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 ممخص

 علهععبلتعععءل ععماسلنبمععبلمععاللسيادععبللساصت ععبء لسيمعب عع  لتتتمتععالسياعع بخصلئص ععبرالساععت ست   صل

 ل ت ص ععصلسيم تمععاتعتئعع لاءسفلاعبيععصليتخا ععملسيتام ععصلسيماععتءسمصلمععاللصععنملءاععالا لععصلسيامعع لساصت ععبء للكمععب

س ضعععبالخب عععبالسا  عععبملسيخبي عععصللإيععع لهعععء  اعععفلااعععملامععع لسصت عععبء لاعععل  ل ماعععتم ل كعععحسلخمب عععصلسيئ رعععصل

ائععءلمععاللسيا ععب لئعمل ععصلت م ععاليلمهععب لئعع اللكباععصلاععتءسمصلسائأاععل  لل يتخاععملسيتام ععصلسياعع بخ صماععتائل ص ل سي

سيم تمعبالل اسي هبالا سالكباالا همفلسيالبعلسيخك مف لمؤاابالسيالبعلسيصبالسيا بخف لسيابرخ الل

ل.سيمخل ص

اعع بخ صلكبا ععصلجاللت عععملماهععبللإمكباععباسيتععفلتمصعع لئلسي مسر  ععصلسي ا ععبا ا ععصلصبيمععصلمععاللئباتئععب ل ل

صلئعععبلاععع بخ بلمتكعععبمن لائععع سلاخت سرهعععبلالععع لسيعء عععءلمعععاللسيماعععبئالسيمعءا عععص لماعععبئ للئ ع عععص لم سصعععالا   عععصل

السمكباب   فلُم غ فليخبيصلسيالبعلال لسيمات ىلسي لاف لإحلُ د  لإي لافسلسيُمفب صصللإالااهب لتب  ص ص ل

لافلساتغنملممبل تلل لتضبا لسي ه ء ف لهبلااللسيتم ملئأد سللكئ  ف للُ ابئلهبلُضع لافلسجءسامعتئ فل

ل.تام  لماتءس لافلإلب لسامكبابالنحه

الع لتدعص ال تخل عمللافلض السيتخل نالسإلخ بر صلسيء ساصلسيم ءسا صماللصنمل صءلت لسيت ك مل

لكعملمععاللسياعع ب لمععالل  هعصلائعع لما ععءلاع بخفلماععتءس لصبيمعصاعفل عععمل ا ععصللآ ععب لسيادعبللسياعع بخفتعأ   ل

تئاعفلئاعبالالع لسياتعبرللسيمتخ عملال هعبلانمهعبللصت سخعبام م اعصلمعاللسا لسصت س لت لكمبلسياكباللسيمخل  ال ل

ءس فلسياعععع بخصلاععععفلسيمالاععععصلئل  اععععصلالت يععععءلمدععععبكمليتفععععبء لادعععع الا ل ااععععل  لسيتصلعععع للسيعلمععععفليتام ععععصل س 

ل.لسا تمبا صلسيتفلصءلتصلفهبلسيا بخص لساتفخبملسيمدبكملسيئ ر صل

ل.صبيمصسامكبابا لسآلابم ل ا صلسيا بخصلسيماتءسمص لل سيا بخصل:الكممات المفتاحية
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Résumé  

Le tourisme a des caractéristiques stratégiques et occupe une pole position dans 

l'activité économique contemporaine, Il est également considéré comme un outil efficace pour 

la réalisation du développement durable à travers l’amélioration de la croissance économique 

et le développement de la société, ainsi que la protection de l'environnement sur l’horizon 

d’une croissance économique forte et soutenue. Il vise à satisfaire les besoins des générations 

actuelles et futures. Pour parvenir à un style de développement durable du tourisme, les  

tâches doivent être réparties entre les différents acteurs, secteur public, les établissements du 

secteur privé du tourisme, touristes ou des communautés locales. 

 Comme Guelma était l'une parmi les wilayas algériennes qui compte un potentiel 

touristique suffisant pour en faire un pôle touristique d'excellence, car il contient de 

nombreuses sources minérales et stations thermales, vues naturelles, des sites archéologiques 

et historiques. Cette wilaya représente un microcosme de l'état et du secteur à l'échelle 

nationale, avec un paradoxe entre existence d’un potentiel touristique important compensée 

par une faible performance qui le sépare de la distinction, ce qui exige des efforts concertés 

pour exploiter ce potentiel dans le cadre du développement durable. 

 Notre étude est axée principalement sur un travail pratique de terrain avec des analyses 

statistiques pour diagnostiquer et analyser l'impact des dimensions de la durabilité de l'activité 

touristique à faire de Guelma une destination touristique durable du point de vue des touristes 

et des habitants. Un ensemble de recommandations sont également proposés sur la base des 

résultats obtenus, à savoir l'adoption de la planification scientifique pour le développement et 

la gestion du tourisme dans la région avec une méthode qui évite la création, l'émergence ou 

l'aggravation des problèmes économiques, environnementaux et sociaux qui peuvent être 

crées par le tourisme. 

Mots-clés : Tourisme, le tourisme durable, les potentiels, les perspectives, wilaya de Guelma. 

 

 

 

 



ت  
 

 

Abstract 

 

  Tourism has strategic characteristics and remain in a pole position of contemporary 

economic activity. Tourism constitutes an effective tool for achieving sustainable 

development, through the improvement of economic growth and society development, as well 

as the protection of the environment on the horizon of strong and sustained economic growth. 

Tourism help to satisfy the needs of current and future generations. In order to achieve 

sustainable tourism development style, tasks must be shared between all actors activating in 

this field and including the public sector, private tourism sector institutions, tourists or local 

communities. 

 Guelma is one of the Algerian wilayas, with high tourism potential, sufficient to make 

an exceptional touristic pole in this region. This wilaya have mineral fountains and thermal 

stations, natural views, archaeological and historical sites. Guelma represent a microcosm of 

the State and a mirror of the sector at the national level, even this high touristic potential there 

is a noticeable weakness in the performance. Drastic measures and high efforts must be 

applicated to value this high potential in the framework of sustainable development. 

  Our study is focused mainly on a field work, with statistical analyzes to diagnose and 

analyzing the impact of sustainability dimensions of tourism activity in making Guelma a 

sustainable tourist destination from the point of view of both tourists and local residents. A 

number of recommendations, on the base of this study, have been suggested to improve the 

touristic activity in this region. Like adoption of the most important scientific plan for the 

development and management of tourism in the region to exclude creation, emergence or 

exacerbation of social, economic and environmental problems that may succeed to tourism 

development.  

Keywords : tourism, sustainable tourism, potential, prospects, wilaya of Guelma. 
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 إلـى مـن قـال فيهمـا الرحـمــن: 

 

 "... وبالــوالــديـــن إحـســانــا  وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه"

 

 أخوتي األعزاءإلى سندي في الحياة 

 

 ولو بدعاءن ساعدني من قريب أو من بعيد إلى كل م 
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  ر ـديـكر وتقــش

 



 

 قال تعالى: 

 "إن عذابي لشديدولئن كفرتم  وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم   "

  "7اآلية  " سورة إبراهيم

آخر ألمده، ونسألو أن يجعمو خالصا وال ال نهاية لعدده بجاللو  يميق حمدافالحمد هلل 

 .لوجهو الكريم

 . "معطى اهلل خير الدين" المشرف التقدير إلى األستاذالشكر و ت رااعب أسمىبثم أتقدم    

ماااان قريااااب أو ماااان بعيااااد         الشااااكر والعرفااااان إلااااى كاااال ماااان ساااااعدن   بجزياااالأتقاااادم كمااااا    

   ولم بكممة طيبة.
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 الــة األشكـائمــق

 
رقم 
 الصفحة عنوان الشكل الشكل

 47 ترابط أبعاد التنمية المستدامة 10

 38 مكونات العممية السياحية الجديدة 10

 38 العناصر الخمس المكونة لمسياحة البيئية 18

 070 التدرج اإلداري لتنفيذ النظام عمى مستوى الدولة 17

 070 السياحيةعالقة الترابط بين الشركات  10

 007 مكونات نظام اإلدارة البيئية المتكاممة عمى مستوى المنشآت السياحية 10

 008 مسار العوائد السياحية 14

 004 العناصر األساسية بالنسبة لمجتمع السياحة البيئية المحمي 13

 040 السائح حسب المنظمة العالمية لمسياحة 18

01 
 المنتج السياحي بمعيار عدد األسرة توزيع طاقات اإليواء حسب نوع

 (0222-0222لمفترة )
014 

00 
 توزيع طاقات اإليواء حسب التصنيف )الدرجات( بمعيار عدد األسرة لمفترة

(0222-0222) 
018 

00 
 توزيع طاقات اإليواء حسب القطاع القانوني بمعيار عدد األسرة

 (0222-0222لمفترة )
001 

 000 (0220-0222الجزائر خالل الفترة )توافد السياح إلى  08

 007 لمجزائر والناتج المحمي اإلجماليمساهمة عائدات السياحة في  07

 000 (0222-0222خالل الفترة )ميزان المدفوعات في القطاع السياحي تطور  00

 070 شروط التطوير السياحي في الجزائر 00

 810  نموذج الدراسة الميدانية 04
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 داولــائمة الجــق

رقم 
 الصفحة الجدول عنوان الجدول

 32 7112-0441تطور أعداد السياح عالميا لمفترة  10

 84 7113الدول العشرة األولى في حجم اإلنفاق السياحي العالمي سنة  13

 01 7113-0491تطور حجم اإليرادات السياحية العالمية لمفترة من  12

 01 7113في حجم اإليرادات السياحية عمى المستوى العالمي سنة المراتب العشرة األولى  18

10 
 0441مؤشرات األمم المتحدة لمتنمية المستدامة لسنة 

 -70فصول جدول أعمال القرن  –
84 

 48 مقارنة التنمية السياحية المستدامة والتنمية السياحية التقميدية 10

 78 المؤشرات األساسية لمسياحة المستدامة 18

 004 التأثيرات السمبية في المناطق المحمية واإلجراءات المناسبة لمعالجتها 14

 020 مجاالت تدخل الدولة في التنمية والنشاط السياحي 17

 004 إيجابيات وسمبيات مشاركة المجتمع المحمي في السياحة البيئية 01

00 
 المنتج السياحي بمعيار عدد األسرة توزيع طاقات اإليواء حسب نوع

 (7107-7111لمفترة )
318 

03 
 توزيع طاقات اإليواء حسب التصنيف )الدرجات( بمعيار عدد األسرة

 (7100-7111لمفترة )
314 

 300 (7107-7111توافد السياح إلى الجزائر خالل الفترة ) 02

 303 (7100-7111خالل الفترة ) الميالي السياحية 08

 302 (7100-7111خالل الفترة ) ةالسياحي االيرادات والمداخيلتطور  00

 300 7114توزيع المشاريع قيد االنجاز، متوفقة ومشاريع لم تطمق لسنة  00

 304 (7100-7111عدد العاممين في قطاع السياحة بالجزائر ) 08

 330 قائمة تقييم لمبعد البيئي من أجل سياحة مستدامة في الجزائر 04

 338 قائمة مؤشرات تقييم البعد االقتصادي من أجل سياحة مستدامة في الجزائر 07

 334 قائمة مؤشرات تقييم البعد االجتماعي من أجل سياحة مستدامة في الجزائر 31

 322 1993امتيازات االستثمار الممنوحة حسب قانون 30

 327 الجديد()البرنامج المركزي  7101/7102المخطط الخماسي لمسياحة  33

 327 )البرنامج الالمركزي الجديد( 7101/7102المخطط الخماسي لمسياحة  32

 388 القرى السياحية ذات االمتياز 38

 388 الحدائق اإليكولوجية السياحية 30

 308 المنابع المعدنية في والية قالمة 30

 382 في والية قالمة المؤسسات الفندقية 38



 د
 

 380 والسفروكاالت السياحة  34

 380 عدد مركبات النقل التي تخدم المناطق السياحية في والية قالمة 37

 388 الفنادق الحمويةتدفق السياح في  21

 388 السياح المؤطرين من طرف وكاالت السياحة واألسفار 20

 384 7102و 7111تطور رقم أعمال الهياكل الفندقية بين سنتي  23

 387 والمتوسطة حسب القطاعات في والية قالمة عدد المؤسسات الصغيرة 22

 341 المشاريع السياحية المتحصمة عمى موافقة المجنة الوالئية لوالية قالمة 28

 340 مشاريع االستثمار السياحي طور االنجاز 20

 343 طمبات االستثمار السياحي في والية قالمة 20

 342 7102و 7111مناصب الشغل التي توفرها الهياكل السياحية بين سنوات  تطور عدد 28

 340 الجمعيات التي تنشط في المجال البيئي في والية قالمة 24

 210 المجتمع االحصائي 27

 213 األولى تركيبة عينة الدراسة 81

 212 الثانية تركيبة عينة الدراسة 80

 218 البحث بيانتفصيل است 83

 210 ليكرت مقياس درجات 82

 218 لالستبيان الموجه لمسياح ةاالقتصادي اآلثارفقرات المحور األول مع ارتباط  معامالت 88

 214 لالستبيان الموجه لمسياح ةوالثقافي ةاالجتماعي اآلثارفقرات المحور الثاني مع ارتباط  معامالت 80

 214 لالستبيان الموجه لمسياح ةيالبيئ اآلثارفقرات المحور الثالث مع  ارتباط معامالت 80

 217 مستدام والية قالمة كمقصد سياحي بعدفقرات الجزء الثاني مع  ارتباط معامالت 88

 201 الستبيان السكان المحميين ةاالقتصادي اآلثارفقرات المحور األول مع ارتباط  معامالت 84

 200 الستبيان السكان المحميين ةوالثقافي ةاالجتماعي اآلثارفقرات المحور الثاني مع ارتباط  معامالت 87

 200 الستبيان السكان المحميين ةيالبيئ اآلثارفقرات المحور الثالث مع  ارتباط معامالت 01

 203 مستدام والية قالمة كمقصد سياحي بعدفقرات الجزء الثاني مع  ارتباط معامالت 00

 202 االستبيان الموجه لمسياح لمتغيرات(Cronbach Alpha) الثبات ألفا كرونباخ  معامل قيمة 03

02 
االستبيان الموجه لمسكان  لمتغيرات(Cronbach Alpha) الثبات ألفا كرونباخ  معامل قيمة

 المحميين
202 

 208 االستبيان الموجه لمسياح لمتغيرات المعمومات العامة اختبار التوزيع الطبيعي 08

 200 االستبيان الموجه لمسياح لمنشاط السياحي ةاالقتصادي لآلثار الطبيعياختبار التوزيع  00

 200 االستبيان الموجه لمسياح لمنشاط السياحي ةوالثقافي ةاالجتماعي ثارلآل اختبار التوزيع الطبيعي 00

 200 االستبيان الموجه لمسياح لمنشاط السياحي ةالبيئي ثارلآل اختبار التوزيع الطبيعي 08

 200 االستبيان الموجه لمسياح مستدام لممتغيرات والية قالمة كمقصد سياحي اختبار التوزيع الطبيعي 04

 208 لمتغيرات المعمومات العامة االستبيان الموجه لمسكان المحميين اختبار التوزيع الطبيعي 07
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 204 لمنشاط السياحي االستبيان الموجه لمسكان المحميين ةاالقتصادي ثارلآل اختبار التوزيع الطبيعي 01

00 
لمنشاط السياحي االستبيان الموجه لمسكان  ةوالثقافي ةاالجتماعي ثارلآل اختبار التوزيع الطبيعي

 المحميين
207 

 207 لمنشاط السياحي االستبيان الموجه لمسكان المحميين ةالبيئي ثارلآل اختبار التوزيع الطبيعي 03

02 
لممتغيرات والية قالمة كمقصد سياحي االستبيان الموجه لمسكان  اختبار التوزيع الطبيعي

 المحميين
231 

 230 الوصف اإلحصائي لجنس عينة الدراسة االولى 08

 230 الوصف اإلحصائي لمفئات العمرية لعينة الدراسة االولى 00

 233 االولىالوصف اإلحصائي لممستوى التعميمي لعينة الدراسة  00

 233 الوصف اإلحصائي لمهن عينة الدراسة االولى 08

 232 الوصف اإلحصائي الدخل الشهري عينة الدراسة االولى 04

 232 الوصف اإلحصائي لنوع سياح عينة الدراسة االولى 07

81 
لعينة الدراسة  ةاالقتصادي ثارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع عبارات اآل

 االولى
238 

80 
لعينة  ةوالثقافي ةاالجتماعي ثارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع عبارات اآل

 الدراسة االولى
230 

 238 لعينة الدراسة االولى ةالبيئي ثارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع عبارات اآل 83

82 
لعينة  كمقصد سياحي مستدام قالمةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد والية 

 السياح
237 

88 

للنشاط السياحي في جعل  ةاالقتصادي ثارألثر اآل ANOVAواختبار اختبار االنحدار البسيط 

 من وجهة نظر السياح والية قالمة مقصد سياحي مستدام
220 

80 
 في جعل والية قالمة  لمنشاط السياحي ةاالقتصادي ثارألثر اآلمعامالت االنحدار البسيط 

 من وجهة نظر السياح مقصد سياحي مستدام
223 

80 
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يتجــــه اامتمــــسن اــــخ ال ــــ ناو اتزيــــحو ننمــــل  اــــن متاايــــد  اــــن ت ميــــة ال ــــيساة   اــــد الق سنــــسو 

ااقتصسدية الناندو ننمل ا ه من اتممية بم سن أن  ميـا بـين اه ـ سن الل ـسس لم ـيساة اـخ دنـن ااقتصـسد 

ا ــتل س نتنفيــ  الــن  خ نبــين الــدنح الماتمــس ناهم س ــسو ال سايــة ل ــلا الق ــسن اــخ الم ــتقبس اي مــس يــتن 

ن سصــح الجــلس ال ــيساخ اــخ ايــسدو الاح ــة ال ــيسايةد نايــسدو ال سوــداو ال ــيساية بصــنحو  لوــة نصــاياة 

امسيت ـس نصـيس ت س نالت ـنيه ل ـس ناـخ النقـو  ل ـه محانـسو ن ت زل اـخ اانتبـسح أمميـة الالـسف نمـل المناقـ  

تقــــنن ا ــــحو الت ميــــة د ايــــ  قــــين اتز قــــخالزمليــــة اليقسايــــة نااجتمسنيــــة نالاعــــسحية لممجتمــــ  نم فنمــــة ال

سو ال ــيساية التــخ او مي ميــة اــخ ب ــسب تح يــس الم تجــال ــيساية نمــخ أ  ــس نمميــسو منج ــة ا ــتادا  تاــن 

تقــــدم س أط م  قــــة نللــــس نــــن  حيــــه اا ــــتزدان اتميــــس لممــــناحد ال بي يــــةد نااقتصــــسديةد نااجتمسنيــــةد 

ة نللس ب د   نمينس ااتيسجسو الاح ة ال يساية الاسلية نال سم نال محا ية ل له الم  قة بمس يتله م   مس

ت نين قسندو اقتصسدية ا سلة يتاقه بمنجب س تاايد اـخ ت ـسمخ الاح ـة ال ـيساية إلـل الم  قـة نبسلتـسلخ ايـسدو 

 اخ الدزس الاقيقخ ال ستج نن ال شس  ال يساخ.

مبية نمل البيوـة ناليقساـة الماميـة نش   نبش س مت سحن أدى إلل فنامح   سل ن ت نح ال يساة  م

نصـــ اية المـــناحد ال ـــيسايةد لـــلا تبمـــنحو اتجـــسه تمـــس التـــ ييحاو ملـــسمين نمناقـــ  ن يس ـــسو أبحامـــس مل ـــنن 

اا ـتدامة الـلط يتماـنح اـخ ي يــة مجـساو حوي ـية مـخق محانـسو قنانــد الماسافـة نمـل البيوـة نزسصـة اــخ 

تحشـيد ن اليقساـة الماميـة نالماسافـة نمـل م ن ست ـس نزصسوصـ سد الم س ه الا س ة  يسايًسد محانـسو نااتـحان 

ل ــيساة صــ سنة لاو لــللس ت تبــح اد ا ــتزدان المــناحد ال ــيساية نصــيس ت س لتبقــل صــسلاة لةجيــسس القسدمــة

أنجــه مت ــددو نمت ننــة نمتدازمــة تتزــل مــن الشــحا ة الل  سلــةد التــخ تعــن جميــ  أاــحاد المجتمــ  نالمؤ  ــسو 

تتعـساح نت مـس جمي ـس ناـه مي ـس ماـدد ي  ـجن  ايـ نشح سو الق سن ال سن نالزسص مانحا أ س ـيس ل ـسد 

ـــة لاو اا ـــسو اهداحي ـــخ تصـــدحمس ال يو ـــس ت فمـــة نالتشـــحي سو الت ـــل مـــله  زتصـــسصد ناق نالتـــخ تشـــح  نم

 نمت مبسو ال يساية الت مية بين تناان زمهاسا تدامة ت د  إلل د الص سنة ناه ز ة ا تحاتيجية ن  ية
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 ال ـيساخ الم ـتج لتا ـين    ـس  الماميـة المـناحد نا ـتزدان الت ـ ي و نتـنايح الماميـةد المجتم ـسو

 مـن الماميـة المجتم ـسو مـن داوـن دنـن نمـل ال ـيساية الت مية اخ ناانتمسد ال يسايةد لمص سنة نالت نيح

  .المجتم سو ل له ال يساة من اا تلسدو مجساو نتن ي  ت مية ز س

 المت سممـة الم منمـسو الـننخ ب مميـة ايـسدو يت مـس ممـس نن ـيمت س ال ـيساة مد  ال سوح ي تبح مس 

 امتمـسن ااد الم ـت مس  اـن الاـدي  الت ـنيقخ نالتنجـه الجديـدو الل حيـة اللم ـلة إ ـسح ال ـيس،د الـخ نـن

 زـ س نمميـة  ـمن ه ةدحا ـ مـن الحوي ـخ ال ـد  د ايـ  إنال ـسوح الم ـت مس بعـحنحو الادييـة الم فمـسو

 نمتنااقـة مت سممة نتحشيده ناه آليسو الشحاوخ  من ه نتنجيه ت م سته من م حاة شحابه لمزدمسو ال يساية

 .الل تيقيله نن م ؤنليسته اتجسه الم  قة ال يساية التخ يحغس اخ ايسحت سد بسهعساة إم س يته نقدحاته م 

لتــخ تتمتــ  بنم س يــسو  ــيساية مسمــة  ــناب ام س يــسو نالجااوــح مــن دنس الباــح اتبــيط المتن ــ  ا

ـــةد قسبمـــة ل  ـــتل س مـــن أجـــس الت ميـــة شـــحي ة أن ت ـــنن ت ميـــة  ـــة أن م سزيـــة أن م ـــسلن يقسايـــة نأيحي  بي ي

ناصمة يحانل اي س الصيس ة نالماسافة نمل المناحد المتساة م  اا تل س اتميس ل سد نمن مس م تدامة نمت

يت مس ا تحاتيجية شسممة نمت سممة قسومة نمل أ   ندنسون مت ننة انس  يليـة ت ميـة ال ـيساة نت شـي  سد 

 بسلمز  ـسو ال مس الجااوح نحاونقد د ا تحاتيجية تشسحس اي س جمي  اتج او نال يوسو لاو اازتصسص

 بسمتمسن افيو أ  س إا المز  سو أنلنيسو من ال يساة آ لاس ت ن نلن نااجتمسنية ااقتصسدية الت منية

د ال ـيساة لق ـسن ال منميـة اا ـتيمسحاو مجمـنن مـن   ـبة تزصـيصاـخ  للـس نتميـس دال منميـة ال ـم سو

ــة ب ــ  الق ــسن ال ــيساخ نان ــسبه م س تــه عــمن ال يس ــة  ااقتصــسدية قسمــو الدنلــة ب ــن قــنا ين نلماسنل

ا ـتحاتيجية الت ميـة ال ـيساية الم ـتدامة عـمن بح ـسمج  نمشسحي  قنيةد بسهعساة الل بحامج نمس من أمم ـس

نمـــس جـــسبو بـــه مـــن أمـــدا   0202ز ـــة الت يوـــة ال ـــيساية اتـــل  ـــ ة ن  د0202/0202اا ـــتيمسحاو ال سمـــة 

جحاباو ا سلة لت ليل الز ة نالنصنس إلل اتمدا  المحجنود نمـن أجـس إبـحاا مـدى أمميـة  ناق ية نن سوس نا 

 ت مية الق سن ال يساخ اخ تاقيه أمدا  ال يس ة ااقتصسدية اخ الجااوح.  
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مـن أقـدن المـدن  ت تبـح تـخال قسلمـة نايـة  بيـحو  ـيساية ام س يـسو تمتمـسنمن النايسو الجااوحيـة التـخ 

ال ديــد مــن الم ــسب  الم د يــةد م ــسفح  بي يــةد مناقــ  أيحيــةد م ــسلن تسحيزيــةد دي يــة  نمــل ااتناو ــسالجااوحيـة 

نالصــ سنسو التقميديــةد  ــس مــله ال نامــس مجتم ــة مــن شــس  س أن تشــ س دا ــس قنيــس لتل يــس نت شــي  ااقتصــسد 

 مـــس أن النايــــة د نال ق  ـــخ نللــــس السفـــس نمي ـــس لةجيـــسس القسدمـــةالمامـــخ مـــن زـــ س اا ـــتل س اتميـــس 

بسنتبسحمس نج ة حوي ية ل ييح من ال يس،  ناب من دازس الن ن أن من زسحجه ا خ تاتنط نمـل مجمننـة 

مــن ال يس ــس هيــناب ال ــيس، بجميــ  اوــست ن زسصــة لمــلين يابــنن اا ت شــس  نالملــسمحو نالحااــة نالتحايــه مــن 

ه الما سو الامنية التخ تتـناح نمي ـس النايـةد بسهعـساة إلـل تحاي ـس الاعـسحط نالـلط تج ـده ز س مس تناح 

 بسلم  قة.الص سنة التقميدية 

شـحه عن سبـةع نالـلط يعـنق ال ـسح د -إدحاج ناية قسلمة عمن ق س امتيسا ال ـيساة شـمسس نقد تن

ي خ لمت يوـــة ال ـــيساية  آاـــسه نالـــناحدو اـــخ المز ـــ  التـــنج دن سبـــةد  ـــ ي دود قسلمــــةد  ـــنه أمـــحا  نتب ـــة

 ناللط ي د من اآلليسو التخ ت  ل النااحو إلل ت حي  س لتح يخ نتل يس ال يساة اخ الت مية المامية. د0202

 دراسةال إشكــاليـة

ادييسد ت د ال يساة من أ يح الق سنسو ا تل اد نات يح ا تق سبس نجلبس لممت سممين ااقتصسديين 

الــدنس المتقدمــةد ن مصــدح مــن المصــسدح ال سمــة نالم تبــحو اــخ  إل أصــباو صــ سنة حاقيــة اــخ ال ديــد مــن

نقـد ا تب ـو د م س ب س الزسحجيةد  سميس نن تزصيص المناحد المتساة غيـح الم ـتلمة نتنجيـه ا ـتزدامست س

جـناا  ـلح  اـن الت ميـة الل ميـةد دمـس  ج ـح متـين ن سنتما مـن بي  ـس الجااوـح إلي س ال ديد من الـدنس ال سميـة

نا ــتدحاس الح ــس بتقمــيص الب سلــة نتا ــين نت ــنيح ميس م ــس القسنديــةد ممــس ج ــس مــن ال ــيساة بــديس مــن 

 البداوس الم سصحو الزسدمة لمت مية الم تدامة.
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ننمـل انتبــسح نجــند ن قــة بــين الت ميــة ال ـيساية نالت ميــة الم ــتدامة يتبــسدح إلــل اتلمــسن اهشــ سس 

ــة  تحقيــ  يمكــ  كيــ  قسلخالتــ ــ فر  ظــ فــ   ســتدامةاال بأســم   ةســياحيتنمي ؟  مــا    االمكانــاا المت

 ؟آفاقها

  ح، مجمننة من الت سؤاو اللحنية التسليةقن نب سب نمل اهش سلية نهيعس، المنعنن أ يح ت

 ؟ تدامةمن م فنح اامخ ال يساة  مس -

لتاقيه الت ميـة  مم ن اتزسلمس هداحو ال مبية م  سات سليس المس ن  خل يساالم شس   المزتملة يسحاآلخ مسم -

 ؟ تداننالم ال يساية بسلم  خ المت سمس

 ؟لمنصنس إلل اا تدامة ال يساة اخمس الدنح اللط يم ن أن تقنن به مزتم  الج سو اللسنمة  -

 فــساــخ  لم ــتدامةإلــل أط مــدى اققــو الجااوــح أمــداا س ايمــس يزــص تحقيــة ال ــيساة اــخ ا ــسح الت ميــة ا -

 ؟ اام س سو التخ تتناح نمي س

 مس مدى م سممة الص سنة ال يساية الم تدامة اخ ت مية ناية قسلمة ؟  -

آيـسح نمـل أن  مـس مـدى منااقـة  ـس مـن ال ـيس، النااـدين إلـل نايـة قسلمـة نال ـ سن الماميـين القـس  ين ب ـس -

 م تدان؟ تؤيح اخ ج س ناية قسلمة مقصد  يساخل شس  ال يساخ ا

 دراسةال فـرضيـاا

الدحا ـــة نمـــل مجمننـــة مـــن اللحعـــيسو لتل يـــة مزتمـــ  جنا ـــس المنعـــنن نالتـــخ  ـــيتن  ونتمـــدا 

 نالمتميمة اخق  دازتبسحمس لم حاة صات س

اـخ المجـساو  ممسو الت منية لمق سن ال ـيساخسالجااوح من الدنس التخ ا تلسدو من الم األ لى:  الفرضية

 ااقتصسدية نااجتمسنيةد نا ت سنو ال مس نمل الاد من اا   س سو ال مبية زسصة البيوية م  س.

بقـــدح  بيـــح اـــخ ت ميـــة ال شـــس  التـــخ تمم  ـــس الم  قـــة ال ـــيساية تـــناح اهم س ـــسو  ي ـــ ن الفرضـــية اليانيـــة:

 ال يساخ اخ ناية قسلمة.
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 ال شــس  ال ــيساخ اــخ ج ــس قسلمــة مقصــد  ــيساخ تيــسح إاصــسويةلن دالــة  تــ ييحينجــد  الفرضــية الياليــة:

 م تدان من نج ة  فح ال يس،.   

 تن اشتقسه مجمننة من اللحعيسو اللحنية نمل ال ان التسلخق يسليةال اللحعية نلمت  د من صاة

ة قسلمـلم شس  ال يساخ اخ ج س نايـة  ةااقتصسدي يسحةل إاصسويةلن دالة  ت ييحينجد  ق20احعية احنية 

 .من نج ة  فح ال يس، مقصد  يساخ م تدان

لم شـس  ال ــيساخ اــخ ج ــس  ةناليقسايــ ةااجتمسنيــ يـسحةل إاصــسويةلن دالــة  تـ ييحينجــد  ق00احعـية احنيــة 

 .من نج ة  فح ال يس، مقصد  يساخ م تدان قسلمةناية 

 لم شــس  ال ــيساخ اــخ ج ــس نايــة قسلمــة ةويــالبي يــسحةل إاصــسويةلن دالــة  تــ ييحينجــد  ق20احعــية احنيــة 

 . من نج ة  فح ال يس، مقصد  يساخ م تدان

ال ـيس، نمـل أ ـس  الجـ  د ال مـحد الم ـتنى الت ميمـخد اجسبـسو د اـحنه بـين ن نجـ ندن ق22احعية احنية 

ل شـس  ا يـسحت إاصـسويةلن دالـة  تـ ييحد ن نجـالم  ةد الدزس الشـ حط نم ـسن القـدنند نللـس بسل  ـبة لتاديـد 

 اخ ج س ناية قسلمة مقصد  يساخ م تدان. ال يساخ 

 ال شــس  ال ــيساخ اــخ ج ــس قسلمــة مقصــد  ــيساخ تيــسح إاصــسويةلن دالــة  تــ ييحينجــد  الفرضــية الراب:ــة:

 .   ال  سن الماميين م تدان من نج ة  فح

 من اللحعيسو اللحنية نمل ال ان التسلخق تن اشتقسه مجمننة حاب ةال اللحعية نلمت  د من صاة

لم شس  ال يساخ اخ ج س نايـة قسلمـة  ةااقتصسدي يسحةل إاصسويةلن دالة  ت ييحينجد  ق20احعية احنية 

 .ال  سن الماميينمقصد  يساخ م تدان من نج ة  فح 

لم شـس  ال ــيساخ اــخ ج ــس  ةناليقسايــ ةااجتمسنيــ يـسحةل إاصــسويةلن دالــة  تـ ييحينجــد  ق00احعـية احنيــة 

 .ال  سن الماميينناية قسلمة مقصد  يساخ م تدان من نج ة  فح 
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لم شــس  ال ــيساخ اــخ ج ــس نايــة قسلمــة  ةالبيويــ يــسحةل إاصــسويةلن دالــة  تــ ييحينجــد  ق20احعــية احنيــة 

 . ال  سن الماميينمقصد  يساخ م تدان من نج ة  فح 

نـدن نجـند اـحنه بـين اجسبـسو ال ـ سن الماميـين نمـل أ ـس  الجـ  د ال مـحد الم ـتنى  ق22احعية احنية 

 يسحت إاصسويةلن دالة  ت ييحد ن نجالت ميمخد الم  ةد الدزس الش حط نم سن القدنند نللس بسل  بة لتاديد 

 اخ ج س ناية قسلمة مقصد  يساخ م تدان. ل شس  ال يساخ ا

 دراسةأ ـمـية ال

تاقيــه  تم  ــه مــن ا ــتحاتيجيةالق ــسن ال ــيساخ يتمتــ  بزصــسوص  اــخ  ــننأمميــة الدحا ــة ت مــن 

الت ميــة الم ــتدامة نالمتناا ــة مــن زــ س داــ  نجمــة ال مــن ااقتصــسدط نتحقيــة المجتمــ  بصــلة نسمــةد ن ــلا 

امسيـــة البيوـــة اـــخ أاـــه  مـــن اقتصـــسدط  ـــمين نم ـــتمح نم ـــتدان ب ـــد  إحعـــسب اسجيـــسو اتجيـــسس الاسليـــة 

  ج الت مية الم تدامة اللط يحى أن بقـسب الق ـسن ال ـيساخ   أممية  مس تبحا أممية الدحا ة مند لصسندونا

يتنق  نمل بقسب إم س سو جلس ال يس، لاو الصمة بسلتحا  ال بي ـخ نالبيوـخ نالتـسحيزخ ناليقـساخ لمم  قـةد 

ل ــيس، المت م ــين لايــسحو المناقــ  ايــ  تشــيح اتجسمــسو ال مــن ال ــننخ لم ــيساة اــخ ال ــسلن إلــل تاايــد أنــداد ا

ناقــ   م حاــةن  تنعــيحلــللس نممــو الدحا ــة نمــل ال ــيساية التــخ تتمتــ  ب بي ــة متميــاو نجــندو بيويــة نسليــةد 

من نج ـة  فـح ال ـيس، الـلين يميمـنن ال مـسد نمـن نج ـة  مبدأ اا تدامة اخ ال شس  ال يساخ بناية قسلمة

 فح ال  سن الماميين اللين ي تبحنن المؤيح نالمت يح من ال شس  ال يساخد نأيعـس ماسنلـة اتزـسل إجـحاباو 

يجسد امنس لم سلجة ال مبية.   ميمة لتيمين نت ايا الجنا س اايجسبية نا 
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 دراسةال أ ــدا 

د نمــن يتعــمن ال ييــح مــن ناعــحاشــس اــخ أن ال ــيساة الم ــتدامة مجــسس نا ــ  لــن ياــدد بشــ س 

 تح ا مله الدحا ة نمل جممة من اتمدا  يم ن اصحمس اخ مس يمخ قللا ن سصح  فسن ال يساةد 

  ؛الم تدان اخ تاقيه الت ميةإيعس، إ  سمسو الق سن ال يساخ  -

الق ــسن المزتملــة التــخ يزمل ــس  اوح ييالتــ  اانتمــسد نمي ــس هداحويم ــن التــخ  سليسات ــأ جــ  الباــ  نــن  -

 ؛ن يلية ت فين اايجسبية م  سال يساخ 

 ؛ت سنن مزتم  الج سو اللسنمة اخ الق سن ال يساخ لمنصنس إلل اا تدامة ال يسايةتبيين أممية  -

 ؛اقتصسدية أن اجتمسنية أن بيويةة  ناب ت مية الن  يالم سمن اخ  الق سن ال يساخ  ق سن دنح إبحاا -

مـن نج ـة  فـح  ـس مـن ال ـيس، نال ـ سن ناق  مبدأ اا تدامة اخ ال شس  ال ـيساخ بنايـة قسلمـة تنعيح  -

 الماميين.

 ةـقـابـسـاا الــدراسـال

مـن  ال يساة   شس  م سمن اخ الت مية الم ـتدامةد من الدحا سو نالبان  التخ ت سنلو ي سس ال دم

 ق  مخياهشسحو إلل ب ع س ايمس  يسد نيم نالاناة من ياان 

ة أ حناــ، (0202)عــامر عيســان : األ ميــة االقتلــادية لتنميــة الســياحية المســتدامة حالــة ال  ا ــر  .1

مميــة   يــد نمـل أالبساـ  الت اي ــس ت ـحهد ت ــييح المؤ  ـسو بجسم ــة الاـسج لزعــح بست ـةتزصـص  نحاهتـ د

يــس نج ـسو م سا ــة سحس ب ــط البمـدان التـخ تمجـمـ  اهشـسحو إلــل ت الجااوــحدامة اـخ ت ــال ـيساية الم  ميـةالت

ايـ  ا  مـه مـن اشـ سلية ملسدمـس تنعـيح سب ة مـ  الجااوـحد متشـال ـيساية ال دحات سق س الجلحااخ ن  ن مناقبا

اتمميــــة ااقتصــــسدية لمت ميــــة ال ــــيساية الم ــــتدامة اــــخ الجااوــــح اــــخ فــــس المتليــــحاو ال سلميــــة نالتاــــديسو 

ة نــن ال ــيساة يــ  نــن الزمليــة ال فح  شــنس الصــ ــة ازمعــمن نــسلج البساــ  المنعــنن نلقــد صــحود الم س

ال ـيساية اــخ  نقسح  ــس بسلت ميـةاـخ الجااوـح  الت ميـة ال ـيساية اا ــتدامة نا ــتحاتيجية  قـملـةد نناتزمس المـنآيسح 
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ممة ق ـسن ال ـيساة م ـس جسحس ال ـيساية نتنصـس إلـل أنه لتسن بدحا ة تقيمي  د نقلحسد نتن مصحد نالم

 .  ح نتن صة م  م قسح اخ الجااوح  س و عويمة بسلم

د (0200)لميحة عش : األداء  األير االقتلادي  اال تماع  لمسياحة ف  ال  ا ر  تـ ن   المرـر  . 2

ت سنلـو اي ـس البسايـة م س ـة الق ـسن أ حناة د تنحاه تزصص اقتصسد الت ميةد جسم ة الاسج لزعح بست ةد 

ايـ  ال يساخ من أداب نآيسح اقتصسدية ناجتمسنية اخ دنس الدحا ة المتميمة اخ الجااوح نتن   نالملـحسد 

 أمـــن مؤشـــحاونعـــ ية د المقنمـــسو ال ـــيساية ال بي يـــة نالتسحيزيـــة نالاعـــسحية إلـــل أمميـــة الدحا ـــة أشـــسحو

ل تنعــيح آليــسو نتنصــمو الــ  ــس مــن الجااوــح نتــن   نالملــحسدل ال ــيساة المتحتبــة نــن يــسحاآلن  ال ــيساةد

ال نلمة نأدنات س اخ تن ي    سه ص سنة ال ـيساةد نات ـسليس التـخ تم ـن مـن ال  ـنط ب ـلا الق ـسن ناـخ 

   النقو لاته مناج ة الم نقسو التخ تانس دنن ت نيحه.

ـــة  يمحمـــد .3 ـــ  أ ـــدا  السياســـة االقتلـــادية حال ـــ  تحقي ـــة القحـــا  الســـياح  ف ـــدي : أ مي عـــ  ال

ة د تـــنحاه تزصـــص نمـــنن اقتصـــسدية جسم ـــة الجااوـــحد ت ـــسنس اي ـــس البساـــ  أمميـــة  حناـــأ ،(0200)ال  ا ـــر

الم ــسممة التــخ يقــدم س الق ــسن ح ــا اــخ ااشــ سلية نمــل  ايــ  ال شــس  ال ــيساخ ااقتصــسدية نااجتمسنيــة

 نآيـسح أمميـة إلـل البساـ  ت ـحهنقـد د خ اخ  بيس تاقيه اتمدا  ااقتصسدية نااجتمسنيـة نالبيويـةال يسا

 1691اــخ الجااوــح م ــل  ت ــنح ال يس ــة ال ــيساية الم ت جــةن  دال شــس  ال ــيساخ ااقتصــسدية نااجتمسنيــة

نمنق ـه مـن تجـسحس  1212محنحا بسهص اسو ااقتصسدية إلل المز   التنجي خ لمت مية ال ـيساية آاـسه 

 الدنس المجسنحو. 

 أ حناــة، (0202)د لــ  ســ:اد: آليــاا ترقيــة الســياحة فــ  ال  ا ــر  آيار ــا عمــى التنميــة المســتدامة  .4

اــخ إشــ سليت س نمــل اآليــسح و البسايــة ح ــا  د تــنحاه تزصــص نمــنن الت ــييح جسم ــة نمــسح يمجــخ بــستغنا د

ااقتصسدية نااجتمسنية نالبيوية ال سجمة نن تحقية ق سن ال يساة اخ الجااوح نمل ال اـن الـلط ي ـسمن اـخ 

لبــحامج اد ل ــيساية الم ــتدامةاا ــسح الملــسميمخ لمت ميــة ا الدحا ــة تعــم وتاقيــه الت ميــة الم ــتدامةد ايــ  
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نأدناو ال يس ــة ال ــيساية الم تمــدو اــخ تاقيــه الت ميــة  ال ــيساية عــمن المز  ــسو الت منيــة اــخ الجااوــح

  .(0202)الم تدامةد نأزيحا ا   س سو الت مية ال يساية نمل الت مية الم تدامة عمن المز   التنجي خ 

ال ــسبقة ح ــاو اقــ  نمــل الق ــسن ال ــيساخ الجااوــحط مــن ال سايــة ااقتصــسدية نالت فيميــة  الدحا ــسو 

نااداحيةد ناخ فس التنج سو الاديية لم فنح الت مية الم تدامة التخ ت تن بسآليسح ااجتمسنية نالبيويـة الـل 

مج و الـي   التـخ اـخ  ن  ـس امتمـو بـسل جس س اآليسح ااقتصـسديةد مـلا مـس يميـا مـله الدحا ـة نـن غيحمـس

 .تؤيح اخ ال يساة نتت يح ب س

 ةــدراسـد د الـح

زـ س اللتـحو ناقـ  الق ـسن ال ـيساخ اـخ الجااوـح  تتميس ادند الدحا ـة اـخ ماسنلـة تشـزيص نتاميـس 

ــــهد (0222-0200) ــــل  نآاــــسه ت ميت ــــة الم ــــتدامة ا ــــت سدا إل ــــخ ا ــــسح الت مي ــــ  مؤشــــحاو اا ــــتدامة ن ا مزتم

اا ـــتيمسحاو ا ــتحاتيجية الت ميــة ال ــيساية الم ـــتدامة عــمن بح ــسمج  الم ــ حو نالتــخ آزحمـــساا ــتحاتيجيسو 

 .SDAT 2030 اا تحاتيجية ال يساية ناه المز   التنجي خ لمت يوة ال يساية د ن 0202/0202ال سمة 

الدحا ـــة مـــداو إلـــل إن ـــسب صـــنحو ناعـــاة نـــن ناقـــ  مبـــدأ اا ـــتدامة اـــخ ال شـــس   أنبسهعـــساة 

ايـ  اا ـتبيس سو بس ـتزدان د نللس ال يساخ بناية قسلمة من نج ة  فح  س من ال يس، نال  سن الماميين

 س ـــو الاـــدند الم س يـــة مـــخ نايـــة قسلمـــة بمزتمـــ  بمـــديست س زسصـــة ال ـــيساية م  ـــس المتميمـــة اـــخ الامسمـــسو 

 .0202إلل  0200اخ اتحاو مزتملة من ال  ة ز س   ناو من الم د يةد بي مس  س و الادند الام ية 

 المـنـهـج المـ:تمـد

المتبــ  نــسدو اــخ التاميمــخ ن انتمــدو الدحا ــة نمــل المــ  ج النصــلخ بــسل فح إلــل  بي ــة المنعــنن 

المـ  ج التـسحيزخ ل ـحد اخ الجس س ال فحطد أمس اخ الجس س الت بيقـخ اسنتمـدو نمـل  الدحا سو ااقتصسدية

تق يـسو مـ  ج الدحا ـة الميدا يـة مـن زـ س  المز  سو الت منية التخ تب ت س الجااوـحد بسهعـساة الـل مزتم 
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ايـــ  ا ـــتزدمو م ـــسييح ال انـــة المح ايـــة اـــخ تنايـــ   الميدا يـــة لتاميـــس  تـــسوج الدحا ـــة اهاصـــسويةاتدناو 

 لدحا ة.م  يسو ال ي ة ناازتبسحاو اهاصسوية لدحا ة مدى صاة أن ز   اللحعيسو ماس ا

 ةـدراسـال ررااـبـم

  يم ن إيجسامس ايمس يمخق دناا سح ملا المنعنن ل دو ييحج   بس ازت

 يساية م تبحو يم ن اا تلسدو م  س من ز س ال  نط ب لا الق سن بمس يتنااه  ام س سوامت س الجااوح  -

 ؛م  مؤم ت س

ا ــتلسدو مــن اصــة مــن ال ــنه ال ــيساية  نزسصــة دنس الملــحس ال حبــخ دنس الباــح اتبــيط المتن ــ  -

 الجااوح بدنحمس نمي س أن ت  ل لمعلح باصة اخ مله ال نه؛ال سلمية ن 

د من الم حن  أن ااقتصسد الجااوحط من اقتصسد حي خ ي تمد نمل ق سن ال ل   مصدح أ س ـخ لمـدزس -

نالتــخ مــن  م ــتقب  زــحىمــن زــ س ت ميــة الق سنــسو ات الجااوحيــة ت ــ ل لت نيــ  مصــسدح الــدزس نال ــم سو

ااقتصـسد  أنا ـه بمـس نمـله الدحا ـة تاـسنس إيعـس، د ال مبيةن الم حن  بآيسحه اهيجسبية  بي  س ق سن ال يساة

 ال يوسو النصـية نالم ـؤنلة اـخ الجااوـح أن ت زـل اـخ اانتبـسحلللس نمل  لي  اخ اسجة إلل امنس  حي ة

م ــــل البدايــــة لماسنلــــة التقميــــس مــــن ال ــــمبيسو نت فــــين اا ــــسح الم ــــتدان ن ــــد ت بيق ــــس ال يس ــــة ال ــــيساية 

 اهيجسبيسو.

 ل: باا الدراسة 

 لقد ناج و البساية ندو ص نبسو يم ن تمزيص س ايمس يمخق

نـــدن دقت ـــس نتعـــسحب س اـــخ ب ـــط  قمـــة اهاصـــسويسو المت مقـــة بـــب ط المؤشـــحاو ال ـــيسايةد إعـــساة إلـــل -

 اتايسن؛

يـح نتـ يح ال ـيساة بسلت ميـة البيويـة نااجتمسنيـة ناتـل ااقتصـسدية أص نبة ب سب  مـنلج إاصـسوخ يقـي   -

 ل ناوه تت مه ب ننية المؤشحاو التخ يجس قيس  س؛
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 ندن ت سنن ب ط الج سو اخ تنعيح ناق  الم  قة ال يساية زسصة بيويس.  -

 دراسةال  يـكـ 

يبــسو مــدى صــاة نلإلاس ــة بجنا ــس المنعــنن ناهجسبــة نمــل اهشــ سلية ن    ــينقن تتــ سواللحعــيا 

د جـاب ل  ــسح ال فــحط نالملـسميمخ نجــاب لمجس ــس الت بيقـخد ايــ  تعــمن ب ــد المقدمــة الدحا ـة إلــل جـاوين

فحيــة لمت ميــة نات ــ  ال ملــسمين نــن ال ــيساة نأ س ــيست س  نسيــؤ ح اللصــس اتاصــنس  ي يــةالجــاب اتنس 

ـــس اـــخ يـــ   مبساـــ د ال ـــيساية  ـــس خاللصـــس ال يشـــمسن نلل ـــة  ي ـــة الم ـــتدامةد الت مي ـــة لمت مي ـــة ال فحي الزملي

دحا ــة  لـ يت ـسنس اللصـس اليسد بي مــس أ ــسليس إداحت ـس لتاقيـه اا ـتدامةال ـيساية الم ـتدامة نآيـسح ال ـيساة ن 

دنح الدنلــة اــخ نــحط الج ــسو اــخ ت بيــه مبــدأ اا ــتدامة اــخ الق ــسن ال ــيساخ مــن زــ س مزتمــ  دنح 

دنح المجتم ـسو الماميـة مبـدأ اا ـتدامة اـخ المؤ  ـسو ال ـيسايةد د تنجيه ال يساة  ان الت مية الم ـتدامة

 .نأزيحا م سممة ال يس، اخ تاقيه ت مية ال يساة الم تدامة اخ ت مية ال يساة الم تدامة

ال ــيساة الم ــتدامة اــخ الت ميــة  حابــ اللصــس ال اــخ قــدن اليــس خ الزــسص بسلجس ــس الت بيقــخ نالجــاب 

 خال ــيساآيــسح الق ــسن  دمــن اام س ــسو نالت ــنح اــخ الجااوــح خال ــيسا الق ــسن تنعــيحمــن زــ س الجااوــح 

ـــة ال ـــيساة يـــةالجااوح م ـــسنخ الدنلـــة د ن نم ـــتنيسو اا ـــتدامة بـــه دحا ـــة نـــحط زـــسم  اللصـــس الد ن لتحقي

آيــسح الق ــسن د نايــةاــخ الال ــيساة  مقنمــسوإم س ــسو ن مــن زــ س إبــحاا  اــخ نايــة قسلمــةالم ــتدامة ال ــيساة 

يعس، الب سد ن  الم تدان ال يساخ ناهجـحاباو المتزـلو مـن اجـس اا ـتلسدو مـن مـله اهم س ـسو نالاـد  ج ـندا 

اللصــــس ال ــــسد  لمدحا ــــة الميدا يــــة مــــن  بي مــــس زصــــص د اقيه الت مية الم تدامة لمم  قةمن الم نقسو لت

نمـل تـ ييح  – نمـل التحتيـس -مدى منااقة  س من ال يس، نال ـ سن الماميـين  نز س دحا ة ا تقصسوية ن

د نأزيـحا الزستمـة التـخ ت سنلـو أب سد اا تدامة لم شس  ال يساخ اخ ج س ناية قسلمة مقصـد  ـيساخ م ـتدان

 . ت تسجسو التخ زمصو الي س الدحا ة تسوج الدحا ة نالتنصيسو اخ عنب اا

 



 

 
 
 

 

 

 : ولال  جزءال

 الجــــانـب النــظـري
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 األول جزءمقدمة ال

السياحة من أكثر الصناعات نموًا في العالم، فقد أصبحت اليوم من أهم القطاعات في التجارة 

الدولية، وتحتل مكانة واسعة في اقتصاديات العديد من الدول خاصة التي تفتقر إلى مقومات اقتصادية 

عميها مشاريع التنمية وتطوير  أخرى، إذ أصبحت صناعة مركبة وأحد الركائز األساسية التي تعتمد

 مواردها االقتصادية بشأن تحقيق االستقرار والنمو االقتصادي واالجتماعي المتوازن.

مهم في تحقيق برامج  دور لهاوعمى اعتبار السياحة من منظور اقتصادي هي قطاع إنتاجي 

عمى المحيط المادي النظيف، ، فمواقع السياحة األكثر نجاحًا في الوقت الحاضر تعتمد المستدامة التنمية

والبيئات المحمية واألنماط الثقافية المميزة لممجتمعات المحمية، أما المناطق التي ال تقدم هذه المميزات 

، فتعاني من تناقص في األعداد ونوعية السياح، وهو ما يؤدي بالتالي إلى تناقص الفوائد االقتصادية

دماج كل الجهات تحقيق األهداف المرجوة من تنمية السيالو  حة المستدامة البد من القيام بالتعاون وا 

ي، السائحين، ، مؤسسات القطاع الخاص السياحالدولةأجهزة الفاعمة والناشطة في القطاع السياحي من 

 .والمجتمعات المحمية

م الجهفات التفي تفؤثر وتتفأثر السفياحة المسفتدامة وأهفالسفياحة، ومن أجل دراسة مختمفف جوانف    

 ثالث فصول كاآلتي: إلى قسم هذا الجزء اهب

 والتنمية السياحية األساسيات : المفاهيم،السياحة: الفصل األول
 : المفاهيم واآلثارالسياحة المستدامة: الفصل الثاني
 دور الجهات المختمفة في تطبيق االستدامة في القطاع السياحي: ثلالفصل الثا

 
 
 



 

 
 

 

 

 : ولالفصل ال 

  الساسيات : المفاهيم،السياحة

 والتنمية السياحية
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 تمهيد

لػػـ يتورػػلور ووػػحؿ لوادػػإ لومحػػدد إب ولػػد الحػػرب اللالميػػة ال انيػػة، حيػػث تطػػلورت  إف مفىػػلـو السػػياحة

حرحػػػػة السػػػػفر الدلوليػػػػة ووػػػػحؿ سػػػػريا لوح يػػػػؼ، لوتزايػػػػدت أكػػػػداد السػػػػياح إلػػػػ   انػػػػب تنػػػػلوع أوػػػػحاؿ السػػػػياحة 

لواخترفػػػت لوظاافىػػػا لوخصااصػػػىا، لو ػػػد أد  حػػػؿ وػػػذا إلػػػ  زيػػػادة لوابسػػػت ماـ، لوتلػػػددت المنػػػاطؽ السػػػياحية 

لوتلو يػػه وػػذن النوػػاطات لوتحصيػػؽ أ صػػ  لوظىػػرت الحا ػػة لدػػوط حة لواألنوػػطة السػػياحية، ابوتمػػاـ والسػػيا

ػػا ولػػد أف أصػػوإ ينظػػر إلػػ  السػػياحة كرػػ  أنىػػا صػػناكة لومصػػدر دخػػؿ  در ػػات النفػػا اب تصػػادص، خصلوص 

لوذلػػػؾ وسػػػوب تػػػدكؽ ماػػػات المايػػػيف مػػػف السػػػياح كرػػػ  مخترػػػؼ الػػػدلوؿ أساسػػػي كػػػي ح يػػػر مػػػف دلوؿ اللػػػالـ، 

ة، الويء الذص و ا اللديد مف دلوؿ غرب ألوروػا لووػماؿ أمريحػا أف تلمػؿ كرػ  النىػلوض لوالمناطؽ السياحي

 والسياحة لوتحلويرىا إل  صناكة حصيصية لوأداة لتحصيؽ التنمية اب تصادية لواب تماكية.

ن حت كي الحصلوؿ كر  حصة ملتورة كي السلوؽ  حيث محانة والغة األومية، السياحةلصد احترت 

لػذلؾ لو ىػت الػدلوؿ األنظػار  اللالمي موحرة وذلؾ إحد  الصناكات األح ر كاكرية كرػ  المسػتلو  اللػالمي،

لوابوتماـ لىذن الصناكة خاصة ترؾ التي تفتصر إل  مصلومػات ا تصػادية أخػر ، إذ أصػوحت صػناكة مرحوػة 

ألساسػػػػية التػػػػي تلتمػػػػد كريىػػػػا موػػػػاريا التنميػػػػة لوتطػػػػلوير ملواردوػػػػا مػػػػف الصػػػػناكات الىامػػػػة، لوأحػػػػد الرحػػػػااز ا

 اب تصادية ووأف تحصيؽ ابستصرار لوالنملو اب تصادص لواب تماكي المتلوازف.

وػراز  لوؿلذا كإف الفحرة األساسية لرفصؿ األ أساسػياتىا لوالرحػااز وي دوط مفاويـ ظاورة السػياحة لواب

 لحػػس محلونػػات الفصػػؿ كػػي مواحػػث  ا ػػة، حيػػث ت  السػػياحيةلتنميػػة ا تلودػػيإالتػػي تصػػلوـ كريىػػا إدػػاكة الػػ  

  :تتدمف

 المفاويمي لرسياحة اإلطار :ولالمبحث ال 

 السياحةلورحااز  تأساسيا ثاني:ال المبحث

 األسس النظرية لرتنمية السياحية: ثالثال المبحث
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 لسياحةالمفاهيمي ل اإلطار:  ولال  المبحث

كػي اللػالـ، كصػد أصػوحت مػف أوػـ الصطاكػات كػي الت ػارة تلتور السػياحة مػف أح ػر الصػناكات نمػلوا  

، الدلولية، لما حصصته مف نتااج ملتورة مف حيث التدكصات لواإليرادات لومف حيث مناصب الوغؿ التي تحػد ىا

 .كالح ير مف الدلوؿ تللوؿ كر  وذا الصطاع كي تحصيؽ التنمية اب تصادية المنولودة

أسػػػواب السػػػفر لوالتنصػػػؿ، لوظػػػؿ مفىلومىػػػا  يػػػد التلوسػػػا لتلػػػدد أغػػػراض لو  تلػػػددت مفػػػاويـ السػػػياحة لو ػػػد

لوالت دد حت  لوصؿ إل  اللصر الحالي الذص يوىد اللديد مف التطلورات الىاارة التي سػاكدت كرػ  انتوػار 

  السياحة لوورلوز خصااص  ديدة لىا، لومف  ـ تلدد أنلواكىا. 

 سياحةالم و مفه المطلب الول:

السػػػياحة مػػػف أح ػػػر الصطاكػػػات اسػػػتصطاوا لو ػػػذوا لرمتلػػػامريف اب تصػػػادييف حػػػدي ا، إذ أصػػػوحت  تلػػػد 

مفىلومػا  أكطػتكػي الحصػؿ السػياحي التػي  صناكة را يػة كػي اللديػد مػف الػدلوؿ، لوونػاؾ اللديػد مػف الدراسػات

 لرسياحة لوكؽ لو ىات نظر مخترفة لومتنلوكة. 

اوف منظلور كي حتاوه لساف اللرب أف " السياحة مصدر ساح يسيإ  أوار ،السياحة كي لغة اللرب

  سلوحا لوسيحانا: إذا  ر  كر  لو ه األرض.

لويصاؿ: ساح كي األرض يسيإ سياحة لوسػيلوحا لوسػيحا لوسػيحانا: أص ذوػب، لوالسػياحة: الػذواب كػي 

  (1)األرض لرلوادة لوالتروب )اوف منظلور(.

 صػػػد التركيػػػه كػػػػف الػػػنفس، أمػػػا السػػػااإ كىػػػػلو وػػػي كمريػػػػة السػػػفر  لوحسػػػب مل ػػػـ برلوس السػػػياحة

    .21الوخص الذص يساكر مف أ ؿ إوواع حا ته مف المتلة لوالتركيه

 

                                                           
(1)

 .16 صكماف، األردف،  :دار الراية لرنور لوالتلوزيا ،، الطولة األلول لوالمرتحزات"السياحة الوياية "األسس (: 2008)أحـر كاطؼ رلواودة، :  
2  :Dictionnaire,)6431(5 Petite Larousse, P 21. 
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أما السياحة كي النصلوص الوركية كصد  اءت حرمة )ساح( كي الصرآف اللظيـ كي أح ر مف ملودا 

 ﴾كػي األرض أرولػة أوػىروػدتـ مػف الموػرحيف كسػيحلوا ذيف كاهلل لورسلوله إلػ  الػٱءة مف َآور﴿حصلوله تلال : 

.  اؿ الطورص كي تفسيرن: يلني كسيرلوا كي األرض مصوريف مدوريف، آمنيف غير خػاافيف مػف (6)اآلية  التلووة

 (1) .رسلوؿ اهلل كريه الساـ لوأتواكه، لويصلوؿ مف: ساح كاف كي األرض يسيإ سيلوحا لوسيحانا

لوملوحػػدا لرسػػياحة لومػػف أوػػـ وػػذن لصػػد تلػػددت محػػالوبت إكطػػاء تلريفػػا وػػاما  السػػياحة اصػػطاحا:

  يري: المحالوبت ما

، حيػث يلركىػا وأنىػا ظػاورة كصػرية 6491كػي كػاـ  Guier Freulerتلريؼ اللالـ األلمػاف  ػلويير كرلولػر  -

لػػػ  تغييػػػر الىػػػلواء لوملولػػػد اإلحسػػػاس و مػػػاؿ الطويلػػػة لونمػػػلو وػػػذا  تنو ػػػؽ مػػػف الحا ػػػة المتزايػػػدة إلػػػ  الراحػػػة لواب

وػػذا التلريػػؼ اوػػتـ  (2)،لوالمتلػػة لواإل امػػة كػػي منػػاطؽ لىػػا طويلتىػػا الخاصػػةاإلحسػػاس إلػػ  الوػػللور والوى ػػة 

  السياحة لوأومؿ ال لوانب األخر . والغرض لووما يحصؿ كريه الفرد نتي ة ممارسته

حيػػػػث كػػػػرؼ السػػػػياحة وأنىػػػػا  6469كػػػػاـ  Herman Von Scholleron تلريػػػػؼ ويرمػػػػاف كلووػػػػلوليرلوف -

 ابصطاح الذص يطرؽ كرػ  حػؿ اللمريػات المتداخرػة لوخصلوصػا اللمريػات اب تصػادية التػي تتلرػؽ وػدخلوؿ

لوالماحػػػظ مػػػف وػػػذا  (3)،األ انػػػب لواب ػػػامتىـ المؤ تػػػة لوانتوػػػاروـ داخػػػؿ لوخػػػارج حػػػدلود منطصػػػة ألو دلولػػػة ملينػػػة

  التلريؼ أنه رحز كر  ال انب اب تصادص لرسياحة كدا كف إوارته إل  اإل امة المؤ تة لرفرد الزاار.

 ػاب  Kraftلوحراكػت  Houzkerلرمػؤلفيف وػلوزحر  6491لوكي حتاب النظرية اللامة لرسياحة ظىر كػي كػاـ  -

ة التػي تنػتج مػف إ امػة السػااحيف وػريطة أف ب أف السياحة وي الم ملوع الحري لرلا ات لوالظػلواور الطويليػ

                                                           
 .17 ص، المصدر سوؽ ذحرن: أحـر كاطؼ رلواودة، (1)
   .249 صمصر،  :لرنور ، مرحز الحتابرؤية كصرية لرترلويإ لوألو ات الفراغ(: 1997)محمد الحماحمي، لو : حماؿ درلويش (2)
 .7 صمصر،  :، منولورات  املة اإلسحندريةا تصاديات السياحة(: 2003):  ريرة حسف حسنيف، (3)
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لو ػد أظىػر  (1)،تؤدص إل  إ امة داامة ألو ممارسة أص نػلوع مػف اللمػؿ سػلواء حػاف كمػا داامػا ألو كمػا مؤ تػا

  وذا التلريؼ أف حرحة السياحة مؤ تة لو صيرة األ ؿ لوب تأخذ وحؿ اإل امة لواللمؿ.

اللا ات لواألكماؿ التي تحلوف وسوب التنصػؿ لواب امػة األكػراد السياحة وي م ملوكة  نيسحر حسب حاراويىالو  -

  (2).خارج مصر سحناوـ اليلومي، حيث أف وذا التنصؿ ب يدخؿ كي إطار النواط اإلنساني المروإ

التي يصلوـ وىا األكػراد أ نػاء  األنوطةكصد كركت السياحة وأنىا  ميا  حسب المنظمة اللالمية لرسياحةأما  -

 (3).سفروـ إل  أماحف خارج وياتىـ الملتادة، لاست ماـ لألكماؿ الت ارية لوأغراض أخر 

السػػياحة انتصػػاؿ أص وػػخص مػػف محػػاف إ امتػػه إلػػ  محػػاف آخػػر لمػػدة  صػػيرة نسػػويا لواإلنفػػاؽ مػػف  تلنػػيلو  - 

  مدخراته لوليس مف اللمؿ كي المحاف الذص يزلورن لو د ينود السااإ م رد الزيارة ألو تمدية اإل ازة ألو الحج

 تحػػلوف السػػياحة ألو الصػػحة ألو الدراسػػة، لوونػػاء كريػػه ينتصػػؿ السػػااحلوف وصػػفتىـ مسػػتىرحيف ب منت ػػيف، لو ػػد 

 (4) .داخرية ألو خار ية

السػياحة نوػاط يصػلـو وػه اإلنسػاف وغيػػة التػرلويج كػف نفسػه مػف األكمػاؿ التػػي يزالولىػا كػي مػدة مػف الػػزمف،  -

لولىػذا تلػرؼ السػػياحة وحرحػة يؤديىػػا الفػرد ألو م ملوكػة مػػف األكػراد، لووغػػرض ابنتصػاؿ مػف محػػاف إلػ  آخػػر، 

اإل ػػػػازات، ألو لحدػػػػلور المػػػػؤتمرات ألو المىر انػػػػات، ألو لرلػػػػاج  ألسػػػػواب ا تماكيػػػػة ألو لرتركيػػػػه ألو لصدػػػػاء

يػػدخؿ كػي السػػياحة الى ػػرة مػػف ورػد إلػػ  ورػػد ألو حتػػ   وغػػرض اللمػؿ لواإل امػػة الداامػػة لوب لوابستوػفاء، لولػػيس

 (5).لرلمؿ المؤ ت، ألو أكداء السرؾ الدورلوماسي

                                                           
 .23 ص كماف، األردف، :، مؤسسة اللوراؽ لرنور لوالتلوزياأصلوؿ صناكة السياحة(: 2006)حميد كود النوي الطااي، : (1)

)2( :Ahmed Tessa ,)6441(5 Economie touristique et aménagement du territoire, OPV5 Alger, P 12. 
)3(: Jean-Pierre-Giotart et Michel Balfet, (54999)  Management du tourisme, Collection tourisme, paris, 2004, P 4. 

 :المرتصػ  المصػرص لدوػداع لوالتنميػة ،الطولػة األلولػ ، الناميػةالللولمة السياحية لولوا ا الدلوؿ المتصدمػة لوالػدلوؿ  (:2002): محمد يسر  إوراويـ دكوس،(4)
 .11 صابسحندرية، 

 امليػة لردراسػات لوالنوػر م ػد المؤسسػة ال ،،  الطولػة األلولػ "دلور اإلكاـ كػي التسػلويؽ السػياحي" دراسػة مصارنػة (:2003) : مصطف  كود الصادر،(5)
 .33 ص ،ويرلوت :لوالتلوزيا
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تحصؽ المتلة النفسية، ألو وي ظاورة اللصر  مف محاف آلخر وطريصة مورلوكة اإلنسافوي كمرية انتصاؿ  -

التي تنو ػؽ منىػا الحا ػات المتزايػدة، لوتغييػر ال ػلو الرلوتينػي لواإلحسػاس و مػاؿ المنػاظر الطويليػة لوالوػللور 

 (1).والمتلة كي اإل امة

لومىما تلددت تلريفات مفاويـ السياحة، إب أنىا ظاورة تتلرؽ واستغاؿ ألو ػات الفػراغ كنػد الووػر، 

لوػػللوب، لوسػػفروـ إلػػ  وػػاد آخػػر خػػارج لوطػػنىـ ألو اما مسػػاكدا لاتصػػاؿ ال صػػاكي لوالحدػػارص وػػيف لوتلػػد كػػا

داخره طروا لرراحة لوابست ماـ كي الطويلة ألو كر  الولواطئ الوحرية ألو زيارة األماحف األ رية، لو د تستغرؽ 

نػػه أروػػا لوكوػػريف السػػياحة داخػػؿ الػػلوطف يلومػػا حػػاما لػػذلؾ تػػدخؿ دػػمف السػػياحة لولػػلو لػػـ يتػػرؾ السػػااإ ملوط

ساكة. وذا لوب يصتصػر كرػ  وػذا الوػحؿ وػؿ تتلػد  إلػ  نوػاطات ا تصػادية لوريادػية لوا تماكيػة لوسياسػية 

 لوكرمية، كي مخترؼ  لوانب الحياة الوورية.

 خصائص السياحة  المطلب الثاني:

 تلتور السياحة نواط ا تصادص متميز ينطلوص كر  كدد مف الخصااص أومىا: 

لىػػا نوػػاطات ح يػػرة لومتنلوكػػة لوتسػػىـ حػػؿ منىػػا كػػي خدمػػة وػػامرة لرسػػااإ  األولػػادظػػاورة متلػػددة  السػػياحة -

 ؛لوتتطرب والدرلورة  ىد لوتلالوف لوتنسيؽ ويف المراحز السياحية لوأصحاب الفنادؽ لومنظمي الرحات

ء اللمػػػا ألودػػػاكىاال ديػػػدة لويػػػتححـ كػػػي  المتغيػػػرة لألكحػػػارتتسػػػـ طويلػػػة السػػػياحة والديناميحيػػػة لوتخدػػػا  -

در ػػػة مػػػف ال مػػػاؿ لوالتنظػػػيـ لحػػػي تػػػلواءـ طويلػػػة ظػػػرلوؼ اللمػػػاء  أكرػػػ تحػػػلوف كرػػػ   أف)السػػػياح( لوي ػػػب 

 ؛الصادميف مف ا ؿ المتلة لوالترلويج

 ،اللمػؿ طػارئ لوالوطالػة ملوسػمية أفملوسػمية الػنمط لووػذا يلنػي  وأنىػا د تتميز ولػض المنػاطؽ السػياحية  -

 (2)؛لووما مظىريف مميزيف لصناكة السياحة كي المنت لات

                                                           
 .15 صاألردف،  :، دار الراية لرنور لوالتلوزيااب تصاد السياحي (:2008) زيد منير سرماف،: (1)
 .22-21صص  مصر، اإلسحندرية، :، المحتب ال املي الحديثمىارات التخطيط السياحي(: 2009): محمد الصيركي، (2)



                                                                                                                                                            لوالتنمية السياحية األساسيات : المفاويـ،السياحة                                                                     لوؿ:      الفصؿ األ  
 
 

21 

لوكريػه كػإف الدلولػة  ،السياحة كوارة كف صادرات غيػر منظػلورة كىػي ب تتم ػؿ كػي إنتػاج مػادص يمحػف نصرػه -

لووػػي تلتوػػر مػػف الصػػناكات الصريرػػة التػػي  ،المصػػدرة لرمنػػتج السػػياحي ب تتحمػػؿ نفصػػات النصػػؿ خػػارج حػػدلودوا

 ؛يصلـو كيىا المستىرؾ والحصلوؿ كر  المنت ات ونفسه مف محاف إنتا ه

إف المنتلوج السياحي المتم ؿ كي كلوامؿ ال ػذب السػياحي لوالمػلوارد السػياحية )الطويليػة، التػاريا، اآل ػار(  -

د سػرا لوخػدمات مسػاكدة التػي تتم ػؿ كػي ب تواع إب مف خاؿ السياحة، لووػذا المنتػلوج ب يوػاع إب كػي لو ػلو 

منوػػػػػػات اإل امػػػػػة، المنتػػػػػػلوج ، ميػػػػػان، الحىروػػػػػػاء، الغػػػػػاز ...الػػػػػا(الىياحػػػػػؿ األساسػػػػػية )الخػػػػػػدمات، المراكػػػػػؽ ال

 (1)؛السياحي

 ؛تولب لوتلدد محلونات النواط السياحي لوارتواطىا والح ير مف األنوطة اب تصادية األخر  -

إف مد  ماامػة المنػاخ السػياحي ومفىلومػه الوػامؿ )ابسػتصرار السياسػي، در ػة التصػدـ اب تصػادص، كػدـ  -

 ؛ات كدااية ات ان األ انب لوغيروا(لو لود ات او

ارتوػػاط صػػناكة السػػياحة حنوػػاط إنتػػا ي يصػػدـ خػػدمات ذات طويلػػة خاصػػة وصدػػايا التنميػػة اب تصػػادية  -

 ؛ف الدلوؿ النامية لوالمتصدمة كر  حد سلواءلواب تماكية لوالسياسية كي الح ير م

كػػدـ سػػػيادة المناكسػػػة الصػػػاكية ألو حتػػػ  احتحػػػار الصرػػػة كػػي الح يػػػر مػػػف الحػػػابت خاصػػػة والنسػػػوة لػػػولض  -

 ؛المصلومات لوالملوارد السياحية النادرة، لوصللووة  ياـ ولض الدلوؿ وإنتاج سرا سياحية وديرة

التاريخية لوالطويلية م ا يتصؼ ولدـ المرلونة خاصة كي رض السياحي خاصة والنسوة لرمصلومات إف الل -

 (2).أ ؿ الصصير

 

 
                                                           

حىىول اصتصىىاديات السىىياحة ودورهىىا يىىي التنميىىة  ملتقىىد دولىىي، المفػػاويـ النظريػػة لرسػػياحة لوالتسػػلويؽ السػػياحي (: 2010)،: وػػراينيس كوػػد الصػػادر(1) 
 .11ص، مارس 10لو 9يلومي  ، وسحرةالمستدامة

كمػاف، األردف،  :دار صػفاء لرنوػر لوالتلوزيػا :، الطولة األلولػ إدارة المنوات السياحية (:2002) ،إوراويـ خالد كلواد لو: آسيا محمد إماـ األنصارص (2) 
   .26-25صص 
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 (1):حما تتصؼ أنوطة السياحة وما يري

تنػػلوع الخػػدمات لواألنوػػطة التػػي تصػػدمىا المنوػػات السػػياحية لواخػػتاؼ خصػػااص وػػذن الخػػدمات لواألنوػػطة  -

 ؛لرلماء وصلورة تؤدص إل  تحلويف توحيرة متواينة مف األنوطة لواألكماؿ التي تصدـ

ترتوط حاكة أنوطة لوخػدمات المنوػات السػياحية واللنصػر الووػرص كػي  ميػا مراحرىػا، حيػث يغرػب كرػ   -

النواط ألو الخدمة ال انب اإلنساني السرلوحي مػف  انػب، حمػا أنىػا تػؤدص ولواسػطة اللنصػر الووػرص لوتػؤدص 

 ؛ةأيدا إل  اللنصر الوورص، مما ي لؿ ترؾ األنوطة لوالخدمات ذات طويلة خاص

المىػػػارات لوالصػػػدرات الازمػػػة ألداء أنوػػػطة لوخػػػدمات المنوػػػات السػػػياحية يغرػػػب كريىػػػا المىػػػارات لوالصػػػدرات  -

 السرلوحية ودر ة حويرة والمصارنة والمىارات لوالصدرات الفنية لواإلدارية.

 أهمية السياحة  المطلب الثالث:

المسػػتصورة لرسػػااحيف حالتػػأ يرات تلتوػػر السػػياحة نوػػاطا متلػػدد ال لوانػػب لومتنػػلوع التػػأ يرات كػػي الدلولػػة  

تم ػػؿ أحػػد الصػػادرات الىامػػة غيػػر المنظػػلورة لوكنصػػرا أساسػػيا مػػف  اب تصػػادية لواب تماكيػػة لوالويايػػة، كىػػي

 كناصر النواط اب تصادص، لذا كالنواط السياحي له أومية حويرة تتم ؿ كي اآلتي: 

لىا دلور واـ كي تحصيؽ سد الل ز كػي ميػزاف المػدكلوكات، لوأحػد المصػادر الىامػة ل ػذب اللمرػة  السياحة -

  ؛الصلوة

تلمؿ السياحة كر  تحصيؽ التلوازف ويف مخترؼ المنػاطؽ لوذلػؾ وتطػلوير المنػاطؽ األ ػؿ حظػا كػي التنميػة  -

  ؛ي وذن المناطؽمف خاؿ ابست مارات السياحية التي تؤدص إل  زيادة دخلوؿ المنوات لواألكراد ك

 تلمؿ السياحة كر  تنويط الدلورة اب تصادية النات ة مف حرحة الويا لوالوراء لوالدرااب التي تصاحب -

  (2)؛الحرحة السياحية 

                                                           
  .167-166صاإلسحندرية، ص  :، الدار ال امليةكف لومىارات التسلويؽ لوالويا كي الورحات المتخصصة (:2005) ،: مصطف  محمد أولو وحر(1)
    .74ص، : مصر، محتوة األن رلو المصريةإدارة األزمات لوالسياحة (:2003) نيفيف الحرلواني محمد،: (2)
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لوتلوطيد اللا ات ويف الوللوب لوزيادة  انتوار  صاكات الوللوب لوحدارات األمـ ويف أ اليـ اللالـ المخترفة -

   (1)؛ملركة وللوب األرض وولدىا الولض أص انفتاحىـ كر  مخترؼ  صاكات اللالـ

اب تصػادية كػي الػدلوؿ لوخار ىػا، كىػي تتػأ ر لوتػؤ ر كرػ  نوػاط اإلنتػاج،  األنوػطةتومؿ السػياحة  ميػا  -

  ؛ريات الت ارة الداخرية لوالخار يةابستىاؾ، النصؿ، ابتصابت، المطارات، الفنادؽ، الونلوؾ لوكم

السػػػااحيف يلولػػػد إيػػػرادا صػػػاكيا لرم تملػػػات التػػػي تسػػػتصورىـ، لوتػػػؤدص السػػػياحة أيدػػػا إلػػػ  إنلػػػاش  إنفػػػاؽإف  -

ابست مار كي الونيات األساسية، م ؿ توييد المواني لوالطرؽ لوالسحؾ الحديديػة لوالمطػارات لوأنظمػة الم ػارص 

  (2)؛المراكؽ المتصرة والسياحة لوغير ذلؾ مف لومراكؽ ملال ة الميان 

مػػف ح ػػـ الحرحػػة السػػياحية اللالميػػة وػػي سػػياحة محريػػة، إب أف حرحػػة السػػياحة الدلوليػػة  %39إف حػػلوالي  -

 41وػػىدت تطػػلورا مرحلوظػػا لوزيػػادة مدػػطردة خػػاؿ اللصػػلود السػػتة المادػػية حيػػث ازداد أكػػداد السػػياح مػػف 

محصصػػة وػػذلؾ ارتفػػاع لوادػػإ كػػي  4992مريػػلوف سػػااإ كػػاـ  491ليصػػؿ إلػػ  حػػلوالي  6419مريػػلوف سػػااإ كػػاـ 

 .4992وريلوف دلوبر للاـ  311ح ـ الللوااد التي لوصرت حلوالي 

 )مريلوف سااإ(     7112-0991تطور أعداد السياح عالميا للفترة  (10) رصم جدولال

 0991 0991 7111 7111 7112 
الحصة 
 %السوصية 

يي أعداد  %معدل النمو السنوي
  0227-022السياح 

 9.6 699 491 391 131 111 911.9 العالم

 1.9 11.1 939.9 999.1 141.1 166.1 414.1 أوربا

 2.3 49.9 639.1 619.1 694.1 36.3 11.3 والباسفيك أسيا

 وجىىىىىزر المىىىىىري يتين
 ال اريبي

44.3 694.9 643.4 611.9 694.1 61.3 6.1 

 1.4 9.4 99.9 12.1 42.4 49.6 61.4 إيريقيا

 69.9 1.1 92.1 12.3 49.9 61.2 4.1 الشرق الوسط

مؤسسػػة الػػلوراؽ لرنوػػر  :الطولػػة األلولػػ ، أساسػػيات التملويػػؿ لوابسػػت مار كػػي صػػناكة السػػياحة (:2010) ملوكػػؽ كػػدناف كوػػد ال وػػار الحميػػرص، المصىىدر:
 .3 ص ،لوالتلوزيا، كماف، األردف

                                                           
المرتصػػ  الػػدلولي حػػلوؿ لوا ػػا لومسػػتصوؿ الصػػناكات التصريديػػة كػػي  ال زااػػر، دار ، دلور السػػياحة كػػي التنميػػة المحريػػة (:2003) مخرػػلوكي كوػػد السػػاـ،: (1)

   .25ص، ، ال زاارووار :ال صاكة
    .17ص، ذحرن سوؽ اب تصاد السياحي، المصدر: زيد منير سرماف، (2)
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كػف ح ػـ حرحػة السػياحة الداخريػة كػي  ميػا دلوؿ اللػالـ، لورغـ كدـ تلوكر إحصاءات رسمية د يصة  

لحػػػف يمحػػػف رصػػػد األوميػػػة اب تصػػػادية لرسػػػياحة مػػػف خػػػاؿ األر ػػػاـ التػػػي يلرنىػػػا الم رػػػس اللػػػالمي لرسػػػفر 

كرػػ  سػػويؿ الم ػػاؿ، حانػػت األر ػػاـ التػػي رصػػدوا الم رػػس اللػػالمي كػػف حرحػػة  4992كفػػي كػػاـ  ،لوالسػػياحة

 :حاآلتيالسياحة الدلولية 

اللػػػالمي ممػػػا ي لرػػػه يحتػػػؿ المرتوػػػة  اإل مػػػاليمػػػف النػػػاتج المحرػػي  %66 طػػاع السػػػياحة وػػػحؿ تصريوػػػا  أف -

 ؛الراولة ويف الصناكات اللالمية )ولد صناكة الوترلوؿ، الحيميالويات، السيارات(

 ؛كاادات  طاع السياحة وحرت حلوالي  رث  يمة  طاكات الخدمات كي الت ارة الخار ية أف -

مريػلوف كػي صػناكة  36مريػلوف كرصػة كمػؿ كرػ  مسػتلو  اللػالـ، منىػا  439حة خرؽ نحلو  طاع السيا أف -

 ؛كامرة مواورة( لوالوا ي كي الصناكات المساندة لوالمحمرة لىا أيدصالسياحة نفسىا )

السػػياحي الػػدلولي )الللوااػػد السػػياحية( سيصػػؿ  اإلنفػػاؽ أف إلػػ توػػير  4949التلو لػػات المسػػتصورية للػػاـ  أف -

 2,7 يمتػػػه  مػػػا إلػػػ ، لواف ابسػػػت مارات كػػػي  طػػػاع السػػػياحة  ػػػد تصػػػؿ أمريحػػػيتريريػػػلوف دلوبر  1حػػػلوالي  إلػػػ 

 ؛أمريحيتريريلوف دلوبر 

الدلولػة )كػي حالػة  أ ػاليـتؤ ر السياحة كر  الصليد اب تماكي كي تصريؿ الف ػلوة الحدػارية وػيف مخترػؼ  -

ركػػا  إلػػ  واإلدػػاكةالسػػياحة الداخريػػة( لووػػيف مخترػػؼ الػػدلوؿ الناميػػة لوالمتصدمػػة )كػػي حالػػة السػػياحة الدلوليػػة( 

مسػػتلو  المليوػػة لوتىػػذيب السػػرلوؾ لوتطػػلوير المسػػتلو  ال صػػاكي لوالمحاكظػػة كرػػ  التػػراث الصػػلومي لوحمايػػة الوياػػة 

 .....الا

 أنىػاصػناكة السػياحة كرػ   إلػ لمدطرد يمحف النظػر لرتطلور ا اإلحصاايةالمؤورات  إل لواستنادا  

ترلػػب دلورا مميػزا كػي تحصيػػؽ التنميػة اب تصػادية لواب تماكيػػة  أفاب تصػػادية التػي يمحػف  األنوػطة أوػـمػف 
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المغريػػات السػػياحية سػػلواء حانػػت وػػذن المغريػػات مػػف ووػػات  ألوكػػي اللديػػد مػػف الػػدلوؿ التػػي تمرػػؾ المصلومػػات 

 (1).مف صنا الوور ألوالطويلة 

 المختلفة للسياحة  التقسيمات المطلب الرابع:

لومميزاته، لولحؿ أوميته مػف حيػث ال انػب اإلحصػااي لرسػياحة لملركػة أنػلواع لحؿ تصسيـ خصااصه 

السػػػياح الػػػداخريف لرورػػػد، لوحػػػذلؾ دلواكلىػػػـ لورغوػػػاتىـ لووالتػػػالي تىياػػػة الطا ػػػة ابسػػػتيلاوية مػػػف حيػػػث اإل امػػػة 

 الورد المديؼ. لوالخدمات لوالنصؿ إلوواع حا اتىـ كي

 التقسيمات المعروية للسياحة .1

حيػػث يمحػػف أف نحػػدد أنػػلواع تولػػا لرػػدلواكا لوالرغوػػات التػػي تحمػػف كػػي تحريحىػػا، تتلػػدد أنػػلواع السػػياحة  

 مخترفة لرسياحة لوكصا لرملايير المخترفة لرتصنيؼ كر  النحلو التالي:

 تنصسـ السياحة لوكؽ وذا التصسيـ إل : :تقسيم السياحة ويقا للنطاق الجغرايي .أ

وػػي السػػفر وػػيف دلوؿ مت ػػالورة تحػػلوف منطصػػة سػػياحية لواحػػدة م ػػؿ الػػدلوؿ اللرويػػة ألو لو  ،السػػياحة اإل ريميػػة -

 ؛اإلكريصية

 ؛لوتلني ترؾ الزيارات التي يصلـو وىا الملواطنلوف داخؿ حدلود دلولىـ ،السياحة الداخرية -

 (2).كي ابنتصاؿ لواإل امة كور حدلود الدلولة لوالصارات المخترفةوي النواط المتم ؿ ، لو السياحة الدلولية -

 حسب وذا التصسيـ ن د:: تقسيم السياحة ويقا للغرض .ب

تلتوػػر حػػؿ اسػػت ماـ يحػػلوف الػػداكا الرايسػػي كيػػه وػػلو الوحػػث كػػف الملركػػة مػػف خػػاؿ لو  ،السػػياحة ال صاكيػػة -

 (3)؛الحفات التصريدية لوالمحرية ألوالدينية، لو احتواؼ تراث كمراني، م ؿ المدف لوالصر  لوالملالـ التاريخية 

                                                           
مؤسسػػػة الػػػلوراؽ لرنوػػػر  ،األلولػػػ  ، الطولػػػةأساسػػػيات التملويػػػؿ لوابسػػػت مار كػػػي صػػػناكة السػػػياحة (:2010) : ملوكػػػؽ كػػػدناف كوػػػد ال وػػػار الحميػػػرص،(1)

 .6-3صكماف، األردف، ص  :لوالتلوزيا
 .57 -49ص، ص ذحرن سوؽ صدرمال، مىارات التخطيط السياحي: محمد الصيركي، (2)
 .5 ص، 2003، كيفرص 11: ال ريدة الرسمية لر مىلورية ال زاارية، اللدد (3)
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زيػارة اآل ػار لوالملػالـ الدينيػة وػلو األسػاس كيىػا  التي يحػلوفترؾ الزيارات لوالرحات  لووي ،الدينية السياحة -

  (1) ؛محة المحرمة لوالمدينة  المنلورة لوالصدس والنسوة لرمسرميف لرتورؾ وىا لولاستوفاء الرلوحي لوالنفسي م ؿ

  ؛ورد ما لغرض اللاج مف مرض مليف خاؿ وصاء السااإ كي فلوتحلوف م ،الصحة لواللاج سياحة -

مػػػػا التطػػػػلورات كلويطرػػػػؽ كريىػػػػا أيدػػػػا السػػػػياحة الوػػػػلوية ألو سػػػػياحة اإل ػػػػازات،  ،السػػػػياحة اب تماكيػػػػة -

 ؛سياحية تالمحدلودة وإكداد رحا اإلمحانياتالطوصات التي تم ؿ الغالوية اللظم  ذلوص  ترحتواالم تملية 

لووػػػي سػػػياحة توػػػمؿ  ميػػػا أنػػػلواع الملػػػارض لوأنوػػػطتىا المخترفػػػة م ػػػؿ  ،سػػػياحة الملػػػارض لوالمىر انػػػات -

ت ػػذب  انىػا الصػناكية لوالت اريػػة لوالفنيػة لوالتوػػحيرية لوملػارض الحتػػب، لومػف خصػػااص وػذا النػػلوع الملػارض

 ؛أصحاب ابختصاص لوالمىارات لوأساتذة ال املات لوالطروة، يتطرب خدمات سياحية ركيلة نلوكا ما

 ؛لطويلية لوالتي تحاكظ كر  الوياةلووي السفر المسالوؿ إل  المناطؽ ا ،السياحة الوياية -

سػتمتاع لوالوطػلوبت ألو مػف أ ػؿ اب لوولو السفر مف أ ؿ الموارحة كي ولػض الػدلورات ،السياحة الريادية -

 ؛ومواودة األنوطة الريادية المخترفة، م ؿ الغلوص لوالتزلج كر  الماء لوال ريد، لوالصيد

لووػػػػي سػػػػياحة حدي ػػػػة تحػػػػلوف وغػػػػرض التسػػػػلوؽ لووػػػػراء منت ػػػػات ورػػػػد مػػػػا تسػػػػرص كريىػػػػا  ،سػػػػياحة التسػػػػلوؽ -

 ؛أ ؿ ال ذب السياحي م ؿ مىر اف السياحة لوالتسلوؽ ودوي مف حؿ كاـ التخفيدات مف

األلووػرات ألو المػزادات الدلوليػة  لوتتدػمف سػفرات م ػؿ زيػارة الملػارض الفنيػة ألو حدػلور ،الىلوايات سياحة -

 (2).لوملارض الحتب، لوكر  الموارحيف تلوكر إمحانيات مادية مرتفلة لو صاكية ذات مستلو  كالي

  لوكؽ وذا التصسيـ تصسـ السياحة إل :: تقسيم السياحة ويقا لمدة اإلصامة .جى

 لوكػػادة تحػػلوف أليػػاـ محػػددة مسػػوصا  لويصدػػيىا السػػااإ لوكػػؽ إطػػار ملػػيف لومػػنظـ م ػػؿ ،لفتػػرة  صػػيرة السػػياحة -

 ؛مىر انات السياحة لوالتسلوؽ، لومناسوات األكياد، لوحدلور المؤتمرات ألو الموارحة كيىا

                                                           
 .58-57 صص ، الصاورة :م ملوكة النيؿ اللروية ،الطولة األلول ، موادئ السياحة (2001) ،: ماور كود الخالؽ السيسي(1)
 .38 -37 صكماف، ص  :، دار حنلوز الملركة لرنور لوالتلوزياصناكة السياحة (:2007) احمد محملود مصاورة،: (2)
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لوكػػػادة تػػػرتوط وملوسػػػـ سػػػياحي ملػػػيف ب تػػػتـ كػػػي غيػػػرن، م ػػػؿ السػػػياحة خػػػاؿ ملوسػػػـ  ،السػػػياحة الملوسػػػمية -

 ؛ستمتاع والولواطئ الداكاة، ألو خاؿ ملوسـ الوتاء لرتزلج كر  ال ريدلا الصيؼ

 لوكادة يصلـو وىا السااإ ك أة لودلوف تخطيط مسوؽ لوووحؿ كاور. ،السياحة اللاورة -

 حسب وذا التصسيـ ن د:: تقسيم السياحة ويقا للعمر .د

مىػارات لوسػرلوحيات لوملػارؼ لوترتوط واألطفاؿ حيث يحتسولوف مف خالىػا م ملوكػة  ،سياحة كاة الصغار -

 ؛بزمة لندلو ىـ، لوتأخذ وحؿ ملسحرات صيفية ألو رحات التلرؼ كر  الطويلة ألو األماحف التاريخية

لوتمتػاز وػذن النلوكيػة مػف السػياحة والوحػث كػف اإل ػارة لوالحيػاة اب تماكيػة المت ػددة  ،سياحة كاة الوػواب -

 ؛الورحات السياحية الصدا ات، لوكادة تصلوـ وىا ال املات مف خاؿ لوتحلويف

لوتتميػػز وحلونىػػا سػػياحة ابسػػترخاء مػػف كنػػاء اللمػػؿ لواإلروػػاؽ طػػلواؿ اللػػاـ، لووػػي  ،سػػياحة كاػػة النادػػ يف -

 ؛ترحز كر  ابستمتاع والولواطئ الداكاة ألو ودلوء الصحارص ألو حياة األرياؼ لوالتلرؼ كر  التصاليد الصديمة

ابسػت ماـ لوالراحػة لوالىػدلوء لويػتـ اختيػار األمػاحف التػي تولػد والوحث كػف  لويتميز ،سياحة كاة المتصاكديف -

 لووذن الفاة مف السياح غالوا  ما تتحلوف مف الزلوج لوالزلو ة لواألوناء. ،كف المدف المزدحمة لوالحياة الصاخوة

  ن د حسب وذا التصسيـ:: تقسيم السياحة ويقا للعدد .و

 ؛لووي التي يصلوـ وىا األكراد ،السياحة الفردية -

 ؛لووي التي يصلـو وىا األزلواج إما ومفردوما ألو وصحوة أونااىما ألو أ روااىما ،السياحة اللاارية -

 (1).ل   مليات ألو نلوادص ألو لوكلودلووي التي يصلوـ وىا م ملوكات  د تنتمي إ ،السياحة ال ماكية -

  تنصسـ السياحة لوكؽ وذا التصسيـ إل :: الم ان حسبتقسيم السياحة . ه

ألو ما يسم  سياحة األكمػاؿ لوزوػااف وػذا النػلوع يوػترطلوف حسػف الدػياكة لواللا ػات  ،الحدريةالسياحة  -

 ؛لوتتدمف: النصؿ المىني، السياحة التصنية، السياحة اللرمية، الصاللونات الت ارية ...الا ال يدة
                                                           

 كي الملو ا: ، 2012/ 12/09تاريا ابطاع: السياحة الملوسمية لوأ روا كر  اب تصاد األردني مف لو ىة  نظر مديرص المحاتب السياحية، : (1)
 www.philadelphia.edu.jo/.../Presentation1.ppt 
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 ؛وذا النلوع مف السياحة خاص والولواطئ ،السياحة الواطاية -

 ؛رحات لزيارة ملالـ الصحراء لوالتمتا و لووا ال ميؿ لووي تنظيـ ،السياحة الصحرالوية -

لوتتميز السياحة ال ورية وفترتيف كي الصيؼ وغية التمتا و ماؿ الغاوات لوالىلواء النصػي،  ،السياحة ال ورية -

   (1)؛الوتاء لرتزحرؽ كر  ال رج لوالتمتا و ماؿ الطويلة لوكي

اللػػاج لوالنصاوػػة مػػف خػػاؿ التلو ػػه نحػػلو أمػػاحف إف الىػػدؼ مػػف سػػياحة الحمامػػات وػػلو  ،السػػياحة الحملويػػة -

لػػد وػػفاء وخصػػااص وػػفااية م ػػؿ الميػػان الملدنيػػة ألو الحوريتيػػة ألو حمامػػات الطػػيف ألو الرمػػؿ لوالتػػي ت تتمتػػا

  .، واإلداكة إل  اإلوراؼ الطوي المتلوا د وناؾلرلديد مف األمراض

 أنواع السياحة الحديثة .0

 أنماط سياحية حدي ة لتروية احتيا ات خاصة تتم ؿ كي: ظىرت  

ظىػػر وػػذا النػػلوع نتي ػػة التصػػدـ اللرمػػي لواسػػتخداـ اآلبت الحدي ػػة لوزيػػادة اإلنتػػاج ممػػا سىىياحة الحىىوايز:  .أ 

، حمػا تػنظـ المؤسسػات الحوػر  رحػات األ ػر مدكلوكػة ةيؤدص األ لور، لووالتالي أخذ اللماؿ حصىػـ كػي إ ػاز 

  ؛األداء لوزيادة اإلنتاج امريف كر  حسفسياحية ححلواكز لرل

تم ػؿ مرا وػة الطيػلور ولوايػة منتوػرة كوػر اللػالـ لوالتػي تم ػؿ مػف خػاؿ الحػدااؽ سياحة مراصبة الطيور:  .ب

 ؛اللامة ألو الرحات، كاللديد مف األوخاص يساكرلوف لرؤية أنلواع الطيلور

لوغزلو الفداء كأصوإ وإمحػاف األكػراد الصيػاـ نتج وذا النلوع كف التطلور التحنلوللو ي السياحة الفضائية:  .جى

 (2)؛ورحرة، حلوؿ األرض لووذا مف خاؿ الورحات متخصصة

تػػـ إصػػدار  ػػلوانيف كديػػدة خاصػػة والملػػا يف كػػي ألورلووػػا لوأمريحػػا تلمػػؿ كرػػ  توػػ يا سىىياحة المعىىوصين:  .د

 ؛حاكة التسىيات لوابحتيا ات الخاصة وىذا النلوع مف السياح سياحة المللو يف، لوتلوكير

                                                           
)1 : ( Ahmed Tessa , op cit, P 21. 

 .56صالصاورة، مصر،  :دار الفحر لرنور لوالتلوزيا ،، الطولة األلول اإلكاـ السياحي (:2002) : محمد منير ح اب،(2)
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تم ػػؿ كاػػة السػػياح الػػذيف يسػػتىدكلوف المغػػامرة لوالمخػػاطرة وحيػػث تػػؤمف لىػػـ التحػػدص سىىياحة المغىىامرات:  .و

وخػػاؼ ال ػػلوبت التصريديػػة التػػي يحػػلوف محلوروػػا  مػػاؿ الطويلػػة، كىػػي تػػؤمف لرسػػااإ صػػرة  لويػػة مػػا الوياػػة 

  ؛حمصدر لرتحدص ألو الصراع حتسرؽ ال واؿ لوابنحدار كر  ال رلوج

وديا كف السياحة ال ماكية التي حانت سووا مواورا كي تدمير الوياة كي اللديد  تم ؿالسياحة البديلة:  .ه

لوحماية الوياة لويتفاد  اآل ار السروية النا مة كف  مف الدلوؿ السياحية، كىذا النلوع يىتـ والتلوازف ابيحلوللو ي

  ؛تنمية سياحية غير مخططة التي تدر والوياة

 (1):لوتلرؼ والخلواص التالية ،يتـ الترحيز كر  الوياة الطويلية كي النواط السياحييعية: السياحة الطب .ي

تػػػأميف الخوػػػرة اللرميػػػة التػػػي تغنػػػي ملػػػارؼ الػػػزلوار والملرلومػػػات لوتردػػػي حػػػب ابطػػػاع لػػػديىـ لوتحسػػػيف  -

 ؛ الطويلة لوالوياةسرلوحىـ لوتصركاتىـ ما كناصر 

اكتمػػاد المسػػالولية الويايػػة لواسػػتخداـ اسػػتراتي يات مناسػػوة لرتصريػػؿ مػػف اآل ػػار السػػروية كريىػػا، زيػػادة الللوااػػد  -

 .اب تصادية المحرية لرملوا ا المزارة

إف األنلواع السياحية وذن ليسػت منفصػرة حريػا كػف ولدػىا الػولض وػؿ تتػداخؿ لوتتحامػؿ كيمػا وينىػا 

حػػؿ مػػف أنلواكىػػا تحػػت أ: ػػر مػػف  سػػـ تولػػا لتوػػايف ملػػايير لوكلوامػػؿ والنسػػوة لرسػػااإ، حمػػا يمحػػف أف يصػػنؼ 

 التصنيفات، كالسياحة الريادية م ا يمحف أف تحلوف داخرية لوخار ية لوكا ية لوتركيىية ...

مما سػوؽ نسػتنتج أف لرسػياحة تلػاريؼ لومفػاويـ كديػدة تخترػؼ وػاختاؼ لو ىػة النظػر التػي تلركىػا 

ط يتميز وخصااص لومميزات تميزن كػف غيػرن مػف األنوػطة، حمػا تتلػدد لوالحصوة التي كركت وىا، لووذا النوا

 أنلواكه واختاؼ األغراض لوالمناطؽ لواأل اليـ.

 

 
                                                           

 .111 صدموؽ، سلوريا،  :دار حاـز لرطواكة لوالتلوزيا لوالنور، ، الطولة األلول السياحة صناكة اللصر(: 2002): صاح الديف خرولوطري، (1)
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 : أساسيات ور ائز السياحةنيثاالمبحث ال

تطػػلورت لو نمػلوا  لويػا لومتلواصػا،  توػدكصػد أأصػوحت السػياحة صػناكة رايسػية كرػ  النطػاؽ اللػالمي 

لوأصػػوإ لىػػا أسسػػىا لوأرحانىػػا لوأ ىزتىػػا المتلػػددة، كأ يمػػت المؤسسػػات مػػف ظػػاورة وسػػيطة إلػػ  صػػناكة حويػػرة 

التلريميػػة المتخصصػػة لوانتوػػرت الفنػػادؽ كػػي حػػؿ محػػاف لووػػدأ ابوتمػػاـ ومصلومػػات ال ػػذب السػػياحي كرػػ   ػػدـ 

لوساؽ، لوتساوصت الدلوؿ كي تصديـ التسىيات السياحية لوتأميف الونية التحتية المناسػوة ل ػذب أحوػر كػدد مػف 

 السياح.

 الخدمات السياحية مطلب الول:ال

تمتاز صناكة السياحة واوتمالىا كر  م ملوكػة مػف الخػدمات المخترفػة لوالمتداخرػة التػي توػحؿ كػي  

م ملوكىا المنتلوج السياحي، كىذا األخير ولو نتي ة كمرية يوترؾ كيىا الح ير مف األطراؼ وحيث يصػلـو حػؿ 

 طرؼ ولرض لوتصديـ خدمة ملينة إل  السااإ.

الخػػدمات وأنىػػا النوػػاطات التػػي تحػػلوف غيػػر ماديػػة ألو غيػػر مرملوسػػة لوالتػػي يمحػػف تصػػديمىا تلػػرؼ لو 

ووحؿ منفصؿ ألو مستصؿ، لوتلوكر إوواع الرغوػات لوالحا ػات لوليسػت والدػرلورة أف تػرتوط مػا ويػا منتػلوج ألو 

 (1).خدمة أخر  لوكند تصديـ الخدمة  د ب يتطرب نصا لمرحية

السػياحي كوػارة كػف خرػيط مػف كناصػر غيػر مت انسػة تؤخػذ لوكور خوراء السياحة كر  أف المنػتج  

مستصرة كف ولدىا الولض لتوحؿ اللػرض السػياحي المحرػي ألو الػدلولي، لوكريػه كػالمنتج السػياحي وػلو ترػؾ 

  أ ناء إ امتىـ لو لولتىـ السياحية". السياحالخدمة التي تحصؽ رغوات 

لوالنوػػاطات تػػلوكر لرسػػياح الراحػػة لوالتسػػىيات كنػػد  األكمػػاؿحمػػا تلػػرؼ كرػػ  أنىػػا:" م ملوكػػة مػػف  

 وراء لواستىاؾ المنت ات السياحية خاؿ لو ت سفروـ ألو إ امتىـ كي المراكؽ السياحية وليدا كف محاف 

 

                                                           
 . 13 صكماف، األردف،  :دار الورحة لرنور لوالتلوزيا ،الطولة األلول ، تسلويؽ الخدمات السياحية(: 2001): مرلواف أولو رحمة، (1)
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 (1).سحنىـ األصري"

وخصػااص لوسػمات لوالمنتج السياحي مرحب يتحػلوف مػف كناصػر ماديػة لوغيػر ماديػة لػذا كىػلو يتسػـ  

  (2):صفاتىا كمف ،تخترؼ كف السرا

: إف الخدمات السياحية وي خػدمات والحػة  اورػة لانتىػاء وػذا يظىػر لوادػحا مػف خػاؿ الغػرؼ الفنائية -

 ؛الفند ية الغير موغلولة تلتور كر  الفندؽ لوب يمحف خزنىا

أص غيػػر مرملوسػػة لوغالوػػا مػػا يصػػلب إوػػراز المنػػاكا لوالتسػػىيات الملو ػػلودة كػػي كنػػدؽ ألو  الىىم ملموسىىية: -

 ؛مطلـ مليف ألنه مف المستحيؿ تذلو ىا ألو تحسسىا ألو رؤيتىا  وؿ الوراء

إف الخدمة التي تصدـ إل  زولوف روما تحلوف مخترفة كف الخدمة التي تصدـ إلػ  زوػلوف آخػر،  عدم التشابه: -

السػياحة وػيف الزوػلونيف ألو أف مصػدمي الخدمػة يخترفػلوف كػي الصػدرة  أغػراضف اخػتاؼ لو وذا التفالوت ناتج ك

 ؛كر  تأدية لوا واتىـ ألسواب صحية ألو نفسية...

ب يمحػف نصػؿ الخػدمات السػياحية إلػ  حيػث يتلوا ػد الزوػلوف )حمػا وػلو الحػاؿ كػي  عدم القدرة علد نقلهىا: -

نما يتلو ب كر  السااإ ألو الزولوف ابنتصا  ؛ؿ إل  حيث تتلوا د الخدماتالسرا( لواب

أص اللا ة ال نااية التفاكرية ويف مصدمي الخدمات السياحية لوالزوااف حيػث يتلو ػب كرػ  المنتفػا  التمزم: -

 ؛مف الخدمة الموارحة كي الحصلوؿ كر  الخدمة مف مصدمىا ألو ملوردوا كي الزماف لوالمحاف المحدديف

ل نااية ويف مصػدمي الخػدمات لوالمسػتفيديف منىػا ب يمحػف أف إف اللا ة ا توير الدليل المادي والملموس: -

تػتـ والوػحؿ المطرػلوب مػا لػـ تػلوكر مؤسسػة الدػػياكة الػدليؿ المػادص المرمػلوس المتم ػؿ كػي األ ػاث لوالػػديحلور، 

 ؛اإلداءة، المصاكد، أ ىزة الىاتؼ، الفاحس... الا

السنة كحسب وؿ يتذوذب مػف يػلـو الطرب كر  الخدمات السياحية ب يتذوذب ويف كصلوؿ  تذبذب الطلب: -

 ؛ساكة إل  أخر  كي اليلـو اللواحد إل  آخر مف أياـ األسولوع وؿ مف
                                                           

 .39 صاألردف،  :دار م دبلوص، ، الطولة األلول اب تصاد السياحيمختارات مف (: 1999): مرلواف السحر، (1)
  .201-197 ص، ص ذحرن سوؽ صدرمال: حميد كود النوي الطااي، (2)
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ب يحصػػؿ الزوػػااف كػػي كمريػػة الوػػراء كرػػ  حػػؽ المرحيػػة ألو ابمػػتاؾ لرخػػدمات حيػػث أف  عىىدم المل يىىة: -

 ؛والخدمات كصط   مرحا لىا، لو لحف الزولوف ينتفا ميا الخصااص المادية الدرلورية لمؤسسة الدياكة توص

كػػي حالػػة الخػػدمات السػػياحية كػػإف  ػػرار الوػػراء يتػػأ ر إلػػ  حػػد حويػػر ولمريػػات  أهميىىة ال لمىىة المنقولىىة: -

 ابتصاؿ ويف األكراد لومف  ـ تظىر أومية الحرمة المنطلو ة حلوسيرة كلالة لومؤ رة يلتمد كريىا السااإ.

 السوق السياحي المطلب الثاني:

السػػلوؽ وأنػػه ذلػػؾ الم ػػاؿ الػػذص يرتصػػي كيػػه الطرػػب وػػاللرض، لووالتػػالي كػػإف سػػلوؽ الخػػدمات  يلػػرؼ 

السػياحية وػلو ذلػػؾ الم ػاؿ الػػذص يتصاوػؿ كيػه الطرػػب السػياحي مػػف السػااحيف وػاللرض السػػياحي الػذص تصدمػػه 

   (1).المؤسسات لوالورحات السياحية اللامرة كي م اؿ الخدمات السياحية

 إل  نلوكيف رايسييف وما: السلوؽ السياحي ينصسـلو 

تم رػه الػدلوؿ المصػدرة لرسػااحيف حيػث يرتصػي السػااحلوف المرتصوػلوف ألو لوحػاء السػياحة السوق الخىارجي:  -

الدلولييف ما منػدلووي لومػديرص وػرحات السػياحة لولوحػابت السػفر والػدلوؿ المسػتصورة ألو المدػيفة لىػـ، للػرض 

، لويترحز كي وذن األسلواؽ لويا وذن الورامجصلوملوف وىا ورام ىـ السياحية مف خاؿ ال ىلود التنويطية التي ي

  وذا السلوؽ كي الدلوؿ الحور  م ؿ ألورلووا لوأمريحا الومالية لوولض دلوؿ الورؽ حالياواف لوالصيف لوغيروما.

تم رػػػه الػػػدلوؿ المسػػػتصورة لرحرحػػػة السػػػياحية حيػػػث يرتصػػػي السػػػااحلوف سػػػلواء الػػػدلوليلوف ألو السىىىوق الىىىداخلي:  -

ف السػياحيلوف( مػا وػاالي الخػدمات السػياحية كػي مخترػؼ المنػاطؽ األ ريػة لوالسػياحية الداخريلوف )المسػتىرحلو 

وواعلرحصلوؿ كر  احتيا اتىـ      (2).رغواتىـ السياحية لواب

أف مفىلوـ السلوؽ يلني التصاء اللرض لوالطرب، أص التصاء م ملوع كرص الوراء لواحتمابت الويػا  ومالو       

  إذف كالتلرؼ كر  السلوؽ السياحية يتأت  مف خاؿ دراسة حؿ مف اللرض السياحي لوالطرب السياحي.
                                                           

 -،  املػة كرحػات كوػاس(04اللػدد ) مجلىة العلىوم اتصتصىادية وعلىوم التسىيير، سلوؽ الخدمات السياحية(: 2005): والطة موارؾ، حلواش خالد، (1)
 . 149 صسطيؼ، ال زاار، 

، المنظمػػػة اللرويػػػة لرتنميػػػة اإلداريػػػة،  املػػػة الػػػدلوؿ التسػػػلويؽ السػػػياحي لوالفنػػػد ي "أسػػػس كرميػػػة لوت ػػػارب كرويػػػة" (:2006) : صػػػورص كوػػػد السػػػميا،(2)
 .  59 صالصاورة، مصر،  :اللروية
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 الطلب السياحي  .1

ومفىلومػػه اب تصػػادص أنػػه يم ػػؿ م مػػلوع رغوػػات األكػػراد لو ػػدراتىـ كرػػ  وػػراء حميػػات  يصصػػد والطرػػب

    (1).مخترفة مف السرا ألو الخدمات كند األ ماف المخترفة خاؿ كترة زمنية ملينة

لمسألة تخترؼ لوذلؾ للو لود كلوامؿ مخترفة تؤ ر كر  السااإ لرسفر اوالنسوة لرسياحة كلولحف الطرب 

لومستلو  الدخؿ، لووؿ يلو ػد كػااض  ،لوكؽ اللناصر مخترفة م ؿ مد  تلوكر لو ت الفراغإل  منطصة ما لوذلؾ 

لوب وػػؾ أف وػػذن الللوامػػؿ ترلػػب دلورا كػػي تحديػػد لوزيػػادة كػػي الػػدخؿ يمحػػف اسػػتخدامىا لرصيػػاـ ورحرػػة سػػياحية، 

طصػة لومنه يمحف تلريػؼ الطرػب السػياحي كرػ  أنػه اللػدد اإل مػالي لرزااػريف كػي من المنطصة المنلوص زيارتىا.

 (2).ملينة، لوكي مدة محددة

لوالطرػػب السػػياحي يوػػىد تطػػلورا حويػػرا كرػػ  المسػػتلو  اللػػالمي سػػيما منػػذ كصػػد الخمسػػينات مػػف الصػػرف 

6419مريػػػػلوف سػػػػااإ سػػػػنة  41.1اللوػػػػريف، إذ ارتفػػػػا كػػػػدد السػػػػااحيف مػػػػف 
مريػػػػلوف سػػػػااإ سػػػػنة  464إلػػػػ  ( 3)

4993
مريلوف سااإ، لوولو ر ـ ملتور يتػر ـ مػد  تطػلور الطرػب السػياحي خػاؿ  341.2، أص وزيادة تلادؿ (4)

  وذن المدة. 

   ما يري:كي الطرب السياحي  لومف أوـ الللوامؿ المؤ رة

 ؛زيادة ألو ات الفراغ لواإل ازات المدكلوكة األ ر لوزيادة الدخؿ الصاوؿ لدنفاؽ -

                                                           
 :دار المسػػػيرة لرنوػػػر لوالتلوزيػػػا، ، الطولػػػة األلولػػػ "مػػػدخؿ صػػػناكة السػػػياحة لوالدػػػياكة"التسػػػلويؽ السػػػياحي لوالفنػػػد ي (: 2013): كرػػػي كػػػاح الزغوػػػي، (1)

       .201 صاألردف، 
)2 : ( Gérard TOCQUER, Michel ZINS,  ( 56444) Marketing du tourisme, 2 édition, Gaëtanmorin éditeur, France,  

P24. 
)3( : WTO , World Tourism Organization, ( 54991) International tourist arrivals, 1950-2002, Madrid, September, 

P 2. 
)4( : UNWTO, World tourism Barometer,) January 4994): Committed to Tourism, Travel and the Millennium 

Development Goals, Volume 7 N° 1, Madrid, P 5. 



                                                                                                                                                            لوالتنمية السياحية األساسيات : المفاويـ،السياحة                                                                     لوؿ:      الفصؿ األ  
 
 

34 

سلر الخدمة يػؤدص لصرػة الطرػب، أص أف اللا ػة كزيادة أسلار السرا لوالخدمات لوتحاليؼ السفر لواإل امة،  -

 (1)؛ويف الطرب لوالسلر كا ة كحسية

التصػدـ اللرمػػي لوالتحنلولػلو ي لوالملرلومػػاتي الػذص يليوػػه اللػػالـ لوالتطػلور الحويػػر كػي لوسػػااؿ النصػؿ ال يػػد وػػيف  -

 ؛الدلوؿ المصدرة لوالمستصورة

وإمحانيػة تصػػدير الطرػب المتلو ػػا كرػ  خػػدمات  ملركػة ابسػت مارات المخصصػػة لصطػاع السػػياحة يسػمإ إف -

 ؛المواريا السياحية

 ؛ لودة الخدمة كحرما زادت  لودة خدمات مورلوع مليف حرما حانت حصته كي السلوؽ احور -

 (2).ابوتماـ الحوير مف الدلوؿ السياحية ومصلوماتىا الطويلية لوالصناكية لوخدماتىا السياحية ووحؿ مرحلوظ -

 الطرب السياحي وما يري:لويمحف إ ماؿ خصااص  

يلتوػر الطرػب السػياحي كػالي المرلونػة ت ػان التغيػر كػي األسػلار، أص حرمػا انخفدػت األسػػلار  المرونىة: -

لولحػف ونػاؾ ولػض المنػاطؽ الرا يػة م ػؿ  ػزر وحػر د تدكؽ السػياح إليىػا لواللحػس صػحيإ، كي منطصة ما زا

السػػػياح إليىػػػا لوالسػػػوب كػػػي ذلػػػؾ أف وػػػذن انخفدػػػت األسػػػلار  ػػػؿ تػػػدكؽ الحػػػاريوي كػػػاألمر مخترػػػؼ أص حرمػػػا 

المناطؽ مخصصة لطوصة ملينة مف السياح الذيف يم رلوف ر اؿ األكمػاؿ والدر ػة األلولػ  لوولػض المم رػيف 

     ؛الموىلوريف كي اللالـ إذ أنىـ يفدرلوف الذواب إل  مناطؽ مميزة لوغالية

ب تصػػادية لواب تماكيػػة لوالسياسػػية يلتوػر الطرػػب السػػياحي كػالي الحساسػػية ت ػػان التغيػرات ا الحساسىىية: -

ف حانػػت  لواألمنيػػة، كالورػػداف غيػػر المسػػتصرة ا تصػػاديا لوسياسػػيا لوأمنيػػا ب تسػػتطيا  ػػذب السػػياح إليىػػا حتػػ  لواب

 ؛أسلاروا منخفدة

                                                           
 . 51-50 صاألردف، ص  :دار لوااؿ لرنور، ، الطولة األلول صناكة السياحة كي األردف(: 2000)كيصؿ الحاج ذيب، لو : خالد مصاورة (1)
، الطولػػة األلولػػ ، التسػػلويؽ لوالتػػرلويج السػػياحي لوالفنػػد ي "دراسػػة لرتسػػلويؽ السػػياحي لوالفنػػد ي كػػي الػػدلوؿ اللرويػػة"(: 2008): كصػػاـ حسػػف السػػليدص، (2)

 .   118 صاألردف،  :دار الراية لرنور لوالتلوزيا
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يطرؽ كريىا ملوسـ الذرلوة، لوملوسـ  مف الملرلوؼ أف لرسياحة ملوسـ يتميز وح رة تدكؽ السياح الموسمية: -

يطرؽ كريه ملوسـ الحساد، لوأسواب الملوسمية وي المناخ لوالللوامؿ التنظيمية كي الػدلوؿ يصؿ كيه كدد السياح 

 المصدرة لرسااحيف لوتومؿ وذن األخيرة ملواكيد اللطؿ واإلداكة لولض الملواسـ لواألكياد ...

كػدـ سػػيادة المناكسػػة الصػػاكية ألو مػا يسػػم  واحتحػػار الصرػػة كػي السػػياحة حيػػث أف الػػدلوؿ التػػي  المنايسىىة: -

 ؛تمترؾ أ ارا  ديمة ألو مصلومات سياحية طويلية يحلوف مف الصلب مناكستىا

 (1)؛أص أف السااإ نادرا ما يصلوـ وزيارة المنطصة نفسىا التي زاروا مف  وؿ عدم الت رار: -

سػياحي كػػادة إلػ  التلوسػػا لوالزيػادة سػػنلويا لحػػف لػيس وملػػدؿ  اوػت، وػػؿ وملػػدبت يميػػؿ الطرػػب ال التوسىع: -

متفالوتػػة متغيػػرة مػػف سػػنة إلػػ  أخػػر  تولػػا لرظػػرلوؼ المخترفػػة كػػي الػػدلوؿ المصػػدرة لرسػػااحيف لوالػػدلوؿ األخػػر  

  (2).المستصورة لىـ

 (3):يمحف التفر ة ويف نلوكيف مف الطرب السياحيلو  

لووػلو طرػب صػريإ مػف  انػب السػااإ لتػلواكر كلوامػؿ أومىػا: الرغوػة،  )الحىالي::الطلب السىياحي الفعىال  -

، لويم ػؿ وػذا الطرػب ؼ المناسػوة األخػر  المحفػزة لرطرػبكدػا كػف الظػرلو لو ت الفػراغ، الصػدرة كرػ  الػدكا، 

 إ مالي كدد السياح الداخريف لوالصادريف كر  دكا النفصات السياحية خاؿ كترة زمنية ملينة.

 ب تتلوكر لد  السااإ حاليا أحد اللناصر األساسية المتم رة كي: فلوولو أ حي ال امن:الطلب السيا -

 ؛الصدرة كر  دكا تحاليؼ الرحرة السياحية ألو الورنامج السياحي -

 ؛الرغوة كي التلا د كر  الورنامج السياحي -

 ؛كدـ حصلوؿ السياح كر  الملرلومات المناسوة -

 لوالترلويج.دلؼ لوسااؿ اإلكاـ لواإلكاف  -
                                                           

دار المسػػػيرة لرنوػػػر  ،الطولػػػة األلولػػػ  ،تسػػػلويؽ الخػػػدمات السػػػياحية (:2002)،محمػػػلود الديماسػػػي لوحسػػػيف كطيػػػر ، حسػػػف الركػػػاكي،: سػػػراب إليػػػاس(1)
 .17-16 صص كماف، األردف،  لوالتلوزيا:

   .107ص، ذحرن سوؽ صدرمال: صورص كود السميا، (2)
 .53-52 صمصر، ص  :مدولولي، محتوة التسلويؽ السياحي(: 1989): أحمد الخديرص، (3)
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لومػػف  مػػة يمحػػف تحلويػػؿ الطرػػب السػػياحي الحػػامف إلػػ  طرػػب سػػياحي كلػػاؿ ولواسػػطة تنلويػػا الوػػرامج  

السػػػػياحية لوتخطػػػػيط أسػػػػلاروا لوت صيػػػػؼ السػػػػياح لوتػػػػلوكير مخترػػػػؼ الخػػػػدمات لوالتسػػػػىيات ومخترػػػػؼ األسػػػػلار 

   لوالدر ات.

 العرض السياحي  .0

لومػػا تحتلويػػه مػػف مصلومػػات سػػياحية سػػلواء يلػػرؼ اللػػرض السػػياحي وأنػػه مػػا تصدمػػه المنطصػػة السػػياحية 

أحانػػت كلوامػػؿ  ػػذب طويليػػة ألو تاريخيػػة ألو صػػناكية إدػػاكة إلػػ  الخػػدمات لوالسػػرا التػػي تػػؤ ر كرػػ  األكػػراد 

 (1).لزيارة ورد مليف لوتفديره كف ورد آخر

لويتحلوف اللرض السياحي مف كناصر أساسية تم ؿ كصػب صػناكة السػياحة لواألسػاس الػذص يصػلـو 

تتػػػداخؿ نوػػػاطات السػػػياحة مػػػا اللديػػػد مػػػف الم ػػػابت، لوكػػػي مػػػا يرػػػي المحلونػػػات ياحي؛ لو كريػػػه النوػػػاط السػػػ

 (2):األساسية لرسياحة التي ي ب أخذوا وليف ابكتوار كي أص كمرية تخطيط

تتدػػمف اللناصػػر الطويليػػة م ػػؿ المنػػاخ، الوػػلواطئ، الوحػػار، األنىػػار  عوامىىل وعناصىىر جىىذب الىىزوار: -

  ؛لوالمحميات، لوالدلواكا الوورية م ؿ الملوا ا التاريخية، الحدارية، األ رية، الدينية لومدف الماوي لواألللاب

 ؛م ؿ الفنادؽ، النزؿ، ويلوت الدياكة، المطاكـ لوابستراحات مرايق وخدمات اإليواء والضياية: -

م ػػؿ مراحػػػز الملرلومػػات السػػػياحية، لوحػػابت السػػػياحة لو السػػفر، مراحػػػز صػػناكة لوويػػػا  خىىدمات مختلفىىىة: -

  ؛الحرؼ اليدلوية، الونلوؾ، المراحز الطوية، الوريد، الورطة لوابدبء السياحييف

 ؛تومؿ لوسااؿ النصؿ، كر  اختاؼ أنلواكىا إل  المنطصة السياحية خدمات النقل: -

توػػمؿ تػػلوكير الميػػان الصػػالحة لروػػرب، الطا ػػة الحىرواايػػة، الػػتخرص مػػف الميػػان  خىىدمات البنيىىة التحتيىىة:-

 ؛اللاتمة، الفدات الصروة، تلوكير ووحة مف الطرؽ لوابتصابت

                                                           
  .11 ص، ذحرن سوؽ صدرمال، محملود الديماسي لوحسيف كطير ، حسف الركاكي،: سراب إلياس(1)
 ( كر  الملو ا:06/12/2011الر نة ابستوارية لدرواد السياحي ، النورة ابلحترلونية ): (2)
   _one/dynamicdata/lang_one/h2.phphttp://sauditourguide.com/lang 

http://sauditourguide.com/lang_one/dynamicdata/lang_one/h2.php
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تتدػػمف خطػػط التسػػلويؽ لووػػرامج التػػرلويج لرسػػياحة، م ػػؿ سػػف التوػػريلات لوالصػػلوانيف  عناصىىر مسسسىىية: -

مار كػي الصطػاع السػياحي، لووػرامج تلرػيـ لوتػدريب المػلوظفيف لوالىياحؿ التنظيمية اللامة، لودلواكا  ذب ابسػت 

 كي الصطاع السياحي.

 (1):لويمحف إ ماؿ ملواصفات اللرض السياحي وما يري 

لوونسػب تفػلوؽ كػرض األنوػطة الزراكيػة لوالصػناكية، حيػث يمتػاز النوػاط  اتعتماد علد عنصر العمىل: -

السياحي حلونه نواط خػدمي وصػللووة إحػاؿ الماحنػة محػؿ كنصػر اللمػؿ، لويوصػ  اسػتخداـ الماحنػة محػدلود 

 ؛ دا كي كمرية تصديـ الخدمات السياحية

كػػي الغالػػب يػػتـ تصػػديـ يػػتـ تصػػنيا وػػذن الخػػدمات كرػػ  مػػدار اليػػلوـ، لو  خىىدمات ينيىىة مباشىىرة يىىي الغالىىب: -

الخدمات السياحية أماـ مرأ  السياح، لووذلؾ يمتػاز اللػرض السػياحي ولػدـ إمحانيػة ح ػب المنتػلوج الػردصء 

 ؛كف المستىرؾ، لوأف أص خطأ يصا كيه اللامؿ سلوؼ يحلوف ظاور لألكياف لومف الصللووة تاكيه

لرمناكسػػة مػػف  وػػؿ السػػرا الوديرػػة، إف الحا ػػة لرسػػياحة حا ػػة حماليػػة والغالػػب، كإنىػػا تخدػػا  المنايسىىة: -

داف كرػػ  تسػػلويؽ لوحمػػا أف اللػػرض السػػياحي متػػلوكر ووػػحؿ حويػػر كػػي أر ػػاء اللػػالـ كىنػػاؾ تنػػاكس وػػيف الورػػ

اللػػرض السػػياحي، لوونػػاؾ تنػػػاكس كرػػ  صػػليد الملوا ػػػا السػػياحية داخػػؿ الورػػد اللواحػػػد، لوأيدػػا تنػػاكس كرػػػ  

 ؛المنوات السياحية داخؿ الملو ا السياحي اللواحد

كػالمنتلوج السػياحي مػزيج مرحػب لوملصػد يتحػلوف مػف اللديػد مػف السػرا  تعدد وتداخل العناصر الم ونة لىه: -

لتوػػحؿ وم ملوكىػػا اللػػرض لوالخػدمات لوالمحلونػػات الطويليػػة، لوكػػادة مػا يصػػلب الفصػػؿ وػػيف وػذن المحلونػػات، 

 ؛السياحي، لو د ي ما السااإ ويف أنماط سياحية متلددة كي آف لواحد

                                                           
سماكيؿ محمد كر  الدواغ،لو : م ن  طه الحلورص (1)  .162-160 صاألردف، ص  :، مؤسسة النور لوالتلوزياموادئ السفر لوالسياحة (:2001) اب



                                                                                                                                                            لوالتنمية السياحية األساسيات : المفاويـ،السياحة                                                                     لوؿ:      الفصؿ األ  
 
 

38 

ونػػاؾ كػػدد حويػػر مػػف المنت ػػيف الػػذيف يسػػاوملوف كػػي تصػػنيا المنتػػلوج  لمشىىار ين بىىه:تعىىدد المنتجىىين ا -

السياحي، منىـ مف يحلوف داخؿ حدلود الصطاع م ؿ أصحاب الفنادؽ، المطاكـ محاتػب السػياحة لوالسػفر...، 

  ؛التحتية األخر  الونيلومنىـ مف يحلوف خارج حدلود الصطاع السياحي م ؿ محطة الحىرواء، الغاز، مواريا 

أف در ػػػة  حيػػػثيحػػػلوف اللػػػرض السػػػياحي كػػػي الظػػػرلوؼ ابكتياديػػػة كػػػرض غيػػػر مػػػرف،  عىىىدم المرونىىىة: -

تحػلوف دػليفة  ػدا كرػ  األ ػؿ رتغيرات كي أ مػاف الخػدمات السػياحية لاست اوة المنتج كي النواط السياحي 

 (1):كي األمد الصصير، لويلز  سوب ذلؾ إل  الللوامؿ التالية

 التغيير كي الطا ة ابستيلاوية كي النواط السياحي يتطرب وناء المزيد مف المنوات السياحية، لووذا  إف

  ؛يتطرب لو ت طلويؿ

  إف رأس المػػاؿ ال اوػػت المتم ػػؿ واألونيػػة لواأل ػػاث لوالػػديحلورات لواأل ىػػزة لوالملػػدات الملو ػػلودة كيىػػا يوػػحؿ

 ؛نسوة كالية، لووالتالي يحلوف اللرض السياحي غير مرف

 حاف اللرض يلتمد كر  اللامؿ الطويلػي كىػذا يلنػي أف المنػتج يحػلوف مححلومػا وىػذا اللامػؿ لويفصػد  حرما

 ؛السيطرة التامة كر  اللرض لويصوإ اللرض غير مرف

  إف السػرا التػي لػديىا  اوريػة التخػػزيف يحػلوف كردػىا مػرف، لوطالمػػا أف المنتػلوج السػياحي خػدمي والدر ػػة

 ؛ه غير مرفاألساسية لوغير  اوؿ لرخزف كيحلوف كرد

  أف اللػػرض السػػياحي يمتػػاز ولػػدـ إمحانيػػة نصرػػه، كػػالمطرلوب مػػف السػػااإ أف ينتصػػؿ إلػػ  الملو ػػا السػػياحي

النصػؿ لويحػلوف وػذلؾ  لحي يستطيا أف يوترص المنتلوج السياحي، لووذلؾ يحلوف اللرض السػياحي كا ػد ميػزة

 ؛اللرض غير مرف

                                                           
سماكيؿ محمد كري الدواغ، لو : م ن  طه الحلورص (1)  . 159-158 ص، ص ذحرن سوؽ صدرمالاب
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 ت السػػياحية لوب تصػػرإ إلنتػػاج أنمػػاط إف المنوػػات السػػياحية مصػػممة وندسػػيا خصيصػػا لتصػػديـ الخػػدما

سرلية أخر  لوأف تغيير الموػاريا السػياحية إلػ  أخػر  غيػر سػياحية تصػوإ كمريػة غيػر لواردة لومحرفػة، 

  لذلؾ يحلوف اللرض السياحي غير مرف.

  التسويق السياحي المطلب الثالث:

التسػػلويؽ السػػياحي كػػاما أساسػػيا لتحصيػػؽ التنميػػة السػػياحية حيػػث يصػػلـو لوكػػؽ أوػػداؼ لوأسػػس  يلتوػػر 

كرمية وتطلوير المنػتج السػياحي لوركػا مسػتلو  الحفػاءة التسػلويصية لأل ىػزة لوالوػرحات السػياحية المسػالولة كػف 

 صناكة السياحة.

حي وأنػػه التنفيػػذ يلتوػػر التسػػلويؽ السػػياحي  ػػزءا مػػف التسػػلويؽ اللػػادص، لو ػػد كػػرؼ التسػػلويؽ السػػيالو 

اللرمي لوالمنسؽ لسياسة األكماؿ مف  وؿ المواريا السياحية سلواء حانت كامػة ألو خاصػة ألو كرػ  مسػتلو  

محرػػي ألو إ ريمػػي ألو لوطنػػي ألو كػػالمي، لغػػرض تحصيػػؽ اإلوػػواع األ ػػؿ لحا ػػات م ملوكػػة مػػف المسػػتىرحيف 

  (1).المحدديف لووما يحصؽ كااد مااما

لنوػػاط اإلدارص لو الفنػػي الػػذص تصػػلوـ وػػه وياػػات لو مؤسسػػات داخػػؿ يصصػػد والتسػػلويؽ السػػياحي ذلػػؾ ا

الدلولػػػة لو خار ىػػػا، لرتلػػػرؼ كرػػػ  األسػػػلواؽ السػػػياحية الحاليػػػة لو المحتمرػػػة، لو التػػػأ ير كيىػػػا لتنميػػػة الحرحػػػة 

 (2).السياحية الدلولية الصادمة منىا

لوكّرؼ أيدا وأنه  حاكة ال ىلود لواألنوطة المنظمة لوالتي يتـ تأديتىا وتناغـ مدرلوس مف  وؿ حاكة   

مصدمي الخدمة السياحية ولناصروا ألو أ زاءوا المخترفة لوالتي تىدؼ إل  إوواع أذلواؽ المترصيف ألو الراغويف 

  (3).كي السياحة ووت  صلوروا

                                                           
 .11 ص، ذحرن سوؽ صدرمال، محملود الديماسي لوحسيف كطير ، حسف الركاكي،سراب الياس :(1)

)2  : ( Barejte R,(1990) : Aspects économique du tourisme, Paris, presse universitaire de France, P 25. 
   . 18 ص ،كماف، األردف :دار لوااؿ لرنور لوالتلوزيا، ، الطولة األلول التسلويؽ السياحي" مدخؿ سرلوحي"(: 2000): محمد كويدات، (3)
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الخدمات ألو الورامج السػياحية لوكردػىا كػي الػداخؿ  لوب يصتصر التسلويؽ السياحي كر  م رد تصديـ

لوالخػػارج، وػػؿ ي ػػب أف يوػػدأ ودراسػػة األسػػلواؽ السػػياحية المصػػدرة لوتحديػػد احتيا اتىػػا مػػف المنػػتج السػػياحي، 

لوالتلرؼ كر  الفرص المتاحة إل  دراسة خصااص اللمػاء السػياحييف لوترويػة رغوػاتىـ لواحتيا ػاتىـ وػأكر  

التسػػلويؽ كنػػد وػػذن المرحرػػة، وػػؿ ي ػػب أف يمتػػد إلػػ  متػػاولتىـ أ نػػاء الرحرػػة  مسػػتلو  ممحػػف كرػػ  أب ينتىػػي

السياحية لوملركة در ة ردااىـ كنىا لوانطواكػاتىـ لوالموػحات التػي لوا ىػتىـ كيىػا، لػذلؾ كػاف التسػلويؽ كػي 

 (1).صناكة السياحة يودأ والسااإ لوينتىي وه

 (2):الفند ي ما يريلويتطرب تحصيؽ حفاءة لوكلالية التسلويؽ كي النواط السياحي لو 

                     ؛التأحد مف إدراؾ ملوظفي المؤسسة لمفىلوـ، أولاد لو خصااص الخدمات التي تصػدمىا المؤسسػة للمااىػا -

لودػػلوح أف إردػػاء اللميػػؿ لو سػػلادته مسػػؤلولية حػػؿ لوحػػدات المؤسسػػة لو حػػذلؾ مسػػؤلولية حػػؿ كدػػلو مػػف  -

 ؛ اللامريف والمؤسسة

نظػػاـ لرصػػد لوتحريػػؿ تلو لػػات اللميػػؿ مػػف المؤسسػػة السػػياحية لوالفند يػػة لو يػػاس إدراحػػه الفلرػػي كػػف  لودػػا -

 ؛الخدمات المصدمة لوتحريؿ الف لوة ويف التلو ا لواإلدراؾ

لودا لوتنفيذ خطة تدريوية متحامرة تدمف تلواصؿ كمرية التدريب لتنميػة  ػدرات األكػراد لتلامػؿ مػا حاكػة  -

 ؛لو صاكتىـ لوتلو ىاتىـ لوطملوحاتىـ أنماط الوور واختاؼ سماتىـ

تلو يػػػه اإلدارة اللريػػػا  ػػػدرا حويػػػرا مػػػف ابوتمػػػاـ لتأحػػػد مػػػف تأويػػػؿ خدمػػػة اللميػػػؿ الػػػداخري داخػػػؿ المؤسسػػػة  -

لوالتلامؿ ما ملوظفي المنوأة السياحية ألو الفند ية حلماء لىـ األلوللوية، كي إحساسىـ والردا لوالسلادة كػي 

 سة.ممارستىـ للوظيفتىـ لوانتمااىـ لرمؤس

رحنا أساسيا لومىما مف أرحاف اب تصػاد اللػالمي، لولػيس مػف المسػتغرب تم ؿ صناكة السياحة حما 

 التسلويؽ السياحي، دراسة استراتي يةيتطرب توحيؿ  أف يحلوف لىذن الصناكة كرسفتىا التسلويصية حيث
                                                           

 .31 ص، ذحرن سوؽ صدرمال: صورص كود السميا، (1)
 .177 ص، ذحرن سوؽ صدرمال: مصطف  محملود أولو وحر، (2)
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 :كناصر المزيج التسلويصي

يلتوػػر المنتػػلوج السػػياحي اللنصػػر األلوؿ للناصػػر المػػزيج التسػػلويصي لوولو ػػلودن يمحػػف  . المنتىىوج السىىياحي:1

  لودا لوتنفيذ استراتي يات ترتوط وتسليرة لوطرؽ تلوزيله لوأساليب ترلوي ية.

لويلػػرؼ المنػػتج السػػياحي انػػه م ملوكػػة مػػف اللناصػػر المرملوسػػة لواللناصػػر غيػػر المرملوسػػة كػػي الورػػد  

 (1).السااإ وسلر مليف المزار التي تمحف أف تر  لوتاحظ مف

المنػػػتج السػػػياحي مػػػف اللناصػػػر التاليػػػة: المػػػلوارد السػػػياحية، النصػػػؿ لوالملواصػػػات، اإليػػػلواء،  لويتحػػػلوف 

الت ىيػػزات الممحنػػة، الخػػدمات الصػػحية، التسػػىيات اإلداريػػة، حفػػاءة الخػػدمات الماليػػة لوالت اريػػة، األسػػفار، 

 حما تلتور الحرؼ لوالصناكات التصريدية مف اللناصر المو لة لرسياحة.

يم ؿ السلر اللنصر المتغير كػي المػزيج التسػلويصي السػياحي، ذلػؾ أنػه يمحػف ج السياحي: تسعير المنت .0

لوالسلر يلتور اللنصر  ،تخطيطه لوويحرته ومرلونة ملصلولة لحؿ كنصر مف كناصر المزيج السياحي اللديدة

 اللوحيد مف كناصر المزيج التسلويصي الذص يدر ريلا وينما اللناصر األخر  تم ؿ تحرفة.

دمات السػػياحية يتم ػػؿ كػػي السػػلر ألص منػػتج سػػياحي ألو أص كنصػػر آخػػر سػػياحي يم ػػؿ لوسػػلر الخػػ

ذلػػؾ المصاوػػؿ المػػادص الملصػػلوؿ لوالمصوػػلوؿ مػػف المسػػتخدـ ألو المسػػتىرؾ لرمحػػاف ألو الملو ػػا ألو الموػػترص لرسػػرلة 

  المادية نفسىا لوأية خدمات أخر  مراكصة.

التحاليؼ الفلرية لرمنتج  (2):السياحي م ؿلووناؾ م ملوكة مف الللوامؿ التي تؤ ر كي تسلير المنتج 

السػػػياحي، التوػػػريلات لواألنظمػػػة الححلوميػػػة، الصػػػدرات اب تصػػػادية لوالوػػػرااية لرسػػػياح المحريػػػيف ألو الػػػدلولييف، 

 اللودا التناكسي لرمؤسسة السياحية، الظرلوؼ اب تصادية مف انتلاش ألو حساد ...

   (3):ينة لرتسلير ألو حسب حؿ ترؾ الطرؽ م تملةلويمحف أف تصلـو المنطصة السياحية واكتماد طريصة مل

                                                           
   .276ص ، ذحرن سوؽ صدرمالكيصؿ الحاج ذيب، لو : خالد مصاورة (1)
 .89-88 ص، ص ذحرن سوؽ صدرمالمحمد كويدات،  :(2)
 .232 صكماف، األردف،  :دار المناوج لرنور لوالتلوزيا ،الطولة ال انية، تسلويؽ الخدمات لو تطويصاته(: 2005): زحي خريؿ المساكد، (3)
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يحلوف كر  أساس التحاليؼ الحرية، لوولو تسلير مأللوؼ كي الملوا ػؼ التػي يحػلوف  طريصة التسلير والتحرفة: -

  ؛ملاكيىا تصرير التحرفة سىا نسويا لويمحف أف يحلوف منصؼ والنسوة لحؿ مف السياح لومنظمات السياحة 

المنظمػػة أسػػلاروا كرػػ  أسػػاس مػػا يفلودػػه مناكسػػلووا كػػإف  كنػػدما تحػػدد المناكسػػة:طريصػػة التسػػلير حسػػب  -

 ؛سياستىا التسليرية يمحف أف تلوصؼ وأنىا خادلة ألسلار المناكسيف

طريصة التسلير حسب الطرب: يحدد كر  أساسىا أسلار تستند إل  مستلو  الطرػب أح ػر ممػا تسػتند إلػ   -

الصيمػػة التػػي يػػر  السػػياح أف اللػرض المصػػدـ ينطػػلوص كريىػػا لوتلػػدد  التحرفػة لوالمنظمػػات السػػياحية تصػػرر مصػدار

 ؛أسلاروا تولا لذلؾ

التسلير حسب المنفلة: لووناؾ سياح يميرلوف إل  أف يحلونلوا غير حساسيف ات ان  دية األسلار، لويمحف  -

اسػػػت مار كػػػدـ الحساسػػػية وػػػذا وػػػأف يػػػأتي كػػػف طريػػػؽ سياسػػػة لودػػػا أسػػػلار واوظػػػة لووحػػػذا يحصػػػرلوف كرػػػ  

 ة. المنفل

حاكة األنوطة التي يتـ ممارستىا مف  التلوزيا السياحي يمحف التلوير كنه وأنهتوزيع المنتج السياحي:  .3

 وػػػؿ حاكػػػة األطػػػراؼ ذات الصػػػرة لومػػػف أ ػػػؿ أف يتػػػاح لرسػػػااإ مػػػا يريػػػدن مػػػف منػػػاكا محانيػػػة لوزمنيػػػة واللو ػػػت 

  (1).لواللودا المناسب له

 الدياكة لووي:لوتلو د كدة  نلوات تلوزيلية متخصصة كي صناكة 

 ناة التلوزيا المواورة: لوتلتور  ناة تسلويؽ حاسيحية حيػث وإمحػاف الدػيؼ ابتصػاؿ والمنوػات السػياحية  أ.

