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 شكر وتقدير                     
 سورة إبراهيم. 07يةاآل (أَلَزِيَدنَُّكم   َشَكر ُت   لَِئن  ) قال تعاىل:

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من مل يشكر الناس مل يشكر هللا(.

لك احلمد حىت ترضى ولك احلمد حىت إذا رضيت، لك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه على مجيع نعمك كما 
 وفقتنا إليه. ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك ملا

 رب شكرك واجب حمتم                    ها أان ذا ابلشكر أتكلم اي

 مقدارها               يرضيك أين بعد شكرك مسلم ءعدا احلصا بعرض السما

 مايل أرى نعم اإلله حتيطين                     من كل جنب مث ال أتكلم

 ممن يقر ولست ممن يتكلم دعين أحدث ابلنعيم فإنين                    

ة د املساعدي زيل، ا ى كل من ددم لنانشكر هللا غز وجل الذي وفقنا يف اجناز هذا البحث كما نتقدم ابلشكر اجل
وأراءها  " اليت مل تبخل علينا بعطائها العلميفارس اميان" االستاذة ص ابلذكر يف إمتام هذا البحث املتواضع وخن

ال ننسى أساتذتنا الكرام  كما ،منذ أن كان فكرة حىت صار مذكرة مراحل البحثكارها ونصائحها من خالل وأف
وحنن نكن  ،ريجلوالية برج بوعري مديرية السياحة والصناعة التقليديةجبامعة حممد البشري االبراهيمي وكذلك عمال 

 .هلم فائق التقدير واالحرتام ونشكرهم جزيل الشكر على ما ددموه لنا طوال فرتة الدراسة

 .... فحياتنا أمل يغطيها أمل حيققها عمل وهنايتها أجل ولكل امرئ جزاء مبا عمل....

 
 

 



 

 

 إهداء

َت َعَليَّ :" اىلتعقال هللا  ُكَر نِع َمَتَك الَِِّت َأن  َعم  َواِلَديَّ َوَأن  َأع َمَل َصاِِلًا  وعلىَربِ  َأو ِزع ِِن َأن  َأش 
َِتَك يف ِعَباِدَك الصَّاِِلِنيَ   من سورة النمل. 19اآلية       ". تَ ر َضاُه َوَأد ِخل ِِن ِبَرْح 

فاحلمد لك حىت ترضى، واحلمد لك إذا رضيت، واحلمد لك بعد الرضا أن وفقتين إلمتام هذا العمل املتواضع أهدي  
الكلمات يف وصفه وعجز اللسان يف ذكر مآثره إ ى سندي وعوين وددويت إ ى النور الوضاء  الذي اتهتإ ى: مثرته 

مصدر فخري وذخري إ ى ذلك الينبوع الذي اغرتفت منه احلنان إ ى الذي يعجز اللسان والقلم على خطه يف 
سعاديت اليك يت و الكلمات إ ى من جعل نفسه مشعة حترتق من أجل أن ينري دريب إ ى من تعب وشقي من أجل راح

  .كويرعا كأن حيفظ هللاأسال  أيب العزيز الغايلاي 

يل نور العيون ...ورمش اجلفون والسر املكنون واحلب اجملنون يف القلب املفتون والعقل املوزون وأصدر احلنون، إ ى 
أسال  مي اِلبيبةأبلسم الشايف والقلب الدافئ واحلنان الكايف، إ ى اليت حاطتين بسياج حبها إ ى أروع ام يف الوجود 

 يطيل يف عمرك.أن  هللا

  .كل ابمسهِتأخو إخويتدي هبا وأسعد برؤيتهم النجوم اليت أهت إ ى

 .كل ابمسه أهلهو زوجيإ ى عائليت الثانية      

 .ستاذيت ومؤطريت اليت كانت مبثابة أخت لناأ ا ى     

  .وكل من جتمعين معهم صلة الرحم والقرابةيت خاالو خوايلأ، عمايتو أعمامي إ ى    

يقيت وأخيت ين هذا اجلهد صدتمن شارك إ ىمن هم كالنور للعني زمالئي وأصددائي الذين كانوا يل نعم الصحبة،  إ ى
 .وهيبةالعزيزة الغالية 

كل عزيز      ىإكل من مل جيد امسه فغضب،   إ ىكل من ساعدين من دريب أو بعيد يف اجناز هذا البحث املتواضع   إ ى 
كل من أدركه القلب    ىإالنقش بقلم دد يزول حربه،  إ ىمل يذكر امسه يف هذا االهداء فامسه منقوش يف دليب ال حيتاج 

 كل هؤالء اهدي مثرة عملي وفقهم هللا يف مشوارهم وسدد خطاهم....  إ ىومل يدركه القلم، 

 

صفاء سرين



 

 

                             
 جاللهوجل  امسه إىل من قال فيهما تباركأهدي هذا العمل 

ا ¤ ٍّ َوََل تَْنَهْرُهَما َوقُْل َلُهَما قَْوَلا َكِريما َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّل ِ ِمَن  (23)فَََل تَقُْل َلُهَما أُف 

ِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَانِي َصغِ  ْحَمِة َوقُْل َرب  ا الرَّ  سورة اإلسراء (24)يرا

 * العظيم هللا*صدق 

 أهدي هذا العمل املتواضع إىل أعز ما أملك يف هذا الوجود
  إىل من سهرت وتعبت كثريا على راحِت، إىل من فرحت لفرحي وحزنت ِلزين

صربت على كل شيء، الِت رعتِن حق الرعاية، وكانت و الِت وهبت فلذت كبدها كل العطاء واِلنان  إىل
 يف الشدائد، وكانت دعواها يل ابلتوفيق تتبعِن خطوة خبطوة يف عملي سندي

 إىل من علمتِن أنه "أن متوت طالبا للعلم خري من أن متوت قانعا للجهل"
 كنوز الدنيا ما وفيتها حقها  أهديتهاإن 

 أط          ال هللا يف عمرها  أمي""
 لعملا اهذ هديهأ ...سعاديت يشاركِن أن متنيته يالذ إىل ...فخر بكل امسه اْحل الذي إىل

 عليه هللا رْحة" أبي"
الذين ساندوين  كل باسمه خطيبي وعائلته إلى ...أخوات وأخي ونصف عمريإىل من هم مالذي 

 وشاركوين الفرحة يف كل ِلظة يف حيايت
 إىل أقاريب وصديقايت

 ...كل التحية ألستاذيت ومؤطريت الِت كانت مبثابة أخت لنا ...
 "صفاء"ورفيقة دريب وزميلِت يف هذا العمل أختيإىل 

 ...2020-2019إىل مجيع زمالء دفعة ماسرت اقتصاد نقدي وبنكي ...

 إىل كل من ساعدين من قريب أو من بعيد ولو ابلدعاء

 أهدي هذا العمل املتواضع راجية من املوىل عز وجل القبول والنجاح

 وهيبة



 

 

 



 

 

 امللخص

هتدف هذه الدراسة ا ى ابراز اسرتاتيجية تردية القطاع السياحي كأداة لتحقيق التنمية احمللية املستدامة، ودد      
استند تقييم هذه االسرتاتيجية على استغالل القدرات واالمكانيات السياحية الالزمة للنهوض هبذا القطاع، ولتحقيق 

ف يف التنمية الوطنية سواء ادتصاداي، اجتماعيا، أو بيئيا ومدى أمهية تعاون خمتلساهم املاهلدف مت إبراز دور القطاع 
اجلهات الفاعلة للوصول لالستدامة، فتم تقسيم هذه الدراسة إ ى جزئيني جزء نظري وآلخر تطبيقي، حيث توصلنا 

شاط االدتصادي من الن من خالل اجلزء النظري إ ى أن السياحة تتمتع خبصائ ص اسرتاتيجية جتعلها تعد جزءا هاما
املعاصر، كما تعترب أداة فعالة لتحقيق التنمية املستدامة من خالل دفع عجلة النمو وتردية اجملتمع، ولتحقيق التنمية 
السياحية أبسلوب االستدامة البد من القيام بعملية توزيع املهام بني كافة اجلهات سواء كانت أجهزة دطاع حكومي 

 أو خاص.

اسة التطبيقية منها الشردية فتوصلنا من خالل الدر  خاصة   ،والية برج بوعريريج والية من والايت اهلضاب وابعتبار     
 أهنا ال تستفيد كثريا من املؤهالت السياحية رغم توفرها على هياكل داعدية وبىن حتتية جيدة، فهي تتوفر على العديد

ناسب هناك عدة عقبات يتعني جتاوزها من أجل إجياد مناخ ممن فرص االستثمار السياحي املتنوعة، غري أن ابملقابل 
 للنهوض ابالستثمارات السياحية للوصول للتنمية احمللية املستدامة.

 .ستدامة، دطاع سياحي، اسرتاتيجيةاملتنمية التنمية، الالكلمات املفتاحية: 

Abstract  :  

     The objective of the study is to highlight the promotion strategy of the tourism 

sector as a tool for sustainable local development, and the evaluation of this 

strategy is based on the utilization of the tourism capabilities and capabilities 

needed to promote this sector ,to achieve the objective, the role of the sector as a 

contributing sector to national economic, social or environmental development 

was highlighted and the importance of the cooperation of various actors in order 

to achieve sustainability was emphasized,the study was divided into two parts, a 

theoretical and a practical part, where we found through the theoretical part that 

tourism has strategic characteristics that make it an important part of 

contemporary economic activity, It is also an effective tool for sustainable 

development by advancing growth and community promotion, and for sustainable 

tourism development, the process of distributing tasks among all parties, whether 

governmental or private, must be undertaken, 

     As the state of Bordj Bou Arreridj is a state of the highlands, particularly the 

eastern one, we arrived through the application study, they do not benefit greatly 



 

 

from tourism qualifications, although they are provided with good infrastructure, 

as they have many opportunities for diversified tourism investment, but there are 

several obstacles that need to be overcome in order to create an environment 

conducive to promoting tourism investments to achieve sustainable local 

development. 

Keywords : Development, sustainable Development, Tourism sector, Strategy. 
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  مقدمة
 التنمية قيقحت يف الدولمن  العديد عليه تراهن الذي القطاع ذلك احلايل الودت يف السياحي القطاع أصبح     

 واملشرب املأكل بني ينحصر الذي لإلنسان ترفيهي نشاط جمرد تعد مل اليوم فالسياحة ،االجتماعيةو  االدتصادية
 ادتصادايت يف لعبهت  الذي الفعال الدور ذلك إ ى إضافة بذاهتا، دائمة تصديرية صناعة متثل أصبحت بل والتنزه،
 والتنمية احةالسي دطاع تنمية  بني وثيقة عالدة هناك أن يف جدال سواء، وال حد على واملتقدمة النامية البلدان

 تتفاعل اليت األساسية اخلدمات مستوى حتسنيو  بتطوير املتقدمة البلدان اهتمتفقد ، العام مبفهومها االدتصادية
  .ةالصحي واخلدمات الكهرابء ،املياه االتصاالت، ،النقل مثل ةالسياح دطاع تنمية مع

 السياح، فئات خمتلف احتياجات لتلبية اإلضافية السياحي اجلذب أسباب بتوفري البلدان هذه دامت كما     
فالصناعة التصديرية ، اإليه الوافدين السياح عدد ازداد وتروجيها، السياحة تسويق يف للتوسع بذلتها اليت اجلهود وبفضل

ليت نتج فالتطورات اليت عرفها مفهوم التنمية بشكل عام و ا، تنمويةأساسها بعض الدول اسرتاتيجيات  تضع على
عنها ظهور مفهوم التنمية املستدامة جعل من العمل على حتقيق تنمية حملية تراعي بدورها مبادئ االستدامة حتداي  

ا ،ولعل السياحة مستدامقطاعات توظيفا امثال و  خمتلف المن خالل توظيف الطادات احمللية يف إالكبريا ال أييت 
لدرجة األو ى ابوسيلة فعالة جللب العملة الصعبة وامتصاص البطالة لتوفر ماليني فرص العمل ابعتبارها نشاط يعتمد 

صي ص رؤوس خت إ ىعلى اليد العاملة مما جعل الكثري من دول العامل تويل اهتماما خاصا هلذا امليدان، حيث عمدت 
 البلدان الدول. أماأموال ضخمة لالستثمار فيه، فأصبحت السياحة يف اآلونة األخرية جماال للتنافس الشديد بني 

 وأسعارها الثقافية السياحة موادع حيث من السيما السياح، جذب حيث من نسبية مبيزة متتعها ورغم النامية
 البلدان هذه يف ةالسياح دطاع ألن إمكانياهتا، من بكثري أدىن اليزال العاملية السياحة من نصيبها أن إال املنخفضة،

 البشرية الكوادر ونق ص األساسية، واخلدمات التحتية البنية يف تااالستثمار  دلة منها كبرية  ديودا   يواجه يزال ال
 .املتخصصة

 السنواتخالل  سارعت فلقد ،البلدان هلذه العامة ابخلصائ ص تتميز النامية البلدان جملموعة انتمائها حبكم واجلزائر     
االدتصاد  لتنويع ميةالعمو  السلطات طرف من املبذولة اجلهود إطار يف السياحي القطاع وتنمية لتطوير املاضية القليلة

 على لعاما هاأثر  بوضوح أتكد مث ومن العمل ولفرص األجنبية للعمالت هاماا مصدر  القطاع هذا يعد حيثالوطين، 
 دطاعات خاصة ه،مع واملتشابكة املرتابطة القطاعات مجيع تطوير على السياحة دطاع يساعد كما  املستدامة التنمية
مودعها  لرغم منابو اليت حيققها هذا القطاع إال أنه الزال يعاين العديد من املعودات زااي التحتية، ونظرا للم البنية
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لب السعي اجلدي ، األمر الذي يتطفيا ومناخيا وبيولوجياالشاسعة اليت اكتسبت تنوعا جغرا مساحتهااالسرتاتيجي و 
 .لنفع على االدتصادابذا القطاع الفعال الذي يعود هبلتوفري بيئة سياحية مالئمة للنهوض 

 السياحي دطاع إال أن ،السياحي القطاع ومنو تطويربف العربية الدول لبعض الرائدة السياحية التجربة من الرغم وعلى     
 السياحي لمنتجل السياحي والتسويق الرتويج وضعف السياحية، الثقافة لغياب وذلك مكانه يراوح مازال اجلزائر يف

 .املعامل واضحة غري سياحية سياسيات وانتهاج له املخصصة املالية االعتمادات دلة إ ى ابإلضافة اجلزائري،
 :إشكالية البحث

 هذه الدراسة على النحو التايل: ميكن صياغة إشكاليةمن خالل ما سبق ذكره و    
يف حتقيق تنمية  ساهميكيف ميكن تطوير واستغالل القدرات واإلمكانيات السياحية يف ترقية القطاع السياحي مبا 

 ؟يف والية يرج بوعريريج حملية مستدامة
  :الفرعية اآلتية ولإلجابة على هذا التساؤل الرئيسي ميكن طرح التساؤالت

 للسياحة؟  املختلفةر التنموية اثفيما تتمثل اآلماهية السياحة؟  -1
 ة املستدامة؟يما هي التحدايت اليت واجهت التنمية احملل  -2
 حتقق التنمية احمللية؟ أنهل إبمكان السياحة يف والية برج بوعريريج  -3

 :الفرضيات
ة واليت تبقى دائما دابلة املطروحت احتماال لألسئلة اببصياغة الفرضيات اليت تعترب أكثر اإلجا سنقوموملعاجلة حبثنا 

 :لالختبار واملنادشة وتتمثل يف
 . ليدرجة األو ى لتنمية على املستوى احملبيعترب القطاع السياحي دطاع ادتصادي تنموي، وهو مرتبط  -1
 .ان اهم التحدايت اليت واجهت التنمية احمللية املستدامة هي االدتصادية والسياسية -2
 والبيئية. تماعيةاالجو  االدتصاديةمن كل اجلوانب  متاما برج بوعريريج دطاعا مهمشاتعترب السياحة يف والية  -3

 أسباب اختيار املوضوع:
 وع ما يلي:ضاختيار هذا املو  إ ىأسباب اليت دفعت بنا  أهممن 

 ؛التنمويةالدويل وآاثره و الذي يعرفه على املستوى احمللي  والتطور والنمو السريعية البالغة للقطاع السياحي مهاأل -1
حتقيق التنمية  ودوره يفاليت تناولت مبدأ االستدامة على القطاع السياحي  والدراسات األكادمييةدلة البحوث   -2

 املعرفة. وإنتاجمن املوضوع جماال للدراسة  جيعل وهو مااحمللية، 
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 أمهية الدراسة:
م يف منو من شأنه أن يساه ،مهم يادتصادتكمن أمهية الدراسة يف كون القطاع السياحي أصبح ميثل بديل      

ألطراف، وهذا التايل أصبح حمل اهتمام مجيع ابو  ،عملة الصعبةلمهمة ل إيراداتالدخل الوطين من خالل توفري 
يها الدولة كما تربز أيضا من خالل العناية الكبرية اليت تول  ،من مميزات سياحية هامة انإ ى ما تنفرد به بالد ابلنظر

 لتنمية هذا القطاع.اجلزائرية 
 الدراسة: أهداف

ماشى مع متطلبات يت واحمللي مباتقدمي القطاع السياحي على مستوى الوطين  معرفة كيفية إ ىهتدف الدراسة     
ذا تركز هذه الدراسة ، لمستقبال استدراكهاوحماولة ن يرصد النقائ ص املسجلة من شأنه أوهو التنمية احمللية املستدامة، 

  يلي: فيماميكن حصرها  هدافمن األعلى مجلة 
 يف حتقيق التنمية احمللية؛إيضاح إسهامات القطاع السياحي املستدام  -
 السياحية؛ لالستدامةية تعاون خمتلف اجلهات الفاعلة يف القطاع السياحي للوصول أمهتبيني  -
 ة؛بيئيأو  اجتماعيةأو  يف التنمية الوطنية سواء ادتصادية اهمإبراز دور القطاع السياحي كقطاع مس -
 إبراز املقومات السياحية اليت تتوفر عليها الوالية؛ -
 توضيح مبدأ االستدامة للنشاط السياحي لوالية برج بوعريريج من وجهة نظر السكان احملليني. -

 منهج الدراسة:
يث مت االعتماد املنهج الوصفي التحليلي ح اناعتمدالنتائج املرجوة  إ ىوللوصول لإلجابة على اإلشكالية املطروحة      

العالدة  لتعريف مبختلف املصطلحات واملفاهيم السياحية واملنهج التحليلي فيما خي ص حتليلايف  فيعلى املنهج الوص
 .التطبيقيةدراسة لل ابلنسبة وكذلك، الرتابطية بني خمتلف عناصر املوضوع، 
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 الدراسات السابقة:
دات حمتوى الدراسة والفرضيات، مت االطالع على اجملهو  جلانب النظري للدراسة وهبدف ترصيدبغرض استكمال ا   

 :كااليتيف هذا اجملال وميكن اإلشارة هلا   السابقة للباحثني
،  ماجسترية ، مذكر للسياحة، دراسة مقارنة بني اجلزائر وتونس واملغربالتنموية  اآلاثر صليحة،عشي  -1

 .2005وعلوم التسيري، جامعة ابتنة،  االدتصاديةكلية العلوم 
على القطاع  طرأتاليت  التطورات أهمو ، وتونس واملغربتناولت هذه الدراسة خمتلف اجلوانب السياحة للجزائر    

 ؛انمياو أ السياحة عالدة وطيدة ابلتنمية يف أي جمتمع كان متقدما أن إ ىخلصت الباحثة يف النهاية  ثالسياحي. حي
 االدتصاديةلوم كلية الع  ستري،ماج ةمذكر  ،دراسة حالة مسيلة-تنمية السوق السياحية ابجلزائربزة صاحل،  -2

 .  2006بوضياف، مسيلة، حممد  وعلوم التسيري، جامعة
تستطع احتالل مل طلوب و مل ترق املستوى امل أهنا إالاجلزائر رغم ما تتوفر عليه من إمكانيات  أن إ ىتوصل الباحث    

 مكانة مرمودة ضمن السوق السياحية على املستوى الوطين واحمللي.
وعلوم  الدتصاديةا، كلية العلوم ماجستريمذكرة  ،تطورها وأفاقواقع السياحة يف اجلزائر هدير عبد القادر،  -3

 .2006 التسيري، جامعة ابتنة،
حتول دون حتقيق  واملعودات اليتالصعوابت  وحصرت خمتلفخمتلف املقومات السياحية ابجلزائر،  إ ىالباحث  تطرق   

 ؛ابلقطاع السياحي وادرتاحات للنهوضكما ددمت حلوال التنمية املستدامة،  
أطروحة ، 2010)-2009حالة اجلزائر )-لتنمية السياحة املستدامة االقتصاديةية مهاألعيساين،  عامر -4

كما   رها املختلفةأاثو تناول خلفية عن السياحة ت ختص ص تسيري املؤسسات جبامعة احلاج خلضر ابتنة، دكتوراه
أما  ،وادع السياحة يف اجلزائر إ ىتطرق  وتطورها كما والسياحة الدوليةالتنمية السياحية املستدامة  إ ىتطرق 

التجارب،  وتونس وتقييم هذهالتنمية السياحية لكل من مصر  إ ىاألخري فتطرق  وما دبلالفصل األخري 
 ؛مع كل من مصر وتونسجلزائر مقارنة اباالدتصادي للقطاع السياحي  ضعف األداء إ ى ودد توصل

أطروحة  (،2012السياسة حالة اجلزائر) أهدافية القطاع السياحي يف حتقيق أمهحممدي عز الدين،  -5
 الدتصاديةاية النشاط السياحي أمهختص ص علوم ادتصادية جامعة اجلزائر، تناول فيها الباحث  دكتوراه

 هدافة اليت يقدمها القطاع السياحي يف سبيل حتقيق األامهحيث ركز يف اإلشكالية على املس واالجتماعية
لسياحة النشاط السياحي، وتطور ا وآاثرية أمه إ ىوالبيئية، ودد تطرق البحث  االجتماعيةو  االدتصادية

 املخطط التوجيهي للتنمية السياحية آفاق إ ى االدتصاديةمرورا ابإلصالحات  1962املنتهجة يف اجلزائر منذ
 ومودعه من جتارب الدول اجملاورة 2025
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 الدراسة: هيكل
 كما يلي:   يقيوفصل تطبثالثة فصول فصليني نظريني أتطري لغرض اإلحاطة مبعظم جوانب الدراسة فقد مت    
وهذا املعاصرة  ةاالجتماعيو  االدتصاديةودورها يف احلياة اخللفية النظرية حول السياحة  الفصل األول يفسنتناول -

 ثالثة يفتعاريف السياحة وآاثرها على خمتلف اجلوانب واجملاالت وكذا مقوماهتا والعراديل اليت تواجهها  إ ى ابلتطرق
  مباحث

اهية التنمية من خالل معرفة م ت دفع التنمية احمللية"اي"السياحة وحتد عنوانحتت  الفصل الثاينن جاء يف حيــ-
 سرتاتيجيةاالمتثل يف  املبحث الثاين أما، بعادها ومبادئهاأالتنمية املستدامة،  اهيةممت يف بدايته التطرق إ ى  ،املستدامة

 هدافاأل ضمنتفي الثلمبحث الثل ابلنسبةت اليت تواجهها، أما ايلتحقيق التنمية احمللية والتحد إتباعهااليت ميكن 
  مراحل إعدادهاو أشكال التنمية  إ ىابإلضافة  ةالتنموية للسياحة كمقوم من مقومات حتقيق التنمية احمللية املستدام

 املستدامة حملليةا السياحية التنمية وادع دراسة حالة حول تناولسنأما اجلانب اخلاص ابلتطبيقي أي الفصل الثالث -
وادع وآفاق االستثمار ابلوالية  على فيحتويللمبحث الثاين  مبحثني وابلنسبةمن خالل  بوعريريج برج لوالية



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  األول:  الفصل
للسياحة    اإلطار المف اهيمي

 وآثارها التنموية
 

 



 تمهيد

 8 

 متهيد
تلعب السياحة يف الودت الراهن دورا مهما يف االدتصاد العاملي نظرا ملا حتققه املبادالت السياحية من نتائج معتربة      

تقر مكانة واسعة يف ادتصادايت العديد من الدول خاصة اليت تف، حيث حتتل تفودهاأو  مقارنة بغريها من القطاعات
إذ أصبحت صناعة مركبة وأحد الركائز األساسية اليت تعتمد عليها مشاريع التنمية  إ ى مقومات ادتصادية أخرى،

 وتطوير مواردها االدتصادية من أجل حتقيق االستقرار والنمو االدتصادي واالجتماعي املتوازن.
رغبة لعد وليدة ل، خاصة أهنا مل تتنموية اتاحة صناعة تصديرية تضع على أساسها بعض الدول اسرتاتيجيفالسي      

الذاتية لدى األفراد بل أضحت ظاهرة إنسانية واجتماعية، نتيجة لذلك أصبح اهتمام احلكومات منصَّبا على التنمية 
جتماعية ناصرها األخرى من تنمية ادتصادية، اوتكاد تكون متطابقة مع التنمية الشاملة بسبب تضمنها ملختلف ع

 ابعتبارهافرص العمل  توفر مالينيل ،وسيلة فعالة جللب العملة الصعبة وامتصاص البطالةوبيئية،  فأصبحت السياحة 
مما جعل الكثري من دول العامل تويل اهتماما خاصا هلذا امليدان، حيث  ،األو ى على اليد العاملة ابلدرجةنشاط يعتمد 

ختصي ص رؤوس أموال ضخمة لالستثمار فيه، فأصبحت السياحة يف اآلونة األخرية جماال للتنافس الشديد  إ ىعمدت 
 دول.بني ال
لذا فإن الفكرة األساسية للفصل األول هي إلقاء الضوء على هذا مفهوم هذا النشاط وتطوره عرب الزمن وإبراز      

 امل جذهبا وذلك ضمن ثالثة مباحث كالتايل:  آاثرها على خمتلف اجلوانب ابإلضافة إ ى عو 
 مفاهيم عامة حول السياحة.املبحث األول: 
 آاثر السياحة على خمتلف اجلوانب واجملاالت.املبحث الثاين: 

تواجهالسياحية والعراديل اليت مقومات املبحث الثالث: 
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 املبحث األول: مفاهيم عامة حول السياحة
 هنا أصبحتو ، خاصةني الباحث معظمم وحظيت ابهتما الدوللدى معظم  يةأمه دميةالق رالعصو  ذعرفت السياحة من

 االجتماعية يةاالدتصاد األنشطةيكمل بقية  ونشاطا حركيا االدتصاديعوامل التطور  منوعامل تشكل داطرة للتنمية 
كذلك  طورها التاريخيتوعلى نشأة السياحة  الضوء نسلطمفاهيم  إ ى ودبل التطرقذا النشاط ه يةمهنظرا ألف ،والثقافية

 يتها وعوامل انتشارها وتوسعها.أمه وكذاأنواع السياحة السائدة واخلصائ ص اليت تتميز هبا  أهم إ ى
 التارخيي للسياحة وأسباب انتشارها رالتطو  األول:املطلب 

 احةيللس التارخيي رأوال: التطو 
عصر السياحة يف ال إ ىمن مرحلة العصور القدمية والوسطى وصوال  مرت السياحة مبجموعة من املراحل بدءا لقد

 احلديث حيث سنتطرق بنوع من التفصيل يف كل مرحلة من خالل تشخيصها على النحو اآليت:
كانت حيث  م، 1840على وجه األرض حىت  اإلنسانمنذ ظهور هذه املرحلة  تبدأ مرحلة العصور القدمية: -1

مل للسري ابستعمال دواب احلالقدمني أو هي الوسائل البدائية من انتقال على آن ذاك وسيلة االنتقال املتاحة 
 ابلقوارب والسفن الشراعية الصغرية يف املساحات املائية.أو  يف الطرق الربية

مكة  زايدة ة األماكن املقدسة مثلاير دف التجارة وز هبقال انتقال البشر يف هذه احلقبة هو االنت أهدافوكانت 
 وكذلكوما وابريس ر يف لندن و العلمية العاملية املراكز  يفوالتعليم  دراسةلل واألمراء املكرمة وانتقال أبناء امللوك

رة عجائب الدنيا ايوالبحار والشالالت وز  وملشايتواملصايف  الساحرة لطبيعةابانتقال أبناء األغنياء للتمتع 
 مثل هرم خوفو وحدائق اببل املعلقة ومتثال زيوس ومقربة موزوليس.السبع 

ن سوى هرم خوفو الكبري وكانت مقاصد مصر واليوانن من أكثر املقاصد ال يوجد من هذه العجائب السبع اآلو 
 1 اليت يزورها السائحون لزايرة هياكلها ومعابدها.

