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الملخص
هدفت دراستنا إلبراز دور السياحة البيئية الصحراوية باعتبارها أساس حموري لدعم التنمية املستدامة
 فهذا،وحتقيقها من خالل تأثري هذه السياحة على كل بعد من ابعاد التنمية املستدامة ودعمه بشكل كبري
النوع من السياحة خاصة باجلزائر يتميز خبصوصيته عن باقي أنواع السياحة األخرى ملا تتضمن اجلزائر من
 ومن خالل عرض أهم املناطق السياحية البيئية الصحراوية،مناظر طبيعية ونظم بيئية متعددة بشكل كبري جدا
 توصلنا من خالل ذلك لوجود دور فعال ومميز،باجلزائر وتوضيح مسامهتها يف دعم التنمية املستدامة بأبعادها
للسياحة البيئية الصحراوية يف دعم وتعزيز التنمية املستدامة خاصة يف جانب البعد البيئي إال أن ذلك غري
.كاف للوصول إىل مستوى التنمية املستدامة املطلوب مقارنة بدول اجلوار
Abstract
Keywords

our study aimed to highlight the role of desert ecotourism as a central basis for
supporting and achieving sustainable development through the impact of tourism on
every dimension of development. This type of tourism, especially in Algeria, is
distinguished from other types of tourism. Algeria has a great diversity of landscapes
and ecosystems, and by presenting the most important desert eco-tourism areas in
Algeria and clarifying its contribution in supporting sustainable development in its
dimensions, Through the presence of an effective and distinctive role of desert
environmental tourism in supporting and promoting sustainable development,
especially in the dimension of the environmental dimension, but this is not enough to
reach the level of sustainable development required compared to neighboring countries.
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 .1مقدمة:
يعترب قطاع السياحة أحد القطاعات القوية اليت تساهم بشكل كبري يف دفع عجلة التنمية حنو األمام ،ويف إطار
السياحة وباعتبار السياحة البيئية الصحراوية أحد أهم أنواع السياحة يف معظم الدول ملا هلا من أمهية بالغة يف تطوير
الدولة على مجيع املستويات ،فقد أصبح االهتمام هبذا النوع من السياحة يشكل حتديا كبريا ملعظم الدول خاصة يف
ظل التقلبات واألزمات البيئية اليت يشهدها العامل ،فالسياحة البيئية الصحراوية تؤثر بشكل مباشر على أبعاد التنمية
املستدامة وال سيما اجلانب البيئي بشكل كبري كما تساهم يف تعزيز التنمية املستدامة من خالل استغالل املوارد املتاحة
لتنمية اجلوانب املستدامة لينعكس ذلك بشكل إجيايب على اجملتمع والوضع االقتصادي والبيئي للمنطقة بشكل خاص
والدولة بشكل عام.
 .1. 1إشكالية الدراسة:

تعترب السياحة البيئية الصحراوية إىل جانب السياحة بشكل عام من الدعائم األساسية اليت تقوم عليها التنمية
املستدامة بأبعادها حيث تشكل قطاعا قويا تقوم عليه جمموعة من االستثمارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
وبناء عليه نطرح اإلشكالية التالية :ما هو الدور الفعلي الذي تلعبه السياحة البيئية الصحراوية في تعزيز

ودعم التنمية المستدامة؟
 .2. 1أسئلة الدراسة:
ما هو دور السياحة البيئية الصحراوية يف تعزيز واستدامة البعد االقتصادي؟ما هو دور السياحة البيئية الصحراوية يف تعزيز واستدامة البعد االجتماعي؟ما هو دور السياحة البيئية الصحراوية يف تعزيز واستدامة البعد البيئي؟ .3. 1فرضيات الدراسة:
* الفرضية الرئيسية:
يوجد دور فعلي للسياحة البيئية الصحراوية يف دعم وتعزيز التنمية املستدامة.* الفرضيات الفرعية:

يوجد دور فعلي للسياحة البيئية الصحراوية يف تعزيز واستدامة البعد االقتصادي للتنمية املستدامة؛
يوجد دور فعلي للسياحة البيئية الصحراوية يف تعزيز واستدامة البعد االجتماعي للتنمية املستدامة؛

يوجد دور فعلي للسياحة البيئية الصحراوية يف تعزيز واستدامة البعد البيئي للتنمية املستدامة.
 .4.1منهج الدراسة:

 قمنا باعتماد املنهج الوصفي التحليلي باالستعانة مبختلف الكتب والدراسات السابقة واملؤمترات العلمية اىل جانبخمتلف اجملالت واملقاالت املنشورة واملراجع االلكرتونية اليت تناولت املوضوع.
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 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 .1. 2اإلطار النظري الستدامة السياحة البيئية الصحراوية والتنمية المستدامة.
 .1. 2اإلطار النظري للسياحة البيئية الصحراوية.
 .1.1.2مفهوم السياحة البيئية الصحراوية.
يعد مفهوم السياحة البيئية الصحراوية مفهوما مركبا يدمج مصطلحني السياحة البيئية والسياحة الصحراوية معا ،ويف
هذا السياق البد من التعرف فيما يلي على املفهوم الشامل لكل مصطلح:
أ -السياحة البيئية.
قبل التطرق مباشرة اىل مفهوم السياحة البيئية البد من تعريف عدة السياحة بشكل عام:
 -السياحة:

عرفها مؤمتر األمم املتحدة للسياحة والسفر الدويل على أهنا" :ظاهرة اجتماعية وإنسانية تقوم على انتقال الفرد