 ؛لوالفند ية ووحؿ مواور ودلوف لوسيط كور لوسااؿ ابتصاؿ الملرلوكة لح ز الخدمة المطرلووة

  (2):تأخذ  نلوات التلوزيا غير المواور أوحاب متلددة لووي  نلوات التلوزيا غير المواورة: .ب

دلور حويػػػر حلوسػػػيط وػػػيف المسػػػاكريف لووػػػرحات النصػػػؿ لوحػػػذلؾ وػػػيف السػػػياح  لىػػػا ،لوحػػػابت السػػػياحة لوالسػػػفر -

 ؛لوالمؤسسات الفند ية
                                                           

  .97 ص، المصدر سوؽ ذحرن ،: محمد كويدات(1)
 .304- 302 ص، ص ، مؤسسة اللوراؽ لرنور لوالتلوزيا: كماف، األردفأصلوؿ صناكة السياحة(: 2006): كود النوي الطااي، (2)
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إف طويلػػة كمرىػػـ وػػي الصيػػاـ ولمريػػة ت ميػػا الخػػدمات إلكػػداد رحرػػة ألو سػػفرة وػػامرة  ،منظمػػلو الػػرحات -

 ملو ىة إل  سلوؽ المتلة ألو ألغراض التسرية لوالتركيه، لووذن الرحرة تتدمف كادة النصؿ لواإل امة لوكي ولض 

 ؛الحابت تومؿ لو وات الطلاـ لوخدمات تسرية لوتركيه

ساسػػية لمنػػدلووي مويلػػات الفنػػدؽ وػػي تم يػػؿ الفنػػدؽ كػػي سػػلوؽ مػػف اللوا وػػات األ ،منػػدلوولو مويلػػات الفنػػادؽ -

 ملينة  د يحلوف داخؿ ألو خارج الورد، لواللمؿ كر  ويا الخدمات التي يمترحىا الفندؽ.

الترلوي يػػة السػػياحية وأنىػػا حاكػػة ال ىػػلود المواوػػرة  ابسػػتراتي يةيمحػػف التلويػػر كػػف التىىرويج السىىياحي:  .4

التسػػلويصية السػػياحية اللامػػة  ابسػػتراتي يةلوغيػػر المواوػػرة التػػي تىػػدؼ إلػػ  تحصيػػؽ األوػػداؼ المحػػددة لىػػا كػػي 

لىذا الورد، ألو وذا الملو ا ألو  حت  وذا الفندؽ لوواستخداـ المزيج الترلوي ي األح ر ماامة لوالذص يػتـ تنفيػذن 

لوتفدػػػيات تتصػػػؿ ولػػػادات اللوسػػػيرة الترلوي يػػػة لػػػد  مناكػػػذ التلوزيػػػا السػػػياحية لوصػػػلوب إلػػػ   لوكػػػؽ ألوللويػػػات

 (1).المستخدميف لرمنت ات السياحية

لوتىدؼ الدكاية السياحية إل  التصريب ويف اللرض السياحي لوالطرػب السػياحي لووملنػ  آخػر تلمػؿ 

لمحتمرػػيف كػػي األسػػلواؽ السػػياحية كرػ  إيصػػاؿ مػػا يحػػلوف كردػػا سػػياحيا داخػػؿ الورػػد الملنػػي إلػػ  السػػااحيف ا

المخترفػػػة وحيػػػث تػػػؤدص إلػػػ  خرػػػؽ طرػػػب سػػػياحي كرػػػ  ترػػػؾ اإلمحانػػػات الملرلودػػػة، لويػػػتـ ولوسػػػااؿ الدكايػػػة 

  (2):المخترفة

لووػػي أوػػـ لوسػػيرة دكاايػػة ألف لىػػا تػػأ يرات كاطفيػػة كػػي إورازوػػا لرطويلػػة لوالمصلومػػات الحدػػارية  ،الصػػلورة -

  ؛لوصريحةلواإلكداد اللمراني وطريصة لوادحة 

سلواء حانت مساحات إكانية كي الصحؼ لوالم ات ألو مصابت تحريرية ألو نورات ألو  ،الحرمة المحتلووة -

  ؛حتيوات

                                                           
  .130 ص، ذحرن سوؽ صدرمال: محمد كويدات، (1)
 .39 -35 ص، ص ذحرن سوؽ صدرمال، محملود الديماسي لوحسيف كطير ، حسف الركاكي،: سراب الياس(2)
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سػػلواء حانػػت محادػػرات ألو أحاديػػث واإلذاكػػة لوالترفزيػػلوف لوحفػػات ابسػػتصواؿ الدكاايػػة  ،الحرمػػة المسػػملوكة -

  ؛نلوف إ ناع المستمليفوي مف اللوسااؿ الدكااية المؤ رة إذا حاف ناطصىا ممف يحس

تلتور إ امػة الملػارض السػياحية التػي تححػي  صػة لوحنػلوز السػياحة كػي  ،الملارض لوالمؤتمرات السياحية -

ورػػد مػػا مػػف األمػػلور المأللوكػػة لتػػرلويج ألو تنوػػيط السػػياحة كػػي ورػػد مػػا، حيػػث تصػػدـ ألورا ػػا دراسػػية كػػف الصيمػػة 

 (1)؛لىذا الورد ألو ذلؾالتاريخية لواأل رية لوالتراوية كف الملوا ا السياحية 

أف كمرية الويا الوخصي السػياحي تصػا كرػ  لوحػاء السػفر، منظمػي رحػات  ،الويا الوخصي السياحي -

 ؛مندلووي النصؿ مف خاؿ ابتصاؿ المواور وم ملوكة مف األكراد الراغويف كي  داء إ ازاتىـ كي ورد مالو 

ترلػػب اللا ػػات اللامػػة دلورا مىمػػا كػػي دكػػـ التػػدكؽ السػػياحي لرملوا ػػا   ،اللا ػػات اللامػػة لودكػػـ السػػياحة -

السياحية ملودلوع ابوتماـ ذلؾ أف الوؽ الداخري غالوا ما يرحز كر  تنميػة ألواصػر التلػالوف لوالتنسػيؽ وػيف 

حاكػػة المؤسسػػات الرسػػمية لواألوريػػة ذات الصػػرة والملودػػلوع السػػياحي، أمػػا الوػػؽ الخػػار ي لرلا ػػات اللامػػة 

 .ت اللالمييفوإي اد كا ات تلالوف لوتنسيؽ ما السفارات كي الورداف األخر  لومنظمي الرحا كيتم ؿ

 العناصر الم ملة للمزيج التسويقي السياحي:  .5

ب يصرإ لصطػاع الخػدمات، لىػذا  أف المزيج الرواكي الملورلوث كف أياـ ما ولد ال لورة الصناكية،          

مؤلػؼ مػف سػولة كناصػر، وػي كوػارة كػف كناصػر المػزيج الروػاكي  السوب  اء الوػاح لوف ومػزيج تسػلويصي

 إداكة إل   اث كناصر  ديدة وي:

لووػػـ كوػػارة كػػف المنتفلػػيف والخدمػػة )اللمػػاء(، لوحػػذلؾ مزلوديىا)مصػػدملو الخػػدمات(، واإلدػػاكة  الجمهىىور: أ.

لخدمػة لوالمسػتفيد، حمػا إل  مستلو  التفاكػؿ ويػنىـ، ألو مػا يطرػؽ كريػه واللا ػة التفاكريػة الصاامػة وػيف مػزلود ا

يتدػػمف كنصػػر ال مىػػلور التفاكريػػة وػػيف المسػػتفيديف مػػف الخدمػػة ذاتىػػـ، حيػػث أف إدراحػػات المسػػتفيد حػػلوؿ 

 ؛ لودة خدمة ما  د تتوحؿ لوتتأ ر وفلؿ آراء لو ناكات المستفيديف اآلخريف

                                                           
 .134 ص، ذحرنسوؽ  صدرمال: محمد كويدات، (1)
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صػنا اإلنسػاف،  إف الوياة الماديػة لرخدمػة، خصلوصػا ترػؾ التػي مػفالبيئة المادية للخدمات السياحية:  ب.

ما الخدمة. حما أف الوياة المادية التي تصدـ مف  تؤ ر ووحؿ لوادإ كر  إدراحات المستفيد المتلرصة وت روته

خالىا الخدمة تديؼ مامإ مرملوسة كػي األصػؿ، لووػذا وػدلورن يلػزز مػف إدراؾ المسػتفيد لرخدمػة، لوي لرػه 

 (1)؛أح ر  درة كر  تصييمىا

كالخدمػة السػياحية تصػدـ وأسػاليب  ،ر مصػدملو الخػدماتلووذا اللنصر يػرتوط ولنصػعملية تقديم الخدمة:  جى.

لوتصنيات ملينة، كي إطار إ راءات محددة لومتفؽ كريىا ب ينوغي ت الوزوا ألو اب تىاد وخصلوصػىا، لوغالوػا 

دمػة لوكمريػة تصػديـ الخ ،ما يتأ ر المنتفللوف سروا ألو إي اوا وىذا اللنصر أح ر مف اللناصر األخر  م تملػة

توتمؿ كر  أوياء م ؿ التلاطؼ ما السياح لوتفىػـ ظػرلوكىـ، لوحيفيػة إردػااىـ لوملال ػة موػاحرىـ لوالتلامػؿ 

  (2).ما وحالويىـ، لوالترحاب وىـ لوركايتىـ حأناس يتمتللوف وحس كالي مروؼ

 اتستثمار السياحي المطلب الرابع:

المحريػة لواأل نويػة لاسػت مار يتلو ؼ تطلور ابسػت مارات السػياحية كرػ  مػد  تػدكؽ رؤلوس األمػلواؿ 

كػػػي الصطػػػاع السػػػياحي، لوكرػػػ  مػػػد   ػػػلوة كناصػػػر ال ػػػذب السػػػياحي، لوكرػػػ  الدػػػمانات لوالحػػػلواكز الممنلوحػػػة 

حمػػا أف السػػياحة إلػػ   انػػب حلونىػػا كنصػػر  ػػذب لاسػػت مار ونلوكيػػه الػػلوطني ؛ لرمسػػت مريف كػػي وػػذا الم ػػاؿ

وداع األكحار ال ديد  ة التي مف وأنىا إكاء  يمة المنطصة السياحية.لواأل نوي، كإنىا تتيإ نصؿ الخورات لواب

لويلتوػر ابسػػت مار السػياحي  ػػزء مػف ابسػػت مارات اإل ماليػػة لرػدلوؿ، لووػػلو مػا يخصػػص مػػف رؤلوس 

 حيث يتلرؽ ابست مار السياحي وتلوكير رؤلوس األملواؿ لوتلو يىىػااألملواؿ لتملويؿ مواريا الصطاع السياحي، 

 كف إ امة أص منوأة ألو مورلوع ألو كلالية ألو نواط يصصدن الناس  إل  إ امة مورلوكات سياحية، لوولو كوارة

                                                           
يىػػاب كرػ  الصػـر ،: حميػد الطػااي(1) اليػػازلورص ، دار األسػػس اللرميػة لرتسػلويؽ الحػػديث "مػدخؿ وػامؿ"(: 2006)، محمػلود الصػػميدكي، ووػير اللػاؽ لواب

 .207ص، : كماف، األردفاللرمية لرنور لوالتلوزيا
   .240 ص، نفسه صدرمال :(2)
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 (1).لصداء لو ت ممتا لومفيد

يرتوط ابست مار السياحي وتلوكير مناخ مااـ مف احتماؿ الوني األساسية لوالتوػريلات المسػيرة، حما 

 لوالحلواكز المو لة، لوالملرلومات المتاحة ووفاكية، لونظـ اإلدارة اللامة المتطلورة.

 :(2)يمتاز ابست مار كي النواط السياحي واآلتيلو 

تم ؿ األصلوؿ ال اوتة نسػوة كاليػة مػف إ مػالي األصػلوؿ )األصػلوؿ ال اوتػة م ػؿ األرض لوالموػاني لواآلبت  -

 لوالملدات لواأل اث(؛

 ارتفاع تحرفة التأسيس لووي التحاليؼ ابست مارية ألو الرأسمالية؛ -

 التملويؿ تحلوف ملظمىا طلويرة األ ؿ، حما أف كترة استرداد رأسماؿ المورلوع تحلوف طلويرة؛ مصادر -

التحامػؿ مػػا ألو ػه ابسػػت مار األخػر  سػػلواء موػرلوكات ونيػػة أساسػية ألو غيروػػا، كػا وػػد مػف لو ػػلود تحامػػؿ  -

  ويف الصطاع السياحي لوالمورلوكات األخر .

المزما  يامه، لوورلوط تنفيذن لونملو وػذا ابسػت مار وناؾ مف الصيلود التي تحدد ابست مار السياحي لو  

مستصوا مف حيث ح مه لوطويلته لومصدر تملويره لوتأ يرن المحاني، حما لرتسىيات لوالدمانات الملودػلوكة 

  :أ ر كر  وذا ابست مار السياحي  د تركا ونملون ألو تأخرن

األسػلواؽ السػياحية لػه دلور حويػر  إف  ػرب الورػد مػف :طبيعة ومصدر اتستثمارات وموصع البلد الجغرايىي -أ

كرػ  ح ػـ التػػدكؽ السػياحي بكتوػػار تػلوكير اللو ػػت لوانخفػاض التحرفػة كدػػا كػف تنػػلوع لوسػااؿ الملواصػػات، 

  ؛اإل ريميةخاصة كر  مستلو  السياحة 

 

                                                           
الممرحػة اللرويػة ، الريػاض :مرتصػ  السػفر لوابسػت مار السػياحي، أ ر اإل راءات الححلومية كر  ابسػت مار السػياحي (:2011) محمد حسف األمير،: (1)

   .5 صالسللودية، 
 .  91صالصاورة،  :، محتوة زوراء الورؽا تصاديات السياحة "مدخؿ نظرص لوكمري متحامؿ" (:1996) : حمدص كود اللظيـ،(2)
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وناؾ اللديد مف الحلواكز المصدمة كر  وػحؿ تسػىيات سػياحية سػلواء حانػت مػف  :التسهيمت والحوايز -ب

 أ ؿ زيادة الحرحة السياحية ألو مف أ ؿ  ياـ المزيد مف المورلوكات لواألنوطة السياحية، لووي نلوكيف:

 تػػلوكر وػػوحة طػػرؽ  يػػدة لولوسػػااؿ اتصػػاؿ لوخػػدمات لواألمػػف لوتسػػىيات اإل امػػة لوتػػلوكر ،تسػػىيات سػػياحية -

ذلػػؾ مػػف وػػأنه اسػػتيلاب المزيػػد مػػف السػػياح لو يػػاـ المزيػػد مػػف ابسػػت مارات السػػياحية المحريػػة  السػػرا، لوحػػؿ

 ؛لواأل نوية

كفاءات مصدمة - ي ب أف تستىدؼ سياسات لو لوانيف تو يا ابست مار كي الدلوؿ النامية لتحفيز  ،حلواكز لواب

 ؛الماامة ياة الونية ابست ماريةالصطاع الخاص، لوا تذاب المزيد مف ابست مارات لتى

نظػػرا لحػػلوف السػػياحة كرػػـ  ػػااـ وذاتػػه، كىػػي تحتػػاج إلػػ  تخطىىيط اسىىتراتيجي سىىياحي علمىىي وشىىامل:  جىىى.

 ؛التخطيط ابستراتي ي حأداة بزمة لا تصاد الدلولي الحديث سلواء حاف ذلؾ كي الدلوؿ المتصدمة ألو النامية

الدراسػات الحميػة لوالنلوكيػة لرمنت ػات ي ػب كػدـ إغفػاؿ د. الترويج لفرص اتستثمار السىياحي الموجىودة: 

محانية ويلىا كي األسلواؽ الخار ية، لوتحتاج ترػؾ الدراسػات إلػ   السياحية النات ة كف اللمرية ابست مارية لواب

 ؛خورة حويرة محرية ألو أ نوية متخصصة، حالدراسات التي تصلوـ وىا أ ساـ األوحاث اللرمية لر املات

بوػػد مػػف تنظػػيـ  يػػد لوكلػػاؿ يلمػػؿ كرػػ  تطػػلوير ابسػػت مارات  السىىياحية:هىىى. التنظىىيم الفعىىال لمسىىتثمارات 

آ اروا النفلية كر  المستلويات المحرية، اإل ريمية لوالدلولية، لووحؿ وذا التنظيـ يخترػؼ السياحية حت  تظىر 

 الصطاع الخاص المحرػي ألو مف ورد إل  آخر تولا لألومية التي يلوليىا الورد لىذا ابست مار، خاصة مف  وؿ

 .األ نوي
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 السياحية واإليراداتالسياحي  اإلنفاق المطلب الخامس:

تتلو ؼ أومية لوح ـ اإليرادات السياحية كر  ح ػـ مػا ينفصػه السػااحلوف كػي الدلولػة المدػيفة، لوذلػؾ 

تولا للدة متغيرات منىا، الفاة السياحية، لوالغرض مف السياحة، نلوكية اإل امة، لوكدد الريالي السياحية التي 

 يصديىا السياح كي مخترؼ المؤسسات الفند ية لوغيروا. 

 السياحي  اإلنفاق .1

تخترؼ النظرة إل  اإلنفاؽ السياحي واختاؼ لودلية الدلولة مف وذا اإلنفػاؽ، أص إذا حانػت الدلولػة 

مسػػتصورة لرسػػياح كػػإف إنفػػاؽ وػػؤبء يلػػد وم اوػػة كااػػدات سػػياحية لىػػذن الدلولػػة لويػػدلوف كػػي  انػػب المتحصػػات 

وم اوػػػة مػػػدكلوكات  لػػػة اللحػػػس كػػػإف إنفػػػاؽ السػػػياح يلػػػدالوكػػػي ح ،وميػػػزاف مػػػدكلوكاتىا لوونػػػا تلػػػد صػػػفصات داانػػػة

   .(1)تتحمرىا الدلولة الملنية، لووي صفصات مدينة تدلوف كي  انب المدكلوكات مف وذا الميزاف لرورد الملني

 حانت المراتب األلول  كر  المستلو  اللالمي مف نصيب الدلوؿ الملودحة وال دلوؿ اآلتي:

 7112السياحي العالمي سنة  اإلنفاقالدول العشرة الولد يي حجم  :20) رصم جدولال
 اللوحدة: مريار دلوبر أمريحي

 السياحي اإلنفاقحجم  الدول
 46 ألمانيا

 24.2 اللوبيات المتحدة األمريحية

 13.1 ان رترا

 96.9 كرنسا

 11.4 الصيف

 19.3 إيطاليا

 42.4 الياواف

 42.4 حندا

 41.3 رلوسيا الفدرالية

 46.2 ولولندا

Source : (UNWTO), World Tourism Organization, Tourism Highlights, Madrid, Edition 2010, p 10 . 

                                                           
حريػػػة اللرػػػلـو دحتػػػلوران،  أطرلوحػػػة، الداء والثىىىر اتصتصىىىادي واتجتمىىىاعي للسىىىياحة يىىىي الجزائىىىر وتىىىونس والمغىىىرب:: 2011) صػػػريحة كوػػػي،: (1)

 .57 صواتنة،  - املة الحاج لخدراب تصادية لوكرلـو التسيير، 
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لوتتصدر المراتب اللورة األلول  كي م اؿ اإلنفاؽ السياحي اللالمي غالوا حؿ مف اللوبيات المتحدة 

يطاليػا مػا توػادؿ المراحػز وينىػا مػف سػنة ألخػر . كفػي  األمريحية لوألمانيا لوكرنسا لوان رترا لوالصػيف لوالياوػاف لواب

 .مريار دلوبر أمريحي 496اللالمي  ورغ اإلنفاؽ السياحي 4993سنة 

 السياحية  اإليرادات .0

السػػياحية مصػػدرا مىمػػا لرلمػػات األ نويػػة لح يػػر مػػف الػػدلوؿ المتصدمػػة لوالناميػػة التػػي  اإليػػراداتتم ػػؿ  

السػػياحية كرػػ  أنىػػا: حػػؿ مػػا تحصػػؿ كريػػه الدلولػػة مػػف  اإليػػراداتألولػػت أوميػػة لصطاكىػػا السػػياحي. لوتلػػرؼ 

المتأتية مف السااحيف لومػا تحصصػه السػياحة حنوػاط ا تصػادص لوحلوكػاء دػريوي، لومػا يحصصػه األكػراد  اإليرادات

لوالورحات اللوطنية لوالمؤسسات اللملومية لوالخاصة كي حصػؿ السػياحة لوالفنػادؽ لوالطيػراف لوالماحػة نظيػر مػا 

 تؤديه مف الخدمات السياحية المخترفة. 

،  ػػلوة المنتػػلوج السػػياحي، اإلنفػػاؽأومىػػا  ػػدرة السػػااإ كرػػ   السػػياحية تتػػأ ر ولػػدة متغيػػرات لواإليػػرادات 

التغيػػرات كػػي الحرحػػة السػػياحية لوكػػدد الريػػالي السػػياحية، لووػػذيف  إلػػ مسػػتلو  الخػػدمات السػػياحية، واإلدػػاكة 

 المتغيريف يتأ راف كحسيا والظرلوؼ األمنية لوالسياسية لواب تصادية الساادة كي الورداف السياحية المديفة.

اايات منظمة السياحة اللالمية إل  تزايػد كااػدات السػياحة كرػ  المسػتلو  اللػالمي مػف لوتوير إحص 

سػمحت صػناكة السػياحة اللالميػة وتسػ يؿ  6419سنة ألخر  تولا لتزايد حرحة السػياحة الدلوليػة. كفػي سػنة 

4993مريػػػػار دلوبر أمريحػػػي سػػػػنة  496لتصػػػػؿ إلػػػ  ( 1)مريػػػػار دلوبر أمريحػػػي 4.6كااػػػدات ورغػػػػت يلومىػػػا 
 (2).  

 . 4993إل   6419لوال دلوؿ التالي يلودإ تطلور ح ـ وذن اإليرادات كر  المستلو  اللالمي مف سنة 

 
 
 
 

                                                           
)1 : ( WTO , World Tourism Organization,( September 2003) :  International tourist Receipts, 1950-2002, Madrid, 

P 2. 
)2 : ( UNWTO, World Tourism Organization, (2010):  Tourism Highlights, Madrid, P 4. 
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 7112-0911تطور حجم اإليرادات السياحية العالمية للفترة من  (10)رصم جدول ال
 اللوحدة: مريار دلوبر أمريحي                                                               

 4993 4991 4994 4999 6449 6429 6419 السنوات

 496 139 939 923 419 62.4 4.6 السياحية العالمية اإليراداتحجم 

Source : - WTO , World Tourism Organization,( September 2003) : International tourist Receipts, 1950-2002, 

Madrid, p 2. 

- UNWTO, World Tourism Organization, , (2010): Tourism Highlights, Madrid, p 4. 

السػياحية الدلوليػة إلػ  م ملوكػة مػف الػدلوؿ تتم ػؿ كػي حػؿ مػف  اإليراداتلوتللود أحور حصص مف           

، إسػػوانيا، كرنسػػا، إيطاليػػا، الصػػيف، ألمانيػػا، ان رتػػرا، اسػػتراليا،  ػػـ حػػؿ مػػف ترحيػػا األمريحيػػةاللوبيػػات المتحػػدة 

 . 2008السياحة اللالمية كي سنة  إيراداتلوالنمسا. لوال دلوؿ اآلتي يلودإ نصيب وذن الدلوؿ مف 

 7112السياحية علد المستوى العالمي سنة  اإليراداتالمراتب العشرة الولد يي حجم  (10) رصم جدولال
 أمريحياللوحدة: مريار دلوبر                                                                                                 

 النمسا ترحيا استراليا ان رترا ألمانيا الصيف إيطاليا كرنسا إسوانيا لو. ـ. أ الدول
 اإليراداتحجم 

 السياحية
669 16.1 11.1 91.2 99.3 99 11 49.3 44 46.1 

Source : UNWTO, World Tourism Organization, Tourism Highlights, Madrid, Edition 2010, p 6. 

 4993يويف ال دلوؿ تصدر اللوبيات المتحدة األمريحية  اامة اإليرادات السياحية الدلولية كي سنة           

مف ح ـ اإليرادات المحصصة كر  المستلو  اللالمي  %11.66مريار دلوبر أمريحي، أص ما يلادؿ  669.6وػ 

كر  التلوالي،  ـ تريىا %1.34لو  %1.16لىذن السنة، تولتىا اسوانيا لوكرنسا كي المراتب ال انية لوال ال ة ونسوة 

وصيػػة الػػدلوؿ حمػػا وػػلو لوارد وال ػػدلوؿ. لوتوصػػ  المراتػػب األلولػػ  سػػلواء مػػف حيػػث كػػدد السػػااحيف ألو مػػف حيػػث 

 دلىا نفس الم ملوكة مف سنة إل  أخر  كر  المستلو  اللالمي.كاادات السياحة تتوا
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 ثالث: السس النظرية للتنمية السياحية المبحث ال

إذا حػػاف مفىػػلـو التنميػػة اب تصػػادية وػػي اسػػتخداـ المػػلوارد اب تصػػادية المتاحػػة كػػي الم تمػػا أحسػػف 

ممحنة لزيادة الدخؿ الػلوطني لوركػا مسػتلو  استخداـ ممحف وحيث تدر أحور كااد لونستفيد منىا أحور استفادة 

المليوػػػة كػػػي الم تمػػػا، كػػػإف مفىػػػلـو التنميػػػة السػػػياحية وػػػلو تلظػػػيـ الػػػدلور الػػػذص يمحػػػف أف يصػػػلـو وىػػػا النوػػػاط 

السياحي كي نملو اب تصاد اللوطني مف حيث تحسيف ميػزاف المػدكلوكات، لوزيػادة مػلوارد الدلولػة مػف اللمػات 

مواوػرة لوغيػر مواوػرة لوالزيػادة كػي التلوسػا اللمرانػي كػف طريػؽ  األ نوية لوالمحرية لوخرػؽ كػرص كمػؿ  ديػدة

 خرؽ مناطؽ  ذب سياحية لوسحانية كي المناطؽ النااية.

لػػذلؾ تلتوػػر  دػػية التنميػػة السػػياحية كنػػد الح يػػر مػػف دلوؿ اللػػالـ، مػػف الصدػػايا الملاصػػرة، حلونىػػا 

د الرلواكػد الرايسػية لرػدخؿ الصػلومي، تىدؼ إل  اإلسىاـ كػي زيػادة الػدخؿ الفػردص الحصيصػي، لووالتػالي تلتوػر أحػ

لوحذلؾ وما تتدمنه مف تنمية حدارية وامرة لحاكة المصلومات الطويلية لواإلنسانية لوالمادية، لومف ونا تحلوف 

 التنمية السياحية لوسيرة لرتنمية اب تصادية.

 مفهوم التنمية السياحية  المطلب الول:

التنميػػة السػػياحية أوميػة متزايػػدة نظػػرا لرػػدلور الىػاـ لوالوػػارز الػػذص ترلوػه كػػي نمػػلو ا تصػػاديات  تحتسػب 

 اب تصػػادية الصطاكػػات مخترػػؼ كرػػ  حصيصيػػة  يمػػة ذات تنملويػػة كػػرص خرػػؽملظػػـ دلوؿ اللػػالـ مػػف خػػاؿ 

 .لواب تماكية

ب التنميػة السػياحية التنمية السياحية وي ابرتصػاء لوالتلوسػا والخػدمات السػياحية لواحتيا اتىػا، لوتتطرػ

تدخؿ التخطيط السياحي واكتوارن أسرلووا كرميا يستىدؼ تحصيؽ أحور ملدؿ ممحف مف النملو السػياحي وأ ػؿ 

 (1).تحرفة ممحنة لوكي أ رب لو ت مستطاع

                                                           
، : ويػرلوتنينػار لرنوػر لوالتلوزيػا-، دار الفػراتلرتنميػة اب تصػادية ابسػتراتي يةصػناكة السػياحة حأحػد الخيػارات (: 2006): حاكي مصطف  يلوسؼ، (1)

 . 107-106 صص 
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لوتوػػمؿ التنميػػة السػػياحية  ميػػا ال لوانػػب المتلرصػػة واألنمػػاط المحانيػػة لرلػػرض لوالطرػػب السػػياحييف، 

 ت ات السياحية، التدكؽ لوالحرحة السياحية، تأ يرات السياحة المخترفة.التلوزيا ال غراكي لرمن

لويصلوؿ كود ال لواد منسي إف التنمية السياحية تنطرؽ أساس ػا مػف تلظػيـ  ػدراتنا كرػ  ا تػذاب أحوػر  ػدر 

 (1).ممحف مف حرحة السياحة اللالمية

كػػػػلوزص مرلوخيػػػػة التلريػػػػؼ اآلتػػػػي: التنميػػػػة السػػػػياحية وػػػػي اإلمػػػػداد والتسػػػػىيات لوالخػػػػدمات ألو  لويصػػػػدـ

حمػا يػر  أف ابوتمػاـ والنوػاط السػياحي كػي منطصػة مػا وػلو ، ابرتصاء وىا لمصاورػة حاكػة احتيا ػات السػااحيف

غفػػاؿ األنوػػطة اب تصػػادية األخػػر ... وػػؿ ك رػػ  اللحػػس إكطػػاء األلوللويػػة لاسػػت مارات السػػياحية كحسػػب لواب

  (2).ي ب أف تحظ  الملوارد المتاحة  ميلا وابوتماـ لوالركاية التي تحصؽ الت انس اإلنمااي ونفس السركة

حمػػػا تلػػػرؼ التنميػػػة السػػػياحية كرػػػ  أنىػػػا تػػػلوكير التسػػػىيات لوالخػػػدمات إلوػػػواع حا ػػػات لورغوػػػات  

 (3). ديدة السياح، لوتومؿ حذلؾ ولض تأ يرات السياحة م ؿ: إي اد كرص كمؿ  ديدة لودخلوؿ

ة تلني أيدا تنفيذ اللديد مف الورامج التي تىػدؼ إلػ  الزيػادة المسػتمرة كػي المػلوارد يلوالتنمية السياح

 (4).السياحية لوكي نفس اللو ت ترويد اإلنتا ية كي الصطاع السياحي

لوتأخذ التنمية السياحية طاوا التصنيا المتحامؿ لوالػذص يلنػ  إ امػة لوتوػييد مراحػز سػياحية تتدػمف 

مخترؼ الخدمات التي يحتاج إليىا السااإ أ ناء إ امته وىا لوالوحؿ الػذص يػتاءـ مػا الصػدرات الماليػة لرفاػات 

 (5).المخترفة مف السااحيف

                                                           
 .54ص الصاورة،  :، دار الحتب المصريةالتسلويؽ السياحي(: 2001): كادؿ كود ال لواد منسي، (1)
 . 46-44 صاإلسحندرية، ص  :دار الفحر ال املي ،الطولة األلول  ،التنمية السياحية(: 2007): أحمد كلوزص مرلوخية، (2)
، سرسػرة اللرػلـو اب تصػادية مجلىة جامعىة تشىرين للدراسىات والبحىوث العلميىة، لوالتنميػة السػياحيةالتخطػيط السػياحي  (:2006) : نلور الديف ورمػز،(3)

 .21ص، (3اللدد ) 28لوالصانلونية، الم رد 
 .4صالصاورة،  :، ملىد التخطيط الصلوميالتنمية السياحية "مفىلومىا، محدداتىا لوأوميتىا"(: 2001): سرلو  محمد مرسي، (4)
 . 9 صاإلسحندرية، مصر،  :، الدار ال امليةدراسات كي التنمية السياحية(: 2006):  ريرة حسف حسنيف، (5)
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لوت در اإلوارة إل  درلورة التفر ة ويف التنمية لوالنملو كي الصطاع السػياحي، كنمػلو النوػاط السػياحي 

نتا يػة مػف رأسػماؿ كػي وػحؿ مؤسسػات سػياحية ألو مػلوارد ولو ودؼ يتحصؽ طويليػا تولػا لتػدكؽ اللناصػر اإل

وورية ألو طويلية، لوحذلؾ تولا لزيادة إنتا ية وػذن اللناصػر، أمػا التنميػة السػياحية كاوػد أف تتدػمف تػدخا 

إي اويػػا مػػف  انػػب الىياػػات الرسػػمية المسػػالولة إلكطػػاء األوميػػة الازمػػة لىػػذا الصطػػاع، مػػف حيػػث ملػػدبت 

 الوورية، دكا كمرية التصدـ التصني، إ راء تلديات ويحرية كي الصطاع نفسه ... الا. ابست مار، الملوارد 

لويداؼ إل  وذن اللناصر  ميلىا ال ىػات المنفػذة لرتنميػة، كالتنميػة السػياحية تنفػذ كػادة مػف  وػؿ  

 (1).الصطاع اللاـ ألو الخاص ألو اب نيف مل ا

 إعدادهاأش ال التنمية السياحية ومراحل  المطلب الثاني:

 كمػؿ طريػؽ كف المتحامرة اب تصادية التنمية لتحصيؽ الىامة األساليب أحد السياحية التنمية تلتور 

 الحيػػػاة نلوكيػػػة كػػػي التصػػػدـ إلحػػػراز لوالخدميػػػة اإلنتا يػػػة الصطاكػػػات مخترػػػؼ وػػػيف لوالتلواكػػػؽ الت ػػػانس مػػػف نػػػلوع

 لتحصيػػؽ كػػدة لومراحػػؿ ةمخترفػػ أوػػحاؿ السػػياحية لرتنميػػة كػػإف لػػذا ، اب تصػػادص الرخػػاء لوتحصيػػؽ لومسػػتلوياتىا

  التنملوية. أوداكىا

  (2):تأخذ التنمية السياحية أوحاب متلددة منىالو 

لووػػذا النػػلوع مػػف التنميػػة يرحػػز كرػػ  سػػياحة اإل ػػازات لواللطػػؿ، لوتلػػرؼ  تطىىوير المنتجعىىات السىىياحية: .1

المنت لػػػات كرػػػ  أنىػػػا الملوا ػػػا التػػػي تػػػلوكر ابحتفػػػاء الػػػذاتي لوتتػػػلوكر كيىػػػا أنوػػػطة سػػػياحية مخترفػػػة لوخػػػدمات 

 متلددة ألغراض التركيه لوابستراحة لوابست ماـ.

                                                           
، ، الطولػػة األلولػػ التسػػلويؽ لوالتػػرلويج السػػياحي لوالفنػػد ي "دراسػػة لرتسػػلويؽ السػػياحي لوالفنػػد ي كػػي الػػدلوؿ اللرويػػة" (:2009) : كصػػاـ حسػػف السػػليدص،(1)

 .133كماف، األردف، ص  :دار الراية لرنور لوالتلوزيا
دار صػفاء لرنوػر ، ، الطولػة األلولػ التخطيط السياحي " كي سويؿ تخطيط محاني وامؿ لومتحامػؿ" (:1999) ،ونيتا نويؿ سلدلو : ك ماف محمد غنيـ (2)

 . 58 – 57 صكماف، األردف، ص  :لوالتلوزيا
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كػي ألورلووػا حمػا وػدأت تنتوػر كػي اللديػد لووي وحؿ مػف أوػحاؿ السػياحة المنتوػرة  ػد ا القرى السياحية:  .0

مػػف دلوؿ اللػػالـ، الحيػػاة كػػي الصريػػة نمػػلوذج يخترػػؼ كػػف الحيػػاة كػػي المػػدف، لوتسػػتىلوص سػػحاف المػػدف حو ػػا كػػي 

 التغيير لوالوساطة.

لويلتمد  ياـ الصر  السياحية كر  لو ػلود كنصػر المػاء )الوػاطئ(، منػاطؽ المػلوانئ، أنوػطة التػزلج،  

لوا ػػا طويليػػة، ملوا ػػا تاريخيػػة أ ريػػة، ملوا ػػا كا يػػة، ماكػػب  لولػػؼ، أنوػػطة ال وػػاؿ، الحػػدااؽ اللامػػة، م

 ريادية لوتركيىية أخر .

تخترػػؼ مسػػاحات وػػذا النػػلوع مػػف الملوا ػػا لوتتلػػدد كيىػػا أنػػلواع مراكػػؽ اإل امػػة لومنوػػات النػػلـو لوالمراكػػؽ  

لومراكؽ سحنية خاصة  التحميرية م ؿ: األسلواؽ لوالمناطؽ الت ارية، خدمات تركيىية لو صاكية، مراحز لرمؤ رات

 مخترفة األح اـ.

يػػتـ التخطػػيط إلنوػػاء الصػػر  السػػياحية كػػادة كػػي لو ػػت لواحػػد أص دػػمف خطػػة سػػياحية لواحػػدة لويأخػػذ  

 التنفيذ مراحؿ متلددة لوكر  كترات زمنية طلويرة تحددوا كناصر الطرب السياحي لوالطا ة ابستيلاوية. 

دمػػػػج وػػػػرامج اسػػػػتلمابت األرادػػػػي لوالتنميػػػػة  يتطرػػػػب وػػػػذا النػػػػلوع مػػػػف المنت لػػػػاتمنتجعىىىىات المىىىىدن:  .3

اب تماكيػػة، مػػا كػػدـ إومػػاؿ الولػػد اب تصػػادص الػػذص يػػلوكر كػػرص ال ػػذب ابسػػت مارص لرموػػاريا )كنػػادؽ، 

اسػػتراحات، ...الػػا( كػػي المنطصػػة، لوتحتػػاج إ امػػة وػػذا النػػلوع مػػف المنت لػػات لو ػػلود نوػػاط سػػياحي مميػػز ألو 

 ، لو لود ولواطئ، أنوطة سياحية كا ية، ملوا ا أ رية ألو دينية.رايسي كي الملوا ا م ؿ: التزلج كر  ال ريد

أصػوإ وػذا النػلوع مػف المنت لػات مػف المنػاطؽ السػياحية المفدػػرة : Retreat Resortsمنتجعىات العزلىة  .4

كي  ميا أنحاء اللالـ، لوتتميز وذن المنت لات وصغر ح مىا لود ػة تخطيطىػا لووػملوله، لوكػادة يػتـ اختيػار 

وليػػدة كػػف المنػػاطؽ المأولولػػة م ػػؿ: ال ػػزر الصػػغيرة ألو ال وػػاؿ، لواللوصػػلوؿ إليىػػا يػػتـ  ملوا لىػػا كػػي منػػاطؽ

 ولواسطة الصلوارب، المطارات الصغيرة ألو الطرؽ الورية الديصة.
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لووػي نػلوع مػف السػياحة الدار ػة لوالملرلوكػة، لوتلو ػد كػي األمػاحف الحدػرية الحويػرة، السىياحة الحضىرية:  .5

 نىا ب تحلوف النواط اب تصادص اللوحيدة كي المنطصة.حيث يحلوف لرسياحة أومية والغة، لح

لوتوػػحؿ مراكػػؽ اإل امػػة لوالسػػياحة  ػػزء ا ب يت ػػزأ مػػف اإلطػػار الحدػػرص اللػػاـ لرمدينػػة لوتخػػدـ سػػحاف  

المدينة ألو المنطصة لوحذلؾ السياح الصادميف إليىا، لو د أخذت ح ير مف الححلومات حالي ا كر  كاتصىا تطػلوير 

اطؽ الحدػرية التػي تتػلوكر كيىػا المػلوارد لوالملطيػات السػياحية لوالتػي يمحػف تطلويروػا لوتنمية السياحة كي المن

م ػػؿ: الملوا ػػا التاريخيػػة لواأل ريػػة لوذلػػؾ مػػف أ ػػؿ إوػػواع رغوػػات السػػحاف المحريػػيف مػػف ناحيػػة لو رػػب الػػزلوار 

 لوالسياح إل  مدينة مف ناحية أخر .

كػػػػدد مػػػػف الخطػػػػلوات المتسرسػػػػرة لوالمتراوطػػػػة  توػػػػمؿ كمريػػػػة إكػػػػداد خطػػػػة التنميػػػػة السػػػػياحية كرػػػػ لو 

  (1):حالتالي

 ؛إكداد الدراسات األلولية .أ

تحديد أوداؼ التخطيط ووحؿ ألولي وحيث يمحف تلديرىا مف خاؿ التغذية الرا لة خاؿ كمريػة إكػداد  .ب

 ؛الخطة لومرحرة تصييـ اآل ار

  ؛السياحية  ما الملرلومات لواب راء المسلوحات لوتصييـ اللودا الراوف لرمنطصة .ج

تحريػػؿ الويانػػات )المسػػلوحات(: لوتوػػمؿ وػػذن المرحرػػة كرػػ  تحريػػؿ لوتفسػػير الويانػػات التػػي تػػـ  ملىػػا مػػف  .د

خػػاؿ المسػػلوحات لوتلوليفىػػا لوالخػػرلوج وحصػػااؽ لوتلميمػػات تسػػاكد كػػي إكػػداد الخطػػة، لورسػػـ خطلواتىػػا اللامػػة 

 ؛لوالتفصيرية

اسوة لويتـ تصييـ وذن السياسػات )الوػدااؿ( بختيػار إكداد الخطة: لوونا يتـ لودا السياسات السياحية المن .وػ

ما ولو مااـ لومناسب لتنفيذ الخطة، لوحذلؾ يتـ تحديد الورامج لوالمواريا التي ي ب تنفيذوا لتحصيؽ أوػداؼ 

 ؛الخطة

                                                           
     .60ص، ذحرن سوؽ صدرمالونيتا نويؿ سلد، لو : ك ماف محمد غنيـ (1)
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 ؛تنفيذ الخطة وتلوصياتىا لوواللوسااؿ التي يتـ تحديدوا كي المرحرة الساوصة .لو 

 الخطة السياحية لوتلديرىا لوكؽ التغذية الرا لة إذا تطرب األمر ذلؾ. تصييـ لومتاولة .ر

لوال دير والذحر أف المسػلوحات لو مػا الويانػات لوتحريرىػا توػحؿ المػدخات األساسػية لخطػط التنميػة  

 .المرحرة إل  د ة لوتنظيـ حويريف السياحية لوتحتاج وذن

ػا مم رػي لوتتطرب وذن المرحرة األخذ واراء المسالوليف كي أ ىػزة ال  دلولػة حػؿ حسػب تخصصػه، لوأيد 

الصطػػػاع الخػػػاص لومم رػػػي الم تملػػػات المحريػػػة، لومرا لػػػة الدراسػػػات المتػػػلوكرة لوالخػػػرااط لوالويانػػػات ال غراكيػػػة 

لوالخصػػػااص الطويليػػػة لوالويايػػػة لودراسػػػة األسػػػلواؽ السػػػياحية، لوخصػػػااص السػػػياح لوملػػػدبت إنفػػػا ىـ لوألو ػػػه 

 طلوط النصؿ ال لوص ... الا.اإلنفاؽ السياحي لوحفاءة السياحة المحرية، لوخ

 (1):تومؿ كمرية تحريؿ الويانات  ا ة محالور رايسية وي 

 : تحريؿ األسلواؽ السياحية مف حيث .أ

 ؛التلو لات المستصورية )الطرب السياحي كر  مراكؽ اإل امة( -

 تحديد الحا ات مف مراكؽ اإل امة لوالخدمات اللامة لوخدمات الونية التحتية. -

 يم ؿ وذا التحريؿ اللناصر التالية: :المتحامؿ التحريؿ .ب

 ؛خصااص الوياة الطويلية - 

 ؛الللوامؿ اب تماكية لواب تصادية -

 ؛كناصر ال ذب السياحي -

 ؛األنوطة السياحية -

 ؛السياسات لوالخطط المتلوكرة -

 الطا ة ابستيلاوية. -

                                                           
 .63 – 61 ص، ص ذحرن وؽس صدرمالونيتا نويؿ سلد، لو : ك ماف محمد غنيـ (1)
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كػػػػي وػػػػذن المرحرػػػػة مػػػػف التحريػػػػؿ اللوصػػػػلوؿ إلػػػػ  ابسػػػػتنتا ات الخاصػػػػة وػػػػالفرص المتاحػػػػة ألو  يػػػػتـ 

الملطيػػات لوالمصلومػػات السػػياحية المتػػلوكرة لوحػػذلؾ تحديػػد الللوااػػؽ التػػي يمحػػف أف تحػػلوؿ دلوف تحصيػػؽ التنميػػة 

  السياحية.

آليػػات التنفيػػذ لرصطػػاع السػػياحي كرػػ  الصػػليديف اللػػاـ لوالخػػاص لويتدػػمف  تحريػػؿ اللناصػػر المؤسسػػية: . ػػػ

لوالمتاولػػة لوالمرا وػػة لوالسياسػػات لوابسػػتراتي يات لوتػػلوكر الصػػلوانيف لواألنظمػػة لوالصػػدرة الماليػػة لوابسػػت مار لووػػرامج 

 التلريـ لوالتدريب السياحي.

توػػحؿ وػػذن المرحرػػة مػػف التحريػػؿ الصاكػػدة األساسػػية التػػي تػػلوكر المػػدخات الرايسػػية الازمػػة للودػػا  

 الخطة التنملوية السياحية.

 التخطيط السياحي  لمطلب الثالث:ا

التخطيط السياحي نلوع مف أنلواع التخطيط التنملوص التي تىدؼ إل  تحصيؽ استغاؿ لواستخداـ أم ؿ  

للناصػػر ال ػػذب السػػياحي المتػػػاح لوالحػػامف لوتحصيػػؽ أ صػػػ  در ػػات المنفلػػة الممحنػػػة، مػػا متاولػػة لوتلو يػػػه 

منوػػػلود، لومنػػػا حػػػدلوث أص نتػػػااج ألو آ ػػػار سػػػروية لودػػػوط لىػػػذا ابسػػػتغاؿ إلوصااػػػه دػػػمف دااػػػرة المرغػػػلوب لوال

  نا مة كنه.

يلرؼ التخطيط السياحي وأنه رسـ صلورة تصديرية مستصورية لرنواط السياحي كػي دلولػة ملينػة لوكػي لو 

كترة زمنية محددة، لويصدي ذلؾ حصر الملوارد السياحية كي الدلولة مف أ ؿ تحديد أوداؼ الخطة السياحية 

لومنتظمة مف خاؿ إكداد لوتنفيذ ورنامج متناسؽ يتصؼ ووملوؿ كرلوع النواط  لوتحصيؽ تنمية سياحية سريلة

   (1).السياحي لومناطؽ الدلولة السياحية

نمػػا  لوينوغػػي أب ينظػػر إلػػ  التخطػػيط السػػياحي كرػػ  أنػػه ميػػداف مصصػػلور كرػػ  ال ىػػات الرسػػمية، لواب

الخػػاص لواألكػػراد، لػػذا ي ػػب أف ينظػػر إليػػه كرػػ  أنػػه ورنػػامج كمػػؿ موػػترؾ وػػيف ال ىػػات الححلوميػػة لوالصطػػاع 

                                                           
 . 65 صاإلسحندرية، مصر،  :مؤسسة ال صاكة ال املية التخطيط السياحي، (:1987) : الرلووي نويؿ،(1) 
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ي ػػػب أف يحػػػلوف التخطػػػيط السػػػياحي كمريػػػة موػػػترحة وػػػيف  ميػػػا ال ىػػػات المنظمػػػة لرصطػػػاع السػػػياحي وػػػيف 

ال ىػػات الححلوميػػة الموػػركة كرػػ  وػػذا الصطػػاع، لومصػػدمي الخػػدمات السػػياحية )المؤسسػػات لور ػػاؿ األكمػػاؿ(، 

ا مف مرحرة صياغة األوداؼ المػراد لوالمستىرحيف لىذن الخدمات )السياح(، لوالم تما المديؼ لرسياحة ودء

   تحصيصىا لوانتىاء ومرحرة التنفيذ لوالتطويؽ لورامج الخطة السياحية.

 (1):لويلتمد ن اح التخطيط السياحي كر  كدة كلوامؿ تومؿ ما يري

أف تحػػػػػلوف خطػػػػػة التنميػػػػػة السػػػػػياحية  ػػػػػزء ا ب يت ػػػػػزأ مػػػػػف الخطػػػػػة الصلوميػػػػػة الوػػػػػامرة لرتنميػػػػػة اب تصػػػػػادية  -

 ؛لوتحديد كا ة ذلؾ والمحاكظة كر  الوياة، لواب تماكية

 ؛أف يتـ تحصيؽ التلوازف ويف الصطاكات اب تصادية المخترفة -

لرتنميػػة اب تصػػادية كرػػ  أف تحػػلوف  ابسػػتراتي يةأف يػػتـ اكتوػػار تنميػػة الصطػػاع السػػياحي حأحػػد الخيػػارات  -

 ؛وذن الصناكة  زء ا مف  طاكات اإلنتاج كي الىيحؿ اب تصادص لردلولة

 يػػاـ الدلولػػة وتحديػػد مسػػتلو  النمػػلو المطرػػلوب لوح ػػـ التػػدكؽ السػػياحي لوكرػػ  أف يػػتـ تحديػػد دلور حػػؿ مػػف  -

 .الصطاكيف الخاص لواللاـ كي كمرية التنمية

التخطيط السياحي يساكد كر  تلوحيد  ىلود  ميا اللوحدات المسالولة كف تنميػة الصطػاع السػياحي لو 

لواألنوػطة المخترفػة، ممػا يسػاكد كرػ  إن ػاز األوػداؼ اللامػة لوتنسيؽ كمرىا، لويصرػؿ مػف ازدلوا يػة الصػرارات 

لوالمحددة لىػذا النوػاط، لىػذا كػإف التخطػيط السػياحي يتػأ ر والتصروػات السياسػية لواب تماكيػة لوالطويليػة أح ػر 

 مف تأ رن وللوامؿ اإلنتاج لوالصلو  اب تصادية المخترفة.

تخطػيط السػياحي كرػ  حػؿ المسػتلويات نػذحر لومف أوـ المزايا لوالفلوااد التي تتطرب األخذ وأسػرلوب ال

  (2):ما يري

                                                           
 .  37صويرلوت،  :، دار الحنلوز األدويةلوا ا لوآكاؽ مستصوؿ السياحة كي الوحريف(: 2002): محمد الويرالوص كود المنلـ، (1) 
 .82ص دموؽ،  :، ال ملية ال غراكية السياحيةموادئ السياحة(: 2001)ومسيف نديـ، : (2)
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يساكد التخطػيط لرتنميػة السػياحية كرػ  تحديػد لوصػيانة المػلوارد السػياحية لوابسػتفادة منىػا ووػحؿ مناسػب  -

  ؛كي اللو ت الحادر لوالمستصوؿ

داؼ يساكد التخطيط السياحي كر  تحامرية لوروط الصطاع السياحي ما الصطاع األخػر  لوكرػ  تحصيػؽ أوػ -

 ؛السياسات اللامة لرتنمية اب تصادية لواب تماكية كر  حؿ مستلوياتىا

 ؛سياحة كي الصطاكيف اللاـ لوالخاصيلوكر أردية مناسوة ألسرلوب اتخاذ الصرار لتنمية ال -

كرػػ  زيػػادة الفلوااػػد اب تصػػادية لواب تماكيػػة لوالويايػػة مػػف خػػاؿ تطػػلوير الصطػػاع السػػياحي، لوتلوزيػػا  يسػاكد -

 ؛ مار تنميته كر  أكراد الم تما، حما يصرؿ مف سرويات السياحة

يسػػاكد كرػػ  لودػػا األسػػس المناسػػوة لتنفيػػذ الخطػػط لوالسياسػػات لوالوػػرامج التنملويػػة المسػػتمرة كػػف طريػػؽ  -

 ؛سات إلدارة النواطإنواء األ ىزة لوالمؤس

يسػػػاوـ كػػػي اسػػػتمرارية تصػػػلويـ التنميػػػة السػػػياحية لوملواصػػػرة التصػػػدـ كػػػي تطػػػلوير وػػػذا النوػػػاط، لوالتأحيػػػد كرػػػ   -

 اإلي اويات لوت الوز السرويات.

لولحػػػف ووػػػحؿ كػػاـ يمحػػػف الحػػػديث كػػػف أرولػػػة  ،تتلػػػدد المسػػػتلويات المحانيػػػة لرتخطػػيط السػػػياحيحمػػا 

 (1):مستلويات رايسية وي

يحػػػلوف التخطػػػيط السػػػياحي كػػػي وػػػذا المسػػػتلو  المحػػػاني  السىىىياحي علىىىد المسىىىتوى المحلىىىي: التخطىىىيط .1

ا لوتفصيري ا أح ر منه كي المستلويات المحانية األخر ، لوكادة يتدمف تفاصيؿ كػف  لوانػب كديػدة  متخصص 

 منىا:

 ؛التلوزيا ال غراكي لرخدمات السياحية لومنوات النلوـ 

 ؛الخدمات لوالتسىيات السياحية 

 ؛اصر ال ذب السياحيمناطؽ لوكن 

                                                           
   .46ص، ذحرن سوؽ صدرمالونيتا نويؿ سلد، لو : غنيـ محمد ك ماف (1)
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 ؛رة الت زاة لوالمنتزوات لوالمحمياتووحات الطرؽ الملودة لومحات ت ا 

 .نظاـ النصؿ كر  الطرؽ لوالمطارات لومحطات السحؾ الحديدية 

تسػػوؽ ح يػػر مػػف خطػػط التنميػػة كػػي وػػذا المسػػتلو  المحػػاني ودراسػػات  ػػدلو  ا تصػػادية ألوليػػة لوحػػذلؾ  

تماكيػػػة لوال صاكيػػػة، لوحػػػذلؾ تصيػػػيـ لوػػػرامج التنميػػػة لوالىياحػػػؿ اإلداريػػػة دراسػػػات لتصيػػػيـ المػػػردلودات الويايػػػة لواب 

ػػا  لواكػػد التنظػػيـ المحػػاني لوالتصػػميـ الىندسػػي، لوتوػػمؿ م ػػؿ وػػذن الدراسػػات  لوالماليػػة المناسػػوة لرتنفيػػذ، لوأيد 

 حذلؾ كر  تحريؿ حرحة الزلوار لوتلوصيات متلرصة وذلؾ.

يرحز التخطيط السياحي كي مستلوان اإل ريمي كر   لوانػب  التخطيط السياحي علد المستوى اإلصليمي: .0

 كديدة منىا كر  سويؿ الم ؿ ب الحصر:

 ؛ولواوات اللولور اإل ريمية لوما يرتوط وىا مف طرؽ ملواصات إ ريمية لودلولية وأنلواكىا 

 ؛وأنلواكىا لوحاكة الخدمات السياحية األخر  فنادؽمنوات ال 

  ؛ياحؿ التنظيـ السياحية اإل ريميةيلية لووالسياسات السياحية لوابست مارية لوالتور 

 وػػػػرامج التػػػػدريب لوالتلرػػػػيـ، لوابكتوػػػػارات ال صاكيػػػػة لواب تماكيػػػػة ، وػػػرامج التػػػػرلويج لوالتسػػػػلويؽ السػػػػياحي

 ؛لواب تصادية لوالوياية، إل   انب تحريؿ اآل ار لوالمردلودات

  .مراحؿ لواستراتي يات التنمية لوورم ة المواريا 

تلو  اإل ريمػػي متخصػػص لوتفصػػيري ودر ػػة أ ػػؿ مػػف المسػػتلو  المحرػػي لوالتخطػػيط السػػياحي كػػي المسػػ  

ػػا أف مسػػتلو  التخصػػيص يلتمػػد كرػػ  ح ػػـ الدلولػػة لوح ػػـ اإل رػػيـ، كخطػػة  لوأحوػػر مػػف المسػػتلو  الػػلوطني، كرم 

لوطنية كي دلولة صغيرة المساحة  د تحلوص مػف التفاصػيؿ مػا تحلويػه خطػة إ ريميػة كػي دلولػة حويػرة المسػاحة، 

 لصغيرة المساحة إل  تخطيط لوطني لوآخر إ ريمي. لو د ب تحتاج الواد ا
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يغطي التخطيط السياحي كي وذا المسػتلو   ميػا ال لوانػب التخطيط السياحي علد المستوى الوطني:  .3

ػػا لوتفدػػيا لوكرػػ  مسػػتلو  الصطػػر ألو الدلولػػة  التػػي يغطيىػػا كػػي المسػػتلو  اإل ريمػػي، لولحػػف ووػػحؿ أ ػػؿ تخصص 

 .و ميا أ اليمىا لومناطصىا

تصتصػر كمريػات التخطػيط السػياحي كػي وػذا المسػتلو  كرػ   التخطيط السياحي علد المستوى الدولي: .4

خػػػدمات النصػػػؿ لوطػػػرؽ الملواصػػػات وػػػيف م ملوكػػػة مػػػف الػػػدلوؿ، حمػػػا وػػػلو الحػػػاؿ كػػػي م ملوكػػػة دلوؿ ابتحػػػاد 

ا األلورلووي، لويومؿ وذا التخطيط حذلؾ تطػلوير لوتنميػة ولػض كناصػر ال ػذب السػياحي التػي تتػلوزع  غراكي ػ

كي كدة دلوؿ مت الورة، حما ولو الحاؿ كي  واؿ األلب كي الصارة األلورلووية، إل   انب ذلػؾ ونػاؾ التخطػيط 

 السياحي ويف كدة دلوؿ كي م ابت الترلويج لوالتسلويؽ السياحي.

لوال ػػدير والػػذحر أف المنظمػػات لوالىياػػات السػػياحية الدلوليػػة م ػػؿ: منظمػػة السػػياحة اللالميػػة غالو ػػا مػػا  

 وذا النلوع مف التخطيط لوأحيان ا تصديـ الدكـ المادص لوالملنلوص الحامؿ كي وذا الم اؿ. توارؾ كي م ؿ

 هاعوامل نجاحو التنمية السياحية أهم معوصات  المطلب الرابع:

إف تنمية الصناكة السياحية تؤدص إلػ  تحصيػؽ زيػادة مسػتمرة لومتلوازنػة كػي المػلوارد السػياحية، حيػث  

إلن ػػاح التنميػػة السػػياحية لوت نػػب المللو ػػات التػػي تحػػلوؿ دلوف اللوصػػلوؿ إلػػ  بوػػد مػػف مراكػػاة كػػدة كلوامػػؿ 

 تحصيؽ أوداكىا.

 (1):تلو د م ملوكة مف الللوامؿ التي تحلوؿ دلوف تحصيؽ التنمية السياحية مف وينىالو 

يمحػػف ترخػػيص أوػػـ المللو ػػات المرتوطػػة وػػالتخطيط السػػياحي المعوصىىات الخاصىىة بىىالتخطيط السىىياحي:  .1

 كلاليته كي اآلتي:لوالتي تؤ ر كي 

 ؛غياب النظاـ ال يد لرملرلومات لواإلحصاايات السياحية كي اللوطف 

                                                           
 .95 – 54ص مصر، ص  :، المحتب اللروي الحديثمحادرات كي صناكة السياحة كي مصر(: 1992): كود الساـ أولو  حؼ، (1)
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 ؛كدـ تلواكر خريطة سياحية حامرة لووامرة لمناطؽ ال ذب السياحي الحالية لوالمرتصوة 

 ؛خوراء لوالمختصيف كي  طاع السياحةنصص ال 

 ؛اط السياحيانخفاض در ة التأييد الححلومي لرصطاع السياحي لو رة اإلنفاؽ كر  النو 

 .كدـ تلواكر رؤلوس األملواؿ المحرية لواأل نوية الازمة لاست مار السياحي والدلوؿ النامية 

تػػرتوط تنميػػة الحرحػػة السػػياحية ومسػػتلو  لودر ػػة الػػلوكي ال صػػاكي انخفىىاض الىىوعي الثقىىايي والسىىياحي:  .0

لوالسػػياحي إلػ  كػػدـ اوتمػػاـ لوالسػياحي لػػد  األكػراد داخػػؿ الدلولػة لو ػػد تر ػا أسػػواب انخفػاض الػػلوكي ال صػاكي 

لوسااؿ اإلكاـ المخترفة والتنمية السياحية لوال صاكية داخؿ الدلولة إذ ينوغي تحسيس الملواطف وأومية السياحة 

 ؛لودلوروا كي تنمية اب تصاد اللوطني، لوزيادة الدخؿ

خوػػػرة  ػػػد ير ػػػا سػػػلوء تلو يػػػه ابسػػػت مارات السػػػياحية، إمػػػا للػػػدـ سىىىوء توجيىىىه اتسىىىتثمارات السىىىياحية:  .3

الصػػااميف كرػػ  تخطػػيط وػػذن ابسػػت مارات، ألو إلػػ  أف سياسػػات لووػػرامج الحػػلواكز المصدمػػة )إكفػػاءات دػػريوية 

لو مرحية، مساكدات مالية ححلوميػة، لوغيروػا مػف ابمتيػازات( لرمسػت مريف لػـ يػتـ تصػميمىا لوكصػا لرمتطروػات 

وػيف الموػرلوكات ابسػت مارية لوكصػا  الحصيصية لخطط التنمية السياحية، وملن  آخر كدـ لو لود ملايير لرتفر ػة

لر دلو  اب تصادية لوالمناكا اب تماكية لحػؿ موػرلوع حيػث أف الحػلواكز لوابمتيػازات المصدمػة لونػاء كنػدؽ مػا 

وي نفسىا التي تصدـ إلنواء ورحة لررحات السياحية ألو تطلوير إحد  الخدمات السياحية، لووالتػالي يػذوب 

 ؛رلوكات ذات اللااد السريا لورأس الماؿ المنخفض ألو الصريؿملظـ المست مريف لاست مار كي المو

لصد أسىمت الويرلو راطية اإلدارية لوالمنظمة المالية لوالت ارية لوكػدـ البيروصراطية ويشل اإلدارة الفندصية:  .4

تلواكر الخدمات لوالمىارات لوالخورات اإلدارية خاصة الفند ية منىا كر  حد حوير كي تخرؼ التنمية السياحية 

وصفة كامة، لويحفي اإلوارة إل  أف الخساار لوسلوء الخدمة الفند ية وي احد مظاور ألو نتػااج الويرلو راطيػة 

 ؛لونصص الخورات المتخصصة كي م اؿ الفند ة وصفة كامة
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ليسػت اللوػرة ومػا يتػلواكر لػد  عدم يعالية التسويق السياحي وغيىاب الهويىة السىياحية للبلىد بالخىارج:  .5

لوملوارد سياحية تميزوا تميزا مطرصػا ألو نسػويا، وػؿ األمػر يتلو ػؼ كرػ  مػد  ن ػاح الدلولػة الدلولة مف مصلومات 

لو ػػدرتىا كػػي تسػػلويؽ وػػذن المصلومػػات لوالمػػلوارد داخريػػا لوخار يػػا وطريصػػة  يػػدة، لومػػف وػػيف مظػػاور الخرػػؿ كػػي 

 التسلويؽ السياحي ما يري:

  وترلويج السػياحة لػدلوؿ ا تصار دلور المحاتب لولوحاء السياحة لوالسفر كر  تصديـ ملرلومات خاصة

لوغيػػػاب أص ملرلومػػػات كػػػف الفػػػرص السػػػياحية اللوطنيػػػة ألو حتػػػ  خػػػرااط داخريػػػة لرمنػػػاطؽ  ،أ نويػػػة

 لوطرؽ الملواصات داخرىا ... الا.

 ؛انخفاض كدد مراحز اإلرواد لوالتلو يه لوابستلاـ السياحي كر  مستلو  الدلولة 

 ؛ولض أسلار الخدمات السياحية األساسية لوالتحميرية وصفة كامة ارتفاع 

 ؛نصص كدد المحاتب لولوحاء السياحة لوالسفر كي الخارج 

  غياب اللديد مػف الملػايير الملودػلوكية لصيػاس األداء التسػلويصي )التحريػؿ الػد يؽ لرمتغيػرات الويايػة

 رد لوالمصلومات السياحية الحالية(.الداخرية لوالخار ية المؤ رة كر  الطرب السياحي لوكي دلوء الملوا

يلتور ابرتفاع المستمر كي أسلار السرا لوالخدمات )صناكية، مساكدة، استىاحية...الا(  التضخم: .6

أحد المىددات ألو الللوامؿ اب تصادية المؤ رة كر  الطرب السياحي كي ورد ما لوملظـ الدلوؿ النامية تلاني 

 (1)؛السنلوصمف ابرتفاع المستمر كي ملدؿ التدخـ 

إف الطرب السياحي يتأ ر إل  حد حوير ومستلو  الخدمات  انخفاض مستوى الخدمات المريقية:. 7

..الا( لورغـ التحسف النسوي  المركصية )الملواصات الداخرية لوالركاية الصحية، الطرؽ لوالصرؼ الصحي

إب أف الدلوؿ النامية مازالت تلاني مف موحات  ،لووحة ابتصابت السرحية لوالاسرحية الداخرية لوالخار ية

                                                           
دارة المنوػات السػياحية لوالفند يػة (:1999) ، أحمػد مػاورالساـ أولو  حػؼ لو كود : (1)  اإلسػحندرية،  :المحتػب اللروػي الحػديث ،، الطولػة ال انيػةتنظػيـ لواب

 .62-53 صص 
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أخر  ح يرة خاصة والصرؼ الصحي، لوووحات ميان الورب لواإلنارة، لوتخرؼ لوسااؿ الملواصات لوالطرؽ 

 ؛التي تروط ويف المناطؽ السياحية المخترفة كر  مستلو  الدلوؿ

تػػؤ ر كػػي در ػػة ابسػػتصرار ونػػاؾ م ملوكػػة مػػف الللوامػػؿ التػػي  اتسىىتقرار السياسىىي والمىىن اتجتمىىاعي: .8

ارتفػاع الوطالػة، لومسػتلو  التدػخـ، لوانخفػاض الػدخؿ الفػردص لوحػذا الل ػز  :األمني لوالسياسي ألص ورػد منىػا

الػػدااـ كػػي ميػػزاف المػػدكلوكات نتي ػػة ابكتمػػاد الحويػػر لوالمسػػتمر كرػػ  ابسػػتيراد لوالتػػي تػػؤدص إلػػ   مرػػة مػػف 

 .ي يلركىا الوردالمواحؿ اب تماكية التي تزيد مف حدة األزمة الت

واإلداكة إل  الللوامؿ الساوصة التي تليؽ مسار التنمية السياحية وناؾ كلوامؿ أخر  ب تصػؿ أوميػة 

 كنىا م ؿ:

 ؛ترا ا الخدمات المصركية كي الونلوؾ لوكدـ ماءمتىا لمتطروات سلوؽ السياحة الخار ية   

 ؛ابنخفاض المستمر لصيمة اللمرة اللوطنية كي أسلواؽ النصد األ نوي 

 ؛انخفاض الصدرة التناكسية لرصناكات المحرية لواللوطنية كي األسلواؽ اللالمية 

 ؛سلوء الملامرة أحيانا ومحاتب الخطلوط ال لوية اللوطنية كي الداخؿ لوالخارج 

 .كدـ ابوتماـ ونظاكة المحيط ألو الوياة خاصة كي المدف لواألحياء لوالطر ات لواألماحف السياحية 

 (1):التاليحإف تنمية الصناكة السياحية تححمىا كدة اكتوارات ب ود مف مراكاتىا، لووي حما 

تػػدريب ال ىػػاز الووػػرص الػػاـز الػػذص يحتػػاج إليػػه الصطػػاع السػػياحي حتػػ  تػػتمحف المنوػػات السػػياحية مػػف  -

 ؛الصياـ ودلوروا والوحؿ المطرلوب

إلػ  وػذن المنػاطؽ  ػد تلتمػد كرػ  المنػاخ ألو المحاكظة كر  حصيصػة الملوا ػا السػياحية، ألف  ػذب السػياح  -

 ؛الطويلة ألو التاريا ألو أص كامؿ آخر تتميز وه المنطصة السياحية

                                                           
 . 65 ص، ذحرن سوؽ صدرمال:  نلور الديف ورمز، (1)
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إ ػػػراء دراسػػػة وػػػامرة لرتأحػػػد مػػػف ال ػػػدلو  اب تصػػػادية لاسػػػت مارات السػػػياحية المصترحػػػة، لوكيمػػػا إذا حػػػاف  -

ا أما  ؛ابست مار سيدر أرواح 

ساكدة الصطاع الخاص كي تنفيذ الورامج السػياحية لويحػلوف ذلػؾ كوػر دكـ الدلولة لرصطاع السياحي، كور م -

 ؛خطة إكانية تسلويصية متحامرة

روط خطة التنمية السياحية ما خطط التنمية اب تصادية األخر  لمخترؼ الصطاكات اب تصادية لتحصيؽ  -

 ؛نملو متلوازف لوليس م رد ابوتماـ والسياحة كصط

تنمية الصناكة السياحية  ػـ لودػا خطػط وديرػة كػي حػاؿ حػدلوث طػارئ تحديد المواحؿ التي  د تلترض  -

 ؛مليف

دراسة السلوؽ السياحية المحرية، مف أ ؿ ملركة نلوكية السياح اللواكديف، لوما وي تفدياتىـ لرسلي إلػ   -

  ؛تأمينىا  در اإلمحاف

لووخاصة المناسػوة  تلوكير ووحة مف الفنادؽ المناسوة لحؿ وحؿ مف أوحاؿ الدخؿ، لولحؿ نماذج الرغوات، -

 ؛منىا لذلوص الدخؿ المحدلود، كحرحة السياحة لـ تلد مصتصرة كر  األغنياء

ركا مستلو  النظاكة لوالخدمات السياحية ألنىما يؤدياف دلورا مىما كي تطلوير التنمية السياحية، كحيف يتـ  -

 لػؿ السػػااإ يرغػػب الحفػاظ كرػػ  نظاكػة الوػػلوارع لوالوػػلواطئ لواآل ػار لوغيروػػا مػػف كلوامػؿ ال ػػذب السػػياحي، ت

 كي الللودة إل  وذا الورد.
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 خمصة 

توػػلوت كرلوكىػػا لوتػػداخرت  ، كصػػدظػػاورة ا تماكيػػةم ػػرد  كػػي السػػاوؽلػػـ تلػػد السػػياحة حمػػا حانػػت  

 رادلو  تػؤدص التػي الحيلويػة الصطاكػات مػف أصػوحتصػد ك، لوأصوحت تدخؿ كي ملظـ م ابت الحيػاة اليلوميػة

 األمر أف غير، اللالـ دلوؿ مف اللديد كي ة تصادياب رداملو ال أوـ أحد م ؿت يلوو ،التنمية كمرية كي رياديا

 .الفلاؿ الصطاع وىذا لرنىلوض الماامة السياحية الوياة تلوكير يتطرب

 اب تصػادية التنميػة حرحػة كػي الموػارحة األساسػية المصػادر مػف السػياحة تنميػة أصػوحتلصػد 

 الػدلوؿ وػذن كيىػا تمترػؾ ب التػي األخػر  لرصطاكػات وامػا وػديا تم ػؿ وحيػث الناميػة، الػدلوؿ كػي لوخصلوصػا

 السػياحية التنميػة كمرية تلتور لذلؾ كالميا، األلول  الصناكة الحالي اللو ت كي كىي، حويرة تناكسيةرات  د

 الفػردص الػدخؿ زيػادة كػي اإلسػىاـ إلػ  تىػدؼ حلونىػا الملاصػرة، الصدػايا مػف اللػالـ دلوؿ مػف الح يػر كنػد

 وامرة حدارية تنمية مف تتدمنه وما لوحذلؾ الصلومي، لردخؿ الرايسية الرلواكد أحد تلتور لووالتالي الحصيصي،

 .لوالمادية لواإلنسانية الطويلية المصلومات لحاكة

ف النملو السياحي السريا الذص ب يون  كر  أسس كرميػة سػريمة لوتخطػيط مححػـ سػيؤدص كػي حما أ

لومف  ،لملنية، لوالتي حانت سووا كي نملو السياحة وىاالنىاية إل  اختفاء ملواطف ال ذب السياحي والمناطؽ ا

 ـ وػدأ السػياح ذلوص اإلمحانيػات الماديػة اللواسػلة لو ػدرة اإلنفػاؽ الحويػرة كػي تغييػر اللو ىػات السػياحية األلولػ  

 . ىات أخر  كذراء لتروية رغواتىـوح ا كف لو 

ودأت السياحة مؤخرا تحتؿ محانا وارزا كي اللديد مف استراتي يات التنميػة المسػتدامة، لوتنػدرج  لذلؾ

، لويػترخص المفىػلـو ال ديػد المسػتدامةدمف ونلود  دلوؿ أكماؿ الح ير مػف المػؤتمرات الدلوليػة ووػأف التنميػة 

د يصتصػػر كرػػ  لرسػػياحة المسػػتدامة كػػي حػػدلوث تنػػلوع تػػدري ي كػػي مدػػملوف السياسػػة السػػياحية، حيػػث لػػـ يلػػ

نمػػا إلػػ   ػػلوارن المنظػػلور اب تمػػاكي لوالوياػػي لوال صػػاكي لووػػذا مػػا سػػنتطرؽ اليػػه كػػي  ،المنظػػلور اب تصػػادص، لواب

 .الفصؿ الملوالي



 

 

 

 : ثانيالفصل ال

 واآلثار : المفاهيم،المستدامة السياحة
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 ييدمت

وجدت الكثير مف الدوؿ في الصناعة السياحية بديال استراتيجيا الستغالؿ مواردها السياحية 

مكاناتها الطبيعية بشكؿ يغنيها عف االعتماد عمى مصادر الثروة الطبيعية الخاـ، وكػذلؾ لمتخفيػؼ  وا 

هـ أحد أ واالجتماعي االقتصادي االزدهارفي عصر أصبح فيه  االقتصاديةمف المشاكؿ والضغوط 

 .أصبح لها دورا متناميا ومهما في التنمية االقتصادية واالجتماعية فقد ،السياسي االستقرارأسس 

ظػواهر سػمبية عمػى البيوػة والثقافػة  أدى إلػىبشػكؿ متسػارع و تطور السياحة كمػًا وشػكاًل لكف 

سػػػات اوسيتجػػػال تمػػػؾ التػػػاثيرات مفػػػاهيـ ومواقػػػؼ ا تتبمػػػور لػػػذا المحميػػػة وصػػػالحية المػػػوارد السػػػياحية، 

أبرزها مفهوـ االستدامة الذي يتمحور في ثالثة مجػاالت رويسػية هػي: مراعػاة قواعػد المحافظػة عمػى 

مراعػػػاة واحتػػػراـ الثقافػػػة المحميػػػة والمحافظػػػة عمػػػى  ،البيوػػػة وخاصػػػة فػػػي المنػػػاطؽ الحساسػػػة سػػػياحياً 

 جياؿ القادمة.ترشيد استخداـ الموارد السياحية وصيانتها لتبقى صالحة لأل ،مكوناتها وخصاوصها

االستدامة مبدأ يعني تحقيؽ مستوى معقوؿ مف الرخاء واألمف لجميع أفراد المجتمع، ولذلؾ و 

إف السػػياحة المسػػتدامة  لػػذا ،عػد أمػػر أساسػػي لحمايػػة التػوازف البيوػػي والحفػػاظ عمػػى مقومػات السػػياحةي

وتخفيؼ آثار السياحة ذلؾ مصادر التنوع الحيوي  تضمف االستخداـ األمثؿ لمموارد الطبيعية بما في

  حماية البيوة والمجتمعات المحمية. فالفواود موتعظيـ  ،عمى البيوة والثقافة

سػػػوؼ يعػػػال  فكػػػرة االسػػػتدامة لمنشػػػاط السػػػياحي مػػػف خػػػالؿ التطػػػرؽ  الثػػػاني لفصػػػؿالػػػذا فػػػ ف 

إبػػػػراز آثارهػػػػا أخيػػػػرا توضػػػػيح أهػػػػـ جوانػػػػب السػػػػياحة المسػػػػتدامة و ثػػػػـ ، أوال لظػػػػاهرة التنميػػػػة المسػػػػتدامة

 المختمفة، حيث تضمف الفصؿ ثالثة مباحث كما يمي: 

 الخمفية النظرية التنمية المستدامة لو: المبحث ال 

 التنمية السياحية المستدامة  يثانالمبحث ال

 آثار السياحة وأساليب إدارتها لتحقيؽ االستدامة  ثثالالمبحث ال
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 المستدامةمتنمية الخمفية النظرية للو:  ال  المبحث

فقػػد اسػػتحوذت عمػػى اهتمػػاـ العػػالـ فػػي الفتػػرة تعتبػػر التنميػػة المسػػتدامة تطػػور لمفكػػر التنمػػوي 

عمػػى صػػعيد السػػاحة االقتصػػادية واالجتماعيػػة والبيويػػة العالميػػة، حيػػث أصػػبحت االسػػتدامة  األخيػػرة

التنموية مدرسة فكرية عالمية تنتشر في معظـ دوؿ العالـ النامي والصناعي عمى حد سواء، تتبناها 

 هيوات شعبية ورسمية وتطالب بتطبيقها فعقدت مف أجمها القمـ والمؤتمرات والندوات. 

ومحيطػه  اإلنسػافقابمة لالستمرار تهدؼ إلى االهتمػاـ بالعالقػة المتبادلػة مػا بػيف  هي تنميةو 

واالسػػتمرارية المعنيػػة فػػي مفهػػـو التنميػػة هػػذا تشػػير إلػػى االمتػػداد الطبيعػػي وبػػيف المجتمػػع وتنميتػػه، 

 والروابط بيف األجياؿ أي أنها تعنى أف الجيؿ الحػالي يجػب أف يتػرؾ لألجيػاؿ القادمػة مخزونػا كافيػا

مف الموارد الطبيعية ونظاما بيويا غير مدمر، وكذلؾ مستوى كافي مػف العمػـو والتكنولوجيػات بحيػث 

  تتمكف هذل األجياؿ مف االستمرار في التنمية واالستفادة مف فواودها المختمفة.

 التنمية المستدامة مفيلوم المطمب اللو: 

الذي يسػتمـز  مفهـو التنمية المستدامةإف االرتباط الوثيؽ بيف البيوة والتنمية أدى إلى ظهور  

ويعػػػػػػػػػػػػد تقريػػػػػػػػػػػػر المجنػػػػػػػػػػػػة  االجتماعية،  ةاالقتصادية والتنمياالهتماـ بحماية البيوة توافقا مع التنمية 

أخػػذ التنميػػة المعػػروؼ باسػػـ تقريػػر برنتالنػػد امسػػتقبمنا المشػػترؾي نقطػػة تحػػوؿ، حيػػث و العالميػػة لمبيوػػة 

تتخيػػؿ  اسػػتراتيجيةنمػػوي بػػديؿ، فػػي ذلػػؾ الصػػدد وضػػعت الػػبعض يطػػرح التنميػػة المسػػتدامة كنمػػوذج ت

إمكانيػػة وجػػود تنميػػة تجعػػؿ االنسػػجاـ مػػا بػػيف النمػػو االقتصػػادي، حمايػػة المحػػيط واألخػػذ باالعتبػػار 

األمػػػـ  إطػػػاركمػػػا طالػػػب التقريػػػر بتطبيػػػؽ مجموعػػػة مػػػف التوصػػػيات فػػػي  ي1ا،لممتطمبػػػات االجتماعيػػػة

 .المتحدة مف أجؿ تنمية مستمرة

                                                           
1ي ا : Lavoisier,(2004) :  le développement durable, Revue Française de gestion, N152, HERMES, P118. 



                                                                                                                                                            ثاني:                                                                                السياحة المستدامة: المفاهيـ واآلثارالفصؿ ال  
 
 

70 

 

وبعد خمس سنوات عقد أضخـ مؤتمر في القرف العشريف بمدينة ريو ديجانيرو بالبرازيؿ في 

حػػوؿ البيوػػة والتنميػػة وهػػو مػػؤتمر األمػػـ المتحػػدة، وعػػراؼ هػػذا المػػؤتمر باسػػـ  قمػػة  5>>4يونيػػو  47

مف عمماء البيوة  633مف رؤساء الدوؿ والحكومات وأكثر مف  ;:4شارؾ فيه أكثر مف  ي1ا ،األرض 

  ي2ا.وممثمي المنظمات والنقابات المهتمة بالبيوة

 تمثمت النتاو  الفورية المترتبة عمى مؤتمر قمة األرض في بعض االتفاقيات:و  

 ؛اتفاقية متعمقة بالتغيير المناخي والتنوع البيولوجي لمواجهة آثار التموث -

 ؛المستداـ لمغابات في العالـوثيقة تتمثؿ في تقديـ توجيهات مف أجؿ التسيير  -

مػف شػانها أف تجيػب بصػفة متتاليػة لألهػداؼ فيمػا يخػص البيوػة والتنميػة  ، خطة عمؿ54األجندة  -

 ؛في القرف الحادي والعشروف

إعالف ريو حوؿ البيوػة والتنميػة الػذي يحتػوي مجموعػة مبػادئ محػدادة لحقػوؽ وواجبػات الػدوؿ فػي  -

  ي3ا.هذا المجاؿ

مػػؤتمر القمػػة العػػالمي بعػػدها جػػاءت مػػؤتمرات أخػػرى تحػػدد وتضػػبط التنميػػة المسػػتدامة مثػػؿ: 

  .مؤتمر كوبنهاجفو  مؤتمر بالى لمتغيرات المناخية، اتفاقية كيوتو ،لمتنمية المستدامة

مسػػػػػتوى الػػػػػرؤى يرجػػػػػع االخػػػػػتالؼ فػػػػػي تحديػػػػػد مفهػػػػػـو لمتنميػػػػػة المسػػػػػتدامة إلػػػػػى اخػػػػػتالؼ و 

، وأيضػػا اخػػتالؼ أهػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة عمػػى المسػػتوى الػػوطني عنهػػا عمػػى واالتجاهػػات الفكريػػة

 : المستدامة مف خالؿ ثالث نظرياتالمستوى العالمي، لكف بشكؿ عاـ يمكف تشكيؿ تعريؼ لمتنمية 

 ؛النظرية االقتصادية تساهـ مف خالؿ التركيز عمى الكفاءة االقتصادية وحقوؽ الموارد -

                                                           
 .197ص، لبناف :دار األمواج، ، الطبعة األولىنظرية العالقات الدوليةي: 2003اعدناف السيد حسيف، : ي1ا
اإلسػكندرية،  :، دار الجامعػة الجديػدةالتنمية المستديمة في ظؿ تحديات الواقع مػف منظػور إسػالميي: 2011ا: عبد العزيز قاسـ محارب، ي2ا

   .161ص
3ي ا : Jean – Marie Harribey,(1998) : le développement soutenable, Economica, Paris, P8. 
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هـ مػػػف خػػػالؿ التركيػػػز عمػػػى تشػػػغيؿ الػػػنظـ البيويػػػة والمحافظػػػة عمػػػى التكامػػػؿ النظريػػػة البيويػػػة تسػػػا -

 ؛البيوي

نظريػػػة العدالػػػػة والمواقػػػػؼ األخالقيػػػػة التػػػي تحػػػػيط بهػػػػا تسػػػػاهـ مػػػف خػػػػالؿ التركيػػػػز عمػػػػى العواقػػػػب  -

   التوزيعية لبداوؿ السياسات.

مػا يزيػد تشػمؿ التنميػة المسػتدامة  بػاف (:;>4)وقد عرفتها المفوضية العالمية لمبيوػة والتنميػة 

عمػى النمػػو، فهػػي تتطمػػب تغيػػرا فػي محتػػوى النمػػو بحيػػث يصػػبح أقػؿ ماديػػة واسػػتخداما لمطاقػػة وأكثػػر 

عدالػػة فػػي تاثيراتػػه. ويجػػب تحقيػػؽ هػػذل التغيػػرات فػػي جميػػع الػػدوؿ كجػػزء مػػف مجموعػػة اإلجػػراءات 

درجػػػػة الحساسػػػػية لألزمػػػػات لممحافظػػػػة عمػػػػى رأس المػػػػاؿ البيوػػػػي ولتحسػػػػيف توزيػػػػع الػػػػدخؿ وتخفػػػػيض 

  ي1ا.االقتصادية

أف التنميػػػػة  >;>4لمتنميػػػػة المسػػػػتدامة الػػػػذي تػػػػـ تبنيػػػػه فػػػػي عػػػػاـ  *FAOأمػػػػا تعريػػػػؼ الفػػػػاو 

المستدامة هي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقنػي والمؤسسػي بطريقػة تضػمف 

تحقيػػؽ واسػػتمرار إرضػػاء الحاجػػات البشػػرية لألجيػػاؿ الحاليػػة والمسػػتقبمية، بحيػػث إنهػػا تحمػػي األرض 

ـ بانهػا مالومػة مػف الناحيػة الفنيػة والميال والمصادر الوراثية النباتية والحيوانيػة وال تضػر بالبيوػة وتتسػ

  ي2ا.ومناسبة مف الناحية االقتصادية ومقبولة مف الناحية االجتماعية

                                                           
)1

=
 (
http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 ، جامعػة عػيف شػمسالمجمة العممية لالقتصااد لوالتجاارة، التنمية المستدامة وأهميتها في العالـ العربيي: 2012ا: نجاة عبد الوالي محمد، ي2ا
 .179 ص، المجمد األوؿ، يالعدد األوؿ ا

 :*: Food and Agriculture Organization, FAO  منظمػة األغذيػة والزراعػة أو اختصػاراً  والزراعػة لألمػـ المتحػدةمنظمػة األغذيػة 
لمقضػػاء عمػػى الجػػوع فػػي العػػالـ. حيػػث تعمػػؿ كمنتػػدى  الدوليػػة الجهػػودوالتػػي تقػػود  لألمػػـ المتحػػدة التابعػػةهػػي إحػػدى المنظمػػات المتخصصػػة 

محايػػػد حيػػػث تتقابػػػؿ األمػػػػـ كمهػػػا عمػػػى أسػػػاس النػػػػد لمنػػػد لمفاوضػػػة االتفاقيػػػػات وسياسػػػات المناقشػػػة. وتعتبػػػر الفػػػػاو أيضػػػا كمصػػػدر لممعرفػػػػة 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػات الدقيقػػػػػػػػػػػػػػة وتقػػػػػػػػػػػػػػـو بمسػػػػػػػػػػػػػػاعدة البمػػػػػػػػػػػػػػداف الناميػػػػػػػػػػػػػػة والبمػػػػػػػػػػػػػػداف فػػػػػػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػػػػػػة التطػػػػػػػػػػػػػػور عمػػػػػػػػػػػػػػى تطػػػػػػػػػػػػػػوير وتحسػػػػػػػػػػػػػػيف و 

 .لمجميع ف الغذاويواألم ، كافمة بذلؾ التغذية الجيدةاألسماؾ ومصايد الغابات ،الزراعة ممارسات

 .عضو 190، وتضـ نحو  "! أوجدوا خبزاً  والذي يترجـ إلى العربية fiat panis هو بالالتينية شعار المنظمة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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تمبية  أنها "ؿ التقرير  مستقبمنا المشترؾالخ مفكما عرفت هيوة ترونتالند التنمية المستدامة 

احتياجات الحاضر دوف أف تؤدي إلى تدمير قػدرة األجيػاؿ المقبمػة عمػى تمبيػة احتياجاتهػا الخاصػة . 

فهي عممية تغيير يجري فيها استغالؿ الموارد وتوجيه االستثمارات، وتكييؼ التنمية التقنية والتطوير 

  ي1ا.ت البشر وتطمعاتهـالمؤسسي بتناسؽ يعزز اإلمكانيات الحاضرة والمستقبمية في تمبية احتياجا

مفهوـ يعني التوفيؽ بيف تنمية اجتماعيػة واقتصػادية قابمػة  بانهاوقد عرفها المشرع الجزاوري 

تنميػػػة تضػػػمف تمبيػػػة حاجػػػات األجيػػػاؿ  إطػػػارلالسػػػتمرار وحمايػػػة البيوػػػة، أي إدراج البعػػػد البيوػػػي فػػػي 

 ي2ا.الحاضرة واألجياؿ المستقبمية

وقد تضمف التقرير الصادر عف معهد الموارد العالمية، حصر عشريف تعريفا واسعة التداوؿ 

 لمتنمية المستدامة، وقد قسـ التقرير هذل التعريفات إلى أربع مجموعات: 

اقتصػػاديا تعنػػػي التنميػػة المسػػػتدامة لمػػدوؿ المتقدمػػػة إجػػػراء خفػػض فػػػي اسػػتهالؾ الطاقػػػة، والمػػػوارد  -

ة لمدوؿ المتخمفة فهي تعني توظيؼ الموارد مف أجؿ رفع مستوى المعيشة والحدا الطبيعية؛ أما بالنسب

  ؛مف الفقر

الصػػعيد االجتمػػاعي واإلنسػػاني ف نهاػػا تعنػػي السػػعي مػػف أجػػؿ اسػػتقرار النمػػو السػػكاني ورفػػع  وعمػػى -

مستوى الخدمات الصحية والتعميمية خاصة في الريؼ، وتحقيؽ أكبر قدر مف المشاركة الشعبية في 

  ؛التخطيط لمتنمية

ؿ لػألرض الزراعيػة أما عمى الصػعيد البيوػي فهػي تعنػي حمايػة المػوارد الطبيعيػة واالسػتخداـ األمثػ -

 ؛والموارد الماوية في العالـ بما يؤدي إلى مضاعفة المساحة الخضراء عمى سطح الكرة األرضية

                                                           
- http://www.maroc، 14 -03-2007، تػػػاريال االطػػػالعالتنميػػػة المسػػػتدامة كيػػػؼ يمكػػػف قيػػػاسبػػػاتر محمػػػد عمػػػي وردـ، : ي1ا 

ecologie.net ؟ 
المتعمػػؽ بحمايػػػة البيوػػة فػػي إطػػار التنميػػة المسػػتدامة، الجريػػدة الرسػػػمية  20/07/2003المػػؤرخ فػػي  03/10مػػف القػػانوف رقػػـ  4: المػػادة ي2ا

 .9 ص، 43لمجمهورية الجزاورية، العدد 
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وأخيرا فهي تعني عمى الصعيد التكنولوجي نقؿ المجتمع إلى عصر الصناعات والتقنيات النظيفة  -

المموثػػة والحابسػػة لمحػػرارة  التػػي تسػػتخدـ تكنولوجيػػا منظفػػة لمبيوػػة، و تنػػت  الحػػدا األدنػػى مػػف الغػػازات

 والضارة باألوزوف.

وذكػر تقريػر المػوارد الطبيعيػة أف القاسػـ المشػػترؾ لهػذل التعريفػات والتػي سػبؽ ذكرهػا هػػو أف  

التنمية لكي تكوف تنمية مستدامة يجب أال تتجاهؿ الضغوط البيوية، وأال تؤدي إلػى دمػار واسػتنزاؼ 

  ي1ا.ت في القاعدة الصناعية والتكنولوجية الساودةالموارد الطبيعية، كما يجب أف تحدث تحوال

 خصائص التنمية المستدامةالمطمب الثاني  

 ي2ا:تعددت خصاوص التنمية المستدامة في الجوانب التاليةوقد 

يػتـ التركيػز عمػى االرتبػاط بػيف التنميػة بالبيوػة، حيػث تؤخػذ التكػاليؼ البيويػة  ،التمركز حػوؿ البيوػة -

 ؛في االعتبار ضمف عناصر تكاليؼ المشروع

تتطمػػػب التنميػػػة المسػػػتدامة بعػػػدا اسػػػتراتيجيا الرتباطهػػػا بالبشػػػر والمػػػوارد الناميػػػة  ،ذات بعػػػد قػػػومي -

 ؛بر الماء والهواء والكاونات الحيةوالتموث الذي ال يعرؼ الحدود السياسية بيف الدوؿ فينتقؿ ع

بالدرجػػة األولػػى تهػػتـ باالرتقػػاء  إنسػػانيةفالتنميػػة المسػػتدامة تنميػػة  ،اإلنسػػافاالهتمػػاـ بنوعيػػة حيػػاة  -

 ؛باإلنساف مف كافة الجوانب

توازف بيف التنمية االقتصادية وحماية البيوة في نفس الوقت، بما يكفؿ تحقيؽ التوازف بػيف أنشػطة  -

فػػػػي حاضػػػػرل  اإلنسػػػػاف، لتحسػػػػيف فػػػػرص حيػػػػاة بابعادهػػػػا االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػةالبيوػػػػة و  اإلنسػػػػاف

 ؛ومستقبمه

 ؛فهي تنمية طويمة المدى تؤثر عمى الجيؿ الحاضر واألجياؿ القادمة ؛التركيز عمى البعد الزمني -
                                                           

مكتبػة ومطبعػة اإلشػعاع ى، ، الطبعػة األولػاآلثػػػار االقتصػادية والماليػة لتمػوث البيوػة وسػاوؿ الحمايػة منهػاي: 2002اصالح الشيال،  : محمدي1ا
 .94 صاإلسكندرية،  :الفنية

 .182 ص، ذكرل سبؽ صدرمال: عبد العزيز قاسـ محارب، ي2ا
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 ؛فهي تنمية تراعي حؽ األجياؿ القادمة في الموارد الناضبة ،ذات بعد مستقبمي -

تتركػػػز اهتمامػػػات التنميػػػة المسػػػتدامة عمػػػى  ،حػػػوؿ ضػػػماف االحتياجػػػات األساسػػػية لمفػػػرد التمركػػػز -

 ؛وتمبية حاجاته األساسية لتحسيف نوعية حياته المادية والمعنوية اإلنساف

تراعػػي البعػػد البشػػري والحفػػاظ عمػػى القػػيـ االجتماعيػػة واالسػػتقرار النفسػػي والروحػػي  تنميػػة متكاممػػة -

ميػػة البشػػرية والتنميػػػة حريػػة والمسػػاواة والعدالػػػة، واالرتبػػاط الوثيػػؽ بػػيف التنلمفػػرد والمجتمػػع بضػػماف ال

 ؛المستدامة

 ؛والفرص المتساوية لمجميع اإلنسانيةحيث تمبي االحتياجات  تنمية تحقؽ الفرص -

تػػػػرتبط بفكػػػػرة العدالػػػػة والمشػػػػاركة المجتمعيػػػػة والتكافػػػػؿ ومراعػػػػاة الفوػػػػات  يبعػػػػد أخالقػػػػتنميػػػػة ذات  -

 ؛الضعيفة وتمبية احتياجاتها

تهػػػػػتـ بالجوانػػػػػب المعنويػػػػػة والماديػػػػػة لالنسػػػػػاف، فيؤخػػػػػذ البعػػػػػد االجتمػػػػػاعي  تنميػػػػػة متعػػػػػددة األبعػػػػػاد -

 التنمية المستدامة. استراتيجيةواالقتصادي والثقافي والبشري والبيوي في 

 التنمية المستدامة دأبعا ثالث المطمب ال

رويسػية هػي النمػو االقتصػادي والعدالػة االجتماعيػة  أبعػادتتالؼ التنمية المستدامة مف ثالث 
  .وحماية البيوة

 ترابط أبعاد التنمية المستدامة (10) رقم الشك:
 البعد االقتصادي

 

 البعد االجتماعي                                                                                          البعد اإليكلوللوجي  

 

 

 

الطبعػػة ، التنميػػة المسػػتدامة  فمسػػفتها وأسػػاليب تخطيطهػػا وأدوات قياسػػها  ي:2007ا ماجػػدة أحمػػد أبػػو زنػػط،و عثمػػاف محمػػد غنػػيـ المصاادر  
 .41عماف، األردف، ص  :دار صفاء لمنشر ،األولى

 النمو االقتصادي المستدٌم -

 كفاءة رأس المال -

 إشباع الحاجاث األساسٍت -

 الؼدالت االقتصادٌت -
 المساواة فً التوزٌغ -

 المشاركت الشؼبٍت -

 التنوع الثقافً -

 استدامت المؤسساث -

 النظم اإلٌكولوجٍت -

 الطاقت -

 التنوع البٍولوجً -

 القدرة ػلى التكٍٍف -
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 البعد االقتصادي. 1

يقضػػي بزيػادة رفػػال المجتمػع إلػػى أقصػػى حػد والقضػػاء عمػى الفقػػر مػف خػػالؿ اسػػتغالؿ حيػث 

 ي1ا.الموارد الطبيعية عمى النحو األمثؿ وبكفاءة القرار

فالنظاـ المستداـ اقتصػاديا هػو  ،فهو يعيف االنعكاسات الراهنة والمقبمة لالقتصاد عمى البيوة

النظػػاـ الػػذي يػػتمكف مػػف إنتػػاج السػػمع والخػػدمات بشػػكؿ مسػػتمر وأف يحػػافظ عمػػى مسػػتوى معػػيف قابػػؿ 

لػػالدارة مػػف التػػوازف االقتصػػادي مػػا بػػيف النػػات  العػػاـ والػػديف، وأف يمنػػع حػػدوث اخػػتالالت اجتماعيػػة 

 ناتجة عف السياسات االقتصادية.

 يماعاإلنساني لواالجت. البعد 2

هو بعد إنساني في معنال الضيؽ حيث يجعؿ مف النمو وسيمة لاللتحاـ االجتماعي ولعمميػة 

التطػوير فػػي االختيػار السياسػػي، وال بػػد لهػذا االختيػػار أف يكػػوف قبػؿ كػػؿ شػػيء اختيػار إنصػػاؼ بػػيف 

 ي2ا.األجياؿ بمدار ما هو بيف الدوؿ

يشػػػير هػػػذا البعػػػد إلػػػى العالقػػػة بػػػيف الطبيعػػػة والبشػػػر وتحقيػػػؽ الرفاهيػػػة، وتحسػػػيف سػػػبؿ  كمػػػا

الحصػػوؿ عمػػى الخػػدمات الصػػحية والتعميميػػة األساسػػية، والوفػػاء بالحػػد األدنػػى مػػف معػػايير األمػػػف، 

واحتػػػراـ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف. كمػػػا يشػػػير إلػػػى تنميػػػة الثقافػػػات المختمفػػػة، والتنػػػوع، والتعدديػػػة، والمشػػػاركة 

 ي3ا.ة لمقواعد الشعبية في صنع القرارالفعمي

 

   

 
                                                           

 .28صاإلسكندرية،  :، الدار الجامعيةالمستدامة في ظؿ العولمة المعاصرةإدارة البيوة والتنمية  ي:2007ا خالد مصطفى قاسـ،: ي1ا 
 .unesco.orgwww ،2007-11- 12العولمة والتنمية المستديمة أي هيوات لمضبط، تاريال االطالع: ي2ا
 .31ص، ذكرل سبؽ صدرمالخالد مصطفى قاسـ، : ي3ا

http://www.unesco.org/
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 . البعد البيئي3

النظػػػاـ المسػػػتداـ بيويػػػا يجػػػب أف يحػػػافظ عمػػػى قاعػػػدة ثابتػػػة مػػػف المػػػوارد الطبيعيػػػة، ويتجنػػػب 

، فهػو يتعمػؽ بالحفػاظ عمػى قاعػدة المػوارد الماديػة ي1ااالستنزاؼ الزاود لمموارد المتجددة وغيػر لمتجػددة

االيكولوجيػػػة والنهػػػوض بهػػػا، مثػػػؿ االسػػػتخداـ األمثػػػؿ لألراضػػػي الزراعيػػػة والبيولوجيػػػة وعمػػػى الػػػنظـ 

والمػػوارد الماويػػة فػػي العػػالـ وذلػػؾ مػػف خػػالؿ األسػػس التػػي تقػػوـ عميهػػا التنميػػة المسػػتدامة مػػف حيػػث 

وبذلؾ تطرح مسالة السمـ الصناعي، حيث  الطبيعة تضع حدودا يجب تحديػدها ي2ااالعتبارات البيوية

 ي3ا.التصنيعواحترامها في مجاؿ 

 البعد التقني لو اإلداري .4

هو البعد الذي يهتـ بالتحوؿ إلى تكنولوجيات أنظؼ وأكفا تنقؿ المجتمع إلى عصر يستخدـ 

أقػػؿ قػػدرا مػػف الطاقػػة والمػػوارد و أف يكػػوف الهػػدؼ مػػف هػػذل الػػنظـ التكنولوجيػػة إنتػػاج حػػد أدنػػى مػػف 

الحػد مػف تػدفؽ النفايػات وتعيػد تػدوير النفايػات الغازات والمموثات واستخداـ معايير معينة تؤدي إلػى 

 داخميا وتعمؿ مع النظـ الطبيعية أو تساندها.

 

 

 

 

 

 
                                                           

   .صدر سبؽ ذكرلمالباتر محمد عمي وردـ، : ي1ا
 .صدر سبؽ ذكرلمالالعولمة والتنمية المستديمة أي هيوات لمضبط؟، : ي2ا
 .34 ص، صدر سبؽ ذكرلمالخالد مصطفى قاسـ، : ي3ا
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 التنمية المستدامة  تمؤشرا المطمب الرابع 

إف أدوات قيػػػاس التنميػػػة سػػػواء المؤشػػػرات أو المعػػػامالت تشػػػتؽ مػػػف أهػػػداؼ عمميػػػة التنميػػػة 

 فػي عػػددها ونوعهػػا مػػف فتػػرة زمنيػػة ألخػػرى ومػػفنفسػها، لػػذا فػػ ف هػػذل المؤشػػرات والمعػػامالت تختمػػؼ 

منطقػػة ألخػػرى نظػػرا الخػػتالؼ وتعػػدد أهػػداؼ التنميػػة واخػػتالؼ األولويػػات والخبػػرة المتاحػػة والبيانػػات 

 ي1ا.المتوفرة

رغـ انتشػػار مفهػػـو التنميػػة المسػػتدامة إال أف المعضػػمة الرويسػػية تمثمػػت فػػي الحاجػػة الماسػػة فػػ

التقدـ نحو التنمية المستدامة مػف خاللهػا، حيػث أف المؤشػرات إلى تحديد مؤشرات يمكف قياس مدى 

األكثػػر دقػػة وشػػمولية وقػػدرة عمػػى عكػػس حقيقػػة التطػػور فػػي مجػػاؿ التنميػػة المسػػتدامة طورتهػػا لجنػػة 

 حيث: التنمية المستدامة في األمـ المتحدة وتسمى عادة بمؤشرات  الضغط والحالة واالستجابة 

التػػي تمارسػػها النشػػاطات االقتصػػادية والبشػػرية عمػػى البيوػػة : يصػػؼ الضػػغوطات مؤشاار الطاا ط -

وسػػعت المجنػػة المػػذكورة هػػذا المؤشػػر األوؿ بضػػـ التركيبػػات االجتماعيػػة، االقتصػػادية والمؤسسػػاتية 

 ؛األكثر تمثيال ألبعاد الديمومة إليه وقد عوضت لفظة ضغط بمفظة القوة المحركة

 ؛مثؿ نوعية الجو أو الماء...الال : يفصؿ حالة التنمية المستدامةمؤشر الحالة -

: يبػػيف كيفيػػة رد فعػػؿ المجموعػػة البشػػرية فػػي إقامػػة التنميػػة المسػػتدامة مػػف خػػالؿ مؤشاار الجاالواب -

 ي2ا.نفقات تجديد وحماية البيوة مثال

 

 

                                                           
، ، الطبعػػة األولػػىالتنميػػة المسػػتدامة  فمسػػفتها وأسػػاليب تخطيطهػػا وأدوات قياسػػها ي: 2007اماجػػدة أحمػػد أبػػو زنػػط، و عثمػػاف محمػػد غنػػيـ : ي1ا

 .255 صعماف، األردف،  :دار صفاء لمنشر
 ...?www.zone.biomapegypt.org/.../showthread.phpمؤشرات وقياس التنمية المستدامة : ي2ا
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نجاح الدوؿ والمؤسسات في تحقيؽ التنمية المسػتدامة  مؤشرات في تقييـ مدىهذل الوتساهـ 

فهػػي تقػػيـ حالػػة الػػدوؿ مػػف خػػالؿ معػػايير تقػػيس مػػدى التقػػدـ أو التراجػػع فػػي تحقيػػؽ مفهػػـو اسػػتدامة 

التنمية، ويقدـ صورة عف حالة التنمية المستدامة فػي الدولػة بشػكؿ يمكػف مػف مقارنتهػا مػع بقيػة دوؿ 

الكافية لمتخذي القرار لموصوؿ إلػى القػرار األكثػر دقػة وصػوابا ولمػا العالـ، وبالتالي يقدـ المعمومات 

 ي1ا.فيه تحقيؽ المصمحة العامة

  فػي الجػدوؿ 21ويمكف إيضاح مؤشػرات التنميػة المسػتدامة حسػب مػا تضػمنته وثيقػة  األجنػدة      
 الموالي:

 0991مؤشرات المم المتحدة لمتنمية المستدامة لسنة  (15) رقم الجدلو:
 -10فصلو: جدلو: أعما: القرن  –

 المؤشرات االجتماعية
 محاربة الفقر 03الفصؿ
 الدينامية الديمغرافية واالستدامة 05الفصؿ
 دعـ التعميـ والوعي العاـ والتدريب 36الفصؿ
 الحماية واالرتقاء بالعناية الصحية 06الفصؿ
 الصكوؾ واآلليات القانونية الدولية 39الفصؿ
 مف اجؿ اتخاذ القراراإلعالـ  40الفصؿ
 حماية الغالؼ الجوي 09الفصؿ
 اإلدارة السميمة بيويا لمنفايات الصمبة 21الفصؿ
 اإلدارة السميمة بيويا لممواد الكيماوية السامة 19الفصؿ
 اإلدارة السميمة بيويا لمنفايات الخطرة 20الفصؿ
 اإلدارة المضمونة والسميمة بيويا لمنفايات المشعة 22الفصؿ

 المؤشرات المؤسسية
 إدماج البيوة والتنمية في عممية اتخاذ القرار 08الفصؿ
 العمـ في خدمة التنمية 35الفصؿ
 دم  نموذج قابؿ لالستمرار لممستوطنات البشرية 07الفصؿ

 المؤشرات االقتصادية
 التعاوف الدولي الهادؼ إلى تعجيؿ التنمية المستدامة 02الفصؿ
 أنماط االستهالؾ تغيير 04الفصؿ
 الموارد واآلليات المالية 33الفصؿ
 نقؿ التقنيات السميمة بيويا والتعاوف 34الفصؿ

                                                           
، التجربػة الجزاوريػةتقػويـ األثػر البيوػي لممشػاريع كػاداة لتحقيػؽ التنميػة المسػتدامة مػع اإلشػارة إلػى ي: 2009ا: زهية بوديار، شوقي جباري، ي1ا

   ، المسيمة.ممتقى عممي حلو: أداء لوفعالية المنظمة في ظ: التنمية المستدامة
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 المؤشرات البيئية
 حماية مصادر الميال العذبة ونوعيتها 18الفصؿ
 حماية المحيطات وجميع البحار 17الفصؿ
دارتها 10الفصؿ  النه  المتكامؿ لتخطيط األراضي وا 
 إدارة األنظمة االيكولوجية الهشة: محاربة التصحر 12الفصؿ
 إدارة األنظمة االيكولوجية الهشة: االستغالؿ المستداـ لمجباؿ 13الفصؿ
 دعـ التنمية الزراعية والريفية المستدامة 14الفصؿ 
 محاربة إزالة الغابات 11الفصؿ
 المحافظة عمى التنوع البيولوجي 15الفصؿ
 تكنولوجيا السميمة بيويا لمبيواإلدارة  16الفصؿ

المجنػة االقتصػادية ألفريقيػا، ي: 2001االغػذاوي والتنميػة المسػتدامة،  بػاألمف: توضيح واستخداـ المؤشرات القابمة لمتطبيؽ فيمػا يتعمػؽ المصدر
 .23-19لمجنة الخبراء الحكومية الدولية، طنجػة، المغػرب، ص ص  16المركز اإلنماوي دوف اإلقميمي لشماؿ إفريقيا، االجتػػماع 

والتػػػي تضػػػمنتها الفصػػػوؿ مؤشػػػرات التنميػػػة المسػػػتدامة فػػػ ف كمػػػا هػػػو موضػػػح فػػػي الجػػػدوؿ 

وتمثؿ خطة عمؿ الحكومػات والمنظمػات  5>>4التي أقرت في العاـ  54األربعوف مف وثيقة األجندة 

مؤشػرات اقتصػادية  هػيإلػى أربػع فوػات رويسػية األهمية تجال التنمية المسػتدامة فػي كػؿ العػالـ تنقسػـ 

واجتماعيػػػة وبيويػػػة وكػػػذلؾ مؤشػػػرات مؤسسػػػية والتػػػي تػػػوفر تقييمػػػا لمػػػدى تطػػػور اإلدارة البيويػػػة. ويػػػتـ 

لتػػػدؿ عمػػػى وضػػػع معظػػػـ القضػػػايا البيويػػػة واالقتصػػػادية واالجتماعيػػػة التػػػي اسػػػتنباط هػػػذل المؤشػػػرات 

 تعالجها التنمية المستدامة.
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     التنمية السياحية المستدامةنيثاالمبحث ال

سجؿ العقد الماضي اهتمامًا دوليًا بشؤوف السياحة المستدامة وحمايتها وخاصة في السنوات    

إدارة مػػػوارد السػػػياحة ومرافقهػػػا وحمايتهػػػا وتنميتهػػػا مػػػف األولويػػػات فػػػي األخيػػػرة، حيػػػث جػػػاءت قضػػػايا 

 سياسات كثير مف الدوؿ ومجاالت تعاونها.

السياحة البيوية ليست نوع جديد مػف أنػواع السػياحة المعروفػة، بػؿ مجموعػة أفكػار وخطػوط و 

طبيعيػة بكػؿ عريضة، تهدؼ جميعها إلػى المحافظػة عمػى المقومػات السػياحية الحضػارية واألثريػة وال

بعيػػدة المػػدى، تعمػػؿ  واسػػتراتيجيةعناصػػرها مػػف ميػػال معدنيػػة ونباتػػات وحيوانػػات وطيػػور، وفػػؽ خطػػة 

 عمى خمؽ سياحة شاممة رفيقة بالبيوة.

  مفيلوم السياحة المستدامة المطمب اللو: 

دراج البعػػد البيوػػي فػػي العمػػؿ السػػياحي يعنػػي وجػػود سػػياحة  إف تطبيػػؽ السػػياحة المسػػتدامة وا 

 رفيقة بالبيوة وصديقة لممجتمع وذات جدوى اقتصادية عالية.نظيفة 

عمػػػى أنهػػػا نقطػػػة التالقػػػي مػػػا بػػػيف احتياجػػػات الػػػزوار والمنطقػػػة  ةالسػػػياحة المسػػػتداموتعػػػرؼ  

المضػػػيفة لهػػػػـ، ممػػػا يػػػػؤدي إلػػػػى حمايػػػة ودعػػػػـ فػػػرص التطػػػػوير المسػػػػتقبمي، بحيػػػث يػػػػتـ إدارة جميػػػػع 

ذاتػػػه ولكنهػػػا فػػػي الوقػػػت ، واالجتماعيػػػة والطبيعيػػػةالمصػػػادر بطريقػػػة تػػػوفر االحتياجػػػات االقتصػػػادية 

تحػػػافظ عمػػػى الواقػػػع الحضػػػاري والػػػنمط البيوػػػي الضػػػروري والتنػػػوع الحيػػػوي وجميػػػع مسػػػتمزمات الحيػػػاة 

  وهي كذلؾ تحدد الهيكؿ التنظيمي المطموب لموصوؿ إلى هذل األهداؼ.  ي1ا؛وأنظمتها

                                                           
الػػدليؿ اإلرشػػادي لمسػػياحة المسػػتدامة فػػي الػػوطف العربػػي، جامعػػة الػػدوؿ ي: 2005ديسػػمبر ا: دليػػؿ مفهػػـو السػػياحة المسػػتدامة وتطبيقهػػا، ي1ا

 . 10 ص ،ي1ة السمسماالعربية، برنام  األمـ المتحدة لمبيوة 
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ؿ واالستمرار مف خالؿ االستخداـ كما يتضمف مفهوـ السياحة المستدامة القدرة عمى التواص

األمثػػؿ لممػػوارد الطبيعيػػة والبشػػرية مػػع المحافظػػة عمػػى التنػػوع الحيػػوي والحػػد مػػف اآلثػػار السػػمبية عمػػى 

شراؾ المجتمعات المحمية مف المكاسب التنموية  (1).البيوة والثقافة، وا 

السياحة، كما هو الحاؿ بالنسبة الستدامة الصناعات األخرى، ثالثة مظاهر متداخمة  والستدامة

 هي: االستدامة االقتصادية، االستدامة االجتماعية والثقافية واالستدامة البيوية.

أمػػا التنميػػة السػػياحية المسػػتدامة فػػي جوهرهػػا عمميػػة تغييػػر يكػػوف فيهػػا اسػػتغالؿ المػػوارد واتجػػال 

هػػػة التطػػور التكنولػػػوجي، والتغييػػػر المؤسسػػاتي أيضػػػا، فػػػي حالػػة انسػػػجاـ وتنػػػاغـ، االسػػتثمارات، ووج

 ي2ا.وتعمؿ عمى تعزيز إمكانية ربط الحاضر والمستقبؿ لتمبية الحاجات األساسية لمسياح

وال تحػدد السػػياحة بالوسػػط الطبيعػػي بػػؿ تضػػـ كػػؿ أنػػواع السػػياحة سػػواًء فػػي المػػدف أو غيرهػػا 

  التنمية المستدامة، وفي هذا السياؽ نجد تصنيفات أخرى:ويجب أف تتكيؼ مع مبادئ 

والتػػي تسػػمى أيضػػا بالسػػياحة األخالقيػػة، ويقصػػد بهػػا السػػياحة التػػي يكػػوف  السااياحة المساائلولة  -

السػػػاوح مػػػف خاللهػػػا مسػػػووال عػػػف احتػػػراـ الجوانػػػب الثقافيػػػة واالجتماعيػػػة لمسػػػكاف المحميػػػيف لممنطقػػػة 

 يعية لها. باإلضافة إلى احتراـ الجوانب الطب

يقتػرح هػػذا المفهػـو المشػاركة العادلػة فػػي األربػاح ااالقتسػاـ المتسػاوي لألربػػاحي  الساياحة العادلاة  -

االزدهػػػار والتطػػػور وتحسػػػيف ظػػػروؼ حيػػػاة الشػػػعوب، وذلػػػؾ المتػػػدخموف فػػػي السػػػياحة يسػػػاهموف فػػػي 

عػػادة توزيػػع مػػداخيؿ السػػياحة بشػػكؿ عػػادؿ  خاصػػة عمػػى بتػػوفير مناصػػب الشػػغؿ لمسػػكاف المحميػػيف وا 

 .Pro-Poor Tourism اإلنجميزيةالطبقات المحرومة، يسمى هذا النوع مف السياحة بالمغة 

                                                           
 . 153 صاألردف،  :مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، ، الطبعة األولىالجغرافيا والمعالـ السياحية ي:2009ا : إبراهيـ خميؿ بظاظو،ي1ا 
  .2001 مارس 02 : تقرير المجمس االقتصادي واالجتماعي، األمـ المتحدة، ي2ا
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يتمحػور هػذا النػوع مػف السػياحة حػوؿ العطػؿ الخاصػة بالعػامميف والطبقػات  السياحة االجتماعية  -

  ي1ا.المعوزة، وهو عادة مرتبط بالحركات النقابية والتعاونية وسياحة الشباب

يتعمؽ هذا النوع مف السياحة بالمشاريع التضامنية، حيث يقـو الساوح بػدعـ  التطامنية  السياحة -

المشػػاريع التنمويػػة وذلػػؾ بتخصػػيص جػػزء مػػف سػػعر السػػفر لتمويػػؿ مشػػاريع إعػػادة تاهيػػؿ أو مشػػاريع 

 (2).اجتماعية

 أساسية تميز تنمية السياحة المستدامة هي:  أهداؼوهناؾ 

الظػػػواهر  ،وخصاوصػػػها البيويػػػة والثقافيػػػة واالجتماعيػػػة ا التػػػراث والعػػػاداتحمايػػػة الثقافػػػة المحميػػػة  -

  ؛المستوى الحضاري والثقافيي ،االجتماعية واالقتصادية

  ؛المحافظة عمى قاعدة الموارد الحالية مف أجؿ جيؿ المستقبؿو  ترشيد استخداـ الموارد السياحية -

  ؛النمو السكانيي ،الحياة البرية ،الماء ،ية ااألرضحماية البيوة مف التموث والتدهور البيوة الطبيع -

 ؛الحفاظ عمى التنوع البيولوجي وتفادي التغيرات البيوية التي يتعذر عكسها -

 ؛ضماف المساواة ضمف جيؿ واحد وبيف األجياؿ -

 الثقافي والتاريخي لممكاف أو المنطقة أو الوطف وحمايتها.  اإلرثالحفاظ عمى  -

أف السػػياحة المسػػتدامة هػػي االسػػتغالؿ األمثػػؿ لجميػػع المػػوارد السػػياحية وممػػا سػػبؽ نسػػتنت  

ادوف المسػػاس بالجانػػب البيوػػي والثقػػػافي مػػف أجػػؿ تعظػػيـ الفواوػػػدي وذلػػؾ بشػػكؿ مسػػتمر ومتواصػػػؿ، 

عمى االستدامة االقتصادية واالستدامة االجتماعية واالستدامة الثقافيػة وأخيػرا  وتتوقؼ هذل االستدامة

 وية.االستدامة البي

 ؽ يمكف تحديد مكونات العممية السياحية الجديدة مف خالؿ الشكؿ التالي:بومما س
                                                           
Normand Hall, (5336): ا1ي Ecotourisme, tourisme durable, tourisme responsable ou tourisme équitable, 

l’ERE de l’écotourisme, Hiver, P 4-5. 
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_solidaire: ا2ي

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_solidaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_solidaire
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 مكلونات العممية السياحية الجديدة (11) رقم شك:ال            

 

 

 

 

 

 
 .50األردف، ص  :دار جميس الزمافالطبعة األولى، ، التنمية السياحية المستدامة ي:2011ا زياد محمد المشاقبة، المصدر 

مف الشكؿ يتضح أف التنمية السياحية المستدامة تقوـ عمى مبدأ المحافظة عمى جودة البيوة 

يتطمب تعزيز التخطيط الفعاؿ الذي يساعد عمى إدارة المواقػع السػياحية بصػورة متكاممػة، وذلػؾ وهذا 

بتكػػػاتؼ كافػػػة الجهػػػود سػػػواء كانػػػت جهػػػات حكوميػػػة أو قطػػػاع خػػػاص أو مجتمػػػع مضػػػيؼ مػػػف أجػػػؿ 

 الوصوؿ إلى التنمية السياحية المستدامة.

مسػػػاومة بقػػػدرة األجيػػػاؿ لمػػا كانػػػت التنميػػػة المسػػػتدامة تنميػػػة تمبػػػي حاجػػػات الحاضػػػر دوف الو 

المقبمػػػة فػػػي تمبيػػػة حاجػػػاتهـ، أصػػػبح مػػػف الممكػػػف أف نصػػػؿ إلػػػى تطػػػوير لمفهػػػـو التنميػػػة السػػػػياحية 

 التقميدية، لكي نضيؼ له صفة االستدامة مف خالؿ اعتبار: 

التنمية السياحية المستدامة تضع في اعتبارها نوًعػا جديػًدا مػف العدالػة والمسػاواة بػيف األجيػاؿ فػي  -

  ؛ع بالموارد الطبيعيةالتمت

  ي1ا،التنمية السياحية المستدامة تعني االعتماد عمى الطبيعة وليس العمؿ عمى استغالؿ مقوماتها -

 وكفاءة واستبداؿ الموارد غير المتجددة  مع المحافظة عمى الموارد السياحية واستغاللها باعتداؿ

 ؛بموارد بديمة
                                                           

  .48 ص، المصدر سبؽ ذكرلفوزي مموخية، أحمد : ي1ا

 التنمية المستدامة

 التنمية السياحية المستدامة

 السياحة إدارة لحماية البيوة

 التخطيط السياحي

 التنمية السياحية إدارة

 السياحة االيكولوجية والتنمية
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أسػػرع مػػف قػػدرتها عمػػى التجػػدد أو بطريقػػة يمكػػف أف تػػؤذي عػػدـ اسػػتهالؾ المػػوارد المتجػػددة بػػوتيرة  -

 ؛البشر، أو النظـ الداعمة لمحياة عمى األرض وخاصة تمؾ التي ليس لها بداوؿ

التوسع في مجاؿ االعتماد عمى الطاقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة الماوية وطاقػة  -

 ؛الرياح في المواقع السياحية التراثية

إعادة تاهيؿ البيوات السياحية المتدهورة قدر المستطاع مف خالؿ وساوؿ التحكـ أو بخمؽ ظروؼ  -

 ؛ مالومة لعمميات إعادة اإلصالح الطبيعي

 ي1ا.تبني مبدأ تغريـ المموث مف خالؿ سف تشريعات عقابية في موقع السياحة البيوية -

 ويمكف مقارنة التنمية السياحية المستدامة والتنمية السياحية التقميدية مف خالؿ الجدوؿ التالي: 

 مقارنة التنمية السياحية المستدامة لوالتنمية السياحية التقميدية (11) رقم جدلو:ال
 التنمية السياحية المستدامة التنمية السياحية التقميدية

 مفاىيم عامة
 تنمية تتـ عبر مراحؿ تنمية سريعة

 معينة ةوطاقة استيعابيلها حدود  ليس لها حدود
 طويمة األجؿ قصيرة األجؿ
 سياحة الكيؼ سياحة الكـ

 إدارة عمميات التنمية عف طريؽ السكاف المحمييف إدارة عمميات التنمية مف الخارج
 التنمية استراتيجية

 تخطيط أوال ثـ تنمية بعد ذلؾ تنمية بدوف تخطيط
 تخطيط شامؿ متكامؿ تخطيط جزوي لقطاعات منفصمة

 ضوتخطيط األر مراعاة الشروط البيوية في البناء  اإلجازاتالتركيز عمى إنشاء وحدات لقضاء 
 أنماط معمارية محمية مباني حضرية تقميدية

 برام  خطط مبنية عمى مفهـو االستدامة برام  خطط لمشروعات
 ملواصفات السائح

 حركة أفراد ومجموعات صغيرة وأعداد كثيفة مف السياحمجموعات 
 فترات إقامة طويمة قصيرة اإلقامةفترات 

 رزانة وهدوء في األداء ضوضاء وأصوات مزعجة
 تكرار الزيارة مرة أخرى لممكافاحتمال في الغالب زيارة واحدة لممكاف

 مستوى عالي مف الثقافة والتعميـ مستويات ثقافية مختمفة
 : دراسة تقويمية التنمية السياحية المستدامة في جمهورية مصر العربيةي: 2007افاروؽ عبد النبي عطاهلل، و عراقي  إبراهيـمحمد  المصدر 

                                                           
 .215 ص ،عماف :مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، ، الطبعة األولىالسياحة البيوية وأسس استدامتهاي: 2010ابظاظو،  : إبراهيـي1ا
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    .5، ص اإلسكندرية :، ورقة بحثية في ورشة عمؿ السياحةاإلسكندريةبالتطبيؽ عمى محافظة 

رتبطػػاف ارتباًطػػا وثيقًػػا ويػػدعـ كػػؿ منهمػػا ومنػػه نسػػتطيع القػػوؿ أف البيوػػة والتنميػػة السػػياحية م

اآلخر، وال يمكف لمتنمية أف تقوـ عمى قاعدة مف الموارد المتداعية، كما ال يمكف حماية البيوة عندما 

تػػدمير البيوػػة، والتػػي تمثػػؿ رأس المػػاؿ الطبيعػػي والػػذي  تسػػقط عمميػػة التنميػػة مػػف حسػػاباتها تكػػاليؼ

 تتوقؼ عميه عممية التنمية.

القياـ بتنمية سياحية مستدامة ناجحة ال بد مف االعتماد عمى العديػد مػف المبػادئ مف أجؿ و  

والتي تقوـ بالموازنة بيف حماية المػوارد البيويػة واالجتماعيػة واالقتصػادية مػف جانػب ورغبػات السػياح 

 وابرز هذل المبادئ ما يمي: ،مف جانب آخر

دارتها جػزء مػ - ف اسػتراتيجيات الحمايػة أو التنميػة المسػتدامة أف يكوف التخطيط لمسياحة وتنميتها وا 

لالقمػػيـ أو الدولػػة، واف يػػتـ فػػي ذلػػؾ إشػػراؾ وكػػاالت حكوميػػة ومؤسسػػات خاصػػة والسػػكاف المحميػػيف 

 ؛لتوفير أكبر قدر مف المنافع

أف تتبع هذل الوكاالت والمؤسسات والجماعات واألفراد مبادئ احتراـ ثقافة وبيوة واقتصاد المنطقة  -

 ؛والطريقة التقميدية لحياة وسموؾ المجتمع بما في ذلؾ األنماط السياسيةالمضيفة 

أف يتـ االهتماـ بالتوزيع العادؿ لمعواود السياحية بيف العامميف في القطاع السياحي وأفراد المجتمع  -

 ؛المضيؼ وسكاف المنطقة السياحية

وتاثيراتها عمى السكاف والبيوة أف تتوفر الدراسات والبحوث والمعمومات عف طبيعة السياحة  يجب -

الثقافيػػػة قبػػػؿ وبعػػػد التنميػػػة، خاصػػػة بالنسػػػبة لممجتمػػػع المحمػػػي، حتػػػى يػػػتمكف السػػػكاف المحميػػػيف مػػػف 

 ؛المشاركة والتاثير عمى اتجاهات التنمية الشاممة

أف يػػتـ عمػػؿ تحميػػؿ متػػداخؿ لمتخطػػيط البيوػػي واالجتمػػاعي واالقتصػػادي قبػػؿ المباشػػرة بػػاي تنميػػة  -

 ؛أو أي مشاريع أخرى بحيث يتـ األخذ بمتطمبات البيوة والمجتمعسياحية 
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دارة السياحة بما يسمح  - أف يتـ تنفيذ برنام  لمرقابة والتدقيؽ والتصحيح أثناء جميع مراحؿ تنمية وا 

لمسكاف المحمييف وغيرهـ مف االنتفاع مػف الفػرص المتػوفرة والتكيػؼ مػع التغييػرات التػي سػتطرأ عمػى 

 ي1ا؛حياتهـ

يجب أف يتـ تشجيع األشخاص المحمييف عمى القياـ بادوار قيادية في التخطيط والتنمية بمساعدة  -

 ي2ا؛الحكومة، وقطاع األعماؿ، والقطاع المالي، وغيرها مف المصالح

ضػػػرورة تػػػوفر مراكػػػز لمسػػػياح تقػػػدـ لهػػػـ المعمومػػػات واإلرشػػػادات الالزمػػػة عػػػف المنػػػاطؽ السػػػياحية  -

دارة هػذل المواقػع ويستحسف أف يعمؿ في هذا  المركز السكاف المحميػيف والػذيف يػدربوف عمػى تسػيير وا 

 ؛السياحية

 ؛القياـ بتوعية وتثقيؼ السكاف المحمييف بيويا وتحسيسهـ بمدى أهمية البيوة والمحافظة عميها -

تحديػػد الطاقػػة االسػػتيعابية * لممنطقػػة السػػياحية مػػف اجػػؿ تفػػادي االزدحػػاـ وتفػػادي تضػػرر البيوػػة  -

 ي3ا.الطبيعية واالجتماعية وتقديـ الخدمات التي ينتظرها السياح

 
                                                           

، األهػػػػػػػػداؼ، األهميػػػػػػػػة: ثريػػػػػػػػا فػػػػػػػػرج الػػػػػػػػرميح، ي1ا ، عمػػػػػػػػى الموقػػػػػػػػع 2010/ 05/  12، تػػػػػػػػاريال االطػػػػػػػػالع السػػػػػػػػياحة المسػػػػػػػػتدامة: المفهػػػػػػػػـو
http://geopot.wordpress.com/2010/05/12/turismo-sostenibile- 

 . 9ص، ذكرل سبؽ صدرمال: دليؿ مفهـو السياحة المستدامة وتطبيقها، ي2ا 
ممتقااى دلولااي حاالو: السااياحة ، دور السػػياحة البيويػػة فػػي السػػياحة المسػػتدامةي: 2010اخػػاطر طػػارؽ، و : رايػػس مبػػروؾ، لحسػػف دردوري ي3ا 

 .6 ص، بسكرة، المستدامة
 لمقدرة االستيعابية، منها: هناؾ عدة مصطمحات*: 
 الخدمات المتوفرة في الموقع؛ حسبالطاقة االحتمالية المكانية والتي تعتمد عمى قدرة المكاف في استيعاب الحد األعمى مف السياح  -
االحتماليػػة البيويػػة وهػػي تعتمػػد عمػػى الحػػد األعمػػى مػػف الػػزوار الػػذيف يمكػػف اسػػتقبالهـ بػػدوف حػػدوث تػػاثيرات سػػمبية عمػػى البيوػػة  الطاقػػة -

 والحياة الفطرية وعمى السكاف المحمييف؛
ير عمػػى الحيػػاة الطاقػػة االحتماليػػة النباتيػػة والحيوانيػػة، وهػػي تعتمػػد عمػػى الحػػد األعمػػى مػػف السػػياح الػػذيف يفتػػرض وجػػودهـ بػػدوف التػػاث -

 الفطرية، وهي تعتمد عمى جيولوجية المنطقة والحياة الفطرية وطبيعة األنشطة السياحية؛
الطاقة االحتمالية لمسياحة البيوية، أي الحد األعمػى مػف السػياح الػذيف يمكػف اسػتقبالهـ فػي الموقػع وتػوفير كافػة المتطمبػات والخػدمات   -

عػػددهـ عمػػى الحيػػاة الفطريػػة والبيويػػة واالجتماعيػػة فػػي الموقػػع.  وال يوجػػد رقػػـ محػػدد طػػواؿ العػػاـ لهػػـ وبػػدوف ازدحػػاـ، عمػػى أف ال يػػؤثر 
نما يزداد وينقص حسب مواسـ السنة مف حيث موسـ التزهير عند النباتات والتفقيس عند الطيور.  ألعداد السياح،  وا 
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 السياحة البيئية المطمب الثاني 

ظهػػر مصػػطمح السػػياحة البيويػػػة منػػذ مطمػػع الثمانينػػات مػػػف القػػرف العشػػريف، وهػػو مصػػػطمح 

 اإلنسػافحديث نسبيا، جاء ليعبر عػف نػوع جديػد مػف النشػاط السػياحي الصػديؽ لمبيوػة الػذي يمارسػه 

 محافظا عمى الميراث الفطري الطبيعي والحضاري لمبيوة التي يعيش فيها.  

هناؾ العديد مف التعاريؼ جاءت لتبيف معنى السياحة البيوية، فهي تعرؼ عمى أنها عممية و 

 ي1ا.افيه تعمـ وثقافة وتربية بمكونات البيوة، وبالتالي فهي وسيمة لتعريؼ الساوح بالبيوة واالنخراط

الصندوؽ العالمي لمبيوة عمػى أنهػا السػفر إلػى منػاطؽ طبيعيػة لػـ يمحػؽ بهػا التمػوث  ويعرفها

 ذلؾ لالستمتاع بمناظرها ونباتاتها وحيواناتها البرية توازنها الطبيعي إلى أي خمؿ و  ولـ يتعرض

 ي2ا.وتجميات حضارتها ماضيا وحاضرا

السػياحة التػي تػنظـ مػف أجػؿ السػفر  عمػى أنهػاوتعرؼ السياحة البيويػة فػي قػاموس أكسػفورد 

إلى بيوة طبيعية غير مموثة، مستخدمة بعض األمواؿ التي تدفع مػف طػرؼ السػياح لحمايػة المنطقػة 

 ي3ا.والحيوانات التي تعيش فيها

مجموعػة النشػاطات السػياحية التػي تمػارس فػي بانها  le petit Larousseوتعرؼ في قاموس 

  ي4ا.ي التنمية االقتصادية المحميةفمع احترامها لمبيوة ومساهمتها  وسط طبيعي

وهناؾ مفهوـ آخر يرى أف السػياحة البيويػة هػي كػؿ أشػكاؿ السػياحة التػي تهػتـ فػي األسػاس 

 بمراقبة وتقويـ الطبيعة، وتمنع أي تموث وأي تاثير يمكف أف يصيب البيوة الطبيعية أو التراث 

 

                                                           
 .  90ص ، المصدر سبؽ ذكرل: أحمد محمود مقابمة، ي1ا
 .85ص القاهرة،  :، عالـ الكتبدراسات في الجغرافية السياحيةي: 1997ا : أحمد الجالد،ي2ا

 .Oxford learners broche dictionary, (2003) : Therd edition, Oxford university press : ا3ي
 .le petit larousse, P 393 : ا4ي
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 ي1ا.نتهالثقافي، وتساعد عمى صيا

 وهي أيضا السفر إلى المناطؽ الطبيعية التي لـ تموثها أيدي اإلنساف وباقؿ عدد ممكف مف 

السػياح بغػرض االسػتمتاع والمعرفػة والحفػػاظ عمػى طبيعػة الحيػاة داخػػؿ هػذل المنػاطؽ وعػدـ المسػػاس 

  ي2ا.بحرية وأسموب نظامها االيكولوجي

يقصػػد بهػػا أيًضػػا السػػياحة المسػػوولة بيويػػا وتتجػػه إلػػى الطبيعػػة والحضػػارات الفطريػػة فػػي  كمػػا

جػػراء بعػػض األنشػػطة بػػدوف تػػرؾ أي أثػػر  مجموعػػات صػػغيرة لالسػػتمتاع والمراقبػػة والتقػػدير والػػتعمـ وا 

 سمبي عمى الموارد الطبيعية والحضارية والمجتمع وتعمؿ عمى تحسيف المستوى المعيشي لمسكاف

  ي3ا.المحمييف وتوفير موارد مادية لممجتمع المحمي والحفاظ عمى الموارد البيوية والتنوع الحيوي 

وهػػي السػػفر المسػػووؿ إلػػى المنػػاطؽ الطبيعيػػة والتػػي تحػػافظ عمػػى البيوػػة، وتتعهػػد فػػي ديمومػػة 

افػػؽ الرفػال لمسػػكاف المحميػيف، وحتػػى نطمػؽ عمػػى السػػياحة اسػـ السػػياحة البيويػة فػػ ف ذلػؾ يجػػب أف يتو 

عمى  اإلطالؽبالكامؿ مع أهداؼ الحفاظ والحماية في البمد المعني، وفي نفس الوقت أال تؤثر عمى 

ثقافػة المجتمػع المعنػػي أو المضػيؼ كمػا يجػػب أف تسػاهـ فػػي توليػد الػدخؿ والتعمػػيـ المسػتمراف ألفػػراد 

 ي4ا.المجتمع

إذا كانػػػت السػػػياحة البيويػػػة تعطػػػي فرصػػػا جيػػػدة لعشػػػاؽ الطبيعػػػة لمتمتػػػع بجمالهػػػا واستكشػػػاؼ 

أنظمتها البيوية ف ف الواجب عمى الساوح عدـ إحػداث أي أثػر سػمبي عمػى البيوػة والمحافظػة عمػى مػا 

يسػػمى بػػامف البيوػػة؛ لكػػف حػػدث أف شػػهد هػػذا النػػوع مػػف السػػياحة نمػػوا فػػاؽ تصػػورات أكثػػر المتفػػاوميف 

                                                           
 ,Nadia Ben yahia et Karim Zein,(2003) : Ecotourisme dans une perspective développement durable : ا1ي

contrebutions spéciale de sustainabele, Busniss, Suisse, P 2. 
ص عمػػػاف،  :، دار الحامػػػدالجغرافيػػػة السػػػياحية فػػػي القػػػرف الحػػػادي والعشػػػريفي: 2006انبيػػػؿ زعػػػالؿ حوامػػػدة، و : موفػػػؽ عػػػدناف الحميػػػري ي2ا

226. 
 . 221 صاإلسكندرية،  :، دار الوفاءعمـ االقتصاد السياحيي: 2008ا: أحمد عبد السميع عالـ، ي3ا
 .31 ص، المصدر سبؽ ذكرل: أكـر عاطؼ رواشدة، ي4ا 
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ب المتخصصيف حيث يشػير فرانشيسػكو فوانجيػالمي األمػيف العػاـ لمنظمػة السػياحة العالميػة إلػى وأغم

  ي1ا.أف السياحة البيوية تنمو بمعدؿ يزيد الضعؼ عف بقية أنواع الجاذبيات السياحية

 ي2ا:وضمف هذل المفاهيـ تعمؿ السياحة البيوية عمى المحاور التالية

معالجة أسباب التموث القاوـ والحفاظ عمى جماؿ البيوة الطبيعية وسالمتها في مكاف  المحلور اللو: 

 معيف يجعؿ مف هذا المكاف مقصدا سياحيا؛

لمبيوػة الطبيعيػة االرتقاء بمعايير صحة البيوػة وسػالمتها فػي أمػاكف القصػد السػياحي  المحلور الثاني 

 السياحي الطبيعي، وذلؾ بوضع نماذج مف  وزيادة جاذبيتها بتوفير وساوؿ الراحة وسالمة المكوف

 شانها عدـ إحداث التموث البيوي وتساعد عمى إدامة حيوية وصحة البيوة.

 كما تتكوف السياحة البيوية مف خمسة عناصر أساسية متفؽ عميها موضحة في الشكؿ التالي: 

 العناصر الخمس المكلونة لمسياحة البيئية( 12)رقم شك: ال

 
  ،األردف :دار الراية لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى، السياحة البيوية   األسس والمرتكزات ي: 2008اد. أكـر عاطؼ رواشدة،  المصدر 

 .147ص 

                                                           
ولػى، دار الػوراؽ لمنشػر ، الطبعػة األإدارة القرى والمنتجعػات السػياحية  تحميػؿ وظيفػي وآفػاؽ مسػتقبمية ي: 2008ا: موفؽ عدناف الحميري، ي1ا

 .110 صعماف، األردف،  :والتوزيع
 :، الطبعػة األولػى، دار الػػوراؽ لمنشػر والتوزيػػعالجغرافيػػا السػياحية  األقػاليـ السػػياحية فػي العػػالـ ي: 2011ا: بركػات كامػؿ النمػػر المهيػرات، ي2ا

 .147صعماف، األردف، 
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يمارسػػه البشػػر وفػػؽ ضػػوابط حاكمػػة وقواعػػد متحكمػػة تحمػػي  ينشػػاط إنسػػانالسػػياحة البيويػػة هػػي  -1

 ؛وتصوف الحياة الفطرية الطبيعية

 ؛تحافظ عمى النوع وتحمي الكاونات مف االنقراض السياحة البيوية -2

 ؛السياحة البيوية نشاط له عاود وله مردود سواء مادي أو معنوي -3

السياحة البيوية نشاط يجمع بيف األصالة في موروثها الحضاري الطبيعي، وما بيف الحداثة فػي  -4

 ؛تحضرها األخالقي والقيمي

وأدبػػي أكثػػر منهػػا التػػزاـ قػػانوني تعاقػػدي تعاهػػدي وهػػو التػػزاـ السػػياحة البيويػػة هػػي التػػزاـ أخالقػػي  -5

فاعػػؿ لػػيس فقػػط عمػػى مسػػتوى الفػػرد السػػاوح أو عمػػى مسػػتوى الشػػركة المنظمػػة لهػػا أو عمػػى مسػػتوى 

 الدولة المستضيفة ولكف عمى مستوى العالـ ككؿ.