قدم وتطورها وت اآللةحيث متيزت هذه الفرتة بظهور (: 1914-1840)الصناعيةوالثورة مرحلة عصر اآللة  -2
 بدء تنظيمو ، ميلكون اإلمكانيات املادية واألغنياء الذيناحلكام  وانتشارها وانتشار طبقةاملواصالت  وسائل

ري،  لبحالنقل ا والسيارة وتطورت وسائلعمليات انتقال البشر كما ظهرت وسائل نقل جديدة مثل القطار 
 بالد الشرق. إ ىوصل  ثرحالت طويلة يف بريطانيا حي كيدكما نظم توماس

                                                           
 .20، ص2016، القاهرة، مصر، 2جمموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، ط مبادئ السياحة،ماهر عبد اخلالق السيسي، 1
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ري وسائل السفر الرحلة مبسؤولية تدبوهبذه الرحالت بدأت املفاهيم اجلديدة للسياحة احلديثة، حيث دام املنظم 
 1تم زايرهتا.اليت تى وتدبري وسائل اإلدامة والنقل داخل الدول خر أ إ ىالربية والبحرية واالنتقال من الدول 

وبدأت هذه املرحلة بعد احلرب العاملية الثانية وبعد أن ظهرت الطائرة واستخدمت يف  مرحلة العصر اِلديث: -3
األغراض احلربية مث دخلت يف جمال النقل البشري والتجاري، وجرى تطور هائل الستخدام السيارة، كما ظهر 

ة وخصصوا سعلماء ومتخصصون يف النشاط السياحي يف الدول املتقدمة واخضعوا هذا النشاط للعلم والدرا
وبدأ وضع إطار عملي  جامعة وكلية على مستوى1000أكثر من  إ ىله الكليات واملعاهد اليت وصلت 

 2للسياحة فقد أصبحت صناعة وعلما.
فظواهر االنتقال البدائية يف احلقبة األو ى أصبحت هي اليت متثل أنواع السياحة احلديثة )دينية، عالجية،   

 (.وترفيهيةثقافية، رايضية 
 انتشار السياحة باثنيا: أسبا

 :3توسع يف انتشار السياحة ما يلي إ ىمن بني األسباب اليت أدت 
املكتبية  األعمال يف واخنراط الناسزايدة الطلب على اخلدمات يف املدينة  إ ىاملدينة أدى  إ ىاالنتقال من الريف  -1

 إ ىأدى  رهوهذا بدو من القوة اجلسمانية كما يف الريف  والعقل بدال واستعمال الفكرالروتني  إ ىاخلاضعة 
 م املدينة؛والعمل وزحجو الروتني  واهلروب منسنوية  ةإبجاز ضرورة التمتع 

رص زايدة أودات الفراغ وأصبحت ف إ ىاحلديثة أدى  واملاكيناتتقليل ساعات العمل نتيجة دخول اآلالت  -2
 السفر متوفرة؛

 إلجازاتاالعديد من دوانني العمل والتنظيم والتشريعات اليت حتدد  إحداثن بعد دفوعة الثمابإلجازات مالتمتع  -3
 املدفوعة الثمن؛ اإلجبارية

حصول فائض يف اإلنتاج وبدء التجار والصناعيني يف البحث عن أسواق جديدة  إ ىزايدة وحدات اإلنتاج أدى  -4
 السفر؛ إ ىلتصريف بضائعهم وهذا حيتاج 

 وانتشار السالم بني العامل؛لثانية انتهاء احلرب العاملية ا -5
ستطيع الشخ ص ي إذت بشكل فعال يف السياحة والسفر امهتطور وتقدم وسائل االتصاالت احلديثة واليت س -6

 ابعد دولة يف العامل ويستطيع من غرفته يف الفندق أن يدير أعماله ومصاحله يف أي عامل ابستعمال إ ىيسافر  أن
 أجهزة احلاسوب والتلفزيون والفاكس؛

                                                           
 .21-20صمرجع نفسه،  1
 .10، ص2011، اإلمارات، 1طإثراء للنشر والتوزيع،  مبادئ السياحة،مرزوق عايد، 2
 .24- 23ص، ص 2017، ،ن، األرد1طاجلنادرية للنشر والتوزيع،  إدارة السياحة، خليل حممد سعد،3
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عدم و والقضاء على األوبئة ساعد على زايدة السياحة  واملعاجلة األمراضالتقدم العلمي يف جماالت الطب  -7
 مراض؛اإلصابة ابأل إ ىالسواح من تعرضهم  خوف

سهولة   ىإتطور البنية التحتية يف العامل وزايدة طرق املواصالت وسهولة احلصول على سيارة حديثة أمنية أدت  -8
 .خرآلاالنتقال من مكان 

 الثاين: مفهوم السياحة وخصائصها طلبامل
فهناك من  ثني،لباحا واختالف وجهة نظر ىخر ألنظرا لتطورها من فرتة  خرآلختتلف تعاريف السياحة من مفهوم    

موعة من التعاريف جم إ ىوهو ما جعلنا نتطرق ظاهرة ادتصادية  أهنامن يرى  منهمو ظاهرة اجتماعية  أهناعلى  إليهاينظر 
 يز هبا.اليت أطلقت على السياحة واخلصائ ص اليت تتم

 السياحة مأوال: مفهو 
نلقي الضوء س ابلتايلو  واختالف معايري التمييز بينهالقد تنوعت التعاريف بشأن السياحة نظرا الختالف الباحثني    

 :على بعض التعاريف منها
هي مصطلح ددمي مبفهوم جديد، دخل عاملنا احلديث وتطورت مع الزمن لتصبح دطاعا مهما يف البنية  ادتصاداي   

 .1فدين سنوايلزايدة عدد الواله مردوده يف الدخل القومي وتوضع له اخلطط واملشاريع االدتصادية للدولة احلديثة، 
شطة "اصطالح يطلق على رحالت الرتفيه وكل ما يتعلق هبا من أن هنااألكادميية الدولية للسياحة أبها تعرف حيث   

 .2حلاجات السائح" وإشباع
 .3"ا النشاطذخمتلف اخلدمات املتعلقة هب نشاط السفر هبدف الرتفيه، وتوفريعبارة عن وتعرف أبهنا "    

عن التنقل  ة الناجتةواالستهالكي"تشمل مجيع األنشطة اإلنتاجية  أهناجمللس الفرنسي األعلى السياحة على ا يعتربو     
واملشاركة ج العالو  ،اليت يزاوهلا واألعمالعن النفس  وذلك لغرض الرتويح خارج مكان اإلدامة ليلة واحدة على األدل،

 4"؛الدينيةأو  والرايضيةاألنشطة املهنية  يف
"جمموعة العالدات واخلدمات الناجتة عن إدامة الشخ ص  أهناالسياحة على أيضا ويعرف بعض الباحثني العرب     

إلدامة ال حتقق له حاجاته طاملا كانت هذه ا إتباعاملعتاد بغرض  إدامتهاملؤدتة يف بيئة جديدة ومتميزة، بعيدا عن مقر 
متعدد اجلوانب يتضمن جمموعة من العالدات املتبادلة بني السائح  إنساينالسياحة نشاط  أنرحبا ماداي، هذا يعين 

                                                           

 .                        19، ص2016األردن،  ،1طدار جامد للنشر والتوزيع، فلسفة اقتصاد السياحة والسفر، مصطفى يوسف كايف، 1 
 .34-33 ص ، ص2015عمان،  ،1ط، دار صفاء للنشر والتوزيع، السياحة البيئية املستدامة بني النظرية والتطبيقفؤاد بن غضبان،  2
رماان الشردية، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، ج ،-مبيع وترويج اخلدمات السياحية والفندقية اِلديثة-التسويق الفندقيأدهم وهيب مطر، 3 

 .17، ص2014دمشق،  ،1ط
 .15، ص2009، عمان، االردن، 1دار الراية للنشر والتوزيع، طإدارة مكاتب وشركات وكالء السياحة والسفر، عصام حسن السعدي، 4 
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كان ما وبني األشخاص الذين يقيمون يف هذا املكان، وتتضمن كذلك العديد من مالذي يوجد بصفة مؤدتة فقط يف 
 1اخلدمات املقدمة للسائح"؛

النشاط الذي ينطوي على  ابستثناءميل،  50نشاط ينتقل من خالله الفرد مسافة ال تقل عن كما تعرف أبهنا       
لم أتخذها ف آخرمن مكان إ ى  االنتقالاملصاريف املرتتبة على أو  ذهاب الفرد إ ى مكان عمله، أما فرتة املكوث

ميل، 100حصاء السكاين األمريكي، ليزيد املسافة إ ى مث جاء مكتب اإل االعتبارمفوضية السياحة األمريكية بعني 
 2أكثر بعيدا عن مسكنه؛أو  مكوث املسافر ليلةمضيفا إ ى ذلك شرط 

ألشخاص جمموعة من اأو  جتوال شخ صأو  ن السياحة ظاهرة اجتماعية تشمل سفرابلقول أب وخنتم التعاريف     
 رضوذلك لغعن سنة،  وال تزيدخارج حدوده ملدة ال تقل عن ليلة واحدة أو  يف نفس البلد آخر إ ىمن مكان 

 . أخرىألغراض أو  مامواالستج الترويح
 اثنيا: خصائص السياحة

 :3واليت تتمثل فيما يلي هامن خصائصها ميكن استنباطمن خالل مفهوم السابق للسياحة 
ى داخل خر أأماكن   ىإالسياحة ظاهرة انتقال ودتية، يقوم هبا عدد كبري من أفراد دول خمتلفة يقيمون فيها  تعترب -1

 ؛ىخر أبالد  إ ىأو  بالدهم
، كما تتودف على ا لرغبات السائحدصرا وفقأو  ة زمنية ختتلف طوالانتقال الفرد من خالل السياحة فرت  يتطلب -2

ى مثل مقدرة السائح على اإلنفاق، ودوانني الدولة، وأتثري عوامل اجلذب السياحية، وتكاليف خر أعوامل 
 ؛دامة واملعيشة يف الدولة املضيفةاإل

 وى دخل الدولةزايدة مست إ ىهلكا، تؤدي أمناطه االستهالكية املختلفة السائح يف الدولة املضيفة مست يعد -3
غري  أخرىغراض أأو  من السياحة إشباع االحتياجات السيكولوجية، فتكون بغرض االستجمام والرتفيه يقصد -4

 ؛االكتساب املادي
لينفقها يف الدولة  ألموالاب جالبا املستهلك الذي أييت إنفاقثل مت أبهنا السياحة كصناعة تصديرية، تتميز -5

 ؛املضيفة، فيزيد رصيد الدولة من العملة األجنبية
 لشعوب.والصدادة بني ا هماوسيلة تواصل واتصال ثقايف، وعامل دواي للتف أهناالسياحة على  إ ى ينظر -6

 
                                                           

 .36-35، صسابق فؤاد بن غضبان، مرجع1 

 .25، ص2010، عمان، االردن، 1والتوزيع، طدار الوراق لنشر ، -تطبيقات على الوطن العريب-اجلغرافيا السياحيةخليل بظاظو،  إبراهيم 2 

،  ص 2012دار الوفاء للنشر، بريوت، لبنان، ، -الفصل األول مقدمة يف اقتصادايت السياحة- اقتصادايت السياحة عبلة عبد احلميد خباري، 3
 .14-13ص
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 وتصنيفاهتااملطلب الثالث: أنواع السياحة 
تتعدد أنواع السياحة تبعا للدوافع والرغبات املختلفة فهناك السياحة الدينية والعالجية وغريها هلذا فقد مت تصنيف 

 يف هذا املطلب. إليهالسياحة وفقا لكل نوع وهو ما سنتطرق 
 أوال: تصنيف السياحة وفقا ملعيار الغرض من السياحة

 :إ ىحسب هذا املعيار تصنف 
يه جماالت السياحة التقليدية وهي كل نشاط استجمام يكون الدافع الرئيسي ف أهماليت متثل ة: السياحة الثقافي -1

ارخيية واملعامل التمن خالل اكتشاف تراث عمراين مثل املدن والقرى  ،هو البحث عن املعرفة واالنفعاالت
 ية.احمللأو  الرتاث روحي مثل حفالت تقليدية والتقاليد الوطنيةأو  واملباين الدينيةواحلدائق 

إشباع حاجة ورغبة معرفية، تكمن يف توسيع حلقة املكتسبات واملعلومات التارخييــة  إ ىهتدف  أهناأي   
النوع على إدامة نشاطات وتظاهرات ثقافية داخل املناطق املستضيفة   ويعتمد هذا ،السياح واحلضارية لدى

ى، الفنون الثقافية )الشعر، القصة، املسرح، املوسيقكالندوات الثقافية واملعارض اخلاصة ابلكتب واملسابقات 
 ؛1توفرةاملفضال عن تلك األنشطة املرتبطة ابملعامل التارخيية واحلضارية  (،التعبريية املختلفة

" كل نشاط وهي ،األخرىتعد السياحة الرتفيهية النوع األكثر انتشارا مقارنة ابألنواع  ة:الرتفيهيالسياحة  -2
لتسلية اابملؤسســـات السياحيـة، مثل حظائـر أو  يةاحيخالل إدامتهــم ابملــوادــع الس حميارسه السيا  استجمامي

 ."2الثقافية والرايضية تواملنشئا واملوادع اجلبليةوالرتفيه 
يقضي  آخرمكان   ىإ ويعمل فيه،يلجا إليه السائح غالبا للخروج من منط احلياة الروتينية الذي يعيش  وهو منط

أماكن  يفية لفكروالذهنية،  والتمتع ابلراحة العمل،عناء  واالستجمام منفيه إجازته دصد استعادة نشاطه، 
ختلفة ذات املنتجعات السياحية املأو  املناطق اجلبليةأو  شواطئ البحار والبحرياتأو  مناطق خضراء،أو  خلوية
 ؛املالئماجلو 

حيث تقوم هذه السياحة بتشجيع أبناء الوطن املهاجرين للخارج، وأبنائهم املقيمني معهم  :االجتماعيةالسياحة  -3
 اليت حدثت يف أوجه التغيريى عن طريق السياحة لزايرة أدارهبم وعائالهتم والتعرف على خر أللعودة للوطن مرة 

 إ ىدف هت أهناسياحة اجلذور" أي أو  "سياحة األصول العردية اسمعلى هذه السياحة  ويطلق البعض ،الوطن
 ؛أرض الوطن األم إ ى ابالنتماء، وتعميق اإلحساس وأداربهجتديد الصلة بني السائح 

                                                           
ية وعلوم ماجستري يف العلوم التسيري، كلية العلوم االدتصاد رسالة، التسويق السياحي وأثره على الطلب السياحي حالة اجلزائرمروان صحراوي،  1

 .29، ص2012التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
 .06، ص2003فيفري  19، الصادر بتاريخ 11اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 2
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هي النشاط إشباع تلك العاطفة، ف والرغبة يفيقوم هذا النوع أساسا على العاطفة الدينية، : السياحة الدينية -4
للتربك ابلتواجد  أو بعض الوجبات الدينية، والدينية لألداءاليت يقصد من خالله السائح زايرة األماكن املقدسة 

 يساعدها أن تكون مقاصد سياحية دينية، ها الديينوتراثحيث أن ظروف بعض الدول  ،يف تلك املناطق
الطلب  الداعمة للنشاط السياحي من شأنه أن حيفز وتزويدها ابلتسهيالتمبناطق املزارات الدينية،  فاالهتمام

 ؛1عليها
أنواع النشاط السياحــي يف كثيــر من دول العـامل املتقـدمة  أهمتعد السياحة العالجية أحد : العالجيةالسياحة  -5

من مصادر الدخل السياحي خاصة إذا توفرت فيها مقومات السياحة العالجية واليت  ومصدرا مهماسياحيـا، 
 :2يلي فيماميكن حتديدها 

 الصحية؛ ة توفري املياه املعدنية ذات الرتكيب .أ
 الطبية؛وفري الرمال ذات املنفعة ت .ب
 توفري اجلو الصحي املستقر؛ .ت
 .اإلمكانيات املادية إلدامة التجمعات الصحية .ث

ا حيدثه احمللية، وذلك نظرا مل االدتصادايتدطاع اخلدمات السياحية العالجية من القطاعات املهمة داخل  ودد أصبح   
ى على مستوايت خر أب أو من آاثر على النسق العام للدولة، وكثرية هي الفوائد اليت انعكست بصورة وما خيلقهمن تغيري 

 هذا النوع نظرا الدولة السياحية املعاصرة خبلق ميزة تنافسية يف وعليه هتتم ،، والصحة للسكان احمللينيواملعيشةالرفاه، 
مدة و يفوق متوسط إنفاق السائح العادي نظرا خلصوصية الدافع  لالستشفاءألن متوسط إنفاق السائح الذي أييت 

 ؛أن تطول اليت ميكن اإلدامة
أنواع الربامج السياحية الشديدة النشاط، حيث تقوم الدول إبعداد مناطق جتارية  وهي أحد :سياحة املشرتايت -6

 ابدتناءسياح املهتمني ال فيها املنتجات أبدل التكاليف جلذب ورخيصة تعرضمناسبة لتصبح بذلك سودا رائجة 
 ؛منتجاهتا

السياحة يستقطب حركة ضخمة من السياح املهتمني حبضور املؤمترات والندوات  : منط منسياحة املؤمترات -7
النوع  لب هذاويتطاملماثلة.  األخرىخمتلف اجملاالت  إ ىالسياسة، إضافة أو  املهنيةأو  واالجتماعات العلمية

رات احلديثة تلزم املؤمت واخلدمات اليتالتسهيالت  وتقدمي كلإبدامة داعات للمؤمترات  االهتماممن السياحة 
 ؛العديد من األفراد واليت حيضرها

                                                           
 .34، ص 2016، 1، دار اجلامد للنشر والتوزيع، طواملخيمات السياحيةجغرافية السياحة وإدارة املقاصد مصطفى يوسف كايف،  هبة كايف 1
 .35-34املرجع نفسه، ص ص 2
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سواء  ملفضلة،اإشباع رغبات السائحني يف ممارسة رايضتهم  إ ىهتدف السياحة الرايضية : السياحة الرايضية -8
ية خاصة مثــل تلك اليت تتطلب إمكانيات مادأو   وغريها.استغالل عناصر طبيعية مثل التزجل إ ىأكانت حتتاج 

 ؛املالعب والصاالت الرايضية...اخل
حر للطبيعة من س وما حتتويههي منط سياحي يقوم على استغالل املساحات الصحراوية  ة:السياحة الصحراوي -9

حراوي تقوم كل إدامة سياحية يف حميط ص  أهناأي  ،ية تستهوي طبقة كبرية من األفرادبغية إطالق برامج سياح
 ؛ترفيه واستكشافو ، مرفقة أبنشطة مرتبطة هبذا احمليط من تسلية واترخيية وثقافيةعلى استغالل ددرات طبيعية 

 الرتويح عنهمو دادرة على إشباع رغبات البشر  ومناطقها اخلالبة تعد آاثر األرض مل :الفضائيةالسياحة  -10
تدل على أن هذا النوع من السياحة يقتصر على طبقة حمددة  وكل اإلشاراتئلة، خصوصا لذوي الثروات الطا

ألف دوالر  200ألجل غري مسمى حيث ميتاز هذا النـوع خبـيالية نفقـاته الـذي ميكــن أن تتجاوز الرحـلة فيه 
 .للراكب الواحد

حية املهرجاانت على غرار سيا ىأخر كل أوجه السياحة املمكنة، فهناك أمناط   أهنامجيع األنواع املذكورة ال تعين ابلضرورة 
الودت،  أن السائح ميكن له االستفادة من عدة أنواع يف نفس إ ىوغريها، إضافة  واحلوافز واألعياد واحلفالت املوسيقية

 ة.جتارب خمتلفة إذا توفرت له املقومات الالزم والدخول يف
 وفقا ملعيار العدداثنيا: تصنيف السياحة 

 :1إ ىحسب هذا املعيار نقسم السياحة 
يم التخطيط لتنظ إ ىمكان ما دون احلاجة أو  رة بلد ماايسياحة فردية: هي سياحة يقوم ا شخ ص واحد لز  -1

 ؛فعاليات هذه الرحلة، وتعتمد مدة إدامته على مستوى استمتاعه ملكان
الشركات السياحية رحالت مجاعية وتقوم برتتيب برمج خاص سياحة األفواج حيث تنظم أو  سياحة مجاعية: -2

 راد الفوج.لكل رحلة وبسعر حمدد وحياول منظم هذه الرحلة أن يشبع رغبات مجيع أف
 اإلقامةوفقا لفرتة  اثلثا:

 :إ ىحيث تقسم 
ْيٍش )}  ىاترتبط السياحة املومسية مبوسم معني، ودد تطرق القران هلا بقوله تع :سياحة مومسية -1 فإ قُرا يَلا إ ( 1ِلإ

ْيفإ  الصَّ تااءإ وا ِّ ْحلاةا الشإ ْم رإ فإهإ  إ ىمشال أمريكا ينتقلون أو  كندا  سكان من والكثري دريش، سورة{ (2)إإيَلا
 ؛ت اجلنوبية يف موسم الشتاء البارد خاصة والية فلوريدا للتمتع مبوسم دافئ بعيد عن دساوة الربدايالوال

                                                           
 ، يف املودع:2020أفريل 27السياحة املومسية وأثرها على االدتصاد األردين من وجهة نظر مديري املكاتب السياحية، أطلع عليه يوم1

www.philadelphia.edu.jo 
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دث عادة خيطط هلا وال تتمتع بتنظيم مسبق حيث حتدث بصورة فجائية، وحتسياحة عابرة: وهي سياحة ال  -2
 لسياحي املقصود.املودع ا إ ىافالت السياحية أثناء توجههم ابحلعند انتقال السياح برا 

 رابعا: وفقا للعمر
 :1حسب هذا املعيار جند األنواع التالية

 ارف الزمةوسلوكيات ومعحيث يكتسبون من خالهلا جمموعة مهارات  ويرتبط ابألطفال :سياحة فئة الصغار -1
 األماكن التارخيية؛أو  رحالت التعرف على الطبيعةأو  وأتخذ شكل معسكرات صيفية لنضوجهم،

ملتجددة وتكوين ا االجتماعيةواحلياة  اإلاثرةمتتاز هذه النوعية من السياحة ابلبحث عن  :سياحة فئة الشباب -2
 الصدادات، وعادة تقوم هبا اجلامعات من خالل الشركات السياحية؛

ي تركز على هناء العمل واإلرهاق طوال العام، و من ع ءتتميز بكوهنا سياحة االسرتخاو :سياحة فئة الناضجني -3
 دمية؛حياة األرايف والتعرف على تقاليد القأو  هدوء الصحاريأو  االستمتاع ابلشواطئ الدافئة

عد عن الراحة واهلدوء ويتم اختيار األماكن اليت تبو ويتميز ابلبحث عن االستجمام  :سياحة فئة املتقاعدين -4
 املدن املزدمحة واحلياة الصاخبة، وهذه الفئة من السياح غالبا ما تتكون من الزوج والزوجة واألبناء.

 للنطاق اجلغرايف اخامسا: وفق
 : 2إ ىحيث ينقسم 

 تعين تلك الزايرات اليت يقوم هبا املواطنون داخل حدود دولتهم؛: الداخليةالسياحة  -1
و أ تكون منطقة سياحية واحدة مثل الدول العربيةحيث بني دول املتجاورة فر وهي الس :السياحة اإلدليمية -2

 األفريقية؛
 والقارات املختلفة.وهي النشاط املتمثل يف االنتقال واإلدامة عرب حدود الدولة  :السياحة الدولية -3

  وابلتايل ميكننا تلخيصها يف الشكل املوايل: 
 
 
 
   

                                                           
والتجارية  صاديةاالدتدكتوراه، كلية العلوم  ةأطروح، -دراسة حلة والية قاملة-السياحية املستدامة بني اإلمكاانت واالفاقالتنمية خدجية عزوزي، 1

 .33 ص ،2014 ،اجلزائر ، داملة،1945ماي8وعلوم التسيري، جامعة 
 .57-49ص ص  ،2009، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، مهارات لتخطيط السياحيحممد الصرييف، 2
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 أنواع وتصنيفات السياحة أهم(: 01الشكل رقم )

 
 .عطيات واملراجع السابقةللم وفقا نيالطالبت إعدادمن  املصدر:       
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 واجملاالت: أاثر السياحة على خمتلف اجلوانب املبحث الثاين

 إ ى أييت الزائر نإ وتوصيلها للمستهلك بل شحنها إ ى ن احلاجةدو  للبلد داخيلامل جيلب السياحة نشاطا تعترب     
جمموعة من السلع واخلدمات يف البلد املضيف، وهذا يف الوادع يولد أمناط من املنافع والتكاليف ويشرتي اإلنتاج مودع 

دور السياحة  إبراز نكاملستهلك. ومي إ ىاخلارج حىت تصل  إ ىختتلف اختالفا اتما عن الصادرات التقليدية اليت تشحن 
للسياحة على بعض متغريات االدتصاد الوطين منها: ميزان املدفوعات، تشكيل  االدتصادية اآلاثرمن خالل دراسة 

 1، االستثمار يف البىن التحتية.وإعادة توزيعهالدخل الوطين 
 للسياحة االقتصاديةاملطلب األول: اآلاثر 

 خلق مناصب الشغل أوال:
قيق العديد من الفوائد لالدتصاد الوطين خاصة يف جمال خلق حت إ ىمما الشك فيه ان القطاع السياحي يؤدي      

مناصب الشغل ابعتبار السياحة دطاع متعدد و متشعب النشاطات و الفروع، وهلا عالدات عديدة مع القطاعات 
ناصب العمل مباشرة يف خلق العديد من املأو  بطريقة مباشرة تساهمفهي  األخرىو الثقافية  االجتماعيةو  االدتصادية

 200يسع ل  املرافق املكملة هلا ألنه مبجرد انشاء فندق سياحيأو  املركبات السياحيةأو  ابملنطقة اليت تنشأ فيها املرافق
ل هذه املرافق هبدف داخمنصب عمل دائم  60بدورها خلق  مقصد يتمأو  مكان 300سرير و مطعم و مقهى ب 

عملية اجناز فندق  فان أخرىالقيام بتقدمي اخلدمات الفنددية و القيام ابلصيانة و التسيري و احلراسة و اإلدارة من جهة 
  ىإتتطلب العديد من املوظفني و الباحثني و اخلرباء و العمال البسطاء و ذلك من الدراسة األولية مثال جبميع مراحله 

فرص العمل  اتحةإ إ ىعملية التهيئة و عملية التأثيث و التجهيز الداخلي للفندق، و هذا ما يؤدي  إ ىعملية اإلجناز 
اط  الصناعة، و عليه فان السياحة نشأو  لقطاعي النقل األخرىغري مباشرة عن طريق استعمال منتجات القطاعات 

ل املثال الفنادق يف ختفيض نسبة البطالة يف البلد السياحي على سبي متساهيعتمد على اليد العاملة ابلدرجة األو ى اليت 
من الدرجة املمتازة تتطلب عمالة بنسبة عاملني اثنني مقابل كل غرفة فنددية تنشا يف بلد ما توفر منصب عمل أكثر  

يت تلحقها وكاالت لاملناصب ا إ ىاحلافلة تستعمل يف عملية النقل تتطلب على األدل شخصني، إضافة أو  كذلك سيارة
 اليد املؤهلة من الطباخني و مقدمي الطلبات. إ ىالسفر، و املطاعم هي األكثر احتياجا 

                                                           
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االدتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 2002-1974السياحة والفندقة يف اجلزائر دراسة قياسيةحممد فوزي شعويب،  1

 .22-21، ص 2007دسم العلوم االدتصادية، جامعة اجلزائر،
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 اهلدااي التذكاريةو كما تلعب احلرف واهلواايت دورا هاما يف السباحة حيث جتلب مداخيل معتربة عن طريق بيع التحف    
وكذلك البلد  إ ىح فهي وسيلة فعالة جللب السوا  والرد ص الشعيبناء اهلواايت مثل املسرح الغ أمااليت يصنعها احلرفيون، 

 1مناصب شغل جديدة. خلق
 للعمل السياحي أنواع هي: أنمما سبق ميكن استنتاج      
من  خرآبو أ الناجتة من النشاطات والقطاعات اليت هلا عالدة بشكل ل غري املباشر: وهو جممل مناصب العملالعم-

 ؛مثل البناء، التأثيث، هياكل القاعدية.... اخلسياحي القطاع ال
الت ا، وك، املطاعماإليواءن طرف الوحدات السياحية نفسها مثل مالعمل املباشر: وهو جممل مناصب العمل احملدثة -

 .السياحة، التنظيم السياحي.... اخل
 األثر على حتسني ميزان املدفوعات :اثنيا
السياحة كصناعة تصديرية يف حتسني ميزان املدفوعات اخلاص ابلدولة ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس  تساهم    

املستثمرة يف املشروعات السياحية واإليرادات السياحية اليت تقوم الدولة بتحصيلها من السائحني وخلق األموال األجنبية 
احة ها نتيجة خلق عالدات ادتصادية بني دطاع السياستخدامات جديدة للموارد الطبيعية واملنافع املمكن حتقيق

 2.األخرىوالقطاعات 
 ها:مهأ أشكالعدة  اإلنفاقإنفاق السائح األجنيب يف البلد املضيف أيخذ  هناوتعرف صادرات السياحة أب    

 اإلدامة يف الفنادق؛-
 وسائل النقل؛ ماستخدا-
 على املشرتايت السلعية؛ اإلنفاق-
 اح.املفروضة على السيرسوم التأشريات -

يدخلون  أهنمهم مبا البلدان اليت تستضيف حالة فقدوم الزوار األجانب يسهم يف تنشيط ميزان املدفوعات يف أيةوعلى     
العمالت  جيرو ت إ ىالسياحة يؤدي  إطارتنقل املواطنني املقيمني ابخلارج يف  أنكما ،  أجنبيةهذه البلدان عمالت  إ ى

وميثل النشاط السياحي موردا هاما للعديد من الدول ومن بني الدول اليت تسجل  ،املدفوعاتما يؤثر سلبا على ميزان 
 35دوالر تليها اسبانيا ب مليار 43ب األمريكيةمنها الوالايت املتحدة  (OCDE)*ميزان سياحي إجيايب بلدان 

 11لدان األدل تطورا تركيا حيث سجل ميزان املدفوعات السياحي مليار دوالر ومن الب 13مليار دوالر، فرنسا ب
 .دوالر مليار 6.3ب اتيالندمليار، 8.8مليار، ايطاليا

                                                           
 .21، ص 2002ماجستري، جامعة اجلزائر، ، رسالة أمهية السياحي يف االقتصاد الوطِنعلي موفق،  1
 .32ص، 2002، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،1، طإدارة املنشآت السياحيةآسيا حممد امام االنصاري، إبراهيم خالد عواد، 2

*OCDE:  L'Organisation de coopération et de développement économiques  
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 اثلثا: األثر على تدفق رؤوس األموال األجنبية:
القطاع السياحي بدرجة ملموسة يف توفري جزء من النقد األجنيب لتنفيذ خطط التنمية، وميكن تلخي ص بعض  اهمتس    

 :1أنواع التدفقات من النقد األجنيب الناتج عن السياحة كما يلي
 ؛بناء فنادق()السياحة رؤوس األموال األجنبية يف االستثمارات اخلاصة بقطاع  مسامهة -1
 ؛البالد إ ىالدخول  أتشرياتاملدفوعات السياحية اليت حتصل عليها الدولة مقابل منح  -2
 فروق حتويل العملة؛ -3
ية النفاق على الطلب السلع اإلنتاج إ ىاليومي للسائحني مقابل اخلدمات السياحية ابإلضافة  اإلنفاق -4

 ؛أخرىواخلدمات لقطاعات ادتصادية 
 حني.للفنادق من السائ األخرىاإليرادات  -5

 األساسيةرابعا: األثر على تنمية بعض املرافق 
ب، نظرا الخنفاض مستواها املناس إ ىاملرافق األساسية  فيهايظهر هذا األثر بوضوح يف الدول النامية اليت مل تصل      

ن دخل سريع عنها م وما يرتتبتقدم السياحة  ولذلك فان ،رؤوس أموال ضخمة إ ى وتنميتها حتتاجمستوى املعيشة 
ملطارات، الطرق، املوانئ ا التحتية واملتمثلة يف البينيزيد من ددرة الدولة علي زايدة االستثمارات يف ابلعمالت الصعبة 

 .زايدة مستوى الرفاه االدتصادي للمقيمني والسياح على حد سواء إ ىوهذا بدورها يؤدي  ،وغريها
 األخرى االقتصاديةاألثر على األنشطة  خامسا:

تزود النشاط  اليت األخرىنفاق السياحي ال يؤثر بطريقة مباشرة فقط بل يساعد على العديد من األنشطة اإل إن   
اليت تصحب  زولة نتيجة االستثماراتملناطق املعتطوير و تنمية ا إ ىالسياحي ابلسلع و اخلدمات، كما تؤدي السياحة 

السائحني  أن إ ىالدراسات تشري  أنالذي يرتتب عليه إعادة توزيع الدخل، كما  األمر ،دخول املشروعات السياحية
تصدير  اإلنفاقرب هذا عتيعلى املشرتايت من الدول اليت يزوروهنا حيث  نفاقلإلحيتفظون جبزء كبري من ميزانيتهم 

صيلة لما ارتفعت حارجي حيث كلما زادت حركة السياحة كختسويق أو  شحن إ ىللمنتجات الوطنية دون احلاجة 
 2هذا النوع من التصدير.

