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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع القطاع السياحي في الجزائرر صفر ة عا رة وعلرى       
يرررراز الررردور الرررذح تلعصرررت السرررياحة الح ويرررة فررري تحق ررر  الت  يرررة ال حليرررة    سرررتواه يو يرررة قال رررة  واو
وفرررو  إلرررى تحق ررر  الت  يرررة الوط يرررة الررررا لة  ف ررري عررري دراسرررة وتحل ررر   ه يرررة ترقيرررة السرررياحة 

 . وية وتعظيم دورها الت  وح الح
واعت ررردت الدراسرررة فررري تحل ررر  ييا اتارررا علرررى حز رررة الير رررا ي ا حفرررائي للعلررروم ا جت اعيرررة      
spssا حفرررراو الوفرررر ي  ارررر  التبرررررارات وال سرررر  :   و رررري ا رتصررررارات والسررررال   ال سررررترد ة

حسر  ( يرة قال رةال راعل ي علرى القطراع السرياحي علرى  سرتو  و )ال ئوية لوفر  ع  رة الدراسرة 
ال تغ رات الررفية  واسترد ت ال توسطات الحسرايية وا  حرافرات ال عيار رة وا  حردار الرطري 

 .الصسيط لوف  استجاصات  فراد ع  ة الدراسة وف   حاور الدراسة
وقد رلفت الدراسة إلى  ج وعة  ي ال تائي  يرزها  رورة ا هت ام ير  ط السرياحة الح ويرة     

 ي ريل دعم ج يع الجاود لترق تت  وذلك يادف ت ع   دوره الت  وح  حليا على  سرتو  الو يرة 
 .وفو  إلى تجس د الت  ية الوط ية الرا لة

 ي التوفيات التي ي كري  ي تسراهم فري ترقيرة  وفي  وو هذه ال تائي توفلت الدراسة لعدد     
السياحة الح وية وت ع   دورها الت  وح  ي رريل تبا ر  الجارود ير ي الا ئرات السرياحية ال رتل رة 
والع رر  علررى دعررم ا سررتا ار السررياحي فررري  جررال السررياحة الح ويررة وترروف ر ال  ررا  ا سرررتا ارح 

ة التحتيررة ال يئ ررة والترررر عات اليز ررة للترررو ي التح  ررزح  وت ع رر  دور الدولررة وذلررك يترروف ر الي يرر
للوجاررة السررياحية ال حليررة ودعررم السررياحة الدارليررة رافررة الح ويررة واعتصارهررا كريررار اسررترات جي 

إعرادة ت  وح يد   عي قطاع ال حروقات  وت ع   دور الررابة ي ي القطاع العام والررا  ياردف 
وعيرة الرررد ات وعفرر ة ال  ررلت ورلرر  جرو  رري ا عتصرار لارذا القطرراع وا لحرا  علرى تحسرر ي  

 .الع   على تذل لااو ال  افسة والوقوف على  هم العراق   والفعوصات التي تع   الت  ية 
  .السياحة الح وية  الت  ية ا قتفادية  الت  ية ال حلية يو ية قال ة :الكلمات الدالة 
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        Cette étude visait à reconnaître la réalité du secteur du tourisme en Algérie en 

général et sur le niveau de Guelma., Et mettre en évidence le rôle de la joue le 

tourisme thermale dans la réalisation du développement local, réalisant ainsi le 

développement national, ainsi que l'étude et l'analyse de l'importance de la mise à 

niveau du tourisme thermale et maximiser son rôle de développement. 

       L'étude a consisté à analyser les données sur le programme statistique des 

sciences sociales paquet SPSS, et les tests et les méthodes utilisées: statistiques 

descriptives telles que les fréquences et les pourcentages pour décrire l'échantillon de 

l'étude (les acteurs du secteur du tourisme au niveau de la province de Guelma par les 

variables personnelles, et utilisé des moyennes, écarts-types et la régression linéaire 

simple pour décrire les réponses de l'échantillon de l'étude selon les axes d'étude. 

        L'étude a conclu avec un ensemble de résultats mis en évidence la nécessité 

d'une attention motif de tourisme thermal grâce à l'appui de tous les efforts pour la 

promotion, dans le but d'activer le rôle du développement local au niveau de l'Etat 

jusqu'à la réalisation de l'ensemble du développement national. 

      À la lumière de ces résultats l'étude a révélé un certain nombre de 

recommandations qui pourraient contribuer à la promotion du tourisme fébrile et 

activer leur rôle dans le développement grâce à l'intégration des efforts entre les 

différents organismes touristiques et travaux sur l'investissement touristique dans le 

domaine du soutien thermal des investissements touristiques stimulus climatique et 

les économies, et l'activation du rôle de l'État en fournissant l'infrastructure 

appropriée et la législation nécessaire pour promouvoir la destination du tourisme 

local et de soutenir le tourisme intérieur esprit particulièrement thermale comme une 

option alternative de développement stratégique pour le secteur des hydrocarbures, et 

l'activation du rôle du partenariat entre les secteurs public et privé en vue de la 

réhabilitation du secteur et de l'urgence d'améliorer la qualité des services et de 

moderniser les installations et créer une atmosphère de compétition et de se présenter 

sur les obstacles et les difficultés les plus importantes que le développement de 

derrière et de travailler à les surmonter. 

 Mots clés : tourisme thermale, le développement économique, le développement 

local Guelma État. 
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    This study aimed to recognize the reality of the tourism sector in Algeria in general and on 

the level of Guelma., And highlight the role of febrile tourism plays in achieving local 

development, thus achieving the overall national development, as well as studying and 

analyzing the importance of upgrading thermal tourism and maximize its 

developmental  

     The study was to analyze the data on the statistical program of Social Sciences spss 

package, and the tests and methods used: descriptive statistics such as frequencies and 

percentages to describe the study sample (the actors on the tourism sector at the level 

of Guelma Province) by personal variables, and used averages, standard deviations, 

and simple linear regression to describe the responses of the study sample according to 

the study axes. 

The study concluded with a set of results highlighted the need for attention thermal 

tourism pattern through the support of all efforts for the promotion, with the aim of 

activating the role of development locally at the state level down to the embodiment of 

the overall national development. 

In light of these results the study found a number of recommendations that could 

contribute to the promotion of thermal tourism and activate their role in development 

through the integration of efforts between the various tourist bodies and work on 

tourism investment in the field of thermal support of tourism investment climate 

stimulus and saving, and activating the role of the state by providing the appropriate 

infrastructure and the necessary legislation to promote the destination of local tourism 

and to support domestic tourism especially thermal mind as a strategic option 

developmental alternative to the hydrocarbon sector, and activating the role of the 

partnership between the public and private sectors with a view to rehabilitating the 

sector and the urgency to improve the quality of services and to modernize facilities 

and create an atmosphere of competition and stand on the most important obstacles 

and difficulties that hinder development and work to overcome them. 

Key words: thermal tourism, economic development, local development Guelma 

State. 



 

 شكر وعرف ان

نجاز هذه  إالحمد والشكر رب العالمين على فضله وتوفيقه لي على  
 .األطروحة

 لىريت   لفاضي  لألسيتا   إلي  ىتنيا ت ال بأسيى  ببيات ا  لريوت ت لتقيميت نتقيم  يطيب لي  ن 

  هي    لبثي و تب ي  ىيا قمىي  لي  ىي   يريت   ب إلقبتلي  تتتليي   ألستا   ليموتتت ييياش ريتعل ب ي  

تريام ا تنت   تنكوياتو توي  ىيا  بين  بي  ىي  جهيم تتقيا طيت ا كتيت  إبيم م هي    ل ىي و    ت  تتجيهياا

  .ثت  ه   كوا  بثق ن    لنابح ت لىترم ك  إتىا  ه    ل ى  ت 

ت لرييوت ىتبييتا نيضييا ألسييات تنا  لاييت   نبضييا  لجنييذ  لىناقرييذو  ليي ي  تفضيي ت  بقبييتا تقيييي  

 .قت  تها تى  ث  ىناقرتهاتتقتي  ه ه  لتسالذو تىا بتها ب  ى  تقا ل

 لسييييياثذ ت لبييييناباا  ىميتعييييذوىييييا ال ننسيييي  كيييي   أل يييييت ن  نتتجيييي  بالرييييوت إليييي  ىييييت ف  

 . لتق يميذ تىت ف  تاليذ تب ميذ قالىذو تو   إلم ت ا  لت  سابمتن  ب   إنجاز ه    لبث 
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 تمهيد.أ

الهدف فان األمر يتطلب  وحتى يتحققأصبحت التنمية الشاملة الشغل الشاغل لمعظم الدول،         

 وعلى هذا ،واستراتيجيات مدروسةسياسات  والبشرية ضمنالموارد المتاحة المادية منها  وتجنيد كلتعبئة 

ومن أهم القطاعات المعول عليها للمساهمة في رفع النمو االقتصادي  أحداألساس يشكل قطاع السياحة 

 .واالجتماعية المنشودةتحقيق التنمية االقتصادية  ثم

تشهد الساحة االقتصادية العالمية مؤخرا مجموعة من التغيرات والتحوالت على أكثر من صعيد           

، وذلك اعترافا ي تفعيل وتنشيط االقتصاد الدولي، مكانة مهمة وحيوية ف القطاع السياحيوالتي احتل فيها 

يمانا شديدا بمساهمته الواضحة في  بدوره المحوري واالستراتيجي كقاطرة لعملية التنمية بمختلف أبعادها، وا 

محورا للدراسات االقتصادية  السياحة الحموية واالستشفائيةحيث أصبحت  ،التطور والنمو االقتصادي

مصدرا للدخل لجميع فئات المجتمع، وكونها تتيح فرص عمل لمختلف الفئات العاطلة عن باعتبارها 

العمل، لذلك تسعى مختلف الدول النامية والمتقدمة على حد سواء في توفير محيط اقتصادي يتالءم 

ل تجربة ، إذ خاضت ألجلها تجارب عديدة في هذا المجال محاولة االستفادة من كهذا القطاعوطبيعة 

خفاقها بجعلها إحدى أهم روافد عملية التنمية االقتصادية قتها بالنجاح وتجاوز أخطائها أو إسب

 .واالجتماعية

كما تساهم السياحة بشكل كبير في الناتج المحلي لكثير من الدول من خالل الدخول المتولدة في  

العمل  وتوفير فرص الخارجية،إضافة إلى ذلك يساهم هذا القطاع في المعامالت  ،الوطنياالقتصاد 

موارد من النقد األجنبي، كما يجب النظر إلى هذا القطاع من خالل الخدمات التي يوفرها  والحصول على

 .النشاط االقتصادي ككل وأهميتها في

في العديد من دول العالم إال إننا نجده في بالرغم من هذه األهمية المتزايدة للقطاع السياحي و          

 بعد إلى المستوى الذي يكفل بلوغ األهداف المرجوة منه، وبقيت انجازاته جد محدودة إذا ما ق الجزائر لم ير 
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قورنت بالبلدان المجاورة ، بالرغم من امتالك الجزائر لمناطق خالبة إضافة إلى تنوع المناخ الذي يجعل 

ر تستمر على مدار السنة ، وكذا الصحراء الواسعة وتنوع اآلثار دون أن ننسى من السياحة في الجزائ

 احمامات المعدنية التي تلقى رواجا شعبيا منقطع النظير إذ تعد مقصد  الالسياحة الحموية بما تمثله من 

جهود نظرا ألهميتها على المستوى المحلي والوطني، لذا البد من رفع التحدي وتضافر ال امحلي   اسياحي  

لالرتقاء بالسياحة في الجزائر ألنها تمثل المحرك النشيط لبقية القطاعات االقتصادية األخرى خاصة 

بالتركيز على توسيع القاعدة لتشمل السياحة الحموية التي تسهم في دفع عجلة التنمية، واستثمار ما فيها 

كان المحليين على كافة األصعدة من موارد تمد السياحة بعناصر جذب مميزة، وينعكس إيجابا لصالح الس

 .ويؤدي إلى حدوث تنمية حقيقية على الصعيد المحلي و الوطني مع ضمان الحفاظ على المورد الطبيعي

الطبيعة التي تعول عليها وزارة البيئة  والحمامات المعدنيةإن الجزائر تزخر بعشرات األحواض         

قاعدة جديدة لوجهة سياحية حموية تعتمد عليها السلطات إلعطاء دفع جديد  والسياحة لبناء وتهيئة اإلقليم

منبع  022إحصاء ما يفوق  وقد تم وحتى األجانبجديدة من السياح المحليين  واستقطاب فئةللقطاع 

للمياه الحموية الجوفية معظمها قابل لالستغالل كمحطات حموية عصرية تساهم في تحقيق التنمية 

 .المحلية

وقد أصبحت السياحة الحموية محل اهتمام الكثير لما تحققه من أرباح وفوائد جمة وسجلت هذا         

تعتبر أحد و  بعض الدول نجاحا متميزا في هذا الجانب عندما أدارت السياحة بطريقة سليمة ومدروسة،

كما  المحروقات،القطاعات الهامة، التي بإمكانها المساهمة في دفع عجلة االقتصاد الوطني خارج قطاع 

 ن التنمية المستدامة للنشاط الحموي ال تتحقق إال بإرساء مبادئ ترتبط على الخصوص بإحصاء دقيقأ

اإلجراءات الالزمة لرسم سياسة فعالة  وتحديد الموارد الطبيعية المتوفرة واالستغالل المحكم لها واتخاذ

 تعتمد أساسا على تذليل العراقيل اإلدارية أمام المستثمرين في هذا المجال عبر كامل الواليات، وتبادل

الخبرات واألفكار بين كل المعنيين بالموارد الحموية قصد وضع خريطة طريق للنهوض بهذا النوع من 
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اط وا عطائه المكانة المناسبة، مع اإللحاح على تحسين نوعية الخدمات السياحة، وا عادة االعتبار لهذا النش

وعصرنة المنشآت المستعملة ورفع مستوى مردودية السياحة الحموية مع ترقية ودعم كل االستثمارات في 

المجال، انطالقا من تشخيص ومعالجة العراقيل التي تعيق تنمية وترقية السياحة في والية قالمة وباقي 

 .الوطن واليات

 من القطاعات الهامة والرائدة في دفع عجلة التنمية المحلية تعد السياحةجدير بالمالحظة أن و         

إمكانيات سياحية ضخمة في المجال العالجي، لكنها غير مستغلة بطريقة  لتوفرها علىقالمة بوالية 

خارج قطاع المحروقات  اناجع   بديال   اتنموي   ااقتصادية ناجحة على الرغم من أن السياحة الحموية تعد خيار  

تحوز على نصيب عال من ية، كما نظرا لمساهمتها الفعالة في دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماع

االهتمام والتركيز باإلضافة إلى الدور الريادي الذي تؤديه في قيادة عملية التنمية الشاملة في االقتصاد 

ى هذا القطاع على مستوى الوالية االهتمام بقدرته التنافسية وتمكينه من ن علو ويحاول الفاعل. الجزائري 

 .في المجال الحموي  تكفل له تحقيق التفوق التنافسيالتي مواجهة التحديات 

السياحة الحموية  ترقيةوفي هذا اإلطار تأتي أهمية هذه الدراسة للكشف عن العوامل التي تساهم في 

 .  ووطنيامحليا وتفعيل دورها التنموي 

 إشكالية الدراسة  . ب

نه بهدف إنعاش السياحة المحلية والوطنية وللنهوض بالسياحة الحموية يرتكز العمل على تدارك إ       

التأخر المسجل في المجال السياحي في بالدنا، وتأهيل القطاع وجعله في المستوى الذي يجب أن يكون 

ات طبيعية ومادية وتاريخية ولكنها غير مستغلة بالرغم عليه في ظل ما يتوفر عليه من مؤهالت ومقوم

من أنها مشجعة للتدفق السياحي ومدعمة لهذا النوع من االقتصاد الذي يقف في قائمة االقتصاديات 

المدرة للثروات والخالقة للقيمة المضافة، لذا يجب إعادة االعتبار لهذا القطاع واإللحاح على تحسين نوعية 
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لمنشآت وخلق جو من المنافسة والوقوف على أهم العراقيل والصعوبات التي تعيق الخدمات وعصرنة ا

 .العمل على تذليلهاو التنمية 

 :اآلتي تتمحور حول التساؤل الرئيسالدراسة  هذه إشكاليةما تقدم، فإن  علىتأسيسا و  

الدور الذي تلعبه على مستوى    المحلية؟ وماإلى أي مدى يمكن أن تساهم السياحة الحموية في تحقيق التنمية  

 ؟ق المةوالية  

في  تم االعتماد على السياحة الحمويةلمعالجة وتحليل هذه اإلشكالية وبغية الوصول إلى فهم كيف       

االقتصادية واالجتماعية، وأيضا  ةقطاعا حيويا ترتكز عليه آفاق التنمي وأصبحتالتنموية  االستراتيجية

طرح األسئلة تم  الخالق للثروة،لهذا القطاع الدولة الدعم وسياسة ترقية التعرف على وسائل وأساليب 

 :الفرعية التالية

 فيما تتمثل أبرز مقومات السياحة الحموية في الجزائر؟ -

 ما أبعاد ومحددات التنمية المحلية؟ -

ما الدور الذي يمكن أن تلعبه السياحة الحموية في تجسيد وتحقيق التنمية المحلية على مستوى والية   -

  قالمة؟

 ؟المنافسةهل المنتوج السياحي بالوالية قادر على  -

التنموي؟ وما مدى ما التدابير التي اتخذتها الدولة الجزائرية للنهوض بالسياحة الحموية وتفعيل دورها  -

  ؟نجاعتها

 أثرها على تجسيد التنمية المحليةفي والية قالمة وما  الحمويةماهي اآلفاق المستقبلية للسياحة  -

 ؟بالمنطقة

 الدراسةفرضيات  .جـ

ر مجموعة من الفرضيات التي تعتبر كإجابة مبدئية ااإلشكالية محل الدراسة اختب ليتطلب تحلي       

 :كاآلتي، وهي على مختلف التساؤالت المطروحة فيها
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أساسا  وتنبع هذه الدوافع الوطني،على المستوى  بالقطاع السياحياالهتمام  ىتتعدد الدوافع المحفزة عل .1

الدعامة  السياحةتعتبر إذ . في العديد من مجاالت التنمية القطاعاتمن األدوار التي تحدثها هذه 

على حد سواء وأداة للبناء والركيزة األساسية لكثير من اقتصاديات البلدان النامية والمتقدمة 

  .االقتصادي

تمثل التنمية المحلية القاعدة األساسية لبناء التنمية الوطنية الشاملة، وذلك عبر استخدام المبادرات  .0

المحلية في المجتمعات الصغيرة كمحرك للتنمية االقتصادية، لتشكل دافعا لتحقيق التكامل مع 

الكلي، فالتنمية المحلية عملية مركبة ذات أبعاد مختلفة المشاريع الكبرى بما يخدم االقتصاد 

 .الخ...اقتصادية، اجتماعية، بيئية، 

على مستوى السياحة المحلية، خاصة إذا  ةتمتلك والية قالمة مقومات تؤهلها لكسب مزايا تنافسي .3

المحلية في إذ تساهم السياحة الحموية في دفع عجلة التنمية . وجدت الرعاية الكاملة والدعم الكافي

الوالية على مستوى مختلف األصعدة خاصة على مستوى الصعيد االقتصادي واالجتماعي، ليصل 

 .  دور هذا النمط السياحي إلى المساهمة في التنمية الوطنية الشاملة

الوطنية الموجهة نحو ترقية قطاع السياحة في الجزائر ومحاولة إشراكه في العملية  االستراتيجية رغم .4

 .ية إال أن السياحة الجزائرية لم تحقق الدور التنموي المنتظر منهاالتنمو 

خصوصدددا بدددالجزائر، تيقندددا  الحمويدددةلقدددد تحسدددن مسدددتوى االهتمدددام الفعلدددي بالسدددياحة عمومدددا، والسدددياحة  .5

 محروقددددات فددددي تجسدددديد وتحقيددددق التنميددددةبأهميددددة هددددذا القطدددداع وتشددددجيعه كإسددددتراتيجية بديلددددة لقطدددداع ال

 .المنشودة

متكاملة تعتمد فيها على جملة من الهياكل والهيئات، وتطبق من خاللها  استراتيجيةتبنت الجزائر   .6

 .مجموعة من البرامج الهادفة إلى ترقية وتطوير السياحة الحموية لتفعيل دورها في دعم فكرة التنمية

 مة بصفة خاصة منيظهر دور ومكانة السياحة في الجزائر بصفة عامة والسياحة العالجية بوالية قال .7
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 .الفاعلة في التشغيل ورفع اإليرادات المحلية خالل مساهمتها 

 أهمية الدراسة                    . د

يمكن أن تؤديه السياحة الحموية  تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل تسليط الضوء على الدور الذي 

 بما يخدم تحقيق التنمية بشقيها االقتصادي واالجتماعي، وعلى المستوى الوطني والمحلي بوالية قالمة،

 :ويمكن إبراز أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية 

 متعلقة إرساء مختلف اآلفاق النظرية والتطبيقية التي تستمد كيانها من دراسة مختلف الجوانب ال

 .والتنمية المحلية بالسياحة الحموية

  في االرتقاء باقتصاديات الدول وفي جميع المجاالت وعلى جميع  السياحةالدور الكبير الذي تلعبه

 .والدولية ةاألصعدة المحلي

  في الفترة األخيرة، وخاصة بعد انهيار أسعار  السياحةاالهتمام الكبير الذي أولته الجزائر لقطاع

واإلصالحات الكبيرة التي سخرتها لالرتقاء بهذا القطاع في مختلف جوانبه وعلى جميع  المحروقات،

 .األصعدة وفي مختلف الواليات

  المكانة الهامة التي تكتسبها السياحة الحموية في دفع وتسريع وتيرة التنمية المحلية بوالية قالمة من

واإلمكانات السياحية الهائلة التي تزخر بها هذه الوالية، خالل االستغالل العقالني والرشيد للموارد 

 .بهدف تنمية وتطوير اقتصاديات المنطقة

  في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في الجزائر بصفة  السياحة الحمويةمعرفة مدى إسهام

والقيمة جمالي بصفة خاصة، وذلك من خالل معرفة إسهامها في الناتج المحلي اإلووالية قالمة عامة، 

 .إضافة إلى دورها الوظيفي واالجتماعيالمضافة 

  التي تتطرق إلى موضوع السياحة  – ةحدود علم الباحث في-تعد من أوائل الدراسات إن لم تكن األولى

 .الحموية لتفعيل دورها التنموي محليا على مستوى والية قالمة
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 أهداف الدراسة                        . ه

 : تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي

  إحدى أهم االستراتيجيات  مقومات السياحة الحمويةمحاولة إبراز أهم الخصائص التي تجعل من

 .  تحقيق التوازن على المستوى الكليالتنموية الفعالة، ودورها في 

  ودورها ضمن منظور جديد يتمثل في بعد التنمية المحلية على  السياحة الحمويةإبراز مكانة

 .المستويين البلدي والوالئي

  في تحقيق التنمية المحلية، وتسليط الضوء على مدى  هذا النمط السياحيمحاولة دراسة وتقييم دور

 . تجسيد التنمية المحلية بهال السياحةقالمة من آليات دعم وترقية  واليةاستفادة 

 قالمة  العقبات والمشاكل التي تعيق تنمية وترقية السياحة الحموية في الجزائر عموما ووالية كشف أهم

تحسين الوضع المتدهور، بصفة خاصة، ومحاولة اقتراح بعض الحلول التي يمكن أن تساهم في 

 .النهوض بها وترقيتهاو 

  وصناع القرار  السياحي القائمين على القطاعمحاولة الوصول إلى نتائج وتوصيات تعزز من التزام

، وتفعيل دورها التنموي وطنيا تهيئة وترقية السياحة الحمويةفي الجزائر بمنهج علمي في كيفية 

 . ومحليا

 دوافع اختيار الموضوع. و

 :تتمثل مبررات ودوافع اختيار هذا الموضوع في جملة من األسباب نذكر منها      

  بهدف تفعيل دورها في  بالسياحة الحمويةالتوجه واالهتمام الشخصي بدراسة كيفية وآليات االرتقاء

تحقيق التنمية المحلية بمختلف ربوع الوطن وصوال إلى تجسيد التنمية الوطنية الشاملة المنشودة بعيدا 

 .عن العائدات النفطية

  بالقطاع السياحياألهمية التي يحتلها هذا الموضوع من خالل االهتمام المتزايد للسلطة العمومية 
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 .في ظل التحوالت التي تشهدها العديد من الدول، وخاصة الجزائر كبديل عن المحروقات 

  حث بهدف تجسيد التنمية المحلية، هو موضوع جدير بالب ترقية السياحة الحمويةاعتقادنا بأن موضوع

 .نظرا لحداثة البحث به، إضافة إلى النقص المالحظ في هذا المجال والخاص بالحالة الجزائرية

  ودوره في العثور على الحلول الجذرية لتجاوز مختلف التحديات السياحةاآلمال المعلقة على قطاع ،

دورها في وتفعيل  السياحةوالمعوقات التي تعرفها المناطق محل الدراسة، من خالل دعم وترقية 

 .بوالية قالمةتجسيد التنمية المحلية 

 صعوبات الدراسة. ك

  إضافة إلى قلة األبحاث التي عالجت هذا بالسياحة الحمويةندرة المراجع والمعلومات المتعلقة ،

  .الموضوع

  صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات الكافية والمتعلقة بالدراسة الميدانية من مختلف الهياكل

 .والهيئات ذات الصلة بموضوع الدراسة

  الصعوبات والعراقيل فيما يخص الدراسة الميدانية وتوزيع االستبيانات وجمعها، وصعوبة استيعاب

 . مكونات االستبيان رغم تبسيط فكرة الموضوع إلى أبعد الحدود

 ب االخدددددتالف الواضدددددح فدددددي اإلحصدددددائيات والمعطيدددددات بدددددين مختلدددددف المصدددددادر، األمدددددر الدددددذي اسدددددتوج

 .االقتصار في االعتماد على بعض المصادر دون غيرها

  (والتنمية المحلية السياحة الحموية)غياب اإلحصائيات والدراسات التي تربط بين متغيرات الدراسة. 

 حدود الدراسة. م

تم التطرق لدراسة هذا الموضوع، كونه يمثل أحد أبرز المواضيع المتداولة على : اإلطار النظري     

 التنموي على المستويين هادور بمقومات السياحة الحموية و الساحة االقتصادية، وذلك من خالل اإلحاطة 

 .الوطني والمحلي
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ومدى قدرتها على تجسيد  آلليات ترقية السياحة الحمويةتطرقت الدراسة الميدانية  :اإلطار المكاني    

 .قالمة واليةالتنمية المحلية على مستوى 

في تجسيد التنمية المحلية، حيث  السياحة الحمويةتمحورت هذه الدراسة حول دور  :اإلطار الزماني     

، 0213سنة  نهايةإلى غاية  0223من سنة ( المستوى الوطني)امتدت فترة الدراسة على مستوى الجزائر 

في حين امتدت الدراسة . بهذا القطاع على المستوى الوطنيوالجاد هتمام الفعلي مواكبة لبداية اإلوذلك 

 قالمة ةخر اهتمام السلطات المحلية لوالي، وذلك نتيجة تأ0214إلى غاية سنة  0212الميدانية من سنة 

 .بهذا القطاع

 أسلوب الدراسة. ل

والتدقيق وتسليط الضوء على مكوناتها، وبالتالي التمكن من حتى يتم إعطاء الدراسة حقها من التحليل 

بلورة رؤية تساعد على تجاوز اإلشكالية باقتراح حلول موضوعية وواقعية، اعتمدت الباحثة جملة من 

 السياحة الحمويةاألسلوب الوصفي التحليلي لدراسة واقع  أستخدم حيث المناهج المستخدمة في الدراسة،

 :  من جانبينبوالية قالمة  تنمية المحليةودورها في تجسيد ال

 : الجانب األول

وهو القسم النظري الذي يتضمن دراسة نظرية وصفية توضح أدبيات البحث، نتعرف من خاللها على 

مفاهيم السياحة الحموية، وكذلك المفاهيم المتعلقة بالتنمية المحلية، وذلك في إطار ما يتوفر لنا من 

 .   المراجع واألبحاث المتعلقة في هذا المجال

 :الجانب الثاني

 الددددددددددددور التنمدددددددددددوي الدددددددددددذي تلعبدددددددددددهالدددددددددددذي يتضدددددددددددمن دراسدددددددددددة ميدانيدددددددددددة لتحليدددددددددددل وهددددددددددو القسدددددددددددم العملدددددددددددي 

ن خالل اختبار فرضيات البحدث بعدد جمدع البياندات م، السياحة العالجية على المستوى المحلي بوالية قالمة

الالزمددة عددن طريددق االستقصدداء، والمقابلددة الشخصددية، ومددن ثددم تفسددير وتحليددل البيانددات التددي تددم الحصددول 
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صول إلى جملة من النتائج ليصار بعدها إلى تقديم مجموعة مدن االقتراحدات التدي مدن شدأنها عليها بغية الو 

السدياحة الحمويدة علدى مسدتوى واليدة قالمدة و أن تساهم فدي ترقيدة السدياحة الحمويدة فدي الجزائدر بصدفة عامدة 

  .بصفة خاصة، بهدف تفعيل دورها التنموي محليا ووطنيا

 الدراسات السابقة.ي

السياحة الذي تلعبه  الدور موضوعفي  واألكاديمية، العلمية واألبحاث الدراسات من مجموعة إجراء تم     

 وتدعيمها، وأساليب تطويرها، سياساتو  واالجتماعية االقتصادية التنمية في الحموية او السياحة العالجية

 والتيوالتنمية المحلية  ،السياحة العالجية موضوع في بحثت التي الدراسات ألبرز عرض يلي وفيما

 :إليها الوصول ةالباحث تاستطاع

 :بعنوان( Slimani,Hamid,2013)دراسة  -

Le Thermalisme et le développement durable dans la région de Fés-Boulemane. 

وقد سعت هذه الدراسة إلى معرفة إلى أي مدى تساهم السياحة العالجية في التنمية المستدامة بمنطقة  

فاس بولمان بالمغرب، ولهذه الغاية اعتمد الباحث في دراسته على استبيانان األول موجه للسكان 

لمقابالت التي قام بها مع كما استند إلى ا. األصليين للمنطقة، أما الثاني فوجه للسياح وزوار هذه المنطقة

المسؤول عن الوحدة العالجية في فاس ومع مسؤولي البلديات والمجتمع المدني، حيث قام بعرض 

مقومات السياحة العالجية بالمنطقة لمعرفة مميزات المواقع السياحية لتحليل نقاط القوة والضعف والفرص 

والي يعقوب وسيدي حرازم بفاس يتمتعان بأسس والتهديدات، وقد توصلت الدراسة إلى أن كال الموقعين م

االحترام للبيئة الطبيعية في األماكن العالجية، كما خلص الباحث إلى أن منطقة السياحة العالجية بفاس 

بولمان ال تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على نحو متكامل، لذا البد من تظافر الجهود لدعم هذا 

نطقة وجعلها وجهة سياحية دولية، وبالتالي المشاركة في التنمية المحلية المنتج السياحي وتطويره بالم

 .المستدامة بالمغرب
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أثر السياحة : تكمن أهمية هذه الدراسة في عنوانها الموسوم بدددددد( 0210السميحات، فادي، )دراسة  -

ورا أساسيا في ، من منطلق أن السياحة العالجية تلعب دالعالجية على االقتصاد الوطني في األردن

التنمية االقتصادية، إذ أن رواجها يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد ورواج الصناعات واألنشطة المرتبطة 

أظهرت الدراسة أن هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين سياسات التسعير في  .بصناعة السياحة

كما أن هناك فروق معنوية ذات . ردنالمراكز الطبية العالجية وتطور السياحة الطبية العالجية في األ

داللة إحصائية بين السياحة العالجية ونمو االقتصاد األردني، وفي ضوء نتاج الدراسة تم اقتراح مجموعة 

ضرورة التطبيق الفعلي الستراتيجية تنموية لقطاع السياحة العالجية في المملكة، : من التوصيات منها

 .تي تحول دون تأثير فعلي للسياحة العالجيةوضرورة تذليل العقبات والعراقيل ال

العوامل المؤثرة على مدى رضا السياح عن السياحة : بعنوان( 0222المشربش، ديمة، )دراسة  - 

وكانت هذه الدراسة تهدف إلى تحليل العوامل المؤثرة على مدى رضا السياح عن  العالجية في األردن،

المقدمة للسائح والمرافقين له في األردن، وتأتي أهمية هذه الدراسة السياحة العالجية والخدمات الصحية 

من أهمية الدور الذي تلعبه السياحة العالجية في دعم االقتصاد األردني، إذ يشكل العائد المتولد عن هذه 

وقد توصلت الدراسة إلى توافر المقومات السياحية . السياحة نسبة جيدة من المردود السياحي الكلي

وكان من بين هذه المقومات موقع األردن الجغرافي بالنسبة . جية في األردن من وجهة نظر السياحالعال

للقادمين من األسواق العربية للعالج في األردن، كما كان تنوع المناخ في األردن وخاصة في فصل 

وقد أدت هذه  .الشتاء أحد أهم هذه المقومات، هذا فضال عن الطبيعة الجغرافية المتنوعة في األردن

ومن . المقومات إلى توافر أماكن عالجية طبيعية يمكن للسائح ارتيادها في أوقات مختلفة من السنة

األهمية اإلشارة إلى أن قطاع السياحة العالجية يعد واحدا من أهم المصادر في توفير العمالت األجنبية 

 .صدون المستشفيات األردنية للعالجمن خالل خدمته للمرضى العرب من خارج األردن الذين أصبحوا يق
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 السياحة الطبية: الموسومة بعنوان هدفت هذه الدراسة (0222القضاة، حسن والطالب، غسان، )دراسة  -

دراسة ميدانية من وجهة نظر العاملين في بعض -العالجية وأثرها على االقتصاد الوطني األردني

إلى التعرف على أهمية قطاع السياحة الطبية العالجية باعتبارها واحدة  ،المستشفيات الخاصة األردنية

من األشكال المختلفة للسياحة بشكل عام والتعرف على مدى مساهمة السياحة العالجية في التأثير على 

االقتصاد األردني، باعتبار القطاع السياحي من القطاعات المساهمة في عمليات التنمية المستدامة، كما 

ارت الدراسة إلى أهمية التعرف على مفهوم وحجم السياحة العالجية في األردن ومدى مساهمتها في أش

الحد من المشكالت االقتصادية، من خالل ما يتم تطبيقه من سياسات التسعير، ومدى كفاءة العمالة، 

شفيات القطاع ومستوى ما هو متوافر من معلومات صحية و عالجية في المواقع السياحية الطبيعية ومست

الخاص، بحيث تمكن وتساهم في تطوير السياحة العالجية في األردن، وتوصلت الدراسة إلى أنه ال توجد 

 .عالقة ذات داللة معنوية بين سياسات التسعير في القطاع الصحي األردني وتطور السياحة العالجية

 Thermal Springs in Malaysia and their potential :، بعنوان(Samsudin et AL,1997)دراسة  -

development, Journal of Asian Search Science : هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الينابيع الحارة التي

يمكن تطويرها ألغراض السياحة، وقد صنفت الدراسة الينابيع الحارة وفقا لمعيار اقتصادي وفني اشتمل 

ية، وجودة الماء، ودرجة الحرارة، ونسبة التدفق بينما اشتمل المعيار االقتصادي على الخصائص الجيولوج

 .على سهولة الوصول للموقع، والمناطق المحيطة والجاذبة، والمرافق المتطورة

وبالرجوع إلى الجزائر، فإنه ال توجد دراسات متخصصة، إذ ال تتعدى الوصف، وبحسب اطالعنا     

فإنها ال تتجاوز ما قامت به وزارة السياحة من خالل مديرياتها الوالئية في وضع األسس لحصر المواقع 

المواقع للترويج صدار البروشورات والمطويات عن تلك إالطبيعية والتاريخية التي تجذب السياح عبر 

ا . السياحي، والعمل على رسم الخارطة السياحية  ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة الجديدة لتشكل أساس 

 . مهم ا من أجل إظهار هذا النمط السياحي والدور الكبير للمنابع المعدنية في المجال السياحي
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 تمهيد:

 حاولةة تييةي بتشخيصه وم ىيحظى قطاع السياحة بنصيب كبير من األبحاث والدراسات، التي تعن

قياسةه بعائةدات السةياحة  أدائه خاصة ما يتعلة  بالاانةب اتقتصةادل الةصل أصةبل يحتةة مكانةة كبيةر ، ويةت 

 دية فحسةةةةب، بةةةةة يتعةةةةدا ا  لةةةةى ا اةةةةارفةةةةي ا اةةةةار اتقتصةةةةا ت ينحصةةةةرلكةةةةن النشةةةةاط السةةةةياحي  ونفياتهةةةةا،

أو  حين يهدف من ورائها  لى خل  مناصب شغة مباشةر ، اتعتبار، اتاتماعية التي ياب أن تؤخص بعين

والتركيبةةةة اتاتماعيةةةة للماتمعةةةات المضةةةيفة وباثضةةةافة  لةةةى ا اةةةار اتقتصةةةادية  السةةةلوكيات، علةةةى التةةةراير

 البيئةة ،  نالك أار آخر ت يمكن  غفاله، يتماة في تراير  صا النوع من األنشطة علةىواتاتماعية للسياحة

سةةياحة ادية حيةةث يةةؤار نمةةو صةةناعة التلعةةب التنميةةة السةةياحية دورا أساسةةيا فةةي التنميةةة اتقتصةةو المحيطةةة، 

 العديد مةن وقد ركزت .بشكة مباشر على اقتصاد الدوة ونمو األنشطة األخرى المرتبطة بصناعة السياحة

ن   حيةث عنهةا، العزلةة وفةككملهةا رتسةا   فةي ترقيةة منةاط  بالتةي  لسةياحة،ا التنميةة الدراسات علةى أ ميةة

عمليةة  ت أن  لهةا،واتاتماعيةة  تقتصةاديةا ميةة متفيةين علةى األ حيالسياط كة المفكرين المهتمين بالنشا

 عمليةةة مةةن يصةةعب و ةةو مةةاالمعوقةةات التةةي تعرقةةة تطةةور اليطةةاع،  مةةن بعةة  ت تخلةةو السةةياحيةالتنميةةة 

 اهويا أو عالميا.  سواء الوعر التنافسي لمحيطا ةظ في خصوصا ،السياحيين واتنفتاح التنمية
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 ماهية السياحة .1.1

فةةي الوقةةت الحاضةةر با تمةةا  كبيةةر مةةن قبةةة العديةةد مةةن دوة العةةال  المتيدمةةة والناميةةة تحظةةى السةةياحة      

فهي تماة مةوردا اقتصةاديا مهمةا وأساسةيا للةدوة، وبخاصةة التةي تتميةز بمحدوديةة المةوارد، فالسةياحة ليسةت 

اف،  ةةدفا بةةة وسةةيلة للمسةةا مة فةةي التنميةةة الوطنيةةة الشةةاملة و ةةي بطبيعتهةةا صةةناعة معيةةد  متعةةدد  األطةةر 

ومترابطة الاوانب، فل  يعد ينظر  ليها على أساس أنها من اليطاعات الاانوية في اقتصةاديات الةدوة، كمةا 

 لها من أ مية في المسا مة في التاريخ المحلي اثامالي، وتراك  اتحتياط من العمالت األانبية.

نشةرتها وتطور ةا،  ضةافة  لةى أنواعهةا لصا سنتطر  في  صا المبحةث  لةى المفةا ي  المختلفةة للسةياحة وتةاريخ 

 وأ ميتها، وكصا مختلف الشروط الوااب توفر ا لترقيتها.

 مفهوم السياحة والسائح. 1.1.1

  تعريف السياحة. 1.1.1.1

تختلةةةةف تعةةةةاريف السةةةةياحة بةةةةاختالف الزاويةةةةة التةةةةي ينظةةةةر  ليهةةةةا منهةةةةا، فمةةةةنه  مةةةةن يعرفهةةةةا كظةةةةا ر         

والةةبع  ا خةةر يعرفهةةا كظةةا ر  اقتصةةادية، ومةةنه  مةن يرا ةةا عةةامال مةةن عوامةةة تنميةةة العالقةةات  ااتماعيةة،

اثنسةةانية أو الايافيةةة. ويمكةةن صكةةر أ مهةةا فيمةةا يلةةيا أو علةةى سةةبية الةةصكر ت الحصةةر نةةورد أ ةة  التعةةاريف 

 على النحو التاليا

تة خارج مكةان السةكن األصةلي،  ص سةافر تعني كلمة السياحة في معنا ا األوة السفر واثقامة المؤق       

 .(1)األانبيةف على العال  ودراسة اللغات ر الناس في الماضي أل داف مختلفة منها التع

ظا ر  من ظوا ر العصةر الحةديث تنباة  مةن "ا برنها 1905 فرديلر( عا  كما عرفها اللساني )اوبير      

لةةى  مةةاة الطبيعةةة ونمةةو  ةةصا اثحسةةاس، امولةةد اثحسةةاس بالحااةةة المتزايةةد   لةةى الراحةةة وتغييةةر الهةةواء، وا 

والشعور بالبهاة والمتعة واثقامة في مناط  لها طبيعتها الخاصة، وأيضا نمو اتتصاتت وعلى األخة  

                                                           
 .13مختارات من اتقتصاد السياحي، مادتول للنشر والتوزيع، عمان،    (ا1999) كر،السمروان 1
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بةةين الشةةعوب وأنمةةاط مختلفةةة بةةين الاماعةةات اثنسةةانية، و ةةي اتتصةةاتت التةةي كانةةت امةةر  اتسةةاع نطةةا  

 . (1)النية"التاار  والصناعة وامر  وسائة 

وقةةةد ركةةةز  ةةةصا التعريةةةف علةةةى الاانةةةب اتاتمةةةاعي وأ مةةةة الاةةةاني اتقتصةةةادل والةةةصل تلخةةة  فةةةي        

 اتستاما  وتغيير الاو والمحيط الصل يعيش فيه اثنسان لتصو  نشو  اتستمتاع باماة الطبيعة.

اثصةالح الةصل يطلة  "برنهةاا  1910عةا   فيةد عرفهةا نشةراتنهومن( العال  اتقتصادل النمسةاول )شةولير أما

على أل عمليات خصوصا العمليات اتقتصادية التي تتعل  بإقامة وانتشار األاانةب داخةة وخةارج منطيةة 

 .(2)معينة أو أية بلد  وترتبط به  ارتباطا مباشرا"

تير والةصل اسة 1959رفها األستاص ) ونزيكير السويسرل( في بحث نشةر لةه برلمانيةا عةا  ع في حين        

سةمات السةياحة الرئيسةية واليواعةد التةي  يركز على معظ  الباحاين في عل  السياحة على أنه تعريف علمي

ماموع العالقات والظوا ر التي تترتب مع السفر وعلى  قامة مؤقتة لشخ  أانبي في مكان "تيو  عليهاا 

 .(3)ربحا لهصا األانبي" يغةبنشاط  ما طالما أّن  صه اثقامة المؤقتة دائمة وطالما ل  ترتبط  صه اثقامة

ماموعةةة األنشةةطة الحضةةارية واتقتصةةادية والتنظيميةةة "أمةةا عةةالء الةةدين البكةةرل فيعرفهةةا علةةى أنهةةاا       

قامته  فيه لمد  ت تية عةن أربةع وعشةرين سةاعة  الخاصة بانتياة األشخا   لى بلد غير بلد   األصلي وا 

 .(4)"أار داخة البلد المزار أل بيصد عدا قصد العمة الصل يدفع فيه

المنظمة العالمية للسياحة تعريفا مركز  فيه على  عطاء النشاط السياحي صفة النشاط  بينما أعطتها       

تعبيةةر يطلةة  علةةى الةةرحالت الترفيهيةةة و ةةي مامةةوع األنشةةطة اثنسةةانية المواهةةة لتحييةة  "الصةةناعي برنهةةاا 

 .(5)د حااات السائل" صا النوع من الرحالت و ي صناعة تساعد س

 يطل  عليها البع  برنها صناعة اليرن العشرين أو الصناعة المتداخلة أو المركبة أو الصناعات      
                                                           

 .29دار المسير  للنشر والتوزيع، عمان،   ، 2، طمبادئ السياحة (ا2007، )نعي  الظا ر، سراب الياس1
 .16، الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليا ر ،   السياحة الحديثة علما وتطبيقا(ا 1975)محمود كامة،  2
 . 16المصدر نفسه، ص  3
  31نعي  الظا ر، سراب الياس، المصدر سب  صكره،    4
 . 348، 347، مكتبة الماتمع العربي للنشر والتوزيع،     1ط الجودة والتمييز في منظمات األعمال، (ا 2011فريد كورتة، ) 5
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المتكاملةةة أو صةةناعة بةةدون مةةداخن أو غةةصاء الةةروح، "السةةياحة عبةةار  عةةن انتيةةاة اثنسةةان مةةن مكةةان  لةةى  

مكان ومن زمان  لى زمان )السياحة العالمية( أو اتنتيةاة فةي البلةد )السةياحة الداخليةة( لمةد  ياةب أت تيةة 

سةةاعة بحيةةث ت تكةةون مةةن أاةةة اثقامةةة الدائمةةة وأغراضةةها تكةةون مةةن أاةةة الايافةةة أو األعمةةاة أو  24عةةن 

 الدين.

انتياة األفراد من مكان  خر "تعريف منظمة السياحة العالمية حيث تعنيا  ،وفي المفهو  الحديث للسياحة

 ساعة وتية عن سنة". 24أل داف مختلفة ولفتر  زمنية تزيد عن 

 ا (1) يفإّن المعايير التي حددتها منظمة السياحة تكتماة نضوج  صا التعريف  ، صا التعريفعلى وبناءا 

 :ص يشةةةترط فةةي العمليةةةة السةةةياحية اتنتيةةاة مةةةن مكةةان  خةةةر وبنةةاءا علةةةى صلةةك يمكةةةن تيسةةةي   االنـتـقـــال 

 السياحة  لىا

 سياحة داخلية. 

 سياحة خاراية. 

 سياحة قادمة. 

  سياحة مغادر. 

حةةددتها اللانةةة السةةياحة الدوليةةة فيةةد أمةةا بالنسةةبة لمسةةافة اتنتيةةاة التةةي يشةةترط قطعهةةا ليعةةّد السةةائل سةةائحا 

 بخمسين ميال.

 :يعةد  ةدف الرحلةة  ةو المحةدد لنةوع السةياحة فهنةاك سةياحة دينيةة ورياضةية والمغةامر  والايافةة  الــهــدف

 والبيئة ... الخ 

 :ساعة  لى أقة 24سياحة ت بّد أن تمتد كما يشير التعريف أكار من فحتى تتحي  ال الـمـدة الـزمـنـيـة 

                                                           
الملتقى الدولي حول اقتصاديات ورقة بحاية ميدمة  لى ، صناعة السياحة في الجزائر، المقومات والمعوقات(ا 2010لخضر مرغاد وآخرون، ) 1

، كلية العلو  اتقتصادية وعلو  التسيير، اامعة محمد خيضر، 2010مارس  10و 09نعيد يومي الم السياحة ودورها في التنمية المستدامة
 .3-2     الازائر، بسكر ،
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صا زادت عةن سةنة فهةي  قامةة أو 24من سنة حيث  صا قّلت المةد  عةن    سةاعة  نةا تعتبةر نز ةة أو رحلةة وا 

  ار .

تخةرج عةن   نهةا تومن خالة  صه التعاريف نالحظ أنه ت يواد تعريةف واحةد للسةياحة لكةن نسةتطيع اليةوة 

 اثطار التاليا

 .تيو  العملية السياحية على عنصرين و ما التنية واثقامة 

  قامةة األشةخا  فةي ماتمةع آخةر غيةر ماةتمعه  وييةع  ةصا التفاعةة السياحة تفاعة ينتج عةن سةفر وا 

مةةةؤطر السةةةياحة، و ةةةصا مةةةا يولةةةد -مضةةةيف، أو سةةةائل-سةةةائل، سةةةائل-علةةةى مسةةةتويين، مسةةةتوى سةةةائل

الايافات والحضارات و صا مبدأ أساسةي فةي السةياحة حيةث تحةر  الماتمعةات  عالقات تسمل بتناقة

راها الحضارل.  المضيفة على نية ايافتها وا 

 تعريف السائح: . 2.1.1.1

ت يةةزاة تعريةةف السةةائل موضةةوع اةةدة، فتعريفةةه لةةه أ ميةةة كبةةرى مةةن نةةواحي عديةةد  كالناحيةةة اثحصةةائية    

التةةةي تهةةةت  بامةةةع المعلومةةةات والبيانةةةات اثحصةةةائية الخاصةةةة بعةةةد السةةةواح، وكةةةصلك الحةةةاة بالنسةةةبة للناحيةةةة 

 ما كانت طبيعته. نفا  داخة البلد المضيف من قبة السواح يعد  نفاقا سياحيا مه اتقتصادية فكة

شةةهرا وت  12غيةةر اثقامةةة وت تتاةةاوز مةةد   قامتةةه  غةةر ويعةةرف السةةائل برنةةه زائةةر مؤقةةت للبلةةد ألل       

 .(1)عالجساعة يرتي فيها لزيار  أو مهراان أو  24تية عن 

الشةةخ  الةةصل ييةةي  برغبتةةه خةةارج مكةةان سةةكنه األصةةلي، دون أن يهةةدف  لةةى مكتسةةبات "كمةةا يعةةرف برنةةها 

 فةياقتصادية وعليه أن يصرف أموات وفر ا في مكان آخر حيث ييو  بوظيفة استهالكية ينةتج عنهةا زيةاد  

 اي صا البلد وتحدث  صه الزياد  عن طري  اتنتفاع بالخةدمات، وشةراء بعة  المنتاةات المحليةة والهةدا دخة

 "(2)من البلد السياحي كي تكون رمزا تصكريا باقيا لزيارته  صا البلد

                                                           
 .22ة النية العربية، اليا ر ،   ، ماموع1ط  مبادئ السياحة،(ا 2001ما ر عبد الخال  السيسي، ) 1
 .15، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، ص 1ط ، صناعة السياحة واألمن السياحي(: 2009مصطفى يوسف كافي، ) 2
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وتحةت عنةوان السةياحة الدوليةة اةاء تعريةف السةائل  1963وفي ااتماع عيدته األم  المتحد  في روما سنة 

كةةة شةةخ  يكةةون مواةةودا بشةةكة مؤقةةت فةةي دولةةة أانبيةةة ويعةةيش خةةارج مكةةان سةةكنه "الةةدولي علةةى أنةةها 

 .(1)"ساعة أو أكار 24األصلي خالة 

 ويظهر من  صا التعريف على أّن السياح   ا

 .الشخ  الصا ب للترفيه أو العالج أو ألسباب أخرى 

 .الشخ  الصا ب تاتماعات دولية، أو لحضور مباريات رياضية دولية أو المشاركة بها 

 .الشخ  الصا ب للدراسة أو التخص  في مااة معين 

تعريةةف السةةائل برنةةها  1963بمؤتمر ةةا فةةي رومةةا عةةا   ( AITO)العالميةةة األيوتةةواعتمةةدت منظمةةة السةةياحة 

سةةاعة وأقةةة مةةن االاةةة أشةةهر وت ييصةةد الييةةا   24الشةةخ  الةةصل يةةزور بلةةدا أانبيةةا ويمكةةث فيةةه أكاةةر مةةن "

 . ويتضمن  صا التعريف المفا ي  األساسية التاليةا (2)بوظيفة أو نشاط مهني"

أل شةةةخ  يةةةزور دولةةةة أخةةةرى غيةةةر الدولةةةة الميةةةي  فيهةةةا، وت يهةةةدف مةةةن الزيةةةار    ةةةو :(Visitorالزائـــر  أ. 

ممارسةةةة أل عمةةةة داخةةةة الدولةةةة المةةةزار  يحصةةةة منةةةه علةةةى أاةةةر ويتضةةةمن صلةةةك التعريةةةف الزيةةةارات ضةةةمن 

. ويتضةمن  ةصا (3)العمةةأراضي الدولة الواحد ، بمعنةى زيةار  مدينةة مةا أو موقةع أو مكةان مةا ألسةباب غيةر 

 ن من الزوار  مااالتعريف فئتي

و ة  زوار مؤقتةون يبيةون فةي الدولةة الميصةود  للزيةار  أو المكةان الميصةود مةد  ت تيةة  :(Touristsالسياح )

 ساعة وت تزيد عن السنة الواحد . 24عن 

ساعة،  24زوار مؤقتون يبيون في المكان الميصود للزيار  مد  تية عن  و   :(Excursionistsالمتنزهون )

 ويشملون المسافرين على السفن البحرية أو النهرية ويطل   صا المصطلل عموما على المتنز ين 

                                                           
الملتقى الدولي ورقة بحاية ميدمة  لى ، أهمية مقومات السياحة الجزائرية في التنمية االقتصادية للدولة(ا 2010موسى سعداول وآخرون، ) 1

 .3،   2010مارس  10و 09، اامعة محمد خيضر، بسكر ، يومي حول: اقتصاديات السياحة ودورها في التنمية المستدامة
 . 16المصدر نفسه،    2
 .11، دار األنوار، دمش ،   المناخ والسياحة(ا 1997علي حسن، ) 3
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 .(1)العارضةساعة و   ما يمكن أن نعرفه  بالرحالت  24والمستامين لمد  تية عن 

 ةةو الشةةخ  الةةصل يغةةادر مكةةان  قامتةةه الدائمةةة مبتعةةدا عنةةه سةةواء داخةةة حةةدود  (:Travelerالمســافر  ب. 

دولتةةه أو خاراهةةةا، تحةةةت أل دافةةةع مةةن دوافةةةع السةةةفر واتبتعةةةاد سةةواء للزيةةةار  أو العمةةةة أو الدراسةةةة ... الةةةخ 

 تستانى من صلك رحلة العمة اليومية بغ  النظر عن المسافة الميطوعة يوميا.

 السائحين  ماا و ناك نموصاان رئيسيان من

و ةو الشةخ  الةصل يسةافر عبةر الحةدود الدوليةة ويبيةى بعيةدا  (:International Tourist  السااح  الاليل 

 ساعة.  24عن دولته الميي  فيها بشكة دائ  مد  ت تيّة عن 

و و الشخ  الصل يحصر تنيله داخة حدود الدولة التي ييي  فيها  (:Domestic Tourist  الساح  اللاخل 

ساعة أو ليلة واحد  وتضع بعة  الةدوة حةدودا  24ويبيى بعيدا عن مكان  قامته األصلي مد  ت تية عن 

 كل . 100و 40دنيا للمسافات لتحديد السائل الداخلي، وتتراوح  صه الحدود بين 

أمةةا المالةةس اتقتصةةادل التةةابع لهيئةةة األمةة  المتحةةد  فيةةد عةةرف السةةائل برنةةه كةةة شةةخ  ييةةي  خةةارج      

 .(2)عا ساعة وتيّة عن  24موطنه المعتمد خالة فتر  تزيد عن 

كمةةا يمكةةن اليةةوة أّن السةةائل  ةةو الشةةخ  الةةصل سةةافر خةةارج محةةة  قامتةةه األصةةلي ألل سةةبب غيةةر       

اء كةةةان داخةةةة بلةةةده )السةةةائل الةةةوطني( أو داخةةةة بلةةةد غيةةةر بلةةةده )السةةةائل الكسةةةب المةةةادل، أو الدراسةةةة، سةةةو 

ن قلةةت عةةن صلةةك أصةةبل 24األانبةةي( ولفتةةر  تزيةةد عةةن  . أمةةا األشةةخا  الةةصين ت ينطبةة  (3)متنز ةةاسةةاعة وا 

 عليه  تعريف السائل فه ا

 .)... المسافرون العابرون )الترانزيت، طاق  الطائر ، الباخر ، الياطرات، الشاحنات 

  الهيئات الديبلوماسية. أعضاءو  األانبيةأفراد اليوات المسلحة 

 .أصحاب عيود العمة 
                                                           

 .16، المصدر سب  صكره،   مصطفى يوسف كافي 1

 . 17المصدر نفسه،    2
 . 34نعي  الظا ر، سراب الياس، المصدر سب  صكره،    3
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 .الالائون السياسيون أو أصحاب اثقامة الدائمة 

ن كانت  ةصه التعريفةات تبةدو واسةعة  ّت أّن نظةر   لةى الشةكة التةالي تبةين ايةدا الفةر  بةين السةائل وغيةر  ،وا 

               .السائل

 (: الفرق بين السائح وغير السائح1.1الشكل رقم  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .18، اامعة الدوة العربية،   السياحة، الهيئة السياحية قتصادياتاملح  األبحاث السياحية العربية،  المصدر:    
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 نشأة وتطوير السياحة .2.1.1

ليةةد مةةرت السةةياحة بمراحةةة كايةةر  مةةن التطةةور فةةي  ةةصا العةةال  منةةص أن كانةةت ظةةا ر   نسةةانية فطريةةة        

وصةةناعة  بدائيةةة حتةةى أصةةبحت ا ن علمةةا نظريةةا وفنةةا تطبيييةةا ونشةةاطا ااتماعيةةا لةةه أسسةةه وقةةواه، وأصةةوله

مرّكبة من الصناعات الحدياة التي امتدت آاار ا  لةى العديةد مةن األنشةطة واليطاعةات اتقتصةادية األخةرى 

لصلك كان لزاما علينا أن نستعر  فيما يلي أ   المراحة التاريخية لتطور السياحة العالميةة والتعريةف علةى 

 أ   السمات التي ميزت كّة مرحلة.

 : ما قبل عصر النهضة األوروبيةالمرحلة األولى. 1.2.1.1

تشةةمة  ةةصه المرحلةةة حركةةة السةةكان وسةةفر   منةةص أقةةد  العصةةور وحتةةى بةةدايات عصةةر النهضةةة فةةي 

اليار  األوروبية، وقد لوحظ أّن  صه الحركةة كانةت تةرتبط غالبةا بر ةداف واضةحة ومحةدود ، فحركةة الايةوش 

ة، أمةةةا والغةةةزا  كانةةةت لغايةةةات عسةةةكرية وسياسةةةية واقتصةةةادية، والسةةةفر لامةةةاكن الميدسةةةة كةةةان ألسةةةباب دينيةةة

 .(1) واقتصاديةالرحالة والمكتشفون فكانت أسفار   أل داف علمية 

فالسياحة في الماضةي كانةت كامنةة فةي نفةس اثنسةان يمارسةها مةن أاةة الحصةوة علةى متطلبةات 

ات الطويلةةة سةةيرا فالعةةيش والحيةةا  فكانةةت بالنسةةبة لةةه ضةةرور  مةةن ضةةرورات األمةةن واتسةةتيرار فييطةةع المسةةا

علةةةى األقةةةدا  أو راكبةةةا علةةةى الةةةدواب مةةةن أاةةةة الوصةةةوة  لةةةى الوديةةةان الخصةةةبة واألنهةةةار بحاةةةا عةةةن الطعةةةا  

والشراب والراحة معتمدا في صلك على قوته البدنية العالية وقدرته على تحمة الصةعاب والمشةا  وت تحكمةه 

 .(2)الوقت قوانين أو نظ  بة تحكمه األعراف والتياليد السارية في صلك

وكةةصلك الحةةاة فةةي سةةفر الحةةرفيين وأصةةحاب المهةةن والتاةةار الةةصين سةةعوا مةةن خةةالة أسةةفار    لةةى 

تحييةة  مكاسةةب اقتصةةادية، وعمومةةا لةة  تكةةن السةةياحة وحركةةة السةةفر فةةي  ةةصه المرحلةةة قةةد تبلةةورت كنشةةاط 

فيةد ومفهو  واضل ومحدد األبعاد. ولكنها ل  تيتصر على السفر مةن أاةة التاةار  أو األغةرا  العسةكرية، 
                                                           

، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1، ط التخطيط السياحي في سبيل تخطيط مكاني شامل ومتكامل(ا 1999عامان محمد غني ، بنيتانبية سعد، ) 1
 . 17عمان،   

 .4  مؤسسة الدريب المهني والفني، السعودية، ، السياحة وماهيتهااغرافيا السياحة والطيران،  2
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 . ،  776سةةافر النةةاس مةةن اميةةع أنحةةاء اليونةةان لمشةةا د  األلعةةاب األولمبيةةة التةةي ظهةةرت ألوة مةةر  عةةا  

وكةةةصلك سةةةافر الرومةةةان لزيةةةار  األ رامةةةات ومدينةةةة اثسةةةكندرية فةةةي مصةةةر، وبانتشةةةار المسةةةيحية فةةةي أراةةةاء 

 .(1)طينفلساثمبراطورية الرومانية ظهرت حركة السفر الدينية  لى اليدس وبيت لح  في 

وفي نهاية العصور الوسطى شهدت أوروبا تطورا يسيرا في حركة األسفار، وشةهد النيةة البحةرل تطةورا فةي 

المراكةةب الشةةراعية، وعلةةى الةةرغ  مةةن الظةةروف والصةةعوبات التةةي يتعةةر  لهةةا المسةةافرون علةةى الةةدوا ، فةةإّن 

حالة "ماركو بابلو" في اليرن الاالث بع  الرحالة قاموا برحالت طويلة ومن أشهر ا الرحلة التي قا  بها الر 

 عشر  لى الشر  األقصى حيث وصة  لى الصين من أاة التاار .

وكةةصلك فيةةد عرفةةت السةةياحة الدينيةةة منةةص اليةةد  فيةةد كةةان المسةةلمون يةةص بون  لةةى مكةةة المكرمةةة ألداء فريضةةة 

لسةةةفر بةةدافع حةةةب . وتطةةةور عنةةد العةةرب ا(2)الصةةعبةالحةةّج والهاةةر  علةةةى ظهةةور الامةةاة متحملةةةين المشةةا  

الترحاة واتستكشاف حيث راف  صلك تطةور صةناعة الةور ،  صا قةا  الرحالةة بإعةداد مخطوطةات دونةوا فيهةا 

 انطباعاته  عن األماكن التي وصلوا  ليها، وقاموا بوضع الخرائط الاغرافية للبلدان التي زارو ا.

 المرحلة الثانية: عصر النهضة األوروبية .2.2.1.1

تبدأ  صه المرحلة بعد انتهاء عصر اثقطاع في أوروبا في اليرن الخةامس عشةر المةيالدل ونشةوء  

الرأسةةمالية التااريةةةة، وحتةةةى قيةةةا  الاةةةور  الصةةةناعية فةةةي النصةةةف الاةةةاني مةةةن اليةةةرن الاةةةامن العشةةةر مةةةيالدل، 

اتقتصةةادية  والسةةياحة فةةي  ةةصه المرحلةةة لةة  تعةةد ماةةرد حركةةة تنيةةة وسةةفر، بةةة أصةةبحت ظةةا ر  لهةةا أبعاد ةةا

واتاتماعيةةةةةة التةةةةةي اعلةةةةةت منهةةةةةا ظةةةةةا ر  تسةةةةةتح  ات تمةةةةةا ، خاصةةةةةة أّن التحةةةةةوتت الزراعيةةةةةة والصةةةةةناعية 

والحضارية والايافية التي شهدتها  صه المرحلة قد سا مت بشكة رئيسةي فةي بةروز السةياحة كنشةاط  نسةاني 

دية األخةةرى، ففةةي  ةةصه المرحلةةة وقطةاع اقتصةةادل لةةه دوره الةةصل ت ييةّة أ ميةةة عةةن بييةةة اليطاعةةات اتقتصةا

ظهرت أنواع من النشطات السياحية تميزت بالتعدد واتختالف وارتبطت بر داف معينة كالسياحة التعليمية 

                                                           
 .18المصدر سب  صكره،   عامان محمد غني ، بنيتانبية سعد، 1
 . 17-15نعي  الظا ر، سراب الياس، المصدر سب  صكره،      2
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واقتصرت ممارسة  صا النوع على الشةباب أبنةاء العةائالت الفنيةة فنةون اليتةاة والمبةارز  غلةى اانةب تةر يله  

فةي حةين ناةد نةوع آخةر والةصل يتماةة  ياسةية وقياديةة فةي بالد ة ،من الناحية الديبلوماسية لشةغة وظةائف س

في سياحة اتستشفاء والنيا ة والتي كانت تمارس أيضا من قبة العائالت الارية في مناط  الينابيع المائية 

 .(1)وسواحة البحار بغر  اتستشفاء من بع  األمرا 

الت اثقطاعيةة، بةة أصةبحت تمةارس مةن قبةة ومع نهاية  ةصه المرحلةة لة  تعةد السةياحة ميتصةر  علةى العةائ

الشرائل السكانية بمختلف مستوياتها، األمر الصل أدى  لى تزايد أعداد السياح وتكايف النشاطات السةياحية 

 المختلفة.

 المرحلة الثالثة: القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. 3.2.1.1

فييةةا  الاةةور  الصةةناعية أدى غلةةى تطةةور كبيةةر فةةي وتعةةرف  ةةصه المرحلةةة بعصةةر سةةياحة األغنيةةاء، 

شةةتى الماةةاتت واألنشةةطة المختلفةةة ومنهةةا أنشةةطة أاةةرت بشةةكة مباشةةر أو غيةةر مباشةةر علةةى حركةةة السةةفر 

 والسياحة.

ومةةةن أبةةةرز مميةةةزات السةةةياحة خةةةالة  ةةةصه المرحلةةةة انتشةةةار حركةةةة السةةةفر والسةةةياحة خصوصةةةا بةةةين 

مةةراء وراةةاة المةةاة واتقتصةةاد،  ضةةافة  لةةى قلةةة عةةدد المسةةافرين الطبيةةات المالكةةة المسةةيطر  مةةن الملةةوك واأل

لاغةةةرا  السةةةياحية واقتصةةةار ا علةةةى الطبيةةةات الغنيةةةة. وكاةةةر  اثنفةةةا  للخةةةدمات وعةةةد  ات تمةةةا  بالسةةةعر 

والمواصةةالت لةةصلك سةةميت بعصةةر سةةياحة األغنيةةاء،  ةةصا دون أن ننسةةى طةةوة مةةد  الرحلةةة السةةياحية  ص لةةك 

ة الوقةةت أو ارتبةةاط أو التةةزا  يحةةد مةةن فتةةر  الرحلةةة، كمةةا تميةةزت  ةةصه المرحلةةة أيضةةا يكةةن يييةةد األغنيةةاء عامةة

 .(2)األارياءبإنشاء الفناد  الفخمة التي أخصت طابع اليصور واليالع لتلبية أصوا  السياح 

 كما أصبل اثحساس بالطبيعة في  صه المرحلة أحد أ   دوافع السياحة الترفيهية والرياضية، وقد نا  عن

 العمة التمتع بالمظا ر الطبيعية وممارسة السياحة الرياضية في الشتاء بعيدا عن ضوضاء المدن وروتين

                                                           
 .18عامان محمد غني ، بنيتانبية سعد، المصدر سب  صكره،   1
 .22-21نعي  الظا ر، سراب الياس، المصدر سب  صكره،     2
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تزايد أعداد السياح باستمرار، األمر الصل أدى  لى  نشاء الكاير من المراف  والمنشآت السياحية فةي كايةر و 

 من المناط  السياحية في أنحاء أوروبا والعال .

 الرابعة: مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا الحاضرالمرحلة . 4.2.1.1

يمتةةةد البعةةةد الزمنةةةي لهةةةصه الفتةةةر  منةةةص انتهةةةاء الحةةةرب العالميةةةة الاانيةةةة حتةةةى ا ن وخةةةالة  ةةةصه الفتةةةر          

اسةتمرت السةةياحة فةي التطةةور فةي عةةدد مةةن دوة العةال  الاالةةث، حيةث اتاهةةت الةنظ  السياسةةية واتاتماعيةةة 

صا العةةةال   لةةةى تشةةةايع قطاعةةةات كايةةةر  مةةةن الطبيةةةة العاملةةةة  لةةةى اتتاةةةاه نحةةةو التامةةةع فةةةي تنظيمةةةات فةةةي  ةةة

واتحادات نيابية للدفاع عن حيوقه ، فردى صلك  لى ظهور طبية ااتماعية اديةد  متوسةطة الةدخة محةدود  

السةةفر والسةةياحة ولةة  يعةةد اقتصةةار ، (1)اثمكانيةةات لهةةا تطلعةةات سةةياحية فتطةةور النشةةاط السةةياحي تبعةةا لةةصلك

على طبية األغنياء، وأصبحت األاهز  السياحية في مختلف البلدان تهةت  باسةتيطاب الطبيةة العاملةة  ليهةا، 

ألنهةةا طبيةةة غيةةر محةةدود  العةةدد، وأصةةبحت تشةةكة الاةةزء األكبةةر مةةن الطلةةب السةةياحي المحلةةي والعةةالمي، 

يا وتوافر وسائة النية السريعة والمريحة كصلك شهدت السياحة خالة  صه الفتر  انخفا  تكاليف السفر نسب

وا منة، وأصبحت السيار  الوسيلة المفضلة في الرحالت صات المسافات اليصير  والمتوسطة، أمةا الةرحالت 

،  ضافة  لى تطةور أمةاكن اثيةواء وتعةدد ا وتنوعهةا (2)البعيد  فرصبحت الطائرات  ي الوسيلة المفضلة لها

لاانية والاالاة، كما ظهرت الموتيالت وبيوت الشباب والمخيمات والتي تصلل فيد نشرت فناد  من الدراة ا

 للسياحة الاماعية.

ل  تعد السياحة في أوروبا فيةط ماةرد ظةا ر  صات أبعةاد اقتصةادية وااتماعيةة، بةة تطةورت وبةرزت 

لةى الةرغ  مةن أّن اوانبها الايافية والحضارية والسياسية، بشكة اعة منها ظا ر   نسانية متعدد  األبعاد، ع

النظر   لى  صه الظا ر  مازالت في كاير من الدوة النامية منتيلة ومتناقضة فةي الوقةت نفسةه، فهةي ميبولةة 

ألنها تشكة مصدرا رئيسيا للعمالت الصعبة من ناحية، وتعمة على توفير العديد من فر  العمة الاديد  

                                                           
 . 5،   المصدر سب  صكرهاغرافيا السياحة والطيران، 1
 .23،   المصدر سب  صكرهاب الياس، نعي  الظا ر، سر  2
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بب ا اار السةلبية التةي قةد تحةداها فةي الاوانةب من ناحية أخرى، ولكنها أيضا غير ميبولة عند البع  بس

 اتاتماعية واتقتصادية والبيئية.

 العوامل التي أدت إلى نمو السياحة في العصر الحديث. 5.2.1.1

 ّن تطةور السةياحة وتحولهةةا الكبيةر يعتبةر مةةن أبةرز سةمات النصةةف الاةاني مةن اليةةرن العشةرين حيةةث   

الرئيسية التي غيرت كايرا مةن الةنظ  اتاتماعيةة والسياسةية واتقتصةادية فةي ترارت السياحة بنفس العوامة 

العال  خصوصا في منطيةة أوروبةا، حيةث اتاهةت الحكومةات بعةد الةدمار الةصل خلفتةه الحةرب  لةى ات تمةا  

بالسةةياحة وتنشةةيطها مةةن أاةةة دعةة  وبنةةاء اقتصةةاديات بالد ةةا، ممةةا أدى  لةةى تطةةوير السةةياحة تطةةويرا كبيةةرا 

لة ترفيهية يسعى  ليهةا النةاس بعةد الضةغوط الكبيةر  التةي وااهو ةا أانةاء الحةرب فتعةددت العوامةة التةي كوسي

 ا(1)أدت  لى نمو ا وتطور ا والتي من أ مها

  تحسن وارتفاع مستويات التعلي  وتنةامي الرغبةة فةي اتطةالع والةتعل  نتياةة زيةاد  الةوعي عنةد السةكان

 بمختلف طبياته  وشرائحه .

  الكبيةر الةصل طةرأ علةى وسةائة النيةة الاةول والبةرل ممةا أدى  لةى حةدوث اةور  كبيةر  فةي عةال  التطور

 السياحة ونهضة  ائلة في  صا النشاط.

 . تزايد أعداد سكان المدن وارتفاع نسبة التحضر في الكاير من دوة العال 

 اع معةةدتت دخةةة تحسةةن مسةةتويات المعيشةةة ونوعيةةة الحيةةا  فةةي معظةة  دوة العةةال  نتياةةة لزيةةاد  وارتفةة

 األفراد ونصيبه  من الناتج اليومي اثامالي.

   التحةةةوتت اتقتصةةةادية السةةةريعة والكايفةةةة أدت  لةةةى زيةةةاد  كبيةةةر  فةةةي معةةةدتت السةةةفر ألغةةةرا  التاةةةار

 واألعماة.

 .تنظي  وتسهية  اراءات السفر والامارك على الحدود بين الدوة 

                                                           
 .21عامان محمد غني ، بنيتانبية سعد، المصدر سب  صكره،    1
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 .الوعي البيئي وتزايد معدتت النمو السكاني 

نسةةانية        ممةا سةةب ، يتضةةل أّن السةةياحة ظهةةرت فةةي بةةادي األمةر منةةص قةةدي  الزمةةان كظةةا ر  ااتماعيةةة وا 

اثنسةةان منةةص اليةةد ، وتطةةةورت بتطةةور حاااتةةه ورغباتةةه غلةةةى أن أصةةبحت حركةةة ايافيةةة وااتماعيةةةة  عرفهةةا

تمةا  كايةر مةةن واقتصةادية وأصةبل لهةةا مفهةو  واضةل وتةةراير ملمةوس فةي شةةتى ماةاتت الحيةا ، ونتياةةة ت 

دوة العال  بالسياحة كمصدر  ا  من مصادر الدخة والاةرو ، وظهةور العديةد مةن  ةصه الةدوة علةى خريطةة 

  لةةه لةةالعةةال  السةةياحية وا تمامهةةا باألسةةس والمبةةادي العلميةةة لهةةصا النشةةاط اثنسةةاني، تحولةةت السةةياحة  لةةى ع

سةةياحة فةةي أص ةةان خبةةراء السةةياحة فةةي  ةةصا ومةةا لبةةث أن اسةةتير علةة  ال .نظرياتةةه وقواعةةده التةةي يسةةير عليهةةا

العال ، حتى صارت صناعة مركبة من الصناعات غير التيليدية التي تعتمد على تطبي  األسةلوب العلمةي 

في مختلف أنشةطتها، ماةة النشةاط الفنةدقي ونشةاط شةركات السةياحة والسةفر، واثرشةاد السةياحي والمبيعةات 

 احي.السياحية والترفيه السياحي والنية السي

 أهمية السياحة  .3.1.1

لو لة  تكةن للسةياحة أ ميتهةا مةا كانةت لتحتةة مكانةة متميةز  فةي السياسةات التنمويةة للةدوة المتيدمةة 

 والنامية على السواء. وفيما يلي سيتّ  التعر  لا مية اتقتصادية واتاتماعية والايافية للسياحة.

 األ مية اتقتصادية للسياحة من خالة النياط التاليةايمكن  براز  األهمية االقتصادية: .1.3.1.1
 : تعةد السةياحة مةن بةين أكبةر اليطاعةات تةوفيرا لفةر  العمةة فهةي صةناعة كايفةة  :خلق مناصـب عمـلأوالا

. للسياحةخل  فر  عمة بشكة مباشر أو غير مباشر من خالة اليطاعات الداعمة  وتسا   فيالعمالة، 

فةةي اليضةاء علةةى البطالةة مةةن خةالة حركةةة السةياح ومعةةامالته  فةي ماةةاتت شةتى كالنيةةة والتاةةار   وتسةا  

، فالنشةةةاط السةةةياحي ييةةةو  علةةةى العمةةةة المكاةةةف والمتكامةةةة كمةةةا أّن التشةةةغية فةةةي الماةةةاة  لةةةخواثيةةةواء ...

 لفالحةةةةيا السةةةياحي ت يحتةةةاج  لةةةى اسةةةتامارات كبيةةةر   صا مةةةةا قورنةةةت باليطاعةةةات األخةةةرى وخاصةةةة اليطةةةاع

  أل اتعتماد الكامة على العنصر البشرل،  ص يبيىواليطاع الصناعي، فالسياحة تنتمي ليطاع الخدمات 
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، كمةا تعتبةر السةياحة مةن أكبةر اليطاعةات (1) النشاط الخدمي يعتمد بالدراة األساسية على عنصر العمة  

 .(2)من  امالي اليوى العاملة على مستوى العال  %11حوالي  اتقتصادية توفيرا لفر  العمة  ص تستوعب

مةن الممكةةن أن يسةا   اليطةاع السةياحي بدراةةة ملموسةة فةي تةةوفير  تـدفق روو  األمــوال األجنبيـة:ثانيـا: 

اةةةزء مةةةن النيةةةد األانبةةةي لتنفيةةةص خطةةةط التنميةةةة الشةةةاملة. ويمكةةةن تلخةةةي  بعةةة  أنةةةواع التةةةدفيات مةةةن النيةةةد 

 ا تيااألانبي الناتج عن السياحة في 

 .مسا مة رؤوس األمواة األانبية في اتستامارات الخاصة بيطاع السياحة 

 .المدفوعات السيادية التي تحصة عليها الدولة ميابة منل ترشيرات الدخوة للبلد 

 .فرو  تحوية العملة 

   علةى اثنفا  اليومي للسائحين ميابة الخدمات السياحية )األساسية والتكميلية( باثضافة  لى اثنفةا

 الطلب على السلع اثنتااية والخدمات ليطاعات اقتصادية أخرى.

 .اثيرادات األخرى للفناد  من السائحين 

، السةائحين ن النةاتج السةياحي  ةو قيمةة بيةع المنةتج السةياحي  لةى أعةداد  :تحسين ميزان المـدفوعاتثالثا: 

تسا   كصناعة تصديرية في تحسين ميزان المدفوعات الخا  بالدولة، ويتحي   صا نتياة تدف   والسياحة

رؤوس األمةةواة األانبيةةة المسةةتامر  فةةي المشةةروعات السةةياحية،  ضةةافة  لةةى اثيةةرادات السةةيادية التةةي تيةةو  

ممكةن تحيييهةا نتياةة الدولة بتحصيلها من السائحين، وخل  استخدامات اديد  للمةوارد الطبيعيةة والمنةافع ال

تعتبةةر السةةياحة وسةةيلة مهمةةة للحصةةوة  خلةة  عالقةةات اقتصةةادية بةةين قطةةاع السةةياحة واليطاعةةات األخةةرى.

 .(3)اتقتصاديةعلى العمالت األانبية وتعمة على تحسين ميزان المدفوعات بهدف حّة المشكالت 

 

                                                           
 .33، ماموعة الدراسات السياحية، اثسكندرية،   نظرية السياحة(ا 1988محمد الروبي، ) 1
، ميالة 3، الهيئة العامة للسياحة وا اار، السعودية،   مساهمة السياحة في تنمية الموارد البشرية السياحيةعبد العزيز بن محمد الهزاع،  2

 (.12/10/2011، تاريخ الزيار ا )http://www.saudichambers.org.sa/Images/(1).pdfمنشور  على الموقع اتكترونيا 
 .69، عال  الكتب، اليا ر ،   التسويق السياحي(ا 2007فؤاد عبد المنع  البكرل، )3
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 األهمية االجتماعية واإلنسانية للسياحة. 2.3.1.1
صديية للماتمع فهي تيو  على اتستفاد  الكاملةة لكةة مةا فيةه مةن مةوارد وأفةراد، و ةصا  تعّد السياحة    

 ما اعلها تترار وتؤار فيه بشكة واضل وصريل، ويبرز  صا فيما يليا

 تحيي  قدر كبير من التفاعة اتاتماعي وزياد  العالقات اتاتماعية من خالة حسن ميابلة  -

 .(1)المضيفواألعرا  من طرف السكان المحليين للماتمع  ومعاملة السياح من مختلف الانسيات

تعمةةة السةةياحة علةةى تيليةةة الفةةوار  بةةين األفةةراد ممةةا يحيةة  التطةةور اتاتمةةاعي كمةةا تعمةةة علةةى تنميةةة  -

 .(2)للسائحينات تما  باليي  الحضارية في الدوة المستيبلة 

علةى صاتهةا  وانغالقهةاتساعد السياحة على اتنفتاح على الخارج، بخروج بع  الماتمعات من عزلتها  -

 .(3)الداخةفي 

 حةداث نةةوع مةةن اتزد ةار والتطةةور فةةي الماتمةع و ةةصا مةةا يترتةب عليةةه شةةعور أفةراد الماتمةةع بحالةةة مةةن  -

مختلفة داخة الماتمع الواحد، الرضا التا ، و صا من شرنه أن يسهة الحراك اتاتماعي بين الطبيات ال

نتياةةةةة لزيةةةةاد  العةةةةاملين فةةةةي الحيةةةةة السياسةةةةي وبالتةةةةالي زيةةةةاد  دخةةةةة األفةةةةراد و ةةةةصا مةةةةا يحيةةةة  التةةةةوازن 

 .(4)اتاتماعي

السياحة أدا  لتعمي  اتنتماء وتنمية الوعي اليومي واتعتزاز بةالوطن، وتسةا   فةي بنةاء الشخصةية  -

والترويل النفسي والاسدل، كما تسةا   فةي تماسةك الماتمةع بمةا تتيحةه اثنسانية، وتعمة على الترفيه 

 من ألوان التآلف والتعارف.

تظهةةر أ ميةةة السةةةياحة مةةن الناحيةةةة السياسةةية مةةةن خةةالة النيةةةاط  األهميــة السياســـية للســـياحة:. 3.3.1.1

 التاليةا
                                                           

، الملتيى المصرل لإلبداع والتنمية، 2، طالتأثيرات االجتماعية والثقافية للسياحة في المجتمع المحلي(ا 1998 الة عبد الرحمان الرفاعي، ) 1
 . 72، 71مصر،     

 . 87نعي  الظا ر، سراب الياس، المصدر سب  صكره،    2
 .61   ، ماموعة النية العربية، مصر،1ط  ،السياحة البيئية (ا2005) محسن أحمد الخضيرل، 3
 .69فؤاد عبد المنع  بكرل، المصدر سب  صكره،    4
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  والتعةةرف علةةى اةةروات تماةةة السةةياحة أدا  مةةن أدوات تعميةة  اتنتمةةاء السياسةةي وزيةةاد  الةةوعي اليةةومي

 .(1)بالوطنالبالد و صا يؤدل  لى تحيي  اتعتزاز 

  ّّن السياحة كنشاط  نساني تاث نوعا من التيارب بين الشعوب والماتمعات المختلفة، كما أن  

الحركات السياحية المتبادلة أصبحت تلعب دورا  اما في تنشيط العالقات الدوليةة وتيليةة حةّد  الصةراعات  

والخالفةةات التةةي تنشةةر بةةين البلةةدان المتنازعةةة نظةةرا لمةةا تحداةةه مةةن تيةةارب واتصةةاة وتعةةارف وسةةال  وتفهةةة  

 .(2)والماتمعاتاليضايا والمشكالت والتي تواد بين الدوة 

   لى تحسين العالقات بين الدوة.تؤدل السياحة 

 عناصر صناعة السياحة وأنواعها. 2.1

تتعدد أنواع السياحة تبعا للةدوافع والرغبةات واتحتيااةات المختلفةة التةي تكمةن خلفهةا وتحركهةا فهنةاك   

السةةياحة الايافيةةة والترفيهيةةة والعالايةةة والدينيةةة والرياضةةية باثضةةافة  لةةى أنمةةاط أخةةرى اديةةد ، سةةاعد علةةى 

نشةةرتها وانتشةةار ا التيةةد  والتطةةور العلمةةي والسياسةةي واتقتصةةادل واتاتمةةاعي ومةةا صةةاحبه  مةةن تطلعةةات 

ومتطلبةةات صات نوعيةةات خاصةةة لةة  تكةةن معروفةةة مةةن قبةةة كسةةياحة المةةؤتمرات والمعةةار  وسةةياحة الحةةوافز 

حّد كبير في  وغير ا. و و ما ترتب عليه اتتااه  لى توفير خدمات وتسهيالت وعناصر اصب تختلف  لى

خصائصةةها وصةةفاتها عمةةا تحتااهةةا األشةةكاة األخةةرى مةةن السةةياحة التيليديةةة أو غيةةر المتخصصةةة و ةةصا مةةا 

سةةنحاوة التطةةر   ليةةه مةةن خةةالة  ةةصا المبحةةث، لكةةن قبةةة الحةةديث عةةن أنةةواع السةةياحة والمعةةايير الخاصةةة 

 السياحة في  طار ا العا .بتصنيفها سنحاوة أوت حصر أ   العناصر التي تسا   بشكة كبير في صناعة 

 عناصر صناعة السياحة . 1.2.1

 ا(3)منهاتيو  صناعة السياحة بإطار ا العا  على ماموعة من العناصر الرئيسية       

 تبيى األماكن السياحية األارية والحضارية والدينية والايافية والطبيعية  ي الماد   الـمـادة األولـيـة: أ.
                                                           

 .39، مؤسسة شباب الاامعة، اثسكندرية،   والبيئة السياحة (ا2009طار  كماة، ) 1
 .29ار، اليا ر ،   ف، دار الاإلعالم السياحي(ا 2002محمد منير حااب، ) 2
 .34-32    دار وائة للنشر والتوزيع، عمان، ، 1، ط السياحة والمعالم الدينية في األردن(ا 2010زياد سليمان العبيسات، ) 3
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 األساسي لهصه الصناعة و ي التي تتميز بها المنطية دون غير ا وتنيس   لى ازئينااألولى و ي المدخة 

 .الاانب الطبيعيا وتشمة العناصر البيئية الطبيعية المواود  في تلك المنطية 

 مما ت شك فيه أّن أّل حراك اقتصادل في المنطية اتقتصادية يحتاج  لى رأس ماة  رأ  الـمـال:ب. 

من الخدمات التي تنافس أل منطيةة أخةرى مشةابهة ولتكةون منطيةة اةدب سةياحي أكاةر تستامار ماموعة 

 من غير ا.

 ّن وصوة اس  المنطيةة السةياحية ألكبةر عةدد ممكةن مةن األشةخا  فةي  اإلعـالن والترويج السياحي:. جـ

ى حملةةة العةةال  يزيةةد مةةن احتماليةةة زيةةارته  لهةةصه المنطيةةة، وعمليةةة وصةةوة اسةة  المنةةتج السةةياحي بحااةةة  لةة

 عالمية منظمة ومدروسة ومخطط لها بشكة علمي لترويج اس   صه المنطية حةوة العةال ، و نةا يبةرز دور 

رأس الماة مر  أخرى في التسوي  السياحي ثقناع ا خرين بزيار   صه المنطية، ودور اثعالن الةصل ياةب 

الن وكيةةف ومتةةى،  وعلينةةا أن يتصةةف بخصةةائ  معينةةة ماةةة تحديةةد الفئةةة المسةةتهدفة، وأيةةن سةةيوزع اثعةة

التصكر دائما من خةالة قراءتنةا لخريطةة السةياحة العالميةة أّن الةدوة األكاةر اسةتيبات للسةياح  ةي تلةك الةدوة 

 األكار  نفاقا على اثعالن السياحي.

حليةةةة العمةةةة فةةةي ماةةةاة تطةةةوير عمليةةةة السةةةياحة الةةةدائر  األكبةةةر فةةةي عمليةةةات الحةةةراك  تعتبةةةر الـعـمــــل: د.

اتقتصادل، فالدور  تبدأ من تشغية األيدل العاملة فةي المنشةآت السةياحية مةن فنةاد  ومطةاع  ومةا تتطلبةه 

ة عمليةةةة العمةةةران فةةةي دور  العمةةةة وفةةةي تشةةةغية المنشةةةآت وتطةةةوير وسةةةائة النيةةةة، انتهةةةاءا باألعمةةةاة اليدويةةة

 والترااية والتيليدية.

 ّن لتطوير قطةاع النيةة أاةرا  ياابيةا فةي تطةوير السةياحة ونااحهةا، لةصلك ت بةد مةن تةوفير وسةائة  :لنقلا. و

أشةةةكالها البريةةةة والبحريةةةة والاويةةةة، لتسةةةاعد فةةةي تطةةةوير قطةةةاع  بةةةاختالفالنيةةةة الحدياةةةة الماهةةةز والمريحةةةة 

السةةياحة، فالشةةخ  عةةاد  ييةةو  بزيةةار  منطيةةة مةةا فةةي حةةاة تةةوفر أسةةهة الطةةر  للوصةةوة  لةةى تلةةك المنطيةةة 

تبةةاع سياسةةةة  وأقلهةةا كلفةةة، و ةةصا يتطلةةب تةةةوفر الطةةر  البريةةة الدوليةةة مةةع دوة الاةةةوار وتطةةوير المطةةارات وا 
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ظي  رحالت اوية  لى أكبر قدر ممكةن مةن الةدوة وفةي حةاة تعةصر صلةك يمكةن اللاةوء األاواء المفتوحة وتن

 لى  قامة عالقات شراكة مع شركات الطيران األخرى  ضافة  لى تطوير الموانئ البحرية لتصبل أكار قدر  

 على استيباة الرحالت البحرية.

ة مضةةاعفة، فهةةو يةةؤار فةةي تنميةةة ويعةةد قطةةاع النيةةة مةةن أ ةة  العناصةةر لمةةا لةةه مةةن آاةةار اقتصةةادي        

المنةةاط  المحيطةةة، مالمةةا يةةؤار فةةي الفعاليةةات اتقتصةةادية واتاتماعيةةة والسياسةةية والايافيةةة بشةةكة  ياةةابي، 

وتنعكس آااره على الدور الحيول الفعاة الصل يلعبه في واقةع عمليةة التنميةة بشةكة عةا  وعلةى تنميةة قطةاع 

 ثنعاش والنشاط للموقع السياحي.السياحة بشكة خا ، ألّنها تشكة خطوط ا

ياةةب أن تكةةون عمليةةة التفكيةةر باليطةةاع السةةياحي عمليةةة صات نظةةر  تنمويةةة شةةمولية  الـبـنـيـــة الـتـحـتـيـــة:. ه

للمنطيةةةة السةةةياحية أو اثقلةةةي  السةةةياحي، فالعمةةةةة ياةةةب أن يكةةةون تكامليةةةا لةةةةصا ت بةةةد مةةةن تةةةوفير الخةةةةدمات 

هربةةةاء والصةةةرف الصةةةحي والنيةةةة واتتصةةةاتت وخةةةدمات اتنترنةةةت األساسةةةية للمنطيةةةة كخةةةدمات الميةةةاه والك

 وتطوير اليطاع المصرفي.

 صه العناصر اميعا  صا ما عولات بالشكة الصحيل مةن شةرنها أن تكةون قةادر  علةى تيةدي  منةتج          

 سياحي قادر على المنافسة في األسوا  العالمية.

 في اتقتصاد العالمي لصالل صناعة السياحة وحسب توقعات العال  األمريكي   ليد حدات تغييرات كبير 

 ا(1) ي)اون نيبزت( فإّن اقتصاد العال  في اليرن الحادل والعشرين سوف تيوده االث صناعات حدياة 

 صناعة االتصاالت. 

 صناعة تكنولوايا المعلومات. 

 .صناعة خدمات السياحة 

 تصنيف أنواع السياحة . 2.2.1

 للسياحة أنواع مختلفة، حيث يمكن تصنيف أنواع عديد  منها وفيا لعد  أسس معينة، ويختلف        
                                                           

 . 79   اثسكندرية، ، دار الفكر الاامعي،1، ط التخطيط السياحي(ا 2007محمد الصيرفي، )1
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 التصنيف من دولة ألخرى و صا ما سيتّ  التطر   ليه من خالة ما يليا

 بدور ا  لىا وتيس  :للغرضتقسيم السياحة وفقا . 1.2.2.1

 أن ينتية السائل  لى مكان آخر أو دولة"ومعنى  صا النوع من السياحة  :سياحة لغرض العمل الموقت . أ

أخرى لغر  العمة المؤقت ولفتر  زمنية ويكون العمةة محةدود ومةوارده محةدود  أيضةا، وتكةون الغايةة مةن  

والعمةةة فةةي نفةةس الوقةةت، و ةةصا النةةوع مةةن السةةياحة منتشةةر خاصةةة فةةي الةةدوة األوروبيةةة  لالسةةتاما السةةفر 

لغر  التمتةع  واثاازاتيث ينتية الشباب وطالب الاامعات  لى مكان آخر خالة فتر  العطة وأمريكا، ح

والتعلةةي  والايافةةة والعمةةة المحةةدود، كمةةا ينتشةةر  ةةصا النةةوع أيضةةا فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية وخاصةةة فةةي 

مةةة خةةالة فتةةر  مواسةة  الحةةّج  ص ينتيةةة كايةةر مةةن الشةةباب السةةعودل  لةةى مّكةةة واألمةةاكن الميدسةةة لغةةر  الع

 .(1)موس  الحّج"

 ةةصا النةةوع مةةن السةةياحة يعتبةةر مةةن األنةةواع الحدياةةة بالسةةياحة فةةي الوقةةت الحاضةةر  . سـيـاحـــة الـهـوايـــات:ب

وأخةةصت تسةةتيطب أعةةداد كبيةةر  مةةن السةةواح وخاصةةة فةةي الةةدوة المتيدمةةة. ويةةتّ  تنظةةي  سةةفرات سةةياحية لنةةوع 

معةةين ومحةةدد مةةن السةةياحة كزيةةار  المعةةار  الفنيةةة أو حضةةور المةةزادات الدوليةةة للتحةةف واألشةةياء النفيسةةة، 

عةةةار  الكتةةةب ...الةةةخ، والمشةةةاركين فةةةي  ةةةصا النةةةوع مةةةن السةةةياحة ياةةةب أن تتةةةوفر فةةةيه  الايافةةةة العاليةةةة وم

 .(2)المرتفعةواتمكانيات المادية 

ويطلةة  علةةى السةةياحة اتاتماعيةةة عةةد  أسةةماء ماةةة سةةياحة اتنتمةةاء للةةوطن أو  الســياحة االجتماعيــة:.  جــ 

وتكون عبار  عةن سةياحة العوائةة أل وصةوة السةائل  لةى بلةده ، السياحة العرقية أو السياحة العائلية ...الخ

األ  مع عائلته و ةصا النةوع مةن السةياحة يتطلةب خةدمات متعةدد  ومتنوعةة كوسةائة ترفيةه لاطفةاة، مالعةب 

وطعةةا  لاطفةةاة أل أّن اثقامةةة ياةةب أن تكةةون مسةةتعد  ليبةةوة األطفةةاة وتةةوفير الخةةدمات لهةة ، وكايةةر مةةن 

العادات والتياليد تشاع  صا النوع من السياحة، حيث سةتفاد منةه فةي تطةوير السةياحة  الدوة المحافظة على
                                                           

 . 55، المصدر سب  صكره،   صناعة السياحةتوفي ، ما ر عبد العزيز،  1
 . 62، 61المصدر نفسه،     2
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الداخليةةة فةةي البلةةد، وتشةةايع العوائةةة علةةى السةةفر داخةةة البلةةد نفسةةه فةةي حالةةة تيةةدي  خةةدمات سةةياحية معيولةةة 

 .(1)ومتوسطةوبرسعار مناسبة 

مكةةان اثقامةةة غلةةى مكةةان آخةةر فةةي دولةةة ييصةةد بالسةةياحة الرياضةةية اتنتيةةاة مةةن . الســياحة الرياضــية: د

أخةةرى لفتةةر  مؤقتةةة بهةةدف ممارسةةة األنشةةطة الرياضةةية المختلفةةة أو اتسةةتمتاع بمشةةا دتها مةةة المشةةاركة فةةي 

دورات األلعةةةاب األولمبيةةةة وبطةةةوتت العةةةال ، وليةةةد انتعشةةةت  ةةةصه السةةةياحة فةةةي دوة معينةةةة تتمتةةةع بمميةةةزات 

لمنشةآت الرياضةية المالئمةة واليةرى يشةي مرتفةع يسةمل بإقامةة اوبتسهيالت وبإمكانيةات متعةدد  وبمسةتوى مع

المتكاملة التي تستوعب وفود السائحين وتيسر له  الظةروف المشةاعة مةن حيةث اثيةواء واثعاشةة والترفيةه 

 .(2) ليهوالمالعب وغير ا مما يحتااون 

السةياحة الترفيهيةة كمةا يعرفهةا بعة  المتخصصةين  ةي تغييةر مكةان اثقامةة لفتةةر   السـياحة الترفيهيـة: .و

مةةةن يةةةو  واحةةةد لغةةةر  اتسةةةتمتاع والترفيةةةه عةةةن الةةةنفس، والسةةةياحة الترفيهيةةةة يمكةةةن أن يتخللهةةةا اتسةةةتمتاع 

بالهوايةةةات المختلفةةةة كصةةةيد السةةةمك مةةةن البحةةةار والغةةةو  تحةةةت المةةةاء واتنةةةزت  عليةةةه  لةةةى غيةةةر صلةةةك مةةةن 

ت المختلفةةة التةةي يمارسةةها السةةائحون اليةةادمون مةةن معظةة  دوة العةةال ، باثضةةافة  لةةى الةةص اب  لةةى الهوايةةا

 .(3)واتستيرارالمناط  الزراعية والابلية الصحراوية التي تبعث في النفس الهدوء والراحة 

ــة:. ه أعةةداد  يعةةّد  ةةصا النةةوع مةةن السةةياحة مةةن أ ةةّ  أغةةرا  السةةياحة وأرقا ةةا ويسةةتيطب الســياحة التاريخي

ضةةخمة مةةن السةةياح وخاصةةة كبةةار السةةن والمايفةةين، والعلمةةاء والمهتمةةين والبةةاحاين، ويتماةةة  ةةصا النةةوع مةةن 

، وتعتبةر ا اةار التاريخيةة مةن المواضةيع المهمةة عنةد السةياح، 4السياحة في زيار  ا اار واألماكن التاريخيةة

دل األايةاة السةابية مةن فةن معمةارل يتالةى لصلك يعتمد الكاير مةنه  علةى زيارتهةا، لييةف أمةا  مةا تركتةه أية

 بربهى وأامة الصور، والدولة التي ت تمتلك آاار أو ل  تسكنها حضارات قديمة ت يمكن أن تتنافس في 

                                                           
 .  13، دار مادتول، عمان،   1، ط السياحة مضمونها وأهدافها(ا 2007السكر مروان، ) 1
 . 63-62، المكتب الاامعي الحديث، اثسكندرية،     مهارات التخطيط السياحي(ا 2009محمد الصيرفي، ) 2
 . 57المصدر نفسه،    3
 .89ى طه الحورل، اسماعية محمد علي الدباغ، المصدر سب  صكره،   مان 4
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 .(1)السياحة  صا النوع من

يعتمةةةد  ةةةصا النةةةوع مةةةن السةةةياحة علةةةى  قامةةةة النةةةدوات والةةةدورات الايافيةةةة والمعةةةار   الســـياحة الثقافيـــة: .ك

والمسةةةابيات الايافيةةةة كمسةةةابيات الشةةةعر والمسةةةرح والميالةةةة والموسةةةييى والفةةةن ومسةةةابيات عةةةرو   الخاصةةةة

األزياء ...الخ وتهدف  لى التعةرف علةى الحضةارات اليديمةة وزيةار  األمةاكن األاريةة صات الماضةي والتةاريخ 

ة وزيةاد  معلومةاته  الها  لصلك فهي تاتصب نوعيات معينة من السياح الصين يرغبون في  شباع رغبة المعرف

الحضارية والتمتع بما  و متاح من التراث اليدي  للبشرية من خالة المتاحف والمعابد وغير ةا،  ضةافة  لةى 

 .(2)معايشة الشعوب المختلفة بعاداتها وتياليد ا وفنونها

ميدسةةة  السةةياحة الدينيةةة  ةةي التةةي ييةةو  بهةةا النةةاس مةةن أتبةةاع ديةةن معةةين  لةةى أمةةاكن الســياحة الدينيــة:. ن

  التعةالي  الدينيةة أو فترات محدود  من السنة، كممارسة بع  الشعائر الدينية أو لتنفيةص بعة عند   خالة

شةةباع العاطفةةة (3)يحةةدث فةةي بعةة  المناسةةبات الدينيةةة للتبةةرك كمةةا ، واألسةةاس منهةةا  ةةو تلبيةةة نةةداء الةةدين وا 

ي للتبةرك ولالستشةفاء الروحةي والنفسةي، و نةاك الدينية وأداء وااباتها، كما تشمة زيار  ا اار والمعال  الةدين

مناط  وبالد معينة لها قدسةيتها ومكانتهةا المرتفعةة ماةة مكةة المكرمةة، والمدينةة المنةور  بالنسةبة للمسةلمين، 

 .(4)واليدس بالنسبة للمسيحيين واليهود والمسلمين والفاتيكان بالنسبة للمسحيين

العالاية من أنواع السةياحة المهمةة والتةي تةدر دخةال محترمةا ألّن فتةر  تعّد السياحة  السياحة العالجية:. ق

 بيةةاء السةةةائل لغةةةر  العةةةالج تكةةةون متوسةةةطة أو طويلةةةة وكةةةصلك تكةةةون مصةةةاريفه كبيةةةر ، خاصةةةة  صا تةةةوفرت

وقةةد عرفةةت السةةياحة العالايةةة منةةص اليةةد ، فيةةد عةةرف اثنسةةان  بالدولةةة المعنيةةة ميومةةات السةةياحة العالايةةة.

لخبر  أّن بع  األمرا  )كاألمرا  الروماتيزمية والصدرية( تشفى باتنتياة  لةى أمةاكن معينةة بالتدريج وا

تتميز بمناخ خا ، ا  اكتشف الخوا  العالاية للينابيع المعدنية، وقد تفنن الرومةان فةي بنةاء الحمامةات 

                                                           
 . 55توفي  ما ر عبد العزيز، المصدر سب  صكره،    1
 . 59-58المصدر سب  صكره،      ،مهارات التخطيط السياحيمحمد الصيرفي،  2
 .114، دار المعرفة الاامعية، اثسكندرية،   1ط  صناعة السياحة،(ا 1998محمد خميس الزوكة، ) 3
 . 61محمد الصيرفي، المصدر سب  صكره،    4
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النهضةةةة فةةةي أوروبةةةا  العالايةةةة وأقةةةاموا بهةةةا التماايةةةة الاميلةةةة وألحيةةةوا بهةةةا صةةةاتت الترفيةةةه، وبحلةةةوة عصةةةر

أصبحت السياحة غلى المدن العالاية نوع مةن التةرف يخةتّ  بةه األغنيةاء وقةد ضةّمت  ةصه المةدن أضةخ  

 .(1)الحدائ الفناد  وأامة 

 وينيس   صا النوع  لى السياحة الفردية والسياحة الاماعيةا أنواع السياحة وفقا للعدد: .2.2.2.1

عن سياحة فردية وفي كاير من األحيان غير منظمة ييو  بها الشخ  و ي عبار   السياحة الفردية: أوال:

أشةةخا  لزيةةار  بلةةد أو مكةةان مةةا وتتةةراوح مةةد   قامتةةه حسةةب تمةةتعه  بالمكةةان أو حسةةب وقةةت  أو ماموعةةة

الفةةراغ المتةةوفر لةةديه ، وتشةةمة خةةدمات سةةياحية متنوعةةة، كةةة سةةائل مةةن  ةةصه الماموعةةة لةةه دوافعةةه الخاصةةة 

اةةاء لتحيييهةةا ومةةدى تمتةةع  ةةؤتء السةةواح بالخةةدمات السةةياحية تعتمةةد علةةى ميةةدرته   ورغباتةةه الخاصةةة التةةي

 .(2)يحييونهاالمالية والرغبة التي 

يطل  عليها سياحة األفةواج والماموعةات حيةث تيةو  الشةركات السةياحية بتنظةي   السياحة الجماعية: ثانيا:

الرحلة السياحية )النيةة، اتيةواء، الطعةا  وترتيب رحالت في ماموعات وأفواج سياحية شاملة لكة عناصر 

والشراب، الزيةارات السةياحية  لةى األمةاكن المختلفةة ...الةخ(، والسةائل  نةا يحصةة علةى الخةدمات السةياحية 

 ز  صا النوع من الةرحالت السةياحيةبشكة غير مباشر )عن طري  وسيط( من المشروعات السياحية، ويتمي

 النةةةوع مةةةن السةةةياحة فئةةةات مهنيةةةة محةةةدد  أو بعةةة  أصةةةحاب الةةةدخة، ويضةةة   ةةةصا (3)التكةةةاليفبانخفةةةا  

 .(4)المحدود  الصين يسعون  لى قضاء  اازته  والتسهيالت المتاحة

 تقسيم السياحة وفقا للعمر: .3.2.2.1

 اوييس   صا النوع من السياحة  لى سياحة الطالئع، سياحة الشباب، سياحة الناضاين، سياحة المتياعدين

 سنة و ي مرحلة تعليمية يتّ   14-7يتعل   صا النوع من السياحة بالمراحة العمرية من  الطالئع:سياحة . أ

                                                           
 . 153-152، المكتب الاامعي الحديث، اثسكندرية،     مشكالت التسويق السياحي(ا 2010طه أحمد عبيد، )1
 .163المصدر نفسه،    2
 .71   ار الفكر الاامعي، اثسكندرية مصر،، دمدخل إلى علم السياحة(ا 2007ملوخية، ) فوزلحمد أ 3
 .126-125الزوكة، محمد خميس، المصدر نفسه،      4
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مةةن خاللهةةا اكتسةةاب األطفةةاة لمعةةارف ومهةةارات وسةةلوكيات معينةةة، تيةةو  كايةةر مةةن الشةةركات السةةياحية أو 

تكةون علةى شةكة  النيابات والامعيات الخيرية وخاصة بالغرب بتنظي  ماة  صه الرحالت  لى الطالئةع كةرن

رحالت الكشافة أو رحالت تعلة  السةباحة أو التعةرف علةى الطبيعةة ودائمةا تكةون فةي فتةر   اةازات المةدارس 

 .1وتكون أسعار ا رخيصة وخدماتها قليلة ومناسبة

سنة ويمتاز  ةصا النةوع  21-15من السياحة بالمرحلة العمرية من   صا النوعويتعل   سياحة الشباب: ب.

بالبحةةث عةةن الحيةةا  اتاتماعيةةة واثاةةار  واتخةةتالط بةةا خرين، واتعتمةةاد علةةى الةةنفس وتكةةوين مةةن السةةياحة 

الصةةةداقات، كمةةةا أّن  ةةةصا النةةةوع مةةةن السةةةياحة يةةةؤدل  لةةةى تيليةةةة الفواصةةةة بةةةين الطبيةةةات المختلفةةةة، وتمّكةةةن 

تعزيةز شةةعور األايةاة الاديةد  مةةن اتخةتالط والتعةةارف الةصل يةةؤدل  لةى التفةا   واحتةةرا  بعضةه  الةةبع ، و 

 .(2)اثنسانية اتنتماء  لى

سنة و و عبار  عن سياحة اسةترخاء  55-35ويتضمن  صا النوع مرحلة عمرية من سياحة الناضجين:  ج.

ومتعة والهروب من او العمة الروتيني واثر ا  من العمة، ويغلب طابع الراحة واتستاما  والترفيه على 

 ةةةصا النةةةوع مةةةن السةةةياحة، وتكةةةون الةةةرحالت دائمةةةا علةةةى شةةةاطئ البحةةةر واألمةةةاكن الهادئةةةة والدافئةةةة والابةةةاة 

 .(3)والريف

وغالبةا مةا  ياحة التيليدية فةي الغةرب وأمريكةا صا النوع من السياحة من أنواع السيعتبر  سياحة المتقاعدين:

يشارك فيها المتياعدون وكبار السن، وتيو  الشركات السياحية بتنظةي   ةصه الةرحالت خصيصةا لهة  وتمتةاز 

بوعين وتيدي  أفضة الخدمات السةياحية وتكةون  ةصه الةرحالت لفتةرات طويلةة تتةراوح مةن أسة بارتفاع أسعار ا

 .(4)شهرين لى 

 وييس   صا النوع  لىا سياحة أيا ، سياحة موسمية، سياحة تقسيم السياحة وفقا لمدة اإلقامة: .4.2.2.1

                                                           
 .67توفي  ما ر عبد العزيز، المصدر سب  صكره،    1
 . 67المصدر نفسه،    2
 .164طه أحمد عبيد، المصدر سب  صكره،    3
 .165المصدر نفسه،    4
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 .عابر  

عةاد  يسةتغر   ةصا النةوع مةن السةياحة أيةا  محةدود  مةن يةومين  لةى أسةبوع ييضةيها السةائل سياحة أيام: أ. 

تكةون سةياحة فرديةة، وتكةون  ةصه السةياحة متنوعةة وخةدماتها ضمن برنامج معد مسةبيا )سةياحة منظمةة( أو 

مختلفةةةة، وقةةةد تكةةةون فةةةي عطلةةةة نهايةةةة األسةةةبوع أو فةةةي مناسةةةبات وطنيةةةة أو أعيةةةاد قوميةةةة، و ةةةصا النةةةوع مةةةن 

 السياحة يتميز باتستمرارية على مدار السنة.

معةةين مةةن السةةنة بالسةةياحة الموسةةمية ألّن الطلةةب السةةياحي يتحيةة  بموسةة   وسةةميتموســمية: ســياحة ب. 

يسةةمى بموسةة  الةةصرو  السةةياحي، حيةةث تتةةدف  األفةةواج السةةياحية برعةةداد كبيةةر  اةةدا علةةى المواقةةع السةةياحية، 

وتتةراوح فتةر  اثقامةةة مةن شةهر  لةةى االاةة أشةهر، وغالبةةا مةا يحمةة  ةةصا النةوع مةن السةةياحة صةفة الدوريةةة أو 

 .(1)سنةالتكرار أل نفس الزوار يزورون نفس المكان سنة بعد 

السةياحية أانةاء تةواهه   الحةافالتوتكون أاناء انتياة السةياح بةالطر  البريةة عةن طرية  عابرة:  ج. سياحة

 لةةى بلةةد مةةا يمةةرون ببلةةد معةةين ويبيةةون فيةةه لمةةد  يةةو  أو يةةومين، وفةةي  ةةصه الحالةةة يمكةةن أن تيةةو  الشةةركات 

يةاة بالطةائرات كةرن تعطةة طةائر  اتنتالسياحية بتنظي  رحالت قصير  لهؤتء السياح، كمةا قةد تحصةة أانةاء 

المطارات ويؤدل  لى عد  تزويةد الطةائر  بالخةدمات الضةرورية،   حدىفي مطار ما أو واود  ضرابات في 

فتيةةو  الشةةركات السةةياحية بتنظةةي  رحةةالت سةةياحية لزيةةار  األمةةاكن األاريةةة والحضةةارية واألمةةاكن المهمةةة فةةي 

 البلد المضيف أاناء توقف الطائر  بالمطار.

وييسةة   ةةصا النةةوع مةةن السةةياحة  لةةى سةةياحة داخليةةة،  تقســيم الســياحة وفقــا للمنــاطق الجغرافيــة:. 5.2.2.1

 سياحة خاراية.

السياسةية،  وتشمة حركةة السةياح المةواطنين مةن حملةة انسةية البلةد داخةة حةدود البلةد السياحة الداخلية:أ. 

 ا(2)التاليةويعّد  صا النوع من السياحة من أ ّ  أنواع السياحة لاسباب 

                                                           
 . 67توفي  ما ر عبد العزيز، المصدر سب  صكره،    1
 .138   األردن، عمان، المسير ،، دار 1ط  ،السياحيةتخطيط البرامج  (ا2002) وآخرون،محمود الديماسي 2
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 . توزيع الدخة بين مواطني البلد نفسه وعد  تركيزه في منطية واحد 

 .اليضاء على البطالة 

 .تحسين وتطوير البنية التحتية للبلد 

  ألّن السةةةةياحة الداخليةةةةة تبةةةةدأ ت يمكةةةةن أن تةةةةنال السةةةةياحة الخارايةةةةة بةةةةدون ناةةةةاح السةةةةياحة الداخليةةةةة

بمةةواطني البلةةةد نفسةةه حيةةةث ينتيلةةون  لةةةى أاةةزاء مختلفةةةة مةةن بلةةةدنه  ويتعرفةةون علةةةى ا اةةار واألمةةةاكن 

المهمة في بلده، و صا بدوره يكةون سةفيرا لبلةده ومماةة لهةا، ويةؤدل  لةى احتةرا  السةياح األاانةب وعةد  

تيةةدمها بلةةده وياربهةةا وت تكةةون حكةةرا علةةى  الحيةةد علةةيه ، ألنةةه سةةوف يتمتةةع بالخةةدمات السةةياحية التةةي

 األاانب فيط.

ويطل  على السياح، الصين ييصدون أماكن سياحية خارج وطنه  األ ، و ةصا النةوع  السياحة الخارجية:ب. 

مةةةن السةةةياحة تبحةةةث عنةةةه أغلةةةب دوة العةةةال  وتعمةةةة علةةةى تشةةةايعه وصلةةةك للحصةةةوة علةةةى العملةةةة الصةةةعبة 

ويتطلب خدمات مختلفة وبنيةة تحتيةة كبيةر ، وكلمةا تنوعةت الخةدمات السةياحية مةن ناحيةة الاةود  واألسةعار 

 .(1)البلدلبنية التحتية والفوقية كلما زاد عدد السياح األاانب الصين يزورون وتطورت ا

 تقسيم السياحة وفقا للجنسية. 6.2.2.1

 حيث تختلف البرامج السياحية باختالف انسيات السياح،  ص يختلف سلوك وتصرفات ورغبةات السةياح،   

 ا لى األمريكيين وييس   صا النوع من السياحةفالسياح العرب يختلفون في رغباته  وسلوكه  عن السياح 

 ويتضةمن  ةصا النةوع مةن السةياحة اميةع األاانةب مةا عةدا مةواطني سياحة األجانب  السياحة العالمية(:أ. 

وتنظ  الشركات السياحية برامج خاصة لاصب السياح األاانب بما يتالء  مةع أصواقهة  ورغبةاته   أ ة البلد.

التي تختلف باختالف العادات والتياليد والانسيات ودائما السياح األاانب يناصبون  لةى األمةاكن التاريخيةة 

لى السياحة الصحراوية والشواطئ، وتعمة  صه الشركات على دراسة رغبات واحتي  ااات وقدرات  ؤتء وا 

                                                           
 .77الحورل مانى طه، اسماعية محمد علي الدباغ، المصدر سب  صكره،    1
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 السياح وأ دافه ، وتختلف  صه البرامج حسب الانسيات واألسعار واألماكن.

و ي تتشةابه كايةرا مةع السةياحة اتاتماعيةة، فظةا ر  الهاةر   سياحة المقيمين خارج البلد  المغتربين(:ب. 

الةةةث، وعنةةةد  اةةةر  المؤقتةةة للعمةةةة فةةةي الخةةارج أصةةةبحت ظةةةا ر  مسةةةتفحلة وكبيةةر  خاصةةةة فةةةي دوة العةةال  الا

المةواطنين  لةى بلةد مةا بالتركيةد يصةبل لدسةه  الحنةةين لزيةار  البلةد األ ، فتةنظ  رحةالت سةياحية لغةر  زيةةار  

 بلد   األ .

 أنواع السياحة قديما وحديثا .3.2.1

ل  تعد السياحة تنحصر في صلك الشخ  الصل يحمة حييبة صغير  وسافر  لى بلد ما لييضي عد         

أحد الفناد  ويتاةوة بةين معةال  البلةد األاريةة، تغيةر الحةاة وتبةدة وتشةعبت فةروع صةناعة السةياحة لياة في 

وتخطةةت تلةةك الحةةدود الضةةيية لتةةدخة بيةةو   لةةى كةةّة مكةةان لتةةؤار فيةةه وتتةةرار بةةه، ومةةن خةةالة  ةةصا المطلةةب 

 سنحاوة التعرف على أنواع السياحة في الماضي والتعر   لى األنواع الحدياة منها.

 قبل القرن العشرين فيماأنواع السياحة . 1.3.2.1

 سوف نتناوة فيما يلي بعضا من  صه األنواع بشيء من التفصية.      

و ةةي تلةةك السةةياحة التةةي تةةتّ  عبةةر الصةةحارل وتتنةةوع أنواعهةةا وأ ةةدافها  أوال: ســياحة المغــامرات والســفاري:

فبعضها يتاه  لى السالسة الابلية ومغامر  تسليها، والبع  ا خر يتاه  لى زيار  الوديةان وعيةون المةاء، 

والتي تكون من أاة الصيد البرل في المناط  المسموح فيها بالصيد، أو تتعلة  بركةوب األمةواج أو التةزلج 

 .(1)الصحراءماة بر 

علةةى  لالطةةالع ةةصا النةةوع مةةن السةةياحة يعتبةةر مةةن األنةةواع اليديمةةة،  ص أّن السةةفر  ثانيــا: الســياحة الثقافيــة:

علةى مةا كانةت عليةه حيةا   لالطالعطراز الحيا  المتفرقة يماة نوعا من السياحة الايافية، و ي توفر فر  

النةةاس وايةةافته  وحضةةارته  فةةي األزمنةةة اليديمةةة، والسةةياحة الايافيةةة  ةةي أساسةةا صات طبيعةةة ص نيةةة، وتنشةةد 
                                                           

، دار الراية للنشر 1، ط السياحي، دراسة التسويق السياحي والفندقي في الدول العربيةالتسويق والترويج (ا 2009عصا  حسن السعدل، )1
 .143والتوزيع، عمان،   
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معرفةةة أشةةياء اديةةد  ليسةةت معروفةةة لةةدى السةةائل، وتةةتّ  عبةةر زيةةار  السةةائل لةةبالد أانبيةةة، ودراسةةة شةةعوبها 

علةةى تةةاريخه  وعةةاداته  فةةي نفةةس  اتطةةالعشةةد والخصةةائ  التةةي تميةةز  ةةصه الشةةعوب عةةن غير ةةا، كمةةا تن

شةباع حاااتةه  اثطار الحيييي الصين يعيشون فيه، حيث تعمة  صه السةياحة علةى زيةاد  معلومةات السةائل وا 

 .(1)من الناحية الايافية

يعتبر  صا النوع من السياحة من األنواع المهمة واليديمةة للسةياحة، فالسةفر ثالثا: سياحة التعليم والتدريب: 

لغةر  الدراسةة والتعلةي   ةو غةر  قةةدي  كةان يمةارس منةص زمةن بعيةد وتةةدّة علةى صلةك الميولةة "أطلةب العلةة  

ولو في الصين"، ورحالت ابن بطوطة وابن مااد، و صا النوع من السياحة تركز عليه ا ن الدوة المتيدمة 

 علميا وصناعيا حيث تيو   صه الدوة بتشايع السفر لغر  عيد ندوات تعليمية أو تدريبية، وكاير من 

 .(2) اثاازاتالدوة بدأت بتوفير دورات خاصة في فتر  

وتكةةةون فتةةةر   قامةةةة السةةةائل لهةةةصا النةةةوع طويلةةةة وتتةةةراوح مةةةن أسةةةبوع  لةةةى أشةةةهر معةةةدود  ولهةةةصا فةةةإّن        

كبيةةر ، وتواةةد شةةركات ومنظمةةات خاصةةة تةةنظ  ماةةة  ةةصه الةةدورات التعليميةةة  مصةةاريف السةةائل سةةوف تكةةون

وكصلك النيابات المهنية تسعى دائما  لى تنظةي  ماةة  ةصه الةدورات والدراسةات، كمةا ت تيتصةر علةى الدراسةة 

والتةةدرب فيةةط بةةة تشةةمة أيضةةا اتسةةتاما  والترفيةةه والايافةةة تّن المشةةاركين فةةي  ةةصه الةةدورات يحتةةااون  لةةى 

 لراحة واتستاما  خالة عطلة نهاية األسبوع.ا

السةفر مةن دولةة ألخةرى أو اتنتيةاة داخةة حةدود دولةة بعينهةا لزيةار  األمةاكن  تعنةي الدينية:رابعا: السياحة 

الميدسة ألنها سياسة تهت  بالاانب الروحي لإلنسان فهةي مةزيج مةن الترمةة الةديني والايةافي، أو السةفر مةن 

 .(3)خيرلأاة الدعو  من أاة الييا  بعمة 

ويعّد  صا النوع من السياحة قديما ادا وتيليديا وتنفةرد بةه دوة محةدود  فةي العةال ، ويتطلةب  ةصا النةوع مةن  

السةةياحة خةةدمات متنوعةةة وأخةةرى متوسةةطة، ويتطلةةب أسةةوا  كبيةةر  لغةةر  تبضةةع السةةائحين لشةةراء الهةةدايا 
                                                           

 . 186، مؤسسة الورا  للنشر، عمان،   1، ط أصول صناعة السياحة(ا 2001الطائي، حميد عبد النبي، ) 1
 . 57توفي  ما ر عبد العزيز، المصدر سب  صكره،    2
 . 142عصا  حسن السعدل، المصدر سب  صكره،    3
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لة مةن النيةود حيةث يعةّد الحةّج فةي التصكارية أاناء زيارته  الدينية، وتسا   السياحة الدينية في رفع دخة الدو 

 .(1)العا المملكة العربية السعودية مصدرا  اما في زياد  الدخة 

 ويمكن حصر ا في النياط التاليةااألنواع الحديثة للسياحة: . 2.3.2.1

التركيةةةز علةةةى  ةةةصا النةةةوع مةةةن السةةةياح خاصةةةة بعةةةد الحةةةرب العالميةةةة الاانيةةةة  ازداد المـــوتمرات:أوال: ســـياحة 

واسةةتيرار األمةةن وانتشةةار السةةال  فةةي العةةال ، حيةةث انتشةةرت ظةةا ر  عيةةد النةةدوات والمةةؤتمرات واتاتماعةةات 

دن السياسية والايافية والتعليمية ورااة األعماة، وتتميز مواقع المؤتمرات بواود ا في المدن الكبرى أو الم

اثقليمية أو المدن السياحية، وتتطلب أيضا خدمات سياحية مساعد  متطور  ألّن المشاركين في  ةصا النةوع 

من السياحة ت ييضون معظ  أوقةاته  فةي الفنةاد  أو الياعةات بةة يكرسةون اةزء مةن وقةته  فةي اتسةتاما  

 .(2)والراحة والرحالت السياحية اليصير 

اوانب اياابية، حيث أنه في معظة  المةؤتمرات التةي تعيةد ينةتج حةّة لةبع   ولهصا النوع من السياحة      

المشةةاكة العاليةةةة بةةةين الةةةدوة، ممةةةا يسةةاعد فةةةي تخفةةةي  التةةةوتر بةةةين الشةةعوب وينشةةةط سةةةبة الليةةةاء وبالتةةةالي 

 الحركة السياحية.

 الطبيعةةة دورا مهمةةا فةةي اةةصب السةةياح  ليهةةا، خاصةةة  صا كانةةت تلعةةبالطبيعيــة: : الســياحة البيئيــة أو ثانيــا

تتميةةةز ببيئةةةة نظيفةةةة ت يسةةةود ا التلةةةوث الةةةصل ازداد بسةةةبب كاةةةر  المصةةةانع والمعامةةةة ممةةةا يةةةؤدل  لةةةى تةةةرك 

فضالت لها أار سيئ على الطبيعة، وتعد المغريات السياحية الحية مةن تنةوع للنباتةات الطبيعيةة والحيوانيةة 

للتمتةةةةع بامةةةةاة الطبيعةةةةة، واتبتعةةةةاد عةةةةن التلةةةةوث برشةةةةكاله المختلفةةةةة، واتزدحةةةةا  وتةةةةوتر ميصةةةةدا للسةةةةائحين 

 .(3)اليوميةاألعصاب الصل تّتس  به الحيا  

 ةةصا النةةوع مةةن السةةياحة يعتبةةر مةةن األنةةواع الحدياةةة، حيةةث تسةةعى كايةةر مةةن الةةدوة  ثالثــا: ســياحة التســوق:

التي تنخف  فيها كلفة اليد العاملةة ولةديها وفةر  اثنتةاج أن تصةبل سةوقا رائاةا ورخيصةا تعةر  فيةه اميةع 
                                                           

 . 147طه أحمد عبيد، المصدر سب  صكره،    1
 . 188الطائي حميد عبد النبي، المصدر سب  صكره،    2
 . 143، عال  الكتب، اليا ر ،   1، ط البيئة المصرية وقضايا التنمية(ا 1998أحمد الاالد، ) 3
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أنةةواع البضةةةائع برسةةعار رخيصةةةة بهةةةدف اةةصب أكبةةةر عةةدد ممكةةةن مةةةن السةةياح الةةةصين يهتمةةون بشةةةراء السةةةلع 

ة، و صا النوع من السياحة يحتةاج  لةى خةدمات متنوعةة ومتعةدد  وكةصلك أمةاكن  قامةة متنوعةة، ولكةن المختلف

تكمن الصعوبة في السيطر  على  صا النمط من السياحة ألنه يتضمن طبيات مختلفة من السياح في كاف 

لسةو  الحةر  لإلمةارات ومن الدوة المشهور  بهةصا النةوع مةن السةياحة تايالنةدا، تةايوان، الصةين، ا .(1)النواحي

 العربية المتحد  والتي تعتبر من أرخ  األسوا  الحر  بالعال  األكار مبيعا.

و و من المفا ي  الحدياة، وتعني نمط سياحي يتّ  تنفيص بع  معامالتةه التةي  رابعا: السياحة االلكترونية:

خةةالة اسةةتخدا  تكنولوايةةا تةتّ  بةةين مؤسسةةة سةةياحية وأخةةرى أو بةةين مؤسسةةة سةياحية ومسةةتهلك )سةةائل( مةةن 

حيث تتالقى فيه عرو  الخدمات السةياحية مةن خةالة شةبكة المعلومةات الدوليةة  ،المعلومات واتتصاتت

 .(2) السياحيةمع رغبات اموع السائحين الراغبين في قبوة  صه الخدمات  )اتنترنت(

و ةةي مةةن األنةةواع الحدياةةة للسةةياحة،  ص يعةةّد المنةةاخ المميةةز عةةامال مهمةةا فةةي خامســا: الســياحة المناخيــة: 

اصب السياح لزيار  اقلي  معين، حيث تشكة الشةمس السةاطعة والظةروف الاويةة المناسةبة والطيةس الاميةة 

المصادر المناخية التةي تتةرك أار ةا فةي السةائل، ويعتبةر المنةاخ أ ة  عناصةر الاةروات السةياحية، علمةا بةرّن 

 .(3)والسياحةصلي الربيع والصيف  ما أكار الفصوة مالئمة للسفر ف

و ي من أنةواع السةياحة المسةتحداة وتتماةة فةي الييةا  باةوتت منظمةة سةيرا علةى  سادسا: سياحة التجوال:

 األقدا   لى مناط  نائية تشتهر باماة مناظر ا الطبيعية ومن ميزاتهاا

 السن. تستيطب السياح الشباب بشكة أكبر من كبار 

 .اثقامة تكون في مخيمات في البر والتعايش مع الطبيعة 

 .مد  اثقامة تكون طويلة 

                                                           
 .64-63  صكره، ص  توفي  ما ر عبد العزيز، المصدر سب 1
الملتقى العلمي ورقة بحاية ميدمة  لى (ا أ مية ميومات السياحة الازائرية في التنمية اتقتصادية للدولة، 2010موسى سعداول، حكي  بواطو، ) 2

 .4، بسكر ، الازائر،   2010مارس  10و 9، يومي الدولي حول اقتصاديات السياحة ودوره في التنمية المستدامة
 . 154كة محمد خميس، المصدر سب  صكره،   الزو  3
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 واقع ومحتوى األسواق السياحية .3.1

ليد ا تّ  خبراء السياحة في العال  بدراسةة األسةوا  السةياحية باعتبار ةا أحةد العناصةر الرئيسةية للعمليةة      

الممالةةة للعةةر  السةةياحي أو الطلةةب السةةياحي. كمةةا عمةةدوا لتحليةةة الطلةةب السةةياحي وفةة   االتسةةوييية سةةواء  

أسةةةس علميةةةة وتحديةةةده خصائصةةةه المميةةةز  وطةةةر  تيةةةديره. ولةةة  تيتصةةةر الدراسةةةة علةةةى الطلةةةب السةةةياحي بةةةة 

امتدت  لى العر  السياحي باعتباره الاناح الااني لصناعة السةياحة ألنةه يضة  كةّة مةا تمتلكةه الدولةة مةن 

ميومات سياحية ومراف  وخدمات وتسهيالت سياحية تشكة في ماموعها المنتج السياحي الصل تيو  الدوة 

المسةةتيبلة للسةةياح بتسةةوييه وبيعةةه فةةي األسةةوا  الخارايةةة، لةةصا سةةنحاوة مةةن خةةالة  ةةصا المبحةةث تنةةاوة واقةةع 

مة معهةا للحصةوة علةى األسوا  السياحية من خالة التعر  لمختلف أنواعها والسياسات التي تحك  التعا

أكبةةر قةةدر مةةن الحركةةة السةةياحية الوافةةد  منهةةا وعةةر  واقةةع ومحتةةوى كةةّة مةةن الطلةةب والعةةر  السةةياحيين 

 وتحديد أ   خصائصهما ومكوناتهما.

 ماهية األسواق السياحية .1.3.1

 التسوي  يماة السو  بصفة عامة أحد العناصر الرئيسية للعملية التسوييية حتى  نه يمكن اليوة  ّن  دف 

  و  يااد األسوا  وتحديد ا والتعرف عليها والتراير فيها لزياد  حركة المبيعات فيها من السلع والخدمات.

 مفهوم السوق . 1.1.3.1

مفهةةةو  كلمةةةة السةةةو  تحةةةدد الظةةةروف العامةةةة لتصةةةريف البضةةةائع والخةةةدمات، ويةةةتّ  الحةةةديث  نةةةا عةةةن       

أو )الكبيةر( والتةي تشةير  لةى أ ة  عنصةر مةن عناصةر السةو  السو  )الضي ( أو )الواسةع( أو )الصةغير( 

 و و تسوي  البضائع والخدمات.

ويمكةةن تعريةةف السةةو  بمعنةةاه الماةةرد برنةةه صلةةك المكةةان الةةصل يةةتّ  فيةةه التيةةاء المشةةترين بالبةةائعين مةةن أاةةة 

 رتبط المعنى  نا في (1)البيعتبادة السلع والخدمات وما يرتبط بصلك من عوامة مؤار  في قرارات الشراء أو 

                                                           
 . 59، المنظمة العربية للتنمية اثدارية، اليا ر ،   أس  علمية وتجارب عربية –التسويق السياحي والفندقي  (ا2007صبرل عبد السميع، ) 1
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 بالمكان.

فةةي بعةة  المرااةةع اتقتصةةادية حةةاوة اتقتصةةاديين تعريةةف السةةو  علةةى أنةةه ميابلةةة بةةين البةةائع والمشةةترل 

وآخرون يعرفونه على أنه العر  والطلةب علةى السةلع والخةدمات فةي السةو  أو أنةه عبةار  عةن بيةع وشةراء 

 .(1)السياحيةالخدمات 

 ناك اقتصاديين حاولوا تعريف السو  السياحي من نوعية العالقات التي تنشر أاناء عملية البيةع وقةالوا أّن 

 .(2)النيودالسو  السياحي  و عر  ميابة النيود وطلب مع دفع 

يماة كافة األفراد والمؤسسات التي تسعى ثشباع حااات  اعرف السو  السياحي على أنهكما       

ودينية  ورغبات معينة في أقطار أو أماكن سياحية تيد  عددا من المنتاات التي قد ترتبط بمواقع أارية

وايافية، ومن خالة وسائة مساعد  كالنية برنواعه والفناد  والمطاع  وغير ا، كما يتضمن السو  

 .(3)والتي تض  السياحة المحلية واثقليمية والدولية السياحي مستويات مختلفة

ومنص أن ظهرت ونشرت فكر  األسوا  تطورت  صه الفكةر  بتطةور الةزمن وأصةبل للسةو  مفهةو  أوسةع       

أّن مصةةطلل السةةو  يعبةةر عةةن ماموعةةة مةةن  لةةى وأشةةمة مةةن ماةةرد مكةةان التيةةاء المشةةترين بالبةةائعين يشةةير 

البةائعين والمشةترين المتعةةاملين فةي سةةلعة معينةة يتحةةدد سةعر ا فةةي بواسةطة العةةر  والطلةب،  ّت أّن مفهةةو  

السو  في صناعة السياحة ينحصر في الدوة المصدر  للحركةة السةياحية وأيضةا الةدوة المسةتيبلة لهة . لةصا 

 يرون من خبراء السياحة وعلمائها برنها ييصد بالسو  السياحي كما عرفه الكا

(، وحيةث  ّن Tourism supply)بةالعر  السةياحي  (Tourism demand)الطلب السياحي  لتياءامكان   

يمكةن أن يكةون فةي دولةة السةائل أل الةدوة المصةدر  للسةائحين التةي تماةة الطلةب السةياحي،  لتياءاتمكان 

  .وتماة في نفس الوقت العر  السياحيالمستيبلة له ، وأيضا في دولة الزيار  
                                                           

 . 108، المصدر سب  صكره،   مختارات من االقتصاد السياحيمروان السكر،  1
، دار المسير  للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط -مدخل صناعة السياحة والضيافة-التسويق السياحي والفندقي(ا 2013علي فالح الزعبي، ) 2

 .159األردن،   
 .125، مؤسسة الورا ، األردن،   1، ط مبادئ السفر والسياحة(ا 2001انى طه الحورل،  سماعية محمد علي الدباغ، )م 3
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 ا(1) ماومعنى صلك أّن التياء الطلب السياحي بالعر  السياحي يتّ  في مكانين مختلفين 

 :وتمالةةةه ان حيةةةث يلتيةةةي السةةةائحون المرتيبةةةون أو وكةةةالء السةةةياحة الةةةدوليين أو  الســـوق الخـــارجي

مديرو الشركات العالمية مع مندوبي ومديرل الشركات السياحية ووكةاتت السةفر بالةدوة المسةتيبلة 

أو المضيفة له  لعر  براماه  السياحية من خةالة الاهةود التنشةيطية التةي ييومةون بهةا فةي  ةصه 

اةةراء التعاقةةدات السةةياحية ووكةةاتت السةةياحة والسةةفر العالميةةة، ويضةةّ  األسةةوا  لبيةةع  ةة صه البةةرامج وا 

 عاد  الدوة الصناعية الكبرى المتيدمة.

 :تماله الدوة المستيبلة للحركة السياحية حيةث يلتيةي السةائحون سةواء الةدوليون أو  السوق الداخلي

احية فةةي مختلةةف المنةةاط  األاريةةة الةةداخليون )المسةةتهلكون السةةياحيون( مةةع بةةائعي الخةةدمات السةةي

 والسياحية للحصوة على احتياااته  التي تعتمد على السياحة اعتمادا رئيسيا.

برنةةه الطلةةب السةةياحي الحةةالي والمحتمةةة علةةى  اوفةةي األخيةةر نخلةة   لةةى تعريةةف السةةو  السةةياحي        

 نة.المنتج السياحي في أل دولة من الدوة السياحية ثشباع رغبات وحااات معي

 ا(2)أ مهاالسو  السياحي  لى شرائل مختلفة تبعا لعدد من العوامة  ينيس  السوق:تشريح . 2.1.3.1

تشةكة الةدوة المتاةاور  المصةدر  للسةائحين التةي تيةع فةي منطيةة معينةة شةرائل سةةوقية  الموقـع الجغرافـي:أ. 

األخرى، فعلى سةبية الماةاة بحيث تتصف كّة شريحة من  صه الشرائل بصفات معينة تختلف عن الشرائل 

تتميةةز دوة أمريكةةا الالتينيةةة بصةةفات وخصةةائ  متشةةابهة تختلةةف عةةن دوة الخلةةيج العربةةي ودوة المغةةرب 

 العربي.