كػػػؿ هػػػذل التعػػػاريؼ والمفػػػاهيـ التػػػي جػػػاءت لتضػػػع المالمػػػح األساسػػػية لمسػػػياحة  ومػػػف خػػػالؿ

يمكف الوقوؼ عمى مفهوـ شامؿ كاآلتي: السػياحة البيويػة نشػاط إنسػاني يمارسػه البشػر وفػؽ لبيوية، ا

اخػتالؼ الغػرض المػراد منهػا قػد يكػوف  قواعد وضوابط تحمي وتصػوف الحيػاة الفطريػة الطبيعيػة رغػـ

كونػات هػذل لمراحة واالسػتجماـ واالسػتمتاع بالطبيعػة والبيوػة المحيطػة، أو لمػتعمـ والتعػرؼ والتثقػؼ بم

حيػػث ترتقػػي بجودتهػػا وتحػػوؿ دوف تموثهػػا وتعمػػؿ عمػػى المحافظػػة عميهػػا لألجيػػاؿ البيوػػة وحضػػارتها، 

الحاليػػة واألجيػػاؿ القادمػػة، وهػػي أيضػػا نشػػاط لػػه عاوػػد ومػػردود اقتصػػادي واجتمػػاعي متعػػدد الجوانػػب 

والقيمي،  حيث يجمع بيف األصالة في الموروث الحضاري الطبيعي والحداثة في تحضرها األخالقي

 فتجمع بيف القديـ والحديث مما يخمؽ نمطًا راوعًا مف التجانس والتوافؽ واالتساؽ.

االمنظمػػػة العالميػػػة لحمايػػػة البيوػػػةي وكػػػذلؾ منظمػػػة السػػػياحة  UNEPأوضػػػحت منظمػػػة  وقػػػد 

 ي1ا:العالمية أف خصاوص السياحة البيوية تتمثؿ فيما يمي
                                                           

 .92-85 صص  ،ذكرل سبؽ صدرمال: أكـر عاطؼ رواشدة، ي1ا
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المحميػػة فػػي المنػػاطؽ المحميػػة، وهػػذا اإلدراؾ يقػػع عمػػى إدراؾ قيمػػة المصػػادر الطبيعيػػة والثقافػػات  -

عػػاتؽ كػػؿ مػػف المػػواطف المحمػػي والزاوػػر، مػػف خػػالؿ وضػػع التعميمػػات والقػػوانيف مػػف قبػػؿ المؤسسػػات 

بقاوهػا عمػى صػورتها األصػمية، أمػا إدراؾ  المعنية عمى المػواطنيف المحميػيف لعػدـ  تغييػر المصػادر وا 

ادر الطبيعيػػة والثقافيػػة مػػف خػػالؿ احتػػراـ المصػػادر الطبيعيػػة الزاوػػر فيتمثػػؿ فػػي عػػدـ اإلضػػرار بالمصػػ

 ؛وعادات وتقاليد المجتمع المحمي خاصة فيما يتعمؽ بالمباس

االهتمػػاـ بالجانػػب التعميمػػي والتوضػػيحي ذلػػؾ ألف غالبيػػة روادهػػا مػػف الطبقػػة المتعممػػة والمػػدارس  -

 ؛والجامعات

حيػث تسػعى السػياحة البيويػػة عػادة إلػى تركػػز االهتمػاـ بابنػاء المنطقػة وعمػػؿ مشػاريع خاصػة بهػػـ  -

استثماراتها وعواوػدها فػي أيػدي السػكاف المحميػيف، ولكػف إذا لػـ تتػوفر القػدرة المحميػة عمػى االسػتثمار 

فيمكف االستعانة بالمستثمريف مف خارج المنطقػة ولكػف تبقػى مهمػة اإلدارة والعمػؿ والعواوػد فػي أيػدي 

 ؛المحافظة عميها السكاف المحمييف وذلؾ لتشجيعهـ عمى

التقميؿ مف اآلثار السمبية عمى البيوة الطبيعية والثقافية واالجتماعية سواء كاف ذلؾ مف الػزوار أو  -

السػػكاف المحميػػيف مػػف خػػالؿ تشػػكيؿ فريػػؽ عمػػؿ مػػف السػػكاف المحميػػيف وكػػذلؾ المؤسسػػات الحكوميػػة 

 ؛المتوفرة في المنطقة

تتفاعػؿ السػػياحة البيويػة وتتكامػػؿ مػػع القطاعػات االقتصػػادية األخػػرى فػي المنػػاطؽ المحميػػة أو  أف -

المحيطػػػة بهػػػا وذلػػػؾ لخمػػػؽ ودعػػػـ الػػػروابط المتبادلػػػة ممػػػا يقمػػػؿ مػػػف تسػػػرب األمػػػواؿ خػػػارج المنطقػػػة، 

 والتركيز عمى إدماج السكاف المحمييف في المشاريع السياحية في المناطؽ المحمية.
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عديػػد مػػف المعوقػػات التػػي تواجػػه السػػياحة البيويػػة وتحػػوؿ دوف تطورهػػا وتقػػدمها توجػػد ال كمػػا 

ومػػف بػػيف هػػذل المعوقػػات  ،وتضػػر بالمقومػػات السػػياحية التػػي تعتبػػر عامػػؿ الجػػذب األساسػػي لمسػػياح

 ي1ا:نذكر

التمػػػوث البيوػػػي الػػػذي يػػػؤثر سػػػمبا عمػػػى المقومػػػات السػػػياحية البيويػػػة ويػػػؤدي إلػػػى تػػػدهورها وفقػػػدانها  -

هػػػا بيوػػػات غيػػػر صػػػحية وغيػػػر صػػػالحة لالسػػػتجماـ وهػػػذا مػػػا يجعػػػؿ الكثيػػػر مػػػف ملجاذبيتهػػػا، كمػػػا يجع

 ؛السياح يجتنبونها

معظػػـ المػػواطنيف،  تواضػػع الػػوعي السػػياحي ونقػػص التوعيػػة الشػػعبية باهميػػة السػػياحة والبيوػػة لػػدى -

ية، هػذل السػموكيات هذا ما يؤدي إلى انتشار السموكيات الخاطوة والسمبية في بعض األمػاكف السػياح

 ؛قد تدمر مجهودات ضخمة تبذلها الدولة مف أجؿ إنعاش السياحة البيوية

اسػػػتخداـ التكنولوجيػػػا الحديثػػػة المموثػػػة لمبيوػػػة فػػػي عمميػػػات اإلنتػػػاج المسػػػتمر والمتطػػػور لممنتجػػػات  -

  ؛الحضرية والمغريات السياحية الصناعية يهدد البيوة الطبيعية بمختمؼ عناصرها

إقباؿ السياح إلى بعض األماكف السياحية، كما أنهػا قػد تػدمر الكثيػر تؤثر العوامؿ الطبيعية عمى  -

مػػػف المقومػػػػات السػػػػياحية الصػػػػناعية ومػػػػف بػػػػيف هػػػذل العوامػػػػؿ نػػػػذكر الػػػػزالزؿ والفيضػػػػانات والكػػػػوارث 

ولكف عميػه الطبيعية والتغير المناخي، وهي عوامؿ خارجة عف إرادة اإلنساف وال يمكنه التحكـ فيها، 

وتػػػدهور البيوػػػات والمػػػواطف الطبيعيػػػة عػػػف طريػػػؽ قطػػػع  ي2ا،أخػػػذ االحتياطػػػات الالزمػػػة قبػػػؿ حػػػدوثها

األشػػػجار وحػػػرؽ الغابػػػات واالسػػػتعماؿ المفػػػرط لممبيػػػدات الحشػػػرية والكيمياويػػػات الزراعيػػػة، والصػػػػيد 

                                                           
عاقة السياحةالتموث البيوي ي: 2006ا: حسف أحمد شحاته، ي1ا  .120 ص ،القاهرة، مصر :مكتبة الدار العربية لمكتاب، وا 
، كميػػة العمػػـو 5، العػػدد مجمااة دراسااات فااي العماالوم االجتماعيااة لواإلنسااانية، سػػبؿ تطػػوير السػػياحة الثقافيػػةي: 2004ا: رزوؽ عبػػد الكػػريـ، ي2ا

 .73ص اإلنسانية االجتماعية، جامعة الجزاور، 



                                                                                                                                                            ثاني:                                                                                السياحة المستدامة: المفاهيـ واآلثارالفصؿ ال  
 
 

93 

 

المحميػػات  الجػػاور واالسػػتهالؾ الغيػػر رشػػيد، هػػذا مػػا يػػؤدي بػػدورل إلػػى تناقصػػها وانقػػراض الكثيػػر مػػف

  ي1ا؛الطبيعية التي تعد عاماًل أساسيا في تنمية السياحة البيوية

النمػػػو السػػػكاني والزحػػػؼ العمرانػػػي إذ أنػػػه مػػػع ازديػػػاد عػػػدد السػػػكاف يػػػزداد الطمػػػب عمػػػى الحاجػػػات  -

األساسية مثؿ الميال والوقود والطعاـ، والحاجة أيًضػا إلػى إقامػة أمػاكف سػكنية بسػرعة فاوقػة وبطريقػة 

وهػػػذا مػػػا يشػػػكؿ ضػػػغطا كبيػػػرا عمػػػى البيوػػػة الطبيعيػػػة والصػػػناعية، ويشػػػول صػػػورة المنطقػػػة  ،عشػػػواوية

 ؛السياحية

نقػػػػص األمػػػػف واالسػػػػتقرار وتواجػػػػد اإلرهػػػػاب وانتشػػػػار الحػػػػروب التػػػػي تسػػػػبب الكثيػػػػر مػػػػف الكػػػػوارث  -

وهػػػػذا مػػػػا يفقػػػػدها طابعهػػػػا السػػػػياحي والمشػػػػاكؿ تػػػػؤدي إلػػػػى دمػػػػار البيوػػػػات الطبيعيػػػػة واالصػػػػطناعية، 

 ي2ا؛البيوي

واضحة المعالـ حوؿ السياحة وآفاؽ تطورها تحدد ما يجب القياـ به عمى  استراتيجيةاالفتقار إلى  -

 ؛االقتصادية واالجتماعية والبيوة الصعيد القومي واإلقميمي والمحمي في شتى المجاالت

في الخطط التنموية مما يقمؿ مػف أهميتهػا ويػؤدي إلػى قمػة المشػاريع ضعؼ موقع السياحة البيوية  -

المنشػتت والخػدمات وضػعؼ أو قصػور فػي المرافػؽ األساسػية المنجزة والمخطط لها وتواضػع نوعيػة 

وقصػور االعتمػادات الحكوميػة  يوالتسػويؽ السػياحالسياحية، وتواضع خطط التػروي   والنبي التحتية

ى تقميديػػة البػػرام  السػػياحية البيويػػة، أو عػػدـ وجودهػػا أصػػال هػػذا مػػا إلػػالمخصصػػة لػػذلؾ، ممػػا يػػؤدي 

 ؛يقؼ حاوال دوف إطالة مدة إقامة الساوح وجهمه ألهـ المقاصد السياحية في المنطقة

همػػاؿ المنػػاطؽ  انخفػػاض - وتػػدني مسػػتوى النظافػػة العامػػة فػػي المػػدف والمنػػاطؽ السػػياحية البيويػػة وا 

 ؛األثرية وخصوصا األماكف الدينية والمباني التاريخية، والتقصير في أعماؿ الصيانة والترميـ
                                                           

 .  10 ص، ي6المجمد ا الحياة الفطرية في موسوعة العربية لممعرفة مف أجؿ التنمية المستدامة، : محمد أحمد البوارديي1ا
، مركػز الدراسػات والبحػوث بجامعػة األمػف السػياحيي: 2004ا ،ذياب موسى البداينةو عبد العاطي أحمد الصياد ، : عمي بف فايز الجحنيي2ا

 .50-48ص الرياض، ص  :نايؼ
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ضػػعؼ وعػػدـ انتظػػاـ النقػػؿ البػػري والبحػػري والجػػوي وعػػدـ وصػػوله إلػػى منػػاطؽ الجػػذب السػػياحي،  -

 .ليؼ النقؿ واإليواءوزيادة تكا

هػػذل المعوقػػات التػػي تواجػػه الصػػناعة السػػياحية البيويػػة تتبػػايف وفػػي األخيػػر يمكػػف القػػوؿ أف  

وتختمؼ بػاختالؼ المجتمعػات ودرجػة تقػدمها االقتصػادي واالجتمػاعي والثقػافي والحضػاري، وتعتبػر 

الػػدوؿ جاهػػدة محاولػػة مػػف أهػػـ التحػػديات التػػي تواجػػه التنميػػة السػػياحية البيويػػة ولهػػذا تسػػعى مختمػػؼ 

 التغمب عميها.

 عالقة السياحة البيئية بالسياحة المستدامة المطمب الثالث 

إف السياحة البيوية هي عممية تعمـ وثقافة وتربية بمكونػات البيوػة، وبػذلؾ فهػي وسػيمة لتعريػؼ 

السػياح بالبيوػة واالنخػػراط بهػا، أمػػا السػياحة المسػػتدامة فهػي االسػػتغالؿ األمثػؿ لممواقػػع السػياحية مػػف 

عرفة باهميػة حيث دخوؿ السياح باعداد متوازنة لممواقع السياحية عمى أف يكونوا عمى عمـ مسبؽ وم

الطػػػرفيف المنػػاطؽ السػػػياحية والتعامػػػؿ معهػػػا بشػػػكؿ ودي، وذلػػػؾ لمحيمولػػػة دوف وقػػػوع األضػػػرار عمػػػى 

دفع عجمة التنمية المستدامة إلػى األمػاـ، فالتنميػة والبيوػة همػا عمميتػاف متالزمتػاف وال يمكػف  وبالتالي

  ي1ا.يتجزأ مف عممية التنمية الفصؿ بينهما وال يمكف الفصؿ بيف أهدافهما ألف حماية البيوة جزء ال

ومنه نستن  مدى أهمية السياحة البيوية في نجاح التنمية المسػتدامة ومػدى تشػابؾ وتماسػؾ 

وتالـز هاتيف العمميتيف ومدى تاثيرهما في االقتصاد الوطني، فالسياحة البيوية ال تسػتطيع أف تشػكؿ 

أف يعتمد  عامؿ تنمية إال إذا سعت إلى تحقيؽ سياحة بيوية مستدامة وبالتالي تنمية مستدامة، وال بد

التطور السياحي عمى معايير داومة ال تػؤثر عمػى البيوػة فػي المػدى البعيػد، واف تكػوف هػذل المعػايير 

                                                           
  .157 ص، ذكرل سبؽ صدرمال: أكـر عاطؼ رواشدة، ي1ا
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ناجعػػة عمػػى جميػػع المسػػتويات فتطبيػػؽ مفهػػـو السػػياحة المسػػتدامة معنػػال وجػػود سػػياحة نظيفػػة وتهػػتـ 

 ي1ا.بالبيوة ورفيقة لممجتمع، وفي المقابؿ تحقؽ مردود مالي عالي

فالسػػػػػياحة البيويػػػػػة جػػػػػزء مػػػػػف السػػػػػياحة المسػػػػػتدامة تنبػػػػػع أسسػػػػػها مػػػػػف النػػػػػواحي البيويػػػػػة إذف 

عمػػى المحافظػػة عمػػى اإلرث الػػوطني الطبيعػػي والثقػػافي،  واالقتصػػادية واالجتماعيػػة، وتسػػاهـ بنشػػاط

وهػػػي تعمػػػؿ عمػػػى مشػػػاركة السػػػكاف المحميػػػيف ومسػػػاهمتهـ فػػػي تخطػػػيط وتطػػػوير المشػػػاريع، وبالتػػػالي 

 ي2ا.سكاني نحو المدف الكبرىتخفؼ مف النزوح ال

وهػػػي أيضػػػا سػػػياحة تسػػػتند عمػػػى عػػػدـ اإلضػػػرار بالبيوػػػة عمػػػى كافػػػة المسػػػتويات االيكولوجيػػػة 

واالجتماعيػػػػة والثقافيػػػػة، فهػػػػي سػػػػياحة مسػػػػوولة، راشػػػػدة؛ أي سػػػػياحة يحكمهػػػػا الػػػػوعي والعقػػػػؿ والحػػػػس 

االسػتعماؿ الكثيػؼ،  بالمسؤولية، وألنها كذلؾ فهي سياحة مستدامة تتجدد مواردها، فال تنضب بفعػؿ

وعميه فنتاوجها في صالح السياحة الوطنية، وفي صالح البيوة، وفي صالح التنمية المحمية والوطنية 

 ي3ا.عمى المدى المتوسط والبعيد

   وهناؾ مبادئ عامة تحكـ العالقة بيف التنمية المستدامة وتنمية السياحة البيوية تتمثؿ في:

المقومات الطبيعيػة فػي المواقػع السػياحية، وضػماف أف حجػـ األنشػطة التنمويػة هػي ضػمف  حماية -

قػػدرة تحمػػؿ النظػػاـ البيوػػي لمموقػػع السػػياحي، حتػػى نضػػمف اسػػتمرارية ديمومػػة المػػوارد البيويػػة والحفػػاظ 

 ؛عميها

يجػاد نػوع  -  مػف التػوازف دم  عمميات التنمية االجتماعية واالقتصادية مع تنمية السياحة البيويػة، وا 

 ؛والتواوـ بيف مختمؼ العمميات التنموية، والحفاظ عمى شخصية المجتمعات المحمية وتميزها

                                                           
الممتقااى الاالوطني اللو: حاالو:    فااا  ، تطػػوير السػػياحة البيويػػة كػػاداة لتفعيػػؿ التنميػػة المسػػتدامةي: 2010احػػاجي كريمػػة، و : دولػػي سػػعاد ي1ا

 .14 ص، قالمة، 1945ماي  08جامعة ، التنمية المستدامة في الجزائر لومتطمبات التأىي: البيئي لممؤسسة االقتصادية
  www.alakera.com،2008-02-11 ، تاريال االطالعالسياحة البيوية في سوريةعماد أبو سعدة، : ي2ا
   .141 -140 ص، ص ذكرل سبؽ صدرمال ،السياحة البيوية وأسس استدامتها: إبراهيـ بظاظو، ي3ا
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التاكيػػد عمػػى مراعػػػاة الجوانػػب االقتصػػادية، وضػػػماف الجػػدوى االقتصػػادية لتنميػػػة السػػياحة البيويػػػة  -

دارة الموارد الطبيعية والحضارية بشكؿ يستفيد منه األجياؿ الحالية والمستقب  ؛ميةوا 

التركيػز عمػػى عامػػؿ الػػزمف واسػػتغالؿ المػػوارد، بالتعامػػؿ مػػع المػػوارد السػػياحية والبيويػػة وفػػؽ قيمتهػػا  -

 ؛الحقيقية عبر الزمف وليس قيمتها المادية الحالية فقط

إدراؾ أهمية التوازف بيف تحقيؽ المنفعة االقتصادية، والمحافظة عمى بيوة المواقع السياحية، ومنع  -

بيف األنشػطة االقتصػادية واألنظمػة البيويػة، والػتحكـ فػي هػذل العالقػة عنػد حػدوث  حدوث أي تدهور

انحراؼ عف التوازف، فمف خالؿ الوصوؿ إلى توازف بيف النظاميف االقتصادي والبيوػي تتحقػؽ تنميػة 

 سياحية بيوية مستدامة. 

يػػة السػػياحة إف التػػرابط بػػيف صػػناعة السػػياحة والمجتمػػع المحمػػي والبيوػػة يػػؤدي إلػػى نجػػاح تنم 

البيوية وتحقيػؽ مبػدأ االسػتدامة، فيجػب النظػر إلػى العناصػر الػثالث السػابقة بشػكؿ متكامػؿ ومتػوازف 

بحيث أنها تػؤثر وتتػاثر ببعضػها الػبعض ضػمف عمميػة التنميػة السػياحية والتػي تقابػؿ مبػادئ التنميػة 

 ي1ا.المستدامة
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 المستدامةمؤشرات التنمية السياحية  المطمب الرابع 

هنػػاؾ مجموعػػة مػػف مؤشػػرات االسػػتدامة التػػي وضػػعتها المنظمػػة العالميػػة لمسػػياحة وقػػد شػػرع 

يػة في استخداـ هذل المؤشرات في بعض الوجهػات السػياحية، الغػرض منهػا توضػيح اآلثػار االجتماع

  .واالقتصادية والبيوية لمسياحة

 المؤشرات الساسية لمسياحة المستدامة (10)رقم جدلو: ال
 المعايير المحددة المؤشر

توزيػػػع مجػػػاالت الحمايػػػة وفػػػؽ تصػػػنيفات االتحػػػاد الػػػدولي لحمايػػػة الطبيعػػػة والمػػػوارد الطبيعيػػػة  حماية الملوقع
IUCN. 

 عدد السياح الذيف يزوروف الموقع اسنويا وبفترة الذروةي. الط ط
 االستعماؿ الكثيؼ في فترة الذروة اشخص / هكتاري. االستخدام الكثيف

 نسبة السياح إلى المحمييف افترة الذروة والمواسـي. التأثيرات االجتماعية
 إجراءات الرقابة البيوية واإلشراؼ عمى تنمية المواقع وكثافة االستخداـ. رقابة التطلور
نسػػػػبة المخمفػػػػات المعالجػػػػة مػػػػف المػػػػواد المسػػػػتممة امؤشػػػػرات إضػػػػافية تتضػػػػمف حػػػػدود معينػػػػة  إدارة المخمفات

 البنية التحتية مثؿ الماءي.لمتراكيب في 
 وجود خطة إقميمية لمقاصد المنطقة السياحية. عممية التخطيط

 عدد المساحات الهشة / النادرة. نظم البيئة الحساسة
 مستويات الرضى لدى الزوار اوفؽ استقصاءي. رطاء المستيمك
 مستويات الرضا لدى المحمييف اوفؽ استقصاءي. القبلو: المحمي

 حصة النشاط االقتصادي التي تحرضها السياحة فقط. السياحة باالقتصاد المحميمساىمة 
 مؤشاااااااااااااااارات مركباااااااااااااااااااااة

معػػايير المؤشػػرات تسػػمح مبكػػرا بالتحػػذير مػػف تجػػاوز الحػػدود لمختمػػؼ شػػراوح الػػزوار المحػػددة  طاقة االستيعاب
 وفؽ استطاعة المكاف.

 المعايير المركبة لمتاثيرات عمى الموقع اطبيعية وثقافيةي. ط لوط عمى الملوقع
 مقاييس الجودة في مشوقات الموقع تجعمها جاذبة لمسياحة ويمكف تطويرها. تحريض الطمب

دمشػؽ، سػوريا،  :دار حػاـز لمطباعػة والتوزيػع والنشػر ،الطبعة األولى ،السياحة صناعة العصري: 2002االديف خربوطمي،  حصال المصدر 

 .160 ص

ولكف يبقى عمى كؿ سمطة محميػة أف تضػع قاومػة تتضػمف مؤشػرات بيويػة خاصػة بالمنطقػة 

  ترتبط بخصاوصها وتناسب األهداؼ المنشودة في خطة التنمية السياحية التي تنفذها، وقسمت
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 ي1ا:عامة إلى ثالث مجموعات أساسية هي

 المؤشرات البيئية .1

ذا  ىالمؤشر عم وينبني هذا مدى ضغط النشاط البشري عمػى البيوػة فػي المقصػد السػياحي وا 

تجػػاوزت المنطقػػة السػػياحية الطاقػػة االسػػتيعابية بهػػا ف نهػػا تفػػرز عػػادة مجموعػػة مػػف المضػػار تتػػولى 

  ي2ا:أنواع مف المؤشرات البيوية قياسها وهي

 ؛مؤشر معالجة النفايات: سواء كانت نفايات صمبة أو ساومة -

تخداـ التربة: الذي يقيس إمػا معػدؿ كثافػة السػياح إلػى السػكاف المحميػيف أو معػدؿ مؤشر كثافة اس -

 ؛إلى إجمالي المساحة المنطقة الذي تحتمه البيوة األساسية لمسياحة

مؤشر كثافة استخداـ الميال: والذي يقيس حجـ استخداـ السياح لمميال إلى حجػـ اسػتخداـ السػكاف  -

 ؛السياح لمميال إلى الحجـ الكمي المتاح مف الميال الصالحة لمشربالمحمييف أو بحجـ استخداـ 

مؤشػػر حمايػػة الجػػو مػػف التمػػوث: الػػذي يقػػيس مػػدى تمػػوث الهػػواء خػػالؿ فتػػرات مختمفػػة مػػف السػػنة  -

والمواسػػـ السػػياحية، معنػػى ذلػػؾ أف التنميػػة السػػياحية التػػي تكتسػػب صػػفة االسػػتدامة تسػػتوجب العمػػؿ 

يعابية لمموقػػع السػػياحي لمحفػػاظ عمػػى نوعيػػة البيوػػة ومسػػتوى اإلشػػباع عمػػى عػػدـ تجػػاوز الطاقػػة االسػػت

 لدى الزاوريف.

 

 

 

                                                           
 ص، ي12 العػددا مجماة حمالوان، والتحػديات المعاصػرة االسػتراتيجيةالتنميػة السػياحية المسػتدامة بػيف ي: 2005 جػوافاعبد الباسػط وفػا، : ي1ا

189.   
 ،التنميػة السػياحية دراسػة مقارنػة ا الجزاوػر  مصػر و تػونسي اسػتراتيجية ي:2010مػارس  10و 09يػومي ا عػامر عيسػاني،و عمي رحػاؿ : ي2ا

 .4ص ، بسكرة، حلو:  اقتصاديات السياحة لودلورىا في التنمية المستدامة يالدلوللمممتقى 
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 المؤشرات االجتماعية .2

ترتكػػػز المؤشػػػرات االجتماعيػػػة لمتنميػػػة السػػػياحية المسػػػتدامة عمػػػى واقػػػع االنعكػػػاس المتعػػػاظـ 

السػػياحية لمنشػػاط السػػياحي عمػػى الوسػػط االجتمػػاعي، وتوجػػد عػػدة مؤشػػرات رويسػػية لقيػػاس المػػؤثرات 

 :عمى الجانب االجتماعي

مؤشػػػػر االنعكػػػػاس االجتمػػػػاعي: تقػػػػيس تػػػػاثير السػػػػياحة عمػػػػى الظػػػػروؼ المعيشػػػػية لسػػػػكاف الموقػػػػع  -

 ؛السياحي مف حيث التوظيؼ والتعميـ ... إلال

مؤشػر رضػي السػػكاف المحميػيف: وهػػو يحػدد مسػتوى الرضػػي لػديهـ بالمشػػاريع السػياحية والتجػػاوب  -

 ؛معها

وسػط عمػى عنصػر األمػف ويقػاس بمػدى تطػور الجريمػة فػي  السػياحمؤشر األمػف: انعكػاس تػدفؽ  -

 ؛سكاف المقصد السياحي

مؤشر الصحة العامة: مدى انعكاس تطور النشاط السياحي عمى مستوى صحة الشعب المحمػي،  -

لػػى عػػدد قيػػاس عػػدد األطبػػاء والممرضػػيف إلػػى عػػدد السػػكاف أو عػػدد المصػػابيف بػػاألمراض الجنسػػية إ

  السكاف.

 المؤشرات االقتصادية .3

تتعمؽ المؤشرات االقتصادية لمتنمية السياحية المستدامة بقياس تاثير النشاط السياحي عمى  

الوسػػط المحمػػي وأهػػـ المؤشػػرات مؤشػػر العمالػػة، العممػػة الصػػعبة ومؤشػػر الػػدخؿ واالسػػتثمار، ونسػػبة 

 المساهمة في النات  المحمي وميزاف المدفوعات.
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  ثار السياحة لوأساليب إدارتيا لتحقي  االستدامةثالث  المبحث ال

السػػياحة لهػػا دور هػػاـ فػػي تنميػػة وتطػػوير الجوانػػب االقتصػػادية واالجتماعيػػة والبيويػػة فػػي  اف

المجتمعػػات اإلنسػػانية بصػػفة عامػػة، إال أف هػػذل الصػػناعة ال تخمػػو مػػف الجوانػػب السػػمبية أسػػوة ببقيػػة 

 الصناعات األخرى، ولذلؾ فال مناص مف اإللماـ باآلثار المتعددة لهذل الصناعة.

االستدامة لمسػياحة يتطمػب إدارة التػاثيرات البيويػة واالقتصػادية واالجتماعيػة، ويكػوف تحقيؽ و 

ذلؾ بوضع المؤشرات البيوية الخاصة بالموقع وتضمينها في عممية التخطيط والتنفيذ واإلدارة، وبهذا 

الجػة الفوريػة يتـ اإلقالؿ مف التاثيرات السمبية المحتممة لمسياحة، عمى أف تتـ المراقبة المسػتمرة والمع

 لممشاكؿ التي تنشا والتاكد مف المحافظة عمى مستويات االستدامة لمسياحة.

 اآلثار االقتصادية المطمب اللو: 

يترتػػػب عػػػف صػػػناعة السػػػياحة مجموعػػػة مػػػف التػػػاثيرات التنمويػػػة االقتصػػػادية يمكػػػف تسػػػميط  

 الضوء عميها ب يجاز كما يمي:

  اآلثار المباشرة. 1

ادي السياحي في دعـ االقتصاديات بشػكؿ مباشػر فػي عػدة مجػاالت، يساهـ النشاط االقتص

 وأهـ هذل اآلثار ما يمي:

تسػػاهـ السػػياحة فػػي تػػوفير جػػزء مػػف النقػػد األجنبػػي لتنفيػػذ خطػػط  تاادف  رؤلوس الماالوا: الجنبيااة أ. 

  ي1ا:التنمية الشاممة، ويمكف تمخيص بعض أنواع التدفؽ لمنقد األجنبي النات  عف السياحة في اآلتي

 ؛ساهمت رؤوس األمواؿ األجنبية في االستثمارات الخاصة بقطاع السياحة -

 ؛المدفوعات السيادية التي تحصؿ عميها الدولة مقابؿ منح تاشيرات الدخوؿ لمبالد -

                                                           
دارة المنشػػػتت السػػػياحية والفندقيػػػةي: 1999ا، عبػػػد السػػػالـ أبػػػو قحػػػؼو : أحمػػػد مػػػاهر ي1ا  :، الطبعػػػة الثانيػػػة، المكتػػػب العربػػػي الحػػػديثتنظػػػيـ وا 

 .17 صمصر، 
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 ؛فروؽ تحويؿ العممة -

اإلنفػػاؽ اليػػومي لمسػػاوحيف مقابػػؿ الخػػدمات السػػياحية، باإلضػػافة إلػػى اإلنفػػاؽ عمػػى الطمػػب عمػػى  -

 مع اإلنتاجية والخدمات لقطاعات اقتصادية أخرى.الس

السػػياحة تسػػاهـ كصػػناعة تصػػديرية فػػي تحسػػيف ميػػزاف المػػدفوعات  تحسااين مياازان الماادفلوعات ب. 

الخػػػػاص بالدولػػػػة، ويتحقػػػػؽ هػػػػذا نتيجػػػػة تػػػػدفؽ رؤوس األمػػػػواؿ األجنبيػػػػة المسػػػػتثمرة فػػػػي المشػػػػروعات 

السياحية، اإليرادات السيادية التي تقػوـ الدولػة بتحصػيمها مػف جمهػور السػاوحيف، وخمػؽ اسػتخدامات 

فع الممكف تحقيقها نتيجة خمؽ عالقػات اقتصػادية بػيف قطػاع السػياحة جديدة لمموارد الطبيعية، والمنا

 ي1ا.والقطاعات األخرى

وميزاف المدفوعات نات  عف الفرؽ بيف اإليرادات والنفقات ولهذا يمكف وضع لمسياحة ميػزاف  

خػػاص بهػػا يسػػمى  الميػػزاف السػػياحي  وهػػو نػػات  عػػف الفػػرؽ بػػيف اإليػػرادات ادخػػوؿ العممػػة الصػػعبةي 

  ات اخروج العممة الصعبة مف طرؼ المواطنيف في الخارجي.والنفق

إف القطػػاع السػػياحي كثيػػؼ التشػػابؾ ويػػرتبط مػػع العديػػد مػػف القطاعػػات  خماا  مناصااب شاا : . اجاا

األخرى، وهذا يعني إمكانية السػياحة عمػى توليػد فػرص العمػؿ بحيػث تفػوؽ حػدود القطػاع السػياحي، 

 هزل بمستمزمات اإلنتاج.وتمتد لتصؿ حدود القطاعات األخرى التي تج

فالسػػػػياحة لهػػػػا القػػػػدرة عمػػػػى توليػػػػد مناصػػػػب عمػػػػؿ ألكثػػػػر مػػػػف أغمػػػػب األنشػػػػطة الصػػػػناعية  

مرات قطاع البناء، فمثال  43مرات بالنسبة لصناعة السيارات و 7الكالسيكية، فهي توظؼ أكثر مف 

عمػاؿ  43عمػاؿ موسػميف و 43عمػاؿ داومػيف و 8سريري يوظؼ عمى األقؿ  433غرفة ا 83فندؽ بػ 

منصػب عمػؿ داوػـ مباشػر يضػاؼ لهػا منصػب العمػؿ غيػر المباشػرة،  45مؤقتيف، والمجموعة يكػوف 

                                                           
 .32ص ، المصدر سبؽ ذكرل، إبراهيـ خالد عواد واألنصاري : آسيا محمد إماـ ي1ا
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منصػػب عمػػؿ مباشػػر عػػدا النقػػؿ مػػوزعيف عمػػى مختمػػؼ  33333;فمػػثال السػػياحة فػػي فرنسػػا توظػػؼ 

  ي1ا.األنشطة السياحية

مػػػا إلػػػى تزايػػػد يػػػؤدي رواج السػػػياحة فػػػي منطقػػػة  أثااار الساااياحة عماااى المساااتلوا العاااام ل ساااعار د. 

معػػػدالت اإلنفػػػاؽ السػػػياحي فيهػػػا ممػػػا ينػػػت  عنػػػه ارتفػػػاع ألسػػػعار السػػػمع والخػػػدمات المقدمػػػة، وتبػػػرز 

 العالقة هذل في ما يمي:

األسػػعار لالرتفػػاع نتيجػػة زيػػادة الطمػػب عمػػى أنػػواع جديػػدة مػػف السػػمع والخػػدمات التػػي تقػػدمها  تميػػؿ -

السػػياحة، كمػػا أف أسػػموب شػػراء السػػاوحيف نػػت  عنػػه زيػػادة األسػػعار لمسػػمع والخػػدمات بمػػا فيهػػا النقػػؿ 

  ؛واإليجار وها ما يخمؽ نوعا مف التضخـ

قبػػالهـ عمػػى التضػػخـ عػػف طريػػؽ السػػياحة مػػف خػػالؿ ارتفػػاع القػػوة ال - شػػراوية لػػدى السػػياح األثريػػاء وا 

شراء المنتجات، باإلضافة إلى أف قمػة السػمع والمنتجػات التػي يحتػاج إليهػا السػاوح تػؤدي إلػى ارتفػاع 

أسػػعارها، كمػػا أف الطمػػػب عمػػى األراضػػي إلقامػػػة مشػػاريع سػػػياحية يزيػػد مػػف أسػػػعارها وهػػذا االرتفػػػاع 

 يعاني منه المجتمع المحمي.

 غير المباشرة اآلثار .2

 تتمثؿ أهـ اآلثار غير المباشرة التي تعكسها السياحة عمى االقتصاد فيما يمي:

إف الػدخؿ المتولػد عػف السػياحة عنػدما يػدخؿ االقتصػاد يتضػاعؼ عػدة أثر المطاعف لمساياحة  أ. 

أضػػعاؼ حسػػب أوضػػاع االقتصػػاد والسػػياحة والتػػرابط بينهمػػا، فالمضػػاعفات  9إلػػى  4مػػرات مػػا بػػيف 

احية تحػػػاوؿ قيػػػاس العالقػػػة بػػػيف اإلنفػػػاؽ السػػػياحي المباشػػػر فػػػي االقتصػػػاد واألثػػػر الثػػػاني لػػػذلؾ السػػػي

 اإلنفاؽ ضمنه، وهو يتاثر بحجـ االقتصاد واحتواوه لمستمزمات تشغيؿ السياحة، ميوؿ السياحة 

                                                           
1ي ,JEAN MICHEL HOERNER ا:   (4<<:)  Géographie de l'industrie touristique, ellipses, Edition 

Marketing, P  73.  
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 ي1ا.لشراء بضاوع أو خدمات وميوؿ المواطنيف لمتوفير أكثر مف اإلنفاؽ واالستثمار

تػػؤدي تنميػػة قطػػاع السػػياحة إلػػى زيػػادة االسػػتثمارات فػػي البنػػي  االسااتثمار فااي البنااي التحتيااة ب. 

التحتية المتمثمة في : المطارات، والطرؽ، والموانئ، والمتاحؼ، ...الال، وهذا بدورل يؤدي إلػى زيػادة 

 ي2ا.مستويات الرفال االقتصادي لممقيميف والسياح عمى حد سواء

إف التصػػنيع ووضػػع المشػػاريع الصػػناعية يتمركػػز عمومػػا فػػي المػػدف  ياالوي تحقياا  التاالوازن الج. اجاا

الكبرى، خاصة العاصمة مما يجمب أكبر عدد مف السكاف وعمى المدينة أف تتحمػؿ عػبء التكػاليؼ 

والنزوح الريفي الذي يػؤدي إلػى خمػؽ منػاطؽ مهجػورة كثيػرة وكبيػرة، لكػف السػياحة تسػاهـ عمومػا فػي 

العػبء عمػى المػدف، فالسػياحة إذف تعتبػر وسػيمة ممتػازة إلحػداث تػوازف  تنمية هذل المناطؽ وتخفيػؼ

جهػػوي ألف خمػػؽ مشػػروع سػػياحي يسػػتدعي شػػروط جػػذب سػػياحي وجمػػاؿ طبيعػػي، وهػػذا مػػا تحققػػه 

غالبا هذل المناطؽ الريفية والمهجورة كالجنوب والجبػاؿ، كػذلؾ فػ ف إنشػاء منػاطؽ سػياحية مػف شػانه 

الد وأف يعمرهػػا بفضػػؿ توظيػػؼ سػػكانها فػػي ميػػداف السػػياحة الػػذي أف يقربهػػا أكثػػر ببػػاقي منػػاطؽ الػػب

  يرقي وساوؿ النقؿ ويدعـ االتصاؿ بها.

هنػػاؾ مػػف يػػرى فػػي قطػػاع السػػياحة عنصػػرا مػػف  السااياحة كعاماا: لمتنميااة فااي الاادلو: الناميااة د. 

عناصػػر تحقيػػؽ عمميػػة التنميػػة خاصػػة عمػػى مسػػتوى البمػػداف الناميػػة، لمػػا تشػػكمه السػػياحة مػػف أهميػػة 

بالغػػػة عمػػػى المسػػػتوى العػػػالمي حيػػػث تعتبػػػر المػػػورد األوؿ لاليػػػرادات والمػػػداخيؿ فػػػي العػػػالـ، بحيػػػث 

                                                           
 .  206 ص، ذكرل سبؽ صدرمال، السياحة صناعة العصر: صالح الديف خربوطمي، ي1ا
-19، االقتصػػػػػادي لتنميػػػػػة قطػػػػػاع السػػػػػياحة: حالػػػػػة المممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعوديةاألهميػػػػػة واألثػػػػػر : ورقػػػػػة عمػػػػػال الهيوػػػػػة العميػػػػػا لمسػػػػػياحة، ي2ا

 . 02 ص ،21/06/2001
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والمػواد األوليػة والنسػي   اإللكترونيػةت واآلالت تجاوزت مداخيمها صادرات البتروؿ ومشتقاته والسيارا

 ي1ا.... الال

 اآلثار السمبية عمى التنمية االقتصادية . 3

يعتبػػر قطػػاع السػػياحة مػػف القطاعػػات الحيويػػة فػػي اقتصػػاد العديػػد مػػف دوؿ العػػالـ، المتقدمػػة 

المقومػات المختمفػة، منها أو النامية ومف بينها الجزاوػر التػي باتػت تسػتثمر المػادة الخػاـ المتػوفرة فػي 

في تطوير السياحة واستدامتها، إال أف هذا ال يعني أنه ال توجد آثار سمبية عمى التنمية االقتصادية 

  ي2ا:والتي يمكف اختصارها في النقاط التالية

تكمفػػة البنيػػة التحتيػػة بحيػػث يمكػػف لمسػػياحة أف تكمػػؼ الدولػػة ودافعػػي الضػػراوب أمػػواال طاومػػة، وقػػد  -

يرغب أصحاب المشروعات السياحية في تحسػيف المينػاء الجػوي أو الطػرؽ أو غيػر هػذا مػف أشػكاؿ 

يػػة البنيػػة التحتيػػة، عػػالوة عمػػى إمكانيػػة حصػػولهـ عمػػى إعفػػاءات ضػػريبية وغيػػر هػػذا مػػف المزايػػا المال

 التي تعتبر مف النشاطات المكمفة؛ 

البطالة الموسمية،  السمة الموسمية لموظاوؼ خمقػت مشػكالت اقتصػادية لممقاصػد السػياحية التػي  -

تعتمد اعتمادا كبيرا عميها، وتشمؿ المشكالت التي تواجهها العمالة الموسمية انعداـ األماف الوظيفي 

ع صعوبة اوما يتبعه هذا مف أثر عمى الدخؿي، فعادة ليس مف ضماف لمتوظيؼ مف موسـ آلخر، م

الحصػػوؿ عمػػى تػػدريب أو المزايػػا الطبيػػة التػػي تمنحهػػا الوظيفػػة أو إقػػرار بمػػدة الخدمػػة، عػػالوة عمػػى 

 السكف وظروؼ العمؿ السيوة؛ 

                                                           
ماجسػػتير فػػػرع أطروحػػة ، السياسااات السااياحية فااي الجزائاار لوانعكاساااتيا عمااى العاارض لوالطمااب السااياحيي: 1996ا: بػػوعقميف بديعػػة، ي1ا

 .41 صتخطيط، جامعة الجزاور، 
 

(2)
، رسالة دكتوراه تخصص علوم التسيير، ترقية السياحة في الجزائر وآثارها على التنمية المستدامة آليات(: 2014)دولي سعاد، : 

 .217صجامعة عمار ثليجي باألغواط، 
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زيػػادة األسػػعر، عػػادة مػػا يتسػػبب الطمػػب المتزايػػد عمػػى الخػػدمات األساسػػية والسػػمع األساسػػية مػػف  -

لسػػكاف المحميػػيف، الػػذيف ال تزيػػد دخػػولهـ جانػػب السػػاوحيف فػػي رفػػع األسػػعار بشػػكؿ يػػؤثر سػػمبا عمػػى ا

بشكؿ متناسب، وقد تزيد المشروعات السياحية واالرتفاع المرتبط بها عمى الطمب عمى العقارات مف 

تكمفة البناء ومف قيمة األرض، وال يؤدي هذا فقط إلى تفاقـ صعوبة حصوؿ السػكاف المحميػيف عمػى 

يمنة األجانب عمى سوؽ األراضي والهجػرة الداخميػة احتياجاتهـ األساسية، بؿ يمكنه أف يؤدي إلى ه

التػػي تاكػػؿ الفػػرص االقتصػػادية المتاحػػة لسػػكاف البمػػد، ممػػا ينػػت  عنػػه اسػػتياء السػػكاف المحميػػيف مػػف 

غػػالء األسػػعار، بسػػبب إقبػػاؿ السػػياح والفػػرؽ فػػي المسػػتوى المػػادي بيػػنهـ وبػػيف السػػياح، ومػػف العمالػػة 

 الوافدة؛

نػػػػدما تكػػػػوف المػػػػواد مجموبػػػػة مػػػػف الخػػػػارج واألمػػػػاكف السػػػػياحية ممموكػػػػة تقػػػػؿ الفاوػػػػدة االقتصػػػػادية ع -

 ألجانب؛

 تركيز نشاط السياحة في منطقة ما يعمؿ عمى تشتت اقتصادي. -

 اآلثار االجتماعية لوالثقافية المطمب الثاني 

والثقافيػػػة لمسػػػياحة عمػػػى البمػػػػداف  االجتماعيػػػةالعديػػػد مػػػف الػػػدوؿ اهتمامهػػػا بالتػػػاثيرات  أبػػػدت

ويقصد باآلثار االجتماعية والثقافية لمنشػاط السػياحي رصػد النتػاو  االجتماعيػة  المضيفة ومواطنيها،

والثقافية لصػناعة السػياحة والتػي تتحػدد تبعػا لمجموعػة متغيػرات داخػؿ الدولػة السػياحية والتػي تتمثػؿ 

 ي1ا:في

مػػى حركػػة أفػراد مػػف دولػػة إلػػى أخػرى اسػػياحة دوليػػةي أو مػػف تبػايف الثقافػػات حيػػث تقػـو السػػياحة ع -

 ؛موقع إلى آخر داخؿ حدود الدولة الواحدة اسياحة داخميةي

                                                           
أطروحػػة دكتػػورال فػػي عمػػـو التسػػيير،  ،-حالااة الجزائاار -الىميااة االقتصااادية لمتنميااة السااياحية المسااتدامةي: 2010ا: عػػامر عيسػػاني، ي1ا

 . 38صجامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 ؛اعتبار السياحة تجربة عابرة تبعد الساوح عف االلتزاـ بالقيـ والعادات -

 ؛ثقافية بهاحجـ الدولة المستقبمة لمنشاط السياحي والتوزيع المكاني ومدى قوة األسس الدينية وال -

مسػػتوى التطػػور االجتمػػاعي والحضػػاري لسػػكاف اإلقمػػيـ السػػياحي، فكممػػا كػػاف المسػػتوى عاليػػا قػػؿ  -

 ؛تاثير الساوح عمى سكاف المقصد السياحي والعكس

سرعة ازدهػار صػناعة السػياحة، فكممػا تطػورت أنشػطة السػياحة بصػورة متدرجػة خػالؿ بعػد زمنػي  -

 ؛يةطويؿ، قمت اآلثار االجتماعية السمب

مػػدى توافػػؽ الصػػورة السػػياحية لممقصػػد السػػياحي التػػي تكونػػت لػػدى السػػاوحيف مػػف خػػالؿ وسػػاوؿ  -

 ؛الترفيه والتسويؽ مع مقومات الجذب الحقيقية

 اختالؼ اآلثار الناجمة عف حركة السياحة الدولية عف تمؾ اآلثار الناجمة عف السياحة الداخمية.  -

   اإليجابيةاآلثار  .1

عػادة بعػث الفنػوف المحميػة والمصػنوعات  تعمؿ السػياحة - عمػى إحيػاء التقاليػد المعماريػة المحميػة، وا 

 ي1ا؛اليدوية والنشاطات الحضارية في مختمؼ األقاليـ السياحية بالدولة

الػػػدعـ المػػػالي لصػػػػيانة المتػػػاحؼ والمرافػػػػؽ الثقافيػػػة المختمفػػػػة مثػػػؿ المسػػػػارح، تنظػػػيـ المهرجانػػػػات  -

 ي2ا؛ناصر جذب سياحي لمسكاف المحمييف والزوار مف الخارجوالمناسبات الثقافية كونها ع

التحػػوؿ الطبقػػي؛ والمقصػػود بػػه انتقػػاؿ بعػػض فوػػات المجتمػػع التػػي يػػرتبط نشػػاطها بالسػػياحة سػػواء  -

بطريقػػة مباشػػرة أو غيػػر مباشػػرة مػػف طبقػػة اجتماعيػػة أدنػػى إلػػى طبقػػة اجتماعيػػة أعمػػى مػػف خػػالؿ مػػا 

  ي3ا؛العمؿ السياحي بمختمؼ مجاالتهيحققونه مف مكاسب وأرباح ناتجة عف 

                                                           
 .151 ص، ذكرل سبؽ صدرمال : احمد فوزي مموخية،ي1ا
 . 175 ص، ذكرل سبؽ صدرمالبنيتا نبيؿ سعد، و : عثماف محمد غنيـ ي2ا
 .39 ص، ذكرل سبؽ صدرمالعامر عيساني، : ي3ا
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دعـ التبادؿ الثقافي بيف المجتمعػات بػيف السػياح والسػكاف حيػث يػتعمـ كػؿ مػنهـ مػف ثقافػة اآلخػر  -

وبالتالي يزداد التفاهـ المشترؾ واإلقداـ وتالقي القيـ والعادات قبوال مف الجػانبيف بعػد معرفػة أصػولها 

 وأساسياتها؛

روح الوحدة بيف المجتمعات المختمفة، وهذا هػدؼ هػاـ ورويسػي لتطػوير السػياحة المحميػة أو  خمؽ -

  ي1ا.الداخمية في كثير مف دوؿ العالـ

 اآلثار السمبية .2

اثر السػياحة عمػى التركيػب الػديمغرافي لمسػكاف؛ إف نمػو صػناعة السػياحة يػؤدي إلػى زيػادة فػرص  -

ياحي، األمر الذي يػؤدي إلػى اسػتقطاب أيػدي عاممػة كثيػرة مػف العمؿ وارتفاع الدخوؿ في اإلقميـ الس

خارج اإلقميـ، هذل الحركػة السػكانية تسػاهـ فػي النمػو الحضػري السػريع، كمػا تػؤدي إلػى ظهػور خمػؿ 

في التركيب السكاني مف حيث العمر والجنس، الف الحركة انتقاوية حيث تاتي الغالبية القصوى مػف 

 ؛سنة 63و  53مرية الواقعة بيف األيدي العاممة ذات الفوة الع

الخمؿ االجتماعي حيث يؤدي التوسع فػي النشػاط السػياحي إلػى ظهػور أعػراض كثيػرة لهػذا الخمػؿ  -

مػػػػف خػػػػالؿ تػػػػاثير العػػػػادات والتقاليػػػػد االجتماعيػػػػة الغربيػػػػة عمػػػػى مجتمعػػػػات بعػػػػض الػػػػدوؿ المسػػػػتقبمة 

 ؛لمسياحة

التصادـ الثقافي؛ عػادة مػا ينشػا عػف اخػتالؼ األفكػار واالتجاهػات والمعػارؼ والمغػة بػيف مػواطني  -

الػػدوؿ المضػػيفة والسػػاوحيف مشػػكالت عديػػدة يترتػػب عنهػػا تعػػارض فػػي الفكػػر، وتصػػادـ فػػي الثقافػػة، 

 األمػػر الػػػذي يحػػدث شػػػرخا عميقػػػا فػػي البنػػػاء السػػياحي ألي دولػػػة، هػػػذا التنػػازع قػػػد يمثػػؿ تحػػػديا بنػػػاء

تنموية تعنى ب براز الخصوصية الحضارية  استراتيجيةلمجماعة المحمية إذا ما كانت معباة في إطار 

                                                           
 .44 صعماف، األردف،  :، الطبعة األولى، دار البركة لمنشر والتوزيعالسياحةمبادئ  ي:2001ا ،: مرواف أبو رحمةي1ا
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لممجتمع المصدر لمخدمة السياحية، وتقدـ الوساوؿ الفعالة لتطوير الشخصػية الوطنيػة والحفػاظ عمػى 

 ؛الهوية الثقافية

وؿ تعاني مف انخفاض بعض الد ؛انتشار عوامؿ الفساد والتدهور االجتماعي واألخالقي -

أنماط مختمفة مف  اهيمستويات المعيشة ونقص اإلمكانيات المتاحة في الوقت الذي تتوافد إل

مما يؤدي إلى اتجال نسبة مف أبناء هذل الدوؿ إلى  ،الساوحيف بعاداتهـ االستهالكية وقدراتهـ المالية

ف كانت بوساوؿ غير مشروعة فتظهر كافة الوسطاء  ،محاولة تحقيؽ مكاسب مادية سريعة وا 

والمستغميف لمساوح في مختمؼ المجاالت والمروجيف لبعض صور االنحراؼ تحت مسميات متعددة 

 ي1ا.مثؿ التسمية والمتعة والراحة

 اآلثار البيئية المطمب الثالث 

سياحية كالعوامؿ الطبيعية االمناخ، الموارد الماوية، التربة،  تقوـ السياحة عمى عوامؿ جذب

النبات، الحيوانات البرية...ي والبشرية االمباني، المنشتت، المواقع األثرية التاريخية، والبنػي التحتيػةي 

التي تساهـ في تحديػد اتجػال واختيػار السػاوحيف لمموقػع السػياحي المفضػؿ، ومػف المؤكػد أف لمسػياحة 

 بيوية مختمفة حسب الظروؼ المحمية التي يتعرض لها كؿ قطر سياحي وفقا لخصوصيته.تاثيرات 

   اإليجابيةاآلثار . 1

يتميػػػز المشػػػروع السػػػياحي عػػػف المشػػػروع الصػػػناعي بانػػػه أقػػػؿ إسػػػاءة لمطبيعػػػة وأكثػػػر إدامػػػة 

آلثػػار فػػالتخطيط العممػػي السػػميـ لمتنميػػة السػػياحية يمكػػف أف ينػػت  عنػػه العديػػد مػػف ا ،ي2اوصػػيانة لهػػا

 عمى البيوة المحيطة بمختمؼ المقاصد السياحية ومف أهمها: اإليجابية

                                                           
 .133-131 صالقاهرة ، ص  :مجموعة النيؿ العربية ،، الطبعة األولىمبادئ السياحةي: 2001اماهر عبد الخالؽ السيسي، : ي1ا
سػػػماعيؿ محمػػػد عمػػػي الػػػدباغو : مثنػػػى طػػػه الحػػػوري ي2ا  :، الطبعػػػة األولػػػى، الػػػوراؽ لمنشػػػر والتوزيػػػعاقتصػػػاديات السػػػفر والسػػػياحة ي:2013ا ،ا 

 .207 صاألردف، 
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توجيػػه اإليػػرادات السػػياحية إلػػى حمايػػة البيوػػة والحفػػاظ عميهػػا، فمقػػد أصػػبح االهتمػػاـ بحمايػػة البيوػػة  -

 ؛ والمحافظة عميها مف االنشغاالت الضرورية لمختمؼ الدوؿ السياحية

الػذي يرمػي  يConservationوالػوعي السػياحي مػف خػالؿ الحفػظ ااالرتقاء بمسػتوى الػوعي البيوػي  -

إلػػػػى االسػػػػتغالؿ المتعقػػػػؿ لمبيوػػػػة، ومػػػػف أهػػػػـ مداخمػػػػه إحػػػػداث تػػػػوازف بػػػػيف أعػػػػداد السػػػػاوحيف والطاقػػػػة 

  ي1ا؛االستيعابية

والتاريخيػػة والمعماريػػة مػػف خػػالؿ الحػػوافز التػػي توفرهػػا السػػياحة،  المحافظػػة عمػػى المواقػػع األثريػػة -

تفاد مػف الرسػوـ التػي يػدفعها السػياح فػي تغطيػة تكػاليؼ أو جػزء مػف تكػاليؼ إجػراءات ويمكف أف يس

 المحافظة عمى هذل المعطيات؛

تسػػاهـ السػػياحة فػػي تحسػػيف الصػػورة الجماليػػة لمبيوػػة مػػف خػػالؿ بػػرام  تنسػػيؽ المواقػػع، التصػػاميـ  -

 اإلنشاوية المناسبة، استخداـ الموحات التوجيهية وصيانة المباني؛

تطػوير مرافػػؽ سػػياحية جيػػدة وتصػاميـ مختمفػػة عمػػى دعػػـ الطػابع الريفػػي أو الحضػػري فػػي المواقػػع  -

  ي2ا؛السياحية المختمفة

تساعد وتموؿ الحفاظ عمى الموارد الطبيعية وعمى البيوة الصالحة لمحياة البرية والبحرية باعتبارها  -

 مشوقات مطموبة مف السياح؛

المراكػػػز األثريػػػة والمواقػػع التاريخيػػػة ألنهػػػا مقصػػػد لشػػػراوح مهمػػػة مػػػف تسػػاعد وتمػػػوؿ الحفػػػاظ عمػػػى  -

 السياح؛

تساعد عمى تحسيف نوعية ومستويات البيوػة، ألف النظافػة ونقػاء البيوػة والبنيػة التحتيػة الجيػدة مػف  -

 أهـ شروط البيوة السياحية؛

                                                           
 .41 ص، ذكرل سبؽ صدرمالعامر عيساني، : ي1ا
  .162 ص، المصدر سبؽ ذكرلبنيتا نبيؿ سعد، و  : عثماف محمد غنيـي2ا
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يوػة واهتمػامهـ بهػا تنشر الوعي البيوي لدى السكاف المحمييف عندما يػروف حػرص السػياح عمػى الب -

 ي1ا.وتمسكهـ بالسموؾ الصحيح تجال التعميمات البيوية

 اآلثار السمبية  .2

إال انه ال مجاؿ إلنكار بعض التاثيرات السمبية المعروفة  اإليجابيبالرغـ مف تاثير السياحة 

أذا لـ يتـ تخطيط السياحة أو ال تدار بشكؿ مناسب في المنطقة، وأبرز  لمسياحة في البيوة الطبيعية

 :التاثيرات السمبية

اإلضرار بالمواقع التاريخية واألثرية نتيجة غياب الرقابة مما يؤدي إلى ظهور الممارسات الضػارة  -

 ؛بهذل المواقع، ومنها عمى الخصوص السرقات والتهريب لبعض اآلثار

عقالنػػػي لػػػألرض، فالتوسػػػع فػػػي تشػػػييد البنػػػي التحتيػػػة البنػػػي الفوقيػػػة لألنشػػػطة االسػػػتعماؿ غيػػػر ال -

السػػػػياحية أدى إلػػػػى امتػػػػداد هػػػػذل المشػػػػاريع إلػػػػى األراضػػػػي الزراعيػػػػة والػػػػى منػػػػاطؽ ذات تنػػػػوع نبػػػػاتي 

 ؛وحيواني نادر

ت إبادة الكثير مف الحيوانات البرية اكما هو الحاؿ في اإلبػادة الوحشػية الكبػرى لمعديػد مػف حيوانػا -

 ؛إفريقيا بفعؿ سياحة السفاريي

ء بسػػبب عػػدـ تطبيػػؽ نظػػـ معالجػػة الميػػال مػػوث المػػات، النػػات  عػػف اآلالت والطػػاورات تمػػوث الهػػواء -

 صوت بالضجي  الناجـ عف أنشطة السياح وآليػاتهـ، التموث الالمالحة والفضالت والصرؼ الصحي

 ؛وتركز الساوحيف داخؿ المدف الكبرى

عيػػة واألثريػػة بعػػدـ معالجػػة مخمفػػات الػػزوار والسػػياح، وسػػموكهـ أحيانػػا ب طعػػاـ تشػػويه المعػػالـ الطبي -

  ي2ا ؛ الحيوانات أو التصرؼ السيئ تجال األمالؾ العامة مثؿ قطؼ األزهار أو إشعاؿ النار ..
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كثػػرة أعػػداد السػػياح فػػي موقػػع سػػياحي صػػغير يسػػبب ازديػػاد حػػدة االزدحػػاـ واالختناقػػات السػػكانية  -

 ي1ا.وتحوير بعض معالـ الطبيعة التي تخمفها بعض المشاريع السياحيةوالمرورية، 

تػػػاثير السػػػمبي الػػػذي ال يمكػػػف إهمالػػػه عمػػػى المنػػػاطؽ الطبيعيػػػة والمواوػػػؿ والمحميػػػات التػػػي تػػػدعـ ال -

 ؛واحتراـ طاقتهاالسياحة البيوية والتي يسعى إليها العديد مف السياح في العالـ اآلف ما لـ يتـ 

مبة والمخمفات الكيماوية الخطرة متمثمػة فػي مػواد التشػحيـ ومػواد صمف المخمفات ال كميات متزايدة -

لمػػػػذيبات المسػػػػتهمكة بعػػػػد الطػػػػالء واألحمػػػػاض والبطاريػػػػات المسػػػػتهمكة وعبػػػػوات المػػػػواد الكيماويػػػػة وا

 ...؛  استخدامها

ضػغوط الصػحية وألف هذا القطاع يعمؿ لديه أعداد متزايدة مف القوى العاممة الوطنية ومع تزايػد ال -

العالمية مف خالؿ انتشار األوبوة واألمراض المختمفة، فقد تصبح السياحة عامال مف عوامؿ انتشػار 

 ي2ا.عداد كبيرة مف السياح بيف الدوؿهذل األمراض عف طريؽ تنقؿ أ

 إدارة تأثيرات السياحة لتحقي  االستدامة المطمب الرابع 

مػػف  اإليجابيػػةإتبػػاع مبػػدأ الحيطػػة الهػػادؼ إلػػى تحقيػػؽ سػػياحة متوازنػػة تعظػػـ اآلثػػار  يتعػػيف

ت خالؿ الرقابة والتوجيه وفعالية استخداـ الموارد المختمفة، وااللتزاـ بجممة مف التوصػيات التػي جػاء

 .بها المنظمة العالمية لمسياحة

 أساليب تعظيم الفلوائد االقتصادية. 1

الفواود االقتصادية وتعظـ المشاركة فيهػا مػف خػالؿ اعتمػاد وتطبيػؽ يمكف لمسياحة أف تدعـ 

       سياسات واستراتيجيات مناسبة وذلؾ منذ بدء عممية التنمية السياحية، ومف هػذل اإلجػراءات مػا يمػي:

دعػػـ وتشػػجيع العالقػػات التبادليػػة بػػيف القطاعػػات االقتصػػادية مػػف خػػالؿ االسػػتفادة مػػف البضػػاوع  -
                                                           

سماعيؿ محمد عمي الدباغ، و : مثنى طه الحوري ي1ا  . 208 ص، ذكرل سبؽ صدرمال، اقتصاديات السفر والسياحةا 
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يػػػة كمػػػدخالت لمقطػػػاع السػػػياحي مػػػف أغذيػػػة ومطػػػاعـ محميػػػة واسػػػتخداـ مػػػواد البنػػػاء والخػػػدمات المحم

جراء تحسينات أو إضافة أنواع جديدة لالنتاج حسب حاجة األسواؽ السياحية؛  المنتجة محميا، وا 

ممكية المرافؽ والخدمات السياحية لمسػكاف المحميػيف كالفنػادؽ والمطػاعـ ومكاتػب السػياحة والسػفر  -

طػػاوهـ فرصػػػة أكبػػر إلدارة وتشػػغيؿ التنميػػػة السػػياحية، لكػػػف فػػي حالػػة عػػػدـ تػػوفر القػػػدرة إلع ،.. الػػال

 المالية لدى المجتمع المحمي فمف الضروري السماح لالستثمار الخارجي بالمشاركة؛

تعظػػيـ الفواوػػد االقتصػػادية مػػف خػػالؿ العمالػػة المحميػػة فػػي المرافػػؽ والخػػدمات السػػياحية التػػي مػػف  -

د المحمي، وذلؾ بوضع سياسات مف شانها إعطاء األولوية لمعمالة المحمية التي شانها دعـ االقتصا

ترافقهػػا بػػرام  تدريبيػػة لضػػماف كفاءتهػػا، أو برنػػام  يػػتـ فيػػه اسػػتبداؿ العمالػػة الوافػػدة بالعمالػػة المحميػػة 

 حاؿ توفرها بعد التدريب واكتساب الخبرة المناسبة؛

مكف مػػػف القيػػػاـ بتنظػػػيـ وتشػػػجيع الػػػرحالت لممنطقػػػة تطػػػوير شػػػركات السػػػياحة والسػػػفر المحميػػػة لتػػػت -

السياحية، وعمى الحكومة وضع اإلجراءات التي تسمح ب نشاء شركات محمية لمسياحة والسفر، وهػذا 

 األسموب يتطمب وضع برام  تدريبية لتوفير العمالة الالزمة؛

المعفػػاة مػػف الجمػػارؾ التسػػوؽ لشػػراء الصػػناعات اليدويػػة والتذكاريػػة المنتجػػة محميػػا وبعػػض المػػواد  -

هػػي أنشػػطة هامػػة جػػدا لمسػػياح، ولتشػػجيع السػػاوح عمػػى اإلنفػػاؽ بشػػكؿ أكبػػر ال بػػد مػػف تػػوفير وتنويػػع 

المعروض مف البضاوع ولكف بحذر نظرا ألف هذا األمر يترتب عميه نفقات استثمارية يجب دراستها 

 ؛اقتصاديا لمتاكد مف جدواها وتحديد المتطمبات الفنية الالزمة لالنتاج

ضافة الجديد منها والذي يناؿ استحساف السياح عمى زيػادة  - يعمؿ التوسع في األنشطة السياحية وا 

إنفػػػاؽ السػػػياح وبالتػػػالي زيػػػادة العاوػػػدات السػػػياحية، وهػػػذا األمػػػر يجػػػب أف يخضػػػع لدراسػػػات جػػػدوى 

 ي1ا؛اقتصادية لتبرير االستثمار في مثؿ هذل النشاطات
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وعػػػػددها ومسػػػػتويات فنادقهػػػػا ومطاعمهػػػػا والمنشػػػػتت السػػػػياحية  دراسػػػػة األجهػػػػزة القاومػػػػة وأهميتهػػػػا -

المختمفة وموقعها مف المنطقة المقترح إعػدادها سػياحيا ودراسػة نشػاط هػذل المجموعػات االقتصػادية، 

 وتطور هذا النشاط وعدد المتردديف عمى المعالـ السياحية المختمفة؛

تهدؼ ومتوسػػط مػػدة إقامػػة السػػاوح، وعػػدد يراعػػى عنػػد اختيػػار األقػػاليـ السػػياحية عػػدد السػػياح المسػػ -

مكانيػػة اسػػتثمار هػػػذل الحركػػة فػػي اإلنفػػاؽ السػػػياحي العػػاـ ومػػدى تشػػبع الحركػػػة  الميػػالي السػػياحية، وا 

 ي1ا.، ومدى إمكانية المنطقة لمتنمية السياحيةالسياحية

 إدارة التأثيرات الثقافية لواالجتماعية. 2

 ومف أهـ الوساوؿ واإلجراءات لتعزيز التاثيرات اإليجابية واإلقالؿ مف التاثيرات السمبية ما يمي:      

الحفاظ عمى األصالة في الظواهر الفمكمورية المحميػة وتطويرهػا وتػدريب الكػوادر الالزمػة لعرضػها  -

 وتقديمها في مجاؿ السياحة؛

اسػػتخداـ التسػػهيالت والخػػدمات السػػياحية فػػي شػػجعهـ عمػػى تتخصػػيص السػػكاف المحميػػيف بمزايػػا  -

مثػؿ مػنحهـ أسػعار خاصػة لمخػدمات السػياحية، وخاصػة لفوػات معينػة مػنهـ مثػؿ الطػالب  ،منطقػتهـ

 والباحثيف والصحفييف والمجموعات السياحية؛

 مراعاة طاقة االستيعاب لمختمؼ أقساـ الموقع لتجنب الزحاـ والضرر لتمؾ المواقع؛ -

الػػػدخؿ العػػػاـ فػػػي المنطقػػػة منخفضػػػا، فػػػ ف مػػػف المناسػػػب إقامػػػة منشػػػتت مبيػػػت إذا كػػػاف مسػػػتوى  -

وخػػػدمات سػػػياحية تناسػػػب ذلػػػؾ المسػػػتوى، بشػػػكؿ يمكػػػف أوسػػػع شػػػراوح المجتمػػػع المحمػػػي مػػػف التمتػػػع 

 بالسياحة في منطقتهـ بما يتالءـ مع مستوى دخمهـ؛

، مػػف الضػػروري نشػػر لكػػي يتحقػػؽ األمػػف السػػياحي واالسػػتقرار فػػي التعامػػؿ بػػيف السػػاوح والمػػواطف -

والممنوعػات والمحرمػات،  وتوضيح الوحة تعميمات الساوح تتضػمف توصػيفا بسػيطا لمعػادات والتقاليػد
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والظواهر األساسية لمفمكمور المحمي والسموؾ المناسب الذي يجب عميه التقيد به في مكػاف معػيف أو 

عػػف السػػياحة والسػػموؾ  خػالؿ فتػػرة معينػػة مػػف جهػػة، ومػػف جهػػة أخػرى يجػػب توعيػػة السػػكاف المحميػػيف

 المناسب في تادية الخدمات السياحية والتعامؿ مع مختمؼ فوات السياح؛

تصميـ المنشتت وأبنية الخػدمات بشػكؿ يعكػس الطػابع المحمػي ويتكامػؿ مػع النسػي  العمرانػي فػي  -

ح أصػال، المنطقة، إضافة إلى استخداـ مواد البناء والتزيينات المحمية ما أمكف، وهذا ما يرغبه السػاو

 ويمنح لممنطقة ميزة وهوية خاصة؛

تحديػد األسػػواؽ السػػياحية المسػػتهدفة فػػي مجػػاؿ التػروي  والتسػػويؽ فػػي إطػػار مػػدى احترامهػػا لمبيوػػة  -

والثقافػػػة المحميػػػة لممنطقػػػة، وقػػػد تتضػػػمف الخطػػػة تقييػػػد أو منػػػع فوػػػات معينػػػة مػػػف السػػػياح مػػػف الزيػػػارة 

 ؛ةيتـ تحديدل مف قبؿ السمطات المركزيا ذألسباب سياسية أو أخالقية أو شخصية، وه

مراقبػػة البيوػػة السػػياحية العامػػة بشػػكؿ داوػػـ ومسػػتمر، وذلػػؾ بهػػدؼ تطبيػػؽ أنظمػػة صػػارمة تتعمػػؽ  -

بمكافحة المخدرات والسكر الشديد والدعارة وغيرها مف الظواهر والتصرفات الشاذة، ومف جهة أخرى 

التعامػػؿ مػػع  وحػػالت معينػػة غيػػر آمنػػة أيجػػب تحػػذير السػػياح مػػف الػػدخوؿ لمنػػاطؽ أو شػػوارع أو م

باوعيف الجواليف الذيف يحتالوف ويستهدفوف الساوح، أو تعرض السػاوحات لمتحػرش واالعتػداء بعض ال

  ي1ا؛في بعض المناطؽ المحافظة

 توفير إمكانيات إقامة المجتمعات السياحية المتمثؿ في وفرة ميال الشرب، توفير وساوؿ النقؿ..؛ -

المجاالت االجتماعية في المنطقة المزمع تنميتها سياحيا والمتمثؿ فػي الوضػع االجتمػاعي معرفة  -

  ي2ا؛ومدى تجاوب السكاف المحمييف مع هذل التنمية
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الحوافز المالية وأساليب أخرى لتشجيع الممكية المحمية واإلدارة وتشغيؿ الفنادؽ وغيرها مػف  توفير -

 المرافؽ والخدمات السياحية، وذلؾ لدعـ مشاركة السكاف المحمييف في السياحة؛

توعيػػػة السػػػكاف سػػػياحيا مػػػع التركيػػػز عمػػػى مبػػػادئ وفواوػػػد ومشػػػكالت السػػػياحة وكػػػذلؾ السياسػػػات  -

والخطػػط السػػياحية، وتػػدريب السػػكاف المحميػػيف لمعمػػؿ فػػي كافػػة مسػػتويات السػػياحة  التنمويػػة الخاليػػة

زالة سوء الفهـ وأي تناقض بيف السياح والسكاف المحمييف  ي1ا.لدعـ االقتصاد المحمي وا 

 إدارة التأثيرات البيئية. 3

سػواء لتفػادي المشػكالت البيويػة  التنمية السياحية خطةويمكف تطبيؽ إجراءات خالؿ مراحؿ 

أو لحمهػػا أو لتحسػػيف وصػػيانة النوعيػػة البيويػػة بشػػكؿ عػػاـ، والمعػػايير التاليػػة تبػػيف مجػػاالت تحسػػيف 

 العالقة بيف السياحة والبيوة:

يجػػب أف تكػػوف االعتبػػارات البيويػػة متمثمػػة فػػي خطػػط التنميػػة وخاصػػة فػػي مجػػاالت تحقيػػؽ نقػػاء  -

 د الطبيعية والثقافية ونوعية المحيط البيوي والحياتي لالنساف؛الهواء والماء وحماية الموار 

أهداؼ اجتذاب السياحة لممنطقة يجب أف تسػتند إلػى طاقػة االسػتيعاب لممواقػع لتحقيػؽ االسػتدامة  -

 لمبيوة وتكاممها مع التنمية اإلقميمية والثقافة المحمية وما يناسب استخدامات األرض؛ 

ى معمومػات كاممػة وواقعيػة عػف أوضػاع البيوػة والنػواحي التػي قػد تتػاثر القرارات يجب أف تسػتند إلػ -

 بها، كما يمكف أف تتضمف الخطط مواقع بديمة لتكوف وسيمة الستيعاب الزيادة في طاقة االستيعاب؛

مقاييس ومعايير بيوية مناسبة لمستويات التخطيط يجب أف تحدد في برام  التنفيػذ، وخاصػة تمػؾ  -

روة فػػػي الحركػػػة السػػػياحية واألمػػػور التػػػي تتعمػػػؽ بمعالجػػػة الصػػػرؼ الصػػػحي، التػػػي تخػػػص فتػػػرة الػػػذ

 تصريؼ النفايات والمخمفات، منع تموث الصوت وضوابط كثافة المرور ...
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يجب تحديد الحوافز لمقطاع العاـ والخاص لتشجيع السياح عمى القدوـ خػارج فتػرة الموسػـ أو فػي  -

 واالقتصادي لوساوؿ المبيت والتسهيالت السياحية؛ فترات الركود بهدؼ تحقيؽ االستخداـ األمثؿ

عػالف الوحػة تعميمػات وضػوابط عػف حػدود التنميػة فػي المنػاطؽ الحساسػة والهشػػة،  - يجػب وضػع وا 

كمػػا يجػػب وضػػع تشػػريعات خاصػػة لحمايػػة البيوػػة الحساسػػة والنػػادرة، والتػػي مػػف خصاوصػػها سػػرعة 

 التاثر باالستعماؿ؛

ة السػػياحية يجػػب أف تصػػدر معارضػػتها الصػػريحة حػػوؿ األمػػور ضػػمف الجهػػود التػػي تبػػذلها السػػمط -

الهامة مثؿ: رعاية أو اعتماد تنميػة ال تحقػؽ شػروط االسػتدامة، أو تاييػد إجػراءات تػؤدي إلػى عرقمػة 

 ي1ا؛االستثمار، وضع العواوؽ أماـ التعاوف مع الفعاليات السياحية والهيوات غير الحكومية

مػف النفايػات مػع إعػادة اسػتعماؿ المػواد المعالجػة ألقصػى درجػة استخداـ تقنيات مناسبة لمتخمص  -

 ممكنة، مع تطوير نظـ توفير الطاقة؛

إنشػػاء طػػرؽ مناسػػبة وغيرهػػا مػػف أنظمػػة النقػػؿ لتفػػادي الضػػغط المػػرور وتحقيػػؽ االسػػتغالؿ األمثػػؿ  -

 ألنظمة النقؿ الكبرى والعامة ومسارات مرور المشاة؛

المعمػػاري ومػػواد بنػػاء تػػتالءـ بيويػػا ومعماريػػا مػػع اسػػتخداـ أنظمػػة تطبيػػؽ معػػايير خاصػػة لمتصػػميـ  -

 ي2ا؛تخفيض استهالؾ الطاقة في التصميـ

يراعػػى عنػػد اختيػػار األقػػاليـ السػػياحية مػػدى التمػػوث الػػذي أصػػاب البيوػػة ومػػدى نقػػاء هػػذل البيوػػة،  -

عمػػػى قػػػدرة فالتنميػػػة البيويػػػة لممنػػػاطؽ السػػػياحية هػػػي التػػػي تراعػػػي حاجػػػات الحاضػػػر دوف المسػػػاومة 

 األجياؿ المقبمة في تمبية حاجاتهـ؛

 يراعى عند التخطيط لممناطؽ السياحية وضع وصؼ ألي مناطؽ حساسة يمكف أف تكوف  -
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 عرضة لتاثيرات كبيرة كالمواقع األثرية والتاريخية والثقافية والمحميات الطبيعة؛

اسػػػتخدامها لقيػػػاس تحديػػػد طاقػػػة التحمػػػؿ وأفضػػػؿ اسػػػتعماؿ األراضػػػي مػػػع وضػػػع مؤشػػػرات يمكػػػف  -

 ي1ا.األحماؿ القصوى لممناطؽ السياحية

وهناؾ معايير أخرى لحماية البيوة يجب أف تتضمنها خطة التنميػة السػياحية لتكتمػؿ شػروط 

   ي2ا:وأسس االستدامة في الخطة وأهمها

 إعداد تصاميـ خاصة لنظـ المرافؽ العامة والبنية التحتية؛ -

واسػػػػتخداـ الوسػػػػاوؿ غيػػػػر المسػػػػببة لمتمػػػػوث مثػػػػؿ الحػػػػافالت تطػػػػوير الطػػػػرؽ ونظػػػػـ المواصػػػػالت،  -

الكهرباوية، كما يمكف أف يكوف تركيب أجهػزة تمنػع التمػوث فػي السػيارات كشػرط لمسػماح باسػتخدامها 

 مف قبؿ السياح في مواقع سياحية معينة؛

تنفيػػذ قواعػػد اسػػتخداـ األرض وتخطػػيط الموقػػع بمػػا يناسػػب البيوػػة مػػع ضػػوابط تضػػمف التوظيػػؼ  -

لمخطط ألقساـ األرض وأنماط التصميـ المعتمدة، ويشمؿ ذلؾ االستخداـ المناسب لموحات الدعاية ا

  ؛لممنشتت، وتمديد الكابالت تحت األرض...

 ترؾ فراغات في الموقع كساحات عامة مكشوفة لممحافظة عمى البيوة الطبيعية لممنطقة؛ -

 في فترات مف العاـ؛ هاتنظيـ الحركة السياحية في المواقع الحساسة، ومراعاة تنفيذ المنع في -

فػػػي المواقػػػع الطبيعيػػػة والمتنزهػػػات والحػػػداوؽ يمنػػػع عمػػػى الػػػزوار والسػػػياح قطػػػؼ الزهػػػور أو قطػػػع  -

 األشػػػجار أو قتػػػؿ الحيػػػواف، وتنفيػػػذ تعميمػػػات السػػػاوح فػػػي حػػػداوؽ الحيػػػواف الحػػػرة المتعمقػػػة بػػػالممرات

 ؛المحددة لمسير وباالتجاهات اإلجبارية ...

 في البيوة البحرية يجب االهتماـ بموضوع مخمفات السفف، وعدـ استعماؿ القوارب بمحرؾ في  -
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 المناطؽ الحساسة، وكذلؾ منع السياح مف جمع الصدؼ والمرجاف أو ترحيؿ رماؿ الشاطئ.

المحميػػػػة واإلجػػػػراءات المناسػػػػبة  وتمخػػػػص الالوحػػػػة التاليػػػػة التػػػػاثيرات السػػػػمبية فػػػػي المنػػػػاطؽ 

 لمعالجتها كمثاؿ:

 التأثيرات السمبية في المناط  المحمية لواإلجراءات المناسبة لمعالجتيا (10)رقم جدلو: ال
 المعالجة الممكنة لواإلجراء المناسب التأثير السيئ عمى النلوعية البيئية الملوطلوع

 الزحام الزائد
 ضغط بيوي عمى الجمهور -
 سموؾ الحيوانات البرية تاثر -

 تحديد حجـ الزيارات وعدد السياح -
 تعميمات صارمة–زيادة طاقة االستيعاب  -

 التنمية الزائدة

 تبرز معالـ الفقر في حياة الريفييف -
 خمؿ في التجانس االجتماعي والسموؾ -
 تاثر القطاع الزراعي أرضا وعمالة -
 خصاوص األرض وتبذير الميال -
 خطوط الطاقة وتمديد المرافؽ منظر -

 إبعاد المنشتت أو تحسيف الوضع لمسكاف -
 تعميمات لمساوح وتوعية المواطف -
 نظاـ مدروس الستخدامات األرض -
 حماية الخصاوص وترشيد استخداـ الميال -
 استخداـ تمديدات تحت األرض ما أمكف -

 إزعاج الحياة البرية والسكاف والزوار - تملوث الصلوت
 رار صحية ونفسيةأض -

 تنظيـ حممة توعية -
رشادات -  وضع ضوابط وا 

 النفايات
 تعود الحيوانات البرية عمى األوساخ -
 تشويه المظهر العاـ -
 أضرار وأوبوة صحية -

 تنظيـ حممة توعية -
رشادات -  وضع ضوابط وا 
 توزيع حاويات وسالؿ في مواقع مناسبة -

 عمى األمالؾ العامة اعتداء - التخريب العام
 تدهور الثروات األثرية والطبيعية -

 تنظيـ حممة توعية وتكثيؼ اإلشراؼ -
رشادات -  وضع ضوابط وا 

 تنظيـ مواعيد اإلقالع والهبوط - ضغط بيوي عمى اإلنساف والحيواف - طجيج الطائرات
 نظاـ استخداـ األرض قرب المطار -

 زيادة إمكانيات وساوؿ النقؿ العاـ - والحيوافضغط بيوي عمى اإلنساف  - طر  زائدة
 حدود لمطرؽ وضوابط صارمة - تخريب الزراعة والبيوة الطبيعية - قيادة خارج الطر 

 إزعاج الحياة البرية بموسـ التوالد - القلوارب اآللية
 تموث الصوت ونتاوجه -

 تحديد المواصفات والمواعيد واالستخداـ -
رشادات -  وضع ضوابط وا 

 التنافس مع المفترسيف - لصيد بأنلواعوا
 تدهور الثروات الهامة بالمنطقة -

 تحديد المواقع والمواعيد والضوابط -
 وضع برنام  إرشادي بيوي -

 إزعاج الحياة البرية - رحالت المشي
 قد تسبب ازدحاما -

 تحديد ممرات إجبارية وتنظيـ الحركة -
 وضع برنام  إرشادي بيوي -

 نزع ثروات طبيعية ومزايا بالمنطقة - جمع التذكارات
 خمؿ في التوازف البيوي والطبيعي -

 وضع ضوابط وقيود معمنة -
 وضع برنام  إرشادي بيوي -

 خمؿ في خصاوص الموقع - جمع خشب لوحطب
 فقداف التنوع الحيوي الصغير -

 تنظيـ حممة توعية وتكثيؼ اإلشراؼ -
 توفير وقود بديؿ -

 تنظيـ حممة توعية وتكثيؼ اإلشراؼ - تغير في السموؾ وضرر صحي - إطعام الحيلوانات
 وضع ضوابط وتعميمات - حجب المناظر الطبيعية - للوحات اإلعالنات

 . 152، ص : القاهرةسمسمة الرضا لممعمومات السياحة المستدامة ادليؿ األجهزة المحميةي،ي: 2004اصالح الديف خربوطمي،  المصدر 
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السػػػياح مسػػػبقا أو عنػػػد وصػػػولهـ لممنطقػػػة بالتعميمػػػات والضػػػوابط حػػػوؿ  وعػػػادة يجػػػب إعػػػالـ 

استخدامات المنطقة ومواردها، وأسبابها، حتى يتفهمػوا هػذل اإلجػراءات ويحترموهػا، وأحيانػا تسػتدعي 

الضػػػرورة وضػػػع حػػػراس محميػػػيف لمراقبػػػة وقمػػػع المخالفػػػات فػػػي بعػػػض المنػػػاطؽ الخاصػػػة، ولمنظمػػػي 

 ب دارة التاثيرات ودعـ االستدامة لمسياحة.الرحالت دور هاـ في المساهمة 

  السياحية اإلدارة البيئية كأحد أدلوات تحقي  االستدامةنظام . 4

هػػػو نظػػػاـ متكامػػػؿ يعمػػػؿ عمػػػى الحفػػػاظ عمػػػى كػػػؿ مػػػف المػػػوارد البشػػػرية والطبيعيػػػة الداعمػػػة  

التوازف بيف استهالؾ لصناعة السياحة التي تتزايد متطمباتها مف جودة الخدمة، ويدعـ النظاـ تحقيؽ 

المػػوارد النػػات  عػػف قػػدـو أعػػداد كبيػػرة مػػف النػػاس إلػػى مكػػاف واحػػد فػػي نفػػس الػػزمف، وجهػػود صػػوف 

المػػػػوارد والترشػػػػيد فػػػػي اسػػػػتهالكها، حيػػػػث يشػػػػكؿ الحفػػػػاظ عمػػػػى المػػػػوارد الطبيعيػػػػة وصػػػػونها وترشػػػػيد 

اد الكبيػرة تتطمػب استهالكها واحدا مف أهػـ التحػديات التػي تواجههػا صػناعة السػياحة، فسػياحة األعػد

اسػػتهالكا متزايػػدا لمعديػػد مػػف المػػوارد مثػػؿ الميػػال والطاقػػة ومسػػتمزمات الغػػذاء، إلػػى جانػػب اسػػتهالكها 

لمػػػواد البنػػػاء واألخشػػػاب فػػػي صػػػناعة األثػػػاث واسػػػتهالكها مػػػف المنسػػػوجات إلػػػى جانػػػب العديػػػد مػػػف 

 منتجات الصناعات الكيماوية.

، ولػػػذلؾ فػػػالتزاـ ة أخػػػرىوخدميػػ ةتجاريػػػ تونشػػػاطا اتوصػػناعة السػػػياحة تتعامػػػؿ مػػع صػػػناع

صػػػناعة السػػػياحة باسػػػتخداـ كػػػؿ مػػػا هػػػو عػػػالي الجػػػودة ومػػػدم  بػػػه البعػػػد البيوػػػي مػػػف منتجػػػات هػػػذل 

دمػػػاج أبعادهػػػا لتحقيػػػؽ  الصػػناعات والخػػػدمات يعنػػػي التزامػػػا لكافػػػة القطاعػػػات بالحفػػػاظ عمػػػى البيوػػػة وا 

 .التنمية المستدامة وهو ما تسعى إليه جميع الدوؿ في العالـ

ولمسياحة تاثيرها السمبي الذي ال يمكػف إهمالػه عمػى المنػاطؽ الطبيعيػة والمواوػؿ والمحميػات 

التي تدعـ السياحة البيوية والتي يسعى إليها العديد مف السياح في العالـ اآلف ما لـ يتـ تنظيـ أعداد 
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وعات السػػياحية، كمػػا المرتػػاديف لهػػذل األمػػاكف واحتػػراـ طاقتهػػا االسػػتيعابية منػػذ بدايػػة التخطػػيط لممشػػر 

 يتولد عف صناعة السياحة كميات متزايدة مف المخمفات.

ولما كاف هػذا القطػاع يعمػؿ لديػه أعػداد متزايػدة أيضػا مػف القػوى العاممػة الوطنيػة ومػع تزايػد 

الضغوط الصحية العالمية مف خالؿ انتشار األوبوة، فقػد تصػبح السػياحة عػامال مػف عوامػؿ انتشػار 

يػؽ تنقػؿ أعػداد كبيػرة مػف السػياح بػيف الػدوؿ، كمػا يزيػد احتمػاالت انتقػاؿ هػذل هذل األمػراض عػف طر 

األمػػراض مػػف خػػالؿ التعػػرض المسػػتمر بػػيف حػػاممي األمػػراض فػػي فتػػرة حضػػانتها احيػػث لػػـ تظهػػر 

أعراض المرض بعدي والعمالة الوطنية في خدمات االستقباؿ والغػرؼ والمغاسػؿ والخػدمات الترفيهيػة 

هميػة تبنػي هػذا النظػاـ الػذي يعمػؿ مػف خػالؿ أحػد اهتماماتػه المتعػددة عمػى والمطاعـ، مما يوضػح أ

ضػماف حمايػة القػوى العاممػػة فػي المنشػتت السػػياحية وتحقيػؽ التوعيػة الصػػحية والبيويػة لهػـ وتػػدريبهـ 

  ي1ا.عمى طرؽ الحماية الشخصية أثناء أداء العمؿ حتى ال تفقد الدولة المضيفة هذا القطاع المدرب

ونظػػاـ اإلدارة البيويػػة يقصػػد بػػه مجموعػػة مػػف السياسػػات والمفػػاهيـ واإلجػػراءات وااللتزامػػات 

وتفهػـ العػامميف بالشػركات وخطط العمؿ التي مف شانها منع حػدوث عناصػر التمػوث البيوػي بانواعػه 

فػي  هػذا باإلضػافة الػى تطبيػؽ هػذل األسػاليب واإلجػراءاتالمختمفة لذلؾ النظاـ كؿ في اختصاصػه، 

عداد تقارير دورية عفال  ي2ا.نتاو  ذلؾ التطبيؽ واقع العممي وا 

مجموعػػػة مػػػف المعػػػايير القياسػػػية التػػػي وضػػػعت مػػػف قبػػػؿ المنظمػػػة الدوليػػػة  47333وااليػػػزو 

هػػػػي مجموعػػػة مػػػػف نظػػػـ اإلدارة البيويػػػػة التػػػػي  47333أف سمسػػػمة االيػػػػزو  أيبجنيػػػػؼ،  ISOلمتقيػػػيس 

                                                           
 .17-16 ص، ص ذكرل سبؽ صدرمال: سامية جالؿ سعد، ي1ا
مركػػز تطػػوير الدراسػػات  ، الطبعػػة األولػػى،البيوػػة والتنميػػة المسػػتدامة اإلطػػار المعرفػػي والتقيػػيـ المحاسػػبي ي:2007ا : أحمػػد فرغمػػي حسػػف،ي2ا

 .43 صالقاهرة،  :العميا والبحوث
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فػػػي نظػػػاـ حمايػػػة البيوػػػة مػػػع عمػػػؿ تػػػوازف مػػػع ظهػػػرت بهػػػدؼ تحقيػػػؽ مزيػػػد مػػػف التطػػػوير والتحسػػػيف 

 ي1ا.احتياجات البيوة

عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف المتطمبػػات التػػي تهػػتـ بتكػػويف نظػػاـ إدارة  ISO 14001 المواصػػفةو 

بيويػػة يتماشػػى وجميػػع أنمػػػاط وأنػػواع المنظمػػات ويتكيػػؼ مػػػع مختمػػؼ الظػػروؼ االقتصػػادية الثقافيػػػة 

  ي2ا.االجتماعية الجغرافية...الال

التابعػػػة لمنظمػػػة المقػػػاييس العالميػػػة مػػػف  207نظػػػاـ اإلدارة البيويػػػة بحسػػػب المجنػػػة  يتػػػالؼو 

  خمس مكونات رويسة تمثؿ حمقة التحسيف المستمر التي يرتكز عميها أنموذج هذا النظاـ وهي:

وهػػي بيػػاف بنوايػػا المنشػػاة ومبادوهػػا المتعمقػػة باداوهػػا البيوػػي الشػػامؿ والػػذي يػػوفر  ،السياسػػة البيويػػة -

 ؛إطارا لمعمؿ ووضع أهدافها وغاياتها البيوية

تحديػد  تبدأ مرحمة التخطيط بتحديد الجوانب البيوية وحصر أكثرها أهمية وُيجرى بعدها ،التخطيط -

التي تتوافؽ معها المنشاة ومف ثـ تطوير الغايػات أو األهػداؼ البيويػة لممػؤثرات،  ةالمتطمبات القانوني

عداد برنام  عمؿ إلنجازها وفؽ المطموب وبما يتناسب والمعمومات المستخدمة   ي3ا؛وا 

يسػػػػتدعي التنفيػػػػذ النػػػػاجح لنظػػػػاـ اإلدارة البيويػػػػة التزامػػػػًا مػػػػف قبػػػػؿ العػػػػامميف فػػػػي  ،التنفيػػػػذ والتشػػػػغيؿ -

وبػػذلؾ لػػـ يعػػد اقتصػػار المسػػؤوليات البيويػػة عمػػى األقسػػاـ البيويػػة بػػؿ أضػػحت ضػػمف أعمػػاؿ  ،المنشػػاة

  ؛المنشاة ككؿ

                                                           
مواصػػفات االيػػزو كمعيػػار لقيػػػاس كفػػاءة االسػػتعماؿ المسػػتداـ لممػػػوارد االقتصػػادية والبيوػػة فػػي المؤسسػػػة مناصػػرية رشػػػيد، و : رحػػيـ حسػػيف ي1ا

جامعػػة  ،2008أفريػػؿ  07/08، المااؤتمر العممااي الاادلولي حاالو: التنميااة المسااتدامة لوالكفاااءة االسااتخدامية لمماالوارد المتاحااة، االقتصػػادية
 .8 صسطيؼ،   -فرحات عباس

الممتقاى الالوطني حالو:  اقتصااد البيئاة  تطبيؽ نظػاـ اإلدارة البيويػة كػاداة لتحقيػؽ التنميػة المسػتدامة،خنشوؿ إيماف آسيا، و : بوغازي فريدة ي2ا 
 .9 ص، سكيكدة،  1955أوت  20، جامعة  2008أكتوبر  22-21، لوأثره عمى التنمية المستدامة

 :دار واوػػؿ لمنشػػر الطبعػػة األولػػى،، ISO 9000 ,ISO 14000أنظمػػة إدارة الجػػودة والبيوػػة  ي:2002ا : محمػػد عبػػد الوهػػاب العػػزاوي،ي3ا
 .203-200، ص ص األردف
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الفحػػص والتصػػحيح مػػف األنشػػطة األساسػػية لنظػػاـ اإلدارة البيويػػة،  ،إجػػراءات الفحػػص والتصػػحيح -

  ؛الذي يضمف توافؽ أداء المنشاة مع البرنام  الموضوع

تعػػػد مراجعػػػة اإلدارة المتطمػػػب األخيػػػر مػػػف المتطمبػػػات الخاصػػػة بنظػػػاـ اإلدارة  ،مراجعػػػة اإلدارة -

  .البيوة

وتمثػػؿ هػػذل المكونػػات الخمػػس متطمبػػات نظػػاـ اإلدارة البيويػػة التػػي يمكػػف أف تطبػػؽ عمػػى 

دامػػة نظػػاـ إدارتهػػا البيويػػة، وذلػػؾ عػػف  عمختمػػؼ أنػػوا وأحجػػاـ المنشػػتت التػػي ترغػػب فػػي إقامػػة وا 

طريػػؽ المراجعػػة المسػػتمرة والدوريػػة ألجػػؿ تحديػػد مجػػاالت التحسػػيف الممكنػػة بقصػػد التوصػػؿ إلػػى 

  تحسيف مستمر في األداء البيوي.
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  خالصة 

الهدؼ مف دراسة العالقة بيف السياحة والبيوة هو أف تكوف السػياحة وسػيمة لمحفػاظ عمػى إف 

نقاء البيوة وتحسينها، فالموارد السياحية هي مف مكونات البيوة في المنطقػة، ولكػف التنميػة السػياحية 

امات التي يتـ التخطيط لها قد تشكؿ أحيانا مجاال لحدوث بعض القضايا البيويػة مػف خػالؿ االسػتخد

العشواوية لألرض، أو نظـ تصريؼ المخمفات أو تصػرفات السػياح... وتمػؾ التػاثيرات السػمبية تشػمؿ 

 السكاف المحمييف والمستوى السياحي.

التػػػػاثيرات السػػػػمبية واإليجابيػػػػة لمسػػػػياحة فػػػػي المجػػػػاالت الثقافيػػػػة واالقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة و 

 السياحة تركيز عف تتاتى ال تاالتاثير  ذله أف الذكرب والجديرمتالزمة مع التاثيرات البيوية لمسياحة، 

 ىمػع التخطػيط غيػاب عػف أيضػاً  تػنجـ بػؿ فحسػب، والثقافيػة الطبيعيػة المواقػع ىمػع الحػاؿ بطبيعػة

   .مواردمل رةإدا وجود وعدـ الطويؿ المدى

 نػواحيال بػيف مػا التوفيػؽ ىمػع القػدرة تحمػؿ المسػتدامة السػياحة أف هفيػ شػؾ ال وممػا

 السػياحة إدارة فػ ف ذلؾ، لالمستدامة تنميةمل يمعم مغزى إعطاء ىموع البيوية، نواحيوال االقتصادية

 تشػاورية آليػة اعتمػاد إلػى إضػافة  واإلدارة التخطػيط والى واضحة داؼهأ إلى اهباستناد المستدامة،

 معػايير ووجػود ،ياكمػا سنوضػح فػي الفصػؿ الثالػث المعنيػيف ؼااألطػر  كػؿ مشػاركة ىمػع مبنيػة

 االجتماعيػة تاالتػاثير  وتقيػيـ ،والخػدمات التحتيػة البنيػة وتشػغيؿ وتنفيػذ بتصػميـ خاصػة مسػتدامة

 الطبيعػة حفػظ لػدعـ داتاإيػر  تػاميف لناحيػة القاومػة الفػرص سػةاودر  ،ةمػالمحتم والبيويػة واالقتصػادية

 تسػتطيع ذلػؾ كػؿ بفضػؿ ،بيةموالسػ اإليجابيػة تاالتػاثير  ورصػد ،التنافسػية الخػدمات ىمػع والمحافظة

 مػا البيويػة، تار ااالعتب مع يتوافؽ بما السياحة تنمية ىمع القدرة تضمف أف المستدامة السياحة إدارة

 وأصػحاب المحميػة المجتمعػات ويشػجع المحميػة، الثقافػة وحمايػة الطبيعػة لحفػظ قويػة حػوافز يولػد

  .يةمالعم مف فاعالً  جزءاً  يكونوا أف ىمع الصغيرة المشاريع



 

  

 

 

 : ثالثالفصل ال

 دور الجهات المختلفة في تطبيق االستدامة

 في القطاع السياحي
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  تمهيد

 التي تضم الفّعالة من الشراكة متعددة ومتداخمة تتخذ ذات أوجو ىي صناعة صناعة السياحة أن

وفق  وتعمل جميعا التي تتضافرو  ليا، أساسيامحورا  العام والخاص المجتمع وشركات القطاع جميع أفراد

 والتي تشرف، ذات االختصاص الييئات اإلدارية تصدرىا وتشريعات ألنظمةل ينسجم وفقا محدد ىيكل

سياسات السياحة ال تبنى فقط عمى اعتبارات اقتصادية و  ،وطنية استراتيجية وفق خطة الصناعة عمى ىذه

العتبار الحفاظ عمى البيئة واحتياجات السكان المضيفين والذين يعممون اخذ باألوتكنولوجية، ولكن يجب 

   .، إذ أن السياحة التي تستجيب ليذه الشروط ىي السياحة البديمةوالسياح المستضافينفي الحقل السياحي 

ولكيييي تحقيييق اليييدول التنميييية السيييياحية المسيييتدامة التيييي تنشيييدىا كوسييييمة فاعمييية لحسييين اسيييت  ل  

الطبيعية والبشرية المتاحة وضمان الحد من التدىور البيئيي الميؤثر بشيدة عميى نميام بيرامم التنميية مواردىا 

في  بيد مين مسياندة  ،السياحية ككل، والتي تخطط ليا الحكومات وتنفذىا األجيزة الحكومية وغير الحكومية

 مية ليياو ولتحقييق التيزام المجتميعالمجتمع بكافة طوائفيو لييذه المبيادرات البيئيية وتبنيي الينظم المتكاممية الداع

بأىمية ترشيد استي ك الميوارد وتنفييذ كيل ميا مين شيأنو الحفياظ عميييا في  بيد أن تحقيق الحكوميات  والسياح

 .الشفافية في كل ما يصدر عنيا من بيانات التنمية السياحية

البيييد مييين القييييام بعمميييية توزييييع لممييييام بيييين كافييية الجييييات القائمييية عميييى النشييياط السيييياحي أو ليييذا 

، مؤسسيييات القطييياع الخييياص الدوليييةالمشييياركة فيييي عمميييية التنميييية السيييياحية المسيييتدامة سيييوام كانيييت أجييييزة 

 ، وىذا ما سيوضحو في ىذا الفصل من خ ل:ي، السائحين، والمجتمعات المحميةالسياح

 دور الدولة في توجيو السياحة نحو التنمية المستدامة ول:المبحث ال 

 مبدأ االستدامة في المؤسسات السياحية ثاني:المبحث ال

 دور المجتمعات المحمية في تنمية السياحة المستدامة ثالث:المبحث ال

 مساىمة السياح في تحقيق تنمية السياحة المستدامة رابع:المبحث ال



                                                                                                                                                            ثالث:                                                                دور الجيات المختمفة في تطبيق االستدامة في القطاع السياحيالفصل ال  
 
 

126 

 

   في توجيه السياح  نحو التنمي  المستدام ول: دور الدول  المبحث ال 

يعد البحث عن أكفأ األساليب التي تمكن من تحقيق التنمية ىو غاية مختمف اليدول، وذليك يجيري 

في مناخ من المنافسة الدولية والمت ييرات والمسيتجدات العالميية والمحميية، وفيي ضيوم التجيارب والمحياوالت 

ليا ذلك عن طريق وفرة  التاريخية لمتنمية اتضح أن الدول التي استطاعت أن تقفز بمعدالت تنميتيا لم يتم

دارة  مواردىييا بقييدر مييا أمكيين تحقيقييو ميين خيي ل كفييامة وحسيين إدارة المنظمييات التييي تقييوم عمييى اسييت  ل وا 

بمييييا يتماشييييى مييييع  -تطييييويره وتجديييييده وتحسييييينو –المييييوارد والمشييييروعات، لييييذلك أصييييبح نظييييام إدارة الدوليييية 

 المستجدات من أىم متطمبات تحقيق التنمية. 

االسييتراتيجي يجعيل ميين الدوليية اإلطييار األول والفاعييل فييي وضييع  السييياحة ام بقطيياعإن االىتمييليذا فيي

وكل ذلك يصب في إطار تحقيق تنمية لممجتمع من  ،ستثمار العق ني في ىذا القطاع اآلليات المناسبة ل

عدييد مين خ ل االست  ل العق ني لمموارد التي تتحصل عمييا الييئات المختمفة خاصة إقميميا في تنفييذ ال

 المشاريع التنموية.

 دور الدول  في إرساء قواعد التنمي  المستدام  المطمب الول:

الدوليية ىييي صيياحبة السييمطة العميييا والنيائييية فييي أي إقميييم فييي العييالم وال يوجييد إزامىييا سييمطة تمثييل 

وطنييا أو  لذلك يعتبرىا الكثيير مين المفكيرين السياسييين منظمية المنظميات ألنييا تحميل فيي داخيلسمطتيا، 

   (1).إقميميا لوام وشمولية السمطات عمى األفراد الذين يعيشون داخل حدودىا

ينب يييي اإلشيييارة إليييى قضيييية الخميييط وااللتبييياس حيييول الدولييية والحكومييية وكأنييييا مفييييوم واحيييد، ألن و          

تضيييم  الحكومييية مؤسسييية تنفيذيييية وحيييدود مسيييؤوليتيا ىيييو إدارة شيييؤون المجتميييع وىيييي جيييزم مييين الدولييية التيييي

السييييمطة التنفيذييييية )الحكوميييية( والتشييييريعية والقضييييائية، بمعنييييى أن الدوليييية ىييييي الجييييياز السياسييييي والقييييانوني 

                                                           

عمييان، األردن، ص  :دار الراييية لمنشيير والتوزيييع الشييركات متعييددة الجنسيييات وسيييادة الدوليية، الطبعيية األولييى، (:2013) : محمييد مييدحت غسييان،(1) 
73. 
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واإلداري واالقتصييادي الييذي يقييوم بتنظيييم الحييياة االجتماعييية داخييل المجتمييع، وان الحكوميية ىييم األشييخاص 

  الذين يحكمون باسم الدولة.

والتييي تتمحييور حييول عييدة نقيياط أو ركييائز أساسييية تتييأثر مسييتيدف ىييو تحقيييق التنمييية دور مدوليية ل  

  (1):وتؤثر في وظيفة الدولة في كل مرحمة تنموية ومن ىذه الركائز

 تنمية تمبي االحتياجات األساسيةو -

 تنمية تعتمد عمى الذات أوالو -

 تنمية ذات تكنولوجيا م ئمةو -

 تنمية تحافظ عمى اليوية الحضاريةو -

 التبعيةوتنمية بعيدة عن  -

 تنمية مستقرة ومتواصمة ومستقمة. -

 . دور الدول  في الحياة االقتصادي 1

 وىي: ،يقترح كل من جيرالد ماير وروبرت بولدوين أربعة حقول لمعمل الحكومي

. المشييياريع اإلنتاجيييية الحكوميييية المباشيييرة فيييي الحقيييول التيييي تقيييل أرباحييييا أو ترتفيييع مجازفتييييا بحييييث ال 1

 وشاط الخاصتستيوي أصحاب الن

. النشاط االقتصادي الحكومي في حقول قد يستطيع األفراد أن ينشطوا فييا إال أن نشاطيم ىذا ال يكون 2

 ومرضيا إلى نفس مستوى نشاط الحكومة

. توفير األسواق بواسطة تشجيع بعض الترتيبات المؤسسية المناسبة فيي السيوق الداخميية، والسيعي الجياد 3

 و جاد أو توسيع األسواق الخارجية لمنتجاتيامع جميع دول العالم إلي

                                                           
 102فمسيطين، ص ص  :االقتصاديات النامية أزمات وحميول، الطبعية األوليى، دار الشيروق لمنشير والتوزييع(:2001): عبد الحسين زداي العطية، (1)
– 124. 
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. ىناك حاجة شديدة لمتوجو الحكومي لتشجيع تحقيق الوفيورات الخارجيية والنميو المتيوازن بوجيو عيام عين 4

 طريق أخذ المبادرة في التوسع العمودي واألفقي في الصناعات الوطنية.

 (1):ويتمثل دور الدولة في المجال االقتصادي في 

عنييدما يكييون حجييم تييدخل الحكوميية صيي يرا فييإن توسييع ىييذا الحجييم    ف  ي النم  و االقتص  ادي:ل  و ددور ال أ.

وىنياك حيدا إذا زاد عنيو حجيم  ،يصاحبو تزايد في معدل النمو لما يؤدي إليو من توسيع فيي البنيية األساسيية

ينيية مميا زييادة فيي التعقييدات الروتالويرجيع ذليك إليى  ،التدخل الحكومي يصاحبو انخفاض فيي معيدل النميو

 وويبطئ من الزيادة في الطمب الكميزيادة في الضرائب وىو ما يقمل من الحافز و  ،يعرقل اإلنتاج

في ضوم المستجدات العالمية والمحمية، وحرية السوق وما يترتب عمى ذلك من  الدور الرقابي لمدول : ب.

، الرقابية عميى ميدخ ت اإلنتياج: وىيذا اليدور الرقيابي يمكين تحدييده فيي ،ف  بد من دور رقابي لمدولية ،آثار

 والرقابة عمى االلتزام بتنفيذ القوانين والتشريعات في المجتمع، و الرقابة عمى الواردات، الرقابة عمى األسواق

 وفييي الواقييع العممييي تسييتخدم حكومييات اقتصيياد السييوق أسيياليب عديييدة   ف  ي توزي  ع ال  د ل:دول  دور ال ج   .

لتحقييق األىيداف التوزيعييية منييا الضيرائب التصيياعدية والميدفوعات التحويميية، وتقييديم بيرامم رفاىيية إلعانيية 

العيياطمين واألطفييال والمحييرومين، وتقييديم الخييدمات االجتماعييية بأسييعار مدعميية كييالتعميم والصييحة، ورعاييية 

كما تشير بعض الدراسات ، م معاشاتكبار السن والمعوقين، والتعيد ببرامم التأمينات االجتماعية التي تقد

إلى أن ىناك ع قة تبادلية بيين النميو وتوزييع اليدخل، فإعيادة توزييع اليدخل فيي صيالح الطبقيات المتوسيطة 

والفقيييرة يزيييد ميين مقييدرتيم عمييى االسييتثمار فييي رأس المييال البشييري وىييو مييا يصيياحبو زيييادة فييي اإلنتاجيييية 

بقييات الفقيييرة والمتوسييطة تسييتفيد ميين التحسيين فييي اإلنتاجييية عيين فييإذا كانييت الط ،وبالتييالي دفييع عجميية النمييو

 وطريق زيادة دخوليم، فإن الطبقات ال نية تستفيد باستخدام عمالة ذات إنتاجية أعمى

 

                                                           
)1 (

  :Mikko Kautto et Hannu Usitalo, Protection sociale et distribution des revenus, www.sante.gouv.fr 



                                                                                                                                                            ثالث:                                                                دور الجيات المختمفة في تطبيق االستدامة في القطاع السياحيالفصل ال  
 
 

129 

 

 من بين األدوار المنوطة بالحكومة والتي جام بيا الفكر:   في تحقيق االستقرار االقتصاديلو ددور ال د.

ويتضييمن  ،العمييل عمييى تحقيييق االسييتقرار االقتصييادي ميين خيي ل السياسيييات االقتصييادية المختمفيية لكنييزي 

 واالستقرار االقتصادي أساس القضام عمى مشاكل التضخم والبطالة، باإلضافة إلى تحقيق استقرار النمو

الخاصة كما  إن تركيز القوة االقتصادية في أيدي بعض المؤسسات:   في محارب  االحتكارلو ددور ال ه.

تمتع بقيوة احتكاريية يمكنييا مين الفي ،ىو الحال في االحتكار واحتكيار القمية يعتبير تيدييدا لمحريية االقتصيادية

  وممارسة ض ط سياسي لتحقيق مزيد من المنافع ليا عمى حساب بقية أفراد المجتمع

صيناعاتيا الناشيئة مين لقيد قاميت حكوميات عدييدة بحمايية :   في حماي   الص ناعات الناة   لو ددور ال و.

طرديييا وقويييا بييين معييدل الحماييية ومعييدل  االمنافسيية األجنبييية، ولقييد توصييمت الدراسييات إلييى أن ىنيياك ارتباطيي

كما اتضيح أن معيدل نميو اإلنتاجيية فيي الصيناعات  ونمو اإلنتاجية لمصناعات الناشئة في القطاع الخاص

  شآت غير المحمية.أو المنشآت المحمية كان أعمى منو في الصناعات أو المن

  الدور االجتماعي لمدول  .2

التنمييية االقتصييادية فييي جوىرىييا تتوقييف عمييى الكيفييية التييي يييتم بموجبيييا تشيي يل السييكان وتييوجيييم 

، لييذا فييإن الييدور االجتميياعي نحيو تحويييل الثييروات الطبيعييية إلييى سييمع وخييدمات نافعية لسييد حاجييات المجتمييع

  (1):لمدولة يتمثل في

المقصود بيذلك ىيو تعمييم وتيدريب وتطيوير عنصير العميل ليصيبح أكثير : في العنصر البةرياالستثمار  أ.

ويرتفييع  ،كفييامة وأعمييى إنتاجييية وميين ثييم أعمييى أجييرا ودخيي  وبالتييالي تتيياح أمامييو فييرص أكبيير لمعمييل واألجيير

وميين ثييم فييإن دور الدوليية أساسييي ومطمييوب لتييوفير االسييتثمارات  ،مسييتوى معيشييتو ويخييرج ميين دائييرة الفقيير

  وال زمة لمتعميم والتدريب، بل إن وضع السياسة التعميمية لممجتمع تعد من صميم مسؤوليات الدولة

 

                                                           
 .191-145اإلسكندرية، مصر، ص ص  :اتجاىات حديثة في التنمية، الدار الجامعية(: 2003): عبد القادر محمد عبد القادر عطية، (1)



                                                                                                                                                            ثالث:                                                                دور الجيات المختمفة في تطبيق االستدامة في القطاع السياحيالفصل ال  
 
 

130 

 

 البحث العممي ىو ركيزة التقدم، والذي: دور الدول  في مجال البحث العممي والتطوير التكنولوجي ب.

 المتقدمة ىو اىتماميا بالبحث العممي والتكنولوجيا، حيث لم تعد الموارد قيدا عمى أعطى ميزة لمدول 

نما المعرفة ىي األساس  التكنولوجيا تؤدي إلى تعظيم اإلنتاج من نفس القدر مين الميوارد وىيذا ف ،التنمية وا 

  ومن أىم األىداف التنموية

سيييبق دور الدولييية فيييي قطييياع الخيييدمات يضييياف إليييى ميييا : دور الدول     ف   ي ت   ممين ال    دمات الص   حي  ج    .

الصيييحية حييييث يعيييد المسيييتوى الصيييحي ورام إنتاجيييية المجتميييع، ومييين انخفييياض مسيييتويات اليييدخول وارتفييياع 

األسعار مع تحرير االقتصاد فميس ىناك إمكانية لدى الفقرام لمحصيول عميى الحيد األدنيى مين االحتياجيات 

ذه الخدميية الضييرورية لمفئييات األقييل دخيي  فييي الصييحية، وميين ثييم وجييب عمييى الدوليية العمييل عمييى تييوفير ىيي

 والمجتمع

بعيد إدخيال اإلصي حات االقتصيادية الييكميية التيي تسيود معظيم اليدول : ي في الحد من الفقرلو دلادور  د.

تصبح تمك الفئات التي تعاني من الفقر ىي أشد الفئات تيأثرا بنتيائم تميك اإلصي حات حييث ، النامية حاليا

ممييا يتطمييب أن تقييوم الدوليية بييإجرامات ووظييائف معينيية  ،المييدى القصييير ميين تمييك النتييائميعيياني الفقييرام فييي 

وىيييذه اإلجيييرامات ال زمييية لمقضيييام عميييى الفقييير لييين يقيييوم بييييا المسيييتثمرون أو القطييياع  ،ع جيييا لتميييك اآلثيييار

ن كييان جانييب ميين عوائييدىم يوجييو لمنييواحي االجتماعييية –الخيياص  وبالتييالي فيي  منيياص ميين أن تتييولى  -وا 

  لدولة مسؤولية وعبم القيام بالدور الرئيس في الحد من الفقر والقضام عميو.ا

 دور الدول  في حماي  البي   .3

تحقيق التوازن البيئي ىو المعيار الضابط لمتنمية المستدامة، أي المحافظة عمى البيئة بميا يضيمن 

نتاج ثروات متجددة، مع االستخد بالتيالي فمين ، و لمثروات غير المتجددةام العادل س مة الحياة الطبيعية، وا 

كيييي تحقيييق السياسييية البيئيييية أىيييدافيا لو  ،الضيييروري أن يكيييون فيييي كيييل مجتميييع سياسييية بيئيييية ممزمييية لمجمييييع

 االقتصادية واالجتماعية ىناك شرطان أساسيان:
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يييا أوال: أن تكيون تميك السياسية ممزميية لممجتميع بقيانون، وىنيياك جيزامات رادعية لمخييارجين عمييو تشيرف عمي 

 والدولة

أتي عن طريق التعميم في مختمف المراحل، ي، حيث أن السموك البيئي السميم يثانيا: التعميم واإلع م البيئ 

 اإلسامة إلييا. نوعن طريق اإلع م بأىمية البيئة واألضرار المترتبة ع

يمكين إيقياف ومن ثم تتأكد ىنا وظيفة الدولة وضيرورة تأديية تميك الوظيفية فيي المجيال البيئيي حتيى 

 أبيرز الخطييواتميين و  (1)،الييدر والتميوث البيئييي فيي أي مجتمييع، ولييس ىنياك بييديل لمدولية لمقيييام بييذا اليدور

  :ال زمة لحماية البيئة عمى جميع األصعدة ما يمي

نظيفة في المصانع والسيارات ولو كان ىذا من خ ل مصادر نظيفة لمطاقة و تشجيع استخدام تكنولوجيا  -

 واالعتماد عمى التقنيات كثيفة العملزيادة 

  وفي تحقيق حماية البيئة ال تخل بميكانيكية السوق تأشيريواستخدام أساليب اقتصادية  -

فييرض غرامييات عمييى مخييالفي قواعييد حماييية البيئيية مييع ضييرورة تييدرج مقييدار ال راميية ليتناسييب مييع مقييدار  -

 وخطر المخالفة

 وركيب أجيزة منقية لمعوادم بالمصانع أو السياراتمنح قروض ميسرة أو إعانات تشجع عمى ت -

إل ييام اإلعانييات المقدميية لممييدخ ت المموثيية لمبيئيية وذلييك لمحييد ميين اإلسييراف فييي اسييتخداميا مثييال ذلييك  -

 والمبيدات الحشرية

 .مكن أن تكون أداة فعالة في تنقية البيئة إذا ما تم االلتزام بتطبيقيايالتشريعات البيئية  -

 دور الدول  في توجيه القطاع ال اص ل دم  التنمي  المستدام  .4

الجييدير بالييذكر ىنييا تعزيييز االتجاىييات التييي تطالييب، فييي الييدول الرأسييمالية المتطييورة بتطبيييق مبييدأ 

المراقبة والمحاسبة والمساملة عمى أعمال القطاع الخاص لمتأكيد مين احتراميو قييم المجتميع، ومسياىمتو فيي 

                                                           
 .90-65القاىرة، مصر، ص ص  :التنمية ... والدولة، دار طيبة لمنشر(: 2003): سعد طو ع م، (1)



                                                                                                                                                            ثالث:                                                                دور الجيات المختمفة في تطبيق االستدامة في القطاع السياحيالفصل ال  
 
 

132 

 

لبشييري المجتمعيي، وعييدم اسييتفادتو مين مواقييع ريعييية أو احتكاريية أو متميييزة يحصييل عمييييا الرأسييمال ا إغنيام

 عن طريق التأثير غير الشرعي عمى أجيزة الدولة.

ويأخذ ىذا االتجياه أشيكاال متعيددة مثيل نشياط المحياكم فيي محاربية الفسياد فيي ع قية الشيركات ميع 

لمسياىمين عين حقيوقيم فيي مراقبية أعميال الشيركات التيي األجيزة الحكومية المركزية أو المحمية، أو دفياع ا

يحممييون أسيييميا، أو إنشييام ىيئييات وجمعيييات ميين بعييض أربيياب العمييل لممنيياداة بتطبيييق مبييادئ األخ قييية 

العاميية فييي تصييرفات الشييركات التييي ال تحتييرم البيئيية وتسيييم إلييييا والتييي تسييرح العمييال بشييكل عشييوائي وال 

 ة.تساىم في إنشام فرص عمل جديد

والمعميييوم أن شيييركات القطييياع الخييياص فيييي كثيييير مييين اليييدول الناميييية، أجنبيييية كانيييت أم محميييية، ال  

تخضييع لمبييادئ حسيين اإلدارة والمسيياملة وال تعمييل عمييى كييل حييال ضييمن إطييار واضييح ميين القيييم واألىييداف 

زة المراقبيية االقتصيادية واالجتماعيية التيي تسييمح بتطبييق مبيدأ المسياملة، خاصيية أن األجييزة القضيائية وأجيي

اإلدارية األخرى المعنية بأعميال القطياع الخياص لييس ليدييا الخبيرة الكافيية وال التميرس فيي تطبييق القيوانين 

لذلك البد من أن تكون قضية حسين اإلدارة والمسياملة، بالنسيبة إليى القطياع الخياص،  ،االقتصادية والمالية

 عمى نفس درجة أىميتيا بالنسبة إلى الدولة وأجيزتيا. 

إن تقميص دور القطاع العام في اإلنتاج وانتقال وظائف الدولة إلى وظيفة الضبط والتوجيو والدعم 

المركيييز، ضيييمن رؤيييية تنمويييية متجيييددة وواضيييحة بالنسيييبة إليييى المواقيييع المجتمعيييية واإلنتاجيييية الحساسييية فيييي 

ال من الدور التقميدي إلى المعادالت االقتصادية الدولية الجديدة، ليو اتجاه سميم وضروري، لكن ىذا االنتق

دخالو فيي إطيار نفيس  الدور الجديد لن يعطي مفعولو الجدي إذا لم يجر إص ح أوضاع القطاع الخاص وا 

  (1).المقاربة المستندة إلى المبادئ األساسية لمتنمية المستدامة

 
                                                           

التنميييية البشيييرية المسيييتدامة واالقتصييياد الكميييي، حالييية اليييدول العربيييية، األميييم (: 1997)يييية ل ربيييي آسييييا )االسيييكوا(، : المجنييية االقتصيييادية واالجتماع(1)
 . 23-22المتحدة، نيويورك، ص ص 
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  لتنمي  السياحي ا ي عمم مهام الدول  في المطمب الثاني:

عممييية التنمييية السييياحية ال بييد لمدوليية ميين االسييتثمار فييي مجييال المشيياريع فييي المراحييل األولييى ميين 

السياحية وتنميتيا، وكذا الحال عند محاولة الدولة تنمية بعيض األقياليم التيي ليم ييتم تنميتييا مين قبيل، وىيذا 

اع يمكن أن يتمثل ببنام فنادق واستراحات سياحية ومراكز معمومات سياحية، مما يساعد عمى تشجيع القط

الخاص ل ستثمار والمساىمة في التنمية السياحيةو وفي بعض الحاالت ال تحبذ الدولة االستثمار المباشير 

فيييي  اليييراغبين ل سيييتثمار فيييي مجيييال صيييناعة السيييياحة لكنييييا تقيييدم بعيييض الحيييوافز التيييي مييين شيييأنيا تشيييجيع

 .يدة عن العاصمة والمدن الرئيسيةالمناطق البع

 (1):الحكومية ل ستثمارات السياحية، ومن أبرزىا ما يأتيتتعدد أشكال المساعدة و 

: عن طريق منح دعم لرأس المال، منح قروض بأسعار فائدة ممييزة والسيماح ت فيض تكمف  االستثمار .1

قييل تبإعفيامات ضيريبية عميى مسييتمزمات اإلنشيام وكيذلك عمييى بييع أو تيأجير األراضييي لممسيتثمرين بأسيعار 

 والسوقعن األسعار السائدة في 

: ويمكين تحقييق ذليك عين طرييق اإلعفيامات الضيريبية واإلعفيامات الجمركيية ت فيض تكاليف التة ييل .2

  وعمى األجيزة المستوردة لخدمة القطاع السياحي ودعم برنامم تدريب العاممين

: واليييدف ميين ىييذه الضييمانات تييأمين حقييوق المسييتثمرين وخاصيية األجانييب ميينيم ض  مانات االس  تثمار .3

 عن طريق: وذلك

 وضمان حق استرداد رأس المال بالنسبة لألجانب وحقيم في تحويل أرباحيم إلى الخارج 

 وضمان القروض في بعض األحوال 

 .تشجيع المستثمر األجنبي إلعادة استثمار أرباحو في مشروعات سياحية أخرى داخل البمد المضيف 

                                                           
 . 275 – 272، ص ص ذكره سبق صدرمال ،: موفق عدنان عبد الجبار الحميري، أساسيات التمويل واالستثمار في صناعة السياحة(1)
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الدولية لمقييائمين بتنفيييذ المشياريع السييياحية مييع عييدم : وىيو عبييارة عيين مبيالة مالييية تمنحيييا ال  دعم الم  الي .4

مطالبتيم بردىا، وعادة ما يقدم الدعم في شكل إعفامات من سداد القروض أو أقساطيا، مميا ييؤثر مباشيرة 

دارة عمميات الدعم المالي تعتبير بسييطة بشيكل عيام ولكنييا يجيب أن تحسيم األميور  عمى تكمفة المشروعو وا 

 والدعم لمشروع سياحي معين تقرير مقدار  التالية:

 والتأكد من أن الدعم استخدم في نفس ال رض الممنوح من أجمو 

 .التأكد من أن تنفيذ المشروع السياحي سوف يتم في الوقت المحدد لو مسبقا 

: وتتمثييل فييي القييروض التييي تقييدميا الحكوميية لممسييتثمرين فييي المشييروعات السييياحية الق  روض الممي  زة .5

التأكييد ميين أن القييرض مييع  متابعيية سييداد األقسيياط والفوائييدو ق، ميين السييعر السييائد فييي السييو بسييعر فائييدة أقييل 

 وأن تنفيذ المشروع سوف يتم في الوقت المحدد لو، و استخدم في ال رض الذي منح من أجمو

تقوم الحكومات أو الييئات المتخصصة التابعة ليا بضمان القيروض التيي تمنحييا  ضمانات القروض: .6

 تجارية لتنمية المشروعات السياحية بعد إتمام الخطوات اآلتية:البنوك ال

 وتقييم كفامة المشروع في إطار الشروط الموضوعة من قبل البنك التجاري مانح القرض 

  يمتزم البنك التجاري بتقديم القرض مقابل التزام الحكومة أو الييئات األخرى المتخصصة بالضمان

 في حالة توقف المشروع عن السداد.

وتتمثيل فيي التيزام الحكومية بسيداد الفيرق بيين سيعر الفائيدة المنخفضية  دعم عمميات الفوا د المن فض : .7

عمييى القييرض الييذي يحصييل عميييو المشييروع السييياحي وسييعر الفائييدة الجيياري الييذي تفرضييو البنييوك التجارييية، 

ثمارية حيييث ال يحصييل وتييزداد أىمييية عمميييات الفوائييد المنخفضيية فييي السيينوات األولييى ميين العمميييات االسييت

 والمشروع عمى إيراد في ىذه السنوات

: يقتصيير ىييذا النييوع ميين المسيياعدات عمييى المشييروعات الس  اليب المالي    ل  دعم االس  تثمار الس  ياحي .8

السييياحية التييي بييدأت فييي نشيياطيا الفعمييي وتمكنييت ميين تحقيييق أربيياح فعمييية، وميين أشييكال المسيياعدات مييث  
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ميييين أرباحييييو المحققيييية قبييييل تحميميييييا احتياطييييات االسييييتي ك الرأسييييمالي السييييماح لممشييييروع السييييياحي بعمييييل 

 الضرائب مما يخفض من مقدار ضرائب األرباح.

وعمييييى الييييرغم ميييين تعييييدد المزايييييا السييييابقة إال أنيييييا ليسييييت كافييييية لجييييذب المسييييتثمرين ألن مخيييياطر  

االستثمار في قطاع السياحة عادة ما تكون أعمى من مخاطر االستثمار في كثير من القطاعيات األخيرى، 

ير بيئييية وليييذلك ال بيييد مييين التأكييييد عميييى المسييياعدات التيييي تقيييدميا الحكوميييات ألجيييل التنميييية السيييياحية وتيييوف

 اقتصادية وقانونية مناسبة لطمأنة المستثمرين وجذبيم.

 مجاالت تد ل الدول  في التنمي  والنةاط السياحي (90) رقم جدولال
  لسياحاحجم استفادة  مجال التد ل نوع التد ل

أ. المساعدة والمشاركة الجزئية 
 في النشاط السياحي

 تسويق المنتم الوطني -
 الترويجيةرسم السياسات  -
شييكيل مسيياعدات تنظيمييية إدارييية مثييل تشييكيل رابطيية فنييادق ومطيياعم أو ت -

 رابطة مكاتب السفر والسياحة

 ت طية كاممة
 011 % 

 ب. دعم المناسبات والميرجانات
 دعم الميرجانات الوطنية والشعبية -
 المؤتمرات الرسمية وشبو الرسمية دعم سياحة -

01 % 

 جي. ألغراض متعددة

 الحفاظ عمى المناطق والشواخص الحضارية والتراثية -
 دعم وتشجيع إقامة المنتزىات الوطنية والحدائق العامة -
 إنشام المحميات الطبيعية -
 إقامة المناطق الترفييية ومدن األلعاب والمناطق الساحمية -
 الميرجانات الرياضية -

01 % 

 د. الخدمات العامة

 تطوير البنية التحتية -
 ىتمام بالنقل العاماال -
 تطوير حجم المبادرات التجارية -
 المساعدة في تنمية اإلقميمية المتوازنة -
 تشجيع إقامة المنشآت الص يرة -

01 % 

ىي. السياسة النقدية واالستقرار 
 السياسي

 الحفاظ عمى قيمة العممة -
 االستقرار األمني -

01 % 

 و. السياسة الضريبية
 االستثماريةالحوافز  -
 القروض -
 المساعدات واإلعفامات الضريبية -

011 % 

عميان،  :، مؤسسية اليوراق لمنشير والتوزييعأساسييات التموييل واالسيتثمار فيي صيناعة السيياحة(: 2010)موفيق عيدنان عبيد الجبيار الحمييري،  المصدر:
 . 270، ص ، الطبعة األولىاألردن

تيسيييير العميييل  السيييمطات المحميييية )الحكوميييية( فيييي مجيييالومييين المسيييئوليات التيييي تقيييع عميييى عييياتق 

 نورد ما يأتي: السياحي
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وضييييع االسييييتراتيجيات المختمفيييية لمتنمييييية السييييياحية ومييييا يتعمييييق بيييييا وبوجييييو خيييياص اسييييتراتيجية مواجييييية  -

 واألزمات

رفيع تخطيط وتنفيذ البرامم التسويقية والحم ت التنشيطية عمى المستوى القومي فيي الخيارج عمي  عميى  -

 وصورة الدولة السياحية، مع إجرام دراسات األسواق السياحية اليامة

منيع االحتكيارات وزييادة فعاليية االسيتثمارات السيياحية،  ،وضع اإلطيار التنظيميي لضيمان حريية المنافسية -

 ووتفادي التنمية الزائدة عن الحاجة عمى المستوى القومي واإلقميمي

المشيروعة وميا يترتيب عميييا  دود الضييقة الكفيمية بمنيع المنافسيات غييرممارسة اإلشراف والرقابة في الح -

 وت عمى آليات السوق، والعمل عمى رفع مستوى جودة الخدمات السياحيةمن انف 

 وإعادة ىيكمة نظام المعمومات السياحي بما يتناسب مع أحدث التطورات العالمية -

 وستوى القومي بتعاون وزارتي السياحة والتعميمإدارة التعميم والتدريب السياحي الفعال عمى الم -

الرقابة عمى تسعير خدمات البيئة األساسية السياحية التي يقوم بيا القطاع الخاص، ومراقبية حسين أدام  -

 (1)والخدمة عن طريق إنشام ىيئة مختمطة لمتنظيم والرقابة

المحميية واإلقميميية لنشير اليوعي حيول تعاون المؤسسات السياحية )وزارة السياحة( ميع سيمطات التخطييط  -

 والمشاكل المتعمقة بالتخطيط واإلدارة السياحية الضعيفة

إرشييياد السيييمطات المحميييية حيييول أىميييية التنميييية االسيييتثمارية لممقاصيييد السيييياحية والتيييرويم لييييا وتزوييييدىا  -

 وبالخرائط السياحية ودليل السياحة الوطنية ومنشورات المنظمة العالمية لمسياحة

قيادة التنمية السياحية في المناطق ذات البيئات الحساسة ومواقع المحميات الطبيعية، وقد يتضيمن ذليك  -

 وتوفير شروط بيئية خاصة البد من االلتزام بيا وتنفيذىا

                                                           
-209اإلسييكندرية، ص ص  :دار الوفييام لييدنيا الطباعيية والنشيير ج رافييية السييياحة، الطبعيية األولييى،(: 2011): منييال شييوقي عبييد المعطييي أحمييد، (1)

210. 
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التأكد من أن المعيايير والضيوابط والتعميميات المقترحية لمتنميية السيياحية قابمية لمتطبييق وىيي متوازنية ميع  -

اليية لمتنفيييذ بشييكل مباشيير ميين قبييل القطيياع الخيياص أو عيين طريييق إصييدار تعميمييات وضييوابط سياسييات فع

 ووقوانين تفرض عمى الجيات المستثمرة الحكومية والخاصة

مسيياعدة السييمطات المحمييية واإلقميميييية لتحديييد الطاقيية االسييتيعابية فيييي المقاصييد السييياحية، وخاصيية فيييي  -

 (1) .والتأكيد عمى العوامل البيئية والعوامل الثقافية مواسم الذروة السياحية أو خ ل األزمات

 مستدام   يسياح ضمان تنمي في  دور المؤسسات الحكومي  المطمب الثالث:

يييرتبط قطيياع السييياحة بالعديييد ميين الجيييات الحكومييية مثييل وزارات السييياحة، المواصيي ت، التجييارة 

السييياحة المسييتدامة، وتعتبيير الجيييات الحكومييية والبيئيية وغيرىييا مميين يقييع عمييى عيياتقيم دعييم عمميييات تنمييية 

جرامات لتضيمين مفياىيم السيياحة المسيتدامة فيي عممييات اتخياذ القيرار ويتحقيق ، مسئولة عن وضع نظام وا 

 ذلك من خ ل:

مطالبيية الحكومييات بوضييع اآلليييات االقتصييادية لمحييد ميين التمييوث كفييرض الضييرائب عمييى جميييع مصييادر  -

تبنيييي سياسيييات التسيييعير لممنتجيييات الصيييديقة لمبيئييية وتنفييييذ القيييوانين البيئيييية بالتعييياون ميييع األجييييزة  ،التميييوث

 الحكومية الفاعمةو

العميييل عميييى ت ييييير أنمييياط االسيييتي ك فيييي المنطقييية مييين خييي ل توعيييية المؤسسيييات السيييياحية المسيييتيمكة  -

 ةوودفعيا إلى ترشيد االستي ك ودعم استخدام المنتجات الصديقة لمبيئ

دعييم البنييام المؤسسييي لألجيييزة الحكومييية وخمييق المزيييد ميين الكييوادر المتفيميية لضييرورة تبنييي نظييم اإلدارة  -

دميياج كييل ميين البعييدين البيئييي واالقتصييادي فييي سياسييات الحكومييات، وحييث الحكومييات  البيئييية المتكامميية، وا 

 السياحية بطريقة مستدامة ضمنعمى مزيد من ال مركزية إلعطام المحميات القدرة عمى تنفيذ المشروعات 

 اإلطار الذي تخططو الدولة مركزياو 

                                                           
 .269 – 268، ص ص ذكره سبق صدرمال ،: موفق عدنان الحميري، أساسيات التمويل واالستثمار في صناعة السياحة(1)
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دعييم القييدرات البشييرية العامميية فييي التفتيييش الصييحي والبيئييي والسييياحي بتييدريبيم عمييى متطمبييات النظييام،  -

وكيفييية التأكييد ميين قييبميم عمييى جدييية تنفيييذه داخييل المنشييآت السييياحية، وميين قبييل األجيييزة الحكومييية وكافيية 

 (1)وتنمية اآلخرينشركام ال

جمييع المعمومييات الصييحيحة والدقيقيية عيين أىمييية المقومييات السييياحية والمرافييق المتاحيية فييي الدوليية، وذلييك  -

 من خ ل التعاون مع الييئة العميا لمسياحة في نشر المطويات السياحية مدعم بالصور وتوزيعيا عبر 

 والقنصميات والسفارات في جميع أنحام العالم

المحافظيية عمييى سييعر تصييريف العمميية الوطنييية ومحاربيية التضييخم فييي أسييعار السييمع والخييدمات ومراقبيية  -

 وحركة األسعار لمختمف القطاعات المساندة لمسياحة

 ،توفير ومعالجة النقص في خدمات المرافق الحيوية مثل المياه والكيربام ووسائل االتصال والمواص ت -

 ول بكفامة عاليةوالتأكد من كفايتيا وأنيا تعم

معالجة االختناقات المرورية واالزدحام المتولد من سير المركبات فيي الشيوارع العامية خاصية فيي مواسيم  -

 والذروة السياحية

التحسييب ميين انتشييار بعييض األمييراض واألوبئيية والتأكييد ميين أن السييياح القييادمين غييير مصييابين بييأي ميين  -

 واألمراض المعدية والوبائية

الشييديد ميين ارتفيياع نسييبة ال ييش والت عييب باألسييعار والقضييام عمييى ظيياىرة السييرقة وال ييش، تييوخي الحييذر  -

 ووذلك عن طريق زيادة أعداد الشرطة السياحية خاصة في المناطق المزدحمة والمواقع السياحية

قيديم التحكم باألسواق السيياحية والتيدفق السيياحي فبيدال مين التنيوع فيي األسيواق السيياحية، تقيوم الدولية بت -

  (2)وخدمات تتناسب مع أسواقيا

 وإعداد التشريعات السياحية ال زمة في االقتصاد القومي حماية لمبيئة الطبيعية والنظام االجتماعي -
                                                           

 .246، ص سبق ذكره المصدر: سامية ج ل سعد، (1)
 .267 – 266، ص ص ذكره سبق صدرمال: موفق عدنان الحميري، أساسيات التمويل واالستثمار في صناعة السياحة، (2)



                                                                                                                                                            ثالث:                                                                دور الجيات المختمفة في تطبيق االستدامة في القطاع السياحيالفصل ال  
 
 

139 

 

حمايييية التيييراث القيييومي ورفيييع مسيييتواه والحفييياظ عميييى المنييياطق األثريييية مييين التيييدىور نتيجييية زييييادة التيييدفق  -

 (1) والسياحي عمييا

مسيييؤوليتيا التخطييييط لمتنميييية السيييياحية المسييييتدامة، إصيييدار وثيقييية عامييية تحيييدد مييين خ ليييييا يقيييع عميييى  -

 واألىداف المرجوة من تطبيق مبادئ االستدامة في القطاع السياحي

 محفاظ عمى البيئة سوام أكانت لالتنسيق والتعاون بينيا وبين الجيات األخرى غير الحكومية والمينية  -

عداد البيئات وأساليب التوعية والمشاركة لممجتمع المحميو  ،ليةمحمية أو إقميمية أو دو   وا 

وتييوفير نظييام محاسييبي يأخييذ فييي  التأكيييد عمييى ضييرورة االلتييزام بمحييددات ومتطمبييات الطاقيية االسييتيعابية -

 واالعتبار التكمفة البيئية في السياحة

 وجارة في الموروثات التاريخيةالت السياحية ومنعضمان حماية السياحة لمتراث المعماري في المناطق  -

 وتوفير لجان ومراكز معمومات لمتوجيو -

والتأكييد عميى ضيرورة تطبييق إدارة الجيودة  دراسة التأثيرات البيئية لممشروعات قبل إعطيام التيرخيص لييا -

 ولشاممة في مجال اإلدارة السياحيةا

 وفي األماكن ذات الحساسية الخاصةإعطام أولوية خاصة لتطبيق مفيوم التنمية السياحية المستدامة  -

 (2)وتوفير أدلة ومعايير لتقويم االستدامة بالنسبة لجميع المشاركين في التنمية السياحية -

اسيييتحداث اسيييتراتيجيات وطنيييية وخطيييط عمميييية لمتنميييية المسيييتدامة فيييي قطييياع السيييياحة، وتقيييييم القواعيييد  -

تطيييوير ىيييذه القواعيييد واألنظمييية واإلجيييرامات تصيييديق ، ويتضيييمن مييية واإلجيييرامات المطبقييية ومراجعتيييياواألنظ

 الدول عمى االتفاقيات البيئية الدولية واإلقميمية والعمل عمى تنفيذىا بشكل فعالو

إنشييام منيياطق محمييية برييية وبحرييية وشيياطئية، وتطييوير تخطيييط اسييتخدام األرض بأسييموب أوسييع نطاقييا،  -

 ضل استخدامات لألراضيووكذلك تطوير خطط خاصة بالمناطق السياحية لضمان أف
                                                           

  .210-209، ص ص ذكره سبق صدرمال: منال شوقي عبد المعطي أحمد، (1)
 .54األردن، ص  :دار جميس الزمان لمنشر التنمية السياحية المستدامة، الطبعة األولى، (:2011) : المشاقبة زياد محمد،(2)
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فحييص أسيياليب التشيي يل وأعمييال المؤسسييات وتقييييم آثارىييا االقتصييادية واالجتماعييية والثقافييية والبيئييية ثييم  -

 مة، مثل استخدام الموارد بكفامة،التخطيط والتوجيو لتحسين األدام بصورة متوائمة مع السياحة المستدا

 ق المشروعات التجريبية وبرامم تنمية القدراتووتقميل اليدر والنفايات، وتوفير الدعم عن طري

العمل عمى تحفيز التوعية البيئية وتدريب وتعميم العاممين في قطاعات السياحة بأىمية السموك المستدام  -

 وتحسين تفيم منافع وتكاليف السياحة من الجوانب البيئية والثقافية  ،"00-وسبل تحقيق أىداف "أجندة

 يةوواالقتصادية واالجتماع

تحفييييز كيييل فئيييات وقطاعيييات المجتميييع لممشييياركة فيييي تنميييية السيييياحة المسيييتدامة بحييييث تضيييمن مشييياركة  -

 األقميات والمجتمعات المحمية والمرأة والشباب والكبار وغيرىم في ىذه التنميةو

تطيييوير أنمييياط جدييييدة مييين السيييياحة تكيييون أكثييير توافقيييا ميييع احتياجيييات البيئييية وفيييي نفيييس الوقيييت ضيييمان  -

مة اإليجابية لمسياحة في االقتصاد، مع العمل عمى تقاسم المنافع االقتصادية لمسياحة بيين األجييال المساى

  (1).عمى نحو عادل

  عمى مستوى الدول السياح   قطاعفي البي ي  نظام اإلدارة تنفيذ  المطمب الرابع:

وااللتيزام مين قبيل كافية لضمان نجياح نظيام اإلدارة البيئيية المتكاممية البيد مين تحقييق جيانبي اإلليزام 

مؤسسات الدولة المتعاونة ميع قطياع السيياحة والمسيتثمرين اليوطنيين أصيحاب المنشيآت السيياحية بميا فيييا 

( خطيييوات التيييدرج اإلداري فيييي تنفييييذ النظيييام عميييى 10ويوضيييح الشيييكل رقيييم ) ،تميييك الممموكييية لييئيييات الدولييية

 مستوى الوزارات والمؤسسات السياحية.

