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السياحة؛
تعتمد العديد من الدول يف العامل على السياحة كمورد اقتصادي أساسي باعتبارها صناعة مدرة
للدخل ،مسامهة يف حتقيق التنمية سواء يف البلدان املتقدمة اقتصاديا أو البلدان السائرة يف طريق النمو ،من التنمية املستدامة؛
بينها اجلزائر اليت أصبحت تسعى إىل تفعيل دور السياحة يف االقتصاد الوطين كبديل لالقتصاد الريعي من السياحة املستدامة.
خالل سن القوانني والتشريعات وبناء الربامج  ،وتأيت هذه الورقة البحثية إلبراز جهود اجلزائر يف تطوير قطاع
السياحة وإسهامه يف عملية التنمية االقتصادية املستدامة.
Abstract

Keywords

;Tourism
Sustainable
;Development
Sustainable
Tourism

Many countries in the world rely on tourism as a major economic resource as an
income-generating industry، contributing to achieve development in either developed
and growth-oriented countries، including Algeria، which is seeking to activate tourism
in the national economy as an alternative to the rural economy through the enactment
of laws، legislation and program-building، this research paper is to highlight Algeria's
efforts to develop the tourism sector and its contribution to the process of sustainable
economic development.
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 .1مقدمة:

برزت يف السنوات األخرية أمهيّــة القطاع السياحي لدى احلكومة اجل ـزائرية مــقارنة بالــسنوات السابقة كأحد
احللول الناجحة للحد من أزمة النفط واخنفاض مــداخيل خ ـزينة الــدولة .فأصبحت متثّل قاطــرة التنمية وأحد أهم عوامل
التطور االقتصادي وبديل إسرتاتيجي ألهم قطاع يف االقتصاد اجلزائري أال وهو قطاع احملروقات .
ّ
تعزز ب ــها ميزان مدفوعاهتا  ،كما توفّر فرص عمل متع ّددة،
فالعديد من الدول حتقق هلا السياحة مداخيـ ــل ضخمة سنويا ّ
ممّا يساهم يف احل ّد من البطالة و بـ ـ ـ ــالتايل رفع مستوى معيشة الفرد  ،نذكر منها  :تركيا  ،فرنس ـ ــا ،إسباني ـ ــا ،إيطالي ـ ــا،
وغريهم من الدول .
ـقومات
وباإلضافــة لكون قــطاع السيــاحة ميكن أن يكون بديال مضاهيا لقــطاع احملروقات يف اجلزائــر  ،مبا متل ــكه من م ـ ّ
متنوعة ومبا حيق ّقه من مداخيل للدولة ،فهو أيضا يساهم يف االرتقاء مبستوى الشعوب وتبادل
طبي ــعيّة وتارخيية جبّارة و ّ
الثقافات.
كما جتدر اإلشارة إىل أن مفهوم السياحة اآلن اق ـ ــرتن مبفهوم التنمية املستدامة  ،فلم يعد تطوير القطاع السياحي مطلبا
إقتصاديا كافيا حيث أن ضمان حتقيق التنمية من خالل السياحة هو اهلدف املنشود و الذي ال يتحقق إالّ باالهتمام
بالتنمية املستدامة و اليت تضمن بدورها بقاء الثروات و املؤهالت لألجيال القادمة .

 1.1إشكالية الدراسة
وعلى ضوء ما سبق فإن اإلشكالية الرئيسية هي التالية  :ما مدى مساهمة السياحة كنموذج مستدام في تحريك
عجلة التنمية المستدامة؟
 1.1أسئلة الدراسة

لإلحاطة جبوانب هذا املوضوع سنحاول اإلجابة على التساؤالت التالية :
مقوم ـ ــات السياحية يف اجلزائر ؟
 ماملقصود بالسياحة ؟ وماهي أهم ّ -ماهي العالقة بني السياحة والتنمية املستدامة؟

 هل تسعى اجلزائر لتعزيز دور السياحة لتحقيق التنمية املستدام ــة ؟ 3.1فرضيات الدراسة

 -ترتبع اجلزائر على مقومات سياحية كبرية ومتنوعة ساحلية و صحراوية

 يقرتن مفهوم السياحة مبفهوم االستدامة ملا له من تأثري مستقبلي حيف دميومة التنمية والتطوير ويساهم يف احلفاظعلى السياحة كمجال حيوي ومهم يدعم باقي جماالت أي اقتصاد .
 تسعى اجلزائر جاهدة لتطوير دور السياحة كبديل للمحروقات للمساعدة يف تنويع مداخيل االقتصاد الوطينوحتقيق تنمية مستدامة .
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 .1اإلطار المفاهيمي للسياحـ ــة
فيما يلي ستناول اإلطار املفاهيمي للسياحة بشقيه  :اللّغوي واإلصطالحي

1.1المفهوم اللّغوي للسياح ـ ـ ـ ــة

أصل كلمة السياحة هو الفعل "ساح" واملقصود به يف اللّغة العربية سيحا وسيحانا املاء  :أي جرى على وجه األرض،

فهو ماء سائح وسيح  ،يقال ( هذه األرض تسقى باملاء سيحا ) أي باملاء اجلاري الظاهر  //وسيحا وسيحانا
التفرج أو غري ذلك من الغايات
وسياحة وسيوحا  :ذهب يف األرض للعبادة و ّ
الرتهب  //جال يف البالد ّ
للتنزه أو ّ

(المنجد )363: 1991 ،و قد ذكر لف السائح يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل " :التائبون العابدون احلامدون
بشر املؤمنني " ]اآلية
السائحون الراكعون الساجدون اآلمرون باملعروف و الناهون عن املنكر واحلافظون حلدود اللّه و ّ
 ، 099سورة التوبة[ و معىن السائحون يف هذه اآلية هو :الصائمون فحسب هذه اآلية السائح هو الصائم املالزم
للمساجد ألنه يسيح يف النهار بال زاد (المنجد)363:1991 ،غري أن معىن السائح املقصود يف دراستنا هو املتنقل

من بلد إىل أخر أو من منطقة إىل أخرى لغرض التّجوال أو قضاء منفعة دون أن تكون له النية يف االستقرار يف تلك

املنطقة.