يعمةةة المسةةتوى اتاتمةةاعي فةةي الةةدوة المختلفةةة علةةى تكةةوين شةةرائل سةةياحية تبعةةا  الطبقــة االجتماعيــة:ب. 

تشكة معا شريحة سوقية تتميز بخصائ  معينة تختلةف لكّة مستوى أو طبية ااتماعية، فالطبيات الغنية 

عن الشرائل األخرى وترتبط بمستوى معين، كالفر بالدراة األولى على الطائرات واثقامة في فناد  خمسة 

                                                           
 .30اغرافيا السياحة والطيران، المزيج التسوييي السياحي،    1
 .62-61صبرل عبد السميع، المصدر سب  صكره،      2
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ناةةو   لةةى غيةةر صلةةك مةةن الخةةدمات السةةياحية المتميةةز ، أمةةا الطبيةةات المتوسةةطة فتكةةون  ةةي أيضةةا شةةريحة 

 ياااتها التي تتالء  وتتواف  مع مستوا ا اتاتماعي، كصلك الطبيات الفيير .سوقية أخرى لها مطالبها واحت

ــافي: المســتوى. ج تتكةةون فةةي األسةةوا  السةةياحية أيضةةا شةةرائل أخةةرى تةةرتبط بالمسةةتوى الايةةافي ألفةةراد  الثق

الماتمةةع حيةةث تتشةةكة  ةةصه الشةةرائل مةةن السةةائحين الةةصين تةةربطه  بةةبع  عوامةةة ايافيةةة مشةةتركة، كطبيةةة 

اء والمهندسةةةين وأسةةةتاص  الاامعةةةات ...الةةةخ، كةةةصلك مةةةن  ةةة  علةةةى دراةةةات متوسةةةطة أو منخفضةةةة مةةةن األطبةةة

 الايافة العامة يكونون معا شرائل سوقية معينة.

يشكة السةائحون الةصين يمارسةون مختلةف أنمةاط السةياحة شةرائل سةوقية تبعةا للهةدف  من الزيارة: الهدف. د

المصدر  ياتمع السائحون فةي اماعةات )شةرائل(، فالمسةافرون للسةياحة من الزيار ، ففي األسوا  السياحية 

األاريةةة أو التاريخيةةة تةةربطه  خصةةائ  فكريةةة واتاا ةةات شخصةةية معينةةة، أمةةا المسةةافرون بغةةر  الترفيةةه 

واتسةةتاما  فةةإنه  يبحاةةون عةةن الراحةةة والهةةدوء ويميلةةون  لةةى ممارسةةة األنشةةطة الترفيهيةةة والرياضةةية، و كةةصا 

 ئل السياحية األخرى.باقي الشرا

ينيسة  السةائحون فةي األسةوا  السةياحية  لةى شةرائل تبعةا للسةن حيةث تكةون كةّة مرحلةةة  والجـن : السـنو. 

عمريةةةة كمرحلةةةة الشةةةباب أو الراولةةةة أو الكهولةةةة شةةةريحة خاصةةةة بهةةةا، وكةةةة شةةةريحة مةةةن  ةةةصه الشةةةرائل لهةةةا 

 شريحة والنساء كصلك. خصائصها المميز ، كصلك  و الحاة بالنسبة للانس فالرااة يمالون

األسةةةةةةوا  السةةةةةةياحية  لةةةةةةى عةةةةةةدد مةةةةةةن األنةةةةةةواع الرئيسةةةةةةية  تنيسةةةةةة  الســــــياحية:أنــــــواع األســــــواق . 3.1.3.1

 ا(1)يليأ مها ما 

 صا النوع من األسوا  السياحية بر مية كبير  لدى الةدوة المسةتيبلة للسةائحين،  ص  يتمتع الرئيسية:األسواق 

تماةةة  ةةصه األسةةوا  المصةةدر الرئيسةةي للطلةةب السةةياحي الةةصل تعتمةةد عليةةه  ةةصه الةةدوة، وبةةصلك تحظةةى  ةةصه 

 اهوداألسوا  با تما  رااة التسوي  والمبيعات بالمنشآت السياحية من حيث دراستها وتشريحها، وتركيز ال

                                                           
 .33-32    المصدر سب  صكره، اغرافيا السياحة والطيران، 1
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 التنشيطية فيها تستمرار حركة التدف  السياحي اليادمة منها. 

الحركةةة اليادمةةة مةةن  ةةصه األسةةوا  عةةن حركةةة األسةةوا  الرئيسةةية السةةابية بحيةةث ت  تيةةةّ  الثانويــة:األســواق 

تحتةةةّة نفةةةس األ ميةةةة الكبيةةةر  التةةةي تحظةةةى بهةةةا تلةةةك األسةةةوا ، لةةةصلك سةةةميت باألسةةةوا  الاانويةةةة تعبيةةةرا عةةةن 

 انخفا  أ ميتها لدى الدوة المستورد  للسائحين وت تماة المصدر الرئيسي للحركة السياحية بها.

 ةةصه األسةةوا  بدراةة فاعليتهةةا الكبيةةر  وحاة  التعاقةةدات التةةي تةتّ  بهةةا لبيةةع البةةرامج  تتميةز النشــطة:واق األســ

السياحية للسائحين أو الشةركات والوكةاتت السةياحية خةالة فتةر  معينةة واسةتاابة الطلةب السةياحي فةي  ةصه 

 يئات المختصة.األسوا  لكّة الاهود التسوييية أو التنشيطية التي تبصلها األاهز  واله

األسةةوا  التةةي ت تماةةة فةةي الوقةةت الحةةالي مصةةدرا رئيسةةيا للطلةةب السةةياحي نتياةةة  و ةةي الكامنــة:األســواق 

لب  الظروف اتقتصادل أو اتاتماعيةة أو السياسةية التةي تةؤار عليهةا سةلبا، ولكنهةا تتحةوة غلةى أسةوا  

  حةرب الكويةت حيةث كةان كامنةا خةالة فعالة ونشطة بزواة  صه األسباب والعوامة كالسةو  العربةي فةي فتةر 

التةةي كانةةت فيهةةا مةةن قبةةة أسةةواقا فاألسةةوا  الكامنةةة  ةةي األسةةوا    ةةصه الفتةةر  التةةي مةةرت بهةةا منطيةةة الخلةةيج.

  صا النمط وفيدت فعاليتها ونشاطها. علىرئيسية أو اانوية ولكنها نتياة لاسباب ا نفة الصكر تحولت 

ــة:  يمكةةن أن يصةةة فيهةةا الطلةةب السةةياحي  لةةى أعلةةى مسةةتوى ممكةةن  و ةةي األسةةوا  التةةياألســواق المحتمل

نتياة الاهود التسوييية والتنشيطية المبصولة، فكّة اهد  ضافي زياد  على  صه الاهود سةيترتب عليةه زيةاد  

 محدود  في الطلب السياحي عن  صا المستوى.

 السياسات السوقية ودراسة السوق السياحي .2.3.1

 السياحيدراسة السوق  .1.2.3.1

تعتبةةر دراسةةة السةةو  السةةياحي مةةن أ ةة  الدراسةةات التةةي تيةةو  بهةةا الدولةةة السةةياحية سةةواء علةةى مسةةتوى     

األاهز  الرسمية أو الوكاتت السياحية ألّنها تلعب دور  ا  في التعرف على طبيعة  صا السةو  مةن حيةث 

  وفهةة  خصةائ  وصةفات كةةّة سةو  رئيسةي أو اةانول باثضةةافة  لةى أ ميةة  ةصه الدراسةةة فةي تشةريل السةو 



التأصــــــــــــــــــــيل النظـــــــــــــري للسيــــــــــــاحة                                                                الفصل األول:   

 

37 
  

التسةوييية  اتستراتيايةشريحة وتحديد وتشخي  المشكالت التي تظهر في األسوا  المختلفة وصلك لوضع 

 ا(1)ا تيةالمالى لموااهتها وتتضمن  صه الدراسة الاوانب 

 تيو  دراسة السو  السياحي من الواهة اتقتصادية على أوال: الوضع االقتصادي للسوق السياحي:

تحلية وفه  طبيعة اقتصاديات الدوة المختلفة للسو  السياحي من حيث دراات اليو  أو الضعف، وما 

توااهه من مشكالت تؤار على حا  الطلب السياحي فتساعد  صه الدراسة على اكتشاف دوة أو أسوا  

اقتصادية عالية، سياحية يمكن أن تتحوة  لى أسوا  رئيسية مصدر  للحركة السياحية ألنها تتمتع بيدرات 

كصلك فإّن  صه الدراسة تفيد في فه  وتييي  ادوى الاهود التسوييية المواهة  لى دوة السو  المختلفة، 

حيث تعمة على توايه  صه الاهود نحو األسوا  التي تتميز باتستيرار اتقتصادل، فكلما كانت الحالة 

 احي فيه نشطا ومتزايدا.اتقتصادية للسو  السياحي منتعشة، كلما كان الطلب السي

ييصد بهصه الخصائ  طبيعة السائحين وأنماطه  ثانيا: الخصائص االجتماعية للسوق السياحي: 

مكانياته  المادية المؤار  على اتاا اته  نحو  السلوكية وعاداته  المختلفة والدوافع المحركة له  ورغباته  وا 

الواهة اتاتماعية وتيسيمه  لى شرائل ااتماعية  الطلب السياحي. لصلك فإّن دراسة السو  السياحي من

معينة سواء بالنسبة للدخة أو المستوى الايافي أو السن أو األ داف السياحية  لى غير صلك من العوامة 

التي تعمة على تحيي  النااح والفاعلية التسوييية في  صه السو  من خالة رس  الخطط السياحية 

 ألاهز  السياحية.النااحة التي تيو  به مختلف ا

 تساعد دراسة الوضع السياسي بالسو  السياحي في التعرف  ثالثا: الوضع السياسي في السوق السياحي:

على الاوانب المختلفة له من حيث استيرار  صا السو  من الواهة السياسية وارتباطه بعالقات تتميز 

بالطيبة واليو  مع باقي األسوا  األخرى،  ضافة  لى توفر عامة األمن والهدوء والبعد عن اتضطرابات 

فهصه الدراسة تهدف  لى العنصرية أو العسكرية أو الطائفية، أو غير صلك من أنواع الصراعات األخرى، 

                                                           
 .68-65صبرل عبد السميع، المصدر سب  صكره،     1
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تركيز النشاط التسوييي على الدوة التي تتمتع باتستيرار السياسي ألّن  صا األخير يماة المناخ المالئ  

والبيئة السياسية المالئمة لانشطة السياحية في أل دولة من الدوة، أما الدوة التي ت تتمتع باتستيرار، 

لفتر  محدد  واتكتفاء باهود متواضعة لضمان استمرار السياحة فيمكن تانب تركيز الاهد التسوييي بها 

 حتى تعود مر  أخرى لحالة الهدوء والتوازن واتستيرار السياسي من اديد.

السو  السياحي ماة أل سو  آخر يحكمه تاحة بالسوق السياحي: الفرص التسويقية الم رابعا: حجم

المكان واألفراد والظروف المؤار  فيه و صا يعني أّن لكّة سو  سعة معينة يصة  ليها عندما تتحي  فيه 

دراة اثشباع الكامة، فإصا ل  يصة  ليها تكون  ناك فاو  تنشر عن عد  تحيي  العر  السياحي لكة 

ر في األنشطة اثعالمية والتسوييية، ويزداد اتساع  صه الفاو  متطلبات الطلب السياحي، أو نتياة ليصو 

أو عميها من دولة  لى أخرى تبعا لحا  وتنوع الطلب السياحي في  صه الدوة وميدار الاهود التسوييية 

 .(1)بهاالمبصولة 

يدرسةةوا فةالفر  التسةوييية تعكةس حيييةةة  ةصه الفاةو ، لةةصلك ياةب علةى راةةاة التسةوي  السةياحي أن        

السةةو  السةةياحي دراسةةة ايةةد  لتحديةةد حاةة  الفةةر  التسةةوييية المتاحةةة بةةه تسةةتغاللها اسةةتغالت أماةةة وصلةةك 

بوضةةع البةةرامج والخطةةط السةةياحية المالئمةةة لهةةا لنيةةة  ةةصا السةةو  مةةن مرحلةةة الكمةةون  لةةى مرحلةةة الحيويةةة 

 والنشاط.

ياحية المنافسةةة ضةةمن الدراسةةة العامةةة تةةدخة دراسةةة األسةةوا  السةة األســواق الســياحية المنافســة: :خامســا

للسةو  السةةياحي المصةةدر للسةةائحين، نظةرا لالرتبةةاط الكبيةةر بةةين الهةةدف مةن الدراسةةة فةةي الحةةالتين، فالسةةو  

المنافس ت ييّة أ مية عن األسوا  األخرى ألّن فه  السو  ودراسته من حيث التعرف على طبيعةة المنةتج 

ة بةةه والسياسةةات التسةةوييية التةةي يعتمةةد عليهةةا تسةةاعد علةةى وضةةع السةةياحي والوسةةائة التنشةةيطية المسةةتخدم

تسوييية مالى لزياد  نصةيب الدولةة مةن األسةوا  السةياحية المصةدر  للسةائحين، وتيةو  علةى فهة   استراتياية

                                                           
 .107   اثسكندرية، ة مدبولي،مكتب ،1ط  ،التسويق السياحي(ا 1990محسن الخضيرل، ) 1
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النيةةةاط اليويةةةة فةةةي السياسةةةات التسةةةوييية المنافسةةةة ومحاولةةةة اتسةةةتفاد  منهةةةا فةةةي وضةةةع اثاةةةراءات الالزمةةةة 

 صلك فه  نياط الضعف لالبتعاد عنها.لموااهتها وك

خضع السو  السياحي لعدد من السياسات تضعها األاهز  المسئولة ي السوق السياحي: سادسا: سياسات

عن دراسته وتحليله بهةدف تحيية  اتسةتخدا  األماةة لمختلةف مةوارد الدولةة السةياحية والمسةتيبلة للسةائحين، 

المختلفةةةة والمنةةةتج السةةةياحي الةةةصل تيةةةو  ببيعةةةه وتنيسةةة   ةةةصه واألسةةةلوب التسةةةوييي الةةةصل يتفةةة  مةةةع ظروفهةةةا 

 السياسات  لىا

تيو   صه السياسة على اعتبار أّن السو  السياحي الخةاراي عبةار  عةن شةريحة  الموحدة: : السياسةاسابع

واحةةةد  اعتمةةةادا علةةةى عةةةد  واةةةود اختالفةةةات او ريةةةة بةةةين الشةةةرائل المختلفةةةة المكونةةةة لةةةه، أو عةةةد   عطةةةاء 

الكافي للمستهلكين السياحيين من حيث عاداته  ورغباته  وطبياته  اتاتماعية وأ دافه  السياحية  ات تما 

ولةةصلك فةةإّن السياسةةة التسةةوييية فةةي  ةةصه الحالةةة تكةةون واحةةد  بالنسةةبة لاميةةع األسةةوا  السةةياحية أو بالنسةةبة 

 لسو  معين بالصات.

لةةى تشةةريل السةةو  السةةياحي  لةةى شةةرائل مختلفةةة تعتمةةد  ةةصه السياسةةة ع التشــريح  التمييــز(: ثامنــا: سياســة

طبيا لعوامة كاير ، بحيث تتميز كّة شريحة بخصائ  وسمات معينة يمكن اعتبار ا أسواقا سةياحية قائمةة 

بةةةصاتها، لةةةصلك فةةةاألاهز  السةةةياحية والوكةةةاتت السةةةياحية تيةةةو  سياسةةةيات تسةةةوييية تتناسةةةب مةةةع عةةةدد الشةةةرائل 

ى التةةراير فةةي السةةو  السةةياحي برسةةاليب مختلفةةة تبعةةا لكةةّة شةةريحة مةةن السةةياحية، فهةةصه السياسةةة تهةةدف  لةة

الشةرائل، ومةن مميزاتهةا أنهةا تسةاعد علةى  اةةار  الةدوافع المختلفةة لةدى المسةتهلكين السةياحيين وبالتةالي زيةةاد  

 الطلب والمبيعات السياحية.

 تياأما من حيث نيط الضعف التي ترتبط بإتباع  صه السياسات فإنها تنحصر في ا 

  التكلفةةة التسةةوييية المتزايةةد  نتياةةة اسةةتخدا  عةةدد مةةن السياسةةات التسةةوييية التةةي تالئةة  كةةّة شةةريحة مةةن

 الشرائل السياسية، ألّن كّة سياسة تسوييية تتطلب  اراءات وساالت وبيانات كاير  مما تنعك على 
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 ارتفاع التكلفة ثتباع تلك السياسة.

  المترتبة على  تباع سياسة التمييز أو الشرائل المتعدد  نظرا تستخدا  ارتفاع تكلفة البرامج التنشيطية

عالنية مختلفة تناسب كّة شريحة للتراير فيها وزياد  الطلب السياحي بشكة عا .  وسائة دعاية وا 

تيو   صه السياسة على التركيز علةى شةرائل سةياحية معينةة دون الشةرائل األخةرى  االختيار: تاسعا: سياسة

تةةرتبط باةةدوى التةةراير فيهةةا سةةياحيا وتهمةةة بةةاقي الشةةرائل السةةياحية لعةةد  اةةدوى األنشةةطة التسةةوييية ألسةباب 

بهةةةا، و ةةةصا يعنةةةي أّن  ةةةصه السياسةةةة تيةةةو  علةةةى السياسةةةتين السةةةابيتين فةةةي آن واحةةةد، أل أنهةةةا تيسةةة  السةةةو  

تطيع مةن خاللهةا أن مناسةبة التةي تسةالسياحي  لى شرائل معينة اّ  تختةار مةن بةين  ةصه الشةرائل الشةريحة ال

تركةةز اهود ةةةا التسةةةوييية عليهةةا، وصلةةةك مةةةن خةةالة مبةةةدأ اتختيةةةار. ويلاةةر  لةةةى  ةةةصه السياسةةة بعةةة  الةةةدوة 

 السياحية صات الموارد السياحية المحدود  واثمكانيات واليدرات السياحية المتواضعة.

 ويعيب استخدا   صه السياسة ما يليا

 شةريحة معينةة دون الشةرائل األخةرى، فةال يحية  اتسةتفاد   اتقتصار على تنميةة الطلةب السةياحي فةي

 من مزايا النمو الكلي للطلب السياحي.

  عةةد  اليةةدر  علةةى الصةةمود أمةةا  التيةةارات اليويةةة التةةي تسةةتخد  سياسةةة التشةةريل السةةوقي والتركيةةز علةةى

 اميع الشرائل السياحية.

 ممةةا يحةةدث تيلبةةات مسةةتمر  وعةةد   عةةد  تحييةة  التةةوازن فةةي نمةةو الطلةةب السةةياحي بالشةةرائل المختلفةةة

اسةةتيرار فةةي الطلةةب لةةدى شةةرائل معينةةة تعتمةةد عليهةةا  ةةصه السياسةةة، بعكةةس اعتمةةاد الشةةركة السةةياحية 

علةةى السةةو  ككةةّة بمختلةةف شةةرائحه، وبةةصلك يتةةوازن تليائيةةا مةةن حيةةث نمةةو الطلةةب فةةي بعةة  الشةةرائل 

 بواه عا .وانخفاضه في شرائل أخرى، والنتياة  ي استيرار الطلب السياحي 

 واقع ومحتوى الطلب السياحي .3.3.1

  يماة الطلب السياحي أحد الموضوعات المهمة التي اشتملت عليها دراسة التسوي  السياحي في       
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دوة العال  باعتباره الهدف الرئيسي الصل تسعى  لى اختراقه والتراير فيه لاصب أكبر حركة سياحية  مختلف

 ببع  الخصائ  والسمات و و ما سيتّ  تناوله من خالة ا تيا منه، ويتميز الطلب السياحي

 مفهوم الطلب السياحي .1.3.3.1

ييصةةد بالطلةةب علةةى سةةلعة أو خدمةةة معينةةة برنةةه الكميةةة مةةن السةةلعة أو الخدمةةة التةةي يرغةةب المشةةترون فةةي 

الحصوة عليها نظير امن معين وفي سو  معينة ووقت معين، وبشكة عا  يعنةي أّن الطلةب يماةة الرغبةة 

 .(1)معينةواليدر  على الشراء تحت ظروف 

وع رغبةةات األفةةراد وقةةدراته  علةةى شةةراء كميةةات مختلفةةة مةةن فالطلةةب بمفهومةةه اتقتصةةادل يماةةة مامةة       

 السلع أو الخدمات عند األامان المختلفة خالة فتر  زمنية معينة، وبصلك فالطلب السياحي يتكون من مزيج 

مةةن العناصةةةر المختلفةةة كالرغبةةةات اثنسةةانية والحااةةةات والميةةوة التةةةي تتاةةه  لةةةى الةةدوة المسةةةتيبلة  متةةداخة

 .(2)للسائحين

كمةةا يمكةةن تعريةةف الطلةةب السةةياحي برنةةه "تعبيةةر عةةن اتاا ةةات السةةائحين لشةةراء منةةتج معةةين أو زيةةار        

منطيةةة أو دولةةة سةةياحية بةةصاتها، قوامةةه مةةزيج مركةةب مةةن عناصةةر مختلفةةة تماةةة الةةدوافع والرغبةةات واليةةدرات 

ب علةةةةى منطيةةةةة والميةةةةوة والحااةةةةات التةةةةي يتةةةةرار بهةةةةا المسةةةةتهلكون السةةةةياحيون مةةةةن حيةةةةث اتاا ةةةةات الطلةةةة

 .(3)معينة"

ويعرف أيضا برنه السو  السياحي المرتيب الةصل تهةدف  لةى  اارتةه وتنشةيطه اميةع الةدوة السةياحية       

 من مختلف دوة العال  لتحيي  أكبر حركة سياحية وافد  منه.

 خصائص الطلب السياحي:. 2.3.3.1

 ا(4)أ مهايتميز الطلب السياحي ببع  السمات والخصائ  التي تميزه بشكة خا ،       

                                                           
 .41اغرافيا السياحة والطيران، المصدر سب  صكره،   1
 . 120خضيرل محسن، المصدر سب  صكره،    2
 .113، المنظمة العربية للتنمية اثدارية،   أصول التسويق السياحي(ا 1997صبرل عبد السميع، ) 3
 .109-104المصدر سب  صكره،     ، التسويق السياحي والفندقيصبرل عبد السميع،  4
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 صه الخاصية أّن الطلب السياحي حساس للظروف والعوامة اتقتصادية  تعني الـحـساسـيـة: 

واتاتماعية والسياسية السائد  في الدوة المستيبلة للسياحة، فالدوة التي تحدث بها اورات سياسية أو 

ظوا ر ااتماعية أو مشكالت اقتصادية خطير  يصبل مناخها السياحي غير مالئ  للحركة السياحية 

السياحي عليها مهما كانت تتمتع بميومات سياحية عديد  وبصلك يّتضل مدى اترتباط وييّة الطلب 

 اليول أمن واستيرار المنطية المستيبلة للسياحة وزياد  حا  الطلب السياحي عليها.

بالمرونة قابلية الطلب السياحي للتغير تبعةا للظةروف والمةؤارات المختلفةة السةائد  فةي  ييصد الـمـرونـة: 

لسةةياحي، فةةالظروف والعوامةةة اتقتصةةادية السةةائد  فةةي الةةدوة المسةةتيبلة للسةةائحين التةةي تةةرتبط السةةو  ا

 بتغيةةر أسةةعار الخةةدمات السةةياحية تةةؤار  ةةي أيضةةا فةةي مرونةةة الطلةةب السةةياحي، فكلمةةا انخفضةةت  ةةصه

 صحيل.األسعار اتاه الطلب  لى اترتفاع والعكس 

دراسة مرونة الطلب في الدوة المصدر  لهةا دراسةة ايةد  لصلك ياب على الدوة المستيبلة للسائحين        

حتةةى يمكةةن معرفةةة دراةةة اترتبةةاط بةةين زيةةاد  األسةةعار وانخفةةا  الطلةةب السةةياحي وبةةين انخفةةا  األسةةعار 

 وارتفاع الطلب ويمكن  يااد معامة مرونة الطلب السياحي وف  المعادلة التاليةا

  معلل التغيير النسب  ف  الطلبمعامل مرينة الطلب = 
 معلل التغيير النسب  ف  السعر
 

 ا الطلب السياحي يتاه للتوسع سنويا بمعدة غير اابت، ويتغير تبعا لتغيةر الظةروف المتولةد الـتـوسـع 

فةةي الةةدوة المصةةدر  للسةةائحين والمسةةتيبلة لهةة ، ويمكةةن أن نراةةع التوسةةع والزيةةاد  فةةي الطلةةب السةةياحي 

 عا   لى العوامة ا تيةاالعالمي بشكة 

 .التيد  العلمي والتكنولواي الصل حدث في العال  والصل نتج عنه تطور وسائة النية 

 .ارتفاع مستويات المعيشة وزياد  الدخوة في كاير من الدوة المصدر  للسائحين 

 ى  لةى ا تما  كاير مةن الةدوة السةياحية بميوماتهةا الطبيعيةة والصةناعية وخةدماتها السةياحية ممةا أد

 زياد  اثقباة على زيارتها.
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  ظهور الرحالت السةياحية الشةاملة المنظمةة مةن طةرف الشةركات السةياحية العالميةة فةي معظة  دوة

 العال  وبرسعار منخفضة.

وتعني الموسمية اتااه الطلب لالرتفاع في فترات معينة مرتبطة برعياد أو مواسة  معينةة، الـمـوسـمـيـة:  

صروتةةه خةةالة فتةةرات معينةةة مةةن العةةا ، والموسةةمية تظهةةر فةةي الةةدوة المصةةدر  حيةةث يصةةة الطلةةب  لةةى 

والمسةةتيبلة للسةةائحين، فةةدوة أوروبةةا وأمريكةةا مةةاال تنشةةط فيهةةا السةةياحة الخارايةةة فةةي فصةةة الشةةتاء، أمةةا 

الدوة العربية فتزداد حركتها السياحية في فصة الصيف، لصلك ياب على الهيئات واألاهز  والشةركات 

الييةةةا  بدراسةةةة وافيةةةة للمواسةةة  المختلفةةةة فةةةي كةةةّة سةةةو  سةةةياحي حتةةةى تةةةتمن الةةةدوة المسةةةتيبلة السةةةياحية 

 للسائحين من وضع الخطط السياحية المالئمة لموااهة الطلب السياحي المتزايد خالة  صه الفترات.

 أهمية تقدير حجم الطلب السياحي. 3.3.3.1

يةة كبةرى لةدى خبةراء السةياحة والمتخصصةين لمةا احتلت دراسة الطلب السياحي وتيةدير حامةه المتوقةع أ م

 ا(1)أ مهايتحي  عنه من مزايا عديد  

  مكانية تيدير حا  النشاط السياحي المتوقع في الدولة. -

 .وضع خطة سليمة ومالئمة للطاقة اثيوائية تستطيع موااهة الطلب السياحي المتوقع في المستيبة -

 تنمية المراف  والخدمات السياحية في الدولة وتطوير ا بيدر اثمكان بما يالئ  حا  الطلب  -

 السياحي المتوقع برنواعه وشرائحه المختلفة. -

  مكانية توقع اثيرادات السياحية المتوقعة. -

 السياحي.وضع خطة واقعية كمستيبة اتستامار السياحي مبنية على التيديرات المختلفة لحا  الطلب  -

ومةةن خةةالة مةةا سةةب  يتضةةل انةةه ت يمكةةن الييةةا  بإعةةداد خطةةة سةةليمة للتنميةةة السةةياحية دون أن تكةةون      

 مسبوقة بتيدير علمي سلي  لحا  الطلب السياحي المتوقع من حيثا

                                                           
 .117عصا  حسن السعدل، المصدر سب  صكره،   1
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 أعداد السائحين من مختلف الانسيات. 

 عدد الليالي السياحية المتوقعة. 

 حا  اثنفا  السياحي المرتيب. 

 .اثيرادات السياحية المنتظر تحيييها في المستيبة 

 العرض السياحي. 4.3.1

يعتبةةر العةةر  السةةياحي الانةةاح الاةةاني لصةةناعة السةةياحة، و ةةو يماةةة المحةةور ومةةن خاللةةه تكتمةةة        

العملية السياحية، وصناعة السياحة تعتمد في الميا  األوة على العر  السياحي ألنه يض  كّة ما تمتلكه 

الدولة من ميومات سياحية ومراف  وخدمات وتسهيالت سياحية، ونظرا لا مية التي يتمتع بها في صناعة 

السةةةياحة سةةةنحاوة تناولةةةه مةةةن خةةةالة  ةةةصا المطلةةةب وصلةةةك مةةةن خةةةالة التعةةةر  لمفهومةةةه وأ ةةة  خصائصةةةه 

 ومكوناته.

 تعريف العرض السياحي . 1.4.3.1

ة كةةّة مةةا تمتلكةةه مةةن مةةوارد سةةياحية مختلفةةة كعناصةةر يماةةة العةةر  السةةياحي فةةي أل دولةةة سةةياحي       

الاةةصب والمغريةةات السةةياحية الطبيعيةةة والصةةناعية،  ضةةافة  لةةى الخةةدمات العامةةة والخةةدمات السةةياحية التةةي 

تيةةةدمها الدولةةةة للسةةةائحين اليةةةادمين  ليهةةةا مةةةن مختلةةةف أنحةةةاء العةةةال ، وبةةةصلك يختلةةةف العةةةر  السةةةياحي عةةةن 

فةالعر  السةياحي مصةدره السةو  السةياحي أل  .(1)المختلفةةاود في الةدوة العر  السلعي أو المادل المو 

 الدولة المستيبلة للحركة السياحية.

المسةتهلك،  يعرف العةر  السةياحي علةى أنةه ماموعةة المنتاةات والخةدمات الضةرورية ثرضةاء حاايةاتو 

 .(2)و صا من خالة العطة واألسفار

  ميابة امن  السياحية التي تعرضها المشاريع السياحية للبيعنه ميدار الخدمات أعلى  كما يمكن تعريفه

                                                           
 . 125، المصدر سب  صكره،   التسويق السياحي والفندقي صبرل عبد السميع،1

2 PY PIERRE , le tourisme un phénomène économique , édition documentation , Française, 1996, p09     
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 .(1)معينمعين وفي وقت 

العر  السياحي  ةو كةة المسةتلزمات التةي ياةب أن "أما التعريف األكار استخداما فيتماة في أّنا        

يحتمةة  شةيءتوفر ا أمةاكن الميصةد السةياحي لسةياحها الحييييةين أو المحتملةين والخةدمات والبضةائع. وكةّة 

 أن يغرل الناس لزيار  بلد معين".

برنةه  السياحيةكما يمكن أن نعّرف العر  السياحي تعريفا شامال واامعا من منطل  أ ميته للدولة        

يماةةة كةةّة مةةةا تملكةةه وتعرضةةةه الدولةةة مةةن مغريةةةات ووسةةائة اةةةصب ومرافةة  وخةةدمات سةةةياحية بهةةدف تنميةةةة 

 مختلف دوة العال .الحركة السياحية الوافد  غليها من 

 مكونات العرض السياحي. 2.4.3.1

 ويتكون العر  السياحي من المكونات والعناصر ا تيةا

وتشمة  صه الميومات كّة ما خليه اهلل سبحانه وتعالى وأواده في أّل دولة سياحية  المقومات الطبيعية:أ. 

 ا(2)ماةمن دوة العال  

  الموقع الاغرافي المتميز والصل يعتبر مةن المزايةا الطبيعيةة المهمةة التةي تعتمةد عليهةا الةدوة المضةيفة

في اصب الحركة السياحية  ليها من مختلف دوة العال ، فكلما كان الموقةع قريبةا مةن الةدوة المصةدر  

 للسائحين تمتع بميز  نسبية كبير  غير مواود  في دوة كاير .

 به من عوامة مختلفة كدراات الحرار  والرطوبة واألمطار والالوج والشمس والهةواء  المناخ وما يتصة

  لى غير صلك من العناصر المناخية.

 .التضاريس أل طبيعة األر  بما تشتمة عليه من سهوة واباة ووديان 

  وبحيرات. وشواطئ بحريةالبحار التي تحيط بها واألنهار وما يرتبط بها من سواحة 

  العيون المعدنية والكبريتية والرماة الدافئة وحمامات الطين  لى غير صلك من العناصر الطبيعية التي 

                                                           
 . 86محمد الصيرفي، المصدر سب  صكره،    1
 .129-126، المصدر سب  صكره،     التسويق السياحي والفندقيصبرل عبد السميع،  2
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 تصلل كميومات للساحة اتستشفائية أو العالاية.

 .المناط  الزراعية والغابات الكايفة ومناط  الصيد والحدائ  الطبيعية 

تماةة  ةصه الميومةات كةّة مةا صةنعه اثنسةان وأصةبل لةه قيمةة تاريخيةة وحضةارية  المقومات الصناعية:ب. 

 ا(1)ماةكبير  يمكن اتعتماد عليها بشكة رئيسي كمصدر اصب سياحي 

  و ةيا اار التاريخيةة التةي تاسةد حضةارات الشةعوب المختلفةة كالمعابةد والتماايةة والحصةون واليةالع 

 مهمة من ركائز العمة السياحي. ركيز و من عناصر الاصب السياحي  عنصر  ا 

   المعال  الايافية الحدياة التي تييمهةا الدولةة كالمتةاحف برنواعهةا، ومعةار  الفةن والمكتبةات والعةرو

 الفلكلورية وصناعة التصكارات والسلع السياحية.

 واحتفاتت األعياد  والكرنفاتتالمعار  والمهراانات  االمناسبات الحضارية واألحداث التيليدية ماة

  .... الخ

 ت يمكن أن تتيد  أل دولة من الدوة اقتصاديا وااتماعيا وبيئيا المرافق العامة  البنية األساسية(:جـ. 

وسةةةياحيا ...الةةةخ،  ت  صا اعتمةةةدت علةةةى مرافةةة  عامةةةة ايةةةد  باعتبار ةةةا األسةةةاس الةةةصل تعتمةةةد عليةةةه التنميةةةة 

 ا(2)وتض الشاملة في الدولة 

 .الطر  والاسورشبكات  -

 .شبكات المياه والصرف الصحي -

 .شبكات الكهرباء -

 .شبكات اتتصاتت -

 .شركات الطيران والمالحة البحرية -

 .المراكز الصحية والعالاية -

                                                           
 .130، 129المصدر نفسه،      1
 .78محمد الصيرفي، المصدر سب  صكره،    2
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 .المؤسسات البنكية واألاهز  الحكومية المختلفة -

 كما تشتمة على مراف  سياحية مختلفة ماةا

   المفروشةالمنشآت الفندقية بمختلف أنواعها كالفناد  والموتيالت والشي. 

 المحالت السياحية كالمطاع  والكافيتيريات. 

 منشآت تنظي  السفر ماة شركات ووكاتت السياحة ومكاتب تراير السيارات. 

والبةرل و و قطاع له أ ميته اليصوى في النشاط السياحي ويشمة وسائة النيةة الاةول  خـدمـات الـنـقـل:د. 

 والبحرل، وما يستلز  من مطارات وموانئ وسكك حديدية ...الخ

 خصائص العرض السياحي. 3.4.3.1

يتصف العر  السياحي في أل دولة من الدوة السياحية بعةدد مةن الخصةائ  المهمةة التةي تحةدد        

 ا(1)أ مهامالمحه الرئيسية 

ـــة  الجمـــود     بهةةةا عةةةد  قابليةةةة  ةةةصا العةةةر  للتغيةةةر طبيةةةا ألصوا  ورغبةةةات واتاا ةةةات  ييصةةةد (:عـــدم المرون

التةةي تتصةةف بالمرونةةة ثمكانيةةة تغيير ةةا المسةةتهلكين السةةياحيين بعكةةس مةةا نةةراه فةةي السةةلع الماديةةة األخةةرى 

وتعةةةديلها بسةةةهولة حتةةةى تالئةةة  مطالةةةب السةةةو  وأصوا  المسةةةتهلكين، أمةةةا فةةةي ماةةةاة السةةةياحة فةةةإّن العةةةر  

السةةياحي يصةةعب تغييةةر مكوناتةةه الرئيسةةية كالميومةةات الطبيعيةةة والصةةناعية، أمةةا الخةةدمات السةةياحية فإنةةه 

ميةوة شةرائل سةوقية معينةة وصلةك فةي حةدود اليةوانين والتياليةةد يمكةن تطوير ةا وتعةديلها بشةكة يالئة  رغبةات و 

 والعادات السائد  في كة دولة.

حيةث   ّن العناصر المكونة للعةر  السةياحي مسةتيلة عةن بعضةها الةبع ، استقالل العناصر المكونة له:

والتسةةةةهيالت يّتضةةةةل أّن الميومةةةةات الطبيعيةةةةة مسةةةةتيلة عةةةةن الميومةةةةات الصةةةةناعية ومسةةةةتيلة عةةةةن الخةةةةدمات 

 السياحية، بحيث يمكن التمييز بين كة عنصر وآخر وتحديد معالمه الرئيسية دون واود تداخة بينه 

                                                           
 .135-132، المصدر سب  صكره،     التسويق السياحي والفندقيصبرل عبد السميع، 1
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 بعكس السلع المادية التي تتصف باتندماج الكامة للعناصر المكونة لها كالسيارات واألااث. 

الةةدوة والمنةةاط  التةةي يتميةةز العةةر  السةةياحي بةةرّن السةةائحون ينتيلةةون  لةةى اســتخدامه فــي مكــان وجــوده: 

يواةةد بهةةا المنةةتج السةةياحي المناسةةب لهةة  حيةةث يسةةتمتعون بكةةّة الميومةةات السةةياحية المواةةود  ويسةةتخدمون 

مختلف الخدمات السياحية، وبصلك ينتية مشترل السلعة السياحية  لى مكةان  نتااهةا تسةتخدامها ميابةة مةا 

 يدفعه من مبالغ نيدية.

العةةر  السةةياحي للمنافسةةة الكاملةةة حيةةث لةة  تصةةبل  يخضةةع الكاملــة:خضــوع العــرض الســياحي للمنافســة 

السياحة بعد حااة  نسانية ضرورية وبصلك فهو يتنافس مع سائر السلع والخدمات األخرى وبخاصةة السةلع 

والخةدمات األساسةية التةي تماةة حااةةات  نسةانية ضةرورية،  ضةافة  لةى التنةةافس بةين البلةدان المختلفةة علةةى 

 تسوييه.

 التنمية السياحية  .4.1

تكتسةةب التنميةةة السةةياحية أ ميةةة متزايةةد  نظةةرا لةةدور ا الهةةا  والبةةارز الةةصل تلعبةةه فةةي نمةةو اقتصةةاديات      

معظ  دوة العال ، كونها تؤمن مةوارد ماليةة  ضةافية للسةكان وتعمةة علةى تحسةين ميةزان المةدفوعات، حيةث 

نشةةاط اتقتصةةادل، وتةةرتبط بالتنميةةة ارتباطةةا تعتبةةر صةةادرات غيةةر منظةةور ، وعنصةةرا أساسةةيا مةةن عناصةةر ال

كبيةةرا، وتعمةةة علةةى حةةّة بعةة  المشةةكالت اتقتصةةادية كمشةةكلة الفيةةر والبطالةةة والتةةي تعمةةة التنميةةة علةةى 

التخفيةةف مةةن حةةةّد  تفاقمهةةا وصلةةةك بيةةدرتها علةةةى خلةة  فةةر  عمةةةة اديةةد ، عةةةالو  علةةى دور ةةةا فةةي تطةةةوير 

ة من خالة توفير مراف  البنيةة األساسةية والتسةهيالت الالزمةة المناط  والمدن التي تتمتع بإمكانيات سياحي

لخدمةة السةائحين، ويترتةب علةى التنميةة السةياحية ماموعةة مةن التةرايرات التنمويةة اتقتصةادية واتاتماعيةةة 

والايافيةة والبيئيةة والسياسةية فةي الميصةد السةياحي، لةصا سةةنحاوة مةن خةالة  ةصا المبحةث تناولهةا بشةيء مةةن 

صلك بالتعر  لمفهومها وأ ميتها وأ   مراحلهةا، دون أن ننسةى اثشةار  أل ةّ  أ ةدافها وعناصةر ا التفصية و 

 وا اار المترتبة عنها.
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 ماهية التنمية السياحية. 1.4.1

التنمية السياحية تساعد علةى تحيية  النمةو فةي مختلةف اليطاعةات ممةا دفةع الكايةر مةن دوة العةال  

اعد على تطبي  التنمية السياحية مما ينعكس بشكة  ياةابي علةى الدولةة لتطبي  األسس والمعايير التي تس

 وعلى أفراد الماتمع المحلي.

 تعريف التنمية السياحية. 1.1.4.1

 نةةاك مفةةا ي  متعةةدد  للتنميةةة السةةياحية يعبةةر بعضةةها عةةن  ةةدف تحييةة  زيةةاد  مسةةتمر  ومتوازنةةة فةةي      

 اليطاع السياحي باتستغالة األماة للموارد.الموارد السياحية أو عن زياد  اثنتااية في 

التنميةةةة السةةةياحية  ةةةي عبةةةار  عةةةن مةةةدى اتسةةةاع قاعةةةد  التسةةةهيالت والخةةةدمات لكةةةي تتالقةةةى مةةةع احتيااةةةات 

 .(1)السائحين

التنمية السياحية ت يمكن أن تيتصةر علةى تنميةة العةر  " أما الدكتور صالح الدين عبد الو اب فيرى أّنا

نمةةا ياةةب أن يمتةةّد السةةياحي فيةةط أو  أاةةزاء منةةه ببنةةاء فنةةاد  وقةةرى سةةياحية تنتشةةر فةةي منةةاط  مختلفةةة، وا 

معنةةةى التنميةةةة السةةةياحية ليشةةةمة تنميةةةة كةةةّة مةةةن العةةةر  والطلةةةب لتحييةةة  التالقةةةي بيةةةنه  تشةةةباع رغبةةةات 

السائحين والوصوة  لى أ داف محدد  وطنية وقطاعية موضوعة سلفا لتكون معيارا ليياس دراات التنميةة 

 .(2)السياحية المطلوبة"

مختلةف البةرامج التةي تهةدف  لةى تحيية  الزيةاد  المسةتمر  المتوازنةة "كمةا يعبةر مصةطلل التنميةة عةنا       

في الموارد السياحية وتعمي  وترشيد اثنتااية في اليطاع السياحي، و ي عملية مركبة ومتشعبة تض  عد  

عناصةةةةر متصةةةةلة ومتداخلةةةةة فيمةةةةا بينهةةةةا، تيةةةةو  علةةةةى محاولةةةةة علميةةةةة وتطبيييةةةةة والوصةةةةوة  لةةةةى اتسةةةةتغالة 

اصر اثنتاج السياحي األولية، من خالة التيد  العلمي والتكنولواي وربط كّة صلك بعناصر التكنولواي لعن

                                                           
 . 45دار الشرو ، اليا ر ،    ،1ط  ،مستقبل مصر بين إمكانية التنمية ومخاطر الهدر(ا 2002محي زيتون، )1
 . 23(،   15، مالة نصف سنوية، )العدد مجلة االقتصاد واإلحصاء التطبيقي(ا التنمية السياحية والبيئية، 2011موف  علي، ) 2
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البيئةةةةة واسةةةةتخدامات الطاقةةةةة المتاةةةةدد  وتنميةةةةة مصةةةةادر الاةةةةرو  البشةةةةرية للييةةةةا  بةةةةدور ا المنشةةةةود فةةةةي بةةةةرامج 

 .(1)التنمية"

نيع المتكامةةة والةصل يعنةةي  قامةةة التنميةة السةةياحية ترخةةص طةابع التصةة"كمةا يةةرى عبةد الرحمةةان سةةلي  أّنا      

وتشييد مراكز سياحية تتضمن مختلف الخدمات التي يحتةاج  ليهةا السةائل أانةاء  قامتةه بهةا، وبالشةكة الةصل 

 .(2)يتالء  مع اليدرات المالية للفئات المختلفة من السائحين"

ي تعّبةةر عةن مختلةف البةةرامج فالتنميةة السةياحية  ةدفها تحييةة  التنميةة اتقتصةادية فةةي الدولةة، و ةي التة     

التةةةي تهةةةدف  لةةةى تحييةةة  الزيةةةاد  المسةةةتمر  والمتوازنةةةة فةةةي المةةةوارد البشةةةرية وتعميةةة  اثنتاايةةةة فةةةي اليطةةةاع 

 السياحي.

ويشةةير عبةةد السةةميع أّن التنميةةة السةةياحية  ةةي "نمةةو وازد ةةار النشةةاط السةةياحي فةةي أّل دولةةة مةةن دوة       

عريضة يمكن التعبير عنها كما ييوة المخططين وراةاة اتقتصةاد  العال  و صا النمو تحدد مالمحه خطوط

 .(3)واثدار  باأل داف العامة"

 عبةةةةةةار  عةةةةةةن عمليةةةةةةة شةةةةةةاملة بكافةةةةةةة عناصةةةةةةر المنةةةةةةتج" التنميةةةةةةة السةةةةةةياحية برنهةةةةةةاا  Inskepكمةةةةةةا يعةةةةةةّرف 

 والتي يمكن ايااز ا فيما يليا(4 "السياحي

 .ميومات الاصب الطبيعية والصناعية 

  اتقامة كاليرى والفناد  السياحية والشي  السياحية.وسائة 

  الخةةةدمات والتسةةةهيالت السةةةياحية والتكميليةةةة كالمطةةةاع  والكازينو ةةةات وشةةةركات السةةةياحة ومكاتةةةب

 اتستعالمات ...الخ

 ويالحظ مما سب  أّن التنمية السياحية  ي عملية مركبة من عدد من العناصر والمكونات المتداخلة      

                                                           
 . 26، الدار الاامعية، اثسكندرية،   التنمية السياحية(ا 2006اليلة حين حسنين، ) 1
 .125، منشر  المعارف، اثسكندرية،   الكتاب البنيوي للسياحة والفنادق(ا 1998صالح الدين عبد الو اب، ) 2
 . 241، دار الهاني للطباعة، اليا ر ،   اقتصاديات صناعة السياحة(ا 1996صبرل عبد السميع، )3
 . 16، دار اليس الزمان للنشر والتوزيع، عمان،   1، ط التنمية السياحية المستدامة(ا 2011المشاقبة، ) محمد شبيب الخصاونة، زياد محمد 4
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ا، بمعنى اتستغالة األماة للوارد السياحية سواء أكانت طبيعية أو من صنع اتنسةان ممةا يسةاعد فيما بينه

علةةى ناةةاح عمليةةة التنميةةة السةةياحية  لةةى تخطةةيط اسةةتراتياي يكسةةبها صةةفة المرونةةة بحيةةث تتةةواء  مةةع كةةة 

 اديد من أاة تحيي  التنمية الشاملة داخة الماتمع.

ة، تنمية تلبةي حااةات الحاضةر دون المسةاومة علةى قةدر  األايةاة الميبلةة ولما كانت التنمية المستديم     

في تلبية حاااته ، أصبل من الممكن أن نصة  لى تطوير لمفهو  التنمية السياحية التيليدية، لكي نضيف 

لةةه صةةفة اتسةةتدامة مةةن خةةالة اعتبةةار أّن التنميةةة السةةياحية المسةةتديمة تعنةةي اتعتمةةاد علةةى الطبيعةةة ولةةيس 

 مة على استغالة ميوماتها.الع

السةةةياحة التةةةةي تحيةةةة  اتحتيااةةةةات الرا نةةةةة "وفةةةي  ةةةةصا الصةةةةدد تعةةةةرف التنميةةةة السةةةةياحية المسةةةةتدامة برّنهةةةةاا 

 .(1 "للسائحين والمواطنين وت تضحي بة تحمي حيو  األاياة المستيبلية

اتعتبةار الطاقةة اتسةتيعابية السةياحة التةي تنمةو بسةرعة وترخةص فةي "والتنمية السياحية المستدامة  يا      

وتلبي حااات الماتمع المحلي والبيئة وتطور السياحة كاستامار اديد مةع المحافظةة علةى حيةو  األايةاة 

 .(2)الالحية في السياحة وياب أن تتالء  مع المحافظة على البيئة"

بعةد دراسةة علميةة متكاملةة  التنميةة التةي تةت ّ "ويشير عبةد السةميع أّن التنميةة السةياحية المسةتدامة  ةي       

فةةي  طةةار التخطةةيط أو الخطةةة العامةةة للدولةةة )اتقتصةةادية واتاتماعيةةة والبيئيةةة( سةةواء علةةى مسةةتوى الدولةةة 

 .(3)كلها أو على مستوى المناط  المختلفة"

تلبةي تلةك التةي  التنميةة السةياحية المسةتدامة علةى أّنهةاا WTO))وقد عّرفت منظمة السياحة العالمية       

احتيااةةات السةةائحين الحةةاليين والمنةةاط  المضةةيفة مةةع حمايةةة ودعةة  الفةةر  للمسةةتيبة، و ةةي تصةةور يةةؤدل 

  لةةى  دار  اميةةع المةةوارد بطرييةةة يمكةةن معهةةا تلبيةةة اتحتيااةةات اتقتصةةادية واتاتماعيةةة، مةةع الحفةةاظ علةةى

 .التكامة الايافي وأنظمة دع  الحيا 
                                                           

 . 68صالح الدين عبد الو اب، المصدر سب  صكره،   1
 . 38محمد شبيب الخصاوية، زياد محمد المشاقبة، المصدر سب  صكره،    2
 . 251المصدر سب  صكره،    ،السياحةاقتصاديات صناعة صبرل عبد السميع،  3
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يةة السةياحية المسةتدامة  ةو  دراج عمليةة التنميةة السةياحية فةي مفهةو  ومما سب  يّتضةل أّن اةو ر التنم    

أوسةةةع يضةةةع فةةةي اتعتبةةةار العائةةةد اتقتصةةةادل باثضةةةافة  لةةةى األبعةةةاد اتاتماعيةةةة والايافيةةةة والبيئيةةةة لعمليةةةة 

التنميةةة مةةع المحافظةةة علةةى المةةوارد السةةياحية وديمومتهةةا، ممةةا يسةةاعد علةةى تنميةةة اليطةةاع السةةياحي بشةةكة 

 اليطاعات األخرى داخة الدولة. يوازل

 ا(1)أ مهاولصلك يمكن اليوة برّن مفهو  التنمية السياحية المستدامة يركز على عدد من النياط 

  التنميةةة السةةياحية المسةةتدامة تهةةدف للحفةةاظ علةةى المةةوارد الطبيعيةةة السةةياحية واسةةتدامتها حتةةى

 والمستيبة.تلبي حااات كّة من السائحين والماتمع المحلي في الحاضر 

  تسةةةاعد التنميةةةة السةةةياحية المسةةةتدامة علةةةى الوفةةةاء بحااةةةات الماتمةةةع المحلةةةي بهةةةدف تحسةةةين

 مستوى معيشة األفراد.

 .ياب أن تنسا  التنمية السياحية المستدامة مع ماتمع وايافة الميصد السياحي 

 دامة تطبي  معايير الحفاظ على البيئة وتطوير التسهيالت الخاصة بالسائحين تحي  اتست 

 لموارد الميصد السياحي.

 .ت بّد من  شراك الماتمع الدولي في عملية التخطيط لتنمية المناط  السياحية 

وبنةةاءا علةةى مةةا سةةب  مةةن تعريفةةات عديةةد  لمفهةةو  التنميةةة السةةياحية المسةةتدامة فإنةةه يمكةةن  درااهةةا ضةةمن 

 مدخلين أساسيين  ماا

المكافةةة  والةةصل ينظةةر للتنميةةة السةةياحية المسةةتدامة باعتبار ةةا منتاةةا بةةديال للتنميةةة التيليديةةة أو :ماالخل المناات 

 والادوة التالي يوضل أواه اتختالف بين التنمية السياحية التيليدية والتنمية السياحية المستدامة.

 

 

                                                           
 .40-39محمد شبيب الخصاونة، زياد محمد المشاقبة، المصدر سب  صكره،      1
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 المستدامة وفقا لمدخل المنتج: التنمية السياحية التقليدية والتنمية السياحية (1.1 الجدول رقم 

 التنمية السياحية المستدامة التنمية السياحية التقليدية
 مفاهيم عامة

  تنمية سريعة 

  غير محكمة 

  ليس لها حدود 

   ّسياحة الك 

  دار  عمليات التنمية من الخارج  

  تحي  النمو 

  قصير  األاة 

  تنمية تتّ  على مراحة 

  محكمة 

  لها حدود وطاقة استيعابية 

  سياحة الكيف 

  دار  التنمية عن طري  السكان المحليين  

  تحي  التنمية 

  طويلة األاة 
 استراتيجيات التنمية

  تنمية بدون تخطيط 

  تخطيط ازئي ليطاعات منفصلة 

  التركيةةةةةةةةز علةةةةةةةةى  نشةةةةةةةةاء وحةةةةةةةةدات ليضةةةةةةةةاء
 اثاازات 

  برامج وخطط لمشروعات 

  شركات تنمية أانبية 

 ني حضرية تيليدية مبا 

  التخطيط أوت 

  تخطيط شامة ومتكامة 

   مراعا  الشروط البيئية في البناء وتخطيط األر 

  برامج وخطط مبنية على مفهو  اتستدامة 

  شركات تنمية محلية 

  أنماط معمارية محلية 

 مواصفات السائح
  ماموعات وأعداد كايفة من السياح 

  فترات اثقامة بسيطة 

  ضوضاء وأصوات مزعاة 

  في الغالب زيار  واحد  للمكان 

  مستويات ايافية مختلفة 

   حركة أفراد وماموعات صغير 

  فترات  قامة طويلة 

 روزنامة و دوء في األداء 

 احتماة تكرار الزيار  مر  أخرى للمكان 

  مستوى عاة من الايافة والتعلي  وان تعصر صلك في الوقةت
 الحالي 

  ،عمان، دار اليس الزمان للنشر والتوزيع، 1، ط التنمية السياحية المستدامة(ا 2011محمد شبيب الخصاونة، زياد محمد المشاقبة، )المصدر:               
                40. 

المتبنون لهصا المدخة ينظرون  لى أّن السياحة الكايفة ظا ر  سياحية تبّد من حدواها في و  :ملخل الصناعة

من خالة التطوير الطبيعي لدور  حيا  الميصد السياحي، والمهة  أن يةتّ  وضةع معةايير وآليةات  أل منطية،

تحك  التنمية المستدامة بما يضمن استدامتها واستمرار عوامة الاصب الطبيعية أو التي من صنع اثنسان. 

 والادوة التالي يبين مواصفات مدخة الصناعة لتنمية السياحة المستدامةا
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 : مدخل الصناعة للتنمية السياحية المستدامة(2.1 الجدول رقم 

 مواصفات مدخل الصناعة في التنمية السياحية المستدامة

يتضةةمن تحليةةة لاميةةع العناصةةر الايافيةةة واتقتصةةادية والبيئيةةة والسياسةةية باعتبار ةةا مكونةةات  الشمولية
 أساسية في عملية التخطيط.

اتسةةتمرارية والمرونةةة فةةي اتسةةتاابة للتغيةةرات والظةةروف المحيطةةة وعمةةة التعةةديالت الالزمةةة  التفاعل واالستمرار
 وسياسة العمة. تستراتيايةوفيا 

 

 النظامية

وضةةةةع معةةةةةايير لييةةةةةاس وتيةةةةدير ا اةةةةةار السةةةةةلبية المحتملةةةةةة وتحليةةةةة الطلةةةةةب ومحاولةةةةةة تيةةةةةدي  
 السياحي. التسهيالت الالزمة لإلشباع وفيا للطاقة اتستيعابية للميصد 

 عن طري  تكامة خطط التنمية السياحية مع خطط الدولة أو اثقلي  الشاملة. التكامل

أخةةص آراء وميترحةةات الماتمةةع المحلةةي فةةي عمليةةة التنميةةة السةةياحية وتعظةةي  مشةةاركة السةةكان  مبني على المجتمع
 المحليين.

 

 التجدد

الطبيعيةةة والايافيةة للماتمةع وصلةك عةةن تنميةة السةياحة بطرييةة تضةةمن تاةدد واسةتمرار المةوارد 
 طري  وضع حدود معينة للتغيير المسموح بها ويتّ  اتلتزا  بها.

توايةه التنميةةة لتحييةة  أ ةةداف واقعيةة وتوزيةةع الفوائةةد اتقتصةةادية برسةلوب يّتسةة  بالعدالةةة علةةى  التركيز على تحقيق األهداف
 ضر والمستيبة.اميع المشاركين في عملية التنمية السياحية في الحا

 ،عمةان، دار الةيس الزمةان للنشةر والتوزيةع، 1، ط التنميـة السـياحية المسـتدامة(ا 2011محمةد شةبيب الخصةاونة، زيةاد محمةد المشةاقبة، )المصدر: 
  42. 

          

 متطلبات وأهداف التنمية السياحية .2.4.1

العناصر واثمكانيات والاهود العاملةة فةي الحيةة  ّن تنمية النشاط السياحي بحااة  لى تعاون كافة        

 السياحي تّن السياحة قطاع اقتصادل يضّ  مراف  عديد  ونشاطات اقتصادية مختلفة.

 متطلبات التنمية السياحية. 1.2.4.1

 ا(1)يليتتعدد متطلبات التنمية السياحية ويمكن  امالها فيما 

و ي التي ترتبط بعوامة التنسي  والتنظي  واثدار  وتتّ  مةن خةالة الاهةات المسةؤولة  متطلبات تنظيمية: أ.

عن النشاط السةياحي سةواء أكانةت وزار  السةياحة، أو أاهةز  الايافةة أو اليطةاع السةياحي بركملةه، مةن خةالة 

ن األاهةز  وضع اليوانين واألنظمة التي تتعل  بالنشاط السياحي مع تحديةد اتختصاصةات والمسةؤوليات بةي
                                                           

 حلوان، اليا ر ،  اامعة، -االستراتيجيات، األهداف، األولويات-التنمية السياحية في مصر والعالم العربي(ا 2004فؤاد عبد المنع  البكرل، ) 1
    70-71. 
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المعنيةةة المختلفةةة، و ةةصا التوزيةةع فةةي المهةةا  يسةةاعد علةةى ناةةاح العمليةةة السةةياحية وعةةد  واةةود تضةةارب فةةي 

 المها  واتخاص اليرارات السياحية.

وعليه فإّن عملي التنظي   ي  حدى الوسائة التي تسةاعد علةى ناةاح أل مشةروع، وصلةك يهةدف  لةى توزيةع 

التنميةةةة السةةةياحية، األمةةةر الةةةصل يسةةةاعد علةةةى تحييةةة  مزيةةةد مةةةن التفاعةةةة المهةةةا  بةةةين اليةةةائمين علةةةى عمليةةةة 

 والمشاركة اتياابية مما يساعد في النهو  بعملية التنمية السياحية بالشكة المطلوب.

ات تمةةةا  بالبيئةةةة والمحافظةةةة عليهةةةا ممةةةا يسةةةاعد علةةةى  ياةةةاد أاةةةواء مناسةةةبة للنشةةةاط  بيئيـــة: متطلبـــات ب.

العالقةةةة بةةةين البيئةةةة والسةةةياحة عالقةةةة وطيةةةد  كمةةةا للبيئةةةة دور مهةةة  فةةةي اةةةصب السةةةياحي واةةةصب السةةةائحين، ف

السةةائحين باثضةةافة أّن مةةن أ ةة  أ ةةداف التنميةةة السةةياحية  ةةي المحافظةةة علةةى المعةةال  األاريةةة والميومةةات 

 السياحية الطبيعية من أخطار تلوث البيئة مما يسا   في استدامتها.

بالاهةةةاز اثدارل اليةةةائ  علةةةى النشةةةاط السةةةياحي فةةةي مختلةةةف اوانبةةةه و ةةةي مرتبطةةةة  متطلبـــات إداريـــة: جــــ.

 المكونة له سواء أكانت في مااة توفير الخدمات والمراف  السياحية أو عملية دخوة وخروج السائحين.

كما ياب أن تتوفر في العاملين في مااة السياحة الكفاء  والوعي السياحي بكة ما  و اديد ومؤار على 

 ية العالمية مما يساعد على مواكبة التيد  والتطور السياحي.الحركة السياح

وتشةةمة التسةةهيالت والخةةدمات التةةي توفر ةةا الدولةةة وتةةدخلها ضةةمن الخطةةة العامةةة قبةةة  متطلبــات عامــة: د.

  صدار التشريعات واألنظمة التي تسهة عملية  قامة المشاريع السياحية وتوفير التسهيالت التي تساعد 

 الحركة السياحية.على تنمية 

 ّن غياب  صه المتطلبات يعّد معوقا أما  نااح التنمية السياحية في أل دولة، كما يؤدل غياب بع       

 ةةصه المتطلبةةات  لةةى التركيةةز علةةى اانةةب معةةين فةةي التنميةةة السةةياحية دون ا خةةر، كةةرن تركةةز علةةى تحييةة  

األخةرى كالتنميةة اتاتماعيةة والزراعيةة وغير ةا، المكاسب اتقتصادية فيط متاا ال بةاقي اعتبةارات التنميةة 

 مما قد يضعف من دور ا المنتظر في  حداث التنمية الشاملة داخة الماتمع.
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 أهداف التنمية السياحية. 2.2.4.1

 ّن التنمية السياحية في حّد صاتها  دف كما تعّد مرحلة من مراحة تحيي   دف أكبر أت و و تحيي        

 ادية واتاتماعية للدولة.التنمية اتقتص

وقد أشارت حااج برنه ت يواد معايير موحد  بر داف التنمية السياحية حيث تختلةف مةن دولةة  لةى أخةرى 

وحتى من منطيةة  ة أخةرى داخةة حةدود الدولةة الواحةد ، ولكةن يمكةن اليةوة أّن معظة  الةدوة الناميةة تسةعى 

 اتقتصادية من السياحة وزياد  مسا متها في اتقتصاد   لى تحيي  التنمية السياحية من أاة تحيي  العوائد

 .(1)الوطني

بدراسةة أبةرزت أ ميةة التنميةة السةياحية وخاصةة فةي الةدوة الناميةة  1979وليد قامةت منظمةة اليونسةكو عةا  

صات عناصةةةةةر الاةةةةةصب السةةةةةياحي، حيةةةةةث تسةةةةةا   فةةةةةي دعةةةةة  اتقتصةةةةةاد الةةةةةوطني وتيلةةةةةة العاةةةةةز فةةةةةي ميةةةةةزان 

 .المختلفةالمدفوعات، دون  غفاة دور ا في تحيي  السال  اتاتماعي بين شعوب العال  

فهنةةاك دوة تعتمةد علةى اليطةاع الخةا  اعتمةادا شةبه مطلةة  أمةا مةن حيةث أسةاليب تحيية  األ ةداف       

مةةن خةةالة توايهةةه  لةةى حاةة  ونوعيةةة الحركةةة السةةياحية التةةي تسةةعى الدولةةة  لةةى ااتةةصابها أو المنةةاط  صات 

األولوية في عملية التنمية السياحية بها، في حين ناد دوة أخرى يلعب بها اليطاع العا  الدور البةارز فةي 

 ية السياحية التي غالبا ما تنيس   لى قسميناتحيي  أ داف التنم

 ا(2 ماةو ي تشمة كة ما تسعى التنمية  لى تحيييه بصفة عامة أهداف عامة:  -أ

 تحيي  النمو السياحي المتوازن. 

 تدعي  ا اار اتقتصادية واتاتماعية للسياحة. 

 زياد  فر  العمة والتغلب على البطالة. 

 زياد  الدخة السياحي اثامالي. 

                                                           
 . 18ة، زياد محمد المشاقبة، المصدر سب  صكره،   محمد شبيب الخصاون1
  .17 المصدر نفسه،   2
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 .الحفاظ على تنمية نصيب الدولة من األسوا  السياحية في موااهة المنافسة الدولية 

زمنية  د  صه األ داف وتنفيص ا في فتراتا و ي ترامة لا داف العامة من خالة تحديأهداف محددة -ب

 .(1)األداءمحدد  وحسب األولويات واأل مية، فمن خالة  صه األ داف يمكن معرفة وقياس معدتت 

ياةةب أن ولبلةةوغ األ ةةداف السةةابية  نةةاك ماموعةةة مةةن المحةةاور التةةي تماةةة اثطةةار المتكامةةة التةةي        

 ا(2)التاليةتماة في النياط تعليه سياسات التنمية السياحية بمختلف الدوة و  تسير

تسعى الدوة من خالة سياسات التنمية السياحية  لى زيةاد  أعةاد السةائحين الوافةدين  :زيادة علد الساححين

  ليها سواء أكان من األسوا  التيليدية أو من خالة فتل أسوا  اديد .

يعد متوسط اثقامة من المعايير الفعالة في قياس مستوى النشاط السةياحي فةي  :تمليل متوسط ملة اإلقاامة

مةدى قبةوة المنةتج السةياحي مةن قبةة السةائحين وبمةا أن المغريةات السةياحية ت تيةاس أل بلد،  ص يعبر عةن 

بةةةالك  والحاةةة ، بةةةة بالكيفيةةةة والمسةةةتوى، فيةةةد حرصةةةت البلةةةدان السةةةياحية  لةةةى زيةةةاد  فعاليةةةة عناصةةةر الاةةةصب 

يةة اثياابية للحركة السةياحية والتيليةة المسةتمر مةن عناصةر الطةرد السةلبية بهةدف بنةاء صةناعة سةياحية قو 

تحي  أعلى نسبة رضا من قبة السائحين ويت  صلك من خالة تحسين وتطةوير المنةاط  السةياحية التيليديةة 

أوت، اةةة  التركيةةةز علةةةى خلةةة  منةةةاط  اديةةةد  تكةةةون مةةةزود  بكافةةةة المسةةةتلزمات وبرسةةةعار تنافسةةةية لمةةةا ييدمةةةه 

 بدولة العر  السياحي.ا خرون، ومن ا  يتحي  الرضا النفسي للسائحين مما يرفع من متوسط  قامته  

ا يلعب متوسط اثنفا  اليومي للسائل دورا  اما في تعظي  وتيلية الناتج زيادة متوسط اإلنفااق اليوم  للساح 

اتقتصادل من السياحة، ويتوقف متوسط اثنفا  اليومي للسائل علةى عةد  عوامةة يتعلة  بعضةها بالسةائل 

اةةاتت اثنفةةا  التةةي تاةةصب السةةائحين، فةةالعر   نةةا نفسةةه، فةةي حةةين يتعلةة  الةةبع  ا خةةر بمةةدى تةةوافر م

يخل  الطلب ويؤار فيةه، كمةا تةدفع نوعيةة الطلةب  لةى تطةوير المنةتج السةياحي، وتعمةة مختلةف الةدوة  لةى 

الرفع من مستوى اثنفا  من خةالة التركيةز علةى ااتةصاب السةائحين صول الةدخوة المرتفعةة أو العمةة علةى 

                                                           
 .77-76، اليا ر ،     االتجاهات الحديثة في السياحة، المعهد المصري العالمي للسياحة والفنادقغاد  حمود،  1
 .9المصدر نفسه،    2
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المنةةاط  السةةياحية وتهيئتهةةا بمراكةةز بيةةع، وات تمةةا  بكافةةة ماةةاتت  حةةث الطلةةب مةةن خةةالة  عةةداد مختلةةف

  نفا  السائحين كاثقامة واثطعا  والمواصالت والزيارات ...الخ

دار  الكيةان  السةياحي، الزياد  المتميز  في استخدا  المكةون الةوطني مةن سةلع وخةدمات فةي عمليةات البنةاء وا 

موارد ةةا المحليةةة عنةةد  قامةةة وتشةةييد وصةةيانة مكونةةات العةةر  فاةةة الةةدوة السةةياحية تحةةر  عةةة اسةةتخدا  

 السياحي بها.

ا تتميةةز صةةناعة السةةياحة الناتاةةة فةةي أل دولةةة المساااهمة الفعالااة فاا  ماالل المتااايل ااقتصااادية ياا تماعيااة

سةةةياحية بيةةةدراتها علةةةى التفاعةةةة مةةةع مشةةةاكة الماتمةةةع ومسةةةا متها فةةةي حةةةّة مختلةةةف المشةةةاكة اتقتصةةةادية 

عية التي توااهها الدولة، كصلك الحاة بالنسبة لسياسة التنمية السياحية  ص أّن الحك  على نااح أو واتاتما

نمةا يكةون  فشة تاربة التنميةة السةياحية بالدولةة ت يتوقةف علةى عةدد الليةالي السةياحية أو عةدد السةائحين، وا 

نةةاط  نائيةةة أل تحييةة  مةةن خةةالة حةةّة مشةةكالت ااتماعيةةة كخلةة  فةةر  عمةةة متزايةةد  ومسةةتير ، وتنميةةة م

 تنمية اقليمية متوازنة فضال عن دور ا التيليدل في دع  ميزان المدفوعات وخل  العمالت الصعبة. 

 :(1)و يومهما تعددت واختلفت األ داف من دولة  لى أخرى  ت أّنها تامعها خصائ  معينة 

  أن تكون أ داف شاملة بمعنى أنها تتضمن األبعاد اتقتصادية واتاتماعية والايافية والبيئية 

 على مستوى الدولة ككة أو على مستوى اثقلي  الصل يتميز بعناصر الاصب السياحي.       

  وأن تكون أ داف مرنة لكي تتسع تحتواء المشاكة والظروف الطارئة غير المتوقعة بحيةث يمكةن

 .يير ا والتي ل  يتّ  حسابها عند وضع خطة التنمية السياحيةتغ

وبناءا على ما سب  يمكن اليةوة أّن اتخةتالف فةي ميومةات دوة العةال  ياعةة مةن الصةعب وضةع 

مياييس موحد  أل داف التنمية السياحية، ولكن يمكةن اليةوة أّن اةو ر عمليةة التنميةة السةياحية  ةو تحيية  

 واتاتماعي والمحافظة على البيئة.التيد  اتقتصادل 

                                                           
 . 68، دار الفكر الاامعي، اثسكندرية،   1، ط التنمية السياحية(ا 2007أحمد فوزل ملوخية، )1
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ـــة الســـياحية ومحـــدداتها:. 3.2.4.1 ـــام التنمي تيةةةو  التنميةةةة السةةةياحية علةةةى عةةةدد مةةةن العوامةةةة  عوامـــل قي

 ا(1)أ مها

النمةةو الكبيةةر الةةصل تشةةهده صةةناعة السةةياحة، وظهةةور أنةةواع مختلفةةة مةةن السةةياحة والحااةةة  لةةى مواكبةةة  -

 التيد  العلمي المستمر.

اتخةةاص معظةةة  دوة أوروبةةةا النشةةاط السةةةياحي كرسةةةلوب يسةةةاعد علةةى تنميةةةة مةةةوارد الدولةةة التةةةي لحةةة  بهةةةا  -

الضرر بسبب مشروع مارشاة األمريكي واعتبار السياحة الطري  الصل يساعد على التخل  مةن آاةار 

  صه الحرب.

تحييةةة  التنميةةةة ا تمةةةا  معظةةة  الةةةدوة السةةةياحية بالسةةةياحة واعتبار ةةةا  ةةةااس العبةةةور الةةةصل يسةةةاعد علةةةى  -

 اتقتصادية واتاتماعية.

 بروز المشكالت البيئية واتقتصادية واتاتماعية بشكة يؤار على النشاط السياحي. -

المسةةةةاحة الواسةةةةعة لاسةةةةوا  السةةةةياحية العالميةةةةة وزيةةةةةاد  متطلبةةةةات ورغبةةةةات السةةةةائحين مةةةةن الخةةةةةدمات  -

 السياحية.

 ا(2)ا تيأما محددات التنمية السياحية فتتماة في 

 توفير التسهيالت السياحية برسعار مناسبة. 

 الموقع الاغرافي بالنسبة لاسوا  السياحية المصدر  للسائحين. 

 طبيعة ومصدر اتستامار في األسوا  السياحية. 

 حا  اتستامار السياحي. 

 التخطيط للسياحة النشطة. 

 التنظي  السياحي الفعاة. 

                                                           
 . 242، دار الهاني للطباعة، اليا ر ،   اقتصاديات صناعة السياحة(ا 1996صبرل عبد السميع، ) 1
 .21محمد شبيب الخصاونة، زياد محمد المشاقبة، المصدر سب  صكره،    2
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 موشرات ومراحل التنمية السياحية:. 3.4.1

تعتبر قضية التنميةة عنةد الكايةر مةن دوة العةال  مةن اليضةايا المعاصةر ، كونهةا تهةدف  لةى اثسةها         

فةةةي زيةةةاد  الةةةدخة الفةةةردل، وبالتةةةالي تعتبةةةر أحةةةد الروافةةةد الرئيسةةةية للةةةدخة الةةةوطني، ومةةةن  نةةةا تكةةةون التنميةةةة 

 السياحية وسيلة للتنمية اتقتصادية.

 :رات التنمية السياحيةشمو . 1.3.4.1

 ا(1) يقسمت المؤشرات السياحية  لى االث ماموعات أساسية  

وتبنةةى  ةةصه المؤشةةرات علةةى مةةدى ضةةغط النشةةاط البشةةرل علةةى البيئةةة فةةي الميصةةد  الموشــرات البيئيــة: :أوال

صا تااوزت المنطيةة السةياحية الطاقةة اتسةتيعابية بهةا، فإنهةا تفةرز عةاد  ماموعةة مةن المضةار  السياحي، وا 

 أنواع من المؤشرات البيئية قياسها و ياالتي تتولى 

 مؤشر معالاة النفاياتا سواء أكانت نفايات صلبة أو سائلة. -

مؤشةةةر كاافةةةة اسةةةتخدا  التربةةةةا الةةةصل ييةةةيس  مةةةا معةةةدة كاافةةةة السةةةياح  لةةةى السةةةكان المحليةةةين أو معةةةدة  -

 المساحة الصل تحتله البيئة األساسية للسياحة  لى  امالي المساحة.

مؤشةةةر كاافةةةة اسةةةتخدا  الميةةةاها الةةةصل ييةةةيس حاةةة  اسةةةتخدا  السةةةياح للميةةةاه  لةةةى حاةةة  اسةةةتخدا  السةةةكان  -

 المحليين أو حا  استخدا  السياح للمياه  لى الحا  الكلي المتاح من المياه الصالحة للشرب.

واسة  مؤشر حماية الاو من التلوثا الصل يييس مدى تلوث الهواء خالة فترات مختلفةة مةن السةنة والم -

السةةياحية، معنةةى صلةةك أّن التنميةةة السةةياحية التةةي تكتسةةب صةةفة اتسةةتدامة تسةةتواب العمةةة علةةى عةةد  

 تااوز الطاقة اتستيعابية للموقع السياحي للحفاظ عن نوعية البيئة ومستوى اثشباع لدى الزائرين.

ترتكز المؤشرات اتاتماعية للتنمية السياحية المستدامة عةن واقةع اتنعكةاس  االجتماعية: الموشرات :ثانيا

 المتعاظ  للنشاط السياحي على الوسط اتاتماعي، وتواد عد  مؤشرات رئيسية ليياس المؤشرات السياحية 

                                                           
 . 189(،   12، )العدد مجلة حلوان، االستراتيجيات والتحديات المعاصرةالتنمية السياحية المستدامة بين  (ا2005عبد الباسط وفاء، )1
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 على الاانب اتاتماعي و يا

سةكان الموقةع السةةياحي مؤشةر اتنعكةاس اتاتمةاعيا وييةيس تةراير السةياحة علةى الظةروف المعيشةية ل -

 .من حيث التوظيف والتعلي  ...الخ

 مؤشر رضا السكان المحليينا و و يحدد مستوى الرضا لديه  بالمشاريع السياحية والتااوب معها. -

مؤشر األمةنا وييصةد بةه انعكةاس تةدف  السةياح علةى عنصةر األمةن وييةاس بمةدى تطةور الاريمةة فةي  -

 وسط سكان الميصد السياحي.

العامةا و و مدى انعكاس تطور النشةاط السةياحي علةى مسةتوى صةحة الشةعب المحلةي  مؤشر الصحة -

كييةةاس عةةدد األطبةةاء والممرضةةين  لةةى عةةدد السةةكان أو عةةدد المصةةابين بةةاألمرا  الانسةةية  لةةى عةةدد 

 السكان.

النشةاط تتعل  المؤشرات اتقتصادية للتنمية السياحية المستدامة بييةاس تةراير  :االقتصاديةالموشرات  :ثالثا

 السياحي على الوسط المحلي وأ   المؤشرات، مؤشر العملة الصعبة، ومؤشر الدخة واتستامار.

 مراحل التنمية السياحية .2.3.4.1

  ناك العديد من الدراسات التي تناولت مراحة التنمية السياحية ومن أ مهاا

 ا(1) لىوتنيس  مراحة التنمية وف   صا النموصج (: Moissacنموذج ميوسيك  

 مرحلة اتكتشافا حيث يتّ  اكتشاف اليدرات السياحية للمنطية السياحية. .أ

 مرحلة النموا وفيها يبدأ تطوير المارد السياحية للمنطية بشكة تدرياي. .ب

 مرحلة اتنطال ا وفيها ترخص الدولة بمبدأ التخطيط والتوسع السياحي.اة. 

وفيهةةا يتكامةةة النشةةاط السةةياحي فةةي  السةةياحية،مرحلةةة النضةةجا حيةةث تظهةةر المنطيةةة علةةى الخريطةةة د. 

 المنطية من خالة توافر عناصر الاصب السياحي والتسهيالت.

                                                           
 . 20، الدار الاامعية، مصر،   التنمية السياحية(ا 2006اليلة حسن حسنين، ) 1
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ويؤخةةص علةةى  ةةصا النمةةوصج عةةد  ا تمامةةه بالاانةةب اتاتمةةاعي المصةةاحب للنمةةو السةةياحي والةةصل قةةد       

وقفةه عنةةد مرحلةة النضةةج يسةتلز  مرحلةة تتنةةاوة التكيةف اتاتمةاعي للمنطيةةة السةياحية، وكةصلك يؤخةةص عليةه ت

السةةةياحي وعةةةد  تحليلةةةه ألل عوامةةةة سةةةلبية قةةةد تةةةؤدل  لةةةى عةةةد  اسةةةتمرار النمةةةو، ولكةةةن األ ميةةةة األساسةةةية 

للنمةةةوصج تكمةةةن فيمةةةا ينطةةةول عليةةةه مةةةن تنبيةةةه لمتخةةةصل اليةةةرار والمخططةةةين، برنةةةه  صا لةةة  تةةةتّ   دار  الميصةةةد 

تد ور واتنحدار وصلك خاصةة نتياةة لتواةه السياحي على نحو كفؤ، سيبلغ في وقت من األوقات مرحلة ال

 السائحين  لى مناط  سياحية منافسة.

 ا(1)و يوقد حدد  صا النموصج ستة مراحة لعملية التنمية السياحية  (:Butler  1980نموذج بتلر

 .اتكتشاف .أ

 المشاركة. .ب

 .التطوراة. 

 .النضجد. 

 .الابات أو الركودو. 

 .التاديد أو التد وره. 

 تبةةدأ باكتشةةاف ماموعةةة مةةن السةةائحينويشةةابه نمةةوصج بتلةةر مةةع دور  حيةةا  المنةةتج، فالمرحلةةة األولةةى        

سةةياحية اديةةد ، ومةةع تزايةةد  قبةةاة السةةائحين علةةى المنطيةةة تبةةدأ مرحلةةة المشةةاركة فتظهةةر ماموعةةات  لمنطيةةة

مةةن الخةةدمات والتسةةهيالت اةة  تبةةدأ مرحلةةة اتنطةةال  حيةةث يةةتّ  تةةوفير الخةةدمات والتسةةهيالت بشةةكة مكاةةف 

طر المراحة مةن للسائحين لخدمة األعداد المتزايد ، ويطل  على  صه المرحلة بمرحلة النمو، وتعتبر من أخ

حيةةث تةةراير السةةياحة علةةى المنطيةةة وخاصةةة التةةراير البيئةةي ومةةا يمكةةن أن ينةةتج عنةةه مةةن تةةدمير لعناصةةر 

صا مةا اسةتمر النمةو مةع مبةدأ تحيية   الاصب السياحي بالمنطية سواء كانت طبيعية أو من صنع اثنسان، وا 
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ت فةةال تشةةهد المنطيةةة النمةةو المتزايةةد التةةوازن تصةةة المنطيةةة لمرحلةةة النضةةج وتلةةي  ةةصه المرحلةةة مرحلةةة الابةةا

 للسياح بة يتوقف النمو والتدف  السياحي عند حّد معين ت يزيد عنه.

وفةةي  ةةصا النمةةوصج  نةةاك احتمةةاة لمةةا أسةةماه مرحلةةة اتنحةةدار وتبةةدأ حينهةةا المنطيةةة فةةي مرحلةةة التةةد ور أو 

فةة الميومةات السةياحية التةي تتشةبع اتنحدار نتياة لتواه السائحين لمناط  سةياحية منافسةة يتةوافر فيهةا كا

رغباته  ودوافعه ، ومع صلك قةد يظهةر اتاةاه آخةر نحةو التاديةد فةي  ةصه المرحلةة بمعنةى أن تيةو  بالمنطيةة 

 تنمية سياحية اديد  تعتمد على ميومات سياحية اديد  تشاع الحااات والرغبات المتادد  للسائحين.

يصال   تحليل يصةاة لمراحةة التنميةة السةابية ناةد أّن وفي تحلية آخة (:1990مورتال وا  ر قةا  بةه مورتةاة وا 

كّة مرحلة يكون لهةا  شةباع وطاقةة مختلفةة بمعنةى أنةه فةي مرحلةة اتكتشةاف يكةون الماتمةع متيةبال للنشةاط 

السياحي ولكن الطاقة السياحية من بنية أساسية وسياحية ت تستطيع استيعاب أعداد كبير  من السياح، أما 

بةةات تتةةةوافر التسةةهيالت والخةةةدمات السةةياحية،  ت أّن المشةةةكالت اتاتماعيةةة قةةةد تةةؤدل غلةةةى فةةي مرحلةةةة الا

رف  السكان حينئص للتنمية السياحية و و ما يؤدل غلى مرحلة التةد ور، و كةصا أدخةة  ةصا التحليةة مفهةو  

 .(1)نسبي للطاقة السياحية يرخص في اتعتبار الاانب اتاتماعي في  صه المرحلة

 لصلك فإّن اثدار  السةليمة للنشةاط السةياحي فةي كافةة مراحةة التنميةة تسةاعد فةي منةع الوصةوة لمرحلةة      

 اتنحدار، وتسمل للمنطية بنيلها  لى مرحلة اديد  من التنمية المتوازنة والمتواصلة )التنمية المستدامة(.

 آثار التنمية السياحية .4.4.1

 اآلثار االقتصادية. 1.4.4.1

تلعب التنمية السياحية دورا أساسيا في التنميةة اتقتصةادية حيةث يةؤار نمةو صةناعة السةياحة بشةكة        

مباشر على اقتصاد الدوة ونمو األنشطة األخرى المرتبطة بصناعة السياحة واثنفا  على السلع المرتبطة 

 ب  صه الخدماتبصناعة السياحة، حيث يؤدل صلك  لى انتياة األمواة من ايوب السائحين  لى أصحا
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 والسلع والعاملين في المااة السياحي.

 ويمكن تيسي  ا اار اتقتصادية للتنمية السياحية  لى آاار اياابية وأخرى سلبية.

 ا(1)ا تيويمكن  امالها في  اآلثار االيجابية:. أ

السةةياحة ممةةا  تلعةةب التنميةةة السةةياحية دورا  امةةا فةةي زيةةاد  دخةةة الدولةةة مةةن العمةةالت الحةةر  الناامةةة عةةن -

 يساعد على تحيي  التوازن في ميزان المدفوعات وتيلية العاز فيه.

تسةةاعد التنميةةة السةةياحية علةةى تطةةوير وتنميةةة المنةةاط  األقةةة حظةةا فةةي التنميةةة حيةةث يسةةاعد صلةةك علةةى  -

 عةةةاد  توزيةةةع الةةةدخة بةةةين  ةةةصه المراكةةةز والمةةةدن، ووقةةةف  اةةةر  العةةةاملين مةةةن المنةةةاط  البعيةةةد   لةةةى المةةةدن 

 الرئيسية.

تؤار التنميةة السةياحية تةراير اياابيةا علةى زيةاد  فةر  العمةة فةي الدولةة السةياحية تّن السةياحة صةناعة  -

 مركبة وتشمة على كاير من الصناعات المكملة لها وتعتمد على العنصر البشرل بشكة أساسي.

 تفتل التنمية السياحية المااة لزياد  اتستامار األانبي. -

 مية السياحية على تنشيط الحركة التاارية في الدولة، فكلما زادت حركة السياحة اليادمة للدولة تعمة التن -

 نشطت حركة البيع والشراء بالمناط  السياحية.

 التنمية السياحية تفتل الطري  أما  وعاء الضرائب حيث تستطيع الدولة زياد   يراداتها العامة عن طري   -

 المختلفة. الضرائب والرسو  السياحية

 ا(2)يليتتماة ا اار السلبية للتنمية السياحية فيما  اآلثار السلبية:. ب

تةةؤدل التنميةةة السةةياحية  لةةى ارتفةةاع تضةةخ  فةةي األسةةعار نتياةةة ارتفةةاع مسةةتوى المعيشةةة وزيةةاد  الطلةةب  -

 على أنواع اديد  من الخدمات.

 حيث تؤدل التنمية السياحية  لى  ياادفيدان األنشطة اتقتصادية األصلية للمنطية وتدني فعاليتها،  -
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فر  عمة اديد  بالمنطية، مما يؤدل  لى انتياة كاير من األيدل العاملة في قطاعات أخرى للعمة  

مما يؤدل  لى ني  العاملين باليطاعةات اثنتاايةة  في قطاع السياحة بهدف رفع مستوى الدخة لديه 

األخةةرى ويةةنعكس سةةةلبا علةةى  ةةصه األنشةةةطة، األمةةر الةةةصل يشةةكة ضةةعف الياعةةةد  اتقتصةةادية للمنطيةةةة 

 وتركيز ا على صناعة السياحة التي تتصف بالموسمية والتيلب.

ممةةا يةةنعكس  موسةةمية وظةةائف العمةةة حيةةث يتصةةف اليطةةاع السةةياحي فةةي معظةة  دوة العةةال  بالموسةةمية -

بشةةكة سةةلبي علةةى العةةاملين فةةي  ةةصا اليطةةاع مةةن انخفةةا  فةةي معةةدتت اثشةةغاة بصةةور  مسةةتمر  فةةي 

 أشهر معينة من السنة والموسمية في اتستامار السياحي.

خسائر الفر  البديلة للتنمية حيث أّن الفوائد اتقتصةادية المكتسةبة مةن اةراء اتسةتامار فةي السةياحة   -

ألخةةرى  ةةي ميارنةةة معروفةةة فةةي اتقتصةةاد علةةى أّنهةةا تكلفةةة الفةةر  البديلةةة، فيةةد بةةدت مةةن الصةةناعات ا

 يكون لنمو السياحة ترايرا سلبيا على باقي اليطاعات األخرى.

  اآلثار االجتماعية. 2.4.4.1

 يمكن تيسي  ا اار اتاتماعية للتنمية السياحية  لى آاار اياابية وأخرى سلبيةا 

 ا(1)التاليةوتتماة في النياط  اآلثار االيجابية:. أ

 رفع مستوى المعيشة للماتمعات والشعوب وتحسين نمط حياته . -

 تساعد التنمية السياحية على  يااد تسهيالت ترفيهية وايافية لخدمة المواطنين  لى اانب الزائرين. -

 تعمة التنمية السياحية على تطوير األماكن والخدمات العامة بدولة الميصد السياحي. -

تسةةاعد التنميةةة السةةياحية علةةى رفةةع مسةةتوى وعةةي المةةواطنين وزيةةاد  انتمائةةه الةةوطني باثضةةافة  لةةى أنهةةا  -

 تزيد من فر  التبادة الايافي والحضارل بين كّة من الماتمع المضيف والسائحين.

 تعظي  فر  التمتع بالسفر والسياحة والترويل بالنسبة للسائحين والمواطنين المحليين. -
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ة التي قد تؤار على العادات والتياليد اتاتماعية والحضارية فةي الدولةة، أو تلةك المةؤار  تانب األنشط -

تةةرايرا سةةلبيا علةةى العةةادات والتياليةةد التةةي تةةؤار علةةى األضةةرار بميومةةات الدولةةة اتاتماعيةةة والحضةةارية 

 المختلفة.

الحضةةةارية فةةةي مختلةةةف  تفةةةتل التنميةةةة السةةةياحية الماةةةاة  لةةةى  عةةةاد   حيةةةاء الفنةةةون الاميلةةةة والنشةةةاطات -

 مناط  الدولة.

قةةد يةةنا  عةةن التنميةةة السةةياحية بعةة  ا اةةار اتاتماعيةةة السةةلبية التةةي تظهةةر بصةةور   اآلثــار الســلبية:. ب

أوضةةل فةةي الةةدوة الناميةةة صات اثمكانةةات اثنتاايةةة المحةةدود والمرافةة  األساسةةية غيةةر المتطةةور  ولعةةة أبةةرز 

 ا(1)يلي صه المشكالت ما 

 عادات وتياليد السائحين مع تلك العادات الخاصة بالماتمع المحلي.تصاد  في  -

 قةةةةد تةةةةؤدل التنميةةةةة  لةةةةى زيةةةةاد  التةةةةد ور األخالقةةةةي للمةةةةواطنين وزيةةةةاد  اتتاةةةةاه المةةةةادل لةةةةدى المةةةةواطنين -

 تستغالة السائحين للحصوة على أكبر فائد  اقتصادية ممكنة.

    لسلبي لدى بع  المةواطنين محةدودل الةدخة والةصينيمكن أن تؤدل التنمية  لى زياد  حد  اتحتااج ا -

 ت تترار دخوله  مباشر  بالدخة السياحي.

ومشةةاكة قةةد تةةؤار التنميةةة السةةياحية علةةى المصةةالل العامةةة للمةةواطنين ماةةة مشةةكلة اتزدحةةا  المةةرورل  -

     الصةةحي، وزيةةاد  الضةةغط علةةى وسةةائة اتتصةةاة المختلفةةة، الناتاةةة عةةن زيةةاد  الحركةةة السةةياحية  الصةةرف

 في المناط  المستيبلة للمواطنين.

 معوقات التنمية السياحية وكيفية القضاء عليها. 3.4.4.1

ليضةاء من خالة ما سب  سنحاوة الوقوف على أ   معوقات التنمية السياحية ومن اّ  البحةث عةن سةبة ا 

 عليها وكيفية تانبها. وتتماة عموما  صه المعوقات فيا
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عد  مواكبة العديد من اليوانين الخاصة بالمنشآت السياحية والفندقيةة للتطةور السةريع للعصةر الحةديث،  

مما يتطلب تعدية  صه اليةوانين ووضةع الصةياغة التشةريعية المناسةبة التةي تسةمل بتطبية   ةصه اليةوانين 

 السياحي.في اليطاع 

عد  التفرقة بين الشركات السياحية من حيث تنظيمها، فالشركات السياحية متعةدد  ومتنوعةة وأنشةطتها  

مختلفةةة، فهنةةاك الشةةركات السةةياحية منظمةةة الةةرحالت ووكةةاتت السةةفر والسةةياحة، وغير ةةا مةةن الشةةركات 

 السياحية.

 عرقلة المستامرين.تعدد وتضارب اتختصاصات بين وزار  السياحة، مما يؤدل غلى  

 صعوبة الحصوة على العيارات الالزمة ثقامة المشاريع السياحية. 

 ارتفاع معدتت الضريبة المفروضة على الفناد  واألنشطة السياحية األخرى كالضرائب على األرباح. 

 عد  تحديد خريطة دقيية لمناط  التوسع السياحي وللمناط  صات األولوية في اتستامار السياحي. 

ارتفةةةاع معةةةدتت الفائةةةد  علةةةى اليةةةرو  الخاصةةةة بالتنميةةةة السةةةياحية ممةةةا يسةةةبب عبئةةةا علةةةى المسةةةتامر  

 السياحي.

صةةعوبة وتعةةدد العديةةد مةةن اثاةةراءات للموافيةةة علةةى طلبةةات المسةةتامر السةةياحي ممةةا يةةؤدل  لةةى تعطةةة  

عاقة اتستامار السياحي في العديد من المناط  السياحية.  وا 

ة المفروضة على الخدمات السياحية، يؤدل  لى رفع سعر الخةدمات السةياحية، ارتفاع معدتت الضريب 

ومن ا  التراير على اليدر  التنافسية للمنتج السياحي المحلي، والتراير على ربحيةة المشةاريع السةياحية، 

 مما ينتج عنه التراير على اتستامار السياحي في المستيبة.
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 اخالصة الفصل

السياحة أصبحت أحد أكبر وأ   الظوا ر اتقتصادية واتاتماعية في عال  مما سب  يتضل برن 

فبعد أن كانت السياحة نشاطا ييتصر على فئة قليلة من األارياء في مستهة اليرن العشرين  اليو ،

اما يرية خاصة في البلدان األكار نموا بحلوة السبعينيات، وغدت في متناوة فئات  أصبحت ظا ر 

البلدان بسبب تحسن ظروف المعيشة والعمة، وتطور وسائة النية، وظهور  في معظ  أوسع من الناس

 العطة واثاازات. الحااة  لى الراحة والترفيه أاناء

ن الطلب والعر  السياحيين أدا  فعالة واساسية تحتويها السو  السياحية لتنشيط السياحة، تتغير  

تناوله  ناك محددات مادية ومعنوية لمكونات السو   ما ت مؤشراتها بتغير السو  الكلية، فمن خالة 

 السياحية، تبيى اا ز  ليياسها قصد الحك  على مدى فعاليتها بالنسبة منطية او دولة معينة.

كما تعتبر عملية التنمية السياحية عند الكاير من دوة العال ، من اليضايا المعاصر ، كونها 

ل الحيييي، وبالتالي تعتبر أحد الروافد الرئيسية للدخة اليومي، تهدف  لى اثسها  في زياد  الدخة الفرد

وكصلك بما تتضمنه من تنمية حضارية شاملة لكافة الميومات الطبيعية واثنسانية والمادية. ومن  نا تكون 

 .التنمية السياحية وسيلة للتنمية اتقتصادية
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  :تمهيد

ذلى  ن   التنمويىة لقد شكل الوعي بضرورة تبني التنمية المحلية نقلة نوعية على  عىد د التعىورا  

التنميىىة لىىد تدىىد تملىى  مىى  اتعلىى  نو تىى تي مىى  المىىةرق  بىىل نعىىبح  عمليىىة يةعديىىة ت ىىتل د مشىىةركة  دليىىة 

 ىىتد    ىىة ت ىىة ر الل ىىود المحليىىة والل ىىود الحكوميىىة لتح ىى   نوعيىىة  التشىىةركية لل ىىكة  كتدب ىىر عىى  الحيىىةة 

مةعىىىة ون   الشىىىةملة نميىىىة الوانيىىىة الحيىىىةة اصيتعىىىةدية واصلتمةعيىىىة للمىىىواان   وادمةل ىىىة  ىىىي من ومىىىة الت

 ةر اصيتعىىةدا المحلىىي كدنعىىر ن ة ىىيالن ريىىة  اصيتعىىةدية الحد صىىة نعىىبح  ت مىىذ بدىى   اصعتبىىةر ا اىى

 . ي التحل ل اصيتعةدا

التنمية المحلية المتكةملىة اللوانىه  ىي التىي ترتكى  على  اتبدىةد الصتصىة المتمصلىة  ىي  ةا ترات ليإ  

البدىد اصيتعىةدا مى  مىتب البحىا عى  القاةعىة  والمقومىة  اصيتعىةدية التىي تتم ى  ب ىة المناقىة  والبدىىد 

لى  البدىد إضىة ة إاصلتمةعي م  مىتب تىو  ر الحةليىة  ات ة ىية للمىرد مى  عدالىة وعىحة وتدلىيد و ىك   

مىىى  مىىىتب تحق ىىى  التىىىوا   اصيتعىىىةدا واصلتمىىىةعي مىىىف الحمىىىة  علىىى  الب ئىىىة و ىىى  التو يىىىف الدىىىةدب  الب ئىىىي

نشىىةج لمةعىىة  محليىىة إلىى  إ ىىي المحعىىلة الن ةئيىىة  امىىة  ىى دوالشىىةمل ليليىىةب الحةضىىرة والم ىىتقبلة  و ىىو 

  إلىى للدولىىة  وب ئيىىة  وبةلتىىةلي تحويىىل اللمةعىىة  المحليىىة مىى  ملىىرد  يةكىىل مرا قىىة لتمةعيىىةام ىى ولة تنمويىىة  

شىىىرا  ممتلىىىت ابقىىىة  الملتمىىىف والمىىىةعل   ا  دوائىىىر لعىىىنف القىىىرار المحلىىىي يةئمىىىة علىىى  المبىىىةدرة اصيتعىىىةدية و 

 .اصيتعةد    عل  الم توى المحلي
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 حول التنمية االقتصاديةأساسيات  .2.1

  ي   التنمية اصيتعةدية مكةنة بةلغة  ي انشغةص  الدوب وذل  متب الحره الدةلمية الصةنيةاحتل       

 ةلتنمية معالح حد ا اص تدمةب بدن ,  ية ة ترمي إل  المروق م  مشكلة التملت اصيتعةدا

دا ب يةدة وحت  مالف ال ت نة  كة  مدلوب التنمية محعورا  ي النمو اصيتعة  ا تمدامه بداية  ذا القر  

وم    ا نتةق والعةدرا   كةن  النت لة ننه لد  تحق  تح    ي نوضةع وم توية  حيةة نغلبية ال كة 

و يةدة    نة   ر  ا ترات لية  لد دة للتنمية ترك  عل  محةربة المقر والحد م  الموارق اصلتمةعية

 .المشةركة الشدبية وتلبية الحةلة  ا ن ةنية ات ة ية

مة تقدد  نحةوب م  متب  ذا المبحا التمري  ب   مم ود النمو اصيتعةدا والتنمية وعل  ضوج 

 .اصيتعةدية  والتارق ت د ن رية  التنمية  وعرض ن د ن دا  ة ون د ارق يية  ة

 والتنميةمفهوم النمو . 2.2.1

ية ي تايف ن  يتحظ إ  المتتبف لممتلت الممة يد والتدةريت المرتباة بموضوع التنمية اصيتعةد       

و و مة   تد تنةوله م   اصيتعةدية ن   ذه الممة يد يد م    ب   كل م  النمو اصيتعةدا والتنمية 

 .متب  ذا الماله

 مفهوم النمو االقتصادي .2.2.2.1

يش ر النمو اصيتعةدا إل  ملرد ال يةدة الكمية  ي متو ط نع ه المرد مى  الىدمل الحقيقىي والمم ىود      

 .(1) اصيتعةداالدك ي للنمو اصيتعةدا  و الركود 

الىدمل الىواني بمىة يحقى   يىةدة  نو إلمىةليحدوا  يةدة  ي إلمةلي النةتج المحلىي : " ويقعد به نيضة     

 .(2) الحقيقي ي متو ط نع ه المرد م  الدمل 

نمة  تددى ذل  ليدنيكمة يدرف    حدوا  ب نه ص يدني ملرد حدوا  يةدة  ي الدمل الكلي نو النةتج وا 

                                                             
 .17  الدار اللةمدية  ا  كندرية  ص -درا ة  ن رية وتابيقية-التنمية االقتصادية(: 3002)دمحم عبد الد ي  علمية  إيمة  عاية نةعت   1
2

 .84  الدار اللةمدية  اص كندرية  ص التنمية االقتصادية واالجتماعية ومشكالتها(: 7111)حمد  ندمحم عبد الد ي  علمية  عبد الرحم  ي را  
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 .(1) الكليتح    ي م توى مديشة المرد متمصت  ي  يةدة نع به م  الدمل 

والنمو اصيتعةدا  و التو ف  ي النةتج الحق   نو التو ف  ي نع ه المرد م  النةتج الواني       

 .(2) المواردالحقيقي و و بةلتةلي  ممض م  عبئ يلة 

ويمك  ن  ندرف النمو اصيتعةدا بعمة عةمة بةل يةدة الم تمرة  ي كمية ال لف والمدمة  المنتلة م  

 .ارف المرد  ي محيط ايتعةدا مد  

يضة بةلتو ف اصيتعةدا التلقةئي غ ر المتدمد والذا ص ي تدعي تغ  ر  ي ال يكل نويدرف        

اصيتعةدا للملتمف  ويقةس بحلد التغ ر الكمي  ي الم شرا  اصيتعةدية كة نتةق الواني  الدمل 

 .(3) المتقدمةالخ  ويناب   ذا المم ود عةدة عل  البلدا  ...الواني

يش ر ال  : تدريت النمو اصيتعةدا  وعليه يمك  تدريمه ب نه عل  ع ب   اصيتعةد   ص  ولد إلمة

ال يةدة المضاردة  ي النةتج الواني ا لمةلي لمترة اويلة م  ال م  دو  حدوا تغ  را  م مة وملمو ة 

 . ي اللوانه اصيتعةدية واصلتمةعية وال ية ية

 (4):ويمك  تعن ت ننواع النمو اصيتعةدا إل 

كو  نمو الدمل  تد بنمس مددب  ي  تمصل  ذا النوع  :(croissance extensive) النمو االقتصادي الموسع

 .نمو ال كة 

 نمىىو  تمصىىل  ىىذا النىىوع  ىىي كىىو  نمىىو الىىدمل يمىىوق  :(croissance intensive) النمووو االقتصووادي الم  وو 

لى  النمىو المكصىت  بح ىا يمصىل إال كة   وبةلتةلي  إ  الدمل المردا  رتمف وعليه المرور م  النمىو المو ىف 

 .نقاة تحوب بةلن بة للملتمف وال روف اصلتمةعية تتم   بةلتح  

                                و الذا  نتج م  القوى الذاتية المتةحة لتيتعةد    نا الللوج للتمايط عل  الم توى  :النمو الطبيعي  
                                                             

 .77  الدار اللةمدية  اترد   ص 7  ط اتجاهات حديثة في التنمية(: 3002)عبد القةدر دمحم  عبد القةدر عاية   1
 .01  دار القة رة  معر  ص 7  ط -النظرية والمفهوم  –النمو االقتصادي (: 3007)نةلي ح   مليمة   3
  مذكرة مةل ت ر ي د الدلود اصيتعةدية  نقود 1001-1002آثار وبرامج التنمية االقتصادية المطبق في الجزائر (: 3002)بو ليح نب ل   3

 .4ومةلية  لةمدة ح  بة ب  بوعلي  الشلت  ص 
4 JAQUE Brasseul, (1990)  :  Introduction à l'économie de développement, Paris, Armond Colin, édition, P13. 
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د بىىةلبطج رغىىد تدرضىىه  ىىي بدىىض اتحيىىة  إلىى  تغ  ىىرا  يويىىة  كمىىة  تالىىه مرونىىة كب ىىرة   ىىالىىواني  و ىىو  ت

 .مرلإلاةر اصلتمةعي والصقة ي لتنتقةب م  ياةع آل

ونصره محدود ن را    تم   بددد ا تمراره ويكو  نت لة لدوامل اةرئة عةدة مة تكو  مةرلية :النمو العابر

 .البتروب  ي البلدا  التي تتم   بوحدوية العةدرا  للمود ا اةر اصلتمةعي كةرتمةع ن دةر

و و الذا يحدا نت لة لدملية تمايط شةملة لموارد ومتالبة  الملتمف  كمة ترتبط  دةل ته  :النمو المخطط

لدية المرايبة  التنم ذ  دةلية  ماا   المكمةجة  المر ومة وايدية الماط : بةلدد د م  الدوامل من ة

  .ومشةركة الملتمف

 مفهوم التنمية االقتصادية .1.2.2.1

نش   اصمتت ة   ي التدب ر ع  النمو والتنمية نت لة ن  عملية التاور والتنمية اصيتعةدية عملية       

وكذل  ب به  و ية ي مر التمةعي تةريمية مركبة تتشةب     ة عدة عوامل بدض ة ايتعةدا واآل

 ند القضةج عل  المقر؟ ال يكلية ند التغ را   والدمل  ل  و نمو النةتج  ات داف امتتف 

 قد ا تمدم  من مة اتمد المتحدة  ي تقةرير ة تدب ر نمو كتدريت شةمل  بمدن  إشبةع الحةلة  المةدية 

عل  ذل   ةلتنمية تشمل النمو نمة التنمية  تنعرف إل  تح    م توى المديشة  و    قط لإلن ة 

 .(1) اتمرى اصيتعةدا مضة ة إليه التغ را  اصلتمةعية والصقة ية ونشكةب الم   ة  

  ن  النمو اصيتعةدا  و عملية د ف كةم  للتو ف اصيتعةدا( AHichman) ويرى  يشرمة        

التنمية تمترض تبلورا واعية ونشاة نا نمة   ا تغ را  كمية  قطن  تتم   بتغ را   ي الم شرا  اصيتعةدية

كمة  رد كذل  ن  تدب ر النمو  ناب  نكصر مة يكو  عل  الدوب المتقدمة عل  اعتبةر ن    تغ را  تن يمية

الدوب المق رة نو المتملمة   ناب  عل  ة مم ود التنمية ن را  ةنم  بنيةن ة وعل إل  مرحلة النضج الكةمل

 . ةلتغ  را  المالوبة تكو  لذرية وشةملة منهو   (2) واصلتمةعين ة اصيتعةدا لحةلت ة المة ة لتغ  ر بنية

                                                             
 .774  المكته اللةمدي الحد ا  ص التنمية االقتصادية في المجتمع المعاصر(: 3001)دمحم صةب   ةشد   1
2

 .730المعدر نم ه  ص  



التنمية المحلية بين االحتياجات األساسية واالستدامة    :                                                الفصل الثاني  
 

74 
 

تدتبر التنمية اصيتعةدية  ة رة مركبة تتضم  النمو اصيتعةدا ك حد عنةعر ة الم مة  بة ضة ة        

والمم ود الدلمي للتنمية  و   إل  حدوا تغ  ر  ي ال يةكل اصيتعةدية واصلتمةعية والصقة ية وال ية ية

 .شمل م  النمو  إذ نن ة تدني النمو بة ضة ة إل  التغ  رنالتملت ول ذا  إ  التنمية 

ملموعة م  الو ةئل والارق التي ت تمدد بقعد توح د " ويد عر   اتمد المتحدة التنمية ب ن ة        

يةة م  النواحي اصيتعةدية واصلتمةعية ل ود ات ةلي مف ال لاة  الدةمة م  نلل تح    م توى الح

مراق  ذه الملتمدة  م  ع لت ة لتشةر  ا لةبية  ي الحيةة  والصقة ية  ي الملتمدة  الوانية والمحلية  وا 

 ".(1) البتدالوانية  ولت ة د  ي تقدد 

عل  نن ة  دف ت لوه التمايط اصيتعةدا ويتحق   (JacobVener )لةكوه   نر   ةكمة عر       

بة تغتب ا مكةنية  المتةحة للملتمف وذل  بغرض الوعوب إل  نعل  نع ه لدمل المرد ع  اري  

 .(2)نيع  ا تمداد للموارد اصيتعةدية

 را  كمة تدرف التنمية ب ن ة مم ود مدنوا يدبر ع  عملية د نةميكية تتكو  م   ل لة م  التغ       

الو يمية وال يكلية  ي الملتمف  تحوب نت لة للتدمل ا دارا لتوليه التمةعل ب   الاةية  البشرية  ي 

 ةلتنمية  نة و  لة ل يةدة يدرة   الملتمف وعوامل الب ئة ب دف  يةدة يدرة الملتمف عل  البقةج والنمو

  .الملتمف عل  النمو م  متب ا بقةج عليه

الممتلمة للمرد  كةص ت ت  والدمل  إل  لةنه الديش الح    وتندكس  ال لوكية إ  التنمية ت  ر  ي  

 .اتم   وغ ر ة م  اصحتيةلة  ات ة ية للمرد العحة  ن ة ة  ي م توية  التدليد 

لي وعليه  إ  التنمية اصيتعةدية  ي عملية مقعودة وممااة ت دف إل  تغ  ر البنية  ال يك      

م  النمو ونعد  للملتمف ب بدةده الممتلمة  لتو  ر الحيةة الكريمة ت راد الملتمف  ول ذا  إ  التنمية نشمل

  ايتعةدية بل  ي  لي    قط  ة رة  ياصيتعةدا  إذ نن ة تدني النمو إضة ة إل  التغ ر ال يكلي  و 

                                                             
 .23الل ائر  ص    دار الملر للنشر والتو يف تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة(: 3002)غ ا علي وآمرو    1
 .88-82  دار المدةرف اللةمدية  اص كندرية  ص ص 7  ط دراسات في التنمية والتخطيط االجتماعي(: 7110)ح    ابرا يد ع د   2
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 .نيضة تتضم  محتوى التمةعي

د نة  عدة تاورا  بمعوص مم ود التنمية البشرية  والتنمية لقد   ر متب عقدا الصمةن نة  والت 

 .الم تدامة  والتنمية المحلية  والتنمية الم تقلة الشةملة

انبصةق ونمو كل ا مكةنية  والاةية  الكةمنة  ي " يدرف  دد الد   ابرا يد التنمية اصيتعةدية ب ن ة كمة  

 .(1)"ية   و  رد نو لمةعة نو ملتمفكية  مد   بشكل كةمل ومتوا    واج كة   ذا الك

نمة عبد الماله عبد الحم د   وضح ب   مم ود التنمية لد يدد  رك  عل  لةنه مد    بل نعبح عملية 

ملتمدية متدددة اللوانه واتبدةد  تناوا عل  تغ  را   يكلية ولذرية  ي ال يةكل اصيتعةدية 

عل  ن  ي  ر ذل  كله بشكل متوا   مف  يةدة مددص  النمو  وا دارية واصلتمةعية والصقة ية وال ية ية 

 .(2) الوانيوتحق   الددالة  ي تو يف صمةر تل  التنمية نا تحق   الددالة  ي تو يف الدمل 

وبنةجا عل  مة  ب  نملص إل  اعتبةر التنمية  ي تل  الدملية الحضةرية المتدددة اتبدةد والتي        

لذرية  ي ال يةكل اصلتمةعية والصقة ية والن د ال ية ية وا دارية لنبة إل  لنه تتضم  إلراج تغ  را  

وتحق   الددالة  ي تو يف الدمل الواني وا تئعةب المقر م   اصيتعةدا مف  يةدة مددص  النمو 

 .الملتمف

 :ويمك  تحد د ن د عنةعر التنمية  ي النقةط التةلية

نمة تمتد إل  لوانه نمرى إ  التنمية ص ت تد بةلل: الشمولية - ن   ية ية  صقة ية ةنه اصيتعةدا وا 

 ؛إذ  التنمية ت دف إل  إحداا تغ  را  لذرية التمةعية 

بمدن  ن  كل مقومةت ة اتعلية مولودة دامل الكية  نم ه ون  نا  ذاتية إن ة عملية داملية  - ه

 ؛عوامل نو يوى مةرق  ذا الكية  ص تددو ن  تكو  عوامل م ةعدة

 ؛نا نن ة لي   حةلة صةبتة نو لةمدة م تمرة  ي عملية د نةميكية  -  

                                                             
 .30  ص  ب  ذكرهالمعدر   ح    ابرا يد ع د 1
 .73معر  ص    الدار اللةمدية التمويل المحلي والتنمية المحلية(: 3007)عبد الماله عبد الحم د   2
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نمة  واحدإن ة عملية لي   ذا  اري   - ا تتددد اري ة واتلة ةت ة بةمتتف الكيةنة  وبةمتتف  وا 

 ؛وتنوع ا مكةنية  الكةمنة  ي دامل كل كية 

تمف مف الحكومة ممصلة  ي التنمية عملية ت تند ن ة ة إل  المشةركة اص لةبية م  لةنه ن راد المل - ق

 .ال  ئة  الممتلمة

 نظريات التنمية .1.2.1

يد   ر  الدد د م  الن رية  التي تدةلج يضةية التنمية اصيتعةدية  ي البلدا  والمنةا          

 .المتملمة ايتعةدية والتي  نتنةول ة م  متب اآلتي

 النظريات التقليدية للتنمية . 2.1.2.1

ويبىىىر  ذلىىى  مىىى  مىىىتب يىىىىراجا   التنميىىىة ا تمىىى  ممتلىىىت التيىىىةرا  والمىىىدارس اصيتعىىىةدية بموضىىىوع       

ويىد نعىب   اصيتعىةدية ومدر ىة ول ىة ن ر ىة تلىةه التنميىة  المىدارس وتحل ل ات كةر التي لةج  ب ىة  ىذه 

 لنمىىىىوتىىىي تكمىىىىل تحق ىىى  المد ىىىد ل ىىىود رواد  ىىىىذه المىىىدارس حىىىىوب تحد ىىىد ن ضىىىىل الاىىىرق ونكمىىى  ال ية ىىىىة  ا

اصيتعىةدا الم ىتداد الىذا  ى دا  ىىي ن ةيىة الماىةف إلى  تحق ى  التنميىىة اصيتعىةدية و ن ىتدرض  يمىة  لىىي 

 . ذه المدارس نبر 

تدد المدر ة الكت يكية م  ب   نبر  المدارس التي  :نظرة المدرسة الكالسيكية للتنمية االقتصادية: أوال

ويدتبر كل م  آدد عشر  م  النعت الصةني م  القر  الصةم   ابتداج ة م   ي ت  يس علد اصيتعةد 

وتحل ل مة للتنمية مرتبط بدرا ة ابيدة وم ببة   الكت يكية  م ا ودا  د ريكةردو م  ن د رواد المدر ة 

 .(1) ةلتنمية اصيتعةدية ح ب د  ي منتوق لتراكد رنس المةب اتمد صراج 

ون رة آدد  م ا للتنمية اصيتعةدية تتلمص عل  نن ة عملية تدريلية تدتمد عل  القوة الذاتية      

ل  التراكد الرن مةلي لتحق   التقدد التكنولولي وتق يد إح ا ن  اصدمةر   دا  اصيتعةدا لل يكل 

 .الملتمفب    ئة   ويتحق  توا   النمو بةصعتمةد المتبةدب ال وق ل  تو يف إو ذا بدوره   دا  الدمل 
                                                             

1
 .307  الدار اللةمدية  معر  ص تطور الفكر االقتصادي(: 3007)عبد الرحمة  ي را نحمد   
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نمة دا  د ريكةردو  لد يضف  و اآلمر ن رية للتنمية اصيتعةدية  لكنه وضف ملموعة م  ات كةر ال ةمة 

والتي تدد ن ة ة ل دا للتدرف عل  تل  ات كةر " مبةدئ اصيتعةد ال ية ي والضرائه" ي كتةبه الش  ر 

 .المةعة بملةب تراكد رنس المةب

 :(1)اج ريكةردو  يمة  مص التنمية اصيتعةدية  ي النقةط التةلية وعليه يمك  تلمص آر 

  يدتقد ريكةردو بضرورة عدد تدمل الدولة  ي النشةط اصيتعةدا ون  الرن مةل     د عمود التنمية

لذل  يحبذ عدد  رض الضرائه التي تدريل نشةا د وبةلتةلي تقل ع ائم د ومنه  اصيتعةدية 

 .تضيف  رص التنمية

 اتلر  الرن مةلي الربح ويحعل عليه : كمة عمد ريكةردو إل  تق يد الدمل للدنةعر اآلتية

اتربةح  عل   يةدةورك  ريكةردو  ا ياةعي ويحعل عليه الدةمل بة ضة ة إل  الريف الذا ي مذه 

 إذ كلمة  اد  اتربةح  إ  تكوي  رنس المةب   داد وبذل    داد الدموب بةعتبةر ة نع د  ذه 

 . اص تصمةر ممة   دا إل  تحق   مددص  نمو مرتمدة

  التلةرة الدولية عند ريكةردو م مة لدا  ي الملةب اصيتعةدا وت دا ال  تحق   النمو اصيتعةدا

ع  اري  التق يد الدولي للدمل وذل  بتمعص كل دولة  ي إنتةق ال لف والمواد التي يمك  

 .إنتةل ة بنمقة  ن بية نيل

تىىرتبط  ىىذه الن ريىىة ب  كىىةر اصيتعىىةدا لىىو  مة نىىةدر ك نىى  : ظريااة الكينزيااة للتنميااة االقتصاااديةالن :ثانيااا

 7131)  الذا تمك  م  وضف الحلوب المنة بة لي مة اصيتعىةدية الدةلميىة للمتىرة مى  عىةد (7181- 7442)

ح ىىىا  ىىى داد    وبمولىىىه  ىىىذه الن ريىىىة  ىىىإ  يىىىوان   نمىىىو الىىىدمل القىىىومي تىىىرتبط بن ريىىىة المضىىىةعت؛(7123-

الىىىىدمل القىىىىومي بمقىىىىدار مضىىىىةعت لل يىىىىةدة الحةعىىىىلة  ىىىىي ا نمىىىىةق اص ىىىىتصمةرا  ومىىىى  مىىىىتب الم ىىىىل الحىىىىد  ا 

ن ريىة ك نى  بةيتعىةدية  التنميىة  ىي الىدوب المتقدمىة نكصىر ممىة  ىي مول ىة للىدوب الويد ا تم   .لت ت ت 

 التشغ لا دولة   كلمة  اد حلد النةمية  ح ا  رى ن  الدمل الكلي يدد دالة  ي م توى التشغ ل  ي ن
                                                             

 .772-770  عةلد الكته الحد ا  ص 7  ط التنمية والتخطيط االقتصادي(: 3001) ليح ح   ملت   1



التنمية المحلية بين االحتياجات األساسية واالستدامة    :                                                الفصل الثاني  
 

78 
 

 : اد حلد الدمل الكلي  واتدوا  الك ن ية  ي

الباةلة تحدا ب به نقص الاله المدلي وللتملص من ة  رى ك ن  حدوا  يةدة  ي : الطلب الفعال

 .ا نمةق  واج عل  اص ت ت  نو اص تصمةر

اص تصمةر  وتولد عتية عك ية ب    لمددبالرئي ة المحددا   نحدتمصل : ال فواية الحدية لرأس المال  

 .اص تصمةر والكمةية الحدية لرنس المةب

 .وعرض النقد بتمض ل ال  ولة و الدنعر الصةني المحدد لت تصمةر  ويتحدد دوره و  :سعر الفوائدة

 

الاةية يقود عل   رضية  ولود باةلة ص إرادية  ايتعةد عنةعي  ولود  ةئض  ي و  :المضاع  ال نزي

 .منة بة وتو  ر  لف رنس المةب الت مة ل يةدة ا نتةق مرونة عرضلل لف اص ت تكية  درلة   نتةليةا

 النظريات الحديثة للتنمية . 2.2.2.2

 ي مضد مة ملمته الحره الدةلمية الصةنية م  دمةر ايتعةدا والذا كةن  تبدةته عل  المعوص       

 التي حةول  تم  ر ومدةللة   () والنمةذقتمس الدوب المتقدمة   ر  ملموعة م  الن رية  

 اتوضةع ال ةئدة وم مة امتلم  نش ة  ذه الن رية   إن ة يد عد  المعدر الرئي ي المدتمد م  ارف

 .و نحةوب  يمة  لي عرض ن د  ذه الن رية   الدوب النةمية  ي إعداد  ية ةت ة التنموية الممتلمة

يحةوب رو تو م  متب ن ريته إعةدة  (:w. Rostow)نظرية مراحل النمو االقتصادي لروستو : أوال

بةعتبةر ن  التةريخ اصيتعةدا عبةرة ع  ممس مراحل للنمو  له ن  تمر ب ة  تم  ر تةريخ اتمد والبلدا  

       : (1)  ليلميف البلدا  وتتمصل  ذه المراحل  يمة 

  تم ىى  الملتمىىف  ىىي  ىىذه المرحلىىة ب نىىه عبىىةرة عىى  ملتمىىف تقل ىىدا يد ىى  ا ىىتمداد :مرحلااة المجتمااع التقلياادي

 م  ن راد الملتمف يدملو   ي القاةع  % 58 كمة ن  ا نتةلية التكنولولية  وبةلتةلي ص ي ةعد عل  تاور 
                                                             

 لدمة  )والنموذق اصشتراكي (  وا  – ولو ) الن وكت يكي والنموذق , (دومةر – ةرود)النموذق الك ن ا : م  نبر   ذه النمةذق  –
 (.م ةلنوبيس

 .144-141  مابدة التدليد الدةلي  بغداد  ص ص مقدمة في التنمية والتخطيط(: 1811)م دا علي الوح د   تب إدريس مل د   1
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 . نو  ي إنتةق المواد الغذائية المتحي 

تتم    ذه المرحلة بحدوا تغ  را   النمو و ي المرحلة الصةنية م  مراحل : مرحلة التهيؤ لالنطالق

كمة  ترتمف واردا  البلد التي تموب ع    (والنقلالتلةرة  ال راعة )لذرية  ي القاةعة  غ ر العنةعية 

وي دا ارتمةع م توى التلةرة إل  تاوير ياةع النقل وتاور   اري  حع لة عةدرا  المواد اتولية

م  الدمل الواني ويعةحه  % 8 الملتمف الذا يقبل إدمةب التكنولولية اللد دة مف بلوغ ن بة اص تصمةر

 .كمة تبدن بدض العنةعة  بةلنمو بةصدمةر  ذل    ور البنو  وبدض الم   ة  المةعة

م  الدمل الواني إل  نكصر   %8و ي  ذه المرحلة ترتمف ن بة اصدمةر واص تصمةر م   :مرحلة االنطالق

ممة تلدل   وتتو ف العنةعة  اللد دة التي تعبح يةدرة عل  إعاةج ن بة نربةح عةلية   %01م  

وبةلتةلي  يةدة اص تمداد  لد دة م   ذه اتربةح  ي مشةريف  المشةريف يةدرة عل  إعةدة تو  ت ن بة

  كمة ت داد الدموب مةعة للمئة  المدمرة و ذا يقود إل  تو ف ابقة الرن مةل     وعرض ممتلت ال لف

وبةلتةلي يمك    ممة  تد مده ا تغتب الموارد اصيتعةدية غ ر الم تغلة  وتد   اتمواب نحو اص تصمةر

 .مرحلة بمرحلة الصورة العنةعية التي   يم     ة القاةع العنةعي عل  بةيي القاةعة وعت  ذه ال

        إل   % 11و ي تدقه مرحلة اصناتق  ويرتمف    ة مددب اص تصمةر م  : مرحلة النضج االقتصادي

الدمل الواني  ممة يحق  ن بة نمو  ي ا نتةق تموق ال يةدة ال كةنية  وتتم    ذه المرحلة  م   30%

بحدوا تغ  را  عل  م توى تكوي  اصيتعةد إذ  نممض اص ت راد وترتمف العةدرا   تتاور التلةرة 

نةعة  ا نتةلية المةرلية  كمة   داد ا تمداد التكنولولية الحد صة  و ي  ذه المرحلة تدا  ات مية للع

 .كعنةعة اآلص  واتدوا  والعنةعة  الكيمةوية والك ربةئية

 تتم ىىى   ىىىذه المرحلىىىة بةتلىىىةه ياةعىىىة  اصيتعىىىةد الرئي ىىىية نحىىىو إنتىىىةق ال ىىىلف: مرحلاااة االساااتهالس الواساااع

اد والمدمة  اص ت تكية  واكتمةب التاىور التقنىي وا ىتمداد التكنولوليىة  ويعىةحه ذلى  ارتمىةع دمىوب ات ىر 

إلىى  م ىىتوية  مرتمدىىة تلدل ىىد يىىةدري  علىى  تلىىةو  م ىىتوى اص ىىت ت  الضىىرورا  كمىىة تمتىىة   ىىذه المرحلىىة 
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نيضة بةلتو ف  ي ملىةب تقىديد المىدمة  العىحية  المدر يىة  ال ىيةحية  التر   يىة  وانتشىةر الحريىة  المرديىة 

 .ية واتغراض العنةعيةواصلتمةعية  كمة تمعص ن بة مت ا دة م  الدمل الواني ليغراض الد كر 

تقود  ذه الن رية عل  ن  نحد الدنةعر ات ة ية : (RosenTeinRodan): نظرية الدفعة القوية: ثانيا

المةدية كحد ندن  للل د ا نمةئي لدملية التنمية  تمصل  ي ضرورة تحق   م توى مد   م  اص تصمةرا  

مرحلة الركود اصيتعةدا  وتحق   النمو اصيتعةدا الت د بذله حت  يمك  تحرير اصيتعةد المتملت م  

ةمية إذا نلح   ي تو  ر نكبر حلد الذاتي  نا تاب   مة عرف بمبدن الد دة القوية  وعليه  إ  الدوب الن

ممك  م  الموارد اصدمةرية وا تصمرت ة  ي بنةج اةية  إنتةلية لد دة مةعة  ي القاةع العنةعي   إن ة 

 .(1) اصيتعةداوال  التملت  واصناتق نحو تحق   التقدد  وف تتمك  م  ك ر ح

ومة تلدر ا شةرة إليه ن  الترك   عل  ضرورة تكوي  م توى مد   م  رنس المةب المةدا  ي القاةع 

عملية التنمية  العنةعي كدةمل ا ترات لي  ي تحق    دف التنمية  ص  نمي ن مية عوامل نمرى تتالب ة

 .مةعة تل  المتدلقة بتوا ر الب ئة اصلتمةعية والصقة ية وال ية ية المتئمة لدملية التنمية

 ىي  كىرة الد دىة القويىة  (Rodon) ىذا النمىوذق بشىكله اتوب اتمريكىي  ايتىرح :المتاوازن نظرياة النماو  :ثالثا

البلىىدا    تنة ىىه مىىف معىىةئص ىىي عىىيغة حد صىىة وبشىىكل نكصىىر كمىىةص وبمىىة  والتىىي يىىدم ة  يمىىة بدىىد ن رك ىىه

 .(2) المتوا   المتملمة  والتي نمذ  ت مية ن رية نو ا ترات لية النمو 

ن  حلد ال وق  و الىذا يحىدد الحىة   على  اص ىتصمةر   ىي حى   ن  اص ىتصمةر يدتمىد على   ويرى ن رك ه 

م ىىتوى الىىدمل الىىواني  و ىىو يدتقىىد ننىىه بة مكىىة  التغلىىه علىى  مشىىكلة ضىى   حلىىد ال ىىوق المحلىىي بإتبىىةع 

 .المتوا   النمو  ا ترات لية

مشكلة الحلقة الممرغة للمقر ويد انال   ي درا ته لعيةغة ن رية النمو المتوا   عل  مة ي م  ب 

والنةلمة ع  تدني م توى الدمل وبةلتةلي ض   حلد ال وق  م كدا ن  ك ر الحلقة الممرغة ص  تحق  إص 
                                                             

  م   ة شبةه اللةمدة  1  ط والقومية في البلدان الناميةمعالم االستراتيجية للتنمية االقتصادية (: 9118) شةد محمود ا يداحي   1
 .151-151ا  كندرية  ص ص

 .151م دا علي الوح د   تب ادريس مل د  المعدر  ب  ذكره  ص  2
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بتو يف حلد ال وق  الذا ص  تحق  إص م  متب لب ة عريضة م  اص تصمةرا   ي العنةعة  

و لميف القاةعة   ي نمس الوي   مف اص ت تكية  وتاوير لميف القاةعة   ي آ  واحد بح ا تنم

الت ك د عل  تحق   التوا   ب   القاةع اصيتعةدا والقاةع ال راعي  وعليه  إ   ذه الن رية تدتمد برنةملة 

ضممة م  اص تصمةرا  التي توله نحو إنتةق ال لف اص ت تكية  شبةع حةلة  ال وق المحلية  وليس 

  .(1)ل اتولية وذل  لضدت المنة  ة  ي ال وق المحليةلغرض التعد ر عل  اتيل  ي المراح

إ  ن رية النمو المتوا   تتاله تحق   التوا   ب   ممتلت العنةعة  اص ت تكية وب ن ة وب     

وا   ب   القاةع المحلي والقاةع المةرلي  ومنه تحق   التوا   ب   ل ة تالعنةعة  الرن مةلية  وكذل  ال

 .(2) الالهالدرض ول ة 

النمىىو غ ىر المتىىوا   بةصيتعىةدا نلبىىر    رشىىمة   ا ىترات ليةارتباىى   :نظريااة النمااو اياار المتاوازن  :رابعاا

(Albert Hirshman) لن ريىىة النمىىو المتىىوا   علىى  نن ىىة غ ىىر  الىىذا انالىى  مىى  انتقىىةد اصيتعىىةدا ن رك ىىه

وايدية  ويرى ننه بة مكة  تحق   النمو اصيتعىةدا مى  مىتب ملى   ىروف مى  الضىغوط والل ىود  وحةلىة 

عىىدد تىىىوا    ىىي اصيتعىىىةد وت كىىد  ىىىذه الن ريىىة بشىىىكل مىىةص علىىى  الدوامىىل الد نةميكيىىىة  ىىي عمليىىىة التنميىىىة 

عةليىة مىى  اصدمىةرا   ىىي مشىةريف تنمويىة مد نىىة تنىه يدتقىىد  اصيتعىةدية  وتىدعو إلىى  ضىرورة ا ىىتصمةر ن ىبة

بى   ن ريىىة النمىو المتىىوا   تدلىى  عى  إدرا  كىىو  التنميىىة اصيتعىةدية عمليىىة د نةميكيىىة  كمىة  ىىرى   رشىىمة  

نمىىىة  تحقىىى  ذلىىى   دليىىىة نت لىىىة عىىىدد تىىىوا    ن  ن ريىىة النمىىىو المتىىىوا   لىىى  تحقىىى  نمىىىو  ىىىي الىىىدمل الىىىواني  وا 

به ع    ور امتتص  غ ر متوا نة  ي اصيتعةد  م  ش ن ة  يىةدة يىوة اصيتعىةد اتمىر اصيتعةد  والمت 

 .(3)الذا   دا إل  التنمية

 وبةلتةلي النمو غ ر المتوا   معحوبة ب ة رة امتتب التوا   إل  يمصل القوة الدا دة للنمو  ا ترات ليةإ  

                                                             
رة   رع ت   ر   ر ةلة مةلي ت ر غ ر منشو االستثمار ودوره في التنمية المحلية، دراسة حالة قطاع الري لوالية تيسمسيلت(: 9111) توح مةلد   1

 .17-19المةلية الدةمة  كلية الدلود اصيتعةدية وعلود الت   ر  لةمدة تلم ة   ص ص
 .89-81  دار وائل للنشر  عمة   ص ص 1  ط - نظريات وسياسات وموضوعات –التنمية االقتصادية (: 9111)مدح  القريشي   2
 .151-155ص  م دا علي الوح د   تب ادريس مل د  المعدر  ب  ذكره  ص 3
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 .(1) اص ترات ليةا مرك ية  ي  ذه تلده يضية امتتب التوا    ي شكل  ةئض نو امتنةق دور 

ننه متب عملية التنمية وبموله ن رية النمو غ ر المتوا    ت  ر  مر يدتقد   رشمة آبمدن  

بةلضرورة بدض حةص  اصمتتص  التي  له عدد المشية من ة  بل بةلدكس  دعو إل  عدد إعةية   ور 

مصل  ذه الحةص   إ  لد يك  بة مكة  دعم ة  ت  م  ش    ذه الحةص  د ف اصيتعةد بكةمله إل  

لتتةبف الذا يقود اصيتعةد الواني بد دا ع  التوا    و الوضف المصةلي لنموذق التنمية اتمةد نا ن  ا

اصيتعةدية  ذل  ن  التحر   ي غمرة  ذا التتةبف  د ف امتتص  ةبقة إل  التوا   ويمل  بدوره وضدة لد دا 

ي حركة  متتةبدة حركة نمر  و كذا يمضي اصيتعةد الواني  تم  نوضةع امتتب التوا   الذا  تاله 

 .(2)م  التوا   وعدد التوا   ت دا  ي الن ةية إل  د ف عملية التنمية إل  اتمةد

 معايير قياس التنمية . 2.2.1

ن را للتحوص  الوا دة  ي مم ود التنمية   إ  المدة  ر عر   بدور ة تاورا   ةمة عل  محةور   

ا  اصلتمةعية إل  اصدلة المركبة كدل ل التنمية البشرية م  مقة يس النمو اصيتعةدا إل  الم شر  ًجاعدة بد

الم تمدد م  يبل اتمد المتحدة لقيةس التنمية اصيتعةدية المحققة  ي ممتلت بلدا  الدةلد  وعمومة  ولد 

 .حةوب تنةول ة م  متب  ذا الماله ي  ذا الملةب صتا مدة  ر  ن

  معايير الدخل .2.2.2.1

يدتبر الدمل  و الم شر ات ة ي الذا ي تمدد  ي ييةس التنمية ودرلة التقدد اصيتعةدا  ويضد      

 :(3) ن م ةمديةر الدمل عدة م شرا  لقيةس التنمية 

ح ىا  ىىتد ييىةس النمىىو اصيتعىةدا بىىةلتدرف على  الىىدمل الىواني ا لمىىةلي : الادخل الااوطني ااجمااالي: أوال

 .الدملوليس متو ط نع ه المرد م  

                                                             
 .49  دار  ومة للنشر  الل ائر  ص العالقات االقتصادية الدولية للتنمية(: 9111)لمةب الد   لدوي ة    1
 .151م دا علي الوح د   تب ادريس مل د  المعدر  ب  ذكره  ص  2
 .11معدر  ب  ذكره  ص  ،-دراسات نظرية وتطبيقية –، التنمية االقتصادية دمحم عبد الد ي  علمية  إيمة  عاية نةعت 3
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يقترح البدض ييةس النمو اصيتعةدا عل  ن ةس الدمل المتويف  :الدخل الوطني ااجمالي المتوقع :ثانيا

 قد يكو  لدى الدولة مواد كةمنة غنية كمة  توا ر ل ة ا مكةنية  الممتلمة لإل ةدة م    وليس الدمل المدلي

 .صروات ة الكةمنة إضة ة إل  مة بلغته م  تقدد تقني

يدتبر متو ط نع ه المرد م  الدمل نكصر المدة  ر ا تمدامة ونكصر ة عدية  :مؤشر متوسط الدخل :ثالثا

 .عند ييةس م توى التقدد اصيتعةدا  ي مد د دوب الدةلد

و ي تل  الم شرا  المةعة بنوعية المدمة  التي تدةيش الحيةة ال ومية  :معايير اجتماعية .1.2.2.1

دتري ة م  تغ  را     نة  اللوانه العحية واللوانه التدليمية والصقة ية  واللوانه ت راد الملتمف ومة ي

 .(1) المةديةالمةعة بةلتغذية ونوعية الحيةة 

 ةلدوب النةمية تدةني م  عدد يدرت ة عل  تو  ر الغذاج ات ة ي ل كةن ة عل  الرغد م  ن  ا نتةق 

الوضف  ي الدوب النةمية ي  ر  ي اصتلةه المدةكس ل ذا الدةلمي للغذاج   يد منذ المم  نة   إل  ن  

التيةر    يةدة ا نتةق الغذائي  ي  ذه الدوب لد يتح  ال يةدة  ي عدد ال كة  بةلرغد م  اتمةذ  ذه الدوب 

 لراجا  تدمل عل  كبح  ذا النمو غ ر المتوا    نمة بةلن بة للعحة  وعل  الرغد م  التاورا  

عر ت ة الدوب المتقدمة والنةمية عل  حد  واج  بدية  انممةض م توية  الدمل الذا له ا  لةبية التي 

آصةر مبةشرة عل  عحة ا ن ة   إذ  بلغ مددب و ية  اتامةب  ي الدوب النةمية ضدت مددله  ي الدوب 

 .(2)المتقدمة

 :ون د  ذه المدة  ر

 : ي والمتمصل :معايير التغذية

  م  ال درا  الحراريةمتو ط نع ه المرد ال ومي. 