 

 

 
                                                           

، العيدد 14المجميد )، مجم   جامع   المم ك عب د العزي زتخطيط وتنمية السياحة المسيتدامة فيي اليدول العربيية، (: 2000): سيد أحمد فتحي الخولي، (1)
 .33-32االقتصاد واإلدارة، ، ص ص (، 1
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 التدرج اإلداري لتنفيذ النظام عمى مستوى الدول  (90) رقم ةكلال

 

 

 

  

 

  ، : القييياىرة، المنظميية العربييية لمتنمييية اإلداريييةالسييياحية دليييل إرشيييادياإلدارة البيئيييية المتكامميية فييي المنشييآت (: 2007)سييامية جيي ل سييعد،  المص  در:
 .18 ص

وتقوم كل من وزارتي السياحة ووزارة البيئة والموارد الطبيعيية باليدور الرائيد فيي تبنيي جمييع منشيآت         

 (1):الدولة المرتبطة بالسياحة بنظام اإلدارة البيئية من خ ل الجيود اآلتية

المجييان التخطيطييية لمشييروعات الييوزارة والتييي تعييرض بيييا المشييروعات السييياحية التييي سييتطرح عمييى عقييد  -

المسييتثمرين بالمشيياركة الكامميية مييع وزارة البيئيية وعمييل دراسييات تقييييم األثيير البيئييي لممنيياطق السييياحية التييي 

  وستضم المشروعات السياحية ككل وليس فقط المشروعات ك  عمى حدة

خطيييط اإلقميمييي السييياحي المييدمم بييو البعييد البيئييي ميين تنفيييذ مشييروعات ال تتناسييب مييع كمييا يحمييي الت -

المشييروعات السييياحية، كييالتخطيط لمنيياطق صييناعية مموثيية فييي الحيييز الخمفييي لمنيياطق التنشيييط السييياحي 

 والساحمي ذات الطبيعة الجميمة التي تدعم السياحة الشاطئية أكثر من دعميا لمصناعة

البعييد البيئييي فييي مواصييفات المعييدات ال زميية لمفنييادق والقييرى السييياحية فتييدمم المعييدات أمييا عيين إدميياج  -

 المرشدة الستي ك المياه والطاقة ومعدات فرز المخمفات الصمبة ومستمزمات تطبيق نظام تحميل المخاطر

                                                           
 .20-19، ص صذكره سبق صدرمالية ج ل سعد، : سام(1)

ال يذام حييث تركيز نظريية النظيام عميى منيع الخطيأ قبيل حدوثيو عين طرييق تحدييد النقياط  بيو لضيمان سي مة الموصيي العيالميوىيو النظيام الياسب *: 
 فييتصنيع ال ذام مميا يجعميو ممارسية وقائيية ورقابيية  والتحكم فييا خ ل مراحل إعداد وتصنيع وتداول ال ذام المختمفة وليس عند االنتيام من الحرجة
 . آن واحد

 وزارة البيئت والموارد الطبيعيت

 وزارة السياحة وما يتبعيا من مؤسسات 
 تنشيط السياحة

السياحية الصديقة لمبيئة من  السياساتوااللتزام بتطبيق  اإللزام
 البيئية المتكاممة اإلدارةخ ل 

دراسات تقييم األثر البيئي  إجرام
 لممشروعات الجديدة

 الشركات السياحية المنشآت الفندقية جميع المحميات والموائل الطبيعية

 مشاركة المجتمع المتأثر بالتنمية السياحية
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  و(* Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP حية والتحكم فييا )نظام الياسبالص 

عمل لجان المراجعة عمى المنشآت السياحية مين قبيل اليوزارتين وبمشياركة كافية اليوزارات المعنيية بيالنظم  -

الداعميية لمسييياحة كالصييحة والتمييوين والتجييارة الخارجييية والصييناعة واإلسييكان والحكييم المحمييي وفقييا لمتشييكيل 

 والوزاري لكل دولة

والموائييل الطبيعييية لمسيياعدتيا عمييى تبنييي خطييوات تنفيييذ النظييام الييدعم المييادي والفنييي إلدارات المحميييات  -

ورصييد المت يييرات الحادثيية فييي ىييذه المنيياطق لمتييدخل السييريع فييي حاليية بييدم حييدوث تييدىور وتعييديل مسييار 

الييزوار إلييى منيياطق أخييرى لحييين اسييتعادة المنيياطق الميييددة لحالتيييا األولييى، وذلييك لييدعم السييياحة بطريقيية 

 ورة اقتصادية كبيرة لقطاع السياحة في ىذه المناطقمستدامة ومنع حدوث خسا

عقييد مسييابقات لخمييق الييروح التنافسييية بييين الفنييادق التييي تييدعم إدميياج البعييد البيئييي بجدييية فييي سياسيياتيا  -

اإلدارية، كما تعمل جاىدة عمى تحقيق التنمية المستدامة في الدولة وترصد العائد االقتصادي واالجتمياعي 

 وني نظم اإلدارة البيئية المتكاممةالمحقق كنتيجة لتب

تدريب المفتشيين السيياحيين عميى عممييات التفتييش السيياحي الميدمم فيييا العناصير البيئيية وشيرح أىميية  -

 وذلك لقيادات المنشآت والعائد االقتصادي واالجتماعي من تبني نظام اإلدارة البيئية المتكاممة

في وزارة السياحة وقيادات المنشآت السياحية ليتفيم كيفيية تطبييق  عمل البرامم التدريبية لمقيادات العاممة -

 والنظام وتقييم عائده االقتصادي واالجتماعي

 ووضع المحددات االستيعابية لمناطق السياحة الطبيعية والمحميات الطبيعية -

 وئةشركات السياحة بما يتوافق ومتطمبات السياحة الصديقة لمبي اإلرشادية لعملوضع الخطوط  -

 بالتعاون مع ىيئات الطيران المدني والييئات المشرفة عمى الموانئ ووزارة السياحة يتم التنسيق لتبني  -

ومراجعيية دراسييات تقييييم اآلثييار البيئييية لممشييروعات الجديييدة التييي تقيميييا  ،ىييذه المنشييآت المواصييفات البيئييية

 وىذه المؤسسات الستيعاب األعداد المتزايدة من السياح
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ة المجتمع بأىمية الحفاظ عمى التراث البيئي والتياريخي مين خي ل المشياركة فيي حمايية ىيذا التيراث توعي -

   (1).من تأثير التموث الناتم عن النشاطات السكانية المختمفة في الدولة

لكييي تتحقييق الييدول المطبقيية لمنظييام ميين الفوائييد االقتصييادية واالجتماعييية التييي تعييود عمييييا و  

 (2):التي تطبق النظام ف  بد من قياس النجاح من خ ل مؤشرات يمكن إجماليا فيما يميوعمى المنشآت 

 وخفض استي ك موارد المياه التي تحققيا صناعة السياحة بالمقارنة بمعدالت االستي ك العالمينسبة  -

 واالستي ك العالمينسبة الخفض في استي ك الطاقة التي تحققيا صناعة السياحة بالمقارنة بمعدالت  -

نسبة المشروعات السياحية التيي تيم تنفييذىا وفقيا لدراسيات تقيييم األثير البيئيي إليى المشيروعات السيياحية  -

نسبة المشروعات السياحية التي تم تعديل خطوات التنفيذ والتش يل بييا وفقيا لمتطمبيات دراسية تقيييم ، الكمية

 واألثر البيئي

عميى تفعييل المشياركة الشيعبية إليى إجميالي المشيروعات السيياحية التيي ال نسبة المشيروعات التيي تعميل  -

وذلك من خ ل عقد جمسات استماع يحضرىا ممثميو فئيات المجتميع التيي قيد تتضيرر  ،تطبق ىذه السياسة

 ومن إقامة المشروع أو قد تستفيد منو

إلدارة البيئية لممخمفات الصمبة العائد االقتصادي المسجل نتيجة إتباع سياسات الترشيد في االستي ك وا -

 ووتبني نظم الحفاظ عمى صحة العاممين

الزيييادة المحققيية فييي األشيي ال نتيجيية تحقيييق المواصييفات العالمييية البيئييية المطموبيية ميين شييركات السييياحة  -

 .العالمية

 

 

 
                                                           

 .22-21، ص صذكره سبق صدرمال: سامية ج ل سعد، (1)
 .23، صالمصدر نفسو: (2)
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 ثاني: مبدأ االستدام  في المؤسسات السياحي  المبحث ال

 أن باإلمكيان لييس فإنيو سيياحية رحمية خي ل وترحاليو تنقمو من األساسي ال رض السائح يحقق كي

 العي ج الترفييو، ،طعيام ميأوى، عميى لو حصيلم بوسيطام يسيتعين ليذلك األساسيية الشيروط جمييع لنفسيو يوفر

وقييد ، السييياحي المنتييوج وكييذا الييدعم لييو تقييدم التييي السييياحية المؤسسييات فييي الوسيياطة ىييذه فتتمثييل والراحيية

 السيياح، سيياحية لخدمية وتقيديم تسييي ت تحقييق الراحية سيبيل فيي تست ل رأسيماليا منشآت سياحية ظيرت

 عمييى زيارتيييا األجانييب السييياح التييي ت ييري ،داخييل الدوليية السييياحي عوامييل الجييذب تييوافر ميين مسييتفيدة بييذلك

 .ممكنة أطول مدة واإلقامة فييا

 السياحي  المؤسسات مفهوم المطمب الول:

 )الفنييادق، منشييأ اإلقاميية عمييى والفندقييية يطمييق المصييطمحات السييياحية حسييب معجييم ىييذا المصييطمح

 وكيييي م السييييفر ،المعمومييييات السييييياحية ومكاتييييب االسييييتقبال السييييياحي وكييييذا مشيييياريع مخيمييييات( المييييوتي ت،

، المسييارح ،المنظمييات السييياحية ،أدالم سييياحيين متييرجمين، ،إيجييار السيييارات مكاتييب ،الشييركات السييياحية

وتعتبيير  ،البمييد السييياحي تقييدم وحسييب مسييتوى ألخيير بمييد ميين الخييدمات تختمييف وىييذه ،السييينمات ،الم عييب

 (1) .سياحية مميزة تقديم خدمات واالستمرار في وتستطيع التقدم الفوقية لمسياحة كالبنية

 والمشييروبات، لتقييديم المييأكوالت السييتقبال السييياح األميياكن المعييدة منشييأة سييياحية ميين يعتبيير وىنيياك

  (2).جوية أو أو بحرية رح ت برية في السياح المخصصة لنقل وسائل النقل منشأة سياحية تعتبر وكذلك

وفي تعريف آخر أنيا المكان اليذي يقيدم الخيدمات والمعموميات االستشياري والفنيية، وعميل ترتيبيات 

 (3).محددةال زمة لمسفر برا وبحرا وجوا إلى أي مكان في العالم لمعم م، وفقا لبرامم وقواعد 

                                                           
 .  11 ، صذكره سبق صدرمالزيد منير سميمان عبودي، : (1)
 .90 اإلسكندرية، ص :الجديدةالتشريعات السياحية والفندقية، دار الجامعة (: 2001)سوزان عمي حسن، : (2)
دار الكتييب ، "دراسية حاليية عميى شيركات السييياحة المصيرية" إدارة المييوارد البشيرية فيي المجييال السيياحي (:2011) : سيامح احميد رفعييت عبيد البياقي،(3)

 .335، صالقانونية ودار شتات لمنشر والبرمجيات: مصر
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شرمـــت 

 السيبحت

مييييأكوالت  ميييين الخييييدمات المختمفيييية السييييياح وتقييييديم أساسييييا السييييتقبال األميييياكن المعييييدة تمييييك ىييييي أو

 وسييائل النقييل التييي تمتمييك وكييذلك المنشييآت كالمطيياعم لمكييانا نفييس فييي اسييتي كيا يييتم التييي ،ومشييروبات

 (1).مثل الفنادق النزالم والسائحين المعدة إلقامة تمك أو السائحين المختصة لنقل

السييياحية  مختمييف الخييدمات عمييى تقييديم تقييوم بالعمييل مؤسسييات تجارييية أيضييا بأنيييا ويمكيين تعريفيييا

 ،إرشيياد سييياحي تجارييية، رياضييية، ثقافييية، ،وخييدمات ع جييية وطعييام وشييراب خييدمات إقاميية ميين ،ال زميية

 مختمييييف السييييياح عمييييى أنواعييييو لكافيييية السييييياحي بمختمييييف خييييدمات النقييييل لمييييرح ت وكييييذلك تنظيييييم بييييرامم

 (2).أنواعيم

 مين األركيان تيوفر مجموعية مين البيد صيناعة السيياحة أجيل من القول أنو التعاريف يمكن ىذه من

 .والبرامم السياحية المطاعم ،اإليوام النقل،: والمتمثمة في المقومات أو

 عالق  الترابط بين الةركات السياحي  (90) رقم ةكلال

 

 

 

 

 

"دراسيية حاليية عمييى شييركات السييياحة المصييرية"، دار  إدارة المييوارد البشييرية فييي المجييال السييياحي (:2011) سييامح احمييد رفعييت عبييد البيياقي،المص  در: 
 .336مصر، ص  :الكتب القانونية، دار شتات لمنشر والبرمجيات

 وجود من البد كان السائح فقد التي يحتاجيا الخدمات السياحية السياحة وتنوع لتنوع أشكال نظراو 

 :وأىميا ،ىذه الخدمات تقديم في واحدة منيا تختص كل المؤسسات السياحية من العديد

 
                                                           

 .190عمان، ص :المنشآت السياحية، الطبعة األولى، دار البركةمحاسبة (: 2001)عاطف ألخرص، سمير حمودة، : (1)
 .47اإلسكندرية، ص :المحاسبة في األنشطة السياحية والفندقية، مؤسسة شباب الجامعة(: 1996)فؤاد السيد المميجي، : (2)

 منظمو الرحالث السيبحيت

المنظمبث المحليت 

 والعبلميت

 شرمبث التسويك للرحالث

 الفنـــبدق والمنتجعـــــبث

 شرمبث الطيران العبلميت

 البنوك المطبعم

 
 إيجبر سيبراث أرضيتخدمبث 

 شرمبث الطيران المحليت

 شرمبث السنل الحديديت

 شرمـبث النقـل البري

 العمـــالء
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  مؤسسات الفندق . 1

 ،خدميية الطعيييام باإلضييافة إلييى ، بالدرجيية األولييى اإلقامييية تقييدم خدميية نييزل أو مؤسسيية الفنييدق ىييو

 (1).معين أجر لقام النزيلإلييا  أخرى يحتاج المشروبات وخدمات

وىيذه  المجييزة لققامية مين ال يرف عيدد بيو ،ميدخل مسيتقل ليو مبنيى مين جيزم أو مسيتقل وىو مبنى

 التيي يحتاجييا بيبعض الخيدمات ييزود المبنيى كميا، بييا يمحيق ال وقيد ،حماميات داخميية بيا قد يمحق ال رف

لمنيزالم  وتقيدم الفنيادق الدرجية السيياحية ييتم تحدييد الفنيدق لمنيزالم التيي يوفرىيا لمقيدار الخيدماتا النزييل ووفقي

 (2).الوقت منتظمة من لفترات غير والطعام والراحة الضيافة

وىييو أيضييا عبييارة عيين بناييية أو مؤسسيية تقييدم خييدمات اإليييوام ووجبييات الطعييام والشييراب والخييدمات  

أن تخمييق ع قيات طيبية مييع األخيرى كالتسيمية والترفييو إلييى الجمييور المسيتيدف، ويجييب عميى إدارة الفنيدق 

  (3).زبائنيا وتييئة كوادر فنية مؤىمة قادرة عمى تقديم الخدمات

   (4):منيا السكن الفندقي ضمن مؤسسات مصنفة ىناك عدةو 

فنيييادق ، مراكيييز الميييدن فنيييادق إليييى ىيييذا المعييييار الفنيييادق وفيييق يمكييين تصييينيف :الموق   ع الفن   ادق حس   ب .أ

   .)الموتي ت(فنادق العبورو فنادق المطارات  فنادق المنتجعات،، الضواحي

 حيث تصينف المعايير األساسية المعيار من يعتبر ىذا)الدرجات(: التسهيالت المقدم  الفنادق حسبب. 

  .الثالثة، فنادق الدرجة الثانية، فنادق الدرجة األولىفنادق الدرجة ، الممتازةفنادق الدرجة  الفنادق إلى

، والف ت الشمييات، الشباب بيوت، المخيمات في والمتمثمةالفندق :  حول ما السكن مؤسسات.  ج

 .النوم وسيارات الكرافاناتو  لمعطل مدن، الجبمية المنازل

                                                           
)1 : ( Muriel Deneau ,  (:0990) Patrick Courtin ,droit et droit du tourisme,2 ème édition, édition Bréal:France, P 

201. 
 :، الممتقيى المصيري لقبيداع والتنميية-دراسات وبحوث في أنتربولوجييا السيياحة – صناعة السياحة بين النظرية والتطبيق (:2004) يسرى عبس،: (2)

 .201 مصر، ص
 .60عمان، األردن، ص :لمنشر والتوزيعدار الراية  ، الطبعة األولى،ةنظم المعمومات السياحي(: 2011): عصام حسن الصعيدي، (3)
 .48-45ص  ، صنعما :إدارة الفنادق ورفع كفامتيا اإلنتاجية، دار وائل(: 1998)، محمد أمين محي الدين السيد عمي: (4)
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 السياحيين المرةدين. 2 

دارة اليييرح ت السيييياحية، وتنفييييذ البيييرامم  اإلرشييياد السيييياحي مصيييطمح حيييديث يعنيييي قييييادة وتنظييييم وا 

السياحية، ومرافقتيم ورعايتيم منذ وصوليم حتى م يادرتيم، وتنظييم وترتييب  السياحية لمسياح أو لممجموعة

قامتيم ومساعدتيم عمى ممارسة األنماط واألنشطة السياحية المحددة في برامجيم، وتوفير  وتسييل تنقميم وا 

 المعمومات التوضيحية ال زمة لمسائحين.

يتولى القيام بتنفيذ عمل اإلرشاد السياحي، ومن اإلرشاد السياحي اشتق اسم المرشد السياحي الذي 

وىييو ظيياىرة تاريخييية قديميية، ارتييبط وجودىييا بالسييفر والتنقييل، وقييد حييرص النيياس فييي رح تيييم وتيينق تيم منييذ 

   (1).آالف السنين عمى اصطحاب دليل السفر القادر عمى إيصاليم إلى ب يتيم بأمان وس م

 الخييدمات التييي ليييم وتقييديم ،أميياكن الزيييارة اح إلييىالسييي يقييوم بمرافقيية الشييخص الييذي ذلييك أيضييا ىييو

 فيي دور كبيير ليو وبيذلك فالمرشيد معرفتييا، فيي يرغبيون المعموميات التيي تزوييدىم بمختميف يحتاجونيا وكذا

 ، ويمكن التفرقة بين عدة انواع من المرشدين وىم: الجولة السياحية نجاح

وليييس  اإلرشيياد السييياحي فييييا بميميية يقييوم معينيية منطقيية أو داخييل البمييد المييواطن وىيي :المرة  د المحم  ي .أ 

 وبشكل رسمي مكاتب السياحة أو شركات لدى موظف

 ،الجييذب التاريخييية عناصيير بالمرشييدين لشييرح تسييتعين الحكومييات: الحكوم    ل  دى يعم  ل المرة  د ال  ذي .ب

   (2)والرسميين لمدولة لمسياح والضيوف السياسية وأالثقافية 

 مين خي ل كانيت سيوام القييادة أثنيام السيياحي باإلرشياد يقيوم اليذي السيائق ذليك ىيو: الس ا ق المرة د . ج 

 السائق يتمكن حتى معمقة بميكروفونات مجيزة اآلن السياحية من الحاف ت الكثير فيناك ، سيارة أو حافمة

 والوقت نفس في والتحدث من القيادة 

                                                           
   .168، صذكره سبق صدرمال: عصام حسن السعيدي، نظم المعمومات السياحية، (1)
   . 51، صذكره سبق صدرمالفيصل الحاج ذيب، و  خالد مقابمة: (2)
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 بتوظيفيو تقيوم مؤسسية أو شيركة عين رسيمية بصيفة متحيدث ىو ىنا المرشد: الصناع  أو العمل مرةد .د

 والزوار ومرافقة إرشادية بجوالت القيام أجل من

نميا األجنبية الم ات يترجم الذي الشخص ىنا بو يقصد ال: المترجمين. ذ  السيياحة فيي صيناعة المتيرجم وا 

 . والطبيعية األثرية المعالم شرح يجيد الذي ىو والسفر

    المكاتب السياحي . 3

 بضياعتيا المحمييين المحمييين وغيير لمسيكان وتبييع تنيتم تينظم، تجاريية مؤسسيات أو شيركات ىيي

 بيين وسييط عين عبارة بيا، فيي المرتبطة إلى الخدمات الفردية، باإلضافة أو الجماعية ورح تيا الخاصة

 ومساعدة السياح المعمومات بتوفير تقوم بذلك وىي (1)،عمولة عمى الحصول لقام السياحي والمنتم السائح

 المنشيآت صيناعة وبييع لألمياكن السيياحية دعايية وعميل جيية، مين ىيذا السيفر لعمميية تنظيمييا خي ل مين

  . الخ... ومبيت من طعام الفنادق مثل: المواص ت، خدمات األخرى

 المكاتيب قبيل ىيذه مين المسياعدة عين يبحثيون العيالم منياطق مختميف فيي السيياح أصيبح لقيد

 : السياحية المكاتب أنواعبين  منو  تقدميا، التي الخدمات من واالستفادة المتخصصة

 تقيوم حييث سيياحي، كوكييل بيدورىا تقيوم التيي المكاتيب ىيي: المنظم  السفر ووكاالت السياح  مكاتب .أ

 فيي السيياحية وتنظيمييا الخيدمات عين معموميات وكذلك ،السياحي بالمنتم المتعمقة كل المعمومات بتجميع

 وسمفا زيارتيا سيتم التي والمناطق مواقيتيا تحديد رح ت، شكل

 المعيدة سيمفا السيياحية البرامم تنفيذ عن مسؤولة تكون التي المكاتب وىي: السياحي  ال دمات مكاتب .ب

 فيي ييدخل وال لمسيياح، المنياطق المسيتقبمة فيي موجيودة تكيون المكاتيب وىيذه اليرح ت، منظميي طيرف من

 وإلييا يتجيون التي والمناطق لمسياح الدول المصدرة أو المناطق من النقل ترتيبات مياميا

                                                           

 . 18 عمان، ص :البركة دار ، الطبعة األولى،السياحية المنشآت إدارة(: 2001)رحمة،  أبو مروان: (1) 
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 وىيم لمسيائحين المصيدرة البميدان فيي المكاتيب مين النيوع ىيذا يوجيد: بالتجز    والس ياح  الس فر مكاتب .ج

 . مفرد بشكل المختمفة النقل وشركات الرح ت منظموا ينتجو ما ببيع يقومون الوسطام الذين

  اإلطعام . مؤسسات4

وىي تعتبر مين القطياع السيياحي حييث أنيو أثنيام عمميية انتياج البضيائع المطبخيية ييتم تكيوين نياتم 

 طعيام عميى خ لييا مين السيائح يتحصيل التيي المؤسسيات وىيي (1)،جدييد ليو قيمية اسيتي كية وسيعر جدييد

                                                                          وىي تتمثل في: وشراب،

 خيدمات، مين تقدميو نظرا لما وذلك أساسي ودورىا السياحة، أركان من ركن المطاعم تعتبر  :المطاعم .أ

 أال الدولية فيي المقيميين وغيير المقيميين لمسيياح االسيتي كية األساسيية الحاجيات أىيم مين واحدة تمبي فيي

 لتحضير والمعد المييأ المكان ذلك ىو والمطعم (2)،إلييا بحاجة ىم التي تناول الوجبات إلى الحاجة وىي

الحفي ت  إلقامية أو واالسيتجمام، الراحية منييا عدييدة ألسيباب سيكناىم خيارج مكيان لمزبيائن الطعيام وتقيديم

  (3).المطعم وطبيعة الخدمة ودرجة نوع مع المكان ويتناسب مسبقا، يحدد معين ثمن لقام والمناسبات

 األوليى، الدرجية الدرجية الممتيازة، مين المطعيم يكيون كيأن درجيات، إليى المطياعم تصينيف وييتم

 . الخ... فيو الموجود األثاث نوع موقع المطعم، حجمو، عمى تصنيفيا في الخ، ويعتمد...الثانية الدرجة

 كميا( والعصيير الحموييات الشياي، القييوة،)الفطيور واجبيات لمسيائح تقيدم ترفيييية أمياكن ىيي: المق ايي .ب

 .السياح مختمف بين المواعيد لتنفيذ أماكن تعتبر

غذائيية  وجبيات تقيدم التيي صي يرة مطياعم عين عبيارة ىيي(fast food): الس ريع   الم مكوالت مط اعم . ج 

 .الراحة وسائل معظم فييا تتوفر محترمة أماكن في واألصدقام كالعائ ت السياح من لجماعات

  السائح بمختمف بتموين تقوم التي( والجممة التجزئة)المتاجر عن عبارة ىي: التموين مؤسسات .د

                                                           

 .34، صذكره سبقصدر مال: زيد منير سممان، (1) 
 .89 ص األردن، :التوزيع و لنشر صفام دار األولى، الطبعة ،السياحية المنشآت إدارة(: 2002) عواد، خالد إبراىيم األنصاري، إمام محمد:  (2)
 . 20 ص ،ذكره سبق صدرمال ،السياحية المنشآت إدارة رحمة، أبو مروان:  (3)  
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 .ثمن من يدفعو ما المنتجات مقابل

  السياحي مؤسسات النقل .5

يعنيييي  بييييا وىييذاسيييقيمون  التيييي إلييى المحطييات ونقمييييمالسييياح  إلييى جميييبالسيييياحية  البييرامم ترمييي 

الحديديية  وخطيوط السيكك شيبكات الطيرق ونقمييم عبيرالبريية  ومراكيز الحيدود والمطياراتبيالموانئ  استقباليم

 (1).ىذه المراكز إلى

يعتبر النقل السياحي أحد العناصر األساسية لمخدمات والتسيي ت السيياحية فيي أي دولية، حييث و 

تطييورا كبيييرا نتيجيية االرتبيياط وثيييق بييين صييناعة النقييل وصييناعة السييياحة حيييث تطييورت السييياحة فييي العييالم 

 (2):ومن الوسائل المستخدمة في النقل السياحي ما يمي، لمتطور الذي طرأ عمى صناعة النقل

وكما ىو معروف وسيمة سيريعة ومريحية وآمنية إليى حيد كبيير وينقسيم إليى النقيل النقل الجوي السياحي: أ. 

 والتاكسي الطائرو  )المؤجر(النقل الجوي غير المنتظم ، الجوي المنتظم

السييكك  يتحييدد النقييل البييري فييي مختمييف دول العييالم فييي وسيييمتين رئيسييين ىمييا: النق  ل الب  ري الس  ياحي:ب. 

 و(السيارات الخاصة، واألجرة )تاكسي اليموزين(، األتوبيسات الكبيرة) السيارات السياحيةو  الحديدية

 ،البيواخر السيياحية) النقيل النييري، (البيواخر، القيوارب التجاريية) ينقسم إلى النقيل البحيريالنقل الما ي: ج. 

 .(القوارب التجارية والشراعية ،االتوبسات النيرية

  . المحميات الطبيعي 6

 International Union for Conservationوتعيرف المحميية وفقيا ل تحياد العيالمي لصيون الطبيعية 

of Nature IUCN  بأنيييا مسيياحة األرض أو شييواطئ البحييار المخصصيية لحماييية التنييوع اإلحيييائي )التنييوع

 البيولوجي( والحفاظ عمى التراث االجتماعي والثقافي ليذه المناطق وتدار المحمية بواسطة جياز حكومي 

                                                           
دكتيوراه،  أطروحية، -دراس   ميداني  –استراتيجيات تسويق ال دمات السياحي  وانعكاساتها عمى االقتصاد الوطني (: 2012)، : عبد العزيز عراب(1)

 .149ص ، 3جامعة الجزائر 
 .154-151، ص ص ذكره سبق صدرمالماىر عبد الخالق السيسي، : (2)
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 أو أي نظام معترف بو في الدولة ولو السمطة القضائية في إدارتو.

  (1):لقرار االتحاد العالمي لصون الطبيعة إلى ستة أنوع وتنقسم أنواع المحميات وفقا

منطقة محميية تيدار لصيالح األبحياث العمميية أو لصيون طبيعتييا البريية ويطميق عميييا المنطقية الطبيعيية أ. 

 المحميةو

منطقة محمية تدار لمحفاظ عمى النظم اإليكولوجية وتسمى بالحدائق المحمية الطبيعية ويمكن أن تفتح  ب.

 م منيا لمزيارة والسياحة الترفييية البيئيةوأجزا

 محميات تدار لحماية ظواىر طبيعية معينة مثل الكيوف الممحية والمائية الخو ج.

محميات تدار أساسا ألغراض صون مدخ ت بشيرية عميى الينظم الطبيعيية بييدف حمايتييا مثيل إضيافة  د.

 ويياأنواع من األشجار استقدميا اإلنسان في المنطقة لقترة طويمة ويخشى انقراضيا لزيادة الطمب عم

 محميات تدار لمحفاظ عمى مواقع الجمال في الطبيعة األرضية أو البحريةو ه.

تدار لمتنمية المستدامة لمموارد الطبيعية بيا أي يسمح باست  ليا من استبدال الجزم المستيمك  محميات و.

 منيا كزراعة األشجار بدال من تمك التي تم قطعيا ل ستفادة بأخشابيا.

 ىذا باإلضافة إلى أنوع أخرى من المحميات الطبيعية مثل: 

زر في شواطئ المسطحات المائية المتسعة كالخمجان األراضي الرطبة وىي الناتجة عن حركة المد والج -

 والبحار والبحيراتو

 محمية الحيز الحيوي )البيوسفير( التي تدعميا منظمة اليونسكو عالمياو -

 المواقع التراثية المعترف بيا من قبل منظمة اليونسكو العالمية. -

 :أىميا نجد ومن وىي عديدة :مؤسسات أ رى. 7

  عن طريق وذلك الخدمات السياحية السائح عن متقوم بإع  التي وىي ،السياحي وكالة اإلع م. أ

                                                           
 . 44-43، ص صذكره سبق صدرمال: سامية ج ل سعد،  (1)
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 والبصرية وغيرىا أو السمعية المكتوبة والناطقة الصحافة ،ةديالبطاقات البري ،المنشورات اإلع مية

وتشيييحيم  غسيييل ،خدمييية الميكانييييك ،كخدمييية اليييياتف ومتنوعييية وىيييي عدييييدة ،تقيييدم الخيييدمات مؤسسيييات. ب

 .وغيرىا وخدمات صحية متعددة خدمات رياضية ،غسل الم بس ،السيارات

 دور المؤسسات السياحي  في تحقيق التنمي  المستدام  المطمب الثاني:

يتضمن قطاع السياحة العديد من الشركات والمؤسسيات العاممية بشيكل مباشير أو غيير مباشير فيي 

، ويتوقييع ميين ىييذه الوحييدات إدراك أىمييية السييياحة المسييتدامة وتحقيييق ... مجيياالت النقييل والسييياحة والترفيييو

 (1):ومن أىميا المستدامة وتتعدد سبل المشاركة الواعية في التنمية"*، 00-"أجندةأىداف 

تطوير نظام داخمي في الشركات والمؤسسات لتضمين موضوعات التنمية المسيتدامة فيي أىيداف اإلدارة  -

 اإليجابية عمى أدام العمل والربحية أو المؤشرات األخرى المستخدمةومع توضيح اآلثار 

تحفيز العمل عمى تقميل الموارد المستخدمة والتركيز عمى زيادة نوعية اإلنتاج وتقميص اليدر والنفايات،  -

وىنييياك عيييدة طيييرق لتحقييييق ىيييذا الييييدف بيييدما مييين اختييييار عناصييير اإلنتييياج ومورديييييا وتبنيييي نظيييم إعيييادة 

 م األمثل لممنتجات والتخمص من نفاياتياواالستخدا

تحفيز االستخدام الرشييد لمطاقية والعميل عميى تقمييل االنبعاثيات الصيادرة عين بعيض مصيادر الطاقية مين  -

 خ ل اإلدارة الواعية لممصادر المتاحة من الطاقة واستخدام المواد والتقنيات الم ئمة لمظروف المحميةو

اسييات الجييدوى السييتخدامات األراضييي أو إنشييام المشييروعات مييع توضيييح تضييمين اآلثييار البيئييية فييي در  -

 التكاليف والمنافع لمبدائل المتاحةو

تعييديل المنتجييات السييياحية التييي تطورىييا وتقييدميا بعييض المؤسسييات بحيييث تكييون أكثيير م ئميية لمتنمييية  -

 زيز االستخدام المستداموالمستدامة لمسياحة، وكذلك وضع ع مات بيئية عمى السمع والمواقع السياحية لتع

                                                           
 .34-33: سيد أحمد فتحي الخولي، مرجع سابق، ص ص (1) 
الذي يشكل خطية عميل عالميية لتحقييق ، 21، أقر المجتمع الدولي برمتو جدول أعمال القرن 1992مؤتمر قمة األرض المنعقد في ريو في عام : (*)

  التنمية المستدامة.
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أن تقييوم وحييدات القطيياع الخيياص بوضييع معييايير اقتصييادية واجتماعييية وثقافييية وبيئييية كجييزم أساسييي فييي  -

دارة الميييوارد البشييرية، ومييين أبييرز ذليييك تقييييم اآلثيييار  دارتيييا ونشييياطيا التسييويقي وا  مشييروعاتيا االسيييتثمارية وا 

مات فعاليية لموقاييية أو العيي ج، ووضييع اسييتراتيجيات الناجميية عيين كييل مشييروع قبييل البييدم فيييو، وتبنييي إجييرا

 خاصة لتقميل اآلثار السمبية عمى الموارد الطبيعية والبيئة والمجتمع.

ميييع ازديييياد نميييو السيييياحة البيئيييية يظيييير االحتيييياج إليييى إقامييية منشيييآت بيئيييية تصيييمم وتبنيييى وتيييدار و 

تمثييل اإلدارة البيئييية اسييتراتيجية ، و فيييةبأسييموب يسيياىم ويييدعم عمميييات الحفيياظ عمييى المييوارد الطبيعييية والثقا

دارة الفنادق منيا بشكل خاص، نظرا الزديياد عنصير المنافسية،  النجاح في المنشآت السياحية بشكل عام وا 

وتنوع طموحات المستيمك، وبروز العديد من األنظمة والقوانين المرتبطة بالبيئة التي أخذت تظير جميا في 

توجب عمييى إدارة ومييالكي المنشييآت اإلمعييان فييي مفيياىيم السييياحة المسييتدامة بيئيية األعمييال، األميير الييذي يسيي

لمعرفيية كيفييية حماييية البيئيية وتحقيييق األىييداف االقتصييادية فييي آن واحييد، لييذا غالبييا مييا تمجييأ إدارة المنشييآت 

 لتطوير وتعديل ممارستيا بيدف تحقيق الوضع األمثل عبر تبني أنظمة اإلدارة البيئية.

إدارية تضمن النجاح المتواصيل،  ة اإلدارة البيئية توفر التميز في إطار استراتيجيةوعميو فان أنظم 

 ،وفقا ألسموب عمل واضح قابل لمتطبييق يييدف إليى التعاميل ميع األسيباب التيي أدت إليى حيدوث المشياكل

وبالتالي تساىم في دعم البيئة إيجابيا عبر محاولية منيع اآلثيار السيمبية عميى البيئية، وتسياىم تطبييق أنظمية 

اإلدارة البيئية في تخفيض نفقات التش يل من خ ل برامم الترشيد المختمفة والحد من األضرار البيئية عبر 

 الحد من المخمفات.

مل التركييييز عميييى مفييياىيم مرتبطييية بالبيئييية، وحييييث أن وحييييث أن أولويييية أنظمييية اإلدارة البيئيييية تشييي 

نشياطات إدارة وتشيي يل المنشييآت السييياحية تحييدث آثييارا سييمبية عميى البيئيية، فييان األميير يسييتدعي تبنييي نظييام 

اإلدارة البيئيييية منيييذ المرحمييية األوليييى لبيييروز المنشيييأة السيييياحية إليييى الوجيييود، وبيييذلك تكفيييل المنشيييأة السيييياحية 
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( مكونييات تطبيييق نظييام اإلدارة البيئييية عمييى 10، ويوضييح الشييكل رقييم )اإلدارة البيئيييةأقصييى فعالييية ألنظميية 

دارات الموائل والمحميات الطبيعية.  مستوى المنشآت السياحية والشركات السياحية وا 

 مكونات نظام اإلدارة البي ي  المتكامم  عمى مستوى المنةآت السياحي  (90) رقم ةكلال
  

 

 

 

 

 

 

 ،: القييياىرةالمنظميية العربييية لمتنمييية اإلدارييية اإلدارة البيئيييية المتكامميية فييي المنشييآت السييياحية دليييل إرشيييادي،(: 2007)سييامية جيي ل سييعد،  المص  در:
 .25ص  

ىييذا ويمثييل تطبيييق اإلدارة البيئييية بالنسييبة لممنشييآت السييياحية القائميية منيجييا مثاليييا لمواكبيية الت يييير  

 مكونات تطبيق نظام اإلدارة البيئية عمى مستوى المنشآت و  (1)،المطموب لتحسين جودة األدام اإلداري

   (2):السياحية نجد

ويشييكل المكييون األول أىييم الخطييوات لضييمان تحقيييق : الت  زام المس  توى اإلداري العم  ى ومت   ذ الق  رار أ.

فيو يسيتمزم اإليميان وااللتيزام الكاميل مين قبيل اإلدارة العمييا لممنشيآت السيياحية بتبنيي النظيام ويتيرجم  ،فوائده

  االلتزام من قبل اإلدارات العميا من خ ل تحقيق اآلتي:

تشيييكيل لجنييية البيئييية وىيييي المكيييون الثييياني لتحقييييق النظيييام والمكونييية مييين رؤسيييام القطاعيييات الخدميييية فيييي  -

 ولبيئة المعين من قبل إدارة الفندقالمنشأة ومسئول ا
                                                           

، دار يافييا العممييية ودار "السييياحة البيئييية "مييع التركيييز عمييى الييوطن العربييي بشييكل عييام واألردن بشييكل خيياص(: 2008): خميييف مصييطفى غرايبيية، (1)
 . 144-141عمان، األردن، ص ص :الجنادرية لمنشر والتوزيع

 .27-26، ص ص ذكره سبق صدرمالسامية ج ل سعد، :  (2)

األثر عمل دراسات تقييم 
 البيئي

اإلدارة العميا بأىمية التمسك بيذا األسموب لما لو من فوائد  التزام
 اقتصادية وتحسين لألدام

 تحقيق المشاركة المجتمعية

 التدريب لكافة العاممين

 تقييم النتائم التي تم 
 الحصول عمييا

 الرصد البيئي

تشكيل لجنة المراجعة البيئية من القيادات العاممة 
 بالمنشأة السياحية

 عمل المراجعة البيئية وفقا لقوائم 
 يتم إعدادىا

تقييم نتائم المراجعة ووضع األولويات واالىتمام 
 بالحمول قميمة وعديمة التكمفة

 المراجعة البيئية السنوية



                                                                                                                                                            ثالث:                                                                دور الجيات المختمفة في تطبيق االستدامة في القطاع السياحيالفصل ال  
 
 

155 

 

 ووضع السياسات البيئية لممنشأة واإلع ن عنيا لمسياح ولمعاممين -

 والقيام برصد المؤشرات لممكونات البيئية وتسجيل قيميا في السجل البيئي لممنشأة -

طات التدريبيية إعداد السجل البيئي وحفظ كافة محاضر اجتماعات المجنية البيئيية بيو، وكيذلك كافية النشيا -

والرصييد المتعمقيية بالحفيياظ عمييى كييل ميين البيئيية الداخمييية والخارجييية خالييية ميين التمييوث ومطابقيية لمتطمبييات 

 الس مة والصحة المينية لمعاممين بالفندق.

وتضيييم المجنييية كييي  مييين ميييديري أقسيييام األغذيييية  ،وييييرأس المجنييية ميييدير المنشيييأة: تة   كيل لجن     البي      ب.

مييدير  ،المييدير المييالي ،األعمييال اليندسييية ،الم سييمة وقسييم الصيييانة ، ييرف وترتيبيييانظافيية ال ،والمشييروبات

مدير التدريب ومسئول البيئية معيين لمتابعية التيزام المنشيأة  ،مسئول الس مة والصحة المينية ،شئون األفراد

 وبمتطمبات الجودة وترشيد االستي ك والحفاظ عمى صحة العاممين والتخمص السميم من المخمفات الصمبة

ضافتيا إلى السجل البيئي لممنشيأة كتسيجيل لمجييود المبذولية مين  ويتم إعداد: إعداد التقارير ج. التقارير وا 

شأة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة، وتوضح ىذه التقارير الخطوات ال زمة لمتدخل مين اإلدارة قبل المن

يعيد وجيود السيج ت مين المتطمبيات األساسيية وى العاممة أثنام تقديميا الخدمة، كميا العميا لتعديل مسار الق

ن بيييييا كافييية اإلجييييرامات لمحصيييول عميييى شيييييادات الجيييودة العالميييية والمحمييييية، كميييا تييييدعم السيييج ت الميييدو 

التصيييحيحية اليييرد عميييى شيييكاوي بعيييض السيييياح مييين عيييدم قبيييول الخدمييية المقدمييية لتيييدنييا أو عيييدم كفايتييييا، 

 ووبالتالي يتم رفع ال رامات عن الفنادق والشركات السياحية الوطنية

ويشمل الرصد مدى الرصد البيئي لمكونات البيئة الداخمية والخارجية المحيطة بالمنشأة، : الرصد البي ي د.

وداخمييا خاصية  ييامطابقة المياه الستخداماتيا المختمفة داخل المنشأة السياحية، ومكونات اليوام المحييط ب

فيييي منييياطق العميييل كالم سيييمة والمطيييبخ واليييورش اليندسيييية، وأيضيييا كمييييات المخمفيييات الناتجييية عييين الفنيييدق 

الطاقية بالتناسيب ميع أشي ال الفنيدق، ويعطيي ونوعياتيا، كما يشيمل ميدى ارتبياط معيدالت اسيتي ك الميياه و 
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يحييدد و دالليية جيييدة لمييدى كفييامة الترشيييد فييي االسييتي ك وىييو المسييتيدف ميين تطبيييق نظييام اإلدارة البيئييية، 

 والمستويات التي ال يجب االنخفاض عنيا حتى ال يقل مستوى راحة النزالم أو راحة العاممين في الفندق

ويشمل كافة الفئات العاممة كالمديرين ومساعدييم ومعاونييم مين  : لفندقتدريب القيادات العامم  في ا ه.

والعييياممين فيييي الم سيييمة وورش الصييييانة واالسيييتقبال وخيييدمات االسيييتقبال واألمييين لكيفيييية تفيمييييم  ،الطبييياخين

 وألىمية النظام في الحفاظ عمى صحتيم ودورىم الفاعل في تنفيذه كل في مجال عممو

حيييث يؤكييد النظييام عمييى ضييرورة شييراكة المجتمعييات التييي تعيييش فييي المنيياطق : المة  ارك  المجتمعي    و.

المحيطة بالمشروعات السياحية والتي قد افقد جزما من مناطق معيشتيا لممشروعات السياحية الكبرى، كما 

ضمن المشاركة المجتمعية لمشروعات السياحة الكبرى عدم عدام المجتمع ليا، بل مسياندتو واشيتراكو فيي ت

   ظم حياة ىذه المجتمعات.نة النشاطات السياحية الميتمة بالتعرف عمى كاف

 (1):ومن المزايا الكثيرة التي تحصل عمييا المنشآت السياحية خ ل تطبيقيا ألنظمة اإلدارة البيئية ىي     

 إظيار االلتزام أمام النزالم وىيئات السياحة العالمية الميتمة بالبيئة وتشجيعيم عمى ذلكو -

 ترشيد االستخدام وتخفيض التكاليفو -

 توحيد صورتيا كمنشآت سياحية تتصف بالوعي البيئيو -

 تحديد األىداف البيئية وأساليب تحقيقياو -

 كسب نصيب أكبر في السوق. -

 

 

 

 

                                                           

 
(1)

 .28، ص ذكره سبق صدرمالسامية ج ل سعد، : 
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 في تطبيق نظام اإلدارة البي ي  المؤسسات السياحي في  دور الموارد البةري  المطمب الثالث:

الميييييوارد البشيييييرية بأنييييييا المعرفييييية الكميييييية، المواىيييييب، القيييييدرات، االتجاىيييييات، القييييييم يمكييييين تعرييييييف 

والعنصيير البشييري ىييو العامييل المييتحكم دائمييا فييي كفييامة  وواالعتقييادات لييدى قييوة العمييل الموجييودة بالمنظميية

األدام األدام وفي نجاح أو فشل المنظمة، لذلك  تتضامل أىمية المشاكل المادية لمعمل وأثرىا عميى كفيامة 

خ ص  (1).طالما أن العنصر البشري يتحمل واجباتو ومسؤولياتو بكل ميارة وا 

مييين خييي ل إدارة  كيييزم، وىيييو وجيييود أفيييراد نييياجحين، عميييييا أن تر و حتيييى يتحقيييق لممؤسسييية ىيييذا المقيييو 

يييينيم ميييين المعيييييارف، الميييييارات  ييييال وتمك  المييييوارد البشييييرية عمييييى ميييييزتين أساسيييييتين: األولييييى ىييييي مقييييدرة العما

الي  فيييذه تييد لمعمييل، والتيي بمقييدورىم اكتسييابيا وتطويرىيا، وبالي يالخبيرات التييي تسياعد الفييرد عمييى األدام الجو 

ق باإلمكانيييات المعرفييية، ودور إدارة المييوارد مييق باإلمكانيييات الجسييدية، ومنيييا مييا يتعمييالمقييدرة منيييا مييا يتع

بات وشيروط موارد البشرية تت مم مع متطالبشرية يكمن في استخدام وظائفيا بالشكل الذي يجعل قدرات الم

ر بيدوره عين اسيتعداد الفيرد لمقييام بيأميا المييزة الثانيية فييي الحيافز اليذي يع والوظائف الموجودة في المؤسسة

 صعل إدارة الموارد البشرية تخصيباىظا يج االمؤسسة ثمن مفبالعمل المطموب منو، غير أن ىذه الميزة تك

    (2).فيو أكثر من من التحككة الموارد البشرية حتى تتملو وظائف كالتعويضات، وصيان

تعتبيير المييوارد البشييرية عنصيير ميييم فييي عممييية تقييديم الخييدمات السييياحية ألنييو ىنيياك احتكيياك كمييا  

مباشر بين طياقم العميل والسيياح، ليذلك وجيب عميى طياقم العميل أن يراعيي عنيد تقديميو لمخيدمات السيياحية 

 ، وقيامو بالعمل الموكل اليو عمى أحسن وجو.والعمل عمى جعميم في حالة موجبة متابعة السياح باستمرار

 السيياحية، العمميية لنجاح أساسي عنصر الميادين جميع في لمعمل المؤىمين األشخاص إعداد إن

 وييدفع السيائح يطمبييا التيي خيدمات فيي والجيودة النوعيية مسيتويات تحقييق لممشروع تكفل المؤىمة فالكوادر

 السمطة وعمى السياحي، القطاع في والتدريب التأىيل تخطيط في ىام دور مدولةلو  عمييا، لمحصول المال
                                                           

 .18، ص ذكره سبق صدرمال: سامح أحمد رفعت عبد الباقي، (1) 
 .74بيروت، لبنان ، ص  :، الطبعة األولى، دار النيضةإدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي(: 2002): حسن إبراىيم بموط، (2) 
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 القيوة تطيوير وعمميية اإلمكيان قيدر أبنائييا مين المنطقية فيي لمسيياحة العميل كيوادر لتيأمين السيعي المحميية

 (1) :أىميا مترابطة إجرامات تقتضي العاممة

 ومصادر االحتياجات تحديد ثم الصعوبات، عن والتحري العاممة القوة ألوضاع وتقييم مسح إجرامات -

عداد خاصة ميارات تتطمب التي الوظائف وتحديد تمبيتيا،  وخاصا اوا 

 وواالختصاص العدد حسب اإلعداد ومراحل االحتياجات برمجة -

 والمنطقة في السياحة لخصائص التدريبية البرامم إعداد -

 المنيتم وجيودة مسيتوى لتحدييد تتكاميل وكمييا ومتنوعية، عدييدة السيياحة قطياع فيي والوظيائف األعميال -

  :األعمال تمك وأىم السياحي،

 األمامي المكتب مثل واإلقامة بالمبيت يتعمق ما كل تشمل التي واإلدارة والمطاعم الفنادق أعمال ، 

 والخ...التدريب، العاممين شؤون، العامة الع قات، الصيانة، والمطبخ المطعم، ال رف ترتيب، االستقبال

 برمجية، والتيذاكر والحجيوزات والع قيات السفر إجرامات مثل السياحي بالتسويق المتعمقة األعمال 

 والخ ...اآلليات وسائقي الرح ت قيادة، الجوالت

 تطبيق، التسويق، التنمية، التخطيط مجاالت في لمسياحة الحكومية اإلدارة في الفنية األعمال 

 الجيات مع والتعاون األنشطة رعاية، السياحية التشريعات، والبحوث اإلحصام، السياحية الصناعة معايير

 .الخ ...اليدوية والمين المحمية الصناعات مثل المعنية

 اإلشيراف مجيال فيي القياديية لممراكيز وخاصية األساسيية المييارات لتوفير الضروري ىو والتدريب التأىيل -

 واألمين الجميارك مثيل والسياحة بالسفر المرتبطة الميام لبعض الخاص التدريب من أنواع وىناك والتوجيو،

 .الخ ...االستع مات مكاتب وموظفين والسائقين العام

                                                           
 ، ص عميان، األردن :، الطبعية األوليى، دار كنيوز المعرفية العمميية لمنشير والتوزييعاالسيتثمار والتسيويق السيياحي (: 2008)العياني، رعيد مجييد: (1)

160. 
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 خيارج أو داخيل العميل رأس عميى لمقيائمين مكثفية قصييرة دورات تنظييم كيذلك التيدريب ويقتضيي

 أم عامة، مينية وتدريبية تعميمية مؤسسات في أم دوري، بشكل الفندق في ذلك أكان سوام البمد أو المنطقة

  .اط عيو جوالت في أم الجامعية الكميات في خاصة برامم في

من  في تطبيق نظام اإلدارة البيئية أدوار مختمفة لمجموعات العاممين بالمؤسسات السياحيةكما أن 

 (1):خ ل

يعتبيير التييزام القيييادات العميييا  الق  رار اإلداري:دور القي  ادات العمي  ا ف  ي إدم  اج البع  د البي   ي ف  ي ات   اذ . 1

بتطبيييق نظييام اإلدارة البيئييية المتكامميية أسيياس نجيياح النظييام وتحقيييق فوائييده االقتصييادية واالجتماعييية عمييى 

جميع العاممين في المنشأة وكذلك النزالم، كما يعتبر التيزام القييادات الفندقيية إلدمياج البعيد البيئيي فيي كافية 

القرارات الخاصة بمشتريات الفندق من أثياث ومفروشيات وكيماوييات صيديقة لمبيئية ومعيدات  عمميات اتخاذ

مرشييدة السييتخدام المييياه والطاقيية ميين دعييائم ترشيييد االسييتي ك وتحقيييق السيي مة والصييحة المينييية لمعيياممين 

 وتحقيق جودة الخدمة الفندقية لمنزالم.

 من خ ل: ويتحقق ذلكدور العاممين: . 2

 االلتزام بمتطمبات النظام وتطبيقاتو بما يضمن س متيم وس مة النزالمو -

 خاصية الطاقية الترشيد في استخدام الكيماوييات والمسيتمزمات الفندقيية والحيد مين اإلىيدار فيي اسيتخداميا -

 وكتش يل المعدات الكيربائية في الفترات ما بين التش يل الفعمي ليا

ومستمزمات الوقايية الشخصيية التيي تحيد مين تعرضييم لمعيدوى بياألمراض التيي االلتزام باستخدام معدات  -

 قد تنتقل الييم من النزالم، وكذلك االستخدام المتكرر لمكيماوياتو

 المشاركة الفاعمة في التبمية عن األعطال والتعاون مع مسئول البيئة أثنام المراجعة البيئية. -

 

                                                           
 .42-38، ص صذكره سبق صدرمال: سامية ج ل سعد، (1)
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   في تنمي  السياح  المستدام  دور المجتمعات المحمي : ثالثالمبحث ال

ىناك اتجاه عالمي نحو زيادة مشاركة المجتمعيات فيي كيل جوانيب التنميية بالمنياطق التيي يعيشيون 

بيا، حييث تييدف ىيذه المشياركة إليى تزاييد اعتيراف حكوميات اليدول بأىميية مشياركة الجمعييات األىميية فيي 

  وضع خطط العمل لموصول بالدول إلى التنمية المستدامة.

بيييد قبيييل الشيييروع بتطبييييق السيييياحة البيئيييية مييين االتصيييال بالسيييكان المحمييييين، وخاصييية سيييكان ذا اللييي

المنطقة التي يمكن أن تكون مجاال لمسياحة البيئية حييث البيد مين نشير التوعيية البيئيية بيين ىيؤالم السيكان 

قناعيم بأىمية السياحة إلى مناطقيم وبأنيا ستكون مجال عمل ليم، وىي بالتالي  مصدر دخل جديد لييم وا 

 عن طريق إنشام المشاريع المستدامة ليؤالم السكان.

 مفهوم المجتمع المحمي المطمب الول:

من تعاريف المجتمع المحمي انو جماعة قد تكون قميمة العدد أو كثيرة، يعيش األعضام فيييا بطريقية       

 (1).الفرد أن يقضي حياتو كميا داخميايتشاركون من خ ليا في ظروف الحياة األساسية، وفييا يستطيع 

وبيذا التعريف فان المجتمع المحمي يقوم عمى أساسين: األول اإلقميم الذي يش مو، والثاني الشعور 

  المشترك الذي ينبع من المصالح ووحدة المصير باإلضافة إلى التفاعل.

 ،والجمعييات الشيعبية الفعالييات عميى جيدا كبيير بشيكل يعتمد المجتمعية المشاركة مفيوم تحقيق أن

 الفعالييات ىيذه اعتبياربالت ييير  وسيطام باسيم تعيرف التيي األىميية إليى التسيمية ىيذه فيي السيبب ويعيود

 الت يير إحداث بدور تقوم أيضا التي وىي ،فيو تعيش الذي لممجتمع كبير حد إلى الممثمة ىي والجمعيات

 تكيون أي المجتميع مين بعنت أن والت يير يجب التخطيط عمميو ان تؤكد التي الفكرة ويدعم يؤكد وىذا ،فيو

   (2).المساعد العامل بدور يكون ما أشبو فيو التخطيط فريق دور فإن ةذاتي العممية

                                                           

 .11اإلسكندرية، ص  :الجامعية، دار المعرفة عمم اجتماع المجتمعات الجديدة(: 1995)سامية محمد، جابر : (1) 
 .178 ص  عمان، :والتوزيع لمنشر الصفام دار ،ومبادئ أسس التخطيط(: 2001) ،عثمان غنيم: (2) 
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عنييدما يشييارك السييكان المحميييون فييي تخطيييط وتنفيييذ التنمييية السييياحية بمنطقييتيم، فييإنيم يشييكمون و 

السييياحية فييي تمييك المنطقيية، وبتشيي يل أبنييام المنطقيية سييوف يييزداد عنصييرا داعمييا لمسييياحة، وميتمييا بييالموارد 

دخمييييم وتتحسييين ظيييروفيم المعيشيييية، ىيييذا باإلضيييافة إليييى اسيييتفادة المنطقييية مييين البنيييية التحتيييية والتسييييي ت 

والخدمات العامة بدخول السياحة إلى المنطقة، لكن ذلك الدمم لمسكان المحميين يحتاج إلى بعض الجييود 

اد حول كيفية مساىمتيم فيي التنميية السيياحية، وىنيا تبيرز الحاجية إليى إعيداد بيرامم توعيية في مجال اإلرش

سياحية تستيدف السكان المحميين وتناسب أوضاعيم، وتبين ليم كيفية إبدام الرأي حول إعداد الخطة مين 

  (1).قبل ممثمييم في المجان وفرق العمل

برازىيا أميام التركيز عميى اإلنسيان يجعميو يفياخر ويعتيز ان  بموروثاتيو الحضيارية وعاداتيو وتقالييده وا 

الحركيية السييياحية والتييي تعتبيير مصييدر جييذب سييياحي سييوام أكانييت العييادات أو الصييناعات الحرفييية اليدوييية 

  (2).التقميدية وغيرىا من الموروثات الشعبية في ب دنا

جييال السييياحة بشييكل عييام وىنيياك عييدة أنييواع ميين المنظمييات السييياحية غييير الحكومييية العامميية فييي م 

 (3):ومنيا ،والسياحة البيئية بشكل خاص

وتشييمل عمييى سييبيل المثييال ال الحصيير جمعيييات منظمييي الييرح ت  ،جمعيييات سييياحية تسييعى إلييى الييربح -

السياحية، وجمعيات الفنادق، وشيركات الطييران، ىيذه المنظميات تظيم فيي عضيويتيا عيدد كبيير مين األفيراد 

نشيير أفكييار السييياحة والتركيييز عمييى بالييذين يجتمعييون بانتظييام ويسييعون إلييى إصييدار نشييرات مختمفيية تتعمييق 

 والتركيز عمى االتجاىات الحديثة في السياحة البيئية أخ قيات المين، ومن ثم

نمييا تركييز جيودىييا بشييكل أساسييي عمييى عممييية التطييوير  ،منظمييات غييير حكومييية ال تسييعى إلييى الييربح - وا 

والتخطيط لمشاريع السياحة، وقد تكون ىذه المنظمات دولية مثل منظمة المجتميع اليدولي لمسيياحة البيئيية، 

                                                           
 . 134، ص ذكره سبق صدرمال، ، السياحة المستدامة "دليل األجيزة المحمية": ص ح الدين خربوطمي(1)
 .223-222، ص ص ذكره سبق صدرمالفيصل الحاج ذيب، و : خالد مقابمة (2)
 .117-116، ص ص ذكره سبق صدرمال: أكرم عاطف رواشدة، (3)
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، ويكميين العربييية، أو محمييية العالمييية، وقييد تكييون منظمييات إقميمييية مثييل منظميية السييياحةومنظميية السييياحة 

دورىييا فييي جيودىييا التنسيييقية بييين المنيياطق المحمييية والسييكان المحميييين وبقييية األطييراف العامميية فييي مجييال 

شييرة لمواقييع السييياحة البيئييية، وفييي بعييض األحيييان تقييدم مسيياعدات مالييية وتكنولوجييية، أو تقييوم بيياإلدارة المبا

 السياحة البيئية.

تعيييود مشييياركة المنشيييآت السيييياحية فيييي دعيييم التنميييية المجتمعيييية ودفعييييا لممشييياركة فيييي التنميييية كميييا  

السياحية الرشيدة والمستدامة إلى العائد االقتصادي واالجتماعي الذي يعيود عميى ىيذه المنشيآت إليى جانيب 

  القريب والبعيد.تنمية المجتمع بما يخدم السياحة عمى كل من المدى 

 (1):وىناك دور ميم إلدارات المنشآت الفندقية في تفعيل المشاركة الشعبية، ومن أىميا اآلتي 

تش يل الشباب في ىذه المجتمعات وعمل الدورات التدريبية والتأىيمية ليم في مجاالت الفندقة والخدمات  -

 السياحية المرتبطة بياو

ماعيييية والييئيييات المحميييية الميتمييية بتطيييوير الصيييناعات الصييي يرة تقيييوم بالتعييياون ميييع وزارة الشيييئون االجت -

المنشآت السياحية بتدريب السيدات والفتيات والشباب في ىذه المناطق عمى طرق إعداد الوجبيات التقميديية 

بطيييرق يراعيييى فيييييا األسييياليب الصيييحيحة والصيييحية وتقيييديميا لمسيييياح فيييي النشييياطات الترفيييييية الخارجيييية، 

 وةمون ىذه األنواع من األطعمة عن تمك المعدة في الفنادق كت يير مطموب أثنام زيارة المنطقفالسياح يفض

تيييدريب أفيييراد المجتميييع عميييى تطيييوير صيييناعاتيم الحرفيييية ووضيييع بطاقيييات العنونييية البيئيييية لضيييمان إقبيييال  -

 السياح العالميين والمحميين عميياو

النظافيية والتشييجير فييي المنيياطق المحيطيية بالفنييادق التعيياون مييع ىيئييات الحكييم المحمييي فييي عمييل حميي ت  -

  الواقعة داخل المدنو

 تنسيق المباريات بين مدارس المراحل التعميمية المختمفة ومعاىد الفندقة حول إعداد المواد العممية -

                                                           
 .247، ص ذكره سبق صدرمال: سامية ج ل سعد، (1)
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بية أزييائيم الشيع ،أنيواع الطعيام الخاصية بييم ،واإلرشادية لمسياح عين ثقافية المجتمعيات المقيام بييا الفنيادق 

ومجاالت الترفيو لدييم من اغيان وعيروض مسيرحية وتمثيميية، وتسياعد ىيذه النشياطات فيي توعيية المجتميع 

ذاتييو بمنييابع الجييذب السييياحي لديييو، وتنمييي فييي أفييراده الرغبيية فييي التطييوير والحفيياظ عمييى مقتنياتييو التاريخييية 

ة السيياح بميا يجيب عميييم االلتيزام والحضارية والتعرف عمى قيمتيا، كما تخدم ىذه المواد الفنيادق فيي توعيي

 بو أثنام إقامتيم ويزيد من معرفتيم بكل ما يمكن أن يزيد استمتاعيم أثنام إقامتيم في الفندق.

 يحمفوا د السياح  عمى المجتمع الم المطمب الثاني:

ن والشييكل التييالي يبييين مسييار العوائييد السييياحية، واحتمييال خييروج قسييم منيييا لقييام السييمع المسييتوردة ميي 

 خارج المنطقة، وضرورة العمل عمى المحافظة عمى موارد المنطقة والعوائد السياحية ألىميا:

 مسار العوا د السياحي  (90) رقم ةكلال

 

 

 سمع محمية                                                                      سمع خارجية    

 

 

  

 

األردن، ص  :، الطبعة األولى، دار كنوز المعرفية العمميية لمنشير والتوزييع، عميانوالتسويق السياحياالستثمار (: 2008)رعد مجيد العاني،  المصدر:

63. 

فيجب أن تكيون محيددة وواضيحة  استفادة السكان المحميين من التنمية السياحيةبالنسبة لمجاالت و 

 (1):وأىم مواضيع االستفادة ىي ،ومعمنة

                                                           
 .62-61، ص ص ذكره سبق صدرمال: رعد مجيد العاني، (1)

 احييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالس

 المجتمع المحمي

 استجمام ... الخ -تسمية  –مبيت  –طعام  -نقل

 ضرائب .......–أرباح  –رواتب  –أجور 

 صناعات يدوية ... الخ –مح ت تجارية  -مسارح –مراكز رياضة  –حدائق 
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تييوفير فييرص العمييل وخاصيية لمشييباب والمييرأة، وال يقتصيير ذلييك عمييى العمييل فييي الخييدمات السييياحية، بييل  -

يمتد إلى باقي القطاعيات التيي تيزود السيياحة بالميدخ ت وميا تحتاجيو مين سيمع وأىمييا الزراعية والصيناعة 

 ن عملو والمين اليدوية، كما أن وفرة فرص العمل تقمل من اليجرة إلى خارج البمد لمبحث ع

تشييجع المسييتثمرين فييي المسييتوى المحمييي عمييى إنشييام مشيياريع سييياحية، وىييذا بييدوره ييينعكس عمييى زيييادة  -

 فرص العمل والدخل والعوائدو

اليدخل النياجم عين الزييادة فييي فيرص العميل يينعكس عميى تحسييين مسيتويات المعيشية إذا كانيت األنشييطة  -

ال فإن قسما كبيرا من الم التجارية ممموكة وتدار من قبل السكان المحميين،  د سيخرج من المنطقةور او وا 

تييؤمن السييياحة عوائييد ضييريبية محمييية يمكيين اسييتخداميا لتمبييية احتياجييات السييكان وتطييوير البنييية التحتييية  -

 العامة مثل المدارس والعيادات الطبية والطرق ... ومواقع االستجمام والسياحةو

دة منيييا اسييتخدام التكنولوجيييا، ممييا يييؤدي لتطييوير المجتمييع يكتسييب العيياممون فييي السييياحة ميييارات جدييي -

 بانتشار تمك الميارات لمقطاعات االقتصادية واالجتماعية األخرىو

تحتيييياج السييييياحة إلييييى بنييييية تحتييييية مناسييييبة مثييييل الطييييرق، المييييياه، الكيربييييام، الصييييرف الصييييحي ووسييييائل  -

 سكان المحميين من تمك التسيي تواالتصال، وىي بالنتيجة لمصمحة السياحة، وثم يستفيد منيا ال

السييياحة تفييتح أسييواق جديييدة لممنتجييات المحمييية، الزراعييية، الصييناعية وتشييجيع المييين بأنواعيييا، وتتيييح  -

 الفرصة لنشوم صناعات وأنشطة جديدة في المنطقةو

مثييييل السييييياحة عمييييى تطييييوير مواقييييع االسييييتجمام والمواقييييع الثقافييييية واألثرييييية واألنشييييطة التجارييييية  صتحيييير  -

  الحوانيت واألسواق والحدائق والمسارح ... وىي تساىم في تمويميا وتش يمياو

تتطور نوعية البيئة ومستواىا في المنطقة كنتيجة النتشيار السيياحة، ألن السيياح يرغبيون زييارة المنياطق  -

 النظيفة وغير المموثة كشرط لزيارة المكانو
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بيرامم المحافظية عميى المعيالم الطبيعيية، المواقيع التاريخيية يمكن أن تساىم السيياحة بعوائيدىا فيي تموييل  -

والثقافية، المراكز األثرية والفنون والمين اليدوية، وجميع عناصر التراث الخاصة في المنطقة، ألنيا أص  

 تعتبر عوامل جذب في السياحةو

رق تعاميل السيائح ميع السياحة تساىم في التوعية البيئية وخاصة من خ ل مشاىدة السكان المحمييين طي -

 عناصر البيئة والتراث والمواقع الطبيعية، وكيفية التعبير عن انطباعاتيم تجاه ما ىو موجود.

 السياح  البي ي  تطوير دور المجتمعات المحمي  في المطمب الثالث:

أدرك المحافظون عمى البيئة في السنوات األخيرة الدور المحوري لممجتمعات المحمية فيي المنياطق         

الريفييية والسييياحية فييي الحفيياظ عمييى التنييوع الحيييوي، فكثييير ميين المييدرام فييي المنيياطق المحمييية عممييوا عمييى 

التوازي يط واإلدارة، وبيتطوير آليات لدمم ىيذه المجتمعيات كأصيحاب مصيالح ومشياركين فيي عمميية التخطي

قيد قياد صيناعة السيياحة فمع تنامي اىتمامات السياح في التعرف عميى الثقافيات التقميديية لييذه المجتمعيات 

ليييدمم ىيييذه المجتمعيييات فيييي النشييياطات السيييياحية، وىيييذا األمييير قيييد زاد مييين إدراك المجتمعيييات المحميييية مييين 

تيييوفير لفيييرص العميييل وتولييييد دخيييل إضيييافي لييييم  الفيييرص السيييياحية واالقتصيييادية المتيييوفرة فيييي منييياطقيم مييين

وتمكينيم االقتصادي، مما ضاعف من مشاركتيم في تنمية السياحة البيئية وتشجيعيا فمع تسعينات القيرن 

  التنمية لدييا. استراتيجيةالعشرين تنامت عممية إدراك المجتمعات المحمية لتبني السياحة البيئية كجزم من 

كيفية مشياركة ائد الحفاظ ضمن نشاط السياحة البيئية فإنو من الضروري تحديد ومن أجل تعظيم فو        

جمييييع أعضيييام المجتميييع يسيييعون إليييى االنخيييراط فيييي النشييياطات السيييياحية، لكييين لييييس و ، السيييكان المحمييييين

وبالنسييبة ألولئييك الييذين يريييدون االنخييراط والمشيياركة فييي النشيياطات السييياحية فييإن محيياور تييدخميم قييد تكييون 

  واحدة أو أكثر من النقاط التالية: 

 تأجير األراضي إلى المستثمرين ليقام عمييا المشاريع السياحيةو -

 تزويد الخدمات إلى المنشآت السياحية مثل تحضير الطعام، الداللة، النقل واإلقامةو -
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عميييل شيييراكة ميييع أصيييحاب القطييياع الخييياص حييييث المجتميييع المحميييي يعميييل عميييى تزوييييد الخيييدمات بينميييا  -

 الشريك يقوم بعممية التسويق والتمويلو

 (1)وعمل برامم سياحية يكون أساسيا المجتمع المحمي -

المشيياركة بييالرأي فييي تخطيييط واختيييار المنيياطق المزمييع إنشييام المشييروعات السييياحية بيييا وذلييك لمتعييرف  -

عمييى خصييائص المنطقيية ودروبيييا التييي يمكيين إدماجيييا واالسييتفادة منيييا حييين التخطيييط لمخييدمات السييياحية 

 سوام لمترفيو أو الع جو

 ا السكان األصميون في مناطق السياحةوتقديم الخدمات التي تستعرض تراث المناطق التي يعيش فيي -

عيداد األسيواق بيالطرق  - إعداد وتصنيع منتجات التراث مين أطعمية وممبوسيات ومفروشيات ومصينوعات وا 

حييييام ىيييذه المنييياطق، كميييا يخميييق مصيييادر نقديييية لت طيييية نفقييياتيم  التراثيييية مميييا يشيييجع السيييياح عميييى زييييارة وا 

 اتيم االجتماعيةوالحياتية دون المساس بحريتيم الشخصية وممارس

المشاركة في برامم رصد التنوع الحيوي في داخل المحميات الطبيعية المست مة كمناطق جيذب سيياحي،  -

وتحديييد مييا يحييدث بيييا ميين ت يييرات التخيياذ الخطييوات التصييحيحية إلعييادة المحميييات لطبيعتيييا قبييل حييدوث 

 األضرار التي ال يمكن إص حياو

ات والمناطق األثرية في التبمية عن أي اعتدامات عمى اآلثار أو سرقتيا تعاون السكان مع إدارة المحمي -

أو إحداث أي تمفيات بيا من قبل سكان المنطقة أو السياح إيمانا مين المجتميع بارتبياط ميوارد رزقيو بوجيود 

 ىذه اآلثار أو المحميات في حالتيا األصميةو

لقريبية مين المنياطق السيياحية، وغالبيا ميا يكيون استزراع مناطق لمزراعات الحيوية خاصة تمك المنياطق ا -

 إنتاج ىذه المناطق دون أسمدة كيماوية أو مبيدات أو منشطات النموو

 العناية بالشواطئ ونظافتيا بما يضمن استدامة حياة الكائنات البحرية المعتادة عمى التكاثر في ىذه  -

                                                           
  .147 -146ص  ، صذكره سبق صدرمال: أكرم عاطف رواشدة، (1)
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 المناطق وفقا لممعمومات التي يتوارثيا األجيالو

 صيد الجائر واستخدام األشجار في أغراض إعداد الطعام أو التدفئةومنع ال -

إزالة التعديات عن مناطق الصحرام والواحات الناتجة عن رياضات الصحرام والسياحة المكثفة فيي ىيذه  -

 المناطقو

معيات كما يعتبر التعاون بين المنشآت الفندقيية المقامية فيي الميدن الكبيرى وعواصيم العيالم العربيي والمجت -

 المدنية المقيمة حوليا من أىم الطرق لخمق روح االنتمام بين ىذه المجتمعات والمنشآت السياحيةو 

 (1).المشاركة في عمميات المباني واإلنشامات الخاصة بالمشروعات السياحية -

الفعالية  تنظر منظمات الحماية غير الحكومية إلى مجتمع السياحة البيئية المحمي عمى أنيو األداةو         

لتحقيق التنمية االقتصادية، ولكن توقعات المجتمع تبدأ بالتسارع حول مصير المشروع عندما يبدأ بالتراجع 

عن تحقيق أىدافو المتوقعة، وبالتالي فإن ىناك مجموعة من العناصر البد وأن تؤخذ باالعتبيار عنيد بدايية 

  محورىا األساسي ىو المجتمع المحمي. التخطيط لتنمية السياحة البيئية في أي مكان عمى أن يكون

 العناصر الساسي  بالنسب  لمجتمع السياح  البي ي  المحمي (90)رقم ةكل ال
 

 

 

 

 

ص ، عميييان، األردن :دار الرايييية لمنشيير والتوزييييع ،الطبعييية األولييى، "السيييياحة البيئييية "األسيييس والمرتكييزات(: 2009)أكيييرم عيياطف رواشيييدة،  المص  در:
148. 

كمييا تعمييل السييياحة بشييكل عييام عمييى إحييداث الت يييير الثقييافي دون االنتبيياه إلييى مييدى قبييول السييكان 

مميييا ييييؤدي إليييى تصيييادم وتصيييارع بيييينيم وبيييين السياسيييات السيييياحية فيييي المنطقييية، إال أن المحمييييين ليييذلك، 
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السياحة البيئية عمييا مراعاة ىذا األمر آخذة باالعتبار درجة قابمية المجتميع المحميي لمت ييير، وفيي النيايية 

ركة المجتمع المحمي يمكن لمجدول التالي أن يقدم فكرة عن اآلثار اإليجابية والسمبية لمسياحة في حالة مشا

 أو عدم مشاركتو في السياحة.

 إيجابيات وسمبيات مةارك  المجتمع المحمي في السياح  البي ي  (09) رقم جدولال
 السمبيات االيجابيات

 عند عدم مةارك  المجتمع المحمي عند مةارك  السكان المحميين في السياح  البي ي 
 بالنسب  لممنطق  المحمي  بالنسب  لممجتمع المحمي بالنسب  لممنطق   بالنسب  لممجتمع

 دخل مستدام
حداث التطيور االقتصيادي  تقميل المخاطر البيئية وا 

 وتعزيز فكرة الحفاظ
تييييدمير المصييييادر الطبيعيييييية 

 في المنطقة
 تنمية اقتصادية غير متوازنة

تحسيييييييييين وتطيييييييييوير 
 الخدمات

حداث التطور االقتصادي  نمو اقتصاد غير متوازن تقميل المخاطر البيئية وا 
إفيييييراط فيييييي اسيييييتعمال المصيييييادر والميييييوارد 

 الطبيعية في المنطقة
تعزييييييييييييز الجوانيييييييييييب 

 الثقافية
حداث التطور االقتصادي  إل ام فكرة االستخدام المستدام لممصادر تدمير الجوانب الثقافية تقميل المخاطر البيئية وا 

عميييان، األردن، ص  :دار الرايييية لمنشيير والتوزييييع، الطبعييية األولييى ة "األسيييس والمرتكييزات"،السيييياحة البيئييي(: 2009)أكيييرم عيياطف رواشيييدة، المص  در: 

156. 

ييييدرك عمميييام الحفييياظ البيئيييي أن العميييل السيييياحي وبالتعييياون ميييع المجتمعيييات المحميييية ىيييو شييييم و 

مين أساسي لتحقيق أىداف المنطقة المحمية واستراتيجيات الحفياظ مين خي ل السيياحة البيئيية، وىنياك عيدد 

  (1):المبادئ يجب أن تؤخذ باالعتبار لمشاركة السكان المحميين في نشاطات السياحة البيئية، ومنيا

فييالمجتمع المحمييي ال يمكيين أن يطييور السييياحة البيئييية وييينجح إذا عمييل وحيييدا فييي ىييذا   م  ق المة  ارك :أ. 

المجييال، لييذا فإنييو يحتيياج إلييى مسيياعدة أصييحاب الخبييرة والمعرفيية فييي مجييال السييياحة بشييكل عييام والسييياحة 

ومييين أكثيييير ، البيئيييية بشيييكل خيييياص لييييزودىم بييييالخبرات والمييييارات الخاصييية فييييي إدارة المحمييييات الطبيعييييية

جيات التي قد تجد االستجابة الجيدة من السكان المحمييين ىيي المنظميات غيير الحكوميية، إذ تعميل مثيل ال

 وخدمة السياحة البيئيةباإلضافة الى ، ديم خدمات كثيرة لممناطق المحميةىذه المنظمات عمى تق

كواحييدة ميين يجييب النظيير إلييى السييياحة البيئييية تجن  ب وض  ع ك  ل الب  يض ف  ي س  م  الس  ياح  البي ي   : ب. 

النشاطات المتعددة التي ستساعد في تنمية المجتمع المحمي، وليس النشاط الوحيد الذي يتوفر في المنطقة 
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ألن ذلك سيشكل تيديد لممنطقة في حالة تراجع أعداد السياح ب ض النظر عين السيبب سيوام كيان سياسيي 

لبيئييية بشييكل خيياص تخضييع لفتييرات أو طبيعييي أو اقتصييادي، وبالتييالي فييإن السييياحة بشييكل عييام والسييياحة ا

عييدم اسييتقرار بسييبب تقمييب االتجاىييات االقتصييادية الوطنييية منيييا والدولييية، إذ أنييو ميين غييير الحكميية اعتبييار 

النشاط السياحي البيئي الركيزة الوحيدة القتصاد أي منطقة، ذلك ألن مثل ىذا النشاط قد يوفر عدد محدود 

 وفترة الموسم السياحي، ولكن ماذا بعد فترة الموسم من فرص العمل ألبنام المجتمع المحمي في

يجب أن يدرك السكان المحمية أن السياحة البيئيية  ربط عوا د وفوا د السياح  البي ي  بميداف الحفاظ:ج. 

وجدت لتشجيع فكرة الحفاظ عمى المجتمعات الطبيعية، وبالتالي يجب السير عمى مبدأ إعادة استثمار جزم 

ليييدعم فكيييرة الحفييياظ، كميييا يجيييب إقامييية ع قييية قويييية بيييين إدارة المنطقييية المحميييية وبيييين  مييين عوائيييد السيييياحة

المجتمعييات المحيطيية بيييا، إذ أن كثييير ميين المشيياريع الخاصيية بالسييياحة البيئييية فييي المنيياطق المحمييية قييد 

لحمايية فيإن نتيجة لمع قيات واليروابط بيين السيياحة البيئيية واو ، زودت السكان المحميين بالمنافع االقتصادية

العديد من المنظمات غيير الحكوميية تعتميد عميى السيياحة البيئيية كجيزم مين نشياطاتيم التنظيميية، وتختميف 

   (1):األدوار التي تقوم بيا المنظمات غير الحكومية في التعامل مع السياحة البيئية كاآلتي

جال السياحة البيئيية أو بيين بعض المنظمات غير الحكومية تعمل كميسر لعمل النشطام الفاعمين في م -

المحميييات الطبيعييية والمجتمعييات المحمييية، وقييد قييدر مثييل ىييذا الييدور منييذ أن تييم إدراك دور المنظمييات غييير 

 والحكومية كنشطام محايدين بين المصالح المتنافسة التي لم يكن بينيا تعاون من قبل

سيياحة البيئيية إليى االسيتثمارات فيي المنظمات غير الحكومية قد توسع من وصول النشطام في مجيال ال -

 وابالمناطق المحمية عمى أسس بيئية تسعى إلى المحافظة عمى ىذه البيئة من الخر 

 تعمل المنظمات غير الحكومية عمى تدريب وتزويد المعمومات والخبرات التقنية لممجتمع المحمي، وىنا  -

 تستطيع ىذه المنظمات ربط المناطق المحمية بمؤسسات أخرى تساعد في خدمة السياحة البيئية مثل ربط 
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 وىذه المناطق بالمرشدين السياحيينمعاىد الم ات مع المناطق المحمية من أجل تزويد 

ة تعمييل المنظمييات غييير الحكومييية كشييريك مييع إدارات المنطقيية المحمييية ميين أجييل تطبيييق بييرامم السييياح -

البيئييية، أو ميين أجييل نشيير التعميييم والتثقيييف البيئييي، ويمكيين ىنييا اإلشييارة إلييى أن مصييادر تمويييل مثييل ىييذه 

المنظمات تأتي في العادة من الخارج وتسعى إلى تنفيذ نشاطاتيا بنام عمى خطة عمل متبادلية بينييا وبيين 

شخصيييية االعتباريييية مصيييادر التموييييل ىيييذه، وفيييي بعيييض الحييياالت فيييان المنظميييات غيييير الحكوميييية ىيييي ال

  والمسؤولة بالكامل عن تطبيق برامم السياحة البيئية من األلف إلى اليام

تعمل بعض المنظمات غير الحكومية عمى إدارة المناطق المحمية الخاصة بيم، أو أنيا تكمف من قبيل  -

ي المسييؤولة الحكومية عمييى إدارة ىيذه المحميييات، وفيي مثييل ىيذه الحيياالت فيإن المنظمييات غيير الحكومييية ىي

 وبرامم اإلدارية الخاصة بالمنطقةعن تطبيق كل ال

في بعض الظروف االستثنائية تعمل المنظمات غير الحكومية عميى تزوييد الخيدمات الخاصية بالسيياحة  -

، ولكين مثيل ىيذا ...البيئية مثل خدمات الترويم وتنظيم البرامم السياحية، أو تقديم خدمات اإلقامية والنقيل 

 انا قد يصرف انتباه مثل ىذه المنظمات عن دورىم األساسي المتعمق بمسألة الحماية والحفاظ.اإلجرام أحي

 في قطاع السياح  في دعم اإلدارة البي ي  محميمع التجمدور ال المطمب الرابع:

يعتمييد نجيياح نظييم اإلدارة البيئييية المتكامميية عمييى المسييتوى المحمييي عمييى مييدى مسيياىمة المجتمعييات  

متطمبييييات النظييييامو فيييي  يجييييب عميييييى اإلطيييي ق تجاىييييل أىمييييية مشيييياركة أفييييراد المجتمييييع كيييييأفراد فييييي تنفيييييذ 

وكمجموعيييات مؤمنييية بأىميييية القضيييايا البيئيييية الميييؤثرة عميييى أنمييياط حيييياتيم ومصيييادر دخمييييم خاصييية مييين 

 النشاطات السياحية المعتمدة في نمائيا عمى بقام المصادر الطبيعية دون إىدار.

مية السياحية المستدامة التي تنشدىا كوسيمة فاعمية لحسين اسيت  ل مواردىيا ولكي تحقق الدول التن 

الطبيعية والبشرية المتاحة وضمان الحد من التدىور البيئي المؤثر بشدة عمى نمام برامم التنميية السيياحية 

جتميع ككل، والتي تخطط ليا الحكوميات وتنفيذىا األجييزة الحكوميية وغيير الحكوميية في  بيد مين مسياندة الم
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بكافيية طوائفييو ليييذه المبييادرات البيئييية وتبنييي اليينظم المتكامميية الداعميية لييياو ولتحقيييق التييزام المجتمييع بأىمييية 

ترشيد استي ك الموارد وتنفيذ كل ما من شأنو الحفياظ عميييا في  بيد أن تحقيق الحكوميات الشيفافية فيي كيل 

شييراك المجتمييع بتوعيتييو بمييا يعييوق تحقيييق ميا يصييدر عنيييا ميين بيانييات التنمييية السييياحية، كمييا يجيب أيضييا إ

التنمية حتى تتكون لدى أفراد المجتميع الرؤيية الواضيحة ليدوره وميدى مسياندة الحكوميات لمجمعييات الممثمية 

 لممجتمع لمقيام بيذا الدور عن جدية وصدق في اإلع ن عن مؤشرات النجاح أو الفشل.

الواقعية بجيوار مشيروعات السيياحة بيدورىم األساسيي ولذلك فيناك أىمية بال ة لتعريف المجتمعيات  

فيييي تنميييية ىيييذه المشيييروعات، والفوائيييد االقتصيييادية واالجتماعيييية التيييي تعيييود عميييييم كنتيجييية لمشييياركتيم فيييي 

ثقافييات م ييايرة  تنميتيييا، كمييا يجييب أيضييا توعييية المجتمييع باآلثييار الجانبييية الممكيين حييدوثيا كنتيجيية لييدخول

ن أن يؤديييو ذلييك ميين مشيياكل صييحية واجتماعييية ال يسييتيان بيييا فييي حاليية عييدم ، ومييا يمكييمحميييةلمثقافييات ال

تعييرف المجتمييع لييدوره فييي الحييد ميين ىييذه السييمبيات، ويجييب قيييام أجيييزة الحكوميية بتوعييية الجيييل الجديييد بيييا 

  (1).ومراقبة السمبيات والعمل جاىدا عمى التحكم فييا وعدم إىماليا أو الت اضي عنيا

ن حركة نشطة مين الجمعييات األىميية الميتمية بقضيايا البيئية المتعيددة الجوانيب ولقد شيد العالم اآل 

في مجاالت التوعية البيئية والتطوير التقني الستخدام التكنولوجيا الصديقة لمبيئية والداعمية إلنتياج األنظيف 

جيات، ودعميت عمى كافة محياوره اإلنتاجيية والخدميية بميا فيييا القطياع السيياحي المسيتيمك لمكثيير مين المنت

البرامم اإلنمائية لألمم المتحدة وكافة الجيات األجنبية المانحية جييود الجمعييات األىميية الجيادة فيي إدمياج 

البعييد البيئييي فييي نشيياطاتيا، إلييى جانييب دعميييا لمجمعيييات البيئييية فييي مجيياالت الحييد ميين تمييوث اليييوام فييي 

ميييياه والطاقييية والحفييياظ عميييى البيئييية البحريييية الميييدن، وتوعيييية المجتميييع بيييدوره الفاعيييل فيييي ترشييييد اسيييتخدام ال

 والصحراوية من التدىور حفاظا عمى أسس التنمية السياحية القائمة حول ىذه المناطق.
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لجمعييييات األىميييية بعميييل المشيييروعات التنمويييية التيييي تيييدمم البعيييد البيئيييي فيييي اكميييا قاميييت العدييييد  

المشيييروعات، إال أن ىنييياك تحيييديا كبييييرا لييييذه تخطيطييييا وتنفييييذىا وتقييمييييا بيييالرغم مييين تبييياين أىيييداف ىيييذه 

الجمعيييات فييي تبنييي نظييم اإلدارة البيئييية المتكامميية عنييد التخطيييط لممشييروعات السييياحية التييي تقييوم بيييا ممييا 

يستوجب دورا أكبر لوزارات البيئة واألجيزة التابعة ليا في تدريب جمعيات البيئة الميتمية بالتنميية السيياحية 

 ة تحقيق تمك النظم وتوعية المجتمع بأىميتيا.المستدامة عمى كيفي

وىنيياك تحييد حقيقييي لمجمعيييات األىمييية حيييث الرغبيية فييي اإلصيي ح محفوفيية بكثييير ميين المصيياعب  

السياسية واالجتماعية لألفراد حيث ال تتقبل الييئات الحكومية مساندة الييئات غير الحكومية، بيل تعتبيرىم 

غييييير المييييؤىمين لمقيييييام بعمييييل جيييياد، كمييييا تخشييييى بعييييض  مجموعيييية ميييين األشييييخاص غييييير المتخصصييييين أو

الحكومات غير الديمقراطية من تزايد شعور الشيعب بأىميية متابعية منيياج الحكوميات وتزاييد مسياملة أفيراده 

دون المشياركة الفعميية لييقدارات و لمحكومية المركزيية عين بعيض قراراتييا غيير المتسيمة بالدراسية المستفيضية 

  الحقيقي لمجتمعاتيا. المحمية المدركة لمواقع

ويرجييع قصييور الجيييود األىمييية إلييى ضييعف كوادرىييا البيئييية خاصيية فييي مجييال السييياحة، واحتياجيييا  

لمييتفيم الكامييل لوسييائل إدميياج البعييد البيئييي فييي النشيياطات السييياحية ودعميييا لتوعييية المجتمييع بيينظم اإلدارة 

والتحييدي الحقيقييي لمجمعيييات األىمييية البيئييية  البيئييية بمييا تشييممو ميين تكاممييية تييؤثر عمييى المجتمييع واقتصيياده،

الداعمة لمسياحة ىو قدرتيا عمى رفع مستوى اليوعي البيئيي لت ييير أنمياط االسيتي ك فيي القطياع السيياحي 

إلى األنماط المرشدة والداعمة لمحد من استخدام المنتجات غير الصديقة لمبيئة خاصة في قطاع السيياحة، 

 ارد األساسيييية الداعمييية لمسيييياحة فييييو جييييد البيييد مييين تضيييافر كافييية الجيييياتولمزييييد مييين الحفييياظ عميييى الميييو 

   (1).لتحقيقو

 

                                                           
  .250 –248، ص ص المصدر نفسو: (1)
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 مسايم  السياح في تحقيق تنمي  السياح  المستدام  بع: ار المبحث ال

 عين المتكاممية المعموميات بأىميية اليوعي زييادة يتطميب مميا ووسييمتيا السياحة ىدف السائح يعتبر

 المنظمات اىتمام زاد المستيمك نحو الحديث التسويقي والتوجو الجديدة الفكرية الفمسفة إطار في، فالسياح

 مين مجموعية تحكمييا التيي الشيرائية قرارتيو أبعياد وفييم السيائح سيموك دراسية بضيرورة الحديثيةالسيياحية 

 معرفيةىيو  ه لمخيدمات السيياحيةشيرام عمميية خي ل سيائحال دراسية مين الرئيسيي اليدف إن، حيث المؤثرات

 .قدراتوو  إمكانيتو مع ةومتوافق ةمتكامم وفق آليات وترشيده يالشرائ سموكو وتوجيو تطمعاتو

 مفهوم السا ح المطمب الرابع:

العمميية )االقتصيادية،  التخصصيات مختميف فيي والبياحثين الدارسيين باىتميام السيائح مفييوم يحظى

، ليذا بالسيياحة المعنيي الرئيسيي الشيخص باعتبياره الحديثة األدبيات وفي والج رافية(، النفسية، االجتماعية،

 أىميا:  من لمسائح تعاريف عدة ىناك

الذي يسيافر خيارج محيل إقامتيو األصيل واالعتييادي ألي سيبب غيير المكسيب  ىو الشخصالسائح 

سياعة وال تزييد عين سينة، ومين األشيخاص اليذين ال ييدخمون فيي  00المادي أو الدراسة، والفترة ال تقل عين 

تعريييف السييائح أعضييام الييئييات الدبموماسييية، أفييراد القييوات المسييمحة األجنبييية، المييياجرون، ركيياب العبييور 

   (1).الطائراتوأطقم 

 غير الكسب سبب وألي االعتيادية أو األصمية إقامتو محل خارج يسافر الذي الشخص أيضا ىوو   

غييره )السيائح األجنبيي(  بميد داخيل فيي اليوطني( أو بميده )السيائح داخيل فيي كيان سيوام الدراسية أو الميادي

ن ساعة 24 عن تزيد ولفترة  (2).لمنزىة" قاصد يعتبر فيو ذلك عن تقل وا 

                                                           
 .53عمان، األردن، ص :دار الراية لمنشر والتوزيع ،، الطبعة األولىالسياحية والفندقيةاألمن والس مة في المنشآت  (:2012) : زيد منير، (1) 
 ،: عمان، األردنوالتوزيع لنشر المعرفة نوزك دار األولى، الطبعة ،الفندقية و السياحية المصطمحات معجم(: 2006) عبودي، سميمان منير:  (2) 

 .110 ص
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، أو رحمية الذي يقصيد مكانيا معينيا، يب يي االسيتحمام والراحية أو المشياركة فيي ميؤتمر شخصإن ال

ميياكن تاريخييية، ميين آثييار وغيرىييا، أو مشيياىدة المباريييات الرياضييية والمشيياركة فييييا يعييد أة ر عممييية، أو زيييا

 (1).سائحا، سوام أكان سفره داخل الب د التي يقطن فييا أو خارجيا

 (2):ىي أبعاد ث ث يمكن استنباط ريفاالتع هىذ ومن

انتقياليم  يتكيرر اليذين األشيخاص اسيتبعاد ميع لمزائير، المعتيادة البيئية عين مختميف لمكيان الرحمية تكيون 1-

 آخرو غرض ألي أو لمتسوق أو مث  لمدراسة أسبوعيا أو يوميا بشكل مستمر

 من الشخص يعتبر المدة ىذه تجاوزت إذا أنو ذلك متصمة، شيرا عشرة اثنتي الرحمة مدة تتعدى ال أن 2-

 مقيماو اإلجرائية الناحية

 الحركية مين العميل ل يرض المؤقتية اليجيرة تسيتبعد حتيى العميل، غيير غيرض ألي الرحمية تكيون أن 3-

 .السياحية

  :حسب المنظمة العالمية لمسياحة فان كممة السياحة تحتوي عمىو 

 وىو كل شخص يزور بمد آخر غير البمد األصمي أو البمد المعيود اإلقامة فيو لجميع األسيباب : الزائر

أجيييرة داخيييل البميييد الميييزار ويقييييم فييييو عميييى األقيييل أربيييع بخييي ف الوظيييائف الميييأجورة التيييي يتمقيييى عميييييا 

 :وعشرون ساعة، وىذا التعريف يتفرع إلى مفيومين

 ساعة، من أجل الترفيو والراحة والصيحة والتسيمية والديانية،  00ىو الزائر لبمد لمدة ال تقل عن : السائح

 وومن أجل القيام بزيارة األقارب وحضور المؤتمرات والندوات العممية والثقافية والسياسية

 (3).ساعة 00ىو ذلك الزائر الذي ال يتعدى وقت إقامة : المتنزه 

 

                                                           
 .37، ص ذكره سبق المصدرمصطفى عبد القادر،    :(1) 
 .17 ص القاىرة، :الشروق دار ،اليدر ومخاطر التنمية إمكانيات بين مصر ومستقبل السياحة (: 2002)،زيتون محيا: (2) 

)3 ( :Gérard Guibilato,)0999(: économie touristique, édition delta et spes: suisse, P 01. 
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 السا ح حسب المنظم  العالمي  لمسياح  (90) رقم ةكلال

 
Source : Belfet Michel, Marketing des Services Touristiques et Hôteliers Ellipses, Edition marketing S.A, 

Paris, p 16. 

 شيخص أي :بأنيو السيائح 1937 عيام األميم لعصيبة التابعية اإلحصيائيات خبيرام لجنية عرفيت كميا

  (1).ساعة 24 عن تقل ال لفترة فييا عادة يقيم التي تمك غير بمدا ما يزور

 أمياكن إليى المعتيادة إقامتيو مكيان يتيرك شيخص كيل ىيو السيائح أن فيي السيابقة التعياريف تتفيق

 معارفيو، كتوسييع أخيرى ألغيراض أو نشياطو، تجدييد أجيل مين وروحية نفسية حاجات إلشباع طمبا أخرى،

 السيياحية بالرحمية قياميو خي ل من إلشباعيا السائح يسعى التي الحاجات من وغيرىا عن النفس، والترفيو

  .خارجيا ب ده أو داخل سوام

 :ىي الميمة األسباب من عدد عمى السياحي المستيمك دراسة وتقوم

 كاألكل المادية الحاجات إشباع إلى عادة اإلنسان ييدف: سياحي بنةاط القيام إلى بالحاج  ساإلحسا .أ

 تخضيع التيي المختمفية الحاجيات مين ذليك غيير إليى ،والثقافية والترفييو كالمتعية النفسيية والحاجيات والشيراب

 والمستيمكين ودوافع لرغبات

 تفكيير فيي أطيول فتيرة الدوليية السيياحية لمرحمية االستعداد يست رق: السياحي  بالرحم  لمقيام االستعداد .ب

 سيياحي برنيامم شيرام قيرار التخياذ االسيتعداد فيإن ليذلك ،دائميا الداخميية السيياحية اليرح ت مين المسيتيمك

    والمحمية الرحمة من أطول فترة يأخذ أخرى دولة لزيارة

                                                           

 .10 ص ،ذكره سبق صدرمال ، 1937 عام األمم، عصبة اإلحصائيات، خبرام لجنة تقرير: (1) 

 الزائر

 السائح

  لمدة السائح
 طويلة

قصيرة لمدة السائح  متنزه 

 العابر
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 تقيوم ألّنييا الشيرام قيرار اتخياذ مراحيل أىيم مين المرحمية ىيذه تعتبير: س ياحي برنامج ةراء قرار ات اذ . ت

 قيرار عميى تيؤثر مميا (1)،المتنوعية الكثييرة رغباتيو وبيين المحدودة المالية المستيمك موارد بين الموازنة عمى

 العواميل مين عيدد القيرار ىيذا عميى وييؤثر أخيرى دون سيياحية منظمية أو دولية لزييارة يتخيذه اليذي الشيرام

 والسياح لدى المالية القدرة، السياحية الخدمة مستوى، معين ىدف لتحقيق الحاجة أو الرغبة :أىّميا

 والمعمومات البيانات من مستمر تيار إلى المرحمة ىذه تحتاج: الزيارة بعد السياحي المستهمك ةعور .ج 

 ،الرحمية عين رضيائيم وميدى المسيتيمكين إشيباع درجية توضيح لكيي السيياحية السيمعة منتجيي إليى اليواردة

 دائمة بصفة السياحي المنتم تطوير عمى يساعد مما ،ليم المقدمة السياحية والتسيي ت الخدمات ومستوى

  (2).مستقب  ليم بالنسبة الشرام قرارات في والتأثير

 السا ح سموك عمى البي ي الجانب تمثير المطمب الثاني:

 يعيش التي البيئة لو تحددىا وسموك قواعد وفق ويعمل يعيش فإنو بطبعو اجتماعي الفرد أن طالما

 أو المحييط الطبيعيي، المحييط االجتمياعي، المحييط :لمبيئية رئيسيية أبعياد 03 بين التفرقة ، حيث يمكنفييا

 .البشر صنع من ىي التي القوى

 االجتماعي المحيط. 1

 :من السائح سموك في المؤثر االجتماعي المحيط يتكون

، وتصيرفاتو سيموكو فيي إليييا االنتميام الفيرد يحياول التيي ىيي المرجعيية المجموعية :المرجعي  الجماعات -أ

 الكثير في الفرد تصرفات أن نجد لذا سموكو، في لو ومرجعا لتصرفاتو معيارا المجموعة ىذه تصبح بحيث

 فييو تشيترك اليذي السيموك نميط عميى كبيير حيد إليى تتوقيف االسيتي ك قيرارات فيييا بميا حياتيو نيواحي مين

 فيي والنجيوم والممثميين والفنيانين الرياضييين اسيتخدام سيبب يفسير ميا وىيذا إليييا، ينتميي التيي المجموعية

  ...تمثيمية أو فنية أو رياضية ميارات لدييم ليس المستيمكين أن رغم والخدمات السمع عن اإلع نات
                                                           

 .85-86 ص ص ،ذكره سبق صدرمال ،السميع عبد صبري : (1) 
 .169 ص ،الجزائر :ديوا ن المطبوعات الجامعية ،العوامل النفسية المستيمك تأثير سموك(: 2003)عيسى،  بن : عنابي(2) 



                                                                                                                                                            ثالث:                                                                دور الجيات المختمفة في تطبيق االستدامة في القطاع السياحيالفصل ال  
 
 

177 

 

 عميى مبنيي اجتمياعي سيمم خي ل من الفرد مكانة إلى االجتماعية الطبقة تشير :االجتماعي  الطبقات -ب

 نسبيا المتشابيين الناس من عريضة مجموعات االجتماعية الطبقات تمثل ، أيلممجتمع عامة وقيم مفاىيم

 والسيمطة الثيروة األسيرة، تياريخ ونوعيو، السيكن منطقية التعميمي، المستوى الوظيفة، نوع كالدخل، عوامل في

 (1).األخرى عن األفراد من مجموعة كل تميز واستي كية سموكية وأنماط قيم إلى باإلضافة ...

 اىتماماتيو عميى تيؤثر فييي المشيتري، سيموك عميى قيوي تيأثير مصيدر ىيي االجتماعيية الطبقية إن

 األشييام اميت ك ويفضيمون أكثير يركيزون اليدنيا االجتماعيية الطبقيات مين المشيترون أن حييث ودوافعيو،

 مخاطرة األقل المنتجات شرام عمى لقنفاق المعد دخميم ينفقون موى الممموسة، غير الخدمات عمى المادية

 االئتمانيية البطاقيات يسيتخدمون وقيد، المقرضية المؤسسيات مين الميال ويقترضيون التيوفير حسيابات وعميى

 العمييا االجتماعيية الطبقية بينمياو مييزانيتيم مين أقيل وييدفعون التموييل، ألغيراض أو الضيروريات لشيرام

 كميا، مشياىدتيا أو التيزلم أو القوليف أو التينس لعبية يمارسيون فقيد مختمفية، بطريقية أوقياتيم يقضيون

 يسيتخدمون أنييم إليى إضيافة، العاليية األربياح وذات مخياطرة األكثير االسيتثمارات فيي أميواليم يسيتثمرون

 البطاقيات يسيتخدمون فييم ليذلك مييزانيتيم كاميل ييدفعون كميا والترفييو، لمسيفر الممييزة االئتمانيية البطاقيات

 .لمتمويل كمصدر وليس ميسرة، كوسيمة االئتمانية

 األعضيام لبياقي القيدوة آلرائييم تكيون اليذين األعضيام بعيض بييا يكيون مجموعية كيل :القيادي   اآلراء . ج 

 يشيترون اليذين ىيم وىيؤالم ،المجموعية أعضيام لبياقي والسيموك التصيرف اتجاه يحددون الذين فيم وبالتالي

 محترمية وآرائييم المجموعية أعضيام لبياقي لممعموميات مصيدرا يكونيوا أن ويمكينيم أوال الجدييدة المنتجيات

 ونظيرا واإلرشياد، واالستشيارة لمنصيح المجموعية أعضيام بياقي لييم يمجيأ كميا المجموعية، بيين بييا ومعميول

  (2).الجديدة المعمومات نشر في عمييم تعتمد المنظمات بعض فإن الفئة ىذه ألىمية

                                                           

 .344 ص ،عمان :ار وائل لمطباعة والنشر والتوزيعد ،"استراتيجي المستيمك "مدخل سموك(: 2004)عبيدات،  إبراىيم : محمد(1) 
 .31 ص االسكندرية، :الدار الجامعية ،المستيمك سموك في قرامات(: 2006)عمر،  عمي : أيمن(2) 
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 الشيرائية النياحيتين مين أفرادىيا سيموك عميى الميؤثرة اليامية المجموعيات أحيد األسيرة تعتبير :الس رة .ح

 ليم تقدم كما، وخدمات سمع من استخدامو أو استي كو يجب ما أفرادىا تعمم األسرة أن ذلك واالستي كية

 يشيكل مميا، وغيرىيا واالقتصيادي االجتمياعي الطيابع ذات القييم مين العدييد األوليى المراحيل فيي وخاصية

 واقتصيادية اجتماعيية قيميية وبأبعياد – نفسيية منظيورات خي ل مين وذليك القيميية، بنياماتيم بالنتيجية

 المحيط في وقضايا خدمات، سمع، أمور، من ييميم ما كل نحو مواقفيم بعد فيما تحدد – إلخ...وسياسية

 .بو يعيشون الذي

 المسيتيمك، سيموك عميى تيؤثر التيي والرئيسيية األساسيية العواميل ومين :والحض اري  الثقافي   العوام ل .ه

 المعتقيدات،و  المعرفية، يشيمل اليذي المركيب الكيل ذليك " أنييا عمى الثقافة وتعرف إلييا، ينتمي التي الثقافة

، المجتميع فيي كأعضيام اكتسبناىا التي والتقاليد والعادات والتشريع واألخ قيات واالتجاىات واألفكار والقيم

 الكيفيية في توقعاتنا عمى ولكن تصرفاتنا عمى فقط ليس وتؤثر اآلخرين، مع فييا نشترك مكتسبة، فالثقافة

 .اآلخرين فييا يتصرف أن يجب التي

 قابميية أقمييا الثقافية أن نجيد واسيتعداداتو المسيتيمك سيموك عميى تيؤثر التيي العواميل كيل بيين ومين

 البيئية فيي السيائدة االسيتي كية الثقافية أو المسيتيمك ثقافية فمعرفية، عميييا التيأثير في صعوبة وأكثر لمت ير

 (1) .تصرفاتو وفيم تقدير في تفيدنا بالمستيمك المحيطة

  الطبيعي المحيط .2

 المسيتيمك سيموك عميى (...البيئيية الظيروف الج رافييا، المنياخ،)الطبيعيي المحييط خصيائص تيؤثر

  :األمثمة بعض خ ل من كاآلتي باختصار ذلك توضيح ويمكن

 ومبردة تخزينية تسيي ت إلى حاجة في يصبح فإنو حار مناخ في يعيش الفرد كان إذا -

 م بس لتدبير يحتاج فإنو األلب جبال إلى برحمة لمقيام ويخطط استوائي بمد في يعيش الفرد كان إذا -

                                                           
 .102 ص ،عمان :والتوزيعدار المناىم لمنشر  والتطبيق"، النظرية المعاصر "المبادئ التسويق(: 2006)، نبعة أبو مصطفى العزيز : عبد(1) 
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 والبرودة شدة من لتحميو ثقيمة صوفية

 .لشرائيا آخر شخص تأجير أو مشترياتيم تأجيل إلى األفراد بعض يضطر ما كثيرا السيئ المناخ -

 البةر صنع من قوى. 3

 مثيل العمي م أدوار عميى تيؤثر والتيي البشير، صينع مين ىيي والتيي البيئيية القيوى إليى وتشيير

 ...والتكنولوجيا الحكومة سياسة االقتصاد،

 :وىي ميكانيزمات ث ث خ ل من المستيمك سموك عمى االقتصادية العوامل تؤثر :االقتصادي  القوى .أ

 أو الخدمات أو السمع من المشتريات زيادة إما عميو يترتب لألسرة المالية الموارد نقص أو زيادة أن -

 والعائمي المستوى عمى المشتريات كمية انخفاض

 مشيترياتو تخفييض أو بزييادة قياميو إليى ييؤدي المسيتقبل عين المسيتيمك تشياؤم أو تفياؤل درجية ارتفياع -

نفاقو  ووالخدمات السمع عمى وا 

 بمرحمة القومي االقتصاد يمر فعندما األعمال، دورة باسم يعرف ما أو واالنتعاش والرواج الكساد حاالت -

 ولقنفاق مالية موارد المستيمك لدى ويتوافر اإلنتاج، حجم ويزداد تنخفض البطالة نسبة أن نجد الرخام

 عميى وتينعكس تيرتبط التيي العامية والسياسيات والمالية النقدية السياسات وتشمل :الحكومي  السياسات .ب

 :منيا جوانب عدة

 والمستيمك وحماية والخدمات، السمع بعض استخدام وحظر المستيمكين، أمام االختيارات تقييد -

 خ ل من ككل والسوق بل المستيمك سموك عمى تؤثر أن تستطيع فالحكومة والنقدية المالية السياسات  -

 دعم في الدولة تدخل ومدى لألسعار الحكومي الدعم أو القروض، عمى الفائدة أسعار رفع أو الضرائب

 والمستيمكين طبقات بعض

 إميا المسيتيمك عميى ماليية غراميات أو عاليية إضيافية تكياليف فيرض خي ل مين وذليك االختييار تقيييد  -

 وسموكو ترشيد أو المستيمك ىذا حماية بيدف
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 والنفايات كذلك و السمع بعض استخدام أو الدفع طرق أو المشتريات قيود بوضع الحكومة قيام -

 والمظممة أو الخادعة اإلع نات وحظر بمنع الحكومة قيام  -

 األساسيية البنيية خدمات بتوفير قياميا خ ل من المستيمك سموك عمى التأثير أيضا الحكومة تستطيع  -

 المسيتيمك إليييا يتطميع أو يحتاجييا التيي والخيدمات السيمع كيل تيوافر ومدى بالشرام القيام عميو تسيل التي

 .أخرى أماكن من استيرادىا عمى االعتماد دون فوري وبشكل

 والتيي (البشير صنع من ىي التي القوى) البيئية القوى من الثالث البعد التكنولوجيا تعتبر :التكنولوجيا . ج

 ييتم التيي والخيدمات لمسيمع واالسيتي ك والتوزييع السيمع تطيوير مجال في الجديدة العممية التطبيقات تعكس

 التقيدم أثير توضييح ويمكين المسيتيمكين، لجمييع الحيياة جيودة تحسيين فيي تسياعد أنييا كميا، إنتاجييا

 (1):المثال سبيل عمى منيا مختمفة أوجو عدة خ ل من المستيمك سموك عمى التكنولوجي

 وعنو المتاحة المختمفة والبدائل السوق عن المعمومات تدفق أساليب ت ير  -

 ووالمتطورة الجديدة والخدمات السمع توفير  -

 ومرونة أكثر الشرام وجعل االستخدام والذاتية اآللية األساليب توفير  -

 .ربحية أكثر النمطية السمع جعل  -

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .105مرجع سبق ذكره، ص  ،نبعة أبو مصطفى العزيز عبد: 
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 المحميين السكان عمى السياح حقوق المطمب الثالث:

 النشياطات ومزاولية بقبيول المجتمعيات ىميوم موافقية عميى أحكامنيا نطميق أن جزافيا ال نسيتطع

 مين المحمييين السيكان عميى خطير مصيدر النشياطات ىيذه تكيون فقيد المجتميع، أفيراد عميوم السيياحية بيين

المجتميع  وتقالييد وعيادات طبيعية مع متعارضة تكون قد وأخ قية سموكية أنماط من السائح يجمبو خ ل ما

 واقيع النشياط عميى سيمبا تينعكس وبالتيالي البميد إقمييم فيي تجوليو عنيد الحسين القبول السائح ال يجد وبالتالي

 لقبيول ثقافية خاصية إيجياد يتطميب مميا والتقالييد، والعيادات لمقييم صيارخا تحيديا ميا يجعميو وىيذا السيياحي

 أو السيياح أخبيار خطيف أسيماعنا عميى بيادريت ميا وكثييرا والقبميية الحضيرية المجتمعيات داخيل ال ربيام

 .ذلك عمى مثال خير واليمن الشيخ شرم فأحداث عمييم االعتدام

التعميميات  مين مجموعية المؤسسية أو الدولية تصيدر فقيد السيياحي لمنشياط حمايية ىنالك تكون وكي

 (1):يأتي ما بضرورة وتوصي السياحي النشاط ممارسة طبيعة تنظم والضوابط

 ووالتجاوز والخشونة الجفام عن بعيدا واحترام وود لباقة بكل السائح مقابمة ضرورة -

 مصيداقية وخصوصيا بميا بكيل واالحتييال والنصيب والت عيب ال يش مين خالية السياحية الخدمات تقديم -

 .والشعبية واإلثارية الفمكمورية والمنتجات بالمواد يتعمق

الزائيرين  السيياح مين تأميل لمسيياح المضييفة الدولية تضيعيا أخ قييات نجيد فقيد آخير جانيب ومين

 عميى ىيذه األخ قييات تصيدر وقيد ممكنية صيورة بأفضيل الخدمات تقديم استمرارية عمى حفاظا ليا االلتزام

 السيياحي والجيذب ومنياطق القصيد والميوانئ والمطيارات الحدود مداخل في تعمق ضوابط أو تعميمات شكل

  :التالية بالجوانب متمثمة

 والضيوابط االجتماعيية التشيريعية والقيوانين والينظم لمتعميميات التيام واالنصيياع والزائيرين السيياح التيزام -

 وبقامه( وديمومة س متو عمى المضيف )حفاظا المجتمع في النافذة والدينية والخمقية
                                                           

 ،االقتص ادي  لمعم وم بي داد كمي   مجم  ، العصير ضوم مت يرات في السياحية الخدمة اخ قيات(: 2010)، سالم حميد سالمو جواد  سممان : طارق(1) 
 .82، ص (والعشرون الرابع العدد)
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 معييا وخصوصيا المتعميق التقياطع وعيدم المختمفية والمعتقيدات والعيادات التقالييد واحتيرام اسيتيعاب -

 والثقافي أو أو الحضاري القبمي أو الشعبي بالموروث

 الشيرائية إلغيوام القيدرة اسيت  ل وعيدم والثقافيية واالجتماعيية االقتصيادية الفروقيات اسيت  ل عيدم -

 واألخ ق السامية عن بعيدا إنسانية غير وصية بأشكال يم  لاست عن االبتعاد، و المحميين المواطنين

 وترويجيا أو استعماليا عمميات في واألسمحة الممنوعة والعقاقير المحظورة بالمواد المتاجرة عن االمتناع -

  والطبيعية وجاذبيتيا وجماليتيا البيئة مكونات عمى المحافظة -

 يخدشيا. سموك أي عن واالبتعاد والحضارية الثقافية البيئة احترم -

 في تحقيق التنمي  السياحي  المستدام  البي ي دور السا ح المطمب الرابع:

السائح البيئي ىو الشيخص المتنقيل مين أجيل مشياىدة الطييور أو الم يامرة أو األشيخاص الميتميين 

األخيرى، وقيد يشيمل ذليك والمدافعين عن البيئة، أو الميتمين بالتعرف عمى عادات وتقالييد وثقافية الشيعوب 

الطيي ب أو أسيياتذة الجامعييات أو أعضييام الجمعيييات العاميية سييوام قييدم أولئييك ميين مسييافات قريبيية أو بعيييدة،  

فالزائر المحمي ييدف من السياحة البيئيية إليى مشياىدة العناصير الطبيعيية، لكين السيائح اليدولي فإنيو يجميع 

 (1).إلى األبعاد الثقافية واالجتماعية لسكان تمك المناطقفي زيارتو بين مشاىدة المناطق الطبيعية والتعرف 

عرف السائح البيئي بانو ذلك االنسان الذى يستطيع ان يكون رايا ورؤية وموفقا من كما ي        

واصبح حريصا عمي التعاقد  ،البيئة وداعيا لصحة وس مة التموث ورافضا مزيدا من البيئي التموث قضية

بانو سائح لو موقف ولو اتجاه ويؤمن  البيئيومن ىنا يمكن تعريق السائح  ،البيئية عمى البرامم السياحية

 (2).بقضية يعمل من اجميا بمعني اخر تصنيف ىذا السائح بمجموعو من الصفات والخصائص

                                                           
  . 73، ص ذكره سبق صدرمال: أكرم عاطف رواشدة، (1)
 /http://www.bee2ah.com، 10/01/2015تعرف السائح البيئي، موسوعة البيئة، تاريخ االط ع : (2) 

http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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وبالنسبة لمصفات والخصائص المميزة لمسائح البيئي يدور جدل كبير وىذا يعني انو سائح  

  وقد وصف السائح البيئي بأنو شخص يتصف بالخصائص التالية: (1)،مختمف وفريد من نوعو

 وجود رغبة كبيرة لمتعرف عمى األماكن الطبيعية والحضاريةو -

 إيجابي وغير انفعاليو ،الحصول عمى خبرة حقيقية الشخصية واالجتماعية يحاول -

 ووثقافاتيم االجتماعيةالتفاعل مع السكان المحميين واالنخراط بثقافتيم وحياتيم حسن  -

تحمل اإلزعاج والسير ومواجية ، احية بسيطةحتى بوجود خدمات سيمع ظروف الرحمة سيل التكيف  -

 الصعوبات بروح طيبةو

 (2)وتحبيذ إنفاق النقود لمحصول عمى الخبرة وليس من أجل الراحة -

 (3)والتمتع بروح الم امرة والتحدي لموصول إلى ىدف تحمل المشاق والصعوبات التي تواجيو في رحمتو -

يفضل األساليب البسيطة في الحياة ويميل إلى اإلقامة في األكواخ والخيام والمبيت في المنامات وال  -

 (4)وتيمو الفنادق والمطاعم الفاخرة ويرغب في تجريب األطعمة الشعبية التقميدية

 استخدام وسائل التنقل والخدمات والمنتجعات السياحية ذات الجودة البيئية العالميةو -

المعرفيييية والثقافيييية الذاتييييية فيمييييا يتعمييييق بييييالتراث الثقييييافي والعييييادات والتقاليييييد االجتماعييييية والمييييوارد البيئييييية  -

 واالىتمام باالتجاىات المحمية في المقصد السياحيو

  (5).المساىمة في حم ت التوعية البيئية والمحافظة عمى البيئة -

ذا تييوفرت ىييذه الصييفات فييي أي سييائح فإنيي حقق األىييداف التييي تصييبوا إلييييا السييياحة يبييذلك سيي ووا 

 البيئية المستدامة والتي أىميا حماية البيئة السياحية.
                                                           

وحماي     المجم     العراقي     لبح   وث الس   وق ، األصيييالة التفاعميييية بيييين السيييياحة والبيئييية المسيييتدامة (:2009) ،: سيييالم حمييييد سيييالم، طيييارق سيييممان(1)
 .91-90، ص ص (2مجمد عدد )، جامعة العراق، المستهمك

 www.iraq.soPnet: نبيامين يوحنا دانيال، الفنادق الخضرام .....لماذا؟، من الموقع: (2) 
 . 145-144الجزائر، ص ص  :رابطة الفكر واالبداع، السياحة البيئية "الثقافة البيئية الوعي ال ائب" (:2008) : عفاف بوروبة،(3)
 .226مصر، ص  :، المكتب الجامعي الحديثالسياحة والبيئة بين التأثير والتأثر(: 2009): محمد الصيرفي، (4)
 .57، ص ذكره سبق صدرمالزياد محمد المشاقبة، : (5) 

http://www.iraq.sop.net/
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  الص  

 فيمييا ،القطيياع الخيياص يحركيييا ونشيياط اقتصييادي ىييي صييناعة السييياحة إن صييناعة ،مجمييل القييول

السيييياحي  التخطييييط وذليييك بإعيييداد ل سيييتثمار، والبيئييية المحفيييزة البنيييي التحتيييية العيييام بتيييوفير يتكفيييل القطييياع

عيداد خطية ،االسيتثمار فيييا لممواقيع الميراد والتييئية ، الفعال التنظيميية  ووضيع الييكمية ،السيياحة الوطنيية وا 

  .الصمة األخرى ذات والقطاعات إدارة السياحة الع قات بين التي تحدد المناسبة، والتشريعية

فييييي  والمتمثميييةعميييى وسيييياطة  االعتمييياددون  اىدافيييو السييييياحيةالسيييائح ال يسييييتطيع تحقييييق ان كميييا 

ومعظمييا تتناسيب ميع الطبقية االجتماعيية  ،وعم قة تتناسب مع رجال األعميال فاخرة السياحيةالمؤسسات 

 مطياعم، الفنيادق،خدمية منييا  أوالتي تقوم بتقديم المنتم السياحي سوام كانت سيمعة و ذات الدخل المتوسط 

    قيمة نقدية. منليا السائح  يدفعو ما مقابل وغيرهاحيين والمرشدين السي والسفر،وكاالت السياحة 

مييين سيييياح ومجتميييع  عميييى المسيييتوى الشيييعبي ينصيييب االىتميييام بميييدى اسيييتيعاب الجمييياىير عمومييياو 

إن ىيذا  وويح آنييا ومسيتقبمياألىمية الموارد الطبيعية لديمومة المجتمع بشكل عام ولتوفير فيرص التير  محمي

 ةوالمنظيييور  ةالضيييمني– سييياحالالمجتمعيييات و وسييموكيات  االسييتيعاب سييييؤثر بشييكل حتميييي وجييدي فيييي أفكيييار

فييي التعاميييل مييع الميييوارد الطبيعييية إفيييادة وحماييية، اسيييتثمارا وصيييانة لموقيييت الحاضيير ولألوقيييات  – ةوالفعمييي

الجماىيريية والي  رسيمية ذات  القادمة، ويينعكس ىيذا االىتميام فيي عيدة أميور منييا قييام النيوادي والجمعييات

  االىتمام بالبيئة والتراث الطبيعي بحمايتيا وصيانتيا بيدف حسن استعماليا.

وزارات  ميين ويسييتمزم تبنيييالتييي  نظييم اإلدارة البيئيييةميين بييين األنظميية المسيياىمة فييي حماييية البيئيية و 

اقتنيياع القيييادات العميييا فييي ىييذه المؤسسييات و  ،السييياحة وكافيية المنشييآت السييياحية الحكومييية وغييير الحكومييية

والتزاميم الكامل بتحقيق الفائدة االقتصادية والتنموية التي تعود عمى مؤسساتيم نتيجة تطبيق النظام، ولعل 

أوضح دلييل عميى تميك األىميية تبنيي العدييد مين مؤسسيات الفنيادق المتعيددة الجنسييات بينظم صيداقة البيئية 

 .ي واضح نتيجة تبنييم ىذا النظامالعالمية من مردود اقتصاد لما تستشعره ىذه المؤسسات
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 األول جزءة الخالص

 االقتصدح ي  التنميد  ت ةد  فد  المشدح ة  األسحسدي  المصدح   مد  السديحت  تنميد  أصدحت لقد  

 الد و  هده  فيهدح تمتلد  ال التد  األخد   للقطحعدح  هحمدح حد يا تمثد  حتيد  النحميد   الد و  فد  وخصوصدح

النمو السيحت  الس يع الهي ال يحنى على أسس علميد  سدليم  وتخطديط متةد   إال أ   ةحي ة تنحفسي  ا  ق 

وم  ث  حد أ السديحذ هوي   ححلمنحطق المعني   والت  ةحن  سححح ف  نمو السيحت  حهح آثح  سلحي إلى سيؤ ي 

وهددح  اإلمةحنددح  المح يدد  الواسددع  وقدد  ة اإلنيددحق الةحيدد ة فدد  تلييدد  الووهددح  السدديحتي  األولددى حتثددح عدد  و 

 .أخ   عه اء لتلحي   غححته 

ح أ  السيحت  مؤخ ا تن  ج ضم  حنو  و و  أعمح  الةثي  م  المؤتم ا  ال ولي  حشأ   لهل 

  ويتلخص الميهو  الو ي  للسيحت  المست ام  ف  ت و  تنوع ت  يو  ف  مضمو  المست ام التنمي  

نمح إلى ووا   ال ع  منظو  االوتمحالسيحس  السيحتي   تي  ل  يع  يقتص  على المنظو  االقتصح ي  وا 

الح  م  القيح  حعملي  توزيع للمهح  حي  ةحف  ولتطحيق االست ام  ف  القطحع السيحت    والحيئ والثقحف  

الوهح  القحئم  على النشحط السيحت  أو المشح ة  ف  عملي  التنمي  السيحتي  المست ام  سواء ةحن  

 والموتمعح  المتلي .أوهزة القطحع التةوم   مؤسسح  القطحع الخحص السيحت   السحئتي   

 

 
 



 
 

 

 

 :ثانيال جزءال

 الجــــانـب التـــطـبـيـقي   
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  ثانيال جزءمقدمة ال

الجزائر عمى طاقات سياحية ال نظير لها عمى مستوي حوض البحر األبيض المتوسط، تتوفر 

، لذلك رة لمثروة وبناء قطاع سياحي جذابتصبو إلى االرتقاء بالسياحة إلى مصاف القطاعات الداوهي 

تترجم فيها إرادتها في تثمين وجهة الجزائر وتثمين القدرات سارعت لمبحث في بعث سياسة سياحية جديدة 

وذلك من خالل المخطط التوجيهي  ،الطبيعية، الثقافية والتاريخية لمبالد، وجعل السياحة أولوية وطنية لمدولة

، فهو المرآة (SDAT) 0202ويعد جزءا من المخطط الوطني لتهيئة اإلقميم في آفاق لمتهيئة السياحية الذي 

 .ي تعكس مبتغى الدولة فيما يخص التنمية المستدامةالت

سياحية كافية الن تجعل منها قطبا سياحيا متكامال، نظرا  إمكاناتتزخر ب من الواليات التي قالمةو 

الحتوائها عمى العديد من المنابع المعدنية، مناظر طبيعية، مواقع أثرية، معالم تاريخية، دينية والصناعات 

العوامل مجتمعة من شانها أن تشكل دفعا قويا لتفعيل وتنشيط االقتصاد المحمي من  كل هذه، التقميدية

   خالل االستغالل األمثل والعقالني وذلك حفاظا عميها لألجيال القادمة.

استقصددائية  دراسددةتددم القيددام ب واليددة قالمددة فددي المسددتدامة السددياحةهدددف إعطدداء صددورة وا ددحة عددن وب     

مددن وجهددة نظددر  واليددة قالمددة مقصددد سددياحي جعددل النشدداط السددياحي فددي مختمددف آثددارتدديثير مددد   لمعرفددة

  باستخدام االستمارة في جمع البيانات ثم تحميمها واستغاللها.، ومن وجهة نظر السكان المحميينالسياح 

 
 



 

  

 

 

 : رابعالفصل ال

 التنمية السياحية المستدامة

 في الجزائر
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 تمييد

إيجػػػاد البػػػديؿ الػػػام يسػػػم  باسػػػتمرارية متكازنػػػة  الجزائػػػرلعػػػؿ  كؿ مػػػا ف ػػػر فيػػػو صػػػناع ال ػػػرار فػػػي 

لالقتصػػػاد طػػػف طريػػػؽ تأطيػػػة ن ػػػص  ك حتػػػ  سيػػػا  قطػػػاع الطاقػػػة مسػػػت بال  كيت ػػػ ؿ البػػػديؿ الم تػػػر  مػػػف 

  ايػا تنافسػيةاالنت اؿ التػدريجي إلػ  االطتمػاد طمػ  مػزيل م ػ ؿ مػف قطاطػام  كػرل تمتمػؾ فييػا الجزائػر مز 

لسػػياحة الػػام يعتبػػر رىانػػا ح ي يػػا لألسػػياـ فػػي ا دا  االقتصػػادم كطمػػ  ر س المػػزيل المػػا كر نجػػد قطػػاع ا

  .ممست بال كالام تتنام  الجيكد المباكلة فيو ب  ؿ ممف

 الام ففي الكقم السنة  مدار طم  كاالستجماـ لمراحة مالاا الجزائر في السياحية المناطؽ ت  ؿك 

 اه  ىػالصػحرا  فػي  طمػاؽ دافػ  إلػ  معتػدال الجػك  كفي ثمجي بردا  م سكة البالد  ماؿ جباؿ قمـ ت كف

 الفصػكؿ فػي فمسػتجميكال ا يالسػلجػا   إيجابيػة ميػزام ت سػبيا الجزائػر منػا  بيػا ميػزيت التػي الصػفام

 المػهىالم كتمثػؿ  معدنيػة  ك جبميػة  صػحراكية   ػاطئية  إسػتجمامية سػياحة م صػدىـ  اف سكا  ا ربعة

إيجػاد  سػالي  ك سياسػام  إلػ  الحاجػة تػدطك ثػـ كمػف  السػياحي المنػتل م كنػام  ىػـ إحػدل الطبيعيػة

 .في إطار التنمية المستدامة السياحة فادة مفستلال

 اكإلبراز م انة ال طاع السياحي في االقتصاد الجزائرم كتكضي  جكان  االستدامة بو تػـ ت سػيـ ىػا

 الفصؿ إل :  

 كالتنظيـال طاع السياحي في الجزائر: اإلم انام  التطكر  و::المبحث ال 

 لجزائركمستكيام االستدامة بو في ا يالسياحآثار ال طاع  ثاني:المبحث ال

 مساطي الدكلة لترقية السياحة في الجزائر ثالث:المبحث ال
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 تنظيمالتطور و ال، اإلمكاناتالقطاع السياحي في الجزائر:  و::المبحث ال 

طنصػرا  ساسػيا مػف طناصػر الجػا  السػياحي   الطبيعية كالمكارد التاريكية المعمارية تعتبر المكارد

تجمػع بػيف ثػػركام  تزكػر بثػركام تتنػكع مػف منط ػػة إلػ   كػرل الجزائػػرفبػدكنيا ال كجػكد لمن ػاط السػياحي  ك 

 ىـ محطػام السياسػة السػياحية  ما  ف  ؛طبيعية صحراكية  جبمية   اطئية كمعدنية كثركام  ثرية تاريكية

ىػػاا التطػػكر الػػام يفػػرض مزيػػدا مػػف   طنيػػة لػػدكر السػػياحة فػػي التنميػػةتطػػكر الرهيػػة الك تعبػػر طػػف بػػالجزائر 

ف لالسػػتفادة مػػف ىػػاه الم كمػػام البػػد مػػف    الت ػػع  فػػي المهسسػػام التػػي تحتضػػف إنجػػا  تجربػػة السػػياحة

 .و ال طاع السياحي لمسار التنميةطم  تنظيـ كتكجي ـك  ىيئام ت

 الجذب السياحي في الجزائر  إمكانات المطمب الو::

  ناحية الجأرافي مف مكقعيا مف كم انتيا  ىميتيا تستمد ىاما إقميميا سياحيا مكقعا الجزائر تعتبر  

 . كرل جية مف كا ثرية كالعالجية كالجبمية كالصحراكية البحرية السياحية الكريطة طم   ىميتيا كمف

 الطبيعية والجغرافية مكانات. اإل1

الجزائػػر فػػي الجػػز  ال ػػمالي مػػف قػػارة إفري يػػا متكسػػطة بمػػداف المأػػر  العربػػي فيػػي بػػالؾ محػػكر  ت ػػع

 ما تطؿ طم  البحر ا بيض المتكسط مما يجعيا محكر كمر زه االقتصادم كالب رم. اتصاؿ بيف قطبيو  

ية لمنط ػػة البحػػر حيػػال الزالػػم تسػػتفيد مػػف كفػػرة المزايػػا االقتصػػادية كاالسػػتراتيجلمتبػػادؿ التجػػارم مػػع  كربػػا  

المتكسط  ك حد  ىػـ المحػاكر الرئيسػية لمتبػادؿ الػدكلي  كالمحػكر اإلفري ػي حيػال يعمػؿ تكسػؿ الجزائػر داكػؿ 

طمػػؽ إفري يػػا طمػػ  ربػػط  ػػماليا بمنط ػػة السػػاحؿ اإلفري ػػي  كطمػػ  دطػػـ كسػػائؿ االتصػػاؿ كالػػربط مػػع دكؿ 

 (1).الجكار اإلفري ي

                                                           
   طركحػػة د تػػكراه   ميػػة "السةةياحة بةةالجنوب الغربةةي"أىميةةة التسةةويس السةةياحي فةةي تنميةةة القطةةاع السةةياحي بةةالجزائر  (:2006)  ػػكاش كالػػد : (1)

 .112 صالعمـك االقتصادية  جامعة الجزائر  
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إلػػػ   طمػػػاؽ الصػػػحرا  ال بػػػرل جنكبػػػا إا تتربػػػع طمػػػ  كتمتػػػد مسػػػاحتيا مػػػف البحػػػر المتكسػػػط  ػػػماال 

كىػي تتػكفر طمػ  م كمػام متنكطػة تتمثػؿ  (1) مميػكف نسػمة 35 كطدد س انيا يفكؽ2  مـ 2.381.471 مساحة

 مػػـ مػػف السػػكاحؿ الرمميػػة الاىبيػػة  حيػػال تتميػػز بمنػػا   1200فػػي ال ػػريط السػػاحمي الػػام يمتػػد طمػػ  طػػكؿ 

كمػػف  ىػػـ  ػػكاطئيا: كىػػراف  الجزائػػر  طنابػػة  جيجػػؿ  سػػ ي دة   متكسػػطي معتػػدؿ  كتتكممػػو رهكسػػا ككمجانػػا

  (2).كال الة

يم ف  ف نميز في الجزائر  ربع  نكاع مف التضاريس المتباينة مف ناحية االمتداد  كىي تتتػابع مػف 

نػػك   ففػػي ال ػػماؿ تمتػػد سػػيكؿ التػػؿ الجزائػػرم  مثػػؿ سػػيكؿ متيجػػة  كىػػراف كطنابػػة  كيػػ تي ال ػػماؿ إلػػ  الج

 2328بعػػدىا حػػزاـ جبمػػي يحتػػكم طمػػ  سالسػػؿ جبميػػة منيػػا جبػػاؿ ل ػػيميال بػػا كراس بال ػػرؽ )بارتفػػاع قػػدره 

كسيرىػػا مػػف الجبػػاؿ التػػي  (3)  متػػرا( 2308بمنط ػػة ال بائػػؿ ال بػػرل ) متػػرا(  قمػػة لالال كديجػػةل بجبػػاؿ جرجػػرة

تتميز بيا تضاريس الجزائر التػي يم ػف اسػتأالليا فػي تطػكير السػياحة الجبميػة كمػا ينطػكم طػف ىػاا الػنمط 

السياحي مف متعة كترفيو كممارسة بعض الرياضام كالتزحمؽ  كاصة  ف ىاه الجباؿ تتكفر طم  م كمام 

 ػػريعةل بكاليػػة البميػػدة  لتي جػػدال بكاليػػة البػػكيرة الجػػا  السػػياحي مػػف جمػػاؿ الطبيعػػة  سابػػام كثمػػك  مثػػؿ لال

 .كلتاسيمل بكالية تيزم كزك  كىي تعتبر محطام طامة لمتزحمؽ كمجيزة لممارسة ىاه اليكاية

 مػػا تتكمػػؿ ىػػاه الجبػػاؿ كسيرىػػا  ػػعابا كمنػػابع مائيػػة كحيكانػػام كطيػػكر بمكتمػػؼ ا  ػػ اؿ كا لػػكاف 

 :منيا نا ر البيئة طم  الحفاظ تياالتي صنفم في   ؿ حظائر كطنية كمحميام ميم

 ؛2 مـ 185000 مساحة تأطي ........لجرجرة بتيزم كزك الكطنية الحظيرة -

 ؛2 مـ 38000 مساحة تأطي .... الحد بكالية تيسمسيمم لثنية الكطنية الحظيرة -

                                                           
 .1997حس  إحصائيام الديكاف الكطني لمسياحة : (1)
 .12 ص    الجزائرطيف مميمة :  دار اليدل طمس العالـ كالجزائر)دكف سنة ن ر(: : محمد اليادم لعركؽ  (2)
 a.org/wikihttp://ar.wikipedi  طم  المكقع : جأرافيا الجزائر: (3)
 كبرا  الك الة. حس  ما  طمنتو الك الة الفضائية ا لمانية ط   دراسة حديثة  جريم مف قبؿ: (*)

http://ar.wikipedia.org/wiki
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  ؛2 مـ 26000 مساحة تأطي ........لبالزما بكالية باتنة  الكطنية الحظيرة -

 ؛2 مـ 26000 مساحة تأطي ......... ل ريعة بالبميدة الكطنية الحظيرة -

 ؛2 مـ 3000 مساحة تأطي ........ قكرايا بكالية بجاية الكطنية الحظيرة -

 ؛2 مـ 76438 مساحة تأطي......... لم الة كالية الطارؼ الكطنية الحظيرة -

فييػا  يعػيش ككديػاف جبػاؿ صػكرية   ػكاط  بمنحػدرام تتميػز التػي جيجػؿ بكاليػة الكطنيػة لتػازة الحظيػرة -

 (1) ماسك. – باسـ تعرؼ باالن راض ميددة قردة

 ما جنك  الجزائر فيمثمو ا طمس الصحراكم  كيظير في الصحرا  الجزائرية الممتدة طم  مساحة 

فػػي المائػػة مػػف المسػػاحة ال ميػػة لمػػبالد  كتحتػػكم طمػػ  طػػدد  بيػػر مػػف الكاحػػام  80 اسػػعة ت ػػ ؿ   ثػػر مػػف 

المتنػػػاثرة طبػػػر الصػػػحرا   تتميػػػز بأابػػػام النكيػػػؿ كتربػػػة كصػػػبة ك ثبػػػاف رمميػػػة كىضػػػا  صػػػكرية كسػػػيكؿ 

كيعػيش فػي ىػاه   حجرية  كمف ىاه المناطؽ بس رة  سردايػة   درار  كادم سػكؼ  كرقمػة  ت ػرم كتمنراسػم

 ي طنكف بالحدكد.  ل دـ ال بائؿ الرحؿالصحرا  منا ا

تػػدـك اإل ػػعاطام  فػػي العػػالـ  حيػػال  مػػا تعتبػػر الصػػحرا  الجزائريػػة   بػػر كػػزاف لمطاقػػة ال مسػػية

مسػتكل إل ػراؽ ال ػمس طمػ   سػاطة إ ػعاع فػي السػنة كىػك  طمػ  3000ال مسػية فػي الصػحرا  الجزائريػة 

ال يربا  مف الطاقة ال مسية مف الصػحرا  الجزائريػة يم ػف  المستكل العالمي  كاستنتجم باف بإم اف إنتا 

 ال ارة ا كركبية مف الطاقة التي تستيم يا سنكيا. مرة احتياجام 50اف يأطي 

كىػػي سمسػػمة جبػاؿ  ثيػػرة  كليػػاا المنتػػزه  كبجنػك  الجزائػػر  تكجػػد الحدي ػة الكطنيػػة طاسػػيمي نجيػر 

   مػػا  ف النباتػػام تكجػػد ىنػػاؾ   ثػػر مػػف الصػػحرا  مياىػػو نظػػاـ بيئػػي فريػػد مػػف نكطػػو كالػػؾ ل ػػدرة حمكلػػة

 لمحدكد يم ف لممر   ف يرل  نكاع مف  جرة ميرتؿ ك جرة السرك  كالتي يعكد  المحيطة  كفي الجز  ال رقي

                                                           
 كطمػـك العمػـك االقتصػادية ميػة   ماجسػتير رسػالة  لمسياحة الوطني الديوان حالة الخدمية دراسة المؤسسة في التسويس(: 2002) ر يدة  : طداد(1)

 . 156 صالجزائر   التسيير  جامعة
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   (1).التاريخ تاريخ كجكدىا إل   زمنة ما قبؿ

ل بتمنراسػم كالتػي تتػكفر طمػ   نػكز ك ػكاىد تحمػؿ ك  ثر ما يميز صحرا  الجزائر منط ة لا ى ػار

متػػر(.  2918ال ثيػر مػػف كصكصػػيام ىػػاه المنط ػػة مػػف جبػػاؿ  ػػاى ة ) طمػػ  قمػػة بيػػا تاىػػام بارتفػػاع قػػدره 

 ما تحتكم صككرىا طم  ب ايا حيكانية كنباتية مف العصكر الجيكلكجية ال ديمة. لاا تعتبر صحرا  الجزائر 

 يج  حمايتو كاستأاللو لمنيكض بالسياحة الصحراكية.منتكجا سياحيا ثريا كمتنكطا 

تزكر الجزائر بحمامام معدنية طبيعية تعكد إل  العيد الركماني  كقد  ثبتم التجار  العمميػة  نيػا 

إا يسػػػم   1982منبػػػع لمميػػػاه المعدنيػػػة سػػػنة  202صػػػالحة ل ػػػفا  العديػػػد مػػػف ا مػػػراض  حيػػػال تػػػـ إحصػػػا  

فينػػاؾ تسػػعة  محطػػام لمحمامػػام المعدنيػػة اام الطػػابع  (2) الجزائػػرماسػػتأالليا بتكسػػيع العػػرض السػػياحي 

الػػػكطني كمر ػػػز كاحػػػد لممعالجػػػة بميػػػاه البحػػػر  ككمسػػػيف محطػػػة جيكيػػػة اام طػػػابع محمػػػي تسػػػتأؿ بطري ػػػة 

ت ميدية  يضاؼ إلييا  ربعيف محطة تابعة لم طاع الكاص  كىناؾ ستيف  منبع محص  سير مستأؿ  كىي 

ة في مجػاؿ السػياحة الحمكيػة  كيم ػف ا ػر الحمامػام اام الطػابع الػكطني فيمػا تمثؿ مكزكف ميـ لممنافس

يمػػي: حمػػاـ بػػكسرارة بتممسػػاف  حمػػاـ بػػكحجر بعػػيف تمك ػػنم  حمػػاـ بكحنيفيػػة بمعسػػ ر  حمػػاـ ريأػػة بعػػيف 

الػػػدفم   حمػػػػاـ ال ػػػاللة ب المػػػػة  حمػػػاـ قرقػػػػكر بسػػػطيؼ  حمػػػػاـ الصػػػالحيف ببسػػػػ رة  حمػػػاـ سػػػػيدم سػػػػميماف 

  (3).ضافة إل  محطة العال  بمياه البحر بسيدم فر بتسمسيمم  باإل

 

 

 

                                                           
)1  : ( http://www.startimes.com/f.aspx?t=32910542 

 .1 ص    الجزائر  من كرام الديكاف الكطني لمسياحةالجزائر: حمامام(: 2009): الديكاف الكطني لمسياحة  (2)
 ص  03   طركحػة د تػكراه  جامعػة الجزائػر التسويس السياحي ودوره فةي ترييةة الخةدمات السةياحية حالةة الجزائةر(: 2011)  : ىدير طبد ال ادر(3)
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 التاريخية والثقافية مكانات. اإل2

تنفػػػرد الجزائػػػر بمعػػػالـ تاريكيػػػة كحضػػػارية متنكطػػػة نتيجػػػة احت ا يػػػا بالعديػػػد مػػػف الحضػػػارام طبػػػر  

 مكتمػػػؼ العصػػػكر  ممػػػا جعميػػػا ميػػػدا لمحضػػػارة اإلنسػػػانية ك ػػػاىدا حيػػػا طمػػػ  انتمائيػػػا لمفضػػػا  اإلسػػػالمي 

فعمػػ  مػػر العصػػكر تكالػػم طمػػ  الجزائػػر طػػدة حضػػارام مكتمفػػة: منيػػا الحضػػارة  (1) المتكسػػطي كاإلفري ػػي

الفيني يػػة التػػي تمر ػػػزم فػػي المػػدف السػػػاحمية  الحضػػارة ال رطاجيػػػة  الحضػػارة الركمانيػػة التػػػي اسػػت رم فػػػي 

ز حر ػػة طمرانيػػة قكيػػة الجزائػػر قرابػػة الكمسػػة قػػركف  ك ططػػ  ىػػاا الأػػزك لحضػػارة الجزائػػر بعػػدا  بيػػرا بتحفيػػ

تكجد آثارىا في المناطؽ الداكمية لمبالد مثؿ مدينة تيمڤػاد  باإلضػافة إلػ  آثػار  كػرل مكجػكدة بتيبػازة   ػر 

 اؿ كسيرىا  تمييا الحضارة الكندالية كالبيزنطية كفي ا كير الحضارة اإلسالمية كالتي تعاقبػم مػف كالليػا 

طمية  بنك حماد  المرابطػكف الػايف ن مػكا الحضػارة ا ندلسػية كالفػف في بالدنا طدة كالفام منيا الكالفة الفا

 (2).المعمارم اإلسالمي إل  بالدنا كفي ا كير الكالفة العثمانية

 كمف اآلثار سبعة مناطؽ  ثرية صنفتيا منظمة اليكنس ك ضمف قائمة التراال العالمي التاريكي  كىي:      

ل ت ػػػع فػػي طمػػؽ مدينػػة تمنراسػػم  كالتػػػي تعػػرؼ طمػػ   نيػػا متحػػػؼ حظيرتػػا لالطاسػػيمي نػػاجرل كلا ى ػػار -

كا ى ػػار  الطاسػػيميطبيعػػي فريػػد دلػػم الحفريػػام طمػػ  تكاجػػد اإلنسػػاف بيػػا قبػػؿ مئػػام آالؼ السػػنيف  فعمػػر 

يصؿ إل  المميكف سنة  داللتو ط رام اآلالؼ مف الصكر المن ك ة طمػ  الصػككر ك  ػ اال ال حصػر ليػا 

 ؛مف الرسـك المكجكدة طم  طكؿ الحظيرة كسيرىا مف ا فاريز الحية المصنكطة مف الحجر

يػا م انػة مرمكقػػة تيبػازة ىػي مدينػة  سسػيا الفيني يػكف  إحػدل مسػػتعمراتيـ التجاريػة العديػدة حيػال  انػم ل -

يػكؿ ) ر ػاؿ(  كطنػدما جػا  الركمػاف حكلكىػا إلػ    نيا  انم معبرا كممرا بيف مدينتي إي كزيـ )الجزائػر( كاي

  ؛ـ(54-41مستعمرة تتبع التيكـ  ثـ تحكلم إل  مستعمرة تتبع ركما في طيد اإلمبراطكر  الكديكس )

                                                           
 .2000  نكفمبر  16 الدكرةمساىمة مف  جؿ تحديد السياسة السياحية الكطنية: المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماطي  (1)
 التسػيير  كطمػـك االقتصػادية العمػـك    ميػةماجسػتير   رسػالةالجزائةر فةي ترييتيةا وسةب: ايتصةادي منظةور مةن السةياحة(: 2002)قكيػدر لػكيزة  : (2)

 .150ص  الجزائر جامعة

http://adf.ly/1721122/http:/www.forum.ennaharonline.com/tags/%C7%E1%D8%C7%D3%ED%E1%ED.html
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  كقد اإلمبراطكر الركماني ترفا تراجافسيا  مـ مف مدينة سطيؼ   س 50جميمة ) كي يؿ( ت ع طم  بعد  -

 ؛تكسعم في ال رنيف الثاني كالرابع ميالدم  كىي بالؾ تمتمؾ  ثارا ركمانية مف العيار الث يؿ

 ميالدم في طيد ترجاف   ك انم في 100تيم اد كىي مدينة  ثرية ركمانية تكجد بكالية باتنة  ُبنيم سنة  -

ا مػػر تمعػػ  دكرنا دفاطينػػا لتصػػب  فيمػػا بعػػد مر ػػزنا حضػػارينا  كىػػي المدينػػة الكحيػػدة مػػف مػػدف الركمػػاف  بدايػػة

  ؛المحافظة طم  ىيئتيا النمكاجية في إفري يا

كادم ميػػػزا  كىػػػي ىضػػػبة صػػػكرية  مسػػػية  ت ػػػع  ػػػمالي الصػػػحرا  اإلفري يػػػة ال بػػػرل  كتمتػػػاز طػػػف ب يػػػة  -

ية  فيػػي صػػحرا  ضػػمف صػػحرا   كسػػميم بػػبالد ال ػػب ة نظػػرا ل ػػب ة المنػػاطؽ المجػػاكرة ليػػا بطبيعتيػػا ال اسػػ

 كدية طديدة  تتجو  ميا مف ال ماؿ الأربي نحك الجنك  ال رقي  لتنتيي طنػد بحيػرة ت تنفيػا الرمػاؿ  ػماؿ 

  ؛فكؽ جباؿ كطرة بطري ة رائعة يمبن حيال متاز بيندستيا المعمارية ا صيمة ما ت  سر  مدينة كارجالف

مػػف    زيػػكـسػػنة طمػػ  ا طػػالؿ الركمانيػػة  2000فػػي مدينػػة الجزائػػر  بنيػػم منػػا   ثػػر مػػف  حػػي ال صػػبة -

طرؼ ا مير بكلكسيف بف زيرم بف مناد الصنياجي  كىػي تعتبػر مر ػزا سػياحيا ىامػا لمػا تحتكيػو مػف آثػار 

 طري ػػػة كقصػػػكر سايػػػة فػػػي الجمػػػاؿ كالتصػػػميـ طمػػػ  الػػػرسـ مػػػف تعرضػػػيا لمسػػػرقة كالتيػػػديـ المتعمػػػد فػػػي فتػػػرة

 ؛االستعمار الفرنسي كتعرضيا لم كارال التي حمم بالجزائر في الفترة ا كيرة مف فياضانام كزالزؿ

 مـ  انػم العاصػمة ا كلػ  )قبػؿ  36قمعة بني حماد ت ع بالمعاضيد  ماؿ  رؽ كالية المسيمة طم  بعد  -

ت ػػع ىػػاه اآلثػػار طمػػ  بجايػػة( لدكلػػة الحمػػادييف الصػػنياجييف  التػػي بمأػػم  كجيػػا فػػي ال ػػرف الحػػادم ط ػػر  

  (1).متر فكؽ سط  البحر كىي محاطة بجباؿ ىدنا التي ت  ؿ كمفية مالئمة لم معة 1000ارتفاع 

باإلضػافة إلػ  ال صػكر كالمنػازؿ الفػاكرة اام الطػابع العربػي اإلسػالمي  ىميػا قسػنطينة كالعاصػػمة 

 كسيرىا مف كاليام الكطف.  