 
 

                                                           
دورها يف ، امللتقى الدويل ادتصادايت السياحة و للدولة االقتصاديةية مقومات السياحة اجلزائرية يف التنمية أمهموسى سعداوي، حكيم بوجطو، 1

 .5، ص2010التنمية املستدامة، جامعة بسكرة،
حة ودورها يف التنمية ياامللتقى الوطين حول ادتصادايت الس ،-حالة اجلزائر-ية واالثر االقتصادي لتنمية قطاع السياحةمهاألأمحد دايد نور الدين، 2

 .4 ، ص2010أوت،  29-28السياحة، جامعة بسكرة،
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 السياحة على اجلانب االجتماعي والثقايف أثر وأمهيةاملطلب الثاين: 
ات والعادات والثقافابلسائحني ذوي اللغات  واختالط السكان والتقدم التكنولوجيدد يؤدي التطور االدتصادي    

 .انعكاسات إجيابية كما دد تكون هلا آاثر سلبية إ ى والدايانت املختلفة
 أوال: اآلاثر اإلجيابية:

 من اآلاثر اإلجيابية ما يلي:   
والعاملني  ألفرادامن بعضها البعض نتيجة لزايدة دخول  االجتماعيةالتوازن االجتماعي: حيث تتقارب الطبقات  -1

 ؛ري مباشرغأو  يف القطاع السياحي بشكل مباشر
املعامل و  االهتمام الدائم واالرتقاء ابلقيم احلضارية إ ىالنمو احلضاري: نتيجة للحركة السياحية تتجه األنظار  -2

ملقومات السياحية اب مالسياحية، وذلك تعترب السياحة سببا رئيسيا من أسباب الردي احلضاري من حيث االهتما
 والطبيعية. األثرية

ق لنقل وتبادل الثقافات واحلضارات بني شعوب العامل املختلفة فعن طريقها حتقكما متثل وسيلة حضارية اجتماعية 
وان الثقافة عن ات واملعتقدات الفكرية والفنون واآلداب وخمتلف ألني الدول السياحية حيث تنتقل اللغالتبادل الثقايف ب

وحضارة وبذلك قافة أيضا مبا يف الدول السياحية من ث وتتأثر هيطريق احلركة السياحية الوافدة اليها فتؤثر فيها ثقافيا 
 1التأثري الثقايف للسياحة الذي ميثل حمورا هاما من حماور التنمية يف اجملتمع. يتحقق
 التفاهملى تنمية التأثريات اإلجيابية للسياحة حيث يعمل ع أهملثقايف: يعد الوعي ابلتبادل الثقايف أحد ا التبادل -3

فون فرصة متاحة لتبادل املعرفة واألفكار كما أن أبناء هذه الشعوب املضيفة يتعر  اآلنصبح بني الشعوب والذي أ
دعم  بينهم وهذا بدوره يعمل على االجتماعيةعلى العادات وسلوكيات الزائرين ولذلك تتقارب املسافات 

 وإمنافضول وحسب لل اإشباعالرتاث اإلنساين واتساع احللقة احلضارية على مستوى العامل، ومل تصبح السياحة 
 تعمل على اكتساب االحرتام والتعاون وتبادل املعارف والقيم الثقافية.

لة للسياحة، ويكون مل الفنية يف الدول املستقبالقيم اجلمالية واملعاباالهتمام  إ ىتؤدي السياحة  :لرتاثاب االهتمام -4
م مثل الرد ص الشعيب واالحتفاالت اخلاصة ألعياد واملناسبات هبذلك من خالل الفنون واملهارات اخلاصة 

إحياء بعض العادات الدينية وأنشطة أودات الفراغ اليت جتذب السياح ملشاهدة  إ ىوحفالت الزواج إلضافة 
ية هلا من األجيال السابقة، فالسمات الثقاف اجملتمعذلك حيث ينتقل الرتاث االجتماعي الذي يرثه أعضاء 

 2االنتقال.لة على ددرة هائ
                                                           

شهادة دمة لنيل ، مذكرة مق-حالة اجلزائر دراسة-املستدامةدور القطاع السياحي يف متويل االقتصاد الوطِن لتحقيق التنمية محيدة بوعموشة، 1
 .39ص، 2012-2011، ادتصاد دويل، جامعة فرحات عباس، سطيف، املاجستري

 .40املرجع نفسه، ص 2
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سني املناطق احملمية يف حت إ ىالدخل املتأيت من السياحة ورسوم دخول السياح  يساهم :حتسني اخلدمات -5
لها على املدى ك  أتيترة، ولكن هذه التحسينات دد اجملاو لنسبة للمجتمعات اباخلدمات التعليمية والصحية 

مية ومن مث فإن تمعات كالفقر والبطالة واألجملوالثقافية هلذه ا االجتماعيةيف إزالة التهديدات  يساهمالبعيد مما 
دة عوائد ايم يف ز بدوره سامهوادة عدد الزوار الذين ايدة جاذبية املنطقة وز اييف ز  تساهممثل هذه التحسينات دد 

 زايدة التحسينات. لتايلاباملنطقة من السياحة و 
 اثنيا: اآلاثر السلبية

 البلد املضيف على يةسلب آاثر هلا والثقافية فهي االجتماعيةللسياحة على الناحية إجيابية على الرغم من وجود آاثر      
 :1كالتايلوهي  

أعدادها تنميتها و و النشاط االدتصادي يتطلب االهتمام ابملناطق السياحية املختلفة  إن: االجتماعيةالت التحو  -1
بصورة  غري مألوفةو  وتقاليد جديدةالستقبال السائحني مبا يف ذلك أماكن اإلدامة املختلفة ويتولد عن ذلك ديم 

حتوالت  إ ىيؤدي  امم االجتماعيةو لسكان هذه املناطق ختتلف عن مورواثهتم احلضارية  ومفاجئة ابلنسبةسريعة 
 .يف هذه املنتجات وتغريات جذرية

انتشار عوامل الفساد والتدهور االجتماعي والثقايف: تعاين الدول من اخنفاض مستوايت املعيشة ونق ص  -2
ة يوصول الدول أمناط خمتلفة من السائحني بعاداهتم االستهالك إ ىاإلمكانيات املتاحة يف الودت الذي توفد 

ان كانت اولة حتقيق مكاسب مادية سريعة و حم إ ىاجتاه نسبة من أبناء هذه الدول  وددراهتم املالية مما يؤدي ا ى
بوسائل غري مشروعة، فتظهر عند كافة الوسطاء واملستغلني للسائح يف خمتلف اجملاالت واملروجني لبعض صور 

 .االحنراف حتت مسميات متعددة مثل: التسلية والرتفيه واملتعة
تيجة لسلوك بعض تمع والقادمة من اخلارج نالتصادم الثقايف: تتعارض وختتلف األفكار واألساليب الغالبة يف اجمل -3

ذلك راجع ألسباب  اوإمنالسائحني وتصرفاهتم اليت ال تعرب ابلضرورة عن أسلوب حياهتم اليومية يف بالدهم 
ضهم وضيق أفراد البلد املضيف ورف إاثرة إ ىحب املغامرة وحب االستطالع األمر الذي يؤدي  إ ىمنها امليل 
 للسياحة.

 
 
 
 

                                                           

 .184، ص2006 ،ر، مصالسياحيةدور السياحة يف التنمية االجتماعية دراسة تقوميية للقرى ، هيموفاء زكي إبرا1 
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 البيئية للسياحة راآلاث الثالث:املطلب 
 االجيابية اآلاثرأوال: 

 ومن املالحظ عيةالطبي املوارد على السياحيةاخلدمات إنتاج  يفدطاع السياحة يعتمد  نفإ آخركأي دطاع ادتصادي       
 األنشطةمن  جمموعةيف  ةالسياح وتتمثل البيئية ابملواردمباشرة  غريأو  غالبية عناصر السياحة ترتبط بصورة مباشرة نأ

للسياحة ر اإلجيابية اآلاث تلخي ص وميكن الدائم سكنهم أماكن غري مناطق إ ىخالل انتقاهلم املؤدت األفراد اليت يقوم هبا 
 :1على البيئة فيما يلي

واملعامل املوادع و  التدابري احملفزة على محاية السمات املادية للبيئة خالل من البيئة على ابملنفعةالسياحة  تعود -1
 التارخيية واحلياة الربية؛

الرتاث التارخيي والثقايف حيدد جاذبية بلد ما للسياح كما يشجع احلكومات احملافظة على معامله ولذا فان   إن -2
 وخاصة ذاتمالية اجل األثريةوالقرى واملناطق كثري من الدول تبذل جهودا كبرية لتوفري محاية منتظمة للمدن 

 ؛والفنيةية مهاأل
ريع واحلكومة ية الطبيعة ونشر التوعية بني السياح وأصحاب املشامهرب النشاط السياحي وسيلة لرفع الوعي أبيعت -3

 ية التارخيية والفنية؛مهوخاصة ذات األ
 ية.األمثل للموارد السياح ليف احملافظة على البيئة وبذلك حتقيق االستغال تساهمتوليد األموال  -4

 السلبية اآلاثر اثنيا:
 السلبية وهي: اآلاثرللسياحة على البيئة ال مينع من وجود بعض  ةاإلجيابي اآلاثروجود  إن

 أثر السياحة على النظم االيكولوجية: -1
النشاط السياحي يتداخل مع احلياة النباتية والربية وتسبب بذلك أضرار ال رجعة فيها على النظم االيكولوجية خاصة  إن
اضطراب   ىإهذا النشاط، كما ميكن للنشاط السياحي أن يؤدي  بد كاف ال ستعامل تكن البنية التحتية على استعدا إذا

تدمري البيئة الربية   ىإيف احلياة الربية وتزايد الضغوط على األنواع املهددة ابالنقراض فظاهرة التذكارات السياحية تؤدي 
شكل جلود  على التذكارات اليت أتخذ العمليات دتل احليواانت بغرض التجارة دد زادت نتيجة للطلب املتزايد أن إذ

إزالة النبااتت من خالل زايدة الطلب على احلطب وهتديد للمناطق اهلشة مثل الغاابت  إ ىيؤدي  إن...اخل كما ميكن 
 . واألراضي الرطبة

اجلليد فهي واحدة  على وممارسة التزجلالنظم االيكولوجية اهلشة يف املناطق اجلبلية من خالل املشي  وهتدد السياحةهذا 
ة استهالك إزالة الغاابت النامجة عن زايد مشكلة إ ىيف البلدان النامية اجلبلية، ابإلضافة  املشاكل البيئية أخطرمن 

                                                           
1Soon Manivong, Somxay Sipaaseuth, Environmental impacts of Trade liberalization in the tourism sector, 

commissioned for the rapid trade and environment assessment project, December 2007, p02. 
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ريع عملية تدمري النظم االيكولوجية احمللية فقط ولكن أيضا تس إ ىاحلطب فهذه النتائج يف كثري من األحيان ال تؤدي 
 1.رات األرضيةواالهنياالتعرية 
 التلوث والنفاايت: -2

نفاايت كميات كبرية من املواد احمللية الطبيعية فهي نشاط يولد أيضا الاستهالك   إ ىكون السياحة تؤدي   إ ىابإلضافة   
 عاجلتها.القدرة على م إ ىالسائلة والصلبة واليت أصبحت مشكلة ابلنسبة للعديد من البلدان اليت تفتقر 

تلوث األرض   ىإلوث املياه العذبة الصرف الصحي فالنشاط السياحي فهي نشاط السياحي يؤدي وبغض النظر عن ت
  والسفن،ن الفنادق ع والشواطئ النامجة ةالسياحي وتلوث املناطقعن الضوضاء اليت حتدثها وسائل النقل  والتلوث الناتج

ة ابلنشاط ود املستخدم يف العمليات املرتبطاستهالك الطادة يف الفنادق املستخدمة يف تكييف اهلواء والود أنكما 
 2.فةبشكل كبري يف تلوث اهلواء للعديد من البلدان املضي تساهمواليت  ...إخل،الطهي التدفئة، السياحي كالنقل،

 االستغالل املفرط للموارد الطبيعية: -3
رملية التحتية ذات الصلة هبذا النشاط غالبا ما يسبب تدهور الرتبة مثل آتكل الرتبة والكثبان ال والبينتطوير السياح  إن

 وتدهور املناظر الطبيعية بسبب التوسع العمراين.
لوك السائح الغري س إ ى ةمصادر املياه العذبة حمدودة يف بعض مناطق ويتم استغالهلا يف صناعة السياحة ابإلضاف إن

بعض احتياجات  أن  ىإالسائح يستعمل مرتني املياه األكثر من املقيم ابإلضافة  أنالتقديرات تبني  العقالين فحسب
ؤدي ي كذلك تندرة املياه فه إ ىكانت السباحة تؤدي   فإذا األنشطة الرتفيهية مثل محامات السباحة ومالعب الغولف،

 3واملوارد األولية.يف استغالل املوارد احمللية مثل: الطادة، الغذاء  اإلفراط إ ى
 السياحية والعراقيل الِت تواجههااملبحث الثالث: مقومات 

تعترب السياحة احد القطاعات االدتصادية اهلامة اليت متتد أاثر منوها ألجيال طويلة فمع مرور الزمن ترتفع الدخول    
احلقيقية لسكان العامل، كما يزداد ودت الفراغ نتيجة الستخدام التكنولوجيا املتقدمة يف خمتلف األنشطة ويصاحب 

مات اجلذب السياحي من ثروات طبيعية وأاثر ومعامل حضارية ذلك تزايد الطلب على السياحة، ويعترب توافر مقو 
حديثة ابإلضافة إ ى استقرار املناخ السياسي واألمين واالجتماعي والبيئي من أهم الركائز األساسية لنمو وزايدة الطلب 

                                                           
1Frederico Neto, Sustainable Tourism, Environmental protection and Natural Resource management: 

paradise on earth International colloquium on regional governance and sustainable development in tourism 

driven economic, Mexico, 20 -22 February 2002, p 08 
2 idem., p09 
3Jean-Charles, Briquet- Laugier, le Tourisme durable dans les pays méditerranéens ; état des lieux et 

nouveaux cadre d’analyse, communication pour le cinquième colloque international « Energies, changements 

climatiques et développement durable Hammamet (Tunisie) ,15 -17 juin 2009, p9 
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اهليئات و على السياحة وال ميكن تصور تنمية سياحية دون توفر منظمات تعمل على تنظيم العالدات بني السياحة 
 .الرمسية والغري رمسية والشركات والعاملني يف جمال صناعة السياحة والسياح

  واالستقطاب السياحيمطلب األول: عوامل اجلذب 
 العوامل الطبيعية املؤثرة يف النشاط السياحي  أوال: 

 :1حيث تتمثل فيما يلي 
و يؤثر يف هو  السياحي،من عناصر ومقومات اجلذب  أساسيا عنصرا اجلغرايفيشكل املودع  اجلغرايف: الموقع -1

والصفات  للمنطقة جلغرايفا اإلطارميثل وحيدد  هيف كون يتهأمهوتربز  معني، إدليمأو  تطوير السياحة يف منطقة
لفاصمة بني ة واملسافة اهقع ضمن حدوده من جكز السياحية اليت ترا ملل االدتصاديةو  االجتماعيةالطبيعية و 

 ؛أخرىة هذه املسافة من جهوالودت الالزم لقطع  استقباهلمانطالق السياح ومناطق  أماكن
ك السواحل كموادع تل خالل اختيارمن  السياحية األنشطةى لتوزيع اليابس واملاء ع واملاء: يؤثراليابس  توزيع -2

ك السواحل لطول تى لالسياحية تكون ع اغلب املراكز أنجند  العامل،خريطة  إ ىفعند النظر  سياحية،جذب 
 ؛السماءاء الكبرية وصف الساحليةول هوالس اونقاوهتادي بسبب ضحالة املياه وخصوصا سواحل احمليط اهل

وجود ارتباط  رغم متأخراالسياحية  واألنشطةذا العامل هابلعالدة بني  اممهتجاء اال اجليومرفولوجية:األشكال  -3
  أعدادام اهتمى لالطبيعية متميزة وتستحوذ ع ابألشكالمن حيث كون الرتتيب اجليولوجي املتمثل  ابينهمواضح 

 ؛كبرية من السياح
العاملية اليت  السياحية األداليممجيع العوامل الطبيعية املؤثرة يف  أهمالسطح من  مظاهرتشكل  السطح: مظاهر -4

 املظاهرذه ه يرافقو  ومميزاهتاا هى خصائصلبدوره يؤثر عا الذي هتوزيع ومنطية وأشكاهلا مظاهرهاتتباين يف 
و ما يعرف هية و ر هوالسواحل واجلزر البحرية والن والبحرياتر هناوالوداين واأل نهريةواخلوانق ال اجلبليةاملرتفعات 

 ي؛عسكيب( الطبي )الالند
بط معها ارتباطا  السياحي وترتالنشاط  عليهااليت يرتكز  األسس أهممن  املختلفة بعناصرهاملناخ  املناخ: يعد -5

ه فهذ لسياح،لالعوامل اجلاذبة  أهمفاملناخ اجليد يعد  يف السياحة، جوانب العرض الطبيعي أهمو من هو  كبريا،
 اإلمكانياتك لت تأصبحاملناخ املالئم وابلتايل  إ ىا تفتقر هسياحية متعددة ولكن إبمكاانتوادع تتصف امل

الشمسية  ألشعةلالسياحية تبعا  املنشآتتصميم  وأمناطذه العناصر تؤثر يف طريقة ه نأكما   تذكر،بدون ديمة 
 وغريها. احلرارةودرجات 

 
                                                           

 .25، ص2018وادع ومستقبل السياحة، فلسطني،  1، جزء اخلطة التدريسية ملساق اجلغرافيا السياحيةفوزي سعيد اجلدبة، 1 



 الفصل األول ...............................................اإلطار المف اهيمي للسياحة وآثارها التنموية

 

 26 

 العوامل البشرية املؤثرة يف النشاط السياحي اثنيا:
والثقافية  تماعيةاالج لحياةعا لا منفهمجيعي همتعددة و  أشكالا عن النشاط السياحي هل ةاملسؤولان العوامل البشرية      

و أ ا والصناعات اليدوية ذات الطابع احملمي ومناذج السكن الريفيهاحلضاري وعادات الشعوب وتقاليد والرتاث واإلرث
 :1إ ىالعوامل  كلتوميكن تصنيف  احلضاري،وتطوره  اإلنسانا من صنع همجيع البدوي
احي ابلنشاط السي ديامه وراءيسعى من  إذ البشرية،مكون من مكوانت السياحة  أهم اإلنسان : يعداإلنسان -1

ابملناطق  هتمامواالالرايضية  األنشطةالنفسية واجلسدية وممارسة  الراحةا همة ومنهحتقيق مكاسب سياحية م إ ى
 ؛ريةواألثالتارخيية 

 تكنولوجيا النقل يف الكبري والسريعابلتطور  مؤخراالسياحة  هيرتبط التطور الذي شيدت واملواصالت:النقل  -2
ظر نة الوصول بغض الوسيول إمكانيةا هسياح طاملا ال تتوفر فيلوال تصبح املوادع السياحية جاذبة ل واملواصالت،
 ؛سياحليالت تقدم لها من تسهعما توجد في

 إذاصبح حمدودا ي عليها اإلدبالمنطقة السياحية فان للميما كانت درجة اجلاذبية  والضيافة: اإلدامة تسهيالت -3
ف خيتلو هو  الضيافة،اع دط التسهيالتذه هالسائح، وتضم  لبهااليت يتط األساسية التسهيالت هامل تتوفر في

املودع  رياعبء واختيقع  ليهاعوامل اجلذب وع أحدالضيافة متثل  أنكما   السياحي،ابختالف مودع اجلذب 
 ؛اإلنفاقفضال عن  متارس،اليت  واألنشطةوالسفر  األسعارالسياحي ومدة البقاء ومنط 

الذي يقصده  هاملكان نفس كان يفالرتوحيية سواء   األنشطةودت الفارغ عامل ضروري ملمارسة  الفارغ: يعد ودت -4
ع لنفاجلادة املنتجة اليت تعود اب األعمالغ من را و فهو  الرحلة،يف  األخرى األماكنالسائح بشكل مؤدت ويف 

 ؛اإلنسانى لاملادي املباشر ع
 الديين،ينية واالنتماء الد هي العقيدةالعناصر الرئيسة واجلاذبة واملؤثرة يف النشاط السياحي  الدينية: من العقيدة -5

 لدينهم،عروفة الطقوس واملناسك امل ألداءكثريون   وإتباعياانت اليت ليا مريدين بذا العامل وخصوصا الهيؤثر  إذ
حاج من  مليون 2ا هة يتجاوز عددكبري   ة بشريةلاذ تتحرك كت املسلمني،مواسم احلج عند  نالحظه يفذا ما هو 

 املنورة؛مكة املكرمة واملدينة  إ ى هفريضة احلج والتوج ألداءف بقاع العامل لخمت
السائح يقوم ف توافد السياح، أمامكبري   يالسياسي حتد واالستقرار األمينميثل الوضع  السياسية: األوضاع -6

 األشياء ، مث يبدأ يف السؤال عنهيريد زايرت الذيد ليف الب األمينعن الوضع  ءشيودبل كل  أوالابلسؤال 
ظروف املالئمة املناسب وال بدوره استقرارا ادتصاداي واجتماعيا واملناخق لخي األمينالوضع  فاستقرار ،األخرى

 السياحي؛ النشاط لنمو

                                                           
 .27-26ص ص  رجع نفسه،امل 1
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البيئي، فكل نوع و  والعمري واالدتصاديفة من الرتكيب السكاين منيا النوعي لخمت أنواعناك ه السكان:تركيب  -7
لعمري الذي مثال الرتكيب ا أخذانو لغري مباشر يف النشاط السياحي، فأو  يؤثر بشكل مباشر األنواعذه همن 

ى لذا التقسيم يفيد الدارسات السياحية من خالل تشخي ص الفئة القادرة عهو  معينة،فئات  إ ىيقسم السكان 
 فئة.رورية لكل ية وتوفري االحتياجات الضلتوسعية املستقبيف وضع اخلطط ال يساهمممارسة النشاط السياحي و 

 املطلب الثاين: العراقيل الِت تواجه السياحة
 أهنااال  لعالدة،اختتلف املشاكل والعراديل اليت تواجه القطاع السياحي ابختالف األنشطة واملناطق واألطراف ذات      

 ها:أمهيف اغلب احلاالت تشكو من مجلة من العراديل 
 املشاكل الِت تواجه السياحة أوال:

ة والثقافية يف يعيق نق ص املوارد السياحية الطبيعية والتارخيي لسياحية الذاتية: يف بعض احلاالتنق ص املقومات ا -1
مبفرده إلدامة  ال يكفي يتهأمهمع  توفر املوارد السياحية أنبلد ما إمكانية تطوير دطاعه السياحي، مع العلم 

 صناعة سياحية انجحة؛
صناعة من الياحة كللس االدتصاديةية مهال تزال بعض البلدان تعاين من نق ص الوعي ابأل: نق ص املعرفة والوعي -2

 1؛اتحيث أتثريها اإلجيايب كمصدر للعمالت األجنبية واالستخدام
ء وتطوير نق ص يف البىن األساسية الالزمة إلرسا نق ص البىن األساسية السياحية: تعاين الكثري من البلدان من -3

 عالمواإل واألمنوالنقل واالتصاالت وسالمة  اإليواءها الفنادق واخلدمات أمهدطاع سياحي انجح واليت من 
 السياحي مما جيعل من استيفاء املعايري اليت يتطلبها السياح أمرا صعبا؛ 

دمة، يف اخلدمات نشاطا ادتصاداي راسخا يف البلدان املتق نق ص االستثمارات السياحية: بينما يعد االستثمار -4
يعية، فانه توفر املقومات السياحية الطبفعلى الرغم من إمكانية  النامية، لذلكيف البلدان  متأخرايزال  فانه ال

وان  ىتحتصل على التمويل الالزم ملشاريعها السياحية ح أنمن الصعب على البلدان الفقرية والبلدان األدل منو 
 جنحت يف التعامل مع مشاكل حتديد وختطيط تلك املشاريع؛

نق ص التنوع السياحي: اتسمت السياحة العاملية على مدى سنوات طويلة ابلرتكز يف املناطق واملنتجات  -5
ورة متزايدة ن النشاط السياحي احلديث يتجه بصلصيف للراحة واالسرتخاء والرتفيه، إال أالساحلية، ويف أشهر ا

تمتع بقطاع سياحي متقدم تجيعل من الصعب على الكثري من البلدان، مبا فيها تلك اليت  والتغيري مماتنوع حنو ال
املنافسة احلادة  شك فيه انه يف ظل ومما ال ،احيمتطلبات الس واملعقدة يفن تواكب التغريات السريعة نسبيا أ

                                                           
، جملة ياحة البيئيةالس إىلمشاكل وافاق التنمية السياحية املستدامة يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي مع إشارة خاصة نبيل دبور،  1

 .14، ص 2004التعاون االدتصادي بني الدول اإلسالمية، 
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طاع ، فان هتيئة الظروف من اجل ديام ددةسياحية جدي وظهور مراكزاليت تشهدها السوق السياحية العاملية 
 العني؛ سياحي حديث ليست ابألمر

حة، لذلك ية انجسالمة السياح: أتيت سالمة السياح يف مقدمة األسس اليت ترتكز عليها أي صناعة سياح -6
 إ ىتسعى  ن على اخلطط والقوانني السياحية أاألساسية اليت يتعني هدافن تكون أحد األفان السالمة جيب أ

 حتقيقها.
هذا  ويف ف،تؤثر سلبا على مسعة البلد املضيمتودعة، أو  سواء كانت حقيقية فاملشاكل املتعلقة بسالمة السياح 
ثل الشائعات العوامل م أنالسياحة لدى الكثري من البلدان، بل حىت فان املخاوف تؤثر سلبا على افاق  لسياقا

 1دد تلحق الكثري من الضرر مبواسم سياحية كاملة.
 ةوالعوائق الِت تواجهها السياح األزماتاثنيا: 

 :2 يما يللقد تعددت األزمات اليت واجهتها السياحة نذكر من بينها 
يول ، الفيضاانت، السواألعاصرياجلبلية  واالهنياراتكالزلزال والرباكني  :لكوارث الطبيعية املفاجئة واملتدرجةا -1

ها. كل هذه الكوارث وغري  واألوبئة واآلفاتوحرائق الغاابت اليت تكون من صنع الطبيعة وحركة الكثبان الرملية 
 ؛الطبيعية دد تنتج عنها أزمات يف دطاع السياحة إذا ما أصابت املزارات السياحية الطبيعية

وسع التأو  الناتج عن التقدم التكنولوجي الصناعيكالتلوث املناخي  :اإلنساناليت هي من صنع  الكوارث -2
ج فيها. وكل هذه الكوارث دد تنت االزدحامبشدة  اإلحساسأو  العمراين الذي دد يرتتب عنه اختناق املدن

لطلب ستؤثر سلبا على ا هناألعنها أزمات يف دطاع السياحة إذا ما أصابت أي من مكوانت العرض السياحي 
 ؛السياحي

 والعاملية، وهذه ينتج عنها أزمات يف واإلدليميةاحلروب جبميع أنواعها احمللية  :الدولية واحلروب يةالعامل أزمات -3
 ؛دطاع السياحة لتأثريها السليب على الطلب وأيضا العرض السياحيني

 دكنق ص مصادر املياه، وانقراض بعض أنواع الكائنات احلية النادرة وهذه أيضا د :نق ص املوارد الطبيعية أزمات -4
  .تنتج عنها أزمات يف دطاع السياحة لتأثريها السليب على العرض ومنه على الطلب السياحي

                                                           
 .15نبيل دبور، مرجع نفسه، ص 1
نسانية كلية اآلداب والعلوم اإلجملة العلوم االنسانية،  ، لقطاع السياحي ومعوقاته، التنمية السياحية املستدامة وازمات تنمية افيصل ذيب2  

 .8-7، ص ص2016 ،عنابةخمتار، جامعة ابجي  ،االجتماعيةو 
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، 1990اليت أثرت على القطاع السياحي يف خمتلف دول العامل، ومن بينها حرب اخلليج  األزماتلقد تعددت         
 األثرية األدصرأزمة مدينة  وكذلك، 2004، ظاهرة تسوانمي األمريكيةاملتحدة  والايتابل 2001سبتمرب11 أحداث

 .1997مبصر سنة 
لقيود ا حول العامل بسبب السياحة كان لتفشي وابء كوروان أتثريا كبريا على دطاع:  19أثر انتشار فريوس كوفيد  -5

ر املخطط اخنفض السف ،بسبب اخنفاض حركة الطلب على السفر بني املسافرين ، وذلكاملفروضة على السفر
 1%90 إ ى 80له حول العامل بنسبة 

السياحة خالل األشهر اخلمسة األو ى من العام اجلاري أعلنت منظمة السياحة العاملية أن خسائر دطاع حيث      
تم إغالق العديد ف، إثر جائحة كوروان %56مليار دوالر، بسبب اخنفاض عدد السياح عامليا بنسبة  320بلغت 

 نزهاتوابء، مثل املتاحف واملتال هذا  من مناطق اجلذب السياحي و إيقاف العمل يف مجيع أحناء العامل بسبب
ن حجم اإليرادات أ ودالت املنظمة التابعة لألمم املتحدة يف بيان نشرته، واألماكن الرايضية و غريها والشواطئ

أضعاف اخلسائر خالل األزمة االدتصادية العاملية  3املفقودة يف الفرتة من جانفي إ ى ماي املاضيني ميثل أكثر من 
 ظمة السياحة يُظهر أن اإلغالق شبه الكامل املفروضضاف البيان أن مقياس السياحة العاملية ملن، كما أ2009عام 

، 2019يف أعداد السياح العامليني يف ماي املاضي مقارنة بعام  %98بسبب الوابء أدى إ ى اخنفاض بنسبة 
 .2مليون بني جانفي وماي املاضيني 300وتراجع عدد السياح يف العامل بـ

  السياحةاملطلب الثالث: اهليئات واملنظمات املهتمة بقطاع 
سيق البحث عن نظام عالدات دولية منظمة لغرض التنأو  إجياد إ ىإن التطور الكبري يف جمال السياحة العاملية أدى    

 :والتعاون فيما بني الدول حيث ظهرت منظمات وهيئات سياحية عاملية عديدة دولية إدليمية نوجزها على النحو التايل
 أوال: املنظمات واهليئات الدولية

 العاملية للسياحة ةاملنظم -1
عن طريق اجتماعات بني املنظمات السياحة الوطنية لبعض الدول يف لندن وأصبحت يف  1946سست عام أت    

وتضم أكثر من  ،انياإسب حة العاملية والسفر ومقرها مدريديومنا احلايل من أكرب املنظمات الدولية اليت تعىن بشؤون السا

                                                           

 ، على املودع:2020سبتمرب 08أطلع عليه يوم ، 2020-2019أثر جائحة فريوس كوروان على السياحة ويكيبيداي، 1 

 https://wikipidia.com.net/ar 
أضعاف ما فقدته  3مليار دوالر والسياحة العاملية ختسر  360د ب  كوروان ك-على السياحة 19س كوفيد بيان حول أثر فريو  اجلزيرة اإلعالمية، 2