فالسياحة إذن :هي التن ّق ـ ـ ــل من بلد إىل بلد طلبا للتنـ ـ ـ ـ ّـزه أو االستـ ــطالع (كواش .)12 :1002 ،

 1.1المفهوم االصطالحي للسياح ــة

تنوعت التعاريف املمنوحة للسياحة باختالف الباحثني أو اجلهات اليت تناولت دراستها:
ّ
فحسب  :J .L.Michaudوهو عضو يف اجمللس األعلى للسياحة الفرنسي :السياحة تضم جمموعة نشاطات إنتاج
وإستهالك تستلزم تنقالّت خاصة هبا  ،خارج مقر السكن اليومي  ،ليلة على األقل حيث يتع ّدد أسباب اخلروج،
فيمكن أن تكون للـ :التسلية ،األعمال ،الصحة ،اجتماعات مهنية ،رياضي ـ ــة أو ديني ـ ــة (بن هادية.)792 :1991 ،

وحسب  Vegenerو: Robinsonفهي مجيع أشكال السفر واإلقامة للسكان غري حمليني ،وهي انتقال األفراد خارج
احلدود السياسية للدولة اليت يعيشون فيها مدة أربع و عشرون ساعة وتقل عن سنة واحدة  ،دون أن يكون هناك
هدف لإلقامة الدائمة  ،أو العمل أو الدراسة أو العبور لدولة أخرى وحسب هذا التعريف املعتمد من قبل األمم
املتحدة نالح انه رّكز على السياحة اخلارجية دون الداخلية رغم أمهيتها(عياشي.)32 :1016/1012 ،

وبالنسبة لـ ـ ــ Vau .Schuller :فالسياحة هي":كل العمليات املتداخلة و خصوصا العمليات االقتصادية املتعلّقة بدخول
األجانب وإقامتهم املؤقتة وانتشارهم خارج و داخل منطقة أو والية أو دولة معيّنة ".ومن خالل هذا التعريف نالح

أن الباحث رّكز على اجلانب االقتص ـ ـ ــادي للسي ــاحة باإلضافة إىل إشارته إىل السياحة اخلارجية والداخلية معا (بعموشة

.)13: 1011/1011،

تعرف السائح على أّنه":كل شخص ينتقل إىل مكان خارج بيئته
وحسب املنظمة العاملية للسياحة : OMTواليت ّ
املعتادة لفرتة تقل عن  09شهر ،ويكون سبب زيارته الرئيسي ال يشمل نشاط مدفوع األجر يف املكان الذي متّت
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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زيارته ،وقد أضافت املنظمة العاملية للسياحة إىل هذا التعريف أن الزائر يقضي على األقل ليلة واحدة يف نزل مجاعي أو
منشاة خاصة للمكان الذي متت زيارته ).( seraphin ,2012 :34

مست جوانب خمتلفة للسياحة نقول أن السياحة هي انتقال السائح من مكان
وعليه من كل التعاريف السابقة و اليت ّ
إىل أخر سواء يف نفس البلد أو خارجه لتحقيق منفعة خاصة كالعالج  ،الرتفيه  ،االستكشاف  ......إخل يف فرتة ال
تقل عن  92ساعة و ال تزيد عن سنة  ،على أن يكون للسائح احلرية يف االنتقال لقضاء شؤونه دون التزام خارج عن
إرادته كارتباطات مهنية  ،واحلرية يف حتديد مدة إقامته املؤقتة .
 3.1أهمية السياحة
تعترب صناعة السياحة من الصناعات الرائدة اليت تدر دخال كبريا  ،و قد مت االعتماد عليها يف كثري من الدول حبيث
جنحت يف زيادة مواردها  ،وقد وصفت صناعة السياحة بالعمالق االقتصادي اجلديد و الصناعة األكثر منوا حيث
ارتفع عدد السائحني من  02.2مليون سائح و  0.2مليار دوالر أمريكي يف عام  0221إىل  326.6مليون سائح
و  213مليار دوالر أمريكي يف سنة (.9111كواش .)3 :1002 ،
يلعب القطاع السياحي دورا هاما يف التنمية االقتصادية و االجتماعية للدولة وذلك ألنه يعد مصدرا من مصادر الدخل
بالعملة الصعبة ،وخلق فرص عمل مباشرة يف القطاع السياحي واألنشطة السياحية املختلفة و فرص غري مباشرة داخل
القطاعات اليت متد النشاط السياحي بالسلع و اخلدمات كقطاعي الصناعة والزراعة و سد العجز يف ميزان املدفوعات
وزيادة الدخل الوطين  ،باإلضافة إىل دوره يف تنشيط االستثمار وتطوير وتنمية املناطق السياحية  ،وينتظر أن تتبوأ
السياحة مركزا متقدما بالنسبة للقطاعات األخرى يف القرن الواحد والعشرين  ،واملتتبع للبيانات اخلاصة بالسياحة الدولية
يالح أن صناعة السياحة قد أصبحت واحدة من أكرب الصناعات يف العامل نظرا ألهنا تساهم حبوايل  %09من
إمجايل الناتج العاملي ،وتساهم بنحو  %1من حجم االستثمارات العاملية  ،وتستوعب أكثر من  32مليون فرصة عمل
(كواش .)7 :1002 ،