                                                           
 .wikipedia.org/wikihttp://ar  طم  المكقع : جأرافيا الجزائر: (1)

http://ar.wikipedia.org/wiki
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ال ثير مف االىتماـ في اكتيار التكجيام السياحية  حيػال   ما تست ط  السياحة الث افية كالترفييية

تتميػز الجزائػػر بمزايػا جماليػػة كث افيػة  فيمػػة بتمبيػة الطمبػػام ا  ثػر ت ػػددا  بفضػؿ امتػػداد المنػاطؽ السػػياحية 

مػػػف السػػػاحؿ إلػػػ  الصػػػحرا  كالتػػػراال الث ػػػافي الػػػام يع ػػػس تػػػاريخ البمػػػد ب ػػػؿ  بعادىػػػا الث افيػػػة مػػػف اكػػػتالؼ 

 يا كتنكع المتاحؼ فييا.كصكصيام س ان

تتكفر الجزائر طم  الصناطام الت ميدية كالحرفية التي تجعؿ السياحة الث افية   ثػر انتعا ػا كاصػة 

فػػػي مكسػػػـ االصػػػطياؼ  بحيػػػال ي تسػػػي دكر الصػػػناطام الت ميديػػػة فػػػي ترقيػػػة السػػػياحة نفػػػس ا ىميػػػة التػػػي 

با  بيػػاه الصػػناطام حسػػ  المناسػػبام يحظػػ  بيػػا قطػػاع السػػياحة فػػي تنميػػة االقتصػػاد   ػػؿ  فاىتمػػاـ ال ػػ

 يعطي فرصة   بر لمسيا  ال ت اؼ ىاه ال درام كالمكاى   كمف ثـ التعريؼ بث افة كحضارة ا مة.

 تطور السياسة السياحية عبر المخططات التنموية المطمب الثاني:

مارية لػالؾ نميػز تعتبر الظاىرة السياحية ظاىرة قديمة  كظيكرىا في الجزائر يعكد إل  الح بة االستع

 بيف مرحمتيف: المرحمة ا كل  قبؿ االست الؿ  كالثانية سداة االست الؿ.

 . يب: االستقال:1

ظيػػر الن ػػاط السػػياحي فػػي الجزائػػر فػػي بدايػػة ال ػػرف التاسػػع ط ػػر كػػالؿ االحػػتالؿ الفرنسػػي  حيػػال 

 سػػػػس المسػػػػتعمر المجنػػػػة ال ػػػػتكية  1897تفطػػػػف المسػػػػتعمر بػػػػا را لم ػػػػدرام السػػػػياحية لمجزائػػػػر  ففػػػػي سػػػػنة 

  كبكاسػػطة الدطايػػة كاإل ػػيار تم نػػم الجزائػػر كػػالؿ تمػػؾ المرحمػػة مػػف جمػػ  العديػػد مػػف السػػيا  (1)الجزائريػػة

ا كربيػػػيف ال ت ػػػاؼ مناظرىػػػا الطبيعيػػػة  كىػػػك مػػػا دفػػػع المسػػػتعمر الفرنسػػػي إلػػػ  التف يػػػر فػػػي إن ػػػا  ىيا ػػػؿ 

 قاطدية لتمبية حاجيام الزبائف ا كربييف.

 تـ ت  يؿ ن ابة سياحية  1916تـ ت  يؿ ن ابة سياحية في مدينة كىراف  كفي سنة  1914ي سنة كف

                                                           
)1( :Heddar Belkacem, (:1988)  Role socio-économique du tourisme cas de l'Algérie, OPU/ENAL: Alger, P56. 
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   (1).في التنسيؽ فيما بينيا لتنظيـ رحالم سياحية في اتجاه الجزائر افي قسنطينة تمثمم ميامي

ن ابػة سػياحية المتكاجػػدة آنػااؾ  تسػتفيد ىػػاه  20تػـ ت ػ يؿ فيدراليػػة لمسػياحة كالتػي تجمػػع  1919كفػي 

الفدرالية مف الدطـ المالي مف طرؼ الح كمة الفرنسية  كفي نفس السنة تـ ت  يؿ فيدرالية كاصة بالفنادؽ 

 باإلضافة إل  مصادقة الح كمة الفرنسية طم  ت ديـ إطانام مالية  صحا  الفنادؽ السياحية.

الم مؼ بمن  ال ػركض لممسػتثمريف فػي المجػاؿ السػياحي  كىػك تـ إن ا  ال رض الفندقي  1929كفي 

 بمثابة بنؾ  ن   مف  جؿ ت جيع تجديد كتكسيع الفنادؽ.

( ىدفػو  ػاف يتمثػؿ O.F.L.A.Cتـ إن ا  الديكاف الجزائػرم لمن ػاط االقتصػادم كالسػياحي ) 1931في 

 في تنمية السياحة  كالام  صب  يسم  بمر ز التنمية السياحية كاستمر ن اطو بعد االست الؿ.   

ىػػاا العػػدد ت مػػص فػػي سػػنة  (2) لػػؼ سػػائ  150  1950كقػػد بمػػد طػػدد السػػيا  الػػايف زاركا الجزائػػر فػػي 

 .نظرا الندالع الثكرة التحريرية 1954

إا المسػػتعمر  ػػاف يػػدرؾ  ىميػػة المػػكارد السػػياحية التػػي تتػػكفر طمييػػا الجزائػػر  كمػػا البرنػػامل المكسػػع 

 17.200  كالكػػاص بإنجػػاز1957الػػام تػػـ كضػػعو كالكػػاص بػػالتجييزام السػػياحية فػػي مكطػػط قسػػنطينة 
(3) 

حة فػػػػي منيػػػا ممر ػػػزة فػػػي الجزائػػػر العاصػػػمة  إال دليػػػؿ طمػػػ   ىميػػػة السػػػيا % 17سرفػػػة لفنػػػادؽ حضػػػرية  

تػاريخ  ةسرفػة فػي المحطػام المعدنيػة كالمناكيػة  إف دراسػ 1.130كي مؿ ىاا البرنامل طم  إنجػاز   الجزائر

 السياحة كالؿ الح بة االستعمارية  ته د  ىمية المكارد السياحية التي تتكفر طمييا الجزائر.

 . بعد االستقال:2

 قطػاع مػر االسػت الؿكبعػد   سرير 5.922طند االست الؿ مبا رة كرثم الجزائر طاقام إيكا  ت در بػ 

 :ي اآلت امتطكر ك  بعدة مراحؿ الجزائر في السياحة

                                                           
)1  : ( Ahmed Houari, (:1974)  La politique touristique et les investissement en Algérie depuis 1965, Mémoire 

DES,ISE: ALGER,P5. 
)2

 :
 (

 Haddar Belkacem, OP CIT, P .571  
)3

 :
 (

 Ahmed Houari, OP CIT , P .72  
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 السػياحي التكسػع بمنػاطؽ الكاصة المعمكمام بجمع الجزائر قامم: 1966 و 1962 بين الممتدة الفترةأ. 

ن ا  السياحي ال طاع كتنمية تسيير ىيا ؿ ككضع لمتييئة ال ابمة  :التالية التنظيمية الييا ؿ كاي

 ك ػاف 1931  ن ػ  سػنة حيػال االسػتعمار إبػاف مكجػكد  ػاف الح ي ػة فػي كىػك السػياحية التنميػة مر ػز  -

 ؛كالسياحي االقتصادم لمن اط الجزائرم الديكاف اسـ طميو يطمؽ

 الرقابة دكره 27 - 62 رقـ ا مر بمكج  1962 سنة  ن اهه تـ ONAT لمسياحة الجزائرم الكطني الديكاف -

 ؛السياحيالمنتل  ترقية طم  كتعمؿ كالسياحية اإلدارية الييئام طم  كالكصاية 

 ؛لمسياحة الكطني لمديكاف تابعة كىي 1963 سنة  ن   (COGEHORE) كالمطاطـ الفنادؽ تسيير لجنة -

 كدكرىػا  لمسػياحة الكطني لمديكاف  يضا تابعة كىي 1963 سنة  ن ئم ATA الجزائرية السياحية الك الة -

 الكطني؛ الترا  طبر سياحية رحالم تنظيـ

 ال ػبا  كزارة كصػاية تحػم ليػا التابعػة الك ػاالم  انػم مػا بعػد 1963 سػنة  ن ػئم :السػياحة كزارة -

 .السياحية التنمية استراتيجية كتحضير تنظيـ ىك دكرىا  اف كالتي  كالسياحة كالرياضة

 فػي االىتمػاـ الجزائػر بػد م السػياحي اإلرال إحصػا ام كحصػر المعمكمػام جمػع تػـ مػا كبعػد

  المسػت مة الجزائػر في السياحة تنمية آفاؽ تتضمف كالام السياحة ميثاؽ إطداد ـت حيال  السياحي بال طاع

كقػد   ا جانػ  السػيا  لصػال  كالصػحرا  فػي ال ػكاط  اسػت باؿ من ػتم إلقامػة اسػتثمارام ليػا كصصػم

صػك    1963جكيميػة 26 فػي الصػادر ال ػانكف في المنظمة الكاصة لالستثمارام المجاؿ الدكلة فسحم  داراي

 15 فػي الصػادر ا مػر ك ػالؾ  السػياحي التكسػع لمنػاطؽ المتضػمف1966   فريػؿ فػي 66-75 المرسػكـ

 جػدا ضػعيفة ظمم الكاص ال طاع مساىمة  ف سير  الكطنية اإلنتاجية ال درام رفع بيدؼ 1966 سبتمبر

 (1) .ككىراف طنابة في م ركطيف إنجاز باستثنا 

                                                           

 إطػادة  جؿ مف مساىمة" حكؿ ت رير م ركع كاالجتماطية  االقتصادية التنمية  فاؽ لجنة (: 2000)كاالجتماطي  االقتصادم الكطني المجمس: (1) 
 .28  ص  "الكطنية السياحية السياسة تحديد
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 ال طػاع  كلكيػام تحػدد لػـ آنػااؾ المتبنػاة التطػكر اسػتراتيجية إف: 1969) -1967الثالثةي   المخطةطب. 

 ىػاا فػي لمسػياحة كصػص حيػال  لمتنميػة الػكطني المكطػط فػي مػدمل ىػاا ال طػاع  ػاف إنمػا السػياحي

 محطػام طمػ  مكزطػة سػرير 2946 سػكل منػو تنجػز لـ ل ف سرير 13081 إلنجاز د  مميكف285  المكطط

نجػاز الت ػديرام بػيف الفػارؽ يعػكد ك  معدنيػة حمامػام  صػحراكية محطػام  حضػرية   اطئية  العمميػام كاي

 تحضػي ال ػاطئية الم ػاريع ك انػم  اإلداريػة المسػهكلية تحديػد كسػك  االنجػاز قػدرام ضػعؼ إلػ   ساسػا

  .سرير 2406 إنجاز تـ حيال با كلكية

 السػمطام فإف الثالثي المكطط في تب   ما إل  باإلضافة:  1970- 1973)  الو: الرباعي المخططج. 

 إل  تيدؼ سياحية محطام إنجاز ت رر بحيال 1973-1970 الجديدة لمفترة التكطيط بعممية اىتمم المعنية

 سػرير 35000 إن ػا  بػرمل حيػال  الع ػرية نيايػة فػي سػرير 90000 ك 70000 بػيف مػا اإليػكا  قػدرام رفػع

 (1).ف ط سرير 9000 سكل منيا تنجز لـ كل ف الفترة ىاه كالؿ

 فػإف إنجازىػا يػتـ لػـ التػي السػاب ة الييئػام إلػ  باإلضػافة: 1977) -1974 الثةاني  الربةاعي المخطةط د.

 25000  لبمػكغ جديػد برنػامل إطػار فػي إضػافية من ػتم إلنجػاز التكطػيط بعمميػة اىتمػم المعنيػةالسػمطام 

 الفتػرة فػي ىػاه السػياحي لم طاع المكصص المالي كالأالؼ 1980 سنة نياية قبؿ سرير 60000 ك  سرير

 نسػبي تحسػف  م 41 % نسػبة ا ىػداؼ بمأػم المػادم االنجػاز مسػتكل كطمػ  (2) د  مميػكف 1230 ػبػ قػدر

 ا كؿ الرباطي كالمكطط % 22,5   ت در  انم  كالتي الثالثي المكطط في المح  ة باإلنجازام م ارنة

 33 %.بػ  ت در  انم كالتي

 لضركرة المسيريف لدل الكطي بمكغ الحظي الفترة ىاه في: 1984)  -1980  الو: الخماسي المخطط ه.

 3400 ػب لم طاع المكصصة الميزانية كقدرم الحضرية لمسياحة  ططيم كا كلكيةالجيكم   التكازف إحداال

 المكطػط ىػاا ىػدؼ ك ػاف  الجزائريػة الت اليػد تكافػؽ كالتػي الداكميػة لمسػياحة  ساسػا د  مكجيػة مميػكف 
                                                           

 .30 ص  صدر نفسولما:  (1) 
 .(العاـ الت رير) 1977 – 1974الثاني الرباطي المكطط: (2)
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 التي الم اريعبيف  مكزطة  انم الميزانية كتمؾ   1985 سنة سرير 50880 ػب ت در إيكا  طاقة إل  الكصكؿ

 بسػب  الجديػدة الم ػركطام مػف م ػركع  م انطػالؽ تػتـ لػـ  نػو إال الجديػدة كالم ػاريع االنجػاز قيػد  انػم

 .الفترة لتمؾ االقتصادية ا زمة

 تفعيػؿ فػي السػياحة  ىميػة الدكلػة  در ػم الفتػرة ىػاه فػي: 1989)  -1985  الثةاني الخماسةي المخطةط و.

 التنميػة سياسػة متابعػة ىدفػو د  مميػكف 1800 هقػدر   بيػر مػالي ككصػص سػالؼ االقتصػادم الن ػاط

ال  الكاص  كال طاع ةيالمحم  الجماطام المتعامميف تنكيع  كالمناكية المعدنية الحمامام بتطكير السياحية

 لمتػدف ام بالنسػبة  مػا  سػرير 48302 إلػ 1989  نيايػة فػي االسػت باؿ ةطاقػ كصمم ف د  االستثمار مر زية

   (1).سائ   400000ك 250000 بيف تراكحم إا مست رة ب يم السياحية

 فػت  كالػدكلي  حيػال الػكطني السكؽ في السياحي لممنتل مناسبة م انة إليجاد مكجية الجيكد ىاه

 الكظػائؼ تحديػدتػـ  حيػال 1988 بدايػة منػا كصكصػا كا جانػ  الجزائػرييف المتعػامميف  مػاـ االسػتثمار

 :يمي  ما ال طاع لييئام

 السياحي؛ ال طاع بتسيير م مفة الت ميدية كالصناطام السياحة كزارة  -

 السياحي؛ المنتل كترقية بتطكير م مؼ لمسياحة الكطني الديكاف  -

 لػو صػناطي كتجػارم طػابع اام طمكميػة مهسسػة كىػك   1989 سػنة السػياحي الػكطني المر ػز إن ػا   -

 .ت كيف مرا ز ثالال

 ممحػكظ تبػاطه فػي الجزائػر فػي السػياحية الن ػاطام  ف نعمػـ  مػا: 1999 و 1990 بةين الممتةدة الفتةرة. و

 : ىميا  سبا  لعدة راجع كىاا 1990 منا كاصة

 السياحية؛ انكفاض التدف ام إل   دم كالتي الدامية الع رية كالؿ البالد طرفتيا التي ا منية ا سبا  -

                                                           
)1 : ( CNES, contribution pour la redéfinition de la politique national du tourisme, novembre 2002. 
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 صػحارم بحػر  جبػاؿ  مػف الجزائػر طميػو تتػكفر مػا  نػو رسػـ الجزائػر فػي السػياحية الن ػاطام مكسػمية -

 السنة؛ ؿ طك السيا  تست بؿ  ف ليا تسم  كسابام

 كالػام فنػدؽ 283 إلػ  الجزائػر فػي الفنػادؽ طػدد يصػؿ حيػال مسػتكياتيا بجميػع االست باؿ قدرام ن ص -

  (1)؛سرير 88694 حكالي ـيض

 .الت ميدية  الصناطام الثانكية الن اطام كسيا  ن ص -

 تطكير حكؿ كطة إطداد في 2000  سنة السياحة كزارة  رطم  دل: 2011 و 2000 بين الممتدة الفترة ي.

 حيػال" 2010آفػاؽ  الجزائػر فػي المسػتدامة لمسػياحة التنميػة  طمػاؿ مكطػط" طنػكاف تحػم السػياحة قطػاع

 إا تػـ 2002 نيايػة % 75 حكالي االنجاز نسبة الكاقع بمأم في  نو إال  السياحي الع ار تييئة طم  مر ز 

 تكقؼ الفترة نفس كفي  سرير 38000 حدكد في ت ديرية إيكا  االنجاز كبطاقة طكر في فندؽ 387 تسجيؿ

 الػؾ إلػ  تضػاؼ  50% إلػ  يصػؿ إنجػاز مسػتكل فػي  كنيػا مػف بػالرسـ اسػتثمارمم ػركع  254 ي ار  ما

حصػكليا  لعػدـ االسػتثمار طمبػام تعطػؿ بسػب  سػرير 50000 ػبػ ت ديريػة إيػكا  بطاقػة م ػركطا671 تعطػؿ

 . رضية قطع طم 

 التطػكرام لمسػايرة تعػديالم إدكػاؿ الضػركرم مػف بػام المكطط ىاا تنفيا طف سنتيف مركر كبعد

جػرا ام كالنكطيػة ا ىػداؼ ال ميػة لتحديػد 2013 آفاؽ سمي جديد فجا  م ركع  ككارجيا داكميا الجديدة  كاي

 البرنامل ىاا كيتكقع2013  لسنة ترقيتيا الكاج  المنتجام إل  باإلضافة  السياحي االستثمار كترقية الدطـ

 2013.سنة  في سائ  مميكف 3,1 السيا  طدد كصكؿ

 طمػ  مه ػرا ي ػف لػـ الػؾ  ف إال   2008 سػنة كػالؿ اإليجابيػة النتػائل بعػض تح يػؽ رسػـ ل ػف

  ػير بدايػة كالسػياحة مػع البيئػةك   اإلقمػيـ تييئػة كزارة ف امػم السػياحة  ل طػاع ح ي ي إقالع تح يؽ إم انية

                                                           
)1

:
 (

 http://www.mta.gov.dz/ Direction plan qualité. 
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 االسػتراتيجي اإلطػار كالػام ي ػ ؿ 2025 آلفػاؽ السػياحية لمتييئػة التػكجييي المكطػط ببعػال 2008 جػانفي

  (1).الجزائر في السياحية لمسياسة المرجعي

 حاكلنػا ااكا انتعا ػا  السػياحي ال طػاع تعػرؼ بػد  بالتسػعينام م ارنػة ا منػي الكضػع تحسػف كمػع

 ىػك الباحػال بػو صػطدـي  كؿ مػا فػإف  الجزائػر فػي االقتصػادية التنميػة فػي السػياحة مسػاىمة مػدل است را 

 طػرؼ مػف تيمي ػو تػـ ف ػد   يضػا المتنكطػة كالييا ػؿ االقتصػادية المردكديػة حيػال مػف ال طػاع ىػاا ضعؼ

 .االست الؿ منا المتعاقبة الح كمام

 يالجزائر  السياحي قطاعلم ةنظمالم المؤسسات المطمب الثالث:

حيال كضعم مف طرؼ الح كمة مف  جؿ تنفيا  الجزائرية السياحة طم  الم رفة المهسسام تتعدد

 السياسام السياحية تعمؿ طم  تن يط كترقية السياحة في الجزائر  كىي تتمثؿ في: 

 كتتمثؿ في:. المنظمات العمومية: 1

 20المػػػػهر  فػػػػي  474-63بمكجػػػػ  المرسػػػػـك رقػػػػـ  1963ت سسػػػػم كزارة السػػػػياحة سػػػػنة  أ . وزارة السةةةةياحة:

تجسػػػيد   التعريػػػؼ بػػػالمنتك  السػػػياحي الجزائػػػرم كتكجييػػػو كترقيتػػػو (2):فػػػي كحػػػددم مياميػػػا 1963ديسػػػمبر 

نجاز المكططام التنمكية السياحية.  ك السياسة الح كمية في مجاؿ السياحة  اي

  تتمثػؿ ميامػو 1988المهر  في ا تكبر  214-88 ن   بمكج  المرسكـ رقـ  ب. الديوان الوطني لمسياحة:

طداد برامل ترقية السياحة كتنفياىا.    في إطداد السياسة الكطنية المتعم ة بمجاؿ السياحة  كاي

 ن ػػ م مهسسػػام متعم ػػة بػػالت كيف السػػياحي  تتمثػػؿ فػػي معيػػد الفندقػػة  . مؤسسةةات التكةةوين السةةياحي:ةجةة

 لمت نيػػام الػػكطني المعيػػدم عػػد لت ػػكيف ت نػػي سػػامي فػػي االسػػت باؿ  المطػػاطـ كالمطػػبخ   300ببكسػػعادة بػػػ 

م عػػػػػد لت ػػػػػكيف ت نػػػػػي سػػػػػامي فػػػػػي االسػػػػػت باؿ  المطػػػػػاطـ كالمطػػػػػبخ  300بتيػػػػػزم كزك بػػػػػػ  السػػػػػياحيةك  الفندقيػػػػػة
                                                           
)1

 :
 (

SHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE SDAT 2025, Livre 1, Le diagnostic audit du 

tourisme Algérien, Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Environnement et du Tourisme, Janvier 2008. 
اسةةتخدام نمةةاذج االيتصةةاد القياسةةي فةةي التنبةةؤ بمكونةةات السةةوس السةةياحية "دراسةةة حالةةة يطةةاع السةةياحة فةةي (: 2013): سػػعيد بػػف لكضػػر  (2)

 .140 صصص التحميؿ االقتصادم كالت نيام ال مية  جامعة طبد الحميد بف باديس  مستأانـ  كماجستير  تما رة  ل الجزائر
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الفنػػدقي يػػا فػػي التسػػيير م عػػد لمػػن   ػػيادام طم 100كالحمكيػػام  اإلدارة الفندقيػػة كالسػػياحية معيػػد الجزائػػر بػػػ 

 المينػي الت ػكيف مدارس ال  باإلضافة  تمك نم بعيف السياحة مدرسة  بتيبازة السياحة مدرسة كالسياحي.

                                                                                                                               .كبكمرداس تمنراسم كزك  تيزم البنياف  طيف تممساف  الطارؼ  مف  ؿ في مكزطة لمكزارة التابعة

فيفػػػرم  21بتػػػاريخ  70-98المن ػػػ ة حسػػػ  المرسػػـك رقػػػـ  :ANDTد. الوكالةةةة الوطنيةةةة لمتنميةةةة السةةةياحية 

الم مفػػػة باقتنػػػا  ا راضػػػي كتكصيصػػػيا لمم ػػػاريع السػػػياحية بإقامػػػة دراسػػػام تييئػػػة ىػػػاه ا راضػػػي   1998

    كحماية كصيانة مناطؽ االستأالؿ السياحي.

 10بتػػاريخ  94-98المن ػػ ة حسػػ  المرسػػـك رقػػـ : (ENET) . المؤسسةةة الوطنيةةة لمدراسةةات السةةياحيةه

الم مفة بإنجاز الدراسام السياحية كالمعدنية كالمراقبة كت سيس بنؾ معمكمام مف اجؿ التييئة  1998مارس 

 كالتنمية السياحية.

ديػػكاف محمػػي لمسػػياحة طمػػ  مسػػتكل الكطنػػػ كىػػي م مفػػة حسػػ   51ىنػػاؾ الةةدواوين المحميةةة لمسةةياحة: . و

رحالم  ت ػػديـ كػػدمام المر ػػديف  بػػإطالـ السػػيا  كتنظػػيـ الػػ 1985جػػانفي  26بتػػاريخ  15-85المرسػػـك رقػػـ 

كالمساىمة في حماية المكاقع السياحية الطبيعيػة كالتاريكيػة  احيػا  االطيػاد المحميػة  كالتعامػؿ مػع الػدكاكيف 

  (1).المحمية كا جنبية

 مراقبػة طػف مسػهكلة كىػي الكاليػام مسػتكم طمػ  لمػكزارة الرئيسػي الممثػؿ تعتبػر :السةياحية المةديريات. ي

 الع كبػام كتطبيػؽ كمتابعتيػا الم اريع كمراقبة االستثمار  ركص كمن  بالسياحة الكاصة كالتييئة النكطية

 :منيا  كرل مياـ ال  باإلضافة ال كانيف احتراـ طدـ حالة في

 بالكاليػام ت ػاـ التػي كالميرجانػام التظػاىرام فػي لمم ػار ة السػياحية كالػدكاكيف الجمعيػام تحسػيس  -

 ؛لمكالية السياحية باإلم انيام لمتعريؼ االصطياؼ مكسـ كالؿ السياحية

                                                           
 .141 ص  ا ره سبؽ صدرمال: سعيد بف لكضر  (1)
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قامةك  لمكالية السياحية لممكارد كاصة معارض تنظيـ  -  ال عبية كالفنكف الت اليد إلبراز فم مكرية تظاىرام اي

 ؛لممنط ة المميزة

 (1).كا قراص المطكيام بكاسطة المحمي السياحي بالمنتك  التعريؼ  -

 نا ر منيا: المنتجات السياحية:  مقدمو .2

(  كالتي تعمػؿ SONATOURلمسياحة كالفندقة )الكطنية ال ر ة  1970سنة  ن  م أ. المنظمات الفنديية: 

طم  ربط كمراقبة كظائؼ الكحدام الفندقية كالسياحية  ك ن ػ م فػي نفػس السػنة ال ػر ة الكطنيػة لممحطػام 

تأالؿ كحػدام المحطػام المعدنيػة العمكميػة  كفػي سػنة (  كالتي تعمػؿ طمػ  اسػSONATHERMالمعدنية )

( ميمتيػػػػا تسػػػػيير المهسسػػػػام السػػػػياحية البحريػػػػة ALTOURتػػػػـ  ن ػػػػا  ال ػػػػر ة الكطنيػػػػة لمسػػػػياحة ) 1980

( لتسػػػيير الفنػػػادؽ الحضػػػرية؛ ال ػػػر ة SNHVكالفنػػػادؽ الصػػػحراكية؛ المهسسػػػة الكطنيػػػة لمفندقػػػة الحضػػػرية )

لمحطػػػػػام المعدنيػػػػػة؛ الػػػػػديكاف الػػػػػكطني لممػػػػػهتمرام كالمحاضػػػػػرام الكطنيػػػػػة لممحطػػػػػام المعدنيػػػػػة لمتسػػػػػيير ا

(ONCC)  لتنظيـ المدكالم كالمحاضرام؛ المهسسة الكطنية لمدراسام السياحية؛ الديكاف الكطني الجزائرم

 إلنتا  المعدام كترقية السياحة.

مف ميامو المساطدة في تنمية السياحة بالجزائر  تنظيـ الرحالم   :(TCA  النادي السياحي الجزائري .ب

حجػػز كبيػػع التػػاا ر  المسػػاىمة فػػي حفػػظ كحمايػػة المكاقػػع السػػياحية  كت ػػديـ المسػػاطدة لمسػػيا  الػػراسبيف فػػي 

  (2).زيارة الجزائر   الؾ ن ر مطبكطام إطالمية سياحية

 الجزائػر فػي ميػاظمع يرت ػز ك الػة 783 ـ 2006 سايػة إلػ  الػكزارة  حصم :والسفر السياحة وكاالت .ةج 

 بالكظيفػة ال يػاـ طمػ  كتعمػؿ الػكطني التػرا   افػة طمػ  فتتػكزع الب يػة  مػا ك الػة 248  بعػدد العاصػمة

  حسف ت ديـ طم  كالعمؿ الفندقية المهسسام في الأرؼ بحجز كالؾ السياحي لممنتك  كالتسكي ية التجارية

                                                           
 .240 صتكصص تحميؿ اقتصادم  جامعة الجزائر      رسالة د تكراهايتصاد السياحة وسب: ترييتيا في الجزائر(: 2010): قكيدر لكيزة  (1)
  .143 ص  ا ره سبؽ صدرمال: سعيد بف لكضر  (2)
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 بالتراال كالتعريؼ التاا ر كبيع الرحالم تسكيؽ  إقامتيـ  ثنا  السيا  كمساطدة ست باؿ  ا المسي الكدمام

 (1).كالمهتمرام الممت يام تنظيـ  ك الكار  في الكطني

 لم ياـ  /311988/10بتاريخ 214-88رقـ المرسكـ مكج ب إن اههـ ت: (ONAT) لمسياحة الوطني الديوان د.

 ؛كالسػفر السػياحة ك ػاالم كمراقبػة متابعػة ؛رسػمية ترقيػة  داة فيػك الجزائػرم السػياحي المنتػك  ترقيػة بالميػاـ

 لمناطؽ العامة الدراسام إنجاز ؛الجزائرم السياحة قطاع تنمية محاكر تحديد ؛السياحييف المتعامميف تكجيو

  .السياحية االستثمارام متابعةك  ؛السياحي التكسع

 تمارسػيا التػي ا ن ػطة كػالؿ مػف المت دمػة الػدكؿ فػي كاصػة ىامػا دكرا تمعػ  :الجمعويةة الحركةة ه. 

 فػي المتػكفرة كالمػكارد بػالمنتك  كاإل ػيار التعريػؼ فػي كالمتمثمػة ا جنبػي  ك المحمػي لمجميػكر المكجيػة

 باإلضػافة الدكليػة  كحتػي كالكطنيػة المحميػة التظػاىرام مكتمؼ في الم ار ة طريؽ طف السياحية المنط ة

 ...كالطبيعية كالتاريكية ا ثرية السياحية المكاقع كحماية الدفاع  ن طة إل 

 فػركع طػدة كلػو السػياحة تن ػيط طمػ  يعمػؿ ـ 1963   تػكبر فػي ان اهه تـ :الجزائري السياحي الناديو.  

 .حدكد بال رحالم لألسفار  ا ربعة الجيام الجزائر  ك سفار سياحة السياحية  الجزائر منيا

 إلػ  تحكلػم التػي ـ 1984 فػي  لتػكر مهسسة طف نتجم: (EGT) الدةر بز  السياحي التسيير مؤسسةي. 

 500 طمػ  مكزطػة دينػار مميػكف 10 قػدره مػاؿ بػر س ـ  1991  كم 14 فػي اقتصػادية طمكميػة مهسسػة

 .اقتصادية طمكمية مهسسة

 

 

 

                                                           
 الواية  الجزائريةة السةياحة" الو: الةوطني الممتقة  ( 2008 -2003الفتػرة ) كػالؿ الجزائريػة السػياحية السػكؽ كاقػعقاسػـ   كآريػـ مريػزؽ : طػدماف(1)

 .2010 مارس 12-11  ياـ بالبكيرة  الجامعي المر ز  "واآلفاس
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  لجزائرومستويات االستدامة بو في ا يالسياحآثار القطاع  ثاني:المبحث ال

 كف مػدكال ييم ف  ف ك   سياـ في ا دا  االقتصادم مست بالح ي يا لألقطاع السياحة يعتبر رىانا 

يعتبػػػػر  حػػػػد ال طاطػػػػام النا ػػػػطة إلػػػػ  جانػػػػ  ال طاطػػػػام فيػػػػك مناسػػػػبا لكمػػػػؽ التنميػػػػة كتح يػػػػؽ اسػػػػتدامتيا  

 اآلثػػار مبػػادا اإلدارة ته ػػد طمػػ   ك االقتصػػادية ا كػػرل حيػػال يسػػاطد طمػػ  نمػػك البمػػد اقتصػػاديان كاجتماطيػػان 

تػػهثر طمػػػ  البمػػداف المضػػػيفة  بيئيػػػةك  اجتماطيػػة جكانػػػ  كجػػكد  باإلضػػافة الػػػ  االقتصػػادية ل طػػاع السػػػياحة

 بمػدم مػف الػدطامام ا ساسػية فػي التنميػة المسػتدامة   اباطتبارىػلالؾ يج  ا كا بيا  كالس اف المحمييف 

  .كمف بينيا الجزائر

 اآلثار االيتصادية لمتنمية السياحية في الجزائر  المطمب الو::

تعتبػػر السػػياحة ر نػػا  ساسػػيا مػػف  ر ػػاف التنميػػة نظػػرا لمػػا ت دمػػو مػػف كػػدمام ميمػػة فػػي االقتصػػاد 

يع سػػو نمػػك كتطػػكر ىػػاا الن ػػاط االقتصػػادم طمػػ  حجػػـ كنكطيػػة الفعاليػػام التػػي ت كنػػو  الػػكطني  بح ػػـ مػػا

 تصادية ا كرل. با ن طة االقكتربطو  ف يان كر سيان 

 الجزائر . السوس السياحية في1

إف سػػكؽ الكػػدمام السػػياحية ىػػك الم ػػاف الػػام ي ابػػؿ فيػػو الطمػػ  السػػياحي مػػف السػػائحيف بػػالعرض 

  السياحي الام ت دمو المهسسام كال ر ام السياحية العاممة في مجاؿ الكدمام السياحية. 

ال ػدرة االسػتيعابية لمفنػادؽ كبػاقي المهسسػام المكجيػة طاقػام اإليػكا   ك : . العرض السياحي فةي الجزائةرأ

  العمػالم طمػ  الػرب  كالحصػكؿ مػكارد مػف مػكرد تعتبػر السػت باؿ السػيا  ال ػادميف إلػ  الدكلػة المضػيفة

يػكائيـ  السػيا  جػا  كػالؿ مػف  جنبيػة  بمػد طمػ  يتكافػدكف الػايف لمسػيا  الرئيسػي المػ كل تعػد فالفنػادؽ كاي

تمثؿ  حد المه رام التي بكاسطتيا يم ف قياس مػدل ت ػدـ ال طػاع   باإلضافة إل   ف طاقام اإليكا  معيف

 .السياحي بالبمد
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 ا تسػا  دكف تحػكؿ االسػت باؿ كم ػا ؿ كطراقيػؿ  بيػرة ىيا ػؿ فػي كالجزائػر رسػـ معاناتيػا طجػزا

ف ػد طرفػم طاقػام اإليػكا   بيػا  يتميػز  ف التػي يفتػرض الكدمػة جػكدة تع ػس راقيػة كصػكرة لسػمعة الفنػادؽ

 . ما ىك مكض  في الجدكؿ اآلتي (2012-2000السياحي بيا تطكرام معتبرة كالؿ فترة )

 توزي  طايات اإليواء حسب نوع المنتج السياحي بمعيار عدد السرة  (11)جدو: ريم ال
 (0210-0222)لمفترة 

 إجمالي مناخي معدني صحراوي شاطئ حضري السنوات
2222 33000 25442 9 000 8 500 1 300 77242 

2221 33495 23485 7 723 6 536 1 246 72485 

2222 35126 23624 7 197 6 504 1 097 73548 

2223 35204 26034 8105 6905 1225 77477 

2224 48680 21770 4431 5742 1411 40274 

2225 42628 23148 11511 4608 913 47438 

2226 44561 23148 11639 4608 913 44443 

2227 44592 23248 11639 4608 913 48222 

2228 44700 23500 11639 4918 1119 48474 

2229 44905 23804 11649 4906 1119 86383 

2212 52085 31322 3770 4111 1089 30777 

2211 52445 31322 3770 4111 1089 30777 

2212 47508 31238 11548 5095 1108 34437 

Source: Office national des Statistiques (Algérie) et Ministère du tourisme & de l'Artisanat, Tourisme (1985-

2011), ‘‘Répartition des hôtels par vocation.’’ www.ons.dz/IMG/pdf/file_Tourisme. pdf 

 نوع المنتج السياحي بمعيار عدد السرة  توزي  طايات اإليواء حسب (12)شك: ريم ال
 (0211-0222)لمفترة 

 
Source: Ministère de L’aménagement du territoire de L’environnement et tourisme 
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طاقػة اإليػكا  الفندقيػة فػي الجزائػر طرفػم نمػكا مطػردا ل نػو ( نالحػظ  ف 11مف كالؿ الجدكؿ رقـ )

لتبمد  2000سريرا سنة  77242(  ف د ارتفعم طاقام االست باؿ مف 2012-2000بطي  كالؿ فترة الدراسة )

فػػي ىػػاه الفتػػرة  حيػػال  ػػاف اقػػؿ معػػدؿ  1,74%بمعػػدؿ نمػػك متكسػػط سػػنكم قػػدره سػػريرا   96497  2012سػػنة 

 . 2010سنة  % 6,94  كسجؿ ا بر معدؿ نمك الم در بػ 2001سنة  % 6,16-نمك 

المنتك  السياحي تتكزع طم  كمسة  نكاع مف المنتجام السياحية كطاقة اإليكا  الفندقية حس  نكع 

 49,23طم  النحك التالي: المنتل الحضػرم مثػؿ  طمػ  حصػة بنسػبة  2012في الجزائر  حيال تكزطم سنة 

  ثػػـ المنػػتل الصػػحراكم % 32,37  يمييػػا المنػػتل ال ػػاط  بنسػػبة مػػف إجمػػالي الطاقػػة االسػػتيعابية الفندقيػػة %

  .% 1,14كالمنتل المناكي  % 5,27  المنتل المعدني % 11,96

بمعيػار طػدد ا سػرة لمفتػرة  كقد تكزطم الطاقة الفندقية في الجزائر حس  تصنيؼ الكحػدام الفندقيػة 

 (  ما ىك مكض  في الجدكؿ المكالي:2000-2011)

 التصنيف  الدرجات( بمعيار عدد السرة  توزي  طايات اإليواء حسب (10)جدو: ريم ال
 (0211-0222)لمفترة 

 إجمالي غير مصنفة *1فندس  *2فندس  *3فندس  *4فندس  *5فندس  السنوات
0222 6200 5100 30330 5190 3322 27100 77242 

0221 4832 3621 15808 5331 2165 40728 72485 

0220 6000 2975 11717 3338 2033 47485 73548 

0227 4212 5424 14740 3757 4959 44381 77477 

0224 4590 3383 14857 5415 2315 51474 40274 

0228 4590 3383 14807 5800 2315 53000 47438 

0224 5455 3743 11225 5843 2378 56225 44443 

0227 5455 3743 11225 5843 2378 56356 48222 

0224 5455 3743 11601 5843 2378 56856 48474 

0223 5455 3950 11700 6044 2378 56856 86383 

0212 3948 3560 14090 8070 3804 58905 30777 

0211 4948 3750 13180 8070 3804 58985 30777 

0210 3948 1533 3913 2707 6326 78070 34437 

Source: Office national des Statistiques (Algérie) et Ministère du tourisme & de l'Artisanat, Répartition de la 

capacité hôtels et établissements assimilés par catégorie d’établissement’’ www.ons.dz/IMG/pdf/file_Tourisme. 
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 توزي  طايات اإليواء حسب التصنيف  الدرجات( بمعيار عدد السرة  (11)شك: ريم ال
 (0211-0222)لمفترة 

 
مف إطداد الباحال باالطتماد طم  الجدكؿ السابؽالمصدر:   

(  ف تكزيع الطاقػام الفندقيػة حسػ  الػدرجام التػي تن سػـ حسػ  12الجدكؿ رقـ ) مف كالؿ يتض  

درجام حس  نكع الكدمة السػياحية الم دمػة فػي تمػؾ الفنػادؽ  ف ػد تمر ػز  6المنظمة العالمية لمسياحة إل  

التكزيػػع فػػي الدرجػػة السادسػػة الكاصػػة بالفنػػادؽ سيػػر المصػػنفة التػػي ازدادم سػػعتيا إلػػ   ف  صػػبحم تمثػػؿ 

  كتمييػػػا 2012مػػف إجمػػػالي  طاقػػػام اإليػػكا  لسػػػنة  %80  بػػر مػػػف نصػػؼ السػػػعة اإليكائيػػػة كالم ػػدرة بنسػػػبة 

كتناقصػم لتصػؿ  % 39,27بنسػبة  2000ثالال نجػكـ التػي  انػم تسػتحكا طمػ  الصػدارة سػنة  الفنادؽ اام

 ما نصػي  الفنػادؽ مػف صػنؼ كمػس نجػـك ك ربػع نجػـك يبػدك ضػئيال بسػ    4,05%إل  نسبة  2012سنة 

امتنػػاع الدكلػػة طػػف االسػػتثمار فػػي مثػػؿ ىػػاا الصػػنؼ مػػف الفنػػادؽ لضػػكامة اسػػتثماراتيا كقمػػة طائػػداتيا إلػػ  

تككؼ ال طاع الكاص لعدـ تكفر منا  استثمارم مالئـ  بالم ابؿ  اف نصي  الفنػادؽ اام نجمتػيف  جان 

كنجمػػة كاحػػدة ضػػئيال  يضػػا رسػػـ انػػو مػػف المفػػركض  ف ي ػػكف ط ػػس الػػؾ   ف ت ػػاليؼ ىػػاه الفنػػادؽ  قػػؿ 

يػا ي ػكف ب ثير مف ا كل  حيال يتـ انجازىا طادة مػف طػرؼ ال طػاع الكػاص   مػا  ف إقبػاؿ السػائحيف طمي

   بر مف ا صناؼ ا كل .       

طبػر ثػالال قطاطػام  ساسػية  مػا ىػك مكضػ  فػي  ال ػانكني ال طػاع حسػ  اإليػكا  طاقػام تتػكزعك 

   الجدكؿ المكالي:
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 توزي  طايات اإليواء حسب القطاع القانوني بمعيار عدد السرة (10) ريم شك:ال
 (0211-0222)لمفترة 

 
Source: Ministère de L’aménagement du territoire de L’environnement et tourisme 

( يتضػػ  تطػػكر ممحػػكظ فػػي حصػػة ال طػػاع الكػػاص مػػف طاقػػام اإليػػكا  12مػػف كػػالؿ ال ػػ ؿ رقػػـ ) 

مػف إجمػالي طاقػة اإليػكا  الفندقيػة المتاحػة  76,9%سػرير  م بنسػبة  74233إلػ   2012الفندقية لتصؿ سنة 

  2012سػنة  16302إلػ   2000سػنة  28589في الجزائر  في الم ابؿ تناقصم حصة ال طاع العمكمي مف 

كقد يعكد السب  إل  برنامل ككصصة بعض المهسسام الفندقية مف جية  ك الؾ تزايد حجـ االستثمارام 

احية الجديدة التػي تعطػي لم طػاع الكػاص الػدكر ا ساسػي فػي السياحية الكاصة لتتما   مع السياسة السي

  التنمية السياحية.

 . الطمب السياحي في الجزائر ب

حيػػػال  ف التػػػدف ام   ( تطػػػكرا متزايػػػد2012-2000) طػػػرؼ تػػػدفؽ السػػػيا  إلػػػ  الجزائػػػر كػػػالؿ الفتػػػرة 

  مػػػف إجمػػػالي السػػػيا  ال ػػػادميف إلػػػ  الجزائػػػر %200طرفػػػم مسػػػتكل نمػػػك ي ػػػار   لدراسػػػةكػػػالؿ السػػػنكام ا

  .2012-2000كالجدكؿ المكالي يكض  حجـ تدف ام السيا  كالؿ الفترة 
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 (0210-0222)توافد السياح إل  الجزائر خال: الفترة ( 17) ريم جدو:ال

 المجموع المقيمون بالخارج السياح الجانب السنوات
0222 175538 690446 448344 

0221 196229 705187 321414 

0220 251145 736915 344242 

0227 304914 861373 1144047 

0224 368562 865157 1077713 

0228 441206 1001884 1447232 

0224 478358 1159224 1477840 

0227 511188 1231896 1747244 

0224 556697 1215052 1771743 

0223 655810 1255696 1311824 

0212 654987 1415509 0272434 

0211 901642 1493245 2394887 

0210 981955 1652101 0474284 

Source: Ministère du Tourisme et de l'Artisanat Algérien 

 (0210-0222)توافد السياح إل  الجزائر خال: الفترة  (17) ريم شك:ال 

 
إطداد الباحال باالطتماد طم  الجدكؿ السابؽمف المصدر:   

( يتض  التطػكر الػام طرفتػو تػدف ام الب ػرية إلػ  الجزائػر مػف السػيا   13مف كالؿ الجدكؿ رقـ )

لػ  2008مميػكف سػائ  سػنة  1,8إلػ   2000مميكف سائ  سػنة  0,9حيال  ف التدف ام ارتفعم مف حكالي    كاي

طػػػدة  سػػػبا  مػػػف  ىميػػػا: ا مػػػف كاالسػػػت رار الػػػام ت ػػػيده   كىػػػاا راجػػػع إلػػػ  2012مميػػػكف سػػػائ  سػػػنة  2,6

الجزائػػر  تعػػدد  نػػكاع السػػياحة مػػف  ػػاطئية كصػػحراكية كسيرىػػا  ايػػال  السػػمطام كالدكلػػة الجزائريػػة االىتمػػاـ 

 لم طاع السياحي كرفع قدرام اإليكا  كبالتالي إم انية است باؿ طدد   بر مف سيا .
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الي السػػيا  فػػي المهسسػػام الفندقيػػة الجزائريػػة فيػػي تتنػػكع بػػيف الميػػ ـ بالنسػػبة لميػػالي التػػي ي ضػػييا 

  كالجدكؿ المكالي يكض  تػكزع طػدد الميػالي السػياحي كػالؿ فتػرة الدراسػة كسير الم يميف السياحية لمم يميف

(2000-2011.) 

 (0211-0222)خال: الفترة  الميالي السياحية (14)ريم  جدو:ال
 المجموع غير المقيمين المقيمين السنوات
0222 3.519.252 202.905 727002187 

0221 3.792.972 225.652 422142404 

0220 3.819.600 253.307 422702327 

0227 3.874.000 451.000 427082222 

0224 4.129.000 415.000 428442222 

0228 4.170.000 536.000 427242222 

0224 4.311.000 595.000 423242222 

0227 4.546.085 573.855 821022222 

0224 4.750.796 596.747 827472847 

0223 4.971.372 674.456 824482404 

0212 5.185.231 754.103 823732774 

0211 5.484.105 845.367 427032470 

Source: Ministère du Tourisme et de l'Artisanat Algérien 

يتضػػ  مػػف كػػالؿ الجػػدكؿ  ف طػػدد الميػػالي السػػياحية فػػي ارتفػػاع مسػػتمر كػػالؿ فتػػرة الدراسػػة حيػػال  

مميكف ليمة سػياحية م ضػام فػي المهسسػام الفندقيػة الجزائريػة  كبمأػم ازيػد  3,7 زيد مف  2000بمأم سنة 

 م  2012 سػػػنة 6.640.181  لتصػػػؿ حسػػػ  كزارة السػػػياحة الجزائريػػػة الػػػ  2011مميػػػكف ليمػػػة سػػػنة  6,3مػػػف 

كيعػػكد ىػػاا التحسػػف التػػدريجي فػػي طػػدد الميػػالي السػػياحية إلػػ  التحسػػف فػػي   % 4,91بمعػػدؿ نمػػك ي ػػدر بػػػ 

  .الكضع ا مني مما  جع السيا  طم  التن ؿ  جؿ االستجماـ كالترفيو

 في الجزائر اإليرادات والمداخي: السياحية. 2

تكافػػد السػػيا  مػػف جيػػة كحجػػـ النف ػػام السػػياحية التػػي إف تطػػكر المػػداكيؿ السػػياحية مػػرتبط بتطػػكر 

ت ػػـك بيػػا الدكلػػة مػػف  جػػؿ ترقيػػة ال طػػاع السػػياحي بيػػا  كالجػػدكؿ المػػكالي يكضػػ  تطػػكر المػػداكيؿ السػػياحية 

 (. 2011-2000بالعممة الصعبة ل طاع السياحة كالؿ الفترة )

 
 

http://www.mta.gov.dz/
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  (0211-0222)خال: الفترة  ةالسياحي االيرادات والمداخي:تطور  (18) ريم جدو:ال
 الكحدة: مميكف دكالر

 النفقات السياحية اإليرادات السياحية السنوات
0222 102 193 

0221 100 194 

0220 111 248 

0227 112 255 

0224 178.5 340.9 

0228 184.3 370 

0224 215.3 380.7 

0227 218.9 376.7 

0224 300 394 

0223 330 470 

0212 400 500 

0211 430 490 

 كالصناطام الت ميدية كزارة السياحة المصدر:

(   إال  ف 2011-2000( نالحظ  نو رسـ تزايد اإليرادام السياحية كالؿ فتػرة )15مف الجدكؿ رقـ )

بكتيرة في ما بعد  زيادةفي الااليرادام لت كا  قص   حد   2005حت   زيادة ا بر مطرف ةالسياحي النف ام

 م  ف المبػالد المنف ػة فػي الكػار    ثػر مػف تمػؾ المتحصػؿ   كىاا راجع إل  تزايػد النف ػام السػياحية متزايدة

  طمييا  إيرادام مف السيا  ا جان .

إف ارتفػػػاع النف ػػػام السػػػياحية كضػػػعؼ اإليػػػرادام المحصػػػؿ طمييػػػا راجػػػع إلػػػ  طػػػدة  سػػػبا   ىميػػػا:  

 فايػة طاقػام اإليػكا   طجػز فػي تسػكيؽ كجيػة  ضعؼ نكطية كجػكدة الكػدمام السػياحية فػي الجزائػر  طػدـ

الجزائػػر السػػياحية  ارتفػػاع  سػػعار الكػػدمام كاصػػة لمسػػػ اف المحميػػيف رسػػـ ضػػعؼ جكدتيػػا إاا مػػا قكرنػػػم 

 .احية  سيا  ا مف السياحي كسيرىابالجارة تكنس  ن ص مينية كت ىيؿ المستكدميف لممهسسام السي
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 الناتج المحمي اإلجمالي في  مساىمة السياحة. 3

 ف زيادة طدد السيا  الكافػديف مػف  ػانو زيػادة العائػدام  ف ػد  ثبتػم الدراسػام  ف متكسػط مػا ينف ػو 

دكالر  م مػا  300000 ػسائ  نتحصػؿ طمػ  إيػرادام ت ػدر بػ 1000نجد انو طف  (1) دكالر 300الفرد السائ  

دينػػار جزائػػرم  فػػإاا تػػـ إنفػػاؽ ىػػاه المبػػالد طمػػ  المنتجػػام السػػياحية فيػػاا يسػػم  بزيػػادة  22500000يعػػادؿ 

 الناتل الكطني اإلجمالي كاصة كاف السياحة ينتل طنيا إنتا  العديد مف السمع كالكدمام المنتجة محميا.

  قتصػاديةكتعتبر السياحة مف بيف ال طاطام التي تعكؿ طمييا الجزائر مف اجؿ تح يؽ التنمية اال 

فبا ػػرم جممػػة مػػف اإلصػػالحام التػػي مػػف  ػػانيا تحسػػيف جػػكدة الكػػدمام السػػياحية كالػػؾ مػػف اجػػؿ مكا بػػة 

 2394887 الػػ  2011ليرتفػػع سػنة  2070496بمػػد طػدد السػػيا  فييػا  2010 سػنة   ففػػيالطمػ  المتزايػػد طمييػا

  كىك ما يفسر بزيادة الطم  طم  الكدمام السياحية في الجزائر. %، 15,67بمد  نمكسائحا  م بمعدؿ 

 لمجزائر والناتج المحمي اإلجماليمساىمة عائدات السياحة في  (14) الريم شك:ال

 
 www.mta.gov.dz المصدر:

مسػػت رة نسػػبيا لعػػدة ب يػػم  اإلجمػػاليالمحمػػي  ف مسػػاىمة السػػياحة فػػي النػػاتل مػػف ال ػػ ؿ  المالحػػظ

فػي حػدكد  2009سػنة ليصػؿ  %2,05نمػكا ايجابيػا قػدر بػػ  2008سنكام مع ارتفاع طفيؼ  كقػد سػجمم فػي 

رسػػـ  ف طػػدد السػػيا  الكافػػديف فػػي ارتفػػاع مسػػتمر ك ػػاا طائػػدام  2010التػػي ب يػػم ثابتػػة فػػي سػػنة  % 2,3

السػياحة  كىػػاا راجػػع إلػ  ارتفػػاع النػػاتل الػػكطني اإلجمػالي م ارنػػة مػػع السػػنكام ا كػرل بػػنفس كتيػػرة ارتفػػاع 

                                                           
 . 14 صالسعكدية   :اإلدارة العامة لتصميـ كتطكير المناىل  ساسيام الفندقة  (:2005)  العامة لمتعميـ الفني كالتدري  الميني: المهسسة (1)

http://www.mta.gov.dz/
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اا االرتفاع تضؿ مساىمة السياحة الجزائرية ضػعيفة  ثيػرا م ارنػة مػع الػدكؿ ى؛ كل ف رسـ طائدام السياحة

ىػػػاا طبعػػػا يع ػػػس الم انػػػة الضػػػعيفة التػػػي يحتميػػػا ال طػػػاع السػػػياحي فػػػي الجزائػػػر بػػػيف قطاطػػػام  المجػػػاكرة 

 االقتصاد الكطني.

 ميزان المدفوعات مساىمة السياحة الجزائرية في. 4

مميػػػػكف دكالر مػػػػف  2505,6حػػػػكالي  2005بمأػػػػم االيػػػػرادام المسػػػػجمة فػػػػي ميػػػػزاف المػػػػدفكطام سػػػػنة  

بمأػػػػم اإليػػػػرادام المسػػػػجمة فػػػػي ميػػػػزاف  2006مميػػػػكف دكالر مػػػػف ا سػػػػفار  كفػػػػي سػػػػنة  184,3الكػػػػدمام  ك

مميػػكف دكالر مػف ا سػفار  فػي حػيف قػػدرم  241,2مميػكف دكالر مػف الكػدمام ك 2584,4المػدفكطام حػكالي 

مميػػػكف دكالر مػػػف ا سػػػفار  كال ػػػ ؿ   218,9مميػػػكف دكالر مػػػف الكػػػدمام ك 2837,1بػػػػ  2007ايػػػرادام سػػػنة 

 يكض  تطكر ميزاف المدفكطام في ال طاع السياحي كالؿ الفترة المدركسة.التالي 

 (0211-0222)خال: الفترة ميزان المدفوعات في القطاع السياحي تطور  (18) ريم شك:ال

 
Source: Ministère du Tourisme et de l'Artisanat Algérien 

مف كالؿ ال ػ ؿ نالحػظ  ف مػا ينف ػو الجزائػرييف كػار  الػكطف فػي مجػاؿ السػياحة   بػر ممػا ينف ػو  

 حد  قصػ  حيػال  نفػؽ  2005سارة متزايدة حت  كرصيد الميزاف السياحي  طرؼ الجزائر  ف دا جان  في 

مميػػكف دكالر  كبالتػػالي ىنػػاؾ  184,3مميػػكف دكالر كانفػػؽ ا جانػػ  فػػي الجزائػػر  370الجزائريػػكف فػػي الكػػار  

  2010ك  2009لترتفع سنتي  2008في االنكفاض في ما بعد حت   قيمة العجز  كاتل  185,7طجز ب يمة 

http://www.mta.gov.dz/
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 م  ف النف ػػام السػػياحية دائمػػا   بػػر مػػف اإليػػرادام السػػياحية  فػػالميزاف السػػياحي فػػي الجزائػػر دائمػػا سػػال  

 السياحي نمكا ممحكظا. حت  في المرحمة ا كيرة  يف طرؼ فييا ال طاع

  في الجزائر االستثمارات السياحية. 5

إف كضػػػعية االسػػػتثمارام السػػػياحية تمثػػػؿ  ىػػػـ المه ػػػرام التػػػي مػػػف كالليػػػا ن ػػػيس حجػػػـ االىتمػػػاـ 

انطالقػا مػف  السػياحي الجزائر في الكقم الراىف تحاكؿ تصحي  مسػار التنميػة بال طػاعك بالن اط السياحي  

 .تي لـ يتـ بعثياكالجدكؿ المكالي يكض  الم اريع قيد االنجاز كالمتكف ة كالبعال م اريع سياحية متنكطة  

 0223مشاري  لم تطمس لسنة متوفقة و ، توزي  المشاري  ييد االنجاز (14) ريم جدو:ال
 النجاز  %(نسبة  حجم االستثمار  مميار دج( مناصب العم: عدد السرة العدد المشاري 
 % 57 123.4 13424 34931 321 ييد االنجاز

 % 50 22.3 5913 15877 153 متويفة

 % 0 25.7 5785 12419 133 لم تطمس

Source: Ministère du Tourisme et de l'Artisanat Algérien, www.mta.gov.dz  

م ػػػركطا  321قػػػدرم بػػػػ قيػػػد اإلنجػػاز السػػػياحية ( نالحػػظ  ف الم ػػػاريع 16مػػف كػػػالؿ الجػػػدكؿ رقػػػـ )

مميػار دينػار جزائػرم   123,4  كقػدرم الت مفػة اإلجماليػة لتح يػؽ ىػاه االسػتثمارام بػػ 2009سياحيا في سنة 

كىػػاه الم ػػاريع سػػكؼ تسػػم  بتػػدطيـ الحظيػػرة الفندقيػػة الحاليػػة   % 57كقػػد بمػػد معػػدؿ االنجػػاز المتكسػػط بػػػ 

منصػ   ػأؿ  13424سػريرا  كقػدر طػدد المناصػ  المم ػف إحػداثيا بػػ  34931بطاقام إيكا  جديدة ت در بػػ 

منصػػػ   ػػػأؿ م ابػػػؿ  ػػػؿ سػػػرير منجػػػز  كيعتبػػػر ىػػػاا المعػػػدؿ منكفضػػػا م ارنػػػة  0,38مبا ػػػر   م بمتكسػػػط 

  منص   أؿ مبا ر ل ؿ سرير. 0,5ي در بػ  بالمتكسط المح ؽ دكليا كالام

فالع بػػة الرئيسػػية كالم ػػاريع التػػي لػػـ تبعػػال بعػػد  153 مػػا بالنسػػبة لمم ػػاريع المتكف ػػة كالبػػالد طػػددىا 

م ركطا في حالة ر ػكد كالتػي ىػي فػي حالػة ت ػدـ  11التي ىي التمكيؿ  كقد تـ رفع ال يكد المفركضة طم  

http://www.mta.gov.dz/
http://www.mta.gov.dz/
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باإلضػػافة الػػ  ط بػػام إداريػػة كم ػػا ؿ ت نيػػة  دم الػػ  طػػدـ اتمػػاـ  ك بعػػال ىػػػاه    كػػريف 06حاليػػا كالأػػا  

 (1).الم اريع

كفػػي إطػػار دطػػـ الم ػػاريع قامػػم المجنػػة الكطنيػػة لممصػػادقة طمػػ  مكططػػام الم ػػاريع االسػػتثمارية 

م ػاريع منيػا  ك جمػم مػن  المكاف ػة طمػ   107م ركطا سياحيا  كاف ػم طمػ   208بدراسة  2011في مارس 

ممفػػػػا ف ػػػػط  نظػػػػران لعػػػػدـ مطاب تيػػػػا لم كاطػػػػد المتعم ػػػػة بالسػػػػياحة كالبيئػػػػة كبعػػػػض  27م ػػػػركطا كرفضػػػػم  74

مميػػار دينػػار   975حيػػال  ف قيمػػة الم ػػاريع الفندقيػػة التػػي ىػػي طػػكر االنجػػاز بمأػػم  (2) الن ػػاطام ا كػػرل

ي رس السػياحة  2030مكطط المديرية لمتييئة السياحية آلفاؽ م ركطا سياحيا  مضيفا  ف تنفيا  699تمثؿ 

 . ن اط مدطـ لمنمك االقتصادم مف كالؿ استحداال مناص   أؿ دائمة

 لمتنمية السياحية في الجزائر والثقافية االجتماعيةاآلثار  المطمب الثاني:

آثار طم  الجكان  االجتماطية كالث افية  مػا ليػا آثػار طمػ  الجكانػ  االقتصػادية  كىػي ال  لمسياحة

  ت ؿ  ىمية طف ساب تيا بالنسبة لممجتمعام السياحية المضيفة.

 لسياحة وفرص التشغي: . ا1

يكتمؼ ت ثير السياحة طم  الت أيؿ باكتالؼ درجة االىتمػاـ بػو  كىػاا مػرتبط بػالجيكد كالتحفيػزام 

تػػي ت ػػدميا الدكلػػة مػػف اجػػؿ االسػػتثمار فػػي ىػػاه الصػػناطة  التػػي مػػف  ىػػـ مميزاتيػػا ىػػك إسػػياميا فػػي كمػػؽ ال

فػػرص طمػػػؿ دائمػػػة  ك مكسػػػمية  كتتمثػػػؿ كصكصػػػا فػػي العػػػامميف فػػػي  ػػػر ام السػػػياحة كالفنػػػادؽ كك ػػػاالم 

؛  مػػػػا  ف ىنػػػػاؾ مناصػػػػ  طمػػػػؿ سيػػػػر مبا ػػػػرة تظيػػػػر فػػػػي قطاطػػػػام  كػػػػرل بفضػػػػؿ السػػػػياحة ...السػػػػياحة 

                                                           
)1 ( : Ministère du Tourisme et de l'Artisanat Algérien, www.mta.gov.dz 

  طم  المكقع: 29/01/2012  تاريخ االطالع: مميار دكالر ت مفة م اريع سياحية في الجزائر قيد االنجاز 13: (2)
http://www.nuqudy.com/ 

http://www.mta.gov.dz/
http://www.mta.gov.dz/
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كقد ساىمم السياحة فػي الجزائػر فػي كمػؽ العديػد مػف مناصػ   (1)  صناطام حرفية كقطاع البنا  كسيرىا

 ال أؿ  كاصة في السنكام ا كيرة  يف طرؼ الطم  طم  السياحة ارتفاطا   ما يكضحو الجدكؿ التالي:

 (0211-0222)عدد العاممين في يطاع السياحة بالجزائر  (17) ريم جدو:ال
 2006 2005 2004 2003 2001 0222 السنة

 193900 172000 165000 103000 95000 82000 طدد العامميف

 8868804 8044220 7798412 6684056 6228772 5725921 إجمالي العامميف

 %2,18 %2,13 %2,11 %1,54 %1,52 %1,43 % العامميف السياحة /إجمالي العامميف

  2011 2010 2009 2008 2007 السنة

  396000 396000 370000 320000 204400 طدد العامميف

  9599000 9735000 9472000 9146000 8594243 إجمالي العامميف

  %4,13 %4,07 %3,91 %3,50 %2,38 % العامميف السياحة /إجمالي العامميف

 الديكاف الكطني لألحصائيام ككزارة السياحة كالصناطام الت ميدية. المصدر:

بمأػم  حيػال الجدكؿ نالحظ  ف مساىمة قطػاع السػياحة فػي الت ػأيؿ فػي ارتفػاع ممحػكظمف كالؿ 

 يػف  2000 لؼ طامؿ م ارنػة مػع سػنة  396إا بمد طدد العامميف في ىاا ال طاع  2011سنة  % 4,13نسبة 

 لؼ طامؿ  كىي مر حة لالرتفاع   ثر كاصة مع التسػييالم  82 ػب%  1,43بمأم مساىمة ال طاع بنسبة 

 ي قدمتيا الجزائر مف برامل دطـ الت أيؿ ك اا برامل تنمية قطاع السياحة.الت

  فك الغبن عن المناطس الريفية. 2

سالبا ما تتكفر المناطؽ الريفية طم  م كمام السياحة الطبيعية  ك ما يعرؼ بالسياحة البيئية  إا 

كالتعرؼ طم  الحياة الفطرية ك اا  ف ىاه المناطؽ تعتبر   ثر جاابية لمسيا  لزيارة ا ما ف الطبيعية 

العادام كالت اليد الراسكة  مما يجعميا في الم ابؿ محؿ اىتماـ السمطام المحمية  إا ت كـ ىاه ا كيرة 

بإقامة كتعزيز م اريع البنية التحتية ككمؽ فرص تنمكية متساكية اليدؼ منيا الحد مف النزك  الريفي نحك 

احية في تمؾ المناطؽ  كبياه ال يفية يم ننا ال كؿ  ف السياحة تمع  دكرا المدف كالحفاظ طم  المعالـ السي

 رئيسا في كمؽ نكع مف التكازف االقتصادم كاالجتماطي بيف المناطؽ.

 
                                                           

 .ا ره سبؽ صدرمالطركبيا ندير  ك بكقم كؿ اليادم : (1)
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  تثمين وحماية التراث الثقافي .3

يعد التراال ب  يو المادم كالمعنكم   حد  برز العناصر التي تدكؿ في ت كيف  كصية ا مة 

إال  ف العديد مف المباني كالمعالـ الحضارية اليـك   كجكدىا  كالمحافظة طميو ضركرة ال بد منياكرمز 

 .اصبحم ميددة بالزكاؿ سكا  بفعؿ العكامؿ الطبيعية  الزالزؿ كالفيضانام اك بفعؿ اليد الب رية

لضياع ال ثير الجزائر  ت سؼ مدير كر ة م مفة بحفظ التراال كالتي تن ط طم  مستكل قصبة كقد      

كطميو ف د جندم   مف المعالـ الحضارية التي تعبر طف ىكيتنا كرمز كجكدنا بفعؿ اإلنساف  ك الطبيعة

ميندسيف كت نييف كمدرا  مكتصيف في طممية حفظ التراال طم  مستكل مديريام الث افة  ةة الجزائريالح كم

ية التراال المادم كما ينجر طف طممية سيؿ طممية تحسيس الفرد ب ىمالمنت رة طبر كاليام ال طر  مما 

 (1).التسي  كاليدـ مف كالؿ تنظيـ ممت يام كزيارام إل  مكاقع  ثرية طم  مستكل  ؿ كالية

الضري  النكميدم لحكؿ  تـ كالؿ اليـك الدراسي الام احتضنو مر ز البحال العممي بجامعة باتنةك  

  االتفاؽ طم  ال ركع في تنفيا برنامل دطـ كتثميف لالمم ي إمدساسف كالتراال ا ثرم بمنط ة ا كراس

التراال الث افي بالجزائر الممكؿ مف طرؼ االتحاد ا كركبي حس  ما صّر  بو طم  ىامش الفعالية طبد 

ىاا الم ركع   الكىا  زقاع مدير الديكاف الكطني لتسيير كاستأالؿ الممتم ام الث افية المحمية في الجزائر

لمترميـ بإ راؼ كتمكيؿ  لالجزائرية ال تالنيةلمميكف  كرك ت ـك طميو المهسسة المكتمطة  21,5رصد لو مبمد 

مف االتحاد ا كركبي كيعّد بمثابة  ّكؿ طمؿ فريد مف نكطو في مجاؿ المحافظة طم  التراال ا ثرم 

  فيو بمكتمؼ مناطؽ الجزائر  مف كالؿ تنفياه طم  مدل  ربع سنكام بحيال تر ز العمميام التي تندر 

طم  الت كيف ككاصة ت كيف الم كنيف في مجاؿ المحافظة كتثميف التراال الث افي كمنيا ا ثرم  باإلضافة 

 مكاقع  ثرية نمكاجية بالجزائر ىي ال صبة بالعاصمة كقصر البام ب سنطينة  3إل  ترميـ  جزا  مف 

                                                           
  2009 – 08 - 13يػػـك   الحػػكار مجمػػةالدكلػػة الجزائريػػة تسػػّكر  ػػؿ المسػػتمزمام الضػػركرية لمحفػػاظ طمػػ  التػػراال الػػكطني    نصػػيرة سػػيد طمػػي: (1)

http://www.djazairess.com/elhiwar/17647 

http://www.djazairess.com/author/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://www.djazairess.com/elhiwar
http://www.djazairess.com/elhiwar
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 (1).كالضري  المم ي النكميدم إمدساسف بباتنة

 في الجزائرلمتنمية السياحية البيئية اآلثار  المطمب الثالث:

  سػبتيا كاجيػة بحريػة رائعػة ممتػدة طمػ  طػكؿ  بمنػاطؽ بحريػة ك ػاطئيةل د مّن  اهلل طمػ  الجزائػر 

  إال  نيػا 2 ػـ 45.000 ػـ بمسػاحة  50ىػاه المنط ػة السػاحمية ال يتعػدل  ـ  كبالرسـ مف  ػكف طمػؽ  1200

 300ػبالمائػػة مػػف إجمػػالي السػػ اف ب ثافػػة سػػ انية ت ػػدر بػػ 43مميػػكف نسػػمة  م مػػا يعػػادؿ  12,5تػػ كم حػػكالي 

ىػػػاا التر ػػػز ال بيػػػر لمسػػػ اف كمػػػا يتبعػػػو مػػػف تمر ػػػز   بالنسػػػبة لمجمػػػكع اإلقمػػػيـ 2ف/ ػػػـ 12,22م ابػػػؿ  2ف/ ػػػـ

لمعظـ ا ن طة الصناطية كالسياحية كالتجييػزام ال اطديػة المتناميػة   ثػر طمػ  المسػاحة ال ػاطئية )ضػياع 

تمػػػكال  مػػػفالمائيػػػة كاصػػػة ف المسػػػاحة اإلجماليػػػة لممنط ػػػة ال ػػػاطئية( كطمػػػ  المػػػكارد بالمائػػػة مػػػ 17حػػػكالي 

    (2).م  ؿ االنجراؼ ال اط  كاالقتالع المفرط لمرماؿ مف ال كاط ك 

تعتمد طم  المحيط المادم النظيؼ كالبيئام المحميػة لجمػ  السػيا   كليػاا  المعركؼ  ف السياحةك 

ظيػػػر حػػػديثا مصػػػطم  السػػػياحة البيئيػػػة ليعبػػػر طػػػف نػػػكع جديػػػد مػػػف الن ػػػاط السػػػياحي الصػػػديؽ لمبيئػػػة الػػػام 

تتعمػػػؽ ك يمارسػػػو اإلنسػػػاف حفاظػػػا طمػػػ  المػػػكركال الطبيعػػػي  الحضػػػارم كالث ػػػافي لمبيئػػػة التػػػي يعػػػيش فييػػػا  

يػػة بتنفيػػا قكاطػػد السػػياحة المسػػتدامة طمكمػػا كبحمايػػة البيئػػة كاصػػة  فيػػي ت ػػمؿ جميػػع  نمػػاط السػػياحة البيئ

السػػياحة المتكجيػػة لممنػػاطؽ الطبيعيػػة نظػػرا لمتػػرابط ال بيػػر بػػيف السػػياحة كالبيئػػة  كتػػ ثيرام الػػؾ طمػػ  درجػػة 

 .است طا  السيا 

 ىميػػة كجاابيػػة الييا ػػؿ السػػياحية ال ت مػػف فػػي طػػدد نجػػـك الفنػػادؽ فحسػػ  ب ػػدر مػػا ت مػػف فػػي   ف

نظافة محيطيا.. كمع الؾ  يج  اإلقرار ب ف النظافة ليسم قضية المػكاطف لكحػده  فػا مر يتعمػؽ بم ػ مة 

سػمطام بيئية بحاجة إلػ  حمػكؿ جاريػة ال تتكقػؼ طنػد حػدكد حمػالم التنظيػؼ  كىػك مػا ي ػع طمػ  طػاتؽ ال

                                                           
مميكف  كرك كت ػرؼ طميػو المهسسػة الجزائريػة  21.5ت مفتو  2014تنفيا برنامل تثميف كحماية التراال الث افي بالجزائر سي كف سنة حساف مرابط  : (1)

   http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=256673%3Fprintال تالنية  
   . 8991الديكاف الكطني لألحصا   : (2)
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المحميػػة مػػف كػػالؿ اتكػػاا إجػػرا ام ردطيػػة يكّكليػػا ال ػػانكف طمػػ  سػػرار فػػرض ط كبػػام ماليػػة طمػػ   ػػؿ مػػف 

سػب     فمػاسػنة 300يرمي النفايام  السيما ك ف بعضيا مثؿ ال كارير البالسػتي ية ال تتحمػؿ إال بعػد مػركر 

 .ل طاع السياحةـ طحي الامإدارة السمطام المعنية ظيرىا لياا الكاقع البيئي المهسؼ 

اي  الية التدىكر البيئي كت ثيراتو طم  قطاع السياحة  ىػي قضػية الجميػع التػي يتكقػؼ حميػا طمػ  ك 

سمك يام  ف ما نيتـ ب  ؿ بيكتنا الداكمي  ال بد  ف نيتـ الرقي ك  مرآة التحضرالتي تعتبر االلتزاـ بالنظافة 

قطػػػا  السػػػياحية ىػػػي قبمػػػة ا مكاقػػػع ك ال يضػػػا بػػػالمحيط الكػػػارجي الػػػام نعػػػيش فيػػػو  كصكصػػػا ك ف نظافػػػة 

لحمايػة البيئػة مػف كػالؿ المصػػادقة  كقػد بػالم الجزائػر العديػد مػف الجيػكد (1) االسػتثمار كالتنميػة المسػتدامة

  (2):في اآلتي يايم ف تمكيص اتفاقيامطم  

  ؛1973المصادقة طم  االتفاقية الكاصة بحماية التراال العالمي الث افي كالطبيعي سنة 

  ؛1980االنضماـ إل  اتفاقية حماية البحر ا بيض المتكسط مف التمكال سنة 

  المصػػادقة طمػػ  البركتك ػػكؿ الكػػاص بحمايػػة البحػػر ا بػػيض المتكسػػط مػػف التمػػكال النا ػػ  طػػف رمػػي

 ؛1981النفايام مف السفف كالطائرام سنة 

  المتكسػػػط بػػػالنفط المصػػػادقة طمػػػ  البركتك ػػػكؿ الكػػػاص بالتعػػػاكف طمػػػ  م افحػػػة تمػػػكال البحػػػر ا بػػػيض

 ؛1981كالمكاد الضارة ا كرل في الحاالم الطارئة سنة 

   االنضػػػماـ إلػػػ  االتفاقيػػػة المتعم ػػػة بالمنػػػاطؽ الرطبػػػة اام ا ىميػػػة الدكليػػػة ككاصػػػة باطتبارىػػػا مالجػػػ

 ؛1982لمطيكر البرية  سنة 

 ؛1982  سنة المصادقة طم  االتفاقية اإلفري ية حكؿ المحافظة طم  الطبيعة كالمكارد الطبيعية 

                                                           
 – 10 - 02يػػـك   المسػػا   مجمػػة !السػػياحة كالنظافػػة  مػػراف ال يمت يػػافالمكاقػػع السػػياحية فػػي الجزائػػر:  السػػمك يام المعاديػػة لمبيئػػة ت ػػّكه  نػػكارة . : (1)

2011  http://www.djazairess.com/elmassa/52401 
الممتقة  الةوطني الرابة  حةو:    -الكاقػع كالمػ مكؿ-بكجعادة إليػاس  حمايػة البيئػة ك ثرىػا طمػ  التنميػة المسػتدامة فػي الجزائػر  محمد الصال  فرـك : (2)

 .9ص  س ي دة  8911 كم  20جامعة   2001نكفمبر 82ك88  يكمي ايتصاد البيئة وأثره عم  التنمية المستدامة

http://www.djazairess.com/author/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A3
http://www.djazairess.com/elmassa
http://www.djazairess.com/elmassa/52401
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  االنضػػػػماـ إلػػػػ  االتفاقيػػػػة الكاصػػػػة بالتجػػػػارة الدكليػػػػة فػػػػي  نػػػػكاع الحيكانػػػػام كالنباتػػػػام البريػػػػة الميػػػػددة

 ؛1982باالن راض  سنة 

 ؛1992  سنة ا كزكفإل  اتفاقية فيينا لحماية طب ة  ـاالنضما  

  ؛1992المصادقة طم  اتفاقية ا مـ المتحدة اإلطارية ب  ف تأيير المنا   سنة 

  لتعػػديؿ االتفاقيػػة الدكليػػة ب ػػ ف المسػػهكلية المدنيػػة طػػف  ضػػرار  1992المصػػادقة طمػػ  بركتك ػػكؿ طػػاـ

 ؛1998التمكال الزيتي  سنة 

  االنضػػماـ مػػع الػػتحفظ إلػػ  اتفاقيػػة بػػازؿ ب ػػ ف الػػتح ـ فػػي ن ػػؿ النفايػػام الكطػػرة كالػػتكمص منيػػا طبػػر

  .1998الحدكد  سنة 

 بالرسـ مف كجكد تدكالم جريئة لمسمطام الجزائرية في مجاؿ حماية البيئة  إال  نو يج  الا ر ب نيا 

 (1):سير منتظمة كسير كاضعة لت ييـ النتائل المحرزة   كسنحاكؿ ا ر  سم  مجالم التدكؿ

تتعمؽ ا طماؿ الجارية بإطادة ت ىيؿ ال ب ام التمكيؿ بالما  الصػال  لم ػر    في مجاؿ التمكال المائي - 

طػػادة ت ىيػػؿ  محطػػة لمتصػػفية دكف  ف ننسػػ  مبػػادرام ال ػػرا ة مػػع الػػدكؿ ا كربيػػة  24ك ػػب ام التطييػػر  كاي

لتحسػػيف تسػػيير المػػكارد المائيػػة  مػػع تكسػػيع التنػػازؿ طػػف الكدمػػة العمكميػػة لممػػا  لصػػال  ال طػػاع الكػػاص 

  ؛طادة النظاـ التعريفي لمما   كت سيس ضرائ  كاصة بنكطية الما  كاالقتصاد فيوكاي 

كػال  النفايػام الحضػرية فػي الجزائػر تػتـ فػي ظػركؼ   في مجاؿ النفايام الحضرية -  إف طممية جمػع كاي

يػا م بكلة نكطا ما  سير  ف ىاه اإلزالة ال زالم تجرم في ظػركؼ ال تػهمف  يػة حمايػة لمبيئػة  كاصػة تفريأ

 ػكف المػكارد الماليػة ال تسػم  سػكل بجمػع  في مزابؿ فكضكية طم  الرسـ مف محاكالم إقامة مزابؿ مراقبة 

ف  انػػػم  بريػػػام المػػػدف قػػػد كصصػػػم ليػػػا اسػػػتثمارام معتبػػػرة بأػػػرض الت ميػػػؿ مػػػف آثػػػار  كن ػػػؿ النفايػػػام كاي

                                                           
  جػػػػامعة المػػػػسيمة  2006( يكليػػػك) تمػػػكز  29  العػػػدد الرابعػػػةالسػػػنة   مجمةةةة عمةةةوم انسةةةانية  فػػػي حمايػػػة البيئػػػة: سػػػياـ بم رمػػػي  تجربػػػة الجزائػػػر (1)

 .http://www.ulum.nl/b152.htm ، الجزائر
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كػال  النفايػام بفضػؿ قػرض   النفايام طم  البيئػة كسي ػرع فػي تنفيػا برنػامل كػاص بتحػديال نظػاـ جمػع كاي

  ؛مميكف دكالر  مري ي منحو البنؾ اإلسالمي لكالية الجزائر 26 قيمتو

إف إقامة جؿ م اريع كبػرامل التنميػة الث يمػة كالممكثػة طمػ    في مجاؿ تمكال البحر كالمناطؽ ال اطئية -جػ

  كمف جيػة  كػرل كطمػ  سػرار بمػداف الحػكض المتكسػطي بػادرم عيةكر الكضال ريط الساحمي زاد مف تدى

كقد انتيم دراستو   الجزائر بمساطدة برنامل طمؿ البحر ا بيض المتكسط بإطداد مكطط لمتييئة ال اطئية

ا كليػػة الكاصػػة لمجزائػػر العاصػػمة  كفػػي حالػػة بمػػكغ ىػػاا الم ػػركع نتػػائل حسػػنة يػػتـ تكسػػيعو إلػػ  منػػاطؽ 

 ؛مميكف دينار 3.600رل  كقد قدرم  مفة إزالة  كحاؿ المكان  الرئيسية بمبمد ساحمية  ك

ترمي االستراتيجية الحالية إل  تفضيؿ االكتيػارام الت نيػة الم بكلػة   في مجاؿ الأابام كحماية السيك  -د

  كقػػد قػػدر البرنػػامل الكماسػػي لحمايػػة راطػػاة احتػػراـ البيئػػة مػػف جيػػة  كػػرلمػػف طػػرؼ الفالحػػيف مػػف جيػػة كم

 ؛ مميار دينار 25ا راضي كتكسيع الأابام بمبمد 

يمثػػؿ التػػراال الث ػػافي ا ثػػرم كاصػػة سػػندا لمػػاا رة الجماطيػػة  كطمػػ    فػػي مجػػاؿ حمايػػة التػػراال الث ػػافي -ق

ام كا كانػػي لمػػا الػػرسـ مػػف  ىميتػػو التاريكيػػة كالث افيػػة إال  نػػو يعػػاني م ػػا ؿ  ىميػػا السػػم  المنػػتظـ لممنحكتػػ

المػػارة إلبػػراز الرسػػكـ اللت ػػاط  قبػػؿ التػػاريخ كبيعيػػا فػػي الكػػار   كسػػمك ام التكريػػ  كالكرب ػػام التػػي يتر يػػا

الصػػػكر  كنيػػػ  الصػػػككر المنحكتػػػة لتسػػػتعمؿ  مػػػكاد لمبنػػػا  ب ر ػػػاؿ كجميمػػػة.. ليػػػاا الأػػػرض فتحػػػم طػػػدة 

طادة االطتبا  18 ر لمم تسبام التاريكية كتكص العممية كر ام تعمؿ حاليا طم  ترميـ التراال التاريكي  كاي

االسػػكاط  قسػػنطينة  كىػػراف  سردايػػة...  كقػػد كصػػص الأػػالؼ  مكقػػع  15 منيػػا الجزائػػر العاصػػمة بػػػ كاليػػة

 ؛دينار 1.114.000 بـالمالي لحماية التراال التاريكي كالث افي 

إف السياسة البيئية الناجعة ىي تمؾ التي تميد الطريػؽ  مػاـ ن ػك    في مجاؿ التربية كالتحسيس البيئي -ك

كطي كث افة بيئية  كىي التي تربط النظاـ االي كلػكجي بالنظػاـ التعميمػي حيػال تػـ إدرا  دركس حػكؿ البيئػة 

فػػي الطػػكر التعميمػػي ا كؿ  كطبػػع  تػػا  مدرسػػي لم يػػاس التربيػػة البيئيػػة لمطػػكر الثػػاني   مػػا  سسػػم بػػرامل 
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ة كتمفزيكنيػػة حػػكؿ البيئػػة ت ػػار يا الصػػحافة الم تكبػػة العمكميػػة كالكاصػػة فػػي معالجػػة كن ػػر مكاضػػيع إااطيػػ

 اي كلكجية.

 مستويات االستدامة السياحية في الجزائر المطمب الراب : 

إف الجزائر تتطمع ب ف ت كف قطبا سياحيا متكاجد في ر   التنافس االقميمي بمنتجام سياحية 

طصرية كجاابة  كتبنم مف  جؿ الؾ استراتيجية سياحية مف كالؿ المكطط التكجييي لمتييئة السياحية 

احية سكا  مع تطبيؽ قكاطد االستدامة  باإلضافة إل  تحديد مجمكطة مف البرامل لتييئة ا قطا  السي

اإلطار  2025 انم مف الدرجة ا كل   ك الت ميمية  كيعتبر المكطط التكجييي لمتييئة السياحية آفاؽ 

 المرجعي لياا التكجو.

إدارة الت ثيرام البيئية كاالقتصادية كاالجتماطية  كيتـ الؾ مف كالؿ  تح يؽ سياحة مستدامة يتطم ك 

نكطية كالجكدة لممنتل السياحي كفؽ متطمبام ا سكاؽ السياحية المه رام البيئية الكاصة بالمكقع كدطـ ال

كتضمينيا في طممية التكطيط كالتنفيا كاإلدارة  كبالؾ يتـ الت ميؿ مف الت ثيرام السمبية المحتممة لمسياحة 

 .ظة طم  مستكيام االستدامةطم   ف تتـ المراقبة المستمرة كالمعالجة الفكرية لمم ا ؿ كالػت  د مف المحاف

  ك بداية قامم كزارة السياحة بكضع قائمة ت ييـ لألبعاد الثالثة مف  جؿ سياحة مستدامة في الجزائر

بالت ثيرام البيئية طم  مدل ضأط العنصر الب رم طم  البيئة في الم صد كتعتمد المه رام الكاصة 

اا تجاكزم المنط ة السياحية الطاقة االستيعابية بيا  السياحي مجمكطة مف ا ضرار المم ف تفرز طادة   كاي

مه ر   مه ر  ثافة استكداـ التربة  مه ر معالجة النفايام قياسيا مف كالؿ مه رام ال ياس  كىي

قائمة الت ييـ لمبعد البيئي  يكض  كالجدكؿ المكالي (1) مه ر حماية الجك مف التمكالك   ثافة استكداـ المياه

 مف  جؿ سياحة مستدامة في الجزائر.

                                                           
الدكلي حكؿ ت ييـ   المهتمر 2014-2010تنمية السياحة في الجزائر كاستدامتيا ضمف برنامل االستثمارام العامة راكية حنا ي  ك : سامية لحكؿ (1)

مارس  11/12  جامعة سطيؼ  2014-2001اثار برامل االستثمارام العامة كانع اساتيا طم  الت أيؿ كاالستثمار كالنمك االقتصادم كالؿ الفترة 
2013. 
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 يائمة تقييم لمبعد البيئي من أج: سياحة مستدامة في الجزائر (14) ريم جدو:ال
 سعناصر القيا ةالمؤشرات الممكن يجب مراعاتيا يالمعايير الت
بتجديػػػد  ةتسػػػم  السػػػياح ىػػػؿ :التجديةةةد
 ؟دالمكار 

 

 سحر المناظر الطبيعية -
  استيالؾ الما -
  ةال ثافة السياحي -

 ةالمناظر الطبيعي صتطكر كصائ -
 الما  ةا ياـ ك مي طدد -
 ا  ثر ترددا عفي المكاق رطدد الزكا -

 تػػدىكر البيئػػة مكػػاطر ىػػؿ: الويايةةة 
 ؟امتح ـ فيي

 ةالمساحام الحساس -
 همعالجة الميا -
 ممعالجة النفايا -
 ةالمكاطر الطبيعي -

 رمراقبة التعمي -
 ر نظمة التطيي فعالية -
 النفايام فالتكمص م ؽتكاجد مراف -
 رالتعمي قيكد -

 : تثمين
البيئػػػػػػػػي  الالسػػػػػػػػياحة اإلر تػػػػػػػػثمف  ىػػػػػػػػؿ
 ؟يكالث اف

 

 ال يرة كالسمعة -
 لمعمكماما -
 الم اريع ةدطـ كمساند -
 عطممية البي -
 

 ةاالتفاقيام الدكلي  + 04
 98  ال انكف -
 ةميثاؽ الجكد كجكد -
 ...إ ارام  مطكيام كجكد -
 .....المنتجام الحرفية  فتثميف المس  -
 المحمية ن اطي المنتجام  طمالتردد  -

 :ةإطار الحيا
 رتحسػػيف إطػػافػػي  ةتسػػاىـ السػػياح ىػػؿ

 كظركؼ الحياة؟

 المكتمفة رجماؿ المناظ -
 ةالحر ة المركري جكدة -
  الركائ  كالضكضا -

مػػػػػف  تب ػػػػػ  كمػػػػػا  المسػػػػػاحام الكضػػػػػرا فالتػػػػػكازف بػػػػػي -
 مفضا ا

 ةإجرا ام كاصككجكد  ـ ياـ الزحا طدد-
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يستكمص مف الجدكؿ  طاله ت ثير السياحة طم  البعد االي كلكجي مف كالؿ إم انية تجديد المكارد   

جرا ام الحماية كالكقاية  باإلضافة إل  الت ك  يـ  م االنسجاـ مع اليكية المحمية كاإلطار المعي ي كاي

 )الكدمام  الجك المر   الجماؿ...(. 

مه ر  دا   ك  ؼ  25دكلة بنا  طم   163دكال بمد طددىا  2010كقد رت  دليؿ ا دا  البيئي لعاـ 

طم  المستكل العالمي متفكقة طم   ندا  42المه ر  ف الجزائر حمم في المرتبة ا كل  طربيا كبمرتبة 

بعض الييئام المالية    ك انم الجزائر تم م في ىاا اإلطار مساطدام مف 46التي جا م في المرتبة 

كالتي تدكؿ في إطار حماية المجاالم المحمية  فضال طف إن ا  معيد لمعمكـ البيئية بمساىمة مف البنؾ 

كتمفة بالصحرا  الجزائرية  كجا م ىاه المساطدام لحماية الدكلي  باإلضافة إل  م اريع بيئية م

محمية بحرية حيال  47حظيرة مصنفة ك 11المجاالم الطبيعية التي تزكر بيا الجزائر  كالتي ت مؿ طم  
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تعد رمكز بيئية تجم  مجمكطة  بيرة مف السيا  داكؿ ككار  الكطف  كنيا تتميز بسحر جمالي تبير  ؿ 

 (1).مف زارىا

االقتصادية لتنمية السياحة المستدامة بت ثير الن اط المحمي طم  الكسط  ه رامعمؽ المتت بينما

قائمة المه رام الكاصة بت ييـ البعد االقتصادم مف  جؿ سياحة كالجدكؿ المكالي يكض    المحمي

 . مستدامة في الجزائر

 مستدامة في الجزائريائمة مؤشرات تقييم البعد االيتصادي من أج: سياحة  (13) ريم جدو:ال
 عناصر القياس المؤشرات الممكنة المعايير التي يجب مراعاتيا

 : الربحية
 ؟ةاالقتصادية لمسياح ةماىي الحيكي

 المجتمع -
  يالعمؿ المحم -

 فالس اف العاممي تطكر-
  كالمكسمي يالن اط السياح في العمؿ تطكر-

 : يالتكام: اإليميم
القتصاد  مةم ك م  ةالسياحة مدمج ىؿ
 ؟ـاإلقمي

 ةالدكرة االقتصادي -
 متنكع الن اطا -
 مالت ثير االقتصاد -

 ةا كلية المحمي د را  المكا-
 لن اطام  كر مع  السياحة في لمن طا  -%

مف  دكؿ ليـ فلممزارطيف الاي البنا  في ؿطدد العما% -
  السياحة

 : المرونة
 ؟ةالن اطام منكط ىؿ

 ـطناصر المكس -
 فالم تري  ريحة -
 الجا  -

 الزحاـ ـالمكاسـ ك يا طدد-
  ك نكاع اإليكا  ياالجتماطي كالجأراف التنكع-
 المنط ة ةت  ؿ سمع يكالن اطام الت المكاقع طدد-

 : االستدامة
االقتصادم  بالتطكر ةالسياحة ميدد ىؿ

 ؟يكاالجتماط

 مرهسا  المهسسا -
 التنظيـ -
  المعمكمة -

 محمييف رممؾ كتسيي مالمهسسام اا -
 ةالييا ؿ الجماطي-

 دكتكاجد مرص الي ظة -
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مف كالؿ احتراـ يالحظ مف الجدكؿ ىدؼ الجزائر لمكصكؿ إل  رفع المستكل المعي ي لممجتمع ك 

م انية تطكير ا ن طة ا كيتـ الؾ ب  السياحة لمبعد االقتصادم لمتنمية المستدامة كا في االطتبار ا دا  كاي

كالم ار ة في التنمية ال اممة لألقميـ )البنا   الكدمام...(  باإلضافة إل  المركنة لمكاجية المكاكؼ 

 ن اط كالجاابية السياحية لألقميـ. )منافسة  تطكر الطم ...( كال درة طم  تجديد ال

                                                           
طمػـك التسػيير  جامعػة طمػار   رسػالة د تػكراه تكصػص آليات تريية السياحة في الجزائر وآثارىا عم  التنمية المسةتدامة(: 2014): دكلي سػعاد  (1)

 .  200صثميجي با سكاط  
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الام  صدره  2015-2014تم نم الجزائر مف تحسيف ترتيبيا في ت رير التنافسية العالمي لعاـ كقد 

  ػؼ الت ريػر الػام يعػد  بػرز مه ػرام قيػاس التنافسػية االقتصػادية فػي حيػال المنتدل االقتصادم العالمي 

العالـ  ف ترتي  االقتصاد الجزائرم تحسف بفضؿ لالكضعية االقتصادية ال مية المتينةل لي فز إل  المرتبة الػ 

كاسػتند ىػاا   2013-2012فػي ت ريػر  110ك 2014-2013في ت رير السػنة الماضػية  100م ابؿ المرتبة  79

مػػف  11ترتيػ  إلػ  طػػدة مه ػرام مػػف بينيػا المحػيط االقتصػػادم ال مػي كالػػام احتمػم الجزائػر فيػػو المرتبػة ال

كسػاىـ  يضػا   طالميػا مػف حيػال حجػـ السػكؽ 47 مػا احتمػم الجزائػر المرتبػة   بمدا  مميا المسػ  144بيف 

ة مػف ما فيمػا يتعمػؽ بالكقايػفي تحسيف مرتبة الجزائر ا دا  الجيد ل طاع التربية كالتعمػيـ ك ػاا الصػحة السػي

سيػػر  ف الت ريػػر  ػػدد طمػػ  ضػػركرة العنايػػة بال طػػاع المػػالي الػػام سػػجؿ نتػػائل   ا مػراض الفتا ػػة  الماالريػػا

مػف حيػال متانػة  133مػف حيػال كفػرة الكػدمام الماليػة كالػػ  133ػالػ  متدنية حيال جػا م الجزائػر فػي المرتبػة

 ما  كص  بمراجعة اإلطار المهسساتي لالقتصػاد   مف حيال سيكلة الحصكؿ طم  ال ركض 72ػالبنكؾ كال

الجزائرم كزيادة االىتماـ بفعالية  سكاؽ العمؿ كالسمع كا سػكاؽ الماليػة   ػركط ضػركرية لكضػع الػبالد فػي 

فعالية سكؽ  في مجاؿ 136كفي ىاا السياؽ صنؼ الت رير الجزائر في المرتبة   لس ة تنمية   ثر استدامةل

( كتع ػػد اإلجػػرا ام إلطػػالؽ 136السػػمع بػػالنظر لعػػدة طكامػػؿ منيػػا ضػػعؼ  ثافػػة المنافسػػة المحميػػة )المرتبػػة 

مف حيال المن تم ال اطدية في الكقم الام ي ػير الت ريػر إلػ  ردا ة  106المرتبة   ك (139م اريع )المرتبة 

صػػػنفم   ك (128تم الن ػػػؿ الجػػػكم )المرتبػػػة ( كمن ػػػ117( كالمػػػكان  )المرتبػػػة 107نكطيػػػة الطرقػػػام )المرتبػػػة 

 (1).(61كف ا لمه ر االبت ار بالرسـ مف كفرة العمما  كالميندسيف )المرتبة  128في المرتبة   الؾ

المتعاظـ االجتماطية لتنمية السياحة المستدامة طم  كاقع االنع اس ه رام ترت ز الم في الم ابؿ

كتكجد طدة مه رام رئيسية ل ياس المهثرام السياحية طم    لمن اط السياحي طم  الكسط االجتماطي

 الجان  االجتماطي كىي مكضحة في الجدكؿ المكالي.
                                                           

مر زا   21ت رير التنافسية العالمي: الجزائر تحسف ترتيبيا بػ: مجمة ال ركؽ االل تركنية  (1) 
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=215102 

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=215102
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=215102
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 يائمة مؤشرات تقييم البعد االجتماعي من أج: سياحة مستدامة في الجزائر (02) ريم جدو:ال
 سعناصر القيا ةالمؤشرات الممكن مراعاتيا بالتي يج المعايير

اندما  طم   ةت جع السياح ىؿ :االندماج
  ؿ الفاطميف؟ طكانكرا

 الت كيف -
 متكاجد المهسسا -

 مهىمة  فترام تدري كجكد-
 كالمينييف ةالجماطام المحمي ـ طماؿ دط-

السياحة  الفاطميف في ىؿ :الشراكة
 ؟ـفيما بيني فمتضامنك 

 ةالمحددام الم تر  -
  التن يط -

لم را   الن ؿ   ةمنظمام جماطي تكاجد-
 .....الترقية

 .. ـ ياف لألطال تكاجد-
   بر ةالسياحة مم ن ىؿ: :إمكانية الوصو

 ؟فطدد مم 
 فالسيا  كالم ترك  تنكع -
 ة بو حضري السياحة -
 

الضعيؼ   ؿلاكم الدك ةا ىمية النسبي-
 المتمدرسكف

 اليكـ ماست باؿ لزيارا مرافؽ تكاجد-
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يكض  الجدكؿ  طاله  ىمية البعد االجتماطي في تح يؽ السياحة المستدامة في الجزائر. كي يس 

ت ثير السياحة طم  الظركؼ المعي ية لس اف المكقع السياحي مف حيال  االنع اس االجتماطي مه ر

 كي اس بمدل ا مف  طم  طنصر تدفؽ السيا  بينما ي صد بمه ر ا مف انع اس  التعميـ كالتكظيؼ

 ما مه ر الصحة العامة  فيك مدل انع اس تطكر   السياحي س اف الم صد كسط تطكر الجريمة في

الس اف المحمييف    ياس طدد ا طبا  كالممرضيف إل  طدد الس اف  الن اط السياحي طم  صحة

طم  الم اريع السياحية كمدل تجاكبيـ معيا مف المه رام  الس اف المحمييفالمحمييف.  ما يعتبر رضا 

التي ت يس البعد االجتماطي لتح يؽ السياحة المستدامة في الجزائر. كفي ظؿ ىاه المه رام قامم كزارة 

كضع قائمة لت ييـ الكضع االجتماطي مف  جؿ سياحة مستدامة في الجزائر بتطبيؽ برنامل السياحة ب

 .2010/2014االستثمارام العامة 

االستثمارام العامة ب كا برنامل كمما سبؽ  يتح ؽ البعد االجتماطي لمسياحة المستدامة في الجزائر 

تحسيف التنظيـ االجتماطي لألقميـ )الكدمام الجكارية  الكصكؿ إل  الث افة...(  في االطتبار 2010-2014

كالترقية االجتماطية ل ؿ المتعامميف  باإلضافة إل  تنمية التعاكف كال كة الجماطية كتجن  تطكير سياحة 

 النكبة ف ط.
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 ي الجزائر السياحة ف ةمساعي الدولة لترييثالث : المبحث ال

 ؿ م كمام الثركة السياحية المت اممة كرسـ انتياجيػا طػدة سياسػام فػي اسػتأالؿ   ف الجزائر تممؾ 

ىاه الثركة لتطكير السياحة  عنصر ىاـ في تجسيد  ىداؼ السياسة االقتصػادية اال  ف مسػاىمتيا فػي الػؾ 

تو ظمم محدكدة جدا  فالجزائر تظؿ البمد الكحيػد ت ريبػا المحػاام لمبحػر ا بػيض المتكسػط التػي ب يػم حصػ

في السكؽ العالمية لمسياحة ضػعيفة جػدا  كالػؾ بسػب  طػدة ط بػام كصػعكبام ضػي م الكنػاؽ طمييػا ممػا 

  دل إل  إىماؿ ىاه الثركة.

كلمحاكلػػة بعػػال ال طػػاع السػػياحي كاططػػا ه م انتػػو ضػػمف السياسػػة االقتصػػادية قامػػم الدكلػػة بسػػف  

كمػػا  2030التييئػة السػياحية حتػػ  سػنة قػكانيف كم ػاريع قكيػػة  باإلضػافة الػػ  بػرامل طمػؿ مػػف  ىميػا كطػػة 

جػرا ام فعالػة لتنفيػا الكطػ مػف ة كالكصػكؿ إلػ  ا ىػداؼ المرجػكة  جا م بػو مػف  ىػداؼ كاقعيػة ككسػائؿ كاي

    جؿ إبراز مدل  ىمية تنمية ال طاع السياحي في تح يؽ  ىداؼ السياسة االقتصادية في الجزائر.

 الجزائرفي لسياحة اصعوبات وعوائس  المطمب الو::

   :ييم كىي  ما الجزائرم  السياحة قطاع نمك تعيؽ التي الرئيسية الع بام ىي

التػػي مػػرم بيػػا الجزائػػر فػػي التسػػعينام  دم إلػػ  تػػدىكر كتػػ كر قطػػاع السػػياحة فػػي  :الوضةةاع المنيةةة -

كيتػػرجـ ىػػاا التػػ كير   كيظيػػر الػػؾ مػػف كػػالؿ تراجػػع طػػدد السػػكا  ا جانػػ  ال ػػادميف إلػػ  الجزائػػر  الجزائػػر

 105ا  حيػال انكفضػم ىػاه المػداكيؿ مػف يبتراجع المداكيؿ التي  ػاف يح  يػا ىػاا ال طػاع مػف نف ػام السػ

 ؛%81 ةنسببانكفاض  م   1998مميكف دكالر  مري ي سنة  20إل   1990مميكف دكالر  مري ي سنة 

السػػياحي   ف السػػائ  يكتػػار الكجيػػة الػػام  ثػػر سػػمبا طمػػ  ال طػػاع ك  :التةةرخر االيتصةةادي والتكنولةةوجي -

 ما  ف الت دـ االقتصادم كالت نكلكجي طنصريف ىاميف   السياحية التي تكفر لو  ؿ  سالي  الراحة كالترفيو

 فيك بحاجة إل  مكاصالم كاتصاالم متطكرة  بنكؾ كمصارؼ تتسـ معامالتيا   ا يفي تح يؽ رسبام الس
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(1)؛باإلضافة إل  كدمة سياحية جيدة  ية في  م كقم يريدبالمركنة  كالتي تضمف لو تحكيالم بن 
 

بسػػب  إىمػػاؿ ال طػػاع كطػػدـ إططائػػو العنايػػة  :ضةةعف المكانةةة السةةياحية الجزائريةةة فةةي السةةوس الدوليةةة -

 ؛كاالىتماـ ال افييف كطدـ اطتباره ن اط اقتصادم منتل  باإلضافة إل  ضعؼ اإلطالـ كاإل يار السياحييف

مػػػػف مكاصػػػالم  فنػػػػادؽ  حػػػػدائؽ تسػػػػمية  مػػػدف مالىػػػػي  مطػػػػاطـ  م ػػػػاىي...  :التحتيةةةةةضةةةةعف البنيةةةةة  -

 ؛باإلضافة إل  قمتيا بدرجة  بيرة في الجنك  الام يعتبر مكردا سياحيا ىاما

كطػدـ قياميػا بػدكر فعػاؿ فػي ترقيػة الصػكرة السػياحية لمجزائػر طمػ  المسػتكييف  :يمة الجمعيات السةياحية -

 ؛الداكمي كالكارجي

 ؛طدـ مكا بة العديد مف ال كانيف الكاصة بالمن تم السياحية لمتطكر السريع لمعصر الحديال -

طم  ا ربا  المفركضة طم  الفنادؽ كا ن طة السياحية  مما يهدم إلػ  رفػع  :ارتفاع معدالت الضرائب -

ي كالتػػ ثير طمػػ  سػػعر الكػػدمام السػػياحية  كمػػف ثمػػة التػػ ثير طمػػ  ال ػػدرة التنافسػػية لممنػػتل السػػياحي المحمػػ

 (2)؛ربحية الم اريع السياحية. مما ينتل طنو الت ثير طم  االستثمار السياحي في المست بؿ

 ةيكا جنب ةالمحمي االستثمارام زيادة دكف تحكؿ كالتي: والفنية واإلدارية التنظيمية والمعويات التحديات -

 كريطػة كجػكد طػدـ  السػياحية المن ػتم طمػ  اإل ػراؼ تعػدد م ػ مة :فػي كتتمثػؿ السػياحي ال طػاع فػي

 التسييالم في التمييز إم انيةيحكؿ دكف  مما السياحية المناطؽ مكتمؼ في السياحي لالستثمار  كلكيام

 ؛االستثمارية

 في المهثرة التسكي ية بالسياسة الكاصة المعكقام  ىـ كتتمثؿ: التسويقية بالسياسة الخاصة التحديات -

 الكػاص مػع الح ػكمي ال طػاع فييا يساىـ فعالية اام تسكي ية استراتيجية كجكد في طدـ السياحي الجا 

 تبػرز كالتػي الػدكلي لألطػالـ بالنسػبة كانعػداميا المحميػة اإلطالميػة البػرامل ؛ كقمػةالسػياحي فػي المجػاؿ

 ؛طميو الحصكؿ ك يفية تكاجده ك ما ف كتنكطو الجزائرم السياحي كصائص المنتل
                                                           

  .166سبؽ ا ره  ص صدرمالقكيدر لكيزة  : (1)

 .185سبؽ ا ره  ص صدرمال كاش كالد  : (2)
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 السيا  الست باؿ المطمكبة بال فا ة المالئمة الن ؿ كسائؿ تكفير إفبالنق::  المتعمقة والمعويات المشاك: -

 تحفيػز طمػ  تعمػؿ التػي اليامػة العكامػؿ مػف تعتبػر سػيزكركنيا التػي كا مػا ف إقػامتيـ إلػ  محطػام كن ميػـ

 التػي االضػطرابام كاصػة الن ػؿ كسػائؿ  ػؿ تعنػي الجزائػر فػي الن ؿ   كم  مةكالداكمية الكارجية السياحة

السػما    جػؿ مػف ا جنبيػة ال ػر ام طمػ  المفػركض الحصػار رفػع يتعػيف  مػا الجكيػة؛ تعرفيػا الػرحالم

 الم كنػام المػهجرة إحػدل الطػائرام باسػتعماؿ ليػا (Charter) ىك الجكم الن ؿ  ف الن ؿ ت اليؼ لتكفيض

 ؛السياحي المنتل لت مفة اليامة

 طػدـ فػي السػياحي الجػا  فػي المػهثرة الث افيػة المعكقػام  ىػـ كتتمثػؿ: الثقافيةة والمعويةات التحةديات -

 ا سػر كت ػجيع ا جانػ  لمسػائحيف ىػاـ جػا  طنصػر تمثػؿ التػي الت ميديػة البيئيػة بالصػناطام االىتمػاـ

 اقتصادية جدكل ا ن طة لياه  ف حيال  الكطنية كالجمعيام الرسمييف المسئكليف جان  مف طمييا ال ائمة

 اإلحسػاس كتعميػؽ المحميػة الجماطػة كث افػة تػراال فػي كالجماليػة الفنيػة ال ػيـ إبػراز إلػ  باإلضػافة    يػدة

 تبػرز  تيبػام  ك ن ػرام كجػكد ال ػيـ؛ باإلضػافة إلػ  طػدـ بياه الزائريف كاطتزاز ىاا التراال ك صالة ب ىمية

 الجػا  منػاطؽ فػي االقتصػادية ك الطبيعيػة جانػ  الم كمػام إلػ  كالتراثيػة الب ػرية الكصػائص مكتمػؼ

 الطاسػمي  ك جانػم  ك مػزا   كادم منػاطؽ مثػؿ الفرطيػة اام الث افػام المنػاطؽ كصكصػا  السػياحي

 (1) ؛..كمنط ة ال بائؿ. ا كراس كمنط ة

 الفندقيػة الحظيرة تعتبر حيالالخدمات:  مستوى وتدىور الغالء، القمة، :الجزائر في السياحية المرافس -

 ا سػعار طػف  مػا الم دمػة  الكػدمام المتػكفرة كجػكدة ا سػرة طػدد حيػال مػف المنط ة في ا قؿ الجزائر في

 ا دنػ  ا جػر يعػادؿ ليمػة كاحػدة قضػا  سػعر فػإف المتكسػط فػي  نػو ال كؿ فيم ف الفنادؽ ىاه في المطب ة

 ؛ا حياف  سم  في يتجاكزه  ك المضمكف

                                                           
 السػياحية   الدراسػامالسمسمة والتنمية لإلبداع المصري الممتق   الناميػة كالدكؿ المت دمة الدكؿ ككاقع السياحية العكامة(: 2004)  دطبس : يسرل(1)

 .627 ص مصر  اإلس ندرية  :كالمتحفية
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 كن ػص السػياحي الح ػؿ فػي لمعػامميف الب ػرية الميػارام قصػكر فػي كالتػي تتحػدد: الداخميةة التحةديات -

 يعتمػد إحصػائية بيانػام قاطدة كسيا السياحية؛  كالمعاىد المدارس لن ص المهىمة راجع الب رية اإلطارام

جيػة   مػف ا جنبػي  السػائ  معاممة سك  إل  يهدم بما العاـ السياحي الكطي طمييا؛ باإلضافة إل  ضعؼ

 ؛ كرل جية مف  الثانية الدرجة مف سائحا المحمي السائ  ر اطتبا ك

 ضػمف الجزائػر الجزائػر حيػال تػـ إدرا  فػي السػياحة طمػة الكضػع ا منػي يعتبػر:  الخارجيةة التحةديات -

 بالمنط ػة  فػرسـ ال اطػدة تنظػيـ كتػداطيام كجػكد كاإلرىػا  اإلسػالـ بػيف الكػاط  كالكمػط الحظػر منػاطؽ

 ا جان  السيا   ف إقباؿ إال  اإلرىابية العمميام تراجع بفعؿ الجزائر في ا مني لمجان  الممحكظ التحسف

 ؛تنتابيـ التي المكاكؼ بسب   ضعيفا زاؿ ال الجزائر طم 

ي  ؿ االستثمار  ىػـ طكامػؿ التنميػة السػياحية إال  نػو يتعػرض : صعوبات ومعويات االستثمار السياحي -

المعكقػػام التػػي تكاجػػو االسػػتثمار السػػياحي فػػي الجزائػػر لم ػػا ؿ تحػػد مػػف مػػردكد يتػػو كفعاليتػػو  كتتمثػػؿ  ىػػـ 

تػػػ كر فػػػي تحضػػػير منػػػاطؽ التكسػػػع سػػػام  طػػػدـ دقػػػة الدرا  سػػػك  التسػػػيير) م ػػػ ؿ الع ػػػار السػػػياحي (1):فػػػي

 (  طمميػػام المضػػاربة المتعم ػػة ب طػػع ا راضػػي الكاقعػػة داكػػؿ منػػاطؽ التكسػػع السػػياحيك   السػػياحي كتييئتيػػا

طػػػػدـ اسػػػػت رار اإلطػػػػار الت ػػػػريعي   نكطيػػػػة االسػػػػتثمار السػػػػياحيطػػػػدـ مالئمػػػػة طري ػػػػة التمكيػػػػؿ الحػػػػالي مػػػػع 

 ... كالتنظيمي لمن اط السياحي

إف الصػػناطام الت ميديػػػة ت ػػ ؿ طنصػػػرا ىامػػا فػػػي  مشةةاك: عمةةة  مسةةةتوى يطةةاع الصةةةناعات التقميديةةةة: -

المنتػػك  السػػياحي  ىػػاه الن ػػاطام ي ػػـك بيػػا الحػػرفييف الكػػكاص يحتػػاجكف إلػػ  دطػػـ مػػف طػػرؼ السػػمطام 

العمكميػػة السػػػيما فػػي ت طيرىػػػا المينػػي مػػػف كػػػالؿ تحفيػػزام جبائيػػػة  ماليػػة كترقكيػػػة نظػػرا لمصػػػعكبام التػػػي 

 .االستثمار في ىاا المجاؿ يكاجييا

 

                                                           
   .221 -213ماجستير  جامعة سعد دحم  البميدة  ص ص  رسالة  االستثمارات السياحية في الجزائر (:2006) حيزية حا  اهلل : (1)
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 تحفيزات وتدابير لدعم وتريية السياحة في إطار التنمية المستدامة في الجزائر مب الثاني:المط

تػػـ اتكػػاا بعػػض التػػدابير كالتحفيػػزام مػػف السػػمطام الجزائريػػة لنيػػكض ب طػػاع السػػياحة كترقيتػػو فػػي    

 إطار التنمية المستدامة  كمف بينيا:  

  إصدار القوانين والتشريعات. 1

1993يةةانون االسةةتثمار لسةةنة أ. 
ضػػمف سياسػػة ترقيػػة اسػػتثمار ال طػاع العػػاـ كالكػػاص  قػػدمم سياسػػة : (1) 

 . 1993حس  قانكف  التنمية امتيازام لممستثمريف المحمييف كا جان  في ال طاع السياحي

 1993 امتيازات االستثمار الممنوحة حسب يانون (01) ريم الجدو:

 المناطس الخاصة النظام العام امتيازات النظام
الطوس الثاني 

 الجنوب الكبير لمجنوب

 سنكام 03 سنكام 03 سنكام 03 سنكام 03 المساعدات عم  االنجاز
 إطفا  إطفا  إطفا  إطفا  حقوس التسجي:

حقوس التسةجي: لمعقةود ورفة  
 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 رأس الما:

إل   02إطفا  مف  الرسم العقاري
 سنكام 05

 سنكام 10إل   05 إطفا  مف
سنكام  07إطفا  

 طم  ا قؿ
 سنكام 10إطفا  

TVA  الرسةةةةةم عمةةةةة  القيمةةةةةة
 إطفا  إطفا  إطفا  إطفا  المضافة

 %03 %03 %03 %03 الحقوس الجمركية
 ت فؿ جزئي  ك  مي %50 ت فؿ جزئي  ك  مي ال  ي  أشغا: المنشآت القاعدية

التنةةةةةةةةةاز: عةةةةةةةةةن الراضةةةةةةةةةي 
 العمومية

ب يمة إتاكة الت جير 
 ح ي ية

امتيازام يم ف  ف تصؿ إل  
 الدينار الرمزم

 % 50تكفيض 
امتيازام يم ف  ف تصؿ إل  

 الدينار الرمزم
 .15ص   1994كزارة السياحة كالصناطام الت ميدية مجمة االستثمار كال را ة في السياحة   :المصدر

 (2): ما منحم السمطام في نفس ال انكف ضمانام داكمية كدكلية

مبػػػد  المعاممػػػة العادلػػػة بػػػيف المسػػػتثمريف الجزائػػػرييف كا جانػػػ  مػػػف جيػػػة كمػػػف جيػػػة  كػػػرل المسػػػتثمريف  -

 ا جان  فيما بينيـ؛

 ال يم ف المجك  إل  تسكير مف طرؼ العدالة  إال في الحاالم التي نص طمييا الت ريع المعمكؿ بو؛ -

                                                           
 /10.1993/10 الصادرة في 64  الجريدة الرسمية رقـ  1993  تكبر  05  المهر  في 12-93: المرسـك الت ريعي رقـ (1)
 .63  ص: الجزائرO.P.U  االستثمار في الجزائرقانكف  (:1998) طمي ك  ر يكع آماؿ : (2)
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الضػماف  يضػا النػاتل الصػافي لمتنػازؿ  ك إم انية تحكيؿ ر س الماؿ المستثمر الناجـ طنو  كيكػص ىػاا  -

 .التصفية حت  كلك  اف ىاا المبمد يفكؽ ر س الماؿ ا صمي لممستثمر

ل د صدر ال انكف المتعمؽ بالتنمية المستدامة : 0227يانون متعمس بالتنمية المستدامة لمسياحة سنة  .ب 

  كىك ييدؼ إل  إحداال محيط مالئـ كمحفز مف  جؿ :(1) لمسياحة

 ترقية االستثمار كتطكير ال را ة في السياحة؛ -

 إدما  م صد لالجزائرل ضمف السكؽ الدكلية لمسياحة مف كالؿ ترقية صكرتيا السياحية؛ -

 إطادة االطتبار لممهسسام الفندقية كالسياحية قصد رفع قدرام اإليكا  كاالست باؿ؛ -

 حية؛تنكيع العرض السياحي كتطكير    اؿ جديدة لألن طة السيا -

 تمبية حاجام المكاطنيف في مجاؿ السياحة؛ -

المساىمة في حماية البيئة كتحسيف إطار المعي ة كتثمػيف ال ػدرام الطبيعيػة كالث افيػة كالتاريكيػة كتثمػيف  -

 التراال السياحي الكطني؛

 تحسيف نكطية الكدمام السياحية كالتطكير المنسجـ كالمتكازف لمن اطام السياحية. -

ال كاطػد العامػة  (2)يحدد ىاا ال انكف: 0227تعمس باستغال: واستعما: الشواطئ السياحية سنة يانون م. جة

  المتعم ة باالستعماؿ كاالستأالؿ السياحييف لم كاط  كىك ييدؼ إل : 

 حماية كتثميف ال كاط  قصد استفادة المصطافيف منيا باالستجماـ كالكدمام المرتبطة بو؛ -

 ػػػركط تنميػػػة منسػػػػجمة كمتكازنػػػة لم ػػػكاط  تسػػػتجي  لحاجػػػػام المصػػػطافيف مػػػف حيػػػال النظافػػػػة  تػػػكفير -

 كالصحة كا مف كحماية البيئة  ك اا تحسيف كدمة إقامة المصطافيف؛

 تحديد نظاـ تسمية مدمل كمتناس  مع ن اطام السياحة ال اطئية. -

                                                           
 .19 /2003/02 الصادرة في 11  الجريدة الرسمية رقـ1423ام الحجة  16المكافؽ لػ  2003فبراير 17 المهر  في 01-03قانكف رقـ : (1)
 .19 /2003/02 الصادرة في 11رقـ  الجريدة الرسمية 1423ام الحجة  16المكافؽ لػ  2003فبراير 17 المهر  في  02-03قانكف رقـ : (2)
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سػتأاللو كفػؽ نظػاـ االمتيػازام  ما حدد ىاا ال انكف  ركط ك يفيام استأالؿ ال كاط  حيػال يػتـ ا 

  .طف طريؽ المزايدة المفتكحة حس  دفتر  ركط يحدد المكاصفام الت نية كاإلدارية كالمالية لالمتياز

مبادا كقكاطد حمايػة (1)يحدد ىاا ال انكف :0227ة يانون متعمس بمناطس التوس  والمواي  السياحية سنة د

 جػؿ ت ػجيع تنميتيػا   مػا تمنػع  ػؿ اسػتأالؿ كاسػتعماؿ ليػاه  كتييئة مناطؽ التكسع كالمكاقػع السػياحية مػف

 ييدؼ ىاا ال انكف إل :  ك ؽ يهدم إل  ت كيو طابعيا السياحيالمناط

 االستعماؿ الع الني كالمنسجـ لمفضا ام كالمكارد السياحية لضماف التنمية المستدامة لمسياحة؛ -

تنميػػة الن ػػاطام السػػياحية فػػي المكطػػط الػػكطني إدرا  منػػاطؽ التكسػػع كالمكاقػػع السػػياحية ك ػػاا من ػػتم  -

 لتييئة اإلقميـ؛

المحافظػػػة طمػػػ  المػػػكارد الث افيػػػة كالسػػػياحية مػػػف كػػػالؿ اسػػػتعماؿ ك  مايػػػة الم كمػػػام الطبيعيػػػة السػػػياحيةح -

 كاستأالؿ التراال الث افي كالتاريكي كالديني كالفني  سراض سياحية؛

 لن اطام السياحية كالحفاظ طم  طابعو المميز.إن ا  طمراف ميي  كمنسجـ كمناس  مع تنمية ا -

كي ػػكف تسػػيير كتييئػػة منػػاطؽ التكسػػع كالمكاقػػع السػػياحية فػػي إطػػار مكطػػط التييئػػة السػػياحية الػػام 

 يندر  ضمف  دكام تييئة اإلقميـ كالعمراف كي مؿ طم :

 ؛ ساسيا لمجا  السياحي حماية الجماؿ الطبيعي كالمعالـ الث افية التي ي  ؿ الحفاظ طمييا طامال -

إنجػػاز اسػػتثمارام طمػػ   سػػاس  ىػػداؼ محػػددة مػػف  ػػ نيا إحػػداال تنميػػة متعػػددة ا  ػػ اؿ لممتاحػػام التػػي  -

 تزكر بيا مناطؽ التكسع كالمكاقع السياحية.

 

 

 

                                                           
 .2003/02/19الصادرة في   11  الجريدة الرسمية رقـ 1423ام الحجة  16المكافؽ لػ  2003فبراير  17المهر  في  03-03قانكف رقـ : (1)
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 . دعم وتريية االستثمار السياحي في الجزائر2

تح ـ فػي الع ػار السػياحي الػتييئػة ك لامتكاة لدطـ االستثمار السػياحي إجػرا ام التدابير ال مف جممة

  (1):مف جية  كتمكيؿ الم اريع االستثمارية مف جية  كرل

 :لتح ـ في الع ار السياحي مف كالؿيتـ التييئة كا:التييئة والتحكم في العقار السياحي. أ

طادة الت  يؿ لمناطؽ التكسع السياحي؛ -  ال ركع في دراسة لتحديد كالتصري  كاي

 منط ة تكسع كمناطؽ سياحية؛ 100مكاصمة دراسام التييئة لػ  -

ى تػػار فػػي السػػنة مػػف ال طػػع ا رضػػية المتكاجػػدة داكػػػؿ  600التنػػازؿ طػػف طريػػؽ التراضػػي طػػف حػػكالي  -

منػػاطؽ التكسػػع السػػياحي لفائػػدة الك الػػة الكطنيػػة لمتنميػػة السػػياحية  كالػػؾ بأػػرض تييئتيػػا ككضػػعيا تحػػم 

 تصرؼ المستثمريف؛

 إنجاز   أاؿ التييئة ال اطدية لسبعيف منط ة تكسع سياحي. -

تتـ طمميػة التػ طير لمم ػاريع السػياحية طػف طريػؽ ت ييػؼ التمكيػؿ ترطير وتموي: المشاري  السياحية: . ب

قػرض  ت جيع إن ا  منتل مػالي يسػم  كالؾ مف كالؿكف ا لمكصكصيام التي تميز االستثمار السياحي  

سام البن ية  ي ػكف متكاف ػا مػع طبيعػة االسػتثمار السػياحي الػام يتطمػ  قركضػا طم  مستكل المهس فندقي

 .طكيمة المدل بسب  كصكصيام استرجاع ر س ماؿ االستثمارام السياحية

في نسبة الفكائد المطب ػة طمػ  ال ػركض البن يػة  %4.5ك %3تكفيض يتراك  ما بيف ب قامم الدكلةك 

 .مف  جؿ ن اطام تحديال المهسسام السياحية كالفندقية التي ستنجز في كاليام ال ماؿ كالجنك 

 ما استفاد المستثمريف مف نسبة منكفضة مف الح كؽ الجمر ية فيما يكص اقتنا  التجييزام كا ثاال سير 

 %50قية كالمندرجة في إطار طممية التحديال  فضال طػف تكفػيض بنسػبة المنتجة محميا كف ا لممعايير الفند

                                                           
 .(2013-2004كزارة السياحة  تصكر تطكير السياحة لمع رية ): (1)
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بالنسػبة لكاليػام الجنػك   %80بكصكص االستثمارام المكجية لمكاليام ال مالية الداكمية كتكفيض بنسػبة 

 (1).مف ت مفة التنازؿ طف ا راضي السياحية الضركرية إلنجاز م اريع كاصة باالستثمار السياحي

  : إجرا ام  كرل لتحفيز كت جيع االستثمار  نا ر منيا ما ستتكا 

منبػع  كيػتـ الػؾ فػي  ػ ؿ دراسػة   200إطػداد حصػيمة حػكؿ الطاقػة الحمكيػة   كالتػي ت ػدر حاليػا بحػكالي -

بالتنسيؽ كالت اكر مع المصال  المعنية بالكزارة  كالتي تسم  بتحديد الكصكصيام كاالست فائية ل ؿ منبع 

 ة لدطـ كتكجيو االستثمار في الميداف الحمكم مست بال؛حمكم  إا ت  ؿ  دا

تييئة المسالؾ المكجكدة في مناطؽ الجنك  بأرض تسييؿ استعماليا لت ميص مدة التن ؿ ك الؾ برنامل  -

فت  مسالؾ جديدة  كمحطػام سػياحية  باإلضػافة إلػ  إنجػاز ن ػاط المػا  طمػ  طػكؿ الػدكرام السػياحية فػي 

 .الجنك  ال بير

 . تييئة وتنمية الموارد البشرية3

قػػدرام الت ػػكيف فػػي الجزائػػر سيػػر  افيػػة كصكصػػا مػػع االطتمػػادام الممنكحػػة إلقامػػة فنػػادؽ جديػػدة  

طممػػػا  ف سػػػريريف اثنػػػيف يػػػكفراف منصػػػ  طمػػػؿ مبا ػػػر كمنصػػػبيف سيػػػر مبا ػػػريف  كىػػػك  ػػػ ف يجعمنػػػا  مػػػاـ 

طارام اام  فا ة  طالية  ك ف ىناؾ م اريع  ثيرة مػف بينيػا طركض طمؿ  بيرة يج   ف تمن  لمكظفيف كاي

معيػػد كطنػػي لمسػػياحة فػػي تيبػػازة  كمعيػػد ثػػاف بعػػيف تيمك ػػنم  طػػالكة طمػػ  مدرسػػة سػػياحة بػػ درار  سػػيتـ 

سػػياحية صػػحراكية باإلضػػافة إلػػ  م ػػركع مدرسػػة طميػػا لمفندقػػة  ستسػػمـ كػػالؿ سػػنة  إطػػدادىا لت ػػكيف ميػػف

سكيسػرية بمػكزاف  ك ػؿ ىػاه الييا ػؿ سػتكفر   ثػر مػف    كسيتـ تسيير ىاه المدرسة مف طػرؼ مدرسػة2013

 م عد بيداسكجي سنكيا. 2480

 

 

                                                           

   ا ره. سبؽ صدرمال  الجزائر قيد االنجازمميار دكالر ت مفة م اريع سياحية في  13: (1) 
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 . تنوي  المنتج السياحي4 

يتـ البحال طف  نماط بديمة لمسياحة الت ميدية كاصة مع تأيػر الطمػ  السػياحي العػالمي  كالػؾ  ف  

فريػػػام الجيكلكجيػػػة كالتػػػي تعػػػد الجزائػػػر تتمتػػػع بالصػػػحارم الكالبػػػة كالميػػػاه كالحيػػػاة البريػػػة   مػػػا تزكػػػر بالح

إلػػ  الصػػحرا  ال اسػػعة كالكاحػػام الضػػكمة   باإلضػػافةجميعيػػا مطمبػػا لمسػػياحة البيئيػػة  كالسػػياحة ال ػػاطئية 

ممػػا يهىميػػا لعػػرض السػػياحة الصػػحراكية  العالجيػػة )الػػردـ فػػي الرمػػاؿ( كالسػػياحة الرياضػػية )سػػباؽ الجمػػاؿ 

 كالتزحمؽ طم  الرماؿ(  كالسياحة الدينية كطميو فإف الجزائر ال تكجد لدييا م  مة المكسمية.

المنػزؿ مػف قبػؿ  اسػتأالؿدة الطم  ركا  ظاىرة جديدة تتمثؿ فػي  ما  يد في السنكام ا كيرة كنتيجة لزيا

 صحابيا إليكا  السيا   ك كام ىاه الظاىرة  ك ما يصطم  طمييا لاإلقامة لدل السا فل منحن  تصاطدم 

مف طرؼ  مع مركر الكقم نتيجة لمن ص المسجؿ في مرافؽ اإليكا  السياحي كالحاجة إل  مداكيؿ إضافية

التػػػالي  صػػػب  مػػػف الضػػػركرم تصػػػكر صػػػيأة لضػػػبط ىػػػاا الن ػػػاط ك ػػػكرط ممارسػػػتو   صػػػحا  المنػػػزؿ كب

كضماف سالمة السيا  كالس اف المهجريف لح كقيـ مػف جيػة  كػرل بعػد صػدكر المن ػكر الػكزارم الم ػترؾ 

    (1).2012جكاف  16بيف كزارة الداكمية كالجماطام المحمية ككزارة السياحة كالصناطام الت ميدية المهر  في 

 0212/0214االستثمارات العامة استراتيجية التنمية السياحية المستدامة ضمن برنامج  لمطمب الثالث:ا

السياحة في الجزائر طانم في السنكام المنصرمة مػف طكائػؽ حالػم دكف ازدىارىػا  كمػف  جػؿ تح يػؽ     

برنػػػػامل مسػػػػتكيام االسػػػػتدامة السػػػػياحية  رسػػػػم السػػػػمطام مجيػػػػكدام مػػػػف كػػػػالؿ طػػػػدة بػػػػرامل مػػػػف بينيػػػػا 

لي كالجػػػدكؿ المػػػكا  مميػػػار د  لمسػػػياحة 27754بتكصػػػيص  يسػػػاىـالػػػام  2010/2014االسػػػتثمارام العامػػػة 

تكزيػػػػػع االسػػػػػتثمارام طمػػػػػ  قطػػػػػاع السػػػػػياحة بصػػػػػفة طامػػػػػة ضػػػػػمف برنػػػػػامل االسػػػػػتثمارام العامػػػػػة  يكضػػػػػ 

2010/2014.    

 

                                                           
 .205: دكلي سعاد  المصدر سبؽ ا ره  ص (1)
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  البرنامج المركزي الجديد( 0212/0214المخطط الخماسي لمسياحة  (00) ريم الجدو:
 صياغة المشروع مميار دج

 السياحة
 اقتنا  كتعكيض ا راضي السياحية 300 9
 مكطط الجكدة السياحيةن ر  500 1
 تح يؽ م ركع لدار الجزائرل 000 1

 برنامل الدراسام العامة لمسياحة 500
 دراسام ك طماؿ كدمة كتطكير  000 2

 البنية التحتية اإلدارية
 تصميـ بنا  كتجييز م ر كمرف ام ك الة تنمية السياحة الكطنية 500

 (1المجموع   14422

Source: Plan Quinquenal 2010-2014, www.mta.gov.dz/ 

ميزانيػػة  كػػػرل ضػػمف البرنػػامل الالمر ػػػزم  2010/2014برنػػامل االسػػػتثمارام العامػػة   مػػا كصػػص

 لمسياحة يكضحو الجدكؿ المكالي.  