 .https://network.aljazeera.net/ar ودع، على امل2020سبتمرب08أطلع عليه يوم -يف االزمة املالية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320
https://wikipidia.com.net/ar
https://network.aljazeera.net/ar
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 االجتماعية هدافمع منظمة األمم املتحدة لغرض دفع وتطوير األ (WTO)* ن منضمةوتتعاو  دولة عضو فيها، 108
 :1املنظمة هذه أهدافلدول العامل وهذه املنظمة هلا ممثلني يف األمم املتحدة ومن  االدتصاديةو 

 ء؛عمل اإلحصائيات السياحية املتعلقة لدول األعضا .أ
 ة؛مؤمترات للسياحة العاملي إقامة .ب
لق اجتاهات االسرتاتيجيات العاملية للسياحة الدولية واحمللية للدول األعضاء وعمل حبوث تتعتعمل على تطوير  .ت

 ة.لسياحة العاملي
 اجلمعية الدولية لوكاالت السفر -2

والنشاط السياحي  هرةتعترب اجلمعية منظمة غري حكومية مقرها جنيف بسويسرا ويسمح جلميع وكاالت السفر ذات الش
ول ابخلدمات السفر هبدف الوص تقدمي احلوافز واملزا ألفضل وكاالت إ ىدف اجلمعية هت، و لدخول كعضو يف اجلمعية

 2اعلى املستوايت العاملية. إ ىالسياحية 
 مجعية وكالء السفر األمريكان -3

السفر يف  كالءو يف نيويورك وتعترب هذه اجلمعية أكرب مجعية عاملية تعىن بشؤون  1930أنشأت هذه اجلمعية عام     
 ها:أهدافالعامل وهلا أعضاء كثريون ومن 

السفر وربط النقل اجلوي والربي والبحري السياحي مع اخلدمات السياحة املساندة  وكالءيف عمل  لتنسيقا .أ
 ؛األخرىوكذلك اخلدمات 

 .وكاالت السفر يف جمال التنسيق بني الدول املختلفة يف جمال النقل وتبادل املعلومات إ ىخدمات  ددم .ب
  السفراجمللس العاملي للسياحة و  -4

ت ص مل، وخيمن كبار صانعي القرار يف السياحة والسفر على مستوى العا 68س حتالف عاملي يتكون من لهذا اجمل    
 :إ ىعمل اجمللس يف نشط السياحي ويهدف 

 مرة؛التنمية املست تنشيط .أ
 االهتمام ابلبيئة؛ .ب
 حلكومات.إزالة العوائق اليت تعيق العمل السياحي لتعاون مع الوكاالت وا .ت

 
                                                           

 .174، ص 2018دار رسالن للنشر والطباعة،السياحة والسفر، مصطفى يوسف كايف، 1
 .191املرجع نفسه، ص  2

* WTO  :  World Trade Organisation 
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    مؤسسة النقل اجلوي -5
ملن يريد  اهبهي مؤسسة يف عضويتها شركات الطريان العاملية اليت تسري رحالت نظامية وهي مؤسسة تفتح أبوا     

يس اجباراي ل ليست مقتصرة فقط على عدد معني من شركات الطريان العاملية واالنضمام إليه أهنااالنتساب إليها، أي 
 :إ ىوهتدف 
 ارية؛القانونية والتجت الفنية واملالية و الااجملتوفري وسائل التعاون فيما بني شركات الطريان األعضاء يف خمتلف  .أ

 جاري؛ترويج وتطوير الطريان الدويل الت .ب
 ضائع؛يف تطوير عمليات نقل الركاب والب المساعدة .ت
 والبضائع.تثبيت استقرار أسعار النقل اجلوي للركاب  .ث

 اإلقليميةاثنيا: املنظمات واهليئات السياحية 
 للسياحة الوزاري العريب اجمللس -1

ام عيف مدينة القدس مث جرى حتويله ليحمل اسم املنظمة العربية للسياحة  1955أتسس أول احتاد للسياحة عام 
 1997وبعدها مت إنشاء جملس الوزراء السياحي العريب عام  1989، وفيما بعد مت إلغاء هذه املنظمة عام 1980

 اآلتية: هدافليحقق األ
 تنشيط السياحة العربية؛ .أ

 ي العريب؛تنسيق اجلهود املتعلقة لنشاط السياح .ب
 لسياحية.ا الدول العربية إ ىفدة ة حركة السياحة الواايدالرتويج للمنتج السياحي العريب يف اخلارج لز  .ت

 ريان املديناهليئة العربية للط -2
دولة عربية، وهذه اهليئة املرجعية العربية اليت من مهامها التفاوض  13يف املغرب وتضم اهليئة  1996سست عام أت     

 1 ها:هدافأاجلوي ومن  سم الدول العربية على املستوى الدويل للحصول على احلقوق العربية يف جمال النقلاب
 توحيد دوانني الطريان؛ .أ

 تالت العاملية؛بية موحدة ملواجهة التكر إبراز رؤية ع .ب
 تطوير شبكة اخلطوط العربية. .ت

 
 
 

                                                           
 https://almerja.com، على املودع: 2020سبتمرب 17املؤسسات واملنظمات السياحية الدولية، مت االطالع عليه يوم  1

https://almerja.com/
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 االحتاد االفريقي للنقل اجلوي  -3
 :1هأهدافومقره الرئيسي بكينيا  انبغا 1968 أبريل 14سس هذا االحتاد يف أت

سالمة الطريان واالدتصاد والكفاءة خلدمة النقل اجلوي من إفريقيا وإليها وعربها ودراسة املشاكل املتعلق  تنمية .أ
 هبا؛

 وي؛التعاون بني املنشآت اخلاصة لنقل اجل توثيق .ب
 ن؛التجاري مبا خيدم الشعوب اإلفريقية وشركات الطريا التنسيق .ت
 ا.لهاد والتشغيل للشركات اإلفريقية وإعدادها وحتليالدراسات والتقارير الدورية عن كفاءة االدتص جتميع .ث
 سفرمنظمة الشرط األوسط والبحر املتوسط للسياحة وال -4

، 1955ة نتعترب من أحدث املنظمات، ودد وافق على عقدها مؤمتر عمان االدتصادي الذي عقد يف أكتوبر س    
 ها:أهداف أهمومن 

ة للعاملني والتسويق وإجياد برامج مؤهلة لرفع مستوى األداء لنسبتسعى للتغلب على املعودات الفنية لتدريب  .أ
 احة؛يف جمال السي

ناطق وطرق امل أهمدة الوعي للتعريف ملنطقة من خالل إنشاء جملة متخصصة عن السياحة تربز ايبز هتتم  .ب
 للسائح؛ الوصول إليها وأسعارها وكل ما من شأنه تقدمي خدمة

 دمة للسائح.املنطقة ما من شأنه تقدمي خمت لسياحة الداخلية بني دول  .ت
ي نذكر السياحي على املستوى احملل أن هناك منظمات وهيئات خمتصة لنشاط إ ىذلك البد من اإلشارة  إ ىضافة ابإل

 منها ما أييت:
 وزارة السياحة؛ -
 اجمللس األعلى للسياحة؛ -
 مجعية الفنادق ومجعية أصحاب املطاعم؛ -
 نقابة املرشدين السياحيني. -
 
 
 
 

                                                           

 .68-67، ص 2007 األردن، ،1ط والتوزيع،، دار امليسرة للنشر مبادئ السياحةنعيم الظاهر، إلياس سراب، 1 
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 :الصة الفصلخ
السياحة كما كانت يف السابق جمرد ظاهرة اجتماعية، فقد تشعبت فروعها وتداخلت وأصبحت تدخل  تعد مل     

يف معظم جماالت احلياة اليومية، فقد أصبحت من القطاعات احليوية اليت تؤدي دورا رايداي يف عملية التنمية، وهي 
 العديد من الدول العامل.يف  االدتصاديةاملوارد  أهممتثل أحد 

حيث تعترب السياحة صناعة دائمة ومتكاملة تعدد خصائصها وأنواعها كما حتظى بعوامل جذب خمتلفة ومتنوعة،       
واعها احملافظة على املوارد مبختلف أن إ ىكما ظهرت منظمات وهيئات إدليمية ودولية لدعم السياحة ابإلضافة 

ا ما سوف حتقيق التنمية املستدامة عموما والتنمية احمللية املستدامة بصفة خاصة وهذ لتطوير القطاع السياحي وابلتايل
 نتطرق اليه يف الفصل الثاين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

احة  السي الفصل الثاني:
وتحديات دفع التنمية  

   المحلية المستدامة
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 متهيد
 الجتماعيةاهاما بني مواضيع التنمية يف الفكر االدتصادي والدارسات  مركزاحيتل موضوع التنمية احمللية املستدامة      

ن من خالهلا تعد مدخال ميك أهناوذلك  ،االجتماعيةاملنظمات الدولية واإلدليمية واحلركات  وبرامجوالسياسات احلكومية 
ية  والقوة سد وتلبية االحتياجات األساس إ ىوضع التقدم ابإلضافة  إ ىاالنتقال ابجملتمع من حالة التخلف والركود 

 جبهودهم نيسكان احملليلاوتعترب أفضل مقاربة لتحقيق التوازن بني  ،هو أفضلما  إ ىوالسري يف طريق النمو واالرتقاء 
حنو تنمية شاملة  دفعلاألداليم املختلفة وبني األجيال احلالية واألجيال املستقبلية و  ومبساندة من اهليئات احلكومية الذاتية

 .ومتوازنة
وارد السياحية يتها برزت ظواهر عديدة على البيئة وثقافة احمللية وصالحية املأمهونتيجة النمو املتسارع للسياحة وتزايد      

تطبيقها بشكل ية السياحة بأمهوتبلورت عن هذه التأثريات مفاهيم وموادف وسياسات أبرزها مفهوم االستدامة، وتزداد 
خل للمجتمعات ، وتولد الديف نفس الودت حتمي وتعزز مستقبل منو القطاعالسياح، و مستدام تليب من خالهلا حاجة 

 احمللية وعليه دمنا بتقسيم هذا الفصل على النحو التايل:
 .املستدامةالتنمية ماهية املبحث األول: 

 املستدامة.احمللية مفاهيم حول التنمية الثاين: املبحث 
 .التنمية احمللية املستدامة عناصركعنصر من التنمية السياحية  املبحث الثالث: 
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 ستدامةالتنمية املماهية املبحث األول: 

العقود األخرية  أدبيات التنمية خالل إ ىتطور يف الفكر احلديث وأبرز إضافة  أهميعترب مفهوم التنمية املستدامة      
االرتقاء   ىإخاصة اجلانب البيئي، وابعتبار التنمية املستدامة هي التنمية اليت ال تتعارض مع البيئة، وهي اليت تؤدي 

 ،البيئة إ ىاإلساءة و  األضرارددر ممكن من  أبكرب ددر من احلرص على املوارد الطبيعية املتاحة أبدل االجتماعيةابلرفاهية 
اد اليت جاء هبا املفهوم واألبع املؤشرات أهممع حتديد  ةالتنمية املستدامدارسة يف مفهوم  إ ىارأتينا يف هذا املبحث التطرق 

ة. هلم متكامل كون النظرة التحليليةتالبد أن  إمناو أي من هذه املكوانت الثالثة بشكل منفصل  إ ىحيث ال ميكن النظر 
 .وهو ما سنتعرض إليه يف هذا املبحث

 ومفهومها. لتنمية املستدامةالتطور التارخيي لاملطلب األول: 
باحثني واملؤسسات التعاريف التنمية املستدامة حيث جند أنه مت تعريفها من دبل العديد من  تعددت وتنوعتلقد     

ي هلذا املفهوم وسرد التارخي التطورتعريف التنمية املستدامة من خالل دارسة  إ ىهذا السياق حناول أن نقرتب  ويف العلمية،
 ملستدامة.التنمية ا ومبادئ ابعادعلى  لتعرفخصائصها وامجلة من التعاريف اليت تسمح ابستخالص جمموعة من 

 أوال: التطور التارخيي ملفهوم التنمية املستدامة
والدافع وراء ظهور  مين،ز التنمية كعملية للتغري واالستدامة كبعد  التنمية املستدامة مفهوم جيمع بني بعدين أساسيني مها    

هذا املفهوم هو اإلدراك أبن عملية النمو يف حد ذاهتا ال تكفي لتحسني مستوى معيشة األفراد على حنو يتسم بقدر من 
ال منه االهتمام ابلعنصر ليحل بد ترتاجع،العدالة يف توزيع مثار التنمية، كما أن الرتكيز على البعد املادي لعملية النمو دد 

 1التنمية وأداهتا يف الودت نفسه. ساس أن االنسان هو هدف عمليةالبشري على أ
دويل خالل عقد السبعينات يف مؤمتر االمم املتحدة  ابهتمامحظي مفهوم التنمية املستدامة  :1972يف عام  -1

ت والذي ركز أساس ا على دضااي البيئة اليت كانت واضحة بصور كبرية يف الدول املتقدمة وارتبط البشرية،للتنمية 
 ابلتنمية الصناعية والنمو املتسارع ملعدالت االستهالك.

قها جان واليت كان منس االدتصاديةدامت جلنة من كبار الشخصيات العاملية املهتمة ابألوضاع  :1976يف عام  -2
ددم  Reshaping the International Ordreتقرير شامل بعنوان  بوضع Jan Tinbergen تينربجني

األجيال  إ ىبة ية ابلنسمهياغة النظام العاملي هبدف تناول موضوع غاية يف األصحول إعادة  روما،اندي  إ ىودتها 
احلالية واملستقبلية هو موضوع إزالة الظلم الواضح واملتواصل يف نظام العالدات الدولية بني الدول والشعوب بغية 

 إنشاء نظام دويل جديد يصبح فيه للجميع حق غري دابل للتنازل يف حياة الئقة ومرحية.

                                                           

 .2013ديسمرب  5، -املستدامة التنمية-مدونة خاصة لإلدارة والتخطيط االسرتاتيجي حولسليمان بن محد البطحي، 1
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وضعت احملاولة احلقيقية االو ى لتعريف التنمية املستدامة يف االسرتاتيجية العاملية للحفاظ على  :1980يف عام  -3
تتحقق  ))حىتأنه   ىإواليت أوضحت ضرورة التكامل بني ديم احلفاظ على البيئة وعملية التنمية، وأشارت  يالبيئ

اعدة املوارد ود ك،كذل  االدتصاديةو  االجتماعيةالعوامل البيئية و  اعتبارهاال بد ان أتخذ يف  املستدامة،التنمية 
 .الناضبة واملتجددة(

صدر تقرير عاملي حول التعاون من أجل هنضة دولية وضعته جمموعة من الشخصيات الدولية  :1983يف عام  -4
 التسلح،ات ودد ندد هذا التقرير يف مقدمته مبستوى نفق السابق.املستشار االملاين  برنتاملرمودة برائسة ويلي 

ا أيض ا نتيجة وإمن التسلح،ليس فقط نتيجة السباق العاملي على  لإلنسانية،خطر التدمري الذايت  إ ىوأشار 
 استغالل املوارد الكلية وتدمريها.

أن  إ ى هلا،يف حماضرة  Gro Harlem Brundtlandأشارت رئيسة وزراء النرويج آنذاك  :1986يف عام  -5
 :يما يلالتنمية املستدامة هلا أبعاد متعددة وتتطلب 

 ؛واحلرمانمكافحة الفقر  .أ
 ؛احلفاظ على داعدة املوارد الطبيعية وحتسينها .ب
 ؛توسيع مفهوم التنمية ليشمل ابإلضافة للنمو االدتصادي التنمية االجتماع والثقافية .ت
 يف عملية صنع القرار على كافة املستوايت. االدتصاديةضرورة تضمني االعتبارات البيئية و  .ث
اليت عرفت املشرتك( عن اللجنة العاملية للبيئة والتنمية و  )مستقبلناصدر التقرير العاملي الشهري  :1987يف عام  -6

 Gro Harlem Brundtlandرئيسة وزراء النرويج اليت كانت ترأس اللجنة  إ ىجلنة برندتالند نسبة  ابسمايضا 
أبن التنمية املستدامة هي تلك التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون التعرض لقدرة االجيال القادمة  وأكد التقرير

 على تلبية احلاجات اخلاصة هبا.
مت جمدد ا  GEO 2000أصدرت االمم املتحدة تقريرها حول االستشراف العاملي للبيئة لعام  :1990يف عام  -7

ة ية التنمية املستدامة من حيث ضرورة تدعيم العدالة يف توفري املوارد الطبيعية الضرورية للتنميأمهالرتكيز على 
تنمية أصدرت منظمة التعاون االدتصادي وال ، كمااالدتصادايت املختلفةاملستدامة على املستوى الدويل وداخل 

أن التنمية املستدامة  إ ىوأشارت  On Integrating Environement and Economicsدراسة بعنوان 
 تتمثل يف بلورة أعمق للعالدة بني النشاط االدتصادي واحلفاظ على املوارد البيئية.

بعنوان  *IUCN* – WWF* – UNEصدرت دراسة أعدهتا منظمة بيئية دولية هي  :1991يف عام  -8
Caring for the Earth  إلنسانية،اأن التنمية املستدامة هي عملية حتسن يف نوعية احلياة  إ ىوأشارت الدراسة 

 ويف الودت نفسه يف إطار ددرة النظم االيكولوجية حتمل الضغوط الوادعة عليها.
تعين وضع  اهنوعرف التنمية املستدامة أب العامل،أصدر البنك الدويل تقريره عن التنمية يف  :1992يف عام  -9

السياسات البيئية والتنموية على أساس املقارنة بني التكاليف والعوائد وعلى التحليل االدتصادي اجليد الذي 
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قد يف ريو دي جانريو انع، كما واستمراريتهارفع مستوايت معيشة االفراد ورفاهتهم  إ ىسيدعم محاية البيئة ويقود 
 إ ىودد توصل املؤمتر  األرض،والذي عرف مبؤمتر دمة  *UNCEDتنمية ابلربازيل مؤمتر االمم املتحدة للبيئة وال

وإعالن ريو عن البيئة والتنمية وبيان املبادئ حول الغاابت واالتفادية  21مخس اتفاديات جوهرية هي أجندة القرن 
 1 االطارية بشأن تغري املناخ واتفادية التنوع البيولوجي.

عقد املؤمتر الدويل للتنمية املستدامة يف جوهانسربغ ملراجعة التقدم الذي مت إحرازه يف تطبيق  :2002يف عام  -10
ودد صدر عن مؤمتر جوهانسربغ خطة عمل يف  والتنمية(،عمل األمم املتحدة للبيئة  )خطة 21أجندة القرن 

اي املتعلقة ابلتجارة وارد الطبيعية والقضاجماالت حمددة مثل املياه والطادة واالحتباس احلراري والتنوع البيولوجي وامل
 املستدامة.كما صدر عنه إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية   الدولية،والصحة ومساءلة الشركات 

أللفية التنموية ل هدافدعت منظمة األمم املتحدة من خالل تقرير التنمية البشرية حول األ :2003يف عام  -11
ضرورة دمج مبادئ التنمية املستدامة يف سياسات الدول وبراجمها وودف التدهور البيئي العامل واحلد من  إ ى

 التنمية) نوانعأصدر البنك الدويل تقريرا عن التنمية يف العامل حتت ، كما نزاف املتزايد للموارد الطبيعيةاالست
عدالت التقرير كيفية حتقيق التكامل ما بني منو الدخل واإلنتاجية الالزمة خلفض م متغري( وعاجلاملستدامة يف عامل 

 .االجتماعيةالفقر يف الدول النامية وبني االستدامة البيئية و 
تقرير بيئي يتعلق ابلتنمية  أهمأحدث و  IUCNأصدر االحتاد الدويل لصون الطبيعة  :2008يف عام  -12

اصمة االسبانية إطالده يف الع تنوع ا( ومتاالستدامة حنو عاملي إنساين وأكثر  إ ى التحول) عنواناملستدامة حتت 
مت إطالده أيضا و  البيئية،برشلونة حبضور حكومات دول عدة ومشاركة كثيفة من دبل مؤسسات اجملتمع املدين 

 .2008ديسمرب  22يف دولة الكويت من دبل مجاعة اخلط األخضر البيئية الكويتية يف 
 املفاهيم النظرية للتنمية املستدامة اثنيا:
العاملية للتنمية جنة الل صياغته عنكان هناك حوار كبري حول مفهوم التنمية املستدامة الذي مت   السبعينات بداية يف    

 يلي:فعرفت كما  1987عام للمرة األو ى من خالل تقرير " مستقبلنا املشرتك "، الذي صدر  والبيئة
دون املساومة على  ة" التنمية اليت تليب حاجات احلاضر  أهناعلى  املستدامةاللجنة العاملية للبيئة والتنمية  عرفت -

 ".2تلبية حاجياهتمددره األجيال املستقبلية على 
نامية اجراء خفض يف استهالك الطادة واملوارد أما ابلنسبة للدول ال "هي التنمية املستدامة االدتصاديوفقا للبعد و  -

 ."من الفقرفهي تعين توظيف املوارد من أجل رفع مستوى املعيشة واحلد 

                                                           
 .2013ديسمرب  5، مرجع سابق، سليمان بن محد البطحي1

اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، ، سلسلة عامل املعرفة، مستقبلنا املشرتك(، 1989اللجنة العلمية للبيئة والتنمية )أكتوبر  ،حممد كامل عارف2 
 .142الكويت، عدد 

*UNCED : United Nations Conference on Environment and Development  
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 السعي من أجل استقرار النمو السكاين ورفع مستوى اخلدمات" تعين املستدامةالتنمية  وفقا للبعد االجتماعي -
 ."ريفالصحية والتعليمية خاصة يف ال

ألراضي الزراعية واملوارد ل الطبيعية، واالستخدام األمثلمحاية املوارد  "هي التنمية املستدامة لبعد البيئيابلنسبة لو  -
 ."املائية

كنلوجيا منظفة النظيفة اليت تستخدم ت عصر الصناعات إ ىحماولة نقل اجملتمع "هي  من منظور البعد التكنولوجيو  -
 ."واحلابسة للحرارة والضارة بطبقة األوزون الغازات امللوثةللبيئة، وتنتج احلد األدىن من 

الذي عرف التنمية  1987 بتقرير بروندتالند سنة حول البيئة والتنمية املعروف يف تقرير اللجنة الدولية ورد كما
يتضح من و املستدامة على أهنا "تلبية احتياجات احلاضر دون التخلي عن االجيال املستقبلية يف تلبية احتياجاهتا" 

ها التعريف الرؤية املستقبلية لضمان استمرارية إنتاجية املوارد الطبيعية القابلة لالستغالل واحملافظة على حقوق 
 .1ا ومستقبالاإلنسان يف العيش الكرمي آني

املستدامة هي تنمية خلدمة الـأجيال احلالية بشكل ال يضر مبصاحل األجيال  إن التنميةما سبق ميكن القول  ىوبناء عل
احلسبان  أحسن وأن يوضع يفأو  القادمة أي ترك املصادرة املتوفرة اآلن لألجيال القادمة بنفس الوضع الذي هي عليه

 .والبيئية جبانب األبعاد االدتصادي االجتماعيةعند اختاذ التنمية االبعاد 
 التنمية املستدامةوأهداف املطلب الثاين: مبادئ 

 أوال: مبادئ التنمية املستدامة
 مثل مبادئ التنمية املستدامة يف:تت   

رورة تبين مبدأ ض إ ىمبدأ الوداية: يعد من أبرز املبادئ اليت تسهم يف حتقيق التطور دون شك وهذا ما يدفع  -1
التدرج املرحلي يف تصحيح األخطاء دبل وبعد ودوعها عن الطريق الدارسات العلمية  إ ىالوداية الذي يستند 

 2؛الدديقة لتفادي تدهور احمليط
ت ارار املستدامة عبارة عن ميثاق يقر مبشاركة مجيع اجلهات ذات العالدة يف اختاذ د الشعبية: فالتنميةمبدأ املشاركة  -2

 3؛مجاعية من خالل احلوار، خصوصا يف جمال ختطيط التنمية املستدامة ووضع السياسات وتنفيذه

                                                           

-م التسيريجملة العلوم االقتصادية وعلو -التنمية املستدامة بني الرتاكم راس املال يف الشمال واتساع الفقر يف اجلنوبصاحل عمر الفالحي، 1 
 .7اجلزائر، ص-، كلية العلوم االدتصادية وع التسيري، جامعة احلاج خلضر، ابتنة2004 ،3لعددا
يضر، ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خماجستري مقدمة لنيل شهادة املاجستري مذكرة ،-التنمية املستدامة يف اجلزائر-سامية داببش، 2

 .19، ص2012/2013بسكرة،
شهادة مقدمة لنيل  ةمذكر  ،-2030دراسة مستقبلية آفاق -ترشيد استخدام الطاقة وْحاية البيئة لتحقيق التنمية املستدامةإبراهيم مباركي، 3

 .114، ص 2013/2014، كلية العلوم االدتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر ابتنة،املاجستري
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ألولوايت املوارد املالية التشدد يف وضع ا البيئة وندرةبعناية: ادتضت خطورة مشكالت ولوايت حتديد األمبدأ  -3
ملشكالت البيئة  لصحية واإليكولوجيةاالتحليل التقين لآلاثر  إ ىحل، ابالستناد مراالعالج على  إجراءاتوتنفيذ 

 ؛والتصدي هلا بكل فعايل
اإلدارية والتنظيمية: من خالل العمل على تنفيذ سياسات أكثر تنظيما  القدراتاالدتصاد يف استخدام مبدأ  -4

 ؛وددرة
يئة حتسني األداء اإلداري املبين على الكفاءة والفعالية: بوسع املديرين الفاعلني حتقيق حتسينات كبرية يف البمبدأ  -5

ائها من حتسني أداء مصانع الصلب وحتويل أد إ ىمثال أدت املساعدات الفنية  اجلزائرأبدىن التكاليف، ففي 
 1.أفضل أنواع األداء اليت متارس يف العامل النامي إ ىأسوء 

 اثنيا: أهداف التنمية املستدامة
 :2هداف أبرزهااالتسعى التنمية املستدامة إ ى حتقيق مجلة من 

ياسات عمليات التخطيط وتنفيذ الس خاللحتقيق نوعية حياة أفضل للسكان: حتاول التنمية املستدامة من  -1
ز على اجلوانب اجتماعيا نفسيا وروحيا عن طريق الرتكي ادتصاداي،التنموية حتسني نوعية حياة السكان يف اجملتمع 

 ؛النوعية للنمو وليس الكمية فقط وبشكل عادل ومقبول ودميقراطي
اركة البيئية: عن طريق تنمية إحساسهم ابملسؤولية اجتاه البيئة وحثهم على املش ابملشكالتتعزيز وعي السكان  -2

وتقدمي  مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة خاللجهها، من الفعالة يف إجياد حلول مناسبة للمشاكل اليت توا
 ؛برامج ومشاريع التنمية املستدامة

بيعية الرتكيز على العالقات بني نشاطات السكان والبيئة، والتعامل مع النظم الط خاللحرتام البيئة الطبيعية: من ا -3
التهيئة، على و  واإلصالحنوعية البيئة  ، وذلك عن طريق مقاييس احلفاظ علىاإلنسانوحمتواها على أساس حياة 

 ؛عالقة تكامل وانسجام األخريأن تكون العالقة يف 
قيق التوازن إمكانياته ويسمح بتح يالئمإحداث تغيري مستمر ومناسب يف حاجات وأولوايت اجملتمع: وفق منط  -4

إجياد احللول املناسبة دون ية و البيئ املشكالتوالسيطرة على مجيع  االدتصاديةالذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية 
 ؛لدعم التنمية يف املستقبل الالزمةأن تستنزف داعدة املوارد الطبيعية 

                                                           
 .20-19صسامية داببش، مرجع سابق، ص 1
دراسة  –اسرتاتيجيات الطاقات املتجددة ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة -حنيش أمحد وبوضياف حفيظ، امللتقى الدويل العلمي اخلامس حول2 

ريل بأ 24- 23دة، يومي البلي، جامعة : التنمية املستدامة واحملافظة على البيئة أساس االستثمار يف الطادات املتجددةعنوان املداخلة ،-الدولجتارب بعض 
 .4، ص2018
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ربط التكنولوجيا احلديثة أبهداف اجملتمع: حتاول التنمية املستدمية توظيف التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم أهداف  -5
 .توعية السكان أبمهية التقنيات املختلفة يف اجملال التنموي خالل وذلك من اجملتمع،

ويبحث عن بدائل  ية،الطبيعحتقيق منو ادتصادي تقين: حبيث حيافظ على الرأمسال الطبيعي الذي يشمل املوارد  -6
 الئمةموهذا بدوره يتطلب تطوير مؤسسات وبىن حتتية وإدارة  التكنولوجي،على التطور  ابالعتمادذات كفاءة 

 .املتعادبة ويف اجليل نفسه األجياللمخاطر والتقلبات لتؤكد املساواة يف تقاسم الثروات بني ل
 التنمية املستدامةأبعاد : لثاملطلب الثا

 قدم ملموس يف الرتكيز على معاجلتها وإحراز ت أهناتتضمن التنمية املستدامة أبعادا متعددة تتداخل فيها بينها من ش    
 :أربعة أبعاد رئيسية ومتفاعلة فيما بينها نذكرها على الرتتيب إ ىقيق التنمية املنشودة، وميكن اإلشارة هنا حت

 التنمية املستدامة االقتصادية أوال: األبعاد
 :1 تتلخ ص االبعاد االدتصادية فيما يلي   

االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية: حيث نالحظ أن سكان البلدان الصناعية يستغلون دياسا على  حصة -1
مستوى نصيب الفرد من املوارد الطبيعية يف العامل، أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية، ومن ذلك مثال 

 ؛مرة33أعلى منه يف اهلند ب أن استهالك الطادة النامجة عن النفط والغاز   يف الوالايت املتحدة 
 تبديد املوارد الطبيعية: تتلخ ص التنمية املستدامة ابلنسبة للبلدان الغنية يف إجراء ختفيضات متواصلة من إيقاف -2

يري جذري حتسني مستوى الكفاءة وإحداث تغوذلك عرب مستوايت االستهالك املبددة للطادة واملوارد الطبيعية، 
 ؛النامية البلدان إ ىوال بد يف هذه العملية التأكد من عدم تصدير الضغوط البيئية  ،يف أسلوب احلياة

املستدامة ألن  التنميةدة ؤولية خاصة يف دياالدول املتقدمة عن التلوث: تقع على الدول الصناعية مس مسؤولية -3
هذا  إ ىويضاف  ،ةبدرجة غري متناسباستهالكها املرتاكم يف املاضي من املوارد الطبيعية مثل احملرودات كان كبريا 

 ؛ية النظم الطبيعيةوالبشرية الكفيلة مبعاجلة هذه االختالالت البيئية ومحا املالية والتقنيةأن البلدان الغنية لديها املوارد 
 ة ألغراضلطبيعيااملستدامة لدى البلدان الفقرية: وتعين التنمية املستدامة يف البلدان الفقرية تكريس املوارد  التنمية -4

سبة وحيقق التخفيف من عبء الفقر املطلق نتائج عملية هامة ابلن ،التحسني املستمر يف مستوايت املعيشة
 ؛ألن هناك روابط وثيقة بني الفقر وتدهور البيئة والنمو السريع للسكان ،للتنمية املستدامة

ملعيشة أصبحت ا وحتسني مستوايتاملساواة يف توزيع املوارد: إن الوسيلة الناجحة للتخفيف من عبء الفقر  -5
مسؤولية كل من البلدان الغنية والفقرية وتعترب هذه الوسيلة غاية يف حد ذاهتا وتتمثل يف جعل فرص احلصول 

 .املساواة إ ىرب على املوارد واملنتجات واخلدمات فيما بني مجيع أفراد اجملتمع أد
 

                                                           
تدامة مداخلة يف امللتقى الدويل للتنمية املس اإلطار النظري للتنمية الشاملة املستدامة ومؤشرات قياسها،ون، آخر و  ، صحراوي اميانحرفوش سهام1

 .10، ص2008أفريل08-07والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس، سطيف 
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 البشرية للتنمية املستدامة اثنيا: األبعاد
 :1 يف التنمية املستدامة البشرية تتمثل األبعاد

منو السكان، وهو  بيل تثبيتستثبيت النمو الدميوغرايف: هتتم التنمية املستدامة ابلعمل على حتقيق تقدم كبري يف  -1
 حيدث ضغوطا حادة على املوارد الطبيعية، وعلى ددرة احلكوماتية ابلغة ألن النمو السريع أمهأمر بدأ يكتسي 

من  منطقة ما حيد من التنمية، ويقل صأو  على توفري اخلدمات الالزمة، كما أن النمو السريع للسكان يف بلد
 ؛داعدة املوارد الطبيعية املتاحة إلعالة كل ساكن

ما ية، فاالجتاهات احلالية حنو ترسيخ املناطق احلضرية، وال سيأمهتوزيع السكان: كما أن لتوزيع السكان  يةأمه -2
تطور املدن الكبرية هلا عوادب بيئية ضخمة، ومن هنا فإن التنمية املستدامة تعين النهوض ابلتنمية القروية النشيطة 

صالح الزراعي، ل اعتماد اإلاختاذ تدابري سياسية خاصة من دب املدن، وتعين إ ىاملساعدة على إبطاء حركة اهلجرة 
 ؛تقلي ص احلد األدىن من اآلاثر البيئية للتحضري إ ىاعتماد تكنولوجيات تؤدي 

ستخدامها كامال، ا املوارد البشريةاألمثل للموارد البشرية: كما تنطوي التنمية املستدامة على استخدام  االستخدام -3
 عادة ختصي صإالتنمية املستدامة تعين  وذلك بتحسني التعليم واخلدمات الصحية وحماربة اجلوع، ومن هذا فإن

املوارد لضمان الوفاء أوال ابالحتياجات البشرية األساسية مثل: تعلم القراءة والكتابة، توفري الرعاية الصحية 
  ؛بشريواالستثمار يف رأس املال ال وحتسني الرفاه االجتماعي ومستوى املعيشة، النظيفة الضرورية، املياه

راعات املعيشية، ابلز  ففي كثري من البلدان النامية يقوم النساء واألطفال ية خاصةأمهدور املرأة: لدور املرأة  يةأمه -4
والرعي ومجع احلطب ونقل املاء، وهم يستخدمون معظم طاداهتم يف الطبخ، ويعتنون ابلبيئة املنزلية مباشرة، واملرأة 

ومن شأن  ال،لألطفهي أول من يقدم الرعاية  أهنايف املنزل، كما ى هي املدبر األول للموارد والبيئة خر أبعبارة 
 االستثمار يف صحة املرأة وتعليمها أن يعود على القابلية لالستدامة مبزااي متعددة.