من مكان إقامته الدائمة إىل مكان آخر لفرتة مؤقتة ال تقل عن  02ساعة وال تزيد عن سنة هبدف السياحة الرتفيهية
أو العالجية أو التارخيية" (حلمر هيبة ،0227 ،ص.)20
كما عرفتها املنظمة العاملية للسياحة تعريفا ركزت فيه على إعطاء صفة النشاط الصناعي للنشاط السياحي:
"فهي تعبري يطلق على الرحالت الرتفيهية ،وهي جمموع األنشطة اإلنسانية املوجهة لتحقيق هذا النوع من الرحالت،
وهي صناعة تساعد على سد حاجات السائح"(.دادن عبد الغين وتلي سعيدة  ،ص.)0
كما يرى  Guyer Freulerأن السياحة" :ظاهرة طبيعية من ظواهر العصر احلديث ،والغاية منها احلصول على
االستجمام وتغيري اجلو احمليط الذي يعيش فيه اإلنسان ،واكتساب الوعي الثقايف وتذوق مجال املشاهد الطبيعية ونشوة
االستمتاع جبماليتها"(.برحومة عبد احلميد وطالل زغبة هيبة ،ص.)3
ومن التعاريف السابقة يعرف الباحثني السياحة على أهنا" :خروج من الروتني والبيئة املعتادة أي حمل اإلقامة ملدة
ال تقل عن  02ساعة للرتفيه واالستجمام ألجل االختالط بباقي الشعوب واالطالع على الثقافات املتعددة".
السياحة البيئية:قبل التطرق اىل مفهوم السياحة البيئية البد من شرح طبيعة العالقة بني السياحة والبيئة فالسياحة تعترب جزء من
البيئة كون العرض السياحي حيتوي على املوارد البيئية (شواطئ ،غابات ،جبال ،ثلوج) فالعالقة بني السياحة والبيئة
عالقة تبادلية ،حيث أن البيئة هي اليت حتدد نوع السياحة املمارسة من طرف السائح (صحراوية ،شاطئية ،غابية)...
كما أن النشاط السياحي ميكن أن يؤثر بشكل إجيايب على البيئة من خالل االستغالل العقالين ملواردها ،كما ميكن
أن يؤثر بشكل سليب من خالل االستغالل العشوائي له (مسدوي دليلة ،0222 ،ص.)22
تعريف  :11حسب رأي

Tissdell

فالسياحة البيئية تعتمد على الكائنات والنباتات احلية يف النظام الطبيعي،

وبالتايل فإنه يعتقد بأن هذا التعريف يستثين األنشطة اليت تركز على زيادة املواقع اجلغرافية لزيارة الرباكني أو سياحة
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يرى بأن السياحة البيئية هي عملية تعليم وتثقيف وتربية بيئية بالذات

للناشئني والصغار (محزة دراركة وآخرون ،0222 ،ص.)02
تعريف  :12يعرف الصندوق العاملي للبيئة السياحة البيئية بأهنا" :السفر اىل مناطق طبيعية مل يلحق هبا التلوث ومل
يتعرض توازهنا الطبيعي اىل اخللل ،وذلك لالستمتاع مبناظرها ونباتاهتا وحيواناهتا الربية وحضارهتا يف املاضي

واحلاضر"(مصطفى يوسف الكويف ،0222 ،ص .)22-32
تعريف  :10هي سياحة خضراء نظيفة تستند اىل البيئة والطبيعة أساسا ،تزيد ما هو مجيل وممتع ومفيد يف النشاط
السياحي ودون أن تكون ضارة أو خمربة أو مفسدة على املستويات االيكولوجية واالجتماعية والثقافية( .فؤاد بن
غضبان ،0220 ،ص.)82
تعريف  :10هي السياحة اليت تقتضي السفر اىل املناطق الطبيعية املستقرة نسبيا هلدف حمدد يتمثل يف الدراسة،
اإلعجاب واالستمتاع باملناظر الطبيعية ونباتاهتا وحيواناهتا الربية ،باإلضافة إىل أية مظاهر ثقافية ناشئة سواء من الزمن
املاضي أو احلديث موجودة يف تلك املناطق( .حممد الناصر محيداتو وآخرون ،0228 ،ص.)002
ومن خالل التعاريف السابقة يتضح للباحثني أن التعريف املناسب هو" :أن السياحة البيئية هي السفر إىل
املناطق الطبيعية اليت تعتمد على عرض املقومات الطبيعية اجلغرافية للمنطقة بالدرجة األوىل اىل جانب شكل املناظر
الطبيعية ومقومات تلك الطبيعة من نبات وحيوان وحضارة ،فهي سياحة تستند اىل البيئة والطبيعة بشكل كبري
وختتلف أنواع السياحة البيئية حسب املنطقة واملناخ من نوع الخر".
ب -السياحة البيئية الصحراوية.

مصطلح السياحة البيئية والسياحة الصحراوية يشكالن مفهوما مركبا وهو السياحة البيئية الصحراوية ،وقبل
تعريف هذا املصطلح املركب البد من عرض املفهوم الشامل ملعىن السياحة الصحراوية:

 السياحة الصحراوية.تعريف :11عرفها املشرع اجلزائري على أهنا" :كل إقامة سياحية يف حميط صحراوي ،تقوم على استغالل القدرات
الطبيعية والتارخيية والثقافية ،مرفقة بأنشطة مرتبطة هبذا احمليط من تسلية وترفيه واستكشاف"( .صباح بنوناس وآخرون،

 ،0220ص.)3
تعريف :12نوع من أنواع السياحة البيئية (الطبيعية) جماهلا الصحراء مبا فيها من مظاهر طبيعية تتمثل بتجمعات
الكثبان الرملية (الرق والعرق والسرير) ،واجلبال اجلرداء واالودية اجلافة والواحات الطبيعية والضايات والقيعان ،ومن

مظاهر بشرية تعكس أسلوب حياة وثقافة الشعوب الصحراوية( .فؤاد بن غضبان ،0220 ،ص.)72
ومن التعريفني السابقني يتضح أن السياحة الصحراوية هي" :السياحة اليت تكون ضمن جمال صحراوي تقوم على
استغالل جمال الصحراء بشكل مناسب يف السياحة واالستمتاع بعناصر املنطقة الصحراوية سواء من ناحية النظام
االيكولوجي للمنطقة أو العادات والتقاليد الصحراوية ألهل املنطقة وكل ما مييز املنطقة الصحراوية".
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ب -السياحة البيئية الصحراوية.
من خالل كل ما سبق سنقوم بعرض تعريف شامل وموحد ليتوافق مع مصطلح السياحة البيئية الصحراوية:
* السياحة البيئية الصحراوية :هناك من يصنف السياحة الصحراوية على أهنا نوع من أنوع السياحة البيئية إال أنه
ميكن اعتبار السياحة البيئية الصحراوية نوع متلف قليال فهي السياحة اليت تعتمد بدرجة أوىل على النظام البيئي

