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  شكر وعرفان

الذين تقامسوا  ، والشكر لوالديوعلى توفيقي الجناز هذا العمل  النعم كل على الكريم هللا واحلمد الشكر بداية؛

  معي التعب طيلة فرتة دراستي

لتفضله باإلشراف على هذه "  جنان عبد ايد"كما أتقدم بالشكر اجلزيل ألستاذي املشرف، األستاذ الدكتور 

  طيلة فرتة البحث، الالمتناهي ولنصائحه القيمة ودعمهاألطروحة، 

، وحرصه و تشجيعاته  طول املتواصل  على دعمه" لعموري ساعد"الشكر موصول أيضا خلايل األستاذ الدكتور 

  فرتة الدراسة،

 وعمال خمتلف  أساتذة من والشكر اجلزيل لكل من ساعدني الجناز هذا العمل من بعيد أو من قريب؛

: ، والذين مل يبخلوا علينا باملعلومات املتوفرة لديهم يف كل منالتي تنقلنا هلا خالل فرتة البحث اإلدارات 

على اخلصوص املفتش الرئيسي (، ديوان حظرية  األهقار، مديرية السياحة لوالية متنراست وزارة السياحة

الديوان الوطني للسياحة فرع  غرفة احلرف والصناعات التقليدية متنراست، ،")زيداني مهدي"للسياحة 

  .متنراست، أصحاب الوكاالت السياحية بتمنراست، وكل اإلدارات األخرى

  .كما أتقدم بالشكر اجلزيل ألعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم لتقييم هذا العمل وإثرائه

  



  

  

  إهداء

  :إىلهذا العمل  بإهداءأنقدم 

  وأبي أمي                                         

  إخوتي وأخواتي                                                        

  إىل كل العائلة واألصدقاء                                                                                   

  

  كحول بسمة                                                                                                                                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مــقــــدمـــــــة      
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  :ةـمقدم

سي تذا�ا فهي تكبالسياحة ظاهرة قدمية قدم اإلنسان إال أ�ا أصبحت تشكل حاليا صناعة قائمة تعترب        

قوام اقتصاديات بعض الدول وذلك بصفتها موردا اقتصاديا واجتماعيا ال متثل أمهية كبرية عامليا، بل وأصبحت 

عائدا�ا املعتربة ومسامهتها الكبرية يف القضاء على البطالة وخلق مناصب الشغل وجلب العملة بفضل  يستهان به

وجد عالقة وثيقة بني تنمية قطاع السياحة والتنمية ، حيث تعالقتها بالقطاعات واألنشطة األخرىإضافة لالصعبة 

عديد  فأجريت؛ للدراسةخصبا  جماال تكونل أهلها مما ...)االقتصادية، االجتماعية، الثقافية،(يف باقي القطاعات 

  .هاوانبج كل من بالسياحة تعىن وعاملية وإقليمية حملية منظمات وأسست هذا املفهوم حول حباثاألو  دراساتال

تحقيقها لنسب منو كبرية وبصفة مستمرة، حيث ، وذلك بوتوصف السياحة بالعمالق االقتصادي اجلديد       

إال أن هذا التطور والنمو الواسع . 2030مليار سائح حبلول سنة  1.8إىل  يف العامل يتوقع أن يصل عدد السياح

ا خلق توجه جديد مم ؛للسياحة أدى إىل ظهور آثار سلبية على البيئة وعلى خصوصية ا�تمعات وعادا�ا وثقافا�ا

والذي انبثق  "السياحة املستدامة"ضرورة التخفيض واحلد من هذه اآلثار السلبية وهو ما يتجلى يف مفهوم ليدعو 

من مفهوم التنمية املستدامة الذي دعت إليه العديد من اهليئات واملؤمترات الدولية انطالقا من قمة برانتالند 

)Bruntland 1987(  والذي أكد على ضرورة مراعاة احتياجات األجيال املستقبلية وعدم إمهال اجلانب البيئي

 النزرويت يف انعقد الذي املستدامة لسياحةل العاملي وهو ما دعى إليه أيضا املؤمتر. يةواالجتماعي يف عملية التنم

Lanzarote  القيام  إىل حتتاج السياحة تنمية أن الذي يركز على ؛املستدامة السياحة حيث أقر ميثاق 1995 سنة

وهو ما ساهم يف زيادة االهتمام . والبشرية الثقافية، الطبيعية البيئات تتناول اليت املستدامة التنمية إطار يف �ا

طبيعية بيئية وثقافية، فهناك  عوامل جذب على تعتمد بالدرجة األوىل باعتبار أ�ا الصحراوية واإلقبال على السياحة

 زخم عن االبتعاد فرصة هلم حيقق جديد بشكل عطلهم يفضلون الوجهة الصحراوية لقضاء من السياح من

 من �ا يرتبط وما والنباتية، الربية وأحيائها بثراء مناظرها ونقاء الطبيعة، جبمال والتمتع احلديثة احلياة وضوضاء

  .منها واملعاصر القدمي حممية، وثقافات سكان

 عنما ينتج حبكم و  ؛ومن منطلق أن السياحة هي أكثر األنشطة اعتمادا على األفراد وعلى املوارد احمللية       

شارك فيه ويستفيد منه ياألنشطة السياحية املختلفة من منافع اقتصادية واجتماعية يفرتض أن تتم يف حميط حملي 

؛ يتسىن لنا مالحظة العالقة خمتلف األطراف ذوو العالقة بالقطاع السياحي من متعاملني وسياح وسكان حمليني

 أخذت مؤخرا حيزا كبريا من االهتمام باعتبارها منطلق اليت الوطيدة بني ترقية السياحة وتنمية ا�تمعات احمللية

انه يكون  عتبارالتحقيق التنمية الوطنية الشاملة؛ حيث ازداد االهتمام بدراسة كل ما يتعلق با�تمع احمللي على 

فالتنمية نه يف االهتمام بتلك الوحدة ودراسة شؤو�ا، اهتمام با�تمع الكلي الكبري، أالوحدة املصغرة للمجتمع، و 

 واالقرتاحات اليت املعلومات خالل من الواجب تنفيذها واختيار املشاريع يةلاحمل األولويات بتحديد ية تسمحلاحمل
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 دمج بضرورة الرمسية غريو  الرمسية املنظمات وتنديد االستدامة فهومم بروز ومع .املنطقة املعنية أهايل يقدمها

 احمللية التنمية ؛ أصبحتوالوطنية احمللية األصعدة مجيع وعلى التنمية مستويات مجيع ضمن هذا املفهوم متطلبات

 بني املستدام التنموي التوازن حتقيق إذ تستهدف ،واملتوازنة الشاملة الوطنية التنمية ركائز من ركيزة تشكل املستدامة

  .، بدءا بالوحدات الصغرى وصوال للوحدات الكليةاملناطق خمتلف

وبالنسبة للجزائر فمن غري املمكن االختالف على حجم اإلمكانيات واملقومات التارخيية والطبيعية اليت        

مناطق سياحية يف العامل؛ انطالقا من املوقع اجلغرايف  عشرتزخر �ا، وهو ما مكنها ألن تصنف ضمن أحسن 

احلي به أحسن الشواطئ وأمجلها، اجلبال شريط س: وطبيعة املناخ السائد �ا والتنوع الطبيعي الكبري فهي متتلك

 كل اجلزائر واحلمامات املعدنية، اآلثار التارخيية واحلضارية إضافة إىل واحدة من أكرب الصحاري يف العامل متنح

 املستويني على سياحي استقطاب واجهة لتكون تؤهلها واليت ناجحة، صحراوية ةيسياح صناعةقيام ل املقومات

 املساحة من  84% حوايل تغطي العامل يف صحراء أكرب ثاين اجلزائرية الصحراء تعتربحيث  والدويل، اإلقليمي

اجلدارية والنحوت الصخرية  بالرسومات نياملشهورت األهقار والطاسيلي حظرييت مييزها ما أبرز ،وطنلل اإلمجالية

  .القدم الضاربة يف

 أي ،الستمائة ألف كيلومرت مريعتفوق  مساحة على املمتدةو  1987اليت أنشئت سنة  األهقار حظرية وتعترب       

 إرث متثل حيث العامل، يف الطبيعة على املفتوحة املتاحف أكرب ؛للجزائر اإلمجالية املساحة ربع ميثل أكثر من ما

، إضافة ألف ومليون سنة الستمائةبني  يرتاوح عمرها مامبا حتتويه من أثار ضاربة يف القدم؛ ، عريق حضاري

   .ةة، من أجل احلفاظ على ثروا�ا احلساسلثروات طبيعية فريدة وحساسة، وهو ما أدى لتصنيفها كمنطقة حممي

يف سنني مضت معظم  استقبلتحيث يف اجلزائر، األجانب  السياح مقاصد أبرزحظرية األهقار  وتعد       

باحلظرية بعد تدهور األوضاع األمنية يف ، قبل أن يرتاجع النشاط السياحي الوافدين للجزائرالسياح األجانب 

اجلنوب (وقد صنفت احلظرية كأحد أقطاب االمتياز  .الدول ا�اورة، وعليه مت التوجه لتشجيع السياحة احمللية

مهية الكبرية لرتقية لألباعتبارها أكرب حممية وطنية، و وذلك  2030يف املخطط التوجيهي للسياحة آلفاق ) الكبري

 ،واالجتماعي الثقايف، الصعيد االقتصادي على احملليني والسكان البيئة لصاحل إجيابا نعكسهو ما يو  السياحة فيها

للحفاظ على التنوع البيولوجي باعتبارها أحد مناطق التنوع البيولوجي ذات  دويل كما استفادت أيضا من مشروع

؛ واليت من بينها بالتنوع البيولوجي العالقةالعديد من ا�االت ذات حيث ركز املشروع على األمهية العاملية، 

  . األنشطة السياحية باحلظرية
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  : اإلشكالية.1

ثروات  عامليا واحتوائها علىأكرب فضاءات التنوع البيولوجي واحدة من ك  حظرية األهقار كونانطالقا من         

النشاط السياحي إضافة لألمهية الكبرية اليت يكتسيها تواجدها باملنطقة الصحراوية، لطبيعية وثقافية هامة وحساسة 

، يعود بالنفع على السكان احملليني مبااحلظرية األنشطة السياحية بتطوير طرح إشكالية تبالنسبة للسكان احملليني؛ 

بشكل خاصة مع ارتكاز النشاطات السياحية �ا  ،لكات الطبيعية والثقافية ونظم العيش �ااملمتدون التأثري على 

  :وعليه، نطرح التساؤل الرئيسي التايل  .احلساسة على هذه املقومات الطبيعية والثقافيةأساسي 

في تحقيق التنمية المحلية  بإقليم حظيرة األهقارما مدى مساهمة السياحة الصحراوية 

  المستدامة؟

  :التالية التساؤالت الفرعيةمنه ينبثق  ذيو ال

  االقتصادية للتنمية احمللية  األبعاد يف إقليم حظرية األهقار يف حتقيقالصحراوية ما مدى مسامهة السياحة

 املستدامة؟

  االجتماعية للتنمية احمللية  بعاديف إقليم حظرية األهقار يف حتقيق األ الصحراويةما مدى مسامهة السياحة

  املستدامة؟

  البيئية للتنمية احمللية  بعادحتقيق األيف إقليم حظرية األهقار يف  الصحراويةما مدى مسامهة السياحة

  املستدامة؟

  :الفرضيات. 2

  :كاآليت  فرضيات فرعيةوجمموعة  فرضية أساسيةاالنطالق من  مت املوضوع عاجلة وحتليلمل       

  .بإقليم حظيرة األهقارتساهم السياحة الصحراوية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة 

  :الفرضيات الفرعية كاآليتتنبثق منها جمموعة من 

   .حظرية األهقار بإقليمللتنمية احمللية املستدامة  االقتصادي البعد قيقتساهم السياحة الصحراوية يف حت - 

  .بإقليم حظرية األهقارللتنمية احمللية املستدامة  االجتماعي البعد حتقيقتساهم السياحة الصحراوية يف  - 

  .بإقليم حظرية األهقارللتنمية احمللية املستدامة  البيئي البعدحتقيق تساهم السياحة الصحراوية يف  - 
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  :متغيرات الدراسة. 3

يف حتقيق التنمية احمللية ) ستقلبصفتها املتغري امل(�دف الدراسة للتعرف على دور السياحة الصحراوية        

وذلك حسب ما يوضحه  ، االجتماعية والبيئية،مبختلف جوانبها االقتصادية) بصفتها املتغري التابع(املستدامة 

  :الشكل املوايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إعداد الباحثةمن : المصدر

  

  :أهمية الدراسة.4

من أمهية قطاع السياحة وعالقته التفاعلية مع باقي القطاعات االقتصادية واالجتماعية، تنبثق أمهية املوضوع        

 الصعبة بالعملة يراداتاإل خالل من الوطين الدخل يف كاملسامهة لعبه يف اقتصاديات البلدانيوالدور الكبري الذي 

من املستوى احمللي ووصوال لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة وطنيا؛ حيث  انطالقاوذلك  على البطالة قضاءالو 

إضافة إىل األمهية . من املرتكزات األساسية لتحقيق التنمية املستدامة الشاملة واملتوازنة أصبحت التنمية احمللية

من مساحتها اإلمجالية حبيث  %80البالغة للسياحة الصحراوية بالنسبة للجزائر اليت تغطي الصحراء ما يفوق 

متتلك كل املقومات ملنتج سياحي صحراوي متميز؛ واحلظرية الوطنية لألهقار خري منوذج على ذلك؛ فهي تعترب 

حلضاري والطبيعي الذي مينحها خصوصية لتشكل منوذجا سياحيا من أغىن املناطق السياحية عامليا مبوروثها ا

هاما يف تنمية إقليم أنشطة السياحة املستدامة �ا رافدا تطوير شكل يـ، حيث احمللية هامستداما انطالقا من موارد

    .احلظرية مع احلفاظ على ثروا�ا املختلفة

ةـــــدراســيرات الــمتغ  

 

 

 

 

 

 

 ةـــــالسياح

الصحراوية 

 الصحراوي

 الجانب البيئي للتنمية المحلية المستدامة

الجانب االجتماعي للتنمية المحلية 

الجانب االقتصادي للتنمية المحلية 
  ،الدخل السياحي-

 تنشيط االستثمارات السياحية-

  التوظيف يف القطاع السياحي،-

  حيارضا السكان احملليني عن النشاط السي-

السكان احملليني يف تنمية النشاط  ةمشارك-

 السياحي

  الضغط على املواقع احلساسة-

 املواقع الطبيعية والثقافية التأثري على سالمة-

 املتغري املستقل

 املتغري التابع
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  :أهداف الدراسة.5

  :اآلتية اجلوانب اهلامة على الضوء �دف هذه الدراسة إىل إلقاء       

  .اإلملام مبختلف اجلوانب النظرية للموضوع سواء فيما يتعلق بالسياحة الصحراوية أو التنمية احمللية املستدامة - 

 .إبراز أمهية تطوير القطاع السياحي وضرورة النهوض به - 

  .الوقوف على أمهية السياحة الصحراوية بالنسبة للجزائر من خالل إبراز دورها يف النهوض با�تمعات احمللية -

   .نقل الصورة احلقيقية للحظرية الثقافية لألهقار وحماولة التعريف �ذه الوجهة السياحية املتميزة والفريدة - 

فية لألهقار والوقوف على دورها يف استدامة التنمية احمللية التعرف على واقع السياحة املستدامة باحلظرية الثقا - 

  .باملنطقة

  :حدود الدراسة.6

التعرف على الدور الذي تلعبه األنشطة  الدراسة سنحاول من خالل هذهفيما خيص احلدود املكانية؛        

السياحية الصحراوية باجلزائر يف قضايا التنمية احمللية املستدامة، وذلك بالرتكيز على إقليم حظرية األهقار املتموقعة 

بوالية متنراست، أما عن احلدود الزمانية للدراسة فتتمثل يف دراسة وحتليل واقع السياحة والسياحة الصحراوية 

، يف حني �دف الدراسة امليدانية لتحليل دور )2017( ىل غاية املرحلة احلاليةإمن قبيل االستقالل و ئر باجلزا

خالل للتنمية احمللية املستدامة االقتصادية، االجتماعية والبيئية  احية حبظرية األهقار يف حتقيق األبعاداألنشطة السي

  .ئيات املتوفرةوذلك يف حدود البيانات واإلحصا )2017- 2003(الفرتة 

  :الدراسة  وأدواتمنهج  .7

 معاجلة اإلشكالية املطروحةوذلك للتمكن من  املناهج األدوات جمموعة من تطلب إتباعإن طبيعة املوضوع ت       

، والسياحة الصحراوية بالسياحةتعلقة خمتلف املفاهيم املمن أجل عرض وذلك  املنهج الوصفيحيث سنعتمد على 

وتبيان العالقة  حتليل املعطيات واملعلوماتمة، التنمية احمللية املستدامة؛ واملنهج التحليلي من أجل التنمية املستدا

 مدى، إضافة الستخدام املنهج التارخيي لعرض خمتلف احلقائق وإبراز واستخالص النتائج بني خمتلف املتغريات

أما عن األدوات املستعملة  .ومكانتها يف خمتلف السياسات التنموية بالسياحة الصحراوية يف اجلزائر االهتمام تطور

نظرا لطبيعة املوضوع ومتغرياته ذات الطبيعة املختلفة،  متعددة من األدواتفتمثلت يف جمموعة  ،يف مجع البيانات

 تلف املراجعوخم لتقياتامل ،قاالتامل الكتب، على باالعتماد وذلك النظري اجلانب يف كتيبامل سحامليف ومتثلت 

 مت االعتماد، اختلفت أداة مجع البيانات، حيث فتبعا لطبيعة الفرضية التطبيقي اجلانب يف أما وضوع،بامل �تم اليت
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ذات العالقة باملوضوع ومنطقة املركزية واحمللية خمتلف اهليئات  من واإلحصائيات البيانات علوماتامل جتميع على

  .وحتليلها توزيعها مث ومن قابلة،وامل االستمارة الدراسة، كما مت االعتماد على

  : الدراسات السابقة.8

  :الدراسات باللغة العربية - 

مذكرة ، دراسة حالة تمنراست تنمية وتطوير السياحة الصحراوية: بعنواندمحوين عبد الكرمي، دراسة  .1

  .2007 ،3ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر

 الفصل: أربعة فصول كالتايل تناولت الدراسة وضعية القطاع السياحي بوالية متنراست، وذلك من خالل       

 العاملي، الفصل السياحي النشاط تطور :الثاين واالجتماعية، الفصل االقتصادية وآثارها السياحة ماهية: األول

باجلزائر،  التقليدية بالصناعات وعالقتها اجلزائر يف املختلفة التنموية السياسات ضمن السياحة مكانة: الثالث

وخلصت الدراسة إىل أن تدهور القطاع السياحي . متنراست والية حالة دراسة: ةالصحراوي السياحة :الرابع الفصل

، تدهور الوضع األمين، ضعف اخلدمات املقدمة هيف اجلزائر يعود أساسا لتأخر التوجه السياسي لالهتمام ب

السياحة عامة وقدم يف األخري جمموعة من التوصيات للنهوض ب .لعشوائي للمناطق السياحيةواالستغالل ا

  .والسياحة بوالية متنراست على اخلصوص

واملالحظ، أن هذه الدراسة والدراسة احلالية يشرتكان يف موضوع السياحة الصحراوية ويف منطقة الدراسة،        

إال أن هذه الدراسة مل تركز على السياحة الصحراوية كأحد األمناط السياحية، وإمنا تعرضت هلا باعتبار أن الوالية 

يف املنطقة الصحراوية فقط، حيث تطرقت لواقع السياحة بالوالية  تقع) متنراست(اليت تناولتها يف اجلانب التطبيقي 

وأهم العراقيل اليت تواجهها، أما الدراسة احلالية فسرتكز على السياحة الصحراوية باعتبارها أحد األمناط السياحية 

نشاط السياحي من خالل التعرض هلا يف اجلانب النظري، وكذا لوضعيتها يف اجلزائر عموما قبل التطرق لوضعية ال

حبظرية األهقار ومدى مسامهته يف التنمية احمللية املستدامة باملنطقة؛ وذلك باعتبار احلظرية أكرب املناطق احملمية 

  .الصحراوية باجلزائر

أطروحة ، األهمية االقتصادية لتنمية السياحة المستدامة حالة الجزائر: بعنوان ،عيساين عامردراسة  .2

  . 2010دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة باتنة، 

 البلدان بعض جتارب إىل مع اإلشارة اجلزائر، يف املستدامة السياحية التنمية أكدت هذه الدراسة على أمهية       

ة ضرور بالدراسة  أوصت لذا اجلزائر، مع السياحية اجلغرايف، وتشابه قدرا�ا موقعها حبكم منافسة وجهات متثل اليت

 حيث تضمن .اختار�ا اليت احملاور اإلسرتاتيجية وإدراك معرفة من خالل البلدان تلكجتارب من االستفادة 

 اإلشارة مع الدولية السياحية احلركة تطور الباحث إىل فيهما تطرق نظريني، فصلني :منها فصول مخس املوضوع



ةــــدمــمق  

 

  خ

 

 يف تناول حني يف اجلزائر، يف السياحية التنمية فتناول أفاقأما الفصل الثالث  املستدامة، السياحية التنمية إىل

 تقييمية دراسة اخلامس، وعرض يف الفصل وتونس مصر من كل يف السياحية التنمية وآفاق واقع الفصل الرابع

وخلصت الدراسة إىل أنه بالرغم من امتالك اجلزائر   ).وتونس ،مصر اجلزائر( الثالثة البلدان يف السياحية للتجارب

 إمهال القطاعملقومات سياحية هائلة إال أن حصتها من السياحة العاملية ضئيلة جدا ويعود ذلك أساسا إىل 

 االقتصادية وهو ما أدى إىل ضعف تنافسيته؛ على عكس كل من تونس ومصر برامج التنمية خمتلف السياحي يف

وقدم يف األخري مجلة من التوصيات للنهوض بالقطاع  .ة كبرية وأدرجته ضمن أولويات التنميةاليت أولت له أمهي

  .من جتارب الدول الناجحة الستفادةتصب يف جمملها على ضرورة االسياحي اجلزائري 

وفقا ملبادئ التنمية  تناولت أمهية تطوير السياحةا أما عن موقع هذه الدراسة من دراستنا، فيتمثل يف أ�       

دراستنا إمكانية استغالل  ناوليف اجلزائر انطالقا من االستفادة من جتارب الدول الناجحة، يف حني ستتاملستدامة 

السياحة الصحراوية باعتبارها أحد أهم األمناط السياحية باجلزائر يف حتقيق التنمية املستدامة على املستوى احمللي 

 ).إقليم حظرية األهقار(

إستراتيجية ترقية القطاع السياحي كأداة لتحقيق التنمية المحلية المستدامة : بعنوانمسري ساملي، دراسة . 3

، مذكرة ماجستري إدارة األعمال اإلسرتاتيجية والتنمية دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لوالية جيجل

  . 2012املستدامة، جامعة سطيف، 

ية جيجل واآلثار املرتتبة عليه على خطط التوجيهي للتهيئة السياحية على مستوى والتناولت الدراسة امل       

يف الفصل األول تناول مفاهيم حول السياحة والسوق السياحي، : املستوى احمللي وذلك من خالل أربعة فصول

تناول فيه واقع القطاع السياحي : التنمية احمللية املستدامة، الفصل الثالث السياحة ورهان حول: الفصل الثاين

 .اجلزائري، أما الفصل الرابع فكان حول برامج ترقية السياحة يف والية جيجل ودورها يف حتقيق التنمية احمللية

امهة القطاع السياحي لوالية جيجل إال أن مس الرغم من اإلمكانيات السياحية الكبريةبأنه  وخلصت الدراسة إىل

ا القطاع واليت على رأسها نقص هيف التنمية احمللية تبقى متواضعة، وهذا بسبب جمموعة من العراقيل اليت يواجه

أن التأخر املسجل يف إعداد املخطط التوجيهي قد يعرقل اجناز اهلياكل السياحية، كما أشارت الدراسة إىل 

حتسني مسامهته يف التنمية ع و ا واليت من شأ�ا إعطاء دفعة للقطاملخطط  هذااملربجمة يف إطار العديدة املشاريع 

  .احمللية

 أحد الواليات الساحليةمسامهة القطاع السياحي يف حتقيق التنمية احمللية بهذه الدراسة  وعليه فقد تناولت       

عن دراستنا اليت لتايل ختتلف من خالل الرتكيز على املخطط التوجيهي واملشاريع املربجمة فيه، وهي با، )جيجل(

سنتناول فيها وضعية القطاع السياحي بأحد املناطق احملمية بالصحراء اجلزائرية ومدى مسامهته يف تنمية اإلقليم 

  .لطبيعية والثقافيةحمل الدراسة مع احلفاظ على موارده ا
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 :األجنبيةباللغات الدراسات  - 

إستراتيجية من أجل التنمية المستدامة للسياحة بالصحراء الكبرى، : بعنوان حسين عز الدين،دراسة .1

2000.  

HOSNI Ezzedine, Stratégie pour un développement durable du tourisme au Sahara, Décennie 
mondiale du développement culturel, étude réalisée à la demande de l’UNESCO, 2000. 

: ث بالدراسة بناء على طلب من منظمة اليونسكو، وجاءت يف ثالث حماور أساسية؛ احملور األولقام الباح       

والتحديات اليت تواجه هذه اإلفريقية الكربى تناول فيه اخلصائص الفيزيائية، الطبيعية، املناخية والبشرية للصحراء 

نسكو اليت تتعلق بالتنمية املستدامة يف املناطق، إضافة إىل خمتلف اإلجراءات الدولية واملقدمة من طرف اليو 

أو اليت تشكل الصحراء جزء (فقدم فيه السياسات السياحية ملختلف الدول الصحراوية : أما احملور الثاين. الصحراء

املغرب، تونس، مصر، مايل، : وتعلق األمر بالدول التالية بلدوأشار لنقاط القوة والضعف يف كل ) من أراضيها

وتناول أخريا يف احملور الثالث جمموعة االتفاقيات واملواثيق املتعلقة . موريتانيا، اجلزائر، ليبيا والسودانالنيجر، تشاد، 

يف القطاع السياحي  أداء يفتباين  وجود إىلوخلصت الدراسة . بالسياحة الدولية وقدم جمموعة من االقرتاحات

جمموعات؛ ا�موعة األوىل تضم الدول اليت تتميز بقطاع إىل ثالث  ، حيث ميكن تقسيمهاحمل الدراسةالدول 

ليبيا، اجلزائر، : املغرب، تونس، مصر، ا�موعة الثانية تتميز بقطاع سياحي يف طريق النمو: سياحي متطور

، وعليه قدم يف عراقيل متعددةاليت يعاين فيه قطاع السياحة من بقية الدول و وا�موعة الثالثة فتضم موريتانيا، 

  .ذه الدولالتوصيات لوضع األسس اإلسرتاتيجية للتنمية السياحية املستدامة �ألخري جمموعة من ا

كل منهما ملوضوع السياحة الصحراوية وعالقتها   ناولإذن، تشرتك هذه الدراسة مع الدراسة احلالية، يف ت       

تعرضت لوضعية القطاع السياحي يف جمموعة من الدول اإلفريقية بالتنمية املستدامة، إال أن دراسة اليونسكو 

حني �دف الدراسة احلالية إىل تسليط الضوء على وضعية النشاط  مكانة السياحة يف كل منها، يفو عموما 

ومدى مسامهته يف التنمية احمللية املستدامة  إقليم حظرية األهقار بالرتكيز علىالسياحي الصحراوي يف اجلزائر 

    .إلقليمبا

  

مبادئ توجيهي لصناع -التنمية المستدامة للسياحة بالصحاري :املنظمة العاملية للسياحة، بعنوان دراسة.2

  .2012، القرار

Organisation mondiale du tourisme, Développement durable du tourisme dans les déserts 
–Lignes directrices à l’intention des décideurs, OMT, Madrid, 2012. 

 احلكومات وخمتلف األطراف حتسيسمن أجل  للسياحةيف إطار جهود املنظمة العاملية جاءت هذه الدراسة        

تناولت إشكالية تطوير النشاطات السياحية ، حيث البيئية الصحراوية مظللن ةاستدام أكثر تبين إدارة بضرورة

الفصل : فصول كاآليت ، وذلك من خالل مخسةوما يرتبط �ا من أنظمة حساسة وهشة باملناطق الصحراوية
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 يف ستدامةامل السياحية التنمية وتأثريات حتديات :، الفصل الثايناوإمكانيا� العامل يف الصحاري خصائص :األول

 والتوصيات يةهالتوجي املبادئ :الفصل الرابعالصحاري،  يف السياحة خصائص :الفصل الثالثية، و الصحرا املناطق

، والفصل اخلامس سلط فيه الضوء على بعض التجارب حول دور الصحاري يف ستدامةامل بالسياحة اخلاصة

وأكدت الدراسة أن املناطق الصحراوية تعترب أكثر املناطق  .خمتلف األطراف يف تبين مبادئ السياحة املستدامة

وذلك من أجل حصر آثارها السلبية واليت ميكن أن  ،املستدامة تنميةالوفقا ملبادئ  حاجة لتطوير السياحة �ا

 خمتلف مسؤوليات ضوء علىوعليه مت تقدمي جمموعة من املبادئ التوجيهية . تكون مدمرة لألنظمة الصحراوية

بين وخاصة احلكومات المتالكها املوارد الضرورية ومتتعها بالسلطة لوضع القواعد امللزمة لت الفاعلة اجلهات

 ياحمللاملستوى  على املقرتحة الكفيلة بتبين اإلجراءات ألدواتل إضافة ،للسياحة بالصحراء املمارسات السليمة

  .للتنمية ةكقاطر  احليوي بدورها يااالضطالع فعل من السياحة متكني �دف ،والدويل

التنمية املستدامة للسياحة باملناطق الصحراوية عموما من أجل تقدمي إذن، تناولت هذه الدراسة موضوع        

لتعرف ل، يف حني �دف الدراسة احلالية لتبين هذا النهج لفائدة متخذي القرارجمموعة من التوجيهات والقواعد 

، متهالسلطات وخمتلف الفاعلني الستداواجلهود املبذولة من طرف ا على وضعية السياحة الصحراوية باجلزائر

 الصحراوية باجلزائر يفأحد أهم األقاليم  إضافة للتعرض ملدى مسامهة أنشطة السياحة الصحراوية حبظرية األهقار

   .حتقيق مبادئ التنمية املستدامة على املستوى احمللي

حالة مناطق : السياحة والتنمية اإلقليمية في الجزائر، تثمين التراث: حممد سفيان ايدير، بعنواندراسة .3

  .2013، ناجراسيلي بالطل وجانت ئالقباببجاية 

Mohamed Sofiane IDIR, Valorisation du patrimoine, tourisme et développement 
territorial en Algérie: cas des régions de Bejaïa en Kabylie et de Djanet dans le Tassili 
N’ajjer, thèse de doctorat, université de Grenoble, 2013. 

 )الطبيعية والثقافية(مبفهومها الواسع  وارد الرتاثماستغالل  بني تناول الباحث يف هذه الدراسة العالقة       

، حيث اإلقليميةتنمية حتقيق اليف  مبا يساهمتنافسية  األقاليم من أجل التموقع كوجهات سياحيةباملوجودة 

 واملقاربات يئاتاهل: رتاث واألقاليم، الفصل الثاينالفصل األول حول ال: تكونت الدراسة من الفصول التالية

التنظيم : حيث تعرض ملختلف السياسات السياحية يف اجلزائر منذ االستقالل، الفصل الثالث للتنمية اإلقليمية

، اتكيالدينامي: اإلقليمية والتنمية السياحة: جباية وجانت، الفصل الرابعلألنشطة السياحية بكل من  اإلقليمي

 بني وجود فروقات بني درجة استغالل وتثمني املوارد الرتاثية احملليةوتوصل الباحث إىل  .والتحدياتالعراقيل 

 خلصائصا دون استغالل )استغالل الشواطئ(العامة فقط على املوارد ة ، حيث اعتمدت جبايمنطقيت الدراسة

ومل تساهم  باإلقليملإلقليم يف تنمية املشاريع السياحية، وعليه مل ترتبط هذه األخرية املميزة  االجتماعية والثقافية

يف حني حشدت منطقة جانت املوارد الرتاثية احمللية املميزة لإلقليم يف تطوير األنشطة  بشكل فعلي يف تنميته،
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وهو ما ساهم يف خلق نوع  ،شاركة واسعة للسكان احملليني من الطوارقومبيف شكل نظام سياحي حملي السياحية 

  .اليت حتمل فرصا تنموية رائدة لإلقليممن الديناميكية السياحية 

لعالقة بني استغالل املوارد الرتاثية يف األنشطة السياحية اهذه الدراسة  وعليه، فقد تناول الباحث من خالل       

، )السياحة الشاطئية والصحراوية(ملنطقتني خمتلفتني  املنتمينيبالنسبة إلقليمي جباية وجانت  وحتقيق التنمية احمللية

باجلزائر يف قضايا ) السياحة الصحراوية(حد هذه األمناط السياحية أيف حني �دف دراستنا إىل معرفة مسامهة 

ال ختتلف كثريا يف خصائصها عن  اليتحظرية األهقار  بتسليط الضوء على، التنمية املستدامة على املستوى احمللي

مدى مراعاة مبادئ التنمية املستدامة عند تطوير األنشطة السياحية حبظرية لكن مع الرتكيز على  ،منطقة جانت

  .احممي ءباعتبارها فضا األهقار

  :محتويات الدراسة.9

  :كاآليت ،من أجل اإلملام مبختلف جوانب املوضوع، جاءت الدراسة يف مخسة فصول       

 تضافة ملبادئها وأهم مؤشراإأبعادها و  ، نشأ�المفاهيم املتعلقة بالتنمية املستدامةسيتعرض ل الفصل األول

إلطار النظري للتنمية احمللية من خالل التعرف على مفهومها، خصائصها وأسسها وأهم إضافة لقياسها، 

وجدول أعمال القرن  التنمية احمللية املستدامةفهوم يف األخري مل كما سيتعرضالنظريات اليت تناولت هذا املفهوم،  

ن على املستوى احمللي باعتباره إطار مرجعي للتنمية احمللية املستدامة، هذا باإلضافة لإلشارة يالواحد والعشر 

احمللي باعتباره األداة األساسية اليت تعرب عن توجهات الدولة على املستوى لتهيئة اإلقليم باجلزائر الوطين للمخطط 

  .يف أطر التنمية املستدامة

أوال للتأصيل النظري للسياحة وتطور مفهومها حيث سيتعرض جاء يف ثالث مباحث، فقد  الفصل الثاني أما

باعتبارها أحد األصناف  السياحة الصحراوية تناول مثهلذا القطاع،  واألمهية االقتصادية، االجتماعية والبيئية

أهم خصائصها وأشكاهلا إضافة آلثارها االجيابية يف االنتشار من خالل التعرف على مفهومها و  اآلخذةالسياحية 

املبذولة اجلهود الدولية املستدامة و السياحة الصحراوية  فهوموأخريا التعرض ملوالسلبية على ا�تمعات املضيفة، 

  .هذا املفهوملتشجيع 

ومدى االهتمام به منذ االستقالل وصوال لتبين املخطط يف اجلزائر واقع القطاع السياحي ب الفصل الثالث يتعلقو 

التنمية أطر كأداة ترتجم إرادة الدولة يف النهوض بالقطاع السياحي ضمن  2030 ألفاقالسياحية  هيئةالتوجيهي للت

وكذا  ،االهتمام �اومدى باجلزائر لسياحة الصحراوية مقومات اتناول املبحث الثاين من هذا الفصل يو  ،املستدامة

�موعة من التدابري  فقد خصص األخري أما اجلزء، التسهيالت املمنوحة لالستثمار يف هذا النمط السياحي
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من خمتلف األطراف لرتقية السياحة الصحراوية وفقا ملبادئ التنمية املستدامة كإنشاء احلظائر  واإلجراءات املتخذة

 .وإقامة التظاهرات الثقافية والرياضية

الطبيعية، التارخيية والثقافية  السياحيةظرية األهقار وعرض خمتلف مقوما�ا حب للتعريف الفصل الرابع وخصص

باحلظرية من خالل التعرض نشطة السياحية األووضعية واقع على  مث التعرف ،السياحية املادية اإضافة ملقوما�

بوالية  لتوجيهي للتهيئة السياحيةاللمخطط ، إضافة املعتمدة �اللتدفقات السياحية واألمناط واملسارات السياحية 

وضوع السياحة املستدامة ملوما خصصه مشروع احلظائر الثقافية  خريتناول يف األكما سي،  وأهم حماوره متنراست

 . باحلظرية

على مسامهة األنشطة السياحية بإقليم حظرية األهقار يف حتقيق  ط الضوءيلسلت الفصل الخامسخصص  يف حني

االقتصادية، : التنمية احمللية املستدامة أبعادالتنمية احمللية املستدامة، وذلك من خالل التعرض ملسامهتها يف خمتلف 

باإلضافة تم اختبار الفرضيات املوضوعة واستخالص بعض النتائج على ضوء ذلك، ي، وعليه االجتماعية والبيئية

نشاء األساسية إل متطلباتلمن خالل التعرض ل حبظرية األهقار ةستدامامل ةسياحللنشاء عنقود إلمقرتح  إىل تقدمي

   .هذا العنقود ومدى توفرها على مستوى احلظرية

  :الدراسة صعوبات .10

تتعلق أساسا بعدم توفر اإلحصائيات املتعلقة بالقطاع  ،خالل فرتة البحث صعوباتعدة ت الدراسة واجه       

  . إن وجدت ا، ويف بعض األحيان تضار�)والية متنراست(السياحي خاصة على املستوى احمللي 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل األول
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  :تمهيد

لقد ظهر مفهوم التنمية املستدامة يف سياق مواجهة األخطار واملشاكل العاملية الكربى املتعلقة بتدهور        

وسرعان ما ارتبط هذا املفهوم باألبعاد . األوضاع البيئية اليت ظهرت كنتاج للنهج التنموي املعتمد عرب عدة سنني

تظهر على مستوى األقاليم من املؤكد أ�ا ستجد أيضا  اليتاحمللية واإلقليمية وذلك على اعتبار أن خمتلف املشاكل 

باهتمام واسع من طرف املنظمات  احللول على مستواها، وعليه تبلور مفهوم التنمية احمللية املستدامة، وحظي

 . الدولية وعلى رأسهم األمم املتحدة

 واالهتمام الذي حظي به عامليا، امةدتر التارخيي ملفهوم التنمية املسو هذا الفصل للتطيف  يتم التعرضوس        

كنتاج  وأخريا التنمية احمللية املستدامة وأهم األسس واملبادئ اليت يقوم عليها،لظهور مفهوم التنمية احمللية  إضافة

  :وعليه متثلت أهم حماور الفصل يف املباحث التالية. تطور طبيعي يف سياق التطورات العاملية مع إشارة للجزائر

  التنمية املستدامة،ماهية : املبحث األول

  التنمية احمللية،: املبحث الثاين

  .التنمية احمللية املستدامة: املبحث الثالث

  التنمية المستدامة ماهية :المبحث األول

وإمنا ظهرت  وليد الصدفة أهم تطور يف الفكر التنموي احلديث، ومل يكن ظهورها تعترب التنمية املستدامة        

كنتاج لتطور فكري تبلور على مر السنني وساد يف ظل ظروف عاملية معينة؛ فبعد أن تسارعت الدول لتحقيق 

واملوارد الناضبة، استنزاف للثروات الطبيعية وما صاحبها من آثار بيئية خطرية متسببة يف النمو  معدالت أعلى

ويضمن أحقية األجيال املستقبلية يف املوارد  بدأت بوادر ظهور منهج تنموي جديد يراعي هذه اآلثار وخيفف منها

  .احلالية

     التنمية المستدامةومفهوم نشأة :المطلب األول

لظهور هذا املفهوم وأهم احملطات تعرض أوال للسياق التارخيي يتم الس قبل التطرق ملفهوم التنمية املستدامة،       

  .التارخيية اليت أدت إىل ظهوره

  السياق التاريخي لتطور المفهوم: التنمية المستدامةمن النمو إلى : أوال

االقتصادي وفق مؤشرات تركز أغلبها على  بالنمومن القرن العشرين اقرتن مفهوم التنمية يف أوائل الستينات        

اكتسب مفهوم  )1980- 1970(اعتبارات اقتصادية مثل الدخل القومي ودخل الفرد، ويف العقد الثاين للتنمية 

التنمية أبعادا اجتماعية وسياسية وثقافية، فالتنمية ال تعين النمو االقتصادي فقط، و إمنا تشمل إحداث تغيريات 
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 )1990-1980(هيكلية يف املتغريات السياسية واالجتماعية والثقافية اليت تسود ا�تمع، أما يف عقد التنمية الثالث 

قوقيا ودميقراطيا يتمثل يف املشاركة السياسية والشعبية يف اختاذ القرارات التنموية فقد اكتسب مفهوم التنمية بعدا ح

حد املتطلبات األساسية للتنمية أمن منطلق أن الدميقراطية ترتبط ارتباطا وثيقا باحلكم الراشد الذي يعترب 

لتنمية نقلة نوعية كاستجابة فقد عرف مفهوم ا القرن العشرين أما مع أواخر مثانينات وبداية تسعينات 1الناجحة،

طبيعية لتنامي الوعي البيئي العاملي خاصة مع تفاقم املشكالت البيئية يف ظل إمهال التنمية للجوانب البيئية على 

مر العقود املاضية، حيث تبلور مفهوم التنمية املستدامة ألول مرة يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية الذي نشر 

(our common futur)نوان مستقبلنا املشرتك بع 1987سنة 
وقد سبق ظهور املفهوم انعقاد عدة مؤمترات . 2 

 اإلسرتاتيجية حول تقريروقد ظهر مصطلح التنمية املستدامة ألول مرة يف  ،أبرزت بداية االهتمام العاملي بالبيئة

 ، والشكل املوايل1980سنة  UICN الطبيعة على للحفاظ العاملي االحتادالذي نشره  البيئة على للمحافظة الدولية

  .أهم احملطات التارخيية اليت تربز ظهور التنمية املستدامة وتطور مفهومها يوضح

  ظهور التنمية املستدامة وتطور مفهومها: )1.1( الشكل رقم

  
Source: Alain Jounot, 100 Questions pour comprendre et agir le développement durable, Afnor, France, 
2004, p 16. 

باهتمام خمتلف املنظمات العاملية واهليئات الدولية، حظي مفهوم التنمية املستدامة يتضح من الشكل أن        

 والقمم املؤمترات، االتفاقيات أهمفيما يلي و . وذلك من خالل عقد الكثري من الندوات اليت اهتمت باملوضوع

  :املفهوم وتعرضت ملختلف جوانبه فيما بعد عاملية اليت مهدت لظهور هذاال

                                                           
، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، الحديثة التنمية المستدامة في المجتمع النامي في ضوء المتغيرات العالمية والمحليةأمحد عبد الفتاح ناجي،  1

  .  26، ص2013
 للنشر صفاء دار األوىل، الطبعة ،قياسها وأدوات تخطيطها وأساليب فلسفتها المستديمة التنمية زنط، أبو أمحد ماجدة غنيم، حممد عثمان 2

 .21ص ، 2007 عمان، والتوزيع،
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حماولة يف العاملية  البيئة حالة حول تقرير أول ينشر (UICN) 1الطبيعة على للحفاظ العاملي االحتاد :1950 - 

  2.بني االقتصاد والبيئة التوفيق للبحث عن

أحباث ختص جماالت الذي مجع عدد من رجال األعمال ودعا إىل ضرورة إجراء نادي روما  إنشاء: 1968 - 

  .التطور العلمي لتحديد حدود النمو يف الدول املتقدمة

 ةتوعالقحول تطور ا�تمع اإلنساين  « the first global revolution» نادي روما ينشر تقرير: 1972 - 

  2100. سنة حىت ذلك وتوقعات الطبيعية، املوارد باستغالل

، حيث وضع املشاركون تصورا شامال ستوكهومل البيئة يف حول املتحدة األمم قمة انعقاد: 1972 جوان - 

ملشكالت البيئة احلالية واملستقبلية، ودعا هذا املؤمتر إىل العمل على توعية كل أفراد ا�تمع العاملي وحثهم على 

 .PNUEكما مت إنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة    3.املشاركة يف محاية البيئة واحلفاظ عليها

 وقد. التخصصات خمتلف من علماءواسعة من ال جمموعة حضرهأول مؤمتر عاملي حول املناخ جبنيف، : 1979 - 

 1990 يتوتوبع بطبعتني سن. املناخ بتغري املعنية الدولية احلكومية اهليئةو  لمناخل العاملي ربنامجال إنشاء إىل أدى

  .2009و

حول  الطبيعة على للحفاظ العاملي االحتادالتنمية املستدامة ألول مرة يف تقرير استعمال مصطلح : 1980 - 

  4.اإلسرتاتيجية العاملية للحماية

  .العاملية البيئة حالة للبيئة حول املتحدة األمم تقرير برنامج: 1982 - 

 .CMEDوالتنمية  للبيئة العاملية اللجنة اإلقرار بإنشاء: 1983 - 

  .تقرير مستقبلنا املشرتك: 1987أفريل  27 - 

 وظهور ما ،املتحدة برعاية األمم جنريو دي والتنمية بريو البيئة حول األوىل األرض قمة انعقاد :1992جوان  - 

 .  CDD، إضافة إلنشاء جلنة التنمية املستدامةالواحد والعشرينالقرن  )أجندة(يسمى بـجدول أعمال 

                    .برلني يف املناخ معاهدة على املوقعةاألطراف  ملؤمتر دورة أول انعقاد: 1995 - 

                                                           
  .ومقرها بسويسرا  1948 سنة عاملية أنشئت منظمة 1

2 Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Le Développement Durable Enjeux Politiques économiques 
et Sociaux, La documentation française, IRD Edition, Paris 2005, p. 45.  

 ،1979الكويت،أكتوبر واآلداب، والفنون للثقافة الوطين �لسا املعرفة، عامل كتب سلسلة، البيئة ومشكالتهارشيد احلمد وحممد سعيد صباريين،  3

  .10ص
4 Catherine Aubertin et Franck Dominique Vivie, Op.cit, p 45. 
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 احلد :ومتثلت أهدافه يفمشارك، 10.000 من أكثر فيه شارك ،باليابان "كيوتو بروتوكول" إقرار: 1997ديسمبر - 

 استخدام وزيادة املختلفة االقتصادية القطاعات يف الطاقة استخدام كفاءة يف التحكم الدفيئة، الغازات انبعاث من

  .1الدفيئة الغازات المتصاص املتاحة املصبات زيادة إىل إضافة واملتجددة، اجلديدة الطاقة نظم

  .أ.م.عنه الو وغابت دولة 167 املغربية حضرته باململكة مراكش مؤمتر انعقاد: 2001 نوفمبر - 

  .جبوهانزبورغ املستدامة التنمية حول املتحدة األمم عنوان مؤمتر حتت الثانية األرض قمة انعقاد: 2002سبتمبر - 

 هذا ومتحورت نقاشات ،ندونيسيااببايل  مبدينة املناخية ملواجهة التغريات الدويل املؤمتر انعقاد :2007ديسمبر - 

 االحتباس بسبب كبري بشكل األرض حرارة درجة أمهها ارتفاع ،اخلطرية البيئية املشاكل من العديد حول املؤمتر

  .احلراري

 التغريات ناقشتحيث  ،"هاغن كوبن" املناخ بشأن تغري املتحدة األمم قمة مؤمتر انعقاد: 2010ديسمبر  - 

 اجلوانب تراعي مستدامة عاملية تنمية حتقيق سبل وكذلك االحتباس احلراري ظاهرة مواجهة وكيفية األخرية، املناخية

�ا  خرج وكمية كاليت ملزمة باتفاقيات خترج مل القمة هذه لكن واجلزئية، الكلية خمتلف اسرتاتيجيا�ا يف بيئيةال

  .كيوتو بروتوكول

 وثيقة عن أسفر، حيث بالربازيل جانريو دي ريوب )20+ريو( املستدامة للتنمية املتحدة األمم ؤمترم: 2012 جوان - 

، كما قرر إلطالق مبادرة لوضع أهداف التنمية املستدامة التنمية لتنفيذ وعملية واضحة تدابري على حتتوي ختامية

 .لأللفية اإلمنائية األهدافاملستدامة، بناء على 

رئيس دولة من أجل املصادقة على   193بنيويورك، حضرها  قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة :2015سبتمبر - 

هدفا  17واليت تضم  ،2015 بعد عام طة جديدة للتنمية ملاكخ "2030التنمية املستدامة  :حتويل عاملنا"خطة 

 15ـيف السنوات ال  استثنائيةإجنازات  3من أجل حتقيق  ا، وذلكقياس تنفيذهو غاية ملتابعة  169للتنمية املستدامة و

وميكن حتقيق هذه . حماربة عدم املساواة والظلم وإصالح تغري املناخ، القضاء على الفقر املدقع :يف املقبلة تتمثل

  .2ومن أجل مجيع الناسيف مجيع البلدان   اإلجنازات عرب األهداف العاملية للتنمية املستدامة

دولة، ووصلت هذه القمة التفاق عاملي تتمثل  �195ا  تقمة التغري املناخي بباريس، شارك: 2015ديسمبر  - 

 مراجعة التعهدات اإللزامية كل مخس سنوات، وزيادة املساعدة املالية لدول، ارتفاع احلرارة من احلد أبرز نقاطه يف

  3.والتنمية املستدامة اجلنوب، إضافة إىل قرارات متعلقة بدعم البيئة

                                                           
 العلوم كلية املتاحة، للموارد ستخداميةاال والكفاءة املستدامة التنميةحول  الدويل العلمي املؤمتر ،وأبعادها المستدامة التنمية إشكاليةي، عمار  عمار 1

 دار مغاريب، األورو الفضاء يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف واالستثمار الشراكة خمرب منشورات عباس، فرحات جامعة وعلوم التسيري، االقتصادية

  .37ص ، 2008 سطيف، والنشر، للطباعة اهلدى
  .20/11/2015بتاريخ طلع عليه أ http://www.unic-eg.org/16131 لإلعالمموقع مركز األمم المتحدة  2

  .المرجع نفسه 3
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، يف واسع من خمتلف اهليئات واجلهات الرمسيةأن مفهوم التنمية املستدامة حظي باهتمام مما سبق نالحظ        

هديدات واألخطار البيئية ومكافحة الفقر، وذلك من خالل إبرام اجلهود الدولية ملواجهة الت وتوحيد حماولة لتكثيف

  .واملبادرات اليت تدعو لتبين مبادئ التنمية املستدامةاالتفاقيات 

  التنمية المستدامة عريفت:ثانيا

ن له تعاريف كثرية ومتعددة، ويعترب التعريف الوارد بتقرير أنسبيا إال لتنمية املستدامة رغم حداثة مصطلح ا       

التأثري على دون  احلاضر احتياجات تليب اليت التنمية"بأ�ا تلك  تمستقبلنا املشرتك األكثر انتشارا، حيث عرف

  .1 "�ااحتياجا تلبية على املستقبلية األجيال قدرة

األجيال احلالية  من �تمعا أطراف جلميع تلبيتها جيب اليت "اجاتتيحاال"مصطلح  على التعريف ذاوقد ركز ه

ورغم االستعمال الواسع هلذا  .التنمية عند القيام بعمليةحمدودية املوارد  ، يف إشارة لضرورة مراعاةواملستقبلية

  2:خذ عليهأالبعض يالتعريف إال أن 

صعب حتديدها والفصل من الواليت  ،املستقبليةو  ألجيال احلاليةل بالنسبة األساسية احلاجات ملاهيةعدم حتديده  - 

 املسؤول عن ذلك،كذا حتديد فيها و 

ما هي الفرتة اليت تفصلنا عن هذه األجيال؛ وهل منلك فكرة عن طبيعة  أيماذا نقصد باألجيال املستقبلية،   -

  احتياجا�م يف ذلك الوقت،

 .صعوبة حتديد الطاقة االستيعابية لبعض األنظمة احليوية- 

  : ويف نفس سياق التعريف السابق جند التعريفات اآلتية       

. 3"احليوية املعيشة مع مراعاة الطاقة االستيعابية لألنظمةحتسني أوضاع : "تعريف االحتاد العاملي حلماية البيئة- 

   .أشار هذا التعريف بدوره إىل حمدودية املوارد والطاقة االستيعابية لألنظمة

صيانة واستدامة املوارد املتعددة يف البيئة تلبية الحتياجات البشر احلاليني : "منظمة األغذية والزراعةتعريف - 

رد لرفاهية األجيال اوإدار�ا بأرقى التكنولوجيا والعلم املتاحني مع ضمان استمرارية املو  االجتماعية واالقتصادية

تعرض هذا التعريف لضرورة االعتماد على التكنولوجيا والتطور العلمي إلدارة املوارد لضمان استمرارها  4."القادمة

  .للتنميةلألجيال القادمة، كما أشار للجوانب االجتماعية واالقتصادية 

                                                           
1 CMED, rapport notre avenir commun Brundtland, 1987, p51. 
2 Louis Guay et autres, les enjeux et les défis du développement durable Connaitre, Décider, Agir, les presses 
de l’université Laval, Canada , 2004, p5 
3 Yvette Lazzeri, Le développement durable du concept à la mesure, l’Harmattan, Paris, 2008, p12. 

  .34ص، 2010، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، المستدامة في الوطن العربيالتنمية صالح عباس،  4
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حتقيق احلد األعلى من الكفاءة االقتصادية للنشاط اإلنساين ضمن حدود ما هو متاح من "كما تعرف بـأ�ا - 

استعمل هذا التعريف مصطلح الكفاءة  1."املوارد املتجددة، وقدرة األنساق الطبيعية احليوية على استيعابه

  .التأثري على قدرة جتددهااالقتصادية للداللة على االستغالل األمثل للموارد دون 

إال أ�ا ركزت مجيعها على فكرة التزايد الكبري  ،بني هذه التعريفات الثالث االختالفاتبعض رغم         

  . استغالل موارد الطبيعة مقابل القدرة احملدودة هلذه املوارد على تلبية تلك النشاطاتيف إلنسانية اللنشاطات 

ذلك النوع من التنمية الذي يهدف إىل التوفيق بني التنمية "بأ�ا  نمية املستدامةالت أما املشرع اجلزائري فعرف-

االجتماعية، االقتصادية ومحاية البيئة، أي دمج البعد البيئي يف التنمية اهلادفة إىل إشباع حاجات أجيال احلاضر 

  .2"واملستقبل

 الطبيعة،بني احلفاظ على  توافقحتقيق  بفضل األرض كوكب حلفظ ومحاية إسرتاتيجية"كما عرفت أيضا بأ�ا - 

حتسني مستويات املعيشة للجميع  يتيح وهو ما الثقايف والتنوع االجتماعية العالقات اذقوإن االقتصادية القيود

  .3"يةرفاهوحتقيق ال

االجتماعية االقتصادية،  :الثالثة للتنمية املستدامة ركزا على التوافق بني األبعاد جند أن هذين التعريفني       

  .جل محاية الكوكب وحتقيق الرفاهية للجميع ولألجيال القادمةأوالبيئية من 

املسار التنموي والذي قد يؤيده العامة أو يعارضونه، لكنه يف النهاية يسعى إلحداث تغيري " وتعرف أيضا بأ�ا- 

ترسيخ قيم احلق والعدالة واملساواة  عميق بالبىن التحتية، اقتصادية واجتماعية وايكولوجية، ويبتغي أيضا حتقيق أو

نص هذا التعريف على أن التنمية املستدامة تتطلب إحداث تغيريات جذرية يف األبعاد  .4"بني مجوع البشر با�تمع

االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف نفس الوقت مع ضرورة حتقيق العدالة بني مجيع الناس، لكنه أشار يف بداية 

ية عدم تقبل التنمية املستدامة من اجلميع؛ وهو واقع احلال حيث يوجد الكثري من املشككني التعريف إلمكان

والرافضني للتنمية املستدامة فريى البعض أنه من املستحيل حتقيق مجيع مبادئها يف ظل اهلوة والتباين الكبري بني 

املتخلفة اليت مل حتقق إىل اآلن أدىن  دول الشمال املتطور اليت تتحكم يف جل القرارات العاملية، ودول اجلنوب

  .مستويات التنمية املطلوبة

       

                                                           
: ،  جملة جامعة امللك عبد العزيزالتنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئةعبد اهللا مجعان الغامدي،  1

  .191ص، 2009، 1العدد، 23 االقتصاد واإلدارة، ا�لد

2 Article n°4, Loi n° 03-10 du 19 Juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du 
développement durable, Journal officiel de la république algérienne n° 43 de l’année 2003, P8 
3 Hervé Devillé, Economie et politique de l’environnement, l’harmattan, paris, 2010, p15. 