الطريق املؤدي للتنمية االقتصادية يف نظر العامل اليوم هو صناعة السياحة  ،سواء البلدان املتقدمة اقتصاديا ذات مصادر
الدخل املتعدد كالواليات املتحدة األمريكية  ،أو البلدان األقل منوا و الساعية إىل تعزيز مصادر دخلها بتنشيط و ترويج
السياحة  ،فقد أصبحت السياحة قطاع اقتصادي له أمهية و بإمكانه املسامهة إىل جانب باقي القطاعات األخرى يف
التنمية االقتصادية و االجتماعية .لذلك فإن أغلبية الدول سواء النامية أو املتطورة تعترب النشاط السياحي كصناعة –
صناعة تقدمي اخلدمات – فهو مل يعد حاجة اجتماعية فقط  ،بل أصبح هذا النشاط يشكل مورد هام تعتمد عليه
الدول يف تنويع صادراهتا  ،وبالتايل تعزيز مواردها املالية  ،وقد شهدت السياحة الدولية تطورات مذهلة و مستمرة  ،وقد

وصلت السياحة العاملية بشقيها الداخلي و اخلارجي إىل  0011مليون زيادة سياحية تقريبا ’ ووصل حجم اإلنفاق إىل
2911مليار دوالر أمريكي  ،ويتوقع أن حجم السياحة الدولية يف غضون  9191يصل إىل مليار و  311مليون
سائح  ،وبذلك فإن السياحة تكون القطاع الرائد  ،وقد أصبحت الصناعة التصديرية األوىل يف العامل هناية القرن
العشرين  ،وعلى رأس األولويات  ،ألهنا صناعة كثيفة العمل تعتمد على العنصر البشري فهي بذلك تتيح فرص كثرية
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للعمالة  ،مدرة للدخل باعثة على النمو و رواج عشرات الصناعات و اخلدمات املقدمة و املكملة للنشاط السياحي
(كواش .)2 :1002 ،

ويوضح الشكل أدناه الدور الذي تلعبه السياحة يف االقتصاد حسب وزارة هتيئة اإلقليم:
شكل(:)1دور السياحة في تحريك عجلة االقتصاد الوطني
محرك اإلقتصاد من خالل
السياحة ّ



آثاره في دمج القطاعات األخرى :الزراعة ،الحرف،
الثقافة ،الخدمات ،النقل  ،البناء ،الصناعة ،التوظيف،
الدخل ،العمالت ،التنمية المحلية...



 آثاره في تنشيط التوازن العام  :فرص
العمل ،النمو ،الموازين الخارجية
واالستثمارات.

مســاعدة في التنشئـــــة االجتمـــــاعية،
في التجارة واالنفتاح كما وطنيا ودوليا.

أصبحت السياحة من خالل اآلثار المتوقعة في الجزائر أولوية اقتصادية وطنية
Source: -Livre 1 (2008). le diagnostic : audit du tourisme algerien ، Ministére de
l’aménagement du territoire de l’environnement et du tourisme،alger; p08
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 .3العالقة بين السياحة و التنمية المستدامة
 1.3تعريف التنمية المستدامة أبعادها وغاياتها
1.1.3تعريف التنمية المستدامة:

تعددت التعاريف املتعلقة بالتنمية املستدامة من أمهها الذي نشر من قبل اللجنة غري احلكومية اليت أنشأهتا األمم

املتحدة يف أواسط الثمانينات من القرن العشرين بزعامة جروهالرلن بروندتالند لتقدمي تقرير عن القضايا البيئية  ،و الذي
عرف التنمية املستدامة على أهنا " ال تنمية اليت تليب احتياجات اجليل احلاضر دون التضحية باحتياجات األجيال القادمة
أو القدرة على تلبيتها"( .) 1987.WCED(.جابر حسن .)19 :1011 ،
ويف تعريف آخر "التنمية املستدامة هي تعبري عن التنمية اليت تتصف باالستقرار و متتلك عوامل االست ــمرار و التواصل ،
فهي تنمية تأخذ بعني االعتبار البعد الزمين و حق األجيال القادمة يف التمتع باملوارد األرضية".
كما ميكن تعريف التنمية املستدامة بأكثر من طريقة(:رواني .)196 :1016 ،
 تعين التنمية املستدامة ضرورة استخدام املوارد الطبيعة املتجددة بطريقة ال تؤدي إىل فنائها أو تدهورها أو تؤدي إىلتناقص جدواها املتجددة بالنسبة لألجيال القادمة وذلك مع احملافظة على رصيد ثابت بطريقة فعالة أو غري متناقص من
املوارد الطبيعية مثل :الرتبة واملياه اجلوفية والكتلة البيولوجية.
 تعين التنمية املستدامة اقتصاديا اإلدارة املثلى للموارد الطبيعية وذلك بالرتكيز على احلصول على احلد األقصى منمنافع التنمية االقتصادية ،بشرط احملافظة على أي خدمات املوارد الطبيعية و نوعيتها.
كما انصبت تعريفات اقتصادية أخرى على الفكرة القائلة بأن "استخدام املوارد اليوم بأن أال يقلل من الدخل احلقيقي
يف املستقبل "و يقف وراء هذا املفهوم الفكرة القائلة بأن القرارات احلالية ينبغي أال تضر بإمكانيات احملافظة على
املستويات املعيشية يف املستقبل أو حتسينها ،وهو ما يعين أن نظمنا االقتصادية ينبغي أن تدار حيت نعيش على أرباح
مواردنا و حنتف بقاعدة األصول املادية و حنسنها.
1.1.3أبعاد التنمية المستدامة
للتنمية املستدامة أبعاد متعددة ترتكز عليها تتلخص أساسا فيما يلي:
أ/البعد البيئي :يوضح هذا البعد االسرتاتيجيات اليت جيب توافرها واحرتامها يف جمال التصنيع  ،هبدف التسيري األمثل
للرأمسال الطبيعي  ،بدال من تبذيره و استنزافه بطريقة غري عقالنية  ،حىت ال تؤثر على التوازن البيئي  ،وذلك من خالل
التحكم يف استعمال املوارد و توظيـ ـ ـ ـ ــف تقنيات تتحكم يف إنتاج النفايات  ،واستعمال امللوثات ونقل اجملتمع إىل عصر
الصناعات النظيفة.
ومن أجل الوصول إىل صناعة نظيفة  ،تقدم األمم املتحدة اخلطوات التالية ( :سردار)33: 1012،
-تشجيع الصناعة املتواصلة بيئيا يف إطار خطط مرنة .