للمنطقة بغض النظر عن املنطقة يف حد ذاهتا ،فالسياحة البيئية للمنطقة الصحراوية ختتلف بشكل طفيف حىت ولو
تضمنت الصحراء يف حد ذاهتا ،إذ أن املناطق الصحراوية ختتلف فيما بينها من خالل توزيع الغطاء النبايت بني منطقة
وأخرى وختتلف كذلك من ناحية الثروة احليوانية واملنطقة اجلغرافية اليت تعكس طبيعة املناظر الطبيعية البيئية يف املنطقة،
وبالتا يل فالسياحة البيئية الصحراوية هي السياحة اليت تستند إىل الطبيعة البيئية الصحراوية بشكل تام لتشمل كل
املناطق الطبيعية يف الصحراء من واحات وجبال جرداء وضايات وغريها إضافة إىل البنية التحتية للمنطقة الصحراوية
وكذلك النباتات واحليوانات والعادات والتقاليد واألعراف بني منطقة صحراوية ومنطقة صحراوية أخرى.
 .2.1.2أساسيات السياحة البيئية الصحراوية.
أ -ضرورة السياحة البيئية الصحراوية.

السياحة البيئية كنشاط له اتصاالته باألنشطة األخرى حيث يأخذ منها ويعطيها ،وهي جسر عابر وناقل يتم
من خالله عبور االقتصاد الوطين بل والعاملي من وضع معني إىل أوضاع أفضل وأرقى وأحسن ،وتتمثل ضرورة السياحة

البيئية يف النقاط التالية( :محزة دراركة وآخرون ،0222 ،ص .)80-82
 التوظيف البشري للعاطلني عن العمل يف الدولة؛ زيادة وتنمية الناتج القومي اإلمجايل للدولة؛ حتسني وزيادة الدخل القومي اإلمجايل للدولة؛ حتسني ميزان املدفوعات عن طريق زيادة حصيلة النقد األجنيب وحصيلة الضرائب املباشرة وغري املباشرة الناجتة عنممارسة النشاط السياحي البيئي؛
 تطوير هيكل اإلنتاج الوطين واملنتجات الوطنية وتأثريها على توزيع أولويات اإلنفاق واالستهالك واالدخارواالستثمار؛
 زيادة العائد واملردود االقتصادي املتولد من ممارسة أنشطة السياحة البيئية سواء للمشروعات أو احلكومات أواألفراد العاملني يف املشروعات السياحية؛
 تأثري السياحة البيئية على الثقافة الوطنية والشخصية الوطنية وعلى العالقات االجتماعية بني األفراد واألسرواجلماعات؛
 حتسني أوضاع املستقبل احملتملة للسياحة البيئية والعم على جين املكاسب من ممارسة السياحة البيئية كوهنا نشاطاقتصادي مهم وتأثريها على حتسني البيئة وسالمتها.
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ب -مكونات السياحة البيئية:
إن أهم مكونات السياحة البيئية كما يلي( :حممد الناصر محيداتو وآخرون ،0228 ،ص .)002-003
 العوامل الطبيعية االيكولوجية :وتضم العناصر واألنظمة احليوية ،وتلك اليت تقدمها الطبيعة كليا ،مثل سطحاألرض وما عليه من جبال ووديان وغابات ومغاور وأهنار وحمميات وصحاري ،وأنواع املشاهدات واخلربات الواسعة

املتضمنة فيها ،أو اليت عمل عليها االنسان مثل احلدائق واملتنزهات؛
 العوامل المناخية :أي الفصول املناخية وما تقدمه من عناصر وإمكانات وحتوالت يف الصيف أو الشتاء ،يف الربيعأو اخلريف ،وحبيث تتحول هذه العناصر إىل مكونات سياحية كربى ،من مشاهدة الغروب على شاطئ البحر أو
ممارسة التزجل على الثلج يف اجلبال ،أو السهر مع النجوم يف الصحراء بعيدا عن كل إنارة؛
 العوامل البيولوجية :مثل الثروات النباتية املتنوعة ،من أزهار وأشجار ونباتات ومياه معدنية ،إىل الثروة احليوانيةوالسمكية من طيور وامساك وكائنات حبرية وبرية خمتلفة؛

 -العوامل الثقافية والمادية :املواقع واآلثار املصنفة تارخييا (القدمية أي ما قبل سنة  )2722أو احلديثة ،يف وسعها

أن تكون عوامل إجيابية متجاورة أو ضمن احمليط البيئي ،فالقصور أو القالع غالبا ما حييط هبا حميط بيئي من حدائق
ومياه وأحيانا حمميات هي إطار صاحل لتنمية املوارد البيئية من نباتات وطيور ،كما ميكن يف حدود معينة استخدام
القالع والصور واألديرة واخلانات مبثابة نزل أو بيوت ضيافة للسياح البيئيني؛
 العوامل الثقافية الغير مادية :وتتكون من تاريخ ودانات ومعطيات السكان احملليني ،وطبيعة جمتمعاهتم ،وأنظمةعيشهم وأزيائهم وفولكلوراهتم ولغاهتم وطقوسهم وما إىل ذلك من عناصر جذب قوية لسياح اليوم؛