 ن بة النع ه المدلي م  ال درا  الحرارية إل  متو ط المقررا  الضرورية للمرد. 

                                                             
 .11  ص   ب  ذكره المعدر  دمحم عبد الد ي  علمية  إيمة  عاية نةعت 1
 .11  الدار اللةمدية  معر  ص 1  ط التنمية االقتصادية واالجتماعية ومشكالتها(: 1881)عبد الرحم  ي را نحمد   2
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 .عدد الو ية  ومددب تويف الحيةة عند الميتد  ي  تل د والذا :معيار الصحة

 :وتتمحور بدور ة حوب :معايير تعليمية

  ن بة الذ   يدر و  القراجة والكتةبة م  ن راد الملتمف. 

 متو ط عدد  نوا  الدرا ة  ي الم   ة  التدليمية. 

 7110 نة  ("UNDP")مقيةس وضده برنةمج اتمد المتحدة للتنمية  و و :(HDI) دليل التنمية البشرية

ويعدر بش نه تقرير  نوا  وضح وضدية دوب الدةلد بةلن بة للتنمية البشرية ويح   حةلية بةنتشةر وا ف 

 : ويرك  عل  صتا متغ را  (1) وا عتمي  و و م  المدة  ر المركبةوكب ر  وبة تمةد نكةديمي 

 تويف الحيةة عند الميتد. 

  مدر ة القراجة  والكتةبة  ومتو ط عدد  نوا  : ل ن   ويتكو  م مديةر التحع ل الدلمي

 .الدرا ة  ي الم   ة  التدليمية

 متو ط نع ه المرد م  الدمل المددب بةلقدرة الشرائية. 

  الهيكليةالمعايير  .2.2.2.1

تل  المتغ را  التي نحدصت ة الدوب النةمية  ي بن ت ة اصيتعةدية م  نلل اصتلةه نحو التعنيف  و ي    

وتو ف يةعدة ا نتةق وتنويده  إضة ة إل  تحق    يةدة  ي الدمل ور ف م توية  المديشة   كل  ذه 

  درلة النمو والتقدد اصيتعةدا  وم  ن د  ذه الم شرا  دصلة عللالمتغ را  يمك  اتمةذ ة كم شرا  ل

 :(2)نذكر

 ات مية الن بية لإلنتةق العنةعي إل  إلمةلي النةتج المحلي. 

  ات مية الن بية للعةدرا  م  ال لف العنةعية إل  إلمةلي العةدرا. 

 ن بة الدمةلة  ي القاةع العنةعي إل  إلمةلي الدمةلة. 

                                                             
مقةلة منشورة   17  المد د الدربي للتمايط  الكوي   ص (9الددد )الل ر    مللة قياس التنمية ومؤشراتها(: 9119 يمرا )دمحم عدنة  وديف   1

 .19/5/9117:   تةريخ ال يةرةwww.arab-api.org/derelop_1htm.PM12: اصكتروني مويفالعل  
 .54  الدار اللةمدية  معر  ص 1  ط التنمية االقتصاديةدراسات نظرية في (: 9111)إيمة  عاية نةعت   2

http://www.arab-api.org/derelop_1htm.PM12
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 التنمية االقتصاديةأبعاد وأهداف . 2.2.1

ممة  ب   تضح ن  مم ود التنمية اصيتعةدية  تضم  نبدةد ممتلمة ومتدددة  كمة  ناوا عل           

 .ملموعة م  ات داف   نحةوب تنةول ة م  متب  ذا الماله

 أبعاد التنمية االقتصادية. 2.2.2.1

 :(1)تتلمص نبدةد التنمية اصيتعةدية  يمة  لي 

 ؛واصيتعةدا للتنمية ويتضم  الت ك د عل  ممة يد النمو والتحد ا والتعنيف البدد المةدا 

  شبةع الحةلة  ات ة ية لغةلبية ال كة   والتو يف البدد ا ن ةني للتنمية ويتضم  التنةه المقر وا 

 ؛اتكصر عدالة للدمل

 ؛البدد ال ية ي ويتضم  ممة يد التحرر م  التبدية واص تغتب اصيتعةدا 

 الدولي للتنمية ويتضم  مم ود التدةو  الدولي وعتيته بةلتنمية  ي إاةر المن مة   البدد

 ؛واصتمةيية  والن ةد الدةلمي والتكةمل ا يليمي

 البدد اللد د للتنمية والذا  ن ر إل  التنمية اصيتعةدية بةعتبةر ة مشروعة للن ضة الحضةرية. 

 :د م  التوضيحة  كةآلتيويمك  الدودة إل   ذه اتبدةد ال ةبقة  بم ي

ي تند  ذا البدد عل  حقيقة ن  التنمية  ي نقيض التملت : البعد المادي واالقتصادي للتنمية: أوال

وبةلتةلي  إ  التنمية تتحق  م  متب التملص م   مة  التملت واكت ةه المعةئص ال ةئدة  ي البلدا  

ن بتراكد يدر م  رنس المةب الذا ي مح بتاوير المتقدمة  إ  المم ود المةدا للتنمية اصيتعةدية  بد

التق يد اصلتمةعي للدمل نا التحوب م  العنةعة ال دوية إل  العنةعة اآللية  وعل  النحو الذا يحق  

 . يةدة ا نتةق ال لدي وتكوي  ال وق الداملية

واتلة ة  ال كة   تمصل  ذا البدد  ي تغ  را   ي ال يةكل اصلتمةعية : البعد االجتماعي: ثانيا

 .والم   ة  القومية وتقل ل الموارق  ي الدموب والتنةه المقر المال 
                                                             

 .179 -171مدح  القريشي  المعدر  ب  ذكره  ص ص  1
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إ   كىىىرة التنميىىىة والتدىىةو  الىىىدولي يىىىد  رضىىى  نم ىىى ة  ىىىي  ىىىذا الملىىىةب علىىى  : البعاااد الااادولي للتنمياااة :ثالثاااا

يىىة كةلبنىى  الملتمىىف الىىدولي ويىىةد  علىى  ن  تبنىىي التدىىةو  علىى  الم ىىتوى الىىدولي إلىى    ىىور ال  ئىىة  الدول

نا اصتمةييىة الدةمىة ( GATT)الدولي وعندوق النقد الدولي  كمة ش د عقد ال ت نية  نش   من مة الغىة  

نا مىى تمر اتمىىد المتحىىدة للتلىىةرة ( UNCTAD)للتلىىةرة والتدريمىىة اللمركيىىة  وكىىذل  نشىى ة من مىىة اتنكتىىةد 

 .والتنمية

د وا ف يشمل كل لوانه الحيةة ويمضي إل  مولد مم ود التنمية مم و  :البعد الحضاري للتنمية: رابعا

حضةرة لد دة ويدتبر ب   التنمية بمصةبة مشروع ن ضة حضةرية   ةلتنمية لي   ملرد عملية ايتعةدية 

 .تكنولولية  بل  ي عملية بنةج حضةرا ت كد  يه الملتمدة  شمع ت ة و ويت ة ا ن ةنية

التنمية اصيتعةدية عل  تحق   لملة م  ات داف يمك   تدمل: االقتصاديةأهداف التنمية  .1.2.2.1

 :(1)  لي م ة  يمة ن إبرا  

 ؛ يةدة الر ة ية اصيتعةدية للمرد 

 يتعةدية  الدوب الغربية  ي مراحل اصكتمةج الذاتي ع  الدةلد المةرلي و ذا مة ا ت د ته مد د ا

 ؛اص ترات ليةمد نة  وبشكل مةص  يمة  تدل  بةت داف 

  اصنمتةح عل  الدةلد المةرلي و ذا مة ا ت د ه اصيتعةد اتمريكي بغرض تحق   ن داف

 ؛بد دة المدى من ة الدولمة  ترات ليةإ

 ؛تحق   ال يةدة وا تقتب اصيتعةد 

 ؛ يةدة الدمل القومي 

 ؛لصروا تقل ل التمةو   ي الدموب وا 

 تدد ل الترك ه الن بي لتيتعةد القومي. 

                                                             
-111  دار  ةرس للنشر والتو يف  عمة   ص ص 1  ط نشأتها تأثيرها وتطورها-العولمة والتنمية االقتصادية(: 9119)وداد نحمد ك ي و   1

118. 
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 حول التنمية المحليةمدخل نظري . 1.1

ت ت صر عملية التنمية المحلية بة تمةد مةص م  يبل لميف الدوب المتقدمة والنةمية عل  حد  واج       

ر ف لم توى الدمل والمديشة للمواان    ن را لمة  ترته عل  ة م  ن وض بةلملتمدة  المحلية  نو

الشةملة  ونداة م مة لموال ة ممتلت التحدية  المحل     كمة تدتبر ركنة ن ة ية م  نركة  التنمية 

المت ا دة ت راد الملتمف  كمة نن ة ل ج م  التنمية الوانية تتمةعل مد ة بدرلة  متمةوتة  و ي مضد  ذا 

المبحا  نتنةوب ممتلت الممة يد المتدلقة بةلتنمية المحلية م  متب التدرض لتاور ة ون م ت ة  صد 

ة ونبدةد ة  وكذا م شرا  يية  ة  دو  ن  نن   ا شةرة إل  ن د ملةصت ة التارق إل  كل م  ن دا  

 .ونمةذل ة

 التنمية المحلية ماهية 2.1.1

ذلى  ن   التنمويىة  لقد شكل الوعي بضرورة تبني التنمية المحلية نقلىة نوعيىة على  عىد د التعىورا         

نعىىبح  عمليىىة يةعديىىة ت ىىتل د مشىىةركة  دليىىة  التنميىىة لىىد تدىىد تملىى  مىى  اتعلىى  نو تىى تي مىى  المىىةرق  بىىل

   ىىتد    ىىة ت ىىة ر الل ىىود المحليىىة والل ىىود الحكوميىىة لتح ىى   نوعيىىة التشىىةركيةلل ىىكة  كتدب ىىر عىى  الحيىىةة 

  مةعىىىة ون  الشىىىةملة اصيتعىىىةدية واصلتمةعيىىىة للمىىىواان   وادمةل ىىىة  ىىىي من ومىىىة التنميىىىة الوانيىىىة الحيىىىةة

اصيتعىةدا المحلىىي كدنعىر ن ة ىىي  ا اىةر اصعتبىةرعىبح  ت مىذ بدىى   الن ريىة  اصيتعىةدية الحد صىىة ن

 . ي التحل ل اصيتعةدا

ت ت صر عملية التنمية عل  الم توى المحلىي بة تمىةد مىةص مى  يبىل لميىف الىدوب المتقدمىة والنةميىة 

شىىة حىىد  ىىواج  ن ىرا لمىىة  ترتىىه عل  ىة مىى  ن ىىوض بةلملتمدىة  المحليىىة ور ىىف لم ىتوى الىىدموب والمدي على 

 على  دور الدولىىة بعىمة عةمىة  وعلىى  كىة  للتحىوص  الدةلميىىة  ىي لميىف الملىىةص  ت ص ر ىة للمىواان    ويىد

بعىمة مةعىة  ىي عمليىة التنميىة  ح ىا نعىبح  نكصىر ا ىتلةبة ويىدرة على  تحد ىد  دور الم   ة  المحليىة

 المحلية ونكصر يدرة عل  عنةع القرار المحل   الذ    د نكصر إلمةمة بةلش و   نولوية  التنمية ع  اري 
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 .المحل   اصتعةب بةلمواان   

ذ        نىىىى  الل ىىىىود الحكوميىىىىة تمصىىىىل عىىىىةمت م مىىىىىة لتحق ىىىى  التنميىىىىة المحليىىىىة   ىىىىإ  الل ىىىىود الذاتيىىىىىة كة اوا 

الشدبية ص تقل ن مية  ي  ذا الملةب  بمة تناىوا عليىه مى  م ىة مة المىواان    ىي عىنف وتنم ىذ  بةلمشةركة

 .المحليةالتنمية  مشروعة 

  تعريف التنمية المحلية  2.2.1.1

ص يمك  الويوف عند تدريت واحد وموحد للتنمية المحلية  وبةلتةلي  إ  تددد التدةريت المتدلقة ب ة        

توحي بتددد المم ود وتنوع مدلوصته   ةلتنمية المحلية كمة  تضح م  لمظ محلية  تدني بتنمية المكة  

عملية تنويف وا غنةج اتنشاة اصيتعةدية : " م مة عغر حلمه لذا تدرف ب ن ةكن ةد إيليمي متكةمل 

 . (1)"واصلتمةعية م  متب حشد وتدبئة وتن    موارد ة واةيةت ة ابيدية وبشرية ومةلية والتمةعية

عملية التغ  ر التي تتد  ي إاةر  ية ة عةمة محلية تدبر ع  احتيةلة  " كمة تدرف ب ن ة          

ل  م  متب القيةدا  المحلية القةدرة عل  ا تغتب ذو  (عحراوية  حضةرية نو ريمية)حدة المحلية الو 

ينةع المواان   المحل    بةلمشةركة الشدبية واص تمةدة م  الدعد المةدا  والمدنوا الموارد المحلية  وا 

 " (2) الدولة لميف الوحدا   ي  وعوص إل  ر ف م توى مديشة لميف ن راد الوحدة المحلية  ودمج الحكومي

تل  الدملية التي ت دف إل  إحداا تغ  را  ايتعةدية " ا ويد عر  ة عبد البة ط دمحم ح   ب ن ة ذ 

والتمةعية مقعودة ع  اري  اص تمةدة م  الاةية  وا مكةنية  المتو رة  ي الملتمف  واصعتمةد عل  

البرامج المول ة نحو تح    المديشة  تنم ذلحكومية  ي الل ود المحلية والتدةو  ب ن ة وب   الل ود ا

 . (3) وايتنةععل  ن  ي تي  دا التدةو  نت لة   د لي راد 

 مم ود حد ا ت لوه الدمل اصلتمةعي واصيتعةدا  ي : كمة يدر  ة محي الد   عةبر عل  نن ة      
                                                             

 .771  الر ى للنشر والتو يف  ص بناء مجتمعات محلية فاعلة في األردن-الالمركزية والتنمية المحلية(: 3077)ل ةد نبو ال ندس وآمرو    1
الددد ) المجلد األول  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة  دور الالمركزية في تحقيق التنمية المحلية(: 3073لةنمي )ع د رشةد عبد القةدر   2

 .727  لةمدة ع   الشمس  معر  ص (07
  عمة   28   نة (734الددد )  مجلة ااداري   توصيف مهام الوالي في التنمية المحلية بسلطنة عمان(: 3073مةرس )ب  دمحم الكمةلي  يحي  3

 .41ص 
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ا ات لوه يقود عل  ذيقود عل  ن س ويواعد م  منة ج الدلود اصلتمةعية واصيتعةدية  و  ةمنةا  محدد

ل  ذإحداا تغ  ر حضةرا  ي اريقة التمك ر والدمل ع  اري  إصةرة وعي الب ئة المحلية ون  يكو  

ية لميدة  ي م  لةنه نعضةج الب ئة المحل والتنم ذالوعي يةئمة عل  ن ةس المشةركة  ي التمك ر وا عداد 

داريةكل الم توية  عملية   .(1) وا 

والتنمية المحلية تدتبر ن ةمة  رعية  ي ن ةد التنمية الشةملة التي تدتبر عملية ملتمدية متكةملة       

ومتدددة اتبدةد والم توية  وتتاله تن يقة ب   ياةعةت ة الممتلمة  ون را للترابط الدضوا ب   التنمية 

عةئص واتبدةد ات ة ية للتنمية الشةملة والتنمية المحلية  إ  مم ود التنمية المحلية صبد ن  يدكس الم

 .(2) المحليةالشةملة ولك  عل  م توى اتل اج والوحدا  

 مىى     يىى تو  ذويىد عر ت ىىة اتمىد المتحىىدة ب ن ىىة تلى  الدمليىىة التىىي تشىتر     ىىة كىىل النىةس  ىىي المحليىىة  والى 

ايتعىىةد  ت ىىد بةلمرونىىة ا  نىىتج عنىىه ذكىىل القاةعىىة  ويدملىىو   ىىوية لتحم ىى  النشىىةط اصيتعىىةدا المحلىىي والىى

النىىةس بمىىة  ىى  د  ةمىىةواص ىىتدامة و ىىي عمليىىة ت ىىدف إلىى  تكىىوي  الو ىىةئت اللد ىىدة وتح ىى   نوعيىىة الحيىىةة لد

 .(3) والم مشو  المقراج 

را الم ىتمر والمماىط  ىي بنىةج وييىةد مركىه ذحركة التغ ر التلقىةئي اللى: ويدر  ة البدض اتمر ب ن ة      

ا  تمصىىل  ىىي المشىىةركة الشىىدبية واص ىىتمةدة المصلىى  ذالشىىةملة والمتوا نىىة حكوميىىة ون ليىىة  والىىلينشىىاة التنمويىىة 

مىى  المىىوارد الابيديىىة والبشىىرية والمةديىىة لتحق ىى  الددالىىة التو يديىىة للمىىردودا  التنمويىىة المت ا ىىدة مىى  الرمىىةج 

 .(4) اصيتعةدا

 المشةركة للملتمف  ي ململه عل  ن ةسكمة تدرف ب ن ة حركة ت دف إل  تح    اتحواب المديشية 
                                                             

  ورية بحصية مقدمة إل  وأفاق التنمية المحليةواقع الجماعات المحلية في ضل ااصالحات المالية   (3008)مو   رحمةني  و  لة  بتي   1
 .3  ص 3008دي مبر  3  7 –  الل ائر  لةمدة بةتنة الملتقى الدولي حول تسيير وتمويل الجماعات المحلية في ضوء التحوالت االقتصادية

  ر ةلة مةلي ت ر  ا دارة الدةمة  كلية ندور مجالس الخدمات المشتركة في التنمية المحلية في األرد(: 7112) ةامة علي دمحم الربةبدة   2
 .81الدرا ة  الدلية  اللةمدة اتردنية  اترد   ص 

3 DENEUILI.P, LAROUSSI.H, (2005) : Le Développement social local et la question des territoires, ed 

Harmattan, p 109.  
 .32  المكته اللةمدي الحد ا  معر  ص وتنمية المجتمع المحليالموارد البشرية (: 3002)منةب الد  محمود   4
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ل    إذا لد ت  ر المبةدلة تلقةئية تكو  ذعل  مبةدرة الملتمف إ  نمك   وبنةجا ا الملتمفذا  لةبية ل 

 .(1) الحركةه ذاص تدةنة بةلو ةئل المن لية لبدص ة وا تشةرت ة باريقة تضم  لنة ا تلةبة حمة ية  دةلة ل 

بوا ات ة يمك  تحق   التدةو  المدةب ب   المل ود الشدبي والحكومي لترتقةج و ي الدملية التي      

بم توى الوحدا  المحلية ايتعةدية  التمةعية  صقة ية وحضةرية م  من ور تح    نوعية الحيةة ل كة  

    .(2) ومتكةملة التلمدة  المحلية   ي نا م توى م  م توية  ا دارة المحلية  ي من ومة شةملة

 ل  تدتبر التنمية المحلية ن لوه عمل  نال  م  الل ج إل  الكل يقود عل  ن س ومبةدئ عملية ذوب 

 .ت دف إل  ر ف وتح    وتريية ا اةر المديشي لكل ن راد الب ئة المحلية

التدب ىر على  التضىةم  : نن ىة عبىةرة عى  Le Développement ي كتةبىه  J.L.Guigeuويرى الكةته       

 إلى  التنميىة  نةشئ م  التمةعل اصلتمةعي ل كة  ل ة مد نة لتصم   صىروات د المحليىة التىي  ىتقودالمحلي ال

غنةج اتنشاة اصيتعةدية واصلتمةعية عل  ملةب ترابي مد   مى  مىتب تدبئىة وتن ى   إ و ي نيضة عملية 

 .(3) واةيةت ةموارد ة 

الحكىومي  الشركةج م  القاىةع الحكىومي والقاىةع غ ىرعملية يقود متل ة : لتنمية المحلية عل  نن ةل وين ر

 .(4) عمل رص بةلدمل بشكل لمةعي م  نلل تو  ر  روف ن ضل لتحق   النمو اصيتعةدا ومل  

وبذل   لو ر التنمية المحلية موله نحو تاوير النشةاة  اصلتمةعية واصيتعةدية  إضة ة إل  تو  ر 

  ال يةكل القةعدية  وبةتمص التي يحتةق إل  ة الملتمف المحليالمدمة  التدليمية والعحية وتش  د 

والتي ت دف إل  تد ي  روح الدمل  ل را  ي التن    ب   الل ود ات لية والحكومية  ذا اتم رويدتبر 

 .اللمةعي وربط ل ود الشده مف ل ود الحكومة للن وض بةلبتد ايتعةدية والتمةعية وصقة ية
                                                             

 .71  المكتبة اللةمدية  القة رة  ص أساليب التخطيط للتنمية(: 3003)رشةد نحمد عبد اللا ت   1
2 DAGHRTI, (2006) : Economie du développement local, Ed Elite, p 75. 

 ورية بحصية مقدمة إل   ( بل ا تمةدة الل ائر من ة) قراءة في تجربة التنمية المحلية الماليزية(: 3004)عبد النةعر براني  م لود  نكرا   3
 الل ائر    مد د الدلود اصيتعةدية وعلود الت   ر  المرك  اللةمدي  برق بوعريريج (واقع وآفاق)الملتقى األول حول التنمية المحلية في الجزائر 

 .2  ص 3004ن ريل  72و 78 ومي 
البن   ،(دليل وضع وتنفيذ استراتيجيات تنمية االقتصاد المحلي وخطط العمل بها)التنمية المحلية االقتصادية (: 3008)ب تر كل  مةن تيمتةنج   4

 .1الدولي  ص 
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عملية التغ  ر التي تتد  ي إاةر  ية ة عةمة محلية تدبر ع  احتيةلة  : بكون ةوتدرف نيضة       

ينةع او   ل  م  متب القيةدا  المحلية القةدرة عل  ا تمداد وا تغتب الموارد المحليةذالوحدا  المحلية و 

ص إل  ر ف المواان   المحل    بةلمشةركة الشدبية واص تمةدة م  الدعد المةدا والمدنوا الحكومي وعو 

 .(1) الدولةودمج لميف الوحدا   ي   م توى المديشة لكل ن راد الوحدا  المحلية

المحلية  ي عبةرة ع  عملية  تد م  متل ة الدمج ب   الل ود  إ  التنميةوعليه يمك  القوب       

الحكومية والل ود الشدبية عل  م توى المحلية  م  متب ا تغتب الموارد المةلية والبشرية والابيدية 

 .المتةحة عل  م توى تل  المحلية  بغية التوعل إل  تلبية وتحق   اصحتيةلة  والمتالبة  اللمة  رية

 المحلية  ي عملية تكةملية  حداا تمةعل ب   الاةية الملتمدية إ  التنميةوبةلتةلي يمك  القوب  

 :والاةية التنموية للملتمف  كمة  و موضح  ي الشكل التةلي 

 .التنموية الجمع بين الطاقة المجتمعية والطاقة: التنمية المحلية(: 2.1)الشكل رقم 

 

 

 

 

معر   والنشر  ا  كندرية  لدنية الابةعة   دار الو ةج0ط النظري لتنمية المجتمع المحلي،ااطار (: 1100)رشةد نحمد عبد اللا ت   :المصدر
 .73ص 

                      

إ  تددد التدةريت المتدلقة بةلتنمية المحلية توحي بتدقد المم ود وتنوع مدلوصته  إص ننه يمك  تحد د     

 :المحليةالدنةعر ات ة ية المشتركة  ي مم ود التنمية 

                                                             
لتحقيق التنمية الشاملة مؤتمر التنمية الريفية والمحلية وسيلة الحكومات   الحكم المحلي والتنمية المحلية(: 3004) م ر دمحم عبد الو ةه   1

 .37  منشورا  المن مة الدربية للتنمية ا دارية  القة رة  ص ومحاربة الفقر

 الطاقة المجتمعية الطاقة التنموية

السعي نحو 

تحسين نوعية 

 الحياة

إرادة المجتمع وقدرته 

على االستثارة من 

 الطاقة المجتمعية

عناصر طبيعية مادية 

يستمد منها المجتمع 

 قدرته المادية

مهارات     

 إنسانية

قدرات      

 إنسانية
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 ولود  ل مة ديمقرااية يةئمة عل  إعاةج ال كة  المحل    حرية تحد د ن دا  د واتمةذ مة  رونه 

 ؛منة بة م  القرارا  لتحقيق ة  ي إاةر تحمل الم  ولية

  ؛ر  ي الملتمدة  المحلية نحو ات ضل وايتنةع المواان   اص تمةد بإحداا التغ 

  لت  ئة ييةدا  محلية متمععة يةدرة عل  تحل ل المشكت  تو يف يةعدة المشةركة المحلية

 ؛ووضف الماط ممة ي  د  ي إحداا التنمية

   الدمل عل  ا تقاةه الدعد المتمصل بةلكمةجا  ا دارية والمنية والموارد المةلية م  لميف الل ة

 ؛الحكومية والمحلية

  الممتلمة    التكةمل ب   التمععة ل  م  نلل تحق ذالتنوع والشموب  ي ن داف التنمية المحلية و

 ؛والداملة  ي ملةب التنمية

شرا  الملتمدة  المحلية  ي تحق   ذا تدريمة   إ  مم ود التنمية المحلية   كد عل  ن مية إكوب        

 (1):ا ويقود مم ود التنمية المحلية عل  عنعري  ن ة      مةذالتنمية الشةملة عل  الم توى الواني   

  المشةركة الشدبية  ي لميف الل ود المبذولة لتح    م توى مديشت د ونوعية الحيةة اصيتعةدية - ن

 ؛والحضةرية للملتمدة  المحلية مدتمد   عل  مبةدرات د الذاتية  والصقة ية  واصلتمةعية

  تو  ر ممتلت المدمة  ومشروعة  التنمية المحلية ب  لوه يشلف عل  اصعتمةد عل  النمس - ه

 .والتدةو  عل  إدارة التنمية المحلية  شةركة  ي عنف القراروالم

 : ت  ي ة عل  مة تقدد يمك  ن  نن ر إل  التنمية المحلية عل  نن ة

ملموعة م  الدملية  والو ةئت واتنشاة التي ترمي إل  تح    م توى الحيةة اصيتعةدية واصلتمةعية 

 .والصقة ية للملتمدة  المحلية ومواان  ة

المحلية تتمصل  ي ال دي نو الل د المن د م  يبل ال لاة  المحلية وبدعد  إ  التنميةونم را يمك  القوب  

 التنمية  ي لتوليه عملية  وبمشةركة ال كة  المحل    م  ن راد وعنةعر الملتمف المدني الحكومة م  
                                                             

 .771كره  ص ذ ب   المعدرل ةد نبو ال ندس   1
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 .مناقة لغرا ية محدودة وبة تمداد و ةئل وآلية  ت ةعد عل  ذل 

  بة ن ة  نلمص ن  التنمية المحلية  ي تحق   التوا   اصلتمةعي لدى ن راد الملتمف  والوعوبكمة  

وتد  ه  إل  حد ندن  لم توى المديشة ص  نبغي ن   ن ب عنه بةعتبةره حقة لكل مواا  تل د به الدولة

 (1):صل  يمة  ليالل ود لتحق   كمةجة ا تمداد ا مكةنية  المتةحة و قة لبدض الم شرا  والتي تتم

 ؛نن ة تدتمد عل  الل ود المحلية الشدبية 

 ؛نن ة تتاله الل د الم تمر لتح    نوضةع غ ر مرض  عن ة إل  نوضةع نمرى ل دة 

   ؛التغ ر م  وضف مد   إل  وضف نح 

  اص تمةد بلميف المئة  وكة ة القاةعة  وكل الملةص. 

 ظهور ونشأة التنمية المحلية. 1.2.1.1

لقد بدن التدرف عل  التنمية المحلية منذ بداية القر  الدشري   ح ا  رى الكص رو  مم  نرموا       

لمم ود تنمية الملتمف المحلي ننه م  الممك  ن  ترتد ب عول ة اتول  إل  الدقد الصةني م  القر  الدشري  

بنت ة الحكومة  وال  ئة  ومة بدده   ي إشةرة من د إل  الدد د م  ال ية ة  والبرامج والل ود التي ت

 ي الوصية  المتحدة اتمريكية نو  ي الم تدمرا  البرياةنية  ي الدوب التي حعل  عل   ا وآجالتاوعية 

ا تقتل ة  ي وي  مبكر  والتي ا ت د   لميد ة تحري  اتوضةع الراكدة  ي الملتمدة  المحلية الريمية 

غ ر ن  اص تمداد اتوب لمم ود تنمية الملتمف المحلي يدود إل   نة . (2)ور ف م توى الحيةة اصلتمةعية

وذل  عندمة رن  الللنة اص تشةرية لتدليد اللمة  ر  ي إ ريقية ضرورة اتمذ بتنمية الملتمف  0411

 .(3) الحكومةالمحلي واعتبةر ة نقاة البداية  ي م ة مة 

 ي الم تمر الع ني المندقد م  متب مكته  7181ويد نلقي الضوج عل   ذا المم ود  نة       

  ونوع  بضرورة تنمية الملتمف المحلي  كمة ن تمدد Cambridgeالمش را  البرياةنية كمبريدق 
                                                             

 .71ص    دار الو ةج لدنية الابةعة والنشر  ا  كندرية 7  ط ااطار النظري لتنمية المجتمع المحلي(: 3077)رشةد نحمد عبد اللا ت   1
 .737  المكته اللةمدي الحد ا  ا  كندرية  ص تنظيم المجتمع في الخدمة االجتماعية(: 3000)يو  القلوه دمحم  ريد   2
 .30  دار المدةرف للنشر  القة رة  ص 7  ط دراسة نقدية في علم اجتماع التنمية –تقريب العالم الحديث (: 7112)كمةب التةبدي   3
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لمنةيشة موضوع التنمية  كمة نوع   0481 ي إنللترا عةد  Ashridgeالمم ود نيضة بم تمر نشريدق 

 .المحليالم تمر بضرورة تنمية الملتمف 

 ر ن  اصنتشةر الكب ر لبرامج التنمية المحلية لد تت ي   رو ه  ي حقيقة اتمر إص  ي مرحلة الحره غ     

 تحرر  الدوب المةضدة لت تدمةر وتحعل  عل  ا تقتل ة  ي منتعت الدةلمية الصةنية  ح ا

المم  نية   وم   نة  قد بدن  الدد د م  الدوب النةمية تبني  كرة التنمية المحلية ك ية ة يومية وبرنةمج 

 .(1) للموان  يوا  عتح اتوضةع المتردية  ي تل  الدوب  وذل  م  متب الل ود الذاتية 

لقىىد بىىدن  تتضىىح لللميىىف ن ميىىة و دةليىىة التنميىىة المحليىىة منىىذ  ىىذه المتىىرة ويىىد نةلىى  ا تمةمىىة مةعىىة مىى        

نعىدر المللىس اصيتعىةدا  0488  ئة اتمد المتحدة التي بدن  بدرا ة ن ةل ه التنمية المحلية  و ي  ىنة 

تب تنميىىىة الملتمىىىف التقىىىدد اصلتمىىىةعي مىىى  مىىى" واصلتمىىىةعي ب  ئىىىة اتمىىىد نوب إعىىىت  شىىىةمل عىىى  موضىىىوع 

ذا كةن  تنمية الملتمىف المحلىي يىد نشى   مى  مىتب المبىرا   ىي المنىةا  الريميىة  إن ىة امتىد  "المحلي   وا 

 .لتشمل الملتمدة  الحضرية  واج  ي الدوب النةمية نو المتقدمة

تنمية نلقي الضوج عل  مشةكل التحضر و كذا بدن الترك   عل   0481و ي تقرير اتمد المتحدة ل نة 

الملتمدة  المحلية  ي المنةا  الريمية  وكة  ا تمةم ة منعبة عل  ا ترات لية التحد ا كدملية  وعل  

 .(2) اصلتمةعيةتن    المدمة   ي ال راعة والعحة والتدليد والرعةية 

وم  نةحية نمرى ايترح ملموعة م  المبراج عل  م توى اتمد المتحدة ن  يكىو  ال ىدف مى  التنميىة       

ليس  يىةدة ا نتىةق  ح ىه  بىل  لىه ن  يدنىي نيضىة التو يىف الدىةدب لدةئىدا  التنميىة على   ىكة  الملتمىف  

ص  قىد  ال تنميىة ن م ت ىة  و ىي تقريىر كمة ذ بوا إل  ضرورة مراعةة المشةكل واصحتيةلة  الحقيقية لل كة  وا 

عىى  الوضىىف اصلتمىىةعي  ىىي الدىىةلد نشىى ر بشىىكل مىىةص إلىى  مشىىكلة التىىوا   بىى    7117اتمىد المتحىىدة ل ىىنة 

بىىرامج حىىوب التنميىىة اصلتمةعيىىة واصيتعىىةدية بدىىد النتىىةئج التىىي ن  رت ىىة الدرا ىىة التىىي يةمىى  ب ىىة  ىىذه ال  ئىىة 

                                                             
 .713ريد  المعدر  ب  ذكره  ص يو  القلوه دمحم   1
 .321  دار المدر ة اللةمدية  ا  كندرية  ص 7  ط تنظيم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع(: 3004)دمحم ب ل  لةد هللا كش    2
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علىىى  اللةنىىىه اصلتمىىىةعي لىىىذل   قىىىد نلقىىى  الضىىىوج علىىى   التنميىىة  ىىىي  ىىىذه الىىىدوب اتضىىىح نن ىىىة تركىىى  ن ىىىدا  ة

  .ضرورة اص تمةد بةلتنمية اصلتمةعية عل  غرار التنمية اصيتعةدية للملتمف

نةيش مبراج اتمد المتحدة المتمعع    ي التنمية عتيىة تنميىة الملتمىف المحلىي  7112و ي  نة         

بىىةلتمايط عمومىىة والترت بىىة  التن يميىىة الممتلمىىة لمشىىروعة  التنميىىة المحليىىة وايترحىىوا ن ىىةل ه متدىىددة لىىدعد 

 .الت ص ر اصيتعةدا واصلتمةعي لتنمية الملتمف المحلي

بةلدتية ب   التنمية المحلية والتمايط المرك ا عل  اعتبةر ن   ذا ويد ا تم  اتمد المتحدة         

 توا   مف مبدن تقرير المع ر الذا تدتمد عليه التنمية المحلية   قد ص تتم  احتيةلة  ال كة   صاتم ر 

 الت ك د ب   التنمية الحقيقية تتاله 7111المحل    مف المتالبة  الوانية ولذل  حةوب تقرير ة ل نة 

ضرورة تلنه  رض الماط م  نعل  وا تدمةب تنمية الملتمف المحلي كو  لة لتنم ذ الدمل المقرر م  

  . (1) الدليةارف ال لاة  

إ  ا تمةد اتمد المتحدة بةلتنمية المحلية  واج م  اللةنه المكرا نو اللةنه الممةر ة نو حت         

للملتمدة  التي تحتةق إل  الم ةعدة  ي  ذا الملةب  نعا  لةنه التدعيد المةدا والمني الذا يدمته 

للتنمية المحلية انتشةرا وا دة  ي ممتلت نرلةج المدمورة كمة لدل ا ترات لية   ذه التنمية تتح   

وتتاور م  متب المتةبدة الم تمرة للمبراج والبةحص   المتمعع    ي ملةص  التنمية عل  م توى 

ةولة اصكتشةف الم تمر لد وه ات ةل ه الممةر ة  ي التنمية المحلية  ومحةولة الملتمدة  المحلية ومح

تدارك ة وا  لةد الحلوب ل ة وكذا المرايبة التي تقت  ي وله تحق   التنمية المحلية بنلةح  والوعوب إل  

   .تكةمل ب   التنمية المحلية والوانية

 ركائز التنمية المحلية. 2.2.1.1

 :(2)للتنمية المحلية ركةئ   ةمة تقود عل  ة لضمة  تحق   البرامج التنموية  وتتلمص ن م ة  يمة  لي     

                                                             
 .310- 321  ص ص  ب  ذكرهمعدر ال  دمحم ب ل  لةد هللا كش  1
2

 .27-20إ ترا  للابةعة والنشر والتو يف  القة رة  ص ص   7  ط تمويل التنمية المحلية(: 3001)ال بتي و  لة   
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 له إشرا  لميف نعضةج الب ئة المحلية  ي التمك ر  والدمل عل  وضف وتنم ذ البرامج  :المشاركة الشعبية

لحيةة تتما  حدود حيةت د التي ت دف إل  الن وض ب د وذل  ع  اري  إصةرة الوعي بم توى ن ضل م  ا

التقل دية وع  اري  إينةع د بةلحةلة  اللد دة  وتدريب د عل  ا تدمةب الو ةئل الحد صة  ي ا نتةق 

 .وتدويد د عل  ننمةط لد دة م  الدةدا  اصيتعةدية واصلتمةعية كةصدمةر واص ت ت 

 نة  تكةمل ب   مشروعة  المدمة   م  ن د ركةئ  التنمية المحلية ن   ولد: مشروعات الخدمات  ت امل

دامل الملتمف ون  يكو   نة  تن    ب   نعمةل ة بح ا ص نلد ص مدمة  متكررة وص نوع م  التنةيض 

 .نو التضةد  ي تقديد  ذه المدمة 

ويقعد ب ذا ن  تتضم  برامج التنمية مدمة   ريدة النتةئج كةلمدمة   :اإلسراع في الوصول إلى النتائج

ذا حدا وبدن المماط بوضف مشروعة  إنتةلية  ي ماته ا نمةئية   له  الابية وا  كة  وغ ر ة  وا 

امتيةر المشروعة  ذا  الدةئد ال ريف  التي تتد بقلة التكةل ت  والتي ت د  ي نمس الوي  حةلة التمةعية 

ل   ذه الصقة بدو  يةئمة  ويدود ال به  ي ذل  إل  محةولة ك ه صقة ن راد الملتمف وص يمك  الحعوب ع

ن  يشدر ن راد الملتمف ب    نة   ةئدة نو منمدة ملمو ة يحعلو  عل  ة لراج إيةمة مشروع مة  ي 

 .ملتمد د  إذا  ةلصقة ماله ضرورا ولو را  ي  دةلية برامج التنمية المحلية

ةل ه التغ  ر الحضةرا يدتبر اصعتمةد عل  الموارد المحلية م  ن  :االعتماد على الموارد المحلية للمجتمع

المقعود  ح ا نلد ن  ا تدمةب موارد الملتمف المدرو ة لدى ن راده ن  ل لد  د م  ا تدمةب موارد 

لد دة غ ر مدلومة  كمة ن  الم  ر المحلي الذا يدتبر موردا بشرية م صرا و ةمة  ي عملية التنمية يكو  

يةدرا عل  التغ  ر  ي ن راد ملتمده المحلي عل    دةص نكصر  ي ت   ر الموارد المحلية  كمة ننه يكو  

 المشروع عكس الم  ر اتلنبي  كمة ن  اصعتمةد عل  الموارد المحلية له عةئد  تمصل  ي انممةض تكلمة

 .ن را صعتمةد المشروع عل  موارد ذاتية محلية
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 أهمية التنمية المحلية. 2.2.1.1

 تل ن م  التنمية الوانية الشةملة  ت يمك  ن  ت  ر معةلح مة دام  التنمية المحلية ل ج ص      

الملتمف المحلي  ي اصتلةه المدةكس للعةلح الدةد  كمة ن  ا ن ة  عند تلب ته تغله احتيةلةته دامل 

اصند اب ع  الملتمدة  الملةورة نو  الملتمف المحلي ص يدني ذل  ن   ذا الملتمف  ت د بةصنغتق نو

الواني  وعل   ذا ات ةس  إ  التنمية المحلية تشكل إاةرا صةبتة ومنشودا يعد الن وض ع  الملتمف 

بممتلت المنةا  عبر الوا  ومحةولة القضةج عل  م ة ر التبة   والتملت والتمةو   وات داف ضم  

 ذا ا اةر لي   صةبتة    ي تض   وتت ف بمدى التعور الحةعل عل  الم توى المرك ا  ومة  تد 

 ا ره م  نولوية  بةلن بة للميف اتيةليد  وعمومة  إ  ن مية التنمية المحلية عل  الم توى المحلي ت

 (1):تتلل   ي

 لمنة بة لل ج م  مشةكل ة الدةللة ال مةح لإلدارة المحلية بتلبية حةلة  ن راد ة وا  لةد الحلوب ا

 ؛بحكد اةبف كل مناقة

   يةدة التدةو  والمشةركة ب   ال كة  وملةل  د المحلية ممة ي ةعد  ي نقل الملتمف المحلي م 

 ؛حةلة التمبةصة إل  حةلة المشةركة بمدةلية

 ؛تنمية يدرا  القيةدة المحلية مف تضةعت إح ة  ة بةلم  ولية 

  ؛الملتمدة  المحليةتاوير المدمة  والنشةاة  والمشروعة  اصيتعةدية واصلتمةعية  ي 

 ة  المحلية م  ا بداع واصعتمةد تو  ر المنةخ المنة ه والمتئد الذا يمك  ال كة   ي الملتمد

 ؛عل  الذا  دو  اصعتمةد الكلي عل  الدولة وانت ةر مشروعةت ة

 ؛ا تكمةب م مة التنمية الوانية الشةملة عل  الم توى المحلي 

  ؛اتيةليدتحق   مبدن التوا   ب   لميف 

                                                             
 .782دار المدر ة اللةمدية  معر  ص   3ط   علم االجتماع الحضري (: 3002)غريه دمحم   د نحمد   1
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   الحد م  ال لرا  الداملية ب   اتيةليد وذل  بتو  ر منةعه الشغل وضرورا  الحيةة  ي المنةا

 ؛المد ولة

   تد ي  روح التدةو  اللمةعي وربط ل ود الشده مف ل ود الحكومة للن وض بةلبتد ايتعةدية 

 .التمةعية وصقة ية

 خصائص وأهداف التنمية المحلية .1.1.1

  التوا    بةت  التنمية المحلية تشكل رك  ة ن ة ية م  ركةئ  التنمية  بحكد نن ة ت دف إل  تحق  ويد      

التنموا ب   ممتلت المنةا   إضة ة إل  دور ة الم د  ي تمد ل اص تصمةرا  المحلية ومل   رص الدمل 

مية المحلية دامل الملتمف المحلي لذا  نحةوب م  متب  ذا الماله التدرض ت د معةئص التن

 .ونتنةوب ن د ن دا  ة عل  الم توى المحلي

 خصائص التنمية المحلية. 2.1.1.1

وتتمصل  ي توضيح بدض ال مة  ات ة ية المم  ة ل ة  ولدل ن م ة  ي  ذا العدد مة نوضحه      

 (1):تيدان ةد كةآل

  ؛التغ  ر اصلتمةعيت تد بكل  كة  الملتمف المحلي ومشكتته  ي لوانه الحيةة كة ة  حداا 

   مر ت د  آت تد بكل ات داف المتعلة بةلدملية وات داف المتعلة بة نلة ا  الملمو ة  بمدن

  ؛لتحق   ن داف ملمو ة

   ؛كمة ت د  إل  تقوية عمة  المشةركة والت   ر الذاتي والتدةو 

 ؛تتضم  عةدة م ةعدة  نية م  لةنه ال  ئة  الحكومية 

  ؛ منية اويلة و ي لي   مشروعة  م يتة نو محددة بغرض مد  ت تمر ل ود ة لمترة 

  يكو  اتمةذ يرارا  التنمية المحلية عل  ن ةس ا لمةع نو اصتمةق الدةد نكصر من ة عل  ن ةس 

                                                             
 ي الدلود ال ية ية   دكتوراهال ر ةلة مقدمة لن ل ش ةدة  المشاركة الشعبية والتنمية المحلية في اليمن(: 3000)حم د عبد الغني   ت الممت ي  1

 .1-4ص ص  اليم   مد د البحوا والدرا ة  الدربية  ي د الدلود ال ية ية 
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 ؛اصنشقةق نو انق ةد الرنا

 شةملة ت دف إل  اصرتقةج بم توى نبنةج المحلية  بممتلت لوانه الحيةة. 

 التنمية المحليةأهداف . 1.1.1.1

 ت د  التنمية المحلية إل  تحق   لملة م  ات داف عل  م توى الملتمدة  المحلية والتي تتمصل       

 (1): يمة  لي   

  نقل الملتمف المحلي م  الحةلة التقل دية إل  الحداصة  م  متب الريي بم توى الحيةة اصيتعةدية 

 ؛للملتمدة  المحليةواصلتمةعية والصقة ية والتدليمية 

 ؛بنةج ملتمف محلي  ةعل  م  متب  يةدة المشةركة الشدبية  ي تحق   التنمية المحلية 

 ؛ل  ا   ةد  ي تنمية الملتمف ككلتنمية القدرا  والقيةدا  المحلية لتكو  نكصر يدرة ع 

 نموية  يةدة ا ح ةس بةلم  ولية اصلتمةعية للقاةع المةص والملتمف تلةه المشروعة  الت

 ؛ ي تنم ذ ة التي ي ة مو  المحلية بممتلت ملةصت ة 

  تاوير عنةعر البنية التحتية كةلارق والل ور واصتعةص  والميةه والك ربةج  ح ا يدتبر

 .(2) المحليالن وض ب ذه القاةعة  ن ة ة لدملية التنمية ولتاوير الملتمف 

  يةدة التدةو  والمشةركة ب   ال كة  ممة ي ةعد  ي نقل المواان   م  حةلة التمبةصة إل  حةلة 

 .(3) المةعلةالمشةركة 

  تاوير ا ن ة  المحلي م  م ة مته  ي مشةريف التنمية  بةعتبةره الدنعر اتوب  ي الترك بة 

 ؛الوانية

 ؛الربط ب   المواا  المحلي والشمعية المحلية 

                                                             
  مرك  نحمد ية    للتو يف  نظرية اادارة المحلية وتطبيقاتها في المملكة األردنية الهاشميةنيم  عودة المدةني  محمود عودة نبو  ةرس   1

 .734-731 ص عمة   ص
 .713 ب  ذكره  ص  المعدرع د رشةد عبد القةدر  . 2
 .713ننم ه  ص  المعدر 3
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  بقةج تقليص الملوة اصيتعةدية ب   المنةا  الريمية والحضرية ومنف ال لرة الداملية إل  المد  وا 

 ؛المواان    ي موايد د المحلية

  مل  ملةب تدةوني وتكةملي ب   القاةعة  م  نلل ت م ر اصيتعةدية  المحلية لمدمة اصيتعةد

 ؛الواني

  ت د  إل  اصرتقةج بكل المشةريف التنموية والن د الم   ة التي تمكن ة م  تحق   القيمة المضة ة

 .(1) المشةريف ذه  ي اللةنه اصيتعةدا وا عاةج المرعة للم   ة  المةلية لتمويل مصل 

  وتدريب د تنمية الاةية  البشرية وذل  ع  اري  تغ  ر ن كةر ات راد واحتيةلةت د وييم د وت   ل د

 .عل  ن ةس  ليد ليقوموا بة   ةد  ي عملية  التنمية باريقة ا لةبية

إ  تحق    ذه ات داف بتاوير القدرا  الم   ية  ي التنمية المحلية  م  متب تحم   الاةية        

  وذل  الذاتية لتتمك  بشكل م تقل م  الم ة مة المةعلة  ي تح    وايف الحيةة اصيتعةدية واصلتمةعية

م  متب تنمية وعقل الم ةرا  واصتلة ة  المةعة للمئة  الم ت د ة م  الم  ول   ومتمذا القرارا  

ومو مي البلدية  وبدض الدوائر الحكومية اتمرى ل يةدة يدرت د الم   ية  ي بنةج ملتمف محلي يةدر 

 (2):عل  المشةركة بمدةلية  ي الملةص  التةلية

 وية اصيتعةدية واصلتمةعيةإدارة المشةريف التنم. 

 ؛ابتكةر مشةريف تنموية مدرة للدمل 

 ؛تحد د نولوية  التنمية المحلية الم تدامة  ي التمايط اص ترات لي 

  ؛(المحليالراشد للملتمف  الحكد)تمد ل المشةركة الشدبية  ي التنمية المحلية 

    التمرك ية الملتمديةمتئمة التشريدة  واتن مة التدليمة  المدموب ب ة  ي تحق. 

                                                             
الملتقى الوطني الثالث حول  ورية بحصية مقدمة إل   دور التنمية الريفية في تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة(: 3004)نوري  بومد     1

 .4  ص 3004مةرس   8و 2 ومي الل ائر  مدية    المرك  اللةمدي بةلالبعد البيئي –التنمية المحلية المستدامة 
 .191  الر ى للنشر والتو يف  ص منهجية تطوير القدرات المؤسسية في التنمية المحلية(: 9111)ل ةد نبو ال ندس   2
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م  متب مة  ب  نملص إل  ن  التنمية المحلية تدم  مبدن المشةركة  ي التنمية ب دف تحق            

ديمقرااية التنمية المحلية  إذ   منال  التنمية المحلية  و تبني مبدن البنةج م  ن مل  ب   نلدل م  

 .لتنمية الملتمف ككل تنمية اللمةعة  المحلية نقاة اصناتق ات ة ية

كمة ن  تحق   التنمية المحلية التي تمدد ن داف التنمية الشةملة الم تدامة عل  الم توى الواني يدتمد 

 :عل 

 ؛التمرك ية ا دارية ممة يضم  نوع م  اص تقتلية للوحدا  المحلية 

  ؛التنميةالتمايط وضرورة تحق   التكةمل ب   التمععة  الممتلمة والداملة  ي عملية 

 ؛التمويل المحلي والمتضم  لددد م  معةدر التمويل الذاتية والمةرلية 

 تشليف الم ةعدة الذاتية بةعتبةر ة حلر ال اوية  ي برنةمج التنمية عةمة. 

 نماذج واستراتيجيات التنمية المحلية. 2.1.1

لتل  د ن داف التنمية المحلية تدتمد التنمية المحلية عل  لملة م  النمةذق واص ترات لية  وذل         

 :وتحق   ممتلت البرامج والمشةريف التنموية المحلية  و ذا مة   تد تنةوله م  متب مة  لي

 نماذج التنمية المحلية. 2.2.1.1

 (1):يعنت الم تمو  بقضةية التنمية ن د النمةذق ا نمةئية  ي صتا نمةذق رئي ية  ي     

 تمصل  ذا النموذق  ي ملموعة البرامج التي تنال  م   :(Integration type)النموذج التكاملي . أ

الم توى الواني والتي تشمل كة ة القاةعة  اصيتعةدية واصلتمةعية  وتشمل نيضة كة ة المنةا  

   ةلنموذق التكةملي يشمل البرامج التي تحق  التوا   (حضةرا  ريمي  عحراوا )اللغرا ية  ي الدولة 

ي عل  الم توي   القاةعي واللغرا ي  والتي تحق  نيضة التن    والتدةو  ب   الل ود الحكومية ا نمةئ

الممااة والل ود الشدبية الم تصةرة  ويقود النموذق عل  ن ةس ا تحداا وحدا  إدارية وتن يمية لد دة  

 ة  مرك ا منمعل ب دف تو  ر م   ة  التنمية دامل الملتمدة  المحلية  والتي تكو  تح  إشراف ل 
                                                             

 91-91ص ص   كندرية   المكته اللةمدي الحد ا  اص7  ط تنمية المجتمعات المحلية(: 7111)نحمد معام  مةار   1
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 .ع  اتل  ة ا دارية القةئمة

كمة يشترط لنلةح  ذا النموذق توا ر شكل م  نشكةب اصتعةب الم دوق متب ينوا  صةبتة وم تمرة ب   

 ال  ئة الدلية المرك ية وال  ئة  النوعية ا دارية م  متب للة  دائمة نو مشتركة  كمة  تاله  ذا النموذق 

 .صمرك ية اتمةذ القرارا  التنم ذ  ي إاةر الماة الدةمة للدولةتوا ر يدر م  

 تم   ذا النموذق مف النموذق ال ةب   ي كونه  نبص  ع   :(Adaptive type)النموذج التكيفي  .ب

الم توى المرك ا إص ننه  متلت عنه  ي كونه  رك  عل  عملية  تنمية الملتمف المحلي واصعتمةد عل  

التن يمة  الشدبية  و مي  ذا النموذق بةلتك يمي تنه ص  تاله ا تحداا تغ  ر  ي التن يد ا دارا 

ل نا نوع م  التن يمة  ا دارية  وعةدة مة تلل   ج  ذا النموذق يمك  ن  تنمذ  ي القةئد  نا ن  برام

الدوب الم تقلة حد صة إل   ذا النوع م  النمةذق ن را لندرة الدوامل المةدية والمنية ب ذه الملتمدة   ولك  

للتنمية اصيتعةدية  رعة  مة تنت ي بتاب   النموذق التكةملي تنه القةدر عل  تحق   ات داف الوانية 

 .واصلتمةعية

ياب   ذا النموذق  ي مناقة لغرا ية تتوا ر  ي  روف مةعة   :(Projet type)نموذج المشروع . جـ

وم   نة لةج اصمتتف ب نه وب   النموذل   ال ةبق    ويتم   ذا النموذق مف النموذق التكةملي  ي ننه 

غرا ية مد نة ح ا ن  النموذق التكةملي ياب  عل  نموذق متددد اتغراض ولك  ياب   ي مناقة ل

 .م توى الملتمف ككل

ويدتقد بدض الم تم   بقضةية التنمية ن   ذا النموذق يمك  ن  يكو  بمصةبة نموذق تلريبي نو        

 .ا تاتعي ياب  عل  الم توى الواني إذا مة صب  نلةحه و دةل ته  ي المنةا  التلريبية

 التنمية المحلية ستراتيجيةإ. 2.2.2.2

 ر د للتنمية المحلية يمترض تعورا واضحة لابيدة ات داف المالوبة بغرض ا ترات ليةإ  ر د نا     

 واصلتمةعي ولد تعور واضح لابيدة الن ةد اصيتعةدابال ية ة  التي تتتجد مد ة و ذا ص  تو ر إص 
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ككل ونوع الدتية   ذل  ت  التنمية المحلية  ي ل ج متكةمل م  التنمية الوانية الشةملة ونا انمعةب 

ع  المبةدئ وات داف   دا بابيدة الحةب إل  تنمية غ ر متوا نة تمل  الدد د م  المشةكل عل  المدى 

 (1):التنمية المحلية مة  لي ا ترات ليةالاويل  ولدل م  ب   ن د عنةعر 

مراعةة مبدن التكةمل ب   لميف لوانه التنمية الممتلمة  ي الملتمف ككل بتمل الدولة وتول   ة  

 .الم تمر

التنمية المحلية صبد ن  تضف  ي اعتبةر ة م  لة المعوعية اصيتعةدية   ا ترات ليةنا ن   

نكصر يدرة م  غ ر د ل     راد الملتمف المحلي ذالصقة ية  ال ية ة واصلتمةعية للملتمف المحلي ل

مكةنيةت ة وموارد ة  ضت ع  دور الحكومة وال  ئة  المحلية  ي  عل    د ابيدة ب ئت د المحلية وا 

                                                                     .عملية التنمية المحلية

  وتنت ي إل  الل ئية  وم  المتئد صبد ن  تكو  للتنمية المحلية ر ية علمية تبدن م  الدمومية 

ن  يدلد ممااو التنمية ن  إن ةج المشةكل الكبرى    دا آلية  ي كص ر م  اتحية  إل  إن ةج 

                           .الكص ر م  المشةكل العغرى التي كةن  نتةلة  ةمشية ل ة

تو رة بةلمحلية  بة ضة ة إل  اصعتمةد اص تمداد اتمصل لكة ة ا مكةنية  والموارد المتةحة والم   

عل  الذا  م  متب ت   ر المدونة  والدعد الحكومي المقدم   م  ارف الدولة  ر ةج يواعد 

شبةع كة ة الحةلة  المالوبة  .التنمية المحلية وا 

رامج إ  وضف  ذه اص ترات لية  ور د ممتلت ال ية ة  المتئمة ل ة ي ت دف  ي المقةد اتوب تحق   ب

 .ومشروعة  التنمية المحلية  ي الميةد   والملةص  الممتلمة

 أبعاد التنمية المحلية. 2.1.1

البدىىىىىد اصيتعىىىىىةدا والبدىىىىىد  ةتتكىىىىىو  التنميىىىىىة المحليىىىىىة بمم وم ىىىىىة التقل ىىىىىدا مىىىىى  بدىىىىىد   ن ة ىىىىى     مىىىىى      

وبإدراق معالح اص تدامة ضم  مم ود التنمية المحلية  إ  المم ىود  نىة ي ىتدعي اتمىذ بدى    اصلتمةعي
                                                             

 .98دار المدر ة اللةمدية  ا  كندرية  ص علم اجتماع المجتمعات الحديثة، (: 9111) ةمي دمحم لةبر وآمرو    1
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البدىد الب ئىىي  ضىت عىى  البدىد التكنولىولي الىىذا نعىبح يدتبىىر مى  ن ىد متالبىىة  تحق ى  اص ىىتدامة  اصعتبىةر

 :  ي الملتمدة   وتتل د نبدةد التنمية المحلية الم تدامة  يمة  لي

 االقتصادي  البعد .2.2.1.1

تراعي التنمية المحلية البدد اصيتعةدا م  نلل تنمية ا يليد المحلي ايتعةدية وذل  بةلبحا ع         

ع  اري  النشةط ال راعي نو العنةعي نو الحر ي   االقاةعة  اصيتعةدية التي تم   المناقة   واج

ول ذا نلد ن  المناقة التي تحدد مم  ات ة م بقة تكو  يةدرة عل  الن وض بةلنشةط اصيتعةدا المنة ه 

إضة ة إل  إمكةنية دمج ن راد الملتمف   ل ة م  نلل تو  ر  ةئض القيمة ع  اري  المنتلة  المحققة

نشةط اصيتعةدا  ول ذا تعبح التنمية المحلية تحق  البدد اصيتعةدا ع  البةحص   ع   رص عمل  ي ال

  ل ة نمرى  واج ماري  امتعةص الباةلة م  ل ة وتو  ر المنتلة  التي تتم   ب ة المناقة 

  وتدتمد التنمية المحلية عل  بنةج ال يةكل القةعدية (1)لت ت ت  المحلي نو للتو يف إل  اتيةليد اتمرى 

كمة ت مح بدمج اةلبي الدمل وت تقاه نعحةه ر وس اتمواب المتوالد    ي . ية  وم تشمية م  ار 

 .اتيةليد اتمرى م  نلل اص تصمةر ب ذه المناقة

 تمصل البدد اصيتعةدا  ي تحق   ا نعةف ب   الملتمدة   ي ا تغتب الموارد   حعة         

نضدةف اص ت ت   ي المنةا  المتملمة  والحد م   اص ت ت  المردا  ي المنةا  المتقدمة تمصل

التمةو   ي المدام ل والم ةواة ب   المواان    وتقليص ا نمةق عل  القاةع الد كرا وتحويل إل  القاةع 

ن  ت مذ بد   اصعتبةر الدملية  وات ةل ه اصيتعةدية  هاص تصمةرا  إذ ن  التنمية المحلية الم تدامة  ل

   ولك  بمة  مدد الب ئة كمة ت د  إل  تحق   اصرتقةج2متل ة تحق   القيمة المضة ة المةديةالتي  تد م  

 بكل المشةريف التنموية والن د الم   ية التي تمكن ة م  تحق   القيمة المضة ة  ي اللةنه

                                                             
  لةمدة المدية  ص (08الددد )  مجلة البحوث والدراسات العلمية  أبعاد التنمية المحلية وتحدياتها في الجزائر(: 3070نكتوبر )نحمد  غربي  1

04. 
2

الملتقى الوطني الثالث حول   ورية بحصية مقدمة إل  دور التنمية الريفية في تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة(: 3002)نوري  بومد     
 .4مةرس  ص  8و 2  المرك  اللةمدي بةلمدية   ومي المحلية المستدامة والبعد البيئي التنمية
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  .المشةريف ذه اصيتعةدا وا عاةج  رعة للم   ة  المةلية لتمويل شل  

 م كمة نلد نن ة ت دف إل  مل  ن ةد ايتعةدا محلي م تقل ع  المرك  ي تمد يوة ايتعةده       

نلل  ي الملةب الذا  نة ه معوع ته م  التي تم  ه والتي ت مح له بإعاةج ا ضة ة  المعةئص

     إعاةج د دة حقيقية لتيتعةد الواني بغية تحق   متالبة  التنمية الوانية الم تدامة الشةملة

  .(1) والمتوا نة

المشةريف ا نتةلية المةعة بكل مناقة والتي ت تل ه وتن لد  مكةنيةت ة المةدية  شةجإنإ        

العنةعة  المنة بة  النشةط ال يةحي والعنةعة  التقل دية المةعة )مم  ات ة ومعوعيةت ة  والبشرية مف

 واج  ي الم   ة  المنتلة نو م   ة     دا حتمة إل  مل  منةعه شغل لتل  المناقة  ( والمنة بة

تن يد الدتية    و نمل المنتوق  و و مة   دا بدوره إل  تحق   ييمة إضة ية محلية إل  اصيتعةد الواني

لدمل والن وض بم ةد التنمية المحلية المدقدة االقةئمة والتن    ب   القاةع الدةد والمةص م  نلل تق يد 

 .ر الل ودوالمتشدبة والتي ت تل د تضة 

 البعد االجتماعي. 2.2.2.2

إ  اصتلةه اصلتمةعي  ي التنمية المحلية يقعد به كيمية اصرتقةج بة ن ة  نحو إن ةن ته ح ا ننه        

 لدل م  التنمية و  لة للتتحد اصلتمةعي وعملية للتاوير  ي اصمتيةر ال ية ي  لذا  مكرة التنمية 

 .عل  ا ن ة  لكونه يدتبر مدمل وممرق  ذه التنمية المحلية الم تدامة تقت ن ة ة

لذا  ةلبدد اصلتمةعي للتنمية المحلية  رك  عل  ا ن ة  تنه يشكل كل لو ر التنمية و د  ة        

الن ةئي م  متب اص تمةد بةلددالة اصلتمةعية  ومكة حة المقر  وتو  ر المدمة  اصلتمةعية للميف ن راد 

 .(2) شمة يةة ة إل  ضمة  الديمقرااية م  متب مشةركة الشدوه  ي اتمةذ القرار بكل الملتمف  بة ض

 إ  تحق    ذا البدد اصلتمةعي  تاله  ي ات ةس المشةركة الشدبية وحت  الن ةئية ودمج  كرة الم ةواة  

                                                             
 .24ص لةمدة دمش     (80الددد )  مجلة العلوم اانسانية  في الجزائر تجربة التنمية المحلية(: 3001)مي  ينحمد شر   1
 .  المد نة الل ائريةمشروع التقرير التمهيدي(: 7144)المللس الواني اصيتعةدا   2
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المحليىة الم ىتدامة  ي ن راد الملتمف  ح ا ن  المشةركة المدةلة يدتبر عنعر لىو را مى  عنةعىر التنميىة 

تن ة ت مح للنةس ب   يحققوا إمكةنةت د الكةملة ون  يقدموا ن ضل إ  ةد م  لىةنب د لترتقىةج بىةلملتمف  نمىة 

الم ىةواة  تداىىي للمىرد ا ح ىىةس بةصنتمىىةج و ىو مىىة  لدىل منىىه متغ ىىر ا لىةبي وكمىىئ  ىي البىىرامج وال ية ىىة  

 ىىي ملىىى  ملتمىىف م ىىتقل وذا معوعىىىية صقة يىىة وحضىىىةرية التنمويىىة التىىي ت ىىىد  المحليىىة  لت ىىتمةدة من ىىىة 

 .ي تمد من ة الحيةة الكريمة والرايية

ول ىىىىذا نلىىىىد ن  البدىىىىد اصلتمىىىىةعي للتنميىىىىة المحليىىىىة يدتبىىىىر نقاىىىىة تحىىىىوب  ت  تىىىىو  ر الحيىىىىةة اصلتمةعيىىىىة    

يىه  ىىإ  ت ىىم ر المتاىورة منشىى ت ة ن  تىدمج كىىل اةيىىة  الملتمىف لتاىىوير الصىىروة و يىةدة القيمىىة المضىىة ة  وعل

التنمية المحلية لمدمىة الملتمىف تمكن ىة مى  تقىديد ملتمىف  تعىت بةلنبىل ويحىةره الم ىةد واصنحىراف ومحىه 

 .للوا 

كمة تدمل التنمية المحلية عل  إحداا تغ  را   ي عدة ميةد   عل  العد د اصلتمةعي والتي       

: ح    م توية  المديشة  ي عدة ملةص تدتبر ل ة عتية وا دة بةلبدد اصلتمةعي وذل  م  متب ت

كضمة  الرعةية العحية لي راد  وضمة  ا تةحة الكة ية للتدليد للميف الم توية   وتو  ر اتم   

 .الخ... وا  كة   

إذ   ةلتنمية المحلية الم تدامة ت د   ي مضمون ة م  متب البدد اصلتمةعي إل  محةربة كل       

ويرااية التي تدال وتد   ييةد المشةريف اصيتعةدية واصلتمةعية والصقة ية م  متب نشكةب الم ةد والب ر 

التو يف الدةدب للدمل المحلي وعدد حعوب الموارق والابقة   والدمل عل  وضف نار يةنونية ت دف  ي 

  ات راد  وا عاةج ململ ة إل  تن يد الدتية  القةئمة ب   ن راد الملتمف  وتو  ر اتم  والريةبة والددالة ب 

المرعة لكل المئة   صبة  ولود د م  متب تحم   د عل  الدمل و يةدة ا نتةق وبةلتةلي دعد اصيتعةد 

 .المحلي والواني
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التنمية المحلية الم تدامة  و و  تحق   الشروط م  نلل ن دإ  التمة   اصلتمةعي والمواانة م        

مة ي مح لكل ن راد الملتمف بةلم ة مة كل و   يدراته  ي  ذه التنمية ومل  الصروة معوعة إذا تو ر  

ت   ل عملية الحعوب عل  منةعه شغل  إضة ة إل  دعد القدرا  وم ة مة كل  وا ترات لية  ية ة

ل ة اعبةج ت صر  لبة  ي المدى الاويل عل  إمكةنية  رد  ي الملتمف وتلنه التكةل ت اصلتمةعية التي 

  .البتدالتنمية  ي 

و ىىىىي إاىىىىةر بىىىىرامج وماىىىىط التنميىىىىة  لىىىىه تشىىىىليف مىىىىة ي ىىىىم  بةصيتعىىىىةد اصلتمىىىىةعي المتمصىىىىل  ىىىىي        

الم ىىىة مة  ىىىي مدةللىىىة اصمىىىىتتص  اصلتمةعيىىىة وت   ىىىل ياةعىىىة  وا ىىىىدة  ىىىي الن ىىى ج ا نتىىىةلي التقل ىىىىدا 

والذا ت مر به لىل منىةا  الىوا  وتد يى  البدىد اصلتمىةعي ( الحر ي  المتحي  التقل دا)ع والدةئلي المتنو 

 .الم تدامة م  متب إشةعة ييد التضةم  والمشةركة والم  ولية المردية واللمةعية للتنمية المحلية

 البعد البيئي. 2.2.1.1

الم تدامة عل  عكس التنمية تندرق الب ئة ومتالبة  حمة ت ة ضم  نولوية  التنمية المحلية 

المحلية التي كةن  ت مل اللةنه الب ئي  وص ت مذه بد   اصعتبةر ضم  يرارات ة و ية ةت ة   ةلتنمية 

   ةلبدد الب ئي  نة (1)المحلية الم تدامة ت د  إل  ضمة  الحمةية الكة ية الابيدية والن د اصيكولولية

الحةلة والمحة  ة  والمقعود  نة ا تغتب الموارد الابيدية  ل د بدد اص تدامة بة ضة ة إل  مبدن 

باريقة عقتنية ومةعة تل  الموارد المحعورة والنةدرة وغ ر القةبلة للتلد د ح ا  له ن  تراعي  كل 

تنموية محلية كل الق ود الابيدية  ومحدودية الموارد الابيدية  والمحة  ة عل  الحقوق الب ئية  ا ترات لية

 .القةدمة ليليةب

ويرك  البدد الب ئي للتنمية المحليىة على  مراعىةة الحىدود الب ئيىة بح ىا تكىو  لكىل ن ىةد ب ئىي حىدود مد نىة ص 

 .الن ةد الب ئي يمك  تلةو  ة م  اص ت ت  واص تن اف نمة حلة تلةو  تل  الحدود  إنه   دا إل  تد ور

                                                             
الملتقى الوطني الثالث حول  ورية بحصية مقدمة إل   حماية البيئة مطلب استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة(: 3004)  ةد عبد الكريد   1

 .2  ص 3004مةرس  8و 2 ومي  الل ائر    المرك  اللةمدي بةلمدية البعد البيئي-التنمية المحلية المستدامة
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والنمىىىو ال ىىىكةني والتلىىىوا وننمىىىةط ا نتىىىةق  مىىى  مىىىتب  ىىىذا المنالىىى   لىىىه وضىىىف حىىىدود نمىىىةد اص ىىىت ت    

 .(1) الخ...الب ئية وا تن اف الميةه وياف الغةبة 

 إ  حمةية المحيط  تاله مل  إدارة رش دة تدمل عل  عقلنة ا تغتب وحمةية الموارد م  متب 

التنوعة   يةدة الوعي بةتماةر والت د دا  التي تمس الب ئة  وتد ي  القدرا  عل  تق يد ودرا ة 

الب ولولية عل  العد د المحلي واتمةذ ا لراجا  المنة بة عل  العد د الواني لتح    القدرا  المةلية 

والمةدية والمنية الممععة للدمل الب ئي  وتد ي  دور اتل  ة الم ئولة ع  التحق  الب ئي ومرايبة مدة  ر 

   المدلومة  الب ئية م  نلل الشدبية  ياللودة ومتةبدت ة بعمة م تمرة  و يةدة حعوب المواا  عل

 .(2)ا دارة المدةلة لش و  الب ئة

نمة  ي عملية  رمية تل د    ة و  حمةية الب ئة لي   م  ولية الدوب والحكومة  المحلية  قط  وا 

الحكومة يمة ال رد والذا يقعد به الموله والمماط نمة الم  ولية الكب رة تقف عل  عةت  المواا  تنه 

ل الم   ة التي ت تغل الصروا  والموارد المولودة عل  م توى المحلية  والتي تدتبر الم تغل اتوب يمص

للمحيط  واج م  نةحية المدمت  نو الممرلة   وم  نةحية يمصل الم ت ل  الذا يدود له القرار  ي 

الم  وب ع  حمةية  التدةمل مف الممرلة  التي تكو  ماةبقة للمدة  ر الب ئية والعديقة للب ئة  و و

المحيط والابيدة م  نضرار النمةية  الما رة النةتلة ع  النشةاة  البشرية ومةعة العنةعية م  متب 

إتبةع ات ةل ه الويةئية  ي التدةمل مد ة وذل  بتم ين ة ومدةللت ة ونقل ة وتعريم ة وا عةدة تدوير ة وتبني 

 ئية م  اتل اج غ ر القةبلة للتدوير وا عةدة اص تغتب  ية ة  تكلمة إعةدة التعنيف نو التملص اتم  ب

 .(3)م  متب الحرق نو الامر الذا  تد  ي المنةا  الممععة ل ذا ال دف

 إ  البدد الب ئي للتنمية المحلية الم تدامة والمبةدئ التي تقود عل  ة  ربي  ي الشبةه ييد ل ة مدلوصت ة     

                                                             
 .70غربي نحمد  المعدر  ب  ذكره  ص  1
العربية للمعرفة من أجل التنمية الموسوعة   (مقارنة نظرية وتطبيقية)إستراتيجية التنمية المستدامة (: 3001)دمحم  م ر معام    2

 .821 -821نةشرو   ال وني كو  اتكةديمية الدربية للدلود  ب رو   ص ص  EGSS  المللد اتوب  المستدامة
 .328  ام رش  للابةعة  معر  ص ااداريةمنشورات المنظمة العربية للتنمية الب ئية المتكةملة   ا دارة(: 3002) ةمية لتب  دد   3
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  واتمذ تمةد عل  يدراته الذاتية والتك ت مف نوضةع ملتمدةت د المحليةاصيتعةدية إذ  د ف ب د إل  اصع 

مىىى  الابيدىىىة المرتباىىىة ب ىىىد  ومىىى   ىىىذا المنالىىىى  ي ىىىد  الشىىىبةه إلىىى  تو ىىىف المىىىرص اصيتعىىىةدية نمىىىىةم د 

 .بةصعتمةد بشكل كب ر عل  الذا  والملتمف المحلي

الم تدامة تضد الدد د م  المشروعة  غ ر إ  الماط الب ئية  ي إاةر برامج التنمية المحلية      

التقل دية التي ت دف إل  حمةية الب ئة  ويمك  م  متل ة الحعوب عل  دمل ايتعةدا   مصت يد تضد 

مشروعة  إنشةج المحمية  الابيدية  ومشروعة  ال يةحة الب ئية : الماط الب ئية المشروعة  اآلتية

ة والتراا الدمراني  مشروعة   يةدة الم ةحة  المضراج  وم   نة والابيدية والحمة  عل  اآلصةر التةريمي

 .يداي التمايط الب ئي ملةص وا دة للشبةه للتبني مصل  ذه المشروعة 

 برامج التنمية المحلية في الجزائر .2.1

لنلةح ن  ر  التلةره التنموية ن  اصعتمةد عل  ا مكةنية  والل ود الذاتية  ي الرك  ة ات ة ية      

المحلية النةلحة  ي  والتنمية  وتحق   التنمية وت مح ل ة بةص تمرارية وتضم  ل ة اص تقرار واص تدامة

التي تبن  وتدد برامل ة عل  ن ةس التمايط الدلمي الواعي ال ةدف إل  إشبةع اصحتيةلة  ات ة ية 

اةر مديشت د لذل   ل ه ن  تكو  ن دا  ة بةلضرورة ذا  لل كة  ذا  المنمدة الدةمة وتح     رو  د وا 

ويتد تل  د  ال ةمة لذا شرع  الل ائر  ي تاب   وتنم ذ ملموعة م  البرامج التنموية  .نبدةد ممتلمة من ة

والمدعمة  والبرامج المرا قةتتمصل  ي برامج التل     التنموية التنمية المحلية م  متب نوع   م  البرامج 

 .اصيتعةدية لإلعتحة 

 برامج ومشروعات التنمية المحلية .2.2.2

وتدتبر برامج التنمية المحلية و  لة ن ة ية  ي تاب   ال ية ىة التنمويىة المحليىة المنت لىة  ىي م ىدا  

التل     وتلبية اصحتيةلة  اصلتمةعية الممتلمة ل كة  الوصية  و ىذا على  ضىوج ات ىداف الوانيىة الكبىرى 

  لمحلية  له اصعتمةد عل  الدد د م  البرامج والمشروعة  وذل  بم ةعدةلتحق   التنمية او  .الم ارة
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 :(1) لي ويمك  حعر لل  ذه البرامج  يمة .الملتمف  كة 

 :وتشمل  ذه البرامج: عمرانية برامج. أ

 .ك  منة بة ت ةلي الملتمفةتو  ر م  -

نشةج الحدائ   - ورعة ت ة  و رع اتشلةر تشليف المشةركة  ي مشروعة  المدمة الدةمة كشت الارق وا 

 .وحمت  الن ة ة الدةمة

 .نشغةب الارق والماةرا  -

 .إنشةج الل ور  ال دود -

 :وتشمل  ذه البرامج: صحية واجتماعية برامج. ب

 .تكوي  مراك  لتن يد ات رة وتن يد الندوا  لتوعية ال كة  ب  مية تن يد ات رة -

 .رعةية اتمومة والامولةالتو ف  ي إنشةج الم تشمية  الدةمة ومراك   -

  .إنشةج دور للحضةنة -

 .إنشةج مشروعة  لي ر المنتلة لم ةعدة ات ر  ي  يةدة دمل ة -

تشليف المواان   عل  الحد م  ال لو  اص ت تكي و يةدة اصدمةر م  متب إنشةج الم   ة   -

 .اصدمةرية وترغ ب د  ي  ذه الدملية ب دف تنمية الموارد والمدمرا  المحلية

 :وتشمل  ذه البرامج: برامج تعليمية وثقافية. جـ

 .إنشةج  عوب لمحو اتمية لتدليد القراجة والكتةبة -

 .التو ف  ي إنشةج المدارس الكة ية لمراحل التدليد الممتلمة -

 . التو ف  ي إيةمة المكتبة  الدمومية ل يةدة درلة الوعي لدى  ئة  الملتمف -

 .تتنةوب يضةية تدعيد التنمية وتنةيش اتحداا اللةريةتن يد الندوا  والمحةضرا  التي  -

                                                             
ر ةلة مقدمة لن ل ش ةدة دكتوراه علود  ،-مساهمة صندوق الزكاة والوقف-تمويل التنمية المحلية من منظور إسالمي(: 3072)ال بتي و  لة   1

 .28-22ايتعةدية  تمعص نقود وتمويل  ي د الدلود اصيتعةدية  لةمدة دمحم ميضر  ب كرة  الل ائر  ص ص 
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 .إنشةج مكتبة  عةمة للتشليف عل  الماةلدة والصقة ة -

 :وتشمل  ذه البرامج :برامج زراعية. د

 . تح الم ةل  المتحية و   الد لة عل  المنةا  ذا  الاةبف المتحي -

 .تو يف الم ةحة  المضراج وانلة  ينوا  ال قي -

 :والتي تشمل بدور ة عل : برامج خدمية. ه

 .إلخ...تو  ر مرا   المدمة  الدةمة كةلميةه والعرف العحي -

 .إعةدة ت   ل المنةا  الحضرية -

 .ت   ل مرا   ودور الشبةه لكي ت ة ر التاورا  الحةلية -

 :وتشمل  ذه البرامج :برامج صناعية. و

 .تو يف شبكة التغاية بةلك ربةج والغة  الابيدي -

 .المشروعة  العغ رة والمتو اة دعد -

 .ت  ئة المنةا  العنةعية -

 .إنلة  وحدا  عنةعية ت توعه عدد مدتبر م  ال د الدةملة -

نم را  ت دف  ذه البرامج والمشروعة  إل  تلبية الحةلة  المالوبة م  ات راد غ ر ن  نلةح  ذه         

 .وحرع ة عل  تنم ذ ة البرامج والمشروعة   بق  ر  نة م ة مة ال  ئة  المحلية

 برامج التجهيز .2.2.2

لقىىد ح  ىى  التنميىىة المحليىىة  ىىي الل ائىىر بة تمىىةد كب ىىر تل ىىد  ىىي البىىرامج التنمويىىة الممتلمىىة ومةعىىة        

 (PSD)والبىىرامج القاةعيىىة غ ىىر الممركىى ة   (PCD)من ىىة بىىرامج التل  ىى  بمىىة    ىىة المماىىط البلىىدا للتنميىىة 

 للتنميىة  والتىي ن ىى م  إلى  حىد كب ىىر  ىي تلبيىىة اصحتيةلىة  ات ة ىية لل ىىكة   لىذا  ىنحةوب مىى  مىتب  ىىذا

 ح ىه مىة يضى  بىه  .الىذا  ىمر لمدمىة التنميىة المحليىةالماله التدرض ل ىذا النىوع مى  البىرامج التنمويىة 



التنمية المحلية بين االحتياجات األساسية واالستدامة    :                                                الفصل الثاني  
 

112 
 

للمةعىىة  المحليىىة  ىىي    نىىة  نىىوع   مىى  الممااىىة  تقىىود ب ىىة ا(50/051)مىى  المر ىىود ريىىد  (18)المىىةدة 

واآلمىر ياىةعي  ىتد على   ،"PCD" تد عل  م توى البلدية " بلدا"ملةب التنمية المحلية الم تدامة  نحد مة 

 :و و مة   تد توضيحه م  متب اآلتي "PSD"م توى الوصية 

 (PCD)المخطط البلدي للتنمية  .2.1.2.1

  تعريف المخطط البلدي للتنمية. أ

 و عبةرة ع  مماط شةمل   دف إل  التنمية  ي البلدية    دف م  متله إل  دعد القةعدة     

اصيتعةدية وتو  ر الحةلة  الضرورية للمواان    ومحتوى المماط عةدة مة يشمل التل   ا  المتحية 

عل  ننه  (10/04)م  القةنو  ريد  41وتنص المةدة . والقةعدية وتل   ا  اصنلة  والتل   ا  التلةرية

عل  البلدية إعداد ممااةت ة وال  ر عل  تنم ذ ة  وت ل ل المماط البلدا للتنمية يكو  بة د الوالي  

ب نمة  تول  رئيس المللس الشدبي البلدا ال  ر عل  تنم ذه  ويشترط  ي  ذا المماط ن  يكو  متمةشية 

 .(1)مف المماط القاةعي للتنمية وكذا المماط الواني للتنمية

ويتدل   0411كمة يدرف نيضة ب نه برنةمج الدولة ذا الت   ر المرك ا اتكصر ا تدمةص منذ  نة  

بة تصمةرا  التنمية لعةلح البلدية  ي إاةر التول ة  الوانية للتنمية ويوان   المةلية  م  يبل الدولة 

 .ضم  م  انية التل    المحددة لنمقة  الدولة ال نوية

 (2)طات البلدية للتنميةتشخيص واقع المخط. ب

تمصل الممااة  البلدية للتنمية بةلن بة للدولة نداة  دةلة التمايط ا يليمي عل  الم توى المحلي     

 : ةل دف من ة  و تحق   التنمية الشةملة م  متب تحق   ن داف متمةوتة المدى

 :تتمصل  ي: فواألهداف قصيرة األجل

 .القضةج والتقل ل م  ال حت الريمي -

                                                             
 .1111  الارف اصيتعةدا واصلتمةعي لل دا ي الصةني  لوا  تقرير المللس اصيتعةدا واصلتمةعي  1
دكتوراه  ي الدلود اصيتعةدية   رع ر ةلة مقدمة لن ل ش ةدة ال  "واقع وآفاق -تمويل التنمية المحلية في الجزائر"  (:1101)منمرا ميضر  2

 .001  -001  ص 1101/1100   -0-التحل ل اصيتعةدا  كلية الدلود اصيتعةدية  لةمدة الل ائر
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 .محةولة تدار  برامج التنمية المحلية ال ةبقة والدراي ل النةلمة عن ة -

 .ت   ل تنم ذ لميف الدملية  الم للة  ي الممااة  البلدية للتنمية -

 .المق رة تتلمص  ي تح    م توى مديشة المواان   مةعة  ي المنةا : ات داف المتو اة المدى -

 :تتمصل  ي: األهداف طويلة المدى

بةدرا  المحلية والبحا ع  حلوب لمشةكل اللمةعة  المحلية دو  الللوج إل  التدمل تاوير الم -

 .المرك ا 

 .دمج البرامج  ي م ةر التمايط الواني -

نمة م  ول ة الن ر المحلية  تدتبر ال لاة  المحلية م  الممااة  البلدية للتنمية كح  مكت ه      

 :  ولد موارد تمويل  ةمة  وبةلتةلي   دف  ذه الممااة   و

 .مواعلة  ية ة    الد لة ع  المنةا  النةئية -

 .العحيةتح    م توى اص تلةبة اصلتمةعية مةعة  ي ملةب ال ك   التدليد  والمرا    -

 :(PSD)المخطط القطاعي اير الممركز للتنمية . 2.2.2.2

 نة  نوعة  م  الممااة   بة ضة ة  051-51م  المر ود ريد  18ح ه مة يض  به المةدة       

 .(1)(PSD)إل  المماط البلدا للتنمية   نة  مماط صةني ي م  البرنةمج القاةعي للتنمية 

ح ىىا تىىدمل ضىىمنه كىىل ا ىىتصمةرا  الوصيىىة والم   ىىة  الدموميىىة التىىي  ىىو مماىىط ذو اىىةبف وانىىي        

ويكىىىو   .تكىىىو  وعىىىية عل  ىىىة  ويىىىتد ت ىىىل ل  ىىىذا المماىىىط بة ىىىد الىىىوالي  والىىىذا ي ىىى ر علىىى  تنم ىىىذه كىىىذل 

تحض ر المماط القاةعي للتنميىة بدرا ىة ايتراحىة  مشىةريده  ىي المللىس الشىدبي الىوصئي  والىذا يعىةدق 

 .  درا ة اللوانه التقنية م  ارف ال  ئة التقنية بدد إر ةب الممااة عليه بدد ذل   صد تكو 

 إ  الممااة  القاةعية ت د  لتقوية ممتلت القاةعة  عل  الم توى الواني والمحلي وذل  ع       

                                                             
 .71 ص المعدر  ب  ذكره   "أساليب التخطيط للتنمية(:"3003)د نحمد عبد اللا ت  ةرش 1



التنمية المحلية بين االحتياجات األساسية واالستدامة    :                                                الفصل الثاني  
 

114 
 

 :(1) اري 

 ؛البحا ع  التوا   ب   الموارد المحلية والموارد الوانية -

 ؛تنمية اص تصمةر -

 ؛ا نتةلي لت تلةبة للحةلية  المحليةتنمية القاةع  -

 ؛مل  منةعه شغل لد دة -

 ؛تح    م توى اص تلةبة للحةلية  اصلتمةعية مةعة  ي ملةب ال    التدليد  العحة -

 ؛   الد لة ع  المنةا  النةئية -

 . تحق   التنة   ب   البرامج الم ارة عل  الم توى المرك ا وتل  الم ارة عل  الم توى المحلي -

وير المدمة  كذل   ذه البرامج ت دف إل  تحق   التوا نة  الل وية وتل    مراك  الحيةة وتا     

تدمل نيضة عل  تعحيح اصمتتص   يمة  تدل  بةلتنمية المحلية  مةعة تنم ذ ممااة    كمة اللوارية

المةص والم ة مة  ي  ذا دو  ن  نن   تنمية الت  ئة م  متب تشليف اص تصمةر  .PSDالبلدية للتنمية 

 .تح     روف حيةة المواان   م  متب الدعد والم ةندة  ي مل  منةعه شغل بةلبلدية

 :ويمك  تلميص برامج التنمية المحلية  ي اللدوب التةلي

 (2009-2991)نصيب برامج التنمية المحلية خالل الفترة : (2.2)جدول رقم ال
 مليةر د نةر ل ائرا  :الوحدة                                                                               

 2991 2999 2000 2002 2002 2002 2002 2002-2009 
البرامج القطاعية اير 

 PSDالممركزة 
27.51 29.42 49.16 80.97 154.78 245.49 188.81 1708.5 

البرامج البلدية للتنمية 
PSD 

15.03 18.20 35.51 39.04 41.79 45.47 62.01 200 

 مجموع برامج التجهيز 
PCD+PSD 

42.596 47.68 84.01 120.58 296.58 290.82 214.82 190.5 

 WWW.ULMA-A/D175HTM :اصكتروني مويفالعل  مقةلة منشورة نحمد شريي  تلربة التنمية المحلية  ي الل ائر   :المصدر

 اتم رة نول  ا تمةمة كب را للبرامج المحلية  الدشريةم  متب اللدوب ال ةب   تضح ن  الدولة  ي        

                                                             
 .741 ب  ذكره  ص  المعدرمنمرا ميضر   1 
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وذل  م  متب ترع د مبةلغ مةلية ضممة ترك   للية  ي برامج التل    والتي تضد بدور ة كت م  

مليةر د نةر  0858815  ح ا بلغ حلد البرامج PSDوالبرامج القاةعية  PCDالبرامج البلدية للتنمية 

 .ا ل ائر 

 (2002-2002) برنامج دعم اانعاش االقتصادي. 2.2.2

 تمحور حوب اتنشاة  1111إل  غةية  1110إ  برنةمج ا ندةش اصيتعةدا الذا يمتد م  

المول ة لدعد الم   ة  واتنشاة ا نتةلية المتحية  كمة معص لتد ي  المعلحة الدةمة  ي م دا  

 .الرا  النقل  تح    الم توى المديشي  وتنمية الموارد البشرية وذل  ب دف تحق   التنمية المحلية

الت م  ب ة الل ائر يعد إنشةج محيط  يدتبر  ذا البرنةمج ك داة مر قة لإلعتحة  ال يكلية التي

 تتجد واصندمةق  ي اصيتعةد الدةلمي  إذ تم   بإندةش مكصت للتنمية اصيتعةدية  لذا  نحةوب م  متب 

 .مة  لي التارق ل ذا البرنةمج بنوع م  التمع ل

 ومضمون سياسة اانعاش االقتصادي أهداف .2.2.2.1

 و قة للوصيقة الر مية التي نعدرت ة الحكومة المتدلقة بمضمو   :سياسة اانعاش االقتصادي أهداف. أ

 :(1) لي برنةمج دعد ا ندةش اصيتعةدا  إ  ات داف الدملية ل ذه ال ية ة حدد   يمة

 ؛تنشيط الاله الكلي -

دعد النشةاة  المنتلة للقيمة المضة ة ومنةعه الشغل ع  اري  ر ف م توى اص تغتب  ي  -

 ؛و ي الم   ة  المنتلة المحلية العغ رة والمتو اةالقاةع المتحي 

نلة  -   يةكل يةعدية ت مح بإعةدة بدا النشةاة  اصيتعةدية وتغاية اصحتيةلة  الضرورية  ت  ئة وا 

 .لل كة   يمة  مص تنمية الموارد البشرية

برنىىةمج دعىىد ا ندىىةش اصيتعىىةدا  ىىو برنىىةمج متو ىىط اتلىىل  :مضاامون سياسااة اانعاااش االقتصااادي. ب

تح ى   المىدمة   ويدتمد عل  دعد القاىةع ا نتىةلي  وعلى  رن ىه 1111-1110يشمل نربف  نوا  م   نة 
                                                             

  www.cg.gov-dz/dossier/plan-relance.htm:الوصيقة منشورة عل  مويف رئة ة الحكومة 1
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 ىىي ملىىةص  الىىرا والنقىىل وال يةكىىل القةعديىىة   ضىىت عىى  تح ىى    ىىروف الحيىىةة  وتمد ىىل التنميىىة المحليىىىة 

ذا مىى  مىىتب ملموعىىة مىى  ا لىىراجا  وتىىداب ر ا عىىتح وت  ئىىة المنىىةخ المتئىىد وتنميىىة المىىوارد البشىىرية و ىى

 1مليىىةر د نىىةر ل ائىىرا نا مىىة يقىىةره  818لت ىىتصمةر  ح ىىا يىىدر المبلىىغ ا لمىىةلي ل ىىذا المماىىط بحىىوالي 

 .(1) دوصرمليةر 

وبةتمص وتابيقة لبرنةمج الحكومة  إنه  د ف بةتنشاة اصيتعةدية عبر كل التراه الواني 

المنةا  اتكصر حرمةنة كمة ترمي تل  اتنشاة إل  مل  منةعه شغل وتح    القدرة الشرائية    ي 

تندرق  ي إاةر مكة حة المقر و ية ة الت  ئة الدمرانية الرامية إل  تقليص م  عدد التوا   الداملي ومة 

 .ب   الل وا 

اصيتعةدا إل  نربف برامج رئي ية  كل برنةمج و ي  ذا ا اةر يمك  تق يد برنةمج دعد ا ندةش      

 .ع رئي ي مد   وكل ياةع رئي ي  تكو  م  ياةعة   رعية واللدوب التةلي  وضح ذل ة مص يا

 (2004-2002)التوزيع القطاعي لبرنامج دعم اانعاش االقتصادي (: 2.2)رقم  جدولال
 .مليار دج: الوحدة                                                                                              

 السنوات                     

 القـطاع
 النـسبة المجموع 2002 2002 2002 2002

 %1180 10188 181 0183 1181 01181 أشغال كبرى وهياكل قاعدية-0

 محلية وبشرية  تنمية-1

والصيد  الفالحةقطاع دعم -0

  البحري

1085 

10.6 

1857 

20.3 

8080 

22.5 

388 

12.0 

11181 

65.4 

0585% 

%12.4 

 %583 1881- -  0881 0181 اإلصالحاتدعم -1

 %011 81881 1188 00081 01580 10080 الملموع
  نة  ال دا ي الصةني م    حول الوضعية االقتصادية واالجتماعية للجزائر تقرير(: 3002)  المللس الواني اصيتعةدا واصلتمةعي: المصدر   

 .41  ص 3002            

م  متب مداية  اللدوب تب   ن  ياةع اتشغةب الكبرى وال يةكل القةعدية يد مص ب كبر ن بة          

مليةر د نةر ل ائرا  10188م  إلمةلي المبةلغ الممععة للبرنةمج ح ا ا تمةد ببرنةمج مةص يقدر بىى 

                                                             
1 service chef du gouvernement, le plan de la relance économique, 2001-2004, les composantes du 

programme,p4. 
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عل  مدى نربف  نوا   و ذا  دب عل  ع د الحكومة عل  تدار  الدل  والت مر  %1184نا مة يدةدب 

 الحةعل  ي  ذا القاةع نت لة ا عتحة  اصيتعةدية التي ابق   ي  ترة الت د نة  م  القر  المةضي 

 ية والتي نلبر  الحكومة عل  تقليص حلد ا نمةق الحكومي الموله لت تصمةر بغية التوا   المةلي لم  ان

 .الدولة

م   %0181مليةر دق نا مة يدةدب ن بة  3881نمة ياةع المتحة والع د البحرا  لد  نل إص مبلغ       

إلمةلي المبلغ الممعص للبرنةمج  يدود ذل  إل   ذا القاةع يد ا تمةد م  برنةمج مةص ابتداج م   نة 

قل ع  برنةمج دعد ا ندةش و و برنةمج م ت PNDAالبرنةمج الواني للتنمية المتحية  1111

اصيتعةدا  وبةلتةلي  إ  المبلغ الممعص ل ذا القاةع ضم  برنةمج ا ندةش اصيتعةدا يدتبر بمصةبة 

 .دعد للبرنةمج ال ةلت الذكر

م  % 583مليةر دق  نا مة ن بته  18 يمة  مص المبلغ الممعص لدعد ا عتحة  يقدر بى و       

ةمج وله ن ة ة لتمويل ا لراجا  وال ية ة  المعةحبة ل ذا البرنةمج التي إلمةلي المبلغ الممعص للبرن

 .ت دف إل  دعد وتريية القدرة التنة  ية للم   ة  الوانية الدةمة والمةعة

م  إلمةلي المبلغ  %0585كمة بلغ  ن بة المبةلغ الممععة لقاةع التنمية المحلية والبشرية 

ا لراجا  وال ية ة  المعةحبة ل ذا البرنةمج التي ت دف إل  الممعص للبرنةمج وله ن ة ة لتمويل 

 .دعد وتريية القدرة التنة  ية للم   ة  الوانية الدةمة والمةعة

مىىى  إلمىىىةلي المبلىىىغ  0585كمىىىة بلغىىى  ن ىىىبة المبىىىةلغ الممععىىىة لقاىىىةع التنميىىىة المحليىىىة والبشىىىرية 

ق ىىى  ن ىىىداف البرنىىىةمج المتمصلىىىة  ىىىي الممعىىىص ل ىىىذا البرنىىىةمج  ويدىىىد ذلىىى  م شىىىر علىىى   ىىىدي الحكومىىىة لتح

تحق   التوا   الل وا  ي منةا  الوا  وتح    ا اةر المديشي للمواا  مةعىة على  م ىتوى المنىةا  

يض ن ىبة الريمية المد ولة  كمة    دا دعد الموارد البشرية إل  ر ىف مدىدص  التنميىة البشىرية وبةلتىةلي تممى

مليىىىةر دق   00081يىىىد يىىىدر الغىىىتف المىىىةلي الممعىىىص للتنميىىىة المحليىىىة بىىىى و  .الملتمىىىفالمقىىىر بىىى   ن ىىىراد 
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ممعص لتمويل مشةريف اص تصمةرا   ي الملىةص  التىي ل ىة عىلة بةلحيىةة ال وميىة للمىواان    وكىذا ت   ىل 

 :(1) إل المنةا  النةئية والمد ولة والذا   دف 

مشةريف ت دف إل  تح    نوعي ودائد  اص تلةبة لتحتيةلة  اصلتمةعية المحلية م  متب تنم ذ -

 .ل روف مديشة ال كة  عل  الم توى المحلي

وذل  لغرض التو يف المتوا   للتل   ا  " PCD"كمة   دف إل  دعد الممااة  البلدية للتنمية  -

 .والنشةاة  عل  م توى التراه الواني

  مشةريف الت ود بةلميةه العةلحةكمة   تد  ذا البرنةمج بإنلة  وعيةنة الارية  الوصئية والبلدية   -

 .للشره والتا  ر والب ئة

ي تل ه  ذا البرنةمج لحةلة  ملمو ة  مدبر عن ة بمشةريف رامية إل  تنمية م تدامة عل  عد د  -

 .الملموعة  ا يليمية

مليىىةر دق    ىىدف إلىى  تح ىى    4181كمىىة ن  برنىىةمج تنميىىة المىىوارد البشىىرية  قىىد معىىص لىىه مبلىىغ 

التربيىة  التدلىيد الدىةلي ولبحىا الدلمىي  : م شرا  التنمية البشرية م  متب إنشةج  يةكل لد دة تمس ياةع

التكىىوي  الم نىىىي  العىىىحة  الشىىىبةه والريةضىىىة  الصقة ىىىة  الشىى و  الد نيىىىة  وبةلتىىىةلي الم ىىىة مة  ىىىي الحىىىد مىىى  

 .راد الملتمف ة رة المقر م  متب تح    نوعية حيةة ن 

كمة   دف برنةمج التنمية المحلية إل  تشليف التنمية عل  الم توى المحلي وبةلتةلي المحة  ة 

عل  التوا نة  الل وية  والتي م  ش ن ة دعد اص تقرار عل  الم توى الكلي وذل  بحكد تنوع وامتتف 

 81181داا حوالي  روف ومعةئص كل مناقة م  منةا  الوا  ويتويف م   ذا البرنةمج ا تح

 .منعه عمل م ي  11581منعه عمل دائد و 4411منعه عمل من ة 

 لدعم النمو االقتصادي والبرنامج التوطيديالبرنامج التكميلي . 2.2.2

 رك   الحكومة عل  مواعلة مل ود إندةش النمو وتكصيمه  ي لميف ياةعة  النشةط ومرا قة نداة      
                                                             

1
 service du chef  du gouvernement, le plan de la relance, les composantes du programme, op-cit, pp (6-7) 
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 .تحول ة الحتمي لتكو  م تددة لتنمتةح عل  اصيتعةد الدةلميا نتةق الوانية المولودة  ي 

 (1002-1002) االقتصاديبرنامج التكميلي لدعم اانعاش ال. 2.2.2.1

يدر  اصعتمةدا  المةلية اتولية الممععة للبرنةمج التكم لي لدعد النمو نو المماط الممة ي     

وممتلت البرامج ا ضة ية  ص  يمة برنةملي اللنوه مليةر دق   4.102بمبلغ ( 3001-3002)اتوب 

صمتعةص ال ك  ال ش  والبرامج التكم لية المحلية  نمة  وال ضةه الدلية  والبرنةمج التكم لي الموله

مليةر دق  88111 قد يدر بى  9118الغتف المةلي ا لمةلي المرتبط ب ذا البرنةمج عند امتتةمه  ي ن ةية 

مليةر دوصر  بدد إضة ة عملية  إعةدة التق يد للمشةريف اللةرية وممتلت التمويت   171نا حوالي 

 .(1)ا ضة ية اتمرى 

 :  تدت د الحكومة تك  ت مقةربت ة يعد(9118-9115)و ي  ل م ةر ا ندةش اصيتعةدا 

ةنو  ا تكمةب ا اةر التحم  ا لت تصمةر ع  اري  إعدار نعوص تن يمية م  ش ن ة ن  تتمد ي -

 .اص تصمةر  وتاوير التداب ر الكم لة بت   ل اص تصمةر المةص الواني نو اتلنبي

مواعلة تك  ت اتداة اصيتعةدية والمةلية الوانية مف اصنمتةح الدةلمي  واج تدل  اتمر بت   ل نداة  -

 .ا نتةق نو بة عتح المةلي والمعر ي

والحرص عل  تد ي  القدرا  الوانية  ي ملةب مل  الصروا  انت ةق  ية ة تريية الشراكة والموععة   -

 .ومنةعه الشغل وتريية التنة  ية

تد ي  م مة ضبط ومرايبة الدولة يعد محةربة الغش والمضةربة والمنة  ة غ ر المشروعة التي تمل  -

 .بقواعد المنة  ة وال وق عل  ح ةه الم   ة  الوانية المنتلة

البرنةمج  الذا  رتك  عل  اص ىتصمةر الدمىومي  ععىرنة ال يةكىل القةعديىة للل ائىر  وعملية كة  ال دف م  

   لك  عد د كب ر م  المشةريف التي يحتوي ة برنةمج ا ندةش 3001  نة وكة  م  المنت ر ن   نت ي  ي

                                                             
1

 .1-1  مللس اتمة  ص ص (3001-3002)البرنةمج التكم لي لدعد النمو  ترة  
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  .لد تنته بدد والكص ر ص اب ورشة 

  :(1) لي يمك  إ لة  ة  يمة اصيتعةد دعد نمو وع  ات داف المراد تحقيق ة م   ذا البرنةمج التكم لي ل

 :ن د ات داف كةن : اإلصالح في المجال االقتصادي المالي -

 .تح    منةخ اص تصمةر و  ر الحكومة عل  لله الم تصمري  اتلةنه  ي إاةر الشراكة *

مكة حة اصيتعةد غ ر الر مي  م  متب   ر الحكومة عل  دعد مكة حته  ح ا نعبح معدر ريف  *

يدريل تاوير اص تصمةر  ويدرض الم   ة  الدمومية والمةعة التي تدمل  ي  ل احتراد القوان   إل  

 .مار نك د

المةلي  ص  يمة م  متب م  متب الترك   عل  التاوير الم   ةتي للقاةع : عصرنة المنظومة المالية -

إيةمة عندوق ضمة  القروض لمةئدة الم   ة  العغ رة والمتو اة  والدمل عل  تشك ل عنةد   

 . اص تصمةرا  اتمرى  بة ضة ة إل  إندةش البورعة وتاوير ة

 (:9118-9115 ترة )اللدوب التةلي  ب   المبةلغ الممععة لتل  اص تصمةرا  و 

 . 1002- 1002التكميلي لدعم النمو زيع البرنامج تو (: 2.1)جدول رقم 

 النسبة المئوية المبلغ بالماليير دج القطاعات

   45 1.908,5 برنةمج تح     روف مديشة ال كة 

 40,5 1.703,1 برنةمج تاوير المنشآ  ات ة ية

 8 337,2 برنةمج دعد التنمية اصيتعةدية

 4,1 203,9 وتحد ص ةتاوير المدمة الدمومية 

 1,1 50,0 برنةمج التكنولولية  اللد دة لتتعةب

 100 750524 (5002-5002) مجموع البرنامج الخماسي

 (.1  1)ص   مللس اتمة  ص 3002  ن ريل 3001-3002البرنةمج التكم لي لدعد النمو  ترة : المصدر               

                                                             
1

دارية   ،(1002-1002)التنمية المستدامة في الجزائر من خالل برنامج اانعاش االقتصادي (: 3070) رمة  كريد    مللة نبحةا ايتعةدية وا 
 .304-301  ص (01الددد )المرك  اللةمدي منشلة  
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 7.104,2وبةلن بة ص تمةدة التنمية المحلية م  ممععة   ذا البرنةمج   قد معص ل ة مبلغ         

م  المبلغ ا لمةلي للبرنةمج  وذل  بغية تح    ال روف المديشية  %82مليةر دق  و و مة يمصل حوالي 

ة  بة ضة ة إل  لل كة   م  متب تو  ر ال ك   وتريية ياةع التربية الوانية والتكوي  الم ني واللةمد

يعةب الغة  والمةج والك ربةج إل  الب و   دو  ن ية  اللةنه الصقة ي وياةع  تح    اللةنه العحي  وا 

 .الشبةه والريةضة   ذا بة ضة ة إل  دعد البرامج البلدية والوصئية للتنمية

 : ي النقةط التةلية (3001-3002) دابرنةمج التكم لي لدعد ا ندةش اصيتعةال نتةئج وتتلمص        

مل و   7,2: حق   ذا البرنةمج ملموعة م  ات داف التي كة  يعبو إل  ة  ح ا تد ا تحداا حوالي -

 ي  %70,3إل   3002 نة  %72,2منعه شغل  وتمميض ن بة الباةلة بشكل م تمر  إذ ترالد  م  

 %73,7إل   7118لدى  كة  الل ائر  نة  %78,7  نمة الن بة الدةمة للمقر  قد ترالد  م  3001 نة 

ل   3000 نة   .3004 نة  %2 لتقدر بى 3001 نة  %2,1وا 

نلت وحدة  كنية لد دة  وذل  ب دف تقليص ن مة  301نمة  يمة  مص ياةع ال ك    قد تد انلة   -

 .ال ك  التي تديش ة الل ائر

وبةلن بة لقاةع الم   ة  العغ رة والمتو اة  قد  لل  ذا القاةع تقدمة ملحو ة  ح ا حق   نة  - 

. نلت م   ة و ر  نكصر م  مل و  منعه عمل 20و و مة يدةدب إنشةج  %70ن بة تاور بلغ   3001

شغل   ةلتاور الحةعل والملحو   ي عملية إنشةج الم   ة  العغ رة والمتو اة وكذا مل  منةعه 

مليةر دق ل ذا القاةع   8,8الذا معص حوالي ( 3001-3002) بر  حقيقة  دةلية برنةمج دعد النمو 

يعد تح    محيط الم   ة  المتمصل  ي دعد ومتةبدة ومرا قة الم تصمري  ع  اري  مراك  الت   ل 

نشةج المشةتل اتمرى   .وا 

 (1022- 1020" )ي الثانيالمخطط الخماس"برنامج توطيد النمو االقتصادي  .1.2.2.1

  (مليةر دوصر 341مة يدةدب حوالي )مليةر دق  37.378معص ل ذا البرنةمج مبلغ مةلي يوامه      
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وينىىدرق برنىىةمج توا ىىد النمىىو اصيتعىىةدا  ىىي إاىىةر حركيىىة إعىىةدة البنىىةج الىىواني التىىي انالقىى  منىىذ عشىىر  

  و قىىة للمىىىوارد التىىي كةنىىى  3007 ىىنوا   بىىىدجا ببرنىىةمج دعىىىد ا ندىىةش اصيتعىىىةدا الىىذا تىىىد مبةشىىرته  ىىىنة 

ره ببىىرامج مةعىىة الىىذا عىى   بىىدو  (3001-3002)متىىو رة آنىىذا   وعقىىه  ىىذه الحركيىىة  تمىى  مبةشىىرة برنىىةمج 

لمةئدة وصية  ال ضةه الدلية واللنوه  ويد بلغ  كلمة كة ىة الدمليىة  التنمويىة التىي ندرلى  مىتب ال ىنوا  

ويىىد . مليىىةر دق 71.200المم ىىة المةضىىية التىىي ص تىى اب بدىىض مشىىةريد ة الم يكلىىة اىىور ا نلىىة  مىىة ييمتىىه 

ية  ح ىىا كةنى  حعىة تنميىىة المىوارد البشىرية مىى  معىص البرنىةمج اللد ىىد ن ىبة كب ىرة لت   ىىل المىوارد البشىر 

والتوله نحىو ايتعىةد المدر ىة مى  مىتب البحىا الدلمىي  التدلىيد الدىةلي  ا ىتدمةب  %80 ذا الغتف حوالي 

و  لة ا عتد اآللي دامل المن ومة الوانية  دعىد التنميىة الريميىة  ترييىة الم   ىة  العىغ رة والمتو ىاة  

. (1)اعىىىلة تاىىىوير البنىىى  التحتيىىىة   ىىى  الد لىىىة والتحضىىى ر ص ىىىتقبةب الم ىىىتصمري إنشىىىةج منىىىةا  عىىىنةعية  مو 

 .3078-3070واللدوب التةلي  وضح التو يف القاةعي للبرنةمج الممة ي 

 (1022-1020) التوزيع القطاعي للبرنامج الخماسي(: 2.1)الجدول رقم 

 النسبة المخصصات  البرنامج

السكن، الصحة، التربية والتعليم، تحسين وسائل : برنامج تحسين ظروف معيشة السكان8 0

 8العموميةوخدمات اإلدارات 

4410 18,11 

قطاع األشغال العمومية والنقل، قطاع المياه والتهيئة : برنامج تطوير الهياكل القاعدية8 1

 8العمرانية

5111 05,81 

الفالحة والتنمية الريفية، دعم القطاع الصناعي : ةبرنامج دعم التنمية االقتصادي8 0

 8العمومي، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

0811 03,18 

 200 22102 المجموع

  مللة اتكةديمية (1020-1000)دراسة تقييمية لسياسة اانعاش االقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة  (:3072) بو ليح  نب ل :المصدر
 .84  لةمدة الشلت  ص (1الددد )وا ن ةنية  للدرا ة  اصلتمةعية 

م  متب  ذا اللدوب  تضح ن  البرنةمج اللد د ي د إل  صتا برامج  رعية  ح ىا كةنى  الحعىة 

 دق  مىة مليىةر 1102اتكبر لقاةع التنمية المحليىة والبشىرية  والتىي ا ىتمةد  مى  برنىةمج مىةص يعىل إلى  

                                                             
1

 .2-3   مللس اتمة  ص ص3070مةا   (3078-3070)  ترة التنمية الممة يالبرنةمج  
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مىى  إلمىىةلي البرنىىةمج  وذلىى  لتحق ىى  التىىوا   الل ىىوا للتنميىىة الوانيىىة  والدمىىل علىى   %82,83يمصىىل ن ىىبة 

 و ىىىو مىىىة. الىىخ...تح ىى   كة ىىىة ال ىىروف المديشىىىية لل ىىكة   التربيىىىة والتدلىىيد  العىىىحة  الشىىبةه والريةضىىىة  

 ن  التنميىة المحليىة تدتبىر يةعىدةيدني ن   ذا البرنةمج يىد نولى  ن ميىة كب ىرة للتنميىة المحليىة  وذلى  بةعتبىةر 

 . ة ية لبنةج تنمية وانية شةملة ومتوا نةن

 التحديات التي تواجه التنمية المحلية ومقومات تجسيدها .2.1

ت ت صر عملية التنمية المحلية بة تمةد مةص م  يبل لميف الدوب المتقدمة والنةمية عل  حد  واج        

المحلية ور ف م توى الدموب والمديشة للمواان   المحل     لمة  ترته عل  ة ن وض الملتمدة  

 المبحا ةل ه وآلية  م  نلل تحق   التنمية المحلية  و نتنةوب  ي  ذا ولتحق   ذل  ص بد م  إتبةع ن

الشدبية والمشةركة ةلتمرك ية ك ن د التحدية  التي تواله التنمية المحلية ون د المقومة  التي تل د ة

 .حق   التنمية المحليةودور ة  ي ت

 عوائق التنمية المحلية. 2.2.1
بىىةلرغد مىى  ن  التنميىىة المحليىىة تدىىد مىى  ن ىىد ات ىىةل ه وال ية ىىة  واص ىىترات لية  التىىي يدتمىىد عل  ىىة        

وكو ىى لة لتحق ىى  التكةمىىل بىى   اتيىىةليد الحضىىرية والريميىىة    ىىي حىىل المشىىةكل المتدلقىىة بةلملتمدىىة  المحليىىة

التنميىىىة الم ىىىتدامة الشىىىةملة والمتوا نىىىة  إص ن  حتىىى  المحىىىيط الىىىذا تنشىىىط  يىىىه  إلىىى كغىىىرض من ىىىة للوعىىىوب 

 .واتي   تد التارق ل ة م  متب  ذا المالهالتنمية المحلية  لدل ة تدةني م  بدض المدوية   

            ىىىىىىىىدة ح ىىىىىىىىا تىىىىىىىىدور مد ىىىىىىىىد برامل ىىىىىىىىة حىىىىىىىىوب تح ىىىىىىىى   ال ىىىىىىىىروف المةديىىىىىىىىة للتنميىىىىىىىىة المحليىىىىىىىىة ن ىىىىىىىىداف عد

واصيتعىىةدية مىى  نلىىل ر ىىف م ىىتوى مديشىىة ات ىىراد  ىىي الملتمدىىة  المحليىىة  غ ىىر ن   نىىة  ملموعىىة مىى  

 :الدوائ  تدترض تحق   التنمية المحلية يمك  تعنيم ة  ي الدوامل التةلية

ي مدويىة مى  مدويىة  التنميىة على  ن ىةس حةلىة عىدد التىوا   التىي يدتبىر النمىو الىديمغرا : ديمغرافية  عوائق

  نا ن   يىةدة ال ىكة  بةلن ىبة للاةيىة ا نتةليىة تقىت والموارد اصيتعىةديةتبدو واضحة ب   حةلة  ال كة  

 .عقبة  ي  ب ل  يةدة م توى ر ة ية ن راد الملتمف
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وتتمصىىل  ىىي الىىن د اصلتمةعيىىة ال ىىةئدة مصىىل ن ىىةد الملكيىىة المرديىىة الىىذا يىىد  تدىىةرض مىىف  :اجتماعيووة  عوائووق

  ا تقراره لددد التغ را  اللد دة ت دف إل  اعتقةد الملتمدة  ب   والتحضر بة ضة ةننمةط التغ ر تاب   

 .ممة  لدل الكص ر يقت  ي وله التغ  ر وتمك  وحدت د

تتمصل مد د  ذه الدوائ   ي التقةل د ال ةئدة  ي الملتمف نت لة تم   ات راد ب ذه التقةل د  :ثقوافية  عوائق

  كذل  المدتقدا  ال ةئدة تدريل برامج التنمية  ح ا يقت ن راد الملتمف  ي وله والتدد ل ور ض د للتغ  ر

                          .وص تنمد دالتغ را  الحد صة صعتقةد د ب ن ة تضر د 

 النم ىىىيةإ  يبىىىوب نو ر ىىىض التلد ىىىدا  التىىىي تاىىىرن علىىى  الملتمدىىىة  تدتمىىىد علىىى  الدوامىىىل  :نفسوووية  عوائوووق

 الصقة ىىة ال ىىةئدة  ن   متلىىت ن ىىراد الملتمىىف  ىىي إدراك ىىد وانتشىىةره علىى  وكيميىىة   ىىورهاللد ىىد  إدرا ويتويىىت 

  .(1) الصقة ة لللد د بةمتتف 

نمية م تدامة عل  العد د ا دارا نلد غيةه ن د المدوية  التي تقت نمةد تحق   ت  م :عوائق إدارية

التل  د المدلي لمبدن التمرك ية  ي اتمةذ القرارا   وتددد الملةص  والم ةد الموكلة لإلدارة  وكذا 

المعغرة م  المشةكل الب رويرااية التي تد   ييةد المشةريف التنموية ومةعة من ة المتو اة والعغ رة و 

متب تدق د ا لراجا  ا دارية وتمشي الروت    والبطج الشد د  ي إعدار اتوامر والقرارا   بة ضة ة 

إل  الدل   ي الكمةجة ا دارية الم  لة والمدربة عل  تحمل الم  ولية ضم  عملية  التنمية وكذا ل ل 

 .إلخ....يدة  الضريبيةاتعوا  ا داري   بةلمدةرف ونعوب مرالدة الح ةبة  والتشر 

اتمىىىةذ القىىىرارا   ومدربىىة ويىىىةدرة علىى إ  إدارة التنميىىة عمليىىىة غةيىىة  ىىىي العىىدوبة تحتىىىةق إلىىى  ييىىةدا  واعيىىىة 

 .(2)الدموب وت بط مددص  وتقل المواردال ةد ة  ح ا يمك  ن  تتلك  ا دارة  يدد الك ةد 

 إ  عىدد تىىوا ر التمويىىل الكىىة ي  يةمىىة القواعىىد ات ة ىية للتنميىىة يدتبىىر مىى  ن ىىد الدوائىى  التىىي :عواموول ماديووة

 تشغل المحلية  ن را للمقر الشد د الذا تدةنيه  لذل  نلد ة تدتمد بدرلة عةلية عل  المدونة  م 

                                                             
1

 .94المعدر  ب  ذكره  ص -نموذج المشاركة في إطار ثقافة المجتمع: المجتمعات المحلية تنمية  معام  مةارنحمد  -
 .434ا  كندرية  منش ة المدةرف  ص -علم االجتماع السياسي-(: 7111)يبةرا دمحم إ مةع ل   -2
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 .الحكومة المرك ية

  نىة  لتمويىل المحلىي ح ىا نلىد ن ا   نكبر مشكل يدتىرض اريى  التنميىة المحليىة الم ىتدامة  ىو مشىكل او 

وعىىىدوبة  والر ىىىود اللبةئيىىىة هنقىىص كب ىىىر  ىىىي معىىةدر التمويىىىل المحليىىىة الدامليىىىة مىى  مىىىتب تدىىىدد الضىىرائ

تحعىىىىى ل ب ىىىىىبه الت ىىىىىره الضىىىىىريبي ونقىىىىىص الريةبىىىىىة والمدلومىىىىىة  اصيتعىىىىىةدية وعىىىىىدوبة تصمىىىىى   النمةيىىىىىة  

والتلىىةو ا  الب ئيىىة التىىي تقىىود ب ىىة الم   ىىة  العىىنةعية  مقةرنىىة بتنىىوع وتدىىدد النمقىىة  وكىىذا النقىىةئص التىىي 

ا عةنىىىة  المشىىىرواة   ىىىذا تدر  ىىىة نن مىىىة المةليىىىة المحليىىىة  و ىىىذا مىىىة  ىىىد ف إلىىى  اصعتمىىىةد علىىى  القىىىروض و 

بة ضة ة إل  مشكل التحوص  اصيتعةدية ومة  ترتىه عنىه مى   ية ىة  ايتعىةدية تدىود بآصىةر مبةشىرة على  

وضدية ن ىراد الملتمىف المحلىي كةرتمىةع مدىدص  المقىر وتىدني م ىتوى المديشىة والتضىمد والباةلىة والتضىمد 

لمنىىىىةا  الدشىىىىوائية وت ا ىىىىد الالىىىىه علىىىى  المىىىىوارد ال ىىىىكةني غ ىىىىر الرشىىىى د وتىىىىد ور اتحىىىىواب المديشىىىىية  ىىىىي ا

والمدمة  العحية واصلتمةعية ومة  نلد عنه م  تد ور لقةعدة المىوارد الابيديىة وا ىتمرار ا ىتن ا  ة لىدعد 

التنميىىىة  ننمىىةط ا نتىىةق واص ىىىت ت  الحةليىىة ممىىىة   يىىد  ىىىي نضىىوه يةعىىىدة المىىوارد الابيديىىة وا عةيىىىة تحق ىى 

 .(1)المحلية الم تدامة

لىىد   ىىي حىد ذاتىه مىى  مدويىة  التنميىة إ التنميىة يىىد يكىو  مدويىة  وتنم ىذ بىرامجإ  تماىىيط  :عوامول تخطيطيوة

 موارد ىىة واتيىىةليد  ىىين ىىرا صمىىتتف المنىىةا   وحةلىىة  الملتمىىف وبىىرامج التنميىىة تمىى  تماىىيط مشىىروعة  

 .و رو  ة وحةلة  ن راد ة

إ  كىىل الدوائىى  ال ىىةبقة د دىى  بةلمحليىىة   ىىي الىىدوب النةميىىة إلىى  الترك ىى  علىى  موارد ىىة المحليىىة نو         

الم ىتوى المديشىي  والر ىف مى الذاتية للن وض بةلتنمية المحليىة كى داة لتحق ى  تنميىة وانيىة شىةملة وم ىتدامة 

رتكى  على  الىدمج بى   الل ىود إ  عمليىة تنميىة الملتمدىة  تنحو م توى ن ضىل للحيىةة   والتوله ب دلي راد 

الحكوميىىة وات ليىىىة  لىىىذل  مىىى  الضىىىرورا مشىىىةركة المىىىواان    ىىىي وضىىىف وتنم ىىىذ الماىىىط التنمويىىىة ح ىىىا ن  
                                                             

الملتقى الوطني الثالث حول التنمية  ورية بحصية مقدمة إل  البيئة،إشكالية التنمية المحلية المستدامة في ظل حماية ا ه  ليمة  مليكة   1
 .01-01   ص ص3004مةرس  ¾  لمدية اتنوار لينشاة الدلمية والصقة ية  المرك  اللةمدي بةلمدية المحلية المستدامة البعد البيئي
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 ىو لىو ر دةد ىة ال ية ىية واصلتمةعيىة و ىذا مشةركة المىواان   تدتبىر مى  الممةر ىة الديمقراايىة للحريىة ب ب

 .وعملية التنمية

 ودورها في تحقيق التنمية المحليةالمشاركة الشعبية  .1.2.1

لقد نعبح  التنمية  ي مم وم ة الحد ا ت دف إل  إحداا تحوص  يكلية وايتعةدية والتمةعية ع       

اري  المشةركة الشدبية  ح ا بة  م  الضرورا دعد آلية  المشةركة وتر  خ صقة ة المشةركة  ي 

 .لملتمف م  نلل إحداا التنميةا

لتحق ىى  بىىرامج  والركىىةئ  ات ة ىىية ومىى  المبىىةدئتدتبىىر المشىىةركة الشىىدبية مىى  الممىىة يد الحد صىىة الد ىىد       

التنميىة المحليىىة  ذا  نن ىة تنالىى  مىى  القةعىدة الشىىدبية الدريضىىة  تدبىر عىى  احتيةلةت ىىة المدليىة إلىى  ممتلىىت 

وبةلتىةلي  إن ىىة  .الحكوميىة إلى  إحقىةق المشىروعة  التنمويىة الضىرورية للمحليىة  وتولىه الل ىودالمشىروعة  

تمصل ل ود المواان   المحل ى   كى  راد ولمةعىة  لترتقىةج بوحىدت د المحليىة مى  مىتب الدمىل مىف ال ىلاة  

ة لتحق ى  لوعوب ل ىذه الحةليىة    ةلمشىةركة الشىدبية ضىرورياالمحلية لتحد د احتيةلةت د ونولويةت د وكيمية 

التنمية المحليىة الم ىتدامة وص  تحقى  ذلى  إص مى  مىتب المشىةركة المدةلىة والمدليىة  ىي إعىداد وتنم ىذ ومرايبىة 

 .وتوليه البرامج والماط التي ت دف إل  تحق   التنمية

 مااهية المشاركاة الشعبياة. 2.1.2.1

نعمىةب التنميىة  ىواج  وامتيىةرا  ىي والمىواان   تاوعىةإ  مم ود المشةركة الشدبية يدنىي إ ى ةد ات ىراد        

تنىىه كلمىىة كىىة  المواانىىو  مىىدركو  بىىوعي  ودو  مقةبىىلبىىةلرنا نو بةلدمىىل نو بةلتمويىىل نو غ ىىر ذلىى  بىىوعي 

مكةنيىىةت د كلمىىةلحةلىىةت د   والحمىىة  علىى التنميىىة بشىىكل ن ىىرع  و نلىىة  عمليىىة كىىةنوا نكصىىر تقىىبت للقىىرارا   وا 

تدىرف المشىةركة الشىدبية و  .تحوب دو  ولود  ذه المشىةركة والدقبة  التية ة التحدية  صمةر ة بشرط إ الة ك

    وتكىىىىو   واصلتمةعيىىىىة لملتمدىىىىهالدمليىىىىة التىىىىي مىىىى  متل ىىىىة  لدىىىىه المىىىرد دورا  ىىىىي الحيىىىىة  ال ية ىىىىية " :ب ن ىىىة

نلة الو ةئل لتحق    ن ضل وكذل المرعة ت  يشةر   ي وضف ات داف الدةمة لذل  الملتمف  لديه  وا 
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 .(1) "ات داف 

 الل ود المن مة التي يقود ب ة  كة  ملتمف مة بغرض تحد د ن داف يشدرو  ب   "تدرف ب ن ة كمة      

 .(2)"ات داف ملتمد د يحتةق إل  ة وتن يد ننم  د بةلدمل المشتر  لتحق   تل 

تقةرير اتمد المتحدة إل  ن  المشةركة الشدبية تتويت عل  توا ر عنةعر نو عوامل  ويش ر نحد      

 له ن   توا ر لدى النةس ا درا   والموا قة والم ة مة ولتحق   ذل  ي التدةو  ب   النةس  صتصة

ب  داف المشةركة  ي برامج التنمية بح ا ترتبط معةلح د مف ضرورة اص تمةد بةل روف الدةمة  ي 

الدتية  لتيتنةع بةلمشةركة المدلية  وممةر ة  ذهالملتمف  كمة  له ن   تدةيش النةس مف  ذه ال روف 

 .(3) ات دافلتحق   

     لةنه ات راد  واج  ي التمك ر  والمدةلة م إ  التنمية المحلية تدتمد عل  المشةركة ا  لةبية       

ص تدني مشةركة ن قية  قط نا ب   ننةس م   و ذه المشةركةالتمويل  وحت   ينو ا عداد نو التنم ذ 

نمة مشةركةضيدة واحدة   .وال  ئة ممتلت الم توية   ورن ية ب  ن قية  وا 

ملموعة م  اتنشاة التاوعية التي يقود ب ة المواانو  المحل و   إمة وعليه يمك  تدريم ة ب ن ة       

لحكومية لتح    نحوال د وتحق   معةلح د بعمة عةمة بعمة منمردة نو بعمة مشتركة مف اتل  ة ا

 .المحليوشةملة  وذل  إمة بدا ف ذاتي او ا تلةبة لمقترحة  ت تي م  مةرق الملتمف 

ب ىىذا ات ىىلوه نمىىر لىىه  وعىىدد اتمىىذ وم ايىىةه المتدىىددةإ  اعتمىىةد مبىىدن التنميىىة بةلمشىىةركة لىىه دوا دىىه       

 والتقل ىىل مىى تتضىىم  نقىىص الم ىىةندة الىىذا يمكىى  ن  يدىىوق ا ىىتمداد المىىدمة   و ىىذه التكلمىىة  تكلمتىىه الكب ىىرة

ح ىةس التمبىةصةإمكةنيىة ا ىتدةدة تكلمىة المشىروعة   والحىد مى ا تمرارية المنة ف المنت ىرة   واصتكىةب على  وا 

 دمدوت تعتراضلواصتلةه الدولة م  يبل المواان   الذ    رو  ننه ليس ل د عو   يمة  تدل  بةلتنمية 

                                                             
1

 .145دمحم   د   مي  المعدر  ب  ذكره  ص  
ص  دار المدر ة اللةمدية  ا  كندرية   7ط   التنمية االجتماعية رؤية واقعية من منظور الخدمة االجتماعية (3000)  نةج حة ظ بدوا  2

711. 
 .148ص  ا  كندرية    المكتبة اللةمدية منظمات، استراتيجيات: تنظيم المجتمع والمشاركة الشعبية(: 3000)نبو النلة دمحم الدمرا    3
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 .عندمة تمرض المشروعة   رضة التدوي 

 المشاركة الشعبية وأهداف مزايا. 1.1.2.1

 ويتد تبنيه كدةمل ن ة ي ص غن  عنه  إ  التنمية بةلمشةركة نعبح  نمرا م لمة به عل  نحو مت ا د       

 ي تحق   الم ةعدا  ا نمةئية ت دا  ة المتمصلة  ي ا يتب م  المقر وتح    الم توى الدةد لر ة ية 

نبنةج البلدا  النةمية عل  نحو دائد  ح ا تت ا د الدصئل عل  ن  ل ود التنمية تلد  رعة نكبر للنلةح  ي 

المحل    يشدرو  ب    ل كة اةص المدى الاويل إذا كةن  الحكومة والل ة  المةنحة للمدونة وبوله م

 كة والريةبة عل  مبةدرا  التنميةل د معلحة حقيقية  ي النةتج و و مة يدني تمك ن د م  الت ص ر والمشةر 

 .وعل  القرارا  والموارد التي تمس ش ون د

يمىىىىىىىة  الىىىىىىىدوب والم   ىىىىىىىة  ب  ميىىىىىىىة ولىىىىىىىدوى المشىىىىىىىةركة و    نىىىىىىىة  عىىىىىىىدة عوامىىىىىىىل تحىىىىىىىدد دواعىىىىىىىي ايتنىىىىىىىةع وا 

 :(1) ي برامج التنمية المحلية تتمصل  ي ةاللمة  ري

التي ت تد بة نتةق ضم  مشروعة   إ  الحكومة  والم   ة : المشاركة وسيلة لتقليل التكاليف 

 .التنمية ت تمدد المشةركة لتقل ل التكلمة نو تقل ل المغةمرة  ي توا ر عوامل النلةح للمشروع

المشةركة و  لة : السياسي والشعبي للمشروعات داخل األساسية لضمان التأييدلمالمشاركة أحد ا 

لتقريه ول ة  الن ر ب   تالدة  اللمة  ر وماةلب د م  يبل الحكومة نو ممصل د النيةب    وم  

 .وايف ا مكةنية  الحقيقية

بدو  المشةركة نلد لمةعة  الملتمف تاةله بةلدةئد ال ريف والمةدا : المشاركة مطلب اقتصادي 

  التنمية ومةعة المرتباة بةص ت ت   ب نمة مشةركة القيةدا  وتم م ة الملموس لمشروعة

ليوضةع يمك  ن  ي ةعد  ي ن  تدي اللمة  ر ن مية المشروعة  ا نتةلية  ي التنمية وت ل ل 

 .بدض الحةلة  المةدية نو اص ت تكية لعةلح م تقبل الملتمف

                                                             
1

 .727  المعدر  ب  ذكره  ص المجتمعات المحلية، نموذج المشاركة في إطار ثقافة المجتمعتنمية : نحمد معام  مةار 
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عوامىل المشىةركة تحىوب دو  تى ص ر  :الماوارد المشاركة وسيلة لتحقيق الفعالية للمشروعات وتوظياف 

 :المشل عل  مشروعة  التنمية اللد دة  ي ضوج اص تمةدة م  المبرا  ال ةبقة ع  اري 

 .بيةنة  حقيقية م  وايف الملتمف والتي ص تتو ر ليل  ة الب رويرااية نو التنموية -

 .تحق   إيةمة ن   عتية   ليمة  راعي ييد ومدة  ر الملتمف -

ضمة  التدةو  المشتر  ب   الم توية  الممتلمة المشتركة  ي مشروعة  التنمية بداية م   -

 .الم توى المحلي وحت  الم توى القومي

 أهمياة المشاركاة في عمليات التنمياة المحلياة. 2.1.2.1

ت تايف  ون ة ية وبدون ة صإ  مشةركة المواا   ي عملية التنمية المحلية عملية ضرورية بل       

نلمص ن مية المشةركة  ي التنمية المحلية  ي النقةط  ويمك  ن عملية  التنمية تحق   ن دا  ة المالوبة  

 (1):التةلية

 ؛وحةلةتهيدتبر المواا  المحلي نكصر ح ة ية م  غ ره لمة يعلح لملتمده  -

الدمىل  يعىدهوالتىي تمك  المشةركة الشىدبية مى  اكتشىةف المشىةكل المتدىددة التىي يدىةني من ىة ات ىراد   -

 ؛عل  حل ة ع  كري  المو م    ي ا دارة المحلية

 لدل ة  وم ا رت ة ممة واص تمةد ب ةإ  اشترا  ات راد  ي عملية  التنمية   دا إل  م ةندت د ل ة  -

 ؛ونعد  ةئدةنكصر صبةتة 

 ؛المشةركة الشدبية م ةندة حقيقية لإلنمةق الحكومي ي  -

وتكم لىي تىدعيمي  دورالشىدبية  والمىدمة  ودور المشىةركةالحكومة ص ت تايف ن  تقود بلميف اتعمىةب  -

 ؛ا نمةئية ون ة ي للماة و و ضرورا الحكومي  للل د

و ي والنشةط  للمدمة المشةركة الشدبية م  متب ال  ئة  المحلية تمتح  ي بدض اتحية  ميةد    -

 .نن ةر الحكومة إل  ميةد   لد دة والمدنوية تولهبلةنه م ة مت ة المةدية  بذل 
                                                             

1
 .108 -106دمحم   د   مي  المعدر  ب  ذكره  ص  -
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المىىىىىدمة   ت يىىىىىد عمليىىىىىة  المشىىىىىةركة مىىىىى  درلىىىىىة الىىىىىوعي لي ىىىىىراد صضىىىىىارار القىىىىىةئم   عل  ىىىىىة إلىىىىى  شىىىىىرح -

 ؛والم ة مة المواان   عل  اصشترا  وحا بقيةبغرض لمف المةب  والمشروعة  بة تمرار

  يمكى  ن  تقىىود بىىدور الريةبىة والضىىبط و ىىذا نمىىر  والملىىةلس المحليىىةالمشىةركة الشىىدبية مىى  مىتب ال  ئىىة   -

يمنىىىف نحيةنىىىىة مىىىى  ويىىىوع نماىىىىةج مىىىى   ويقلىىىىل بمىىىىةضىىىرورا ي ىىىىةعد الحكومىىىىة علىىى  اكتشىىىىةف نقىىىىةط الضىىىدت 

 .الم  ول   التنم ذ   

المحلية تدترض ة عدوبة  وعوائ   التنميةوتقوا إ  تحق   المشةركة الشدبية المدةلة التي تدعد       

 .مدى  دةلية برامل ة وتضدت م تدريل م ةر التنمية المحلية 

  ودورها في تحقيق التنمية المحلية ةالالمركزي. 2.2.1

 شرا  الملتمدة  المحلية  ي تمايط ومتةبدة تنم ت ىة  كمىة ت ىة د  ىي اةرا متئمة إ التمرك يةتمصل      

نشىىىر الديمقراايىىىة ومشىىىةركة ممتلىىىت المىىىةعل    ىىىي الدمليىىىة التنمويىىىة  والتىىىي نعىىىبح الملىىىةب المحلىىىي مىىىتب 

الصتصىىىة عقىىىود اتم ىىىرة إاةر ىىىة التنمىىىوا اتن ىىىه  ب ىىىدف تحق ىىى  ا ىىىتغتب نمصىىىل للمىىىوارد الابيديىىىة المحليىىىة 

 . الكةمنة  وتشغ ل ات دا الدةملة المحليةالمتةحة و 

 مفهوم الالمركزية اادارية         . 2.2.2.1
المتبدىىة مىى  اىىىرف  اص ىىترات لية تمتلىىت الن ىىرة إلىى  مم ىىود التمرك يىىىة مىى  بلىىد آلمىىر ن ىىرا لتبىىىة         

الىدوب  وبعىمة إلمةليىىة يمكى  القىىوب بى   التمرك يىىة التىي تمصىىل بةلن ىبة للدد ىىد مى  الىىدوب نداة لتنم ىذ  ية ىىة 

ت  ئىىة الملىىةب  ىىي عمليىىة ترمىىي إلىى  نقىىل ننشىىاة ايتعىىةدية ومدميىىة مىى  مناقىىة مرك يىىة م ىىيارة إلىى  نيىىةليد 

 .يل لة النمو

الو ىىىةئت مىىى  الم ىىىتوى القىىىومي نو الحكومىىىة المرك يىىىة إلىىى  ل ىىىلاة  والم ىىى ولية  و ل ىىىي نقىىىل لىىى ج كب ىىىر 

 .(1) المةص المن مة  الحكومية التةبدة نو شبه م تقلة نو إل  القاةع

                                                             
  مللة عةدرة ع  المن مة الدربية ااتجاهات المعاصرة للحكم المحلي والبلديات في ظل األدوار الجديدة للحكومة(: 3001)   م ر عبد الو ةه 1