  .  71، صمرجع سبق ذكرهأمحد عبد الفتاح ناجي،  4
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التنمية املستدامة هي تلك العمليات اليت تسعى  :ومن جممل ما سبق ميكن استخالص التعريف اآليت       

هدف التنمية  لتحسني واقع الدول وا�تمعات مع مراعاة اجلوانب االجتماعية وكذا البيئية باعتبار أن اإلنسان هو

  .والبيئة هي حميطها وجماهلا

  1:إال أ�ا يف ا�مل تتميز باخلصائص التالية ،ومع اختالف التعريفات املقدمة للتنمية املستدامة       

 وما طبيعي هو مبا يتعلق وخاصة فيما تعقيدا وأكثر تداخال شدأ كو�ا يف التنمية عن ختتلف املستدامة التنمية - 

 .التنمية يف اجتماعي هو

 الفقر من للحد التنمية تسعى أن أي ،فقرا الطبقات أكثر احتياجات لتلبية أساسا تتوجه املستدامة التنمية- 

 .العاملي

 .جمتمع بكل احلضارة اخلاصة على واإلبقاء الثقافية اجلوانب تطوير على حترص املستدامة التنمية -

 .هلا والنوعية الكمية األبعاد والعناصر تداخل لشدة بعضال بعضها عن املستدامة التنمية عناصر  فصل ميكن ال -

   .والقطاعات واجلماعات الفئات كل فيها تساهم أن جيب ة،يجمتمع عملية املستدامة التنمية -

 وخمططات مرحلية وأهداف املدى طويلة إسرتاتيجية ذات الغايات، حمددةواعية  عملية املستدامة التنمية -

  .وبرامج

  2:ها مع بعضها البعضانسجامو  التالية األنظمة توفرفعالة يتطلب مة استدمق تنمية يأن حتقكما  - 

 .يضمن الدميقراطية يف اختاذ القرار :نظام سياسي-

 .ميكن  من حتقيق الفائض، ويعتمد على الذات: نظام اقتصادي-

 .ينسجم مع املخططات التنموية وأساليب تنفيذها: نظام اجتماعي-

 .يكرس مبدأ اجلدوى البيئية يف املشاريع: إنتاجينظام -

 .ميكن من البحث وإجياد احللول ملا يواجهه من مشكالت: نظام تكنولوجي-

  .يعزز التعاون وتبادل اخلربات يف مشروع التنمية: نظام دويل-

 .مرن  ميلك القدرة على التصحيح الذايت: نظام إداري-

  .البيئي يف كل أنشطة احلياة عامة، والتنمية املستدامة خاصةيدرب على تأصيل البعد : نظام ثقايف-

  

                                                           
كلية وإدارية،   اقتصادية ،جملة أحباث2001-2009  االقتصادي اإلنعاش برنامج خالل من الجزائر في المستدامة التنميةكرمي،  زرمان 1

  .196-195، ص2010العدد السابع، جوان  ،جامعة حممد خيضر بسكرة التسيريو التجارية وعلوم  االقتصادية العلوم
امللتقى الوطين اخلامس  دراسة حالة مديرية البيئة بوالية سكيكدة، في قياس التنمية المستدامة  المؤشرات البيئية، بن يوب آمال وسلطان كرمية 2

  .8، ص2008سكيكدة، نوفمرب  1955أوت  20حول اقتصاد البيئة وأثره على التنمية املستدامة، جامعة 
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  وأبعادها أهداف التنمية المستدامة :المطلب الثاني

ا الرئيسية الثالثة هأساسا بأبعاد ط ترتبليت�دف التنمية املستدامة لتحقيق جمموعة من األهداف ا       

  .االقتصادية، االجتماعية والبيئية

  المستدامة أهداف التنمية: أوال

 تلبية من خاللوذلك  إلجياد التوازن بني األبعاد االقتصادية، االجتماعية والبيئية املستدامة ةتسعى التنمي       

تتمثل ، و البيئي التدهور من احلد وحماولة الطويل املدى االجتماعية على الرعاية وحتقيق الشعوب احتياجات

  1:فيما يلي بشكل عام أهدافها

من خالل عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية لتحسني نوعية : تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان - 

حياة السكان يف ا�تمع اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وروحيا عن طريق الرتكيز على اجلوانب النوعية للنمو وليس 

  .كل عادل ومقبولشالكمية وب

ركز على العالقة بني نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع النظم الطبيعية حيث أ�ا ت: البيئة الطبيعية حتراما - 

وحمتواها على أ�ا أساس حياة اإلنسان، وبالتايل فهي تستوعب العالقة بني البيئة الطبيعية والبيئة املبنية، وتعمل 

  .على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل وانسجام

وذلك بتنمية إحساسهم باملسؤولية جتاهها وحثهم على : تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمة - 

املشاركة يف إجياد حلول مناسبة هلا من خالل مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج ومشاريع التنمية 

  .  املستدامة

ل مع املوارد الطبيعية على أ�ا موارد حمدودة، لذلك حتول حيث أ�ا تتعام :تحقيق استخدام عقالني للموارد - 

  .دون استنزافها أو تدمريها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقالين

وذلك بتوظيف التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم أهداف ا�تمع، : ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع - 

املختلفة يف ا�ال التنموي، وكيفية استخدام املتاح واجلديد منها يف  من خالل توعية السكان بأمهية التقنيات

ة، أو على لبيينجم عن ذلك خماطر وآثار بيئية سحتسني نوعية حياة ا�تمع وحتقيق أهدافه املنشودة، دون أن 

  . عليها ةسيطر التمكن من ال حلدودهذه املخاطر تقليل األقل 

وبطريقة تالئم إمكانياته وتسمح بتحقيق  :حاجات وأولويات المجتمعإحداث تغيير مستمر ومناسب من  - 

بواسطته تفعيل التنمية االقتصادية والسيطرة على مجيع املشكالت البيئية ووضع احللول املناسبة  التوازن الذي ميكن

   . هلا

                                                           
  .29ص ،مرجع سبق ذكره زنط، أبو أمحد ماجدة غنيم، حممد عثمان 1
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، وذلك هدفا للتنمية املستدامة 17 بنيويورك لتنمية املستدامةاقمة خالل  حددت األمم املتحدةومن جهتها        

فيما هذه األهداف تتمثل و  .ألهداف األلفية كامتدادواليت تعترب   2030-2015خطة التنمية املستدامة  يف إطار

   1:يلي

 .مكان كل  يفو  أشكاله جبميع الفقر على القضاء :1اهلدف -

 .املستدامة الزراعة وتعزيز احملسنة والتغذية الغذائي األمن وتوفري اجلوع على القضاء :2 اهلدف - 

 .والرفاه اجليدة الصحة :3 اهلدف - 

 .للجميع احلياة مدى ملالتع فرص وتعزيز للجميع والشامل املنصف اجليد التعليم ضمان :4 اهلدف - 

 .والفتيات النساء كل  ومتكني اجلنسني بني املساواة حتقيق :5 اهلدف - 

 .مستدامة إدارة وإدار�ا للجميع الصحي الصرف وخدمات املياه توافر ضمان :6 اهلدف - 

 .ميسورة بتكلفة واملستدامة املوثوقة احلديثة الطاقة خدمات على اجلميع حصول ضمان :7 اهلدف - 

 العمل وتوفري واملنتجة، الكاملة والعمالة للجميع، واملستدام الشامل ،املطرد االقتصادي النمو تعزيز :8 اهلدف - 

 .للجميع الالئق

 .االبتكار وتشجيع للجميع الشامل التصنيع حتفيز د،الصمو  على قادرة حتتية بىن إقامة :9 اهلدف - 

 .بينها وفيما البلدان داخل املساواة نعداما من احلد :10 اهلدف - 

 .ومستدامة وآمنة للجميع شاملة البشرية واملستوطنات املدن جعل :11 اهلدف - 

 .املسؤولني اإلنتاج و االستهالك :12 اهلدف - 

 .وآثاره املناخ لتغري للتصدي عاجلة إجراءات اختاذ :13 اهلدف - 

 .املستدامة التنمية لتحقيق مستدام حنو على واستخدامها البحرية واملوارد والبحار احمليطات حفظ :14 اهلدف - 

 على اباتالغ إدارة مستدام، حنو على استخدامها وتعزيز وترميمها الربية اإليكولوجية النظم محاية :15 اهلدف - 

 .البيولوجي التنوع فقدان ووقف األراضي تدهور وقف التصحر، مكافحة مستدام، حنو

 .والعدل السالم :16 اهلدف - 

  .املستدامة التنمية أجل من العاملية الشراكة وتنشيط التنفيذ وسائل تعزيز :17 اهلدف - 

  .متابعة تنفيذ وحتقيق هذه األهدافاليت يتم من خالهلا  عناصرويندرج حتت كل هدف جمموعة من ال       

 

  

                                                           
1 Site officiel des nations unies, www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-development-goals/, 
consulté le 15/11/2015. 
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   أبعاد التنمية المستدامة: ثانيا

ثالث أبعاد رئيسية  يف تتمثل ،فيما بينهاوتتكامل  تتداخلومرتابطة تتضمن التنمية املستدامة أبعادا متعددة        

الذي ال يقل أمهية هو اآلخر عن األبعاد  السياسي إضافة للبعد البيئي،و  االجتماعي االقتصادي، البعد :هي

مبفهومها الشامل إذا  حتقيق التنمية املستدامة التكلم عن ال ميكن حيث .الشكل أدناه وهو ما يوضحه السابقة،

  .بنفس الدرجة �ا مجيعا واالهتمام عليهامت استبعاد أو إمهال واحد من هذه األبعاد؛ بل جيب الرتكيز 

  أبعاد التنمية املستدامة: )2.1( الشكل رقم

  
حول  الدويل املؤمتر ،الجزائر في البترولية للثروة االستخدامية والكفاءة المستدامة الشاملة التنمية صاحلي، صاحل :على باالعتمادأعد  :المصدر

 الشراكة خمرب منشورات عباس، فرحات جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية املتاحة، للموارد االستخدامية والكفاءة التنمية املستدامة

 .872 ص ، 2008سطيف، والنشر، للطباعة اهلدى دار األورومغاريب، الفضاء يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات  يف واالستثمار

 

. يوضح الشكل األبعاد الرئيسية الثالثة للتنمية املستدامة، إضافة للبعد السياسي الذي يؤطر هذه األبعاد       

  :بشيء من التفصيل ألبعادهلذه  يلي فيماسنتعرض و 

 األخذ مع االقتصادية التنمية تطوير على املستدامة التنمية تعمل االقتصادي للبعد وفقا :البعد االقتصادي. 1

فاالستدامة االقتصادية تعين حتقيق الرفاه االقتصادي وضمان  البعيد، املدى على البيئية التوازنات باحلسبان

، ويتوقف حتقيق 1الطعام، املسكن، امللبس، النقل، الصحة والتعليم: ستمراريته ألطول مدة ممكنة من خالل توفريا

  2:البعد االقتصادي على العناصر التالية

يف نصيب الفرد من املوارد الطبيعية  أن حيث يالحظ :حصة االستهالك الفردي من الموارد الطبيعية. 1.1

  .سكان البلدان النامية يتجاوز بشكل كبري ما حيظى بهالبلدان الصناعية 

                                                           
  .108، ص2009، 46حبوث اقتصادية عربية، العدد، جملة التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائرناصر مراد،  1
اقتصاد البيئة وأثره  ، امللتقى الوطين اخلامس حولالتنمية المستدامة إستراتيجية اإلنتاج األنظف في تحقيق ةمساهم مصطفى قريد ومسري بوعافية، 2

  .6-5ص.، ص2008أكتوبر سكيكدة، 1955أوت 20، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة على التنمية املستدامة
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املوارد  ستغاللاوذلك بتغيري أمناط االستهالك وحتسني كفاءة  :إيقاف تبذير وتبديد الموارد الطبيعية. 2.1

  .خاصة بالنسبة للدول املتقدمةالطبيعية 

رئيسيا يف الصناعية إسهاما لقد كان للبلدان  :مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجته. 3.1

املوارد  وقياد�ا؛ خاصة وأ�ا متتلك التنمية املستدامة فهي مطالبة أكثر بتبين، وبالتايل مشكالت التلوث العاملي

  .باستخدام تكنولوجيات أنظفاملالية والتقنية والبشرية الكفيلة 

البلدان  وحنلدول املتطورة للصناعية صادرات االوذلك من خالل ختفيض  :تقليص تبعية البلدان النامية. 4.1

وتأمني  ليةعلى االعتماد على منط تنموي يقوم على الذات لتنمية القدرات احمل هذه األخريةمما جيرب ، النامية

  .االكتفاء الذايت

املوارد تعين التنمية املستدامة يف البلدان الفقرية تكريس استخدام  :التنمية المستدامة لدى البلدان الفقيرة. 5.1

، ألن هناك روابط وثيقة بني الفقر وتدهور وحماربة الفقر الطبيعية ألغراض التحسني املستمر يف مستويات املعيشة

    .البيئة، والنمو السريع للسكان 

وذلك من خالل املساواة يف فرص احلصول على املوارد واملنتجات واخلدمات  :المساواة في توزيع الموارد. 6.1

على احلصول و  حرية االختيار ، الرعاية الصحية،اخلدمات االجتماعيةكالتعليم، ( راد داخل ا�تمعبني مجيع األف

  ).ألراضي واملوارد الطبيعية األخرىا

حقيق معدالت منو مرتفعة، لتالتنمية املستدامة تسعى على الصعيد اإلنساين واالجتماعي ف :البعد االجتماعي .2

حىت ال تفرض ضغوطات شديدة على املوارد الطبيعية،  ووقف تدفق  منو السكانمع احملافظة على استقرار معدل 

األفراد إىل املدن من خالل تطوير مستوى اخلدمات الصحية والتعليمية يف األرياف، وحتقيق أكرب قدر من املشاركة 

 البعد االجتماعي ويتحقق .اإلنسان هو هدف التنمية وغايتهاوذلك باعتبار أن  1،الشعبية يف التخطيط للتنمية

  2:ةالتالي بتحقيق العناصر

السريع حيدث ضغوطا حادة على املوارد الطبيعية  السكاين ن النموألوذلك  :غرافيو تثبيت النمو الديم. 1.2

  .وعلى قدرة احلكومات يف توفري اخلدمات

                                                           
، الل الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئة مع اإلشارة إلى التجربة الجزائريةالتنمية المستدامة بين الحق في استغسيا قاسيمي، آ 1

اجلمعية التونسية املتوسطية للدراسات التارخيية واالجتماعية ، السياسات والتجارب التنموية با�ال العريب واملتوسطيحول  امللتقى الدويل الثاين

  . 10، ص2012 فريل، أتونس، واالقتصادية
إستراتيجية الطاقة المتجددة في الجزائر ودورها في تحقيق التنمية سناء حم عيد،  و .6، صمرجع سبق ذكره يد ومسري بوعافية،مصطفى فر  2

  . 34ص، 2013، 3، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة اجلزائرالمستدامة
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إن لتوزيع السكان أمهية خاصة، ذلك أن االجتاهات احلالية حنو توسع املناطق احلضرية  :لسكانا توزيع. 2.2

ذات االنعكاسات السلبية ، فاملدن تقوم بطرح النفايات واملواد امللوثة وخيمةالسيما املدن الكبرية هلا عواقب بيئية 

وإبطاء حركة اهلجرة  هوض بالتنمية الريفيةومن هنا فالتنمية املستدامة تعين الن. النظم الطبيعيةعلى اإلنسان وعلى 

 .مدن الكربىلتقليص من اآلثار البيئية للل احلديثة التكنولوجياتواالعتماد على ، إىل املدن

للموارد البشرية،  ءالكفتنطوي التنمية املستدامة على االستخدام  :االستخدام الكامل للموارد البشرية. 3.2

إعادة ختصيصها لضمان الوفاء املوارد أو  وذلك بتحسني التعليم واخلدمات الصحية، مبعىن آخر إعادة توجيه

الرأمسال  يف واالستثمار الثقايف التنوع ومحاية االجتماعي الرفاه كالقراءة، الكتابة،  باالحتياجات البشرية األساسية

  .البشري

فحصول الناس  املستدامة، تنميةلل األخرى األبعاد مع قويا تفاعال علتتفا البشرية التنمية نإ :والتعليم الصحة. 4.2

سينعكس بالتأكيد على أدائهم لواجبا�م  على ما يلزمهم من غذاء ومتتعهم مبستوى تعليمي وصحي جيدين

 .وأعماهلم وزيادة وعيهم بأمهية القضايا البيئية

 والتنبؤ األمثل، واالستخدام الطبيعية املوارد على احلفاظ يف املستدامة للتنمية البيئي البعد يتمثل: بعد البيئيال .3

وفيما يلي أهم . والعمل على جتنبها وختفيف حد�ا ،بيئيةال للنظمباآلثار اليت ميكن أن تسببها عملية التنمية 

    1:عناصر البعد البيئي

املالحظ أن تعرية الرتبة  :وتدمير الغطاء النباتي والمصايدإتالف التربة واستعمال المبيدات  الحد من. 1.3

كما أن اإلفراط يف استخدام األمسدة واملبيدات يؤدي إىل تلويث  وفقدان إنتاجيتها يؤديان إىل التقليص من غلتها،

ابات، وهناك لضغوط البشرية واحليوانية، فإ�ا تضر بالغطاء النبايت والغإضافة ل. املياه السطحية واملياه اجلوفية

  .استغالهلا بكثافة، وهو ما تعمل التنمية املستدامة على جتنبه واحلد منه  مصايد كثرية لألمساك جيري

خاصة يف ظل محاية وصيانة املوارد الطبيعية الالزمة إلنتاج خمتلف املواد حيث جيب  :حماية الموارد الطبيعية. 2.3

محاية مصايد الرتبة، محاية األراضي املخصصة لألشجار و    تزايد االحتياجات وكثر�ا وهو ما يتطلب محاية

  .تسمح باستغالل هذه املوارد بكثافة أكرب استحداث وتبين ممارسات وتكنولوجياتلك عن طريق ذو األمساك، 

يشكل توفر املياه العذبة بكميات مناسبة ومضمونة ضرورة للصحة واإلنتاج الغذائي والتنمية  :صيانة المياه. 3.3

حد لالستخدامات املبددة على حتقيقه من خالل وضع  التنمية املستدامةوهو ما تعمل ماعية واالقتصادية، االجت

املياه السطحية واملياه  يف بعض املناطق إضافة لتلوثإمدادات املياه  ؛ خاصة مع قلةوحتسني كفاءة شبكات املياه

  .بالنفايات الصناعية، الزراعية والبشريةاجلوفية 

                                                           
  .8-7ص.، صمرجع سبق ذكره يد ومسري بوعافية،مصطفى فر  1
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مع الزحف العمراين على املساحات الزراعية واالستخدام غري العقالين  :مالجئ األنواع البيولوجية تقليص. 4.3

األنواع احليوانية والنباتية وأدى  مالجئأثر على لألراضي، تقلصت واخنفضت مساحة األراضي القابلة للزراعة، مما 

يانة التنوع البيولوجي لألجيال املقبلة، وذلك بإبطاء والتنمية املستدامة يف هذا ا�ال تعين أن يتم ص. هانقراضاإىل 

  .والنظم البيئية املالجئاحلفاظ على عمليات االنقراض و 

، النظم اجلغرافية الفيزيائية والبيولوجيةو استقرار املناخ على احلفاظ على التنمية املستدامة  تعمل :حماية المناخ. 5.3

عدم املخاطرة بإجراء تغيريات كبرية يف البيئة العاملية و  ألرضكوكب الزون احلامية و طبقة األ وذلك عن طريق محاية

تغيري أمناط ثل زيادة مستوى سطح البحر، م( يكون من شأ�ا إحداث تغيري يف الفرص املتاحة لألجيال املقبلة

    ).أو زيادة األشعة فوق البنفسجية سقوط األمطار والغطاء النبايت

 يف التحليل التكاملي للتنمية املستدامة باألمهية ظلكنه مل حي السياسي بعد حموري يعترب البعد: السياسي البعد.4

بعاد جسيد معايري االستدامة لألمبثابة إطار عام ينبغي توفره لت يعترب ؛ فهوعكس األبعاد الثالثة األخرى

املستدامة اليت جتسد مبادئ حتقيق التنمية السياسية  إىلفالبعد السياسي يؤدي  .االقتصادية، البيئية واالجتماعية

احلكم الراشد والشفافية واملشاركة يف اختاذ القرار وتنامي الثقة واملصداقية وتوايل السيادة واالستقاللية للمجتمع 

   1.بأجياله املتالحقة

 ؛األبعاد بقية ال يقل أمهية عن ويضاف بعد آخر هو البعد التكنولوجي، وه لألبعاد السابقة إضافة       

      :فاالعتماد على التكنولوجيات احلديثة أمر ضروري من أجل التخفيف من املشاكل البيئية أو معاجلتها

سريع يف القاعدة التكنولوجية للمجتمعات الصناعية،  تحقيق حتوللدف التنمية املستدامة �: بعد التكنولوجيال.5

حتول تكنولوجي إحداث إىل تكنولوجيا جديدة أنظف وأكفأ وأقدر على احلد من تلوث البيئة، كذلك �دف إىل 

يف البلدان النامية اآلخذة يف التصنيع، لتفادي التلوث البيئي الذي تسببت فيه الدول الصناعية، ويشكل التحسن 

 2.ي الذي تستهدفه التنمية املستدامة وسيلة هامة للتوفيق بني أهداف التنمية والقيود اليت تفرضها البيئةالتكنولوج

   3:فيما يلي أهم عناصره تمثلتو 

                                                           
التنمية  :الدويل العلمي املؤمتر ضمن مداخلة ،الجزائر في البترولية للثروة االستخدامية والكفاءة المستدامة الشاملة التنمية صاحلي، صاحل 1

 يف واالستثمار الشراكة خمرب منشورات عباس، فرحات جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية املتاحة، للموارد االستخدامية والكفاءة املستدامة

  .872ص ، 2008 ،سطيف والنشر، للطباعة اهلدى دار مغاريب، األورو الفضاء يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات 

  :، على املوقعمفهوم التنمية المستدامة وتنمية الموارد البشرية، ماجد عطوي 2

.30/11/2015، اطلع عليه بتاريخ http://www.seo-ar.net/ /در املوا-تنمية-املستدامة-التنمية-مفهوم   

  . 30/11/2015 اطلع عليه بتاريخ،   www.ausde.org/?page_id=362،االتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئةموقع  3
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وذلك من أجل التقليص من استهالك الطاقة وغريها  :في المرافق الصناعية تكنولوجيات أنظف ستعمالا. 1.5

  .والعمل على التقليل من النفايات وامللوثات ،من املوارد الطبيعية إىل أدىن حد

والتنمية املستدامة تعين اإلسراع باألخذ  الزاجرةوالنصوص القانونية  األخذ بالتكنولوجيات المحسنة. 2.5

  .بالتكنولوجيات احملسنة، وكذلك بالنصوص القانونية اخلاصة بفرض العقوبات يف هذا ا�ال وتطبيقها

التنمية املستدامة إىل ، وهلذا �دف احملروقات ماستخدا نعرجة األوىل دالناجتة بال :الغازاتالحد من انبعاث . 3.5

االعتماد على هذا النوع من الطاقات اليت تؤدي غالبا إىل مشاكل وخيمة كاالحتباس احلراري وثقب احلد من 

نفقتها آمنة و واستحداث تكنولوجيات جديدة تكون  ات املتجددةلطاقكاوإجياد مصادر أخرى   طبقة األوزون،

  .حمتملة 

اليت تتميز بالرتابط  ،مجيع هذه األبعاد التقاء خالل من إال تتحقق ال املستدامة التنمية أنسبق،  مما نستنتج       

املستدامة  تنميةالب املتعلقة احللول الدائمة تقعما  حبيث يصعب الفصل بينها؛ فغالبافيما بينها، الكبري والتداخل 

  .الرئيسية األبعاد هذه متثل اليت ا�االت بني الطرق مفرتق يف

  مبادئ التنمية المستدامة ومؤشراتها: المطلب الثالث

  .لتنمية املستدامة وكذا أهم مؤشرا�ااألساسية لمبادئ لسيتم التعرض يف هذا املطلب ل       

 مبادئ التنمية المستدامة:أوال

املبادئ األساسية اليت تقوم عليها التنمية املستدامة، حيث لقد ورد يف خمتلف التقارير واملؤمترات الدولية        

  1:، وسنتعرض فيما يلي ألهم هذه املبادئ21وكذا يف األجندة ) 1992( مبدأ ذكرت يف إعالن ريو 27تصل إىل 

اختاذ إجراءات الوقاية وحماولة احلد منه أو يف حالة وجود خطر معروف البد من  :Prévention الوقاية مبدأ -

   .مواجهته والقضاء عليه باستعمال أفضل التقنيات املتاحة وبأقل التكاليف

والكفيلة بتجنب األضرار البيئية،  الظرفيةبتبين السلطات �موعة من التدابري وذلك : Précaution مبدأ الحيطة - 

   .إضافة لتبين إجراءات تقييم األخطار املتوقعة

جيب على األشخاص املسؤولني عن إنتاج الفضالت أو املتسببني : Pollueur-payeur  دافع-مبدأ الملوث - 

أن حيدد سعر يف أي شكل من أشكال التلوث أن يتحملوا تكاليف إجراءات الوقاية ومكافحة التلوث، كما جيب 

   .السلع واخلدمات مبراعاة التكاليف املتعلقة بالتلوث طوال دورة حياة املنتج سواء عند اإلنتاج أو االستهالك

لتحقيق التنمية املستدامة البد أن تكون محاية البيئة : Protection de l'environnement مبدأ حماية البيئة - 

    .مسارا�اجزءا من عملية التنمية وتندرج يف مجيع 
                                                           

1 Yvette Lazzeri, Op.cit, p23. 
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، فمشاركة ترتكز التنمية املستدامة على التزام اجلميع: Participation et engagement المشاركة وااللتزام - 

  .املواطنني ومجيع فئات ا�تمع أمر ضروري لضمان االستدامة االجتماعية، االقتصادية والبيئية

جنوب - الدول السيما يف العالقات مشال حيث يكون على مستويني؛ التضامن بني: Solidarité التضامن - 

  .والتضامن بني األجيال

أي أنه جيب إجراء تغيريات يف : Production et consommation responsables إنتاج واستهالك مسؤوالن - 

من تأثريا�ا البيئية واالجتماعية السلبية وجتنب التبذير  جل التخفيفأأمناط اإلنتاج واالستهالك وذلك من 

  .  املوارد نفاذواست

  مؤشرات التنمية المستدامة:ثانيا

 جنازإ مدى حماولة قياس يف كمية طرق وتطوير وضع مت لذا األبعاد، متعددة عملية هي مةااملستد التنمية إن       

 مفهوم تطور لقدو  .هاقياس مؤشرات تعددت فقد ،هاوجوانب هاأبعاد لتعدد ونظرا مة،ااملستد التنمية عملية وتطبيق

 واالجتماعية االقتصادية البيئية، إىل مةااملستد التنمية مؤشرات إذ تتعدد التنمية، مفهوم تطور مثل التنمية مؤشرات

طور�ا جلنة التنمية املستدامة يف األمم املتحدة واملسماة مبؤشرات كما جند جمموعة من املؤشرات اليت  .واملؤسسية

بني مؤشرات الضغط البيئية مثل النشاطات اإلنسانية، التلوث، وانبعاث أل�ا متيز ما" الضغط واحلالة واالستجابة"

والرتبة، ومؤشرات االستجابة مثل  تقييم احلالة الراهنة مثل نوعية اهلواء واملياه وغريها، ومؤشرات الكربون

   .املساعدات التنموية

  1:املستدامةوينبغي توفر العناصر التالية يف املؤشرات اجليدة للتنمية         

 .على املدى الطويل البيئية أو جتماعيةاال أو االقتصادية بالنسبة لألبعاد وجوهريا أساسيا شيئا تعكس أن - 

  .ببساطة وتقبلها فهمها تمع�ا يستطيع أي ،حتقيقها وميكن واضحة تكون أن -

  .�ا أو توقعها التنبؤ ميكن، و للقياس قابلة تكون أن -

  .متاحة مرجعية أو حدية قيم ذات تكون أن -

 .واستخدامها البيانات جلمع بالنسبة السهولة -

 مقبولة تكون وأن بدقة توظيفها يتم وأن بوضوح مؤشر أي إعداد يف املستخدمة األساليب حتديد ينبغي- 

 .إنتاجها إعادة السهل من يكون وأن وعلميا اجتماعيا

  .سنة كل ستخدما إذا منوذجية اجتاهات إىل يشري املؤشر أن مبعىن للزمن، احلساسية- 

                                                           
 ، 2000،األوىل الطبعة  مصر، الثقافية، لالستثمارات الدولية الدار ،شاهين ترجمة بهاء المستدامة، التنمية مبادئ ،موسشيت دوجالس 1

   .167-166ص.ص
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  1:يلي فيما حسب أبعادها الثالثة، ةاممؤشرات التنمية املستد أهم تلخيص ميكنو        

  :يلي ماتتمثل أهم املؤشرات االقتصادية في :االقتصاديةالمؤشرات .1

  .العمالة حسب القطاع االقتصادي - 

  .املؤسسات حسب القطاع االقتصادي - 

  .الضرائب مقارنة باألرباحو معدالت من - 

  .نصيب العامل من الناتج اإلمجايل للوالية - 

  .الزيادة يف عمالة القطاع الصناعي - 

  .كميات النفايات الصناعية واملنزلية - 

  .كميات النفايات اخلطرة - 

  .عدد املباين املرخص بإنشائها - 

  .عدد مؤسسات األعمال قيد اإلنشاء - 

  .االتصاالت ترتيب الدولة يف تكنولوجيا - 

  .نسبة الشركات اليت طورت - 

  .مشاركة مؤسسات األعمال يف املدارس والفعاليات األهلية - 

  .مستدامة انسبة الشركات اليت حددت لنفسها أهداف - 

  :من بينها ما يلي :المؤشرات االجتماعية.2

 .منو الدخل للفقراء مقارنة باألغنياء - 

 .الصحينسبة السكان املشمولني بالتأمني  - 

 .معدل البطالة - 

 .مستوى التغذية لألطفال - 

 .مبياه الشرب زودونالسكان امل - 

 . األطفال احملصنون ضد األمراض - 

 .يف مرحلة التعليم األساسي نو املتمدرس - 

 .يف مرحلة التعليم الثانوي املتمدرسون - 

 .معدل األمية - 

 .من السكان 100000عدد اجلرائم لكل  - 

 .السكاينمعدل النمو  - 

                                                           
  .18- 17ص.ص، مرجع سبق ذكرهوسلطان كرمية،  آمالبن يوب  1
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  :ما يليفي تمثل أهم املؤشرات البيئيةت :المؤشرات البيئية.3

  .معدل االستهالك السنوي للمياه للفرد - 

 .التغري يف أعماق مستوى املياه الباطنية عرب الزمن - 

 .أطنان النفايات الصلبة للفرد يف اليوم - 

 .نسبة النفايات الصلبة املعاد تصنيعها - 

 .املنبعثة امللوثات معدالت - 

 .درجة تركز امللوثات يف املناطق احلضرية - 

 .الدائمة الزراعية األراضي مساحة - 

 .استعمال املخصبات - 

 .نسبة مساحة الغابات إىل املساحة الكلية - 

 .أنواع النباتات واحليوانات املنقرضة - 

 .ثرون سلبا بالروائح الكريهة أو الضوضاءأنسبة السكان الذين يت - 

 .الشکاوي املتعلقة بتلوث اهلواء سنوياعدد  - 

 .ساسيةعدد برامج التعليم البيئي يف املرحلة األ - 

وباإلضافة للمؤشرات السابقة الذكر، جتدر اإلشارة إىل أنه توجد جمموعة أخرى من املؤشرات اخلاصة        

جمموعة من املؤشرات أو املتغريات على يف حسا�ا بالتنمية املستدامة تدعى باملؤشرات املركبة وهي اليت تعتمد 

من حالة إىل أخرى ويرتبط بشكل كبري مبدى توفر البيانات اختيار املؤشر املناسب  تلفوعليه خي. اجلزئية

   .واملعلومات

  التنمية المحلية :المبحث الثاني

ظهر مفهوم التنمية احمللية، خاصة بعد احلرب العاملية الثانية،  التطور املستمر يف الفكر التنموي يف إطار       

الوحدات اجلزئية  للرتكيز على جديد ظهر توجه ارتكزت قضايا التنمية ولسنوات على املستويات الكلية؛ فبعدما 

 ، كوسيلة فعالةلية باهتمام كبري يف معظم الدولحيث حظيت ا�تمعات احملعملية التنمية،  كأساس ومنطلق

   .حتقيق التنمية الشاملةو  لتخفيف الفوارق بني خمتلف األقاليم واملناطق

  التنمية المحلية  مفهوم:المطلب األول

وعليه، . باعتباره فضاء لعملية التنمية وجماهلا "اإلقليم"مصطلح على  احمللية أساسا مفهوم التنميةيرتكز        

  .ملفهوم التنمية احملليةقبل التطرق مفهوم اإلقليم على  سنتعرف أوال
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  اإلقليممفهوم : أوال

متباينة  بأشكالا�ال  أو تناول مفهوم املكان مت لقد أضاف مفهوم اإلقليم بعدا ديناميكيا للمكان، حيث       

جاءت من ذلك ، و ومت ربطه مبفاهيم التخصيص والتوزيع املعروفة يف جمال االقتصاد والفكر التنموي بشكل عام

وحتول من جمرد جمال فارغ إىل  هذا األخري تطور مفهوم املكان بظهور عليهو اإلقليمي؛ نظرية التوطني مث االقتصاد 

  .متميزة ومتجانسة وحدة

اقرتا�ا  ما تسمى األقاليم االقتصادية واالجتماعية أو إذ غالبا: مبعان خمتلفة مصطلح اإلقليم ويستخدم       

وصف وي 1؛افظات أو الدول كذلك باألقاليمباألقاليم، كما تسمى الوحدات اإلدارية احمللية للمدن أو احملاملكاين 

؛ واجتماعية سياسية طبيعية، اقتصادية،: تتألف من منظومات ثانويةمستمرة التطور، منظومة معقدة بأنه اإلقليم 

ما مينحه  2.ويسريونه يهيئونهرايف الذي يشغلونه، وهو ما خيلق نوع من التفاعل بني خمتلف الفاعلني والفضاء اجلغ

 .نوع من اخلصوصية والتميز عن باقي األقاليم

بناء اجتماعي اقتصادي، يتضمن العديد من التمثيالت وفقا لتعدد العناصر الفاعلة به  فاإلقليم عبارة عن       

، وهو ال يعترب جمرد قاعدة جغرافية ...)ني،االقتصادي والفاعلني ،املدين ا�تمع مومية،الع السلطات، واطننيامل(

للنشاطات االقتصادية فقط بل هو ديناميكية للتفاعل بني خمتلف الفاعلني يف فرتة معينة ملواجهة مشاكل معينة أو 

  4:، وعليه ميكن القول أن اإلقليم يكتسب بعدين3الجناز مشروع تنمية جمتمعي

ومة تتيح االستفادة من الوفرات اخلارجية واقتصاديات احلجم وحتقق ظمن، باعتباره البعد األول اقتصادي - 

بتكارية وحتسني مستويات اإلنتاجية العوائد املتزايدة، وخاصة من الناحية التكنولوجية اهلادفة لتطوير القدرة اال

  .ت املنخرطة يف املنظومةآللمنش

تغذية الروابط املغروسة يف داخله بني خمتلف ، حيث ينمو اإلقليم من خالل البعد الثاني مؤسسي وتنظيمي - 

القطاع اخلاص، ا�تمع املدين، احلكومة والكيان العلمي التكنولوجي واهليئات املمثلة (الفاعلني االجتماعيني 

  .، وهو ما يساهم بتكوين ما يسمى بالرأس مال االجتماعي)للمجتمع املدين

حيث طرحت . لعديد من النقاشات؛ حول كيفية حتديد ما هو حمليوقد أثار حتديد حدود املنطقة احمللية ا       

ما هي حدود اإلقليم؟ الفضاء احمللي أو اإلقليم، هل هو جهة، بلدية، جمموعة من البلديات، : العديد من األسئلة

يف دولة معينة يصلح لدولة أخرى على اختالف  جمتمع ريفي أو مدينة؟ وهل ما يصلح ألن يكون حملي

                                                           
  .459، ص2012، 2العدد  28، جملة جامعة دمشق،ا�لد "بشري جغرافي رمن منظو "مفهوما اإلقليم وعلم األقاليم علي حممد دياب،  1

2 Moine Alexandre, Le territoire comme un système complexe : un concept opératoire pour l'aménagement 
et la géographie, L’Espace géographique, 2 Tome 35,2006, p126. 
3 Banat Rabih et Ferguene Améziane, Construction territoriale et développement local : l'exemple d'Alep en 
Syrie, Revue d'Économie Régionale & Urbaine, n 4, novembre 2009, p 684-685.  

، جملة حبوث اقتصادية عربية، اجلمعية العربية مفهوم ومضمون التنمية المحلية ودورها العام في التنمية االجتماعيةحممد عبد الشفيع عيسى،  4

  .161، ص2008، 44 االقتصادية، العدد للبحوث
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نه من الضروري أن أوعلى الرغم من اختالف وجهات النظر حول كيفية وضع حدود اإلقليم؛ إال  1مساحتهما؟

  2:يكون

  .واسع بالقدر الكايف الستيعاب مشاريع التنمية احمللية وإلعطائها نوع من الفعالية - 

  .لكن ليس واسع جدا؛ من أجل ضمان مشاركة واسعة من خمتلف األطراف الفاعلة - 

، جذورهم االنتماءمشاعر (يسمح خبلق نوع من التضامن والتآزر بني السكان انطالقا من واقعهم املعيشي  - 

  ).  اخل...احمللية،

 من متثيلها يتم داخلية قوى على يعتمد ،االجتماعي لنظامل موحد عامل مبثابة قليماإلميكن اعتبار  كما        

 3:خالل

 .له الرمزية والتمثيالت واخلارجية الداخلية وصورته البلد يف اإلقليم جاذبية - 

 .واملبادرات للمشاريع والسياسية املؤسسية القرارات صانعي ودعم احمللية، تياكالدينامي - 

 .احمللية واملهارات الفنية املوارد - 

 .االجتماعية واالبتكارات احمللي التضامن، الفاعلة اجلهات بني التعاون - 

 .ملنتجاتا سواقأل لوجوالو  التنافسية القدرة - 

 .البطالة وضعية أواملوجودة  الوظائفو  األنشطة - 

  .االتفاقيات وضعو ة الصناعي الروابط احمللي، االقتصاد هيكل - 

     التنمية المحلية تعريف: ثانيا

 بداية ،أخرى يف نفس السياق مفاهيملقد سبق ظهور مصطلح التنمية احمللية استعمال عدة مصطلحات و        

رفع مستوى املعيشة و�يئة على  انصب العمل من خالله ذيوال 1944 سنة تمعلمجا تنمية مصطلح من

 ظهر بني املناطق الريفية واحلضرية يف مستويات التنمية ختالالتإلل ونتيجة .أسباب الرقي االجتماعي احمللي

 االهتمام دون الزراعي اإلنتاج وزيادة االقتصادي اجلانب على ركز لكنه ،الريفية التنمية وهو آخر مصطلح

 هذا على ترتب ولقد ة والسكن وغريها،الصح، التعليم يف يتمثل الذي االجتماعي كاجلانب األخرى باجلوانب

 للبنك تقرير يف  1975 سنة المتكاملة الريفية التنمية وهو جديد مصطلح ظهور الريفية التنمية مفهوم يف النقص

 واالجتماعية االقتصادية احلياة تطوير إيل يهدف شامل اسرتاتيجي إطار وضع هو منه اهلدف كان الذي الدويل

                                                           
1 Kheladi Mokhtar, le développement local, office des publications universitaires, Algérie, 2012, p31. 
2 Lotfi RAMDANI, Collectivités locales et développement territorial: Rôles et outils à la lumière de la 
législation algérienne, Revue administration et développement pour les recherches et les études - Université 
Saad Dahleb Blida, N 01 – Janvier 2011, p48. 
3 Bureau international du Travail, Introduction aux théories et à quelques pratiques du développement local 
et territorial Genève, Genève suisse,  2005, p9. 
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 خالل من جديدة عمل فرص وتوفري الصحية اخلدمات وحتسني الزراعي اإلنتاج زيادة خالل من الريف لفقراء

 على واحلضرية الريفية املناطق والذي اهتم بتنمية المحلية التنمية مفهوم تبلور وأخريا. الريفية الصناعات نشاءا

  1.؛ يف حماولة للنهوض با�تمعات احمللية وصوال للتنمية الوطنية الشاملةسواء حد

كل  له ، حيث أشارعلى اختالف ختصصا�موقد حظي مفهوم التنمية احمللية باهتمام عديد الباحثني       

التنمية على نطاق صغري، التخصص التنمية الذاتية أو باطنية املنشأ، (باحث باستخدام مصطلح ومفهوم معني 

  :وفيما يلي أهم التعريفات اليت قدمت التنمية احمللية مبفهومها احلايل .) 2املرن، العنقودية، أنظمة اإلنتاج املتموقعة

 الشعبية اجلهود بني الفعال التعاون حتقيق ميكن بواسطتها اليت العملية" بأ�ا احلميد عبد املطلب عرفها عبد - 

 من وحضاريا وثقافيا واجتماعيا اقتصاديا احمللية والوحدات احمللية التجمعات مبستويات لالرتفاع احلكومية واجلهود

 منظومة يف احمللية اإلدارة مستويات من مستوى أي يف احمللية التجمعات تلك لسكان احلياة نوعية حتسني منظور

  .3"ومتكاملة شاملة

دعم جهـود السكان احملليني يف عملية التنمية و مشـاركة  ا علىاحملليـة أساسكـز التنميـة توفقـا هلـذا التعريـف، تر 

اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا ي والنهوض مبجتمعا�م عيشـاملسـتوى املحتسـني اجلهات احلكومية من أجل املسامهة يف 

  .وبتعاون اجلميع وحضاريا،

مفهوم حديث ألسلوب العمل االجتماعي واالقتصادي يف مناطق حمددة، يقوم "ويعرفها حمي الدين صابر بأ�ا  - 

يف طريقة تغيري على أسس وقواعد من مناهج العلوم االجتماعية واالقتصادية، وهذا األسلوب يقوم على إحداث 

كون ذلك الوعي قائما على أساس املشاركة يف التفكري والعمل واحلياة عن طريق إثارة وعي البيئة احمللية، وأن ي

  .4"التفكري واإلعداد والتنفيذ من جانب أعضاء البيئة احمللية مجيعا يف كل املستويات عمليا وإداريا

يشري هذا التعريف أيضا إىل ضرورة االعتماد على أسلوب العمل اجلماعي يف عملية التنمية احمللية، وذلك من 

 احمللي ا�تمع نأ العتبار وذلكاحملليني من أجل املشاركة يف كل مراحل املسار التنموي خالل إثارة وعي السكان 

  . هفي التنموية شاريعامل وأولويات األساسية، هحباجيات ريهغ من أدرى

                                                           
دور المؤسسات مشري حممد الناصر،  و. 15، ص 2001األردن، ،اجلامعية الدار ،المحلية التنمية و المحلي التمويل"احلميد،  عبد املطلب عبد 1

الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة  اإلستراتيجيةالمتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة دراسة 

 .60، ص2011، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف، والية تبسة
2 Banat Rabih et Ferguene Améziane, Mutations territoriales et dynamiques locales : une analyse historique 
du cas de la vieille ville d'Alep (en Syrie), revue  Mondes en développement, n° 146, 2009, p 111. 

  .13 ، صمرجع سبق ذكرهاحلميد،  عبد املطلب عبد 3
البليدة، العدد ، جملة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، جامعة الجماعات المحلية وإشكالية التنمية في الجزائربوشامة مصطفى، حواس مولود،  4

  .16ص، 2011 األول، جانفي
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مسار تنويع وإثراء النشاطات االقتصادية واالجتماعية " ا�أب Xavier greffe حسب احمللية التنمية وتعرف - 

  ."1إقليم معني من خالل تعبئة طاقات وموارد ذلك اإلقليمداخل 

إىل أن التنمية احمللية تقوم أساسا على النهوض باجلوانب االقتصادية واالجتماعية لإلقليم  التعريف أشار هذا       

 يمذلك اإلقلضـمن حـدود  املتاحة وتعبئة املوارداحمللية  اإلمكانيات على حد سواء، وذلك باالعتماد على

  :، حيث عرف التنمية احمللية بأ�اPaul Houéeويف نفس السياق يأيت تعريف  .واستغالهلا يف تنويع نشاطاته

 واملادية البشرية املوارد من أجل تثمني احملليني الفاعلني ضامن بنيوالت لق نوع من احلركيةخل متكامل �ج إتباع"

 الثقافية، االجتماعية، االقتصادية ا�موعاتاختاذ القرار و  مراكز مع التفاوض اتعالقيف سياق  معني، قليمإل

   .2"ينتمي هلا اإلقليم اليت والسياسية

عملية تتم بشكل قاعدي من األسفل تعطي األسبقية حلاجات ا�تمع احمللي وتتأسس "كما تعرف أيضا بأ�ا  - 

الوصول إىل رفع مستويات العيش واالندماج على املشاركة الفاعلة ملختلف املوارد احمللية وكل ذلك يف سبيل 

والشراكة واحلركية وتعتمد على تفصيل كل موارد جمتمع حملي ما باعتبار هذه املوارد واملؤهالت احمللية فاعال مهما 

  .3"ري وضمان استمراريته مع إشراك اإلنسان احملليييف صناعة التغ

من الوحدات األصغر، وذلك بناء على حاجات هذه ا�تمعات أشار هذا التعريف أن التنمية احمللية تنطلق        

احمللية، وهو ما خيالف ما كان سائدا قبل ذلك؛ فلطاملا اعتربت الوحدات الصغرى مصرحا لتنفيذ املشاريع 

كما أشار التعريف أيضا وعلى غرار التعاريف السابقة، إىل ضرورة . والقرارات اليت تصدر من اهليئات املركزية

  .الفاعلني احملليني مشاركة فعالة وتثمني خمتلف املوارد احمللية واعتبارها عنصرا أساسيا يف عملية التنمية مشاركة

ومن خالل التعاريف السابقة ملفهوم التنمية احمللية نالحظ أ�ا ركزت على عنصري املشاركة والتعاون بني        

ف التنمية احمللية يعر توعليه ميكن . مني موارد املنطقة احملليةخمتلف الفاعلني احملليني وكذا على ضرورة استغالل وتث

على أ�ا عملية منظمة وشاملة تقوم على دمج جهود املواطنني واجلهات احلكومية ضمن منطقة حمددة، �دف 

لى النهوض �ا يف مجيع ا�االت االقتصادية، االجتماعية واحلضارية وحتسني مستويات املعيشة، وذلك باالعتماد ع

  . املوارد املتاحة حمليا ودون إمهال استغالل فرص البيئة اخلارجية

  

  

                                                           
1 Mahi Tabet-Aoul, développement et environnement au Maghreb contrainte et enjeu, édition Benmerabet, 
Algérie, 2eme édition, 2011, p90. 
2 Lotfi Ramdani, Op.cit, p47. 

 ، ورشة التنمية احمللية ودورها يف التنميةللمجتمع المحلي والشراكة في تحقيق التنميةاألطر المؤسسية األمني العوض حاج أمحد وآخرون،  3

    .9، ص2007االجتماعية، وزارة الرعاية االجتماعية، اخلرطوم،
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  خصائص التنمية المحلية وأهدافها: المطلب الثاني

   .األهداف اليت تسعى لتحقيقهاخصائص التنمية احمللية و ف على سيتم فيما يلي التعر        

  خصائص التنمية المحلية: أوال

وذلك على مستويات خمتلفة، تقوم التنمية احمللية على التفاعل املستمر بني اإلنسان وحميطه مبوارده املختلفة،        

  :)3.1الشكل رقم ( مثل ما يوضحه الشكل املوايل

  مستويات التفاعل يف نظام التنمية احمللية  :)3.1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Bureau international du Travail, Introduction aux théories et à quelques pratiques du 
développement local et territorial Genève, Genève suisse,  2005, p2.  

 الذي ينظر للتنمية احمللية يف إطار الالمركزية، سياسات التوظيف، مث قيم التشاور :التنظيم السياسي - 

 .والدميقراطية

لق املوارد يف إقليم جغرايف يربط بني اجلهات الفاعلة، القطاعات الصناعية واالقتصاد وخ :التخطيط االقتصادي - 

 .اإلقليمي

كنظام العمل واإلبداع املؤسسي، وهوية جمتمعية تدعو إىل اقتصاد   الذي يعترب التنمية احمللية :تماعياالج التدخل -

  .تضامين يف بيئة داعمة

  1:يلي فيماصها يلختأن  ، اليت ميكنجبملة من اخلصائصالتنمية احمللية تتميز وعليه، ف       

 اجلسد يف مستمرة حركة تقتضي أ�ا إذ ومتجدد، مستمر ديناميكي حركي تفاعل عملية احمللية التنمية - 

 أجل ومن السياسية، للجماعة املتجددة احلاجات واملطالب إشباع بغية املتنوعة وأبنيته بأعضائه االجتماعي،

 .اجلماعة لتلك العليا واملثل القيم من االقرتاب

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية والعالقات دور المجتمع المدني في التنمية المحلية في الجزائرالالوي،  عبد السالم عبد 1

  .84، ص2011، 1، طمصر، دار الوفاء، التنمية المحليةرشاد أمحد عبد اللطيف،  و. 55، ص2012الدولية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 دور مبادرات المجتمع المدني،

 اإلدارة المحلية

  السياسي التنظيم

 الالمركزية، سياسات التوظيف، التشاور والدميقراطية

  التخطيط االقتصادي

 املؤسسات، املناولة، القطاعات الصناعية

  التدخل االجتماعي

 ، بيئتهم يف لألفراد النوعي التطويرهوية املنطقة، الوظائف، 
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ليست  أ�ا يعين وهذا الوطن، من الفرعية األقاليم تستهدف وواعية ومتعمدة موجهة عملية احمللية التنمية -

 القدرات وحتديد للمستقبل، والنظر التدبر هنا بالتخطيط ويقصد خمططة، إرادية عملية هي بل تلقائية أو عشوائية

 .والكفاءة الفعالية من قدر بأقصى السياسية اجلماعة أهداف حتقيق حنو والسعي مبوضوعية الذاتية

 القطاعات مجيع يف التنمية تسري أن يعين هو ماو  للتجزئة، قابلة وغري متكاملة عمليةاحمللية  التنمية إن - 

 أساسي بدور والشمول التكامل فكرة تقوم وهنا واحدا، كال عضويا يشكل ا�تمعف ،متوازنة بطريقة واملستويات

، وهي تشمل األبعاد االقتصادية، التنمية يف والتكامل أوجه النشاط مجيع بني املتبادل االعتماد تأكيد يف

  .االجتماعية والثقافية

تعتمد على اجلهد املشرتك مابني احلكومة واملواطنني يف كل العمليات حىت تكون اجلهود متكاملة ومتناسقة  - 

  .ي عملية تفاعلية تعاونية تبدأ من ا�تمع وتنتهي لصاحله؛ فهوذات هدف مشرتك

ال يوجد منوذج جاهز للتنمية احمللية، بل هي ختتلف من إقليم إىل آخر، بناء على إمكانيات وخصوصيات كل  - 

  .إقليم

نقاط، مثل ما ومن جممل ما سبق، نستنتج أن التنمية احمللية ختتلف عن التنمية مبفهومها التقليدي يف عدة        

  :يوضحه اجلدول املوايل

  مقاربات التنمية مبفهومها التقليدي والتنمية احمللية واإلقليمية :)1.1(الجدول رقم 

  التنمية المحلية واإلقليمية  سياسات التنمية بمفهومها التقليدي

 حول القرارات اختاذ فيه يتم الذي أسفل إىل أعلى من النهج

  الوطين املركز يف التدخل تتطلب اليت ا�االت

  األسفل من تأيت اتاملبادر  معظم ،املناطق مجيع يف التنمية تعزيز

 وأفقي احلكومية املستويات خمتلف بني رأسي تعاون مركزية، ال   املركزية اإلدارة قبل من تدار

  واخلاصة العامة اهليئات بني

   للتنمية وحملي إقليمي �ج  للتنمية قطاعي �ج

 اتالنشاط تعزيز شأ�ا من كبرية، صناعية مشاريع تطوير

  ىخر األ ةاالقتصادي

 حتفيز أجل من منطقة، لكل ويةالتنم مكاناتاإل استخدام

 االقتصادية البيئة مع احمللي االقتصادي للنظام التدرجيي التكيف

  املتغرية

 الرئيسي العامل باعتبارها واإلعانات واحلوافز املايل الدعم

  االقتصادي النشاط جلذب

  االقتصادي النشاط لتطوير األساسية الشروط توفري

Source:  Andy pike and others, Local and Regional Development, Taylor & Francis e-Library, 2006, p 17. 
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  التنمية المحلية أهداف: ثانيا

واألخري إشباع اجلانب املادي لإلنسان فقط لكنها التنمية احمللية على أ�ا عملية هدفها األول قد ينظر إىل        

فهي �دف أساسا لتحسني املستويات املعيشية والرقي با�تمعات من مجيع اجلوانب  ،يف احلقيقة أوسع من ذلك

   1:أهدافها فيما يلي تلخيص أهموميكن . االقتصادية واالجتماعية ومبشاركة مجيع األطراف

 .اواجتماعي اقتصاديا�تمع احمللى والنهوض به أولويات حمددة لتنمية اوضع اخلطط املناسبة وفق  - 

 .حشد وتثمني املوارد البشرية والطبيعية واألمالك احمللية وترشيد استعماهلا - 

وتشجيع إنشاء املقاوالت واملؤسسات ) صناعة، زراعة، خدمات( األنشطة االقتصادية املنتجة للثروات دعم - 

ف تاإلنتاجية مبا فيها أنشطة األسر وتعزيز شبكة اخلدمات يف الوسط الريفي واحلضري بتكاصغرية ومتوسطة 

 .وتوحيد اجلهود

 .التخفيف من الفوارق التنموية بني األقاليم والواليات وداخل اإلقليم الواحد - 

 .هةترقية األنشطة االقتصادية املالئمة لكل إقليم من خالل مراعاة اخلصوصية اليت متيز كل ج - 

 .تنمية التهيئة احلضرية عن طريق تشجيع االستثمار العمومي واخلاص الوطين واألجنيب - 

ة الفعالة يف كباملشار يهم رفع وع، و يف حتديد االحتياجات وإشراكهم يف األعمال املراد القيام �ا إقحام املواطنني - 

 .عمليات التنمية

احلياة وترقية نوعية اخلدمات اجلوارية وحتسني فاعلية الربامج سني ظروف وإطار حياة املواطنني بتطوير مراكز حت - 

 .واألجهزة االجتماعية، لضمان االستقرار االجتماعي وتثبيت السكان باألخص يف املناطق الريفية

الصاحلة للشرب اإلنارة،  ياهالتطهري، التزود بامل(ضمان العدالة يف االستفادة من املرافق واخلدمات األساسية  - 

الرتبية والتكوين، الرياضة، الرتفيه، الثقافة والشؤون االجتماعية  الغاز، الكهرباء، املواصالت، االتصاالت، الصحة،

 .)والدينية

 ،يف ا�تمع حماربة الفقر واإلقصاء والفوارق االجتماعية والتهميش ودعم الفئات الضعيفة واهلشة وإدماجها - 

  .اجعة للمشكالتوضع حلول نو 

  

  

                                                           
املوقع  متوفر على. 2009، شتاء40، جملة علوم إنسانية، جملة علمية الكرتونية حمكمة، العدد "تجربة التنمية المحلية في الجزائر" أمحد شريفي، 1

في  دور السياسات الوطنيةعبد الرمحن حممد احلسن، و .01/02/2016 أطلع عليه بتاريخ، http://www.ulum.nl/d175.html االلكرتوين

  .116ص ،2013، 13، جملة الباحث، عدد التنمية المحلية بالسودان
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  أسس التنمية المحلية ونظرياتها: المطلب الثالث

 يوجدحيث بالدراسة والتحليل، وتناولته فهوم التنمية احمللية مل تتعرضات املتعددة اليت املقاربعلى اختالف        

  .املوحدةجمموعة من األسس  يقوم على هإال أن. العديد من النظريات اليت متحورت حول هذا املفهوم

   لمحليةأسس التنمية ا: أوال

  1 :، هيثالثة جوانب أساسيةعند وضع برامج التنمية احمللية، ال بد من مراعاة        

 .أقاليم، جهات، واليات، ومجاعات: طبيعة التنظيم اإلداري والسياسي للبالدبويهم : الجانب المؤسسي - 

الطبيعية أو كل ما يتعلق باخلصائص واملوارد اجلغرافية واالقتصادية سواء منها  :جانب اإلمكانيات والمؤهالت - 

ألن هذه املؤهالت هي اليت تعطي للجماعات شخصيتها، وعلى أساسها ميكن التمييز بني . جلماعة حملية ما

 .مجاعة قروية ومجاعة حضرية

 .واهلوية االجتماعية جلماعة حملية ماالتقاليد، األعراف، الثقافة : ويتعلق بالعناصر املشرتكة: الجانب التاريخي - 

جمموعة من األسس هناك إال أن وعليه، وعلى اختالف املناهج واملقاربات اليت تعرضت للتنمية احمللية،        

   2:، وميكن أن نلخصها فيما يلياليت تتفق عليها مجيعابادئ وامل

  .األساسية يف ا�تمعضرورة تناسب املشروعات املنفذة أو املقرتحة مع احلاجات  - 

  .أن يكون هناك تكامل بني املشروعات - 

  .أن تستهدف مشروعات تنمية ا�تمع إحداث تغيري يف االجتاهات وإشباع احلاجات - 

  .ضرورة مسامهة األهايل يف شؤون جمتمعا�م والعمل على تنشيط أجهزة احلكم احمللي القائمة - 

  .تدريب القادة احملليني للقيام بدورهم - 

  .ضرورة مساعدة اجلهات احلكومية يف العمل التنموي - 

  .تقوم برامج تنمية ا�تمع على أساس وضع سياسة ثابتة ونظام إداري خاص - 

  .ضرورة االستعانة باملؤسسات األهلية يف برامج ومشروعات التنمية - 

  .متوازية مع املستوى القوميأن تسري التنمية االقتصادية واالجتماعية على املستوى احمللي يف خطوط  - 

  

                                                           

، موقع الشبكة العربية للتنمية املستدامة  نظرة على المفهوم: التنمية المحليةحنان أبو سكني، 1 

http://ansd.info/main/art.php?id=130&art=10575 01/02/2016 بتاريخ اطلع عليه.  

  .229- 226ص.، صمرجع سبق ذكرهرشاد أمحد عبد اللطيف،   2
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  نظريات التنمية المحلية: ثانيا

نظريات الدفع : حسب املصدر احملرك للعملية التنموية إىل صنفني التنمية احمللية هناك من صنف نظريات       

الداخلي واليت تعترب أن قوة الدفع احملركة لعملية التنمية مصدرها من داخل اإلقليم، ونظريات الدفع اخلارجي اليت 

ذا املفهوم وعلى اختالف هذه النظريات، إال أ�ا سامهت مجيعا يف تطوير ه. تتلقى قوة دفعها من خارج النظام

  :   وفيما يلي بعضا من هذه النظريات. عرب الزمن

 Les pôles de croissances: نظرية أقطاب النمو.1

حيث استفادت ، 1956ل من وضع دعائم هذه النظرية يف سنة و أ François Perrouxريو فرانسوا ب يعد       

 هذه النظرية العديد من املفكرين على غرار بودفيلمنها العديد من الدول املتطورة والنامية، كما ساهم يف إثراء 

Boudvilleوقد جتاوز بريو من خالل هذه النظرية املفهوم التقليدي للمكان؛ من . ، هريمشان، فريدمان وغريهم

التنمية ال تظهر يف كل مكان يف الوقت نفسه، "مكان متماثل ومتجانس إىل مكان متنوع وتفاعلي، كما اعترب أن 

. 1"فوق نقاط أو أقطاب معينة للتنمية، بكثافات متباينة؛ وتكون هلا آثار متفاوتة على االقتصاد ككل إ�ا تتجسد

أن تنمية ذلك القطب تؤثر على تنمية املناطق اليت تقع يف نطاق نفوذه، وميكن هلذا القطب أن يتسبب وهو يرى ب

قتصادية، واالجتماعية ويف طريقة تأديتها بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف حتديد العالقات بني األنشطة اال

لكنه مل يوضح بشكل كايف دور املوقع احمللي من خالل عالقة القرب اجلغرايف واالقتصادي يف خلق  .لوظائفها

فيما بعد ببلورة العالقة التفاعلية بني ا�ال اجلغرايف واالقتصادي يف إطار  ،وعليه قام بودفيل 2.قطب النمو

للعملية اإلمنائية، وذلك من خالل توضيح القيود اجلغرافية املؤثرة يف احلركية االقتصادية احمللية  االستقطاب احمللي

    3.ألقطاب النمو

إىل أقطاب كربى غري متجانسة؛ وتطوير كل  ةعليه ميكن القول أن هذه النظرية تقوم على تقسيم الدولو        

قي املناطق األخرى وبالتايل الوصول يف النهاية لتنمية قطب وفقا خلصائصه، وهو ما ينعكس بالتأكيد على با

  .الدولة ككل

  :نظرية المقاطعة الصناعية.2

ألفراد مارشال بنهاية القرن التاسع عشر، ويقصد باملقاطعة  الربيطاين هذه النظرية هو االقتصادي واضع       

الصناعية تواجد جمموعة كبرية من املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتخصصة عادة يف نفس النشاط الصناعي على 

يث حمستوى اإلقليم، وتعتمد التنمية على العالقات القوية اليت تربط بني هذه املؤسسات وبني ا�تمعات احمللية؛ 

                                                           
  .165، صمرجع سبق ذكرهحممد عبد الشفيع عيسى،  1

   املوقع، على 2011 ،3575العدد  ،احلوار املتمدن، الحضري والتحضر في المجتمع ونظريات النم، اجلبار احليدري عبد الباقي عبد 2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=287239 02/01/2016 ، أطلع عليه بتاريخ. 
   .165، صمرجع سبق ذكرهحممد عبد الشفيع عيسى،  3
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ترجع قوة هذه العالقات لتقاسم ثقافة مشرتكة للعالقات االقتصادية واالجتماعية، واليت تعترب مبثابة مورد خاص 

" النظام الصناعي املتموقع"مبصطلح  )1970(وقد استبدل مصطلح املقاطعة االقتصادية يف السبعينات . باإلقليم

 األخرى، التحليل لباقي القطاعات االقتصادية كوصف للتنظيم االقتصادي لإلقليم، ومن أجل توسيع جمال

  1.بدال للمصطلح السابق الذكر" SPL النظام اإلنتاجي املتموقع"استعمل فيما بعد مصطلح 

 La base économique:نظرية القاعدة االقتصادية.3

كما طورها يف �اية ، Werner Sombartصاحب هذه النظرية هو عامل االجتماع واالقتصادي األملاين        

تؤكد هذه النظرية أن العامل الرئيسي لتنمية األقاليم هو املداخيل و   .Günter Krummeالستينات االقتصادي 

 2.اليت حتصل عليها من اخلارج، عن طريق بيع السلع واخلدمات اليت تنتجها

   3:ليةشاطات داخطات قاعدية وناإىل نش إلقليماهذه النظرية األنشطة االقتصادية داخـل  متقسو 

النشاطات القاعدية هي النشاطات اليت تغطي القطاعـات املصـدرة والتـي تسـاهم فـي خلـق مناصـب شغل  - 

   .اخل... ،قطاع السياحة وجلب مداخيل من اخلارج مثل

األنشـطة املوجهـة لتلبيـة احلاجيـات الداخليـة للمنطقـة، وبالتـايل فالتكامـل بني هذه  هـي النشـاطات الداخليـة -

  .بأكملهاألنشطة يساهم يف تطوير املنطقة وبالتايل تطوير البلد 

حيث يعترب القطاع القاعدي حمرك للتنمية احمللية، يف حني يسمح القطاع الداخلي بتداول املداخيل احملصلة من 

وقد وجهت العديد من االنتقادات هلذه النظرية؛ على اعتبار  .على مستوى اإلقليم) القطاع القاعديمن ( اخلارج

 ،العام القطاع أجور :يوجد أيضا مصادر أخرى للدخل مثل احمللي، لالقتصادأنه جبانب القطاع اإلنتاجي كقاعدة 

 من تلقيها يتم إيرادات امجيع تعترب اليتو  ،...والسياح املهاجرين لو دخ التقاعدية، واملعاشات االجتماعية املزايا

  4.احمللي اإلنتاجي النشاط من وليس اخلارج

   5 :بتقسيم القاعدة االقتصادية لإلقليم إىل أربع قاعدات Davezies Laurentوعليه قام        

وتشمل الدخل من العمل يف القطاع الزراعي، التجاري والصناعي، واليت  :القاعدة اإلنتاجية، املصدرة اخلاصة - 

  .تصدر إنتاجها خارج اإلقليم املعين

  .وتشمل دخول املقيمني باإلقليم ولكن يعملون خارجه، مداخيل التقاعد، ونفقات السياح: قاميةالقاعدة اإل - 

                                                           
1 Ministère Algérienne de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de 
l’Investissement, Rapport n°1 Développement local: concepts, stratégies et benchmarking, Série Politique 
économique et développement, septembre 2011, p10. 
2 Naïri Nahapétian, La théorie de la base économique, revue Alternatives Economiques, n303, juin2011. 

  . 14، ص2011، 3اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع وافاقخنفري خيضر، 3 
4 De keersmaecker M-L et AL,  Economie résidentielle et compétitivité des territoires, revue Territoire(s) 
wallon(s), hors série , 2007, p24. 
5 Ibid. 
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   .وتشمل رواتب العاملني بالقطاع العام: القاعدة العمومية - 

   .واإلعانات العائلية البطالة إعاناتتتمثل يف التخصيصات االجتماعية ك: القاعدة االجتماعية - 

 la diffusion spatiale d’innovation: نظرية االنتشار المكاني لالبتكار.4

حيث الحظ  نظرية االنتشار املكاين، T. Hägerstrandوضع هاجرسرتاند  بعد عدة دراسات ميدانية،       

وعليه وضع منوذج يسلط الضوء على عملية انتشار ، توافق زمين ومكاين يف عملية االنتشار املكاين لالبتكار وجود

    1.االبتكارات ودورها يف ديناميكية الفضاءات اجلغرافية

ح أن االبتكارات تنبع من خارج املناطق احمللية لتصب يف داخلها، عرب قنوات لالنتقال واالنتشار حيث وض       

  . بني املناطق، حيث تنتقل االبتكارات من املناطق ذات القدرة االبتكارية األعلى إىل املناطق ذات القدرة األدىن

   2: تتمثل يفاليت عناصر، ة من الاملكاين لالبتكار يتطلب توفر جمموع) االنتقال(ال أن االنتشار إ

  .ظهور ابتكار يف مكان ما، وأن يكون قابال لالنتقال إىل أماكن أخرى - 

   .قابلية منطقة نشوء االبتكار أن تكون منطقة مصدرة لالبتكارات - 

  .وجود منطقة مستقبلة، على أن تشجع االبتكار السريع لالبتكار - 

 .االنتشار عملية انقطاعتجنب ل طويلة مبا يكفي لفرتة، و كبرية قوةاالبتكار ب انتشار - 

 Le milieu innovateur   :الوسط المجددنظرية .5

حول  "أيدلو يبفيل" همعلى رأس نياحثني األوروبيبة مــن القام بـه جمموع ثاج حبهذه النظرية نتظهرت        

يتميز "والذي جيب أن  واملنشئ لكل األنشطةـدد ط ا�وسالبأنه اإلقليم يعترب  هذه النظرية ، فحسبددط ا�الوس

عالقات قرب  جتاوز عالقات السوق إىل على ناضجة تشجع الفاعلني االقتصاديني اقتصادية ثقافة بوجود

تنمية ل ومتجدد علـى إقلـيم معـني، أي أن السلسج تطور متا ـة احمللية هــي نتتنميأن ال اا�صحرى أيكما  ،3"متميزة

اب تيعادرة على اسالذي فيه عناصر وعوامل ق يمط، هـذا الوسـط هـو اإلقلسإال بوجود و دث كن أن حتال مي

   4.اكمات التارخيية اليت توجد داخل الوسطلرت الل ان خمهذا و مع خمتلف املتغريات  لمقتأارف والملعخمتلف ا

، حيث مل يعترب جمرد هذه النظريات يف بلورة مفهوم التنمية احمللية وتطور مفهوم الفضاء تسامه فقد ،وعليه       

كثرية  قطعة من األرض بل هو جمموعة من العالقات التقنية، االقتصادية واالجتماعية اليت تسودها تفاعالت

   .تسمح ببناء نسق تعلم مجاعي

                                                           
1 Thérèse Saint-Julien, spatial diffusion, geographic free encyclopedia ‘Hypergeo’, available upon 
http://www.hypergeo.eu/IMG/_article_PDF/article_187.pdf  consulted 05-01-2016. 
2 Ibid. 
3 Maurice Parodi, Economie sociale et solidaire et développement local, revue internationale de l’économie 
sociale RECMA, n 296,2005, p29. 

  .16، صمرجع سبق ذكرهخنفري خيضر،  4
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      التنمية المحلية المستدامة: المبحث الثالث

، وعلى مجيع األصعدة االتاتسعت دائرة تطبيقه لتشمل مجيع ا�تطور مفهوم التنمية املستدامة مع        

؛ انطالقا من الدول وأعلى اهليئات وصوال إىل األفراد ومرورا باملؤسسات على مجيع املستويات تطبقفمبادئها 

باألبعاد احمللية واإلقليمية، حيث أصبحت ا�تمعات وقد ترسخ ارتباط مفهوم التنمية املستدامة . واجلماعات احمللية

  .احمللية جوهر هذه العملية ومنطلقها

  ماهية التنمية المحلية المستدامة: المطلب األول

لقد ظهر مفهوم التنمية املستدامة يف سياق مواجهة األخطار واملشاكل العاملية الكربى املتعلقة بتدهور        

جنوب، غري أ�ا سرعان ما ارتبطت أيضا باألبعاد احمللية واإلقليمية وذلك على - األوضاع البيئية والعالقات مشال

كما   1.من املؤكد أ�ا ستجد أيضا احللول على مستواهااعتبار أن خمتلف املشاكل تظهر على مستوى األقاليم و 

يعترب التفاوت والتباين بني األقاليم أحد أهم عوائق إعطاء تصور شامل وثابت حول التنمية املستدامة، فما يصلح 

إلقليم معني ال يصلح بالضرورة إلقليم آخر، وهو ما رسخ االعتماد على البعد احمللي واملسائل اإلقليمية يف عملية 

  .التنمية املستدامة

 حلية المستدامةمفهوم التنمية الم:أوال

على الرغم من أن مفهوم التنمية احمللية اقتصر على البعدين االقتصادي واالجتماعي دون التعرض للبعد        

كالتشاور، مشاركة ا�تمعات احمللية يف اختاذ القرار، : "البيئي إال أ�ا تتوافق مع التنمية املستدامة يف عدة مبادئ

، ومع ظهور املشاكل البيئية 2"ترسيخ البعد احمللي واالعتماد على اإلمكانيات الذاتيةاإلطار العام لعملية التنمية، 

وزيادة االهتمام مببادئ التنمية املستدامة حمليا تبلور مفهوم التنمية احمللية املستدامة، الذي يقوم على حشد جهود 

افية، البيئية واحلضارية لسكان املنطقة مع مجيع عناصر اإلقليم من أجل حتسني احلياة االقتصادية، االجتماعية، الثق

  .  احلفاظ على موارد اإلقليم واالستغالل العقالين هلا

وقد حظي مفهوم التنمية احمللية املستدامة باهتمام واسع من طرف املنظمات الدولية على رأسهم األمم      

       لت ألول مرة العبارة الشهرية لـ ، حيث استعم)1972(املتحدة بداية من القمة العاملية لألرض بستوكهومل 
3
René DUBOS "فكر عامليا نفذ حمليا-penser global agir local"  واليت مهدت للبعد احمللي للتنمية

                                                           
1 Jacques Theys, L’approche territoriale du " développement durable " condition d’une prise en compte de 
sa dimension sociale, revue Développement durable et territoires, Dossier 1, 2002, p3. 
2 Boutin-Kuhlmann , Qu'est-ce que le développement local ? Synthèse bibliographique sur la définition du 
concept de développement local, p15, disponible sur 
http://www.devab.org/moodle/pluginfile.php/1631/mod_resource/content/1/ABILE_Synth%C3%A8se_developp
ement_local.pdf,  consulté le 31/01/2016. 

