سنعتمد

 املؤشرات االقتصادية .

 اهداف الدراسة:

عالجة ، مع توضيح اهم الح وذ ملتهدف الدراسة الى توضيح واقع السياحة في والية بومرداس واهم الصعو ات التي تواجييا

 املشاكل املطروحة

 .  مفاهيم أساسية حول السياحة.2

تعتبر السياحة وجيا من أوجه التواصل الحضاري ب ن الشعوب املخت فة، ومظير من مظاهر الحوار والتالقي الفكري 

دية ب ن أفراد ير العالقات االجتماعية واالقتصاوالثقافي، فهي بوابة تفتح آفاق التفتح على اآل رين والتواصل معيم وتعمل على تطو 

 املخت فة.املجتمع الواحد و  ن الشعوب 

 . مفهوم السياحة:1.2

 ب رض تحقيق اشباع مع ن ال ،الس ر وااللتقاذ من مكان الى مكان ا ر دا ل الدولة أو االق يم أو العالم يقصد بالسياحة

االقامة ب رض العبور، والسياحة في االسالم معناه الذهاب  يقصد بها ايضاكما  ،يد ل فيه العمل أو الحرب أو االقامة الداتمة
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في األرض ل عبادة، والنظر والتأمل في األشياء التي   قيا هللا عالوجل، والتمتع بآثار قدرته سبحاله، وقد جعل هللا تبارك وتعالى في 

نظر في األشياء من حوله، والش ف بمعرفة املجيوذ ، وغ ر ذلك تفس كل انسان لوازع كث رة، منها البحث عن الحقيقة ، وتدقيق ال

" أي يدور أو to tour"من "tourismمن الدوافع التي يصبح الشخص من أج يا ساتحا، وكذلك في ال  ات الالتينية تشتق ك مة"  

فيو ساتح و السياحة بمعنى  ، وفي ال  ة العر ية ل فعل ساح و الذي يعني جرى، بمعنى جرى ع يه (04، ص 2021بخاري، ) يجوذ 

 التجواذ في البالد ل تنزه و التفرج ، وفي ال  ة الالتينية تعني السفر و التجوذ.

"ط ب النزهة والتجواذ والراحة"، ووفقا ل مفيوم الواسع ل سياحة تعني تلى جالب املفيوم املتعارف والسياحة اصطالحا  هي 

رات التي تجمع أكبر الخبراء في العالم أو بعض مسؤوليه، وهي باملحص ة حركة الجالب " كل ما يتع ق بحركة األعماذ وسياحة املؤتم

 (55، ص 2015عنوز، )    .البشري في االقتصاد العاملي ،وفي السياحة العاملية

على أ ها سفر أو رح ة يقوم بها اانسان لإلقامة لفترة محدودة و صفة مؤقتة في مكان غ ر مكان  ايضا تعرف السياحة و

تقامته األصلي سواء كان في ب ده أو في ب د أجنبي، وهذا ب رض الترويح الذهني أو البدني، وهي تتأثر بعدة عوامل منها: املواصالت، 

 (35، ص 2014)بورار، لم السياحية. د ل الفرد وثقافته، املوقع، البيئة وتوفر املعا

تعرف السياحة على أ ها ظاهرة من ظواهر العصر الحديث، تنبثق الحاجة املتزايدة الى الراحة وت ي ر املكان وإلى التمتع  كما

 ( 22، ص 1997)  توفيق،  بجماذ الطبيعة واالحساس بها ،واالقامة في مناطق ليا طبيعتها الخاصة.

وإنسالية تقوم على التقاذ الفرد من مكان اقامته الداتمة تلى مكان أ ر لفترة مؤقتة ،ال تقل على أربع ظاهرة اجتماعية  وهي

 (56، ص 2015عنوز، )  .وعشرون ساعة وال تاليد عن اثنتا عشر شيرا بهدف السياحة الترفيهية أو العالجية أو التاريخية

بأ ها مجموعة من األنشطة الخاصة واملختارة التي تتم  ارج املنزذ وتشمل ااقامة  وتعرفيا الجمعية البريطالية ل سياحة : 

 عن املنزذ.
ً
 (35، ص 2014)بورار،  بعيدا

ومن  الذ التعاريف  السابقة يمكن القوذ بأن السياحة متعددة املفاهيم والتعاريف، فكل تعريف له مدلوذ ومعنى يخت ف 

ظر التي يراها منهم من يش ر الى أن السياحة ظاهرة تقتصادية، ومنهم من يركال على دورها في من باحث آل ر هذا با تالف وجية الن

تنمية العالقات ب ن األفراد، وتبادذ املفاهيم الثقافية واألفكار ب ن أفراد املجتمع الواحد ، هذا يحسن العالقات ب ن املجتمعات 

السياحة نشاط ثقافي، اجتماعي واقتصادي يقوم به الفرد من  الذ التنقل مخت فة الثقافات واألفكار، كما يمكن القوذ أيضا بأن 

من مقر تقامته تلى مكان آ ر ملدة معينة سواء دا ل أو  ارج الوطن من أجل الترفيه، فالسياحة تذن هي النشاط الذي يقوم به 

أساس ي   رة أو طوي ة دون االقامة الداتمة بهدفاألشخاص الذين يمي ون تلى السفر ور ما االقامة في غ ر بيئتهم املعتادة لفترة قص

هو التمتع بوقت فراغيم على وجه ال يمكن تحقيقه في بيئتهم املعتادة مع استعدادهم لتحمل مخاطر محددة لنشاطيم في اطار 

 (56، ص 2015عنوز، ) .امكالاتهم املادية واملعنوية

 :.  الفرق بين السياحة الدولية و السياحة الداخلية2.2

ناك العديد من أشكاذ السياحة والساتح ن حيث أن منظمة السياحة العاملية تم ز ب ن السياحة الدا  ية والسياحة ه

 كما تصنف الساتح ن تلى وافدين وم ادرين ودا  ي ن. ،الدولية 
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 ( :السياحة الداخلية ) املحلية -

تعّرف السياحة الدا  ّية أو السياحة املح ّية بأ ها عبارة عن نشاط سياحي دا ل حدود الدولة  لفسيا، أي من قبل سكان 

وأفراد الب د لفسه؛ بحيث ُيسافر سكان منطقة معينة من مكان تقامتهم تلى منطقة أ رى في الب د لفسه بهدف الترفيه واالستجمام 

كم على أقل تقدير من بيوتهم أو مكان تقامتهم دا ل حدود الدولة لفسيا، وفي فترة ال تقل  80والسياحة، ويكون السفر ملسافة

 (271-270، ص ص 2019) ميلود و راتول،  ساعة وال تاليد عن سنة، ثم الرجوع تلى مقر ااقامة األصلي . 24عن 

 ود دولتهم ، بحيث يكون الساتح فيها شخصكما ُيمكن تعريف السياحة الدا  ّية بأ ها حركة السياح أي املواطن ن دا ل حد

من مواطني الدولة ينتقل من مكان اقامته ل زور مكان آ ر دا ل حدود الدولة التي يقيم فيها يقض ي لي ة على االقل في املكان الذي 

 يالره ب رض الترفيه و االستجمام.

 السياحة الخارجية)الدولية(: -

في هذا النوع تتعدى السياحة حدود الدولة، بما يترتب على ذلك من عالقات وآثار مخت فة، ففي السياحة الدولية قد يجد  

الساتح ت  ر في عدة امور كال  ة والعادات والتقاليد، والنظم السياسية واالجتماعية واالقتصادية، بااضافة تلى العم ة الصعبة، 

 (6، ص 2018)فريد واخرون،  ذ الب د )تأش رة الد وذ(بينما ال توجد في السياحة الدا  ية.ويست الم الحصوذ على تذن د و 

تساهم السياحة الدولية في تعاليال العالقات االقتصادية الدولية من  الذ التعاون والدعاية السياحية، كما تعتمد أيضا و 

حة لج ب العم ة الصعبة، ويعتمد على عناصر جذب على السياح األجالب، و تسعى كل دولة على تشجيع هذا النوع من السيا

 دا لي بشكل س يم، و  اصة البنى التحتية و األمن و االستقرار و كذا االلخفاض في األسعار.

 (271-270، ص ص 2019) ميلود و راتول،  ل سياحة الدا  ية فواتد عديدة لذكر منها:.  أهمّية السياحة الداخلّية: 3.2

 ؛ع مصادر و موارد االقتصاد الوطنيتساهم في تنوي -

 ؛يع الد ل القوميتساعد على توازن توز  -

 ؛سن مستوى تش يل املنشآت السياحيةتاليد من فرص تح -

 ؛على تنشاء  دمات وتسييالت جديدة تشجع -

 ؛مما ياليد من مواطنته وحبه لب ده تعريف املواطن بب ده -

 ؛لص  رة واملناطق الناتيةاملدن ا تطوير البنية األساسية ملخت ف املناطق و  اصة -

 ؛استثمارية ل مح ي ن و األجالب تقديم فرص -

 ؛ستثمار السياحي دا ل محيط الدولةالحد من تسّرب الد ل الوطني  ارج البالد من  الذ تشجيع اال  -

 ؛ة و االقتصادّية ل فرد و املجتمعاملساهمة الفعالة في تحقيق مستوى عاٍذ من الرفاهّية االجتماعيّ  -

 ؛ملح ي نديد من فرص العمل ل سكان اتوف ر الع -

السياحة الدا  ية قاعدة ل سياحة الدولية و ديال ليا في حالة حدوث طوارئ سياسية أو اقتصادية تؤثر على التدفق  -

 السياحي الخارجي ل ب د.
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اقع وتحديات3  السياحة على مستوى والية بومرداس : . و

تعتبر والية بومرداس قطب سياحي متكامل و امتياز، وذلك ملا تحتويه من مؤهالت سياحية معتبرة، منها ما هو طبيعي 

كالجباذ وال ابات والبحر والشواطئ، ومنها ماهو مادي كالتراث الحضاري والتاريخ، والحرف والصناعات التق يدية، وإن تم 

 العاتد ل والية وتنشيط االقتصاد املحلي ليا.است الذ كل هذه املقومات بشكل جيد سيعود ب

وع يه سنحاوذ من  الذ هذا املحور التعريف بالوالية ،وكذا عرض مخت ف املقومات السياحية ليا مع ذكر أهم املشاكل 

 التي يعاني منها القطاع السياحي على مستوى الوالية مع تقديم أهم التحديات التي تواجيه.  

 والية بومرداس:. بطاقة فنية عن 1.3

 نبذة تاريخية :  .1.1.3 

يعود تاريخ والية بومرداس تلى فترة ما قبل التاريخ ، وقد مرت الوالية بعدة مراحل منها: املرح ة الفينيقية في الفترة املمتدة 

والب زلطية في الفترة م( ،  534م/431م(، واملرح ة الولدالية ما ب ن )431م/42ق.م(، واملرح ة الرومالية ب ن)146ق.م/ 500ب ن )

م  ضعت والية بومرداس لحكم الدولة ااسالمية بعد فتحيا من طرف موس ى بن لص ر. 707م(، وفي سنة 707م / 534املمتدة ب ن )

وتعد ب ديات زموري، رأس جنات ودلس من أهم املواقع القديمة بالوالية، وتعد قصبة دلس من أهم املعالم األثرية بالوالية وتعد 

م، وسميت آلذاك بل " 1844قد  ضعت بومرداس ل فترة االستعمارية، على تثر حم ة املارشاذ بيجو عام وناطق السياحية، من امل

(، كما كالت بومرداس مقرا للحكومة املؤقتة، وبعد االستقالذ، وك ت ميام تدارتها وتسي رها Rochet Noirالصخرة السوداء"  )

فريقي، بداية اا  -صبح ل والية قطب كب ر ل بحث والتكوين في مجاذ ااشعاع العربيملؤسسة سولاطراك قصد تنميتها ، حيث أ

(، املعيد الوطني INPED(، بعد ذلك املعيد الوطني لإللتاج ودراسات التنمية )CAHTبإنشاء املركال اافريقي ل محروقات والنسيج  )

 (.IAP(واملعيد الجالاتري ل نفط )INHل ييدروليك )

املتع ق بالتنظيم ااق يمي  04/02/1984املؤرخ في  09-84أنشأت والية بومرداس كوالية جديدة بموجب القالون رقم 

 ب دية، كما هو موضح في الجدوذ التالي :  32( تسعة دواتر و09ل بالد، و تضم )

 ( : التقسيم اإلداري لوالية بومرداس01جدول رقم )

 البلديــــات الدائـــرة العدد

 قورصللو –تيجالب ن  -بومرداس  بومرداس 01

 -أوالد هداج  -الخرو ة -بودواو البحري  -بودواو  بللودواو 02

 بوزقالة قدارة

 األربعطاش -حمادي -أوالد موس ى - ميس الخشنة  ميس الخشنة 03

 تيمالريت -شعبة العامر -س ي مصطف  -يسر يسلللر 04

 عماذ -سوق الحد -عمران  بني -الثنية الثنيللة 05

 لقاطة -جنات -زموري -يرج منايل برج منايل 06

 أوالد عيس ى –الناصرية  الناصرية 07

 تاورقة -سيدي داود -ب  ية ب  يللة 08

 أعف ر -بن شود -دلس دلس 09



اقع والتحدي  السياحة في والية بومرداس بين الو
 

6 
اقع والتحديات-ي ظل املنافسة وآليات ترقية السياحة الداخلية في الجزائر ف سبل"االفتراض ي الوطني امللتقى  "الو

 2021ماي  19-18يومي 
 

 32 09 املجموع

 15/3/2020، بتاريخ   www.m.marefa.orgاعتمادا على:  ن: من اعداد الباحثاملصدر

ب ديات تم ضميا لوالية  06ب دية حاليا بعد اقتطاع  32ب دية ، وأصبحت  38مع ااشارة أن والية بومرداس كالت تتكون من 

 مع تأسيس محافظة الجالاتر الكبرى، وهي: رويبة، رغاية، ع ن طاية، برج البحري، املرس ى، هراوة. 1997الجالاتر سنة 

 :املوقع الجغرافي  .2.1.3

تعد والية بومرداس والية سياحية، وي  ب ع يها الطابع الفالحي، تال ر بثروات وإمكاليات طبيعية واقتصادية معتبرة تؤه يا 

، يحدها من الشماذ البحر األبيض 2كم 45ألن تكون ضمن الواليات الراتدة في شتى املجاالت. وهي تبعد عن عاصمة البالد بل 

و، من الجنوب الشرقي والية البويرة، من الجنوب ال ربي والية الب يدة، ووالية الجالاتر من ال رب. املتوسط، من الشرق والية ت زي وز 

نسمة وفقا لتقديرات  902838كم، وعدد السكان بها يب غ  80وتمتد على شريط ساحلي ياليد عن  2كم 1456,16كما تقدر مساحتها  

 . 2018سنة 

  املناخ : .3.1.3

األبيض املتوسط بارد ورطب شتاءا ، حار وجاف صيفا، وتتراوح كمية املطار املتساقطة سنويا  يسود الوالية مناخ البحر

مم بداية من شير أكتو ر تلى غاية شير مارس وتعرف املناطق الساح ية ب طافة جوها و معدذ سنوي يقدر بل  1300تلى  500ب ن 

 باملناطق الدا  ية ل والية.° 25على  ط الشريط الساحلي و ° 18

  التضاريس : .4.1.3

، منطقة اليضاب واملرتفعات %26تشكل الطبيعة بمنطقة بومرداس تضاريس متنوعة، أهميا: املنطقة الجب ية بنسبة 

 .% 36,5ومنطقة األراض ي املستوية  26,5%

 :.  املقومات االقتصادية والسياحية للوالية2.3

ن العاصمة، وكذلك قربها ملراكال صناعية مثل الرويبة، الرغاية وواد لظرا ل موقع الج رافي املتم ز لوالية بومرداس وقربها م

السمار يجع يا منطقة عبور ب ن الشرق وال رب ، من  الذ ر طيا بشبكة مواصالت من سكك حديدية وطرق وطنية أبرزها الطريق 

الرابط ب ن الثنية وت زي وزو، تضافة تلى 12، الطريق الوطني رقم 5و 61السريع الثنية لل الجالاتر املكون من الطريق ن الوطني ن رقم 

  .كم من السكك الحديدية التي تر ط مناطقيا ببعضيا و واليات أ رى  67غرب، و -الطريق السيار شرق 

ك م، يالاوج ب ن البحر و شريط غابي وس س ة جب ية، أشيرها جبل بوزقالة.  107 تضم الوالية شريطا ساح يا يمتد علىكما 

ألف هكتار، بينما تصل مساحة ال ابات  47 فريدة ومم زة، تتربع املنطقة الجب ية على مساحة تاليد عن وهي مقومات سياحية

ألف هكتار، كما تال ر الوالية بثروة تاريخية وثقافية متنوعة، تجسده العديد من املعالم التي تبق  شاهدة على تعاقب عدة  23 تلى

 حضارات.

( سدود، أهميا سد قدارة، سد 06سيباو، واد يسر وواد قدارة ، تضافة تلى ست ) تضم الوالية أيضا عدة أودية أهميا واد

( موانئ صيد بكل من ب ديات دلس، جنات وزموري، تضم 03بني عمران، ساحل بو راك )سيدي داود( وسد جنات ، وتمت ك ثالث )

ن بودواو، بومرداس والثنية، ب  ية، دلس، هكتار، بكل م 4512( مناطق توسع سياحي بمساحة تجمالية تقدر بل 10الوالية عشرة )
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كما تضم مرافق كالفنادق ومركبات سياحية، تضافة تلى مناطق أثرية كقصبة دلس، تضافة تلى ذلك تشتهر الوالية بالصناعة 

 :سالتق يدية كصناعة الفخار، واملجوهرات والفضة، وفيما يلي سنعرض أهم املواقع السياحية التي تشتهر بها والية بومردا
 

 :الواجهة البحرية :كورنيش عاصمة الصخرة السوداء .1.2.3

مالي ر  3 من أهم امل فات االستعجالية للجنة التقنية ملدينة بومرداس ، تهيئة الواجية البحرية لبومرداس بمب غ يقارب

الر ط  ااستراتيعي، تلى جالبسنتيم، شم ت أش اذ معمقة لتهيئة قنوات الصرف الصحي التي كالت شبه منعدمة بهذا املكان 

بشبكة الياتف وتالي ن الكورليش بعر ات جر موحدة الشكل وال ون لباعة الشاي املتجول ن، كما شيدت حديقة النصر املتربعة 

على هكتار واحد، أش اذ صيالة استعجالية كو ها مساحة تستقطب مئات الوافدين تليها السيما ليال، كما تعتبر 

واجية البحرية غر ا. وعرفت الب دية اهتماما كب را باملساحات الخضراء، أضف  ملسة جمالية  اصة على ل  "أ ضر" امتدادا

ديسمبر غر ا وحديقة الحرية شرقا(، مع تهيئة  اصة  11 )حديقة وجييا، بفضل فتح حداتق عمومية جديدة

سنة، والحوض األزرق امليمل تماما  20 زيد منأل  "حايد سفيان" سنة، وحديقة 15 التي بقيت م  قة ملدة "2003 ماي 21" لحديقة

 التهيئة وتالي ن املدينة ،مع التأكيد على غرس الورود، وهو ما يمكن سنة وفتحه ل مواطن ن، لتتسارع بشكل كب ر عم ية 30 لقرابة

 ملستمر.ل االعتناء الالوار بومرداس اكتشافه من  الذ الحداتق العمومية ،والتي أصبحت مالارا وم تق  فعلي لرواد املدينة بفض

 :منشآت سياحية وفندقية .2.2.3

بصدد التصنيف،  2مؤسسة مصنفة و 15 سريرا، من بينها 3079مؤسسة فندقية بسعة تجمالية تقدر بل 17 تحص ي الوالية

ب ن  منصب ش ل مباشر، موزعة 2121 سريرا، من شأ ها توف ر 5101 من املنتظر أن تتدعم الحظ رة الفندقية ل والية بحوالي

قرى سياحية،  3 تقامات سياحية، 5 منزال مفروشا، 12 ، تضافة تلى تحصاء٪90 فندقا، بعضيا ب غ نسبة تلجاز تشارف 23 تلجاز

بب دية  8 سرير، منها 6300 مخيما صيفيا بطاقة استيعاب تقدر بقرابة 11 (، قرية عط ة ولالذ عاتلي، كما تحص ي2) لالال طريق

مدرسة ابتداتية  45 اثن ن بب دية قورصو، ومخيم آ ر تابع ملصالح الوالية، كما تم تخصيصزموري، واحد بب دية الثنية و 

ألف ت ميذ من واليات باتنة، سطيف،  نش ة، ورق ة، أدرار، بشار وغرداية، تلى جالبهم أطفاذ الب ديات  13 الستقباذ قرابة

 الدا  ية لبومرداس من عماذ،  ميس الخشنة، بني عمران وحمادي.

 قصبة دلس العتيقة كمعلم سياحي تاريخي: .3.3.2

تحوي بومرداس مواقع سياحية تاريخية ودينية وأثرية، أشيرها قصبة دلس العتيقة التي مازالت تحتفظ بطراز جمالي وفني 

سيدي " بيت قديم،تلى جالبها املدرسة القرآلية 200 من لوع فريد، امتزجت فيها الطبيعة مع البحر، وهي عبارة عن مجموعة من

م، تضافة تلى امليناء القديم  2000 واملسجد الكب ر وجدار يسيج املدينة من جية البحر على طوذ  "سيدي الحرفي" وضريح عمار"

 التي تقرر مؤ را ترميميا وتحوي يا تلى متحف. "برج لفنار" أو "بن غوت" ومنارة

 زوايا ومقامات دينية : .4.2.3

 بب دية يسر، وهي زاوية شي رة مازالت تقام فيها "عبد الرحمان الثعالبي" ها زاويةتحتضن بومرداس كذلك زوايا عريقة، من

"علي  بسيدي داود التي تقرر ت ضاعيا لعم يات تهيئة، تلى جالب زاوية "سيدي أعمر الشريف" ح قات الذكر والترتيل، وهناك زاوية

 تقع بب دية تيجالب ن وتعرف بل"زاوية أوالد بومرداس".التي اتخذت تسمية الوالية منه، وهي  بن محمد بن احمد البومرداس ي"

اقع جبلية وبيئية ومناطق للتوسع السياحي .5.2.3   :مو
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توجد في الوالية كذلك، مواقع جب ية و يئية ج يا مقترحة ل تصنيف كمناطق توسع سياحي من أجل تطوير املنتجات 

الث" "حمام ث السياحية، ألجالت في شأ ها دراسات لتجسيد مسالك ومواقع سياحية على مستوى بعض الب ديات، ومنها منطقة

جنوب ال ربي ل والية، على الحدود مع والية البويرة، تضافة تلى املتوفرة على منبع حموي بب دية عّماذ، الواقعة بال

بب دية األربعطاش بالجية ال ر ية لبومرداس، تطويرا ل سياحة الجب ية، ضف الى ذلك تلجاز أربع مناطق ل توسع  "الكح ة" منطقة

، ومنطقة زموري شرق 2017/ 10/ 03 املؤرخ في 73 رقم  بموجب قرار وزاري  )دلس( وتاقدامت )أعف ر( سياحي بكل من ليصال ن

 .2018/ 4/ 29 مؤرخ في 29 والكرمة بموجب قرار ما ب ن الوزارات رقم

  :شريط غابي بصبغة سياحية 6.2.3

تم ك والية بومرداس وديالا وسدودا يمكن تطوير السياحة الترفيهية على مستواها، أهميا وادي يسر ووادي سيباو، سد 

، يوجد في الوالية كذلك شريط غابي ذو صب ة 1937 أحد أقدم اليياكل املاتية في الجالاتر يعود لسنة بني عمران، وسد الحم ز، وهو

احل )بودواو البحري(، وغابة الس بني عمران، مويلحة  سياحية، السيما غابة بوعربي، غابة م زرالة، وغابات أ رى ل ترفيه بكل من

ار تذ يتم ز غطاؤها النباتي املتكيف مع املناخ والتربة، من لباتات جب ية وأشجبالموري التي تستقطب آالف الالوار بكل موسم صيفي. 

الصنو ر الح بي والكاليتوس. ويقع بمحاذاة ال ابة ميدان سباق الخيل املعروف على املستوى الوطني، وهو يشكل قطبا ال يستهان 

ورصو خيوذ وترقية تر يتها،وتوجد عبر تق يم والية أيضا غابة قبه في مجاذ الترفيه بالوالية. كما ي عب دورا هاما في املحافظة على ال

 التي  ضعت ألش اذ تهيئة واسعة ، وهي غابة ل تس ية والترفيه تتربع على مساحة واحد هكتار.

 . مشاكل التي تواجه السياحة في هذه الوالية :3.3 

يعاني القطاع السياحي على مستوى والية بومرداس جم ة من النقاتص واألمر الذي جع ه غ ر قادر على االستجابة 

 الحتياجات السياح املتوافدين بكثرة من سنة تلى أ رى وحتى لسكان املح ي ن ومن بينها لجد:

حة في هذا استراتيجية واضغياب مشاريع سياحية مثل الفنادق ببعض املناطق واملواقع السياحية بالوالية في ظل غياب  -

 ؛الجالب

 ؛هضة نسبيا ل سكان املح ي نمع وجود هياكل ايواء ذات النوعية الرديئة و أسعار با -

 ؛جاذ تخصصيا ،وتكوينها في هذا املضعف اليد العام ة في مجاذ السياحة وعدم  -

 ؛ركات التي ليا ص ة بقطاع السياحةلضعف التنسيق ب ن مخت ف القطاعات والش -

 ؛مومية القريبة ل مناطق السياحيةوجود بعض املفارغ الع -

 ؛عض املناطق على مستوى الواليةعدم توفر عنصر األمن في ب -

 ؛ة من حيث مخت ف املرافق العموميةلقص تهيئة بعض املنطق الجب ية وال ابي -

 ؛ية، فبعض املع ومات تتصف بالشموذ لنظام الجيد ل مع ومات واالحصاتيات السياحية على مستوى الوال غياب ا -

سوء توجيه االستثمارات في هذا املجاذ، مع لقص التنوع السياحي على مستوى الوالية ،تذ تتسم هده األ  رة)السياحة(  -

 فصل الصيف، تال ان النشاط السياحي الحديث يتجه وعلى مدى سنوات طوي ة بالتركال في املناطق الساح ية، وفي أشير

 (15، ص 2004) دبور، ؛بصورة متزايدة لحو التنوع والت  ر مع مراعاة أو مواكبة الت  رات السريعة ملتط بات السياح
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ت لقص الدراية الفنية وضعف النشاط الترويعي، فحتى عند توفر الوعي بأهمية السياحة، ال تتوفر في الكث ر من الحاال  -

املعرفة والكوادر املتخصصة ،ضف الى ذلك غياب أو ضعف الدعاية والنشاط الترويعي ل سياحة في مخت ف وساتل 

 لجذب السياح ل والية. االعالم

 .  تحديات السياحة على مستوى والية بومرداس:4.3

الجالاتر ككل منافسة قوية على  على مستوى و  على مستوى والية بومرداس،ه السياحة الدا  ية)الوافدة واملح ية( تواج

املستوي ن ااق يمي و الدولي، فعلى املستوى ااق يمي، تتمتع الكث ر من الدوذ املجاورة بموارد وإمكالات سياحية جاذبة، مما يتط ب 

يم حوافال داالستمرار في تطوير السياحة الدا  ية ودعميا وتحس ن  دماتها ومواقعيا األثرية و نيتها األساسية، تضافة تلى تق

لالستثمار في هذه املجاالت، بحيث تتنوع الخدمات وتالداد املنافسة في السوق، ومن ثم تنخفض تك فة الخدمات، وترتفع جودتها 

وصوال تلى هدف تنمية السياحة الدا  ية وزيادة جاذبيتها، مما ينعكس تيجاًبا على التنمية االقتصادية، وياليد من تسيام قطاع 

ج املحلي ااجمالي، وفي تنويع مصادر الد ل لالقتصاد الوطني. وع يه من ب ن التحديات التي تواجه السياحة في السياحة في النات

 (243-242، ص ص 2021) وزارة االقتصاد والتخطيط،  والية بومرداس  صوصا وفي الجالاتر عموما ما يلي:

ال يالاذ الوعي بأهمية السياحة ل وطن واملواطن دون مستوى الطموحات، لذا فإن نشر الوعي السياحي ب ن  :الوعي السياحي -

املواطن ن يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه تنمية السياحة الدا  ية، وهو ما يتط ب تعداد برامج توعوية ونشرها ب ن 

ة  الذ وساتل ااعالم)املرتية واملكتو ة واملسموعة(ل تعريف بأهمي الفئات املخت فة من املواطن ن في جميع مناطق البالد من

 السياحة الدا  ية، ودور املواطن ن في تنشيطيا.

على الرغم من الجيود التطويرية حياذ املنتجات والخدمات السياحية تال أن العرض الكلي من املنتجات  :املنتجات السياحية -

السياحية املح ية املعدة بطريقة مبتكرة وجاذبة ومنافسة، من حيث الكم والكيف، ال يالاذ محدوًدا، مما يتط ب االستمرار 

ة املنتجات ذات الص ة بالسياحة الترفيهية سواء الشاطيئية أو في تطوير املواقع السياحية وتأهي يا واستثمارها، وتنمي

 الصحراوية، أو سياحة الواحات واملؤتمرات واملنتديات الع مية والتقنية وغ رها، ورفع جودتها.

ترتب على عدم اكتماذ التجي زات األساسية في بعض املواقع السياحية، تركال االستثمارات السياحية  :التجهيزات األساسية -

ل قطاع الخاص في املراكال الحضرية وعلى سواحل البحر أو الشواطئ، تضافة تلى بعض املواقع القريبة من املراكال الحضرية، 

وفي املقابل ظ ت استثمارات القطاع الخاص السياحية محدودة في املناطق الدا  ية كالجباذ وال ابات وغ رها ، ويعالى هذا 

لسياحية في بعض املناطق ال تالاذ دون مستوى املعاي ر الدولية الحديثة، مما يتط ب العالوف تلى أن التجي زات األساسية ا

تطوير التجي زات األساسية ورفع مستوياتها، وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في هذه املشروعات، في مقابل قيام 

ف الطرق والكير اء واملياه و طوط اليات القطاع العام بر ط املواقع السياحية بشبكات التجي زات األساسية العامة )مثل

 ولحوها(،تضافة تلى تطبيق املعاي ر الدولية املتمث ة في العالمات اارشادية وااجراءات األمنية وغ رها.

أدت التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي مرت بها الجالاتر  الذ العقود املاضية تلى  :الحرف والصناعات التقليدية -

يد من الحرف التق يدية التي اشتهرت بها وعلى الرغم من وجود عدد ال بأس به من الحرفي ن، تال أن الق يل منهم الحسار العد

ا من األهمية املتزايدة للحرف والصناعات التق يدية في تأصيل اليوية 
ً
ال يالاذ يحافظ على استمرارية االتاج الحرفي، والطالق

لتراث الوطني واالستفادة منه في تطوير السياحة، فضال عن توف ر فرص وظيفية، فإن الثقافية، وااسيام في املحافظة على ا

األمر يتط ب النهوض بهذا القطاع وتطويره من  الذ تيجاد جياز حكومي )جديد/ أو ضمن جياز قاتم(يتولى ااشراف على هذا 
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رف ة، وذلك في تطار  طة وطنية لتنمية الحالقطاع ويوجه نشاطاته، مع قيام القطاع الخاص والحرفي ن بامليمات التنفيذي

 والصناعات التق يدية وتطويرها.

 .  اآلثار االيجابية والسلبية  للسياحة بصفة عامة :5.3

تعد السياحة ذات آثار اقتصادية واجتماعية مخت فة والناجمة عن النشاط السياحي ،فمنها آثار ايجابية تعود لوعا ما على 

 وآثار س بية تعود عموما على املجتمع ،بحيث لجد منها ما يلي : ااقتصاد

 (21، ص 2016) اونيس،  :اهميا: اآلثار اإليجابيةأ ــ 

تحقيق التطور االقتصادي والرفاهية من  الذ زيادة الد ل الوطني وتحس ن وضعية م زان املدفوعات وتنشيط قطاع  -

التجارة، والصناعات التي ليا عالقة بالسياحة، زيادة االستثمار املحلي واألجنبي في الفندقة وتكثيف الخدمات األ رى و 

 ؛الت السياحة او األسفارلتشار وكاتوسيع شبكات النقل والصحة والبنوك وا

رفع املستوي املعيش ي ل مجتمع وذلك بتوف ر مناصب ش ل جديدة، وكذا االتصاذ الحضاري مع الشعوب يخ ق ماليج  -

 ؛االتق يدية واالرتقاء بها عاملي ثقافي ب ن املجتمعات واكتساب مقومات ثقافية جديدة، واملحافظة على الصناعات

 ؛األجالب لعم ة الصعبة لتيجة د وذ توف ر ا -

 ؛ألثرية وترميميها والحفاظ ع يهاصيالة املباني ا -

 التكوين والتمي ن والتخصص . -

 (21، ص 2016) اونيس،  :ال تخ وا أيضا السياحة من اآلثار الس بية واملتمث ة فيما يلي : ب ــ اآلثار السلبية

ل االلحالذ الخ قي لتيجة تصادم األفكار والطبائع، ولقل عادات وتقاليد )ال باس واليندام واملشرو ات واألغذية( تلى  -

 ؛السوق املوازية ل عمالت والتهريباملجتمعات قد ال تتقب يا، والتشار بعض اآلفات و التشار 

 ؛البناءات الفوضوية وشق الطرقات ل االعتداء على الطبيعة بسبب -

 ؛ح يةارتفاع أسعار الخدمات واملواد االستهالكية التي تؤثر س با على القدرة الشراتية ل مجتمعات امل -

 ؛ظير لنا سياحة رفيعة وأ رى دلياااللقسام الطبقي الذي ي -

 ؛في حالة عدم تعطائها أهمية  اصة فقدان اليوية الوطنية او التقاليد  -

 ظيور عادات استهالكية في الدوذ النامية ال تتناسب مع مستوى معيشتها لتيجة الحركة السياحية الخارجية . -

 . الخاتمة :4

تشكل السياحة أحد أهم مصادر الد ل الوطني لدى كث ر من الدوذ، بل ت ها تحتل مكالة متقدمة في حفال لمو الد ل 

ة لبعض الب دان، وتتنوع الجوالب اايجابية ل تنمية السياحية في جذب والتوظيف في قطاعات االقتصاد املخت فة بالنسب

االستثمارات في املشاريع السياحية واملشاريع األ رى ذات الص ة، وزيادة مصادر الد ل وتنمية االقتصاد الوطني، فضال عن 

ات ى العنصر البشري موازلة بالقطاعتسياماتها في توف ر فرص وظيفية جديدة ، حيث تعد السياحة النشاط األكثر اعتماًدا عل

 االتاجية والخدمية األ رى.

كما يساهم القطاع في زيادة الط ب على العديد من الخدمات واملنتجات مثل النقل والسكن واملواد ال ذاتية والخدمات 

 املصرفية والترفيهية، تضافة تلى الس ع الرأسمالية واالستهالكية املستخدمة في السفر والسياحة.
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ضف الى ذلك فإن السياحة ترتكال على مجموعة من املقومات تتراوح ب ن عدة مقومات )الطبيعية، والتاريخية والحضارية واملادية( 

وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى التي  مفادها أن النشاط السياحي يتط ب توفر جم ة من املقومات األساسية، والتي تشكل 

 في أي ب د. املادة الخام ل نشاط السياحي

و الرغم من اامكاليات واملقومات السياحية اليات ة التي تال ر بها والية بومرداس والتي يمكن أن تكون مقصدا سياحيا، 

وكمصدر تستراتيعي ل د ل العاتالت وكعاتد مالي معتبر لوالية، تلى أ ها تبق  غ ر مست  ة بشكل كاف ومدروس، لظرا الفتقاد 

السياسات السياحية التي اعتمدتها وهو ما يثبت صحة الفرضية الثالية التي  مفادها أن القطاع السياحي في الفعالية والنجاعة في 

والية بومرداس يعاني من مجموعة لقاط  ضعف، تشكل في مجم يا املعوقات والنقاتص التي ليا األثر البالغ في الحد من فاع ية 

 .هذا القطاع في جذب السياح

رقية القطاع السياحي في والية بومرداس تواجيه عدة تحديات الطالقا من املورد البشري والذي يعتبر و ناء ع يه، تصبح ت

املحرك األساس ي لجذب الساتح من  الذ تكوينه وتأط ريه وتسويقه ل منتج السياحي ،تلى توف ر له كل الشروط لالستثمار، وتقديم 

جديد املناطق السياحية، واملتابعة الدورية ل مشاريع ول مناطق السياحية وهو ما له تسييالت املادية واملعنوية مع اعادة تهيئة أو ت

يثبت صحة الفرضية الثالثة، و التالي فإن والية بومرداس تحتاج تلى تبني استراتيجية واضحة لتسويق مقوماتها السياحية وإيصاذ 

 الصورة الحقيقية لجذب املستثمرين والسياح.

 التالية التي لراها جديرة بالذكر:  االقتراحات وبعض التوصياته مجموعة من و في ضوء ذلك، لقدم أدلا

وف ر فرص العمل العمل على تأكيد دور السياحة في الناتج املحلي ااجمالي، من  الذ تيجاد موارد جديدة ل د ل وت -

 ؛ل كفاءات الوطنية

تحديد املقومات السياحية، والحرف، والصناعات لتنمية املواقع واملرافق السياحية واألثرية واملحافظة ع يها، مع  -

اون عالتق يدية على مستوى الوالية وتقويميا والحفاظ ع يها، ووضع الخطط املناسبة لحمايتها وتطويرها، من  الذ الت

 ؛ب ن القطاع ن العام والخاص

توسيع لطاق االستثمارات )العامة والخاصة( واألنشطة السياحية ليشمل مخت ف مناطق الوالية ليتسنى زيادة فرص  -

تفعيل ودعم االستثمار السياحي من  الذ تطوير األطر التنظيمية وتيس ر العمل فيها وتنشيط هذه املناطق، بمعنى 

تنمية لتكوين و  تنشاء مؤسسات التع يم والتدريب السياحيااجراءات املرتبطة بالتنمية واالستثمار، مع دعم جيود 

وتطويرها على مستوى الوالية، وكذا العمل على انشاء املؤسسات الص  رة واملتوسطة العمالة في مجاذ السياحة 

 ؛ف الى ذلك السعي على تكامل بينهاوالجمعيات التجارية واملينية الداعمة ليذا القطاع ، ض

يال الوعي العام تعال بأهمية السياحة كأداة الستثمار في املوارد الثقافية والتاريخية و الطبيعية، أي تعاليال وعي املواطن ن  -

 ؛مبأهمية السياحة ل وطن واملواطن، وذلك من  الذ برامج توعوية تبث من  الذ مخت ف وساتل ااعال 

 ؛اليادة فرص التدريب السياحياحية بلالحفاظ على البيئة وترشيد استخدامات املياه والطاقة في املرافق السي -

 ذه الخدماتالعمل على رقي بمستوى جودة املنتجات والخدمات السياحية املح ية وتنافسيتها، مع مرولة أسعار ه -

 ؛ملخت ف شراتح املجتمع
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وضع  طط و رامج تسويقية على مستوى مديرية السياحة ل والية وعلى مستوى مخت ف الدواتر مع تحي ن اآلني  -

في مواقع االلترليت، مع االعتماد على األدوات الترويجية والقنوات التوزيعية املتكام ة مح يا وملا ال دوليا ل مع ومات 

 لتسويق املنتج السياحي الوطني.

 :املراجع. قائمة 5

 .2015، 15، مجلة الحقوق، العدد أمل فاضل عبد خشان عنوز، االمن السياحي ومدى فاعليته للحد من الجريمة السياحية -
أوليس فاطمة الالهراء، تشكالية التسويق السياحي في الجنوب، دراسة حالة والية بشار لموذجا، مذكرة ماجست ر في  -

 .2015/2016، 2الع وم التجارية، ك ية الع وم االقتصادية والتجارية وع وم التسي ر، جامعة وهران
والتنمية  ، مج ة االقتصاد، واقعه وآفاقه وتحدياتهبن طالبي فريد، جاري فاتح، شالذ زه ر، القطاع السياحي في الجالاتر -

 .2018البشرية، جامعة الب يدة، 

ج ة االقتصاد م صفية بورار، لحو التأسيس ل فكر السياحي في الجالاتر مع االشارة الى التنمية السياحية بوالية سطيف، -

 .2014، 22العدد واالحصاء التطبيقي، 

 . www.kau.edu.saمقدمة في اقتصاديات السياحة، (،2021) عب ة عبد الحميد بخاري، -

 3، العدد 8شعالذ مي ود، راتوذ محمد، تنشيط السياحة الدا  ية كمؤشر لرفع التنافسية السياحية بالجالاتر، املج د -

،2019. 

 .(1997دار زهران ل نشر والتوزيع، ،االردن  )ماهر عبد العاليال توفيق، صناعة السياحة، -

لبيل دبور، مشاكل وآفاق التنمية السياحية املستدامة في الب دان األعضاء بمنظمة املؤتمر االسالمي مع اشارة  اصة   -

 .2004الى السياحة البيئية ، مج ة التعاون االقتصادي ب ن الدوذ االسالمية،
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  ملخص: 

تهدف دراستنا إلى تبيان أن التسويق السياحي أحد عوامل الرئيسية للنهوض بهذا القطاع تنبع أهميته من الدور الذي 

احة للمنافسة بين جميع دول العالم ومدى محاولة كل دولة إبراز مقوماتها السياحية بغية االستحواذ على يلعبه السياحة إلى س

أكبر نصيب ممكن من األسواق املصدرة للسائحين، وذلك من خالل تكوين صورة إيجابية وترسيخها في أذهان السائح اعتمادا 

 على مختلف استراتيجيات التسويقية.

السياحي له دور هاما في تطوير السياحة من خالل إبراز ما تملكه الدول من مقومات جذب سياحي، كما  لنستخلص أن التسويق

  يملك القدرة الكبيرة على تغيير الناس، وهذا التأثير مقرون بما يقدم على أرض الواق من خدمات سياحية.