  البرنامج الالمركزي الجديد(  0212/0214المخطط الخماسي لمسياحة  (07) ريم جدو:ال  
 المشروع صياغة مميون دج

 السياحة
 دراسة المكطط الرئيسي لمسياحة 645

 إطادة ت ىيؿ كتطكير المكاقع التاريكية  الث افية كا ثرية 2000
دارة ال ػػػػكاط   دراسػػػػة كتكطػػػػيط المكاقػػػػع   6900 تح يػػػػؽ الدراسػػػػة  الػػػػدليؿ  الكريطػػػػة السػػػػياحية  الكطػػػػة التركيجيػػػػة لمكاليػػػػام  دراسػػػػة كاي

 السياحية  دراسة كتكطيط مكاقع المياه المعدنية كالمكاقع المناكية  تطبيؽ اإل ارام الدالة طم  المكاقع السياحية.
 الرحالم السياحية كالسياحة البيئية تطكير 500

 التعميم العالي
 ان ا  معيد كطني لت نيام الفندقة كالسياحة 500

 البنية التحتية اإلدارية
 تصميـ بنا  كتجييز م ر كمرف ام ك الة تنمية السياحة الكطنية  2400

 مر ز المعمكمام كالتكجيو السياحي
10348  

07784 
 (2المجمكع )
 (2+1)اإلجمالي 

   
Source: Plan Quinquenal 2010-2014, www.mta.gov.dz/ 

كيت فػػػؿ صػػػندكؽ دطػػػـ االسػػػتثمارام كالترقيػػػة كنكطيػػػة الن ػػػاطام السػػػياحية بالنف ػػػام المرتبطػػػة بالترقيػػػة 

 ما تمن  امتيازام كتسييالم كضػمانام   السياحية كتمؾ الكاصة بدطـ انجاز م اريع استثمارية السياحية

 كال انكف الت ميمي لسنة  2008لالستثمارام السياحية ضمف ىاا البرنامل في إطار قانكف المالية لسنة 
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 (1):  ك ىميا ما يمي2009

  فػػي حػػيف تكضػػع الن ػػاطام % 19تكضػػع الن ػػاطام السػػياحية لمضػػريبة طمػػ   ربػػا  ال ػػر ام بنسػػبة  -

 ؛مف ىاه الضريبة % 25ا كرل لنسبة 

سػػػنكام بالنسػػػبة لممهسسػػػام السػػػياحية التػػػي يػػػتـ  10اإلطفػػػا  مػػػف الضػػػريبة طمػػػ   ربػػػا  ال ػػػر ام لمػػػدة  -

إن ػػا ىا الم ػػػاكلكف الكطنيػػػكف  ك ا جانػػػ   باسػػػتثنا  ك ػػاالم السػػػياحة كا سػػػفار  ك ػػػاا  ػػػر ام االقتصػػػاد 

 ؛المكتمط التي تن ط في السياحة

اريع السياحية التي تنجز طم  مستكل كاليام ال ماؿ كالجنك  طم  التكالي تستفيد االستثمارام في الم  -

 ؛مف نسبة الفائدة المطب ة طم  ال ركض البن ية %4.5ك % 3 مف تكفيض 

 ؛اإلطفا  الدائـ مف الرسـ طم  الن اط الميني بالنسبة لمن اطام السياحية كالفندقية كالحمكية -

  فيمػػػا 2019ديسػػمبر  31مػػف الرسػػـ طمػػػ  ال يمػػة المضػػافة إلػػػ  سايػػة  % 7تطبيػػؽ النسػػبة المكفضػػة بػػػػ  -

السػػػياحية كالفندقيػػػة كالحمكيػػػة  باإلضػػػافة إلػػػ  ن ػػػاطام المطػػػاطـ يكػػػص الكػػػدمام المرتبطػػػة بالن ػػػاطام 

 ؛السياحية المصنفة كا سفار كت جير سيارام الن ؿ السياحي

ك  كاليضا  العميا تستفيد طمميام مػن  مف  جؿ التحفيز طم  تطكير قطاع السياحة طم  مستكل الجن -

الم ػػاريع االسػػتثمارية السػػياحية  مػػف تكفػػيض مػػف نسػػبة  إلنجػػازاالمتيػػاز طمػػ  ال طػػع ا رضػػية الضػػركرية 

 ؛% 80ك % 50ت در طم  التكالي   

تكسيع المزايا الممنكحة في إطار الترتي  الكاص بالك الة الكطنية لتطكير االستثمار لفائدة االستثمارام  -

 المرتبطة بالن اطام السياحية كالفندقية المصنفة. 

كبػػالؾ  تػػـ تعزيػػز  ػػؿ الن ػػاطام المبا ػػرة فػػي إطػػار إنعػػاش االسػػتثمار بمجمكطػػة مػػف اإلجػػرا ام 

إلػػػ  تحفيػػػز كدفػػػع السػػػياحة الكطنيػػػة  ك يضػػػا ال يم ػػػف لمسػػػياحة تح يػػػؽ  ػػػؿ  بعػػػاد الماليػػػة كالجبائيػػػة الراميػػػة 
                                                           

   متكفر طم  المكقع:2010التدابير المتكاة لفائدة الت أيؿ كاالستثمار كالنمك االقتصادم  ديسمبر : (1)
www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/meice2010ar.pdf 
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االستدامة السياحية بدكف الت امػؿ مػع ال طاطػام االقتصػادية ا كػرل  كىػاا مػا جسػده برنػامل االسػتثمارام 

 .2010/2014العامة 

 SDAT 2030 االستراتيجية السياحية وفس المخطط التوجييي لمتييئة السياحية  المطمب الراب :

تدار ا لمت كر المسجؿ في ال طاع السياحي  طمدم الجيام الكصية طم  كضع مكطط تكجييي 

لمتييئة السياحية يعيف كيكزع المناطؽ السياحية طبر الكطف كيحدد نكع الن اط السياحي فييا  حيال يعتبر 

 ىاا المكطط اإلطار المرجعي لمتنمية السياحية في الجزائر. 

 . التعريف بالمخطط التوجييي لمتييئة السياحية 1

المكطط التكجييي لمتييئة السياحية جز  مف المكطط الكطني لمتييئة العمرانية في آفاؽ سنة 

2025
  ىك نتيجة مرحمة طكيمة مف البحكال كالتح ي ام كالت ارير كالكبرام كاالستثمارام التي تكض  )*(

بيعية كالث افية كالتاريكية لمجزائر  ككضعيا في كدمة السياحة الجزائرية إرادة الدكلة لتطكير اإلم انيام الط

 لتمتحؽ برتبة االمتياز في ناحية البحر ا بيض المتكسط في إطار التطكير المستمر. 

إف ىاا المكطط يبيف إرادة السمطام العمكمية كنظرتيا لتنمية السياحة قصد جعؿ الجزائر بمدا 

    يؼ تضمف الدكلة التكازف الثالثي لمعدالة االجتماطية  الفعالية االقتصادية مست بال لمسيا   حيال يكض

فالمكطط يحدد المعالـ السياحية ال برل لترسيخ مفيـك جديد  كاالستدامة البيئية طم  مستكل البمد ب  ممو 

الثركة  كم اربة كاصة لمسياحة  كنيا محر ا لمتنمية المستدامة كدطـ لمنمك االقتصادم كمصدرا لكمؽ

ن ا  مناص   أؿ إضافة إل  تكظيؼ  امؿ ال درام كالمزايا لجعؿ الجزائر م صد ككجية سياحية   كاي

.2030متميزة في سضكف 
(1) 

 

 
                                                           
)1 : ( Ministère du tourisme et d’artisanat, " Livre 1 : Audit du tourisme algérien ", SDAT 2025 , 2008, P.6.  

 .2030إل   2025)*(  نظرا لكجكد بعض الصعكبام في تح يؽ ا ىداؼ المسطرة تـ تمديد المكطط مف آفاؽ 
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 شروط التطوير السياحي في الجزائر (14) ريم شك:ال

 

 

 
Source :Ministère du tourisme et d’artisanat, " Livre 1 : Audit du tourisme algérien ", SDAT 2025  , 2008, 

P.31. 

يندر  ضمف  ركط النيكض ب طاع السياحة الجزائرم تحديد بكاطال الطم  السياحي العالمي ك 

العمؿ طم  تمبيتيا مف كالؿ التعريؼ بم كمام الجد  السياحي المحمية   ما يتطم  إبراز العراقيؿ التي 

 تعترض الن اط السياحي بأية إيجاد البدائؿ ك الحمكؿ الدائمة. 

  72SDAT 20أىداف المخطط التوجييي لمتييئة السياحية . 2

ال ي تصر المكطط التكجييي لمتييئة السياحية طم   كنو إطارا مرجعيػا سػتتطكر ضػمنو المبػادرام    

  بؿ يرسـ برنامل تطػكير السػياحة الكطنيػة كترقيتيػا مػف  جػؿ إدراجيػا 2025العمكمية كالكاصة إل  ساية 

م انة الجزائػر  كجيػة سػياحية كدطػـ م تسػباتنا الطبيعيػة كالث افيػة باالسػتثمار  ضمف ال ب ام الدكلية بدطـ

 (1):كجكدة العرض  كتتمكص  ىدافو فيما يمي

 جعؿ السياحة  حد محر ام النمك االقتصادم مف كالؿ: . 

 ترقية اقتصاد بديؿ لممحركقام؛ -   

 تنظيـ طرض سياحي مكجو نحك السكؽ الكطنية؛ -   

 الجزائر سمعة سياحية دكلية ك االرت ا  بيا إل  مستكل م صد سياحي متكسطي دك امتياز؛إططا   -   

 المساىمة في إن ا  مناص   أؿ جديدة ك بالتالي ضماف اإلسناد الدائـ لالقتصاد العاـ لمبالد. -   

                                                           
)1  : ( Ministère du tourisme et d’artisanat, " Livre 1 : Audit du tourisme algérien ", SDAT 2025 , 2008, P.20. 

 الطم  السياحي بكاطال
االتجاىام ك االحتياجام ال برل  طكائؽ تطكير السياحة

 لمسياحة الدكلية

 تحديد  ركط التطكير السياحي في الجزائر
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ا كرل مف كالؿ التعاكف ك التنسيؽ مع استراتيجيام ال طاطام  دفع ال طاطام االقتصادية ا كرل . 

 ؛SNAT2025  الكطنية  االستراتيجيةىك جز  مف  SDAT 2025باطتبار المكطط التكجييي 

 مف كالؿ التطكير السياحي في إطار التنمية المستديمة؛ ربط تركيل السياحة بالمحيطجػ. 

سكا   انم تعتبر العناصر المهسسة لمتراال اإلقميمي )  تثميف التراال التاريكي  الث افي كالديني  حيالد. 

ب رية  طبيعية  مناكية  ك تاريكية...( صكرة طا سة لجاابية المنتل السياحي  كتعمؿ استراتيجيام 

 مة طم  حماية التراال مف كالؿ احتراـ التنكع  الث افي كالم ار ة في التنمية المحمية؛االسياحة المستد

 مفيـك جديد لمسياحة يسم  بإدكاليا في السياحة العالمية. التطكير المستمر لصكرة الجزائر كتحديدا. 

 72SDAT 20. الديناميكيات الخمس لممخطط اإلداري لمتييئة السياحية 3

يعتمد المكطط اإلدارم لمتييئة السياحية طم  ر ائز محكرية ال يم ف االستأنا  طنيا لتح يؽ    

فعالة كالتي ت  ؿ سبيال إلنعاش سريع كمستداـ ال فزة السياحية المنتظرة مف كالؿ كمسة دينامي يام 

 (1)ػ:لمسياحة الكطنية مف كالؿ برنامل ح كمي معتمد كيتعمؽ ا مر ب

بأية كمؽ كجية سياحية اام امتياز كتنافسية طم  الصعيد الدكلي تثمين الوجية السياحية الجزائرية: أ. 

 كبمعايير تستجي  لمطم  الداكمي  كاام مرد كدية طم  الصعيد االجتماطي كاالقتصادم.  

سعيا لكمؽ كجية سياحية اام إنشاء أيطاب سياحية ذات امتياز وبناء يرى سياحية ذات امتياز: ب. 

متكسط  اطتمد المكطط التكجييي لمتييئة السياحية طم  ال را ة امتياز في حكض البحر ا بيض ال

 كاالستثمارام ا جنبية لتطكير  قطا  سياحية بمعايير تستجي  لمطم  المحمي كالعالمي   ك اا اام جكدة

 طالية تسم  بتطكير ال درة التمكيمية لمسياحة لالقتصاد الكطني كجعؿ الجزائر كجية سياحية طالمية.  

 ل رل السياحية اام االمتياز ك اا الحدائؽ اإلي كلكجية السياحية التي اقترحتيا مهسسامك ىـ ا   

                                                           


:SNAT 2025 : Schéma national d’aménagement du territoire est un acte par lequel l’état affiche son projet 

territorial , il vise à l’insertion de l’Algérie dans ses espaces naturels d’appartenance et d’évolution ( Maghreb , 

Euro- méditerranée , Afrique ) . 
)1

 :
 (

 Ministère du tourisme et d’artisanat, " Livre 5 : les projets prioritaires touristiques ", SDAT 2025 , 2008. 
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 استثمارية  جنبية كالتي كاف م طمييا كزارة السياحة مكضحة مف كالؿ الجدكؿ المكالي.  

 القرى السياحية ذات االمتياز (04) ريم جدو:ال
ب ايطا

 السرةعدد  المستثمر المشاري  السياحية االمتياز

 شما: شرس
 سرير  EIIC 2440المهسسة اإلماراتية لالستثمارام الدكلية  - ة السياحية بمسيدة كالية الطارؼ ال ري

 سرير  4938 ل ر ة السعكدية سيدارا -  رية السياحية سيدم سالـ بعنابة ال

 شما: وسط
  

 ال رية السياحية سأيرام ببكمرداس
المجمكطة ال كيتية لالستثمار ك المهسسة اإلماراتية  -

 لالستثمارام الدكلية 
 سرير  2697

 سرير 17510 المهسسة ا مري ية التكنسية الجزائرية سياحة . - ال رية السياحية بكدكاك البحرم ببكمرداس

 ال رية السياحية بعيف طاية بالجزائر
ك المهسسة اإلماراتية  المجمكطة ال كيتية لألستثمار -

 لألستثمارام الدكلية .
 سرير  5985

 1ال رية السياحية فكركـ الجزائر مكريتي 
 بالجزائر

 سرير  2004 المجمكطة اإلماراتية إميراؿ . -

 سرير 360 ال ر ة اإلماراتية ال درة ال رية السياحية بسيدم فر  بالجزائر 

 المهسسة السعكدية سيدار ال رية السياحية زرالدة سر 
 سرير 6885

 

 EEMARال ر ة اإلماراتية  - ال رية السياحية  كلكنيؿ طباس بتيبازة 
 سرير  1240

 

 شما: غرب

 سرير  SARL résidence hélios France. 220 السياحية ىيميكس  ريستاؿ بكىراف ال رية 

 ال رية السياحية مكس اردة بتممساف 
ك سياحة  EIICلألستثمارام الدكلية ال ر ة اإلماراتية  -

 الجزائرية 
 سرير 732

 كزارة السياحة كالصناطة الت ميدية . المصدر 

  الحدائس اإليكولوجية السياحية (08) ريم جدو:ال

 عدد السرة  المستثمر المشروع القطب السياحي
 سرير EIIC 1000المجمكطة اإلماراتية  دنيا بارؾ الجزائر  ماؿ كسط 
 / EIICالمجمكطة اإلماراتية  دنيا بارؾ كىراف   ماؿ سر  
 / EIICالمجمكطة اإلماراتية  دنيا بارؾ طنابة   ماؿ  رؽ

 كزارة السياحة كالصناطة الت ميدية  المصدر 

تسم  الم اريع السياحية الم ترحة بضماف االمتياز لصكرة الجزائر السياحية الجديدة مف كالؿ    

تطكير  نكاع سياحية جديدة طم  سرار سياحة ا طماؿ  سياحة التسكؽ  سياحة الصحية ...باالطتماد 
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تييئة السياحية طم  االمتيازام العديدة التي يستفيد منيا المستثمريف كالتي كضحيا المكطط التكجييي لم

 مف كالؿ مكطط التمكيؿ السياحي. 

بأية ضماف امتياز العرض السياحي الكطني بإدما  الت كيف مف تطبيس مخطط الجودة السياحية: . ةج

حكؿ  كالؿ رفع مستكل االحترافية  التربية  االنفتا  كاستعماؿ ت نكلكجيام اإلطالـ كاالتصاؿ كالتمكقع

( PQTمنتجام جديدة تتما   كالتكجيام الجديدة لمطم  الكطني العالمي.  كييدؼ مكطط جكدة/سياحة )

إل  تحسيف نكطية العرض السياحي كالمراف ة في طمميام العصرنة كالتكسيع كاالستفادة مف  دكام الدطـ 

 .المكجية لمتنمية كت ميف  فضؿ تسكيؽ لممنتل السياحي 

تتطم  السياحة تضافر الجيكد كا طماؿ ما بيف العديد ين القطاعين العام والخاص: تعزيز الشراكة بد. 

مف ال طاطام الحيكية  كتجنيد مجمؿ ال ر ا  العمكمييف كالككاص بأية كمؽ كجية سياحية اام طالمة 

 امتياز في السكؽ الدكلية.

يع المتعامميف كالمستثمريف ييدؼ لدطـ الن اطام السياحية كمراف ة م ار وض  مخطط تموي: سياحي: ه. 

المحمييف كا جان   يعمؿ طم  مراف ة المستثمريف ك صحا  الم اريع مف كالؿ تكفيؼ إجرا ام من  

ال ركض البن ية كتمديد فترة ال ركض  كييدؼ لحماية كمراف ة المهسسام السياحية كالسير طم  تجن  

 ا جان  كت جيع االستثمار في ال طاع السياحي.تكقؼ الم اريع السياحية ك اا تكفير ا ماف لممستثمريف 

 . المشاري  التي انطمقت بيا الشغا: من المخطط التوجييي4

اسػػػتثمارام ىامػػػة كفػػػؽ االسػػػتراتيجية الجديػػػدة لم طػػػاع  2008يعػػػرؼ قطػػػاع السػػػياحة بػػػالجزائر منػػػا  

كال ائمػػة طمػػ  كقػػؼ االسػػتثمارام العمكميػػة فػػي بنػػا  الييا ػػؿ كاالب ػػا  طمػػ  دكر الدكلػػة فػػي مجػػاؿ الت ػػكيف 

كمراف ػػػة الكػػػكاص فػػػي تجسػػػيد م ػػػاريع جػػػادة فػػػي منػػػاطؽ التكسػػػع السػػػياحي  فيمػػػا يتػػػكل  الػػػديكاف الػػػكطني 

ل داكميا ككارجيا  كمف  ىػـ االسػتثمارام الكاصػة فػي ال طػاع الم ػركع ال بيػر لمسياحة دكر الترقية كالتركي

الام نتل طف  را ة مجمكطة ل  كرل ا كل  في  كركبا مع  ر ة السياحة لرجؿ ا طماؿ الجزائرم جياللي 
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فنػدقا بمكاصػفام طالميػة اام كمػس نجػـك طمػ  مػدل تسػع سػنكام  30ميرم  كاليادؼ ال  بنا    ثر مف 

مة  بينما يتكل  جان  التسيير كالمناجمنم ال ريؾ ا جنبي ل  كرل الرائد في اكركبا كىي ال ػرا ة التػي الم ب

تاحة الفرصة لت كيف طصرم.  تفيد الجزائر في  س  الكبرة العالمية في التسيير كاي

 مػا ب ػرؽ الجزائػر ت ػػـك مهسسػة لار كتسػياؿل لرجػػؿ ا طمػاؿ رمضػاني ببنػػا  طػدة فنػادؽ اام  ربػػع  

نجكـ ب سنطينة كس ي دة  كاصة م ركع فندؽ مف كمسة نجـك بمنط ة فمفمة بس ي دة مف الطػراز العػالمي 

مميار دينار ب ػرا ة مػع مجمػع لسكلػدف تكليػ ل اليكلنػدم المكػتص فػي التسػيير كاليندسػة  4,5بمأم ت مفتو 

 .الفندقية

بضػػركرة تجديػػد ىاتػػو سػػنة اقتنعػػم السػػمطام  40كبكصػػكص المر بػػام السػػياحية التػػي بنيػػم قبػػؿ  

المن ػػتم حيػػال كاف ػػم البنػػػكؾ العمكميػػة طمػػ  مػػػن  قػػركض متكسػػطة المػػدل ممػػػا سيسػػم  ليػػاه المر بػػػام 

طػادة ترقيتيػا إلػ  المكاصػفام العالميػة قبػؿ  كتمػس العمميػة فػي  ػؿ مػف  2014بإطادة تصنيفيا كطصرنتيا كاي

كس بعنابػػة كمتػػاريس  ال ػػرف الػػاىبي   تي ػػي ببجايػػة  بػػكقركف بال ػػؿ  سػػيرتا  االكراسػػي  سػػيبفنػػدؽ المرجػػاف

اسػتثمار كػاص فػي مجػاؿ  460كمر   ال رية بتيبازة   ما ت ير  رقاـ رسمية ال  اف كزارة السياحة سجمم 

  ىػاه االسػتثمارام 2015 لؼ سرير طصػرم قبػؿ سػنة  70ستكفر طاقة إيكا  قدرىا  2008الفنادؽ منا سنة 

سػػػتم ف الجزائػػػر مػػػف الت ػػػدـ لسػػػنكام نحػػػك ا مػػػاـ  بعػػػدىا يم ػػػف لمجزائػػػر اف ت ػػػارؾ فػػػي المعػػػارض الدكليػػػة 

كىػي المرحمػة  2025كالتركيل لكجية الجزائر كف ا لممكطط الام يعتمد طم  رهية مسػت بمية تمتػد إلػ  سايػة 

   (1).التي ستعيد الجزائر إل  الكارطة السياحية المتكسطية

  ؼ  ات  الدكلة الم مؼ بالسياحة السيد محمػد ا مػيف حػا  سػعيد كػالؿ الجمسػام الكطنيػة  ما 

الثانيػػػة لمسػػػياحة بنػػػادم الصػػػنكبر اف بعػػػض الن ػػػائص مسػػػم دينامي يػػػة تطبيػػػؽ المكطػػػط التػػػكجييي لمتنميػػػة 

كاقتر  في ىاا   السياحية ال سيما مسالة الجكدة كالتركيل لمم صد السياحي داطيا ضركرة لتحييفل المكطط
                                                           

   طركحة د تكراه  قسـ العمـك حالة الجزائر أىمية القطاع السياحي في تحقيس أىداف السياسة االيتصادية(: 2012: محمدم طز الديف  )(1)
 .318  جامعة الجزائر  ص ةاالقتصادي
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ال ػػ ف اطػػادة ترتيػػ  ا كلكيػػام بطري ػػة تتما ػػ  مػػع التحػػديام مه ػػدا  ف الجػػكدة السػػياحية كتثمػػيف كترقيػػة 

كمػػػف جيػػػة اكػػػرل دطػػػا الػػػ  االكػػػا بعػػػيف   مػػػثالف  كلكيػػػة مطم ػػػة لمتنميػػػة الكطنيػػػةت صػػػبحتا  الجزائػػػر كجيػػػة

كصكصيام ال ط  في تييئة ك االطتبار الكصكصيام السياحية ل ؿ كالية ك الحفاظ طم  الع ار السياحي 

 مػػا فيمػػا يكػػص العنصػػر االكيػػر فػػي المكطػػط   الكاليػػة مػػف  جػػؿ ادمػػا  لط النػػيل لمكاليػػام فػػي االقطػػا 

لمنتػك  السػياحي بطري ػة تم ػف المسػتثمر مػف اسػتأالؿ التكجييي كالمتعمػؽ بضػركرة مالئمػة االسػتثمار مػع ا

المرفػػؽ السػػياحي طمػػ  مػػدار السػػنة فا ػػد طمػػ  اف الػػؾ يتطمػػ  دراسػػة جػػادة لمسػػكؽ مػػف جيػػة كقػػدرام طمػػ  

لتمثػػؿ تحػػد  كبكصػػكص الجػػكدة السػػياحية ف ػػاؿ انيػػا  فػػي مجػػاؿ المنتػػك  السػػياحي مػػف جيػػة اكػػرل االبت ػػار

 .كيف المستكدميف كالتعامؿ مع اليي ؿ االف ي لم طاعح ي يل لم طاع في مجاؿ الكدمام كت 
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  خالصة 

يستند ال طاع السياحي إل  حد بعيد طم  التراال الث افي كالطبيعي الام ي ػ ؿ فػي  سمػ  ا حيػاف 

كالجزائػػر مػػف الػػدكؿ التػػي تمتمػػؾ مثػػؿ ىػػاه اإلم انيػػام التػػي تعتبػػر مػػف م كمػػام الجػػا     ىػػـ ثػػركة محميػػة

 كاالجتماطيػة االقتصػادية التنمكيػة بالمكططػام العمػؿ الجزائػر طرفػملتستطيع االسػتفادة منيػا ك  السياحي 

 االسػتثمارام مجمػكع مػف نسػبة تكصػيصفػي  الػؾ كتمثػؿ العمكميػة السػمطام باىتمػاـالسػياحة  حظيػمك 

 .السياحة ل طاع العمكمية

االقتصػػادم مػػف حيػػال  مػػا  ف الن ػػاط السػػياحي ينػػتل طنػػو آثػػار كانع اسػػام سػػكا  طمػػ  المسػػتكل 

المساىمة في الناتل المحمي االجمالي كتحسيف ميزاف المدفكطام  اك طمػ  المسػتكل االجتمػاطي مػف حيػال 

كتثمػيف التػراال الث ػافي  ك يضػا مػف الناحيػة البيئيػة  تكفيض نسػ  البطالػة كفػؾ العزلػة طػف المنػاطؽ الريفيػة

لبيئػػة كالػػؾ بالمصػػادقة طمػػ  اتفاقيػػام حمايػػة مػػف كػػالؿ محاكلػػة الحػػد مػػف التمػػكال كالممارسػػام التػػي ت ػػكه ا

 لألبعػاد الثالثػةقائمػة ت يػيـ قامػم كزارة السػياحة بكضػع  كقد  الم جريئة لمسمطام لحماية البيئةالبيئة كتدك

 لتح يؽ مستكيام االستدامة السياحية في الجزائر.

كلػػػـ يػػػرؽ إلػػػ   كالصػػػعكبام الػػػرسـ مػػػف الػػػؾ ب ػػػي ىػػػاا ال طػػػاع يعػػػاني ال ثيػػػر مػػػف التيمػػػيشكطمػػػ  

  كطمػ  ىػاا ا سػاس تسػع  الجزائػر إلػ  الام ي فؿ الكصكؿ إل  ا ىداؼ المرجػكة منػو المستكل المطمك 

بعال ال طاع السياحي كاططا ه م انتو ضمف السياسة االقتصادية حيال قامم بسف قكانيف كم ػاريع قكيػة  

لمسػػتدامة ضػػمف برنػػامل االسػػتثمارام باإلضػػافة الػػ  بػػرامل طمػػؿ مػػف  ىميػػا اسػػتراتيجية التنميػػة السػػياحية ا

المرجػػػع الرئيسػػػي لتفعيػػػؿ  2030آفػػػاؽ المكطػػػط التػػػكجييي لمتييئػػػة السػػػياحية  مجعمػػػ  ك 2010/2014العامػػػة 

 إبراز مدل  ىمية تنمية ال طاع السياحي في تح يؽ  ىداؼ التنمية المستدامة  ال طاع السياحي في الجزائر

قميميا كدكليا تهىؿ الجزائر  ف ت كف في مصاؼ الدكؿ السياحية الرائدة ططائو م انة الئ ة بو محميا كاي  .كاي

 



 
  

 

 
 : خامسالفصل ال

 السياحة المستدامة في والية قالمة:

 االمكانات، اآلثار والجهود المبذولة
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 تمهيد

النظرة الجديدة لمسمطات العمومية تعتبر القطاع السياحي كقطاع خالؽ لمثروات ومساىـ في إف 

وأصبح مف الضروري االعتماد عميو لمتنويع في الموارد التي تبقى في  ،التنمية االقتصادية واالجتماعية

إمكانيات تزخر ب مف الواليات الجزائرية التي ووالية قالمة، الوقت الحالي رىينة لمداخيؿ المحروقات

مؤىالت سياحية كافية الف تجعؿ منيا قطبا سياحيا متكامال، نظرا الحتوائيا عمى العديد مف المنابع و 

كؿ ىذه العوامؿ ، ية، مناظر طبيعية، مواقع أثرية، معالـ تاريخية، دينية والصناعات التقميديةالمعدن

مجتمعة مف شانيا أف تشكؿ دفعا قويا لتفعيؿ وتنشيط االقتصاد المحمي مف خالؿ االستغالؿ األمثؿ 

 والعقالني وذلؾ حفاظا عمييا لألجياؿ القادمة.

خصػػائص، وليػػا أىميػػة بالغػػة سػػوا  كانػػت عمػػى المسػػػتو   تتميػػز السػػياحة بواليػػة قالمػػة بعػػدةكمػػا 

الواليػػػة تحتػػػوي عمػػػى مجموعػػػة مػػػف ىياكػػػؿ و  ،االقتصػػػادي أو بػػػاقي المسػػػتويات االجتماعيػػػة ، الثقافيػػػة...ال 

إليوا  السياح بجميع فئاتيـ خاصة لمذيف يحبوف االستكشاؼ والمغامرة والراحة والترفيو مػف خػالؿ مػا تػوفره 

ي تتػػػوفر عمييػػػا الواليػػػة، باإلضػػػافة إلػػػى تراثيػػػا الحضػػػاري والػػػذي تجسػػػده الصػػػناعة المحطػػػات الحمويػػػة التػػػ

شػرؽ ععنابػةع -وما يؤكد ذلػؾ ىػو إدراج واليػة قالمػة ضػمف قطػب امتيػاز السػياحة شػماؿ، التقميدية بالمنطقة

يئػة والواردة في المخطط التػوجييي لمتي ،سوؽ أىراس وتبسة قالمػة،والذي يضـ: الطارؼ، عنابة، سكيكدة، 

والذي يعد مف اآلليات التي تسعى الوزارة إلى تكريسيا لترسي  وتفعيػؿ السػياحة فػي  ،2025السياحية  آفاؽ 

 التنمية المحمية.

 قالمة مف خالؿ:  وسيحاوؿ ىذا الفصؿ إبراز السياحة المستدامة في والية 

 مقومات السياحة في والية قالمةإمكانات و  كؿ:المبحث ال 

  آثار القطاع السياحي المستداـ في والية قالمة ثاني:المبحث ال

 الجيود المبذولة لتنمية السياحة في والية قالمة ثالث:المبحث ال
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  كالية قالمة مقكمات السياحة فيإمكانات ك المبحث الكؿ: 

المتالكيػا امكانػات طبيعيػة متنوعػة  يتمتػع بػوزف ثقيػؿ سػياحيا اسػتراتيجيتقع والية قالمة فػي موقػع 

مػػػرت بعػػػدة مراحػػػؿ تاريخيػػػة حيػػػث اسػػػتوطنت بيػػػا عػػػدة شػػػعوب تػػػاركيف  واليػػػةباإلضػػػافة إلػػػى أف ال، وخالبػػػة

مػػازاؿ الػػبعض منيػػا إلػػى يومنػػا ورا ىػػـ مػػا يػػدؿ عمػػى مػػرورىـ بالمنطقػػة، ومخمفػػيف رمػػوز حضػػاراتيـ التػػي 

التػي نتجػا ، و أنظار الشعوب الراقيػة منػذ القػدـ تولفت باالىتماـ حظيتالحالي كشاىد عمى أف منطقة قالمة 

  الصناعات التقميدية. عف تفاعالتيا الحضارية ابداعات ترس  الشخصية المحمية لممنطقة والمتمثمة في

 المكقع السياحي لكالية قالمة  المطمب الكؿ:

واليػػة مػػع مؤىالتيػػا السػػياحية يعػػد أىػػـ حػػافز لتفعيػػؿ نػػوع أو عػػدة أنػػواع مػػف المنتجػػات الإف موقػػع 

يمكػػػف بعػػػث عػػػدة منتجػػػات عمػػػى سػػػبيؿ الػػػذكر ال الحصػػػر: السػػػياحة الحمويػػػة، السػػػياحة  حيػػػثالسػػػياحية، 

 المناخية، السياحة التجوالية، سياحة الصيد....ال .

مف واليات الجزائر عاصمتيا مدينة قالمة، تقع شماؿ شػرؽ الػوطف، إذ  24والية قالمة ىي الوالية و 

عنابػة وسػكيكدة، ومراكػز التبػادؿ الجنػوب أـ ابػواقي  تشكؿ نقطة التقا  بيف األقطاب الصػناعية فػي الشػماؿ

وليا حدود مع عدة واليات: عنابػة مػف الشػماؿ، سػوؽ أىػراس مػف الشػرؽ، أـ البػواقي مػف الجنػوب،  ،وتبسة

التػي ترتفػع عػف و وقالمة عبارة عػف حػوض شػبو مغمػؽ  (1)،سكيكدة مف الشماؿ الغربي، قسنطينة مف الغرب

وتتربػع الواليػة  (2)،، تحػيط بيػا الجبػاؿ والػتالؿ مػف كػؿ النػواحيكمػـ 60ـ، وتبعػد عنػو بػػ 279سطح البحر بػ 

 (3). 2011حسب تعداد سنة  نسمة 506.007بعدد سكاف إجمالي يقدر بػ  2كمـ 3686.84عمى مساحة 

                                                           
 .2يصدر عف مديرية السياحة لوالية قالمة، ص  (:2007جواف ) : تقرير حوؿ قطاع السياحة لوالية قالمة،(1)
تػػي فػػي لجنتػػاج السػػمعي البصػػري  دليػػؿ الجميوريػػة واليػػات وبمػػديات، الطبعػػة األولػػى، الجػػز  األوؿ، ناكسػػوس(: 2006جػػانفي ): توفيػػؽ بوزناشػػة، (2)

 .214واالتصاؿ، الجزائر، ص 
 .10مونوغرافية والية قالمة، ص  (:2012طبعة ) ،متابعة الميزانية: تقرير مديرية برمجة و (3)
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لسػنة  ، وأصػبحت بعػد التقسػيـ اإلداري1974ولقد تـ إنشا  والية قالمة خػالؿ التقسػيـ اإلداري لسػنة 

دوائػر، حيػث تقسػـ بمػديات الواليػة إلػى بمػديات حضػرية، بمػديات شػبو  10بمديػة تتػوزع عمػى  34تضـ  1984

  (1).حضرية وبمديات ريفية

 0641كالية قالمة: التقسيـ اإلداري لسنة  (10) رقـ خريطةال

 
 مديرية التخطيط والتييئة العمرانية لوالية قالمة المصدر:

قالمػة السػياحية فػي تضاريسػيا وجباليػا وتالليػا التػي تحػيط بيػا مػف كػؿ وتتمثؿ أكثػر جاذبيػة واليػة 

سػػفوح ، % 27,28 بنسػػبة واليضػػابالسػػيوؿ ، % 37,82 بنسػػبة الجبػػاؿ (2):النػػواحي وىػػي موزعػػة كػػاآلتي

 .%08,61 بنسبة تضاريس أخر، و %  26,29بنسبة الجباؿ والتالؿ

يتميػػز منػػاخ واليػػة قالمػػة بكونػػو رطػػب عمػػى العمػػـو دافػػا ممطػػر شػػتا  وحػػار جػػاؼ صػػيفا، حيػػث و 

درجػة صػيفا، وتختمػؼ درجػة الحػرارة فػي الفصػؿ الواحػد بػيف  31درجػات شػتا  و 5تتراوح درجة حرارتو بػيف 

المرتفعػػػات والجبػػػاؿ والمنخفضػػػات المحصػػػورة بينيػػػا، وتشػػػتد خاصػػػة فػػػي فصػػػؿ الصػػػيؼ وىػػػذا النخفػػػاض 

                                                           
 http://www.dcwguelma.gov.dz/index.php/2012-05-09-09-41-07: الموقع االلكتروني لمديرية التجارة لوالية قالمة، (1)
 .3-2، ص ص. ذكره سبؽ صدرمال: تقرير حوؿ قطاع السياحة لوالية قالمة، (2)
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الحػوامض، الفواكػو  ،قد ساعد ىذا المناخ عمى تنػوع نبػات المنطقػة فبينمػا تنتشػر أشػجار الزيتػوفو  ،ؿالسيو 

فػػػي السػػػيوؿ تغطػػػي الجبػػػاؿ المجػػػاورة أحػػػراش وغابػػػات مػػػف أشػػػجارىا الفمػػػيف، العرعػػػار،  واألجػػػاصكالتفػػػاح 

 (1)ندوؿ إلى جانب الديس...قالصنوبر، ال

وبوجود والية قالمة عمػى ىضػبة سػيبوس الخصػبة أيػف يمػر أحػد أىػـ المجػاري المائيػة فػي الػوطف، 

  (2):فيي تحتوي عمى قدرات فالحية نذكر منياتعتبر المنطقة زراعية ورعوية مف الدرجة األولى، 

، اإلجماليػة لمواليػةمػف المسػاحة  % 71,77ىكتار، ما يعػادؿ 264.618المساحة الفالحية اإلجمالية تقدر بػ -

 70,80مػػف المسػػاحة اإلجماليػػة لمواليػػة و % 50,81 ىكتػػار، مػػا يعػػادؿ 187.338 المسػػاحة الفالحيػػة المسػػتغمة

 ؛مف المساحة الفالحية اإلجمالية %

 ؛مف المساحة اإلجمالية لموالية % 13,80ىكتار، ما يعادؿ  50.876 مساحة الرعي واألحراش -

 ىكتار تسقى مف سد بوىمداف. 9.920 ىكتار، منيا 17.343 المساحة الفالحية المسقية -

وفيمػا يخػص اإلنتػػاج، فالواليػة تنػػتب الحبػوب، البطاطػػا والمحاصػيؿ الصػػناعية )طمػاطـ صػػناعية(،  

لتػر حميػػب،  46.588.000لمحػـو البيضػا ،  47.806قنطػار لمحػـو الحمػرا ،  84.450وانتػاج حيػواني قػدر بػػ: 

 قنطار عسؿ. 1.560وحدة بيض و 69.494.000

 مناطؽ ىي: 04كما يمكف تقسيـ تراب الوالية إلى 

وتتمتػػع ىػػذه  ،: وتمثػػؿ أساسػػا حػػوض سػػيبوس الممتػػد مػػف بوىمػػداف غربػػا إلػػى بوشػػقوؼ شػػرقامنطقػػة قالػػػمة

ىكتػار(  9000ممـ في السنة وتحتوي عمػى محػيط سػقي جػد ىػاـ ) 600المنطقة بتساقط ىاـ لألمطار يفوؽ 

 وبيا مساحات غابية ىامة.

( وىػي كػذلؾ يقطعيػا وادي سػيبوس ويمسػيا %75: تتميز ىػذه المنطقػة بتضػاريس جبميػة )منطقة بكشقكؼ

 محيط السقي، وتتميز كذلؾ بإمكانيات غابية ىامة )غابة بني صالح الغنية بالفميف(.
                                                           

 .214، ص سبؽ ذكره صدرمال: توفيؽ بوزناشة، (1)
 .05، صسبؽ ذكره صدرمال، متابعة الميزانية: تقرير مديرية برمجة و (2)
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المعروفػػة بزراعػػة الحبػػوب )قمػػح وادي : تتميػػز بمػػا يسػػمى بالسػػيوؿ الػػػداخمية الغنيػػة و منطقػػة كادي الزنػػاتي

نتاج المحوـ، غير أف المنطقة تسجؿ تساقط امطار أقؿ مف المعدؿ الذي تسجمو منطقة قالمة.  الزناتي( وا 

: تمثػػؿ إمتػػدادا لمنطقػػة وادي الزنػػاتي غيػػر أنيػػا تميػػؿ أكثػػر إلػػى الػػداخؿ وتشػػتير بزراعػػة منطقػػة تاممككػػة

وقد  ،تامموكة يعتبر مف أكبر السيوؿ التي تتميز بيا والية قالمةالحبوب وتربية األغناـ، ونسجؿ بأف سيؿ 

 ىكتار بالمنطقة. 500ىكتولتر موجو لسقي مساحة  2,86تـ إنجاز بعيف مخموؼ سد بقدرة 

  (1) وأىـ الودياف بالوالية:

مع وادي الشارؼ ويقطع تراب الوالية عمػى  : يمتد مف مجاز عمار أيف يمتقي وادي بوىمدافكادي سيبكس

كمػػـ وىػػو يعبػر تػػراب واليتػػي الطػارؼ وعنابػػة قبػػؿ أف يصػب فػػي البحػػر المتوسػط، ويصػػؿ معػػدؿ  50مسػافة 

 مميوف متر مكعب سنويا بمحطة بوذروة ببمدية وادي فراغة. 408غزارتو إلى 

مميػوف متػر  220نجػاز سػد بوىمػداف ): يأتي منبعو مف تراب بوىمداف بغػرب الواليػة وقػد تػـ إكادي بكهمداف

مميػػوف متػػر مكعػػب سػػنويا  96مكعػػب( عمػػى مجػػراه غػػرب بمديػػة حمػػاـ دبػػاغ، ويقػػدر معػػدؿ غزارتػػو بحػػوالي

 بمحطة مجاز عمار.

: يأخذ منبعو بالجنوب الشػرقي لتػراب الواليػة ويقطػع بمػديات مجػاز الصػفا  وبوشػقوؼ ويسػجؿ كادي المالح

 مميوف متر مكعب بمحطة بوشقوؼ. 151معدؿ غزارة يقدر بحوالي 

: يأخذ منبعو مف الجية الجنوبية لموالية )بتراب سدراتة( ويصب بمجاز عمار أيػف يمتقػي مػع كادي الشارؼ

  مميوف متر مكعب سنويا. 107وادي بوىمداف ليشكال وادي سيبوس، وتقدر غزارتو بػ 

تحتػوي عمػى بعػض الصػناعات نػػذكر إف واليػة قالمػة بػالرغـ مػف كونيػا ذات طػابع فالحػػي إال أنيػا   

   مف بينيا:  

  ؛الصناعات الميكانيكية: مركب الدرجات و الدرجات النارية و المحركات -

                                                           
(1)

 .06، صسبؽ ذكره صدرمال، متابعة الميزانيةتقرير مديرية برمجة و :



                                                                                                                                                            السياحة المستدامة في والية قالمة: االمكانات، اآلثار والجيود المبذولة                                              خامس:         الفصؿ ال  
 
 

255 

 

 ؛الصناعات الغذائية: مركب تكرير السكر -

 الصناعات المنزلية: مركب الخزؼ. -

وتشػػتمؿ ىػػذه حيػػث أف واليػػة قالمػػة غنيػػة بثػػروات معدنيػػة ىامػػة، غيػػر أف اسػػتغالليا مػػازاؿ ضػػعيفا، 

  ( بحماـ دباغ، الرخاـ ببف جراح، الجبس، الطيف، الكبريت والحصى.kaolinالثروات: الصمصاؿ األبيض )

إف إمكانيػػػات االسػػػتثمار متعػػػددة وىػػػذا بػػػالموازاة مػػػع غنػػػى تػػػراب الواليػػػة، ونػػػذكر عمػػػى الخصػػػوص 

 صناعة البالط )الرخاـ، الطيف و الخزؼ(، الطباشير، الخزؼ...

 ةػالطبيعيات ػمكاناإل الثاني:المطمب 

تزخػر واليػػة قالمػة بمنػػاظر طبيعيػػة خالبػة إلػػى جانػػب العديػد مػػف المنػػابع والحمامػات المعدنيػػة التػػي 

تؤىميػا مسػػتقبال ألف تصػبح مػػف أىػػـ المنػاطؽ السػػياحية، كمػا تشػػتير الواليػػة بتضاريسػيا الخالبػػة والمتنوعػػة 

 القابمة لالكتشاؼ والترقية.

يرتفػػع  الػػذي إف أكثػػر مػػف ثمػػث مسػػاحتيا متكػػوف مػػف جبػػاؿ ذات غابػػات كثيفػػة، أىميػػا جبػػاؿ ماونػػة

غابات بيا أشجار متنوعة مثؿ الفمػيف والصػنوبر، باإلضػافة إلػى  تحتوي عمىـ،  1411عف سطح البحر بػ 

سػياح سػوا  وجود أعشاب طبية مثؿ الفيجؿ، الزعتر، واألحراش... يتوافد عمى ىذا الجبؿ عػدد كبيػر مػف ال

المحمييف أو األجانب خاصة في فصؿ الشتا  أثنا  تساقط الثموج، ويوجد بيا موقع سػياحي ميػـ ىػو عبػارة 

إلى جانب جباؿ ماونة ىناؾ جباؿ أخر   (1)،عف ساحة ألعاب ماونة )ممعب كرة القدـ + ممعب كرة السمة(

ؿ طايػا ببوحمػداف وجبػاؿ دبػاغ بحمػاـ ال تقؿ أىمية عنيا ىي جباؿ ىػوارة المتواجػدة بعػيف بػف بيضػة، وجبػا

الػػدباغ حيػػث تحتػػوي ىػػذه الجبػػاؿ عمػػى العديػػد مػػف أنػػواع األشػػجار والحشػػائش المفيػػدة لجنسػػاف مػػف الجانػػب 

 الصحي.

                                                           
 .247، ص سبؽ ذكره صدرمالبوزناشة، :  توفيؽ (1)
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تػػػوزع بالتسػػػاوي بػػػيف السػػػيوؿ واليضػػػاب تقريبػػػا مثػػػؿ سػػػيؿ واد الزنػػػاتي تأمػػػا بػػػاقي مسػػػاحة قالمػػػة ف

ومػػف أىػـ ىػذه األخيػػرة وادي سػيبوس والػػذي يصػؿ بػػوادي  (1)،وتامموكػة، تعبرىػا العديػػد مػف المجػػاري المائيػة

كمػػـ، ينبػػع مػػف مرتفعػػات قػػرب عػػيف البيضػػة ويصػػب فػػي خمػػيب عنابػػػة  232الشػػارؼ وكالىمػػا يبمػػ  طولػػو 

مخترقػا سػػيؿ قالمػػة عبػػر فتحتػػي مجػػاز عمػػار والنػاظور نحػػو بوشػػقوؼ، وتمتػػد عمػػى جػػانبي الػػوادي، سػػيوؿ 

روافد التي تصب فيو كوادي المعيز، ابف سػميح، وادي المػالح، خصبة تتغذ  مف وادي سيبوس، وبعض ال

  حماـ برادع، التي تزرع فييا الحبوب والخضر خاصة بساتيف الحوامض.

إف معظػػـ بمػػديات واليػػة قالمػػة تمتػػاز باحتوائيػػا عمػػى العديػػد مػػف المنػػابع الحمويػػة والتػػي تتواجػػد كمػػا 

 امعػدنيمنبعػا  15بع عمػى مسػتو  الواليػة بحػوالي يقػدـ عػدد المنػاو ضمف فضا ات ومناظر طبيعيػة خالبػة، 

تعتبر مقصد لالسػتجماـ والراحػة لمياىيػا الطبيعيػة والشػالالت المعدنيػة السػاخنة والتػي تسػتخدـ فػي  ،اساخن

 (2).بالعظاـ عالج الكثير مف األمراض خاصة تمؾ التي ليا عالقة

 والية قالمة.والجدوؿ التالي يوضح مختمؼ المنابع المعدنية في         

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .01 :  مديرية السياحة لوالية قالمة، قالمة دليؿ سياحي، ص(1)
 .220-214، ص ص سبؽ ذكره صدرمال: توفيؽ بوزناشة، (2)
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 المنابع المعدنية في كالية قالمة (63) رقـ الجدكؿ

ر
 اسـ المنبع قـ

نسبة التدفؽ 
 الخصائص العالجية البمدية ؿ/ثا

 08 عيف شداخة 01

 حماـ دباغ

األعصػػػػاب، اضػػػػػطراب غػػػػددي، دا  التػػػػػنفس،  المفاصػػػػؿ، دا دا   -
 06 عيف بف ناجي 02 أمراض النسا ، أمراض األذف، األنؼ والحنجرة، األمراض الجمدية.

 13 عيف الشفا 03

 20 1محطة رقـ  1منبع رقـ  04
حماـ أوالد 
عمي بمدية 
 ىيميو بوليس

المفاصؿ، أمػراض األعصػاب، أمػراض التػنفس، األمػراض  أمراض -
الزلػػػػة الرئويػػػػة(، األمػػػػراض الجمديػػػػة، أمػػػػراض األنػػػػؼ، -الرئويػػػػة)الربو

 الحنجرة واألذف، أمراض النسا .
 08 2 محطة رقـ 2منبع رقـ  05

 08 3محطة رقـ  3منبع رقـ  06

 25 بئر حماـ أوالد عمي 07

 11 قرفة 08
 عيف العربي

، أمػػػػراض الشػػػػراييف، أمػػػػراض الجيػػػػاز البػػػػولي،  - أمػػػراض الرومػػػػاتيـز
 11 بمحشاني 09 األمراض الجمدية، األعصاب، أمراض النسا .

 06 منبع حماـ النبايؿ 10
 حماـ النبائؿ

، األعصػػػػػاب، الشػػػػػراييف، النسػػػػػا ، الجمديػػػػػة،  - أمػػػػػراض: الرومػػػػػاتيـز
 / منبع المينة 11 التنفس.

 15-20 منبع عساسمة 12

 بوحشانة

-  ، أمػػػػػراض: التػػػػػنفس، الجيػػػػػاز اليضػػػػػمي، األعصػػػػػاب، الرومػػػػػاتيـز
 20 منبع رومية 13 الجمدية.

 08-12 منبع بف طاىر 14

 02 منبع النخمة 15

 وثائؽ مقدمة مف مديرية السباحة لوالية قالمة. ،تقرير يتعمؽ بقطاع السياحة المصدر:

 أف ىذه الحمامات تطؿ عمى منػاظر طبيعيػة خالبػة ممػا أعطاىػا مكانػة ىامػة لػد  سػكاف المنطقػة        

 (1)، ومف أىميا:ومحّجا لقوافؿ السياح

يتميز باليدو  والجماؿ والمنظر الطبيعي  وىو ،كمـ مف عاصمة الوالية 25تتواجد عمى بعد  حماـ دباغ: -

الخالب، وىو مشيور عالمًيا ألنو منطقة سياحية فريدة جػًدا ألف مياىػو تجػري عمػى مجػر  صػغير متصػؿ 

أىػـ المنػابع الحمويػة التػي تتػوفر عمييػا البمديػة ىػي: عػيف الشػاللة، بالجبؿ الكمسي، الػذي يسػمى بالشػاللة؛ 

ؿ/ثػػا وىػػذه المنػػابع مسػػتغمة عمػػى  12إلػػى  06تػػدفقيا تتػػراوح مػػا بػػيف نسػػبة ، عػػيف بػػف نػػاجي، وعػػيف الشػػفا 

أما منبع عيف الشفا فسيشغؿ مف قبػؿ  التوالي مف قبؿ: مركب الشاللة المعدني، الحماـ المعدني بف ناجي،

مسػتثمريف فػػي مجػػاؿ الحمامػػات المدنيػة وأغمػػبيـ تتواجػػد ممفػػاتيـ عمػػى مسػتو  الػػوزارة مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ  5

  از.عمى االمتي

                                                           
(1)

 .222 ، صالمصدر نفسو: 
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لتػر فػي  6500وتتجػاوز درجة عند نبوعيػا مػف بػاطف األرض،  97درجة حرارة  ىذه المنابع حوالي 

الدقيقػة الواحػدة، وقػد حصػمت عمػى المرتبػة الثانيػة عالمًيػا مػف حيػث درجػة الحػرارة بعػد بػراكيف آيسػمندا، كمػا 

توافػد الكثيػروف إلػى المكػػاف  ، ممػا يجعػؿيشػتمؿ عمػى مجموعػة مػف الصػخور المتصػاعدة بجانػب الشػالالت

مػػػػدفوعيف بفضػػػػوليـ ممػػػػا ورد فػػػػي تمػػػػؾ الروايػػػػة منبيػػػػريف بالمشػػػػيد الخرافػػػػي الػػػػذي تصػػػػنعو تمػػػػؾ الصػػػػخور 

 .المنتصبة بأحجاـ متفاوتة والتي يزيدىا الشالؿ الذىبي ذو المياه البمورية قوة ومياب

، كمػػػػور الصػػػػوديؾ، الكمسػػػػيوـ، بيكاربونػػػػات الكمسػػػػيؾ :حمػػػػاـ دبػػػػاغ أىػػػػـ المكونػػػػات المعدنيػػػػة لميػػػػاه

...ال  دا  المفاصؿ وآثار الجروح، دا  األعصاب، اضطراب غددي،  :ليا المؤشرات العالجية؛ و الصوديـو

  أمراض النسا ، أمراض األذف، األنؼ والحنجرة، أمراض جمدية. دا  التنفس،

ومنطقة لمتوسع السياحي وتضػـ كما تجدر اإلشارة إلى أف بمدية حماـ دباغ تتوفر عمى قدرات لجيوا       

 العديد مف المشاريع السياحية تتجمى في حمامات معدنية، فنادؽ وبعض النشاطات السياحية المكممة.

 04كمػػـ غػػرب مقػػر الواليػػة، تتػػوفر عمػػى  15توجػػد منطقػػة حمػػاـ أوالد عمػػي عمػػى بعػػد  حمػػاـ أكالد يمػػي: -

 درجة، ىذه المنابع مستغمة مف قبؿ:  57، درجة حرارتيا ؿ/ثا 25إلى  08منابع حموية، نسبية تدفقيا مف 

 حماـ البمدية المعدني. مركب البركة المعدني، مركب بوشيريف المعدني، 

بيكربونات، سمفات، كالسيوـ، مغنزيوـ، صوديـو  :حماـ أوالد عمي ىي أىـ المكونات المعدنية لمياه

المفاصػػػؿ، أمػػػراض األعصػػػاب، أمػػػراض التػػػنفس، أمػػػراض  :ليػػػا المؤشػػػرات العالجيػػػة؛ و وبوتاسػػػيوـ... الػػػ 

 األمراض الرئوية، األمراض الجمدية، أمراض األذف، األنؼ والحنجرة.

كمـ مف عاصػمة الواليػة، تتػوفر عمػى منبعػيف معػدنييف وىمػا: منبػع قرفػة  35تقع عمى بعد  ييف العربي: -

ومنبػع  ،درجػة 35بدرجػة تقػدر بكػؿ مػف: منبػع بمحشػاني  ؿ/ثػا 11نسػبة تػدفؽ الميػاه بيمػا  ،ومنبع بمحشػاني

 يستغؿ منبع قرفة بطريقة تقميدية مف طرؼ البمدي والثاني غير مستغؿ.، و درجة 54قرفة 
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 المؤشػرات العالجيػة؛ و سيمفات الكمسيؾ، بيكربونات المغنزيػوـ :عيف العربي المكونات المعدنية لمياه

 .المعدة أمراض عرقية، أمراض تنفسية، أمراض :ليا

كمػػـ مػػف عاصػػمة الواليػػة وتتػػوفر عمػػى منبعػػيف اثنػػيف ىمػػا منبػػع حمػػاـ  35تقػػع عمػػى بعػػد  حمػػاـ النبائػػؿ: -

درجة وىػي مسػتغمة  40ؿ/ثا بدرجة حرارة  25إلى  06النبائؿ ومنبع المينة، نسبة تدفؽ المياه الحارة ما بيف 

 بطريقة تقميدية.

المؤشػػػرات ؛ و كمػػػور الصػػػوديـ و بيكربونػػػات المغنزيػػػوـ :حمػػػاـ النبائػػػؿ أىػػػـ المكونػػػات المعدنيػػػة لميػػػاه

، أمراض األعصاب، أمراض الوالدة، األمراض الجمدية، أمراض التنفس. :ليا العالجية  أمراض الرماتيـز

كمـ مف عاصمة الوالية والمنابع الحمويػة التػي تتػوفر عمييػا  30تتواجد عمى بعد حوالي  بمدية بكحشانة: -

ؿ/ثػػا ودرجػػة  20إلػػى  02نسػػبة التػػدفؽ تتػػراوح مػػا بػػيف ، روميػػة، منبػػع بػػف طػػاىر اسػػمة، منبػػععس ىػػي: منبػػع

درجػػػة، وكػػػؿ ىػػػذه المنػػػابع غيػػػر مسػػػتغمة نظػػػرا لوجودىػػػا فػػػي منطقػػػة جبميػػػة ذات مسػػػالؾ ترابيػػػة  34الحػػػرارة 

 صعبة. 

المؤشػػػرات ؛ و بكرببونػػػات ، سػػػمفات الكمسػػػيؾ، كمػػػور الصػػػوديؾ :بوحشػػػانة المكونػػػات المعدنيػػػة لميػػػاه

. أمراض :ليا ةالعالجي  عرقية والروماتيـز

ـ والبحيػرة  80وىو بحيرة تحتية يدخؿ اإلنساف إلييا مف فتحة صغيرة ويبم  طوليا حوالي  :بئر يصماف -

  (1) يمكف السير فييا بقارب أو سباحة وىي قريبة مف منطقة حماـ دباغ.

الشػػوا  الػػذي يجمػػب إليػػو أعػػدادا جمػػع بػػيف الطبيعػػة السػػاحرة وكػػـر الضػػيافة ولػػذة تي تػػال :يػػيف تػػاحميميف -

قريػة صػغيرة وىػي  ،كبيرة مف السياح وىواة األكؿ بيف أحضػاف الطبيعػة بعيػدا عػف فوضػى المػدف الصػاخبة

 شػػماال إلػػى عنابػػة الممتػػد مػػف 16سػػنوات طويمػػة لػػـ يكػػف يعرفيػػا إال عػػابري الطريػػؽ الػػوطني لظمػػت منسػػية 

رت منتجعػػا سػػياحيا صػػغيرا وسػػط منػػاظر طبيعيػػة صػػاو جنوبػػا، لكػػف تغيػػر حاليػػا اليػػـو  سػػوؽ أىػػراسو  تبسػػة

                                                           
(1)

 .224 ، صالمصدر نفسو: 
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ويسمييا البعض مممكػة الشػوا  التػي أصػبحت تسػتقطب  جميمة بيف جباؿ المشروحة والمقفؿ ووادي الشحـ،

اآلالؼ مف السياح الذيف يقطعوف مسافات طويمة لتناوؿ أجود أنواع الشوا  وأطباؽ أخر  يتقدميا عالمفورع 

ويسػػتعمؿ أىػػؿ عػػيف تػػاحميميف طرقػػا تقميديػػة  ،صػػنعو وتقديمػػو لمضػػيوؼ الػػذي يجيػػد أىػػؿ عػػيف تػػاحميميف

إلعداد الشوا  و ذلػؾ عػف طريػؽ طييػو عمػى الفحػـ ويضػيفوف إليػو زيػت الزيتػوف وتوابػؿ تجعمػو أكثػر نكيػة 

 (1).مثيرا لشيية الزوارو 

 ثريةال معالـ التاريخية ك المكانات اإل المطمب الثالث:

ومتنوعة مف حيث المعالـ والمواقع األثرية، وتعتبر ىذه اآلثار شواىد مادية تعتبر والية قالمة غنية 

عمػػى حضػػارات متعاقبػػة منػػذ مػػا قبػػؿ التػػاري  إلػػى وقتنػػا الػػراىف مػػرورا بفجػػر التػػاري  إلػػى العصػػور القديمػػة، 

  (2):الوسيطة ثـ الحديثة وىي كاآلتي

 قالمة ما قبؿ التاريخ .1

لمنطقػػة قالمػػة والمتمثػػؿ فػػي  خصػػوبة األرض وتػػوفر الميػػاه دورا ىامػػا  االسػػتراتيجيلعػػب الموقػػع  

يجمب االستقرار البشري منذ فترة ما قبؿ التاري ، وقد ترؾ إنساف ىذه الفترة العديد مف الشواىد واآلثار مثؿ 

العديػػد مػػف محطػػات لمنقػػوش والرسػػومات الجداريػػة التػػي تعكػػس تفػػنف إنسػػاف تمػػؾ الفتػػرة فػػي وصػػفو لمحيطػػو 

 بيعي والتعبير عف أحاسيسو.الط

: تقع الصخرة التي تحمؿ النقػوش فػي مػدخؿ  جػرؼ الػوادي عبػوالفرايسع ورافػد أيسػر نقكش خنقة الحجر -

لموادي الشارؼ بمنتصؼ المسافة تقريبا بيف قرية سػالوة عنونػة ومدينػة عػيف مخمػوؼ، وتعتبػر أقػدـ محطػة 

ف أوؿ مػػػػػػف أشػػػػػػار إليػػػػػػو ىػػػػػػو السػػػػػػيد ر  200إف عػػػػػػدد أشػػػػػػكالو يفػػػػػػوؽ  ،معروفػػػػػػة بالشػػػػػػرؽ الجزائػػػػػػري سػػػػػػـ وا 

                                                           
، 2013 – 02 - 16يـو ، جريدة النصر، بقالمة 16حولت إلى منتجع سياحي صغير عمى الوطني ، نشرفريد غ: (1) 

http://www.annasronline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46712  
  :  وثائؽ متحصؿ عمييا مف مديرية الثقافة.(1) 

http://www.djazairess.com/author/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D8%BA
http://www.annasronline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46712
http://www.annasronline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46712
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وتتضػػػمف ىػػػذه المحطػػػة رسػػػومات ونقػػوش تمثػػػؿ رمػػػوزا وأشػػػخاص وحيوانػػػات  1867ع عػػاـDAVIGNIRALع

 .03/11/1999مختمفة البعض منيا انقرض نذكر منيا: المبؤة، النعامة، الفيؿ وقد تـ تصنيفيا بتاري  

 قالمة فترة فجر التاريخ .2

الحجػػري الحػػديث والعصػػور التاريخيػػة ونجػػد آثارىػػا منتشػػرة فػػي وىػػي حقبػػة محصػػورة بػػيف العصػػر 

 (1)يا:تأمثم مفمنطقة قالمة و 

تقػع ىػذه المقبػرة ببمديػة الركنيػة وىػي عبػارة عػف عػدد ىائػؿ مػف المصػاطب  المقبرة الميغاليتية بالركنيػة: أ.

قبػرة تضػـ م ، أي أنيػاري بمثابة معالـ جنائزية تعود لفجػر التػا dolmenes et grote artificiellesوالحوانيت 

بضػػػفاؼ جػػػرؼ صػػػخري،  2كمػػػـ 2نصػػػب جنػػػائزي)أكثر مػػػف الموجػػػود بفرنسػػػا(موزعة عمػػػى  3000أكثػػػر مػػػف 

وىػػذه المعػالـ الجنائزيػػة تشػػيد  ،باإلضػافة إلػػى آثػار رومانيػػة الػػبعض يعتقػد أنيػػا كانػت مركػػز لحراسػػة المقبػرة

القديمة غيػر بعيػد عػف رجػؿ الكيػوؼ األوربػي، وىػذه  عمى وجود شعب بدائي ذو وزف  في المدف النوميدية

المعػالـ عبػارة عػف كتػؿ حجريػة كبيػرة تشػبو القبػور األوربيػة تثبػت وجػود تشػابو فػي تقاليػد الػدفف بػيف ضػفتي 

قبػػور محفػػورة عمػػى شػػكؿ  09البحػػر األبػػيض المتوسػػط، ولػػيس بعيػػدا عنيػػا توجػػد مقبػػرة إسػػالمية تتكػػوف مػػف 

 توحات العرب.غرؼ صغيرة مربعة تعود إلى ف

مميػػزات معماريػػة وفنيػػة  مػػف ماليػػالوتعػػد ىػػذه المقبػػرة مػػف أكبػػر المقػػابر فػػي شػػماؿ إفريقيػػا وربمػػا فػػي العػػالـ 

  وتاريخية وأثرية تنفرد بيا.

: ىػػي عبػػارة عػػف معػػالـ جنائزيػػة مػػف نػػوع المصػػاطب ع دولمػػافع وىػػي قبػػور مصػػاطب منطقػػة شػػنيكر ب.

تتوزع ىذه المعالـ عمى مرتفعات وتػالؿ المنطقػة  ،فترة فجر التاري صخرية كبيرة الحجـ يرجع تاريخيا إلى 

 مصطبة. 3000يقدر العدد اإلجمالي ليذه المعالـ أكثر مف  ،المحادية لوادي شنيور وعدة شعاب مختمفة

                                                           
(1)

 .وثائؽ متحصؿ عمييا مف مديرية الثقافة: 
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إف خصائص العمارة في مقػابر منطقػة شػنيور )التابعػة لعػيف العربػي( المتمثمػة فػي نحػت الصػخور 

واستقامة ىذه المعالـ حتى في الفترات التاريخية، فقد يكوف السكاف المحميوف القدما  حافظوا عمػى عػاداتيـ 

فػػة ىػػذه المصػػاطب ىػػي وتقاليػػدىـ وطقوسػػيـ الجنائزيػػة حتػػى فػػي العيػػود الفنيقيػػة والرومانيػػة وقػػد كانػػت وظي

حيث كاف يدفف الميت بداخميا بصفة دائمػة عمػى عػدة وضػعيات نػذكر منيػا  ،الدفف داخؿ الغرؼ الجنائزية

الوضعية الجانبية، الوضعية الممدودة ووضعية القرفصا ، كما نجد منيا طريقة التجريد مف المحـ، وطريقة 

اصة فػي أوانػي فخاريػة متنوعػة ذات طػابع جنػائزي الحرؽ الكامؿ أو الجز  أو تدفف أثاث جنائزية متمثمة خ

 منيا المصابيح. القصاع الصغيرة.....ال .

 قالمة في العهد القديـ .3

إذا مػػا أردنػػا تمخػػيص الحضػػارة القديمػػة لمنطقػػة قالمػػة فإنػػو يمكننػػا القػػوؿ أف العصػػور القديمػػة فػػي 

الرومػػاني  االسػتيطافف األصػميوفع ثػـ المنطقػة تميػزت بالتغمغػؿ الفينيقػي فػػي أوسػاط النوميػدييف عوىػـ السػػكا

ه المنتشػرة  فػي الوندالي ثـ التحصيف البيزنطي وقد بقيت بصػمات ىػذا العيػد راسػخة عبػر آثػار  يميو التييمف

 (1):كؿ أنحا  الوالية

تشيد عمى حضارة الفينيقييف فػي منطقػة قالمػة العديػد مػف القطػع األثريػة المعروضػة  الحضارة الفينيقية: أ.

مواقػع قمعػة بوصػبع وعػيف النشػمة....كما تشػيد عػف ىػذه مػف حاليا بمتحؼ المسرح الرومػاني والتػي جمبػت 

  الحقبة مواقع أخر  نكر منيا:

احثيف لػـ يعثػروا عمػى تسػميتيا لحػػد مدينػة رومانيػة كانػت ليػا أىميػة معتبػرة غيػر أف البػ قمعػة بكيطفػاف: -

كمػػـ تقريبػػا  3ىكتػػار عمػػى الضػػفة اليسػػر  لػػوادي شػػنيور عمػػى بعػػد  20تنتشػػر بقاياىػػا عمػػى مسػػاحة  ،اليػػوـ

يسمح موقعيا المناسب بمشاىدة حوض المجر  المػائي بكاممػو  ،بالجنوب الشرقي بعيف العربي مقر البمدية

ومػا يحػيط بػو مػف منػاطؽ، إف تسػمية ىػذا الموقػع فػي الفتػرات القديمػة غيػر معروفػة  ليومنػا ىػذا إذا لػـ يػػتـ 

                                                           
 (1)

 : المصدر نفسه.
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إيجػػػاد نقػػػوش تشػػػريفية لشخصػػػيات مميػػػزة حيػػػث تعمقػػػت إحػػػداىا بشخصػػػية تحصػػػمت عمػػػى تسػػػيير المدينػػػة 

  الرومانية.

ـ عمػى  مسػتو  510كمـ جنوب غرب مدينة  قالمة عمى ارتفػاع  يقػدر بػػ  5يقع عمى بعد : ييف النشمة -

عػػيف النشػػمةع  إف الموقػػع األثػػري حريػػدي السػػعيدع، سػػطح البحػػر يتواجػػد عمػػى الضػػفة  الغربيػػة لػػواد السػػخوف

واستمر وجوده خالؿ العصػور الرومانيػة والبيزنطيػة وحتػى  متواجد منذ فترة مبكرة مف العيود النوميدية كاف

حيث أرخو البعض مػف القػرف الثػاني وربمػا الثالػث قبػؿ المػيالد إلػى غايػة  ،فترة متأخرة مف العصور القديمة

القػديـ فػبعض البػاحثيف  اسػموالمشكؿ األوؿ الذي كػاف مطروحػا حولػو يتمثػؿ فػي  ،القرف الخامس الميالدي

وقد رفض الباحػث الشػيير سػتيفاف  ،عستوؿع الذي ذكره سالوست في حرب يوغرطة اسـ كاف يريد ربطو مع

قزاؿ ىاتو الفكرة تماما لعدـ استنادىا عمى الشواىد وبقى المشكؿ مطروحا حتػى تػـ الكشػؼ عػف كتابػة عػاـ 

ات وىػذا وقػد أمػدت الكتابػ ،تشير إلػى يمػيس تابػا غبيتػانيش حيػث يػذكر ذو أصػوؿ وطنيػة يبػدأ بالتػا  1953

معمومات حوؿ وضعيتو اإلدارية والقانونية خالؿ العصر الروماني فكاف لو في البداية مرتبػة المدينػة الحػرة 

CIVITAS   تـ أخذ فػي النصػؼ الثػاني مػف القػرف الرابػع مرتبػة البمػدةRESPUBLICA  أي أصػبح لػو حػؽ

 تواجد المجمس البمدي.

ترؾ الروماف عدد ىائؿ مف األماكف التاريخيػة نجػدىا أحيانػا عبػارة عػف مػدف بكػؿ  الحضارة الركمانية:ب. 

 خصائصيا.

وىػػو جػػوىرة معماريػػة نػػادرة مػػف الشػػواىد  ،يقػػع المسػػرح الرومػػاني وسػػط مدينػػة  قالمػػة المسػػرح الركمػػاني: -

المػيالدي  بعدالثالث يعود بنا ه إلى نياية القرف الثاني وبداية القرف  ، حيثالفريدة عمى وجود مدينة كاالما

يعتبر مف بيف المباني ذات األىمية الكبيرة في مدينػة  ، Septime sevèreفي عيد اإلمبراطور سبتيـ سيفر 

 .ع كالماع القديمة
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كانػت راىبػة فػي قوميػا  أنيػاوقد تفضمت ببنػا  ىػذا المسػرح سػيدة مػف نبػيالت ذلػؾ العصػر يقولػوف 

ألػػؼ قطعػػة نقديػػة مػػف صػػنؼ سيسػػتراس، وعرفانػػا لمػػا  400بمبمػػ  تػػدعى عآنيػػا إليػػا ريسػػتيتوتاع، فقػػد تبرعػػت 

 تماثيؿ داخؿ المسرح.  05قامت بو جعمت آلنيا 

ينقسـ إلى ثالث أقساـ ىي المدرج، األوركسترا، الخشبة، كمػا  ،متفرج 4500لحوالي  المسرح يتسعو 

تػػػـ يضػػـ متحفػػا يحػػػوي عػػددا ىػػائال مػػػف التماثيػػؿ جعمػػػو يحتػػؿ المرتبػػة الثانيػػػة وطنيػػا بعػػد متحػػػؼ شرشػػاؿ؛ 

وقػد عػرؼ ىػذا المبنػى عػدة عمميػات تػرميـ كمعمـ وطني مف طرؼ السمطات الفرنسية،  1900تصنيفو سنة 

التاريخيػة والسػياحية ليػذا المعمػـ ونظػرا  ةيالد وفي العيد  الفرنسػي، ونظػرا لألىميػفي القرف السادس بعد الم

لمتشػػققات التػػي يعرفيػػا ىػػذا الصػػرح األثػػري تكفمػػت مػػديرة الثقافػػة لواليػػة قالمػػة بإنجػػاز دراسػػة تتعمػػؽ بإعػػادة 

   (1).ىيكمتو وترميمو وىو يشيد عممية ترميـ

تقػػع المدينػػة األثريػػة ثيبيمػػيس إلػػى الجنػػوب الغربػػي مػػف مدينػػة  THIBILISمدينػػة ثيبيمػػيس الركمانيػػة:  -

سالوة عنونة  اسـوتكتنفو الجباؿ في كؿ جانب. يرتبط  االستراتيجيةقالمة والموقع ىاـ ودفاعي مف الناحية 

بالمدينة التاريخية فػي منطقػة قالمػة والتػي ظيػرت قبػؿ الوجػود الرومػاني فػي شػماؿ إفريقيػا وقػد تمػت عمميػة 

تـ تواصؿ االىتماـ بيا بعد  -جوف أوندار –مف قبؿ الطبيب الرفنسي 1725لمدينة التاريخية سنة اكتشاؼ ا

المدينة وتواصمت األبحاث اكتشفت عمى أثرىا العديػد مػف اآلثػار  –االحتالؿ الفرنسي حيث أقيمت خريطة 

راسػات التاريخيػة القديمة أما عف كممة سالوة عنونة فيي مركبة مف كممتػيفع سػالوةع تعنػي حسػب بعػض الد

قبيمػػة نزحػػت مػػف األوراس إلػػى المنطقػػة والكممػػة ذاتيػػا مشػػتقة مػػف المفظػػة المحميػػة البربريػػة ع تعنونػػتع  اسػػـ

 وتعني خبز أو قرصة.

ع تبميداع الذي أطمؽ عمييا ال يعرؼ معناىا وىو شاىد عمى بقا  ىذه الكنوز الثرية بعيدة عف  واسـ

كػالقبور والكتابػة المحميػة عمػى كػوف تػاري  تأسيسػيا يعػود إلػى سػنة  مواطف التنقيب والبحث، وتؤكد الشواىد

                                                           
  : وثائؽ متحصؿ عمييا مف مديرية الثقافة.(1)
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قبؿ الميالد وما يثير االنتباه ىو عدـ وجود مسرح مما أد  بالباحثيف إلى اعتبارىػا مدينػة فالحيػة، وقػد  46

وأىػػـ مػػا بقػػى بػػارزا لمعيػػاف فػػي ىػػذه المدينػػة الطػػرؽ، األقػػواس،  1933اكتشػػفت مرافػػؽ  المدينػػة بكامميػػا سػػنة 

، )عبارة عف ساحة عامة( والبازليؾ قاعدة  المحكمػة أو التجػارة وقػد شػرع خػالؿ سػنة ا  2002أللواف، الفرـو

 في عممية دراسة مشروع إعادة االعتبار ليذه المدينة.

وىػػو  كمػـ، شػػماؿ شػرؽ بمديػة بوحشػانة 3,5يوجػػد موقػع كػاؼ بوالزيػوف عمػػى بعػد حػوالي  كػاؼ بكالزيػكف: -

يحتػػؿ موقعػػا اسػػتراتيجيا، حيػػث أنػػو يطػػؿ شػػرقا عمػػى وادي الروميػػة )وادي بوزيػػوف( مػػف جػػرؼ يقػػدر عمػػوه 

ـ، أما جنوبػا فتحػده ربػوة القربوسػة، ومػف الغػرب والشػماؿ تحػده شػعبة ويمتػد ىػذا الموقػع األثػري 100حوالي 

ـ، وموقػع 150ـ إلػى 70ـ تقريبا أمػا عرضػو فيختمػؼ مػف جيػة إلػى أخػر   ويتػراوح مػا بػيف 250عمى طوؿ 

كاؼ بوالزيوف ما ىو في الواقع سو  المدينة الرومانية المعروفة بإسـ ع زتارةع كما تشيد عمى ذلؾ النصػب 

والناقشات الالتينية التي وجدت ىناؾ وقد تعرضػت ىػذه المدينػة لتخريػب الونػداؿ وكػؿ مػا تبقػى منيػا عبػارة 

ريػػة وجنائزيػػة...ال  وىػػي محميػػة لكونيػػا ال تػػزاؿ عػػف ىيئػػات سػػكنية ومنشػػإت أخػػر  إلػػى جانػػب نصػػب تذكا

مطمػػػورة فػػػي التػػػراب وتظيػػػر عمػػػى السػػػطح بصػػػفة طفيفػػػة، أمػػػا مػػػا ىػػػو ظػػػاىر عمػػػى سػػػطح األرض بصػػػفة 

واضػػحة فيػػو عبػػارة عػػف بقايػػا قمعػػة بيزنطيػػة وسػػور محػػاط بيػػا لػػنفس العيػػد، والمالحػػظ أف كػػال مػػف القمعػػة 

خمػؿ سػور القمعػة ثالثػة أبػراج مربعػة الشػكؿ، إضػافة إلػى كػؿ والسور بنيا عمى أنقاض المدينة الرومانية ويت

ىذا فإف كاؼ بوالزيوف عرؼ تمركز حضاري أقدـ مف العيد الروماني كما تدؿ عميو الشػواىد واآلثػار التػي 

فػي متحػؼ اآلثػار القديمػة بػالجزائر والػذي يبمػ   ائزيػة الموجػودة حاليػاتعود لمفترة البونية ومنيػا النصػب الجن

ـ عميػػو نػػص مكتػػوب عمػػى أربعػػة أسػػطر بالكتابػػة البونيػػة الجديػػدة 15,0وسػػمكو  0,40ـ وعرضػػو 1,41طولػػو 

سػبعوف سػنة  بوف إبػف البػي عاشػت بركبعؿ زوجة بعؿ ابنة ترجمتو كالتالي: ىذه الصخرة استعممت لزالوؿع

 ودفنت جثتيا.
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ينػة قالمػة، وىػو ينتمػي كمػـ عػف مد 7: يقػع بحمػاـ بػرادع ببمديػة ىيميوبػوليس عمػى بعػد المسبح الركماني -

متػر، كػاف يمػأل قػديما مػف منػابع الميػاه  35عبارة عف مسػبح مػائي دائػري قطػره  ،إلى بقايا مدينة سيرفيميانا

 الساخنة وىو محاط بأحجار منحوتة وقعره مبمط.

: تقع وسػط المدينػة وىػي عبػارة عػف بقايػا حمامػات رومانيػة تشػيد عػف وجػود مدينػة الحمامات الركمانية -

 . 1900كالما القديمة مصنفة عمى المستو  الوطني منذ عاـ 

 : مجاورة لممسرح الروماني، تشيد عمى مرور االحتالؿ البيزنطي والروماني.الحديقة الثرية كاالما -

: يعود تاريخو إلى العيد الروماني أعيد ترميمو في العيد البيزنطػي وأثنػا  االحػتالؿ سكر المدينة القديـ -

 (1).أمتار 7و  6ضـ داخمو بيف سبعة  وثمانية ىكتارات وعموه يتراوح ما بيف الفرنسي، ي

 منيا: الحضارة البيزنطية: .جػ

ـ مف بقايا آثار المدينة العتيقة ىذه القمعة 39بناىا القائد بناىا القائد ) سولوموف( سنة  القمعة البيزنطية: -

 كما أعادوا ترميميا وسموىا قمعة قالمة. 1896التي اجتمع  بيا الجيش الفرنسي أثنا  احتاللو لممدينة سنة 

توجػػد قػػرب القمعػػة بالثكنػػة القديمػػة داخػػؿ المدينػػة ىػػذه الحمامػػات قائمػػة إلػػى اآلف  الحمامػػات البيزنطيػػة: -

 شاىدة عمى عظمة المدينة.

ىي البقايا توجد داخؿ المدينة وخارجيا تعرضت لمتخريب نتيجة التوسع العمرانػي  بقايا ييكف يمكمية: -

رج المدينػة سػوا  التػي كانػػت لممدينػة، وتحػديث طرقيػا وقػػد شػمؿ التخريػب قنػوات جمػػب ميػاه الشػرب مػف خػػا

 تأتي مف رأس واد السخوف أو مف الجية الشرقية.

 .بقايا المعابد كالقايات المبمطة  بالفسيفساء -

: بجبؿ ماونة جنوب المدينة وبيا آثار كنيسة وقػوس النصػر وسػاحة عموميػة آثار اللة ماكنة الركمانية -

 ومسبح.

                                                           
(1)

 . عمييا مف مديرية الثقافةوثائؽ متحصؿ : 
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 قالمة في العهد الكسيط .4

إلى النصوص التاريخية واآلثار والشواىد المادية التي تعكس وجوده بمنطقة قالمة  يفتقر ىذا العيد

وىػػذا فػػي حػػدود مػػا تعرفػػو  لحػػد اآلف، باسػػتثنا  ذكػػر اإلدريسػػي بكممػػة  كالمػػا فػػي أحػػد مصػػادره، غيػػر أف 

 األبحاث ال تزاؿ متواصمة وربما تزداد معرفتنا بيذا العيد مستقبال.

 قالمة  في العهد الحديث .5

أواخػر  1824شػرع فػي بنػاه سػنة  2ـ1500: يتواجد وسط مدينػة قالمػة يتربػع عمػى مسػاحة المسجد العتيؽأ. 

مصػمى، ويعتبػر  1900ذو طاقػة اسػتيعاب  1852العيد العثماني وبداية فترة االسػتعمار الفرنسػي. فػتح سػنة 

ىػػذا المسػػػجد الشػػاىد الوحيػػػد الػػذي يعكػػػس وجػػود واسػػػتمرار تػػأثير نمػػػوذج وطػػراز العمػػػارة العثمانيػػة بمنطقػػػة 

قالمػػة، ويفتػػرض أف انعػػداـ الشػػواىد التػػي تثبػػت ىػػذا العيػػد بمدينػػة قالمػػة يرجػػع لكػػوف البػػاي اسػػتوطف بمدينػػة 

 قسنطينة وتركت مدينة قالمة كأرض فالحية تشغؿ ثرواتيا.

مػف المتفػرجيف، بداخمػو أشػكاؿ ىندسػية وأوربيػة وتماثيػؿ  200يتسػع لػػ  1880بنػي فػي  المسرح البمػدي: ب.

يعتبػػػر المسػػػرح البمػػػدي محمػػػود تريكػػػي الموجػػػود بقمػػػب مدينػػػة قالمػػػة مػػػف أىػػػـ وأعػػػرؽ المؤسسػػػات ، و وصػػػور

ه التي تعػد آيػة الثقافية في منطقة الشرؽ الجزائري، وىو يستمد روعتو وقيمتو بشكؿ أساسي مف طريقة بنا 

مف آيات الفف المعماري، وكذا مف جماؿ خصوصية شكمو الداخمي الػذي زيػف بزخػارؼ وتماثيػؿ وجػداريات 

 رائعة. كما أف ىندسة المسرح تسمح بإيصاؿ الصوت إلى الجميور بطريقة تمقائية ودونما صعوبة.

صػالحو سػنة  ليػو المثقفػوف عمػى غيػر أف األمػر األساسػي الػذي يتطمػع إ 1991وقد أجري ترميمػو وا 

 مستو  قالمة ىو ترقية ىذا الفضا  الثقافي إلى مسرح جيوي قصد تفعيؿ دوره.

في جبؿ طايػة مغػارة ) تػدعى مغػارة الجماعػة( قامػت باكتشػافيا بعثػة فرنسػية بقيػادة عجػورج  آثار طاية: جػ.

ـ 3ـ بيػا آثػار كتابػة يرجػع تاريخيػا إلػى القػرف 1200وطػوؿ المغػارة المكتشػفة  1867مػاي  23بورقيانطع فػي 

ـ وبيػػا ممػرات وأروقػػة وبيوتػػات، وتوجػد بيػػا آثػار كتابػػة يرجػع تاريخيػػا إلػػى 45ودرجػػة انحػدارىا  200عمقيػا 
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يػػػػذكر السػػػػيد )جػػػػورج و  ،ـ سػػػػنة ؽ 500و  800كمػػػػا اكتشػػػػفت بيػػػػا عظػػػػاـ يرجػػػػع تاريخيػػػػا إلػػػػى  ،ـ3القػػػػرف 

وحػدة نقمػت  1800عػدد مػف اآلثػار والعظػاـ وغيرىػا بمغػت  1867يػة جويم 19بورقيانط( أنو اكتشػؼ بيػا بعػد 

 كميا إلى باريس العاصمة.

تقػػع الزاويػػة شػػرؽ مدينػػة قالمػػة عمػػى بعػػد  :بمديػػة بنػػي مػػزليف -زاكيػػة الشػػيخ الحفنػػاكي بػػديار بالنػػاظكر د.

ـ، عمػى يػد الشػي  عمػارة بػديار ويرجػع نسػب والػده 1872كمـ، مف مقر الوالية، تػـ تأسيسػيا سػنة  22حوالي 

صالح إلى أوالد عمراف الذيف ينحدروف مف ذرية إدريس األكبر الذي وفد مف المشرؽ أياـ الخميفة العباسػي 

المشيور ىػاروف الرشػيد، والتػي تعػد منػارة عمميػة مػف خػالؿ التكػويف والتعمػيـ فػي مجػاؿ حفػظ القػرآف الكػريـ 

 اإلسالمية. وتدريس مبادئ الشريعة 

 ماي 23جبؿ طاية بمدية بوىمداف قامت باكتشافيا بعثة فرنسية في :غار الجماية )مغارة الجماية( ق.

 45ـ ودرجة انحدارىا 200ـ عمقيا 3ـ بيا آثار كتابة يرجع تاريخيا إلى القرف 1200وطوؿ المغارة  1867

  (1).ـ سنة ؽ 500و 8000ـ، وبيا ممرات وأروقة كما اكتشفت بيا عظاـ يرجع تاريخيا إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 . وثائؽ متحصؿ عمييا مف مديرية الثقافة: 
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 التقميدية اتالصنايإمكانات  المطمب الرابع:

تشػػػكؿ الصػػػناعة التقميديػػػة إحػػػد  المكونػػػات األساسػػػية لمشخصػػػية الجزائريػػػة اإلبداعيػػػة فيػػػي نتػػػاج 

حضاري آلالؼ السنيف مف التفاعؿ الحي لمحضارات، وقد أصبحت الصػناعة التقميديػة مػف أىػـ القطاعػات 

اصػب عمػؿ التي تساىـ في التنمية االقتصادية واالجتماعية عف طريؽ التخفيؼ مف أزمة البطالة بخمؽ من

جديػػدة وتفعيػػؿ األسػػواؽ الداخميػػة والخارجيػػة، ممػػا يبػػرز ضػػرورة االىتمػػاـ بيػػذا القطػػاع والمنتمػػيف إليػػو مػػف 

 حرفييف عف طريؽ توجيييـ وتكوينيـ وترقيتيـ مف أجؿ الحفاظ عمى الموروث الثقافي مف االندثار. 

الطػرز التقميػدي وصػناعة حصيمة لحرؼ شعبية عديدة كالنسيب والخياطػة و تعد الصناعة التقميدية و 

الحمي وىي أنواع وأشكاؿ بحسب المعطيات الحضارية لممجتمع ومف ىنا كانػت الصػناعات التقميديػة داللػة 

 عمى العصر وعمى أحوالو االجتماعية واالقتصادية والثقافية. 

منعشا وآفاؽ واعدة  حاضرافيي تعرؼ  ،تزخر والية قالمة بصناعات تقميدية  توارثت عبر األجياؿ

 5602بػػػ  2013بعػػد األىميػػة التػػي أوليػػت ليػػا مػػف طػػرؼ السػػمطات العموميػػة إذ يبمػػ  عػػدد الحػػرفييف نيايػػة 

 (1):، ويتوزعوف عمى مختمؼ نشاطات الصناعة التقميدية كما يميحرفي

آلالت يغمػػب عميػػو العمػػؿ اليػػدوي ويسػػتعيف فيػػو الحرفػػي أحيانػػا بػػاوىػػو كػػؿ صػػنع  صػػناعة تقميديػػة فنيػػة  -

وتعتبػػر  ،لصػػنع أشػػيا  نفعيػػة أو تزيينيػػة ذات طػػابع تقميػػدي وتكتسػػي طابعػػا فنيػػا يسػػمح بنقػػؿ ميػػارة عريقػػة

بداعيا، وى حرفػي  1288 عمػىحتػوي ت يالصناعة التقميدية فنية عندما تتميز بأصالتيا وطابعيا االنفرادي وا 

 ؛%23بنسبة  نشاط 33موزعيف عمى 

وىػي مجمػػؿ النشػػاطات التػي يمارسػػيا الحرفػي والتػػي تقػدـ خدمػػة خاصػػة  صػناعة تقميديػػة إلنتػاج خػػدمات -

بالصيانة أو التصميح أو الترميـ الفني باستثنا  تمؾ التػي تسػري عمييػا أحكػاـ تشػريعية خاصػة، وتكػوف إمػا 

  نشاط 81حرفي موزعيف عمى  2268 عمى فرديا أو ضمف مقاولة الصناعة التقميدية والحرؼ، ويحتوي

                                                           
 .2014: دليؿ الحرفي، غرفة الصناعة التقميدية والحرؼ لوالية قالة، (1)



                                                                                                                                                            السياحة المستدامة في والية قالمة: االمكانات، اآلثار والجيود المبذولة                                              خامس:         الفصؿ ال  
 
 

270 

 

 ؛%40,5بنسبة 

فنيػا خاصػا وتوجػو تكتسي طابعا  وىي كؿ صنع لمواد استيالكية عادية ال موادالصناعة تقميدية إلنتاج  -

 .%36,5بنسبة  نشاط 65حرفي موزعيف عمى  2046لمعائالت ولمصناعة ولمفالحة، وتحتوي عمى 

 مف أىـ الصناعات التقميدية والحرفية بوالية قالمة نجد ما يمي:

 صناية النسيج. 1

النسيب مف أىـ الحرؼ التقميدية التي تمارسيا النسا  حيػث نجػدىا تنتشػر فػي معظػـ البيػوت  يعتبر

وتعتمػػػد ىػػػػذه الصػػػناعة التقميديػػػػة عمػػػى الصػػػػوؼ وشػػػعر المػػػػاعز وبعػػػض المستحضػػػػرات الطبيعيػػػة النباتيػػػػة 

  لمتمويف، ومف أىـ ىذه الصناعات النسيجية نجد:

لػػػذي يحضػػػر ثػػػـ يمػػػوف بمستحضػػػرات طبيعيػػػة نباتيػػػة ينسػػػب مػػػف الصػػػوؼ ا الحايػػػؾ القػػػالمي أك الحنبػػػؿ: أ.

لمحصػػوؿ عمػػى أنػػواع معينػػة عمػػى األلػػواف المسػػتوحاة مػػف البيئػػة المحميػػة كػػالموف األزرؽ الػػذي يسػػتخرج مػػف 

 النيمة.

 وىي لباس يرتديو الرجاؿ تصنعو النسا  مف الصوؼ يكوف غالبا مف الموف البني. القشابية: ب.

يػة قالمػة بالمبػاس التقميػدي الػذي يتميػز بػالطرز عمػى القطيفػة الػذي يأخػذ تشػتير وال  المبػاس التقميػدي: جػ.

أشكاال فنية وجمالية الستعماؿ الخيط الػذىبي يرسػـ زىػور وعصػافير كفػرخ الطػاووس مػثال وتجسػدىا المػرأة 

 المجبػػود، الكراكػػو...ال ( معظػػـ ىػػذه الصػػناعات يقػػـو بيػػا النسػػا  فػػي القالميػػة فػػي ) قنػػدورة الفتمػػة، قنػػدورة

 البيوت أو في الورشات.

يعد الطرز مف النشاطات العريقة في والية قالمة ويكوف عمى األقمشة والقطيفة بوضع  الطرز التقميدي: د.

مختمػػؼ أثػػاث المنػػزؿ كطقػػـ الفػػراش  لتػػزييفأشػػكاؿ ورسػػومات متنوعػػة باسػػتخداـ الحريػػر والكتػػاف ويسػػتعمؿ 

ولعػؿ أىػـ تعاونيػة  ،النابػاؿ وطقـ الطاولة والسرير.... ومف أنوع الطرز عمى القماش طرز الحساب، طػرز

 والتي بيا أيادي ذىبية ليذه الصناعة الفنية عمى غرار النسا  CASSAPحرفية في ىذا الميداف ىي 
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  المواتي يقمف بيذه الحرفة في البيوت. 

 اية الزرابيصن. 2

التػػػي تخػػػص المنطقػػػة بػػػذاتيا حيػػػث تمتػػػاز الزربيػػػة  القالميػػػة بأنيػػػا تعبيػػػر عػػػف أصػػػالة الحضػػػارات 

التاريخيػػة التػػي مػػرت بيػػا المنطقػػة وخاصػػة الرومانيػػة التػػي تركػػت بصػػماتيا فػػي ىػػذا النػػوع مػػف النشػػاطات 

المستمدة مف الفسيفسا  الرومانية التي نجدىا فػي  التقميدية وىي مف النسيب العالي ونجد منيا زربية المواي

 Crocher، زربيػة  La tulipeالمسػرح الرومػاني بالواليػة إلػى جانػب ىػذا النػوع ىنػاؾ: زربيػة القػامرة، زربيػة

mosaque ، وال تػػزاؿ الصػػناعة الزريبػػة تمػػارس بمركػػز الزرابػػي والطػػرز المتواجػػد بعاصػػمة الواليػػة التعاونيػػة

وىػػػي ذات جػػػودة عاليػػػة وسػػػمعة وطنيػػػة، وتسػػػتعمؿ ألجميػػػا عػػػدة أدوات كالسػػػداية،  La cassapالفالحيػػػة 

 الخاللة، المقص....

 الحمي التقميدي. 3

إنيا الحرفة األكثر رواجػا فػي المنطقػة فيػي تعػرؼ انتشػارا واسػعا عمػى مسػتو  الواليػة إذ يمارسػيا  

اؿ مختمفػػة تتمثػػؿ فػػي أحزمػػة، عػػدد كبيػػر مػػف الحػػرفييف. وتعتمػػد ىػػذه الصػػناعة عمػػى الػػذىب والفضػػة بأشػػك

 خالخؿ، خواتـ، السخاب، القرطيف، المقياس...ال ، وكميا يشيد عمى فف وأسموب ذو عراقة وأصالة كبيرة.

 صناية الفخار. 4

إف الفخار يعتبر منتوجا جبميا فيو يحمؿ الخصوصية الجغرافية لمنطقػة قالمػة ويشػتير بالصػالبة  

( بحماـ Kaolinعو وزخرفتو ويوجد بيا أفضؿ الصمصاؿ األبيض ) والمساكة والجماؿ والبساطة في تصني

منػاطؽ الواليػة وتتركػز بكثػرة فػي كػؿ مػف بمديػة بػف جػراح، قمعػة  عبػر معظػـوتنتشر صػناعة الفخػار ، دباغ

 ، الركنية، ىيميوبوليس، الخزارة.عبوصب

 (1).الكسكسي ، الشخشوخة ، الغرايؼ ... إل أشيرىا  :المأككالت التقميدية

                                                           
 : المصدر نفسو.(1)
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 في كالية قالمة المستداـ يالسياحآثار القطاع ثاني: المبحث ال

مسػػياح بجميػػع فئػػاتيـ خاصػػة لمػػذيف يحبػػوف ل االمكانػػاتواليػػة قالمػػة تحتػػوي عمػػى مجموعػػة مػػف إف 

التػي تتػوفر عمييػا  والسػياحية لحمويػةاالستكشاؼ والمغامرة والراحة والترفيػو مػف خػالؿ مػا تػوفره المحطػات ا

القطاع السياحي يعتبر بمثابة محرؾ لمتنميػة المسػتدامة، عمػى غػرار القطاعػات األخػر  )الزراعػة، ، و الوالية

مصػدر باعتبػاره ، فيو يشكؿ دعما لمنمػو االقتصػادي ……..(الخدمات، النقؿ، األشغاؿ العمومية ، الثقافة

وحمايػػة  صػػب الشػػغؿمنا ، ودافػػع لمتنميػػة االجتماعيػػة مػػف خػػالؿ تػػوفيرلخمػػؽ الثػػروات والمػػداخيؿ المسػػتدامة

 .السيما عمى المستو  المحمي التراث الثقافي، وأيضا مساىـ في تنشيط حماية البيئة

 اآلثار االقتصادية لمتنمية السياحية في كالية قالمة المطمب الكؿ:

النشاط السياحي مف المصادر الميمة في اقتصاديات العديد مف المنػاطؽ، ومػف أىػـ اآلثػار  يعتبر

  االقتصادية لمنشاط السياحي اآلتي: 

 كالية قالمةفي السكؽ السياحي . 1

يسمح دراسة السوؽ السياحي بتشخيص شامؿ لواقع ىذا السوؽ في جانبي العرض والطمب وىو ما       

ُيمكف مف الوقوؼ عند جوانب اختالؿ ىذا السوؽ، كما تسمح دراسة السوؽ السياحي بتحديد االتجاىات 

   المستقبمية لو وىو ما ُيساعد بدوره عمى التنبؤ بحجـ ونوع الطمب المستقبمي.

تكتسب والية قالمة عدد مف فنادؽ ومركبات الستقباؿ السياح، لكف  (1) :لعرض السياحي لكالية قالمةا. أ

 سريرا 5146 بػ جػماليةاإلستيعاب االطاقة قدر تيعتبر غير كاؼ باعتبارىا والية سياحية ىامة، حيث 

ة سريرا سن فندؽ 12بالوالية  المؤسسات الفندقيةعدد الفنادؽ حيث مراقد و  4وموزعة بيف دور الشباب 

ية منيا فقط حموية، ويعتبر عدد ضعيؼ جدا في منطقة سياحة حمو  4توجد  الفنادؽمف بيف  ،2014

                                                           
(1)

 .وثائؽ مقدمة مف طرؼ مديرية السياحة لوالية قالمة: 
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طبيعة ىياكؿ  والجدوؿ التالي يوضح والتي ال تمكف مف استيعاب الوافديف لمسياحة الحموية بالوالية.

           االستقباؿ المتوفرة عمى مستو  والية قالمة.

 في كالية قالمة المؤسسات الفندقية( 64) الجدكؿ رقـ

 

 

  .2014، التقميدية لوالية قالمة والصناعاتمديرية السياحة المصدر: 

ونظرا لمموقع االستراتيجي الذي يميز ىذه المنطقة مف مناظر طبيعة جذابة وينابيع معدنية، أنشا 

ـ 1976ـ إلى سنة  1969سنوات مف سنة  8مركب الشاللة بدائرة حماـ دباغ، حيث استغرقت مدة انجازه 

ة مشكمة مف طرؼ ميندسيف معمارييف فرنسييف، ويتميز المركب ببنا  عصري، وىو عبارة عف مجموع

كما  ،ممحؽ، باإلضافة إلى الجناح المعدني أو الصحي 112شقؽ،  9غرفة في  61مف فندؽ مكوف مف 

يتميز بجودة المرافؽ حيث يمتمؾ عيادات حديثة وفضا ات صحية لمتدليؾ والعالج المعدني، بواقع يصؿ 

، وىذا األمر جعؿ المركب يستقطب ما يزيد عف 160إلى  ألؼ زائر في   150حصة عالجية في اليـو

 سعة االستقباؿ
 الرقـ اسـ المؤسسة نمط المؤسسة التصنيؼ

 
 
 

 يدد الغرؼ يدد السرة

 10 فندؽ مرمورة حضري * 3 71 144

 16 المركب المعدني الشاللة حموي * 2 170 625

 10 نزؿ ىوارة نزؿ / 26 38

 11 التاجفندؽ  حضري / 21 30

 12 المركب المعدني  البركة حموي / 90 200

 13 المركب المعدني بوشيريف حموي / 90 236

 14 فندؽ بف ناجي حموي / 21 54

 15 مؤسسة معدة لمفندقة )النجمة( حضري / 17 27

 16 مؤسسة معدة لمفندقة )طارؽ( حضري / 14 30

 01 مؤسسة معدة لمفندقة )الشرؽ( حضري / 15 25

 مؤسسة معدة لمفندقة )الكرامة( حضري / 12 16
00 

 06 فندؽ دار المعمـ حضري / 17 41

 المجمكع 231 0133
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ألؼ زائر يوميا في مواسـ العطؿ. وما يزيد مف تحفيز الزوار ىو وجود  30األسبوع، ويصؿ العدد إلى 

حمامات بخارية بكؿ لواحقيا وتجييزات طبية حديثة إلعادة تأىيؿ األعضا ، ناىيؾ عف األطبا  

 .المتخصصيف

قمب جباؿ أوالد عمي المعروفة  وبيندستو الحديثة والراقية، يقع المركب المعدني البركة في

، ويمنح  80كـ غرب مدينة قالمة وعمى الطريؽ الوطني رقـ 15عمى بعد  بمناظرىا الطبيعية الخالبة،

المركب الخصوصية واليدو  في غرفو وشققو المجيزة بأحسف وسائؿ الرفاىية، كما يحتوي عمى قاعة 

تنفس وتنشؽ، التدليؾ باأليدي،  –دليؾ المائي لممؤتمرات، ويحتوي عمى مراكز لمعالج الطبيعي مثؿ الت

التكييؼ الوظيفي ) الجمباز الطبي، العالج الميكانيكي. كما يوجد عالج فيزيائي مثؿ العالج الكيربائي 

 )أشعة تحت الحمرا  وفوؽ البنفسجية وفوؽ الصوت( أي التدليؾ االىتزازي.

 3والية قالمة. ويحتوي عمى شقؽ مف ويعتبر مركب بوشيريف مف أىـ المركبات الحموية في     

غرؼ وأخر  مف أربعة كما يحوي عمى قاعة لممحاضرات وحماـ، باإلضافة إلى مركز عالجي يوفر 

 العالج الطبيعي، المعالجة المائية، التدليؾ والمياقة. 

وكاالت السياحة واألسفار، وبيدؼ تنمية السياحة وتسييؿ وصوؿ السياح مف مكاف وبالنسبة ل   

ألخر ضمت والية قالمة عدد ميـ مف وكاالت السياحة والسفر موزعة عبر أرجا  الوالية، و ىناؾ أخر  

   (1):والجدوؿ التالي يبيف مختمؼ تمؾ الوكاالت ،في طور االنجاز

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .قالمةوثائؽ مقدمة مف طرؼ مديرية السياحة لوالية : (1) 
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 في كالية قالمة ككاالت السياحة كالسفر( 65) رقـ الجدكؿ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2014، وثائؽ مقدمة مف مديرية السياحة لوالية قالمة المصدر:

ومف أجؿ المساىمة في وصوؿ الزبائف مف مختمؼ أنحا  الوطف إلى الحمامات المعدنية، تتوفػر 

كمـ تتػوزع  297.915.02منيا شبكة طرقات ىامة ومتنوعة يبم  طوليا  ىياكؿ قاعديةوالية قالمػة عمى 

  كمـ. 1309كمـ، الطرؽ البمدية  406.020كمـ، الطرؽ الوالئية  296.200كػاآلتي: الطرؽ الوطنية 

   (1) كمـ، تتػوزع كػاآلتي: 297.915.02تتوفػر والية قالمػة عمى شبكة طرقػات ىامة ومتنوعة يبم  طوليا 

 ؛كمـ 299.200الطرؽ الوطنية:  -

 ؛كمـ 421.050الطرؽ الوالئية:  -

  كمـ. 1309الطرؽ البمدية :   -

مركبػة  1035كما تتوفر الوالية عمػى حضػيرة مػف مركبػات النقػؿ مكونػة مػف الحػافالت التػي بمػ  عػددىا 

فػي  13حافمػة منيػا  15مف بينيػا مؤسسػة عموميػة لمنقػؿ الحضػري وشػبو الحضػري التػي تمتمػؾ  2012سنة 

 ؽ السياحية.سيارة أجرة، والجدوؿ الموالي يوضح عدد مركبات النقؿ التي تخدـ المناط 1228الخدمة، و 

                                                           
(1)

 .07، صسبؽ ذكره صدرمال، متابعة الميزانيةتقرير مديرية برمجة و : 

 نكع النشاط اسـ الككالة الرقـ

 

 السياحة استقبالية والوطنية مرمورة تور 01
 السياحة استقبالية والوطنية صارة تور 02
 احيسياحة موفدة لمس مسؾ تور 03
 احيسياحة موفدة  لمس واألسفار  ماونة لمسياحة 04
 احيسياحة موفدة  لمس أميمة تور 05
 احيسياحة موفدة  لمس فرع  وكالة مالؾ تور 06
 سياحة موفدة لمسياح رتاج لمسياحة و السفر 07
 سياحة موفدة لمسياح وكالة السد 08
 سياحة موفدة لمسياح فييـ ترافؿ 09
 سياحة موفدة لمسياح الماسة لمسياحة واألسفار 10

 سياحة موفدة لمسياح المبيب لمسياحة والسفر 11
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 يدد مركبات النقؿ التي تخدـ المناطؽ السياحية في كالية قالمة (66) رقـ الجدكؿ

 يدد سيارات الجرة يدد الحافالت المنطقة
 41 30 حماـ دباغ

 01 08 حماـ أوالد عمي

 00 03 سالوة عنونة

 10 24 الركنية

 00 19 بف جراح

 .2012مديرية النقؿ لوالية قالمة،  المصدر:

( اف وسائؿ النقؿ في والية قالمة التي تخدـ أىـ المناطؽ السياحية 29نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )

غير كافية خاصة في المواسـ السياحية التي تعرؼ اقباال مف السياح المحمييف مف الوالية او مف خارج 

الى اف السياحة  الوالية، والسبب راجع الى احجاـ القطاع الخاص عف االستثمار في ىذه المناطؽ نظرا

في الوالية تعرؼ اقباال موسميا، لذا عمى السمطات المحمية االستثمار او توجيو المركبات العمومية في 

 الموسـ السياحي الى المناطؽ التي تعرؼ نقص في وسائؿ النقؿ.

المنابع الحموية تستقطب اىتماـ السكاف المحمييف والمغتربيف : . تحميؿ الطمب السياحي لكالية قالمةب

واألجانب عمى حد سوا ، الحتالليا مكانة ىامة لد  الخاص والعاـ، بالنظر لما تشيده مف تدفؽ عمييا 

طواؿ فترات السنة، كما أنيا تحتؿ المرتبة األولى في ترتيب اختيارات العائالت الجزائرية وال سيما 

الوافديف والجدوؿ الموالي يوضح تدفؽ السياح  ،ا يتعمؽ األمر باختيار أماكف االستجماـالقالمية، عندم

 السياح المؤطريف مف طرؼ وكاالت السياحة واألسفار.عمى الفنادؽ الحموية لوالية قالمة و 
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 الفنادؽ الحمكيةتدفؽ السياح في  (01)رقـ جدكؿ ال

 السنة
في  المقيميف منهـ يدد السائحيف

 الفنادؽ الحمكية
حصة السياح المقيميف 

 الكافديف الجانب  الكافديف الجزائرييف في الفنادؽ الحمكية
 2006 60723 752 / / 

2007 76097 495 / / 
2008 66951 675 38539 50,64 % 
2009 81030 932 49112 66,13 %  
2010 93006 1030 70583 75,07 % 
2011 94682 1389 73973 77% 
2012 106651 1505 / / 
2013 95034 1472 / / 
2014 97209 2018 / / 

 .مديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية قالمة: المصدر

 2011يالحظ مف الجدوؿ الزيادة المستمرة لعدد السياح الوافديف إلى والية قالمة، حيث سجمت سنة 

مف إجمالي عدد السياح الوافديف لموالية خالؿ  77%سائح لمحمامات المعدنية أي بنسبة  73973حوالي 

كما وصؿ عدد السائحيف  ،سائح ليذه الحمامات 38539إال  2008ىذه السنة، في حيف لـ تسجؿ في سنة 

  سائح. 99227 : 2014سنة لوالية قالمة في 

إلى الحمامات المعدنية في الوالية، حيث  تأطير وتنظيـ الرحالتويتمثؿ دور ىذه الوكاالت في 

 .السياح المؤطريف مف طرؼ وكاالت السياحة واألسفاريوضح الجدوؿ الموالي حصيمة 

 السياح المؤطريف مف طرؼ ككاالت السياحة كالسفار (00) رقـ جدكؿال

 السنة
 سائح أجنبي سائح جزائري

 المجمكع
  % النسبة العدد  %النسبة العدد

2008 2559 75,23 843 24,77 3402 

2009 2574 92,55 207 07,45 2781 

2010 4887 92,50 396 07,50 5283 

2011 3774 99,2 28 0,8 3802 

2012 / / / / / 

2013 1026 96,97 32 03,03 1058 

 1888 12,61 238 87,39 1650 2014السداسي األوؿ 

 .لوالية قالمةمديرية السياحة والصناعات التقميدية المصدر: 
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 السياحية يالحظ مف الجدوؿ االنخفاض الكبير لعدد السائحيف األجانب المؤطريف مف الوكاالت         

فالمنطقة تعرؼ زيادة في تدفؽ  خدمات ىذه الوكاالتعف في السنوات األخيرة، وذلؾ ناتب عف استغنا ىـ 

 .السياح خاصة الحمامات المعدنية

 الهياكؿ الفندقية . رقـ أيماؿ2

ُيشكؿ رقـ أعماؿ اليياكؿ السياحية أحد المؤشرات الدالة عمى رواج وحركية القطاع السياحي، كما       

أف الرتفاع رقـ أعماؿ ىذه المؤسسات آثارا إيجابية عمى االقتصاد المحمي، ويوضح الشكؿ الموالي تطور 

 عاـ:رقـ أعماؿ اليياكؿ الفندقية في جانبي اإليوا  واإلط

 2014ك 2006تطكر رقـ أيماؿ الهياكؿ الفندقية بيف سنتي  (06)رقـ جدكؿ ال
 مجمكع رقـ اليماؿ اإلطعاـ اإليكاء السنة
2006 140111183 442667121 582778204 

2007 165518622 152325483 317844106 

2008 196107251 173431703 369538955 

2009 216500284 176026084 392526368 

2010 254990593 181363433 436354027 

2011 245328736 119459997 364788733 

2012 177151175 80001549 257152724 

 2013 224570034 97457191 322027225 

2014 / / 371951892 

 .مديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية قالمةالمصدر: 

 يفوؽ رقـ أعماؿ اإلطعاـ لنفس السنوات 2014و 2006يبيف الجدوؿ أف رقـ أعماؿ اإليوا  بيف سنوات     

، كما نالحظ االنخفاض في رقـ األعماؿ لكؿ التي فاؽ فييا رقـ أعماؿ االطعاـ االيوا  2006ما عدا سنة 

عمى الفنادؽ وىو ما يزيد مف  ، وىذا بفعؿ تزايد عدد المتوافديف2012و 2011مف اإلطعاـ واإليوا  سنة 

مداخيميا، وفي الوقت نفسو فإف ارتفاع رقـ أعماؿ ىذه اليياكؿ السياحية يعمؿ عمى تنشيط االقتصاد 

المحمي وزيادة وتدعيـ خزينة الوالية بفعؿ الضرائب والرسـو المختمفة المفروضة عمى ىذه األنشطة، إال أف 

 .مستو  الوالية قى غير محدد بأرقاـ أو إحصائيات عمىحجـ مساىمة ىذه اليياكؿ في ىذا المجاؿ يب
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  آثار القطاع السياحي يمى التنمية المحمية .3  

التنميػػػة تقػػػـو عمػػػى مبػػػػدأ التكػػػػامؿ الػػػداخمي بػػػيف القطاعػػػات االقتصػػػادية الوطنيػػػة،  اسػػػتراتيجيةإف  

بمراعاة الترابط الوظيفي بيف الصناعة والزراعة وتطور السياحة، وقد استيدفت إحػداث تغييػرات عميقػة فػي 

 البنيػػػات االقتصػػػادية، لتنتقػػػؿ مػػػف اقتصػػػاد تقميػػػدي إلػػػى اقتصػػػاد عصػػػري، تتػػػداخؿ وتتكامػػػؿ فيػػػو األنشػػػطة

عػػػػػدد المؤسسػػػػػات الصػػػػػغيرة والجػػػػػدوؿ المػػػػػوالي يوضػػػػح  ،اإلنتاجيػػػػة لموصػػػػػوؿ إلػػػػػى تنميػػػػػة شػػػػاممة منسػػػػػجمة

 والمتوسطة حسب القطاعات في والية قالمة.

 يدد المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة حسب القطايات في كالية قالمة (00)رقـ جدكؿ ال
 رقـ النشاط قطاع 2011 ـ ص المؤسسات يدد % 2011 الشغؿ مناصب %

 1 والصيد الفالحة 48 0,99 298 1,46
 2 والطاقة المياه 1 0,02 32 0,16

 3 المحروقات / / / /
 4 البترولية األشغاؿ خدمات 1 0,02 24 0,12
 5 والمحاجر المناجـ 30 0,62 542 2,65
 ISME 6  والصمب الحديد 32 0,66 200 0,98
 MAT CONST 7 البنا  مواد 49 1,01 728 3,56

 8 العمومية واألشغاؿ البنا  1935 39,98 9960 48,75
 9 بالستيؾ -مطاط -كيميا  8 0,17 106 0,52
 10 الغذائية الصناعة 161 3,33 824 4,03
 11 النسيب صناعة 14 0,29 52 0,25
 12 الجمود صناعة 3 0,06 6 0,02
 13 والورؽ والفميف الخشب صناعة 110 2,27 297 1,46
 14 مختمفة صناعة 54 1,12 166 0,81
 15 والمواصالت النقؿ 708 14,63 1528 7,48

 16 التجارة 584 12,07 2263 11,08
 17 اإلطعاـك  الفندقة 157 3,24 491 2,40
 18 لممؤسسات مقدمة خدمات 545 11,26 1848 9,05
 19 لمعائالت خدمات 380 7,85 979 4,79
 20 مالية مؤسسات 13 0,27 61 0,30
 21 عقارية اعماؿ 7 0,14 24 0,12

 22 الجماعية لممرافؽ خدمات / / / /
  المجمكع 4840 100,00 20429 100,00

 .2012المناجـ، و مديرية الصناعة  المصدر:
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قطاع الفندقة واإلطعاـ بم   مف الجدوؿ السابؽ نالحظ أف عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

، والتي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية قالمة إجماليمف  % 3224مؤسسة، أي بنسبة  157

، وىي نسبة تعتبر محتشمة نظرا لكوف الوالية مشيورة 2011سنة  % 2240بنسبة  منصب شغؿ 491توفر 

 بطابعيا السياحي خاصة حماماتيا التي ذاع صيتيا داخؿ الوطف وخارجو.

 .  تنشيط االستثمارات السياحية4

تشيد الوالية توسع سياحيا ميـ جدا، ىناؾ مشاريع في طور االنجاز و أخر  في مرحمة الدراسة،         

والجدوؿ التالي يوضح المشاريع السياحية التي حصمت عمى موافقة بما فييا المشاريع الخاصة بالسياحة 

 الحموية.

 الكالئية لكالية قالمة المشاريع السياحية المتحصمة يمى مكافقة المجنة (01) رقـ الجدكؿ

 الرقـ
 

 مناصب  المكقع تسمية المشاريع
 الشغؿ

 المساهمة السرة مدة االنجاز المساحة

 *كقاية 3فندؽ 01
 حفالت كمحاضرات 

 قالمة
م5000 75

2 
 %100 180 ش24

 فندؽ 02
 

 طريؽ بوروايح 
 قالمة

م815.00 50
2

 %100 70 ش24 

م6000 35 بوحمداف فندؽ ك قاية حفالت  03
2

 %100 37 ش18 

 مركز متعدد الخدمات 04
 ك مؤسسة  فندقية 

 وادي الزناتي
م7268.39 153

2 
 60  

م5349.00 205 حماـ دباغ مركب  سياحي 05
2

 %100 60 ش 30 

م3600.00 94 حماـ دباغ *3مركب  سياحي  06
2

 %100 76 ش18 

م10824.01 120 حماـ دباغ مركب معدني 07
2

 %100 120 ش30 

م150000 260 عمي  حماـ أوالد التسميةحضيرة  08
2 

 %30 - ش36

 .وثائؽ مقدمة مف مديرية السياحة لوالية قالمة المصدر:

تشيد والية قالمة تنمية سياحية في غاية األىمية، مف خالؿ االستثمار التي حصمت عمى موافقة         

المجنة الوالئية منيا فنادؽ لزيادة القدرة عمى استيعاب السياح، وحضيرة تسمية ومراكز خدمية مما يزيد مف 

دباغ إلنشا  مركبيف  عناصر الجذب السياحي لوالية قالمة، ومف بينيا ثالث مشاريع  في منطقة حماـ

 سرير. 256منصب عمؿ وتوفر   419سياحييف و مركب معدني والتي ستوفر إجماال 



                                                                                                                                                            السياحة المستدامة في والية قالمة: االمكانات، اآلثار والجيود المبذولة                                              خامس:         الفصؿ ال  
 
 

281 

 

 .لوالية قالمة أما الجدوؿ المواؿ يبيف بعض المشاريع التي تعتبر في طور االنجاز        

 مشاريع االستثمار السياحي طكر االنجاز (02) رقـ الجدكؿ

يدد  يدد السرة تاريخ المكافقة المبدئية المشركع مكقع طبيعة المشركع الرقـ
 المناصب

 لمشركعاقيمة 
01

 دج 3
 الكضعية الحالية 

مقيى+  فندؽ+ 01
مطعـ+ موقؼ 

 سيارات
 

 بمدية بوشقوؼ
02/11/2011 

 
20 09 14.22 

في طور االنجاز بنسبة 
90 % 

مقيى  +1فندؽ + 02
 ومطعـ

 15.831 15 20 21/08/2011 بمدية بوشقوؼ
في طور االنجاز بنسبة 

72 % 
فندؽ+ مقيى +  03

قاعة  + مطعـ
+  +  حفالت

 موقؼ سيارات
 

 30.15 12 24 01/12/2009 بمدية عيف احساينية

في طور االنجاز بنسبة 
% والمستثمر بصدد  12

تحضير ممؼ القرض 
 البنكي

 مركب سياحي 04
 

 430 58 146 25/12/2004 حمػاـ دبػاغ
في طور االنجاز بنسبة 

57 % 
05 

 نزؿ
بمدية مجاز الصفا  

 ,دائرة بوشقوؼ
المشروع متقدـ بنسبة  24.1 12 28 24/07/2006

 % 30انجاز 
 514.301 106 238 المجػمػكع

 .وثائؽ مقدمة مف مديرية السياحة لوالية قالمةالمصدر: 

المشاريع التي لـ تنطمؽ إف التوسع السياحي في الوالية في تقدـ مستمر، الجدوؿ التالي يبيف تمؾ         

بعد، وكميا مشاريع تسعى إلى الترقية السياحية لموالية التي تعبر عف وجية سياحية ىامة في مجاؿ 

ومف بيف ىذه المشاريع مركب سياحي عمى مستو  حماـ دباغ والذي قد يساىـ بتوسيع  ،السياحة الحموية

 سياحي ىاـ بالمنطقة.
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 طمبات االستثمار السياحي في كالية قالمة (03) رقـ الجدكؿ

الر
 قـ

تاريخ المكافقة  مكقع المشركع طبيعة المشركع
 المبدئية

يدد 
 السرة

يدد 
 المناصب

القيمة المالية 
 دج106لممشركع

01 
 42 86 14/03/2013 حمػاـ دبػاغ محطة حموية

 

70.00 

نزؿ+ مطعـ+ مقيى  02
 ومسبح

 40.00 28 49 28/04/2008 بمدية النشماية

حماـ أوالد عمي بمدية  فندؽ 03
 ىيميوبوليس

28/04/2008+ 

30/04/2013 
45 40 38.88 

محطة حموية ببمدية عيف  04
 العربي

 137.57 / 100 30/04/2013 ببمدية عيف العربي

 51 02/05/2013 حمػاـ دبػاغ فندؽ+ مسبح 05
40 

 
70.00 

 023612 021 000 المجػمػكع

 .مف مديرية السياحة لوالية قالمةوثائؽ مقدمة المصدر: 

مف خالؿ الجدوؿ يتضح أف المشاريع االستثمارية السياحية عمى مستو  والية قالمة في تزايد         

 186مستمر ال سيما تمؾ التي توجد بمناطؽ الحمامات المعدنية، منيا محطتيف حمويتيف تتسع ألكثر مف 

 سرير، وفنادؽ الستيعاب السياح وىـ العائؽ الذي طالما عانت منو الوالية.

 في كالية قالمة اآلثار االجتمايية لمتنمية السياحية المطمب الثاني:

نتيجة لعالقتيا المباشرة وغير المباشرة مع  إف المنطقة السياحية والمجتمعات المضيفة تتأثر وتؤثر        

 اآلثار نجد: جممة، مف لمتعامؿ مع صناعة السياحةالسائحيف ونتيجة 

 . دكر القطاع السياحي المحمي في التشغيؿ1

ُيعتبر القطاع السياحي مف بيف القطاعات االقتصادية التي تساىـ في خمؽ مناصب شغؿ مباشرة 

ذا ما وغير مباشرة )تتعمؽ بالقطاعات الداعمة النقؿ، التمويف..(، إضافة إلى المناصب الموسمية، وى

يخمؽ الثروة مف خالؿ إتاحة الدخؿ ألكبر فئة ممكنة داخؿ االقتصاد المحمي، لكف وبفعؿ غياب جياز 

إحصائي فعاؿ عمى المستوييف الوطني والمحمي فإف عدد مناصب الشغؿ التي يوفرىا القطاع السياحي 
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ي توفرىا اليياكؿ تبقى غير محددة بدقة، وعمى مستو  والية قالمة فإف مناصب الشغؿ المباشرة الت

 موضحة بالجدوؿ الموالي: 2014و 2006السياحية بيف سنوات 

 6101ك 6113تطكر يدد مناصب الشغؿ التي تكفرها الهياكؿ السياحية بيف سنكات  (04) رقـ جدكؿال

 المجمكع مناصب الشغؿ المؤقتة مناصب الشغؿ الدائمة السنة
2006 261 107 035 

2007 291 124 102 

2008 271 142 100 

2009 267 158 162 

2010 275 163 105 

2011  281 168 116 

2012 281 168 116 

2013  348 160 215 

2014 348 155 210 

 .مديرية السياحة والصناعات التقميدية لوالية قالمةالمصدر: 

 2010لتعرؼ تحسف سنة  2009( أف مناصب الشغؿ الدائمة تناقصت حتى سنة 37يبيف الجدوؿ )        

بينما مناصب الشغؿ المؤقتة ، 2014منصب شغؿ دائـ سنة  348لتتزايد بعد ذلؾ لتصؿ منصب،  275بػ 

مناصب مؤقتة إذ أف يا تعتمد عمى عرفت تزايدا حيث أنو ما يميز ىيكؿ العمالة في القطاع السياحي أن

حاجة إلى يد عمؿ إضافية في مختمؼ يستدعي ال ةالسياحي الذروة موسـطمب السياحي خالؿ زيادة ال

مناصب الشغؿ المؤقتة التي وفرىا القطاع السياحي ل أكبر عدد األنشطة ذات العالقة بالسياحة، وقد بم 

منصب،  348: 2013وبالنسبة لمناصب الشغؿ الدائمة فقد بمغت سنة ، 2011سنة  168بوالية قالمة 

عمى شكؿ واحد مف أشكاؿ السياحة وىي السياحة الحموية والتي تنشط  في نشاطيا السياحي تعتمد الواليةو 

خالؿ فترة الربيع، عمى الرغـ مف توفر إمكانيات تطوير أشكاؿ أخر  مثؿ السياحة الجبمية والسياحة 

 الترفييية.
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 في كالية قالمة كاالجتمايي حماية التراث الثقافي. 2

وقد سجمت  ،المسرحو تعرؼ قالمة بعض النشاطات الثقافية أبرزىا: الموسيقى، الفف التشكيمي   

حضورىا في عدة تظاىرات وميرجانات قيمة عمى المستو  الوطني، ومف أىـ ىذه الجمعيات والحركات 

بعض فرؽ  الثقافية بقالمة: جمعية ماالكا لمموسيقى العصرية، فرقة بدر وجمعية بالبؿ األفراح لممالوؼ،

وقد كاف ليذه الحركات  ،العيساوة، جمعية ىواري بومديف لممسرح، جمعية بصمات لمفف التشكيمي

والجمعيات شرؼ تمثيؿ قالمة في المحافؿ الوطنية والجيوية كما حظيت أيضا ىذه المدينة بتنظيـ البعض 

الميرجاف الجيوي  ،كيميةمف التظاىرات الفنية نذكر عمى سبيؿ المثاؿ: الميرجاف السنوي لمفنوف التش

الخياطة ، وتعرؼ المنطقة أيضا ببعض النشاطات األخر  كفف الخزؼ ،ميرجاف مسرح الطفؿو  لممالوؼ

 (1 ).الزرابي(، القفطاف ،والحياكة التقميدية مثؿ )فف التارزي والمجبود

والمػنظـ مػف قبػؿ ة فعاليات الصالوف الػوطني لمصػناعة التقميديػة، يفتتح ببمدية حماـ دباغ السياحوي

المعػرض ييػدؼ إلػى و ، ة التقميدية والحرؼ لواليػة قالمػةمديرية السياحة والصناعات التقميدية وغرفة الصناع

تنشيط موسـ الربيع والعطمة المدرسية وكذا تعريػؼ وترقيػة نشػاطات الصػناعة التقميديػة، ومػف أىدافػو أيضػا 

الحرفييف عمى اإلبػداع والمحافظػة عمػى المػوروث  خمؽ فضا  لترويب وتسويؽ المنتوجات التقميدية وتشجيع

وتعتبػػر الصػػناعات التقميديػػة جػػز ا ال يتجػػزأ مػػف العمميػػة السػػياحية، كمػػا يوضػػح البرنػػامب أف عػػدد  ،الثقػػافي

حرفيػػا آخػػر ينتمػػوف إلػػى  30حرفيػػا مػػف خػػارج الواليػػة و 70الحػػرفييف المشػػاركيف فػػي المعػػرض قػػد بمػػ  نحػػو 

    (2).الوالية المنظمة

 

 

 
                                                           
)1

 :
 (

 http://ar.wikipedia.org/wiki/ 
(2)

 قالمة مف عيف المكاف والصحؼ، : 
https://ar-ar.facebook.com/ 
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 اآلثار البيئية لمتنمية السياحية في كالية قالمة المطمب الثالث:

السياحة عادت بالمنفعة عمى البيئة عف طريؽ التدابير المحِفزة عمى حماية السمات المادية لمبيئة،  

، إال أف ليا آثار غير مرغوبة يمكف أف تضر ببيئة المنطقة ةية، والحياة البر يوالمواقع والمعالـ التاريخ

 .السياحية خاصة الحساسة

 . الحركة الجمعكية التي تنشط في المجاؿ البيئي1

عمى المجاؿ البيئي في تنشط في والية قالمة مجموعة مف الجمعيات التي تعمؿ عمى المحافظة         

اطار الوعي المحمي بضرورة المحافظة عمى البيئة، والجدوؿ الموالي يوضح الجمعيات التي تنشط في 

 البيئي في والية قالمة.المجاؿ 

 الجمعيات التي تنشط في المجاؿ البيئي في كالية قالمة (05) رقـ جدكؿال

 قالمة
 

 لخزارة والية قالمة العياشي بف زيو جمعية المؿ لحماية البيئة

 لياميف موايزية جمعية الصفا لحماية البيئة
شارع محمودي محمد  11

 وادي الشحـ
لكالية قالمةجمعية حماية البيئة   دار الشباب محمدي يوسؼ عبد الغاني حسايتية 

كالمحيط جمعية  البيئة  أروقة بوشقوؼ حيمور صالح 
 www.mate.gov.dz/doc/liste_des_associations.docالمصدر: 

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ نالحظ أف الحركة الجمعوية في والية قالمة محتشمة وىي متواجدة  

   في الوالية. حماية البيئةقضايا ميتمة ب، وكميا جمعيات بيئية خارج المدينة

 . حماية البيئة في المناطؽ السياحية2

أطمقػػت بمديػػة حمػػاـ دبػػاغ السػػياحية عمميػػة واسػػعة لمواجيػػة التحػػديات الكبيػػرة التػػي فرضػػيا التػػدفؽ 

عمػػى تنظيمػػو فػػي  المدينػػة الكبيػػر آلالؼ السػػياح فػػي األسػػبوع األخيػػر مػػف موسػػـ ربيػػع الشػػالؿ الػػذي تعػػودت

وقد أدت األمواج البشرية اليائمة  ،السنوات األخيرة إلعادة بعث السياحة الحموية وتحريؾ االقتصاد المحمي

الػػى إغػػراؽ الفضػػا ات السػػياحية الطبيعيػػة بالنفايػػات التػػي انتشػػرت فػػي كػػؿ مكػػاف ممػػا دفػػع بمصػػالح البمديػػة 

تطيير محمية العرائس ومحيط الشالؿ الشيير مػف النفايػات التػي الى تجنيد كؿ إمكاناتيا المادية والبشرية ل
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يتركيا السياح مع نياية كؿ يوـ حيث تـ جمب أعداد إضافية مف الحاويات البالستيكية ونشرىا بالفضا ات 

األكثر تضررا إال أف الغالبية مف السياح ال يستعممونيا ويقوموف برمي األكياس والقارورات البالستيكية في 

.الوس  ط الطبيعي األمر الذي شكؿ تحديا كبيرا لمفرؽ المكمفة بتنظيؼ المواقع مع نياية كؿ يـو

ألػؼ سػائح فػي يػـو واحػد ممػا أد  الػى حػدوث اختناقػات مروريػة  30تعداد السياح نحو قد وصؿ و 

ويتخوؼ المنظموف لمتظاىرة السياحية مف تكرار نفس السيناريو حيػث يبقػى مشػكؿ الطرقػات  ،غير مسبوقة

والمحوالت المتطورة بمثابة النقطة السودا  التي تعاني منيا الجوىرة السياحية منذ سنوات طويمة بالرغـ مف 

نجػػاز محػػوالت وجسػػور جديػػدة السػػتيعاب األعػػ داد اليائمػػة مػػف المطالػػب المتكػػررة لتطػػوير شػػبكة الطرقػػات وا 

 .مف داخؿ وخارج الوطف كؿ ربيع المدينة السياح الذيف يقصدوف

ف بفضػػػؿ مركباتيػػػا حمػػػاـ أوالد عمػػػي القريػػػة السػػػياحية الصػػػغيرة التػػػي تعػػػدت شػػػيرتيا حػػػدود الػػػوطو 

، قرية المتناقضات التي تعيش بوجييف أحدىما مشػرؽ جػذاب وسػاحر واآلخػر مظمػـ بػائس المعدنية الفخمة

تنامػػت مظػػاىر الحرمػػاف والبػػؤس  حيػػثيحيمػػؾ عمػػى القػػر  الريفيػػة النائيػػة التػػي يعػػاني أىميػػا فػػي صػػمت، 

ميا االجتمػػاعي القػػائـ بذاتػػو يقابمػػؾ أينمػػا ذىبػػت عبػػر األزقػػة الموحمػػة والجػػدراف المتداعيػػة التػػي تخفػػي بػػداخ

سػػنة تقريبػػا بيػػوت مػػف  50حكايػػات بشػػر مػػازالوا يقيمػػوف بسػػكنات برنػػامب الراحػػؿ أحمػػد بػػف بمػػة المنجػػزة قبػػؿ 

، الترنيػػت األحمػػر الػػذي قػػاـو عوامػػؿ الػػزمف والطبيعػػة بمػػا يكفػػي ثػػـ بػػدأ فػػي االنييػػار منػػذرا بضػػرورة الرحيػػؿ

جميػع األزقػة عمػى ىػذا و نتشػار بالمنطقػة الطيف تحيط بيا األشواؾ والنباتات البرية الكثيرة االباإلضافة الى 

الحػاؿ تػػرؾ أمرىػا لمطبيعػػة تغرقيػا بالميػػاه واألوحػاؿ شػػتا  ثػـ تحوليػػا إلػى غبػػار ونفايػات متنقمػػة كممػا اقتػػرب 

يقوؿ السكاف بأف وضع األزقة الترابية قد تدىور أكثر منذ إنجاز شبكة الغاز الطبيعي الذي ، حيث الصيؼ

بقريػػػة المتناقضػػػات حتػػػى اآلف و يعػػػود الفضػػػؿ فػػػي ذلػػػؾ إلػػػى المركبػػػات  يعػػػد المكسػػػب الوحيػػػد الػػػذي تحقػػػؽ

 (1) .السياحية الفخمة التي تحرؾ أصحابيا لجمب قنوات الغاز و كاف لمسكاف نصيب

                                                           
 /http://www.annasronline.com، 28/03/2012يـو سبب تدفؽ أمواج بشرية عمى المدينة السياحية، جريدة النصر، فريد غنشر، : (1)

http://www.annasronline.com/
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 الجهكد المبذكلة لتنمية السياحة في كالية قالمة: ثالثالمبحث ال

التراب الوطني وعمى ىذا ينبغي لتنمية السياحة أف تنطمؽ مف المستو  المحمي لتنتشر عبر 

الذي يرمي إلى تحديد  )SDAT (األساس وضعت مديرية السياحة مخططيا التوجييي لمتييئة السياحية

وكذلؾ وضع  ،والتعريؼ بالمؤىالت الطبيعية والسياحية لموالية التي تجعميا والية سياحية بالدرجة األولى

لتنمية المستدامة لموالية، وقد تناوؿ ىذا المخطط أىـ التوجييات االستراتيجية لمتييئة السياحية في إطار ا

مكانية استغالليا مف أجؿ تذليؿ العقبات  المعطيات االقتصادية لموالية والمؤىالت الطبيعية والسياحية بيا وا 

عمى عنصر االستثمار الذي يعتبر أىـ عنصر يمكف االعتماد عميو مف أجؿ  االنيوض بالقطاع اعتمادو 

   المحمي أو عمى المستو  الوطني.سوا  عمى المستو النيوض بالقطاع 

 العقبات التي تكاجه السياحة في كالية قالمة المطمب الكؿ:

سياحية ىامة ومواقع تساعد عمى الوصوؿ إلييػا واالسػتفادة منيػا إال  إمكاناترغـ توفر الوالية عمى 

منيا سوا  مػف قبػؿ الدولػة أو المػواطف، ، مما يعني عدـ االستفادة يا تعاني مف عدـ الكفا ة في استغالؿأن

 وقد يرجع ىذا لعدة أسباب نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

والتػػي تشػػجع وتعػػرؼ لمتعريػػؼ بػػالموروث الحضػػاري نقػػص المسػػابقات والتظػػاىرات والميرجانػػات بالواليػػة  -

 ؛السياح بالمنطقة

 ؛الموظفيف أو السياح خاصة المحمييف انخفاض الوعي الثقافي السياحي في التعامؿ سوا  مف قبؿ -

 سوا  مف طرؼ المؤسسات السياحية الخاصة أو العامة؛ التسويؽ السياحي أساليب ضعؼ تطبيؽ -

 ؛الرعايةو ف لـ تقابؿ بالمحافظة واالستمرارية إطبيعة حساسة وقابمة لمزواؿ  اتالصناعات التقميدية ذ -

قمة الورشات الخاصة بالصناعات التقميدية وعدـ تفعيؿ الورشة الموجودة والمختصة فػي صػناعة الطػرز  -

 ؛والتي تتجو نحو الزواؿ lartizanaالتقميدي 

 ؛الفنادؽ والوكاالت السياحيةبيف ات السياحية وخاصة مؤسسعدـ تكامؿ الجيود بيف ال -
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بالحداثػػة فػػي فػػف إنتاجػػو وأسػػموبو ونقوشػػو وىػػذا مػػا قػػد  رغػػـ إنشػػا  صػػناعة الحمػػي التقميػػدي إال انػػو ميػػدد -

 ؛ة وأصالة طابعو التقميديقيؤدي عمى زواؿ عرا

 ؛رغـ األىمية األثرية لممعالـ الموجودة بوالية قالمة إال أنيا ال تحضي بالرعاية واالىتماـ المطموبيف -

خاصػػة بالسػػيارات السػػياحية  معظػػـ الطػػرؽ المؤديػػة ليػػذه المعػػالـ األثريػػة ليسػػت معبػػدة وصػػعبة العبػػور -

 ؛الصغيرة

، باإلضػافة وجػود وسػائؿ نقػؿ اإليصػاؿ السػائحيف إلييػا يػة وعػدـبعد المعالـ األثريػة عػف المنػاطؽ العمران -

 ؛جانب أو المحمييفرغـ توافد السياح سوا  األ فعدـ وجود أدال  سياحييالى 

 ؛غياب ثقافة المحافظة عمى المعالـ األثرية سوا  مف قبؿ الجميور أو الجيات المعينة -

صػػػعوبة الحصػػػوؿ عمػػػى القطػػػع األرضػػػية بسػػػبب عػػػدـ تييئتيػػػا وتحفيزىػػػا عمػػػى مسػػػتو  منػػػاطؽ التوسػػػع  -

 ؛السياحي والمنابع الحموية ) الحمامات( ذات األولوية والتي تـ تحديدىا مف طرؼ القطاع

منبع  15لدراسات الخاصة بالمياه الحموية بوالية قالمة حيث أسفرت آخر دراسة عف وجود عدـ تحديث ا -

منبع حموي بمنطقة بمحشانة ببمدية عيف العربي  32إال أف الوالية تتوفر عمى  1983حموي وذلؾ سنة 

 ؛لوحدىا بنسب تدفؽ ودرجات حرارة مختمفة مف منبع آلخر

نظػرا لموقعيػا االسػتراتيجي اليػاـ فػي منحػدر سمسػمة حمػاـ اوالد عمػي بعض المناطؽ السػياحية وخاصػة  -

، ، فيػي تعػد قطبػا مػف أقطػاب السػياحةجبمية وكثرة مياىيا العذبة المنبثقػة مػف الينػابيع وحماماتيػا المعدنيػة

المنطقػػػة يشػػػتكوف مػػػف نقػػػص وسػػػائؿ الترفيػػػو، وكػػػذا بعػػػض ضػػػروريات  وسػػػكافإال أف العديػػػد مػػػف السػػػياح 

ف وضع النفايات والمراحيض وغيرىا.. األمر الذي يستوجب العناية بيذه الجواىر السياحية السياحة كأماك

البعيػػدة لػػـ يخفػػوا تأسػػفيـ لػػنقص المرافػػؽ وغيػػاب تييئػػة األمػػاكف الواليػػات  مػػف قالمػػة بعض زوار، فػػالرائعػػة

 ؛والمساحات العمومية وشوارع يفترض أف تكوف مدنا ومنتجعات سياحية عمالقة بامتياز
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رتفاع أسعار بعض المرافؽ مثؿ المبيت والمسبح خاصة واف أغمب العائالت لػدييا عػدد مػف األطفػاؿ، ا -

، ثمف األكؿ لد  المطاعـ الموجػودة وىو ما يجعؿ أرباب العائالت في حيرة مف أمرىـ، ناىيؾ عف ارتفاع

  (1)؛ثقافة السياحة عدـ وجودوىو ما يعني 

القاطنيف بتمػؾ  سكافال تقتصر عمى السياح فقط، بؿ أف ال خاصة عمي معاناة المواصالت بحماـ أوالد -

 ،قدـو وسػيمة نقػؿ مػف أجػؿ الػذىاب إلػى الحمػاـ طويال ينتظروف ،المنطقة يعانوف ىـ أيضا نفس الظروؼ

كػوف خفيػؼ الحركػة حتػى يمضطر إلى مغادرة المنطقة قبؿ الرابعة مسػا  وأف  فإف السائحأما أثنا  العودة 

ال ستمكف مف الحصو ي ضػطر لمعػودة بسػيارة فػرود بسػعر يؿ عمى مقعد بإحػد  سػيارات النقػؿ الجمػاعي، وا 

 يحدده عالكموندستافع وغير خاضع لممناقشة نظرا لقمة المواصالت.