 إلزام الشركات العاملية بنفس املعايري خارج و داخل أوطاهنا. التوعية بكل الوسائل باخلسائر و األخطار النامجة عن التلوث  ،سواء املباشرة أو غري املباشرة .6
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إدخال مفاهيم البيئة اآلمنة  ،وإلزامية احملافظة عليها  ،من طرف الفرد و اجملتمع يف كافة مراحل التعليم .إشراك اجملتمعات يف آلية التنمية املستدامة جبهود وسائل اإلعالم و الثقافة للجميع .تشجيع اإلنتاج النظيف بيئيا  ،من خالل آليات السوق و السياسة الضرائبية.ب /البعد االقتصادي :يدور جوهر هذا البعد حول تعظيم رفاهية اجملتمع من خالل حتقيق الكفاءة االقتصادية
باالستخدام األمثل للموارد الطبيعية .
جـ/البعد االجتماعي:يتناول هذا البعد العالقة بني الطبيعة و البشر و حتقيق الرفاهية و حتسني سبل الرفاهية من خالل
حتقيق العدالة االجتماعية يف جماالت احلصول على اخلدمات الصحية و التعليمية ووضع املعايري األمنية واحرتام حقوق
اإلنسان و تنمية الثقافات املختلفة و التنوع و التعددية و املشاركة الفعلية يف صنع القرار( .بدوي)113:1011،
 3.1.3غايات التنمية المستدامة:
وضح ناجي (ناجي  )21 :1013،أهم الغايات املرجوة من التنمية املستدامة يف النقاط التالية :

/ 0حتقيق نوعية أفضل للسكان  :من خالل الرتكيز على العالقات بني نشاطات السكان و البيئة  ،و تتعامل مع النظم
الطبيـعية و حمتواها على أساس حيـ ـ ـ ـ ـ ــاة اإلنسان  ،وذلك عن طريق مقاييس احلفاظ على نوعية البيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة و االصالح و
التهيئة و تعمل على أن تكون العالقة يف األخري عالقة تكامل و انسجام.
/ 9تعزيز وعي السكان باملشكالت البيئية القادمة :وذلك من خالل تنمية إحساسهم باملسؤولية جتاهها و حثهم على
املشاركة الفعالة يف إجياد حلول مناسبة هلا من خالل مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقدمي برامج ومشاريع التنمية
املستدامة .
 / 6احرتام البيئة الطبيعية  :وذلك من خالل الرتكيز على العالقة بني نشاطات السكان و البيئة و تتعامل مع النظم
الطبيعية و حمتواها على أساس حياة اإلنسان  ،و بالتايل فالتنمية املستدامة هي اليت تستوعب العالقة احلساسة بني البيئة
الطبيعية و البيئة املخلفة و تعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل و انسجام.
/ 2حتقيق استغالل و استخدام عقالين للموارد  :و هنا تتعامل التنمية مع املوارد على أهنا موارد حمدودة لذلك حتول
دون استنزافها أو تدمريها و تعمل على استخدامها و توظيفها بشكل عقالين .
/ 0ربط التكنولوجيا احلديثة بأهداف اجملتمع  :حتاول التنمية املستدامة توظيف التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم أهداف
اجملتمع  ،و ذلك من خالل توعية السكان بأمهية التقنيات املختلفة يف اجملال التنموي ،وكيفية استخدام املتاح و اجلديد
منها يف حتسني نوعية حياة اجملتمع و حتقيق أهدافه املنشودة  ،دون أن يؤدي ذلك إىل خماطر وآثار بيئية سالبة  ،أو
على األقل أن تكون هذه اآلثار مسيطرة عليها مبعىن وجود حلول مناسبة هلا .
/3إحداث تغيري مستمر ومناسب يف حاجات وأولويات اجملتمع  :وذلك باتباع طريقة تالئم امكانياته و تسمح بتحقيق
التوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية االقتصادية والسيطرة على مجيع املشكالت البيئية .
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/ 1حتقيق منو اقتصادي تقين :حبيث حياف على الرأمسال الطبيعي الذي يشمل املوارد الطبيعية و البيئية  ،وهذا بدوره
يتطلب تطوير مؤسسات و بىن حتتية و إدارة مالئمة للمخاطر و التقلبات لتؤكد املساواة يف تقاسم الثروات بني األجيال
املتعاقبة و يف اجليل نفسه.
 1.3السياحة المستدامة
1.1.3المقصود بالسياحة المستدامة