يات التسويق السياحي، استراتيجيات تطوير قطاع التسويق السياحي، مزيج التسويقي السياحي، استراتيج املفتاحية:الكلمات 

 السياحة، مقارنة بين الجزائر وتونس.

Abstract:  

Our study aims to clarifying that the touristic marketing is one of the main elements to develope this field.its 

importance is coming from the role which it plays in changing the tourist to a competition space between all 

world Enter your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive summary of the contents of the article).  

Countries, and how is the attempt to present its touristic components in order to obsess the majority it is possible 

from the markets that escports the tourists. And that through forming positive picture and settling it in the 

tourists minds relying on different marketing strategies. 

We conclude that touristic marketing has an important role role in developing tourist, through presenting what 

the countries holdof attractive elements of tourist, also it has the big capacity to change the people, this effect 

deals with it gives in reality from touristic services. 

                                                             
 قدايفة أمينة *

mailto:kedaifa_imene1@yahoo.fr
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Keywords: touristic marketing, touridtic marketing mixture, touristic marketing dtrategies, strategies of 

developing touristic field, comparing between Algeria and Tunisia. 

 .مقدمة: 1

 والترويج السياحية باملنتجات التعريف في دور  من له ملا وهذا فعالة، سياحية تنمية تحقيق في مهما عامال السياحي التسويق يعد

 طرف من املعتمدة الحديثة واالتجاهات التسويقية الفلسفة دراسة خالل من وهذا السياحية، األسواق مختلف في لها

 يساعد كما املسطرة، تحقيق األهداف أجل من املختلفة واإلستراتيجيات السياسات بيقتط وكذا السياحية، املؤسسات

 السياح، من مستهلكيها وأذهان أسواقها في صورتها وتحسين املوجودة السياحية الوجهات تسويق في والدول  الحكومات

 وعلى إثر ذلك يمكن التطرق إلى اإلشكالية التالية:

 ق السياحي في تطوير قطاع السياحة؟ماهو دور استراتيجيات التسوي

 وتندرج ضمن هذه اإلشكالية جملة من التساؤالت الفرعية نوجزها كاآلتي:

 أهم االستراتيجيات التسويق السياحي؟ هو ما  

 مامدى مساهمة استراتيجيات التسويق السياحي في تطوير السياحة في الجزائر وتونس؟ 

 لتالية:وتندرج ضمن هذه االشكالية طرح الفرضيات ا

 السياحية املؤسسات طرف من اعتمادها يمكن التي التسويقية اإلستراتيجيات من العديد هناك. 

 .تبني الدول )الجزائر وتونس( استراتيجيات التسويق السياحي له دور في تطوير السياحة 

 :من اآلتي الدراسة أهمية وتنبع

 تعود عوائد من تحققه ملا والعشرون، الواحد القرن  بصناعة عرفت باتت التي السياحة قطاع يشهدها التي الكبيرة التطورات-

 العمل؛ فرص وتوفير األجنبي والنقد املدفوعات، مليزان

 السوق  لدراسة السياحي التسويق أهمية يعزز  مما السياح رغبات وتنوع وتعدد العاملية، السوق  عرفتها والتي الهائلة التطورات-

 ورغباته؛ حاجاته لتلبية املستهلك وسلوك السياحية

 .اإلنتاجية لزيادة جوهرية التسويق السياحي كأداة بأهمية القطاع مسؤولي تحسيس في البحث هذا يساهم أن يمكن-

يمكن أن يساهم هذا البحث في أن استراتيجيات التسويق السياحي له دور مهم في تطوير قطاع السياحة في الدول )الجزائر -

 وتونس(

 :اآلتية األهداف تحقيق إلى لدراسةمن خالل ا وعليه؛ نسعى

 .مراجعة املفاهيم والتقنيات التسويقية، وإمكانية ومجاالت تطبيقها في املقاصد السياحية 

 باستراتجيات التسويق السياحي في تطوير السياحة االهتمام أهمية عن علمي دليل تقديم 

 االستفادة من التجربة التونسية في مجال التسويق السياحي 

 وذلك التحليلي، الوصفي املنهج االعتماد على تم ،الدراسة هذه عناصر ومعالجة املطروحة اإلشكالية عن اإلجابة أجل من

 إلى إضافة الدراسة، متغيرات بين التأثيرية العالقة ودراسة تحليل وكذلك للموضوع النظرية الخلفية وصف خالل من

بين استراتيجيات التسويق السياحية  التداخل أوجه توضيح رضبغدولتين تونس والجزائر ومقارنتهما على  الضوء تسليط

 ودورها في تطوير السياحة.
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محاور، حيث نتناول في األول اإلطار النظري للتسويق السياحي، أما الثاني اإلطار النظري إلى ثالثة  الدراسةتقسيم وقد تم 

 بين الجزائر وتونس في إطار استراتيجيات تطوير السياحة.الستراتيجيات التسويق السياحي، وفي األخير نتطرق إلى مقارنة 

 :اإلطار النظري للتسويق السياحي .2

 السياحي:مفهوم التسويق .

 هناك عدة تعاريف تناولت مفهوم التسويق السياحي، نذكر منه مايلي:

  واملحلى لزيارة املناطق التسويق السياحي هو نشـاط شامل ومتكامل يضم جميع الجهود املبذولة لجـذب السائح الدولي

 السياحية الدولية، وتبدأ هذه الجهـود بشـكل مباشر من إعداد البرامج السياحية حتى التعاقد مع السائحين إلــى إتمام

 (13، صفحة 2006)صبري،  البرنامج

  داخل الدولة  السياحية واملنشآت املنظماتويعرف التسويق السياحي بأنه ذلك النشاط اإلداري والفني الذي تقوم به

عليها، والتأثير فيها، بهدف تنمية الحركة السياحية القادمة  املرتقبة، والتعرفوخارجها؛ لتحديد األسواق السياحية 

، صفحة 2015)الهيئة العامة للسياحة والثرات الوطني السعودي،  قدر من اإليرادات السياحية أكبر وتحقيقمنها، 

13). 

تعريف التسويق السياحي على انه كافة الجهود واألنشطة التي يتم تأديتها بانسجام من قبل  ما تم تقديمه يمكن وبناءا على

والعمل يساعد على إثارة وإقناع السائح بالبرنامج السياحي  وجذبهم فهومقدمي الخدمة السياحية من اجل إشباع رغبات السياح 

  .سياحيةقدر من اإليرادات ال أكبر وبذلك تحقيقجعله يعود من جديد  على

 :السياحـيأهميـة التسويـق .2.2

  :إن لتسويق الخدمات السياحية أهمية كبرى تتجلـى في النقاط التالية 

  التسويق السياحي يساعد على دراسة سلوك املستهلك السياحي.  

  التنظيميةيساعد املؤسسات في زيـادة الفعـالية.  

  يقيةالتسويق السياحي يسهـم في إدارة املـعلومات التسو.  

  الجودةالتسويق يساعد على زيـادة حدة التنافس ومنه زيادة.  

 تسهيل عملية تخطيط املنتج السياحي.  

 يسهـل عملية تحديد األسعار من خالل سياسة التسعير.  

 أهداف التسويق السياحي:.3.2

 (3، صفحة 2020)شنافي، جوان  :هذه األهداف في النقاط التالية ويمكن حصر

  السائحإرضاء  

  ،جعل االقتصاد التشغيلي ممكن وهذا يستلزم االستغالل األمثل للموارد 

 تحقيق األرباح: انه من أهداف التسويق السياحي مساعدة املؤسسة في تحقيق األرباح 

  التفوق في املنافسة: يعتبر املتنافس اليوم أكثر حدة وبالتالي فان املمارسات التسويقية تسهل من إتباع إستراتيجية

 سية ناجعة تناف



 قبايلي حياة                                                                                  قدايفة أمينة
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 إبراز صورة واضحة: من أهداف التسويق السياحي هو مساعدة املؤسسة في إبراز صورة واضحة من املنطقة السياحية. 

 عناصر مزيج التسويق السياحي:.4.2

 ومتشابكة ویمكن إيرادها بشكل عام: عناصر املزیج التسویقي السیاحي عدیدة إن

  السياحي:املنتج .1.4.2

 

)محمد،  تكامل من السلع والخدمات وهو يتكون من:املزيج ه املحي هو أساس إستراتيجية التسويق السياحي وانالسيا إن املنتج

 (1043، صفحة 2013

 :السیاحةیرتبط هذا العنصر بوجود املوروث الثقافي الذي یقدر قیمة  الثقافة السیاحیة. 

 :( وهذا العنصر متوفر وكل ما یلزمه وضع ةة، البیئیالعالجیالتاریخیة،  الدینیة، األثرية،) تنوع األماكن السیاحیة

 .تناسب املضمون الفعلي إستراتيجية تسویقیة سیاحیة

 :تعتبر من العناصر الهامة.  وسائل الترفیه  

 :وتتضمن اإلقامة بالفنادق. التسهیالت السیاحیة الفندقیة 

 :السیاحة من  السیاحي حیث تمثل إيراداتوهي إحدى العناصر االیجابیة والهامة في املنتج  األطعمة واملشروبات

 األطعمة واملشروبات 

 :(اإلرشاد السیاحي الشعبي،الفلكلور  األثرية، )التحفتتضمن من  السلع والخدمات املساندة. 

  السیاحیة  البد من توفر املیاه واستخدامها االستخدام األمثل من قبل املنظمة والحمایة:توفر املیاه واالتصاالت

 .للسياحةالسياحي واعتدال أسعار االتصاالت جمیعها وعلى مدى الیوم حیث تعتبر من األمور الجاذبة واملستهلك 

 وصول  سرعة أنتعتبر من العوامل املهمة إلنجاح العملیة السیاحیة وعلى كافة مستویات السیاحة وذلك ملواصالت: ا

بعیدا عن أي  مریح بشكلجاز هدف السائح السائح إلى أماكن القصد السیاحي من األمور املساعدة إلكمال أو ان

  تكالیف غير مبررة.

 :إلى  وتحتاج خدماتصناعة السياحة تختلف عن بقیة الصناعات األخرى لكونها صناعة  العنصر البشري املؤهل

یاحیة الس والبرامج الخدماتاملوارد البشریة الفنیة واملاهرة املؤهلة للعمل في هذا القطاع والقادرة على تنفیذ أداء 

 .لتحقیق اإلستراتيجية السیاحیة مهما بلغ التقدم التكنولوجي في الصناعات األخرى 

  (17، صفحة 2016)بزة،  :وللمنتج السياحي مجموعة من الخصائص التي تميزه عن املنتج املادي واملتمثلة في

  غير قابل للتخزين 

  الزبون يستوجب املنتوج السياحي حضور. 

 :واالستهالك تالزم اإلنتاج التالزم. 

  :والطائرة...إلخ. والفنادق، القطارإمكانية اإلحالل بين املنتجات الفرعية فيما بينها مثل: الشقق املفروشة اإلحالل 

 السياحي:عنصر التسعير للمنتج .2.4.2
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ره على الحركة يعد السعر أحد مكونات التسويق السياحي ومن أكثرها تأثيرا في عملية البيع للخدمات السياحية وكذلك تأثي 

السياحية في جميع البلدان، باعتبار أن قرار السائح يتأثر بشدة بمقدار التكلفة أو تسعير الخدمات السياحية املتاحة تبعا 

 لدخله النقدي، إذ يتحدد سلوك السائح بسعر الخدمة املقدمة له من قبل الشركات أو املنشآت السياحية الخاصة أو الحكومية

 (7ة ، صفح2016)برنو، 

 (221، صفحة 2016)صبري،  :وتختلف األسعار من سوق سياحي إلى آخر تبعا لعدة عوامل أهمها

 اتجاهات السياسة التسويقية لتنشيط الحركة السياحية من منطقة أو دول دولة معينة. 

 التسعير السياحي املستوى االجتماعي واالقتصادي السائد في بعض الدول السياحية يفرض نمطا من أنماط. 

 الخدمات السياحية موسمية الحركة السياحية حيث تؤثر هذه املوسمية في استخدام أسلوب معين لتسعير. 

 تحمل أعباء هذه  مستويات املنافسة التي تسيطر على السوق السياحي وقدرة كل دولة ومؤسسة سياحية على

 قدرات الدول السياحية وإمكانيتها. املنافسة، ولذلك تتحدد األسعار بناءا على درجة املنافسة املوجودة، وعلى

: إن عملية التسعير في املؤسسات السياحية ال يتم إال (61-60، الصفحات 2017-2018)علي،  العوامل املؤثرة في تحديد السعر

  :كل العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في قرار التسعير ويمكن تلخيص تلك العوامل فما يلي بعد دراسة

 املزيج ، تحديد األهداف من عملية التسعير: وهي تتعلق باملؤسسة السياحية وهي كما يلي داخلية:العوامل ال

  .االعتبارات التنظيمية، التكاليف، التسويقي

  :السياحية أو ، االقتصادية ، املنافسة، الظروفطبيعة الطلب والسوق العوامل الخارجية املؤثرة في قرار التسعير

 .سلوك السائح ،الظروف القانونية والتشريعية ،هدفةاألسواق السياحية املست

 عنصر التوزيع املنتج السياحي:.3.4.2

وانتقالها من املنتج إلى  يعرف منفذ التوزيع بأنه "عملية انسياب السلع والخدمات التي تشارك فيها املؤسسات واألشخاص

 ."املستهلك

قبل األطراف ذات الصلة ومن  "كافة األنشطة التي يتم ممارستها من وعلى هذا األساس يمكن تعريف منفذ التوزيع السياحي بأنه

 ."والوضع املناسب أجل أن يتاح للسائح ما يريده من منافع مكانية وزمنية وغيرها بالوقت

 يعمل التوزيع على إيصال الخدمات السياحية للسوق املستهدفة مباشرة أو من خالل وسطاء أو وكالء، وتتصف قنوات التوزيع في

السبب في ذلك إلى عدم ملموسية الخدمات ويعود الخدمات بأنها أكثر بساطة ومباشرة من تلك املستخدمة في توزيع السلع 

لقنوات التوزيع بالنسبة للخدمات، املؤسسة املقدمة للخدمة  واستمرار العالقة بين مقدم الخدمة ومستعمليها حيث يوجد تنوع

 (38، صفحة 2015-2016)أونيس،  ور عن طريق الوسطاءيمكنها البيع مباشرة للزبون أو املر 

 ترويج املنتج السياحي:.4.4.2

وجوده بالسوق وأماكن الترويج السياحي هو عملية تعريف املستهلك باملنتج وخصائصه ووظائفه ومزاياه وكيفية استخدامه 

 (40، صفحة 2017-2018،  )أونيس باإلضافة إلى محاولة التأثير على املستهلك وحثه وإقناعه بشراء املنتج

ه، الصفحات 1429)تسويق سياحي، تخصص سفر وسياحة، طبعة  يوجد مستويين للترويج للمنتج السياحي يتمثالن يما يلي:

79-80) 



 قبايلي حياة                                                                                  قدايفة أمينة
 

اقع والتحديات-ي ظل املنافسة سبل وآليات ترقية السياحة الداخلية في الجزائر ف"اض ياالفتر  الوطني امللتقى  "الو

 2021ماي  19-18ي يوم
5 

 

 :ويهدف هذا النوع إلى جذب السائحين لتجربة املنتج السياحي خصوصا تجربة املنتج ألول مرة وهذا  الترويج الخارجي

كما تتضمن ، تنشيط املبيعات، العامة تالتالية: اإلعالن، النشر، العالقاناصر الترويجية املستوى يتضمن الع

 الكوبونات واملسابقات واملعارض والهدايا والعينات.

  :الشخص ي هما: البيعوهذا النوع من الترويج يسعى إلى تحقيق أهدافه من خالل عنصرين أساسيين الترويج الداخلي، 

 املادية.يالت التسه                

أهم  يعتبر العنصر البشري محور أساس ي يدور حوله النشاط السياحي في كل مراحله املختلفة، وهو من (:)الناساألفراد .5.4.2

السياحية هدف من  عناصر املزيج التسويقي، فالعاملين هم أداة االتصال التي يعرض ويقدم من خاللها مزيج الخدمة، فالعمالة

سياحية، وتحتاج إلى كثير من االهتمام لتدريبها وتطويرها، فالقطاع السياحي يتميز بكثافة العنصر البشري في أهداف التنمية ال

 كافة املؤسسات السياحية العاملة بالقطاع مما يحتم على رجل التسويق دراسة هذا العنصر الهام من اجل تقديم منتوج سياحي

على رجل التسويق دراسة هذا العنصر الهام من اجل تقديم منتوج سياحي املؤسسات السياحية العاملة بالقطاع مما يحتم 

: (93، صفحة 2010)الحديد،  مجموعة من الخصائص في العامل البشري حتى يؤدي مهامه على أكمل وجه متميز وال بد من توفر

  .تحفيز من أجل زيادة طاقة العاملال،االهتمام بالعنصر البشري ،املظهر الجيد والالئق الستقبال الزبائن ، الكفاءة املهنية

على خالف معظـم السلع والخدمات األخرى يعتمد قطاع الخدمات السـياحية على العنصر البشري بل أنـه مهما حدث من تطور 

تكنولوجي وعلمـي فـإن العنصـر البشري يبقى عصب العملية السياحية ملا يمثله من أهمية كبيرة ودور فعـال فـي العمليـة 

  (84، صفحة 2010-2009)مسكين،  سويقيةالت

ورغبات الخدمات السياحية حسب حاجات  وطريقة تقديميهتم هذا العنصر بإجراءات تقديم املنتج السياحي العمليات: .6.4.2

لذلك يقصد بالعمليات السياحية كافة التعامالت مع السائح وسلوك العاملين في  (68، صفحة 2018-2017)ماي،  الزبائن

وتأثيره على شعور السائح بالرضا، والصورة التي يكونها عن األماكن تعتبر بمثابة دوافع قوية للقيام بتكرار الزيارة  ل السياحياملجا

 .مرة أخرى 

والحدائق...الخ( من  : تعتبر الدالئل املادية )الديكورات، الزخارف، األثاث، األلوانالدليل املادي في الخدمات السياحية.7.4.2

أذهان العمالء ومساهمتها في بناء انطباع  الهامة في القطاع السياحي، وذلك لدورها في إبراز صورة جيدة عن املؤسسة في املؤشرات

اختالف أشكالها وخاصة عندما نتحدث عن العمالء الذين لم  جيد حول نوعية الخدمات التي سوف تقدمها هذه املنظمات على

هذه الدالئل بإعطاء مؤشر لهم بأنها تعكس نوعية الخدمات املقدمة داخل  هميسبق لهم االستفادة من الخدمة، حيث تسا

 الدالئل املادية إحدى عناصر املزيج التسويقي السياحي.. املنشأة السياحية، لذلك فقد عدت

، 2017انفي )شلغيم، ج الدليل املادي كعنصر أساس ي من مكونات املزيج التسويقي السياحي في نقاط كثيرة منها وتتجلى أهمية  

 :(196صفحة 

 إنها تؤثر على جودة املنتج السياحي بشكل عام 

  السائح ومدى تقديرتشكل في مجملها انطباعات عن عراقة املكان 

  ومنتجات املنافسينيستخدم كدليل للتمييز بين منتجات املؤسسة السياحية  

 اإلطار النظري لالستراتيجيات التسويق السياحي:.3

 نجاح اإلستراتيجية التسويق السياحي، متطلباتها وفي األخير أنواعها. مقوماتسنتطرق إلى مفهوم، 
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 مفهوم االستراتيجيات التسويق السياحي: .1.3

 والتي األجل طويلة التسويقية أهدافها أنها الطريقة التي من خاللها تسعى املنظمة إلى تحقيق على'' التسويقية اإلستراتيجية فتعر 

 تعمل التي الخارجية بيئتها في والتهديدات الفرص وتحديد الداخلية، بيئتها وفي والضعف القوة لنقاط اتحديده إطار في وضعتها

 (95)وسياحة، بدون سنة النشر، صفحة  فيها"

 ضوء وعلى السياحي للوضع البيئية الناحية من التنفيذ ممكنة أهداف وضع إلى املؤدية أنها: "كافة اإلجراءات على تعريفها تم كما

 (114، صفحة 2007)الصيرفي،  املقررة" لألولويات وبالنظر املتاحة واملادية البشرية واردامل

 الخاصة اإلستراتيجية صياغة عن والفلسفية الجوهرية الناحية من تختلف السياحي ال التسويق إستراتيجية صياغة إن

 ذلك داخل العاملة السياحية املؤسسات أو القطاع وأ للدولة العامة للسياسة االعتبار بعين األخذ مع هذا األخرى، باملنتجات

 .السياحية الدولة أو القطاع

 دالشمول، البع املعلومات، توفر أهمها: املقومات من العديد على السياحي املجال في التسويقية اإلستراتيجية نجاح يعتمد

 يجية.لإلسترات السليم الختيار اإلستراتيجية، تطبيقالقرار،  اتخاذ سلطة الزمني،

 العوامل من مجموعة توافر يتطلب السياحية التسويقية اإلستراتيجية وضع : إنالسياحية التسويقية اإلستراتيجية متطلبات.

 (95)وسياحة، بدون سنة النشر، صفحة  يلي: فيما وتتمثل لنجاحها، الالزمة

 املادية) إمكاناتها إطار في واضحة مستقبلية وضع اإلستراتيجية التسويقية أن يكون لديها رؤيةعند  :الرؤية وضوح، 

 أن يجب املنظمة إدارة إن من التهديدات، تمثله وما فرص من البيئة توفره ما إطار وفي الخ(،... التكنولوجية ،البشرية

 حولها. ممن هي أين بوضوح تعرف

 وضع أهداف  من-بهاالتسويق  إدارة عن املسؤولة خصوصا – املنظمة إدارة يمكن الرؤية فوضوح :محددة أهداف

 .الطويل اآلجل في للقياس محددة قابلة

 التي تهتم بوضع إستراتيجية تسويقية تكون قادرة على  السياحية املنظمة إن الطبيعي فمن :املنافسة على القدرة

 .الحديث العصر في املتغيرة البيئة ظل في املنافسة خصوصا

 معرفة على كبير حد إلى يتوقف التسويقية ستراتيجيةاإل  نجاح أن فيه كال ش مما والضعف: القوة نقاط معرفة 

 الضعف بها. ونواحي القوة بنواحي اإلدارة

 املجال السياحي  في تعمل التي املنظمة في تسويقية إستراتيجية ونجاح صياغة أن حيث والتهديدات: الفرص معرفة

 تعمل بها. التي الخارجية البيئة في تتوافر التي والتهديدات للفرص املنظمة إدارة إدراك مدى على يتوقف إلى حد كبير

 :السياحي التسويقي استراتيجيات أنواع.4.3

 يلي: فيما تلخيصها يمكن السياحية املؤسسات طرف من اعتمادها يمكن التي التسويقية اإلستراتيجيات من العديد هناك

 (264-263، الصفحات 2006)صبري، 

 تجنب إلى اإلستراتيجية هذه إتباع خالل من عموما السياحية املؤسسة تتجه :الدفاعية التسويقية اإلستراتيجيات.1.4.3

 كبيرة، وتنظيمية مالية مادية، بإمكانيات تتمتع والتي الكبيرة السياحية املؤسسات باقي مع قوية ومنافسة صراعات في الدخول 

 :أهمها األنواع من عدد على الدفاعية يقيةالتسو  اإلستراتيجية وتشمل السياحية، أسواقها في املؤسسات تلك تبقى حتى وهذا
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 تقدمها التي األسعار األخرى  عن السياحية برامجها أسعار بتخفيض السياحية املؤسسة تقوم :السعرية اإلستراتيجية 

  املنافسة، السياحية املؤسسات

 بداية وفي سسة صغيرةمؤ  كونها حال في اإلستراتيجية هذه على السياحية املؤسسات تعتمد :التابعية اإلستراتيجية 

 بين يتم التي االتفاق ووفق القطاعات السوقية بعض في العمالقة السياحية للمؤسسة التابع بدور  تكتفي حيث نشاطها

 .املؤسستين

 التي السياحية لبعض البرامج ومحاكاة تقليد عملية على اإلستراتيجية هذه وتتركز :املحاكاة أو القدوة إستراتيجية 

 في جديدة برامج شكل على البرامج وعرضها تلك وتكييف تعديل طريق عن أو الكبيرة السياحية تاملؤسسا تعرضها

 .(287-286، الصفحات 2012)البطوطي،  املستهدفة السياحية أسواقها

 قبل من لهجومات تتعرض التي السياحية املؤسسات قبل من اإلستراتيجية هذه تطبق :املضادة اإلستراتيجية 

 من العديد وهناك السياحية أسواقها في واالستمرار البقاء إلى ذلك خالل من تهدف والتي خرى،أ سياحية مؤسسات

 (286، صفحة 2012)البطوطي ،  هي: استخدامها يمكن التي اإلستراتيجيات

 األجنحة (الجانبي الدفاع إستراتيجية)  

 التطويقي الدفاع إستراتيجية:  

 املشترك الدفاع إستراتيجية 

 سياحية مؤسسة كونها حال في اإلستراتيجية هذه على السياحية املؤسسات تعتمد :الهجومية التسويقية تيجياتاإلسترا.2.4.3

 التسويقية الفرص كل من واالستفادة باملبادرة لها يسمح ووضع مركز ولها كبيرة، تنظيمية مالية مادية، بإمكانيات تتميز عمالقة

 التسويقية اإلستراتيجيات أنواع تلخيص ويمكن يخدم أهدافها، بما فيه التأثير قوة ذاوك املختلفة السياحية األسواق في املوجودة

 :يلي فيما الهجومية

 السياحية أنشطتها مختلف في التوسع إلى السياحية املؤسسة تهدف :التوسعية اإلستراتيجية. 

 السياحية السوق  على تهاسيطر  بفرض الحالة هذه في السياحية املؤسسة تقوم :السوق  على السيطرة إستراتيجية 

 .السياحية املؤسسات من ملجموعة احتكار بواسطة أو التحالفات على االعتماد طريق عن

 تقنيات واستحداث ابتكار إلى السياحية املؤسسة تسعى اإلستراتيجيات من النوع هذا في :االبتكارية اإلستراتيجية 

  التسويقي املجال في جديدة

 املختلفة املؤسسات السياحية بين والتصارع الشديدة املنافسة على اإلستراتيجية هذه قومت :التنافسية اإلستراتيجية 

 :يلي التنافسية فيما اإلستراتيجيات هذه أنواع بعض ذكر ويمكن السوقية، الحصص على

 املباشر غير الهجوم إستراتيجية 

 املباشر الهجوم إستراتيجية 

 املغلف الهجوم إستراتيجية 

 العصابات هجوم إستراتيجية 

 :دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس في إطار إستراتيجية تطوير السياحة.4
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 2020 آفاق تونس في السياحية ، اإلستراتيجية2030 آفاق حتى الجزائر في السياحية سنتطرق في هذا املحور إلى اإلستراتيجية

 : 2030اإلستراتيجية السياحية في الجزائر حتى أفاق .1.4

 من الجزائري  السياحي القطاع في املسجل والضعف جهة، من التنموي  ودوره السياحي للقطاع االقتصادية هميةاأل  لتزايد نظرا

 2008 سنة من بدءا سياحية إستراتيجية صياغة إلى عمدت السياحي بالقطاع للنهوض منها ومحاولة الجزائر فإن أخرى، جهة

 اإلستراتيجية هذه تطبيق مستوى  على املسجل التأخر أن إال ،2025فاقآل  السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط اسم عليها أطلقت

 التوجيهي املخطط مسمي تحت اإلستراتيجية لتصبح 2030 سنة إلى تنفيذها آجال من تمدد إطالقها على الوصية الجهات جعل

 الثقافية الطبيعية، القدرات تثمين في الدولة إرادة تترجم أداة وهو، (117، صفحة 2012)ساملي،  2030السياحية ألفاق  للتهيئة

 بل خيار تعد لم أنها على إليها النظر يجب للدولة وطنية أولوية السياحة وجعل املطلوبة القفزة أجل تحقيق من للبالد والتاريخية

 (190، صفحة 2013)لحسن،  للمحروقات البديلة املوارد من باعتبارها ضرورة، أصبحت

 من طويلة مرحلة نتيجة وهو2030 سنة آفاق في العمرانية للتهيئة الوطني املخطط من جزء احيةالسي للتهيئة التوجيهي املخطط

 والتاريخية والثقافية الطبيعية اإلمكانيات تطوير أجل من الدولة إرادة توضح التي واالستثمارات والتقارير والتحقيقات البحوث

 املستمر التطوير إطار في املتوسط األبيض البحر ناحية في االمتياز ةبرتب لتلتحق الجزائرية السياحة خدمة في ووضعها للجزائر،

 على البيئية واالستدامة االقتصادية الفعالية االجتماعية، العدالة الثالثي التوازن  الدولة تضمن كيف يوضح املخطط هذا إن

 للتنمية محركا كونها للسياح خاصة ومقاربة جديد مفهوم لترسيخ الكبرى  السياحية املعالم يحّدد فاملخطط البلد، مستوى 

 من القدرات كامل توظيف إلى إضافة شغل مناصب وإنشاء الثروة لخلق مصدرا تعتبر كما االقتصادي، للنمو ودعما املستدامة

 (Ministere du tourisme et l’artisanat, 2008, p. 6) .2030غضون  في متميزة ووجهة مقصد الجزائر جعل أجعل

 من تلبيتها على والعمل العاملي السياحي الطلب بواعث تحديد ئري زاالج السياحي بالقطاع النهوض شروط ضمن يندرج حيث

 البدائل إيجاد بغية السياحي النشاط تعترض التي العراقيل إبراز يتطلب كما املحلية، السياحي الجذب بمقومات التعريف خالل

  .الدائمة والحلول 

 الجزائرية، السياحة ترقية أجل من سطرت التي األهداف من مجموعة تحقيق إلى سياحيةال للتهيئة التوجيهي املخطط يرمى

 .امليدان أرض على الفعلي لتجسيده منسجمة مراحل وفق املخطط هذا تصميم تم ولهذا

 السياحي القطاع ترقية هو األول  وهدفه أساسية، أهداف خمسة لتحقيق جاء السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط أن يتبين

 السياحة منح مع املحروقات، محل يحل حقيقيا بديال السياحة جعل خالل من االقتصادي، للنمو رئيسيا محركا ليكون 

 من وهذا الوطني، لالقتصاد الكبرى  التوازنات تحقيق في واملساهمة شغل، مناصب خلق في املساهمة بغية دولية مكانة الجزائرية

 العرض تحسين خالل من السياحة تشجيع إلى باإلضافة الصعبة، العملة وجلب اتاملدفوع ميزان وضعية تحسين خالل

 .الجزائري  السياحي املنتج بجودة يتعلق فيما خاصة السياحي

 يحمله الذي التصّور  تغيير بهدف السياحية، الجزائر لصورة والدائم املستمر التحسين إلى كذلك التوجيهي املخطط يسعى

 سوقا وليس وهامة رئيسية سوقا الجزائرية السياحة من يجعل وهذا الجزائرية، السياحية السوق  حول  الدوليون  املتعاملون 

 .الوطني االقتصاد قطاعات بقية مع السياحي القطاع انسجام تحقيق إلى يهدف كما ثانوية،

 املحلية، التنمية في وتساهم التراث وتحمى الثقافي التنوع وتحترم تراعي التي تلك هي املستدامة السياحة استراتيجيات أن بما

 الذي اإلقليمي للتراث األساسية العناصر مع متينة عالقة إقامة على السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط عمل هذا من انطالقا

 ميةالتن تراعي كما وموقعها، وجاذبيتها السياحة صورة العناصر هذه تشكل إذ التاريخي، والتراث املناخ الطبيعة، اإلنسان يشمل
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)عوينات،  السياحية. التنمية حلقات مجمل في البيئية الديمومة إدخال خالل من عليها واملحافظة البيئية املوارد من املستدامة

 (28، صفحة 2013

 تشخيص على املخطط هذا إعداد في االعتماد تم ولقد السياحية، للتهيئة التوجيهي املخطط بها إعداد تم التي املراحل األساسية

برامج  وإعداد الخمس، والحركيات الجديدة اإلستراتيجية التوجهات خالل تحديد من والرهانات اإلشكاليات العاملية، جاهاتاالت

 .املرجوة األهداف تحقيق أجل من مستقبلية، جديدة استراتيجيات وضع إلى باإلضافة األولوية ذات العمل

 إطار في وذلك والبيئي، والثقافي االقتصادي املجال في الجزائرية سياحةلل والتحديات الرهانات من مجموعة الوصية الوزارة رفعت

 .السياحي القطاع وتطوير النهوض قصد ،2030 آفاق السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط

 نظرا ياتالتحد تعتبر إذ دولي، هو ما ومنها هو محلي ما منها مواجهتها عليها البد التي التحّديات من مجموعة ئريةزاالج للسياحة

 املرتبطة للصدمات عرضة الوطني االقتصاد يصبح حيث املخاطر، من العديد ويشوبه محفوف العالم على التفتح لكون 

 العربي الوطن في الجهوي  االندماج ذلك إلى ضف األوربي، واالتحاد للتجارة العاملية كاملنظمة الدولية املنظمات ومختلف بالعوملة،

 واستقطاب تشجيع في يتمثل مواجهتها الجزائرية السياحة على يجب التي االقتصاد بتحديات يتعلق يماف أما اإلفريقية، والقارة

)عوينات،  العاملية. السياحية األسواق إلى والدخول  والتسيير، واالتصال اإلعالم تكنولوجيا ونقل املباشرة، األجنبية االستثمارات

 (290، صفحة 2013

 النظم على املحافظة يتطلب مستدامة سياحية تنمية تحقيق ألن االقتصادية، التحديات عن أهمية تقل ال البيئية التحّديات إن

 األنظمة في املفقودة التوازنات إعادة بهدف وهذا التوجيهي املخطط في البيئية األنظمة وتثمين حماية إدراج تم ولهذا البيئية،

 .األصلية حالتها إلى البيئية

 :وهي الجزائر في السياحة يرورةسل والضرورية املسبقة الشروط تحقيق على العمل من البد السابقة التحديات مواجهة أجل ومن

 وطنية أساسية كأولوية بالسياحة االعتراف من البد.  

 والضعف القوة نقاط معرفة خالل من املعالم واضحة إستراتيجية وضع 

 خالل من السلطات تنفيذه حاولت ما وإذا مستقبلي، مشروع ائرالجز  في السياحة أن السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط ويؤكد

 (13، صفحة 2017)شرعي،  أساسية: محاور  خمسة على ترتكز والتي ،2030 آفاق السياحة لتطوير الوطنية السياسة

 السياحية. الجزائر صورة تحسين على العمل  

 السياحية. االمتياز أقطاب إنشاء 

 والخارجي املحلي الزبون  رغبة وحسبة الدولية، املواصفات وفق السياحي املنتوج نوعية لتحسين مخطط وضع. 

 والخاص العام القطاعين بين الشراكة اعتماد 

 ملختلف األموال الالزمة على الحصول  عمليات تسهيل إلى تهدف السياحي، للقطاع موجهة تمويلية سياسة وضع 

 .السياحية األنشطة

 لقطاع البدائل إحدى تكون  سياحية صناعة أسس ووضع مرحلية، أهداف إلى ترجمتها تستلزم إستراتيجية أهداف وهي

 هيكلة وأيضا منها، قريبة أخرى  سياحية ببلدان مقارنة الجزائر بها تتمتع التي املزايا بعض استغالل تم إذا خاصة املحروقات،

 السياحي القطاع تطوير شأنها من التي ريعاملشا أهم من تعّد  والتي لالمتياز، سياحية أقطاب إلى وتقسيمه الجزائري  اإلقليم

 .الجزائر صورة تحسين أجل من التنافسية وزيادة الجزائري 
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 :2020 آفاق تونس في السياحية اإلستراتيجية.2.4

 أعمال وباشرت الدولية السياحة على البداية منذ رهنت ا إذ السياحية، التنمية مجال في اإلفريقية الدول  أوائل من تونس تعد

 مع السياحية الحركة حجم في امللحوظة الزيادة تؤكده كبير نجاحا وحققت طموح، مشروع بوضع الستينيات منتصف في ميةالتن

 إلى التونسية الحكومة عمدت السياحة قطاع في وتطويرها املحققة املكتسبات على الحفاظ وبغية .السياحي الدخل ارتفاع

 قطاعها تطوير في االستمرار أجل ومن ،2016 غاية إلى 2001 من سنة 15 مدى على امتدت السياحية التنمية إستراتيجية

 (.2020-2016للفترة ) بإستراتيجية جديدة إلى القيام عمدت السياحي

 تطوير دون  تحول  التي العراقيل مختلف وتجاوز  واملخططة املبرمجة األهداف من مجموعة تحقيق إلى اإلستراتيجية هذه تسعى

 (2021)وزارة السياحة والصناعات التقليدية،  في: العراقيل ذهه وتتمثل .القطاع هذا

 العرض. جودة على سلبا أثرت الفنادق لبعض املالية الوضعية صعوبة  

 القطاع. على املشرفة بالهياكل الخاصة الحكومة منظومة تقادم 

 السياحي. الترويج ميزانية محدودية 

 السياحي. املنتوج تنويع ضعف 

 للحرفيين. األولية املواد توفير تتولى هياكل وغياب التقليدية الصناعات ملنتوجات ةالتنافسي القدرة ضعف 

 يقع عملية برامج شكل في تتجسد والتي التونسية السياحة تنمية استراتيجي إرساء تم املبرمجة، األهداف تحقيق أجل ومن

)وزارة السياحة والصناعات التقليدية،  إلى: يةاإلستراتيج هذه وتستند 2020 سنة حدود والى القادمة الفترة خالل تنفيذها

2021) 

 السياحية املؤسسات لتصنيف الجودة عالمة وضع خالل من الخدمات جودة وتحسين السياحي العرض تنويع 

 .البرنامج هذا ضمن السياحية واملطاعم األسفار وكاالت بإدراج السياحي التأهيل برامج ومواصلة

 مراكز خريجي بعدد واالرتقاء القطاع، حاجيات وسد السياحي التكوين بمنظومة النهوض أجل من ناجعة خطة وضع 

 2020 سنة بحلول  متخرج 800 إلى ،2016سنة خالل متخرج 427 من السياحي التكوين

 تجارية عالمات باستعمال املوجه الترويج طريق عن جديدة تسويقية نظرة بإدخال وذلك والتسويق التجارية العالمة. 

 السياحي. للقطاع املالية الوضعية هيكلة بإعادة وذلك اعالقط تحديث 

 (2021)مؤتمر دولي،  يلى: ما نذكر 2020 آفاق خالل انجازها املبرمج املشاريع ومن

 الجديدي حمام بمنطقة استشفائي قرية إنشاء في ويتمثل :"خديجة اللة" االستشفائي السياحي املنتجع مشروع-

 .الحمامات

 ي خليج" مشروع
ّ
 في الحويشات ملنطقة البحرية الواجهة طول  على تقع إيكولوجية، وسياحية سكنية قرية وهو :"فراتيل

 .بنزرت والية

  ثقافي طابع ذات سياحية قرى  وتهيئة بناء إلى املشروع ويهدف :الثقافية القرى. 

 وذلك األبيض املتوسط، البحر في الترفيهية للسياحة قطبا بنزرت ومدينة تونس جعل إلى ويهدف :"بنزرت مارينا" مشروع 

 .الشرائية العالية الطاقة ذوي  للسياح راقية خدمات تقديم خالل من
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 االقتصاد وتنويع وتنشيط الرياضية السياحة تنمية إلى يهدف :بالحمامات غولف وملعب منتجع.  