 االمتيازات الممنكحة في مجاؿ االستثمار السياحي المطمب الثاني:

   (2):وىي 2009إجرا ات تحفيزية جا  بيا قانوف المالية التكميمي      

 ؛(TAPاإلعفا  مف الضريبة عمى النشاط الميني ) -

ليػػا عالقػػة  عمػػى النشػػاطات التػػي % 07إلػػى  %17(، مػػف TVAتخفػػيض الرسػػـ عمػػى القيمػػة المضػػافة ) -

 ؛بقطاع السياحة

االستفادة مف التخفيض في نسبة الفائدة عمى القروض البنكية الموجية لالسػتثمار، المشػاريع السػياحية  -

 ؛لمناطؽ الشماؿ %3وعممية العصرنة و التحديث إلى 

  ؛إنشا  صندوؽ الضماف المالي الخاص بوكاالت السياحة واألسفار -

 ؛ارات السياحيةالتخفيض في قيمة األراضي المقتناة عف طريؽ االمتياز لالستثم -

                                                           
(1) :ar/index.php?news=80740%3Fprintfadjr.com/-http://www.al 
(2)

 . 2014وثائؽ مقدمة مف طرؼ مديرية السياحة لوالية قالمة، : 

http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=80740%3Fprint
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    ؛سنوات في عممية اقتنا  أدوات وعتاد التجييز 05االستفادة مف معدؿ منخفض لحقوؽ الجمارؾ لمدة  -

 االتفاقيات إطار المبرمة بيف البنوؾ و المؤسسات المالية. -

لوصػية يػـو  إلزالة األسباب الرئيسية التػي تعرقػؿ السػير الحسػف لممشػاريع السػياحية أبرمػت الػوزارة و  

 ( اتفاقيات إطار مع المؤسسات البنكية والمالية التالية :06) 2012ماي  22

 (CPAالقرض الشعبي الجزائري ) -

 (BDLبنؾ التنمية المحمية ) -

 (CNEPالصندوؽ الوطني لمتوفير و االحتياط ) -

 (BADRبنؾ الفالحة و التنمية الريفية ) -

 ( FGARصندوؽ ضماف القروض لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة) -

 ة الجزائر استثمار شرك -

 مزايا ىذه االتفاقيات ىي:        

  ؛% لالستثمارات ذات األىمية الوطنية70التمويؿ حتى  -

   ؛تمديد مدة تسديد القروض لالستثمارات اليامة و المتميزة -

 مدة دراسة الممفات ال تتعد  : -

 ؛يـو لمشاريع االستثمار 40 -

 يـو لقروض االستغالؿ و العصرنة مف تاري  اإليداع. 30 -

 ؛(FGARضماف تمويؿ التجييزات مف طرؼ ) -

عمػػػى القػػػروض تثمريف لتمكيػػػنيـ مػػػف الحصػػػوؿ الجزائػػػر اسػػػتثمار بػػػدعـ رؤوس أمػػػواؿ المسػػػ SPAتقػػػـو  -

 البنكية.
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والرسكمة لفائدة قطاع السياحة اتفاقية تكويف مع وزارة التكويف الميني والتمييف مف اجؿ التكفؿ بالتكويف  -

 .19/02/2013والصناعة التقميدية ممضاة يـو 

  (6101-6101) اقتراحات مديرية السياحة في إطار المخطط الخماسي المطمب الثالث:

يعكػػس توافػػد السػػياح خاصػػة األجانػػب أىميػػة السػػياحة خاصػػة الحمويػػة لواليػػة قالمػػة، ونظػػرا لقػػرب  

الشػػاللة ببمديػػة حمػػاـ دبػػػاغ ومركػػب البركػػة وبوشػػػيريف ببمديػػة أوالد عمػػى مػػف المنػػػابع المعدنيػػة تعػػرؼ ىػػػذه 

 المناطؽ توافد كبير لمسياح مما يحدث عجز أحيانا عمى مستو  ىياكؿ االستقباؿ. 

غـ مف األىمية العالجية التي يحظى بيا حماـ دباغ مثال إال أف المشاىدات الميدانية والبيانػات فبالر 

غياب وسائؿ النقػؿ، وصػعوبة الحصػوؿ عمػى وجبػات غذائيػة بمنطقػة ىػذا الحمػاـ، ممػا  عمىتؤكد  الرسمية

 اسػػتيعاب كػػؿ مػػفطاقػػة فػػتح المجػػاؿ أمػػاـ المضػػاربة، سػػيما مػػع محدوديػػة ىياكػػؿ االسػػتقباؿ، حيػػث ال تتعػػّد 

، األمػر الػذي يجعػؿ الػزوار يعػانوف سريػػػػر 800مركب الشاللػػة وفندؽ بف نػػػاجي والمرقػػػػػد البمػػػدي الخػػاص 

ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى الصػػػعوبات التػػػي تواجػػػو السػػػياحة فػػػي الجزائػػػر بصػػػفة عامػػػة كتخمػػػؼ البنيػػػة  ،األمػػػّريف

 لسياحي وعدـ كفا ة وكفاية الخدمات السياحية.التحتية، غياب قاعدة بيانات سياحية، انتشار الالوعي ا

كما أف المنابع المعدنية )السابقة الذكر( تـ إحصاؤىا حسب الدراسة التي قامت بيا المؤسسة         

، إال انو في الواقع والية قالمة تتوفر عمى أكثر مف ذلؾ بكثير، إذ 1983الوطنية لمدراسات السياحية سنة 

ية الحارة تنتشر عمى العديد مف بمدياتيا، وعمى سبيؿ المثاؿ أحصيت مديرية أف منابع المياه المعدن

السياحة لموالية عدد كبير مف المنابع الحموية  لمنطقة بمحشاني ببمدية عيف العربي لوحدىا بنسب تدفؽ 

 .ودرجات حرارة تختمؼ مف منبع إلى آخر

وقد صنفت والية قالمة كقطب امتياز في مجاؿ السياحة الحموية، وفي إطار تنفيذ المخطط الوطني       

شرؽ ععنابةع والذي يضـ: الطارؼ، عنابة، -( ضمف قطب امتياز السياحة شماؿSDATلمتييئة السياحية)

، والذي 2025حية  آفاؽ ييي لمتييئة السياسكيكدة، قالمػة، سوؽ أىراس وتبسة، والواردة في المخطط التوج
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يعد مف اآلليات التي تسعى الوزارة إلى تكريسيا لترسي  وتفعيؿ السياحة في التنمية المحمية، حيث تسعى 

المصالح المركزية في إنجاز مشروع يتعمؽ بإعادة المخطط الحموي الذي يمكف مف معرفة تعداد وحجـ 

ضعيا تحت تصرؼ طالبي االستثمار في المجاؿ منسوب المياه الحموية الحارة وخصائصيا العالجية، وو 

 الحموي. 

 مف أمثمت ىذه المشاريع (2014-2010)برنامب دعـ النمو االقتصادي  2010والبرنامب السنوي         

  (1):استفادت والية قالمة ألوؿ مرة مف عدة مشاريع تتمثؿ في حيث

السياحية لموالية، دراسة تييئة موقع بئر عصماف، دراسة المخطط التوجييي لمتييئة : 6101بعنكاف سنة  -

( مناطؽ توسع ومواقع سياحية )عيف العربي، حماـ أوالد عمي، دباغ(، دراسة تييئة 03دراسة تييئة )

 .المحطة المناخية بعيف الصفرا 

 .دراسة لتقييـ، إعادة تأىيؿ وحماية الموقع السياحي شالؿ حماـ دباغ :6100بعنكاف سنة  -

 :نذكر منيا) 2014 – 2010اقتراحات مديرية السياحة  في إطار المخطط الخماسي* )ومف بيف      

نجاز مدرسة لمتكويف في مجاالت السياحة الحموية، الفندقة واإلطعاـ؛ -  دراسة وا 

 دراسة مخطط التييئة السياحية؛ -

 دراسة مخطط ترقية السياحة لموالية؛ -

نجاز دار لمسياحة )  -  مراكز لمتكويف والتوجيو السياحي وممحقاتيا(؛دراسة وا 

 ترميـ وتييئة المسبح الروماني بحماـ برادع؛ -

 ؛"إعادة االعتبار لمحديقة األثرية والتاريخية عسريدي مصطفى -

 إنشا  حظيرة لمتسمية ذات طابع عممي قرب سد بوىمداف؛ -
                                                           

  .2013: وثائؽ مقدمة مف طرؼ مديرية السياحة لوالية قالمة، (1)
 : المخطط الخماسي: يضـ المخطط األوؿ لتوسيع الفندقػة الحضػرية و الصػحراوية و الحمامػات المعدنيػة و تييئػة منػاطؽ التوسػع السػياحي كأنمػاط(*)

المسػػتقبمية. المخطػػط الثػػاني يضػػـ أىميػػة السػػياحة فػػي تفعيػػؿ النشػػاط االقتصػػادي، حيػػث تػػـ تخصػػيص غػػالؼ مػػالي لمتييئػػة السػػياحية مػػف المشػػاريع 
 وتطوير الحمامات المعدنية والمناخية.
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 بحماـ أوالد عمي بمدية ىيميوبوليس؛ (Guelma Land) إنشا  مدينة لأللعاب -

 إنشا  حظيرة لمترفيو ببمدية حماـ دباغ؛ -

 تنظيـ ميرجاف ربيع الشالؿ ببمدية حماـ دباغ؛ -

   تنظيـ ميرجاف كاالما لمموسيقى ببمدية قالمة؛  -

بمدية قالمة ببمدية بف جراح ) إلى أعمى قمة بأعالي  يربط(Téléphérique)  دراسة وانجاز سكة ىوائية -

 .ـ(1411ماونة 

                الفاؽ المستقبمية لكالية قالمة في مجاؿ السياحة  المطمب الرابع:

عنػػػي ذلػػػؾ بصػػػفة مباشػػػرة يعنػػػد التحػػػدث عػػػف األفػػػاؽ المسػػػتقبمية لواليػػػة قالمػػػة فػػػي مجػػػاؿ السػػػياحة         

حيث استفادت والية قالمػة فػي إطػار مخطػط دعػـ ، SDATXXالمخطط التوجييي لتييئة السياحية بالوالية 

مػػف دراسػػة إلعػػداد المخطػػط التػػوجييي لتييئػػة السػػياحية  2014 -2010الخماسػػي   (pcce)النمػػو االقتصػػادي

سػػػػتعمؿ التوجييػػػػات تدج ىػػػػذه الدراسػػػػة  15.000.000.00قػػػػدرىا :  « AP »  لواليػػػػة قالمػػػػة برخصػػػػة برنػػػػامب

طػػػارًا مرجعيػػػًا لرؤيػػػة بعيػػػدة المػػػد  فػػػي مجػػػاؿ التنميػػػة إمتييئػػػة السػػػياحية، وسػػػتعد ل ةاالسػػػتراتيجيوالتصػػػورات 

 ، الحموية، التاريخية األثرية والبشرية.ةالمستدامة وىذا باالستناد أساسًا عمى المكتسبات الطبيعي

ف عػف عػالعدادىا عف طريؽ تحضير دفتر الشػروط المناسػب واإلإ ىذه الدراسة تمت المباشرة في إجرا ات

 :سؼ أعمف عف عدـ جدو  ىذه المناقصة مرتيفولأل، المناقصة الوطنية المحددة

 13/06/2010األولى بتاري : 

 16/05/2011الثانية بتاري : 

وىذا بسبب عدـ تجاوز العروض المقدمػة النقطػة الػدنيا وتقػديـ تعػديؿ مػرة أخػر  دفتػر الشػروط وأعمػف عػف 

وسيتـ تحديد يـو لتقيػيـ العػروض  02/01/2012ا فتح األظرفة بتاري : تمو ، 12/12/2011المناقصة بتاري : 

 في القريب العاجؿ.
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  (1):ة مف سابقتيا وىياستفاد القطاع كذلؾ مف دراسات تييئة أخر  ال تقؿ أىمي

  ؛2010دج بعنواف سنة  2.000.000: دراسة لتييئة موقع بئر عصماف حماـ دباغ رخصة البرنامب أ. 

دج بعنواف  2.000.000.0  بمدية بف جراح رخصة البرنامب دراسة لتييئة المحطة المناخية عيف الصفراب. 

 ؛2010سنة 

 « AP »لتمكيف، إعادة االعتبار وحماية المواقع السياحي الشالؿ حماـ دبػاغ، رخصػة البرنػامب  دراسةجػ. 

  . 2011دج بعنواف سنة  2.000.000.0

بخصوص ىذه الدراسات تـ مراسمة السيد مدير التعمير والبنا  عف الطريؽ السيد األميف العاـ لموالية 

مف أجؿ برمجة خرجات ميدانيػة الختيػار األرضػيات المناسػبة لتجسػيد ىػذه العمميػات،  05/01/2011بتاري  

مػػع العمػػـ اننػػو تػػـ تحضػػير دفػػاتر الشػػروط الخاصػػة بيػػذه الدراسػػات وىػػي مودعػػة حاليػػا عمػػى مسػػتو  أمانػػة 

  لجنة الصفقات العمومية بالوالية.

  :فيما يخص األفاؽ المستقبمية في التجييز نذكرو 

از وتجييػػػز مقػػػر مديريػػػة السػػػياحة والصػػػناعة التقميديػػػة مػػػع سػػػكف وظيفػػػي برخصػػػة برنػػػامب عمميػػػة إلنجػػػ أ.

تػػـ تأشػػير الصػػفة ، و ع لمكتػػب الدراسػػات ODSتػػـ مػػنح األمػػر بالخدمػػةعو ، 2010دج سػػنة  50.000.000.00

ومػػػف طػػػرؼ المراقػػػب المػػػالي بتػػػاري   25/12/2011مػػػف طػػػرؼ المجنػػػة الوالئيػػػة لمصػػػفقات العموميػػػة بتػػػاري  

 ؛29/12/2011

دج  2.000.000.00عAP  دراسػػة إلنجػػاز وتجييػػز مركػػز لجعػػالـ والتوجيػػو السػػياحي، رخصػػة البرنػػامب ب.

األرضػػػية المناسػػػبة ليػػػذه العمميػػػة، وقػػػد حولػػػت إلػػػى مديريػػػة لسػػػكف و التجييػػػزات  اختيػػػارتػػػـ ، و 2010سػػػنة 

 ؛05/09/2011أجؿ التكفؿ بيا بتاري   مف«  DLEP»العمومية 

                                                           
(1)

 .2014وثائؽ مقدمة مف طرؼ مديرية السياحة لوالية قالمة، : 
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ع : بعيف العربي، حماـ  zestع مناطؽ توسع و مواقع سياحية 03دراسة لتييئة  دراسة أخر  وىي:تبقى  جػ.

 مػفو  صػعوبات خاصػة بالطبيعػة القانونيػة لألرضػيات مػف اجػؿ تجسػيدىا ياحمػاـ دبػاغ تعترضػ أوالد عمي،

  يا:بين

تبػػػيف مػػػف خػػػالؿ الخرجػػػة الميدانيػػػة لمجنػػػة المسػػػاعدة عمػػػى تحديػػػد الموقػػػع وترقيػػػة  منطقػػػة عػػػيف العربػػػي -

برئاسػػػػة السػػػػيد  13/10/2011( إلػػػػى بمديػػػػة عػػػػيف العربػػػػي بتػػػػاري  : (CALPIREfوضػػػػبط العقػػػػار  االسػػػػتثمار

األمػػػيف العػػػػاـ لواليػػػػة قالمػػػػة مػػػػف أجػػػؿ االطػػػػالع عػػػػف قػػػػرب عمػػػػى القطػػػع األرضػػػػية محػػػػؿ الطمػػػػب مػػػػف قبػػػػؿ 

يسػاعد عمػى إقامػة  مف األراضػي ىػي أراضػي فالحيػة ممػا ال %90أف  مشاريع سياحية، المستثمريف إلقامة

 ؛منطقة توسع سياحي عمى تمؾ األراضي

عمي والمشكؿ المطروح ىو األمالؾ العمومية أوالد منطقة  حماـ والد عمي متواجدة بالجية المقابمة لواد  -

 ؛الغابية

 حماـ دبػاغ ال تتػوفر أراضػي مناسػبة ليػا، لػذا تقػدمت مديريػة السػياحة والصػناعة التقميديػة بتػاري  منطقة -

بػػػػاقتراح إلػػػػى السػػػػيد والػػػػي الواليػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ إلغػػػػا  ىػػػػذه العمميػػػػة مػػػػع تحويػػػػؿ مبمغيػػػػا المقػػػػدر  05/01/2012

 دج إلى عممية إنجاز وتجييز مقر مديرية السياحة مع سكف وظيفي. 6.000.000.00ػب

وىذا اإللغا  ال يؤثر عمػى مسػار التنميػة بالواليػة بػالنظر لوجػود عػدة طمبػات قطػع أرضػية لالسػتثمار       

نػذكر منيػا التػي  عCALPIREFوضػبط العقػارع   االسػتثمارالسياحي في إطار المجنة المساعدة عمػى ترقيػة 

كما ، حظيت عمى الموافقة المبدئية وىي باإلضافة إلى طمب إنجاز مركب سياحي خاص بمنطقة بمحشاني

التػػي مػف شػػأنيا أف ترفػػع سػياحية و  فنػادؽ ومركبػػاتالجاريػة لػػبعض الخػواص إلنجػػاز  االسػػتثماراتال ننسػى 

 بالوالية. االستقباؿمستقبال مف قدرات اإليوا  و 

طمبػات تحصػمت عمػى الموافقػة المبدئيػة إلنشػا  وكالػة  03 في مجاؿ األسفار نجػدفاؽ كذلؾ مف اآل

 وكاالت لمسياحة واألسفار. 10 لمسياحة واألسفار ليصبح عدد الوكاالت مستقبال
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إطالؽ مشروع طريؽ مزدوج لمواجية أزمة مرور خانقػة تعػاني منيػا الجػوىرة السػياحية حمػاـ دبػاغ 

عػدد السػياح الػذيف يقصػدوف المنطقػة كػؿ ربيػع ويشػموف حركػة السػير فييػا  في السػنوات األخيػرة بعػد ارتفػاع

بسػػبب شػػبكة قديمػػة مػػف الطرقػػات الضػػيقة لػػـ تعػػد قػػادرة عمػػى اسػػتيعاب التػػدفؽ الكبيػػر لمسػػياح القػػادميف مػػف 

 (1).مختمؼ أنحا  البالد ومف خارجيا أيضا

المديريػػػػة كػػػػؿ سػػػػنة بإشػػػػراؾ بعػػػػض القطاعػػػػات والجمعيػػػػات  تحػػػػي السػػػػياحيفػػػػي مجػػػػاؿ التنشػػػػيط و 

  :ػاالحتفاالت ب

 ؛جواف 25ػ اليـو الوطني لمسياحة الموافؽ ل -

 ؛سبتمبر 27ػ اليـو العالمي لمسياحة الموافؽ ل -

 ؛العاصمة المعارض الجزائر لمسياحة بقصرالمشاركة في الصالوف الدولي  -

 نوفمبر. 09ػ الموفؽ لاليـو الوطني لمصناعة التقميدية  -

إف سػػمطات واليػػة قالمػػة قػػد وافقػػت عمػػى إطػػالؽ مشػػروع طريػػؽ مػػزدوج لمواجيػػة أزمػػة مػػرور خانقػػة 

تعػػاني منيػػا الجػػوىرة السػػياحية حمػػاـ دبػػاغ فػػي السػػنوات األخيػػرة بعػػد ارتفػػاع عػػدد السػػياح الػػذيف يقصػػدوف 

الطرقػػات الضػػيقة لػػـ تعػػد قػػادرة عمػػى المنطقػػة كػػؿ ربيػػع ويشػػموف حركػػة السػػير فييػػا بسػػبب شػػبكة قديمػػة مػػف 

 .استيعاب التدفؽ الكبير لمسياح القادميف مف مختمؼ أنحا  البالد ومف خارجيا أيضا

المشػػروع الكبيػػر الػػذي انتظػػره السػػكاف سػػنوات طويمػػة عبػػارة عػػف حػػزاـ مػػزدوج يحػػيط بالمدينػػة مػػف   

التي تمثؿ مستقبؿ التوسع العمرانػي الشرؽ والجنوب إلى غاية الضواحي الغربية ومنطقة عوينات السيكراف 

قػػػرب محطػػػة الخػػػدمات  122بالمدينػػػة، ويبػػػدأ الطريػػػؽ الجديػػػد مػػػف المػػػدخؿ الشػػػرقي عمػػػى الطريػػػؽ الػػػوالئي 

لػى  ويخترؽ منطقة التوسع السياحي وحقوؿ الزيتوف المقابمة ألحيا  نعيجة و بوروح مرورا بالمقبرة البمديػة وا 

                                                           
(1) :DELRAIHANIar.facebook.com/AHMEDFOUA-https://ar 

https://ar-ar.facebook.com/AHMEDFOUADELRAIHANI
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لتػي أصػبحت تظػـ كثافػة سػكانية كبيػرة غيػر أنيػا تعػاني مػف انعػداـ غاية منطقة عوينات السػيكراف والمميػة ا

 .أكتوبر الكبير 17الطرقات وضيؽ المسالؾ القديمة التي تخترؽ حي 

ويتوقع أف تنتيي في غضوف أشير قميمة تعقبيا عممية إنجاز  ،الدراسات التقنية لممشروع قد بدأتو 

والثانيػة عمػى مجػر   ،األولى عمى مجر  شعبة السػنقط ،منشإت فنية عمى األقؿ 3تبدأ بشؽ المسار وبنا  

وربمػػا منشػػأة فنيػػة رابعػػة  ،والثالثػػة بمنطقػػة الحمريػػة قػػرب المقبػػرة البمديػػة ،وادي السػػخوف قػػرب حقػػوؿ الزيتػػوف

عمى شعبة عيف حموؼ إلنجاز منفذ يػربط الضػواحي الشػعبية الكثيفػة بػالطريؽ الجديػد الػذي سيقضػي عمػى 

وطريػؽ  122ويسمح لمسياح بالدخوؿ إلى الفضا ات السياحية مباشرة مف الػوالئي  مشكؿ السير في المدينة

 .السنقط دوف المرور بالمدخؿ القديـ

وظؿ سكاف المدينة السياحية يطالبوف ببنا  طرقات مزدوجة وجسور ومحوالت وسط المدينة وعمى 

وتشؿ حركة التنقؿ بيف أطراؼ  أطرافيا لمتخفيؼ مف أزمة السير التي تحاصر السكاف في منازليـ كؿ ربيع

المدينػػة التػػي تعػػاني أيضػػا مػػف فوضػػى العمػػراف التػػي سػػدت عػػدة منافػػذ كانػػت مرشػػحة الحتضػػاف مشػػاريع 

  (1 ).طرقات وجسور قرب الفضا ات السياحية
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (1)  7ar.facebook.com/A-https://ar 

https://ar-ar.facebook.com/AHMEDFOUADELRAIHANI/photos/a.400681293314595.85519.391006507615407/821446391238081/?type=1
https://ar-ar.facebook.com/AHMEDFOUADELRAIHANI/photos/a.400681293314595.85519.391006507615407/821446391238081/?type=1
https://ar-ar.facebook.com/A
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 ػػػػػػة الصخػػػػ

مػؤىالت سػياحية كافيػة ألف تجعػؿ منيػا قطبػا سػياحيا إمكانيػات و والية قالمة مف الواليات التي تزخػر ب     

متكػػامال، نظػػرا الحتوائيػػا عمػػى العديػػد مػػف المنػػابع المعدنيػػة، منػػاظر طبيعيػػة، مواقػػع أثريػػة، معػػالـ تاريخيػػة 

وصناعات تقميدية، غير أف أىـ أنواع السياحة المعروفة في الوالية ىي السياحة الحموية، حيث تعتبر كنزا 

، خاصػة وأف ىػذه المنػابع غالبػا سياحيا بحكـ ما توفره مف ىدو  و استرخا  ذىني وعضمي ومقصد لمعالج

ما تنتشر في مواقع ذات مناظر طبيعية خالبػة كالجبػاؿ التػي تنبػع منيػا الميػاه، وىػي المواقػع المفضػمة فػي 

     ىذا النوع مف السياحة.

بشكؿ كبير في تحريؾ ساىـ يوعمى الرغـ مف اشتيارىا بطابعيا السياحي إال أف ىذا النشاط ال 

غير كافية الستيعاب عدد  اليياكؿ السياحية مف فنادؽ ومطاعـ سياحية أفجع إلى ، وىذا راعجمة التنمية

فضا ات لمتسمية والترفيو، وىذه الوضعية ىي نتيجة إلىماؿ  السياح في الموـ السياحي، وأيضا نقص

الميزة التي تتمتع بيا ىذه الوالية، حيث حرميا ىذا اإلىماؿ لسنوات مف استثمارات حقيقية مف شأنيا 

  الواليات المجاورة.في طوير مرافقيا السياحية مثمما ىو الحاؿ ت

نطمؽ فالقطاع السياحي عمى مستو  والية قالمة عبارة عف صورة مصغرة لحالة مومف ىذا ال 

القطاع عمى المستو  الوطني، إذ يشير إلى نفس المفارقة، إمكانيات ومقومات ىائمة ُيقابميا ُضعؼ في 

المستويات، وبيذا الشكؿ ال ُيمكف الحديث عف ُمساىمة القطاع السياحي في تحقيؽ األدا  عمى مختمؼ 

 المؤىالت وفؽ متطمبات التنمية المستدامة.و  االمكانات التنمية المحمية إال عبر اإلسراع في استغالؿ ىذه

ويعتبر المخطط التوجييي لمتييئة السياحية لوالية قالمة بمثابة أداة محركة لمتنمية السياحية عمى      

مستو  الوالية، إذ يتضمف ىذا المخطط العديد مف المشاريع التي مف شأنيا ترقية ىذا القطاع وبالتالي 

 إعطائو دورا أىـ في تحقيؽ التنمية المحمية. 

 



 

 

 
 : سادسالفصل ال

 ة في والية قالمةيالسياح االستدامة

 من وجهة نظر السياح والسكان المحميين
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 تمهيد

الدػي دعػف فػي ال ػرؽ الجزا ػري  و  قالةػ والاػ  نجػد  الةوجػود  فػي الجزا ػر ةف باف الةناطؽ الساايا 

وةنػػػاظر طباباػػػ   يةاةػػػاع ةبدناػػػ دوفرىػػػا عمػػ   ياػػػ ماػػػ  ةػػػف خادوىػػي دبدبػػػر عانػػػ  عػػػف بعاػػػ  الةنػػاطؽ ال

خبلبػػػ   باإلةػػػاف  إلػػػ  ةػػػورو  يةػػػاري زاخػػػر خمفػػػو دباقػػػم اليةػػػاراع عمػػػ  الةنطعػػػ   ةةػػػا جبميػػػا قبمػػػ  

 ساايا  ةيما  ودولا  لةخدمؼ  را ح الةجدةف عم  اخدبلؼ أعةارىـ وأجناسيـ وةسدواىـ االجدةاعي.

إل  إعطاء صور  واةي  عف واقف ةبدأ االسدداة  في الن اط الساايي  ىذا الفصؿ ىدفع دراس وقد      

ةف و باعدبارىـ اكونوف الطمم عم  الخدةاع الساايا  في الةنطع   قالة  ةف وجي  نظر السااح بوالا  

ُاَكِوْف الويد  الةصغر   الةجدةف الةيمي عم  اعدبار السكاف الةيماافعان  ةةثم  ةف وجي  نظر 

وانو في االىدةاـ بدمؾ الويد  ودراس    ونيا اىدةاـ بالةجدةف الكمي الكبار  فالدنةا  الةيّما    لمةجدةف

 الدي واالقدراياع الةبموةاع خبلؿ ةف الواجم دنفاذىا الة اراف واخداار الةيّما  األولوااع بديداد دسةح

ىي قطاع إنداجي امبم دورًا  الةنطع  الةبنا   وعم  اعدبار السااي  ةف ةنظور اقدصادي أىالي اعّدةيا

اقدصاداا واجدةاعاا ويد  با اا فبل بد ةف دراس  وجي  نظر السكاف  ةيةًا في ديعاؽ براةج الدنةا  الةيما 

  .الةيمااف ليذا العطاع اليساس وةياول  دوعاديـ

  واسدغبلليااسدخداـ االسدةار  في جةف البااناع ثـ ديماميا االعدةاد عم  لديعاؽ اليدؼ دـ و 

  فةنيج االسدداة  ارى أف بعاء العطاع الساايي ادوقؼ ةف أجؿ ديماؿ الصور  الساايا  لموالا  وذلؾ

ةف  السااح ذاع الصم  بالدرا  الطبابي والبا ي والداراخي والثعافي لمةنطع  عم  بعاء إةكانااع جذم

 الةياور الدالا : وقد دـ دعساـ الفصؿ ال ةراعا  ادةاج الةجدةف الةيمي ويةاادو  

 ةنيجا  الدراس  الةادانا  لو::المبحث ال 

 لبلسدبااف الةوجو لمسااحاخدبار الفرةااع و  الديماؿ االيصا ي :المبحث الثاني

 لبلسدبااف الةوجو لمسكاف الةيماافاخدبار الفرةااع و الديماؿ االيصا ي  ثالث:المبحث ال
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 منهجية الدراسة الميدانيةلو:: المبحث ال 

اسدخداـ في دصةاـ ىذه الدراس  الةنيج الوصفي وذلؾ بالرجوع إل  األدبااع الةن ور  دـ 

والةدبمع  بةوةوع الدراس  ةف كدم وةعاالع ودراساع إلعداد الجانم النظري ةف البي   والةنيج 

  باف الديمامي لديماؿ ةدغاراع الدراس  إيصا اا وذلؾ لديماؿ البااناع والك ؼ عف طباب  الببلق  العا ة

 ةدغاراع الدراس .

   المجتمع اإلحصائي لوعينة الدراسة  المطمب اللو::

ببد ديداد ة كم  البي  وفرةاادو وقبؿ ديداد أدا  العااس أو جةف الةبموةاع  ال بد ةف ديداد 

ذا ةجدةف الدراس    دكوف  ذاع ندا ج    دراسالعم  جةاف أفراد الةجدةف  فإف   ع الدراسبلاسدطإجراء دـ وا 

جد صبوب  في الدباةؿ ةف كؿ ة اىد  ةف ة اىداع الةجدةف لبد  و أقرم لمواقف وأكثر دق   ولكف قد ا

  أسبام  ةةا ساةطر إلجراء الدراس  عم  ةجةوع  جز ا  ةف ةجدةف الدراس  نسةايا عان  الدراس .

 المجتمع اإلحصائي . 1

الةجدةف اإليصا ي عم  انو ةجةوع  الةفرداع الدي دربطيا خصا ص وسةاع ةيدد   وعم   ابرؼ     

  : كاآلدية درك  السةاع الالةجدةف اإليصا ي الةسديدؼ بالدراس  بناء عم   راااخددـ ىذا األساس 

 المجتمع االحصائي (39)الجدلو: رقم 
 المجتمع االحصائي الثاني المجتمع االحصائي اللو: 

 سكاف ةيماوف سااح األول  السة 
 الةنطع  الساايا  والا  قالة  الةنطع  الساايا  والا  قالة  السة  الثانا 
 في الةناطؽ الساايا  العرم ةف الةؤسساع الساايا  ةباان  السااي  بالوالا  عم  األقؿ ةر  وايد  السة  الثالث 
اعدبار أف الطابف السااح الةسدةافاف في اليةاةاع عم   السة  الرابب 

 الةةاز لمسااي  في والا  قالة  ىو السااي  اليةوا 
سكاف الةناطؽ الساايا  خاص  اليةاةاع الةبدنا  عم  اعدبار 
 أف الطابف الةةاز لمسااي  في والا  قالة  ىو السااي  اليةوا 

  ةف إعداد البايث المصدر:

  . عينة الدراسة2 

إف اخداار البان  ب كؿ دقاؽ وةناسم ابطي ندا ج ة ابي  إل  يد كبار لمندا ج الدي اةكف 

كمةا كاف يجـ البان  اكبر كمةا  زاد دةثاميا لخصا ص فاليصوؿ عماو عند دراس  كاةؿ ةجدةف الدراس   
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  البان  عم  الةجدةف ةوةوع الدراس   لذلؾ اةكف دبةاـ الندا ج الدي ادـ الدوصؿ إلايا ةف خبلؿ دراس

ر اسااف ىةا الباناع الب وا ا  والباناع  فنوعاواةكف دعساـ أنواع الباناع إل  ةجدةف الدراس  األصمي  

والدي دبرؼ بأنيا الباناع الب وا ا  دفرض طباب  ةجدةف الدراس  اندياج أسموم الباناع   و غار الب وا ا 

ادـ الدي ةيدد   لاكوف إيدى ةفرداع البان   و الدي اكوف فايا لكؿ عنصر في ةجدةف الدراس  فرص  

ب كؿ ع وا ي  ودكوفعندةا اكوف ةجدةف الدراس  ةبروؼ ةف يا  اليدود الجغرافا  والبددا    ىااخداار 

  .اخةف ل روط ةيدد  يسم نوع البان   آخذاف بباف االعدبار الدجانس والدبااف في الةجدةف

ةيؿ الدراس   فاف البان   وةدى رةا الةفرداعوبةا أف الغرض ةف الدراس  ىو اسدطبلع أراء     

ىذا النوع ةف الباناع ابني دكافؤ الفرص لجةاف عناصر الةجدةف   الب وا ا  البساط األنسم ىي البان  

صر الدي لدكوف أيد ةفرداع البان   وادطمم اسدخداـ ىذه الطراع  ةرور  يصر وةبرف  كاةؿ البنا

ادكوف ةنيا ةجدةف الدراس   واصبم دطباؽ ىذه الطراع  في الةجدةباع الدراسا  الةدناثر  أو الةدباعد  

  وىي افةؿ أنواع الباناع إف أةكف دطباعيا.  أو الكبار  ةف يا  البدد

اسدبااف  (887)ودـ اسدرجاع  اسدبان  (033)بمغ عدد االسدبااناع الةوزع  عد ل أ. عينة الدراسة اللولى:

لبدـ جدا  اإلجاب  عمايةا  ولبدـ ديعاؽ ال روط الةطموب   اسدباانا 11كةا اسدببدع   %95بنسب  

ودةثمع دركاب  ؛ اسدبااف 876لئلجاب  عم  االسدبااف  وبذلؾ دكوف االسدبااناع الدي خةبع لمدراس  ىي 

  كةا في الجدوؿ الدالي: األول  البان 

 اللولى عينة الدراسةتركيبة (  04) رقم الجدلو:
 النسبة العدد فئات

 4,0 11 أجنبي سائح

 6,5 18 جزائري مقيم بالخارج

 62,0 171 جزائري سائح

 27,5 76 قالمي سائح

 044 276 المجملوع

  83spssدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:
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 اسدبااف (085)ودـ اسدرجاع  اسدبان  (053)وبمغ عدد االسدبااناع الةوزع   :ثانية. عينة الدراسة الب

  لبدـ جدا  اإلجاب  عمايةا  ولبدـ ديعاؽ ال روط الةطموب  عاسدباانا 7كةا اسدببدع   %90بنسب   

  .ااسدباان 083لئلجاب  عم  االسدبااف  وبذلؾ دكوف االسدبااناع الدي خةبع لمدراس  ىي 

 الثانية تركيبة عينة الدراسة  (00) رقم الجدلو:
 النسبة العدد فئات

 43,4 139 حمام ألوالد عمي

 31,6 101 حمام دباغ

 25  80 قالمة

 044 320 المجملوع

 83spssدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

ددةثؿ فوا د الةباان  وفؽ ىذا األسموم في البداد ةف الجوانم ةنيا : زااد  درج  الثع  في و          

يا بنسب  الدةثاؿ البالا  لمةجدةف األصمي  اقدصاد الوقع والجيد والةاؿ االيصوؿ عم الندا ج الةندظر

  يا  ةف البعبلنا  دراس  عان  ةف األفراد بدؿ العااـ بالةسح ال اةؿ لكؿ أفراد الةجدةف اإليصا ي.

 جمع البيانات اةأد المطمب الثاني:

 الوصوؿ الةخدمف   بغرض األدواع ةف ةجةوع  دـ اعدةاد الةبموة  في النعص إ كالا  عم  لمدغمم     

 . دراس ال ةوةوع دخدـ والدي والبلزة    الةبطااع الةرغوب  ةف ةةكف قدر ألكبر

 . الدلوات المستخدمة لمحصلو: عمى المعملومات1

  ةف األدواع الةسدخدة  لميصوؿ عم  الةبموةاع نجد:و 

 إال لدى الةداي  غار والبااناع الةبموةاع إل  الوصوؿ أجؿ ةف األدا  ىذه اعدةاد دـ المقابمة:أ. 

ببض اإلطاراع  الةعابم  ةف إجراء دـ وقد اإلصرار  ببض عمايا اليصوؿ ادطمم والدي ةباناف ةس ولاف

  الباةم  في العطاع الساايي.الساةا  

 جةف االسدبان  في دةع البااناع  جةف في اسدبةاالً  األدواع أكثر ةف االسدةار  باعدبار:  بياناالستب. 

 ةوةوع يوؿ آرا يـ و بورىـ عف ودببر الةفرداع دخص الدي والةبموةاع البااناع ةف ةةكف عدد أكبر
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 أو الةعابم  دوفرىا ال الدي الةبموةاع ببض  إل  لموصوؿ فبال  وسام  باافاالسد بدبرا يا  الدراس  

 يا  ببد  كؿ ديع الفعراع وصااغ  الر اسا  األبباد ديداد االسدبااف دصةاـ في روعي الةبليظ   وقد

  .لاكارع سمـ وفؽ ةددرجا خةاساا وزنا فعر  كؿ إعطاء دـ كةا الةغمؽ  النوع ةف األس م  جةاف كانع

 :الدالي النيو عم  االسدبااف إعداد وقد دـ

 ؛والةبموةاع البااناع جةف في اسدخداةيا اجؿ ةف األولي االسدبااف إعداد -

 أولي ب كؿ ودبدام  و البااناع لجةف ةبلءةديا ةدى اخدبار اجؿ ةف الة رؼ عم  االسدبااف عرض -

 ؛الة رؼ اراه ةا يسم

 ودبداؿ النصح واإلر اد بدعداـ بدورىـ قاةوا والذاف الةيكةاف ةف ةجةوع  عم  االسدبااف عرض -

 ؛امـز ةا ويذؼ

 ؛اناسم الفرةااع ةا يسم ودبدامو لبلسدبااف أولا  ةادانا  اخدباراو دراس  إجراء -

 .لمدراس  البلزة  البااناع لجةف البان  أفراد عم  االسدبااف دوزاف -

    . تصميم استبيان الدراسة2

في  وبارددو  )سواء الةوجو لبان  السااح أو الةوجو لمسكاف الةيمااف( باافاالسد  غاصاوقد دـ 

  أةا الجزء الثاني فةـ ـدةةف الجزء األوؿ ةبموةاع عاة  عف الةسدعص  ةني ثبلث  أجزاء أساسا  

ةيور الةدبمؽ ال  بانةا دةةف الجزء الثال  في ةنطع  الدراس الن اط الساايي  آثارالةياور الةدبمع  ب

  والجدوؿ الةوالي اوةح ذلؾ:   الةسدداـ وجي  والا  قالة  كةعصد سااييب

  البحث بياناست تفصي: (02) رقم الجدلو:
 المفردات المتغير الفرعي المتغير الجزء
 (4-1) ةبموةاع عاة  معملومات عامة الجزء اللو:

 
 الجزء الثاني

 
 النشاط السياحي آثار 

 (11-1)   االقدصادا ثاراآل

 (5-1)  والثعافا  االجدةاعا ثاراآل

 (9-1)  البا ا ثاراآل

 (19-1)  ةسدداـ والا  قالة  كةعصد ساايي مستدام سياحيلوالية قالمة كمقصد  الجزء الثالث

  ةف إعداد البايث المصدر:
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 في تحمي: االستبيان المستخدمة اإلحصائية الدلوات. 3

 اآللي اإلعبلـ جياز باسدبةاؿ الةادانا   الدراس  خبلؿ ةف يااعم الةديصؿ البااناع ةبالج  دةع      

 SPSS) 83اإلصدار االجدةاعا  البموـ في اإليصا ا  البااناع ديماؿ يزة  أو ةنظوة  عف طراؽ

83IBM  وقد دـ الدراس ؛  ليذه الةناسب  اإليصا ا  والةعاااس أنواع الجداوؿ كؿ اسدخراج دـ بفةميا الدي

وادكوف   و كؿ عبار  ةف عباراع االسدباافاالعدةاد عم  ةعااس لاكرع لعااس درج  ةوافع  الةبيوثاف ني

  :درجاع وذلؾ عم  النيو الدالي 5الةعااس ةف ىذا 

 ليكرت مقياس درجات (04) رقم الجدلو:

 غير ملوافؽ بشدة غير ملوافؽ نلوعا ماملوافؽ  ملوافؽ ملوافؽ بشدة االستجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة

اليسابا  إلجاباع األفراد  يا  دـ  وعند عةما  الديماؿ لمبااناع الةجةب  دـ دعااـ الةدوسطاع 

  وذلؾ عم  النيو الدالي:  دعساـ الةعااس إل  ةجاالع لديداد درج  الةوافع 

  ؛ب د ةوافع   غار اةثؿ درج  1,8إل   1ةف 
  ةوافع ؛ غار اةثؿ درج   2,6إل   1,8ةف 
  ؛ةيااداةثؿ درج   3,4إل  2,6ةف 
  ؛اةثؿ درج  ةوافؽ 4,2إل   3,4ةف 
  ب د  اةثؿ درج  ةوافؽ 5إل   4,2ةف. 

 االعدةاد عم  الةعاااس الدالا :بوقد دةع عةما  الديماؿ اإليصا ي  

)االدساؽ الداخمي( وألفا كرونباخ  Spearman اخدبار صدؽ وثباع األدا  باسدخداـ ةباةؿ االردباط -

Cronbach Alpha (؛ ثباع) األدا  

 ؛(Shapiro-Wilk اخدبار و Kolmogorov-Smirnov اخدبار) اخدبار الدوزاف الطبابي -

 الدكراراع والنسم الة وا ؛ -

 االنيراؼ الةبااري والوسط اليسابي؛ -
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 ؛ANOVAواخدبار  ديماؿ االنيدار البساط -

 لمفروؽ. اخدبار ديماؿ الدبااف األيادي -

 . متغيرات الدراسة4

ثباع اإل كالا عم   اإلجاب بغرض دـ االعدةاد  نةوذج كةا  عم  ةف عدةيا الفرةااعصي   وا 

 .الةوالي ىو ةوةح في ال كؿ

    نملوذج الدراسة الميدانية (17) رقم الشك:

 

 

 

 

 

  ةف إعداد البايث المصدر:

 ةف خبلؿ ال كؿ ادةح نةوذج الدراس  الةدكوف ةف :

 لن اط الساايي في الةنطع  الةدروس  الدي ىي والا  قالة ؛ا آثارةدغاراع ةسدعم  ةدةثم  في  -

 .ةسدداـ ةثؿ في والا  قالة  كةعصد سااييةدغار دابف ةد -

 داة ال لوثبات صدؽ المطمب الثالث:

 :كالدالي فعراديا وثباع صدؽ ةف لمدأكد وذلؾ االسدبااف فعراع دعناف دـ

  االستبيان لفقرات الداخمي االتساؽ صدؽ .1

 درج  االردباط لةبرف  ةباةؿ يسامدـ  الكما   ثـ البان  بااناع عم  دطباؽ االسدبااف ةاداناا دـ

 .إلاو دندةي الذي الةيور ةف االسدبااف فعراع ةف فعر  كؿ باف االردباط

 المتغير التابع المتغير المستق:

 لنشاط السياحيآثار ا
 

 اآلثار االقدصادا 
 اآلثار االجدةاعا  والثعافا 

 اآلثار البا ا 

 لوالية قالمة كمقصد سياحي
 مستدام
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 دوةح كةا الةوجو لمسااح سدباافااللةبرف  صدؽ االدساؽ الداخمي لفعراع  أ. االستبيان الملوجه لمسياح:

   :الجداوؿ الدالا  ذلؾ

اوةح الجدوؿ الةوالي : بمنطقة الدراسة ةاالقتصادي ثاراآلفقرات المحلور اللو: مع  مدى ارتباط -

   .السدبااف الةوجو لمسااح بةنطع  الدراس   االقدصادا ثاراآلفعراع الةيور األوؿ ةف اردباط  ةباةبلع

 الستبيان الملوجه لمسياحل ةاالقتصادي ثاراآلفقرات المحلور اللو: مع ارتباط  معامالت (00) رقم الجدلو:
 مستلوى الداللة معام: االرتباط ارةػػػػػػػػػػػػػػػػالعب الرقم
 0003, ** 0,465 جةاف األةاكف الساايا  ددوفر الوالا  عم  ةؤسساع ساايا  كافا  في 1

 0003, ** 0,553 الةؤسساع الساايا  الةوجود  دمبي رغباع السااح 2

 0003, ** 0,721 اردفاع دكالاؼ اإلنفاؽ لمسا ح الوافد 3

 0003, ** 0,738 اردفاع دكالاؼ الةطاعـ في الوالا  4

 0003, ** 0,771 اردفاع دكالاؼ الفنادؽ في الوالا  5

 0003, ** 0,530 اردفاع دكالاؼ الةواصبلع واالدصاالع في الوالا  6

 0003, ** 0,565 اردفاع نسب  الةرا م والرسوـ عم  دكالاؼ اإلقاة  لمسا ح 7

 0003, ** 0,594 اردفاع الدكالاؼ الساايا  ةعارن  بالةدف األخرى   8

 0003, ** 0,528 بالدوؿ األخرى الةجاور  اردفاع الدكالاؼ الساايا  ةعارناً  9

 0003, ** 0,467 ددوفر الوالا  عم   بك  نعؿ ةبل ة  ةف دورىا الساايي 11

 0003,  ** 0,350 عةوةا  ىناؾ اردفاع في النفعاع الساايا  داخؿ الوالا  11

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

   83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

 ثػاراآل عبػاراع ةػف عبػار  لكػؿ Spearmanردبػاط اال ةباةػؿ قػاـ أف (44) الجػدوؿ ةػف ادةػح

 فأقػؿ  (0.05) الدالل  ةسدوى عند إيصا اا ةوجب  ودال  ةيورىا ةفلبلسدبااف الةوجو لمسااح   االقدصادا

 .ةيورىا ةف ادساقيا صدؽ عم  ادؿ ةةا

اوةح الجدوؿ بمنطقة الدراسة:  ةلوالثقافي ةاالجتماعي اآلثارمع  فقرات المحلور الثاني مدى ارتباط -

لبلسدبااف  بةنطع  الدراس   اوالثعاف  االجدةاعا اآلثارةف  فعراع الةيور الثانياردباط  ةباةبلعالةوالي 

   .الةوجو لمسااح
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 الستبيان الملوجه لمسياحل ةلوالثقافي ةياالجتماع اآلثارمع  المحلور الثاني فقراتارتباط  معامالت  (05) رقم الجدلو:
 مستلوى الداللة معام: االرتباط ارةػػػػػػػػػػػػػػػػػالعب الرقم

 0003, ** 0,219 با ي وساايي لدايـ  ةف خبلؿ دباةمؾ ةف الةواطناف الةيمااف اليظع وجود وعي 1

 0003, ** 0,409 اوجد وعي با ي لدى السااح    2

 0003, ** 0,322 ادساع الفجو  االجدةاعا  والثعافا  باف الةواطناف في الوالا  والسا ح الوافد 3

 0003, ** 0,515 اوجد د راباع وقواناف ديةي البا   الساايا  الةيما  4

 0003,  ** 0,605 الدةسؾ بالباداع والدعالاد والعاـ االجدةاعا  اعمؿ ةف النةو الساايي في الوالا  5

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

   83SPSS دـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج المصدر:
  والثعافا  االجدةاعا ثاراآل عباراع ةف عبار  ردباط لكؿاال ةباةؿ قاـ يوضح (45) الجدوؿ

 فأقؿ   (0.05) الدالل  ةسدوى عند إيصا اا ةوجب  ودال  والدي كانع ةيورىا ةف لبلسدبااف الةوجو لمسااح

 .ةيورىا ةف ادساقيا صدؽ عم  ادؿ ةةا

 ةباةبلعاوةح الجدوؿ الةوالي بمنطقة الدراسة:  ةيالبيئ اآلثارفقرات المحلور الثالث مع  مدى ارتباط -

  .السدبااف الةوجو لمسااح بةنطع  الدراس   البا ا اآلثارةف  ثال فعراع الةيور الاردباط 

  الستبيان الملوجه لمسياحل ةيالبيئ اآلثارفقرات المحلور الثالث مع  ارتباط معامالت (06) رقم الجدلو:
 مستلوى الداللة معام: االرتباط ارةػػػػػػػػػػػػػػالعب الرقم
 0003, ** 0,217 قالة ىي أىـ ةعوةاع السااي  في والا   با ا الةؤىبلع ال 1

 0003, ** 0,387 قالة الطعس والةناخ ةبل ـ لمساايا  في والا   2

 0003, ** 0,614 السدعباؿ السااحاألةاكف الساايا  نظاف  وةجيز   3

 0003, ** 0,552 ددوفر ال واخص واإلر اداع البا ا  في األةاكف الساايا    4

 0003, ** 0,377 وجود  رط  با ا  في األةاكف الساايا  في الوالا  5

 0003, ** 0,571 وجود جياع يكوةا  با ا  لدطباؽ الدبماةاع البا ا  في األةاكف الساايا  6

 0003, ** 0,574 قالة دوفر الةااه الصالي  لم رم في والا   7

 0003, ** 0,567 والا  الدوفر اليواء النعي في  8

 0003, ** 0,545 عةوةًا   ال دباني الوالا  ةف دمو  با ي قد اؤثر في نعص السااح ةسدعببلً  9

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

   83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

 ةػفلبلسدبااف الةوجو لمسااح   البا ا ثاراآل عباراع ةف عبار لكؿ  ادساؽ صدؽ (46) الجدوؿ بافا

 (0.05) الداللػ  ةسػدوى عنػد إيصػا اا ةوجبػ  ودالػ  Spearmanردبػاط اال ةباةػؿ قػاـياػ  كانػع ةيورىػا 

   .فأقؿ
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اوةح الجدوؿ الةوالي : مستدام لوالية قالمة كمقصد سياحي بعدمع  ثانيال جزءفقرات ال مدى ارتباط -

الخاص  باالسدبااف الةوجو  والا  قالة  كةعصد ساايي ببدفعراع الجزء الثاني ةف  اردباط ةباةبلع

  .لمسااح

 الستبيان الملوجه لمسياحل لوالية قالمة كمقصد سياحي بعدفقرات الجزء الثاني مع  ارتباط معامالت  (07)رقم الجدلو: 
 مستلوى الداللة معام: االرتباط ارةػػػػػػػػػػػالعب الرقم
 0003, ** 0,218 والا  ةعوةاع ساايا  ىاة الدةدمؾ  1

 0003, ** 0,424 الةرافؽ البةوةا  في الوالا  دوفر كاةؿ ايدااجاع السااح 2

 0003, ** 0,444 اوجد فةاءاع ةخصص  لمبا بلع 3

 0003, ** 0,605 الةناطؽ الساايا  دمبي رغباع السااح 4

 0003, ** 0,677 الةؤسساع الساايا  ةبل ة  ةف إةكانااع السااح 5

 0003, ** 0,544 ةبل ة  ةف الةااف  ويسف االسدعباؿخدةاع  6

 0003, ** 0,447 دوفر خدةاع الدسما  والدرفاو 7

 0003, ** 0,656 البناا  بنظاف  الةؤسساع الساايا  كالغرؼ الفندقا  والةطاعـ 8

 0003, ** 0,433 سيول  اليجز ودبساط إجراءاع العدـو واإلقاة  9

 0003, ** 0,672 دعداـ الخدةاع االيدرافا  والسرع  في 11

 0003, ** 0,670 األسبار ةبل ة  وددوافؽ ةف ةسدوى وجود  الخدة  الةعدة  11

 0003, ** 0,742 سيول  الوصوؿ لؤلةاكف الساايا  والةؤسساع الساايا  12

 0003, ** 0,528 دوفر لوا ح إر ادا  لةوقف األةاكف الساايا  واليااكؿ الساايا  13

 0003, ** 0,559 كفاا  وسا ؿ الدرواج واإل يار لؤلةاكف الساايا  واليااكؿ الساايا  14

 0003, ** 0,647 ةصداقا  الرسا ؿ اإلعبلنا  والدرواجا  ودطابعيا ةف الواقف الساايي 15

 0003, ** 0,605 كفاء  دكواف الةوظفاف والةر داف الساايااف والفندقااف 16

 0003, ** 0,525 ثعاف  ساايا  لدى الةس ولاف وةعدةي الخدةاع وجود 17

 0003, ** 0,580 جود  دجيازاع األثا  والةظير الباـ لمةؤسساع الساايا  18

 0003, ** 0,621 الدباةؿ ةف اسدفساراع السااح والزوار والرد عمايا 19

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

   83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

والا  قالة   ببد عباراع ةف عبار  لكؿ Spearmanردباط اال ةباةؿ قاـ أف (47) الجدوؿ ةف ادةح

 الدالل  ةسدوى عند إيصا اا ةوجب  ودال  ةيورىا ةفلبلسدبااف الةوجو لمسااح  ةسدداـ كةعصد ساايي

   .ةيورىا ةف ادساقيا صدؽ عم  ادؿ ةةا فأقؿ   (0.05)
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لةبرف  صدؽ االدساؽ الداخمي لفعراع االسدبااف الةوجو لمسكاف  :ب. االستبيان الملوجه لمسكان المحميين

  :الجداوؿ الدالا  ودوةي الةيمااف

اوةح الجدوؿ الةوالي بمنطقة الدراسة:  ةاالقتصادي اآلثارفقرات المحلور اللو: مع  مدى ارتباط -

  .السدبااف السكاف الةيمااف  االقدصادا اآلثارفعراع الةيور األوؿ ةف اردباط  ةباةبلع

 الستبيان السكان المحميينل ةاالقتصادي اآلثارفقرات المحلور اللو: مع ارتباط  معامالت (08) رقم الجدلو:
 مستلوى الداللة معام: االرتباط ارةػػػػػػػػػػػػػػالعب الرقم
 0003, ** 0,763 دبةؿ السااي  عم  دوفار ةناصم عةؿ لسكاف الةنطع  1

 0003, ** 0,748 الدخؿ والرادم الةديصؿ عماو ةف السااي  أعم  ةف الدخؿ في وظا ؼ أخرى 2

 0003, ** 0,740 ىناؾ فرص ةناسب  ألبناء الةجدةف الةيمي إلن اء ة اراف ساايا  في الةنطع  3

 0003, ** 0,505 ازدىار السااي  في الةنطع  ساؤدي إل  ازدىار العطاعاع االقدصادا  األخرى 4

 0003, ** 0,833 السااي  جمبع االسدثةاراع الدنةوا  لمةنطع  5

ساىةع السااي  في دوفر ايدااجاع السكاف ةف خبلؿ دطوار البنا  الديدا  الباة  ةف طرقاع  6
 وعااداع طبا  وةواقف اسدجةاـ ...الخ

0,698 ** ,0003 

 0003, ** 0,777 اسدفاد أفراد ةجدةبي ةف األةواؿ الدي انفعيا السااح ودبع  داخؿ الةنطع  7

 0003, ** 0,532 رفف أسبار السمف والخدةاع بالةنطع  ساىةع السااي  في 8

 0003, ** 0,739 ساىةع السااي  في زااد  وديساف وسا ؿ النعؿ بالةنطع  9

 0003, ** 0,818 دعـو الةؤسساع الساايا  بد غاؿ  بام الةنطع  الةؤىماف في الةجاؿ الساايي 11

 0003,  ** 0,801 الادوا  الدعمادا  السااي  ساىةع في دطوار الن اطاع وصناع  اليرؼ 11

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
   83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

 اآلثار عباراعف ة عبار  لكؿ Spearmanردباط اال ةباةؿ قاـ أفيشير الى  (48) الجدوؿ

 فأقؿ  (0.05) الدالل  ةسدوى عند إيصا اا ةوجب  ودال  ةيورىا ةف السكاف الةيماافالسدبااف   االقدصادا

  .ةيورىا ةف ادساقيا صدؽ عم  ادؿ ةةا

اوةح الجدوؿ بمنطقة الدراسة:  ةلوالثقافي ةاالجتماعي اآلثارفقرات المحلور الثاني مع  مدى ارتباط -

السدبااف  بةنطع  الدراس   والثعافا  االجدةاعا اآلثارفعراع الةيور الثاني ةف اردباط  ةباةبلعالةوالي 

  .السكاف الةيمااف
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 الستبيان السكان المحميينل ةلوالثقافي ةاالجتماعي اآلثارفقرات المحلور الثاني مع ارتباط  معامالت (09) رقم الجدلو:
 مستلوى الداللة معام: االرتباط ارةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعب الرقم
 0003, ** 0,757 ساعدع السااي  في اليصوؿ عم  ةياراع جداد  لمسكاف الةيمااف 1

 0003, ** 0,806 دةكف الكثار ةف السكاف الةيمااف ةف دبمـ لغ  أجنبا  بسبم االيدكاؾ بالسااح 2

 0003, ** 0,712 السااي  جبمدني ا بر بالفخر دجاه ةجدةبي وأعدز بثعافدي وعادادي ودعالادي 3

 0003, ** 0,474 دسببع السااي  في اردفاع ةبدالع الجراة  بالةنطع  4

 0003, ** 0,539 أدع السااي  إل  ظيور ةظاىر غار أخبلقا  لـ دكف ةوجود  سابعا 5

 0003, ** 0,503 السااي  دؤثر عم  الباداع والدعالاد االجدةاعا  ودؤذايا 6

في دعماؿ اآلثار السمبا  لمسااي  سواء البا ا  أو  دوجد ةنظةاع غار يكوةا  دساىـ 7
 االجدةاعا 

0,747 ** ,0003 

السكاف الةيمااف لدايـ العدر  عم  الة ارك  في الدخطاط الدنةوي في الةجاؿ الساايي  8
 بالةنطع 

0,748 ** ,0003 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

   83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

السدبااف السكاف   والثعافا  االجدةاعا ثاراآل عباراع ةف عبار  كؿ أف اوةح (49)الجدوؿ

 ةةا فأقؿ   (0.05) الدالل  ةسدوى عند إيصا اا ةوجب  ودال  ةيورىا ةف يااردباط ةباةؿ قاـ الةيمااف

  .ةيورىا ةف ادساقيا صدؽ عم  ادؿ

 ةباةبلعاوةح الجدوؿ الةوالي بمنطقة الدراسة:  ةيالبيئ اآلثارفقرات المحلور الثالث مع  مدى ارتباط -

  .لبلسدبااف السكاف الةيمااف بةنطع  الدراس   البا ا اآلثارفعراع الةيور الثال  ةف اردباط 

 الستبيان السكان المحميينل ةيالبيئ اآلثارفقرات المحلور الثالث مع  ارتباط معامالت (54)رقم الجدلو: 
 مستلوى الداللة معام: االرتباط ارةػػػػػػػػػػػػػػػالعب الرقم

 0003, ** 0,870 السااي  ساىةع عم  نيو جاد في الةيافظ  عم  الطباب  وددعاـ الةجدةف الةيمي 1

 0003, ** 0,835 رفف الوعي بةرور  يةاا  الطباب  والةيافظ  عمايا السااي  ساىةع في 2

السااي  ساىةع في الةيافظ  عم  دعالاد الةجدةف ةف خبلؿ إيااء الدرا  والصناعاع  3
 الدعمادا 

0,913 ** ,0003 

ادمع  أفراد الةجدةف الةيمي ةواد دعا ا  )ةطبوعاع  برو وراع( ددعو لمةيافظ  عم   4
 ودطباؽ آلااع ودعنااع صداع  لمبا  البا   

0,893 ** ,0003 

 0003,  ** 0,675 دباني الوالا  ةف دمو  با ي نادج عف اندفاع أعداد كبار  لمسااح في الةواسـ الساايا  5

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

   83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:
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  البا ا ثاراآل عباراع ةف عبار  لكؿ Spearmanردباط اال ةباةؿ قاـ فادةح أ (53)الجدوؿ ةف

 ادؿ ةةا فأقؿ  (0.05) الدالل  ةسدوى عند إيصا اا ةوجب  ودال  ةيورىا ةف السدبااف السكاف الةيمااف

   .ةيورىا ةف ادساقيا صدؽ عم 

اوةح الجدوؿ الةوالي : مستدام لوالية قالمة كمقصد سياحي بعدفقرات الجزء الثاني مع  مدى ارتباط -

  .ةسدداـ والا  قالة  كةعصد ساايي ببدفعراع الجزء الثاني ةف  اردباط ةباةبلع

 الستبيان السكان المحميينل لوالية قالمة كمقصد سياحي بعدفقرات الجزء الثاني مع  ارتباط معامالت  (50)رقم الجدلو: 
 مستلوى الداللة معام: االرتباط العبارة الرقم
 0003, ** 0,282 والا  قالة  ددوفر عم  ةعوةاع ساايا  طبابا  وأثرا  وداراخا  ةبدبر   1

 0003, ** 0,505 الةساىة  في الدبراؼ بالدرا  اليةاري لوالا  قالة  2

 0003, ** 0,690 الوالا  عم  صناعاع دعمادا  خاص  بياددوفر  3

 0003, ** 0,772 د جاف فكر  اليفاظ عم  الةجدةباع الطبابا  في الوالا  4

 0003, ** 0,450 دوفر فةاءاع درفايا  لمسكاف الةيمااف بالةنطع  5

 0003, ** 0,727 إةفاء أبباد جةالا  ويةارا  لوالا  قالة  خاص  في الةواسـ الساايا  6

 0003, ** 0,767 يرا  وسيول  الوصوؿ إل  الةناطؽ الدي اسدخدةيا السااح 7

 0003, ** 0,849 اوجد ةرافؽ عةوةا  ةبل ة  في الةواقف الساايا  8

 0003, ** 0,773 اليصوؿ عم  ةخدمؼ الخدةاع الساايا  بنفس الجود  الةعدة  لمسااح 9

 0003, ** 0,758 لمةواقف الساايا  بالوالا جود  الطرؽ الةؤدا   11

 0003, ** 0,750 فؾ البزل  عف الةواقف الساايا  النا ا  11

 0003, ** 0,738 الدعماؿ ةف الفجو  االجدةاعا  والثعافا  باف السكاف الةيمااف وباف السااح 12

 0003, ** 0,840 خدةاع ساايا  ةدنوع  وةبل ة  بالةعارن  ةف سبرىا 13

 0003, ** 0,811 الةواقف الساايا  نظاف  وةجيز  السدعباؿ السااح 14

 0003, ** 0,831 زااد  الوعي الساايي والبا ي باف أفراد الةجدةف الةيمي 15

 0003, ** 0,795 ديسف ودطور كفاء  الةوظفاف في الةجاؿ الساايي بالةنطع  16

دوفر الخدةاع الةكةم  ةثؿ وسا ؿ االدصاؿ  وسا ؿ النعؿ  الةيبلع الدجارا  والةرافؽ  17
 الةرورا  ...الخ

0,662 ** ,0003 

 0003, ** 0,836 الدباةؿ ةف اسدفساراع السكاف الةيمااف والرد عمايا 18

 **. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

   83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

والا  قالة  كةعصد  عباراع ةف عبار  لكؿ Spearmanردباط اال ةباةؿ قاـ فاباف أ (51)الجدوؿ

 (0.05) الدالل  ةسدوى عند إيصا اا ةوجب  ودال  ةيورىا ةف السدبااف السكاف الةيماافةسدداـ  ساايي

   .ةيورىا ةف ادساقيا صدؽ عم  ادؿ ةةا فأقؿ 
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 اختبار الثبات. 2

وعدـ دغارىا ب كؿ كبار  فاةا لو دـ إعاد  دوزابيا عم  أفراد  باافوابني االسدعرار في ندا ج االسد

البان  عد  ةراع خبلؿ فدر  زةنا  ةبان   ولعد قةنا باخدبار ثباع البااناع ةف خبلؿ يسام ةباةؿ الفا 

كةا ىي ةوةي  في الجدوؿ  االسدبااف الةوجو لمسااح ندا جوكانع   (Cronbach Alpha)كرونباخ 

 الةوالي: 

 االستبيان الملوجه لمسياحلمتغيرات (Cronbach Alpha) الثبات ألفا كرلونباخ  معام: قيمة (52) رقم الجدلو:
 فقراتعدد ال معام: ألفا كرلونباخ المحالور

 85 0,863 لن اط السااييا آثارالةيور األوؿ: 

 11 0,863  االقدصادا ثاراآل               

 38 0,864  والثعافا  االجدةاعا ثاراآل               

 36 0,864  البا ا ثاراآل               

 19 0,859 ةسدداـ   كةعصد سااييقالةوالا  الةيور الثاني: 

 00 0,867 الداة كك:

   83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

ولكوف ىذه العاة  أعم  ةف العاة  الدي دعبؿ  3,867ادةح ةف الجدوؿ أف قاة  ثباع األدا  ىو 

  دبدبر ىذه النسب  ةعبول  ألغراض البي  البمةي  وىذا ادؿ عم  3,63عندىا درج  االعدةادا  والبالغ  

  .لمدراس  الةاداني الدطباؽ في عمايا االعدةاد واةكف بدرج  ةف الثباع الةوجو لمسااح دةدف االسدبااف

  كةا ىي ةوةي  في الجدوؿ الةوالي: كاف الةيماافاالسدبااف الةوجو لمس ندا جكانع كةا  

 االستبيان لمتغيرات (Cronbach Alpha) الثبات ألفا كرلونباخ  معام: قيمة (54) رقم الجدلو:
 الملوجه لمسكان المحميين

 عدد الفقرات معام: ألفا كرلونباخ المحالور
 24 0,973 لن اط السااييا ثاراآلالةيور األوؿ: 

 11 0,973  االقدصادا ثاراآل               

 38 0,974  والثعافا  االجدةاعا ثاراآل               

 05 0,974  البا ا ثاراآل               

 18 0,973 ةسدداـ كةعصد ساايي قالة والا  الةيور الثاني: 

 42 0,974 الداة كك:

   83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:
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دبدبر ىذه العاة  ةعبول  ألغراض و  0,974أف قاة  ثباع األدا  ىو ادةح  (50) ةف الجدوؿ
 عمايا االعدةاد واةكف بدرج  عالا  ةف الثباعةدف االةوجو لمسكاف الةيمااف االسدبااف و   البي  البمةي

  .لمدراس  الةاداني الدطباؽ في

    يالطبيع التلوزيع اختبار .3

وكذا اخدبار  ابارو وامؾ Kolmogorov-Smirnov  سةرنوؼ -كولةجروؼ اخدبار سنبرض

Shapiro-Wilk  اخدبار يال  في ةروري اخدبار وىو ال أـ الطبابي الدوزاف ددبف البااناع ىؿ لةبرف 

  طباباا. البااناع دوزاف اكوف أف د درط الةبمةا  االخدباراع ةبظـ الف الفرةااع 

 البد ةف اخدبار بااناع االسدبااف الةوجو لمسااح لةبرف  طباب  دوزابيا.  أ. االستبيان الملوجه لمسياح:

ةبموةاع الباة  الجدوؿ الةوالي اوةح اخدبار الدوزاف الطبابي لةدغاراع ال: معملومات العامةمتغيرات ال -

 ببان  السااح. الخاص 

 الستبيان الملوجه لمسياح لمتغيرات المعملومات العامة اختبار التلوزيع الطبيعي (50) رقم الجدلو:
 Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk 
 مستلوى المعنلوية اإلحصاءات مستلوى المعنلوية اإلحصاءات

 0003, 6053, 0003, 4153, السن

 0003, 8283, 0003, 2613, العمر

 0003, 7663, 0003, 2943, التعميمي المستلوى

 0003, 2483, 0003, 3333, المهنة 

 0003, 2913, 0003, 3083, الشهري الدخ:

 0003, 7493, 0003, 3213, القدلوم مكان

 83SPSS برناةج ةخرجاع عم  ةف إعداد الباي  اعدةادا المصدر:

بالةبموةاع ندا ج اخدبار خاصا  الدوزاف الطبابي لمبااناع الخاص  أف  (54) رقـ الجدوؿ ادباف

أف جةاف الةدغاراع  إل  Kolomogorov Smirnov (K-S)والدي أ ارع فاو ندا ج اخدبار  الباة 

   .ددبف بااناديا الدوزاف الطبابي ىذا الةيورالةسدخدة  في 

وؿ الجػػدافػػاةكف دوةػػايو فػػي  الدراسػػ  لمةيػػاورالطبابػػي  أةػػا بالنسػػب  الخدبػػار الدوزاػػفمحػػالور الدراسػػة:  -

  :دا اآل
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 الستبيان الملوجه لمسياح لمنشاط السياحي ةاالقتصادي لآلثار اختبار التلوزيع الطبيعي (55) رقم الجدلو:
 Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk 
 مستلوى المعنلوية اإلحصاءات مستلوى المعنلوية اإلحصاءات

 0003, 8363, 0003, 2783, كافا  ساايا  ةؤسساع عم  الوالا  ددوفر

 0003, 8533, 0003, 2403, السااح رغباع دمبي الةوجود  الساايا  الةؤسساع

 0003, 8583, 0003, 2953, الوافد السا ح االنفاؽ دكالاؼ اردفاع

 0003, 8543, 0003, 2813, الوالا  في الةطاعـ دكالاؼ اردفاع

 0003, 8683, 0003, 2833, الوالا  في الفنادؽ دكالاؼ اردفاع

 0003, 8973, 0003, 2253, الوالا  في واالدصاالع الةواصبلع دكالاؼ اردفاع

 0003, 8893, 0003, 2313, لمسا ح االقاة  دكالاؼ عم  والرسـو الةرا م نسب  اردفاع

 0003, 9093, 0003, 1923, االخرى بالةدف ةعارن  الساايا  الدكالاؼ اردفاع

 0003, 8733, 0003, 2423, الةجاور  االخرى بالدوؿ ةعارن  الساايا  الدكالاؼ اردفاع

 0003, 8843, 0003, 2633, الساايي دورىا ةف ةبل ة  نعؿ  بك  عم  الوالا  ددوفر

 0003, 8703, 0003, 2423, الوالا  داخؿ الساايا  النفعاع في اردفاع ىناؾ عةوةا 

   83SPSS برناةج ةخرجاع عم  ةف إعداد الباي  اعدةاداالمصدر: 

  كاف لمن اط الساايي  االقدصادا الخاص  باآلثار اإلجاباع دوزاف فادباف أ (55)الجدوؿ  ةف

 وىو ( (0,05ةبنوا ال ةف ةسدوى أقؿ كانع اإلجاباع لكؿ االيدةالا  نسب  أف يا  طباباا  دوزابا

  ليذه الدراس . اإليصا ا  الةبالج  في الةبدةد الةسدوى

 الستبيان الملوجه لمسياح لمنشاط السياحي ةلوالثقافي ةياالجتماع لآلثار اختبار التلوزيع الطبيعي (56)رقم الجدلو: 
 Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk 
 مستلوى المعنلوية اإلحصاءات مستلوى المعنلوية اإلحصاءات

 وجود اليظع الةيمااف الةواطناف ةف دباةمؾ خبلؿ ةف

 لدايـ وساايي با ي وعي
,2823 ,0003 ,8693 ,0003 

 0003, 8683, 0003, 2693, السااح لدى با ي وعي اوجد

 0003, 8823, 0003, 2393, والسا ح الةواطناف باف والثعافا  االجدةاعا  الفجو  ادساع

 0003, 9013, 0003, 1983, الةيما  الساايا  البا   ديةي وقواناف د راباع اوجد

 النةو ةف اعمؿ االجدةاعا  والعاـ والدعالاد بالباداع الدةسؾ

 الوالا  في الساايي
,2093 ,0003 ,8983 ,0003 

   83SPSS برناةج ةخرجاع عم  ةف إعداد الباي  اعدةاداالمصدر: 

لمن اط   والثعافا  االجدةاعا آلثارا إجاباع دوزاف ندا ج اخدبار فا ار إل  أ (56)الجدوؿ 

أف  إل  Kolomogorov Smirnov (K-S)والدي أ ارع فاو ندا ج اخدبار  طباباا  دوزابا كاف الساايي

  .ددبف بااناديا الدوزاف الطبابي ىذا الةيورجةاف الةدغاراع الةسدخدة  في 
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 ستبيان الملوجه لمسياحالل لمنشاط السياحي ةيالبيئ لآلثار اختبار التلوزيع الطبيعي (57)الجدلو: 
 Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk 
 مستلوى المعنلوية اإلحصاءات مستلوى المعنلوية اإلحصاءات

 3,000 3,749 3,000 3,317 الوالا  في السااي  ةعوةاع اىـ ىي البا ا  الةؤىبلع

 3,000 3,788 3,000 3,277 الوالا  في لمسااي  ةبل ـ والةناخ الطعس

 3,000 3,861 3,000 3,252 السااح السدعباؿ وةجيز  نظاف  الساايا  األةاكف

 3,000 3,877 3,000 3,265 الساايا  األةاكف في البا ا  واإلر اداع ال واخص ددوفر

 3,000 3,831 3,000 3,317 الوالا  في الساايا  األةاكف في با ا   رط  وجود

 في البا ا  الدبماةاع لدطباؽ با ا  يكوةا  جياع وجود
 الوالا  في الساايا  األةاكف

3,285 3,000 3,855 3,000 

 3,000 3,778 3,000 3,335 الوالا  في لم رم الصالي  الةااه دوفر

 3,000 3,735 3,000 3,317 الوالا  في النعي اليواء دوفر

   21SPSS برناةج ةخرجاع عم  ةف إعداد الباي  اعدةاداالمصدر: 

 أف يا  طباباا  دوزابا كاف لمن اط الساايي  البا ا اآلثار إجاباع دوزاف أف (57)الجدوؿ  ادباف

ليذه  اإليصا ا  الةبالج  في الةبدةد الةسدوى وىو ( (0,05ةف أقؿ كانع اإلجاباع لكؿ االيدةالا  نسب 

   الدراس .

 لالستبيان الملوجه لمسياح مستدام متغيرات لوالية قالمة كمقصد سياحيلم اختبار التلوزيع الطبيعي (58)الجدلو: 
 Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk 
 مستلوى المعنلوية اإلحصاءات مستلوى المعنلوية اإلحصاءات

 0003, 7243, 0003, 3073, ىاة  ساايا  ةعوةاع الوالا  دةدمؾ

 0003, 8793, 0003, 2263, السااح ايدااجاع كاةؿ دوفر الوالا  في البةوةا  الةرافؽ

 0003, 8533, 0003, 3013, لمبا بلع ةخصص  فةاءاع اوجد

 0003, 8453, 0003, 3003, السااح رغباع دمبي الساايا  الةناطؽ

 0003, 8483, 0003, 2413, السااح اةكانااع ةف ةبل ة  الساايا  الةؤسساع

 0003, 8403, 0003, 3183, االسدعباؿ ويسف الةااف  ةف ةبل ة  خدةاع

 0003, 9053, 0003, 2003, والدرفاو الدسما  خدةاع دوفر

 0003, 8673, 0003, 2823, والةطاعـ الفندقا  كالغرؼ الساايا  الةؤسساع بنظاف  البناا 

 0003, 8613, 0003, 2743, واإلقاة  العدوـ إجراءاع ودبساط اليجز سيول 

 0003, 8663, 0003, 2553, الخدةاع دعداـ في والسرع  االيدرافا 

 0003, 8693, 0003, 2533, الةعدة  الخدة  وجود  ةسدوى ةف وددوافؽ ةبل ة  األسبار

 0003, 8433, 0003, 2893, الساايا  والةؤسساع الساايا  لؤلةاكف الوصوؿ سيول 

 0003, 8613, 0003, 2843, الساايا  واليااكؿ الساايا  األةاكف لةوقف إر ادا  لوا ح دوفر

 واليااكؿ الساايا  لبلةاكف واإل يار الدرواج وسا ؿ كفاا 

 الساايا 
,2793 ,0003 ,8623 ,0003 

 الواقف ةف ودطابعيا والدرواجا  اإلعبلنا  الرسا ؿ ةصداقا 

 الساايي
,1903 ,0003 ,9053 ,0003 

 0003, 8623, 0003, 2583, والفندقااف الساايااف والةر داف الةوظفاف دكواف كفاء 
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 0003, 8813, 0003, 2353, الخدةاع وةعدةي الةس ولاف لدى ساايا  ثعاف  وجود

 0003, 8543, 0003, 3013, الساايا  لمةؤسساع الباـ والةظير األثا  الدجيازاع جود 

 0003, 8783, 0003, 2593, عمايا والرد والزوار السااح اسدفساراع ةف الدباةؿ

   21SPSS برناةج ةخرجاع عم  ةف إعداد الباي  اعدةاداالمصدر: 

لبلسدبااف الةوجو  ةسدداـ سااييوالا  قالة  كةعصد  إجاباع دوزاف أفادباف  (58) رقـ الجدوؿ

 الةسدوى وىو ( (0,05ةف أقؿ كانع اإلجاباع لكؿ االيدةالا  نسب  أف يا  طباباا  دوزابا كاف لمسااح

   ليذه الدراس . اإليصا ا  الةبالج  في الةبدةد

كاف الةيمااف اةكف ةف اخدبار بااناع االسدبااف الةوجو لمسإف  :ب. االستبيان الملوجه لمسكان المحميين

 ةبرف  طباب  دوزابيا. 

موةاع الباة  الخاص  ببان  اوةح اخدبار الدوزاف الطبابي لةدغاراع الةبمعملومات العامة: متغيرات ال -

 .السكاف الةيمااف في الجدوؿ الدالي

 كان المحميينلمسالستبيان الملوجه ل لمتغيرات المعملومات العامة اختبار التلوزيع الطبيعي (59) رقم الجدلو:
 Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk 
 مستلوى المعنلوية اإلحصاءات مستلوى المعنلوية اإلحصاءات

 0003, 3,583 0003, 3,437 السن

 0003, 3,832 0003, 3,272 العمر

 0003, 3,748 0003, 3,309 التعميمي المستلوى

 0003, 3,857 0003, 3,201 المهنة 

 0003, 3,829 0003, 3,240 الشهري الدخ:

 0003, 3,762 0003, 3,282 القدلوم مكان

 83SPSS برناةج ةخرجاع عم  ةف إعداد الباي  اعدةاداالمصدر: 

 كاف الخاص  بالةبموةاع الباة  السكاف الةيمااف إجاباع دوزاف أفادباف  (59) رقـ الجدوؿ ةف

 وىو ( (0,05ةبنوا ال ةسدوى ةف أقؿ كانع اإلجاباع لكؿ االيدةالا  نسب  أف يا  طباباا  دوزابا

   ليذه الدراس . اإليصا ا  الةبالج  في الةبدةد الةسدوى

  اخدبار الدوزاف الطبابي لةياور الدراس  اةكف دوةايو في الجداوؿ اآلدا :محالور الدراسة:  -
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 الستبيان الملوجه لمسكان المحميين لمنشاط السياحي ةاالقتصادي لآلثار اختبار التلوزيع الطبيعي (64) رقم الجدلو:
 Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk 
 المعنلوية مستلوى اإلحصاءات مستلوى المعنلوية اإلحصاءات

 0003, 7943, 0003, 2513, دبةؿ السااي  عم  دوفار ةناصم عةؿ لسكاف الةنطع 

الدخؿ والرادم الةديصؿ عماو ةف السااي  أعم  ةف الدخؿ في وظا ؼ 
 أخرى

,2333 ,0003 ,8363 ,0003 

ىناؾ فرص ةناسب  ألبناء الةجدةف الةيمي إلن اء ة اراف ساايا  في 
 الةنطع 

,2343 ,0003 ,8193 ,0003 

ازدىار السااي  في الةنطع  ساؤدي إل  ازدىار العطاعاع االقدصادا  
 األخرى

,3253 ,0003 ,4993 ,0003 

 0003, 8463, 0003, 2293, لمةنطع السااي  جمبع االسدثةاراع الدنةوا  

ساىةع السااي  في دوفر ايدااجاع السكاف ةف خبلؿ دطوار البنا  
 الديدا  الباة  ةف طرقاع وعااداع طبا  وةواقف اسدجةاـ ...الخ

,2233 ,0003 ,8743 ,0003 

اسدفاد أفراد ةجدةبي ةف األةواؿ الدي انفعيا السااح ودبع  داخؿ 
 الةنطع 

,1983 ,0003 ,8713 ,0003 

 0003, 7453, 0003, 3253, ساىةع السااي  في رفف أسبار السمف والخدةاع بالةنطع 

 0003, 8663, 0003, 2343, ساىةع السااي  في زااد  وديساف وسا ؿ النعؿ بالةنطع 

دعـو الةؤسساع الساايا  بد غاؿ  بام الةنطع  الةؤىماف في الةجاؿ 
 الساايي

,2253 ,0003 ,8763 ,0003 

 0003, 8853, 0003, 2353, السااي  ساىةع في دطوار الن اطاع وصناع  اليرؼ الادوا  الدعمادا 

   83SPSS برناةج ةخرجاع عم  ةف إعداد الباي  اعدةاداالمصدر: 

 الخاص  باآلثار اإلجاباع دوزافأف  يا  اخدبار خاصا  الدوزاف الطبابي ا ار إل  (63)الجدوؿ 

ةف  أقؿ كانع اإلجاباع لكؿ االيدةالا  نسب  أف يا  طباباا  دوزابا كاف لمن اط الساايي  االقدصادا

  ليذه الدراس . اإليصا ا  الةبالج  في الةبدةد الةسدوى وىو ( (0,05ةبنوا ال ةسدوى
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الستبيان الملوجه لمسكان ط السياحي لمنشا ةلوالثقافي ةاالجتماعي لآلثار اختبار التلوزيع الطبيعي (60)رقم الجدلو: 
 المحميين

 Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

 مستلوى المعنلوية اإلحصاءات مستلوى المعنلوية اإلحصاءات
ساعدع السااي  في اليصوؿ عم  ةياراع جداد  لمسكاف 

 الةيمااف
3,241 ,0003 3,862 ,0003 

دةكف الكثار ةف السكاف الةيمااف ةف دبمـ لغ  أجنبا  بسبم 
 االيدكاؾ بالسااح

3,258 ,0003 3,851 ,0003 

السااي  جبمدني ا بر بالفخر دجاه ةجدةبي وأعدز بثعافدي 
 وعادادي ودعالادي

3,238 ,0003 3,838 ,0003 

 0003, 3,798 0003, 3,266 دسببع السااي  في اردفاع ةبدالع الجراة  بالةنطع 

ةوجود  أدع السااي  إل  ظيور ةظاىر غار أخبلقا  لـ دكف 
 سابعا

3,287 ,0003 3,735 ,0003 

 0003, 3,793 0003, 3,263 السااي  دؤثر عم  الباداع والدعالاد االجدةاعا  ودؤذايا

دوجد ةنظةاع غار يكوةا  دساىـ في دعماؿ اآلثار السمبا  
 لمسااي  سواء البا ا  أو االجدةاعا 

3,244 ,0003 3,818 ,0003 

العدر  عم  الة ارك  في الدخطاط الدنةوي السكاف الةيمااف لدايـ 
 في الةجاؿ الساايي بالةنطع 

3,243 ,0003 3,836 ,0003 

   83SPSS برناةج ةخرجاع عم  ةف إعداد الباي  اعدةاداالمصدر: 

لمن اط   والثعافا  االجدةاعا ثاراآل السكاف الةيمااف عم  إجاباع دوزاف أفاوةح  (61)الجدوؿ  

 الةسدوى وىو ( (0,05ةف أقؿ كانع اإلجاباع لكؿ االيدةالا  نسب  أف يا  طباباا  دوزابا كاف الساايي

  ليذه الدراس . اإليصا ا  الةبالج  في الةبدةد

 ستبيان الملوجه لمسكان المحمييناللمنشاط السياحي ل ةالبيئي لآلثار اختبار التلوزيع الطبيعي (62) رقم الجدلو:
 Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk 
 مستلوى المعنلوية اإلحصاءات مستلوى المعنلوية اإلحصاءات

السااي  ساىةع عم  نيو جاد في الةيافظ  عم  الطباب  
 وددعاـ الةجدةف الةيمي

3,241 3,000 3,811 3,000 

السااي  ساىةع في رفف الوعي بةرور  يةاا  الطباب  
 والةيافظ  عمايا

3,272 3,000 3,837 3,000 

السااي  ساىةع في الةيافظ  عم  دعالاد الةجدةف ةف 
 خبلؿ إيااء الدرا  والصناعاع الدعمادا 

3,256 3,000 3,777 3,000 

ادمع  أفراد الةجدةف الةيمي ةواد دعا ا  )ةطبوعاع  
برو وراع( ددعو لمةيافظ  عم  البا   ودطباؽ آلااع 

 ودعنااع صداع  لمبا  
3,285 3,000 3,838 3,000 

دباني الوالا  ةف دمو  با ي نادج عف اندفاع أعداد كبار  
 لمسااح في الةواسـ الساايا 

3,338 3,000 3,643 3,000 

   21SPSS برناةج ةخرجاع عم  ةف إعداد الباي  اعدةاداالمصدر: 



                                                                                                                                                            والسكاف الةيمااف في والا  قالة  ةف وجي  نظر السااح سدداة  الساايا اال                   :                             سادسلفصؿ الا
 
 

320 

 

السكاف  إجاباعب ندا ج اخدبار خاصا  الدوزاف الطبابي لمبااناع الخاص  (68)الجدوؿ اوةح 

 (K-S)أ ارع فاو ندا ج اخدبار يا   طباباا  دوزابا كاف لمن اط الساايي  البا ا اآلثار الةيمااف عم 

Kolomogorov Smirnov  ددبف بااناديا الدوزاف  ىذا الةيورأف جةاف الةدغاراع الةسدخدة  في  إل

 . الطبابي

 لالستبيان الملوجه لمسكان مستدام لممتغيرات لوالية قالمة كمقصد سياحي اختبار التلوزيع الطبيعي (64) رقم الجدلو:
 Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk 
 مستلوى المعنلوية اإلحصاءات مستلوى المعنلوية اإلحصاءات

 0003, 7243, 0003, 3073, ىاة  ساايا  ةعوةاع الوالا  دةدمؾ

 0003, 8793, 0003, 2263, السااح ايدااجاع كاةؿ دوفر الوالا  في البةوةا  الةرافؽ

 0003, 8533, 0003, 3013, لمبا بلع ةخصص  فةاءاع اوجد

 0003, 8453, 0003, 3003, السااح رغباع دمبي الساايا  الةناطؽ

 0003, 8483, 0003, 2413, السااح اةكانااع ةف ةبل ة  الساايا  الةؤسساع

 0003, 8403, 0003, 3183, االسدعباؿ ويسف الةااف  ةف ةبل ة  خدةاع

 0003, 9053, 0003, 2003, والدرفاو الدسما  خدةاع دوفر

 0003, 8673, 0003, 2823, والةطاعـ الفندقا  كالغرؼ الساايا  الةؤسساع بنظاف  البناا 

 0003, 8613, 0003, 2743, واإلقاة  العدوـ إجراءاع ودبساط اليجز سيول 

 0003, 8663, 0003, 2553, الخدةاع دعداـ في والسرع  االيدرافا 

 0003, 8693, 0003, 2533, الةعدة  الخدة  وجود  ةسدوى ةف وددوافؽ ةبل ة  األسبار

 0003, 8433, 0003, 2893, الساايا  والةؤسساع الساايا  لؤلةاكف الوصوؿ سيول 

 0003, 8613, 0003, 2843, الساايا  واليااكؿ الساايا  األةاكف لةوقف إر ادا  لوا ح دوفر

 واليااكؿ الساايا  لبلةاكف واإل يار الدرواج وسا ؿ كفاا 

 الساايا 
,2793 ,0003 ,8623 ,0003 

 الواقف ةف ودطابعيا والدرواجا  اإلعبلنا  الرسا ؿ ةصداقا 

 الساايي
,1903 ,0003 ,9053 ,0003 

 0003, 8623, 0003, 2583, والفندقااف الساايااف والةر داف الةوظفاف دكواف كفاء 

 0003, 8813, 0003, 2353, الخدةاع وةعدةي الةس ولاف لدى ساايا  ثعاف  وجود

 0003, 8543, 0003, 3013, الساايا  لمةؤسساع الباـ والةظير األثا  الدجيازاع جود 

 0003, 8783, 0003, 2593, عمايا والرد والزوار السااح اسدفساراع ةف الدباةؿ

   21SPSS برناةج ةخرجاع عم  ةف إعداد الباي  اعدةاداالمصدر: 

 والا  قالة  ةعصد ساايي السكاف الةيمااف عم  أف إجاباع دوزاف أفادباف  (60) رقـ الجدوؿ

 الةسدوى وىو ( (0,05ةف أقؿ كانع اإلجاباع لكؿ االيدةالا  نسب  أف يا  طباباا  دوزابا كاف ةسدداـ

  ليذه الدراس . اإليصا ا  الةبالج  في الةبدةد
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 لواختبار الفرضيات لالستبيان الملوجه السياح التحمي: اإلحصائيثاني: المبحث ال

 دناوؿ عد  جوانم ددبمؽ بالبااناع الدي جةبع بواسط  أدا  الدراس  ةبي سوؼ ادـ في ىذا ال  

ثـ  دـ وصؼ خصا ص عان  الدراس    يا ذاف زاروا الةناطؽ الساايا  في والا  قالة الةوجي  لمسااح ال

  .اإليصا ي وأخارا اخدبار الفرةااع ديماؿ

 لوصؼ خصائص عينة الدراسة  المطمب اللو::

األوؿ ةف  لجزءاراع والنسم الة وا  ألس م  ادـ اسدخداـ اإليصاء الوصفي السدخراج الدكر 

    . األول    لبان  الدراس ةبموةاع الباةف والةدبمع  بالاالسدباا

 الوصؼ اإليصا ي لجنس عان  الدراس .والجدوؿ الةوالي اوةح  

 اللولى اللوصؼ اإلحصائي لجنس عينة الدراسة (60) رقم جدلو:ال
 %انُسبة انًئىية  انتكرارات انًتغير

 64,5 178 ذكر

 35,5 98 انثى

 100 276 انًجًىع

    83SPSS برناةج ةخرجاعالمصدر: 

ةػػػف إجةػػػالي عانػػػ   %64,5أف نسػػػب  الػػػذكور فػػػي عانػػػ  الدراسػػػ  بمغػػػع  (64)ادةػػػح ةػػػف الجػػػدوؿ     

  دلاػؿ عمػ  أف الرجػاؿ أكثػر ةػف اعػـو بالسػااي  % 35,5البالغ   الدراس   وىي نسب  أكبر ةف نسب  اإلنا 

 في الةجدةف الجزا ري وة ارك  الةرأ  دكوف في إطار عا مي.

 .فيي كةا امي األول  الدراس بان  ل مف اع البةرا موصؼ اإليصا ي لأةا بالنسب  ل

 اللولى الدراسة لمفئات العمرية لعينةاللوصؼ اإلحصائي  (65)رقم  جدلو:ال
 %انُسبة انًئىية  انتكرارات الفئة

 2,23 63 سُة18  من اق:

 37,3 103 سُة 30  الى 19 من

 47,5 131 سُة 50  الى 31 من

 13,0 36 سُة  50  من اكثر

 100 276 انًجًىع

    83SPSS برناةج ةخرجاعالمصدر: 
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سػن   53سػن  و 01دػاف ىةػا ةػف ف  أعةػارىـ بػاف ةبظػـ أف عانػ  الدراسػ  ددػوزع (65) ا ار الجدوؿ

وىػػػـ اةثمػػػوف ف ػػػ  ال ػػػبام ادةدبػػػوف  % 37,3سػػػن  بنسػػػب   03 إلػػػ سػػػن   19دمايػػػا ف ػػػ  ةػػػف  % 47,5بنسػػػب  

  باليةاس  ويم االسدطبلع والةغاةر .

 .األول  لبان  الدراس  ةسدوى الدبماةيالوصؼ اإليصا ي لم (66)الجدوؿ رقـ  واوةح

 اللولى الدراسة لعينةلممستلوى التعميمي اللوصؼ اإلحصائي  (66) رقم جدلو:ال
 %انُسبة انًئىية  انتكرارات الفئة

 11,6 32 ابتدائي مستلوى

 33 33 مستلوى متلوسط

 42,4 117 ثانلوي مستلوى

 46,0 127 جامعي مستلوى

 100 276 انًجًىع

     83SPSS برناةج ةخرجاعالمصدر: 

وةا  ىـ ةف ةسدوى جاةبي  % 46أف أغمم عان  الدراس  وةا نسبدو  (66)ةف خبلؿ الجدوؿ  نجد

اػػػدؿ عمػػػ  أف الةسػػػدوى الدبماةػػػي لػػػو دور فػػػي زاػػػاد  االنفدػػػاح  و ةػػػاوىػػػةػػػف ةسػػػدوى ثػػػانوي  % 42,4نسػػػبدو 

 والثعاف  الساايا  لدى أفراد الةجدةف.

 اوةح الوصؼ اإليصا ي لمنوع سااح عان  الدراس  األول . (67)رقـ والجدوؿ 

 الدراسة اللولى عينة لمهناللوصؼ اإلحصائي  (67) رقم جدلو:ال
 %انُسبة انًئىية  انتكرارات الفئة

 14,1 39 عم: بال

 50,0 138 ملوظؼ

 26,8 74 حرة اعما:

 39,1 25 متقاعد

 100 276 انًجًىع

      83SPSS برناةج ةخرجاعالمصدر: 

وةػػا   ةػػوظفافىػػـ  % 53أف أغمػػم عانػػ  الدراسػػ  وةػػا نسػػبدو نبليػػظ  (67)ةػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ رقػػـ 

وىػػذا راجػػػف لكػػػوف ببػػػض الةؤسسػػػاع السػػػاايا   % 9,13اةدينػػػوف اعةػػػاؿ يػػػر   وةػػػا نسػػػبدو  % 26,8نسػػبدو 

 .خاص  ةف الةةاف االجدةاعي دبةؿ ةةف ادفاقااع ةنيا خاص  اليةوا 
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 والجدوؿ الةوالي اوةح الوصؼ اإليصا ي لمنوع سااح عان  الدراس  األول .

 الدراسة اللولى عينةل مدخ: الشهريلاللوصؼ اإلحصائي  (68) رقم جدلو:ال
 %انُسبة انًئىية  انتكرارات الفئة

 15,6 43 دج15000 ةف اقؿ

 41,3 114 دج40000 ال 16000 ةف

 25,4 70 دج65000 ال  41000 ةف

 17,8 49 دج66000 ةف اكثر

 100 276 انًجًىع

      83SPSS برناةج ةخرجاعالمصدر: 

 16333كاف دخميـ ال يري باف  % 41,3أف أغمم عان  الدراس  وةا نسبدو  (68)الجدوؿ  اوةح

دج  41333كاف دخميـ ال يري باف  % 25,4وةا نسبدو   وىـ اةثموف ف   الةوظفاف دج 43333دج و

 .ددوافؽ ةف الجدوؿ السابؽ الخاص بةيف عان  الدراس  األول  وىي قاـ  دج 65333و

 .(69)ةوةح في الجدوؿ رقـ  األول  عان  الدراس  نوع سااحالوصؼ اإليصا ي لمو 

 اللولى الدراسة عينة نلوع سياحاللوصؼ اإلحصائي ل (69) رقم جدلو:ال
 %انُسبة انًئىية  انتكرارات النلوع

 4,03 11 أجنبي سائح

 6,53 18 بالخارج مقيم جزائري

 62,0 171 جزائري سائح

 27,5 76 قالمي سائح

 100 276 انًجًىع

     83SPSS برناةج ةخرجاعالمصدر: 

سػػػااح جزا ػػػرااف ىػػػـ  % 68أف أغمػػػم عانػػػ  الدراسػػػ  وةػػػا نسػػػبدو  (69)ةػػػف خػػػبلؿ الجػػػدوؿ  بليػػػظن

و وىػ  والاػ  قالةػ  ةخدمػؼ بمػدااع ةفقادةاف سااح  % 27,5وةا نسبدو   قادةاف ةف ةخدمؼ والااع الوطف

  دبدبر ركاز  السااي  في الوالا . سااي  الداخما  والةيما ادؿ عم  أف ال ةا

وسػػػااح جزا ػػػرااف ةعاةػػػاف  %4عمػػػ  الةنطعػػػ  بنسػػػب   وةػػػف الةبليػػػظ أاةػػػا دوافػػػد السػػػااح األجانػػػم

 .%6,5بالخارج بنسب  

 

 



                                                                                                                                                            والسكاف الةيمااف في والا  قالة  ةف وجي  نظر السااح سدداة  الساايا اال                   :                             سادسلفصؿ الا
 
 

324 

 

 التحمي: اإلحصائي  المطمب الثاني:

عاػاس درجػ  ةوافعػ  الةبيػوثاف نيػو كػؿ عبػار  ةػف عبػاراع لدـ االعدةاد عم  ةعااس لاكػرع الخةاسػي 

مدراسػػ  دػػـ اسػػدخداـ الوسػػط اليسػػابي  االنيػػراؼ الةباػػاري  وقػػد الديماػػؿ اإليصػػا ي ل دوةػػاحلو االسػػدبااف  

  كانع الندا ج كاآلدي: 

 (لنشاط السياحيا آثار) لمتغيرات المستقمة. ا1

الةدوسطاع اليسابا  واالنيرافاع الةباارا  لجةاف عباراع  (73)اوةح الجدوؿ رقـ  :ةاالقتصادي ثاراآل أ.

سؤاال ةوجيا لمسااح العادةاف  11  ودةةف قالة خاص بالن اط الساايي لوالا  ال  االقدصادا ثاراآل

 يا.ب  االقدصادا اآلثارعف  يـةوافعدطع  بيدؼ الدبرؼ عم  ةدى لمةن

 لعينة الدراسة اللولى ةاالقتصادي ثارالمتلوسطات الحسابية لواالنحرافات المعيارية لجميع عبارات اآل (74)رقم جدلو: ال

حسابيمتلوسط  انحراؼ معياري الرتبة درجة الملوافقة ارةػػػػػػػػػعبال   رقم 

 1 كافا  ساايا  ةؤسساع عم  الوالا  ددوفر 2,91 1,175 6 ةيااد

 8 السااح رغباع دمبي الةوجود  الساايا  الةؤسساع 2,82 1,066 8 ةيااد

 0 الوافد السا ح اإلنفاؽ دكالاؼ اردفاع 3,08 1,199 4 ةيااد

 4 الوالا  في الةطاعـ دكالاؼ اردفاع 3,09 1,075  0 ةيااد

 5 الوالا  في الفنادؽ دكالاؼ اردفاع 3,41 1,186 1 ةوافؽ

 6 الوالا  في واالدصاالع الةواصبلع دكالاؼ اردفاع 2,79 1,015 9 ةيااد

 7 لمسا ح اإلقاة  دكالاؼ عم  والرسـو الةرا م نسب  اردفاع 2,96 3,897 5 ةيااد

 8 األخرى بالةدف ةعارن  الساايا  الدكالاؼ اردفاع 2,89 1,135  7 ةيااد

 9 الةجاور  األخرى بالدوؿ ةعارن  الساايا  الدكالاؼ اردفاع 2,58 1,070 11 ةيااد

 13 الساايي دورىا ةف ةبل ة  نعؿ  بك  عم  الوالا  ددوفر 2,65 1,070 13 ةيااد

 11 الوالا  داخؿ الساايا  النفعاع في اردفاع ىناؾ عةوةا  3,29 3,879 8 ةيااد 

 المتلوسط الحسابي العام لواالنحراؼ المعياري العام  2,9437 4,59905 / محايد

 83SPSS دـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج المصدر:

  قالةلمن اط الساايي في والا    االقدصادا ثارأف الةوافع  عم  اآل (73)رقـ اوةح الجدوؿ 

ةف ف    ل وىذه الدرج  دندةي لمةجاؿ الثا  2,9437كانع في ةجةميا ةدوسط  بةدوسط يسابي 

 وكاف انيراؼ الةدوسطاع  ةيااد أي بدرج  (3,4-2,6)الةدوسطاع اليسابا  عم  ةعااس لاكرع 

ةف قاـ االنيراؼ الةبااري الةطبع  عم  ةعااس لاكرع ( 1-0,51) وىي دندةي ال  الةجاؿ 599053,
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 (2,9437-599053,( و)2,9437+599053,) أي أف العاـ دببد عف وسطيا اليسابي ةف الجيداف  الخةاسي

ةوافؽ وغار ةوافؽ  والعاـ السابع  دبرز نوعا  ددةركز يوؿ الجواباف ادجاىاع أغمم الةسدجوبافيا  نجد 

لمن اط الساايي   االقدصادا راد عان  الدراس  األول  يوؿ اآلثارةا الد دع النسبي الةوجود في اجاباع اف

والا  ب لمن اط الساايي في الجانم االقدصادي اخدبلفاوىذا راجف إل  أف السا ح الوافد ارى بوالا  قالة   

    ةف يا  اردفاع الدكالاؼ  لذلؾ اجم عم  أصيام الفنادؽ والةطاعـ والةيبلع الدجارا  ةراعاقالة

  األجانم. وزااد  والءاألسبار لجذم السااح الةيمااف 

 3,41باف  دراويع  االقدصادا ثارلآل اليسابا  الةدوسطاع أف ةاأا ادةح ةف خبلؿ الجدوؿ

أدناىا لمببار  رقـ  كانع بانةا  وىي اردفاع دكالاؼ الفنادؽ في الوالا  5لمببار   أعبلىا كانع يا   2,58و

ةبظـ انيرافاع ةدوسطاع البباراع  وكانع  بالدوؿ األخرى الةجاور   اردفاع الدكالاؼ الساايا  ةعارن 9

د دع العاـ عف وسطيا اليسابي كبار وابود ذلؾ إل  اخدبلؼ االىدةاـ  أفعم  أكبر ةف وايد وذلؾ ادؿ 

 بيذا الجانم ةف سا ح ال  أخر.

افاع الةباارا  واالنير الةدوسطاع اليسابا   (71) رقـ جدوؿالاوةح  :ةلوالثقافي ةاالجتماعي ثاراآل ب.

 عباراع 5   ودةةف قالةالخاص  بالن اط الساايي لوالا    والثعافا  االجدةاعا ثارلجةاف عباراع اآل

الوةف االجدةاعي والثعافي عم  يـ ةوافعدةنطع  بيدؼ الدبرؼ عم  ةدى ةوجي  لمسااح العادةاف لم

 السا د فايا.
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 لعينة السياح ةلوالثقافي ةاالجتماعي ثارآلالمتلوسطات الحسابية لواالنحرافات المعيارية لجميع عبارات ا (70) رقم جدلو:ال
 درجة الملوافقة الرتبة االنحراؼ المعياري المتلوسط الحسابي العبارة الرقم

1 
ةف خبلؿ دباةمؾ ةف الةواطناف الةيمااف اليظع وجود وعي 

 با ي وساايي لدايـ
 ةيااد 1 1,204 3,27

 ةيااد 8 1,123 3,15 اوجد وعي با ي لدى السااح   8

0 
الفجو  االجدةاعا  والثعافا  باف الةواطناف في الوالا   ادساع

 والسا ح الوافد
 ةيااد 0 3,933 2,74

 ةيااد 4 1,015 2,69 اوجد د راباع وقواناف ديةي البا   الساايا  الةيما  4

5 
الدةسؾ بالباداع والدعالاد والعاـ االجدةاعا  اعمؿ ةف النةو 

 الساايي 
 غار ةوافؽ 5 1,117 2,50

 محايد / 4,55812 2,8630 المتلوسط الحسابي العام لواالنحراؼ المعياري العام 
 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

باف  دراويع  والثعافا  االجدةاعا ثارلآل اليسابا  الةدوسطاع أف (71) ادةح ةف خبلؿ الجدوؿ

 وجود اليظع الةيمااف الةواطناف ةف دباةمؾ خبلؿ ةفوىي  1لمببار   أعبلىا كانع يا   2,23و 3,27

الدةسؾ بالباداع والدعالاد والعاـ االجدةاعا   5أدناىا لمببار  رقـ  كانع   بانةالدايـ وساايي با ي وعي

ةبظـ انيرافاع ةدوسطاع البباراع أكبر ةف وايد وذلؾ ادؿ  وكانع  الوالا  في اعمؿ ةف النةو الساايي

د دع العاـ عف وسطيا اليسابي كبار وابود ذلؾ إل  اخدبلؼ االىدةاـ بالجانم الثعافي  أفعم  

  واالجدةاعي ةف سا ح ال  أخر.

في   والثعافا  االجدةاعا ثارف السااح كانع ةوافعديـ عم  اآلكةا أف الجدوؿ اوةح أاةا أ

 (3,4-2,6)لمةجاؿ الثال  ةف ف   الةدوسطاع اليسابا  عم  ةعااس لاكرع  وىي دندةي 2,8630 ةجةميا

ةف قاـ ( 1-0,51) وىي دندةي ال  الةجاؿ 3,558123أي بدرج  ةيااد  وكاف انيراؼ الةدوسطاع 

أي أف العاـ دببد عف وسطيا اليسابي ةف  لاكرع الخةاسي  االنيراؼ الةبااري الةطبع  عم  ةعااس

ادجاىاع الةسدجوباف ددةركز يوؿ وةنو أغمم ( 2,8630-558123,( و)2,8630 +558123,الجيداف )

راد عان  برز نوعا ةا الد دع النسبي الةوجود في اجاباع افوىذا الدفاوع االجواباف ةوافؽ وغار ةوافؽ  

وىذا راجف لنعص الوعي  لمن اط الساايي بوالا  قالة     والثعافا  جدةاعااال الدراس  األول  يوؿ اآلثار

الساايي لدى الةواطناف والسااح وعدـ إدراكيـ ألىةا  الجانم االجدةاعي والثعافي وةساىةدو في زااد  



                                                                                                                                                            والسكاف الةيمااف في والا  قالة  ةف وجي  نظر السااح سدداة  الساايا اال                   :                             سادسلفصؿ الا
 
 

327 

 

جاذبا  الةنطع   لذلؾ اجم عم  الجياع الةبنا  ةف سمطاع وقطاع خاص زااد  الوعي الساايي ةف 

 خبلؿ الةبارض والةؤدةراع...

 ثارفاع الةباارا  لجةاف عباراع اآلواالنيراالةدوسطاع اليسابا   (78): اظير جدوؿ ةالبيئي ثاراآل .ػج

ةوجي  لمسااح العادةاف لمةنطع   عباراع 9دةةف   يا  قالة بالن اط الساايي لوالا    الخاص  البا ا

 بالوةف البا ي السا د فايا. يـبيدؼ الدبرؼ عم  ةدى اىدةاة

 لعينة الدراسة اللولى ةالبيئي ثارالحسابية لواالنحرافات المعيارية لجميع عبارات اآلالمتلوسطات  (72) رقم جدلو:ال
 درجة الملوافقة الرتبة االنحراؼ المعياري المتلوسط الحسابي العبارة الرقم
 ةوافؽ ب د  1 0,662 4,40 والا  الىي أىـ ةعوةاع السااي  في  با ا الةؤىبلع ال 1
 ةوافؽ 0 1,017 4,08 والا  الالطعس والةناخ ةبل ـ لمساايا  في  2
 ةوافؽ 6 1,176 3,30 األةاكف الساايا  نظاف  وةجيز  السدعباؿ السااح 3
 ةيااد 7 1,146 2,66 ددوفر ال واخص واإلر اداع البا ا  في األةاكف الساايا    4
 غار ةوافؽ 8 1,048 2,25 وجود  رط  با ا  في األةاكف الساايا  في الوالا  5
وجود جياع يكوةا  با ا  لدطباؽ الدبماةاع البا ا  في  6

 األةاكف الساايا 
 غار ةوافؽ 9 0,974 2,23

 ةوافؽ 5 0,863 4,00 والا  الالةااه الصالي  لم رم في  دوفر 7
 ةوافؽ 8 0,773 4,17 والا  الدوفر اليواء النعي في  8
الوالا  ةف دمو  با ي قد اؤثر في نعص عةوةًا   ال دباني  9

 السااح ةسدعببلً 
 ةوافؽ 4 0,747 4,04

 ملوافؽ / 0,45169 3,4585  اـالةدوسط اليسابي الباـ واالنيراؼ الةبااري الب 
 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

  لةاقلمن اط الساايي في   البا ا ثارلآل اليسابا  الةدوسطاع أف (78)رقـ  الجدوؿ اوةح

ىي أىـ ةعوةاع السااي   با ا الةؤىبلع الوىي  1لمببار   أعبلىا كانع يا  2,23و  4,40باف  دراويع

وجود جياع يكوةا  با ا  لدطباؽ الدبماةاع البا ا  في  6أدناىا لمببار  رقـ  كانع   بانةا قالةفي والا  

يا  كاف انيراؼ انيرافاع ةدوسطاع البباراع قد دباانع و   بدرج  غار ةوافؽ األةاكف الساايا 

ددوفر ال واخص واإلر اداع البا ا  في   األةاكف الساايا  نظاف  وةجيز  السدعباؿ السااح :البباراع

الطعس والةناخ ةبل ـ لمساايا  في و  وجود  رط  با ا  في األةاكف الساايا  في الوالا   األةاكف الساايا 

  بانةا باقي البباراع د دع العاـ عف وسطيا اليسابي كبار أفعم  أكبر ةف وايد وذلؾ ادؿ  والا ال
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ةف  لبا يالىدةاـ بالجانم اكانع انيرافيا عف وسطيا اقؿ ةف وايد ةةا ادؿ عم  دعارم اآلراء في ا

في  دوفر ال واخص واإلر اداع البا ا في طرؼ السااح العادةاف ال  والا  قالة  رغـ وجود نعص 

وجود جياع يكوةا  با ا  لدطباؽ و  وجود  رط  با ا  في األةاكف الساايا  في الوالا   األةاكف الساايا 

  .الدبماةاع البا ا  في األةاكف الساايا 

  قالةلمن اط الساايي في   البا ا ثارلةوافع  عم  اىدةاـ السااح باآلواوةح الجدوؿ أاةا أف ا

ةف ف   الةدوسطاع  وىي دندةي لمةجاؿ الرابف  بدرجة موافق 3,4585 بةدوسط يسابي كانع في ةجةميا

أقؿ وىي  0,45169وكاف انيراؼ الةدوسطاع   أي بدرج  ةوافؽ (3,4-4,2)اليسابا  عم  ةعااس لاكرع 

أي أف العاـ دببد عف وسطيا  لاكرع الخةاسي  ةف قاـ االنيراؼ الةبااري الةطبع  عم  ةعااس 0,5 ةف

وةنو أغمم ادجاىاع الةسدجوباف  (3,4585 - 0,45169( و)3,4585+  0,45169) الجيدافاليسابي ةف 

  الدراس  اجاباع افراد عان بافالد دع الةوجود  نعصوىذا ابرز   وةياادةوافؽ  ددةركز يوؿ الجواباف

ةف  البا يالجانم االىدةاـ بإل  وىذا راجف  لمن اط الساايي بوالا  قالة     البا ا األول  يوؿ اآلثار

 السااح العادةاف لمةنطع  رغـ النعص الياصؿ في دوجاو الجيود ليةاا  البا   وةراقب  الدجاوزاعطرؼ 

والةناطؽ الخةراء  لذلؾ  يةاةاع الةبدنا عم  نوع السااي  البا ا  كونيا دبدةد عم  ال بدةدد فالةنطع 

البا   ةف سمطاع ةيما  وجةبااع يةاا  الجياع الةخدص  والةيدة  بيةاا  و  اليا اع الوصا  اجم عم 

اصاليا لمةواطناف والسااح وزااد  وعايـ البا ي   ودوفار البا   االىدةاـ أكثر بالدبراؼ بالدبماةاع البا ا  وا 

 .جياع ةبنا  بدطباؽ الدبماةاع البا ا  وةراقب  الوةف البا ي في الةنطع 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            والسكاف الةيمااف في والا  قالة  ةف وجي  نظر السااح سدداة  الساايا اال                   :                             سادسلفصؿ الا
 
 

329 

 

 (مستدام ة كمقصد سياحيقالملوالية )المتغير التابعة  .2

  لمسااح الوافداف إلبراز ةدى نجاح الوالا  قالةدـ االعدةاد عم  الخدةاع الدي دوفرىا والا   فعد

لمسااح الوافداف عم  الةنطع  بيدؼ الدبرؼ سؤاال ةوجيا  19وقد دةةف في دوفار ةعصد ساايي ليـ  

 اإلجاب  كةا ىي ةوةي  في الجدوؿ وكانع  كةعصد ساايي ةسدداـ  قالةعف والا   ةوافعديـعم  ةدى 

 الةوالي.

 السياحلعينة  كمقصد سياحي مستدام قالمةالمتلوسطات الحسابية لواالنحرافات المعيارية لبعد لوالية  (74) رقم جدلو:ال
 درجة الملوافقة الرتبة االنحراؼ المعياري المتلوسط الحسابي العبارة الرقم

 ةوافؽ ب د  1 0,627 4,32 ةعوةاع ساايا  ىاة  قالة دةدمؾ والا   1
 ةيااد 16 1,138 2,79 لسااحاالةرافؽ البةوةا  في الوالا  دوفر كاةؿ ايدااجاع  2
 ةيااد 6 1,124 3,28 اوجد فةاءاع ةخصص  لمبا بلع 3
 ةيااد 7 1,093 3,21 الةناطؽ الساايا  دمبي رغباع السااح 4
 ةيااد 13 0,968 3,03 الةؤسساع الساايا  ةبل ة  ةف إةكانااع السااح 5
 ةيااد 4 1,100 3,35 خدةاع ةبل ة  ةف الةااف  ويسف االسدعباؿ 6
 ةيااد 18 1,182 3,01 دوفر خدةاع الدسما  والدرفاو 7
 ةيااد 8 1,082 3,39 البناا  بنظاف  الةؤسساع الساايا  كالغرؼ الفندقا  الةطاعـ 8
 ةيااد 0 1,015 3,39 سيول  اليجز ودبساط إجراءاع العدـو واإلقاة  9

 ةيااد 15 1,106 2,86 االيدرافا  والسرع  في دعداـ الخدةاع 11
 ةيااد 9 1,032 3,09 األسبار ةبل ة  وددوافؽ ةف ةسدوى وجود  الخدة  الةعدة  11
 ةيااد 10 1,215 3,01 سيول  الوصوؿ لؤلةاكف الساايا  والةؤسساع الساايا  12
 ةيااد 17 1,196 2,71 دوفر لوا ح إر ادا  لةوقف األةاكف الساايا  واليااكؿ الساايا  13
 غار ةوافؽ 19 1,122 2,34 كفاا  وسا ؿ الدرواج واإل يار لؤلةاكف الساايا  واليااكؿ الساايا  14
 غار ةوافؽ 18 1,084 2,58 ةصداقا  الرسا ؿ اإلعبلنا  والدرواجا  ودطابعيا ةف الواقف الساايي 15
 ةيااد 11 1,095 3,01 كفاء  دكواف الةوظفاف والةر داف الساايااف والفندقااف 16
 ةيااد 14 1,232 2,96 وجود ثعاف  ساايا  لدى الةس ولاف وةعدةي الخدةاع 17
 ةيااد 5 1,104 3,33 جود  دجيازاع األثا  والةظير الباـ لمةؤسساع الساايا  18
 ةيااد 8 1,213 3,20 الدباةؿ ةف اسدفساراع السااح والزوار والرد عمايا  19

 محايد / 0,62683 3,0980 المتلوسط الحسابي العام لواالنحراؼ المعياري العام  
 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

يصؿ عم  ةوافع   ةسدداـ كةعصد ساايي قالة أف الةدغار والا  ادةح  (70)رقـ  ةف الجدوؿ

ةف ف   الةدوسطاع اليسابا  عم  ةعااس  وىي دندةي لمةجاؿ الثال  3,0980ي بوسط يساب ةيااد 

( 1-0,51) وىي دندةي ال  الةجاؿ 0,62683وكاف انيراؼ الةدوسطاع   أي بدرج  ةيااد (2,6-3,4)لاكرع 
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أي أف العاـ دببد عف وسطيا اليسابي  الخةاسي  لاكرع ةف قاـ االنيراؼ الةبااري الةطبع  عم  ةعااس

( وةنو أغمم ادجاىاع الةسدجوباف ددةركز يوؿ 3,0980 - 0,62683( و)3,0980+  0,62683ةف الجيداف )

الجواباف ةوافؽ وغار ةوافؽ  وىذا الدفاوع ابرز نوعا ةا الد دع النسبي الةوجود في اجاباع افراد عان  

والخاص  باةدبلؾ  1ر  يصمع الفعوقد   ةسدداـ   كةعصد سااييقالةوالا  الدراس  األول  يوؿ الببد 

وىو ةا ادؿ  ب د  ةوافؽدرج  بو  4,32 ةعوةاع ساايا  ىاة  عم  أعم  ةدوسط يسابي بمغ قالة والا  

الخاص  بكفاا  وسا ؿ الدرواج  15و 14الفعر   جاءععم  أىةا  دةةاف ىذا الببد عم  ىذه الفعر   بانةا 

ةصداقا  الرسا ؿ اإلعبلنا  والدرواجا  ودطابعيا ةف الواقف و  واإل يار لؤلةاكف الساايا  واليااكؿ الساايا 

عم   2,58و 2,34ةوافؽ  يا  يصمع عم  ةدوسط يسابي درج  غار دم األخار  بالةر با الساايي

اجم عم  الجياع الةبنا     لذلؾ قالةىو ةا ا ار إل  نعص الدسواؽ والدرواج الساايي لوالا  و الدردام

سواء يكوةا  أو قطاع خاص دكثاؼ الجيود لدسواؽ صور  الوالا  الساايا  ةيماا ودولاا ةف خبلؿ 

 الدرواج وزااد  فبالا  الوكاالع الساايا  ...  عاسدخداـ ةخدمؼ أدوا

 العينة اللولى الملوجهة لمسياحاختبار فرضيات  ثالث:المطمب ال

لن اط ا ثارآل إيصا ا ذو دالل  وجد دأثار اوالدي ةفادىا   الثالثلمدأكد ةف صي  وثبوع الفرةا  

  البد ةف اخدبار الفرةااع ةف وجي  نظر السااح   ةعصد ساايي ةسدداـقالةالساايي في جبؿ والا  

ثباع صيدياأوال الفرعا    .وا 

  الفرضية الفرعية اللولى. 1

   في:  األول  الفرعا الفرةا  ةةةوف دةثؿ ا

H0 :ةعصػػد قالةػػلمن ػػاط السػػاايي فػػي جبػػؿ والاػػ    االقدصػػادا ثػػارلآل إيصػػا ا ذو داللػػ   دػػأثار ال اوجػػد  

  ؛ةف وجي  نظر السااح ساايي ةسدداـ
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H1 :ةعصػػػد قالةػػػلمن ػػػاط السػػػاايي فػػػي جبػػػؿ والاػػػ    االقدصػػػادا ثػػػارلآل إيصػػػا ا ذو داللػػػ  وجػػػد دػػػأثار ا  

  .وجي  نظر السااحةف  ساايي ةسدداـ

وةف أجؿ قبوؿ الفرةا  ةف عدـ قبوليا  البد ةف اخدبار ةباةبلع االردباط واالنيدار البساط  

 والوارد  بالجدوؿ الدالي:

 قبنًةنهُشبط انسيبحي في جعم والية  ةاالقتصبدي ثبرألثر اآل ANOVAواختببر  اختببر االَحدار انبسيط (70) رقى جدولان

 انسيبح يٍ وجهة َظر يقصد سيبحي يستداو

(Rاالرتباط ) (2Rمعام: التحديد ) اختبار درجات الحرية Durbin-Watson Sig مستلوى الداللة 

,0453 ,0023 

 1  

1,201 ,4603 874 

875 

 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

يا  أظيرع ندا ج الديماػؿ اإليصػا ي   (74) رقـ دـ اسدخداـ ديماؿ االنيدار البساط في الجدوؿ

دػابف الةدةثػؿ ةػف الةدغاػر ال جػدا ةػردبط بببلقػ  ةػباف   االقدصػادا ثػارأف الةدغار الةسدعؿ الةدةثػؿ فػي اآل

  وقػػد فسػػر الةدغاػػر (R=0,045)بةباةػػؿ اردبػػاط  %4,5ةعصػػد سػػاايي ةسػػدداـ بنسػػب   قالةػػ فػػي جبػػؿ والاػػ  

فعػػط  %0,2( بنيػػو ةسػػدداـ   ةعصػػد سػػااييقالةػػف )جبػػؿ والاػػ  الدػػاب( الةدغاػػر  االقدصػػادا ثػػارالةسػػدعؿ )اآل

)ياػػ  بمػػغ ةباةػػؿ الديداػػد 
8

R=0,002) ، ي ديصػػؿ فػػي جػػذم ةػػف الدغاػػراع الدػػ (0,003)أي أف ةػػا قاةدػػو

  دغاػر أقػؿ ةػا اعػاؿ عنػو أنػو  ػبو ةنبػدـ وةػا  االقدصػادا ثاراآل  اكوف نداج  الدغار في قالةالسااح لوالا  

وةنػػو نػػرفض الفرةػػا    0,05وىػػو أكبػػر ةػػف  Sig=,4603اؤكػػد ةبنواػػ  الدػػأثار ةسػػدوى الداللػػ  الػػذي قػػدر بػػػ 

  قالةػلمن ػاط السػاايي فػي جبػؿ والاػ    االقدصػادا ثػارلآل إيصػا ا ذو داللػ  دأثار   الدي درى وجود بدامال

لمن ػاط السػاايي فػي   االقدصادا ثارآلادأثار  عدـ بالدالي  و بدةا الفرةا  الونعبؿ  ةعصد ساايي ةسدداـ

 .ةف وجي  نظر السااح اةسدداة اساايا ا  ةعصدقالةجبؿ والا  
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 لمنشاط السياحي  ةاالقتصادي ثارلثر اآلمعامالت االنحدار البسيط  (75)الجدلو: رقم 
 من لوجهة نظر السياح في جع: لوالية قالمة مقصد سياحي مستدام

 مستلوى الداللة Sig اختبار T المعامالت 

A 2,961 15,607 ,0003 

Bêta ,0453 3,740 ,4603 

 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

 

ىذا ابني أف  β=0,045 ةباةبلع نةوذج االنيدار يا  بمغع قاة  قاة  (75)اوةح الجدوؿ رقـ 

  كةعصػد سػاايي ةسػدداـ بةعػدار قالةػي الجانم االقدصادي بدرج  وايػد  اػؤدي إلػ  ديسػف والاػ  الزااد  ف

 ثػػارؤثر اآلدػػ ال  وةنػػو (50,0)ةػػف  كبػػروىػػي أ 4603,ةبنواػػ  بةسػػدوى داللػػ  غيررر  Sigقاةػػ   إال أف  0,045

 .   ةف وجي  نظر السااح ةسدداـ   ةعصد سااييقالةصادي في جبؿ والا  االقد

  الفرعية الثانية الفرضية. 2

 : ادةثؿ في الفرةا  الفرعا  الثانا  ةةةوف

H0: لمن ػػاط السػاايي فػي جبػػؿ والاػ  قالةػػ    والثعافاػ  االجدةاعاػػ ثػارؤلل إيصػا ا ذو داللػػ   دػأثاراوجػد  ال

 ؛ةعصد ساايي ةسدداـ ةف وجي  نظر السااح

1H : لمن ػػاط السػػاايي فػػي جبػػؿ والاػػ  قالةػػػ    والثعافاػػػ  االجدةاعاػػ ثػػارؤلل إيصػػا ا ذو داللػػ   دػػأثاراوجػػد

 ةعصد ساايي ةسدداـ ةف وجي  نظر السااح.

نهُشبط انسيبحي في جعم  ةوانثقبفي ةجتًبعياال آلثبرألثر ا ANOVAواختببر  اختببر االَحدار انبسيط (76) رقى جدولان

 يٍ وجهة َظر انسيبح والية قبنًة يقصد سيبحي يستداو

(Rاالرتباط ) (2R:معام ) اختبار درجات الحرية التحديد Durbin-Watson Sig مستلوى الداللة 

,1363 ,0183 

 1  

1,165 ,0243 874 

875 

 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

 آلثػػػػارفػػػػي ا أف الةدغاػػػػر الةسػػػػدعؿ الةدةثػػػػؿ (76) رقػػػػـ أظيػػػػرع ندػػػػا ج الديماػػػػؿ اإليصػػػػا ي لمجػػػػدوؿ

  كةعصد ساايي ةسدداـ بنسب  قالةةردبط بببلق  ةف الةدغار الدابف الةدةثؿ في والا    والثعافا  االجدةاعا
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ياػ   %1,8  وقػد فسػر الةدغاػر الةسػدعؿ الةدغاػر الدػابف بنيػو R=0,136يا  قػدر ةباةػؿ اردبػاط  13,6%

 بمغ ةباةؿ الديداد
8

R=0,018   ةف الدغاراع الدػي ديصػؿ فػي جػذم السػااح لوالاػ   0,018أي أف ةا قاةدو

الدغاػػر ابدبػػر ةػػباؼ جػػدا  وقػػد  بالةنطعػػ   ىػػذا  والثعافاػػ  االجدةاعاػػ ثػػار  اكػػوف نداجػػ  الدغاػػر فػػي اآلقالةػػ

وةنػػػو نػػػرفض الفرةػػػا    0,05وىػػػو أقػػػؿ ةػػػف  Sig=,0243كانػػػع ةبنواػػػ  الدػػػأثار بةسػػػدوى الداللػػػ  الةعػػػدر بػػػػ 

لمن ػػاط   والثعافاػػ  االجدةاعاػػ ثػػارؤلل إيصػػا ا ذو داللػػ   دػػأثاراوجػػد  ةنػػوو  بدامػػ ونعبػػؿ الفرةػػا  البدةاػػ  ال

 .الساايي في جبؿ والا  قالة  ةعصد ساايي ةسدداـ ةف وجي  نظر السااح

 لمنشاط السياحي  ةلوالثقافي ةجتماعياال ثارلثر اآلمعامالت االنحدار البسيط  (77)الجدلو: رقم  
 من لوجهة نظر السياح سياحي مستدامفي جع: لوالية قالمة مقصد 

 مستلوى الداللة Sig اختبار T المعامالت 

A 2,660 13,511 ,0003 

Bêta ,1363 2,269 ,0243 

 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

 

ىذا ابنػي أف  β=,1363 ةباةبلع نةوذج االنيدار يا  بمغع قاة  قاة  (77)اوةح الجدوؿ رقـ 

  كةعصػد سػاايي ةسػدداـ قالةػبدرج  وايد  اؤدي إل  ديسػف والاػ   جدةاعي والثعافيي الجانم االالزااد  ف

  (50,0)ةػف  قؿوىي أ 0243, البالغ بةسدوى دالل  الدأثار ةبنوا إلى  Sigقاة  وقد أ ارع   1363,بةعدار 

لمن اط الساايي فػي جبػؿ والاػ  قالةػ  ةعصػد سػاايي ةسػدداـ   والثعافا  االجدةاعا ثارؤلل دأثاراوجد وةنو 

  .   ةف وجي  نظر السااح

  الفرضية الفرعية الثالثة. 3

 : ددةةف الفرةا  الفرعا  الثالث 

3H : لمن اط السػاايي فػي جبػؿ والاػ  قالةػ  ةعصػد سػاايي   البا ا ثارؤلل إيصا ا ذو دالل   دأثاراوجد ال

 ؛ةسدداـ ةف وجي  نظر السااح
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1H : لمن ػػاط السػػاايي فػػي جبػػؿ والاػػ  قالةػػ  ةعصػػد سػػاايي   البا اػػ ثػػارؤلل إيصػػا ا ذو داللػػ   دػػأثاراوجػػد

 .ةسدداـ ةف وجي  نظر السااح

ةبػػاةبلع االردبػػاط واالنيػػدار البسػػاط  وارد  بالجػػدوؿ الدػػالي ةػػف أجػػؿ قبػػوؿ الفرةػػا  ةػػف  اخدبػػار

 عدـ قبوليا:

نهُشبط انسيبحي في جعم والية قبنًة  ةبيئيان ثبرألثر اآل ANOVAواختببر  اختببر االَحدار انبسيط (78) رقى جدولان

 يٍ وجهة َظر انسيبح يقصد سيبحي يستداو

(Rاالرتباط ) (2R )اختبار درجات الحرية معام: التحديد Durbin-Watson Sig مستلوى الداللة 

,4093 ,1673 

 1  

1,311 ,0003 874 

875 

 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

 

 ثػػارأظيػػر أف الةدغاػػر الةسػػدعؿ الةدةثػػؿ فػػي اآلديماػػؿ االنيػػدار البسػػاط لندػػا ج  (78) رقػػـ الجػػدوؿ

ةعصد سػاايي ةسػدداـ  قالة نسباا ةف الةدغار الدابف الةدةثؿ في جبؿ والا   ةدوسط ةردبط بببلق    البا ا

يا  بمػغ  %16,7  وقد فسر الةدغار الةسدعؿ الةدغار الدابف بنيو R=0,409بةباةؿ اردباط  %40,9بنسب  

8ةباةػػؿ الديداػػد 
R=0,167 ، ةػػف الدغاػػراع الدػػي ديصػػؿ فػػي جػػذم السػػااح لوالاػػ   0,167أي أف ةػػا قاةدػػو

وةػػػػا اؤكػػػػد ةبنواػػػػ  الدػػػػأثار ةسػػػػدوى الداللػػػػ  الػػػػذي قػػػػدر بػػػػػ    البا اػػػػ ثػػػػاراكػػػػوف نداجػػػػ  الدغاػػػػر فػػػػي اآل قالةػػػػ 

Sig=,0003  ر لمجانم اأثد  الدي درى وجود بدامالالصفرا  ونعبؿ وةنو نرفض الفرةا    0,05وىو أقؿ ةف

 .ةف وجي  نظر السااحاايي ةسدداـ   ةعصد سقالةي لمن اط الساايي في جبؿ والا  با ال

 لمنشاط السياحي  ةيبيئال ثارلثر اآلمعامالت االنحدار البسيط  (79)الجدلو: رقم 
 من لوجهة نظر السياح في جع: لوالية قالمة مقصد سياحي مستدام

 مستلوى الداللة Sig اختبار T المعامالت 

A 1,137 4,259 ,0003 

Bêta 0,409 7,411 ,0003 

 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:
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ىػذا ابنػي أف  β=0,409 ةباةبلع نةوذج االنيدار يا  بمغع قاة  قاة  (79)اوةح الجدوؿ رقـ 

  0,409بةعػدار  كةعصػد سػاايي ةسػدداـ قالةػبدرج  وايد  اؤدي إل  ديسف والاػ    البا ا ثارفي اآلالزااد  

نرفض الفرةػا  البدةاػ  ونعبػؿ   وةنو (50,0)ةف  قؿوىي أ 0003,ةبنوا  بةسدوى دالل   Sigقاة  أف  كةا

ةعصػد سػاايي  قالةػ البا ي لمن اط الساايي في جبػؿ والاػ   جانمالفرةا  البدام  الدي درى وجود دأثار لم

 .ةف وجي  نظر السااح ةسدداـ

 الفرضية الرئيسية 

ذو دالل   دأثاراوجد والدي ةفادىا  ف صي  وثبوع الفرةا  الر اس عم  ةا دعدـ ولمدأكد ة بناءا  

  دـ اخدبار ةسدداـ ةف وجي  نظر السااح الن اط الساايي في جبؿ قالة  ةعصد ساايي ألثار إيصا ا 

 الفرةااع الفرعا  الثبل .

 بباد الةسدداة  لمن اط الساايي والجدوؿ الةوالي اوةح ندا ج اخدبار االنيدار الةدبدد ألثر األ

 في جبؿ والا  قالة  ةعصد ساايي ةسدداـ ةف وجي  نظر السااح.