 اثلثا: االبعاد البيئية للتنمية املستدامة
 :2وتشمل ما يلي 

 إ ىفقدان انتاجها يؤداين و  نالحظ أن تعرية الرتبةابلنسبة لألبعاد البيئية  اتالف الرتبة وتدمري الغطاء النبايت: -1
فراط يف كما أن اال  ،برية من األراضي الزراعيةك  التقلي ص من غلتها وخيرجان سنواي من دائرة اإلنتاج مساحات

                                                           
، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، إشكالية التنمية املستدامة وابعادها عماري،عمار 1

 .06، ص 2008أفريل 08-07جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي
مذكرة ، -دراسة حالة مؤسسة املواد الكاشطة وحدة سعيدة-لتنمية املستدامةيف ا االقتصاديةدور املؤسسات العمومية و سهام بركان، نورية بلهادي، 2

 .22، ص 2019-2018، جامعة سعيدة، وتسري املؤسسةختص ص ادتصاد  االدتصاديةخترج لنيل شهادة املاسرت يف العلوم 
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تلويث املياه السطحية واملياه اجلوفية، أما الضغوط البشرية  إ ىيؤدي  استخدام األمسدة ومبيدات احلشرات
 ؛تقوم بتدمريهاأو  تضر ابلغطاء النبايت والغاابت أهناواحليوانية ف

واد الغذائية، ابتداء من امل الالزمة إلنتاجمحاية املوارد الطبيعية  إ ىاملوارد الطبيعية: حتتاج التنمية املستدامة  حماية -2
بية محاية مصايد األمساك، مع التوسع يف اإلنتاج لتل إ ىمحاية األراضي املخصصة لألشجار و  إ ىمحاية الرتبة 

 ؛املتزايدةاحتياجات السكان 
  وتعين التنمية املستدامة هنا استخدام األراضي القابلة للزارعة وامدادات املياه استخداما أكثر كفاءة، وكذلك 

ملوارد زراعية حمسنة تزيد يف حجم الغلة، وابلتايل احملافظة على استدامة ا توتكنولوجيااستحداث وتبين ممارسات 
 ؛الطبيعية

كما   ،احةر ابستنفاد االمدادات املتهنااملياه: يف بعض املناطق تقل امدادات املياه ويهدد السحب من األ صيانة -3
لوث املياه السطحية لزراعية والبشرية توأن النفاايت الصناعية وا مستدامة،أن املياه اجلوفية يتم ضخها مبعدالت غري 

 حديانة املياه بوضع والتنمية املستدامة تعين ص تقريبا،وهتدد البحريات واملصبات يف كل البلدان  ،واملياه اجلوفية
بني  وهي تعين أيضا حتسني نوعية املياه واحداث التوازن ،لالستخدامات املبددة وحتسني كفاءة شبكات املياه

 1؛املياه ومعدالت جتددها املسحوابت من
برية يف البيئة تغيريات ك املخاطرة إبجراءاملناخ من االحتباس احلراري: تعين التنمية املستدامة كذلك عدم  محاية -4

 ،ة فوق البنفسجيةزايدة األشعأو  األمطار والغطاء النبايتسقوط تغيري أمناط أو  العاملية بزايدة مستوى سطح البحر
 اخالفرص املتاحة لألجيال املقبلة ويعين ذلك احليلولة دون زعزعة استقرار املن احداث تغيري يف أهنامن ش ويكون

 تدمري طبقة األوزون احلامية لألرض من جراء أفعال االنسان.أو  النظم اجلغرافية والفيزايئية والبيولوجيةأو 
 التنمية احمللية املستدامة مفاهيم املبحث الثاين:

طوير كبري يف ت إ ىبعدما أدمج مفهوم التنمية املستدامة كمفهوم جديد على الصعيد العاملي، هذا املفهوم الذي أدى     
املنهج التنموي هنا أصبح من الضروري تطوير مجيع املناهج املتعلقة ابجملال التنموي فتحولت التنمية احمللية من دمج 

عني االعتبار مفاهيم تعاجل مواضيع التنمية احمللية مع االخذ بنمية احمللية املستدامة الت إ ىالشعبية  احلكومية واملشاركةللجهود 
 االستدامة. 

 
 
 

                                                           
 .23املرجع نفسه، ص  1



 مستدامةالمحلية الالفصل الثاني.................................... السياحة وتحديات دفع التنمية  

 

 44 

 املطلب األول: مفهوم التنمية احمللية املستدامة
وكذلك  هوم التنمية،تمر والواضح ملفر املسين العاملي واإلدليمي يالحظ التكر الصعيد التنمية على ن املتابع لتاريخا     

استجابة وادعية لطبيعة املشكالت اليت تواجهها اجملتمعات، وانعكاسا حقيقيا للخربات الدولية اليت تراكمت يف هذا اجملال. 
الضوء على  ومن هنا حناول تسليط انمية،أو  كل الدول سواء كانت متطورة  التنمية هدف تسعى لتحقيقه وابلتايل فان

 مصطلح التنمية احمللية وحماولة ربطه مبتطلبات االستدامة. 
 أوال: تعريف التنمية احمللية

 ةاملتاح يتم من خالهلا احداث تغريات ضمن مجيع اجملاالت واإلجراءات اليتجمموعة العمليات "يقصد ابلتنمية احمللية      
املناهج هبدف على األساليب العملية و خالل االعتماد  وذلك منللعوائد  والتوزيع العادليف احملليات من اجل خلق التوازن 

  .1ة"حتقيق الوعي احمللي واالستغالل األمثل للموارد املتاح
ومهما  شرائحه املختلفة،تمع بلية واجملوال يتحقق ذلك اال خبلق وتعزيز روح التعاون واملشاركة الفعلية بني احلكومات احمل

وأسلوب عن عملية  ةار عامة "عبجند التنمية احمللية بصفة  فإنناتعاجل مفهوم التنمية  واملفاهيم اليتالتعاريف  تعددت
تغالل املوارد منظمة معينة عن طريق اسأو  إدليمأو  حمافظة واحلكومية ضمنالشعبية  اجلهوددمج  إ ى واسرتاتيجية هتدف

املتاحة يف البيئة الداخلية، وأيضا الفرص املوجودة ضمن البيئة اخلارجية هبدف االرتقاء ابلوحدات احمللية حضرية  احمللية 
ذي حتقق والثقافية والتنظيمية وهي عبارة عن حجر الزاوية ال االجتماعيةو  االدتصاديةريفية يف مجيع اجملاالت أو  كانت

 وحتسن من خالله التنمية املتوازنة".
 ةستدامملتعريف التنمية احمللية ا اثنيا:

ه أهدافاجاته و تلك العملية اليت يتمكن هبا اجملتمع احمللي من حتديد ح" أهناميكن تعريف التنمية احمللية املستدامة على      
مبا  هدافوفقا لألولوايت مع إذكاء الثقة والرغبة يف العمل ملقابلة تلك احلاجات واأل هدافوترتيب هذه احلاجات واأل

  "للخطر دون تعريض ددرة األجيال القادمة الراهنةيستجيب حلاجات الـأجيال 
، أي البيئية اخلارجيةو تنمية اجملتمع وتعمل على الربط بني املوارد احمللية  الستمرار اسرتاتيجية" هناوهناك من يعرفها أب   

 ستمراريةواالمبدأ العدالة  مراعاةمع  االجتماعيةتنمية اجملتمع من خالل موارده الذاتية واملواهب الفردية والعالدات 

                                                           

ة لرتقية املؤسسات دراسة االسرتاتيجية الوطني-حتقيق التنمية اِللية املستدامةدور املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملصغرة يف  مشري، حممد انصر1 
، مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة ماجيستري يف العلوم االدتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، -الصغرية واملتوسطة حالة والية تبسة

 .88، ص2010-2011
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يئة اليت حتافظ بعني االعتبار متطلبات البذ واملستقبلي من خالل األخ احلايلواالستدامة، أي العدالة بني أفارد اجملتمع 
  1."على حق االجيال املستقبلي

كل القطاعات   يشرتك فيها كل الناس يف احملليات والذين أيتون من اليتتلك العملية "فالتنمية احمللية املستدامة هي        
ويعملون سواي لتحفيز النشاط االدتصادي احمللي والذي ينتج عنها ادتصاد يتسم ابملرونة واالستدامة وهي عملية هتدف 

 ."البيئةافظة على واملهمشني مع احمل الفقراءنوعية احلياة للفرد واجملتمع مبا فيها  تكوين الوظائف اجلديدة وحتسني إ ى
 مية اجملتمعاتاالستدامة يف تن احمللية املستدامة تركز على عنصر إن التنميةومن خالل هذه التعاريف ميكن القول       

لتنمية احمللية ، ومن هنا فاوضمن حمورهاأن التنمية احمللية تكون مستدامة شريطة اهتمامها ابجلانب البيئي  كماوادماجه  
 .املستدامة هتتم ابجلانب االدتصادي واالجتماعي والبيئي

 التنمية احمللية املستدامة ةسرتاتيجياملبادئ األساسية لالاملطلب الثاين: 
للتنمية احمللية املستدامة جيب أن يؤخذ يف وصفها جمموعة من املبادئ األساسية اليت ليس من  اسرتاتيجيةإن كل      

 اإلجراءاتمية على مدى توفر التن ملرادبةواجب اتباعه  معياراأن تكون  الوارد والالضروري أن تكون مرتبة حسب الرتتيب 
هبدف تطوير وتعزيز  جراءاتإاملستدامة هي وسيلة ختطيط وأخذ التنمية احمللية  اسرتاتيجيةالضرورية الستدامتها ابعتبار أن 

تتضمن د دال ميكن تنفيذها كخطط تتطلب مرونة السلطات العمومية، و  و القيم واملعارف والتكنولوجيات واملؤسسات
 2:مبادئ التنمية احمللية املستدامة يف تتمثل للمرادبةا حمددة دابلة أهداف

أن تضمن و  فعالة جيب أن تقوم على حاجات السكان املعنيني، اسرتاتيجيةإن كل  :اإلنسانية األساسية الحاجات -1
 ؛يةأمهرب ذات باع حاجات معنية تعتميكنها أن تستفيد على املدى الطويل إبش احملرومة واملهمشةأبن اجملموعات 

خططهم  نتاك  إذاالنجاح  يفحظوظ أكرب  االسرتاتيجياتحبيث تكون لواضعي  الوفاق على املدى الطويل: -2
 ،حزاب)حكومة، أ االجتماعية األطرافعلى املدى الطويل مقيدة آبجال حمددة، واملصادق عليها من طرف 

 ؛منظمات( وجيب تقدير الوسائل الضرورية مل واجهة احلاجات على املدى القصري واملتوسط
 هدافاأل ة معالتنموية القطاعية متوافق االسرتاتيجياتحبيث يكون ضروراي أن تكون  :الشاملة واملتكاملة الرؤية -3

 ؛قيق حاجاهتاحت يفحبقوق أجيال املستقبل  ضراراإل احلاضرة دونوالبيئية لألجيال  االجتماعيةو  االدتصادية
 ص للخطط خيص املوازية حتمي حىت اإلجراءاتمع  االسرتاتيجيةن تكامل ا زية:احملددة واألولوية املوا هدافاأل -4

 ؛ة واملوارد الطبيعيةلقيود املالياليت جيب أن تكون وادعية ابلنسبة ل هدافتسمح بتحقيق األ اليتاملوارد املالية 
                                                           

امعة جمذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستري، ، ودوره يف حتقيق ابعاد التنمية املستدامةالنظام الوقفي عمرو العمري، ، عثمان عالم 1 
 .106ص، 2018-2017البويرة، اجلزائر، 

التسيري  ية وعلومأطروحة دكتوراه، كلية العلوم االدتصاد ،-حالة اجلزائر–دور اِلكم الراشد يف حتقيق التنمية املستدامة ابلدول العربية بوزيد سايح،  2
 .94-93ص ص، 2013-2012وعلوم التجارية، جامعة ايب بكر بلقايد، تلمسان،



 مستدامةالمحلية الالفصل الثاني.................................... السياحة وتحديات دفع التنمية  

 

 46 

الواضحة ملؤشرات ابعة والتقييم دائمة على وذلك بوضع آليات للمتا :للمتابعة والتحسنيالدائمة  اإلجراءات تكامل -5
 شروعات واستخالص املعلومات الناجتة عنامل ومرادبةمن أجل ادارة العمليات  االسرتاتيجيةواملتكاملة ضمن 
 ؛والتوجيهات الالزمة التغرياتاملمارسة ووضع 

 ليت جيباتشاركي فعلي: حيث أن املشاركة املوسعة تفتح األبواب لألفكار اجلديدة، وتوضح املشاكل  سياق -6
 املشاركة. إطارجتنبها، واحلاجات والتفضيالت وتضع الوفاق لضمان التنفيذ الفعال ضمن 

 املطلب الثالث: التحدايت الِت تواجه التنمية احمللية املستدامة
 حل األساليب والسياسات واالسرتاتيجيات اليت يعتمد عليها يف أهمابلرغم من ان التنمية احمللية املستدامة تعد من      

التنمية  إ ىغرض منها للوصول ريفية كاملشاكل املتعلقة ابجملتمعات احمللية وكوسيلة لتحقيق التكامل بني األداليم احلضرية وال
املستدامة الشاملة واملتوازنة، اال ان حىت احمليط الذي تنشط فيه التنمية احمللية املستدامة جيعلها تعاين من بعض التحدايت، 

 :1ومنها جند
 االقتصادية تأوال: التحداي

ان أكرب مشكل يعرتض طريق التنمية احمللية املستدامة هو مشكل التمويل احمللي حيث جند ان هناك نق ص كبري يف      
ليت تقوم االضرائب والرسوم وصعوبة تثمني النفاايت والتجاوزات البيئية  الل تعددخمصادر التمويل احمللية الداخلية من 

ا يدفع نفاايت و كذا النقائ ص اليت تعرفها األنظمة املالية احمللية، و هذا مهبا املؤسسات الصناعية مقارنة بتنوع و تعدد ال
ه من سياسات و ما يرتتب عن االدتصاديةشكل التحوالت  إ ىاالعتماد على القروض و اإلعاانت املشروطة، ابإلضافة  إ ى

تدين مستوى املعيشة،  معدالت الفقر و غري مباشرة على وضعية افراد اجملتمع احمللي كارتفاعادتصادية تعود أباثر مباشرة و 
والتضخم، البطالة والتضخم السكاين غري الرشيد، وتدهور األحوال املعيشية يف املناطق العشوائية، وتزايد الطلب على 

ها لدعم امناط استنزاف وما ينجم عنه من تدهور لقاعدة املوارد الطبيعية واستمرار االجتماعيةاملوارد واخلدمات الصحية و 
 احمللية املستدامة.التنمية االستهالك احلالية، مما يزيد من اعانة حتقيق اإلنتاج و 

 االجتماعيةاثنيا: التحدايت 
لصحية أساس كثري من املعضالت ا هومن أشد املعودات فتكا لتنمية احمللية املستدامة جند مشكل الفقر الذي إن      

واالزمات النفسية واألخالدية وعلى اجملتمعات احمللية الوطنية و الدولية ان تضع من السياسات التنموية ما  االجتماعيةو 
االشد ختلفا، و والتعليمية للمناطق األكثر فقرا و  االدتصاديةيقضي على املشاكل إجياد فرص العمل، والتنمية الطبيعية، 

تعدى اجملتمع ال يعتمد على املوارد املالية فحسب بل يتنمية  إ ىهدف ن جناح أي برانمج يكافحة األمية ألالعمل على م
موارد املعنوية اليت متثلها الطادات البشرية فوعي االفراد مبشاكل اجملتمع و حتمسهم حللها ميكنهم من التصدي ألي  إ ى

                                                           
 .710حممد انصر مشري، مرجع سابق، 1
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عملية التنمية، وال يتحقق ذلك اال عن طريق تنمية وتدريب ديادات حملية انجحة وواعدة  دخارجية ضأو  مقاومة داخلية
 تقود عملية التنمية من خالل انشاء مراكز لتكوين اإلطارات املاهرة اليت تتميز بكفاءة عالية و القدرة على احداث التغيري.

 اإلداريةاثلثا: التحدايت 
التحدايت اليت تقف امام حتقيق تنمية حملية مستدامة على الصعيد اإلداري جند غياب التجسيد الفعلي  أهمن من إ     

اريع شملبدأ املركزية يف اختاذ القرارات وتعدد اجملاالت واملهام املوكلة لإلدارة احمللية، وكذا املشاكل البريودراطية اليت تعيق ديام امل
 صغرية واملصغرة من خالل تعقيد اإلجراءات اإلدارية وتفشي الروتني، والبطء الشديد يفالتنموية وخاصة منها املتوسطة، ال

العجز يف الكفاءة اإلدارية املؤهلة و املدربة على حتمل املسؤولية ضمن عمليات  إ ىاصدار األوامر والقرارات، ابإلضافة 
 1ة احلساابت والتشريعات الضريبية...اخلالتنمية وكذا جهل االعوان اإلداريني ابملعارف اجلبائية واصول مراجع

 التحدايت السياسية رابعا:
استغالل الصخرة العاثرة يف وجه التنمية احمللية املستدامة واليت تتجسد يف سيطرة املركزية العقيمة اليت تعيق التقدم و تعد       

نقاط القوة يف احملليات واألداليم واستقطاب فرص البيئة اخلارجية، إن الالمركزية تلعب دورا مهما يف نظم احلكم احمللي 
ل ية ودور التنمية احمللية املستدامة ويلغي وجودها من األصأمهخاصة اإلدارية ينفي والوطين حيث أن غياب الالمركزية و 

هام ألنه حيقق الدميقراطية والشورى بشكل فاعل كما حيقق التوازن بني  -الالمركزية -حيث أن هذا اجلانب السياسي
تردية إحساس يل إدحام القاعدة الشعبية و القومية واحمللية ويعطى الفرصة لوجود اخلدمات املتكاملة ويؤدي أيضا إ هدافاأل

 .املواطن ابهلموم الوطنية وليس الرتكيز فقط على املطالب احمللية بل املشاركة الفعالة فيها
ت...اخل، إلغاء حقها يف االنتخاابكإن غياب حقوق اإلنسان يف كثري من األدطار خاصة منها حقوق املرأة السياسية        

ادة الفردية واجلماعية والذي يسمح ابستع الذي يعرب عن املعين احلقيقي للحقوق للحكم الصاحل املفهوم احلقيقيوغياب 
سات واألجهزة خيلق الشفافية واالحرتام بني األفراد واملؤسيزيد من ديمة ومصدادية القانون و لدميقراطية و ل املعىن احلقيقي

ال متكامال و ، فهذه األفكار متثل كثل زايدة معدالت اجلرميةاآلفات مالقانونية والتشريعية، يؤدي إيل تنامي املشاكل و 
متثل نوعا من اإليديولوجيا ت اجلديدة اليت تسعي الدول إيل دجمها ضمن أدطارها وأداليمها من أجل دعم احلرية الشخصية 

 .متطلبات التنمية احمللية املستدامة أهماليت تعد من 
 عناصر التنمية احمللية املستدامةالتنمية السياحية كعنصر من : لثاملبحث الثا

ية النشاط السياحي يف العامل خالل العقود األخرية ابلنظر ملا أصبح ميثله من مورد ادتصادي هام يضاهي أمهتعاظمت     
سي لعدد من الدول، رئيالتقليدية، بل إن مداخيل األنشطة السياحية أصبحت متثل املورد ال االدتصاديةواردات النشاطات 

ومل يعد النشاط السياحي مقتصرا على فكرة الرتفيه اليت كانت سائدة يف العهود املاضية، بل إن الدوافع واملداخل فيه 

                                                           

 1املرجع نفسه، ص ص79-78.
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افظة على واالهتمام ابحمل اجملالتعددت من سياحة ترفيهية، علمية ودينية، وهو ما كان دافعا لالجتاه حنو تنمية هذا 
 .مقدراته، مبا حيفظ استمرارية هذا املورد ودميومته وبناء تنمية سياحية

 وأنواعها مفهوم التنمية السياحيةاملطلب األول: 
 التنمية السياحية مأوال: مفهو 

ام يف زايدة االسه دف إ ىيعترب موضوع التنمية السياحية عند الكثري من دول العامل من املواضيع املعاصرة كونيا هت     
الطبيعية قومات ة لكافة املاملمن تنمية حضارية ش هوكذلك مبا تتضمن االفرادوابلتايل زايدة دخل للبلد الدخل القومي 

 .االدتصادية لتنميةلا تكون التنمية السياحية وسيمة هنواإلنسانية واملادية ومن 
خل رتقاء والتوسع ابخلدمات السياحية واحتياجاهتا وهذا يتطلب تداال"على اهنا وميكن تعريف التنمية السياحية      

التخطيط السياحي ابعتبارها األسلوب العلمي الذي يستهدف حتقيق أكرب معدل ممكن من النمو السياحي أبدل تكلفة 
 1."ممكنة ويف أدرب ودت مستطاع

الدول  مديا ب" تهاأ من التنمية الوطنية الشاملة فعرفوأشارت شرب يف تعريفها للتنمية السياحية على اهنا جزء ال يتجز       
ذات اإلمكانيات السياحية بدفع املتغريات السياحية لديها ابجتاه النمو مبعدالت اعلى من اجل حتقيق اهداف التنمية 

 2".الوطنية الشاملة
جهة التنمية السياحية عبارة عن عمليات مو "من خالل التعاريف السابقة للتنمية السياحية ميكننا القول أبن       

الستحداث حتوالت هيكلية يف بناء تركيب املنتجات السياحية اليت تقدمها أي منطقة جغرافية، وذلك عن طريق 
 إ ىما يشري ك  مبا يتفق مع ميول احتياجات احلركة السياحية، االجتماعيةو  االدتصاديةاالستخدام األمثل للموارد الطبيعية، 

 ."حتقيق التوسع املستمر املتوازن يف املوارد السياحية  ىا هتدف اليتالربامج  خمتلف
 أنواع التنمية السياحية اثنيا:

 3ميكن تقسيم أنواع التنمية السياحية ا ى عدة ادسام أمهها:
 التنمية السياحة الشاملة: -1

والثقافية  االجتماعيةو  واالدتصاديةالتنمية يف مجيع اجلوانب السياحية  "هية مليقصد ابلتنمية السياحية الشا    
 ."اجليود البشريةو  األموالالكثري من  تتطلبالتنمية  وهذهوالبيئية واحلضارية والسكانية املوجودة يف الدولة 

 

                                                           

هادة املاسرت ختص ص ش، مذكرة خترج لنيل دراسة ميدانية للمركب الرتفيهي موستالند-أمهية االتصال السياحي يف تنمية السياحة احمللية دحو،فاطمة الزهراء 1 
 .33، ص2018-2017اتصال سياحي، جامعة عبد احلميد بن أبديس، مستغامن، 

 .133، ص2009، 1، دار الراية ملنشر والتوزيع، طالتسويق والرتويج السياحي والفندقيعصام حسن السعيدي، 2 

 .36-35صص ، سابقفاطمة الزهراء دحو، مرجع 3 
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 التنمية السياحية املستدامة: -2
ة الطبيعية والثقافية البيئ السياحية،املوارد البيئية  استخدامى علالعمل "يقصد ابلتنمية السياحية املستدامة     

ا هي ملكا ملكا للجيل احلاضر وامنليست  ألهناذه املوارد هفطرية كل  لىواحملافظة عها وصيانتي واالجتماعية،
 ."لألجيال املتعادبة القادمة

 :ليةالتنمية السياحية احمل -3
  كات الطرق التحتية من حيث شب األساسيةخبدمات البنية  االرتقاء هو"ية ليقصد ابلتنمية السياحية احمل    

وتطوير مناطق اجلذب السياحي واملساعدة يف جذب العمالة من الريف إ ى مناطق املقاصد  ،والنقل واالتصاالت
 ."السياحية

 اإلدليمية:التنمية السياحية  -4
بكافة ها الطرق ومدذه هوالدولية وأتمني  اإلدليميةى تطوير الطرق واملعايري لع اإلدليميةتركز التنمية السياحية     

ياحية وتشريعات وتبين سياسات س االتصاالت،وتوفري خدمات  والكافيرتاياخلدمات مثل حمطات البنزين واملطاعم 
 .ألوريبا حتادواالو احلال يف الدول العربية هكما   السياحيةاملقاصد ا تفعيل السياحة بني دول من شأهن

 :السياحية الدوليةلتنمية ا -5
د من الدول املتجاورة الدولية بني العدي واالتفادياتتطوير وتفعيل الربامج "يقصد ابلتنمية السياحية الدولية      

 واهليئاتالتنظيمات  واملشاركة يف للسائحنيوتيسري إجراءات الدخول واخلروج  والتنقل،يف النقل  تسهيالتبتقدمي 
 ."السياحية والتبادالت واإلداريةالتسهيالت املعرفية من  الستفادةالسياحية الدولية  واالحتادات

 هاأهدافب الثاين: مبادئ التنمية السياحية و ملطلا
 أوال: مبادئ التنمية السياحية

نشاطات السياح مع رغبات و  الدت جناحا يف املواءمة واألنظمة اليتتحقيق التنمية السياحية سنورد بعض املبادئ ل     
 :1طبيقها وهيت هبدف ى وذلكخر امن جهة  االدتصاديةو  االجتماعيةمن جهة ومحاية املوارد البيئية و 

 وجود مراكز دخول يف املوادع السياحية لتنظيم حركة السياح وتزويدهم ابملعلومات الضرورية؛ .أ
ية اإلرشادات الضرورية حول كيف وإعطاء بعضضرورة توفر مراكز للزوار تقدم معلومات شاملة عن املوادع،  .ب

التعامل و التعامل مع املودع ويفضل أن يعمل يف هذه املراكز السكان احملليون الذين يدرسون على إدارة املودع 
 املعطيات الطبيعية؛ مع

                                                           
مال شهادة مقدمة الستك ةمذكر ،-دراسة حلة اجلزائر-التخطيط االسرتاتيجي يف حتقيق تنمية سياحية مستدامةدور أحالم صدار، رمي زدارية،  1

 .37العريب التبسي، تبسة، ص ةجامع ماجستير،
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ت لألجيال اسليمة للموارد الطبيعية والبشرية يف املنظمة، ميكنها أن حتافظ على هذه املكتنز  إدارةضرورة وجود  .ت
 القادمة من خالل عناصر بشرية مدربة؛

ملعلومات وتوفري وا وأتمينهم ابخلدماتالسيطرة على أعداد السياح الوافدين  وأنظمة تتضمنضرورة وجود دوانني  .ث
 إحداث أي أضرار ابلبيئة؛ واحلماية بدوناألمن 

 فظة عليها؛ية البيئة واحملامهمن خالل توعية السكان أب والتثقيف البيئيالتوعية  .ج
، زدحاماللمكان السياحي حبيث حيدد أعداد السياح الوافدين للمنطقة السياحية بدون االستيعابية حتديد القدرة  .ح

 .ىخر أمن جهة وعلى السياح من جهة  االجتماعيةحىت ال يؤثر ذلك على البيئة الطبيعية و 
 التنمية السياحية أهدافاثنيا: 

 أهدافة عامة وختتلف للدولة والتنمية احمللية بصف االجتماعيةو  االدتصاديةالتنمية السياحية هي جسر للتحقيق التنمية      
والثقافية  الدتصاديةااملناطق واملوادع السياحية إبضافة للظروف  اختالفى وذلك حسب خر أ إ ىالتنمية السياحية من دولة 

 :1تسعى إليه التنمية السياحيةهذا نذكر بعض ما ن وم االجتماعيةو 
 ؛بيئيةأو  ةاجتماعيأو  ادتصاديةحتقيق منو سياحي متوازن وتفادي التذبذابت السياحية بسبب أسباب  .أ

 ؛الزايدة من النشاط السياحي جعل الدولة من املناطق السياحية الكربى .ب
درة حىت تكون سياحة انجحة يف أي دولة تكون دا االجتماعيةو  االدتصاديةالفعالة يف حل املشاكل  املسامهة .ت

خلق فرص ك  االجتماعيةو  االدتصاديةيف حل خمتلف املشاكل  ومسامهتهماعلى التعامل مع مشاكل اجملتمع، 
 ؛عمل وحتسني املستوى املعيشي ودعم ميزان املدفوعات وكذلك خلق العمالت الصعبة

دارات وهياكل داعدية فكل الدول السياحية تعتمد على إأو  استخدام املنتج احمللي سواء من سلع وخدمات .ث
 ؛مواردها احمللية يف التنمية السياحية

فالدولة تعتمد على سياسات التنمية السياحية من أجل زايدة عدد السائحني للمنطقة،  زايدة عدد السائحني .ج
وهبذا يكون توسيع حجم الطلب وخلق عرض منتجات سياحية جديدة وكذلك فتح مناطق وأسواق سياحية 

 ؛جديدة
ائحني واملقيمني سزايدة نصيب الدولة من النشاط السياحي لتنمية البنية األساسية وتوفري التسهيالت الالزمة لل .ح

 ؛ابلدولة
 .من فرص العمل وامتصاص معدالت البطالة زايدة .خ

                                                           
يل شهادة ماجستري يف ن، مذكرة خترج ل-مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية وهران-دور السياحة يف االقتصاد احملليغانية دارة، تومي مجعية،  1

 .95-94، ص ص2015علوم االعالم واالتصال، جامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغامن،
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 املطلب الثالث: أشكال التنمية السياحية ومراحل إعدادها
تعترب التنمية السياحية أحد األساليب اهلامة لتحقيق التنمية االدتصادية املتكاملة عن طريق عمل نوع من التجانس      

 ادي،اعات اإلنتاجية واخلدمية إلحراز التقدم يف نوعية احلياة ومستوايهتا وحتقيق الرخاء االدتصوالتوافق بني خمتلف القط
ذا ل وجلذب السياح إ ى هذه املنطقة دد تعتمد على املناخ، الطبيعة، التاريخ أو أي عامل آخر تتميز بيه املنطقة السياحية

 :1نذكرها كاآليت تنموية هاأهدافتنمية السياحية أشكال خمتلفة ومراحل عدة لتحقيق للفإن 
وهذا النوع من التنمية يركز على سياحة اإلجازات والعطل، وتعرف املنتوجات على تطوير املنتوجات السياحية:  -1

 املوادع اليت توفر االكتفاء الذايت وتتوفر فيها أنشطة سياحية خمتلفة وخدمات متعددة ألغراض الرتفيه، أهنا
 االسرتاحة واالستجمام؛

وهي شكل من أشكال السياحية املنتشرة جدا يف أورواب بدأت تنتشر يف العديد من دول  قرى السياحية:ال -2
 العامل، حبيث أن احلياة يف القرية منوذج خيتلف عن احلياة يف املدن وتستهوي سكان املدن حبا يف التغيري والبساطة،

عية، اطق املوانئ، اجلبال، احلدائق، موادع طبيويعتمد ديام القرى السياحية على وجود عنصر املاء )الشاطئ من
 موادع أتربة...إخل.