تعترب احملافظة على البيئة حجر الزاوية بالنسبة لبقاء السياحة و تواجدها على املدى الطويل ومن مث خلق فرص عمل
جديدة  ،فسياسات السياحة ال جيب أن تبىن فقط على اعتبارات اقتصادية وتكنولوجية ولكن جيب أن تأخذ يف
االعتبار احلفاظ على البيئة و احتياجات السكان املضيفني عامة والذين يعملون يف احلقل السياحي خاصة ..
(السيسي )139 : 1007،كم ا أن تزويد مناطق أو مدن باملرافق األساسية و املنشآت اإليوائية و اخلدمية باإلضافة
إىل األعمال اهلندسية املرتبطة بتنسيق املوقع مع احلفاظ املستمر على البيئـ ـ ـ ـ ـ ــة و إنشاء احملميات الطبيعية و الربية
والبحرية و الرقابة املستمرة للمقومات الطبيعية و السياحية و أيضا مراقبة املشروعات السياحية على البيئة تدخل يف
إطار التنمية السياحية  ،فالتنمية السياحية يقصد هبا تنمية املوارد السياحية الطبيعية و احلضارية ضمن جمموع املواد
السياحية املتاحة للدولة.
وعلى ضوء ذلك تأيت السياحة املستدامة اليت عرفتها املنظمة العاملية للسياحة  OMTعلى أهنا " :السياحة اليت تأخذ
بعني االعتبار آثارها االقتصادية واالجتماعية و البيئية احلالية واملستقبلية ،واالستجابة الحتياجات الزوار واملهنيني والبيئة
واجملتمعات املضيفة".
وتنطبق مبادئ تنمية السياحة املستدامة وطرق اإلدارة على مجيع أشكال السياحة ومجيع أنواع املقصد ،مبا يف ذلك
السياحة اجلماعية وشىت القطاعات املتخصصة .وتتعلق مبادئ التنمية املستدامة باجلوانب البيئية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية للتنمية السياحية ،واهلدف هو إجياد التوازن الصحيح بني هذه األبعاد الثالثة لضمان بقاءها على
املدى الطويل.)http://www2.unwto.org/fr (.

 1.1.3موجبات السياحة المستدامة
حسب املنظمة العاملية للسياحة تستوجب السياحة املستدامة االلتزام مبا يلي:
 ) 0االستفادة املثلى من املوارد البيئية اليت تشكل عنصرا أساسيا يف التنمية السياحية ،واحلفاظ على العمليات
اإليكولوجية األساسية واملسامهة يف حف املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
 )9احرتام األصالة االجتماعية والثقافية للمجتمعات املضيفة ،واحلفاظ على تراثها الثقايف ،فضال عن قيمها التقليدية،
واملسامهة يف التسامح والتفاهم بني الثقافات؛
 ) 6ضمان األنشطة االقتصادية املستدامة على املدى الطويل من خالل توفري التوزيع العادل للمنافع االجتماعية
واالقتصادية جلميع اجلهات الفاعلة ،مبا يف ذلك فرص العمل والدخل املستقرة ،واخلدمات االجتماعية للمجتمعات
املضيفة ،واملسامهة يف مكافحة الفقر.
8
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ويتطلب تطوير السياحة املستدامة مشاركة مستنرية من مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ،فضال عن إرادة سياسية قوية
لضمان املشاركة الواسعة والتوافق الواسع يف اآلراء .إن ضمان بقاء السياحة عملية مستمرة تتطلب مراقبة مستمرة
لآلثار ،وإدخال التدابري الوقائية و التصحيحية الالزمة حسب احلاجة.
كما جيب أن حتاف السياحة املستدامة على مستوى عال من الرضا السياحي ومتكنها من احلصول على جتارب مثرية
لالهتمام ،من خالل زيادة وعيها بقضايا التنمية املستدامة وزيادة وعيها مبمارسات السياحة املستدامة
(.) http://www2.unwto.org/fr

 .7السياحة و التنمية المستدامة في الجزائر
 1.7أهم المواقع المصنّفة على أنه تراث عالمي من قبل اليونسكو في الجزائر

()/ http://ont.dz/

األول  :القصبة (الجزائر العاصمة )
الموقع ّ
املتوسط و تطل على جزر ص ـ ـ ــغرية للقرطاجيني و هي متثّل
تعترب القصبة واحدة من أمجل املواقع البحرية للبحر األبيض ّ
معلم فريد من نوعه للمدينة اإلسالمية .

الموقع الثاني :تيبازة ( والية تيبازة )
أسسها الفينيقيون كإحدى مستعمراهتم التجارية العديدة حيث كانت هلا مكانة مرموقة .ومعىن تيبازة يف اللغة الفينيقية
(املمر) ألهنا كانت معربا وممرا للناس بني مدينيت( إيكوزمي( شرشال و( إيول( اجلزائر  .مث أصبحت تعرف بقرطاجية .وقد
اُكتـُشـِف بتيبازة مستعمرة فينيقية تعود للقرن الـ  0ق.م .وعندما جاء الرومان حولوها إىل مستعمرة تتبع التيوم ،مث
حتولت إىل مستعمرة تتبع روما يف عهد اإلمرباطور كالوديوس (  (41-54م وبعد ذلك أصبحت بلدية رومانية

(.)https://www.marefa.org/

يتضمن هذا املوقع جمموعة فريدة من اآلثار باإلضافة إىل معامل أصلية مثل الضريح الكبري امللكي املوريتاين.
الموقع الثالث  :تيمقاد ( والية باتنة )
تقع على املنحدر الشمايل لالوراس  ،مت إنشاء تيمقاد (نيهيلو سابقا ) يف عام  011بعد امليالد على يد اإلمرباطور"
تراجان" كمستعمرة عسكرية .
الموقع الرابع  :جميلة ( والية سطيف )
تعد مجيلة أو كويكول برموزها و معابدها و أقواسها و منازهلا اليت يصل إرتفاعها  211مرت هو منوذج ملفت للنظر
للعمران الروماين املكيّف يف منطقة جبلية .