 .2ص للتنمية ا دارية  معر 
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ت تد التمرك ية ا دارية بإعةدة تو يف ال لاة والم ى ولية والمىوارد المةليىة لتقىديد المىدمة  الدةمىة بى         

م ىى ولية التماىىيط والتمويىىل وا دارة لو ىىةئت عةمىىة محىىددة مىىى  م ىىتوية  الحكىىد الممتلمىىة  وتتضىىم  نقىىل 

الحكومىة المرك يىىة و  ئةت ىىة لمىىروع ال  ئىىة  الحكوميىىة والوحىدا  التةبدىىة نو م ىىتوية  الحكىىد وال  ئىىة  الدةمىىة 

شىىبه الم ىىتقلة نو البلىىدية  علىى  م ىىتوى إيليمىىي نو و يمىىي  وتىىتد مىى  مىىتب ن ىىلوب    مىىة التمىىويض والنقىىل  

دارة الو ىةئت الدةمىة والتمويض   و الشكل الذا م  متله تنتقل الحكومىة المرك يىة م ى ولية عىنف القىرار وا 

 .إلىى  من مىىة  شىىبه م ىىتقلة ص تمضىىف بةلكةمىىل لمرايبىىة الحكومىىة المرك يىىة ولكن ىىة م ىى ولة عن ىىة  ىىي الن ةيىىة

 حكىىد شىىبه م ىىتقلةويتمصىىل النقىىل  ىىي ييىىةد الحكومىىة بنقىىل  ىىلاة  عىىنف القىىرار والتمويىىل وا دارة إلىى  وحىىدا  

 .(1) مةصذا  وضف 

 :(2)ويشترط لقيةد التمرك ية عنةعر ن ة ية  ي

كةلىد ةع  )ولود معةلح محلية ذاتية تتمتف بةلشمعية المدنوية   إل  لةنىه المرا ى  التىي ت من ىة الدولىة  -

تولىىد نيضىىة مىىدمة  ت من ىىة إدارة محليىىة كتو يىىف الك ربىىةج والمىىةج  ىىي اتيىىةليد  وتتىىول  الدولىىة  ىىي ...( البريىىد

 ىىىذا الملىىىةب عمليىىىة تحد ىىىد المرا ىىى  الدةمىىىة التىىىي تدتبر ىىىة وانيىىىة وتلىىى  التىىىي تدتبر ىىىة محليىىىة  ولكىىىي تىىىتمك  

نمىت  وموا نىة مةعىة ون  تمتلىى  وحىدا  ا دارة المحليىة مى  إدارة شى ون ة  لىه ن  يكىو  لىد  ة مو مىو  و 

 ؛ح  التقةضي نا ن  تتمتف بةلشمعية المدنوية

تن ىىيد ملىىةلس إداريىىة محليىىة م ىىتقلة تنتمىىه مىى  بىى   النىىةمب   الم ىىلل    ىىي المناقىىة ومىى  يبىىل  ىى صج   -

 ؛النةمب  

التمرك يىة نوعىة نص تمضف نل  ة ال ىلاة المحليىة لريةبىة عىةرمة مى  يبىل ال ىلاة المرك يىة ح ىا تحقى   -

مىى  اص ىىتقتب الىىذاتي غ ىىر المالىى   بمدنىى  ن  ال ىىلاة المحليىىة تبقىى  مةضىىدة لريةبىىة ال ىىلاة المرك يىىة نو 

 .لريةبة ممصل  ة المحل     إص ن   ذه الريةبة ص  نبغي ن  تكو  حةدة

                                                             
 .2دار الن ضة الدربية  ص   7ط   التنمية المحلية (:7141)  نمد رش د 7
 .1  منشورا  المن مة الدربية للتنمية ا دارية  د ط  ص التنمية الريفية والمحلية (:3004)  ملموعة م  المبراج 2
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 دور الالمركزية في تحقيق التنمية المحلية. 2.2.2.2

 الحةلىىة نو الوضىىف الىىذا يداىىي  يىىه حىى  المشىىةركة  ىىي اتمىىةذ القىىرار للم ىىتوية بمىىة ن  التمرك يىىة  ىىي      

ا داريىة الىىدنية دو  ن   لغىىي ذلىى  حىى  الل ىىة المرك يىىة  ىي اتمىىةذ القىىرار    ىىي إذ  ن ىىلوه  ىىي الدمىىل يقىىود 

علىىى  مبىىىدن عىىىنف القىىىرار والعىىىتحية  بىىى   ال ىىىلاة المرك يىىىة و  ئىىىة  نمىىىرى م ىىىتقلة تتوالىىىد  ىىىي اتيىىىةليد 

 :لمدة  ال كةنية الممتلمة  و ذا يدني ن  التمرك ية لمة دورة  ي تحق   التنمية المحلية تتمصل  يوالت

  يشىكل ن ىىةد التمرك يىىة ملىةص حقيقيىىة لترييىىة ممةر ىة الحريىىة  الدةمىىة  كمىة ن  الدتيىىة بىى   الديمقراايىىة

مدر ىىىة للديمقراايىىىة إذ ننىىىه ص والتمرك يىىىة ا داريىىىة لليىىىة وواضىىىحة  ح ىىىا تدتبىىىر التمرك يىىىة ا داريىىىة 

شىىى نه تدلىىىيد المىىىواان    ديمقراايىىىة بىىىدو  ص مرك يىىىة  علىىى  اعتبىىىةر ن  تاب ىىى  التمرك يىىىة ا داريىىىة مىىى 

 .(1) الديمقراايةعل  الدملية وتدريب د 

  لدىىل عمليىىة عىىنف القىىرار نيىىره إلىى  ات ىىراد وبةلتىىةلي  ىى دا تو يىىف ال ىىلاة  والمىىوارد إلىى  تمد ىىل عمليىىة

 .القرار  وم  صد تحق   ر ةج التمةعي نكصرعنف 

  تحق ىى  بدىىض التقىىدد  ىىي المن مىىة  المحليىىة وبدىىض الكيةنىىة  اتمىىرى التىىي تىىد إنشىىة  ة علىى  الم ىىتوى

 .المحلي للقيةد بم ةد التمايط وا دارة

  ونل  ت ىىة مىىف المىىواان   والملتمدىىة  المحليىىة بح ىىا تكىىو  الحكومىىة  المرك يىىةالتقىىةره بىى   الحكومىىة و

 .ة ت ة نكصر ا تلةبة لماةلب د ونولويةت دو ي

  الددالىىة  ىى دا التاب ىى  ال ىىليد للن ىىةد التمركىى ا إلىى  تو يىىف الىىدمل القىىومي والضىىرائه الدةمىىة بقىىدر مىى 

 . ة  تنةب ل ج منه ل د احتيةلةت ةممتلت ال  ئة  التمرك ية ح ا نن عل 

  ال  ئىىىة  المحليىىىة والمر قيىىىة ت  ال ىىىلاةالم ىىىة مة  ىىىي نلىىىةح ماىىىط التنميىىىة التىىىي ص تنمىىىذ إص علىىى   ىىىد 

 ىىي  ىىل تشىىده و ىىةئت الدولىىة وانت ةل ىىة التماىىيط ك  ىىةس لحيةت ىىة ص ت ىىتايف القيىىةد بتغ  ىىر المرك يىىة 

كل اتمور  ي شت  نرلةج الدولىة  ولىذا بىة  ضىرورية ولىود   ئىة  ت ىة د  ىي تنم ىذ مشىروعة  التنميىة 
                                                             

 .79  عنةبة  ص   دار الدلود للنشر والتو يفقانون اادارة المحلية الجزائرية (:9114)  دمحم العغ ر بدلي 1
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إح ىةس  مة نلىةح المشىروعة  والمحة  ىة عل  ىة نت لىة و ي ال  ئة  المحلية  ويترته عل   ذه الم ة

 .المواان    ي المنةا  المحلية ب ن د نعحةب ة والقةئمو  عل  نمور ة

 كأداة لتفعيل التنمية المحلية  12البرنامج المحلي للقرن . 2.2.1

دولة  743تبنيه برنةمج الدمل الشةمل الذا  37مة يال  عل  ة برنةمج القر   اتلندة نوتدتبر         

والماة التمع لية لتحق   ال دف الواحد م  نلل الم تقبل المتواعل والواعد لكوكه اترض  و ي تدد 

نوب وصيقة م  نوع ة التي تح   بةتمةق دولي وا ف يدكس إلمةعة عةلمية والت امة  ية ية م  نعل  

 .م توى 

 (المحلية 12األجندة ) 12تعريف البرنامج المحلي للقرن . 2.2.2.1

إ  اتلندة عبةرة ع  تلميف ل ل لة م  الموضوعة  تنت د  ي نربد    عت ومةئة ومم ة        

لمترة انتقةلية شةملة  ا ترات ليةعشر ملةص م  ملةص  الدمل  يمصل كل من ة بددا  ةمة م  نبدةد 

ليعمةب التي  ل د القيةد ب ة للحمةية الب ئية  ودعد التنمية البشرية بشكل متكةمل وتتضم  الحوا   

لملتمدة  الغنية والملتمدة  المق رة  ود ف عللة ايتعةدية  الدوب اوالتداب ر بغية تض    الصغرة ب   

اد الموارد الابيدية ليرض وضبط مددص  ال يةدة النةمية  والقضةج عل  مشكلة المقر وتمميض ا تمد

.الموارد والب ئة مدة ت دد تنميةال كةنية التي 

  

إ  برنةمج الدمل  وعي بةلو ةئل التي م  ش ن ة ن  تدعد الدور الذا يمك  ن  تقود به بدض        

  وال كة  الذ   يديشو  الن ةج  النقةبة   اتامةب والشبةه)الملموعة  والممصل   الرئي     للملتمف 

بةتريةف والدلم    و ملموعة ال لاة  الدمومية عل  العد د المحلي  الم   ة  العنةعية والمن مة  

  للوعوب إل  التنمية الم تدامة وتلدر ا شةرة إل  ن  برنةمج القر  الواحد والدشري  (1)الغ ر حكومية

يد  34حلية للقر  الواحد والدشري    كذا  إ  المعل دعة وبوضوح لميف اللمةعة  لتبني وتمد ل برامج م

                                                             
1 - Laurent Comeliau, et autres, repère pour l’agenda 91 local : approche territoriale du développement 
durable, approche territorial sur le développement durable p47. 
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 توله عل  لميف اللمةعة  المحلية مل  حوار مف ال كة  والمن مة  المحلية والمقةوص  "نكد عل  ننه 

تبدة ل ذا النداج  اتمذ  عدة ..." عل  م توى اللمةعة  37الحرة بغرض تبني برنةمج عمل القر  

وعة دامل الدوب المتقدمة إلراجا  مةعة تلل التنمية المحلية لمةعة  محلية عبر الدةلد ومع

.الم تدامة

  

  (المحلية 12األجندة ) 12مكونات البرنامج المحلي للقرن . 1.2.2.1

 الم ىتدامة يقف ن ةس عل  عةت   ةعلي كل لمةعة محليىة تحد ىد مضىمو  مشىروعة للتنميىة المحليىة       

 بعىمة عةمىة على  المحىةور 37وترتك  البرامج المحلية للقىر   بعمة عةمة 37وترتك  البرامج المحلية للقر  

 :(1)اآلتية

ط ةمدر ة الوضىدية الب ئيىة لللمةعىة وذلى  مى  مىتب القيىةد بتشىميص مىدي  مىف اتمىذ بدى   اصعتبىةر نقى -

 القوة والضدت لكل إيليد؛

 التمايط ليعمةب والمبةدرا  تحد د اصمتيةرا  ووضف اتولوية ؛ -

تمد ىىل نعمىىىةب التنميىىة المحليىىىة الم ىىتدامة  ويلىىىه ن  تكىىو  الحلىىىوب المتمىىذة نيىىىل كلمىىة ومتئمىىىة لل ىىىرف  -

المحلىىىىي وذا  اىىىىةبف تلد ىىىىدا  ب ىىىىيط وواضىىىىح  كمىىىىة  لىىىىه ن  تشىىىىمل اتنشىىىىاة ملمىىىىوع م ىىىىة ر التنميىىىىة 

ل ىىلبية علىىى  مىى  نصةر ىىة االم ىىتدامة مىىف الترك ىى  علىى  الر ىىف مىى  نتةئل ىىىة اصيتعىىةدية واصلتمةعيىىة والتقل ىىل 

 .الب ئة

و يمىىة  مىىىص الل ائىىىر  ون ىىىرا للصغىىىرا  الم ىىىللة علىىى  م ىىىتوى ت ىىى  ر شىىى و  الب ئىىىة علىىى  الم ىىىتوى         

 :إل المحلي  وبة ضة ة إل  المكونة  الواردة نعةله   توله عل  ة عل  اتيل الللوج 

  إشىىرا  وتدبئىىىة نيعىىى  عىىىدد ممكىىى  مىىى  المىىةعل   المحل ىىى   مىىى   ىىىلاة  محليىىىة والمنتمبىىىو   المعىىىةلح

 المةرلية والوكةص  الدمومية والمن مة  غ ر الحكومية ولميف القوى الحية دامل اللمةعة  م  نلل 
                                                             

1
 Article publié, DEMARCHE AGENDA 21 : Aller vers un développement durable a Bessancourt,  

France, novembre 2004, p p :7-8, Télécharger du : 
http://www.agenda21 France.org docpacommuneBessancourt.pdf.Le :15/08/2010. 
 

http://www.agenda21/


التنمية المحلية بين االحتياجات األساسية واالستدامة    :                                                الفصل الثاني  
 

135 
 

 . اصلتحةق بةلم ل ل وم  الم د نيضة حشد لميف الو ةئل الممكنة لتمك   المبةدرا  م  تحق 

   لىىه  المحلىىي  ىىي حىىد ذاتىىه مبىىةدرة مىى  الحكىىد الراشىىد  37تح ىى   الحوكمىىة إذ ن  تمد ىىل برنىىةمج القىىر  

علىىىى  البرنىىىىةمج ن   ىىىىدمل تلد ىىىىدا  وتدىىىىديت  لضىىىىمة  إدارة ن ضىىىىل لإليلىىىىيد المدنىىىىي   ىىىىةلحكد الراشىىىىد 

    اآلمىري  إ لةد  ى  إدارة لد ىدة  وا  لىةد نولىه لد ىدة للدمىل  ىي عتيىة مىف لميىف المىةعل   ي تدعي 

لرائيىىة وم   ىىةتية مةعىىة علىى  من ومىىة الم   ىىة   حىىداا تغ  ىىرا  تن يميىىة وا  وا  لىىةد شىىركةج لىىدد وا 

بىداج  المتو اة والعغ رة والمعغرة  كمىة يمكى  نيضىة مى  ملى  اريقىة لد ىدة لاىرح ات ىئلة والتمك ىر وا 

 .اصيتراحة  واتمةذ القرارا 

  دةلةتقوية القدرا  ح ا لوحظ ن  تملت  ي الل ائر  ي  ذا الم دا  يشكل حةل ا كب را نمةد إدارة   

وم تدامة للمعةلح المحلية  ح ا  تدل  اتمر  نة  ي إل امية الر ف م  الكمةجا  وتح    مدةرف 

دارة الب ئة واتمذ بد   اصعتبةر مبةدئ التنمية المحلية الم تدامة م  ارف لميف المةعل    ويدرا  وا 

واتعتد تدتبر نعمةب حمة ة  ي تقوية  المحل     وتلدر  نة نيضة ا شةرة إل  ن  التكوي  والتوعية

القدرا  المحلية المتدلقة بإدارة الب ئة ول ذا  له ن  يكو  البرنةمج  رعة لمبةشرة ارح ننشاة دامل 

 . ذه الميةد   لمةئدة لميف ملموعة  اللمةعة المحلية

 (المحلية 12األجندة ) 12أهداف البرنامج المحلي للقرن . 2.2.2.1

 ي تحق   التنمية الم تدامة م  متب محةربة " 37البرنةمج المحلي للقر  "يمصل ال دف الرئيس لىى       

كل نشكةب التددا عل  الب ئة والحمة  عل  التنوعة  الح وية وحمةية الموارد الابيدية مل  ملةب تدةوني 

ب   ا يليد واتليةب وتح    محيط ولودة حية ال ةك  ووضف الحلوب والمبةدرا  المتئمة والبداية تلل 

  وتدتمد الاريقة التي  له إتبةع ة عل  إعةدة إنتةق م ل ل عل  الم توى (1) التنمية المحلية الم تدامة

                                                             
1
 - MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER en charge des 

technologies vertes et des Négociation sur le climat,(2010) , Appel a reconnaissance des projets territoriaux de 

développement  durable et agenda 21 locaux, France, 2010 ; page : 02, télécharger du :  
http://www.pays.asso.frIMGpdfAppel_a_reconnaissance_2010.pdf.Le:15/09/2012. 
 

http://www.pays.asso.frimgpdfappel_a_reconnaissance_2010.pdf.le:14/09/2012


التنمية المحلية بين االحتياجات األساسية واالستدامة    :                                                الفصل الثاني  
 

136 
 

المحلي  إذا  ةتمر  تدل  بإعاةج اناتية لم ل ل تشةركي ص ي مح  قط لمةعلي إيليد مة بتلد د ن دا  د 

نمة يضم  37عمل القر   ا ترات ليةالمةعة وتعور   واتمةذ التداب ر الت مة للتنمية المحلية الم تدامة وا 

  .كيوتشةر نيضة ل ذه ات داف وا لراجا  التمد ل التدريلي  ي إاةر تدةوني 

إلىى  وضىىف ر يىىة م ىىتقبلية شىىةملة وكةملىىة لللمةعىىة والىىىت ص ر  37كمىىة   ىىدف البرنىىةمج المحلىىي للقىىر         

المتبىىةدب لقاةعةت ىىة ومةعىىة بىى   ياةعىىة  الم   ىىة  المتو ىىاة والعىىغ رة والمعىىغرة والقاةعىىة  اتمىىرى  

و ىي  ىىذا اصتلىىةه  إنىىه يعىىبو إلىى  اتمىىذ بدىى   اصعتبىىةر البدىىد الب ئىىي  ىىي لميىىف النشىىةاة  المحليىىة  وتدبئىىة 

دمىىىةق المكونىىىة  اصيتعىىىةدية واصلتمةعيىىىة التىىىي ت ىىىدف المىىىةعل   المحل ىىى   إلىىى   المدن ىىى   وتقويىىىة يىىىدرت د وا 

 .  الت ميش والمقر محةربة

المحلي ن   توعل إل  وضف شروط ضرورية للتنمية المحلية  37إذ  له عل  كل برنةمج للقر         

ل  دواد إدمةق الب ئة  ي لميف اتنشاة المحلية للمناقة   كمة  له كذل  ن  ي مح اناتق الم تدامة وا 

المحلي بتقوية الل ود اللةرية  ي م دا  التنمية المحلية والتمرك ية وتلدر ا شةرة إل   37للبرنةمج القر  

 37ص يشكل  دت برنةمج القر   "المحلي 12برنامج القرن "ن  إعداد المنشورا  الملونة تح  عنوا  

وع م  الم شرا  لقيةس النتةئج ص  يمة ن مية إ  ةمة  المتدمل   المحلي  إ  نلةح المشروع يقةس بملم

ات ة    ومعوعة نعحةه القرار اواب مراحل الم ل ل وعدد ا نلة ا   وحلد التح  نة  الب ئية 

عل  لودة الحيةة  وكذا إل  نا مدى تم  تقوية النتةئج الب ئية المحققة وتنمية  المحققة واآلصةر المبةشرة

 .  الكمةجا  الضرورية  دارة ش و  الب ئة

 دور الشراكة بين المحليات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المحلية .2.2.1

قاىةع الدىةد ومةعىة المحليىة  والقاىةع المىةص ال)لةج  الشراكة نو المشةركة ب   القاةعة  الصتصة       

لمشىىل الحكومىة  وم   ىةت ة  ىىي تقىديد المنتلىة  والمىىدمة  بكمىةجة و دةليىة  وبمىىة  نت لىة( المىدنيوالملتمىف 

 تنة ىىه نو ي ىىتل ه صحتيةلىىة  ورغبىىة  المىىواان   وتالدىىةت د  لمواكبىىة صىىورة المدلومىىة  واصتعىىةص   ىىي 
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التول ة  الدةلمية عل  ن  التنمية اصيتعةدية تكو  نكصىر  ىرعة وا ىتدامة الملتمدة  الممتلمة  كمة نكد  

 وعدالىىة  إذا عك ىىى  ر ىىةلة مشىىىتركة للملتمىىىف ككىىل  ولىىىد تقتعىىىر علىى   ئىىىة بد ن ىىىة   ةلمشىىةركة ت ىىىةعد  ىىىي

 ات مية واتولوية صحتيةلة  وا تمةمة  المواان    ي الملتمف كلهإعاةج 

  أهمية الشراكة المحلية. 2.2.2.1

ومىى  مىىتب الشىىراكة يمكىى  اص ىىتمةدة مىى  نقىىةط القىىوة المولىىودة  ىىي كىىل ياىىةع مىى  القاةعىىة  الصتصىىة       

 ةلحكومىىة تركىى  علىى  البدىىد اصلتمىىةعي مىى  مىىتب م ىى ول ت ة عىى  تقىىديد المىىدمة  الدةمىىة للمىىواان    وعىى  

ت ك ىد اص ىتقرار والددالىة  والمىةص  وكىذل وضف ا اةر الدةد القىةنوني والتشىريدي تنشىاة القاىةع   الدىةد 

كمىىىة تدمىىىل الحكومىىىة علىىى  اص تمىىىةد بةلمىىىدمة  الدةمىىىة التىىىي ص يقبىىىل عل  ىىىة القاىىىةع المىىىةص  .  ىىىي ال ىىىوق 

وت ىىىتايف تمكىىى   المىىىواان   مىىى  مىىىتب تىىىو  ر المىىىرص المت ىىىةوية ل ىىىد وضىىىمة  مشىىىةركت د  ىىىي اتمىىىور  ىىىي 

تكىىو  التمرك يىىىة نكصىىر ا ىىتلةبة لمتالبىىىة   اتمىىور اصيتعىىةدية واصلتمةعيىىىة وال ية ىىية  و ىىي  ىىىذا ا اىىةر

 .(1) المتغ رةالمواان   ولل روف اصيتعةدية 

ذا كةنى  الدولىة  ىىي المةعىل الرئي ىىي  ىي عمليىة التنميىىة  قىد ندركىى  الدد ىد مى  الىىدوب ن ميىة القاىىةع        وا 

المىىةص  ىىي الم ىىة مة  ىىي التنميىىة المحليىىة ور ىىف م ىىتوى مديشىىة المىىواان   وتىىو  ر  ىىرص الدمىىل  وتح ىى   

وتقىىىديد المىىىدمة   م ىىىتوى المىىىدمة  المقدمىىىة ل ىىىد   ةلقاىىىةع المىىىةص  تم ىىى  بةلقىىىدرة علىىى  اصبتكىىىةر والتلد ىىىد

بةلمواعىىمة  المالوبىىة  وت ىىتايف الحكومىىة تقويىىة دور القاىىةع المىىةص مىى  مىىتب تىىو  ر الب ئىىة اصيتعىىةدية 

 .(2) القاةعالمنة بة والم تقرة لذل  

وتت ىىىىد م   ىىىىة  الملتمىىىىف المىىىىدني بةلقىىىىدرة علىىىى  تقىىىىديد المىىىىدمة  للمةعىىىىة  ممتلمىىىىة ومراعىىىىةة البدىىىىد       

اصلتمةعي وا ن ةني كمة نن ة ت تايف الت ص ر على  ال ية ىة  الدةمىة مى  مىتب تدبئىة ل ىود ياةعىة  مى  

المدلومىىىة  المىىىواان   وحمل ىىىة علىىى  المشىىىةركة  ىىىي الشىىى   الدىىىةد  وتدم ىىى  الم ىىىةجلة والشىىىمة ية عبىىىر نشىىىر 
                                                             

مرك  درا ة  وا تشةرا  ا دارة المجلد األول،  والتنمية في ظل إعادة صيااة دور الدولة،اادارة المحلية  (:3001) عبد الماله غةند ال  د  1
 .11الدةمة  القة رة  ص 

 .34المعدر نم ه  ص  2
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وال ىىىمةح بتىىىداول ة علىىى  ناىىىةق وا ىىىىف وتنشىىىئة نعضىىىةئ ة علىىى  مبىىىىةدئ الديمقراايىىىة  كمىىىة ت ىىىتايف م ىىىىةعدة 

الحكومىة عىى  اريى  الدمىىل المبةشىر نو التمويىىل نو المبىرة القىىدرة على  نداج ن ضىىل المىدمة  وتحق ىى  رضىىةج 

     .المواان   بتقديد ال لف والمدمة  لذوا الدموب المنممضة ب  دةر منة بة

ويىىىىد نصبتىىىى  التلربىىىىة ن  ا ىىىىتبدةد المىىىىواان   مىىىى  المشىىىىةركة  ىىىىي عمليىىىىة التنميىىىىة ايتعىىىىةدية والتمةعيىىىىة       

و ية ية وصقة يىة  ىو  ىبه  شىل التنميىة ونت لىة ل ىذا المشىل  ىي نمىس الويى   ولىذل   ىإ  نا امتيىةر تنمىوا  

ان    ىىىي عىىىىنف التنميىىىة و ىىىىي  رلىىى  لىىىه النلىىىىةح   لىىىه ن  يدتمىىىد علىىىى  المشىىىةركة الحقيقيىىىة ولددالىىىىة للمىىىوا

علىى  ن  تكىىو   ىىذه المشىىةركة من مىىة ومنالقىىة مىى  الم ىىتوى القةعىىدا الىىذا تشىىغله . الحعىىوب علىى  النىىةتج

 .(1) المحليةالغةلبية الدريضة م  اللمة  ر عل  الم توية  

 دور المحليات في إطار الشراكة في تحقيق التنمية المحلية. 1.2.2.1

و ي  ل ايتعةد ال وق نعبح دور الوحدا  المحلية  رك  عل  الك ت  وليس الكد  وعل  تمك         

اص تمةد بتوليه المدمة وليس تقديم ة مبةشرة  ويتمصل دور الوحدا  و المواان   وليس ملرد مدمت د  

 :المحلية  ي تحق   التنمية المحلية  ي اآلتي

شىى د الدىىةلد  ىىي ال ىىنوا  المةضىىية تحىىوص   :نميااة االقتصاااديةدور الوحاادات المحليااة فااي تحقيااق الت: أوال

ايتعىةدية والتمةعيىىة و ية ىىية كىىة  ل ىىة اندكة ىىةت ة علىى  تاىىور و ىىةئت الدولىىة  ومىى   ىىذه التحىىوص   ىىقوط 

تي وتمكيىىىى  الكتلىىىىة الشىىىى وعية  وا ديىىىىةد دور القاىىىىةع المىىىىةص والمن مىىىىة  غ ىىىىر الحكوميىىىىة  ةال ىىىىو ي اصتحىىىىةد

ونت لىة لمىة  ىب   قىد حىدا تاىور  ىي و ىةئت الدولىة   بدىد ن  كةنى   .م  الديمقراايةواصتلةه نحو الم يد 

تقود بة مداد المبةشر بةلمدمة  الدةمىة للمىواان    نعىبح  تدى   عل  ىة إشىرا  القاىةع المىةص والمن مىة  

على   غ ر الحكومية  ي  ذا الملةب  وم   نة  قد نعبح دور الدولة  رك  على  الك ىت ولىيس الكىد  ويركى 

و نىىة  عىىدة آليىىة  . تمكىى   ات ىىراد ولىىيس ملىىرد مىىدمت د واص تمىىةد بتوليىىه المدمىىة ولىىيس بتقىىديم ة بنم ىى ة

 المدمة يمك  م  متل ة ن  ت دا الوحدا  المحلية دور ة  ي عملية التنمية اصيتعةدية وتح    م توى 
                                                             

 .70  لةمدة القة رة  ص دور المنظمات اير الحكومية في تعزيز الالمركزية في مصر(: 3004)عاية ح    ن ندا  م دد رضوا    1
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 :وتتمصل  ذه اآللية   يمة  لي

تقود الوحدا  المحلية بةلتدةيد مف القاةع  :والمنظمات اير الحكوميةالتعاقد مع القطاع الخاص  :ثانيا

المةص والمن مة  غ ر الحكومية  ي الملةص  التي تكو     ة المنة  ة دامل ال وق غ ر ممكنة  

 ةلحكومة  ت تايف التدةيد مف الشركة  المةعة لتو  ر المدمة  عل  ن   تد امتيةر ة م  متب 

و ي  ذه الحةلة يقتعر دور الدوب والحكومة  المحلية عل  تحد د نوعية  .(1) تنة  ية عاةجا 

 .ومواعمة  المدمة  المالوبة ا شراف عل  ندائ ة بةلعورة المالوبة

  ال  ئة  الحكومية تدمل نوتمتد لذور حركة التدةيد مف الغ ر إل  ن رية اصمتيةر الدةد التي ت كد 

الكمةجة  ولذل   رى  تت د بدددتقل دية كمحتكرة  ي تقديد المدمة   وم  صد  إ  المدمة  التي تقدم ة 

بةحصوا اصمتيةر الدةد ننه بةل مةح للشركة  المةعة وال  ئة  الدةمة للمنة  ة م  نلل عقود المدمة   

 وف تتنةيص  وم  صد تتح   الكمةجة كمة  رو  ن  التدةيد ال لدة نو المدمة   إ  تكلمة إنتةق الوحدة م 

 .(2) الدةدمف الغ ر نكصر كمةجة  ي تقديد المدمة  الدةمة م  ا مداد 

الوحىدا  المحليىة تحق ى  التنميىة مى  مىتب تىو  ر المنىةخ  ت ىتايف :لالساتثمارتوفير المناا  الجااذب : اثثال

 :(3)المتئد للذه اص تصمةرا  المحلية واتلنبية وذل  ع  اري 

إعىىدار اللىىوائح المحليىىة التىىي تىىو ر للم ىىتصمر ن ة ىىة يةنونيىىة  للقيىىةد بةتعمىىةب التىىي تشىىلف القاىىةع المىىةص  -

 .عل  اص تصمةر  ي الوحدا  المحلية

مشىىروعة  البنىىي ات ة ىىية الت مىىة لت ىىتصمةر المحلىىي واتلنبىىي وتىى داد ن ميىىة  ىىذا الىىدور إنشىىةج وتاىىوير  -

للوحىىىدا  المحليىىىة  ىىىي  ىىىل ارتمىىىةع مدىىىدص  التحضىىى ر والتاىىىورا  التكنولوليىىىة وتىىى داد مدىىىدص  النمىىىو 

 .ال كةني  وتالدة  المواان   إل  م توى متاور م  المدمة 

                                                             
1

 .781  القة رة  ص طار عام مع التركيز على النظام المحلي المصري إ-النظم المحلية(: 3000)ةه   م ر عبد الو  
2

 .712ع د رشةد عبد القةدر  المعدر  ب  ذكره  ص  
 .784 م ر عبد الو ةه  المعدر  ب  ذكره  ص  3
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تدمىىل الوحىىدا  المحليىىة علىى  الحمىىة  علىى   :والمصااالك المحليااة التنساايق بااين المصااالك المركزيااة :رابعااا

الحىىىوار بىىىى   المعىىىىةلح المرك يىىىىة والمعىىىةلح المحليىىىىة وبىىىى   اتعمىىىىةب والوكىىىةص  اصلتمةعيىىىىة و ىىىىواج كةنىىىى  

الوحدا  المحلية مقدمة للمدمة  نو من قة تعمىةب اآلمىري    إن ىة محىور تحق ى  التقىدد اصيتعىةدا  ن ىرا 

 .(1)المرك ية عكس الحكومةلملتمدة  المحلية  عل  لولود ة  ي يله ا

يمكىى  للوحىىدا  المحليىىة ا  ت ىىةعد  ىىي تاىىوير  :المساااعدة فااي تاادريب وتنميااة المااوارد البشاارية :خامسااا

الموارد البشرية المة رة  م  متب المدارس والمدة د والكلية  والم   ىة  التدليميىة اتمىرى  وت ىتد الوحىدة 

 وم   نة  إ  التدريه والتدريه التحويلي . المحلية نم  ة بةت راد الذ   ص يمتلكو  م ةرا   ي الملتمف

 .(2)التنمية اصيتعةدية لمد د الوحدا  المحلية ا ترات لية ية  ي تاوير والتدليد يضةية رئي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

 .711رشةد عبد القةدر  المعدر  ب  ذكره  ص  عيد 
2

 .711  ص المعدر نم ه 
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  :الفصل خالصة

تدتبر التنمية المحلية القةعدة ات ة ية لبنةج التنمية الوانية الشةملة  إذ تمصل الو  لة اتن ه 

لتحق   التنمية الشةملة عل  الم توى القارا   ةلل ود الذاتية والمشةركة الشدبية ص تقل ن مية ع  الل ود 

ة  التنمية  ممة ي توله الحكومية  ي تحق   التنمية عبر م ة مة ال كة   ي وضف وتنم ذ مشروع

تضة ر الل ود المحلية الذاتية والل ود الحكومية لتح    نوعية الحيةة اصيتعةدية واصلتمةعية والصقة ية 

دمةل ة  ي التنمية القارية   ةلتنمية المحلية عملية تتد بشكل يةعدا م   والحضةرية للملتمدة  المحلية وا 

لة  الملتمف المحلي وتت  س عل  المشةركة المةعلة لممتلت ات مل إل  اتعل   تداي اتولوية لحة

الموارد المحلية وكل ذل   ي  ب ل الوعوب إل  ر ف م توية  المديشة واصندمةق والشراكة والحركية  

وتدتمد  ي ذل  عل  ا تغتب ممتلت موارد الملتمف المحلي بةعتبةر  ذه الموارد والم  ت  المحلية 

التغ  ر وضمة  ا تمراريته مف إشرا  ا ن ة  المحلي    ي إذ  عملية تكةملية   ةعت م مة  ي عنةعة

 .  حداا تمةعل ب   الاةية الملتمدية والاةية التنموية للملتمف
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 :تمهيد

والجزائرررغ رهاغمرررو  ررري يو  اوغت برررو سوولرررل هوررري اعهرررل ي  المنرررو  ه  و نرررو الهررربوس   ررري  ررري          

هرلغالاجبول  ري  مر ا ال    رول واإ واعهرلغالاجبول اللم وبر ح سارر ترغ ل  ري الوياري  ري ال    رول

لهومم الر  جومرا ال  و رول اى رغ  ور    لبر  اللم بر ح  و    لب  اسصوء لثغوالنو ههب  اهلهيلنو وجولنو

هربوسبو  ري اليغجر  اىولر ح اع  ؤملنرو ىي لوروي دلريالوغغم  و لل لر  هرم  ري ا رومرول  ويبر  وهترغت  و ائبر  

للمنررررو  دنرررر ا ال  رررروي اجولررررم مو ترررربو وع اررررؤيم يوغا الس ب رررر ح و ررررو زاي  رررري أي غبرررروا اإغايس الهبوهررررب  

لن بش ال  وي الهبوس  ور  الجزائرغ مرو ال روه  الغتور  لي لصروي الرو م  ال ول ري وهتررو برروي برروي رلبرو 

 . ل    وي ال سغو ول

   جررررر ااوررررر  ا ررررروغ الهسرررررر  ررررري الدررررريائو اللم وبررررر  هررررروغ ل الجزائرررررغ الررررر  دمررررروء   ررررروي هررررربوسو          

لرررررر  هورررررررو للهرررررربو ح   هبوهرررررر  هرررررربوسب  جيارررررريس لنرررررريج الرررررر  لم برررررر  ولغ برررررر  ال مررررررل  الهرررررربوس  الجزائررررررغم  ا 

ي وجم و  الهرو  الهربوسب  الوول بر  ور  ا روغ ترغوم اللم بر  الهربوسب  ال هرليا  ح  املنجرل الجزائرغ  مر  و وا 

ول اللر  لررؤثغ  لر  الرري و   لر  اىليبر  الثولثرر  اهرلغالاجب  و مبرر  ترو ل   وئ رر   لر  المنررو  دجرو ال  و رر

ح و ري 1002 لمو ر   مر  هرم   اهرلث وغت ال و   لي لصوي الو م ح وو  مر ا اإ روغ  ري ل السرو ر  درغا   

ال ه هررول  اهررلث وغ سظرر    رروي الهرربوس   رري  مرر ا اليلررغس ه ج و رر  رداررغس  رري الدررغا   وال ترروغت ح وأ ل ررل 

ضرررر    ضرررر ي   للررررن الدررررغا   للم برررر  ال  رررروي الرررر  جومررررا وررررل  ال جررررو  أ رررروم ال  رررروي ال ررررو  الررررو م  

الهررربوس  وزترررويس  ررريي ال تررروغت  الهررربوسب ح  اعهرررلث وغح ومررر ا  رررو اموررررر  لررر  ل ررروغ ليهرررلث وغواىجمدررر  

ح و لر  مر ا الدرغا   مجروزال اللر  لس  رل ور    روي الهربوس   ري  ولرغس ل دار وهالم اهلوغا    للرن اإ

الوو ررو لهبوهرر   هرربوسب ح اللرر  ل ثررو اإ رروغ رري ال ررواماي واللتررغتوول ال وصرر  هوللم برر  ال  رري  رري  ج لرر 

 لواصرررل  لنررريج الررر  لس اررر  ج لررر   ررري اىمرررياج الو بررر  والمو بررر  جررروءل ضررر ي لصررروغ ل ررروتغ  هررربوسب 

 .1000 ي  ي  لدم  ال   ط اللوجان  لللنائ  الهبوسب  آلوو   ح1000الهبوس  ال هليا   آلوو  
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 تحليل وتقييم البرامج السياحية ضمن المخططات التنموية  .3.0

مظررغا ل ررو لل لرر  هررم الجزائررغ  رري  رريغال وا  رومبررول ا لصررويب ح و و رر  جهغاورر  اهررلغالاج ح و صرروئ       

أي لصره    هرو هربوسبو  ول بروح  لر  غرغاغ اى  روا الهربوسب  ال لوهر ب ح و رر ل   دإ رومنرو دبوبر  أ رغ ح 

لووغ يووو  وبو ل  و ول المتروم اع لصرويم ال  للير ح غارغ أي لجهراي مر ا السغرر  اللم وبر  للمنرو  دنر ا 

 .ال  وي لي بأل  اع دوجوي اهلغالاجبول هبوسب   هليا  

ي  ري ال    رول اللم وبر ح دوضر   مترال هربوسب   درغ روور  أغجروء  و ل الجزائغ  دغ الويال ا و ي       

 .الو ي و ل   ي  ي  دغا   اللم ب  اع لصويب ح واعجل و ب  ال سييس و  ال    ول اللم وب 

 (3616-3691)الفترة البرامج السياحية خالل  .3.3.0

ال    ول اللم وبر  اللر  ل رل ور  مر ا هالم و  م ا ال  لاح لموو   روم  ال  وي الهبوس  ض ي        

 :وهموغضنو سها اللغلاا حاليلغس

 ررغج مرر ا ال   ررط ه ررو  دررو الل  رربط ىمررم ترررو  مرر ا   جنررويا  (:3696-3691)المخطططا الثالثططي : أولا 

للوان النبووو اع لصويب  واعجل و ب ح واإياغت     هبوه  الل  بط الجيايسح هسار روي مريج ال   رط 

 و رريس صررمو ب  ومرر ا  رري أجررو لس ارر  م ررو س ب رر ح و لرر  هوعمل رروم هول  رروي اعجل ررو  ح ولظنررغ مررو دمرروء 

 رومر  ال  رروي الهربوس  ورر  مر ا ال   ررط  ري  رري    وغمر   ب رر  ال هرول  ال  صصرر  لنر ا ال  رروي  ر  للرر  

 :والجيو  اللول  اداي  ل  حال  صص  لل  و ول اى غ  
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 .(3696-3691)توزيع الستثمارات على مختلف القطاعات خالل المخطا الثالثي : (3.0)جدول رقمال

 (76-76)الجزائغت ح وزاغس الل  بط واللنائ  الو غامب ح امتوء ال   ط الثيث   الج نوغت  :المصدر

لوزتر  ال هررول  ال  صصر  لوررو  ادررايوالر م التررو اللررول  ر رو ب رري لوضررب   لر  هررأوثغ ليصراو  رري  ري  

 .  وي  ي  ال   ط الثيث 

 .توزيع المبالغ المخصصة لكل قطاع خالل المخطا الثالثي: (3.0)الشكل رقم 

 

 (3.1)ا ياي الهوسث  هوع ل وي  ل  دبومول الجيو  غ م  :المصدر

  ح لاوي يج 181ميسظ أي مصاا ال  وي الهبوس  و  م ا اليلغس دل   الهود  ي  ي  الجيو         

  ي  ج وي اعهلث وغالح وبووي هدا ضون السص  ال  موس  للهبوس  ال   يم  %2..1أم  و بووي  

 الزراعة الصناعة

األساسية الهياكل  التربية 

 السياحة السكن

االجتماعي الضمان التكوين  

 متفرقات االدارة

 %() النسبة المئوية (مليون دج)المبالغ لكل قطاع  القطاعات

 28.62 200. الصناعة

 27.86 2876 الزراعة

 20.22 2212 الهياكل األساسية

 08.10 621 التربية

 00.61 220 السكن

 20.20 080 السياحة

 02.22 216 التكوين

 01.77 .16 الضمان الجتماعي

 00.68 222 اإلدارة

 02.62 .12 متفرقات

 200 22068 المجموع
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 و منو الهبوس  ا  وء اىولوب  ل  وي ال ي ول

اإتررروغس الانرررو  هوإ ررروي (76-76) أ ررو وب رررو الولرر  دلوزتررر  اىهررغس ال دغ جررر   ررري  ال   ررط الثيثررر        

 .ور ا الترو اللولاايالجيو   دبومول ض ي

 (96-91)توزيع األسرة حسب أنواع المحطات خالل المخطا الثالثي : (0.0)جدول رقم ال

 العجز في عدد األسرة نجزتأعدد األسرة التي  عدد األسرة المبرمجة األنواع المقررة
 2070 1207 7677 المحطات الشاطئية
 2070 1.2 27.0 المحطات الحضرية
 2.01 187 2882 المحطات الصحراوية
 1822 0 1822 المحطات الحموية

 .2020 1627 20082 المجموع
 (2660)الياواي الو م  لإلسصوئبول  :المصدر

 (3696-3691)مقارنة عدد األسرة المبرمجة بالمنجزة خالل المخطا  (:0.0)شكل رقم 

 
 .أ ياا ياي الهوسث  هوع ل وي  ل  دبومول الجيو  : المصدر

 7677ل غررز  ريي اىهرغس ور  الهربوس  الهروسلب  هسروال  ح أ رياالض  لمو  ي  ي  دبومول الجيو         

 1207  ررو بورروي  أم % ...0مهرره  د و لرر  أ  اررل اىولوبرر  ورر  اإمجرروز لل س ررول التررو ئب ساررر هررغتغح 

ورر   ساررر هررجو حهررغتغ 20082: هررغتغح ر ررو أي اإمجرروزال له رر  هوارريس رررو الهورري  رري الل ررياغال وال  رريغس دررر

 .هغتغ .2020 ه ب  م ا التأي  جًزا 

ررروي النرريج  ري مرر ا ال   ررط للدبرر  ال ل لهررول الهرربوسب   :(3610-3612)المخطططا الربططاعي األول : ثانيططا

 لارروي  16607يج إمجرروز الس و ررول ال ويمبرر ح  رري أصررو   لارروي  600: اليا لبرر  واليولبرر  ه ازامبرر  ل رريغ دررر
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هررغتغ منوبرر   60000و 60000درراي  ويج ال  صصر  لنرر ا ال   ررطح وهررو  ال   رط لغورر   رريغال اإاررواء  ر

والجيو  اللول  اداي ربيب  لوزتر  اعهرلث وغال  لر    للرن ال  و رول  ري  ال   رط الغ رو   . الههوامول

 .اىو 

 المخطا الرباعي األولالستثمارات على مختلف القطاعات خالل  توزيع (:0.0)جدول رقم ال 

 

 

 

 

 

 

 
 (2660-2660)الج نوغت  الجزائغت ح وزاغس الل  بط واللنائ  الو غامب ح امتوء ال   ط الغ و   :لمصدرا                  

 
 .الترو اللول  للهناو لسلاو ال و بولوب ري لدبوي  ل  هأوثغ وضو   ي  ي  

األول توزيع الستثمارات على مختلف القطاعات خالل المخطا الرباعي (:0.0)الشكل رقم 

 
 (0.0)غ م ا ياي الهوسث  هوع ل وي  ل  دبومول الجيو   :المصدر   

أمرررم هررررولغغم  ررري غوررر   ب رررر  ال دلررر  ال  صررر  لل  رررروي الدررراي  (0.0)غ ررررم اهرررلمويا لدبومرررول الجررريو          

 اع أي م ا ال  وي ه    ن تو هولمهه   حال   ط الهود  دل   لاوي يج   وغم  ه 600 والهول الهبوس  

 الزراعة الصناعة

األساسية الهياكل  التربية 

 السياحة السكن

االجتماعي الضمان التكوين  

 النقل اإلدارة

 متفرقات

 %() النسبة المئوية (مليون دج)المبالغ لكل قطاع  القطاعات
 22.62 21200 الصناعة
 22.60 2220 الزراعة

 8.01 1006 الهياكل األساسية
 28.. 1628 التربية
 6.80 2.10 السكن

 0.20 122 السياحة
 1.22 .8. التكوين

 0.06 602 الضمان الجتماعي
 0.22 860 اإلدارة
 1.88 800 النقل

 1.62 670 متفرقات
 200 16607 المجموع
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 .ال ازامب   دل   ي  ج وي % 2..2 در هو  بس  سار أمم لم  حلل  و ول اى غ  

 :منوب  ال   ط الغ و   اىو والجيو  اللول  اوض  اإمجوزال ال س    و  

 عدد األسرة المنجزة خالل المخطا الرباعي األول حسب نوع المنتج السياحي :(0.0)جدول رقم ال

 سرير: الوحدة                                                                                                                      
 ال ج وي الس وم  ال مو   السضغم  الصسغاوم  التو ئ موي ال مل 

 8770 000 000 620 21.0 2000  يي اىهغس
 (3791)الجزائغت ح وزاغس الهبوس ح  ياغت  اإسصوئبول  الج نوغت  :المصدر

  .الترو اللول ر و ب ري لوضب   ل   ي  ي  

 عدد األسرة المنجزة خالل المخطا الرباعي األول حسب نوع المنتج السياحي (:0.0)الشكل رقم 

 

 

 

 
 .ا ياي الهوسث  هوع ل وي  ل  دبومول الجيو  أ يا :لمصدرا                               

 ر  هرغتغح  2000أي ل غررز اإمجروزال رروي ور  الهربوس  الترو ئب  هسروال   حالض   ي الجيو  الهود     

هررغتغح أم س  ررل  18220ح  رر  لهررجاو  جررز  رريغا هررغتغ 7870مجرروز الررم  حمنوبرر  ال   ررط اإترروغس أمررم ورر 

ح وتغجررر   لرر  الرر  أي الجزائرررغ رومررل لو ررو  لررر  ل رروتغ الهرربوس  الترررو ئب  و ررط %02..2اىمررياج دمهرره  

 .(1)   ال  ويهو لهوغمو غرازس أهوهب  يا و   وي الهبوس  الجزائغت ح و وغي  نم ايغ أ واع رداغس  ل

و لبرررول الهررربوسب  غارررغ للمررر ا ال   رررط  لوهوررر    رررغج: (3611-3610)المخططططا الربطططاعي الثطططاني  :ثالثاطططا

 1.000 متررال اضرووب  ور  ا رروغ دغمرو   جياري لدلررو    ر  الو ررو  لر  امجروز ال مجرزس  ري  اليلررغس الهروه  ح

 . ل    للن ال  و ولوالجيو  اللول  اوض  لوزت  ال ازامب  ح 2666هم   هغتغ  دو منوب 

                                                             
 (.3791)الج نوغت  الجزائغت ح وزاغس الهبوس ح  ياغت  اإسصوئبول  1

 الشاطئ

 الصحراوي

 الحضري

 المناخي

 المعدني
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 توزيع الميزانية على مختلف القطاعات خالل المخطا الرباعي الثاني: (2.0)رقمجدول ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.3799-3791)الجزائغت ح وزاغس الل  بط واللنائ  الو غامب ح امتوء ال   ط الغ و   الثوم  الج نوغت  :المصدر                       

ادراي ال هرول  ال  صصر   ري  ال   رط الغ رو    والر م التررو اللرول ب ري ابضو   ل   ي  ي  و       

 .الثوم 

 .المبالغ المخصصة خالل المخطا الرباعي الثاني: (2.0)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 .ا ياي الهوسث  هوع ل وي  ل  دبومول الجيو  أ يا :المصدر                     

 ري  ب ر  اعهرلث وغال ال  صصر  لل  روي الهربوس   الدراي وأي (0..)  ل  ضوء دبومول الجيو  غ م        

 ن تروح ر ررو ميسرظ ام يررو   ه ر لضرو يل   وغمر  هرروليلغال الهروه  ح لورري غغرم مر ا وررإي ال  روي الهرربوس  

 (%) النسبة المئوية (مليون دج)المبالغ لكل قطاع  القطاعات

 2..20 28000 الصناعة

 20.6 .2100 الزراعة

 2.1 2700 المياه

 3.0 3222 السياحة

 0.2 ..2 الصيد

 22.2 00..2 القتصاديةالبنية 

 6.0 6626 التربية والتكوين

 20.0 22720 الشؤون الجتماعية

 2.0 2066 اإلدارة

 1.0 1.10 دراسات مختلفة

 200 220107 المجموع

 الصناعة

 الزراعة

 المياه

 السياحة

 الصيد

االقتصادية البنية  

والتكوين التربية  

االجتماعية الشؤون  

 اإلدارة

مختلفة دراسات  
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الررر   ررري  ال   رررط الغ رررو   الثررروم ح وتغجررر   لررر   %2.2ال   رررط الهرررود  الررر   وررر  %1..1المهررره   ررري 

 ررري ال دلررر   %70دمهررره   (76-76)لل تررروغت  ال له بررر ح  ررري ال   رررط الثيثررر   اللررر  أ  لنرررو اليولررر  اىولوبررر 

 . لاوي يج 210 و بووي   ومواإج ول  ال  ص  ليهلث وغال الهبوسب  

 ال هرر غسح رري اىمررياج    %11.13: دمهرره  ل رريغ دررر حهررغتغ 6670دلهررل اعمجرروزال ورر  مرر ا اليلررغس مرر ا و رري 

مجررروز ا لارروي يجح ساررر لررم  018.اعهررلث وغال ال  صصررر  لل  رروي الهرربوس   سجررمدلرر   2668وورر  هررم  

والجريو  ال روال  اوضر   ريي . هرغتغ 8810: ل يغ درر 2668هغتغح للصه  ال و   اإج ولب  و  منوب   870

 (.7.0) ور ل  الترو غ مح (68-62)اىهغس ال مجزس  ي  اليلغس 

 حسب نوع المنتج السياحي( 18-10)توزيع طاقات اإليواء السياحي خالل الفترة : (9.0)جدول رقمال
 سرير: الوحدة                                                                                                                      

 ال ج وي الس وم  ال مو   السضغم  الصسغاوم  التو ئ موي ال مل 
 8810 2600 000 1710 800 0200  يي اىهغس

 .الجزائغت ح وزاغس الهبوس ح  ياغت  اإسصوئبولالج نوغت  : المصدر

 :والترو اللول  اداي  يي اىهغس ال مجزس  ي  ال   ط الغ و   الثوم  سها ال مل  الهبوس 

 عدد األسرة المنجزة خالل المخطا حسب المنتج السياحي: (9.0)الشكل رقم 

 

 

 

 

 .الهوسث  هوع ل وي  ل  دبومول الجيو  أ ياا ياي  :المصدر                                  

 الهرربوس  أ ررو  يغجرر لغراررز اعمجرروزال اهررلنيج الهرربوس  التررو ئب ح و  الضرر  وأي  رري الجرريو  الهررود      

هررغتغ  000و 800: هساررر  رريغل دررر حأ ررو والسضررغت  ورر  سرراي الهرربوس  الصررسغاوب  وال مو برر  ررروي مصررادن 

 8810: أصرهسل ال و ر  اعج ولبر  ور  ال  روي ل ريغ دررر 2668اللغلااح    اإتوغس الر  أمرم و ر  منوبر   ل  

 لومر ا ا  و  وغمل هوليو  ال جووغسوم  مهه  ضوبي  جًياح  .ال  للي  وز    ل  أمواي الهبوس  هغتغح 

 الشاطئ

 الصحراوي

 الحضري

 المناخي

 الحموي
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 .وال هغا 

 (.3616-3691)النتائج المحققة خالل الفترة  .3.3.3.0

 رري أمررم الملرروئ  اللرر  س  نررو ارري  رري النبووررو وال غاورر  اىهوهررب  ولوررو مجرروز الويتررنيل مرر ا ال غسلرر  ا     

 :(1) ب ري ااجوزا و  اآلل ال  وي  و 

مهره  والجريو  اللرول  ادراي لغراهر  الهربوس  الجزائغتر   ري سارر اىمرواي ال لرووغس : طاقات اإليواء المحققطة. أ

  .2666اىهغس و  منوب  هم  لويي 

 (3616-3691)عدد األسرة حسب نوع المنتج : (1.0)جدول رقم ال

 %() النسبة المئوية عدد األسرة أنواع السياحة
 1.72. 20017 الشاطئية
 22.07 1208 الحضرية
 21.61 1271 الصحراوية
 1.60 70. المناخية
 22.82 11.1 المعدنية

 8.77 27.0 المخيمات والنوادي
 200 260.8 المجموع

      هم الولوم  ح أ غوس  يرلوغااحأهمية السياحة في ظل التحولت القتصادية حالة الجزائر(: 2001)رواش  وليح : المصدر             
 .316جو و  الجزائغح      حاع لصويب 

 :والترو اللول  اداي  يي اىهغس ال مجزس  ي  ال   ط  ل  سها موي ال مل  الهبوس 

 عدد األسرة المنجزة خالل المخطا على حسب نوع المنتج السياحي (:1.0) الشكل رقم

 .أ يا  ي ا ياي الهوسث  هوع ل وي  ل  دبومول الجيو : المصدر
                                                             

يرلوغااح  هم الولوم اع لصويب ح جو و  الجزائغح ح أ غوس  أهمية السياحة في ظل التحولت القتصادية حالة الجزائر(: 2001)رواش  وليح  1
  311. 
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هررأي لغراررز  و ررول اإاررواء الهرربوس  ل ثررو ورر  الهرربوس  التررو ئب  دمهرره   الضرر   رري الجرريو  الهررود       

 رومرررررررررل سصررررررررر  الهررررررررربوس  ال مو بررررررررر  مررررررررر   سرررررررررايوررررررررر   عج هرررررررررغتغح  20وهرررررررررأوثغ  ررررررررري  ح%1.ليرررررررررو  

 .هغتغ و ط 70.: اى و هسوال 

 :التدفقات السياحية البشرية والمادية .ب

 حاي ل وغ اعهلث وغال الهربوسب  بوررر ل روغ اللريو ول الهربوسب ح هولمهره  لللريو ول الهربوسب  الهترغت      

 120000: ح ه وررري   لوهرررط للهررربو  ب ررريغ درررر(2666-2676) لاررروي هررروئ   ررري  اليلرررغس  0ونررر  لرررم للجرررووز 

 .هوئ  هموبو

 ري لضرو يلح ولوري رروي ممرو  هور  الل در ا ور  مهرا  (2666-2676) لمير اليلرغسأ و هولمهه  لإلاغايال 

الزتررويسح ومرر ا ملاجرر  للواورري الهرربو  ههرردا لنائرر   مررو   هرربوسب  واهررلو و  هورر  اعهررلث وغال اللرر  لهررو ي 

 .  ل  ااواء الواوياي

 ري  ري  ال    رول اللم وبر   2666 هرم  ألرن  مصرا   رو يائرم ور  منوبر  23لرم اسريار  :التشطييل .جط

  ي ال موصا ال تهول  و   2666 مصا تهو يائمح سل  هم   61.1الثيرح اع أمم لم الم امتوء هو  

 .(1) ال  وي الووم

وه رر   رريي  2666 و ررو  رري لورروتي هرربوس  ورر  منوبرر   0000أ ررو  رري ملرروئ  اللورروتي الهرربوس ح و رري اهررليوي 

ا  رو اموررر هرلهو  الوهرب ب ح ومر رداغ  ي الو و  ديوي لووتيح ر و ل ازل مر ا اليلرغس هوجرز ور  اللرأمبيل

 . ل  مو ب  ال ي ول ال  ي  

 (3686-3682)البرامج السياحية خالل الفترة  .0.3.0

 :ح ب ري لدبومنو روآلل  والثومب  اىولل ازل م ا اليلغس هول    ول ال  وهب     

   0200م ا ال   ط لم ا لغا   دل   ول  ب يغ در   ي  :(3680-3682)المخطا الخماسي األول : أولا 

                                                             
 .الج نوغت  الجزائغت ح وزاغس الهبوس ح  ياغت  اإسصوئبول 1
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 86هرغتغ ور  ا روغ  0880.لله ب  المي ول ال لول   هولو لبول ال مجزس والجيايسح  ي أجو دلرو   ح لاوي يج

 200:  تررغوي هرربوس ح و لهرررل السصرر  ال  صصرر  لل  ررروي الهرربوس   رري اج رررول  اعهررلث وغال ال  رريغس درررر

 لبروغ يج إل روم  7.02 رو ب روغا :  لبوغ يجح وروي ال دل  ال وزي  لر  ال  روي الهربوس    صر  روللرول 

 .(1) الجيايس لبوغ يج  وص  دإمجوز ال توغت  الهبوسب   8.02مجوز واال توغت  الهو ب  يوي 

 :و ي لموو  ال   ط ال  وه  اىو   و ال 

لنائررررر   مرررررو   اللوهررررر  الهررررربوس ح وا ل ويمرررررو  ررررري  لرررررا ال لورررررو لاي اآل رررررغتي رأم ررررروم وررررر  ال تررررروغت   -

 .ال هل دلب 

 .لوهب  اليمي   الصسغاوب  -

 . لوهب  الس و ول ال ويمب  -

 .دغ ج  اليمي   السضغت  -

 .الهبوسب  سها موي ال مل  والجيو  ال وال  بظنغ لوزت  ال توغت 

 (3680-3682)توزيع المشاريع السياحية حسب نوع المنتج : (8.0)جدول رقمال

 المجموع مخيمات حضري  مناخي حموي  صحراوي  شاطئ نوع المنتج
 86 20 01 .0 06 02 01 عدد المشاريع
 0..27 2100 7600 22.0 27.0 10.0 0000 عدد األسرة

 (..371)الجزائغت ح الياواي الو م  للهبوس ح اسصوئبول  الج نوغت  :المصدر

هررررأي أودرررغ  رررريي لل ترررروغت  امصرررا  لرررر  ال  ب ررررول  حادررريو جلبررررو أ رررريا الجرررريو  دبومرررول  ررري  رررري        

 .والهبوس  السضغت ح وهولمهه  لويي اىهغس و ي سوزل الهبوس  التو ئب  والسضغت   ل  أودغ سص 

 تررغو وح ومررو  ررو بورروي   86 تررغوي  رري أصررو  10مجرروز او رر  منوبرر  ال   ررط ال  وهرر  اىو  لررم لهررجاو 

 لم  والل  هبوه  ال لهو  و  ل وتغ الهبوس للهغتغح وم ا غاج   27800: هغتغ و طح هوجز ب يغ در 20.0

                                                             
1 République d'Algérie، (1984) : Ministère De Planification et De L'aménagement du Territoire ?, Rapport General du Plan 

Quinquennal (1980-1984). 
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 .(1)هول يغ ال  لوا غتايس لوي

مرر ا ال   رط أ  اررل اىم بر  للهرربوس  اليا لبرر    ري  :(3686-3682)المخطططا الخماسططي الثططاني  :ثانيطاا 

 لرر  سهرروا الهرربوس  اليولبرر ح  رر  التررغوي ورر  لميارر  دررغا    وصرر  هوهررل هو  الهرربو  اىجومررا وبظنررغ  لرر  

 : ي  ي 

 الخ؛... الج و ول ال سلب ح ال  وي ال و : ع  غرزت  اعهلث وغالح ولموب  ال لوو لاي  ثو -

 وال غاوز ال مو ب ؛ل وتغ الس و ول ال ويمب   -

 اللسرم و  ال لا الهبوس  ال لموي؛ -

 . لوهو  هبوه  اللنائ  -

 لارروي يج  0.00دلر  مصرراا ال  روي الهرربوس   ري اعهررلث وغال ال دغ جر   رري  ال   رط ال  وهرر  الثروم  

 2800  صصررول اعهررلث وغ اإج ولبرر  لنرر ا ال   ررطح و رري  صرر   دلرر   لبرروغ يجح  رري  0.. أصررو  ري

 .(2)ولنائ   مو   للل ابم سها اللوجنول الهبوسب  الجيايس إمجوز لاوي يج 

 ول ل  ي  م ا ال غسل  ا ويس مبرل  ال ؤههول الهبوسب ح و ل  هسو الورول  الو مب  للهبوس  والل     

 :أمتئل  ل  غغاغمو  يس  ؤههول ل ثلل و  

هررولجزائغ الووصرر  ح انررلم هولمترروم اللجرروغم  لرر  غررغاغ  ررو  (ONAT) الررياواي الررو م  الجزائررغم الهرربوس  -

 ؛(روي  رلن دلغ ب  الهبوه  الهبوسب )روي  رليو هم هوه و 

 التغر  الو مب  لليموي  السضغت  ال ل غرزس هول يب ح وال رلي  هوليموي  السضغت ؛ -

 دلهااغ الوسيال التو ئب  والصسغاوب ؛  تغر  أللوغ دلاهوزسح وال رلي -

 .الو مب  لليغاهول الهبوسب ح ال ل غرزس ه غرا هايم وغجالتغر   -

 هوء اللهااغ  ح جزا رداغاح وم ا غاج  ال   يس أههوا  منو أظنغل م ا ال ؤههولوجياغ هول يسظ  أي 

                                                             
1
 Algérie Office National du Tourisme، voir le: http://www.ont-dz.org. 

2 Algérie Office National du Tourisme، voir le: http://www.ont-dz.org. 
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 ري غ رم أ  ولنروح  %20دلر   2682ي سجرم اىجروغ  رثي ور  هرم  أواغليوي لوولان اىجروغ ال يوو ر ح سارر 

ح هوإضروو  الر  اللأمارو  %82وضون املوجب  الو و ح سار أمنم روموا  ل غررزتي  وصر  ور  اإياغس دمهره  

 .(1) ي ال هل ي اي ع الووغوي  ل  لأماو  % 0.غاغ الووو  للو و ح سار روي أوثغ  ي 

وررل  ال جررو  أ ررو مررو مرر ا اليلررغس لوررو أمررم  ررو ب اررز  :(3686-3682)النتططائج المحققططة خططالل الفتططرة  :ثالثططا

  :ال  ح وضي  ي  وال  وي ال و  الو م  واىجمد 

هرررم  هرررغتغ وررر  منوبررر   28001دلهرررل  و رررول اإارررواء الهررربوس  وررر  الجزائرررغ  :طاقطططات اإليطططواء السطططياحي. أ

هرررغتغ لوررروي لل  ررروي الورررومح والهرررو   لل  ررروي ال رررو ح  وز ررر   لررر  اىمرررواي ال  لليررر   1.821 منرررو  ح2686

 :اوضسنو الجيو  ال وال  حللهبوس  ر و

 3686-3682توزيع طاقات اإليواء السياحي خالل الفترة : (6.0)جدول رقم ال

 المجموع الخاص العمومي القطاع/ المنتج 
 20016 222 21281 شاطئي
 7002 11.0 0682 صحراوي 
 227. 2.18 0.88 معدني
 2000 67 6.2 مناخي
 11268 26272 006. حضري 
 28001 11270 1.821 المجموع

      SOURCE : Bilan du Développement du Secteur Touristique، Ministère du Tourisme(1990). 

          

رومررل الجزائررغ ل لرر   2686 هررم  ورر  منوبرر ب ررري ال ررو  أمررم الهررود ح  ا  لرر   و بررول الجرريو دمرروءً         

ح أ رو هولمهره   %..0.هرغتغ لل  روي الوروم أم ه وري   ريغا  1.821 منو  حهغتغ 28001:  و   ااواء ل يغ در

 . %6..27مهه    و بووي  أم حهغتغ 11270 و ي دلهل  و لملل  وي ال و  

 %6.27.ر ررو ميسررظ أبضررو أي اليمرروي  السضررغت  وصررلل ل غتهررو الرر  مصررن ال و رر  اإج ولبرر  أم ه ورري  

سصرلنو ضرئال   ه رلح دام رو اليمروي  ال مو بر  (هرغتغ 20016) %16.70ثم التو ئب  دمهه  ( هغتغ 11268)

                                                             
1 Bilan du Développement du Secteur Touristique ministère du Tourisme (1990). 
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ومرررو  الهررربوس ح أعح وميهرررغ  لررر  هررروللغراز  لررر  مررروي واسررري  ررري (هرررغتغ 2000) %1.20جرررياح ول ررريغ دمهررره  

 .التو ئب  مظغا لإل هو  ال لزااي  لانو يا لبو و وغجبوالهبوس  

 رو  مروو  ح(2686-.268) غول اإاغايال الهربوسب  ور  الجزائرغ ل روغا  ري  اليلرغس  :اإليرادات السياحية. ب

 :ادامم الجيو  اللول 

 (.3686-3682)تطور اإليرادات السياحية في الجزائر خالل الفترة  :(32.0)جدول رقم ال
 دج مليون : الوحدة                                                                                                            

 2686 2688 2686 2687 .268 السنوات
 610 01. 286 286 270 اإليرادات

    هم الولوم اع لصويب ح  ح أ غوس  يرلوغااحأهمية السياحة في ظل التحولت القتصادية حالة الجزائر(: 2001)رواش  وليح  :المصدر          
 .3.6جو و  الجزائغح                             

 :دبومبو  ل  المسو اآلل وهوإ روي ل ثاو  ل  

 السياحية خالل المخطا الخماسي الثاني تطور اإليرادات: (8.0)رقم  الشكل

 
 .أ يا الجيو   ي ا ياي الهوسث  هوع ل وي  ل  دبومول :المصدر

لوررري  ح2686الررر  منوبررر   .268 هرررم  ميسرررظ أي ااررغايال الهررربوس  وررر  لزااررري  مرر  حل رررو هرررد اهررلمويا         

 (O.M.T)أمررم وهسهررا ال مظ رر  الوول برر  للهرربوس   هررولغغم  رري  لرر  ونرر  ع للدرر  الهررغ  ال  لررواح هساررر

 .% 2و  الهو  الوول ب  ع للوي  وإي سص  الجزائغ 

بررم ولررم بررري   و ررو اهررلغالاجبو لول رري  ل حمجرري أي ال  رروي الهرربوس  ررروي  ن تررو حورملاجرر  ل ررو هررد       

الهررربوس   ررري اعهرررلث وغال ويررر  ج بررر  ال    رررول اللم وبررر  رومرررل سصررر  . اليولررر  وررر  لم النرررو اع لصرررويب 

 دنيجرومل لنيج ال  لم ب  ال  وي  ا  الولب  ضئال  هوإضوو  ال  أي الهبوه  ال ملنج  لم لوي موجو ح
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 .لوي سل  م ا لم الس   هترو  غض  و طح لسصو   ل  الو ل  الصوه ح ولوواغ  موصا الو وا  

 (0222-3662)الفترة البرامج السياحية خالل . 0.3.0

ترررنيل مرررر ا اليلرررغس مرررر  اى رررغ  ل درررر هو ولررريموغا  لسوظررررو و لررر  ههرررردا  ررريم اعهررررل غاغ الهبوهرررر          

ولررريموغ اىوضررروي اى مبررر ح وهرررومم مررر ا الوا ررر  وررر  لرررغيم صررروغس الجزائرررغ الهررربوسب  هصررروغس ردارررغسح يا لبرررو 

رومرل الملروئ   لر ل  وملاجر  %60دمهره   2660و وغجبوح سار ام ي   وري  اعغليروي الهرموم للهربو  هرم  

 :ال س    ر و م   دام  و  الم وم اللولب 

هرروئ   .0.686ساررر هررجو  ح2660 رريي الهرربو  ام يوضررو  هررل غا  مرر  هررم    ررغج :البشططريةالتططدفقات  . أ

دريأل اللريو ول الهربوسب  مسرو الجزائرغ ح 2661هرم    ر   يسظر  أمرمهروئ ح  31000الر   2667هرم   لبصو

الل  هويل لل  الس هر   ري الرز يح واهرل غ السرو   لر   رو  حلألههوا اى مب لم ي  هوهل غاغ و ل  غاج  

درريأل الجزائررغ لهررلواي هورر   ررو ضرربولم ح 2666 وهسلررو  هررم ح غاررغ أمررم 2667مررو  لبررم سلرر  منوبرر  هررم  

 ي  الهموال ال وضب  مظغا لدياب  لسهي الظرغوج اى مبر  دنروح و رغج  ريي الهربو  الواورياي الر  الجزائرغ 

ا ا  رررو  ررروغي ضرررئاو الوررريي ه ررر  اح ولوررري 1000هررروئ  هرررم   87.662لسوظررروح ا  دلررر   رررييمم مسرررو ل ررروغا  

 :ال جووغسح والجيو  اللول  اوض   ل  هوليو 

 (.0222-3661)مقارنة عدد السياح الوافدين إلى دول تونس والميرب والجزائر للفترة  (:33.0)الجدول رقم 
 سائح: الوحدة                                                                                                              

 تونس الميرب الجزائر السنة

3661 7026.1 0062778 0162710 

3668 768228 011606 266.102 

3666 628.07 0282022 862217 

0222 87.682 2200000 .0.6000 

 .2003 ح اسصوئبول هم وزاغس الهبوس  والصمو ول الل لايب : صدرالم   
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 ررري  لررررأ غ ال  ررروي الهرررربوس  الجزائرررغم  رررري الغررررا الهرررربوس   الدرررراي أ رررياح ررري  ررري  الجرررريو            

وي  ساي دل   يي الهربو  ور  ال هرغا أوثرغ  ري أغ ور   ياراي هروئ   .ال هوغ  ح وع م و  الوغ   أو اليول 

ألرن هروئ  ور   600يا ور  الجزائرغ لرم الوري جرمور  سراي ح 1000وو  لومر ورو    هر   ياراي هروئ  هرم  

 رر  ا ررويس اع لهرروغ  هررلغالاجب  اللم برر  الهرربوسب  الجزائغترر حامرر ا  ررو اهررلي   ا ررويس المظررغ ورر   .ميررر الهررم 

 .ولوب  و  ال    ول اللم وب اى مإ  وئد لل  وي

هو لهروغ اللريو ول الم يبر  لهرو ي ور   ريا او اىورغايح مجري أي ممرو  لزا مرو ور  لريم   :التطدفقات النقديطة .ب

 . هلوبول الليو ول الهتغت     ليم   هلوبول الليو ول الم يب ح والجيو  اللول  اوض   ل 

 (.0222-3662)المداخيل بالعملة الصعبة لقطاع السياحة خالل : (30.0)جدول رقم ال
 مليون دولر: الوحدة                                                                                                                 

 1000 2666 2668 2666 2667 .266 2662 2660 2661 2662 2660 السنوات

 200 80 62 .2 18 01 26 60 62 82 .20 المداخيل

                SOURCE: Office National des Statistiques http://www.ons.dz/-Tourisme-.html                                              

 ريا او اع لصروي الجزائرغم  ري الهربوس ح ا ا امنرو رومرل  م يرو او  ري  ضرون  حأ يااداي الجيو        

ثررم  ح2667ثررم درريأل هوعم يررو  للصررو أيمرر  ال هررلوبول ورر  هررم   2660 لارروي يوعغ هررم   .20: ل رريغ دررر

ح و لرر  غاجرر  لررمير 1000 لارروي يوعغ ورر  هررم   200الرر   ررو  رريغا  وصررلل ررويل للغليرر  تررائو وتررائو سلرر  

 .لوغضل لنو الليو ول الهتغت ح وال ل ثل  و  الوض  اى م  والهبوه  ال ليموغاىههوا الل  

الضر   ري  النروس  حو مي   وغم  م ا الليو ول الم يب  و  الجزائغ  ر  اللريو ول الم يبر  للريو  ال جرووغس      

وغسح ولررومر  ررثي الودارغس دامنرروح هررولغغم  رري أي الجزائررغ ل لرر   ررؤميل وا  رومبررول ع للواجرري ورر  الرريو  ال جررو

 لبوغ يوعغح أ و ال هرغا ودلهرل ااغايالنرو الهربوسب  لهرم   2.2.2سوال   2666دلهل ااغايالنو الهبوسب  هم  

 .(1) لبوغ يوعغ 2.7 و ب وغا  2668

 لم لس  مبووو اعهل هو  م  اى غ  هولل وغ والم وح غغم اللمظبم ال وموم  :قدرات الستقبال .جط
                                                             

1
 Conseil National Economique et Social, (2004): Rapport sur  la Configuration du Foncier en Algérie: une 

Contrainte au Développement Economique، Alger، P45. 

http://www.ons.dz/-Tourisme-.html
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ليهرررلث وغ ولترررجب  ال  ررروي ال رررو   لررر   لررر  ه مسرررم لهرررنبيل وا لبررروزال  ياررريسح رررر ل  له ررر   و رررول  

ا ا  ررو  وغمررل  رر  الدلررياي ال جررووغسح ووب ررو الرر  جرريو  اوضرر  لوزترر   و ررول اإاررواء  لرر   حاإاررواء ضرروبي 

 :اليموي  سها اليغج  الل  امل   الانو

 (.0222)توزيع طاقات اإليواء حسب الدرجة سنة : (30.0)جدول رقم ال
 

 

 

 

 

 

 

                               

       

SOURCE: Office National des Statistiques http://www.ons.dz/-Tourisme-.html                                                             

 :ح وو و ل و مو  داي و  الترو اآلل 1000سها اليغج  لهم   لوزت   و ول اإاواءوب و ال  أبضو و 

 0222توزيع عدد الفنادق حسب درجة التصنيف لسنة  (:6.0)الشكل رقم 

 
   .أ ياا ياي الهوسث  هوع ل وي  ل  دبومول الجيو   :المصدر
ل رروغ هترررو  لسررروكح وررر ل   و رررول أي  رريي اليمررروي   الدرراي  رري  ررري   و بررول الجرريو  الهرررود ح      

 اليولب ح  منو و ط بهلجاا لل ووااغ  لبًي  اهغتغح اع أي  ييً  76086صوغل ل يغ دمسو الل   حاعهلبووا

0 

100 
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400 
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مصنف غير نجوم 5 نجوم 4 نجوم 3 نجمتين نجمة  

الفنادق عدد  

 النسبة المئوية عدد الفنادق الدرجة
()% 

 %() النسبة المئوية عدد األسرة

 2 1.22 7 26 نجمة

 8 26.. 6 77 نجمتين

 01 12020 20 68 نجوم 3

 . 0111 0 10 نجوم 4

 6 2702 2 22 نجوم 5

 22 16862 62 1.. غير مصنف

 200 76086 200 667 المجموع

http://www.ons.dz/-Tourisme-.html
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 .و ط  %6أم دمهه   حهغتغ 2702اليموي  ال صمي  د  ر مجوم هسوال    و   اهلبووا هسار  يغل 

 :الهبوس ح ر و مو  وض  و  الجيو  ال وال  وللوزي  و ول اإاواء دمها   للي  هسها ال مل 

 0222لسنة  توزيع طاقات اإليواء حسب المنتج السياحي: (30.0) رقم جدولال
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                  
SOURCE: Office National des Statistiques http://www.ons.dz/-Tourisme-.html                   

و له ر  الهربوس  ح دام ر %72هرأي ل غررز اليمروي  ور  ال مرل  السضرغم دمهره   أ رياالجيو  الض   ي          

هرررغتغ ولورررغج  6766ومررري و ه و ررر  اارررواء ا  .6هوعمل ررروم الودارررغح سارررر هرررجو دنرررو  الصرررسغاوب  ع لسررر 

ال م    اىوثغ جلهرو للهربو  ور  الصرسغاءح  يامر  ل مغاهرل م صرو ور   و رول اعهرل هو ح سارر للرووغ  لر  

 .هغتغ و ط 7.0: وموي  ه و   ااواء ل يغ در 07

 ررو ي والجررريو   21.22سرروال   1000دلرر   ررريي   ررو  ال  رروي الهرربوس  وررر  هررم  : التشططييل والتكططوين .د

 .ال وال  اوض  الل وغ ال م  غوم  اياي اللتهاو و    وي الهبوس 

 (3666-3662) خالل الفترة تطور عدد عمال القطاع السياحي العمومي (:32.0)جدول رقم ال
 عامل: الوحدة                                                                                                                                                            

 1000 2666 2668 2666 2667 .266 2660 السنوات

 21.22 21076 22206 20806 8.11 6610 20866 العدد

  SOURCE: Bilan du Développement du Secteur Touristique، Ministère du Tourisme (2000). 

أي  رريي   رررو  ال  رروي الهررربوس  الو ررو   ترررني لزاارريا الررر  ح الضررر  و أ رريا رري  رري  الجررريو             

ح  رررو ي و رررط 8.11سررروال   2667ح هوررريمو أصررره  الوررريي المرررو   الررر  أي دلررر  وررر  هرررم  2660غوبررر  هرررم  

 عدد الفنادق نوع المنتج
 المئويططةالنسططبة 

  % النسبة المئوية عدد األسرة %

 26 02.07 72 266 حضري 
 22 6766 21 .6 صحراوي 
 00 21610 20 .6 شاطئي
 6 .700 22 88 معدني
 0 2822 0 12 مناخي

 200 70086 200 667 المجموع

http://www.ons.dz/-Tourisme-.html
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صررر  هوررر  ال ؤههرررول الهرربوسب  الو و بررر ح ثرررم  ررروي لبورررغج لزااررريا  ررري   وتغجرر  الهررردا الررر  سرررو و ص

 . %.0..0: دمهه  ل يغ در 2666و 2668همل  

أ ررو  2666 روم   مصررا   روح 710000ور  وغمر  هولريو  ال جرووغس و رري دلر   ريي  موصررا الو رو ور  لرومر 

  .ح و  مير الهم  و ي 21..02و  ال هغا و ي دل  

اللوروتي ورولجزائغ أصرهسل لور  ضرغوغس اع ل روي  لر  اعهرلث وغ ور   هولمهره م ا وب و ا ر  الو ولر ح أ رو 

 جررو  اللورروتي ورر    رروي الهرربوس ح وأي   رروي الهرربوس  هررولجزائغ وصررو الرر   غسلرر  للجررووز امترروء النبووررو 

وال ؤههرررول الهررربوسب ح وأصررره   ررري الضرررغوغم اعمل رررو  الرررر   غسلررر  لوررروتي الوو رررو الهترررغم للهرررااغ للرررر  

امتررروء ال يغهررر  الولبرررو  ح زترررويس  لررر ه غاوررز اللوررروتيا ل ررروي و ررريس ورررغوي ول صصرررول لنررر ا لرررم  .ال ؤههررول

: وال غهرروم اللميارر م ال ورري  غ ررم 2667 رروغر  16ال ررؤغ   67-67: للهرربوس  واللرر  لررم امترروئنو هرروى غ غ ررم

 .(1)لسل اتغاج  زيوج  ي وزاغس اللولبم الوول  ووزاغس الهبوس  2668 وغر  02و   202-68

 (0220-0222)الفترة البرامج السياحية خالل  .0.3.0

و لر  هوري  2000و  م ا اليلغس لظنغ ال ؤتغال ال  للير  لل  روي الهربوس  لسهرمو  لسوظرو  مر  هرم         

 :ح وتلجل   ل  وب و ال لسهي الظغوج الهبوهب  واى مب 

هولو لرر  الصرروه ح ومر ا  ررو لسلوجررم اي زتررويس اللرريو ول الهترغت  بومرر  زتررويس الري و  :التطدفقات السططياحية :أولا 

 .اليول  للس ا  اللم ب  اع لصويب ح ولن ا هموض  الل وغ و  الليو ول الهتغت  والم يب   ي  م ا الس ه 

 . ؤتغ الليو ول الهتغت   ؤتغا مو و و  لوضرب  السغرر  الهربوسب  ور  الجزائرغ بوي :التدفقات البشرية . أ

 078771: هساررر  رريغ  رريي الهرربو  اىجومررا دررر حهرروئ  2100862دلرر   رريي الواوررياي  1002ويرر  هررم  

والجررريو  اللرررول  اوضررر  سغرررر  . 87.2.6: هررروئ  و ررريي الهررربو  الجزائغتررروي ال  ب ررروي وررر  ال ررروغج درررر

 (.1002-1000)الواوياي اىجوما والجزائغتوي ال  ب وي و  ال وغج  و داي هم  

 
                                                             

1 L'Ecole Nationale Supérieure du Tourisme، voir le: http://www.enst-algerie.com /index.php?option=com 
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 (0220-0222) خالل الفترةتدفقات السياح  (:39.0)جدول رقم ال

 السنوات                  
 0220 0220 0220 0223 0222 السياح

 078771 002622 .1.22 267116 08..26 األجانب

 87.2.6 872060 ..628 60.126 760227 الجزائريون المقيمون في الخارج

 2100866 2277186 00   0170 602227 87.682 المجموع

Source: République d'Algérie ministère du tourisme، (mars 2006) :La politique de développent du secteur du   tourisme en 

Algérie، P8. 

 لوهررط زتررويس ي ررو  الهرربو  الرر  الجزائررغ ورر  رررو هررم  ل رريغ دمهرره  أي  حأ رريا الضرر   رري الجرريو           

وم ا غاجر  للدمر  الجزائرغ ح   ب وي و  ال وغجوميسظ أي أغلدب  الواوياي ال  الجزائغ مم جزائغتوي  20.6%

سارر دريأ الوضر  الهارغح و ري اغلير   ريي ح 1000هبوه  لم وبر  لنريج الر  هورر الهربوس  و وصر  هوري  روم 

ر ررو  رريغ . هرروئسو 08..26: ساررر  رريغ درررح 1000هولمهرره  لهررم    %2.06: الهرربو  اىجومررا ورر  الجزائررغ دررر

 .هوئسو 267116: در 1002 يي الهبو  اىجوما و  

 %.2ألن هوئ  ومو  يي بيو  دمهه   277 ي هجلل  يوم أوثغ  ي  لاوي و  1000أ و هولمهه  ال  هم  

ألرن هروئ  وهولمهره  لل ريا او  668اللر  ترنيل ي رو   ح1001 يي الهبو  الر اي  ري وا الر  الجزائرغ هرم   

اللر  دلهرل  1002  وغمر  ه ريا او   %00.6رومل  ي هجلل دريوغمو اغليروي دلر   1001هولو ل  الصوه  هم  

 . لاوي يوعغ ...6 ب لنو 

اللر   ريغل درر  1001  وغمر  ه ريا او   %26 لاروي يوعغ دزترويس  270ي و   1000وس   لواوي الهبو  هم  

 . لاوي يوعغ لل زتم  الجزائغت  200

وو رو لل روغ  ريي الهربو  الواورياي الر  الجزائرغ  غورل اللريو ول الم يبر  مر  اى رغ   :التدفقات النقديطة . ا

 :ل وغا  لسوظو وم ا  و اوضسم الجيو  اللول 
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 "عمليات األسفار والخدمات " ميزان المدفوعات : (31.0)جدول رقم ال
 مليون دولر: الوحدة                                                                                                                

 0220 0220 0223 السنوات

 خدمات

 8.2.8 2022.2 622 إيرادات

 262.2 1766.6 1622 نفقات

 870.0- 2087.6- 2816- رصيد

 أسفار

 221 222 200 إيرادات

 ..0 128 262 نفقات

 220.0 206- 62- رصيد
Source: Office Nationale des Statistiquehttp://www.ons.de/-Tourisme-.html      

الهبوس  بووم  يائ و أي ال يا او الهبوسب   غول ل وغاح اع أي ال ازاي  حالض   ي الجيو  أ يا       

 ي الوجزح و ل  غاج  ال  ض و   المي ول   وغم  هوإاغايال ال لواضو ح و مي   وغملنو هوإاغايال 

الهبوسب  لليو  ال جووغس ميسظ أمنو  ي أضون المها ا  أي  وظم اإاغايال لليو  اى غ  لصو ال  

 لاوي  0.801  و  مير اليلغس سوال  ب هغ ال يااغح و ثي وصلل اإاغايال الهبوسب  و  ال  لو  ال

 .(1)يوعغ

اي اعمل وم هول  وي الهبوس  الض   ي  ي   ؤتغ  و ول اإاواء  ي سار  :اإليواء طاقات: ثانيا

ومي  ه و   اهلبووا ل يغ در  2021اعهلث وغال و  م ا ال  ويح والجزائغ و  م ا اليلغس للووغ  ل  

 .هغتغ 81002

ل ازل م ا اليلغس هوعمل وم هوعهلث وغ الهبوس  و مسم سواوز ولهنبيل  يايس لهو ي  ل  لم الم  ي  

أجو غو   و ول اإاواء  ري  يلمح اع أمم بووم   ي  تووو  يايس جوللم ع اؤيم اليوغ ال موم همح 

ال لا      لال  وع للد  ح اع أمنو له و ول اإاواء  غول ل وغا   وغم  هوليلغال الهوه روي وغغم 

 : ل  سها اليغج  والجيو  اللول  اوض  لوزت   و ول اإاواء .الهبوس 

                                                             
 http://go.worldbank.org/N17C51QV80 :اعولغوم    اغح  لووغ  ل  ال و  الدم  اليول  لإلمتوء واللو 1

http://www.ons.de/-Tourisme-.html
http://go.worldbank.org/N17C51QV80
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 حسب األصناف المشاريع السياحية توزيع: (38.0)جدول رقم ال

 السنوات  
 الدرجة

0223 0220 0220 

 20 20 22 نجوم 2
 02 00 10 نجوم 0
 62 66 76 نجوم 0

 78 61 71 نجمتين
 0. 71 20 نجمة واحدة
 800 .61 612 غير مصنف
 2021 682 616 المجموع

  Source: Ministère de L'aménagement Du Territoire de L'environnement Et tourisme Juin 2007 .     

 وح لسوًظر اأي  ريي اليمروي  وال ؤههرول ال  وثلر   رغج لزااريً  الضر  حأ يا لجيو ا لدبومول اهلمويا         

 20لومررم غاررغ ررروو ح وال يسررظ أي  رريي ال ترروغت  اللرر  ل ثررو اليغجرر  اىولرر   لاررو جررياح ساررر دلرر   ررييمو 

 .1000 ؤهه  هم   800 ؤهه  و طح وأودغ  يي هجللم اليئ  الهاغ  صمي  هسوال  

 .حسب األصناف عدد األسرةتوزيع : (36.0) جدول رقمال
 سرير                                            : الوحدة                                                                                                            

           Source: Office Nationale des Statistique http://www.ons.de/-Tourisme-.html  

الضرر  أي  ريي اىهررغس ازياي دمهره   لالر  و وظررم  و رول اإاررواء  لأهبهرو  لر  دبومررول الجريو  الهرود ح     

ل ثررو مهرره  ع  للغرررز ورر  اليئرر  غاررغ ال صررمي ح وال يسررظ أبضررو أي ال ؤههررول واليمرروي   رري اليغجرر  الثولثرر 

 .هأر دنو  ي  و   اإاواء

 السنوات                  
 0220 0220 0220 0223 ةططططالفئ

 2.60 2121 206. 2801 نجوم 2
 0080 212. .066 0712 نجوم 0
 228.6 22620 26200 2.808 نجوم 0

 .22. 06.6 0008 002. نجمتين
 .102 26.6 1000 .127 نجمة واحدة
 2262. 22082 20600 20618 غير مصنف
 81002 66260 8...6 .6128 المجموع

http://www.ons.de/-Tourisme-.html
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تررنيل املووتررو  لسوظررو  وصرر  هورري اعهررل غاغ  1000 ررو هررد   رررغا مهررلمل  أي الهرربوس   مرر   رروم         

 و   ي الهل ول الو و ب  مظغا لريوغمو اليورو  ور  لس ار   مل وما الهبوه  واى م ح و يأل لسصو  ل  

 .  لب  اللم ب  ال هليا   والتو ل 

اإارواء الهربوس  ولسهراي   وبظنغ م ا اعمل وم دلدم  اهلغالاجب  لم وب   وتل  ال ي  لنريج الر  غور   و ر

وتررلم . مو برر  ال رري ولح واللررغوت  لل مررل  الهرربوس  الجزائررغم ولسهرراي صرروغس الجزائررغ وجولنررو وجنرر  هرربوسب 

جررغاءال اللم برر  ال هررليا   للهرربوس ح واللرر   لهررل ي  رري ال اثررو  الررو م   لرر   رري  غترر  ا ل رروي  ل لهررول وا 

 (1):للهبوس  روللول 

ل داررر  دررررغا   اللغ برررر  واعلصررررو  ال ؤههررررولب   لرررر  ال هررررلو  الرررريا ل ح  لرررر  وورررروي جنوبرررر  لل ؤههرررر   -

الو و برررر  ال رليرررر  هرررروللغ بمح و لرررر  ال  ثلبررررول الهرررربوسب  اللرررر  امههرررر  ولسنررررو  لرررر   هررررلو  أمررررم الرررريو  

 ال صيغس للهبوس ؛

وب رررو ا ررر  لصررروغ  ح ررري  ررري  الررريواوتي ال سلبررر  للهررربوس ح هصررري  و اررريس اي ررروج السغرررر  الج ووبررر  -

الدغا   اللغ وب  ولميا موح ل يم الهل ول الو و ب  ي  نو للسغر  الج ووب  وال مظ رول ال نمبر  ع هرب و 

 و  ا وغ المتو ول اللغ وب  ال لول   دإ ويس اع لهوغ لأل بوي ال سلب  الل لايب ح ور ا اللغار الث وو ؛

لتررج  الهررل ول الو و برر  و ررم  ا لبرروزال وتررنويال تررغوب  ول ياغترر  لل ؤههررول وال نمارراي ال سلررغواي  -

 .و  ال  وي الهبوس 

واللر   2671هبوه  اللم ب  اع لصويب  ال  ه ر   ري  درو الهرل ول الو و بر   مر  اهرل ي  الجزائرغ هرم   -

 ورل أتروا و  ولدرغسح غارغ أمرم له ر  لغ   ال  لسهراي الظرغوج اعجل و بر  واع لصرويب  للهرروي  ري  

 ري لس ارر   هرم  0.و ري  رمرل الدرغا   اللم وبرر  اللر  أ ل لنرو الجزائرغ  مر  . ممرو  لسريبول اجرا غوونرو

 . يزس مو ب  و   جو  اللم ب  اع لصويب  واعجل و ب 

                                                             
 ..   مشروع أولي لميثاق السياحة،(: 2002)الج نوغت  الجزائغت ح وزاغس الهبوس ح  1
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ي رومررل  ري ل رمررل  مر   لرر  السراي  رري دلرو   ج و رر   ري اىمررياج اللر  جررغ  لهر اغمو هيضررو  اع أمنرو وا 

اغليرروي أهررووغ الدلررغو ح وام يررو  الم ررو ال دبورر  ورر   رريي الهرررويح لضررو ممررو  الويارري  رري ال هرروئو اللرر  

 .(1)اجا اعلليول الانو وال بوم دنو

 (0221-0220)خالل واقع قطاع السياحة في الجزائر  .2.3.0

الررياغس للثررغوسح و مرروء   رروي  الرر  اعغل رروء هولهرربوس  الرر   صرروج ال  و ررول ل  رر  الجزائررغ ل ررو رومررل       

هررروغ ل الررر  هورررر هبوهررر  هررربوسب  جياررريس لنررريج الررر  لم بررر  ولغ بررر  ال مرررل   ررري هررربوس  جررر اا للهررربو ح و

ي وجم و  الهو  الهبوسب  الوول ب ح و  ا وغ تغوم اللم بر  الهربوسب  ال هرليا  ح  ري  الهبوس  الجزائغم وا 

الهربوسب ح اللر  ل ثرو اإ روغ الوو رو لهبوهر  هربوسب    ي  ج ل   ي ال واماي واللتغتوول ال وص  هوللم بر 

 .  لواصل  و هليا  

 الستثمار السياحي. 3.2.3.0

هرررمسوو  اللورررغج  لررر  وضررروب  اعهرررلث وغ الهررربوس   ررري  ررري  الو ررروج  لررر  وضررروب  ال تررروغت   اررري      

ح هساررر للرروزي ال ترروغت   ارري اعمجرروز  لرر   هرروس  اج ولبرر  ل رريغ دررر 1006اعمجرروز وال ترروغت  ال لو يرر  لورروم 

 ترغو و  71 ترغو وح أ رو  176مرلروغ ل ر   روغج  م  ر  اللوهر  الهربوس  ه  رياغ  ..200مرلوغ  منو  261

 ح ري ال تروغت  لولدرغ  تروغت  سضرغت  %72.6ون  ل   يا و  م    اللوه  الهبوس ح ر و لوسظ أي مهه  

 تروغت   مو برر ح و ري لغرررزل   %1.20 حصررسغاوب  %0.02 ح تروغت   ويمبرر   %6.6 حترو ئب   11.8%

أ ررو ( 2) تررغوي 0.ورر  الوعبررول الهرروسلب ح ووعبرر  ومررغاي  ررثي هررجلل  %0.1. لممهرردأم  ررو  وظررم ال ترروغت  

و   %6 تغو و هبوسبو  لو ووح وه وري  امجروز  سصروغ دراي  167هولمهه  لل توغت  ال لو ي  و ي لم سصغ 

 17 دغ اللغاا الجزائرغمح ومجري أي اللولير  ال لو ور  لل تروغت  ال لو ور   ريغل درر  %07أم ه لوهط  ح 80%

هررغتغ ولرررووغ  12.12مرر ا ال ترروغت  رررروي  رري ال  ررغغ أي لضررران  و ررول ااررواء جيارريس ل ررريغ دررر  ح لبرروغ يج

                                                             
   http://www.djazair50.dz: اعلولغوم  ح  لووغ  ل  ال و  (21/33/2031): لوغتخ الزتوغس حالدواه  الغه ب  ل  هامب  اهل ي  الجزائغ 1

2
 Ministère du Tourisme et de l'Artisanat Etat des projets d'investissement touristique pour l'année 2007. 

http://www.djazair50.dz/
http://www.djazair50.dz/
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وغح وبوررروي مرلررر 278.7 مصرررا   رررو  هوترررغح وللررروزي ال تررروغت  ال لو وررر   لررر   هررروس  اج ولبررر  دررررح  6268

 ترغو و   %.26.6لوهور  لل  روي ال رو ح و  %22.02أ ري  اليولر  و  %20.62أصو م ا اىغاضر  الر  

 :بووي للدليبولح أ و أههوا لو ن م ا ال توغت  ومغج  أهوهو ال 

لو يرررررل لوررررريم لهررررروب  الوضررررروب  اإياغتررررر   %12.8 ررررري  ج ررررروي ال تررررروغت  لو يرررررل ىهرررررهوا  ولبررررر  و  6%.

لو يرررل ههررردا  ررريم  %6.66رررروي ل ترررووو يا لبررر ح و  %20.22رولسصرررو   لررر  غ صررر  الدمررروءح وسررروال  

 .(1)السصو   ل    وي ال لوب ح والل  له   هولسصو   ل   غو  دمرب 

 لرررا اهرررلث وغ هررربوس   هرررجو للثيثررر  اىو  لهرررم   881ثرررم غصررري  حأ رررو هولمهررره  ل لهرررول اعهرررلث وغ      

مرلرروغح أ رو  و ررول اإاررواء ال ملظررغ  .266ح ولل لرا مرر ا ال ترروغت  الجياريس  هرروس  اج ولبرر  ل ريغ دررر 1006

سريار  10602لس ب نرو  ري  رري  امجروز مرر ا ال لهرول و رري  ريغل درر   مصررا ترهو  هوتررغح  80702هررغتغ وا 

سرروال   ح لبرروغ يج 876وز اعهررلث وغال الهرربوسب  الجيارريس و رري سررييل دررر أ ررو الل ررياغال ال لول رر  دلوليرر  امجرر

 .(2)ل   امجوز  غ  هبوسب   %10 ي  لهول اعهلث وغ للول  دإمجوز وموي ح   %.00.2

 :اإليواء طاقة. 0.2.3.0

 و رررول  امل لرررلسارررر  (1006-1002) ررري  غورررل  و رررول اإارررواء الهررربوس  ل ررروغا  ولدرررغا  ررري  اليلرررغس      

 .(3)هغتغ 8.000سوال   1006للدل  و  منوب   1002هغتغ  وم  81002اعهل هو   ي 

 :التدفقات السياحية. 0.2.3.0

سارر  ريغ  ريي الهربو  الر اي  حل ي تنيل الليو ول الهتغت   ي  م ا اليلغس  هرلو  ل روغ  لزااري          

ح ور  1006  وغمر  دمهره    %2.72أم ه وري  م رو هرموم  1008هروئ  ور  منوبر   2662626زاغوا الجزائغ در 

 .(4) 1007  وغم  ههم    %7.22  ي دل  1006ساي روي  وي  الم و هم  

                                                             
1 Ministère du Tourisme et de l'Artisanat Etat des projets d'investissement touristique pour l'année 2007. 

 http://www.andi.dz/index.php/ar/a-propos: أمظغ ال و  (: 1020)الج نوغت  الجزائغت ح الورول  الو مب  لل وتغ اعهلث وغح  2
3 Ministère du Tourisme et de l'Artisanat، Hébergement touristique 2007 Direction Plan Qualité 2013 
4
 Ministère du Tourisme et de l'Artisanat Les flux touristiques 2008 Direction Plan Qualité 2013. 
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 :أ و هولمهه  للليو ول الم يب  ب ري لوضبسنو و  الجيو  اللول 

 (0228-0220)تطور اإليرادات والنفقات السياحية خالل الفترة  (:02.0)جدول رقم ال
 مليون دولر: الوحدة                                                                                                          

 0228 0221 0229 0222 0220 السنوات

 000 128.6 0..12 282.0 ..268 اإليرادات

 062 067.6 080.6 060 020.6 النفقات

 62- 2.6.8- 2..27- 6..28- 271.2- الرصيد

   Source: Ministère du Tourisme et de l'Artisanat Les flux touristiques 2008 Direction Plan Qualité 2013. 

 : ليصاو  ي  ي  الترو اآلل دبومول م ا الجيو  هأوثغ  ب ري لوضب و 

 (0228-0220)تطور اإليرادات والنفقات السياحية خالل الفترة  (:32.0) الشكل رقم

 
 .الجيو  الهود ا ياي الهوسث  هوع ل وي  ل  دبومول  :المصدر

هرأي غصراي ال ارزاي الهربوس  ه ر  هرولهو  الدراي حسصروئبولاالجريو  أ ريا  ري   رو لضر مم ي  ي          

أم أي ال هررول  ال مي رر  ورر  ال رروغج أوثررغ  رري ال سصررو  لانررو رررإاغايال  رري الهرربو   ح الرر  اليلررغس ال يغوهرر 

 : وم ا غاج  ال  حاىجوما ال وي اي ال  الجزائغ

  ضون مو ب  ال ملجول الهبوسب  و ي ول الهبوس  الجزائغت ؛ 

 ااواء ووموي   ال  و ول غاغ رووب ح و ال مو ب  هائ ؛ 

  يا و و وغج الدلي؛ جز رداغ و  لهوت  وجن  الجزائغ 
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   ي ول  غليور  الهروغ هولمهره  للهرروي ال سلارايح و ال مو بر  أ رو   وغمر  هولريو  ال جرووغس  وصر 

 لومر؛

  م   و  لووتي ال هل ي اي و  ال ؤههول الهبوسب. 

 الهيئات والمؤسسات الفاعلة بالقطاع السياحي في الجزائر   .0.0

جنررم اليولرر  ورر   جررو  الهرربوس  اليا لبرر  وهصرري   وصرر   مرر  هورري ال لررا ال لزاارري الرر م أصررهسل لوا      

ور  اعهررل هوا لرر ل   ارداررغً  ادريابول الهررهوامول وزترويس ال لررا  لر  الس و ررول ال ويمبرر  اللر  أصرره  لنرو يوغً 

سلر  ارلم لمظربم ال  روي الهربوس  ح و ه غل اليول  دغمرو     رو انريج الر  للدبر  مر ا ال لرا  لر  الهربوس 

للرررووغ ووررر  مررر ا الترررأيح عدرري  ررري لرررووغ ولواجررري مائرررول و ؤههرررول لهرررنغ  لررر  الترررؤوي الهررربوسب  للرررهييح 

ح الجزائغ  ل   يس  ؤههول لو رو  لر  المنرو  هول  روي الهربوس  الجزائرغمح ام ي رو  ري الروزاغس الوصرب 

 .عل الهبوسب ووصوًع ال  الور

 .احة والصناعات التقليديةوزارة السي. 3.0.0

لولدررغ مرر ا الرروزاغس أ لرر  هررل   ورر  ال  رروي الهرربوس  الجزائررغمح ولورري الررغأر ال رريدغ وال   ررط للم برر        

 .ال  وي

 70/262وزاغس الهربوس  والصرمو ول الل لايبر  ه وجرا ال غهروم اللميار م غ رم  لأههرل :والنشطةةالتعريف : أولا 

 :(1)وأورلل لنو ال نوم اللولب ح 2670يبه دغ  10ال ؤغ  و  

 اللوغتن هول ملوج الهبوس  الجزائغم ولوجانم ولغ الم؛ 

 لجهاي الهبوه  اللم وب  و   جو  الهبوس ؛ 

  امجوز ال    ول اللم وب  الهبوسب. 

 :للووي الوزاغس  ي ال ياغتول اللولب : تنظيم وزارة السياحية والصناعات التقليدية: ثانيا

                                                             
اللهااغح رلب  الولوم اع لصويب  و لوم  ح غهول   وجبهلغح  هم  لومواقع السياحة في الجزائر وآفاق تطويرها(: 1007) مياغ  دي ال ويغح 1

 .21اللهااغح الجزائغح   
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 :(1)وأورلل لنو ال نوم اللولب  :المديرية العامة للسياحة .أ

 لهويغ دإهلغالاجب  اللم ب  ال هليا   للهبوس  ول لغسنو؛ -

 لوي اهلغالاجب  ضهط المتو ول الهبوسب  والهنغ  ل  وضونو ساز اللميا ؛ -

 لهنغ  ل  وض  ساز اللميا  وهوئو    ط الجويس الهبوسب  الجزائغت ؛ -

 ول بم يغاهول اللنائ  الهبوسب  ول وم هو ل ويمو؛ل لغ   -

 الهبوس  ولهنغ  ل  ل وتغمو؛  لبوزاعلهويغ دوض  أ  وا  -

لهررويغ هوعلصررو   رر  ال  و ررول ال ومبرر  دمتررو ول لوجبررم ولغ برر  اعهررلث وغ والتررغاو  ورر   جررو  الهرربوس   -

 .(2)ولميا مو

 :م ولضم ال ياغت  الوو   للهبوس  أغ    ياغتول وغ ب  

  ياغت     ط جويس الهبوس  والضهط؛ -

  ياغت  اللنائ  الهبوسب ؛ -

  ياغت  ل ابم وي م ال توغت  الهبوسب ؛ -

 . ياغت  الس و ول ال ويمب  والمتو ول الس وب  -

 :(3)ورليل هول نوم اللولب  :المديرية العامة للصناعة التقليدية .ب

 لمتو ول الصمو   الل لايب  وا لغاسنو؛ ا ياي     ول الل وتغ واإي وج اع لصويم -

 لسياي ولميا   وا ي لمظبم  ني وسغج الصمو   الل لايب ؛ -

لهورول ال ي ر  الو و برر  اللر  لهرمي ل ؤههررول ومائرول الري م ل  رروي الصرمو   الل لايبر ح وضرر وي   لرغا ا -

 لميا مو؛

                                                             
1 http://www.joradp.dz/JO2000/2010/063/AP6.pdf. 

 .07ح   (70)الويي (: 1020)الجغتيس الغه ب  الجزائغت ح  2
3 www.mta.gov.dz: )consulté le 10 /10/2013 . (  

http://www.mta.gov.dz/
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الررررو م  للغ برررر  متررررو ول الصررررمو   لميارررر  اإجررررغاءال ال  ررررغغس  رررري اللجمرررر  الو مبرررر  ال رليرررر  هولصررررميو   -

 .الل لايب 

 :ولضم ال ياغت  ثير  ياغتول وغ ب  وم 

  ياغت  ل وتغ الصمو   الل لايب ؛ -

  ياغت  لمظبم ال ني؛ -

 . ياغت  الصمو   الل لايب  -

 :وأورلل لنو ال نوم اللولب  :مديرية الدراسات والتخطيا واإلحصائيات .جط

 و   جو  اليغاهول والل  بط واإسصوئبول؛هلغالاجب  ال هويغس هوإ -

  ياي رو اليغاهول اعهلتغاوب  الغا ب  ال  لغ ب  الهبوه  الو مب  للهبوس  والصمو   الل لايب ؛وا   ال هويغس -

 .ال هوم   و  جلا وج   الل وتو الضغوغم إمجوز  توغت  اعهلث وغ -

 : ياغتول وغ ب  م ولضم  ياغت  اليغاهول والل  بط واعسصوئبول ثير 

 ال ياغت  اليغ ب  لليغاهول اع لصويب ؛ -

 ال ياغت  اليغ ب  لل ولو ولب  واعسصوئبول؛ -

 .ال ياغت  اليغ ب  لدغا   اللجناز واعهلث وغ -

 :(1)ول وم هول نوم اللولب  :مديرية التكوين وتنمية الموارد البشرية .د

 ال واغي الهتغت  واللووتي وا لغاسم؛ هلغالاجب  ال لول   دلث ايال هويغس هوإ -

 ا لغا  هبوه  لووتي ولغ ب   ني وسغج   وي الهبوس  والصمو   الل لايب ؛ -

 ياغس ال غرزت ؛ ياي ووض  ساز اللميا  دغا   اللووتي ولسهاي ال هلو  ل هل ي   اإا  -

 .لأ اغ وأمتوء  ؤههول لووتي  وص  و   جو  الهبوس  والصمو   الل لايب  -

                                                             
1 www.mta.gov.dz  : (consulté le 13/10/2013) 
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 :ولضم م ا ال ياغت   ياغتلاي م و

 ال ياغت  اليغ ب  لللووتي وال لوهو  الداياغوجب ؛ -

 .ال ياغت  اليغ ب  ع ل وي ال رلههول ال نمب  -

 :وم   رلي  ه و ال  :مديرية التصال والتعاون  .ه

 ال هويغس دإهلغالاجب  ال  وي و   جو  اعلصو  واللوووي وا لغاسنو؛ -

 . لوييس وهوئو اإ يم لصو اا  دغا   وض  ساز اللمي -

 :ولضم  ياغتلاي م و

 ال ياغت  اليغ ب  ليلصو ؛ -

 .ال ياغت  اليغ ب  لللوووي  -

 : ي  نوم ال ثو و  اآلل وأمم  و أورو الانو : مديرية التنظيم والشؤون القانونية .و

 ال  وي؛ا ياي  توغت  المصو  ال ومومب  واللمظب ب  الل  لهاغ متو ول -

 .يغاه  اإ وغ اللتغتو  واللمظب   ال م لم أثغ  هوتغ  ل  متو ول ال  وي واهلهيلم ول اب م -

 : ياغتول وغ ب  م  0ولضم 

 ال ياغت  اليغ ب  لللمظبم؛  -

 ال ياغت  اليغ ب  للتؤوي ال ومومب  وال موز ول؛ -

 .ال ياغت  اليغ ب  للوثوئ  واىغتان -

 :وأمم  و أورو الانو  و ال  :مديرية الدارة العامة والوسائل .ي

  ياي هبوه  ل وتغ وهوئو ال  وي؛ا ال هوم   و   -

 و   جو  ا ل ويال اللهااغ واللجناز؛ سلبوجولاعل ابم  -

 .ا لغا  ولميا  هبوه  اللهااغ اعياغت  ل هل ي   اعياغس ال غرزت  -
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 : ياغتول وغ ب  وم  0ولضم 

 ال ياغت  اليغ ب  لل هل ي اي؛ -

 ال ياغت  اليغ ب  لل سوهه  وال ولب ؛ -

 .ال ياغت  اليغ ب  للوهوئو الوو   -

ONTالديوان الوطني للسياحة  .0.0.0
 (*). 

بولدرغ الرياواي  ري ال ؤههررول اللر  لهرومم ورر  لمتربط الهربوس  الجزائغتر ح وهوللررول  هروج مل رغ  الرر        

 : ي  ي   و ال م ا ال ؤهه  الهبوسب  

 :التعريف والنشةة. 3.0.0.0

وال لضرر ي امترروء الررياواي  2688أولررو غ  02ال ررؤغ  ورر  ( 88/122)أمتررأ الررياواي ه غهرروم لميارر م غ ررم      

ج رروي  الثرروم   .ال ررؤغ  ورر   60/206الررو م  للهرربوس  ولمظب ررمح وال ورري  وال ررل م هول غهرروم اللميارر م غ ررم 

 .ال رؤغ  ور   61/201ح وال وي  وال رل م هول غهروم اللميار م غ رم (1)2660يبه دغ  11ال واو  لر  2222 وم 

ح وبولدررغ  ؤههرر    و برر   ال  رروه  اياغم لل لرر  2661أولررو غ هررم   02ال واورر  لررر  2220ج رروي  الثرروم  

لهرربوس  هولت صررب  ال وموبرر  واعهررل ي  ال ررول ح وبورري أياس للرروزاغس ال رليرر  هولهرربوس  للصرروغ ولس ارر  لغ برر  ا

 .(2)ويغاه  الهو  والوي ول الوو  

 :(3)وب و ال م ا ال نوم ولل ثو  .المهام المختلفة للديوان الوطني للسياحة. 0.0.0.0

 لغ ب  ال مل  الهبوس  الجزائغم؛ 

 لوهو  و غا ه  وروعل الهبوس  والهيغ؛  

 لوجبم ال لوو لاي الهبوسااي؛ 

                                                             
*
  (ONT) : Office Nationale de Tourisme 
1 www.mta.gov.dz: )consulté le 13/10/2013  (  

 .206الجزائغح   (: 1001) يوم  المصو  اللتغتوب  واللمظب ب  ال لول   ه  وي الهبوس ح  2
 .72مياغ  دي ال ويغح ال صيغ هد   رغاح    3

http://www.mta.gov.dz/
http://www.mta.gov.dz/
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 الهبوس ؛مجوز اليغاهول الوو   ل مو   اللوه  ا 

 لوهو  اعهلث وغال الهبوسب  و  الجزائغ؛  

  لوجبرررم اعهرررلث وغال الو و بررر  وال وصررر  وررر   ارررياي الهررربوس  وبترررجونو دلرررياداغ  وصررر  وررر  ا ررروغ

 (1)اللتغت  ال و و  هم؛

   بتوغ  و  لغوت  الهبوس  وتلوه  اى  و  ال د ول  و  م ا ال جو. 

 :ه و ال  هوإضوو  ال   ل  رلن و  ال جوعل اللولب 

 :(2) ي  نوم ال ثو و  اآلل  م و أورو الب وأمم: والتصالفي مجال الترقية  

 ال بوم ديغاهول للول  هوللهوت  واللغ ب  والوي ول الوو  ؛ -

ج   ولسلاو واهلهي  ال ولو ول واإسصوئبول ال لول   هوللغ ب  الهربوسب ح و وصر  ل اربم  ريغال وملروئ   -

 الو لبول ال س   ؛

 ال توغر  و  اللظومغال اليا لب  ال لول   هولهبوس ؛ -

 لم ب  ول وتغ اللهوي  داي   للن ال وومي وال مظ ول ال وغجب  و   اياي لغ ب  الهبوس ؛ -

 .التغوي و  اىهسور واليغاهول دنيج اللوغج  ل   بروماز ول وسغر  الهو  اليا ل  وال وغج  -

 :و  م ا اإ وغ و  اآلل  ب ري لل ب   نو مو  :في مجال التخطيا 

 بسيي  سووغ لم ب  ال  وي الهبوس  و  اى ياي ال لوهط وال وتو وب لغسن و؛ -

امجرررز اليغاهرررول الوو ررر  دلسياررري  مرررو   اللوهررر  الهررربوس  وررر  ا ررروغ    رررط اللنائررر  اإ لب بررر  أو برررأ غ  -

 ؛دإمجوزمو

دلرررياداغ  وصررر  وررر  ا ررروغ اللترررغت  اوجرررم اعهرررلث وغال الوو ررر  وال وصررر  وررر   ارررياي الهررربوس  وبترررجونو  -

 الهبوس  الجوغم الو و هم؛
                                                             

1 Hachimi hadouche, (2003) : le tourisme en algerie , édition houma ,Alger , p 15. 
دور التصال في ترقية الخدمات السياحية، دراسة تحليلية وتقييميه للسياسة التصالية للديوان الوطني للسياحة ، ايو دمحمح الضان أس ي 2

 .39ح ال صيغ هد   رغاح   الملتقى الوطني حول السياحة في الجزائر الواقع واآلفاق وغ   هسثب    ي   ال  ،بالجزائر
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امهر  وتلروه  وو رو لألسرروم اللترغتوب  ال و رو  دنرو ررو  ترغوي اهرلث وغ هربوس  أجمدر  ور  الجزائرغ ورررو  -

 ت ء أ غ  ي أترو  لي و ال لونياي اىجوما و  ال  وي؛

 ؛دإمجوزموامجز أم يغاه   و   أو مو ب  أو بأ غ  -

 هسر أو يغاه  لينم سغر  الهو  الهبوس  اليا ل  وال وغج ؛ ب وم هأم -

بتررروغ  وررر  ا رررياي  مظو ررر  اللوررروتي وررر  ال  رررويح وبهرررنغ  لررر   يئ ررر  دغمرررو   اللوررروتي لللومولوجبرررول  -

 .الجيايس ال وص  هول  وي و ل  الليؤم داي اللووتي واللتهاو

 :في مجال ضبا المقاييس 

  و  اليمي ب  والهبوسب  وبهنغ  ل  ل دب م؛بسيي الل ماي ال م ل ض  لم اى  -

ال ررواغي ال وصرر  للس و ررول ال ويمبرر  وغ ودلنررو ورر  ا رروغ اللتررغت  الجرروغم  هررلهي عبسريي ال وا رري المو برر   -

 الو و هم؛

 بسيي ال ووااغ الل مب  وال وص  هوللهااغ اليمي   والهبوس ؛ -

  ل  ل دب نو؛ بض  أهر لغلاا ال ؤههول اليمي ب  والهبوسب  وبهنغ -

 .بهلم الغ   واع ل ويال ال ومومب  -

 أهداف الديوان الوطني للسياحة .0.0.0.0

 :(1) ولل ثو وب و ال  :العامة األهداف-أ

 غي اع لهوغ للثغوال الهبوسب ؛ -

   وء صوغس هبوسب  جزائغت  جيايس للوولم؛ا  -

 اىهوا ؛لس ا  اللوازي داي الوغ  وال لا  ل   هلو    للن  -

 ل وتغ الهبوس  ال وص  هأصسوا الي و  ال لوه   وال غليو ؛ -

                                                             
 .37ال صيغ هد   رغاح    ايو دمحمح الضان أس يح 1
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 .اللسهبر هول سبط الهبوس  -

 :ولل ثو وب و ال  :الخاصة األهداف-ب

 :وب ري اج ولنو و  :على مستوى السياحة الوطنية 

 لسهاي ال وا ي وال ؤههول هولمتوم الهبوس ؛ -

 .ال لا ال سل    مو ب  ل وتبو ل وتغ صبوغ  الو و  -

 :ولل ثو وب و ال  :على مستوى السياحة الدولية 

 لتراو صوغس جيايس للهبوس  الجزائغت ؛ -

 الغو   ي ااغايال ال  وي الهبوس ؛ -

 الهسر  ي اىهوا  الجيايس؛ -

 لغ ب  ولتجب  اعهلث وغال و  ال اياي الهبوس ؛ -

 ىجمد ؛ل وتغ  ملجول هبوسب  جيايس لهلجاا لسوجول الهوئ  ا -

 .لواان الوغ     ال لا اليول  -

وهوللررول  بولدررغ الررياواي الررو م  للهرربوس   ؤههرر  هرربوسب   ن رر ح لل لرر  هصرريسبول واهررو  ورر             

ال جو  الهبوس ح و ويغ  ل  ال هوم   و  ليواو الهربوس  الجزائغتر ح  ري  ري  اىمرياج اللر  بصردوا الر  

 .دنولس ب نو والصيسبول الل  ال ل  

 آليات أخرى لتنفيذ اإلستراتيجية السياحية في الجزائر .0.0.0

لولدغ الورول  الو مب  للم بر  الهربوس  وال ؤههر  الو مبر  لليغاهرول الهربوسب   ؤههرلاي مرو لاي ور          

 .ال  وي الهبوس ح و ل   ي  ي  اىيواغ الل  للودنو واىمياج الل  لصدوا ال  لس ب نو

ANDTالوكالة الوطنية لتنمية السياحة . 3.0.0.0
(*) 

                                                             

)* ANDT(: Agence Nationale de développement du tourisme. 
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مررر   ؤههررر   ال  ررروه  صرررمو   ولجررروغم لل لررر  هولت صرررب  ال وموبررر  واعهرررل ي  ال رررول ح أمترررأل        

وال لضرر ي  2668وبيررغم  12ال واورر  لررر  2228ترروا   12ال ررؤغ  ورر   68/60ه وجررا ال غهرروم اللميارر م غ ررم 

ح ومرررر  لسررررل وصرررروب  وزاغس الهرررربوس  (1)ولسيارررري  ومومنررررو اىهوهرررر امترررروء الورولرررر  الو مبرررر  للم برررر  الهرررربوس  

ح ولورري الورولررر  اىياس اىهوهررب  ال ؤملرر  لللهرررااغح (2) والصررمو ول الل لايبرر ح   غمرررو ههررايم وررغج وعبررر  لاهرروزس

اللم ب  واعهلهي  الو يم  وس وب  الو وغ الهربوس ح ورر ل  لوري الورولر  اسري  النائرول الغئبهرب  ال هرؤول  

 ي لجهاي الهبوهر  الو مبر  لللم بر  الهربوسب ح أ رو د صرو  ال نروم ال ورلر  الانرو ونر  لهرو  الر  لس ار  

متررروء صرررمو   هررربوسب  س ب بررر ح ولزوتررري ال  ررروي الهررربوس  وررر   لبررر   أودررغ  غيويبررر  ليهرررلث وغال الهررربوسب  وا 

هررررلث غوي ورررر  ال جرررررو  الررررلسرم ورررر  الو رررروغالح وهوللرررررول   واجنرررر  الوغا اررررو والصررررووهول اللررررر  اواجننررررو ال 

الهبوس ح ولولدغ ر ل  مائ  اهلتوغت  و  ا ياي هبوه  لم وب  هبوسب ح وأوضو وهرال  عسلرغام اللمظربم ور  

 : اياي لنائ  ال سبط وس والمح هوإضوو  ال  رو م ا ل وم هولوظوئن اللولب 

 س وب  وصبوم   مو   اعهلهي  الهبوس ؛ -

 صنو لل توغت  الهبوسب ؛ا لموء اىغاض  الضغوغت  ول صب -

 اجغاء يغاه  اللنائ  لألغاض  ال  صص  لألمت   الهبوسب  واليمي ب  وال ويمب ؛ -

لهررومم  رر  ال ؤههررول ال ومبرر  ورر  لغ برر  اى ررووي يا ررو  مررو   اللوهرر  الهرربوس ح وسررو   مرروه  ال برروا  -

 ال ويمب  هواء و  الجزائغ أو و  ال وغج؛

والنائرول ال ومبر   لر  اللهرااغ الو يمر  لأل رووي واللجنارزال  ال ال ميور  ل وم هوللمها   ر  ال ؤههرول  -

 :(3)ال تلغر ح ول يم رو ا لغا  انيج ال  ضغوغس لسهامنو ولسياثنو

ENETالمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية . 0.0.0.0
 (*) 

                                                             
 .00ح   (22)الويي (: 2668)الجغتيس الغه ب  الجزائغت ح  1

2
 Revu partenaire, (2011): Une stratégie et des ambitions, n°) 03 (, P 02. 

3 Hachimi hadouche،op-cit، p16. 

)
 *
ENET(: Etablissement nationale des études touristiques. 
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ح وررر  تررررو 2668وبيرررغم  12ال رررؤغ  وررر  ( 60/68) أمترررأل ال ؤههررر  ه وجرررا ال غهررروم اللمياررر م غ رررم      

 ؤههررررر    و بررررر   ال  ررررروه  صرررررمو   ولجررررروغمح لوضررررر  الورولررررر  لسرررررل وصررررروب  وزاغس الهررررربوس ح لل لررررر  

 :(1) هولت صب  ال وموب  واعهل ي  ال ول  ولنو ال نوم اللولب 

 الو غامب ؛لمتبط ولغ ب  ولأ اغ المتو ول الهبوس  و  ا وغ الهبوه  الو مب  لل وتغ الهبوس  واللنائ   -

 لهنغ الورول   ل  س وب   مو   اللوه  الهبوس  والسيوك  لانو؛ -

 ال بوم هوليغاهول واللنائ  ال  صص  للمتو ول الهبوسب  واليمي ب  والس و ول ال ويمب ؛  -

 لهومم و  لغ ب  اى ووي يا و  مو   اللوه     ال ؤههول ال ومب ؛ -

 الهبوس  ول وتغمو؛ ل وم هرو أ  و  لغ ب   مو   اللوه  -

لولررررن الورولرررر  هو لمرررروء اىغاضرررر  الضررررغوغت  ليهررررلهي  الهرررربوس  ل مرررروه  ال برررروا ال ويمبرررر   ال ال ب رررر   -

 الويجب  الوولب  ول وم ديغاهول اللنائ  الضغوغت ؛

 اليغاهول ال وص  دلسياي ال يغال الهبوسب  ولم النو؛ -

 ليمي ب  وال بوا ال ويمب  و وواملنو؛ غا ه  و لوهو  ال متال الهبوسب ح ال غاو  ا -

 امتوء دم  لل ولو ول ال وص  دلنائ  الهبوس  ولم النو؛ -

 .امتوء رو اليغاهول ال غله   ه جو  متو نو ه لا  ي الهل ول الو و ب  -

 مديريات السياحة. 0.0.0.0

ا ا رومل ال ؤههرول الهربوسب  الو مبر  للورا يوغمرو الهربوس   لر  ال هرلو  الرو م ح ورإي ال رياغتول       

الهرربوسب  لنررو يوغ  نررم  لرر  ال هررلو  ال سلرر ح ا  للغرررز  لرر   هررلو  رررو وعبرر  للهررناو ولمترربط الهرربوس  

هر  المو بر  واللنائر  ال سلب ح وم  ال  ثو اىهوهر  للروزاغس  لر  ال هرلو  ال سلر ح ومر  ال هرؤول   لر   غا 

                                                             
 .71ح ال صيغ هد   رغاح   هدير عبد القادر 1
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ال وصرر  هولهرربوس  و ررم  غ رر  اعهررلث وغ و سوولرر   غا هرر  و لوهورر  ال ترروغت  ول دارر  الو وهررول ورر  سولرر  

 : يم اسلغام ال وموي ولو و ر ل   ل 

لسهرررربر الج وبررررول والرررريواوتي الهرررربوسب  لل ترررروغر  ورررر  اللظررررومغال وال نغجومررررول اللرررر  ل رررروم هولوعبررررول  -

 عص بوج لللوغتن هوإ رومبول الهبوسب  للوعب ؛الهبوسب   ي   وهم ا

 لمظبم  ووغ   وص  لإل رومبول الهبوسب  للوعب ؛ -

  ي ل وءال  ر  ال لورو لاي  صري امتروء ال جلرر الروعئ  للهربوس ح والر م بولدرغ وضروء لترووغم  ري ترومم -

 اإل وم هرو اع لغاسول واعمتهوعل الل  لهومم و  امووش ال  وي أوضو؛

 لوزت    وبول وأ غا   ضهو   اتنوغت  لللوغتن هول يغال الهبوسب  للوعب ؛ -

 ادياء الغأم سو  امتوء الج وبول  ال ال وه  الهبوس ؛ -

 .ا و   لظومغال ولولوغت  إدغاز الل ولاي واليموي التودب  ال  ازس -

وس  والثررروم  وررر   جررررو  وب رررري ل هررربم  نررروم  رررياغتول الهررربوس  الررر   جرررولاي اىو  مرررو وررر  ال جرررو  الهرررب

 .الصمو   الل لايب 

لل لررر   رررياغتول الهررربوس   لررر  ال هرررلو  ال سلررر  هصررريسبول مو ررر ح لجولنرررو  رررويغس  لررر  لترررجب  و        

الهبوس  ال سلب  والمنرو  دنروح  وصر  ور  الوعبرول الهربوسب ح هرواء رومرل هروسلب  أو صرسغاوب ح وهوللرول  

 روتغ الهربوس  الجزائغتر ح ا ا  و رل هروىيواغ ال ورلر  الانرو  لر  ب ري ل رياغتول الهربوس  هصري   ن ر  ور  ل

 .أسهي وجم

 مؤسسات التكوين السياحي، و وكالت السياحة واألسفار والجمعيات السياحية .0.0.0

لترررو وررروعل الهرربوس  واىهرريوغ  لوررو ي ا لصررويبو لنررو يوغ مرروم ورر  ال جررو  الهرربوس ح مظررغا لرريوغمو       

جويس ال ي ول الهبوسب ح واهل  وا الهبو  اىجوماح ورهرا ال درغال اىجمدبر ح ولم بر  اليوو  و  لسهاي 

 غو  ال مووه ح أ و يوغ الج وبول الهبوسب  ع ل و أم النو  ي وروعل الهبوس  ون  لو و  ل  لم ب 
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 .الث وو  الهبوسب  لي  ال جل  ح واللوغتن هول مو   الهبوسب  الجزائغت 

 :السياحة واألسفاروكالت . 3.0.0.0

ررو  ؤههر  ل روغر "  لر  أمنرو  2666أوغترو هرم   02ال ؤغ  ور   66/07 غونو ال وموي الجزائغم غ م       

هصي  يائ   متو و هبوسبوح ال ثو و  دب   هوترغ أو غارغ  هوترغ غسريل وا  و رول وغيبر  أو ج و بر ح وررو 

 .(1)"أمواي ال ي ول ال غله   دنو 

ورولر ح أ رو اى رغ   وز ر   128ورولر  و وظ نرو اغلورز ور  الووصر    680بضم ال  وي الهربوس  الجزائرغم 

 هرررل يم هرررم   728وررر  ررررو غ ررروي الرررو يح دلررر   ررريي ال هرررل ي اي  لررر   هرررلو  مررر ا الورررروعل  رررو ب ررروغا 

م جزائغتررويح هرروئ  أغلرردن 20.686ح أ ررو  رريي الرر اي اهررل ي وا مرر ا الوررروعل ورر  لررم يلنم دلرر  سرروال  2666

ح ساررررر ل رررروم هولوظبيرررر  2666 لارررروي يج ورررر  هررررم   26.67ولرررم ل ررررياغ غ ررررم أ  ررررو  مرررر ا الوررررروعل هسرررروال  

 :(2)اللجوغت  واللهوب ب  لل ملوج الهبوس   ي  ي 

 سجز الهغج و  ال ؤههول اليمي ب  والو و  ل  ل يبم أسهي ال ي ول الهبوسب ؛ -

 اهل هو  و هو يس الهبو  اىجوما  ي  ا و لنم؛  -

 لهوت  الغسيل و ب  الل اوغ واللوغتن هوللغار الو م  و  ال وغج؛ -

 لمظبم ال لل بول وال ؤل غال؛ -

 دب  ل اوغ الم و الدغمح الهسغم والجوم؛ -

 ورريال لرأجاغ الهربوغال للهرربو  هولهروئ  أو دريوي هرروئ ح وم رو اى لورر  وررغاء الدارولح وغاغمررو  ري  -

 الل ابم؛

 لمظررررربم جررررروعل وزتررررروغال دغو ررررر   غترررررياي يا رررررو ال ررررريي وال وا ررررر  واآلثررررروغ  ال ال ررررروه  الهررررربوس  -

  ؛واللوغت  

                                                             
 .ح بسيي ال وا ي الل  لسرم متوم وروعل الهبوس  واىهيوغ2666ال ؤغ  و  هم   76/07ال وموي غ م  1
 .2.8 ي وي  غتز  و  غويح  صيغ هد   رغاح    2
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 وض   ي ول ال لغج اي وال غتياي الهبوسااي لسل لصغج الهبو ؛ -

 1ال بوم لصول  الز وئي دإجغاءال اللأ اي  ي رو اى  وغ الل  ل ر متو ولنم الهبوسب ؛ -

 .ول يبم ال هو يس للهبو  سهي الضبوو  -

أي جررررو الوررررروعل الهرررربوسب   حلررررهو  الوعبررررولالهرررربوس   ولوورررر  الوا رررر  رتررررن ل غتررررغ  ررررياغت            

ع ل ررروم هول نررروم ال ورلررر  الانرررو هتررررو رو ررروح  ررري  ررري  الو رررو  لررر  اموررروش الهررربوسب   هرررولجزائغال لواجررريس 

ل اليز ر  عهرل  وا الهربو ح درو ب لصرغ يوغمرو ور  اليغصر  واإ رومبرو  ليونرواالجزائغت ح  لر  الرغغم  ري 

الوريي اإج رول ح وله ر  مهره  ال ري ول ال وز ر   لر   هرلو  الورروعل   ي %70دب  الل اوغح و ل  دمهه  

و رط  ري الورروعل لو رو  لر  اهرل  وا   %20ومهره   ح%00الهبوسب  لمسصرغ ور  لمظربم الرغسيل دمهره  

 .الهبو  هول وغج

 :(2)و ي أمم الج وبول الهبوسب  ب رممو  رغ  و ال   :الجمعيات السياحية. 0.0.0.0

 اليايغالب  الو مب  لليواوتي الهبوسب ؛ -

 اليايغالب  الو مب  لج وبول وريء الهبوس  واىهيوغ؛ -

 السويب    يء الهبوس ؛ -

 الج وب  الو مب  ىجو لغ ب  الهبوس ؛ -

 الهبوس ؛الج وب  الو مب  لليووي واللوداغ  ي  -

 اعلسوي الو م  لوريء الهبوس ؛ -

 رومييغالب  ال لوو لاي      وي الهبوس ؛ -

 الج وب  الو مب  إ ويس الهبوس  واليووي  منو؛ -

 ج وب  لغ ب  الهبوس  ال ويمب ؛ -

                                                             
1

 .26ح   (12)ح الويي (2666)الجغتيس الغه ب  الجزائغت ح  
2 Rapprt sur la congrégation du foncier en Algérie, (2004):  une contrainte au dévloppement économique, 

Alger, P 80. 