3 René DUBOS  املشاركني يف التحضري لقمة األرض األوىل بستوكهوملعامل فرنسي متخصص يف علوم الزراعة، األحياء والبيئة وهو من.  
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الذي أكد على أن األقاليم توجد يف قلب  )Alborg )1994لبورغ أاملستدامة، إضافة للمصادقة على ميثاق 

  .التنمية املستدامة

 حاجاته حتديد من احمللي ا�تمع �ا يتمكن اليت العملية تلك أ�ا علىاملستدامة  التنمية احمللية تعرفو        

 احلاجات تلك ملقابلة العمل يف والرغبة الثقة إذكاء مع، ألولويا�ا وفقا واألهداف احلاجات هذه وترتيبأهدافه، و 

  1.للخطر القادمة قدرة تعريض دون الراهنة األجيال حلاجات يستجيب مبا واألهداف

على املوارد  احلفاظ معني، يبىن من األسفل مع مراعاة إقليم�ج تنموي يرتكز على مستوى "كما عرفت بأ�ا  - 

      2 "عتماد على الطرق التعاونيةالتقاليد الصناعية احمللية واالهتمام خصوصا بالقيم الثقافية واال إمهال دون. احمللية

مثرة إجناز يهدف إىل حتسني ظروف " يهالتنمية احمللية املستدامة  ياإلمنائووفق تعريف برنامج األمم املتحدة  - 

السكان القاطنني يف فضاء معني، وذلك بكيفية مستدامة على املستويات املؤسساتية أو اجلغرافية أو  عيش

  .3 "الثقافية

 تكافل  تركيزمها علىيف التنمية احمللية مع تتشارك املستدامة احمللية التنمية أنالتعريفات السابقة مجيع  اتفقت       

 احمللية التنمية متطلباته، ولكن حتقيق أجل من الشعبية املشاركة خالل أو من حكومية كانت سواء ا�تمع جهود

 االعتبار بعني األخذ خالل من املتاحة احمللية املوارد واستغالل التوزيع يف العدالة حتقيق جتزم بضرورة املستدامة

ف التنمية احمللية املستدامة بأ�ا تلك يعر توعليه ميكن  .احمللية املوارد هذه يف وحقهم القادمة األجيال متطلبات

تقوم على تكثيف جهود مجيع األطراف يف استغالل املقدرات احمللية إلقليم معني بطريقة عقالنية من  اليت عمليةال

  .ت أفراده احلاليني واملستقبلينيأجل تلبية حاجيات ومتطلبا

 المستدامة المحلية التنمية أبعاد: ثانيا

 مصطلح وبإدراج، االجتماعي والبعد االقتصادي البعد مها أساسيني بعدين التقليدي مبفهومها احمللية لتنميةل       

 الرئيسية ذه األبعادهفيما يلي و  ثالثا هو البعد البيئي،حموريا اكتسبت بعدا  احمللية التنمية مفهوم ضمن االستدامة

  : ثالثةال

 : االقتصادي البعد.1

 من يتمكن الذي املستدام االقتصادي املستدامة حول حتقيق النظام احمللية للتنمية يرتكز البعد االقتصادي       

 حدوث ، ومينعباإلقليم االقتصادي التوازن من معني مستوى على مستمر وحيافظ بشكل واخلدمات السلع إنتاج

                                                           
  .8، ص1988، مصراملكتب اجلامعي احلديث،  ،مفهومات أساسية: التنمية االجتماعيةمسرية كامل حممد،  1

2 Définition développement local durable, disponible sur le site http://www.cemea-languedoc-
roussillon.org/Definition-developpement-durable.html, consulté le 31/01/2016. 

  .مرجع سبق ذكره حنان أبو سكني، 3
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 من البعد االقتصادي يتشكل كما. الفقرية الطبقة لصاحل الدخل توزيع إعادة من خالل اجتماعية اختالالت

 منهج وفق املتاحة على املوارد احملافظة على وتعمل ا�تمع ألفراد الرفاهية حتقق اليت واألدوات الوسائل جمموعة

خالهلا  من يتم اليت االقتصادية واألساليب العمليات تعتمد على املستدامة احمللية أي أن التنمية 1.رشيد استخدام

والبيئة  بني االقتصاد اإليديولوجي الصراع البيئة يف حماولة حلسم خيدم مبا ولكن لإلقليم املادية املضافة القيمة حتقيق

  .البيئية واملتطلبات املتغريات مع االقتصادية الفكرية والتطبيقية واملفاهيم االجتاهات بني من خالل الربط

 :االجتماعي البعد.2

االجتماعي للتنمية احمللية املستدامة على جعل اإلنسان حمورا لعملية التنمية باعتباره غايتها  البعد يقوم       

 و�دف بالدرجة األوىل لتحسني األوضاع املعيشية ملختلف طبقات ا�تمع وذلك بتوفري .ووسيلتها يف آن واحد

وتعترب . عند االستفادة من هذه اخلدمات املساواة والسكن مع ضمان والتعليم كالصحة األساسيةاخلدمات 

االجتماعي  املشاركة الشعبية يف عملية التنمية من أهم مميزات التنمية احمللية املستدامة، حيث يرتكز حتقيق البعد

مبختلف  املتعلقة القرارات التخطيط واختاذ أساسا على مشاركة أفراد ا�تمع يف مجيع مراحل التنمية انطالقا من

والثقافية وصوال إىل حتقيقها على أرض الواقع؛ وذلك �دف  االقتصادية، االجتماعية، السياسية النشاطات

  .وحضارية ثقافية خصوصية وذا جمتمع مستقل االستفادة من املعارف واخلربات احمللية وخلق

 : البيئي البعد.3

 بطريقةاحمللية  الطبيعية املوارد االهتمام باستغالل املستدامة يتطلب احمللية البعد البيئي للتنميةحتقيق إن        

 حملية تنموية إسرتاتيجية كل تراعي أن حيث جيب للتجدد قابلةال وغري والنادرة احملدودة املوارد تلك وخاصة عقالنية

  2.القادمة لألجيال احلقوق البيئية على واحملافظة املوارد، وحمدودية الطبيعية القيود

 وعلى غرار التنمية املستدامة هلا أبعاد تعترب هذه األبعاد الثالثة الرئيسية للتنمية احمللية املستدامة، لكنها       

 الصديقة التقنيات الذي يركز على استخدام كالبعد التكنولوجي ال تقل أمهية عن األبعاد السابقة الذكر،أخرى 

   .اخل...، جلميع األبعاد بتكريسه ملبادئ الشفافية واملشاركةالذي يشكل اإلطار العام  السياسيالبعد و  للبيئة

  

  

  

                                                           
 تطبيق في السعودية الرياض مدينة المستدامة تجربة المحلية التنمية في دورها و المحلية اإلدارة في الالمركزيةقاشي خالد، رمزي بودرجة،  1

 دراسة– املستدامة احمللية التنمية حتقيق يف ودورها احمللية اإلدارة أداء تطوير آلياتامللتقى الدويل الثاين حول ، نموذجا المحلية اإلدارة في الالمركزية

  .8، ص2014 أكتوبر، 2 البليدة جامعة، الدول بعض جتارب
  .66، صمرجع سبق ذكرهمشري حممد ناصر،  2
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  للقرن الواحد والعشرين  المحلية األجندة: المطلب الثاني

توالت  1992 بقمة األرض سنة (Agenda21) الواحد والعشرينمنذ التوقيع على جدول أعمال القرن        

 احمللية 21 املبادرات لتبين مبادئ هذه األجندة على املستوى الدويل واحمللي على حد سواء، إىل أن ظهرت األجندة

(A21L) على املستوى احمللي للعمل اسرتاتيجي إطار، وكاملستدامة التنمية وإدارة لتخطيط متكاملة كأداة .  

  للقرن الواحد والعشرين المحلية األجندة مفهوم: أوال

 1992 جانريو بالربازيل دي املنعقد يف ريو CNUED)( يف ختام مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية       

رئيس دولة وأكثر من  110حيث حضر هذا املؤمتر  ،21دولة على وثيقة األجندة  173وقعت ) قمة األرض(

برنامج العمل يف خمتلف امليادين �دف حتقيق التنمية  21 وحتدد األجندة. ممثل عن اجلمعيات األهلية 2400

فهي خطة عمل كونية واسعة وطموحة ويستند  .املستدامة يف القرن الواحد والعشرين على مستوى الكوكب

أن التطور والنمو االقتصادي والعدالة واملساواة االجتماعية واحلفاظ على البيئة  وهي ؛برناجمها على اسرتاتيجيه ثابتة

خر آلبناء أي جمتمع وتطوره وال ميكن على اإلطالق إمهال جانب على حساب جانب  ةألساسياهي من الدعائم 

تماعية دون اإلضرار بني محاية املوارد وحتقيق التنمية االقتصادية واالج بغية الوصول إىل تنمية مستدامة، جتمع

ختص اإلشكاليات املتعلقة بالصحة والسكن وتلوث  1توصية 2500وقد تضمنت الوثيقة   .مبصاحل األجيال القادمة

اهلواء وإدارة البحار والغابات واملناطق اجلبلية، ومسألة التصحر وإدارة املوارد املائية والتصريف الصحي، والتنظيم 

  . بكل أنواعهاالزراعي والتخلص من النفايات 

كما حددت الوثيقة مسؤوليات كل جهة يف تبين مبادئ التنمية املستدامة وذلك على خمتلف املستويات؛        

  21دور اجلماعات احمللية يف مواجهة حتديات القرن األرضحيث رسخت قمة . الوطين واحمللي على حد سواء

وغريها من املشاكل البيئية  واألمراض احلراري، ا�اعات االحتباس البيولوجي، التدهور كالتغري املناخي،

على املستوى  21 األجندة إعدادحول  28ريو الفصل  إعالنحيث خصص . واالجتماعية اليت يواجهها الكوكب

حيث حث هذا الفصل اجلماعات احمللية على . 2"21مبادرات اجلماعات احمللية لتبين األجندة"احمللي حتت عنوان 

  .ات حملية بالتعاون مع السكان ومجيع الفاعلني احمللينيإعداد أجند

داة سياسية لرتمجة أ"على أ�ا احمللية  21جندةاأل) ICLEI( احمللية البيئية للمبادرات الدويل ا�لسويعرف        

تشاركية، متعددة القطاعات  ريورةصعلى املستوى احمللي عن طريق وضع  21 القرن أعمال جلدول اخلطوط العريضة

 .3"ومتعددة األطراف
                                                           

  .15/02/2016اطلع عليه بتاريخ  http://slmf.all-forum.net/t56-topic: ، على املوقع، ماهي وما أهدافها؟21أجندة ، حممد الدبيات 1
2 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur L'environnement et le Développement CNUED (Rio de 
Janeiro, 3-14 juin 1992), section III.  Chapitre 28, disponible sur le site officiel des nations unies 
http://www.un.org/documents/ga/conf151/french/aconf15126-3f.htm, consulté le 15/02/2016. 
3 ICLEI, Local Agenda 21 Survey: a study of responses by local authorities and their national and 

international associations to Agenda 21, 1997. 
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�ج يسمح لكل هيئة حملية  يعبارة عن مشروع مدروس للتنمية على املدى الطويل، فه" كما تعرف بأ�ا - 

 اجلهاتبتحديد أهداف للتنمية املستدامة والوصول لتحقيقها، وهي تتطلب أن تتم يف سياق تشاوري مع مجيع 

  .1"والتقييم وضع برنامج عمل مدعم �يكلة متعددة األطراف للتنفيذ من أجل احمللية الفاعلة

 املناقشات تنظيمو  ،سيسهموحت تهمتوعيو  املواطنني مشاركة تطويرلق ديناميكية و خل وسيلة" بأ�ا أيضا وتعرف - 

  ."2والعشرين احلادي القرن أطفال مستقبلتشكل غدا  أن شأ�ا من حمددة موضوعات حول

احمللية هي وسيلة لرتمجة مبادئ التنمية املستدامة كما جاء  21 أن األجندة ميكن القولالتعاريف السابقة  من       

   .�ا جدول أعمال القرن على املستوى احمللي، على أن يتم ذلك مبشاركة مجيع الفاعلني ومجيع القطاعات

احمللية، بل جيب أن تتناسب مع اخلصوصيات  وجتدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد مناذج جاهزة لتبين األجندة       

فهي تعتمد . اجا�اتيحااحمللية لكل منطقة ومميزا�ا اجلغرافية، االجتماعية، الثقافية، التارخيية واالقتصادية وكذا 

وما وتتميز األجندة احمللية عم .لية لكن مع دعم من اجلهات املركزية بطبيعة احلالاحملبالدرجة األوىل على املبادرات 

  3:اليت تتمثل يف مبجموعة من اخلصائص

 .)سنة20إىل  15من (وثيقة للتخطيط االسرتاتيجي الطويل املدى إلقليم ما  تعترب بالدرجة األوىل - 

 .ترتكز الوثيقة عموما على تشخيص إقليمي مسبق للتنمية املستدامة - 

 .يرتافق حتضريها وتنفيذها مع تشاور ونقاش عام ومعمق - 

 . تعلق مبنطقة جغرافية متناسقة دميغرافيا، بيئيا واقتصادياتجيب أن  - 

 .لكن جيب أن يدمج مجيع األطراف الفاعلني على مستوى اإلقليم - 

 .من اجل إثراء النهج األويل) مجعيات، مؤسسات(اهلدف منها هو مجع مبادرات مجيع اهليئات  - 

مبراعاة اجلوانب البيئية، االقتصادية واالجتماعية هي ليست مبادرات قطاعية وإمنا �ج منسق متعدد القطاعات  - 

  . يف إطار من احلوكمة والتشاور العام املعمق

  

  

 

                                                           
1 Comité 21 français pour l’environnement et le développement durable, L’Agenda 21 local en question, 
disponible sur le site http://www.comite21.org/docs/guides/brochure_agenda21.pdf, consulté le 05/02/2016. 
2  GAGNON Christiane, «Définitions de l’Agenda 21e siècle local. Un outil intégré de planification du 
développement durable viable ». Dans GAGNON Christiane (Éd) et E., ARTH (en collab. avec), Guide 
québécois pour des Agendas 21e siècle locaux: applications territoriales de développement durable viable,2007, 
disponible sur le site http://www.a21l.qc.ca/9569_fr.html, consulté le 15/02/2016. 
3 François BESANCENOT, Territoire et développement durable Diagnostic, L'Harmattan, paris, 2008, p 210. 
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   المحلية للقرن الواحد والعشرين جندةمراحل تصميم األ: ثانيا

كأن تتم على مستوى ( املعين اإلقليم حجم عن النظر بغضكل ا�موعات احمللية ل يصلح A21Lن تبين إ       

، وذلك العتبارها مبثابة احلل الشامل واملتكامل للقضايا )معينة ناحيةأو  بلدية، والية، حظرية طبيعية جهوية

 21 القرن أعمال جدول ومن أجل النجاح يف وضع. فيما يتعلق بالتنمية املستدامة والتحديات اليت تواجه األقاليم

 احمللي 21 األعمال جدول صميمتمجيع األطراف وحتديد األدوار واملسؤوليات، واالعتماد يف  تعبئة جيب احمللي

 1:التالية ص مراحل تصميمها يف اخلطواتيلخوميكن ت .التطور ودائم مستمر، تدرجيي �جعلى 

  :لإلقليم تشخيص إعداد.1

 االقتصادية، فهي تغطي ا�االت ،A21Lلوضع  القاعدة األساسية شكليجيد  ن معرفة اإلقليم بشكلإ

رؤية احلصول على : من أجلللمشاركني الكايف الوقت  A21Lينبغي أن مينح حتضري . االجتماعية، البيئية والتنظيمية

تربز االجتاهات والتطورات كما ينبغي أن . املناسب التنمية املستدامة شروعحتديد مجتربة و و  إلقليملوموحدة مشرتكة 

  .أساليب العيش يف األقاليم الحظةمو  االستشرافباالعتماد على  احملتملة

  :المستدامة للتنمية إستراتيجية تعريف.2

 مع التشاور، وذلك با�تمع خمتلف أطراف أهداف التنسيق بنيو  اإلقليمي التشخيص من تنبع إسرتاتيجية تطوير

 اليت الرئيسية واالجتاهات اإلقليم يف الرئيسية القضايا وحتديد ،نيواالقتصادي نياالجتماعياملتعاملني  ومجيع املواطنني

 إسرتاتيجية ليكون مبثابة األنسب منها اختيار ومن مث سيناريوهات عدة وضع ميكنحيث . العمل برنامج تناوهلاسي

  . لإلقليم طويلة املدى

   :لعملا برنامج وضعإعداد و .3

 والبيئية، االجتماعية، االقتصادية( املواضيع مجيع االعتبار يأخذ بعني أن جيب وتنفيذه A21L عمل برنامجوضع 

 املسؤولة واجلهات نشطةاأل بني نوع من التوافق خلقمع  ،...) ،والصحة احلضري التخطيط، اإلسكان ،تنقالتال

 أصحابو  عير ااملش وحتديد حاملي ولوية،حسب األ اإلجراءات األفضل وضع ومن. هاوتنفيذ هاتصميم عن

  .العمل ووسائل أساليب حا قرت إضافة ال املصلحة

  :الجماعي المستمر تقييمال.4

، املستدامة التنميةأهداف  معاملوضوعة أنشطة املشروع واإلسرتاتيجية  مؤ التويتم ذلك من خالل متابعة مدى 

لألنشطة، وإعادة تأطري  جديدة، خياراتيربز  وخالل مجيع املراحل، حبيث ميكن أن متواصلو  منتظمبشكل وذلك 

  .املشروعدميومة  من أجل

                                                           
1 Comité 21 français pour l’environnement et le développement durable, L’Agenda 21 local en question, Op.cit. 
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   SNAT المخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية :المطلب الثالث

جه الدولة لتبين تعكس تو  أداةتعرض يف هذا املطلب للمخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية، باعتباره يتم الس       

  .مبادئ التنمية املستدامة على املستوى احمللي

  الوطني لتهيئة اإلقليمالمخطط التعريف ب :أوال

، حيث يبني املخطط الطريقة اليت تعتزم من للدولة اإلقليمي املشروع عن املخطط الوطين لتهيئة اإلقليميعرب        

خالهلا الدولة ضمان التوازن الثالثي املتمثل يف اإلنصاف االجتماعي، الفعالية االقتصادية واإلسناد البيئي يف إطار 

وهو �ذا أداة تعكس وتشكل التوجيهات . على مستوى البلد برمته بالنسبة للعشرين سنة املقبلةالتنمية املستدامة 

   1.اإلسرتاتيجية للتهيئة املستدامة لإلقليم

  :المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم مكونات.1

 التخطيط جمال يف املشاركة الفاعلة اجلهات مجيع تضمبعد عدة جلسات تشاور  SNATقد مت وضع ل       

 :وهو يتكون من. )املدين ا�تمع وممثلي احمللية السلطات، واإلدارية العامة املؤسسات الوزارية، اإلدارات( املكاين

 SRAT(، 04( لتهيئة اإلقليم جهوية اتططخم 09، يقطاع توجيهي ططخم19، )PAT( إقليمي عمل امجنبر  20

 �يئة والئي ططخم 48 ،"اجلزائر، وهران، قسنطينة، عنابة") SDAM( كربىال واضرخمططات توجيهية لتهيئة احل

)PAW( .وهو ما يوضحه الشكل املوايل :  

2030املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية مكونات : )4.1(الشكل رقم   

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

  

، 2008، اجلزائر، جانفي تشخيص وفحص السياحة الجزائرية: 1،كتاب2025المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ، وزارة السياحة :المصدر

 .11ص

                                                           
، اجلريدة الرمسية باملصادقة على املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم، املتعلق 2010 يونيو 9املوافق ل  1431 رجب 16ؤرخ يف ملا 02-10القانون رقم  1

  .115، ص2010لسنة  61رقم للجمهورية اجلزائرية، 

إىل 2030ينقسم املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية 

خمططات جهوية للتهيئة  09

 والتنمية املستدامة لإلقليم 

خمططات توجيهية لتهيئة  04

SDAM "  احلواضر الكربى 

، وهران ، قسنطينة، عنابةاجلزائر  

خمططا لتهيئة الوالية  48

"PAW" 

خمططا توجيهيا قطاعيا  19  

املخطط التوجيهي لتهيئة 

 الساحل 
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  :أهداف المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم.2

�دف السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة إىل تنمية جمموع اإلقليم الوطين تنمية منسجمة على        

  1:خصائص ومؤهالت كل فضاء جهوي، كما �دف إىلأساس 

  .خلق الظروف املالئمة لتنمية الثروة الوطنية والتشغيل - 

  .تساوي احلظوظ يف الرتقية واالزدهار بني مجيع املواطنني - 

احلث على التوزيع املناسب بني املناطق واألقاليم لدعائم التنمية ووسائلها باستهداف ختفيف الضغوط على  - 

  .الساحل واحلواضر واملدن الكربى وترقية املناطق اجلبلية، اهلضاب العليا واجلنوب

  .دعم األوساط الريفية واألقاليم واملناطق واجلهات اليت تعاين صعوبات وتفعيلها من أجل استقرار سكا�ا - 

  .محاية الفضاءات وا�موعات اهلشة ايكولوجيا واقتصاديا وتثمينها - 

  .وتثمني املوارد الطبيعية واستغالهلا العقالين والسكان من األخطار املرتبطة بالتقلبات الطبيعية محاية األقاليم - 

  .احلماية والتثمني والتوظيف العقالين للموارد الرتاثية، الطبيعية والثقافية وحفظها لألجيال القادمة - 

  .قتصادية على كافة اإلقليم الوطيناالستغالل العقالين للفضاء الوطين خاصة توزيع السكان واألنشطة اال - 

   .دعم األنشطة االقتصادية املعدة حسب األقاليم - 

  .الوطين وترميمه وتنميته) البيئي(محاية الرتاث اإليكولوجي  - 

   .محاية الرتاث التارخيي والثقايف وترميمه - 

  .الوطنية مع املشاريع التكاملية اجلهوية راتمتاسك االختيا - 

  :وتنمية اإلقليمررهانات تهيئة .3

يواجه اإلقليم الوطين جمموعة من التناقضات والضغوطات االجتماعية، البيئية، الريفية واحلضرية، وقد عرب        

  :رهانات أساسية ستةيف  SNATعنها 

 .استنزاف املوارد، وخاصة املياه - 

 .أزمة الريف - 

 .االقتصادي-غرايفو الدمي احنالل الرابط - 

                                                           
 ، املتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة، اجلريدة الرمسية2001ديسمرب  12املوافق ل  1422رمضان عام  27ؤرخ يف ملا 20-01القانون رقم  1

  .21- 20ص.ص، 2001لسنة  77رقم للجمهورية اجلزائرية، 
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  ،احلضرية األزمة - 

 ورهاناته،  الوطين االقتصاد تاحنفا - 

  .تقوية الرابط اإلقليمي واحلكم اإلقليمي - 

  :السيناريوهات المقترحة.4

بعد القيام بعملية تشخيص إقليمي واسعة، وحتديد خمتلف الرهانات والتوجهات، مت حتديد اإلمكانيات        

من خالل وضع أربع سيناريوهات  وذلك مستقبلية،وحتديات  رهانات املستقبلية لإلقليم وإمكانية ظهور

   :استشرافية

 ،يعتمد على تنمية قوية للهضاب العليا واجلنوب: يف الفرتة اخلاصة �يمنة الدولة" التوازن الطوعي" :1السيناريو - 

  .تضع حد للتنمية الفوضوية للساحل وتعمل على توازن اإلقليم

 إىل�دف يف الوقت ذاته : اليت تربز عالقات جديدة بني الساحل والداخل" ديناميكيات التوازن" :2السيناريو  - 

، والتوازن بني األوساط الريفية واحلضرية، )إنشاء املدن اجلديدة(خلق توازن بني مناطق الساحل واهلضاب العليا 

  .والتوازن املستدام لإلقليم

يقوم على رهان قوى السوق : لضوء على تنظيم فضائي لقوى السوقويسلط ا" إقليم تنافسي" :3السيناريو  - 

  .املدعوة لتكييف األقاليم مع متطلبات االقتصاد

ويظهر اآلثار السلبية إلقليم غري منظم، ألنه يبقي على االجتاهات احلالية ويتعارض " إقليم متناثر" :4السيناريو  - 

  .مع الديناميكيات اإلقليمية

مع تسجيل ضرورة إدماج العناصر الالزمة " ديناميكيات التوازن"؛ أي السيناريو الثاين والثالثاعتماد وبالتايل مت 

  :وهو ما يوضحه الشكل املوايل. للتنافسية واجلاذبية كما أشار إليها السيناريو الثالث
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  "التوازن اإلقليمي والتنافسية"السيناريو املعتمد  :)5.1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

باملصادقة على املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم، اجلريدة ، املتعلق 2010 يونيو 9املوافق ل  1431 رجب 16ؤرخ يف ملا 02- 10القانون رقم  :المصدر

  .116، ص 2010لسنة  61م رق للجمهورية اجلزائرية، الرمسية

األربعة للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم وحتديد  هذا السيناريو بتحديد اخلطوط التوجيهية اختيار لقد مسح       

  .املكونة له املخططاتخمتلف 

  الخطوط التوجيهية للمخطط الوطني لتهيئة اإلقليم: ثانيا

مت حتديد أربعة خطوط توجيهية، حيث يتضمن  من أجل حتقيق األهداف املوضوعة ومواجهة الرهانات،         

  :كاآليت PATكل خط توجيهي جمموعة من برامج العمل اإلقليمي 

 دميومة: اليت ترتاوح بنيPAT ويتضمن هذا اخلط التوجيهي مخسة برامج للعمل اإلقليمي : استدامة الموارد.1

 .، املخاطر الكربى، والرتاث الثقايفبيئيةال نظمةاحلفاظ على الرتبة ومكافحة التصحر، األ، املورد املائي

، اهلضاب العلياالساحل، خيار  توازن: ويتمثل يف مخسة برامج للعمل اإلقليمي: إعادة التوازن في اإلقليم.2

وإطالق املدن اجلديدة  هرميحضري  ، نظاموالالمركزية يف اإلدارةاألنشطة مواقع نقل  خيار تنمية اجلنوب،

 .تجمعات التنافسيةالو 

جاذبية األرض وقدر�ا التنافسية من خالل حتديث وتشكيل البنية التحتية لألشغال  :جاذبية وتنافسية األقاليم.3

ملدن األربع الكربى اجلزائر، وهران، تأهيل وعصرنة االعامة، البنية التحتية للنقل، اخلدمات اللوجستية واالتصاالت، 

 .قسنطينة وعنابة

من خالل التجديد احلضري وسياسة املدينة، التجديد الريفي، مركزية  :ليميةالمساواة االجتماعية واإلق.4

  .الزراعة، تنشيط املناطق الريفية، اللحاق بالركب وحتسني أوضاع املعوقني

يف خلق أقاليم متوازنة وتنافسية ضمن أطر التنمية املستدامة،   SNATوعليه، يتمثل املسعى األساسي لـ        

  .  من خالل تثمني مقدرات كل إقليم

  "اإلقليمي والتنافسيةالتوازن "

  الخطوط التوجيهية

املخططات التوجيهية للبىن التحتية الكربى -

 واخلدمات اجلماعية ذات املصحة الوطنية

  خمططات �يئة فضاءات الربجمة اإلقليمية -

  املخططات التوجيهية لتهيئة املدن الكربى-

  خمططات �يئة الواليات-
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  :الفصل خالصة

تراعي  اليت التنميةإىل  الكالسيكي النمو مبفهومه من تدرجيي نتقالا إحداثتقوم التنمية املستدامة على        

بعد تبنيها  ي إالكلالتنمية املستدامة على املستوى ال مبادئ ميكن حتقيقال و  .او�تم � ةالبيئياالجتماعية و  انبو اجل

كل حسب جماله،  على املستويات الدنيا من طرف السلطات واجلهات اإلقليمية واحمللية وخمتلف اجلماعات

  . ختصصه وصالحياته

احمللية واألسس واملبادئ اليت يقوم عليها  ملفاهيم التنمية املستدامة والتنمية هذا الفصل خالل   التعرضوقد مت       

 إلجياد التوازن بني األبعاد االقتصادية، االجتماعية والبيئية تسعىاليت  كل مفهوم، وصوال للتنمية احمللية املستدامة

 كانت سواءمشاركة وحشد جهود مجيع عناصر اإلقليم  وذلك من خالل تمعات احمللية،ا� احتياجات تلبيةل

من أجل حتسني احلياة االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، البيئية  ، وذلكالشعبية املشاركة خالل نم أو حكومية

 كما مت. موارده واالستغالل العقالين هلا على واحلضارية لسكان املنطقة مع مراعاة خصوصيات اإلقليم واحلفاظ

احمللية باعتبارها وسيلة لرتمجة مبادئ التنمية املستدامة كما جاء �ا جدول أعمال القرن على  21عرض لألجندة الت

إضافة لإلشارة للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم . ذلك مبشاركة مجيع الفاعلني ومجيع القطاعاتو املستوى احمللي، 

يف أطر التنمية  ة على املستوى احملليعن توجهات الدولمبختلف مكوناته باعتباره األداة األساسية اليت تعرب 

  .املستدامة

  

 



 

 

   

 

  لثانيالفصل ا

 للسياحة والسياحة الصحراوية النظري اإلطار
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  :تمهيد

أساسي؛ ظهرت توجهات  بعد أن اقتصر مفهوم السياحة على التنقل من أجل التسلية والرتفيه كهدف       

حسب املنظمة و  ،التعلم والتعرف على ثقافات جديدة سياحية جديدة ينتقل فيها األفراد �دف االكتشاف،

إىل العطل اليت تسمح " الكالسيكية"من الرحالت والعطل  وانتقاال العاملية للسياحة فان العامل مؤخرا يشهد حتوال

اليت تشهد انتشارا وزيادة يف الطلب  وتعترب السياحة الصحراوية أحد هذه األنواع اجلديدة. بعيش جتارب جديدة

من اآلثار السلبية لتوسع اهلشة واحلساسة وهو ما يطرح إشكالية احلفاظ على األوساط الصحراوية عليها مؤخرا، 

من خالل هذا الفصل التعرف على السياحة، السياحة الصحراوية، ومتطلبات  سيتم وعليه. نشاط السياحي �اال

  . حتقيق االستدامة �ا، وكذا اجلهود الدولية املبذولة الستدامتها

  :وعليه متثلت أهم حماور هذا الفصل يف املباحث التالية

  .السياحة ماهية: املبحث األول         

   .ماهية السياحة الصحراوية: املبحث الثاين         

  .السياحة الصحراوية واالستدامة: املبحث الثالث        

  ماهية السياحة: المبحث األول

ى بالدراسة ظاقتصادية حتو  اجتماعيةظاهرة السياحة بعدما كان السفر والتنقل جمرد نشاط إنساين، أصبحت        

الدول ملا هلا من آثار اجيابية وكذا سلبية يف خمتلف اجلوانب مجيع تشكل حمط اهتمام صناعة قائمة بذا�ا والتدقيق و 

فاقت حىت معدل منو االقتصاد مرتفعة جد عدالت منو مفهي تسجل سنويا  .االقتصادية، االجتماعية وحىت البيئية

  .العاملي ككل

  نشأة ومفهوم السياحة: المطلب األول

باألحداث وخمتلف التطورات العاملية؛  عرفت تطورا وتغريا يف املفهوم لتأثرها تعترب السياحة ظاهرة قدمية       

يف بلورة  تسامه عدة مراحلبحيث مر تطورها  ،سابقاعليه فالسياحة بشكلها احلايل ختتلف كثريا عما كانت 

  .مفهومها بالشكل احلايل
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  نشأة وظهور السياحة: أوال

لقد تنقل اإلنسان منذ القدم ألسباب متعددة، حيث كانت ظاهرة السفر بسيطة �دف أساسا لتحقيق        

حاجات اإلنسان وكسبه اليومي وحتولت على مر العصور إىل علم ونشاط له أسسه ومبادئه وقواعده؛ حيث ميكن 

  1:القول أن السياحة

  .ظاهرة قدمية نشأت منذ نشوء البشرية - 

ظاهرة اجتماعية وثقافية هدفها املتعة والراحة  ظاهرة لتحقيق رغبات اإلنسان وحاجاته إىل حتولت من - 

  .واالستجمام

ت تعترب غريت النظرة إليها يف العصر احلديث حبيث أصبحتكانت السياحة يف املاضي جمرد ظاهرة اجتماعية،  - 

  .تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعيلصناعة مركبة وهادفة 

  : يف املراحل التاليةوأهم احملطات اليت مرت �ا ص التطور التارخيي للسياحة يلختأن وميكن        

كان السفر يف تلك املرحلة جزءا من احلياة، فرضته على اإلنسان حاجته لتحقيق شؤون   :العصور القديمة.1

وتعد الرحلة اليت نظمتها امللكة . معيشته وتوفري احتياجاته الضرورية، فتنقل اإلنسان �دف التجارة والتبادل

رحالت اليت قام �ا إضافة لل) الصومال حاليا(حتشبسوت منذ مخسة آالف سنة قبل امليالد إىل بالد بونت 

ولو اختلفت عن السياحة  2أول أشكال السياحة اليونانيون �دف التجارة قبل ثالثة آالف ومثان مئة قبل امليالد

  .مبفهومها احلايل

جغرافية  الكتشافاتشهدت هذه املرحلة ظهور األسفار الطويلة اليت أدت يف بعض األحيان :العصور الوسطى.2

ن سنة يبعض املستكشفون واملغامرون ومن أمههم ابن بطوطة الذي ظل قرابة الثمانية والعشر هامة وهي اليت قام �ا 

لكل  إضافة  Cristopher Colombsوكريستوفر كولومبس Marcopoloيطايل ماركوبولو يف أسفار متعاقبة، واإل

من هريودوت، ابن خلدون، ابن حوقل والبريوين؛ حيث قام العديد من هؤالء العلماء العرب واملسلمني بتسجيل 

كما عرفت هذه املرحلة ظهور السياحة الدينية لغرض احلج . األحداث ووصف الشعوب وعادا�م وتقاليدهم

دافع التجارة، الدافع الديين، دافع  4:حلة بـو ميكن تلخيص دوافع السفر يف هذه املر  3.وزيارة األماكن املقدسة

  .الرتحال واالستكشاف ودافع طلب العلم

ظهور (لوسائل النقل واملواصالت يف هذه املرحلة أدى التطور الكبري : )الثورة الصناعية(مرحلة عصر اآللة .3

إىل النمو السريع لألسفار وجعلها أكثر راحة وأمنا وصاحب ذلك ظهور ) البواخر، السيارات والسكك احلديدية

                                                           
  .11، ص2007، دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن، مبادئ السياحةلياس، إسراب و  نعيم الظاهر 1
  .92، ص2006، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، دور السياحة في التنمية االجتماعيةوفاء زكي إبراهيم،  2
  .93، صمرجع نفسهال 3
  .11، ص2011للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل،  إثراء، دار مبادئ السياحة، وآخرونمرزوق عايد القعيد  4
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طبقات األفراد، احلكام ورجال الدين، اإلقطاعيني الذين ساعد�م إمكانيا�م املادية على السفر طلبا للمتعة، 

ومتيز السفر بقلة عدد املسافرين نسبيا، وكثرة إنفاق الفرد وطول مدة الرحلة كما خضعت السياحة . ملعرفةاملغامرة وا

يف هذه املرحلة للقيود والقواعد والقوانني نتيجة ظهور الدول ذات النظم السياسية واالقتصادية والدينية املختلفة 

  1.وراحتهم سياحقتصادية وحرصت على إرضاء الومع ذلك أدركت تلك الدول أمهية السياحة من الناحية اال

حقوقها حيث استفادت  اسرتجاعاستطاعت الطبقات العمالية بعد احلرب العاملية الثانية من : العصر الحديث.4

من زيادات يف األجور، ختفيض ساعات العمل، وتطبيق نظام اإلجازات املدفوعة وهو ما أدى إىل أن تشكل هذه 

التطور التكنولوجي الكبري يف وسائل  ،ويضاف إىل هذا. من حركة السياحة الدولية الطبقات اجلزء األكرب

 املواصالت خاصة طائرات الركاب العمالقة، إضافة لتطور الطباعة ووسائل االتصال اليت سامهت يف تشويق

 السياحة، جمال يف العاملة الدولية اهليئات من جمموعةكما ظهرت . اجلماهري وحثهم لزيارة أماكن جديدة وبعيدة

  2.املتحدة األمم هليئة التابعة العاملية السياحة منظمة مثل

وتعددت أشكاهلا ودوافعها لتصبح عبارة عن  نطاقها وتوسع تطورا ملحوظا 1950 سنة وتطورت السياحة منذ       

للسياحة للواقع ووفقا للتحليل الذي قدمته املنظمة العاملية ظاهرة اجتماعية واقتصادية ذات أبعاد عديدة، 

فقد تطورت السياحة الدولية وفقا من القرن العشرين؛ الفرتة املمتدة من اخلمسينات حىت التسعينات  السياحي يف

  3:لألسباب والتوجهات التالية

تطوير النقل الربي واجلوي، بدأ  آسيا بعد �اية احلرب؛وجنوب شرق  أوروباعمار إ إعادةفرتة  :ياتنالخمسي -

  .ة عامليايلبيانات السياحل املنهجي معاجلعملية 

البحث و االجتاه حنو السالم واالستقرار يف معظم الدول، تسوية الصراعات االجتماعية والسياسية،  :اتيالسبعين -

 بنية يبدأ التطور املطرد من االتصاالت السياحة و الرأمساليو  شرتاكيةاالعن أشكال جديدة من العالقات بني الدول 

  .تلك البلدان

، ظهور تطوير الشركات الكبرية املتعددة اجلنسيات ،السياحة يففرتة صناعة التكنولوجيا الفائقة  :اتيالتسعين -

  .ةبيئة مواتية لتنمية السياحاليت تتمتع بيف البلدان واملطاعم  الفنادق سالسل

  

  

 
                                                           

  .96ص، مرجع سبق ذكرهوفاء زكي إبراهيم،  1

  .101-100 ص.ص ،نفسهمرجع ال 2

3 Alexander Laptev, Historical emergence of tourism and  its development over  the millennia, october 
15th  2012, available upon  http://world-tour-ak.blogspot.com/2012/10/historical-emergence-of-tourism-and-
its.html, Consulted September18th, 2014. 
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  والسائح مفهوم السياحة: ثانيا

وذلك لتعدد الزوايا اليت ميكن أن ينظر من ، سياحةلا مصطلحتناولت اليت تعاريف هناك العديد من ال       

خالهلا الباحث هلذه الظاهرة، فالبعض يعتربها ظاهرة اجتماعية، وآخرون يرو�ا ظاهرة اقتصادية يف حني يركز 

  :وفيما يلي أهم هذه التعريفات. البعض على دورها يف تنمية العالقات الدولية والتبادل الثقايف

ظاهرة "الذي اعتربها  ،1905عام  Eguger Frewdler جويري فردلريعريف للسياحة للعامل األملاين عود أول تي - 

عصرية تنبثق من احلاجة املتزايدة إىل الراحة وإىل تغيري اهلواء وإىل مولد اإلحساس جبمال الطبيعة ومنو هذا 

وأيضا إىل منو االتصاالت وعلى . اخلاصةاإلقامة يف مناطق هلا طبيعتها و اإلحساس وإىل الشعور بالبهجة واملتعة 

األخص بني الشعوب، وهذه االتصاالت كانت مثرة اتساع نطاق التجارة والصناعة كبرية أو متوسطة أو صغرية 

أن هذا العامل ركز على اجلوانب االجتماعية  يتضحمن خالل هذا التعريف املطول . 1"ومثرة تقدم وسائط النقل

  .ليت أدت إىل منو النشاط السياحي وانتشارهوعلى األسباب ا ،والرتفيه

االصطالح الذي يطلق "بأ�ا  1910سنة  Herman Von Sholleronشولريون  فون انوعرفها النمساوي هريم - 

على كل العمليات املتداخلة وخصوصا العمليات االقتصادية املتعلقة بدخول األجانب وإقامتهم املؤقتة وانتشارهم 

أشار هذا التعريف إىل أن السياحة هي عبارة عن انتقال مؤقت، وركز على . 2"داخل حدود منطقة أو دولة معينة

  .فقط وأمهل اجلوانب األخرىاجلوانب االقتصادية للسياحة 

أو هي . عملية انتقال اإلنسان من مكان آلخر لفرتة زمنية بطريقة مشروعة حتقق املتعة النفسية"كما عرفت بأ�ا   - 

ظاهرة من ظواهر العصر اليت تنبثق منه احلاجات املتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام وتغيري اجلو الروتيين 

على و أن هذا التعريف  من الواضح .3"ر الطبيعية والشعور باملتعة والبهجة يف اإلقامةواإلحساس جبمال املناظ

  .االقتصاديةعكس التعريف السابق ركز على اجلوانب النفسية والسلوكية وأمهل اجلوانب 

أي نوع من احلركة اليت مبقتضاها يقيم األشخاص يف مكان "بأ�ا  1939سنة  Goldenكما عرفها قولدن  - 

يف هذا  يالحظأول ما  .4"خارج بالدهم بشرط عدم اعتبار هذه اإلقامة ألغراض الكسب الدائم أو املؤقت

بلدا�م واستبعد بذلك السياحة خارج  األفراد اشرتط تنقلاستبعد بعض األشكال السياحية، حيث أنه  التعريف

  . من النشاط السياحي التجارةعمل أو ال لية، كما استبعد التنقل ألغراضالداخ

ساعة وال تزيد عن  24انتقال األفراد من أماكن إقامتهم ملدة ال تقل عن "املنظمة العاملية للسياحة بأ�ا  وعرفتها - 

 إىل نقل األشخاصعليها ت يثقافية واقتصادية ينطو ، ظاهرة اجتماعية"خر بأ�ا آ، كما عرفتها يف تعريف "سنة

                                                           
  .30- 29ص.ص، رهمرجع سبق ذك، وسراب إلياس نعيم الظاهر 1
 .169، ص2007، دار كنوز املعرفة، األردن، الطبعة األوىل، فن إدارة الفنادق والنشاط السياحيزيد منري عبوي،  2
  .16-15ص.، ص2008، دار الراية للنشر و التوزيع، األردن، االقتصاد السياحيزيد منري سلمان،  3
  .71، صمرجع سبق ذكره، إبراهيموفاء زكي  4
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ويدعى هؤالء األشخاص بالزوار . جتارية أومهنية ، شخصية ألغراضاملعتادة  تهمبيئ مناطق واقعة خارج أوبلدان 

بأ�ا التعريف إىل السياحة أشار هذا  .1" )، مقيمني أو غري مقيمنينيحيث ميكن أن يكونوا سياح أو متنزه(

ت املنظمة العاملية ميز  كما .ظاهرة متعددة األبعاد وفقا لغايات خمتلفة، واعتربهادة تهم املعتاانتقال األفراد خارج بيئ

  .ساعة وال تتجاوز سنة 24وهو الذي تتعدى مدة إقامته  :السائح - :بني للسياحة

  .ساعة 24وهو الذي ال تتعدى مدة إقامته  :المتنزه -              

األخرى املتعلقة  بعض املفاهيم أضاف نظمة العاملية للسياحة إال أنهتعاريف امل تبىن فقدأما املشرع اجلزائري،  - 

  2:تتمثل يفواليت  ،بالسياحة

  .كل مسافر عرب احلدود ودخل الرتاب الوطين، خارج مساحة العبور يعترب داخال  :الدخول -            

كان مكان  الدخول ومهمامهما كانت دوافع هذا  كل شخص دخل الرتاب الوطين، :المسافر -            

واجلوال يف رحلة حبرية هو كل زائر يدخل احلدود الوطنية  ،اجلوالني يف رحلة حبرية باستثناءإقامته وجنسيته، 

  .ويغادرها يف نفس السفينة اليت جاء فيها واليت يسكن على متنها طوال مدة إقامته يف البالد

كل من دخل اجلزائر من غري أن يقيم فيها عادة، وال ميارس فيها أية مهنة مقابل أجر وهذا   :الزائر -            

  .اح واجلوالنييالتعريف يشمل فئتني من الزوار مها الس

ساعة يف البالد، ميكن تلخيص دوافع زيارته  24كل زائر لفرتة حمدودة، يبقى على األقل : السائح -            

  ....)،اجتماعمهمة، ( ، أشغال...)دينية، رياضةعطلة، أسباب صحية، دراسية، (املتعة  :يف األغراض التالية

  .اجلوالني يف رحلة حبرية باستثناءن للجزائر ياح، اجلوالني واملسافرين العابر يهم الس :غير المقيمين -            

كل اجلزائريون يعتربون "املقيمني هم مسافرون غري جوالني يف رحلة حبرية وغري  :المقيمون -            

  ".مقيمون

ثقافية واقتصادية تتمثل يف تنقل األفراد من بيئتهم  السياحة بأ�ا ظاهرة اجتماعية، مما سبق، ميكن تعريف       

 يتضحإن تعددت التعاريف املقدمة للسياحة و   .ساعة وتقل عن سنة، ألغراض معينة 24الطبيعية لفرتة تزيد عن 

  3:أ�ا تتفق يف أن هلا ثالث مكونات رئيسية

  .املضيفة وفقا ملتطلبات كل سائح هةوهي الطاقة البشرية اليت تستوعبها اجل :السائحون- 

   .اليت تقدم خدمة سياحية بعرض كل ما لديهم من إمكانات تتناسب مع طلبات السائحني املناطق: العارضون- 

                                                           
1 Organisation mondiale du tourisme, comprendre le tourisme: glossaire de base, p1, disponible sur : 
http://media.unwto.org/fr/content/comprende-le-tourisme-glossaire-de-base, consulté le 20-09-2014. 

  .264 ، ص1991نشرة  ،المجموعة اإلحصائية السنوية للجزائر ،الديوان الوطين لإلحصائيات 2

  .220، ص أسامة للنشر والتوزيع، األردن ، داراإلدارة الفندقية و السياحيةعبد الكرمي حافظ،  3
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، ...تتوفر فيه عناصر اجلذب السياحي من مقومات طبيعية وبشرية ومادية،أي املكان الذي : المعالم السياحية- 

  .وبالتايل يصبح هدفا للطلب السياحي

  أنواع السياحة:المطلب الثاني

    1:ميكن تصنيف السياحة إىل أنواع خمتلفة وفق جمموعة من املعايري كما هو موضح فيما يلي        

  :وفق معيار عدد األشخاص. 1

  .اواليت تتضمن سفر شخص واحد أو اثنني أو عائلة على األكثر مع: فرديةسياحة .1.1

كرحالت النوادي،   اط معني سواء كان رمسيابواليت تتضمن سفر عدة أشخاص يربط بينهم ر : سياحة جماعية.2.1

  .اجلامعات، النقابات والشركات أو غري رمسي كأن تكون رحلة منظمة من طرف إحدى شركات السياحة

  :معيار وسيلة االنتقالوفق .2

   ...).، حافالت، سيارات( تعين السياحة اليت تستخدم أي نوع من أنواع املواصالت الربية: سياحة برية.1.2

  .واليت تعين السياحة القائمة على وسائل نقل حبرية أو �رية من خيوت وسفن وبواخر :سياحة بحرية أو نهرية.2.2

  .وهي تلك السياحة اليت تعتمد على وسائل النقل اجلوي من خمتلف أنواع الطائرات واملناطيد :سياحة جوية.3.2

                                                                                                                              2:وفقا لمعيار السن.3

سنة وتكون عادة يف شكل رحالت كشفية أو جمموعات  4 -7يتعلق األمر بالفئة العمرية  :سياحة الطالئع.1.3

  .لتعليم السباحة أو التعرف على الطبيعة

سنة، ويتميز هذا  30و 15هي تلك السياحة اليت يقوم �ا األفراد الذين يرتاوح عمرهم بني و  :سياحة الشباب.2.3

  .النوع بالبحث عن اإلثارة وتكوين الصداقات

سنة ومن األنشطة املرتبطة  60ـسنة وميكن أن تصل ل 55سنة و 30بني : )الناضجين(سياحة متوسطي العمر.3.3

  .اهلروب من جو العمل الروتيين�ذه الفئة سياحة االسرتخاء واملتعة و 

  .سنة ويرتبط هذا النوع باخلدمات اجليدة مرتفعة األمثان 60فوق يقوم �ا األفراد  :سياحة كبار السن.4.3

  :وفقا لمعيار اإلنفاق والطبقة االجتماعية.4

  .الذين يسافرون بوسائلهم اخلاصة :سياحة أصحاب الماليين.1.4

                                                           
  .49–48ص.ص ،2007 ،مصر، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، التخطيط السياحي، حممد الصرييف 1
  .50، صمرجع سبق ذكره، وآخرونمرزوق عايد القعيد  2
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  .اليت تستخدم النوعية املمتازة من اخلدمات :سياحة الطبقات المتميزة.2.4

أو العامة لذوي الدخول احملدودة الذين غالبا ما يستخدمون وسائل املواصالت  :السياحة االجتماعية.3.4

  ).امن فئة ثالث جنوم فما دو�(املختلفة والفنادق العادية 

  1:وفقا لمعيار الموقع الجغرافي.5

   .العريب مثال غربدول امل، كالتنقل بني دول متجاورة تشكل منطقة سياحية واحدةتعين  :السياحة اإلقليمية.1.5

. هي تلك الزيارات والتنقالت اليت يقوم �ا املواطنون داخل حدود دولتهم ):المحلية(السياحة الداخلية .2.5

احة اخلارجية وأن وتشري اإلحصائيات العاملية إىل أن حجم السياحة الداخلية يصل إىل ثالثة أضعاف حجم السي

  .من إمجايل اإلنفاق السياحي العاملي )%80- 75(حجم اإلنفاق على السياحة الداخلية يرتاوح مابني 

واليت تعين االنتقال واإلقامة عرب حدود الدول والقارات املختلفة، وهي تتطلب جمموعة من  :السياحة الدولية.3.5

  .والظروفوختضع للعديد من العوامل كالتأشريات اإلجراءات  

يعترب هذا املعيار األكثر شيوعا يف تصنيف النشاطات السياحية؛ : وفقا لمعيار الغرض أو الباعث على السفر.6

   2:وفيما يلي عرض ألهم األنواع وفقا هلذا املعيار

تعترب من أقدم األنواع وأكثرها انتشارا، ويرتكز هذا النوع على تغيري مكان اإلقامة ليوم  :السياحة الترفيهية.1.6

السياحة الصيفية والشتوية من أهم مقومات السياحة الرتفيهية اليت  دوتع ،فأكثر من أجل الرتفيه واالستمتاع

  .تستحوذ على املرتبة األوىل يف ترتيب التعاقدات على أنواع السياحة املختلفة

املعارض الدولية، املؤمترات و تتمثل يف تنقل رجال األعمال للمشاركة يف : رجال األعمالالمؤتمرات و سياحة .2.6

حيث متثل حوايل  ،التجارية والصناعية وهي من األمناط احلديثة اليت انتشرت مع التقدم االقتصادي واالجتماعي

  .من حركة السياحة الدولية 20%

يرتكز هذا النوع على مشاهدة اآلثار وتاريخ احلضارات القدمية وزيارة املواقع األثرية وكذا  :السياحة الثقافية.3.6

حضور املهرجانات الثقافية والتعرف على عادات الشعوب وحضار�م وثقافتهم، وبالرغم من األمهية الكبرية هلذا 

  .  من حركة السياحة الدولية %10النوع إال أنه ال يتجاوز 

قضاء فرتات منذ القدم، ويكون التنقل هنا �دف العالج أو  املعروفةتعترب من األنواع  :العالجيةالسياحة .4.6

 أماكن خاصة يف أواحلديثة واملراكز الطبية ا�هزة باملعدات والكوادر البشرية املؤهلة  سواء يف املستشفياتالنقاهة 

كالينابيع املعدنية والكربيتية، والعالج بالرمال ستشفائية انطالقا من عناصرها الطبيعية  اال معروفة خبصائصها

  .والشمس
                                                           

   .56- 53ص.ص، مرجع سبق ذكره، وآخرونمرزوق عايد القعيد  1
  .64-60ص.ص، نفسهجع مر ال 2
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هي انتقال السياح من مكان إقامتهم إىل مناطق أخرى �دف القيام بزيارات ورحالت  :السياحة الدينية.5.6

  .عند املسلمني ماكن خاصة ذات طابع تارخيي وديين كاحلج والعمرةدينية أل

يف  واالشرتاكالرياضية  األنشطةممارسة خمتلف األلعاب و  �دفوتكون الزيارة فيها  :السياحة الرياضية.6.6

  .، التزحلق والرياضات املائية املختلفة، كتسلق اجلبالأو االستمتاع مبشاهد�ا املسابقات والبطوالت الرياضية

  :وفقا لمعيار جهة التوجه.7

 تعترب حيث واالستجمام، لالصطياف الشواطئ استغالل على تعتمد اليت السياحة وهي: السياحة الشاطئية.1.7

 واالستقرار املالئم املناخ توفر تستلزم الشواطئ استغالل إمكانية أن غري. السياحي النمط هذا منتوج الشواطئ

  1.األخرى السياحية األمناط من كغريها السياحة من النوع هلذا املستقبل البلد يف السياسي واالجتماعي

 سحر من حتتويه وما الصحراوية املساحات استغالل على يقوم سياحي منط هي: الصحراوية السياحة.2.7

  .األفراد من كبرية طبقة تستهوي سياحية برامج إطالق بغية للطبيعة

 التجهيزات بعض فيها هيئت اليت اجلبلية بالبيئة املرتبطة السياحية األنشطة جمموعة هي :الجبلية السياحة.3.7

 بالسياحة مسيت لذلك الشتوية، بالرياضات السياحة ههذ ترتبط، وغالبا ما السياحي النمط هلذا ئمةاملال القاعدية

جبال  استطاعت حيثوهلذا النوع من السياحة جاذبية كبرية . ه اجلبالهذ تكسو اليت الثلوج إىل نسبة البيضاء

 كنداو  أمريكا من  32%،باورو أ من 44% منهم سنة كل سائح نمليو  60 حوايل تستقطب نأ لوحدها باو ر و أ

  2.ناليابا من  22%و

اخلدمات السياحية أين تنتشر الفنادق الفخمة و وتكون يف املدن واحلواضر الكربى،  :السياحة الحضرية.4.7

  .الرفيعة

وهي أحد األصناف السياحية اجلديدة، وتتمثل يف القيام جبوالت منظمة إىل املناطق النائية  :السياحة الريفية.5.7

  .  اليت تتمتع جبمال الطبيعة ونقائها

  آثار السياحة: المطلب الثالث

عرف النشاط السياحي منوا كبريا سواء بالنسبة للدول املتطورة أو النامية وأصبح للسياحة دورا متزايدا يف        

 اإلمجايل احمللي الناتج من 10% ـب يقدر مبا حيث سامهت ،الدول اقتصاديات يف الشامل مبفهومها التنمية قضايا

التوظيف فتمثلت يف  من جممل الصادرات العاملية، أما بالنسبة ملسامهتها يف %7ومثلت  ،2016 سنة يف العاملي

                                                           
، تونس واملغرب، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة باتنة، األداء واألثر االقتصادي واالجتماعي للسياحة في الجزائرعشي صليحة،  1

  .25، ص2011
، يوم دراسي حول التهيئة السياحية ودورها يف التنمية احمللية، مديرية السياحة التهيئة السياحية وأثرها على التنمية المحليةزرزار حممد عبد الصمد،  2

  .14، ص2009لوالية برج بوعريريج، ديسمرب 
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الذي  كنتاج للنمو السريع وذلك 1.العامل يف الوظائف عدد إمجايل من )1/10(خلق وظيفة من بني عشر وظائف 

يعرفه قطاع السياحة عامليا، فهو أكثر القطاعات منوا؛ حيث ارتفع عدد السياح الدوليني بوترية متسارعة جدا يف 

  : مثل ما يوضحه الشكل املوايلاآلونة األخرية، 

  دفقات السياحة العامليةتتطور  :)1.2( الشكل رقم

Source: Tourism towards 2030 Global overview, available upon 
http://media.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea.pdf, consulted 15/02/2018.  

 أن يصل عدد السياح إىليتوقع ، حيث سريعاسياحية العاملية عرفت منوا التدفقات ال يتضح من الشكل أن     

   2016:2- 1950التالية وترية تطور أعداد السياح الدوليني يف الفرتة  توضح األرقام ، كما2030 سنة سائح مليار 1.8

  .مليون سائح 25: 1950 - 

  .مليون سائح 150: 1960 - 

 .مليون سائح 278: 1980 - 

 .مليون سائح 674: 2000 - 

 .مليون سائح 800: 2005 - 

  .مليار سائح 1.235: 2016 - 

، متجاوزة بذلك %7حتقيق نسبة منو قياسية يف التدفقات السياحية العاملية تقدر بـ  2017كما شهدت سنة        

-1995لفرتة ل بالنسبة %4 بـاملنظمة العاملية للسياحة الذي حددته  لنمو التدفق السياحي العاملي السنوياملتوسط 

     3.مليار سائح 1.322وصل عدد السياح إىل  ؛ حيث2020

                                                           
1 World Tourism Organisation, Annual report 2016, Spain, 2017, p12. 
2 Organisation Mondiale du Tourisme, Faits saillants OMT du tourisme, édition 2017, p2. et Jean-pierre 
lozato-giotart, Le chemin vers l'écotourisme. Impacts et enjeux environnementaux du tourisme 
aujourd'hui, Delachaux et Niestlé, France, 2006, p7. 
3 Les résultats 2017 du tourisme international au plus haut des sept dernières années, disponible sur 
http://media.unwto.org/fr/press-release/2018-01-15/les-resultats-2017-du-tourisme-international-au-plus-haut-
des-sept-derniere, consulté le 15/02/2018. 

http://media.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea.pdf
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وعلى غرار اآلثار االجيابية اليت صاحبت هذا التطور والتوسع للنشاط السياحي فهناك أيضا جمموعة من        

هو ما يستدعي العمل على ختفيف هذه اآلثار السلبية خاصة مع وترية و . اآلثار السلبية املالزمة لصناعة السياحة

  . النمو السريعة اليت يعرفها القطاع

  للسياحة اآلثار االيجابية: أوال

االقتصادية، االجتماعية : تطورت السياحة كنشاط إنساين وحققت مزايا عديدة يف كثري من ا�االت       

 . لى زيادة عوائدها كوسيلة لالرتقاء من الوضع احلايل إىل وضع مستقبلي أفضلوالبيئية، وهو ما أدى إىل العمل ع

فهي تلعب دورا مهما يف حتقيق التنمية االقتصادية  ،متثل السياحة أحد الصادرات املهمة :اآلثار االقتصادية.1

املرتتبة على النشاط وميكن تقسيم اآلثار االقتصادية  .من خالل ما حتققه من فوائد عديدة تعود على ا�تمع

تعترب األسهل يف التعبري عنها كميا، وتتعلق حبجم اإلنفاق السياحي يف منطقة الزيارة : آثار مباشرة 1:السياحي إىل

تتمثل يف النفقات : غير مباشرة ثارآ، OCDEو OMTحدد�ا كل من  السياحية اليت النفقات وذلك وفقا لقائمة

لفاعلني السياحيني من أجل تقدمي املنتج السياحي وتوفري حاجات السياح؛ املتعلقة باالستهالكات الوسيطية ل

ويتعلق األمر هنا باملصاريف الناجتة عن أجور عمال مجيع : ، وآثار محفزةويعرب عنها باملضاعف السياحي

دت من املؤسسات اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة بالقطاع السياحي إضافة ملصاريف املؤسسات اليت استفا

 :يةاالقتصاداجلوانب لنشاط السياحي على لوفيما يلي أهم اآلثار املرتتبة  .النفقات األولية للقطاع السياحي

 والواردة، الصادرة السياحة حلركة مزدوجا قيدا السياحي امليزان ميثل :أثر السياحة على ميزان المدفوعات.1.1

 يف فتظهر الصادرة السياحة حركة أما الدائن من امليزان، اجلانب يفتظهر  اليت السياحية باإليرادات عنها يعرب واليت

يؤثر الدخل السياحي على ميزان املدفوعات تأثريا مباشرا باعتبار أن السياحة هي أحد مصادر و . له املدين اجلانب

ينفقه السياح الذي ميثل الفرق بني ما (العمالت الصعبة، ويتحدد هذا األثر بالقيمة الصافية للميزان السياحي 

ونسبتها إىل القيمة الصافية للميزان ) األجانب داخل الدولة وما يصرفه السياح من تلك الدولة خارج بالدهم

  2.التجاري سواء كانت سلبية أو اجيابية

حيث ميكن أن تساهم يف زيادة إيرادات الدولة من خالل حتصيل جمموعة : السياحة وعاء ضريبي جيد.2.1

فواتري الفنادق على ب والرسوم كالرسم على تأشريات الدخول، الرسوم على تذاكر السفر و معتربة من الضرائ

  .واملطاعم

                                                           
1 François VELLAS, L’impact indirect du tourisme : une analyse économique, 3ème réunion des Ministres 
du Tourisme du T20, Paris - France, 25 Octobre 2011, p4. 