حماد (والية مسيلة )
الموقع الخامس  :قلعة بني ّ

احلماديني على يد محّاد بن بولوغني و ه ّدمه يف 0009و
يف موقع جبلي مذهل  ،تأسست قلعة بين محّاد ألول األمراء ّ
احملصنة  ،حتتوي على قاعة صالة تضم  06من البالطات من  8خلجان ،
هي متثل أفضل صورة املدينة اإلسالمية ّ
وطول حصنها اخلارجي  1كم وتضم املدينة لواحدة من أكرب املساجد يف اجلزائر و لعدد القصور صنفت من قبل
يونسكو سنة . 0281
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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الموقع السادس  :وادي ميزاب ( والية غرداية)
ميزاب هي واحة يف واد عميق  ،تتألّف من  0قصور  ،تقع داخل الصحراء  ،أنشأت يف القرن  ، 00و تتجلّى أصالة
و حضارة وادي ميزاب يف هندسته املعمارية الفريدة  ،حيث بنيت مدن كاملة يف مناطق جبيلة وعرة بطريقة مميّزة جدا
.و ترتتب هذه املدن أو القصور حسب تاريخ تأسيسها كالتايل  :العطف  ،بنورة  ،غرداية  ،بين يزقن  ،مليكة
قمة التلّة  ،غري
( ،)www.opvm.dzوكل هذه املدن متالصقة فيما بينها يف حيّز حول املسجد املركزي الذي بين على ّ
أهنا حترتم خصوصية كل عائلة  .انضمت إىل قائمة املواقع لرتاث العاملي لليونسكو يف سنة .0289

( www

.)albayan.ae
الموقع السابع  :الطاسيلي ( والية إليزي)

هي منطقة تقع يف الصحراء الوسطى بأقصى اجلنوب الشرقي اجلزائري  ،تـ ـ ــزخر بالكثري من املعـ ـ ـ ـ ـ ــامل األثرية و القصور،
و تعترب أكرب متحف للفن الصخري يف العامل حيث تضم أكثر من  00111من الرسومات و اليت تعود إىل (3111
 )8111سنة قبل امليالد .الموقع الثامن  :األهقار ( والية تمنراست )

هي سلسلة جبلية يف أقصى اجلنوب الشرقي للجزائر و هي عبارة عن تشكيالت جبيلة بركانية ذات تاريخ عريق معروفة

قمة باجلزائر  :قمة تاهات أتاكور ( 6106مرت) كما تضم أمجل املمرات يف العامل وممر
مبناظرها اخلالّبة و تضم أعلى ّ
األسكرام و الذي ميكن من خالله مشاهدة أمجل شروق و غروب للشمس يف العامل بأكمله(.ويكيبيديا)

 1.7جهود الجزائر للنهوض بالسياحة كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة
تعترب السياحة يف العامل اليوم ،على حنو متزايد ،القوة الدافعة للتنمية املستدامة من خالل آثارها املضطربة من القطاعات
األخرى (الزراعة واحلرف والثقافة والنقل واخلدمات والتجارة والصناعة والتجارة .)...وهو دعم للنمو ومصدر خللق
الثروة ،والعمالة والدخل املستدام.وانطالقا من االهتمام بتجارب الدول اجملاورة وتلك اليت اعتربت قد حققت جناحا يف
األنشطة السياحية ،واستنادا إىل جناحاهتا وخيبة أملها ،قررت اجلزائر إعطاء السياحة بعدا يتناسب مع إمكانياهتا ونقاط
قوهتا .وهي اآلن مسألة مرافقة واإلشراف على صعود السياحة الوطنية وإدراجها يف الدوائر التجارية للسياحة العاملية
بظهور وجهة اجلزائر كوجهة سياحية مرجعية دولية .ومع ذلك ،فإن بناء الوجهة الوطنية يتطلب حتديد هنج منظم
ومستدام لتوفري النشاط السياحي مع وضوح الرؤية الالزمة لتكريس اقتصاد السياحة البديل إىل املوارد الغري املتجددة
(اهليدروكربونات) .
وفيما يتعلق باألهداف ،وجتاوز الطموحات ذات املضمون االقتصادي أساسا ،تؤكد التشريعات اجلزائرية جمددا رغبة
الدولة يف احلفاظ على البيئة وحتسني البيئة املعيشية وتعزيز وفوق كل شيء إدامة رأمسالنا الطبيعي والثقايف .ومتشيا مع
ه ذه السياسة ،تقوم السياسة السياحية اجلديدة أساسا على تنمية املناطق واألقاليم استنادا إىل نقاط قوهتا وجاذبيتها،
مع تعبئة العناصر الفاعلة اليت تعيش هناك .وللسياسة السياحية اجلزائرية املعتمدة اآلن ثالثة أهداف رئيسية
هي) Livre 1,2008:09 ( :
02
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 حتسني موازين االقتصاد الكلي :العمالة والنمو والتجارة والتوازن املايل واالستثمار. تنشيط القطاعات األخرى (الزراعة ،احلرف اليدوية ،الثقافة ،النقل ،اخلدمات  ،الصناعة) . املساعدة على التنشئة االجتماعية من خالل التبادالت واالنفتاح على الصعيد الوطين و على املستوى الدويل علىحد سواء.
ونتيجة لذلك ،تعترب السياحة أولوية وطنية.مل تعد السياحة خيارا ،بل هو أمر حتمي .وهو يشكل موردا بديال
للهيدروكربونات كمورد قابل لالستنفاد خالل هذا القرن.
إن الوعي الوطين مبسألة التنمية السياحية باعتبارها ناقال للتنمية االقتصادية واالجتماعية إىل جانب قطاعات إنتاجية
أخرى (الصناعة والزراعة  )...يفرض على الدولة أن تضع إطارا مرجعيا اسرتاتيجيا ورؤية واضحة لعام  ،9190استنادا
إىل أهداف كمية وحمددة.
هذا هو الغرض من  –SDAT 2225-اخلطة الرئيسية للتخطيط السياحي كجزء من اخلطة الوطنية للتخطيط املكاين-
. SNAT 2025-