نُشبط انسيبحي في جعم والية قبنًة يقصد ا آثبرألثر  ANOVAواختببر  اختببر االَحدار انبسيط (84) رقى جدولان

 يٍ وجهة َظر انسيبح سيبحي يستداو

(Rاالرتباط ) (2Rمعام: التحديد ) اختبار درجات الحرية Durbin-Watson Sig مستلوى الداللة 

,4183 ,1753 

 3 

1,264  ,0003 272 

875 

  83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

  يا  أظيرع ندا ج الديماؿ اإليصا ي (83) رقـ دـ اسدخداـ ديماؿ االنيدار البساط في الجدوؿ

نسباا  ةدوسط بببلق    ةردبط  با اال و    االجدةاعا االقدصادا اآلثارفي   الةدةثم  الةسدعم اعأف الةدغار 

بةباةؿ اردباط  %41,8ةعصد ساايي ةسدداـ بنسب   قالة ةف الةدغار الدابف الةدةثؿ في جبؿ والا  

(R=,4183) 17,5  ةعصد ساايي( بنيو قالةالةدغار الدابف )جبؿ والا    الةسدعم اعالةدغار  ع  وقد فسر% 

)يا  بمغ ةباةؿ الديداد 
8

R=,1753) ، ةف الدغاراع الدي ديصؿ في جذم  (1753,)أي أف ةا قاةدو
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 قاة ةبنوا  الدأثار كةا أكدع الثبل  لمن اط الساايي   ثار  اكوف نداج  الدغار في اآلقالةالسااح لوالا  

 البدةا  ونعبؿ الفرةا  البدام  الدي درى وجود دأثار  وةنو نرفض الفرةا  Sig=0,000ةسدوى الةبنوا  

   .ةسدداـ ةف وجي  نظر السااح الن اط الساايي في جبؿ قالة  ةعصد ساايي ألثار إيصا ا ذو دالل  

 لنشاط السياحي ا آثبرلثر معامالت االنحدار البسيط  (80) الجدلو: رقم
 من لوجهة نظر السياح في جع: لوالية قالمة مقصد سياحي مستدام

 مستلوى الداللة Sig اختبار T المعامالت 

A ,8203 2,442 3,015 

Bêta 3,139 1,484 3,088 الباةؿ االقدصادي 

Bêta 3,982 3,022 3,001 الباةؿ االجدةاعي 

Bêta 3,000 7,176 3,417 الباةؿ البا ي 

 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

 

اوةػػح ةػػدى دػػأثار الةدغاػػراع الةسػػدعم  عمػػ  الةدغاػػر الدػػابف ياػػ  بمغػػع قاةػػ   (81) رقػػـ الجػػدوؿ

β=3,0883  3,001  3,4173 كةػػا أ ػػارع قػػاـ الػػثبل  عمػػ  الدرداػػم   ثػػارلآلSig ثػػاراآل إلػػ  ةبنواػػ  دػػأثار 

قػػاـ  دبػػاف بػػأفعمػػ  الدػػوالي  وةنػػو ا (0,000، 9823,،1393,) فعػػط ياػػ  سػػجمع ةسػػدوى الداللػػ  قػػاـ  البا اػػ

جبػػؿ وبالدػػالي ىػػي غاػػر ةػػؤثر  فػػي  0,05أكبػػر ةػػف   االجدةاعاػػ ثػػارواآل  االقدصػػادا ةسػػدوى الداللػػ  لآلثػػار

ةعصػػد  قالةػػ ةػػؤثر ةبنواػػا فػػي جبػػؿ والاػػ   فعػػط  البا اػػ ثػػار  بانةػػا اآلةعصػػد سػػاايي ةسػػدداـ قالةػػ والاػػ  

بدرجػ  وايػد  اػؤدي   البا اػ آلثػارفػي اأف الزاػاد  أي  4173,بةعػدار ةػف وجيػ  نظػر السػااح ساايي ةسػدداـ

 .4173,  كةعصد ساايي ةسدداـ بةعدارقالةإل  ديسف والا  

 الفرضية الفرعية الرابعة. 4

 : ددةةف الفرةا  الفرعا  الرابب 

3H : عدـ وجود فروؽ باف السااح عم  أساس الجنس  البةػر  الةسػدوى الدبماةػي  الةينػ   الػدخؿ ال ػيري

فػػي جبػؿ والاػػ  قالةػػ   لن ػاط السػػااييا ثػػارأل إيصػػا ا ذو داللػ  أثػػر اف العػػدوـ  وذلػػؾ بالنسػب  لديداػػد وةكػ

 ؛ةسدداـ ةعصد ساايي
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1H : وجػػػود فػػػروؽ بػػػاف السػػػااح عمػػػ  أسػػػاس الجػػػنس  البةػػػر  الةسػػػدوى الدبماةػػػي  الةينػػػ   الػػػدخؿ ال ػػػيري

فػػي جبػؿ والاػػ  قالةػػ   لن ػاط السػػااييا ثػػارأل إيصػػا ا ذو داللػ  أثػػر وةكػاف العػػدوـ  وذلػػؾ بالنسػب  لديداػػد 

  .ةعصد ساايي ةسدداـ

الجػنس  البةػر  الةسػدوى الدبماةػي  دـ اخدبار ديماؿ الدبػااف األيػادي لدوةػاح داللػ  الفػروؽ بػاف 

 لمةبيوثاف يوؿ ةياور الدراس .الةين   الدخؿ ال يري وةكاف العدـو 

لنشاط السياحي ا آثارتأثير لمدى  السياحلمفرلوؽ بين  الحادينتائج اختبار تحمي: التباين  (82)الجدلو: رقم 
 الجنسحسب متغير  مستدام عمى لوالية قالمة كمقصد سياحي

 Sigمستلوى الداللة  Fقيمة  متلوسط المربعات درجات الحرية مجملوع المربعات مصدر التباين المحلور

 ةاالقتصادي اآلثار
 1,738 1 1,738 بين المجملوعات

 3,354 274 96,949 داخ: المجملوعات 3,028 4,912

  275 98,686 المجملوع

 ةاالجتماعي اآلثار
 6,009 1 6,009 بين المجملوعات

20,74

0 
 3,290 274 79,387 داخ: المجملوعات 3,000

  275 85,396 المجملوع

 ةالبيئي اآلثار
 1,086 1 1,086 بين المجملوعات

 3,201 274 55,019 داخ: المجملوعات 3,021 5,410

  275 56,106 المجملوع

لوالية قالمة 
 كمقصد سياحي

 1,797 1 1,797 بين المجملوعات

 3,388 274 106,255 داخ: المجملوعات 3,032 4,634 

  275 108,052 المجملوع

  83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

جابػػػاع السػػػااح يػػػوؿ اوجػػػود فػػػروؽ ذاع داللػػػ  إيصػػػا ا  فػػػي إلػػػ   (88)د ػػػار ندػػػا ج الجػػػدوؿ رقػػػـ 

ةػػف ةسػػدوى الةبنواػػ   قػػؿكانػػع أ Sig ةسػػدوى الداللػػ   ياػػ  أف قاةػػ  جػػنسلةدغاػػر ال بػػزىدةيػػاور الدراسػػ  

اجابػاع  وجود فروؽ ذاع دالل  إيصا ا  فػيبالعا م   بدام في جةاف الةياور  وبذلؾ دعبؿ الفرةا  ال 0,05

 الجػػنسدبػػود لةدغاػػر  ةسػػدداـ عمػػ  والاػػ  قالةػػ  كةعصػػد سػػاايي اأثرىػػو  لن ػػاط السػػااييا آثػػار السػػااح يػػوؿ

 .ه ةف طرؼ الرجؿ والةرأ االىدةاـ بالن اط الساايي وآثار  وسبم ذلؾ اخدبلؼ
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السياحي آثار النشاط تأثير لمدى  السياحلمفرلوؽ بين  نتائج اختبار تحمي: التباين الحادي (83)الجدلو: رقم 
 العمرحسب متغير  مستدام قالمة كمقصد سياحيعمى لوالية 

 Sigمستلوى الداللة  Fقيمة  متلوسط المربعات درجات الحرية مجملوع المربعات مصدر التباين المحلور

 ةاالقتصادي ثاراآل
 2,971 3 8,912 بين المجملوعات

9,001 

 

,0003 

 
 3303, 272 89,774 داخ: المجملوعات

  275 98,686 المجملوع

 ةاالجتماعي اآلثار
 4203, 3 1,259 بين المجملوعات

1,357 

 

,2563 

 
 3093, 272 84,137 داخ: المجملوعات

  275 85,396 المجملوع

 ةالبيئي اآلثار
 3593, 3 1,076 بين المجملوعات

1,772 

 

,1533 

 
 2023, 272 55,030 داخ: المجملوعات

  275 56,106 المجملوع

لوالية قالمة 
 سياحي كمقصد

 0453, 3 1353, بين المجملوعات

,1143 
,9523 

 
 3973, 272 107,917 داخ: المجملوعات

  275 108,052 المجملوع

  83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

 ثػػػاراآلجابػػػاع السػػػااح يػػػوؿ اوجػػػود فػػػروؽ ذاع داللػػػ  إيصػػػا ا  فػػػي  (80)الجػػػدوؿ رقػػػـ  اوةػػػح
بانةػػا بػػاقي الةيػػاور   Sig=0003, ةسػػدوى الداللػػ   ياػػ  أف قاةػػ  بةػػرلةدغاػػر ال بػػزىد فعػػط  االقدصػػادا
وجػود فػروؽ بػدـ بالعا مػ   لبدةاػ عبػؿ الفرةػا  ا  وبػذلؾ د0,05ةػف ةسػدوى الةبنواػ   أكبػر Sigكانع قاة  

  .لبةرادبود لةدغار  أثره عم  والا  قالة  كةعصد سااييو  لن اط السااييا آثارذاع دالل  إيصا ا  في 
لنشاط السياحي ا آثارتأثير لمدى  السياحلمفرلوؽ بين  نتائج اختبار تحمي: التباين الحادي (84)الجدلو: رقم 

 المستلوى التعميميحسب متغير  مستدام عمى لوالية قالمة كمقصد سياحي
 Sigمستلوى الداللة  Fقيمة  متلوسط المربعات درجات الحرية مجملوع المربعات مصدر التباين المحلور

 ةاالقتصادي ثاراآل
 1,234 2 2,469 بين المجملوعات

3,502 

 

3,031 

 
 3,352 273 96,218 داخ: المجملوعات

  275 98,686 المجملوع

 ةاالجتماعي اآلثار
 1,447 2 2,893 بين المجملوعات

4,787 

 

,009 

 
 3,302 273 82,503 داخ: المجملوعات

  275 85,396 المجملوع

 ةالبيئي اآلثار
 3,470 2 3,939 بين المجملوعات

2,324 

 

3,100 

 
 3,202 273 55,167 داخ: المجملوعات

  275 56,106 المجملوع

لوالية قالمة 
 كمقصد سياحي

 7,582 2 15,164 بين المجملوعات

 3,340 273 92,887 داخ: المجملوعات 3,000 22,285

  275 108,052 المجملوع

   83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:
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 جابػاع السػااح يػوؿ اآلثػاراوجػود فػروؽ ذاع داللػ  إيصػا ا  فػي  عػدـ (84)الجدوؿ رقػـ  اوةح

الةسػدوى لكػوف البنصػر البا ػي ةيػـ بغػض النظػر عػف الةسػدوى الدبماةػي وذلػؾ لةدغار  بزىدفعط   با اال

ةػف ةسػدوى  قؿأ Sig  بانةا باقي الةياور كانع قاة  Sig=1003, ةسدوى الدالل   يا  أف قاة  الدبماةي

اجابػاع السػااح  وجود فروؽ ذاع داللػ  إيصػا ا  فػيبالعا م    بدامالعبؿ الفرةا    وبذلؾ د0,05الةبنوا  

ةسػػػدوى الدبػػػود لةدغاػػػر  ةسػػػدداـ عمػػػ  والاػػػ  قالةػػػ  كةعصػػػد سػػػاايي اأثرىػػػو  لن ػػػاط السػػػااييا آثػػػار يػػػوؿ

 .الدبماةي

لنشاط السياحي ا آثارتأثير لمدى  السياحلمفرلوؽ بين  نتائج اختبار تحمي: التباين الحادي (85)الجدلو: رقم 
 حسب متغير المهنةمستدام  عمى لوالية قالمة كمقصد سياحي

 Sigمستلوى الداللة  Fقيمة  متلوسط المربعات درجات الحرية مجملوع المربعات مصدر التباين المحلور

 ةاالقتصادي اآلثار
 6693, 3 2,007 بين المجملوعات

1,882 

 

,1333 

 
 3553, 272 96,679 داخ: المجملوعات

  275 98,686 المجملوع

 ةاالجتماعي اآلثار
 3,045 3 9,134 بين المجملوعات

10,859 

 

,0003 

 
 2803, 272 76,262 داخ: المجملوعات

  275 85,396 المجملوع

 ةالبيئي اآلثار
 2853, 3 8543, المجملوعات بين

1,401 

 

,2433 

 
 2033, 272 55,252 داخ: المجملوعات

  275 56,106 المجملوع

لوالية قالمة 
 كمقصد سياحي

 2003, 3 6003, بين المجملوعات

 3953, 272 107,452 داخ: المجملوعات 6783, 5063,

  275 108,052 المجملوع

   83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

 جابػػػػاع السػػػػااح يػػػػوؿ اآلثػػػػاراوجػػػػود فػػػػروؽ ذاع داللػػػػ  إيصػػػػا ا  فػػػػي  (85)الجػػػػدوؿ رقػػػػـ  بػػػػافا

اخدمػػؼ بػػاف السػػااح عمػػ   االجدةػػاعي جانػػممالنظػػر لوذلػػؾ لكػػوف  لةينػػ الةدغاػػر  بػػزىدفعػػط   جدةاعاػػاال

ةػف  كبػرأ Sig  بانةػا بػاقي الةيػاور كانػع قاةػ  Sig=0003, ةسػدوى الداللػ   ياػ  أف قاةػ  يسم الةين 

 وجػػود فػػروؽ ذاع داللػػ  إيصػػا ا  فػػيبػػدـ بالعا مػػ   بدةاػػ عبػػؿ الفرةػػا  ال  وبػػذلؾ د0,05ةسػػدوى الةبنواػػ  

لةدغاػر  زىبػد ةسػدداـ أثػره عمػ  والاػ  قالةػ  كةعصػد سػااييو  لن ػاط السػااييا آثار اجاباع السااح يوؿ

 .ين الة
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لنشاط السياحي ا آثارتأثير لمدى  السياحلمفرلوؽ بين  نتائج اختبار تحمي: التباين الحادي (86)الجدلو: رقم 
 دخ: الشهريحسب متغير ال مستدام عمى لوالية قالمة كمقصد سياحي

 Sigمستلوى الداللة  Fقيمة  متلوسط المربعات درجات الحرية مجملوع المربعات مصدر التباين المحلور

 ةاالقتصادي اآلثار
 2,130 3 6,389 المجملوعات بين

6,276 

 

3,000 

 
 3,339 272 92,297 داخ: المجملوعات

 275 98,686 المجملوع
 

 ةاالجتماعي اآلثار
 1,786 3 5,358 بين المجملوعات

6,069 

 

3,001 

 
 3,294 272 80,039 داخ: المجملوعات

 275 85,396 المجملوع
 

 ةالبيئي اآلثار
 3,897 3 2,690 بين المجملوعات

4,566 

 

3,004 

 
 3,196 272 53,416 داخ: المجملوعات

 275 56,106 المجملوع
 

لوالية قالمة 
 كمقصد سياحي

 2,972 3 8,916 بين المجملوعات
8,155 

 

3,000 

 
 3,364 272 99,136 داخ: المجملوعات

  275 108,052 المجملوع

   83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

كػػؿ اسػػدجاباع السػػااح يػػوؿ وجػػود فػػروؽ ذاع داللػػ  إيصػػا ا  فػػي  إلػػ  (86)الجػػدوؿ رقػػـ   ػػارا

  يا  أف السااحةدطمباع ؼ خدبلةدغار ايدد ا ووذلؾ لكون لدخؿ ال يريالةدغار  بزىد الدراس  ةدغاراع

 بدامػػ  الدػػي دػػنص عمػػ عبػػؿ الفرةػػا  ال  وبػػذلؾ د0,05ةػػف ةسػػدوى الةبنواػػ   قػػؿأكانػػع  ةسػػدوى الداللػػ قاةػػ  

عمػ  والاػ  قالةػػ   اأثرىػو  لن ػػاط السػااييا آثػار اجابػاع السػااح يػوؿ وجػود فػروؽ ذاع داللػ  إيصػا ا  فػػي

 .دخؿ ال يرياللةدغار  زىبد ةسدداـ كةعصد ساايي
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لنشاط السياحي ا آثارتأثير لمدى  السياحلمفرلوؽ بين  نتائج اختبار تحمي: التباين الحادي (87)الجدلو: رقم 
 مكان القدلوم حسب متغيرمستدام عمى لوالية قالمة كمقصد سياحي 

 Sigمستلوى الداللة  Fقيمة  متلوسط المربعات درجات الحرية مجملوع المربعات مصدر التباين المحلور

 ةاالقتصادي ثاراآل
 1,167 3 3,500 بين المجملوعات

3,334 

 

3,020 

 
 3,350 272 95,187 داخ: المجملوعات

 275 98,686 المجملوع
 

 ةاالجتماعي اآلثار
 3,451 3 1,353 بين المجملوعات

1,460 

 

3,226 

 
 3,309 272 84,043 داخ: المجملوعات

 275 85,396 المجملوع
 

 ةالبيئي اآلثار
 3,774 3 2,322 بين المجملوعات

3,914 

 

3,009 

 
 3,198 272 53,784 داخ: المجملوعات

 275 56,106 المجملوع
 

لوالية قالمة 
 كمقصد سياحي

 1,696 3 5,089 بين المجملوعات
4,481 

 
 3793, 272 102,963 داخ: المجملوعات 3,004

 275 108,052 المجملوع
 

   83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

اسػػدجاباع السػػااح يػػوؿ وجػػود فػػروؽ ذاع داللػػ  إيصػػا ا  فػػي عػػدـ  إلػػ  (87)الجػػدوؿ رقػػـ  ا ػػار

نػػػم االسػػػا ح لداػػػو نفػػػس االىدةػػػاـ بالجوذلػػػؾ لكػػػوف  ةكػػػاف العػػػدوـلةدغاػػػر  بػػػزىدمدراسػػػ  ل  االجدةاعاػػػ ثػػاراآل

 ةػػػف ةسػػػدوى  كبػػػرأكانػػػع  ةسػػػدوى الداللػػػ   ياػػػ  أف قاةػػػ  االجدةػػػاعي سػػػواء كػػػاف سػػػا ح ةيمػػػي أو أجنبػػػي

عبػػؿ الفرةػػا  وبػػذلؾ د 0,05أقػػؿ ةػػف Sig ةسػػدوى الداللػػ بانةػػا بػػاقي الةيػػاور كانػػع قاةػػ    0,05الةبنواػػ  

 لن ػاط السػااييا آثػار اجابػاع السػااح يػوؿ وجػود فػروؽ ذاع داللػ  إيصػا ا  فػيبدام  الدي دنص عمػ  ال

 .ةكاف العدوـلةدغار  زىبد ةسدداـ عم  والا  قالة  كةعصد ساايي اأثرىو 
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 الملوجه السكان المحميين الفرضيات لالستبيانلواختبار : التحمي: اإلحصائي لثالمبحث الثا

دـ جةف بااناع ثانا  بواسط  أدا  دراس  ةوجي  لمسكاف الةيمااف العاطناف بالعرم ةف الةناطؽ  

يا  دـ الساايا  في والا  قالة  ةف أجؿ دوةاح رأايـ عف الن اط الساايي الةسدداـ في ةنطعديـ  

 . الفرةااعاإليصا ي وأخارا اخدبار وصؼ خصا ص عان  الدراس  ثـ ديماؿ 

 الثانيةلوصؼ خصائص عينة الدراسة  المطمب اللو::

دـ اسدخداـ اإليصاء الوصفي السدخراج الدكراراع والنسم لوصؼ خصا ص عان  الدراس  الثانا  

     . ةبموةاع الباةاألوؿ ةف االسدبااف والةدبمع  بال لجزءالة وا  ألس م  ا

  .الثانا  عان  الدراس  والجدوؿ الةوالي اوةح الوصؼ اإليصا ي لجنس 

 الثانية اللوصؼ اإلحصائي لجنس عينة الدراسة (88) رقم جدلو:ال
 %انُسبة انًئىية  انتكرارات انًتغير

 68,8 220 ذكر

 31,3 100 انثى

 100 320 انًجًىع

    83SPSS برناةج ةخرجاعالمصدر: 

ةػف إجةػالي  %68,8أف نسػب  الػذكور فػي عانػ  الدراسػ  بمغػع ادةػح  (88) رقػـ الجػدوؿخػبلؿ  ةف

ادواجدوف فػي ف الرجاؿ أكثر ةف وذلؾ أل  % 31,3البالغ   عان  الدراس   وىي نسب  أكبر ةف نسب  اإلنا 

  .األةاكف البةوةا  واسيؿ الوصوؿ إلايـ

 امي. فيي كةا ثانا أةا بالنسب  لموصؼ اإليصا ي لمف اع البةرا  لبان  الدراس  ال

 الدراسة الثانية اللوصؼ اإلحصائي لمفئات العمرية لعينة( 89)رقم  جدلو:ال
 %انُسبة انًئىية  انتكرارات الفئة

 5,6 18 سُة18  من اق:

 45,6 146 سُة 30  الى 19 من

 41,6 133 سُة 50  الى 31 من

 7,2 23 سُة  50  من اكثر

 100 320 انًجًىع

    83SPSS برناةج ةخرجاعالمصدر: 
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سن  إل   19ف داف ىةا ةف  أعةارىـ باف ةبظـ أف عان  الدراس  ددوزعإل  ا ار  (89) رقـ الجدوؿ

الةيػم وىػـ اةثمػوف ف ػ  ال ػبام   % 41,6سػن  بنسػب   53سػن  و 01دمايا ف ػ  ةػف  % 45,6سن  بنسب   03

  .ديـلبلطبلع والةدباوف ةف اجؿ ةبرف  يعاع  واقف ةنطع

 الثانية الدراسة اللوصؼ اإلحصائي لممستلوى التعميمي لعينة (94) رقم جدلو:ال
 %انُسبة انًئىية  انتكرارات الفئة

 27,8 89 ابتدائي مستلوى

 33 33 مستلوى متلوسط

 23,8 76 ثانلوي مستلوى

 48,4 155 جامعي مستلوى

 100 320 انًجًىع

     83SPSS برناةج ةخرجاعالمصدر: 

 ىػـ ةػف ةسػدوى جػاةبي  % 48,4أف أغمػم عانػ  الدراسػ  وةػا نسػبدو  (93)ةف خبلؿ الجدوؿ  نجد

زاػاد  االنفدػاح اػدؿ عمػ  أف الةسػدوى الدبماةػي لػو دور فػي  و ةػاوىػةػف ةسػدوى ثػانوي  % 23,8وةا نسبدو 

  .في الدباوف ألغراض البي  البمةي لدى أفراد الةجدةفالوعي و 

 الدراسة الثانية عينةل لمهناللوصؼ اإلحصائي  (90) رقم جدلو:ال
 %انُسبة انًئىية  انتكرارات الفئة

 30,6 98 عم: بال

 35,0 112 ملوظؼ

 27,8 89 حرة اعما:

 6,6 21 متقاعد

 100 320 المجملوع

      83SPSS برناةج ةخرجاعالمصدر: 

وةػػا نسػػبدو   ةػػوظفافىػػـ  % 35أف عانػػ  الدراسػػ  وةػػا نسػػبدو نبليػػظ  (91)ةػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ رقػػـ 

ببل عةؿ وىي نسػب  ةبدبػر  دببػر عػف وجػود نسػب  كباػر   % 30,6اةدينوف اعةاؿ ير   وةا نسبدو  % 27,8

 ةف الةسدجوباف عاطماف عف البةؿ.
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 الدراسة الثانية  عينةل لمدخ: الشهرياللوصؼ اإلحصائي  (92) رقم جدلو:ال
 %انُسبة انًئىية  انتكرارات الفئة

 38,8 124 دج15000 ةف اقؿ

 35,0 112 دج40000 ال 16000 ةف

 22,2 71 دج65000 ال  41000 ةف

 4,1 13 دج66000 ةف اكثر

 100 320 المجملوع

      83SPSS برناةج ةخرجاعالمصدر: 

 16333كاف دخميـ ال يري باف  % 35أف عان  الدراس  وةا نسبدو نبليظ  (98)ةف خبلؿ الجدوؿ 

دج   15333أقؿ ةف كاف دخميـ ال يري  % 38,8وةا نسبدو   دج وىـ اةثموف ف   الةوظفاف 43333دج و

 .ؽ الخاص بةيف عان  الدراس  الثانا وىي قاـ ددوافؽ ةف الجدوؿ الساب

 الدراسة الثانية عينة لمكان إقامةاللوصؼ اإلحصائي  (94) رقم جدلو:ال
 %انُسبة انًئىية  انتكرارات النلوع

 43,4 139 عمي الوالد حمام

 31,6 101 دباغ حمام

 25,0 80 قالمة 

 100 320 المجملوع

      83SPSS برناةج ةخرجاعالمصدر: 

سػػكاف بمداػػ  ىػػـ  % 43,4أف أغمػػم عانػػ  الدراسػػ  وةػػا نسػػبدو  (90)بليػػظ ةػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ رقػػـ ن

ذلػػػؾ راجػػػف إلػػػ  الدركاػػػز عمػػػ  الةنػػػاطؽ و سػػػكاف بمداػػػ  يةػػػاـ دبػػػاغ   % 31,6وةػػػا نسػػػبدو   يةػػػاـ والد عمػػػي

السػػاايا  فػػي الوالاػػ  والةدةثمػػ  أساسػػا فػػي اليةاةػػاع الةبدناػػ  ةػػف أجػػؿ ةبرفػػ  أثػػر أببػػاد الدنةاػػ  الةسػػدداة  

 عم  الةنطع  كةعصد ساايي. 
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 التحمي: اإلحصائي  المطمب الثاني:

عاػػاس درجػػ  ةوافعػػ  لالخةاسػػي  دػػـ االعدةػػاد عمػػ  ةعاػػاس لاكػػرعمدراسػػ  الديماػػؿ اإليصػػا ي ل دوةػػاحل

دػػـ اسػػدخداـ الوسػط اليسػػابي  االنيػػراؼ الةباػػاري  وقػد الةبيػوثاف نيػػو كػػؿ عبػار  ةػػف عبػػاراع االسػػدبااف  

  كانع الندا ج كاآلدي:  يا 

 (لنشاط السياحيا آثار) لمتغيرات المستقمة. ا1

الةدوسطاع اليسابا  واالنيرافاع الةباارا  لجةاف عباراع  (94)اوةح الجدوؿ رقـ  :ةاالقتصادي ثاراآل أ.

كاف الةيمااف ةوجيا لمسسؤاال  11  ودةةف قالة بالن اط الساايي لوالا    خاصال  االقدصادا اآلثار

 الوةف االقدصادي السا د فايا.عف  ةوافعديـطع  بيدؼ الدبرؼ عم  ةدى لةنا الةعاةاف في

 لعينة الدراسة الثانية ةاالقتصادي ثارفات المعيارية لجميع عبارات اآلالحسابية لواالنحراالمتلوسطات  (90)رقم جدلو: ال

حسابيمتلوسط  انحراؼ معياري الرتبة درجة الملوافقة ارةػػػػػػػػػعبال   رقم 

 1 دبةؿ السااي  عم  دوفار ةناصم عةؿ لسكاف الةنطع  3,92 1,261 2 ةوافؽ

 3,70 1,290 5 ةوافؽ
الةديصؿ عماو ةف السااي  أعم  ةف الدخؿ والرادم 

 الدخؿ في وظا ؼ أخرى
8 

 3,80 1,308 3 ةوافؽ
ىناؾ فرص ةناسب  ألبناء الةجدةف الةيمي إلن اء ة اراف 

 ساايا  في الةنطع 
0 

 4,15 1,507 1 ةوافؽ
ازدىار السااي  في الةنطع  ساؤدي إل  ازدىار العطاعاع 

 االقدصادا  األخرى
4 

 5 السااي  جمبع االسدثةاراع الدنةوا  لمةنطع  3,78 1,215 4 ةوافؽ

 3,32 1,391 8 ةيااد

ساىةع السااي  في دوفر ايدااجاع السكاف ةف خبلؿ 
دطوار البنا  الديدا  الباة  ةف طرقاع وعااداع طبا  

 وةواقف اسدجةاـ ...الخ
6 

 3,37 1,392 7 ةيااد
السااح ودبع  اسدفاد أفراد ةجدةبي ةف األةواؿ الدي انفعيا 

 داخؿ الةنطع 
7 

 8 ساىـ السااي  في رفف أسبار السمف والخدةاع بالةنطع لـ د 2,21 1,051 11 غار ةوافؽ

 9 ساىةع السااي  في زااد  وديساف وسا ؿ النعؿ بالةنطع  3,38 1,359 6 ةيااد

 3,29 1,374 9 ةيااد
بد غاؿ  بام الةنطع  الةؤىماف  دعـو الةؤسساع الساايا 

 في الةجاؿ الساايي
13 

 3,25 1,315 10 ةيااد
السااي  ساىةع في دطوار الن اطاع وصناع  اليرؼ 

 الادوا  الدعمادا 
11 

 المتلوسط الحسابي العام لواالنحراؼ المعياري العام  3,4685 901214, / ملوافؽ

  83SPSS دـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج المصدر:
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لمن اط   االقدصادا ثارعم  اآلةف طرؼ السكاف الةيمااف  أف الةوافع  اوةح  (94)رقـ الجدوؿ 

بدرج  ةوافؽ  وىذه الدرج   3,4685 قدر بػ   كانع في ةجةميا بةدوسط يسابيقالةالساايي في والا  

  وكاف انيراؼ (4,2 – 3,4)ةف ف   الةدوسطاع اليسابا  عم  ةعااس لاكرع  دندةي لمةجاؿ الرابف

ةف قاـ االنيراؼ الةبااري الةطبع  عم  ةعااس ( 1-0,51) وىي دندةي ال  الةجاؿ 901213,الةدوسطاع 

 901213,( و)3,4685 + 901213,أي أف العاـ دببد عف وسطيا اليسابي ةف الجيداف )لاكرع الخةاسي  

وغار ةوافؽ   ب د  ددةركز يوؿ الجواباف ةوافؽ يا  نجد ادجاىاع أغمم السكاف الةيمااف (3,4685 -

لمن اط   االقدصادا يوؿ اآلثار اجاباع افراد عان  الدراس  الثانا والعاـ السابع  دبرز الد دع الةوجود في 

 الجانم االقدصادي عف آراء ةخدمف لدايـ  كاف الةيماافذا راجف إل  أف السوىالساايي بوالا  قالة   

 الفرص الد غاما  واالسدثةارا  الدي دةنييا ليـ السااي .  ةف يا  قالةوالا  ب لمن اط الساايي

 4,15باف  دراويع  االقدصادا ثارلآل اليسابا  الةدوسطاع أف ةف خبلؿ الجدوؿ أاةاادةح و 

ازدىار السااي  في الةنطع  ساؤدي إل  ازدىار العطاعاع وىي  4لمببار   أعبلىا كانع   يا 2,21و

لـ دساىـ السااي  في رفف أسبار السمف وىي  8أدناىا لمببار  رقـ  كانع بانةا  األخرىاالقدصادا  

  ةراعا في أصيام الفنادؽ والةطاعـ والةيبلع الدجارا ةف األفةؿ ةبادر  لذلؾ  والخدةاع بالةنطع 

 جؿ كانعكةا   كةا ىو ةطبؽ في كثار ةف ةناطؽ السااي  في البالـالةيمااف  بالنسب  لمسكافاألسبار 

د دع العاـ عف وسطيا اليسابي وابود  كبرعم  انيرافاع ةدوسطاع البباراع أكبر ةف وايد وذلؾ ادؿ 

 .سدفاد  السكاف الةيمااف اقدصاداا ةف الن اط السااييذلؾ إل  اخدبلؼ ا

الةباارا  افاع واالنير الةدوسطاع اليسابا  اوةح  (95) رقـ جدوؿال :ةلوالثقافي ةاالجتماعي ثاراآل ب.

 عباراع 8   ودةةف قالةالخاص  بالن اط الساايي لوالا    والثعافا  االجدةاعا ثارلجةاف عباراع اآل

الوةف االجدةاعي والثعافي عم  يـ ةوافعدبيدؼ الدبرؼ عم  ةدى  ةنطع  لسكاف الةيمااف في اةوجي  لم

  السا د فايا.
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 ةلوالثقافي ةاالجتماعي ثارالمعيارية لجميع عبارات اآلفات المتلوسطات الحسابية لواالنحرا (95) رقم جدلو:ال
 درجة الملوافقة الرتبة انحراؼ معياري متلوسط حسابي العبارة الرقم
 ةوافؽ 4 1,374 3,43 ساعدع السااي  في اليصوؿ عم  ةياراع جداد  لمسكاف الةيمااف 1
دةكف الكثار ةف السكاف الةيمااف ةف دبمـ لغ  أجنبا  بسبم  2

 ةيااد 5 1,422 3,33 االيدكاؾ بالسااح

السااي  جبمدني ا بر بالفخر دجاه ةجدةبي وأعدز بثعافدي  3
 ةوافؽ 8 1,366 3,62 وعادادي ودعالادي

 غار ةوافؽ 8 1,123 2,25 دسبم السااي  في اردفاع ةبدالع الجراة  بالةنطع لـ  4
السااي  إل  ظيور ةظاىر غار أخبلقا  لـ دكف ةوجود   لـ دؤدي 5

 غار ةوافؽ 6 1,239 2,29  سابعا

 غار ةوافؽ 7 1,186 2,27 دؤثر السااي  عم  الباداع والدعالاد االجدةاعا  ودؤذاياال  6
دوجد ةنظةاع غار يكوةا  دساىـ في دعماؿ اآلثار السمبا  لمسااي   7

 ةوافؽ 1 1,340 3,75 سواء البا ا  أو االجدةاعا 

السكاف الةيمااف لدايـ العدر  عم  الة ارك  في الدخطاط الدنةوي  8
 ةوافؽ 0 1,398 3,59 في الةجاؿ الساايي بالةنطع 

 محايد / 4,75823 3,0672  امالمتلوسط الحسابي العام لواالنحراؼ المعياري الع 
 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

 دراويع  والثعافا  االجدةاعا ثارلآل اليسابا  الةدوسطاع أف (95) رقـ ادةح ةف خبلؿ الجدوؿ

دوجد ةنظةاع غار يكوةا  دساىـ في دعماؿ اآلثار ىي و  7لمببار   أعبلىا كانع يا   2,25و 3,75باف 

لـ دؤدي  وىيعم  الدوالي  4و 6  5أدناىا لمببار   كانع   بانةاالسمبا  لمسااي  سواء البا ا  أو االجدةاعا 

ال دؤثر السااي  عم  الباداع والدعالاد  السااي  إل  ظيور ةظاىر غار أخبلقا  لـ دكف ةوجود  سابعا 

ةبظـ انيرافاع  وكانع  لـ دسبم السااي  في اردفاع ةبدالع الجراة  بالةنطع   االجدةاعا  ودؤذايا

د دع العاـ عف وسطيا اليسابي كبار وابود ذلؾ  أفعم  ةدوسطاع البباراع أكبر ةف وايد وذلؾ ادؿ 

  الجانم الثعافي واالجدةاعي. وجياع نظر السكاف الةيمااف فاةا اخصإل  اخدبلؼ 

في   والثعافا  االجدةاعا ثاركانع ةوافعديـ عم  اآل كاف الةيماافالجدوؿ اوةح أاةا أف السو 

وىي دندةي لمةجاؿ الثال  ةف ف   الةدوسطاع اليسابا  عم  ةعااس لاكرع  3,0672 قدرع بػ ةجةميا

ةف ( 1-0,51) وىي دندةي ال  الةجاؿ 758233, أي بدرج  ةيااد  وكاف انيراؼ الةدوسطاع (2,6-3,4)

أي أف العاـ دببد عف وسطيا اليسابي ةف  لاكرع الخةاسي  قاـ االنيراؼ الةبااري الةطبع  عم  ةعااس
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( وةنو أغمم ادجاىاع الةسدجوباف ددةركز يوؿ 3,0672 - 758233,( و)3,0672+  758233,)الجيداف 

اجاباع افراد عان  الد دع النسبي الةوجود في  ة اؿ ةف  وىذا الدفاوع ابرز نوع ةياادالجواباف ةوافؽ و 

وعي الساايي مل راجف وىذالمن اط الساايي بوالا  قالة     والثعافا  االجدةاعا يوؿ اآلثار الدراس  الثانا 

دراكيـ ألىةا  الجانم االجدةاعي والثعافي وةساىةدو في زااد  جاذبا  الةنطع   لذلؾ و لدى الةواطناف  ا 

ةنيا السكاف الةيمااف  الدعماؿ ةف اآلثار الدي ابانياجم عم  الجياع الةبنا  ةف سمطاع وقطاع خاص 

 . سببا في يدوثياوالدي كانع السااي   ةف جراة  وةظاىر غار أخبلقا 

الةباارا  لجةاف عباراع واالنيرافاع الةدوسطاع اليسابا   (96) رقـ جدوؿال: اظير ةالبيئي ثاراآل جػ.

لمسكاف الةيمااف في ةوجي   عباراع 5دةةف   يا  قالة بالن اط الساايي لوالا    الخاص  البا ا ثاراآل

  بالوةف البا ي السا د فايا. يـلةنطع  بيدؼ الدبرؼ عم  ةدى اىدةاةا

 لعينة الدراسة الثانية ةالبيئي ثارفات المعيارية لجميع عبارات اآلالمتلوسطات الحسابية لواالنحرا (96) رقم جدلو:ال
 درجة الملوافقة الرتبة انحراؼ معياري متلوسط حسابي العبارة الرقم
في الةيافظ  عم  الطباب  وددعاـ  السااي  ساىةع عم  نيو جاد 1

 ةوافؽ 2 1,450 3,63 الةجدةف الةيمي

السااي  ساىةع في رفف الوعي بةرور  يةاا  الطباب  والةيافظ   2
 ةوافؽ 3 1,335 3,61 عمايا

السااي  ساىةع في الةيافظ  عم  دعالاد الةجدةف ةف خبلؿ إيااء  3
 ةوافؽ 1 1,469 3,73 الدرا  والصناعاع الدعمادا 

ادمع  أفراد الةجدةف الةيمي ةواد دعا ا  )ةطبوعاع  برو وراع(  4
 ةوافؽ 4 1,341 3,53 ددعو لمةيافظ  عم  البا   ودطباؽ آلااع ودعنااع صداع  لمبا  

دباني الوالا  ةف دمو  با ي نادج عف اندفاع أعداد كبار  لمسااح ال  5
 غار ةوافؽ 5 1,381 2,05 في الةواسـ الساايا 

 محايد / 1,02038 3,3087 المتلوسط الحسابي العام لواالنحراؼ المعياري العام 
 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

ةف   لةاقلمن اط الساايي في   البا ا ثارلآل اليسابا  الةدوسطاع أفإل   (96)رقـ  الجدوؿ ا ار

السااي  وىي  3لمببار   عبلىاأ كانع يا  2,05و  3,73باف  دراويع وجي  نظر السكاف الةيمااف

 كانع   بانةاساىةع في الةيافظ  عم  دعالاد الةجدةف ةف خبلؿ إيااء الدرا  والصناعاع الدعمادا 

ال دباني الوالا  ةف دمو  با ي نادج عف اندفاع أعداد كبار  لمسااح في الةواسـ وىي  5أدناىا لمببار  رقـ 
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 أفعم  انيراؼ ةدوسطاع البباراع أكبر ةف وايد وذلؾ ادؿ  كافوقد  ةوافؽ بدرج  غار  الساايا 

وىذا راجف إل  اخدبلؼ وجياع النظر واخدبلؼ ةناطؽ د دع العاـ عف وسطيا اليسابي كبار  

 الةسدجوباف ةف السكاف الةيمااف.

لمن اط الساايي   البا ا ثارباآل السكاف الةيماافواوةح الجدوؿ أاةا أف الةوافع  عم  اىدةاـ 

ةف ف   الةدوسطاع  وىي دندةي لمةجاؿ الثال   3,3087بةدوسط يسابي    كانع في ةجةمياقالةفي 

  أكبروىي  1,02038وكاف انيراؼ الةدوسطاع   حايدبدرجة مأي  (3,4-2,6)اليسابا  عم  ةعااس لاكرع 

 (3,3087 - 1,02038( و)3,3087+  1,02038) أي أف العاـ دببد عف وسطيا اليسابي ةف الجيداف 1 ةف

الد دع  كبروىذا ابرز   وافؽةغار و  ب د  ةوافؽ وةنو أغمم ادجاىاع الةسدجوباف ددةركز يوؿ الجواباف

 وىذا راجفلمن اط الساايي بوالا  قالة     البا ا يوؿ اآلثار اجاباع افراد عان  الدراس  الثانا الةوجود باف 

اخدبلؼ الةناطؽ واخدبلؼ اآلثار الدي  رغـةف طرؼ السكاف الةيمااف  الجانم البا ياالىدةاـ ب إل 

 .السااح الوافداف ةف دمو  نداج  ددفعيـ عم  الةنطع  خاص  في الةوسـ الساايي ااخمفي

 (ة كمقصد سياحي مستدامقالملوالية )المتغير التابعة . 2

إلبراز ةدى نجاح  لمسكاف الةيماافالةنطع  الساايا  دـ االعدةاد عم  الخدةاع الدي دوفرىا  عدل

الةنطع  بيدؼ  العاطناف في كاف الةيماافلمسسؤاال ةوجيا  18وقد دةةف   ايدااجاديـ  في دوفار ةنطعال

وكانع اإلجاب  كةا ىي ةوةي  في   كةعصد ساايي ةسدداـ  قالةوالا   م عةوافعديـ  الدبرؼ عم 

 الجدوؿ أدناه.
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 كمقصد سياحي مستدام قالمةالمتلوسطات الحسابية لواالنحرافات المعيارية لبعد لوالية  (97) رقم جدلو:ال

 العبارة لرقما
متلوسط 
 حسابي

انحراؼ 
 الرتبة معياري

درجة 
 الملوافقة

 ةوافؽ ب د  1 9943, 4,45 ساايا  طبابا  وأثرا  وداراخا  ةبدبر   اةكاناعوالا  قالة  ددوفر عم   1
 ةوافؽ 2 1,026 4,05 بالدرا  اليةاري لوالا  قالة  الةساىة  في الدبراؼ 2
 ةوافؽ 3 1,108 3,96 ددوفر الوالا  عم  صناعاع دعمادا  خاص  بيا 3
 ةوافؽ 4 1,223 3,76 د جاف فكر  اليفاظ عم  الةجدةباع الطبابا  في الوالا  4
 ةوافؽ 14 1,388 3,40 دوفر فةاءاع درفايا  لمسكاف الةيمااف بالةنطع  5
 ةوافؽ 8 1,160 3,59 إةفاء أبباد جةالا  ويةارا  لوالا  قالة  خاص  في الةواسـ الساايا  6
 ةوافؽ 13 1,371 3,42 يرا  وسيول  الوصوؿ إل  الةناطؽ الدي اسدخدةيا السااح 7
 ةيااد 16 1,391 3,32 اوجد ةرافؽ عةوةا  ةبل ة  في الةواقف الساايا  8
 ةوافؽ 12 1,296 3,46 الساايا  بنفس الجود  الةعدة  لمسااح اليصوؿ عم  ةخدمؼ الخدةاع 9

 ةيااد 15 1,383 3,39 جود  الطرؽ الةؤدا  لمةواقف الساايا  بالوالا  11
 ةيااد 18 1,301 3,14 فؾ البزل  عف الةواقف الساايا  النا ا  11
 ةوافؽ 9 1,297 3,57 السااحالدعماؿ ةف الفجو  االجدةاعا  والثعافا  باف السكاف الةيمااف وباف  12
 ةيااد 17 1,377 3,20 خدةاع ساايا  ةدنوع  وةبل ة  بالةعارن  ةف سبرىا 13
 ةوافؽ 11 1,328 3,56 الةواقف الساايا  نظاف  وةجيز  السدعباؿ السااح 14
 ةوافؽ 7 1,221 3,59 زااد  الوعي الساايي والبا ي باف أفراد الةجدةف الةيمي 15
 ةوافؽ 5 1,349 3,69 ديسف ودطور كفاء  الةوظفاف في الةجاؿ الساايي بالةنطع  16
دوفر الخدةاع الةكةم  ةثؿ وسا ؿ االدصاؿ  وسا ؿ النعؿ  الةيبلع الدجارا   17

 والةرافؽ الةرورا  ...الخ
 ةوافؽ 6 1,300 3,67

 ةوافؽ 11 1,446 3,55 الدباةؿ ةف اسدفساراع السكاف الةيمااف والرد عمايا 18
 ملوافؽ / 959114, 3,5970 المتلوسط الحسابي العام لواالنحراؼ المعياري العام  

 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

ةوافؽ درج  كةعصد ساايي يصؿ عم   قالة أف ةدغار والا   (97)رقـ  ادةح ةف الجدوؿ

ةف ف   الةدوسطاع اليسابا  عم  ةعااس لاكرع  وىي دندةي لمةجاؿ الرابف 3,5970ي وسط يسابةدب

ةف ( 1-0,51) وىي دندةي ال  الةجاؿ 959113,وكاف انيراؼ الةدوسطاع   وافؽأي بدرج  ة (3,4-4,2)

أي أف العاـ دببد عف وسطيا اليسابي ةف  لاكرع الخةاسي  قاـ االنيراؼ الةبااري الةطبع  عم  ةعااس

( وةنو أغمم ادجاىاع الةسدجوباف ددةركز يوؿ 3,5970 - 959113,( و)3,5970+   959113,الجيداف )

اجاباع افراد عان  الدراس  الةوجود في  كبر الد دعوغار ةوافؽ  وىذا الدفاوع ابرز  ب د  الجواباف ةوافؽ

دوفر والا  قالة  بوالخاص   1يا  يصمع الفعر    ةسدداـ   كةعصد سااييقالةوالا  يوؿ ببد  الثانا 

 ةوافؽدرج  بو  4,45  عم  أعم  ةدوسط يسابي بمغ اع ساايا  طبابا  وأثرا  وداراخا  ةبدبر اةكانعم  
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351 

 

فؾ بوالخاص   11الفعر   جاءعوىو ةا ادؿ عم  أىةا  دةةاف ىذا الببد عم  ىذه الفعر   بانةا  ب د 

سابي عم  ةدوسط ي  يا  يصمع ياادةدرج  بالةردب  األخار  ب البزل  عف الةواقف الساايا  النا ا 

  لذلؾ االسدثةاراع الساايا  في الةناطؽ النا ا وىو ةا ا ار إل  نعص  1,301 وانيراؼ ةبااري 3,14

إلدةاج سكاف الةناطؽ النا ا  اجم عم  الجياع الةبنا  سواء يكوةا  أو قطاع خاص دكثاؼ الجيود 

  .الةناطؽ بدوفار ليـ ةناصم  غؿ  باإلةاف  إل  ديساف الخدةاع الباة  ليذه

 كان المحميينالملوجهة لمس العينة الثانيةاختبار فرضيات  المطمب الثالث:

الن اط الساايي في  ألثار إيصا ا ذو دالل   دأثاراوجد والدي ةفادىا   راببالفرةا  الإلثباع 

البد ةف  ياوثبود ديالدأكد ةف صيوا  السكاف الةيمااف ةسدداـ ةف وجي  نظر جبؿ قالة  ةعصد ساايي

 .عم  النيو الدالياخدبار الفرةااع الفرعا  

  الفرضية الفرعية اللولى. 1

   ادةثؿ ةةةوف الفرةا  الفرعا  األول  في: 

H0 : لمن ػػاط السػػاايي فػػي جبػػؿ والاػػ  قالةػػ  ةعصػػد   االقدصػػادا ثػػارؤلل إيصػػا ا ذو داللػػ   دػػأثاراوجػػد ال

 ؛السكاف الةيماافساايي ةسدداـ ةف وجي  نظر 

H1 : لمن ػػػاط السػػػاايي فػػػي جبػػػؿ والاػػػ  قالةػػػ  ةعصػػػد   االقدصػػػادا ثػػػارؤلل إيصػػػا ا ذو داللػػػ   دػػػأثاراوجػػػد

 .السكاف الةيماافساايي ةسدداـ ةف وجي  نظر 

وةف أجؿ قبوؿ الفرةا  ةف عدـ قبوليا  البد ةف اخدبار ةباةبلع االردباط واالنيدار البساط  

 والوارد  بالجدوؿ الدالي:

 

 

 



                                                                                                                                                            والسكاف الةيمااف في والا  قالة  ةف وجي  نظر السااح سدداة  الساايا اال                   :                             سادسلفصؿ الا
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نهُشبط انسيبحي في جعم والية قبنًة  ةاالقتصبدي ثبرألثر اآل ANOVAواختببر  اختببر االَحدار انبسيط (98) رقى جدولان

 السكان المحميين يٍ وجهة َظر يقصد سيبحي يستداو

(Rاالرتباط ) (2Rمعام: التحديد ) اختبار درجات الحرية Durbin-Watson Sig مستلوى الداللة 

,7923 ,6283 

1 

1,804 ,0003 318 

319 

 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

ياػ  أظيػرع ندػا ج الديماػؿ اإليصػا ي دـ اسدخداـ ديماؿ االنيػدار البسػاط  (98) رقـ في الجدوؿ

دابف الةدةثػؿ فػي جبػؿ ةف الةدغار ال قوا ةردبط بببلق    االقدصادا ثارالةدغار الةسدعؿ الةدةثؿ في اآلأف 

  وقػد فسػػر الةدغاػر الةسػػدعؿ (R=,7923)بةباةػؿ اردبػػاط  %79,2ةعصػد سػػاايي ةسػدداـ بنسػػب   قالةػػ والاػ  

ياػػ  بمػػػغ  %62,8( بنيػػو ةسػػػدداـ   ةعصػػد سػػااييقالةػػػف )جبػػؿ والاػػ  ( الةدغاػػر الدػػػاب االقدصػػادا ثػػار)اآل

)ةباةؿ الديداد 
8

R=,6283) ، كةعصػد   قالةػوالاػ  ي ديصػؿ فػي ةف الدغاػراع الدػ (6283,)أي أف ةا قاةدو

وةػػا اؤكػػد ةبنواػػ   قػػوياعػػاؿ عنػػو أنػػو  اةكػػف أف  دغاػػر  االقدصػػادا ثػػاراكػػوف نداجػػ  الدغاػػر فػػي اآل سػػاايي

  بدامػػ ونعبػػؿ الفرةػػا  ال بدةاػػ وةنػػو نػػرفض الفرةػػا  ال  Sig=,0003الدػػأثار ةسػػدوى الداللػػ  الػػذي قػػدر بػػػ 

لمن ػػاط السػػاايي فػػي جبػػؿ والاػػ  قالةػػ  ةعصػػد   االقدصػػادا ثػػارؤلل إيصػػا ا ذو داللػػ   دػػأثاراوجػػد  بالدػػاليو 

 .السكافساايي ةسدداـ ةف وجي  نظر 

 لمنشاط السياحي  ةاالقتصادي ثارلثر اآلمعامالت االنحدار البسيط  (99)الجدلو: رقم 
 السكان المحميينمن لوجهة نظر  في جع: لوالية قالمة مقصد سياحي مستدام

 مستلوى الداللة Sig اختبار T المعامالت 

A ,672 5,151 ,0003 

Bêta ,7923 23,171 ,0003 

 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

 

ىػذا ابنػي أف  β=,7923 ةباةبلع نةوذج االنيدار يا  بمغع قاة  قاة  (99)اوةح الجدوؿ رقـ 

  كةعصػد سػاايي ةسػدداـ بةعػدار قالةػي الجانم االقدصادي بدرج  وايػد  اػؤدي إلػ  ديسػف والاػ  الزااد  ف

 دؤكد ذلؾ. 0003,ةبنوا  بةسدوى دالل  ال Sigقاة  و   7923,



                                                                                                                                                            والسكاف الةيمااف في والا  قالة  ةف وجي  نظر السااح سدداة  الساايا اال                   :                             سادسلفصؿ الا
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  الفرضية الفرعية الثانية. 2

 : ادةثؿ ةةةوف الفرةا  الفرعا  الثانا 

H0 : لمن ػػاط السػاايي فػي جبػػؿ والاػ  قالةػػ    والثعافاػ  االجدةاعاػػ ثػارؤلل إيصػا ا ذو داللػػ   دػأثاراوجػد ال

  ؛السكاف الةيمااف ةعصد ساايي ةسدداـ ةف وجي  نظر 

1H : لمن ػػاط السػػاايي فػػي جبػػؿ والاػػ  قالةػػػ    والثعافاػػػ  االجدةاعاػػ ثػػارؤلل إيصػػا ا ذو داللػػ   دػػأثاراوجػػد

 .السكاف الةيماافةعصد ساايي ةسدداـ ةف وجي  نظر 

نهُشبط انسيبحي في جعم  ةوانثقبفي ةجتًبعياال ثبرألثر اآل ANOVAواختببر  اختببر االَحدار انبسيط (044) رقى جدولان

 السكان المحميين يٍ وجهة َظر والية قبنًة يقصد سيبحي يستداو

(Rاالرتباط ) (2Rمعام: التحديد ) اختبار درجات الحرية Durbin-Watson Sig مستلوى الداللة 

,6963 ,4843 

1 

2,198 ,0003 318 

319 

 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

 ثػارالةدغاػر الةسػدعؿ الةدةثػؿ فػي اآلأف  (133) رقػـ لجػدوؿفػي اظيػرع ندػا ج الديماػؿ اإليصػا ي أ

  كةعصػد سػاايي ةسػدداـ قالةةف الةدغار الدابف الةدةثؿ في والا    جادةردبط بببلق    والثعافا  االجدةاعا

 %48,4  وقد فسر الةدغار الةسدعؿ الةدغار الدػابف بنيػو R=0,696يا  قدر ةباةؿ اردباط  %69,6بنسب  

 ياػػ  بمػػغ ةباةػػؿ الديداػػد
8

R=0,484   قالةػػوالاػػ  فػػي ةػػف الدغاػػراع الدػػي ديصػػؿ  0,484أي أف ةػػا قاةدػػو  

  وقػد جاػدالدغاػر ابدبػر  بالةنطعػ   ىػذا  والثعافاػ  االجدةاعاػ ثػاراكوف نداج  الدغار في اآل كةعصد ساايي

ونعبػؿ الفرةػا  بدةاػ  وةنو نرفض الفرةا  ال   Sig=,0003كانع ةبنوا  الدأثار بةسدوى الدالل  الةعدر بػ 

لمن ػػاط السػػاايي فػػي جبػػؿ والاػػ    والثعافاػػ  االجدةاعاػػ ثػػارؤلل إيصػػا ا ذو داللػػ   دػػأثاراوجػػد ةنػػو و  بدامػػ ال

 .السكاف الةيماافقالة  ةعصد ساايي ةسدداـ ةف وجي  نظر 

 
 

 



                                                                                                                                                            والسكاف الةيمااف في والا  قالة  ةف وجي  نظر السااح سدداة  الساايا اال                   :                             سادسلفصؿ الا
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 لمنشاط السياحي  ةلوالثقافي ةجتماعياال ثارلثر اآلمعامالت االنحدار البسيط  (040)الجدلو: رقم  
 السكان المحميينمن لوجهة نظر  في جع: لوالية قالمة مقصد سياحي مستدام

 مستلوى الداللة Sig اختبار T المعامالت 

A ,8983 5,580 ,0003 

Bêta ,6963 17,265 ,0003 

 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

 

ىػذا ابنػي  β=,6963 ةبػاةبلع نةػوذج االنيػدار ياػ  بمغػع قاةػ  قاةػ  اوةػح (131)الجدوؿ رقـ 

  كةعصػػد سػػاايي قالةػػبدرجػػ  وايػػد  اػػؤدي إلػػ  ديسػػف والاػػ   جدةػػاعي والثعػػافيي الجانػػم االأف الزاػػاد  فػػ

ةػف  قػؿوىػي أ 0003, البػالغ بةسدوى داللػ  الدأثار ةبنوا إلى  Sig  وقد أ ارع قاة  6963,ةسدداـ بةعدار 

ةسدداـ ةف وجي  نظػر    ةعصد سااييقالةفي جبؿ والا    والثعافا  جدةاعااال ثارؤثر اآلد  وةنو (50,0)

 .   السكاف الةيمااف

  الفرضية الفرعية الثالثة. 3

 : ددةةف الفرةا  الفرعا  الثالث 

3H: لمن اط السػاايي فػي جبػؿ والاػ  قالةػ  ةعصػد سػاايي   البا ا ثارؤلل إيصا ا ذو دالل   دأثاراوجد  ال

 ؛السكاف الةيماافةسدداـ ةف وجي  نظر 

1H : لمن ػػاط السػػاايي فػػي جبػػؿ والاػػ  قالةػػ  ةعصػػد سػػاايي   البا اػػ ثػػارؤلل إيصػػا ا ذو داللػػ   دػػأثاراوجػػد

 .السكاف الةيماافةسدداـ ةف وجي  نظر 

اخدبػػار ةبػػاةبلع االردبػػاط واالنيػػدار البسػػاط  وارد  بالجػػدوؿ الدػػالي ةػػف أجػػؿ قبػػوؿ الفرةػػا  ةػػف 

 عدـ قبوليا:

 

 

 



                                                                                                                                                            والسكاف الةيمااف في والا  قالة  ةف وجي  نظر السااح سدداة  الساايا اال                   :                             سادسلفصؿ الا
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نهُشبط انسيبحي في جعم والية قبنًة  ةبيئيان ثبرألثر اآل ANOVAواختببر  اختببر االَحدار انبسيط (042) رقى جدولان

 يٍ وجهة َظر انسكبٌ انًحهييٍ يقصد سيبحي يستداو

(Rاالرتباط ) (2Rمعام: التحديد ) اختبار درجات الحرية Durbin-Watson Sig مستلوى الداللة 

,5323 ,2833 

1 

1,751 ,0003 318 

319 

 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

 ثػػارالةدغاػػر الةسػػدعؿ الةدةثػػؿ فػػي اآل لندػػا ج ديماػػؿ االنيػػدار البسػػاط أظيػػر أف (138) رقػػـ الجػػدوؿ

ةعصد ساايي ةسدداـ بنسب   قالة ةف الةدغار الدابف الةدةثؿ في جبؿ والا   ةدوسط ةردبط بببلق    البا ا

ياػػػ  بمػػػغ  %28,3  وقػػػد فسػػػر الةدغاػػػر الةسػػػدعؿ الةدغاػػػر الدػػػابف بنيػػػو R=0,532بةباةػػػؿ اردبػػػاط  53,2%

8ةباةػػػؿ الديداػػػد 
R=0,283 ، قالةػػػ والاػػػ   جبػػػؿةػػػف الدغاػػػراع الدػػػي ديصػػػؿ فػػػي  0,283أي أف ةػػػا قاةدػػػو 

وةا اؤكد ةبنوا  الدأثار ةسدوى الداللػ  الػذي قػدر بػػ    البا ا ثاراكوف نداج  الدغار في اآل كةعصد ساايي

Sig=,0003  ذو  دػػأثارد و وجػػ   الدػػي دػػرىبدامػػال  ونعبػػؿ البدةاػػوةنػػو نػػرفض الفرةػػا    0,05وىػػو أقػػؿ ةػػف

لمن اط الساايي في جبؿ والا  قالة  ةعصد سػاايي ةسػدداـ ةػف وجيػ  نظػر   البا ا ثارؤلل إيصا ا دالل  

 .السكاف الةيمااف

 لمنشاط السياحي  ةيبيئال ثارلثر اآلمعامالت االنحدار البسيط  (044)الجدلو: رقم 
 المحميين من لوجهة نظر السكان في جع: لوالية قالمة مقصد سياحي مستدام

 مستلوى الداللة Sig اختبار T المعامالت 

A 1,943 12,575 ,0003 

Bêta ,5323 11,195 ,0003 

 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

ىػذا ابنػي أف  β=0,532 ةباةبلع نةوذج االنيػدار ياػ  بمغػع قاةػ  قاة اباف  (130)الجدوؿ رقـ 

  0,532  كةعصػد سػاايي ةسػدداـ بةعػدارقالةػبدرج  وايد  اؤدي إل  ديسف والاػ    البا ا ثارالزااد  في اآل

  وةنو نرفض الفرةػا  البدةاػ  ونعبػؿ (50,0)ةف  قؿوىي أ 0003,ةبنوا  بةسدوى دالل   Sigقاة  أف  كةا

ةعصػد سػاايي  قالةػ لمن ػاط السػاايي فػي جبػؿ والاػ    البا اػ ثػارلبدام  الدي درى وجود دأثار لآلالفرةا  ا

 .ةف وجي  نظر السكاف الةيمااف ةسدداـ



                                                                                                                                                            والسكاف الةيمااف في والا  قالة  ةف وجي  نظر السااح سدداة  الساايا اال                   :                             سادسلفصؿ الا
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  الفرضية الرئيسية 

 ألثار إيصا ا ذو دالل   دأثار والدي ةفادىا وجود صي  وثبوع الفرةا  الر اس لمدأكد ةف 

ـ اخدبار   دالسكاف الةيمااف ةسدداـ ةف وجي  نظر الن اط الساايي في جبؿ قالة  ةعصد ساايي

لن اط الساايي في ا آثاروالجدوؿ الةوالي اوةح ندا ج اخدبار االنيدار الةدبدد ألثر   الفرةااع الفرعا 

 .ساايي ةسدداـ ةف وجي  نظر السكاف الةيمااف جبؿ والا  قالة  ةعصد

نُشبط انسيبحي في جعم والية قبنًة يقصد ا آثبرألثر  ANOVAواختببر  اختببر االَحدار انبسيط (040) رقى جدولان

 يٍ وجهة َظر انسكبٌ انًحهييٍ سيبحي يستداو

(Rاالرتباط ) (2Rمعام: التحديد ) اختبار درجات الحرية Durbin-Watson Sig مستلوى الداللة 

,8133 ,6623 

3 

1,943  ,0003 316 

319 

  83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

  يا  أظيرع ندا ج الديماؿ (134) رقـ دـ اسدخداـ ديماؿ االنيدار البساط في الجدوؿ

بببلق    ةردبط  با اال و    االجدةاعا االقدصادا ثاراآلفي   الةدةثم  الةسدعم اعغار اإليصا ي أف الةد

بةباةؿ  %81,3ةعصد ساايي ةسدداـ بنسب   قالة دابف الةدةثؿ في جبؿ والا  ةف الةدغار ال قوا  جدا

   ةعصد سااييقالةف )جبؿ والا  الةدغار الداب  الةسدعم اعالةدغار  عد فسر   وق(R=,8133)اردباط 

)يا  بمغ ةباةؿ الديداد  %66,2( بنيو ةسدداـ
8

R=,6623) ، ي ةف الدغاراع الد (6623,)أي أف ةا قاةدو

الن اط الساايي   الثبل  ثارر في اآلاكوف نداج  الدغاةعصد ساايي ةسدداـ  قالة جبؿ والا  ديصؿ في 

  وةنو نرفض الفرةا  البدةا  ونعبؿ الفرةا  Sig=0,000ةسدوى الةبنوا   قاة ةبنوا  الدأثار كةا أكدع 

ةف وجي   ةعصد ساايي ةسدداـ قالة لن اط الساايي في جبؿ والا  ا آلثارالبدام  الدي درى وجود دأثار 

   .نظر السكاف الةيمااف
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 لنشاط السياحي في جع: لوالية قالمة مقصد سياحي ا آثبرلثر معامالت االنحدار البسيط  (045)الجدلو: رقم 
 من لوجهة نظر السكان المحميين مستدام

 مستلوى الداللة Sig اختبار T المعامالت 

A ,3203 2,292 ,0233 

Bêta 0003, 11,767 5843, االقدصادي الباةؿ 

Bêta 0003, 4,591 2273, االجدةاعي الباةؿ 

Bêta 0603, 1,888 0773, البا ي الباةؿ 

 83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

 

اوةح ةدى دأثار الةدغاراع الةسدعم  عم  الةدغار الدابف يا  بمغع قاة   (135) رقـ الجدوؿ

β=,5843  ,2273  ,0773  كةا أ ارع قاـ الثبل  عم  الدردام   ثارلآلSig  اآلثار ةبنوا  دأثار عدـ إل 

قاـ  دباف بأفعم  الدوالي  وةنو ا (0,060، 0003,،0003,) فعط يا  سجمع ةسدوى الدالل  قاـ  البا ا

جبؿ والا  وبالدالي ىي ةؤثر  في  0,05ةف  قؿأ  االجدةاعا   واآلثاراالقدصادا ةسدوى الدالل  لآلثار

ةعصد  قالة ةؤثر ةبنواا في جبؿ والا  غار  فعط  البا ا   بانةا اآلثارةعصد ساايي ةسدداـ قالة 

بدرج  وايد  اؤدي   قدصادااال ثارأف الزااد  في اآلأي  ةف وجي  نظر السكاف الةيمااف  ساايي ةسدداـ

  والثعافا  جدةاعااال ثارالزااد  في اآل  و 5843,  كةعصد ساايي ةسدداـ بةعدارقالةإل  ديسف والا  

     . 2273,   كةعصد ساايي ةسدداـ بةعدارقالةبدرج  وايد  اؤدي إل  ديسف والا  

 . الفرضية الفرعية الرابعة4

 : ددةةف الفرةا  الفرعا  الرابب 

3H :  عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ بػػػاف اجابػػػاع السػػػكاف الةيماػػػاف عمػػػ  أسػػػاس الجػػػنس  البةػػػر  الةسػػػدوى الدبماةػػػي

لن ػاط ا ثػارأل إيصػا ا ذو داللػ   دػأثارد و وجػالةين   الدخؿ ال ػيري وةكػاف العػدوـ  وذلػؾ بالنسػب  لديداػد 

 ؛في جبؿ والا  قالة  ةعصد ساايي ةسدداـالساايي 
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1H :   وجػػود فػػروؽ بػػاف اجابػػاع السػػكاف الةيماػػاف عمػػ  أسػػاس الجػػنس  البةػػر  الةسػػدوى الدبماةػػي  الةينػػ

لن ػاط السػاايي ا ثػارأل إيصػا ا ذو داللػ   دػأثارد و وجالدخؿ ال يري وةكاف العدـو  وذلؾ بالنسب  لديداد 

 .في جبؿ والا  قالة  ةعصد ساايي ةسدداـ

الجػنس  البةػر  الةسػدوى الدبماةػي  دـ اخدبار ديماؿ الدبػااف األيػادي لدوةػاح داللػ  الفػروؽ بػاف 

 لمةبيوثاف يوؿ ةياور الدراس . لةين   الدخؿ ال يري وةكاف اإلقاة ا

  تأثير اآلثارلمدى  السكان المحميينلمفرلوؽ بين  نتائج اختبار تحمي: التباين الحادي (046)الجدلو: رقم 
 الجنسحسب متغير  مستدام السياحي عمى لوالية قالمة كمقصد سياحي لنشاطا

درجات  مجملوع المربعات مصدر التباين المحلور
 الحرية

متلوسط 
 Sigمستلوى الداللة  Fقيمة  المربعات

 ةاالقتصادي ثاراآل
 21,950 1 21,950 بين المجملوعات

29,435 

 

3,000 

 
 3,746 318 237,137 داخ: المجملوعات

 319 259,087 المجملوع
 

 ةاالجتماعي اآلثار
 24,265 1 24,265 بين المجملوعات

48,489 

 

3,000 

 
 3,500 318 159,134 داخ: المجملوعات

 319 183,399 المجملوع
 

 ةالبيئي اآلثار
 8,713 1 8,713 بين المجملوعات

8,567 

 

3,004 

 
 1,017 318 323,422 داخ: المجملوعات

 319 332,136 المجملوع
 

لوالية قالمة كمقصد 
 سياحي

 23,577 1 23,577 بين المجملوعات

 3,849 318 269,869 داخ: المجملوعات 3,000 27,782

  319 293,446 المجملوع

  83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

 جابػاع السػكاف الةيماػافاإل  وجود فروؽ ذاع دالل  إيصا ا  في د ار  (136)ندا ج الجدوؿ رقـ 

ةػػػف ةسػػػدوى  قػػػؿكانػػػع أ Sig ةسػػػدوى الداللػػػ   ياػػػ  أف قاةػػػ  جػػػنسلةدغاػػػر ال بػػػزىديػػػوؿ ةيػػػاور الدراسػػػ  

السػػكاف  اجابػػاع بػػافوجػػود فػػروؽ بالعا مػػ   بدامػػ فػػي جةاػػف الةيػػاور  وبػػذلؾ دعبػػؿ الفرةػػا  ال 0,05الةبنواػػ  

الجػنس وسػبم دبػود لةدغاػر  عمػ  والاػ  قالةػ  كةعصػد سػاايي اأثرىػو  لن اط السػااييا يوؿ آثار الةيمااف

  .ذلؾ اخدبلؼ االىدةاـ بالن اط الساايي وأبباده ةف طرؼ الرجؿ والةرأ 
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  ثارتأثير اآللمدى  السكان المحميينلمفرلوؽ بين  نتائج اختبار تحمي: التباين الحادي (047)الجدلو: رقم 
 العمرحسب متغير  مستدام عمى لوالية قالمة كمقصد سياحيلنشاط السياحي ا

 Sigمستلوى الداللة  Fقيمة  متلوسط المربعات درجات الحرية مجملوع المربعات مصدر التباين المحلور

 ةاالقتصادي ثاراآل
 11,007 3 33,022 بين المجملوعات

15,387 

 

,0003 

 
 7153, 316 226,064 داخ: المجملوعات

 319 259,087 المجملوع
 

 ةاالجتماعي اآلثار
 2,170 3 6,510 بين المجملوعات

3,877 

 

,0103 

 
 5603, 316 176,889 داخ: المجملوعات

 319 183,399 المجملوع
 

 ةالبيئي اآلثار
 12,574 3 37,721 بين المجملوعات

13,495 

 

,0003 

 
 9323, 316 294,415 داخ: المجملوعات

 319 332,135 المجملوع
 

لوالية قالمة 
 كمقصد سياحي

 12,112 3 36,335 بين المجملوعات

 8143, 316 257,111 داخ: المجملوعات 0003, 14,886

  319 293,446 المجملوع

  83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

يػػوؿ  الةيماػػاف جابػػاع السػػكافاوجػػود فػػروؽ ذاع داللػػ  إيصػػا ا  فػػي  اوةػػح (137)الجػػدوؿ رقػػـ 

ةػػف ةسػػدوى الةبنواػػ   قػػؿأ Sig ةسػػدوى الداللػػ   ياػػ  أف قاةػػ  بةػػرلةدغاػػر ال بػػزىدكػػؿ ةيػػاور الدراسػػ  

 لن ػػاط السػػااييا آثػػاروجػػود فػػروؽ ذاع داللػػ  إيصػػا ا  فػػي بالعا مػػ   لبدامػػ عبػػؿ الفرةػػا  ا  وبػػذلؾ د0,05

 .البةردبود لةدغار  عم  والا  قالة  كةعصد ساايي اأثرىو 
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  ثارتأثير اآللمدى  السكان المحميينلمفرلوؽ بين  نتائج اختبار تحمي: التباين الحادي (048)الجدلو: رقم 
 المستلوى التعميميحسب متغير  مستدام لنشاط السياحي عمى لوالية قالمة كمقصد سياحيا

 Sigمستلوى الداللة  Fقيمة  متلوسط المربعات درجات الحرية مجملوع المربعات مصدر التباين المحلور

 ةاالقتصادي ثاراآل
 1,465 2 2,929 بين المجملوعات

1,813 

 

,1653 

 
 3,808 317 256,157 داخ: المجملوعات

 319 259,087 المجملوع
 

 ةاالجتماعي اآلثار
 3,504 2 1,007 بين المجملوعات

,8753 

 

,4183 

 
 3,575 317 182,392 داخ: المجملوعات

 319 183,399 المجملوع
 

 ةالبيئي اآلثار
 3,519 2 7,038 بين المجملوعات

3,431 

 

,0343 

 
 1,026 317 325,098 داخ: المجملوعات

 319 332,135 المجملوع
 

لوالية قالمة 
 كمقصد سياحي

 1,433 2 2,865 بين المجملوعات

 3,917 317 290,581 داخ: المجملوعات 2113, 1,563

  319 293,446 المجملوع

   83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

يػػوؿ  اجابػػاع السػػكاف الةيماػػافوجػػود فػػروؽ ذاع داللػػ  إيصػػا ا  فػػي  (138)الجػػدوؿ رقػػـ  اوةػػح

 اػزداد ةػف ديسػفالبنصػر البا ػي الػوعي بالةسػدوى الدبماةػي وذلػؾ لكػوف لةدغاػر  بػزىدفعػط   البا اػ اآلثار

 كبػرأ Sig  بانةػا بػاقي الةيػاور كانػع قاةػ  Sig=0343, ةسػدوى الداللػ   يا  أف قاةػ  الةسدوى الدبماةي

اجابػػاع السػػكاف  وجػػود فػػروؽ فػػيبػػدـ بالعا مػػ    بدةاػػعبػػؿ الفرةػػا  ال  وبػػذلؾ د0,05ةػػف ةسػػدوى الةبنواػػ  

الةسػػػدوى دبػػػود لةدغاػػػر  ةسػػػدداـ عمػػػ  والاػػػ  قالةػػػ  كةعصػػػد سػػػاايي اأثرىػػػو  لن ػػػاط السػػػااييا آثػػػار يػػػوؿ

 .الدبماةي

  آثارتأثير لمدى  السكان المحميينلمفرلوؽ بين  نتائج اختبار تحمي: التباين الحادي (049)الجدلو: رقم 
 حسب متغير المهنة مستدام لنشاط السياحي عمى لوالية قالمة كمقصد سياحيا

 Sigمستلوى الداللة  Fقيمة  متلوسط المربعات درجات الحرية مجملوع المربعات مصدر التباين المحلور

 ةاالقتصادي ثاراآل
 20,858 3 62,574 بين المجملوعات

33,540 

 

,0003 

 
 6223, 316 196,513 داخ: المجملوعات

 319 259,087 المجملوع
 

 ةاالجتماعي اآلثار
 8,586 3 25,758 بين المجملوعات

17,211 

 

,0003 

 
 4993, 316 157,641 داخ: المجملوعات

 319 183,399 المجملوع
 

 0003, 58,157 39,383 3 118,148 بين المجملوعات ةالبيئي اآلثار
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   6773, 316 213,988 داخ: المجملوعات

 319 332,135 المجملوع
 

لوالية قالمة 
 كمقصد سياحي

 18,611 3 55,832 بين المجملوعات

 7523, 316 237,614 داخ: المجملوعات 0003, 24,750

  319 293,446 المجملوع

   83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

كػؿ يػوؿ  كاف الةيماػافاجابػاع السػوجود فروؽ ذاع دالل  إيصا ا  فػي  (139)الجدوؿ رقـ  اباف

لواقف الن اط الساايي اخدمػؼ بػاف السػكاف الةيماػاف ةػف الةين  وذلؾ لكوف النظر لةدغار  بزىد الةياور

عبػػػػؿ وبػػػػذلؾ د  Sig=0003, ةسػػػػدوى الداللػػػػ   ياػػػػ  أف قاةػػػػ  عمػػػػ  يسػػػػم الةينػػػػ  ايدااجػػػػاديـ واسػػػػدفادديـ

 عمػػ  والاػػ  قالةػػ  كةعصػػد سػػاايي اأثرىػػو  لن ػػاط السػػااييا آثػػاروجػػود فػػروؽ فػػي بالعا مػػ   بدامػػ الفرةػػا  ال

 .الةين لةدغار  زىبدةسدداـ 

  آثارتأثير لمدى  المحميينكان السلمفرلوؽ بين  نتائج اختبار تحمي: التباين الحادي (004)الجدلو: رقم 
 حسب متغير الدخ: الشهريمستدام لنشاط السياحي عمى لوالية قالمة كمقصد سياحي ا

 Sigمستلوى الداللة  Fقيمة  متلوسط المربعات درجات الحرية مجملوع المربعات مصدر التباين المحلور

 ةاالقتصادي اآلثار
 20,415 3 61,246 بين المجملوعات

32,608 

 

,0003 

 
 6263, 316 197,841 داخ: المجملوعات

 319 259,087 المجملوع
 

 ةاالجتماعي اآلثار
 10,568 3 31,704 بين المجملوعات

22,015 

 

,0003 

 
 4803, 316 151,695 داخ: المجملوعات

 319 183,399 المجملوع
 

 ةالبيئي اآلثار
 28,543 3 85,630 بين المجملوعات

36,590 

 

,0003 

 
 7803, 316 246,505 المجملوعاتداخ: 

 319 332,135 المجملوع
 

لوالية قالمة 
 كمقصد سياحي

 14,791 3 44,374 بين المجملوعات

 3,788 316 249,072 داخ: المجملوعات 0003, 18,766

  319 293,446 المجملوع

   83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

يػوؿ  كاف الةيماػافاجابػاع السػوجود فروؽ ذاع دالل  إيصا ا  في  إل  (113)الجدوؿ رقـ  ا ار

ةدغاػػػر ايػػػدد اخػػػدبلؼ ةدطمبػػػاع السػػػكاف الػػػدخؿ ال ػػػيري وذلػػػؾ لكونػػػو لةدغاػػػر  بػػػزىدكػػػؿ أببػػػاد الدراسػػػ  

بدامػ  عبػؿ الفرةػا  ال  وبذلؾ د0,05ةف ةسدوى الةبنوا  قؿ أكانع  ةسدوى الدالل   يا  أف قاة  الةيمااف
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قالةػػػ   عمػػػ  والاػػػ  اأثرىػػػو  لن ػػػاط السػػػااييا آثػػػاروجػػػود فػػػروؽ ذاع داللػػػ  إيصػػػا ا  فػػػي الدػػػي دػػػنص عمػػػ  

 .الدخؿ ال يريلةدغار  زىبدةسدداـ  كةعصد ساايي

  آثارتأثير لمدى  السكان المحميينلمفرلوؽ بين  نتائج اختبار تحمي: التباين الحادي (000)الجدلو: رقم 
 حسب متغير مكان اإلقامةمستدام كمقصد سياحي لنشاط السياحي عمى لوالية قالمة ا

درجات  مجملوع المربعات مصدر التباين المحلور
 الحرية

متلوسط 
 Sigمستلوى الداللة  Fقيمة  المربعات

 االقتصادي البعد
 19,053 2 38,105 بين المجملوعات

27,331 

 

,0003 

 
 6973, 317 220,981 داخ: المجملوعات

 319 259,087 المجملوع
 

 االجتماعي البعد
 13,709 2 27,418 بين المجملوعات

27,861 

 

,0003 

 
 4923, 317 155,981 داخ: المجملوعات

 319 183,399 المجملوع
 

 البيئي البعد
 7,779 2 15,558 بين المجملوعات

7,789 

 

,0003 

 
 9993, 317 316,577 داخ: المجملوعات

 319 332,135 المجملوع
 

لوالية قالمة كمقصد 
 سياحي

 32,131 2 64,261 بين المجملوعات

 7233, 317 229,185 داخ: المجملوعات 0003, 44,442

 319 293,446 المجملوع
 

   83SPSSدـ إعداد الجدوؿ باالعدةاد عم  ندا ج  المصدر:

يػوؿ  كاف الةيماػافاجابػاع السػوجود فروؽ ذاع دالل  إيصا ا  في  إل  (111)الجدوؿ رقـ  ا ار

وذلؾ الخدبلؼ الةناطؽ السػاايا  بالوالاػ  واخػدبلؼ دأثارىػا  ةكاف اإلقاة لةدغار  بزىدلدراس  ا كؿ ةياور

عبػؿ وبػذلؾ د 0,05الةبنواػ   ةػف ةسػدوى  قؿأكانع  ةسدوى الدالل   يا  أف قاة  ودأثرىا بالن اط الساايي

عمػ   اأثرىػو  لن ػاط السػااييا آثػاروجػود فػروؽ ذاع داللػ  إيصػا ا  فػي بدامػ  الدػي دػنص عمػ  الفرةا  ال

 .ةكاف اإلقاة لةدغار  زىبدةسدداـ  والا  قالة  كةعصد ساايي
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 خالصة

الخاص  بوجي  نظر كؿ ةف  ةبط الجانم الةنيجي لمدراس  الةادانا دـ ةف خبلؿ ىذا الفصؿ      

الن اط الساايي في جبؿ والا  قالة  ةعصد ساايي  آثارالسااح والسكاف الةيمااف يوؿ ةدى دأثار 

  دـ الدأكد ردم في ثبلث  أجزاء أساسا الذي و دـ اسدخداـ االسدبااف كأدا  لجةف البااناع   يا  ةسدداـ

 باافةدى االسدعرار في ندا ج االسدلمدأكد ةف  ياواخدبار ثباع بااناد  لفعراديا االدساؽ الداخمي ةف صدؽ

  عد  ةراع خبلؿ فدر  زةنا  ةبان  وعدـ دغارىا ب كؿ كبار فاةا لو دةع إعاد  دوزابيا عم  أفراد البان 

 اخدبار وىو ال أـ الطبابي الدوزاف ددبف ىؿ البااناع لةبرف  الطبابي الدوزاف اخدبارـ ااسدخددـ ثـ 

 البااناع دوزاف اكوف أف د درط االخدباراع الةبمةا  ةبظـ الف الفرةااع  اخدبار يال  في ةروري

ألسالام البةما  الدي دناسم طباب  الةوةوع وددناسم ةف ايرص عم  اخداار دـ الوقد طباباا  

  خصا ص ةجدةف الدراس .

إل  ةجةوع  ةف الندا ج واخدبار الفرةااع وقد دوصمع الدراس  في ةوء الديمابلع اإليصا ا  

في الةنطع  الساايا    واالجدةاعا  االقدصادا ف عم  دأثار اآلثارفداف غار ةوافعاةفادىا أف السااح الوا

البا ي في  جانمنداج  لمغبلء واردفاع األسبار وعدـ دوفر  بك  نعؿ ةبل ة   وىـ ةوافعوف عم  دأثار ال

لددةدف الةواقف الساايا  بطباب  ةدةاز  وجود  با ا  عالا  رغـ  ةسدداـ جبؿ والا  قالة  ةعصد ساايي

النعا ص الياصم  ةثؿ عدـ دوفر الدوجاو البلـز لميفاظ عم  البا   واليد ةف الدمو   باإلةاف  ال  نعص 

في الخدةاع الدي دعدةيا الةنطع  كدرواج ودسواؽ الةندوج الساايي وعدـ كفاادو خاص  في ةوسـ الذرو  

 ثارفعديـ عم  دأثار اآلالةبروؼ في الةنطع  بفصؿ الرباف. في الةعابؿ السكاف الةيماوف كانع ةوا

لمن اط الساايي ةف خبلؿ ةا دجمبو الة اراف الساايا  ةف ازدىار لمةنطع    واالجدةاعا  االقدصادا

وسكانيا واسدفادديـ ةف اليركا  الدي دندجيا السااي   وىـ غار ةوافعوف عف الجانم البا ي الةدسـ 

  بالدمو  نداج  اندفاع السااح في الةواسـ الساايا .
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  خالصة الجزء الثاني

 ثقافية أو معالم تاريخية،الجزائر إمكانات ومقومات سياحية متنوعة سواء كانت طبيعية أو تمتمك 

بقيت إنجازاتو محدودة، حيث إال أن الواقع السياحي في الجزائر لم يرق إلى مستوى األىداف المرجوة منو، 

أمن التي عرفتيا الجزائر  كما أن المجيودات التي بذلت في السبعينات لم تشيد استمرارية، وأن ظاىرة الال

ولمحاولة بعث القطاع السياحي ، خالل العشرية الماضية، زادت من عزلة الجزائر عمى المستوى الدولي

عطاءه مكانتو ضمن السياسة االقتصادية قامت الجزائر بسن قوانين ومشاريع قوية، باإلضافة إلى برامج  وا 

 .0202 آلفاقعمل من أىميا خطة التييئة السياحية 

التي تقع في الشرق الجزائري، وىي تعتبر  قالمةنجد والية في الجزائر من بين المناطق السياحية و         

ومناظر طبيعية خالبةة، باإلضةافة  حمامات معدنيةمية من خالل توفرىا عمى خادعينة عن بقية المناطق ال

قبمةة سةياحية محميةة ودوليةة  إلى موروث حضاري زاخر خمفتو تعاقب الحضارات عمى المنطقة، ممةا جعميةا

 لمختمف شرائح المجتمع عمى اختالف أعمارىم وأجناسيم ومستواىم االجتماعي.

إلى وجود  في ضوء التحميالت اإلحصائية ستقصائيةاال دراسةال التوصل من خالل تم كما

حول تأثير  الوالية والسكان المحميين القاطنين فييا إلى السياح الوافدين اختالف في وجيات النظر بين

فالسياح ركزوا  ،كٌل حسب مجال اىتمامو مستدام النشاط السياحي في والية قالمة كمقصد سياحي آثار

عتبر نقطة الجذب السياحي لممنطقة، بينما ركز السكان المحميون عمى الجانب ة التي تالبيئي ثارعمى اآل

 المساىمين في ازدىار المنطقة استفادتيا من النشاط السياحي.االقتصادي واالجتماعي 
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السـااحة مـؤخ ا تحتـك ماابـا بـا  ا عـي الن اـ  مـي اسـت اتاماات التبماـة المسـت امة   تبـ     أصبحت

حــ    هــي تتــا  إلــ  ضــمي ببــ   مــ  ك ألمــاك الالاــ  مــي المــؤتم ات ال  لاــة بتــمي التبماــة المســت امة    

بمـا إلـ  مـ ا   عتب ع ت  امي عي مضـم ي السااسـة السـااحاة  لـ  انـ  اصتصـ  للـ  المباـ   اديتصـا ن   ال

ــــملا ات الســــلباة  الاماباــــة للســــااحة عــــي الممــــادت   حاــــ  أي  البائــــي اللصــــاعي المباــــ   ادمتمــــالي  الت

عـي أهـ اا التبماـة هـ   األساسـي    لهذا عـني المحـ  اة متال مة مع التملا ات البائاةاديتصا اة  ادمتمال

اماــي إلــ ا  سااســة أساســاة لضــماي ادســت ا ا المحلاــة مــي امــا لباات   اــا ا الاماباــات  اليــالك مــي الســ

ات  األبتــبة اديتصــا اة الســااحة  هــي تتضــمي ت لاــ  الناليــة الصبالاــة المتبا لــة بــاي الســااحة  الصبالــ

  هذا امنك للم  السااحي بابنا محلاا مت يا للسااح  مصص ا متما ا له .  بالمببصة

اله ا مي   اسـة الناليـة بـاي السـااحة  البائـة هـ  أي تاـ ي السـااحة  سـالة للح ـاا للـ  بصـا  إي  

البائـة  تحسـابها  عــالم ا   السـااحاة هـي مــي ما بـات البائـة عــي المببصـة   لاـي التبماــة السـااحاة التـي اــت  

ملا ات السـلباة تتــمك البائـة  تلـا التـالمضــ ا بالتخبـاب لهـا يـ  تتـاك أحاابــا ممـاد لحـ    بنـ  الصضـااا 

سااســـــات الســــــااحة د تببـــــ  عصـــــب للــــــ  التبـــــا ات ايتصــــــا اة   عالســـــااي المحلاـــــاي  المســــــت   الســـــااحي

 الـــذاي  تاب ل ماـــة   لاـــي امـــ  أي اؤخـــذ بادلتبـــا  الح ـــاا للـــ  البائـــة  احتاامـــات الســـااي المضـــا اي 

هــي الســااحة الب الــة أ  الســااحة    إذ أي الســااحة التــي تســتما  لهــذ  التــ  بانملــ ي عــي الحصــك الســااحي

   .المت اعصة  الت اصك السااحي

السااحة هي صبالة ذات أ مه متن  ا  متب لة  مت اخلة تتخذ مي الت ااة ال ّنالـة   لل  التبا  

 عـال بـ  مـيالتي تض  مماع أع ا  الممتمع  المؤسسات  ت اات الصباع النا   الخاص مح  ا أساسـاا لهـا  

 عـ  هااـك محـ   ابسـم   عصـا ألبامـة  التتـ انات التـي تصـ  ها الهائـات ال ا اـة المهـ   تضـاع  ا ي   تن

 لاــي تحصــ  الــ  ك    التــي تتــ ا للــ  هــذ  الصــبالة  عــ  خبــة اســت اتاماة  بباــة ذات ادختصــاص  

متاحـة التبماة السااحاة المست امة التي تبت ها ا سالة عاللـة لحسـي اسـت الك م ا  هـا البباناـة  البتـ اة ال
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 ضماي الحـ  مـي التـ ه   البائـي المـؤل  بتـ ا للـ  بمـا  بـ ام  التبماـة السـااحاة ااـك   التـي تخبـب لهـا 

الحا مـــات  تب ـــذها األمهـــ ا الحا ماـــة   اـــ  الحا ماـــة عـــال بـــ  مـــي مســـاب ا الممتمـــع بااعـــة ب ائ ـــه لهـــذ  

إتــ اا الممتمـع بت لاتــه بمــا انــ   المبـا  ات البائاــة  تببــي الـبا  المتااملــة ال المــة لهــا  امـا امــ  أاضــا 

ال ؤاـة ال اضـحة لـ      مـ   مسـاب ا الحا مـات للممناـات الممللـة   تحصاـ  التبماـة حتـ  تتاـ ي لـ   أعـ ا 

 للممتمع للصاا  بهذا ال    لي م اة  ص   عي اللالي لي مؤت ات البماح أ  ال تك.

    ما تملاه مـي بايـات ب باـة إد  السااحة الا   عي الم ائ  أصبحت ض   ا حتماة   أاا  أبه  

 انتبـ  الصبـاع   تحصاـ  التبماـة ال اللـة للاهـا ادسـتنابة بـمال  مـي مـ    زصـبالي    الـي  سـااحي ل هأب

اهتمامــا متباماــا لتحســاي الصبــاع الســااحي     لــةلصــ  أ لــت العالســااحي مــ    إضــاعي إي أحســي اســت الله  

التي اسملها الصباع حالاا  إد أي الم ائ  ت صلها أت اب ابا ا للتما  بال    مي مؤت ات البم  الاماباة   

 لالســت اتاماة  ممــا اتبلــ  تضــاع  المهــ    التب اــذ ال نلــي لمصــاا الــ  ك الســااحاة المت ســباة  ال صــ ك

التــي تببتهــا الم ائــ  عــي إبــا  تبمــ ن مســت ا  ل اــا ا ح ااــة األبتــبة الســااحاة مــي خــالك  ضــع مخبــب 

 .SDAT 2030 ا  مستصبلاة ه  المخبب الت ماهي للتهائة السااحاة ألماك آلع

ســـااحاة ااعاـــة ألي تمنـــك مبهـــا يببـــا  تنماابـــابالتـــي ت خـــ   الم ائ اـــة  داـــة يالمـــة مـــي ال داـــات  

تا اخاــة   سـااحاا متاــامال  باــ ا دحت ائهــا للــ  الن اــ  مــي المبـابع المن باــة  مبــاا  بباناــة  م ايــع أل اــة 

تصلا اة   ا  أي أه  أب اع السااحة المن  عة عي ال داة هي السااحة الحم اة  حا  تنتب  اب ا  صبالات 

سااحاا بحا  ما ت ع   مي ه      است خا  ذهبي  لضلي   مصص  للنال   خاصة  أي هذ  المبابع  البا 

الم ايـع الم ضـلة عـي  ما تبتت  عي م ايع ذات مباا  بباناة خالبـة االمبـاك التـي تببـع مبهـا الماـا    هـي

هــذا البــ ع مــي الســااحة  مــي أتــه ها مببــع حمــا   بــاس  الــذن انــ  مــ ه ا ســااحاة لالماــة باــك المصــااا   

التبا ا لما اب    به مخ  به الذن د ابض  مي الماا  البباناة المببنلة مي بابي األ    بالضـاعة إلـ  

     ة  الذن  اتته  بمااهه المنالمة ألم ا  ل ا .حما  أ د  للي الذن ات ع  لل   أ بنة اباباع حم ا
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 لل  ال    مي اتتها ها ببابنها السااحي إد أي هذا البتاب د ُاساه  بتاك ابا  عي تح اا 

لملة التبماة المحلاة   هذا  امع إل  بصص الهاااك السااحاة مي عبا    مبال  سااحاة  عضا ات 

ي ب لاة الخ مات الُمص مة  ا ت اع أسنا ها   هذ  ال ضناة هي للتسلاة  الت عاه  إضاعة إل  ُضنا ع

بتامة لهماك الما ا التي تتمتع بها هذ  ال داة  حا  ح مها هذا الهماك لسب ات مي استلما ات حصاصاة 

 مي تمبها تب ا  م اعصها السااحاة مللما ه  الحاك بال داات الُمما  ا. 

ي لل  ُمست    داة يالمة لبا ا لي ص  ا ُمص  ا لحالة  مي هذا الُمببل  عالصباع السااح 

الصباع لل  المست   ال ببي  إذ ُاتا  إل  ب   الُم ا ية  إمااباات  مص مات هائلة ُاصابلها ُضنا عي 

األ ا  لل  مختلا المست اات   بهذا التاك د ُاماي الح ا  لي ُمساهمة الصباع السااحي عي تحصا  

 ُانتب     ع  متبلبات التبماة المست امة ماابات لب  الس اع عي است الك هذ  ادالتبماة المحلاة إد

المخبب الت ماهي للتهائة السااحاة ل داة يالمة بملابة أ اا ُمح اة للتبماة السااحاة لل  مست   ال داة  

ي إلبائه    ا أه  إذ اتضمي هذا المخبب الن ا  مي المتا اع التي مي تمبها ت ياة هذا الصباع  بالتال

 عي تحصا  التبماة المحلاة.

 ةــج الدراسـنتائ

 ت صلت ال  اسة لممم لة مي البتائ  اماي ل ضها عاما الي:    ما سب ببا ا لل        

لمبع تسب  بتاك ما    ا ال ا ته االسااحة يباع ايتصا ن مه  اص   ع ائ  للمببصة إذا ت  تخباب تبماته -

ت ه    تل    متااك تخ   لي الساب ا بادستخ ا  النت ائي مي يبك السااح  السااي المحلااي  

اك المهات  مه  تضاع  ا ي   تن لتحصا  متبلبات تبماة مت ا بة  مستم ا للبتاب السااحي د ب  مي 

 لامة  سااح  سااي اك بما املاه للاه ال    المب ب به مي يباع حا مي  مؤسسات خاصة ال اللة 

 محلااي.
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تنتب  الم ائ  مي ال  ك المن  عة بل ا  امااباتها السااحاة  تب لها   ي  حصصت من دت بم  ااماباة  -

لل  المست    24بالضاعة إل  أي مؤت ات است امة الصباع اابت ما ا عاما اخص الماب  البائي بم تبة 

 عي الماب  اديتصا ن تمابت مي تحساي ت تابها عي تص ا    4202النالمي  ع   لاك األ ا  البائي لنا  

اتا التص ا  أي  حا الذن أص    المبت   اديتصا ن النالمي  4202-4202لنا   التباعساة النالمي

مصابك  97ت تا  اديتصا  الم ائ ن تحسي ب ضك ال ضناة اديتصا اة الالاة المتابة لاص   إل  الم تبة الـ 

بمخذ ادمتمالي للسااحة المست امة عي الم ائ   ماب تحص  ال  اما ةعي تص ا  السبة الماضا 022الم تبة 

تحساي التباا  ادمتمالي لإليلا  زالخ مات  عي ادلتبا  4202-4202ادستلما ات النامة ب بام  

  ال ص ك إل  اللصاعة...   الت ياة ادمتمالاة لاك المتناملاي  بالضاعة إل  تبماة التنا ي  الص ا الم ا اة

 الممالاة  تمب  تب ا  سااحة البخبة عصب.

سااحاة بباناة  حضا اة هامة تؤهلها ألي تا ي يببا سااحاا مه اا    لاا  اماابات تمتلا  داة يالمة -

   لالست ا ا مي هذ  مباا  بباناة التي تنتب  يبلة للسااح   مات من باةحماخاصة بما تت ع  للاه مي 

 حصاصاة مي تمبها تب ا  م اعصها السااحاة ايتصا اا  است ا ا ساابها  ادماابات د ب  مي تببي استلما ات

 .امتمالاا مع م الاا حمااة بائتها التي تنتب  م ه  البتاب السااحي بالمببصة

مصص   يالمةعي منك  داة  ةاديتصا ا لا ال  اسة  م   أل  ذ   دلة إحصائاة لآلأاه ت بتائ   -

سااحي مست ا  حا  تت ع  ال داة لل  مؤسسات سااحاة ااعاة  لل  تباة بصك مالئمة      ا ت اع 

مي خاصة  يالمةحا  ا   بصصا عي الماب  اديتصا ن ل داة التاالاا  الب صات السااحاة للسائح ال اع  

 حا  ا ت اع التاالاا.

 يالمةعي منك  داة  ة اللصاعا ةادمتمالا لا  م   أل  ذ   دلة إحصائاة لآل أتا ت بتائ  ال  اسة إل  -

مصص  سااحي مست ا  حا  أي للماب  ادمتمالي  اللصاعي مساهمة عي  اا ا ماذباة المببصة  إد أي 
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ال ص ك إل    ل   إ  ااه  لهذ  األهماة ي  اح ك   يبصص ال لي السااحي ل   الم ابباي  السااح 

 است امة البتاب السااحي عي ال داة. 

ت  الت صك إل    اختبا  ال  ضاات عي ض   التحلاالت الحصائاة   ستصصائاةاد  اسة ال مي خالك -

 ا   إد ابه  لل   داة يالمة السااح ال اع اي     ال   يات عي امابات ممم لة مي البتائ  م ا ها أي

 مست ا  مصص  سااحي المببصة السااحاةمنك عي  ة ادمتمالا ةاديتصا ا ي لل  تملا  اآللا   م اعص

ئمة   ه  م اعص ي ل ال   ا ت اع األسنا   ل   ت ع  تباة بصك ماللن   ا ااة المؤسسات السااحاة  ابتامة 

ع الم ايع السااحاة بببانة متما ا  م  ا لتمتُ  عي منك  داة يالمة مصص  سااحي ةالبائا لل  تملا  اآللا 

بائاة لالاة     البصائص الحاصلة ملك ل   ت ع  الت ماه الال   للح اا لل  البائة  الح  مي التل    

بالضاعة ال  بصص عي الخ مات التي تص مها المببصة ات  ا   تس ا  المبت   السااحي  ل   ا ااته 

 ا عي المببصة ب صك ال باع. خاصة عي م س  الذ  ا المن   

للبتاب السااحي  ة ادمتمالا ةاديتصا ا  ي اابت م اعصته  لل  تملا  اآللا عي المصابك السااي المحلا -

مي خالك ما تملبه المتا اع السااحاة مي ا  ها  للمببصة  ساابها  است ا ته  مي الح ااة التي تبتمها 

 السااحة   ه   ا  م اعص ي لي الماب  البائي المتس  بالتل   بتامة اب عاع السااح عي الم اس  السااحاة.

 السااح ال اع اي إل  ال داة  السااي المحلااي الصابباي عاها  م   اختالا عي  مهات البا  بايإي  -

  اٌك حس  مماك اهتمامه مست ا  البتاب السااحي عي  داة يالمة امصص  سااحي آلا ح ك تملا  

الذن انتب  بصبة المذ  السااحي للمببصة  بابما  ا  السااي المحلا ي  ةالبائا   ا لل  اآللا عالسااح  ا

 ديتصا ن  ادمتمالي المساهماي عي ا  ها  المببصة است ا تها مي البتاب السااحي.لل  الماب  ا
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 تقترااا  ب. اال

 ت لل  البح  التالي: يت احاممم لة مي اد  ضعت   بتائ مي خالك ما ت صلت إلاه ال  اسة مي 

السااحة مي اتناي لل  الممالات المحلاة السني مي أمك تحصا  بم  مت ا ي  مست ا  عي يباع  -

خالك إ سا  لصاعة سااحاة  بائاة متابة باي أع ا  الممتمع بمختلا ابتما اته   ببصاته  ادمتمالاة  بتباا  

  التااه ات  المؤتم ات  خاصة بتابات الت لاة لتالماذ الم ا  

ة دست اللها  البح  لي السبك النصالباة  المببصاة للح اا لل  الل  ا السااحاة  استخ ا  الب   السلام -

 اتخاذ الم ا ات  الت ابا  المالاة  البت اة لضبب  حمااة الم ا   السااحاة  السه  لل   يابة عنالة تح ك 

    ي النب  بها

األمااك الحاض ا  تمااي صاابة الم ا   البباناة  اللصاعاة   ا ها ألمك إ امة استخ امها مستصبال مع -

الم ا   السااحاة انبي أي السااي المحلااي ساصبح ي أال   لاا مي ادست ا ا مبها  اما أي ص ي 

      لمه  لخبب حمااة هذ  الم ا  لال  ااا لصامة ت اله   مي   

تببي أسل   التخباب النلمي لتبماة  ال ا ا السااحة عي المببصة بب اصة د ت ل  متااك بائاة أ    -

   اسة ي  ات البصك ا بها  سائك عباة هامة لت ا ن بت   أ  امتمالاة أ  ايتصا اة   ا ا  التخباب البائي 

   است حاك المتااك البائاة  ادمتمالاة  اديتصا اة التي ي  تخل ها السااحة

الح ص لل  استم ا  م  ا البائة بااعة م اببها  تحساي البااعة عي الم ايع التي تحتا  لذلا  عم  ا   -

لمببصة  السااحة ت ا   لاه  ألهماة م  ا البائة  بالتالي  لمه  لخبب البائة ت ع  متنة ابا ا ألهالي ا

 الح اا للاها  تحسابها مت  ما ايتض  األم  ذلا. 

إ امة  ضا السائح اي استم  عي  اا ا المببصة   ي  اا ي السائح الحالي  سالة لل لااة لها لب    -

ص  أن م يع ي  ته لل  إ ضا  السااح عه  سه لة تس ا   ص ي سمنتها  عنذا ما ع اآلخ اي مما اضمي

   سا ص  حتما األس ا  السااحاة  اتالت  عاها البتاب السااحي
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تنما  مباعع السااحة ادمتمالاة  اديتصا اة لل  اك عئات الممتمع المصامة عي الم يع السااحي    -

  اتماهها الاماباةي لل    ا  السااحة  اتخاذ الم ايا اح اص  مما امنله

حمااة   ل  ع ص التب ا  المستصبلي بحا  ات  إ ا ا مماع المصا   بب اصة ت ع  ادحتاامات  -

اديتصا اة  ادمتمالاة   عي ب   ال يت تحاعا لل  ال ايع الحضا ن  البمب البائي الض   ن  التب ع 

   الحا ن  مماع مستل مات الحااا  أبامتها

ت عا  مؤسسات سااحاة ااعاة عي األمااي السااحاة بما ات اع  مع   بات السااح  خل  مباعسة باي  -

   لل  مست   األسنا خاصة هذ  المؤسسات لالست ا ا 

ت ضاح التت انات  الص اباي التي تحمي البائة السااحاة المحلاة للم ابباي  السااح  منلها أال   -

   إل اماة

تحساي الخ مات عي ال داة مي خالك ت عا  الم اع  النم ماة  تسهاك إم ا ات الحم    اا ا  سائك  -

 .ل  ه   اا ا  الت  ا   التها  لالمااي السااحاة  الهاااك السااحاة   عع ا ا ا الم ا اي  الم ت اي 
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(:االقتصػػػػاديات الناميػػػػة أزمػػػػات وحمػػػػوؿ، الطبعػػػػة األولػػػػى، دار الشػػػػروؽ لمنشػػػػر 2001عبػػػػد الحسػػػػيف زداي العطيػػػػة، ) -43

 والتوزيع: فمسطيف.
دارة المنشػػآت السػػياحية والفندقيػػة، الطبعػػة الثانيػػة، المكتػػب 1999) عبػػد السػػالـ أبػػو قحػػؼ وأحمػػد مػػاهر ، -44  (: تنظػػيـ وا 

 العربي الحديث: اإلسكندرية.
 (: محاضرات في صناعة السياحة في مصر، المكتب العربي الحديث: مصر.1992عبد السالـ أبو قحؼ، ) -45
(: التنميػػة المسػػتديمة فػػي ظػػؿ تحػػديات الواقػػع مػػف منظػػور إسػػالمي، دار الجامعػػة 2011عبػػد العزيػػز قاسػػـ محػػارب، ) -46

 الجديدة: اإلسكندرية. 
دار المنػاهو لمنشػر  والتطبيػؽس، النظريػة المعاصػر سالمبػادئ (: التسػويؽ2006نبعػة، ) أبػو مصػطفى العزيػز عبػد -47

 .والتوزيع: عماف
 (: اتجاهات حديثة في التنمية، الدار الجامعية: اإلسكندرية، مصر.2003عبد القادر محمد عبد القادر عطية، ) -48
 (: أصوؿ صناعة السياحة، مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع: عماف، األردف.2006عبد النبي الطائي، ) -49
فػػػي سػػػبيؿ تخطػػػيط مكػػػاني شػػػامؿ ومتكامػػػؿس، (: التخطػػػيط السػػػياحي س 1999عثمػػػاف محمػػػد ينػػػيـ وبنيتػػػا نبيػػػؿ سػػػعد، ) -50

 الطبعة األولى، دار صفاء لمنشر والتوزيع: عماف، األردف. 
(: التنميػة المسػتدامة سفمسػفتها وأسػاليب تخطيطهػا وأدوات قياسػهاس، 2007عثماف محمد ينيـ وماجدة أحمػد أبػو زنػط، ) -51

 الطبعة األولى، دار صفاء لمنشر: عماف، األردف.
 (: نظرية العالقات الدولية، الطبعة األولى، دار األمواج: لبناف.2003يد حسيف، )عدناف الس -52
(: التسػويؽ والتػرويو السػياحي والفنػدقي سدراسػة لمتسػويؽ السػياحي والفنػدقي فػي الػدوؿ 2008عصاـ حسف السعيدي، ) -53

 العربيةس، الطبعة األولى، دار الراية لمنشر والتوزيع: األردف. 
(: التسػويؽ والتػرويو السػياحي والفنػدقي سدراسػة لمتسػويؽ السػياحي والفنػدقي فػي الػدوؿ 2009لسعيدي، )عصاـ حسف ا -54

 العربيةس، الطبعة األولى، دار الراية لمنشر والتوزيع: عماف، األردف.
ف، (: نظػػـ المعمومػػات السػػياحية، الطبعػػة األولػػى، دار الرايػػة لمنشػػر والتوزيػػع: عمػػػا2011عصػػاـ حسػػف الصػػعيدي، ) -55

 األردف.
 (: السياحة البيئية سالثقافة البيئية الوعي الغائبس، رابطة الفكر واالبداع: الجزائر.2008عفاؼ بوروبة، ) -56
(: األمف السػياحي، مركػز الدراسػات 2004، )عبد العاطي أحمد الصياد وذياب موسى البداينةعمي بف فايز الجحني،  -57

 والبحوث بجامعة نايؼ: الرياض.
(: التسػػويؽ السػػياحي والفنػػدقي سمػػدخؿ صػػناعة السػػياحة والضػػيافةس، الطبعػػة األولػػى، دار 2013عمػػي فػػالح الزيبػػي، ) -58

   المسيرة لمنشر والتوزيع: األردف.   
 : الجزائر.O.P.U(: قانوف االستثمار في الجزائر، 1998عمي وشقر يوع آماؿ، ) -59
 .ديوا ف المطبوعات الجامعية: الجزائر العوامؿ النفسية، يرالمستهمؾ تأث (: سموؾ2003عيسى، ) بف عنابي -60
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 عماف. والتوزيع: لمنشر الصفاء دار ومبادئ، أسس التخطيط(: 2001) ،عثماف ينيـ -61 
 (: المحاسبة في األنشطة السياحية والفندقية، مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية.1996فؤاد السيد المميجي، ) -62
نينار -(: صناعة السياحة كأحد الخيارات االستراتيجية لمتنمية االقتصادية، دار الفرات2006يوسؼ، )كافي مصطفى  -63

 لمنشر والتوزيع: بيروت.
 (: رؤية عصرية لمتروي  وأوقات الفراغ، مركز الكتاب لمنشر: مصر. 1997كماؿ درويش ومحمد الحماحمي، ) -64
 السياحة، الطبعة األولى، مجموعة النيؿ العربية: القاهرة.( مبادئ 2001ماهر عبد الخالؽ السيسي، ) -65
سماعيؿ محمد عمى الدباغ، ) -66  (: مبادئ السفر والسياحة، مؤسسة النشر والتوزيع: األردف.2001مثنى طه الحوري وا 
سماعيؿ محمد عمي الدباغ، ) -67 وراؽ لمنشر (: اقتصاديات السفر والسياحة، الطبعة األولى، ال2013مثنى طه الحوري وا 

 والتوزيع: األردف.
 .ار وائؿ لمطباعة والنشر والتوزيع: عمافد ،"استراتيجي المستهمؾ سمدخؿ (: سموؾ2004عبيدات، ) إبراهيـ محمد -68 

 (: واقع وآفاؽ مستقبؿ السياحة في البحريف، دار الكنوز األدبية: بيروت. 2002محمد الشيراوي عبد المنعـ، ) -69
 (: السياحة والبيئة بيف التأثير والتأثر، المكتب الجامعي الحديث: مصر.2009) محمد الصيرفي، -70
 (: مهارات التخطيط السياحي، المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية، مصر.2009محمد الصيرفي، ) -71
 محمد الهادي لعروؽ، )دوف سنة نشر(: أطمس العالـ والجزائر، دار الهدى: عيف مميمة، الجزائر. -72

 و لنشػر صػفاء األولػى، دار الطبعػة السػياحية، المنشػآت (: إدارة2002عػواد، ) خالػد إبػراهيـ األنصاري، إماـ محمد -73 
 األردف. التوزيع:

 .إدارة الفنادؽ ورفع كفاءتها اإلنتاجية، دار وائؿ: عماف(: 1998، )محمد أميف محي الديف السيد عمي -74
(: اآلثػػار االقتصػادية والماليػة لتمػوث البيئػة وسػائؿ الحمايػة منهػا، الطبعػة األولػى، مكتبػة 2002صال  الشيخ، ) محمد -75

 ومطبعة اإلشعاع الفنية: اإلسكندرية.
، الطبعة األولػى، دار ISO 9000 ,ISO 14000(: أنظمة إدارة الجودة والبيئة 2002محمد عبد الوهاب العزاوي، ) -76

 األردف.وائؿ لمنشر: 
(: التسػػػويؽ السػػػياحيس مػػػدخؿ سػػػموكيس، الطبعػػػة األولػػػى، دار وائػػػؿ لمنشػػػر والتوزيػػػع: عمػػػاف، 2000محمػػػد عبيػػػدات، ) -77

 األردف. 
(: الشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدولة، الطبعة األولى، دار الراية لمنشر والتوزيع: 2013محمد مدحت يساف، ) -78

 عماف، األردف.
 (: اإلعالـ السياحي، الطبعة األولى، دار الفكر لمنشر والتوزيع: القاهرة، مصر.2002جاب، )محمد منير ح -79
(: العولمة السياحية وواقع الدوؿ المتقدمة والدوؿ الناميػة، الطبعػة األولػى، الممتقػى 2002محمد يسرى إبراهيـ دعبس،) -80

 المصري لإلبداع والتنمية: االسكندرية.
 القاهرة. الشروؽ: دار ،الهدر ومخاطر التنمية إمكانيات بيف مصر ومستقبؿ السياحة (:2002زيتوف،) محيا -81
(: دور السػػياحة فػػي التنميػػة المحميػػة، الممتقػػى الػػدولي حػػوؿ واقػػع ومسػػتقبؿ الصػػناعات 2003مخمػػوفي عبػػد السػػالـ، ) -82

 التقميدية في  الجزائر، دار الثقافة: بشار، الجزائر. 
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 عماف. البركة: السياحية، الطبعة األولى، دار المنشآت (: إدارة2001)رحمة،  أبو مرواف -83
 دار البركة لمنشر والتوزيع: عماف، األردف.  الطبعة األولى،(: تسويؽ الخدمات السياحية، 2001مرواف أبو رحمة، ) -84
 ع: عماف، األردف.(: مبادئ السياحة، الطبعة األولى، دار البركة لمنشر والتوزي2001مرواف أبو رحمة، ) -85
 (: مختارات مف االقتصاد السياحي، الطبعة األولى، دار مجدالوي: األردف.1999مرواف السكر، ) -86
 (: التنمية السياحية المستدامة، الطبعة األولى، دار جميس الزماف لمنشر: األردف.2011المشاقبة زياد محمد، ) -87
،  الطبعػة األولػى، مجػد المؤسسػة "(: دور اإلعالـ في التسػويؽ السػياحيس دراسػة مقارنػة2003عبد القادر، ) مصطفى -88

 الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع: بيروت.
(: فػػػػف ومهػػػػارات التسػػػػويؽ والبيػػػػع فػػػػي الشػػػػركات المتخصصػػػػة، الػػػػدار الجامعيػػػػة: 2005مصػػػػطفى محمػػػػد أبػػػػو بكػػػػر، ) -89

 اإلسكندرية. 
(: جغرافيػػػة السػػػياحة، الطبعػػػة األولػػػى، دار الوفػػػاء لػػػدنيا الطباعػػػة والنشػػػر: 2011شػػػوقي عبػػػد المعطػػػي أحمػػػد، ) منػػػاؿ -90

 اإلسكندرية.
 لنشػر المعرفػة دار كنػوز األولػى، الطبعػة الفندقيػة، و السػياحية المصػطمحات (: معجػـ2006) عبودي، سميماف منير -91

 والتوزيع: عماف، األردف.
(: الجغرافية السػياحية فػي القػرف الحػادي والعشػريف، دار الحامػد: 2006موفؽ عدناف الحميري ونبيؿ زعالؿ حوامدة، ) -92

 عماف.
(: إدارة القػرى والمنتجعػات السػياحية ستحميػؿ وظيفػي وآفػاؽ مسػتقبميةس، الطبعػة األولػى، 2008موفؽ عدناف الحميري، ) -93

 دف.دار الوراؽ لمنشر والتوزيع: عماف، األر 
(: أساسػػيات التمويػػؿ واالسػػتثمار فػػي صػػناعة السػػياحة، الطبعػػة األولػػى، 2010موفػػؽ عػػدناف عبػػد الجبػػار الحميػػري، ) -94

 مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع: عماف، األردف.
 (: إدارة األزمات والسياحة، مكتبة األنجمو المصرية: مصر.  2003نيفيف الحمواني محمد، ) -95
، الممتقػى -دراسػات وبحػوث فػي أنتربولوجيػا السػياحة-(: صناعة السياحة بيف النظرية والتطبيؽ 2004يسرى عبس، ) -96

 المصري لإلبداع والتنمية: مصر.

 ثانيا: المقاالت 

(، 04)العػدد  مجمة العموم االقتصادية وعموم التسيير(: سوؽ الخدمات السياحية، 2005باللطة مبارؾ، كواش خالد، ) -1
 سطيؼ، الجزائر. -جامعة فرحات عباس

(: الػػدليؿ اإلرشػػادي لمسػػياحة المسػػتدامة فػػي الػػوطف العربػػي، 2005دليػؿ مفهػػـو السػػياحة المسػػتدامة وتطبيقهػػا، )ديسػػمبر  -2
 (.1جامعة الدوؿ العربية، برنامو األمـ المتحدة لمبيئة )السمسمة 

، 5، العػدد مجمة دراسات في العموم االجتماعية واإلنسانيةسياحة الثقافية، (: سبؿ تطوير ال2004رزوؽ عبد الكريـ، ) -3
 كمية العمـو اإلنسانية االجتماعية، جامعة الجزائر.
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المجمةة العراقيةة لبثةوث (: األصػالة التفاعميػة بػيف السػياحة والبيئػة المسػتدامة، 2009سالـ حميد سالـ، طػارؽ سػمماف، ) -4
 (.2ة العراؽ، )مجمد عدد ، جامعالسوق وثماية المستهمك

، 2006( يوليو) تموز، 29، العدد الرابعةالسنة  ،مجمة عموم انسانية، سهاـ بمقرمي، تجربة الجزائر في حماية البيئة -5
  http://www.ulum.nl/b152.htm، جػامعة المػسيمة، الجزائر

مجمةةة جامعةةة الممةةك عبةةد (: تخطػػيط وتنميػػة السػػياحة المسػػتدامة فػػي الػػدوؿ العربيػػة، 2000سػػيد أحمػػد فتحػػي الخػػولي، ) -6
 (، االقتصاد واإلدارة.1، العدد 14، )المجمد العزيز

 كميةة ، مجمةةالعصػر ضػوء متغيػرات فػي السػياحية الخدمػة اخالقيػات(: 2010، )سػالـ حميػد جواد وسالـ سمماف طارؽ -7
 والعشروف(. الرابع )العدد ،االقتصادية لمعموم بغداد

)العدد  مجمة ثموان(: التنمية السياحية المستدامة بيف االستراتيجية والتحديات المعاصرة، 2005عبد الباسط وفا، )جواف -8
12.) 
 (. 6، الحياة الفطرية في موسوعة العربية لممعرفة مف أجؿ التنمية المستدامة )المجمد محمد أحمد البواردي -9

، المجمةة العمميةة لتقتصةاد والتجةارة(: التنمية المستدامة وأهميتهػا فػي العػالـ العربػي، 2012نجاة عبد الوالي محمد، ) -10
 جامعة عيف شمس ) العدد األوؿ(، المجمد األوؿ.

، مجمة جامعة تشةرين لمدراسةات والبثةوث العمميةة(: التخطيط السياحي والتنمية السػياحية، 2006نور الديف هرمز، ) -11
 (.3)العدد  28سمسمة العمـو االقتصادية والقانونية، المجمد 

 ثالثا: الممتقيات

دولةي ثةول اقتصةاديات السةياثة ممتقة  (:  المفاهيـ النظريػة لمسػياحة والتسػويؽ السػياحي، 2010براينيس عبد القادر،) -1
 مارس. 10و 9، بسكرة يومي ودورها في التنمية المستدامة

الممتقة  الةويني ثةول: بويازي فريدة وخنشوؿ إيماف آسيا، تطبيؽ نظاـ اإلدارة البيئية كػأداة لتحقيػؽ التنميػة المسػتدامة،  -2
 ، سكيكدة. 1955أوت  20جامعة ،  2008أكتوبر  22-21، اقتصاد البيئة وأثره عم  التنمية المستدامة

 الممتقة  الةدولي بوقمقوؿ الهادي وطروبيا ندير، واقع ومعوقات السياحة في المدف الصحراوية  )حالػة مدينػة تيميمػوف(، -3
، 2013 نػوفمبر 07و  06 ، يػومي الغةد وجهةة الجزائةر " شةعار تثةت الجزائةر صةورة وتثمةين السةياثي التسةويق :األول

 عنابة.جامعة باجي مختار، 
، الممتقةة  الةةويني األول (: تطػػوير السػػياحة البيئيػػة كػػأداة لتفعيػػؿ التنميػػة المسػػتدامة2010حػػاجي كريمػػة، )دولػي سػػعاد و  -4

، 1945مػػاي  08جامعػة ، ثةول : ففةةاق التنميةةة المسةتدامة فةةي الجزائةةر ومتيمبةةات التلهيةل البيئةةي لمم سسةةة االقتصةةادية
 قالمة.

ممتق  دولي ثول (: دور السياحة البيئية في السياحة المسػتدامة، 2010طر طارؽ، )رايس مبروؾ، لحسف دردوري وخا -5
 ، بسكرة.السياثة المستدامة

http://www.ulum.nl/b152.htm
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رحيـ حسيف ومناصرية رشيد، مواصفات االيزو كمعيار لقياس كفاءة االستعماؿ المستداـ لممػوارد االقتصػادية والبيئػة فػي  -6
 07/08، التنميةةة المسةةتدامة والك ةاسة االسةةتلدامية لممةةوارد المتاثةةة المةة تمر العممةةي الةةدولي ثةولالمؤسسػة االقتصػادية، 

 سطيؼ. -، جامعة فرحات عباس2008أفريؿ 
(: تقػػويـ األثػػر البيئػػي لممشػػاريع كػػأداة لتحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة مػػع اإلشػػارة إلػػى 2009زهيػػة بوديػػار، شػػوقي جبػػاري، ) -7

 ، المسيمة.المنظمة في ظل التنمية المستدامةممتق  عممي ثول أداس وفعالية التجربة الجزائرية، 
، 2014-2010سامية لحوؿ وراوية حناشي، تنمية السػياحة فػي الجزائػر واسػتدامتها ضػمف برنػامو االسػتثمارات العامػة  -8

ؿ المػػؤتمر الػػدولي حػػوؿ تقيػػيـ اثػػار بػػرامو االسػػتثمارات العامػػة وانعكاسػػاتها عمػػى التشػػغيؿ واالسػػتثمار والنمػػو االقتصػػادي خػػال
 .2013مارس  11/12، جامعة سطيؼ، 2014-2001الفترة 

 األول الةويني الممتقة (، 2008 -2003الفتػرة ) خػالؿ الجزائريػة السػياحية السػوؽ قاسػـ، واقػع وآريػـ مريػزؽ عػدماف -9
 .2010 مارس 12-11 أياـ بالبويرة، الجامعي المركز ،"واآلفاق الواقع الجزائرية السياثة"

اسػتراتيجية التنميػة السػياحية دراسػة مقارنػة ) الجزائػر  (: 2010مػارس  10و 09يػومي عيسػاني، )عمػي رحػاؿ وعػامر  -10
 ، بسكرة.لمممتق  الدولي ثول: اقتصاديات السياثة ودورها في التنمية المستدامة، مصر و تونس(

،  -الواقػػع والمػػأموؿ-جزائػػر فػػرـو محمػػد الصػػال ، بوجعػػادة إليػػاس، حمايػػة البيئػػة وأثرهػػا عمػػى التنميػػة المسػػتدامة فػػي ال -11
أوت  20، جامعػة 2008نػوفمبر 12و11، يػومي الممتق  الويني الرابع ثول اقتصاد البيئة وأثةره عمة  التنميةة المسةتدامة

 سكيكدة. 1955
ممتقةةةة  السةةة ر واالسةةةةتثمار (: أثػػػر اإلجػػػػراءات الحكوميػػػة عمػػػى االسػػػتثمار السػػػياحي، 2011محمػػػد حسػػػف األميػػػر، ) -12

 المممكة العربية السعودية. ، الرياض: السياثي
 والتنميةة لإلبةدا  المصةر  الممتقة  الناميػة، والػدوؿ المتقدمػة الػدوؿ وواقػع السػياحية (: العوامػة2004) دعػبس، يسػرى -13

 .مصر اإلسكندرية، والمتحفية: السياحية ، الدراساتالسمسمة

 رابعا: الرسائل الجامعية

، أطروحػػة السياسةةات السةةياثية فةةي الجزائةةر وانعكاسةةاتها عمةة  العةةرح واليمةةب السةةياثي(: 1996بػػوعقميف بديعػػة، ) -1
 ماجستير فرع تخطيط، جامعة الجزائر.

 ، رسالة ماجستير، جامعة سعد دحمب البميدة.  االستثمارات السياثية في الجزائر(: 2006حيزية حاج اهلل، ) -2
، رسػػالة دكتػػوراص تخصػػص جزائةةر وفثارهةةا عمةة  التنميةةة المسةةتدامةفليةةات ترقيةةة السةةياثة فةةي ال(: 2014دولػي سػػعاد، ) -3

 عمـو التسيير، جامعة عمار ثميجي باأليواط.
اسةتلدام نمةا ج االقتصةاد القياسةي فةي التنبة  بمكونةات السةوق السةياثية "دراسةة ثالةة (: 2013سعيد بف لخضر، ) -4

، مػػذكرة ماجسػػتير، تخصػػص التحميػػؿ االقتصػػادي والتقنيػػات الكميػػة، جامعػػة عبػػد الحميػػد بػػػف قيةةا  السةةياثة فةةي الجزائةةر"
 باديس، مستغانـ. 

، أطروحػػة (: األداس واألثةةر االقتصةةاد  واالجتمةةاعي لمسةةياثة فةةي الجزائةةر وتةةونس والمغةةرب2011) صػػميحة عشػػي، -5
 باتنة. -دكتوراص، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الحاج لخضر
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، أطروحػػة دكتػػوراص فػػي -ثالةةة الجزائةةر -األهميةةة االقتصةةادية لمتنميةةة السةةياثية المسةةتدامة(: 2010عػػامر عيسػػاني، ) -6
 عمـو التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة.

دراسةةة –اسةةتراتيجيات تسةةويق اللةةدمات السةياثية وانعكاسةةاتها عمةة  االقتصةةاد الةةويني (: 2012، )عبػد العزيػػز عػراب -7
 .3أطروحة دكتوراص، جامعة الجزائر ، -دانيةمي
كميػة  ماجسػتير، رسػالة ،لمسةياثة الويني الديوان ثالة اللدمية دراسة الم سسة في التسويق(: 2002) رشػيدة، عداد -8

 الجزائر. التسيير، جامعة وعمـو العمـو االقتصادية
 العمػـو ماجسػتير، كميػة ، رسػالةالجزائةر فةي ترقيتهةا وسةبل اقتصةاد  منظةور مةن السةياثة(: 2002قويػدر لػويزة، ) -9

 .الجزائر جامعة التسيير، وعمـو االقتصادية
، رسػػالة دكتػػوراص، تخصػػص تحميػػؿ اقتصػػادي، اقتصةةاد السةةياثة وسةةبل ترقيتهةةا فةةي الجزائةةر(: 2010قويػػدر لػػويزة، ) -10

 جامعة الجزائر.
س، السةياثي بةالجزائر "السةياثة بةالجنوب الغربةيأهمية التسويق السياثي في تنميةة القيةا  (: 2006كواش خالػد، ) -11

 أطروحة دكتوراص، كمية العمـو االقتصادية، جامعة الجزائر.
، أهميةةة القيةةا  السةةياثي فةةي تثقيةةق أهةةداق السياسةةة االقتصةةادية ثالةةة الجزائةةر(: 2012محمػػدي عػػز الػػديف، ) -12

 أطروحة كتوراص، قسـ العمـو االقتصادي، جامعة الجزائر.
، أطروحػة دكتػوراص، التسويق السياثي ودوره في ترقية اللدمات السياثية ثالة الجزائةر(: 2011عبد القادر، )هدير  -13

 .03جامعة الجزائر 

 التقارير لامسا:

 .2001 مارس 02 تقرير المجمس االقتصادي واالجتماعي، األمـ المتحدة،  -1
 يصدر عف مديرية السياحة لوالية قالمة.(: 2007تقرير حوؿ قطاع السياحة لوالية قالمة، )جواف  -2
 (: مونويرافية والية قالمة.2012تقرير مديرية برمجة ومتابعة الميزانية، )طبعة  -3
(: دليػػؿ الجمهوريػػة واليػػات وبمػػديات، الطبعػػة األولػػى، الجػػزء األوؿ، ناكسػػوس تػػي فػػي 2006توفيػػؽ بوزناشػػة، )جػػانفي  -4

 ئر.لإلنتاج السمعي البصري واالتصاؿ، الجزا
 .1997حسب إحصائيات الديواف الوطني لمسياحة  -5
 .2014دليؿ الحرفي، يرفة الصناعة التقميدية والحرؼ لوالية قالة،  -6
 .  1998الديواف الوطني لإلحصاء،  -7
 (: الجزائر: حمامات، منشورات الديواف الوطني لمسياحة، الجزائر.2009الديواف الوطني لمسياحة، ) -8
(: التنميػػة البشػػرية المسػػتدامة واالقتصػػاد الكمػػي، حالػػة 1997تصػػادية واالجتماعيػػة لغربػػي آسػػيا )االسػػكوا(، )المجنػػة االق -9

 الدوؿ العربية، األمـ المتحدة، نيويورؾ.
، نػػوفمبر  16،الػػدورةالمجمػػس الػػوطني االقتصػػادي واالجتمػػاعي، مسػػاهمة مػػف أجػػؿ تحديػػد السياسػػة السػػياحية الوطنية -10

2000. 
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 حػوؿ تقريػر مشروع واالجتماعية، االقتصادية التنمية أفاؽ لجنة (: 2000واالجتماعي،) االقتصادي الوطني المجمس -11
 .الوطنية السياحية السياسة تحديد إعادة أجؿ مساهمة مف"

 (.العاـ التقرير) 1977 – 1974الثاني الرباعي المخطط -12
 مديرية السياحة لوالية قالمة، قالمة دليؿ سياحي.  -13
(: أساسيات الفندقة، اإلدارة العامػة لتصػميـ وتطػوير المنػاهو: 2005المؤسسة العامة لمتعميـ الفني والتدريب المهني، ) -14

 السعودية.
 وثائؽ متحصؿ عميها مف مديرية الثقافة.  -15
 . 2013وثائؽ مقدمة مف طرؼ مديرية السياحة لوالية قالمة،  -16
 .2014سياحة لوالية قالمة، وثائؽ مقدمة مف طرؼ مديرية ال -17
ورقة عمػال الهيئػة العميػا لمسػياحة، األهميػة واألثػر االقتصػادي لتنميػة قطػاع السػياحة: حالػة المممكػة العربيػة السػعودية،  -18
19-21/06/2001. 
 (.2013-2004وزارة السياحة، تصور تطوير السياحة لمعشرية ) -19

 القوانين والمراسيم سادسا:

 .2003، فيفري 11الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية، العدد  -1
،الصػػػػػادرة فػػػػػي 64  الجريػػػػػدة الرسػػػػػمية رقػػػػػـ، 1993أكتػػػػػوبر  05، المػػػػػؤرخ فػػػػػي 12-93المرسػػػػػـو التشػػػػػريعي رقػػػػػـ  -2

10.1993/10/ 
،الصػادرة  11، الجريػدة الرسػمية رقػـ1423ذي الحجػة  16الموافػؽ لػػ  2003فبراير 17 ،المؤرخ في01-03قانوف رقـ  -3
 .19 /2003/02في
 ،11، الجقٌاة  القمامٌ  ققا 1423ذي الحجا   16المنايا  لا   2003يبقاٌاق 17 ، المارق  يا02ً-03قانون  ققا   -4

 .19 /2003/02الصنةق  يً

 ،11، الجقٌااة  القماامٌ  ققاا  1423ذي الحجاا   16المناياا  لاا   2003يبقاٌااق  17الماارق  يااً ،03-03قاانون  ققاا   -5

 .2003/02/19الصنةق  يً 

المتعمػػػؽ بحمايػػػة البيئػػػة فػػػي إطػػػار التنميػػػة المسػػػتدامة،  20/07/2003المػػػؤرخ فػػػي  03/10مػػػف القػػػانوف رقػػػـ  4المػػػادة  -6
 .43الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية، العدد 
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 مواقع االنترنتسابعا:  

، عمػػػى الموقػػػع: 29/01/2012مميػػػار دوالر تكمفػػػة مشػػػاريع سػػػياحية فػػػي الجزائػػػر قيػػػد االنجػػػاز، تػػػاريخ االطػػػالع:  13 -1
http://www.nuqudy.com/ 

 http://www.maroc، 14 -03-2007باتر محمد عمي وردـ، كيؼ يمكف قياس التنمية المستدامة، تاريخ االطالع -2

-ecologie.net ؟ 

 /http://www.bee2ah.com، 10/01/2015تعرؼ السائ  البيئي، موسوعة البيئة، تاريخ االطالع  -3
، األهػػداؼ، األهميػػة، تػػاريخ االطػػالع  -4 ، عمػػى الموقػػع 2010/ 05/  12ثريػػا فػػرج الػػرمي ، السػػياحة المسػػتدامة: المفهػػـو

http://geopot.wordpress.com/2010/05/12/turismo-sostenibile- 
 http://ar.wikipedia.org/wikiايٌن الجزائق، على المنقع : جغق -5

مميوف أورو وتشرؼ  21.5تكمفته  2014تنفيذ برنامو تثميف وحماية التراث الثقافي بالجزائر سيكوف سنة حساف مرابط،  -6
 http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=256673%3Fprintعميه المؤسسة الجزائرية الكتالنية، 

/ 12/09تػاريخ االطػالع: السياحة الموسمية وأثرها عمى االقتصاد األردني مػف وجهػة  نظػر مػديري المكاتػب السػياحية،  -7
 www.philadelphia.edu.jo/.../Presentation1.ppt في الموقع: ، 2012

  www.alakera.com،2008-02-11 البيئية في سورية، تاريخ االطالععماد أبو سعدة، السياحة  -8
 .unesco.orgwww ،2007-11- 12العولمة والتنمية المستديمة أي هيئات لمضبط، تاريخ االطالع -9

، 2013 – 02 - 16يػػـو ، جريػػدة النصػػر، بقالمػػة 16حولػػت إلػػى منتجػػع سػػياحي صػػغير عمػػى الػػوطني ، نشػػرفريػػد ي -01
http://www.annasronline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46712 

، 28/03/2012يػػػػػػػػـو سػػػػػػػػبب تػػػػػػػػدفؽ أمػػػػػػػػواج بشػػػػػػػػرية عمػػػػػػػػى المدينػػػػػػػػة السػػػػػػػػياحية، جريػػػػػػػػدة النصػػػػػػػػر، فريػػػػػػػػد ينشػػػػػػػػر،  -11
http://www.annasronline.com/ 

 /https://ar-ar.facebook.com قالمة مف عيف المكاف والصحؼ،  -12

مركػػػػػػػػػػػػػزا،  21تقريػػػػػػػػػػػػػر التنافسػػػػػػػػػػػػػية العػػػػػػػػػػػػػالمي: الجزائػػػػػػػػػػػػػر تحسػػػػػػػػػػػػػف ترتيبهػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػمجمػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػروؽ االلكترونيػػػػػػػػػػػػػة،  -13
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=215102 

 ...?www.zone.biomapegypt.org/.../showthread.phpمؤشرات وقياس التنمية المستدامة  -14
-http://www.dcwguelma.gov.dz/index.php/2012-05الموقع االلكتروني لمديريػة التجػارة لواليػة قالمػة،  -15

09-09-41-07 
 .iraq.soPnetwwwيوحنا دانياؿ، الفنادؽ الخضراء .....لماذا؟، مف الموقع:  نبياميف -16

ر كػؿ المسػتمزمات الضػرورية لمحفػاظ عمػى التػراث الػوطني، مجمػةالدولػة ا، نصيرة سيد عمي -01  يػـو ،الحػوار لجزائريػة تسػخ 

13 - 08 – 2009 ،http://www.djazairess.com/elhiwar/17647 

، مجمػػػة !السػػػياحة والنظافػػة أمػػػراف ال يمتقيػػػافالمعاديػػػة لمبيئػػة تشػػػو ص المواقػػػع السػػػياحية فػػي الجزائػػػر: السػػػموكيات ، نػػوارة .أ -01
 .djazairess.com/elmassa/52401http://www، 2011 – 10 - 02يـو ، المساء

19- http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 20- http://sauditourguide.com/lang_one/dynamicdata/lang_one/h2.php 
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 (10الممحق رقم )
 استبيان بحث

 جيبة مأخي المجيب / أختي ال
، وىي تعتبر جزء من "من وجهة نظر الزوار والسياح قالمةالتنمية السياحية المستدامة لوالية تقوم الباحثة في ىذه الدراسة بإجراء دراسة بعنوان " 

ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة فإنو يسعدني مساىمتكم في تعبئة ، "ية وتنمية مستدامةتجارة دول" تخصص "الدكتوراه في نظام ل م دمتطمبات الحصول عمى درجة "
    ، بكل أمانة وموضوعية وحرص، عممًا أنو سيتم التعامل بسرية تامة مع البيانات المتحصل عمييا وألغراض البحث العممي فقط .ىذه االستمارةفقرات 

  المعمومات العامة
 أنثى                          ذكر                              . الجنس:        1
 51أكثر من                    53إلى  31من                    33إلى  19من          سنة       18أقل من                      . العمر:2
 مستوى جامعي                 مستوى ثانوي                      مستوى ابتدائي             لم يمتحق بالمدرسة            . المستوى التعميمي:  3
 متقاعد                                                 أعمال حرة                          موظف                . المينة:                     بال عمل           4
 65333أكثر من           65333إلى 43333من           43333إلى 15333من           دج 15333أقل من          الشيري:    . الدخل 5
         . مكان القدوم:      6

 قالمةالمحور األول: ما هو رأيك في النشاط السياحي المستدام في والية     

بارة
 الع

رقم
 

 بارةدرجة الموافقة عمى الع العبارة

شدة
ق ب

وافــــ
 ـم

ق 
ـواف

مـــــــ
 

ـايد
ـحــــ

 مــ

ق 
ـواف

 مــــ
غير

 

فــق
موا

ير 
غ

  
شدة

ب
 

5 4 3 2 1 
      العامل االقتصادي أ

      في جميع األماكن السياحية كافية تتوفر الوالية عمى مؤسسات سياحية  1
      المؤسسات السياحية الموجودة تمبي رغبات السياح 2
      لسائح الوافدا في متناول ليف اإلنفاقتكا 3
       مناسبة المطاعم في الوالية أسعار 4
       معقولة الفنادق في الوالية أسعار 5
      جيدةالوالية  تكاليف المواصالت واالتصاالت في 6
      منخفضة نسبة الضرائب والرسوم عمى تكاليف اإلقامة لمسائح 7
      السياحية مقارنة بالمدن األخرى  ارتفاع التكاليف  8
      جاورةبالدول األخرى الم ةمقارناقل بالتكاليف السياحية ال 9

      تتوفر الوالية عمى شبكة نقل مالئمة مع دورىا السياحي 13
      ارتفاع في النفقات السياحية داخل الوالية ال يوجدعموما،  11
       العامل االجتماعي والثقافي ب

      من خالل تعاممك مع المواطنين المحميين الحظت وجود وعي بيئي وسياحي لدييم  12
      يوجد وعي بيئي لدى السياح    13
      فجوة اجتماعية وثقافية بين المواطنين في الوالية والسائح الوافدال توجد  14
      يوجد تشريعات وقوانين تحمي البيئة السياحية المحمية 15

       يقمل من النمو السياحي في الوالية ال التمسك بالعادات والتقاليد والقيم االجتماعية 16 



788 

      العامل البيئي جـ
      والية الة ىي أىم مقومات السياحة في طبيعيالمؤىالت ال 17
      والية الالطقس والمناخ مالئم لمسياحية في  18
      جيزة الستقبال السياحاألماكن السياحية نظيفة وم 19
      تتوفر الشواخص واإلرشادات البيئية في األماكن السياحية   23
      وجود شرطة في األماكن السياحية في الوالية 21
       السياحية في الوالية األماكنوجود جيات حكومية بيئية لتطبيق التعميمات البيئية في  22
      والية التوفر اليواء النقي في  23

      توفر المياه الصالحة ااشرب في الوالية 24
      عمومًا ، ال تعاني الوالية من تموث بيئي قد يؤثر في نقص السياح مستقبالً  25

 كمقصد سياحي قالمةالمحور الثاني: ما مدى رضاك عن والية 

بارة
 الع

رقم
 

 درجة الموافقة عمى العبارة العبارة

شدة
ق ب

وافــــ
ـم

 

مو 
ـ

ا
ــــق

اف
 

ـ
ـايد

ــحـــ
مـ

 

 
ق 

مواف
ير 

غ
 

ــــق
مواف

ر ـ
غي

 
شدة

ب
 

5 4 3 2 1 
      والية مقومات سياحية ىامةالتمتمك  1
      المرافق العمومية في الوالية توفر كامل احتياجات السياح 2
       يوجد فضاءات مخصصة لمعائالت 3
      المناطق السياحية تمبي رغبات السياح 4
      المؤسسات السياحية مالئمة مع إمكانيات السياح 5
      خدمات مالئمة من الضيافة وحسن االستقبال 6
      توفر خدمات التسمية والترفيو 7
      العناية بنظافة المؤسسات السياحية كالغرف الفندقية والمطاعم 8
      سيولة الحجز وتبسيط إجراءات القدوم واإلقامة 9

      حترافية والسرعة في تقديم الخدماتاال 13
      األسعار مالئمة وتتوافق مع مستوى وجودة الخدمة المقدمة 11
      سيولة الوصول لألماكن السياحية والمؤسسات السياحية 12
      توفر لوائح إرشادية لموقع األماكن السياحية واليياكل السياحية 13
      شيار لألماكن السياحية واليياكل السياحيةكفاية وسائل الترويج واإل 14
      مصداقية الرسائل اإلعالنية والترويجية وتطابقيا مع الواقع السياحي 15
      كفاءة تكوين الموظفين والمرشدين السياحيين والفندقيين 16
      وجود ثقافة سياحية لدى المسئولين ومقدمي الخدمات 17
      اث والمظير العام لممؤسسات السياحيةجودة تجييزات األث 18
      التعامل مع استفسارات السياح والزوار والرد عمييا 19
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 (02الممحق رقم )

 استبيان بحث

  واطنة/ أختي الم واطنأخي الم
"، وىي تعتبر جزء من قالمة من وجهة نظر المجتمع المحميالتنمية السياحية المستدامة لوالية تقوم الباحثة في ىذه الدراسة بإجراء دراسة بعنوان " 

ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة فإنو يسعدني مساىمتكم في تعبئة ؛ دولية وتنمية مستدامة"متطمبات الحصول عمى درجة "الدكتوراه في نظام ل م د" تخصص "تجارة 
    ، بكل أمانة وموضوعية وحرص، عممًا أنو سيتم التعامل بسرية تامة مع البيانات المتحصل عمييا وألغراض البحث العممي فقط.ىذه االستمارةفقرات 

 المعمومات الشخصية 
 ذكر                           أنثى                              . الجنس:            1
 51أكثر من                      50إلى  31من                     30إلى  19سنة               من  11. العمر:                          أقل من 2
 ستوى جامعيالتعميمي:               لم يمتحق بالمدرسة             مستوى ابتدائي                      مستوى ثانوي                        م . المستوى3
 متقاعد                                               . المهنة:                          بال عمل                       موظف                             أعمال حرة       4
 65000أكثر من             65000إلى 40000من            40000إلى 15000دج            من 15000. الدخل الشهري:                  أقل من 5
 :              ةماق. مكان اإل6

  قالمةالمحور األول: ما هو رأيك في النشاط السياحي المستدام في والية      

بارة
 الع

رقم
 

 
 

 ارةــــــــــــــــالعب

 درجة الموافقة عمى العبارة

شدة
ق ب

وافــــ
ـم

 

ق 
ـواف

مـــــــ
 

ايد
حـــــ

مـــ
 

ق 
ـواف

مــــ
ير 

غ
شدة 
ق ب

وافــ
ر م

غي
 

      العامل االقتصادي أ
 1 2 3 4 5 تعمل السياحة عمى توفير مناصب عمل لسكان المنطقة 1
 1 2 3 4 5 الدخل والراتب المتحصل عميو من السياحة أعمى من الدخل في وظائف أخرى 2
 1 2 3 4 5 ىناك فرص مناسبة ألبناء المجتمع المحمي إلنشاء مشاريع سياحية في المنطقة 3
 1 2 3 4 5 إلى ازدىار القطاعات االقتصادية األخرىازدىار السياحة في المنطقة سيؤدي  4
 1 2 3 4 5 السياحة جمبت االستثمارات التنموية لممنطقة 5
ساىمت السياحة في توفر احتياجات السكان من خالل تطوير البنية التحتية العامة من طرقات وعيادات طبية  6

 ومواقع استجمام ...الخ
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 من األموال التي ينفقيا السياح وتبقى داخل المنطقة يستفيد أفراد مجتمعي 7
 1 2 3 4 5 ساىم السياحة في رفع أسعار السمع والخدمات بالمنطقةلم ت 8
 1 2 3 4 5 ساىمت السياحة في زيادة وتحسين وسائل النقل بالمنطقة 9

 1 2 3 4 5 بتشغيل شباب المنطقة المؤىمين في المجال السياحي تقوم المؤسسات السياحية 11
 1 2 3 4 5 السياحة ساىمت في تطوير النشاطات وصناعة الحرف اليدوية التقميدية 11
       العامل االجتماعي والثقافي ب

 1 2 3 4 5 ساعدت السياحة في الحصول عمى ميارات جديدة لمسكان المحميين 12
 1 2 3 4 5 من السكان المحميين من تعمم لغة أجنبية بسبب االحتكاك بالسياح تمكن الكثير 13
 1 2 3 4 5 السياحة جعمتني اشعر بالفخر تجاه مجتمعي وأعتز بثقافتي وعاداتي وتقاليدي 14
 1 2 3 4 5 تسبب السياحة في ارتفاع معدالت الجريمة بالمنطقةلم  15
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 1 2 3 4 5 السياحة إلى ظيور مظاىر غير أخالقية لم تكن موجودة سابقا يدلم تؤ  16
 1 2 3 4 5 السياحة عمى العادات والتقاليد االجتماعية وتؤذيياتؤثر ال  17
 1 2 3 4 5 توجد منظمات غير حكومية تساىم في تقميل اآلثار السمبية لمسياحة سواء البيئية أو االجتماعية 18
 1 2 3 4 5 المحميين لدييم القدرة عمى المشاركة في التخطيط التنموي في المجال السياحي بالمنطقةالسكان  19
      العامل البيئي جـ

 1 2 3 4 5 السياحة ساىمت عمى نحو جيد في المحافظة عمى الطبيعة وتدعيم المجتمع المحمي 21
 1 2 3 4 5 رفع الوعي بضرورة حماية الطبيعة والمحافظة عمييا السياحة ساىمت في 21
 1 2 3 4 5 السياحة ساىمت في المحافظة عمى تقاليد المجتمع من خالل إحياء التراث والصناعات التقميدية 22
23 
 

آليات يتمقى أفراد المجتمع المحمي مواد دعائية )مطبوعات، بروشورات( تدعو لممحافظة عمى البيئة وتطبيق 
 وتقنيات صديقة لمبيئة

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 تعاني الوالية من تموث بيئي ناتج عن اندفاع أعداد كبيرة لمسياح في المواسم السياحيةال  24

 كمقصد سياحي قالمةالمحور الثاني: ما مدى رضاك عن والية 

بارة
 الع

رقم
 

 
 

 ارةـــــــــــالعب

 درجة الموافقة عمى العبارة

شدة
ق ب

وافــــ
ـم

 

ــق
واافــ

ـم
ايد 

حــــ
ـمـــ

 

 
ق 

مواف
ير 

غ
 

وافـــ
 ـم

غير
 ق

شدة
ب

 

 1 2 3 4 5 والية قالمة تتوفر عمى مقومات سياحية طبيعية وأثرية وتاريخية معتبرة  1
 1 2 3 4 5 المساىمة في التعريف بالتراث الحضاري لوالية قالمة 2
 1 2 3 4 5 بياتتوفر الوالية عمى صناعات تقميدية خاصة  3
 1 2 3 4 5 تشجيع فكرة الحفاظ عمى المجتمعات الطبيعية في الوالية 4
 1 2 3 4 5 توفر فضاءات ترفييية لمسكان المحميين بالمنطقة 5
 1 2 3 4 5 إضفاء أبعاد جمالية وحضارية لوالية قالمة خاصة في المواسم السياحية 6
 1 2 3 4 5 يستخدميا السياححرية وسيولة الوصول إلى المناطق التي  7
 1 2 3 4 5 يوجد مرافق عمومية مالئمة في المواقع السياحية 8
 1 2 3 4 5 الحصول عمى مختمف الخدمات السياحية بنفس الجودة المقدمة لمسياح 9

 1 2 3 4 5 جودة الطرق المؤدية لممواقع السياحية بالوالية 11
 1 2 3 4 5 النائيةفك العزلة عن المواقع السياحية  11
 1 2 3 4 5 التقميل من الفجوة االجتماعية والثقافية بين السكان المحميين وبين السياح 12
 1 2 3 4 5 خدمات سياحية متنوعة ومالئمة بالمقارنة مع سعرىا 13
 1 2 3 4 5 وافدينالمواقع السياحية نظيفة ومجيزة الستقبال ال 14
 1 2 3 4 5 الوعي السياحي والبيئي بين أفراد المجتمع المحمي زيادة 15
 1 2 3 4 5 تحسن وتطور كفاءة الموظفين في المجال السياحي بالمنطقة 16
توفر الخدمات المكممة مثل وسائل االتصال، وسائل النقل، المحالت التجارية والمرافق الضرورية  17

 ...الخ
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 التعامل مع استفسارات السكان المحميين والرد عمييا 18
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 (03الممحق رقم )

 قائمة المحكمين         

 األستاذ الدكتور معطى اهلل خير الدين المشرف عمى رسالة التخرج -1

 ن سدددعود امسددد ميةتدددالددددكتور ايددداد عتدددد الوتددداا الشسدددور جسدددتاذ مشدددارك  ددد   امعدددة ا مدددا  م مدددد  -2

 )ما ستير    ا قتصاد ودكتوراه الومسوة    التسويق(

"ب" تقسد  العمدو  الت اريدة كميدة العمدو  ا قتصدادية والت اريدة جسدتاذ م اردر  الدكتور مشير خروف -3

 وعمو  التسيير  امعة قالمة )تخصص اقتصاد المعر ة و العولمة (

"ب" تقسد  العمدو  الت اريدة كميدة العمدو  ا قتصدادية والت اريدة جسدتاذة م اردرة  الدكتورة ليشدة  ري ة -4

 سويق و إستراتي ية (وعمو  التسيير  امعة قالمة )تخصص ت

جسددتاذ مسدداعد "ج" تقسدد  العمددو  الت اريددة كميددة العمددو  ا قتصددادية والت اريددة  األسددتاذ  مدد وي  ميددد -5

 وعمو  التسيير  امعة قالمة 

 