 القطاع، على فةاملشر  اإلدارية املنظومة في النظر إعادة عبر جديدة حوكمة قواعد وإرساء السياحي القطاع تحديث 

 الترويج بمجاالت التكوين، تتعلق مختصة هياكل ثالثة إلى التونسية، للسياحة الوطني الديوان صالحيات وتوزيع

 .السياحية والتنمية

 سنة في تونس ي دينار مليون  15.5 مقابل ،2020سنة تونس ي، دينار مليون  30 إلى القطاع في االستثمارات حجم تطوير 

2015 

 شغل. منصب ألف 500 إلى السياحي القطاع في الشغل صبمنا عدد زيادة 

)الجمهورية التونسية،  على: تعتمد القطاع لتنمية إستراتيجية خطة إعداد تم فقد التقليدية الصناعات قطاع يخص ماوفي

2021) 

 التنافسية. قدرتها وتحسين وخصوصيتها التقليدية الصناعات تثمين 

 الوطني. والتراث األصالة على املحافظة مع والتجديد االبتكار على التشجيع 

 التقليدية. الصناعات ملنظومة مكون  أهم باعتباره والحياكة الزربية بنشاط النهوض 

 الدولية. والصالونات املعارض في واملشاركة الجهوية املعارض من التكثيف 

 عملها. طرق  وتطوير التقليدية الصناعات مؤسسات تأهيل 

 :) تونس الجزائر، (العربي املغرب دول  في السياحية االستراتيجيات مقارنة.3.4

 القطاع لتنمية وطنية استراتيجيات وتنفيذ بإعداد-املقارنة محل-العربي املغرب دول  قامت للسياحة، االقتصادية لألهمية نظرا

 هذا في الكامنة التنافسية تالقدرا من الرفع ومحاولة الوطني، االقتصاد في السياحي القطاع أداء تفعيل إلى األولى بالدرجة تهدف

 .األخرى  القطاعات بباقي مقارنة القطاع

 املرجعي اإلطار يعتبر والذي 2030 آفاق السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط 2008 سنة منذ الجزائر أعّدت السياق هذا وفي

 .السياحية للتنمية الوطنية اإلستراتيجية خالله من تنفذ الذي

 إلى وتمتد 2001سنة  من بداية العمل شرع السياحية للتهيئة إستراتيجية وطنية تبنى إلى العمومية السلطات فعمدت تونس أما

 املترتبة النتائج أن تونس إال الجزائر من كل في السياحي القطاع ترقية إلى تهدف استراتيجيات وجود من الرغم وعلى 2020 غاية

  لدول،ا هذه من كل في متباينة كانت االستراتيجيات هذه عن

 وخاصة الواقع عن بعيدة للجزائر السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط في املسطرة األهداف أن نالحظ  1الجدول  خالل من

 وجود في ساعدت التي العوامل أهم بين من األخير هذا يعتبر إذ للمحروقات بديل قطاع السياحي القطاع جعل الجزائر محاولة

 القطاع غرار على األخرى  القطاعات تطور  عدم في كبير بشكل ساهمت نقمة إلى تحول  ما ووه واحد هيكل ذو جزائري  اقتصاد

 املوارد استخدام تم لو الجزائر في األخرى  القطاعات لباقي الدفع عجلة يكون  أن املمكن من كان املحروقات قطاع أن إذ السياحي،

 من تتمكن لم الجزائر على املتعاقبة فالحكومات العكس يثبت لواقعا لكن الحيوية، املادة هذه تصدير من املتأتية املتاحة املالية

 على يهيمن االستخراجي النفطي القطاع يزال ال الساعة فلحد البديلة األخرى  القطاعات تنمية أجل من النفطية املوارد استخدام

 الجزائري  لالقتصاد أزمات سببت لتيا واالنخفاضات التغيرات من العديد عرفت املادة هذه أسعار أن رغم الجزائري  االقتصاد

 .الواقع عن بعيدا هدف أيضا اعتباره يمكن والذي والبيئة السياحة بين التوافق بتحقيق يتعلق هدف أيضا سطرت كما
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 التسعينيات خالل الصعب األمني الوضع تعاني كانت بعدما خصوصا الجزائر صورة تثمين في تتمثل أخرى  أهداف إلى إضافة

 آثارها بعض تزال ال املتدهورة األمنية بل الوضعية السياحي، القطاع ونمو تطوير أجل من مالئما الوضع يكن فلم املاض ي القرن 

 ما كل الجزائرية السلطات عملت ولهذا األجانب من الكثير لدى مرسومة تزال ما للجزائر السوداوية فالصورة هذا، يومنا غاية إلى

 .الخارج لدى الجزائر صورة تحسين ألجل بوسعها

طرف حكوماتها واملتمثلة في  أما تونس فقد وضعت أهداف واقعية يمكن تجسيدها على أرض الواقع من خالل تزويد الجهود من

  إلخ ...تنويع العرض السياحي الرفع من القدرات السياحية، 

 خاتمة: .5

 .املقارنة دول  من كل في السياحة تطوير في استراتيجيات السياحي التسويق مكانة تشخيص إلى البحث هذا خالل من حاولنا

 ولقد استخلصنا مايلي:

 دور  وبتنامي للدول، معتبرة عوائد تحقق بذاتها قائمة صناعة أصبحت حيث الدول، اقتصاديات في مهم قطاع السياحة-

 .واستدامته القطاع هذا تنمية سبل إليجاد وبحثها سعيها زاد امليادين، شتى في الدول  خدمة في السياحة

 دليال ويعتبر سياحي، جذب مقومات من الدول  تملكه ما إبراز خالل من السياحة تطوير في هاما دورا السياحي التسويق يلعب-

 تغيير على كبيرة القدرة يملك كما خاللها، من املعروضة الترويجية واملواد املختلفة وسائله طريق عن وذلك للسياحة ماديا

 .سياحية خدمات من الواقع ارض على يقدم بما مقرون التأثير وهذا الناس،

 بين التكامل لتحقيق االستراتيجي التخطيط بمبدأ أخذها إلى أساسا يرجع السياحية التنمية تحقيق في تونس نجاح إن-

 .القطاعات

 التهيئة تراتيجيةإلس ووضعها املالية، واملوارد السياسية اإلرادة ووجود القانونية النصوص وتعدد تنوع من وبالرغم الجزائر أما-

 حالها على تركها مع 2030 ألفق اإلستراتيجية تمديد تم حيث واختالالت، مشاكل عدة يعكس الواقع أن إال 2025 ألفق السياحية

الجزائر  واقع من تنبثق سياحية استراتيجيات وضع الجزائر على ينبغي لذا فيها، املوجودة الضعف نقاط وإصالح تقييمها من بدال

 على الثقافات السياحية في العالم. العالم وتنفتح في السياحية الثقافات

 ملؤهالت امتالكها من بالرغم املخططة األهداف تحقيق في نسبيا نجحت املقارنة دول  في السياحية التجارب أن الدراسة أثبتت-

 اقتصاديا موردا فيها السياحة وجعل ،األجانب للسياح الدول قبلة تلك– جعل ما وهو الجزائر، في متاح هو مما اقل سياحية

 الضيافة، وحسن املقدمة السياحية الخدمات جودة إلى ذلك في السبب ويرجع تحقيقه، من الجزائر تتمكن لم الذي األمر ،مهما

 الجزائرية؛ السياحة تفتقده ما وهذا

 نتائج حققت تونس أن يتضح والجزائر، تونس في السياحي النشاط نمو مدى تحدد التي املؤشرات ألهم املقارنة خالل من-

 لتحقيق يرتقي بما السياحي املنتج وتطوير السياحية إلمكانياتها األمثل االستغالل إلى راجع التفوق  وهذا القطاع، في ايجابية

 ام عن البعد كل بعيدة الجزائر تبقى حين في العاملي، الطلب مع تماشيا و متنوع بشكل السياح احتياجات وتلبية السياحي الطلب

 سياسات توظيف عدم باإلضافة املعالم واضحة إستراتيجية وجود عدم إلى راجع وهذا تونس، في السياحة صناعة تحققه

 .املقارنة تونس باستراتيجيات مقارنة الجزائري  السياحي املنتج ترقية اجل من السياحي التسويق
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 السياحة، مجال في الناجحة الدول  تجارب من واالستفادة الجزائر، عليها تتوفر التي السياحية لإلمكانيات األمثل االستغالل-

 مقوماتها استغالل في نوعية قفزة حققا التي كتونس واالجتماعية والتاريخية الجغرافية املميزات نفس على تتوفر التي تلك خاصة

 .السياحية

 :في واملتمثلة االقتراحات بعض تقديم يمكن الدراسة، خالل من

 السياح تدفق تقليص اجل من الداخلية السياحة تشجيع على والعمل السياحة، في الرائدة الدول  تجارب من االستفادة-

 الخارج إلى املحليين

 السياحي؛ املنتج بتنويع االهتمام-

 املقاصد إلى النقل وخرائط وسائل توفير خالل من السياحية الحركة وتسهيل تفعيل على العمل-

 باملطارات؛ التأشيرات بمنح الدخول  إجراءات تقليل ذلك جانب إلى الوطن، عبر املختلفة السياحية

 باعتبار املحيط بنظافة االهتمام وكذا االندثار، من اآلثار على واملحافظة التلوث، ومكافحة البيئة على املحافظة ضرورة-

 املستدامة؛ السياحية للتنمية مفتاحا البيئية السياحة

 في السياحية والقدرات باملؤهالت التعريف قصد الجزائر في السياحة لترويج سياحية وندوات دولية وصالونات ملتقيات إقامة-

 ودولية؛ وعربية أجنبية استثمارات وجلب املجال هذا في اقتصاديين متعاملين استقطاب اجل من الجزائر

 .جودتهو  السياحي املنتج إظهار في يسهم ما االجتماعي التواصل كمواقع التكنولوجية للموارد األمثل االستغالل-

 وتونس.( الجزائر من لكل (املستويات جميع على والتعليم التدريب برامج من املزيد تصميم محاولة-

 السياحة تطوير على والعمل الجزائر في بكثرة املتاحة والعالجية الجبلية الصحراوية، سيما السياحة من األخرى  لألنواع الترويج-

 .القطاع هذا في ينوالعامل املواطنين لدى الداخلية

 الدولية السوق  في املنافسة على قادرا يجعله الذي املستوى  إلى املحلي السياحي املنتوج ترقية-

 تقديم أجل الهياكل من هذه تقدمها التي الخدمات وجودة نوعية وتحسين الجزائر في األساسية البنى بمشروعات االهتمام-

 .العاملي املستوى  إلى ترقى سياحية خدمات

 2. قائمة املراجع:6
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جلة امل، التوجهات التسويقية الحديثة في إدارة السياحة ودورها في تطوير وتحسين آداء الخدمات السياحية ،رضا سيف الدين جلولي، غنية شلغيم

 .196ص  ،2017جانفي  الجزائرية لألمن والتنمية، العدد العاشر،

التسويق السياحي االلكتروني وأثره على مستوى أداء الخدمات في صناعة الضيافة: دراسة تطبيقية على فنادق الدرجة املمتازة  ،سعد إبراهيم محمد
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، املغرب، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه . املسيلة: جامعة محمد دور التسويق في تطوير القطاع السياحي دراسة مقارنة الجزائر، تونس ،علي ماي.

 .61-60، ص ص 2018-2017بوضياف

إشكالية التسويق السياحي في الجنوب دراسة حالة والية بشار كنموذج، مذكرة للحصول على شهادة املاجستير في العلوم  ، فاطمة الزهراء أونيس
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 .40، ص 2016-2015، محمد بوضياف

يل شهادة الدكتوراه. املسيلة: جامعة محمد دور التسويق في تطوير القطاع السياحي دراسة مقارنة الجزائر، تونس، املغرب، مذكرة لن، ماي علي.
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امللتقى ، لتهيئة السياحيةالقطاع السياحي في الجزائر وآليات تطويره في ظل االستراتيجية الجديدة للمخطط التوجيهي لي ،مراد مختاري، الحسن شرع

األول حول مقومات وتحديات االستثمار في القطاع السياحي بالجزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أكلي 

 .13ص ، 2017جانفي,  10و9محند اأولحاج، البويرة، 

 (.2021 3 25تم االسترداد)، https://www.mdci.gov.tnية: الطريق لتحقيق االدماج واالستدامة والفعال 2020مؤتمر دولي. تونس 
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 مقارنة طبيعة أهداف استراتيجيات السياحية لدول املغرب العربي )الجزائر وتونس(: 1جدول 

 تونس الجزائر

 .للمحروقات بديل اقتصاد ترقية

 .الجزائر صورة ثمين -

 .الكبرى  التوازنات تنشيط -

 .والتاريخي التراث الثقافي تثمين -

 والبيئة السياحة ترقية بين التوافق-

 .الخدمات جودة وتحسين السياحي العرض تنويع-

 إلى يدفع ما وهذا السياحية القدرات من الرفع -

 .السياحية الليالي زيادة

 التكوين بمنظومة النهوض أجل من خطة وضع -

 .القطاع حاجيات وسد السياحي

 .السياحي التكوين مراكز خريجي بعدد االرتقاء -

 

 وفحص تشخيص 01   رقم كتاب ،والسياحة البيئة السياحية، للتهيئة التوجيهي املخطط (،2008) والسياحة، البيئة اإلقليم، تهيئة وزارة املصدر:
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 السياحة  كمدخل لتطوير التسويق السياحي 

 قراءة في تجارب بعض الدول 

Tourism marketing as an entry point for tourism development  

Read about the experiences of some countries 

 سايحي الخامسة *فاطمة الزهرة بن صغير 

 -تبسة -جامعة العربي التبس ي -تبسة–جامعة العربي التبس ي 

fatima.benseghier@univ-tebessa.dz khamsa.sahihi@ univ-tebessa.dz 
 

  

  ملخص: 

ملستوى يعتبر محرك للسياحة على اهدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور التسويق السياحي في تطوير السياحة، فالتسويق السياحي 

املحلي والعاملي من خالل االستراتيجيات التسويقية الكفيلة بعرض املنتج السياحي وتحفيز الطلب السياحي، فهو يعتبر أداة فعالة 

لتسيير املؤسسات السياحية وجعلها مرنة تستجيب مع اظطرابات السوق من خالل توازن العرض والطلب السياحي، ومن أجل 

إثبات أهمية التسويق السياحي في تطوير السياحة قمنا بعرض تجارب بعض الدول العربية: تونس، واإلمارات املتحدة، واملغرب في 

 .مجال التسويق السياحي

 : التسويق السياحي، املزيج التسويقي السياحي، السياحة، أنواع السياحة، تجارب دول.املفتاحيةالكلمات 

Abstract:  

This study aimed to highlight the role of tourism marketing in developing tourism, Tourism marketing is 

considered an engine for tourism at the local and global levels through marketing strategies to offer the tourism 

product and stimulate tourism demand, It is considered an effective tool for running tourist institutions and 

making them flexible in response to market turmoil through a balance of tourism supply and demand, In order to 

demonstrate the importance of tourism marketing in the development of tourism, we presented the experiences 

of some Arab countries: Tunisia, the United Arab Emirates and Morocco in the field of tourism marketing. 

Keywords: Tourist marketing; Tourist marketing mix; tourism; Types of tourism; Country experiences. 

     

 
 tebessa.dz-fatima.benseghier@univفاطمة الزهرة بن صغير  .*



 قراءة في تجارب بعض الدول  التسويق السياحي كمدخل لتطوير السياحة 

 

2 
اقع والتحديات-ي ظل املنافسة سبل وآليات ترقية السياحة الداخلية في الجزائر ف"االفتراض ي الوطني امللتقى  "الو

 2021ماي  19-18يومي 
 

 . مقدمة: 1

السياحة تحتل أهمية كبيرة كنشاط اقتصادي وظاهرة إنسانية في مختلف دول العالم، فإلى جانب آثارها االقتصادية     

على الدول والتي تتمثل في زيادة املوارد من النقد األجنبي، وتنشيط الحركة االقتصادية وتوفير فرص العمل وزيادة االستثمارات، 

ا آثار اجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية، وتعمل بعض الدول على تعظيم آثارها اإليجابية، وتحسين ميزان املدفوعات، فإن له

وتجنب آثارها السلبية من خالل استراتيجيات التنمية السياحية، والتسويق السياحي التي تتبعها والتي تهدف إلى زيادة واستمرار 

 التدفق السياحي إليها.

قط على توفر املوارد السياحية ومناطق الجذب السياحي وإنما في كيفية استخدام إن تطوير السياحة لم يعد حكرا ف  

واستغالل تلك املوارد في صناعة السياحة، فالتسويق السياحي يحتاج إلى أسس علمية سليمة يبنى عليها وإلى تقييم دقيق لفاعليته 

ي تقوم عليها صناعة السياحة خاصة في ظل املنافسة وهذا لضمان مسيرته نحو تحقيق األهداف، فهو يعتبر من أهم الخطوات الت

 التي تعرفها السياحة على املستوى العاملي.  

نظرا ألهمية التسويق بصفة عامة والتسويق السياحي بصفة خاصة، ودوره في التأثير على السياحة  إشكالية الدراسة:

 وتطويرها تتمحور معالم بحثنا في السؤال الجوهري التالي:  

 كيف يمكن للتسويق السياحي أن يساهم في تطوير السياحة؟  

 تكتس ي هذه الدراسة أهميتها من خالل:  أهمية الدراسة:

التطورات الهائلة والتي عرفتها السوق العاملية، وتعدد رغبات السياح مما يعزز أهمية التسويق السياحي لدراسة السوق  -

 غباته.السياحية وسلوك املستهلك لتلبية حاجاته ور 

التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة التي باتت تعرف بصناعة القرن الواحد والعشرون، ملا تحققه من عوائد  -

 تعود مليزان املدفوعات، والنقد األجنبي وتوفير فرص العمل.

 اإلستفادة من تجارب دول ناجحة في مجال التسويق السياحي.  -

 دراسة فيما يلي:تكمن أهداف ال أهداف الدراسة:

 التعرف على املفاهيم األساسية للتسويق السياحي والسياحة. -

إبراز أهمية تطبيق املفهوم التسويقي في املجال السياحي، الذي أصبح أكثر من ضرورة ألي دولة تريد النهوض بقطاعها  -

 السياحي.

 للمكانة املنوط بها.الوصول إلى مزيج تسويقي سياحي متكامل ومتناسق يرقى بنشاط السياحة  -

 ولإلجابة على اإلشكالية السابقة تم تقسيم الدراسة حسب املحاور التالية:     

 مفاهيم أساسية حول التسويق السياحي. 

 مفاهيم أساسية حول السياحة.

 قراءة في تجارب بعض الدول في مجال التسويق السياحي

 مفاهيم أساسية حول التسويق السياحي: .2

يعتبر مفهوم التسويق أشمل من اإلعالن والترويج، فهو عملية فهم رغبات العمالء ومحاولة إرضائهم وتحفيز رغباتهم في    

الحصول على ما تقدمه املؤسسة من سلع وبرامج ومنتجات، وفي العصر الحديث شهد التسويق السياحي تطورا كبيرا للنهوض 
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منتجات وبرامج، ويمثل التسويق مرحلة مهمة في العملية اإلنتاجية في السياحة تتم بين  واإلرتقاء بالخدمات السياحية املقدمة من

 طرفي العملية وهما: املكان السياحي والسائح.

 :تعريف التسويق والتسويق السياحيالعنوان . 1. 2

 . تعريف التسويق: 1.1.2

 ورجال األعمال والباحثين والجمعيات واملنظمات منها ما يلي:هناك مجموعة من التعاريف قدمها جمع من املفكرين اإلقتصاديين  

عرفت الجمعية األمريكية للتسويق التسويق على أنه عملية تخطيط وتنفيذ وتكوين والتسعير والترويج والتوزيع لألفكار وسلع  -

 1وخدمات من أجل خلق تبادالت تحقق غايات األفراد واملنظمات.

لتسويق على أنه العملية االجتماعية التي توجه التدفق االقتصادي للمنتجات والخدمات من املنتج ا Mccarthy كما عرف مكارتي -

 2إلى املستهلك بطريقة تضمن التطابق بين العرض والطلب وتؤدي إلى تحقيق أهداف املجتمع.

والجماعات رغباتهم وحاجاتهم بأنه آلية اقتصادية واجتماعية بواستطته يحقق األفراد Philipe Kotler وعرفه فيليب كوتلر -

 بوسائل خلق وتبادل املنتجات.

 3أما املفهوم الحديث للتسويق يعتمد على ركائز ثالث يمكن إيرادها فيما يلي: -

  دراسة الحاجات والرغبات واإلمكانات واألذواق املتصلة باملستهلكين أو املستخدمين في األسواق املستهدفة للسلع

 والخدمات محليا وخارجيا.

  تحديد ذلك القدر من اإلشباع الذي تقدر عليه مؤسسة إنتاجية أو تسويقية أو كالهما من تلك الحاجات والرغبات

 واألذواق املحددة من قبل العاملين أو املمارسين التسويقين.

 ويق تستوجيه كافة الجهود واألنشطة داخل املؤسسة وبإشراف مباشر من اإلدارات العليا ونفوذ مقبول من إلدارة ال

إليجاد املعادلة املتوازنة بين الحاجات والرغبات الخاصة باملستهلكين املستهدفين، وذلك من خالل توفير القدر املمكن 

 منها والذي من املمكن تقديمه للمستهلكين على شكل سلع أو خدمات بأسعار مناسبة.

بها األفراد واملؤسسات بغرض تسهيل وتسريع فعلى ضوء ما سبق يمكن تعريف التسويق بأنه مجموعة من األنشطة يقوم   

املعامالت واملبادالت في السوق في إطار البيئة وظرف السوق والتركيز على احتياجات العمالء بهدف تحقيق أهداف املؤسسة عن 

 طريق إرضاء العمالء.

 . تعريف التسويق السياحي: 2.1.2

ام إال من حيث املجال الذي يتم فيه وهو املجال السياحي، ويمكن تحديد التسويق السياحي ال يختلف عن التسويق في معناه الع   

 مجموعة من التعاريف للتسويق السياحي نوجزها فيما يلي:

يقصد بالتسويق السياحي النشاط اإلداري والفني الذي تقوم به املنظمات واملنشآت السياحية داخل الدولة وخارجها للتعرف  -

 4لية واملرتقبة والتأثير فيها بهدف تنمية الحركة السياحية الدولية القادمة منها.على األسواق السياحية الحا

كما عرف التسويق السياحي بأنه نشاط شامل ومتكامل يضم جميع الجهود املبذولة لجذب السائح الدولي واملحلي لزيارة املنطقة  -

 5السياحية حتى التعاقد مع السائحين إلى إتمام البرامج. السياحية الدولية، وتبدأ هذه الجهود بشكل مباشر من إعداد البرامج

يعرف التسويق السياحي بأنه عملية موجهة نحو السائحين تهدف إلى تأمين وتلبية احتياجاتهم اإلستهالكية من خالل القنوات  -

ة الخارجية وبما ن تحت قيود البيئالتوزيعية املختلفة املؤلفة من املنظمات واملؤسسات السياحية، والتي تتفاعل مع هؤالء السائحي

 6ينعكس على تحسين عمليات التبادل واإلستهالك.

التسويق السياحي هو التنفيذ العلمي واملنسق لسياسة األعمال من قبل املشاريع السياحية سواء كانت عامة أو خاصة أو على  -

 7ن املستهلكين املحددين وبما يحقق عائدا مالئما.مستوى محلي أو إقليمي أو وطني أو عاملي، لغرض تحقيق اإلشباع لحاجات م
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فمن خالل ما سبق يمكن القول بأن التسويق السياحي يعد عامال أساسيا لتحقيق التنمية السياحية   في الدول نظرا ملا    

يقوم به من دور هام في تعريف وترويج املنتج السياحي من خالل املزيج التسويقي بتزويد السائح بكافة املعلومات حول املنطقة 

ية جديدة لرفع مستوى العرض السياحي ومحاولة إقامة نظام معلومات فعال مع السوق السياحية والبحث عن أسواق سياح

 املحدد حاليا واملتوقعة وبالتالي فهم رغباته ودوافعه االستهالكية والعمل على تلبيتها وإشباعها.

 أهداف التسويق السياحي: 2.2

 8تتلخص أهداف التسويق السياحي فيما يلي:

ئح ينظر إلى الخدمات السياحية بإعتبارها مجموعة من املنافع، فهو يختار تلك الخدمات التي تقدم له إرضاء السائح: إن السا -

 أفضل املنافع مقابل الثمن الذي يدفعه والخدمات التي تحقق له أكبر إشباع ممكن.

ملوارد والعرض السياحي بما اإلستغالل األمثل للموارد: إن التقدير لتوقعات العمالء يجعل من املمكن للمؤسسة من إدارة ا -

 يتناسب مع الطلب، وهذا يتطلب السيطرة على املخلفات والتلف ويقلل من عدم استغالل املوارد املتاحة.

تحقيق األرباح: من هنا فإن املؤسسات السياحية يجب أن تعمل وفق خطط منظمة حتى يستمر السائحين في استخدام خدماتها  -

 بال شك يساعد في تحقيق األرباح.بشكل دائم، وهذا اإلستمرار 

تحسين الصورة الذهنية: إن هدف التسويق السياحي هو مساعدة املؤسسة في إبراز صورة واضحة عن املنطقة السياحية، حيث  -

 يعتبر عامال مؤثرا في خلق أو التخلص من اإلنطباعات لدى السائحين في األسواق املستهدفة.

التنافس أكثر حدة وتأثيرا، حيث تسهل املمارسات التسويقية اتباع استراتيجية مناسبة حيث  التفوق على املنافسة: لقد أصبح -

يتم إنجاز أهداف املؤسسات بمساعدة القرارات التسويقية، ومن خالل ذلك فإنه غالبا ما تنجح املؤسسة في جعل خدماتها 

األسواق السياحية أو املنافسة فيها، إضافة إلى ذلك فإن السياحية في املركز الرائد، مما يجعل من الصعب على املنافسين دخول 

املؤسسات تظهر اهتماما بأن تتفوق على املنافسة وتسيطر على املركز الريادي في السوق، لذا فإن التسويق املبني على أساس 

 ع ذلك.ما يتناسب مالتقدير السليم لحاجات وتوقعات السائحين يجعل من السهل تنظيم أعمال وأنشطة املؤسسة السياحية ب

 املزيج التسويقي السياحي:.  3.2

أن املزيج التسويقي هو  philip kotler يعد املزيج التسويقي واحد من أبرز العناصر التي تؤلف أي استراتيجية تسويقية، ويرى    

التسويق نفسه، أو بشك أدق فإن املزيج التسويقي يمثل على أرض الواقع االستراتيجية التسويقية الشاملة التي ترسمها اإلدارة 

 العليا للمؤسسة، ويمكن إيراد عناصر املزيج التسويقي السياحي فيما يلي:

لطبيعية )جبال، سهول، وديان، صحاري، غابات، أنهار، بحيرات واملسابح(، هو كل ما يقدم من املناظر ا املنتج السياحي:. 1.3.2

والفنون الشعبية، والنصب التذكارية، واآلثار التاريخية، واآلثار الدينية، وأماكن الرياضة والتسلية والترفيه، املالعب، الحدائق، 

نتجعات الصحية، الحمامات الطبيعية( وتعتبر هذه كمواد املنتزهات، املسارح، وأماكن النقاهة واالستحمام ) املرافق الصحية، امل

 9خام يراد لها أن تطور بطرق مختلفة من أجل تلبية احتياجات األسواق املختلفة.

هو املقابل املادي واملعقول واملقبول من املستخدم أو أخرى مرافقة للمستهلك للمكان أو املوقع أو  التسعير السياحي:. 2.3.2

 10املادية نفسها وأية خدمات أخرى مرافقة. املشتري للسلعة

ويعتبر السعر العنصر الوحيد من عناصر املزيج التسويقي الذي يدر ريعا بينما العناصر األخرى تمثل تكلفة، يحتاج منتجو 

هداف وفقا أل الخدمات السياحية وكذلك األجهزة املسؤولة عن إدارة املواقع السياحية إلى تحديد أسعار مناسبة لتلك الخدمات 

معينة، وأخذا في اإلعتبار مجموعة من العوامل التي تؤثر في تحديد السعر مثل: رسوم زيارة املواقع السياحية، أسعار اإلقامة، 

وأسعار األطعمة واملشروبات، وأسعار الوصول إلى املقصد، وأسعار اإلنتقاالت الداخلية، وأسعار املشتريات السياحية كالهدايا 

 11وأسعار النزهات السياحية وغيرها. والتذكارات،

هو يشمل كافة األنشطة التي يتم ممارستها من قبل كافة األطراف ذات الصلة ومن أجل أن يتاح للسائح . التوزيع السياحي: 3.3.2

 12ما يريده من منافع مكانية وزمانية وغيرها بالوقت والوضع املناسب له.
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لذي يجعل السلع والخدمات في تصرف املستفيد مكانيا وكميا وزمانيا، أي انتقال املنتج فالتوزيع هو أحد عناصر املزيج التسويقي ا

إلى املستهلك أو املستفيد، إال أن نظام التوزيع في الخدمات السياحية تختلف عن نظام التوزيع في الصناعات األخرى، حيث أنه ال 

طاق التصنيع، وبالتالي شحنها للمسافرين أو العمالء أو حتى يوجد توزيع عملي ألن املنتجات السياحية ال يمكن وضعها ضمن ن

خزنها في املخازن ألجل بيعها في املستقبل، إال أن سوق الخدمة يولي اهتماما أقل إلعتبارات الخزن والنقل والشحن وذلك لطبيعة 

ية وقعي، حيث أن الغرف الفندقالتالزم بن اإلنتاج واإلستهالك، وأن السياحة هي خدمات تستهلك فور حضور الزبون وبشكل م

 13ومقاعد الطائرة يفترض أن تباع.

: هو كافة الجهود اإلعالمية والدعائية والعالقات العامة الرامية إلى إعداد ونقل رسالة أو رسائل معينة . الترويج السياحي4.3.2

جذب الجماهير ودفعهم إلى ممارسة  عن الصورة السياحية لدولة ما أو مؤسسة ما إلى أسواق محددة بالوسائل الفعلية بغرض

 14نشاط سياحي في تلك املناطق املستهدفة أي أن الهدف هو الطلب السياحي.

وإذا كان الترويج مهما لكل الصناعات فإنه ال بد أن يحظى بأهمية أكبر في مجال السياحة حيث تزيد األهمية النسبية له عن باقي   

بيعة غير امللموسة للخدمات السياحية والتي تتطلب التركيز على الفوائد واإلشباعات عناصر املزيج التسويقي األخرى بسبب الط

 15املنتظرة من الخدمة بدال من التركيز على الخدمة ذاتها.

ويتضمن مقدمي الخدمة السياحية، املنتفعون من الخدمة، العالقة بين مقدمي الخدمة واملنتفع منها، . العنصر البشري: 5.3.2

قائمة بين املستفيدين من الخدمة، األفراد القائمون على النشاطات التسويقية، األفراد القائمون على اإلتصال العالقات ال

بالعمالء، الصورة الذهنية، الثقافة، التدريب، واملهارات، املكافآت والحوافز، درجة مشاركة العمالء في إنتاج الخدمة، عالقة 

 املؤسسة مع العمالء.

تؤثر البيئة املادية للخدمة السياحية في إدراكات املستفيد املتعلقة بتجربته مع الخدمة وتجعله أكثر قدرة  ادية:. البيئة امل6.3.2

على تقييمها، عن طريق إضافة مالمح ملموسة لخدمة غير ملموسة في األصل وتتضمن األبعاد البيئية للخدمة الظروف املحيطة ) 

املوسيقى، األلوان ( واستثمار الحيز ) األجهزة واملعدات والتأثيث، الديكور، النظافة، درجة الحرارة، نوعية الهواء، الضوضاء، 

 16السلع الداعمة لتقديم الخدمة، وكافة التسهيالت املادية األخرى (.

يز كوتتضمن السياسات، اإلجراءات الصالحيات، مشاركة املستفيدين في عملية تقديم الخدمة، التر . عملية تقديم الخدمة: 7.3.2

على العميل، خاصيات التصميم، البحث والتطوير، تدفق النشاطات، العمليات إلى التكنولوجيات، العمليات املستندة ألفضل 

 17ممارسات األعمال حرية التصرف أو اإلختيارات املمنوحة للعمالء.

 . مرتكزات التسويق السياحي:4.2

إن إعداد ووضع استراتيجيات التسويق السياحي وسياساته املختلفة ال تكون سليمة وذات فعالية ما لم ترتكز على بعض القرارات    

 األساسية والتي يمكن أن تنطلق من دراسة السوق وتقدير العرض والطلب.

رغبون في السفر سواء داخليا من مدينة إلى يعبر عن وجود عدد كبير من األشخاص الذين يسافرون أو ي. السوق السياحي: 1.4.2

أخرى ) سياحة داخلية ( أو سواء من دولة إلى أخرى ) سياحة دولية (، وذلك من أجل الحصول على منتج ) خدمات سياحية ( 

تتوافر له كل مقومات الجذب السياحي الذي يحقق الهدف وهو الترويح عن النفس، ويرتبط السوق السياحي كأي سوق بقوى 

 لعرض والطلب.ا

يمثل العدد الكلي لألشخاص الذين يسافرون أو يرغبون في السفر ألجل استعمال التسهيالت والخدمات . الطلب السياحي: 2.4.2

 السياحية في أماكن بعيدة عن محل إقامتهم املعتادة، ويتكون الطلب السياحي من ثالث عناصر:

 غبة في السفر إلى املناطق السياحية املرغوبة والقدرة على استخدام خدماتها.الطلب الفعال: هو ذلك الطلب الذي يجمع بين الر  -

الطلب الكامن: هو الطلب الذي لم يخرج حيز التنفيذ بسبب عقبات تحول دون تحقيق الرغبة، أي أن القدرة على تنفيذ الرغبة  -

 غير موجودة
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ولكن يفتقد الرغبة أو الحافز نحو السفر، لعدم اكتمال  الطلب املؤجل: يتمثل في القدرة على مصاريف السفر ومتطلباته، -

 18 املعلومات أو الفرص أو التسهيالت.

املقومات الطبيعية ) الجغرافية واملناخية (، واملقومات االجتماعية، الحضارية،  يتكون من مجموعة. العرض السياحي: 3.4.2

آثار، متاحف ( زيادة على الخدمات والتسهيالت األخرى ) إيواء، نقل،...الخ الدينية والترفيهية واملقومات الصناعية ) قرى سياحية، 

 19(التي توجد بالدولة العارضة للسياحة.

 مفاهيم أساسية حول السياحة: .3

 . تعريف السياحة:1.3

مية التي أصبحت تتسم ى األهلقد تنوعت تعاريف السياحة تبعا آلراء املفكرين واملهتمين بدراسة طبيعتها وآثارها املختلفة بالنظر إل   

 بها مما جعلها محل اهتمام كبير من قبل الباحثين، إال أنه يمكن إيراد أهم التعاريف التالية :

( : والذي عرفها على أنها ظاهرة من الظواهر العصرية التي تنشأ عن الحاجة املتزايدة  GUYER FREULERتعريف جويير فرولر) -

للحصول على الراحة واالستجمام وتغيير الجو واإلحساس بجمال الطبيعة وتذوقها والشعور بالبهجة واملتعة من اإلقامة في مناطق 

 20ذات طبيعة خاصة.

حيث عرفاها على أنها : املجموع الكلي للعالقات والظواهر الطبيعية التي تنتج  (:KRAFT( وكرافت )HUNZIKER تعريف هانزكر ) -

 21من إقامة السائحين وأن هذه اإلقامة ال تؤدي إلى إقامة دائمة  وممارسة أي نوع من العمل سواء كان عمال دائما أو عمال مؤقتا.

لسياحة واملدى الواسع الذي تعمل فيه كل فروعها ال يتضح السياحة هي مهمة ولها دور كصناعة حيث أن املهمة التي تقوم بها ا -

فقط من وجهة نظر أولئك السائحين ولكن من الوجهة املالية، أي من جهة األموال الوفيرة التي ينتفعها السائح وينتفع بها أولئك 

يف التي ينفقها باشرة عن طريق املصار الذين ينتقل إليهم السائح ويتجول في بلدانهم وتكون الفائدة مباشرة لصناعة الفنادق وغير م

 22السائح إلشباع رغباته سواء من أجل التعليم أو املتعة.

ومن خالل العديد من التعاريف السابقة فإنه يمكن إعتبار السياحة بأنها عبارة عن حركة ونشاط إجتماعي، ثقافي وإقتصادي    

ستوياتهم املادية، ويكون الهدف من وراء ذلك مجرد الترفيه يقوم به العديد من األفراد بإختالف جنسياتهم وأعمارهم وم

 واإلستجمام.

 . أنواع السياحة:2.3

تصنف السياحة إلى عدة أنواع بحسب معايير مختلفة تبعا للدوافع والرغبات واالحتياجات، وفيما يلي عرض ألهم أنواع    

 السياحة:

 إلى األنواع التالية:. السياحة وفقا ألسباب وأغراض السياحة: وتنقسم 1.2.3

 سياحة ترفيهية: وهي أكثر األنواع انتشارا لدى العام والخاص منها: -

 .زيارة األماكن التاريخية واملتاحف واآلثار 

 .القيام بالتظاهرات واملهرجانات الثقافية مثل مهرجان املوسيقى الكالسيكية 

 سباحة في الشالالت.املشاركة في النشاطات الرياضية مثل التزحلق على الثلج أو ال 

 .زيارة األماكن املقدسة أو زيارة األضرحة وغيرها 

 سياحة علمية: تتمثل في تنظيم امللتقيات التي تعالج مواضيع علمية كالطب مثال أو املؤتمرات والندوات والصالونات. -

 حة والنقاهة والعالج وتغيير املناخ.سياحة صحية: تتمثل في زيارة الحمامات املعدنية أو أماكن غير ملوثة بيئيا بغرض الرا -

سياحة األعمال: وهي السياحة التي يقوم بها رجال األعمال لبعض املناطق في دولة ما بهدف التعرف على مختلف النشاطات  -

 واألعمال التي تدخل ضمن اهتمامهم إلبرام عقود واتفاقيات مع نظرائهم في املجال الصناعي والتجاري والخدماتي.

 أي املكان الذي يتوجه إليه السائح وهذا املعيار يشمل:السياحة وفقا لوجهة السائح: . 2.2.3

 سياحة مائية: تكثر هذه السياحة في فصل الصيف، حيث يتوجه السياح عادة إلى البحر أو األنهار أو البحيرات أو الشالالت. -
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 الثلج في فصل الشتاء أو التسلق.سياحة جبلية: يتوجه السياح للجبال واملرتفعات بهدف التزحلق على  -

 23سياحة قروية: يتوجه الكثير من السياح إلى القرى حيث الهدوء وراحة البال بعيدا عن ضوضاء املدينة. -

سياحة صحراوية: هي كل إقامة سياحية في محيط صحراوي تقوم على استغالل القدرات الطبيعية والتاريخية والثقافية مرفقة  -

 24بهذا املحيط من تسلية وترفيه واستكشاف.بأنشطة مرتبطة 

 وتشمل:. السياحة وفقا لوسائل النقل املستعملة: 3.2.3

سياحة الطائرات: وتعتبر من أحسن الوسائل املستخدمة في السياحة ألنها مريحة وسريعة جدا بالنظر للمسافات الطويلة التي  -

 تقطعها في وقت قصير رغم تكلفتها املرتفعة.

 طارات: من مميزاتها أنها قليلة التكلفة وسريعة ومريحة.سياحة الق -

سياحة املركبات: تشمل كل أنواع املركبات، وهذه السياحة مشهورة أكثر في بعض الدول األوروبية حيث قلة الجبال مثل هولندا  -

 والنمسا.

في الوسيلة للسياحة عبر األنهار والشالالت وسياحة القوارب: وهي وسيلة قديمة مقارنة بباقي الوسائل السابقة، تستعمل هذه  -

 البحار بغرض الراحة والنزهة والرياضة وحتى في مجال اإلهتمامات العلمية واملعرفية.

 منها:. السياحة وفقا لعدد السياح: 4.2.3

 ياحة والسفرسياحة جماعية: أي سفر السياح يكون جماعيا، وهنا قد تكون السياحة منظمة من طرف شركات أو وكاالت الس -

بإعداد برنامج يحدد أماكن السفر واإلطعام واملبيت ومدة السفر أو اإلقامة وغيرها، وقد تكون هذه السياحة غير منظمة أي عدم 

 وضع خطة وبرنامج مسبقا للقيام بالرحلة.

 سياحة فردية: أي سفر األفراد وحدهم، كذلك هذه السياحة قد تكون منظمة وقد تكون غير منظمة. -

 منها:. السياحة وفقا للجنسية: 5.2.3

 سياحة عاملية: وهي سياحة مخصصة لألجانب فقط. -

 سياحة للمغتربين: وهي سياحة مخصصة للجالية الوطنية املقيمة بالخارج. -

 سياحة داخلية: وهي السياحة املخصصة للمواطنين املقيمين داخل البلد. -

 سمية، سياحة عابرة، سياحة أيام.السياحة وفقا ملدة اإلقامة: تشمل: سياحة مو  -

السياحة وفقا للعمر: تقسم السياحة حسب هذا املعيار إلى: سياحة الشباب، سياحة املتقاعدين، سياحة األطفال، سياحة  -

 25الناضجين.

 . مكونات السياحة:3.3

 26تتداخل نشاطات السياحة مع العديد من املجاالت، وفيما يلي املكونات األساسية للسياحة:  

عوامل وعناصر جذب السياح: تتضمن العناصر الطبيعية مثل املناخوالتضاريس والشواطئ والبحار واألنهار والغابات  -

 واملحميات، والدوافع البشرية مثل املواقع التاريخية والحضارية واألثرية والدينية ومدن األلعاب.

 ستراحات.مرافق وخدمات اإليواء والضيافة مثل: الفنادق واملطاعم واال  -

خدمات مختلفة: مثل مراكز املعلومات السياحية ووكاالت السياحة والسفر، ومراكز صناعة وبيع الحرف اليدوية، والبنوك  -

 واملراكز الطبية والبريد والشرطة واألدالء السياحيين.

 خدمات النقل: تشمل وسائل النقل على اختالف أنواعها إلى املنطقة السياحية. -

ية التحتية: تشمل توفير املياه الصالحة للشرب والطاقة الكهربائية، والتخلص من النفايات، وتوفير شبكة من الطرق خدمات البن -

 واملواصالت.

عناصر مؤسسية: تتضمن خطط التسويق وبرامج الترويج للسياحة مثل سن التشريعات والقوانين والهياكل التنظيمية العامة،  -

 طاع السياحي، وبرامج تعليم وتدريب املوظفين في القطاع السياحي.  ودوافع جذب االستثمار في الق
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 . تحليل النتائج:4

 قراءة في تجارب بعض الدول في مجال التسويق السياحي: .1. 4

 تجربة تونس:.1. 1.4

ت كبيرة اتعتبر تونس من الدول العربية السياحية التي خطت خطوات طويلة في صناعة السياحة واستطاعت أن تحقق انجاز    

وساعدها على ذلك ارتفاع مستوى الوعي االجتماعي والقومي بين أفراد املجتمع والتطور الحضاري امللموس، والفكرة األساسية 

 السائدة هي أن تنويع السياحة في تونس يجب أن يساهم في ديمومة املشاريع وأن يساعد على إيجاد خدمات سياحية مجددة.

على مدى ثالثة آالف سنة هي أول وجهة سياحية افريقية وهي مرتبة ضمن الوجهات الثالثين األولى في  وتونس التي يمتد تاريخها   

العالم، ويرجع ذلك ملجموعة من املقومات التي أهلت هذا القطاع ليجعل من تونس دولة مستقطبة للسياح، إذ تتراوح هذه 

 املقومات بين الطبيعية والتاريخية واملادية.

 27السياحي في تونس على العناصر التالية: ويقوم التسويق

وهي الخطط املتعلقة بتحسين التكوين والجودة على مستوى مختلف هياكل االستقبال والبنى التحتية الجودة والتكوين: .1.1. 1.4

 وغيرها، وتضم:

  التونس ي. للنادي السياحيجودة االستقبال: وتتعلق بجودة املطارات التونسية، وإعادة هيكلة هياكل االستقبال التابعة 

  جودة عرض املنتج: وتضم معايير تصنيف الفنادق واملطاعم السياحية، والتعريف واإلعالم والتكوين في مجال السياحة

 الخاصة باملعالجة بمياه البحر.