  .33، ص2010 ، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة باتنة،الجزائر األهمية االقتصادية لتنمية السياحة المستدامة حالةعامر عيساين،  2
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 التحتية البىن يف االستثمارات زيادة إىل السياحة قطاع تنمية تؤدي :التحتية البنى في االستثمار على األثر.3.1

وهو ما يعود بالنفع  .وغريها املراكز الطبيعية املتاحف، املياه، تنقية معامل املوانئ، الطرق، املطارات، :يف اليت تتمثل

  1.سواء حد والسياح على على السكان احملليني 

 سياحية اتباستثمار  الدولة قيام حالة يف :المناطق بين االقتصادي التوازن وتنمية تحقيق في المساهمة.4.1

كما يشجع  متوازن؛ بشكل األقاليم هذه تنمية وتطوير إىل يؤدي هذا فإن الوطن، من تلفةخم مناطق يفمتعددة 

 املعيشة، مستوى حتسني جديدة، عمل فرص خلق إىل يؤدي على تطوير القطاعات االقتصادية األخرى، وهو ما

بني   الدخول توزيع وإعادة جديدة حضارية جمتمعات وخلق تنمية األقاليم، هذه يف املتوفرة الطبيعية استغالل املوارد

  .2ا�تمع أفراد كافة

والسياحة نشاطا تكامليا؛ فكل منهما النقل  نشاط قطاعي يعترب :أثر السياحة على قطاع المواصالت.5.1

يساهم يف تطور اآلخر، وقد ساهم منو النشاطات السياحية يف حتريك قطاع النقل مبختلف فروعه وخاصة النقل 

  .لديهمالتنقل  اتتلبية حاجاح، من أجل يتقدم خدما�ا للس ظهرت مؤسسات نقل كبرية  اجلوي، حيث

هو معامل يعرب عن مقدار التغري يف الدخل بسبب تغري اإلنفاق السياحي بوحدة : ضاعف السياحةم.6.1

واحدة؛ حيث تبدأ سلسلة من التداوالت املالية مبجرد إنفاق السائح ملبلغ مقابل حصوله على خدمة معينة، 

خر اجلزء الباقي، فاملستلم يعيد إنفاق ذلك املبلغ أو جزء منه لتوفري حاجات السائحني من ا�هزين الرئيسيني ويد

يتأثر حجم و . وبالتايل يكون أثر اإلنفاق أكرب من املبلغ نفسه. وتتكرر هذه العملية مشكلة دورة يف االقتصاد

مبدى  املضاعف السياحي بعدة عوامل منها امليل لالدخار فكلما زاد مقدار االدخار نقص املضاعف، كما يتأثر

األخرى ومدى اعتماد االقتصاد على ذاته، فكلما متت تلبية حاجات ترابط قطاع السياحة بالقطاعات االقتصادية 

وبالتايل كرب حجم املضاعف ) اداملبالغ املوجهة لالستري (لتسربات السياح حمليا دون اللجوء لالسترياد كلما نقصت ا

   3.والعكس

بالنفع، فهناك أيضا جمموعة إضافة لآلثار االقتصادية اليت تعود على ا�تمع : اآلثار االجتماعية والثقافية.2

وذلك باعتبار أن السياحة ظاهرة اجتماعية بالدرجة األوىل فهي تقوم على  أخرى من اآلثار االجتماعية والثقافية؛

يتعلق بالسياح الدوليني الذين ينتقلون إىل دول ما خاصة يف  التواصل والتفاعل بني السائح وا�تمع املستضيف

                                                           
 ، ورقة عمل مقدمة لندوة األثرالسعودية العربية المملكة حالة :السياحة قطاع لتنمية االقتصادي واألثر األهميةللسياحة السعودية،  العليا اهليئة 1

  .5ص، 2001 فيفرياململكة، السعودية،  على تطبيقات مع للسياحة االقتصادي
 ،اجلامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية جملة، الجزائر حالة التنمية االقتصادية تحقيق في السياحة قطاع مساهمة، العمراوي سليمو  سعيدي حيىي 2

  .101، ص2013، 36 العدد
  .147، صمرجع سبق ذكرهمرزوق عايد القعيد وآخرون،  3
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وفيما . تمعا�م األصلية من حيث العادات، التقاليد، اللغة، الدين والثقافة السائدةوجمتمعات أخرى ختتلف عن جم

 :يلي جمموعة من اآلثار االجتماعية والثقافية االجيابية اليت ميكن أن تنتج عن النشاط السياحي

اليد العاملة يف فهي تعتمد بدرجة كبرية على  تعترب السياحة صناعة كثيفة العمل: أثر السياحة على العمالة.1.2

الضعف  يقارب مبا تنمو السياحة قطاع يف الفرص الوظيفية"بعض الدراسات أن  تقدمي اخلدمات للسياح وتشري

كما تعترب .  1"التوظيف على املستوى العاملي نسبة من8%  حوايل االقتصادية األخرى، ومتثل بالقطاعات مقارنة

اجية األخرى، وعليه ميكن تقسيم فرص العمل يف القطاع نشاطا مركبا وتتصل بالعديد من القطاعات اإلنت

وتشمل مناصب العمل يف القطاع السياحي كالعمل يف الفنادق، املطاعم، : فرص عمل مباشرة: السياحي إىل

سواء من خالل العمل يف الصناعات : شركات النقل السياحي، الوكاالت السياحية، وفرص عمل غري مباشرة

، أو العمل يف القطاعات االقتصادية والصناعية )جتهيز السياحة حباجا�ا الغذائية مثال(احة املرتبطة مباشرة بالسي

 فإن لذلك. والزراعية اليت تقدم بعضا من منتجا�ا للسياح أو متول الصناعات ذات العالقة بصناعة السياحة

 2.العمل فرص العديد من خلق يف يساعد �ا املرتبطة األخرى اريعاملش وكذلك السياحية اريعاملش إنشاء يف التوسع

يف الدول السياحية، حيث تتاح  يجتماعتعترب السياحة أحد أهم أسباب التطور اال: يجتماعالتطور اال.2.2

والثقافات األجنبية املختلفة من خالل تعاملهم  االهتماماتو  الفرصة أمام أفراد ا�تمع للتعرف على األفكار

  3.ومشاهد�م واتصاهلم املباشر مع السياح وهو ما يساهم يف انفتاحهم على العامل اخلارجي

تعمل السياحة على زيادة معدالت التبادل الثقايف بني السائحني من خمتلف اجلنسيات  :التبادل الثقافي.3.2

 إىل، مما يؤدى ات الشعوب املضيفة وعادا�مثقافيتعرف السائح على حيث  وبني شعوب الدول املستقبلة هلم،

  .التقليل من الفوارق واالحرتام املتبادل

  .واحلفاظ عليها باعتبارها أحد أسس اجلذب السياحي واحلرف التقليدية إحياء العادات والتقاليد.4.2

يساعد يف القضاء على العديد من املشاكل  إن االهتمام بالسياحة : المساهمة في القضاء على المشاكل.5.2

كالبطالة والركود االقتصادي كما يساهم يف تنشيط القطاعات األخرى وإعادة توزيع الدخول وهو ما يساهم يف 

  .حتسني املستوى املعيشي للسكان

واحلياة تعترب السياحة متنفس لإلنسان من ضغوط العمل : أداة لتعميق االنتماءفرصة ترويحية و  السياحة.6.2

  .تنمية الوعي القومي واالعتزاز بالوطن وباملوروث احلضاري والثقايفإضافة ل، اليومية

                                                           
   .34، صمرجع سبق ذكرهعامر عيساين،  1
  .144، صمرجع سبق ذكره، وآخرونمرزوق عايد القعيد  2
  .90ص ،2004 جامعة اجلزائر،أهمية السياحة في ظل التحوالت االقتصادية، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، كواش خالد،  3
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إن العالقة بني السياحة والبيئة عالقة وثيقة وتبادلية، فتطور وازدهار السياحة يعود بالدرجة األوىل : اآلثار البيئية.3

أما بالنسبة لآلثار االجيابية للسياحة . البيولوجية، احلضرية والتارخييةلتفاعلها مع البيئة اليت تضم العناصر الطبيعية، 

 1:على البيئة فتتمثل فيما يلي

 مستوي وحتسني واملعمارية التارخيية واألماكن اآلثار على واحلفاظ الهامة الموارد الطبيعية على الحفاظ.1.3

  .الضوضاء وختفيض واهلوائي املائي التلوث من حماولة احلد خالل من البيئة جودة

بضرورة احلفاظ وذلك من خالل حتسيس السكان  المجتمع أفراد لدى البيئية الثقافة مستوى من الرفع.2.3

 املناطق بعض يف التعمري وحتقيق ،األساسية البىن كفاءة من والرفع السياحية املناطق تزينياملسامهة يف و  على البيئة

  . إعادة إعمارها عملية متت فيها السياحية احلركة مهملة وبفضل كانت اليت

خاصة مع بروز أنواع جديدة من السياحة بالغابات  توجيه جزء من اإليرادات السياحية لحماية البيئة.3.3

واملناطق املفتوحة تعتمد على البيئة الطبيعية كوسيلة جذب أساسية وعليه ظهر توجه جديد يف االهتمام بالبيئة 

 .حتت شعار محاية البيئة اليوم استثمار للغد

  للسياحة اآلثار السلبية: ثانيا

أن يؤدي النتشار جمموعة من اآلثار السلبية سواء تعلق األمر باجلانب إن النمو الواسع للسياحة ميكن        

  .االقتصادي، االجتماعي أو البيئي

إال أنه باملقابل ميكن  ،بالرغم من كل اآلثار االجيابية للسياحة على اجلانب االقتصادي:اآلثار االقتصادية.1

  :السلبيةؤدي إىل جمموعة من اآلثار يأن للتوسع يف النشاط السياحي 

أسعار السلع  إن زيادة عدد السياح يف مواسم معينة وزيادة نفقا�م يؤدي الرتفاع: التضخم وارتفاع األسعار.1.1

خاصة إذا مل يستطع عرض السلع من مواجهة الطلب، وهو ما يساهم يف استبعاد بعض الشرائح عن  ،واخلدمات

 .ان أعلىشراء السلع اليت يستطيع السياح احلصول عليها ولو بأمث

إن التوسع يف اجناز املشاريع السياحية يكون على حساب األراضي الزراعية  :التأثير على القطاع الزراعي.2.1

  .والغابات وبالتايل التأثري سلبا على القطاع الزراعي

إن منو النشاط السياحي أدى إىل إقامة سالسل : انخفاض حصة الدول المستقبلة من العوائد السياحية.3.1

انتشرت مبعظم الدول وهي بالتايل تشكل قوى منافسة للفنادق  ،فنادق ضخمة تنتمي لشركات عاملية معروفة

احمللية يف الدول النامية خاصة مع انتشار اخلوصصة والعوملة، وهو ما يؤدي بالتأكيد إىل ذهاب جزء كبري من أرباح 

  2.الفندقة إىل عناصر أجنبية وتسر�ا خارج هذه البلدان

                                                           
  .257ص، 2010، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، اقتصاد السياحة وسبل ترقيتها في الجزائر، الويزة قويدر 1
2

  .86ص، 2006، مصر ، الدار اجلامعية،دراسات في التنمية السياحية، حسننيجليلة حسن  
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ت آاملنشفان الطلب على يف أغلب األحيان،  باعتبار أن النشاط السياحي نشاط مومسي :البطالة الموسمية.4.1

هذه املنشآت لتسريح عدد من العمال خالل فرتات  ضطرت وبالتايل ينخفض خارج املوسم السياحيالسياحية 

  .وهو ما ينعكس سلبا على االقتصاد  وعلى استغالل هذه الطاقاتالركود، 

إن تنقل السياح إىل بيئات جديدة ال تشابه بيئا�م األصلية ميكن أن يصاحبه : آلثار االجتماعية والثقافيةا.2

 1:جمموعة من اآلثار السلبية اليت تعود على ا�تمعات املضيفة

تقاليد ختلق ) كإنشاء الفنادق والقرى السياحية(وتعمريها  إن �يئة املناطق السياحية :التحوالت االجتماعية.1.2

 إىلما يؤدي  وهو عادا�م وقيمهم، عن جديدة غري مألوفة وبصورة سريعة لدى سكان هذه املناطق ختتلف

  .حتوالت وتغيريات جذرية لديهم

إن اختالف األمناط االستهالكية للسياح وعادا�م : انتشار عوامل الفساد والتدهور االجتماعي واألخالقي.2.2

وهو ما يساهم يف ظهور بعض صور االحنراف حتت  ؛بأبناء هذه الدول حملاولة تقليدهموقدرا�م املالية قد يؤدي 

  .مسميات متعددة مثل التسلية، الرتفيه، املتعة والراحة

إن االختالف يف طرق العيش والتفكري بني السياح وسكان املناطق املضيفة قد يؤدي إىل : التصادم الثقافي.3.2

خاصة فيما يتعلق بتصرفات بعض السياح اليت ختالف وتعارض قيم  م بينهم،التعارض والتصادم وعدم التفاه

 .وقد يصل األمر يف بعض األحيان إىل إثارة الشعب ورفضه للسياح والسياحة بكل معانيها املضيفني ومبادئهم،

سالمتها واحلفاظ كثريا ما كان التوسع يف السياحة على حساب البيئة ودون أدىن مراعاة لشروط : اآلثار البيئية.3

  2:عليها، وهو ما أدى إىل انتشار بعض اآلثار السلبية للنشاط السياحي على البيئة نلخصها فيما يلي

أن للنشاط  إال ،السياحة صناعة نظيفة عتباراعلى الرغم من : التلوث المائي، الهوائي والضوضائي.1.3

الفنادق واملركبات السياحية، الفضالت الصلبة،  بناء: تلوث مصادر املياه واهلواء ناجتة عن السياحي خملفات

أعداد  بالسياح السائلة والغازية للسياح وتنقال�م، إضافة للضوضاء والصخب خاصة يف املناطق اليت تشهد توافد 

  .كبرية

عند عملية تشييد املنشات السياحية من فنادق، مطاعم  عدم الحفاظ على الخصوصية المعمارية للمناطق.2.3

  .وقرى سياحية وهو ما خيلق نوع من عدم التناسب ويؤثر على مجالية املدن

  .يف املشاريع السياحية على حساب األنشطة األخرى االستغالل المفرط لألراضي.3.3

  .ة واألنظمة اهلشةخاصة يف األوساط الطبيعي تدمير البيئة ومناطق التنوع البيولوجي.4.3

                                                           
  .98- 97ص.ص، مرجع سبق ذكرهلياس، إالظاهر وسراب  نعيم 1

2 Leonard J. Lickorish and Carson L. Jenkins, An Introduction to Tourism, Butterworth-Heinemann, Great 
Britain, 1997, p.p87-88. 
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سؤولة للسياح من خالل التخريب املقصود وغري املنتيجة التصرفات غري  تضرر المناطق التاريخية واألثرية.5.3

  . اخل...،، �ريب وسرقة اآلثارللمواقع السياحية قصودامل

  .كاملياه والطاقةاإلفراط في استغالل الموارد الطبيعية .6.3

 

العمل على تعظيم  وهو ما يستدعيإذن فالسياحة كغريها من النشاطات اإلنسانية هلا اجيابيات وسلبيات،        

حساب املصاحل االجتماعية  ؛ فال ينبغي أن تلىب االحتياجات السياحية علىاومواجهة سلبيا� ةاالجيابيآثارها 

خاصة إن تعلق األمر ببيئات حساسة أو أوساط  ،واالقتصادية لسكان املناطق السياحية أو البيئة اليت يعيشون فيها

وقد ظهرت العديد من التوجهات اليت . اليت تعرف مؤخرا منوا للنشاط السياحي �ا هشة كاألوساط الصحراوية

تدعو ملواجهة اآلثار السلبية للسياحة على ا�تمعات وعلى البيئة باعتبار أ�ما يشكالن باألساس عامل جذب 

   .اظ عليه الستمرار النشاط السياحيأساسي ينبغي احلف

  ماهية السياحة الصحراوية: المبحث الثاني

أصبحت ، حيث األخرى بالوجهاتتعترب السياحة الصحراوية، أحد األمناط السياحية احلديثة نسبيا مقارنة        

 ،املصورين العلماء، اقتصرت زيار�ا يف بداية األمر على فئة قليلة منبعدما  جتذب أعدادا متزايدة من السياح

من خالل هذا  يتموعليه س. أن تصبح أحد الوجهات املفضلة بالنسبة للعديد من السياح قبل تابالك أو اءلشعر ا

  .مبختلف أشكاهلا وآثارها املختلفة التعرف على السياحة الصحراوية املبحث

  مفهوم السياحة الصحراوية: المطلب األول

وخصائص احمليط صحراء ال مصطلحأوال ملفهوم  يتم التعرضالسياحة الصحراوية، سم و قبل التعرف على مفه       

  .الصحراوي

  واإلقليم الصحراوي صحراءالمفهوم : أوال

 53ـوتتواجد ب 2،1مليون كم 50ثلث مساحة اليابسة يف العامل على مساحة تقارب  ويةالصحرااألقاليم تغطي        

باستثناء صحاري املناطق  2مشاال وجنوبا  30-18حيث تقع عموما بني خطي عرض  دولة على املستوى العاملي،

 راها البعض كمجرد أقاليم جافة وفقرية، يف حني يتجاوزبني توجهني يف تعريف الصحراء، حيث ي ومنيز .القطبية

  .وفريدة حيويةاآلخر النظرة النمطية السائدة عن الصحاري ويعتربو�ا كأقاليم البعض 

                                                           
1 GEO, déserts du monde, éditions Solar, 2002. 
2 Hamideh Beigi, Ali Zangiabadi, Sustainable development approach to the ecotourism of Iran desert lands, 
International Conference on Environmental Engineering and Applications , Singapore, 2010, p327. 
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   ةقاحلجرداء و ليم اقأ: الصحراء.1

حيث اعتمد كل باحث يف تعريفها على جانب معني فمنهم من اعتمد على  ،هناك عدة تعاريف للصحراء       

وعرفها البعض من جانب  يف حني اعتمد البعض اآلخر على نوعية الرتبة وأصناف النباتات، ،مقياس التساقط

  : درجات احلرارة وفيما يلي بعض من هذه التعريفات

كما عرفت أيضا بأ�ا  ،1"مم سنويا 250سقط فيها األمطار أكثر من تكل منطقة ال "بأ�ا الصحراء تعرف  - 

االعتبار كل هذه عني خذ بأوهناك من . منطقة جغرافية ختلو أو يندر �ا النبات وترتفع فيها درجات احلرارة

ة، تعيش فيها بعض احليوانات ياألراضي اجلافة قليلة املطر، وقليلة احلياة النباتالصحراء هي "العناصر وعرفها بأ�ا 

  .2"ف مع جوهاياليت استطاعت أن تتك

التجفيف بخر على تاملناطق اليت تكون فيها موارد املياه أقل بكثري من قدرة عوامل ال: "كما عرفت أيضا بأ�ا - 

، وعالوة على التفاوت الشديد يف درجات احلرارة بني الليل والنهار والصيف )قلة كمية املطر وعدم انتظامه(

والشتاء، وتتميز الرتبة بقلة املواد العضوية، وينعكس ذلك على الغطاء النباتى فيكون ذا نبت متناثر يندر وجود 

  .3"عة عارية متاما من النباتاتاألشجار فيه، كما تتصف الصحراء بوجود مناطق شاس

العناصر املميزة للمحيط  معظمحيث اعتمد على  ؛نالحظ أن هذا التعريف جاء يف نفس سياق التعريف السابق

عن باقي يلي أهم اخلصائص املميزة للبيئة الصحراوية  يماوف ).اخل ...كاجلفاف، ندرة الغطاء النبايت،( الصحراوي

   4:البيئات

، باستثناء بعض النباتات الصحراوية القليلة مثل النباتات اليت ايكاد أن يكون الغطاء النبايت فيها معدوم :قاحلة - 

  .احلولية الصحراوية الشيح والقيصوم، وبعض النباتات، تنتمي لعائلة الصباريات

ت قصري، مما ، لكن يف بعض األحيان تسقط كميات كبرية من األمطار يف وقاقليلة جد�ا كميات األمطار  - 

 . يؤدي حلدوث فيضانات

  . كبري  لبشك ةصغري  عيتعرض سطحها لعمليات التعرية، وتكسر الصخور إىل قط - 

ساعات النهار، وباردة أو شديدة الربودة ليال، حيث يكون التفاوت يف  درجات احلرارة فيها مرتفعة خالل - 

  . درجات احلرارة بني النهار والليل كبري جدا

                                                           
 ،2009ردن، الطبعة األوىل، ، دار قنديل للنشر والتوزيع، األالواقع والمأمول - العربيالسياحة الصحراوية في الوطن غرايبة،  خليف مصطفى 1

  .30ص
طلع عليه بتاريخ أ ،/www.mawdoo3.comالعامل_يف_صحراء_أكرب_هي_ما: املوقع، متوفر على أكبر صحراء في العالم، هديل البكري 2

15/02/ 2015.  
  .13، ص2006، املكتب العريب للشباب والبيئة والشبكة العربية للبيئة والتنمية، التنمية المستدامة للصحاريحممد السيد مجيل،  3
ليه بتاريخ طلع عأ، /http://mawdoo3.com  الصحراوية_البيئة_خصائص  :املوقعمتوفر على ، خصائص البيئة الصحراوية ،عاتكة البوريين 4

15/02/ 2015.   
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  . ةطويل دة�ا ال تستطيع االحتفاظ باملاء ملأومنفذة للماء، حبيث  اة جديتربتها رمل - 

  . ةي، وحتدث فيها العواصف الرملية اليت تثريها الرياح القو امناخها جاف جد - 

، وتتجمع نتيجة نقل  ان فيها الكثبان الرملية، اليت تكون على شكل جتمعات كبرية من الرمال الناعمة جدو تتك - 

 . كميات كبرية من الرمال بواسطة الرياح الصحراوية والعواصف الرملية القوية

حيث . ولعل التمايز الكبري بني خمتلف صحاري العامل هو ما صعب إعطاء تعريف موحد وشامل للصحراء       

  1:بني ثالثة أنواع للصحاري التمييزميكن أن 

ة الكربى، بيالصحاري اليت توجد غرب القارات يف الغالب، ومن أمهها الصحراء العر وهي : الصحاري الحارة -

ز يوتتم. بإفريقيا كلهاري اهلندية، وصحاري أريزونا يف أمريكا الشمالية والصحراء الكربى وصحراء" ثار"وصحراء 

حيث تقل األمطار  درةنة السحب، و لدرجات احلرارة فيها، واخنفاض نسب الرطوبة، وق بارتفاعالصحاري احلارة 

 . مم يف السنة120نسبة التساقط فيها عن 

ها صحاري وسط آسيا وهي الصحاري اليت توجد يف وسط القارات يف الغالب، ومن أمه: الصحاري المعتدلة -

ما، وتسقط فيها  از هذه الصحاري باعتدال درجات احلرارة فيها نوعية، وتتمية وأمريكا اجلنوبيوأمريكا الشمال

 .راألمطار لكن بنسب قليلة، وتقع يف الغالب يف مناطق ظل املط

ها صحاري أوراسيا وأمريكا وهي الصحاري اليت توجد يف مشال القارات يف الغالب، ومن أمه: الصحاري الباردة -

   .ها عبارة عن ثلوجندرجات احلرارة، وأمطارها قليلة لك باخنفاضز هذه الصحاري يوتتم. الشمالية وأنتاركتيكا

 .)2.2الشكل رقم ( الشكل املوايل يبني متوقع خمتلف الصحاري عرب العامل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .مرجع سبق ذكره البكري،هديل  1
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  متوقع الصحاري عرب العامل: )2.2( الشكل رقم

  

Source : Deserts, available upon  https://sites.google.com/a/seoulforeign.org/a-j-m-deserts/location, consulted 
15/12/2016. 

وختتلف املناظر اليت تقدمها الصحاري يف العامل فهي شاهدة على التطور املناخي واجليولوجي لكوكبنا حيث        

ة وتسربات املياه على الصخور، إضافة جند الصحاري الصخرية اليت نتج جزء كبري منها بسبب تأثريات احلرار 

      1.لصحاري الكثبان الرملية، امللحية والصحاري اجلليدية

  حيوي وديناميكي إقليمالصحراء . 2

اعتمدت معظم التعاريف السابقة على مؤشرات درجات احلرارة، التساقط أو الغطاء النبايت يف تعريف        

ال  أنهإال  ،من صحة هذه النظرة نسبياالرغم ؛ وعلى مساحات جرداء وقاحلة جمردبأ�ا حيث اعترب�ا الصحراء، 

الرغم من اجلفاف الظاهري لكل املناطق الصحراوية إال أ�ا تتميز أيضا بانتشار الواحات ها، فبميكن تعميم

، النباتات واحليواناتواملناطق الرطبة، وهو ما ساهم يف خلق تنوع بيولوجي كبري من خالل تواجد أنواع كثرية من 

  .أيضا فضاءات ثرية وفريدةإضافة للثروات املعدنية والطاقوية الكبرية اليت تتواجد �ا، وهي بذلك تعترب 

 ةنائب مدير مركز مراقبة والدفاع عن البيئة بصندوق األمم املتحد Zaveh Zahediويف نفس هذا التوجه، أشار 

 2006ك على هامش االحتفال باليوم العاملي للبيئة لسنة للصحراء بطريقة مغايرة وذل، PNUEللبيئة 

                                                           
1 Organisation mondial du tourisme, développement durable du tourisme dans les déserts, Madrid, Espagne, 
2006, p.p02-03. 

https://sites.google.com/a/seoulforeign.org/a-j-m-deserts/location
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أنظمة حيوية ديناميكية وفريدة من نوعها، "؛ حيث اعترب أ�ا 1"الصحاري والتصحر"والذي كان شعاره  باجلزائر

ميكن أن تساهم يف جما�ة العديد من التحديات اليت تواجهنا اليوم سواء فيما تعلق بالطاقة، التغذية أو الطب؛ 

ال لوثة باستعماملفالصحاري ميكن أن تصبح مراكز رئيسية للكهرباء غري . لكن شرط تعاملنا معها بعناية وحذر

   .2..."،طاقات الشمس والرياح

أشار هذا التعريف إىل املنافع والثروات اليت ميكن أن جتنيها الدول من الصحراء إن مت مراعاة خصوصيا�ا والتعامل 

وهو ما يؤكد على عدم . معها بالطرق الكفيلة باستغالل إمكانيا�ا الطبيعية دون التأثري على أنظمتها احليوية

   .نظرة السائدة عن الصحراء بأ�ا عبارة عن مساحات جرداء وقاحلةتعميم الإمكانية 

فاملصطلح األول  Saharaو Desertإىل أنه جيب التمييز بني املصطلحني األجنبيني فقط، وجتدر اإلشارة        

فيقصد به الصحراء الكربى بإفريقيا واليت تعترب أكرب   Saharaمعناه الصحراء بصفة عامة، أما املصطلح الثاين

 10تفصل بني مشال إفريقيا وإفريقيا السوداء، تنتشر يف   2مليون كم 8الصحاري احلارة يف العامل مبساحة تتجاوز 

  . اجلزائر، تونس، املغرب، ليبيا، مصر، السودان، موريتانيا، تشاد، النيجر، مايل: دول هي

 السياحة الصحراوية تعريف: ثانيا

بعد أن اقتصر مفهوم السياحة على التنقل من أجل التسلية والرتفيه كهدف أساسي؛ ظهرت توجهات        

التعلم والتعرف على ثقافات جديدة؛ فحسب املنظمة  سياحية جديدة ينتقل فيها األفراد �دف االكتشاف،

إىل العطل اليت تسمح " الكالسيكية"من الرحالت والعطل  وانتقاال حتوالمؤخرا العاملية للسياحة فان العامل يشهد 

وتعترب السياحة الصحراوية أحد هذه األنواع اجلديدة اليت أصبحت جتذب أعدادا متزايدة . بعيش جتارب جديدة

  : من خالل التطرق للتعريفات التالية ، وذلكوعليه سنحاول التعرف على مفهوم السياحة الصحراوية. من السياح

 الصحراوية واألثرية والتعرف املناطق زيارة إىل الذي يهدف السياحة أنواع من نوع الصحراوية السياحة تعترب" - 

 بصورة والفكر بالذهن جوهرها ما يرتبط أي الرمال، عمق يف الصحراء يف املتواجدة القدمية املسائر على

  .3"احلضارية املعلومات زيادة يودون الذين السائحني من معينة فئات جتذب جندها لذلك مباشرة

نوع من أنواع السياحة البيئية الطبيعية جماهلا الصحراء مبا فيها من مظاهر طبيعية تتمثل "كما عرفت أيضا بأ�ا  - 

 ىواألودية اجلافة والواحات الطبيعية واحلبار  واجلبال اجلرداء) الرق والعرق والسرير(بتجمعات الكثبان الرملية 

                                                           
1  Site du officiel du PNUE: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=469& 
ArticleID=5144&l=fr, consulté le 17/02/2015. 
2 Alain Laurent, Laure Veirier, Culture tourisme et lute contre la pauvreté au Sahara: une approche 
territoriale de développement , UNESCO, France, 2007 , p18. 

، 1998، مصر، اجلمعية املصرية خلرباء السياحيني العامليني، منشأة املعارف، الكتاب السنوي للسياحة العالمية والفنادقصالح الدين عبد الوهاب،  3

  .13ص
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والقيعان، ومن مظاهر بشرية تتمثل يف أسلوب حياة وثقافة الشعوب الصحراوية املتناغمة واملنسجمة والضايات 

متاما مع طبيعة الصحراء لتشكل يف تفاعلها الطبيعي والبشري هذا منطا غريبا من أمناط احلياة املألوفة يف املدن 

 .1"واألرياف

السياحة الصحراوية من زاوية معينة؛ ففي حني اعتربها أن كل كاتب تناول  يتضحمن خالل التعريفني السابقني 

التعريف األول بأ�ا اكتشاف املناطق األثرية وما يرتبط �ا من معلومات حضارية، نالحظ أن الكاتب يف التعريف 

وثقافة  الثاين اعترب أ�ا نوع من أنواع السياحة الطبيعية باعتبار أ�ا تقوم أساسا على التعرف على البيئة الصحراوية

  .الشعوب املنسجمة مع هذه البيئة

أما املشرع اجلزائري فقد اعتمد يف تعريفها على اجلمع بني اخلصائص املختلفة للصحراء وما ميكن أن تقدمه  - 

 صحراوي، تقوم حميط يف سياحية إقامة كلالسياحة الصحراوية هي  : "للسياح والزائرين، حيث عرفها كالتايل

 ترفيهو  تسلية من احمليط �ذا مرتبطة مرفقة بأنشطة والثقافية، والتارخيية الطبيعية القدرات خمتلف استغالل على

   2".واستكشاف

السياحة ": إىل مفهوم السياحة الصحراوية من خالل التعرض ملصطلحني Jean Paul Minivielleوقد أشار  - 

وميز بينهما على أساس مدى  "tourisme saharienالسياحة الصحراوية "و" tourisme au saharaيف الصحراء 

مالءمة األنشطة السياحية للوسط الصحراوي ومدى احرتام خصوصيات هذه املناطق، حيث يرى أنه هناك نوع 

من املمارسات السياحية اليت تناسب املناطق الصحراوية فقط دون أن تكون صاحلة للتطبيق يف املناطق األخرى، 

ات اليت تساهم يف �دمي البيئات الطبيعية وال تأخذ بعني االعتبار حساسية هذه يف حني توجد أيضا بعض املمارس

  3 :وعليه ميكن التمييز بني املمارسات السياحية املطبقة يف املناطق الصحراوية كالتايل. املناطق

األخرى يرتكز هذا النوع على نقل املمارسات السياحية املعتادة يف املناطق : السياحة في الصحراء - 

)tourisme de masse ( إىل احمليط الصحراوي دون مراعاة حلساسيته وخصوصياته) 5رحالت، مسابح، فنادق 

  ....)جنوم بنفس املواصفات املعتادة،

ادية للمناطق الصحراوية، وبالتايل املوهي اليت ترتكز على تثمني اخلصوصيات املادية وغري  :السياحة الصحراوية- 

  .بأنشطة تتناسب واحمليط الصحراويتعتمد على القيام 

                                                           
  .31، صمرجع سبق ذكره، الواقع والمأمول -الوطن العربيالسياحة الصحراوية في خليف مصطفى غرايبة،  1
 اجلريدة الرمسية للجمهورية، املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة، 2003فيفري 17املوافق ل  1423ذي احلجة  16املؤرخ يف  01-03قانون رقم   2

  .5ص ،11اجلزائرية، العدد
3 Jean-Paul Minvielle, tourisme au Sahara et imaginaires sahariens, Colloque international tourisme saharien 
et développement durable, Tunisie, novembre 2007,  p34. 
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ميكن القول أن السياحة الصحراوية هي أحد األمناط السياحية اليت ينتقل فيها السياح إىل مناطق  ،ومما سبق       

الطبيعة ( الطبيعية: صحراوية �دف االكتشاف وخوض جتارب جديدة والتمتع مبختلف مميزات احمليط الصحراوي

 التاريخية واألثرية، )جبال صخرية، واحات غنية وكائنات حية فريدة اخلالبة من كثبان رملية وهدوء ساحر،

الثقافية ، )التعرف على احلضارات اليت تعاقبت على الصحراء وخلفت وراءها العديد من الشواهد التارخيية(

تمع الصحراوي الغنية واملميزة وخمتلف التظاهرات التعرف على أسلوب حياة وعادات وتقاليد ا�( واالجتماعية

 ).الثقافية اليت يقيمو�ا

  خصائص السياحة الصحراوية وأشكالها: المطلب الثاني

حمط فضول الكثريين، وذلك سواء بفضل بيئتها الطبيعية اخلالبة واخلطرة، لقد شكلت الصحراء منذ القدمي        

ولقد بدأت السياحة يف الصحراء . طوره من واحات وأساليب تكيف فريدةأو بفضل منط عيش اإلنسان �ا؛ وما 

 كان ذلك متأخرة نسبيا مقارنة بالوجهات األخرى، كالسياحة اجلبلية أو احلضرية مثال؛ ولعل من أهم أسباب

داية األمر وقد اقتصرت زيار�ا يف ب 1.من جهة أخرى بالصحراء املرتبط واخلطر ،من جهة التحتية البىن إىل االفتقار

  .وضع وتشييد اهلياكل والبىن القاعدية أن تفتح لبقية السياح بعد قبل تابالك أو اءلشعر ا ،املصورين على العلماء،

   ومقوماتها  خصائص السياحة الصحراوية:أوال

  : خصائص السياحة الصحراوية.1

، مما سبقانطالقا اليت متيزها عن باقي األصناف السياحية، و  تتميز السياحة الصحراوية جبملة من اخلصائص       

  :اخلصائص أهم هذهميكن استخالص 

تعتمد السياحة على وسائل جذب طبيعية بالدرجة األوىل، وهي بالتايل ال تتطلب استثمارات ضخمة وال  - 

 .فنادق من الطراز العايل

 .أهم مميزات املنتج السياحي الصحراوي تعترب عناصر املغامرة، االكتشاف وخوض جتارب جديدة من - 

 .تعترب عادات وتقاليد ا�تمعات الصحراوية وخصائصهم الثقافية من أهم عناصر اجلذب للمناطق الصحراوية - 

منتشرة يف الطبيعة، تعرب عن حياة الشعوب القدمية اليت  تنوعةمتارخيية و عامل أثرية تزخر املناطق الصحراوية مب - 

 عاشت يف الصحراء وخلفت إرثا تداولته خمتلف األجيال، وهو ما يشكل جزءا ال يتجزأ من البيئة الصحراوية،

 .وأحد أهم مكونات املنتج السياحي الصحراوي

                                                           
1  Virginie Lefebvre, "Desert tourism, architecture and Starlight "in C. Marin and J. Jafari, Starlight a 
common heritage, Canary Island, 2008, p115.  
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مل املنتج السياحي الصحراوي على العديد من األنشطة واليت ترتبط يف جمملها باحمليط الصحراوي تيش - 

  .  وخصائصه الطبيعية، الثقافية والبشرية

 .السياحية الصحراوية بتوفري جو من األصالة، املفاجأة واملغامرة، السكون واهلدوء تتميز املنتجات - 

  :الوجهة الصحراوية جبملة من اخلصائصيتميز السائح الذي يفضل  كما       

  .حيب املغامرات واالكتشافات - 

  .مييل للمخاطرة ويطمح لعيش جتارب جديدة - 

  .والتارخيية يهتم باملواقع الطبيعية، الثقافية - 

  .وعادا�م وتقاليدهم يهتم خبلق عالقات مع السكان - 

  .يبحث عن اهلدوء والسكينة - 

  . ال يبحث عن الفخامة، وإمنا يتكيف مع احلصول على أبسط اخلدمات - 

   :مقومات الجذب السياحي في المناطق الصحراوية .2

  :مما سبق، يتضح أن عوامل اجلذب األساسية بالنسبة للسياحة الصحراوية، تتمثل أساسا يف       

باعتدال درجات احلرارة شتاء، تتميز والسكينة، و متنح الصحاري لزائريها جوا من اهلدوء : المحيط الطبيعي.1.2

الشاسعة مما  والفضاءات وكثبان الرمال واملنابع الطبيعيةالواحات انتشار ك الفريدة املميزاتمن  ملةإضافة جل

  .يشكل لوحات طبيعية قلما جندها يف مكان آخر

الشاهدة على قدم العيش التارخيية املواقع و املعامل األثرية العديد من تزخر املناطق الصحراوية ب: المعالم األثرية.2.2

  .يف الصحراء، وهي بذلك تشكل قبلة للباحثني يف التاريخ واحلضارات القدمية

على منط عيش متميز وما أفرزه من عادات يف احلفاظ سكان املناطق الصحراوية  إن جناح: المحيط البشري.3.2

   .أنه أن يساهم يف دميومة املنتج السياحي الصحراويمن ش ونظم اجتماعيةوتقاليد عريقة 

من بني مقومات اجلذب السياحي ...) كالفنادق، املطاعم، النقل،(كما تعترب التسهيالت السياحية         

بالنسبة ملختلف الوجهات، إال أن الوجهة الصحراوية تعتمد بالدرجة األوىل على عوامل اجلذب الطبيعية، التارخيية 

 . والبشرية

  أشكال السياحة الصحراوية: ثانيا

 صحراء خصوصيتها تستمدها من طبيعتها ودرجة التفاعل بينها وبني ساكنيها عرب الزمن، وهو ماإن لكل        

 ساهم يف خلق العديد من األنشطة السياحية املختلفة يف املناطق الصحراوية؛ فمثال يف الصحاري العربية لوحدها
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ميكن أن ميارس ) يف جنوب فلسطنيالصحراء الكربى، صحاري شبه اجلزيرة العربية، بادية الشام، صحراء النقب (

أنواع  وتتمثل. إال أنه يف الواقع ال ميارس إال عدد قليل من هذه األنشطة 1نشاطا سياحيا خمتلفا، 30فيها أكثر من 

  :السياحة الصحراوية يف األصناف التالية

األنشطة والفعاليات املرتبطة بالصحراء  من مجلة لسياحة البيئية الصحراوية علىاتقوم  :السياحة البيئية.1

اهلضاب املتواجدة يف الصحراء، واليت عادة ما تعطي مجالية و ، مثل الرمال والكثبان الصحراوية، الطبيعية ومكونا�ا

وعليه ترتكز السياحة البيئية الصحراوية على عناصر اجلذب الطبيعية، شأ�ا يف ذلك شأن  .عالية هلذه املواقع

البيولوجي واجليولوجي دور هام يف التأثري على السائح البيئي الذي  بيئية بصفة عامة، حيث يكون للتنوعالسياحة ال

 وحضور املهرجانات اليت تعرض ،الطيورو  والتمتع مبشاهدة احليواناتالصحراوية يرغب دوما يف استكشاف املناطق 

  2:يلي فيما السياحة البيئية بالصحراءص أهم مقومات يلختوميكن أن . وأسلوب حياة شعوب الصحراء ثقافات

الواليات (اخلصائص اجليولوجية اجلذابة واألمناط املناخية اليت تنفرد �ا الصحراء؛ كما يف صحاري أريزونا  -

 .، والكثبان الرملية يف صحاري ناميبيا، وصحاري اولورو يف أسرتاليا)املتحدة األمريكية

بعض األشجار والنباتات القدمية والنادرة املرتبطة بالصحراء كنبات  عتيادي ووجوداال غري الغطاء النبايت -

  .فيلفيتشيا بصحراء ناميبيا، صبار ساقوارو الضخم بالواليات املتحدة ووادي النخيل يف أسرتاليا

 .القوافل الصحراوية واملسري لفرتات طويلة يف الصحراء، كتلك اليت يقوم �ا الطوارق يف اجلزائر على اجلمال -

يشكل السكان احملليون يف البيئات الصحراوية عامل جذب للسياحة، فغالبا ما يرتبط السكان ببيئتهم ارتباطا  -

وثيقا وهو ما يشكل أحد مظاهر السياحة البيئية بامتياز، كاألنشطة اليت متيز السكان األصليني بصحراء اورلو 

اح إىل قضاء جزء من أوقا�م وفقا للتقاليد البدوية من وهو ما يدفع الكثري من السي. بأسرتاليا وبومشن بكاهلاري

   .حيث اإلقامة يف اخليام وتناول األطعمة التقليدية على اختالف أنواعها

تعترب الواحات من مواقع السياحة البيئية الصحراوية بامتياز، كالواحات الواقعة مبنتجعات املها باإلمارات العربية  -

  .املتحدة

احملمية اليت تفرض البيئة الصحراوية اهلشة إقامتها؛ واليت تشكل يف الوقت ذاته فضاء للسياح الباحثني املناطق  -

 .بالصحراء والتنوع البيولوجي الذي مييزها عن التعرف على الكنوز الطبيعية

يتنقل العديد من السياح للصحراء من أجل ممارسة خمتلف الرياضات اليت متيز احمليط : السياحة الرياضية.2

حيث نظم العديد من  الراليات: من أبرزهاو الصحراوي، حيث تنتشر العديد من الرياضات القدمية واحلديثة؛ 

                                                           
   .120- 119، مرجع سبق ذكره، صالسياحة الصحراوية في الوطن العربي الواقع والمأمولخليف مصطفى غرايبة،  1

2 Pascal Tremblay, Desert Tourism Scoping Study, a report by Charles Darwin University, in conjuction with 
Curtin University for Desert Knowledge Cooperative Research Centre, Alice Springs, Australia, 2006, p15. 
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سباق حائل بالسعودية،  ورايل داكار- باريس سباقات السيارات اليت اخرتقت الصحاري منذ سنوات عديدة كرايل

ارتبط معظم سكان الصحراء وخاصة يف الصحاري العربية منذ القدم باستئناس اإلبل وإقامة : الجمال والخيول

الصيد بيها اليت يسمح فحيث يغتنم هواة وحمرتيف الصيد األوقات : الصيد مهرجانات سنوية للسباق واملبارزة،

بإقبال متزايد  ظىالغزالن واألرانب وتعترب من اهلوايات اليت مازالت حتللتنقل للصحراء والتمتع باصطياد الطيور، 

تتميز الصحاري أيضا بانتشار اجلبال الصخرية : تسلق الجبال والقفز المظليخاصة يف دول اخلليج العريب، 

وجبال رم يف  املرتفعة اليت جتذب السياح الذين حيرتفون رياضة تسلق اجلبال كما هو احلال يف جبال كاترينا بسيناء

ويعترب من أهم : التزحلق على الرملاألردن إضافة لعشاق القفز املظلي يف املناطق الصحراوية اآلمنة والفسيحة، 

 1.الرياضات اليت تنفرد �ا الصحراء وجتذب العديد من السياح

بالصحراء شهدت الصحاري قيام حضارات عديدة عرب التاريخ، تداولت على العيش : السياحة الثقافية.3

وخلفت وراءها موروث أثري وتارخيي متنوع يتمثل يف جمموعة من القصور، األبراج، احلمامات والرسومات 

موقع  38ففي الصحراء الكربى لوحدها يوجد  الصخرية القدمية اليت ترجع للعصور احلجرية والوسطى واحلديثة؛

ياح الذين يبحثون على التعرف على تاريخ وهي بالتايل تشكل عناصر جذب للس 2مصنف ضمن الرتاث العاملي،

حيث  ،الشعوب واحلضارات القدمية وتستهويهم عادات وتقاليد سكان الصحراء اليت حافظوا عليها مع مرور الزمن

شعوب الصحراء على السياح احملليني واألجانب،   يقيمون املهرجانات الشعبية والثقافية اليت تعرض ثقافات

بديب من تنظيم جائزة زايد الدولية للبيئة  2005، مث سنة 2004ذي أقيم أول مرة سنة كمهرجان صحاري العامل ال

 4.العامل صحاري 3ومنظمة

توفر الطبيعة الصحراوية مقومات عدة ألنواع خمتلفة من السياحة العالجية؛ فمن املعروف : السياحة العالجية.4

يساعد يف شفاء العديد من األمراض الناجتة عن تراكم الرطوبة أن الصحراء تتميز بنقاء هوائها وجفافه وبالتايل فهو 

يف اجلسم، إضافة لظاهرة التداوي بالرمال احلارة ووجود احلمامات املعدنية يف كثري من املناطق الصحراوية، وهو ما 

 5.ديشكل عموما عناصر جذب للسياح الراغبني يف التداوي من خمتلف األمراض والرتويح عن النفس يف آن واح

يتنقل بعض السياح للصحراء �دف إجراء البحوث العلمية والرتبصات امليدانية يف خمتلف : السياحة العلمية.5

اولة التعرف ورصد خمتلف األحياء احليوانية والنباتية، حملكالباحثني حول التنوع البيولوجي بالصحراء : التخصصات

القدمية التكوين بالصحراء منهال واسعا إلجراء البحوث والباحثني يف اجليولوجيا حيث تشكل اجلبال الصخرية 

                                                           
   .135- 131ص.ص، مرجع سبق ذكره، السياحة الصحراوية في الوطن العربي الواقع والمأمولخليف مصطفى غرايبة،  1

2 Wided Tebaa, Pour un tourisme saharien durable,  Le tourisme durable, Marrakech, 23 mai 2003, p4. 
   .الرمسي مقرهاويوجد �ا جلزائر ا دولية، ترتأسها منظمة صحاري العامل هي منظمة 3
   .140- 136ص.ص، مرجع سبق ذكره، السياحة الصحراوية في الوطن العربي الواقع والمأمولخليف مصطفى غرايبة،  4
   .148- 145ص.ص، مرجع نفسهال 5
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حول وعلماء االجتماع الذين يعدون دراسات  ، التاريخامليدانية ومعرفة طرق وتاريخ تكوينها، إضافة لباحثي اآلثار

 .عادات سكان الصحراء وثقافا�م ولغا�م

   ثار السياحة الصحراويةآ :المطلب الثالث

 دعامة تشكل أنة السياحة باستطاع ناحية، فمن :املفارقات من سلسلة الصحاري يف ةالسياح تكتنف       

 البيئية النظم خصوصية االعتبار يف وأخذت جيدة إلدارة خضعت ما إذا يف حالة الفقر ومكافحة للتنمية

 بالنسبة سواء مدمر عامل إىل كبرية وبسرعة تتحول أن للسياحة ميكن أخرى ناحية ومن وهشاشتها؛ الصحراوية

  .وكافية جيدة رقابة هلا تتأمن مل إذا الطبيعية البيئة إىل بالنسبة أو احملليني للسكان املعيشية األمناط إىل

 للسياحة الصحراوية اآلثار االيجابية: أوال

توجد هناك آثار أخرى  ،آلثار االجيابية اليت ميكن أن خيلفها النشاط السياحي يف أي منطقة كانتإضافة ل        

مناصب ال : خلق نوعني من مناصب الشغل، فمثال تساهم السياحة الصحراوية يف ترتبط باحمليط الصحراوي

، ومناصب ...كأعوان االستقبال، عمال الفندقة واإلطعام،: تتطلب معارف ومؤهالت ترتبط باحمليط الصحراوي

ينبغي أن يشغلها اليت الء، مرافقي اجلمال، السائقني و األد: أخرى ترتبط باحمليط الصحراوي وخصوصياته مثل

اآلثار االجيابية للسياحة خمتلف ص يلخوميكن ت  1.السكان احملليني أل�ا تتطلب معرفة ودراية باحمليط الصحراوي

   2:الصحراوية فيما يلي

  .الصحراويةعمار املناطق إدي إىل يؤ سياحية ال واملنشآتإقامة املزيد من البىن األساسية  - 

للمناطق الصحراوية حيقق إيرادات هامة تنعكس على السكان احملليني وغالبا ما  تدفق السياح بأعداد كبرية - 

  .تكون هذه املناطق هامشية، فتزدهر وتتقدم

خيلق تدفق األفواج السياحية جماالت عمل مرحبة للسكان، مما ينمي الوعي للحفاظ على بيئتهم للحصول على  - 

  .العوائد إضافة لتعميق انتمائهممزيد من 

تساهم السياحة الصحراوية يف منو الصناعات التقليدية اليدوية والتذكارية املميزة واملهددة باالنقراض، كاملنتجات  - 

  .ما يساهم يف استغالل املوارد الطبيعية استغالال أمثلوهو  ،اخلشبية واجللدية واألكالت الشعبية

  .التحف واهلدايا والصناعات الوطنية إقامة مراكز ومعارض لبيع - 

                                                           
1 PNUE, tourisme et déserts: guide pratique pour gérer les impacts environnementaux et sociaux du 
tourisme dans les déserts, France, 2006, p8. 

كلية اآلداب جامعة الكوفة  الكوفة، آداب، جملة -السياحة دراسة في جغرافية–السياحة الصحراوية في الوطن العربي خليف مصطفى غرايبة،  2

  .287، ص2013، نوفمرب 15العدد  العراق،
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تدفع السياحة الصحراوية إىل االهتمام برتميم وصيانة اآلثار واحلفاظ عليها باعتبارها أحد أهم مقومات البيئة  - 

  .الصحراوية السياحية

  .احلفاظ على الطابع احلضاري لبعض املباين املعمارية القدمية مبا تتضمنه من نقوش وزخارف -

بالفنون الشعبية الفلكلورية وبعثها، إضافة للحفاظ على املالبس واألزياء، العادات والتقاليد  االعتزاز -

 .واملهرجانات الثقافية والتعرف على أسلوب حياة السكان احملليني

 

  للسياحة الصحراوية اآلثار السلبية: ثانيا

لطاملا أثري النقاش حول اآلثار السلبية لألنشطة السياحية على األوساط الصحراوية اهلشة اقتصاديا،        

أوساط جد حساسة تعيش �ا جمموعات من السكان يعتمدون على وسائل بسيطة يف تعترب اجتماعيا وبيئيا، فهي 

  1:يلي ص أهم اآلثار السلبية للسياحة الصحراوية فيمايلختوميكن  .العيش

  .التدهور البيئي - 

  .الضغط على املواقع احلساسة - 

  .للموارد املفرط االستغالل - 

  .يف الصحراء بالنسبة للسكان احملليني احساس ا، الذي يعترب موردءاالتأثري على مصادر امل - 

زيادة التحضر يف األوساط الصحراوية، وهو ما يؤثر على سالمتها من جهة ويؤدي إىل هجرة سكان املناطق  - 

  .هور طبقة جديدة يف ا�تمع من دون وظائفظالريفية، وبالتايل 

  .وعلى ثقافتهم التأثري على ا�تمعات الصحراوية - 

  .التأثري على استخدام اللغة احمللية - 

  .مومسية األنشطة - 

  .االرتفاع السريع ألعداد السياح - 

وية حتدي مواجهة آثارها السلبية والتخفيف منها، أكثر من تواجه السياحة يف املناطق الصحرا ن،إذ       

عامال مهددا للبيئة واألنظمة الصحراوية إن مل يتم األنشطة السياحية حيث ميكن أن تشكل . الوجهات األخرى

  .يستدعي تطويرها وفقا ملبادئ التنمية املستدامة وهو ماالتحكم يف آثارها السلبية؛ 

  

  

                                                           
1 Mahdi Eshraghi and Others, sustainable ecotourism in desert areas in Iran: potential and issues, journal of 
social sciences and humanities, volume5, number1, 2010, p.p46-50. 
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  السياحة الصحراوية واالستدامة: المبحث الثالث

يف ظل تزايد التدفقات على الوجهات السياحية الصحراوية، بات من الضروري التفكري يف السبل الكفيلة        

 تدعو له خمتلف اهليئات الدولية،مبواجهة اآلثار السلبية لألنشطة السياحية على هذه البيئات احلساسة، وهو ما 

لسياحة وا السياحة املستدامةمفاهيم  ملبحثهذا ا يتناولسعليه، و . من خالل تبين ممارسات السياحة املستدامة

  .ة هذا الصنف السياحيلجهود الدولية املبذولة الستدامإضافة لالصحراوية املستدامة 

  ماهية السياحة المستدامة: المطلب األول

وذلك أل�ا حتتل السياحة مكانة خاصة فيما يتعلق باملسامهة يف التنمية املستدامة والتحديات اليت تواجهها؛        

ومن جهة  احمللية؛ والوجهات الدول من العديد اقتصاد يف رئيسية يساهم بصفة ومتنامي كيدينامينشاط  من جهة

 .احمللية وا�تمعات البيئة ،نيالتجاري املتعاملني ،)زوارال( املستهلكني بني خاصة عالقة خيلق نشاطا أل� أخرى

 ؛جو واملنت املنتج إىل) السائح( املستهلكينتقل  األخرى، القطاعات ملعظم خالفا ألنه ؛اخلاصة العالقة هذه تنشأو 

  1 :املستدامة والتنمية السياحة بني للعالقة وفريدة هامة خصائص ثالث وهو ما خيلق

 على بطبيعتها تنطويفهي  جديدة، أماكن اكتشاف ي يرتكز علىنشاط خدم السياحة باعتبار: لتفاعلا•

  ؛احمللية وبيئتهم املضيفة وا�تمعات الزائرين بني باشرة،م وغري باشرةم تعددة،م تفاعالت

 األمم بني اتاختالفأن هناك و  البيئية املشاكلخطورة  وندركي) واملضيفني زوارال(الناس عل السياحةجت: ةوعيتال•

 ؛باالستدامة املتعلقة املسائل بشأن واملخاوف املواقف تغيري قد يساهم يف وهو ما. والثقافات

 صيلة،أ وثقافية تارخيية تقاليد ،ذابةج طبيعية مناطق ونظيفة، سليمة بيئات عنيف تنقال�م  السياح يبحث معظم•

 تعتمدالسياحية  الصناعة فإن بالتايلو . جيدة عالقات معهم وايكون أن ميكنو  م� بونحير  ضيفنيسكان مو 

  .وقد يؤثر غياب أحدها على النشاط السياحي بأكمله ،الشروط هذه وجود علىبالدرجة األوىل 

  ومؤشراتها مفهوم السياحة المستدامة :أوال

  :نشأة ومفهوم السياحة المستدامة.1

على أن الذي يؤكد  1980إعالن مانيال  يفالعالقة بني السياحة والبيئة أثريت : المستدامةنشأة السياحة .1.1

تلىب بطريقة تلحق الضرر باملصاحل االجتماعية واالقتصادية لسكان املناطق االحتياجات السياحية ال ينبغي أن 

جزء من هي اإلعالن على أن هذه املوارد  ركزوي .ية واملواقع التارخيية والثقافيةالسياحية أو بالبيئة أو باملوارد الطبيع

لضمان كمله القيام باخلطوات الالزمة تراث البشرية، وأنه ينبغي على ا�تمعات احمللية الوطنية وا�تمع الدويل بأ

                                                           
1 PNUE et OMT, Vers un tourisme durable  : guide pour l’usage des décideurs, programme des nations unies 
pour l’environnement PNUE et l’organisation mondiale du tourisme OMT, 2006, p.p9-10. 
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 OMT يف دليل نشرته منظمة السياحة العاملية  1993سنة  ظهر مفهوم السياحة املستدامة كما  1.حلفاظ عليهاا

 وتنمية ختطيط وأساليب مفاهيم قدم، حيث "دليل للسلطات احمللية- التنمية املستدامة للسياحة"بعنوان  PNUEو

 الطبيعية ملواردوا البيئةومن منطلق أن . احمللي املستوى على واالقتصادي االجتماعيو  البيئي أثرها وإدارة السياحة

يف لسياحة ا لنجاح ضروري أمر تهامحايعلى أن  فقد نص هذا الدليل ؛السياح ذبعامل أساسي يف ج والثقافية

 السياحة بشأن العاملي املؤمتر 1995 فريلأ يف) الكناري زرجب(  Lanzaroteرويتاالنز  يفعقد ما ك. طويلاملدى ال

 إطار يف �ا القيام إىل حتتاج السياحة تنمية أن قال امليثاق وقد املستدامة، السياحة ميثاق أقرالذي  املستدامة

 ،ابيئي )supportable(وحمتملة  ةمستدام تكونف ،والبشرية والثقافية الطبيعية البيئات تتناول اليت املستدامة التنمية

 امليثاقكما صدر  .احملليني للسكانبالنسبة  واجتماعيا أخالقيا )équitable( ومنصفة، اقتصاديا )viable( جمدية

 املدونة 1999سنة  سياحةللالعاملية  نظمةنشرت املمث ، 1998سنة  احملمية املناطق يف املستدامة للسياحة األورويب

 العديد السياحة املستدامة يثاقمتضمن  قدو  1995.2حيث كان كل منهما كامتداد مليثاق  السياحة آلداب العاملية

  3:منها، و الفقرات من

 السياحي النشاط يكون أن ضرورة يعين والذي االستدامة معيار إىل السياحي التطوير عملية تستند أن ينبغي -

   .اوصحي وثقافيا واقتصاديا اجتماعيا برمته، ا�تمع ختدم أهداف وحتقيق ومنظما، منتظما البعيد املدى على

 السياحة من النوع هذا وعلى واإلنسانية، والثقافية الطبيعية البيئة تكامل تتطلب للسياحة املستدامة الصيغة نإ -

 .النامية لبلدانبالنسبة ل ةخاص ويعمل على تقليص آثاره السلبية عليها بشموليتها والبيئة املضيف، البلد حيرتم أن

 باجتاه والعمل البيئة الحرتام واحد عمل كفريق السياحية الصناعة أعضاء مجيع مشاركة تعين املستدامة التنمية  -

 .خياراته واحرتام املضيف، البلد وإرث وتقاليد عادات احرتام وكذا كاملة، رعاية رعايتها

 من وذلك السياحي النشاط تكمل أن شأ�ا من اليت األعمال لكل الرتويج املعنية والسلطات احلكومات على-

 املنظمات جهود افروتضمن التعاون  إطار يف الفعالة، السياحية والربامج السليم، السياحي التخطيط خالل

 . كوميةاحل غريو  احلكومية

  .السياحي النشاط من املتأتية للمنافع واألمثل العادل التوزيع لضمان العدالة على مقاييس االعتماد ضرورة-

  .باالنقراض ةاملهدد املمتلكات خصوصا املضيف، للبلد واالجتماعي احلضاري اإلرث على احلفاظ ضرورة-

                                                           
  .58، ص2006، اكتوبر9، العددأسيوطبيئية جلامعة  أحباث، جملة الحيوي البيئية والتنوع تسويق السياحةخنفر،  اإللهعبد  إيادعايد راضي خنفر،  1

2  Ecotourisme magazine, Définition Tourisme durable : http://www.ecotourisme-magazine.com/tourisme-
durable/ , consulté le 20/09/2015. 
3 Charte du tourisme durable, conférence mondiale du tourisme durable, Lanzarote (Espagne), avril 1995. 
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 نسياباو  تدفق يضمن فعال شامل معلومايت نظام لتوفري سوية تعمل أن احلكومية وغري احلكومية املنظمات على-

 أو كافة العاملني خدمة يف النظام هذا وأن يوضع العامل، رجاءأ يف السياحية واملناطق املراكزب اخلاصة املعلومات

 .خاص بشكل الزبون ارض على التعرف العمل باجتاهو  السياحية، اخلدمات من املنتفعني

 فالتنمية وموضوعية ودقيقة، علمية الدراسات هذه تكون أن على السياحية، الصناعة يف اجلدوى دراسات اجناز-

 إمكانيات الدراسات هلذه تتوفر أن شريطة لألمور، ثاقبة نظرة وإىل فعال اسرتاتيجي ختطيط إىل حتتاج املستدامة

 .تها الكبريةسؤوليم مع تتناسب هائلة مادية وبشرية

 مهام السياحة العاملية منظمة تتوىل أن على البيئية، لإلدارة وأخرى السياحية، لإلدارة أنظمة وضع باجتاه العمل -

 الدورات والندوات وعقد النظم، هذه يف االتساق لضمان واإلقليمية، الوطنية األخرى، اجلهات مع التنسيق

 عدم اإلضرار وتأمني السياحية، الصناعة لدعم النظم هذه بأمهية تعريفال شأ�ا من اليت املتخصصة واملؤمترات

  .مكونا�ا ميعجب والبيئة باألرض

   :تعريف السياحة المستدامة. 2.1

كل على أ�ا   2004السياحة املستدامة ألول مرة بصفة رمسية من طرف املنظمة العاملية للسياحة سنة  عرفت       

أي أ�ا  1شكل من أشكال السياحة اليت يراعي فيها املبادئ االقتصادية، االجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة،

  .  ميع الوجهاتبل تصلح جلميع األصناف السياحية وجل ،معني صنفليست حمصورة يف 

 السياح احتياجات اليت تليب تلك" :أ�ا على املستدامة لسياحةل تعريفا آخر للسياحة العاملية املنظمةمث اقرتحت  - 

 تتحقق بطريقة املوارد إدارة جمال يف القواعد املرشدة إ�ا للمستقبل، الفرص وتوفري محاية جانب إىل واملواقع املضيفة

 والتنوع البيئية والعوامل الثقايف التكامل معها ويتحقق والثقافية، واالجتماعية االقتصادية املسائل متطلبات فيها

   .2"ودعم نظم احلياةاحليوي 

تضمن هذا التعريف أن السياحة املستدامة جيب أن حتقق التوازن بني متطلبات السياح وا�تمعات املضيفة 

 . ضمان حسن استغالل املواردوتساهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية مع 

) ماء، هواء، أرض وتنوع بيولوجي(تلك اليت تربط بني مصطلح املدة واستمرارية املوارد الطبيعية  كما تعرف بأ�ا - 

والبىن االجتماعية واإلنسانية؛ فهي تندرج يف إطار وضع املخططات اليت �دف بالدرجة األوىل ملنع األضرار اليت 

   .3ار وأسس التنميةميكن أن تؤثر على مس

                                                           
إستراتيجية ترقية القطاع السياحي كأداة لتحقيق التنمية المحلية المستدامة دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لوالية ساملي مسري،  1

  .74، ص2012امة، جامعة سطيف، ، مذكرة ماجستري إدارة األعمال اإلسرتاتيجية والتنمية املستدجيجل
2 Site officiel de l’Organisation mondiale du tourisme, www.omt.org, consulté le 20/02/2015. 
3 Francois VELLAS, Economie et politique du tourisme international, économica, paris, 2eme édition, 2007, 
p195. 
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بصفتها على املدى الطويل، أشار هذا التعريف بدوره إىل ضرورة احلفاظ على القيم االجتماعية واملوارد الطبيعية 

   .التنموية عمليةيف جناح ال ضرورياعامال 

احلاليني  ات الزوار والسكان احمللينيبأن السياحة املستدامة هي اليت توفق بني متطلالقول  وعليه ميكن       

املستويات ولتحقيق ذلك جيب مراعاة جمموعة من املبادئ على  .واملستقبليني دون التأثري على البيئة احمليطة

   1:االقتصادية، االجتماعية والبيئية على حد سواء

 .)كاملياه والطاقة(حفظ املوارد النادرة والقيمة  -            :بيئيا - 

 .النفاياتالتقليل من  -                   

 .توزيع تدفق الزوار يف األماكن السياحية ويف األوقات املناسبة -                   

 .محاية الرتاث الطبيعي -                   

 .فرض قيود على السياحة يف املناطق احلساسة -                   

 .االستيعابية للمكانتثمني السياحة الطبيعية عندما تستجيب للقدرة  -                   

 .، األثري والثقايفاحرتام املوروث -:ثقافيااجتماعيا و 

 .وتطوير املنتجات الثقافية التقليدية واحلرف اليدوية إحياء -                   

ميم ونشر النماذج الثقافية يات لصناعة السياحة، أن تتجنب تععلى الشركات متعددة اجلنس -                   

   .للمشاركة يف التنمية احمللية إضافةواالجتماعية الدخيلة على ا�تمعات املضيفة؛ 

السماح للسكان احملليني يف املشاركة يف املنافع االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت يولدها  -       :اقتصاديا

 .النشاط السياحي بشكل متساو

 .املسامهة يف حتسني مستويات املعيشة للسكان -                   

       .تشجيع العمالة واليد العاملة احمللية -                   

  :مؤشرات السياحة المستدامة.2

املؤشرات املتعلقة  آثار األنشطة السياحية على البيئات املستقبلة، مت وضع جمموعة من�دف رصد        

   2:السياحية، حيث قسمت لثالث جمموعات اقتصادية، اجتماعية وبيئيةباستدامة األنشطة 

احمللي،  الوسط على اقتصاديات السياحي النشاط تأثري بقياس املؤشرات هذه تتعلق: االقتصادية المؤشرات -

  .اخل...االستثمار، ومؤشر الدخل مؤشر الصعبة، العملة مؤشر :وتتمثل أهم املؤشرات االقتصادية يف
                                                           

1  Organisation mondiale du tourisme, code mondial d’éthique du tourisme, disponible sur le site: 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/gcetbrochureglobalcodefr.pdf, consulté le 20/02/2015. 

  .189، ص2005، 12حلوان، العدد جامعة ، جملة التنمية السياحية المستدامة بين اإلستراتيجية والتحديات المعاصرةعبد الباسط وفا،  2
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بتأثريات السياحة على اجلوانب االجتماعية والثقافية  املؤشرات وتتعلق هذه: االجتماعية المؤشرات -

 الظروف على السياحة تأثري االجتماعي الذي يقيس االنعكاس مؤشر: للمجتمعات املضيفة، ومن أمهها نذكر

 رضا مستوى احملليني وحيدد السكان رضا والتعليم، مؤشر التوظيف حيث من املوقع السياحي لسكان املعيشية

بتأثري النشاط السياحي على تطور  ويتعلق األمن مؤشر عن األنشطة السياحية مبنطقتهم، احملليني السكان

  اخل...السياحي، املقصد يف معدالت اجلرمية

 النفايات معاجلة مؤشر :وتتمثل يف البيئة وتأثريه على السياحي النشاط ضغط مدى وتقيس: البيئية المؤشرات -

 مؤشر احملليني، السكان إىل السياح كثافة معدل يقيس الذي الرتبة استخدام كثافة مؤشر السائلة، أو الصلبة

  .اخل...، الثلوث من اجلو محاية مؤشر املياه، استخدام كثافة

مؤشر الطاقة االستيعابية، مؤشر الضغط على املوقع : كما مت اقرتاح جمموعة من املؤشرات املركبة اليت تتمثل يف       

وجتدر اإلشارة  .ومؤشر معدل جاذبية املكان، حيث يقاس كل مؤشر باالعتماد على جمموعة من املؤشرات اجلزئية

الذكر، يرتبط خبصوصية املنطقة، وكذا مبدى توفر املعلومات إىل أن االعتماد على أي مؤشر من املؤشرات السابقة 

 .املتعلقة �ذه املؤشرات

  التحول لنموذج السياحة المستدامة: ثانيا

  :السياحة المستدامة إلىمن السياحة التقليدية .1

لتحقيق مل تعد جمرد التوسع يف العرض السياحي؛ وإمنا أصبحت سبيال  إن التنمية السياحية اليوم       

االستقرار االجتماعي واالقتصادي أيضا، مع األخذ بعني االعتبار احلفاظ على البيئة واحتياجات السكان 

جيب الذي  ؛االنتقال من املفهوم التقليدي للسياحة إىل مفهوم السياحة املستدامةوهو ما يؤكد ضرورة  1.احملليني

آثارها على املستوى االقتصادي، االجتماعي والبيئي؛ حتسينات مستمرة لنتائجها و  أن يستند أساسا إىل إحداث

  2.زيادة القيمة املضافة، املسامهة يف الدخل احمللي، خلق مناصب الشغل، ختفيض استهالك املواد األولية: مثل

 .)3.2الشكل رقم ( وهو ما يوضحه الشكل املوايل

 

 

 

  
                                                           

  .98ص، 2006 وىل،الدار العربية للكتاب، مصر، الطبعة األ، مكتبة التلوث البيئي وإعاقة السياحةحسن أمحد شحاتة،  1

2 Ioannis Spilanis, Tourisme et développement durable en Méditerranée, livre blanc, PNUE- PAM- Plan 
Bleu, Grèce, 2003, p3. 
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  التحول لنموذج السياحة املستدامة :) 3.2(رقم  الشكل

 

  

 

 

 

 

 
Source : Ioannis Spilanis, Tourisme et développement durable en Méditerranée, livre blanc, PNUE- PAM- 

Plan Bleu, Grèce, 2003, p3.   

حيث ظهر نوع جديد من السياح يفضلون رحالت االستكشاف والتعرف على التقاليد والثقافات احمللية        

 : three S الشهريوتستهويهم املناطق األثرية؛ أي أننا يف نقطة حتول من الرتكيز على السياحة الشاطئية ومفهومها 

Sand, Sun, Sea) (أي الرمال، الشمس والبحر إىل ما يسمى بـ: (three E : Entertainment, Excitement, 

Education)  أي الرتفيه، اإلثارة والتعليم وهي مبثابة اإلعالن عن توجه إىل املفهوم اجلديد)three L : Leisure, 

Lore, Landscape ( ايل يلخص أهم الفروقات بني تجلدول الا 1.والتقاليد، واملناظر الطبيعيةأي اهلوايات، العادات

   :التجربة واالكتشافالسائح التقليدي والسائح الذي يبحث عن 

 التجربة واالكتشافوالسائح الذي يبحث عن الفرق بني السائح التقليدي :  )1.2( اجلدول رقم

  التجاربالسائح الذي يبحث عن االكتشاف و   ح التقليديائالس

  البحث عن عيش جتارب خمتلفة  البحث عن الشمس

  التأمل يف املواقف واجلماهري البحث عن اجلموع

 يشاهد ويستمتع لكن ال خيرب  'اليوم هنا، غدا هناك' هي

 être' يكون'يريد أن  avoir' حيصل'يريد أن 

  جتذبه النشاطات الثقافية والرياضية  جتذبه العروض التجارية اجليدة

  مغامر  حذر

  حيب تذوق املأكوالت احمللية  يأكل يف مطعم الفندق

  خمتلطون نوعا ما  سياح متجانسون
Source : Majdoub Wided, Proposition d'un nouveau cadre d'analyse du tourisme saharien: l'expérience de 
consommation, Colloque international tourisme saharien et développement durable, Tunisie, novembre 2007, 
p216. 