من املوادع وتتعدد فيها أنواع مرافق اإلدليمية ومنشآت النوم واملرافق التكميلية  ختتلف مساحات هذا النوع
م التخطيط يتمثل: األسواق واملناطق التجارية، خدمات الرتفيه ومرافق مسكنيه خاصة خمتلفة األحجام، 

إلنشاء القرى السياحية عادة يف ودت واحد ضمن خطة سياحية واحدة وأيخذ مراحل متعددة وعلى فرتات 
 زمنية طويلة حتددها عناصر الطلب السياحي والطادة االستيعابية؛

يتطلب هذا النوع من املنتجات دمج برامج استعماالت األراضي والتنمية االجتماعية مع عدم منتجات املدن:  -3
املنطقة  البعد االدتصادي الذي يوفر فرص اجلذب االستثماري للمشاريع )فنادق، اسرتاحات...إخل( يفامهال 

 2وحتتاج إ ى إدامة هذا النوع من املنتجعات؛
أصبح هذا النوع من املنتجعات من املناطق السياحية املفضلة يف مجيع احناء العامل وتتميز هذه  منتجعات العزلة: -4

 ا وددة ختطيطها ومشوهلا وعادة يتم اختيار موادعها عن املناطق املأهولة مثل اجلزر الصغرية،املنتجعات بصغر حجمه
 اجلبال أو الوصول إليها عن طريق القوارب، املطارات الصغرية أو الطرق الربية الضيقة؛

شة يوهذا الشكل من السياحة موجه للمجموعات السياحية اليت هتدف إ ى ممارسة ومعا سياحة املغامرات: -5
خصائ ص معينة، وهي تعتمد على طول فرتة اإلدامة للسائح حبيث تسمح له هذه اإلدامة ابلرتفيه واالستجمام 

                                                           

 .37مرجع سابق، ص دحو،فاطمة الزهراء 1 
 .39-38، ص ص نفسه المرجع2 
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ويف نفس الودت التعايش مع العادات والتقاليد االجتماعية، الثقافية واملناظر الطبيعية املتوفرة يف املنطقة وال 
ضخمة أو خدمات ومرافق عديدة لكنه يتطلب إدارة يتطلب هذا النوع من السياحة تنمية كبرية واستثمارات 

جيدة للداللة على سياحة مؤهلة وخبرية خدمات النقل واملرافق الستقبال تكون عليه النوعية وحبالة مؤكدة 
 سليمة. 

 متطلبات ومعوقات التنمية السياحية  :رابعاملطلب ال
 1:تتمثل فيما يليالتنمية السياحية:  تأوال: متطلبا

ي تستطيع مواكبة ك ةكفاء  ورفع مستوىبشرية: برز االهتمام إبعداد القوى البشرية يف دطاع السياحة  تمتطلبا -1
داخل التنمية ابلتعليم الفين الفنددي كأحد م االهتمامالتطور احلديث يف حركة السياحة ولذلك فإنه من الضروري 

اخلدمات السياحية وذلك يف إطار خطة شاملة لتنمية  وحتسني مستوىالسياحية ولذلك لرفع كفاءة العمالة 
 مصادر الثروة البشرية يف دطاع السياحة؛

تنموية للتنمية السياحية: يعترب التخطيط أساس االنطالق يف طريق التنمية السياحية إلمكان الوصول  متطلبات -2
نتاجية احة وبني القطاعات اإلبني السي وتضافر اجلهودمع إمكانية الدول السياحية،  يتالءممنو سياحي  إ ى

 ؛للمواطننيإلحداث تنمية ادتصادية واجتماعية متوازنة حتقق الرخاء  األخرى
تكنولوجية: يتطلب اجناز هذا اهلدف لتطوير ددرة ذاتية يف العلم والتكنولوجيا وتتمحور حول حاجات  متطلبات -3

 :التنمية يف اجملتمع ما يلي
 وي؛التنماجملتمع ضرورة تطوير النظم التعليمية اليت تستوعب البحث العلمي وربطة مع حركة  .أ

ني البحث والدراسات ب الوصلصوير األنظمة اإلدارية وحتريك آلياهتا للتكيف مع املتطلبات اجلديدة ولتحقيق ت .ب
 صنع القرار؛

ية التكنولوجية ألساسية الالزمة للبنية التحالتكنولوجيا املتصلة ابإلنتاج احلديث يف الصناعات ا إ ىالتوصل  .ت
 .املختلفة االدتصادية والصناعية وخلدمة القطاعات

 2هذه املعودات ما يلي: أهم: من اثنيا: معوقات التنمية السياحية
 طيطيةخت معودات -1
 خطوط تسري التنمية يف خمتلف دطاعات الدولة يف يعين ان التكامل :يف التنميةاألخذ ابلبعد التكاملي  عدم .أ

 ؛وتنمية الصناعة متوازنة، ولذا من الصعب حتقيق التنمية السياحية دون تنمية التعليم
                                                           

 ،2009،رمص اإلسكندرية، ،1طؤسسة حورس الدولية، م، يف ظل االزمة االقتصادية العامليةتنمية املبيعات السياحية  الشريعي،طارق عبد الفتاح 1
 .40-33صص 

 .28-25صص نفسه، رجع م 2
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 حساهبميف  التنمية السياحية: من اخلطورة أال يضع املخططون وتنفيذ برامجاملشاركة الشعبية يف ختطيط  إغفال .ب
للقرارات هلا أتثري  همتيط وتنفيذ برامج التنمية السياحية، فدور املواطنني واستجابية املشاركة الشعبية عند ختطأمه

 .ات خطوط التنمية ومدى حتقيقهااجناز  وانعكاساهتم على
 إدارية  معودات -2

 :ها ما يليأمهتوجد بعض ملعودات اإلدارية اليت هلا أثرها املباشر يف تنمية السياحة ومن 
  السياحي؛ يف اجملالوجود دواعد واضحة لتشجيع االستثمار  ندرة .أ

التنشيطية و دات التسويقية اجملهو يف تنفيذ املشروعات السياحية وعدم مواكبة الدور الذي دامت به  البطء .ب
 ؛إزاء نتائج التدفق السياحي املختلفة

توجيه األفراد  والقادة على ااهتلرتشيد يف درار توفر القيادات اإلدارية املتطورة: تلك القيادات املؤمنة ابلتغيري وا دلة .ت
 ؛للمشاركة اإلجيابية الفعالة يف حتقيق التنمية السياحية واستشاراهتم

ييمها، إنتاجية املشروعات اإلنتاجية وتق ودلة متابعةالبطء الشديد يف اإلجراءات اإلدارية والتكرار واالزدواج  .ث
 .والتسرت على األخطاء املوجودة وعدم نشر ميزانيات املشروعات العامة

 عودات ادتصاديةم -3
لق مصادر ع عدم القدرة على خهذه املعودات ضعف يف استخدام املوارد الطبيعية القصور يف استغالهلا م أهممن  

ة للثروة وضعف استغالهلا األجنبية يف جمال السياحة، فاملشكلة األساسية ليس هي مشكلة ندرة املوارد الطبيعية جديد
من العوامل املعدنية، و أو  الثروة املائيةأو  بقدر ما هي مشكلة استغالل هذه املوارد كاألراضي الزراعية ذاهتايف حد 

 .العلمي يف جمال االستغالل األمثل لتلك املوارد هذه املشكلة عدم إتباع األسلوب إ ىاليت تؤدي 
 معودات اجتماعية -4
 ؛ارتفاع معدالت الزايدة السكانية ابلنسبة لإلنتاج، مع عدم االستغالل األمثل لتلك القوى البشرية املتزايدة .أ

 ؛اجلدية إ ىواالفتقار السلبية  للتنمية، مثلالتصرفات املعودة أو  والتقاليدشيوع بعض العادات  .ب
جتار ة للحصول  إ ىحتول السياحة أو  ،يف اجملتمعالتأثري السليب على السلوك االجتماعي ككل، نظم القيم  .ت

 1.منفعة من دبل السائح واستغالل أدصىعلى أكرب عائد للمقيم 
   

 
 

                                                           
 .30-29، صنفسه، مرجع الشريعيطارق عبد الفتاح 1
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 خالصة الفصل 
كما أن   ،يعترب القطاع السياحي مورد إضايف إن أحسن استغالله حيث حتميةإن السياحة اليوم أصبحت ضرورة      

 أهدافغ ، وهذا ما يتطلب التمويل مع حتقيق ثقافة سياحية لدى كل فرد لبلو اجملتمعلسياحة مرتبطة ابلوعي لدى أفراد ا
سني ميزان مدفوعاته، فهي تتيح فرص كبرية يف زايدة الدخل الوطين وحت ودورها بناء التنمية السياحية املنشودة، ،سياحية

 فاالهتمام ابلسياحة يعترب مطلبا ادتصاداي مهما لالستثمار يف األماكن السياحية.
 االستثمارات، شجيعت خالل من االدتصادية التنمية يف مكانته وإعطائه القطاع هبذا أكثر ابالهتمام مطالبة فاجلزائر     

 هي تساهم اليت امةاملستد احمللية ابلسياحة أكثر االهتمام جيب كما  مؤهلة، عاملة يد لتوفري ابلتكوين أكثر واالهتمام
 .التايل الفصل يف هل سنتطرق ما وهذا السياحية لتهيئة توجيهي خمطط وضع خالل من االدتصادية التنمية يف األخرى
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 متهيد

ن تطوير هذا اف املرجوة ميتطلب رؤية اسرتاتيجية يتم من خالهلا توضيح األهدان النهوض ابلقطاع السياحي      
ء على طادات سياحية ال نظري هلا على حوض البحر األبيض املتوسط، وهي تصبو إ ى االرتقاتتوفر اجلزائر القطاع، ف

ابلسياحة إ ى مصاف القطاعات الدارة للثروة وبناء دطاع سياحي جذاب لذلك سارعت للبحث يف بعث سياسة 
ية، التارخيية للبالد وجعل قافسياحية جديدة ترتجم فيها إرادهتا يف تثمني وجهة اجلزائر وتثمني ددراهتا الطبيعية، الث

السياحة أولوية وطنية للدولة ولكن من خالل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي يعد جزءا من املخطط الوطين 
، فهو املرآة اليت تعكس مبتغى الدولة فيما خي ص التنمية املستدامة وتنمية  sdat 2025لتهيئة اإلدليم يف آفاق 

 املستدامة احمللية

وبرج بوعريريج والية من والايت اهلضاب الشردية ال ختتلف عن ابدي مناطق الوطن، ونظرا ملودعها اجلغرايف املتميز      
واحتوائها على العديد من األماكن الطبيعية واملعامل األثرية ومنابع معدنية عالجية، ومعامل اترخيية وصناعية، كل هذه 

 عا دواي لتفعيل وتنشيط االدتصاد احمللي من خالل االستغالل األمثل والعقالينالعوامل جمتمعة من شأهنا أن تشكل داف
 وذلك حفاظا لألجيال القادمة.

وهبدف إعطاء صورة واضحة عن السياحة احمللية املستدامة يف الوالية مت القيام بدراسة تطبيقية حول معرفة أتثري      
ياح ا جلعل والية برج بوعريريج مقصدا سياحيا من وجهة نظر السخمتلف آاثر النشاط السياحي، ووادع االستثمار فيه

 :وابلتايل مت تقسيم الفصل ا ىومن وجهة نظر السياح احملليني لتساهم يف التنمية احمللية املستدامة 
 للتهيئة التوجيهي املخطط خالل من اجلزائر يف السياحة لقطاع االسرتاتيجي التخطيط األول:املبحث  

 2025آفاق  السياحية
االستثمار السياحي بوالية برج بوعريريجاملبحث الثاين: 



 بوعريريج  برج  يةلوال  المستدامة  المحلية  السياحية  التنمية  واقع  حول  تطبيقية  دراسة الفصل الثالث....
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 السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط خالل من اجلزائر يف السياحة لقطاع االسرتاتيجي التخطيط املبحث االول:
  2025 آفاق

سياق تردية صورة اجلزائر يف األسواق السياحية العاملية وجعلها وجهة للسياح وإزالة الصورة النمطية اليت تظهر يف      
لتنمية هذا  2025جاء املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق  ،هبا حاليا على املستويني الداخلي واخلارجي

 .تنويع االدتصاد اسرتاتيجيةالقطاع الذي يندرج ضمن 

 *Sdat (2025)آفاق السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط تعريف ومراحلاملطلب االول:  
 أوال: تعريفه

 مبوجب معامله وحتديد إعداده تقرر والذي اإلدليمية، للتهيئة الوطين املخطط من جزء هو املخطط هذاإن      
 سعىت وابلتايل املستدامة، والتنمية اإلدليم بتهيئة واملتعلق ،2001سبتمرب12 يف املؤرخ 02 / 01 ردم القانون
 حيث خمتلفة فرتات على الوطنية السياحية للتنمية الرئيسية احملطات حتديد إ ى املخطط هذا خالل من الدولة

 يف وذلك املتوسط املدى على تكون الثانية احملطة مث ،2009 سنة خالل األو ى احملطة اختيار إ ى الدولة عمدت
 .20251آفاق يف وذلك البعيد املدى على تكون األخرية واحملطة ،2015آفاق

 2025 آفاق السياحية للتهيئة التوجيهي المخطط إعداد ثانيا: مراحل

 يف توضيحها ميكن أساسية مراحل خبمسة 2025 آفاق السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط إعداد مر لقد    
                     :التايل الشكل

 

                                                           

لتوجيهي للتهيئة السياحة املخطط ا–مؤمتر حول دور التخطيط االسرتاتيجي يف حتقيق التنمية السياحية املستدامة بودلقول،  اهلاديابتسام غجايت،  1 
 .8، ص2017دسم علوم التسيري، جامعة ابجي خمتار، عنابة،  ،Sdat 2025آفاق 

*SDAT  : Le Schéma directeur d’aménagement touristique )المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية(   
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sdat 2025: مراحل إعداد (02) شكل رقم

السياحة يف اجلزائر، االمكانيات واملعودات يف ظل االسرتاتيجية، السياحية اجلديدة، أطروحة دكتوراه،  عوينات،عبد القادر  املصدر:
 .291، ص 2013، 03جامعة اجلزائر 

 (SDAT 2025)اسرتاتيجية التنمية السياحية وفق املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  املطلب الثاين:
يام يتطلب االهتمام به والق -خاصة دول اجلوار-عد السياحة يف العصر احلايل موردا هاما لكثري من الدولت     

نظرا ملا متلكه من -بتطويره وتنميته، ليصبح موردا مستداما تستفيد منه األجيال املتعادبة، ويف هذا الشأن ابدرت اجلزائر
سواح موجهة أساسا لتنمية دطاع السياحة وجعله أكثر جاذبية ل اسرتاتيجيةمبشاريع  -منتجات سياحية هامة ومتنوعة

أبهدافه وبراجمه وآلياته، ليضع معامل  2025الداخليني واخلارجيني، وأييت املخطط التوجيهي لتهيئة السياحية آلفاق
 .رديام صناعة سياحية جذابة شعارها التميز والنوعية لضمان موارد بشرية ومالية إضافية أكثر استقرا

 التمييز بني أربع أصناف من السياحة يف اجلزائر: ميكن حبيث     
كلم، السياحة اجلبلية، السياحة الصحراوية وسياحة احلمامات   1600السياحة الساحلية اليت ترتبع على طول يتجاوز  

 1املعدنية؛
 
 

                                                           

آلفاق  السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط به جاء ما ضوء على اجلزائر يف السياحي للقطاع مستدامة تنمية اسرتاتيجية ،القادر عبد حلسني1 
 .197، ص2013، 02جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، لعدد، 2025
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 (SDAT)2025أوال: أهداف املخطط التوجيهي للتهيئة السياحة  
التوجيهي للتهيئة السياحية اإلطار االسرتاتيجي املرجعي للسياسة السياحية، حيث يعد مبثابة يشكل املخطط      

الوثيقة اليت تعلن الدولة من خالهلا جلميع الفاعلني والقطاعات واملناطق عن مشروعها الطويل األجل، فهو أداة ترتجم 
حصر أهدافه يف  ووضعها يف خدمة القطاع، حبيث ميكنإرادة احلكومة يف تثمني القدرات الطبيعية، الثقافية، التارخيية 

 1جمموعتني مادية ونقدية.
 أهداف عامة -1
 توسيع اآلاثر املرتتبة عن هذه السياسة إ ى دطاعات أخرى مثل الصناعة التقليدية، النقل، اخلدمات والصناعة؛ .أ

 حتسني التوازانت الكلية كالتشغيل، النمو، امليزان التجاري واالستثمار؛ .ب
 التوفيق بني الرتدية السياحية والبيئية؛ .ت
 تثمني الرتاث الثقايف، التارخيي والشعائري كون هذه العناصر متثل عوامل جذب هامة؛ .ث
التحسني الدائم للبلد حيث يرمي الربانمج إ ى احداث تغيريات يف التصور الذي حيمله املتعاملون الدوليون  .ج

 اجتاه السوق اجلزائرية.
 :األهداف املادية -2

 يف اجلدول التايل:2015-2008ميكن تلخي ص األهداف املادية من     
 2015 آلفاق األعمال لخطة باألرقام عرض :01رقم  جدول

 2015 2007 السنة 
 عدد السياح-
 عدد األسرة-

 مليون 1,7-
 يعاد أتهيلها 84869-

 مليون 2,5-
 سرير فخم75000منها159869

 املسامهة يف الناتج احمللي اخلام-
 مليون دوالر()إيرادات -

-1,7  
-250 

-3 
-1500-2000 

 مناصب شغل مباشرة وغري مباشرة-
 تكوين مقاعد بيداغوجية-

-200000 
-51200 

-400000 
جديد ليبلغ اإلمجايل 91600-

142800 
 18الكتاب األول ص  2025املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  املصدر:

                                                           

 أحممدجامعة ، 22دسم العلوم االدتصادية، العددجملة حمكمة، ، 2025التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق  حتليلية للمخططقراءة  حيياوي، خدجية 1 
 .118-117ص، 2017، بومرداس، جوان بودره
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سريرا، ابإلضافة إ ى  84869مليون سائح مقابل  1,7اجلزائر تسعى إ ى حتقيق من خالل اجلدول نالحظ ان      
مليون دوالر لإليرادات، أما مناصب الشغل املتودعة لسنة  250مقابل  %1,7املسامهة يف الناتج احمللي اخلام بنسبة 

سنة مقعد بيداغوجي، اما خالل  51200منصب شغل مباشر وغري مباشر، وتكوين  200000فهي  2007
   2007فمن خالل خمططها تسعى لتحقيق ضعف ما حقق خالل سنة 2015
من أجل تنفيذ خطة األعمال، والوصول إ ى األهداف املادية للمخطط التوجيهي حتتاج األهداف النقدية:  -3

 1اجلزائر إ ى:
 2015-2008 بنيميزانية معتربة حبيث ددر االستثمار العمومي واخلاص الضروري إلجناز املشاريع السياحية     
مليون دوالر سنواي، حيث عملت اجلزائر من خالله على  350مليار دوالر، على مدى سبعة سنوات أي  2,5ب 

 والبعيد 2015وضع االسرتاتيجية الالزمة لتسويق املنتوج السياحي اجلزائري وبيان االستثمارات على املدى املتوسط 
 .م هبا هناك مشاريع جاري إجنازها ومنها ما هو يف طريق اإلجناز، ومن بني هذه االستثمارات الواجب القيا2025

 اجلدول التايل يبني ذلك:و 
 لالمتياز السياحية ابألقطاب االجناز قيد الفندقية املشاريع :02رقم جدول

 األسرة الفنادق األقطاب
 5965 86 القطب السياحي مشال الشرق
 9295 49 القطب السياحي مشال الوسط

 10146 85 السياحي مشال الغربالقطب 
القطب السياحي جنوب شرق 

 الواحات
26 2092 

 1513 23 القطب السياحي جنوب غرب 
القطب السياحي اجلنوب الكبري 

 الطاسيلي 
01 150 

 225 04 القطب السياحي اجلنوب الكبري
 29386 274 اجملموع 

 .121، جملة حمكمة، ص2025دراءة حتليلية للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق حيياوي،خدجية : املصدر 
 
 

                                                           

جملة البحوث العلمية يف التشريعات  ،Sdat 2025التخطيط االسرتاتيجي كآلية فاعلة يف حتقيق التنمية السياحية املستدامة  نور الدين براي، 1 
 .336-335، ص2018-06-17النشر ختص ص دانون البيئة والتنمية املستدامة، جامعة العريب مب مهيدي، ام البوادي، اتريخ  البيئية،
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 حتليل:
املرتقب إجنازها موزعة على األدطاب السبعة، فاألدطاب  274من خالل اجلدول نالحظ توزيع الفنادق       

ويرجع هذا التفاوت يف فندق موزعة على األدطاب اجلنوبية،  54فندق، بينما  220الشمالية حتتل الصدارة ب
التوزيع إ ى النشاط الدائم الذي تشهده األدطاب الشمالية طيلة السنة من سياحة األعمال إ ى السياحة اجلبلية يف 

فصل الشتاء والسياحة الشاطئية صيفا، ولو أن اجلنوب أكثر استقطااب للسياح األجانب إال أن السياحة فيه فصلية 
ط مما دل ص نسبة الفنادق فيه، ويف إطار دفع عجلة التنمية السياحية ضمن املخط تنحصر يف فصل اخلريف والشتاء

درية سياحية متميزة وأرضيات جديدة مربجمة خمصصة  20، مت التخطيط إلجناز 2025التوجيهي للتهيئة السياحية
 للتوسع السياحي عرب كامل األدطاب.

 آفاق السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط هبا ءجا الِت اجلزائرية السياحية السوق إنعاش خمططاتاثنيا: 
2025  

 للمكان االعتبار إعادة تضمن السياحية، للسوق ومستدام سريع إنعاش طرق ذكرها اآليت املخططات تشكل     
 يف التحكم آفاق وضمن الدولية، السياحة مستوى على تلعبه أن اجلزائرية السياحة على يتعني الذي والدور

 األولوية ذات السياحة بربانمج العمل اجلزائر يف شرع ولقد املستدامة، للتنمية سياسة أية عليها تقوم اليت الرهاانت
 لالمتياز األو ى األدطاب إطالق طريق عن وذلك للجزائر، السياحي التحول تفعيل دصد 2008 سنة من ابتداء

 سنة من اابتداءلالنطالق السياحي  وكدافع أولوية ذات كمشاريع املدرجة لالمتياز األو ى السياحية القرى أو
 هبا جاء اليت اخلمسة املخططات هلذه إمجايل عرض يلي وفيما السياحي، التمويل مبخطط مدعومة ، 2008
 .2025 آفاق السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط
 :اجلزائر وجهة خمطط -1

 واالستثمار الصورة غياب وأيضا السلبية، الذهنيات بعض من بصورهتا يتعلق فيما اليوم اجلزائر تعاين      
 كاملة، سياحية كوجهة تثبيتها من تتمكن حىت صورهتا، تقوية بغية القوية أورادها اختيار عليها لذا السياحي،

 األصالة مالحمها أبرز وتكون وتنافسية، كاملة سياحية وجهة لتصبح أساسية مسألة اجلزائر صورة تردية وتبقى
 مع عليها احملافظة املطلوب الواعدة لألسواق األولوية منح جيب األو ى هذه املرحلة ففي والنوعية، واالبتكار

 .األسواق هلذه حتديد األهداف يتعني كما تطويره، الواجب واملنتج الفروع حصر
 جغرافية ردعة يف لالمتياز السياحي العرض من تركيبة هو السياحي القطب :لالمتياز السياحية األدطاب      
 التنمية مشاريع مع ابلتعاون السياحية، والدورات السياحية األنشطة التسلية، اإلدامة، بتجهيزات مزودة معينة

 والثقايف، االجتماعي، املنطق يدمج األدطاب، ومتعدد ابالستقاللية، ويتمتع السوق لطلب ويستجيب احمللية،
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 لتهيئة التوجيهي املخطط حدد ودد السوق، طلبات تودعات االعتبار بعني األخذ مع والتجاري، واإلدليمي،
 :وهي لالمتياز املذكورة أعاله سياحية أدطاب سبعة اإلطار هذا يف السياحة

 سوق تبسة، داملة، سكيكدة، الطارف، عنابة، :من كل ويشمل :شرق مشال لالمتياز السياحي القطب -
 أهراس؛

 الدفلة، عني الشلف، البليدة، بومرداس، ،تيبازة :من كل ويشمل :وسط مشال لالمتياز السياحي القطب -
 وزو؛ تيزي جباية، البويرة،

 معسكر، تلمسان، متوشنت، عني وهران، مستغامن، :من كل ويضم :غرب مشال لالمتياز السياحي القطب -
 غليزان؛ بلعباس، سيدي

 املنيعة؛ الوادي، بسكرة، غرداية، الواحات، :من كل ويضم :شرق جنوب لالمتياز السياحي القطب -

 بشار؛ تيميمون، أدرار، القصور، طرق القرارة، توارق، :غرب جنوب لالمتياز السياحي القطب -

 جانت؛ إليزي، طاسيلي، :من كل ويضم: الطاسيلي الكبري اجلنوب لالمتياز السياحي القطب -

  .متنراست أدرار، :األهقار الكبري اجلنوب لالمتياز السياحي القطب -
  :السياحية النوعية خمطط -2

 السياحة   خمطط جعلت اليت الفلسفة إهنا الكبرية، السياحية الدول يف ضروراي مطلب اليوم النوعية أصبحت        
 اإلعالم تكنولوجيا يدرج كما والتعليم التكوين على يرتكز فهو الوطين، السياحي العرض نوعية تطوير إ ى يرمي

 يلي: ما يشمل السياحية النوعية فمخطط وعليه العامل، يف السياحي املنتوج تطور مع تناسق يف واالتصال
 السياحي؛ العرض وتطوير النوعية حتسني .أ

 للمحرتفني؛ جديدة رؤية منح .ب
 النوعية؛ إبجراءات العمل على السياحة يف املتعاملني حث .ت
 نوعية. كوجهة وترديتها اجلزائر صورة نشر .ث
 ضروراي، أمرا البشري العنصر تكوين أصبح 2025 األعمال خمطط يف والنقدي املادي للهدف االستجابة .ج

 آفاق سياحيا اجلزائر حتفيز دصد للتكوين اسرتاتيجية أهداف ثالث املخطط حدد األساس هذا وعلى
 :هي 2025

 السياحة؛ مبدارس البيداغوجيني املؤطرين وأتهيل البيداغوجية للربامج التنافسية امليزة ضمان -
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 السياحي؛ والتكوين للرتبية االمتياز مقاييس إعداد -

 .السياحية النوعية خمطط يف واالتصال اإلعالم تكنولوجيا واستعمال االبتكار -
 اخلاصة: العمومية الشراكة خمطط -3

 عن احلديث وميكن واخلاص، العمومي القطاع بني فعال تعاون دون للسياحة دائمة تنمية تصور ميكن ال        
 للمنتجات اجلماعي للطلب لالستجابة سوية واخلواص العموميون املتعاملون يتحرك عندما اخلاصة العمومية الشراكة

 ووضع العامة املناظر ومحاية اإلدليم هتيئة يف السياحي خاصة اجملال يف مهما دورا متارس الدولة كانت فإذا السياحية،
 وجتديد األمن وحفظ العام النظام على تسهر أهنا كما السياحة، خدمة يف واملطارات كالطرق، :القاعدية املنشآت
 األمالك ويثمن السياحي، واالستغالل االستثمار أساسيات يضمن اخلاص القطاع فإن التارخيية، والصروح املتاحف