 .جودة النقل: وتتضمن كل ما يتعلق بتحسين وتطوير جودة وسائل النقل السياحية 

 ة الوطنية للتكوين في امليدان السياحي، تطوير التعليم االلكتروني، والشراكة مع املدارس التكوين: وتضم االستراتيجي

 املتخصصة في املجال السياحي.

وتتعلق بكل ما يمكن تقديمه كمنتج للسياح ومختلف املناطق التي تعد مناطق التنويع في مجال العروض السياحية: .2.1. 1.4

 جذب سياحية، وتضم:

 ( هي الخطط املتعلقة بتطوير العروض الثقافية، باإلضافة إلى الدراسات املتعلقة برغبات  العروض الكبرى :) األساسية

 ومتطلبات السياح فيما يخص هذه العروض.

  العروض البديلة: تضم املعايير الخاصة بالنزل ومخيمات تنظيم وتقنين وضعية مختلف هياكل االستقبال الغير

 للمشاريع املبتكرة واالبتكار.املرخصة، ومتابعة إصدار دعوة 

  املناطق: تضم املصادقة على التقسيم اإلقليمي وتحديد األزواج منتج / منطقة، وخطط تطوير جزيرة جربة واملنطقة

 الشمالية الغربية.

نة ر وهي كل الخطوات والجهود املبذولة في سبيل جعل القطاع السياحي وكل ما يتعلق به أكثر عصعصرنة القطاع: .3.1. 1.4 

 وتقدما، وتم التركيز على ما يلي:

  الحوكمة واإلطار القانوني املؤسساتي: بتسهيل عمل اإلدارات ومؤسسات السياحة العامة والخاصة، وتكييف متطلبات

 السياحة بتونس مع املتطلبات السياحية العاملية، كما تم إعادة هيكلة الديوان الوطني التونس ي للسياحة.

 ع برامج خاصة للتحسيس باملسائل املالية وذلك من خالل املحافظة على االستثمارات املحققة، تمويل القطاع: يتم وض

 وتحسين الوضع املالي للمؤسسات السياحية.

  اليقظة السياحية: تهدف الى استشراف التطور الذي سيحصل مستقبال في النشاط السياحي واستشراف سلوك الدول

 عطيات لوضع االستراتيجيات املناسبة لذلك، وكذا ما يخص السياح ونفقاتهم.املنافسة، ثم تحليل ومعالجة هذه امل

  برنامج ترقية الوحدات الفندقية: من خالل الرفع والتحسين وترقية الخدمات الفندقية املقدمة إلى مصاف الفنادق

 الراقية في إطار السياق العاملي.
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 ي التونس ي للسياحة على األنترنيت وإضافة كل املعلومات السياحة الرقمية: وتتمثل في تحديث بوابة الديوان الوطن

املتعلقة بتونس كوجهة سياحية، مع تقديم كل ما يحتاج له السائح من معلومات كاألسعار والخدمات والخرائط، وتعزيز 

 ذلك بالصور والفيديوهات الخاصة بمختلف املنتجات السياحية التونسية وهياكل االستقبال. 

 مارات املتحدة:تجربة ال .2. 1.4

إن اإلمارات العربية املتحدة تعد كغيرها من الدول اهتمت بالقطاع السياحي، حيث سعت إلى ترقيته وجعل اإلمارات في مصاف      

 الدول الرائدة سياحيا، وبالنظر إلى الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل النهوض بقطاع السياحة حيث احتلت املراكز األولى عامليا في

تنمية السياحة والتسويق السياحي وما تملكه الدولة من إمكانيات ومواقع سياحية العامل األساس ي في جلب عدد كبير من السياح، 

كما أن االهتمام بهذا القطاع االستراتيجي جعل من دولة اإلمارات اإلطار األول والفاعل في وضع آليات مناسبة لإلستثمار العقالني 

 28عتماد العديد من السياسات التسويقية تتمثل في:في قطاع السياحة وا

من خالل التطوير املستمر للخدمات السياحية لكي تناسب اعداد سياسة جودة املنتوج وسياسة التسعير السياحي:  .1. 2.1.4

سياحية، كما أن الالسائحين، وقد نجحت في اعتماد سياسة التسعير السياحي نظرا ألن التسعير يؤثر بصورة مباشرة في اإليرادات 

له دورا مهما في التأثير على حجم الطلب السياحي، فمثال الخدمات السياحية بفنادق دبي تقدم للسائح أو املستهلك ما يشبع حاجته 

وما يدفعه إلى تكرار الزيارة مرة أخرى، كما تمنحه االختيار بين ما يتناسب ومستواه املعيش ي، وتكون بذلك قد مارست سياسة 

 في الخدمة أو املنتج بالسعر املناسب. الجودة

 سياسة التنشيط السياحي ) إقامة املهرجانات واألحداث(:.2. 2.1.4 

تعد الفعاليات واملهرجانات التي تقام على مدار العام جزءا أساسيا من سياسة التسويق السياحي لحكومة دبي، ويعطي تنوع هذه  

الفعاليات طابعا خاصا ملا تقدمه، لتشكل بذلك نوعا من التكامل الذي يلبي كافة متطلبات السياحويغني تجربتهم السياحية في 

م العديد من الفعاليات الرئيسية في الدولة حيث تسهم في استقطاب السياح، ونذكر منها: مهرجان دبي الدولة، على مدار العام تقا

 .2020للتسوق، مفاجآت صيف دبي، معرض اكسبو 

سياسة التخطيط التسويقي ينحصر دورها في تحقيق التوازن بين الحركة السياحية سياسة التخطيط السياحي: .3. 2.1.4

ت السياحية املتاحة، يتم التنبؤ بها من خالل اعداد مخططات واستراتيجيات تتوافق مع االمكانيات، وذلك املتوقعة واإلمكانيا

بمعالجة العوامل املباشرة في كل خطة مثل رأس املال البشري، االبتكار، تكلفة ممارسة األعمال التجارية، نوعية الحياة، السياسة 

 االقتصادية، القوانين واللوائح.  

 تجربة املغرب:.3. 1.4

يعتبر املغرب من الدول العربية التي عرفت تجربة سياحية ناجحة، نظرا لتمتع السياحة املغربية بمحموعة من املقومات    

الطبيعية والتاريخية واملادية، واالستغالل األمثل لهذه اإلمكانيات ساهمت في استقطاب السياح إقليميا ودوليا، ومنافسة بعض 

 الدول السياحية.

ثم آفاق  2010إن التسويق السياحي في املغرب قد ركز على العديد من البرامج التي تم وضعها في إطار االستراتيجيات السياحية   

 29وفيما يلي أهم هذه البرامج والسياسات: 2020

منتوجين أساسيين هما: ( على 2010-2000االستراتيجية السياحية للفترة ) لقد ركزت. استراتيجية املنتوج السياحي: .3.1.41

فقد ركزت  2020املنتوج الشاطئ واملنتوج الثقافي والتاريخي وتطويرهما على نحو مستدام، أما استراتيجية املنتوج السياحي آلفاق 

على عنصر تنويع املنتوج السياحي وعلى جودته لتتماش ى وحاجات ورغبات السياح، وقد أطلقت الوزارة املسؤولة عن قطاع 

التنسيق مع مختلف الفاعلين بالقطاع السياحي ستة برامج أساسية ركزت في مجملها على مجموعة من املنتجات السياحة ب

 السياحية هي: السياحة البيئية، السياحة الثقافية، السياحة الرياضية، سياحة األعمال وسياحة الرفاهية، منتوج بالدي.

غربية بوضع سياسة سعرية بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع حيث قامت الحكومة املاستراتيجية التسعير: .2. 3.1.4

السياحي، وتكون بعد دراسة معمقة من أجل الثنائية جودة / سعر وهذا ملختلف الخدمات السياحية املقدمة للسياح، كما قامت 
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وإعطاء  كانت تحتكر هذا القطاع، كذلك الحكومة املغربية بتحرير قطاع النقل الجوي من هيمنة الخطوط امللكية املغربية والتي

 الفرصة للقطاع الخاص إلنشاء شركات خاصة للطيران مع مراعاة تنافسية لألسعار.

إن الهدف الرئيس ي لإلستراتيجية السياحية للمغرب هو جعل املغرب استراتيجية تسويق وترويج الوجهة السياحية: .3. 3.1.4

ضعت الحكومة املغربية استراتيجية لذلك من أجل زيادة شهرة الوجهة من أحسن الوجهات السياحية في العالم، لذلك و 

السياحية، وزيادة إستدامة جاذبيتها، وتتضمن اإلجراءات العملية لإلستراتيجية: وضع ميزانية التسويق، وتقوية صورة الوجهة عبر 

 األنترنيت، واملرافقة والتسهيالت الالزمة.

إن ضمان السير الحسن والجيد لكل األنشطة السياحية والجهود التسويقية أن البشري:. مخطط تثمين رأس املال 4.3.1 .4

يكون ذا فعالية ما لم يرافق ذلك خطة حقيقية وفعلية للتكوين الجيد للعنصر البشري داخل القطاع السياحي يتماش ى والتحديات 

ير رأس املال البشري، وإجراءات تحسين جاذبية الراهنة واملستقبلية، وذلك بإعتماد أهداف مخطط التكوين، وإجراءات تطو 

 القطاع السياحي.

 الخاتمة:.5

أظهرت لنا الدراسة أن السياحة لها أسس تقوم عليها وقواعد تحكمها تبنى على خريطة تنموية للقطاع على املستوى الكلي للدولة   

عملية  ياحة، إذ أن املنتج السياحي هو منتج يحتاج إلىوالجزئي للمؤسسة، مع التأكيد على أهمية األنشطة التسويقية في تطوير الس

تسويقية على مستوى واسع، وهو أمر يتطلب أن تبنى العملية التسويقية على استراتيجيات حسب حالة السوق والدولة املستقبلة 

تراتيجي طار االسواملؤسسة أو املشروع السياحي، تطبق هذه االستراتيجيات من خالل سياسات تسويقية تهدف إلى تحقيق اإل 

املرسوم على مستوى األسعار واالتصال وجودة الخدمات، وبعد عرض تجارب كل من الدول العربية: تونس، اإلمارات املتحدة، 

 املغرب في مجال التسويق السياحي لتطوير السياحة توصلنا إلى النتائج التالية:

 ي زيادة الحركة السياحية والطلب والعرض السياحي.الخدمات السياحية املتنوعة وذات الجودة العالية تساهم ف -

يلعب التسويق السياحي دورا هاما في تطوير السياحة من خالل إبراز ما تملكه الدول من مقومات جذب سياحي، ويعتبر دليال  -

 ماديا للسياحة وذلك عن طريق وسائله املختلفة واملواد الترويجية املعروضة من خاللها.

تونس واإلمارات املتحدة واملغرب في دعم وتطوير السياحة يرجع أساسا إلى اعتمادها استراتيجياتها التسويقية  إن نجاح كل من -

 الفعالة. 

التسويق السياحي له دور في تحقيق التوازن بين العرض والطلب السياحي من خالل تحفيز الطلب السياحي وتنويع العرض  -

 السياحي.

ية مهما كان مستوى العرض السياحي التي تمتلكه فإنها تعتمد بالدرجة األولى على قدرتها على إن نجاح وفشل أي دولة سياح -

 التركيز على تنفيذ برامج تسويقية متالئمة مع كل سوق سياحي واستراتيجية تسويقية فعالة.

فسية على نتجات سياحية تنااتجهت استراتيجيات التسويق السياحي املطبقة في كل من تونس واإلمارات واملغرب إلى توفير م -

 مستوى أسواقها. 

على ضوء النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة نجد أن التسويق السياحي له أهمية كبيرة ودور فعال في تطوير السياحة،    

 وبذلك يمن اقتراح أهم التوصيات التالية:

 اتباع استراتيجية تسويقية واضحة لجذب أكبر عدد من السياح. -

االستفادة من تجارب الدول الرائدة في السياحة، والعمل على تشجيع السياحة الداخلية في كل دولة سياحية من أجل تقليص  -

 تدفق السياح املحليين إلى الخارج. 

 االهتمام بتنويع املنتج السياحي. -

 ة من املقاصد السياحية.زيادة االعتمادات املخصصة للتنشيط والترويج السياحي ملواجهة املنافسة الشديد -

 اإلستغالل األمثل للموارد التكنولوجية كمواقع التواصل االجتماعي ما يسهم في إظهار املنتج السياحي وجودته.  -
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 تنشيط الطلب السياحي ودراسته بشكل دوري من أجل زيادة الحركة السياحية. -

 ن ثم القيام باملقارنة من أجل تحقيق تنمية وتطوير للسياحة.إجراء دراسات وأبحاث للمنافسين في مجال التسويق السياحي وم -

 2. قائمة املراجع:6

  .18، ص2005، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ،األردن، 2رضوان محمود العمر، مبادئ التسويق، ط 1
  .46، ص 2003وجهة نظر معاصرة، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، –عبد السالم أبو قحف، التسويق  2

  3 محمد عبيدات، التسويق السياحي مدخل سلوكي، ط 3، دار وائل للنشر،2008، ص16.
، 2007فؤادة عبد املنعم البكري، التسويق السياحي وتخطيط الحمالت الترويجية في عصر تكنولوجيا االتصاالت، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 4

  .15ص
  .30، ص2007،  املنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة، مصر، 1س علمية وتجارب عربية، طصبري عبد السميع،  التسويق السياحي والفندقي، أس 5

edition,publie par pearson,education France,2007,p12.  èmeGery Armstrong, Philipe Kotler,86 
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 ملخص: 

تجسيدا لرغبة الدولة الجزائرية في تنمية القطاع السياحي، ومن أجل  2030يعتبر املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق       

 تجسيد هذا املخطط الطموح وضعت املخططات الوالئية لتهيئة السياحة. 

استراتيجية و والية بومرداس، القطاع السياحي في  ومقومات الضوء على واقع تسليطهذه الورقة البحثية إلى  دفوفقا لذلك ته       

وما رافقه من مشاريع سياحية  2030ا جاء به املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية مل وفقا، وذلك 2030تنميته واستدامته آلفاق 

 .الواليةفي هذه  تج السياحي وتنميتهتساهم في التعريف باملن

 السياحة في والية بومرداس.، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية السياحة، مقومات السياحة، الكلمات املفتاحية:

Abstract 

      The guideline for the preparation of tourism for the horizons of 2030 is an embodiment of the desire of the 

Algerian state to develop the tourism sector, and in order to embody this ambitious plan, state plans have been 

developed for the creation of tourism. 

        Accordingly, this research paper aims to shed light on the reality and components of the tourism sector in the 

wilaya  of Boumerdes, and its development and sustainability strategy for the horizons of 2030, according to what 

was stated in the guideline for tourism development 2030 and the accompanying tourism projects that contribute 

to the definition and development of the tourism product in this wilaya. 

.Keyword: Tourism, elements of tourism, the guideline for tourism development, tourism in the wilaya of 

Boumerdes 
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 . مقدمة: 1

لقد اهتمت الحكومة الجزائرية في اآلونة االخيرة بالقطاع السياحي واكدت على ضرورة النهوض به وتطويره واعتمدت في 

كان بمثابة الطموح الذي يسعى الى جعل الجزائر وجهة سياحية  والذي 2030ذلك على املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 

 بامتياز.

 من املخطط الوطني لتهيئة اإلقليم 
ً
 لسياسة جديدة تبنتها الدولة الجزائرية ويعد جزءا

ً
ويعتبر هذا املخطط التوجيهي مرجعا

التنمية املستدامة وذلك من أجل تحقيق توازن ثالثي  فهو املرآة التي تعكس لنا مبتغى الدولة فيما يخص (SNAT) 2030في آفاق 

ثاق توجيه تنشيط الصناعة السياحية في الجزائر املي ويمثل يشمل الرقي االجتماعي والفعالية االقتصادية واالستدامة البيئية.

،  2030ة ئر في آفاق سنالرسمي الذي يرتكز عليه املخطط، بحيث على الدولة والسلطات املحلية إظهار الصورة السياحية للجزا

فهذا البرنامج يترجم بشكل عام سواء املادي أو املعنوي أو الثقافي، من أجل إرادة الدولة في إعادة االعتبار للنشاط السياحي، ووضعه 

ارات األكثر جاذبية لإلستثم 5في خدمة املتعامل السياحي، فالسلطات الجزائرية أدركت أن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات 

األجنبية املباشرة، وهو القطاع الذي يمكن أن يساهم في تطوير القطاعات األخرى، كما في بعض الدول نجد أن السياحة تحتل 

  مكانة مرموقة، ضمن القطاعات األخرى في اإلقتصاد إنطالقا مما تدره من العملة الصعبة.

 .عليه استفادت إثره على دعم كبير من الدولةمن بين الواليات التي شملها هذا املخطط هي والية بومراس، و و 

 وفي هذا اإلطار، نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إلى اإلجابة على اإلشكالية التالية:

  ؟2030ما هي آفاق تنمية السياحة في والية بومرداس في ظل تجسيد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 

 :التالية هذه االشكالية قمنا بطرح الفرضيات ولالجابة على

ايطار  من قبل الدولة في األكثر دعمااس تتمتع بمقومات سياحية كثيرة ستكون من بين الواليات دكون والية بومر في  -

 ؛السياحة تطوير قطاعمساعيها في 

 .2030للتهيئة السياحية آفاق املخطط التوجيهي  إطار في معظم املشاريع التي كانت تجسيدقامت والية بومراس ب -

ه واستراتيجية تنميتوالية بومرداس، القطاع السياحي في  ومقومات تسليط الضوء على واقعهذا البحث إلى هدف يو 

وما رافقه من مشاريع سياحية  2030، وذلك على ضوء ما جاء به املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 2030واستدامته آلفاق 

 .الواليةفي هذه  باملنتج السياحي وتنميتهتساهم في التعريف 

الوصفي الذي يتفق مع طبيعة موضوع البحث، حيث اعتمدنا في  أهداف البحث، تم استخدام املنهجمن أجل تحقيق      

وجيهي املخطط التجمع املعلومات على الكتب واملجالت. أما الجانب التطبيقي فلقد استخدمنا منهج دراسة حالة من خالل عرض 

 ، ومستويات تحقيقه.2030لتهيئة السياحية آفاق ل

 ا إلى املحاور التالية:ذوقصد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة قسمنا بحثنا ه

 ،والية بومرداسالسياحة في واقع   -

 ؛2030التعريف باملخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق  -

  ؛بومرداسفي والية  2030ياحية آفاق التوجيهي للتهيئة الس تجسيد املخطط -

اقع السياحة في  .2  بومراس:والية و
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السياحة، ثم مقومات السياحة في الجزائر لنبين بعدها  مفهومأوال   نبرز والية بومراسالتطرق لواقع السياحة في  قبل

 مقومات السياحة في والية بومرداس.

 السياحة:مفهوم  .1. 2

 وفق ما يلي:يمكن ابراز مفهوم السياحة 

 السياحة: تعريف-أ

الذي يتعلق بالحركة والتنقل؛ ويقوم به أفراد وجماعات بغرض التنقل من  اإلنسانيالسياحة بأنها ذلك النشاط  تعرف

 اإلقامةو وليس بغرض العمل  لالستشفاءأو املهرجانات أو للعالج أو  اإلجازاتسبا  اجتماعية أو ترفيهية أو لقضاء أل مكان إلى آخر 

الدائمة؛ وهذا يعني أن السياحة نشاط إنساني متعدد الجوانب يتضمن مجموعة من العالقات املتبادلة بين السائح الذي يوجد 

 1 .يقيمونبهذا املكان ينالذ األشخاص بصفة مؤقتة فقط في مكان إقامته وبين

يعرفها مؤتمر األمم :يليهناك عدة تعاريف للسياحة حسب املنظمات الدولية واملفكرين ويتمثل أهمها وأشملها فيما 

مفهوم  ، فإن1968عام  IUOTO والذي تبناه االتحاد الدولي ملنظمات السفر الرسمية 1963املتحدة للسياحة والسفر بروما عام 

عات خارج الحدود السياسية للدولة التي يعيش فيها لفترة تزيد عن أربعة وعشرين األفراد والجما حركة»السياحة حسبه يعني: 

يكون الغرض من السفر هو العمل أو الدراسة أو املرور، وهذا يتضمن بالضرورة إنفاق مبلغ  أالساعة وتقل عن سنة واحدة، على 

 2«.من املال في مكان آخر غير املكان الذي اكتسب فيه

 مخارج بيئتهتقع ماكن أإلى األشخاص الذين يسافرون أنشطة  تشملالسياحة (: "OMTة )ة العامليتعريف منظمة السياح

 3خرى."أ ألغراضللراحة أو  ،بغير انقطاع املعتادة، ويقيمون فيهاملدة ال تزيد عن سنة

شخص يتوجه إلى بلد ال يقيم فيه ألغراض مختلفة وليس ملمارسة مهنة  ليلي: ك الزائر كما  1963املنظمة سنة وقد عرفتهذه 

ساعة في البلد الذي  24هم زوار مؤقتون يمكثون على األقل و  السواح أوال :مقابل أجر، هذا التعريف يخص فئتين من الزوار هما

 لرياضة، أو من أجل القيام بزيارة األقار م في الترفيه، الراحة، الصحة، قضاء العطل، الدراسة، اتهيزورنه، وتتلخص دوافع زيار 

ساعة خارج مقر إقامتهم  24هون وهم زوار ال يتعدى وقت إقامتهم نز املت وثانيا .وحضور مؤتمرات وندوات علمية وثقافية وسياسية

 4.املعتاد

 السياحة: خصائص-ب

 5فيما يلي:تتميز السياحة بالعديد من الخصائص يمكن تجميعها في مجموعات جزئية نذكرها  

ميزها ت املقدمة للمستهلك السائح بطبيعة تتميز السياحة من حيث السوق السياحي وكذا من حيث الخدمات :حسب طبيعتها -

ونها مرونة أسعار املنتجات السياحية وذلك لك الشديدة، وعدمبالندرة والحساسية  يتميز لعرض السياحي، فااملنتجات عن مختلف

التقصيرفي الخدمات السياحية املقدمةف مختلف تكامل بينمع وجود  بشكل كبير مع تقلبات الطلب مقارنة بالسلع األخرى؛ التتغير

 . إحداها يقلل من قيمة املنتج السياحي النهائي املقدم للسائح

رة بالذكر، تعطي نالحظ أن قطاع السياحة له تأثير على العديد من الجوانب جدي كما :خصائص السياحة حسب تأثيرها -

 للسياحة خصائص أخرى تتمثل في:

 والحضاري للمجتمع؛ والثقافي واالجتماعي تمثل منظومة متكاملة من األنشطة التي ترتبط بالكيان االقتصادي  -

 العاملية؛ة ئثر بالتغيرات التي تطرأ على البي، لهذا فهي أيضا تتأإلى خارج النطاق اإلقليمي للدولة يمتد نطاق املنافسة -
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الخدمات السياحية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،  في تقديم تشترك مع بكل انتماءاتها عامة أو خاصةكل فئات املجت -

 الخدمات السياحية املقدمة للسائح من طرف الدولة؛ ألنها تشكل الصورة الذهنية املميزة ة ملزيج

 تية فياملوقع السياحي من نقل ومبيت.االعتماد على املرافق السياحية األخرى كالبنى التح -

 الخدمات السياحية املختلفة النشاط االقتصادي دورا بارزا في تقديم يلعب عناصرها:خصائص السياحة حسب  -

في نفس الوقت، وتتميز السياحة على أساس العناصر  الدولة السياحية املعنية للسائحين، كما يعمل على دعم اقتصاد

 بالخصائص التالية:  املكونةلها

 االنتقال من مكان إلى آخر؛ واملتمثل في العنصر الحركي -

 املنطقة السياحية؛ العنصر الساكن واملقصود به عملية اإلقامةفي -

 العنصر اإلنساني وهو الفرد الذي ينتقل من مكان إلى آخر؛ -

 مختلفو  والبيئة والتاريخ وكذلك التسهيالتمجموعة العناصر الغرضية املرتبطة بالطبيعة  عنصر الغرض ويمثل -

 .الخدمات السياحية

  مقومات قطاع السياحة:.  2.2

واملؤثرات واإلغراءات الطبيعية التي تمكن البلد من تصدير السياحة الى خارج حدوده  هناك عدد كبير من املقومات

 6 بـ:األخرى وتتمثل هذه املقومات  على البلدان واالنفتاح

 طبيعية: مقومات-أ

تعتبر اإلمكانيات الطبيعية أحدأهم املقومات التي تدعم نشوء وتطور السياحة في أي منطقة ً فضال عن املوقع الجغرافي  

 .للصيد واالصطياف األثرية ومناطق املخصصة وتوفر املعالم والنباتية واملوارد املائية والحيوانية واملناخ

 البشرية: مقومات-ب

ان املقومات البشرية في مجال السياحة كثيرة ومتنوعة ومنها تعدد اللغات وإتقانها وسعه املعرفةواالتصال بالثقافات  

املنح و  األخرىوالعادات والتقاليد وتوفير الخدمات فضال عن دعم الدولة في توقيع االتفاقياتواملعاهدات وتقديم التسهيالت

 ق.والقروض لبناءالقرى السياحيةوالفناد

  دعائية: مقومات-ت

ريق املوجهة عن ط في تنمية السياحة وبث األفكار اناجحة، ألهميتهإن السياحة الناجحة تعبير حس ي عن دعاية سياحية 

 املعنيين بهذا الشأن، ويكون هذا التوجيه بقصد دفع الحركة السياحية وتنشيطها الى داخل البلد. وسائل االتصال بأفراد املجتمع

  تاريخية: مقومات-ث

إن وجود االستقراء التاريخي والحضاري واالجتماعي يؤدي الى خلق التجمعات البشرية التي استدل بوجودها عن طريق 

معرفة املعاملاألثرية التي مثلت مختلف الحقب الزمنية من العصور الحجريةاألولىوالعصورالالحقةوالتي تمثل اليوم معلم 

 .تعرف على حياة الشعو  واالستطالعواالكتشافتاريخيةوموقعلوفد السواح بهدف ال

 

  الدينية: املقومات-ج
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ملقدسة ا يمثل العامل الديني عامل مهم لجذ  السوح بهدف العبادة والزيارة، وان وجود العديد من املعاملواملشاهدواألماكن

في البالد يجعل البلد هدف لكثير من السواح بقصد أداء العبادة والتعرف على الديانات األخرى وأداء مناسك الزيارة. وتتميز 

 السياحة الدينيةبتكرارها طول ايام السنةوالطلبعليها ناتج من الحاجةالروحيةوالدينية.

 الجزائر:املقومات السياحية التي تملكها  .3. 2

متميزة، تجعلها من الدول البارزة في بلدان املغر  العربي وشمال إفريقيا، فإطاللها سياحية مقومات تتوفر الجزائر على     

على البحر املتوسط، وامتالكها ملعالم تاريخية وأثرية هائلة، ومساحتها الشاسعة املتنوعة من حيث ثرواتها الطبيعية تجعلها قبلة 

 وألن املستقبل في السياحة وتنمية تحسين في املساهمة شأنها من ومدروس عقالني بشكل استغلتوإن  للسياح املحليين واألجانب،

 بها الجزائر.  نستعرض أهم تلك اإلمكانات السياحية التي تتميز أنالسياحي وسنحاول  النشاط أساس تشكل املوارد هذه

 :الطبيعية والتاريخية املقومات-أ

السياحي الجيد واملنافس لغيره، وذلك يرجع إلى التنّوع  املنتجللجزائر إمكانيات ومقومات طبيعية تساعدها على تقديم  

البيئي واملناخي الفريد من نوعه بالعالم باملناطق السياحية، من شواطئ ساحلية جميلة وبساط أخضر كثيف بالهضا  العليا 

 :ة، فالجزائر تحوز علىوجمال استثنائي بمنطقة الصحراء الشاسع

 يتميز وهو ،التقاريروأكثر من ذلك حسب بعض  كلم، 1200 مساحة على الجزائري  الساحل يمتد :الشريط الساحليامتداد  -

 فرج، سيدي قزيرت،تي القالة،: نجد املناطق هذه أهم ومن نادرة، سياحية فضاءات عدة به وتوجد الصخري، وتكونه بارتفاعه

 7.صاف بني تنس،

 لهضا ا مناطق في قاري  هشب ومناخاملتوسط،  البحر مناخ مالالش في التل منطقة يسود حيث مناخها بتنوع زائرلجا تتميز املناخ: -

 من فتعتبر الصحراء منطقة أما بببروده من فصل الخريف الى فصل الربيع، وحرارة مرتفعة نسبا في فصل الصيف، يتميز العليا

  8.الشديدوالجفاف  الرياح عن فضال اليوميةالحرارة  درجات في املتطرفة املناطق

 إليزي، أدرار، :هي كبرى  مناطق خمسة على موزعة مربع كلم مليون  2 حوالي الجزائرية الصحراء مساحة تبلغ :الصحراوية املناطق -

 .الخ ... تيدكلت ،القورارة توات، :نجد فيها السياحية املناطق أهم ومن وتندوف، تمنراست ميزا  وادي

 من ابتداء اعتبرت والتي ،1982منذسنة اليونسكو طرف من العاملي التراث ضمن املصنفة للطاسيلي الوطنية الحظائر نجد كما

 9.عاملي كتراث املصنفة ميزا  منطقة ومنها املتميز املعماري  الشكل ذات العتيقة والقصور  الطبيعية، املحميات من  1986سنة

 تزخر فهي العاملي، املستوى  على الحرارية املنابع من كبير عدد على تحتوي  التي البلدان من الجزائر تعتبر الحمامات املعدنية: -

 8 الجزائر تملك الجوفية، الحموية للمياه منبع 200 يفوق  ما على تتوفر حيث، الطبيعية املعدنية والحمامات األحواض بعشرات

للحمامات املعدنية، تملك مرافق استقبال ومعدات طبية  الجزائرية الشركة قبل من وطني مسيرة طابع ذات معدنية محطات

 محطة 50 ال يقار  ما .الدفلى( .. عينة )ريغ حمام(، تيموشنت عين بوالية) بوحجر حمام (،تلمسان بوالية)بوغرارة  : حمامأهمها

 سيدي بمدينة تقع كبيرة منشأة عبارة وهو البحر، بمياه للعالج مركز إلى باإلضافة، تقليدية بطريقة تستغل محلي طابع ذات حموية

 10 غر  العاصمة. كلم (30) فرج

اقع-ب     التاريخية: املو
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تشهد املعالم األثرية واملتاحف والوثائق التاريخية املوجودة في الجزائر على عراقة وعظمة الحضارات املتعاقبة والتي توالت  

عليها في أزمنة مختلفة ابتداء من عصور ما قبل التاريخ، من الحضارة األمازيغية، الفينيقية، البيزنطية والرومانية وأخيرا اإلسالمية 

ا على مر التاريخ، ولوجود هذه القيمة التاريخية العريقة، املعمارية والثقافية ساعدت في إدراجها بالئحة التي فرضت نفسه

 11 .)سطيف(، قلعة بني حماد... وغيرها اليونسكو للتراث العاملي، ومن بين هذه املعالم نذكر: تيمقاد )باتنة(، جميلة

 . املقومات السياحية لوالية بومرداس:4. 2

 بومرداس:لوالية  عام تقـديمأ. 

والية بومرداس والية ساحلية، تنتمي إلى القطب السياحي شمال وسط، يحدهـا جغرافيا والية الجزائـر من الغـر ، واليـة  

البليـدة من الجنـو  الغـربي، واليـة البويـرة من الجنو ، والية تيـزي وزو من الشـرق ومن الشمـال البحـر األبيض املتوسط وشريط 

وتشكل الوالية منطقة عبور بين العاصمة ومنطقة القبائل والجهات الشرقية للوطن، عن طريق وسائل  12كلم.107احلي طوله ـس

 13كم. 35كم، وعن املطار الدولي للجزائر) هواري بومدين( بـ  50مواصالت متعددة، فهي تبعد عن الجزائر العاصمة بـ 

الساحلية األخرى املطلة على الساحل الجزائري الغني بحقبه التاريخي الطوي، تمتلك والية بومرداس خصوصية املناطق 

 بين) املمتدة الفترة في املرحلة الفينيقية منها مراحل بعدة الوالية مرت والذي تميز بمرور العديد من الحضارات الراقية عليها، إذ

 الفترة في والبيزنطية م(534 /م431بين ) ما ملرحلة الونداليةم( وا/ 43م  42عامي ) بين الرومانية واملرحلة )م ق  146ق م و 500

 وتعود .نصير بن موس ى طرف من فتحها بعد اإلسالمية الدولة لحكم بومرداس خضعت م 707م(، وفي سنة/707 م534بين) املمتدة

 14عشر. الثامن القرن  في نهاية فيها واستقر املنطقة بهذه حل الذي البومرداس ي علي بن أحمد الشيخ إلى بومرداس تسمية

 املؤقتة للحكومة تنفيذية مقر أول سلطة السوداء، وكان لها شرف احتضان الصخرة لبلدية تم إنشاءها 1958 سنة وفي

 وهذا تنميتها قصد سوناطراك مؤسسة إلى وتسييرها إدارتها مهام وكلت االستقالل ايفيان. وبعد التفاقيات طبقا للجزائر املستقلة

 15العلمية. الجامعية والبحوث للدراسات قطب إلى بتحويلها

دائرة  11، الذي قسمها إلى 79 -84طبقا للمرسوم رقم    03/04/1984نشأت والية بومرداس نتيجة التقسيم اإلداري لـ 

املتعلق بالتنظيم اإلقليمي لوالية الجزائر ضم بلديات ودوائر تابعة لوالية  1997لسنة  14 – 97لألمر   بلدية، وتبعا 38تحوي 

 1456. 16بلديات ساحلية. تتربع الوالية على مساحة تقـدر بـ  10بلديـة منها  32دوائـر بها  09بومرداس لتصبح والية بومرداس تضم 

 16نسمـة. 831000بأكثر مـن  31/12/0082من أجـل تعداد سكاني قـدر في  2كم

 املقومات والقدرات السياحية لوالية بومرداس:ب. 

بحكم املوقـع الجغـرافي املتميز لوالية بومرداس وتنوع تضاريسها، تعتبر السياحة من أهم ميزاتها وخصائصها في املجال السياحي:  -

 17وذلك ملا تكتسيه وتمتلكـه من ثروات طبيعية متنوعـة:

شاطئ  36شاطئ منها  57يتواجد بها ، اكلم، يمتد من رأس بودواو البحـري غربـا إلى اعفير شرق107لها شريط ساحلي يقدر بـ  -

  لسباحة؛لمسموح 

 غاباتها تكتس ي طابعا سياحيا )غابـة بـوعربي، غابـة ميزرانـة، زموري ...(، وغابات للترفيه ) قورصو، مويلحة، الساحل، بني عمران...( -

إضافة إلى الوديان، حيث تتوفر الوالية على عدد من األودية وكذا  بعض السدود التي يمكن أن نطور فيها سياحة ترفيهية على 

 غرار) سد بني عمران، الحميز، ....(؛
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ا عريقة زوايمواقع تاريخية ودينية وأثرية، بوزقزة قدارة، قصبة دلس، زموري، باإلضافة إلى بعض اآلثار وكذا القرى القديمة و  -

  كزاوية علي بن أحمد البومرداس ي، زاوية سيدي أعمر الشريف، زاوية الثعالبي، ضريح سيدي املجني وغيرها؛

مواقع جبلية وبيئية جلها مقترحة للتصنيف كمناطق توسع سياحي من أجل تطوير املنتجات السياحية، كما أنجزنا دراسات من  -

  ستوى بعض البلديات؛اجل إنشاء مسالك ومواقع سياحية على م

 للموقع.منبع حموي يمتاز بمياهه اإلستشفائية ببلدية عمال أنجزت فيها دراسة ملياه املنبع وتصنيف  -

فشـريطها الساحلي يجلـب السـياح واملصطافين مـن الواليـات املجـاورة خاصـة الجزائـر العاصمة البليـدة تيـزي وزو البـويرة 

لطريق السيار الذي قر  العديد من الواليات على غرار واليات برج بوعريريج، سطيف، البويرة والبليدة، والبليدة، كما عرف إنجاز ا

لى ع إلى جانب سـاحلها فـإن املنـاطق الداخليـة تـزخر بتنوعها. إضـافة إلـى هـذا فـإن حدودهـا اإلقليميـة مع الواليـات املجـاورة ساعدت

كما أنه ونتيجة ملرور العديد  18التقليديـة بالواليـة إضافـة إلى النشاطـات الحرفيـة املحليـة للواليـة. تنوع املنتـج الحـرفي والصناعـات

(، Cissi(، جنات)Rusubbicariمن الحضارات الراقية عليها يوجد فيها عدة مناطق أثرية تعود للفينيقيين مثل زموري البحري)

منطقة تاورقة، باإلضافة آلثار تعود للعصر اإلسالمي مثل منطقة زموري (؛ وأخرى تعود للرومانيين مثل Rusucuriumودلس)

البحري ومدينة دلس اللتان كانتا لهما أهمية كبيرة بدءا من الحماديين، والقصبة املوجودة بدلس التي تعود معظمها للعصر 

 19العثماني والتي تبقى مكانا هاما للجذ  السياحي للوالية.

  والفندقية:املنشآت السياحية  -

من بينها  سرير 3079ـ بسعة إجمالية تقدر بمؤسسة فندقية و مركز العطل ( 20توجد بالوالية عشرون ) : الفندقيةاملؤسسات  -

  بصدد التصنيف 03و  نجوم (  ثالث إلىنجوم  )بدون في الدرجات مؤسسة مصنفة  15

 05سرير، منها  4990مخيمات صيفية بطاقة إستيعا  تقدر    07تتواجد على مستوى والية بومرداس  : الصيفيةاملخيمات  -

ضافة إلى مراكز تضامنية (. إ2015/2016ببلدية زموري و واحد بكل من بلدية الثنية وبلدية قورصو )تم ترمييمها خالل سنوات 

  منية خالل موسم االصطياف.مراكز للشبيبة والرياضة، ومؤسسات تربوية تضا 3، وسرير 750

  منصب شغل. 65( وكالة للسياحة و األسفار تشغل 20عشرين )تتوفر والية بومرداس على  وكاالت السياحة و األسفار : -

جمعيات سياحية موزعة على عدة بلديات : بومرداس، برج منايل، دلس،   05الجمعيات و الدواوين السياحية: تنشط بالوالية  -

 إضافة الى ديوان السياحة لبلدية زموري. 

تشتهر والية بومرداس بصناعات تقليدية متميزة مثل الخزف الفني و صناعة الساللة،   في مجال الصناعة التقليدية و الحرف:- 

تضاف إليها صناعة الفخار و الحلي التقليدي و صناعة العجائن الغذائية و األلبسة التقليدية و غيرها ، و تتواجد في املناطق 

لى ا، وقد بلغ عدد الحرفيين املسجلين رة، شعبة العامر.... التالية: بني عمران، دلس برج منايل، الناصرية، بودواو، زموري، قدا

 .حرفي  5472   2016غاية  نهاية

 :2030التعريف باملخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق . 3

 :2030املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق مفهوم  .1.3

لوجود صعوبات  ، نظرا2025للتهيئة العمرانية في افاق سنةاملخطط التوجيهي للتهيئة السياحية جزء من املخطط الوطني 

وهو نتيجة مرحلة طويلة من البحوث والتحقيقات والخبرات  .2030لىإفي تحقيق االهداف املسطرة تم تمديد املخطط 

دمة السياحة ي خواالستثمارات التي توضح ارادة الدولة لتطوير االمكانيات الطبيعية والثقافية والتاريخية للجزائر، ووضعها ف

 .التطوير املستمر إطارالجزائرية لتلتحق برتبة االمتياز في ناحية البحر االبيض املتوسط في 
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، والذي تقرر إعداده وتحديد معامله بالقانون 2030وهذا املخطط هو جزء من املخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية آلفاق     

واملتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية املستدامة يشكل اإلطار اإلستراتيجي واملرجعي للسياسة  2001ديسمبر  12املؤرخ في  01-02

 2009(. فكانت نظرتها للتنمية السياحية حسب اإلطار الزمني لإلستراتيجية للفترة من11رقم )السياحية في الجزائر، أنظر امللحق 

على املدى الطويل في إطار تحقيق التنمية املستدامة، حسب  2030على املدى املتوسط وإلى غاية  2015على املدى القصير و

  SDAT" ."20 2030املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية

  21:ف الخمسة ملخطط التوجيهي للتهيئة السياحيةاألهداوتتمثل 

 ؛جعل السياحة قطاع مساهم في تنمية االقتصاد وكبديل لقطاع للمحروقات - 

 ؛ ضمان اشراك القطاعات األخرى، كقطاع األشغال العمومية، قطاع الفالحة وقطاع الثقافة - 

  ؛والبيئة توفيق بين الترقية السياحة -

 ؛ تثمين التراث التاريخي، الثقافي والديني -

 . تحسين صورة الجزائر بصفة دائمة - 

    22أبعاد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية:أما 

 االستغالل األمثل للموارد السياحية؛ -

 تعظيم العوائد واملنافع االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية للسياحة؛ -

 املجتمعي بأهمية السياحة وقيمتها االقتصادية؛زيادة الوعي  -

 إبراز دور السياحة في خدمة أفراد املجتمع وخدمة السائح على السواء؛ -

 تطوير مستوى جودة الخدمات السياحية الوطنية؛ -

 تطوير مهارات املوارد البشرية للسياحة؛ -

 االرتقاء بأساليب ووسائل الترويج والتسويق السياحي؛ -

 إلى تنويع وتوسيع املنتجات السياحية؛ الحاجة -

 رفع مستوى التنسيق والتكامل بين قطاع السياحة والقطاعات األخرى؛ -

 رفع مستوى التنسيق والتكامل بين القطاع العام والخاص؛ -

 اعتماد التخطيط اإلستراتيجي للتنمية السياحية جزءا من إستراتيجية التنمية املستدامة.  -

 :املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية كتب. 2. 3

 :23يتكون التقرير العام حول املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية من ستة كتب 

  : السياحة الجزائرية تشخيص الكتاب األول: أ.