  0202رؤية مستقبلية حتى : القطاع السياحي الجزائري                                                            :الفصل الثالث
 

182 
 

 ج وب  ال مو   ال ويمب  لوعب  هوايس؛ -

 .اليايغالب  الو مب  لو و  اليموي  وال  و م -

بول المت   و  ال  وي الهربوس   لارو جريا   وغمر   ر  الريوغ الر م ب رري أي للوهرم اي  يي الج و          

م ا الج وبولح  ي  ي  متغ الث وو  الهبوسب  وال بوم هو لب  اللو ب  لل جل   هأم بر  الهربوس   ري الموسبر  

 .اع لصويب  واعجل و ب 

الهربوس   منرو  رو رروي ب ريم  ي ولرم ممرو   ريس  ؤههرول لللوروتي  :مؤسسات التكوين السطياحي. 0.0.0.0

 :لل  ويح و منو  و مو سيار المتأسح ا  للوزي م ا ال ؤههول اللووتمب  و  مواس   ي الهيي ر و ال 

مررو  ؤههرر    و برر   ال  رروه  اياغم ال لرر  هولت صررب  ال وموبرر  واعهررل ي  ال ررول   :معهططد بوسططعادة. أ

لررر  ب مسنرررو ال ونررري ال مررر  هرررو   وررر  اعهرررل هو ح ال  رررو م   وررريح والترررنويس ال 000و  رررغا دوهررروويس وترررووغ 

 :(1)وال دخح وتلول  ال نوم اللولب 

 لووتي ل مااي و    للن  ني الهبوس  واليمي   والس و ول ال ويمب ؛ -

لورررروتي ج برررر  اىهرررري  اى ررررغ  اللوهورررر  لل نرررري الضررررغوغت  لمترررروم الهرررربوس  واليمي رررر  والس و ررررول  -

 ال ويمب ؛

 .ال هل ي اي الل مااي ال ل غجاي  ي   وي الهبوس لسهاي  هلو   -

مو  ؤهه    و ب   ال  وه  اياغم ال ل  هولت صرب  ال وموبر  واعهرل ي  ال رول   :معهد تيزي وزو . ب

  ورريح وب ررم  تررنويس ل مرر  هررو   ورر   000و  رغا ورر  وعبرر  لاررزم وزوح ولررم  لس رر  ورر  وعبرر  لل هرويح اررووغ 

 :اعهل هو ح ال  و م وال دخح السلوبولح اإياغس اليمي ب  والهبوس  ومم ب وم ه ج و    ي ال نوم ر و ال 

 لووتي الل مااي و    للن  ني الهبوس  واليمي   والس و ول ال ويمب ؛ -

   ليمي   والس و ول ال ويمب لسهاي  هلو  ال هل ي اي الل مااي ال ل غجاي  ي   وي الهبوس  وا -

                                                             
 .206 يوم  المصو  اللتغتوب  واللمظب ب  ال لول   ه  وي الهبوس ح ال صيغ هد   رغاح    1
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 ولووتمنم ال هل غ؛

لو رربم الل مبررول الجيارريس ال غله رر  هولهرربوس ح اليمي رر  والس و ررول ال ويمبرر   رري  غترر  ج برر  وهرروئو  -

 الي م ال يئ  ؛

 اليغاهول واللسولاو وال ووامول والهسور؛ -

 .ال ؤل غال والميوال والل وءال وال لل بول -

لولدرغ  ؤههر    و بر   ال  روه  اياغم لل لر  هولت صرب  ال وموبر   :للسطياحة المدرسة الوطنية العليا. جط

أول هررررم   26ورررر   ..62/1 مواعهررررل ي  ال ررررول ح لررررم امترررروء مرررر ا ال يغهرررر  ه وجررررا ال غهرررروم اللميارررر م غ رررر

 68/202مترروء ال يغهرر  الو مبرر  الولبررو للهرربوس ح ال ورري  وال ررل م هول غهرروم اللميارر م غ ررم اح ال لضرر ي 2662

ح ل ررم  مرر ا ال يغهرر  ترنويس لبهررومر ورر  لهررااغ اليمرروي  والهرربوس ح ول رروتغ (1)2668 رروغر  02غ  ورر  ال رؤ 

 :  وي   غمو هولجزائغ الووص    ي داي  نو نو مجي 200وتووغ  (2) وليغتا الوو لاي و    وي الهبوس 

 ل يم لووتمو  ولبو و    للن  واي الهبوس  واليمي   والس و ول ال ويمب ؛ -

 هررلو  ال هررل ي اي الل ماررراي ورر  الهرربوس  واليمي رر  والس و رررول ال ويمبرر ح ول رروم دلوررروتمنم لسهرراي  -

 ال هل غ ولجياي  ولو ولنم؛

ل ررروم دج بررر  اليغاهرررول اعهلوترررووب   ررري أجرررو اعهرررلجوه  لل لرررا الررر م بودرررغ  مرررم ال لورررو لوي  ررر   -

ي السوجررول ورر   برروياي اللووارر  درراي ال ن رر  اللغ وبرر  ورر  ا لبرروغ  واضررب  الغهرروئو واىتررهو ح و ررا

 الهبوس  واليمي   والس و ول ال ويمب ؛

 لتوغ  و    للن اليغاهول الل  لمجز هوعلصو       للن ال ؤههول الو مب  أو اليولب  الل   -

 لنو  ي   دل وتغ الهبوس  واليمي   والس و ول ال ويمب ؛

 لووتي غصايا وثوئ بو اغلهط ه اياي متو نو؛ -

                                                             
 ..2ح   26الويي (: 2668)جغتيس الغه ب  الجزائغت ح لا 1

2
 www.mta.gov.dz:( consulté le 13/11/2013). 

http://www.mta.gov.dz/
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 و  الهبوس  واليمي   والس و ول ال ويمب ؛لصيغ  جل   ل صص   -

 .لتوغ  و  ل وتغ الهسر الول   والل م  و   بوياي ا لصوصولنو -

 : ولل ثو صيسالنو وب و ال 

 لدغم   وي واليو بول اليغاه  واعهلتوغس ال غله   ه جو  متو نو    أم  ؤهه  أو اياغس؛ -

أو اىجمدبررر ح وال مظ رررول اليولبررر  وال مظ رررول  لورري اليو برررول اللورررووي  ررر  النائرررول ال  وثلرر  الو مبررر  -

 غاغ السرو ب ؛

 توغ  و  الل وءال واىتهو  الو مب  أو اليولب  الل  لنم  اياي متو نو؛ -

 لض ي متغ اىتهو  الل  لنم  اياي متو نو  ل  ا ليج أموا نو؛ -

واي اللولرربم ل روغ اللهروي   ر   ؤههرول اللوروتي وال مظ رول اليولبر  ال ل صصر   ري أجرو لجياري أمر -

 .ال  ي  

ا ا  وغمو أم ب    وي الهبوس  و  الجزائرغ  ر  ال ؤههرول اللووتمبر  ال وجرويسح ومهرل ب  ال رو  أي           

 يي م ا ال ؤههول  لاو جرياح ضرن الر   لر  أي  ريي ال  و ري اللر  لؤ غمرو مر ا ال ؤههرول  لارو رر ل ح 

أي الموسبر  الجمو بر  لهارا  لانرو  ثرو مر ا ال ؤههرول  ورلنرو  وز ر  ور  الموسبر  التر ول  للرهييح مر ا بومر 

اللووتمب ح وهوللول  اول وغ الهبوس  الصسغاوب  للويوءال الهربوسب   لر  ج بر   هرلوبول ال ري ول الهربوسب ح 

ولن ا ب ري ال و  ىجو المنو  هولهبوس  الجزائغت  روي عدي  ي لموب  مر ا ال ؤههرول اللووتمبر  ولوزتونرو 

لررغاا الرو م  مظررغا ىي الهرربوس  لسلرروج ل زتري  رري ال ررواغي الهتررغت  ال ؤملر  وال ررويغس  لرر  رهررا  درغ روورر  ال

 .غموي الهبوس 

 0230 منظورستراتيجية التنمية السياحية إ .0.0

ال رومررر  الس ب بررر ح ا   أيغررررل اليولررر  الجزائغتررر  ضرررغوغس لوزترررز   و نرررو الهررربوس  و صرررغملمح وا   وئرررم      

 ح1020  مظرررروغ  رررروي الهرررربوس     رررر  سررررو  ل رررروتغ ورررر  ا ررررياي 1000 ورررر  هررررم  تررررغ ل الرررروزاغس الوصررررب 
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للهربوس  ور      رط أ  رو  للم بر  ال هرليا   "لسرل  مرواي 1002 المنوئبر  ور  هرم  و لصرل الر  صربهلنو

لمياررر  مررر ا ال   ررط هرررول  ررري الضررغوغم اي رررو  هوررر   ح و هورري  رررغوغ هرررملاي  لرر 1022  مظررروغالجزائررغ 

 وضهط اآلوو  ح ل هرواغس الل روغال الجياريس يا لبرو و وغجبرو ح وجروءل ال رلههولاللويبيل  ي أجو لثدال 

جرررغاءال ي رررم 1020  مظررروغ جياررري هررر   ه ترررغوي  اعهرررلث وغ ولغ بررر  للسياررري اىمرررياج الو بررر  والمو بررر  وا 

وأ رر ا هورراي اع لهرروغ ل  للررن اىمررياج  ح1020 الهرربوس ح هوإضرروو  الرر  ال ملجررول الواجررا لغ النررو لهررم 

  لبروغالاع ا ال  روي ال لرا لسياري دنر ل  روي الهربوس ح وهوللرول  المنرو  جوس اع لصويب  واعجل و ب ال غ 

 ل ررو اهوإضرروو  الرر   ح1020  مظرروغولسيارري اىمررياج المو برر  والو برر  ال ملظررغس الوصررو  الانررو  ال هررل دلب ح

  .للميا  م ا ال تغوي غصي ال واغي اليز   اللياداغ ههب  الوصو  ال  صمو   هبوسب  وولب ح   

 قانون التنمية المستدامة للسياحة الجزائرية. 3.0.0

 لرر  وضرر  اهررلغالاجب  جيارريس  رري أجررو  1002  لررل اليولرر   لضرر م  ورر  وزاغس الهرربوس  ورر  جررومي        

ح ههبرر  لم برر  ولغ برر  المتررو ول الهرربوسب  للورروتي صررمو   س ب رر  ومرر ا  رري 1020  مظرروغاللم برر  ال هررليا   

 :(1) ي   و ال  

  لبوغ ياموغ؛ .6اهنوم ال  وي ال و  و  اعهلث وغال الهبوسب  ههيج  ول   يغا  -

 ؛1020 لاوي هوئ   ي  هم   1.2زتويس  يي الهبو  مسو الجزائغ لبصو ال  سيوي  -

 ألن  مصا تهو  هوتغ؛ .1 ل   -

  لبوغ يوعغ أ غتر ؛ 2.7لوواغ اإاغايال  ي الو ل  الصوه  ليو   -

  ل   مو   لوه  هبوسب  جيايس؛ -

 وض  ا وغ هبوه  انيج ال  لم ب  هبوسب   هليا  ؛ -

 وض     ط بسيي ال مو   الواجا اهلهيلنو وموي ال مل  الهبوس  لوو  م   ؛ -

                                                             
1 Ministère du tourisme, (2010) : élément de le stratégie de développement durable du tourisme en Algérie 

2001, horizon, alger, P52. 
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   الهبوسب ؛هبوه  لووتي ال واغي الهتغت  ال وص  دلهااغ ال صول -

 اجغاءال واضس  و  يمب   وص  هوللنائ  الو غامب ؛ ل و ا -

دغازمرو روجنرر  هرربوسب   - لسهراي صرروغس الجزائررغ الهربوسب ح واهررلغجوي  روملنررو دراي الرريو  الهرربوسب ح وا 

  ول ب ح  ي  ي  ال توغر  و  ال نغجومول اليولب  وال ووغ  وال ؤل غال؛

 ال  وي أ وم اعهلث وغال اىجمدب ؛ليواو   لب  التغاو  وال وصص  وول   -

 ا ويس لأماو ولغ ب  الصمو ول اليمي ب ؛ -

 .لأماو ولغ ب  الصمو ول الل لايب  الل  لو   اليامو برب  لل  وي الهبوس  -

 (1020-1002) لليلغسوالجيو  اللول  ال   اهلغالاجب  الهبوس  

 (0232-0223) إستراتيجية السياحة للفترة (:03.0)الجدول رقم

إلى  0223 أهداف المخطا
0222 

إلى  0222
0232 

 المالحظات المجموع

الرفططططططع مطططططططن قطططططططدرات 
 اإليواء

 .سرير 0222معدل النجاز في الفترة األولى  ألف سرير 22 ألف سرير 02 ألف سرير 02
 .سرير 9222معدل النجاز في الفترة الثانية 

زيطططططططادة السطططططططتثمارات 
 الخاصة

مليون دج  3.2تكلفة انجاز السرير الواحد تقدر بط  مليار دج 12.222 مليار دج 02 مليار دج 02
 خارج تكلفة العقار

زيطططططططططططادة التطططططططططططدفقات 
 السياحية الجنبية

الف  982
 سائح

 %32ونسبة زيادة تقدر بط  3662النسبة المرجعية  مليون سائح 3.0 /
 تقريبا 

زيطططططططططططادة التطططططططططططدفقات 
السططططياحية للجزائططططريين 

 غير المقيمين

ألف  020
 سائح

 %22نسبة زيادة تقدر بط  3662السنة المرجعية  ألف سائح 682 /

التططططططدفقات السططططططياحية 
 الجمالية

3.301.222 
 سائح

 سنويا  %32نسبة زيادة تقدر  سائح 0.382.222 /

 :التشييل
 التوظيف المباشر

 التوظيف غير المباشر

 
32.222 
02.222 

 
32.222 
02.222 

 
02.222 
12.222 

حسب المنظمة العالمية للسياحة كل انجاز سرير 
غير  مناصب 20ويسمح بخلق منصب شيل مباشر 

 مباشرة
 02.222 المجموع

 منصب شيل
92.222 

 منصب شيل
منصططططططططب  322.222

 شيل
 

  Source: Ministère du tourisme، plan d'action horizon , )2001-2010 (     
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  و ررو لررم لصررو الرر  الملرروئ  واىمررياج اللرر   (1020-1002) الهرربوسب  لليلررغسرل ارربم لإلهررلغالاجب           

ولورري لررم لس رر  هررو   1020 لارروي هرروئ  هررم   1.2ررروي  هرر غ الوصررو  الانرروح ا  لررم لو رر  الوصررو  الرر  

 . لاوي هوئ  0.6م ممو   جز در أ لاوي هوئ   ي  م ا الهم   2.2

اللم برر  ال هررليا   للهرربوس ح  و ررل دوضرر  ا رروغ لتررغتو  لرر ل  هبرر   واصررل  الجزائررغ ورر  اهررلغالاجب  هو      

 : ي  ي  اصياغ ال واماي اللولب 

 وال لول  هوللم ب  ال هليا   للهبوس ؛ 1000وبيغم  26ال ؤغ  و   00/02ال وموي غ م  -

 وال لول  هوهلهي  التوا ئ ىمياج هبوسب ؛ 1000وبيغم  26ال ؤغ  و   00/01ال وموي غ م  -

وال لولرررر  ه مررررو   اللوهرررر  الهرررربوس  وال وا رررر   1000وبيررررغم  26ال ررررؤغ  ورررر   00/00غ ررررم ال رررروموي  -

 .الهبوسب 

 مرم  لر  أمرواي الهربوس  ور  الجزائرغ ر رو  00وتم  ال وموي ال لول  هوللم ب  ال هليا   للهبوس  ور  ال رويس 

 :(1)ال 

 الهبوس  الث ووب ؛ 

 هبوس  اى  و  وال ؤل غال؛ 

 وال وولج  ه بوا الهسغ؛الهبوس  الس وب   

 .الهبوس  الصسغاوب  

ر رررو ب لضررر  مررر ا ال ررروموي ه  وه ررر  لنائررر  ال مرررو   الهررربوسب   ررر   ررروموي اللنائررر  اإ لب بررر  الترررو ل          

والسيرروك  لرر  الدائرر  والهرروسوح وتغرررز ررر ل   لرر  ضررغوغس السيرروك  لرر  الدائرر  ولسهرراي ال سرربط ال وبترر  

 ياوم ال  أمياج مو ب  وأ غ  مأ  00/02 ووب  واللوغت ب  و ي  هم  وموي ولغ ب  ال ؤميل ال دبوب  والث

 
                                                             

 وغ   هسثب    ي   ال  ال لل   حتحديات الصناعة السياحية في الجزائر، باإلشارة إلى ولية المدية (:1021)  لاو  دي ال ويغح  لو   ل ايح 1
 .07  أوغتوح الجزائغح  .1و 12او   ح جو و  الدلايس ،-الدولدراسة تجارب بعض –السياحة رهان التنمية المستدامة : الول   اليول  سو 
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 :(1)لل ثو و  ر ب ح أ و المو ب  ون 

 لث اي ال و ول ال دبوب  والث ووب  واليامب  والسضوغت ؛ 

 لسهاي أياء ال  وي الهبوس   ي  ي  التغاو  و  اللهااغ؛ 

 ال   هلو  ال مووه  اليولب ؛لسهاي مو ب  ال ي ول الهبوسب ح واعغل وء دنو  

 ا ويس اع لهوغ لل ؤههول اليمي ب  والهبوسب ؛ 

 ال سووظ   ل  الدائ  واليضوءال النت  للوهب  الهبوس  الدائب ؛ 

 اللووا  داي لغ ب  الهبوس  والدائ ح دإي وج  ينوم اليب و   و   ج و سل   اللم ب  ال هليا  ؛ 

 .وهل غاغح  صي ل لب   يي ال لوجناي ال  ال وغجللدب  سوجول ال لا الو م  ال لزااي ه 

 :اىمياج الو ب  وب و ال ( 00/02)  وموي الر و بسص  

الررر  غوبررر   1002وسهرررا الدغمرررو   وررروي اعهرررلث وغ الهررربوس  ب لررري  ررري  :تثمطططين السطططتثمار السطططياحي - أ

 :(2)ح و ل   دغ  غسللاي1020

ألرن هرغتغح و لر   ..ا  لو ر  امجروز  ري  مر ا ال غسلر  سروال   :(0220/0221)المرحلة األولطى مطن 

     لاررروي يج للهرررغتغح وهوللرررول  هلصرررو اعهرررلث وغال الررر  غررريج  رررول  مظرررغم ب ررريغ  ..2هو ل ررروي  ب ررر  

 . لبوغ يج و  منوب  م ا ال غسل  ..81در 

لر   ري المروي ال لوهرط ولولدغ ال توغت  ال  لغ  امجوزمو ور  مر ا ال غس :(0228/0230)المرحلة الثانية 

 لارروي  ..1ألررن هررغتغ أم ه ب رر   70 لبرروغ يج عمجرروز  2.0والغوبرر ح وبررروي سجررم اعهررلث وغ ال لو رر  

 .يج للهغتغ

ألررن هررغتغح  286مررو  1020اي  رريي اىهررغس ال لو رر  الوصررو  الانررو ورر   وررو  : رفططع قططدرات السططتقبال  - ا

 .1001ألن هغتغ الل  لم اسصوئنو منوب   61أم دإضوو  

                                                             
 .27ح   (0232-0220)تصور تطوير السياحة للعشرية الهبوس  والصمو ول الل لايب ح وزاغس ل غتغ  1
 .26ميهمح   ال صيغ  2
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 1020سهررا الدغمررو   ورروي ال سصررل  المنوئبرر  لللرريو ول ال ملظررغس  رري  هررم   :رفططع التططدفقات السططياحية - ل

 .هوئ  02..0.068هلووي سوال  

 مصررا  00..6.مرو  1020 ريي  موصرا الو رو اللر  هرالم امتروؤمو ور  منوبر   :زيطادة مناصطب الشطيل - ر

 مصا   و غاغ  هوتغح وهوللول   ج روي ال موصرا ال لو ر  الوصرو  الانرو  00..261  و  هوتغح و

ألرررن  مصرررا ترررهوح  هورررو مررر ا سهرررا ل رررياغال ال مظ ررر  الوول بررر   100 مررري منوبررر  مررر ا ال غسلررر  مرررو 

 موصررا تررهو  هوتررغس وغاررغ  0للهرربوس  وب ررو ا رر   موصررا الو رروح ساررر اررؤيم هررغتغ الرر  اسرريار 

 .بوس  هوتغس و  ال  و ول ال غله   هوله

 لبرروغ  2.0 رريي ال رريا او ال لو ورر  ورر  منوبرر  ال غسلرر   رريغل دررر  :زيططادة المططداخيل مططن العملططة الصططعبة - ج

 .يوعغ 10.يوعغح وم ا هو ل وي  وبوغ اإميو  ال لوهط لوو هوئ  وال  يغ در 

  م  رررر  لوهرررر  هرررربوس  11سررريي  ح و رررريال لولرررر  ه مرررو   اللوهرررر  الهرررربوس  00/00أ رررو ال رررروموي غ ررررم        

ورر  الصرسغاءح ساررر غرررزل الهرل ول ورر  لوزترر   00 لرر  الترغتط الهرروسل ح و 26ر غسلر  أولرر  للروزي درراي 

للموسبرر  الجمو برر ح ومرر ا  رو اررؤثغ هررلهو  لرر   00مر ا ال مررو    لرر  الجنر  الترر ولب  للررهييح و صصررل و رط 

  .الهبوس  الصسغاومح الل  لولدغ اسي  أمواي الهبوس  ال ن   و  الجزائغ

 :(1) ل   ج و    ي ال هويئ م  00/02م  ال وموي ر و 

ارري دنرر ا الصرري   رري ي ررم .لولهرر  لم برر  اىمترر   الهرربوسب  ولغ النررو  رروه  ال صررلس  الو رر ح ولهررلن 

 اليول  والج و ول ال سلب ؛

 للوغت بر ال ض  لم ب  اىمت   الهبوسب  ل وا ري و هرويئ س وبر  ال رواغي ال دبوبر  وال لوسرول الث ووبر  و  

 س وب  أصوللنو وض وي ال يغس اللمووهب  للوغ  الهبوس  ويب و لم؛ ههغ 

 ل وم لم ب  اىمت   الهبوسب   ل  ال هويئ والوبيبول ال سييس و  ال   ط اللوجان  لللنائ   

                                                             
 .ح الجزائغ(33الويي )ح 01/03ح وال لض م  لل وموي غ م 31/03/2001الصويغس دلوغتخ (: 2001)الجغتيس الغه ب ح  1
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 الهبوسب ؛

لررووغ اليولرر  التررغوم الضررغوغت  للغ برر  اعهررلث وغح ر ررو للويررو هوى هرروء ال غلهرر   رري ا ررياي اليغاهررول  

   ال و يب  يا و  مو   اللوه  الهبوس ؛واىتهو

لللزم اإياغال الو و ب  لليولر  والج و رول اإ لب بر ح ورر ا النائرول الو و بر  ور  ا روغ ا لصوصرولنو  

 .دإيغاج لغ ب  الهبوس  ض ي هبوهولنو ال  و ب 

ميسرظ ايغا  اليولر  لضرغوغس لري لنو ور  لروواغ ترغوم اللم بر  الهربوسب ح ومر ا   رو هرد  ي  ري           

لل ر  اليولر  : " ال لولر  هوللم بر  ال هرليا   للهربوس  ر رو الر  00/02 ري ال روموي  28 رو مصرل  لبرم ال رويس 

وعهررلث وغ اجررغاءال وأ  ررو  الرري م ول رريم ال هررو يال ول ررم  اع لبرروزال ال ولبرر  والجهوئبرر  المو برر  ال وصرر  ه

الهرررربوس ح  صرررري لتررررجب  اللم برررر  الهررررغتو  وال هررررليا   للهرررربوس  واهررررلسيار أثرررروغ ااجودبرررر   لرررر  اع لصرررروي 

ح و نرر ا أهررميل "الررو م ح ر ررو لهررو  ورر  مرر ا اإ رروغ الرر  اهررلسيار أيوال لرري م   لبرر  اللم برر  الهرربوسب 

 :ج اجغاءال ال هو يس م ا ال    لب  اللم ب  الهبوسب  ال  الورول  الو مب  للم ب  الهبوس ح ر و لني

 ا  وء يو  للم و اع لصويم؛ 

 ايغاج اللم ب  الهبوسب  ض ي يامو برب  الل وغ واللوان اللومولوج ؛ 

 لتجب  ال يغس اللمووهب  يا و ال  وي؛ 

 لسهاي ال ي ول الدمرب  ال لول   ديغاه   ليول ل وتو ال توغت  الهبوسب ؛ 

 .غي الهتغت ح ولتجب  اعسلغاوب هبوه  لووتي ولهااغ ال وا  ل ويا  

 0230 منظورأهداف إستراتيجية التنمية السياحية  .0.0.0

لث ررراي ال و رررول ال دبوبررر  والث ووبررر  واليامبررر  والسضررروغت ح ولسهررراي مو بررر   ا الدغمرررو    ررري أمرررياج مررر       

وررر ا ا ررويس اع لهرروغ لل ؤههررول اليمي برر  والهرربوسب ح وال هرروم   ورر  اللم برر  ال سلبرر ح  الهرربوسب حال رري ول 

ضرروو  الرر  للدبرر  سوجررول ال لررا ا مرر اح الدائبرر وال سووظرر   لرر  الدائرر  واليضرروءال السهررم  للوهرر  الهرربوس  
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س اللرريو ول هوهررل غاغح  صرري ل لررب   رريي ال لرروجناي الرر  ال رروغج ل ضرروء الو رروح وررر ا زترروي ال لزاارريالررو م  

 :(1)للغرز أمياج اإهلغالاجب  و و .الهبوسب 

 :لل ثو م ا اىمياج وب و ال : األهداف النوعية: أولا 

يغاج  ملجولنو الهبوسب  ض ي الهو  الوول ب  للهبوس ؛ -  لسهاي صوغس الجزائغ الهبوسب  وا 

 اغضوء سوجول ال لا ال سل  ال زاايس ول لب  الوجم مسو ال وغج؛ -

 مجو   ال  وي الهبوس   ي  غت  التغاو  و   جو  اإياغس؛لسهاي  -

 ال هوم   و  السيوك  ل  ال سبط الدائ  وال مو   السهوه ؛ -

 لسهاي ا ويس لأماو ال ؤههول اليمي ب  والهبوسب ؛ -

 لث اي ال  زوي ال دبو  والث وو  واللوغت  ؛ -

 .جويس الوغ  الهبوس  -

 : الو ب  وب و اللل ثو اىمياج : األهداف الكمية: ثانيا

 :(2)دغ ج  زتويس الليو ول الهبوسب  رومل  ل   غسللاي :زيادة التدفقات السياحية. أ

 لر  أهرور  غجور  لليلرغس  %30رروي اغجر  لس ار  زترويس ور  اللريو ول دمهره  : (1006-1002)اليلرغس  -

 .1006هوئ  و  منوب   2.62000ح ولو   سجم الليو  الهبوس  الول  أوثغ  ي (1000-1001)

هروئ  وسهررا ل ررياغال  2.06000ررروي اغجر  لس ارر  لريو ول هرربوسب  ل ريغ دررر : (1020-1008)اليلرغس  -

 ياررراي هررروئ  أجمدررر  وررر   ورررو   2ال مظ ررر  الوول بررر  للهررربوس  ورررإي الجزائرررغ لنرررو سظررروك الوصرررو  الررر  

1010. 

 (3):ا لياي  غسللاياي امووش اعهلث وغ الهبوس  روي  ل  : تطوير حجم الستثمار. ب

 هغتغ  ي  دو ال  وولايح  000..روي الو   امجوز  و ول ااواء اضووب  ل يغ در  :(0221-0220)الفترة 
                                                             

 .26ح   (1020-1002)ح تصور تطوير قطاع السياحة للعشريةوزاغس الهبوس ح ل غتغ  1
2
 Ministère du Tourisme et de l’Artisanat : )2008(, Les flux touristiques, Direction Plan Qualité 2013. 

 .28ح ال صيغ هد   رغاح   (1020-1002)وزاغس الهبوس ح لصوغ ل وتغ   وي الهبوس  للوتغت ح  ل غتغ 0
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 لاوي يج للهرغتغ الواسريح   رو  ..2ولضم ال توغت  و   وغ اعمجوز وال لو ي ح م ا دلولي  امجوز ل يغ در 

 . لبوغ يج و  منوب  اليلغس ..81اؤيم ال  ستي اهلث وغال ل يغ در 

 لبروغ  2.0هرغتغ  ري  مر ا اليلرغس هوهرلث وغال ل ريغ درر  70000مجروز اروي اغج   :(0230-0228)الفترة 

هرررجو  رررو  ب لرررم ( 1020-1002)ورسصرررال  ليهرررلث وغال وررر  اليلرررغس  .يج ..1يج و لوليررر  امجررروز ل ررريغ درررر 

 . لبوغ يج ..101

ممرررو  رررغسللاي إموررروش اعهرررلث وغ الهررربوس  وررر   جرررو  اليمي ررر   اجرررا أي م ارررز: رفطططع قطططدرات اإليطططواء. جطططط

 :(1)واإاواء

هررغتغ لغورر   رريغال اإاررواء وورر  ا رروغ  سرربط لسياررزم  000..ررروي الو رر  اضرروو   :(0221-0220)الفتططرة  

 لرر   1001وان ليهررلث وغح اعمجرروزال ورر  الو رروغ الهرربوس  ل سروغل سررو  اليمرروي  الصررهاغس ورر  منوبرر  ضر

   %.6مجرروز وصررلل الرر  ا تررغو و ورر   رروغ اعمجرروز و مهرره   086 هررلو    للررن وعبررول الررو ي هررجو 

 رر     %0. تررغو و اهررلث وغم وصررلل مهرره  اعمجرروز الرر   1.2هررغتغح اضرروو  الرر   08000و رريغس ااررواء دررر 

ج ال ترروغت  هررغتغح وأ اررغا  رر  ل لررب  الووائرر  ال  لليرر  لررم اهررلئمو 26000لهررجاو  رريغس اضررووب  هررأوثغ  رري 

 .الوول   واهل غاغ أ غ  

ورإي  ريغال اإارواء  غورل  ولجوغتر  ا لصويب  ا لياي م ا اليلغس ومظغا ىههوا  ل  (:0230-0228)الفترة  

للررررغجم الرررر   %6ح ورملاجرررر  لوررروي مهرررره  الم ررررو ال لوهررر   (1006-1002)اغليو رررو أ ررررو  رررري اليلرررغس الهرررروه   

 .هغتغ 70000

 .1020  مظوغهغتغ  286000هجو  ج وي  وم در ( 1020-1008)و( 1006-1002: )ورسصال  لليلغلاي

ام ي و  ي اىمياج ال هلوسوس  ي ال   ط لم ورإي  ريي ال موصرا الجياريس اللر   :خلق مناصب عمل. ت

 مصررا تررهو غاررغ  هوترررغ  261.00 مصرررا تررهو  هوتررغ و 6.00.ب رريغ دررر  1020اررلم امترروئنو ورر   وررو  

                                                             
 .وزاغس الهبوس ح لصوغ ل وتغ   وي الهبوس  للوتغت ح ال صيغ هد   رغا 2
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الرر  اسرريار  مصررا تررهو  هوتررغ وثررير  موصررا غاررغ  هوتررغس هسهررا  يمهررغتغتي اررؤ مجرروز اأي   لهرروغوه

 .ل ياغال ال مظ   الوول ب  للهبوس 

اي اللم بر  الهربوسب  لهرومم هتررو  هوتررغ وغارغ  هوترغ ور  زترويس الرري و الرو م  واليرغيمح  ري  ري  جلررا 

 ح ىي الهرربوس    رروي الو لرر  الصرروه  و لرر   موصررا تررهو جيارريسح اضرروو  الرر  لسغترر  ال  و ررول اى ررغ 

ح  وز رر  1020 ر ررو و لوو ررو  رر  هررو   ال  و ررول اى ررغ ح والجزائررغ  رري  رري     ررط الل رروتغ آلوررو  

 لرر  اعهررليويس  رري مرر ا اآلثرروغ  رري  رري  زتررويس  موصررا الو ررو وزتررويس اإاررغايالح وورر  مرر ا الهرربو  مرريغج 

 :(1) 1021هو  ال ؤتغال ال وص  هول  وي الهبوس  ال  منوب  هم  

 رري اج رررول  الارري الوو لررر   % . مصررا   ررروح أم  ررو مهررردلم  200000دلرر  سجررم اللترررهاو ورر  الهررربوس   -

 .الو مب 

 (% 1أم  و ب وغا ) لبوغ يج  .17: ال هوم   و  المول  اليا ل  ال وم -

 : منو ألن هغتغ 71 تغو و  هجي ه و    620و   جو  اعهلث وغح دل   يي ال توغت  الهبوسب   -

 20.  70ح و   وغ  ل يم  ي اإمجوز (  و  مصا 10000وهغتغ  0000.) تغوي %. 

 210  ح لو يل ههدا الل وتو(  و  مصا 7000وهغتغ  21000) تغوي. 

 200  ح لرررم لم لررر  أهوهرررو ههررردا غبررروا     رررول (  رررو  مصرررا 6000وهرررغتغ  2.000) ترررغوي

 .اللنائ  ه مو   اللوه  الهبوس 

يجح  وجنر  إ رويس لأمارو و صرغم   110ر و دل  سجم اعهلث وغال ال وص  و  ال توغت  الهبوسب         

ورولر ح أ رو  ريي  822 س ول س وب ح ر و دل   يي الوروعل الهبوسب  ال ول ريس  20اليموي  الو و ب   منو 

هررغتغ  28000غتغح  منررو هر 67000وسرريس ه و رر  اهرلبووا ل رريغ ا  2207السظروئغ اليمي برر  و ري وصررو الر  

 .لوه  للسضاغس اليمي ب  الو و ب 
                                                             

3
 :  اعولغوم  أوغتوح  لووغ  ل  ال و   22و .2ح الجلسات الوطنية(: 1020)لصغت  وزتغ الهبوس  والصمو ول الل لايب ح  

 http://www.mta.gov.dz/site_relooke/ar/a   
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الرررر   هررررلو    وسررررول وهررررولغغم  رررري الل رررروغ ال لسرررروك ورررر  ال ؤتررررغال الهرررربوسب ح اع أمنررررو لررررم لصررررو هورررري 

 .ح وله   هوايس   و س  لم اليو  ال جووغس1020اعهلغالاجب  الو مب  آلوو  

 .الوسائل المساعدة في ترقية السياحة .0.0.0

هسارر ترغ ل ور  ا رياي   ر   1020  مظروغالهربوس    هرلغالاجباالجزائغ  يس لياداغ لل دا   ل  لا      

ال لول اي هوللم ب  ال هرليا   للهربوس   (1)للغ ب  الهبوس ح و ل   ي  ي  ال صوي    ل   تغو   ال وموماي

 .1000وه مو   اللوه  وال وا   الهبوسب  و  هم  

اللوريبيل ال  لغسر   لر   ترغوي ال رروموي هوراي اع لهروغ ضرغوغس اعغل روء ه  روي الهرربوس  و ري أ ر ل       

الررر   صررروج ال  و رررول اى رررغ  ال هررروم   وررر  اللم بررر  ولهرررااغا   يمبررروح ول سررروغل مررر ا اللوررريبيل سرررو  

ضررررغوغس وضرررر  سرررري لليوضرررر  و رررري اعمهررررجوم الهرررروئياي ورررر  اللم برررر  الهرررربوسب  اللرررر اي لوغون ررررو ال ؤههررررول 

هبوسب  الجزائغت ح و ل  دلدم  أهلوهو جيايا و  لهااغمو بض ي اعهل غاغت  ور  الو رو وبول ري  لر  لث راي ال

الثررغوال ال دبوبرر  والث ووبرر  والسضرروغت  ال لوسرر  ولررم اللأوارري ورر  مرر ا ال رروموي  لرر  اىم برر  ال صررو  لوضرر  

و  الهبوس  ال رغاي ل وتغمروح ورر ا وأتر     اهلغالاجب  و مب  واضس  و   اياي الهبوس ح لسيي اىولوبول

ال   ررط الررو م  للنائرر   الوهرروئو ال هرر غس لرر ل  وورر    رري لنو    ررط لرروجان  للنائرر  الهرربوسب ح ورر  ا رروغ

 . (2)اإ لبم واللم ب  ال هليا  ح وال وموي ال لول  هوللم ب  ال هليا   للهبوس 

 المعلوماتعصرنة قطاع السياحة والستفادة من تكنولوجيا  .3.0.0.0

اررؤيم اهرررل يام لومولوجبرررو ال ولو ررول واعلصرررو  الررر  ل يررب  لوليررر  املررروج ال ي رر  الهررربوسب ح سارررر       

  اللورررولانح برررلهرررومم  ررري جنررر  وررر  غوررر  اللرررغوت  الهررربوس ح و ررري جنررر  أ رررغ  لو رررو اللومولوجبرررو  لررر  ليم

وللرر  ال لول رر  هرروللوزت  و ولررا ( اعلصررو  ال هوتررغ هولوهرر وء والهرروا ) صوصررو للرر  ال لول رر  هوعلصررو  

                                                             
 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع 00-00ح وال وموي غ م والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة 02-00ال وموي غ م ( 1000: )الجغتيس الغه ب  2

 .ح الجزائغ(22الويي )ح السياحية
ح ال صوي    ل   تغو    وموم  اللم ب  ال هليا   محضر مختصر ألشيال جلسات المجلس الشعبي الوطني (:1000)ل غتغ وزاغس الهبوس ح  2

 .بوسب للهبوس  و مو   اللوه  وال وا   اله
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ال ي   مو  ي بهو  ع ليوئنوح   و ب ل  لوولان  هو   ال  دو رول والريوغتول الهربوسب ح هوإضروو  الر  

ل يام السوهررررا اآللرررر  واإملغمررررل  يرررر  سجررررم الو ولرررر  الزائرررري وغورررر   رررريغال الوررررو لاي ولرررريغتدنم  لرررر  اهرررر

  .(1) ال  للي والل دب ول والدغا   

لولغومبر ح الوهروئو اإ هرل ياموهأي الهوئ  اىجمد  اجي غاس  أوضو  ي  ي  السجزح وغاغا  ري ال ري ول 

 .وضي  ي ا  وء صوغس جايس  ي مو ب  ال ي ول الهبوسب  ال  ي   هولجزائغ

 شهاريةوالدعاية اإلعالم تكثيف اإل .0.0.0.0

  ي أجو ض وي   وي هبوس  ووو ح روي لزا و اعمل وم هولجوما اإ ي   ور ا الي وب  اعتنوغت       

ا ا رومل اىهووغ و  ال لموو  وم ا  و لم  والهغ   ي  ل  ج ا أودغ  يغ   ري  ي الهبو ح  وص 

لإل يم يوغ و  امجو  ال وهم الهبوس  و  ح وروي لنواإغمودب  الل  تني لجهايا و  لومر هوي اىسيار

م ا الدلي وممو   و بوغج هوللهوت  الهبوس ح ال م اميغج ض ي  جو  اإ يم وبول ي أهوهو  ل  لسياي 

والهوب   ي  سوجول ال هلنلواي و مم ل يبم هل  و ي ول للواو  ول لوول الهوئ  ال سل  واىجمد ح

  واي ول يبم  ي ول هبوسب   ل ازسالهبو ح اسلووغ هو  هبوس  اللهوت  الهبوس  لس ا  الغ  ح اغضوء 

 .(2)و لمو  

 تعزيز األمن. 0.0.0.0

 ري ال لورروغج  لبرم أي الهرروئ  بسلروج الرر  ضرر وي أ مرم وهرري   جهريا وأ لولررم  ري أم  هررور  ررويم      

ولورر  . المررورأو  ومروم هررواء أوروي صررويغا  ري  ررغج ال روئ اي  لرر  لهرااغ ال غورر  الهربوس  أو  رري  و ر  

ازيمرررغ المتررروم الهررربوس  ال لرررا لرررواوغ اى ررري ه ينو رررم الواهررر  لالجمرررا أتررربوء  ثرررو السرررواير واى رررغا  

 و الررر  السرررو  أضررغاغ  ويبررر  و وموبررر دنررر ا التررغم هررراؤيم سل رر اي أم ا ررري . ال ويبرر  والورررواغر ال دبوبرر 

                                                             
3

 ح  جل  الهوسرح جو و  تنمية قطاع السياحة والفندقةدور تكنولوجيا المعلومات والتصال في (: 1020) ووزمح دمحم توو   بمحھد ل  ادغا 
 .180   ح(07الويي ) وغ ل ح وصيم  غ و ح 

 .21  ويح اىغييح    ح ياغ وائو للمتغحسلسلة السياح والفنادق –التسويق السياحي الحديث (: 1000)ح  يء الهغام  ح ولي   ودل   2
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مرر ا ال غوررر  ثومبرر  أو اللجررروء الررر  دلبهرر  هولهررربوس  رل لررب   ررريس اإ و رر  ال  رررغغس هررليو أو  ررريم الغجرروي الررر  

 .ومر ا ل وي الهبوس  ه غ   هوتغس وغاغ  هوتغس. دإ  وء صوغس  توم  ى غ وئم وال لوو لاي  وم اعمل وم

اي لررروواغ اى ررري واسلرررغام الهررروئ  بهرررلوجا اللرررزوي ه ررريغ ردارررغ  ررري الث ووررر  الهررربوسب ح و لررر  لرررووغل مررر ا  

وا برو ررو الرو   هولملروئ  الهرلدب  اللر  هرلمجم  ري هرلورم لجروا  اى اغسح وإي أم وغي وو  أم  و   هربروي 

اي اللوو رررو هوعميورررو   رررثي أو . الهررربو  ال سلاررراي واىجومرررا هرررواء لجهررري مررر ا الهرررلو  وررر  ال رررو  أو اليورررو

ا يررروء ال ي ررررويال أو  سوولررر  ادلررررزاز الهررروئ  أو اللسواررررو  لبرررمح رلنررررو لولدرررغ  رررري ال ظرررومغ ال   ولرررر  و رررري 

 .(1) تتطور السياحة وتعاد لها الحيوية  لي  الل  اجا السالول  يوي و و نو ا ا  و أغتي أيالغواها ال ل

 والسفرتنافسية مجال السياحة  .0.0.0.0

اي ال رريغس اللمووهررب  للهرربوس  لررم لغ رر  هورري الرر   ررو رومررل لصرردو البررم الجزائررغح و رري لررم لصررمبينو ورر         

 1020يولر  ور  ل غترغ ال ملري  اع لصرويم الورول   سرو  لمووهرب  الهربوس  لهرم   220  ي دراي 201ال غله  

جررو ضرر وي مجررو  الهبوهرر  الهرربوسب ح أوالهرربوس ح و رري  و رري ا ل رري مرر ا الل غتررغ  لرر  لمووهررب    رروي الهرريغ

وهوللرررول  للهررربوس ح  لنووومرررم ع دررري  ررري  رررم  لرررغا ب  ههرررغ  ولررروج الورررروعل الهررربوسب  ولترررجب   هررروم و

 .وأ منم وض وي ا و لنمرومو اليول  هتأي لم و الهبو   ن  ل الل يا

و ررري  ررر  ال ترررغي الجزائرررغم ورررروعل الهررربوس  و اىهررريوغ دج لررر   ررري ال رررواماي و اللمظب رررول أدغزمرررو       

       الرر م بسرريي ال وا رري اللرر  لسرررم مترروم وررروعل الهرربوس   2666أوغتررو 02: ال ررؤغ  ورر  07-66: ال رروموي غ ررم

ح و انيج م ا ال وموي ال  لمظربم ولغ بر  المترو ول و اىهريوغ الهربوسب  و رر ا وضر  أ ي برول (2)واىهيوغ

الرر  ي ررم اعسلغاوبرر  ولسهرراي مو برر  ال رري ولح ولولدررغ ورولرر    نمبرر  و اغهرروء  وا رري   وغهررلنوح هوإضرروو 

ارررغ  هوترررغ الهررربوس  ررررو  ؤههررر  لجوغتررر  ل ررروغر هصررري  يائ ررر  مترررو و هررربوسبو ال ثرررو وررر  دبررر   هوترررغ أو غ

                                                             
1
ال و     ل  ح   ول   متوغسالعالمي القتصاد في الجزائري  القتصاد اندماج شروط كةحد الجزائر في بالسياحةالنهوض صول  ويس ح   

 http://elbassair.net/Centre........%20de%20t%C3%A9l%C3%A9 %D9%84/13.doc: اعلولغوم 
2

لسرم متوم ورول  الهبوس  واعهيوغح ح ال م بسيي ال وا ي الل  2666أوغتو  02: ال ؤغ  و  07 -66: ل وموي غ ما(: 3777)الجريدة الرسمية،  
  .2666 أوغتو 06: ح صويغس دلوغتخ( 12: وييال)
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وح  رري  رري  لمظرربم جرروعل وزترروغال دنررلررغسيل وا و ررول وغيبرر  أو ج و برر  ورررو أمررواي ال رري ول ال غله رر  

 الهرررغج وررر  ال ؤههرررول اليمي بررر ح اهرررل هو  غو رر   غترررياي يا رررو ال وا ررر  واآلثررروغ اللوغت بررر ح اإارررواءح وسجرررز

 الخ.... الهبو 

 الهتمام بالصناعة الفندقية وتطويرها .2.0.0.0

لورري اليمي رر  أسرري أمررم ال ؤتررغال اللرر   لرر  أهوهررنو ل ررور  رري  ل رروغ ال  رروي الهرربوس  ورر  دلرري  رروح        

م ههرغ  جر ا لنم وغغهرولن لر  الهربو  هتررو الواور  وسوجرو لنو ل  ا لهوغ أي اليموي  ل روم هورغ   ري و

اعتررنوغت ح وع الس رر  ررروإ يم والي وبرر   املهررومنم واهررلو و  ورر   لرر  تررل  الوهرروئو ال لوسرر  وال تررغو  ح

اليمري  ح والسرر  ال جرو هبوه   وب  وووول ح  ي  غت  لتجب  اعهلث وغ ور   ل و اا ا لم  م ا ال  لا اع

       ل سلبرررر  ا واهرررل  وا اللررريو ول الهررربوسب  اهررررلبووا منو لررر  دمررروء اليمررروي  وو رررو ل واصرررريول  ول بررر   ررري ترررأ

 .(1)و رول  وم  وال  و مدنال غاو  ال غله    ال  واىجمدب   ل  سي هواءح هوإضوو 

 0202ادا للمخطا التوجيهي للسياحة تنإستراتيجية التنمية السياحية المستدامة، اس .0.0

أصره  اعمل روم هول  رروي الهربوس  ضررغوغس و مبر ح لنرر ا لولرل الجزائررغ ال بروم هأ  ررو  لسهربر رداررغس       

سررو  غمررروي اللم بررر  الهررربوسب   ررري جنررر ح ول ررروتغ درررغا   امجررروز للمنرررو  هولهررربوس  الو مبررر  الررر   هرررلو  

ظرررغس ال وررروااغ اليولبررر   ررري جنررر  أ رررغ ح لررر ل  هرررول  ررري الضرررغوغم ا ل ررروي ا ررروغ اهرررلغالاج   غجوررر ح و م

هوع ل وي  ل  أمياج غ  ب  وواضس ح ول  ط الجزائغ أي لصره  دلريا هربوسبو  ح1000واضس  مسو  وو  

لر  اهرل هو   ح ومر ا 1000 لاروي هروئ  هاورو   22 ي اليغج  اىول  دريع  ري رومرم دلريا  صريغا للهربو ح وا 

درو رروي ملاجر  جنروي ويغاهرول م ا اليلغس الز مب  لم بسيي هولصريو    لبوغاو  و ال لا اهلغالاجب  سرب  ح 

 و ل دنرو الجنرول الوصرب ح  ري أجرو لس ار  اىمرياج ال غجروسح وهيضرو  رو جروءل هرم اللغلاهرول ال ومومبر  

  ي  لبول و غا   جي  هغت  وال و و  دنو سولبو و  الجزائغ و سوول  اعهلغتوي 

                                                             
ه انح جو و   حالولوم اع لصويب  و لوم اللهااغ جل  ح المالية على إيراداتها في الجزائر تطور الطاقة الفندقية أثر(: 1022)ه اغ   بشح   1
 ..ح   (22الويي)
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 (.اىغيمب  اللجغ  )دإهلغالاجبول هو  اليو  الوغ ب  الغائيس و  ال  وي الهبوس  

 األعمال للمخطا التوجيهي للتهيئة السياحية خطة. 3.0.0

حع ب لصررررغ  لرررر  رومررررم ا رررروغا  غجوبررررو لل رررروغ SDAT"()"اي ال   ررررط اللرررروجان  لللنائرررر  الهرررربوسب        

 رو اغهرم دغمو جررو لل روتغ الهربوس  الجزائغترر ح مح ا1000ضر مم ال هرويغال الو و بر  وال وصرر  الر  غوبر  هررم  

هرربوسب ح وي ررم  رلهررهولنو ولغ النررو  رري أجررو ايغاجنررو ضرر ي التررهرول اليولبرر  درري م  رومرر  الجزائررغ روجنرر  

ال دبوبررر  والث ووبررر   ررري  غتررر  اعهرررلث وغ وجرررويس الورررغ ح ر رررو أي مررر ا ال   رررط بضررر  ليوصررراو  ترررغوي 

هررربوس  ترررو و بترررغ  أودرررغ  ررريي  ررري اليرررو لايح و رررمنم  لررر  وجرررم ال صرررو  ال جل ررر  ال سلررر  ال ومررر  

بو  رري ساررر مررو  و ررو للم ررو هولمترروم الهرربوس ح و لبررم أضررسل لم برر  الهرربوس  أولوبرر  و مبرر ح و برروغا أهوهرر

 .وأياس لم

      التعريف بالمخطا التوجيهي .3.3.0.0

ح هيضرررررو ال هررررروغ ال وترررررو  ررررري اىهسرررررورح SDAT"(1)"مرررررل  ال   رررررط اللررررروجان  لللنائررررر  الهررررربوسب        

واللس ب ررول واليغاهررول وال دررغالح وملاجرر  لليراررغ  وترروح ولتررووغ واهرر   رر  اليررو لاي الررو ماايح وال سلارراي 

ومررو جررزء ع الجررزأ  الو ررو ااي وال رروا   لرر  ا لررياي المرريوال الجنوبرر ح  وال يصررول اللرر  لوصررلل الانرروح

ال ررؤغ   (20-01)ح وال صرروي   لبررم ه  لضرر  ال رروموي  SNAT"()" رري ال   ررط الررو م  لللنائرر  اإ لب برر   

ح بسريي اهررلغالاجب    وسر  للنائرر  الجزائرغ ولم النررو ال هرليا  ح ونررو الوثب ر  اللرر  لولرري 1022جررواي  16ور  

اليولرر   رري  يلنررو لج برر  اليررو لايح وج برر  ال  و ررولح وج برر  ال مررو    رري  تررغو نو الهرربوس  اإ لب رر  

يالرررر  ح والرررر م اوضرررر  ال غت رررر  اللرررر  لولررررزم اليولرررر   رررري  يلنررررو ضرررر وي اللرررروازي الثيثرررر ح الو1000آلوررررو  

  مهه   لجزائغاء اع لصويمح والي م اإبرولوج  و  ا وغ اللم ب  ال هليا    ل   هلو  اياعجل و ب ح اى

                                                             
 (SDAT) : Le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique. 

ال لول  دلنائ  اإ لبم واللم ب   1002يبه دغ  21دلوغتخ  10-02ال   ط اللوجان  لللنائ  الهبوسب ح ل غغ ا يايا ولسياي  وو ل  هول وموي  2
 .ال هليا   

 ) SNAT  ( Le Schéma National d’Aménagement du Territoire. 
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 .للوتغتي هم  ال  دل 

  :(1)الووي الل غتغ الووم سو  ال   ط اللوجان  لللنائ  الهبوسب   ي هل  رلا  

   لت ب  الهبوس  الجزائغت ؛ :3الكتاب 

   السغربول ال  رح و غا   الو و الهبوس   ال اىولوب  و  ال   ط اإهلغالاج ؛ :0الكتاب 

   اى  وا الهبوسب  لي لبوزح وال غ  الهبوسب  لي لبوز؛ :0الكتاب 

  ؛(ال   ط الو لبول )لميا  ال   ط اللوجان  لللنائ  الهبوسب   :0الكتاب 

  ال توغت  الهبوسب   ال اىولوب ؛ :2الكتاب 

  لل ب   وم لل   ط اللوجان  لللنائ  الهبوسب ؛ :9الكتاب 

وبولدغ لوجبم لمتبط الصمو   الهبوسب  و  الجزائغح ال اثو  الغهر   الر م اغلورز  لبرم ال   رطح          

ح ونررر ا الدغمرررو   1000هسارررر  لررر  اليولررر  والهرررل ول ال سلبررر  اظنررروغ الصررروغس الهررربوسب  للجزائرررغ وررر   ورررو  

ا ررويس اع لهرروغ للمترروم الهربوس ح هترررو  رروم هررواء ال ررويم أو ال ومرروم أو  الث رروو ح الرغجم اغايس اليولرر  ورر  

ح وولهرل ول الجزائغتر  أيغررل أي ال  روي الهربوس  بولدرغ  (2) ي أجو وضوم ور   ي ر  ال لوو رو الهربوس  

  ل روتغ  ي ال  و ول اىوثغ جو دب  ليهلث وغال اىجمدب  ال هوتغسح ومو ال  وي الر م ب رري أي بهرومم ور

ال  و ول اى غ ح ر و ور  هور  الريو  مجري أي الهربوس  لسلرو  رومر   غ و ر ح ضر ي ال  و رول اى رغ  

 .و  اع لصوي ام ي و   و ليغا  ي الو ل  الصوه 

اإ رياي واإمجرروز )وتل ثرو الغمروي ور   يئ ر  ال   ررط اللروجان  لللنائر  الهربوسب   ر  ج برر   غاسرو ل روغا 

ال هرررلوبول   ررغج اليرررو لايح وال لوررو لاي ال غرررزتايح وال سلارراي وررر  الهرربوس   لرر    للررن  رري( وال لوهورر 

  .والج وبول وال غتياي ال لوو لاي ووروعل اىهيوغح وإ وغال اليمي ب ح وأصسوا ال  و محر

                                                             
 . 0الجزائغح    حلنائ  اإ لبم الدائ  والهبوس ح وزاغس المخطا العملي ،الكتاب الرابع(: 1008)الهبوسب ح ال   ط اللوجان  لللنائ    1

2
 Sahel Sidi  Mohemed,  Kerris Bahidja Cherifa, (2009) : Nouvelle politique pour la relance du secteur 

touristique en Algérie : quelle stratégie ?journée de recherche sur le tourisme, Groupe sup de Rochelle. 

pp :5-6 
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 :(1)روللول  وم  هد ح ال لا امجوز ال   ط ال غوغ  ل    ر  غاسو   و

 .لت ب  اعلجومول الوول ب ح واإترولبول والغمومول :المرحلة االولى

 لسياي اللوجانول اإهلغالاجب ؛ :المرحلة الثانية

 (.السغربول ال  ه )لسياي ال  وم اللوجانب   :المرحلة الثالثة

 ؛(   ط اللنائ  الهبوسب  (.102-1008)اعم ي   )دغا   الو و  ال اىولوب   :المرحلة الرابعة

 لسياي اهلغالاجب  اإمجوز وال لوهو ؛ :امسةالمرحلة الخ

 ي اىمرررياج هررررو ي ررر ح و ررري لرررم لوغترررن ررري أجرررو لسياررري اللوجانرررول اإهرررلغالاجب ح بيلرررغ  لسيارررو         

 .اىمياج ال ويب ح ولسياي ال ازامب  ال  لوه  للس ا  الهوب  ال غجوس لل   ط اللوجان  لللنائ  الهبوسب 

 تحديد األهداف     . 0.3.0.0

ح دنرررريج لسهرررراي صرررروغس الجزائررررغ 1000لدمررررل الجزائررررغ اهررررلغالاجب  للم برررر  الهرررربوس  الرررر  غوبرررر  هررررم         

جررو لهرروت  ال مررل  الهرربوس ح ر ررو هررويغل دإصرري   مظو لنررو أالهرربوسب  هول رروغجح وجرر ا اعهررلث وغال  رري 

 بر  للهربوس ح واللغرارز للأماو الوو لاي و   جو  الهبوس ح ه توغر  مائرول يولبر   لر  غأهرنو ال مظ ر  الوول

سارر .  ل   و و لووتي اليو لاي و  ال  وي  ي   لصاي و دغاءح و  و  اليمروي ح وال غترياي الهربوسااي

م رو ممرو   ري ول له ر   الهروئ  ه ينو نرو  اسلبوجرولأي  ل لهول الهبوس  ع ل لصغ و ط  ل  ال غاور ح وا 

  ضررر وي اعم رري  الهرررغت  للهررربوس  الجزائغتررر ح وتنررريج ال   رررط اللررروجان  لللنائرر  الهررربوسب ح الررر .الواهرر 

 :(2) اآللب  ولن ا غرز و     ط اى  و ح  ل  اىمياج ال ويب  والم يب 

 :لل ثو اىمياج ال ويب  وب و ال  :(0232-0228)األهداف المادية للمرحلة األولى  :أولا 

  م  .102سلغام مير مها اليو  ال جووغسح وإي  يي اىهغس اللجوغت  ال  لوا لوواغمو و   وو  ا. أ

  لاوي هوئ ؛ ..1 هل هولنماهغتغ  ي المو ب  الجايسح هو لهوغ أي  يي الهبو  ال لو    6.000 
                                                             

1 Le Schéma National  d’Aménagement du Territoire : voir le :http://www.assisesdutourisme-dz.net/. 
2

لنائ  وزاغس  امج األعمال ذات األولويةالحركيات الخمس وبر : لمخطا الستراتيجيا الولوا الثوم ح (:1008)ح ال   ط اللوجان  لللنائ  الهبوسب  
26   اإ لبم الدائ  والهبوس ح   
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ور هرررغتغ ه  بررر 20000مررريج اى  ررروا  ال اىولوبررر   رررو ب ررروغا مصرررن  ررريغس اعهرررل هو  ال لو ررر  أم . ا

 اضوو  و  ال ي  ال لوهط؛ هغتغ 20000و ي ال غاز الغوب  و  ال ي  ال صاغح  00000يول   منو 

 داياغوجبو؛   ويا 62700و( هترو  هوتغ وغاغ  هوتغ) مصا تهو  200000 ل  . جر

هالم امجوز م ا اى  وا ور  ال مرو   التر ولب ح والهغ بر  والترغ ب   :لي لبوزلسياي اى  وا الهبوسب  . ي

الهرررربوس   للرررو ي الرررر  جومرررا امجرررروز أ  رررروا هررربوسب  أ ررررغ  ه مرررو   النضرررروا الولبررررو والجمررروا للتررررجب 

  .ال سلب 

والوصرو  الرر    ري أجرو لميارر    ر  اى  رو ح :(0232-0228)األهطداف النقديطة للمرحلططة األولطى : ثانياطا

لسلروج الجزائرغ الرر   ازامبر   ولدرغسح هساررر  ريغ اعهرلث وغ الو ررو    اللرروجان حاىمرياج ال ويبر  لل   رط 

 . لبوغ يوعغ ..1در  (.102-1008)وال و  الضغوغم إمجوز ال توغت  الهبوسب  داي 

ح هغتغيوعغ لوو  70.000لم ل ياغ اعهلث وغ اإج ول  الو و   وال و ح ال ويم وغاغ ال ويم در ر و 

يوعغ ال  اعهلث وغال غاغ  000.يوعغ ال  اعهلث وغال ال ويب ح و دل   000... دل    ص 

 .ال ويب 

هغتغ الل  بولزم وضونو و  اى  وا الهبوسب  الههو  لي لبوزح الو   أي ازتي  20000و ي أجو لوواغ 

يوعغ  0.0أم  .102آلوو   هموال 6 ي    لبوغ يوعغ  ل  ..1ال دل  ال  ص  لن ا اعهلث وغ  ي 

ه و وبم )هولمهه  لسص  اعهلث وغ الو و   % .2و  الهم  ا ا اسليظمو هولمهه  اع لهوغت  ال  يغس درر 

 (.ال ويم وغاغ ال ويم

 لهمل  اداي الجيو  ال وال  الل ياغال ال ولب  لله ب  ال ازامب  ال  يغس : خطة األعمال باألرقام بيان: ثالثا

  .2015و 1006
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 0232و 0221لسنتي التقديرات المالية : (00.0)جدول رقم ال
 

 (0232) (0221) السنة
  لاوي  ..1  لاوي  2.6 الهبو  يي 

 هغتغ و م 6.000 بووي لأمالنو 82876  يي اآلهغس
   يغس% 0 % 2.6 ال هوم   و  المول  ال سل  ال وم

 10ال   .2داي  ..1 ( لاوي يوعغ)ااغايال 
 ( هوتغ وغاغ  هوتغ) 200000 100000  موصا تهو

 62700 2100. اللووتي   و ي داياغوجب 
 .         28   صيغ هد   رغاح ال حال   ط اللوجان  للنائ  الهبوس  الولوا الثوم : المصدر          

 حهموال ال   ضو ي   يغالنو 08الجزائغ ل     ي   أيالض   حدبومول الجيو  أ يا ي  ي        

 ي  أودغلوي هولغغم  ي م ا ع ازا  ال  و   .وم ا  و اداي وتؤري  ل  امل وم اليول  دلم ب  ال  وي

 ثي لومر ل    ال   ومجي حا رومبولال  صصول هول  وغم     يو  الجواغ الل  ل لل  أ و  يغال وأ و 

 ..102 لاوي هوئ   وو   .,1و  ساي الجزائغ ل    ال   .102 يااي هوئ  و   20لواوي 

أ و  هوم   ال  وي و  المول  ال سل  ال وم ورومل ه وي  ل وغ الزتويس و  اإاغايال الهبوسب  ه و ب وغا 

ح دام و  يغل الزتويس و   يي ال موصا الل  اووغمو   وي 1006 غال أضووج   وغم  ههم   6 ال  6

 .1006ون   وغم  ه و مو  وجوي هم  الهبوس  و  سيوي الض

ر و وضول ال    لصوغ لل وتغ الاي الوو ل  ال ؤمل  و  منوب  اليلغس للدلب  ال موصا الداياغوجب  

 .  ويا داياغوجبو 221800ال لوس  

لم لسياي ال توغت   ال اىولوب   (:0232-0228)تحديد المشاريع ذات األولوية للمرحلة األولى : رابعا

 : (1)ا وغ ال   ط اللوجان  لللنائ  الهبوسب ح و منو الجوغم امجوزا أو  و مو  اي يغاه  روآلل و  

 هغتغ؛ 16087 يي اىهغس  ي رو اىمواي ب يغ درر  :فنادق الشبكـة 

 ح وسيب   يمبو ه هم ام ح وسيب   يمبو لل ثو و  سيب   يمبو هوموه : خمس حظائر بيئية وسياحية 

 .وسيب   يمبو دومغايح وسيائ  الواسول هولجزائغ الووص  ح

                                                             
 .216ح   ال صيغ هد   رغا و غ  بهوم ح   1
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 ي جر ح و  صصر  لللوهرب  الهربوس   سح وأغضربول جياريمتميـة   ()ثالث وعشرون قريـة سـياحية   

  ص    لللموها    ال لا اليول ح وال لا الو م ؛

ح (وعبر  دلارريس)ح س روم  لرواي (وعبر  هرر ان)س روم  غ روغ : ثـالث مرازـة للعـالوا وال ــلة والرفـا يـة 

 (.وعب  الدلايس)التغتو   س وم

  مصرا 8000وهغتغ  687.الو   امجوز  :أقطاب سياحية بامتياز  6مشروع سياحي في   08إطالق   

 .تهو و  اىو ح والجيو  ال وال  اوض   يي ال توغت  ال وص  هرو   ا

 .عدد المشاريع في األقطاب السياحية إلمتياز: (00.0)جدول رقم ال
 

 عدد المشاريع متيازإبالقطاب السياحية 
 10 الت و  التغ  
 01 ت و  الوهط
 28 الت و  الهغ  

 02 "الواسول"الجموا الهغ   
 01 " وغاغس -لوال"الجموا الهغ   

 02 "اىم رروغ"الجموا الوداغ 
 00 "ال وهال "الجموا الوداغ 

 80 المجمطططططططططططوع
 .   28    صيغ هد   رغاحالحالولوا الثوم  لنائ  الهبوس للال   ط اللوجان  : لمصدرا   

وال  ريغس  مرم لرم ا ري  أودرغ  ريي  ري ال تروغت  ور    را تر و  الوهرطأ الض   ي الجيو  الهود        

هولهرربوس  التررو ئب   مل رروماعح ومرر ا بورررر  تررغو و 10 :درررر وتلبررم   ررا الترر و  التررغ   ح تررغوي 01 :درررر

 وسص  الجموا  ي ال توغت  لووي لووي  ويو  ح وي   الت ولب حىي  وظم ال توغت    صص  لل مو   

 .و طح أ و هولمهه  لل وهال ح لم الم ا ي  ال توغت  وانو هوي (02)  ا الجموا الوداغ اىم وغ  تغوي 

                                                             
( )

ح م  ال روي ال هل يم ليهلغ وء والغاس  أو اللغوبمح وج ا الزواغ و  الو يل ول وم ال ملجوول دل يبم ج ب   و بسلوجم وانو القرية السياحية 
اع لصويب   ثو  مم أمت لنوأ ال ووم والتغااح والهري والغتوض ح واللغوبمح واللهو ح وتوجي  يي  ي ال يي لووي وانو ال ملجوول الهبوسب  :  ثو

متزايد يف جذب السياح والزوار إليها لذلك هتتم بعض الدول إبنشائها لتكون أحد أهم مقومات السياحة فيها، أنظر  اخ و   صغ ولهومم ال ملجوول هتروتغم الت
 http//ar.wikipedia.org/wiki:املوسوعة احلرة وكييبداي، القرى السياحية من موقع:املرجع
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 ريم ال   رط  :مخططا التطوجيهي للتهيئطة السطياحيةأهم شطروط الترقيطة السطياحية التطي وضطعها ال: خامسا

 :ثيث  تغوم ضغوغت  لمجو  اللغ ب  الهبوسب  و  الجزائغ دبومنو روللول 

 .1000 وو   هأي الهبوس  أولوب  و مب  ول وم  ل  اللزام هبوه  ل مظوغ: االعتراف 

 رررري  ررري  ال برررروم هرررروليس  وال وغوررر ح لم رررروم ال رررروس والضرررونح رتررررغم  هررررد   :المعرفـــة ارســــترا ي ية 

 .لإلهلغالاجب  وال  وغ   التو ل 

ل ثررو  ج ررو  تررغوي ال   ررطح و رري سرريي ال   ررط : المقـاربــة الشــاملة لدـائــي   لييــي إســترا ي ية للعمــ  

 وغ  رري أجررو اللرروجان  لللنائرر  الهرربوسب  ج لرر   رري اىمررياج لرريوغ أهوهررو سررو  لتررجب  وي ررم اعهررلث

لوزتررررز ال رررريغس اإاوائبرررر  ر ررررو ومو رررروح ولسهرررراي الوررررغو  الهرررربوسب  ومو برررر  ال رررري ول اللرررر  بوغضررررنو 

اضرروو  الرر  لث رراي ال  صرري  ال لوررو لوي هررواء ورر   جررو  اليمي رر  أو اىهرريوغ أو لأماررو ال ررواغي الهتررغت ح

 .الهبوس  ولوزتز السل   الهبوسب 

بولدرررغ ال   رررط اللررروجان  لللنائررر   :0202السطططياحية آفطططاق أهميطططة المخططططا التطططوجيهي للتهيئطططة : سادسطططا

الهرربوسب ح أي الهرربوس  لبهررل وغ ررو وع   و ررو للمترروم ام ررو صررمو   ومبرر  لوورر  درراي لغ برر  الهرربوس  والدائرر ح 

وهولمهره  للجزائرغ ورإي الهربوس  أصرهسل ضرغوغس و مبر  ولرربر  بروغا ه رو أمنرو لتررو  سغررو لللم بر ح ولث رراي 

اي و ر  الجزائرغ ه هرأل  اللم بر  الهربوسب  رمو رو لللم بر    .لث روو  واللروغت  ح ويا  ر  للم رواللغار الو م  ا

اع لصرررويب  واعجل و بررر  ال لرررا السوجررر  الررر  ل ررروتغ ا ررروغ اهرررلغالاج ح دررري م اىمرررياج الرررواغيس وررر  مررر ا 

 :ال   طح ولهو  اإهلغالاجب  الهبوسب   ي  ي  م ا ال   ط ال  لس ا  ثير م وم  ن  

  اللتهاوح ال ازاي اللجوغم وال ول  واعهلث وغ؛: لسهاي اللوازمول اع لصويب  الولب 

   الييسرررر ح الصررررمو  ح الم رررروح : لوهررررب  اآلثرررروغ ال لغلهرررر   رررري مرررر ا ال  رررروي الرررر  ال  و ررررول اى ررررغ

 اللتهاو؛ال ي ول 

  ال هوم   و  ال هويعل واعميلو   ل  الصواي الو م  واليول. 
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الهبوهر  الرر  ا رويس لمظرربم مبوورو اإياغس وال صررول  ال ترغو   لرر  اللمظربم الهرربوس  ولهرو  مرر ا        

هصررروغس لهررر   لنرررو هوللويرررو المررروج  ه نو نررروح وررر  ا ررروغ اهرررلغالاجب  و مبررر  لول ررري  لررر  اترررغا  ج بررر  

 :اليو لاي و  ال جو  ولنيج ال   و ال 

  و لوهوررر  ل دب نرررو  ررري  ج بررر  الهرررنغ  لررر  هررراغ لوجانرررول ال   رررط الرررو م  لللنائررر  الهررربوسب ح

 ال غاسو؛

  لسرريار ال   ررط اللرروجان  لللنائرر  الهرربوسب  رررو   ررر هررموال و لوهورر   رري  ليؤ ررم  رر   رريغال

 الهيي والهو  اليولب ؛

 لسياي اىمياج لوو  لوو و و  اى  وا الهبوسب  ال  لغس ؛ 

   ؛....(وعل ياغتولح يواوتيح ور)لواان ال   ط    ج ب  ال لوو لاي و  الهبوس 

ورلنو أمياج ع للس   اع دإلهوي هبوه  واضس  ال وولمح لهرل يم أسرير اللومولوجبرول والل مبرول ال لوصرو 

 :(1)البمح و ي لم لسياي أم ب  ال   ط و  الوموصغ اللولب  م رغ  منو

 :جوو الهبوس  اسي   سغرول الم و اع لصويم  ي  ي  

  وجنرر  هربوسب  هو لبرروز  مرروغس ور  سررو  ال لوهررط  صرري اللرغوت  للهرربوس  ورر  الجزائرغح وجولنررو

 ال هوم   و   ل  وظوئن جيايس وهصوغس أهوهب  و  اع لصوي الووم للهيي؛

 لمظبم الوغ  الهبوس  هولجوا الهو  الو مب ؛ 

 لغ ب  ا لصوي  ر و ل  وي ال سغو ول؛ 

ورر  مرر ا الهرربو  و رر  دغمررو   اى ررم ال لسرريس للدائرر  اللرروه  ل مظ رر  : اللووارر  درراي لغ برر  الهرربوس  والدائرر  

 مح2681اى م ال لسيس     مظ   الهبوس  الوول ب  ا يي  تلغ  لللواو  داي الهبوس  والدائ   وم 

                                                             
الجزائغح  حلنائ  اإ لبم الدائ  والهبوس وزاغس  تشخيص وفحص السياحة الجزائرية،ح الولوا اىو (: 1008)ال   ط اللوجان  لللنائ  الهبوسب ح  1

  11. 
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والنريج  ري لتررالنو مرو مترغ الرو   الدائر  دراي ترووا يو  ( لجم  الهبوس  والدائر )ولترلل لجم  يائ    

 ور   يامر  اهر مدو  اللغربر ح 2666ي  مظ   الهبوس  الوول بر    ريل  ؤل غمرو ور  أولرو غ  روم أالوولم ر و 

 .وس وب  الدائ لسل تووغ الهبوس    وي غائي و  ال غي السويم والوتغتيح إاجوي وغ    و 

اللسهاي اليائم لصوغس الجزائغ  ي  ي  لهااغ الر ممبول واللصرغوول لدمروء ث وور  هربوسب  جياريس ويائ ر   

و  الجزائغح  وص  واي م ا ال  وي و  سوج  ال  لصوغال وهلوربول جيايس ل رري  ري ا  روء صروغس 

لهاارغال ور  اللصروغ الر م بس لرم عئ   وع و  لل  ويح وتغ   دغمرو   دمروء صروغس الجزائرغ الر  اسريار 

ال لوررو لوي الرريولاوي ورر  الهررو  الجزائغترر  ضرر ي  مظرروغ اجوررو  منررو هررو و مو رر  ثوموبرر  ه ررو ورر   لرر  

 . ج و   ال واي وال و ول ال لوس  والل  لهلجاا لسوجبول ال هلنلواي اليولااي

غلهروم  لراي  ر  اإ لربم ال ودرغ ارغلهط اع لصروي الهربوس  ا: لث راي اللرغار اللروغت  ح الث روو ح والترووئغم  

اإمهررويح ال دبورر ح ال مررو ح ) رري اللرروغتخ واللمرروي الث رروو ح ولولدررغ الوموصررغ اللأهبهررب  لللررغار اإ لب رر  

ملوجرم وأم اىولوبر  ال هرلنيو  للهربوس  و وصر  ور  ( الخ.... اللوغتخ ولترو صوغلم وجو دالم و و وم وا 

امتروء وظروئن وور   ضرو ي  اللريو ول ال ولبر  وور  اإه روء ال مرو   اع لصرويب  النتر  اللر  لو ري ور  

و لرر   رري ول أ رروم اهررلغالاجب  لم برر   هررليا   لرري   اعمل رروم هولسيرروك  لرر  اللررغار اللرروغت   والث رروو  

مووتم  .وا 

 :(1)ولظنغ أم ب  الوي   داي الدائ  والهبوس   ي  ي 

 يم ال  اهل غاغ وم و المتوم الهبوس ؛الهبوس  والدائ   ليز لوي ولم ب  ال واغي الدائب  اؤ  -

 الدائ  المظبي  م  الض وي لهبوس  جيايسح ولولدغ  ي ام م  وا و الج ا الهبوس ؛ -

 لوي الدائ  م  أسي أمم الووا و ال ؤثغس  ل  اعهلث وغ الهبوس  و  ال هل دو؛ -

                                                             
  ول   متوغس  ح(6.)الويي   جل  ال وغور الولغومب  تنغت   ل صص  و   ولم الولاح السياحة والبيئة،(: 1021)غؤوج دمحم  ل  اىمصوغمح  1

  images/buttons 11.jpg http://www.iraqnla-iq.com/fp/journal/57:  ل  ال و  
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 .الدائ  غاغ المظبي  له ء ال  ه و  ال  صي الهبوس  -

 الخمس للتفعيل السياحي للجزائر الحركيات .0.0.0

لترررو السغربررول ال  هرر  ال غترر  الهررغت  وال هررليام إمورروش الهرربوس   ي و رر  هوررويس الجزائررغ الرر        

 والرريوغ الرر م الوررايالهرروس  اليولبرر  ولث رراي  و ونررو اإهررلغالاج ح   ررو ارري و الرر  ا ررويس اع لهرروغ لل ررروي 

الغمومررول اللرر  ل روم  لانررو أبرر  هبوهر  لللم برر  ال هررليا  ح   لر  الهرربوس  أي للوهررم ضر ي  وررو  الررلسرم ور 

 :(1)ولل ثو السغربول ال  ر وب و ال 

 مخطا الجزائر الوجهة. 3.0.0.0

و  ال وا   الغئبهب  ال وويس   ل  غغاغ اليو  الهبوسب  ل    الهبوسب  الجزائغت  أي لووي   ثل        

سيار لوووي داي رو  ل  أهور اهلغالاجب   ال و ول اعجل و ب  ال نمب  للز وئي  ي جن ح وج   وا 

لغ   ال  وض   1000اللهوت   ي جن  أ غ ح وو  م ا اإ وغ وإي هبوه  لم ب  الهبوس  آلوو   وم 

 :دمب  وجن  هبوسب  لووي 

 مووه   ل  ال هلو  اليول ح و ويغس  ل  للدب  اعسلبوجول الو مب  و  اللهلب  والغاس  و ملج   

 .واجل و بو ا لصويبو

لغ ب  صوغس الجزائغ  هأل  أهوهب  للصه  وجن  هبوسب  رو ل  وولنيج مو زتويس تنغس الجزائغ  

 .وا   وء صوغس تو ل  وج اه 

 األقطاب السياحية لالمتياز .0.0.0.0

رم ررو ج  رري  دررو الهررو  الهرربوس  الرريول  ومرر ا " اى  رروا الهرربوسب "لنرريج مرر ا السغربرر  الرر  ادررغاز        

اليضرروءال اللرر  ومرر   هرروغس  رري  .للجزائررغاى  رروا هلهررومم ه غت رر  ووولرر  ورر  صررمو   الصرروغس الهرربوسب  

والدلرو ح و ال  ل يم ال يغال الهبوسب   ال المو ب  الغوبو  هترو بهو ي  لر  امجروز ا و رول هرنل  الوصرو 

                                                             
 .11   حال صيغ هد   رغا الولوا الثوم ح حال   ط اللوجان  لللنائ  الهبوسب   1
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ونررر  وررر   دبولنرررو ا ررروغ لرررغ ط ولورررووي الويررروءال وال وررروغجح والسرررغج واإ رومبرررول  حجرررويس ترررو ل  و ل ارررزس

الرر م للبسررم  رري  رري  لغ برر  ه برر   زيمرروغاعو لرر  ال رربم دنرريج  دلورروغاعال ويبرر  وال ولبرر ح ر ررو أمنررو لتررج  

اررري   ال م ررر  اعجل رررو   اىمتررر   ال سلبررر   وصررر  ال ي بررر ح وبولدرررغ ال  رررا الهررربوس   لوررري ي اىهورررويح م

اى ررر  )واللجرروغم (  وصرربول  اررزال اإ لرربم)الررر  اإ لب رر   اضرروو والث رروو  ( اعسلبوجررول اىولبرر  للهررروي)

ر ررو ب ررري لغ ولررم الجهغاوبرر  أي لرري    م  رر  أو  رريس  مررو   ( هورراي اع لهرروغ اللو وررول و ل لهررول الهررو  

الهرربوس  الصررسغاوب  ح وهرربوس  اعهررلج ومح والهرربوس  )غئبهرر   اللوهرر  الهرربوس ح ونررو امغرررز  لرر   وضرروي

مررم ا ررو  ورر  ال واضررب  اى ررغ   صرري لجمررا أ رري أجررو الل وهرر  ورر  ل و وررمح غاررغ ( الويجبرر  والصررسب 

و ن ا اللوغتن لصره  اى  روا  ؤملر  للوروي أ  روا هربوسب  لي لبروزح وواجنرول للمنضر  . أسويب  الوظبي 

اللر  لريو    ر م ياع ي لنائر  مر ا اى  روا بصره  النريج مرو الترغوي ور    ي وماالهبوسب  و  الجزائغح 

 .اللغ ب  الهبوسب 

ولغلوز لم ب  أ  وا اع لبوز  ل  ال يغال الهبوسب  الجزائغت  ال لوييسح ا  الول  اى غ دلم ب  ال مل  

والل  لل سوغ سو  الوموصغ الل   واليغوي اىوثغ ل ثالب ح واىوضو وو و لل ينوم الجياي للهبوس  الجزائغت 

 :اوضسنو الترو ال وال 

 0202المنتج السياحي الذي تركز عليه تنمية أقطاب المتياز آفاق (: 33.0)الشكل رقم 

                    
 (.1021)الل لايب  وزاغس الهبوس  والصمو ول دبومول  ياي الهوسث  هوع ل وي  ل  ا: المصدر                                  

 

 السياحة العالجية

سياحة اإلستجمام 
 والمائية

 سياحة األعمال
السياحة 

 الصحرواية

 السياحة الثقافية
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 (.102-1008)أي ممرررو  هرررل  ورررغوي لنرررو اىوضرررلب  وررر  اليلرررغس  الهرررود ميسرررظ  ررري  ررري  التررررو         

ولل ثررو وررر  هررربوس  اعهررلج وم الهسرررغمح والهررربوس  الصررسغاوب  والث ووبررر  والويجبررر  الصررسب  ورررر ا هررربوس  

اى  رررو  ال  لررروا ل وتغمرررو سهرررا أمرررياج ررررو ورررغي وررررو   رررا ب رررم  أولوبررر  الل ررروتغ لليرررغوي الوا ررريس 

 .والهوله 

ل   بسثرروي  لرر  الهسررر و رري لدمررل الجزائررغ ورررغس اى  رروا الهرربوسب ح سرراي أصررهسل الوول رر  والل رروغ الوررو

 .واللث اي  ي  غت  ال وا   اللمووهب  ال غلوزس  ل  هو  ال جوعل ال ترل  ى  وا اع لبوز

والجررريو  اللرررول  اوضررر  لوزتررر   ررريي ال تررروغت  سهرررا اى  ررروا الهرررهو  لي لبررروز ولسياررري ال و ررر  اإاوائبررر   

 .1000ال هل دلب   وو  

 .الطاقة الفندقية لألقطاب السبعة :(00.0)جدول رقم ال
 

عدد األسرة للفنادق من مجيع  القطب السياحي المتياز
 األصناف

عدد األسرة للقرى  عدد القرى السياحية
 السياحية

 92892 11 2929 القطب السياحي مشال وسط
 3938 9 9299 القطب السياحي مشال شرق
 9899 9 14199 القطب السياحي مشال غرب

 29 1 9429 السياحي جنوب شرق الواحاتالقطب 
 / / 1919 القطب السياحي جنوب غرب توات الواحات

 / / 194 القطب السياحي اجلنوب الكبري الطاسيلي
 / / 999 هقـارأالقطب السياحي اجلنوب الكبري 

 / / 92998 (فنادق)إمجايل األسرة 
 99131 (قرى)إمجايل األسرة 
 89993 (قرى+ فنادق )إمجايل األسرة 

 . .  ، متيازالاألقطاب السياحية السبعة ل (:1008) الولوا الثولرح حال   ط اللوجان  لللنائ  الهبوسب : المصدر

أي مصرراا اى  روا الترر ولب  بسظرر  هسصر  اىهرري وب ررو ا رر  الضرر   حدبومررول الجرريو  أ ريا ري         

الرغجم اللغرارز  لر  الهربوس  الهروسلب  ور  سراي  28 يي ال غ  الهبوسب ح هسار ب يغ الويي در       غت  ومر ا  رو م

ام رو  ال مرو   الجمو بر  هسارر برروي برروي مصررادنو  ري ال رغ  الهربوسب   وريومح ومر ا هرولغغم  رري أي  لروسظ

 لهلهو ه غت   الهبوسب  الل  ب ري أي  اضوو  لل مو   ي  هوس  الجزائغح  %60 هوس  الجموا ل ثو 
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 .دإاغايال مو   للي و الجزائغم غتايس ولووي 

 السياحةمخطا نوعية . 0.0.0.0

ح أصرره  لورروتي ال رروغي 1000اعهررلجوه  للنرريج ال ررويم والم رريم ورر     ررط اى  ررو  آلوررو   ه صرري       

الهتغم أ غا ضغوغتو و ي سييل ثيث  أمياج اهلغالاجب  لللووتيح للوصرو  الر  الَسرغاج الهربوسب  الس ب بر ح 

 .1000اغ الجزائغ هبوسبو آلوو  ولسض

  و  اي    ط المو ب  اغلوز  ل  اللووتيح ولولبم اع لبوز ر و ايغج لومولوجبول اإ يم واعلصو 

 : ( 1)لموه     ل وغ ال مل  الهبوس  و  الوولم ولنيج م ا السغرب  ال 

 ترروغت  لم برر  ال ؤههررول لوزتررز ال رريغس اللمووهررب  الو مبرر   رري  رري  ي رر   ينرروم الجررويس ورر  ج برر   

 الهبوسب  و ي  يلنو لس ا  اسلغاوب  أودغ؛

لث ررراي ال مرررو   الهررربوسب ح و لررر  اهرررليا   للورررغ  الهررربوس  الجزائرررغم  ررري  ررري  وضرررو  الغؤبررر   

 ولسهاي المو ب  للهبو ؛

الو رررو  لررر  اهرررليويس ال ؤههرررول الهررربوسب  ال تررروغر  وررر  مررر ا الو لبررر   ررري  غتررر  ل ررريبم ال هرررو يس  

ل اليز رر  للم النرروح ه ررو ورر   لرر   غاو لنررو ورر    لبررول اللررغ بم  لرر  لغ بررول وا  ررويس اللأماررو واىيوا

 .واللسيار واللوهب  واللووتي

ول رري و وررل الجزائررغ وال مظ رر  الوول برر  للهرربوس   لرر  اليررو  اغ رر  الرر  لم برر  الهرربوس  الو مبرر   رري       

 يلررم ال مظ رر  دل رريبم ال هررو يس الل مبرر  للجزائررغ  غترر  لسهرراي الوررغ  ولورروتي ال ررواغي الهتررغت ح لللررزم  رري 

أبضررو الررر   اعليررو وتغ ررر  . اليمرري   لل رروتغ هرربوسلنو اليا لبرر ح ولسهررراي مو برر  الوررغ ح و  لبررر  اللغلاررا

لم ب  اللهوت  واللغ ب  الهبوسب  ور  الجزائرغ ه رو ور   لر   جرو  الصرمو   الل لايبر ح ولغ بر  اللوروتي ولأمارو 

  .1022 وب  هم منو ي   لل ال مظ    ل  لجهاي  سووغ اللوووي  دو . ال واغي الهتغت  و    وي الهبوس 
                                                             

 .26ح    صيغ هد   رغاح الال   ط اللوجان  لللنائ  الهبوسب  الولوا الثوم  1
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  الخاصة-مخطا الشراكة العمومية. 0.0.0.0

أجو لس ا  اللمها  الوو و داي ال  وي الووم وال و  و   جو  اللم ب  الهبوسب ح لوض    ي       

  ط   و هبوسب  لنيج ال  لس ا  اىمياجح سار بهل يم ال  وي الو و    وائي الغهوم و  ل وتغ 

 ن    ي ول الدمب  اللسلب  دام و ال  وي ال و  ب وم دل وتغ ال غاو  وال ي ول الهبوسب  ولوي له   

ال  وي الو و   الل  بط والغ وه  وبظو اللمها  واللوو و داي ضغوغتو     هوم   ال جل   ال سل ح 

 .  ط ال  و ول اى غ   وهويمو الم لدم  ال    ال وص  هوللم ب  الهبوسب ح ولي     

وب ررررري السرررريار  ررررري تررررغاو    و بررررر   وصرررر ح  مرررري و السرررررغ  ال لوررررو لوي الو و اررررروي وال رررروا  هررررروبو 

يهررلجوه  هررأوثغ ووولبرر  لل لررا الج ررو    رري  غترر  ل هرربم ال ررواغي واى  رروغ واىغ ررو  وسامنررو الوررا رررو ل

 (.اليول  وال  وي ال و )واسي يوغا 

م اح وللوا اليول  والج و ول ال سلب  يوغا ضغوغتو و  ال جو  الهبوس ح  وص  و  لنائ  اإ لبم        

الخ و   ي   الهبوس ح ر و أمنو لهنغ  ل  ...رول  وغال وال غ  وس وب  ال موظغ الوو   ووض  ال متال 

المظوم الووم واى ي ولياغ ال لوسن والصغو  اللوغت ب ح ولصوي الصوغس الغوبو  للهييح وال وا   دواه   

 .هبوهلنو و  لبول اعلصو 

 مخطا تمويل السياحة. 2.0.0.0

ل اعهرررلث وغ وررر  ال  ررروي الهررربوس  لهرررغ  ي رررم أ ررر     رررط الل وترررو هوررراي اع لهررروغ هرررطء  وئررريا       

اىمترر   الهرربوسب  وجرر ا ال هررلث غتي ال سلارراي واىجومرراح ر ررو ترر و هورر  اإجررغاءال الضررغوغت  مرر رغ 

 :(1)  منو

 غاو رر  ال هررلث غتي ال ررغ اي وأصررسوا ال ترروغت  رول هررو يس ورر  أ رر  ال ررغاغ ورر  ل رريبم ال  ررو غ  

 ؛هي لاعهوو  ل وتو  لوي 

                                                             
 .6.ح    صيغ هد   رغاال حالثوم ال   ط اللوجان  لللنائ  الهبوسب  الولوا   1
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جيارررريس  ل ثلرررر  ورررر  دمرررر  اعهررررلث وغ الرررر م انرررريج الرررر  لتررررجب  اعهررررلث وغ هولهرررر و   امترررروء أياس 

 لل لوو و ال ديي دل لاو ال  و غ أم دلسياي تغوم اهل غاغت  ال تغوي؛

 ل يان اجغاءال  م  ال غو  الدمرب ح و م  السهم؛ 

 الل ياي و   يس ال غ ؛ 

 :هل دل  ال م انيج ال واإ وغ ال م بو و هم    ط الل وتو مو دم  اعهلث وغ ال 

 اجغاءال الي م واإلزام هوعوللوا و     ط مو ب  الهبوس ؛ 

 ال هو يس و  ال و  ال غاغ وال هو يس  ل  ل ابم ال  و غ؛ 

( اللرررأ غ ولهرررلبم ال تررروغر )بضررر  دمررر  اعهرررلث وغ أو الدمررر  اللجررروغم الل وترررو اىوثرررغ لوبيرررو  ررر   

 و ينغر و  أياء ال ؤهه  ووصال  المتوم؛

وغس  ررم  غؤبرر  لل   ررط اللرروجان  لللنائرر  الهرربوسب  سلرر  بسظرر  هومل رروم رهرروغ ال هررلث غتي ضررغ  

 ال سلااي واليولااي؛

 ر و ب يم دم  اعهلث وغح النميه  اىولب  إ ي  ال توغت  هوللويو هرو أو جزء  ي اليغاهول 

 .جزائغم ياموغ  00.000.ليغاه  ه ينو % 80وتلم الي م ال ول  هولل وتو دمهه  

 0202تنفيذ وتقييم المخطا التوجيهي آفاق  مراحل. 0.0.0

 :(1)لميا  ال   ط اللوجان  الم  دغ ث ومب   غاسو روللول اي        

 وضع هياكل القيادة    . 3.0.0.0

ح ولسررريي (SDAT)ل ثررو مرر ا ال غسلررر   وغ رر  ال غترر  للمياررر  ال   ررط اللرروجان  لللنائررر  الهرربوسب        

ا رروغ اللميارر  واللغلاهررول اللمظب برر  والمتررو ول اللرر  الورراي ال برروم دنررو وررر ل  ال رريس الز مبرر  وبرلررن  ررياغ 

 : ي أجو م ي اع جل وياالنائ  و  للن الغؤهوء هول نوم وتممظم 

                                                             
 .01 الجزائغح  لنائ  اإ لبم الدائ  والهبوس ح وزاغس  حالمخطا العملي ال   ط اللوجان  لللنائ  الهبوسب  الولوا الغاه ح  1
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 لسياي الدغمو   الل ياغم إمجوز ال   ط اللوجان  لللنائ  الهبوسب ح -

 اللوجان  لللنائ  الهبوسب  وتغ  أمياوم و سلواا؛ل يبم ال   ط  -

 لوض  أيواغ رو  لي و؛ -

 لسياي  غت   هاغ النائ ؛ -

 .ل  بط اجل و ول الو و -

 تنظيم ورشات العمل لكل مشروع. 0.0.0.0

لولدغ م ا ال غسلر   غسلر  اللمظربمح هسارر ال ثرو مريج وغترول الو رو ور  ج ر  ررو أ ضروء ال لبر        

 تررغوي  سرريي ولسيارري ال غت رر  الو لبر  ال موهرره  ولوررول  ضرر ي الوغتررول   للررن اإترررولبول للو رو سررو  

اليغوي الو وغت  والنبوورو ال ولبر  ووب رو دراي ال  و رول وال لول ر  هررو  ترغوي  م أولوبر  هسارر ارلم : اللولب 

واللجناررزال الل ررغ  لوررو  تررغوي  رري   للررن أوجررم  وضررو ولم واللرر  لورروي  هرروغس  رري اإاررواء واإ ورروم 

 .الهبوسب  واللهلب  واللغ ب  واعلصو ح و غت   اللهااغ هوإضوو  ال  ال  وغ   الو غامب 

 تعريف اإلستراتيجية وفقا لكل قطب سياحي. 0.0.0.0

ورر  مرر ا ال غسلرر ح بمسرريي رررو  رلررن ه ن رر   سلبرر   غاسررو لميارر  ال   ررط  لرر   هررلو    هررم دمرروءا       

أولوبررول اللرري وح ر ررو سررييلنو   للررن الوغتررولح  هررلدغزلرر  الثومبرر ح ومررر ا  لرر   ررو لررم لسيارريا ورر  ال غس

واللررر  ل ررر  ال  ررررا الهررربوس  الررر م الررررول  اللويرررو هرررم وب رررروم دإ رررياي غزمو ررر  ل ياغترررر  ولسياررري   للررررن 

 .إمجوز اى  وا اليغاهول الضغوغت 

 انطالق المرحلة قبل العملية للمخطا. 0.0.0.0

اجل ررروي الصرررول   ررر    ثلررر  ال  و رررول اى رررغ ح اليرررو لاي ال وماررراي هررررو ارررلم وررر  مررر ا ال غسلررر         

 ترررغوي و  ثلررر    للرررن اليرررغوي والترررغوي وررر  اليغاهرررول و لوهولنرررو هوإضررروو  الررر  وضررر  ال غصرررري وأياس 

 .والهسر  ي ال هلث غتي   وا الههو  الهبوسب  لي لبوزحال لوهو  ول ابم اى
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 اتانطالق أول الورشات والمفاوض. 2.0.0.0

 وصرر   صررووهول ح لومنررو الوغتررول اللرر  ع لولغضررنوالوغتررول اىولرر  مرر  الوغتررول  ال اىولوبرر       

 :الو وغ أو ا ويس لأماو ال متال ال وجويس وللم  ي  ي 

 لمظبم  هوه ول اللسرم و  اى  و ؛ 

 ا لبوغ   ي   ال ي ول؛ 

 ام ي  الوغتول؛ 

 يغاهول اللميا ؛ 

الوغتول اىول ح الم الترغوي ور  ال يووضرول الضرغوغت ح للميار  ال تروغت  اى رغ  وه جغي ام ي         

اتررلغا  ال  و رول اى ررغ   ري  غترر  ا لمرروء الو روغح والهسررر  رري )لل   رط اللرروجان  لللنائر  الهرربوسب ح 

 (.الل وتو وي م ال غاو  ح هوإضوو  ال  اللوغتن  ل  التغروء

 تصالوضع إستراتجية للترقية وال . 9.0.0.0

لغلهط السغر  الهبوسب  ال  سي رداغح هولصوغس ال ممبر  سرو  ال  صري الهربوس ح للر  الصروغس بتررلنو      

اإ يم ديغج   لسوظ  هسارر بهرلوجا  سروغ اإ ريم الهربوس  لرووغ ال ولو رول سرو  ال  وصري هصروغس 

ئررول الهرربوسب  ال  لليررر  ج اهرر  وس ب برر  و سيثرر  رو لبرروغ صررب  ال  رروا اإ ي رر  ال يئررم لألهرروا  والي

 . لل  صي هأهولاا  لمو   و يغوه  ور ل  ال لا اإلسو  و  ل يبم الصوغس الجو ه 

م رو امههر  أي         وع ب لصغ امل وم م ا ال سوغ و ط درإدغاز ال  و رول الهربوسب  هول  وصري الجزائغتر ح وا 

سارر  ب ر  و ويالرم ول ولاريا وث وولرم انيج ال  ل يبم صوغس تو ل  لل جل ر  ال سلر  ال سربط هول  صري  ري 

 .و ل  اى    و اي  وانو  ل  اعميلو   ل  تووا الوولمح ولغساهم ولين م لللموي الث وو  ليانم

اي اغلهرروم الس رريل اإ ي برر   ال الويرروءس  رر  جنرروي اللررغوت  الهرربوس  بررروي لررم لررأثاغ ااجررود  هررول  ورر  

 ( ال لوو و الهبوس ح وروعل الهيغ)م اإ يم ال  ال سلغواي مجو  لل  الجنوي وي  ال غسل  اىول  الوج
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 .واهلوويس الث   ولجياي صوغس الجزائغح وا   وء ض ومول دلم ب  هبوسب   ال مو ب 

 إطالق مخطا نوعية السياحة. 1.0.0.0

...( ومررروي ح و  ب رررول وا  و رررول)ارررلم لجهررراي    رررط مو بررر  الهررربوس  ه وغوررر  ال ؤههرررول اليمي بررر        

 .أصسوا ال  و م واليواوتي الهبوسب  ال سلب  وروعل الهبوس  والهيغ والمو لاي

وسرريسح  صررمي  أو بوررروي  100) ررري السظاررغس اليمي برر  % 10(    ررط مو برر  الهرربوس )ولترر و   لبرر       

اعلسويبرررر  الو مبرررر  لليمرررري اايح ج وبرررر  أصررررسوا )و واهرررر   لمترررربط النائررررول الم وهررررول ال نمبرررر  ( لصررررمبينو

 :لي م أبضو دواه   ر و(  مال  و

  صغم  ال ؤههول الهبوسب ؛  -    

 اللصمان ال وموم ؛ -    

    ط اللووتي؛ -    

 0202 آلفاق تنفيذ المخطا التوجيهي للتهيئة السياحية. 8.0.0.0

اي امجررروز ال تررروغت  ال ي و ررر  ه  للرررن اإجرررغاءال ال غاو ررر ح برررروي هوغلوررروز  لررر      رررول الو رررو       

ال سرريي ورر  ال ررغسللاي الثومبرر  والثولثرر ح ول ارربم هرراغ الو ررو  رري  رري    رري اجل رروي رررو هررل  أتررنغح لللوررغج 

سصوء اعمسغاوول وا  ويس ضهط  غت   الو و الضغوغت           .     ل  يغج  ل يم ال توغت  وا 

غي و  امجوزمو والل  و   غت  اعم ي    :والجيو  اللول  اداي ال توغت  الل  تم
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 ي في طريق النطالقتالمشاريع التي شرع في إنجازها وال: (02.0)جدول رقم ال
 

 عدد األسرة عدد الفنادق األقطاب
 .67. 87 ال  ا الهبوس  ت و  تغ  
 .616 26 ال  ا الهبوس  ت و  وهط
 20227 .8 ال  ا الهبوس  ت و  غغا

 1061 17 ال  ا الهبوس  جموا تغ  الواسول
 2.20 10 ال  ا الهبوس  جموا غغا لوال

 2.0 02 ال  ا الهبوس  الجموا الوداغ  وهال 
 .11 02 ال  ا الهبوس  الجموا الوداغ

 06089 010 المجمطططططططططوع
 www.mta .gov.dz/accueil.htm (:1020)والصمو   الل لايب  وزاغس الهبوس  : المصدر           

 126هررأي ال ترروغت  ال غل ررا امجوزمررو  رري دلرر   الدرراي ح رري  رري  الدبومررول الررواغيس ورر  الجرريو  أ رريا         

 تررغو و  وز رر   لرر    للررن اى  رروا الهررهو ح  رر   يسظرر  أي أودررغ  رريي  رري ال ترروغت   ل غرررزس ورر  

ومررري  وتغجررر   2.ومرري ح ووررر  ال  ودررو اى  ررروا الجمو بررر  سرروال   110اى  رروا التررر ولب  واللرر   ررريغل درررر 

 .  و الهدا و   ل  لساوب  ال م    الت ولب  وا  هو  الهوا   ل  الهبوس  التو ئب  وهبوس  اى

 لر  ل روتغ وا  رويس اع لهروغ لل  روي الهربوس   هولرل ل روم  و هد  م رو  أي اإهرلغالاجب  الهربوسب        

 ال متررال ال و يبرر  والدمرر  اللسلبرر ورر  الجزائررغح واللغراررز  لرر   مررل  الهرربوس  الهرروسلب   رري  رري  لرري بم 

 . (1)او ال واغي الهتغت وض وي ال سووظ   ل  اإغر الث وو  والسضوغم ول وتغ ال ي ول ولأم
و ي أجو امجوز ولميا  ال   رط اللروجان ح رروي ع دري  ري وضر  جريو  ز مر  لورو  غسلر   ري             

 : غاسو ال   ط  ل  سها ال ؤتغ اللول 

 
                                                             

1
ياغ اىهسور لللغج    ح(20) ح  جل  اىهسور اع لصويب ح الوييالجزائريةالجودة والحترافية مفتاح الوجهة السياحي  (:1006)  سجوا ديس ح 

 ..2 الجزائغح   حوالمتغ واللوزت 

8املرحلة   7و 6،5املراحل  

 

 4و 3،2املراحل 

 رــأشه 6

أشهر   

 
 رــأشه 6 
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  وتم في هذه الفترة (0221)من جوان: 

 لجهاي  هوغ ا ويس لواان اهلغالاجب   ي  ي    ي الجلهول الو مب ؛ -

 ا ي     ط لووتي و ياغر لووتي و  الهبوس ؛ -

 لسوتو اى ولبم ال  أ  وا هبوسب ؛ -

  تم (0228) نإلى غاية جوا (0221)ومن أكتوبر: 

 التغوي و  لغلاهول اعهل هو  و  اىغضبول الودغ  لي و  اللغاا الو م ؛ -

 يغاه  ولاغس الل يم و  دلو  أمياج ال   ط اللوجان  للنائ  الهبوس ؛ -

 لوزتز أ  و  لميا  ال   ط وال غاو   ال ولب ؛ -

 وض  اهلغالاجب  للهوت  وجن  الجزائغ؛ -

 ا ي     ط مو ب  هبوسب ؛ -

  لى غاية ديسمبر  :تم (0221)وا 

 اغهوء اىهر الجيايس لإلهلغالاجب  الهبوسب ؛ -

 لجهاي اإ وغ الجياي للو و الهبوس ؛ -

  سيتم (0232)إلى غاية  (0221)ومن ديسمبر: 

 ام ي   يووضول التغوي و  امجوز ال غ  الهبوسب  هو لبوز؛ -

 لوغتن ولسياي اى  وا وال غ  الهبوسب  هو لبوز؛ -

 ال  ر؛اإ ي  ال لزا ي للسغربول  -

 ا ي  اعهلث وغ الهبوس ؛ -

  هررالم لوزتررز هبوهرر  اللسررو  الهرربوس  للجزائررغ ولجهرراي ال   ررط  :(0202)إلططى غايططة ( 0232)مططن

اللرررروجان ح وتررررلم لهررررااغ  لوهورررر  ال ترررروغت   رررري  رررري  اللجمرررر  الو مبرررر  لل بررررويس لضرررر وي ال  وه رررر  



  0202رؤية مستقبلية حتى : القطاع السياحي الجزائري                                                            :الفصل الثالث
 

218 
 

و  يولبررر ح والوهرررو   دررراي واللصررريا   لررر   غاسرررو اإمجررروز هرررولمظغ عللزا رررول  رلرررا اللهرررااغ ههررر 

ال ررو  الو و برر  وال هررلث غتي و رلررا  ل صرر  ليهلترروغس ورر  ال موز ررول وا  ررياي يلاررو هولتررغوم 

 .(1)ال  ه    ل  ال توغت 

ي ال   رررط اللررروجان  ترررغي ووررري وررر  لمياررر   غاسلرررم اىولررر  ادلرررياء  ررري جرررواي أ  رررو هرررد  مهرررلمل  هررر       

وررر  وضررر  اللدمرررول لإلهرررلغالاجب  الجياررريس دواهررر   لمياررر   هررروغ ا رررويس ( 1006)الررر  غوبررر  يبهررر دغ  (1006)

 ي  ي    ي الجلهول الو مبر  والدريء ور  امتروء  رياغر اللوروتي ور  الهربوس   (1000) يئ   اهلغالاجب  

 .واللسو  ال  أ  وا و  اى ولبم الهبوسب 

  رريا اهررلث وغتو جيارري هررب ري  26لو برر  ر ررو أ لمررل وزاغس الهرربوس  والصررمو   الل لايبرر  الجزائغترر   لرر       

ي  رم  مر ا ال واو ر  لضروج أ ي اإهلغالاجب  الو مب  ل   ط اللنائر  الهربوسب ح و %  78دلو  لس ا  مهه  

ح .102ألررن هررغتغ ورر   وررو   60ل ررل ال واو رر   لانررو  هرره وح دإ رومنررو غورر   و رر  اعهررلبووا دررر   280الرر  

ألرن هرغتغح  .8و لر  هوري ا رويس لأمارو سروال   .102 لاوي هوئ  ور   ورو   .,1وأي الجزائغ لولزم اهل هو  

ال تررروغت  اللرر  هررالم امجوزمرررو ورر  ا ررروغ  الرر  اليررو هول  رروابر اليولبررر   هوإضرروو  .6للدلرر   و رر  اعهرررلبووا 

ول رمرررل  ررري لس اررر   1006ال   رررط الرررو م  للنائررر  ال  رررويح هسارررر دلررر   ررريي الهررروا   لاررروي هررروئ  هرررم  

 لاررروي يوعغح ولنررريج اليولررر  وررر  ا ررروغ اهرررلغالاجالنو الررر  لس اررر   ررريا او ل ررريغ  000درررر    ررريا او  ررريغل

 .و  الي و الو م  ال وم %0 لبوغ يوعغ للهومم دمهه   1هسوال  

 .معوقات التنمية السياحية .0.0.0

ولمترربط لهررو  الويارري  رري الرريو  و وصرر  الرريو  اللرر  لنرريج الرر  لس ارر  لم برر   هررليا   الرر  ل رروتغ       

والجررياغ هولرر رغ أي الهبوهررول الهرربوسب  ع .  ال  رروي الهرربوس ح ل ررو بسيثررم  رري لم برر  ا لصررويب  واجل و برر 

لدمرر  و ررط  لرر  ا لهرروغال ا لصررويب  ولومولوجبرر ح ولورري اجررا أي اؤ رر  بورراي اع لهرروغ أبضررو السيرروك  لرر  

                                                             
 .02   حالغاه ح ال صيغ هد   رغاال   ط اللوجان  للنائ  الهبوس ح الولوا  1
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بوس   وصر ح ا  أي الهربوس  اللر  الدائ  واسلبوجول الهروي ال ضربياي  و ر  والر اي بو لروي ور  الس رو الهر

 .لهلجاا لن ا التغوم م  الهبوس  الديال  أو الهبوس  ال لواو  

والجزائغ رهاغمو  ري الريو   مري لدمانرو ل هرويئ اللم بر  الهربوسب  ال هرليا  ح واجنلنرو هور  ال ترووو و مروء  

و لبرم و ري لرم  .  و  الجزائرغ لبم همسوو  أي مهلط الضوء  ل  أمم ال تووو الل  اواجننو ال  وي الهبوس

 :(1)اسي   تغ  ترو بوا  اللم ب  الهبوسب  روللول  اسصوء

 :هسار مجيغياب نظرة لمنتجات السياحية الجزائرية، : أول

 غبوا اللتووغ سو  اى وغ اىهوهب  ولجووا ضوان    س وئ  ال اياي؛ -

  وا   هي صبوم  وغاغ  ث م  هصوغس رووب ؛ -

 :ولل ثو و ، غير كافية، وذات نوعية سيئة طاقات إيواء: ثانيا

 مبووو ااواء  ال مو ب  غيائ  وهأهووغ هومظ  مهدبو هولمهه  للهروي ال سلااي؛ -

 ؛ جز و   و ول اعهل هو  والنبووو اليمي ب  واإ ووم  ال مو ب  -

 و ط  ي اليموي  لهلجاا لل ووااغ اليولب ؛%  20 -

 :ج ولنو و  اآلل اوب ري ، الجديدة للسوق بالنسبة لوكالت األسفارغياب التحكم في التقنيات : ثالثا

هررريوغ مسرررو ال ررروغجح %  80ال ووررريسح أمتررر    وجنررر  مسرررو الهررربوس   - ورررروعل )اهرررل هو   %20  رررغس وا 

 ل اوغ؛ % 20و( الجموا

  يم اللوان    ال غت   الوصغت  لللهااغ اإلولغوم  للم و  صي لمظبم   لبول السجز وال ي ول؛ -

 غبوا اللسرم و  الل مبول الجيايس لهو  الهبوس  اليولب ح وال م مو و  لسو   هل غ؛ -

  ضوي اهل هو  الهبو  و  الجموا لوروعل اىهيوغ اىجمدب  الل  لسيي وجنلنم؛ -

  يم وجوي لمظبم لوروعل اىهيوغ و اثو  بسرم ال نم  -

                                                             
 .0.  هد   رغاح ال صيغ  حاىو ال   ط اللوجان  لللنائ  الهبوسب ح الولوا  1



  0202رؤية مستقبلية حتى : القطاع السياحي الجزائري                                                            :الفصل الثالث
 

220 
 

 م   و  لأماو و نمب  ال هل ي اي؛ -

  غ؛غبوا    ط لللووتي ال هل -

، نقططص فططي تةهيططل ومهنيططة المسططتخدمين فططي المؤسسططات والخططدمات السططياحية والفنططادق خاصططة: رابعططا

 :وللل   و 

 ؛ لبوزوهمو ب  لووتي غاغ  يئ  ح     ل لهول  غ  هبوس   -

 .م   اللأماو والويوءس لي  ال هل ي اي و  ال  وي الهبوس  -

  :و ل  الجهي و  ،ضعف نوعية المنتج وخدمات السياحة الجزائرية: خامسا

 ؛(وال هوغ ب اللومهب  ) غليو  الهوغ هولمهه  للهروي ال سلااي و ال مو ب  ا و لل مووه  اليولب   -

 :وللل   و ، السياحة في والتصالتوغل ضعيف لتكنولوجيات اإلعالم : سادسا

  يم ريوب   وا   اعملغمل    اللغراز  ل  لغ ب  الصسغاءح واعولتوج الث وو ؛ -

 صووه  اللوان    الوزي ال لزااي للومولوجبو اإ يم واعلصو  و    وي الهبوس ؛ -

  يم وجوي همي ليو ل  والصول ؛ -

 :ولل ثو و ، ضعف نوعية النقل: سابعا

  يم ال يغس  ل   ي ول الم و  لوبي     ال لاح وزايل سيًس  ي  ي  اللهواغ ال هول  وبم؛ -

اللمهرا  ور  غسريل الرغ ط  مري ال هرويغس هولجروا  مورياماهوء الغ ط الجوم هولجروا الجمروا هوإضروو  الر   -

 ال وغج؛

 :وللل   و : بنوك وخدمات مالية غير متكيفة: ثامنا

  يم  يئ   وضون وهوئو اليو  الوصغت   ل   هلو  الدمو  وال ؤههول ال هل دل  للهبو ؛ -

 الو لبول هواًء هولمهه  ليهل هو  أو ابيوي الهبو  ال  ال وغج؛ واماي ع له   دلو اي  -

 لووغ   غت   ل وتو اعهلث وغ والمتوم الهبوس      دبو  اعهلث وغ الهبوس ؛ -
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 : ج ولنو و اح وب ري منمشاكل األ: تاسعا

  ؛(اله ائ  غبوا اى ي الصس ح)  تووو  لوغغس و ليغ   -

 ؛والزواغاض غاهول و يم وجوي س وب  للهبو   -

 يم ال و  اللياداغ الل   ي تأمنو  م  و وي الجغائم و  ال غاو  الهبوسب ح أو لورغ  الهربو  لل  رو غ  -

 و غا ه  الوموصغ ال تدوم  الل  لهلهو الهبو  والزواغ و  وغيلنم؛ الصسب  واى ي ب ح

  :وللل   و : عجز في تسويق وجهة الجزائر: عاشرا

وال وغج ح وضون و  اللورووي دراي   للرن ال  و رول والترغرول ور    روي ضون اعلصو  اليا ل   -

 الهبوس ؛

  يم وجوي أيوال لإل يم لللهوت  اعهلغالاج   ل  المتوم الهبوس ؛ -

 ع لل وت     ل مبول اعلصو  السيار؛(  يب  )وهوئو لغ ب   لاول  وغاغ  ؤمل   -

 لهوت  الجواغم؛لوسول اتنوغت  غاغ رووب  و ويب  وغاغ  لوبي     ال -

 .ضون لهوت  الوجن  الجزائغت  -
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 :الفصل خالصة

ههبررر   حالجيبررر   ررري  درررو اليولررر  ل  و نرررو الهررربوس  لليولررر اع  رررو هرررد  لوررري اليلرررغس السولبررر   غسلررر          

ومرر ا دوضررر   ال جررووغسحالمنررو  هررم ولغ الررم وجولررم ورر   صرروج ال  و ررول الهرربوسب   لرر  اى ررو للرريو  

ح ومر ا ور  ظرو .101 ال ري  ال وتروو  .102اهرلغالاجب  جياريس  لر  ولرغال   للير   لر  ال ري  ال لوهرط 

ورر  ال  رروي  وه ترروغر  اليررو لاي حال   ررط اللرروجان  لللنائرر  الهرربوسب  الرر م بولدررغ للوتجررو ل هرروغ  وتررو

 .الهبوس 

أغضرب  الو ررو الغئبهررب  للم بر  الهرربوس  ورر   1000بوري ال   ررط الرو م  للنائرر  اإ لرربم ور   وررو  و         

الجزائررررغح وتلضرررر ي ال   ررررط اإ رررروغ اعهررررلغالاج  وال غجورررر  لل دارررر  الهبوهرررر  الهرررربوسب  ورررر  الجزائررررغح 

ولجهاي اللوجم الغا   ال  لث راي اإ رومبرول اللر  للرووغ  لانرو الجزائرغ وجورو مر ا اإ رومبرول ور   ي ر  

 هأم برر و  ررو اؤهررر للسرروعل ج غترر  ورر  أهررلوا الليراررغ والررو   ح ومررسلبرر ال  الهرربوس  الهرربوس ح و وصرر 

وتلدر  رررو غغهررولنم  حال ومارراي مل رروما   ري  رري  ل رريبم  ملروج هرربوس  لمووهرر  اجلرا الهرربوس   رروي  اسبروء

ح واعمل روم دل روتغ ولغ بر    للرن اىم روم الهربوسب  الوجنر  ال يضرل  لريانم اليا لب سل  لووي ال مو   

 .الصسغاوب  والهبوس  الس وب  والل  لهومم و  لس ا  اللم ب  الو مب  التو ل رولهبوس  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
:الفصل الرابع  
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 :تمهيد

، التي صارت ركنًا من أركان السياحة "المياه الحموية"ــ ُتعتبر الجزائر من الدول الغنية بما ُيعرف ب

وتنتشر الحّمامات التي تشتغل بهذه المياه في أكثر  .الداخلية بهدف االستجمام واالستشفاء في الوقت نفسه

إن ما تتمتع به الجزائر من إمكانات مادية وبشرية وبيئية يؤهلها ألن تكون بلدا سياحيا من  من منطقة،

الدرجة األولى، إال أن غياب اإلرادة السياسية للنهوض بهذا القطاع يجعله هامشيا وال يؤدي دوره الحقيقي، 

التغييب لقطاع السياحة في الجزائر هو الطابع الريعي لالقتصاد الوطني المعتمد على وما غذى هذا 

متواصال وأسعارا قياسية  تفاعاار قطاع المحروقات، وبالخصوص في العشرة سنوات األخيرة التي شهدت 

مما در على الخزينة موارد كبيرة جعلت البلد يعيش في بحبوحة مالية، غير أن العد التنازلي لنفاذ النفط 

بديال تنمويا فعال  صبحأأنه تكمن أهمية القطاع السياحي  .يستدعي إعادة النظر في رسم السياسة التنموية

في تنويع مصادر الدخل، وتنشيط باقي الحموية السياحة في الكثير من الدول المتقدمة، إذ تساهم 

 االهتمامالقطاعات االقتصادية، وعليه يتوقف دعم المسيرة التنموية بشكل عام وهو ما يتجلى من خالل 

على مستوى  و االستشفائية العالجيةأالحموية  المتزايد للدراسات العلمية األكاديمية حول أهمية السياحة

 أو المحلي، ونحن نعلم مدى أهمية المؤهالت التي تمتلكها الجزائر في مجال السياحة االقتصاد العالمي

، لذا ، وما يمكن أن تدره على الخزينة العمومية لو يتم استغالل هذه اإلمكانات على أحسن وجهالحموية 

من خالل  براز أهمية السياحة الحموية ومدى مساهمتها في عملية التنميةإسنحاول من خالل هذا الفصل 

التطرق لبعض التجارب في البلدان الرائدة في هذا المجال ومحاولة تسليط الضوء على واقع هذا النمط 

هم االستراتيجيات التي أ هم العقبات التي تعترضه ومحاولة حصر أ السياحي في الجزائر والوقوف على 

 .التنمية الوطنية الشاملة تساعد على تطويره والرفع من مساهمته في التنمية المحلية ومنه تحقيق
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 ماهية السياحة الحموية .4.1

لحمامات أو ما يعرف بالسياحة العالجية كما يحلو للبعض تسميتها باهتمام اتحظى العيون المعدنية و      

كبير من قبل العديد من دول العالم، فضال عن كونها كنزا سياحيا بحكم ما توفره لقاصديها من أسباب 

والهدوء واالسترخاء الذهني والعضلي، إذ تمثل موردا اقتصاديا مهما وأساسيا للدول وبخاصة التي العالج، 

 .تتميز بمحدودية الموارد، فهي وسيلة للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة

 مفهوم السياسة الحموية  .1.1.1

 تعريف السياحة الحموية. 4.4.4.1

االستشفائي من األهداف الرئيسية للسفر وللسياحة، فالسياحة قد أصبح السفر للغرض العالجي أو 

الحموية أو السياحة الوقائية واالستشفائية ليست قاصرة على المرضى الذين يعانون من مرض معين، بل 

تشمل فئات متعددة ممن يرغبون في استرداد حيويتهم ولياقتهم البدنية والذهنية هذا وقد اجتهد العديد من 

مختصين في وضع تعريف محدد للسياحة العالجية، حيث حاول كل منهم وضع مفهوم خاص الخبراء وال

أن السياحة العالجية تتمثل في كافة التسهيالت الصحية المقدمة باستخدام الموارد " به، فقد ذكر اليوتو 

 .(1)"الطبيعية للدولة وبشكل خاص المياه المعدنية والمناخ

حة العالجية على أساس أنها من األنشطة الترفيهية والتعليمية التي أما بولوك فيتناول السيا       

يمارسها الفرد بعيدا عن العمل والمسكن من خالل استخدام المنتجعات والخدمات السياحية العالجية 

 .(2)للنهوض بصحة واإلبقاء على حيويته

أمراض القلب : أمراض محددةويقصد بها أيضا، توجه السياح إلى أقاليم تشتهر بدور العالج من        

والجهاز التنفسي أو األمراض الروماتيزية أو األمراض العصرية، كالتوتر النفسي والعصبي وغيرهما من 

 األمراض التي تنتج عن كثرة الضغوط، وتتميز هذه األماكن بتمتعها بخصائص شفائية معينة مثل الينابيع

                                                             
 .11عالم الكتب، القاهرة، ص ، 1ط ، "البيئة والسياحة العالجية (:0222) الجالد،أحمد   1
 .011دار الوراق، للنشر والتوزيع، ص ، 1ط، تطبيقات على الوطن العربي -الجغرافيا السياحية (:0212)إبراهيم خليل بظاظو،   2
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 .  (1) الساخنةالمياه المعدنية أو الكبريتية وحمامات الطين أو نافورات المياه  

عملية االنتقال المؤقت الذي يقوم به "كما تؤكد سعاد عمران على أن السياحة العالجية هي 

السائح بحثا عن مصادر عالجية واستشفائية من مرض معين أو الستعادة الصحة والمحافظة على القوة 

 .(2) السائحواللياقة الجسمية، وأن يكون هذا االنتقال بمحض إرادة 

واقع السياحية والينابيع المعدنية التي يزورها السائح بقصد تغيير المكان كما أنها تتمثل في الم

 .(3) االستشفاءوالحصول على الراحة الجسمية والذهنية وزيارة المصحات وأماكن 

وتمتاز السياحة الحموية بدور إيجابي في العالج، وذلك بالنسبة لحدوث ارتفاع لمعنويات ونفسية 

له على الشفاء بأماكن طبيعية جميلة، يستطيع أن يجمع بين العالج المريض من خالل ارتباط حصو 

واالستجمام والترفيه والثقافة وتعتمد السياحة الحموية على توافر خصائص طبيعية محددة، تتمثل في مياه 

أو أجواء أو في نطاق جبلي ذوي موقع منعزل مرتفع المنسوب، تشفى من بعض األمراض سواء المزمنة 

 .(4) الدوائيةادة وذلك كبديل طبيعي عن األجهزة الطبية المشعة والمركبات منها أو الح

ويعتمد العالج الطبيعي على عوامل مهمة تعتمد أوال على مادة العالج وهي المياه المعدنية 

وتتبعها العوامل النفسية والذهنية ثالثا،  .الحارة، باإلضافة إلى المناخ المحيط بالمصدر المائي ثانيا

 .ل الحركة من رياضة ومشي وسياحة وخدمات رابعاوعوام

تتمثل السياحة الحموية في انتقال السائح من بلده األصلي داخل أو خارج وطنه بهذه االستفادة 

من العناصر أو القيم العالجية الطبيعية التي أوجدها هللا سبحانه وتعالى بصورة طبيعية في جو أو مياه 

 في طبيعة بلده األصلي، ويضطر إلى تعويضها في بلده عن طريقبلد آخر والتي يفتقدها السائح 

 .المركبات الدوائية أو األجهزة الصناعية المشعة

                                                             
 .12والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ص ، دار الوفاء لدنيا الطباعة 2، طجغرافيا السياحة (:1122)منال شوقي عبد المعطي،  1
 .1، القاهرة، ص السياحة العالجية وأسس تخطيط المنتجعات السياحية(: 2991)منصور، سعاد عمران  2
 .61دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ص صناعة السياحة في األردن،  (:1111)خالد مقابلة، فيصل الحاج ذيب،  3
 .11مؤتمر برنامج القادة اإلداريين عن السياحة، ص البيئة المصرية والسياحة العالجية، (: 2991)وفاء أحمد عبد هللا،  4
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أما بالنسبة للبلد المضيف، فالسياحة الحموية تتمثل في حسن استغالل وتخطيط الموارد العالجية 

مرضى الوافدين من داخل الوطن الطبيعية بأساليب تؤدي إلى شفاء كثير من األمراض المؤقتة والمزمنة لل

 .أو خارجه

من أجل العالج، محاولة  سياحةالسياحة العالجية على أساس أنها ال( Christio ،1991)ويتناول 

 .(1) البقاءإلرضاء احتياجات وسالمة الفرد، من خالل االهتمام بالبدن والعقل لحماية استمراري 

أنها أحد أنواع السياحة االستشفائية للعناية كما يمكن أن نعرف سياحة العالج الطبيعي على 

بالصحة العامة، كارتياد األماكن التي تشتهر بوجود ينابيع المياه المعدنية أو الكبريتية وحمامات الطين أو 

الرمال المشعة أو عيون المياه الساخنة، الهدف من المشاركة فيها الراحة واالستشفاء بطرق العالج 

 .اضالطبيعية من بعض األمر 

وتعد السياحة الحموية من أهم مصادر المنتج السياحي في كثير من الدول نظرا النتشار ينابيع 

المياه المعدنية الحارة في مواقع جبلية وفي الهضاب، إال أن هذه المواقع بحاجة إلى االهتمام من قبل هذه 

االستشفائية وتحويلها إلى  الدول والعمل على تهيئتها واستغاللها االستغالل األمثل ألغراض السياحة

نشاء مرافق خدمات سياحية بجانب أو قرب هذه الينابيع المعدنية،  مصحات عالجية لالستشفاء والراحة، وا 

 .من فنادق واستراحات وكذلك توفير أطباء اختصاصيين على هذه المواقع

وقد استمرت فالغرض من هذا السفر هو عالجي ألنه كان مقصورا على رحالت العيون المعدنية، 

هذه األخيرة في جذب السياحة وتنشيطها إلى اليوم، ومرجع ذلك إلى االعتقاد السائد حول القوى الشفائية 

لى التسهيالت التي أقيمت   .(2) حولهاللمياه المعدنية وا 

وتعد البيئة السياحية العالجية هي البيئة التي يتوفر بها قدر من العناصر الطبيعية والبشرية مما 

 يجعلها منطقة جذب سياحي وخاصة المرضى والفقهاء لفترة محدودة من الزمن وتضيف لروادها المتعة

                                                             
 .67، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ص 2ط ،GISالتخطيط والتسويق السياحي باستخدام (: 1119)بظاظو، إبراهيم  1
 .11مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ص  جغرافية السياحة، (:0210) دمحم صبحي عبد الحكيم، حمدي أحمد الديب، 2
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 .(1) مستدامةوالعالج الطبيعي، مما يجعلها منطقة جذب 

احة الحموية والصحة وما يؤكد ذلك هو تقرير الجمعية يكما يوجد هناك ارتباط وثيق بين الس

الذي أشار أن السائحين الذين  (European spa association)األوروبية لمنتجات العيون المعدنية 

وأن أماكن % 2.1بنسبة  0222/0221يسافرون ألغراض لها عالقة بالصحة زادت أعدادهم فيما بين عامي 

 .الفترةلنفس % 0.1اإلقامة بمنتجات العيون المعدنية زادت بنسبة 

هي السياحة التي يكون الهدف منها العالج، أو النقاهة، : " في حين عرفها صالح عبد الوهاب

أو دخول المصحات المختلفة للعناية بالصحة العامة، أو ارتياد األماكن التي تتمتع بخصائص شفائية 

نافورات المياه  ينابيع المياه المعدنية أو الكبريتية وحمامات الطين، أو الرمل المشع، أو: معينة، مثل

 .(2) الساخنة

عرفت السياحة العالجية منذ فترة زمنية طويلة جدا، فقد عرف اإلنسان عالج لبعض األمراض 

الخاصة باألعصاب ومشاكل التنفس، بحيث يمكن أن يشفوا من بعض العوارض عند انتقالهم إلى مناطق 

 أخرى تتسم ببيئة خاصة تتوفر على ينابيع حارة، إذ كان الرومان بارعون في مجال إنشاء وتصميم

 .(3) للعالجحمامات معدنية متخصصة 

صحي يتم إقامته في مناطق -سياحة العالجية بأنها نشاط مزدوج سياحيال نعرفوهنا يمكن أن 

خاصة تمتاز بوجود مقومات طبيعية ذات إمكانيات عالجية استشفائية كالمياه المعدنية واألطيان المشبعة 

 .ل على صحة جيدة في ظل ظروف مناخية مناسبةبأنواع المعادن، وهي تساعد مستخدميها على الحصو 

 نمط سياحي يتواجد في مواقع محددة ذات مالمح: مما سبق يمكن تعريف السياحة الحموية بأنها

 .طبيعية جميلة وبيئة مفتوحة وتتوافر فيها أدوات وأساليب العالج والنقاهة 

                                                             
 .022ص  الوراق للنشر والتوزيع، عمان،، 1ط ،"األقاليم السياحية في العالم-الجغرافيا السياحية"(: 0211)بركات كامل النمر المهيرات،  1
 .2ص  النجلو المصرية، القاهرة،مكتبة ا، 1ط، ("دراسة جغرافية)السياحة العالجية في مصر والعالم "(: 0229) عدلي أنيس سليمان، 2

3
 Micheal Klaous,(2005) , Outsourcingvital operations : what ifushealth cope costs drive overseas for 

surgerg, quinnipiachealth, L.J.219, p 235-237. 
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بدافع الرغبة في الشفاء من بعض األمراض  انتقال السائح من بلد إلى آخر: ــــكما يمكن تعريفها ب        

 .ر طبيعية يفتقر وجودها في بيئتهأو إشباع جسمه من عناص

 أهمية السياحة الحموية. 4.4.4.1

لتصبح  اقتصادات الدول،ائية بشكل إيجابي في كثير من فلقد ساهمت السياحة العالجية االستث        

عامل مهم للتنمية االقتصادية فأصبح االهتمام بها كباعث على التنمية المستدامة يعتبر مطلبا اقتصاديا 

مهما يحفز االستثمار في األماكن السياحية الطبيعية والبيئية، وعليه فإن السياحة العالجية رائدة القطاع 

 :السياحي واستثماراته آنية ومستقبال ألن

جية تجلب من العمالت الصعبة والمداخيل أكثر من األنواع األخرى نظرا لإلقامة الطويلة السياحة العال -

للسياح في المصحات ومناطق العالج السياحية الطبيعية، فالسائح الذي يقدم للعالج الطبيعي أو النقاهة، 

تصل أحيانا مدة أطول  وجلساتهيقضي عادة مدة أطول من السائح العادي، إذ يستغرق العالج الطبيعي 

إلى الشهرين، ومن ثم فهذه اإلقامة الطويلة نسبيا للسائح في هذه المصحات تعد مكسبا كبيرا من حيث 

 .(1) والخدماتقامته على وشراء السلع إإنفاقه بالعمالت األجنبية الصعبة على 

 .عاديكذلك يمكن لهذا السائح بعد عالجه أن يمد إقامته للتمتع بمميزات المكان كسائح  -

السياحة الحموية تتداخل مع قطاعات إنتاجية أخرى كالزراعة والصناعة والخدمات وبالتالي زيادة  -

 .اإلنتاج المحلي واإلجمالي من صناعات ريفية ومحلية لتغطية الطلب المحلي

 .تشجيع السياحة الداخلية وزيادة االنتعاش االقتصادي في المناطق السياحية العامة -

جديدة من السائحين ومستوى جديد من اإلنفاق السياحي والذي يساعد على رفع نسبة  جذب نوعيات -

 .(2)السياحياألشغال الموجودة بالمشروعات الجديدة وتنشيط الدورة االقتصادية 

                                                             
1
 .777، العراق، ص (11العدد ) جامعة الكوفة،مجلة ، مقومات السياحة العالجية في محافظة النجف (:1127) أسعد سليم لهمود،  
2

 .79 -76، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، ص ص نظرية السياحة(: 2991)نبيل الروبي،  



واقع وآفاق السياحة الحموية في الجزائر                                                                :الرابع الفصل  
 

230 
 

تعد وسيلة لخلق تكامل اقتصادي وحضاري على المستوى القومي والدولي، فهي سبيل فعال لتنمية  -

 .صناعات أخرى 

 .المزيد من فرص العمل ألبناء المنطقة خاصة على الصناعة والعمالة السياحيةخلق  -

من إجمالي عائدات السياحة الكلية،  21كما أن عائدات السياحة العالجية االستشفائية تشكل ما نسبته  -

ملين سائح عام  991إلى  2991مليون سائع عام  119كما ارتفع حجم العمالة السياحية العالمية من 

، وتشير اإلحصاءات الدولية إلى ان عائدات السياحية العالجية وصلت حوالي نصف تريلين دوالر 1122

سنويا خالل الخمسة أعوام القادمة لتحقق /9,9ومن المتوقع أن تزيد هذه العائدات بنسبة  1121عام 

 .(1) 1126بليون دوالر عام  169,1

من جهة أخرى فإن التنمية السياحية الحموية تكتسب أهمية متزايدة نظرا لدورها البارز الذي تلعبه 

في نمو االقتصاد الوطني للدولة ألي دولة، حيث أنها تعمل على تأمين مواردَ إضافية للسكان، وتحسين 

يا من عناصر النشاط ميزان المدفوعات، فهي تمثل احدى الصادرات الهامة غير المنظورة، وعنصرا أساس

 .(2) االقتصادي

 أنواع السياحة العالجية. 4.4.4.1

 :باإلمكان تقسيم السياحة العالجية إلى ثالثة أقسام، على النحو اآلتي

ويقصد بها التوجه إلى إقليم يشتهر بدوره للعالج من أمراض  :(medical tourism) السياحة الطبية: أوال

حالة مرضية خاصة، وتكون تحت اإلشراف الطبي التام داخل ينة من امحددة، بغرض إجراء مع

 المستشفيات المتخصصة وفقا لحالته المرضية التي غالبا ما تستمر لبضعة أسابيع والتي يحتاج بعدها إلى

 .(3) الصحية المنتجعاتفترة من النقاهة التي يقضيها في أحد 

 إحدى المستشفيات التي لها طابع من حيث كفاءاتوفي هذا النوع يقوم السائح بالفر من أجل العالج في 
                                                             

 .وزارة الصحة األردنية(: 1121)التقرير االحصائي السنوي،   1
  .1المؤتمر الخامس، جامعة فيالدلفيا، ص ، االتجاهات نحو السياحة العالجية في األردن(: 1111)خالد مقابلة،   2
 .22، ص سبق ذكره المصدرأحمد الجالد،   3
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عالية من األطباء االختصاصيين وكذلك المعدات ذات تكنولوجية متقدمة وغالبا ما تستدعي البقاء لعدة  

أسابيع في المستشفى، حيث تليها فترة النقاهة التي يقضيها المريض حتى يتماثل للشفاء في احدى 

 .األماكن السياحية

السياحة الوقائية هي عبارة الرحالت السياحية، التي  :(preventive tourisme) السياحة الوقائية :ثانيا

والنفسية، وذلك بالتوجه إلى  يهدف المشاركون فيها إلى مستوى األداء الطبيعي لقواهم الجسدية والعقلية

 .(1) المعدنيةاألماكن التي تتوفر فيها مقومات العالج الطبيعي، مثل المياه الكبريتية أو 

وتمارس خالل السياحة الوقائية األنشطة التي تؤدي إلى تجديد حيوية اإلنسان وانتعاش وتحسين نفسيته، 

وتنمية ثقافته وأفكاره، إن هذه األنشطة تمارس من خالل رحالت سياحية متعددة قصيرة المدة متفرقة 

ر من األنشطة دفعة األنشطة، أومن خالل رحلة سياحية واحدة ذات مدة كافية تسمح بممارسة عدد كبي

 .(2) واحدة

وتعني اإلقامة في المصحات المختلفة أو المنتجعات الصحية التي تتمتع  :السياحة االستشفائية: ثالثا

بخصائص استشفائية للعناية بالصحة العامة، كارتياد األماكن التي بها ينابيع المياه المعدنية أو الكبريتية 

وحمامات الطيف او الرمال المشعة، أو عيون المياه الساخنة، وذلك بهدف الراحة واالستشفاء بطرق 

 .(3) التنفسيالعالج الطبيعية من بعض األمراض كاألمراض النفسية والعصبية وأمراض الجهاز 

إذن هي انتقال السائح بدافع الرغبة في تحقيق الشفاء من بعض األمراض، عن طريق إشباع      

 بلدحاجات جسده من عناصر طبيعية يفتقر وجودها في البيئة بموطنه، ويجدها في البيئة الطبيعية في 

 .يوم وقد تزيد إلى شهور 27آخر، يقيم فيه مدة ال تقل عن  

وفي جميع األحوال فإن السائح بهدف العالج يقضي مدة تطول أو تقصر وفقا لحالته الصحية وما       

تقتضيه من إقامة داخل المستشفيات أو خارجها في المصحات العالجية أو وسط أحضان الطبيعة التي 
                                                             

 .17، ص سبق ذكره المصدرمنال شوقي عبد المعطي أحمد،   1
 .27، ص سبق ذكره المصدرأحمد الجالد،   2
 .21 -21 ص ، صالمصدر نفسه  3
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عالج أو النقاهة أو دخول المصحات المختلفة للعناية بالصحة العامة أو ارتياد يكون الهدف منها ال

األماكن التي تتمتع بخصائص شفائية معينة مثل ينابيع المياه المعدنية أو الكبريتية وحمامات الطين أو 

 .الرمل المشع، أو نافورة المياه الساخنة

ية محددة، تتمثل في مياه أو في أجواء أو في وتعتمد السياحة الحموية على توافر خصائص طبيع     

نطاق جبلي ذي موقع منعزل مرتفع المنسوب، تشفي من بعض األمراض سواء المزمنة منها او الحادة، 

 .(1) الدوائيةوذلك كبديل عن األجهزة الطبية المشعة والمركبات 

 :(2)ولالستشفاء البيئي أنواع هي كاآلتي

 ؛المعدنيةالعالج باستخدام المياه  -

 ؛درجة مئوية 91-11العالج بالبخار المتصاعد من مياه العيون الساخنة التي تتراوح حرارتها بين  -

 ؛العالج بشرب المياه المعدنية -

العالج المناخي الذي يعتمد على درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والضغط الجوي والضوء، ويمكن أن  -

 ؛تعرض ألشعة الشمسندرج تحته العالج الشمسي الذي يعتمد على ال

العالج بالدفن في الرمال أو الطمي، وهذه الرمال أو الطمي تكون لها خاصية، الحرارة الرطبة، وغنية  -

 ؛بعناصر اليود والبروميد والكلوريد والكربونات، وكذلك الرمال ذات النشاط اإلشعاعي

 .  أو التعرض لمياه البحر العالج المعتمد على البيئة البحرية من خالل االستحمام في مياه البحر، -

ويتضح من خالل ما سبق أن النمط األول يعتمد على أطباء متميزين في مجاالت علمية محددة،        

وعلى األجهزة الطبية ومراكز العالج والمستشفيات إلى غير ذلك من التجهيزات الطبية المتقدمة 

بعناصرها المختلفة من مناخ، مياه البحر،  التكنولوجيا، في حين يعتمد النمطين اآلخرين على الطبيعة

 .أشعة الشمس، الرمال، العيون المعدنية والكبريتية، والطين العالجي إلى غير ذلك
                                                             

 .11ص  ،المصدر سبق ذكرهوفاء أحمد عبد هللا،   1
، ورقة بحثية مقدمة إلى الملتقى " مقومات صناعة السياحة العالجية في المناطق الصحراوية"  (:1121)، عبد الرزاق، قصاص زكيةبن حبيب   2

 . 7، ص الجزائر، جامعة بسكرة، السياحة الصحراوية ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعيةالدولي الثاني حول 
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 الحمويةنشأة وتطور السياحة . 4.4.1

إن استعمال المياه المعدنية والمناخ في االستشفاء والعالج قائم على تجارب عشرات القرون        

راض تاريخ العالج بالمياه المعدنية نجد أن ارتباط االنسان بالمياه كان بهدف ديني الماضية، وباستع

وصحي أيضا، إذ اعتقد الناس في الماضي أن المياه المعدنية هي أماكن مقدسة وكانوا يظنون أن األثر 

في  ةالحموية أو العالجيالعالجي لهذه المياه يأتي من قوى آلهة خارقة للطبيعة، وقد مرت السياحة 

تطويرها بعدة مراحل يمكن عرضها فيما يلي بداية من مرحلة العصور القديمة والوسطى ومرورا بالعصر 

 :الحديث وانتهاء بالقرن العشرين والوقت الحاضر، وفيما يلي عرض لكل منها

 السياحة العالجية في العصور القديمة الوسطى. 4.4.4.1

السياحة التقليدية القديمة الضاربة في أعماق التاريخ، فقد تعد السياحة العالجية من أنماط         

عرضت مصر الفرعونية هذا النمط من السياحة، ووفد إليها الزائرون بهدف تلقي العالج على يد أطباء 

مصر الذين ذاع صيتهم وعلى الرغم من أن مطالعة التاريخ تثبت أن القدماء المصريين قد عرفوا هدا 

ال أن هناك الكثير من الدراسات التي تعتبر أن الرومان هم أول الشعوب معرفة النمط من السياحة، إ

، ويعتبر الرومان أول من لجأ إلى السفر حينئذ ألسباب صحية عالجية، فكان للرواج (1)بالسياحة العالجية

الطرق  االقتصادي واتساع رقعة اإلمبراطورية الرومانية عبر القارات الثالث أهمية بالغة في مجال بناء

 .(2)اآلمنة من أجل السفر واستخدام الحمامات االستشفائية وزيارة األماكن المقدسة

وقد عرف االغريق أيضا الخصائص العالجية العيون المعدنية، وكان العالج آنذاك يتم من خالل        