                                                           
1  Majdoub Wided, Proposition d'un nouveau cadre d'analyse du tourisme saharien: l'expérience de 
consommation, Colloque international tourisme saharien et développement durable, Tunisie, novembre 2007, 
p216. 
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  :أشكال السياحة المستدامة. 2

تبعا هلذا املفهوم اجلديد للسياحة فقد ظهرت عدة أشكال بديلة تنبثق كلها من مفهوم السياحة املستدامة؛         

السياحة البيئية، السياحة : هذه األشكال من أهمو  ،جوانب التنمية املستدامة أحدحيث يركز كل واحد منها على 

عديد من النقاط التقي هذه األنواع يف ل، والسياحة العادلة؛ وتاالجتماعيةاملسؤولة، السياحة التضامنية، السياحة 

 . هااملشرتكة وهو ما يصعب يف كثري من األحيان الفصل الواضح بين

تعرب عن النشاط و " سياحة- اإليكو"تسميتها  أو كما يفضل البعض :Ecotourismeبيئية السياحة ال.1.2

التلوث ومل  السفر إىل مناطق طبيعية مل يلحق �ا"السياحي الصديق للبيئة، وقد عرفها الصندوق العاملي للبيئة بأ�ا 

 ياملاض وحيوانا�ا الربية وحضارا�ا يف لخلل، وذلك لالستمتاع مبناظرها ونباتا�ال ييتعرض تواز�ا الطبيع

 اوقد مر مفهوم السياحة البيئية تارخيي ،املقام األول مبناظرها اخلالبة الطبيعة يف فهي سياحة تعتمد على 1"رواحلاض

�ديد له حتتوي على  من خالل توجيهه للمناطق اليت ال حلة حماية السائح من التلوثمر  2:بثالث مراحل هي

من خالل استخدام أنشطة سياحية ال تسبب أي هدر أو  مرحلة وقف الهدر البيئي، أو تعرضه ألخطار التلوث

من  مرحلة التعامل مع أوضاع البيئة القائمة ،هو قائم وموجود يف املوقع البيئي تلوث وبالتايل حتافظ على ما

مع تقليل استخدام  معاجلة االختالالت البيئية لتصبح أفضل وأحسنو التلوث  كافحةاهلدر البيئي وم يقافخالل إ

   .ألقل حد ممكن الطاقات

ذلك السلوك السياحي الذي يسوده االحرتام  هي:  Tourisme Responsableالسياحة المسؤولة.2.2

جتاه األماكن  جمتمعية وبيئية، نتكلم عن مسؤولية أخالقية أي أننا. واالنضباط حنو ا�تمعات املضيفة أو حنو البيئة

مؤسسات : من تضافر جهود مجيع األطراف وذلك من خاللولتحقيق مبادئ السياحة املسؤولة البد . املضيفة

  3.مسؤولة، سياح مسؤولون، سلطات مسؤولة وجمتمع مدين مسؤول

هذا  ىويستوحتتعلق عادة بالعالقات بني الشمال واجلنوب،  : Tourisme Equitableالسياحة العادلة.3.2

مناسبة ملنتجا�م على أن تنفق عائدات  اأسعار  ، حيث حيدد املنتجونالتجارة العادلة مبادئ النوع من السياحة من

يف تقدمي اخلدمات السياحية واالستفادة من عائدا�ا  النشاط السياحي حمليا، ويقوم السكان احملليني باملشاركة

  4.وذلك لتمكينهم من حتسني ظروفهم املعيشية؛ متساويبشكل االقتصادية 

                                                           
  .140، ص2010، األردن، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، السياحة البيئية وأسس استدامتهابراهيم بظاظو، إ 1
  .30، ص2009، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، السياحة والبيئةطارق كمال،  2
 أكتوبرالعاملية، عدد  اإلسالمي، جملة االقتصاد بين المفهوم الغربي والمفهوم اإلسالمي: أخلقة األنشطة السياحية ومدلوالتهاحسني رحيم،  3

  .10/02/2016 بتاريخ اطلع عليه، http://www.giem.info/article/details/ID/456#.VlSJ8nYvfIV  :املوقع على، 2015
4  Froger Géraldine, Le tourisme durable dans les Suds: solution ou mirage?, revue Mondes en 
développement,  n°157, 2012,  p35. 
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 حيث ،واملضيفني الزوار بني الناس، بني العالقة على تعتمد : Tourisme Solidaireيةالتضامن السياحة.4.2

 ويشارك اإلمنائية، األنشطة حئيدعم السا املضيفة؛كأن للمجتمعات املعيشية الظروف حتسني يف املسافرين ساهمي

  1.معني برنامج سياق يف كمتطوع حىت عملي أن ميكن أو اجتماعي مشروع متويل يف

جعل السياحة للجميع، هو السياحة االجتماعية  هدف:  Tourisme Socialالسياحة االجتماعية.5.2

تشجيع تنمية السياحة االجتماعية دوليا، فالسياحة لالذي يهدف    للسياحة االجتماعيةاملكتب الدويل  وحسب

اعية الطبقات االجتم من طرف مجيع الناجتة عن املشاركة يف السياحة الربامج واالجنازاتجمموع  االجتماعية هي

وميكن حتقيق هذه املشاركة أو تسهيلها عرب إجراءات ذات طابع . ، املعوقني والشبابذات الدخل احملدود

  2.اجتماعي

  المستدامة السياحة الصحراوية ماهية :المطلب الثاني

 أن عليها حيتم الذي األمر واإلنسانية، البيئية الناحيتني من هشة أطر ضمن الصحاري يف السياحة تندرج       

 تزال ال سياحية مقاصد يف االستدامة حتدي العامل، يف آخر مكان أي من وأكثر بالذات األطر هذه يف تواجه

   .السلبية آثارها عن نسبيا مبنأى

 مفهوم السياحة الصحراوية المستدامة: أوال

مبراعاة حساسية  متت إدار�ا اإذ ميكن للسياحة املستدامة أن تشكل فرصة تنموية لألوساط الصحراوية؛      

وتعرف السياحة الصحراوية املستدامة بأ�ا التنقل للمناطق الصحراوية من خالل توفري  .أنظمتها وهشاشتها

اهلياكل والقواعد األساسية وكل ما تتطلبه العملية السياحية الصحراوية دون اإلضرار بالطبيعة البيئية للصحراء سواء 

ية أو الثقافية، وحفظ سالمة التنوع البيئي والبيولوجي ونظم دعم احلياة من الناحية االيكولوجية أو االجتماع

  3.املتنوعة يف املناطق الصحراوية

أي أن إدخال مبادئ االستدامة على مفهوم السياحة الصحراوية يعزز اعتماد هذا النوع على املقدرات        

مبا يضمن محايتها وحتقيق عوائد للسكان احملليني الطبيعية والثقافية لألوساط الصحراوية دون إحلاق الضرر �ا، 

  . على املدى الطويل

                                                           
1 Michèle Laliberté, Le tourisme durable, équitable, solidaire, responsable, social…: un brin de 
compréhension , revue Téoros, 2012, p3.  
2 Ibid. 

، http://saadhemache.blogspot.com/2012/07/blog-post_07.html على املوقعمتوفر  ،السياحة الصحراوية المستدامة ساعد مهاش، 3

  .15/02/2015 طلع عليه بتاريخأ
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كل تنقل لألوساط الصحراوية وما يتبعه من  هيالسياحة الصحراوية املستدامة  وعليه، ميكن القول أن       

  . �ا تعيشوحترتم خصوصية ا�تمعات اليت هذه األوساط حساسية  اليت تراعيختلف األنشطة السياحية ملممارسة 

  :االستدامة في تنمية السياحة الصحراوية عوامل :ثانيا

نظرا حلساسية األوساط الصحراوية وخصوصيتها؛ فان النجاح يف حتويلها ملقاصد سياحية مع احلفاظ على        

  1:ثروا�ا، يتطلب توفر جمموعة من الشروط اليت تتمثل فيما يلي

سواء بقوة باستعمال الوسيلة الالزمة؛  ، وذلكوكائنا�ا الفطرية احلية ويةالصحراي ضاألر امحاية أي  :الحماية. 1

 :وذلك من خاللأية وسيلة أخرى، بالقانون أو 

 .بشكل كبري شكلةامل مل تتأثر �ذهألراضي اليت ل بالنسبةعملية التصحر وخصوصا  مكافحة - 

 .خططاملغري العمراين  توسعمحاية الصحراء من ال - 

 .للنباتات أو احليوانات سواء بالنسبةاحملافظة على التنوع احليوي يف الصحراء  - 

 .ضاربة يف القدموما يوجد �ا من نقوش وآثار  خمتلف الفضاءات الصحراوية،احملافظة على  - 

ة ملناطق الصحراوية، وذلك قبل وضع تلك املناطق على قائمباالتقييم املسبق لآلثار املرتتبة على السياحة  - 

 .املناطق السياحية

 .والرتاث الثقايف بصورة مستمرة وبعد كل موسم سياحي) للحيوانات والنباتات(التنوع احليوي  وضعية تقييم - 

 .إنشاء وحتويل بعض األراضي الصحراوية إىل حمميات طبيعية - 

وضع احلدود والضوابط والقوانني واألنظمة لتلك احملميات واملساحات املقررة للسياحة البيئية الصحراوية  - 

 .السياحية نشاطاتال عنحلمايتها من اآلثار املرتتبة 

، مكون من أشخاص طاقم إداري متخصصملناطق السياحية الصحراوية ا يشرف على أنجيب  :اإلدارة. 2

اخلطط واالسرتاتيجيات حلماية وتنمية هذه حيث يكلفون بوضع ، واإلداريةمن الناحية البيئية ومكونني مؤهلني 

 :النقاط اآلتية وذلك من خالل العمل على حتقيقبصورة مستدامة،  ناطقامل

 .بشكل خاص ناطق الصحراويةباملالسياحة البيئية عموما و لتشجيع السياحة البيئية  واألنظمةوضع القوانني  - 

 .أحد وسائل الدخل املهمةباعتبارها ملناطق الصحراوية باالسياحة البيئية  عتماد علىاال - 

                                                           
طلع أ، http://www.alwasatnews.com/news/343960.html على املوقع، متوفر الصحراء نقطة جذب للسياحة البيئيةزكريا خنجي،  1

  .15/06/2017 عليه بتاريخ
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، مبا والوفود السياحية اتوجذب االستثمار  للوجهة الصحراويةرتويج لدراسة األسواق احمللية واإلقليمية والعاملية ل - 

 .يتوافق وقدر�ا االستيعابية

متخصصني يف علم البيئة أو على األقل مدربني بصورة خاصة ، لينيتوظيف أدالء سياحيني من السكان احمل - 

 .لسياحمع القيام باجلوالت السياحية أثناء ااهلشة  الصحراوية للتعامل مع البيئات

، واليت ميكن يف الصحراء املوجودةمن املوارد الطبيعية برنامج لالستفادة  وضع :التطوير واستغالل ما هو متاح. 3

احلفاظ عليها من و  تطويرهاوهو ما يتطلب لو استغلت بصورة صحيحة،  رائدة سياحيةنقاط جذب أن تشكل 

 :من خالل ما يلي، وذلك خمتلف التهديدات

يشكل النواة األساسية وثقايف  يحضار طبيعي،  إرثحماولة التحسني من جاذبية املناطق الصحراوية اليت تتميز ب - 

حتويل جزء من تلك املناطق الشاسعة إىل متاحف مفتوحة يف اهلواء مع العمل على ، ي نشاط سياحي باملنطقةأل

 .لذلكالضرورية ضع الضوابط ، وو الطلق

   .فصائلها وأنواعهامبختلف  يةوالنبات يةاحلية احليوانا كائنا�التنوع اجليولوجي الذي مييز املناطق الصحراوية و دراسة  - 

 .عرف باحلدائق الصحراويةيما  رأو تطوي إقامة - 

 .يف الصحراء امة وخصوصا فيما يتعلق بالسياحةاملتعلقة مبوضوع التنمية املستد واألحباثتشجيع الدراسات  - 

لتعامل مع هذه يف احتسني سلوكهم  الفضاءات الصحراوية وهشاشتها، من أجلرفع الوعي عند السياح بأمهية  - 

 .وكائنا�ا الفطرية احلية املناطق

 .الصحراءب األصليةمراكز خاصة هلا يف أماكنها  إنشاءوتشجيعها، و  صلينياألاالستفادة من حرف السكان  - 

التقييم  هذا بتوصيات واألخذ، يلتقييم األثر البيئ، القيام بهقبل ص خاعام أو أي مشروع تنموي  إخضاع - 

 .واعتبارها نقاطا حرجة جيب الوقوف عندها

من النوع اليت  تكون من األفضل أن( املناطق الصحراويةب الفنادق عند إقامة التنمية املستدامةمراعاة مبادئ  - 

  .املنشآت يف املنطقة إقامة عندتؤخذ مجيع االعتبارات البيئية  نأ، كما جيب ) (Ecolodge)تعرف بالفنادق البيئية

تتوافر فيها كل  أنأو تطوير قرى أو خميمات صحراوية شبيهة بقرى وخميمات السكان األصليني على  إقامة - 

 .وبقية العناصر األساسيةمقومات احلياة الضرورية مثل املاء 

  .عرب االنرتنيت منشورا، سواء كان هذا الدليل مطبوعا أو صحراويةمتكامل للمناطق السياحية الوجود دليل  - 
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  :سلوبنياألأحد االعتماد على وتتم املراقبة ب :المراقبة والتحكم. 4

تعمل على مراقبة خمتلف ممارسات وتصرفات  بوضع شرطة خاصة للسياحة يف تلك املناطق الصحراوية إما - 

   .السياح

 وإعطائهم اإلرشادمث تدريبهم على  ،مبوضوع السياحة البيئية يف املناطق الصحراوية لينياحملالسكان  بإقناع وإما - 

 احملافظة علىالسياحي من أجل ضمان مشاركتهم يف أي دجمهم يف النشاط  ؛املشاركة يف إدارة هذه احملميات حق

من أجنع الطرق يف احملافظة على األوساط الصحراوية، هذه الطريقة وتعترب  .للمنطقة الثقايفو  الطبيعي الرتاث

 .ل معهاباعتبار أن الساكن احمللي هو أكثر األطراف دراية خبصوصية هذه املناطق وبالطرق املثلى يف التعام

اعتماد خمتلف الربامج مبشاركة مجيع األطراف و تكثيف اجلهود  خالل وذلك من :وتغيير السلوك ةوعيتال. 5

األمهية الكبرية للثروات الطبيعية ب، و املناطق الصحراويةوحتسيسهم �شاشة توعية السياح  من أجلواإلجراءات 

من والثقافية اليت حتتويها؛ واليت جنحت يف الصمود والبقاء منذ آالف السنني على الرغم من قساوة الطبيعة، وذلك 

لمناطق الصحراوية لسياح عند زيار�م لالسلبية لتصرفات الو  تياسلوكالتغيري  ي يفتدرجييولو بشكل أجل النجاح 

اليت ميكن أن تؤثر  واملمارساتكل التصرفات   بتجنبباحلفاظ عليها  الكايف هتمامإلبداء االوتوجيههم ، اهلشة

   . على سالمتها

  الجهود الدولية الستدامة السياحة الصحراوية :المطلب الثالث

جدية  ملشكالتتعرضها بعد  خاصة األخرية السنوات يف قاليم الصحراويةباأل العاملي االهتمام تنامي مع       

 مواردها على تؤثر سلبا اليتمن التهديدات  وغريها اجلائر والرعي األمطار ةندر و  اجلفافالتصحر،  مثل وخطرية

 إىل يتؤد اليت السبل نسبأ عن البحث لىع ليةواحمل الدولية املنظمات بعض عملت وعلى نظم احلياة �ا؛ اهلشة

من طرف منظمة األمم املتحدة للبيئة كسنة دولية للصحاري  2006حيث مت اإلعالن عن سنة  الصحراء، تنمية

 املستدامة التنمية مفهوم انتشار ومع .والتصحر يف إطار إسرتاتيجية أوسع للحفاظ على األوساط الصحراوية اهلشة

  .املنظمات هلذه بالنسبة األمهية غاية يف أمرا الصحراوية لألقاليم املستدامة التنمية موضوع أصبح عام بشكل

هذا طبعا إن وتشكل األنشطة السياحية باملناطق الصحراوية أحد أهم مداخل حتقيق التنمية املستدامة �ا،        

فتطوير أنشطة السياحة املستدامة يشكل فرصة . اقرتنت باملمارسات الكفيلة مبراعاة آثارها على البيئة الصحراوية

. حتقيق عوائد ومنافع لصاحل السكان احمللينييعية والثقافية يف لألقاليم الصحراوية من أجل استغالل مواردها الطب

  .  وفيما يلي بعض املبادرات الدولية اليت �دف لتشجيع ممارسات السياحة املستدامة باملناطق الصحراوية
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  شعوب وثقافات: مشروع الصحراء: أوال

الكربى اإلفريقية ملرافقة دول الصحراء  شعوب وثقافات، يف إطار أهداف األلفية :جاء مشروع الصحراء       

من التجارب امليدانية لوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات التنمية املستدامة ومكافحة الفقر  نطالقااواجلهات الفاعلة احمللية 

   1.من خالل تشجيع السياحة الثقافية القائمة على محاية وتثمني الرتاث الثقايف املادي والالمادي واإلرث الطبيعي

 ،)2002 كندا،( كيبيك البيئية للسياحة العاملي القمة مؤمتر متابعةما يندرج أيضا هذا املشروع أيضا يف إطار ك 

 التابعة السياحة آلداب العاملية واملدونة ،)2002 أفريقيا، جنوب( وهانسربغجب ستدامةامل للتنمية 10+ريو وقمة

   2.الثقايف التنوع بشأن ليونسكولالعاملي  عالنلإل عمل خطة إطار يف وكذلك العاملية، السياحة ملنظمة

  :اجلدول التايل يلخص أهم النقاط املتعلقة باملشروع 

من أجل جية للتنمية املستدامة للسياحة يف الصحراء يحنو إسرتات -شعوب وثقافات: الصحراء مشروع: )2.2( الجدول رقم

 كافحة الفقرم

 cultures et des peuplesahara des S Le شعوب وثقافات: الصحراء-

 -كافحة الفقرمن أجل مجية للتنمية املستدامة للسياحة يف الصحراء يحنو إسرتات -

 اسم المشروع

 الدول المستفيدة . اجلزائر، مصر، ليبيا، تونس، املغرب، مايل، موريتانيا، النيجر، السودان وتشاد: دول الصحراء الكربى

، ومنظمة PNUD, PNUE, UNICEFOMT, ( ،ALESCO ،BITS(وكاالت األمم املتحدة 

املؤسسات واملنظمات  الصحراء، مركز أحباث مالحظي الصحراء والساحل، ،العامل صحاري

  .                 السياحية

المنظمات الدولية 

 المشاركة

  .اث الثقايف والطبيعي املوجود يف الصحراءرت محاية ال -    : ةـاألهداف العام

  .السياحة كأداة ملكافحة الفقر وتثمني الرتاث ترقية -  

  .إشراك ا�تمعات احمللية يف التنمية السياحية ملنطقتهم -  

  .إنشاء مشاريع سياحية مسؤولة وفعالة اقتصاديا -  

  . تعزيز التعاون بني الدول الصحراوية وتبادل اخلربات بني دول اجلنوب والشمال -  

الفاعلني يف القطاع يف شبكات من أجل القضايا الشاملة واملتشعبة وضع  -   :األهداف الخاصة

 .باإلقليم، ودعم تطوير املنتجات السياحية

اهليئات، السكان املضيفني (تعبئة، توعية وتكوين الفاعلني بالقطاع السياحي  -  

 .وخاصة النساء والشباب منهم) والسياح

  )املصنفة، املواقع اتاملعماري، احملمياألثري، (التعريف بالرتاث الصحراوي ومحايته-  

 أهداف المشروع

                                                           
1 UNESCO, Le sahara des cultures et des peuples, disponible sur le site : 
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=10403&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, 
consulté le 12/10/2015. 
2 Rachid Sidi Boumedine, Laure Veirier, Le Sahara Des Cultures Et Des Peuples : Vers une stratégie pour 
un développement durable du tourisme au Sahara dans une perspective de lutte contre la pauvreté, 
UNESCO, paris, juillet2003, p72. 
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، خمطط العمل، شبكة للخرباء، فريق متعدد التخصصات من اإلسرتاتيجيةرسم : 2002-2003

UNESCO والدول املعنية باملشروع.  

اللقاء (انطالق نشاطات البحث والعمل يف الدول الصحراوية، التواصل واللقاءات : 2004-2005

  .)2005الصحراوي باليونسكو ماي 

 . نشر وتقدمي النتائج، املتابعة مع الدول األعضاء والتقييم: 2006-2007

 مراحل المشروع

 املناسب وملن؟هو التدريب  ما هي آفاق التنمية، كيف تؤثر على التشغيل؟ ما :السياحة-

ما هي أنواع الرحالت  :دور مهنيي قطاع السياحة في تنمية السياحة المستدامة في الصحراء-

 السكان؟ إشراكالواجب تشجيعها وكيف يتم 

 هي أفضل الطرق إلشراك السكان احملليني؟ ما :والتنمية السياحية اإلنسانيالوسط -

 كيف نعرف به وحنميه بأفضل الطرق؟  :التراث الثقافي والطبيعي والسياحة-

التنمية املستدامة وتقدمي مقرتحات  إلسرتاتيجيةاملبادئ التوجيهية  :سياسات السياحة الصحراوية-

   .الختاذ تدابري التعاون

 محاور المشروع

  .حتسيس الدول األعضاء مببادئ السياحة املسؤولة من أجل مكافحة الفقر-

  .يف املشروع على املستوى اجلهوي والدويل وحتسني مستوى التبادلتعبئة وتطوير شبكة الفاعلني -

املنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية ، كومية الدولية مبشاركة احلكوماتاحل اإلسرتاتيجية إعداد-

 .منظمي الرحالت السياحية، اجلمعيات والسكان،  ONG et OIGالدولية

السياحة  الرتاث، تطوير ثمنيالرامية إىل ت لنشاطاتوا ساسيةاملشاريع األ إطالق الربنامج من خالل-

 .فقرال ومكافحة

 النتائج

  : باالعتماد علىمن إعداد الباحثة : المصدر

Rachid Sidi Boumedine, Laure Veirier, Le Sahara Des Cultures Et Des  Peuples : Vers une stratégie pour un 
développement durable du tourisme au Sahara dans une perspective de lutte contre la pauvreté, 
UNESCO, paris, juillet 2003, p73. 

 لتطوير نشاطات الصحراء الكربىعشرة دول افريقية بيتضح من اجلدول أن املشروع خصص لفائدة        

جمموعة قدم ، حيث من أجل املسامهة يف قضايا التنمية الثقايفالطبيعي و باالرتكاز على الرتاث  سياحية مستدامة

الرامية لتشجيع ممارسات السياحة وحفظ الرتاث وفقا خلصوصية هذه الدول كاقرتاح من اإلجراءات والتدابري 

حول استعمال التكنولوجيات (مسارات للسياحة الثقافية املستدامة، تكوين العناصر الفاعلة يف القطاع السياحي 

، إقرتاح أمهية الرتاث الثقايف والطبيعي وضرورة احملافظة عليهوحتسيسهم حول ...) اإلدارة البيئية، الرتويج، احلديثة،

هذا باإلضافة إلطالق بعض . تصنيف بعض املناطق واملمارسات يف قائمة الرتاث العاملي املادي والالمادي

طبيعية بالنيجر مع إعداد مجيع املشاريع الرائدة لتشجيع السياحة البيئية والثقافية املستدامة كمشروع إقامة حممية 

طريق القصور والذهب الراميني للحفاظ على  يومشروع ،بيئيةللسياحة ال اتوتزويدها مبسار الدراسات الالزمة 

  .الرتاث املبين
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  بعض المبادرات األخرى: ثانيا

   :االهتمام العربي باستدامة السياحة الصحراوية .1

 حول اخلامس العريب املؤمتر العربية اجلامعة عقدتاالهتمام العريب بالسياحة الصحراوية املستدامة  يف إطار       

 دولة 31 فيه شاركتو  والبيئة العريب للشباب االحتاد نظمه العربية الذي الصحاري تنمية يف العريب الشباب دو

 عربية شبابية إسرتاتيجية وضع ومت املؤمترون واجتمع ،)منها الصحراوية وخاصة( البيئية السياحة ألمهية؛ وهذا عربية

 واإلسكان والثقايف االجتماعي والرتاث صحراءلل املستدامة التنمية على املؤمتر وركز العربية الصحاري تنمية جمال يف

خمتلف الدول العربية يف عرض  شاركتو . إضافة لعديد القضايا املهمة األخرى بالصحاري البيولوجي والتنوع

 مشروع خالل من الصحراء تنمية يف جتربتها عرضتاليت  قطركمبادرا�ا لتشجيع السياحة الصحراوية املستدامة،  

 ، باإلضافة لبقية  )اامله حممية خاصة (الطبيعية واحملميات البيئية، اخلضراء اخليمة وبرامج ونظيفة، خضراء قطر

إقامة احملميات على غرار  علىيف تشجيعها للسياحة الصحراوية املستدامة اليت تعتمد هي األخرى الدول العربية 

أشهرها واحة سيوة اليت جنحت يف التموقع   ؛عشر حمميات مصر اليت يصل عدد احملميات الصحراوية �ا إىل

 .باالعتماد على مشاركة السكان احملليني يف تطوير وإدارة األنشطة السياحية كوجهة مستدامة للسياحة الصحراوية

اليت  الصحراوية محمية وادي رمكة  احملمياملناطق يف تطوير نشاطات السياحة البيئية بالرائدة إضافة للتجربة األردنية 

مع ضمان مينع بناؤها باحملمية حفاظا على البيئة، وذلك بدل الفنادق، حيث إليواء السياح تعتمد على اخليم 

   .معلى األقداالسري جوالت التسلق و سياحية بإشراف السكان احملليني كتقدمي خدمات متميزة، ونشاطات 

 :)TO Sahariens(منظمي الرحالت الصحراوية مبادرات .2

وتنظيم رحالت مباشرة حنو العديد من الوجهات  يف ظل زيادة الطلب على السياحة الصحراوية        

بإعداد ونشر وثيقة  وية،الصحرا السياحةاملتخصصني يف  )TO(، قام مخسة من منظمي الرحالت الصحراوية

حيث تقدمها هذه الوكاالت . الصحراويةإلعالم وتوجيه السياح واملسافرين حول املمارسات احلسنة يف األوساط 

اإلنسان، الرتاث : حول ثالث حماور أساسية صفحات مثان لزبائنها قبل االنطالق يف الرحلة، وهي تتكون من

، Terre d’Aventures ،Hommes et Montagnes: حيث تعمل الوكاالت اخلمسة وهي كل من. والبيئة

Horizons Nomades ،Terra Incognita ،Atalante، والعمل عمالئهم بني الوعي زيادة أجل من على التنسيق 

 ،الطريان وشركات واألدلة احملمية املناطق راءومد احمللية الوكاالت( السياحة جمال يف املصلحة أصحاب مجيع مع

  .السياح على هذه الفضاءات اهلشة تأثري من احلد أجل مناملعنية  الصحراوية البلدان خمتلف من...) 

أخرى؛ �دف كلها لتطوير السياحة يف الصحاري وفقا  كثرية  مبادرات من بنيتعترب هذه املبادرات أمثلة        

 ملبادئ التنمية املستدامة، وهو ما يدل على بداية انتشار الوعي حول ضرورة احلفاظ على األوساط الصحراوية

  . ومحايتها
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  :خالصة الفصل

مقارنة ببقية األصناف السياحية؛  ،انسبي متأخربشكل  الصحراء يف ةيالسياح على الرغم من بداية األنشطة       

 جديد بشكل عطلهم يفضلون الوجهة الصحراوية لقضاء هناك من السياح منإال أ�ا تعرف انتشارا واسعا؛ ف

 من �ا يرتبط وما ،ونقاء الطبيعة جبمال والتمتع احلديثة احلياة وضوضاء زخم عن االبتعاد فرصة هلم حيقق

إال أن حساسية املناطق الصحراوية تطرح إشكالية تأثري التدفقات . منها واملعاصر القدمي حممية، وثقافات سكان

السياحية املتنامية على األوساط الصحراوية، وهو ما يستدعي مراعاة مبادئ التنمية املستدامة عند تطوير األنشطة 

   .االسياحية �

يف هذا الفصل ملفاهيم حول السياحة عموما، ومن مث السياحة الصحراوية وعالقتها   التطرقوقد مت       

باالستدامة، إذ ال ميكن بأي شكل من األشكال اعتبار السياحة الصحراوية جمرد انتقال حمليط صحراوي وممارسة 

األوساط الصحراوية وممارسة األنشطة اليت تتناسب  هشاشةاألنشطة املعتادة يف األماكن األخرى، بل جيب مراعاة 

وخصوصية هذه املنطقة، مع العمل على احلد من اآلثار السلبية اليت ترافق خمتلف املمارسات السياحية، وهو ما 

 . تعمل على تشجيعه اهليئات الدولية والعديد من األطراف األخرى

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لثالثا الفصل

 السياحة الصحراوية يف اجلزائر
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  :تمهيد

ة اجلزائر مساح من %84 كرب الصحاري احلارة يف العامل، ومتثل مساحتهاأتعترب صحراء اجلزائر من        

رث إوتتميز كل والية خبصائص ومؤهالت طبيعية و عرب الرتاب الوطين،  والية 12حيث متتد عرب  اإلمجالية،

 تؤهلها لتكون واليت ناجحة، صحراوية سياحة لصناعة املقومات اجلزائر كل حضاري وثقايف متنوع، وهو ما مينح

وعلى غرار باقي الوجهات الصحراوية، تتميز الصحراء . والدويل املستويني اإلقليمي على سياحي استقطاب واجهة

  . ضمن أطر االستدامة�ا النشاط السياحي  وإدارة، وهو ما يتطلب تطوير وهشاشتها زائرية حبساسية مواقعهااجل

واقع لأوال  ضتعر يتم الساجلهود املبذولة الستدامتها، و  قبل التطرق لواقع السياحة الصحراوية يف اجلزائرو        

  :ومدى االهتمام به، وذلك من خالل املباحث الثالثة اآلتية القطاع السياحي عموما

  وضعية القطاع السياحي يف اجلزائر: املبحث األول

  السياحة الصحراوية يف اجلزائر : املبحث الثاين

  اجلزائريف اجلهود املبذولة لرتقية واستدامة السياحة الصحراوية : املبحث الثالث

  وضعية القطاع السياحي في الجزائر :المبحث األول

تصنف كواحدة من بني أمجل الوجهات  كما ؛تتمتع اجلزائر يف ا�ال الطبيعي والثقايف بثروات ال متناهية       

يف اجلزائر،  القطاع السياحياليت متيز قومات املمن خالل هذا املبحث التعرف على  يتموس. على املستوى الدويل

  .عرب خمتلف املراحل وذلك أحد القطاعات التنموية يف الوطنباعتباره ي به ظوكذا مدى االهتمام الذي ح

  الجزائرالمقومات السياحية في : المطلب األول

  .يز القطاع السياحي باجلزائر متمات الطبيعية، الثقافية واملادية اليتو أهم املق هذا املطلب يتناولس       

   والثقافيةالطبيعية السياحية المقومات : أوال

  :المقومات الطبيعية.1

بني خطي  يف الضفة اجلنوبية الغربية حلوض املتوسطمشال القارة اإلفريقية تقع اجلزائر  :الموقع والمساحة.1.1

شرقا حيدها مشاال البحر األبيض املتوسط، و ، مشاال 37و 19دائريت عرض و  شرقه 12غرينتش و خط غرب9طول 

بفضل هذا املوقع وحتتل  ،مايلغرب وموريتانيا والصحراء الغربية، وجنوبا النيجر و ملتونس وليبيا، وغربا كل من ا

من والعربية فريقية أكرب البلدان اإل وتعد اجلزائر .األبيض املتوسط والبحر فريقياإو مركزا حموريا يف املغرب العريب 

 .²كم  2381741حيث املساحة إذ ترتبع على مساحة 

  :أنواع، وذلك تبعا لتنوع األقاليم ثالثة إىل اجلزائر يف يتنوع املناخ :المناخ.2.1
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  .درجة 18 تصل إىلبدرجات حرارة سنوية متوسطة عموما ، يتميز الساحلي الشريط على سائد :املتوسطي املناخ- 

  بني املناخ املتوسطي واملناخ الصحراوي انتقايلوهو مناخ يسود اهلضاب العليا،  :أو اإلستبس االعلي اهلضاب مناخ- 

  .السنة/مم 400ال تتجاوز  عموما، حيثاألمطار  بقلةويتميز 

 درجة احلرارة فيه تصل، بأمطار قليلة وغري منتظمة وجبو جافويتميز  اجلزائري، اجلنوب يسود: يالصحراو  املناخ- 

  .أو أكثر صيفا، وجبو معتدل شتاء وهو ما يساهم يف جذب السياح خالل هذه الفرتة درجة 40 إىل

 1:منطقة ألخرى، وتتمثل هذه التضاريس يفبتضاريس جد متنوعة، ختتلف من اجلزائر تتمتع  :تضاريسال.3.1

 شواطئ كم، حتده1600 بساحل ميتد على مسافة تفوق املتوسط البحر تطل اجلزائر على: الشريط الساحلي - 

  .الكربى املدن و الزراعية األراضي معظم تتمركز أين ووديانه التل سهول طريق عن الداخل إىل متتد صغرية، ووديان

 التلي األطلس؛ الغرب إىل الشرق من موجهة جبليتان سلسلتان ومها عبارة عن :والصحراوياألطلس التلي  - 

 م 2308خدجية اللة قمة تعتربو  اخل،...،البابور جرجرة، ،ريطالتي ،الونشريس جبال، تلمسان جبال من املكون

  . م 2832شيلية جبل يف �ا قمة أعلى تنتهي اليت وراساأل وجبال الصحراوي األطلس، و السلسلة �ذه قمة أعلى

 شكلها، وباملواشي وتربية احللفاء وتتميز بانتشار قاحلة، شبه منطقة األطلس، قلب توجد يف :العليا اهلضاب - 

   .ملغيغ شط هوو  البحر مستوى حتتم 40 أدناها يبلغ اليت) املاحلة البحريات( الشطوط وجودنظرا ل احلوضي

 الغريب العرقأهم ما مييزها و  الرملية،ا مناطقهو  القاحلة سهوهلا، الصخرية ضا�ا� الصحراء تتميز: الصحراء - 

اجلنوب الكبري جند  كما .القورارةو  التوات، ميزاب ووادي الزيبان واحة مثل وواحا�ا الكبري الشرقي والعرق الكبري

 رائعة مسننة تضاريس تتوسطها مدرجات، شكل على متتد املرتفعة اهلضاب من سلسلة وهو اهلقاروالذي يشتهر ب

  . البالد يف قمة أعلى ؛م 3003 تتاها قمةتوجد به و 

تتميز اجلزائر بانتشار العديد من احلظائر واملناطق احملمية عرب خمتلف األقاليم، وذلك ملا تزخر به : المحميات.4.1

حظائر وطنية يف املنطقة الساحلية 3منها  ،حظرية 14 إىلوحساسة، حيث يصل عددها من ثروات طبيعية فريدة 

، حظرية وطنية )جرجرة، ثنية احلد، بالزما، الشريعة وتلمسان(حظائر يف املناطق اجلبلية 5، )القالة، قورايا وتازا(

حظائر ثقافية يف املنطقة الصحراوية 5إضافة إىل ) احلظرية الوطنية جبل عيسى(واحدة يف منطقة اهلضاب 

 ).وف، األطلس الصحراوي وتوات قورارة تيدكلتاألهقار، الطاسيلي، تند(

، املعدنية للمياه منبع 2022حيث يصل عددها إىل  تنتشر باجلزائر العديد من املنابع احلموية: المنابع الحموية.5.1

 بوحنيفية محام الدفلى، بعني ريغة محام :ذكرن املنابع املستغلة أهم ومن. يبقى عدد كبري منها دون استغالللكن 

  . اخل...،نشلةخب الصاحلني محامو  بسطيف قرقور محام محام دباغ بقاملة، مبعسكر،

                                                           
 جامعة، املستدامة التنمية يف ودورها السياحة اقتصاديات ولح الدويل امللتقى، الجزائر حالة الوطني، االقتصاد في كصناعة السياحة، مراد ايدز  1

 .11، ص2010، مارساجلزائر-بسكرة
  .29ص اجلزائر، ،2014إحصائيات السياحة  وطين لإلحصائيات،الديوان ال 2
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 :المقومات التاريخية والثقافية.2

اجلزائر يف ا�ال التارخيي والثقايف إرثا غنيا يتنوع بتنوع احلضارات اليت تعاقبت على التواجد باملنطقة،  متتلك       

؛ بدءا اجلزائر زع عرب خمتلف جهاتتو اليت ت العديد من املواقع األثرية واملعامل التارخيية رالعصو  مر على حيث خلفت

، ةالبيزنطي ،الفينيقية، األمازيغيةكاليت تداولت على املنطقة  احلضارات  ملبإنسان ما قبل التاريخ، وصوال �

اليت شيدت خالل احلقبة االستعمارية  واملعتقالت احلربية املواقع للعديد من باإلضافةهذا ، الرومانية واإلسالمية

وتعترب احلضارتني الرومانية واإلسالمية من بني أهم احلضارات اليت  .هامة أثريةو  تارخيية ناطقواليت حتولت إىل م

 :1خلفت موروثا أثريا وتارخييا ضخما عرب العديد من املدن اجلزائرية

 تيبازة، مجيلة، تيمقاد،: أمهها املدن من العديد يف آثارها وتوجد قرون، اخلمس قرابة عمرت :الرومانية الحضارة -

 .وسوق أهراس تبسة، قاملة شرشال،

 األثرية املواقع من العديد يف شاخمة تزال ال اليت اإلسالمية للحضارة القدمية املعامل أهم من: ةاإلسالمي الحضارة -

 واليت الزوايا ننسى أن دون هذا، العاصمة اجلزائرب العتيقة ساجدوامل بتلمسان واملنصورة باملسيلة محاد بين قلعة جند

   .كونتة وزاوية الرمحانية، التيجانية، الزاوية جند أمهها من

وهو ما  اليونسكو، منظمةحسب  كمناطق للرتاث العاملي  التارخيية واألثرية وتصنف العديد من هذه املواقع       

  ).1.3 اجلدول رقم(يوضحه اجلدول املوايل 

  املواقع اجلزائرية املصنفة ضمن الرتاث العاملي :)1.3( الجدول رقم

  الوصف  الموقع

   .م100م اع"ترجان"مت إنشائها من طرف اإلمرباطور كم من مدينة باتنة،  37تقع على بعد   تيمقاد

  .اجلزائريف  الرومانية املدن أعتق من تعتربو   تيبازة

  .تتشابه يف تصميمها مع تصميم تيمقاد، و باجلزائر الرومانية املدن أقدم من وهي سطيفوالية ب تقع  جميلة

 يف البشرية احلياة وتطور احليوانات وهجرة املناخ حتوالت تعكس لوحة 15000 من اكثر على وحتتوي  ليالطاسي

  . امليالد قبل سنة 6000 خالل الصحراء

فهي تتوفر على آثار رومانية  . احلمادية للدولة عاصمة وكانت م 1007سنة تأسست، باملسيلة ببشارة تقع  حماد بني قلعة

   .ثار اإلسالميةالعديد من اآلو  كاألسوار والقبور القدمية،

 قيمتهه طابعه املعماري و وما مييز ، العاشر ميالدي يف القرن اإلباضيني طرف من انشأيقع بوالية غرداية،   ميزاب قصر

  .حتيط به مخسة قصور عبارة عن قرى حمصنة ذات تصاميم بطابع صحراوي كما  اجلمالية،

متثل إحدى أمجل املعامل  إسالمية شيدها العثمانيون يف القرن السادس عشر، مدينة وهي بالعاصمة توجد  لقصبةا

   .اهلندسية يف املنطقة املتوسطية
Source: UNESCO, World Heritage List, available on: http://whc.unesco.org/en/list, consulted on 20/03/2017. 

                                                           
 حول الدويل امللتقى ،"الجزائر في السياحي القطاع مؤسسات وفعالية أداء دراسة" الجزائر في المستدامة السياحية التنمية، مرازقة عيسى 1

 . 10ص، 2010 ، جامعة بسكرة، مارساملستدامة التنمية يف ودورها السياحة اقتصاديات

http://whc.unesco.org/en/list
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ينتظر واليت  ،1موقع 456 هذا باإلضافة إىل عديد املواقع األخرى املصنفة وطنيا واليت يصل عددها إىل       

، واليت كما متتلك اجلزائر جمموعة من املتاحف على املستوى الوطين. البعض منها التصنيف يف قائمة الرتاث العاملي

: ضارات اليت تعاقبت على العيش يف اجلزائر، ونذكر منهاختلف احلمل لتارخييةالعديد من الشواهد ا بدورها تضم

يف عدة  املتحف الوطين للمجاهدالعاصمة و  باجلزائر باردو الوطين تحفاملبقسنطينة،  الوطين سريتا املتحف

دون أن ننسى املمتلكات الثقافية الالمادية  .اخل...،متحف شرشالأمحد زبانة بوهران و  الوطين تحفاملواليات، 

  .اليت متيز اجلزائر واليت تتنوع بتنوع عادات وتقاليد كل منطقة يف اجلزائر

واليت  الفضية احللي صناعة الفخار، صناعة جند بينها ومن ة،التقليدي الصناعاتأضف إىل ذلك تنوع        

واليت من أشهرها زرايب غرداية، إضافة للعديد من  الزرايب صناعة ،تشتهر خاصة يف منطقة القبائل والصحراء

  .اخل...، وصناعة اجللود القماش على التطريزاألنشطة األخرى ك

، ةالصحراوي سياحةال: يمكن للجزائر أن تستغل مختلف األنماط السياحيةذا التنوع هنتيجة لو        

ة بشقيها الثقافي سياحةالالدينية، العلمية،  عالجية،الالبيئية، الرياضية،  ،ةالحضري ،شاطئيةال ،ةيلالجب

  .ة واألثريةالتاريخي

  المادية السياحية المقومات: ثانيا

  :الطاقة الفندقية.1

 2005سنة 1105عرفت الطاقة الفندقية يف اجلزائر تطورا يف السنوات األخرية، فبعد أن كان عدد الفنادق        

، سرير 107420بطاقة إيواء إمجالية  2016فندقا سنة  1231 عددها بلغسرير،  83895بطاقة إيواء إمجالية تقدر بـ 

حيث بلغت  كانت تتم بوترية جد متباطئة  اإليواء، واملالحظ أن الزيادة يف سعة )2.3( وهو ما يبينه اجلدول رقم

تبقى طاقات اإليواء وهي تعترب نسبة منو ضعيفة جدا، وعليه . فقط %28) سنة 12(طول هذه الفرتة نسبة منوها 

يف اجلزائر جد متدنية خاصة إذا ما قورنت بدول اجلوار كتونس واملغرب على الرغم من شساعة اجلزائر وغناها 

  .طبيعية وثقافية معتربة مقارنة �ذه الدولمبمتلكات 

  2016-2005طاقة اإليواء يف اجلزائر للفرتة  :)2.3( جدول رقم

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

عدد 

  الفنادق

1105  1134  1140  1147  1151  1152  1184  1155  1176  1185  1195  1231  

عدد 

  األسرة

83895  84869  85000  85876  86383  92377  92737  96898  98804  99605  102244  107420  

  .أعد بناء على تقارير خمتلفة لوزارة السياحة والديوان الوطين لإلحصائيات :المصدر

                                                           
 ، جملة اقتصاديات املال واألعمال،-دراسة مقارنة–واقع العرض والطلب السياحي في كل من الجزائر وتونس عيساوي سهام، حوحو فطوم،  1

  .88ص ،2017جوان  ،2العدد املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف ميلة،
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تشكل نسبة معتربة  ، حيث)فنادق يف طريق التصنيف( غري مصنفةأغلبها ف، هذه الفنادق صنيفأما عن ت       

 55380أي ما يعادل  ،%51.5نسبة  2016، كما شكلت سنة 2012سنة  %60من طاقة اإليواء اإلمجالية فاقت 

 158(سرير غري مصنف، أما باقي األسرة املصنفة فترتكز بشكل كبري يف الفنادق دون جنوم أو ذات جنمة واحدة 

وذلك لعدم تطلبها  ،)سرير11295و 8533، توفر على التوايل 2016من دون جنوم سنة  160فندق جنمة واحدة و

حيث بلغ عدد الفنادق اليت يبقى عددها ضئيل جدا  ؛لرؤوس أموال ضخمة مقارنة بالفنادق ذات التصنيف العايل

فنادق فقط  8سرير؛ هذا بعدما كان عددها  6734فندقا توفر  13على املستوى الوطين  2016جنوم سنة  5ذات 

وهو ما يؤثر  2016.1سنة  سرير 2810 ، وبالنسبة للفنادق ذات أربع جنوم فهي توفر2015-2012رتة طيلة الف

  .  نوعية وجودة اخلدمات السياحية املقدمة لىبطبيعة احلال ع

 :شبكة النقل.2

الشبكات األكثر كثافة يف القارة شبكة الطرق اجلزائرية واحدة من  تعترب :والنقل الحضري الطرقات.1.2

كما   2.هيكل 4910وأكثر من  ةكم طرق وطني29280 ، منهامك112696 ـاإلفريقية، حيث يقدر طوهلا ب

والية جزائرية على  24الذي يربط بنب احلدود التونسية واحلدود املغربية مرورا بـ السيار شرق غربجناز الطريق ا  مت 

هذا باإلضافة . ق السيارة مغاربياأكرب الطر  كم، مع ربطه بعدد كبري من املطارات واملوانئ، ويعترب1216 مسافة

الطريق السريع ، ومشروع حتديث وإعادة �يئة كم1020الطريق السيار للهضاب العليا بطول نطالق يف اجناز لال

 3.وربطه بالطريق السيار شرق غرب )جنوب-مشال( العابر للصحراء

 ،كم15.2 باجلزائر العاصمة على مسافة المتروكما تتوفر اجلزائر يف جمال النقل احلضري على خدمات          

كم يف آفاق 54كم، وخيطط ألن يصل إىل 13.5بعدما كان طول مساره ) 2018أفريل (حيث وسع مؤخرا فقط 

بكل الترامواي إضافة خلدمات . ، يف حني يبقى مشروع مرتو وهران قيد الدراسة ومل تنطلق به األشغال بعد2025

�اية األشغال ووضعه يف كما تقرتب وسطيف،   ورقلةطينة، وهران، سيدي بلعباس، مة، قسناجلزائر العاص: من

، عنابة، قسنطينة، البليدة، يف كل من اجلزائر العاصمة ريكفتلبال يسمى أو مالنقل املعلق ل إضافة. ستغامناخلدمة مب

  4.وتلمسان ،وهران سكيكدة،

 يف طوركم   2300إىل إضافة  5كم،  3866 ـاجلزائر بتقدر شبكة السكك احلديدية يف  :السكك الحديدية.2.2

اآلونة األخرية كهربة بعض املقاطع لوضع قطارات ذات سرعة فائقة من شأ�ا أن تربط املدن  شهدت وقد .جنازاال

                                                           
1 Ministère du tourisme, statistiques parc hôtelier. 

، اطلع عليه بتاريخ http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-transport للوكالة الوطنية لترقية االستثمارالموقع الرسمي  2

15/02/2018.  
3 Site officiel du ministère des travaux publics et des transports 
http://www.mtp.gov.dz/fr/permalink/3031.html, consulté le 15/02/2018. 
4 Site officiel de l’entreprise métro d’Alger  http://www.metroalger-dz.com/fr/index.php, consulté le 
02/04/2018. 

 . 49، ص2016، اجلزائر، 46، نشرة رقم2015-2013الجزائر باألرقام نتائج سلسلة الديوان الوطين لإلحصائيات،  5
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 بأكثر مرفقةهذه الشبكة  .)2018(، كاخلط السريع الذي افتتح بني اجلزائر العاصمة ووهران مؤخرا الرئيسية للبالد

 .يف املنطقة الشمالية خاصةتتواجد  عرب الوطنحمطة  200 من

حيث  نشاطامطار اجلزائر األكثر  ويعترب  1،ادوليمطارا  16مطارا منها  36متتلك اجلزائر  :النقل الجوي.3.2

كندا،  إفريقيا، أوروبا، حنو رحالت تتكفل اخلطوط اجلوية اجلزائرية بعدة. سنوياماليني مسافر  ستةيستقطب 

 14حنو فرنسا، و  حنوتغطي أربعة خطوط دولية كلها ، إضافة لشركة طريان الطاسيلي اليت والشرق األوسطالصني 

التونسية للطريان، : وهناك عدة شركات طريان أجنبية لديها رحالت حنو اجلزائر نذكر منها  2.مدينة جزائرية

اخلطوط اجلوية العربية  ،امللكية األردنية اخلطوط ،اإلمارات ،مصر للطرياناخلطوط اجلوية للملكية املغربية، 

اخلطوط اجلوية الفرنسية، اإليطالية للطريان، إيغل أزور،  ،اخلطوط اجلوية الرتكية ،اخلطوط اجلوية القطرية ،السعودية

  .ليفتنزا، اخلطوط اجلوية الربيطانية

اجلزائر، وهران،  :منها نذكرميناء جتاري  )11( أحد عشرمتتلك اجلزائر يف جمال النقل البحري  :النقل البحري.4.2

متتد هذه املوانئ على طول  .غزوات، جيجل، تنس ودلسالبتيونا، جباية، مستغامن، / عنابة، سكيكدة، أرزيو

معظم العبارات على إيصال الركاب إىل الشواطئ تعمل  .لصيد والنزهةأخرى لموانئ  إضافة إىل، اجلزائرية سواحلال

إضافة لبعض الرحالت الداخلية   ،، ونقل البضائع إىل مجيع أحناء العامل)الفرنسية، االسبانية وااليطالية( األوروبية

، )عني الرتك- وهران(كتلك اليت تربط اجلزائر العاصمة ببجاية ورحالت النقل البحري احلضري يف كل من وهران 

رحلة  900ة للنقل الدويل تضمن أكثر من ، وذلك عرب أربع سفن كبري )تامنفوست-اجلزائر(واجلزائر العاصمة 

   3.مسافر 200سنويا، وسفينتني للنقل احلضري تتسع كل منهما ألكثر من 

 : شبكة االتصاالت.3

يف اجلزائر إىل إحداث حركية كبرية وتنافس شديد بني  االتصاالت السلكية والالسلكية أدى حترير سوق       

الذين يقدمون خدمات اجليل الثالث ) موبيليس، جيزي وأوريدو(املتعاملني الثالث للهاتف النقال يف اجلزائر 

 2016،4مليون مشرتك سنة  47 ووصل عدد مشرتكي اهلاتف النقال يف اجلزائر إىل. والرابع لالتصاالت واالنرتنت

أما عن خدمات اهلاتف الثابت فتحتكرها الشركة الوطنية اتصاالت اجلزائر اليت تضمن أيضا خدمات االنرتنت 

ويف إطار عصرنة القطاع وحتسني اخلدمات، وملواجهة التذبذب الذي . وانرتنت اجليل الرابع )ADSL(عايل التدفق 

التدفق  وير مشروع األلياف البصرية لإلنرتنت ذوتطتعرفه شبكة االنرتنت يف اجلزائر شرعت اتصاالت اجلزائر يف 
                                                           

1 Ministère des transports, Direction de la Planification et du Développement, bulletin Statistiques, 2eme 
trimestre 2014 , p6, disponible sur le site http://www.ministere-transports.gov.dz/images/stories/PDF/DPD 
/SDSIS/bulletin%20statistiques%202%20eme%20trim%202014.pdf, consulté le 15/02/2018. 
2 Site officiel Tassili Airlines: http://www.tassiliairlines.dz, consulté le 15/02/2018. 
3 Informations disponibles sur le site officiel du Algérie ferries sur http://algerieferries.dz/index.php, consulté le 
16/02/2018. 
4 Autorité de régulation de la poste et des télécommunications Algérie, rapport annuel 2016, p33, disponible 
sur le site https://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2016.pdf, consulté le 16/02/2018. 
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كما مت إطالق قمر صناعي جزائري . ، الذي من شأنه زيادة سرعة تدفق االنرتنت بشكل كبري)FTTX( السريع

   .وهو ما يضمن استقاللية التزود باالنرتنت وعدم تبعيتها جلهة أخرى

  1999-1962ترة وضعية القطاع السياحي في الجزائر في الف: المطلب الثاني

تعود بداية النشاط السياحي بصفة رمسية يف اجلزائر إىل الفرتة االستعمارية، حيث عملت السلطات الفرنسية        

قامت  1897 سنة على استغالل املوارد السياحية الطبيعية للوطن وسعت جلذب السياح األوروبيني، ففي

با حنو اجلزائر، و اليت جنحت يف استقطاب أفواج وقوافل سياحية كثرية من أور  1باستحداث اللجنة الشتوية اجلزائرية

وعليه سعت السلطات االستعمارية إلقامة اهلياكل الفندقية وعملت على التسويق التجاري للوجهة اجلزائرية من 

 السياحية واألقطاب املناطق مستوى على السيما املتخصصة نيةهامل واجلمعيات النقابات تكوين تشجيع خالل

، النقابة )1914(النقابة السياحية ملدينة وهران   2:الكربى، فتأسست العديد من اهليئات، واليت نذكر منها واملدن

يف  سياحية متخصصة نقابة 20واليت جتمع  1919، فدرالية السياحة سنة )1916(السياحية ملدينة قسنطينة 

 الدفاع مهمته مهين الفندقية؛ وهي عبارة عن تنظيم مت إنشاء االحتادية السياحي ويف نفس السنة والرتويج اإلعالم

فقد استحدث القرض الفندقي املكلف مبنح  1928 سنة الفندقة، أما يف ملهنيي واملعنوية املادية املصاحل عن

مت إنشاء الديوان اجلزائري للنشاط االقتصادي والسياحي  1931القروض للمستثمرين يف ا�ال السياحي، ويف سنة 

 .الذي مسي فيما بعد مبركز التنمية السياحية

وعليه خططت السلطات الفرنسية  3ألف سائح، 150حوايل  1950وقد بلغ عدد السياح يف اجلزائر سنة        

غرفة  18500، حيث وضع برنامج إلنشاء لتوسيع احلظرية الفندقية ملواجهة األعداد املتزايدة للسياح األوروبيني

  . ترتكز معظمها باجلزائر العاصمة واملدن الكربى 1957وذلك يف إطار خمطط قسنطينة سنة  4فندقية

   ع السياحي عبر المخططات التنموية االهتمام بالقطا : أوال

واقتصر العمل ) 1965- 1962(القطاع السياحي باالهتمام الالزم يف السنوات األوىل من االستقالل  ظ حيمل      

 5922تقييم وحصر املمتلكات السياحية والفندقية املوروثة عن املستعمر واليت قدرت بـ  خالل هذه الفرتة على

عندما أصدرت ميثاق السياحة  1966سنة  سلطاتاحلقيقي بالسياحة من قبل ال االهتمام سرير، وكانت بداية

  5:فيها التوجهات األساسية للقطاع، واملتمثلة يف والذي يعترب أول وثيقة رمسية �تم بالقطاع السياحي حددت

  
                                                           

1 Ahmed Houari, La politique touristique et les investissement en Algérie depuis 1965, Mémoire DES, ISE, 
Alger, 1974, p5. 

    .223ص، 2004مشال إفريقيا، العدد األول،  ، جملة اقتصادياتمقومات ومؤشرات السياحة في الجزائرخالد كواش،  2
3 Heddar Belkacem,  Role socio-économique du tourisme cas de l'Algérie, OPU/ENAL, Alger, 1988, P56. 
4 Ahmed Houari, Op.cit, p72. 
5 Charte de tourisme, Algérie, 1966, p4. 
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توجيه النشاط السياحي حنو السياحة الدولية، أي اخلارجية من أجل جلب العملة الصعبة وذلك حلاجة اجلزائر - 

  .ومتويل برامج التنمية املختلفةملوارد مالية معتربة لتغطية 

 .خلق مناصب شغل، من خالل توسيع هياكل هذا القطاع مع إدماج اجلزائر يف السوق الدولية للسياحة - 

 : 1969-1967السياحة ضمن المخطط الثالثي.1

املالية مل تسجل السياحة ضمن أولويات التنمية يف هذا املخطط، وهو ما يبدو جليا من خالل املخصصات       

، حيث احتلت السياحة املرتبة ما قبل األخرية مقارنة بالقطاعات األخرى ومل تتجاوز املبالغ املخصصة لكل قطاع

املخطط، حيث كان الرتكيز على قطاع  هلذا املخصصة الكلية املالية االعتمادات إمجايل من %2.54هلا نسبة 

  ): 3.3اجلدول رقم (الصناعة بالدرجة األوىل يليه قطاع الزراعة يف املرتبة الثانية، وهو ما يوضحه اجلدول املوايل 

  1969 -1967توزيع االستثمارات على القطاعات االقتصادية خالل املخطط الثالثي : )3.3(جدول رقم 

  النسبة المئوية  )دجمليون ( علكل قطا المبالغ المخصصة   القطاعات

  48.74  5400  الصناعة

  16.87  1869  الزراعة

  10.14  1124  اهلياكل األساسية

  08.23  912  الرتيبة

  03.72  413  السكن

  02.54  282  السياحة

  01.14  127  التكوين

  02.66  295  الضمان االجتماعي

  03.68  441  اإلدارة

  01.94  215  متفرقات

  %100  11078  المجموع

  .67/69 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية أثناء املخطط الثالثي :المصدر

بطاقة بالدرجة األوىل، الساحلية والصحراوية  للسياحة فندقية ياكله كان اهلدف خالل هذا املخطط اجناز       

أي  سرير فقط 2946أنه مت اجناز  إالاخلارجي،  للطلب أساسية بصفة ةجهمو  سرير 13081بـ إمجالية تقدر 

 1.%22.5تسجيل عجز يفوق عشرة آالف سرير؛ حيث مل تتجاوز نسبة االجناز 

 
 
  

                                                           
1 Ministère du tourisme,  Bilan du développement du secteur touristique, 1977, p27. 
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 :1973-1970السياحة ضمن المخطط الرباعي األول .2

جاء هذا املخطط بنفس أهداف املخطط السابق تقريبا، وهي العمل على بناء مرافق سياحية موجهة        

 احلموية احملطات مثل الداخلية للسياحة املوجهة املرافق بعض للسياحة اخلارجية مع إدماجبالدرجة األوىل 

التنمية، حيث مل يتجاوز  وعدم االعتماد عليه كقطاع فاعل يف السياحة احلضرية، وتواصل �ميش قطاع والفنادق

 .التوايل على الثانية للمرة خريةاأل قبل ما املرتبة من إمجايل االستثمارات واحتل% 02.5املبلغ املخصص له نسبة 

  : حسب القطاعات باالستثمارات اخلاصة املالية االعتمادات يوضح توزيع التايل اجلدول

  توزيع االستثمارات على خمتلف القطاعات خالل الرباعي األول: )4.3(جدول رقم 

  المئوية النسبة  )دجمليون ( المبلغ المخصص لكل قطاع  القطاعات التنموية

  45  12400  الصناعة

  15  4140  الزراعة

  08  2307  اهلياكل الساسية

  05  1520  السكن

  10  2718  الرتبية

  02.5  700  السياحة

  02  585  التكوين

  03.5  934  الضمان االجتماعي

  03.2  870  اإلدارة

  03  800  متفرقات

  03.1  760  النقل

  100  27736  المجموع

  .1970 سنة 70/73 العمرانية أثناء املخطط الرباعي األولوزارة التخطيط والتهيئة : املصدر

وعلى الرغم من زيادة امليزانية املخصصة لالستثمار يف قطاع السياحة يف هذا املخطط ألكثر من النصف        

سلم أولويات ، إال أن هذا ال يدل على أن القطاع ارتفع يف )دينار مليون 700(مقارنة باملخطط الثالثي السابق 

 السلطات حيث ظلت. زيادة الغالف املايل املخصص للمخطط الرباعي ككلكان نتيجة  التنمية الوطنية، بل

 الصناعة خصص أكرب غالف مايل لقطاعو  املخطط السابق يف حدد�ا اليت العام للخيارات باالجتاه متمسكة

  .فقطاع الرتبيةالزراعة  بقطاع متبوعا املالية إمجايل االعتمادات من 45% من استفاد الذي

سرير من بني  6860واستمر خالل هذا املخطط تسجيل عجز يف االجناز بنسب كبرية، حيث مل ينجز سوى 

ضعف قدرات االجناز األسرة املربجمة خالل هذا املخطط وتلك املتأخرة من املخطط الثالثي، وذلك بسبب 

  .الرغبة احلقيقية للنهوض بالقطاع وغياب
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 ):1977-1974(الرباعي الثاني السياحة ضمن المخطط .3

مليون دينار جزائري،  1230وصل حجم االستثمارات املخصصة للقطاع السياحي يف هذا املخطط حوايل        

 إمجايل استفاد�ا من عما كان عليه احلجم يف املخطط الرباعي األول، إال أن نسبة% 100أي بزيادة تفوق 

وذلك بسبب زيادة ، احلايل يف املخطط 1.4 إىل السابقة املخططات يف 2.5 من تراجعت قد املالية االعتمادات

 األولوية ذات القطاعات ظلتحيث  ،االستثمار يف مجيع القطاعات وارتفاع تكاليف حجم امليزانية العامة

نت صدارة الرتتيب، كما أن مقدار الزيادة املقررة يف هذا املخطط كا يف االجتماعية والشؤون والزراعة كالصناعة

نفسها بالنسبة جلميع القطاعات األخرى، واجلدول التايل يبني كيفية توزيع االستثمارات على خمتلف القطاعات 

   .)5.3 اجلدول رقم(التنموية، يف املخطط الرباعي الثاين

  توزيع االستثمارات على خمتلف القطاعات التنموية خالل املخطط الرباعي الثاين: )5.3(جدول رقم 

  يةالمئو  النسبة  )دجمليون ( المبلغ المخصص لكل قطاع  التنمويةالقطاعات 

  43.5  48000  الصناعة

  10  12005  الزراعة

  04.2  4600  املياه

  01.4  1500  السياحة

  01  155  الصيد

  14  15500  البنية االقتصادية

  09  9947  الرتبية والتكوين

  13.3  14610  الشؤون االجتماعية

  01.3  1399  اإلدارة

  02.3  2520  دراسات خمتلفة

  100  110236  المجموع

  .1974سنة  74/79 املخطط الرباعي الثاين، زارة التخطيط والتهيئة العمرانيةو  :المصدر

من خالل االهتمام باحملطات احلموية  الداخلية اجلديد بالنسبة هلذا املخطط هو اهتمامه بالسياحة       

 يتم مل املربجمة سرير 25000 بني فمن سابقيه يف الفشل يف اجناز األسرة املربجمة،، إال أنه ال خيتلف عن واحلضرية

 الثاين الرباعيمع �اية  7960أجنز حيث  ، 1978إىل 1974 من املمتدة الفرتة خالل سرير 8820سوى  إجناز

 املشاريع تبقى من ما ستكمالال1979 و 1978 سنيتخصصت و ، 1978 سرير سنة 860 مث مت اجناز ،1977سنة 

، ليصل بذلك العدد اإلمجايل لألسرة املنجزة االقتصادية للوضعية عام تقييم ووضع السابقة املخططات يف املربجمة



الجزائر في الصحراوية السياحة                                                                                   الفصل الثالث  

 

91 
 

يف هذا املخطط  من ميزانية االستثمار املوجهة للقطاعومل يستهلك  1.سرير 8820إىل  1978-1974يف الفرتة 

وإمنا تعود بالدرجة  ،وهو ما يدل على أن مشاكل القطاع ال تنحصر يف نقص التمويل 2.فقط  59.60% وىس

  .السياسية واألطر القانونية الضرورية لسري املشاريع يف القطاع األوىل لغياب اإلرادة

  ):1984-1980(السياحة ضمن المخطط الخماسي األول .4

 االنفتاح جمال احلاصلة على املستوى الوطين والدويل يف طوراتعرف هذا املخطط عدة تغيريات استجابة للت       

، وصدر يف السياحية التنمية يف اخلاص شراك القطاعإل الضرورية الشروط حتضرياالقتصادي، حيث مت العمل على 

، ) 1982لسنة 34 رقم الرمسية اجلريدة(اخلاص  الوطين االقتصادي باالستثمار املتعلق 11- 82 القانونهذا الصدد 

التوجه املخطط كما مت يف هذا . 1988العمومية سنة  االقتصادية املؤسسات باستقاللية يتعلق بقانون ليتبع

الدولية على عكس املخططات السابقة، وعليه مت الرتكيز على  حساب السياحة على الداخلية لتشجيع السياحة

  .إنشاء الفنادق احلضرية إضافة لوضع برنامج للتخييم

من  ،جزائري دينار مليون 3400 إمجالية قدرها مالية على اعتمادات املخططخالل هذا وحتصل القطاع        

ومتثل هدف  فقط من إمجايل االستثمارات، %0.85حيث مثلت حصة القطاع السياحي  مليار دينار، 400أصل 

 3.مشروع سياحي 89عرب  فندقي سرير 16550 إجناز هذا املخطط يف
إال أن األزمة املالية اليت مرت �ا اجلزائر مع  

مشروع سياحي بسعة إيواء  20حيث مل ينجز سوى بداية الثمانينات حالت دون حتقيق األهداف املسطرة، 

، ومل يلعب القطاع اخلاص دور ملحوظ يف االستثمار يف هذه املرحلة على الرغم من 4سرير 4050إمجالية تقدر بـ 

 والتدابري التطبيقية بالنصوص مباشرة يتبع وذلك ألنه ملاملتعلق باالستثمار اخلاص،  11-82صدور القانون 

  .السياحي حتضري العقارو  اإلدارية يالتهالتس مثل التشجيعية

 :المخطط الخماسي الثاني السياحة ضمن.5

مليون دينار جزائري  3500خصصت الدولة يف إطار املخطط اخلماسي الثاين غالفا ماليا قدره        

فندقي تشمل املشاريع قيد التنفيذ وتلك  سرير 22970 ، وذلك من أجل اجناز5لالستثمارات يف القطاع السياحي

األهداف  نصف حتقيق مت انه أي ،فندقي سرير 11076 املتأخرة من املخطط اخلماسي السابق، حتقق منها

 سرير 48302 )1989(الثاين  اخلماسي املخطط �اية اإلمجالية يفاملخطط، لتبلغ سعة اإليواء الفندقي  يف املرسومة

                                                           
1 Ministre du tourisme, L’avenir de l’industrie touristique, propositions pour un projet de développement a 
long terme, mai 1986, p40. 
2 Ministère du tourisme: rapport introductif au plan quinquennal-bilan du secteur du tourisme 1962/1979, 
septembre 1979, p7. 