يات اإلمكانوتّم فيه استعراض أهم اإلمكانيات والقدرات السياحية املادية منها واإلمكانيات والقدرات البشرية وكذا 

 الطبيعية، والتي سوف يتم التعّرض إليها من خالل العرض السياحي الجزائري.

  : الحركيات الخمس، وبرامج العمل السياحي ذات األولوية، في املخطط اإلستراتيجي الكتاب الثاني:ب. 

 الحركيات الخمس وبرامج العمل السياحية ذات األولوية في املخطط االستراتيجي تهدف إلى:

 تثمين الجزائر كوجهة سياحية من أجل زيادة سمعة وتنافسية الجزائر؛ -

 تطوير األقطا  السياحية والقرى السياحية لالمتياز عن طريق عقلنة االستثمار والتنمية؛ -
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( لتطوير امتيازات العرض السياحي الوطني إلدراج التكوين بالترقية املهنية، التربية، PQTنشر مخطط السياحة النوعية ) -

 االنفتاح على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، والتموقع في ميادين سياحية تماشيا مع التوجهات العاملية الجديدة؛

 املستثمرين املحليين والدوليين؛تعريف وتنفيذ مخطط تمويل عملياتي لدعم النشاطات السياحية واستقطا   -

 األقطاب السياحية لإلمتياز، والقرى السياحية لإلمتياز؛ الكتاب الثالث: ت. 

(،  والتي يمكن توضيحها من خالل VTEتّم تعيين سبعة أقطا  سياحية والتي وّزعت من خالل القرى السياحية لالمتياز )

 الجدول التالي:

 (:POT( على األقطاب السياحية لالمتياز ) VTEالسياحية لالمتياز )(: توزيع القرى 01الجدول رقم )

 (VTEالقرى السياحية لالمتياز ) ( POTاألقطاب السياحية لالمتياز )

 عنابة، الطارف، سكيكدة، قاملة، سوق أهراس، تبسة. شمال شرق 

الجزائر، تيبازة، بومرداس، البليدة، شلف، عين الدفلى، املدية،  شمال وسط

 البويرة، تيزي وزو، بجاية. 

 مستغانم، وهران، عين تيموشنت، معسكر، سيدي بلعباس، غليزان.  شمال غر 

 الواحات، غرداية، بسكرة، الوادي، املنيعة.  جنو  شرق 

 تيميمون، بشار.توات القرارة، طرف، القصور، أدرار،  جنو  غر 

 طاسيلي ناجر، إيليزي، الهقار، تمنراست. الجنو  الكبير

  .سهام بجاوية، املرجع السابقاملصدر: 

 : (تنفيذ املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية )املخطط العملياتي  :الرابعالكتاب ث. 

 ويتم تنفيذ املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية عبر مراحل متتالية: 

، من خالل شرح أهداف املخطط ومحتواه، وتنظيم املستفيدين، مع تحديد أدوار كل املتدخلين، وتحديد وضع هيكل القيادة  -

 مختلف البرامج النجازه؛

ل هدف، إذ تنظيم ورشات العمل لكل مشروع -
ّ
ورشات في جمع كل أعضاء الخلية للعمل حول مشروع محّدد وتحديد ال هذه يتمث

تحديد مخطط العمل وأولويات التدخل وكذلك الحصة العمومية في امليزانية التقديرية إلنجاز و املناسبة، الطريقة العملية 

  املشروع. 

ف بمهمة محلية بتحديد مراحل تنفيذ املخطط على مستوى قطبه ، إذ اإلستراتيجية وفقا لكل قطب سياحيتعريف  -
ّ
يقوم كل مكل

إلى تحديد مختلف الدراسات الضرورية إلنجاز األقطا  ) السوق،  إضافةكما حّددتها مختلف الورشات، ليبرز أولوية التدخل 

 التهيئة السياحية (. 

البحث عن مع اجتماع اتصالي مع ممثلي القطاعات األخرى، ، وهذا من خالل عقد الق املرحلة قبل العملية املخططةانط -

 املستثمرين واملطورين. 

 ؛الورشات واملفاوضاتانطالق أّول  -

 ؛وضع إستراتيجية للترقية واالتصال -

بمعرفة املؤسسات الفندقية أصحا  املطاعم، الدواوين السياحية  ، وهذا من خالل(PQT إطالق مخطط نوعية السياحة ) -

 ؛املحلية، وكاالت السياحة والسفر والناقلين

 .(SDAT 2030تنفيذ املخطط التوجيهي السياحي ) -

( كما  POTمشروع سياحي في ستة أقطا  سياحية لالمتياز ) 80إطالق  املشاريع السياحية ذات األولوية:  :الخامسالكتاب ج. 

 :  هو موضح
 ع السياحية حسب األقطاب السياحيةتوزيع املشاري(: 02الجدول رقم )

http://www.mta.gov.dz/site_relooke/fichiers/sdat/ar/livre%2005.PDF
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األقطاب السياحية 

 (POTلالمتياز )

عدد  املستثمر القرى السياحية

 املشاريع

 عدد األّسرة

 شمال شرق 

 

 مسيدة، الطارف

 سيدي سالم، عنابة

 أقريون، بجاية

 حديقة دنيا، عنابة

 الشركة اإلماراتية لالستثمار الدولي 

 (ELLC ) 

 السعودية سيدارالشركة 

 (  ELLCمجموعة سيفيتال، ) 

23 2440 

4938 

1282 

 الصغيرات، بومرداس شمال وسط

 بودواو البحري 

 عين الشر ، عين طاية

 1ملتقى الجزائر موريتي 

 الساحل، الجزائر

 سيدي فرج، الجزائر

 غر  -زرالدة

 العقيد عباس بتيبازة

 تيبازة-واد بالح سيزاري 

 حدبقة دنيا الجزائر

 (ELLCاملجموعة الكويتية لالستثمار، )

 -الشركة األمريكية التونسية

 الجزائر سياح

 الشركة الكويتية لالستثمار

 (ELLC ) 

 املجموعة اإلماراتية

 إيمرال

 موريتي الجزائر -شركة التنمية الفندقية

 الشركة اإلماراتية القدرة

 سيدار-الشركة السعودية

 الشركة اإلماراتية إعمار

 (ELLCسيفيتال، )مجموعة 

32 1647 

17510 

5985 

2004 

460 

360 

6885 

1240 

1426 

1000 

 الحلم السياحي مداغ شمال غر 

 وهران وهيليوس كريسل

 موسكارد تلمسان

 حديقة دنيا وهران   

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

 إقامة هيليو الفرنسية

(ELLC ) 

18 220 

722 

92 

 الزيبانواد ميزا ،  جنو  غر  )الواحات

 واد سوف

 04  

 -الجنو  الكبير )توات

 القرارة (

 ماسين تيميمون 

 أدرار

  02 ( SIDمجموعة الجنو  لتنمية االستثمار )

  01   الجنو  الكبير )الهقار 

 75000 80   املجموع

 ، املرجع السابق.اويةجسهام باملصدر: 

 

 : السياحيةتلخيص عام للمخطط التوجيهي للتهيئة  :الساسالكتاب ح. 

حيث تعلن الدولة من  .يعد هذا املخطط كمبادرة أولية لالهتمام بالقطاع السياحي وجعله يساهم في االقتصاد الوطني 

د، ويحدد املدى املتوسط واملدى البعيو  خالل هذه الكتب عن نظرتها املستقبلية للتنمية السياحية الوطنية على املدى القصير

 وشروط تحقيقها واملشاريع ذات األولوية حسب األقطا  السبعة لالمتياز.األدوات الكفيلة بتنفيذها 

 24، مراحل انجازه وفروعه:ديناميكيات املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية. 3. 3

 يهي للتهيئة السياحية:جيناميكيات املخطط التو دأ. 

  يرتكز املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية على خمس ديناميكيات هي: 

 ؛تثمين الوجهة الجزائرية لزيادة جاذبية وتنافس الجزائر -



 عقون سعاد/ مقدود وهيبة/ براهيمي وهيبة
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 ؛تطوير األقطا  والقرى السياحية املتميزة من خالل ترشيد االستثمار والتنمية -

لتطوير التميز في العروض السياحية الوطنية بإدماج التكوين من خالل االرتقاء املنهي  (PQT) نشر مخطط جودة السياحة -

 ؛على تكنولوجيا االعالم واالتصال والتعليم واالنفتاح

 ؛ مخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص -

 . مخطط تمويل السياحة - 

    :التوجيهي للتهيئة السياحية إنجاز املخططمراحل ب. 

 ؛ تشخيص اإلتجاهات العاملية، واإلشكاليات والرهانات -

 ؛التوجيهات اإلستراتيجيةد تحدي -

 ؛التوجيهية )الحركيات الخمسةخطوط تحديد ال -

  )مخطط التهيئة السياحية(؛ 2015-2008برامج العمل ذات األولوية )اإلنطالقة ) -

 . تحديد إستراتيجية اإلنجاز واملتابعة -

 :في أيطار املخطط التوجيهي لتنمية السياحة  لفروع السياحية املطلوب تطويرهاات. 

  ؛الحمامات الطبية -

  ؛الساحليةالسياحة  -

 ؛السياحة الجبلية -

 ؛السياحة الصحراوية  -

 ؛تطوير وتنويع املنتجات السياحية -

 ؛تطوير الجودة / العالمة التجارية / منح العالمات -

 . املنتجعات /املطاعم /الفندقة -

 25 ؛ اسدفي والية بومر  2030التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق  املخطط. تجسيد 4

 التوجيهي للتهيئة السياحية في بومرداسمن خالل املخطط . أقطاب تطوير السياحة 1. 4

أقطا  سياحية لتطوير السياحة على املستوى  06نظم و حدد  SDAT املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية في بومرداس

 الوالية :

 : قطبين أساسيين على مستوى الساحلأ. 

 ؛( لتطوير سياحة األعمال والسياحةقورصو، بومرداس قطب قورصو ) بودواو البحري،  -

 .قطب زموري ) الثنية ، زموري، جنات ( لتطوير السياحة الشاطئية والرياضية والترفيهية -

 : أقطاب سياحية توفر عرض سياحي ثقافي وتراثي، بيئي، حموي جبلي ب. أربعة

 . األربعطاش، قدارة، بوزقزةعلى مستوى دلس، سيدي داود، بني عمران، الناصرية،  

  آليات تجسيد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية في بومرداس:. 2. 4

املناطق السياحية في والية بومرداس وهذا في إطار الوصول إلى حل بعض املشاكل والعراقيل  من أجل الحفاظ  واستغالل

 محليا وتجسيد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، تم الشروع في عمليتين : 

 تطهير العقار السياحي:أ. 
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و هذا لعدة  ،قار  السياحيتطهير الع وكذا  ZESTتم إقتراح إعادة ترسيم حدود بعض املناطق و مواقع التوسع السياحي   

 :أسبا  و أهداف نذكر منها 

تمكين بعض البلديات الساحلية و بعض املديريات من بناء تجهيزات عمومية ومشاريع تنموية ضرورية على غرار بلديات  -

 ؛)بومرداس، جنات، بودواو البحري، دلس، سيدي داود ...(

 ؛ية للتعمير خصوصا أنها صنفت مناطق ريفيةتمكين بعض املناطق من الحصول على آل -

 ؛من الدعم الخاص بالسكنات الريفيةتمكين االستفادة  -

 ؛و اإلستغالل الغير شرعي لألراض ي الحد من  البناء الفوضوي  -

 ؛ناطق الشاغرة لإلستثمار السياحي إستغالل امل -

 ، وهذا كما يلي:بدقة املناطقمن ترسيم حدود هذه  PATو قد مكنت دراسة مخططات التهيئة السياحية 

 لوالية بومراس التهيئة السياحية:  حدود مناطق (03) الجدول رقم

 

 اسديرية السياحة لوالية بومر دم املصدر:

على مستوى كل من  28/11/2016املؤرخ في  308-16كما تم تصنيف منطقتين جديدتين بموجب املرسوم التنفيذي  رقم 

  بلدية عمال )حمام ثالث( و بلدية االربعطاش )زيمة الكحلة( و هذا لتشجيع السياحة الحموية و الجبلية.

 لية الحموية لوالية بومراسلتشجيع السياحة الجب التهيئة السياحية: مناطق (04) الجدول رقم

 املساحة )هـ(  البلدية  املنطقة

  140  األربعطاش  الكحلة )زيمة( 

  15.30 عمال  منبع ثالث 

 مديرية السياحة لوالية بومرداس املصدر: 

( ثمانية مناطق 08الوعاء العقاري وتنويع املنتوج السياحي، على غرار  املنتوج السياحي الساحلي تم اقتراح ) وبغية  توسيع

ومواقع سياحية جديدة لدراستها و تهيئتها : وتوجد واحدة حاليا على مستوى األمانة العامة للحكومة من أجل التصنيف )ذراع 

 .لحفى( 

ة املتواجدة عبر ترا  الوالية تم القيام بعدة دراسات حول مواقع و مسالك كما أنه لتشجيع مختلف أنواع السياح

سياحية عبر الوالية ونخص بالذكر : دلس : مواقع أسواف و امليناء القديم، بني عمران : مسلك سد بني عمران، األربعطاش : 

 (:05. الجدول رقم )عبر ترا  الواليةمسلك سد الحميز و قاعدة الحياة الكحلة )زيمة(. كما أقترحت العديد من الدراسات 

 

  املساحة )هـ(  البلدية  املنطقة  املساحة )هـ(  البلدية  املنطقة

  1862  زموري/لقاطة  زموري شرق   419 بودواو البحري  بودواو 

  463  جنات  جنات  173 قورصو/بومرداس  قورصو 

  520  سيدي داود  واد سيباو  226 قورصو   2قورصو 

  162.5  دلس  تاقدامت  175  بومرداس  الكرمة بومرداس

  137.5  دلس/اعفير  صالين  194  الثنية/بومرداس  الكرمة

  406  زموري/الثنية  زموري غر 
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 مناطق سياحية قيد الدراسة لتهيئتها في والية بومرداس(: 05الجدول رقم )

 

 املصدر: مديرية السياحة لوالية بومرداس

  (PATالفضاء القانوني لالستثمار داخل مناطق التوسع السياحي )ب. 

 PATتحضيرا إلنشاء مشاريع سياحية مميزة تم الشروع في وضع آلية قانونية لذلك و تتمثل في مخطط التهيئة السياحية 

  عبر البلديات الساحلية في إحدى عشر منطقة سياحية .

 و يهدف هذا املخطط الوصول إلى :

 ؛شغل مباشرة و غير مباشرة جديدة إنشاء مناصب -

 ؛السياحة، البيئة، الرياضة ...(  األثر اإليجابي على مختلف القطاعات ) التجارة، -

 ؛ل جديدة من مختلف أنواع الجبايةحصول الجماعات املحلية على مداخي -

 ؛د تنمية سياحية في الوالية خصوصاتجسي -

 ؛بين السياحة و القطاعات األخرى  املساهمة في تثمين العالقة -

 في التنمية السياحية ) على املستوى اإلجتماعي، اإلقتصادي، و البيئي ..(.“ الديمومة”إحداث مصطلح  -

 : في النتائج املرجوةوتتمثل 

 ؛تنمية السياحة الداخلية -

 ؛التنمية االقتصادية املدعمة -

 ؛اد الجزائريين القاطنين بالخارجتزايد توافد أعد -

 .تزايد عدد السياح األجانب -

قرى سياحية ،إقامات سياحية، فنادق فخمة، فنادق ، مركبات  تتمثل في كل منالهياكل السياحية املبرمجة أما عن 

 وغيرها.، مراكز عطل، فضاءات للترفيه سياحية 

اسم املنطقة  الحصة

 املقترحة

املساحة  املوقع

 املقترحة

 مالحظة
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(1) 
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 األربعطاش

24.4 
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 خاتمة: .5

لتحسين وتثمين وجهة الجزائر السياحية 2030جاءت السياسة الجديدة في إطار املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 

وجعلها منطقة سياحية بامتياز، لها عالقة سياحية تنافسية قادرة على جذ  السياح األجانب واالستجابة للطلب الداخلي على 

املنتجات السياحية الكثيرة واملتنوعة التي تزخر بها الجزائر؛ هذا األمر يتطلب وضع سياسة لتكوين وتدريب املوارد البشرية العاملة 

ء أقطا  وقرى سياحية تتوفر فيها جميع الخدمات الصحية واالمنية والترفيهية...الخ، إضافة إلى تشجيع في قطاع السياحة، وبنا

الشراكة بين القطاع العام والخاص لضمان تنمية مشتركة ومتكاملة للقطاع السياحي، وأخري ضرورة توفير مصادر وآليات خاصة 

  لتمويل املشاريع السياحية.

على االهتمام أكثر بالسياحة بمختلف أنواعها في والية بومراس، 2030لتهيئة السياحية آفاق وساعد املخطط التوجيهي ل

 وسرع هذا املخطط من تجسيد الكثير من املشاريع السياحية بوالية بومرداس، إذ ساهم في:

 ؛ع عدد الشواطئ املسموحة للسباحة رف -

 ؛تهيئة الشواطئ  -

 ؛والحدائق و تشجيع الورشات الحية مستوى الشواطئ تنظيم نشاطات الصناعة التقليدية على -

 ؛اطئ والغاباتتحسين ظروف النظافة و الوقاية في الشو  -

 ؛إلنجاح صيغة اإليواء لدى الساكن التنسيق مع البلديات  -

 ؛ياكل اإليواء خاصة املخيمات منهارفع عدد ه -

 ؛اطات سياحية أخرى واالهتمام بها تطوير نش -

  ؛ة و إستغاللها بطرق غير قانونية إستعمال الفضاءات الحر الحد من  -

  بيع منتجات الصناعة التقليدية على مستوى الشواطئ و الفنادق . -

للسياحة الداخلية؛ دراسة على شرائح  هدى سيد لطيف وفوزي عبد الرحمن إسماعيل ومنى زين سعد أبو سعيد؛ املعوقات االجتماعيةواالقتصادية1

؛ ص 2016اجتماعية متباينة؛ مجلة العلوم البيئية؛ معهد الدراسات والبحوث البيئية؛ جامعة عين شمس؛ املجلد الثالث والثالثون، الجزء الثالث، 

274 .https://jes.journals.ekb.eg/article_132122_3addf8a77bbf366f00d49eb53987b761.pdf 
 .18؛ ص 2013؛ دار الوراق للنشر والتوزيع؛ األردن؛ 2راهيم حماد وآخرون؛ مدخل إلى جغرافيا السياحة؛ طإب 2
https://theses.univ-.15؛ ص 2014دور السياحة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائر؛ رسالة ماجستير؛ جامعة وهران؛ سماعيني نسيبة؛ 3

dforan1.dz/document/THA3578.p 
 .74؛ ص 2011؛ املجلد األول؛ العدد األول؛ مجلة االستراتيجية والتنميةبراينيس عبد القادر؛ صناعة السياحة ودورها في التنمية املستدامة للدول؛ 4
-1995سين الطلب السياحي الجزائري مع مستوى الخدمات السياحية املتاحة خالل الفترة عميش سميرة؛ دور استراتيجية الترويج في تكييف وتح5

 https://tdoctorat.univ-setif.dz/2015/SEG/Amiche%20samira.pdf.  27-25؛ ص ص 2015؛ أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية؛ 2015
.     7-6؛ ص ص 2014ق؛ جامعة القادسية؛ كلية اإلدارةواالقتصاد؛ سحر كريم كاطع؛املنظوراالستراتيجي لقطاع السياحة في العرا6

http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2016/11/25-1.pdf 

 .215، ص:1خاد كواش، مقومات و مؤشرات السياحة في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد    7 

 .108-107حميدة بوعموشة، مرجع سابق، ص:    8 

وزاني محمد، الســــــــــــياحة املســــــــــــتدامة، واقعها و تحدياتها بالنســــــــــــبة للجزائر، دراســــــــــــة القطاع الســــــــــــياحي لوالية ســــــــــــعيدة، مذكرة مقدمة لنيل شــــــــــــهادة    9 

، 2011ان ،مســـماجيســـتير، تخصـــص تســـويق الخدمات،   االقتصـــادية  معهد العلوم االقتصـــادية ، التجارية و علوم التســـيير، جامعة ابي بكر بلقايد، تل

 117ص: 

مروان صــــــــــحراوي، التخطيط الســــــــــياحي و تأثيره على الطلب الســــــــــياحي، حالة الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شــــــــــهادة ماجيســــــــــتير، تخصــــــــــص تســــــــــويق    10 

 111-110، ص:2012الخدمات،  معهد العلوم االقتصادية ، التجارية و علوم التسيير، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان ،
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 عنوان الورقة البحثية: أثر املنشآت الفندقية في تطوير قطاع السياحة بوالية بومرداس

THE IMPACT OF HOTEL ESTABLISHMENTS  ON THE  DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN BOUMERDES 

 بوهدة محمد بن شايب محمد

 تيارتابن خلدون بجامعة  بومرداسامحمد بوقرة بجامعة  

Benmoha99@hotmail.fr bouadda_mohamed@yahoo.fr 
 

  

  ملخص: 

 ؤهالت خالل التارق عرف اتهدف هذه الدراسةةةةةة عرف معرثة  املنش ا الةةةةةةت التطدقية طا  اوسر قااب الةةةةةةياسة بو  ة بومرداس من 

الةياسية بالو  ة ومطاطق التوسع الةياحا وكذا مؤشرات الالاط الةياحا للو  ة، كما  ارقطا عرف األملر ا قتصادي وا جتماعا 

للالةاط الةةياحا وطا األخنش معوقات الالةاط التطدوا والةةياحا وهثاقس، مةةت دمنن طا ملله ا طوص الولةتل التحلي ا سي  قمطا 

بجمع ا علومةات وا عايةات ومللةه بةالتمر  من مةد رسةة الةةةةةةةةةةةةيةاسةة والصةةةةةةةةةةةطةاضةة التمليةد ةة لو  ةة بومرداس، بةا  ةةةةةةةةةةةةاثةة لل سةارات 

 ا يدانية وملله للوقوف ض ف و عية ا واقع الةياسية  كيتية استغاللها، وكذا ممابلة ثاض ا المااب الةياحا.

 الةياسية، ا الةت التطدقية، ا ستثمار الةياحا الخاص، مطاطق التوسع الةياحا. ا ؤهالت املفتاحية:الكلمات 

Abstract:  

This study aims to know the impact of hotel establishments on the development of the tourism sector in the wilaya 

of Boumerdes by addressing its tourism qualifications and tourism expansion areas, as well as indicators of tourism 

activity in the wilaya. 

We have dealt with the economic and social impact of tourism activity, and the obstacles and prospects of hotel 

and tourism activity, using the descriptive and analytical approach where we have collected information and data 

from the Directorate Tourism and Handicrafts in the wilaya of Boumerdès. We also made field visits, to learn about 

the status of tourist sites and how to use them, but also to meet stakeholders in the tourism sector. 

Keywords: tourism qualifications, hotel establishments, private tourism investment, tourism expansion regions.
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 مقدمة:  .1

  خر و  ة بومرداس بعرض سةةةةةةياحا متطوب ومتعدد، مطس ما هو طبيشا طاللةةةةةةواطمل الةةةةةةةاسلية ا طا  ا ال  ،  ابات         

ومطس ما هو مالا طوكا ت الةياسة واألستار، مد رسة الةياسة، ثطادق سياسية مااض   هذا ما أهلها  ستمبال التواثد 

همة المااب الةةةةياحا الو فل طا ا قتصةةةاد الوطبج باةةةةبة معيطة، الةةةةياحا سةةةواي او  ا أو األجطتج، ونتل ضن ملله مةةةةا

من خالل ما  موم بس مد رسة الةةةياسة من  رقية سةةياسية عرف جانؤ ا ؤسةةةةةات التطدقية الصةةغنشة وا توسةةاة من خالل 

تمنز   ا شةةةةةةةهار الةةةةةةةةياحا، ضالقات ضامة سةةةةةةةياسية با  ةةةةةةةاثة عرف  الةةةةةةةيي ا بيعات الةةةةةةةةياسية، ث ون ا طتو  الةةةةةةةةياحا

بالتعدد طا  واي، ا طعام، التشثيس، الرسا ةةةةةةةةةةةة و نشها  ثالو  ة  متله قاضدة هي لية القج  تورف بتمد    له الخدمات، 

سي  سةةةةةةتت  التشكنز ض ف نوب ميها وسا ا ؤسةةةةةةةةةةةةةات التطدقية  لتبيان دورها عرف جانؤ األدوار األخرل القج  ؤد ها طا التشقية 

 لمااب الةياحا ض ف مةتول الو  ة ومطس ض ف مةتول الوطن. الةياسية بهدف  حميق نمو ا

 االشكالية الرئيسية:

بطاي ض ف ما    ملكره واناالقا من األهمية ا قتصاد ة وا جتماضية القج  كتةيها قااب التطدقة  تمحور عش ال بحثطا 

 الذي سوف يعالص بالتةاؤل الجوهري اآلتل :

 رقية و طمية المااب الةياحا لو  ة بومرداس؟ما هو أملر ا الةت التطدقية طا    

 ولإلجابة ضن هذه ا ش الية قمطا بتمةي  البح  عرف او اور التالية:  

 او ور األول: ضموميات سول التطادق وا ستثمار التطدوا -

 او ور الثانل: ا الةت التطدقية وإستشا يجيات التطمية الةياسية طا و  ة بومرداس -

 الثال :  املنش ا الةت التطدقية طا  اوسر قااب الةياسة، واآلثاق ا ةتمبلية لتطمية هذا المااب.او ور   -

 فرضيات البحث :  •

 عف قدرة عستيعا  ا الةت التطدقية بالو  ة للعدد الكبنش للةياح الواثد ن من م تلف و  ات الوطن   -

 خالة خالل موس  ا لاياف.

للتطمية الةياسية بالو  ة وعج  كبنش طا ال ظنشة التطدقية و وزيع  نش متوازن  يا  استشا يجية محلية  -

 للمؤسةات التطدقية ا طج ة ض ف  را  الو  ة.

 ا الةت التطدقية    ؤدي دورا مهما طا  اوسر قااب الةياسة بو  ة بومرداس.  -

  البحث:أهمية  •

ا مومةةات الةةةةةةةةةةةةيةةاسيةةة القج  توثر ضليهةةا الج ا ر بصةةةةةةةةةةةتةةة ضةةامةةة وو  ةةة  كمن أهميةةة هةةذه الورقةةة البحثيةةة اناالقةةا من      

بومرداس بصةةةتة خالةةةة، من مطاطق سةةةياسية سةةةواي  ابية أو سةةةاسلية وكذا ا الةةةةت التطدقية والقج  مكيها أن تةةةةاه  

استمباله   ربل ل كبنش طا  اوسر قااب الةياسة، كما أنها  لعؤ دور ر تس ج طا  حد د ضدد الةياح الذ ن بإم ان الج ا 

 خالة.بصتة ضامة وو  ة بومرداس بصتة 

 وا عايات ومللهقمطا باست دام ا طوص الوص ج التحلي ا وهذا من خالل جمع ا علومات  البحث:منهج  •

بالتمر  من مصالح وزارة الةياسة والصطاضة التمليد ة، مد رسة الةياسة والصطاضة التمليد ة لو  ة بومرداس وكل 
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ا د رسات الو  ية، الد وان الوطبج لإلسصا يات، ك طية بارسمة مباشرة أو  نش مباشرة بمااب الةياسة الهيئات ا ع

 الوكالة الوططية لدض  ا ستثمار، الوكالة الوططية لتطمية الةياسة.

لمااب استغاللها، وكذا ممابلة ثاض ا ا الةياسية كيتيةبا  اثة لل سارات ا يدانية وملله للوقوف ض ف و عية ا واقع 

 الةياحا.

 عموميات حول الفنادق واالستثمار الفندقي: .2

 مدم ا الةت وا ؤسةات التطدقية مجموضة من الخدمات القج  ت  من خاللها ضرض  رف ومطازل جاه ة وملله بعمد 

 ا جار لتتشة زمطية مؤقتة.

 تعريف املؤسسة الفندقية:. 1. 2

، ، الراسةوالاعامكيان يعمل ض ف  لبية ر بات  يوثس من م تلف الخدمات التطدقية كتوثنش ا  واي  التطدقية ساا ؤسةة 

  .1ا ستجمام، التةلية، ا ةابح، الخدمات ا صرثية، خدمات ا ؤ مرات وال تالت...الخ ط

 لطا  و يح ملله من خالل الل ل التارا:  مكنالفنادق: تصنيفات .  2.2

 :  صايتات التطادق1الل ل 

 
 

                                                                             
 

 من عضداد الباسثنن ا صدر:

  بشز أهمية ا ستثمار التطدوا الةياحا ثيما   ا:االستثمار الفندقي في بعض املتغيرات االقتصادية:  مساهمة-2-3

 ا ضاثة.زسادة الميمة  -

 زسادة الطا ل او  ا. -

  حةنن منزان ا دثوضات. -

عن الةماح لللركات األجطبية من الدخول لالستثمار طا االستثمار الفندقي األجنبي في تطور قطاع السياحة:  مساهمة-2-4

 ا لاريع التطدقية  مكن أن  حمق ما  ا:

 نمل التمطيات التكطولجية. -
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  دثق رؤوس األموال األجطبية. -

 من أه  ضوامل نجاح التطدق كملروب استثماري ما   ا: نجاح الفندق كمشروع استثماري: عوامل-2-5

 جودة الخدمة ا مدمة لل با ن أو الةياح. -

  درسؤ ا ورد البلري من أجل كةؤ ر ا ا ضيف. -

 ا ضالن ضن التطدق بإبراز نماط الموة أو نماط الجذ . -

قلؤ ا طامة التجارسة من أجل التةوق، زسارة األماكن، وض ف العكس  ا وقع، هطاك من  تضل أن   ون التطدق طا -

  .2ثطادق ا اارات قد   ون م ان متضل لرجال األضمال أثضل من دخول ا د طة و ياب االوقت طا ال سمة ا رورسة ط

 :املنشآت الفندقية وإستراتيجيات التنمية السياحية في والية بومرداس .3

بومرداس و  ة ساسلية  مع طا اللمال ا رك ي للج ا ر ، تشبع ض ف مةاسة عجمالية  مدر  تعتبش لوالية بومرداس:تقديم عام  .1.3

ك ، ممتد من بلد ة بودواو البحري  ربا عرف بلد ة أضتنش شرقا، أما  107  بلرسي ساس ا  بلغ طولس  قرابة 3ك  ، ط1456.16بة 

و  ة  حدها البحر األبيض ا توسي، ومن اللرق و  ة  نزي وزو طمطامة جبلية ، ومن سدودها ا دارسة، ثمن الجهة اللمالية لل

الطاسية الغربية و  ة الج ا ر العالمة، أما من الجهة الجطوبية اللرقية و  ة البوسرة، ومن الجهة الجطوبية الغربية و  ة 

الجهات اللرقية للوطن، ضن طرسق وسا ل موالالت البليدة،وتل ل الو  ة مطامة ضبور بنن العالمة ومطامة المبا ل و 

كل ، وسميت الو  ة بهذا ا س   35كل ، وضن ا اار الدورا للج ا ر طهواري بومد ن   بة 50متعددة، ثهج  بعد ضن العالمة بة 

   .4وقت طنةبة للعال  والرجل الصالح " سيد ض ا بن أسمد البومرداس ج" ، الذي يعتبش أسد أضيان ا د طة طا ملله ال

 :املؤهالت السياحية لوالية بومرداس .2.3

 الابيعية: من بنن أه  ا مومات الابيعية القج   خر بها الو  ة ما   ا:  ا مومات-3-2-1

 التضاريس:  تطوب كما   ا:  

 .%36.5مطامة األراض ج ا ةتوسة باةبة  -

 .%26.5مطامة الهضا  وا ر تعات باةبة  -

  %26باةبة ا طامة الجبلية  -

 ا طا : يةود و  ة بومرداس مطا  البحر ا بيض ا توسي ا تمنز بالدطئ والرطوبة شتاي ال رارة والجتاف ليتا.

كل ، سي   107اللواطمل: عن الواجهة البحرسة لو  ة بومرداستمتد من بلد ة بودواو البحري  ربا ارف بلد ة أضتنش شرقاض ف طول 

ن طا كل سطة مما جعلها  حتل ا ر بة الثانية وططيا من سي  ضدد ا صااثنن بعد و  ة وهران تةتماؤ مال نن من ا صااثن

  . 5ط2018سطة

با  اثة عرف ممومات طبيعية أخرل طا الو  ة الةدود والود ان، ا طابع ال موسة، الغابات، الثشوة التالسية، الثشوة ال يوانية 

 والثشوات الصيد ة.

 اوسر أي قااب اقتصادي وسمثل دضامة أساسية للمالةت، ثبدونس  أساسيا طا لعؤ العمار دورا مناطق التوسع السياحي:  -3-2-2

مطامة  وسع سياحا بمةاسة اجمالية  مدر   بة  13  مكن انجاز أي مالاة،  توثر المااب الةياحا بو  ة بومرداس ض ف 

الةاس ا، ل د اآلن ل   ت  استغالل هذا العمار نظرا لعدم تهيئتس طا انتظار  مطامة ميها ض ف اللرسي 11هكتار،  مع 4893.30

 وسا الكرمة، لالنن و اقدامت. 2020مطاطق أواخر  3عناالق ضملية تهيئة 
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 : قائمة مناطق التوسع السياحي لوالية بومرداس 1الجدول 

 المساحة البلدية منـطـقــة الـتـوسـع السـيـاحـي الرقم

 هـ 419 بودواو البحري وقورصو بودواو 1
 هـ 173 قورصو قورصو 2
 هـ 226 قورصو وبومرداس 2قورصو 3
 هـ 194 بومرداس بومرداس 4
 هـ 175 بومرداس والثنية الـكرمـة 5
 هـ 406 زموري والثنية زموري غرب 6
 هـ 1862 زموري ولقاطة زموري شرق 7
 هـ 463 جنات رأس جنات 8
 هـ 520 داودسيدي  واد سبـاو 9
 هـ 162,5 دلس اتقدمت 10
 هـ  137,5 دلس واعفري صالني 11
 هــ 140 األربعطاش الكحلة زميا 12
 هــ 15.30 عمال ثالث 13
 ه4893.3  اجملموع 

Source: Ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement et du tourisme wilaya de Boumerdès, direction tourisme, le 

schème directeur de l’aménagement touristique de la wilaya de Boumerdès, 2008, p33.  

الو  ة بتشاث  مطوب ومتعدد  تمثل طا األضياد او لية والتظاهرات كذله   خر التراث الثقافي والصناعة التقليدية:  -3-2-3

الثماثية: الصطاضة التمليد ة وال رف، ا ابخ البومرداس ج التمليدي: من أه  ا كالت اللعبية القج  منز ا ابخ البومرداس ج 

  نجد الكةكس ج بال وت، رشتة بالعصبان، اللواط .

اقع التاريخية:  -3-2-4  ا ةماة الصخرة الةوداي. ل موري والبلد ةبة دلس، ا وقع األملري ونجد قصاملو

ـــــنقل:   -3-2-5 وهومتعدد ومتطوب كذله ويلمل الطمل البشي طالخاوط الوططية والخاوط او لية  الطمل بالةكه قطاع الـ

 الجوي. ال د د ة والطمل

التطدقية حجر ال اوسة طا التطمية الةياسية، ثال  مكن الخوض طا تعتبش ال ظنشة  :منشآت وهياكل االستقبال بالوالية  -3-3

مؤسةة ثطدقية  19مو وب الةياسة دون التارق لهياكل ا ستمبال،  توثر و  ة بومرداس ض ف سظنشة ثطدقية  ت ون من 

ض ف مةتول الو  ة  سرسر، كلها  ابعة للمااب الخاص و   متله المااب العام أي مؤسةة2416بااقة استيعا  كلية  مدر   

 وهذا يعكس بو وح الدور الكبنش الذي  لعبس المااب الخاص طا عنجاز ا ؤسةات التطدقية.

 : 2019إلى سنة  2015تطور عدد املؤسسات الفندقية من سنة  -3-3-1

 كما  ا: 2019عرف  ا ة سطة  2015 بنن الجدول ا وارا  اور ضدد ا ؤسةات التطدقية بالو  ة من سطة 
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 2019الى سنة  2015: تطور عدد املؤسسات الفندقية من سنة 2الجدول 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 الةطوات

 19 19 20 20 19 ضدد ا ؤسةات التطدقية

 2406 2406 3057 3057 2949 ضدد األسرة

 .لو  ة بومرداسا صدر: من عضداد الباسثنن عضتمادا ض ف معايات مد رسة الةياسة والصطاضة التمليد ة 

نظرا لتغينش نلاط ثطدق  مع  2018سطة  19عرف  2017سطة  20نالسظ طا الجدول أضاله  طاقص ضدد ا ؤسةات التطدقية من 

 ببلد ة بودواو عرف مرقد .

 : توزيع املؤسسات الفندقية حسب النوع 

 :توزيع املؤسسات الفندقية حسب النوع 3الجدول 

 النسبة املئوية )سرير(طاقة اإليواء  العدد الطبيعة

 %58.85 1416 16 الفنادق
 %37.41 900 01 قرى العطل
 %3.74 90 02 نزل الطريق

 % 100 2406 19 اجملموع
 ا صدر: من عضداد الباسثنن عضتمادا ض ف معايات مد رسة الةياسة والصطاضة التمليد ة لو  ة بومرداس

فندق بطاقة إستيعاب تقدر  16نالحظ أن املؤسسات الفندقية الغالبة يف والية بومرداس هي الفنادق اليت يبلغ عددها  (03اجلدول رقم )من 
 من طاقة إستيعاب احلظرية الفندقية. % 58سرير ما ميثل  1416بـ 

 : تصنيف احلظرية الفندقية حسب الصبغة 
 :تصنيف احلظرية الفندقية حسب الصبغة 4اجلدول 

 النسبة املئوية طاقة اإليواء املؤسسات  الفندقية عدد الصبغة
 %43.72 1052 04 شاطئي
 %56.28 1354 15 حضري
  2406 19 اجملموع

 املصدر: من إعداد الباحثني إعتمادا على معطيات مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية بومرداس
سرير  1354مؤسسة تتسع لـ  15أن أكثرية املؤسسات الفندقية ذات صبغة حضرية، حيث يبلغ عددها  (04تبني معطيات اجلدول رقم )

من سعة احلظرية الفندقية، ميكن تفسري هذا الرتكز علىاملستوى احلضري لكون الطلب على مؤسسات االيواء يكون على  %56مبا يعادل 
عمال، ...اخل(، اضافة الستعماهلا من طرف الكثري من املواطنني كنقطة عبور اىل طول السنة ) الفرق الرايضية، مؤسسات التكوين، رجال األ

 اجلزائر العاصمة، أما املؤسسات ذات الصبغة الشاطئية فال يكون الطلب عليها سوى خالل موسم االصطياف .
 : مؤسسة فندقية انشطة على مستوى الوالية  19مت تصنيف مخسة عشر مؤسسة فندقية من بني تصنيف املؤسسات الفندقية إىل رتب

احملدد ملعايري تصنيف املؤسسات الفندقية إىل رتب ، (6)  11/07/2000املؤرخ يف  2000/130وفقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 
من  %83( مؤسسة بنسبة 12نجمة الواحدة والنجمتني )وشروط،لكن املالحظ أن جل هذه املؤسسات ترتاوح درجة تصنيفها بني ال
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وهو ما يعكس املستوى املتواضع هلذه املؤسسات، يف حني تبقى أربعة سرير  1243طاقة استيعاب املؤسسات الفندقية املصنفة املقدرة بـ 
 سرير غري مصنفة، وذلك إىل غاية رفع التحفظات املسجلة عليها. 1163مؤسسات فندقية بسعة 

 ويرجع عزوف املتعاملني عن تصنيف مؤسساهتم لكون الكثري منها ال تستجيب ملعايري التصنيف، واثنيا لعدم وجود حوافز تدفعهم للتصنيف.   
الذي يعرف املؤسسات الفندقية واحملدد لشروط وكيفيات إستغالهلا  ،(   7) 158-19غري أنه صدر مرسوم تنفيذي جديد حيمل رقم 

املذكور أعاله، مما ترتب عنه إنشاء جلنة والئية لتصنيف  130-2000مسرييها والذي ألغى بدوره املرسوم رقم  وتصنيفها واعتماد
، 2019جوان  14املؤرخ بتاريخ  1572/2019املؤسسات الفندقية إىل رتب بقرار صادر عن السيد وايل والية بومرداس حتت رقم 

 املؤسسات الفندقية على مستوى الوالية، غري أنه ولظروف احلجر الصحي املطبق يفحيث تقوم هذه اللجنة الوالئية إبعادة تصنيف كل 
 مت أتخري هذه العملية إىل غاية إنتهاء احلجر الصحي. 19-البالد بسبب جائحة كوفيد

 : توزيع الفنادق املصنفة حسب درجة التصنيف 5اجلدول 
 املئوية النسبة طاقة اإليواء عدد املؤسسات  الفندقية درجة التصنيف

 %40,14 499 06 دون جنمة

 %42,96 534 06 جنمة واحدة

 %3,86 48 01 جنمتني

 %13,03 162 02 ثالثة جنوم

 00 00 00 أربع جنوم

 00 00 00 مخس جنوم

  سرير 1243 مؤسسة فندقية15 اجملموع

 التقليديةاملصدر: من إعداد الطالبني إعتمادا على معطيات مديرية السياحة والصناعة 
جنوم، بطاقة إستيعاب تقدر بـ  03مصنفتني يف  مؤسستني فندقيتني أن والية بومرداس  تتوفر على :  (05ما يالحظ من اجلدول رقم )

من الطاقة اإلمجالية للمؤسسات الفندقية املصنفة وهي نسبة ضئيلة جدا ابملقارنة حبجم التوافد على  %13,03سرير ما ميثل   162
توافدين فان هذا الكم رغم العدد املعترب للسواح املالوالية، هذا األمر له أتثري سليب على االيرادات اليت حتققها املؤسسات السياحية للوالية 

 نوعية حمدودة .يشكل يف الغالب نشاط سياحي ذا 
 2019أبريل  30املؤرخ يف  158-19وفقا للمرسوم التنفيذي رقم التصنيف اجلديد للمؤسسات الفندقية :  -3-3-2

(8). 
الذي يعرف املؤسسات الفندقية واحملدد لشروط وكيفيات إستغالهلا وتصنيفها واعتماد مسرييها حيث مت حذف رتبة التصنيف " دون 

 يف كمايلي :جنمة " لتصبح رتب التصن
  : جنوم . 05الصنف األول 
  : جنوم . 04الصنف الثاين 
  : جنوم . 03الصنف الثالث 
  : جنمتان.الصنف الرابع 
  : جنمة واحدة .الصنف اخلامس 
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إيواء   بطاقة  2019خميم صيفي مستغل خالل موسم االصطياف  15يتواجد على مستوى الوالية املخيمات الصيفية :  -3-3-3
سرير، ولقد جلأت الدولة لتشجيع االستثمار يف مثل هذه املؤسسات من خالل تسهيل عملية احلصول على العقار 7303كلية تقدر بـ 

وهذا بغية الرفع من طاقة االيواء وكذا خلق مناصب شغل، من أجل احلد من ،  (9)عن طريق عقود كراء ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد 
 االيواء خالل موسم االصطياف .العجز يف طاقة 
  2019إىل سنة  2015تطور عدد املخيمات الصيفية من سنة : 

 2019إىل سنة  2015: تطور عدد املخيمات الصيفية من سنة  6اجلدول 
 عدد األسرة العدد السنوات
2015 07 4999 

2016 07 4999 
2017 12 6543 

2018 12 6543 
2019 15 7290 

 الطالبني إعتمادا على معطيات مديرية السياحة والصناعة التقليدية املصدر: من إعداد
 2017خميم سنة  12إىل  2016خميمات سنة  07أن عدد املخيمات الصيفة إرتفع من : (06ما يالحظ من اجلدول اجلدول رقم )

اإلصطياف حيث نصت على  السابق ذكرها واخلاصة بسري موسم 04/2017وهذا راجع لتطبيق تعليمة السيد وزير الداخلية رقم
إستحداث خميمات صيفية ذات جتهيزات خفيفة، األمر الذي سرّع من وترية إجناز هذه املخيمات عكس الفنادق اليت تستغرق وقت  

 كبري ومبالغ ضخمة إلجنازها بطبيعة احلال.
يعترب هذا النمط من األمناط األكثر تفضيال من العائلة اجلزائرية، حيث تقوم إبستئجار مساكن  اإلقامة لدى الساكن :  -3-3-4

 .اخلواص يف فصل الصيف لقضاء العطللدى 
رغم تواجد املئات من املطاعم على مستوى والية بومرداس، إاّل أن عدد املطاعم السياحية املصنفة املطاعم السياحية:  -3-3-5

 ي املطاعم ال يقبلون على تصنيف مؤسساهتم لعدم وجود حتفيزات. منعدم،  ألن مالك
ى أن مياه قد أسفرت التحاليل علو  خصائص عالجية مهمة، والية بومرداس على منبع محوي ذوتتوفر احلمامات املعدنية : -3-3-6

أن املوقع الذي  جتدر اإلشارةاملعوية،  األمراضهذا املنبع صاحلة ملعاجلة العديد من األمراض منها الرضوض املفصلية األمراض التنفسية، 
 حيتوي على هذا املنبع قد صنف كمنطقة توسع سياحي غري أهنا مل تستفيد من دراسة خمطط هتيئة.