 .تصرفه حتت الدولة تضعها اليت واخلدمات
 العملية يف الفاعلني خمتلف بني روابط خلق إ ى اخلاصة العمومية الشراكة خمطط يسعى األساس هذا وعلى      

 نوعي، سياحي منتج وحتقيق األجنبية املنافسة مواجهة أجل من وذلك خواص، أو عموميني كانوا سواء السياحية
 السياحية البلدان مصاف إ ى ابجلزائر يردى سياحي نضج لبلوغ مستوى وتنافسية جاذبية أكثر اجلزائرية الواجهة وجعل
 .تفضيال األكثر
 السياحة: متويل خمطط -4
 عوائد ذات وكوهنا جهة، من ضخمة استثمارات تتطلب ثقيلة صناعة لكوهنا السياحة دطاع االعتبار بعني أخذ       

 دعم خالل من الصعبة املعادلة هذه ملعاجلة جاء السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط فإن أخرى، جهة من بطيئة
 :ب يتعلق فاألمر السياحة متويل خمطط حمتوى عن أما املطور، أو املردي الشريك ومرافقة

 عتاد متويل ويف املخاطر، تقدير ويف القرارات اختاذ يف ابملساعدة املشاريع وأصحاب املردني املستثمرين مرافقة .أ
 االستغالل؛

 البنكية؛ القروض منح إجراءات خفيف .ب
 القرض؛ مدة يف التمديد .ت
 :خالل من املشاريع وأصحاب السياحية املؤسسات الحتياجات املعدة املؤسسات ومرافقة الدعم .ث

 مايل؛ مرافقة نظام -

 للتكوين؛ مساعدات -

 للنوعية؛ شامل تشجيع -
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 .السياحي االستثمار بنك إنشاء :مثل السياحية االستثمارات لتمويل جديدة أداة إنشاء -
 اِللولوبعض  2025 آفاق السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط تنفيذ معيقاتاملطلب الثالث: 

 اليت املشاكل يف تمثلت الصعوابت من جمموعة الوادع أرض على السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط تنفيذ يعرف    
 1: يلي فيما واملتمثلة اجلزائر يف السياحة دطاع منها يعاين
 2025معيقات تنفيذ املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق  أوال:

 املستثمرين كنمت كبرية  ومبساحات العقار توفر السياحي اجملال يف النشاط يتطلب السياحي: العقار مشكل -1
 من جو خلق ددص املستثمر ملكية حمل العقارات تكون هذه أن جيب كما  كبرية،  أبرحيية مشاريعهم إجناز من

 التوسع مبناطق املتعلق 2003- 02- 17 يف املؤرخ 01/  03 ردم القانون جاء مث ومن االطمئنان،
 مناطق تثمني دون حالت اليت العراديل من جمموعة هناك أنه إال القانونية اإلجراءات هذه ورغم السياحي،

 ومنها: التوسع السياحي
 السياحي؛ للتوسع اإلمجال املشروع وإمتام متابعة جمال يف املالحظ االنقطاع .أ

 السياحي؛ التوسع مناطق حبماية اخلاص للتنظيم والفعلي الصارم التطبيق عدم .ب
 والتمويل؛ االجناز مراحل خي ص فيما تنتهي مل واليت التهيئة دراسات معظم اكتمال عدم .ت
 السياحي. العقار تسيري يف املختصة واآلليات األدوات وجود عدم .ث
 التالية العناصر خالل من ذلك يتجلى اجلزائري: السياحي املنتج جودة ضعف -2
 السياحية؛ اخلدمات نوعية ضعف .أ

 رديئة؛ نوعية وذات ضعيفة جد وفنددة إيواء .ب
 .النقل نوعية ضعف .ت
 ابلنسبة حىت أو لألفراد ابلنسبة سواء سياحية ثقافة وجود عدم إن السياحية: الثقافة وغياب اإلعالم ضعف -3

 على اإلعالم ضعف إ ى ذلك ويعود البلد، داخل السياحة ضعف إ ى يؤدي السياحية املؤسسات ملسريي
 من فاإلعالم السياحة، وأبمهية للسياح اإلساءة بعدم األفراد توعية وضعف واخلارجي، الداخلي املستوى

 .السياحية احلركة وينشط اجلزائر صورة حيسن أن شأنه
 
 

                                                           
 .15-14-13ص بودلقول، مرجع سابق،  الهاديابتسام غجايت، 1
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 االستثمار أن للسياحة الوطين اجمللس تقرير يف الواردة اإلحصائيات بعض تشري االستثمارات: متويل صعوبة -4
 :التالية خلصائ صاب يتميز الفنددي ابلقطاع تعلق ما السيما السياحي

 املدى؛ طويلة ومتويالت كبرية أموال رؤوس يستلزم .أ
 ؛سنوات 5و سنوات 3 بني ما عادة ترتاوح نسبيا طويلة آجال يتطلب .ب
 .االستثمار طبيعة حسب سنوات وثالث سنتني بني ترتاوح فرتة بعد املتوسط املدى على املالية مردوديته تبدأ .ت

 يف املستثمرين ترافق أن احلكومة على مث ومن السياحي القطاع يف االستثمار بصعوبة نقر جتعلنا املعطيات هذه      
 الدولة تكون مشرتكة مشاريع إدامة أو منخفضة جد وبفوائد األجل طويلة القروض طريق عن سواء السياحي القطاع
 .املال برأس فيها مسامهة
 :يلي ما اجلزائر يف السياحي القطاع مشاكل أهم من والصحية: واملصرفية البنكية اخلدمات نقص -5
 للسياح؛ املستقبلة واملؤسسات البنوك مستوى على الدفع وسائل وضعف مالئمة عدم .أ

 الكثري تعرف اليت البنوك إ ى اللجوء وعدم العملية تسهيل دصد العملة صرف يف خمتصة مكاتب وجود عدم .ب
 التعقيدات؛ من

 للسياح؛ طابقاالست عملية يسهل مما السياحية واملناطق املنشآت من ابلقرب الصحية اهلياكل نق ص .ت
 والتقنيات الطرق جمموع واالتصال املعلومات تكنولوجيا تشمل واالتصال: اإلعالم تكنولوجيا دور ضعف -6
 وتداوهلا املعلومات ملعاجلة الضرورية األجهزة جمموعة وجتمع أداءه، ورفع معني نشاط تبسيط بغرض املستخدمة احلديثة

 لن السياحية اخلدمات فجودة والالسلكي، السلكي اإللكرتوين واالسرتجاع احلفظ وبرامج اآليل اإلعالم أجهزة من
 العاملية املنظمة عليه أكدت ما وهذا والفنددية، السياحية اجملاالت خمتلف يف التكنولوجيا استخدام إباتحة إال تتم

 .السياحية واملؤسسات واملهيآت للحكومات توجيهاهتا يف للسياحة
 النق ص إ ى راجع وهذا واالتصال اإلعالم تكنولوجيا يف كبري نق ص من تعاين تزال ال فإهنا اجلزائر إ ى وابلرجوع     
 املنظمة القانونية البنية ضعف على زايدة لالتصال، التكنولوجية التحتية البنية وضعف االنرتنت تدفق يف الكرب

 .االتصاالت لتكنولوجيا
 اِللول املقرتحة اثنيا:
 املخطط به جاء ملا وفقا املستدامة السياحية التنمية حتقيق أمام عائقا تقف اليت التحدايت مواجهة أجل من     

 والعقبات التحدايت تلك كسر شأهنا من اليت احللول من مجلة ادرتاح ميكن 2025 آفاق السياحية للتهيئة التوجيهي
 :يلي كما
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 مشاريعهم إجناز مراحل مجيع يف املستثمرين ومرافقة متابعة السياحة دطاع يف الوصية اجلهات على جيب -1
 عليهم؛ ردابة مستمرة وفرض السياحية

 الوادع؛ أرض على وتطبيقها السياحي التوسع مناطق حبماية اخلاصة واللوائح القوانني تفعيل -2
 دوره؛ لتفعيل الضرورية اآلليات وتسخري السياحي العقار بتسيري خاص جهاز إنشاء -3
 املخطط ضمن املدرجة السياحية املشاريع إجناز وترية دفع يف تساهم أن شأهنا من معتربة مالية أغلفة ختصي ص -4

 مقارنة جدا ضعيفة هي السياحة دطاعزانية مي أن املالحظ من أنه حيث السياحية، للتهيئة التوجيهي
 األخرى؛ ابلقطاعات

 املشاركة على وحتفيزهم األفراد لدى السياحية والثقافة الوعي نشر أجل من اليت اإلعالمية احلمالت تكثيف -5
 األهداف وحتقيق جناح يف فعال جد دورا يلعبون فاعلني أطراف واعتبارهم السياحية، التنمية عجلة دفع يف

 املنشودة؛
 بعض إ ى ابإلضافة السياحية، مشاريعهم متويل أجل من للمستثمرين البنكية والتسهيالت القروض منح -6

 اجلبائية؛ االمتيازات
 ومكاتب دفع بوسائل ودعمها السياحية التنمية أمام كبريا عائقا تشكل اليت البنكية املنظومة إصالح ضرورة -7

 احتياجاهتم؛ وتليب السياح تطلعات إ ى تردى العملة لصرف
 تقوم اليت العمليات خمتلف يف وإدخاهلا احلديثة التكنولوجية ابلوسائل ودعمها السياحية املؤسسات عصرنة -8

 املقدمة. اخلدمات يف أعلى جودة حتقيق أجل من هبا
ونظرا لوجود بعض الصعوابت يف حتقيق األهداف املسطرة الذي هو عبارة عن مرحلة طويلة من البحوث      

للجزائر  تارخييةالو والتحقيقات واخلربات واالستثمارات اليت توضح إرادة الدولة لتطوير اإلمكانيات الطبيعية والثقافية 
 .2030إ ى  2025مت جتديد املخطط من آفاق 
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 االستثمار السياحي بوالية برج بوعريريج :الثاينحث املب
مبا أن والية برج بوعريريج تعترب مهزة وصل بني الشرق والغرب واجلنوب، فهي ال ختتلف عن غريها من والايت       

من انحية املوارد السياحية فهي تتوفر على العديد من فرص االستثمار اليت سنبينها من خالل ما -الشردية-اهلضاب
 يلي:

 حملة عن والية برج بوعريريج املطلب األول:
تعترب والية برج بوعريريج والية جزائرية من والايت اهلضاب العليا الشردية، تقع يف الشرق اجلزائري  وهي ملتقى      

عدة طرق ومناطق، عندما حتط الرحال هبا جتد نفسك أدرب إ ى معظم والايت الوطن فهي أدرب إ ى الشمال والبحر 
ف فلقبت ملسيلة وإ ى الشرق واهلضاب الشاسعة عرب منفذ والية سطيعرب والية جباية وا ى اجلنوب والصحراء عرب بوابة ا

تعترب من أغىن الوالايت لكثرة رجال األعمال وأصحاب الشركات حيث تضم منطقة صناعية " ،  بعاصمة البيبان "
استهالكية و هامة توظف أعداد هامة من أبناء الوالية، وتساهم يف تطوير االدتصاد الوطين بعدة منتجات غذائية 

 . 1وإلكرتونية وكذلك منتجات جتميلية وكذا نظم معظم شركات االسترياد
 : بطاقة فنية لوالية برج بوعريريجأوال

 وللتعرف أكثر على والية برج بوعريريج نتطرق من خالل هذا املطلب ا ى:
تقع برج بوعريريج مشال شرق اجلزائر ابهلضاب العليا حيدها من الشمال والية جباية وجبل مريصان ومن اجلنوب  املوقع: -1

والية مسيلة وجبل معاضيد وغراب البويرة وجبل تفرطاست وشردا والية سطيف وغابة بومردد، تشقها ثالث أودية 
وهي  املدخل الغريب وواد بومردد عند املدخل الشردي متذبذبة املنسوب واد الزعامشة يف وسط املدينة واد صليب عند

 2(2014نسمة حسب تقديرات 903621ويقطنها ما يقارب املليون نسمة ) ²كم  4115ترتبع على مساحة تبلغ 
 ويتمركز مودع الوالية حسب الشكل املوايل:   
 
 
 
 

                                                           
 ،  2020سبتمرب18ويكيبيداي املوسوعة احلرة، معلومات مقدمة عن والية برج بوعريريج، مؤرشف من األصل، أطلع عليه يوم  1
  cite_note-/ 1برج بوعريريج#  https://ar.wikipedia.org/wikiعلى املودع: 
: على املودع، 2020سبتمرب18مديرية السياحة والصناعة التقليدية، أطلع عليه يوم 2 

http://www.dtourismebba.gov.dz/page4.html   
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http://www.dtourismebba.gov.dz/page4.html
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 موقع والية برج بوعريريج على اخلريطة(: 03شكل رقم )

 
 (01)ملحق  ( والية برج بوعريريجAndiالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار )املصدر:     

عود اتريخ منطقة برج بوعريريج إ ى العصر احلجري احلديث، حيث وجدت حمطات أثرية مثل العلمون، ت اتريخ الوالية: -2
ية آاثر تعود للفرتة بوصفري، وحتتوي على دطع من حجر الصوان املصقول وبعض القلل والفؤوس كما وجد إبدليم الوال

النوميدية وهي عبارة عن أحجار كبرية احلجم ملعاصر الزيتون لتدخل منطقة برج بوعريريج مرحلة اإلحتالل الروماين 
د حىت جميء الفتح اإلسالمي على يد الفاتح اإلسالمي موسى بن نصري يف عهبعد هزمية النوميديني والقرطاجيني، 

هـ، واعتنق  أهل املنطقة اإلسالم، ودخل إدليم برج بوعريريج حتت احلكم 79وان سنة اخلليفة األموي عبد هللا بن مر 
م، حيث أسس حسان ابشا بن خري الدين حصنا مساه الربج ألنه يدل على املكان املرتفع أي 1559العثماين سنة 

 1لفرنسيا حتاللاالبرج املقراين حاليا، بعد صراع العثمانيني نشأت إمارة املقرانيني اليت سقطت على يد 
 مناخ برج بوعريريج داري شبه جاف يتميز بشتاء شديد الربودة وصيف بدرجة حرارة بشكل كبريم املناخ والتضاريس: -3

 الوالية وتنقسم ا ى ثالثة مناخات: تتنوع تضاريسع هبوب رايح الشهيلي اجلافة، كما 
وهي حمدودة  سد عني زادة شرق يف الشرق منطقة اهلضاب العليا: متتد من سلسلة البيبان يف الغرب ا ى غاية -

 شردا وجبال املعاضيد جنواب مبرتفعات ثنية النصر وبرج زمورة
 املنطقة اجلبلية: متتد ما بني سلسلة البيبان على حميط اوالد سيدي ابراهيم يف الغرب وبرج زمورة يف الشرق -
 الخضرنطقة رعوية يعرب ها الواد ااملنطقة السهبية: تقع يف الناحية اجلنوبية الغربية للوالية وهي م -

                                                           

، على املودع: 15:30، على الساعة 2020سبتمرب18مديرية السياحة والصناعة التقليدية، مرجع نفسه، أطلع عليه يوم 1 
http://www.dtourismebba.gov.dz/page4.html   
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املتضمن التقسيم اإلداري  1984فيفري  04املؤرخ يف  84/09نصبت كوالية مبوجب القانون ردم التقسيم االداري: -4
  1موزعة حسب الدوائر بلدية 34ودوائر  10وتضم  الوطين،للرتاب 

 اثنيا: مؤهالت الوالية
ة تعرف والية برج بوعريريج يف اجلزائر على اهنا عاصمة اإللكرتونيك، نظرا ملا تتميز به من كثافة يف صناع اقتصاداي: -1

املنتجات اإللكرتونية واإللكرتو منزيل، حىت إهنا أضحت متثل دطبا هلذه الصناعة ابجلزائر، هذا ابإلضافة إ ى الصناعات 
للعديد من املستثمرين والتجار، مما ساعد على تطور سياحة  واألنشطة االدتصادية األخرى، وهو ما جعلها دبلة

األعمال هبا. وجيدر التنبيه إ ى أن التطور النسيب يف اهلياكل القاعدية ابلوالية واليت تدعمت بفضل برانمج تنمية 
ديدة ج اهلضاب، كان أيضا عامل جذب للمستثمرين ونذكر هنا على سبيل املثال استفادة الوالية من منطقة صناعية

 1979هكتار، واليت جاءت كتوسعة للمنطقة الصناعية احلالية اليت أنشئت سنة  400مبساحة  فطيمةاملسماة مشته 
هكتار، بعد أن ضادت عن تلبية احلاجات العقارية للمستثمرين، هذا إ ى جانب مناطق األنشطة  180واملقدرة 

   2؛هكتار 260األخرى املنتشرة عرب الوالية واليت تصل ا ى 
كلم وطرق   304.22متتلك والية برج بوعريريج شبكة طرق هامة متشكلة من طرق وطنية بطول   شبكة طرق مهمة: -2

كلم كما   93، إ ى جانب الطريق السيار )شرق/غرب( على مسافة % 77.57كلم ما يعادل   164.5والئية بطول 
فهو يتم بواسطة  ئع، أما النقل ابلسكك احلديديةيوجد ابلوالية حمطتان للنقل الربي للمسافرين وحمطة نقل بري للبضا

كلم على خط العاصمة عنابة، ابإلضافة إ ى طريق السكة احلديدية   103.3تسع حمطات للسكك احلديدية وبطول 
كلم عن مقر الوالية مرفقا هاما يف اهلياكل القاعدية ,الطريق 70مسيلة، ويعد مطار سطيف الوادع على بعد -الربج 

 ؛امتيازا آخر يشجع املستثمرين يف دطاع السياحة 05الوطين ردم 
عرفت الوالية يف السنوات األخرية إدبال واهتمام املستثمرين ملودعها االسرتاتيجي والتسهيالت اإلدارية سياحة األعمال:  -3

 يف فأصبحت دبلة لبعض الشركات األجنبية دصد االستثمار، خاصة املتاحة مما يشجع على ازدهار سياحة األعمال،
ستحق وتبقى والية برج بوعريريج رائدة يف جمال الصناعة اإللكرتونية وت، منزليةوالكهرو ميدان الصناعات اإللكرتونية 

  ؛لقب عاصمة اإللكرتونيك
ونشري هنا ا ى السياحة احلموية، اليت تعد منطا من السياحة العالجية حيث تتوفر الوالية على محامني سياحة عالجية:  -4

والية(، إضافة إ ى )مشال الابملاين الوالية( ومحام ايباينان مبنطقة أوالد حالة  شرق)ابملهري معدنيني مها محام البيبان 

                                                           

 .149، ردم ابلتنظيم اإلقليمي للبالد يتعلق 1984فرباير  4املؤرخ يف  09-84قانون رقم من  38اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املادة 1 
نشر جيطلي، دار ال، -مع دراسة خاصة حول مناطق اهلضاب العليا ابجلزائر-السياحة والتنمية السياحيةوآخرون، بن منصور موسى  ،رحيم حسني2 

   .298-297، ص2014، اجلزائر، برج بوعريريج
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مية اهلضاب. يف أمراض العظام، يتم إجنازه يف إطار برانمج تن املستشفى احلايل مبقر الوالية وهناك مستشفى متخصصا
 ؛كوروان  19كوفيد   لفريوسعاينة ومأخرا خص ص مل لإلستعجاالت ةالييف الظروف احليتم استعماله 

ا برج هناك عددا من املوادع اليت متثل نقاط جذب للكثري من املهتمني ابلتاريخ والثقافة منه :سياحة الثقافية والعلمية -5
املقراين الذي يعد من أبرز املعامل األثرية ابلوالية، ويقع بقلب مدينة برج بوعريريج، ودلعة بين عباس )أصل الشيخ 
املقراين(، واليت يعود اترخيها إ ى القرن اخلامس عشر، ودد أسسها األمري عبد الرمحن اإلدريسي وددم إليها من دلعة بين 

ة لني، مستشفى جيش التحرير الوطين إابن الثورة )بوسط مقر الوالية(، وطائر محاد بعد احتالهلا من طرف العرب اهلال
 اهليلوكوبرت اليت ما تزال معلقة على أحد سفوح جبل شكبو.

وجود جامعة )جامعة حممد البشري اإلبراهيمي( حتتوي على مثانية كليات يف خمتلف التخصصات هبا عدة  ابإلضافة إ ى
وابلتايل هناك زايرات من أهاليهم، كما يزورها ابحثون من خارج وداخل الوطن ألغراض  أساتذة وطلبة من خارج الوالية

    1 تعليمية وحبثية، أو للمشاركة يف امللتقيات اليت ينظمها خمتلف األدسام.
جام تعتمد الصناعة التقليدية ابلوالية على املهارة الفنية وتتميز بطابعها اخلاص يف التنوع واالنس صناعة التقليدية: -6

منتشرة يف كل احناء الوالية على عدة مناطق كاألشغال اليدوية ابلرسم الزخريف على القماش وختت ص يف حياكة الزرايب 
الغربية بصناعة  ناعة النسيج ذو االلوان املستقرة وتتميز املنطقةواالغطية الصوفية وأنواعها كما تشتهر املنطقة اجلنوبية بص

 2؛احللي التقليدية من جموهرات ومواد منقوشة من فضة واألواين الفخارية
ميغاهارات اليت ميكن استغالهلا يف  98.7و 96.2اذاعة البيبان على املوجة أف أم ابرتداد  االعالم واالتصال: -7

  .الل حص ص إذاعيةالرتويج لقطاع السياحة من خ
 :3هناك عدد من مناطق نذكر منها: السياحة الطبيعية واملناخية -8

م لك  03 بني حدود شرق بلدية برج بوعريريج على بعد 05قع مبحاذاة الطريق الوطين ردم ت غابة بومرقد: .أ
يتجه إليها  هكتار 400مساحة ددرهـا  وترتبـع علـى كلم  04العناصر على بعد  وغرب بلديةوالية سطيف  ابجتاه

لعائالت الرباجيية ا فيها أغلبالربيع اليت تشارك  سكان املدينة للراحة خاصة يف فصل الربيع من خالل تظاهرة شاو
 ؛هلا من امهية استفادت من عملية دراسة كمنطقة توسع سياحي ونظرا ملا

                                                           

 .303-302مرجع نفسه، ص1 
، على املودع: 2020سبتمرب20ية، أطلع عليه يوم مديرية السياحة والصناعة التقليد2 

http://www.dtourismebba.gov.dz/page4.html 
 معلومات مقدمة من مديرية السياحة لوالية برج بوعريريج.3 

http://www.dtourismebba.gov.dz/page4.html
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مرت من مقر البلدية،  400 بعد اجلعافرة علىتقع ابلناحية الغربية لبلدية  )بِن يعدل( جعافرة:غابة أفيغو  .ب
ترفيهية  استفادت من عملية دراسة هتيئة كغابة اجلبلية، كمافنية رائعة تستلهم كل عشاق السياحة  تشكل لوحة

 للراحة؛وذلك هبدف خلق فضاء 
هكتار وهي من بني  489تقع جنوب مدينة رأس الوادي ترتبع على مساحة تفوق  غابة وادي التوت: .ت

ملية دراسة هتيئة  استغالهلا يف جمال السياحة الغابية، استفادت من ع واليت ميكنالثروات الطبيعية اليت متتلكها البلدية 

  ؛ستجمامللراحة وااللتوفرها على عدة مقومات طبيعية من شأهنا أن جتعلها فضاء  سياحي وذلككمنطقة توسع 

تتنوع غاابت منطقة جمانة بني تلك الوادعة على اجلبال مثل غاابت اغبول والغاابت الوادعة  غابة جمانة: .ث

ة  ر املثمر من االشجاهـ كما يتنوع الغطاء النبايت هلذه الغاابت 770ابملنخفضات كغاابت دار الزيتون على امتداد 

تسكنها ، و الديسالقندول، و  ، العرعار، الضرو،كالصنوبر احلليب  الغري املثمرة األشجار، التوت، كاللوز، اجلوز، املشمش

 ؛نفس احليواانت تقريبا مثل األرنب الربي، احلجل، وغريها

على  جوبرج بوعريري سطيف بني احلدود اإلدليمية لوالييت 05يقع مبحاذاة الطريق الوطين ردم  سد عني زادة: .ج

 50كلم شرق مقر الوالية الربج ويرتبع على مساحة تقدر حبوايل   40وحوايل كلم شرق بلدية عني اتغروت   06بعد 

على ثروة  بعض األصناف األخرى كما يتوفرو  سياااالك، ألوكالبتوسا ،هكتار يوجد ابملنطقة أشجار الصنوبر احلليب

تثمني هذا املودع لو إخل، ..، احلجل .الثعلب، األرنب، السمان الذئب،برية أخرى منها أصناف حيوانية معتربة و مسكية 

ومسابقة الصيد  يئيظاهرة الربيع البإ ى جانب تنظيم بعض التظاهرات كالذي يعترب وجهة للسياح من خمتلف الوالايت 

 .ة من التصنيف كمنطقة توسع سياحاستفادت املنطق ،القاري

 براس براهم والدا ومنخفضات جبال، بتقلعيت عيسى اوالد جبال متتاز بطابع سياحي مثل: كما يوجد مناطق أخرى

، ابملنصورة وكشوفت مرتفعات، البيبان مرتفعات، (مريسان جبال)حسناوة  مرتفعات، النصر ثنية مرتفعات، الوادي

 .، جبال تفرطيستالنسور عني مرتفعات، جغاليل جبل
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( الذي club stangoulaهلياكل الرتفيهية املوجودة داخل الوالية كمركب الرايضي )نشري هنا سياحة ترفيهية:  -9

يستقطب كل الفئات العمرية وهو مركب جيد للرتفيه سواء ابلنسبة لسكان احملليني بدائرة برج بوعريريج او دوائر األخرى 

د اجات للزبون يعترب إضافة ومكسب جيحيتوي تقريبا على كافة االحتي 05للوالية وهو موجود على الطريق الوطين ردم 

للوالية، كذلك هناك حديقة النور والنسيم اليت حتتوي على األلعاب ومساحات خضراء للراحة واالستجمام وتوفري كل من 

احتياجات السياح سواء حمليني أو خارج الوالية وهو أيضا يستقطب كافة األعمار خاصة الصغار، ويقوم أيضا بتنشيط 

(، حديقة حيواانت،  aqua-parc-bbaاو صناعات تقليدية، كما حيتوي على حديقة مائية العمالدة )معارض كتاب 

كذلك مت إدامة مركب رايضي األكرب يف الوالية يف حي احلدائق طريق الوالية، الزال ديد اإلجناز تقريبا حيوي مجيع النشاطات 

 ية.من نسبة البطالة يف الوالية كذلك مكسب ابلنسبة للخزينة العمومية احملل يقللالرايضية وبتشغيل موظفني جدد مما 

 من والفريدة ملتنوعةا التجارية العرض مساحات وتوفر واجلغرافية للوالية، االدتصادية للخصائ ص: نظرا التسوق سياحة -10

 من هائل لعدد قصدام بوعريريج برج والية لتصبح التسوق، هبدف الوالية خمتلف من للمواطنني مقصدا منها جعل نوعها

( وهو ديد التسليم مع بداية Carrefour، كذلك هناك مشروع أول مركز جتاري مبواصفات عاملية ابلشراكة مع )الزوار

كذلك منح رخصة التوسع ليصبح أكرب مركز ابلعديد من اهلياكل سواء )إيواء، أعمال، ترفيه ...إخل( وهو مبثابة   2021

 ية املستدامة احمللية. انطالدة مهمة للتنم

 املطلب الثاين: واقع االستثمار السياحي بوالية برج بوعريريج
ال ختتلف والية برج بوعريريج عن ابدي مناطق الوطن نظرا ملودعها اجلغرايف املتميز فأصبحت دطبا صناعي، إال      

سياسة  القطاع لن يتحقق اال ضمن أن االستثمار السياحي مل يواكب االستثمار الصناعي ولذلك فإن النهوض هبذا
 وطنية شاملة.

لدعم االستثمار السياحي الذي جيب أن يساير ابدي االستثمارات من أجل  ةفحددان أهداف ووضعنا اسرتاتيجي
 1.ابلوالية دائمة وحركية عمل وخلق مناصب احمللية التنمية يف لتساهم للسياحة اجملالإفساح 

 
 

                                                           

 معلومات مقدمة من مديرية سياحة والية برج بوعريريج. 1 
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 واقع منشآت اإليواء ابلوالية
تعتمد والية برج بوعريريج يف استقباهلا للمستثمرين خارج الوالية واألجانب على املنشآت الفنددية واليت نتعرف      

 عليها من خالل االحصائيات التالية اليت توضح عددها وطادة استيعاهبا
 مشروع17 تسجل كمافنادق تساهم يف تفعيل النشاط السياحي   10تتوفر الوالية على املنشآت الفندقية:  -1

 .شغلمنصب  202وتوفر  سرير 403 استيعاب بطادة جديد استثماري
 :ينيالتال ولنيوهو ما يبينه اجلد

 :جوعريريب برج لوالية الفندقية للحظرية املشكلة الفندقية للمؤسسات االمسية : القائمة(03رقم ) جدول
درجة  اسم الفنادق رقم

 التصنيف
 عدد األسرة عدد الغرف  العنوان

 168 84 ب ب جبلدية  جنمات4 بِن ْحاد 1

 51 26 بلدية عني اتغروت  جنمة القريب 2

 34 17 ج ب بلدية ب جنمات3.1 البيبان 3

 42 22 بلدية ب ب ج جنمتني دار املعلم 4

 50 29 بلدية ب ب ج  0 السلم 5

 27 11 بلدية ب ب ج 0 الساحة 6

 44 20 بلدية ب ب ج 0 مونية 7

 22 11 بلدية الياشري الشبور جنمات4 تيبورتني 8

 110 50 بلدية ب ب ج جنمات3.7 الرتقي بالس 9

 100 50 بلدية العناصر جنمات4 لينة 10
 648 320 جمموع

 ديرية السياحة والية برج بوعريريجماملصدر:   
 لتطور الفنادق نوضحها ابجلدول املوايل:ابلنسبة    

 (2019-2016واالسرة ومناصب الشغل خالل الفرتة )(: تطور عدد الفنادق 04جدول رقم )
 2016 2017 2018 2019 

 15 13 08 07 عدد الفنادق
 1005 841 438 416 عدد األسرة

 389 267 120 116 مناصب الشغل
 (.2019-2016ابالعتماد احلصيلة النهائية ملديرية السياحية لوالية برج بوعريريج خالل الفرتة ) نيمن إعداد الطالبتاملصدر:   
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 نوضحه يف الشكل التايل: وهذا ما
 داخيل السياحة من خالل هياكل االيواء الواليةملمدرج توضيحي  (:04شكل رقم )

 
 من مديرية السياحة والية برج بوعريريج  ابالعتماد على املعلومات املقدمةنيمن اعداد الطالبتاملصدر:    

 حتليل:
حيث أصبح  2017-2016نالحظ من خالل اجلدول والشكل أعاله أن هناك زايدة بفندق واحد بني         

 2017سرير سنة  438سرير لتصل طادة االستيعاب إ ى  22وهذا مبنح رخصة استغالل فندق ب  8عدد الفنادق 
ارتفعت  2018إ ى  2017دج، ويف الفرتة من  3060.4لية برسم على اإلدامة بوستدعم اخلزينة العمومية احمل

سرير مما أضاف  841سرير لتصل طادة االستيعاب ل 400فندق برخصة استغالل فندق ب 13عدد الفنادق ا ى 
منصب شغل، وبزايدة سنة أصبح عدد  267منصب جديد ليصبح العدد  147ابإلجياب يف مناصب الشغل ب

سرير  1005سرير لتصبح طادة االستيعاب  163مبنح رخصة استغالل فندق ب 2019يف سنة  15الفنادق 
 منصب عمل جديد.    122وبتشغيل 

 نصبم 202وتوفر  سرير 403 استيعاب بطادة جديد استثماريمشروع  17ويف جمال دعم اإليواء فقد مت اعتماد 
 شغل

ف مهما جدا يف جلب السياح ملقصد سياحي معني حبيث سنتعر ان وكاالت السياحة تلعب دورا الوكاالت السياحية:  -2
 على عددها يف والية برج بوعريريج وكذا النشاطات اليت تقوم هبا.