 عوامل الرياضة والتسلية البيئية أو الشبه بيئية :تضم رياضات كثرية كاملشي صباحا أو ليال والركض اخلفيف،التسلق ،السياحة ،املشي والتزجل الثلجي واملائي ،التجديف ،وسواها من الرياضات اليت تقوم على فكرة التمتع
بتقدميات الطبيعة.
ج -قواعد السياحة البيئية:
يف إطار ت بين املشروعات السياحية البيئية مت إنشاء بعض القواعد اخلاصة بالسياحة البيئية من خالل ما يلي:
(محزة الدراركة وآخرون ،0222 ،ص .)20-22
 تقليل االثار السلبية للسياحة على املوارد الطبيعية والثقافية واالجتماعية يف املناطق السياحية؛ تثقيف السياح بأمهية احملافظة على املناطق الطبيعية؛ التأكد على أمهية االستثمار املسؤول ،والذي يركز على التعاون مع السلطات احمللية من أجل تلبية احتياجاتالسكان احملليني واحملافظة على عاداهتم وتقاليدهم؛
 -إجراء البحوث االجتماعية والبيئية يف املناطق السياحية والبيئية لتقليل االثار السلبية؛
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 العمل على مضاعفة اجلهود لتحقيق أعلى مردود مادي للبلد املضيف من خالل استخدام املوارد احمللية الطبيعيةواالمكانيات البشرية؛
 أن يسري التطور السياحي جنبا اىل جنب مع التطور االجتماعي والبيئي ،مبعىن أن تتزامن التطورات يف كافةاجملاالت لكيال يشعر اجملتمع بتغيري مفاجئ؛
 االعتماد على البنية التحتية اليت تنسجم مع الظروف البيئية ،تقليل استخدام األشجار يف التدفئة ،واحملافظة علىاحلياة الفطرية والثقافية.
 .2. 2مواقع السياحة البيئية الصحراوية في الجزائر:
تتعدد مواقع السياحة البيئية الصحراوية يف اجلزائر ضمن ماحة كبرية تفوق  0مليون كلم 0وفيما يلي عرض ألهم
هذه املواقع.
 .1.2.2أهم مواقع السياحة البيئية بالجنوب الصحراوي الجزائري:

للجنوب الصحراوي اجلزائري ثالثة صفات رئيسية ،هي :اهلضاب األرضية ،وتسمى باحلماده والدروع ،والثانية

ترتكز يف العروق وهي :العرق الغريب الكبري ،والعرق الشرقي الكبري ،وعرق شاش .والثالثة طبيعة اهلقار ،واليت توجد هبا
مرتا ،وميتاز مناخ منطقة الصحراء بقلة كمية األمطار اليت ال تزيد عن
أعلى قمة باجلزائر ،وهي قمة "هتاة" بـ ً 3323
 022ملم يف السنة ،وحبرارة شديدة يف النهار ومنخفضة يف الليل ،ويسودها املناخ اجلاف الذي يتميز مبوسم حار
طويل ميتد من شهر ماي إىل سبتمرب ،بدرجات حرارة ترتاوح بني  º22و ،º20وبقية األشهر تتميز مبناخ متوسط
أساسا من واحات النخيل( .عبد القادر شاليل ،0222 ،ص.)3
احلرارة ،أما الغطاء النبايت فهو متكون ً
كما متتد أهم مواقع السياحة البيئية يف الصحراء اجلزائرية على مساحة تفوق  0.222.222كلم 0ميكن
تقسيمها إىل  0مناطق رئيسية:
 غرداية (ميزاب) :صنفت املعامل املعمارية والثقافية والتارخيية هلذه املنطقة ضمن الرتاث العاملي ،وأهم مدهنا بينيزقن ،كما حتتوي على جمموعة مهمة من بساتني النخيل ،تشتهر غرداية بصناعة احلرف التقليدية خصوصا "نسيج
الزرايب"" ،كالسجاد" املصنوع من الصوف الرفيع ،واالفرشة ذات الرموز واالشكال الرببرية املستوحاة من البيئة احمللية
إضافة إىل حرفة صناعة النحاس من حلي وأطباق ،والفخار والتحف الفنية اليت تستلهم أنظار السياح األجانب

الوافدين إليها من جنسيات خمـتلفة ،كما تتميز املنطقة بالعديد من املواقع األثرية واملعامل التارخيية البارزة حيث مت
تصنيفها من طرف منظمة اليونسكو عام  2220ضمن املعامل التارخيية العاملية كاملسجد الكبري وساحة السوق القدمي
اليت تسمى "الرحبة" وسط القصر القدمي ،كما يوجد قصر تاجنينت العطف الذي تأسس يف  2220وقصر "بنورة"
 ،2228وقصر "تغرداية"  ،2203وقصر "بين يزغن" ( .2303مفتاح صاحل وآخرون ،0220 ،ص)00؛
 أدرار :تقع يف اجلنوب الغريب للجزائر تتميز باملناخ الصحراوي ،وأغلبية تضاريسها رملية مع مناطق جرداء صخريةتسمى "احلمادات" مشال املدينة ،وتعد أدرار حمطة جذب سياحي هامة باجلزائر كذلك لتوفرها على مجيع مقومات
السياحة الصحراوية كقصور "تيميمون"" ،متنطيط" ،و"زاوية كنتة" ،وأمههم قصر "حامد األثري" وغريها ،كما توجد
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العديد من احلصون والقصبات اليت تبقى شاهدا على حضارة كبرية وذلك من خالل هندستها املعمارية وتارخيها
العريق باإلضافة إىل ما حتتويه من خمطوط ،باإلضافة اىل املقومات الطبيعية املتجلية يف الواحات املنتشرة أقصى "قورارة"
بشمال الوالية حىت حدود إقليم "تيديكلت" باإلضافة إىل مغارة "قصر متاسخت" واألشجار املتحجرة ،وكهوف
"الشارف" مبنطقة أولف؛
 أليزي :الطاسيلي الواقع يف أقصى اجلنوب الشرقي ،وتعرف هذه املنطقة باحلضرية الوطنية للطاسيلي اليت صنفتمنذ عام  2220من طرف اليونسكو كرتاث عاملي ،وفيها كل العناصر الطبيعية والتارخيية والثقافية اليت جتعلها منطقة
سياحية بامتياز ،فهي مبثابة متحف طبيعي مفتوح يتضمن أكثر من  2022رسم ونقش حجري (بوبكر بداش،
 ،0222ص)22؛
 تندوف :متتد على مساحة  282.222كلم 0بكثافة سكانية تقدر ب  03222نسمة موزعني على القصورالقدمية ،فهي شبه متحف يف اهلواء الطلق الطاسلي؛