وكالة للسياحة واألسفار تسهر على تنظيم رحالت داخل  39تتواجد بوالية بومرداسنشاط وكاالت السياحة واالسفار:   -3-3-7
 وخارج الوطن.

ملنتج اإن املهام األساسية لوكاالت السياحة واألسفار تكمن يف الرتقية السياحية والرتويج للمنتجات السياحية، كوهنا تلعب دور مهزة وصل بني 
ش موالسائح، لكن ابلنظر إىل النشاطات اليت تقوم هبا وكاالت السياحة واألسفار املتواجدة يف والية بومرداس نستطيع أن نقول أهنا على ها

 النشاط السياحي، إذ يقتصر نشاطها االساسي يف بيع تذاكر السفر تنظيم العمرة والقيام إبجراءات طلب التأشريات لدى القنصليات االجنبية
 املعتمدة يف اجلزائر. 

إىل جانب هذه اخلدمات تقوم بعض الوكاالت بعرض خدمات إضافية كحجز الفنادق اإلرشاد السياحي، التأمني على السفر وتنظيم 
 الرحالت.   
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 بسبب جائحة كوروان.الوطن  داخلوأثناء زايراتنا امليدانية إىل بعض مقرات الوكاالت الحظنا أهنا تروج ملنتجات سياحية 
 احي لوالية بومرداسمؤشرات النشاط السي -4

 ميكن تقييم النشاط السياحي للوالية وفق املؤشرات التالية: 
 التوافد على احلضرية الفندقية: -4-1

وضح ي يعترب توافد السياح على منطقة ما من املؤشرات األساسية اليت ميكن اعتبارها كتقييم للنشاط السياحي يف هذه املنطقة، واجلدول املوايل
 .2019إىل  2015التوافد على احلظرية الفندقية من لنا تطور 

 2019إىل  2015: تطور التوافد على احلظرية الفندقية من 7اجلدول 
 اجملموع األجانب اجلزائريني التوافد

 ليايل وصول ليايل وصول ليايل وصول السنوات
2015 67150 75805 5650 5650 72800 81455 
2016 55191 62801 2244 7334 57435 70135 
2017 56172 61823 4343 7920 60515 69743 
2018 9442 11395 83745 98969 93187 110364 
2019 56199 64841 34881 39212 91080 104053 

 املصدر: من إعداد الباحثني إعتمادا على معطيات مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية بومرداس.
 ابلتوصل إىل:  (07اجلدول رقم )مسح لنا حتليل معطيات 

  :األغلبية الساحقة من املتوافدين إىل احلظرية الفندقية خالل العشرية املاضية هم جزائريون وال طغيان السياحة الداخلية
هذا و يرتجم هذا بصورة واضحة أن شكل السياحة الذي يطغى يف والية بومرداس هي السياحة الداخلية ، ميثل األجانب إال نسبة قليلة

 ليس استثناءا هلذه الوالية بل هو ظاهرة وطنية شاملة وعامة، وتدوم منذ عشرات السنني .
  :مدة اإلقامة يف احلظرية الفندقية قصرية جدا ال يصل معدهلا يومني يف أقصى حد هلا، أي أن السياح قصر مدة اإلقامة

ضاء عطلها فيها، يعين أن العائلة اجلزائرية ال تقصد املؤسسات الفندقية لق الذين يقصدوهنا يقومون بزايرات عابرة وال ميكثون فيها كثريا هذا
 ألنه من املعروف أهنا عند الذهاب لقضاء العطل متكث يف املكان أسبوعا كامال على األقل.   

 : 2018التوافد الشهري على احلضرية الفندقية سنة  -4-2
 
 
 

 2018:تطور التوافد الشهري على احلظرية الفندقية سنة  8اجلدول 
 اجملموع اجلزائريني األجانب التوافد
 ليايل وصول ليايل وصول ليايل وصول األشهر
 3458 3218 3250 3105 208 113 جانفي
 3311 2375 2958 2291 353 84 فيفري
 3858 5181 3437 2692 421 114 مارس
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 3811 2770 3410 2670 401 100 أفريل
 7532 6500 7022 6000 510 500 ماي
 6921 6741 6421 6241 500 500 جوان
 29841 24477 25341 20243 4500 4234 جويلية
 27023 23210 23021 19913 4002 3297 أوت

 17120 13814 16720 13414 400 400 سبتمرب
 2321 2223 2221 2123 100 100 أكتوبر
 2572 2491 2572 2491 00 00 نوفمرب
 2596 2562 2596 2562 00 00 ديسمرب
 110364 93187 98969 83745 11395 9442 اجملموع

 اعتمادا على معطيات مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية بومرداس ثنياملصدر: من إعداد الباح
رية ئحسب رأينا، إن ضعف التوافد على احلظرية الفندقية ال يعكس بتاات حقيقة النشاط السياحي يف والية بومرداس، ألن أغلبية العائالت اجلزا

 سباب:أال تتوافد على الفنادق بل تفضل أتجري شقق عند السكان لقضاء عطلهم، هذه الظاهرة انتشرت كثريا يف العشرية املاضية وهذا لعدة 
 .غالء أسعار الفنادق  -
 أغلب الفنادق ال توفر شقق الستقبال العائالت . -
 مواقع الفنادق يف احمليط العمراين جتعلها التالئم قضاء العطل الصيفية . -

 دج، أي لقضاء أسبوع يف الوالية يدفع 12000دج  و 8000جتدر االشارة أن سعر غرفة الفندق ثالثة جنوم يف والية بومرداس ترتاوح بني 
من احلد األدىن لألجر  2.80دج  لاليواء فقط وهو ما يتجاوز األجرة الشهرية ملوظف جزائري ،وما ميثل  56000السائح ما قيمته 

SMIG اخل .وترفيه.، هذا دون احتساب املصاريف األخرى من أكل ونقل.. 
فطور الصباح+  التكاليف )النقل + االقامة +جنوم بكل  4كذلك ابملقابل هناك وكاالت سياحية تقدم عروض لقضاء أسبوع يف فنادق 

 دج يف دولة تونس . 45000مببلغ  العشاء(
على هذا النمط السياحي، وعلى هذا األساس ميكن تفسري قلة االستثمار يف هذا النوع من  اإلقبالو هو ما يزيح فئة معتربة من السكان عن 

ف عاملرافق بعدم كفاية الطلب املوجه إليها، وهنا نقول أن القطاع ضحية حلقة مفرغة أساسها ضعف القدرة الشرائية للمستهلكني احملتملني وض
 ألغنياءاخدمات هذه املؤسسات هي فئة اإلطارات لدى بعض الشركات األجنبية وكذا االستثمار، فالفئات الوحيدة القادرة على استهالك 

 واجلالية املقيمة ابخلارج.
 : التوافد على الشواطئ -43- 

يبني لنا اجلدول املوايل تطور عدد املتوافدين على : 2019اىل غاية  2015التوافد السنوي على الشواطئ من  -4-3-1
 .2019سنة اىل غاية  2015الشواطئ من سنة 
 2019و 2015: تطور التوافد على الشواطئ بني سنة 9اجلدول 

 التوافد على الشواطئ السنة

2015 000 000 11 

2016 000 200 10 
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2017 475 400 13 

2018 15 010 000 

2019 565 356 13 

 على معطيات مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية بومرداس الباحثني إعتمادااملصدر: من إعداد 
أين بلغ أقصــــــــــى حد له بـ  2018إىل ســــــــــنة  2015أن التوافد على الشــــــــــواطئ قد ســــــــــجل نقلة نوعية من ســــــــــنة  (09يبني اجلدول رقم )
 اجلهود حيث ميكن إرجاع هذا االرتفاع اىلمصـــــــــــــطاف مما مسح للوالية ابالرتقاء اىل املرتبة الثانية وطنيا بعد والية وهران،  000 010 15

رب غاملبذولة من طرف مصاحل الوالية من خالل هتيئة الشواطئ، تزيني بلدايت الوالية وغريها من املشاريع كربط الوالية ابلطريق السيار شرق 
صر ) املسيلة، نذكر على سبيل املثال ال احل بواسطة الطريق االجتنايب بودواو زرالدة الذي سهل  للوافدين من الشرق والغرب الدخول للوالية 

 برج بوعريريج، سطيف والبويرة ( وكذا ربط السكة احلديدية بوالية تيزي وزو .
يوضح لنا اجلدول اآليت تطور التوافد الشهري على  :2018التوافد الشهري على الشواطئ موسم اإلصطياف  -4-3-2

 .2018الشواطئ موسم االصطياف 
 2018التوافد الشهري على الشواطئ موسم االصطياف  : تطور10اجلدول 

 النسبة املئوية عدد املصطافني األشهر
 %5.07 400 761 جوان
 44.57% 000 690 6 جويلية
 47.42% 600 118 7 أوت

 2.93% 000 440 سبتمرب
 % 100 000 010 15 اجملموع

 املصدر: مديرية السياحة والصناعة التقليدية
أن العدد األكرب من املصطافني يقبلون على الشواطئ خالل شهر أوت، حيث سجل  (10اجلدول رقم )نالحظ من خالل 

من املتوافدين على الشواطئ خالل موسم االصطياف، ميكن تفسري ذلك مبيول اجلزائريني إىل %47.42مصطاف ما يعادل600 118 7
 أخذ عطلهم السنوية أثناء شهر أوت الشهر الذي تشتد فيه احلرارة كثريا. 

 000 440و 400 761كما نالحظ أن الشهرين الذين سجلنا فيهما أقل عدد من املصطافني مها شهر جوان وسبتمرب الذي سجل خالهلما
فقط من العدد الكلي للمصطافني، وميكن إرجاع ذلك إىل تزامن شهر جوان  %2.93و % 5.07مصطاف على التوايل  ما ال ميثل إال 

  ممع توقيت اجراء اإلمتحاانت املهمة كالبكالوراي وشهادة التعليم األساسي وكذا شهر رمضان املعظم الذي يفضل اجلزائريون قضاءه يف بيوهت
 بتمر شهر الدخول االجتماعي حيث تكون العائالت يف حتضريات للدخول االحتماعي .و شهر س

 
 2018: التوزيع اجلغرايف للتوافد على الشواطئ لسنة  11اجلدول 

 النسبة املئوية التوافد)مصطاف( البلدية املنطقة
 

 اجلهة الغربية
 %5.15 920 773 بودواو البحري

 %13.83 480 076 2 قورصو
 %36.42 000 467 5 بومرداس
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 اجلهة الشرقية

 %4.14 910 621 الثنية
 %14 670 102 2 زموري
 %2.58 460 388 لقاطة
 %11.92 095 790 1 جنات

 %5.84 025 878 سيدي داود
 %3.75 130 563 دلس
 %2.32 310 348 اعفري

 % 100 000 010 15 اجملموع الكلي
 الباحثني إعتمادا على معطيات مديرية السياحة والصناعة التقليديةاملصدر: من إعداد 

نالحظ أن عدد كبري من املصطافني يفضلون شواطئ اجلهة الغربية اليت إستقطبت خالل موسم اإلصطياف  (11من اجلدول اجلدول رقم )
من العدد %34أهنا التتوفر سوى على من املتوافدين على شواطئ الوالية، رغم %55.4مصطاف، ما يعادل400 317 8حوايل  2018

من املصطافني الذين زاروا شواطئ  %44.6مصطاف ما ميثل  6 692 600اإلمجايل للشواطئ، ومل تستقطب شواطئ اجلهة الشرقية إاّل 
 والية بومرداس، ميكن إرجاع هذا اإلختالل يف التوازن إىل عدة عوامل منها: 

 العامة على مستوى اجلهة الغربية أكثر منه من اجلهة الشرقية.توفر املنشآت القاعدية ومرافق اخلدمات  -
 تعترب شواطئ اجلهة الغربية سهلة الولوج إليها نظرا لتواجدها قرب املدن . -
 قرب الشواطئ  من الطريق السيار شرق غرب وكذا الطريق السريع . -
 قرب أيضا الشواطئ من حمطات القطار مما يسهل عملية تنقل املصطافني . -
 الذي يؤدي اىل شواطئ اجلهة الشرقية للوالية. 24دحام املروري على مستوى الطريق الوطين رقم االز  -

  املستقبلية أتثري املنشآت الفندقية يف تطوير قطاع السياحة واآلفاق -5
 للنشاط السياحي واالجتماعي االقتصادي األثر-5-1

 كما يلي:  2018السياحية بوالية بومرداس لسنة  يبني اجلدول املوايل رقم أعمال املؤسساتاألثر اإلقتصادي:  -5-1-1
 
 

 2018: رقم أعمال املؤسسات السياحية بوالية بومرداس لسنة   12اجلدول
 (%)النسبة املئوية  رقم األعمال )دج( املؤسسات

 %98.17 555645650,68 املؤسسات الفندقية

 %   1.82 10334283,70 وكاالت السياحة واألسفار

  565979934.38 اجملموع
 املصدر: من إعداد الباحثني إعتمادا على معطيات مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية بومرداس
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مليون دينار حققتها احلظرية الفندقية  555مليون دينار جزائري منها  566حقق القطاع السياحي رقم أعمال قارب ال 2018خالل سنة 
من رقم أعمال  % 1.82مليون دينار ما ميثل  10من الرقم اإلمجايل، بينما مل حتقق وكاالت السياحة واالسفار إاّل %98.17ما يعادل 

 القطاع السياحي، تعترب هذه األرقام متواضعة جدا ابملقارنة برقم أعمال القطاع الصناعي أو الفالحي. 
مات ارها تساهم يف رفع رقم أعمال القطاعات األخرى كقطاع التجارة والنقل واخلدال تعكس كل العائدات اليت تدرها السياحة ابعتب األرقامهذه 

 األخرى. 
 مناصب الشغل يف القطاع السياحي بوالية بومرداس اجلدول املوايل يبني لنااألثر اإلجتماعي:   -5-1-2

 : مناصب الشغل يف القطاع السياحي بوالية بومرداس13اجلدول 
عدد مناصب الشغل  املؤسسات

 الدائمة
عدد مناصب الشغل 

 املومسية
عدد مناصب الشغل 

 اإلمجايل
 (%)النسبة املئوية 

 %59.83 298 51 247 املؤسسات الفندقية
 % 40.16 200 00 200 وكاالت السياحة واألسفار

  498 51 447 اجملموع
 التقليدية لوالية بومرداساملصدر: من إعداد  الباحثني إعتمادا على معطيات مديرية السياحة والصناعة 

من إمجايل عمال  %59.83يشتغلون يف املؤسسات الفندقية، ما ميثل  298عامال يف كل الفئات، منهم  498يشغل القطاع السياحي     
من العاملني يف قطاع السياحة، وتعترب مسامهة  % 40.16عامال، ما ميثل  200القطاع، بينما ال تشغل وكاالت السياحة واألسفار إاّل 

 .ة ابملقارنة مع القطاعات األخرىالقطاع يف إنشاء مناصب الشغل حمدود
 

 :توزيع السكان الناشطني فعال حسب القطاعات االقتصادية 14 اجلدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018الدليل اإلحصائي لوالية بومرداساملصدر: 
فقط من  %3.17ما ميثل  568 16يقدر عدد الناشطني يف قطاع السياحة والصناعة التقليدية بـ : ( 14حسب معطيات اجلدول رقم )

 األيدي العاملة ويعترب هذا مؤشر عن التأخر الذي يشهده القطاع بوالية بومرداس ومدى مسامهته يف التنمية االجتماعية اليت تعترب ضعيفة
 ابملقارنة بقطاعات أخرى .

 (%حصة القطاع) العدد القطاعات
 12.91 357 67  الفالحة

 27.62 083 144  البناء واالشغال العمومية
 14.34 803 74  الصناعة العمومية

 7.84 926 40  اإلدارة
 19.60 239 102  اخلدمات

 3.17 568 16  الصناعة التقليدية والسياحة
 14.48 541 75  التجارة

 517 521 اجملموع
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 ي والسياحيمعوقات النشاط الفندق  -5-2
 أمههذه املعوقات مايلي:   املعوقات البشرية: -5-2-1

 التلوث ابملياه املستعملة  -
 البناءات الفوضوية -
 هنب الرمال -
 احلرائق  -
 ...احل.  تدهور املواقع التارخيية -

 العوائق القانونية: -5-2-2
 صول على العقارصعوبة احل -
 ..اخل.عوبة احلصول على التمويل البنكيص -
 آفاق النشاط الفندقي والسياحي ابلوالية -5-3

يلخص لنا اجلدول املوايل وضعية مشاريع االستثمار السياحي اخلاص بوالية بومرداس  اإلستثمار السياحي اخلاص:  -5-3-1
 كمايلي:

 : وضعية مشاريع اإلستثمار السياحي اخلاص 15اجلدول 
 اإلستثمارقيمة  مناصب الشغل طاقة اإليواء عدد املشاريع وضعية املشاريع

 مليون دج 25853.56 881 2109 15 املشاريع يف طور اإلجناز 
 مليون دج 2771.937 429 562 06 املشاريع املتوقفة 

 مليون دج 9937.517 1192 3243 37 مشاريع مل تنطلق هبا األشغال
 مليون دج 38563.25 2502 5914 57 اجملموع

 معطيات مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية بومرداساملصدر: من إعداد الباحثني إعتمادا على 
مشروعا بقيمة مالية تقدر بـ  57يلعب القطاع اخلاص دورا مهما يف دفع عجلة التنمية ابلوالية، حيث بلغ عدد مشاريع اإلستثمار السياحي

مشاريع متوقفة لعدة  06و مليون دج 25853.56مشروع يف طور اإلجناز بقيمة مالية تقدر بـ  15، منها مليون دج 38563.25
مليون  9937.517بـ             مشروع ينتظر الشروع يف إجنازها بقيمة إستثمار تقدر  37كما يتواجدأسباب، أمهها أسباب مالية وتقنية،  

منصب شغل مباشر وغري  2502سرير وإنشاء    5914إستكمال إجناز هذه املشاريع يسمح بتوسيع طاقات إيواء احلظرية الفندقية بـ و دج، 
 مباشر. 
إن استغالل العقار السياحي يبقى مرهوان إبعداد خمططات التهيئة السياحية طبقا للقانون  خمططات التهيئة السياحية: -5-3-2

كذا تسيري و  املتعلق مبناطق التوسع واملواقع السياحية كون هذه املخططات تعترب أداة لتهيئة العقار 2003فرباير  17املؤرخ يف  03-03
ليحدد كيفيات إعداد  2007مارس  11املؤرخ يف  86-07مناطق التوسع السياحي مستقبال، وهلذا الغرض جاء املرسوم التنفيذي رقم

 2015مارس  2املؤرخ يف  78-15خمططات التهيئة السياحية ملناطق التوسع واملواقع السياحية املعدل واملتمم ابملرسوم التنفيذي رقم 
 رب اإلطار القانوين إلعداد هذه املخططات.والذي يعت
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من عملية إعداد خمططات التهيئة السياحية إلحدى عشر منطقة توسع  2014-2010استفادت والية بومرداس يف إطار الربانمج اخلماسي 
 .سياحي اليت مت الشروع يف إجنازها واجلدول اآليت يبني مدى تقدمها

 :وضعية اعداد خمططات التهيئة السياحية ملناطق التوسع السياحي ابلوالية  16اجلدول
 طبيعة امللف عدد امللفات منطقة التوسع السياحي املساحة القابلة للتهيئة

  م . ت . س صالني هـ63.94
 
 
06 

 
 
 

 امللفات املصادق عليها عليها بقرار وزاري
 

 م . ت . س اتقدامت هـ 49,95
 ت . س زموري شرقم .  هـ 380

 -م . ت .س الكرمة بلدييت الثنية  هـ 83,46
 بومرداس

 م . ت .س قورصو هـ 49,36
 م . ت .س الكرمة بومرداس هـ 34,21
  م . ت .س بودواو هـ 148,3

03 
امللفات املتواجدة على مستوى وزارة 

السياحة والصناعة التقليدية للمصادقة 
 النهائية

 . ت .س واد سيباوم  هـ 109,672
 م . ت .س زموري غرب هـ 48,42
  م . ت .س جنات هـ 91,25

02 
 ملفات املصادقة النهائية يف طور اإلعداد

 2م . ت .س قورصو  هـ 39,06
 اجملموع 11 / هـ983,73

 املصدر: مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية بومرداس
منصب شغل  949 82سرير مع استحداث 685 49الغاية من إعداد خمططات التهيئة السياحية هو الوصول إىل طاقة استيعاب تقدر بـ 

 منطقة توسع سياحي(. 11ملنجزة لـ مباشر وغري مباشر ) حسب نتائج الدراسات ا
 : برانمج هتيئة منطقة التوسع السياحي صالني 17اجلدول 

مناصب الشغل  طاقة اإليواء )سرير( (2املساحة )م عدد الوحدات التخصيص رقم احلصة
 املستحدثة

2م36500 07 فنادق 01  364 834 
2م 169530 15 إقامات سياحية 02  1795 2388 
2م 125830 13 قرى العطل 03  993 3078 
2م 9250 01 شاليهات 04  63 140 
2م 37880 03 حظائر السيارات 05  ///// ///// 
2م 17740 01 اخلدماتمنطقة  06  ///// ///// 
2م 26280 01 منطقة ألعاب مائية 07  ///// ///// 
2م 1820 01 مركز احلماية املدنية 08  ///// ///// 
2م 1810 01 مركز الدرك الوطين 09  ///// ///// 

2م410540 ///// مسساحة احلصص  ///// ///// 
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خارج 
 احلصص

2م288860 //// املساحة خارج احلصص  ///// ///// 

2م 639400  - اجملموع  3215 6440 
 املصدر: مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية بومرداس

 طيتميز برانمج هتيئة منطقة التوسع السياحي ابلتنوع، حيث مل يقتصر على اقرتاح منشآت اإليواء فقط بل أدمج بعض املنشآت اخلاصة ابلتنشي
ات قاماوالتسلية واندي للرايضة املائية ومركز الدرك الوطين واحلماية املدنية، كما نوع أيضا من منشآت اإليواء حيث إقرتح إىل جانب الفنادق 

 سياحية،قرى العطل وشاليهات . 
 منصب شغل مباشر وغري مباشر. 6440سرير وإنشاء  3215إن جتسيد هذا املشروع يسمح بتوسيع طاقة إيواء احلظرية الفندقية ب 

 خامتة: -6
لنا إىل جمموعة من النتائج توصعلى إثر إجنازان هلذه الدراسة امليدانية حول املنشآت الفندقية ومدى أتثريها على قطاع السياحة بوالية بومرداس 

 :أمهها ما يلي
ثقايف المادي واملتمثل يف الفلكلور واملهرجاانت، التظاهرات الوطنية والدولية، كما ميكن تصنيفها ضمن   تزخر والية بومرداس مبوروث -

شاطئا واليت وفد إليها أكثر  45الوالايت السياحية الساحلية نظرا ملا متتلكه من شواطئ حمروسة ومسموحة للسباحة واليت قدرت بـ 
، كما يتمري العرض السياحي للوالية ابلتنوع والتعدد ملا حتويه من 2019مليون مصطاف مع هناية موسم االصطياف سنة  13من 

 ".ةمن مقومات طبيعية ثقافية وحضارية، هذا ما أهلها ملمارسة أواع عديدة من السياحة " اجلبلية، الشاطئية، الرايضية والثقافي
تتوفر والية بومرداس على مقومات سياحية كبرية متكنها من أن تكون مدينة سياحية راقية مبواصفات عاملية، يف حالة اهتمام الدولة  -

اجلزائرية ومسؤوليها بقطاع السياحة ابلقدر الذي يستحقه، إاّل أن حتليل مؤشرات النشاط السياحي أظهر ضعفا يف قدرة إستيعاب 
والية للعدد الكبري للسياح الوافدين من خمتلف والايت الوطن خاصة خالل موسم اإلصطياف أين يبلغ توافد املنشآت الفندقية ابل

  هذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل.السياح ذروته وهذا يف شهر أوت من كل سنة، 
لة للنهوض ابلقطاع اية جهود الدو من العوائق اليت تتعلق ابلقطاع السياحي هو غياب اسرتاتيجية حملية للتنمية السياحية وعدم كف -

السياحي حيث يشهد القطاع نقص يف استغالل املؤهالت السياحية املتاحة،عجز كبري يف احلظرية الفندقية وتوزيع غري متوازن 
  وهذا ما يثبت لنا صحة الفرضية الثانية.للمؤسسات الفندقية املنجزة على تراب الوالية؛ 

احية مل السياحية ونقص االهتمام بتهيئة املواقع السياحية، والقليل منها اليت متت هتيئتها ألغراض سيإضافة إىل نقص كبري يف املطاعم  -
يتم إجناز أعمال التهيئة هبا وفقا لدراسات مسبقة، نقص جتهيز املواقع السياحية ورداءة التجهيزات املوجودة هباخاصة على مستوى 

 ة، خاصة على املستوى العايل مما أدى إىل نقص املهنية لدى املتعاملني يف القطاعالشواطئ، نقص مراكز التكوين السياحي املتخصص
 وتواضع مستوى اخلدمات، غياب إسرتاتيجية للرتقية السياحية واتسام النشاطات الرتقوية ابلفلكلورية وعدم الرتويج للمنتجات احمللية.

يفضل وجهات دول اجلوار على حساب املناطق  ائري ز السائح اجل فنادق احلظرية الوطنية ال تستجيب للمعايري الدولية وأن وبعض
   .السياحية ابلبالد بسبب األسعار املرتفعة املطبقة ابملؤسسات الفندقية

يف فصل الصيف يبلغ إستقطاب السواح ذروته، ما جيعل من خمتلف الفاعلني اإلقتصاديني ملزمني مبواكبة هذه الوفود البشرية اهلائلة  -
املتوافدة على خمتلف البلدايت الساحلية للوالية، ما جيعل تظافر اجلهود بني كل القطاعات من أجل إجناح موسم اإلصطياف، فمثال 

م عدة برامج ثقافية إلظهار املوروث الثقايف الذي تتميز به الوالية، ومديرية التجارة تنظم محالت حتسيسية خلطر مديرية الثقافة تنظ
 اإلصابة ابلتسممات الغذائية، أما قطاع النقل فهو اآلخر معين بفتح خطوط نقل جديدة لتسهيل تنقل املصطافني من كل الوالايت، 
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سياحي أيضا إىل عدة عوامل أدت إىل تدهور املواقع السياحية فشكلت بذلك عوائق لتنمية كما ميكن إرجاع تواضع أداءالقطاع ال -
النشاطات السياحية وهي: التلوث بكل أشكاله، احملاجر، هنب الرمال، احلرائق، البناءات الفوضوية، إمهال املواقع التارخيية والقرى 

 الشئ الذي يثبت لنا صحة الفرضية الثالثة .التقليدي، 
  احات وتوصيات لتحسني أداء القطاع الفندقي والسياحي :اقت 

 تسهيل إجراءات احلصول على العقار السياحي لدفع عجلة اإلستثماريف القطاع الفندقي. -
 حتسني اخلدمات يف الفنادق، وتوفري اجلو العائلي. -
 متوسطة احلال. اجلزائرية ختفيض األسعار حىت تكون يف متناول العائالت -
 توزيع املنشآت الفندقية بصورة متوازنة بني كل بلدايت الوالية وذلك لتطوير مجيع أشكال السياحة. -
 ائري.تنويع أمناط اإليواء وإجناز منشآت مالئمة للمجتمع اجلز  -
 عتثمني املواقع التارخيية وترميمها وصيانتها حلمايتها من التدهور. ونشر الوعي السياحي بني السياح وتلقينهم كيفية التعامل مع املواق -

 السياحية الطبيعية والتارخيية أثناء زايرهتم هلا، أي التحلي بروح املواطنة واملسؤولية.
 نادق.توفري األمن وسبل الراحة والنظافة يف الف -

 : آفاق البحث 
 فيما يلي مواضيع نقرتحها للدراسة :

 اجلزائر. يف السياحي القطاع أداء على كوروان  جائحة أتثري 

 إدارة املعرفة خيار اسرتاتيجي لتفعيل التنمية السياحية املستدامة ابجلزائر. 

 1قائمة املراجع: .7

 .17، ص2008الراية للنشر والتوزيع، عمان، زيد منري عبوي: إدارة املنشآت السياحية والفندقية، دار  -1
، اجمللـــــة 2017-2016عبيد الشيخ، راتول حممد: دور الفنادق يف تنشيط السياحة، نظرة على مقومات السياحة واحلضرية الفندقية للجزائر،  -2

 .86-67، ص ص 2021-3العدد -3االورومتوسطية القتصادايت السياحة والفندقة، اجمللد
 .2010سنة   63الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم   2010أكتوبر 20املؤرخ يف  10-257رقم املرسوم التنفيذي  -3
 املديرية العامة للحماية املدنية لوالية بومرداس. -4
 .2000سنة   35الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم  11/07/2000املؤرخ يف  130-2000املرسوم التنفيذي رقم  -5
 .2019سنة   33الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم   30/04/2019املؤرخ يف  158-19املرسوم التنفيذي رقم  -6
 .6، املتعلقة بسري موسم االصطياف، ص13/06/2017املؤرخة يف  04/2017تعليمة وزير الداخلية واجلماعات احمللية، رقم  -7
 .2018الدليل االحصائي لوالية بومرداس  -8
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Résumé :  

 L’apparition des nouvelles technologies de l’information et de la communication a eux un impact   sur le 

domaine touristique, son application sur les entreprises touristique a permis d’élargir leurs activités et atteindre le 

large public et de créer une interaction et d’ailleur mème plusieurs interactions entre elles meme et entre les 

entreprises et les différents; fournisseurs , clients. 

L’utilisation des NTIC au sein des ATV  permet; d’élaborer le produit touristique avec la participation du client sans 

déplacement de ce dernier,faire connaitre les produits de l’agence, minimiser les couts, se positionner sur le 

marché, connaitre en temps réel l’offre proposé sur le marché pour établire meilleur rapport (qualité/prix) et faire 

face à la concurrence. 

Mots clés : TECHNOLOGIE, INFORMATION, COMMUNICATION, PRODUIT TOURISTIQUE, LA 

COMMERCIALISATION. 

Abstract:  

 The appearance of new information and communication technologies has an impact on the tourism sector, its 

application on tourism businesses has made it possible to expand their activities and reach the general public and 

to create interaction and moreover. Even several interactions among themselves and between companies and 

different, suppliers, customers.The use of NICTs within ATVs allows; develop the tourist product with the 

participation of the customer without moving the latter, promote the agency's products, minimize costs, position 

themselves on the market, know in real time the offer on the market to establish the best relationship (quality / 

price) and face the competition. 

Keywords: TECHNOLOGY, INFORMATION, COMMUNICATION, TOURIST PRODUCT, MARKETING.
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Introduction:  

Le tourisme étant un secteur de forte intensité d’information, profite dans une large mesure 

des TIC .La diffusion de l’information et des produits touristiques sur Internet est le principal 

domaine ou l’innovation technologique a eu l’impact le plus profond sur les entreprises de tourisme.  

La plupart des opérateurs privés et publics de ce secteur ont investi de manière importante 

avec des avancées et performances inégales dans des programmes de ce développement 

technologique. les logiciels de réservations ont permis à ces entreprises de découvrir des marchés, 

et de faire des relations directes avec des consommateurs et distributeurs nationaux et étranger 

visant en priorité à réduire les coûts de production et offrir de nouveaux services d’information et 

de réservations à distance à leurs clientèles.  

Aujourd’hui, cette technologie est le moteur de la croissance mondiale notamment grâce au E-

commerce et aux échanges qui en résultent, et comme tous les autres secteurs d’activités, le tourisme 

est devenu une industrie de service.  

Ce pendant la rencontre de ces deux secteurs d’activités, à savoir les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication et le tourisme a donné naissance à un secteur qui attire de plus 

en plus d’internautes « e-tourisme ». 

Alors, le nombre croissant de consommateurs qui se servent d’internet pour planifier leurs 

voyages ; de loisirs ou d’affaires incite fortement les grand pays en développement, à organiser et 

développer leurs offres touristique et à la promouvoir sur internet.  

C’est donc bien une véritable révolution dont il s’agit, qui ne manque pas d’avoir un impact 

fort sur les différents métiers du tourisme et sur les relations entre les partenaires.  

- Pour assurer la commercialisation des ses produits touristique, l’agence de voyages est 

appelé à appliquer les nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le but 

de faire connaitre ses produits ainsi que augmenter la performance commercial.  
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A travers ce modeste travail nous essayons d’étudier la commercialisation d’un produit 

touristique selon les nouvelles technologies de l’information et de communication, de cela notre 

 

Problématique se pose comme suite : « Comment peut-ont considérer les TIC comme 

moyen efficace à la commercialisation d’un produit touristique ? »  C’est à partir de cette 

problématique dérive d’autres questions qui vont nous permettre de mieux cerner notre sujet :  

 Quel est l’impact des TIC sur la réussite de la commercialisation d’un produit touristique au 

sein des ATV ?  

 Dans quelles mesures peuvent-elles aider les agences de voyages à être capables d’avantage 

d’établir leurs produits sur le marché ?  

 

Pour apporter des réponses à cette problématique il est impératif de poser quelques 

hypothèses qui nous aiderons à cerner notre étude :  

H1- Connaitre et savoir qu’est ce que les TIC.  

H2- L’utilisation et l’application des TIC au niveau des ATV.  

H3- L’installation des TIC au sein des ATV garantira l’efficacité et la rentabilité. 

Notre démarche méthodologique divisée en deux chapitres  est structurée comme suite :  

Le premièr chapitre: théorique est divisée en quatre sections : définition des TIC, les 

domaines des TIC, les Avantages et les Inconvénients des TIC, les Réseaux sociaux. 

Le deuxièmechapitre: pratique est porté sur  l’ETUDE DE CAS 

« La Commercialisation des Produits touristique 

via les  réseaux sociaux  « Facebook »  au sein de 
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l’agence Sidali voyages » 

La révolution technologique qu’apportent les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication NTIC est une transformation du système productif comparable à celle de la 

révolution industrielle. Les NTIC ouvrent une nouvelle dimension et l’organisation des entreprises, 

révolutionnent les relations que l’entreprise entretient avec ses partenaires et les consommateurs.1 

2. DES  GENERALITES SUR LES TIC  

2.1  Définitions Des TIC 

Les nouvelles technologies de l’information est de la communication  ou les TIC sont connu 

comme étant un moteur de développement des moyens de communication à travers les 

différentes générations, elles nous aident à transférer nos informations aux autres, soit dans la vie 

personnelles, ou dans le domaine du travail. 

  D’une part les TIC sont un ensemble d’outils et de ressources technologique issues  de la 

collaboration de l’information et des  technique évoluées du multimédias et  de 

télécommunication, et permettant de communiquer à distance par voie électronique, de 

collecter, stocker, traiter, créer, partager, et de transmettre  des informations à des fins 

d’usage spécifiques. 

 Selon Herbert Simon2: « tout information accessible aux Hommes, sous forme Verbale ou 

symbolique, existera également sous forme lisible par  

ordinateur, livres et mémoires seront stockés dans les mémoires électroniques » 

2.2  Les Domaines Des TIC 

Le secteur des TIC basés sur trois domaines différents, ces domaines sont divisés comme 

suite3 :  

 le domaine de télécommunication  
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 le domaine d’information   

 Le domaine électronique  

 2.3  Les Avantages et Les Inconvénients Des TIC 

a. Les avantages des NTIC :                                                                

-  Gain de temps pour mieux se consacrer à son métier. 

-  fidélisation de la clientèle grâce à des solutions de la relation commerciale.  

-  Conquête de nouveaux clients par le développement du commerce en ligne. 

-  Amélioration de la réactivité par dématérialisation des relations avec ses clients, ses 

fournisseurs, ses partenaires.  

b. Les inconvénients des TIC :  

 Il s’agit notamment de la faiblesse de la culture informatique,  

 l’absence d’une politique de développement des NTIC ( induite par la méconnaissance des 

potentialités offertes par les TIC). 

 La faiblesse du débit et de plus en plus dénoncée par la population des internautes et les 

acteurs du secteur.  

Face aux nombreux problèmes que rencontre les TIC il urge de trouver des approches de 

solution pour leur sauvegarde. . 

Les outils utilisés par les TIC  

 Téléphone mobile  

 Internet  

  Le courrier électronique E-mail  
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 Les réseaux sociaux ( facebook, twiter, whatsap, skype,viber …..)  

 Les sites publicitaires  

 Les RGDS  

 Les Plates Formes de Réservation  

 Le Billet électronique (E-Ticket) 

Définition des GDS 4 

 Le GDS ou CRS ce sont des plates formes électroniques de gestion des réservations qui 

permettent principalement aux agences de voyages de consulter l’état du stock des différents 

fournisseurs de produit touristiques (compagnies aérienne, chaine d’hôtels, société de 

location de voiture, tour opérateur…) et de réserver à distance. Ils sont de fait les premiers 

services de commerce électronique à grande échelle.  

  Les groupes GDS ont été crées il ya plus de 20 ans par différentes compagnies aériennes 

dans l’optique de développer et de commercialiser un outil technique permet aux agence de 

voyage d’accéder, au travers d’une même interface, aux stocks et aux tarifs des différents vols 

mutualisé, et d’offrir la possibilité de réserver directement par cet outil, sans téléphoner aux 

producteurs. 

 On distingue quatre plus grands types de GDS qui sont :  

-  Sabre 5 

-  Galileo 6 

-  Worldspain  7 

-  Amadues pro- tempo  8 
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2.4  Les Réseaux Sociaux 

Le Marketing sur les réseaux sociaux 9 (ou Social Media) consiste à promouvoir votre 

contenu et à interagir avec vos consommateurs cibles sur des plateformes sociales : Facebook, 

Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter… 

Ce levier du Marketing Digital participe à : 

- Accroître votre notoriété, 

- Générer plus de prospects, 

- Améliorer l’engagement des clients. 

 L’un des avantages principaux de La Commercialisation sur les réseaux sociaux est de 

pouvoir atteindre un public plus large. 

 En effet, quand ils ne font pas une recherche, votre cible se trouve sur leur réseau social 

préféré. 

 Il existe de nombreux réseaux sociaux, avec chacun leurs spécificités propres. 

 Les réseaux sociaux les mieux adaptés à votre offre dépendent essentiellement de votre 

public cible. Par exemple : 

 Pour une offre B2B, concentrez vos efforts sur LinkedIn sur lequel plus de 50 % des 

professionnels en France sont présents, 

 Tandis que pour une entreprise B2C, Instagram et/ou Pinterest peuvent avoir plus 

d’intérêt 

 

 

https://audreytips.com/marketing-reseaux-sociaux/
https://audreytips.com/linkedin-marketing-b2b-statistiques/
https://audreytips.com/linkedin-marketing-b2b-statistiques/
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3. l’ETUDE DE CAS « La Commercialisation des Produits touristique via les  réseaux 

sociaux  « Facebook »  au sein del’agence Sidali voyages » 

 

3.1 La page Facebook de l’agence SIDALI  VOYGES           

A fin de pouvoir contacter leurs clients, Sidali Voyage n’a pas raté de créer une page sur le 

réseau sociaux connu chez tout  les internautes qui’ est  le Facebook. La création d’une page Fan sur 

Facebook nécessite quelques instructions, présentées dans cette étude en 3 étapes. 