  .39ص ،2000نوفمرب ،الجديدة السياحية السياسة تحديد إعادة اجل من مةھمسا ،واالجتماعي االقتصادي الوطين ا�لس  3
  .153ص، ، مرجع سبق ذكرهالجزائر االقتصادية حالةأهمية السياحة في ظل التحوالت كواش خالد،   4

5 CNES, contribution pour la redéfinition de la politique national du tourisme, 2000, p39. 
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 وهو ما يعرب عن التوجه 1.%46.5سرير منها للقطاع اخلاص وهو ما ميثل نسبة  22460فندقي، تعود ملكية 

 حول العناصر املخطط يف إطار هذا أساسية بصفة أهدافها اجلديد يف السياسة السياحية يف اجلزائر اليت متحورت

 2:التالية

 دليل يكون مبثابة ومندمج شامل توجيهي وطين خمطط إعداد �دف السياحية التهيئة دراسات أشغال مواصلة -

 .السياحي لالستثمار

 .املنتج على هذا احمللي املتزايد الطلب إشباع قصد واملناخية احلموية السياحة تطوير -

 العمومية االقتصادية السياحية املؤسسات لصاحل السياحي االستثمار وظيفة عن بالسياحة املكلفة الوزارة ختلي -

 .املركزي املستوى على يتم إجنازها كان ما بعد واخلاصة

 مشروع موجهة  100الجناز تكفي للتخييم مساحات ختصيص طريق عن الداخلية الشعبية السياحة تشجيع -

  .منخفضة بتكاليف السياحية اخلدمات من والعائالت الشباب حاجيات لتلبية

ومما سبق نالحظ ضعف اهتمام الدولة بالقطاع السياحي عرب جممل هذه املخططات، وعدم االعتماد عليه         

 ليتكقطاع فاعل يف التنمية وهو ما تسبب يف حتقيقه لنتائج سلبية، خاصة فيما تعلق باجناز املشاريع املربجمة وا

 .عرفت تأخرا كبريا من خمطط إىل آخر

  1999-1990 االنتقال القتصاد السوق :ثانيا

السوق وفتحت  اقتصاد إىل املوجه اجلزائر من االقتصاد عرفت هذه املرحلة تغيريات جذرية حيث حتولت       

خوصصة القطاع السياحي كغريه من القطاعات، ومت  ، وعليه شرع يفواألجنيب الوطين اخلاص لالستثمارا�ال 

 الواردة يف واجلبائية، اجلمركية، واإلعفاءات املالية كالتسهيالت االستثمار، لتشجيعيد من القوانني عدال وضع

على الرغم من هذه التسهيالت إال أن توجه اخلواص لالستثمار يف لكن، و  .93يف أكتوبر الصادر االستثمار قانون

، حيث ارتفعت سعة اإليواء طيلة هذه بسبب تدهور األوضاع األمنية يف تلك الفرتة نوعا ماحمتشما  يالقطاع بق

. مع �اية التسعينات 3سرير76042 يعادل ماسرير جديد فقط لتبلغ طاقة اإليواء اإلمجالية  27740 العشرية بـ

اح وخاصة األجانب بالد كان له كبري األثر على القطاع حيث اخنفضت تدفقات السيلل السياحية صورةفتدهور ال

 .منهم بشكل كبري جدا

 
 
 
 

                                                           
1 Ministère du tourisme, Plan quinquennal 1985 – 1989, Algérie, p10. 
2
 Ibid. 

   .السياحي االستثمار تنمية مديرية، الجزائرية السياحة وزارةإحصائيات  3
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  بداية االهتمام بالتنمية المستدامة للسياحة: المطلب الثالث

  2007- 2000 اإلستراتيجية الجديدة للسياحة: أوال

استجابت اجلزائر يف هذه الفرتة للتطورات والتحوالت الدولية اليت كرست ملبادئ التنمية املستدامة يف        

السياحة وجعلت منها حمورا أساسيا يف االسرتاتيجيات السياحية ملختلف الدول النامية واملتقدمة على السواء، 

ذا التوجه انطالقا من الندوة العاملية للسياحة املستدامة حيث مت عقد العديد من الندوات واملؤمترات الدولية حول ه

، ويف هذا اإلطار أبدت اجلزائر اهتمامها بتطوير القطاع السياحي يف أطر التنمية املستدامة من 1995باسبانيا سنة 

مة ومسيت مبخطط أعمال التنمية السياحية املستدا، 2001خالل إعداد إسرتاتيجية جديدة للقطاع السياحي سنة 

، حيث 2013، وبعد املضي يف تنفيذه أدخلت عليه بعض التعديالت ومدد ليصبح آلفاق 2010يف اجلزائر آلفاق 

األهداف الكمية والنوعية وإجراءات دعم وترقية االستثمار السياحي، باإلضافة إىل املنتجات الواجب ترقيتها حدد 

   1:ومتثلت أهداف هذه اإلسرتاتيجية يف .2013لسنة 

  .ترقية االستثمار وتطوير الشراكة يف السياحة - 

   .خالل ترقية الصورة السياحية الدولية للسياحة من إدماج مقصد اجلزائر ضمن السوق - 

  .إعادة تأهيل املؤسسات الفندقية والسياحية األخرى قصد رفع قدرات اإليواء واالستقبال - 

  .تثمني الرتاث السياحي الوطين - 

  .ة والفضاءات اهلشة لتوسيع السياحة البيئيةاحملافظة على البيئ - 

  .املسامهة يف التنمية احمللية - 

يتم ذلك  أن على جديد سرير  50000حوايل يف إجناز تفتمثلهلذه اإلسرتاتيجية  الكمية دافهاألأما عن        

 قبل تقدير أقصى على الباقي اجلزء وينجز 2005 سنة اية� قبل سرير 20000 األول البالغ على مرحلتني؛ الشطر

 إجناز مت حيثا؛ كلي األهداف ذهه جتسيد من القطاع يتمكن مل املطاف اية� يف لكن .2009سنة  اية�

وقد  2.سرير 1638 قدره سنوي مبعدل اجناز سنوات عشر رفظ يف فقط 32.67% نسبةب سرير أي 16337

  .التدفقات السياحية تدرجيياعودة  صاحب هذه الفرتة حتسن األوضاع األمنية وهو ماساهم يف

على مشروعي القانونني املتعلقني بالتنمية املستدامة للسياحة واملواقع ة صادقامل ويف اجلانب التشريعي، فقد مت       

وهو ما يؤكد توجه . ، والقوانني اخلاصة باستغالل الشواطئ وكذا مناطق التوسع السياحي2003سنة  السياحية

                                                           
، 2016، 3جامعة اجلزائردكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية،  أطروحة، السياحة العربية ودورها في التنمية االقتصادية حالة الجزائرمونية جباوي،  1

  . 110ص

2 Ministère du tourisme et de l’Artisanat, Plan d’action pour le développement durable du tourisme en 
Algérie –Horizon 2010 -, Aout 2011, p33. 
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شروط التنمية  03/01حدد القانونحيث  ،لتطوير قطاع السياحة وفقا ملبادئ التنمية املستدامةالسلطات اجلزائرية 

  1:، وقد نص يف خمتلف مواده على املبادئ التاليةاملستدامة لألنشطة السياحية وكذا تدابري وأدوات تنفيذها

الدولة  دعم الصفة من �ذه وتستفيد تكتسي تنمية األنشطة السياحية وترقيتها طابع املصلحة العامة، - 

  .واجلماعات اإلقليمية

ختضع تنمية األنشطة السياحية لقواعد ومبادئ محاية املوارد الطبيعية واملتاحات الثقافية والتارخيية، بغرض محاية  - 

  .أصالتها وضمان القدرة التنافسية للعرض السياحي ودميومته

حبيث   ،يفيات احملددة يف املخطط التوجيهي للتهيئة السياحيةتقوم تنمية األنشطة السياحية على املبادئ والك -

جيب أن تستند إىل استغالل عقالين ومتوازن لكل املوارد اليت تزخر �ا البالد قصد حتسني العرض السياحي 

  .وتنويعه

شغال القاعدية تتكفل باألعباء املرتبة عن إعداد الدراسات واألو توفر الدولة الشروط الضرورية لرتقية االستثمار،  - 

  .داخل مناطق التوسع السياحي

تلتزم اإلدارات العمومية للدولة واجلماعات اإلقليمية، وكذا اهليئات العمومية يف إطار اختصاصا�ا بإدراج ترقية  - 

  .السياحة ضمن سياسا�ا القطاعية

  )2030-  2008 فترة( SDAT 2030المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  :ثانيا

 المخطط التوجيهي للتهيئة السياحيةالتعريف ب.1

 املرجعي للسياسة االسرتاتيجياإلطار ؛ واعترب مبثابة 2008 منذ املخطط التوجيهي للتنمية السياحية تبين مت       

 إطار التنمية يف )2025( واملدى الطويل) 2015( املتوسط ، املدى)2009(القصري  اجلزائر على املدى يف السياحية

خمطط  19من بني  )SNAT( جزءا من املخطط الوطين لتهيئة اإلقليمهو يشكل و  .2030، مث مدد لغاية املستدامة

فهو املرآة اليت تعكس لنا مبتغى الدولة فيما خيص التنمية املستدامة وذلك من خالل حتقيق توجيهي قطاعي آخر؛ 

  .البيئة على الصعيد الوطين طيلة العشرينية القادمةالتوازن بني الرقي االجتماعي واالقتصادي واحلفاظ على 

 ،تستند السياسة السياحية اجلديدة للجزائر أساسا على تثمني املناطق واألقاليم باالعتماد على مؤهال�او        

  2:جمموعة من األهداف الكربى اليت تتمثل يفحتقيق وتستهدف  مع جتنيد الفاعلني الذين يعيشون عليها،

                                                           
   .6ص، مرجع سبق ذكره، 01-03 القانون 1
، اجلزائر، جانفي الجزائرية تشخيص وفحص السياحة: 1، الكتابSDAT)2025أفاق (المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية وزارة السياحة،  2

  .23- 22ص.، ص2008
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تنظيم  ،ترقية اقتصاد بديل للمحروقات :وذلك من خالل :االقتصادي النمو السياحة إحدى محركاتجعل  - 

 جذب مركزو  إعطاء اجلزائر انتشارا سياحيا دوليا وجعلها وجهة امتياز ،العرض السياحي باجتاه السوق الوطنية

  .املسامهة يف حتسني التوازنات الكربى مع متوسطي أورو سياحي

الفالحة، البناء واألشغال العمومية، الصناعة ( األثر العكسي على القطاعات األخرى بواسطةالدفع  - 

وذلك أساسا من خالل النظر للسياحة يف إطار مقاربة عرضية تشمل خمتلف ) والصناعة التقليدية، اخلدمات

وميني، مع االنسجام مع باقي العوامل كالنقل، التعمري والبيئة وتفتح ا�ال أمام مجيع املتعاملني اخلواص والعم

من أجل إحداث حركية شاملة على  SNATالقطاعات األخرى وذلك يف إطار املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم 

 .مستوى اإلقليم الوطين

السياحية  التنمية حلقات جممل البيئية يف الدميومة إدخال خالل من: التوثيق الدائم بين ترقية السياحة والبيئة - 

 .البيئية احملافظة على املواردمن أجل 

وذلك من خالل االعتماد على  :الثقافي مع مراعاة خصوصية كل التراب الوطنيو  تثمين التراث التاريخي - 

التنمية احمللية  يف التنمية السياحية املستدامة اليت حترتم التنوع الثقايف وحتمي الرتاث وتساهم تاسرتاتيجيا

أي خلق عالقة متينة بني النشاط  ؛مناصب العمل ومضاعفة التدفقات املاليةتوفري للمجتمعات املضيفة من خالل 

 .السياحي واإلقليم الذي يعترب كوعاء معرب عن التاريخ والتنوع الثقايف

يف سبيل جعل  ؛وذلك من خالل تغيري تصور خمتلف املتعاملني الدوليني :التحسين الدائم لصورة الجزائر - 

  .ني واألجانباحمللي السوق السياحية اجلزائرية سوقا رئيسيا يستجيب حلاجيات السياح

 بل أصبح عد جمرد خياريمل االهتمام برتقيته ؛ فأولوية وطنيةباعتباره  أي أنه أصبح ينظر لقطاع السياحة      

  .ال للمحروقات بصفتها مصدرا ناضباتشكل موردا بدي، فهي ضرورة

 :2030 السياحية للتهيئة التوجيهي للمخطط والنقدية المادية األهداف.2

اليت جيب حتقيقها على  والنقدية املادية األهداف من مجلة التوجيهي املخطط حدد ،إضافة لألهداف العامة       

يف  احيالس عدد يصل أن توقعي حيث ،2030إىل غاية  ، واملرحلة الثانية متتد2015-2008مرحلتني، املرحلة األوىل 

، واجلدول املوايل )تونس(وقد وضعت هذه التقديرات بناء على جتربة دول اجلوار  .سائح مليون 11 �اية املخطط

 :2015-2008يوضح األهداف املادية والنقدية للمرحلة ) 6.3اجلدول رقم (
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  2015-2007للسنوات  SDATاألهداف املالية والنقدية لـ  :)6.3( جدول رقم

2007 السنة تقديرات   2015   تقديرات 

)مليون( عدد السياح  1.7 2.5 

  سرير فخم 75000  يعاد تأهيلها 84689  )سرير( األسرة عدد

  %3  % 1.7  الخام المحلي الناتج في المساهمة

 2000 إىل 1500 2.5 )مليون دوالر(المالية  اإليرادات

  400000  200000  )منصب( مناصب الشغل

  91600  51200  )مقعد( بيداغوجيةمقاعد : التكوين

الحركيات الخمسة : المخطط االستراتيجي: 2، الكتابSDAT)2025أفاق (المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ، وزارة السياحة: المصدر

 .18، ص2008، اجلزائر، جانفي وبرامج األعمال السياحية ذات األولوية

، وعليه 2015مليون سائح حبلول سنة  2.5يتضح من اجلدول أن هذه اإلسرتاتيجية هدفت للوصول إىل        

 مباشر شغل منصب 400000 االستثمارات  هذه توفر أن يفرتضو ، اجليدة النوعية منسرير  75000جيب اجناز 

أضعاف مابني  7كما مت وضع هدف ارتفاع اإليرادات املالية تقريبا مبقدار . بيداغوجي مقعد 91600و مباشر وغري

حبلول سنة وهذا  %3وهذا لكي تشكل نسبة مسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل  2015و 2007

2015.  

، سواء كانت 2015-2008 أما عن الغالف املايل الضروري لتحقيق االستثمارات املربجمةـ يف املرحلة األوىل

 1.أمريكي دوالر مليار 2.5 ـب فقدر خاصة أو عموميةاستثمارات 

 75000واملالحظ أن هناك مبالغة يف كثري من هذه األرقام، فاهلدف املوضوع بالنسبة لطاقة اإليواء هو اجناز        

سرير سنويا، وهو ما يبدو صعبا للغاية خاصة مع استمرار  10000سنوات، أي اجناز أكثر من  7رف ظسرير يف 

 2015مناصب العمل املستحدثة ببلوغ تقديرات املشاكل املتعلقة بالعقار السياحي والتمويل، وكذلك بالنسبة ل

 منصب عمل مباشر وغري مباشر، وهو ما يبدو غري واقعي إذا ما قورن باملعايري الدولية اليت 400000 ـواملقدرة ب

مباشرة، أي  غري مناصب واحد وثالثة مباشر عمل منصب استحداث سياحيني يقابلهما سريرين كل أن إىل شريت

  .منصب عمل مباشر وغري مباشر ال أكثر 150000حتقيق 

على تشخيص معمق مبسامهة نقاشات  SDAT 2030تمد إعداد ومن أجل حتقيق األهداف املسطرة اع       

شكاليا�ا إاجلهوية والوطنية، وقد مسح هذا النقاش بإبراز وشرح الرهانات الكربى للسياحة، ، احمللية امللتقيات

   .واجتاها�ا على الصعيدين الوطين والدويل

                                                           
الخمسة وبرامج  الحركيات :المخطط االستراتيجي: 2، الكتابSDAT)2025آفاق (المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ، وزارة السياحة 1

  .17، ص2008، اجلزائر، جانفي األولوية ذاتاألعمال السياحية 
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  : 2030التحول السياحي في الجزائر وفقا للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية .3

استغالل  على ترتكز ،2030من خالل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  اجلديد مبفهومها السياحة إن       

حيث يسعى هذا املخطط لتحويل اجلزائر  العاملي، الطلب وتوجهاتاإلمكانيات السياحية الطبيعية مبا يتماشى 

ختلفة املالسياحية  مكانياتالستغالل اإل فروع ترقية عدة يقرتحمن بلد موفد للسياح إىل بلد مستقبل، وعليه 

   1:حولأساسا  تتمحور، و مفصلة بصفة حتديدها مت أنشطة وفق منتجات عدةر من خالل تقدمي لجزائل

 :الساحلية املدن يشمل الذي "األزرق املخطط" خالل من املتوسطي املستوى على هجومية بصفة التموقع -

 .تلمسان متوشنت، عني مستغامن، تيبازة، اجلزائر، بومرداس، جباية، جيجل، عنابة،

 جانت، غرداية، الوادي، بسكرة،: التالية املدن على بالرتكيز وذلك التجوال وسياحة الصحراوية السياحة ترقية -

 .البيض النعامة، بشار، قرارة، توات، متنراست،

 العاصمة، اجلزائر قسنطينة، عنابة، ":ضريةاحل السياحة خمطط" الكبرية املدن حول واألعمال املدن سياحة تنمية -

 .غرداية وهران،

 .سعيدة معسكر، الدفلى، عني البليدة، بسكرة، قاملة، :والعالجية الصحية السياحة حتديد -

 سطيف، باتنة، الطارف، أهراس، سوق تبسة، :ثواألحدا باملواسم املرتبطة والدينية الثقافية السياحة إطالق -

 .إليزي تيبازة، معسكر،

 والرياضات التحليق كالغولف، العالية املضافة القيمة ذات النشاطات لتثمني جدا املميزة السياحة على الرتكيز -

 .املائية

 تنوع مع يتوافق مبا العرض تنويع ضرورة على يركز السياحية للتهيئة التوجيهي املخطط فإن عامة وبصفة       

 جديدة جماالت تنميةو  الوجهات بعض على اجلهود وتركيز ،لجزائرل السياحية ملؤهالتباستغالل كل ا الطلب

من أجل التموقع يف دائرة البلدان ، وذلك اجلديد الدويل الطلب لتساير وتنويعها السياحية املنتجات توسيعل

   .املستقبلة للسياح

 مكانة له سياحي بلد إىل اجلزائر حتويل عملية تعتمد :في الجزائر للتحول السياحي الخمس لديناميكياتا.1.3

 اجلزائر صورة أمهها من عناصر عدة علىيقوم  للسياحة جديد مفهوم على فيه املتوفرة السياحية املوارد مبستوى

 املنافسة ملستوى ترقى نوعية ذات منتجات وتوفري ترقية إىل باإلضافة الدولية، األسواق األجنيب ويف السائح لدى

 بني شراكة إضافة إلقامة اجلذابة، واألقطاب األقاليم مستوى على متميزة جتهيزات توفري مع عليها املفروضة العاملية

 إغفال دون االقتصادية القطاعات وجممل واخلاص العام القطاع يف واملهنيني اجلمعيات احمللية، واجلماعات الدولة

                                                           
الخمسة وبرامج  الحركيات :المخطط االستراتيجي: 2، الكتابSDAT)2025آفاق (المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ، وزارة السياحة 1

  .11، صرجع سبق ذكرهم ،األولوية األعمال السياحية ذات
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وعليه  .للتمويل عملي مبخطط العناصر هذه ترفق كلعلى أن  ،السياحة ودور بأمهية ا�تمع أفراد لدى الوعي

األقطاب  ،خمطط اجلزائر كوجهة سياحية 1:املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية على مخس ديناميكياتارتكز 

خمطط متويل ، خمطط الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص، خمطط اجلودة السياحية  ،السياحية ذات االمتياز

   :SDATه ذه املخططات اخلمسة حبسب ما جاء به فيما يليو  .السياحة

ا من بعض الذهنيات �اجلزائر فيما يتعلق بصور  تعانلطاملا  :مخطط وجهة الجزائر: الديناميكية األولى - 

، لذا عليها اختبار أوراقها القوية بغية تقوية نيالسياحي ستثمرينامل وسواء تعلق األمر بالنسبة للسياح أالسلبية، 

وجهة سياحية كاملة وتنافسية، تكون أبرز مالحمها األصالة،  اجلزائرمسألة أساسية لتصبح فالصورة احلسنة  ا،�صور 

 األسواق على مستوىاملالئمة بالتموقع بالصورة  وعليه جيب تعزيز جاذبية وجهة اجلزائر .االبتكار والنوعية

 اتنتجوامل منح األولوية لألسواق الواعدة املطلوب احملافظة عليها مع حصر الفروعتعني مرحلة أوىل يوكااملستهدفة، 

   2.هذه األسواقلكل سوق من حتديد األهداف مع ، االواجب تطويره

من العرض السياحي لالمتياز  وليفةالقطب السياحي هو ت: األقطاب السياحية لالمتياز: الديناميكية الثانية - 

مع  نسيقالسياحية، بالت سارات، التسلية، األنشطة السياحية وامليواءبتجهيزات اإل جغرايف معني مزود فضاءيف 

الكافية حىت يستطيع الربوز  يتمتع باالستقالليةجيب أن و  ،توقعات طلبات السوقومراعاة  إلقليميةامشاريع التنمية 

 يدمج املنطق االجتماعي، الثقايف، اإلقليمي، التجاري بعاد حيثمتعدد األ، كما أنه على املستوى الوطين والدويل

اعتمادا على معايري  أقطاب سياحية 07قد مت من خالل هذا املخطط تقسيم اجلزائر إىل و  .وحميطه اجلغرايف

حيث يتكون كل قطب من مشاريع سياحية عرب خمتلف هذه األقطاب، مناطق توسع سياحي و تنسيقية مع وضع 

صورته  عدة مكونات وفقا لقدراته وجاذبيته اإلقليمية، ويدور حول منتج سياحي رئيسي يشكل هويته وعالمة

من أجل تفادي أن يكون أحادي  السياحي الطلب مع متالئمة تكون مكملة فرعية ومنتجاتاألساسية، 

   4:فيما يليالسبعة تتمثل هذه األقطاب و  3.الوظيفة

 .سوق أهراس، تبسة ،قاملة سكيكدة، عنابة، الطارف،: القطب السياحي لالمتياز مشال شرق - 

اجلزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، بليدة، عني الدفلى، الشلف، : وسطالقطب السياحي لالمتياز مشال  - 

 .املدية، البويرة، تيزي وزو، جباية

                                                           
الخمسة وبرامج  الحركيات :المخطط االستراتيجي: 2، الكتابSDAT)2025أفاق (المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ، وزارة السياحة 1

  .4، مرجع سبق ذكره، صاألعمال السياحية ذات األولوية
 السياحية آلفاق للتهيئة إستراتيجية تنمية مستدامة للقطاع السياحي في الجزائر على ضوء ما جاء به المخطط التوجيهيحلسني عبد القادر،  2

  .182-181ص.، ص2012 ،2، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، العدد اآلليات والبرامج: 2025

، اجلزائر، )POT(لالمتياز األقطاب السياحية السبعة: 3، الكتابSDAT)2025أفاق (المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ، وزارة السياحة 3

  .5، ص2008 جانفي
  .6، صنفسهالمرجع  4
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مستغامن، وهران، عني تيموشنت، تلمسان، معسكر، سيدي : غرب القطب السياحي لالمتياز مشال - 

 .بلعباس، غيليزان

 .ة، الوادالواحات، غرداية، بسكر  :القطب السياحي لالمتياز جنوب شرق - 

 .توات القرارة، طرق القصور، أدرار، تيميمون، بشار :القطب السياحي لالمتياز جنوب غرب - 

 .إليزي، جانت): الطاسيلي ناجر( القطب السياحي لالمتياز للجنوب الكبري - 

 .اهلقار،  متنراست: القطب السياحي لالمتياز للجنوب الكبري - 

ا، حبيث �عدة مركبات تستدعي وضعها يف تكامل وفقا لقدراويتشكل كل قطب من األقطاب السبعة من  

تنوع ال تعزيزتسمح ب سياحية متعددة ومتنوعة منتجاتتستجيب لتوقعات خمتلف أنواع الزبائن، وهذا بتوفري 

ل االنتشار السياحي يف  يسهوتإن اهلدف املتوقع من بناء هذه األقطاب هو حتريك  .وطنكافة ال  عربسياحي ال

  .الرتاب الوطين، عرب إنشاء جمموعة من القرى السياحية لالمتياز تشجع على تنمية مستدامة للقطاعكافة 

عدد األسرة : فنادق السلسلة :وتتجسد أهم املشاريع ذات األولوية يف إطار املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية يف

رضيات جديدة مربجمة خمصصة للتوسع سريرا؛ عشرون قرية سياحية متميزة وأ 29386من كل األنواع يقدر بـ 

    1.مشروعا سياحيا يف ستة أقطاب سياحية 80إطالق  السياحي؛ 

لقد أصبحت النوعية اليوم مطلبا ضروريا يف الدول السياحية   2:مخطط النوعية السياحية :الديناميكية الثالثة - 

نوعية العرض السياحي الوطين فهو يرتكز على ا الفلسفة اليت جعلت خمطط السياحة يرمي إىل تطوير �الكبرية، إ

. التكوين والتعليم، كما يدرج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف تناسق مع تطور املنتوج السياحي يف العامل

 :خطط النوعي للسياحةامليشمل و 

   .حتسني النوعية وتطوير العرض السياحي  -

    .منح رؤية جديدة للمحرتفني -

   . السياحة على العمل بإجراءات النوعيةحث املتعاملني يف - 

  .نشر صورة اجلزائر وترقيتها كوجهة نوعية -

حيث  ، أصبح تكوين العنصر البشري أمرا ضروريا2030خطط األعمال ومن أجل حتقيق هدف النوعية وفقا مل 

عة املتخصصة يف يعتزم إطالق مدرستني جديدتني وحتديث املدارس الثالثة املوجودة سابقا وكذا املعاهد السب

االبتكار واستعمال تكنولوجيات اإلعالم  هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى االعتماد على، التكوين املهين السياحي

  .مناذج االستهالك ومسارات التوزيعاليت أحدثت تطورا يف واالتصال 

                                                           
الحركات الخمسة وبرامج : المخطط االستراتيجي : 2، الكتابSDAT)2025أفاق (المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية وزارة السياحة،  1

  .19- 18ص.صمرجع سبق ذكره،  ة،األعمال السياحية ذات األولوي
  .49- 47ص.ص، المرجع نفسه 2
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سياحة دون تعاون لال ميكن تصور تنمية دائمة ل: الخاصة –مخطط الشراكة العمومية: الديناميكية الرابعة - 

 يئة�ال السياحي، خاصة يف �فعال بني القطاع العمومي واخلاص، فإذا كانت الدولة متارس دورا ضروريا يف ا

سهر على النظام العام وحفظ األمن ال والطرق، كاملطارات وضع املنشآت القاعدية اإلقليم ومحاية املناظر العامة،

يثمن  ،املتاحف والصروح التارخيية، فإن القطاع اخلاص يضمن أساسيات االستثمار واالستغالل السياحي إدارةو 

-كة العموميةا وعلى هذا األساس يسعى خمطط الشر  .ويسوق األمالك واخلدمات اليت تضعها الدولة حتت تصرفه

وا عموميني أو خواص، وذلك من أجل اخلاصة إىل خلق روابط بني خمتلف الفاعلني يف العملية السياحية سواء كان

مواجهة املنافسة األجنبية وحتقيق منتوج سياحي نوعي، وجعل الواجهة اجلزائرية أكثر جاذبية وتنافسية، لبلوغ 

   1.مستوى نضج سياحي يرقى باجلزائر إىل مصاف البلدان السياحية األكثر تفضيال

صوصية قطاع السياحة لكو�ا صناعة ثقيلة تتطلب خل مراعاة :مخطط تمويل السياحة :الديناميكية الخامسة - 

استثمارات ضخمة من جهة، وكو�ا ذات عوائد بطيئة من جهة أخرى، فإن املخطط التوجيهي لتهيئة السياحة 

وعليه يهدف خمطط التمويل . جاء ملعاجلة هذه املعادلة الصعبة، من خالل دعم ومرافقة الشريك املرقى أو املطور

 2:إىل

  .املؤسسة السياحية الصغرية واملتوسط ومحاية املشاريع السياحية من الزوال مرافقة - 

  .جذب ومحاية كبار املستثمرين الوطنيني واألجانب - 

  .االعتماد على احلوافز الضريبية واملالية لتشجيع االستثمار يف القطاع السياحي - 

  .تسهيل التمويل البنكي للنشاطات السياحية - 

مرافقة املستثمرين املرقني وأصحاب املشاريع باملساعدة يف اختاذ : على خمطط متويل السياحةوعليه اعتمد        

   .�االتمديد يف مدو ختفيف إجراءات منح القروض البنكية  ،متويل عتاد االستغالل، القرار، تقدير املخاطر

  :الجزائر ي فيالسياح التحولرهانات .2.3

ال �من الرهانات والتحديات يف ا جمموعةيرفع يف اجلزائر  للسياحة للمفهوم اجلديد التحول إن        

حيث  ،2030الثقايف والبيئي، وذلك يف إطار املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق ، االقتصادي، االجتماعي

 تتمثل هذهاألنشطة، و  ا على بقية�انعكاسا خالل رهانات للتحول السياحي يف اجلزائر من مخسمت إحصاء 

الرهانات  هيئة اجلهوية والتنمية احمللية؛رهانات الت الرهانات االقتصادية؛ رهانات حول التشغيل؛: يف الرهانات

  :من التفصيل يءبشاجلدول التايل يوضح هذه الرهانات  .ررهانات حتسني صورة اجلزائ الثقافية؛

                                                           
  .183ص، مرجع سبق ذكرهحلسني عبد القادر،  1
 وبرامج الحركات الخمسة:  المخطط االستراتيجي: 2، الكتابSDAT)2025أفاق (المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ، وزارة السياحة 2

  .57، مرجع سبق ذكره، صاألعمال السياحية ذات األولوية
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  اجلزائررهانات التحول السياحي يف : )7.3( الجدول رقم

  صور الرهانات السياحية  طبيعة الرهان السياحي

  .زيادة املوارد من وسائل الدفع اخلارجي -  الرهانات االقتصادية

  .اآلثار املرتتبة على ميزان املدفوعات-

الفالحة، الصناعة التقليدية، (آثار السياحة على القطاعات املنتجة األخرى  -

  )األخرى املختلفةالبناء واألشغال العمومية، اخلدمات 

  .توفري فرص كبرية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة-  الرهانات حول التشغيل

  .االجتماعية واملهنية تعترب السياحة أداة فعالة إلدماج الشباب يف احلياة -

  .وح الريفينز مسامهة السياحة يف تثبيت السكان ، وبالتايل احلد من اهلجرة وال - 

   .والتنمية احمللية تعد السياحة العنصر األساسي ألية سياسة للتهيئة اجلهوية-  والتنمية المحلية رهانات التهيئة الجهوية

تعمل السياحة على تثمني املوارد املادية وغري املادية، مع تعارضها مع أي  -

  . ديد املوارد البيئية� شكل من أشكال

   .الثقافاتالسياحة عامل سالم وحوار بني -  الرهانات الثقافية

  .تعمل السياحة على تثمني الرتاث الثقايف الغين بالدنا-

  . املختلفة نفتاح بني ثقافات الشعوبالتعد السياحة وسيلة ل-

  .اجلزائر صورةلحتسني تعترب السياحة عامل -  الجزائر السياحية ةرهانات تحسين صور 

 والتدفق االستثماربتساهم يف تقوية جاذبية وجهة اجلزائر خاصة فيما يتعلق -

  .السياحي

 فـــي ظـل اإلسـتراتـيـجيـة السـياحية الجــديدة )2000-2025( السـيــاحـة فـــي الـجــــزائــــــر اإلمــكـانـيـات والـمـعــوقــاتعـويـنـان عـبد القـادر، : المصدر

SDAT2025283ص ،2013، 3، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر.  

  

  أداء القطاع السياحي في الجزائر بعض مؤشرات: المطلب الرابع

يف الناتج اإلمجايل وخلق مناصب  ة قطاع السياحةسامهمتتمتع اجلزائر مبقومات سياحية معتربة، إال أن        

  .تعرض له فيما يليما سيتم الوذلك بسبب اخنفاض التدفقات السياحية، وهو  تبقى جد حمتشمة العمل

  في الناتج المحلي اإلجمالي تهامساهمو  ةيالسياحاإليرادات : أوال

  :رادات السياحة الجزائريةتدفقات وإي.1

على الرغم من اإلمكانيات الطبيعية، الثقافية والبشرية اليت تتميز �ا اجلزائر إال أن تدفقا�ا السياحية تبقى        

ة يالعامل ملنظمةإحصائيات ا آلخر وفقاالسياحي منوا عامليا، فالوقت الذي يشهد فيه النشاط  ضعيفة جدا يف

  .املتوسط البحر منطقة يف وخاصةفقد حققت السياحة الدولية معدالت منو مرتفعة  احة،يلسل

  .2015-2000املوايل يوضح تطور التدفقات السياحية خالل الفرتة  الشكل
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  )2015-2000( الفرتةتطور عدد السياح يف اجلزائر خالل : )1.3( الشكل رقم

  
Source: WTTC Data (World Travel And Tourism Council), 2016, World Development Indicators (WDI), 
November 2015.  

حيث  يف عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر، اتزايد شهدت) 2013- 2000( الفرتة يتضح من الشكل، أن       

1سائح، 2733000 إىل 2013سنة  ، ليصل عدد السياحمرات 3تضاعف عدد السياح بنحو 
وذلك مرده لتحسن  

وعلى الرغم من تسجيل هذا االنتعاش مؤخرا يف عدد ، األوضاع األمنية خاصة إذا ما قورنت بالدول العربية ا�اورة

سرعان ما أثر و  .العامليةالسياح الوافدين للجزائر إال أ�ا ال تزال تشكل نسب متواضعة جدا مقارنة بالتدفقات 

 اخنفض حيث ،2015و 2014 يتعلى اجلزائر سن التوافد السياحي علىتدهور الوضع األمين يف منطقة الساحل 

  .2013عن سنة % 15.8بـ  مسجال تراجعا 2014سنة سائحا  2301000 عدد السياح إىل

حيث مل تتجاوز  ،ضعيفة جدا نفس الفرتةإليرادات السياحية يف ا تبقى على غرار التدفقات السياحيةو        

تني املواليتني، حيث سنيف ال تذبذباسجلت كما ،  2013إيرادات السياحة العاملية سنة جممل من % 0.029

  .نتيجة تراجع عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر) 2013( 2عن السنة املاضية% 5.44بنحو  2014 اخنفضت سنة

  :المحلي اإلجماليمساهمة السياحة في الناتج .2

مليار دينار  599.7حوايل  2016بلغت املسامهة املباشرة لقطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل يف عام       

 602.4ليصل إىل  ٪0.4، ومن املتوقع أن يرتفع هذا العدد بنسبة )من الناتج احمللي اإلمجايل ٪3.6أي (جزائري 

وهي ) 2.3أنظر الشكل رقم (وال ختتلف هذه النسبة كثريا عن نسب السنوات السابقة . 2017مليار دج يف عام 

نسب منخفضة جدا تعرب عن ضعف وحمدودية مسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل؛ وهو ما يعود 

طاعا هامشيا كغريه من أساسا لعدم االهتمام بتنمية هذا القطاع منذ االستقالل، فطاملا اعترب القطاع السياحي ق

  . كليااعتمادا   القطاعات األخرى خبالف قطاع احملروقات الذي اعتمدت عليه الدولة 

                                                           
جامعة  االقتصادية، للتنمية اجلزائرية ا�لة ،الجزائري االقتصاد في السياحي القطاع تنمية متطلبات بورحلي، خالد خلضر، موالي الرزاق عبد  1

  .73ص ، 2016جوان الرابع العدد قاصدي مرباح ورقلة،
2 WTTC Data (World Travel And Tourism Council), 2016, World Development Indicators (WDI), November 
2015. 
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  املسامهة املباشرة للقطاع السياحي يف اجلزائر يف الناتج احمللي اإلمجايل: )2.3( الشكل رقم

 
Source: WTTC, Travel & Tourism Economic Impact 2017 Algeria, 2017, p2.    

  همة القطاع السياحي في التشغيلمسا: ثانيا

عرف عدد العاملني يف القطاع السياحي منو ملحوظا، حيث بلغ عدد الوظائف املباشرة اليت حققها القطاع        

 ـالنسبة مرشحة للزيادة ب من العمالة اإلمجالية يف اجلزائر، وهذه %3.1ما يشكل نسبة  2016سنة  346,500

منصب عمل، أما عن عدد الوظائف اإلمجالية  347,000 إىلليصل عدد الوظائف املباشرة  2017سنة  0.1%

من العمالة  %6.5ما ميثل نسبة  2016منصب عمل سنة  731,500باشرة للقطاع فقد بلغت املاملباشرة وغري 

القطاع السياحي وكذا  يوضح عدد الوظائف املباشرة اليت يوفرها) 3.3 الشكل رقم(والشكل املوايل  1.اإلمجالية

  .نسبتها إىل عدد الوظائف اإلمجالية

  مسامهة القطاع السياحي اجلزائري يف التوظيف املباشر: )3.3(الشكل رقم 

  

  Source: WTTC, Travel & Tourism Economic Impact 2017 Algeria, 2017, p4. 

بسبب تبقى منخفضة بشكل كبري، وهذا يتضح من الشكل أن نسبة مسامهة القطاع السياحي يف التشغيل        

التوظيف  إمكانيةمراكز اإليواء غري املصنفة واليت تشكل النسبة األكبـر مـن طاقـات اإليواء يف اجلزائر حيث أن 

   .فيها ضعيفة عكس الفنادق ذات التصنيف العايل اليت متتاز بقابليـة توظيـف

                                                           
1 WTTC (World Travel And Tourism Council), Travel & Tourism Economic Impact 2017 Algeria, 2017, p4. 
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حتقيق جممل األهداف املسطرة يف املخطط  تأخر يتضحوعليه، ومن جممل األرقام واإلحصائيات السابقة،      

ل اإليواء، حيث يستمر خاصة فيما تعلق �ياك) 2015إىل غاية (التوجيهي للتهيئة السياحية يف مرحلته األوىل 

قاربت  أخذت منحى اجيايب؛ حيثالتدفقات السياحية تسجيل تأخر كبري يف االجناز، إال أنه وباملقابل نالحظ أن 

، إال أن هذا الرقم يبقى بعيد جدا عما حتققه دول اجلوار، وهو ما مليون سائح 2.5واملقدر بـ  اهلدف املسطر 

�دف حتسني أداء القطاع السياحي يف االقتصاد  امج واملشاريع املسطرةعلى تفعيل اجناز الرب يستدعي العمل 

الوطين، خاصة يف ظل اإلمكانيات اليت يتمتع �ا، وتعدد األصناف السياحية اليت ميكن استغالهلا على غرار 

   .السياحة الصحراوية

  السياحة الصحراوية في الجزائر : المبحث الثاني

، اإلمجالية اجلزائر مساحة من %84 من اكرب الصحاري احلارة يف العامل، ومتثل مساحتهاتعترب صحراء اجلزائر       

لمقدرات الطبيعية والثقافية للسياحة يف الصحراء اجلزائرية، على اعتبار أ�ا ليف هذا اجلزء  تعرضيتم السوعليه 

إلمكانيا�ا املادية ومدى االهتمام إضافة  ،تشكل نقاط قوة الوجهة الصحراوية باجلزائر ومتيزها عن باقي الوجهات

  .يف خمتلف املراحل واحملطات التنموية باجلزائر بتطويرها

  مقومات السياحة الصحراوية في الجزائر:المطلب األول

  .يةاجلزائر الصحراء يز  متالطبيعية، الثقافية واملادية اليت السياحية ماتو ألهم املقهذا املطلب سيتعرض        

  الصحراء الجزائرية الطبيعية والثقافية بالسياحية  مقوماتال: أوال

  :المقومات الطبيعية.1

 فريقيةاإل لصحراء، فهي تقع باكرب الصحاري احلارة يف العاملأتعترب صحراء اجلزائر من  :الموقع الجغرافي.1.1

بوابة إلفريقيا، كما تتميز بقر�ا من الدول األوربية وهو ما يشكل مبثابة  حيث تعترب، اإفريقي مشال وسط الكربى

  .   عامال مالئما للتنقل هلا

يسود الصحراء اجلزائرية املناخ الصحراوي والذي يتميز عموما بارتفاع درجة احلرارة صيفا، واعتداهلا : المناخ.2.1

  .املمتدة من شهر أكتوبر حىت شهر أفريلودفئها شتاء، وهي بذلك تعترب قبلة للسياح على طول الفرتة 

تتميز الصحراء اجلزائرية بانتشار بعض املظاهر واليت نشأت عن االتصال املباشر بني الرمال  التضاريس.3.1

لتكوينات الصخرية املتآكلة اخلارجة من والصخور واحتكاكها �ا نتيجة للرياح، وتتمثل هذه املظاهر أساسا يف ا

كالعرق  مادة اليت هي عبارة عن هضبات صخرية كثريا ما تتواجد باجلنوب الغريب، العروقاحل ،الكثبان الرملية

  . الشرقي الكبري، إضافة للكثبان الرملية، الواحات الشاسعة واجلبال قدمية التكوين كاجلبال الربكانية بأقصى اجلنوب
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 :المقومات الثقافية.2

موطنا للعديد من احلضارات القدمية اليت ال تزال آثارها  شساعتها لطاملا كانت الصحراء اجلزائرية على       

شاهدا على تواجدها منذ آالف السنني، حيث خلفت الشعوب اليت عاشت هناك إرثا الفتا تناقلته األجيال اليت 

تداولت على الصحراء، واليت استطاعت العيش والتكيف يف بيئة صحراوية قاسية مشكلة بذلك أسلوب حياة مميز 

وفريد؛ وهو ما ميز املناطق الصحراوية اجلزائرية بزخم وتنوع ثقايف كبري، حيث متتلك كل منطقة ارث ثقايف مادي 

  .وغري مادي متميز وفريد

   :المقومات السياحية حسب كل والية.3

وادي سوف، بسكرة، ورقلة، غرداية، األغواط، البيض، النعامة، : والية 12عرب الصحراء اجلزائرية متتد        

حضاري وثقايف  رثإأدرار، بشار، تندوف، متنراست واليزي؛ وتتميز كل والية خبصائص ومؤهالت طبيعية و 

 باستقطا واجهة تؤهلها لتكون واليت ناجحة، صحراوية ةيسياح لصناعة املقومات اجلزائر كل متنوع، وهو ما مينح

  :وفيما يلي مميزات كل والية بالصحراء اجلزائرية. والدويل املستويني اإلقليمي على سياحي

تقع أقصى اجلنوب اجلزائري، تتميز بثراء أثري طبيعي الفت، أهلها ألن تصنف كحظرية  :والية تمنراست.1.3

بامتداد سلسلة جبلية شاهقة  تتميز .2كم ألف 600وطنية ثقافية، وهي األكرب على املستوى الوطين مبساحة تفوق 

). م3013قمة تاهات اتاكور (جد أعلى قمة باجلزائر او تت أين ذات أشكال فريدة صقلتها حبات الرمل عرب السنني

 حضاري مما تتميز به من تنوع طبيعي وإرث نطالقااأكرب املتاحف املفتوحة على الطبيعة يف العامل؛ تعترب أحد كما 

 باإلضافة اإلسالم، ظهور قبل ما إىل تعود مقابر نادرة، غابات متحجرة وبقايا جيولوجية مواقع تضم عريق، فهي

كما ترتبع على مواقع  .رالصخرية اليت تعرب عن حياة اإلنسان البدائي الذي عاش باألهقا من النقوش الكثري إىل

دون  1روق وغروب مشس يف العاملسكرام الذي ميكن زائريه من التمتع بأمجل شسياحية ذات أمهية عاملية كمعرب األ

  .أن ننسى التقاليد الشعبية وعادات سكان املنطقة اليت تشكل يف حد ذا�ا عامل جذب سياحي بامتياز

ليس بعيدا عن حظرية األهقار، توجد حظرية الطاسيلي املتموقعة بوالية اليزي واليت تعترب األقدم : ليزيإوالية .2.3

يف اجلزائر، وتتميز بانتشار العديد من الرسومات والنقوش الصخرية الضاربة يف القدم حيث يصل عددها إىل أكثر 

وهو ما أهلها ألن تصنف ضمن . واجلبال ألف رسم، إضافة للمناظر اخلالبة اليت ال تفصل فيها بني الرمال30من 

: ومن أهم املناطق �ذه الوالية نذكر. 1986ومن مث كمحمية للتنوع احليوي سنة  1982الرتاث اإلنساين سنة 

  .�ا، خنيلها وقصورها، طاسيلي ناجر وتادرارتاجانت بواح

بطابعها العمراين الفريد الذي يتماشى  تقع والية غرداية وسط مشال الصحراء اجلزائرية، وتشتهر: والية غرداية.3.3

وإىل . مع البيئة الصحراوية للمنطقة ويشكل احد أمجل التحف املعمارية اليت صممت من أجل احلياة اجلماعية

                                                           
  .صنف كأمجل شروق وغروب مشس يف العامل حسب منظمة اليونسكو 1
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جانب اجلمال الطبيعي ملنطقة غرداية وتضاريسها الصحراوية شديدة الندرة، توجد �ا مواقع أثرية وتارخيية متعددة، 

ليت تصنف كرتاث وطين؛ كقصر بريان، القرارة، متليلي، املنيعة إضافة لوادي ميزاب الذي يضم أبرزها القصور ا

. مخسة قصور مع واحا�ا املمتدة على طول جمرى الوادي والعديد من القصور املندثرة اليت مل يبق منها إال األطالل

، كما أعلنت  1982سكو سنة سهل وادي ميزاب يف قائمة الرتاث العاملي من طرف منظمة اليون وقد صنف

   2005.1كمنطقة حمفوظة من طرف وزارة الثقافة سنة 

لقد تعاقبت على منطقة ورقلة العديد من احلضارات واألحداث اليت أكسبتها ميزة سياحية مبا : والية ورقلة.4.3

سيدي خويلد قرب قصر ورقلة وسدراته وكذلك اللة كرمية وبرج ماللة وقصر ، كظل من الشواهد واآلثار واملعامل

 احلمامات والينابيع الطبيعية، البحريات، من املعامل السياحية والتارخيية كاملتاحف وغريها ديفيك امللوك وبرج

تعرف بقصورها كقصر متاسني وقصر حيث  وتعترب منطقة تقرت أهم املناطق على مستوى الوالية 2االستشفائية،

  .يتها التيجانيةتقرت، وواحا�ا كواحة متالحت املعروفة بزاو 

تقع بسكرة يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من اجلزائر وتعرف بعروس الزيبان، وحتوي املنطقة معامل  :والية بسكرة.5.3

أثرية متنوعة شاهدة على تعاقب أمم كثرية عليها أشهرها ضريح سيدي عقبة الذي يعود للفاتح اإلسالمي عقبة 

اجلزائر، وتشتهر أيضا بنخيلها العمالقة اليت يصل عددها إىل  بن نافع والذي يعترب أقدم مسجد عريب يف

الوضايا، طولقة، : ومن أهم املناطق السياحية �ا نذكر  3).دقلة نور(خنلة تنتج أجود التمور يف العامل  100.000

  . والد جالل، سيدي عقبة، خنقة سيدي ناجي، القنطرة، محام الصاحلنيأالقروص، 

من أمهها حبرية تفڤومت اليت تعد  ،تتميز مبواقع طبيعية رائعة اجلمالتقع يف اجلنوب الغريب، و  :والية تندوف.6.3

أين يتواجد واد املاء و  ، كما تضم أماكن أخرى مثل بسيبيسة والضاية اخلضراءالطبيعية احملمية ناطقامل من أشهر

آثار منطقة لكحال اليت : ملباين التارخيية، أمههاإضافة للعديد من املواقع األثرية وا. شجر األرقان النادر يف العامل

تشهد على التاريخ العميق ملنطقة تندوف، حمطة الرسومات احلجرية لفرتة ما قبل التاريخ يف قارة السعادة وأم 

: ومستحثات مبنطقة سلوقية، والقصور اليت تعرف حمليا بالقصبات ومن أقدمها الطوابع، قبور عمالقة، تيميلوس

   4.بلعمش اليت حتتضن جدرا�ا العتيقة زاوية بلعمش، املسجد العتيققصبة آهل 

عاصمة الساورة وجدت منذ قرون مضت، حيث كانت ملتقى حضارات البحر أو كما تسمى : والية بشار.7.3

 ال ختلو هذه املدينة. جلزائريةاكم جنوب غرب العاصمة 1000األبيض املتوسط وإفريقيا، تقع على احلدود املغربية، 

حضارة  ن علىيتسحر زائريها إضافة إىل قصريها القدميني قصر بشار وقصر واكدة الشاهد من الواحات اليت

                                                           
  .18، ص2013، وزارة الثقافة، اجلزائر، دليل المواقع والمعالم التاريخية لوالية غردايةديوان محاية وادي ميزاب وترقيته،  1
  .20/02/2017اطلع عليه بتاريخ ، http://www.dtaouargla.comورقلة، موقع مديرية السياحة لوالية  2

3 Office national du tourisme, Algérie: le plus beau désert du monde, Algérie, p9. 
  .16/02/2017اطلع عليه بتاريخ   http://tindouftourisme.com/tourism-discovery، موقع مديرية السياحة لوالية تندوف 4
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تتميز بعديد املواقع األثرية  وتاريخ املنطقة، إضافة للقصر القدمي، قصر القنادسة ومدينة تاغيت األثرية اليت

قصرا، وهي بذلك أول مناطق اجلذب السياحي على مستوى  47واحلفريات والقصور القدمية اليت يبلغ عددها 

حيث تتميز بواحة خنيلها ذات املنظر  أما بين عباس فهي تعترب القطب السياحي الثاين باملنطقة،. والية بشار

 وادي الساورة الشهري الذي مير �ا، ويتوسطها القصر القدمي، كما تزينها اللوحة اخللفية للكثبانو  العلوي الرائع،

الرملية للعرق الغريب الكبري بأشكاهلا الطبيعية املتميزة، وتشتهر بين عباس أيضا بالتظاهرة الدينية واالحتفاالت اليت 

    1.تقام سنويا مبناسبة املولد النبوي الشريف

�ا واهلقار، توجد  ميزاب ومنطقيت الساورة بني وادي ربط حلقة تقع يف اجلنوب الغريب للجزائر وهي :أدرار.8.3

عدة مناطق أثرية رائعة أمهها قصور تيميمون ومتنطيط وزاوية كنتة، وتعرف الوالية بزواياها ومدارسها القرآنية 

وتعترب تيميمون أو كما تسمى الواحة احلمراء أهم منطقة . املتعددة، وكذا بنظام سقيها الفريد املعروف بالفقارة

ق السياحية يف الصحراء اجلزائرية ككل، حيث تشتهر بواحات سياحية بالوالية، بل تعترب أيضا من أبرز املناط

النخيل الكثيفة واألشجار والنباتات الصحراوية، وكذا بقصورها مرتامية األطراف بني كثبان الرمال ومغارا�ا 

  2.وقصبا�ا القدمية، مشكلة بذلك فسيفساء ولوحة فنية تشكيلية مفتوحة على الطبيعة الصحراوية الشاسعة

تقع والية وادي سوف يف اجلنوب الشرقي مع احلدود التونسية اجلزائرية، وتتميز : والية وادي سوف.9.3

استعمل فيها السكان  واليتحمليا بالغيطان؛  اةسماملمبساجدها التارخيية والزوايا الدينية إىل جانب البساتني الرائعة 

حيفرون ألعماق تصل للعشرين مرتا ومن مث يغرسون  احملليني طريقة فريدة لغرس النخيل وسقيها ذاتيا، حيث كانوا

النخيل دون االضطرار لسقيها لقر�ا من مصادر املياه، إضافة ألحيائها العتيقة ذات الطابع العمراين املميز، حيث 

 ةالغزال"وقد تعززت مدينة وادي سوف مؤخرا مبركب سياحي ضخم يسمى  3.سوف مبدينة األلف قبة تسمى وادي

فة معمارية، جيمع بني الطابع الصحراوي والفخامة يف نفس الوقت، حيث يتماشى مع الطابع احمللي حت" ةالذهبي

   .للمنطقة ويقدم خدمات سياحية باملعايري العاملية

تتميز والية األغواط بكثرة معاملها السياحية وتنوعها بني اجلوانب األثرية التارخيية والطبيعية، : والية األغواط.10.3

النقوش و املناظر اخلالبة  متنوع جيمع بني سياحي خمزون على وزبلدية الغيشة اليت حت: هذه املناطق ومن أهم

بنتها واليت ا احلجرية، كالرسومات اليت نالت شهرة عاملية ومنها صورة الفيلة اليت حتمي صورالصخرية املمتدة إىل الع

الفوهة : إحدى السنوات، إضافة ملعامل أخرى منهايف ) يونيسيف(اختذت شعارا ملنظمة األمم املتحدة للطفولة 

  .اخل...،قصر تاويالة النيزكية العمالقة،

                                                           
امللتقى ، واقع القطاع السياحي في الجنوب الغربي الجزائري وتحديات تطويره دراسة حالة والية بشاربن عبد العزيز سفيان، زيرمي نعيمة،  1

  .11- 10، ص2015، جامعة قاملة، نوفمرب"املقاوالتية ودورها يف تطوير القطاع السياحي يف اجلزائر: "الدويل حول
  .15/01/2017اطلع عليه بتاريخ   https://www.batuta.comموقع تعريفي باملواقع السياحية باجلزائر  2
  .20/03/2017بتاريخ  http://www.tahwas.net، على املوقع الجزائرالصحراوية في  أفضل وجهات السياحةإمساعيل قامسي،  3
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تعترب من املتاحف املفتوحة و   تقع على جبل عمور، باهلضاب العليا يف اجلنوب الغريب للجزائر، :والية البيض.11.3

 إىلعلى اهلواء الطلق، حيث تتميز مبناظر خالبة للواحات والنخيل، والعديد من مواقع النقش احلجري اليت تعود 

   1.ما قبل التاريخ، كما تنتشر �ا القصور القدمية ذات الطابع الصحراوي كقصر بومسغون، ستينت وقصر الشاللة

جباهلا  من جهة؛ ية النعامة يف اجلنوب الغريب للجزائر، وتتميز بتنوع مناظرها الطبيعيةوال تقع: والية النعامة.12.3

ومن جهة أخرى الكثبان الرملية الذهبية والبحريات واملناطق الرطبة اليت تعترب  اليت يفوق ارتفاعها األلفان مرت،

لنقش والرسومات الصخرية، حمطات اا كما تتميز أيضا بالواحات اليت تنتشر � 2.موطن لكثري من الطيور املهاجرة

  .تيوت، عني ورقة ومغرار: ومن أهم املواقع السياحية بالوالية نذكر. اليت يصل عددها إىل املئاتو 

  الماديةالسياحية  مقوماتال: ثانيا

نتناول فيما يلي مقوما�ا  قافية اليت متيز الصحراء اجلزائريةثالطبيعية وال السياحية بعد التطرق لإلمكانيات       

  .املادية من هياكل إيواء وإمكانيات نقل

 :الطاقة الفندقية.1

لقد مسحت اخلصائص واملقدرات السياحية الطبيعية والثقافية الفريدة اليت متيز الصحراء اجلزائرية بأن جتعلها       

الكافية لتلبية الطلب شأ�ا شأن بقية حتظ �ياكل االستقبال  قبلة للسياح وخاصة األجانب منهم، إال أ�ا ال

وميثل . األصناف األخرى على املستوى الوطين، إذ نسجل ضعف طاقات اإليواء ملختلف املنتجات السياحية

املنتوج احلضري أعلى نسبة يف هياكل اإليواء، يليه املنتوج الساحلي وذلك لتواجد أغلب اهلياكل باملدن الكربى، 

  :الذي يتميز بنسب متفاوتة من سنة ألخرى، وهو ما يوضحه اجلدول املوايليليهما املنتج الصحراوي 

  2016- 2005 يف الفرتة تطور طاقات إيواء املنتج الصحراوي ونسبتها من طاقة اإليواء اإلمجالية :) 8.3(الجدول رقم

 %النسبة  طاقة اإليواء اإلجمالية  عدد األسرة  الصحراوية  الفنادق عدد  السنوات

2005  -  11511  83895  13.72  
2006  161  11 639  84 869  13.71  
2007  161  11 639  85 000  13.69  
2008  161  10635  85876  12.38  
2009  157  10635  86383  12.31  
2010  57  3770  92377  4.08 
2011  57  3770  92737  4.06  
2012  93  5954  96898  6.14  
2013  94  6058  98804  6.13  
2014  60  4547  99605  4.56  
2015  55  3636  102244  3.55  
2016  56  4780  107420  4.45  

  .من اعداد الباحثة باالعتماد على جمموعة من التقارير للديوان الوطين لالحصائيات واحصائيات وزارة السياحة :المصدر

                                                           
1 ONT (office national du tourisme), la Saoura la route des ksours, série Algérie tourisme, p5. 
2 ibid, p9. 
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- 2005(من اجلدول تزايد طاقات اإليواء يف السنوات اليت شهدت انتعاشا يف السياحة األجنبية  يتضح       

من  %12.31نتيجة لتحسن الظروف األمنية واستقرار األوضاع، حيث شكلت نسبة املنتج الصحراوي ) 2009

 2010، لكنها اخنفضت بشكل ملحوظ ابتداء من سنة 2009طاقة اإليواء اإلمجالية على املستوى الوطين سنة 

لتناقص عدد الفنادق املصنفة بسبب تـخفيض درجاتـها، وأيضا بسبب اخنفاض عدد السياح األجانب بشكل كبري 

جدا نتيجة لتدهور األوضاع األمنية يف دول الساحل وتعقيد اإلجراءات املتعلقة باحلصول على التأشرية للصحراء 

ما أدى إىل اخنفاض كبري يف اإلقبال على السياحة الصحراوية خاصة يف املناطق احلدودية كوالييت  اجلزائرية وهو

واملالحظ أيضا هو تذبذب عدد الفنادق والنسبة اليت ميثلها املنتج الصحراوي وتراجعها من سنة  .ليزيإمتنراست و 

، حيث تراجعت غري مصنفةألخرى وذلك بسبب مشكل التصنيف فمعظم الفنادق واملخيمات الصحراوية 

  .يف السنوات األخرية %4نسبتها من طاقة اإليواء اإلمجالية إىل ما دون 

وعليه حاولت السلطات املعنية التوجه حنو السائح احمللي من خالل بعض اإلجراءات التحفيزية وذلك ملواجهة  

حيث ارتفع عدد السياح احملليني  2014و 2013جليا خالل سنيت  ابدتراجع توافد السياح األجانب، وهو ما 

               . )9.3 اجلدول رقم(مقارنة بالسياح األجانب، وهو ما يوضحه اجلدول املوايل 

  2016- 2013 واتعدد السياح يف املوسم السياحي الصحراوي لسن :)9.3( الجدول رقم 

  المجموع  عدد السياح األجانب  عدد السياح المحليين  السنة

2013  120 095  6 618  126 713  

2014  224 730  21508  246 238  

2015  218 373 16504  234 877 

 103 140  506 7 597 132  2016 أفريل -سبتمبر

  .وزارة السياحة والصناعات التقليدية اجلزائريةمن إعداد الباحثة بناء على تقارير خمتلفة ل :المصدر

 2016إال أن موسم ، 2015و 2014يتضح من اجلدول أنه بالرغم من حتسن تدفقات السياحة احمللية سنيت        

أي حتقيق سائح فقط،  140103 عددهم عرف تراجعا ملحوظا يف عدد السياح احملليني واألجانب، حيث بلغ

ستمرار ال راجعسائح، وذلك  234877عدد السياح اىل أين وصل 2015سنة بالنسبة ل %40 نسبة تراجع تقدر بـ

غلق املواقع السياحية، : املشاكل املتعلقة بالسياحة الصحراوية سواء بالنسبة للمحليني أو األجانب واليت من أمهها

عدم منح التأشريات بالنسبة لألجانب، األسعار املرتفعة لتذاكر السفر، األسعار املرتفعة لإليواء مع تدين اخلدمات 

  اخل...املقدمة

  :مكانيات النقلإ.2

 ويةالصحرا الواليات يف الرئيسية املدن غالبية تشمل طرق شبكة اجلزائرية الصحراء تغطي :شبكة الطرق.1.2

 من أكثر بناء مت اليت املعبدة الطرق من مك 8000 من أكثر 2005؛ حيث بلغت سنة املهمة الواحات مجيعو 
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طريق الوحدة "من مشروع  عقود من الزمناستفاد اجلنوب اجلزائري منذ  حيث 1.االستقالل بعد منهاكم  6500

وجنوب بلدان مشال  )التشاد ونيجرييا، النيجر، مايل(فك العزلة عن صحراء الساحل الذي كان هدفه " اإلفريقية

كم انطالقا من اجلزائر العاصمة وصوال 3000، ويفوق الشطر اخلاص باجلزائر مسافة )اجلزائر وتونس( أفريقيا

شبكة الطرق  وقد مسح هذا الطريق بربط 2017،2للحدود مع النيجر مرورا بتمنراست، وانتهت به األشغال سنة 

هذا باإلضافة إىل مشروع الطريق . واليات أقصى اجلنوب اليت طاملا عانت من نقص كبري يف الطرق املعبدةالوطنية ب

ويتضمن  ،2025الذي جاء يف إطار املخطط التوجيهي للطرق والطرق السيارة آلفاق  اهلضاب العليا السيار

مشاريع طرقات كربى من شأ�ا أن تكثف الشبكة الوطنية للطرقات عرب عدة واليات من اهلضاب العليا وجنوب 

جنوب - وطنية مشال ازدواجية ثالث طرقاتكم، ويتضمن 1020على طول  عدة واليات عرب حيث مير، الوطن

جتدر لكن و  .2004وقد انطلقت به األشغال منذ سنة  )كلم 870(املنيعة - اجلزائر 1منها الطريق السريع رقم 

وذلك على خاصة املناطق النائية منها، اإلشارة إىل احلالة املرتدية جلزء كبري من شبكة طرق الواليات الصحراوية 

 . كل مرة  الرغم من أشغال التهيئة اليت تعرفها يف

على عدد ال بأس به من املطارات اليت تربطها بباقي واليات حتوز واليات اجلنوب اجلزائري  :النقل الجوي.2.2

أدرار، غرداية، حاسي مسعود، : الوطن وحىت ببعض الدول األجنبية، حيث تتواجد عدة مطارات دولية بكل من

باجي خمتار، بوسعادة، ورقلة، األغواط، املنيعة، اليزي،  برج: يفمتنراست وعني أمناس، إضافة لعدة مطارات وطنية 

وقد ). يبني توزع املطارات يف الصحراء اجلزائرية 01 امللحق رقم.(جانت، الوادي، عني صاحل، عني قزام وتيميمون

بعض املدن األوروبية ملواجهة الطلب حنو برحالت مباشرة يف السنوات السابقة من هذه املطارات  ربط عدد

 .، كمطاري متنراست وجانتاملوسم الصحراوياحي املتزايد خالل السي

  م بالسياحة الصحراوية في الجزائراالهتما: المطلب الثاني

حيث اهتمت فرنسا بتطوير  تعود بداية االهتمام بالسياحة الصحراوية يف اجلزائر للحقبة االستعمارية،      

�ذا  قبل التطرق ملدى االهتمامالتعرض له  ما سيتم ككل، وهوراء اإلفريقية الكربى  النشاطات السياحية يف الصح

  .الصنف السياحي بعد االستقالل

  قبل االستقالل م بالسياحة الصحراويةاالهتما :أوال

قد أخذت املناطق الصحراوية حيزا هاما يف السياسة السياحية باجلزائر املستعمرة، على اعتبار أ�ا حمور ل       

أساسي يربط مشال إفريقيا بإفريقيا السوداء، إضافة أل�ا عبارة عن أقاليم تتميز مبقدرات سياحية عالية ختتلف عما 

                                                           
1  Fontaine Jacques, Infrastructures et oasis-relais migratoires au Sahara algérien, revue Annales de 
géographie, n° 644, 2005/4, p441. 