ة ودعوه بإله إلى مصاف اآلله" اسكوالب"االستحمام والتمرينات ونطاق خاص بالطعام، وقد رفع اإلغريق 

الشفاء وبنوا الهياكل على شرفه على القمم الجبال وقرب ينابيع المياه المعدنية الشافية وقدموا له القرابين 

وفي هذه المرحلة أخذت هذه الطبقات األرستقراطية والفنية في ذلك الوقت تسعى للمناطق الطبيعية 

                                                             
 .21، ص لمصدر سبق ذكرهاعدلي أنيس،   1
 .16، ص المصدر سبق ذكرهأحمد الجالد،   2
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اإلغريق واليونان أول من استخدم الطبيعة في المتميزة، المناطق األكثر دفئا وشمسا في فصل الشتاء، ف

أغراض العالج، فاشتهرت مناطق عالمية  بمناخها الصحي وبوجود ينابيع المياه الطبيعية المعدنية 

والكبريتية، وكانت المباني تشيد خصيصا بالقرب من العيون المعدنية حيث تتوفر فيها إمكانيات استخدام 

ض، وازداد تحمس الرومان لبناء الحمامات العامة وكل ما يتبعها من المياه المعدنية لمعالجة األمرا

صاالت للرياضة بأنواعها المختلفة، وكانت تحوي أيضا المسارح والمالهي لقضاء بضع ساعات بعد 

 .(1)االستحمام للراحة والمتعة واالستجمام واالستفادة والمناقشة

 الصناعية السياحة العالجية في عصر النهضة والثورة. 4.4.4.1

أوروبـا بـدأت تظهـر تحـوالت تاريخيـة بالغـة المـدى كـان لهـا تـأثيرا كبيـرا بنهاية العصور الوسطى وفي        

وخــالل القـرن السـادس عشــر  ،أصـبحت ظــاهرة إنسـانية أكثـر وضـوحاعلـى اتجاهـات السـفر واالنتقــال بحيـث 

فـي االهتمـام بهـا هـي المملكـة المتحـدة بدأت السياحة العالجية في اتخاذ شكلها الحديث وكانـت أولـى الـدول 

 21ومــع أواخــر القــرن الســادس عشــر كــان يوجــد " Bath" التــي أقامــت أول مصــحة عالجيــة فــي مدينــة بــاث

وشـــهد القـــرن الســـابع والثـــامن عشـــر نمـــوا فـــي عـــدد المنتجعـــات العيـــون ، (2)منتجـــع ميـــاه معدنيـــة فـــي أوروبـــا

قاصــــرة علــــى اســــتقبال طبقـــة خاصــــة ومختــــارة مــــن اغنيــــاء المعدنيـــة ومــــدن الينــــابيع، والتــــي كانـــت بعضــــها 

المجتمع، وقد لعبت العيون المعدنية دورا أساسيا معروفا في التـاريخ، حيـث كانـت ملتقـى الطبقـات الحاكمـة، 

وقــد ســافر األغنيــاء إلــى منتجــات العيــون المعدنيــة ليحصــلوا علــى خبــرات معلومــات عــن الفوائــد االستشــفائية 

ارة، ومـع عصـر النهضـة صـارت مراكـز االسـتحمام واالستشـفاء بالميـاه معروفـة بـالعيون للعيون المعدنية الحـ

 .في بلجيكا بمعنى نافورة نقال عن مدينة (Espa)والكلمة مشتقة من كلمة بلجيكية ( Spas)المعدنية 

 فــيوكــان القــرن الثــامن عشــر هــو العصــر الــذهبي للعيــون المعدنيــة فــي أوروبــا، وقــد اســتمر ازدهارهــا       

 القرن التاسع عشر بسبب الثورة الصناعية في أوروبا الغربية ومع التوسع في ادخال السكك الحديدية زاد

                                                             
 .27، ص المصدر سبق ذكرهعادل طاهر،   1
 .16ص  المصدر سبق ذكره،أحمد الجالد،   2
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االقبال علـى مـدن العيـون المعدنيـة، وأمـا عـن تسـهيالت اإلقامـة بهـا فكثيـرا مـا تنتشـر بهـا الفنـادق الضـخمة  

فــي العــالم وأشــهرها، ألن روادهــا مــن  التــي تقــام علــى الســفوح والمنحــدرات، وتقــام بهــا فــروع ألكبــر المتــاجر

 .(1) األغنياء

 السياحة العالجية من بداية القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر. 4.4.4.1

أدى التقدم الحضاري والتكنولوجي في القرن العشرين إلى ظهور أمراض عصرية تتمثل في القلق        

النفسي، والتوتر العصبي إلى جانب أمراض أخرى، وكان البد من الوقاية منها، فاجه الطب الحديث إلى 

ل التي دفعت الدول الوسائل الطبيعية كاستخدام المياه المعدنية الحارة، وعلى يمكن القول بأن أهم العوام

 تجاهاو لالهتمام بالسياحة العالجية االستشفائية في القرن العشرين هي التقدم الحضاري والتكنولوجي، 

 الدول إلى االهتمام بالنشاط السياحي لما له من فوائد اقتصادية، وتطور وسائل 

وهنا تجدر اإلشارة إلى ، بزيادة اإلجازات المدفوعة األجرالنقل، وارتفاع دخول األفراد واقتران ذلك 

                                                     .وجود طلب عربي على السياحة العالجية

وقد ضعف االتجاه المتعلق بزيادة مناطق العيون المعدنية من أجل الشرب منها، حيث باتت مياه          

أسعار رخيصة دون الحاجة للسفر إلى العين تلك العيون تعبأ وتباع في مناطق واسعة من العالم وب

 .المستخرجة منها

ومن التعديالت التي أدخلت على هذا النوع من السياحة في هذا القرن أن الخدمات الصحية         

واالستشفائية لم تصبح قاصرة على المنتجعات فحسب بل امتدت لتشمل الفنادق العائمة التي استطاعت 

 .العالج بالمياه، العالج بالطمي والتدليك بالماء: للنزالء منهاأن تقدم خدمات عالجية 

وقد لعبت المنظمات السياحية دورا هاما في تنظيم العمل السياحي وتعظيم العائد منه، مع رفع       

 مستوى الوعي السياحي االستشفائي وتجسد هذا في ظهور المؤسسات الدولية التي تهتم بهذا النمط

 :ه المؤسسات ما يلياتهالسياحي ومن أهم 
                                                             

 .11ص  المصدر سبق ذكره،وفاء عبد هللا،   1
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 .االتحاد الدولي للمياه والمناخ في سويسرا -

 .الجمعية الطبية للعالج بالمياه المعدنية والمناخ في روما -

 .االتحاد الدولي للعالج بمياه البحر في فرنسا -

 مقومات وخصائص السياحة الحموية .4.4.1

تتوافر في العديد من بلدان العالم كل مقومات نجاح صناعة السياحة العالجية واالستشفائية، وهي        

مرافق الخدمات االساسية  نشاءإبمقومات طبيعية بالدرجة االولى بدأت في السنوات االخيرة تتعزز 

اءات طبية باإلضافة الى بروز مرافق الخدمات االساسية وبروز مراكز طبية حديثة تتمتع بوجود كف

 .هو موجود في الدول المتقدمة وعلمية متخصصة ومنافسة لبعض ما

 خصائص ومميزات السياحة الحموية. 4.4.4.1

وهناك عدة مزايا لسياحة العالج الطبيعي، تجعلها ذات أهمية خاصة مقارنة مع األنواع األخرى      

 :(1) يأتيلمقاصد الجذب السياحي نورد منها ما 

مواقع العالج الطبيعي يقضي عادة فترة أطول من التي يقضيها في مناطق الجذب أن المشارك في  -

وما يترتب  ةلطبيعي في بعض الحاالت مدة طويلالسياحي األخرى، حيث تستغرق جلسات العالج ا

 ؛نفاقعنها من زيادة في معدل اإل

خاصة تساعد شهرة الحمامات ومنتجعات العالج الطبيعي على خلق انطباع إيجابي للظاهرة السياحية  -

في الدول النامية حيث ينظر شعوب تلك الدول إلى السياحة بشكل سلبي يتعارض مع القيم والعادات 

 ؛والتقاليد

احي أخرى لتلك تعتبر مواقع العالج الطبيعي بمثابة وسيلة ترويجية لمنتجات ومناطق جذب سي -

 ؛الدول

                                                             
الوراق للنشر والتوزيع، عمان،   ، 2ط -تحليل وظيفي وآفاق مستقبلية-إدارة القرى والمنتجعات السياحية (: 1119)موفق عدنان الحميري،   1

 .211-211ص ص 
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تساعد سياحة المنتجعات المعدنية على توفير فرص توظيف جديدة خاصة في البلدان التي تعاني من  -

 ؛زيادة نسبة البطالة

وتشير المراجع العلمية أن المياه المعدنية هي من أهم عناصر الجذب الطبيعي لسياحة العالج  -

بإيطاليا الغنية  monticatiniالطبيعي حيث دلت الدراسات بأن شرب المياه المعدنية في موقع 

 بعناصر الصوديوم والكالسيوم والمغنيزيوم والكبريت، هي بمثابة عالج ناجع لمعالجة العديد من

 .األمراض المعوية

 استخدامات المياه المعدنية الحموية. 4.4.4.1

 :(1)تستخدم المياه المعدنية والحارة في العالجات المذكورة أدناه     

الصدفية، الحرب، االكزيما المزمنة وبعض أنواع الحساسية، كما أنها تشكل عامال . األمراض الجلدية -

 ؛هاما في تنشيط الجلد ومهامه الحيوية

 ؛األمراض الروماتيزمية وااللتهابات المفصلية المزمنة: أمراض المفاصل -

توسيع الشعب الهوائية والقضاء على النزالت الصدرية، والتهاب الجيوب األنفية، : الجهاز التنفسي -

 ؛الشروحات بأنواعها المختلفة خاصة المزمنة منها

العصبي، عصبي عامة، آالم الجهاز الجهاز العصبي، االلتهاب العصبي، اضطراب وظائف الجهاز ال -

ويساعد العالج بالمياه المعدنية والحارة على استرخاء الجهاز العصبي والراحة والعودة إلى النشاط 

 ؛والحيوية بالقضاء على اإلجهاد

تنشط الدورة الدموية وخاصة مناطق األطراف مما يعيد الحيوية والنشاط إلى الجسم، : الدورة الدموية -

 ؛الدم، اضطراب الدورة الدموية وخاصة مناطق األطرافارتفاع ضغط 

المساعدة على استرخاء العضالت والشلل بأنواعه وخاصة العضلي منه، االلتهاب : العضالت -

 ؛العضلي الليفي، وتقلص العضالت
                                                             

 .11-29، منشورات االتحاد العربي للسياحة، عمان، ص السياحة العالجية(: 2991)عادل طاهر،   1
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تنشيط إفراز الغدد، عالج اإلجهاد العصبي والنفسي، ارتفاع ضغط الدم، تصلب : تأثيرات مختلفة -

لتخلص من الحصى في المسالك البولية، استعادة الحيوية واالحتفاظ بالشباب والنشاط العام الشرايين، ا

 .والوقاية من األمراض

ألغــراض االستشــفاء كجــزء مــن أســاليب العــالج الطبيعــي حتــى  بقيــت الميــاه المعدنيــة والحــارة تســخر       

هــذه الميــاه يعتبــر جــزء حيــوي وضـــروري بعــد فتــرة تطــوير األدويــة واســتخدمت كثيــرا ألن العـــالج باســتخدام 

 .الستكمال استعادة الصحة

وتتميز المياه المعدنية في الوطن العربي بأنها ذات مواصفات عالمية لكنها تحتاج إلى خدمات      

ومرافق سياحية متطورة، كي تضاهي المياه المعدنية المتواجدة في تشيكوسلوفاكيا والنمسا، ويفد إلى بعض 

أعداد كبيرة من السياح طالبين العالج، مما جعل الهيئات السياحية في الوطن العربي تهتم  هذه الحمامات

بهذا النمط من السياحة وتستغلها على أسس علمية مدروسة كي تضيف إلى مقوماتها منتجا سياحيا 

 .(1)جديدا

 مقومات السياحة الحموية. 4.4.4.1

فبعض المواقع تتميز بوجود الرمال المعدنية، وأخرى تتميز  العالجية،تتنوع مقومات السياحة        

باستخدام مياه البحر في االستشفاء، إضافة إلى المصادر العالجية الطبيعية كالينابيع الساخنة الغنية 

بالمعادن المفيدة في عالج الكثير من األمراض، والمراكز الطبية الحديثة والتي تتمتع بوجود طاقات طبية 

وعليه يمكن إجمال مقومات السياحة العالجية في النقاط  .خصصة ومنافسة للدول المتقدمةوعلمية مت

 :(2) التالية

 ؛الينابيع المعدنية والكبريتية 

 ؛الرمال الطبيعية 

                                                             
1
 .11، وزارة الثقافة، عمان، ص دراسة جغرافية-السياحة في األردن(: 1119)حابس سليمان سماوي،   

 .127، ص 1121، 2، ط والتوزيعالوراق للنشر ، -على الوطن العربي تطبيقات-السياحيةالجغرافيا إبراهيم خليل بظاظو،   2
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 ؛رمياه البح 

  ؛األطباء المتخصصون 

 ؛النظافة والهدوء التام والسكينة واالطمئنان 

 ؛الخدمات السياحية المتميزة 

  ؛لتوفير الطعام للمرضى المدربون الطهاة  

 متطلبات السياحة الحموية .1.4.4.1

تتطلب السياحة الحموية توفير شروط معينة وظروف مالئمة تجعل السائح يشعر بتحقيق الحد        

 :(1)تينخصه بالذكر في اآلالتي رسمها في مخيلته، ومن هذه الشروط ما  ،األدنى من األهداف

، "ينابيععيون " تلك الحمامات الطبيعية الذي تنبع من الطبيعة على شكلوهي : الحمامات المعدنية. أ

وأصبحت في السنوات . عدة عناصر تمكنها من عالج العديد من األمراض مائها ساخن على يحتوي 

وتتنوع . مما أعطى لها طابع سياحي أكثر منه عالجي ،األخيرة محل استقطاب العديد من السياح

 :الحمامات المعدنية إلى

تؤدي إلى انقباض األوعية الدموية ومن ثم التنشيط واالنتعاش، باإلضافة إلى رفع  :حمامات المياه الباردة

كما تساعد . كفاءة الجهاز المناعي وتخفيض درجة حرارة الجسم وتنشيط مسام الجلد وغيرها من العالجات

  .الحمامات الباردة على تخفيف آالم الروماتيزم

تساعد على تهدئة األعصاب واسترخاء الجسم ومن ثم النوم، باإلضافة إلى تسكين  :الدافئةحمامات المياه  

كما تؤدي إلى حدوث اتساع لألوعية الدموية بالجسم بفعل حرارة الماء الدافئ، مما يزيد . اآلالم الخفيفة

 .الهوائيةوتساعد أيضا على تخفيف آالم المفاصل واالنزالق الغضروفي والتهاب الشعب . الدم بها

   ولها" الحمامات المتعاقبة"وُيطلق على هذه الحمامات اسم : حمامات الماء البارد والماء الدافئ بالتبادل
                                                             

1
ورقة بحثية  في الجزائر دراسة حالة والية قالمة، الداخلية لسياحة الحموية كأسلوب لترقية السياحةا (:1121)راوية حناشي، لحـول،سامية   

نوفمبر،   11و 29الجزائر، يومي باتنة،  ،، جامعة الحاج لخضرالداخلية في الجزائرفرص ومخاطر السياحة : حول الوطني ملتقىال مقدمة إلى
  . 21 ص
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عمل هذه الحمامات على تفتيت تو   .مفعول جيد إذا تم عمل الحمام الدافئ أواًل ويليه مباشرة الحمام البارد

 . السموم والمخلفات الضارة الموجودة بالدم والتخلص منها

قرب البحيرات، وهو  أو المعدنية المياه ينابيع قرب تمن المنتجعا النوع هذا يقع: المنتجعات الصحية .ب

للروح وتهدئة النفس، منتجع معد الستقبال الناقهين والمرضى وطالبي االستشفاء، باإلضافة إلى أنه عالج 

كما توفر المنتجعات مجموعة متنوعة  .ويتم ذلك بأنواع عديدة من التدليك الذي يساعد على االسترخاء

  .واسعة من التقنيات والخدمات التقليدية والحديثة

التي ال غنى عنها لترقية  ،تعتبر وسائل اإلقامة السياحية من األولويات: السياحية اإلقامة وسائل .جـ

 السياحي اإليواء أماكن عليها ويطلق. السياحة الحموية وتطويرها وجعل االستفادة من عائداتها أمرا ممكنا

 .السياحية بأنواعها، المنتجعات السياحية الفنادق، القرى : وتضم

من أي مساس مادي أو من المتعارف عليه أن السائح يحتاج إلى ضمان أمنه وسالمته وأمتعته : األمن .د

ولكي . معنوي سواء أكان صادرا من طرف القائمين على تسيير المرفق السياحي أو من عامة الناس

تزدهر السياحة الحموية يتطلب توفر األمن بمفهومه الواسع سواء من خالل تجنب حوادث خاصة بالسرقة 

بهذا الشرط سيؤدي حتما إلى إلحاق  واألمراض المعدية أو ثقافة التعامل مع السياح، حيث أن أي إخالل

أضرار مادية ومعنوية بالسياحة كتقليص مدة اإلقامة المقررة سلفا أو عدم الرجوع إلى هذا المرفق ثانية أو 

 .وهكذا تطعن السياحة بطرق مباشرة وغير مباشرة. إعطاء صورة مشوهة لألقارب والمتعاملين معه

المحليين  المحليين وغير للسكان وتبيع تنظم وتنتج جاريةت مؤسسات هي: وكاالت السياحة والسفر .هـ

 عن عبارة بها، فهي المرتبطة إلى الخدمات الفردية، وباإلضافة أو الجماعية ورحالتها الخاصة منتجاتها

 بتوفير وبذلك، تقوم هذه الوكاالت. عمولة على الحصول السياحي لقاء والمنتج السائح بين وسيط

 لألماكن السياحية دعاية وعمل جهة من السفر لعملية تنظيمها خالل من السياح ومساعدة المعلومات

 .الخ... ومبيت من طعام الفنادق المواصالت وخدمات مثل األخرى  المنشآت صناعة وبيع
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 الخدمات وتقديم لهم الزيارة أماكن إلى السياح بمرافقة يقوم الذي الشخص ذلك هو :السياحي المرشد .و

 الجولة في إنجاح للمرشد ونظرا للدور الكبير. المعلومات بمختلف تزويدهم باإلضافة إلىالضرورية، 

 :أهمها الصفات، بعض فيه تتوفر أن البد من السياحية،

 مرحة؛ ممتعة وروحه ورفقته وحضاري، مضياف جيد تعامله يكون  أن -

 تساؤالت على اإلجابةعلى  قادرا يكون  حتى السياحية األماكن عن وافية معلومات لديه يكون  أن -

 السياح؛

 بذلك؛ القيام على اآلخرين ويشجع المناقشات بإثارة ويبادر اجتماعي ومنفتح يكون  أن -

 الرحلة؛ في طارئة عند مواجهة حاالت سريعة قرارات التخاذ بنفسه واثقا يكون  أن -

 .السياح مختلف مع التعامل يستطيع حتى األجنبية اللغات يتقن أن -

 السياحة الحمويةمناطق  .4.4.4.1

باختالف طرق استغاللها في هذا المجال، وقد تم تقسيم هذه  الحمويةتختلف مناطق السياحة       

 :(1) إلىالمناطق من حيث العالج التي تستغل فيه 

  ؛مناطق بها مياه معدنية، تستغل للشرب أو لالستجمام 

 ؛العالجيةمناطق تتوفر على المياه المعدنية، إضافة إلى مالئماتها  

 .مناطق تستغل مياه البحر للعالج 

مناطق تتوفر على وسائل طبيعية أخرى تستغل للعالج كالطمي والدفن في الرمال، كما هو الحال  

 .في بعض المناطق الصحراوية بالجزائر مثل بسكرة ووادي سوف

 منتجعات العالج الطبيعي. 1.4.1

  العالجية االستشفائية وقد عرف االنسان الخصائصتشكل المنتجعات الطبيعية أساس السياحة        
                                                             

 .211-212المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ص ، 2ط، "مشكالت التسويق السياحي"(: 1121)طه أحمد عبيد،   1
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 لعالجية في كثير من الدول العالمالمنتجعات ا لكثير من المواقع والموارد الطبيعية، وتنتشر االستشفائية

وتحمل اسم المنتجعات العالجية الطبيعية واالستشفاء، لذا سنحاول من خالل هذا المطلب التعرض لها 

 .بشيء من التفصيل

 ظهور منتجات العيون المعدنية. 4.1.4.1

بالعيون المعدنية التي تحتوي على نوعيات مختلفة من األمالح باإلضافة إلى  SPAيرتبط كلمة       

إلى مقاطعة في بلجيكا على الحدود األلمانية تشتهر بالعيون  SPAالمعادن، ويرجع سبب التسمية 

هي أول شكل للمنتجعات العالجية بدأت أوال في  SPAأن  (Huffadine.0222)المعدنية والكبريتية ويرى 

أنها كلمة  SPA ــــفي تعريف ال( ROY.0221) ، وذكر 1بلجيكا، ثم ظهرت بعد ذلك في باقي دول أوروبا

، لكن مع مرور الوقت اتسع هذا المفهوم في السنوات األخيرة ليشمل الموقع "العيون المعدنية"تعني 

بما يشمله من كافة أشكال الخدمات والتسهيالت الالزمة الستعادة حيويتهم  السياحي الذي يقصده السياح،

فندق أو منتجع يقدم كافة أشكال الخدمات : "بأنها SPA ـــــال( Charles ،0222)البدنية والعقلية بينما عرف 

 .(2) والتسهيالت الصحية، ويحتوي على عيون كبريتية ومعدنية أو ينابيع ساخنة

ظهر هذا النوع وانتشر بناء على أراء أطباء القرنين السابع عشر والثامن عشر، ففي خالل القرن السابع   

عشر أوصى األطباء بالخصائص الطبية والعالجية للمياه المعدنية، ومع ذلك لم تكن فكرة الخصائص 

هد الرومان كانت الصحية والعالجية بالشيء الجديد، ففي عهد اإلغريق استخدمت لنفس الغرض، وفي ع

المنتجعات مقرونة بالعيون الحارة، ومن أمثلتها باث وبكستون في إنجلترا ، وبحلول المسيحية فقد هذه 

المواضع أهميتها، حيث اعتبرت أماكن للترف واللهو، ومع عصر النهضة األوروبية استخدمت من جديد، 

 .(3)ي نافورةوتعن ESPA وهي مشتقة من كلمة بلجيكية SPASوصارت تعرف باسم 

 :ويعرف الحميري المنتجع الطبيعي على أنه
                                                             

 .61ص المصدر سبق ذكره، إبراهيم بظاظو،  1
 .66، صالمصدر نفسه 2
3

 .211، القاهرة، مصر، ص 2، طالسياحةجغرافية  :(1121)الديب، دمحم صبحي عبد الحكيم، حمدي أحمد  
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مركز عمراني يعتمد على العالج الطبيعي كمبرر لوجوده وكمصدر أساسي لدخل اإلقليم الذي "         

يتواجد فيه، شيد في موقع مميز تتصف بيئته بمالمح مميزة تعمل على جذب الباحثين للشفاء من 

 .(1)"لإلقامة فيه بعض الوقت األمراض العضوية والنفسية 

بيرا في المنتجعات هي نوع خاص من المدن، أو جزء منها حديثة نسبيا، تختلف اختالفا ك          

بأنه المكان الذي يذهب إليه " وقد عرف القاموس اإلنجليزي أكسفورد المنتجع ، الطابع والحجم أو الهدف

 .الناس لقضاء العطالت واستعادة الصحة والحيوية

أماكن تجتذب أعدادا كبيرة من السياح، تكتسبها السياحة خصائص متفردة، : بأنها Petresكما عرفها      

 .(2)"ويلعب اإليراد السياحي المباشر وغير المباشر دورا هاما وحاسما في بقائها وتطويرها 

إذن المنتجعات هي أماكن لها مميزات ايكولوجية خاصة، تلعب المنظومة البيئية، والمغريات       

 السياحية دورا هاما في بقائها واستمرارها أو اكتسابها لخصائص منفردة، مما يكون له األثر المباشر على 

 .تطويرها وتنميتها تنمية مستدامةالمداخيل السياحية وهو ما يستدعي 

 البيئية السياحية العالجية هي البيئية التي يتوفر بها قدر من العناصر الطبيعية والبشرية مما تعد        

يجعلها منطقة جذب سياحي وتضيف لروادها المتعة والعالج الطبيعي والتي تكون أساسا إلقامة المنتجات 

 .(3) بهاالسياحية 

العالم، وتحمل اسم المنتجعات العالجية الطبيعية تنتشر المنتجعات العالجية في كثير من الدول و        

واالستشفائية، ومن أهمها التي تقع بألمانيا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية، والعديد من دول العالم، 

حيث يوجد أكثر النافورات الحارة اتساعا وشهرة في العالم، وتضم البلدان العربية العديد من هذه الينابيع، 

نتشر في الغيوم ومينا وكذلك يوجد مثلها في األردن في منطقة األغوار األردنية مثل حمامات ففي مصر ت

 .الحمة وحمامات ماعين وحمامات الطفيلة
                                                             

1
 .229، ص المصدر سبق ذكرهموفق عدنان الحميري،   

2
 .61، ص المصدر سبق ذكره، البيئة والسياحة العالجيةأحمد الجالد،   

 .111، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص 2، طحية في العالمااألقاليم السي-السياحيةالجغرافيا ، (1121)بركات كامل النمر المهيرات،   3
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أنه وحدة جغرافية محددة أو مساحة أرضية معينة :" بـــــمما سبق يمكن تعريف المنتجع السياحي          

بيعية وحضارية، وتتوفر فيها خدمات متعددة من مرافق تتجمع فيها مرغبات وعناصر جذب سياحية ط

 .أساسية وانشاءات وخدمات ترفيهية ورياضية تستند إليها تنمية مستقرة

من هذا المفهوم يتضح جليا أن الخدمات المقدمة للسياح في المنتجعات االستشفائية ال تقتصر فقط على 

شعاره بالراحة الخدمات العالجية، بل هناك سلسلة من الخدمات المترا بطة التي تزيد من فترة بقاء السائح وا 

بباقي أنماط  ن و حة العالجية يعد عالي إذا ما قر والمتعة، مع اإلشارة إلى أن العائد المادي من السيا

 .السياحة األخرى نظرا لطول فترة اإلقامة

 :أشكال 1وتنقسم منتجعات العالج الطبيعي إلى 

 .وتكون حول العيون الكبريتية والمياه المالحة :منتجعات لعالج األمراض الجلدية -

 .وتكون بغمر المريض بأنواع محددة من الطمي والتربة: منتجعات عالج أمراض العضالت -

 .وتكون فوق الجبال :منتجعات عالج أمراض الجهاز التنفسي -

 مقومات نجاح عمل منتجع العالج الطبيعي . 4.1.4.1

 :(1)من خالل اآلتي SPAويكمن تحديد مقومات نجاح عمل منتجع العالج الطبيعي     

 ؛توافر المياه المعدنية أو الكبريتية -

 ؛وجود نوعيات معدنية من الطين ذات خواص طبية معينة أو الرمال المشعة -

 ؛الجو الصحي المستقر والبعد عن مناطق التلوث بكافة أشكالها -

 ؛وأماكن الترفيه واالستجمامالمساحات الخضراء والحدائق  -

 ؛النظافة والهدوء التام -

 ؛اإلمكانيات المادية إلقامة المصحات والمنتجعات الصحية -

 ؛الخبرة الطبية المتخصصة واإلمكانيات الطبية -
                                                             

 .216، ص المصدر سبق ذكرهموفق عدنان الحميري،   1
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الكوادر المدربة للعمل داخل المراكز الصحية، خاصة النواحي التمريضية للمتخصصين في العالج  -

 .الطبيعي والنفسي

وفي الدول النامية تستخدم فيها المياه الحارة كأمر شائع، على الرغم من أن هذه المناطق ال تلقى      

اشرافا طبيا كافيا، كما أنه ليست هناك معرفة كافية بفوائدها، ومياه العيون ال تستخدم فقط في العالج، 

ذات الدخل المنخفض عوضا  ولكن كمواضع الستقبال كل أفراد األسرة من أجل الراحة، وتكون بها الفئات

 . عن الذهاب إلى المنتجعات الشاطئية

 لسياحة الحموية في الجزائرا .4.1

 وبعـــدهمالعـــرب و الرومــان، ف ،تعتبــر المعالجـــة بالميـــاه الحمويــة فـــي الجزائـــر تقليــدا يعـــود آلالف الســـنين     

معظــم المنــابع الحمويــة ، و الــوطنياســتفادوا مــن هــذه الثـروات الحمويــة، الموزعــة عبــر كامــل التـراب  ،األتـراك

المشــكلة لهــذا المخــزون ال تــزال علــى طبيعتهــا، علمــا أنهــا تتميــز بتنــوع خصائصــها العالجيــة، ممــا جعلهــا 

قاعدة متينة من أجل تطوير السياحة الحموية، الشيء الذي يعطـي إمكانيـات كبيـرة لـدفع االسـتثمار فـي هـذا 

 .المجال

 الجزائرواقع السياحة الحموية في . 4.4.1

 ، التي صارت ركنًا من أركان السياحة "المياه الحموية"ـُتعتبر الجزائر من الدول الغنية بما ُيعرف ب       

وتنتشر الحمامات التي تشتغل بهـذه الميـاه فـي أكثـر . الداخلية بهدف االستجمام واالستشفاء في الوقت نفسه

 تزخر الجزائر بعشرات األحواض والحمامات المعدنية الطبيعية، القادرة على أن تساهم في إذ ، من منطقة

 .وحتى األجانب، تجذب السياح المحليين «حموية سياحة»بناء قاعدة متينة لـ 

كبــديل اقتصــادي لمــوارد الــنفط  عتبــارها ومجمــل القــول إن رهــان الجزائــر األساســي لتنميــة قطــاع الســياحة هــو 

فــي الســنوات المقبلــة، باإلضــافة إلــى تــدارك التــأخر المســجل والمتــراكم فــي قطــاع الســياح وال ســيما الســياحة 

 .الحموية للواليات الداخلية في مختلف مخططاتها التنموية
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غالل كمحطات حموية منبع للمياه الحموية الجوفية، أغلبها قابل لالست 111يتوفر بالجزائر ما يفوق       

مراكز  إلقامةكلم،  2111عصرية، فضال عن فرص االستثمار المتوفرة في الشريط الساحلي الذي يفوق 

من  من ثمانية أنواع والكيمائية والهيدروجيوليوجية أكثرالفيزيائية  وحددت التحاليل، (1)للمعالجة بمياه البحر

 مصادر حمامات ذات حرارة: المستوى المعدني، وهيبينما توجد أربع أنواع من المصادر على ، المياه

ذات فائدة عالجية، مصادر حمامات ذات حرارة متوسطة، مصادر حمامات  منخفضة، مصادر حمامات

ذو  منبعا 211ومحطات للمياه المعدنية المهيأة  6 المجال كما تمتلك الجزائر في هذا (2) ذات حرارة مرتفعة

 .(3)أهمية وطنية ذات منابع 11وأهمية جهوية  مصدر ذو 11أهمية محلية، باإلضافة إلى 

لكن المتخصصين في مجال السياحة، يبدون نوعا من التشاؤم بخصوص قدرة قطاع السياحة والصناعات 

التقليدية على استغالل المخزن الحموي بشكل كامل، قياسا إلى قلة االعتمادات المالية التي رصدتها 

محطات حمامات معدنية ذات طابع وطني، ومركز واحد للعالج بمياه البحر،  6وباستثناء . الدولة للقطاع

 .محطة حموية ذات طابع محلي تستغل بطريقة تقليدية 11يوجد ما يقارب 

فـي المائــة  11وتمثـل المنــابع الحمويـة غيــر المسـتغلة التــي ال تـزال علــى حالتهـا الطبيعيــة، مـا يفــوق 

عرضـــا ســـياحيا »فـــرا يســـمح بإقامـــة مـــا يســـميه أهـــل االختصـــاص مـــن المنـــابع المحصـــاة، وتشـــكل مخزونـــا وا

دراســة تحيينيــة »ويجــري علــى مســتوى الحكومــة حــديث عــن . ، لــو اســتفادت مــن اســتثمارات«حمويــا تنافســيا

ويتعلــق األمــر . ، بنــاء علــى طلبــات اســتثمار رفعهــا مســتثمرون أجانــب لــوزارة االســتثمار«للحصــيلة الحمويــة

متيــــاز لمســـــتغلين إحــــق  21وقــــد منحــــت وزارة الســــياحة  .مخــــزون الحمـــــوي بجمــــع كافــــة المعطيــــات عــــن ال

 :يبين توزيع عدد المنابع الحموية بالجزائر التاليوالجدول  .(4)خواص

                                                             
1
 .27مطبعة الديوان، بدون سنة نشر، ص  ،(11) العدد. ، مجلة الجزائر سياحة"الحمامات المعدنية منتوج خاص: "الديوان الوطني للسياحة  

  ، لجنة آفاق التنمية االقتصادية مساهمة من أجل إعادة تحديد السياسة السياحية الوطنية(: 1111)المجلس االقتصادي واالجتماعي،   2
 .61، ص 21واالجتماعية الدورة 

 .62المصدر نفسه، ص   3
4
 : ، عن الموقع االلكترونياستشفائيةمنبع للمياه الجوفية في انتظار االهتمام وتحويلها إلى مركبات سياحية  200  

http://www.djazairess.com/elmassa/23955(14/8/2012) : ، تاريخ الزيارة 

http://www.djazairess.com/elmassa/23955
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 توزيع المصادر الحموية حسب الواليات: (4.1)الجدول رقم 

 (%)المئوية  النسبة عدد المنابع الحموية الوالية 
 1.77 22 أدرار 

 2.99 17 عين الدفلة 
 1.99 11 عين تيموشنت

 1.91 19 باتنة 
 2.99 17 برج بوعريريج

 279 11 بجاية
 7.91 21 بسكرة
 2.99 17 بليدة
 1.99 11 بويرة

 1.99 11 بومرداس 
 1.96 11 الشلف

 2.99 17 قسنطينة 
 1.99 11 الجلفة 
 1.79 12 البيض
 1.99 11 الواد

 1.71 16 الطارف
 2.79 11 غرداية
 7.71 19 قالمة 
 1.96 11 إليزي 
 1.99 11 خنشلة
 2.79 11 مسيلة 
 1.76 11 معسكر
 1.77 22 المدية
 1.77 22 ميلة

 2.79 11 مستغانم
 1.99 11 النعامة
 2.99 17 وهران 
 9.91 11 ورقلة
 2.99 17 سعيدة
 1.99 11 سكيكدة

 2.99 17 سوق أهراس
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 1.71 16 تمنراست 
 1.96 11 سطيف
 1.99 11 تبسة
 1.99 11 تيارت

 1.99 11 تيسمسيلت
 1.71 16 تيزي وزو
 7.71 19 تلمسان
 2.99 17 غليزان
 400 404 المجموع

Source : Sources Thermal Par Wilaya, sur sites : www.mta.gov.dz 

مصـــدر حمـــوي موزعـــة علـــى مختلـــف  111مـــن خـــالل الجـــدول أعـــاله يتبـــين أن الجزائـــر تتـــوفر علـــى       

الواليـــات، حيـــث تتصـــدر الواليـــات الداخليـــة المراتـــب األولـــى فـــي امتالكهـــا ألكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن المنـــابع 

أي بنسـبة تفـوق  احمويـ امصـدر  11الحموية مقارنة بالشاطئية، كما تحتل والية ورقلة الصدارة في امتالكها لـ 

صدر حموي واحد ال غير، وهـذا القـدر مـن المنـابع الحمويـة في حين ال تمتلك والية البيض سوى م 9.91%

يمكـــن تنميـــة الســـياحة الداخليـــة وتنشـــيطها مـــن خـــالل االهتمـــام بالســـياحة الحمويـــة علـــى مســـتوى الواليـــات 

 .الداخلية

 لخــواصلمنبعــا، فهــي مــؤجرة مــن البلــديات  11وبالنســبة للمنــابع الحمويــة المســتغلة تقليــديا التــي تفــوق       

  .وزارةالالقانوني الذي تمنحه  االمتيازالمزاد العلني من دون الحصول على حق  عن طريق

 وقد تدهورت حالة العديد من الحمامات خالل سنوات الثمانينات لعدم االعتناء بها، خاصة من طرف     

السـلطات المحليــة التـي أهملــت هـذه المواقــع بسـبب بعــدها، لكـن عــودة األمـن إلــى الـوطن فــي الفتـرة األخيــرة  

أنعـــش الســـياحية الحمويـــة بالعديـــد مـــن الواليـــات التـــي باشـــرت أشـــغال تهيئـــة وتعبيـــد الطرقـــات المؤديـــة لهـــذه 

 .الخواصللمستثمرين  متيازباالخذ قرار التنازل أ نتظاراالمواقع في 
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                                                       اإلمكانيات الحموية في الجزائر. 4.4.4.1

منبعا حمويا بإمكانها آن تساهم بقدر كبير في ترقية السياحة الحموية  111تتوفر الجزائر على   

المسؤول ان دراسة و أوضح .كشف عنه جمال عليلي مدير النشاطات الحموية بالوزارة حسبما  بالبالد 

منها تحديد نسبة درجة  "وفق مقاييس معمول بها دوليا"قامت بها الوزارة قد أحصت وصنفت هذه المنابع 

 إلنجازوحول استغالل هذه المنابع .الحرارة وتدفق المياه وتركيبتها المعدنية إلى جانب مزاياها االستشفائية

 12عقود االمتياز الستغالل  1121و 1122 سنتي منح ما بين"مشاريع سياحية عالجية بها تم لحد اآلن 

ـ منبعا في حين كان هذا العدد يقدر ب 191منبعا حمويا من ضمن المنابع الموجودة بالجزائر والمقدرة ب

مشروعا حمويا قيد  29 "وحول االستثمار السياحي في هذا المجال أشار إلى وجود.2991سنة  حماما 111

في حين تعرف بعض المشاريع الحموية األخرى  " مشاريع أخرى حيز االستغالل 21ودخول االنجاز 

وسيتم في " توقفا لحد اآلن ألسباب مالية أو تقنية وذلك نتيجة عدم حصول المستثمرين على رخصة البناء"

محطة حموية جديدة تابعة للخواص ومركزين للمعالجة بمياه البحر تابعين أيضا  19هذا السياق انجاز 

تخصيص غالف مالي "كما تم في إطار عملية تهيئة المحطات الحموية العمومية . "لمستثمرين خواص

ومن بين هذه الحمامات التي ، (1)مؤسسات حموية 9إلعادة تأهيل وعصرنة "مليار دج  21يقدرب 

يات تأهيل ذكر مدير النشاطات الحموية حمامات الدباغ بقالمة وقرقور بسطيف وريغة استفادت من عمل

بعين الدفلة وبوحجر بعين تيموشنت وبوحنيفية بمعسكر وحمام ربي بسعيدة الى جانب مركز المعالجة 

 عليلي بأهمية ترقية التكوين مشيرا إلى أنه يجرى في إطار من جهة أخرى ذكر.بمياه البحر بسيدي فرج

دورات تكوينية لفائدة األطباء العموميين وأعوان شبه  1121الشراكة مع االتحاد األوروبي برمجة منذ 

الطبيين على مستوى المحطات الحموية ومراكز العالج بمياه البحر لتحسين الخدمات السيما في مجالت 

 .(2)التدليك والمعالجة بالمياه

                                                             
1

 http://www.elayem.com/?p=1098: ي، مقالة منشورة على الموقع اإللكترونمليار دينار لبعث المراكز الحموية بالجزائر 11أكثر من  

 
2 http://www.elitihadonline.com23: 12/3/2013. 

http://www.elitihadonline.com/
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الحموية والتي هي في  المستغلة إضافة لعدد المشاريعوالجدول التالي يوضح عدد المؤسسات الحموية 

 :على التوالي 1127و 1121طور اإلنجاز عبر التراب الوطني وهذا خالل سنتي 

 .4041و 4044اإلمكانات الحموية في الجزائر خالل سنتي  :(4.1)رقم الجدول 

 

 العدد
 المؤسسات الناشطة

مشاريع في 
 طور االنجاز

مشاريع 
 متوقفة

 حموي مركب 
مركز العالج بمياه 

 البحر

المنابع 
 الحموية

ستغالل امنح 
 المياه الحموية

 خاصة عمومية خاصة عمومية

 27 21 2 2 6 9 76 111 4044سنة 

 22 11 2 2 6 9 11 111 4041سنة 

 1- 1 1 1 1 1 1 1 التطور

 .السياحةحصائيات مقدمة من وزارة إإعداد الباحثة باالعتماد على  :المصدر

حموية عمومية مسيرة من طرف  ثمانية مؤسساتيوجد من خالل بيانات الجدول أعاله يتبين أنه        

 وذلك بعد في عملية تأهيلها 1127وقد تم الشروع خالل سنة  ،GESTOUR السياحيمؤسسة التسيير 

 إضافة إلى مركز المعالجة بمياه البحر هذا ،مليار دينار جزائري لهذه العملية 21تسخير الدولة لمبلغ 

 11لى إ 1121الحموية قد ارتفع مقارنة بسنة ه كما أن عدد منح االستغالل للميا فرج، والمتواجد بسيدي

 .منحة استغالل 

 سرير،  1119جمالية تقدر بـ عابها اإليستافي طور اإلنجاز، طاقة  اخاص احموي امشروع 29كما تم تحديد 

 ماليير  (11)منصب شغل، حيث أن القيمة اإلجمالية لهذه المشاريع تقارب خمسة  191الذي يحّصل عنه 

 بوهران، 1جلفة، الفي  1بسكرة،  والية في 1والية سطيف،  في 1ومنها في والية قالمة،  7 .ي دينار جزائر 

 .في معسكر 2في ورقلة و 2في ميلة،  2في خنشلة،  2 في عين الدفلة، 2

 السياحة الحموية في الجزائرأهم مقاصد . 4.4.4.1

 توفر المنابع الحموية المنتشرة بكثرة في الجزائر خدمات صحية بالجملة تساهم في العالج الطبيعي      
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أمراض، نظرا لنجاعتها العالجية وتمتع مياهها الحارة بخواص أقنعت األطباء بجدوى  لما يزيد عن عشرة

وهذا األمر أدى إلى تطور تسميتها من الحمامات المعدنية إلى المؤسسات الصحية . توجيه مرضاهم إليها

ليا يقدر بـ توفر الجزائر على كل هذه المصادر الحموية، إال أن عدد المستغل منها فع وبالرغم من. البديلة

وقد شيدت أمام هذه المياه مراكز صحية واستحمام وترفيه، منها مركز العالج بمياه  .مصادر فقط 69

أهم محطات الحمامات المعدنية في  وفيما يلي. وغيرهاالبحر بسيدي فرج، حمام قرقور، حمام ريغة 

 :منها والمحلية نذكرهذه المحطات الوطنية  ومن بين :الجزائر

  (كلم غرب العاصمة 111)بوغرارة بوالية تلمسان حمام. 

  (كلم غرب العاصمة 711)حمام بوحجر بوالية عين تيموشنت. 

  (العاصمةكلم غرب  112)حمام بوحنيفية بوالية معسكر. 

  (العاصمةكلم غرب  261)حمام ريغة بوالية عين الدفلى. 

 حمام سيدي سليمان بوالية تيسمسيلت في الغرب. 

 ة سعيدة في الغربحمام ربي بوالي. 

  (كلم شرق العاصمة 111)حمام الشاللة أو الدباغ بوالية قالمة. 

 حمام المسخوطين بوالية قالمة. 

  (العاصمةكلم شرق  111)حمام قرقور بوالية سطيف. 

  (العاصمةكلم شرق  711)حمام الصالحين بوالية بسكرة. 

 حمام الصالحين بوالية خنشلة شرق العاصمة. 

  (العاصمةكلم جنوب  611)حمام زلفانة بوالية غرداية. 

 ويالحظ تواجد كل هذه الحمامات في الواليات الداخلية للجزائر ومنها والية قالمة التي تمتلك أهم        
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كمـــا يتضـــح أن عـــدد المصـــادر الحمويـــة فـــي الجزائـــر المســـتغلة . حمـــام دبـــاغ وحمـــام أوالد علـــي: حمـــامين

وعليــه، تعتمــد . مصــدر 111والمعروفــة هــو قليــل بالمقارنــة مــع العــدد الكلــي للمصــادر الحمويــة الــذي يفــوق 

نعـــاش الواليـــات الداخليـــة علـــى الســـياحة الحمويـــة لتنميـــة علـــى غـــرار الواليـــات  المحليـــة الســـياحة الداخليـــة وا 

 .تمد على السياحة الصحراويةعت الساحلية التي تركز على السياحة الشاطئية والواليات الصحراوية التي

 والسياحة الحمويةتثمار السياحي ساال. 4.4.4.1

الــوطني  ث الحصـيلة الحمويــة عبـر كــل التـرابالشــروع فـي تجســيد دراسـة تحــدي 1121 سـنة وقـد تـم منــذ     

   .خريطة حموية للجزائر بإنجازعلى اعتبار أن هذه الدراسة ستسمح 

كبيــرة مــن طــرف المســتثمرين،  ةديناميكيــإن القطــاع يعــرف حاليــا الســياحي فــ فيمــا يخــص االســتثمارو       

المسـؤولين عـن القطاعـات األخـرى، للتعـاون  ودعـوةوذلك من خالل وضع آليات تحفيزية من طرف الدولة، 

وقـد تبـين فـي   من أجل تكملة قطاع السياحة والذي ال يحقق أهدافه بـدون تظـافر مجهـود جميـع القطاعـات،

 رتفـعار، حيـث ئـسجلت قفزة معتبرة تظهر من خالل توافـد السـواح األجانـب إلـى الجزاذات السياق أن الوزارة 

، باإلضـافة إلــى اعتمــاد وزارة السـياحة منــذ ســنة 1121مليـون فــي  1.6إلــى  1119مليـون فــي  2.9العـدد مــن 

مشــروع  191بالمائــة منهــا قيــد االنجــاز، أي  11ســرير  217. 177مشــروع بطاقــة اســتقبال  912نحــو  1119

 ن هنـاك ارتفــاع فـي عــدد مناصـبأ وتؤكـد الــوزيرة 1127فـي نهايــة  111 111سـرير وخلــق  17997بطاقـة 

 6111، باإلضـافة إلـى تكـوين أكثـر مـن 1127في سنة  619111 ، إلى1119 سنة في 111 111الشغل من 

 مـن تكـوين فـي (1)حرفي وحـاملي المشـاريع 1671حرفي في مختلف فروع الصناعة التقليدية وكذا استفادة 

 .تسيير المؤسسات وفقا لمنهجية المكتب الدولي للشغل

 ســائح، مقابــل 1.611.612، حـوالي 1121بلــغ عــدد السـياح الــذين زاروا الجزائــر إلـى غايــة نهايــة كمـا        

ن كانإبالمائة، حيث  2، بنسبة ارتفاع قدرها 1121سنة  سائح 1.117.111  طفيفا، ن االرتفاع المسجل وا 

 .سواق في المقصد الجزائري إال أنه يعبر عن ثقة األ
                                                             

 1 
http://elikhbaria.com/ar/news/32352.htm: 15/11/2014. 



واقع وآفاق السياحة الحموية في الجزائر                                                                :الرابع الفصل  
 

253 
 

الشـــروع فـــي تجســـيد دراســـة تحـــديث الحصـــيلة الحمويـــة عبـــر كـــل التـــراب  1121 ســـنة وقـــد تـــم منـــذ        

ســـتوفر هـــذه االســـتثمارات ، خريطـــة حمويـــة للجزائـــر بإنجـــازالـــوطني علـــى اعتبـــار أن هـــذه الدراســـة ستســـمح 

وخـالل الخماسـيين األخيـرين، قامـت ، 1129-1121، خـالل الخماسـي عمـلمنصب  71921سرير و 99197

واليـة، مـن أجـل  21 علـىة والموزعـمشـروع تهيئـة خاصـة بالمنـاطق الحمويـة،  12بالشـروع فـي إنجـاز الوزارة

 .(1) لالستثمارتحضيرها 

نجـاز العديـد مـن العمليـات التـي ترمـي لتثمـين هـذه المنـابع والمتمثلـة إبـرمج علـى المـدى القريـب  كما        

مــن قبــل مصــالح البلديــة وذلــك مــن خــالل  ةالمســير  ةالقديمــ ةالمعدنيــ مــاتفــي إعــادة االعتبــار وتوســعة الحما

نجـــاز مرافـــق إضـــافية الســـتقبال زوار هـــذا المكـــان الســــياحي الجـــذاب إلـــى جانـــب تجســـيد عمليـــات لتهيئــــة إ

  .اتالحمام هالحجرات الرئيسية لهذ

 الحمويةاستغالل المياه  زامتيا. 1.4.4.1

لفائدة مراكز المعالجة )ر حاستعمال واستغالل المياه الحموية أو مياه الب متيازاإن الحصول على        

، المحدد لشروط 1116فيفري  29، المؤرخ في 16-19، يخضع ألحكام المرسوم التنفيذي (بمياه البحر

يتم إيداع ملف طلب حق حيث  ،الحموية واستغالل المياهعلى حق امتياز استعمال  وكيفيات الحصول

بعد موافقة الوالي المسؤول يدرس  ،المعنية احة والصناعة التقليدية للواليةعلى مستوى مديرية السيالمتياز ا

يتم بعدها منح حق االمتياز عن طريق قرار يسلم من طرف  ،الملف من قبل اللجنة التقنية للمياه الحموية

يكون قرار منح حق ، و ه الحموية، في حالة موافقة اللجنة التقنية للمياوالصناعة التقليديةوزارة السياحة 

بنشاط صاحب االمتياز  الحقوق والواجبات المرتبطةاالمتياز مصحوبا بدفتر الشروط المحدد لمجموع 

 الحموية لفائدة مستثمرين خواص، واستغالل المياهاستعمال  متيازا 71تم منح وقد  .(2) المطلب بالعمل به

 .2999، وذلك منذ سنة محطات حموية جديدةنجاز إمن أجل  

                                                             
1 http://www.matta.gov.dz/index.php/ar/2015-08-25: 12/9/2015. 

2
 www.mta.gov.dz: 15/6/2015. 
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 هم المنابع الحموية بالجزائرأ. 4.4.1

 منبع للمياه الحارة والجوفية،  111قد أنعم هللا تعالى على الجزائر بمخزون حموي هام يزيد عدده عن       

األخرى بطريقة  محطة 91 فقط ذات طابع وطني ودولي فيما تّسير الـ 22 منهامحطة حموية  92و

تتوزع هذه المنابع الحموية على مختلف واليات الوطن الداخلية والساحلية، يمكن االعتماد عليها . تقليدية

 ، وجذب السياح المحليين واألجانب على حد سواء الذين"لسياحة الحمامات المعدنية"في بناء قاعدة 

 .(1)يبحثون عن العالج الطبيعي

في  وهي تساعدالمنابع الحموية بمياهها الحارة، وبارتفاع نسبة األمالح المعدنية فيها،  وتتميز هذه

وهي تتوزع . الل كمحطات حموية عصريةغقابلة لالست وفي معظمهامعالجة عدد من األمراض العضوية، 

يدة، حمام بوالية سع" ربي"بوالية قالمة، حمام " الشاللة"و "دباغ"على مختلف مناطق البالد، مثل حمام 

بوالية سطيف، حمام " السخنة"و "قرقور"بوالية معسكر، حمام " بوحنيفية"بوالية بسكرة، حمام " الصالحين"

 .بوالية تلمسان" بوغرارة"بوالية عين تموشنت، حمام " بوحجر"

مراكـز  إلقامـة علـى الشـريط السـاحلي للـبالد فضال عن ذلك، فإن هناك فـرص أخـرى متـوفرة لالسـتثمار     

، الـذي يقـدم خـدمات العـالج "بسـيدي فـرج" "طالسو تيرابي"مياه البحر، في مركز  باستغاللللعالج الطبيعي 

واالســتجمام والتــدليك، وا عــادة اللياقــة البدنيــة باالعتمــاد علــى ميــاه البحــر، وطــاقم مــن األطبــاء المتخصصــين 

تـي تـتم فـي بعـض منـاطق صـحراء الجزائـر وثمـة إمكانيـة أخـرى للعـالج الطبيعـي أيضـا، وال. في هذا المجال

 ."ووادي سوف" بسكرة"بالطمي والدفن في رمالها، مثلما هو الشأن في مدينتي 

 :ويمكن التعرف على بعض المنابع الحموية التي تتوفر عليها الجزائر من خالل المحطات التالية

  الجزائرلسياحة العالجية في احمام قرقور قبلة . 4.4.4.1

 كلم 222 والواقعة شمال والية سطيف، التي تبعد عن الجزائر العاصمة بنح" حمام قرقور"منطقة تعتبر    

                                                             

.2، ص الجزائر، منشورات الديوان الوطني، "الجزائر حمامات معدنية" (:1119) للسياحة،الديوان الوطني   1  
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 على تحتوي شرقا، إحدى أهم المناطق السياحية الحموية في الجزائر، إلى جانب جمال طبيعتها فهي 

 هتمامابوعلى الرغم من أهمية هذه المنطقة، إال أنها لم تحظ . مركب معدني تصنف مياهه الثالثة عالميا

الحكومة شأن كل المناطق السياحية الكثيرة التي تزخر بها البالد، والتي أهلتها ألن تحتل المركز العاشر 

، ويتميز عن غيره من 1511ُفتحت أبواب هذا الحمام سنة  .ممن أجمل المناطق على مستوى العالم

تأتي في المرتبة الثالثة على المستوى العالمي، على مستوى الينابيع  لمنابع الحموية األخرى بأن مياهها

في جمهورية التشيك حاليا، " جاشيموف"في ألمانيا، ومياه " الحارة ذات النشاط اإلشعاعي بعد مياه برماخ

درجة مئوية، وذلك حسب  29 األولى عربيا وأفريقيا، نظرا لدرجة حرارته المساعدة التي تقدر بـ وفي المرتبة

بعد إجراء قياسات جديدة للنشاط  2192سنة " بازيلياك"تقرير صادر عن مهندس المناجم الفرنسي 

 .، وهو المنبع المائي لحمام قرقور"عين شوف"ماء ، و اإلشعاعي الخاص بالمياه الحارة

ــــة،          تســــاعد ميــــاه هــــذا المنبــــع علــــى الشــــفاء مــــن بعــــض األمــــراض، كالرومــــاتيزم، واألمــــراض الجلدي

من الحمامـات المصـّنفة علـى مسـتوى وزارة السـياحة ضـوأمراض العيون وبعـض أمـراض النسـاء، وهـو مـدرج 

يشــرح كيفيــة العــالج بهــذه الميــاه الحمويــة المعدنيــة، والتــدليك  كمــا يوجــد بــه برنــامج لالستشــفاء. رفــي الجزائــ

فــي هــذا المجــال، كمــا يــوفر خــدمات االســتجمام  ختصاصــييناوا عــادة اللياقــة البدنيــة باالعتمــاد علــى أطبــاء 

تقليـدي يعـرف باسـم أحـد األوليـاء الصـالحين فـي : ويوجد في منطقـة حمـام قرقـور حمامـان، األول .والسياحة

ويتمثل الثاني فـي المركـب المعـدني الـذي يخضـع فـي . ، ويعتبر األكثر إقباال"سيدي الجودي" المنطقة، وهو

ويحتــوي علــى فنــدقين ســعة  ،1511ُفتحــت أبوابــه ســنة  تســييره لمؤسســة التســيير الســياحي بالشــرق الجزائــري،

 افة إلـىضـإ غـرف، وأربـع فـّيالت، ومطعمـان، 9 مسكنا عائليا مؤلفا من غرفة إلـى 92غرفة و 19 كل منهما

 .(1)مسبح وقاعة سينما

 يستقبل مركب هذا الحمام يوميا المئات من الزوار، خاصة في العطل، وأيام المناسبات كاألعياد          

                                                             
على  متوفر الجزائر،، يومية إيالف، "حمام قرقور في والية سطيف قبلة السياحة العالجية في الجزائر"(: 1121)بودهان ياسين من الجزائر،   1
 (.21/1/1121)، تاريخ الزيارة www.elaph.com/Web/Environment/2012/2/719793.html: االكتروني موقعال
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وأمام هذه المركبات المعدنية، . زائر يوميا، وأكثر من مليون زائر سنويا للراحة واالستجمام 922بمعدل 

، الذي يتوسط المدينة بمياهه العذبة المتدفقة من باطن األرض، وهو يعتبر مكانا "وادي بوسالم"يوجد 

وعلى الرغم . ، سيما في فصل الصيفهالنفس والسباحة في على عنمفضال للكثير من العائالت للترويح 

عيفا حسب الكثير من المواطنين والمهتمين بمجال ضالله وتسيره يبقى غمن أهمية هذا المركب إال أن است

السياحة، األمر الذي جعله يعاني من حالة متقدمة من التدهور، وتراجع كبير لخدماته، سيما غياب طاقم 

التأهيل الوظيفي والحركي، مما أثر  شبه طبي مؤهل علميا ومختص في ميدان التدليك الطبي، وا عادة

 .على الدور الذي يمكن أن يؤديه في مجال السياحة والعالج

 بوالية سعيدة الحمويةالسياحة . 4.4.4.1

تتميز والية سعيدة بانتعاش بالسياحة الحموية واإليكولوجية، فهي تعتمد بالدرجة األولى على         

مناطق من الوالية، ما جعل منها مزارا للكثير من المواطنين في إطار الحمامات المعدنية المنتشرة في عدة 

كما أن الوالية تعد نقطة عبور رئيسي للصحراء كونها تضم . السياحة المحلية، وحتى السياح األجانب

حمامات من بينهم محطة حموية  1تضم ، الذي يربط وهران ببشار إلى تندوف 1 الطريق الوطني رقم

  يقع شمال المدينة على بعدوالذي ، "حمام ربي"مشهورة على المستوى الوطني، وهي التي تعرف باسم 

ويعتبر من أهم المناطق السياحية التي يقصدها السياح من داخل وخارج الوالية، حيث يوفر كلم،  11

 راحة النفسية والجسدية، وهذا للقيمة البيولوجية لتلك المياهلزائريه العالج بالمياه المعدنية التي تضمن لهم ال

 .(1)المعدنية التي ينصح بها للتداوي من بعض األمراض

 .ويوجد على مستوى هذه المحطة جناح طبي يسهر عليه مختصون لتوفير الراحة واالستجمام للزوار 

ويحتوي الحمام ذاته على أماكن يمكن اإلقامة فيها، مثل المركب السياحي الذي يحتوي على      

 قدرها ستيعاباالذي يتوفر على طاقة " فندق المياه المعدنية"شاليهات وبنقالوهات، كما يوجد في المنطقة 

                                                             
1

 :مقالة منشورة على الموقع ،الحموية وااليكولوجيةقطب جهوي يراهن على دفع السياحة : سعيدة 
http://www.essalamonline.com/ara/permalink/12383، (51/3/3153) :تاريخ الزيارة 

http://www.essalamonline.com/ara/permalink/12383
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توجد " سيدي بوبكر"دائرة " سيدي اعمر"كلم شمال والية سعيدة وتحديدا ببلدية  29 وعلى بعد .سرير 222

، وهو من الحمامات التي تعرف بها الوالية، يحتوي "حمام سيدي عيسى"بـ محطة حموية أخرى تدعى

وهو يتميز بمياهه الساخنة، ويختص في معالجة األمراض . غرفة استحمام تقليدية 99 الحمام على

في كل ثانية  سبعة لتراتالجلدية، األمراض التنفسية وأمراض الروماتيزم، حيث تتدفق مياهه بمتوسط 

 .درجة مئوية، وينصح به في التداوي سيما من األمراض الجلدية 21 بدرجة حرارة مقدرة بـ

المصنفة كمنطقة رطبة على المستوى الوطني على حمام آخر، يبعد عن " ة عين سخونةمنطق"وتتوفر 

 لتر 12 يعرف هذا الحمام بوفرة مياهه، إذ يقدر متوسط تدفقها بـ. بالجنوب الشرقي كلم 12 مقر الوالية بـ

والتنفسية وهي تفيد في معالجة األمراض الجلدية ، درجة مئوية 29في الثانية، وتبلغ درجة حرارتها 

 .اللها يتم بطريقة تقليديةتغوأمراض الروماتيزم، ولكن ما زال اس

افة إلى ما تتميز به في إطار السياحة الحموية، ضفضاء سياحيا ممتازا، إ" منطقة عين السخونة»وتمثل 

 مزاراتعتبر  ، التي"زاوية عين السخونة"فهي أيضا تتوفر على مقومات السياحة الدينية والثقافية، لوجود 

 رومانية في للعديد من محبي وهواة هذا المجال، وتتواجد بها بقايا لحضارات قديمة هي عبارة عن آثار

أحواض لتربية األسماك  افة إلى ذلك فهي تتوفر علىضباإل. بلدية هونت التابعة لدائرة سيدي بوبكر

سيما بالنسبة لألمراض ذو الخصائص العالجية، " سمك تيالبيا"لالستهالك والعالج، والمتمثلة في 

بهذا النوع من السمك، الذي يعد من أهم االكتشافات النادرة في الطب السياحي،  ويتم العالج ،الجلدية

حيث يدخل الزائر إلى الحوض الذي يتواجد به هذا النوع من السمك ليقوم هذا األخير بمهاجمة المرض 

عين "يتواجد إال في منطقتين إحداهما في إن هذا النوع من األسماك ال . الذي يعاني منه السائح

 .، والثانية في تركيا"السخونة

 السياحة الحموية بقالمة بين المتعة والترفيه والعالج. 4.4.4.1

 بمواقع سياحية عديدة  شرقي الجزائر العاصمة كلم 122 المتواجدة على بعدتتمتع والية قالمة           
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بمواقع حموية عديدة تتوزع على مختلف إقليم الوالية، والتي يبلغ ومتنوعة، بتوفرها على مناطق حموية 

تطل  ،يزال عذريا ال، ومنها متغ، منها ما هو مسمنبعا 29 عددها حسب إحصائيات الجهات المختصة بـ

كما توفر . لقوافل السياح على مناظر طبيعية خالبة، مما أعطاها مكانة هامة لدى سكان المنطقة ومحجا

 .فرص العمل، مثل التصوير الفوتوغرافي وبيع اإلكسسوارات التقليدية واألواني الفخاريةللشباب بعض 

وتحظى الحمامات المعدنية في قالمة بمكانة هامة ألهميتها االستجمامية واالستشفائية، وما توفره من راحة 

الحمام أيضا  هذاويعرف  ،"بلدية حمام دباغ" كلم من عاصمة الوالية  12د بع يوجد علىللزوار، حيث 

 . (1)"حمام المسخوطين"باسم 

" عين بن باجي"، "عين شداخة: "تتوفر هذه البلدية على العديد من المنابع الحموية، من بينها      

 12 في الثانية، وبدرجة حرارة تصل إلى لتر 21 إلى 9 ، تتراوح نسبة تدفق مياهها ما بين"عين الشفاء"و

وتشهد البلدية استقطاب العائالت والسياح من مختلف مناطق . 2مئوية عند نبوعها من باطن األرض درجة

لط جالروماتيزم و : خارجها، الذين يتوافدون طلبا لالستشفاء من عدة أمراض وعلل، منها وحتى منالبالد 

 وتشهد منطقة ،بكتريولوجية حسنة تتسم بنوعيةالدم، وأمراض الجلد والحساسية باالستحمام بمياهه التي 

حمام المسخوطين إقباال للعائالت خاصة في فصل الصيف للمتعة والترويح عن النفس، لما تتميز به من 

وما يلفت انتباه الزائر لهذا الحمام تلك . الهدوء وجمال مناظر ها الطبيعية، وروعة عالم أساطيرها

أسطورة تداولتها األجيال في هذه المنطقة، وهي قصة أحد  الصخور المقابلة للشالالت المائية، التي تروي 

 والحضور إلىالعروسين  ل منك وسخطهم، حيث تّحول ضب ّللّا عليهمغشباب القبيلة الذي تزوج بأخته ف

 حجارة تتدفق بجانبها المياه المعدنية 

  والبيانات إال أن المشاهدات الميدانية " حمام دباغ"على الرغم من األهمية العالجية التي يحظى بها و       

                                                             
1
                                                                                                :  موقعالمقالة منشورة على  ،(7116) يومية إيالف، العدد ،"محج السياحة الحموية في الجزائر": حمام دباغ" (:1121) كامل الشيرازي،  

www.elaph.com/Web/LifeStyle/2012 (.21/1/1121)، تاريخ الزيارة 
2

                                                                                                                       :  اإللكتروني موقعالمقالة منشور على  الشعب،يومية (: 1121)، "والعالجالسياحة الحموية بقالمة بين المتعة والترفيه  
www.ech-chaab.net/old/index.php?option=com ، (.21/1/1121)تاريخ الزيارة 

http://www.elaph.com/Web/LifeStyle/2012
http://www.ech-chaab.net/old/index.php?option=com
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غيـاب وســائل النقـل، وصـعوبة الحصـول علـى وجبــات غذائيـة بمنطقـة هـذا الحمـام، ممــا  الرسـمية تؤكـد علـى

 كــل مــن طاقــة اســتيعابهياكــل االســتقبال، حيــث ال تتّعــد  فــتح المجــال أمــام المضــاربة، ســيما مــع محدوديــة

ـــدي الخـــاص"فنــدق بــن نــــاجي"، و"مركــب الشاللــــة" سريـــــر، األمــر الــذي يجعــل الــزوار  222 "، والمرقــــــد البلـ

كلـم، يتـوفر  29، الـذي يبعـد عـن عاصـمة الواليـة بــ "حمـام أوالد علـي"ويوجد بالواليـة أيضـا  .يعانون األّمرين

 فـي الثانيـة بدرجـة حـرارة تصـل إلـى لتـر 19و 2بـين علـى أربعـة منـابع حمويـة، تصـل نسـبة تـدفق مياههـا مـا 

المركــب "افة إلــى ضــ، إ"مركــب بوشـهرين"و" مركـب البركــة: "يحــوي الحمـام مــركبين، وهمــا. درجـة مئويــة 92

بمياهــه " أوالد علــي ويشــتهر حمــام. ، الــذي مــا زال يعــاني مــن نقــص فــي التحســين واالهتمــام"البلــدي القــديم

أمــراض المفاصــل، األذن والتــنفس، وأمــراض األعصــاب، حيــث تحتــوي : المعالجــة لــبعض األمــراض، منهــا

نيزيــوم غمياهــه علــى العديــد مــن المكونــات المعدنيــة، منهــا البيكربونــات، الكالســيوم، الصــوديوم، الســلفات، الم

 .(1)والبوتاسيوم، وهي مواد مساعدة على العالج

جبال أوالد "يضم شقق وغرف مجهزة في قلب  ويوفر مركب الحمام الهدوء والراحة للسياح، فه       

افة إلى توفره ضالمعروفة بمناظرها الرائعة والخالبة، كما يحتوي المركب على قاعة للمؤتمرات، باإل" علي

التجهيزات  على المركب المعدني كما يتوفر. على أبرز المراكز العالجية في الوالية بجانب حمام دباغ

الضرورية ليتسنى للزوار االستفادة من العالج بشكل كامل، من خالل مراكز العالج الطبيعي، مثل 

التدليك المائي، تنفس وتنشق، تدليك باأليدي، التكييف الوظيفي، الجمباز الطبي والعالج الميكانيكي، 

  .كهربائيالعالج الك وكذلك وجود مراكز للعالج الفيزيائي

 المنابع الحموية بالجلفة . 1.4.4.1

 فهي تشتهر بثالثة منابع حموية التشكل السياحة الحموية في والية الجلفة رافدا لقطاع السياحة،      

 المنبع الحموي لحمام"وتتمثل هذه المنابع، في . يختلف اثنان على ميزة مياهما للعالج من عدة أمراض

                                                             
  : االكتروني موقعالمقالة منشورة على  يومية الفجر، ،"آفاق واعدة تنتظر التدعيم.. السياحة الحموية بڤالمة" (:1121) مرابط مسعود،  1
%1www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=1 ، (.21/1/1121)تاريخ الزيارة 

http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=1
http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=1
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  .2111 ، الذي يعود تاريخ انجازه إلى القرن التاسع عشر، حيث عرف أول تهيئة له في سنة"الشارف 

 922و كلم غرب مقر الوالية، 92 ، وعلى بعد"بلدية الشارف"كلم شرق مقر  2 هذا المنبع على بعد يتواجد

 29 ، وهو سهل المنفذ أمام الطريق الوطني رقم"جنوب عاصمة البالد، وينبع من مكان يسمى الحاجية كلم

 .سواء للسكان المحليين، وكذلك بالنسبة للبلديات المجاورة، وحتى للمناطق األخرى البعيدة عنه

هذا  فإن 2991في سنة " المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية"حسب الدراسة التي قامت بها و 

درجة مئوية،  22فيزيائية وكيماوية وعالجية، تتمثل في حرارة مياهها بـ  المنبع يتمتع بعدة خصائص

في الثانية، وفعاليتها في معالجة بعض األمراض، مثل الروماتيزم، واألعصاب،  لتر 22 وبتدفق قدره

مديرية السياحة لتحسين  وتسعىالل هذا المنبع بطريقة تقليدية، غيتم است. وكذلك أمراض المفاصل والجلد،

، يقع بالقرب من الطريق "منبع المصران"ويتمثل المنبع الحموي الثاني في  .اللهغوتحديث طريقة است

كلم شمال مقر والية الجلفة،  21 ، ويبعد بـ"بلدية حاسي بحبح"كلم جنوب مقر  2 على بعد 2 الوطني رقم

للسياحة العالجية في والية  وموردا هاماطبيعيا آخر،  ويعد إرثا، "ببلدية لقطارة"الحموي الثالث  ويقع المنبع

 درجة مئوية، 29 ويتميز بحرارة مياهه التي تقدر بـ كلم جنوبا، 222المنبع عن مقر الوالية بـ  يبعد. الجلفة

ومن شأن هذا المنبع معالجة عدة أمراض كما هو الحال للمنبعين . لتر في الثانية 9 وبمعدل تدفق

 .1121 سنة" المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية"لذات الدراسة التي قامت بها  وذلك استناداالسابقين، 

 الحمامات المعدنية بوالية معسكر. 4.4.4.1

 كلم غرب العاصمة الجزائر برصيد من الحمامات 922 تزخر والية معسكر التي توجد على بعد      

 فهي تتوفر على. اللهاغالتي يمكن أن تكون ركيزة أساسية القتصاد المنطقة في حالة حسن است المعدنية

 سائح يتوافدون لالستحمام والعالج ألف 292 ، ويقصدها سنويا أكثر منفندق 22 قدرات استقبال، تقدر بـ

 .بوحنيفية الشهيرلحمام "بالمياه الساخنة 

 الدائمة، المئات من مناصب الشلل ثوقد سمحت استثمارات السياحة الحموية في هذه المدينة باستحدا
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 11ال إنجاز غالمنطقة مّرشح لمزيد من االتساع، سيما مع أشالحمامات المعدنية في هذه  علما أّ ن قطاع

ل المنابع الحموية التي تتوفر غالدعم استلالستقبال في إطار  هيكل آخر 29 وا عادة تأهيلفندق جديد، 

أعطوا جملة من المقترحات  ن المتعاملين االقتصاديين والمستثمرين في قطاع السياحةإ. عليها الوالية

لتطوير النشاط السياحي الحموي، عبر تهيئة مرافق االستقبال وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن، 

ا وكاالت بنكية، مع األخذ في االعتبار ثو الصناعة التقليدية، واستحد إلى جانب فتح محالت لبيع منتجات

، لجعل السياحة في متناول جميع الشرائح االجتماعية التي تتهافت على هذه الشرائية للمواطنينالقدرة 

 22الحمامات، سيما مع ما تتوفر عليه من مزايا فيزيائية وكيمائية وعالجية، بمعدل حراري ال يقل عن 

 .(1)لتر في الثانية 22مئوية، وبتدفق قدره  درجة

 حمام الصالحين بوالية خنشلة. 6.4.4.1

   من مدينة خنشلة الرومانية القديمة التي كانت تعرف  كم 1 على بعد" حمام الصالحين"يوجد 

ويعتبر هذا الحمام . ، وهي تقع في الشرق الشمالي للجزائر وتحديدا في منطقة األوراس"ماسكولة"بـ 

ميالدي، من قبل الوالي العام إلفريقيا  91، الذي أسس سنة "للعهد الفالفيني"الروماني كإنجاز ومعلم 

ا للراحة واالستجمام الحمام مركز  وكان هذا، الذي أصبح فيما بعد إمبراطور روما، Vespasian "فيسباسن"

 .الرومانية وقادة الجيوشللعـــديد من الــملوك 

الحجارة المياه الجوفية الحارة والباردة، إذ استعملت  الستغاللصرح مائي " حمام الصالحين"يعتبر       

بناء هذه التحفة المعمارية التي تحظى بأهمية كبيرة في االســتشفاء من العـــديد من األمراض لما تتميز  في

  .وهو يتكون من تشكيلة مختلفة من المسابح. به نوعية مياهه الحارة المعدنية المتدفقة من باطن األرض

 حمام الصالحين في مدينة بسكرة عروس الزيبان. 7.4.4.1

 كلم، وهي 292عاصمة البالد بـ  وتبعد عنتقع والية بسكرة في الجهة الجنوبية الشرقية من الجزائر،       

                                                             
 : االكتروني موقعالمقالة منشورة على ، يومية المواطن (:4002)،"ةلمنابع الحموية بالجلفة سياحة ورعاية صحيا  1

www.elmouwatan.com/index.php?news=2833 (.11/1/1121)، تاريخ الزيارة 
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أطلق عليها الرومان اسم . سنة 11111تلك المدينة الضاربة في أعماق التاريخ بجذورها التي تعود إلى  

وتفيد مياه هذا الحمام  يتواجد بهاالتي " حمام الصالحين"، ومعناها منبع الماء الصافي نسبة إلى "أدبسينام"

ويتوافد على منطقة بسكرة المئات من  ،في عالج أمراض المفاصل الروماتيزم، والحساسية وغيرها

المواطنين واألجانب للعالج أيضا في حمامات رمالها من أمراض العظام والمفاصل، وأكياس الماء 

العنق في رمال الصحراء الحارقة عند  المتحجر تحت الجلد والعقم أيضا، حيث يدفن المرمى حتى

دقيقة، حيث تمتص خاللها الرمال كميات كبيرة من العرق والماء  29منتصف النهار لفترة قد تمتد إلى 

وتتكرر هذه العملية من خمس إلى عشر مرات بحسب استعداد المريض، وقدرته على . الزائد في الجسم

م من يزور هذه المنطقة للعالج بالرمال رحلتهم العالجية ويستكمل معظ للعالج،التحمل ودرجة استجابته 

 .(1)لالغتسال" حمام الصالحين"نحو 

 والية تلمسانبالمحطة المعدنية لحمام بوغرارة . 8.4.4.1

بنغلــو وشــقة،  22وغرفــة  92 ســريرا تتــوزع علــى 222علــى " لحمــام بــوغرارة"تتــوفر المحطــة المعدنيــة       

وتتضـمن المحطـة أيضـا عيـادة . وجبة يوميا ومقهـى وفضـاءات للتسـلية والراحـة 122افة إلى مطعم يقدم ضإ

 كمـا تسـمح طاقـات حصـة عالجيـة فـي اليـوم، 292طبية، وحجرات صحية للتـدليك والعـالج المعـدني بطاقـة 

ناهــا بــالمواد غتتميــز الميــاه المســتعملة للعـالج فــي هــذا الحمــام ب، شـخص يوميــا 1222هـذا الحمــام باســتقبال 

لتـر فـي  9.9درجـة مئويـة وبتـدفق  92ية، وهي تنساب من ثالثـة منـابع أساسـية ذات حـرارة تصـل إلـى المعدن

هـــذا الحمـــام  إلـــى إضــافة .والبشـــرةالثانيــة، وهـــي تفيـــد فــي عـــالج العديـــد مـــن األمــراض المتصـــلة بالمفاصـــل 

 جعلها تشهد المعدني فإن والية تلمسان تتوفر على عدة منابع حموية أخرى ذات قيمة صحية هامة، مما

 .(2)على مدار السنة إقباال كبيرا من طرف الزوار الذين يشيدون بنجاعتها العالجية 

                                                             
1
:   االكتروني موقعاليومية الجزائر، مقالة منشورة على (: 1122) ،"ملجأ للمرمى وفضاء للترويح.. الحمامات واألحواض المعدنية   

www.eldjazaireldjadida.dz/%D8%A5%D8%B%D8%A7%D9 %D8%AA/article/pub(.21/1/1121)اريخ الزيارة ، ت 
2
نحو تفعيل سياحة حمامات معدنية بالجزائر ككل إهتمام خاص ب المحطة المعدنية لحمام بوغرارة بتلمسان لتهيئتها " (:1122) بد القادر،ع  

 (.21/1/1121)، تاريخ الزيارة /http://eladjwaaonline.com: االكتروني موقعالمقالة منشورة على  ، يومية األجواء،"وعصرنتها
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وعلى الرغم من أن أغلبية تلك المنابع تختلف في مستواها التدفقي، ودرجات حرارتها، ومكوناتها 

حمام "، و"حمام الشيقر"، "حمام بوغرارة: "ل منها يتم بطريقة تقليدية، وهيغالكيميائية، إال أن ما هو مست

ينبوع "عها الطبيعي، مثل ضباقي المنابع الحموية التي توجد في الوالية على و  وال تزال". سيدي العبدلي

وهي تتميز بالتدفق الكبير لمياهها، وبحرارتها التي تقدر  ،"ينبوع عين الحمام"بناحية ملنية، و" سيدي بلخير

نزيوم، التي تفيد في عالج بعض غوالم البكاربونات،درجة مئوية، وغناها بالمواد المعدنية، مثل  19بـ 

، "منبع سيدي بركاني"، و"الحناية"، الواقع غرب مدينة "ينبوع سيدي رحو" وثمة أيضا. األمراض الجلدية

 .ةمئوي درجة 92و 19 ، وهما يتميزان بحرارة مياههما التي تتراوح ما بين"بأوالد ميمون "

في مجموعها ثروة  وهي تشكلهذا جزء من المنابع الحموية المتواجدة على أرض الجزائر،  

واالهتمام من أجل تثمينها  ثطبيعية عالجية على قدر من األهمية، وتحتاج إلى المزيد من األبحا

 .االستثمار السياحي والعالج واستغاللها في

 الحموي فاق ترقية المنتوج السياحي آ .4.4.1

تتوفر الجزائر على عشرات األحواض والحمامات المعدنية الطبيعية التي تعول عليها وزارة البيئة        

وتهيئة اإلقليم والسياحة لبناء قاعدة جديدة لوجهة سياحية حموية تعتمد عليها البالد، إلعطاء دفع جديد 

 .تى األجانبلقطاع السياحة، واستقطاب فئات جديدة من السياح المحليين وح

دراسة تخص تحيين الحصيلة الحموية عبر كل التراب الوطني علما أن هذه  1127وقد تمت في أبريل 

وذلك قصد التعرف أكثر على الموارد الحموية الحقيقية  للجزائر حمويةخريطة  بإنجازالدراسة ستسمح 

 إطارفي  العقالنيواالستغالل سس الالزمة للمحافظة على هذا االرث الطبيعي بغرض وضع األ

 11استفادت  1111أنه منذ سنة  أفادت الوزيرة يةالالمركز المشاريع  وفيما يخص .االستثمارات الحموية

 عداد المناخ لالستثمار وقد خصص لهذه إ نها شأمن  التيوالية من دراسات التهيئة للمشاريع الحموية 



واقع وآفاق السياحة الحموية في الجزائر                                                                :الرابع الفصل  
 

264 
 

 .(1)مليون دينار 2.211جمالي يقدر ب إالعملية مبلغ مالي 

 والية 16 منبع حموي ذو أولوية موزعين عبر 11وتهيئة في هذه العملية تم تسجيل دراسة  وقصد المواصلة

ستنطلق  التيتهيئتها الستقبال مشاريع سياحية ذات طابع حموي حيث خصص لهذه العملية  وذلك قصد

االوروبي  تحاداالأن القطاع وضع بالشراكة مع كما  .مليار دينار 22 بـــــــــــمبلغ مالي يقدر  1121في 

واضح المعالم يمكن من وضع قواعد عصرية وعلمية  إطارتمثل  يجية لتطوير هذا المنتوج السياحيستراتإ

حقيقية للتنمية االجتماعية  ومستدام وجعله أداةمندمج  إطارلهيكلة النشاط الحموي قصد تنميته في 

 .واالقتصادية

 محطة  11ل من هذه الثروة بطابع وطني ودولي ال يتعدى غم من ذلك، فإن ما هو مستوعلى الرغ        

محطة  92 الل ما يربو عنتغومركز واحد للعالج بمياه البحر، في حين يبقى اس للحمامات المعدنية،

الحصول على  حموية بطريقة تقليدية، وفهي مؤجرة من البلديات لخواص عن طريق المزاد العلني دون 

االمتياز القانوني الذي تمنحه وزارة السياحة، وهذا األمر ساعد على جعل هذه المرافق تعرف حالة حق 

ال تزال على حالتها الطبيعية والتي  ل من المنابع الحمويةغويقدر ما هو غير مست ،متقدمة من اإلهمال

إذا تم " عرض سياحي حموي تنافسي"وهي تشكل في مجموعها مخزون مهم يسمح بإقامة  % 92بنسبة 

فتح باب االستثمار، وتشجيع الخواص على التوجه لمثل هذه المشاريع التي يتوقع لها أن تكون قوة 

  .إيجاد مداخيل للبالد خارج مجال المحروقات وتسهم فيجديدة،  اقتصادية

شـركة "بالتنسـيق مـع " وزارة السـياحة والصـناعة التقليديـة"وة السـياحية قـررت وفي إطار تحسين حال هذه الثـر 

عـرض الحمامـات المعدنيـة التابعـة للدولـة للخصخصـة مباشـرة  ،جسـتور" مسـاهمات الدولـة للتسـيير السـياحي

قامة مراكز للمعالجة بميـاه البحـر علـى  السـاحل بعد الفنادق، لترقية وتطوير السياحة الحموية في الجزائر، وا 

 خصخصة حمامكتجربة أولى قد تم منذ سنتين  بسيــــدي فـــــرج،" مــركز طـالسو تيرابي"الجزائري إلى جانب 

                                                             
1

 :، مقالة منشورة على الموقع االكترونيمشروع محطات حموية تابعة للخواص في طور اإلنجاز 44: السياحة الحموية  
http://www.aps.dz/ar/economie/5781(.9/9/1127: )، تاريخ الزيارة 
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 .ملوان بالبليدة

" حمام ربي"بقالمة، " حمام المسخوطين: "وتتضمن قائمة الحمامات المعنية بالخصخصة كل من

  بسطيف،" بسطيف والسخنة" حمام قرقور"سكر، بمع" حمام بوحنيفية"ببسكرة،  "حمام الصالحين"بسعيدة، 

حمام "تيموشنت،  بعين " حمام بوحجر"بسيدي فرج، و( طاالسو تيرابي)" مركز العالج بمياه البحر"وكذلك 

خدماتها،  وهي تعاني في معظمها من تدني مستوى ، بعين الدفلى" ةغحمام ري"بوالية تلمسان، " بوغرارة

الل الثروة الطبيعية التي تزخر بها غالتسيير، وعدم است المالية لها بسبب سوءعية ضافة إلى تدهور الو ضإ

 .ال كامال على الرغم من توفر كل اإلمكاناتتغالاس

وقد تم عقد بعض الملتقيات لدراسة كيفية النهوض بالنشاط الحموي، منها الملتقى الوطني الذي        

بإشراف وزير السياحة، " النشاط الحموي عامل لتنمية السياحة الوطنية"احتضنته مدينة قالمة تحت شعار 

دف االرتقاء وهو بمثابة دعوة جميع الفاعلين في هذا القطاع إلى رفع التحدي، وتضافر الجهود به

المؤهالت  وأن. األخرى بالسياحة في الجزائر، باعتبارها المحرك النشيط لبقية القطاعات االقتصادية 

لة بالشكل المطلوب، ما يستدعي اإلسراع إلى تدارك غالطبيعية والثقافية التي تتوفر عليها الجزائر غير مست

وبين هذا اللقاء بأن السلطات  .الوطنية والدوليةومسايرة متطلبات السوق السياحية الحموية  التأخر،

مديرية على  باستحداثالعمومية في الجزائر بدأت تهتم بمستقبل هذا النوع من السياحة، حيث قامت 

، تعني حصريا بالحمامات المعدنية، مع إدراجها ممن النشاطات "المستوى المركزي للوزارة الوصية

ملتقى على ومع خريطة الطريق لتشخيص ومعالجة العراقيل للنهوض كما ركز ال. السياحية ذات األولوية

ومختص في هذا القطاع  خبير 922 بهذا النمط السياحي، من خالل التشاور والتنسيق بين ما يقارب

 :األهداف المسطرة حسب وزير السياحة في وتمثلت أهم. الوطنوالعقار والصحة من مختلف أرجاء 

 تحسين نوعية الخدمات؛ -

 المنشآت والهياكل المستعملة؛ عصرنة -
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  رفع مردودية الثروة الحموية مع المحافظة عليها؛ -

الحموية،  رتبط أساسا بإحصاء دقيق للمنابعتحقيق التنمية المستدامة لهذا النشاط بإرساء مبادئ ت  -

 اللها بطريقة عقالنية محكمة؛غالطبيعة المتوفرة الست وتحديد الموارد

االستثمارات  لتركيز على التكفل بالعقار، وجلبمخطط الجودة، وتحديث المحطات الحموية، وا ضعو  -

 .المالئمة، وتفعيل عملية التكوين والتأطير في هذا المجال

  :وكانت التوصيات التي تم التركيز عليها في هذا الملتقى تتمحور حول النقاط التالية

  .ع قانون أساسي للمحطات الحمويةضو   -

 .تطوير العالقات مع الدول الرائدة في مجال السياحة الحموية -

رورة تطوير التقنيات العالجية المستعملة في المحطات الحموية مع مراجعة األسعار المعمول بها ض -

 .وفق االتفاقيات المبرمة مع صندوق الضمان االجتماعي في المجاالت العالجية

 ة السياحة والصحةي العامل في القطاع بالتنسيق بين وزار تفعيل عملية تكوين السلك الطبي وشبه الطب -

 . المهني والتكوين

 صندوق لتمويل" ثالل للموارد المائية، واستحداتغتسهيل حصول المستثمرين على مقررات االس  -

 .العقار ونقاط أخرى  وكذلك تسويةالمجال الحموي،  في" االستثمارات

التقليدية بتجسيد هذه التوصيات المرفوعة على أرض الواقع، وقد تعهدت وزارة السياحة والصناعة 

 حاها، بل أنضإال أنها استدركت ذلك بأن تطوير السياحة الحموية في الجزائر لن يكون بين عشية و 

 .األمر يتطلب الكثير من الجهد والصبر

 ال يكفي  إذهذه الهياكل  تسير التيالعاملة  اليد لفائدةكوين بالت جديدة خاصةأخرى  كما توجد برامج       

شــيء فــي المــوارد  وقبــل كــلاالســتثمار أوال  خــالل وذلــك مــن االعتنــاء باليــد العاملــة أن نعتنــي بــالمبنى دون 

واليـة قالمـة مـن بـين الواليـات  تعتبـر ا و قـد  .الجزائـر البشرية التي تعبر هي األساس في نجـاح السـياحة فـي
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كبــر الخزانــات الحمويــة المتواجــدة أبحيــث أن   احة الحمويــةفــي مجــال الســي  الرائــدة علــى المســتوى الــوطني

التـوجيهي المصـادق  و فيمـا يخـص المخطـط الـوطني، الوطني توجـد بواليـة قالمـة وواليـة ميلـة على المستوى 

علـى  نـه يشـمل العديـد مـن المحـاور الهامـةأخاصة و  بمثابة ورقة الطريق اعتبر من طرف الحكومة فقد هعلي

وســــائل اإلعــــالم وتكنولوجيــــات االتصــــال وتشــــجيع  للواجهــــة الســــياحية الجزائريــــة مــــن خــــالل التــــرويجغــــرار 

وخصوصــــيات كــــل منطقــــة باإلضــــافة إلــــى التكــــوين وتشــــجيع مخطــــط  يتماشــــى وجعلــــه الحمــــوي  االســــتثمار

ال  تفعيـــل السلســـلة الســـياحية ألنـــه  وكـــذا إشـــراك البنـــوك فـــي مرافقـــة المســـتثمرين وأخيـــرا ،الســـياحية الجـــودة

 .(1)القطاعات األخرى  بقطاع السياحة دون تفعيل دور النهوض يمكن

جمــالي إمــن  بالمائــة 21 ســاس الســياحة الحمويــة عائــدات بنســبةأوهــي  ن تحقــق المركبــات الحمويــةأوينتظــر 

ــــة بمــــا يســــاوي  الحمويــــة ســــياحة  وألن الســــياحة ،1126دوالر عــــام  بليــــون  169.1عائــــدات الســــياحة العالمي

الجزائـر الطبيعيـة  مـوارد اسـتثمارالرهـان علـى تطويرهـا مـن خـالل  نإالمنفعيـة فـ شـكالأشق من  في عالجية

 .والبشرية

  الحمويةنماذج لدول تمارس السياحة  .4.1

قـــد أثبتـــت وجودهـــا فـــي العديـــد مـــن الـــدول كمصـــدر مهـــم  الحمويـــة أو العالجيـــةن صـــناعة الســـياحة إ      

للــدخل القــومي، وداعمــة للنشــاطات االقتصــادية األخــرى فــي تلــك الــدول، فقــد نشــطت العديــد مــن الــدول فــي 

رجنتـــين فـــي أمريكـــا الجنوبيـــة، العـــالم لالهتمـــام بهـــذه الصـــناعة، مثـــل كوســـتاريكا، وكولومبيـــا، والبرازيـــل واأل

لمانيـا وفرنسـا، وفنلنـدا، وهنغاريـا فـي أوروبـا، أمـا فـي أسـبانيا و ا  فريقيـا، و إمصـر فـي وجنوب افريقيا، وتونس، و 

يـــرانآســـيا فنجـــد األردن، والهنـــد، وتايالنـــد، وســـنغافورة، وماليزيـــا، وكوريـــا الجنوبيـــة،  ، وتركيـــا، واإلمــــارات وا 

وإلعطــاء فكــرة عــن أهميــة هــذه الصــناعة ال بــد، علــى ســبيل المثــال، مــن معرفــة أن نصــف . العربيــة المتحــدة

 ســيأتي مــن الهنــد ودول جنــوب شــرق آســيا، 1126النمــو فــي أســواق الســياحة العالجيــة العالميــة لغايــة عــام 
                                                             

، /http://akhbarachark.dz/ar: االلكتروني موقعالمقالة منشورة على  ،والية قالمة ضمن الواليات الثمانية المحظوظة ضمن هذا ببرنامج 1

 (.11/9/1121)تاريخ الزيارة 
 

http://akhbarachark.dz/ar/
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متوقــع أن تكــون الهنــد الدولــة األولــى عالميــًا مــع ومــن ال. فريقيــاإوأميركــا الالتينيــة، والشــرق األوســط وشــمال 

 .نهاية الخمس سنوات القادمة، حيث يتوقع وقريبًا أن تكون السياحة العالجية فيها من أكبر مولدات الدخل

 واقع قطاع السياحة العالجية في األردن. 4.4.1

في المرتبة األولى في  يعتبر األردن من الدول الرائدة في مجال االستشفاء العالجي حيث صنف       

منطقة الشرق األوسط كمركز جاذب للسياحة العالجية، فباإلضافة لموارده الطبيعية العالجية فإن يتمتع 

األردن مكانة معروفة في كافة أنحاء  ابالعديد من المستشفيات المتميزة واألطباء البارعين والذين أكسبو 

 .العالم

 نردمواقع السياحة العالجية باأل . 4.4.4.1

 :تمتع األردن بالعديد من المواقع الطبيعية، التي قلما توجد في بلد آخر، ومن أهمها    

 حمامات عفرا وحمامات أبو ربيطة في الطفيلة، وحمامات ماعين في مأدبا، وابن حماد وعين ساره وعين

من  ي يخرجالذ عال دير ونبع الزرقاء،القلعة وويدعه في الكرك، ونبع حمة جرإل، الذي يوجد في مجرى 

مشارف  وادي األردن، ومنطقة المخيبة األردنية على منطقة في الزرقاءالمنطقة المنخفضة عند دخول 

 كم شمال شرق طبقة فحل،1بعد  على تقع والتي ذابلة أبو وحمامات الشمالية، الشونة وحمامات اليرموك،

 ، حيثةدرجة حرار  وتتنوع العيون المعدنية فيومياه البحر الميت وغناها بكافة أشكال المعادن واألمالح ، 

توجد عيون طبيعية ذات درجات حرارة مرتفعة، مثل حمامات ماعين في مأدبا، وأخرى ذات درجات حرارة 

 .(1)منخفضة مثل عين القلعة في محافظة الكرك

ت المياه كما تمتاز العديد من المواقع السياحية في األردن بوفرة المياه المشبعة بالمعادن وشالال

من طالبي االستشفاء من  أعداد كبيرةوالوحل البركاني، مما يجعلها منتجعات عالجية تؤمها  الساخنة

  :(2) األمراض المختلفة، ومن أهم هذه المنتجعات العالجية

                                                             
1
 (.11/6/1127)، تاريخ الزيارة www.marefa.org :االكتروني متاح على الموقع ،العالجيةسياحة ال  

 .11-19، دائرة المكتبة الوطنية، عمان، األردن، ص 2، طمبادئ السياحة :(1111)سرحان، نائل موسى محمود   2
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وبمتوسـط  وتتميـز المنطقـة بطقسـها المشـمس علـى مـدار العـام العالجيـة،من أهـم المنتجعـات  :البحر الميت

أمــا . اإلنســان كمــا أن األشــعة الشمســية فيهــا مــن النــوع غيــر الضــار بصــحة مئويــة،درجــة  الحــرارةدرجــات 

 هـــهتتميـــز مياو والمعـــادن الغنـــي بـــاألمالح ويشـــتهر البحـــر الميـــت بـــالطين األســـود، الهــواء فهـــو نقـــي وجـــاف

التركيبـة المحليـة  أن، كمـا والبـرومين، والمغنيسـيومالطبيعيـة فيهـا، وخاصـة الكالسـيوم،  بارتفاع نسبة المعادن

مصـــادر العـــالج الــذي يتـــوفر بإشـــراف مختصـــين خبـــراء فـــي مـــرا كـــز  الميـــاه تعتبـــر مـــن أهـــم والمعدنيــة لهـــذه

 .العالج الطبيعي

عـن  متـراً  211كلـم جنـوبي عمـان، وتـنخفض هـذه المنطقـة 19تقع حمامات ماعين على بعد  :ماعينحمامات  

 عــــالج للمصــــابين بــــاألمراض الجلديــــة،الطبيعيــــة التـــي تقــــدم ال تهــــاوتشــــتهر بمنتجعهــــا وعيادا ســـطح البحــــر،

 .وأمراض الدورة الدموية، وآالم العظام والمفاصل والظهر والعضالت، والتمارين الرياضية

كلــم تقريبــًا شـمال عمــان، وهـي مــن أهــم مواقـع العــالج والســياحة  211تقـع الحمــة علــى بعـد  :الحمةة ارردييةةة

منتجـع يقـدم كافـة الخـدمات السـياحية والعالجيـة، ويضـم مركـزًا عالجيـًا هامـًا لعـالج  بالمنطقة، وقد أقـيم فيهـا

وأمــراض الجهـــاز العصـــبي، واألمــراض الجلديـــة، وأمـــراض  والتهابــات الجهـــاز التنفســـي األمــراض الصـــدرية،

 .وتتوفر كافة الخدمات العالجية والسياحية في منتجع وفندق الحمة. المفاصل

 باألردنالعالجية  تطور السياحة. 4.4.4.1

 الماضـــية،بـــدأت الســـياحة العالجيـــة فـــي األردن تعطـــي أرقامـــًا مميـــزة وخاصـــة خـــالل الســـنوات الـــثالث      

ســتعم  ويتوقـع أن يـدر هـذا القطــاع قرابـة المليـار دينــار سـنويًا علـى األردن جــراء هـذه السياسـة وهــذه الفـاتورة

تارونالـــذين أنحـــاء الـــبالد خصوصـــًا بعـــد تزايـــد أعـــداد المرضـــى العـــرب  لواليـــات المتحـــدة األردن للعـــالج كبـــديل ل يخ

 .ةوالدول األوروبي

 
                                                             

 لمي يذكر أن البحر الميت دخل أخيرًا ضمن القائمة النهائية الختيار عجائب الدنيا السبع والتي تضم أربع عشر موقعًا، ستطرح في استفتاء عا
 1-21-1121جريدة الرأي، : لم، أنظرالعجائب السبع للحياة الطبيعية في العا 1127عبر االنترنت عام
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  ،1121 مقارنة مع عام 1122عام %  1وتشير اإلحصاءات إلى زيادة النمو في السياحة العالجية بنسبة  

ألف مريض رافقهم ما يزيد عن  111حيث استقطبت المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة أكثر من 

 .(1) ألف شخص 111

 ألف مريض دون  111ووفق بيانات وزارة الصحة ارتفاع عدد قاصدي األردن للعالج إلى أكثر من       

، السياحة العالجية التابعة لوزارة الصحةووفق إحصاءات لمديرية . مرافقيهم خالل الثالث سنوات السابقة

 الدخلوارتفع  .(2)ألف مريضP 211زهاء  1121بلغ عدد غير األردنيين الذين اختاروا األردن للعالج عام 

 .(3) دوالرمليار  2.1إلى  2012عن السياحة العالجية عام  الناتج
44 

طبية %  91حديث لمديرية السياحة العالجية أن السياحة العالجية باألردن تشكل  وأظهر تقرير      

، وأن استحداث هذه المديرية التي تتبع وزارة الصحة سوف يعزز من عمل هذا القطاع استشفائية % 21و

مكتب لها بالمطارات واستقبال المرضى وتوجيههم لتلقى الخدمات  بافتتاحالحيوي المدر للدخل حيث أنيط 

ولعبت الحكومة ووزارة الصحة دورا كبيرا في مجاالت . الطبية وترويج األردن طبيا على مستوى العالم

دعم وتطوير المستشفيات وتعزيز وتشجيع سبل الشراكة واالستثمار في القطاعات الصحية والطبّية، وزيادة 

افتتاح عدد من  1127عام تثمرين ومن ضمنهم مقدمي الخدمات الطبية ويتو قع أن يشهد أعداد المس

  .(4) المستشفيات

 مليون دينار خالل النصف األول 976الدخل السياحي تجاوز  وتشير العديد من اإلحصاءات أن        

السياحة العالجية وما  أهميةالعالجية ما يبرز  مليون دينار من عوائد السياحة 67من العام الماضي منها 

أن  عاملون في القطاع السياحي على وأجمع .مجال الخدمات الطبية به األردن من سمعة طيبة في يتمتع

 السياح، مرجعين ذلك  تعتبر القبلة المفضلة لدى غرفة فندقية 1111تحتوي على  منطقة البحر الميت التي

                                                             
1
 .جريدة الرأي ،"بالمرتبة األولى جذبا للسياحة العالجية ألردنا (:"1121) ،النسورأحمد   

 .11 ، صاألردنيةوزارة الصحة (: 1121)التقرير االحصائي السنوي،   2
3  http://www.alrai.com/article/614491.html: 15/10/2013. 

 .17، ص سبق ذكره المصدر(: 1121)التقرير االحصائي السنوي،   4
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 .(1)العالم تها الطبيعية على مستوى مكونا هذه البقعة التي تمتاز بندرة إلى خصائص

 ومازالسجل األردن حضورًا الفتًا في سوق السياحة العالجية الدولي في السنوات الماضية،  وقد       

السياحة العالجية هي ركيزة اقتصادية مهمة جدًا  يعمل للمحافظة على مكانة متميزة في هذا المجال الن

 والنشاطات االقتصادية األخرى كمصدر للدخل وتشغيل العمالة،الصحي  لما لها من تأثير على القطاع

 .والتنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل عام

 األردنالتحديات التي تواجه قطاع السياحة العالجية في . 4.4.4.1

 (2):يليتواجه السياحة العالجية في األردن مجموعة من التحديات يكن تلخيصها فيما        

تنــــاقص فــــرص التــــدريب  بالخــــارج،هجــــرة الكــــوادر الطبيــــة والصــــحية للعمــــل : بالنســــبة للكــــادر الصــــحي -

 .مع حملة الشهادات والخبرات ليتالءمامتحان المجلس الطبي  في ضرورة إعادة النظر بالخارج،

ضـــرورة تأهيـــل مستشـــفيات القطـــاع العـــام للمشـــاركة فـــي تطـــوير الســـياحة : بالنســـبة لقطـــاع المستشـــفيات -

 الطبيـة،الموضوع على المستشـفيات الخاصـة، ارتفـاع تكلفـة اسـتخدام التكنولوجيـا  العالجية وعدم حصر

 .الحوسبة وتطوير أنظمة المعلومات الصحية

بالنســـبة  التـــأخر فـــي التســـديد، المماطلـــة أحيانـــا بالموافقـــات واخـــتالق المعيقـــات: بالنســـبة لقطـــاع التـــأمين -

األردن،  عـــادة النظــر فيمـــا يتعلـــق بالوافـــدين مــن حيـــث الفيـــزا ودخـــولإ  :والتعليمـــاتللتشــريعات والقـــوانين 

 .بين كافة الجهات األمنية والخارجية والصحية والسياحية لخدمة القطاع ضرورة التنسيق

 السياحة االستشفائية في مصر .4.4.1

الرطوبـة ومـا تحتويـه  وجوهـا الجـاف الخـالي مـن والكبريتيـة،تشـتهر مصـر بمـدنها ومياههـا المعدنيـة         

 وتتميز شواطئها ومياه بحارها بما لها من خواص تربتها من رمال وطمي صالح لعالج األمراض العديدة،

                                                             
: مقالة منشورة على الموقع اإللكتروني، السياحة العالجية صناعة عالمية تجتاح األردنإبراهيم خليل بظاظو،   1

http://www.meutourism.com/Articles/49.htm (.21/21/1127)، تاريخ الزيارة 
2

 تاريخ الزيارة، : www.epdforum.org، متاح على الموقع"التحديات والمعوقات التي تواجه السياحة العالجية في األردن"رائف فارس،  
(27/22/1127.) 

http://www.meutourism.com/Articles/49.htm
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 .موقعا داخليا وساحليا تتوافر فيها عالجات طبيعية للعديد من األمراض 21طبيعية مميزة، حيث تمتلك  

فـي  1و حلـوان، منهـا خمسـة فـي عيـون  عينـا، 2111بــ وقـدر عـدد العيـون الموزعـة فـي معظـم أنحـاء مصـر 

 البحريـة،فـي الواحـة  121و سـيناء،جزيـرة  في شبه 11و الريان،في وادي  7و الفيوم،في  11و الصيرة،عين 

فــي  61فــي الخارجــة و 299فــي الواحــات الداخلــة و 117بـــ يقــدر  إضــافة إلــى عــدد هائــل ســيوة،فــي  211و

وقـد انتشـرت فـي مصـر العيـون  .والقطـارة ووادي النطـرون والجـارة ينتشر في خلـيج السـويس والباقي ،الفرافرة

والــذي يفــوق فــي نســبته جميــع العيــون الكبريتيــة  الفريــد،الكيميــائي  الكبريتيــة والمعدنيــة التــي تمتــاز بتركيبهــا

خـواص عالجيـة  بمـا لـه مـن الكبريتيـة،عـالوة علـى تـوافر الطمـي فـي بـرك هـذه العيـون  العالم، والمعدنية في

التنفسـي واألمـراض الجلديـة وغيرهــا،  العديـد مـن أمـراض العظـام وأمــراض الجهـاز الهضـمي والجهـاز تشـفي

  .المفصلي عن طريق الدفن في الرمال كما شاع أيضا االستشفاء لمرضى الروماتيزم

 حيـث صـارت ولقد أدركت الدولة األهمية الطبية والعالجية لهذه األماكن فقامت علـى رعايتهـا واالهتمـام بهـا

مصــر موقعــًا متميــزًا علــى خريطــة الســياحة العالجيـــة  احتلـــتمــن أرقــى أمــاكن االستشــفاء العالميــة، وهكــذا 

بالمنـاخ  لالسـتمتاعليهـا السـائحون إ يـأتياالستشـفاء مـن جميـع انحـاء العـالم حيـث  لراغبـيواصـبحت مقصـدًا 

 .والعالج الصحي

 مناطق السياحة العالجية بمصر. 4.4.4.1

 فـــيتختلـــف  والكبريتيـــة،مصـــر مئـــات مـــن العيـــون واآلبـــار الطبيعيـــة ذات الميـــاه المعدنيـــة  فـــيتنتشـــر       

الكثيـر مـن  حتـواءا المعمليـةوقـد أثبتـت التحلـيالت . درجـة مئويـة 61و 11 بـين العمق والسـعة ودرجـة الحـرارة

شــتى أنحـاء العــالم  فـيالمنتشــرة  بـارهـذه الينــابيع الطبيعيـة علــى أعلـى نســبة مـن عنصــر الكبريـت مقارنــة باآل

المعـادن ذات القيمــة العالجيـة مــن أمثــال  هـذه الميــاه الطبيعيــة علـى عــدة أمـالح معدنيــة وبعــض تحتــوي كمـا 

كـدت األبحـاث أكمـا  الفلزية مثل الماغنسـيوم والحديـد من بعض العناصر كربونات الصوديوم ونسب متفاوتة

تساعد علـى االستشـفاء مـن مـرض  ووجود الشعاب المرجانية فيها الكيميائيأن مياه البحر االحمر بمحتواها 
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منـاطق ذات شـهرة  يمصـر وهـ فـيالسـياحة العالجيـة  تتمتـع بميـزة التـيوتتعدد المناطق السياحية  .الصدفية

سـوان، سـيناء، أالعين السخنة، الغردقة، الفيـوم، منطقـة الواحـات،  الصيرة، عين حلوان، :مثلتاريخية عريقة 

 والتـيتمتلك جميـع عناصـر السـياحة العالجيـة  والتيحمر البحر األ شاطئسفاجا الرابضة على  ينةخيرًا مدأ

بعــض األمــراض  تزورهـا األفــواج الســياحية وتـأتى شــهرتها بــأن الرمــال السـوداء لهــا القــدرة علــى الـتخلص مــن

 .الجلدية

وجنــوب  أرجــاء مصــر مثــل حلــوان والفيــوم فــيوبتزايــد األهميــة الطبيــة والعالجيــة للعديــد مــن المواقــع         

عـالج وشـفاء العديـد مـن  ماكن من مياه معدنية ورمال وكثبان قادرة علـىسيناء وسفاجا لما تتمتع به هذه األ

 .والروماتيزمية مراض الجلديةعالمنا اليوم مثل األ فيمراض المستعصية األ

 تطور السياحة العالجية في مصر. 4.4.4.1

باعتبارهـا مـن أهـم األنمـاط السـياحية  وزارة السياحة تهدف إلى االهتمـام بالسـياحة العالجيـةإن خطة         

مقـدمتها أوروبـا الشـرقية  فـياستغاللها رغم أنه سبقتنا فيه دول عديـدة  تمتلك فيها مصر مقومات لم يتم التي

بمصـر، لكنهــا  ةمـن الموجـود% 11الـدول العربيـة، مثـل تـونس التـي ال تمتلـك مـن المقومـات سـوى  وبعـض

مركـًزا لالستشــفاء فقــط  11العالجيـة، ولــديها  حققـت نجاحــا كبيـرا ويزورهــا مليـوني ســائح ليبـي طلبــا للسـياحة

  2111بعيـون الميـاه المعدنيـة والكبريتيـة العاديـة والسـاخنة والتـي تبلـغ حـوالي  بينمـا فـي مصـر تنفـرد بغنائهـا

تواجـه الـبالد، فقـد نجحـت مصـر فـي  على الـرغم مـن األوضـاع السياسـية واألمنيـة واالقتصـادية التـي و عينا

الســائحين الــذين اســتقبلتهم العـام الماضــي متقدمــة خمســة  علـي العــالم مــن حيــث عـدد 11احـتالل المركــز الـــ

 كمــا. لعالميــة ، طبقــا إلحصــاءات منظمــة الســياحة ا1122فــي العــام الــذى يســبقه 16مراكــز عــن ترتيبهــا الـــ

العـام نفسـه، متقدمـة مركـزا  عالميـا مـن حيـث إجمـالي العائـدات السـياحية التـي حققتهـا فـي 11المركز  احتلت

 .(1)1122 الذي احتلته في عام 11واحدا عن مركزها 

                                                             
1
 http://www.startimes.com/f.aspx?t=4285604, (consulté le: 12/11/2013) 
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 ألـف فرصــة عمـل لشـباب مصــر، فالسـياحة 211نحــو  1111/1111الســياحة خـالل عـام  وقـدمت        

 2.1 مــنمليــون ليلــة ســياحية وأكثــر  91مــن  ماليــين ســائح ســنويًا وأكثــر 9بالنســبة لمصــر تعنــى أكثــر مــن 

   وحــواليمــن إجمــالي مســاحة العمــران  %21.1 حــواليجانــب  فرصــة عمــل مباشــرة وغيــر مباشــرة الــى مليـون 

 .(1)اإلجماليي من اإلنتاج المحل 22.1%

مليـون زائـر  9.2تزايـدا ملحوظـًا وصـل إلـى  اآلونـة األخيـرةشهدت أعداد السائحين الوافدين إليها في 

مليــون زائــر، ونتيجــة  9.6عــن الســنة الماضــية التــي شــهدت  %5.5 ، حيــث بلغــت نســبة الزيــادة1111عـام 

هنـا قفـزت  دوالر ومـن مليـون  1719اإليرادات السـياحية المحققـة لتصـل فـي نفـس العـام الـى نحـو  لذلك زادت

 .األجنبية السياحة لتصبح المصدر األول لدخل مصر من العمالت

عنهـا الـدكتور عمـرو شـاكر رئـيس  أقيمـت مـؤخرا فـي هـذا الشـأن ويقـول التـيومـن بـين المشـروعات         

فـي مشـروع  المصـري  الشـريك-المصرية للخدمات الطبيـة  مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة

للسـائحين  السياحة العالجية أن المشـروع يهـدف إلـى تقـديم الرعايـة الطبيـة المتطـورة بشأنلمانيا أمشترك مع 

إطــار خطــط الدولــة  فــي ويــأتيمصــر  فــيحيــث يعــد المشــروع األول مــن نوعــه  الكلــوي،مجــال الغســيل  فــي

  .المتخصصةخريطة السياحة العالجية  الرامية إلى زيادة معدالت السياحة ووضع مصر على

باإلضـافة إلـى  األقصـر وأسـوان فـيإنشـاء المراكـز العالجيـة السـياحية  فـيوجود خطـط توسـعية  شف عنوك

 االسـتثماريةبلغـت تكلفتهـا  والتـيوشرم الشـيخ  الغردقة في األلمانيأنشئت مع الشريك  التيالمراكز العالجية 

ـــة الراميـــة إلـــى  فـــي يـــأتيأن المشـــروع  ضـــافأو  .ماليـــين جنيـــه 9  الســـياحة نتعـــاشاإطـــار دعـــم خطـــط الدول

زيـادة  ممـا يعنـى القـدرة علـى من حركة السـياحة العالميـة% 21إلى  %1تمثل نسبة تتراوح من  التيالعالجية 

ألف سـائح سـنويًا تـدر دخـاًل يقـدر بخمسـة مليـارات  500-300 حــدود فيأعداد السياحة المتوقعة إلى مـصر 

علـى  طريـق السـياحة العالجيـة الغيـر تقليديـة، مشـيرًا إلـى أن السـياحة العالجيـة تـأتى جنيـه علـى األقـل عـن

% 22,1الـذى يمثـل نحـو  السـياحي تـدر دخـاَل متزايـدًا وتعتبـر المسـتقبل للقطـاع التـيرأس األنمـاط السـياحية 
                                                             

1
 .51سبق ذكره، ص  عدلي أنيس، المصدر 



واقع وآفاق السياحة الحموية في الجزائر                                                                :الرابع الفصل  
 

275 
 

بهـا أكثــر  للمصــر ويعمـربـع مصــادر العملـة الصـعبة  والمصـدر الرئيسـي لنحــو القــوميالـدخل  إجمـاليمـن 

فـي مصـر هـي فـي  الرأسـمالية االسـتثماراتمـن % 26العمـل ،كمـا ان  مـن قـوة% 21 أيمن مليوني شـخص 

  .(1) قطاع السياحة

علـى  إذا أمكـن التعبيـر عنـه العالجـيللسـياحة العالجيـة إلـى أن السـائح  االقتصـادية األهميةوترجع         

تتـراوح بـين أسـبوعين  المـدة مكـان العـالج وهـذه فـيبطـول مـدة إقامتـه  العـاديهـذا النحـو يمتـاز عـن السـائح 

وغالبـا مـا ينصـح األطبـاء هـؤالء السـائحين بالراحـة مـدة  وأربعة أسابيع وقـد تصـل إلـى خمسـه أو سـته أسـابيع

 قبـل العـودة إلـى أعمـالهم وهـذه المـدة اإلضـافية يقضـيها أكثـرهم كسـائحين عـاديين عشـرة أيـام أخـرى أو أكثـر

 .صرم في

 السياحة الحموية في المغرب. 4.4.1

إليها آالف  وجدير بالذكر أن المغرب يشتهر بمواقع سياحية تتصف بطابعها العالجي ويفد

وغيرها من " موالي يعقوب"وحمامات  ،"سيدي حرازم"، ومنابع مياه "مرزوكة"السياح، ومنها رمال منطقة 

شهد عدد من الدول العربية وضع استراتيجيات وخطط بعيدة  وفي اآلونة االخيرة، المواقع السياحية الشهيرة

سياحة عالجية تتكامل فيها عناصر هذه السياحة من مستشفيات ومنتجعات  صناعة إلرساءالمدى 

واعدة ومؤهلة للنجاح  المستقبلية لصناعة السياحة العالجية العربية إن الصورة .بشرية مؤهلة وكوادر

، لذا سنحاول من خالل هذا المطلب عالميا كتلك المزدهرة في دول شرق أوروباللمراكز المشهورة  ومنافسة

يضاح كيفيةهم مناطق السياحة االستشفائية بالمغرب التعرض أل  .نمو هذا القطاع وا 

 هم المحطات االستشفائية بالمغربأ. 4.4.4.1

ذ أن هذا إمحطات السياحة العالجية واالستشفائية في المغرب،  وفيما يلي نستعرض لكم أبرز       

 العام  جمالي دخل القطاع السياحيإئة من النمط السياحي يساهم في بعض الدول بأكثر من عشرة بالما

                                                             
1 http://www.elwatannews.com/news/details/372348,(consulté le : 14/5/2013). 
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 .من فرص العمل ويوفر آالف

 حمامات موالي يعقوب. 4.4.4.4.1

األمراض،  مياهها بعالج بعض المغرب بالعديد من العيون ذات المياه التي اشتهرت ُيعرف

، غير أن 2911اكتشافها في العام  الجلدية والباطنية، من بينها عين موالي يعقوب بمدينة فاس، التي تم

اإلدارة المحلية بالمنطقة لم يبدأ بشكل منّظم سوى عام  تجهيزها واستغاللها من طرف الدولة عن طريق

والتدليك  ضية، من المسابح والحمامات وقاعات الترّيضتجهيزات ومرافق طبية وتمري ، عبر توفير2911

موالي يعقوب المعدنية الحارة المتواجدة في المغرب نموذجا للسياحة العالجية  حمامات دتعو  ،بالماء

يتسابقون على حجز غرف في  هذا الوقت إذ يتوافد إليها يومًيا العشرات من الناس، الذين طلبا واألكثر

المنطقة من أبرز مواقع السياحة العالجية في  هذه وتعد العالج،الفنادق أو كراء محالت عائلية بحًثا عن 

 خلطة تصلح لألمراض ومالحة ومكبرتة فيالطبيعية، التي تصل من المنبع ساخنة  المغرب بسبب مياهها

 .(1)والروماتيزمالجلدية 

من فاس ضمن مشهد تحيطه التالل القريبة  موالي يعقوب على بعد عشرين كيلومتراوتقع حمامات       

وتحتوي مياهها المعدنية  ،احدث الحمامات المعدنية في المغرب وتعتبر من ،من سلسلة جبال الريف

لى إ باإلضافة، الخصائص المتعارف عليها دوليا بالنسبة للعالج بالمياه المعدنية الطبية على جميع

أهمية خاصة في المغرب وهي  ولموقع فاس ميزة ذات ،(2)متطلبات السياحة الخاصة بالعالج بهذه المياه 

األوسط المياه لتكون منطقة من المياه الجوفية  غزارة مياهها حيث تمتص الطبقات الكلسية في األطلس

نهر فاس أو على  حيث تتجمع ينابيع كثيرة وتتحد لتغذي« سايس سهل»تتفجر منها في سهل يسمى 

نهر  حفرها يالت االنحداريضاف إلى ذلك الينابيع التي تتفجر من المناطق الشديدة  األصح أنهار فاس

 وتمتد بمدينة فاس قنوات المياه مثل الشرايين لتصل إلى كل مسجد ومدرسة وبيت، وتتفجر فاس مسيال له

                                                             
1  http://sbrh.ahlamontada.net/t761-topic, (consulté le : 5/2/2014). 
2  http://www.medmem.eu/ar/notice/SNR00122,(consulté le : 5/2/2014). 

http://www.medmem.eu/ar/notice/SNR00122
http://www.medmem.eu/ar/notice/SNR00122
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 .(1)هفيها عيون نهر سبو وروافد 

 منبع سيدي حرازم .4.4.4.4.1

 حرازم التي بالمغرب منابع سيدي ةالسياحة االستشفائيومن الوجهات األخرى التي تعتمد عليها 

مياهها ـ التي لم تنضب منذ عشرات  توجد في الجنوب الشرقي من مدينة فاس وسط البالد، حيث تتوفر

للسائح أن يتعالج من أمراض  الفيزيائية التي تسمح على بعض المعادن والعناصروالتي تتوفر السنين 

المعدنية إلى موقع  تحولت المنطقة بفضل المياه مراض،وغيرها من األالبولي  الكلى وأعطاب الجهاز

مدار العام أشبه بمزارات مفتوحة في وجه  وتبدو هذه العين على. مغري الستقطاب آالف الزوار سنويا

من أجل االستمتاع باألجواء  الصيف أو الربيع العرب، الذين يأتون إليها غالبا في فصل والسياح مواطنين

  .الرطبة المنتعشة وفوائد مياهها الصحية

للسباحة تعتبر  وتتوفر منطقة عين سيدي حرازم على عدة مرافق فندقية وسياحية وأحواض كبيرة

أيضا لهواة السباحة والهاربين من وحدهم، بل  متنفسا، ال لزوار سيدي حرازم من الباحثين عن االستشفاء

 المجاورة طوال فترة الصيف، وحركة زوار الفنادق المحيطة بالمنبع، وغالبيتهم الحرارة العالية بمدينة فاس

المعدنية، بل للتمتع بجمال  من السياح األجانب، تدل على أن مقصدهم ليس فقط الشرب من مياهه العين

األنفاس والصور الفوتوغرافية ميزة خاصة قد ال تتاح لزائر  ل التقاطالطبيعة والمناظر الخالبة التي تجع

 ألف سائح كل سنة إلى حامة موالي يعقوب للتداوي خاصة من 11ويفد حوالي  .(2)رالعين في موقع آخ

الزائر يتخلص من بعض  األمراض الجلدية، لما تحتويه مياهها من مواد الكبريت والملح وغيرهما، تجعل

 .وغيرهما التي تصيب الجلد مثل البهاق واالكزيمااألمراض 

 

                                                             
: االكتروني موقعالمقالة منشورة على ، "عيون استشفائية تجذب السائحين إلى المغرب..لسياحة العالجّية العربّيةا"حسن األشرف،   1

http://www.alaraby.co.uk/inv http://anisatiy.com/?p=1181 estigations/2015/ ، (.21/1/1121)تاريخ الزيارة 
2  http://archive.aawsat.com/details.asp?section=41&issueno=11194&article=528585#.Vha58itayaY:  )consulté 

le: 2/4/2013). 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%81
http://www.alaraby.co.uk/investigations/2015/
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 بالمغرب الحمويةنمو وتطور السياحة . 4.4.4.1

العربية انعكست إيجابا على قطاع  أكد وزير السياحة المغربي أن االضطرابات الراهنة في الدول      

إلى  ب، وأشارواستبدلها بالمغر السياح وجهتهم الرئيسية التقليدية  السياحة في بالده، حيث غّير الكثير من

ريل من العام الجاري، مقارنة فمنذ بداية العام وحتى شهر أ %21تناهز  ارتفاع عدد السياح بالمغرب بنسبة

ويعّول المغرب على السياحة الطبية في الفترة التي تبدأ من ، الفترة الزمنية ذاتها من العام المنصرم مع

 فصل الصيف، وتستقطب آالف السياح من داخل وخارج البالد، وتمتد طيلة أشهر حزيران/شهر يونيو

 .(1)للزوار الذين يأتون إلى وجهات سياحية معينة تضمن توفير السياحة واالستشفاء الطبي

البالد، متوقعا ارتفاع عدد السياح إلى  رافد أساسي من روافد السياحة ككل في الحمويةواعتبر أن السياحة 

تدعم  التي للسياحة بالمغرب 1111مداخيل هذا القطاع في إطار خطة  الجاري، وارتفاعالبالد خالل العام 

تقدر و مداخيل مالية إضافية في خزينة الدولة،  أنواع السياحة التي تتسم بالقدرة على جذب السياح، ودر

 .(2)درهم  مليار 271بحوالي 

عامل تحسين الخدمات  أهمهان تنمية السياحة بالمغرب تركز أساسا على عوامل كثيرة، لعل إ

موقع، وأيضا عامل تأهيل هذه  2711التي تفوق  الُمقدمة إلى السياح في الفضاءات والمواقع السياحية

 .المادي والبشري، بهدف أن يتطلع السائح إلى العودة في مواسم مقبلة المواقع السياحية على المستوى 

في  11 سنة الحسم التي بدأ خاللها المغرب ينمي هذا القطاع بمعدالت فلكية بلغت 1116وشكلت سنة 

 .(3) 1121 سنويا وذلك إلى غاية سنة المئة

ومراكــز  أضــحى يحتــل اليــوم الرتبــة األولــى مــن حيــث عــدد المنتجعــات الصــحية الطبيعيــة فــالمغرب        

وقبـل عشـر سـنوات كانـت المنافسـة علـى أشـدها ، فريقيـاإالسبا والحمامات في منطقة الشرق األوسط وشـمال 

 عدد من السواح الباحثين عن قضاء عطلهم في مراكز سياحية تقدم بين تونس والمغرب الستقطاب أكبر

                                                             
1
 http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/13/153065.html,)consulté le : 12/4/2013(. 

2 http://www.hespress.com/economie/240442.html, )consulté le : 12/8/2014.( 
3 http://www.tourisme.gov.ma/ar, )consulté le :14/5/2014). 

http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/13/153065.html
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 .باألمالح طريق تقنيات العالج الطبيعي بالمياه المعدنية ومياه البحر الغنية خدمات صحية عن 

المتواجدة في منطقة فاس، لها  العيون األخرى و إلى أن عين موالي يعقوب  تشيراإلحصائيات و 

 السياح من داخل البالد وخارجها، المدينة آالف إلىالفضل في إنعاش السياحة المحلية، حيث يفد 

إحصائيات مندوبية  ووفق،  القدوم إلى موالي يعقوب أو سيدي حرازم وكثيرون منهم يحرصون على

ليلة في األشهر األربعة األولى من السنة  ألف 191السياحة بفاس، فإن عدد ليالي المبيت بلغ حوالي 

سائحا،  126ألفًا و 271الذين أقاموا بالفنادق المصّنفة بمدينة فاس إلى  الجارية، فيما وصل عدد السياح

 .(1)الفنادق غير المصنفة في شقق لإليجار، أو الفترة الزمنية ذاتها، دون احتساب الذين يبيتون  خالل

النــاتج المحلــي اإلجمــالي بعــد الزراعــة، بنســبة  وتعتبــر الســياحة فــي المغــرب ثــاني أكبــر مســاهم فــي

 كمــا، مليــار دوالر 21حـوالي أي  العائــداتمليــار درهـم مــن  211مســجلة  ،1121خـالل  ٪21و 9قـدرت بــين 

 فـي 1,7سـائح، بزيـادة إجماليـة تقـدر بــ  يـون مل 21,1، 1127سـنة  خالل زاروا المغرب عدد السياح الذين بلغ

وفــي حــين لــم يكشــف المكتــب فــي حصــيلته عــن نســبة المغاربــة القــاطنين فــي  ،1121المائــة، مقارنــة بســنة 

 .في المائة 1.9مليار درهم، بزيادة قدرها  19.1هذا الرقم، أشار إلى أن العائدات بلغت  الخارج ضمن

   بلغـــت ســـنة  حيـــث (1121-1111)األســـرة فـــي المغـــرب عرفـــت تطـــورا خـــالل الفتـــرة كمــا أن عـــدد  

ســـرير، وهـــذه الزيـــادة  161217إذ بلغـــت عــدد األســـرة  1111بســـنة ســـرير مقارنـــة   161116 حــوالي 2013

ة تؤكــد المجهــود الكبيـر الــذي تقــوم بهــا المملكـة المغربيــة مــن أجــل توسـيع الطاقــة االســتيعابية للفنــادق ر المعتبـ

مليـــار دوالر، والتحســـن فـــي  5اإليـــرادات الســـياحية عنـــد أكثـــر مـــن  تاســـتقر و ، لمـــا يتوافـــق مـــع زيـــادة الطلـــب

اإليــرادات يرجـــع إلــى مجهـــودات المغـــرب الراميــة إلـــى تحســـين مردوديــة القطـــاع الســـياحي مــن خـــالل جـــذب 

المزيد من السياح األجانب، وذلك بانتهاج طرق أكثر احترافية في هذا المجال مـن طـرف المهتمـين بالنشـاط 

لتســــويق الســـياحي وتنظــــيم تظـــاهرات ومهرجانــــات الســـياحي، كالشــــركات والوكـــاالت الســــياحية، واالهتمـــام با

ثقافية إلبراز المقومات السياحية لهذا البلد، وتوسيع وتهيئة مناطق سياحية جديدة لهذا الغـرض، إضـافة إلـى 
                                                             

1 http://www.tourisme.gov.ma/ar, )consulté le :14/5/2014). 
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الصـــحراوي، والبحـــري الحمـــوي، ذلـــك فقـــد كـــان مســـعى المغـــرب بـــارزا فـــي تطـــوير المنتـــوج الثقـــافي الجبلـــي، 

 .السياحي قطاعا أساسيا في اقتصاد البلدلتحقيق أهدافه في جعل القطاع 

 تونسفي  الحمويةأهمية السياحة . 1.4.1

 لما يشتمل عليه من االمتيازتمكن القطاع السياحي من دخول القرن الواحد والعشرين على درب         

ومن هذه الخصائص وجود بنية أساسية عصرية ومنتوج . خصائص تجعله يتبّوأ مكانة مرموقة ومتميزة

نجاحه مهنيون أكفاء  قادر على المنافسة يسهر يمثل في السياحة العالجية االستشفائية ثري  على تطويره وا 

دؤوبة ومتواصلة من طرف إدارة السياحة ، أضف إلى ذلك قرب  قادرين على التأقلم مع حاجياته بمساعدة

 االقتصادي االستقرارويبقى ، اهذ. األوربي االتحادوهو  أالأكبر تجمع سياحي عالمي  البالد التونسية من

ومقصدا " واحة سالم"التونسيون أهم عنصر يجعل البالد  والمناخ اآلمن الذي يمتاز به واالجتماعي

 .السياحية لمختلف الوجهات

 بتونس الحمويةهم المنابع أ. 4.1.4.1

 طبيعيـة وثـرواتصّنف تونس ضمن أهم الوجهات السياحية، حيث تتميز بمناخ متوسـطي ومنـاظر ت

واالستشـفاء، زيـادة علـى وفـرة ميـاه البحـر والميـاه المعدنيـة  بجعلها وجهة مميزة ومقصدا للراغبين في السياحة

إقبـاال  فـي تـونس تشـهد االستشـفائيةيجعـل السـياحة  مـا وهـوتكـون أساسـا للعـالج  التـي واألعشاب والطحالـب

 .رغم الوضع األمني متزايدا

التونســيين فــي الفوائــد العالجيــة  المعدنيــة الحــارة وتوارثــت ذاكــرة التــاريخ بمياههــا عبــر فتــونس عرفــت

فيمــا بــدأت تظهــر فــي األعــوام األخيــرة المراكــز العالجيــة  وتحظــى منــذ القــدم بحمامــات شــعبية. لعيــون المــاء

والميــاه  بالدراســات التــي يعــدها خبــراء مختصــون فــي العــالج بالميــاه المعدنيــة وميــاه البحــر المتطــورة مدفوعــة

 وجنوبهـــا،استشـــفائية، فـــي شـــمال الـــبالد  رة التـــي اشـــتهرت بفوائـــد عالجيـــة هامـــة، فهنـــاك أربـــع محطـــاتالحـــا

مركــزًا للمعالجــة بميــاه البحــر،  11وأكثــر مــن  تقليــديا،حمامــا  11و مركــز عــالج بالميــاه الطبيعيــة 11تســتغل 
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العالجيـة  استشـفائية اختصاصـاتها محطـة ولكـل .مركـز نقاهـة 11كما نجد في تونس  ،جوفيًا حاراً  نبعاً  29و

 .(1)المعدنية بناء على التركيبة الفيزيوكيميائية لمياهها

 تونسالراحة واالستجمام في  مصدر الحامة. 4.4.1.4.1

 كلم 712تبعد نحو  والتي ةإذا زرت تونس وبالتحديد الجنوب التونسي فال تنسى زيارة مدينة الحام       

وحماماتها المعدنية  الكبير،العريقة بتاريخها  المنطقة الصغيرة تونس، هذهلى الجنوب من العاصمة إ 

 الحامة مدينة الحناء والنخيل والمياه المعدنية بكل. إلى عصر ما قبل التاريخ الطبيعية التي يعيدها البعض

األمراض،  نمعالجة الكثير م في المفيدةما تحمله الكلمة من معنى، وتتميز مياهها بتركيبتها الكيميائية 

األنف والحنجرة وهي في  واألمراض الجلدية وأمراض ومن أهمها أمراض داء المفاصل وأمراض النساء

ألف زائر  611 لىإألف  111ويزور الحامة سنويا حوالي   .الحمةمائها سميت  غاية السخونة، ولسخونة

ومن أهم . ليبيا والجزائر من زائرألف  11التونسيين خاصة من المحافظات المجاورة، ويزورها قرابة  من

، "قليب الدخان"و" الخبايات"و" بن غيلوف"حمامات  مواقع المياه المعدنية في المدينة يمكن أن نذكر

 ،الواحد غرامات في اللتر 1و 1درجة مئوية، وتبلغ نسبة ملوحتها بين  61و 11وتتراوح حرارتها بين 

   الحارة بهذه العين بنحو ية مميزة، وتقدر قوة تدفق المياهبخواص استشفائ" عين الزارات"حمامات  وتتميز

 .(2)لتر/ غرام  1.1وبنسبة ملوحة في حدود  درجة مئوية، 19لتر في الثانية، وبحرارة في حدود  1

 المحطة هذه تتمتع البلد بناءأ طرف من االستشفائية المحطة تشهده الذي الهام االقبال على عالوة

 من وغيرهم واألوربيين والخليجيين والليبيين الجزائريين السياح توافد نسب سنويا تبرهنه هام دولي بإشعاع

 البحر وبمياه المعدنية بالمياه االستشفاء مجال في التونسية التجربة بقيمة تشهد التي االخرى  الجنسيات

 .(3) أيضا

                                                             
: االكتروني موقعال، مقالة منشورة على لى العالميةإالسياحة االستشفائية في تونس مراكز ترقى رمزي زائري،   1

http://www.afrigatenews.net/content/ (.1/7/1121)، تاريخ الزيارة 
2  http://tours-healing.blogspot.com/2013/12/tour-tunisia.html, (consulté le : 2/4/2014). 
3  http://www.arabtravelersforum.com/travel267016.html, (consulté le : 1/2/2015). 

http://www.afrigatenews.net/content/
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 هم محطات االستشفاءأقربص  .4.4.1.4.1

 أشــــهر مقاصــــد راغبــــي ســــبعين كيلــــومترا عــــن العاصــــمة مــــنالتــــي تبعــــد « قــــربص»وتعتبــــر مدينــــة 

المعدنيـة ويحتـوي جبـل قـربص علـى نحـو سـبع عيـون للميـاه  االستشفاء بالمياه الجوفيـة الدافئـة وينـابيع الميـاه

 حيــث أحــد أهــم المراكــز االستشــفائية فــي تــونس،( شــمال غربــي تــونس)حمــام بورقيبــة  الدافئــة ،بينمــا تعتبــر

  والمرضـى راحـة نفسـية كبيـرة رائحة نباتات الشـيح و الزعتـر التـي تفـوح فـي الجـو النقـي كفيلـة بمـنح السـياح 

التقنيـات االستشـفاء بالميـاه المعدنيـة فـي العـالم، ويسـهم فـي  المحطـة االستشـفائية علـى أحـدث و تعتمد هـذه 

باعتمــاد مزايــا  رق عالجيــة متطــورةكبيــرة مــن الســياح األجانــب والتونســيين لمــا يــوفره مــن طــ اســتقطاب نســبة

 .(1)العالج بالمياه المعدنية واألعشاب والطحالب البحرية

يسـتجيب إلـى  تـونس حاليـًا علـى تنويـع وتطـوير منتوجاتهـا االستشـفائية وفـق مفهـوم عصـري  وتعمـل

هــذه الميــاه الــذي كــان يقــوم علــى اســتعمال  األبعــاد الوقائيــة والعالجيــة للميــاه، بعيــدًا عــن المفهــوم التقليــدي

اإلطار على تدعيم المحطـات بـالتجهيزات الضـرورية واسـتخدام أحـدث  لالستجمام فحسب، وتحرص في هذا

عليهــا فـي أفضــل  المعالجــة وتطعيمهـا بإطــارات طبيـة كفــؤة بشـكل يضــمن تلبيـة حاجيــات المتوافـدين تقنيـات

تـونس تعتبـر رائـدة  إن، واالستشـفاءالمعدنيـة  المدير العام للـديوان الـوطني للميـاه صرح به الظروف، وفق ما

 البلـد الوحيـد فـي العـالم الـذي لديـه هيكـل وتعتبـر ،"والسـاخنة في مجال االستشفاء بمياه البحر وبالمياه العذبة

، معتبـرًا "المعدنيـة واالستشـفاء بالميـاه حكـومي يهـتم بـالعالج بالميـاه واالستشـفاء؛ وهـو الـديوان الـوطني للميـاه

القطــاع ضــمن نصــوص قانونيـة وشــروط تتماشــى مــع جــودة الخــدمات  ســاهم فــي هيكلــةأن تأسـيس الــديوان 

 .(2)العالم المقدمة على مستوى 

 التونسية ودورها في االقتصاد التونسي الحمويةتطور السياحة . 4.1.4.1

 أربع مؤسسات تونسية متميزة في مجال صّنفت المنظمة العالمية للمياه المعدنية وعلم المناخ، إلى

                                                             
1 http://www.panoramadelavie.com/2015/02/blog-post_28.html, (consulté le : 4/5/5015). 
2 http://www.alaraby.co.uk/investigations, (consulté le : 11/10/2015). 
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 1122بقـــابس، ســـنة " حمـــام شانشـــو"و" نـــادي الحمـــراء"و" لالبيـــة"و "غولـــدن توليـــب"االستشـــفاء بالميـــاه هـــي  

التونسـية فريـدة  ن التجربـةأأكـد صـالح الـدين المنتصـر  كمـا بـالبالد التونسـية، استشـفائية كأفضـل منتجعـات

ن اســتعمال الفوطــة إلــى إأخــرى مشــيرا  فــي بلــدان توجــدفــي تــونس تقنيــات ال  توجــد همــن نوعهــا وكشــف انــ

 لـف سـائح ومـنأ 211حـوالي  1121سـجل فـي  هنـا  و  ،الطالسـو بفرنسـا البربريـة مـثال غيـر موجـود فـي مراكـز

 ،(1)ســتكون واعــدة 1127ن ســنة أ عتبــرا و  1127لــف ســائح فــي هــذا المجـال ســنة أ 211و 271المنتظـر بلــوغ 

 تــونس هــم مــن ســياحبــرز أن أ مشــيرا الــروس بقــوة خــالل االشــهر القادمــة الســياحنــه يتوقــع عــودة إ افأضــو 

 .وفرنسا والمانيا وسويسراروسيا 

مـن  وأكثـر سـائحماليـين  1.1ويضيف أن محطات االستشفاء بالمياه المعدنية تستقبل سـنويا حـوالي 

تطــور عــدد وحــدات االســتغالل باالستشــفاء بالميــاه  كمــا، بمحطــات المعالجــة بميــاه البحــر ســائح ألــف 261

 71حمامــا استشـفائيا بالميــاه المعدنيــة و 71استشــفائية بالميـاه المعدنيــة و محطــات 7يضـم  وأصــبحالمعدنيـة 

 .معالجة بمياه البحر مركز

وتعـد  هـذا 1127ألفـا سـنة  111ن يبلـغ العـدد أذ مـن المتوقـع إالوافـدين منهـا إلـى تـونس  تطـور عـدد

ن ننســى العوامــل الطبيعيــة أتــونس دون  فاقهــا واعــدة باعتبــار العوامــل التقنيــة والبشــرية التــي تتــوفر عليهــاآ

 .المساعدة

فرصــة  ألــف 111الزراعــي بنحــو  وتعــد الســياحة ثــاني مشــغل لليــد العاملــة فــي تــونس بعــد القطــاع

هم فــي جلــب العملــة التجــاري لتــونس وهــي أول مســا بالمئــة مــن العجــز 61وتغطــي الســياحة قرابــة . عمــل

مليـون دينـار  29مليون دينـار مـن  11وقفزت التدفقات على قطاعي السياحة والعقارات إلى ، االجنبية للبالد

 .(2)خالل العام الماضي

 جديدة لتنمية  عمل ستراتيجيةإوضع ديوان المياه المعدنية بالتعاون مع وزارة الصحة العمومية كما         

                                                             
1
 http://www.afrigatenews.net/content, (consulté le : 12/5/2013). 