Etape 1: Inscription 

 On commence par ouvrir une page de Facebook accessible sur le lien suivant : 

 http://www.facebook.com, on continuera par  s’inscrire  en rempliant  tout les informations 

demandées sur le lien figure 1.  

 

Figure 1: page pour inscription sur Facebook 

Etape 2: Choix du nom et du secteur d’activité 

Sur la page officielle, on indique quel type de page on désire crée, selon les indications 

représentées sur la figure 2 et qui désigne une entreprises ; une marque, un produit ou un  

http://www.facebook.com/
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organisme ; un artiste, un groupe ou une personnalité. Il est conseillé d’indiquer le nom de 

l’entreprise et le secteur d’activité. Ce type d’information facilite la recherche sur facebook. 

Une fois les informations inscrites, on clique sur le bouton «  crée une page officielle ».la 

création de cette page ne se fait qu’après avoir préalablement un compte sur facebook  

 

 

. Figure 2 : page pour le choix du nom de secteur d’activité 

 Une fois présent sur la page officielle figure 3, on suit les indications très intuitives de 

facebook afin d’ajouter le logo, de décrire l’entreprise, d’indiquer les heurs de travail, 

les coordonnées et l’adresse du site Internet. Une fois la fiche entièrement complétée, 

on peut alors commencer à inviter des amis et lancer une campagne de promotion.  

 

Figure 3 : page officielle de facebook 
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3.2  Application  

 Après avoir suivi ces étapes, la création de la page facebook pour l’agence Sidali voyage est 

alors : « Sidali Tour » ayant pour but principal de promouvoir les produits et permettre à la 

clientèle de les consulter figure 4.  

 

Figure 4 : la page « SIDALI TOUR » sur facebook. 

 Le choix du nom de cette page « SIDALI TOUR » développe et éclaire le principal objectif de 

sa création qui est la promotion des multiples destinations et potentialité touristique du 

territoire  

algérien (balnéaire, urbaines, sahariennes, thermales, religieuses, culturelles…) et du monde 

entier .Ce nom facilite, également la recherche sur Internet et sur facebook. 

 La page « SIDALI TOUR » contient des informations, des photos, des discutions et des 

évènements. Les informations générales se trouve dans le volet « Infos de base » situé à 

droite  

de la page, elles sont relatives à la création de la page, l’adresse, un bref sur le contenu de la  

page,  

la description de l’entreprise, le produit et la mission de la page. 
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 Le volet « photos » permet aux visiteurs de la page d’accéder aux nombreux albums photos. 

Le client peut ainsi consulter les différents produits proposés par l’agence SARL SIDALI 

VOYAGES 

 

Figure 5 : le volet photo de la page  « SIDALI TOUR ». 

 Le volet « Discussions » permet a l’administrateur de la page d’animer des salons de 

discussion à différents thèmes et problématiques offrant la possibilité aux participants de 

donner leurs points de vue, critiques, suggestions, etc. Qui vont nous permettre d’observer 

l’opinion du public sur les thématiques posées.  

  Ainsi que le volet évènements permet aux administrateurs de la page de programmer et 

d’annoncer des évènements sur les promotions les produits proposé par l’agence de voyage.   

3.3  L’annonce de notre produit sur la page facebook 

 Parmi les multiples avantages de la page, l’existence des outils marketing qui présentent 

plusieurs dispositifs et options permettant de bien promouvoir sa page. Pour chaque outil 

les différentes fonctionnalités sont détaillées.  

 Les notifications sont inscrites permettant ainsi de visualiser les dernières contributions des 

fans. Il est beaucoup plus pratique de recevoir les informations par e-mail des fans afin de 

répondre rapidement et directement.  Exemple d’un produit touristique annoncé sur la page 

facebook « sidali tour » indiquer sur la figure 6.  
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Figure 6 : l’annonce de notre séjour sur la page « Sidali Tour ». 

 

4. Analyse des résultas : 

- Le Manque de moyens financiers ne permet pas à l’agence d’utiliser tousles outils des 

nouvelles technologies de l’information et de la Communications telles que SEA, 

- L’activité de l’agence est basée beaucoup plus sur la sous-traitance ce qui ne lui procure pas 

d’alternatives, 

- Le personnel de l’agence ne possède pas suffisamment d’expérience et de connaissance en 

matière de la commercialisation à distance, 
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5. Conclusion :  

 Le Marketing sur les réseaux sociaux a permet à l’agence  sidali voyage de promouvoir ses 

produits touristique,   un impact positif sur le volet commercial ce résume dans la 

minimisation des coûts  c’est-à-dire faire la commercialisation sans dépensé de l’argent  «  un 

prix symbolique ». 

 Il permet aussi d’élargir son assiette en terme des clients ciblés, il influence sur la demande 

des clients, répondre à leurs besoins, et visé la clientèle potentiel 

 Vu la conjoncture actuelle qui est caractérisée par la suppression du trafic aérien à cause de 

la covide 19 cela ne permet pas d’exploiter le tourismeexterne, donc les agences de voyages 

doivent investir et développer le tourisme interne pour échapper à la fermeture et éviter la 

faillite, 

 les acteurs du tourisme doivent investir et réfléchir réellementsur le devenir du tourisme, 

tout en intégrant les différentes plates forme deréservation internationale pour faire 

connaitre ses potentialités touristique. 
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Résumé : 

L’industrie du tourisme est devenue de nos jours, dans de nombreux pays, un secteur fondamental et de premier plan dans le 

développement économique et social. L’Algérie est aujourd’hui une destination touristique quasiment vierge qui n’est, 

malheureusement, pas suffisamment exploitée, contrairement aux autres pays du pourtour méditerranéen. En effet, elle 

possède un potentiel touristique énorme qui peut donner naissance à une industrie touristique étendue, et regorge également 

de ressources qui méritent d’être découvertes. Ces atouts lui permettent de devenir une destination par excellence de 

tourisme littoral, de tourisme vert ou encore de tourisme culturel et historique. Actuellement, le tourisme pour l'Algérie n’est 

plus un choix mais plutôt une réelle opportunité. Notre pays devrait donner plus de considération à ce secteur tout en 

s’inspirant des expériences des pays voisins et tirant partie de leurs succès et leurs échecs, et en faisant du marketing territorial, 

outil promotionnel d’une région, qui permettra sans doute de bien connaitre les points forts et les points faibles de ce secteur 

névralgique et d’identifier aussi les domaines touristiques porteurs de grandes valeurs rajoutées pour l’économie du pays.    

Mots clés : Tourisme, Promouvoir, Développement, Marketing territorial, Commune de Boumerdes. 

 

Abstract: 

The tourism industry has become, in many countries, a fundamental and a leading sector in the economic and social 

development. Today, Algeria is an almost virgin tourist destination which has unfortunately not been sufficiently exploited in 

contrast to other Mediterranean countries. In fact, it has a great tourism potential that can give rise to an extensive and 

prosperous tourism industry. It is full of resources that should be discovered. These advantages allow it to become a 

primordial destination of coastal tourism, green tourism or cultural and historical tourism. Currently, tourism in Algeria is not 

a choice but a real opportunity. It should give more consideration to this sector drawing on the experiences of her neighboring 

countries and taking advantage of their successes and failures, and by using territorial marketing, a promotional tool for a 

region. 
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Introduction :  

L’Algérie est parmi les pays les plus riches au monde en termes de capacités naturelles touristiques, de par sa superficie 

globale, elle est classée au 10eme rang mondial, en plus de sa position géostratégique considérée comme trait d’union entre 

deux grands continents, l’Afrique et l’Europe. Une diversité exceptionnelle en potentialités naturelles, un littoral de plus de 

1200Km, un des grands Saharas au monde, de grands reliefs monumentaux, une saisonnalité stable et des taux 

d’ensoleillement très élevés, du nord vers le sud et de l’est vers l’ouest. C’est assurément une situation favorable pour l’Algérie 

pour développer d’autres secteurs d’activités et ne plus dépendre des hydrocarbures. Par conséquent, l’un des enjeux 

économiques majeurs pour l’Algérie est le développement du secteur touristique, car il assure sur le plan économique des 

ressources en moyens de paiement extérieurs et leurs effets positifs sur la balance économique. Il agit également sur les autres 

secteurs d’activités. Sur le plan social, il permet d’accroître l’emploi sachant que l’Algérie souffre d’un écart trop important 

entre la demande et l’offre en matière de travail, ce qui va entraîner une valorisation des ressources humaines, étant donné 

que les emplois créés nécessitent une formation dans les divers métiers de l’hôtellerie et du tourisme. Les autres nations 

accordent de nos jours, une très grande importance à l’industrie touristique et n’hésitent pas à mettre en avant toutes leurs  

potentialités même si minimes parfois, mais malgré cela, elles mettent en avant leurs cultures, leurs patrimoines historiques, 

leurs savoir-faire, juste pour attirer le plus nombre possibles de touristes, surtout si elles ne disposent pas de grandes capacités 

énergétiques ou minières (pétrole, or, zinc…), mais en parallèle à cela, elles veillent à la protection de leurs patrimoines, en 

adoptant des lois strictes contre toute atteinte à leurs potentialités, et aussi assurer toutes les facilités possibles aux visiteurs 

et touristes désirant visiter leurs pays. L’industrie touristique et services liés, est désormais considérée comme l’un des secteurs 

les plus rentables au monde, et concurrence même les grandes productions pétrolières et gazières.  Le recours à des politiques 

touristiques innovatrices est désormais une nécessité, ce n’est plus d’actualité de recourir à des pratiques de promotion 

touristique anciennes basée essentiellement sur l’augmentation des capacités d’accueils à des prix exorbitants, mais plutôt 

fournir des services liés de qualité avec des prix bien étudiés en fonction des saisonnalités, pour pouvoir satisfaire les attentes 

d’une clientèle de plus en plus exigeante. Les pays à forte densité touristique font aujourd’hui appel à des stratégies qui 

stimulent l’attractivité touristique en se référant à celles extraites du marketing classique, afin d’arriver à augmenter les chiffres 

d’affaires, les mêmes techniques sont désormais utilisés par les pays ou les territoires pour non seulement mettre en avant les 

différentes potentialités qui soient en mesure de rehausser l’attractivité territoriale touristique mais également, de proposer 

des offres territoriales touristiques adéquates en fonction des catégories cibles et du domaine de compétence touristique le
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plus favorable, il s’agit au fait du marketing territorial, une discipline largement utilisée de par le monde et surtout dans les 

pays voisins. De ce fait la problématique de cette communication est la suivante : quel serait l’apport du marketing 

territorial dans l’accroissement du tourisme intérieur Algérien, dans un environnement international hautement 

concurrentiel ?  

Cependant, nous aborderons cette problématique en essayant de traiter les points suivants : En premier lieux, le tourisme 

intérieur Algérien en mettant le point sur les potentialités touristiques, et l’état des lieux de ce secteur névralgique, la deuxième 

partie sera consacrée au marketing territorial en tant que politique stimulatrice du tourisme intérieur et les stratégies y 

afférentes, en donnant exemple de la ville de Boumerdes qui dispose de grandes potentialités touristique et enfin, les 

recommandations possibles pour une meilleure efficacité de ce secteur.   

I. Le tourisme intérieur Algérien : 

L'Algérie, terre multiple, africaine, méditerranéenne et orientale offre une trilogie de paysages : la mer, la montagne et le 

désert. Le littoral étire 1200 kilomètres de côtes avec d'immenses plages de sable fin ou des criques escarpées, une mer plus 

chaude qu'en Italie ou en Espagne, propice aux baignades et aux sports nautiques. Ce littoral, encore vierge, peut attirer le 

citadin et convenir au tourisme de séjour. L'arrière-pays montagneux est plus favorable au tourisme de randonnée et de 

découverte et au tourisme intérieur de weekend. La Kabylie avec le Djurdjura, l'Atlas nous offrent des possibilités d'alpinisme 

et de ski 1 à 3 mois par an. D'autres montagnes sauvages et austères comme les massifs du Dahra et de l'Ouarsenis, rutilantes  

comme les Aurès mériteraient l'aménagement de circuits touristiques. Des stations thermales s'insèrent dans les montagnes, 

elles attirent surtout les touristes locaux : il reste au touriste étranger, l'autre Algérie, la plus magique, l'Algérie du Sahara. Le 

désert apporte le dépaysement absolu et l'exotisme si recherchés par le touriste. L'Algérie détient avec le Hoggar et le Tassili 

un joyau touristique unique au monde. Mais le tourisme saharien, limité à la saison d'hiver, est un tourisme de circuit et il  

peut être éprouvant selon le mode de transport choisi. L'histoire est aussi présente, inscrite dans l'architecture. Le touriste 

découvre les vestiges d'époques très diverses : la Préhistoire au Tassili, avec ses multiples peintures rupestres. La civilisation 

romaine offre la rigueur à Timgad dans le décor des hauts plateaux de Numidie. Le charme à Djemila et à Tipasa, le plus grec 

des sites archéologiques par la présence de la mer. Les monuments berbères subsistent tel le tombeau royal mauritanien. 

L'Islam est présent sur tout le territoire à Mansourah, à Tlemcen, à Constantine… L'Algérie possède donc avec ses nombreux 

atouts naturels et son patrimoine historique de grandes virtualités touristiques. Mais constater la vocation touristique de
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l'Algérie ne signifie pas qu'elle ait déjà exploité ses possibilités ni qu'elle soit en mesure de recevoir des touristes (Widmann, 

1976).1 

Les dotations touristiques sont déterminées par l’importance des ressources dont dispose une destination. L’abondance 

relative de ces facteurs peut avoir une influence décisive pour expliquer la place d’un pays dans le tourisme international. 

Selon François Vellas (2006)2, les dotations factorielles du tourisme international peuvent être réparties en trois catégories 

principales :  

 les ressources naturelles ;  

 les ressources culturelles  

 le patrimoine historique ;  

L’Algérie est sans nul doute un pays qui regorge d’atouts touristiques naturels, historiques et culturels variée. En effet, l ’Algérie 

reste une curiosité mondiale, et un atout touristique sans limite. L’Algérie est un pays qui offre des potentialités touristiques 

des plus remarquables, diversifiées entre tourisme balnéaire, thermal, culturel, historique, saharien, religieux …  

I.I Potentialités touristiques Algériennes : 

Comme cité supra, les capacités naturelles touristiques de l’Algérie sont aussi nombreuses et différent d’une région à une 

autre, les différentes potentialités lui permettent de développer un tourisme continu durant toute l’année, en fonction de la 

saisonnalité conjoncturelle. Dans la partie qui suit, nous allons décliner d’une manière détaillée l’ensemble de ces 

potentialités. 

1/ Les ressources naturelles : 

Les ressources naturelles composent l’espace touristique (relief, paysage, climat, mer, rivière, fleuve, lac, faune et flore….). 

L’intérêt de ces ressources naturelles pour le tourisme dépend de leurs caractères et leurs accessibilités. L’Algérie possède des 

ressources naturelles très importante qui peuvent lui permettent d’occuper la première place au bassin méditerranéen. En 

effet, insérée entre le Maroc à l’ouest, la Tunisie à l’est, la Mauritanie et le Mali au sud- ouest, la Libye et le Niger au sud- est. 

L’Algérie est un immense territoire de 2 382 000 Km carré. Elle possède une large cote de 1200 Km ouverte sur la 

méditerranée. Sa situation géographique, sa grande superficie et la diversité et la multiplicité de ses paysages naturels et 

humains ont fait d’elle une destination tout à fait indiquée pour la pratique du tourisme sous ses différentes formes, le 

balnéaire, le climatique, le thermal et le saharien et ce tout au long de l’année.
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L’Algérie est un pays vaste et de contrastes. Un beau pays qui se dessine sous une multitude de formes et de reliefs : mer, 

montagne, désert…. C’est un pays aux quatre saisons au quotidien. Son relief est composé d’un ensemble de chaines côtières 

du Tell, une suite de plateaux et hautes plaines, une bande montagneuse, Atlas Tellien et Saharien et la région du Sahara avec 

ses massifs montagneux d’une beauté exceptionnelle. Bien entendu, du nord au sud la carte de l’Algérie se dessine en 

séquences de reliefs distincts. Au nord, le front de mer s’étire sur 1200 Km de côtes bordées par la méditerranée, avec de jolies 

plages sablonneuses, plusieurs stations balnéaires et des plages d’exception. L’Atlas Tellien : Nul ne peut résister à l’appel des 

montagnes majestueuses de l’Algérie. L’Atlas Tellien est un massif montagneux qui s'étend du sud-ouest au nord-est et qui 

forme un ensemble complexe de massif, plaines et vallées. La chaine de montagnes constituée des monts Tlemcen, Ouarsenis, 

Titteri, Djurjura, Babor, Bibans et Chréa s’égrènent d’ouest en est jusqu’en Tunisie. En contrebas, les plaines du tell se 

succèdent en bande de terres discontinues et invariablement étroites. Elles constituent, avec les vallées fertiles de la Mitidja 

au centre, du Chélif à l’ouest et du Seybouse à l’est, la majorité des terres agricoles du pays. L’Atlas Saharien : Il sépare 

nettement la région des hauts plateaux du grand sud désertique. C’est la partie méridionale du massif de l'Atlas. Il se déplo ie 

sur 700Km, de la frontière marocaine au massif des Aurès. D’ouest en est, les monts de Ksour, du Djebel Amour, des Ouled 

Naïl, du M’Zab et du Hodna, organisent ainsi le deuxième ensemble montagneux du pays. Au nord, c’est le domaine des hauts 

plateaux. Le Sahara : Le grand sud algérien est immense. C’est le plus grand et beau désert du monde ; il occupe les trois quarts 

de l’ensemble du territoire national. C’est une destination phare du tourisme algérien. C’est un véritable paradis terrestre avec 

sa morphologie qui varie entre ses dunes d’or, ses immenses dômes de granit où les peuples de jadis ont gravé avec poésie 

leurs quotidiens, ses paysages volcaniques (massif du Hoggar) et lunaires (le Tassili N’Ajjer), plateaux rocheux (les Hamadas), 

plaines de pierres (les Regs) et plaines de sable (les Ergs). Il est aussi un ensemble de faune et flore inestimables. La carte 

climatique de l’Algérie se découpe en trois zones : méditerranéen au nord, continental à l’intérieur des terres, et désertique au 

sud. Un littoral qui baigne dans un climat méditerranéen tempéré, caractérisé pas des hivers humides et doux, plus rudes en 

altitude, et des étés chauds et secs. Dans les montagnes de l’Atlas Tellien, il n’est pas rare de voir les sommets couvertes de 

neige jusqu’au mois de juin. Au centre, d’épaisses couches de neige couvrent habituellement les hauts plateaux dont le climat 

de type continental est marqué, d’une saison à l’autre, par de grands écarts de températures. Elles sont froides en hiver, parfois 

négatives et caniculaires en été. Le Sahara affiche des températures agréables l’hiver. En été, elles peuvent atteindre des 

sommets de 40 à 45° C, parfois plus dans l’extrême sud. Chaque climat a son écosystème, et vu leur variété, il n’est pas 

étonnant que l’Algérie soit ainsi pourvue d’une diversité biologique aussi exceptionnelle « faune et flore ».
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2/ Les ressources artistiques, culturelles et du patrimoine historiques : 

 Il s’agit de ressources qui motivent un déplacement à but purement touristique. Leur importance est déterminée par leur 

caractère plus ou moins unique qui permet à un pays de disposer de situation de monopole ou quasi-monopole. Les grandes 

villes algériennes regorgent de trésors historiques, culturels mais aussi de tradition. C'est le cas des villes d'Alger, d'Oran, de 

Constantine mais aussi de Tlemcen, Djamila, Timgad, Tipaza ou encore de Tamanrasset. Ces lieux sont l'occasion de découvrir 

les différentes cultures et traditions algériennes, mais aussi son patrimoine historique et ses monuments ainsi que son 

artisanat encore très présent. L’Algérie est une terre d’art, d’histoire et de civilisation. C’est un véritable carrefour de rencontre 

entre les cultures méditerranéenne, musulmane, berbère, africaine et occidentale. L’Algérie est un pays qui a connu une 

variété de cultures et civilisations phénicienne, romaine, vandale, byzantine, arabe, espagnole, ottomane et française. Partout 

à travers tout le pays, des témoignages attestent de l’extraordinaire richesse de son patrimoine historique. L’artisanat : 

L’artisanat est une composante importante de l’identité du pays, creuset de beautés et de multiples talents. L’artisanat algérien, 

à l’instar des artisanats des autres pays, est d’une incontestable richesse et d’une étonnante variété dans les formes, les 

techniques et les décors. Cette richesse est rehaussée par la modestie des matériaux dont sont constituées les œuvres 

artisanales. La présence de cette vaste gamme artisanale en Algérie est expliquée par la diversité de ses conditions climatiques, 

ses ressources naturelles et ses différentes civilisations. Autrefois partie intégrante du quotidien des Algériens, l’artisanat est 

aujourd’hui une activité menacée malgré la résistance de certains artisans qui tentent tant bien que mal de sauvegarder un 

pan entier du patrimoine culturel national. Cette industrie artisanale Algérienne est composée essentiellement de : Bijoux, 

Broderie et costumes, Tissages, Vannerie, Poterie, Dinanderie. Ceci étant, on peut dire que l’Algérie a un énorme potentiel 

touristique qui peut la faire sortir de sa dépendance à la rente pétrolière. Dans la section suivante nous allons présenter 

quelques chiffres du tourisme algérien afin d’examiner sa situation. 

I. II État des lieux du tourisme en Algérie : 

Dans cette partie, nous allons exposer en chiffre la situation du tourisme intérieur en Algérie, en faisant ressortir les principales 

évolutions dans différents volets, nuitées, capacités d’accueil, nombre de literie offertes, il importe de savoir que le nombre 

d’établissements hôteliers est de 1449 établissements, alors que l’artisanat assurer 1 .058.288 postes3 

1/ Capacités d'hébergement :  

Le mot hébergement « peut prendre la forme de de logement temporaire dont a besoin toute personne en déplacement, ou 

bien tout simplement, l'action de mettre provisoirement un logement à la disposition d'une personne dans le besoin »4.
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Les tableaux suivants montrent la capacité d’hébergement en Algérie : 

Tableau 1 : Nombre d’établissements et de lits 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Établi par nos soins à partir du site web du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat http://www.mtatf.gov.dz, consulté le 28/04/2021 

D’après le tableau ci-dessous, nous pouvons projeter les évolutions suivantes : 

Figure 01 : nombre de lits hôteliers selon la nature des établissements hôteliers 

 

Source : établie par nos soins 

Figure 02 : répartition des capacités en lits selon la nature des établissements hôteliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : établie par nos soins
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D’après le schéma ci-dessous, nous constatons clairement que le nombre des lits offerts au niveau des établissements 

hôteliers urbain est nettement meilleure qu’au niveau saharien ou climatique ceci reflète le manque d’infrastructures d’accueil 

au niveau des sites censés être les plus attractifs en matière de tourisme. Il convient de signaler que le nombre de lits offerts 

en 2020 a connu une nette évolution de 1.54% par rapport à ceux de 2019, qui étaient de 125676 lits. On peut constater 

d’après les chiffres des deux figures précédentes que malgré le nombre évolutif des infrastructures hôtelières, le parc 

hôtelier algérien reste quand même est en deçà des forts besoins exprimés. De ce fait un vaste plan d’investissement et de 

réhabilitation des établissements hôteliers est en cours. Beaucoup de chaînes hôtelières internationales ont signé des contrats 

pour la construction de nouvelles infrastructures hôtelières et le management des hôtels déjà existants. 

Le tableau suivant illustre l’évolution du tourisme nautique entre 2018 et 2020, en fonction du nombre des plages autorités 

à la baignade et le nombre des visiteurs ayant fréquenté ces plages. 

 Tableau 2 : Evolution du tourisme nautique 

 

 

 

 

Source : Établi par nos soins à partir du site web du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat http://www.mtatf.gov.dz, consulté le 28/04/2021 

D’après le tableau ci-dessous, nous pouvons projeter les évolutions suivantes : 

Figure 03 : répartition des touristes par plages fréquentées 

Source : établie par nos soins

Années 2018 2019 2020 
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D’après le schéma ci-dessus, nous pouvons constater que le nombre le plus important des plages autorisées à la baignade a 

été enregistré durant l’année 2018, alors que les touristes ont été nombreux à fréquenter ces plages en 2019 comparativement 

à 2018 et 2020, nous pouvons justifier le nombre inferieur enregistré en 2020 par rapport à la situation sanitaire qui avait 

imposé des restrictions sévères interdisant ainsi l’accès aux plages et à la baignade entre juin et juillet de cette année. 

Le tableau suivant dresse un état des lieux du nombre des touristes ayants les zones touristiques sahariennes, durant les trois 

dernières années, ce tableau se présente comme suit : 

Tableau 3 : Evolution du tourisme saharien  

 

 

 

 

 

Source : Établi par nos soins à partir du site web du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat http://www.mtatf.gov.dz, consulté le 28/04/2021 

D’après le tableau ci-dessous, nous pouvons projeter les évolutions suivantes : 

Figure 04 : Evolution du tourisme saharien 2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Établi par nos soins 
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surtout à cause de la pandémie de la COVID, qui a considérablement freiner toutes les activités touristiques, à travers le monde 

entier d’ailleurs et non pas seulement en Algérie. 

Maintenant, nous allons exposer les ressources financières réalisées par le secteur du tourisme en Algérie, entre 2018 et 2020, 

et ce, dans le tableau suivant : 

Tableau 4 : Evolution de la balance de paiement - poste voyages – 2018-2020  

(Unité : Million de dollars) 

 

 

 

 

 

Source : Établi par nos soins à partir du site web du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat http://www.mtatf.gov.dz, consulté le 28/04/2021 

D’après le tableau ci-dessous, nous pouvons projeter les évolutions suivantes : 

Figure 05 : Evolution de la balance de paiement- post voyages- 2018-2019  

(Unité : millions de dollars) 

 

Source : Établi par nos soins 

On peut constater de la figure précédente qu’au titre de l’année 2018, le montant des recettes du tourisme récepteur était de 

169 millions de dollars US contre 165 millions de dollars US en 2019, une régression enregistrée de 2.37%, ceci peut 

s’explique par le déroulements des évènements politique qu’a connu le pays en 2019, alors que les dépenses du tourisme 

émetteur en 2018 étaient de 495 millions de dollars US contre 500 millions de dollars US en 2019 soit une augmentation de
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1.21%, ceci explique éventuellement l’intérêt des Algériens accordé au tourisme en dehors du pays, par rapport aux services 

offerts, les prix aussi qui sont plus compétitifs par rapport à ceux pratiqués localement, ainsi, nous pouvons dire que la 

situation du tourisme en Algérie est vraiment critique, et pourtant le développement du tourisme est une opportunité à saisir 

pour notre pays pour pouvoir sortir du gouffre de la rente pétrolière.  

Dans la section suivante, nous allons traiter la politique de l’État algérien entamée pour l’amélioration de la situation du 

tourisme en Algérie. 

2/ La politique touristique Algérienne : 

Le tourisme dans le monde est aujourd’hui de plus en plus considéré comme le moteur du développement durable par ses 

effets d’entraînement des autres secteurs (Agriculture, Artisanat, Culture, Transports, Services, BTPH, Industrie…). Il constitue 

un soutien à la croissance et une source de création de richesses, d’emplois et de revenus durables. Attentive aux expériences 

des pays voisins et de ceux considérés comme ayant enregistré des succès en matière d’activités touristiques, s’inspirant de 

leurs réussites mais aussi de leurs déconvenues, l’Algérie a décidé de donner au tourisme une dimension à la mesure de ses 

potentialités et de ses atouts. Il s’agit désormais d’accompagner et d’encadrer la montée en puissance du tourisme national et 

de l’insérer dans les circuits commerciaux du tourisme mondial par l’émergence de la Destination Algérie comme destination 

touristique de référence au plan international. Cependant, la construction d’une Destination Nationale labellisée requiert la 

définition d’une démarche organisée et durable permettant de doter l’activité touristique de la lisibilité et de la visibilité 

nécessaires à la consécration d’une économie touristique alternative aux ressources tarissables et non renouvelables que sont 

les hydrocarbures. 

3/ Objectifs de la politique stratégique touristique :  

En termes d’objectifs, et au-delà des aspirations à contenu essentiellement économique, la législation algérienne réaffirme la 

volonté de l’État de préserver l’environnement, d’améliorer le cadre de vie, de valoriser et surtout de pérenniser notre capital 

naturel et culturel. S’inscrivant en droite ligne dans cette politique, la nouvelle politique touristique s’appuie avant tout sur la 

mise en valeur des régions et des territoires en se fondant sur leurs atouts et leur attractivité, tout en mobilisant les acteurs qui 

y vivent. La nouvelle politique touristique poursuit trois objectifs majeurs :  

1- Améliorer les équilibres macroéconomiques : l’emploi, la croissance, la balance commerciale et financière et 

l’investissement.
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2- Déclencher des effets d’entraînement sur les autres secteurs (Agriculture, Artisanat, Culture, Transports, Services, BTPH, 

Industrie, Emplois…).  

3- Aider à la socialisation des échanges et à l’ouverture tant au niveau national qu’international.  

*Le plan SDAT 2030 : 

Le tourisme est devenu une priorité nationale surtout après la chute des cours de pétrole. Le tourisme n’est plus désormais un 

choix, c’est un impératif. Il constitue une ressource alternative aux hydrocarbures en tant que ressource épuisable au cours 

de ce siècle. La prise de conscience nationale de l’enjeu du développement touristique en tant que vecteur de développement 

économique et social aux côtés des autres secteurs productifs (Industrie, Agriculture …) impose la nécessité pour l’État de se 

doter d’un cadre stratégique de référence et d’une vision claire à l’horizon 2030, s’appuyant sur des objectifs chiffrés et précis. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique « SDAT 2030 » est considéré comme le cadre stratégique de référence pour 

la politique touristique de l’Algérie, il constitue une partie intégrante du schéma national de l’aménagement du territoire 

« SNAT 2030 », par lequel l’état compte assurer dans un cadre de développement durable le triple équilibre de l’équité sociale, 

de l’efficacité économique et de la soutenabilité écologique 5, l’Etat donne de ce fait, pour l’ensemble du pays ainsi que pour 

chacune des parties du territoire national, les orientations stratégiques d’aménagement touristique dans le cadre d’un 

développement durable, les cinq objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement Touristique (SDAT) sont6:  

-Faire du tourisme l'un des moteurs de la croissance économique en tant qu'alternative aux hydrocarbures. 

-Assurer un effet d’entrainement sur les autres secteurs (Travaux publics, agriculture, culture). 

-Concilier la promotion du tourisme et de l'environnement. 

-Valoriser le patrimoine historique, culturel et religieux précieux. 

-Améliorer d’une manière permanente l'image de l'Algérie. 

Alors que les cinq dynamiques du Schéma Directeur d’Aménagement Touristique (SDAT) se déclinent comme suit 7 : 

-La valorisation de la destination Algérie pour accroître l’attractivité et la compétitivité de l’Algérie ; 

-Le développement des pôles et villages touristiques d’excellence par la rationalisation de l’investissement et le 

développement ; 

-Le déploiement d’un plan qualité tourisme (PQT) pour le développement de l’excellence de l’offre touristique nationale 

intégrant la formation par l’élévation professionnelle, l’éducation, l’ouverture aux Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) ;
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- La promotion de la transversalité et de la cohérence dans l’action par l’articulation de la chaîne touristique et la mise en place 

d’un partenariat public – privé ; 

-La définition et la mise en œuvre d’un plan de financement opérationnel pour soutenir les activités touristiques et les 

promoteurs – développeurs et attirer les investisseurs nationaux et internationaux. 

On peut signaler que la nouvelle stratégie du tourisme traduite dans le SDAT 2030, s’inscrit dans le long terme en fixant des 

priorités claires et précises adossées à une programmation dans le temps. Ce choix stratégique découle d’un examen des 

forces et des faiblesses de l’état actuel de l’activité touristique, il est fondé sur une nouvelle vision au sein de laquelle le 

management des ressources humaines constitue le levier pour faire émerger et hisser le tourisme aux côtés des autres 

branches économiques comme choix alternatif aux ressources épuisables que sont les hydrocarbures.  

On peut dire que le tourisme est devenu une priorité économique nationale au tout premier rang. La prise de conscience 

nationale de l’enjeu du développement touristique comme vecteur de développement économique impose la nécessité de se 

doter d’un cadre stratégique de référence tel que le Schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT) qui est l’expression 

concrète de cette vision. Il est aussi un défi politique et technique. La volonté d’élaborer un code du tourisme et à 

d’approfondir le sillon du tourisme balnéaire, culturel et saharien ainsi que celui relatif à la ville et aux affaires est clairement 

affichée par les pouvoirs publics. Tout ceci se traduit sur le terrain par une politique d’aménagement du territoire et la mise 

en place du plan d’action pour le développement durable du tourisme en Algérie à horizon 2025 et qui consiste en premier 

lieu à délimiter 174 zones d’expansions touristiques réparties à travers tout le territoire national et le lancement d’un 

programme de financement d’études, d’aménagement du foncier touristique et des travaux de viabilisation des zones 

d’expansion touristique. Ce qui donnera la possibilité aux investisseurs de réaliser leurs projets dans des zones balnéaires, 

sahariennes, urbaines, rurales, ou climatiques.  

Cette préoccupation pour l’investissement démontre encore une fois, la volonté de l’État pour la prise en charge des grands 

sites touristiques et la mise en valeur des espaces diversifiés, immenses et préservés, et des climats contrastés et une grande 

complémentarité des sites permettent une saison touristique de douze mois par an, des richesses naturelles et patrimoniales 

exceptionnelles, une bonne proximité des marchés émetteurs et une demande intérieure et internationale pour les produits 

touristiques algériens est relativement importante.
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4/ Les enjeux du tourisme en Algérie : 

a/ Le tourisme est une opportunité à saisir : 

Sachant que l’économie algérienne est peu compétitive et peu diversifiée, l’une des solutions de rechange au type de problème 

auquel notre pays va se trouver confronté sera de développer le tourisme, malgré les performances de ce secteur qui sont très 

en deçà de celles auxquelles nous pouvons légitimement prétendre. L’Algérie n’a jamais su donner l’image d’une destination 

à vocation touristique malgré ses atouts matérialisés par trois grands types de paysages. A l’intérieur même de ces paysages,  

la diversité est étonnante, ce qui permet de fonder de grands espoirs si cette facette économique est développée. Le tourisme, 

au sens durable, constituera indéniablement un excellent choix et un secteur économique de substitution, un marché 

prometteur pour les investisseurs et un vecteur de développement à tous les niveaux.   

De nombreux pays du bassin méditerranéen ne disposent pas de ressources en hydrocarbures, ils ont donc opté pour le 

secteur du tourisme afin de développer leur économie. Le tourisme se présente donc comme une issue politique et une 

solution économique non seulement pour le Maroc, mais pour l’ensemble des pays en développement, à tendance capitaliste 

et non-producteurs de pétrole (GOURIJA , 2007)8. 

b/ Le tourisme : un levier économique et territorial pour l’Algérie : 

Malgré la baisse de la croissance démographique en Algérie, sa population reste très importante. Cette situation induit des 

besoins en logements, en équipements sociaux, en emplois, etc. Depuis plusieurs années, des actions sont entreprises avec 

l’adoption d’une politique d’équipements structurants et une politique d’incitation au développement régional. Ce qui s’avère 

assez difficile à réaliser dans un cadre socioéconomique particulier, caractérisé par le passage d’une économie dirigée à une  

économie de marché et amplifié par un contexte sécuritaire qui a paralysé le pays pendant plus de quinze ans. Par conséquent, 

les différents programmes de relance économique, tels que le Plan de Soutien à la Relance Économique (2001-2004), le 

Programme de Soutien à la Croissance Économique (2005-2009) et Plan quinquennal de développement économique et 

social 2015-2019, constituent une dynamique favorisant la croissance économique du pays. De plus, étant donné leur 

transversalité, les retombées de ces programmes devraient favoriser l’essor du secteur touristique, notamment en matière de 

réseaux d’infrastructures aéroportuaires et routières déjà réalisés et ceux qui sont en cours de réalisation (autoroutes, 

pénétrantes, rocades, …), d’hydraulique (barrages, stations d’épuration, alimentation en eau potable, unités de dessalement 

d’eau de mer, transferts hydrauliques, assainissement, …), d’énergie, de technologies de l’information et de la communication 

(densification du réseau téléphonique, internet, …).
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D’autre part, des projets d’aménagement du territoire et de développement durable sont engagés aussi avec la 

métropolisation des quatre plus grandes agglomérations du pays : Alger, Oran, Annaba et Constantine, la construction d’un 

rempart vert situé à la périphérie immédiate de l’agglomération algéroise (Parc Dounia), l’engagement d’actions de 

dépollutions industrielles, la protection et la mise en valeur du littoral, la construction des pôles technologiques et 

scientifiques des villes nouvelles de Sidi Abdellah et de Bouinan, situées dans la première couronne de l’agglomération 

algéroise. D’autres projets d’équipements publics furent entrepris avec la réalisation du métro et du tramway d’Alger, de la 

route du littoral, des pénétrantes Nord-Sud et de l’autoroute Est-Ouest, l’aménagement de 20 ports mixtes…. Toutes ces 

opérations augurent un optimisme qui laisse espérer qu’elles profiteront indéniablement à l’essor du secteur du tourisme. 

Le tourisme assure aussi sur le plan économique des ressources en moyens de paiement extérieurs et leurs effets positifs sur 

la balance des paiements. Il agit également sur les autres secteurs d’activités. Sur le plan social, il permet d’accroître l’emploi 

sachant que l’Algérie souffre d’un écart trop important entre la demande et l’offre en matière de travail, ce qui va entraîner 

une valorisation des ressources humaines, étant donné que les emplois créés nécessitent une formation dans les divers 

métiers de l’hôtellerie et du tourisme. Il faut souligner que le chômage est important, notamment parmi les jeunes diplômés. 

Le tourisme constitue sans conteste une excellente opportunité et un moyen efficace pour l’insertion professionnelle des 

chômeurs, générant des emplois directs et indirects. J. CACCOMO (2007) 9 estime que les ressources humaines d’une 

destination sont aussi importantes que les ressources naturelles : « Si le tourisme ne parvient pas à se développer dans un 

grand nombre de pays qui disposent de tous les ingrédients naturels, c’est souvent à cause de l’absence cruelle de ces 

ressources humaines. Une grande partie des ressources touristiques vient donc de la formation des compétences, notamment 

dans les métiers de l’accueil et de l’hébergement ». Le tourisme va permettre par ce biais de limiter les migrations de l’intérieur 

du pays vers le Nord, particulièrement le littoral déjà saturé. Il fixe les populations dans leurs régions, contribue à impulser 

des dynamiques économiques territoriales et permet d’éviter le départ des jeunes à l’étranger en leur donnant l’occasion de 

travailler dans leur pays tout en participant à son développement. 

Le tourisme, c’est également un enjeu d’aménagement régional et de développement local, car tout en valorisant et en 

préservant les ressources matérielles et immatérielles d’une région, d’un site ou d’un monument, il favorise le développement 

de la politique d’aménagement régional et de développement local : « La concentration des activités dans une région donnée 

ne fait qu’accentuer le processus de développement entraînant des mutations diverses tant  économiques et sociales que 

spatiales » (Hadjiedj, 1994)10. C’est aussi un vecteur de développement social, surtout quand les formes de mise en valeur ne
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portent pas préjudice au cadre vie des citoyens et à leur environnement. Il est aussi une excellente possibilité d’ouverture et 

d’échanges interculturels, c’est un instrument de connaissance de l’autre. De plus, la mise en tourisme de l’Algérie constitu e 

une chance et un facteur d’amélioration de son image. Elle contribue à rendre attractive la destination Algérie en facilitant 

l’accès à l’investissement et en augmentant les flux des touristes.   

Le tourisme est aussi un enjeu environnemental. En effet, s’il est admis dans la littérature que pour des raisons économiques , 

le développement du tourisme nécessite des ressources de qualité et tout en renforçant le poids social, culturel et économique 

d’un pays, d’une région, d’une localité ou d’un espace, puisqu’il oriente l’aménagement territorial en mettant en valeur certains 

sites par rapport à d’autres, il ne faut pas perdre de vue que l’impact du tourisme sur l’environnement n’est pas neutre et peut 

être hautement nuisible, de nombreux exemples existent à travers le monde : « Un long débat est ouvert depuis le début des 

années 1970 entre ceux qui pensent que le tourisme est une chance que doivent saisir les pays en voie de développement 

(création d’emplois, aménagement du territoire, circulation des hommes et des capitaux, etc.) et ceux qui au contraire sont 

persuadés que le tourisme aboutit en fin de compte à une exploitation dangereuse de l’espace et une banalisation des 

hommes et de leur cadre de vie »11 (BERRIANE, 1992)  Aussi, une utilisation abusive d’un site, d’un espace ou d’un équipement 

peut conduire à sa dégradation, à sa destruction, voire à sa disparition, si le seuil de fréquentation est dépassé ou arrive à 

saturation et en ne laissant pas assez de temps pour une régénération naturelle (espaces et écosystèmes naturels) ou 

artificielle (sites et monuments historiques, équipements divers, etc.). 