 مقال متوفر على الرابط، الوحدة اإلفريقية الطريق الذي ينتهي إلى رمال الصحراءوذاينية، أخليل  2

https://www.alaraby.co.uk/jeel//journalism/20/02/2018 اطلع عليه بتاريخ، 2017/6/30ا.  



الجزائر في الصحراوية السياحة                                                                                   الفصل الثالث  

 

111 
 

من مساعدات مالية قيمتها  1920الصحراوية سنة فمثال استفادت املناطق . اعتاد عليه السياح األوروبيني

فرنك فرنسي من أجل حتسني املسالك ذات األمهية السياحية ولدعم فنادق املنطقة، وعليه مت اختيار  150000

 وعني بسكرة - تولغا تولغا، - بوسعادة تيوت، -ءصفراال عني، غرداية -األغواط: �يئة وحتسني عدة مسارات

األغواط، تقرت، غرداية وبسكرة اليت : صحراوية نذكر منهاالناطق املكما مت بناء بعض الفنادق يف . 1مسعد - إبل

  .طاملا شكلت نقطة جذب سياحي مهمة خالل الفرتة االستعمارية

وبعد أن اقتصرت التنقالت ألعماق الصحراء اجلزائرية على مهمات االستكشاف العسكرية، حتول األمر      

حالت سياحية مبسامهة كربى الشركات البرتولية وشركات صناعة السيارات اليت تنافست على تدرجييا إىل ر 

   .اكتشاف املنطقة واالستثمار فيها

وقد ساهم تطور صناعة السيارات والطائرات يف التعمق يف الصحراء الكربى، فبعد التنقل وعبور احلدود        

 يف إطار مهمة لشركة سيرتوان 1921مرة عرب السيارات سنة ، مت التوغل ألول 1919الشمالية للصحراء سنة 

Citroën من طرف كل من Haardt, Audoin et Dubreuil وبدأ بعدها فتح املسالك للسياح تدرجييا حيث ،

 Citroënوهو ما شجع شركة  2.، وكذا بعض اخلطوط عرب باقي الدول اإلفريقية1922فتح مسلك األهقار سنة 

بعد احلصول على موافقة السلطات  projet CITRACIT - 3- 1924 ضخم سنة مشروع سياحي إلطالق

عرب خط نقل سياحي منتظم ) النيجر(مبستعمرات إفريقيا الغربية ) جنوب باجلزائر(االستعمارية، يربط مشال إفريقيا 

وما يصاحب ذلك من شق للطرق، وبناء لفنادق وخميمات فخمة يف عمق الصحراء،  Citroënبواسطة سيارات 

خميمات  7و) منها تتواجد باجلنوب اجلزائري 3خمة، فأي فنادق (أبراج  5حيث خططت الشركة لتمويل بناء 

 1925لسياح األوروبيني، إال أنه سرعان ما ألغي سنة وذلك جلذب أعداد كبرية ل 4،تضمن تقدمي أحسن اخلدمات

  . بسبب صعوبة ضمان أمن املشروع يف املناطق الصحراوية، وذلك بعد انطالقه الفعلي بفرتة وجيزة

حيث نظمت السلطات  حمطة هامة يف تاريخ نشاطات السياحة الصحراوية، 1930سنة وقد شكلت        

ويصل متنراست إىل من اجلزائر سنة على احتالل اجلزائر، ينطلق  100احتفاال مبرور  رايل صحراوي االستعمارية

إضافة إىل ذلك مت . احلدود النيجريية �دف إثبات القدرة على التوغل يف الصحراء مبختلف أنواع السيارات حىت

، بشار وبين عباس متنراست، صالحعني  ،املنيعة غرداية،إطالق رحالت منتظمة بواسطة حافالت مرحية بني 

 وحىت األمريكيني وعملت السلطات الفرنسية على جذب األوروبيني. اورةوتصل حىت إىل الدول اإلفريقية ا�

كما ،  من خالل تكثيف احلمالت الرتوجيية واإلشهارية  الكتشاف الصحراء والتعرف على ثروا�ا الطبيعية والتارخيية
                                                           

1 Zytnicki Colette, «Faire l'Algérie agréable » Tourisme et colonisation en Algérie des années 1870 à 1962, 
revue le Mouvement Social, n° 242, 2013/1, p107. 
2 Jean-Paul Minvielle, tourisme saharien et développement durable : enjeux et approches comparative, 
Colloque international tourisme saharien et développement durable, Tunisie, novembre 2007, p 10. 
3 CITRACIT: Compagne transafricaine Cit-roën. 
4 Murray Levine Alison, Le tourisme Citroën au Sahara (1924-1925), Vingtième Siècle revue d'histoire, n°68, 
2000, p95-98. 
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: بعنوان NABAL نقيبوال MEYNEIRاجلنرال إعداد من  1931سنة  نشر أول دليل سياحي للصحراء مت

البرتولية يف اجلزائر  SHELLوسرعان ما نشرت بعدها مؤسسة شل  ،"لسياحة يف الصحراءل عمليالدليل ال"

 Guide du tourisme automobile etدليل سياحة السيارات والنقل اجلوي يف الصحراء "إصدار آخر بعنوان 

aérien au Sahara " مت  ومتاشيا مع تطور النقل. أخرى دوريا، واستمرت يف نشر طبعات 1934كطبعة أوىل سنة

 برتكيب شلسياح، وقامت شركة الستيعاب العدد املتزايد من ال تدرجيي بشكلالعمل على إنشاء مرافق االستقبال 

الطبعة الثانية من دليل  تشر ، كما نللصحراء العابرة احملاور على كم400 أو 300 كل والغاز املياه تعبئة حمطات

الصحراء  والذي دعت فيه السياح للقدوم الكتشاف 1936بالصحراء سنة  نقل اجلويسياحة السيارات وال

 1.مواجهتها يفتساعدهم الشركات املنظمة للرحالت اليت سدون التفكري يف صعوبات السفر  باستعمال السيارات

حىت قبيل االستقالل وذلك على الرغم اجلزائرية ضية يف الصحراء واستمر تنظيم التظاهرات السياحية الريا       

اجلنرال من تذبذب النشاط السياحي بسبب الثورة التحريرية، حيث نظمت مجعية أصدقاء الصحراء اليت يرأسها 

MEYNEIR  كامل إفريقيا  لق من اجلزائر ليجوبطيندويل للسيارات رايل  1951ومبساعدة فريق كامل سنة

 2،)يبني مسار الرايل يف طبعته األوىل 02 امللحق رقم( كم15000على مسافة  كيبتاون جبنوب إفريقيا  ـوصوال ل

العديد من الشركات البرتولية وكذا الدول واملستعمرات اإلفريقية اليت مير و  وذلك مبسامهة الفدرالية الدولية للسيارات

وجيوب الرايل كامل الرتاب اجلزائري انطالقا من اجلزائر العاصمة مرورا بكل من غرداية، القليعة، عني  .�ا الرايل

ونظرا للنجاح الذي عرفته هذه الطبعة . صاحل، اراك، متنراست وعني قزام ليصل لبقية الدول اإلفريقية األخرى

السنة األخرية هلذا الرايل اليت  1961رات لغاية سنة دو  5األوىل، تقرر تنظيم الرايل دوريا كل سنتني، وعليه مت تنظيم 

وقد عرفت طبعات الرايل اخلمسة مشاركة . عرفت تغيريا يف مساره نظرا لعدم االستقرار السياسي يف بعض الدول

للتعرف على الصحراء والغوص  العديد من املتسابقني بسيارات ملاركات خمتلفة، وهو ما يعكس شغف األوروبيني

  .ا وكشف أسرارهايف خباياه

وعلى الرغم من االهتمام بالسياحة الصحراوية من طرف السلطات االستعمارية، إال أن جممل عدد األسرة        

من طاقة  %08سرير وهو ما يشكل نسبة  486املنجزة يف هذا الصنف السياحي طيلة فرتة االحتالل مل يتجاوز 

، ومن أسباب ذلك حتويل بعض الفنادق اليت برجمت يف )10.3 رقموهو ما يوضحه اجلدول (اإليواء اإلمجالية فقط 

اجلنوب اجلزائري إىل مراكز عسكرية، إضافة لرتكز املستعمر يف املنطقة الشمالية وزيادة الطلب على املنتجات 

من جممل الطاقة  %90ت بالنسبة األكرب من طاقات اإليواء حيث تشكل جمتمعة ظاحلضرية والشاطئية اليت ح

مل تكن حبالة جيدة بسبب اإلمهال الذي طاهلا بعد االستقالل وجتدر اإلشارة إىل أن معظم هذه الفنادق . دقيةالفن

    . خالل الثورة التحريرية وقبيل االستقالل
                                                           

1 Jean-Paul Minvielle et Nicolas Minvielle, Le tourisme au Sahara: pratiques et responsabilités des acteurs, 
revue Management & Avenir, 2010/3 n° 33, p 190.  
2  Serge Alles, le rallye Alger-le Cap, disponible sur le site 
http://jf.vinaccio.free.fr/site0306/rallye01/rallye02.html, consulté le 02/12/2017. 
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  حسب املنتج السياحي 1962 الطاقة الفندقية يف اجلزائر سنة :)10.3(الجدول رقم 

  ا�موع  املناخي  الشاطئي  الصحراوي  احلضري  حياالمنتج السي

  5922  90  2969  486  2377  )سرير( عدد األسرة

  100  02  50  08  40 %النسبة المئوية 

Source : réalisé en s’appuyant sur : Mohamed Sofiane IDIR, Valorisation du patrimoine, tourisme et 
développement territorial en Algérie: cas des régions de Bejaïa en Kabylie et de Djanet dans le Tassili N’ajjer, 
thèse de doctorat, université de Grenoble, 2013, p103. 

  بعد االستقاللم بالسياحة الصحراوية االهتما: ثانيا

  :االهتمام بالسياحة الصحراوية من خالل المخططات التنموية.1

إىل الرتكيز  ،الذي يعترب أول وثيقة رمسية للقطاع السياحي يف اجلزائر بعد االستقالل 1966ميثاق  القد دع       

وهو ما مت . االهتمام بالسياحة الشاطئية والصحراوية على اخلصوص أي كأولوية للقطاع،  على السياحة الدولية

وذلك يف  1967ان أوهلا املخطط الثالثي سنة مراعاته يف بداية املخططات التنموية اليت اعتمد�ا اجلزائر، واليت ك

من خالل ما يلي التعرف على  سيتمو . 1989-1967إطار اعتمادها على منوذج االقتصاد املخطط خالل الفرتة 

  .نصيب السياحة الصحراوية من جممل الربامج السياحية خالل خمتلف املخططات التنموية

 :المخطط الثالثي من خاللالسياحة الصحراوية .1.1

سرير يف احملطات الصحراوية وهو ما  1818أنه مت برجمة  )11.3 اجلدول رقم(من خالل اجلدول أدناه  يتضح       

 %51.7فقط، يف حني شكلت احملطات الشاطئية النسبة األكرب بـ من جممل األسرة املربجمة% 13.9يشكل نسبة 

، وذلك على الرغم من أن التوجه كان تشجيع السياحة الشاطئية والصحراوية %21.8تليها احملطات احلموية بنسبة 

  . على السواء

  1969-1967حصيلة برنامج املخطط الثالثي : )11.3( جدول رقم

عدد األسرة   العمليات املقررة

  املربجمة

النسبة 

  املئوية

عدد األسرة 

  املنجزة

  العجز  النسبة املئوية

  املئويةالنسبة   األسرة. ع

  64.5  4360  35.5  2406  51.7  6766  حمطات شاطئية

  84.6  1396  15.4  254  12.6  1650  حمطات حضرية

  84.3  1532  15.7  286  13.9  1818  حمطات صحراوية

  100  2847  00  00  21.8  2847  حمطات محوية

  %77.5  10135  %22.5  2946  %100  13081  ا�موع

Source : Bilan du développement du secteur touristique, ministère du tourisme, Algérie, 1977, p27. 

إال أنه ومع �اية هذا املخطط مت تسجيل نسب عجز كبرية يف االجناز بالنسبة ملختلف األمناط السياحية        

سرير للمحطات الشاطئية، وهو ما  2406و سرير صحراوي 286حيث مل يتم اجناز سوى ، %77.5وصلت إىل 
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يف حني مل يتم  %84.6على التوايل مما هو برمج، ووصلت نسبة عجز احملطات احلضرية  %35.5و %15.4ميثل 

 .  حيث تركز االهتمام على احملطات الشاطئية وبدرجة أقل على احملطات الصحراوية. اجناز أي حمطة محوية

 ضمن المخطط الرباعي األولالصحراوية السياحة .2.1

استمر العمل يف هذا املخطط على تشجيع السياحة اخلارجية من خالل إعطاء األولوية للسياحة الشاطئية        

، حيث احتلت احملطات الشاطئية املرتبة األوىل يف )12.3اجلدول رقم (والصحراوية، وهو ما يوضحه اجلدول املوايل 

سرير وهو ما ميثل نسبة  1250ات الصحراوية بـ ، تليها احملط%62.68سرير أي نسبة  4300عدد األسرة املنجزة بـ 

سرير لكل من احملطات املناخية  300سرير حضري، و 710من جممل األسرة املنجزة، يف حني مت اجناز  18.22%

  .واحلموية

  عدد األسرة املنجزة خالل الرباعي األول حسب نوع املنتج السياحي: )12.3( جدول رقم

  ا�موع  موياحل  املناخي  احلضري  الصحراوي  الشاطئ  نوع المنتج

  6860  300  300  710  1250  4300  )سرير( عدد األسرة

  100  04.37  04.37  10.34  18.22  62.68  % بة المئويةنسال

  ، مديرية اإلحصائياتوزارة السياحة :المصدر

 ):1977-1974(المخطط الرباعي الثاني  السياحة الصحراوية من خالل.3.1

  : )13.3( رقممتثل هدف هذا املخطط يف االهتمام بالسياحة الداخلية، وهو ما يوضحه اجلدول املوايل       

 حسب نوع املنتج السياحي 78-74 توزيع طاقات اإليواء السياحي املنجزة خالل الفرتة: )13.3( جدول رقم

  ا�موع  موياحل  املناخي  احلضري  الصحراوي  ئيالشاط  نوع المنتج

  8820  1700  300  2620  800  4300  )سرير( عدد األسرة

  100  19.27  03.04  29.70  09.07  38.54  % بة المئويةنسال

  ، مديرية اإلحصائياتوزارة السياحة :المصدر

فقط من  %9.07سرير مشكلة نسبة  800تراجع عدد األسرة الصحراوية املنجزة إىل  من اجلدول يتضح       

، تلتها احملطات احلضرية %38.54جممل األسرة املربجمة، يف حني شكلت احملطات الشاطئية كاملعتاد النسبة األكرب 

وهو ما يتوافق مع اهلدف املسطر بتشجيع  .%03وأخريا احملطات املناخية بـ  %20واحلموية بقرابة  %30بقرابة 

   .احلضرية واحلمويةمن خالل تشجيع احملطات السياحة الداخلية 

 )1984-1980(السياحة الصحراوية ضمن المخطط الخماسي األول .4.1

تراجع عدد املشاريع الصحراوية املربجمة وهو ما يفسر  استمر خالل هذا املخطط تشجيع السياحة الداخلية،      

  .األوىل للسياح األجانبة بالدرجة إىل مشروع واحد فقط، وذلك على اعتبار أن السياحة الصحراوية موجه
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  حسب طبيعة املنتج السياحياملشاريع املربجمة يف املخطط اخلماسي األول : )14.3( جدول رقم

  ا�موع  ويماحل  تخييمال  ضرياحل  ناخيامل  صحراويال  يالشاطئ  النوع

  89  09  40  32  05  01  02   عدد المشاريع

  16550  1650  1200  6900  1150  2350  3300  عدد األسرة

  100  9.97  7.25  41.69  6.95  14.2  19.94  %النسبة 

  .1986 ،المخطط الخماسي األولوزارة السياحة،  :المصدر

من جممل  %14.2سرير وهو ما يشكل نسبة  2350يتضح من اجلدول أن املشروع الصحراوي املربمج حيقق        

، مقارنة باألصناف األخرىاملربجمة والتخييم  احلموية، زيادة عدد مشاريع السياحة احلضرية، ونالحظ األسرة املربجمة

مشاريع محوية، إضافة ملشروعني للمحطات الشاطئية  9خميم و 40مشروع حضري و 32حيث وصل عددها إىل 

  .للمناخية 5و

 :المخطط الخماسي الثاني السياحة الصحراوية ضمن.5.1

 السياحي اإليواء سعة وقد بلغتاالستثمار للقطاع اخلاص، دورها يف متيزت هذه املرحلة بتخلي الدولة عن        

 املوروثة الفندقية اكلياهل مبا يف ذلك، سرير48302ل يعاد ما) 1989(لثاين ا اخلماسي املخطط ية�ا يف اإلمجالية

 باجلماعات املكلفة الوزارة وكذا بالسياحة املكلفة الوزارة طرف من احملققة اإلجنازات االستعماري وكل هدالع عن

من اجلدول املوايل  يتضحو . 1982سنة  من ابتداء باالستثمار هل مسح الذي اخلاص القطاع إىل إضافة احمللية

سرير وهو ما ميثل  6331أن جمموع األسرة الصحراوية املنجزة حىت �اية هذا املخطط بلغ ) 15.3اجلدول رقم (

تتوزع بني القطاع العام واخلاص، حيث احتلت املرتبة الثالثة بعد كل من  ،من جممل األسرة املنجزة %13.10نسبة 

  . احملطات احلضرية والشاطئية، وذلك الهتمام املخططات األخرية بالتوجه للسياحة الداخلية

  1989 سعة اإليواء السياحي حسب املنتج السياحي وطبيعة امللكية �اية: )15.3( جدول رقم

  %النسبة  ا�موع  احلضري  املناخي  احلموي  الصحراوي  شاطئيال  النوع القطاع

  53.5  25842  5337  954  3588  3731  12182  العام

  46.5  22460  17161  76  1528  2250  1145  اخلاص

  100  48302  22498  1030  5116  6331  13327  ا�موع

  //  100  46.57  02.13  10.60  13.10  27.60  % النسبة

Source : Ministère du tourisme, plan quinquennal 1985 –1989.    

لتشجيع السياحة األوىل أنه على الرغم من توجه الدولة يف املخططات التنموية واملالحظ مما سبق،        

ت به السياحة الشاطئية؛ اليت احتلت ظبنفس االهتمام الذي ح ظاخلارجية، إال أن السياحة الصحراوية مل حت

املرتبة األوىل يف عدد احملطات الفندقية املربجمة واملنجزة، ومع تغري التوجه لتشجيع السياحة الداخلية بداية من 

املخطط الرباعي الثاين تراجع االهتمام بالسياحة الصحراوية نوعا ما حيث مت الرتكيز على اجناز احملطات احلضرية 
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وعليه ومع �اية املخطط اخلماسي الثاين احتل عدد األسرة املنجزة يف احملطات الصحراوية املرتبة الثالثة واحلموية، 

  .بعد كل من احملطات احلضرية والشاطئية

 1999-1990 :السياحة الصحراوية في فترة اقتصاد السوق.2

عرف القطاع السياحي يف هذه املرحلة فتح ا�ال لالستثمارات السياحية اخلاصة، وكذا خوصصة العديد        

من املؤسسات السياحية العمومية بعد ما كانت تعاين من مشاكل عديدة كارتفاع أسعار اخلدمات املقدمة مقارنة 

 اقتصادية عموميةمؤسسة ) 13(لـ  1992وصل عددها سنة  مع نوعيتها، وتسجيل عجز مايل لعدة مؤسسات

الوصية  مؤسسة سياحية للخوصصة بعد أن قامت اجلهات 60، وعليه مت عرض والسياحي الفندقي للتسيري

وبلغ عدد الفنادق الصحراوية املعروضة . وتصنيفها لثالث أصناف وفقا لوضعيتها املالية واملادية بتقييمها

  1.فندقا 18 بـللخوصصة 

ي القطاع السياحي يف هذه الفرتة بعديد االمتيازات والتحفيزات لتشجيع االستثمارات، وخاصة ظوقد ح      

بالنسبة للمناطق الصحراوية وذلك من أجل توجيه املستثمرين اخلواص احملليني واألجانب لالستثمار يف هذه 

يوضح ) 16.3اجلدول رقم ( اجلدول املوايل. 1993وهذا ما يؤكده ما جاء به قانون االستثمار لسنة . املنطقة

  .االمتيازات املمنوحة لالستثمار السياحي وفقا هلذا القانون

  .1993 االمتيازات املمنوحة للقطاع السياحي يف قانون االستثمار :)16.3(الجدول رقم 

 الكبير الجنوب للجنوب الثاني الطوق الخاصة المناطق العام النظام النظام امتيازات

  سنوات 03  سنوات 03  سنوات 03  سنوات 03  االجناز على املساعدات

  إعفاء  إعفاء  إعفاء  إعفاء  التسجيل حقوق

 تأسيس لعقود التسجيل حقوق

  أمواهلا رؤوس ورفع الشركات

%0.5  %0.5  %0.5  %0.5  

 العقاري الرسم

  

 02 من إعفاء

  سنوات 05 إىل

 إىل 5 من إعفاء

  سنوات 10

 سنوات 7 من إعفاء

  األقل على

 على إعفاء

  سنوات 10

TVA  إعفاء  إعفاء  إعفاء  إعفاء  

  %03  %03  %03  %03  اجلمركية احلقوق

 أوجزئي  تكفل  الشيء  القاعدية املنشآت أشغال

  كلي

 جزئي تكفل  10% ختفيض

  كلي أو

 العمومية األراضي عن التنازل

  

 بقيمة التأجري إتاوة

  حقيقية

 أن ميكن امتيازات

 الدينار إىل تصل

  الرمزي

 أن ميكن امتيازات   50%إىل ختفيض

 الدينار إىل تصل

  الرمزي

   .15ص ، 1994،السياحة في والشراكة االستثمار مجلة التقليدية، الصناعات و السياحة وزارة :المصدر

                                                           
1 Hachimi Madouche, le tourisme en Algérie, édition Houma, Algérie, 2003, p80. 
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 الذي العام النظام: باختالف املنطقة، حيث منيز بني أربع أنظمةختتلف االمتيازات يتضح من اجلدول أن        

 هلا أعطيت اليت املناطق اخلاصة خيص الذي النوعي والنوعية، النظام احلرة املناطق يف تنجز اليت االستثمارات خيص

 النظام ،)تندوف متنراست، إليزي، أدرار،(واليات  ويشمل الكبري باجلنوب اخلاص النظام التنمية، يف األولوية

. )اجللفة سوف، بسكرة، ورقلة، وادبشار، غرداية، النعامة، ( واليات ويشمل اجلنوب من الثاين بالطوق اخلاص

فباإلضافة لالمتيازات العامة خصت مناطق اجلنوب بقسميها بامتيازات أخرى تتمثل يف اإلعفاء على الرسم 

سنوات بالنسبة للجنوب الكبري، ختفيض يف 10العقاري لسبع سنوات على األقل بالنسبة ملدن الطوق الثاين و

جلنوب الكبري إضافة إىل الطوق الثاين والتكفل اجلزئي أو الكلي هلا لواليات ا ملدن %10بـ القاعدية املنشآت أشغال

والتنازل عنها حىت مقابل الدينار الرمزي  ملدن الطوق الثاينيف تأجري األراضي العمومية  %50ختفيض يصل إىل 

 نقصالري لتعويض وهذا من أجل توجيه املستثمرين هلذه املناطق وخاصة واليات اجلنوب الكب. للجنوب الكبري

  . �ا مرافق السياحيةلل الكبري

  )2030 –2000( اإلستراتيجية الجديدة للسياحةالسياحة الصحراوية و  .3

خمطط  من خالل 2001كانت بداية اهتمام اجلزائر مببادئ التنمية املستدامة يف القطاع السياحي سنة        

، والذي اعترب السياحة الصحراوية أحد أهم املنتجات 2013أعمال التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر آلفاق 

املناطق  ت فيهيظالذي ح 2030وبعدها جاء املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية السياحية الواجب ترقيتها، 

وقد مت اختيار وحتديد هذه األقطاب ، املستوى الوطينبني سبعة أقطاب على سياحية من  أقطاب أربعبـالصحراوية 

وفقا خلصائص كل منطقة وخصوصيا�ا، وهذا من أجل االستغالل األمثل للتنوع السياحي الذي تتميز به 

العديد من األنشطة املمكن تطويرها يف املناطق الصحراوية من أجل تنويع املخطط التوجيهي كما حدد .اجلزائر

   .الصحراويالعرض السياحي 

  :األقطاب السياحية الصحراوية.1.3

واجهات رمزية  لكي تصبحخاصة باملناطق الصحراوية، اقرتح املخطط التوجيهي أربع أقطاب سياحية        

ديناميكية األقطاب السياحية إطار وذلك يف  .، ونوعيةللسياحة الصحراوية اجلزائرية؛ وجهات مستدامة، تنافسية

وفيما  .من بني الديناميكيات اخلمس اليت يرتكز عليها املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية اليت تعترب ذات االمتياز

  :يلي استعراض هلذه األقطاب األربعة
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 "الواحات: "القطب السياحي لالمتياز جنوب شرق.1.1.3

. يغرداية، بسكرة والواد: من ثالث واليات هي "الواحات"يتكون القطب السياحي جنوب شرق  :الموقع - 

: األغواط، املسيلة، باتنة خنشلة وتبسة، من الشرق: حيده من الشمال ، 2كم 160.000ميتد على مساحة تقدر بـ 

  1.نراستمتمن اجلنوب اليزي و أدرار والبيض و : ليبيا، من الغرب

كبين   :ةسياحية ذات إمكانيات كبرية يف الواليات الثالثيتميز القطب بعدة مواقع : المواقع السياحية بالقطب - 

ام مح القنطرة، ،طولقةبوالية الوادي؛  الضوية، وادي سوف و قمارغرداية؛ والية يزقن، زلفانة، بونورة والعطف ب

ع القطب مبجموعة متنوعة من املناظر الصحراوية تكما يتم. ومسجد عقبة بن نافع بوالية بسكرة الصاحلني

  . والواحاتية ذات البعد العاملي كواد ميزاب، الزيبان، خنيل الغوط؛ وحيتوي على أربع مناطق للتوسع السياحي

 :القطب السياحي لالمتياز جنوب غرب.2.1.3

 إمجاليةمن والييت أدرار وبشار على مساحة  "طريق القصور"غرب -يتكون القطب السياحي جنوب :الموقع - 

املغرب : متنراست وغرداية، من الغرب: النعامة والبيض، من الشرق: ، حيده من الشمال 2كم  603.000 ـتقدر ب

  2.النيجر وموريتانيا: وتندوف ومن اجلنوب

جديد يستدعي  رثي ذو بعد عاملي وفضاءإالقرارة قطب - يعترب قطب توات: المؤهالت السياحية بالقطب - 

القنادسة، جرف الرتبة، بين ونيف، تاغيت، عبادلة، بين عباس، : زخر بالعديد من املناطق السياحية كـيالدعم؛ و 

كقصر بوقايس، موغول، حلمر اليت ): قصر 214أكثر من (مفرار، تيميمون، تيدكلت، الساورة اضافة للقصور

 .تتميز بفلكلور مشرتك يدعى احليدوس

  ): الطاسيلي ناجر( سياحي لالمتياز للجنوب الكبيرالقطب ال.3.1.3

حيده ، 2كم284618على مساحة تقدر بـ  يف والية اليزي؛ "الطاسيلي ناجر"يقع  القطب السياحي  :الموقع - 

  .من الشمال ورقلة وغرداية، من الشرق ليبيا، من الغرب متنراست ومن اجلنوب النيجر ومايل

بثراء طبيعي، ثقايف وايكولوجي الفت، وتوجد به حظرية  يتميز هذا القطب :المؤهالت السياحية بالقطب - 

ة ذات القيمة التارخيية العاملي اآلثاربانتشار النقوش الصخرية و الطاسيلي أحد أقدم احلظائر باجلزائر واليت تتميز 

: كـ وسياحي بامتياز يد من املناطق بالقطب باكتساب طابع ثقايفما مسح للعد هواملصنفة ضمن الرتاث العاملي؛ و 

  .جانت، تامريت، سنار، جبارن، اساكاو، واد حرير

                                                           
مرجع سبق ، )POT(األقطاب السياحية السبعة لالمتياز: 3الكتاب، SDAT)2025أفاق (املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ، وزارة السياحة 1

 .76، صذكره
 .88ص المرجع نفسه، 2
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 :القطب السياحي لالمتياز للجنوب الكبير األهقار.4.1.3

بتمنراست على مساحة امجالية تقدر بـ  "األهقار"يرتكز القطب السياحي االسرتاتيجي اجلنوب الكبري  :الموقع - 

  . من اجلنوب النيجر ومايلليزي، من الغرب أدرار و إن الشرق وغرداية، م؛ حيده من الشمال ورقلة 2كم  456200

سكرام، أدريان، أمسل، ابالسا، عني األ: من أهم املناطق السياحية �ذا القطب: المؤهالت السياحية بالقطب - 

  .ل، ويتميز هذا القطب برتاث أثري طبيعي وثقايف يعود ملا قبل التاريخقمأ

  :الصحراوية السياحية باألقطاب اإلنجاز قيدالمشاريع السياحية .5.1.3

، للواحات يشرقال اجلنوب يف ـأربعة مشاريعب لالمتياز السياحية باألقطاب اإلجناز قيد املشاريع عدديقدر        

القطب السياحي  ظحني مل حي يف ،األهقار الكبري اجلنوب يف مشروع واحدو  الغريب نوباجل يف مشروعني

   .)17.3اجلدول رقم (وهو ما يوضحه اجلدول املوايل  .الطاسيلي بأي مشروع

  املشاريع قيد االجناز يف خمتلف األقطاب السياحية :)17.3( الجدول رقم

األقطاب 

  السياحية لالمتياز

مشال 

  شرقي

اجلنوب الكبري   جنوب غريب  جنوب شرقي  مشال غريب  مشال وسط

  "األهقار"

  المجموع

  مشروع 80  01  02  04  18  32  23  عدد المشاريع

 األعمال وبرامج الخمسة تالحركيا: يستراتيجاإل المخطط: الثاني الكتاب ، 2025السياحة ئةهيلت يهيالتوج املخطط السياحة، وزارة :المصدر

  .19ص، 2008 ،اجلزائر ،األولوية ذات السياحية

، حيث اجلنوبية ضئيل جدا، خاصة إذا ما قورن ببقية األقطابيبقى عدد املشاريع املربجمة يف األقطاب        

مشروع، وهو ما يعرب على استمرار تركز هياكل االستقبال يف مشال  32 مناستفاد القطب مشال وسط وحده 

  .من الرتاب الوطين 80 % وشغلها ملساحة تفوقالصحراوية  شساعة املناطقوذلك على الرغم من الوطن، 

     : الممكن تطويرها في المناطق الصحراويةاألنشطة السياحية .2.3   

من بني الفروع  هااعترب و تعترب السياحة الصحراوية من األمناط السياحية اليت اهتم �ا املخطط التوجيهي،        

وتطويرها يف  ويف هذا اإلطار مت اقرتاح جمموعة من األنشطة السياحية املمكن ممارستها. ترقيتهاالواجب  األساسية

وهو ما  ،خمتلف مناطق الصحراء اجلزائرية وكذا األعمال املرتبطة �ا، مع مراعاة خصوصية هذه املناطق وهشاشتها

  ).18.3اجلدول رقم (يبينه اجلدول املوايل 
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  SDAT حسبالصحراوية اليت ميكن تطويرها باملناطق ة يالسياح األنشطة :)18.3(الجدول رقم 

  عمالاأل  المواضيع

 .العرض الصحراوي تشكل نقطة قوة، املخيمات اليت Trekkingتثمني املواد الكالسيكية كاملهاري،   العرض المتجول

كتشاف السياحة ا 

  ةيالبيئ

  .األصلية اليت تربز اهلويةثقافات ال إبراز

  .املساعدة على تعزيز العرض احلريف

  .الرتاث املبين كتشافا 

  .القصباتو  �يئة عرض القصور

  .حول النخيل ةمصغر مشروعات  إنشاءعلى السكان ساعدة م  السياحة الزراعية

  .)الفقارة مثال(وتوزيع املياه  مجعاكتشاف أنظمة 

  .احياستقبال للس ميثاق إعداد  الحظائر الصحراوية

  ).والنفايات، خمطط لتسيري التدفقات احلظرية الوطنية(ذات العالمة التجارية  املنتجاتسياسة تشكيلة 

  :على الجوالت

  طريق الواحات-

  

  

السلسلة الكبرية للواحات املشكلة من واحات واليات غرداية، األغواط، البيض، بشار، أدرار، اليت 

 إىل الذي ميتد. "مسار أو طريق الواحات" :سياحي وحيد يف املنتوج السياحي املسمى مسارتشكل 

  .لشرقيا بالعرق العرق الغريب ربطيميكن أن ه نا أي .واليات ورقلة، الواد، بسكرة ومنطقة بوسعادة

  .الذي ينفرد �ماالوسط الطبيعي ونظام توزيع املياه  هو طريق الواحاتأهم ما مييز 

  .كربج متنراست وبرج االدريسي  تاريخ هذه الصروح التارخيية يبحث عن استكشافهو طريق سياحي   طريق القالع-

                  طريق الملح-

  والذهب

فهو يذكر بقوافل امللح  ربى،للصحراء الك شاسعةانه طريق يربط تندوف بأدرار عرب املساحات ال

ات األثرية ملناطق توجد خمتلف احملط أينناطق عديدة، مبكذلك   روهو مي .والذهب يف تاريخ املنطقة

تاز الصحراء جي ذيال ملساراأمهها  ، ومنمساراتمن عدة  ونهذا الطريق السياحي مك .اجلنوب الغريب

  .غاية متبكتو مبايل إىلالكربى 

 - توات -قورارة -يقرتح ترقية السياحة الثقافية يف منطقة الساورة" طريق القصور"املشروع الريادي   طريق القصور-

اية محالسكان احملليني و املسامهة يف مواجهة عدم استقرار  باإلضافة إىلاقتصادي، ميزاب، كنشاط 

  .والطبيعي احملليالرتاث الثقايف 

النشاط السياحي واجلمعيات الثقافية، محاية  أداء سنييعمل هذا املشروع وعلى مراحل خمتلفة على حت

  .عات احملليةتمشاركة ا�مبالبيئة والرتاث املادي والالمادي وذلك 
Source : Ministère du tourisme, SDAT, livre2: Le plan stratégique: les cinq dynamiques et les programmes 
d’actions touristiques prioritaires, Algérie, 2008, p12. 

ه مت اقرتاح جمموعة من األنشطة السياحية اليت تتوافق واحمليط الصحراوي وتندرج ضمن من اجلدول أنيتضح        

أشكال السياحة املستدامة، وهي جمموعة متنوعة تنوع الصحراء اجلزائرية؛ مبا يسمح باستغالل خصوصية كل 

  . ةثري دون إحلاق الضرر بالبيئة الطبيعية والثقافيسياحي صحراوي منطقة من أجل تقدمي منتج 
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   ية للسياحة الصحراويةاالستثمار  المزايا والتسهيالت :المطلب الثالث

ت آفيما يتعلق �ياكل االستقبال واملنش زائر والواليات الصحراوية خصوصايف ظل العجز الذي تشهده اجل       

وذلك من خالل تشجيع االستثمار يف  ،الفندقية، فتحت الدولة ا�ال أمام املستثمرين اخلواص احملليني واألجانب

اليت تدعم هذه  تسهيالت؛ حيث وضعت العديد من العلى اخلصوص يف واليات اجلنوبعامة و  القطاع السياحي

االستثمارات سواء تعلق األمر بالتخفيضات واالمتيازات املمنوحة للحصول على العقار السياحي أو زيادة فرص 

يف خمتلف  وذلك منذ فتح جمال االستثمار اخلاص اجلبائية املختلفة؛ التخفيضات التمويل واالستفادة من

 2001مث قانوين االستثمار لسنة له سابقا،  قطر  التوالذي مت 1993لسنة  االستثمار قانونالقطاعات بداية بقانون 

والذي وفر العديد ، 2009المالية التكميلي لسنة قانون ، باإلضافة إىل لعديد من االمتيازاتالذين محال ا 2003و

   1:، اليت نذكر منهااحلوافز من

من سعر حق االمتياز على العقار الجناز مشاريع سياحية على مستوى  %80و %50االستفادة من ختفيض  - 

 واليات اهلضاب العليا والصحراء؛

  .اإلعفاء من رسوم التسجيل على إثر إنشاء شركات تنشط يف السياحة وكذا زيادة رأس املال - 

ختفيض املعدل للرسم على القيمة املضافة بالنسبة للخدمات املتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية إىل غاية  - 

2019 . 

%  3ختفيض نسب الفائدة على القروض بالنسبة لالستثمارات يف املشاريع السياحية، وذلك بتخفيض نسبته  - 

اجلنوب من معدل الفائدة املطبق على القروض بالنسبة لواليات % 4,50الشمال، وبنسبة  بالنسبة لواليات

 البنكية؛

يف الشمال،  بالنسبة للمؤسسات% 3بـ توسيع وعصرنة املؤسسات السياحية  ختفيض نسب الفائدة على قروض - 

 ؛سبة للمؤسسات السياحية يف اجلنوببالن% 4,50و

 .لعصرنة وتأهيل املؤسسات السياحية املقتناةو املستوردة ختفيض احلقوق اجلمركية على التجهيزات والتأثيثات  - 

جاء هذا القانون بالعديد من املزايا للمشاريع  :2016قانون االستثمار لحوافز اليت قدمها إضافة ل       

يف قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة مبزايا إضافية، إضافة ملزايا وخص املشاريع االستثمارية بصفة عامة، 

األمهية اخلاصة لالقتصاد الوطين، وذلك �دف تشجيع وتنويع املشاريع االستثمارية، استثنائية للمشاريع ذات 

  2:هذه االمتيازات أهموفيما يلي  .خاصة مع االخنفاض الذي تعرفه أسعار البرتول يف الفرتة األخرية

                                                           
  .17 –11ص .، ص2009لسنة  44، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 2009جويلية  26، املؤرخ يف 2009قانون المالية التكميلي لسنة  1
 االستثمار، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد برتقية واملتعلق، 2016سنة  غشت 3 املوافق 1437 شوال 29 يف ، املؤرخ 16-09رقم قانون 2

  .21- 20ص.، ص2016 لسنة 46
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  :االنجاز  مرحلة  خالل - 

 .االستثمار إجناز يف مباشرة تدخل اليت السلع املستوردة خيص فيما اجلمركية، احلقوق من اإلعفاء - 

 تدخل حمليا اليت املقتناة املستوردة أو واخلدمات السلع القيمة املضافة، فيما خيص على الرسم من اإلعفاء - 

  .االستثمار إجناز يف مباشرة

عن كل املقتنيات العقارية اليت تتم يف  والرسم على اإلشهار العقاري بعوض امللكية نقل حق اإلعفاء من دفع - 

 .االستثمار املعين إطار

على اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية املتضمنة حق االمتياز على  التسجيل والرسم حقوق اإلعفاء من - 

ى املدة الدنيا حلق عل العقارية املبنية وغري املبنية املوجهة إلجناز املشاريع االستثمارية، وتطبق هذه املزايا األمالك

 .املمنوح االمتياز

الدولة بالنسبة لواليات  أمالك مصاحل قبل من احملددة السنوية اإلتاوة اإلجيارية مبلغ من % 90 بنسبة ختفيض - 

املقامة يف  للمشاريع االستثمارية سنوات بالنسبة (10)فرتة عشر خالل املربع الرمزي للمرت الشمال، وبالدينار

  من مبلغ50%  إىل بعد هذه الفرتة الكبري وترتفع اجلنوب سنة بالنسبة لواليات )15( ومخسة عشرةاهلضاب العليا 

  .الدولة لكل منهما أمالك إتاوة

 ابتداء االستثمار، إطار يف تدخل اليت امللكيات العقارية على الرسم العقاري من سنوات(10) عشراإلعفاء مدة  - 

  .االقتناء تاريخ من

  .املال رأس يف والزيادات العقود التأسيسية للشركات خيص فيما التسجيل حقوق من اإلعفاء -

 إلجناز االستثمار وذلك األساسية الضرورية األشغال املتعلقة باملنشآت جزئيا، بنفقات أو كليا الدولة تتكفل - 

 كل ضاب العليا واجلنوب وكذامن قبل الوكالة الوطنية لرتقية االستثمار، بالنسبة للمشاريع املقامة باهل تقييمها بعد

 .الدولة قبل مسامهة خاصة من تنميتها أخرى تتطلب منطقة

سنوات يف حالة حتقيقها ألكثر  5ثالث أو  االستفادة من املزايا اآليت ذكرها ملدة :مرحلة االستغالل خالل -  

سنوات بالنسبة للهضاب العليا  (10) للمشاريع املقامة بواليات الشمال، وملدة عشرة منصب شغل 100من 

   :االستغالل من تاريخ الشروع يف مرحلة واجلنوب، وذلك ابتداء

  .الشركات أرباح على الضريبة اإلعفاء من -

  .ملهين ا النشاط الرسم على اإلعفاء من -

 .أمالك الدولة مصاحل قبل من احملددة السنوية جياريةاإلتاوة اإل مبلغ من  50% ختفيض بنسبة -

إطالة مدة مثل يف تت) على غرار قطاعي الزراعة والصناعة( إضافيةكما حيظى قطاع السياحة بامتيازات        

 االمتيازاتسنوات إذا كانت  10 إىل، وقد تصل املدة سنوات 3سنوات عوض  5 السابقة الذكر االمتيازات

  .استثنائية
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العقار السياحي والتمويل بصفتهما أكرب العراقيل اليت أن معظم التحفيزات تعلقت أساسا ب يتضحوعليه،        

 11بإمضاء اتفاقيات مع يف جمال التمويل  2011 الوصية منذ سنةكما قامت الوزارة   .تواجه املستثمرين يف القطاع

مؤسسة بنكية وهذا من أجل تسهيل عملية احلصول على القروض البنكية لفائدة املستثمرين يف القطاع السياحي، 

  1:يستفيدون من االمتيازات التالية حيث

 .يف املشاريع الكبرية واملعقدة %60مسامهة تصل إىل  - 

سنوات فما فوق خاصة للمشاريع الكبرية واملعقدة اليت ميكن هلا أن تستفيد من تأجيل  10فرتة سداد تصل إىل  - 

 .ملدة ثالث سنوات

 .يوم لقروض االستغالل 30يوم لقروض االستثمار، و 60ال 40من : مدة معاجلة امللفات - 

 .يف ضمان متويل املعدات )FGAR(االستفادة من صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  - 

  .إمكانية زيادة وتعزيز رأس املال عن طريق مسامهة شركة اجلزائر استثمار - 

املمنوحة للمستثمرين يف القطاع السياحي عموما، يستفيد باإلضافة للمزايا أنه  يتضحمن خالل ما سبق        

خص بالعديد من التسهيالت اليت ، حيث من عدة مزايا أخرى يف القطاع السياحي بواليات اجلنوب ملستثمرا

؛ إال أن ذلك يبقى غري كايف يف قيل املتعلقة باالستثمار السياحين يعتربا من أهم العرايتتعلق بالتمويل والعقار اللذ

املناطق الصحراوية يف هياكل اإليواء، وذلك على الرغم من أن البيئة الصحراوية  هتشهدبري الذي كال نقصال ظل

ال تتطلب وجود استثمارات وهياكل فندقية ضخمة ذات تصنيفات عالية، وإمنا حتتاج هلياكل جتمع بني أصالة 

  .احياملناطق الصحراوية وبساطتها مع تقدمي خدمات تليب رضا الس

  الجهود المبذولة لترقية واستدامة السياحة الصحراوية بالجزائر: المبحث الثالث

من خالل هذا املبحث  يتموستواجه السياحة الصحراوية يف اجلزائر كغريها من الدول حتدي االستدامة،        

  .األطراف ن خمتلفحيث تسجل جمموعة من املبادرات م، التعرف على اجلهود املبذولة يف اجلزائر يف هذا اإلطار

  استدامة السياحة الصحراوية من خالل إقامة الحظائر الثقافية: المطلب األول

تغطي جزء معترب من يف شكل حظائر ثقافية؛ بالعديد من املناطق احملمية حتظى املنطقة الصحراوية        

   .مناطق سياحية بامتيازتشكل وذلك من أجل محاية ممتلكا�ا اهلشة واحلساسة خاصة وأ�ا ، مساحتها

   ئر الثقافية بالصحراء الجزائريةالحظاالتعريف ب: أوال

؛ حيث منيز بني احملميات الطبيعية، حمميات الصيد واحلظائر لعدة تصنيفات ختضع املناطق احملمية باجلزائر       

احلظائر الوطنية وتتواجد باملنطقة : أهم هذه األنواع وتصنف هي األخرى إىل صنفني هذه األخريةوتعترب الطبيعية، 

                                                           
1 Zobir Mohamed Sofiane (Direction de l’Evaluation et du Soutien des Projets Touristiques), l’investissement 
touristique en Algérie, journée d’étude sur l’investissement touristique, ministère du tourisme, Alger, mai 
2015. 
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وقد مسيت باحلظائر الثقافية ) املناطق الصحراوية(، واحلظائر الثقافية اليت تتواجد باجلنوب اجلزائري للوطن الشمالية

متلكات الثقافية اليت هي جزء ال مساحات تتميز بغلبة املفهي  وغناها الثقايف الطبيعي،صوصية هذه املناطق خل

 بني الطبيعي فضاء ال مييز: "بأ�ا املشرع اجلزائريحسب  وتعرف احلظرية الثقافية .الطبيعية تهايتجزأ من بيئ

 منتج مستمر، تشكيل إعادةيف  ومنجز مجاعي ثقافية كأداة وثقايف بيئي منظور من يالحظ ويدرك والثقايف،

  . 1'يتقامسو�ا اليت والبيئة الذهنية ونشاطا�م وتصورا�م السكان بني املشرتكة تارخيي للعالقات

حظائر ترتبع على مساحة جد شاسعة من الصحراء اجلزائرية  مخس احلظائر الثقافية إىل شبكةوقد توسعت 

مت إنشاء ثالث حظائر  والطاسيلي األهقارظرييت حل؛ فباإلضافة 2 2كم 937430تصل إىل ، )4.3الشكل رقم (

  .تيدكلت -قورارة - حظرية األطلس الصحراوي وحظرية تندوف وحظرية توات :أخرى

  متوقع احلظائر الثقافية بالصحراء اجلزائرية  :)4.3(شكل رقم 

.   
Source: Amayas, Bulletin d'information sur le projet des parcs culturels Algériens, n 0, ministère de la 

culture,  Algérie, décembre 2015, p1. 

توىل مهام محاية ي وتقع هذه احلظائر حتت وصاية وزارة الثقافة، حيث يشرف على كل حظرية ديوان وطين       

 يعترب الذي للتهيئة العام طاملخط إعداد السيما الطبيعي لألقاليم املوجودة داخل حدود كل حظريةو  الرتاث الثقايف

وتكلف هذه الدواوين على اخلصوص . والثقافية الطبيعية األبعاد نيب التجانس حتقق اليت حلمايةوا لتخطيطا داةأ

   3:باملهام التالية

  .ودراستها الثقافية للحظرية الثقافية- البيئية الثروات جرد - 

                                                           
 الوطين للحظرية األساسي للديوان ، املتعلق بالقانون2012سنة  يوليو 21 املوافق 1433 رمضان 2 مؤرخ يف،  12-291قمر التنفيذي المرسوم 1

  . 5، ص2012لسنة  44اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  ،لألهقار الثقافية
2 Ministère de la culture, Plan d’Action pour la Biodiversité (PAB)-Parcs Culturels du Tassili N’Ajjer et de 
l’Ahaggar, Algérie, 2010, p3. 

يتضمن إنشاء الديوان الوطين للحظرية الثقافية  ، 2009سنة نوفمرب  29املوافق ل  1430احلجة ذي 12 املؤرخ يف ، 09 -407رقم التنفيذي مرسومال 3

  .5، ص2009 لسنة 72العدد ، للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسيةلألطلس الصحراوي وتنظيمه وسريه، 
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 .للحظرية الثقايف- البيئي الرتاث على واحملافظة احلماية حول بدراسات القيام - 

 .للحظرية الثقايف- البيئي  الرتاث جمال يف الثقافية احلظرية حدود داخل الناشطة القطاعات مع لتنسيقا - 

  .يالطبيع تطورها يعيق أو مظهرها يفسد قد تدخل كل من الثقافية احلظرية محاية - 

 .واستغالله الثقايف- البيئي الرتاث باستعمال تعلقامل التنظيم تطبيق - 

 وحفظها الثقافية احلظرية محاية حول اإلعالم وسائل خمتلف بواسطة علوماتامل بنشر االتصال مهام ضمان - 

 .وتثمينها

  للحظرية الثقايف- البيئي الرتاثني تثم إىل �دف اليت والدولية الوطنية والثقافية العلمية التظاهرات يف شاركةامل - 

  .الثقافية

 وتنظيم النشاط السياحي فيها المقومات السياحية للحظائر الثقافية.ثانيا

  :السياحية لكل حظيرة المقومات.1

    :الحظيرة الثقافية األهقار.1.1

 على ،بوالية متنراست اجلزائر جنوب أقصى يف 1987 هقار اليت أنشئت سنةاأل حظرية تقع :الموقع والمساحة - 

 التكوين قدمية وهي اجلزائر، يف وتعترب األكرب .2كم633.887مث متت توسعتها لتفوق   2،1كم458.000مساحة 

 الديوان طرف من حممية وطنية حظرية إىل إىل ترقيتها أدى مما سنة، ألف ومليون 600 بني عمرها يبلغ حيث

 الثالثة مديرياته خالل من له أسندت وثقايف إداري طابع ذو جهاز وهو ،رئاسي مرسوم مبوجب الوطين للحظرية

وقد مت تغيري امسها من  2باملنطقة، احلضاري اإلرث هذا وترقية محاية مهمة صاحل وأدلس وعني من متنراست كل يف

 ،2011 فيفري21 يف املؤرخ  11-87رقم احلظرية الوطنية لألهقار إىل احلظرية الثقافية لألهقار وفقا املرسوم التنفيذي

  . 2007، وهي مقرتحة للتصنيف يف قائمة الرتاث العاملي منذ سنة أصبحت حتت وصاية وزارة الثقافةعليه و 

تتميز حظرية األهقار بثراء طبيعي وجيولوجي الفت، فهي منطقة جبلية تتشكل من : الطبيعيةالممتلكات  - 

، كما توجد �ا )م3003قمة تاهات (الصخور القاعدية اليت تعرف بالصخور البلورية وتوجد �ا أعلى قمة باجلزائر 

هذا التنوع ساهم يف . اتفاقية رامسارأفيالل وأسقراسن املصنفتني ضمن ) حبرية(العديد من املناطق الرطبة كقلتة 

انتشار العديد من األنواع احليوانية والنباتية، حيث يعيش �ا العديد من األصناف النادرة من الزواحف والثدييات  

نوع من الطيور املتوطنة واملهاجرة كالنسر  176، إضافة ألكثر من ...، الفهد الصحراوي، الفنكىرو كالغزال األ

مصادر خمتلفة حسب  مننوع نبايت  371، أما عن الثروة النباتية فينتشر باحلظرية ...ضوغة الصحراء امللكي، الباز،

   3.كاألكاسيا، الزيتون، الشيح والنخيل  فاع كل منطقةرتإ

                                                           
  .مرجع سبق ذكره،  12 –291رقم التنفيذي مرسومال 1
  .15/10/2016  ، أطلع عليه بتاريخجبال اهلقار  /https://ar.wikipedia.org/wiki: الرابط، مقال متوفر على جبال الهقار 2
  .وثائق خمتلفة من الديوان الوطين للحظرية الثقافية األهقار 3
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شاهدا على عصور ومراحل خمتلفة من خالل اآلثار املوجودة �ا واليت املنطقة  كانتلقد  : الممتلكات الثقافية - 

 ،واليت تعود للعصر احلجريدلس أراك و آاملوجودة بجرية احل األدواتو  األثريةبقايا حقب زمنية غابرة؛ كالتعود إىل 

، إضافة للشواهد التارخيية اليت تعود للعصر من مليون سنة أكثرما قبل التاريخ من  إنسان هاواستعمل حيث أنتجها

اليت شكلت  غا التيفين الصخرية وكتابات لنقوشاتاحلجري احلديث كالبقايا الفخارية مبواقع امكين والرسوم وا

لوحات صخرية عرب من خالهلا اإلنسان الرببري عن حياته اليومية ومعتقداته واليت تنتشر مبناطق متعددة باحلظرية 

والتيديكلت،  " راكآ"و" دلسأ"من معامل جنائزية وقبور يف كل من ساحة  أثريةرية مواقع ظتوجد باحلكما  كـ تيت،

ملكة املعامل التارخيية، معلم تني هينان  أهمومن  ،هي مرحلة فجر التاريخ أخرىكشواهد على حقبة تارخيية 

كما تتميز املنطقة بعادات وتقاليد سكا�ا   .املاضي الذي عثر على هيكلها يف العشرينات من القرنالتوارق 

احمللية، والعديد من الطبوع الغنائية كأنغام  الشعبية واألعياد كاالحتفاالت الطقوس أكثر حيث تعيش" التوارق"

   1.الرجال التيندي وآلة االميزاد اليت يعزف عليها النساء وتصاحبها رقصات

   :ناجر الحظيرة الثقافية طاسيلي.2.1

  بـ مساحتها للجزائر وتقدر الشرقي اجلنوب تقع احلظرية الثقافية للطاسيلي ناجر يف :الموقع والمساحة - 

منظمة  فضمن الرتاث العاملي من طر بعد عشر سنوات  هافيصنت ومت، 1972سنة  أسست  2،2كم 138.000

وصنفت كمحمية للمحيط  1986سنة  2كم138.200واليت تقدر بـ مث وسعت إىل مساحتها احلالية  ،اليونسكو

و يتواجد املقر اإلداري للديوان الوطين حلظرية الطاسيلي . نظـرا لتنوعهـا البيـولوجي وهـشاشـة أنظمتها البيئية احليوي

  .3جانت، برج احلواس وإيليزي: بكل منمبدينة جانت، وهو ممثـل بثـالث نيابات مديرية متمركـزة 

، وتعترب من أهم مناطق 1986صنفت حظرية الطاسيلي كمحمية للمحيط احليوي سنة : الممتلكات الطبيعية - 

وهو ما  ،...)متوسطي، استوائي،(العامل، حيث تتميز بانتشار أنظمة ايكولوجية خمتلفة التنوع البيولوجي يف 

يساهم يف منو ثروة نباتية متعددة األنواع كالنباتات املتوطنة كسرو الطاسيلي املهدد، األكاسيا، والعديد من 

نوع حيواين  230ما مت مالحظة ، كوالفهد الغزال لوجود املواتية الظروف توفرالشجريات والنباتات العشبية اليت 

على وادي ايهرير أيضا حتتوي احلظرية و . استطاع البقاء من بني تلك املوجودة بالرسومات الصخرية كاألروية

  .2001املصنف ضمن اتفاقية رامسار الدولية سنة 

أكرب متحف للرسوم الصخرية ك ؛ وذلك العتبارهاصنف احلظرية ضمن الرتاث العامليت :الممتلكات الثقافية - 

صف الطقوس الدينية واحلياة اليومية لإلنسان الذي عاش يف يرسم  30000مت إحصاء أكثر من  حيثالبدائية، 

                                                           
أطلع عليه ، http://saharaalgerie.blogspot.com/2009/12/blog-post_03.html:، مقال متوفر على الرابطحظيرة األهقار تراث وتاريخ 1

  .15/10/2016بتاريخ 
  .11ص، مرجع سبق ذكره،  12 -291رقم التنفيذي مرسومال 2

  .15/10/2016اطلع عليه بتاريخ ، http://assayahi.com/ar/?p=678:على الرابط، مقال مبجلة السياحي، الحظيرة الثقـافيـة للطاسيلي ناجـر 3
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 الطلق اهلواء على الصخرية للنقوش كرب وأمجل رواقأيوجد �ا  كماهذه املناطق أثناء حقبة ما قبل التاريخ،  

 وتعترب 1.كم 30بنحو تقدر مسافة عرب جردها مت شكل آالف أربعة من رأكث تضم اليت 75مبحطاته الـ باجلزائر

 .اليت تقام باملنطقةالتظاهرات  من أهم) احتفال ديين يف عاشوراء( "السبيبة"احتفاالت 

   :الحظيرة الثقافية تندوف.3.1

 ـب تقدروترتبع على مساحة ، 2008 ماي 28بتاريخ  159-08أنشئت مبوجب املرسوم :الموقع والمساحة - 

) ااملغرب الصحراء الغربية وموريتاني(بلدان جماورة  3وهلا حدود مع على كامل تراب والية تندوف،  2كم  168.000

   2.وأيضا مع والييت بشار وأدرار

، وتعترب هذه األشجار 2008سنة  احملمية منذ تضم احلظرية حممية ألشجار األرقان :الممتلكات الطبيعية - 

وتعترب سبخة تندوف اليت تتغذى . مسكنا للعديد من الثدييات الصغرية كالفنك، األرانب الربية والزواحف والطيور

 الطيور من عديدلل مرور مكانكم 20-10كم وعرضها مابني 100من واد املا وواد بوياضني واليت يبلغ طوهلا 

  3.كبطة الصحراء  املهاجرة

 املقابرو  الدفن تالل، الصخرية النقوش رث أثري يتنوع بنيإ تندوف تلك حظريةمت :الثقافيةالممتلكات  - 

 إضافةوالبقايا الفخارية اليت تعود للعصر احلجري القدمي  كحلل نطقةمب كتلك املوجودة يةتليااملغ احلجارة العمالقة،

  4.للعديد من احلفريات والنقوش القدمية

 :الصحراوي الحظيرة الثقافية لألطلس.4.1

 2.5مك63.930وتبلغ مساحتها  ،2008ماي  28بتاريخ  157-08 أنشئت مبوجب املرسوم: الموقع والمساحة- 

 %61احلظرية  يط، حيث تغاألغواط، بسكرة، اجللفة، املسيلة، البيض والنعامة: واليات 6 ومتتد هذه احلظرية عرب

   .تقريبا من املساحة اإلمجالية هلذه الواليات

 37حيث يصل عددها إىل  يتميز األطلس الصحراوي بتواجد العديد من املناطق الرطبة: الممتلكات الطبيعية - 

غطى ، وهو ما ساهم يف تطوير نظم ايكولوجية متنوعة، حيث تاتفاقية رامسار منها ضمن 7منطقة، تصنف 

ويصل عدد األنواع  ...،واألرز األمحرالسالسل اجلبلية بغطاء نبايت متنوع من غابات الصنوبر احلليب، البلوط 

                                                           
أطلع عليه بتاريخ ، http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=694655&styleid=16: متوفر على الرابطمقال ، تاريخ الجزائر 1

15/10/2016.  
2 Ministère de la culture,  PAB-Parcs Culturels du Tassili N’Ajjer et de l’Ahaggar, Op.cit, p5. 
3 Le parc culturel de tindouf , site officiel du projet des parcs culturels Algériens: 
  http://www.ppca.dz/index.php/parcs-clulturels-algeriens/pc-de-tindouf/pc-de-tindouf, consulté le 15/10/2016. 
4 Ibid. 
5 Ministère de la culture, PAB-Parcs Culturels du Tassili N’Ajjer et de l’Ahaggar, Op.cit, p5. 
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 ،الثعلب الربي، اخلنزير األرنب،: أما األنواع احليوانية فتتمثل أساسا يف .نوع 800النباتية املنتشرة باحلظرية إىل 

  1.محايتها جيب اليت الطيور أنواع قائمة يفنوع من الطيور تظهر كلها  25، إضافة إىل غزال دوركاسو  احلبارى

املكتشفة  الطبيعي الصخري الفن حمطات ألول موطن الصحراوي طلسظرية األحتعترب  :الثقافية الممتلكات - 

حمطة عرب العصور نطقة املشكلت  وقد .1847 ، حيث مت اكتشاف حمطيت تيوت ومغرار التحتاين سنةالعامل يف

اليت بقت شاهدا  اجلنائزية والقصورعبور وجسرا يربط بني الشمال واجلنوب، وعليه تعددت املواقع األثرية، املعامل 

   2.على الشعوب اليت مرت باملنطقة

 :تيدكلت -قورارة -تواتالحظيرة الثقافية .5.1

 ،2كم  38.740تبلغ مساحتها و  2008ماي  28بتاريخ  158-08أنشئت مبوجب املرسوم :الموقع والمساحة - 

 3.وتنتمي إلقليم والية أدرار

اليت استطاعت التأقلم مع املناخ  نباتيةالعديد من األنواع ال احلظرية بانتشارتتميز  :الممتلكات الطبيعية - 

�ا  أما عن األنواع احليوانية فتنتشر. واخلزامى لدفلة، الشيح، اإلكليلكاسيا، كرانكا، ااأل: الصحراوي مثل

  4.إضافة للزواحف والطيور والقوارض فنككال خاصة؛ احليوانات صغرية احلجم

وهو عبارة نظام  ؛تنفرد املنطقة عن باقي األقاليم والواحات الصحراوية مبا يسمى بالفقارة: الثقافيةممتلكات ال - 

منها منتجة حلد اآلن، كما تتميز  600ال تزال فقارة  900حيث مت إحصاء أكثر من  .سقي تقليدي شديد الدقة

-كم بتوات400قصر وواحة على مدى  500و 400ينتشر مابني (بوجود عدد كبري من القصور الصحراوية 

أما فيما خيص الرتاث الالمادي فنجد . عدد كبري من املواقع األثرية اليت تعود ملا قبل التاريخل إضافة ،)قورارة

  5.درج يف قائمة الرتاث الالمادي لليونسكوموهو طابع موسيقي غنائي بالقورارة  "هاليلاأل"

  :الثقافيةتنظيم النشاط السياحي داخل الحظائر .2

  6:ائر، والذي يتضمناحلظهذه  لتهيئة العام ططاملخ بإعدادالثقافية  رائظاملكلفة بتسيري احل الدواوين فلكت       

  6:يتضمن

                                                           
1 Le parc culturel de l’atlas saharien, site officiel du projet des parcs culturels Algériens: 
http://www.ppca.dz/index.php/parcs-clulturels-algeriens/pc-de-l-atlas-saharien/pc-de-l-atlas-saharien, consulté le 
18/10/2016. 
2 Ibid. 
3 Ministère de la culture, PAB- Parcs Culturels du Tassili N’Ajjer et de l’Ahaggar, Op.cit, p5. 
4 Le parc culturel de touat-gourara-tidikelt, site officiel du projet des parcs culturels Algériens: 
http://www.ppca.dz/index.php/parcs-clulturels-algeriens/pc-du-touat-gourara-tidikelt/patrimoine-eco-culturel, 
consulté le 18/10/2016. 
5 Ibid. 
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 .للزيارة تفتح اليت واقعني املعيتو  احملمية ناطقملا حتديد -

  .واإلسعاف والرقابة احلراسة مراكز وضع -

 .املهامع ووضع للزيارة فتوحةملا واقعملا إىل تؤدي اليت والسبل الدروب �يئة -

  .تلفةلمخا احملمية ناطقامل يف واخلاصة العامة اإلشارة -

مبرافقة إحدى الوكاالت السياحية املعتمدة وحبضور مرشد  منظم إطار يفيشرتط أن تتم اجلوالت السياحية و        

 زوار عشرة لكل واحد مرشد عدلمب( سياحي تابع للوكالة أو عون حفظ ومراقبة معني من بني أعوان احلظرية

، حيث حتصل هذه الوكاالت على ترخيص مسبق، وتعلم مصاحل الديوان مبسار اجلولة وعدد السياح )تقريبا

. احلفاظ على املمتلكات الطبيعية والثقافية املنتشرة يف أرجاء احلظرية على كل سائحيتوجب كما وجنسيا�م،  

  1:حيث يلزم السياح مبا يلي

 .فوتوغرافية صور التقاط أجل من هنيةملا اآلالت استعمال عدم -

  .العلمية واألجهزة عداتملا واستعمال محل عن االمتناع -

  للحظرية والطبيعي الثقايف بالرتاث تعلقةامل ناتيالع وأخذ والسرب واحلفريات القياسات بأخذ القيام عن االمتناع -

  .الثقافية

حفظ ومحاية املمتلكات الطبيعية والثقافية الواقعة ضمن إقليم احلظرية التابعة له، من عمل كل ديوان على وي       

خالل مراقبة كل التنقالت داخلها عن طريق جمموعة من البوابات ومراكز احلراسة اليت يشرتط أن مير �ا السياح 

وحتول دون متكنها  واوينالدإال أن املساحة الشاسعة للحظائر الثقافية تصعب من مهمة مصاحل . دخوال وخروجا

من مراقبة كل إقليم احلظرية وهو ما يتطلب تعاون كل اجلهات املعنية بدءا بالسكان احملليني الذين يشكلون أهم 

 .  وسائل احلماية ووصوال للوكاالت السياحية والسياح أنفسهم

  والرياضيةالتظاهرات الثقافية استدامة السياحة الصحراوية من خالل : المطلب الثاني

، والرتويج له بعث النشاط السياحي �اباألقاليم الصحراوية يف املقامة تساهم التظاهرات الثقافية والرياضية        

العمل على مع ، طبيعي وثقايف مادي وال ماديوما تكتنزه من ثروات وتراث  ذه األقاليمالتعريف �من خالل 

  .اقتصادية لفائدة السكان احملليني واملنطقة ككلتحقيق منافع لإضافة  ،اواحلفاظ عليه ة هذه الثرواتمحاي

 االحتفاالت الشعبية والمهرجانات : التظاهرات الثقافية: أوال

حيث تقام العديد من  الصحراء، ثقافة سكان من يتجزأ ال جزءتظاهرات واألعياد احمللية يعترب إن إقامة ال     

السبوع بتيميمون، عيد الزربيـة يف غرداية، وعيد احللي يف بين  :بينها منو " املواسم"ـاملهرجانات الثقافيـة املعروفة ب

                                                           
  .7ص مرجع سبق ذكره، ،407-09رقم  التنفيذي مرسومال 1
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جبانت املصادف ليلة  ببشار الذي يصادف عيد التمور، وسبيبة تاغيت بتمنراست، وعيد الربيع عيد يزقن،

عرض للصناعات  قامعاشوراء، وحاليا يقام سنويا مهرجان للسياحة الصحراوية عرب خمتلف الواليات الصحراوية وي

إضافة للحفالت التقليدية للطبوع  .التقليدية وممارسة بعض الرياضات كالرايل والتزحلق على الرمال، وسباق اجلمال

وتلعب . وتندوفن تيميمو ، بأدرار والقرقابو أهليل لتندي بتمنراست وإليزي وطبوعاملوسيقية املميزة للصحراء كا

تنشيط احلركة السياحية والرتويج للمنطقة من جهة واحلفاظ على الرتاث واهلوية هذه التظاهرات دورا حيويا يف 

وعليه عملت خمتلف اجلهات على تثمني  .وهو ما يتماشى مع مبادئ التنمية املستدامة الصحراوية من جهة أخرى

تدامتها، وفيما هذه التظاهرات وترقيتها وترسيخ االحتفال �ا، وذلك يف إطار تشجيع السياحة الصحراوية، واس

   :هذه التظاهرات بعضيلي 

 بني لحمةهذه امل تتمحيث  ،يبوالية إليز  جانت يف) عاشوراء (حمرم شهر من العاشر يف سنويا قامتو  :ةسبيبال.1

 والذي فرعون على السالم عليه موسى سيدنا بانتصار احتفاال ةسلمي حرب شكل على "امليهان"و "زلواز" فريقني

 السنوات يف خاصا اهتماما احمللية السلطات أولتها سبيبة مناسبة أن بالذكر واجلدير .عاشوراء يوم يف كان

 مجعيةكما مت تأسيس   شعبية، تظاهرة جمرد كانت أن بعد أيام، 10 يدوم حمليا مهرجانا أصبحتإذ  ،األخرية

 ،وثقافية اجتماعية كوناتومقيم مبا حتمله من  التظاهرة هذه على احلفاظ يف ياألساس دورها يتمثلاليت  "سبيبة"

التعرف على و  التظاهرة هذه حلضور خصيصا سنويا املنطقة إىل تتوافد اليت لسياحل املتزايدة عدادألخاصة مع ا

كما مت تصنيفها ضمن   1.الصحراوي السياحي املوسم مع خاصة إذا تزامنت ،جذورها وحيثيات االحتفال �ا

  .2014سنة  الالماديقائمة اليونسكو للرتاث الثقايف 

عبارة عن تظاهرة دينية ثقافية تقام منذ قرون خلت سنويا، بتيميمون مبناسبة املولد النبوي الشريف، : السبوع.2

وزوايا املنطقة، جد ااملدائح والقصائد الدينية مبسن و آالقر تالوة من خالل  حيث تستمر االحتفاالت أسبوعا كامال

من  ، وذلك حبضور عشرات اآلالفواخليالة وخمتلف الفرق االستعراضية القرقابو، للبارودعروض فلكلورية وتقدمي 

سنة  قائمة اليونسكو للرتاث الثقايف الالماديضمن تصنيفه مت ، وقد هالزوار والسياح من داخل الوطن وخارج

2015.  