2016 2017 2018 2019

فنادق 7 8 13 15

دج10الرسم عل اِلقامة 157,5 306,4 570 681,2

7 8 13 15
157,5

306,4

570

681,2

فنادق دج10الرسم عل اإلدامة
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 ساهمت وال( عمرة) اخلارجية السياحة على اساسا نشاطها يرتكز انشطة، واالسفار سياحة وكالة 22 كما نسجل
( االو ى املرحلة) وكالة انشاء طلب 15أما ابلنسبة للوضعية السياحية للوالية فتم تقدمي  الداخلية، للسياحة يف الرتويج

 1 .عامل 32 حوايل ستشغل االو ى للمرحة االعتماد تنتظر وكالة 13عامل و 37 حوايل ستشغل
 وهو ما يوضحه اجلدول التايل:

 2020-2017بوعريريج خالل (: تطور عدد الوكاالت السياحية واالسفار بوالية برج 05جدول رقم )
 2017 2018 2019 2020 

 24 23 22 22 عدد الوكاالت
 (2)ملحق  ابالعتماد على احلصيلة النهائية ملديرية السياحة برج بوعريريجنيمن اعداد الطالبتاملصدر: 

 حتليل:
وكالة وهو  22هو  2018-2017أعاله أن عدد الوكاالت السياحية خالل فرتة نالحظ من خالل اجلدول      

حة احمللية لسياحة اخلارجية وهو ال يعود ابملنفعة للنهوض ابلسيااعدد معترب ابلنسبة للوالية لكنها تركز فقط على 
 24صبح عددها أ 2020ومعظم نشاطها رحالت العمرة واحلج ويف سنة  2019وكالة يف سنة  23للوالية، لتصبح 

 عامل. 60وكالة معتمدة حبيث تشغل 
أهم النشاطات اليت تقوم هبا وكاالت السياحة واالسفار هي عبارة عن السياحة اخلارجية كالعمرة احلج، رحالت       

منظمة إ ى تونس، أتشريات تركيا، ومؤخرا أصبحت تدعم سياحة صحراوية كذلك، وابلتايل نستنتج أن تقريبا كل 
 ت املوجودة ال تدعم السياحة احمللية للوالية.الوكاال

 التقليدية: الصناعة  دار -3
 7637على مستوى سجل الصناعة التقليدية واحلرف  30/11/2017إ ى غاية  تعداد احلرفيني املسجلنيبلغ 

 :موزعني كما يلي عامل 15322حريف، يشغلون 
 (: احصائيات الصناعة التقليدية والتشغيل06جدول رقم )

 % التشغيــل عدد األنشطة احلرفية جماالت الصناعة التقليدية الردم
 12,23 1.870 935 الصناعة التقليدية الفنية 1

 37,46 5.748 2.850 الصناعة التقليدية إلنتاج املواد 2

 50,29 7.704 3.852 الصناعة التقليدية للخدمات 3

 / 15.322 7.637 اجملموع
 برج بوعريريج. مديرية السياحة لواليةاملصدر: 

 

                                                           

 معلومات مقدمة من مديرية السياحة لوالية برج بوعريريج1 
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 الشكل:نوضحه يف  وهو ما
(: نسبة التشغيل يف جمال الصناعة التقليدية05شكل رقم )

 
 من إعداد الطالبتان ابالعتماد على اجلدول أعاله : املصدر        

 حتليل:
يوضح الشكل لنا نسبة التشغيل للحرفيني يف جمال الصناعة التقليدية حبيث حتوز الصناعة التقليدية للخدمات      

تليها الصناعة التقليدية إلنتاج فعامل  7700حبيث تشغل حوايل  %50,31أكرب نسبة تشغيل تفوق النصف أي 
وهذا  1900بتشغيل حوايل عامل %12,23الفنية ب يف املرتبة األخرية الصناعة التقليدية و  ،% 37,46املواد ب

 .2017خالل سنة 
ومنه فإن دطاع الصناعة التقليدية واحلرف يلعب دورا يف حتسني ودعم القطاع السياحة، فالسائح يبحث دائما     

اشا، حبيث ععن أخذ منتوج تذكاري يعكس ثقافة البلد الذي زاره، فالصناعة التقليدية والفنية جتعل السياحة أكثر انت
يكتسي دور الصناعة التقليدية يف تردية السياحة بنفس األمهية اليت حيظى هبا القطاع السياحة يف تسويق املنتج 

  السياحي.  
 توزيع اِلرفيني على الدوائر:  .أ

 يوضح اجلدول املوايل توزيع احلرفيني على كافة دوائر الوالية:
 2019-2018الدوائر خالل فرتة (: عدد اِلرفيني وتوزيعهم على 07جدول رقم )

 %النسبة التشغيل %النسبة  احلرفيني الدائرة الردم
 %42.72 6.560 %42.71 3.264 برج بوعريريج 01

12,23%

37,46%

50,31%

نسبة التشغيل

الصناعة التقليدية الفنية

الصناعة التقليدية ِلنتاج المواد

الصناعة التقليدية للخدمات
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 %12.04 1.528 % 10.02 764 رأس الوادي 02
 %5.11 762 %5.02 381 اِلمادية 03
 %11.97 1.834 %11.95 913 جمانة 04
 %2.37 368 %2.38 184 اجلعافرة 05
 %3.09 480 %3.10 240 برج زمورة 06
 %7,17 1.076 %7.13 542 منصورة 07
 %7.05 1.420 %9.21 706 برج الغدير 08
 %6.20 948 %6.26 474 بئر قاصد علي 09
 %2.20 338 %2,22 169 ات غروتعني  10

 %100 15.322 %100 7637 اجملموع
 بوعريريجمديرية السياحة والية برج املصدر:    

 يوضح لنا الشكل املوايل عدد احلرفيني املوزعة على كافة دوائر الوالية
 (: توزيع اِلرفيني على دوائر برج بوعريريج06شكل رقم )

 
  ابالعتماد على اجلدول أعالهنيمن إعداد الطالبتاملصدر:       
 
 
 

43%

10%5%

12%

9%

6%

3%

2%

7% 3%

عدد الحرفيين

برج بوعريريج

راس الوادي

احلمادية

جمانة

برج الغدير

بري داصد علي

برج زمورة

عني اتغروت

منصورة
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     حتليل: 
 %43بوعريريج حتتل املرتبة األو ى من انحية عدد احلرفيني بنسبة حوايل نالحظ من خالل اجلدول والشكل أعاله أن دائرة برج 

حيث حتتل دائرة عني اتغروت املرتبة األخرية يف عدد احلرفيني كوهنا  %10عامل، مث تليها راس الوادي بنسبة  6560بطادة تشغيل 
 عامل.    338عاب بطادة استي %2.22ذات طابع فالحي فمعظم نشاطها يف الفالحة لتأخذ نسبة حوايل 

التقليدية دار الصناعة  مها تتمثل يف مشروعنيحبيث  التكوينو  الرتدية جمال يف مهامها متارس: الصناعة التقليدية دور .ب
  :هتدف إ ى تردويه، وهي عبارة عن هياكل دعم وتسامرتبوعريريج  بربج
 ؛حلرف الفنيةا ومكان التقاء ممارسي: ابعتبارها فضاء عرض دائم ملنتوجات الصناعة التقليدية الرتويجالرتقية و  -
ملعرفية لكبار ا وتثمني القدرات: بتوفرها على داعات تكوين ومتهني للمحافظة على احلرف نالتكوين والتمهي    -

 لألجيال؛  احلرفيني وتوريثها
 .على ورشات لإلنتاجمن خالل توفرها  :اإلنتاجيةتدعيم العملية  -

 30/11/2018 غاية ا ى الشباب تشغيل برانمج إطار يف املنجزة احملالت اتيطلب من 144 استقبالوابلتايل مت        
 دائريت: برج مستوى على اجتماعات 06 حضور ودد مت طلب 1422 إ ى مصاحلنا لدى اإلمجايل املودع العدد ليصل

 1احلرفيني استفادة اولوية على الرتكيز فيهما مت وجمانة، بوعريريج
تعد السياحة احلموية أهم مرتكزات السياحة ابلوالية نظرا للقدرات اليت حتوزها فإ ى جانب اِلمامات املعدنية:  -4

 القطاع على املستثمرين يف وجبلي ودروي يساعداخلصائ ص العالجية ملياهها تقع هذه احلمامات يف حميط غايب 
 شاريع:أن حياط هبا من م وخصائصها وما ميكنالتايل أهم احلمامات  يوضح اجلدولالسياحية، و تنويع منتجاهتم 

 (: أهم منبعني يف إقليم الوالية08جدول رقم )
 املشاريع امللحقة الفوائد العالجية  خصائص املياه البعد عن الوالية االسم

منسوب املياه - كلم  40 ْحام البيبان
 ل/اث1.16

غين ابملواد املعدنية -
خاصة الكلور 

 والصوديوم

 االمراض اجللدية-
امراض املفاصل -

 والعظام
 أمراض الروماتيزم-
بعض أمراض جهاز -

 التنفسي

 بناء مركبات سياحية-
 إدامة مربط للراحة-

ْحام ايبينان)اوالد 
 حالة( ابملاين

منسوب املياه - كلم  60
 ل/اث 1,1

 °60درجة حرارة -

 االلتهاابت اجللدية-
امراض املفاصل -

 والعظام

بناء مركبات -
   للتدريب الرايضي 

                                                           

 معلومات مقدمة من مديرية السياحة للوالية1 



 بوعريريج  برج  يةلوال  المستدامة  المحلية  السياحية  التنمية  واقع  حول  تطبيقية  دراسة الفصل الثالث....

 

 79 

غين ابملواد املعدية  -
 كلور وصوديوم

بعض أمراض جهاز -
 التنفسي

إدامة خميمات عائلية -
 ومرابط للراحة

 مديرية السياحة والية برج بوعريريج.املصدر: 
 حتليل:
يعترب محام اوالد حالة حتفة سياحية ولوحة فنية دبلة للتداوي واالستجمام وهذا ما يعود ابملنفعة على الوالية،        

والايت )برج بوعريريج، جباية، سطيف( يتوافد إليه أصحاب هذه املناطق  3فنظرا ملودعه اجليد كونه مهزة وصل بني 
أجل الراحة واالسرتخاء، كذلك يستقطب أيضا أصحاب ومن  (%100ألنه محام معدين )بكثرة من أجل التداوي 

عدد الوافدين إلية يف فصل الربيع وهذا النتشار فوائده اجلمة  فيتضاعف ،والايت أخرى كقسنطينة، اجلزائر، وهران
 عرب احناء الوطن.

كذلك ابلنسبة حلمام البيبان فحسب اجلدول أعاله فهو ال خيتلف عن اآلخر من حيث فوائده، فهذان        
احلمامان يلعبان دورا هاما يف جذب السياح داخل وخارج الوالية ومكسبا لنهوض ابلسياحة العالجية للوطن عامة 

 وللوالية خاصة.
طقة  جل جعلهم دطب سياحي ابمتياز ليعود بفائدة كبرية للمنورغم ذلك الزال يف انتظار ان يتم استغالهلم من أ     

 كلها يف ظل هاته الظروف االدتصادية.  
 تساهمس حديثة عالجية محوية حمطات اجناز فسيتم االمتياز لعقود احلمامان على القائمون حصول انتظار ويف     

 . للوالية السواح زايدة استقطاب يف
 منشآت املطاعم واجلمعيات: -5

مطعم تتوزع على خمتلف البلدايت تقدم خدمات متنوعة كما تشتهر  400تتوفر الوالية على أزيد من املطاعم:  .أ
اليت أصبحت تعرف هبا املنطقة ومن أهم املطاعم املتواجدة  05الوالية مبطاعم الشواء على اجلمر على طول الطريق ردم

ل شري أبربع جنمات، سلسبيل أبربعة جنمات كذلك داخشري املصنفة مثل األاعرب حميط الوالية سلسلة مطاعم الي
جنمات، ومطعم كارفور اجلديد على الطريق 4ب  (gastronomiqueالوالية مطعم الفريد اخلاص ابألكل احلديث )

 جنمات، الفردوس كذلك خيمة احلضنة املشهورة ابملأكوالت التقليدية. 3ديد التصنيف، طاسيلي 05الوطين ردم 
 اجملال مفتوحا للمستثمرين يف هذا القطاع التنافسي لرتدية دطاع السياحة ابلوالية.حبيث يبقى 

نذكرها يف وترديتها على املستوى احمللي اليت س السياحية ابملناطق التعريف يف اجلمعيات تساهم :اجلمعيات .ب
 املوايل:اجلدول 

 
 



 بوعريريج  برج  يةلوال  المستدامة  المحلية  السياحية  التنمية  واقع  حول  تطبيقية  دراسة الفصل الثالث....

 

 80 

 (: قائمة اجلمعيات الناشطة يف القطاع السياحي09جدول رقم )
      

 مديرية السياحة والية برج بوعريريجاملصدر: 
سفار ألكشف رئيس اجلمعية الوطنية للسياحة واويف ظل األوضاع الراهنة اليت متر هبا البالد والعامل مجيعا،       

بوالية برج بوعريريج، أن الوكاالت السياحية والفنادق والسياحة احلموية تكبدت خسائر  "م.ز"والصناعة التقليدية 
ف وأتثرت أتثرا سلبيا كبريا ابلنظر للحجر الصحي املطبق الذي أدى إ ى شلل كبري وتودي بسبب وابء كوروان، وخيمة

  .1الرحالت اجلوية وزايرة املناطق السياحية
   السياحي ابلوالية آفاق االستثماراملطلب الثالث: 

يف إطار ها التوجه اجلديد إلعادة االعتبار لقطاع السياحة بدأت والية برج بوعريريج تشهد نوعا ما من      
 االنتعاش يف جمال االستثمارات السياحية، وهو ما جتسد يف إطالق عدة مشاريع 

 هو استثمار عمومي ومنها ما هو خاص.  إنشائية أو ترميمية منها من أهنى ومنها ما هو ديد اإلجناز منها ما 
 االستثمار السياحي اخلاص مشاريع أوال:

مشروع سياحي معتمد من طرف اللجنة الوزارية املكلفة بدراسة خمططات  17على مستوى املديرية مت تسجيل      
 املشاريع الفنددية موزعة كما يلي: 

 على أرضيات ذات ملكية خاصة(. منجزة)االجناز مشاريع ديد  05
 (.ملكيات خاصة االخرى 05واالمتياز منها متحصلة على عقود  05)منطلقة مشاريع غري  10
 على أرضيات ذات ملكية خاصة(. منجزة)متودفني مشروعني  02

 

                                                           

-الوطنية-اجلمعية-رئيس املودع: على ،2020-09-25 يوم عليها أطلع ،-وخيمة خسائر السياحية الوكاالت كب د-كوروان  وابءتوفيق جندي، 1 
 /https://elmaouid.comواألسفار-للسياحة

اجلمعيةاسم   مقر اجلمعية 
 مديرية السياحة لوالية برج بوعريريج الديوان السياحي احمللي لبلدية برج بوعريريج

 بلديـة برج الغدير مجعية الشواترة للتنمية
والرتاثمجعية القليعة للتنمية   بلدية تسامرت 

 بلدية املهري الديوان احمللي للسياحة لبلدية املهري
السياحية لوالية برج بوعريريجمجعية اجلوال   دار الشباب خليفي الطاهر بربج بوعريريج 

 وترفيه وتطوير سياحةاجلمعية اجلزائرية لتبادل 
 املعاق حركيا

 دار الشباب خليفي الطاهر بربج بوعريريج

فرةاجلعا– وترقية السياحةاجلمعية الوالئية لتنمية   املركب الرايضي اجلواري بلدية القلة 

https://elmaouid.com/
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 اثنيا: ابلنسبة للحظرية الفندقية
فإن احلضرية  ،املسجلة على مستوى مديرية السياحةتبعا ملا سبق وحسب سري اشغال اجناز املشاريع السياحية      

بدخول عدة فنادق حيز اخلدمة وستساهم يف دفع عجلة التنمية احمللية من خالل خلق  دعمتستالفنددية للوالية 

مناصب شغل مباشرة وغري مباشرة وستدعم اخلزينة العمومية احمللية ابلرسوم املفروضة دانوان، وجتدر االشارة ا ى انه من 

 :1وهي كااليت 2020( فنادق خالل سنة 04) ثالثةاملتودع استالم 

برج  07موعة ملكية ردم جم 104دسم  31فندق دمار للمستثمر دمار فريد الكائن حبي الشهداء شارع أ ردم  -

 ؛بوعريريج

متت تسوية  إذا)بوعريريج برج  فيال طريق بئر صنب 52فندق عيدل للمستثمر عيدل مربوك الكائن بـحي  -

 ؛(وضعيته

ج بوعريريج بداية دخول ا ى بومردد بر  05وطين ردم الطريق العلى العاملية  كارفورجمموعة عمارة ابالشرتاك مع  فندق  -

 غرفة؛ 90بطادة استيعاب 

 .(ضعيتهمتت تسوية و  زمورة )إذافندق مشالل للمستثمر مشالل السعيد الكائن مبحاذاة حمطة اخلدمات مشالل طريق  -

 عث االستثمار السياحي ابلواليةاالجراءات املتخذة من اجل اعادة باثلثا: 
 كمبادرة لتشجيع االستثمار السياحي اخلاص مت تشكيل جلنة ابملديرية يرأسها املدير خمتصة يف:

 ؛املستثمرين استقبال -1
  ؛اآلجال أسرعالوزارة الوصية يف  وحتويلها ا ىدراسة خمططات املشاريع الفنددية   -2
 ؛من اجل حسن سري املشروع والنصائح الالزمةتقدمي كل التوجيهات  -3
 ؛والطويلاملدى املتوسط  ودراستها على للمشاريع،املرافقة احلقيقية  -4
 ؛عمل جواري إلدناع املستثمرين يف القطاعات االخرى لتبين مشاريع سياحية -5

                                                           

 معلومات مقدمة من مديرية السياحة برج بوعريريج.1 
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تصة يف املصاحل املخ التدخل لديو من اجل االطالع على مدى سري االشغال  ابملستثمرين،االتصال الدائم  -6
 حال ما تطلب الوضع ذلك.

التنمية السياحية ابلوالية يف مرحلة االنطالق، وابلتايل فهو حيتاج إ ى جهود كثرية  إن مساروعموما ميكن القول      

 ومتعددة االجتاهات ونعتقد أنه من األمهية إشراك القطاع اخلاص يف هذا املسعى.  
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 الفصل خالصة
من خالل ما سبق نستنتج ان والية برج بوعريريج متتلك عدة موارد ادتصادية وثقافية وكذا مؤهالت سياحية        

جيدة دادرة على النهوض ابدتصاد الوالية، إال أن ذلك وحده مل يكن كافيا لتحقيق التنمية السياحية املستدامة احمللية 
ذا ة وخاصة مديرية السياحة لوالية برج بوعريريج للنهوض هبابلرغم من املساعي اليت تقوم هبم اجلهات املختص

 القطاع.
إضافة ا ى الركود العام الذي يشهده دطاع السياحة مبختلف أرجاء القطر هناك هشاشة للبىن التحتية ونق ص        

ر املرافق ابملناطق الريفية بربج بوعريريج، وهي اليت حتتضن أكثر املوادع السياحية السيما تدين مستوايت الدخل وانتشا
 .ار السياحالستثمهذه املناطق  ابلتوجه حنو املستثمرينالبطالة والفقر هباتة املناطق، وابلتايل صعوبة 
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 خامتة:

د رزا يف العديد من اسرتاتيجيات التنمية املستدامة، وتندرج ضمن بنو السياحة مؤخرا حتتل مكاان ابأصبحت      
جدول أعمال الكثري من املؤمترات الدولية بشأن التنمية املستدامة، وهي تشري إ ى حدوث تنوع تدرجيي يف 

اعي والثقايف جواره املنظور االجتم مضمون السياسة السياحية فلم يعد يقتصر على املنظور االدتصادي، وإمنا ا ى
والبيئي، حيث أن التأثريات السلبية واإلجيابية للسياحة يف اجملاالت االدتصادية واالجتماعية متالزمة مع التأثريات 

السياحة اليوم يف اجلزائر أصبحت ضرورة حتمية، وأكيد أنه رغم ما متلكه من طادات نفطية إال أنه ف، البيئية
يق التنمية الفاعلة عليها االستعانة أبكثر من مورد )صناعي، زراعي، سياحي(، ويعترب القطاع السياحي قلتح

مورد إضايف إن أحسن استغالله، فلقد أولت الدولة اهتماما متناميا لتحسني القطاع السياحي، وابلرغم من 
صول ملصاف صلها اشواط كبرية للتميز والو مؤشرات النمو اإلجيابية اليت يسجلها القطاع حاليا، إال أن اجلزائر تف

 الدول السياحية املتوسطية، مما يتطلب تضافر اجلهود والتنفيذ الفعلي لالسرتاتيجية اليت تبنتها اجلزائر يف إطار
تنموي مستدام لزايدة حركية األنشطة السياحية من خالل وضع خمطط أعمال آلفاق مستقبلية هو املخطط 

 .sdat 2025احية التوجيهي للتهيئة السي

برج بوعريريج متتلك عدة موارد ادتصادية وثقافية دادرة على النهوض ابدتصاد الوالية، إال  وبرغم من أن والية     
قوم هبم اجلهات ابلرغم من املساعي اليت ت ،املستدامةأن ذلك وحده مل يكن كافيا لتحقيق التنمية السياحية احمللية 

وهذا راجع ا ى نق ص اهلياكل السياحية ابإلضافة ا ى ضعف يف نوعية اخلدمات املقدمة وارتفاع  ،ةاملختص
 وضعية نتيجة اإلمهال امليزة اليت تتمتع هبا هذه الوالية.الأسعارها وهذه 

 دطاع السياحي على مستوى والية برج بوعريريج عبارة عنفتم التوصل من خالل الدراسة التطبيقية أن      
مصغرة احلالة القطاع على مستوى الوطين، اذ يشري ا ى نفس املفاردة، إمكانيات ومقومات هائلة يقابلها صورة 

 حتقيق يفضعف يف األداء على خمتلف املستوايت، وهبذا الشكل ال ميكن احلديث عن مسامهة القطاع السياحي 
 مية املستدامة.التنمية احمللية اال عرب اإلسراع يف استغالل هذه اإلمكاانت وفق التن

 النتائج :أوال
إ ى النتائج نقدمها  لخمتلف الفرضيات كإجاابت أولية على إشكالية حبثنا هذا، التوص اختبارمسحت لنا عملية    

 بشكل خنترب فيه مدى صحة تلك الفرضيات املقدمة:
  رغبة ملحة و لقد تطورت السياحة تطورا كبريا وأصبحت اليوم من الصناعات اهلامة حيث أصبحت ضرورة

ة يلدول السياحادتصاد هذه اني حيث انعكس اجيابيا خاصة على لإلنسان دصد التغيري يف حياته وكسر الروت
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ية وكذا تقلي ص األموال األجنب رؤوسإلضافة إ ى جلب اب هتامما أدى إ ى حتسني ميزان مدفوعا ،املستقبلة للسياح
 ؛لمجتمعلنسبة لابلتايل حتسني ظروف العيش ابنسبة البطالة و 

 عل فإن تطور لفابو  ،لسياحة يف إطار السياسة التنموية العامةابم تبدأت املنظمات السياحية والدول هت
ريعة وال يكلف  ألنه حيتوي على مردودية س ،السياحة العاملية يربز املسامهة املتزايدة هلذا القطاع يف النمو العاملي

وهو ما  دامةلية املستحيث واجهت عدة حتدايت من خالل التنمية احمل كثريا مقارنة ببادي القطاعات األخرى،
 و ى والثانية؛يثبت صحة الفرضية األ

 ان والية برج بوعريريج تتوفر على العديد من فرص االستثمار السياحي املتنوعة الطبيعية، لكنها مل جتد املناخ 
قطاع السياحة ل االعتباروجه اجلديد إلعادة املناسب لالستثمارات حيث تعاين من ركود سياحي ويف إطار الت

بدأت الوالية تشهد نوعا ما من االنتعاش يف جمال االستثمارات السياحية وهو ما جتسد يف إطالق عدة مشاريع 
 .الثالثة ا ما يثبت صحة الفرضيةذوه حبيث ميكن القول اهنا يف مرحلة االنطالق، إنشائية
 يف اجملال السياحي؛ثمارية عدم وجود متويل كايف للمشاريع االست 
 اخل؛السفر، النقل. توكاال، لسياحة من هياكل إيواءابق ص اخلدمات املرتبطة ن.. 
 لسياحية؛ا هناك توجه حنو تطبيق تنمية سياحية مستدامة من خالل املخطط التوجيهي للتهيئة 
 ناية الكافية حيث مل يو ى هلذا القطاع الع ،تبقى الوالية يف تطوير واستغالل املوارد السياحية حمدودة جدا

 ؛املرجوة ق األهدافاليت متكنه من حتقي
  راد اجملتمع.على مستوى اهليئات أو أف ءاسوآانعدام الوعي السياحي 
 توصيات اثنيا: 
 املشاكل اليتو على النتائج السابقة ارتئينا تقدمي مجلة من التوصيات لالرتقاء بقطاع السياحة يف ظل األوضاع  وبناء

 :يعاين منها القطاع
  مهية السياحة أبضرورة بناء ثقافة مشجعة على ترويج السياحة ويتعلق ذلك بفن االستضافة وبتعميق الوعي

وعوائدها لدى املواطنني من خالل إدراج هذه الثقافة يف مناهج التعليم والقيام حبمالت اشهارية متنوعة، 
 ؛مع وزارة الرتبية والتعليمأو عمل ورشات عمل صيفية لتنسيق 

  دة ايتطوير البنية التحتية وشبكة املواصالت وتشجيع جذب استثمارات سياحية وفنددية األمر الكفيل بز
لتايل حماربة البطالة والفقر، مما يؤدي إ ى حتسني مستوى املعيشة لألفراد ودفع العجلة ابفرص العمل و 

 ت؛جتمعااالدتصادية، االجتماعية والثقافية للم
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  ،ضرورة االهتمام إلمكانيات السياحية للوالية وإعطائها األمهية الالزمة من خالل االستغالل األمثل
احا للتنمية عتبارها مفتابر والزوال بفعل السردات والتلوث اثر من االنداثإلضافة احملافظة على اآلاب

 املستدامة؛ السياحية
 لسياحية احلقيقي لربامج املخطط التوجيهي للتهيئة ضرورة االستمرار واإلسراع يف التطبيق الفعلي وا

2025(SDAT)  ؛2030وكذا املرور ا ى املخطط 
  ا هتالعمل على تنمية الصناعات التقليدية واحلرفية فهي متثل الرتاث وتعكس صورة حقيقية عن الوالية حبضار

لقيام بتقدميها افة إ ى اإلضابعتبار السياحة والصناعة التقليدية تشكالن نشاطا متكامال، ابوثقافتها 
ئن على املستوى احمللي والعاملي من خالل األنشطة التسويقية والرتوجيية واليت تلعب دورا مهما يف ابللز 

 طاع؛تطوير هذا الق
 هيل تنقل السياح؛توفري وسائل النقل واملوصالت املرحية لتس 
  تمعات احمللية جمليف السياحة خاصة يف اانشاء معاهد تدريب مهين ترفع من كفاءة املوارد البشرية العاملة

 عية؛الفقرية ولألفراد الذين مل حيالفهم احلظ إلكمال دراستهم اجلام
 التنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية لضمان تنشيط واستغالل داري الصناعة التقليدية: برج بوعريريج، 

 ؛تسامرت
 يةللوال السياحية املؤهالت وترويج لتثمني بصرية أشرطة إجناز. 

 :البحثفاق آ
اسرتاتيجية تردية القطاع السياحي كأداة لتحقيق التنمية احمللية املستدامة يبقى مفتوحا لدراسات أخرى ان موضوع 

ميكن ان تساهم يف اثرائه. وكان هذا البحث اال ذرة من االستطالع على ميدان واسع تساؤلنا فيه كثريا، ومن هذه 
 التساؤالت نقرتحه كمواضيع حبث:

  االستثمار السياحي يف خلق الثروة من خالل الرفع من مستوى الدخل الوطين؛مسامهة 
 ادماج التنمية احمللية املستدامة يف القطاع السياحي؛ 
 استعمال اليات التسويق السياحي لدفع حركة السياحة احمللية؛ 
  والطلب السياحيدراسة العرض. 

سرتاتيجية اويف هناية البحث أنمل ابن نكون دد تعرضنا ابلشكل واملنهجية اليت تساهم ولو بشكل بسيط يف اظهار 
 تردية القطاع السياحي واالستفادة منه.
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Abstract  :  

     The objective of the study is to highlight the promotion strategy of the tourism 

sector as a tool for sustainable local development, and the evaluation of this 

strategy is based on the utilization of the tourism capabilities and capabilities 

needed to promote this sector ,to achieve the objective, the role of the sector as 

a contributing sector to national economic, social or environmental development 

was highlighted and the importance of the cooperation of various actors in order 

to achieve sustainability was emphasized,the study was divided into two parts, a 

theoretical and a practical part, where we found through the theoretical part that 

tourism has strategic characteristics that make it an important part of 

contemporary economic activity, It is also an effective tool for sustainable 

development by advancing growth and community promotion, and for 

sustainable tourism development, the process of distributing tasks among all 

parties, whether governmental or private, must be undertaken, 

     As the state of Bordj Bou Arreridj is a state of the highlands, particularly the 

eastern one, we arrived through the application study, they do not benefit greatly 

from tourism qualifications, although they are provided with good infrastructure, 

as they have many opportunities for diversified tourism investment, but there are 

several obstacles that need to be overcome in order to create an environment 

conducive to promoting tourism investments to achieve sustainable local 

development. 

Keywords : Development, sustainable Development, Tourism sector, Strategy, 

Bordj Bou Arreridj state. 

 

 
 
 
 
 