II- Mise en place d’une politique de Marketing Territorial, comme outil stimulateur du tourisme interne 

Beaucoup sont les pays qui font recours aux techniques du marketing territorial comme option voir nécessité, pour stimuler 

leur secteur du tourisme, et en vue de rehausser leur attractivité territoriale, au fait ce type de marketing adopte les mêmes 

techniques retenues par le marketing classique, auquel font recours les entreprises productrices de biens et services pour 

pouvoir attirer l’attention des clientèles. Au fait, l’idée de marqueter un territoire ne remonte pas à quelques années 

seulement, c’est une pratique qui se fait depuis le 19éme siècle lorsque des régions aux USA lançaient des avis de recrutement 

de mains d’œuvres qualifiées qui soient en mesure de travailler dans l’agriculture, c’est à partir de là que d’autres régions  

américaines ont commencé à emmètre des annonces visant à attirer des populations pour les peupler. Même chose en Europe, 

c’est à partir de 1875 lorsque des villes européennes ont commencé à pratiquer de la promotion territoriale depuis les côtes 

Normandes et Anglaises jusqu’aux Alpes, en faisant associer municipalités, compagnies de chemins de fer, des hôteliers… 

pour y avoir un meilleur impact communicationnel. La dénomination du marketing territorial avait connue plusieurs



BENBRIKA Ghalem, GHIDOUCHE Faouzi, CHIGARA Hadjira 

 

Séminaire national à distance sur "Moyens et mécanismes de promotion du tourisme 

domestique en Algérie sous la concurrence : Entre réalité et défis" 

- Le 18 et 19 MAI 2021 - 

17 

 

 
 

transformations depuis les années 70, alors il faisait un temps où il était question d’aborder plusieurs termes en lien avec le 

marketing territorial, à l’instar du marketing des villes, marketing des collectivités locales, city marketing, place 

marketing…etc., mais toutes ces appellations s’associent au tour d’un seul objectif qui est la promotion territoriale d’une 

collectivité ou d’une région, Braun (2008)12 définit le marketing territorial comme l’ensemble des outils répandus en 

marketing classique, utilisés pour créer, communiquer et proposer des offres territoriales qui soient en mesure de répondre 

aux attentes individuelles et collectives de la communauté, il est aussi un instrument fort (Hospers, 2011)13 qui sert à attirer 

touristes et visiteurs, capitaux et habitants, en faisant recours à la fois aux compagnes médiatiques, logos et slogans, et se 

construit une marque territoriale flexible qui soit visible et reconnue par une large population locale et externe, pour pouvoir 

exposer des offres territoriales convaincantes, ceci incite les acteurs économiques extérieurs au territoire, à nouer avec celui-

ci des relations de coopération et d’échange de toutes natures (Hatem, 2007 )14, d’une manière général, le marketing territorial 

contribue fortement à la promotion territoriale d’un pays ou d’une région en se basant sur l’existant en terme de potentialités 

naturelles et humaines pour pouvoir proposer des offres territoriales plus au moins compétitives par rapport à celles d’autres 

territoires, seulement il faut savoir que même si le marketing territorial fait recours aux instruments utilisés en marketing 

classique, par les entreprises, mais leur conception diffère puisque le produit ou le service ne peut présenter les mêmes 

caractéristiques qu’un territoire per se, il convient de reconnaitre que l’entreprise à la faculté de maitriser ce qu’elle produit 

puisqu’elle est détentrice de sa technologie ou son processus de fabrication, alors que la collectivité locale n’a pas de main 

mise sur son territoire du moment où elle n’est pas en mesure de choisir sa nature, ses reliefs, son climat…, nonobstant, elle 

peut intervenir par le biais de plans d’aménagements souvent planifiés pour de longue périodes (15-20ans), c’est à ce 

moment-là que les principaux objectifs vont s’interférer, réaliser des gains et des retours sur investissements pour les 

entreprises, et attirer une large population vers un territoire plus attractif. La réussite d’une politique de marketing territorial 

dépend de la conception d’une stratégie bien consciencieuse et qui doit disposer d’une vision prospective, elle doit pour cela 

établir une feuille de route qui tracera au préalable l’ensemble des actions à entreprendre avant l’exécution de cette politique 

de marketing territorial et bien après, ces actions doivent se décliner en démarches cohérentes sous forme de méthodes et de 

bonnes pratiques, ces démarches correspondent (Braun, 2008)15 à un processus qui vise à déterminer les objectifs de la 

collectivité ou de la région, de les rallier à un ensemble d’action ou d’activités dont leurs exécutions contribuera à la 

concrétisation de ces objectifs, tout en assurant un suivi permanant afin de mener à terme cette démarche, dans ce même
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contexte, Kotler et Lee (2007)16 dressent une démarche composée de neuf étapes complémentaire entre elles, qu’on peut 

rapporter comme suit : 

-Diagnostic territorial, qui consiste à identifier les Identifier les points faibles et les points forts du territoire, et déterminer les 

opportunités et les menaces du territoire. 

- Tracer les objectifs : en entreprenant une politique participative et collaborative des différents acteurs locaux dans la 

détermination des projets de développement local pour arriver à satisfaire les besoins de la communauté. 

- Segmentation territoriale, en identifiant les profils des publics présents ou pas sur le territoire, comme la moyenne d’âge, le 

niveau social et le niveau intellectuel 

- Positionnement territorial : élaborer des offres territoriales capables de présenter des caractéristiques plus particulières que 

celles proposées par les territoires concurrents. 

- Etablir un mix marketing territorial, composé principalement des quatre éléments qui composent un mix marketing 

classique, c’est-à-dire les 04Ps, à savoir : l’offre territoriale comme l’installation au niveau d’une zone d’activité, le prix qui 

correspond aux incitations fiscales, prix de location d’une bâtisse…, la distribution (place) via par exemple les réseaux routiers 

et les moyens de transport et enfin la promotion ou la communication territoriale. 

- Evaluation du plan, en mesurant les flux d’informations recueillies et leur impact sur la démarche globale.  

- Prévoir un budget, qui servira à déterminer le cout de l’implémentation de la politique de marketing territorial. 

- Et enfin, procéder à l’implantation du plan ou de la politique de marketing territorial, en désignant les personnes et les 

structures qui s’en chargerons de cette opération, pour pouvoir clarifier les domaines d’intervention de chaque élément.  

Golain (2014)17, a adopté une autre approche différente de celle déjà citée, qui formalise une démarche de marketing 

territorial composée d’une première étape favorable à un diagnostic détaillé et axé sur les études de marchés, entre autres : 

connaissance de l’environnement dans lequel évolue le territoire, et sa position concurrentielle, la deuxième étape consiste à 

la fixation des choix stratégiques qui doivent être ambitieux pour le territoire et promoteurs pour les acteurs locaux, la 

troisième étape est celle de la conception d’un mix marketing territorial qui permettra au territoire d’arriver à une meilleure 

évaluation de toutes les actions entreprises.   

Prévoir une politique de marketing territorial sans pour autant déterminer les étapes ou bien les démarches à suivre, pourrait 

conduire à des résultats contrastés pour le territoire, dresser sérieusement une véritable ligne de conduite devrait être
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soigneusement inscrit dans les modes opératoires de chaque collectivité locale qui envisage d’entreprendre de telle politique  

significative. L’un des éléments les plus influenceurs du marketing territorial, est la marque territoriale, ce concept issu du 

monde de l'entreprise, trouve un prolongement au sein d'un univers territorial où le service public prime habituellement sur 

la commercialisation de biens ou de services. Il traduit en fait la volonté de construire et rendre perceptible une identité 

cohérente, en regroupant sous une appellation unique l'ensemble des atouts d'une offre territoriale à destination de ses 

consommateurs potentiels, à savoir les investisseurs, les touristes ou les ménages. Le phénomène d’adoption par les managers 

publics de techniques de marketing et de Branding pour la promotion, la valorisation et le développement des territoires 

s’explique principalement par le désir d’attirer et de retenir de multiples groupes cibles considérés de plus en plus mobiles 

dans un contexte global hautement compétitif (Vuignier, 2017)18, La mise en place d’une stratégie de marque territoriale est 

destinée à atteindre quatre objectifs indissociables à savoir, faire connaitre le territoire, différencier le territoire et ses offres 

par rapport à ses concurrents, mobiliser tous les acteurs publics et privés pour une vision globale, et renforcer l’image du 

territoire et le sentiment de fierté d’appartenance à ce territoire (Bendahmane, 2017)19, une marque de territoire vise quatre 

objectifs, davantage en lien avec la problématique territoriale : promouvoir une identité forte afin de se distinguer dans le 

concert des territoires et ce dans une économie mondialisée, être un vecteur de communication pour faire connaître le 

territoire et ses produits par les outils classiques et modernes de diffusion, porter les valeurs de l’humain (de l’habitant)  et 

générer de la confiance auprès des investisseurs comme des touristes (Férérol, 2013)20,  ceci renvoi à dire que la marque 

territoriale conduit à fédérer les acteurs d’un territoire autour d’une démarche collective, d’une identité partagée et d’une  

communication unique (Chamard, 2014)21. Nous pouvons citer à titre d’exemple, la marque territoriale ONLY LYON, qui 

traduit la capacité lyonnaise à faire ensemble, au sein de laquelle sont fédérés tous les acteurs engagés pour faire de Lyon une 

métropole rayonnante, attractive et influente en France et à l’international, ce programme innovant de marketing territorial 

déploie depuis 2007 nombre d’actions coordonnées à Lyon et dans le monde afin de renforcer la notoriété de Lyon , ou bien 

la marque WECASABLANCA, de la ville marocaine Casablanca, qui est WECASABLANCA, c’est la traduction et l’expression 

d’une ville « à la rencontre des mondes », pour incarner pleinement ce slogan mais aussi pour consolider et développer sa 

notoriété, un déploiement opérationnel et effectif accompagnera durant trois ans avait accompagner le lancement de la 

marque : des événements sportifs, culturels et business sont organisés en associant les entreprises et les acteurs économiques 

du territoire, chaque initiative est l’occasion de donner corps aux les valeurs phares de la marque WECASABLANCA:
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ouverture, avant-gardisme, vitalité et créativité, une façon également de donner du sens à ces actions. Enfin, les exemples des 

marques territoriales sont nombreux, puisqu’elles reflètent l’identité incarnée d’un pays ou d’une ville, tout en associant 

convivialité, diversité et attractivité à ces outils communicationnels.  

Enfin, nous souhaitons donner l’exemple d’une des villes les plus visitées de l’Algérie, qui la ville de Boumerdes, comme cas  

de figure d’une ville qui dispose de grandes potentialités touristique, et qui attire bon nombre de touristes annuellement, mais 

malgré cela, elle peut faire mieux en visant une large catégorie de visiteurs, non pas seulement les locaux mais pourquoi pas 

les visiteurs internationaux. La ville de Boumerdes, tire son nom du patron Sid Ali Ben Ahmed El Boumerdassi, théologien et 

homme de science. L’histoire de cette ville a été marquée par le passage des phéniciens et des romains dont les traces sont 

perceptibles sur de nombreux vestiges historiques. En 1958, la commune de Rocher Noir fut créée et a été connue surtout par 

la fertilité des sols de la région (Mitidja et plaine du Bab SEBAOU), de par la proximité de la métropole Alger et aussi par sa 

belle nature et plages splendides. A la veille de l’indépendance du pays, la ville a abrité, par sa situation stratégique, l’exécutif 

provisoire mis en place dans le cadre des accords d’Evian, au lendemain de l’indépendance, le Rocher Noir fut rattaché de 

nouveau à la commune de THENIA. Ce n’est qu’à partir de 1984 que la ville de Boumerdes fut érigée en commune appartenant 

à la wilaya de Boumerdes, qui fut créée par décret n°84-09 du 4 février 1984. La superficie de la commune de Boumerdes est 

de 19,08 km², elle regroupe la ville de Boumerdes et celle d’El Kerma, ses frontières géographiques, du nord  : la mer 

méditerranéenne, du sud : la commune de Tidjelabine, de l’Est : la commune de Thénia, et de l’Ouest : la commune de Corso. 

La commune de Boumerdes regorge de potentialités touristiques, que ce soit en termes de plages et de nature, ou bien en 

termes d’infrastructures d’accueil, les plages de Boumerdes ont la particularité de se situer dans le périmètre urbain des 

agglomérations (Boumerdes Est et Ouest, Figuier) et sont annuellement visitées par des milliers de touristes durant les 

périodes estivales, le parc hôtelier est lui aussi prospère, il se compose de 08 hôtels en plus de 22 agences touristiques et de 

voyages, et une zone d’extension touristique (ZEST) au niveau d’El Kerma. Cette commune dispose de grandes infrastructures 

de jeunesse, de sports, et de culture, elle compte pour cela 01 maison de jeune, une maison de l’environnement dédiée à la 

sensibilisation, à la formation et à l’information environnementales, d’une maison de la culture, d’une salle de conférence, de 

02 auberges de jeunes, d’un stade communal, d’une salle omnisports, de 05 terrains de sports combinés, de 07 aires de jeux, 

d’un complexe sportif, d’une piscine et différents clubs sportifs dans différentes disciplines. D’après le diagnostic territorial de 

la commune de Boumerdes, il s’avère que cette dernière dispose de toutes les commodités nécessaires pour une meilleure 

attractivité territoriale : économiques, sociales, culturelles, scientifiques voir même historique. La commune de Boumerdes,

https://fr.wikipedia.org/wiki/4_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1984
https://fr.wikipedia.org/wiki/1984
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devrait être un pôle d’attractivité touristique, il est fortement recommandé d’exploiter les différentes potentialités pour 

rehausser son statut à une ville d’excellence, à travers la vulgarisation de ses avantages auprès d’investisseurs dans le domaine 

des services touristiques, intensifier les expositions et manifestations sportives nationales et internationales d’envergure qui 

sont des évènements susceptibles de contribuer efficacement à la création d’une image territoriale pour la commune de 

Boumerdes. Les organismes hôteliers doivent penser à revoir à la baisse les tarifs exercés, surtout durant les saisons estivales 

ou de basses saisons, car plusieurs familles souhaitent certainement passer leurs weekends en détente mais les prix restent 

inaccessibles. Il est fort recommandé aussi, d’intensifier les manifestations ayant trait à l’industrie artisanale, et ce qui 

permettra non seulement aux artisans d’exposer leurs produits et services, et en contrepartie permettra à la population locale 

ou aux visiteurs de procurer de tels produits et services, un moyen d’augmenter les revenus fiscaux de la commune. La prise 

en charge régulière de l’entretient des espaces verts, des infrastructures routières et surtout de l’éclairage qui reste un sujet 

longuement discuté au sein de la population locale, d’ailleurs le recours aux énergies renouvelables en est une des solutions 

faisables, sans pour autant négliger le recours aux politiques de coopération avec d’autres communes nationales ou 

étrangères, ça devrait permettre d’échanger les idées et les pratiques liés au domaine touristique, qui se font ici ou ailleurs. 

Enfin, c’est des actions rapides et flexibles qui peuvent apporter plusieurs avantages pour la commune de Boumerdes, et lui 

permettront même de réaliser de grands flux financiers et augmenter le flux touristique. Le recours donc à la création d’une 

marque territoriale spécialement dédiée à la ville de Boumerdes pourrait en être une approche assez innovante, si toutes les 

conditions nécessaires sont réunies. 

Conclusion : 

La nécessité de promouvoir les activités d'exportations à travers le tourisme et cette volonté exprimée par les autorités 

publiques, se réalise difficilement sur le terrain en raison de la crise de la chute des cours de pétrole, de la baisse des revenus, 

du ralentissement dans l’investissement publique ainsi que les pratiques bureaucratiques quant à  la prise en charge des 

dossiers d’investissement. Cependant, il est nécessaire de rappeler, que la promotion du secteur touristique nécessite 

l’adhésion de toutes les parties antagonistes à savoir ; l’État, les autorités publiques, le secteur privé et le citoyen. Toutes ces 

parties devront conjuguer leurs efforts pour adhérer à ce choix stratégique pour relever les défis et le paradoxe qui est autour 

de cette ressource inépuisable qu’est le tourisme et pallier à la vulnérabilité de l’économie algérienne qui est une économie 

rentière. Pour toutes ces raisons il y a lieu d’innover dans les différentes formes de tourisme qui peuvent s’y exercer : tourisme 

de circuits, d’affaires, balnéaire, de randonnées, culturel et/ou sportif, cultuel, d’archéologie, de chasse et de pêche, de rallyes,
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de santé, thermalisme et climatisme. En somme, si le tourisme est désormais considéré par les décideurs algériens comme le 

levier privilégié pour enclencher la relance économique il faut que cette projection soit définie et consistera à : 

 Donner une importance à l’aménagement urbain et naturel des lieux touristiques ; 

 Faire participer l’ensemble des acteurs locaux dans la conception des politiques de développement touristiques 

intérieures, surtout lors des saisons estivales, et bannir certains pratiques qui peuvent créer des désagréments pour les 

touristes et visiteurs ; 

 Diversifier les activités touristiques et ne pas se contenter du cadre naturel des lieux touristiques ; 

 Recours au marketing territorial comme dispositif promotionnel des lieux touristiques ; 

 La mise en œuvre des politiques de jumelages et de coopération entre communes nationales et étrangères ; 

 Revoir la politiques des prix exercés que ce soit durant la haute ou la basse saison touristique ; 

 Protéger certains sites historiques et les revêtir du caractère touristique aussi. 

Le marketing territorial peut contribuer énormément à la construction d’une attractivité territoriale touristique relativement 

forte puisqu’il fait appel à l’ensemble des outils utilisés dans le marketing classique, en les adaptant aux caractéristiques  qui 

composent le territoire, la création d’une marque territorial permettrait non seulement d’exposer l’identité territoriale d’une 

région, à travers une adhésion collective des populations locales, mais aussi de pouvoir dévoiler d’une manière innovante le 

nombre de ses richesses touristiques, culturelles et historiques.  
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Résumé :  

 La présente recherche consiste à analyser l’utilisation des outils du marketing digital de destination 

Pour cela nous avons étudié le cas de la direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Tlemcen en 

analysant sa présence sur les divers outils à savoir : site web, Facebook, Twitter 

             Les résultats ont démontrés que la direction utilise les outils du marketing digital de destination, les 

résultats les plus importants sont : Facebook est l’outil le plus utilisé, les événements touristiques et les 

promotions touristiques sont les contenus les plus partagés. 

Mots clés : marketing digital, réseaux sociaux. Marketing de destination, tourisme en Algérie, Tlemcen 

Jel Classification Codes : M31, M37, M39. 

 

Abstract: 

                  This research consists of analyzing the use of digital destination marketing tools for this we have studied 

the case of the tourism and crafts department of the wilaya of Tlemcen by analyzing its presence on the various 

tools, namely: website, Facebook, Twitter 

                 Results showed that management uses marketing tools digital destination, the most important results 

are: Facebook is the most used tool, tourism events and tourism promotions are the most shared content. 

Keywords: digital marketing, social networks. Destination marketing, tourism in Algeria, Tlemcen  

Jel Classification Codes : M31, M37, M39 
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Introduction  

 

En quelques années, les nouvelles technologies ont engendré de nouvelles industries et de nouveaux modèles économiques 

en faisant disparaître progressivement les « anciens ». Elles continueront à transformer profondément à la fois l’offre et la demande 

au niveau mondial. 

 

 La technologie internet constitue un vaste réseau informatique de la planète, elle offre de nouveaux outils de 

communication et simplifie les relations entre différents acteurs. 

 

Le tourisme joue aujourd’hui un rôle stratégique dans l’économie mondiale mais aussi dans les économies nationales. Il a 

connu ces dernières années une importante évolution et s’est hissé au rang d’industrie, en devenant l’une des plus importantes 

industries au monde. 

 

 La révolution des technologies donne aujourd’hui une importance sans précédent au marketing de destination. Le cycle 

du voyage est aujourd’hui intégralement digital : des phases d’inspiration, de recherche, de comparaison, d’achat de préparation 

puis de voyage et de récit. 

  

Tlemcen est devenue, au fil des années, une destination touristique par excellence. Depuis sa consécration en 2011 

capitale de la culture islamique, la « perle du Maghreb », comme on aime l’appeler, a pris une dimension touristique très importante 

par la grandeur de son histoire, de ses nombreux vestiges, témoins d’époques anciennes et de ses sites naturels d’une beauté 

imprenable. 

L’appropriation du marketing digital est un élément fondamental pour booster la destination de Tlemcen, et donner une 

plus grande visibilité de son potentiel touristique à l’échelle nationale et internationale. 

 

L’objectif de cette recherche est d’analyser l’utilisation des outils du marketing digital pour promouvoir la destination de 

Tlemcen 

A travers cette recherche nous essayons de répondre aux questions suivantes : 

 Le marketing digital de destination est –il appliqué ? 

 Quels canaux/supports numériques sont utilisés ? 

 

Dès lors nous émettons les hypothèses suivantes :   

   Hypothèse N°01 : Oui, la direction du tourisme et de l’artisanat de Tlemcen utilise les outils du marketing digital de destination    

Hypothèse N°02 : Non, la direction du tourisme et de l’artisanat de Tlemcen n’utilise pas les outils du marketing digital de 

destination    
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Pour mener à bien cette recherche nous allons effectuer une étude sur la direction du tourisme et de l’artisanat de Tlemcen 

en analysant l’utilisation des outils du marketing digital de destination. Concernant les publications Facebook nous allons prendre la 

période octobre-novembre et décembre 2019 

 

2-le marketing digital :  

2-1Définition du marketing digital : 

« Le Marketing digital est la somme de toutes les activités qu'une entreprise mène par Internet dans le but de trouver, 

attirer, gagner et conserver des clients » (Ferhane, 2019, p. 108) 

2.2- Les leviers du marketing digital : (Marrone & Gallic, 2018) 

Le marketing digital s’exprime par un ensemble de leviers qui ont pour objet d’attirer et d’acquérir de nouveaux clients puis  de les 

fidéliser. Ces leviers peuvent se découper en trois groupes:  

 Owned media : désigne l’ensemble des ressources que l’entreprise contrôle. Elle les met en œuvre à l’aide de 

ressources qui lui sont propres, les diffusent et les fait connaitre par ses propres moyens (site web, news letter, 

application mobile, contenu de sa page Facebook) 

 

  Paid media : regroupe l’ensemble des leviers payant permettant à l’entreprise de gagner en visibilité. Le paid 

media peut être extrement visible (fenêtre pop-up, cover, banner, habillage publicitaire d’un site) ou bien plus discret 

comme dans le cas du native advertising. 

 

 Earned media : fait référence à la notoriété gagnée par l’entreprise grâce à l’exposition dont elle bénéficie de 

manière gratuite sur des sites web, des blogs, les réseaux sociaux, et qu’elle ne contrôle pas. L’Earned média est le fruit 

de partage de contenus liés à la marque par des consommateurs et des internautes. 

Figure N° 01 : les leviers du marketing digital 

 

Source : (inboundvalue, 2017) 
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3. Le marketing de destination : 

3.1 Définition de la destination touristique 

« La destination touristique est un ensemble de paysages dans lequel l’on ressent une certaine homogénéité esthétique, 

autrement dit, c’est un lieu dans lequel des flux de touristes sont attitrés » (Nesur, 2014) 

3.2 Définition du marketing de destination : 

Le Marketing de destination, c’est ensemble des moyens d’action utilisés pour influencer le comportement des 

consommateurs et leur faire choisir une destination donnée. (Barret, 2016) 

3.3 Les technologies numériques utilisées dans le marketing de destination : 

Le marketing digital de destination désigne les stratégies de marketing en ligne pour attirer des visiteurs dans un lieu spécifique. Les 

hôtels, les villes, les pays, les sites touristiques et autres lieux associés aux loisirs et aux voyages d’affaires s’appuient sur des 

stratégies élémentaires mises en place sur Internet ou sur des techniques destinées à attirer les visiteurs. 

           3.3.1 le site Web :  

« Le Site web (web site en anglais) ou site Internet est un ensemble de pages Web reliées entre elles par des liens internes, 

visualisables depuis un navigateur Web » (CANEVET, s.d.) 

            

 Incontournable, le site internet reste la pierre angulaire pour valoriser l’offre touristique il doit contenir des éléments clés qui peuvent 

guider le visiteur à savoir les photos et vidéos, en France  77% des internautes recherchent les photos disponibles 

sur les destinations et 24% consultent des vidéos (quotidiendutourisme, 2009) 

 

           3.3.2 Le Blog touristique : 

« Un blog est une page personnelle ou d'entreprise comportant des avis, des liens ou chroniques périodiquement créés par son ou ses 

auteurs sous forme de postes » (Bathelot, 2015) 

 

En complément avec le site web, le blog offre une visibilité et une interaction plus forte avec les internautes, ces dernier ont la 

possibilité de : 

  commenter des nouvelles destinations, nouvelles décorations de chambre…etc 

 partager la satisfaction ressentie par les voyagistes après avoir visité l’établissement touristiqu 

 partager des photos ou des vidéos en lien avec l’activité touristique 

 poser une question en lien avec l’offre 
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3.3.3Les plateformes spécialisées (LELONG, 2010, p. 18) 

Il s’agit de sites permettant de référencer un établissement touristique et de récolter les avis des internautes (User Generated 

Content). Ces plateformes permettent aussi aux internautes de réserver directement en ligne en contrepartie d’une commission. 

Sur ces plateformes devenues incontournables, les internautes du monde entier partagent régulièrement leurs avis et leur 

expérience client 

Exemple : tripadvisor.fr  

- 15 millions de membres enregistrés 

- 34 millions de visiteurs uniques chaque mois 

- 35 millions d’avis et d’opinions recensés 

- 400 000 destinations référencées 

- 70 000 villes pour 450 000 hôtels 

- 90 000 attractions 

-  560 000 restaurants enregistrés 

- 2 000 000 de photos partagées par les internautes 

C’est la plus grande communauté de voyageurs avec 34 millions de visiteurs chaque mois 

3.3.4 Réseaux sociaux : « un ensemble de relations spécifiques (par exemple : collaboration, soutien, conseil, contrôle 

ou influence » entre un ensemble défini d’acteur » (berkani, 2018, p. 58) 

 Les réseaux sociaux se divisent en deux groupes :  

 Réseaux sociaux professionnels tels que : LinkedIn, Viadeo 

 Réseaux sociaux non professionnels tels que : Facebook, Copains d’avant 

Avec les réseaux sociaux les établissements touristiques peuvent communiquer directement avec les internautes, leurs proposer 

des offres promotionnelles, récolter des avis…  

Figure N°02 : Aperçu sur l’audience publicitaire sur des réseaux sociaux en Algérie 

 

 

Source : (datareportal, 2019) 
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D’après la figure on remarque que le réseau social Facebook occupe la première place par rapport à l’audience publicitaire avec un 

totale de 22millions de personnes majoritairement des hommes avec un taux de 62%. 

3.3 .5 médias sociaux (photos,vidéos ..) (LELONG, 2010, p. 24) 

Les voyageurs partagent et consultent de plus en plus de contenu sur le web : 76,3% des internautes mettent eux-mêmes 

des photos en ligne et plus de 80% consultent des vidéos en ligne  

Valoriser un établissement touristique ou une région, en photo ou en vidéo, présente une réelle valeur ajoutée de l’activité 

touristique. Pour cela des hébergeurs d’images comme FlickR, Picasa ou encore Panoramia .stockent et partagent des images en ligne. 

Exemple : YouTube  

 2 milliards d’utilisateurs se rendent chaque mois sur YouTube 

 500 heures de vidéo sont mises en ligne chaque minute sur YouTube dans le monde 

 Chaque jour, un milliard d’heures de vidéos sont visionnées sur YouTube par les internautes à travers le monde.  

 

3.3.6 Microblogging :  

« Un microblogging est un service en ligne qui permet l’échange en temps réel de textes courts 140 caractères. Les messages envoyés 

par une personne sont reçus par une liste d'utilisateurs qui ont souhaité lire les textes de cette personne ». (futuratech, s.d.) 

        Le voyageur est connecté en permanence et exploite internet avant, pendant et après son séjour. Cette notion de « real time 

web », représente le flux d’information en temps réel sur internet sur des plateformes spécifiques. Les internautes peuvent d onc 

partager l’information à tout instant et les établissements ont la possibilité de répondre très rapidement à leurs remarques et 

interrogations. (LELONG, 2010, pp. 26-27) 

3.3.7 M-tourisme, le tourisme mobile :  

Le m-tourisme est le premier média de masse ciblé, on peut communiquer directement vers de nombreux destinataires. Le 

voyageur est connecté en permanence via son mobile et peut consulter les messages et le contenu multimédia à tout moment 

            3.3.8 Les cartes numériques : (LELONG, 2010, p. 30) 

       La cartographie numérique impacte de plus en plus le tourisme avec ses cartes interactives. Google Maps, Viamichelin, Mappy les 

établissements touristique peuvent personnaliser leurs cartes et d’apparaître sur ces supports en ligne.  
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Figure N° 03 : exemple de carte numérique 

 

Source : (LELONG, 2010, p. 30) 

4. Le marketing digital d’une destination : Tlemcen 

4 .1 Tlemcen (la destination) : (officedetourismetlemcen, s.d.) 

 La wilaya de Tlemcen doit son nom au terme berbère "TILMES" (Les sources). À la fois frontalière et côtière avec une façade 

maritime de 73 km, la wilaya s’étend sur une superficie de 9017,69 Km². Le Chef-lieu de la wilaya est située à 432 km à l’Ouest de la 

capitale, Alger. Elle s’inscrit dans un décor verdoyant entourée de terres fertiles et des forêts de pins sur les hauteurs, vergers et 

oliveraies  

Tlemcen est une ville ancestrale au riche passé, l’homme s’y est intéressé depuis des temps immémoriaux, elle a connu son 

âge d’or à l’ère de la civilisation arabo-islamique, elle fut en effet un centre de rayonnement des civilisations, une ville prestigieuse 

pour sa culture et son urbanisme à tel enseigne que les historiens l’a surnommèrent la Grenade de l’Afrique, la perle du Maghreb. 

 

4 .2L’offre touristique de Tlemcen : (officedetourismetlemcen, s.d.) 

 La grande mosquée  

Construite par Youssef Ibn Tachfine en 1136 elle constitue, de par ses motifs empruntés aux civilisations qui se sont 

succédées à Tlemcen, un véritable joyau architectural caractérisé notamment par el Mihrab et la Qoba avancée et une autre Qoba 

rajoutée par Yaghmoracen qui a surélevé el Mihrab. 

 

 La mosquée Sidi Abdou El Hassan El Ténessi : 

Jouxtant la grande mosquée, elle se distingue par son architecture malgré sa faible envergure. Elle a été construite en 696 sous le 

règne du sultan Abu Essaid Othman Ben Yaghmoracen, en hommage au savant musulman Sidi Abou El Hassan Ali Ben Yekhlef El 

Ténessi. C’est aujourd’hui un musée. 

 

 La mosquée Sidi El Haloui : (dtatlemcen, la_mosquee_sidi_el_haloui, s.d.) 
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Sidi El Halaoui fut un illustre savant et théologien andalous mort calomnié en 1337. Sa tombe se trouve dans la coupole voisine 

de la mosquée. Après rétablissement de la vérité et sa réhabilitation, on édifia en 1353 en son honneur, sous le règne du sultan 

Mérinide Abou Inane Fares, la mosquée qui porte désormais son nom. 

 

 La mosquée de Sidi Brahim El Masmoudi (dtatlemcen, s.d.) 

Elle a été édifiée par le prince zianide Abou Hamou Moussa, c’est dans le même temps un mausolée, une zaouïa et une école. Cet 

ensemble entouré de jardins réunis dans la même enceinte était connu sous l’appellation de Médersa Yakoubia. Par la suite, la 

Mosquée et la Qoba prirent le nom d’un saint homme Sidi Brahim el Masmoudi. 

 

 Le quartier d’El Eubbad : 

        Il a été construit sous l’ère mérinide par un grand savant venu de Béjaïa, Chouaieb Ben Hocine alors en partance vers 

Fès vers la fin du VIème siècle de l’hégire. Le quartier doit sa notoriété à l’appellation Abid Sidi Boumediene. Cette 

agglomération urbaine construite à l’époque mérinide se compose de quatre monuments : 

 La mosque de Sidi Boumediène : (tlemcendz, s.d.) 

La Mosquée Sidi Boumediene est située dans le quartier d'El Eubbad, la mosquée fût construite en 1339 (739 de l'Hégire) 

par le sultan mérinide Abou Hassan Ali dit "le sultan noir" 

 La mosquée El Eubbad : C’est un véritable joyau architectural de l’art andaloumauresque, le plus important du 

Maghreb central, construit en 739 du temps du sultan Abou Hassan. (dtatlemcen, s.d.) 

 La médersa : Construite en 1905 dans le style arabo-mauresque, elle est richement décorée avec ses murs en 

mosaïque, le sol en céramique, un mihrab et une Qoba habillée de bois. (dtatlemcen, s.d.) 

 Dar El Soltan : Elle est l’oeuvre d’Abou El Hassan, le mérinide, située pas loin de Sidi Boumediène. (dtatlemcen, 

s.d.) 

 El Mansourah : (tlemcendz, s.d.) 

La mosquée de Mansourah aurait été édifié vers 1303 par le sultan Abou Yacoub La mosquée occupe un rectangle de 60 

mètres de large sur 86 mètres de long. L'entrée principale de la mosquée se trouve à la base du minaret. La cour est de forme carrée 

de 30 mètres de côté. Les murs de 1,50 m d'épaisseur sont faits de pierre siliceuse rose. 

 

 El Méchouar: (dtatlemcen, s.d.) 

Construit au 14ème siècle par Yaghmoracen Ben Ziane tandis que Abu Hamou Moussa, en 1317, organise et restructure la 

cité et que Ibn Tachfine renforcera par trois autres maisons. 

 

 Les grottes d’Aïn Beni Add : (saliha, 2013) 

Situées à une quinzaine de kilomètres de la wilaya de Tlemcen, les grottes de Bani Add sont une richesse de la nature qui 

date d’environ 65000ans, ces grottes ont la particularité de garder une température très fraiche tout au long de l’année 

 

 Cascades d’El Ourit 
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Les cascades d’El-Ourit se trouvent à 7 km à l’est de la ville de Tlemcen, situées dans une zone montagneuse, entourée par 

des forêts de pins. Elles se trouvent sur la route nationale n°7 reliant Tlemcen à Sidi Bel Abbès en passant par Ain Fezza 

 

 Le Grand Bassin (dtatlemcen, le_grand_bassin, s.d.) 

           Il a été creusé par Ibn Tachfine. On prétend qu’il était destiné à des réjouissances nocturnes ou bien distraire la fille 

du roi de Tlemcen qui venait s’y baigner. Le Grand Bassin, aujourd’hui tari, a été réaménagé, dans le prolongement du 

jardin public, en espace vert avec théâtre de verdure, aires de détente et de repos, piscine, restaurant, cafeteria et 

crèmerie. 

 

 Le plateau de Lalla Setti : (tlemcendz, s.d.) 

           Lalla Setti domine la ville de Tlemcen à 1000 mètres d'altitude offrant une vue panoramique sublime sur toute la ville de    

             TlemcenLe plateau de Lalla Setti abrite, d’autre part, un grand parc animalier, un parc d’attraction, une cafétéria 

 

4.3 Analyse des technologies numériques utilisées dans le marketing de la destination Tlemcen : 

Pour cela nous allons regarder de plus près l’organisation qui est chargée de la gestion et la promotion de cette destination   

La Direction du Tourisme et de l'Artisanat de la wilaya de Tlemcen est une institution ou organisme administratif étatique au 

niveau de la wilaya, créée conformément au décret exécutif n° : 10-257 du 20 octobre 2010 la direction a pour mission : 

(dtatlemcen, missions, s.d.) 

 D’établir le plan d’actions annuel relatif aux activités touristiques, 

 De veiller au développement durable du tourisme à travers la mise en valeur de toutes les potentialités locales. 

 De mettre en œuvre les programmes et les mesures de promotion et de développement des activités de tourisme 

et de thermalisme et d'en évaluer les résultats. 

 De contribuer à l’élaboration du plan annuel et pluriannuel de développement du tourisme dans la wilaya 

L’analyse de diverses technologies numériques est résumée comme suit : 

 Site web : 

- Le site de la direction est disponible sous le lien : http://www.dta-tlemcen.dz/ il a été créé en 2018 

- Site web est traduit en d’autres langues : arabe et français 

- Le site s’adapte à tous les écrans téléphone, tablette (responsive design) 

- Le site propose un éventail d’informations classé sous forme de catégories : direction, tourisme, artisanat, information, lien, contact 

et découvrir Tlemcen  

- Un onglet sous le nom découvrir Tlemcen propose une panoplie d’informations sur les sites naturels, monuments touristiques et 

vestiges, infrastructures touristique…etc. 

http://www.dta-tlemcen.dz/
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- Les informations données sur les acteurs et site touristique sont accompagnés par des images, un historique, contact et 

emplacement (carte numérique) 

- On trouve dans le site tous les hôtels et agences de voyages de la wilaya de Tlemcen 

- La Présence de coordonnées afin de pouvoir contacter l’organisation. Ex : numéro de téléphone, adresse postale, offices de 

tourisme, 

Figure N°04 : capture du site web de la direction du tourisme et de l’artisanat de Tlemcen 

 

Source: (dtatlemcen, dta-tlemcen, s.d.) 

 Facebook : L’analyse de contenu de la page Facebook a permet de relever les points suivants : 

- La page facebook de la direction regroupe 5594 abonnés et 5 340 mentions j’aime 

- La photo du profil utilisée est l’image de la direction du tourisme de Tlemcen  

- La photo de couverture de la page est sous forme d’un slideshare très travaillée montrant l‘offre touristique de la wilaya : site 

historiques, plage, hôtel, art et culture, artisanat 

- La direction du tourisme publie régulièrement du contenu sur sa page facebbok 

- Les publications de la direction sont variées : image, vidéo et album photo  

Figure N° 05 : les différents types de publication Facebook 
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Source : élaborée par l’étudiante 

D’après la figure plus de 47% des publications Facebook sont des images  

Figure N° 06 : Le contenu de publication Facebook de la direction du tourisme 

 

Source : élaborée par l’étudiante 

La figure montre que le contenu des publications se base principalement sur les évènements touristiques et les promotions 

touristiques. 

 Médias sociaux (photos, vidéos.) 

- La direction du tourisme possède une chaine YouTube pour valoriser et promouvoir la destination de Tlemcen 

- La chaine YouTube de la direction partage des vidéos sur la ville de Tlemcen, site touristique …etc. réalisées par la direction ou par 

chaines télé  

- La dernière vidéo postée sur la chaine YouTube date d’une année  
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- Le nombre de vu est faible 

Figure N° 07 : la chaine YouTube de la direction du tourisme et de l’artisanat de Tlemcen 

 

Source: (dtatlemcen, youtube, s.d.) 

 La page tweeter : 

- La page tweeter de la direction du tourisme et de l’artisanat a été créé en avril 2018 depuis sa création la direction n’a posté que 

7tweets, le dernier Tweet remonte au mois d’aout 2018 cela signifie que la direction n’est pas active sur le réseau social tweeter. 

- Les Tweets postés sont des liens des vidéos déjà ajoutées sur la chaine YouTube de la direction du tourisme de Tlemcen. Les vidéos 

montrent les atouts touristiques de la ville de Tlemcen.  

- La page tweeter n’a que six abonnés. 

Figure N° 08 : la page tweeter de la direction du tourisme et de l’artisanat de tlemcen 

 

Source: (Dtatlemcen, s.d.) 

 Les plateformes spécialisées :  

La ville de Tlemcen est présente sur les plateformes spécialisée de tourisme a l’instar de Tripadvisor elle a même décroché une 

attestation d’excellence grâce aux grottes de Beni Add 
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Figure N°09 : attestation d’excellence des grottes de Beni Add 

 

Source : (tripadvisor, s.d.) 

 Les cartes numériques : 

Le site de la direction du tourisme et de l’artisanat propose une carte numérique ou les établissements touristiques peuvent 

personnaliser leurs cartes et d’apparaître sur ce support en ligne.  

Figure N°10 : capture de la carte numérique 

   

Source : (dtatlemcen, s.d.) 

Le marketing de destination est l’une des missions principales de la direction du tourisme et de l’artisan de la wilaya de Tlemcen 

l’utilisation des technologies numérique a l’instar de site web, réseaux sociaux fait partie intégrante dans la promotion de la 

destination de Tlemcen 

5- Résultats et suggestion :  

5.1 Résultats : Notre modeste étude a permis de relever un certain nombre de constats, il s’agit essentiellement de : 

- La direction du tourisme et de l’artisanat de tlemcen utilise le marketing digital de destination (Tlemcen) 

- La direction n’utilise pas tous les supports numériques du marketing digital de destination  

- L’agence n’est pas présente sur tous les réseaux sociaux  

- Les réseaux sociaux utilisés sont Facebook et Twitter  

- La direction est plus active sur le réseau social Facebook avec des publications régulières 
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- Plus de 47% de publications Facebook sont des images 

- Le contenu des publications Facebook concerne essentiellement les évènements touristiques et les promotions 

touristiques avec des pourcentages respectifs de 32.60% et 30.44% 

- La direction n’est pas active sur le réseau social tweeter 

- .la direction partage le même contenu sur ces supports numérique  

- La ville de Tlemcen est présente sur le site Tripadvisor elle a même décroché l’attestation d’excellence obtenue grace aux 

grottes de Beni Add 

- La carte numérique de la ville de Tlemcen est très pratique  

5.2 Suggestions : A partir des résultats obtenus, il en découle, de notre point de vue, les suggestions suivantes : 

- Renforcer la présence de la direction sur les réseaux sociaux qu’elles utilisent actuellement (Twitter et YouTube) 

- S’inscrire sur d’autres réseaux sociaux exemple Google+, Pinterest…etc ; 

- Diversifier le contenu de chaque réseau social (éviter de partager le même contenu partout) 

- Créer des blogs touristiques de la ville de Tlemcen 

- Ajouter la langue anglaise dans le site web vu que c’est la première langue mondiale  

- Développer des applications mobiles pour le tourisme à Tlemcen 

- Utiliser la réalité virtuelle (visite virtuelle) pour promouvoir la destination 

- Diffuser des évènements en direct (live) 

- Proposez du contenu interactif, à base de témoignages, quiz, pour susciter l’envie de découvrir Tlemcen 
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