2
 http://www.turess.com/alchourouk/518948, (consulté le : 18/4/2014). 
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ألــف  21االستشــفاء بالميــاه المعدنيــة مــن ســياح  ومــن المتوقــع أن يرتفــع عــدد قطــاع الميــاه المعدنيــة

ألفــا مــن  211علــى أن تســتقطب تــونس حــوالي  1121فــي أفــق  ســائحألــف  91حاليــا إلــى مــا ينــاهز  ســائح

االسـترخاء  طـالبي السـياحوالمستويين الوطني والعالمي خاصة وأن هذه النوعية مـن  السياحة الصحيةسياح 

تنميـة القطـاع  اسـتراتيجيةومـن النتـائج المتوقعـة كـذلك مـن تنفيـذ ، متواصل ازديادوالمحافظة على اللياقة في 

حداث  إحداث هياكل اإلطـارات  موطن شغل جديد أغلبهـا مـن 1111تكوين وتأهيل للموارد البشرية للقطاع وا 

ســياحية استشــفائية جديــدة أقطــاب  بعــث ن الشــغل هــذه ســتحدث بفضــلومــواط ،العليــا الطبيــة وشــبه الطبيــة

حمامـــات جهويـــة  6و ،محطـــات استشـــفائية 21منهـــا  خـــدمات متنوعـــة وتســـتجيب للمواصـــفات العالميــة تــوفر

 .(1)هذا إلى جانب تأهيل الوحدات الحالية العاملة في القطاع ،وحدات لتعليب المياه المعدنية ثالثةو 

خـالل  نقلـة نوعيـة لهـذا القطـاع ودعـم مـردوده مـنلـى تحقيـق إ 1121الخطـة مـع حلـول عـام  وتهدف

 26 إلنشــاءالشــراكة مــع القطــاع الخــاص  مثــل لمنــابع الميــاه ودفــعتنويــع المنــتج االستشــفائي واالســتغالل األ

 ."للمراكز االستشفائية"ألف  911و" للحمامات" مركزا يستفيد منها نحو سبعة ماليين شخص

 الدور التنموي للسياحة الحموية. 1.1

والذي  ،من القطاعات االستراتيجية الذي يساهم في تنمية االقتصاد الحمويةيعتبر قطاع السياحة       

من أهم مصادر اإليرادات، والقطاع األكثر قدرة على خلق مناصب شغـل  باعتباره االهتمامتوليه الدولة 

فالنظرة  .ت المتزايدة للسياحوجلب العملة الصعبة وخلـق مهـارات سياحية، ثقافية، وفنية بفعـل التدفقا

بهذا و  ،في التنمية االقتصادية واالجتماعية اللثروات ومساهمً  مدًرا اا القطاع تعتبره قطاعً ذالعالمية له

وبخاصة بالنسبة  التي تبقى في الوقت الحالي ،أصبح من الضروري االعتماد عليه للتنويع في الموارد

 .لمداخيل المحروقات رهينةً  للجزائر

 

                                                             
: ي، مقالة منشورة على الموقع اإللكترون4046السياحة االستشفائية في أفق : (1127)أميرة دمحم،  1

http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=64&a=23127(.1/9/1127: )، تاريخ الزيارة 
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 دور السياحة الحموية من الناحية االقتصادية .4.1.1

دورا مهما في تحقيق التنمية االقتصادية، من خالل ما  والحموية للسياحة الداخلية ال ريب في أن       

وللوقوف  .يتحققه من فوائد عديدة ومختلفة على المجتمع بواسطة االستثمارات الموجهة للقطاع السياح

 .، نورد العناصر التالية بقليل من التفسيرالسياحة الحموية من الناحية االقتصاديةعلى دور وأهمية 

ألنها تعمل على تأمين تدفق سياحي متزايد عن طريق استحداث  ،السياحة الحموية تعتبر قطاعا إنتاجيا -

 :(1) ذلك عبروتمويل المنتج السياحي، و 

 ؛زيادة عدد الزيارات السياحية 

 ؛السائحينارتفاع معدل إقامة  

 ؛نفاق اليوميزيادة معدل اإل  

السياحة تساهم كصناعة تصديرية في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة  -

رادات السيادية التي تقوم اإليو تدفق رؤوس األموال األجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، 

جديدة للموارد الطبيعية، والمنافع الممكن  استخداماتبتحصيلها من جمهور السائحين، وخلق  الدولة

 .(2)األخرى نتيجة خلق عالقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات  تحقيقها

نتيجة بيع الخدمات السياحية العالجية لتنفيذ خطط  ،تساهم السياحة في توفير جزء من النقد األجنبي -

 الشاملة؛التنمية 

نما تقوم  ،المياه المعدنيةتعتمد كثير من مدن  - ليس فقط على الجانب العالجي للسائح كمصدر للدخل وا 

 ؛بأنشطة أخرى كتعبئة المياه المعدنية وتسويقها داخليا وخارجيا

السياحة عامل هام من عوامل التنمية االقتصادية بسبب بعثها عددا من المشاريع يتطلبها العمل  -

   السياحية؛التكميلية، وصناعة التذكارات  السياحي، كالفنادق، ووسائل اإلقامة

                                                             
 .111، ص سبق ذكره مرجع، البيئة والسياحة العالجيةأحمد الجالد،  1
2

      .11ص عمان، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، 2، طإدارة المنشآت السياحية(: 1111)آسيا دمحم إمام االنصاري، إبراهيم خالد عواد،  
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ولذلك تمتص  .تحتاج سياحة المنتجعات السياحية عموما، واالستشفائية بشكل خاص إلى عمالة كبيرة -

 .(1) للبالدكما تساهم في رفع الدخل الفردي والوطني  ،كثيرا من الطاقة البشرية الموجودة في الدولة

وال يقتصر ذلك على  .وبالتالي التقليل من حجم البطالة ،فرص العملتقوم السياحة الحموية بتوفير  -

 التي تزود ،العمل في الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية األخرى، بل يمتد ذلك إلى باقي القطاعات

 .(2)اليدويةالسياحة بالمدخالت وما تحتاجه من سلع ومواد، أهمها الزراعة والصناعة والحرف والمهن  

 الوطنيالدخل  على الحموية السياحةأثر  .4.4.1.1

توفير أكبر قدر ممكن من العمالت األجنبية ومساهمة قطاع السياحة العالجية  :اإليرادات السياحية :أوالا 

عمل تحقق زيادة في دخول المواطنين كذلك تحقيق مشروعات السياحة قـدر مـن  في توفير فرص

 هالنواة األولى إلدخال التكنولوجيا قطاع السياحة العالجية لما يـوفر الموارد االقتصادية وهو  الوفـورات فـي

 .(3) خيرا تؤثر السياحة العالجية على االستثمار وتحقق زيادة في االستهالكأصادرات غير منظورة و  مـن

اإليرادات السياحية من بين العناصر التي تستغلها الحكومة في تحسين األداء االقتصادي، سيما  رتعتبو 

إذا كانت هذه المداخيل معتبة، ومن البديهي القول أن هذه اإليرادات تتحقق من إنفاق السائحين، و في 

الدولة، وهو ما  الجزائر حدث تطور ملحوظ في حجم اإليرادات السياحية مما سيؤدي إلى رفع إيرادات

، وبحسب وزارة السياحة  ONS)) سينعكس حتما على اقتصاد الدولة، وبحسب الديوان الوطني لإلحصاء

أي بمعدل  1121مليون، وذلك سنة  711 والصناعات التقليدية، بلغت عائدات القطاع السياحي الجزائري 

هذه  رمليون دوالر، وتعتب 111 فقدرت بحوالي 1121 ، أما في سنة2009مقارنة بسنة  %30زيادة قدره 

 اإليرادات ضعيفة بالنظر دائما إلى مؤهالت االستثمار السياحي في الجزائر، وذلك لغياب استراتيجية

 .القطاع السياحي عنصرا مهما من عناصر التنمية المستدامة عتبارا واضحة، وبعيدة المدى ترتكز على 

                                                             
1
 .11 ص، ذكره سبق المصدر، التخطيط السياحي والبيئي بين النظرية والتطبيقأحمد الجالد،   

2
 .11كنوز المعرفة، عمان، ص ، 2ط ،االستثمار والتسويق السياحي(: 1119)رعد مجيد العاني،   
3

، متوفرة على الموقع 19مذكرة ماجيستر، ص أثر السياحة العالجية على االقتصاد الوطني في األردن، (: 1121)فادي دمحم السميحات،  
 (.21/2/1127: )، تاريخ الزيارةhttps://www.academia.edu/8514737: اإللكتروني
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زيادة إجمالي الطلب على الخدمات السياحية وزيادة مدة  :األسعارعلى  الحمويةتأثير السياحة  :ثانيا

الخدمات السياحية من خالل مدة اإلقامة بالتالي يؤثر على األسعار  لـى زيـادة الطلـب علـىإاإلقامة يؤدي 

والطلب، وكذلك زيادة عرض الخدمات المحلية أو المستوردة وتتدخل  من خالل المقابلة بـين العـرض

لى خفض التكلفة نتيجة زيادة إعلى األسعار وزيادة عدد السياح يؤدي  سـعر يـؤثرالتكلفة في تحديد 

أكبر ألن حجم المبيعات سيزيد وزيادة الميل الحدي إلنفاق السائح وزيادة عدد  تحقيـق مبيعـات، و اإلنتاج

 على ؤثرلى ميزان المدفوعات كما يزيادة العمالت األجنبية وهو ما يؤثر ع لـىإ بدوره الـسياح يـؤدي

 . (1)المحلية األسعار

ناتـــج النشــاط الســياحي هــو قيمــة بيــع المنــتج  إن :المــدفوعاتعلــى ميــزان  الحمويــةتــأثير الســياحة : ثالثــا

السياحي إلى أعـداد السائحين المنتمين عـادة لـدول أخـرى، والـذين يدفعــون بـالعمالت الصـعبة، نظيـر إشبــاع 

تعتبـر مصـدرا  الحمويـة السـياحية سـواء كانـت ثقافيـة أو ترفيهيـة أو علميـة أو بيئيـة، لـذا فـان السـياحة ترغبا

مــن مصــادر الــدخل األجنبــي فتقــاس أهميتهــا االقتصــادية بحجــم تأثيرهــا علــى ميــزان مــدفوعات الدولــة، وهــذا 

الميزان يمثل قيدا مزدوجا منظما لكافة المعـامالت بـين الدولـة المعنيـة وسـائر دول العـالم، والنشـاط السـياحي 

ين والمعــامالت البنكيــة، ويشــمل ميــزان الســياحة يمثــل جــزءا مــن المعــامالت غيــر المنظــورة كالمالحــة والتــأم

 .الفرق بين ما يمر عبر الجهاز المصرفي بين متحصالت ومدفوعات السياحة

ومما  ووسـائل نقـلو فنادق أيوجد عالقة بين السياحة العالجية والتحصيالت الحكومية سواء مستشفيات 

 والفنادق وكافة ات والمراكـز الطبيـةن زيادة الدخل في المستـشفيإحيث  ة،تقدمه من خدمات مدفوع

 .المـدفوعاتلى زيادة فـي حجـم إ تؤدي والتي الخدمات التي يحتاجها السائح القادم للعالج

 مساهمة السياحة الحموية في التشغيل .4.4.1.1

تعتمد بالدرجة  تعتبر السياحة من أكبر القطاعات االقتصادية توفيرا لفرص العمل، وذلك لكونها      

كما تساهم في تنمية عدد ضخم من الخدمات المتكاملة والمركبة كثيفة  على المورد البشري، األولى
                                                             

 .19فادي دمحم السميحات، المصدر سبق ذكره، ص  1
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العمالة بمختلف مستوياتها فهي تعمل على توليد عمالة مباشرة وغير مباشرة، دائمة ومؤقتة وعمالة محفزة 

سياحية ووكاالت السفر والناتجة عن اإلنفاق السياحي، بل تمتد إلى عدة أنشطة كالفنادق والمطاعم ال

 والقطاعات التي يعتمد عليها القطاع السياحي كالصناعات التقليدية والزراعية وغيرها، وعلى صعيد آخر 

تشكل فرص العمل التي تخلقها معظم األنشطة السياحية نتاجا مختلطا من الطلب السياحي الدولي 

 البطالة من خالل توفير مناصب الشغل والمحلي، فتنمية هذا القطاع يلعب دورا هاما في تخفيض نسب

ملحوظا حيث سجلت  اعرف عدد العاملين في القطاع السياحي الجزائري نمو  (1121-1111)فخالل الفترة 

ألف عامل مباشر وغير مباشر في القطاع السياحي، بنسبة نمو إجمالية أكبر  612من  أكثر 1121سنة 

إال أن الرقم ، %(1.1تقدر نسبة مساهمة قطاع السياحة في الشغل المقدرة بحوالي )بالمائة  111 من

المسجل يبقى بعيد عن إمكانيات السياحة الكبيرة في الجزائر، بسبب مراكز اإليواء الغير مصنفة والتي 

عكس فنادق  ةتشكل النسبة األكبر من طاقات اإليواء في الجزائر، حيث أن مناصب التوظيف فيها ضعيف

 .نجوم التي تمتاز بقابلية توظيف أكبر 7نجوم و 1

 جماليمساهمة السياحة في الناتج المحلي اإل 4.4.1.1

يعتبر قطاع السياحة من القطاعات المكونة للناتج المحلي اإلجمالي، وفي الجزائر تساهم اإليرادات        

كانت ضعيفة، رغم الجهود المبذولة لتحسين أداء السياحية في الناتج المحلي اإلجمالي بنسب وحتى إن 

، مع مالحظة تذبذب 2009سنة  %1.1 القطاع السياحي، حيث بلغت أعلى مستوى لها وكانت في حدود

في حصة القطاع السياحي من الناتج المحلي اإلجمالي، والجدول التالي يوضح مساهمة السياحة في 

 :الناتج المحلي اإلجمالي

 (4044-4008)مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي للفترة : (4.1)الجدول رقم 
                                                                                                              

 4044 4044 4044 4040 4002 4008 السنوات
مساهمة السياحة في نسبة 

 (%) الناتج المحلي اإلجمالي
1.11 1.11 1.11 1.11 1.71 1.71 

 .وزارة السياحة والصناعات التقليدية: المصدر
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عالميــا مــن حصــة مســاهمة الســياحة فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي مــن  276 تحتــل الجزائــر المرتبــة        

  تتعــدى دولــة، وأرقـام الجــدول تؤكــد أن نسـبة مســاهمة الســياحة فـي النــاتج المحلــي اإلجمـالي لــم 267 مجمـوع

نســـبة مســـاهمة  رتفعـــتفا 1122 ، وبقيـــت مســـتقرة لعـــدة ســـنوات، أمـــا خـــالل ســـنة2009إلـــى غايـــة  % 1.11

، 2013و 2012سـنتي   %1.7 عنـد ت، وبعـد هـذا اسـتقر % 1.1 السـياحة فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي إلـى

حيــث فــي الوقــت الــراهن العديــد مــن األنشــطة المباشــرة، ووكــاالت الســياحة والســفر مــثال أو ذات الصــلة مثــل 

تظــل  رتفــاعاالحصــة الســياحة فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي، ولكــن رغــم هــذا  حتســاباالنقــل ال تحســب عنــد 

ــــة ضــــعيفة،  طــــاع الســــياحي بــــين يحتلهــــا الق المكانــــة الضــــعيفة التــــي مــــا يعكــــسمســــاهمة الســــياحة الجزائري

 .القطاعات االقتصادية

 دور السياحة الحموية من الناحية االجتماعية والثقافية. 4.1.1

 :(1)يليتعمل السياحة الحموية على تحقيق ما  ،من جانب التنمية االجتماعية والثقافية

 ؛رفع مستوى الصورة السياحية للبلد في الخارج -

 رفع مستوى المعيشة وتحسين نمط الحياة، إلى جانب أنها تساعد على رفع مستوى الوعي بالتنمية  -

 ؛السياحية لدى فئات واسعة من المجتمع

 فالسياحة تعايش ،النشاطات األخرى  وراءها السياحة قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية وتجر -

 ؛الوطني لالقتصادوتعارف وزهو حضاري ورواج اقتصادي ودعم  

يجاد تسهيالت ترفيهية وثقافية لخدمات المواطنين  -  ؛الزائرينلى جانب إتعمل على خلق وا 

إلى وطنهم وتزيد من فرص تبادل الثقافات والخبرات والمعلومات  باالنتماءتنمي لدى المواطنين الشعور  -

 ؛طلح الحوار بين الحضاراتمص مجاًزا بين السائح والمجتمع المضيف، والذي يمكن أن نطلق عليه

 ؛ثرية والتاريخيةتوفر التمويل الالزم للحفاظ وصون التراث للمباني والمواقع األ -

                                                             
 122-121، ص 0221، 2، مجموعة النيل العربية، القاهرة، طمبادئ السياحةماهر عبد الخالق السيسي،   1
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تعمل السياحة الحموية على إحياء التقاليد المعمارية المحلية، وا عادة بعث الفنون المحلية والمصنوعات  -

 ؛الدولةاليدوية والنشاطات الحضارية في مختلف األقاليم السياحية ب

تمثل أهمية بالغة في المجتمع اإلنساني في تأكيد حق اإلنسان في االستمتاع بوقت  الحموية السياحة -

 الفراغ من خالل حريته في السفر مقابل حقه في العمل الرتباط ذلك إيجابيًا بعملية اإلنتاج والتنمية؛

بالوطن، وتساهم في بناء  واالعتزازأداة لتعميق االنتماء وتنمية الوعي الوطني  الحمويةالسياحة  -

 الشخصية اإلنسانية وتماسك المجتمع بما تتيحه من أشكال التآلف والتعارف؛

لــه تــأثير يعــود بالفائــدة المباشــرة  ،العالجــيإن الــرواج االقتصــادي المتحقــق مــن تطــور النشــاط الســياحي  -

كــــرم  :مثــــل ،بــــالمجتمع، ويقــــود الســــكان إلــــى التمســــك بالســــلوكيات والقــــيم الحضــــارية الجيــــدة االرتقــــاءعلــــى 

 الضيافة وحسن معاملة الغير؛

من خالل تعريف المواطن بحضارته  ،تعمل على تعزيز قيمة االنتماء والوالء للوطن الحمويةالسياحة  -

 .دهالمقومات الجمالية لبال اكتشافوموروثه الحضاري، باإلضافة إلى 

 الدور التنموي للسياحة الحموية على المستوى المحلي . 4.1.1

 السياحة بتباين أنواعها، وأنشطتها المختلفة  واالجتماعية والسياسية لصناعةرغم تباين اآلثار االقتصادية   

لى التزايد الملحـوظ فـي الـدور الـذي تلعبـه السـياحة بصـفة عامـة إتجارب الدول تشير لإال أن الدالئل العملية 

الشـديد بقطـاع السـياحة فـي الكثيـر مـن دول العـالم  هتمـاماال وقـد تـرجمفـي قضـايا التنميـة، بمفهومهـا الشـامل 

العديـد  والخـاص بمزاولـةالحريـات للقطـاعين العـام  مـن عطاء المزيدا  و في شكل تشجيع االستثمارات األجنبية 

لـى التسـهيالت المتنوعـة كاإلعفـاءات الضــريبية إا باإلضـافة ذهــ. السـياحية نشـاء المشـروعاتا  و مـن األنشـطة 

أربــاح الشــركات األجنبيــة أو دخــول العــاملين فيهــا  والســماح بتحويــلدورات قطــاع الســياحة،  والجمركيــة علــى

 لمشروعاتنشاء الخدمات الالزمة لإخاصة األجانب، مساهمة الدول في تكاليف 

 .وغيرها واالتصاالت السلكيةالخاصة بالمياه ة الكهرباء  نشاء الشبكاتا  و السياحية كتمهيد الطرق 
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 المدنيفوائد السياحة على المجتمع  .4.4.1.1

 :(1)وأبرزهاللسياحة فوائد عدة على المجتمع المحلي        

  لــــك علــــى العمــــل فــــي الفنــــادق والمطــــاعم ذوالمــــرأة، وال يقتصــــر  وخاصــــة للشــــبابتــــوفير فــــرص العمــــل     

لــى بــاقي القطاعــات التــي تــزود الســياحة بالمــدخالت ومــا إلــك ذوالخــدمات الســياحية األخــرى، بــل يمتــد 

، كمـا أن وفـرة فـرص العمـل تقلـل مـن والصـناعة والمهـن اليدويـة الزراعـة: ومواد وأهمهامن سلع  تحتاجه

  ؛عملبحث عن لى خارج البلد للإالهجرة لمناطق أخرى أو 

  يـنعكس علـى  ا بـدورهذوهـنشـاء مشـاريع سـياحية، إتشجع السياحة المستثمرين في المستوى المحلي علـى

 ؛والدخل والعوائدزيادة فرص العمل 

  نشـطة ا كانـت األإذالدخل الناجم عـن الزيـادة فـي فـرص العمـل يـنعكس علـى تحسـين مسـتويات المعيشـة

ال فقبل السكان المحليين،  وتدار منالتجارية مملوكة   ؛قسما كبيرا من الموارد سيخرج من المنطقة نإوا 

  التحتيــة وتطـوير البنيــةالســكان  حتياجــاتاتـؤمن الســياحة عوائـد ضــريبية محليــة يمكـن اســتخدامها لتلبيـة 

  ؛والسياحة والمكتبات والحدائق والطرق ومواقع االستجمام والعيادات الطبيةالعامة مثل المدارس 

  يكتســب العــاملون فــي الســياحة مهــارات جديــدة منهــا اســتخدام التكنولوجيــا، ممــا يــؤدي لتطــوير المجتمــع

  ؛واالجتماعية االخرى  والقطاعات االقتصاديةبانتشار تلك المهارات 

  ووســــائل  والميـــاه والكهربــــاء والصــــرف الصــــحيلــــى بنيــــة تحتيـــة مناســــبة مثــــل الطــــرق إتحتـــاج الســــياحة

 ؛منها السكان المحليون من تلك التسهيالت وثم يستفيدلمصلحة السياحة،  ةوهي بالنتيجاالتصال، 

  وتتــيح بأنواعهــا،  والزراعيــة والصــناعية وتشــجع المهــنالســياحة تفــتح أســواق جديــدة للمنتوجــات المحليــة

 ؛في المنطقة وأنشطة جديدةلنشوء صناعات  الفرصة

  محالتكال واألثرية واألنشطة التجارية الثقافيةوالمواقع تحرض السياحة على تطوير مواقع االستجمام 

                                                             
1

  .11-12، كنوز المعرفة، ص 2ط ، االستثمار والتسويق السياحي(: 1119)رعد مجيد المعاني،  
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 ؛تشغيلهاو  تساهم في تمويلها واألسواق والحدائق والمسارح وهي

  السـياحة، ألن الـزوار يرغبـون زيـارة المنـاطق  نتشـارالالمنطقـة كنتيجـة  ومستواها فـيتتطور نوعية البيئة

 ؛كشرط لزيارة المكان وغير الملوثةالنظيفة 

 والمواقــع التاريخيــةعلــى المعــالم الطبيعيــة البلديــة ياحة بعوائــدها فــي تمويــل بــرامج يمكــن أن تســاهم الســ 

التــراث الخاصــة فــي المنطقــة، ألنهــا  وجميـع عناصــر، والفنــون والمهــن اليدويــة والثقافيـة والمراكــز األثريــة

عليهـــا كـــان مبـــدأ احتياجهـــا لتطبيـــق قواعـــد االســـتثمار ا ذولهـــأصـــال تعتبـــر عوامـــل جـــدب فـــي الســـياحة، 

 .لضمان استمرار االستفادة منها كثروة للمكان والبلد

   الحموية ترقية السياحةفي  والقطاع الخاصللقطاع العام  تفاعل دور. 4.4.1.1

تقع على القطاعين معا، ويجب تحديد دور كل طرف في  الحموية مسؤولية تطوير السياحةإن        

البلدان يترك للقطاع الخاص الدور القيادي في معظم مجاالت لعديد من ا، في تنفيذهاالخطة وبرامج 

ر قيادي في مرحلة و لة دو والعمل المباشر بالتنمية، لكن في المناطق النامية سياحيا يكون للد التنمية

 ،المباشرة بالتنمية، و بشكل عام يجب النظر لدور الدولة في السياحة بأنه دور دعم وتسهيل وتنظيم

رسم السياسة السياحية المستهدفة والمبادرة بالتخطيط العام، وتنفيد الدراسات وخاصة في مجاالت 

دارة مقاييس ا  واألبحاث السياسية، وتأمين البنية التحتية األساسية، وتطوير بعض الموارد السياحية ووضع و 

ساهمة والم الحموية البيئة، ومنح تسهيالت وحوافز لتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في السياحة

 تطبيق وتنفيذ أسس السياحة، طارإالدولة تبقى في  ، وحدود دور(1)في رأس مال وأعمال القطاع المشترك

 .ولتطوير منطقتهمودور الجماعات المحلية ينطلق من أن التنمية تتم لصالحهم 

لوضــع أهــداف  ليــة تنظيميــةآو تلــك األدوار مــن خــالل تكــوين جهــاز مشــترك  والتكامــل بــين ويتحقــق التعــاون 

 التـي تتعلـق بالمحافظـة وخاصـة تلـكاألمور المتعلقة بالسـياحة،  لمناقشة، وتنفيذهاالمحلية  ومرتكزات الخطة

 .والتاريخية والثقافية المحلية والبيئية والموارد األثريةعلى المعالم الطبيعية 
                                                             

1
 .279، المصدر سبق ذكره، ص رعد مجيد المعاني 



واقع وآفاق السياحة الحموية في الجزائر                                                                :الرابع الفصل  
 

293 
 

 المحليةدور الجماعات المحلية في استغالل الموارد السياحية لغرض تحقيق التنمية . 4.4.1.1

فــــي تجســــيد طموحــــات أفــــراد المجتمــــع مــــن خــــالل االهتمــــام بتطلعاتــــه  رللجماعــــات المحليــــة دور كبيــــ     

 .المحلييملكه من موارد في حيزه  مماوانطالقا ظل واقعه المحلي  وظروفه في

 اذتحقيق تنمية محلية وه لى االهتمام والسعي وراءإوتأتي الجماعات المحلية أساسا من البلدية في ولوجها 

ذو  ن العنصــر البشــري فالمــادي والمــاليكــذلك انطالقــا مــ ،باجتمــاع عــدة عناصــر و شــروط إنســانية   ا كــانا 

 ن الجانــب المــالي هــوإة فــداريــة وكــذلك معرفيــة محــددا  العنصــر البشــري يــتم اختبــاره وفــق ضــوابط سياســية و 

ى الجماعــات ععنصــر األساســي والــدافع للعنصــر البشــري لترســيم وتنفيــذ مختلــف الخطــط الموضــوعة وتســال

يجــــاد مصــــادر تمويــــل مختلــــف وفــــق مــــا تزخــــر بــــه المنطقــــة فــــي شــــتى القطاعــــات ا  لــــى البحــــث و إالمحليــــة 

تجعــــل  ،الســــياحة دورا هامــــااالقتصــــادية مــــن صــــناعة وزراعــــة وصــــيد بحــــري وقــــد تتجــــاوز، حيــــث تلعــــب 

مـن  ه المنـاطقذا يقـف علـى مـا تملكـه هـذلجماعات المحلية مصدرا هاما لتمويل مختلف مشاريع التنمية وهـا

 .(1)وخارجياستقطب السياح داخليا تمواقع سياحية 

 اذفـي تحقيـق هـ ومساهمته الفعالـةالكبيرة  حساسه بمسؤوليتها  و االعتبار الهام فاشتراك الفرد  ونظرا لهذا      

سـياحية بالمحافظـة علـى الفـرد ثقافـة  سب عدد أكبر من السياح، ينبغي أن تولـد لـدىكفي والمتمثل المبتغى 

أهـداف  وتماشـيا مـعخدمة لمصـالحه التنمويـة المختلفـة  وهذا طبعا .الكبير وكذلك كيفية خدمة السائحرث اإل

للجماعـات المحليـة للمجتمـع  والـدور الكبيـر ة،هـو بلـوغ تنميـة مسـتدامو الدولة المسطرة في ظل هـدف سـامي 

مجــال عطــاء ا  و االقتصــاد الحــر  جظــل انتهــا والجزائــر فــيظــل التحــوالت االقتصــادية فــي العــالم  وكــذلك فــي

 .الفرد في تحقيق التنمية والتركيز علىللمنافسة  أكبر

 في الجزائر ميكانيزمات دعم السياحة .1.1.1

   أكثر مما تستقبله ومن ثم فإن األهداف المنوطة بالنشاط السياحي تتمثلالسياح  إن الجزائر تصدر       

                                                             
1

 .111، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص 2، ط السياحة في الوطن العربي(: 1119)زيد منير عبوي،  
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فـــي التوصـــل إلـــى تـــوازن أفضـــل، ورفـــع الطلـــب الـــداخلي المســـتمر فـــي االتســـاع، بـــالنظر لالرتفـــاع المرتقـــب 

وسيتم التطرق إلى بعض اآلليات التي قـد تسـاهم إلـى حـد بعيـد فـي  .الفردي من الناتج الداخلي الخامللدخل 

 :في الجزائر كالتالي وترقية السياحة الحموية نمية السياحية المستدامةالت

 توفير الخدمات والتسهيالت السياحية .4.1.1.1

 (1):مايلي الت السياحية، ويبرز ذلك من خاللال يكتمل المنتج السياحي إال إذا توفرت الخدمات والتسهي

 خدمات وتسهيالت الوكاالت السياحية. 

  المعلومات السياحيةخدمات وتسهيالت. 

 خدمات وتسهيالت خاصة بالطعام. 

 خدمات وتسهيالت البنية التحتية. 

 خدمات وتسهيالت اإلقامة. 

 الخدمات والتسهيالت األمنية. 

الذي يعده المنتدى  (1121)فيما يخص البنية التحتية فقد كشف تقرير التنافسية العالمية لسنة 

، وهي مرتبة متأخرة قياسا إلى تخصيص (2)عالميا 211المرتبة  حتلتااالقتصادي العالمي، أن الجزائر 

سنوات، كما كرست الجزائر  21مليار دوالر منذ  711جزء هام من البرامج الخماسية المتتالية التي بلغت 

، خصصت لتطوير التعليم، والرعاية الصحية، (1121)مليون دوالر بحلول عام  227.7ميزانية تقدر ب 

دخال تحسينات  على قطاع المياه والكهرباء، وتمديد شبكة الغاز الطبيعي إلى المناطق المعزولة، كما وا 

خصصت مبلغا هاما من هذه الميزانية لتحسين قطاع السكن، حيث استحدثت الجهات الوصية شبكة نقل 

 خففت من وطأة حركة السير في المدن، وهذا عن طريق مشاريع الميترو، والترامواي، وتهيئة الطرقات،

 211استثمار  (1127)كيلو متر، وتعتزم في آفاق  2111أبرزها مشروع القرن الطريق السيار على مسافة 
                                                             

  ،وزارة السياحة القاهرة ،عدد ديسمبر ،السياحية ، مجلة البحوثكيفية اجتذاب أسواق جديدة لسوق المصرية (:1119) ياقوت أمينة مختار،  1
 .21ص

2 The Global Competitiveness Report ,) 2013(: voi le : http://reports.weforum.org/global-competitiveness.  

http://reports.weforum.org/global-competitiveness
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مليار دوالر لمشاريع السكك الحديدية، والطرق  211مليار دوالر مشاريع جديدة للبنى التحتية، وتخصيص 

مجمع  71شفى و مست 216والماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، وفي مجال الصحة تعتزم إنجاز 

لرعاية المعاقين، كما خصصت  استشفائيةمؤسسة  61عيادة طبية، مع إنجاز  166صحي متخصص و 

مليار دوالر لمشاريع الحفاظ على البيئة والمحيط واالنتهاء من مشاريع محطات تحلية مياه  1.1مبلغ 

ركز تدريب ومبلغ ملياري م 91مليار دوالر لبناء المعاهد، و 1.7البحر الموزعة عبر الوطن، وتخصيص 

 .دوالر إلنشاء مناطق صناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

تسعى من خاللها إلى  مسبح 711وملعب  91مرفق رياضي جديد، منها  1111كما تعتزم إنشاء 

 .(1) تنمية البنى التحتية

يخــص التعــاون والشــراكة المتعلقــة بإنعــاش منظومتهــا الســياحية، فــي  اتفاقــا 91كمــا أبرمــت الجزائــر 

إنشاء سلسـلة فنــادق، ومركبـات ســياحية، ـــــخطـوة هـي األكبــر مـن نوعهــا منـذ سـنوات طويلــة، ويتعلـق األمــر ب

وكــذا تحســين مســتوى ونوعيــة الخــدمات، وبعــث بنــك لالســتثمار الســياحي يتكفــل بضــمان تمــويالت لمختلــف 

ية، بغــرض إعطـاء دفــع جديــد للشــراكة واالسـتثمار فــي المجــال السـياحي بــالجزائر، أمــا فيمــا المشـاريع الســياح

يخـــص األســـعار فـــي قطـــاع الســـياحة الجزائريـــة، فتعتبـــر كغيرهـــا مـــن القطاعـــات االقتصـــادية حـــرة وتخضـــع 

لمنطـــق اقتصـــاد الســـوق وتخضـــع لقاعـــدة العـــرض والطلـــب، والحـــال ينطبـــق علـــى جميـــع الخـــدمات، ســـواء 

أو الشاطئية، والحقيقة أن أسعار المنتجـات السـياحية مرتفعـة فـي ظـل كثـرة الطلـب، ونقـص العـرض  الفندقية

 سـرير لكـل واليـة، وهـذا رقـم ضـئيل 2911ألـف سـرير، بمعـدل  91بالجزائر، حيث ال تتوفر الجزائر إال على 

 .(2) جزائري مقارنة بالكثافة السكانية، وحجم اإلقبال عليها، وحتى القدرة الشرائية للمواطن ال

وفي هذا اإلطار قدمت الجهات الوصية البدائل والحلول، ولكن الفاعل الحقيقي هو الوكاالت 

السياحية ومهمة الدولة انتهت بانتزاع موافقة وزارة التعليم العالي، على استغالل اإلقامات الجامعية كهياكل 
                                                             

  .http://www.aps.dz/index-ar.php: 21/7/1127:على موقع وكالة األنباء الجزائرية، متوفرة 1
 :متوفر على الموقع االكتروني: (1122)وزير السياحة والصناعات التقليدية مع جريدة الشروق اليومي  حوار 2

21/7/1121. rhttp://www.echoroukonline.com/ara/a 

http://www.aps.dz/index-ar.php
http://www.aps.dz/index-ar.php
http://www.echoroukonline.com/ara/ar
http://www.echoroukonline.com/ara/ar
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اللجنة الوطنية، ومن بينهم وزارة التعليم الستقبال المصطافين، وللتنسيق مع مختلف الشركاء في إطار 

العالي قصد الوصول إلى قرار استغالل اإلقامات الجامعية إليواء المصطافين والسياح وعلى الوكاالت 

 يجب تقديمها وفق دفتر شروط يؤطر السياحية التفاوض على أسعار كرائها، ونوعية الخدمات التي

 .العملية بين الطرفين

 مجتمع المحلي للتفاعل اإليجابي مع النشاط السياحيتهيئة ال .4.1.1.1

 :لتقبل المجتمع المحلي النشاط السياحي، يتطلب بعض الوسائل بيانها كالتالي     

  نشــر الــوعي والثقافــة الســياحية فــي المنطقــة، وتهيئــة المجتمــع المحلــي الســتثمار المقومــات الســياحية

دراك أفراده لمفهوم السياحة،   .ودورها اإليجابي كنشاط اجتماعي واقتصادي وثقافيالمتاحة وا 

  أن جودة الخدمات الفندقية والسياحية وحدها ال تكفي الستقطاب السياح إذا لم يتم توفير محيط

خارجي مساعد للتكفل الجيد بطلبات السائح، وهو ما سيؤثر سلبا على السوق السياحية الجزائرية، 

اح لنوعية العالقة التي ربطته بالمجتمع المحتضن يمكن فكل سائح راض عن نوعية الخدمات ومرت

أشخاص من حوله لزيارة هذا المقصد السياحي، بالمقابل كل سائح غير راض يمكنه  21أن يقنع 

 .سائح بعدم زيارة المقصد السياحي 211بنتيجة عكسية إقناع 

 اء المنظمات بشكل عام تعد ثقافة الجودة أحد الركائز األساسية في تحسين أد: نشر ثقافة الجودة

والمنظمات الفندقية بشكل خاص، فضال عن دورها في تعزيز القيم، والمعتقدات، والسلوكيات لدى 

الفندقية على دراسة  إدارات المنشآتالعاملين في القطاع السياحي، ومن الضروري تركيز اهتمام 

عناصر ثقافة الجودة، وما تتطلبه من بيئة مالئمة، وهو ما يعكس أهمية تحقيق برامج إدارة الجودة 

 .الشاملة، بما يعزز موقف الشركات التنافسية
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 خلق بيئة مناسبة لالستثمار السياحي .4.1.1.1

 (1):السياحي من خالليمثل االستثمار عصب التنمية، لهذا يجب على الدولة تشجيع     

 توفير إدارة مناسبة لالستثمارات السياحية. 

 توفير نظام تأمين االستثمارات السياحية. 

 إزالة العوائق أمام المستثمرين. 

 التركيز على البنى التحتية. 

تتمثل التسهيالت المقدمة من طرف السلطات العمومية الجزائرية، لترقية االستثمار السياحي من       

 مرافقة المستثمرين بتقديم تسهيالت تتعلق أساسا بالقروض البنكية، والتخفيضات الضريبية، وتوفيرخالل 

العقار بأسعار معقولة لتحقيق المشاريع السياحية في كل مناطق الجزائر السيما في الهضاب العليا، 

 (2):ومنطقة الجنوب، ونذكر أهم التسهيالت المقدمة

يتكفل صندوق دعم االستثمارات والترقية ونوعية النشاطات السياحية، بالنفقات المرتبطة بالترقية  -

السياحية وكل النفقات األخرى الخاصة بدعم انجاز مشاريع استثمارية سياحية، وتخضع النشاطات 

% 11، في حين تخضع النشاطات األخرى لنسبة %29السياحية للضريبة على أرباح الشركات بنسبة 

 ؛من هذه الضريبة

 ة للمؤسسات السياحية التي ينشئهاسنوات بالنسب 21اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة  -

 المختلطالمقاولون الوطنية أو األجانب، باستثناء وكاالت السياحية واألسفار، وكذا شركات االقتصاد 

 ؛التي تنشط في قطاع السياحة

تستفيد االستثمارات في المشاريع السياحية التي تنجز على مستوى واليات الشمال واليات الجنوب  -

 ؛من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية %7.1و% 1على التوالي من تخفيض ب 

                                                             
 .00ص  ، عالم الكتاب العربي، القاهرة،1ط لتنمية السياحية في مصر والعالم العربي، اإلستراتيجياتا (:0222) فؤاد عبد المنعم، 1
  .http://www.andi.dz/index.php/ar/mesures-d-appui-par-secteurs-d-activite 10/2/0212: الوطنية لتطوير االستثمار الوكالة 2

http://www.andi.dz/index.php/ar/mesures-d-appui-par-secteurs-d-activite
http://www.andi.dz/index.php/ar/mesures-d-appui-par-secteurs-d-activite


واقع وآفاق السياحة الحموية في الجزائر                                                                :الرابع الفصل  
 

298 
 

أما عمليات تحديث المؤسسات السياحية والفندقية التي تنجز على مستوى واليات الشمال، وواليات  -

من نسبة  %7.1و %1وب في إطار مخطط نوعية السياحة، فتستفيد على التوالي من تخفيض ب الجن

 ؛الفائدة المطبقة على القروض البنكية

 ؛اإلعفاء الدائم من الرسم على النشاط المهني، بالنسبة للنشاطات السياحية الفندقية والحموية -

، فيما 1129ديسمبر  12من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية  %6تطبيق النسبة المخفضة ب  -

يخص الخدمات المرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية والحموية، وكذا نشاطات المطاعم السياحية 

 ؛المصنفة، واألسفار وتأجير سيارات النقل السياحي

 ؛قطاع السياحةاإلعفاء من رسم التسجيل بالنسبة لعمليات رفع رأس المال، وكذا تأسيس شركات في  -

 ؛تطبيق النسبة المخفضة للرسوم الجمركية فيما يخص اقتناء تجهيزات وأثاث غير مصنعة محليا -

 ؛تدخل في إطار التأهيل طبقا لمخطط نوعية السياحة     

من أجل التحفيز على تطوير قطاع السياحة على مستوى الجنوب، والهضاب العليا، تستفيد عمليات  -

منح االمتياز على القطع األرضية الضرورية إلنجاز المشاريع االستثمارية السياحية من تخفيض 

 ؛%91و %11بنسبة تقدر على التوالي ب 

لفائدة  بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمارتوسيع المزايا الممنوحة في إطار الترتيب الخاص  -

 .االستثمارات المرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية المصنفة

  تهيئة وتنمية الموارد البشرية .1.1.1.1

 نظرا للمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم في بيئة األعمال، أصبح من الضروري على المؤسسات     

السياحية تطوير أداء مواردها البشرية بهدف مواجهة هذه التحديات، باعتبار أن عائد االستثمار في تنمية 

الموارد البشرية يفوق عائد االستثمار المادي، وهذا التطوير يكون داخل وخارج المؤسسة، ولعل من أهم 

 ليم والتدريب كما تعد االستمرارية فيالتع: بـــــــمجاالت االستثمار في تنمية العنصر البشري، وما يتعلق 
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 .(1) النتائجالتدريب والتعليم منهجا ضروريا لتنمية الموارد البشرية وتحقيق أفضل  

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن قدرات التكوين في الجزائر غير كافية، بحيث نجد قدرات التكوين غير 

ألف سرير  12ألف سرير منها  96كافية، خصوصا مع االعتمادات الممنوحة إلقامة فنادق جديدة تشمل 

ن، وهو في مرحلة اإلنجاز، علما أن سريرين اثنين يوفران منصب عمل مباشر ومنصبين غير مباشري

طارات ذات كفاءة عالية، وأن هناك  شأن يجعلنا أمام عروض عمل كبيرة يجب أن تمنح لموظفين وا 

مشاريع كثيرة من بينها معهد وطني للسياحة في تيبازة، ومعهد ثان بعين تموشنت، عالوة على مدرسة 

مدرسة عليا للفندقة،  سياح بأدرار، سيتم إعدادها لتكوين مهن سياحية الصحراوية باإلضافة إلى مشروعال

، وسيتم تسيير هذه المدرسة من طرف مدرسة سويسرية بلوزان، وكل هذه الهياكل 1121ستسلم خالل سنة 

 .(2) مقعد بيداغوجي سنويا 1791ستوفر أكثر من 

 إتباع أساليب تسويق حديثة. 4.1.1.1

شباع حاجات الزبائن،       تعتبر أهمية التسويق في تحقيق عدة أهداف، أهمها تحقيق الربحية، وا 

 وحمايتهم وترشيد االستخدام وتحويل التقنيات التسويقية العالمية الحديثة، إلى األسواق المحلية بعد تطويرها 

 :النقاط اآلتية ، ويمكن اجمالها فيبما يناسب عادات المجتمع المحلي، وفتح األسواق الدولية

يلعب التسويق دورا هاما في تنمية الحركة السياحية الوافدة إلى المنطقة من  :التسويق االستراتيجي: أوالا 

خالل تطبيق التسويق االستراتيجي، الذي يساهم في زيادة العائد السياحي من القطاعات المستهدفة حاليا 

أهميته كأداة فاعلة لالستفادة من الفرص المتاحة باإلضافة إلى جذب أسواق سياحية جديدة، حيث تظهر 

أمام القطاع السياحي عن طريق االستخدام األمثل لمواردها، وذلك من خالل تحليل الفجوة االستراتيجية 

بين حجم السوق الحالي، والسوق المتوقع، وأفضل الطرق استخدام ما يعرف بمصفوفة أنسوف والتي ترى 

 :كون عن طريق استخدام أربع استراتيجيات وتتمثل فيأن التغلب على تلك الفجوة ي

                                                             
 .11، القاهرة، ص (11)للتنمية اإلدارية، العدد ، أخبار اإلدارة العربية، المنظمة العربية لموارد البشرية العربية"ا(: 1111)مصطفى أحمد السيد،  1
  .http://almes-center.com/2012-/rpt: مركز الجزائر للدراسات واإلعالم، أنظر الموقع االكتروني 2

http://almes-center.com/2012-/rpt
http://almes-center.com/2012-/rpt
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تهدف هذه االستراتيجية إلى زيادة حجم السوق السياحي عن طريق المنتجات : استراتيجية اختراق السوق

 .الحالية المقدمة للسائحين، بمعنى أنها تسعى للحفاظ على القطاعات السوقية الحالية

االستراتيجية إلى تقديم المنتجات السياحية الحالية إلى قطاعات سوقية تهدف هذه  :استراتيجية تنمية السوق

 .جديدة

إلى إجراء التعديالت على المنتجات السياحية الحالية  االستراتيجيةتهدف هذه  :تنمية المنتج  استراتيجية

 .بغرض تطويرها أو استحداث منتجات سياحية جديدة لنفس السياح الحاليين

تهدف هذه االستراتيجية إلى تقديم منتجات جديدة إلى أسواق جديدة من خالل تنويع  :استراتيجية التنويع

 .األدوات التسويقية، والهدف من التنويع هو جذب السياح الحاليين والجدد

 للســياحة التقليديــة، خاصــة مــع تغيــربحيــث يــتم البحــث عــن أنمــاط بديلــة  :تنويــع المنـــتج الســياحي: ثانيــا

حيــاة البريــة، كمــا وال المعدنيــة العــالمي، ذلــك أن الجزائــر تتمتــع بالصــحاري الخالبــة والميــاهالطلــب الســياحي 

الشــاطئية، إضــافة إلــى  الجيولوجيــة، والتــي تعــد جميعهــا مطلبــا للســياحة البيئــة، والســياحة تزخــر بالحفريــات

الردم فــــي كـــ الشاســـعة والواحـــات الضـــخمة، ممـــا يؤهلهــــا لعـــرض الســـياحة الصـــحراوية والعالجيـــة الصـــحراء

 . موسميةالال توجد لديها مشكلة  فإن الجزائر ومنه، االحتفال بالمولدكوالسياحة الدينية  ،الرمال
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غدت منهجا وأسـلوبا تقـوم عليـه المؤسسـات السـياحية  الحموية مما سبق نستطيع القول بأن السياحة

العالمية، كما أن منظمة السياحة العالمية قد سلكت نهج التنميـة المسـتدامة للسـياحة وهـي تطبـق مقتضـياتها 

فــي كــل الخطــط والدراســات التــي تعــدها ألجــل الســياحة، وعلــى غيــر مــا يعتقــد الكثيــرون فــإن تطبيــق مفهــوم 

عد مكلفـا مـن الناحيـة الماليـة فلـه عائـده المعنـوي والمـادي ويعـود بـالربح والفائـدة علـى السياحة المستدامة ال ي

يتطلــب وجــود إدارة رشــيدة  الحمويــة كافــة المؤسســات الســياحية، باإلضــافة إلــى أن تــأمين اســتدامة الســياحة

ــــة بتطــــور أحــــو  ــــة واالقتصــــادية ودراي ــــة، واالجتماعي ــــى كافــــة األصــــعدة البيئي ــــة لتــــأثيرات الســــياحة عل ال البيئ

دامة جودة المنتج السياحي، وأسواق السياح، فضـال عـن المراقبـة، والمتابعـة  باالعتماد على مؤشرات بيئية وا 

مــن قبــل كافــة  الحمويــة المســتمرة، واتخــاذ التــدابير العاجلــة عنــدما تنشــأ المشــاكل، كمــا ينبغــي دعــم الســياحة

ــــة أو الســــكان المحليــــين ومؤس ســــات القطــــاع الســــياحي الخــــاص، وكــــذلك األطــــراف ســــواء الســــلطات المحلي

المنظمات غير الحكومية، والسياح أنفسهم، والبـد مـن تنسـيق جهـودهم بشـكل وثيـق، وتكثيـف بـرامجهم لبلـوغ 

 .األهداف المشتركة، وتحقيق التنمية السياحية الشاملة والمستدامة

وأكيــد  ،حت ضــرورة حتميــةاليــوم فــي الجزائـر أصــب الحمويــة يمكـن أن نلخــص فــي الختــام أن السـياحة       

أن الجزائــــر رغــــم مــــا تملكــــه مــــن طاقــــات نفطيــــة إال أن تحقيــــق التنميــــة الفاعلــــة دائمــــا خاصــــة فــــي القطــــاع 

يعتبـر القطـاع السـياحي مـورد ، و  -سـياحي زراعـي، صـناعي،–من مورد  بأكثراالستعانة  يهااالقتصادي عل

ا مــا يتطلــب ذهــو الــوعي لــدى أفــراد المجتمــع  رةمرتبطــة بفكــ الحمويــة حســن اســتغالله والســياحةأن إضــافي إ

 المحليــة دورها أهـداف التنميــةبــوهـي  ،مــع تحقيـق ثقافــة سـياحية لــدى كـل فــرد لبلــوغ أهـداف ســياحية االهتمـام

 ،مد البعيد تجسيدا للبعد السامي للتنمية المستدامةما يجعلنا نكون منظومة مجتمعية على األوهو المنشودة 

 .السياحة الحموية في الواليات من أهم الوسائل لترقية السياحة الداخلية في الجزائرب االهتمام عتبريو 
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 تمهيد:

من بين أهم المناطق السياحية في الجزائر فهي تقع في موقع يتوسط الواليات  قالمةتعتبر والية 

عمل وذلك لما يحتوي عليه من عوامل ت دواليب التنميةوباعتبار أن القطاع السياحي أحد  الشمالية الشرقية،

ذلك  انعكسخاص حيث  اهتمامالوالية  أعطي لهذا القطاع فيوتساهم على تنشيط جميع المجاالت، فقد 

قى إقباال تلوجود حمامات معدنية  األجانب أو الجزائريين وذلك بحكمعلى التدفق السياحي بالمنطقة سواء 

السياحي يعرف تطورا ملحوظا من  االستثمارابة هذا ما جعل جانب المناظر الجذ معتبر من السياح إلى

اإلمكانات بالمنطقة وبالتالي العمل على تلبية حاجات الطلب السياحي المتزايدة  الستغاللأجل إعطاء دفع 

 رارهاستمإال إذا عمل على تحقيق تنمية مستدامة تعمل على الحقيقي  إال أن هذا القطاع لن يؤدي دوره

 والمحافظة على الموروثات المختلفة للمنطقة.
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 لى السياحة والتنمية في والية قالمةإمدخل  .1.5

حيث  ا،ياحي  ا سوالية قالمة من الواليات التي تزخر بمؤهالت سياحية كافية ألن تجعل منها قطب  تعتبر     

شرق "عنابة"، والواردة في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية -السياحة شمال امتيازتم إدراجها ضمن قطب 

الذي يعد من اآلليات التي تسعى الوزارة إلى تكريسها لترسيخ وتفعيل السياحة في التنمية  2025آفاق 

لواليات ا يعول عليه لترقية السياحة فيهام ا  اسياحي   امقصد  تعد يؤكد على أن والية قالمة  وماالمحلية، وه

 الداخلية.

 واقع التنمية المحلية بوالية قالمة .1.1.5

لتي تصبوا لها ا إن الموارد والمؤهالت التي تتوفر عليها والية قالمة تسمح لها بخلق التنمية المحليـة

 المجتمع المحلي. جميع الجماعات المحلية، والتي يكون الهدف األساسي فيها ترقية وتنميـة

 بوالية قالمة التعريف. 1.1.1.5

 1974لسنة واليات الجزائر، تم إنشاءها خالل التقسيم اإلداري  من 24 والية قالمة هي الوالية

دوائر. تقع والية قالمـة في الناحية  10على بلدية تتوزع  34 تضم 1984التقسيم اإلداري لسنة  وأصبحت بعد

الشمالية الشرقية للبالد، يحدها من الشمال كل من واليات عنابة، سكيكدة، الطارف، من الشرق والية سوق 

البواقي من الناحية الجنوبية. تتربع الوالية على مساحة  ووالية أمأهراس، من الغرب والية قسنطينة، 

تمتلك والية قالمة العديد من اإلمكانيات المحلية فهي والية فالحية بالدرجة األولى حيث  2كلم  84,3686

لى جانب، وباطنيةسطحية  وأيضا مياهتضم ثروة غابية هائلة  ية اإلمكانيات الفالحية تعتبر قالمة وال وا 

 .سياحد من السياحية لما تتوفر عليه من معالم سياحية خاصة الشالالت المعدنية التي يقصدها العدي

 تراتيجياالسإمكانيات طبيعية هائلة وطاقات بشرية معتبرة هذا إلى جانب موقع  قالمة تمتلك والية      

فهذه المؤهالت أكسبتها مكانة هامة على المستوى الوطني، لذا يمكن من خاللها دعم التنمية  تحتله،التي 

ا في دفع عجلة التنمية المحلية المستدامة، ومن أجل تجسيد تهالوطنية المستدامة إذا أحسن استغالل إمكانيا
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التنمية المحلية والتنمية المحلية المستدامة سعت الدولة إلي وضع عدة برامج تنموية ترجمت في: البرنامج 

 .... الخللتنمية البلدية برنامج، الممركز القطاعي

 القطاع الفالحي: .2.1.1.5
في والية قالمة، والذي يعرف تجارب مختلفة في مجال  القطاعات الهامةيعد القطاع الفالحي من        

السلسلة الفالحية، وذلك ما يجعله دعما حقيقيا لدفع وتيرة التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا. أما بالنسبة 

 إلمكانيات الوالية في هذا المجال فهي كالتالي:

 .للوالية(من المساحة اإلجمالية  %71)تار هك 264.618إجمالي األراضي الصالحة للفالحة:  -

 هكتار. 17.343األراضي الفالحية المسقية:  -

أما فيما يتعلق باإلنتاج الفالحي: فإن والية قالمة تنتج الحبوب والبطاطا، والمحاصيل الصناعية )الطماطم 

 الصناعية(.

قنطار لحوم  47.806لحوم الحمراء، قنطار من ال 84.450أما بالنسبة لإلنتاج الحيواني، فهي تنتج حوالي: 

 قنطار عسل. 1560وحدة بيض،  69.494.000لتر حليب،  46.588.000بيضاء، 

بينما يحتوي إقليم والية قالمة على موارد مائية هامة، تتمثل في وديان وعدة حواجز وسدود، ومن أهم هذه 

 الوديان نجد: وادي سيبوس، وادي بوهمدان، الواد المالح.

متر مكعب، مخصص للسقي، وسد بوهمدان  30.000ومنه كذلك حاجز مائي في بوشقوف قدرته حوالي 

 مليون متر مكعب سنويا بمحطة مجاز عمار. 96معدل غزارته 

مما سبق، نجد أن والية قالمة تمتلك إمكانيات فالحية تؤهلها لتكون منطقة رائدة في المجال الفالحي لتشكل  

 عجلة التنمية المحلية بالوالية.  بذلك دعما فعليا لدعم

 القطاع الصناعي .3.1.1.5
من طابعها الفالحي تضم العديد من الصناعات أهم هذه  ال ريب في أن والية قالمة وعلى الرغم     

 الصناعات نجد:
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 مركب تكرير السكر، مؤسسة عمر بن عمر. :الصناعة الغذائية

 والدراجات النارية والمحركات.: مركب الدراجات الصناعة الميكانيكية

 : مركب الخزف.الصناعة المنزلية

وتعتبر والية قالمة من الواليات الغنية بالثروات المعدنية الهامة، غير أن استغاللها مازال ضعيفا،        

 ( بحمام الدباغ، الرخام ببن جراح، الجبس، الطين، الكبريتKaolinوتشتمل هذه الثروات: الصلصال األبيض )

 والحصى.

وبالنسبة لوالية قالمة فإنها تتوفر على العديد من إمكانيات االستثمار، كما تتوفر الوالية على العديد من 

المصانع األخرى: مصنع للطماطم، مصنع للسميد، مصنع الحليب، مصنع الحليب بني فوغال، مصنع 

، مصنع األجر، مصنع البالطالمشروبات الغازية، مصنع عصير الدجلة، مصنع األكياس البالستيكية، 

مركب الفوسفاط، المحجرة اليابانية، شركة تعبئة المواد الغذائية، مصنع تنقية المياه، مناجم حمام النبائل، 

 الشركة الوطنية للقمح، الشركة الوطنية للخمائر، مصنع تنقية الخشب، مصنع الصافية للفرينة والحليب.

 التشغيل  .4.1.1.5
القول عنه أنه يضم جميع المجاالت ألنه يمكن القول عنه أنه أساسها فكل  للتشغيل يمكن بالنسبة      

مجال ينشط مجموعة كبيرة من مناصب الشغل، وهو ما يؤدي المتصاص البطالة، ففي والية قالمة ينشط 

تخص و عدد كبير من الموظفين والموظفات يشغلون مناصبهم، كما أن هناك مشاريع تنموية في هذا المجال 

 سنوات قابلة للتجديد مع عملية الترسيم من فترة ألخرى.  3أكثر الشباب وتتمثل في عقود عمل حصرية مدتها 

بمعدل  258.823الكثافة الناشطة  2011ولقد تم إجراءات احصائية مؤخرا حيث قدرت الحالة التشغيلية لسنة 

ن الكثافة المشغولة تقدر ب 51,15نشاط  إجمالي الكثافة  %68,43عامل من  177.113ـ من إجمالي الكثافة، وا 

وقد تم توزيع القوى العاملة حسب  %10,39بطال ومعدل البطالة يقدر بحوالي  26.892وكثافة البطالة حوالي 

فروع النشاط االقتصادي كما يلي هناك خمسة فروع، فرع زراعي وفرع صناعي، فرع تجاري، فرع خدمات، 

بنسبة  75.891 هوفرع إداري موزعة عليها القوى العاملة: حيث أن نصيب الفرع الزراعي من القوى العاملة 
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، والفرع التجاري كان نصيبه يقدر بـ %5,99بنسبة تقدر بـ  10609، نصيب الفرع الصناعي %42,90قدرها 

، فرع اإلدارة بـ %20,99بنسبة  37.176، فرع الخدمات بقوة عاملة تقدر بـ % 18,99والنسبة حوالي  33634

. ويكون بذلك إجمالي القوة العاملة الموزعة على هذه القطاعات االقتصادية يساوي %11,13بنسبة  19.713

، وبذلك يمتص التشغيل نسبة كبيرة من البطالين والمساهمة في التنمية المحلية %100بنسبة  177.113

  للوالية.   

 التنمية المحلية في والية قالمة برامج تمويل .5.1.1.5
ال ريب في أن عملية االرتقاء بالمستوى التنموي المحلي لمختلف الجماعات المحلية ترتبط ارتباطا          

بالجوانب التمويلية سواء كانت محليا أو خارجيا، إذ البد من المحافظة على هذه الموارد والعمل على وثيقا 

استقرارها. فضال على ضرورة تفعيل المشاركة الشعبية لمختلف أفراد المجتمع المحلي في دفع عجلة التنمية 

اتية المحلية في تحقيق التعاون المحلية، وذلك من خالل االعتماد على المواطنين المحليين والموارد الذ

 والتنسيق واالنسجام بين المواطنين ووحداتهم المحلية.

وباعتبار أن التنمية على مستوى والية قالمة تعد جزء من التنمية الوطنية الشاملة، فقد شرعت الجزائر        

تمثلة ماعات المحلية والمفي تجسيد مجموعة من البرامج التنموية الهامة، خاصة تلك التي تتولى أمرها الج

وتتمثل هذه ( PSD)واآلخر قطاعي يتم على مستوى الوالية (، PCD)في برنامج التنمية على مستوى البلدية 

 :البرامج في

-2001)إن برنامج اإلنعاش االقتصادي يمتد على الفترة  :(2004- 2001)برنامج اإلنعاش االقتصادي أوال: 

، كما والصناعيةاألنشطة اإلنتاجية الفالحية لدعم المؤسسات و حول أنشطة موجهة يتمحور و  (2004

وتحقيق  لمعيشيمستوى االلتحسين ة العامة في ميدان الري، النقل والمنشآت و خصصت لتعزيز المصلح

 .لتنمية الموارد البشريةالتنمية المحلية و 

موجهة للتنمية المحلية،  مليار دج 114مليار دج، منها  525وقد رصـــــد لهذا البرنامج مبلي مالي قدر بــــــــــــــــــــ 

 ( حسب الجدول التالي:2004- 2001حيث استفادت والية قالمة من مخصصات للتنمية خالل الفترة )
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 (2004-2001)مخصصات التنمية لوالية قالمة خالل الفترة : (1.5)الجدول رقم 
 الوحدة: مليون دج                                                                                               

 2004 2003 2002 2001 مخصصات التنمية

 PCD 771.5 745 757 388المخطط البلدي للتنمية 

 PSD 1235.2 1560.2 2886.6 3852.7برنامج قطاعي والئي 

 - PSC 103.3 298 330.6برنامج قطاعي ممركز 
 4240.7 3974.2 2603.2 2110 المجموع العام

 باالعتماد على:الباحثة : إعداد المصدر               
 بيانات مديرية برمجة ومتابعة الميزانية بوالية قالمة -                                                      

استفادت من مبلي  (2004- 2001) نجد أن والية قالمة وعلى امتداد الفترةالجدول أعاله من خالل        

ستوى على م ةبالمستوى التنموي للوالي الرتقاءلمليار دج، حيث خصص هذا المبلي  12,928 بـ اجمالي قدر

مختلف المجاالت والقطاعات، إذ وجهت النسبة األعلى من المبلي إلى البرنامج القطاعي الوالئي بهدف 

ي هل باقي البلديات التي رصد لها مبلي مهم فلى مستوى الوالية، وذلك دون تجاعتجسيد التنمية المحلية 

 إطار المخطط البلدي للتنمية.  

مليار  4.202,7لقد خصص لهذا البرنامج مبلي مالي قدر بـ : (2009 - 2005برنامج دعم النمو )ثانيا: 

حيث قدرت  .متصاص السكن الهش، والبرامج التكميلية المحليةدينار جزائري، والبرنامج التكميلي موجه ال

دج، ووالية قالمة وكباقي واليات الوطن مليار  1.908,5المخصصات المالية الموجهة للبرامج المحلية بـ 

 استفادت من مخصصات مالية ضمن هذا البرنامج موزعة حسب الجدول اآلتي:

 (2009 - 2005: مخصصات التنمية خالل الفترة )(2.5) الجدول رقم
 مليون دج الوحدة:                                                                                                            

 باالعتماد على: الباحثةإعداد  من: لمصدرا
 بيانات مديرية برمجة ومتابعة الميزانية بوالية قالمة -                                         

 

 2009 2008 2007 2006 2005 مخصصات التنمية

 PCD 570 1740 1662 783 1065المخطط البلدي للتنمية 

 PSD 3994.5 9223.3 6354.6 8559.5 9971.5برنامج قطاعي والئي 

 11036.5 9342.5 8016.6 10963.3 4564.5 المجموع العام
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( حوالي: 2009-2005ل الفترة )الالتنمية في والية قالمة خبرامج ل مجموع المبلي المالي المخصص بلي      

نتظر أن يتم استحداث يمنصب عمل دائم، و  1836وقد تولد عن هذه البرامج خلق حوالي  مليار دج. 43,923

 منصب شغل. 4399مؤسسة مستعدة لتوفير حوالي  2563حوالي 

 21.214خصص لهذا البرنامج مبلي مالي إجمالي قدره : (2014- 2010) برنامج دعم النمو االقتصادي :ثالثا

مليار دوالر(، وقد كانت من بين أهداف هذا البرنامج تنمية الموارد البشرية، التوجه نحو  286مليار دج )

اقتصاد المعرفة، التعليم العالي، استعمال وسيلة االعالم اآللي داخل المنظومة الوطنية، دعم التنمية الريفية، 

 الصغيرة والمتوسطة، إنشاء مناطق صناعية، مواصلة تطوير البنى التحتية. المؤسسات

وبما أن والية قالمة تعد جزءا من التنمية الوطنية الشاملةـ فقد استفادت هي األخرى من غالف مالي موزع 

 بالشكل اآلتي:

 مليار دج. PCD :63.208 المخطط البلدي للتنمية -

 .مليار دج PSD :0.12 والئيالقطاعي  البرنامج  ال -

 .مليار دج PSC :61.672 البرنامج القطاعي الممركز -

فقد استفادت والية قالمة في إطار برنامج التجهيزات العمومية للدولة من غالف مالي  2012وبالنسبة لسنة 

 مليار دج موجه لتمويل البرامج القطاعية للوالية والمخططات البلدية للتنمية. 9بـ  إجمالي قدر

مليار دج لتمويل البرامج القطاعية غير الممركزة بينما وجه الجزء الباقي لتمويل  8حيث ستوجه أكثر من 

 المخطط البلدي للتنمية.

أما فيما يخص توجهات هذه المبالي، فقد كان لقطاع التربية النصيب األكبر من خالل استفادته من مبلي 

عملية خاصة بتجديد التجهيزات المدرسية إضافة إلى  36مليار دج، وجهت لتمويل حوالي  1,849قدر بـ 

انجاز مؤسسات تربوية جديدة لمختلف األطوار، ثم يليه قطاع األشغال العمومية الذي خصص له مبلي 

 مليار دج. 1.033مليار دج، ليليه قطاع الري بمبلي  1.244مليار دج، ثم التعليم العالي بمبلي  1.320
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مشروعا وعملية على مستوى كافة بلديات والية  191 ت البلدية للتنمية انجازبينما سجل استهدفت المخططا

   قالمة.

 ماهية السياحة في والية قالمة .2.1.5

على المستوى  السياحي القطـاع تنظـيمتم  ،SDAT 2025)) السياحيةوفقا للمخطط التوجيهي للتهيئة        

ين الوكاالت السياحية، الدواوين المحلي السياحة للوالية، المحلي، من خالل أربعة متعاملين فاعلين: مديرية

تعتبر والية قالمة من أقدم وأكبر المدن التاريخية، حيث استوطنت بها عدة ، و للسياحة، الجمعيات السياحية

شعوب والذين خلفوا ما يدل على مرورهم بالمنطقة باإلضافة أن المنطقة تقع في موقع استراتيجي يتمتع 

 ثقيل، هذا ما جعل السلطات المحلية تخصص مديرية خاصة بتسيير النشاط السياحي بالوالية. بوزن سياحي

 مديرية السياحة في والية قالمة. 1.2.1.5

لوطني للقطاع ا تعتبر مديرية السياحة لكل والية، الفضاء الرئيسي الذي يعد همزة وصـل بـين التـأطير        

بالمهام  مديرية السياحة الوالئية في متعاملي القطاع المحليـين، وتكلـفالسياحي، وجانبه المحلي المتمثل 

 (1):التالية

 وتتمثل هذه المهام في: :في مجال السياحة أوال:

 المحلية. القدرات تثمين على العملخالل  من للسياحة المستدامة التنمية على السهر - 

 وتقويم نتائجها. المعدنية والحمامات السياحيةالنشاطات  وتطوير ترقية وتدابير برامج تنفيذ -

 وذات نوعية. متنوعة سياحية عروض بروز تشجيع -

 حولاإلحصائية  والمعطيات المعلوماتية مجال في للقطاعاإلحصائية  الرصد آلية وتزويد وتحليل جمع -

 نشرها. وضمان المعدنية والحماماتالسياحي  باالقتصاد المرتبطةالنشاطات 

 التوسع السياحي. ومواقع مناطق وتثمين والعمران اإلقليمتهيئة  أدوات ضمن السياحية النشاطات إدماج -

                                                           
 بالوالية،يتضمن إنشاء مديرية السياحة  2005يونيو  11مؤرخ في  216-05الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "مرسوم تنفيذي  الجمھورية 1 

 .10 ، ص41، العدد الرسمية الجريدة
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 .المعنية الهيئات مع باالتصالومتابعتها  السياحي االستثمار مشاريع توجيه -

 ال.لمجهذا ا في المقررة الجودة ومقاييس القواعد وتطبيقالسياحية  النشاطات مطابقة السهر على - 

 واألمنالصحة  وحماية بالنظافة صلة لها التي تلك سّيما الالسياحية،  الخدمات تحسين في المساهمة -

 السياحي. بالنشاط المرتبطة

 وتتمثل في:: في مجال الصناعة التقليدية ثانيا:

 له. االعتبار ورد عليه التقليدية والمحافظة الصناعة تراث حماية في المساهمة -

 الصناعة التقليدية. نشاطات لترقية الوطني الصندوق بعنوانالدعم  عمليات تنفيذ متابعة في المشاركة -

 التقليدية. الصناعة لنشاط المستدامة للتنميةمالئم  جو خلق شأنه من إجراء بكل المبادرة -

 المحلية. االقتصادية المنظومة في الصناعة التقليدية نشاطات إدماج جهود في المشاركة-

 الصناعةميدان  في الناشطة الوسيطة والفضاءات والجمعياتوالتجمعات المهنية  المنظمات أعمال تدعيم -

 .وتنشيطها التقليدية

 .توزيعها وضمان التقليدية الصناعةمجال  في اإلحصائية والمعطيات المعلومات جمع -

 وتنشيطها. والحرف التقليدية الصناعةترقية  أجل من االقتصادية التظاهرات تأطير -

 للمديريةالهيكل التنظيمي . 2.2.1.5

إلى  مديرية السياحة للوالية تنظيم مصـالح 2007 جوان 2 ولقد نظم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في      

 التالي:ثالث مصالح على الشكل 

 وتتلخص في:حيث تتكون المديرية من ثالث مصالح، إضافة الى مكتب المدير واألمانة 

 مكاتب: 03وتضم  :ةالسياحمصلحة  

 .والتهيئة السياحيةمكتب متابعة االستثمار  -

 .واإلحصاءمكتب دعم تنمية السياحة  -
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 .والفندقية والحمامات المعدنيةمكتب مراقبة النشاطات السياحية  -

 مكاتب: 03: وتضم مصلحة الصناعة التقليدية 

 .والحرفمكتب تنمية الصناعة التقليدية  -

 .واإلحصاءمكتب الدراسات  -

 .والمهنمكتب مراقبة نشاطات الصناعة التقليدية  -

 وهي:تضم ثالث مكاتب  هي بدورهاو  :والوسائلمصلحة اإلدارة  

  .والتكوينمكتب المستخدمين  -

 .والمحاسبةمكتب الميزانية  -

 .مكتب الوسائل العامة -

ـــــــــياحةدناهأ الهيكل التنظيمي المبين في الشكل خاللومن  ـــــــــي ، نالحظ أن مديرية السـ يتمثل  ،قالمةوالية  فـ

 المستوى المحلي، عن طريق منح دورها في دعم التنمية السياحية وتأطير النشــــــــــــــــاط الســــــــــــــــياحي علــــــــــــــــى

قوم ي ل عمليات التفتيش الروتينية التيالسياحية، من خال جـودة الخـدمات ومراقبـةواالعتمادات الترخيصات 

 .لمديرية السياحة بها مفتشـوا السـياحة التـابعين
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(: الهيكل التنظيمي لمديرية السياحة والصناعة التقليدية بوالية قالمة1.5الشكل رقم )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية السياحة لوالية قالمة

 مديرية السياحة لوالية قالمة. المصدر:

  الجمعيات السياحية. 3.2.1.5

براز المنتوج السياحي المحلي،        المديرية  لذلك تواصل للحركة الجمعوية دور هام في تنمية وتفعيل وا 

 حضاريوالتعريف به وبالموروث ال على تشجيع إنشاء الجمعيات المحلية، التي تنشط في المجال السياحي

   .للمنطقة

مكتب متابعة االستثمارات 

 واإلحصائيات

 المدير

 األمانة

 مصلحةاإلدارة العامة

 مكتب المستخدمين

مكتب الميزانية 

 والوسائل

مصلحة متابعة النشاطات 

واالمراقبةالسياحية   

مكتب االعتمادات 

 ورخص االستغالل

مكتب االعتمادات 

 ورخص االستغالل

النشاطات تنمية مصلحة  

مكتب تأطير النشاطات 

السياحية الفندقية 

والحمامات الحموية 

 والمناخية

مكتب دعم تنمية النشاطات 
السياحية الفندقية 
والحمامات الحموية 

 والمناخية

خدمات السياحية الفندقية مكتب نوعية ال

 الحمامات الحموية والمناخية
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م السياحي الذي يصادف موس إن النشاط الجمعوي بالوالية في حركية دائمة، باألخص خـالل فتـرة الموسـم 

السياحة الحموية و  الوالية بنمط السياحة تميز ساعد على، مما الجبلي والحمويبحكم تميز الوالية الربيع 

المحلية  السياحة ترقيةجمعيات، يتلخص نشاطها في  ، ويمثل النشاط الجمعوي السياحي بالوالية أربـعالجبلية

 وهي: وترقيتهـا والتـرويج لهـا

 الديوان المحلي للسياحة. -

 .والتنشيط الثقافيجمعية ترقية السياحة  -

 .والصناعات التقليديةجمعية جذور لترقية السياحة  -

 جمعية النشاطات السياحية والتراث. -

لثقافة ا تلعب هذه الجمعيات دورا هاما في التعريف بمختلف المقومات السياحية التي تزخر بها الوالية، ونشر

لهذا  لخ،إترفيهية... لمباشر بهم بتنظيم معارض، نشاطاتا االتصالالسياحية بين المواطنين من خالل 

لوالية قالمة دائما إلى مد يد المساعدة لهذه الجمعيات  والصناعة التقليديةمديرية السياحة  الغرض تعمل

خاصة المادية منها من خالل مساعدتها في الحصول على اإلعانات المالية الممنوحة من طرف الوزارة 

 الوصية بغرض التنشيط السياحي.

 الدواوين المحلية للسياحة .4.2.1.5

الشركاء  ، من الدواوين المحلية للسـياحة أحـد2025لقد جعل المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية      

يات والسفر والجمع المحليين في تأطير القطاع السياحي، إلى جانب مديرية السياحة ووكاالت السياحة

 :(1)يوتتمثل وظيفة الدواوين المحلية للسياحة فيما يل .السياحية

 .والتنشيط السياحيينالترفيه  -

                                                           
1 République Algérienne démocratique et populaire, Ministère de l'aménagement du territoire de l'environnement 

et du tourisme," le schéma directeur de l'aménagement touristique 2025", livre1, le diagnostic: audit du 

tourisme algérien, p 58   .    
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 ؛لسياحة والسفرا بيع حقوق التظاهرات السياحية والثقافية التي تقام في الوالية، بالتعـاون مـع وكـاالت -

 .، اإلرشاد واإلعالم بالعرض السياحي، والخدمات المتوفرة في الواليةاالستقبال -

 مقومات السياحة في والية قالمة. 3.1.5

، ا متكامال  ا سياحي  ن تجعل منها قطب  بمؤهالت سياحية كافية أل نفردوالية قالمة ت كما سبق القول إن       

صناعات و على العديد من المنابع المعدنية، مناظر طبيعية، مواقع أثرية، معالم تاريخية، دينية  حتوائهاالنظرا 

حلي من خالل قتصاد المنها أن تشكل دفعا قويا لتفعيل وتنشيط االأكل هذه العوامل مجتمعة من ش .تقليدية

 وعموما فإن هذه المؤهالت تتمثل في: االستغالل األمثل والعقالني وذلك حفاظا عليها لألجيال القادمة.

  المقومات الطبيعية .1.3.1.5

، إذ تشـكل نقطة التقاء بين األقطاب الصـناعية في الشـمال تقع قالمة داخليا بالشـمال الشـرقي للجزائر      

"عنابة وسكيكدة" ومـــراكز التبادل في الجنـــوب "أم البواقي وتبسة"، ولها حـــدود مع عدة واليات: عنابة شماال 

قة قالمة وتعتبر منط ،غرباوســــوق أهراس شــــرقا وأم البواقي جنوبا وســــكيكدة من الشــــمال الغربي وقســــنطينة 

ــــ  ،غلق تتوسطه مدينة قالمةحوض شبه م ــــ  279التي ترتفع عن سطح البحر بـ كلم، وقد  60م وتبتعد عنه بـ

دوائر، وتمتد على  10بلدية مجمعة في  34وتشــــتمل على  ،1974أنشــــئت على أثر التقســــيم اإلداري لســــنة 

كلم 3686.84 بـ تقدر مساحة
  .نسمة 481.37بلي بتعداد سكاني و  2

ومناخ منطقة قالمة رطب على العموم، دافئ وممطر شــــــــتاءا وحار وجاف صــــــــيفا، حيث تتراوح درجة         

، وتختلـف درجة الحـرارة في الفصل الواحد بين المرتفعات ادرجة صيف 36ودرجات شتاءا  04ما بين  الحرارة

ن كانت أكثر اشتداد اوالجبال والمنخفضات المحصـورة بينهما، و   في فصل الصيف. ا 

تتمتع والية قالمة بأربعة سالسل جبلية هامة بها مساحات غابية معتبرة خاصة غابات الفلين، هذا و     

  :أهمها

 م، ويعتبر من أهم المناطق التي تلجأ إليها  1411سطح البحر بـ:  ويرتفع عن: يقع جنوب المنطقة جبل ماونة
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التي تكسو و  وشتاء للتمتع بالمناظر الخالبة التي ترسمها الثلوج ،العائالت القالمية صيفا نظرا لبرودته

 ؛المنطقة

 م؛ 1049: يقع غرب المنطقة ويرتفع عن سطح البحر بـ: جبل دباغ

 م؛ 1208 ارتفاعه، ويبلي يقع غرباجبل طاية: 

 .م 1292 ويبلي ارتفاعهيقع شماال  جبل هوارة:

والراحة لمياهها  ســــــــتجماملال اتعتبر مقصــــــــد   منبع معدني ســــــــاخن، 15كما تشــــــــتمل والية قالمة على       

الطبيعية والشـــالالت المعدنية الســـاخنة والتي تســـتخدم في عالج الكثير من األمراض خاصـــة تلك التي لها 

 عالقة بالعظام.

 مقومات تاريخية وثقافية. 2.3.1.5

تتوفر والية قالمة على معالم تاريخية وثقافية هامة تعود إلى أزمنة تاريخية غابرة، نرى من الضرورة 

 :(1)التطرق إلى بعض منها ألهميتها ولو بإيجاز وهي 

    نصب جنائزي موزعة على حوالي 3000: وهي عبارة عن مقبرة تضم أكثر من مدينة األموات بالركنية

بضفاف جرف صخري، وتشهد هذه المعالم الجنائزية على وجود شعب بدائي ذو وزن في المدن  2كلم 02

 النوميدية القديمة.

مقعد ويشهد  4500: بني في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث للميالد، يتسع لـ المسرح الروماني بق المة

يوجد في وسط المدينة، وتشرف عليه  1900على االزدهار الثقافي في تلك الحقبة، وهو معلم مصنف منذ 

الوكالة الوطنية لآلثار. ويعتبر من أكبر وأجمل المسارح على مستوى حوض البحر األبيض المتوسط، ورمز 

 عمراني فريد من نوعه لوالية قالمة. 

 ماني.و : وهي مجاورة للمسرح الروماني، تشهد على مرور االحتالل البيزنطي والر الحديقة األثرية "كاالما"

                                                           
1 www.dt-guelma.dz/ar/touris_ar.htm 

http://www.dt-guelma.dz/ar/touris_ar.htm
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كلم عن مدينة قالمة، وهو عبارة عن مسبح مائي  07بحمام برادع ببلدية هيليوبوليس يبعد : المسبح الروماني

 م، كان يمأل قديما من منابع المياه الساخنة ومحاط بأحجار منحوتة وقعره مبلط. 55دائري قطره 

ي رجة األولى، عرفت تمركز رومانهي مدينة نوميدية من الد –بسالوة عنونة -: المدينة األثرية تيبليس

قبل الميالد،  46وبيزنطي كبير، إذ كانت جزء من مملكة ماسينيسا ثم التحقت بالمقاطعة اإلفريقية سنة 

 وجمعت بأربعة مستعمرات وهي سيرتا، ميالف، شولو وروسيكادا. 

م والبحيرة يمكن  80وهو بحيرة تحتية يدخل اإلنسان إليها من فتحة صغيرة ويبلي طولها حوالي  :بئر عصمان

 السير فيها بقارب أو سباحة وهي قريبة من منطقة حمام دباغ. 

 1867ماي 23بجبل طاية بلدية بوهمدان قامت باكتشافها بعثة فرنسية في : غار الجماعة )مغارة الجماعة(

 م. 1200شفة وطول المغارة المكت

أواخر  1824 شــــرع في بناءه ســــنة 2م 1500مســــاحة يتواجد وســــط مدينة قالمة يتربع على  :المس   جد القتي 

مصـــــــلي،  1900ذو طاقة اســـــــتيعاب م  1852ســـــــنة العهد العثماني وبداية فترة االســـــــتعمار الفرنســـــــي، فتح 

ويعتبر هذا المســـــــــجد الشـــــــــاهد الوحيد الذي يعكس ووجود واســـــــــتمرار تأثير نموذج وطراز العمارة العثمانية 

بمنطقة قالمة، ويفترض أن انعدام الشــــــــواهد التي تثبت هذا العهد بمدينة قالمة يرجع لكون الباي اســــــــتوطن 

 بمدينة قسنطينة وتركت مدينة قالمة كأرض فالحية تستغل ثرواتها.

 22والي تقع الزاوية شرق مدينة قالمة على بعد ح: -بلدية بني مزلين-اوية الشيخ الحفناوي بديار بالناظورز 

والده صالح إلى  ويرجع نسبم، على يد الشيخ عمارة بديار 1872كلم، من مقر الوالية، تم تأسيسها سنة 

أوالد عمران الذين ينحدرون من ذرية إدريس األكبر الذي وفد من المشرق أيام الخليفة العباسي المشهور 

هارون الرشيد، والتي تعد منارة علمية من خالل التكوين والتعليم في مجال حفظ القرآن الكريم وتدريس 

 مبادئ الشريعة اإلسالمية. 

 ياهيعد معلما  طبيعيا  فريد من نوعه تشكل نتيجة ترسبات كلسية مصدرها الم :دباغ  الشالل الشامخ ببلدية حمام
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 الحموية لتشكل منظرا  خالب يستهوي العديد من السواح جزائريين وأجانب. 

  إمكانيات الصناعة التقليدية. 3.3.1.5

صناعة التقليدي و  تعد الصناعة التقليدية حصيلة لحرف شعبية عديدة كالنسيج والخياطة والطرز      

الحلي، وهي أنواع وأشكال بحسب المعطيات الحضارية للمجتمع، ومن هنا كانت الصناعات التقليدية داللة 

 على العصر وعلى أحواله االجتماعية واالقتصادية والثقافية.

تزخر والية قالمة بصناعات تقليدية توارثت عبر األجيال، فهي تعرف حاضر منعشا وآفاق واعدة بعد      

من  حرفي 1739بـ  2006األهمية التي أوليت لها من طرف السلطات العمومية، إذ بلي عدد الحرفيين نهاية 

 يلي:تعاونية حرفية، ويتوزعون على مختلف نشاطات الصناعة التقليدية كما  20بينهم 

  :8بنسبة  141صناعة تقليدية فنية%  

  44صناعة تقليدية إلنتاج خدمات: بنسبة%. 

  :48بنسبة  833صناعة تقليدية إلنتاج مواد %. 

 :(1)من أهم الصناعات التقليدية والحرفية بوالية قالمة نجد ما يلي

يعتبر النسيج من أهم الحرف التقليدية التي يمارسها النساء حيث نجدها تنتشر في  صناعة النسيج:أ. 

معظم البيوت، وتعتمد هذه الصناعات التقليدية على الصوف وشعر الماعز وبعض المستحضرات الطبيعية 

 النباتية للتلوين، ومن أهم هذه الصناعات النسيجية نجد:

ف الذي يحضر ثم يلون بمستحضرات طبيعية نباتية للحصول نسج من الصو  الحايك القالمي أو الحنبل:

 على أنواع معينة من األلوان المستوحاة من البيئة المحلية كاللون االزرق الذي يستخرج من النيلة.

 وهي لباس يرتديه الرجال تصنعه النساء من الصوف يكون غالبا من اللون البني. القشابية:

 لمة باللباس التقليدي الذي يتميز بالطرز على القطيفة الذي يأخذ أشكال تشتهر والية قا اللباس التقليدي:

                                                           
1 www.dt-guelma.dz/ar/touris_ar.htm 

http://www.dt-guelma.dz/ar/touris_ar.htm
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فنية وجمالية الستعمال الخيط الذهبي، يرسم زهور وعصافير كفرخ الطاووس مثال وتجسيدها المرأة القالمية 

يوت أو بالمجبود، الكاراكو...الخ( معظم هذه الصناعات يقوم بها النساء في ال في ) قندورة الفتلة، قندورة

 في الورشات.

يعد الطرز من النشاطات العريقة في والية قالمة ويكون على األقمشة والقطيفة، بوضع  الطرز التقليدي:

أشكال ورسومات متنوعة باستخدام الحرير والكتان ويستعمل لتزيين مختلف أثاث المنزل كطقم الطاولة 

طرز النابل ولعل أهم تعاونية حرفية في هذا والسرير...، ومن أنواع الطرز على القماش طرز الحساب، 

والتي بها أيادي ذهبية لهذه الصناعة الفنية على غرار النساء اللواتي يقمن بهذه  cassapالميدان هي 

 الحرفة في البيوت.

لحضارات بأنها تعبير عن أصالة ا التي تخص المنطقة بذاتها حيث تمتاز الزربية القالمية صناعة الزرابي:

التاريخية التي مرت بها المنطقة وخاصة الرومانية التي تركت بصمتها في هذا النوع من النشاطات التقليدية، 

وهي من النسيج الغالي ونجد منها زربية اللواي المستمدة من الفسيفساء الرومانية التي نجدها بالمسرح 

، mosaque crocher، زربية la tulipeا النوع هناك: زربية القامرة، زربية الروماني بالوالية، إلى جانب هذ

 la cassapوال تزال صناعة الزربية تمارس بمركز الزرابي والطرز المتواجد بعاصمة الوالية التعاونية الحرفية 

 .لخ. اوهي ذات جودة عالية وسمعة وطنية وتستعمل ألجلها عدة أدوات كالسداية، الخاللة، المقص..

لوالية، إذ ا إنها الحرفة األكثر رواجا في المنطقة، فهي تعرف انتشارا واسعا على مستوى التقليدية: الحلي

يمارسها عدد كبير من الحرفيين، وتعتمد هذه الصناعة على الذهب والفضة بأشكال مختلفة تتمثل في 

على فن وأسلوب ذو عراقة وأصالة أحزمة، خالخل، خواتم، السخاب، القرطين، المقياس...الخ، وكلها تشهد 

 كبيرة.

إن الفخار يعتبر منتوجا جبليا فهو يحمل الخصوصية الجغرافية لمنطقة قالمة ويشتهر  الفخار: صناعة

 بالصالبة والسماكة والجمال والبساطة في تصنيعه وزخرفته، وتنتشر صناعة الفخار عبر معظم مناطق
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 الوالية وتتركز بكثرة في كل من بلدية بن جراح، قلعة بوصبع، الركنية، هيليوبوليس، الخزارة.

 اإلمكانيات الحموية بوالية قالمة .4.1.5

 والتي تتواجد ،منها المستغلة وأخرى غير مستغلة ،اساخن امعدني امنبع 15تشتمل والية قالمة على      

 والراحة لمياهها الطبيعية والشالالت لالستجمام اتعتبر مقصد  ضمن فضاءات ومناظر طبيعية خالبة، و 

لذا  ،المعدنية الساخنة والتي تستخدم في عالج الكثير من األمراض خاصة تلك التي لها عالقة بالعظام

 سنحاول من خالل هذا المطلب عرض أهم المنابع الحموية المتواجدة بالمنطقة.

 قالمة هم المنابع الحموية بواليةأ .1.4.1.5

تتوفر والية قالمة على إمكانيات سياحية كبيرة ومختلفة، إال أنها تتوفر على إمكانات سياحية فيما      

يخص السياحة الحموية، وذلك بتوفرها على منابع حموية عديدة تستغل للعالج، وهو ما يجعلها تمثل جزءا 

ختلف والجدول التالي يوضح م .ية قالمةمهما في ترقية القطاع السياحي في المجال الحموي على مستوى وال

  .(02) أنظر الملحق المنابع المعدنية في والية قالمة.
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 (: المنابع المعدنية في والية قالمة3.5الجدول رقم )

 الخصائص العالجية البلدية (ل/ثا) التدفق نسبة المنبع اسم الرقم

 08 عين شداخة 01

 حمام دباغ
داء األعصاب، اضطراب غددي، داء التنفس،  داء المفاصل،

، األمراض والحنجرةأمراض النساء، أمراض األذن، األنف 
 الجلدية.

 06 عين بن ناجي 02

 13 ءعين الشفا 03

 20 1محطة رقم 1منبع رقم 04

 حمام أوالد علي
 )هيليوبوليس(

أمراض المفاصل، أمراض األعصاب، أمراض التنفس، 
الزلة الرئوية(، األمراض الجلدية، -)الربوالرئوية األمراض 

 ، أمراض النساء.واألذنأمراض األنف، الحنجرة 
 08 2محطة رقم 2رقم منبع 05

 08  3محطة رقم 3منبع رقم 06

 25 بئر حمام أوالد علي 07

 11 قرفة 08

 عين العربي
أمراض الروماتيزم، أمراض الشرايين، أمراض الجهاز البولي، 

 11 بلحشاني 09 الجلدية، األعصاب، أمراض النساء.األمراض 

 06 منبع حمام النبايل 10
 حمام النبائل

أمراض: الروماتيزم، األعصاب، الشرايين، النساء، الجلدية، 
 / منبع المينة 11 التنفس.

 15-20 منبع عساسلة 12

 بوحشانة

 
أمراض: التنفس، الجهاز الهضمي، األعصاب، الروماتيزم، 

 الجلدية.
 20 منبع رومية 13

 08-12 منبع بن طاهر 14

 02 منبع النخلة 15

 إعداد الباحثة استنادا إلى: نمالمصدر: 
 قالمة واليةباحة يمديرية الس وثائق مقدمة من -                                  

 مكانة هامة لدىزادها مما  ،هذه الحمامات تطل على مناظر طبيعية خالبةون ك ضف إلى ذلك    

 : (1) منهانخص بالذكر ، و ومحّجا لقوافل السياح المنطقة سكان

، وهذا الحمام يتميز بالهدوء والجمال والمنظر الطبيعي عاصمة الواليةكلم من  25يقع على بعد  :حمام دباغ

صل على مجرى صغير مت كون مياهه تنسابالخالب، وهو مشهور عالمي ا ألنه منطقة سياحية فريدة جد ا 

درجة حرارة بمياهه الطبيعية تنبعث من باطن األرض  ،cascade)) بالجبل الكلسي، الذي يسمى بالشاللة

لتر في الدقيقة الواحدة، وقد حصلت على المرتبة الثانية عالمي ا من  6500درجة مئوية وتتجاوز  96تبلي 

قة الوقت نفسه شالال ألنه يأتي على شكل مياه متدف ويعتبر فيحيث درجة الحرارة بعد براكين آيسلندا، 

 ساخنة، كما يشتمل على مجموعة من الصخور المتصاعدة بجانب الشالل. 

                                                           
1 www.al-fadjr.com 
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تصل أربعة منابع حموية،  كلم، يتوفر على 15بـ سوى يبعد عن عاصمة الوالية وهو ال  علي:حمام اوالد  

يحوي الحمام  درجة مئوية. 57لتر في الثانية بدرجة حرارة تصل إلى  25و 8نسبة تدفق مياهها ما بين 

مركبين، وهما: "مركب البركة" و"مركب بوشهرين"، إضافة إلى "المركب البلدي القديم"، الذي ما زال يعاني 

نها: م. ويشتهر "حمام أوالد علي" بمياهه المعالجة لبعض األمراض، واالهتماممن نقص في التحسين 

وأمراض األعصاب، حيث تحتوي مياهه على العديد من المكونات  والتنفس، نلمفاصل، األذا ضأمرا

  .المعدنية، وهي مواد مساعدة على العالج

 المنابع الحموية المستغلة .2.4.1.5

نحصي بوالية قالمة العديد من المنابع المعدنية الحارة المتواجدة ببعض بلديات الوالية بنسب تدفق 

مختلفة ودرجة حرارة متفاوتة منها ما هو مستغل ومنها الغير مستغل، كمنابع بلدية بوحشانة نظرا لعدم وجود 

حان المنابع لين التاليين يوضوالجدو  طلب عليها بسبب ضعف نسبة التدفق، صعوبة المسلك المؤدي إليها.

 الحموية المستغلة والمنابع الحموية التي وقع عليها االمتياز ولم يشرع في استغاللها من طرف الوالية.

 : المنابع الحموية المستغلة عن طريق االمتياز(4.5)جدول رقم ال

 الجهة المستغلة المنبع الحموي

 مركب بوشهرين المعدني ثال/16المنبع الحموي النخلة )حمام أوالد علي( 

 مركب البركة المعدني ل/ثا 08المنبع الحموي النخلتين )حمام أوالد علي( 

 مركب الشالل المعدني ل/ثا 13المنبع الحموي شداخة )حمام دباغ( 

 على: دإعداد الباحثة باالعتما نمر: المصد        
 .احة لوالية قالمةيوثائق مقدمة من مديرية الس -                                                 
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 المنابع الحموية التي وقع عليها االمتياز ولم يبدأ في استغاللها: (5.5)رقم  جدولال

 الجهة المستغلة المنبع الحموي

 محطة عين الشفاء المعدنية ل/ثا 04المنبع الحموي عين الشفاء )حمام دباغ( 

 مركب جيهان المعدني ل/ثا 04الشفاء )حمام دباغ( المنبع الحموي عين 

 مركز الراحة للمجاهدين ل/ثا 03المنبع الحموي عين الشفاء )حمام دباغ( 

 مركب حمام بلحشاني المعدني ل/ثا 06المنبع الحموي بلحشاني )عين العربي( 

 على: دإعداد الباحثة باالعتما نمر: المصد       
 .احة لوالية قالمةيوثائق مقدمة من مديرية الس  -                                              

تم ية، وقد بعض حمامات الوال المنابع الحموية مستغلة بطريقة تقليدية والتي تزود بها بعضوهناك 

االتصال بأصحاب هذه الحمامات التقليدية من أجل تسوية وضعيتها وعصرنتها من أجل تحسين نوعية 

 والتي تتمثل في: الخدمات المقدمة للسواح وزوار الوالية، 

 حمام بن ناجي ببلدية حمام دباغ. 

 حمام قرفة ببلدية عين العربي. 

 حمام الطاهر ببلدية حمام النبائل.  

  حمام دباغ خرشيش ببلديةحمام. 

  هيليوبوليس.الحمام البلدي بحمام أوالد علي بلدية 

 تحليل السوق السياحي بوالية قالمة. 2.5

، وجهة عدد كبير من السياح، محليين منهم وأجانب تشتهر والية قالمة بحماماتها المعدنية التي تعتبر     

 وفيما يلي مختلف التجهيزات والهياكل السياحية في الوالية. 

 تحليل العرض السياحي . 1.2.5

 السياحي األساسية بحكم أنهـا تخضـع لمعايير الجودة، حيث  االستقبالتشكل الفنادق أحد مقومات        

 تتيح للسائح العديد من الخدمات الفندقية، لذلك ركزت الجزائر مـن خالل مختلف سياساتها السياحية على 
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لمميزة نظرا للسمات والخصائص ا، و للطلب السياحي المتزايد لالستجابةضرورة الرفع من قدرة االستقبال 

للوالية والمتمثلة في شهرتها بالحمامات المعدنية التي تعد مصدر جذب ووجهة للعديد من الزوار والسياح، 

طوال السنة مستفدين مما هو متاح ومتوفر من تجهيزات وهياكل سياحية، سنحاول تناول هذا العنصر بشيئ 

 التحليل. من

 الفندقية للمؤسسات السياحي العرض. 1.1.2.5

 تساعد التي العوامل أبرز أحد تعد التي الفندقية، المؤسسات من مجموعة على قالمة والية تتوفر      

 من تراب الوالية. مختلفة مناطق على عالمؤسسات تتوز  وهذه بالمنطقة، السياحي القطاع وترقية دعم على

 .االستيعابية طاقتها إلى إضافة ،اوكذا تصنيفه المؤسسات الفندقية هذه أهم يوضح اآلتي والجدول

 قالمة والية في واالستقبال اإليواء هياكل (:6.5) رقم الجدول

 على: دباالعتما ةإعداد الباحث نمر: المصد       
 احة لوالية قالمةيوثائق مقدمة من مديرية الس -                                           

 إحدى على تتوفر قالمة والية استنادا إلى المعلومات والبيانات الواردة في الجدول أعاله، يتضح وأن:       

 ما منها الحموية الفنادق تشكل ،سرير 1465 بـ تقدر بسعة غرفة 547 على تتوزع فندقية، مؤسسة عشر

 ،حموية سياحة هي واليةال في السياحة نوع أن علىمما يدل ويؤكد  .فنادق 4 بعدد وذلك % 37 بيقار 

 نمط المؤسسة اسم الرقم
 المؤسسة

 االستقبال سعة التصنيف

 األسرة عدد الغرف عدد
 144 71 *3 حضري مرمورة فندق 01

 625 170 *2 حموي شاللة المعدني المركب 02

 38 26 تصنيف دون نزل هوارة نزل 03

 30 21 / حضري التاج فندق 04

 240 90 / حموي (البركةالمعدني) المركب 05

 236 90 / حموي (بوشهرين) المعدني المركب 06

 54 21 / حموي ناجي بن فندق 07

 27 17 / حضري النجمة(للفندقة) معدة مؤسسة 08

 30 14 / حضري (طارقللفندقة) معدة مؤسسة 09

 25 15 / حضري (الشرق) للفندقة معدة مؤسسة 10

 16 12 / حضري (الكرامة) للفندقة معدة مؤسسة 11

 1465 547 ـــــــــــوعالمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 



كآلية لتحقيق التنمية المحلية  والية قالمةب السياحة الحموية:                                          الفصل الخامس  
 

325 
 

عدد ضعيف جدا في منطقة ورغم ذلك فال الحموي، بالجانب المتعلقة السياحية الخدمات من مجموعة توفر

 اليةاستيعاب الوافدين للسياحة الحموية بالو  بهذه المؤهالت، حيث أن هذا العدد ليس بمقدورهسياحة حموية 

 .فصل الربيع()خاصة في فصل الذروة 

مؤسسات فندقية، أما الفنادق  9إن جل الفنادق في الوالية غير خاضـعة للتنصـيف، والبالي عددها        

مما يؤثر سلبا على  )شاللة(، المعدني مرمورة والمركب فقط فندق مصنفين فندقينالمصنفة فلم تتجاوز 

 تقديم على وهو ما يستدعي العمل .جودة الخدمات السياحية ويضعف صورة العـرض السـياحي للوالية

الفندقية  بغية االرتقاء بالخدمات التصنيف، على للحصول المؤسسات هذه لمختلف والدعم المساعدة

 وتحسينها، لمضاعفة توافد السياح بشكل أكبر. 

رف من ط كذلك إلى أن النقص المســجل في طاقة اإليواء يتم تداركه بصــفة جزئيـــــــــــــــــة جدر اإلشــارةتو      

ــــــــــــــــــــة  كما دفع هذا النقص في.بيوت الشــــــباب المنتشــــــرة في دوائر الوالية، والتابعة لوزارة الشــــــباب والرياضـــــــ

بطريقة  اح الوطنيين واألجانبموسمية للسي المؤسسات الفندقية العديد من العائالت المحلية إلى كـراء شـقق

 الذروة الربيع.رسمية أثناء موسم  غير

 قالمة بوالية واألسفار السياحة للوكاالت السياحي العرض .2.1.2.5

 على المستوى المحلي، حيث إن دور وكاالت السياحة والسفر مهم في تأطير النشاط السياحي     

 :(1) ةنشاطها في الخدمات التالي يتمثل

 .خيوالتاري المواقع السـياحية واآلثـار ذات الطـابع السـياحي والثقـافيتنظيم جوالت وزيارات إلى  -

الملتقيات و  تنظيم نشاطات القنص والصيد البحري والتظاهرات الفنية والثقافية والرياضية والمـؤتمرات -

 .المكملة لنشاط الوكالة

 .وضع خدمات المترجمين والمرشدين السياحيين تحت تصرف السياح -

                                                           
يحدد قواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة  1999أفريل  4المؤرخ في  06-99جمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،" القانون رقم ال 1 

 14 مرجع سابق، ص "واألسفار
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 .لنقلا السياحي وبيع كل أنواع تذاكر النقل، حسب الشروط والتنظيم المعمول به لدى مؤسساتالنقل  -

  .بيع تذاكر األماكن المحالت الترفيهية والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي وغير ذلك -

 أخرى وهناكالوالية،  أرجاء عبر موزعة والسفر السياحة وكاالت من مهم عدد قالمة والية تضم      

   :الوكاالت تلك مختلف التالي الجدول نجاز، ويبيناإل طور في

 في والية قالمة والسفر السياحة وكاالت :(7.5) رقم الجدول

 على: باالعتماد إعداد الباحثة من :المصدر
 .2014قالمة  لوالية السياحة مديرية إعالمية مقدمة منوثائق  -                                         

 تســاهم ســياحية، ةوكال ثالثة عشــرة تتواجد بها قالمة والية أن الســابق، الجدول محتوى من لنا يتبين      

 هذا ســــــياحية، إمكانات من تحتويه مابو  بالوالية التعريف خالل من للوالية، الســــــياحي القطاع ترقية في

 إطعام،) قالمة والية مناطق مختلف توفرها التي الخدمات كافة من الســــياح ســــتفادةا تســــهيل عن فضــــال

 .المنطقة داخل وتوجيههم السياح هؤالء تأطير عملية طريق عن وذلك ،(خ.... إلرحالت فنادق،

 

 العنوان نوع النشاط الصنف اسم الوكالة الرقم

01 

 

 مرمورة تور

 
والوطنية ةالسياحة استقبالي أ قالمة 54نوفمبر  01شارع  06   

والوطنية ةالسياحة استقبالي أ صارة تور 02 قالمة 117نهج سريدي محمد الطاهر    

-قالمة-، ساحة عابدي مبروك05 سياحة موفدة للسواح ب مسك تور 03  

04 
 ماونة للسياحة

 واألسفار
هليوبوليس 55رقم:  02تحصيص  سياحة موفدة للسواح ب -قالمة-     

-قالمة -217رقم جوان  19تحصيص  سياحة موفدة للسواح ب أميمة تور 05  

-قالمة  – 45ماي  08طريق  22 سياحة موفدة للسواح ب فرع وكالة مالك تور 06  

 حي أومدور عبد الحق طريق بلخير والية قالمة سياحة موفدة للسياح ب رتاج للسياحة والسفر 07

 سياحة موفدة للسياح ب وكالة السد 08
 07حي حسن االستقبال شارع عيسات إيدير رقم:

 بلدية قالمة

والية قالمة 8الصنوبر رقم  2جوان  19تحصيص  سياحة موفدة للسياح ب فهيم ترافل 09  

والية قالمة 01مسكن عمارة  57حي  سياحة موفدة للسياح ب الماسة للسياحة واألسفار 10  

 سياحة موفدة للسياح ب اللبيب للسياحة والسفر 11
والية  04رقم  01حي األمير عبد القادر عمارة رقم:

 قالمة

جوان الشطر الثاني والية قالمة 19حي  سياحة موفدة للسياح ب مروة تور 12  

والية قالمة 03نهج سويداني بوجمعة رقم:  سياحة موفدة للسياح ب باية فور ايفار 13  
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 عملية تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب. 2.2.5

الرفع الوزارة الوصية والهادفة إلى التحسين و تطبيقا  الستراتيجية الجودة السياحية المسطرة من قبل  

من مستوى الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الفندقية من خالل الشروع في عملية تصنيف هذه األخيرة 

بغية إضفاء النفس االحترافي على النشاط الفندقي من أجل إبراز الصورة الحقيقية للمؤهالت السياحية التي 

المحدد للقواعد المتعلقة  1999/ 01/01المؤرخ في: 01-99قا  ألحكام القانون رقم:تزخر بها الوالية، وتطبي

المحدد لمعايير  11/06/2000 المؤرخ في: 130-2000وكذا المرسوم التنفيذي رقم: 54 بالفندقة والسيما المادة

 تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب و شروط ذلك.

 واللجان الوالئيةالمحدد لألنظمة النموذجية للجنة الوطنية  26/02/2001وبناءا  على القرار المؤرخ في: 

المتضمن إنشاء اللجنة  30/07/2005الصادر بتاريخ: الوالئي لتصيف المؤسسات الفندقية، وبناءا  على القرار

 .02/04/2007الوالئية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب المنصبة بتاريخ:

والمتضمنة شرح األسس القانونية  01/12/2012المؤرخة في: 78التعليمة الوزارية رقم: واستنادا إلى 

المعاينة  شرعت اللجنة المذكورة في عمليات، صنيف المؤسسات الفندقية إلى رتبالتي تعتمد عليها عملية ت

كما هو  صاصختاالالميدانية للمؤسسات الفندقية المعنية بعملية التصنيف حسب الدرجة الداخلة في دائرة 

 :ييل المذكور أعاله كما 26/02/2001من القرار المؤرخ في: 02منصوص عليه في المادة:

 الرتبتان "بدون نجوم و نجمة واحدة". الفنادق: -

 الرتبتان "نجمة واحدة ونجمتان". نزل الطرق )الموتيالت( أو المحطات: -

 الهياكل األخرى المعدة للفندقة. -

المعنية بعملية التصنيف والداخلة ضمن اختصاص اللجنة الوالئية لتصنيف  ومن بين المؤسسات الفندقية

 من: المؤسسات الفندقية إلى رتب نجد كال
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 في الوالية. : المؤسسات الفندقية المصنفة جديدا(8.5)الجدول رقم  

 :على باالعتماد ةإعداد الباحث من :المصدر
 .2014قالمة  لوالية السياحة مديرية إعالمية مقدمة منوثائق  -                                         

فقد تم إعادة تصــنيف أربعة مؤســســات فندقية وفق قواعد التصــنيف من خالل الجدول المبين أعاله،       

 المعمول والمنصوص عليها في الجزائر، وبذلك ارتفع عدد الفنادق المصنفة بوالية قالمة.

 السياحي الطلبتحليل  .3.2.5

 قالمة والية في الفندقية المؤسسات على السياحي الطلب .1.3.2.5

 أننا إال غيرها، أو الحمويةء ســــوا الفنادق، على المتوافدين للســــياح المتواصــــل االرتفاع من لرغمبا       

 الصــــــعب من يجعل الذي األمر الســــــياح، لمختلف المســــــتقبلة المؤســــــســــــات عدد فيا كبير   انقصــــــ   نلمس

 الســـــياح نوع ولتوضـــــيح .المؤســـــســـــات لهذه القليل للعدد نتيجة بالفندقة، المتعلقة الخدمات من االســـــتفادة

 :اآلتي الجدول نورد ،واليةال داخل السياحية وتوجهاتهم المؤسسات، هذه على المتوافدين

 .: تطور التدفق السياحي في والية قالمة(9.5جدول رقم)ال
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 97417 96506 108156 96071 94036 81962 67626 عدد الوافدين

  على: باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر     
 .قالمة لوالية السياحة مديرية مقدمة منوثائق  -                                                 

الزيادة المستمرة لعدد السياح الوافدين من خالل ما تضمنه الجدول أعاله من إحصائيات، نتبين         

وتطور ، 2011سنة و  2008 بين سنة لعدد السياح وخاصة وهذا ماهناك تزايد نسبي ، فإلى الوالية بشكل عام

 المالحظة درجة التصنيف إسم المؤسسة الفندقية
المؤرخ 1727رقم: تم تصـــــــــــــنيف هـــذه المؤســـــــــــــســـــــــــــــة الفنـــدقيـــة بقرار والئي  *2 نزل هوارة

 21/07/2014في:
المؤرخ 1728رقم: تم تصـــــــــــــنيف هـــذه المؤســـــــــــــســـــــــــــــة الفنـــدقيـــة بقرار والئي  بدون نجوم فندق التاج

 21/07/2014في:
المؤرخ 1846تم تصـــــــــــــنيف هـــذه المؤســـــــــــــســـــــــــــــة الفنـــدقيـــة بقرار والئي رقم:  بدون نجوم فندق بوشهرين

 05/08/2014في:
خ المؤر 1728رقم: تم تصـــــــــــــنيف هـــذه المؤســـــــــــــســـــــــــــــة الفنـــدقيـــة بقرار والئي  هيكل معد للفندقة فندق بن ناجي

 21/07/2014في:
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 ةللمنتجات سياحي ترويجية جديدة استراتيجيةقام القطاع السياحي بانتهاج  ، حيث2012 أحسن سنة

عربية  ولد وخصوصا بعد حيث نالحظ تزايد تدفق السياح بوتيرة متسارعة جدا فقد تم استقبال وفود من

مع ، ياحيةالسالتدفقات زيادة  إلىيؤدي  وهذا بدورهعادة االعتبار للمناطق الحموية وأجنبية وهذا في إطار إ

ليصل ، إيجابي بشكلو  سنوياتضاعف مستمر  يف الحموية الفنادق على المتوافدين السياح العلم وأن عدد

 زائر في الشهر. 8119، وبمتوسط سائح 97417إلى  2014سنة 

 قالمة والية في الحمويةالفندقية  المؤسسات على السياحي الطلب. 2.3.2.5

 .(2013-2008) الفترة خالل الحموية الفنادق على السياح توافد :(10.5) رقم الجدول
 

 السنة
 

 جمالي عدد السياحإ
 

المقيمين في الفنادق  السياح عدد
 الحموية

 
صة السياح المقيمين في الفنادق ح

 الحموية
2008 76097 38539 50.64٪ 

2009 74259 49112 66.13٪ 

2010 94018 70583 75.07٪ 

2011 96071 73973 77.00٪ 

2012 99411 92704 % 83,77 

2013 112356 98330 % 86,27 

  على: باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر    
 .قالمة لوالية السياحة مديرية مقدمة منوثائق  -                                           

الزيادة المستمرة لعدد السياح الوافدين من خالل ما تضمنه الجدول أعاله من إحصائيات، نتبين         

بشكل خاص والذين يمثلون  الحموية الفندقية المؤسسات على المتوافدين السياحو  بشكل عام اليةو الإلى 

من  ٪77 ما يقاربأي  ،سائح للحمامات المعدنية 73973حوالي  2011حيث سجلت سنة  النسبة األكبر،

 حيث ،بهذه الوالية السياحة طبيعة دوهو ما يؤك ،إجمالي عدد السياح الوافدين للوالية خالل هذه السنة

 سياحية إمكانات من تنفرد به لما نظرا الجزائر، في الحموية السياحة مجال في الرائدةوبال منازع  تعتبر

 ة، مع العلم وأن عددالمنطق في والعالجية الحموية بالسياحة االرتقاء من تمكنها الحموي، المجال فيهائلة 
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  2013ليصل سنة ، إيجابي بشكلو  سنوياتضاعف مستمر  يف الحموية الفنادق على المتوافدين السياح

 .كبير يدل على اإلمكانات السياحية في المجال الحموي لوالية قالمة وهو رقم 86,27 % إلى حوالي

 .عوائد من جراء المصاريف التي ينفقونها في مختلف المجاالتوهو ما يسمح بتحقيق 

 السياحية الوكاالت على السياحي الطلب. 3.3.2.5

 السياحي القطاعوتطوير  ترقية في بارزا دورا ،المتواجدة على تراب الوالية السياحية الوكاالت تلعب      

 بالنســـــبة ســـــواء ،كوجهة ســـــياحية هامة بالوالية التعريف في الفعالة مســـــاهمتها خالل من وذلك للمنطقة،

 مختلف من وبأقصـى ما يمكنالسـتفادة من ا ملتمكينه األجانب، للسـياح بالنسـبة حتى أو المحليين للسـياح

 يبين التالي والجدول .المتوفرة والمتاحة على مســـتوى كل المنشـــآت والمرافق الســـياحية الســـياحية الخدمات

 .(2013-2008) الفترة خالل الوكاالت هذه طرف من المؤطرين السياح عدد تطور

 
                      .السياحية الوكاالت طرف من المؤطرين السياح عدد تطور :(11.5)رقم الجدول

 استنادا إلى: الباحثةمن إعداد المصدر:    
                                 2014قالمة،  وثائق مقدمة من مديرية السياحة بوالية  -                                          

 2559 من تطور ، قدالوكاالت هذه طرف من المؤطرين الســياح عدد يتضــح من الجدول الســابق أن     

ن كان قد عرف انخفاضــــا ملحوظا ، 2010 ســــنة مؤطر ســــائح 4887 إلى 2008 ســــنة ســــائح ســــنة  خاللوا 

األجانب المؤطرين  ياحالكبير لعدد الس نخفاضاال مالحظة مع .مؤطر سائح 3774لىحيث وصل إ ،2011

خدمات هذه الوكاالت،  عن ســــــــــــــتغناءهمويعود ذلك إلى االوكاالت في الســــــــــــــنوات األخيرة،  قبل هذه  من

يادة ز باإلضــــافة إلى التخوف من الحالة األمنية في مختلف الدول العربية بســــبب ما يســــمى بالربيع العربي 

 الوكاالت عبر لواليةل الســــــياحية الصــــــورة ورســــــم المعلومات نقل الترويج الســــــياحي في فعالية عدمعلى 

 المؤطرين الســـياحولعل عدد  ،واليةلل الهائلة اتاإلمكان مع يتماشـــى وال قليل عددها كان حيث الســـياحية،

 2013 *2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 4650 3641 3774 4887 2574 2559 عدد السياح

 238 174 28 396 207 843 األجانب منهمعدد 
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، يعكس ذلك مؤطر سائح 3641 ـــــبوالمقدر   2012 سنة من األول السداسي خالل الوكاالت هذه طرف من

ســــــــائح  4650 إلى حوالي 2013 وقد وصــــــــل عدد الســــــــياح المؤطرين من طرف هذه الوكاالت نهاية ســــــــنة

 .مؤطر

لمختلف هذه المعطيات، نجد أن عدد الوكاالت التي تنشــــــــــط على مســــــــــتوى إال أنه وما يالحظ من تحليلنا 

 تكفي لتأطير العدد الكبير للســــــــــــــياحترقى إلى المســــــــــــــتوى المطلوب من ناحية العدد، كونها ال  الوالية ال

 تيجةن في تقليل العدد اإلجمالي للســياح،خاصــة األجانب منهم وهو ما يســاهم  المتوافدين على والية قالمة،

إذ نالحظ تطورا ايجابيا في عدد السياح .السياح اكتشاف المنطقة عمليات التأطير، التي تسهل علىغياب 

منهم  % 27.86 ســــــائح، توجه 98330  تدفق حوالي 2013 الوافدين على والية قالمة، حيث ســــــجلت ســــــنة

احة الحموية، السي مجال الكبيرة التي تمتلكها الوالية فينحو الفنادق الحموية، وهو ما يدل على اإلمكانيات 

 أبرزهـا نجـد :حمـام خالبـة طبيعيـة ة تتموقع بين أحضـــــــــــــــان منـاظرمن خالل توفرهـا على حمـامـات معـدنيـ

إال أنه من جهة أخرى نلمس قلة نشــــــــاط الوكاالت الســــــــياحية على . الدباغ، حمام أوالد علي، حمام النبائل

لبعد والية قالمة، تبقى هذه الوكاالت بعيدة كل ا الذي يميز السياحي الوالية التي وبالرغم من الطابع مستوى

ســـائح فقط من طرف  4650 تأطير حوالي عن الدور المنوط بها، و ذلك فيما يخص تأطير الســـياح، إذ تم

 .2013هذه الوكاالت خالل سنة 

 تحليل الطلب السياحي وفقا لمؤشرات الطلب. 4.2.5

 الحموية. متوسط إقامة السائح في المؤسسات 1.4.2.5

 : متوسط إقامة السائح في الفنادق الحموية(12.5) الجدول رقم
 

 استنادا إلى: الباحثةمن إعداد المصدر:       
 2014قالمة،  وثائق مقدمة من مديرية السياحة بوالية  -                                            

 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 57629 150745 124883 72085 62085 الليالي

 43154 93451 95623 43256 32155 النزالء

 1.33 1.61 1.30 1.66 1.93 قامةاإلمتوسط 
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يعد مؤشر متوسط اإلقامة للسواح مؤشر مهم له عدة إيجابيات و انعكاسات على المنطقة، فكلما  كان      

متوسط اإلقامة أطول فهذا يدل على أن المنطقة سياحية وتملك مقومات ومعالم سياحية كبيرة مما يجعل 

له يترك أٌثر ية مما يجعالسائح معجب بها ويسعى لالطالع عليها و اكتشافها، فبهذا يقضي السائح أياما طو 

اقتصادي كبير من خالل المبالي التي أنفقها السائح لتنزه خالل المدة التي قضاها، وكلما كانت المدة أطول 

كلما كان ذلك أحسن بالنسبة للمنطقة وللدولة فهو يضخ مداخيل لتلك المنطقة ونالحظ من الجدول أعاله 

من يوم إلى يومين على األكثر فهذا يدل على أن المنطقة  اوحيتر أن متوسط اإلقامة في مدينة قالمة متوسط 

صغيرة وال تملك المؤهالت الكافية و المرافق الالزمة خاصة على مستوى المؤسسات الحموية مما تسمح 

طالة اإلقامة فيها.   للسائح بزيارتها وا 

 سرة للفنادق الحموية. وضعية مشغولية اآل2.4.2.5

 حجم الطلب الفندقي وكذلك على والمقاييس لمعرفةمشغولية من أهم المعايير اليعد معيار نسبة        

 أخرىلى إونسبة المشغولية تعرف تغيرات من سنة  ،رضا الزبونعلى تحقيق  تهادق معرفة مدى قدر االفن

لطبيعية األمنية والكوارث ا ،القريبة أو البعيدة منها اسواءبها  المحيطةالمتغيرات  وذلك لتأثرها بمختلف

 . والجدول التالي يوضح نسبة المشغولية للفنادق الحموية بوالية قالمة.والتظاهرات السياحية والمهرجانات

 .وضعية مشغولية اآلسرة للفنادق الحموية: (13.5) الجدول رقم

         

 استنادا إلى: الباحثةمن إعداد المصدر:  
 .2014قالمة،  وثائق مقدمة من مديرية السياحة بوالية  -                                            

  %94.06لترتفع بعدها إلى  2010سنة  %58.84أن نسبة المشغولية قدرت ب  أعالهيتضح من الجدول          

 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 57629 110745 104883 72085 62085 الليالي

 1115 1115 1115 1055 1055 عدد االسرة

 51.68 99.32 94.06 68.32 58.84 (%)المشغولية نسبة 
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 ثم شهدت ، % 99.32بنسبة  2013سنة  لها وتصل إلى أعلى نسبة ابعدها تطور  لي تعرف 2012سنة 

 .% 51.68بنسبة  2014انخفاضا سنة 

 . التغيرات الموسمية السياحية للمؤسسات الحموية3.4.2.5

  ويمكن توضيح التغيرات الموسمية للمؤسسات السياحية الحموية المتواجدة على تراب الوالية لسنة         

  :من خالل الجدول التالي 2014

 2014أثر التغيرات الموسمية السياحية لسنة : (14.5) جدول رقمال

 ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اوت جويلية جوان  ماي أفريل مارس فيفري جانفي    الشهر

 324301 37298 29444 23887 20147 2182 20147 32414 45072 44884 41545 36635 السواح

 استنادا إلى: الباحثةمن إعداد المصدر:  
 .2014قالمة،  وثائق مقدمة من مديرية السياحة بوالية  -                                      

جدا  الطلب السياحي بشكل كبيرفبه أعاله أن في موسم الذروة السياحي يرتفع  الجدولنالحظ من 

 ،ي ومارسوفيفر  ديســميرشــهر أتزامن مع ي الذينتيجة توفر الظروف المناخية المالئمة وعامل وقت الفراغ 

 الحظ طلب كبير والعكس يحدث تماماحيث ن ،ومارس وأفريل ديســميروخاصــة العطل المدرســية في شــهر 

        فنتيجة لســــــوء المناخ في الصــــــيف ينخفض الطلب الســــــياحي بشــــــكل كبير ، ســــــم الكســــــاد الســــــياحيفي مو 

 حيث وصل عدد السياح بالمؤسسات مشغولية بداية من شهر جوان وخاصة شهر جويليةالنسبة  انخفاضو 

ينخفض الطلب نتيجة الظروف المناخية التي تتزامن مع فصـــــل الصـــــيف و  ،ســـــائح 2181الفندقية الحموية 

نية، الحمامات المعد ارتيادوبالتالي نلمس عزوف من طرف الســــياح على عالية الحيث تعرف درجة الحرارة 

صــفة ب تمتعتفصــل الخريف وهكذا تبقى الســوق الســياحية في الطلب مرة أخرى مع تحســن المناخ ويتحســن 

تى مع تتأثر بعامل المناخ ح ألنهاويصعب التغلب عليها  ،على مدار السنةالنهائي توازن وعدم ال االختالل

يسية ومن السمات الرئ ،بمجموعة من العواملها طريقة تسير المداخيل لن تكون مجدية بسب تأثر  استعمال

سنة ليس بنفس الوتيرة على مدار أشهر ال الحموي مستوى الطلب على المنتج السياحيأن للطلب السياحي 
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، مناخية مالئمةالطلب متذبذب يرتفع بشـكل كبير جدا في موسـم الشـتاء والربيع أين تكون الظروف  بل هو

 سائح. 324301في شهر ديسمبر  إلى الذروة إذ وصل عدد السياح

 مساهمة السياحة الحموية في التنمية المحلية .3.5

تعمل في مجملها على تحريك عجلة  ،التنموية للقطاع السياحي مجموعة من المجاالتتشمل اآلثار       

 والية.الأهم اآلثار االقتصادية للقطاع السياحي ب حصروفيما يلي سيتم  .المحليةالتنمية 

 في التشغيل الحموية دور السياحة. 1.3.5
 التحفيزات التيو وهذا مرتبط بالجهود  به،يختلف تأثير السياحة على التشغيل باختالف درجة االهتمام      

إذ أن السياحة ال تسمح بخلق عمالة مباشرة فحسب بل  ،جل االستثمار في هذه الصناعةأمن تقدمها الدولة 

واالتصاالت وغيرها التي تخلق العديد من فرص الشغل  ،يتعدى ذلك إلى تنشيط القطاعات األخرى كالنقل

وبالتالي فك  ،تنشيط الحركة التجارية في المناطق التي يقصدها السياح باإلضافة إلى هذا ،المباشرةغير 

ها توالية فإن مناصب الشغل المباشرة التي وفر الوعلى مستوى  .النشاط التجاري لهذه المناطق العزلة وزيادة

 :تاليموضحة بالجدول ال (2014- 2008) خالل الفترةالسياحية  المرافق

 .(2014- 2008) خالل الفترةها الهياكل السياحية تتطور عدد مناصب الشغل التي وفر  :(15.5)جدول رقم ال

 باالعتماد على: الباحثةمن إعداد المصدر: 
 .2014قالمة،  وثائق مقدمة من مديرية السياحة بوالية -                                     

يتضح من الجدول أعاله التناقص المستمر في مناصب الشغل في الثالث سنوات األولى حيث انتفل        

 281، ليعرف بعدها تحسنا تدريجيا، حيث بلي 2010وظيفة عام  267إلى  2008منصب شغل عام  291من 

. على خالف ذلك عرفت مناصب الشغل المؤقتة 2011منصب سنة  275بعدما كان  2013منصب سنة 

بعدما  2011منصب شغل سنة  163زايد ا ملحوظ ا خالل السنوات األربع األولى، حيث وفرت هذه الهياكل ت

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 287 281 281 275 267 271 291 مناصب الشغل الدائمةعدد 

 168 168 168 163 158 142 124 مناصب الشغل المؤقتةعدد 

 455 449 449 438 425 413 415 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ليتطور  ،2013و 2012وظيفة أو منصب شغل سنة  168، لتستقر عند 2008منصب شغل سنة  124كانت 

نتيجة  وهذا ،منصب شغل 455إلى حوالي  2014عدد المناصب التي وفرتها هذه الهياكل ويصل سنة 

االعتماد على شكل واحد من أشكال السياحة وهي السياحة الحموية والتي تنشط خالل فترة الربيع، على 

  الرغم من توفر إمكانيات تطوير أشكال أخرى مثل السياحة الجبلية والسياحة الترفيهية.

لتي ا مناصــــب الشــــغلســــياحي هو كون غالبية وتجدر االشــــارة إلى أن ما يميز هيكل العاملة في القطاع ال

توفرها هي مناصــــب شــــغل مؤقتة، إذ أن زيادة الطلب الســــياحي خالل الموســــم الســــياحي يتطلب يد عاملة 

  إضافية في مختلف األنشطة ذات العالقة بالسياحة.

ن ومن بي ،حي يساهم في تقليص نسبة البطالة وذلك لكونه قطاع خدمياأن القطاع السيكما        

 ييمكن تقديم خدمات سياحية بدون عاملين وموظفين ذو  خصائص الخدمة هي خاصية التالزمية أي ال

ير العاملين المهنيين الذين يسعون لتوف ، إضافة الىفي مجال السياحة والفندقة  واختصاصكفاءة عالية 

يجابي إ مما يعطى طابع ة ممكنةتنظيف هاته المؤسسات وتقديم خدمات سياحية بأفضل جودعلى  والسهر

 وذلك من خالل توظيف هذه الفئة عمال مؤقتين وذلك راجع لموسمية الخدمات ،للسائح عن الفندق و المنطقة

ف فينخفض أما في الصيو الربيع خاصة،  ويزيد الطلب عليها في الشتاء ابير التي تعرف إقباال ك الحموية

لسياحة والمؤسسات السياحية منها من مطاعم ومقاهي ينعكس على جميع القطاعات المرتبطة با كثيرا مما

 .تقدم خدمات مكملة لخدمات السياحية كونها

من جهة أخرى تلعب السياحة العالجية دورا بارزا وأساسيا في دعم التشغيل على مستوى والية قالمة،      

ت تحويل إمكاناية التي تتولى وذلك من خالل ما توفره من مناصب عمل على مستوى المؤسسات الخدم

الية إلى منتجات سياحية، حيث ساهمت المؤسسات الفندقية العالجية في توفير مناصب عمل مباشرة، الو 

من خالل ما توفره من مناصب عمل على مستواها، والجدول التالي يوضح تطور مناصب العمل على 

 :مستوى المؤسسات الفندقية على مستوى والية قالمة
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 ور السياحة الحموية في رفع العمالة المباشرة(: د16.5الجدول رقم )
 2013 2012 2011 2010 السنة

 911 803 491 372 عدد العمال
 مديرية السياحة لوالية قالمة بيانات: المصدر

يتضح من هذا الجدول أن السياحة العالجية تلعب دورا بارزا في دعم التشغيل وتقليص نسبة البطالة      

على مستوى والية قالمة، حيث نجد أن السياحة العالجية تساهم في رفع نسبة العمالة المباشرة على مستوى 

، 2010عامل وذلك سنة  372الفنادق والمطاعم، حيث بلي عدد العمال فيها على مستوى والية قالمة حوالي 

 . 2013عامل سنة  911ي حوالليتطور عدد العمال ويزداد حتى وصل إلى 

من جهة أخرى تساهم السياحة العالجية على مستوى والية قالمة في توفير مناصب عمل غير مباشرة، 

الخدمات المقدمة للعائالت على مستوى والية قالمة، خاصة في مناطق السياحة العالجية،  مختلفلوذلك 

دمة فيما يخص الخدمات المق الحموية لعمالة غير المباشرة في مجال السياحةا والجدول التالي يبين تطور

 :للعائالت

 المباشرةغير (: دور السياحة الحموية في رفع العمالة 17.5الجدول رقم )
 2013 2012 2011 2010 السنة

 1109 1067 979 687 عدد العمال
 .مديرية السياحة لوالية قالمة بيانات: المصدر

 .% 1.67ويساهم قطاع السياحة بالوالية بنسبة محتشمة من إجمالي التشغيل إذ تقدر النسبة بـ 

 دور المداخيل والجباية السياحية في التنمية المحلية. 2.3.5

  أعمال الهياكل الفندقية رقم. 2.1.3.5

رقم أعمال الهياكل السياحية أحد المؤشرات الدالة على رواج وحركية القطاع السياحي، كما أن  ُيشكل      

ا بارزا تلعب السياحة العالجية دور و رقم أعمال هذه المؤسسات آثارا إيجابية على االقتصاد المحلي،  الرتفاع

وفعاال في تجسيد التنمية المحلية على مستوى والية قالمة، وذلك من خالل مساهمتها في رفع العوائد المالية، 
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حيث تساهم في رفع عوائد اإليواء واإلطعام للفنادق خاصة الحموية منها، وهو ما يمكن توضيحه في الجدول 

 :اآلتي

 (2014- 2008)تطور رقم أعمال الهياكل الفندقية خالل الفترة : (18.5) رقم الجدول
 جزائري رالوحدة: دينا                                                                                                          

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 234570034 224570034 177151175 245328736 254990593 216500284 196107251  االيواء

 98457191 97457191 80001549 119459997 181363433 176026084 173431703  االطعام

رقم  مجموع
 األعمال

369538955 392526368 364788733 436354027 257152724 322027225 333027225 

 استنادا إلى: الباحثةمن إعداد المصدر:    
 .2014قالمة،  وثائق مقدمة من مديرية السياحة بوالية  -                                        

يفوق رقم أعمال اإلطعام لنفس  (2014-2008خالل الفترة ) أن رقم أعمال اإليواءيتضح من الجدول        

 سببوال، 2013 عام السواء ىعل واإليواءالحظ االنخفاض في رقم األعمال لكل من اإلطعام ي، كما الفترة

خالل هذه السنة، مقارنة برقم أعمال سنة الفنادق عدد السياح المتوافدين على  تراجعفي ذلك يعود إلى 

 .خيلهامن مدا يرفعبفعل تزايد عدد المتوافدين على الفنادق وهو ما  ،الذي عرف ارتفاعا محسوسا 2010

 على تنشيط االقتصاد المحلي وزيادة خزينة الوالية يساعدارتفاع رقم أعمال هذه الهياكل السياحية كما أن 

أن حجم مساهمة هذه الهياكل يبقى غير  غيرالضرائب والرسوم المفروضة على هذه األنشطة، من خالل 

  .محدد بأرقام أو إحصائيات

المداخيل السياحية التي تحققها الوكاالت السياحية إذ هي بالماليير وذلك الرتفاع كما تجدر اإلشارة الى 

سعرها و كون معظم الوكاالت السياحية تنظم رحالت الحج والعمرة سنويا وخاصة في األعياد الدينة التي 

وع أي أنه يقوم نالذي يتولى هذا ال أتكون فيها األسعار المرتفعة هذا بالنسبة للوكاالت السياحية من الصنف 

 الوكاالت السياحية بوالية قالمة ال أن ، غيرببإخراج السواح أكثر من إدخالهم والعكس بالنسبة للصنف 

تصرح برقم أعمالها الحقيقي لهذا لم نستطع تقدير المداخيل المحققة وذلك لنقص االحصائيات المتعلقة بهذا 

 .المجال على مستوى مديرية السياحة بالوالية
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 والرسومالضرائب  .2.2.3.5

هو مفروض عليها من رسم  مما الفندقيةتساهم مختلف المؤسسات السياحية وخاصة المؤسسات        

تقع في  الفندقية التي يسمى الرسم على اإلقامة تفرضه الجماعات اإلقليمية منها البلدية على المؤسسات

 ات ومتطلباتا وبذلك يتم إنفاقها على حاجتهلتغطية نفقا التي تسعى من خاللهاو تها يإقليميها لتمويل ميزان

 .المحليالمجتمع 

ريبة الوكاالت والفنادق في دفع نوعين من ضو المؤسسات السياحية فيها الضرائب السياحية تساهم و        

 ،التي تشترك فيها كل من البلدية والوالية والصندوق المشترك للجماعات وتحصل في مديرية الضرائب

منحها إياه الدولة بمرسوم وزاري لكونها الخلية األقرب للمواطن تالوالية لها حصة األسد وذلك من خالل ما و 

ساعد في ي ما وهو ،تسعى لتلبية حاجات المجتمع المحلي وتحقيق التنمية المحلية في المنطقة بدورهاوهي 

تشجيع تغطية عجز و لسعى من خاللها أما عن حصة الوالية فهي ت، تحقيق األهداف العامة والخاصة للبلدية

التنمية االجتماعية والثقافية والعلمية للمنطقة من خالل منح مبالي مالية معتبرة تشجع وتمكن من تحقيق 

 .تغطية عجز المدن الريفيةفهو مخصص لأما الصندوق المشترك للجماعات المحلية  ،ذلك

 االستثمار والدعم السياحي بوالية قالمة. 3.3.5

ـــة أو ـــة الوطنيـ ــــ ـــبة للتنميـ ـــان بالنسـ ــــ ـــواء كـ ــــ ـــيرة سـ ـــة كبـ ــــ ـــياحي ذو أهميـ ـــتثمار السـ ــــ ـــبر االسـ لتنمية ا يعتـ

ـــــدور الكبير والفعال في تحقيق والمساهمة في توفير مناصب العمل والمساهمة في توفير  ـــــذا للـ المحليـــة، وهـ

ـــــــــــــــة بالبنية التحتية باإلضا الخدمات لى تشجيع الطلب على السلع و إفة التمويل للعديد من المشاريع المتعلقـ

أولت الجزائر أهمية كبيرة لالستثمار السياحي من خالل المخصصات المالية له في  المحلية والوطنية. وقد

ومــــــن خــــــالل مــــــنح العديــــــد مــــــن التســــــهيالت ســــــواء ماليــــــة من خالل مــــــنح  المخططات الوطنيـــة مـــن جهـــة،

 .لسياحةالتشــجيع أو القانونيــة لجذب وتشجيع االستثمارات الوطنية أو األجنبية في القــروض في إطــار ا
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ن النهوض بهذا القطاع لن يتحقق إال ضمن سياسة وطنية شاملة ومندمجة، وهو ما تسعى إلى و  ا 

تحقيقه حاليا الســـــــــــــلطات العمومية من خالل إطالقها للمخطط التوجيهي للتهيئة الســـــــــــــياحية، الذي هو في 

عا وفي هذا اإلطار بدأت والية قالمة تشهد نو  السياحي،حقيقة تتويجا لنقاش متواصل حول سبل اإلنعاش ال

يمية، إنشائية أو ترم وهو ما تجسد في إطالق عدة مشاريع السياحية،من االنتعاش في مجا ل االستثمارات 

منها ما أنهي ومنها ما هو قيد اإلنجاز. وفي هذ ا الصـــــدد نشـــــير إلى نوعين من هذه المشـــــاريع: مشـــــاريع 

 (.خاص استثمار) اإليواءاستثمار عمومي( ومشاريع دعم هياكل ) السياحيالتوسع 

في التنمية  الية قالمة ومساهمتهوتقييمـا لواقـع االستثمار السياحي في و  يلي نحاول أن نعطـي تحلـيال وفيما 

 .المحلية

 اتوسع   الوالية تشهد :المشاريع السياحية المتحصلة على موافقة اللجنة الوالئية لوالية قالمة. 1.3.3.5

نجاز وأخرى في مرحلة الدراسة، والجدول التالي يوضح هناك مشاريع في طور اإل حيث ا،جد   امهم   اسياحي  

 بما فيها المشاريع الخاصة بالسياحة الحموية.الموافق عليها المشاريع السياحية 

 : المشاريع السياحية المتحصلة على موافقة اللجنة الوالئية لوالية قالمة(19.5)الجدول رقم 

 استنادا إلى: الباحثةمن إعداد المصدر:  
     .قالمة واليةثائق مقدمة من مديرية السياحة بو  -                                   

 ، ويتجلى ذلك عبر عدد الفنادق الموافق على تنمية سياحية في غاية األهمية تشهد والية قالمةإن        

 عدد االسرة اإلنجازمدة  (2م) المساحة عدد مناصب الشغل الموقع المشروعتسمية  الرقم
 180 شهر 24  5000 75 قالمة وقاعة محاضراتفندق  1

 70 شهر 24 815 50 طريق بوروايح  فندق 2

 37 شهر 18 6000 35 بوهمدان فندق وقاعة حفالت 3

 60 - 7268 153 واد الزناتي مركز متعدد الخدمات 4

 60 شهر 30 5349 205 حمام دباغ مركب سياحي 5

 76 شهر 18 3600 94 حمام دباغ مركب سياحي 6

 120 شهر 30 10824 120 دباغحمام  مركب معدني 7

 - شهر 36 150000 260 حمام أوال علي حظيرة التسلية  8
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التي و  والمراكز الخدمية، ضــف إلى ذلك حضــيرة التســليةاســتيعاب الســياح، انشــاءها لمضــاعفة وزيادة قدرة 

 جماالإ فروالتي ستو  ومركب معدنيمنطقة حمام دباغ إلنشاء مركبين سياحيين  مشاريع فيمن بينها ثالث 

مما يزيد من ، يساهم في ترقية السياحة وهذا ما ،سرير 256فضال عن توفير ما يقارب منصب عمل  419

 والية.لعناصر الجذب السياحي ل

 نجازمشاريع االستثمار السياحي طور اإل  .2.3.3.5
لوطنية ا االستراتيجيةتندرج االستثمارات السياحية التي منها ما هو في طور اإلنجاز، في إطار         

لتجسيد مشاريع سياحية ضخمة من شأنها االستجابة  2025آفاق  حتى الخاصة بتهيئة القطاع السياحي

نعاش السياحة المحلية والوطنية ض المشاريع التي يبين بع التاليالجدول و . للتدفق الهائل المرتقب للسياح، وا 

ياحية واعدة وقطب سياحي جذاب التي ستعرف من دون شك نهضة س ،اليةلو با نجازتعتبر في طور اإل

 ومنافس، لما تنفرد به هذه الوالية من مقومات سياحية هائلة تجعلها بدون منازع في الريادة في هذا المجال.