 تمنراست (الهقار) :تتميز احلضرية الوطنية للهقار اليت مت إنشاؤها سنة  2227بتضاريسها وثروهتا احليوانيةوالنباتية والنقوش اليت تشكل امتيازات حقيقية للسياحة تشهد على األزمنة الغابرة ،حيث حيتوي الغطاء النبايت على
أكثر من  322نوع نبايت تستعمل لتداوي كالشيح وتربكات وألغراض رعوية ،كما حتتوي احلظرية الوطنية اهلقار على
مواقع أثرية تشهد على تواجد اإلنسان منذ العصر احلجري القدمي إىل العصر احلديث منها :ضريح تينهنان وقصر
موسى ابن مستان -قصبة سيلت -قصر باجودة بعني صاحل وقصبة أوالد سيدي املختار أيضا بدائرة عني صاحل-
معبد األب فوكو :مبنطقة األسكرام -شالالت متكرست -الغابة املتحجرة مبنطقة تيديكلت (مفاتيح ميينة،0222 ،
ص.)202
 .0.2استدامة السياحة البيئية الصحراوية كأساس للتنمية المستدامة:
 .1.0.2السياحة البيئية المستدامة.
عند ذكر السياحة البيئية البد من ادراج مصطلح السياحة املستدامة إذ تعترب هذه األخرية نقطة انطالق للسياحة
املستدامة وعنصر فاعل فيها ،ويف هذا الصدد سنتطرق إىل أهم التعاريف ملفهوم السياحة املستدامة:
تعريف :11السياحة املست دامة هي االستغالل العقالين واملثايل للمناطق السياحية اليت تزخر هبا الدولة ويكون هذا
االستغالل من مجيع اجلوانب ،فهي نقطة التالقي بني احتياجات السياح واملنطقة املضيفة هلم ،فهي تليب احتياجات
السياح وتعمل على احلفاظ على املواقع السياحية وتزيد من فرص العمل للمجتمع احمللي ،إضافة إىل ذلك تقوم بإدارة

مجيع املوارد االقتصادية واالجتماعية والطبيعية واجلمالية وتقوم باحلفاظ على التوازن البيئي والتنوع احليوي والواقع
احلضاري (رايس مربوك وآخرون ،0222 ،ص.)0
تعريف :12السياحة املستدامة هي نقطة التالقي ما بني احتياجات الزوار واملنطقة املضيفة هلم ،مما يؤدي إىل محاية
ودعم فرص التطوير املستقبلي ،حبيث يتم إدارة مجيع املصادر بطريقة توفر االحتياجات االقتصادية واالجتماعية
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والروحية ،ولكنها يف الوقت ذاته حتافظ على الواقع احلضاري والنمط البيئي الضروري والتنوع احليوي ومجيع مستلزمات
احلياة وأنظمتها (أحالم خان وآخرون ،0222 ،ص.)2
تعريف :10السياحة املستدامة تتضمن االستخدام األمثل للموارد الطبيعية مبا يف ذلك من مصادر التوع احليوي،
وختفيف آثار السياحة على البيئة والثقافة وتعظيم الفوائد من محاية البيئة واجملتمعات احمللية وهي كذلك حتدد اهليكل

التنظيمي املطلوب للوصول إىل هذه األهداف( .فؤاد بن غضبان ،ص.)22
 .2.0.2مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها.
أ -مفهوم التنمية المستدامة.
هناك عدة تعاريف تناولت مفهوم التنمية املستدامة وأمهها:
تعريف :11عرفت اللجنة العاملية التنمية املستدامة بأهنا" :تنمية تعمل على تلبية احتياجات احلاضر دون ان تؤدي
إىل تدمري قدرة األجيال القادمة على تلبية االحتياجات اخلاصة"(سايح بوزيد ،0223 ،ص.)72

تعريف :12عرفها وليم رولكز هاوو مدير محاية البيئة األمريكية كذلك بأهنا" :تلك العملية اليت تقر بضرورة حتقيق منو
اقتصادي يتالءم والقدرات البيئية ،وذلك من منطلق أن التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئة هي عمليات متكاملة
وليست متناقضة"(سليمان كعوان ،0228 ،ص.)78
تعريف :10عرفها املشرع اجلزائري يف املادة  22من الباب األول من القانون رقم  22-3املؤرخ يف  22مجادى
األول 2202ه املوافق ل  22جويلية  0223م ،املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة كالتايل" :التنمية
املستدامة تعين التوفيق بني تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار ومحاية البيئة ،أي ادراج البعد البيئي يف إطار
تنمية تضمن تلبية حاجات األجيال احلاضرة واألجيال املستقبلية".
وتأسي سا على ما سبق ذكره يتنب أن التعريف املناسب للتنمية املستدامة (حسب رأي الباحث) هي تلك التنمية
اليت تأخذ شكل االتسام باالستقرار ومتتلك عوامل االستمرار والتواصل ،فهي شاملة لكافة أمناط التنمية (االقتصادية،
االجتماعية ،الثقافية )...إذ تنهض باألرض ومواردها آخذة يف عني االعتبار البعد الزمين وحق األجيال القادمة يف
التمتع باملوارد الطبيعية.
ب-أهداف التنمية المستدامة.

حتقق التنمية املستدامة عدة أهداف أمهها( :عثمان حممد غنيم وآخرون ،0222 ،ص.)02

أ -تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان :حتاول التنمية املستدمية من خالل عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات
التنموية لتحسني نوعية حياة السكان يف اجملتمع اقتصاديا ونفسيا وروحيا ،عن طريق الرتكيز على اجلوانب النوعية
للنمو ،وليس الكمية وبشكل عادل ومقبول ودميقراطي؛
ب-احترام البيئة الطبيعية :التنمية املستدمية ترتكز على العالقة بني النشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع النظم
الطبيعية وحمتواها على أهنا أساس حياة اإلنسان ،إهنا ببساطة تنمية تستوعب العالقة احلساسة بني البيئة الطبيعية
والبيئة املبنية ،وتعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل وانسجام؛
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ج -تعزيز وعي السكان :أي التوعية باملشكالت البيئية القائمة وتنمية إحساسهم باملسؤولية اجتاهها ،وحثهم
على املشاركة الفعالة يف إجياد احللول املناسبة هلا من مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج ومشاريع التنمية
املستدمية؛
د -تحقيق استغالل واستخدام عقالني للموارد :تتعامل التنمية املستدمية مع املوارد الطبيعية على أهنا موارد
حمدودة ،لذلك حتول دون استنفادها أو تدمريها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقالين؛
ه -ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع :حتاول التنمية املستدمية توظيف التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم
أهداف ا جملتمع ،من خالل توعية السكان بأمهية التقنيات املختلفة يف اجملال التنموي ،وكيفية استخدام املتاح واجلديد
منها يف حتسني نوعية حياة اجملتمع وحتقيق أهدافه املنشودة ،دون أن ينجم عن ذلك خماطر وآثار بيئية سالبة ،أو على
األقل أن تكون هذه املخاطر واآلثار مسيطرا عليها مبعىن وجود حلول مناسبة هلا؛
و -إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع :بطريقة تالءم إمكانياته وتسمح بتحقيق
التوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية االقتصادية ،والسيطرة على مجيع املشكالت البيئية ووضع احللول املناسبة
هلا؛
 .0.0.2عالقة السياحة البيئية الصحراوية بأبعاد التنمية المستدامة.
أ -أبعاد التنمية المستدامة.
قبل التطرق إىل طبيعة العالقة بني السياحة البيئية الصحراوية والتنمية املستدامة البد من ذكر األبعاد اخلاصة
بالتنمية املستدامة من خالل الشكل التايل:
الشكل  :11أبعاد التنمية المستدامة.