 1.2.4المخطط األول  :الوطني لتنمية اإلقليم  ، SNAT 2025اإلطار المرجعي لـ

: SDAT 2025

 :SNAT 2025مشروع إقليمي كبري للدولة  ،مت التخطيط له ووضعه مبوجب القانون  10-19املؤرخ  09ديسمرب
 9110املتعلق بالتخطيط املكاين والتنمية املستدامة.
إن املخطط الوطين لتنمية اإلقليم " "SNAT 2025هي فعل تقوم الدولة مبوجبه بعرض مشروعها اإلقليمي .وبالتايل،
فإهنا توضح كيف تعتزم الدولة ضمان  ،يف إطار التنمية املستدامة  ،التوازن الثالثي األبعاد للعدالة االجتماعية،
والكفاءة االقتصادية  ،واالستدامة اإليكولوجية  ،على مستوى البلد بأكمله للنساء والرجال .عشرون سنة قادمة.
وتنسق اإلقليم بأكمله  ،فهو استجابة للتحديات الرئيسية
ومن مث  ،فإن املخطط الوطين لتنمية اإلقليم هو أداة ترتجم ّ
يف اإلقليم حبلول عام  ، 9190واليت ينتج عن التزاوج بني العناصر اليت يوفرها التشخيص اإلقليمي والعناصر احملتملة ،
أي السيناريوهات احملتملة لتطوير اإلقليم.

مخس مبادئ أساسية تشكل التوجهات اإلسرتاتيجية
منس ـ ـ ـ ــقة إىل :
اإلقليمية .فهو يهدف بصفة موحدة و ّ
 .0ضمان وجود منطقة مستدامة .

لــ"2025

"SNATوتستجيب للتحديات الرئيسية للتنمية

 .9خلق ديناميكية إعادة التوازن اإلقليمي .
 .6ضمان جاذبية األراضي وتنافسيتها .
 .2تنفيذ املساواة اإلقليمية .
 .0ضمان حسن احلكم اإلقليمي.
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:SDAT 2025

يعترب املخطط الرئيسي للتنمية السياحية موضوعا لنقاش وطين وإقليمي وحملي واسع جيمع بني خمتلف اجلهات املعنية
وشركات السياحة الوطنية :املستثمرين واملطورين ومنظمي الرحالت السياحية واملرشدين وناقالت واملتخصصني،
والفنادق واملطاعم واملكاتب واجلمعيات واجملتمعات احمللية ... ،واحلصة هي إعادة يصصيص  SDAT 2025من قبل
مجيع املشغلني واجلهات الفاعلة يف السياحة.
ويعترب املخطط الرئيسي للتنمية السياحية  SDAT 2025 ،أن السياحة ليست فرعا وال قطاعا من األنشطة ،بل هي
صناعة الشباب ،الذي جيمع بني تعزيز السياحة والبيئة .وبالنسبة للجزائر ،السياحة مل تعد خيارا ،بل هو ضرورة وطنية،
ألنه هو حمركا للتنمية ،وتعزيز الرتاث الثقايف والتارخيي الوطين ومسرع للنمو)Livre1,2008:7( .
النشاط السياحي على عكس أي نشاط آخر؛ يشكل جمموعة معقدة من اخلدمات :النقل واإلقامة والرتفيه ،ويعتمد
أساسا على املوارد البشرية؛ والصفات ،واملهارات واملؤهالت.
األهداف الخمسة األساسية لـ

)Livre 1,2008:22 ( : SDAT 2025

-1جعل السياحة أحد حمركات النمو االقتصادي.
 – 9تعزيز القطاعات االقتصادية األخرى.
- 6اجلمع بني الرتويج للسياحة والبيئة .
 – 2تقييم الرتاث التارخيي والثقايف والديين.
 -0حتسني صورة اجلزائر بشكل مستدام.
كما عرف اجملال السياحي يف اجلزائر صدور جمموعة من القوانني لتنفيذ اسرتاتيجية التنمية املستدامة للسياحة اليت
شرعت فيها احلكومة بداية  9110وهذا إلعطاء نفس جديد للنهوض هبذا القطاع من أمهها ( :يونسي:1016،
.)39
*القانون المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة :
مت حتديد شروط التنمية املستدامة لألنشطة السياحية بالقانون رقم  10-16املؤرخ يف  9116/19/01و هو يهدف
إىل إحداث حميط مالئم و حمفز من أجل :
 ترقية االستثمار و تطوير الشراكة يف السياحة ترقية صورة اجلزائر السياحية من خالل إدماجها ضمن السوق الدولية للسياحة .النهوض باملؤسسات الفندقية و السياحية من أجل رفع قدرات اإليواء و االستقبال.تلبية حاجات املواطنني السياحية . املسامهة يف محاية البيئة و حتسني إطار املعيشة و تثمني القدرات الطبيعية و الثقافية و التارخيية  ،وهذا يف ظل شروطالتنمية املستدامة .
 الرفع من جودة اخلدمات السياحية و تطوير النشاطات السياحية .02
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ترقية و تنمية الشغل يف امليدان السياحي .التطوير املنسجم و املتوازن للنشاطات السياحية .تثمني الرتاث السياحي الوطين .و مبقتضى هذا القانون مت إنشاء هيئة عمومية تسمى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية تسند هلا مهمة تنفي ـ ــذ و متابعة
عملية التنمية السياحية  ،وتتوىل كل ما يتعلق بالعقار السياحي من ترقيته و إعادة بيعه أو تأجريه للمستثمرين داخل
مناطق التوسع و املواقع السياحية  ،كما تسهر الدولة على توسيع جمال الرتقية و اإلعالم للسياح  ،حيث حتظى بكل
أشكال الدعم و اإلعانة.
.2الخاتمة:
ترتبع اجلزائر على مؤهالت سياحية متنوعة من موارد طبيعية وثقافية و تارخيية جتعلها يف مصاف الدول السياحية الكربى
إن استغلت بالشكل الصحيح  ،إال أن جهود اجلزائر يف تطوير هذا القطاع تبقى متواضعة مما يدعو إىل إعادة النظر
والتفكري اجلدي يف القيام بإصالحات أعمق من شأهنا أن حتقق تنمية سياحية مستدامة  ،على أن متس هذه
اإلصالحات كل من اجلانب البيئي ،االجتماعي و االقتصادي من خالل االهتمام بالقطاع السياحي كمورد اقتصادي
ونشر الثقافة والوعي السياحي لدى اجملتمع وكذلك تفعيل الرقابة البيئية على املؤسسات واألفراد مما ينعكس إجيابا على
السياحة ومن مث االقتصاد الوطين.
وبناءا على ماسبق ارتأينا تقدمي مجلة من التوصيات متمثلة يف النقاط التالية:
الفعالة هلذا التطبيق للتحقق
ـ ـ السعي لتطبيق كل ماجاء يف املخطط الرئيسي للتنمية السياحية  SDAT 2025مع املراقبة ّ
من تنفيذ كل ماهـو مسطّر م ـ ــن خالله واحرتام م ّدة اإلجناز و تسـ ــخري كل اإلمك ـ ـانيات القـ ــانونية و اإلدارية والبشرية
املؤهلة إلجنازه بنجاح .
ّ
ـ ـ ـ ضرورة إنشاء قرى سياحية مميّزة ومركبات سياحية توفّر للسياح كل وسائل الرتفيه و الراحة مع مراعاة التكاليف .
التوسع السياحي املنشود و هذا ما يساهم يف إخنفاض التكاليف و يعطي ميزة خمتلفة ملعاملنا
ـ ـ ـ الرتكيز على البساطة يف ّ
السياحية و ينعكس على إخنفاض التكاليف ممّا يش ّكل نقطة جذب سياحي قويّة