 زسياحي طور اإلنجا(: مشاريع االستثمار ال20.5الجدول رقم )

 
 الرقم

 
 طبيعة المشروع

 
 موقع المشروع

 
تاريخ 

الموافقة 
 المبدئية

 
عدد 
 االسرة

 
عدد مناصب 

 الشغل

المالية  القيمة
 للمشروع

 دج (610)

 
الوضعية الحالية 

 للمشروع

فندق + مقهى +  01
مطعم + موقف 

 للسيارات.

  بوشقوف

2011 

20 

 

 

طور اإلنجاز  في 14,22 09
 90%بنسبة 

+  مقهى + فندق 20
 مطعم

  وشقوفب

2011 

طور اإلنجاز  في 15,831 15 20
 72% بنسبة

03 
 

مقهى + فندق + 
مطعم + موقف 

 للسيارات.

طور اإلنجاز  في 30,15 12 24 2009 عين أحساينية
 %12 بنسبة

طور اإلنجاز  في 430 58 146 2004 حمام دباغ مركب سياحي 04
 %57بنسبة 

في طور اإلنجاز  24,1 12 28 2006 مجاز الصفاء نزل 05
 %30بنسبة 

 - 514,301 106 238 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم           
 من إعداد الباحثة باالعتماد على:المصدر:        

 وثائق مقدمة من مديرية السياحة بوالية قالمة. -                                            
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حيث  تمر،مس وسعفي ت والذي هو التوسع السياحي في الوالية ، تعكسالسابقبيانات الجدول  إن         

كما  برتتي تعال ،السياحية للوالية ترقيةأن المشاريع المذكورة والمبينة في الجدول تهدف في مجملها إلى ال

 وجهة سياحية هامة في مجال السياحة الحموية.  سبق الذكر

بيرة بلي مرحلة ك والبعض منهااإلنجاز  لقد دخلت العديد من المشاريع السياحية لوالية قالمة طورو       

كمـا أنها لم تقتصـر علـى  ،والغـرض والهـدفمـن اإلنجـاز، وقـد تعـددت هذه المشاريع من حيـث الموقـع 

المتعلقـة بــالمرافق الملحقــة للخــدمات الســياحية أو التهيئــة  لى تلـكإتعدت  فقـط، وقـدالجانـب السـياحي 

 الســياحية.

دعيم قصد تقالمة تتم متابعة ومراقبة المشاريع السياحية في طور االنجاز على مستوى والية و        

رسال بطاقة المعلومات التقن ،ابالنصوص واإلجراءات القانونية الواجب إتباعها مع احترامه بهاأصحا ية وا 

رسالها إلى مصالح ية، مع مديرية السياحة بالوال الخاصة بالمشروع السياحي في طور االنجاز قصد ملئها وا 

غالل نجازها تخضع للحصول المسبق على رخصة استإمن  نتهاءاالتذكيرهم بأن هذه المشاريع السياحية بعد 

بعد التأكد من صحة الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي  والتي تقدم من طرف مصالح المديرية

 االستغالل. المتعلق بالحصول على رخصة

 (:طلبات االستثمار السياحي )لم تنطلق بعد .3.3.3.5

 إليواء،لمسجل في مجال اإلى تغطية العجز ا الجزائر في اآلونة األخيرةيتجه االستثمار السياحي في      

األخير الذي يبقى بعيدا عن تلبية الطلب في هذا الجانب في ظل الرواج المتزايد للســــــــــــــياحة الحموية،  هذا

 .يبين طلبات االستثمار السياحي في والية قالمة التاليالجدول و 
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 (: طلبات االستثمار السياحي في والية قالمة21.5رقم ) الجدول
 

 باالعتماد على: الباحثةمن إعداد المصدر:    
 .مقدمة من مديرية السياحة لوالية قالمة وثائق -                                     

أن المشاريع االستثمارية السياحية على مستوى والية قالمة في تزايد و  نتبينمن خالل الجدول          

حطتين مكما هو الحال بالنسبة لتلك التي توجد بمناطق الحمامات المعدنية،  مضاعفة قدرة ال سيما مستمر

تالي بالو  ،استيعاب السياحزيادة على فندقين مما يزيد في قدرات  ،سرير 186حمويتين تتسع ألكثر من 

 العائق الذي طالما عانت منه الوالية.تجاوز هذا 

 5نجازها، وإمشاريع جار  5مشاريع، منها  10الدباغ ـاالستثمارات بالجوهرة السياحية حمام انطلقت كما 

منها ملفاتها مقبولة ومدروسة وبصدد إعداد رخصة البناء واإلجراءات القانونية إلنجاز مركبات سياحية، 

 7فنادق وقرية سياحية، حيث استفاد ثالثة مستثمرين من مساعدة الدولة، في إطار ترقية االستثمار و

 مستثمرين خواص.

إن هذه المشاريع ستمكن من إعطاء دفعة إيجابيـة للتنميـة السـياحية بالواليـة أخيرا نستطيع القول        

لى االنعكـاس االيجـابي علـى التنميــة المحليــة في الجانــب االقتصــادي واالجتمــاعي مــن خــالل إإضـافة 

الخدمات  ر الهياكل السياحية القاعدية التي بإمكانها توفيرالحركيــة الــتي ســتنجم عــن هــذه المشــاريع في تــوفي

السياحية للوافدين للمنطقة وتنشيط السياحية مـن خـالل إقامـة رحـالت ومعــارض وكـذلك مســاعدة ومراقبـة 

تاريخ  موقع المشروع طبيعة المشروع الرقم
الموافقة 
 المبدئية

عدد 
 سرةاأل

عدد مناصب 
 الشغل

المالية القيمة 
 دج (610) للمشروع

 70,00 42 86 2013 حمام دباغ محطة حموية 1

 40,00 28 49 2008 بلدية النشماية + مسبح مطعم + نزل 2

 38,88 40 45 2013 حمام أوال علي فندق 3

 137,57 - 100 2013 بلدية عين العربي محطة حموية 4

 70,00 40 51 2013 حمام دباغ مسبح + فندق 5

 356,45 150 331 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع                           
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المســتثمرين السـياحين مــن فنـادق وأصــحاب وكـاالت ســياحية توفر مناصب عمل جديدة تنعكس إيجابيا 

 . سكان البلديات تشجيع السياح الوطنيون واالجانب على التوافـدعلى 

 متيازات الممنوحة من طرف الدولة في مجال االستثمار السياحي.اإل4.3.3.5

 ـاحييلقـد منحــت الدولـة العديــد مــن التسـهيالت والتخفيضــات الضـريبة مــن اجــل تشـجيع االســتثمار الس      

المتعلـق بمنــاطق التوسـع الســياحية تم  17/02/2003المــورخ 03-03وطنيــا ومحليــا خاصـة بصــدور قـانون 

 في االتي: والتي تتمثل االتفـاق مــع الوكالـة الوطنيــة لدعم االستثمار

  وهي: 2009إجراءات تحفيزية جاء بها قانون المالية التكميلي  -

  اإلعفاء من الضريبة على النشاط المهني(TAP).  

  تخفيض الرسم على القيمة المضافة(TVA) على النشاطات التي لها  % 17إلى  %7، من

 بقطاع السياحة. عالقة

  االستفادة من التخفيض في نسبة الفائدة على القروض البنكية الموجهة لالستثمار، المشاريع

                                                       .السياحية

   لمناطق الشمال. %3 والتحديث إلىوعملية العصرنة 

  واألسفارإنشاء صندوق الضمان المالي الخاص بوكاالت السياحة. 

 التخفيض في قيمة األراضي المقتناة عن طريق االمتياز لالستثمارات السياحية. -

وعتاد سنوات في عملية اقتناء أدوات  5االستفادة من معدل منخفض لحقوق الجمارك لمدة  -

      التجهيز.

 والمؤسسات المالية.االتفاقيات إطار المبرمة بين البنوك  -

 22إلزالة األسباب الرئيسية التي تعرقل السير الحسن للمشاريع السياحية أبرمت الوزارة الوصية يوم و       

 والمالية التالية:اتفاقيات إطار مع المؤسسات البنكية  ستة 2012ماي 



كآلية لتحقيق التنمية المحلية  والية قالمةب السياحة الحموية:                                          الفصل الخامس  
 

344 
 

 .(CPA)القرض الشعبي الجزائري  -

 .(BDL)بنك التنمية المحلية  -

 .(CNEP)واالحتياط الصندوق الوطني للتوفير  -

 .(BADR) والتنمية الريفيةبنك الفالحة  -

 .(FGAR)والمتوسطة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة  -

 .استثمار شركة الجزائر -

   مزايا هذه االتفاقيات هي:ومن  

 لالستثمارات ذات األهمية الوطنية.  %70التمويل حتى  -

 تمديد مدة تسديد القروض لالستثمارات الهامة والمتميزة. -

بالنسبة لقروض  يوم 30و االستثمارلمشاريع بالنسبة يوم  40مدة دراسة الملفات ال تتعدى    -

 .اإليداع االستغالل والعصرنة من تاريخ

 (.FGAR)ضمان تمويل التجهيزات من طرف  -

الجزائر استثمار بدعم رؤوس أموال المستثمرين لتمكينهم من الحصول على                      SPAتقوم  -

 القروض البنكية.

والرسكلة ين جل التكفل بالتكو أتكوين مع وزارة التكوين المهني والتمهين من  اتفاقيةكما أبرمت الوزارة       

 .19/02/2013ممضاة يوم  والصناعة التقليديةلفائدة قطاع السياحة 

 اآلفاق السياحية بوالية قالمة. 4.3.5

وفي  بالتالي فإنهكقطب امتياز في مجال السياحة الحموية،  قد صنفت قالمةوالية كما هو معلوم إن      

شرق "عنابة"، -( ضمن قطب امتياز السياحة شمالSDATإطار تنفيذ المخطط الوطني للتهيئة السياحية)

، والذي يعد من اآلليات التي تسعى الوزارة إلى 2025 السياحية آفاقالواردة في المخطط التوجيهي للتهيئة 
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الذي  نجاز مشروع يتعلق بإعادة المخطط الحمويإل تسعى إذ تفعيل السياحة في التنمية المحلية،لتكريسها 

وحجم منسوب المياه الحموية الحارة وخصائصها العالجية، ووضعها تحت تصرف  يمكن من معرفة تعداد

 طالبي االستثمار في المجال الحموي. 

، السياحية المشاريعالعديد من ب ، استفادت والية قالمة2014-2010وفي إطار البرنامج الخماسي      

التي من شأنها إنعاش القطاع بالنظر إلى األهمية البالغة لها.  عالوة على الدراسات السياحية المستمرة،

 :(1)يليفيما  والتي تتمثل

  ؛لتهيئة موقع بئر عصمان بحمام دباغإضافة  السياحيةدراسة مخطط التهيئة  

 ؛نجاز مدرسة للتكوين الفندقي في مجاالت السياحة الحمويةا  دراسة و  

 ؛(توسع ومواقع سياحية )عين العربي، حمام أوالد علي، حمام دباغ ثالثة مناطقدراسة تهيئة  

دراسة تهيئة المحطة المناخية بعين الصفراء، دراسة لتحديد التصريح وتصنيف وتهيئة المحطة  

  المناخية.  

 ؛بحمام دباغ، مع إنشاء مدينة للترفيهدراسة إلعادة تثمين وحماية الموقع السياحي الشاللة  

مركز اإلعالم والتوجيه  نجاز وتجهيزوا   مديرية السياحة مع سكن وظيفي مقرإنجاز وتجهيز  

 ؛السياحي

 ؛نجاز سكة هوائية تربط قالمة ببن جراح إلى أعلى قمة بماونةا  دراسة و  

 إنشاء مدينة لأللعاب بحمام أوالد علي )بلدية هيليوبوليس(. 

 أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية .1.4.3.5

 (2) :التوجيهي للتهيئة السياحية يشمل في محتواه على خمسة أهداف كبرى المخطط    

                                                           

 .10(، قالمة، الجزائر، ص 01)العدد  مجلة ماونة، ،واقع االستثمار السياحي بقالمة(، 2009المجلس الشعبي الوالئي لوالية قالمة، ) 1 
2 SDAT Wilaya du guelma , (2015) :  Shéma du developpement stratégies d’aménagement et de prospective 

du secteur de tourisme, livres de réserves, p 118-122. 
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 وذلك من خالل: :جعل السياحة إحدى محركات النمو االقتصاديأوال: 

 ترقية اقتصاد بديل يحل محل المحروقات؛ -

 تنظيم العرض السياحي باتجاه السوق الوطنية -

 لمساهمةا قصدإعطاء الجزائر انتشار سياحيا دوليا وجعلها وجهة امتياز ومنارة في حوض المتوسط  -

 في خلق وظائف جديدة وبصورة أساسية في االقتصاد العام للبالد؛

 .) الميزانية الميزات التجارية للمدفوعات، توازنات)المساهمة في تحسين التوازنات الكبرى  -

، صناعةال ،العمومية الفالحة، البناء واألشغال)الدفع بواسطة األثر العكسي على القطاعات األخرى ثانيا: 

 :(الصناعة التقليدية والخدمات

، (النقل، التعمير، التكوين...) النظر إلى الســياحة في إطار مقاربة عرضــية تشــمل مختلف العوامل -

 والعموميين؛تأخذ بعين االعتبار منطق جميع المتعاملين الخواص 

 في الوطني تيجية القطاعات األخرى واحداث حركية شــاملة على مســتوى اإلقليمااالنســجام مع إســتر  -

 .إطار المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم

يتعلق األمر بإدماج مفهوم الديمومة في مجمل حلقة التنمية و  :التوفيق بين ترقية الســـــــياحة والبيئةثالثا: 

 المستدامة 

ن يقيم االقتصاد السياحي عالقة متينة مع اإلقليم، المكا: لتراث التاريخي، الثقافي والدينيتثمين ارابعا: 

يعي، المناخي، اإلقليمي اإلنساني، الطب)العناصر التأسيسية للتراث  المعبر عن التاريخ والتنوع الثقافي. إنها

ائح، ينتج اإلقليم يتحرك السرض أ وانتاجه. فعلىالتي تشكل صورته، جاذبيته، موقعه  (التاريخي...الخ

وخاصة في المناطق االقتصادية الهشة، التي تكمن في إنشاء  ويستهلك، وأمام األولوية المنوطة بالسياحة،

أمام استراتيجية تنمية مستدامة تدمج  وظائف وفي مضاعفة التدفقات المالية وفي إبقاء وخلق خدمات

 .في وانعاشهوالثقا ث التاريخيرااالهتمام بالحفاظ على الت
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يرمي بناء صــورة الجزائر إلى إحداث تغييرات في التصــور الذي  ر:التحسين الدائم لصورة الجزائخامسا: 

يحمله المتعاملون الدوليون في السوق الجزائرية ضمن هدف الجعل منها سوقا هامة وليست ثانوية بما في 

 .لمستهلكينذلك مجموعة المواد والطاقات المتاحة والتي تستجيب لحاجيات ا

 أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لوالية قالمة. 2.4.3.5

 ن عمكانيات كبيرة في الميدان السياحي إال أن استغالل هذه اإلمكانيات بعيد إتتوفر والية قالمة على      

 الكبير الذي عرفته ترقية هذا القطاع.  المطلوب بسبب التأخر المستوى

ر لوالية قالمة يعتبر برنامجا شامال، سيساهم بال شك في تطوي للتهيئة السياحية التوجيهيإن المخطط      

سياحة نه يرتكز على تحليل أوضاع الأالقطاع السياحي وترويج وجهة قالمة كقبلة سياحية، فعلى الرغم من 

ع أولويات بل ووضالحالية في الوالية، إال أن هدفه األساسي يتمحور حول توضيح رهانات وتحديات المستق

 :أهدافه للسياسة السياحية المستقبلية. ومن أهم

 تحديد التوجهات السياحية للوالية؛  -

 خلق بيئة مواتية للتنمية ودعم األنشطة السياحية؛  -

 بث الوعي السياحي والذهنية السياحية لدى المواطنين؛ -

 التكوين والتأطير الجيد للمستثمرين؛  -

 واالستقبال والبنى االرتكازية للوالية؛رفع وتنويع هياكل االستيعاب  -

 ؛(استقبال، مرافق، هياكل، تكوين...)تفعيل مخطط لتحسين نوعية الخدمات السياحية  -

 استغالل الوعاء العقاري للوالية ضمن مشاريع ذات طابع سياحي؛  -

 االعتماد على السياحة االلكترونية ودراسات التسويق السياحي لتطوير قطاع السياحة؛ -

الجهات المســــؤولة عن حماية البيئة الطبيعية وتنمية مواردها من خالل التنســــيق مع الجهات  تحديد -

 رأحد عناصالمعنية للحفاظ على الموروث الحضاري، لما تشكله الطبيعة من أهمية باعتبارها 
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 البيئة، ووجوب حمايتها، تثمينها وتنميتها؛ 

 ثي والمرتبطة بشـــــكل مباشـــــر بدعم الصـــــناعة تنمية الصـــــناعات الصـــــغيرة والحرفية ذات الطابع الترا -

 السياحية؛ 

 ترقية السياحة القادرة على تلبية توقعات السائحين والوافدين إلى ربوع هذه الوالية؛  -

 التوصل إلى إدارة أفضل للمشاريع بتحديد فضاءات مدروسة بدقة الستقطاب الزائرين والمستثمرين؛ -

 و أالتعبئة المدروســـــــــــــة حول الســـــــــــــياحة في الوالية، لتفعيل هذه المؤهالت الســـــــــــــياحية المادية منها  -

 .المعنوية

 والية استراتيجية تحويل على الوزارةاعتمدت و تعتبر السياحة الحموية الوجهة األولى لوالية قالمة،       

الوالية المقصد األول في تقديم منتج ن تكون أمال في ألى قطب سياحي حموي من الدرجة األولى، إقالمة 

سيمكن الوالية من التميز في  ماهذا و  .سياحي حموي خاص، مختلف ومتميز عن باقي المنتجات السياحية

مام خدمات رفيعة ومتميزة تجمع في نفس الوقت بين الح شرق بتقديم نوعية-القطب السياحي لالمتياز شمال

 .ع تقديم تنوع خدماتي لكل أنواع السياحالتقليدي والمحطة الحموية المعاصرة، م

والمشاريع السياحية متقدمة في األشغال، منها مشروع المركب السياحي الذي وصلت نسبة األشغال        

بالمائة، وسيتم استالمه في نهاية هذا العام، أما بقية المشاريع فمتقدمة بنسب متفاوتة على أقصى  60به إلى 

مل الجهات المعنية على تحفيز المستثمرين في بلديات أخرى لتنويع االستثمارات ، كما تع2017مدة في عام 

التي تكمل بعضها البعض من ترفيه، معالجة، إيواء وغيرها، حيث تمت الموافقة ألحد المستثمرين إلنجاز 

م افندق بقرية حمام أوالد علي التي تعرف إقباال كبيرا للسياح، خاصة في فصل الربيع، بهدف االستحم

والترفيه. وفي بلدية عين العربي، من المنتظر استالم المشروع الذي خصص إلنجاز قرية للعطل، فندق، 

 .على أقصى تقدير 2017حمامات، مصحة، روضة لألطفال وبنغالو في ربيع 
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وبحسب معلومات مقدمة من مديرية وفيما يخص المعلم األثري "بئر بن عصمان" بحمام الدباغ،       

إن سلطات الوالية بصدد دراسة كيفية الحفاظ عليه واستشارة أخصائيين وباحثين بهدف لوالية قالمة فالسياحة 

إعطاء حلول مناسبة بتوجيهات من والي الوالية، مع تجنب الدخول إليه بشكل عشوائي لتفادي تعريضه 

المشاريع السياحية التي سوف تنجز، لها إمكانية خلق فضاءات  أماللتخريب ودون خطر على المواطن. 

 .تجارية للصناعة التقليدية بهدف عرض المنتوج التقليدي المحلي، حتى يكون هناك طابع خاص بالمنطقة

 .وفي هذا الصدد، فإن القطاع يدفع باالستثمارات والتوسع السياحي إلى تشجيع السياحة الداخلية والحموية

سرير، واستقطاب  4497تطمح والية قالمة إلى زيادة وتدعيم طاقتها الفندقية لتصل إلى  2020ول وبحل      

والمقدرة بـ ( 2014-2010) سائح، وهذا اعتمادا على معدل نمو التدفقات السياحية للفترة 111928ما يقارب 

5.5 %. 

تعاني من عدة تحديات  ال تزالورغم توفر الوالية على مقومات وهياكل ســـــــــــياحية هامة، إال أّن الســـــــــــياحة 

 أهمها:

  ؛انخفاض الوعي الثقافي السياحي في التعامل سواء من قبل الموظفين أو السياح خاصة المحليين -

واء كانت ســــــوالتي يســــــتوجب تواجدها غياب المرافق التي تقدم الخدمات الضــــــرورية للســــــياح الوافدين،  -

 ؛ات الخفيفة.... الخمحالت تجارية، مراحيض عمومية، مرافق تقديم الوجب

 ؛فرض ضرائب مرتفعة نسبيا على هذه الهياكل السياحية الموجودة بالوالية -

عدم وجود مرشــــدين ســــياحيين بالوالية رغم توافد الســــياح ســــواء األجانب أو المحليين، وبالتالي ضــــعف  -

 ؛رشاد والتعريف بالتراث السياحياإل

صـــــــعبة االســـــــتغالل من جهة االســـــــتثمار، وأيضـــــــا  وجود معظم اإلمكانيات الطبيعية في مناطق جبلية  -

 صــــعبة الوصــــول من جهة الســــياح، حيث أّن معظم الطرق المؤدية إليها ليســــت معبدة وصــــعبة العبور

 ؛خاصة بالسيارات السياحية الصغيرة

 .في الوقت المناسب في حال وقوع مشاكل هستجابتاضعف توفر األمن بشكل كافي، مع عدم  -
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 االستبانةتحليل نتائج . 4.5

التنمية  في عملية براز مكانتهاا  و ، مؤســـســـات الســـياحةحاولنا من خالل المباحث الســـابقة تقديم تعريف      

 .تأكد من نتائج الدراسةلل ستمارةابمن خالل هذا المبحث االستعانة  وسوف نحاولالمحلية، 

 تصميم الدراسة الميدانية. 1.4.5

الميدانية توفر مجموعة من الوســـائل الالزمة لذلك، كاســـتمارة البحث تتطلب عملية تصـــميم الدراســـة        

واألدوات المســتعملة فيه، والبرنامج الذي يتم اســتخدامه لمعالجة وتحليل البيانات التي يتم جمعها إحصــائيا، 

إضافة إلى أدوات التحليل اإلحصائي واالستداللي المستخدمة، وأخيرا قياس مدى ثبات وصدق المعلومات 

 متحصل عليها من خالل استمارة البحث.ال

 وعينة الدراسةمجتمع  .1.1.4.5

ال بد من تحديد المجتمع والعينة المأخوذة منه لتطبق عليها الدراســـــــــــــة بغرض الوصـــــــــــــول إلى نتائج   

يمكن تعميمها، ال ســـيما وأن البحوث الميدانية في العلوم االجتماعية تســـمح بتقدير خصـــائص المجتمع من 

 المأخوذة منه. خالل العينة

الفاعلين والقائمين على مستوى القطاع السياحي بوالية قالمة يتكون مجتمع الدراسة من  الدراسة:مجتمع أ. 

من مديرية السياحة الى ديوان السياحة، ووكاالت السياحة والسفر، والجماعات المحلية بما في ذلك البلدية 

 ميزانية.والوالية، ومديرية البرمجة والتخطيط ومتابعة ال

قطاع الكثر معرفة بســياســات األ مهو ن االطارات أســاس أتم اختيار عينة الدراســة على  :عينة الدراسـةب. 

 تنافسي.ودعم مركزها اللتطبيق سياسات الدولة  لهاذالتنموية من جهة والجهود التي تسعى لب هتوجهاتو 

بناء و سـنحاول في هذا العنصـر التعرض لكيفية تصـميم  داة الدراسة وقياس صدقها وثباتها:أبناء جـــــــــــ. 

ة، داة الرئيســـية في هذه الدراســـن االســـتبانة هي األأســـاس أعلى  وصـــياغة عباراتها ومحاور االســـتبانة أبعاد

خطوات وال ومختلف المراحلعداد االستبانة، إهم النماذج التي اعتمدت عليها الدراسة في أمن خالل معرفة 
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افة الى ضـــــــــــــإالعملية بما فيها التعديالت والتنقيحات على مخطوط نموذج االســـــــــــــتبانة، مرت بها تلك  التي

ما كان االستبانة المقترح، ك وتطوير نموذجراء لجنة الخبراء والمحكمين، في تنمية أهمية أاستعراض درجة 

 .ستبياناالبعاد ومتغيرات أوثبات عبارات و  من المهم البحث في مدى صدق

ساسيين في جمع المعلومات الالزمة أعلى مصدرين  عتماداالتم  لقد جمع المعلومات:سلوب ومصادر أد. 

 للدراسة وهما:

  :الكتب والمقاالت واالبحاث والدراســــــات الســــــابقة التي  على عتمادالمن خالل االمصــــادر الثانوية

 تتعلق بموضوع الدراسة.

 :ا، كما عدادها وتوزيعهإتم  ســــتمارةاوتتمثل في البيانات التي تم جمعها بواســــطة  المصــادر االولية

لى المقابلة مع بعض المديريين والمســؤولين لشــرح وتوضــيح االســتمارة شــفويا والمناقشــة إتم اللجوء 

 حول خلفيات الموضوع بتعمق أكثر، وذلك لالستفادة أكثر وفهم واقع متغيرات الدراسة.

 لى جانب هذا فقد تم االعتماد على:إ

 ،المالحظة في البحث على تكوين تصور حول الوقائع والظروف المحيطة بالعامليناعدت س: المالحظة

وذلك بمالحظة سلوك األفراد وردود أفعالهم ومدى تجاوبهم مع أسئلة البحث في فترة العمل الميداني وتوزيع 

أحيانا  ءاالستمارة عليهم؛ حيث أثارت فيهم األسئلة عدة مشاعر مختلفة تتراوح بين االستحسان واالستيا

 والتحفظ أحيانا أخرى.

ات محل الدراسة لإلدار تم االستعانة بمجموعة من الوثائق التي تتعلق بالهيكل التنظيمي  :الوثائ  والسجالت  

 وهذا بغرض تحديد العينات التي سيتم سحبها من كل قسم لتوزع عليها االستمارة.

من بين أدوات جمع المعلومات، وقد تم  االســــــتمارة: "جمع المعلومات " االســــتمارة وبناء أداةتصــــميم و. 

دراك أهمية المعلومات المطلوبة وعالقتها الموضــوع ومكوناتهإعداد هذه االســتمارة بعدما تم تحديد أبعاد  ، وا 

 ولقد تم تصـــــــميمبالموضـــــــوع، والتعرف على مجتمع الدراســـــــة. وهي من النوع المركب المكشـــــــوف الهدف، 
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، أهمية الســـياحة الحموية وقدرتها على تحقيق التنمية المحليةاســـتمارة الدراســـة وتطويرها لقياس العالقة بين 

 داة الدراسة جزأين وفيما يلي توضيح ألجزائها:أحيث شملت 

يتعلق بالخصــــائص الشــــخصــــية للمبحوثين متمثلة في الســــن، الجنس، المســــمى الوظيفي، عدد  :ولالجزء األ

 سنوات الخبرة.

بعاد المتعلقة بموضوع االستمارة، وقد تألف من ثالث محاور وقد خصص لدراسة الجوانب واأل :الجزء الثاني

 موزعة على النحو التالي:

-1)وتضــم العبارات من  مدى أهمية الســياحة الحموية والواقع الســياحي بوالية قالمةمتعلق  ول:المحور األ 

17.) 

 (.34-18)وتضم العبارات من  الحموية في عملية التنمية المحليةمدى مساهمة السياحة  المحور الثاني:

 لتنموي،امدى فعالية ســـــــــياســـــــــات الدولة في ترقية الســـــــــياحة الحموية وتفعيل دورها متعلق  المحور الثالث:

 (.46لى إ 35)وتشمل العبارات من 

ليكارت الخماســـــــــــــي عبارة، تم إفراغها وفق مقياس  46وكان مجموع العبارات المكونة لالســـــــــــــتمارة 

(، درجات 3)درجات(، محايد  4درجات(، موافق ) 5) موافق بشدةالمعتمد إحصائيا، والذي يأخذ الدرجات: 

واحدة(؛ أو بالعكس حســــــــــــب خيارات الرأي التي يحددها  درجة)بشــــــــــــدة (، غير موافق )درجتينموافق  غير

 في الجدول التالي: جمالهاإ(، ويمكن الباحث للمستجيب )الذي يمأل االستمارة

 مقياس ليكارت الخماسي (:22.5)الجدول رقم 

 الدراسةدرجة االنطباق على واقع  السلم
 غير موافق بشدة 1
 غير موافق 2
 محايد 3
 موافق 4
 موافق بشدة 5

عمان،  للنشـــــر والتوزيع، ، دار جريرspssالتحليل االحصــــائي للبيانات باســــتخدام برمجة  ،(2010) محمد خير ســـــليم أبو زيد،المصــــدر:   
   .416األردن، ص 



كآلية لتحقيق التنمية المحلية  والية قالمةب السياحة الحموية:                                          الفصل الخامس  
 

353 
 

والتي تمثل نسبة عدد المسافات  0.80طول الفترة يكون مساوي لــــــــــــــــ  الخماسي فانليكارت  مقياسوحسب 

 ، وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي:4/5اي  االختياراتعلى عدد 

 .1.80إلى أقل من  1من  -

 . 2.60إلى أقل من  1.80من  -

 .3.40إلى أقل من  2.60من  -

 .4.20الى اقل من  3.40من  -

 .5الى  4.20من  -

 وقد تم وضع معيار الحكم على النتائج وفق مقياس ليكارت الخماسي كاآلتي:

: غير موافق بشــــــــدة؛ ويعني أنه إذا كان المتوســــــــط الحســــــــابي للعبارة بين 1.80إلى أقل من  1من  -

 على اإلطالق. القيمتين السابقتين فإن النتيجة تعني غير موافق

: غير موافق؛ ويعني أنه إذا كان المتوســــــــــــــط الحســـــــــــــــابي للعبارة بين 2.60إلى أقل من  1.80من  -

 القيمتين السابقتين فإن النتيجة تعني غير موافق.

: محايد؛ أي انه اذا كان المتوســــــــــــــط الحســـــــــــــــابي للعبارة بين القيمتين 3.40إلى أقل من  2.60من  -

 حول العبارة. رأييبدي أي السابقتين فان النتيجة تعني انه محايد و ال 

: موفق؛ ويعني أنه إذا كان المتوســــــــــط الحســــــــــابي للعبارة بين القيمتين 4.20الى اقل من  3.40من  -

 يعني موفق إلى حد ما. فالنتيجةالسابقتين 

: موافق بشدة؛ ويعني أنه إذا كان المتوسط الحسابي للعبارة بين القيمتين السابقتين  5الى  4.20من  -

 .بصفة كبير جدا تعني موافقالنتيجة ف
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ــــــ          ؛ حيث تقبل (1)الذي عنده تقبل أو ترفض فرضيات العدم 0.05وتم تحديد مستوى الداللة الحرج بـ

ذا كانت  فرضـــــية العدم إذا كان مســـــتوى الداللة المحســـــوب في البرنامج أكبر من مســـــتوى الداللة الحرج، وا 

 .(2)لداللة الحرج ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلةقيمة مستوى الداللة المحسوب أقل من مستوى ا

 داة الدراسة ودرجة ثباتها:أقياس صدق  .2.1.4.5

 قبل الشروع في عملية التحليل واستخالص النتائج، يجب التأكد من مدى صدق وثبات العبارات 

 التي تضمنتها االستمارة، حتى تكون النتائج ذات مصداقية وأكثر واقعية.

 أوال: صدق أداة الدراسة

عضاء هيئة أداة تم عرضها على مجموعة من من صدق شكل و محتوى األ لتأكدل  الصدق الظاهري: .أ

على مالحظات متنوعة وشاملة، وفي هذا الصدد  الحصولالتدريس، ذوي التخصصات المتنوعة لغرض 

نة ، كما قمنا بإرسال عي، السياحةفي مجال  مختصينلى إقمنا بتحكيم االستبانة من خالل تقديمها 

، ومن تم قمنا بإجراء العديد من األساتذةاستبانات لمجموعة من  استطالعية متكونة من عشرة

التصحيحات والتنقيحات والتعديالت، خاصة تلك المتعلقة بتغيير وتوضيح بعض العبارات لكي تصبح 

ين عدم ليقات كثيرة والتي تبلغاء بعض العبارات غير الضرورية التي وردت حولها تعإسهلة الفهم، 

 .االستبانةضافة بعض العبارات ألبعاد متغيرات إصلتها المباشرة بالمتغيرات، 

                                                           
. ومن αمستوى الداللة هو احتمال رفض فرضية العدم وهي صحيحة، وفي هذه الحالة يقع الباحث في خطأ من الدرجة األولى، يرمز له بالرمز  1

، ٪100االجتماعية أن تكون نسبة الثقة  فأقل، ويندر في العلوم ٪5فأعلى ونسبة الخطأ  ٪95الثقة المقبولة، وهي  الناحية العملية يستخدم عادة نسبة
فهناك شروط كثيرة  ٪1أن تكون نسبة الخطأ المحتمل  ولكن كلما قلت نسبة الخطأ المحتمل من الباحث كلما كانت الدراسة أقوى؛ فمثال لو أراد باحث

توفرها قبل القول بأن  إذا فهناك شروط كثيرة يجب أن تكون العينة كبيرة ومختلفة، وأن يكون المقياس صادق، يجب األخذ بها قبل تحقق ذلك، ومنها:
عند توزيعها طبيعيا فإنها تكون على األطراف تماما، وهذا يضيق إلى حد كبير  ٪1نسبة الخطأ بسيطة، وهذا في الواقع ليس عمليا، إذ إن نسبة 

هذا يعنى قبول الفرضية الصفرية، حيث يقع بين خيارين: إذا الباحث، و  االحتماالت األخرى )توجد عادة في الدراسات االجتماعية( التي قد يغفل عنها
يجب هنا احتمالية نسبة الخطأ كانت دراسته   ضعيفة، ف تالخطأ بشكل كبير فإن ذلك يعنى قبول النظرية الصفرية، وفي المقابل كلما كبر  قلل نسبة

 الموازنة بين الخيارين.
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تم حســـاب معامل ارتباط  (1)لمعرفة مدى اتســـاق عبارات االســـتمارة وصـــدقها صــدق االتســاق الداخلي: .ب

ه، إليبين درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي  (2)،(Pearson Correlation) بيرســـون

 .وبالدرجة الكلية لالستمارة

 (: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور23.5الجدول رقم)
 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 **0.386 

2 0.539** 

3 0.219** 

4 0.445** 

5 0.324** 

6 0.368** 

7 0.341** 

8 0.437** 

9 0.515** 

10 0.499** 

11 0.306** 

12 0.353** 

13 0.594** 

14 0.510** 

15 0.512** 

16 0.644** 

17 0.353** 

 فأقل. 0.01** دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
 فأقل. 0.05* دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

يتضــــــــح أن قيم معامل ارتباط بيرســــــــون لكل عبارة من العبارات مع المحور  أعاله من الجدول رقم

 فأقل، مما يشير إلى أن جميعها تتمتع بدرجة صدق مرتفعة، 0.01األول دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

                                                           

سجام عبارات االستمارة ومالءمتها لتفسير وقياس ما أعدت لقياسه، ومدى مالئمة كل عبارة للمحور اتساق عبارات االستمارة وصدقها يقصد به مدى ان
 الذي تنتمي إليه.

. لالستزادة 0.01يستخدم معامل االرتباط لبيرسون إليجاد العالقة بين متغيرين أو أكثر، ويكون االرتباط كبيرا إذا كان مستوى المعنوية أقل من  2
 .59صعمان،  دار الحامد للنشر، ،SPSSتحليل البيانات اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي  (:2005) ي البياتي،راجع: محمود مهد
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 ويؤكد قوة االرتباط الداخلي بين جميع عبارات المحور. 

 لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحورمعامالت ارتباط بيرسون : (24.5) الجدول رقم

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فأقل. 0.01** دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
 فأقل. 0.05* دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

ي نأن قيم معامل ارتباط بيرســـــــــون لكل عبارة من العبارات مع المحور الثا يتبينمن الجدول أعاله 

 نيفأقل، مما يبين أن جميع عبارات المحور الثا 0.05فأقل و 0.01دالة إحصـــــــــــــائيا عند مســـــــــــــتوى الداللة 

 تتمتع بدرجة صدق مرتفعة، ويؤكد قوة االرتباط الداخلي بين جميع عبارات المحور.

 

 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.468** 

2 0.493** 

3 0.338** 

4 0.775** 

5 0.746** 

6 0.675** 

7 0.602** 

8 0.620** 

9 0.515** 

10 0.572** 

11 0.492** 

12 0.699** 

13 0.290** 

14 0.659** 

15 0.560** 

16 0.427** 

17 0.253 
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  .: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور(25.5) الجدول رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 فأقل. 0.01** دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
 فأقل. 0.05* دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

ث ليالحظ أن قيم معامل ارتباط بيرسون لكل عبارة من العبارات مع المحور الثامن الجدول أعاله        

 ع تتمت لثفأقل، مما يبين أن جميع عبارات المحور الثا 0.05فأقل و 0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 .بدرجة صدق مرتفعة، ويؤكد قوة االرتباط الداخلي بين جميع عبارات المحور

 Cronbach)لقياس ثبات اســـــتمارة الدراســـــة تم اســـــتخدام اختبار كرونباخ ألفا : الدراســـةثبات أداة ثانيا: 

Alpha)1 :لقياس مستوى الثبات، وجاءت نتائجه كما يوضحها الجدول أدناه 

 .: معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات محاور الدراسة(26.5) الجدول رقم
 عدد العبارات محاور االستمارة

 ثبات المحور

ألفاقيمة   
 الترتيب

 2 0.624 17 المحور األول

 3 0.608 17 المحور الثاني

 1 0.762 12 المحور الثالث

  0.752 46 كامل االستمارة
 

 spssعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج إ: من المصدر
                                                           

مارة أو تيعد أحد أهم االختبارات اإلحصائية لتحليل بيانات االستمارة، إلضفاء الشرعية عليها، حيث على ضوء نتائج هذا االختبار يتم تعديل االس -1
لة لكرونباخ و قبولها. ويسـتخدم هذا االختبار لتحديد فيما إذا كانت أسـئلة االسـتمارة صـحيحة على اثر أجوبة المبحوثين عليها، وتكون أصـغر قيمة مقب

 .49وكلما تزيد تكون أفضل. راجع: محمود مهدي البياتي، مرجع سابق، ص. 0.8و 0.7وأفضل قيمة عندما تكون بين  0.6ألفا هي 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.376** 

2 0.573** 

3 0.539** 

4 0.411** 

5 0.292** 

6 0.397** 

7 0.431** 

8 0.352** 

9 0.464** 

10 0.689** 

11 0.669** 

12 0.634** 
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كما  0.752أن قيمة كرونباخ ألفا لكامل االســــــــــــــتمارة مرتفع، حيث بلي  أعالهيالحظ من الجدول 

، وهذا يدل على أن االســـــــــــــتمارة بجميع 0.608و 0.762تراوحت معامالت الثبات لمحاور االســـــــــــــتمارة بين 

 .محاورها تتمتع بدرجة عالية من الثبات، ويمكن االعتماد عليها في الدراسة

 تطبيق أداة الدراسة وأساليب التحليل اإلحصائي المستخدمة. 2.4.5

الواجب القيام بها قبل جمع المعلومات الالزمة للدراســة وتحليلها، وهي هناك مجموعة من الخطوات        

في حقيقة األمر إجراءات إدارية تمكن الباحث من المضـــــــــــي في الدراســـــــــــة الميدانية، وأخرى تتعلق بتحديد 

 الوسائل المستخدمة في التحليل.

 :تطبيق أداة الدراسة. 1.2.4.5

اســـــتمارة، تم  130تم اســـــترجاع إطار،  150بعد ان وزعت اســـــتمارة الدراســـــة على عينة تتكون من         

منها لعدم صــــــــــــــالحيتها للتحليل؛ نتيجة عدم اكتمال إجاباتها أو تكرار اإلجابات على نفس  11اســــــــــــــتبعاد 

االســـتمارات من مجموع  % 79.33 بنســـبة اســـتمارة 119 العبارة، فكانت عدد االســـتمارات الصـــالحة للتحليل

 :يضاح ذلك من خالل الجدول التاليإويمكن .الموزعة

 : تفاصيل استبانات عينة الدراسة(27.5)الجدول رقم 

عدد االستتتبانات 

 الموزعة

عدد االستتتبانات 

 المستلمة

نستتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتة 

تبتتتانتتتات  االستتتتتتت

 %المستلمة 

عدد االستتتبانات 

 المستبعدة

عدد االستتتبانات 

الصتتتتتتتتتتالتتتتحتتتتة 

 للتحليل

نستتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتة 

تبتتتانتتتات  االستتتتتتت

الصتتتتتتتالحتة ال  

 %المستلمة

نستتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتة 

تبتتتانتتتات  االستتتتتتت

حة ال   الصتتتتتتتال

 %الموزعة

 

150 

 

130 

 

86.66% 

 

 

11 

 

119 

 

91.35% 

 

79.33% 

 .عداد الباحثةإمن المصدر: 

 لتحليل البيانات واستخالص النتائج. ،SPSSتم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية وقد 

 :اإلحصائية للبياناتأساليب المعالجة . 2.2.4.5

 لتحليل بيانات االستمارة تم استخدام العديد من أساليب التحليل اإلحصائي وذلك على النحو التالي:      

 التكرارات والنسب المئوية لوصف الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة. -
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بارات الدراســة تجاه عحســاب المتوســط الحســابي واالنحراف المعياري، لتحديد اســتجابات أفراد عينة  -

 الدراسة.

 الفرضيات. ختبارافي  تحليل االنحدار الخطي البسيطاستخدام  -

 خصائص السياق الميداني للدراسة .3.4.5

ســنحاول من خالل هذا العنصــر تحليل خصــائص الســياق الميداني للدراســة من خالل البيانات التي   

لخصائص ، سنقوم في البداية بتحليل مستوى اينساسيأفراد عينة البحث وفق مستويين أتحصلنا عليها من 

الفردية للمســــــتجوبين في ســــــياق الدراســــــة عن طريق تحليل مجموعة من االبعاد تتمثل في الســــــن، الجنس، 

المســتوى التعليمي، ثم ســنقوم في مرحلة ثانية بتحليل مســتوى الخصــائص الوظيفية في ســياق الدراســة، من 

مـا البعـد أينـة، فراد العأليهـا إو الفئـات المهنيـة التي ينتمي أنوع الوظيفـة خالل تحليـل بعـدين جوهريين همـا 

 قدمية والتي تقاس بعدد سنوات الخدمة.الثاني فيتمثل في الخبرة واأل

 تحليل الخصائص الفردية في سياق الدراسة: .1.3.4.5

 لى محاولة تحليل وتوصيف مختلف الخصائص الفردية لعينة الدراسة إتهدف من خالل هذا العنصر  

 :ول الموالياالميدانية كما هو مبين في الجد

 تحليل خصائص السن:أ. 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للسن :(28.5) الجدول رقم

 %النسبة  العدد  البيان المتغير

 

 السن

30إلى  20من   42 35.5 

سنة 40إلى اقل من  30من   50 42.0 

سنة 50إلى اقل من  40من   21 17.6 

سنة فأكثر 50من   6 5.0 

 100 119 المجموع

 

 spssعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج إ: من المصدر
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نحصــــر فراد العينة تأغلبية أن أ الســــابقبالنســــبة لتحليل خصــــائص الســــن، يتضــــح لنا من الجدول 

صــحاب الفئة العمرية أثم يليها   %42ســنة و ذلك بنســبة قدرها  40و  30عمارهم في الفئة العمرية ما بين أ

محصور في الفئة   %17.6، كما نجد ان ما نسبته %35.5سنة، و هذا بنسبة قدرها  30و  20من ما بين 

، %5سنة، حيث تشكل نسبة  50سنة، و نالحظ ضعف الفئة العمرية التي تفوق  50و  40العمرية ما بين 

ساسا في أدارية والمناصب القيادية في المؤسسة محل الدراسة تتركز ن المسؤوليات اإلألى إوهذا ما يشير 

  .سنة 40و 30فراد الذين يتراوح سنهم بين يد األ

 تحليل خصائص الجنس:ب. 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للجنس :(29.5)الجدول رقم 
 %النسبة العدد البيان المتغير

 الجنس

 

 58 69 ذكر

 42 50 أنثى

 100 119 المجموع

 spssعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج إ: من المصدر   

جوبين في فراد المســتن معظم األأأعاله فيما يتعلق بتحليل خصــائص الجنس يتبين لنا من الجدول 

 %42ناث في حين تشـــكل نســـبة اإل، %58المؤســـســـة محل الدراســـة، هم من الذكور، حيث مثلت ما نســـبته 

 حيث ال تعتبر النسب متباعدا بدرجة كبيرة.

 تحليل خصائص المستوى التعليمي:جــ. 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمستوى التعليمي(: 30.5)الجدول رقم 

 %النسبة  العدد  البيان المتغير

 

 

 المستوى التعليمي

 0 0 ابتدائي

 0.8 1 متوسط

 10.1 12 ثانوي

 76.5 91 جامعي

 12.6 15 دراسات عليا

 100 119 المجموع

 spssعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج إ: من المصدر
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 فرادن نســـــــــبة األأفراد العينة ذوي مســـــــــتوى جامعي، حيث أ جلن أ الســـــــــابقيظهر لنا من الجدول 

، يليها االفراد الحاصــــلين على شــــهادات الدراســــات العليا %76.5الحاصــــلين على شــــهادات جامعية تشــــكل 

اد فر ن األإخيرا فأ، و المســــتوى الثانويفراد الحاصــــلين على األ %10.1في حين تمثل نســــبة ، %12.6بنســــبة 

 .%0.8شكل يفالمتوسط منعدم أما المستوى الذين يبلي مستواهم التعليمي االبتدائي 

 :المسمى الوظيفيتحليل خصائص د. 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا المسمى الوظيفي :(31.5)الجدول رقم
 %النسبة العدد البيان المتغير

 

 

 المسم  الوظيفي

 5.9 7 مدير

 11.8 14 رئيس مصلحة

 42.0 50 رئيس مكتب

 20.2 24 مهندس

 20.2 24 عون إداري

 100 119 المجموع
 

 .spssعلى نتائج برنامج  باالعتمادعداد الباحثة إ: من المصدر

فراد العينة يشـــــــغلون منصـــــــب رئيس مكتب حيث تشـــــــكل ما أغلب أن أيظهر من الجدول الســـــــابق 

على التوالي، تليها رئيس مصـــــــلحة بنســـــــبة  % 20.2داري بنســـــــبة إ، تليها مهندس وعون % .42.0نســـــــبته 

فراد العينة ألســــــــئلة أ، والذي يعكس مدى تفهم %5.9خيرا منصــــــــب مدير والتي تشــــــــكل نســــــــبة وأ، % 11.8

 الدراسة.

 تحليل خصائص العينة حسب عدد سنوات الخبرة ه.

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق سنوات الخبرة المهنية :(32.5)الجدول رقم 
 %النسبة العدد  البيان المتغير

 

 سنوات العمل

 

 18.5 22 سنوات 5إلى  3من 

 34.5 41 سنوات 10إلى اقل من  5من 

 35.3 42 سنة 20إلى اقل من  10من 

 11.8 14 سنة فأكثر 20من 

 100 119 المجموع

 spssالباحثة باالعتماد على نتائج برنامج  عدادإ: من المصدر      
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لى إ 5تتراوح سنوات خبرتهم بين  الفاعلين على السياحةمن  %34.5ن أ السابقيظهر من الجدول 

لألفراد  %18.5ســنة، تليها  20الى  10من العمال تتراوح خبرتهم بين  %35.3ســنوات، في حين نســبة  10

 . %11.8 ونيمثل مسنة فانه 20فراد الذين تفوق سنوات خبرتهم ما األأ ،سنوات 5أقل من الذين خبرتهم 

 تحليل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات .4.4.5

مدى مسـاهمة السـياحة الحموية في تحقيق التنمية المحلية بوالية لإلجابة عن سـؤال الدراسـة ومعرفة        

لحموية ألهمية الســــاحة ا ووفقا الفاعلين والقائمين على القطاع الســــياحي للوالية،والية من وجهة نظر  قالمة

 فقد تم اختبار صــــــــحة الفرضــــــــيات وذلك باســــــــتخدام المتوســــــــطات الحســــــــابية واالنحرافات ،ودورها التنموي

نحرافات المتوســطات الحســابية واالو  االســتبيانالمعيارية ونســب االســتجابة ألفراد العينة على كل من فقرات 

 فقرة. المعيارية لكل

 تحليل نتائج الدراسة. 1.4.4.5
هذه المرحلة تحديد اتجاهات آراء أفراد العينة وذلك من خالل دراسة قيم سوف يتم من خالل      

 المتوسطات الحسابية.

جابة لإل: قالمةمدى أهمية الســــياحة الحموية والواقع الســــياحي بوالية تحليل نتائج المحور األول:  :أوال

ســطات رتب هذه المتو عن أســئلة الدراســة حســب المتوســطات الحســابية واالنحراف المعياري، فقد تم تحديد 

 ومجاالتها حسب المعيار التالي:
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 لمدى أهمية السياحة الحموية والواقع السياحي بوالية قالمة واالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي  (33.5)جدول رقم ال

 رقم العبـــارة

 اإلجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االستجابة

 الترتيب pقيمة 
 موافق

 بشدة
 موافق

ال 

 أدري

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

1 
 0.00 موافق 0.47 4.65 00 00 00 41 78 ت

** 

1 

% 65.5 34.5 00 00 00 

2 
 0.00 موافق 0.54 4.43 00 00 03 61 55 ت

** 

3 

% 46.2 51.3 2.5 00 00 

3 
 0.00 موافق 0.67 4.17 00 02 12 68 37 ت

** 

07 

% 31.1 57.1 10.1 1.7 00 

4 
 0.00 موافق 1.00 4.07 02 12 07 52 46 ت

** 

09 

% 38.7 43.7 5.9 10.1 1.7 

5 
 0.00 موافق 0.50 4.48 00 00 00 61 58 ت

** 

2 

% 48.7 51.3 00 00 00 

6 
 0.00 موافق  0.56 4.36 00 00 05 65 49 ت

** 

4 

% 41.2 54.6 4.2 00 00 

7 
 0.02 موافق 0.56 4.24 00 00 08 74 37 ت

* 

5 

% 31.1 62.2 67 00 00 

8 
 0.00 موافق 0.60 3.99 02 02 04 98 13 ت

** 

11 

% 10.9 82.4 3.4 1.7 1.7 

9 
غير  1.11 2.53 17 58 11 29 04 ت

 موافق

0.00 

** 

15 

% 3.4 24.4 9.2 48.7 14.3 

10 
 0.00 موافق 0.59 4.07 02 00 05 92 20 ت

** 

10 

% 16.8 77.3 4.2 00 1.7 

11 
 0.00 موافق 0.82 4.22 00 10 00 62 47 ت

** 

06 

% 39.5 52.1 00 8.4 00 

12 
غير  0.72 4.10 00 05 10 71 33 ت

 موافق

0.00 

** 

08 

% 27.7 59.7 8.4 4.2 00 

13 
غير  1.05 2.38 19 62 17 15 06 ت

 موافق

0.06 16 

% 5.0 12.6 14.3 52.1 16.0 

14 
غير  1.17 2.63 19 51 08 37 04 ت

 موافق

0.00 

** 

14 

% 3.4 31.1 6.7 42.9 16.0 

15 
 12 0.02 موافق 0.75 3.96 02 06 06 85 20 ت

% 16.8 71.4 5.0 5.0 1.7 

16 
 0.00 موافق 1.19 3.46 07 29 04 60 19 ت

** 

13 

% 16.0 50.4 3.4 24.4 5.9 

17 
غير  0.96 1.95 40 60 04 14 01 ت

 موافق

0.08 17 

% 0.8 11.8 3.4 50.4 33.6 

مدى أهمية السياحة الحموية والواقع السياحي المتوسط الكلي ل

 بقالمة

3.75 0.35  

 spssعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج إ: من المصدر

 فأقل. 0.01مستوى الداللة  ** دال إحصائيا عند

 فأقل. 0.05* دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

 النسبة المئوية. %ت: التكرار؛ 
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مدى أهمية ب "جابات عينة الدراســـــــــــــة عن العبارات المتعلقة إن ألى إالســـــــــــــابق يشـــــــــــــير الجدول           

 يجابية  فقد تراوحت المتوســطات الحســابية لهذاإ"، كانت  السـياحة الحموية والواقع السـياحي بوالية قالمة

 (3.75)" كان مقداره  أهمية الســياحة الحموية وتوســـط حســـابي عام للمحور "  (1.95-4.65)المتغير بين 

هم ألى توفر إلى أهمية الســــــــياحة الحموية في والية قالمة و إعلى مقياس ليكارت الخماســــــــي الذي يشــــــــير 

لعب الحمامات ت ولى فقرة "ذ جاءت في المرتبة األإ، الواقع السياحي بالواليةالمقومات التي تسهم في تثمين 

بمتوســــــــط حســــــــابي بلي  المعدنية والمنابع الحموية دورا هاما من الناحية االســـــتشـــــفائية واالســـــتجمامية

 ، تليها عبارة(0.47)و انحراف معياري بلي (3.75)على من المتوســط الحســابي العام البالي أ، و هو (4.65)

 (4.48)بمتوســـــــــط حســـــــــابي قدره   " لحمامات تعتبر مصــــــدر جهب ووجهة للعديد من الزوار والســــــياحا" 

المنتجعات الصحية تساعد على استعادة ، لتأتي بعد ذلك كل من العبارتين " (0.50)وانحراف معياري بلي 

 اتبمتوســــط "، الســياحيةدراســة الموقع الســياحي األمثل يلعب دورا هاما في التنمية " و "  لياقة الجســم

لكل منهما، فيما حصـــــــــــلت  (0.56)و  (0.47)انحراف معياري على التوالي، و  (4.36)و  (4.43) ةحســـــــــــابي

خيرة بة األ" على المرت يتمتع ســكان والية قالمة بثقافة ســياحية تشــجع الســياح على زيارة الوالية الفقرة "

، (0.96) معياري نحرافاو  (1.95)الكلي و الباليدنى من المتوسط الحسابي أ، وهو (3.52)بمتوسط حسابي 

في وجهات النظر، حيث بلي االنحراف  تقاربوهو ما يدل على  منخفضـــــــــــةن نســـــــــــبة التشـــــــــــتت أونالحظ 

جمع على أهمية الســـــــــــــياحة الحموية في والية أالجميع ن أوهذا ما يعكس  (.0.35)ول المعياري للمحور األ

الواقع الســياحي بالوالية، من خالل أهمية المقومات الحموية التي تتمتع قالمة والتي تســهم بدورها في تغيير 

الســــــــــــــياحة الحموية حيث أن جميع هذه المقومات مجال أهم الواليات الرائدة في ، كما تعتبر من بها الوالية

ى اليا علالرغم من اقتصار سياحتها ح المحلي علىمن شأنها أن تشكل دفعا قويا لتفعيل وتنشيط االقتصاد 

زائر أيام العطل ونهاية األســــبوع وهذا خالل فصــــل  10.000عن الحمامات المعدنية ، إذ يتم تســــجيل أزيد 

 امج ونشاطات بر  وتسطير فضاءات خلق يستلزم الزائرين مما استقطابالربيع الذي يمثل موسم الذروة في 
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 والترفيه.في مجال التسلية 

إلجابة ل :مســاهمة الســياحة الحموية في عملية التنمية المحليةمدى  الثاني:تحليل نتائج المحور  ثانيأ:

عن أســئلة الدراســة حســب المتوســطات الحســابية واالنحراف المعياري، فقد تم تحديد رتب هذه المتوســطات 

 ومجاالتها حسب المعيار التالي:

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدى مساهمة السياحة الحموية في عملية التنمية المحلية :(34.5)جدول رقم ال
 

 

 رقم العبـارة

  اإلجابات

المتوسط 

 الحسابي

 

 فااالنحر

 المعياري

 

 

درجة 

 االستجابة

 

 

 pقيمة 

 

 

موافق  الترتيب

 بشدة

 ال  موافق

 أدري

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

18 
 - 12 - 86 21 ت

3.97 0.76 
 موافق

 
0.00 

** 
8 

% 17.6 72.3 - 10.1 - 

19 
 2 4 - 76 37 ت

4.19 0.75 
 0.00 موافق

** 
1 

% 31.1 63.9 - 3.4 1.7 

20 
 - 7 5 81 26 ت

4.05 0.70 
 0.00 موافق

** 
4 

% 21.8 68.1 4.2 5.9 - 

21 
 7 18 54 23 17 ت

3.21 1.05 
 0.00 ال أدري

** 
14 

% 14.3 19.3 45.4 15.1 5.9 

22 
 14 16 7 64 18 ت

3.47 1.24 
 0.00 موافق

** 
12 

% 15.1 53.8 5.9 13.4 11.8 

23 
 4 6 5 72 32 ت

4.02 0.90 
 0.02 موافق

* 
5 

% 26.9 60.5 4.2 5.0 3.4 

24 
 10 22 6 65 16 ت

3.46 1.18 
 0.02 موافق

* 
13 

% 13.4 54.6 5.0 18.5 8.4 

25 
 2 5 7 92 13 ت

3.91 0.69 
 0.00 موافق

** 
9 

% 10.9 77.3 5.9 4.2 1.7 

26 
 - 3 9 89 18 ت

4.02 0.57 
 0.00 موافق

** 
6 

% 15.1 74.8 7.6 2.5 - 

27 
 - - 12 80 27 ت

4.12 0.56 
 0.00 موافق

** 
2 

% 22.7 67.2 10.1 - - 

28 
 2 4 9 71 33 ت

4.08 0.79 
 0.00 موافق

** 
3 

% 27.7 59.7 7.6 3.4 1.7 

29 
 3 16 36 41 23 ت

3.54 1.03 
 0.00 موافق

** 
11 

% 19.3 34.5 30.3 13.4 2.5 

30 
 2 - 13 82 22 ت

4.02 0.66 
 0.00 موافق

** 
7 

% 18.5 68.9 10.9 - 1.7 

31 
 9 37 5 57 11 ت

3.20 1.19 
 0.00 موافق

** 
15 

% 9.2 47.9 4.2 31.1 7.6 

32 
 14 52 7 35 11 ت

2.80 1.24 
 0.00 غير موافق

** 

17 

 % 9.2 29.4 5.9 43.7 11.8 

33 
 11 39 15 46 8 ت

3.00 1.16 
 0.00 غير موافق

** 
16 

% 6.7 38.7 12.6 32.8 9.2 

34 
 3 10 9 80 17 ت

3.82 0.86 
 0.00 موافق

** 

10 

 % 14.3 67.2 7.6 8.4 2.5 
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المتوسط الكلي لمدى مساهمة السياحة الحموية في عملية التنمية 

 المحلية
3.70 0.50 

 spssعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج إ: من المصدر

 فأقل. 0.01** دال إحصائيا عند 

 فأقل. 0.05* دال إحصائيا عند 

مدى مســــــاهمة  الدراســــــــــة عن العبارات المتعلقة "جابات عينة إن ألى إ أعاله يشــــــــــير الجدول رقم

" كانت ايجابية، حيث تراوحت فيها المتوسطات الحسابية بين السياحة الحموية في عملية التنمية المحلية

 " مســاهمة الســياحة الحموية في عملية التنمية المحليةومتوســـط حســـابي عام للمحور "   (4.19-2.80)

ي تلعب دورا فعال ف السياحة الحمويةن ألى إليكارت الخماسي الذي يشير على مقياس  (3.70)كان مقداره 

 تعمل التدفقات المتزايدة للسياح األجانب على جلب ولى فقرة "ذ جاءت في المرتبة األإدفع عملية التنمية، 

 (3.70) على من المتوســــــط الحســــــابي العام الباليأ، وهو (4.19)" بمتوســــــط حســــــابي بلي  العملة الصــــعبة

تبرز الســـــــــياحة الحموية أهمية الحفاظ على التنوع البيئي ، تليها عبارة " (0.75) معياري بلي نحرافاو 

والتي بلي "  رســاء قواعد االســتدامة للمؤســســات و الســياحإوحماية الطبيعة من اآلثار المدمرة من خالل 

د الســــياح في تزايد عد ، فيما حصــــــلت الفقرة "(1.24)و انحراف معياري بلي  (4.12)متوســــــطها الحســــــابي 

 (،2.80) خيرة بمتوسط حسابيعلى المرتبة األ " مستمر نظرا لتنامي الثقافة السياحية لدى الفرد الجزائري

 .(1.24)وانحراف معياري (3.070) قل من المتوسط الحسابي الكلي والباليأوهو 

، حيث بلي حد ما ر إلىفي وجهات النظ تقاربوهو ما يدل على  متوســــــــــــط نوعا ماتشــــــــــــتت الن أونالحظ 

 .(0.5)االنحراف المعياري للمحور الثالث 

السياحة الحموية كنمط سياحي في تحقيق التنمية المحلية في والية ن هذه النتائج تعكس مساهمة إ

من خالل العوائد الجبائية التي تتحصل عليها الجماعات قالمة من خالل خلق وتوفير فرص عمل جديدة، 

دورا في تنمية المجتمع المحلي ومنه محاولة إرساء مبادئ االستدامة في القطاع وبالتالي تلعب  المحلية

 السياحي على مستوى الوالية. 
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مدى فعالية ســــــياســــــات الدولة في ترقية الســــــياحة الحموية وتفعيل  الثالث:تحليل نتائج المحور ثالثا: 

ديد واالنحراف المعياري، فقد تم تحلإلجابة عن أسئلة الدراسة حسب المتوسطات الحسابية : دورها التنموي

 رتب هذه المتوسطات ومجاالتها حسب المعيار التالي:

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري حول مدى فعالية سياسات الدولة في ترقية : (35.5جدول رقم)ال
 السياحة الحموية وتفعيل دورها التنموي

 

 

 العبـارة

 اإلجابات
 

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 

درجة 

 االستجابة

 

 pقيمة 

 

موافق  الترتيب

 بشدة
 ال أدري موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

35 
 - 1 15 78 25 ت

 موافق 0.60 4.06
0.00 

** 
4 

% 21 65.5 12.6 0.8 - 

36 
 3.98 2 4 15 71 27 ت

 
 موافق 0.80

0.00 

** 
6 

% 22.7 59.7 12.6 3.4 1.7 

37 
 - 6 5 63 45 ت

 موافق 0.75 4.23
0.00 

** 
2 

% 37.8 52.9 4.2 5.0 - 

38 
 4.28 - - 1 83 35 ت

 
 موافق 0.47

0.00 

** 
1 

% 29.4 69.7 0.8 - - 

39 
 - 12 13 72 22 ت

 موافق 0.82 3.87
0.00 

** 
7 

% 18.5 60.5 10.9 10.1 - 

40 
 2 9 10 81 17 ت

 موافق 0.81 3.85
0.00 

** 
8 

% 14.3 68.1 8.4 7.6 1.7 

41 
 2 8 16 76 17 ت

 موافق 0.81 3.82
0.00 

** 
9 

% 14.3 63.9 13.4 6.7 1.7 

42 
 - - 14 80 25 ت

 موافق 0.56 4.09
0.00 

** 
3 

% 21 67.2 11.8 - - 

43 
 2 4 15 64 34 ت

 موافق 0.83 4.04
0.00 

** 
5 

% 28.6 53.8 12.6 3.4 1.7 

44 
 15 15 15 45 29 ت

 موافق 1.32 3.48
0.00 

** 
10 

% 24.4 37.8 12.6 12.6 12.6 

45 
 23 45 18 28 5 ت

2.55 1.16 
غير 

 موافق

0.00 

** 
12 

% 4.2 23.5 15.1 37.8 19.3 

46 
 20 29 9 50 11 ت

 موافق 1.31 3.02
0.00 

** 
11 

% 9.2 42.0 7.6 24.4 16.8 

مدى فعالية سياسات الدولة في ترقية السياحة الحموية المتوسط الكلي ل

 وتفعيل دورها التنموي
3.77 0.44  

 spssعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج إ: من المصدر

 فأقل. 0.01** دال إحصائيا عند 

 فأقل. 0.05* دال إحصائيا عند 

اسات مدى فعالية سيـــ بجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة إن ألى إ السابقيشير الجدول  

 (2.55-4.28)ن المتوســـطات الحســـابية لهذا المتغير قد تراوحت بين إ، الدولة في ترقية الســياحة الحموية
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 "فعالية سياسات الدولة في ترقية السياحة الحموية وتفعيل دورها التنمويومتوسط حسابي عام للمحور " 

ترقية الســــــــياحة تعمل على  الدولةن ألى إعلى مقياس ليكارت الخماســــــــي الذي يشــــــــير  (3.77)اره كان مقد

ياحي عالم الستفعيل دور المؤسسات اإلعالمية في نشر اإل ذ جاءت في المرتبة االولى فقرة "إ، الحموية

على أ، وهو (4.28)" بمتوســـط حســـابي بلي يســاهم في ترقية الســياحة الحمويةللترويج للوجهة الســياحية 

وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالترويج للســـــياحة لمحاولة جذب  (3.77) من المتوســـــط الحســـــابي العام البالي

     ، تليها كل من(0.47)أكبر قدر ممكن من الســــــــــــياح ومنه ترقية الســــــــــــياحة الحموية، وانحراف معياري بلي 

   " دة عدد الســـياح المحليين واألجانبتوفير مناخ اســـتثماري مناســـب للســـياحة الحموية يســـاهم في زيا "

 " حداث التنمية على المســتوى المحليإيعمل على  الحموي دعم التنافســية وتطوير المنتج الســياحيو" 

 (0.56)و   (0.75)لكل منهما على التوالي وانحراف معياري بلي  (4.09)و (4.23)بمتوســـــــــط حســـــــــابي بلي 

والية قالمة على نشـــــر الوعي الســـــياحي لدى ســـــكان الوالية تعمل  على التوالي،  فيما حصــــــــلت الفقرة "

دنى أ، وهو (2.72)" على المرتبة االخيرة بمتوســـــط حســـــابي  لالســـتقبال الالئق للوافدين من خارج الوالية

 التشتت منخفضة ن نسبةأونالحظ  ، (1.16) وانحراف معياري (3.77) من المتوسط الحسابي الكلي والبالي

. وهو ما (0.82)وهو ما يدل على تقارب في وجهات النظر، حيث بلي االنحراف المعياري للمحور الثاني 

الســــياح  تولي أن يعكس ضــــعف دور الدولة في دعم وترقية الســــياحة الحموية، وتركيزها على التمويل دون

عالم للترويج معلومات واإلنظمة الأأهمية تتعلق بنشر الوعي السياحي لترويج منتجاتها السياحية واستغالل 

 بح مقصدا يدخل ضمن إطار تنافسي مع بقية الواليات األخرى. صللوجهة السياحية لت

 الفرضيات ختبارا. 2.4.4.5

 فرضيات الدراسة باستخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط، بحيث نقبل الفرضية الصفرية ختبارابنقوم     

قل من أو أكانت قيمة مستوى الداللة تساوي  ونرفض إذا 0.05من  أكبرذا كانت قيمة مستوى الداللة إ 

 :عرض النتائج وفيما يلي 0.05
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الختبار صحة الفرضية األولى تم استخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط  ولى:الفرضية األ . 1.2.4.4.5

 السياحي في والية قالمة على القدرة على تحقيق التنمية المحلية. علعامل أهمية السياحة الحموية والواق

0H:  لى عألهمية الســـــــياحة الحموية والواقع الســـــــياحي في الوالية وقدرتها ثر ذو داللة احصـــــــائية أال يوجد 

 تحقيق التنمية المحلية.

1H:  لى تحقيق عألهمية السياحة الحموية والواقع السياحي في الوالية وقدرتها ثر ذو داللة احصائية أهناك

 التنمية المحلية.

 ، ومستوى الداللة.Tو Fوالجدول التالي يبين معامل االرتباط، مربع االرتباط، معامل االنحدار، وقيمتي 

الحموية والواقع الســـــياحي في الوالية : نتائج تحليل االنحدار الخطي البســـــيط ألثر ألهمية الســـــياحة (36.5) الجدول رقم
 وقدرتها على تحقيق التنمية المحلية.

المتغير 
 التابع

االرتباط 
R 

معامل 
 التحديد

2R 
F 

 المحسوبة
DF 

 درجة الحرية

sig 
مستوى 
 الداللة

 
معامل 
 االنحدار

T 
 Bita المحسوبة

 
التنمية 
 المحلية

 

0.656 0.430 88.26 

 1 االنحدار

 117 البواقي 0.658 9.395 0.939 0.000

 118 المجموع

 spssعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج إ: من المصدر

 أهمية الســــــــــــــياحة الحمويةبلي معامل االرتباط بين عامل بناءا على نتائج الجدول الســــــــــــــابق، فقد 

ن المتغير المســــــــــــــتقل قد أي أ، 0.43، وبلغت قيمة معامل التحديد 0.65 ما قيمته وتحقيق التنمية المحلية

وهو ما يفســـــــر قوة العالقة بين المتغيرين من التغير في المتغير التابع،   %43اســـــــتطاع تفســـــــير ما مقداره 

حيث بلغت ، 0.05قل من أن هذه النسبة ذات داللة احصائية عند مستوى أوتبين من االختبار االحصائي 

     صــــــغر من المســــــتوى المقبول أوهو  0.00ومســــــتوى داللة  88.26المحســــــوبة  f قيمة االختبار االحصــــــائي

مية السياحة الحموية أهلى إوبذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تشير  (0.05)

 حصائية على تحقيق التنمية المحلية.إ لةيؤثر تأثير ذو دال و الواقع السياحي بوالية قالمة



كآلية لتحقيق التنمية المحلية  والية قالمةب السياحة الحموية:                                          الفصل الخامس  
 

370 
 

أثر ألهمية الســــــــــياحة الحموية مما يدل على وجود  %65ما مقداره  Rلى قيمة معامل االرتباط إ ســــــــــتنادااو 

  بوالية قالمة على تحقيق التنمية المحلية. والواقع السياحي

يط تم اســتخدام تحليل االنحدار الخطي البســ الثانيةالختبار صــحة الفرضــية  الفرضية الثانية:. 2.2.4.4.5

 لية.المحعلى القدرة على تحقيق التنمية فعالية سياسات الدولة في ترقية السياحة الحموية لعامل 

0H:  فعالية ســــياســــات الدولة في ترقية الســــياحة الحموية على تحقيق حصــــائية على إثر ذو داللة أال يوجد

 التنمية المحلية.

1H:  ترقية الســـــــياحة الحموية على تحقيق فعالية ســـــــياســـــــات الدولة في حصـــــــائية على إثر ذو داللة أهناك

 التنمية المحلية.

 ، ومستوى الداللة.TوF والجدول التالي يبين معامل االرتباط، مربع االرتباط، معامل االنحدار، وقيمتي 

نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط ألثر مدى فعالية سياسات الدولة في ترقية السياحة الحموية (: 37.5الجدول رقم )
 تحقيق التنمية المحلية. على

 
المتغير 
 التابع

االرتباط 
R 

معامل 
 التحديد

2R 

F 
 المحسوبة

DF 
 درجة الحرية

sig 
مستوى 
 الداللة

 
معامل 
 االنحدار

T 
 المحسوبة

bita 

التنمية 
 المحلية

 
 

 

0.457 0.209 30.39 

 1 االنحدار

 117 البواقي 0.457 5.557 0.521 0.000

 118 المجموع

 .spssعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج إ: من المصدر
 

 فعالية سياسات لدولة لترقية السياحة الحموية وتحقيق التنمية المحلية بلي معامل االرتباط بين عامل        

من  %20ن المتغير المستقل قد استطاع تفسير ما مقداره أي أ، 0.20و بلغت قيمة معامل التحديد  ،0.45

ند مستوى حصائية عإن هذه النسبة ذات داللة أحصائي التغير في المتغير التابع، وتبين من االختبار اإل

صغر أوهو  (0.00)ومستوى داللة  30.39المحسوبة  f، حيث بلغت قيمة االختبار االحصائي 0.05قل من أ
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التي  (1H)ونقبل الفرضية البديلة (0H)وبذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية ( 0.05)من المستوى المقبول 

لى تحقيق حصائية عإ ةيؤثر تأثير ذو داللمدى فعالية سياسات الدولة في ترقية السياحة الحموية لتشير 

 التنمية المحلية.

لفعالية سياسات الدولة لترقية ثر أمما يدل على وجود  %45ما مقداره  Rلى قيمة معامل االرتباط إواستنادا 

  .على تحقيق التنمية المحليةالسياحة الحموية 

ي البســيط نحدار الخطتم اســتخدام تحليل اال الثالثةصــحة الفرضــية  ختبارال الفرضية الثالثة:. 3.2.4.4.5

 على القدرة على فعالية سياسات الدولة لترقيتها.السياحة الحموية  أهميةلعامل 

0H  :أهمية السياحة الحموية على فعالية سياسات الدولة لترقيتها حصائية علىإثر ذو داللة أ ليس هناك. 

1H  :أهمية السياحة الحموية على فعالية سياسات الدولة لترقيتهاحصائية على إثر ذو داللة أ هناك. 

 ومستوى الداللة.، Tو Fوالجدول التالي يبين معامل االرتباط، مربع االرتباط، معامل االنحدار، وقيمتي 

(: نتائج تحليل االنحدار الخطي البســــيط ألثر أهمية الســــياحة الحموية على فعالية ســــياســــات الدولة 583.الجدول رقم)
 .لترقيتها

 
المتغير 
 التابع

االرتباط 
R 

معامل 
 التحديد

2R 

F 
 المحسوبة

DF 
 درجة الحرية

sig 
مستوى 
 الداللة

 
معامل 
 االنحدار
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 المحسوبة

bita 

 
فعالية 
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0.449 0.201 29.49 

 1 االنحدار

 117 البواقي 0.449 5.430 0.564 0.00

 118 المجموع

 spssعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج إ: من المصدر
 

، وبلغت 0.44 أهمية الســـــــياحة الحموية وفعالية ســـــــياســـــــات الدولة لترقيتهابلي معامل االرتباط بين 

من التغير في  %20ن المتغير المســـــــــتقل قد اســـــــــتطاع تفســـــــــير ما مقداره أي أ، 0.20قيمة معامل التحديد 

قل من أن هذه النســـــبة ذات داللة احصـــــائية عند مســـــتوى أالمتغير التابع، وتبين من االختبار االحصـــــائي 



كآلية لتحقيق التنمية المحلية  والية قالمةب السياحة الحموية:                                          الفصل الخامس  
 

372 
 

صـــغر من أوهو ( 0.00) داللةومســـتوى  29.49المحســـوبة  f، حيث بلغت قيمة االختبار االحصـــائي 0.05

تشير التي  (1Hونقبل الفرضية البديلة) (0H)نرفض الفرضية الصفرية  وبذلك فإننا (0.05المستوى المقبول )

 .فعالية سياسات الدولة لترقيتهااحصائية على  ةؤثر تأثير ذو داللت أهمية السياحة الحمويةإلى أن 

أهمية ن كان قليل لعامل ا  و  مما يدل على وجود أثر %44ما مقداره  Rلى قيمة معامل االرتباط إواســـــــــتنادا 

 السياحة الحموية وفعالية سياسات الدولة لترقيتها.

فالنظرة الجديدة للسلطات العمومية تعتبر القطاع السياحي كقطاع نشاط خالق للثروات ومساهم في       

ه اإلستراتيجيات التنموية الهادفة إلى تطويره والنهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل صياغة 

بصفته قطاع يساهم في تنويع الصادرات خارج المحروقات التي تبقى في الوقت الحالي رهينة لمداخيل 

 المحروقات.

 نتائج الدراسة العلمية. 3.4.4.5

على ما تم من جمع وتحليل البيانات الخاصة بهذه الدراسة، وبعد اختبار الفرضيات تم التوصل  بناءا       

، الوطنيو إلى أن ترقية السياحة الحموية يعتبر ضرورة حتمية لتفعيل دورها التنموي على المستوى المحلي 

 والنتائج كاآلتي:

الســـــــياحي بوالية قالمة على تحقيق هناك أثر ذو داللة إحصـــــــائية ألهمية الســـــــياحة الحموية والواقع  -

 التنمية المحلية.

هناك أثر ذو داللة إحصائية لمدى فعالية سياسات الدولة في ترقية السياحة الحموية على تحقيق  -

 التنمية المحلية.

هناك أثر ذو داللة إحصائية ألهمية السياحة الحموية والواقع السياحي على فعالية سياسات الدولة  -

 لترقيتها.
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ذه النتائج تعكس مساهمة السياحة الحموية كنمط سياحي في تحقيق التنمية المحلية في والية إن ه -

من خالل العوائد الجبائية التي تتحصل عليها قالمة من خالل خلق وتوفير فرص عمل جديدة، 

وبالتالي تلعب دورا في تنمية المجتمع المحلي ومنه محاولة إرساء مبادئ االستدامة  الجماعات المحلية

 في القطاع السياحي على مستوى الوالية. 

 إن امتالك والية قالمة لمقومات الســــــــــــــياحة الحموية له دور كبير في تفعيل وتعظيم الدور التنموي -

ذلك و  س بقية الواليات في جذب السللياحبفضللل السللياحة الحموية أصللبحة قالمة تنافولهذه الوالية، 

لقدرة على ا للمنافســة، ولهمن خالل ترقية هذا النمط الســياحي وتنشــيطه وجعله منتجا ســياحيا قابال 

 وترقية االقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المحلية. تنشيط

تفعيل و يعتبر دور الدولة والفاعلين على القطاع السياحي ذو فعالية ضعيفة لترقية السياحة الحموية  -

دورهـــا التنموي، حيـــث وعلى الرغم من الـــدور الحكومي لترقيـــة وتطوير ودعم المنتج الســــــــــــــيـــاحي 

 الحموي، إال أن هذا الدور يبقى محدودا في ظل العراقيل التي يشهدها القطاع السياحي.

 .يتمتع سكان والية قالمة بثقافة سياحية تشجع السياح على زيارة الواليةال  -

ي، بل كافية للنهوض بالقطاع الســـــياح الحموية وحدهاال تعتبر جهود الدولة لترقية وتفعيل الســـــياحة  -

ســواء تعلق بالحكومة، أو دور المؤســســات اإلعالمية في نشــر االعالم  األطرافالبد من تضــافر كافة 

ري، الثقافة الســــــياحية لدى الفرد الجزائ، أو األفراد من خالل تنمية حي للترويج للوجهة الســــــياحيةالســــــيا

وذلك لصـــياغة الحلول والعمل على االرتقاء بالمســـتوى التنافســـي للمنتج الســـياحي الحموي والعمل على 

 تطويره.
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 خالصة الفصل:

إال أن هذا النشاط ال ُيساهم بشكل كبير في تحريك  ،بطابعها السياحيالوالية  شتهاراالرغم من ب

سياحية من الهياكل الالسبب في ذلك يعود بالدرجة األولى إلى النقص الكبير في عجلة التنمية المحلية، و 

وارتفاع  هةمن ج ُضعف في نوعية الخدمات الُمقدمةزيادة على فنادق ومطاعم وفضاءات للتسلية والترفيه، 

، وهذه الوضعية هي نتيجة إلهمال الميزة التي تتمتع بها هذه الوالية، حيث حرمها رىمن جهة أخ أسعارها

هذا اإلهمال لسنوات من استثمارات حقيقية من شأنها تطوير مرافقها السياحية مثلما هو الحال بالواليات 

 الُمجاورة.

ُيعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لوالية قالمة بمثابة أداة ُمحركة للتنمية على هذا األساس و        

السياحية على مستوى الوالية، إذ يتضمن هذا المخطط العديد من المشاريع التي من شأنها ترقية هذا القطاع 

 في تحقيق التنمية المحلية.  هاماوبالتالي إعطائه دورا 

وقد توصلت الدراسة الميدانية إلى ضرورة ترقية السياحة الحموية وتفعيل دورها التنموي، خاصة في       

ظل اإلمكانيات والمقومات الهامة التي تحوز عليها الوالية والتي يقابلها ضعف األداء على مختلف األصعدة، 

 المنتج السياحي.فضال عن الدور المحدود وغير المفعل للدولة في تطوير وترقية هذا 
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 :الخاتمة

وبدددراقوهق هدددت و الدددتة والسددد تلموالله  دددما و والاراسدددمو هدددتو ددد وهح ددد  و   ددد  وولقددداولت لددد و ددد  

السدد تلمو دد وال قددر وهددهواددلدو دد  والاراسددمو لدد ووفقددا،و ال ددمولتلهددم  ددر رلول يح ددروا ر ددتوال سهدد  وهسدد   و

ثدد و لا دداوهت  ددموول سدد تلماإللهددت وإلتإلقددتروالس ددر وو  لددعوربددرو، ددت أ واالس شدديتة مو هددتو سدده وأالله  ددمو

وو.ههوالدوال قر و ل وهيه ههتو أ ه  هتوف لورهوهلااا هتو أبرقوه ق إلت هتوالس تلموالله  م

إلتل سه دددموالهل  دددم،وبددداقاوإلدددتل قر و لددد وال سه دددمووريدددمواله ح قدددمالج اسدددلوالس ثدد ولت لددد والاراسدددمو قدددا  وها  ددد و

 أبرقوأ اافهت،وث وال حرفور  وهت  دموال سه دموالهل  دموهدهوادلدو لا داوهيه ههدتو أبدرقوالتةلدهت،وف دلو

و. أ  وال لا ت وال يو اجه هتر تةقو آفت وس تسموال سه موالهل  مو لا اوأ  ورهو

ال سه دموالهل  دموفديوالجقاةدرو دههوالبدراهموال سه  دموادلدوالي درلوو براقو العو سد را  ج مو لاو تهولقاهتووووووو

فدديوالجقاةددرو ا ر ددتوفدديوال سه ددموالهل  ددمور دد وهسدد   والإلحددا هووالسدد تلم ال قددر و لدد و الددعو"و1002-1022"

الهإلدتاال وال جتريدم،و هدتوو سشد  هحاال والشدلرو الق هدمواله دتفمو وورفعاالل لتا و االج هتري،وههوالدو

 ارددد ولار ددداوال ستفسددد مووالققدددت والسددد تلي قرلدد والاراسدددمو لددد و   ددد  واإلسددد را  ج موال قس دددمول رل دددمولقدددت و

قوهح لت هدت،وثد وابدروا و والس تلموالله  موفديوالجقاةدرو  يح روا ر وفيوال سه موفيوالجقاةر،وههوالدو براقو العو

،و  يح دروا ر دتوال سهد  وو  سعوالس تليو هساو رل موالسد تلموالله  دم ه ةموهستققوال ب تهوالجه اوالل  ه مول

هل  دتوا ر دتوال سهد  وو براقهعوو ال مولتلهمر  وهس   ووالس تلموالله  مواإلشترلو ل و العو  فيواألا رو ه

ر دد وواسدد إلتسملسا دد  و دد  والاراسددموباراسددموه ااس ددمو دد واالر هددتاوف هددتور دد و  قيددعوو،    دد  وآل ددت و سه  هددتو

،وهلددت ل هو سددقتهو دد  وال ال ددمالستشددقمور دد وهسدد   والقتةهددمور دد والسدد تلمو وواله ةددت و الهسسسددت ر سددموهددهو

فديوالجقاةدروإلتر إلدتروأهوهدتو سقبدقور د و د  والح سدموفهد و سقبدقوالسد تلموالاراسمور  وال الدعواليح ديولققدت و

و.فيوالجقاةروال ال ت ر  وهح  و
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فددديواالر قدددتقوإلهسددد   ووالسددد تلموالله  دددمفقددداو بددد هوج  دددتوا رو هسدددت هموولتلهدددم،وم إلددتلرج  و لددد و ال دددوووووووو

ال سه دددموالهل  دددموف هدددت،و  لدددعوس  جدددموا ر دددتوالإلدددترقوفددديوال شدددل رو اه لدددت والإلقتلدددم،و فحتل  هدددتوفددديو لق دددمو

 الوأهو دد  والهسددت همولدد و ددر و لدد و.واالل  تجددت والهل  ددمول  ال ددمو رفددعواإل ددرااا والجإلتة ددمولها  دد والب ددا ت 

األهددروالدد  و سدد اريوهددهو سه  ددموفحتلددم،وو سدد را  ج مهثددرو والددسه والسدد تليواالدد  و جحددروهددهو دد هسدد   وال

وو.  ق ير و ا  تلمو تفموال ستةرول سه  اوالس تليققت وتلالس قت وال الة مواللق و االس يتلمول سه ضوإل

  سددد  وبددد هوالهدددس ل والقب ح دددمو ال تريا دددموو، ال دددمولتلهدددمو  ه دددعوإلهدددس ل وسددد تل مفددديوأهووعالوشددد

 الوأهو ددد اوالسشددتهوالو  سددت  وإلشدد رو ب ددروفدديو لريدددعوو،إلقتإلحهددتوالسدد تليوشدد هتر تاتلرغ وهددهوإلدد وو. الثقتف ددم

اله ت دروالسد تل موهدهوالسبلوفديو لدعو حد اوإلتلارجدمواأل لد و لد والدسق وال ب دروفديورج موال سه موالهل  م،و و

دددح وفددديوس ر دددموالاددداهت واله قاهدددمقيدددتالور ددد و  مو ال رف دددا،وفسدددتا و هقدددتر و ف دددتقا ول  سددد وهدددهوجهدددمو  

،و    وال  ح مو يوس  جموإل هتدواله قلوال يو  ه دعوبهدتو د  وال ال دم،ول د وههوجهموأار وو ار يت وأسحتر ت

لرههددتو دد اواإل هددتدولسددس ا وهددهواسدد ثهترا ولق ق ددموهددهوشدد سهتو قدد يروهرافقهددتوالسدد تل موهث هددتو دد واللددتدو

وو.إلتل ال ت واله جت رل

  ح بددروالهاقدد وال د ج هيول  ه ةددموالسد تل مول ال ددمولتلهددموإلهثتإلدموأاالوه لر ددمول  سه ددمور د و دد اواألسدت و ووو وو

السدد تل مور دد وهسدد   وال ال ددم،و  و   ددههو دد اوالهاقدد والحا دداوهددهوالهشددتريعوال دديوهددهوشدد سهتو رل ددمو دد او

 .وال سه موالهل  مفيو لق قوو تهتالققت و إلتل تليو رقتةاوا راو

ل اوفتلققت والس تليور  وه س   و ال مولتلهدمورإلدترلوردهولد رلوه لدلرلوللتلدموالققدت ور د والهسد   ووووووو

دددح وفددديواألااقور ددد وها  ددد و الدد قسي،و  و  شددد رو لددد وسيددد واله يترلدددم،و ه تس دددت و هق هدددت و تة دددمو  قتب هدددتو  

الققددت والسدد تليوفدديو لق ددقوال سه ددموالهل  ددمو الوالهسدد   ت ،و ذهدد اوالشدد روالو  ه ددهواللددا  ورددهوه سددت همو

و.ربرواإلسرا وفيواس للدو   والهس ل و فقوه ق إلت وال سه موالهس ااهم

و
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 :النتائج .1

 :ه ااس موله اواله    و جاستوهتو  يلدواراس ستول ج اسلوالس ريمو الههوا

 ح بدروال سه دموالهل  دموالقترددالواألستسد مولبسدتقوال سه ددموال قس دموالشدته م،و  و هثددروال سد  مواألسسدلول لق ددقوو-

ال سه دددموالشدددته مور ددد والهسددد   والققدددر ،وفدددتلجه اوال ا  دددمو الهشدددتر موالشدددحب موالو قدددروأ ه دددموردددهوالجهددد او

ت وال سه دددم،وههدددتو سددد  جلوالل  ه دددموفددديو لق دددقوال سه دددموربدددروهسدددت هموالسددد تهوفددديو  دددعو  سي ددد وهشدددر ر

  ددتفروالجهدد اوالهل  ددموال ا  ددمو الجهدد اوالل  ه ددمول لسدد هوس ر ددموالل ددتلواالل لددتا مو االج هتر ددمو الثقتف ددمو

اهتجهتوفيوال سه مو  .ال قس م الل تريمول هج هحت والهل  مو ا 

ل سه دمو د وهسشدرو دت و ستعورللمو ق الوب هوال سه مو الس تلم،وإلل  و يورللمو  ث رو   ثر،وفتقا ترواو-

و.ههوهسشرا واس حتشوالققت والس تلي

 هتلدداوفدديوها  دد وبددراهموال سه ددمولبددرو و دح والققددت والسدد تليوفدديواالل لددتاوالجقاةددر و حدد اوأستسدتو لدد وو-

و. ار إلتر ولقترتوثتس  توغ روهرذ و1000سسمو

ل ريدد  ووأ ثددروجددا  وللل لددتاوالجقاةددر و  ددر،و  لددعول اددر توهددهو إلح ددمواالل لددتاوالدد قسيوالسدد تلم ح بدروو-

هددهولددارلور د وا ددقوفددر والحهددرو   قيددعوأ ثددروردداالول دداا دوبدد هوو دد اوالققددت ه ددتقوإلدداو السيق دم،وس ددراولهددتو

و.ها   والهستقق،وف لورهورفعو س تج مواالل لتاوال قسيو  لس هوالق همواله تفموللل لتا

هدهواددلدوا ر ددتوالإلدترقوفدديوهجددتدوفدديوافددعورج دموال سه ددموإلددتلجقاةرووالسدد تلموالله  دم  ج د وا رو ه تسددموو-

ب سهدددتو  ج ددد وا ر دددتوفددديوالهل ددديواإلجهدددتلي،و  دددتفمو لددد وهسدددت ه هتوفددديوالق هدددمواله دددتفمو السدددت موو،ال شدددل ر

و الق دتقور د والإلقتلدم،لتلهدموهدهوادلدوهسدت ه هتوفديو د ف روهستلدلوالشدلرووب ال دم جس اوال سه موالهل  مو

  ب ددمواالل  تجددت والهل  ددمول سدد تهووبددا روإلددترقوفدديوالهسسسددت والستشددقموفدديوه ددااهوالسدد تلم هددتولتهدد و دد  و

رهوقريقو  ف روهجه رموه س رموههوالهس جت و الااهت ،و  تفمو ل وا ر توفيو  ف روالهد اراوالهتل دموهدهو

وو.إلق موالهجتال وهست ه هتوفيو لس هو  ق يرالدورفعواإل رااا والجإلتة مول هسققم،و  اوف لورهو
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الهتهدددمول اقددد و البدددراهمووار بدددر وفددديوالي دددرلواألا دددرلوألددداوالبسددد اوالسددد تلموالله  دددمر ددد والدددرغ وهدددهوأهوو-

ال سه  موالجقاةريم،و الوأسهتول و  قوفيوال قب قوالحه يور  وأرضوال العواال  هت والد  و  ستسدلوهدعوأ ه  هدتو

وو. ا ر تواالل لتا 

السددد تلمو  هدددروالس ددتةموالهس ا لدددموهددهوالاراسدددمو جددد اورللددمول  دددموبدد هوالسددد تلموالااا  ددمو  رل دددمو هددتوو-

فدديوالجقاةددر،و  و سدده وفدديو سه ددموال ال ددت والااا  ددموهددهواددلدولددار هتور دد وا ددقوههددترا وسدد تل مووالله  ددم

وو.ه قا الول س تح ثقتف مو فس م،و  تفمو ل وا قوهستللورهرو ج لوالحه مواللحإلموإليحروال افقت وال

 هدددتوأ هدددر والس دددتةموهسدددت هموالسددد تلموالله  دددمول ال دددمولتلهدددموفددديو رل دددموالسددد تلموإلتل ال دددمو ارددد وال سه دددموو-

الهل  مو ل وبجققول  ر،و  لعوههوادلدواله ت دروالقترا دمول ال دمولتلهدمو ا ر دتوفديوارد والسد تلموهدهوادلدو

 إلتر دددتو  ت دددرول سقدددرو ا  ددد اقو ددد ف روشدددإل مول قرلدددت ،و  ددد ف روهجه ردددموهدددهواليسدددتا و الهر إلدددت والهحاس دددموإلتر

 .تللهتهت والهحاس مإلال افا هو

 تف دمول سهد ضوإلتلققدت والسد تلي،وبدروالبداووالله  دمو لدا تالو ح بروجه اوالا لمول رل مو  يح روالسد تلموو-

سد اقو ح دقوإلتلل  هدم،وأ وا روالهسسسدت واإلرله دموفديوسشدرواالردل والسد تليوواألقرافههو  تفرو تفمو

الثقتفدموالسد تل مولدا واليدراوالجقاةدر ،و  لدعوللد تغمو،وأ واألفدرااوهدهوادلدو سه دموموالسد تل مل  ر يمول  جه

و.الل  دو الحهرور  واالر قتقوإلتلهس   وال ستفسيول هس موالس تليوالله  و الحهرور  و ق ير 

 د ث رووسق وال ريولا واله اقهولد دوأ ه دموالسد تلموالله  دم،و  دح والسد تلموالااا  دموههدتو قيداوهدهو-

و.اله سه موالس تل م

 التوصيات  .2

واله سددبإلموالهشددت رو جدد اورددهوهسددس لمو ح بددروال دديول جهددت وه جهددموفسدد   هوو  لدد ت ستوبالدد  وأهددتوووووو

ولدد  وجهددموهددهوهسددس ل  هتوسسددإلمواادد لفوهددهوالددرغ ور دد ورتل ددمولهسدد   ت و رل ددموالسدد تلموالله  ددمورددا وفددي

و:إلتآل يو  ل ت ستو    ا وأ  ت،والهسس ل مو   ول رلو اا لفوأار و
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 الحهددرور ددد و لق ددقوال سه دددموال قس ددموالشدددته موفدديوالهسدددتققوالسدد تل موالله  دددمو  ق يددا توإل تفدددموالهرافدددقو

 .اللقهمول  ا مو   ي هتوالحلج مو االس شيتة مور  وأ هرو جا

 هوالدوهو  عوالس تلموالله  مو ههوأ ل  ت واالل لتاوال قسيول ليتظور  واله اراو لهت موالب ةم 

و. سه موالهس جحت والحلج م

 لددااروال شددريحت و سددهو الهتل ددموال جتريددموالس تسددت و  ددعور دد والحهددر والاتلددمواللددل لموالقددرارا و ا 

 لقدددت والسددد تلموإلشددد رووردددت وإلشددد روالجقاةدددر وواالل لدددتاو أااقو يدددتقلورفدددعوشددد سهتوهدددهوال ددديو الهار سدددم

 .ات 

 الس تسموالس تل موفيوالجقاةروههوالدو بسديوهقترذدمورشد الو  لد وإلتلشديتف مو الا د  ولجهدتقوول  هم

 .رلتبيوفحتدو فقوهاق و قسيوق يروالها 

 قب قهتواللسه،وهعوال ر  قور  و سه موو أ اافهتو الحهرور    س عوبراهموال سه موالس تل مواللتل مو 

و.ري هس  وس تل موااا  مو ر يورغإلت والس تحوالجقاة

 أ سدتهوالهد اقس هورستلدروالقهدموو السد تليوفديالثقدتفيوو سشروال ريو ال   يهوالس تليار إلتروال اريلو

و. سشتقوالهقياوههوهرا قوال   يهوالس تليواليساليو الحهرور  لحه  موال سه موالس تل م،و

 لددموت ولهددتورل اللددو ددهسهتوهددهوف هددتوجا ددالو اللددت و فدد  والههسدديوال دداريلوهرا ددقورددااوقيددتال

 و.الس تلمالستشقموفيوهجتدووبالتة و هه قا والهسسست واللل رلو اله  سقم

 الدددار لوإلسشدددتقولسدددتلو رله دددمو قس دددمو حسددد وإلتلارت دددموالسددد تل م،و ا دددقوهسبدددرو  الدددرو  إلدددتادوها  دددد و

 .الابرا وفيو  اوالققت 

 وألددددددلتلو القددددددللوالجتهحددددددت وإل سددددددت  لوالههث ددددددمواأل تا ه ددددددموالابددددددرا وهددددددهواالسدددددد يتالور دددددد والحهددددددر

وهدهو لدعو  د  يوال  س ل ج دت،و    دت واإلااريدمو الح د  واالل لدتاو   دت وال لا داو جداو ر  واالا لت 

شددددراعوالحهددددرو  رشددددت والسددددا ا و ر  ددددلواددددلد واس شددددترا ه وهددددهو االسدددد يتالوف هددددتوالجتهحددددت وأسددددت  لو ا 
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و الإللث دددموال اريب دددموالهسددتلت و دددههو اإلاار ووالسددد تليوالحهددروفددديوالقدددللو شددراعو  ددد لعواأل تا ه ددم،

 .الهل يوالهج هعوااهمو هستلت 

 ث ددد وال  اجددداواألهسددديوإلتلهسدددتققوالسددد تل م،وهدددعو ق  دددرواالجدددراقا واألهس دددموفددديوال حتهدددروهدددعوالسدددتة ،و  

 . ال ر  قوفيواق وال س يقوالس تليور  ورسلروال لسهواألهسيوالهسجر

 و أسددحتروالسقددرالهقإلقددموفدديواليسددتا وواألسددحترو هددهوأ ههددتهراجحددمواألسددحتروالهقإلقددمول ادداهت والسدد تلمو

 . الإللر واتلموف هتو  ح قوإلتلسقروالج  و

 االش راعوفيوشإل ت والهح  هت والا ل موال يوس لإل واألست وال س  قيول س تلموالله  م. 

 و  دد اورددهوقريددقوفدد  والهجددتدوأهددت واللر ددموالسدد تلم دار  و ددرواألجهددقلوالهسددترالور دد واالسدد ثهتروفدديو،

و.الشإلتبيرلهيو ال سش قيوفيوال س والهه هموإلتإلاهتتوالههسيو ال شل رول ق ت وإلتلا رواإلوالجهح  م

 رفدددعوسدددق والقدددر ضوالهسددده حوإلددداول بسددد عور ددد وهسددد   وفر رهدددتو   تال هدددت،و الهحتلجدددموو قب دددقوس تسدددم

والستشددقموفدديوهجددتدوالسددريحمو اليحتلددموله يددت والقددر ضوالهقاهددموهددهولبددروالهشددتريعواللددل رلو اله  سددقم

 .الس تلم

 رددددااوالجقاةددددري هوو ال ق  ددددروهدددده جددددتاوسددددبرو ي  دددموب سه ددددمورددددااوالسدددد تحوالددددااا  هول جقاةدددرو الحهدددرور دددد و

 .اله  جه هول اترت

 والسد تلموالحلج ددم در رلواالسد يتالوهددهواألف دترو األسددتل لو السهدت توالحرذ ددمو الحتله دموفدديوال حتهدروهددعو

 .ف هت،و فيو ق يروآل ت و سه مواالس ثهترو االس شيتة م

 ر  والهستفسموههوالدوالهسسست والس تل مالحهرور  و يح روا روالا لموالجقاةريموفيورفعولارلو: 

 ل ب ةمواالس ثهتريموالهشجحموم   حو شيتف موالق اس هو ال شريحت والهس ه. 

  جراقا و ااريموهرسمو هسي لمو  إلت  .س تست وال لتا مو هتل مو  قس مو  ريب موه  اقسمو ه راإلقمو ا 
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ارتأ نااا تيااجيل  ملااة مااا التوصاايات  قالمااة واليااةعلاام ماااتو   ترقيااة الااايالة اللمويااةأمااا ميمااا  خاا  

 :نو زها كاآلتي

 و يشدددددديو ددددددت رلو دددددد ف روال سدددددده ل والقتس س ددددددمو ال شددددددريح موهددددددعوشددددددرلهتو    دددددد لهتو هلت لددددددمو ق دددددد  

 .الب ر لراق م

بره هتواس للدواإله تس ت واله تلمو الال ل ت واله ه قلوبهتو   توربروو ال مال جلور  وهستققو 

 .،ول  حهتوفيوااهموال سه مو  شج عواالس ثهترالس تلماألجهقلوالهسترالوللس ثهتروفيو

 .  ستراور  و  ف روهل  واس ثهتر وهلة و فحتالوا   هوهليقووال ال مف روس ت وجإلتةيور  وهس   و  و 

و  لق وهعوه ق إلت وال ق روولتلهمو ال ماله ت روالقترا مور  وهس   و لس هوهس   و  والس تليإلهت

 .اتلموفيوهجتدوالسقر

وو يح ر  والهل  م واإلاارل ولتلهما ر والهاهوب ال م لتهم وإلتلاراست و ا  والق ت  وهجتد و البس والس تل موفي ،

 .ق بهتوالققت يو  ال ل  موال 

 ق ددد  و  دددتل  واإلجدددراقا واإلااريدددمو  ثدددرلوالدددرا و ال ثدددتةقوالهق  إلدددموهدددهوالهسددد ثهرول ه افقدددمور ددد و 

االسدد ثهتر،ول دد و  ق ددلو ل ددتو ب ددراوإل هددت و لددعوإلتإل ددتفمو لدد وغهدد ضوال شددريحت و القدد اس هوالاتلددمو

 .إلتالس ثهتروأثستقو قب قهتوههتو سا وإلتلهس ثهريهو ل و ي  روهستققوأار و

و  والحقتر و اتلم والحقتر، وهش  م ووالس تلي جت ق والس قت وال الة م وا  هت  وههوالد ب اي ضو  لع

 و.الهلتلإلموإلسشتقوالحقترواإلجراقا 

وهه   لع الله  م الس تلم هجتد في ال ال م ر  هت    فر ال ي  تفمواإله تست  اس للد ر   الحهر 

والله  م الهستقق هس   و ر   الس تلي الهجتد في  اله  سقم اللل رل االس ثهترا   شج ع الد

 . فستا  هقت ي س تل م،   تال  قب م، ر تاا  فستا ،  تس  س اق إلتل ال م اله ج ال

 . حقيقواألههوالس تليو سشر وفيواأل ستهوالس تل م 
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الحهدددرور ددد و  دددعواقددد واسددد ثهتريمو ا دددلموفددديوهجدددتدوالسددد تلموالله  دددموردددهوقريدددقو ددد ف روهسدددت و 

أ والهقيدداوهددهوال سدده ل ولحددرضوالهسدد موالسدد تليو.و لي ددق وإلهددتو   افددقو قيددتالورددااوالسدد تحاسدد ثهتر و

 .إلهتو  افقو  لي قوالق لوالس تلي

 ر رلو  ف روها   والهرافقو اللااةقولار و  اوالس  وههوالس تلم،و  تفمو ل و ق يروشإل مواس قإلتدو 

والهحاس موألهوالقذتةهورتالوهتو حتس هووالقذتةهوههوفستا و هر إلت واتلموفيوهستققو  اجاواللهتهت 

 .ههول مو   والهرافقواتلموفيوفلروالرذ ع

 ر رلو  تهروالجه اوب هواله ةت والس تل موالها  يم،و  لعوههوالدوررضوالهس جت وال ق  ا موفيو 

 .اله ت روالس تل مواتلمواليستا و ال  تال والس تل م

الهلتف مور  والهحتل و اس لللهتوإلتلش رواإل جتبي،والحهرور  و ال  و  ةت واتلمو شرفور  و 

 .ههوالدو رتالواالر إلترولهت،و هساو يح رو  سش  والس تلموبه  والهستقق

سشروالثقتفموالس تل موفيوأ ستهوالهج هعوإلها   وفةت اوههولبروجه عواله ةت والهحس م،وههوالدو 

،وههوالدواإلرل والج ار وال  و ق  وإلاو يح روا روالهسسست واإلرله موفيوسشرواإلرل والس تلي

 .اإل ارت والهل  موربروال قه

والهل  م"ال ر يمو  والس تل م ول  جهم والس تل مو" و ل وها   واله الع ههوالدو س   ورلل وجهتر م

 .ربرورذ  وال قهولسلواليل دو الهستسإلت و اتلموليتةالوالحتةل 

وبرو  وال راح والد وهه والس تل م والهس جت  والستة و س  ع وه ق إلت  و ل  و س ج ل وها  يم، وس تل م اهم

 .الهل ي

والق لو ال ه هوب لعو س  عوالحر ضوالس تل مو   ف روهرافقواإل    اقول سه ضوإلهس   والحرضوأهت 

 .الااا  موالله  مو الس تلموسرلوالجقاةريمو ار هتول س تلمسحترو جح هتوفيوه ست دواألههو إل واأل

 لهس ثهراوأهت والققت والحت و الات وفيوالققت والس تلي،وهعوف  والهجتد يح روا روالشرا موب هو 
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 .بهافو س  عوالهس موالس تلي،و إلتل تليو ح   وجتسلوالحرضول   اقهوهعوجتسلوالق لواألجسبيو

 اله ح قم اله اقس ه ب ل  روس    ت   ه   شته م س تل م س تسم ب لق ق الهحس م األجهقل  ر  حت هو 

 ؛االج هتر م الس    ت    حقيق الس تح هع ال حتهر لسه سل  ا  هتهه    لس ه الس تلي  ر ه  برفع

  ا رتال  االس قإلتد اإل  اق سحم   س ع ر   لهسترا هت اليسال م الهسسست   هرافقم ار  ر   الحهر 

و.اليسال م ل ل  رل االر إلتر

  شج عواالس ثهتروفيوالهجتدوالس تليوإلهس والقر ضوالق ي مواألجرو  سه رواإلجراقا ول لعو لسهو 

و.  ج ها،وإلتإل تفمو ل ولروهش  موالحقترو هش  موال  ه ست وال يوهتقال و ا  والهس ثهريهوو

لدددد هوفدددديو دددد اوالهجددددتد،و  لددددت وفدددديوها  دددد والجتهحددددت و الهحت دددداولقيددددتالوالابددددراقو اله ال  فدددد  و ال 

 .إلتإل تفمو ل وقيتالوالإلل  و الاراست وبهافوالسه ضوبه اوالققت 

وإلتإلللتة ت و  وب تست واتلم وههوالدو  ف رولترال والإلتلث هو الهاقق هوالس تل  ه،  سه روههت 

الس تل مو   هوشته مولهح  والهسشرا وال يو ل تجهتو  اوالس  وههوالاراست والق تس مول هتهوس تةمو

 .را ول  العأ ثروالمو أ ثرو يس 

   قس دت هل  دت هره لدم ه تسدم لهدت    د هو ل سد تح لق ق دم لب دم  لد  لتلهم  ال م   ل د أه س هر أا را

  ذدا ل الهل  دم ال سه دم فدي فح  دم ل سد تلموالله  دموهسدت هم    د هو  الحتله دم، الجه  دم السد تلم  سدتف 

 الققدت ،  قد ير فدي اليح  دم  الرغإلدم الجه دع جهد ا ب  دتفر  ال السجدتح لدا    دل لده   د ا فح  دت، ال لدتا ت

 السدتإلقم، األاقدتق فدي ال لد    ردا  السد تلي، الققدت  ل سه دم الهسدقرل الهشدتريع  سي د  فدي  اللدراهم

 اليسدالي الهجدتد فدي  ال  د يه ال ل  دم، البسد  هشدتريع لإلحد  هح بدرل هتل دم   درااا   الد    لد  إلتإل دتفم

و. الس تلي
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 .وزارة السياحل القاهرة ،عدد ديسمبر ،(9001) ،البحوث السياحيلمدمحملل . 2

  .(04ال دد )، دمحمام ل المديل ،(9010) مدمحملل البحوث والدراسات ال لميل،. 10

  .(33) ال دد، مطب ل الديوان. مدمحملل الدمحمزائر سياحل. 11

  .(09ال دد ) ،الم هد ال ربي للتخطيط، الكويت ،(9009) مدمحملل الدمحمسر،. 19
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  .(01ال دد )األول، المدمحملد ، دمحمام ل عين الشمس، مصر ،(9019) المدمحملل ال لميل لالقتصاد والتدمحمارة، .13

 (.4ال دد )، 11، المدمحملد (9002)مدمحملل القادسيل لل لوم اإلداريل وارقتصاديل، . 14

 .(11ال دد )دمحمام ل سطيف،  ،(9011) مدمحملل ال لوم ارقتصاديل وعلوم التسيير،. 11

  .(40ال دد ) ،دمحمام ل دمشق ،(9002) ال لوم اإلنسانيل،مدمحملل . 16

  .(12)ل دد عمان، ا ،(9019) مدمحملل الموروث إلكترونيل شهريل متخصصل في عالم الكتب،. 12

 .(90ال دد )ال راق،  ،(9014) دمحمام ل الكوفل،مدمحملل . 11

 .مصر ،(9002) مدمحملل صادرة عن المنظمل ال ربيل للتنميل اإلداريل،. 12

  .(01ال دد ) ،قالمل، الدمحمزائر ،(9002) مدمحملل ماونل،. 90
 .  ملحق األبحاث السياحيل ال ربيل، اقتصاديات السياحل، الهيئل السياحيل، دمحمام ل الدول ال ربيل. 91

 .القاهرة ،(9001) منشورات المنظمل ال ربيل للتنميل اإلداريل،. 99

ناشورون، اليونيسوكو، األكاديميول  EGSSالمدمحملد األول، ، (9006)الموسوعل ال ربيل للم رفل من أدمحمل التنميل المستدامل، . 93

 .ال ربيل لل لوم، بيروت

 الملتقيات-جـــ

 14، المركوز الدمحموام ي، بورج بووعريريل، الدمحمزائور، يوومي (واقـع وافـاق)التنمية المحليـة فـي الجزائـر  :الملتقى األول حوول .1

 .9001أفريل  11و

، الدمحمزائور، دمحمام ول بسوكرة، السياحة الصحراوية ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعيـة :الملتقى الدولي الثاني حوول. 9

 .9019 مارس 19و 11يومي 

كليوول ال لوووم ارقتصوواديل وعلوووم التسوويير،  ،المســتدامةاقتصــاديات الســياحة ودورهــا فــي التنميــة  :الملتقووى الوودولي حووول .3

 .9010مارس  10و 02دمحمام ل ر خيضر، بسكرة، يومي 

 يومي الدمحمزائر، دمحمام ل باتنل، ، تس  ر وتمويل الجماعات المحلية في ضو  التحوالت االقتصادية :الملتقى الدولي حول. 4

 .9004ديسمبر  9و 1

دمحمام ول البليودة، يوومي  ،-دراسـة تجـارب بعـل الـدو –التنميـة المسـتدامة السياحة رهـان : الملتقى ال لمي الدولي حول. 1

 .9019 أفريل 91و 94
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 4و 3، المركوز الدمحموام ي بالمديول، الدمحمزائور، يوومي البعد الب ئي-التنمية المحلية المستدامة :الملتقى الوطني الثالث حول. 6

 .9001مارس 

 يووميالمركز الدمحمام ي آكلي محند أولحاج، البويرة، الدمحمزائر،  ،وا فاقالسياحة في الجزائر الواقع  :الملتقى الوطني حول. 2

 .9010 ما  19و 11

 12، يوومي الدمحمزائور، دمحمام ول الحواج لخضور باتنول، فـر  ومخـاطر السـياحة الداخليـة فـي الجزائـر :حول الوطني ملتقىال. 1

 .9019نوفمبر  90و

 .البيئل والسياحل ال الدمحميل(: 1213)، مىتمر برنامل القادة اإلداريين عن السياحل. 2

 الرسائل واألطروحات-د

مذكرة مادمحمستير قسم ال لوم ، (1001-1002) الجزائراثار وبرامج التنمية االقتصادية المطبق في : (9001)بوفليح نبيل، . 1

 .ارقتصاديل، نقود وماليل، دمحمام ل حسيبل بن بوعلي، الشلف

، رسوالل مقدمول لنيول شوهادة الماـارةة الاـعبية والتنميـة المحليـة فـي الـيمن: (9000) حميد عبد الغني سيف المخالفوي،. 9

 .الدكتوراه في ال لوم السياسيل، م هد البحوث والدراسات ال ربيل، قسم ال لوم السياسيل، اليمن

في ال لوم  ، رسالل مقدمل لنيل شهادة الدكتوراهوافاق واقع-الجزائرتمويل التنمية المحلية في : (9010)خيضر، خنفر  . 3

 .ارقتصاديل، فرع التحليل ارقتصاد ، كليل ال لوم ارقتصاديل، دمحمام ل الدمحمزائر

مووذكرة ، العوامــل المــؤثرة علـى مــدى رضــا الســياح عــن السـياحة العالجيــة فــي األردن: (9001)ديمول غوواز  المشورب ، . 4

 .، قسم التسويق، كليل الدراسات ال ليا، الدمحمام ل األردنيل، األردنمادمحمستير

رسوالل مقدمول  ،-مساهمة صندوق الزةاة والوقـ -تمويل التنمية المحلية من منظور إسالمي: (9013)السبتي وسيلل، . 1

  .لنيل شهادة دكتوراه علوم اقتصاديل، تخصص نقود وتمويل، قسم ال لوم ارقتصاديل، دمحمام ل ر خيضر، بسكرة، الدمحمزائر

، كليووول مووذكرة مادمحميسوووترأثــر الســـياحة العالجيـــة علـــى االقتصــاد الـــوطني فـــي األردن، : (9013)فوواد  ر السوووميحات، . 6

 .الدراسات ال ليا، الدمحمام ل األردنيل، عمان، األردن

مادمحميسوتير،  موذكرة، دور مجالس الخدمات الماترةة في التنمية المحلية فـي األردن: (1221)فاطمل علي ر الرباب ل، . 2

 .األردنعمان، اإلدارة ال امل، كليل الدراسات ال ليا، الدمحمام ل األردنيل، قسم 
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فوي دكتووراه رسالل مقدمل لنيول شوهادة ، أهمية السياحة في ظل التحوالت االقتصادية حالة الجزائر: (9004)كوا  خالد، . 1

 .دمحمام ل الدمحمزائر كليل ال لوم ارقتصاديل وعلوم التسيير، ال لوم ارقتصاديل،

كليول ال لووم  قسوم علووم التسويير، رسوالل مادمحمسوتير، ،تطورهاواقع السياحة في الجزائر وافاق  :(9006) عبد القادر،هدير . 2

 .، الدمحمزائر، دمحمام ل الدمحمزائروعلوم التسييرارقتصاديل 

 القوان ن والتاريعات والتقارير-ه

 .9001أفريل ، مدمحملس األمل ،(9002-9001)البرنامل التكميلي لدعم النمو فترة . 1

 .9010، ما  ، مدمحملس األمل(9014-9010)البرنامل التنميل الخماسي فترة . 9

 .وزارة الصحة األردنية: (9013)التقرير ارحصائي السنو ، . 3

 .9009تقرير المدمحملس ارقتصاد  واردمحمتماعي، الطرف ارقتصاد  واردمحمتماعي للسداسي الثاني، دمحموان . 4

 .(1020-1002)تصور تطوير السياحة للعارية تقرير وزارة السياحل والصناعات التقليديل، . 1

مشوروعي ، المصوادقل علوى محضـر مختصـر ألاـغا  جلسـات المجلـس الاـعبي الـوطني: (9003)تقرير وزارة السوياحل، . 6

 .التنميل المستدامل للسياحل ومناطق التوسع والمواقع السياحيل قانوني

 .(9013-9004) تصور تطوير قطاع السياحة للعاريةتقرير وزارة السياحل، . 7

 .(1211)الدمحممهوريل الدمحمزائريل، الديوان الوطني للسياحل، إحصائيات . 8

 .(62-62) الدمحممهوريل الدمحمزائريل، وزارة التخطيط والتهيئل ال مرانيل، إنشال المخطط الثالثي. 9

 .(1223-1220)األول  التخطيط والتهيئل ال مرانيل، إنشال المخطط الرباعيالدمحممهوريل الدمحمزائريل، وزارة . 10

 .(1222-1224) الدمحممهوريل الدمحمزائريل، وزارة التخطيط والتهيئل ال مرانيل، إنشال المخطط الرباعي الثاني. 11

 .ماروع أولي لم ثاق السياحة: (9009)الدمحممهوريل الدمحمزائريل، وزارة السياحل، .19

 .(1224)الدمحممهوريل الدمحمزائريل، وزارة السياحل، مديريل اإلحصائيات . 13

 .(1220) الديوان الوطني لإلحصائيات. 14

 .الدمحمزائر، منشورات الديوان الوطني، "الجزائر حمامات معدنية" :(9002)للسياحل، الديوان الوطني . 11

، لدمحمنول آفواق تحد ـد السياسـة السـياحية الوطنيـةمساهمة مـن أجـل إعـادة : (9000)المدمحملس ارقتصاد  واردمحمتماعي، . 16

 .16 واردمحمتماعيل الدورة  التنميل ارقتصاديل 
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، السداسوي حو  الوضـعية االقتصـادية واالجتماعيـة للجزائـر تقرير: (9001)المدمحملس الوطني ارقتصاد  واردمحمتماعي، . 12

 .9001سنل الثاني من 

 .، المدينل الدمحمزائريلالتقرير التمه دتماروع : (1211)المدمحملس الوطني ارقتصاد ، . 11

 .، منشورات المنظمل ال ربيل للتنميل اإلداريلالتنمية الريفية والمحلية: (9001)مدمحمموعل من الخبرال، . 12

وزارة تهيئوول  ،-وفحــ  الســياحة الجزائريــة تاــخي -األو الكتــاب : (9001)المخطووط التووودمحميهي للتهيئوول السووياحيل، . 90

 .، الدمحمزائروالسياحلاإلقليم البيئل 

وزارة تهيئوول ، -الســياحية الســبعة لالمتيــاز األقطــاب-الكتــاب الثالــث :(9001)السووياحيل، المخطووط التووودمحميهي للتهيئوول . 91

 .اإلقليم البيئل والسياحل، الدمحمزائر

الحرةيــات الخمـــس وبـــرامج : االســـترات جي المخطــط-الثـــانيالكتــاب : (9001)المخطووط التووودمحميهي للتهيئووول السووياحيل، . 99

 .، الدمحمزائروزارة تهيئل اإلقليم البيئل والسياحل ،-األعما  ذات األولوية

، وزارة تهيئول اإلقلويم البيئول والسوياحل، -المخطـط العملـي-الكتاب الرابع: (9001)المخطط التودمحميهي للتهيئل السياحيل، . 93

 .الدمحمزائر

 .الدمحمزائر (:9009)مدونل النصوص التشري يل والتنظيميل المت لقل بقطاع السياحل، . 94

 .2220وزارة السياحة والصناعات التقليدية، إحصائيات سنة . 25

 .1262 سنل وزارة السياحل والصناعل التقليديل، مديريل اإلحصائيات. 96

 .1222 سنل السياحيلوزارة السياحل والصناعل التقليديل، ميزانيل التنميل . 92

 .، القواعد التي تحكم نشاط وكارت السياحل واألسفار1222المىرخ في سنل  62/06القانون رقم . 91

 الجرائد الرسمية والمراسيم. و

 .11ال دد : (1221) ،للدمحممهوريل الدمحمزائريل الدمحمريدة الرسميل .1

 .12ال دد : (1221) ،للدمحممهوريل الدمحمزائريل الدمحمريدة الرسميل. 9

 يحوددالوذ   1222أفريول  04: الموىرخ فوي( 06-22) القانون رقم المتضمنل :(1222) ،للدمحممهوريل الدمحمزائريل الدمحمريدة الرسميل. 3

 .94سفار، ال دد القواعد التي تحكم نشاط وكالل السياحل واأل

، بالتنمية المستدامة للسـياحةوالمتعلق ( 01-03) القانون رقم المتضمنل: (9003) ،للدمحممهوريل الدمحمزائريل الدمحمريدة الرسميل. 4

 .، الدمحمزائر11، ال دد والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية (03-03) والقانون رقم
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 9001 ،يونيووو 11فووي  مووىرخال 122-00تنف ــذت الرســوم مال المتضوومنل: (9001) الدمحمزائريوول، لدمحممهوريوولالدمحمريوودة الرسووميل ل. 1

 .41، ال دد الرسميل الدمحمريدة إنشال مديريل السياحل بالوريل، ويحدد

 .63ال دد : (9010) للدمحممهوريل الدمحمزائريل، الدمحمريدة الرسميل. 6
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SDATW-GUELMA 
SCENARIO B : GUELMA LA CAPITALE DU TOURISME THERMAL 

Carte : Guelma la capitale du tourisme thermal (scénario B) 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قالمة 1945ماي  08جامعة   
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 قسم العلوم التجارية
 

 استبيان
 سيدي، سيديت:

 حالة-يف إطار إجناز دراسة لنيل شهادة الدكتوراه حول دور السياحة احلموية يف حتقيق التنمية احمللية          
بارات هتدف إىل معرفة أرائكم حول السياحة احلموية ، أتقدم إليكم هبذا االستبيان الذي يتضمن ع-والية قاملة

، فمشاركتكم ضرورية هتمامكماتولوا هذا االستبيان  والدور الذي حتققه على املستوى احمللي، وهنيب بكم أن
باإلجابة الصرحية واملوضوعية ألن ورأيكم عامل أساسي من عوامل جناحها، لذا نرجو منكم أن تتعاونوا معنا 

 إجابتكم ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
( xرأيكم من خالل وضع العالمة ) ءراءة العبارات املوجودة يف اجلداول جيدا مث إبداكما نرجو منكم ق         

 على الدرجة املناسبة للسلم واليت تدل على مدى اتفاقكم مع العبارة.
 
 القسم األول: المعلومات الشخصية 

 نثى أ                                  : ذكرالجنس 

                        سنة  50- 40ما بني             سنة 40-30ما بني                سنة 30-20ما بني  :السن

 سنة  50أكثر من 

 دراسات عليا      جامعي           ثانوي           متوسط         : ابتدائيالتعليممستوى 

 عون إداري     مهندس        رئيس مكتب      رئيس مصلحة      : مديرالوظيفيالمسمى 

  20أكثر من       20إىل  10من       10إىل  5من       5إىل  3 : منالخبرةعدد سنوات 



 المعلومات الخاصة بالبحث: لثاني:االقسم 

 أمهيااة السااياحة احلمويااة والواقااع السااياحي بواليااة قاملااة،ماادى فيمااايلي وموعااة ماان العبااارات تصاا   :األولالمحووور 
 تناسب مدى اتفاقكم بالعبارة:( يف خانة الدرجة اليت xمنكم وضع عالمة ) الذا نرجو 

 العبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووارات الرقم
 موافق
 موافق بشدة

ال 
 أدري

غير 
 موافق

 غير موافق
 بشدة

01 
واملنااااااابع احلمويااااااة دورا هامااااااا ماااااان الناحيااااااة  املعدنيااااااة تلعااااااب احلمامااااااات

 .االستشفائية واالستجمامية
     

      .على استعادة لياقة اجلسماملنتجعات الصحية تساعد  02

03 
 جنااااا  أهاااام مقوماااااتتعتاااارب ماااان الكربيتيااااة خاصااااة املعدنيااااة و  احلمامااااات

 .السياحة احلموية
     

      .األمن مبفهومه الواسع يعمل على ازدهار السياحة احلموية 04
      .احلمامات تعترب مصدر جذب ووجهة للعديد من الزوار والسيا  05
      .األمثل يلعب دورا هاما يف التنمية السياحية السياحي املوقعدراسة  06

07 
التنمياااااااااة الساااااااااياحية تعااااااااال االرتقااااااااااء والتوساااااااااع با ااااااااادمات الساااااااااياحية 

 .واحتياجاهتا
     

08 
تتمثااال التنمياااة الساااياحية يف صاااياغة الااادف الرئيساااي لسياساااة ساااياحية 

 .إنسانية واعية بالبيئة
     

09 
يتمياااز بالكفااااءة والقااادرة علاااى اساااتق اب قاملاااة  بوالياااةالواقاااع الساااياحي 

 .السيا 
     

10 
للساياحة جاذب ييازة بقاملة توفر عناصر احلمامات املعدنية تعدد وتنوع 
 .يف الوالية 

     

      .يعترب محام دباغ جوهرة عاملية بكل املقاييس  11

12 
علاااى عاادد معتاارب مااان احلمامااات املعدنيااة ت هلهاااا ألن واليااة قاملااة تتااوفر 
 .ق با سياحيا متكامالتكون 

     

13 
مثاااال الفناااااد ،  الياكاااال السااااياحيةماااان  تتااااوفر واليااااة قاملااااة علااااى  تلاااا 
 .املنتجعات، املرافق العمومية

     

       .يف الوالية تعمل الوكاالت السياحية على ترقية الق اع السياحي 14

15 
مااان العناصااار املهماااة يف ت اااوير الساااياحة يف الصاااناعات التقليدياااة  تعتااارب
 .الوالية

     

16 
بفضل السياحة احلموية أصبحت قاملة تناافس بقياة الوالياات يف جاذب 

 .السيا 
     



17 
زيااااارة ع سااااكان واليااااة قاملااااة بثقافااااة سااااياحية تشااااجع الساااايا  علااااى تاااايتم
 .الوالية

     

منكم  الذا نرجو : هذه العبارات تص  مدى مسامهة السياحة احلموية يف عملية التنمية احمللية، نيالمحور الثا
 العبارة:الدرجة اليت تناسب مدى اتفاقكم مع  ( يف خانةxوضع عالمة )

موافق  العبوووووووووووووووووووووووووووارات الرقم
 بشدة

ال  موافق
 أدري

غير 
 موافق

ق غير مواف
 بشدة

18 
الساااياحة احلموياااة كمنتاااول ساااياحي علاااى تاااوفري مناصاااب عمااال تقاااوم 
 .وم قتة على املستوى احمللي والوطل دائمة

     

      .على جلب العملة الصعبة األجانب تعمل التدفقات املتزايدة للسيا  19

20 
على احداث نشاطات جتارية متكن من تدعيم التنمية السياحة تعمل 
 .احمللية

     

      .توجه لدعم التنمية الوطنية طرف الواليةالفوائض املالية احملققة من  21
      .ساعدت امل هالت السياحية يف فك العزلة عن البلديات السياحية 22

23 
التحتياة تنمية السياحة احلموية ت دي إىل زياادة االساتثمارات يف البا  

 .، املنتجعات()ال ر ، اجلسور
     

       .السياحة إىل زيادة عدد الفناد  وثقافة تأجري السكنأدى ق اع  24

25 
التنميااة السااياحية يساااعد علااى تنشاايط  ارتفاااع رقاام أعمااال امل سسااات

 .احمللية
     

       .تعمل على زيادة التبادالت التجاريةالسياحة  26

27 
احلفاا  علاى التناوع البيئاي ومحاياة ال بيعاة  أمهياةالسياحة احلموية  تربز

للم سساااات  مااان ارثاااار املااادمرة مااان خاااالل ارسااااء قواعاااد االساااتدامة
 .والسيا 

     

      .السياحة نشاط يتسم باالستدامة 28

29 
ماان خااالل  للواليااة تظهاار مسااامهة السااياحة احلمويااة يف التنميااة احملليااة

 .اليت تتحصل عليها اجلماعات احمللية العوائد اجلبائية
     

30 
تساااااعد السااااياحة احلمويااااة يف ت ااااوير الصااااناعة التقليديااااة واحلرفيااااة يف 

 .الوالية
     

31 
أثااار ق اااااع السااااياحة علااااى التعلاااايم ماااان خااااالل فاااات   صصااااات علااااى 

 .مستوى اجلامعة والتكوين
     

32 
السياحية لدى الفارد عدد السيا  يف تزايد مستمر نظرا لتنامي الثقافة 

 .اجلزائري
     



الدولة يف ترقية السياحة احلموية وتفعيل دورها التنموي،  فعالية سياسات هذه العبارات مدىتعكس : الثالث المحور
 العبارة:الدرجة اليت تناسب مدى اتفاقكم مع  ( يف خانةxمنكم وضع عالمة ) الذا نرجو 

 موافق العبوووووووووووووووووووووووووووووووووووارات الرقم
 بشدة

ال  موافق
 أدري

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

35 
املخ ااااط التااااوجيهي للتهيئااااة السااااياحية يساااااهم يف تفعياااال السااااياحة 

 .احلموية
     

36 
برامج واسرتاتيجيات التحفيزات الضريبية من شأهنا رفع القدرة على 

 .املنافسة واالستثمار ا اص يف اجلانب احلموي
     

37 
زيااادة  يفمناسااب للسااياحة احلمويااة يساااهم  تااوفري منااات اسااتثماري

 .احملليني واألجانب عدد السيا 
     

38 
تفعيل دور امل سسات اإلعالمية يف نشر االعالم السياحي للرتويج 

 يساهم يف ترقية السياحة احلموية. للوجهة السياحية
     

      .يتمتع الق اع ا اص بدور هام يف زيادة إيرادات السياحة احلموية 39

40 
 الق اع العاام وا ااص يف الق ااع الساياحيتفعيل دور الشراكة بني 

 يساهم يف ترقية السياحة احلموية.
     

41 
 األجالتشاجيع االساتثمار يف الاال الساياحي مبان  قاروض طويلاة 

 يساهم يف ترقية السياحة احلموية.
     

42 
تنمياة الدعم التنافسية وت اوير املناتج الساياحي يعمال علاى احاداث 

 .على املستوى احمللي
     

      .ت وير الربامج اليت تعمل على رفع كفاءة العنصر البشري 43

44 
تااوفر الدولااة التسااهيالت والاادعم الالزمااني إلنشاااء الفناااد  واملرافااق 

 .هبدف ترقية السياحة احلموية
     

45 
تعماال واليااة قاملااة علااى نشاار الااوعي السااياحي لاادى سااكان الواليااة 

 .خارل الواليةلالستقبال الالئق للوافدين من 
     

46 
تعماال مديريااة السااياحة لواليااة قاملااة علااى الاارتويج للسااياحة احلمويااة 

 .داخل وخارل الوالية
     

33 
سااااعد ق ااااع الساااياحة يف قاملاااة علاااى التقليااال مااان معااادالت الفقااار يف 

 .القرى اليت حتتوي على املنابع احلموية
     

34 
ساااااعدت املنااااابع احلمويااااة علااااى تفعياااال ثقافااااة العااااالل باملياااااه املعدنيااااة 

 .وذلك بفت  منتجعات صحية
     



 