المصدر :نذير غانية ،)0228( ،إستراتيجية التسيير األمثل للطاقة ألجل التنمية المستدامة ،أطروحة دكتوراه :ختصص جتارة
دولية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،ص .37
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ومن الشكل السابق يتضح لنا أن للتنمية املستدامة ثالث أبعاد مرتابطة وهي( :سهام حرفوش ،0222 ،ص
.)2-2
 -البعد البيئي :يتمثل يف احلفاظ على املوارد الطبيعية واالستخدام األمثل هلا على أساس مستدام ،ويتمحور البعد

البيئي حول جمموعة من العناصر تتمثل يف :النظم االيكولوجية ،الطاقة ،التنوع البيولوجي ،اإلنتاجية البيولوجية والقدرة
على التكيف.
 -البعد االقتصادي :تعمل التنمية املستدامة على تطوير التنمية االقتصادية مع األخذ حلسبان التوازنات البيئية

على املدى البعيد ،ومتثل العناصر اآلتية حمور البعد االقتصادي :النمو االقتصادي املستدام ،كفاءة رأس املال ،إشباع
احلاجات األساسية والعدالة االقتصادية.
 -البعد االجتماعي :تتميز التنمية املستدامة جبعل النمو وسيلة لإللتحام االجتماعي ،وضرورة اختيار االنصاف

بني األجيال ،وفيما يلي أهم عناصر البعد االجتماعي :املساواة يف التوزيع ،احلرك االجتماعي ،املشاركة الشعبية،
التنوع الثقايف واستدامة املؤسسات.
ب -العالقة بين السياحة البيئية الصحراوية والتنمية المستدامة.
 العالقة بين السياحة البيئية الصحراوية والبعد البيئي :تتمثل طبيعة العالقة يف طريقة احلفاظ على املواردالطبيعية واالستخدام األمثل هلا على أساس مستدام ،وتتمحور أساسا طبيعة العالقة بني السياحة البيئية الصحراوية
والبعد البيئي حول جمموعة من العناصر تتمثل يف  :طبيعة النظم االيكولوجية ،الطاقة ،التنوع البيولوجي ،اإلنتاجية
البيولوجية والقدرة على التكيف اىل جانب البنية البيئية للمناطق الصحراوية خاصة ،كما تكمن األمهية البيئية للسياحة
البيئية الصحراوية من خالل تنمية الوعي املتزايد بأمهية البيئة الصحراوية وضرورة محايتها خاصة بعد األضرار البالغة هلا
نتيجة ممارسات األفراد من جهة وممارسات الشركات واملصانع من جهة أخرى اليت أدت إىل املساس مبقومات السياحة
الصحراوية بشكل كبري من خالل هتديد بعض احليوانات الصحراوية باالنقراض كالفنك والظيب وغزال الرمي...اخل،
وبالتايل بدأ الوعي والعمل امليداين يف التزايد من أجل العمل على إنقاذ البيئة الصحراوية واستدامتها لألجيال القادمة،
وجتسد ذلك يف ثقافة متكاملة تتمثل يف الثقافة البيئية لدى األفراد انعكست يف اجلانب السياحي فيما يسمى
بالسياحة البيئية الصحراوية.
 -العالقة بين السياحة البيئية الصحراوية والبعد االقتصادي للتنمية المستدامة :تعترب السياحة بصفة عامة

أحد األنشطة االقتصادية اليت يتولد عنها دخول ملختلف عناصر اإلنتاج العاملة يف جماالت السياحة ،فالسياحة البيئية

الصحراوية تعمل على دعم التنمية املستدامة من اجلانب االقتصادي حيث تساهم خبلق مصادر دخل إضافية ودائمة
تساهم يف الدخل الوطين اىل جانب القطاعات األخرى وتوفري فرص عمل وتوليد الدخل وختفيف الثقل على ميزان
املدفوعات واملسامهة يف التنمية االقتصادية ،كما حتقق إيرادات ودخول هامة ،هلا آثارها اإلجيابية التنموية للمناطق،
وبالتايل تنعكس على تفعيل اهل يكل االقتصادي ورفاهية اإلنسان ،باإلضافة إىل ذلك تؤدي إىل إنعاش االستثمار يف
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البنيات األساسية مثل تشييد املباين والطرق والسكك احلديدية ...اخل ،هذا فضال على أن السياحة البيئية الصحراوية
تساهم يف جذب رؤوس األموال من خالل العمالت الصعبة ورؤوس األموال.
 -العالقة بين السياحة البيئية الصحراوية والبعد االجتماعي :تتميز السياحة البيئية الصحراوية بأمهية اجتماعية