التوسع السياحي  ،بإدماج س ّكاهنا يف
ـ ـ ـ إستغالل القرى القدمية املسماة يف ثقافتنا اجلزائرية " الدشرة " يف حتقيق ّ
النشاط السياحي بعد ترميمها وجتديها مع احملافظة على طابعها األصلي البسيط و التارخيي وهذا ما يعود بالنفع على
أهل القرى من جهة وعلى الرتويج لثقافاتنا املتعددة و تارخينا من جهة أخرى .
ـ ـ ـ تشجيع الشباب على االستثمار السياحي بتقدمي تسهيالت إدارية  ،تقدمي قروض بدون فوائد  ،خاصة يف املناطق

الشبه منعزلة اليت تتميّز بطبيعة خالّبة وعذراء .
ـ ـ ـ نشر الوعي السياحي يف اجلامعات وبني كل فئات الشعب من خالل برامج تعليمية وإشهارية وإبراز أمهية السياحة
املستدامة ومفهمومها بكل بساطة هلم وأثارها اإلجيابية احلاضرة و املستقبلية مع تقدمي امتيازات خاصة ملن يساهم يف
حتقيقها مهما كانت صفته.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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آف ـ ـ ــاق الدراسـ ـ ـ ــة :
ميكن اقرتاح بعض العناوين اليت من شأهنا أن تطرح إشكاالت حبثية مستقبلية :
تقييم مشروع  SDAT 2025وتقدمي مقرتحات لتقوميه.آليات إدماج املواطن اجلزائري جبميع شرائحه يف حتقيق السياحة املستدامة..6قائمة المراجع:

 )0بدوي ،حممد عباس ( .)9100نماذج مقترحة لقياس األداء البيئي و اإلجتماعي لتقييم إسهامات المنشآت في مجال التنمية
المستدامة  ،جملة كلية التجارة للبحوث العلمية  ،جامعة االسكندرية  ،مصر.)9(28 ،

 )9بعموشة ،محيدة (" .)9109دور القطاع السياحي في تمويل االقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة -دراسة حالة
الجزائر ،"-مذكرة ماجستري غري منشورة ،جامعة فرحات عبّاس  ،سطيف.

 )6بن هادية ،علي و آخرون(" . )0220القاموس الجديد للطالّب" ( ،ط ،)1املؤسسة الوطنية للكتاب  ،اجلزائر.

 )2جابر ،حسن حنان( ". )9100إطار مقترح لمراجعة تقرير التنمية المستدامة دراسة ميدانية على قطاع البترول في جمهورية
مصر العربية"  ،اجمللة العربية لالدارة ،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،مصر.

 )0رواين ،أبو حفص(" .)9103المراجعة البيئية للمؤسسات كأداة لتحقيق التنمية المستدامة"  ،جملة رؤى اإلقتصادية ،كلية العلوم
االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ،غرداية )3( ،
 )3سردار ،عبد الرمحن سيف(" . )9100التنمية المستدامة"  ،دار الراية للنشر و التوزيع عمان  ،األردن.

 )1السيسي ،ماهر عبد اخلالق(" .)9112االتجاهات الحديثة في صناعة السياحة " ،مطابع الوالء احلديثة  ،مصر.

 )8عيّاشي ،عبد اهلل (". )9103استراتيجيات تنمية السياحة في الجزائر من منظور االستدامة حظيرة الطاسيلي بوالية إليزي -
أنموذجا "،أطروحة دكتوراه غري منشورة  ،جامعة قاصدي مرباح  ،ورقلة.

 )2قاموس املنجد يف اللغة و اإلعالم ( (.)0220ط  )60دار املشرق  ،بريوت.

 )01كواش ،خالد (" .)9111السياحة ( مفهومها  ،أركانها  ،أنواعها )" ( ،ط ،)0دار التنوير ،اجلزائر.

 )00ناجي ،أمحد عبد الفتاح (" . )9106التنمية المستدامة في المجتمع النامي –في ضوء المتغيرات العالمية و المحلية
الحديثة " ،املكتب اجلامعي احلديث  ،االسكندرية  ،مصر .

 )09يونسي ،حممد (" .)9103سبل دعم القطاع السياحي من خالل االستثمار الوطني و األجنبي في الجزائر"  ،أطروحة دكتوراه
غري منشورة  ،جامعة اجلزائر . -6-
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