بارزة جبعل السياحة وسيلة لإللتحام االجتماعي ،حيث تعد صديقة للمجتمع إذ تقوم على االستفادة مما هو متاح يف
اجملتمع من موارد وأفراد ،وتعمل على تنمية العالقات االجتماعية وحتقيق وحتسني عملية حتديث اجملتمع من جمتمعات
منعزلة إىل جمتمعات مرتابطة ،من خالل زيادة الوعي الثقايف واالجتماعي ملختلف عادات وتقاليد شعوب الطرف
اآلخر (السياح) ،وزيادة اهتمام الشعوب املضيفة بعادات وتقاليد وقيم أجدادها وآبائها واحلفاظ عليها من الزوال ،مع
رفع مستوى الشعور باالنتماء الوطين من خالل التبادل الثقايف واحلضاري وحتسني منط حياة األفراد وحتسني مستوى
معيشتهم مما خيلق التوازن االجتماعي.
وبالتايل يرى الباحثني أن السياحة البيئية الصحراوية ال تستطيع أن تشكل عامل تنمية إال إذا سعت إىل حتقيق
سياحة بيئية مستدامة وبالتايل تنمية مستدامة ،فهي متثل أحد أنواع السياحة القائمة على مبدأ االستدامة السياحية
وهي تعتمد بشكل رئيسي على عناصر الطبيعة مث يليها العنصر االجتماعي للسكان احملليني الذين يقطنون يف املنطقة
السياحية فاالستدامة تتعلق بشكل رئيسي باالستدامة البيئية تليها االستدامة االقتصادية واالجتماعية.
 .3الدراسات السابقة:
 .0.3دراسة (مسدوي دليلة( :)2112/2112 ،تسيير الخدمات السياحية في الجزائر -دراسة حالة حمام
قرقور بوالية سطيف :)-هدفت إىل دراسة موضوع اخلدمات السياحية وسبل تسيريها يف اجلزائر من خالل دراسة
ميدانية حلمام قرقور بوالية سطيف ،استندت هذه الدراسة إل تسليط الضوء على تطور النشاط السياحي بالعامل
وتراجعه باجلزائر لعدم تطبيق برامج السياحة من طرف وزارة السياحة كما جيب واليت ال تقوم بتسيري القطاع من بعدة

االسرتاتيجي ،توصلت الدراسة إىل أن تطور القطاع السياحي يف اجلزائر مرهون بتطوير نظام الدولة االسرتاتيجي يف
تسيري القطاع اىل جانب االستفادة من جتارب بعض الدول خاصة دول اجلوار ،مع تطوير االمن السياحي للرفع من
الطلب السياحي.
 .2.0دراسة (مفاتيح يمينة( :)2112/2112 ،أثر االبتكار السياحي على التنمية السياحية –حالة إقليمي
االهقار بالجزائر ودوز بتونس  :)-هدفت إىل دراسة موضوع أثر االبتكار السياحي ودوره يف دعم التنمية السياحية
مع دراسة حاليت اجلزائر وتونس ،استندت الدراسة اىل منوذج االبتكار القائم على اجلذب "" باإلقليمني ،حيث

خلصت الدراسة إىل أن هناك عالقة بني االبتكار السياحي والتنمية السياحية باإلقليمني ،وأن جمال االبتكار العمليايت
هو ال ذي يؤثر بنسبة أكرب يف تنمية اإلقليمني ،ولكن االبتكار على مستوى الوكالة وحده ال يكفي لدى جيب تفاعل
ومشاركة مجيع املؤسسات املتواجدة باإلقليم ،وقد اظهر إقليم اهلقار أن عناصر النموذج متوفرة ويبقى مشكل كيفية
التفاعل بني هذه العناصر.
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.0.0دراسة (سليمان كعوان( :)2112/2115 ،دور الطاقات البديلة في تحقيق التنمية المستدامة –حالة
الجزائر :)-هدفت إىل دراسة موضوع دور الطاقات البديلة يف حتقيق التنمية املستدامة مع التطرق اىل حالة اجلزائر،

استندت هذه الدراسة إىل برامج اجلزائر يف ميدان االستثمار يف الطاقات البديلة من اجل حتقيق برامج التنمية
املستدامة اليت وضعتها اجلزائر ضمن اسرتاتيجياهتا للنهوض بالدولة ،توصلت إىل أن تطور استغالل احتياطات البرتول

والغاز الطبيعي يف اجلزائر بشكل سريع ،ومن املرجح استمراره بنفس الوترية خالل السنوات املقبلة ،وذلك مع تطور
التقنيات واخلربات يف هذا اجملال ،كما جيب على احلكومة اجلزائرية االهتمام مبيدان الطاقات املتجددة من خالل تطوير
البحوث يف هذا امليدان وتقدمي املعلومات للمستثمرين مع فتح اجملال للخواص والشركات األجنبية.
ترتبط الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في :دراسة ميدان الدراسة وهو واقع السياحة باجلزائر ودورها يف
حتقيق التنمية املستدامة على خالف الدراسات السابقة ،أما من ناجية االختالف فقد تبنت دراستنا احلالية على وجه
اخلصوص السياحية البيئية الصحراوية كآلية لدعم التنمية املستدامة مع الرتكيز على دعم البعد البيئي واالقتصادي
أكثر ،وبالنسبة لإلضافة العلمية فقد مت التوصل اىل مصطلح السياحية البيئية املستدامة اليت جتمع كل ما سبق ذكره اذ
تتطرق اىل أبعاد تتوافق والتنمية املستدامة بأبعادها املعروفة.
 .0الخالصة:
إن اعتبار السياحة البيئية الصحراوية أحد مرتكزات التنمية املستدامة يعد نقطة مهمة وقوية ،فالسياحة البيئية
الصحراوية أصبحت ظاهرة عاملية ملا هلا من أمهية بالغة يف دفع عجلة التنمية ،فلقد أدى االهتمام البالغ هبا إىل زيادة
الوعي لدى الشعوب ،حيث سامهت بشكل كبري يف التنمية االقتصادية وحتسني ميزان املدفوعات اىل جانب ربط
االستثمار واملشاريع اإلنتاجية للمج تمعات باجلانب البيئي واالجتماعي من خالل محاية البيئة والتنوع احليوي والثقايف
للمناطق السياحية ،مع توفري مناصب الشغل ألفراد اجملتمع من أجل حتقيق الرفاهية ودعم مستوى جودة احلياة ،كل
هذا وفق معادلة تنموية واحدة وهي اختاذ السياحة البيئية الصحراوية كأساس حموري لدعم التنمية املستدامة.
وبناء على ما سبق تم التوصل للنتائج التالية:
 للسياحة البيئية دور رئيسي يف دعم أبعاد التنمية املستدامة خاصة البعد البيئي؛ للسياحة البيئية الصحراوية دور يف حتريك عجلة االقتصاد وحتسني مستوى جودة احلياة؛ السياحة البيئية الصحراوية يف اجلزائر تشهد تنمية بطينة مقارنة بنظرياهتا من الدول اجملاورة؛ عدم تنشيط برامج السياحة يف اجلزائر بالشكل املطلوب مما أدى اىل تدهور قطاع السياحة؛ومما سبق ذكره نقترح:

 تطوير اإلمكانيات احمللية من اجل حتسني النشاط السياحي البيئي بالصحراء؛ محاية البيئة وعدم استنزاف املوارد كأساس داعم لتحقيق سياحة بيئية مستدامة؛ احملافظة على الرتاث السياحي وتعزيزه يف الصحراء اجلزائرية؛ إعداد برامج شاملة لتطوير سياحة الصحراء الثقافية والرتفيهية؛)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 نشر الثقافة البيئية بني السياح واجملتمع لدعم السياحة البيئية؛ االستفادة أكثر من التجارب الناجحة للدول يف ميدان السياحة البيئية الصحراوية.آفاق الدراسة:

 إرساء مفهوم املسؤولية البيئية واالجتماعية يف الوكاالت السياحية لتطوير القطاع السياحي. تبين نظم اإلدارة البيئية يف الفنادق لتطوير قطاع السياحية مع اإلشارة اىل السياحة البيئية. -دور الدولة يف تطوير السياحة البيئية :برامج وسياسات.

.5المصادر والمراجع:

أوال :الكتب

 -2محزة درادكة وآخرون ،)0222( ،السياحة البيئية ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،األردن.

 -0عثمان حممد غنيم -ماجدة أبو زنبط ،)0222(،التنمية المستدامة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها ،دار
الصفا للنشر والتوزيع ،ط ،2عمان.

 -3فؤاد بن غضبان ،)0220( ،السياحة البيئية المستدامة بين النظرية والتطبيق ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل،
األردن.

 -2مصطفى يوسف الكويف ،)0220( ،السياحة البيئية المستدامة (تحدياتها وآفاقها المستقبلية) ،دار رسالن للطباعة
والنشر والتوزيع ،سوريا.

ثانيا :الرسائل واالطروحات

 -2سايح بوزيد ،)0223( ،دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية ،أطروحة دكتوراه ختصص:
اقتصاد تنمية ،جامعة ايب بكر بلقايد ،تلمسان.
 -0سليمان كعوان ،)0228( ،دور الطاقات البديلة في تحقيق التنمية المستدامة ،أطروحة دكتوراه ختصص اقتصاد بيئة،
جامعة عنابة ،اجلزائر.

 -3حلمر هيبة ،)0227/0228( ،دور االعالم في تنشيط الطلب السياحي بالجزائر ،أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري،
جامعة باتنة.

 -2مسدوي دليلة ،)0222/0227( ،تسيير الخدمات السياحية في الجزائر ،أطروحة دكتوراه ختصص :تسيري املنظمات،
جامعة أحممد بوقرة ،بومرداس.

 -0مفاتيح ميينة ،)0222/0227( ،أثر االبتكار السياحي على التنمية السياحية ،أطروحة دكتوراه ختصص :تسويق
اسرتاتيجي وابتكار ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة.

 -8نذير غانية ،)0228( ،إستراتيجية التسيير األمثل للطاقة ألجل التنمية المستدامة ،أطروحة دكتوراه :ختصص جتارة
دولية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة.

ثالثا :المجالت

 -2بوبكر بداش ،)0222( ،صناعة السياحة في الجزائر بين المؤهالت والسياسات ،جملة حبوث اقتصادية عربية ،العدد
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 -0حممد الناصر محيداتو -إلياس شاهد( ،مارس  ،)0228نحو إرساء السياحة البيئية كخيار الستدامة السياحة الصحراوية
في الجزائر ،جملة العلوم اإلنسانية ،العدد  ،23جامعة حممد خيضر ،بسكرة.

رابعا :الملتقيات

 -2أحالم خان -فريوز قطاف -نوال شنايف( ،مارس  ،)0222دور الفنادق في تحقيق السياحة البيئية المستدامة ،امللتقى
الدويل حول :اقتصاديات السياحة ودورها يف التنمية املستدامة ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة.

 -0برحومة عبد احلميد -طالل زغبة 20/22( ،مارس ،)0220تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع
المدني في تنشيط وصناعة السياحة الصحراوية كصناعة بديلة للنفط في الجزائر ،امللتقى الدويل الثاين دور السياحة
الصحراوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة.

 -3دادن عبد الغين -تلي سعيدة 20/22( ،مارس  ،)0220الثقافة السياحية للمجتمع ودورها في تنمية السياحة
الصحراوية ،امللتقى الدويل الثاين دور السياحة الصحراوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة.
 -2رايس مربوك -حلسن دردوري -خاطر طارق( ،مارس  ،)0222دور السياحة البيئية في التنمية المستدامة ،امللتقى
الدويل حول :اقتصاديات السياحة ودورها يف التنمية املستدامة ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة.

 -0سهام حرفوش 22/27( ،أفريل  ،)0222اإلطار النظري للتنمية الشاملة المستدامة ومؤشرات قياسها ،املؤمتر الدويل
حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة ،جامعة سطيف ،اجلزائر.

 -8صباح بنوناس -فاتن باشا 20/22( ،مارس  ،)0220مقومات السياحة الصحراوية في الجزائر واستراتيجيات
تطويرها  ،امللتقى الدويل الثاين حول :دور السياحة الصحراوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة.
 -7عبد القادر شاليل ،)0222( ،الواقع السياحي في الجزائر وآفاق النهوض به في مطلع  ،2125امللتقى العلمي
الوطين :السياحة يف اجلزائر :واقع وآفاق ،املركز اجلامعي آكلي حمند أوحلاج ،البويرة.

 -2مفتاح صاحل -معاريف فريدة 20/22( ،مارس  ،)0220واقع السياحة الصحراوية في دول شمال افريقيا "إشارة إلى
تونس والجزائر والمغرب" ،امللتقى الدويل الثاين دور السياحة الصحراوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،جامعة حممد
خيضر ،بسكرة.
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