خالل شهر مارس بوالية غرداية املعروفة بأصالة ) سنة 50منذ قرابة (تقام هذه التظاهرة سنويا : عيد الزربية.3

وجتذر هذه احلرفة، وذلك مبشاركة العديد من احلرفيني من خمتلف مناطق الوطن، حيث يقام معرضا للزرايب وبعض 

وتعرف التظاهرة إقباال كبريا من . املنتجات احلرفية التقليدية األخرى، إضافة لعدة نشاطات على هامش املعرض

  .ر لتزامنه مع العطلة الربيعيةالزوا

                                                           
، أطروحة دكتوراه يف حظيرة الطاسيلي باليزي أنموذجا االستدامة في الجزائر من منظور استراتيجيات تنمية السياحة البيئيةعبد اهللا عياشي،  1

   .247، ص2016العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، 
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  التظاهرات الرياضية :ثانيا

وهو  اليت جتذب حميب املغامرة؛ لطاملا اعتربت الصحاري فضاء إلقامة الراليات والتظاهرات الرياضية املختلفة       

واليت تساهم يف الرتويج هلا   ،بعض املبادرات والتظاهرات الرياضية احلال بالنسبة للصحراء اجلزائرية اليت تقام �ا

   :فيما يلي بعض من هذه التظاهرات و   .كوجهة سياحية مستدامة

 des reines 1le raidالملكات  يدر .1

سنويا منذ سنة  خالل شهر مارس 2تنظم هذه التظاهرة الرياضية السياحية من طرف وكالة سياحية خاصة       

وخارجه باستعمال خمتلف أنواع السيارات على مسافة تقدر النساء من داخل الوطن  ، للمتسابقات2016

مراحل حبيث ال يتجاوز طول  عدةمتنراست على والية تنتقل املشاركات من اجلزائر العاصمة إىل و كم؛ 2200بـ

والتعرف على خمتلف الصحراء اجلزائرية  اكتشاف كم يوميا لكي يتسىن للمتسابقات400املسار يف كل مرحلة 

، وذلك وفقا اجللفة، غرداية، املنيعة، عني صاحل، موالي حلسن ومتنراست: مير �ا الرايل واليت تتمثل يف املناطق اليت

للربنامج املسطر من طرف الوكالة اليت خصصت الفرتة الصباحية للرايل والفرتة املسائية لزيارة خمتلف مناطق الراحة 

ووالية متنراست  ، غرداية اليت خصص �ا يوم كامل راحةوالتمتع بسحر الصحراء اجلزائرية مع الرتكيز على والييت

  3:اليت خصص �ا يومني، وهو ما يبينه برنامج الرايل

  حتضريات االنطالق-اجلزائر العاصمة: املرحلة األوىل - 

  اجللفة-اجلزائر العاصمة: املرحلة الثانية - 

  غرداية -اجللفة: املرحلة الثالثة - 

  غرداية: املرحلة الرابعة - 

  املنيعة - غرداية: املرحلة اخلامسة - 

  عني صاحل - املنيعة: املرحلة السادسة - 

  موالي حلسن - عني صاحل: املرحلة السابعة - 

  متنراست - موالي حلسن: املرحلة الثامنة - 

يومني بتمنراست لزيارة خمتلف : املرحلة التاسعة - 

   .وكذا االحتفال باليوم العاملي للمرأة ،املناطق السياحية

  مسار رايل امللكات: )5.3( الشكل رقم

  
Source: Page officielle du raid 
https://mzabtour.jimdo.com/ consulté le 15/12/2017  

                                                           
1 Raid  هو إكمال الرايل آلخر مراحله دون اشرتاط السرعة هلدفهو مرادف لكلمة رايل من دون سرعة أو تنافس، أي ا.  
  .غردايةبوالية وكالة مزاب تور، وهي وكالة متخصصة يف السياحة الصحراوية مقرها  2

3 Page officielle du raid https://mzabtour.jimdo.com/ consulté le 15/12/2017. 
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وحسب منظمي الرايل، فاهلدف الرئيسي هلذه التظاهرة هو سياحي بالدرجة األوىل على اعتبار أنه ال يتم        

احتساب السرعة وال توقيت وصول املشاركات، حيث تتعرف املشاركات �ارا على خمتلف املدن اجلزائرية اليت 

من خالل  ز كل منطقة عن األخرى، وذلكجيو�ا الرايل وتستمتع ليال بالعروض الفلكلورية واملوسيقية اليت متي

شهدت الطبعة وقد  .برنامج غين باخلرجات والزيارات السياحية والسهرات اليت تربز الطبوع التقليدية لكل منطقة

فقد ارتفع عدد  2018أما بالنسبة للطبعة الثالثة سنة  متسابقة، 24مشاركة  2016األوىل من هذه التظاهرة سنة 

وهو ما يعترب اجناز  )جزائرية، مغربية، تركية، فرنسية وايطالية(جنسيات خمتلفة  5 متسابقة من 45 املشاركات إىل

  .وهي بذلك تبقى مبادرة فتية تستحق التشجيع من أجل االستمراراجيايب بالنسبة ملنظمي الرايل، 

   Rally Raid Challenge Sahariالدولي صحاري التحدي  ريد رالي.2

ملتسابقي  طرف االحتادية اجلزائرية للرياضات امليكانيكية من 2015منذ سنة سنويا ينظم هذا الرايل        

استطاع املنظمون عرب الطبعات الثالث جذب عدد معترب من املتسابقني وقد . السيارات والدراجات النارية

متنافس من بينهم  99إىل ) 2017 ديسمرب(اجلزائريني واألجانب، حيث وصل عدد املتنافسني يف الطبعة األخرية 

ويعمد القائمون على الرايل على . 1ةجزائري والباقي أجانب من جنسيات برتغالية، فرنسية، ايطالية واسباني 45

وسط الصحراء واجلنوب الشرقي يف الطبعة األوىل والثانية؛ نظمت الطبعة  تغيري مساره من طبعة إىل أخرى فبعد

أين توجد  مبنطقة تيوت بوالية النعامة وبين عباس وتاغيت جوهرة الصحراء بوالية بشارالثالثة يف اجلنوب الغريب 

أكرب الكثبان الرملية يف العامل، وذلك كي يتسىن للمشاركني التعرف على خمتلف الوجهات السياحية بالصحراء 

. ة واالستمتاع يف الوقت نفسهاجلزائرية واكتشاف ثروا�ا ومجال مناظرها عرب مسالك صعبة ترتفع فيها نسبة املغامر 

 إمجاليةافة وانطلق الرايل من وهران إىل مدينة العريشة بوالية تلمسان واليت كانت نقطة االنطالقة الفعلية للرايل مبس

   2:هو ما يوضحه الشكل املوايل، و عرب كل أنواع املسالك مراحل ةمثانيعلى  كلم  2500تقدر ب

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ، مقالة مبوقع اإلذاعة اجلزائرية، متوفر على الرابط انطالق رالي تحدي صحاري الدولي 1

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20171207/127971.html، 24/12/2017 اطلع عليه بتاريخ.  
2  Le Rallye Raid d’Algérie-Challenge Sahari 2017, site officiel du fédération Algérienne des sports 
mécaniques: http://www.fasm-dz.org/event/le-rallye-d%E2%80%99algerie-challenge-sahari-2017, consulté le 
24/12/2017. 
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2017مسار رايل حتدي الصحاري الدويل  ):

  
Source : Page officielle du rallye 
http://www.saharirally.com/2017/program.htm
consulté le 24/12/2017. 

عرب مسار  2018كما مت اإلعالن عن الطبعة الرابعة للرايل بعد جناح الطبعات السابقة، وستنظم بشهر نوفمرب 

من تنظيم  اجلزائرية الصحراءوالية من واليات 

) طبعة 13أي ( 2013إىل سنة  2001وقد جنح هذا احلدث يف االستمرار منذ سنة 

، وقد غطى بذلك معظم الواليات الصحراوية، حيث 

 اكتشافدف السماح للمشاركني اجلزائريني واألجانب ب

 . على شساعتها واختالف مظاهرها من منطقة ألخرى

عرب خمتلف التضاريس، ويسمح  متتالية أيام

وينظم على هامش هذه التظاهرة برنامج 

كالزوايا واملصليات   الدينية واألماكن التارخيية

يف الصحراء اجلزائرية، إضافة إلقامة معارض للصناعات التقليدية وإحياء 

، وهو ما مسح لكل منطقة مع تقدمي الوجبات التقليدية

ن من جهة والتعرف جبذب عدد كبري من املشاركني من طبعة ألخرى من أجل استغالل فرصة املشاركة يف املاراتو 
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   .تيوت - العريشة

  .تتاغي –

احللقة األوىل على : تاغيتب تنيحلق

   .دورات 3كم على 20كم والثانية على 

   .عباس بين -تاغيت

  .كم200على مسافة تاغيت حلقة ب

بالعبور عرب بين ونيف تيوت  -تاغيت

  .وهران - النعامة –

):6.3(الشكل رقم 

http://www.saharirally.com/2017/program.htm, 

كما مت اإلعالن عن الطبعة الرابعة للرايل بعد جناح الطبعات السابقة، وستنظم بشهر نوفمرب 

  .جديد من اجلزائر العاصمة إىل تيميمون مرورا باألغواط، املنيعة وغرداية

Marathon Des Dunes ماراتون الكثبان الرملية

والية من واليات  يف ديسمرب يف عام كل يقام وثقايف سياحي، رياضي

وقد جنح هذا احلدث يف االستمرار منذ سنة  .وكالة اتصال وأحداث خاصة

، وقد غطى بذلك معظم الواليات الصحراوية، حيث 2017ليتوقف بضع سنوات ويعاود النشاط من جديد سنة 

دف السماح للمشاركني اجلزائريني واألجانب بيعمد املنظمون لتغيري موقع املاراتون من سنة ألخرى �

على شساعتها واختالف مظاهرها من منطقة ألخرى اجلزائرية الصحراء

أيام 3 مدىكم على 42وعادة ما متتد املسافة الكاملة للماراتون إىل 

وينظم على هامش هذه التظاهرة برنامج . اجلري وأ املشيعن طريق  حرة وترية يف الدورة استكمال

التارخيية واملواقع املتاحف إىلسياحي وثقايف غين يتضمن رحالت يومية 

يف الصحراء اجلزائرية، إضافة إلقامة معارض للصناعات التقليدية وإحياء  فوكو دي تشارلز أسسها

مع تقدمي الوجبات التقليدية الفرق احمللية حلفالت تربز خمتلف الطبوع الغنائية الصحراوية

جبذب عدد كبري من املشاركني من طبعة ألخرى من أجل استغالل فرصة املشاركة يف املاراتو 

                                       الفصل الثالث

  

  

العريشة :1 املرحلة - 

– تتيو  :2املرحلة  - 

حلق :4و 3املرحلة  - 

كم والثانية على 174مسافة 

تاغيت :5 املرحلة - 

حلقة ب :6املرحلة  - 

تاغيت :7املرحلة  - 

  .ومقرار

–تيوت  :8املرحلة  - 

كما مت اإلعالن عن الطبعة الرابعة للرايل بعد جناح الطبعات السابقة، وستنظم بشهر نوفمرب 

جديد من اجلزائر العاصمة إىل تيميمون مرورا باألغواط، املنيعة وغرداية

 م

ماراتون الكثبان الرملية.3  

رياضي حدث       

وكالة اتصال وأحداث خاصة

ليتوقف بضع سنوات ويعاود النشاط من جديد سنة 

يعمد املنظمون لتغيري موقع املاراتون من سنة ألخرى �

الصحراء مجال وتنوع

وعادة ما متتد املسافة الكاملة للماراتون إىل       

استكمالب نافسنيتلمل

سياحي وثقايف غين يتضمن رحالت يومية 

أسسها اليتاملسيحية 

الفرق احمللية حلفالت تربز خمتلف الطبوع الغنائية الصحراوية

جبذب عدد كبري من املشاركني من طبعة ألخرى من أجل استغالل فرصة املشاركة يف املاراتو 
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كما مل يهمل القائمون على هذه التظاهرة  1.على مكنونات الصحراء اجلزائرية والتمتع جبماهلا من جهة أخرى

البعد البيئي واإلنساين، حيث يقومون بتوعية املشاركني حول ضرورة احملافظة على نظافة هذه املناطق الصحراوية 

وقد كانت انطالقة الرايل يف . لسكان وأطفال القرى الصحراوية النائية اهلشة واملسامهة يف تقدمي بعض املساعدات

، مثل ما عرب الصحراء اجلزائرية طبعته األوىل من جانت عاصمة الطاسيلي، ليتنقل عاما بعد عام من والية ألخرى

  :يوضحه اجلدول املوايل

  طبعات ماراتون الكثبان الرملية ):19.3(الجدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  تاريخ االنعقاد

 جانت  مكان االنعقاد

  )اليزي(

تيميمون   الوادي

  ،)أدرار(

تيميمون 

  ،)أدرار(

  تينركوك

  )أدرار(

- العطف-زلفانة

  )غرداية(بونوة 

القنطرة 

  )بسكرة(

  2017  2013  2012  2011  2010  2009  2008  تاريخ االنعقاد

  بين عباس  مكان االنعقاد

  )بشار(

–كرزاز

  بشار التيمودي

ايغلي -تاغيت  متنراست

  )بشار(

 -إيغلي

  )بشار( واتاال

ا بود–متانتيت

  )أدرار(

-متليلي

  العطف 
Source: crée sur la base des informations disponible sur la page officielle du marathon 
ww.marathondunes.com/article_39.htm, consulté le 22/12/2017.  

  :  Rally Paris–Dkarداكار-باريسرالي .4

 على دراجة نارية تاه الذيتريي سابني  الراحل الفرنسي داكار إىل املتسابق- تعود فكرة رايل باريس       

، وبعد جناته فكر يف بعث رايل جيوب الصحاري نيس- أبيدجانأثناء مشاركته يف رايل  1977الليبية سنة صحراء الب

أول انطالقة وعليه كانت . وانبهر �ا اآلخرين مجال املناطق الصحراوية اليت اكتشفها اإلفريقية لينقل ويتقاسم مع

حيث أخذ بعدا عامليا خالل الثمانينات وعرف  2عاملية، ليتسم بعدها بشهرة 1978 يف ديسمربطبعة للرايل 

كارولني وزوج األمرية   األمريةمشاركة واسعة، كما مسي برايل املشاهري ملشاركة العديد من الشخصيات املعروفة ك

سافة امل، ختتلف اإىل أربعة عشر يوم تهتصل مدوهو سباق مفتوح للهواة واحملرتفني على حد سواء،  .الراحلة ديانا

كم يف اليوم الواحد، يقطع فيها املشاركون أراض شديدة الوعورة   900إىل حىت تصل  حيثخر آليوم  املقطوعة من

 عاصمة دكار مدينة حىت باريس منينطلق الرايل . الرملية والكثبان الصخرية اجلبال ة،لطينيي ااألراض ما بني ترتاوح

، وهو دكارل الدول اإلفريقية وصوال ألخرى حيث جيوب يف كل مرة جمموعة منسنة  خيتلف مساره منو  ،السنغال

 وعرب كل من فرنسا، الذي انطلق من الذي ميثل مسار الرايل يف طبعته األوىل )7.3(ما يوضحه الشكل رقم 

حمطة حمورية للرايل خالل دوراته العشر اجلزائر  شكلت وقد  .لسنغالوصوال ل العليا فولتا مايل، النيجر، اجلزائر،

- باريسباعتبارها بوابة دخوله للقارة اإلفريقية، وعرف يف تلك الفرتة بتسمية رايل ، )1988–1979(األوىل 

                                                           
1 Page officielle du marathon des dunes ww.marathondunes.com/article_39.htm, consulté le 22/12/2017 
2 Dakar guide historique 2018, disponible sur le site officiel du rallye  
http://netstorage.lequipe.fr/ASO/motorSports_dak/Dakar_guide_historique_FR.pdf, consulté le 15/01/2018. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
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وشهد السباق خالل هذه السنوات انتشارا عامليا وحقق جناحا باهرا، وهو ما يعكسه تزايد عدد . داكار - الجزائر

  ).20.3أنظر اجلدول رقم (املشاركني حسب ما هو مبني يف اجلدول 

  

  1979 داكار يف طبعته األوىل -اجلزائر -مسار رايل باريس :)7.3(الشكل رقم 

  
Source: Dakar guide historique 2018, disponible sur le site officiel du rallye  
http://netstorage.lequipe.fr/ASO/motorSports_dak/Dakar_guide_historique_FR.pdf, consulté le 15/01/2018. 

  داكار -اجلزائر -عدد املشاركني ومسار رايل باريس : )20.3(الجدول رقم 

  المسار  عدد املركبات املشاركة  السنة

  لسنغالا مايل، النيجر، اجلزائر،، فرنسا  182  1979

  السنغال بوركينافاسو، ،النيجر ،مايل ،اجلزائر ،فرنسا  216  1980

  السنغال العاج، ساحل ،بوركينافاسو مايل، اجلزائر، فرنسا،  291  1981

  لسنغالا مايل، اجلزائر،، فرنسا  385  1982

  السنغال ،موريتانيا ،مايل ،العاج ساحل بوركينافاسو، ،النيجر ،اجلزائر ،فرنسا  385  1983

  السنغال ،سرياليون ،غينيا ،العاج ساحل بوركينافاسو، ،النيجر ،اجلزائر ،فرنسا  427  1984

  السنغال ،موريتانيا ،مايل ،النيجر ،اجلزائر ،فرنسا  552  1985

  السنغال ،موريتانيا ،غينيا ،مايل ،النيجر ،اجلزائر ،فرنسا  486  1986

  السنغال ،موريتانيا ،مايل ،النيجر ،اجلزائر ،فرنسا  539  1987

  السنغال ،موريتانيا ،مايل ،النيجر ،اجلزائر ،فرنسا  603  1988

  السنغال ،موريتانيا ،اجلزائر ،املغرب ،فرنسا  153  1993
Source : crée a la base des informations du ‘Dakar guide historique 2018’, disponible sur le site officiel du rallye 

http://netstorage.lequipe.fr/ASO/motorSports_dak/Dakar_guide_historique_FR.pdf, consulté le 15/01/2018. 

فوز مشارك جزائري يف صنف الشاحنات، بقيادته لشاحنة جزائرية الصنع من نوع  1980وقد عرفت دورة       

رفت وقوع حادث مأساوي؛ تويف فيه تريي حمطة حمفورة يف تاريخ الرايل حيث ع 1986وشكلت سنة . صوناكوم

http://netstorage.lequipe.fr/ASO/motorSports_dak/Dakar_guide_historique_FR.pdf
http://netstorage.lequipe.fr/ASO/motorSports_dak/Dakar_guide_historique_FR.pdf
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سابني صاحب فكرة الرايل إضافة للطاقم الذي كان يرافقه على منت طائرة اهليلكوبرت اليت سقطت يف األجواء 

  1.املالية، وعلى الرغم من ذلك استمر الرايل إىل حمطته األخرية

إال أن األوضاع األمنية املرتدية يف  ،1993ليعود سنة ) 1992- 1989(وانقطع الرايل عن اجلزائر لبضع سنوات        

حدثا بارزا متثل يف إلغاء الرايل يوم  2008كما شهدت سنة . تلك الفرتة حالت دون استمرار مرور الرايل باجلزائر

فقط قبل انطالقه من مدينة لشبونة بالربتغال وهذا بعد تلقي �ديدات جلماعات إرهابية وكذا مقتل أربع سياح 

رنسيني مبوريتانيا أيام فقط قبل تاريخ انطالقة الرايل، وعليه تقرر إجراء الطبعة املوالية للسباق بأمريكا اجلنوبية ف

ليغادر بذلك املسالك اإلفريقية واألوروبية ألول مرة، واستمر غياب الرايل عن إفريقيا بسبب تدين األوضاع األمنية 

ة رمسية إلعادة السباق ملساره األصلي بإفريقيا، حيث دعا العديد من يف بعض الدول اإلفريقية، إال أن هناك رغب

الحرتام فكرته األصلية واليت هدف من خالهلا للتعريف  تريي سابنيالناشطني يف هذا ا�ال وكذا أفراد من عائلة 

ه باجلزائر سنة  وقد تلقت السلطات اجلزائرية طلب رمسي من طرف منظمي الرايل لعبور . بالصحراء اإلفريقية الكربى

2018
  .ليعود بذلك إلفريقيا بعد غياب دام عشر سنوات 2

سنة حمطة رياضية وسياحية هامة حمليب املغامرة، وشكلت الصحراء  39وعليه فقد شكل هذا السباق وملدة         

باستمرار بشأن وهذا على الرغم من االنتقادات اليت يواجهها الرايل  اجلزائرية أحد أهم مراحله لعقد من الزمن،

تأثرياته البيئية بسبب انبعاثات غاز ثاين الكربون من املركبات املشاركة بالسباق، وهو ما حياول منظمي الرايل 

مواجهته من خالل ختفيف اآلثار البيئية السلبية للتظاهرة كجمع النفايات الناجتة عنها ومعاجلتها وتقدمي هبات 

وكذا اختيار مسارات الرايل مع اهليئات الرمسية يف كل دولة لتجنب  ،ة البيئةمالية لبعض اجلمعيات الناشطة يف محاي

  . املسالك اهلشة طبيعيا وثقافيا

  )مشروع طريق القصور(المشاريع الدولية  في إطار بالجزائر استدامة السياحة الصحراوية :المطلب الثالث

بيئتها  خمتلف اهليئات الدولية، وذلك ملا تواجههالصحراوية باهتمام واسع من املناطق ب ى السياحةظحت       

يف إطار مشروع  Les routes des ksoursيندرج مشروع طريق القصور و . ةمن �ديدات فعليالطبيعية والثقافية 

، ويقوم على احلفاظ على املوروث الثقايف والطبيعي للمنطقة وتنشيط "الصحراء شعوب وثقافات"اليونسكو 

الطريق  خالل �يئة من كنشاط اقتصادي بديل للسكان احملليني، ملستدامة يف الصحراءالسياحة الثقافية ا

 أثرية معامل هذه املناطق من حتتويه أدرار، بشار، غرداية وورقلة، ملا: أربع واليات بني الصحراوي القدمي الرابط

                                                           
1 Dakar guide historique 2018, Op.cit. 
2 Riyad Hamadi, Après 25 ans d’absence, le rallye automobile Dakar veut revenir en Algérie, article 

disponible sur https://www.tsa-algerie.com/apres-25-ans-dabsence-le-rallye-automobile-dakar-veut-revenir-en-

algerie/, consulté le 20/01/2018 
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، إال أن 1)2009-2005(، وحددت مدته بثالث سنوات 2003وقد اقرتح املشروع سنة . القصور منها وخاصة

وقد عينت وزارة الداخلية  .2015واختتم سنة  2007والتنفيذ الفعلي له عرف تأخرا إىل غاية سنة  نطالقةاال

وشركيت   مسامهة منظمة اليونسكو،مع عليه  عن تنفيذ املشروع واإلشراف واجلماعات احمللية كاجلهة املسؤولة

STATOIL, ANADARKO.  

فهو يقوم على تعزيز النشاط السياحي من خالل  ،وتارخيية واجتماعية اقتصادية ااملشروع أبعادويتضمن        

وذلك باالعتماد على املواد احمللية كالطني للمحافظة  ،سياحية إعادة تأهيل القصور الصحراوية و�يئتها كإقامات

سكان هذه املناطق وتعزيز قدرا�م للمسامهة احلفاظ على البيئة والرتاث املادي والالمادي ل، و على طابعها التقليدي

  2 :حيث متثلت أهدافه األساسية يف .يف عملية التنمية

 .خلق مناصب عمل للسكان احمللينيو  املتعاملني احملليني ودعم اقتصاديات مناطق اجلنوب تعزيز إمكانيات - 

 .الواحات وخاصة الطبيعي اإلرث على ترميمه وحتسني ظروف احملافظة وإعادةرتاث املعماري ال على احملافظة - 

 . الدويل، الوطين واجلهوي بني الشركاء الفاعلني يف ا�ال التنموي التعاون تشجيع - 

   3:فيما يلي تتمثلعند �اية املشروع،  انجازات عدة حتقيق متقد و        

  .إعداد دراسة حول الزبائن احملتملني من واليات الشمال - 

 بين عباس، تاغيت، يف املتواجدة والقصور السياحي، والرتفيه اإلقامة ألغراض املباين التقليديةعدد من  ترميم - 

 . غرداية كايل، أقالد، غنتكر، تيميمون،

وخاصة النخيل، وحتسيس السكان بأمهية  السياحي املنتج بتنويع الواحات وتطوير التقليدية الري تدعيم طرق - 

 . ه وضرورة خلق نشاطات زراعية مرحبةاألنظمة اجلماعية للتزود بامليا

يف جمال االستقبال والتنشيط السياحي،  )شخص 70- 50(إطارات من شباب وشابات املنطقة البطالني  تكوين - 

   .وتكوين جمموعات أخرى يف التسويق السياحي

السياحية املقدمة،  مرافقة الفاعلني يف ا�ال السياحي لتحسني خدما�م وخلق نوع من االحرتافية يف املنتجات - 

 .وكذا حتسيسهم حول قيمة ثروات املنطقة ودرجة حساسيتها وكيفيات احملافظة عليها واستدامتها

  .التقليدي، إعادة تأهيل املباين الرتاثية وصيانتها يف البناء )موقع/ شخص15- 10(تكوين البطالني والشباب  - 

  .حتسني املنظر العام للقصورو  طاقوي الذايت لقصر قنتور املعزولحتقيق التزود ال - 

ضمان شروط الصحة والنظافة يف اهلياكل السياحية، واالعتماد على وسائل الصرف الصحي البيئية وتكوين  - 

 .الشباب وخمتلف املتعاملني حول هذه الوسائل

                                                           
1 Les routes des ksors appui au développement local intégré, brochure du projet, disponible sur le site officiel 
du PNUD Algérie http://www.dz.undp.org/content/algeria/fr/home/operations/projects/poverty_reduction/les-
routes-des-ksour---appui-au-developpement-local-integre.html, consulté le 22/02/2017. 
2 Les routes des ksors appui au développement local intégré, Op.cit. 
3 Ibid. 
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وذلك بتحقيقه  ة املستدامة بالصحراء اجلزائرية،السياح طةنشطوير أإذن لعب هذا املشروع دورا فعاال يف ت       

وتكوين الشباب والسكان احملليني حول خمتلف  استغالل القصور كإقامات سياحية نتائج أمهها ترميم وإعادةلعدة 

  .املواضيع ذات العالقة بالسياحة املستدامة

  :صة الفصلالخ

 اجلزائر، إال أنه مل حيظسياحي يف �ا القطاع ال تمتعنيات الطبيعية والثقافية اليت يعلى الرغم من اإلمكا       

ذ يتنف يتم كما مل ،كأحد القطاعات التنموية الرئيسية من طرف السلطات، حيث مل يعتمد عليه الكايفباالهتمام 

وحىت  .، وهو ما أدى إىل تراجع أدائه خالل خمتلف املراحلاملسطرة لصاحل هذا القطاعلربامج واملخططات ا خمتلف

إال أنه الزال يعاين العديد من املشاكل  على املدى املتوسط والطويل، رتاتيجياستوجيهي مع استفادته من خمطط 

كبري يف النقص من عدة مشاكل أمهها الوهو احلال بالنسبة للسياحة الصحراوية اليت تعاين هي األخرى  والنقائص،

  . السياحية اهلياكل

، ومدى أوال على وضعية القطاع السياحيعرف  التتطرق له من خالل هذا الفصل، حيث متمت ال وهو ما       

، باعتبارها أحد ومدى االهتمام �ا السياحة الصحراوية باجلزائرقومات تطرق ملال مثام به منذ االستقالل، االهتم

اإلمكانيات السياحية والثروات الالمتناهية اليت وعلى الرغم من  .أهم األصناف السياحية اليت متيز الوجهة اجلزائرية

خرا ملحوظا ويعاين العديد أ�ا يشهد ت النشاط السياحيإال أن تلف املناطق الصحراوية على شساعتها، متيز خم

 اليت بادراتامل بعضمؤخرا بى ظأ�ا حت يتضحولكن باملقابل،  .من املشاكل املتعلقة أساسا بضعف االهتمام �ا

، القطاع ؤسسات احلكوميةامل( خمتلف األطرافمبشاركة ؛ وذلك هتستداماحتقيق و  �ا النشاط السياحيرتقية ل تسعى

بضرورة تطوير نشاط خمتلف األطراف الفاعلة وعي وهو ما يدل على ، )اخلاص، اجلمعيات احمللية واهليئات الدولية

يتطلب  سياحي صحراوي يساهم يف تنمية ا�تمعات احمللية وحيافظ على ممتلكا�ا الطبيعية والثقافية؛ األمر الذي

 .سيق اجلهود من أجل توسيع االستفادة من هذه املبادرات وضمان استمراريتهاتكثيف وتن
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 النشاط السياحي يف حظرية األهقار
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  :تمهيد

أحد أهم الواليات الصحراوية باجلزائر، وتعترب أكرب حممية على  ؛تقع احلظرية الثقافية األهقار بوالية متنراست       

مساحة تفوق ستة مائة فهي ترتبع على  ؛يف العاملأكرب املتاحف املفتوحة على الطبيعة من  وواحدةاملستوى الوطين 

طبيعية وثقافية الفتة ومتجذرة يف القدم تنتشر يف خمتلف أرجائها، باإلضافة  ثرواتحتتوي على مربع و  يلومرتك ألف

يف  سياحيقطب كوهو ما أهلها ألن تصنف  ؛ اجلذاب وسحرها اخلالبة مبناظرها إىل عدة مواقع سياحية فريدة

وذلك  مشروع دويل حلماية التنوع البيولوجياستفادت من كما  .للتهيئة السياحية إطار املخطط التوجيهي

  .البيولوجي ذات األمهية العاملية التنوع أحد أهم مواقع باعتبارها

وعليه سنحاول من خالل هذا الفصل التعرف على اإلمكانيات واملقومات السياحية الطبيعية، الثقافية        

وحىت املادية اليت تتميز �ا احلظرية، وما مدى االستفادة من هذه املقومات يف التمركز كقطب سياحي صحراوي 

طلب والنشاط السياحي عموما فريد، وذلك من خالل التعرض خلصائص املنتج السياحي �ا وكذا وضعية ال

تعرض أيضا ملشروع محاية التنوع البيولوجي يف احلظائر الثقافية اجلزائرية وما خصص فيه جلوانب إضافة للباملنطقة، 

  .   السياحة املستدامة، على اعتبار أن تطوير النشاطات السياحية باحلظرية يتم يف أوساط هشة تتطلب احلماية

  :الفصل يف املباحث التاليةوعليه متثلت أهم حماور 

  اإلمكانيات السياحية حلظرية األهقار،: املبحث األول

  التدفقات السياحية وأهم املسارات واألمناط السياحية باحلظرية ،: املبحث الثاين

  .السياحة املستدامة يف حظرية األهقار من خالل مشروع احلظائر الثقافية يف اجلزائر: املبحث الثالث

  السياحية لحظيرة األهقار مقوماتال:األولالمبحث 

ات طبيعية وثقافية ذات بعد عاملي تؤهلها ألن تكون أحد األقطاب السياحية تتميز حظرية األهقار بثرو        

يف هذا  يتم التعرضوس. لكنها باملقابل تعرف نقصا يف اهلياكل واالستثمارات السياحية، الصحراوية املتميزة

  .املاديةالسياحية  امكانيا�ضافة إلباإلاليت متيز احلظرية الثقافية و  الطبيعيةاإلمكانيات السياحية  �ملاملبحث 

  الطبيعية والثقافية مقوماتال: المطلب األول

  الطبيعية لحظيرة األهقار بوالية تمنراست مقومات السياحيةال  :أوال

 10دوائر و 07وتضم حاليا  1974رقيت متنراست إىل واليـة يف التقسيم اإلداري لسنة  :تقديم والية تمنراست.1

تعترب والية ذات كثافة سكانية منخفضة خاصة بالنظر إىل مساحتها الشاسعة، وقد بلغ عدد سكا�ا و  .بلديات
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من جممل سكان اجلزائر يعيشون على ربع مساحتها؛ حيث  %0.56، أي أن 2016نسمة بنهاية سنة  231107

ويرتكز . وهو ما يبقى بعيد جدا عن املتوسط الوطين نسمة يف الكيلومرت املربع الواحد �0.41ا  ال تتجاوز الكثافة

 2.94نسمة وبكثافة تقدر بـ 109800معظم السكان مبقر الوالية؛ حيث يبلغ عدد سكان بلدية متنراست لوحدها  

 %7وهو ما ميثل  2كم  37312.50من سكان الوالية يتوزعون على مساحة تقدر بـ  %47.51؛ أي 2كم/مةنس

  1.فقط من مساحة إقليمها

   :، ويتوزع العاملني فيها على عدة قطاعات مثل ما يبينه الشكل املوايل% 8.62 وتبلغ نسبة البطالة بالوالية

  2016توزيع العمال حسب قطاعات النشاط بوالية متنراست سنة  :)1.4( الشكل رقم

  
                Source : réalisée à partir: Wilaya de Tamanrasset (Direction de la Programmation  et du Suivi               
                Budgétaires), Monographie de la wilaya, 2016, p21. 

) من بينها اخلدمات السياحية(الشكل أن أول قطاعني مشغلني لليد العاملة مها قطاعي اخلدمات يوضح        

، وحيتل قطاع اإلدارة املرتبة %15على التوايل، يليهما قطاع الزراعة بنسبة  %29و 30واألشغال العمومية بنسبة 

  . فقط %3وأخريا قطاع الصناعة بنسبة  %9 يليه قطاع التجارة بنسبة ،%14الرابعة بنسبة 

  والمساحة الموقع: حظيرة األهقار.2

شرقا وخطي  1-10خطي طول ما بني  ظرية الثقافية األهقار بوالية متنراست أقصى اجلنوب اجلزائرياحل عتق       

؛ بل تعترب اجلزائر يف وهي األكرب، )2.4لشكل رقم أنظر ا( كم عن العاصمة2200على بعد  ،مشاال 20-27عرض 

 مما سنة، ألف ومليون 600 بني عمرها يبلغ حيث التكوين قدمية وهي ،حىت من أكرب املساحات احملمية عامليا

قد مت تغيري امسها من احلظرية الوطنية و  ،2كم450.000 مساحة على 1987سنة  وطنية حظرية إىل إىل ترقيتها أدى

كما متت   2011،2فيفري 21يف املؤرخ 11-87رقم التنفيذي لمرسوملهقار وفقا ألاهقار إىل احلظرية الثقافية األ
                                                           

1 Wilaya de Tamanrasset (Direction de la Programmation  et du Suivi Budgétaires), Monographie de la wilaya, 
2016, p9. 

يدة الرمسية جلر ا املتضمن إعادة تسمية احلظرية الثقافية األهقار، ،2011فيفري 21املوافق لـ  1432ربيع االول 18املؤرخ يف ،11-87رقم تنفيذي مرسوم 2

  .21ص، 2011لسنة  12العدد ، للجمهورية اجلزائرية

الزراعة
15%

البناء واألشغال 
العمومیة

29%

الصناعة
3%

الخدمات
30%

االدارة
14%

التجارة
9%
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وهي  .والية أدرار حدودمتتد إىل و حيث تغطي كامل تراب والية متنراست 

   .من الرتاب الوطين

خريطة متوقع والية متنراست :)2.4( الشكل رقم

  
Source: Wilaya de Tamanrasset, Monographie de la 
wilaya, 2016, p4. 

  

مبوقع اسرتاتيجي، فهي مهزة وصل بني اجلزائر وإفريقيا كما أ�ا نقطة 

ناخ صحراوي من النوع القاري مع تسجـيل 

أمطار مـدارية (حيتوي على فصلني ممطرين؛ األول بفصل الشتاء والثاين يف فصل الصيف 

وتتميز متنراست عموما مبناخ  3.وهو ما جيعل احلظرية من أكثر املناطق املتنوعة بيولوجيا

  .صيفا درجة 38و 26درجات شتاء و

  :5 مها هامتني مرفولوجيتني

 والية من أهم خصوصيا�ا أ�اللاملنطقة الشمالية 

كهضبيت  احلمادات اهلضاب أو كما تسمى

3 Klioua Mimi, la mise en valeur par le tourisme durable  dans les deux parcs 
N’ajjer, PNUD, Alger, 2000, p10. 

جهة عني صاحل، حيث مشاال بالقرب من دائرة متنراست وضواحيها، والتيدكلت 
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حيث تغطي كامل تراب والية متنراست  2كم633.887توسعتها لتبلغ مساحتها 

من الرتاب الوطين %23بذلك تعادل ربع مسـاحـة اجلزائـر أي أ�ـا تغطـي ما نسبته 

 املنيعة بلدية :الشمالمن  1:حدودها كالتايل

 ورقلة، الشمال بوالية رويسات وبلدية

 إليزي، الشمال بوالية إدريس عمر

: الشرق أدرار، بوالية ورقان أولف

 برج بلدية :الغرب إليزي، بوالية

 مجهورية حدود :أدرار، اجلنوب 

 وحدود كم 844حبوايل يقدر حدودي

  .كم 338حبوايل يقدر حدودي شريط

الشكل رقم

Monographie de la 

مبوقع اسرتاتيجي، فهي مهزة وصل بني اجلزائر وإفريقيا كما أ�ا نقطة  2حظرية األهقار ووالية متنراست

   .منذ القدم تبـادل جتاري وثقايف هام

ناخ صحراوي من النوع القاري مع تسجـيل مب يقسم مدار السرطان متنراست إىل قسمني، حيث متتاز

حيتوي على فصلني ممطرين؛ األول بفصل الشتاء والثاين يف فصل الصيف و  كبرية

وهو ما جيعل احلظرية من أكثر املناطق املتنوعة بيولوجيا) يف شهر أوت وسبتمرب

درجات شتاء و 9و 4لطيف بسبب ارتفاعها حيث ترتاوح درجة احلرارة بني 

مرفولوجيتني 4تتكون منطقة متنراست من منطقتني :والبنية الجيولوجية

املنطقة الشمالية يف تقع ، و ولفأ إىلواليت متتد من أراك : منطقة التديكلت

اهلضاب أو كما تسمىاملرتفعة و بواحات النخيل وكذا كثرة الكثبان الرملية والعروق 

   .وتينغرت

                                         

  . 5صمرجع سبق ذكره،  ،291-

  .يشكالن نفس اإلقليم فهماأن حظرية األهقار تغطي كل تراب والية متنراست، وبالتايل 

la mise en valeur par le tourisme durable  dans les deux parcs de l’Ahaggar et du Tassili 

بالقرب من دائرة متنراست وضواحيها، والتيدكلت جنوبا األهقار : تقسم حظرية األهقار عموما إىل جمتمعني أو جهتني

 .رىمتيزها عن املنطقة األخ صائص طبيعية وثقافية

  .مديرية السياحة لوالية متنراست

 الفصــل الرابـع                                                                        

توسعتها لتبلغ مساحتها 

بذلك تعادل ربع مسـاحـة اجلزائـر أي أ�ـا تغطـي ما نسبته 

حدودها كالتايلتعني و 

وبلدية غرداية بوالية

عمر برج بلدية :الشرقي

أولف بلدييت :الغريب

بوالية احلواس برج بلدية

 بوالية خمتار باجي

حدودي شريطب النيجر

شريطب ايلم مجهورية

حظرية األهقار ووالية متنراست وتتميز       

تبـادل جتاري وثقايف هام

يقسم مدار السرطان متنراست إىل قسمني، حيث متتاز :المناخ.3

كبريةـفارقات حراريـة  م

يف شهر أوت وسبتمرب

لطيف بسبب ارتفاعها حيث ترتاوح درجة احلرارة بني 

والبنية الجيولوجية التضاريس.4

منطقة التديكلت - 

بواحات النخيل وكذا كثرة الكثبان الرملية والعروق  تتميز

وتينغرت م836تادمايت 

                                                          
-12 رقم تنفيذي مرسوم 1

أن حظرية األهقار تغطي كل تراب والية متنراست، وبالتايل  مبا 2

de l’Ahaggar et du Tassili 

تقسم حظرية األهقار عموما إىل جمتمعني أو جهتني4 

صائص طبيعية وثقافيةمنهما خب منطقة تميز كلت
مديرية السياحة لوالية متنراست وثائق 5
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تنتشر  ،إىل احلدود الوطنية اجلنوبية أراكاملساحة حيث متتد من  باتساع األهقارتتميز منطقة : األهقارمنطقة  - 

ا خياليا مظهر  هلاربكانية مما أعطى القبب الصخور و المن  اليت تتكون ةاجلبلي والسالسلودية الفصلية األ �ا

إىل جبال  باإلضافة. تاكور مشال متنراستيف كتلة األ" تاهات" وهي قمة م3003، تبلغ أعلى قمة �ا وساحرا

 . للشمس يف العامل وغروب أمجل شروق مشاهدةأين ميكن  ؛م2728 ماسكر األم و 2760 يلمانا أخرى من بينها

كسهول تيديكلت، أمدور، تنزوفت، التينريي وسهل   السهولكما تتميز متنراست عموما بانتشار        

ككتل إنزيزا الربكانية املمتدة من متنراست حنو جانت، وكتل إفوغاس مبنطقة تني الكتل المعزولة ومتنراست، 

، كطاسيلي مودير، قدميةالذي ميثل احلزام اخلارجي لألهقار، ويتكون من تشكيالت جيولوجية  الطاسيليزواتني، و

  .ر، األهناتطاسيلي �قا

 عدة عرفت ، وقدقاعدية تعرف بالصخور البلورية من صخور املنطقةتشكل فتأما من الناحية اجليولوجية        

      1:تغريات وحتوالت هامة لتصل إىل ما وصلت إليه اليوم

 تقدمت مياه البحر وتراجعت عدة مرات مما أدى إىل )مليون سنة 500-  600حوايل (ففي احلقبة األوىل  - 

  .تشكل ما يعرف بالطاسيلي أين كان يسود املنطقة مناخ مداري

عرفت املنطقة للمرة األخرية تقدم وتراجع مياه البحار تاركة  )مليون سنة 40(: امليزوزويك –يف احلقبة الثانية  - 

   .عدة مستحثات حبرية وحيوانية متنوعة

حتوي أنواع خاصة  حيثتتميز حظرية األهقار بغىن تراثها الطبيعي واجليولوجي  :الثروة النباتية والحيوانية.5

   2:تعيش ضمن مناخ شبه جافاليت  توعديدة من النباتات واحليوانا

عرب كامل تراب احلظرية، أغلبها معرض ألخطار كثرية أو نوع نبايت  370أكثر من  مت إحصاء: الغطاء النباتي.1.5

مصدرا طبيعيا ورعويا حيويا للحيوان األليف والربي، كما تستعمل يف  خمتلف هذه األنواعومتثل  مهدد باالنقراض،

فاع كل رتإحسب  صول خمتلفةهذه األنواع أل وتنتمي .احلرف التقليدية والســـكنويف التداوي التقليدي احمللي 

جند ، و مثل األتاكور والتفديستالشيح يف املناطق املرتفعة و  مثل الزيتون المتوسطية؛ حيث جند النباتات منطقة

نواع األنجد فأما يف املناطق األقل اخنفاضا  ،نخفضةاملناطق امليف  مثل األكاسيا والتيشوت مداريةعدة أنواع 

تقليدي الذي يتواجد خاصة مبنطقة التيدكلت اليت تشتهر بنظام سقي  من أمناط خمتلفة مثل النخيل صحراويةال

يتم فيه استغالل املياه اجلوفية بطريقة عبقرية، عن طريق حفر سلسلة من اآلبار املتصلة ببعضها  3:"الفقارة"يسمى 

بواسطة أنفاق، مث جتمع مياهها يف ساقية كبرية وتوزع على عدة قنوات مث تقسم بني السكان بالتساوي باستعمال 

  ). احلبة والقرياط(وحدات قياس حمددة 
                                                           

  .خمتلفة للديوان الوطين حلظرية األهقار وثائق 1
  .المرجع نفسه 2
  .24، دليل سياحي، صتمنراست سحر الصحراء ،مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية متنراست 3
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باالنقراض، مهددة حيواين كبري، حيث تعيش فيها عدة أنواع  تنوعباألهقار  منطقةتتميز : ةالحيواني ثروةال.2.5

تعرضها لتهديدات طبيعية وبشرية كثرية،  ففي حني انقرض البعض منها؛ استطاعت أنواع أخرى االستمرار رغم

 فهدال ،نواعأعدة ب الغزالك: ثـديياتال :نوع حيواين من عدة أصناف نذكر منها 200حيث يوجد �ا أكثر من 

يتكاثرون ويتعايشون بصفة مجاعية مثل ضوغة  39نوع من الطيور من بينهم  176مت إحصاء  :الطـيور، واألروية

نوع من الطيور الكاسرة مثل النسر امللكي والباز  38نوع مصنف ضمن الطيور املهاجرة و 100 أكثر من الصحراء،

، وتوجد �ا حىت علجوم، الضفدع األخضرك :برمائياتالو، الورن ،الضب األفاعي،ك :لزواحفلإضافة العومق، 

  .)مسكة �رية بال حراشف(السمك السيلوري و  تـيالبيا ،)فصيلة الشبوطيات(بوري كال: سماكاأل

 أفيالل( منها 02 صنفتحيث ، بانتشار العديد من املواقع الرطبةاألهـقار  حظريةتـــــتـميز  :لمناطق الرطبةا.6

، إمالوالون، متكرست :منها عدة جممعات مائية أخرى، إضافة لمسارار الدولية  اقيةتفاال إطار يف) سقراسناو 

لالطالع على قائمة املناطق الرطبة ومنطقة تواجدها، انظر امللحق ( 1.اخل...ايالمان، تاهنكاكرت، عني احلجاج،

   .)03 رقم

منبع : لكن يستغل اثنني منها فقط استغالال تقليديا ومهاأربع منابع محوية  باحلظريةيوجد  :المنابع الحموية.7

 جيريو غازية  مياهه ؛متنراست كم مشال شرق15 يقع الذي �ابورتومنبع ) عني صاحلدائرة (تامزقيدة بفقارة الزوى 

  .ستغلنياملغري  عني آهقة وعني الزبيبباإلضافة ملنبعي  ،السنة طول

جافة تعود إىل قرون مضت، حيث تعترب شواهد حية عن أن الصحراء  هي عبارة أشجار : ةالمتحجر  الغابات.8

 عني عقبةو  الزوى فقارةر، إينغيف كل من  صاحل بعني وأشهرها الغابات املوجودة. كانت منطقة رطبة وفيها أشجار

  .احلجاج

  لحظيرة األهقار التاريخيةالثقافية و  السياحية المقومات: ثانيا

 600بني  يرتاوح عمرها ما صخرية ولوحات غا التيفين وكتابات نقوش تعكسها للحظرية التارخيية القيمة إن       

حظرية  وهو ما جعل الفراعنة، حضارة سبقت الصحراء منطقة يف حضارات وجود تؤكد ألف ومليون سنة

 أغىن من متنراست والية وعليه تعترب 2األهقار يف أعلى هرم املمتلكات الثقافية؛ باعتبارها إرثا لإلنسانية مجعاء،

 من ومجلة احمللية، واألعياد الشعبية كاالحتفاالت الطقوس أكثر تعيش كما أ�ا .اجلزائر يف سياحيةاطق النامل

  . الصحراء سكان ووجود ثقافة من يتجزأ ال جزءا تشكل اليت الزيارات

  

                                                           
  .8، ص2015، جويلية تحديات وآفاق: بوالية تمنراستقطاع البيئة : مديرية البيئة لوالية متنراست، تقرير بعنوان 1

2 Office National du Tourisme (ONT), Hoggar et Tassili, brochure présentative, Algérie, p16. 
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  :الماديالثقافي التراث .1

هقار وذلك منذ العصور احلجرية القدمية حيث األ حضارات يف منطقة عدة لقد تعاقبت :التراث األثري.1.1

خالل األدوات احلجرية  وذلك من )Acheuléen(شولينية والثقافة األ )Oldowayen(شهدت املنطقة الثقافة 

، كما توجد شواهد على احلضارة العاترية )hachereaux( والسواطري )biface( املوجودة كـذوات الوجهني

)Atérien( املميزة لشمال إفريقيا كالصناعات احلجرية املختلفة اليت متيز مجيعها مبحاور)pédoncule( . إضافة إىل

شواهد العصور احلجرية احلديثة كاألدوات الفخارية والزراعية والتماثيل املنحوتة، كما متيزت املنطقة باآلثار اجلنائزية 

تعكس احلقب الزمنية املختلفة واحلضارات اليت شهد�ا هذه  إضافة للعديد من اآلثار اليت 1.و الطقوس املختلفة

  )والثقايف بصفة عامة الذي يوضح أمثلة عن هذا الرتاث األثري 04أنظر امللحق رقم . (املنطقة

تعترب منطقة األهقار من أهم مواقع النقش الصخري عامليا، حيث نقل رجل العصر  :خريةصوش الالنق.2.1

الرسومات يف حيوانات ومشاهد  ثلتومتاحلجري يومياته وحياته من خالل نقشها ورمسها على اجلدران والسقوف، 

اسيليات طقنار، ومن أمثلتها النقوش املتواجدة بـ تيت، أ .من احلياة اليومية إضافة لبعض األشكال اهلندسية

  .تني ميساوو  اسيليات �قار، تني غرهو، ط)مرتوتك( األهنت واالمييدير، تفادست

حيث خيضع لكنها يف حالة متدهورة،  القدمية بعض املباينباحلظرية توجد  :المعالم التاريخيةو  التراث المبني.3.1

 sorro de(، صورو بـتازروق )sorro ag amesten(صورو اق امستان : ترميم وتصنيف مثل لعمليات البعض منها

tazrouk(العديد  أيضايتواجد  أين ؛قصبة جبودة بعني صاحل، قصبة سيلت، ماسكر ، حصن تشارلز دي فوكو باأل

ومن جهة أخرى جند املباين التقليدية اليت تتمثل يف جمموعة من القصور والقرى . من األضرحة لألولياء الصاحلني

كيف مع الظروف املناخية واالجتماعية باحلظرية مثل قصور وقرى أهرير، ومرتوتك وتيط اليت تتميز بطابع سكين م

  : باحلظرية وفيما يلي نذكر أهم املعامل التارخيية املوجودة 2.باألهقار اليت بنيت كلها بالطني

شهرة عامليـة صنف كرتاث وطين سنة  اامللقبة مبلكة التوارق، وهو معلم تارخيي ذ 3أو قرب تنهنان: ضريح تنهنان - 

كم شـمال شرق متنراسـت، يرجع تارخيـه إىل ما قبـل القرن اخلامس 100، يقع ببلدية أبـلسة على بعد 1976

على القطع الذهبية  ء، حيث مت االستيال4يف عهد االستعمار الفرنسي 1925واكتشف هيكلها العظمي سنة 

لفرنسا من أجل األحباث، مث اسرتجع بعد االستقالل ووضع  كل العظميوالنقدية اليت وجدت بالقرب ونقل اهلي

                                                           
1 Ministère de la culture, PAB-Parcs Culturels du Tassili N’Ajjer et de l’Ahaggar, Op.cit, p16. 
2 Ibid, p18. 

، وتنتشر حوهلا مأي اخليمة بلغة التوارق، وبذلك تكون تني هينان صاحبة اخليام أو كثرية التخيي" إهن"وهي مجع " إهنان"تنهنان كلمة من  اشتقت 3

  .العديد من القصص واألساطري حول أصوهلا وكيفية استقرارها بأبلسة
4 Dida Badi, Tin-hinan: un modèle structural de la société Touarègue, revue étude et documents Berbères, 
n12, 1994, p202. 
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حيث مت اجناز  2004وقد استفاد املعلم من عملية �يئة سنة . مبتحف باردو بالعاصمة، أين يتواجد حلد اآلن

  .  مركز لإلعالم والتوجيه وكذا �يئة ممشى حجري يصل لقمة اهلضبة أين يتواجد الضريح

امستان مابني ڤ موسى أ 1منوكالهو عبارة عن بناء ذو طابع صحراوي، بناه األ: ستانامڤ قصر موسى أ - 

  .باستعمال املواد احمللية، ويقع حبي صورو ببلدية متنراست 1918و 1916سنة 

مث رمم  1910مبنطقة األسكرم والذي كان سابقا خلوة وملجأ لألب، بين سنة : معبد األب تشارلز دي فوكو - 

وحتول إىل مكان حيج إليه السياح األوروبيني، وهو مكون من مصلى مبين فوق احلجر، وغرفة صغرية  1950سنة 

حتتوي على كتب يف التاريخ واجليولوجيا وعلم األجناس اليت كان يطالعها األب أثناء خلوته، وجتدر اإلشارة إىل 

  2.أنه يعترب أول خمتص يف لغة التوارق وثقافتهم

تشتهر والية متنراست بتنوع كبري يف احلرف والصناعات التقليدية، حيث استطاع السكان  :يةالصناعة التقليد.4.1

حتف فنية غاية يف الروعة، حيث منيز بني منطقة األهقار واليت تشتهر  إلنتاجمن استغالل املواد احمللية لكل منطقة 

صناعة منطقة التيديكلت فتشتهر بوصناعة األلبسة التقليدية، أما  صناعة اجللود، صناعة الفخار، بصناعة احللي

متتاز بكربها وثقلها، صناعة األلبسة التقليدية، وصناعة  حيثهقار احللي التقليدية اليت ختتلف كلية عن حلي األ

بشيء ة سنتعرض للصناعات التقليدية باملنطق( 3.عني صاحل النخيل بكثرة يف منطقة أشجار لوجودنظرا : السالل

  )يف املطلب املوايلالتفصيل من 

كتاقلة، الفتات،  والدمسة واحملضرة باملواد احملليةملنطقة بأكال�ا املتبلة اتتميز : المأكوالت التقليدية والشاي.5.1

، وغريها من األطباق اليت ختتلف من منطقة ألخرى، واليت عادة ما يصاحبها الشاي احملضر على تيخمزين، املردود

ي زائر الوصول لتمنراست وعدم تذوق الشاي بدرجاته اجلمر؛ الذي يعترب رمز لضيافة املنطقة وكرمها، فال ميكن أل

  . مر، متوسط احلالوة وحلو: الثالث

، الالمادي الثقايف الرتاث أو الشعبية الثقافة جمال يف كبري بتنوع قاراأله حظرية تتميز :ماديالغير التراث .2

ينقل حلد اآلن موروث األسالف املتجذر يف ذاكرة ا�تمع من خالل التقاليد الشفوية واألساطري ويرتجم حيث 

سكان  متكنجزء كبري منه عرب أحلان اآلالت املوسيقية التقليدية اليت ابتكروها وصنعوها من مواد أولية حملية، كما 

وفيما يلي أهم مكونات . ار إال وله أسطورة معينةمن نسج عالقة وطيدة مع الطبيعة فكل جبل يف األهقاملنطقة 

  :األهقار والتيدكلت يتالرتاث الالمادي يف منطق

                                                           
  .احلكماء األمنوكال هو املشرف على قبائل الطوارق ويسمى أيضا حبكيم 1

  .31، صة تعريفية، مطبوعالطمأنينه من عالم والطاسيلي الهقار ،للسياحة الوطين لديوانا 2

.وثائق مديرية السياحة بتمنراست  3 
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 الكلمة من امسهم اشتق الزرق بالرجال عليهم يطلق أمازيغ هموميثلون أغلب سكان املنطقة، : الطوارق.1.2

 العربية اللغة يف تعين اليت" اإلموهار"أنفسهمعلى  و يطلقون املاء، منبع أو الساقية تعين اليت "Targa" األمازيغية

 حكيم إشراف حتت "أمغار"اخلاص شيخها منها كال يرأس قبائل يف الطوارق يعيش .األحرار الشرفاء الرجال

 رمال عرب اخليام يف الرتحال هذه القبائل حياة تعيش. القبائل شيوخ قبل من يعني الذي "الكأمينو "احلكماء 

 النيلي، ذي اللون فالشاش" والقر احلر من يقيهم يالذ من لباسهم بداية وتقاليدهم بعادا�م متمسكني الصحراء

باس من املميزات اخلاصة لكلها جتعل هذا ال) احلذاء( واالراتيمن )القندورة( واالراوسال )السروال( االكرياري

تهم لغ أما عن لباس املرأة التارقية اليت حتظى مبكانة خاصة ومميزة يف أسر�ا وجمتمعها،" للتيسغنس" إضافة ،هقارباأل

حرفا على  25 اليت يصل عددها إىلالتيفناغ  وتكتب حبروف "تاماهاق األمهار"وتسمى بـشتقة من الرببرية فهي م

  1.األقل

 عن آالمهماملوسيقى التارقية هي املرآة العاكسة لروح الطوارق وأحاسيسهم، حيث يعربون  :الموسيقى.2.2

 وهو نوع من الطبولكالتندي  ،املوسيقية الفريدة واخلاصة باملنطقة اآلالتالشعر وبعض  باستخدام وسعاد�م

، وقد مت تصنيفه كرتاث شفهي لدى اليونسكو ادوحي ا، واإلمزاد وهو عبارة عن كمان حيوي وتر جتتمع حوله النساء

، احمللية واألعياداملناسبات خالل  امللثمون الرجال على أنغامهما يرقصو  ءبعزفه النسا تنفرد ، حيث2013سنة 

 سمىيو  التيدكلتإضافة لطابع القرقابو الذي مييز منطقة . واألساطري ينقلون من خالل رقصا�م خمتلف القصصو 

 مع خيتلط إيقاعي رنني أو مميزا صوتا اهتصادم عند حتدث اليت املعدنية اآلالت اليت تقصد بالسيقات أيضا

إضافة لعدة رقصات أخرى تشتهر باملنطقة كرقصة اإلصارة،  2.رجالال اهأنغام على يرقصخرى أ إيقاعات

  . واليت تشكل إرثا فلكلوريا غنيا غىن الطبوع الغنائية واملوسيقية باملنطقة..التاكوبا، البارود،

إحياء العديد من االحتفاالت باألهقار  حظرية تتميز :والزيارات التظاهرات والمهرجانات الثقافية.3.2

  :ونذكر منها. احمللية سنويا، واليت أخذ الكثري منها شهرة وطنيا وحىت دولياواملهرجانات 

   .املهرجان الدويل تنهنان لفنون األهقار بأبلسة -

   .خالل شهري مارس وأفريل مبناسبة فصل الربيع تظاهرة ثقافية سياحية، تقاموهو : هرجان تافسيتم -

كان لتجارية وعرض خمتلف الصناعات من عدة دول افريقية،  وهو موعد لتبادل املنتجات ا: مهرجان األسيهار -

مسي باسم ألغي منذ عدة سنوات وأقيم سوق تقليدي يومي  ، ولكنهجانفي وفيفريقام سنويا خالل شهري ي

   .متنراست ومن الدول اإلفريقية ا�اورةمن ، حيث ينشط به باعة التظاهرة

                                                           
  .13، صذكره رجع سبقم ، الطمأنينه من عالم والطاسيلي الهقار ،للسياحة الوطين لديوانا 1
املتاحف يف اجلزائر واقع وتطلع، مديرية الثقافة لتسيري  النصوص القانونية، األيام الدراسية حول الحظيرة الثقافية األهقار متحف مفتوحساقين حممد،  2

  .31، ص2013قسنطينة، ديسمرب 
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  .مهرجان ثقايف سياحي يقام خالل شهر ديسمرب :األمازيغيةلألغنية واملوسيقى الوطين املهرجان الثقايف  - 

ميزاد الدويل، الصالون احمللي مهرجان اإل: وغريها من التظاهرات السياحية والثقافية ذات الطابع احمللي والوطين مثل

مهرجان  ،)اجلمل(للصناعة التقليدية الصحراوية، الصالون الوطين للصناعة التقليدية يف تيديكلت، مهرجان آمين 

فهي عبارة عن احتفاالت  الزياراتأما . السياحة الصحراوية واملهرجان الثقايف احمللي للفنون والثقافات الشعبية

رها مئات األشخاص القادمني من مجيع ضومنها زيارة داغمويل يف مـاي حيث حيوفلكلوري دينية ذات طابع ثقايف 

خيم يف اهلواء (وتتمثل يف حفلة مجاعية خمتلطة تدوم يومني دون توقف وحىت مناطق أخرى من الوطن، أحناء اهلقار 

، وزيـارة موالي حلسـن يف أكتوبر، زيـارة موالي عبد اهللا يف أوت مبنطقـة تاظروك، ...)الطلق، غناء ديين، رقصات

   1.فقارة الـزوى بعني صالـح، وزيارة إينـغرزيارة و بقصر املرابطني زيـارة السبعني صاحل 

حبظرية األهقار اليت تتميز بثراء طبيعي وثقايف الفت وهو ما أهم المواقع السياحية  مما سبق نستنتجو        

ميزات فريدة، ومن بني ودولية بفضل ما متلكه من تنوع و  وطنية تعكسه خمتلف املواقع السياحية اليت أخذت شهرة

  :أهم املواقع السياحية باحلظرية نذكر

، وهو أكثر املناطق استقطابا للسياح بفضل اجلمال الساحر متنراست نكم ع80 حبوايل يبعد :األسكرام موقع- 

مة العاملية للسياحة بأنه ينفرد بأمجل شروق وغروب مشس يف ظالذي يتميز به املوقع، حيث صنف من طرف املن

 .العامل

  :الطاسيليات-

 آغالل، يوف يت،هاكآ يوف تاقريرة، :نهام والسياحية األثرية احملطات عديد على حيتوي ::آهقار طاسيلي -    

 .الغسور و إمربوم قارت،� آكاشكري، تني

 منطقة مثل السياحية للرتاث واملناظر املختلفة احملطات عديد على حتتويان منطقتان :واإلمييدير آراك سيليطا -    

 . الغراب عني أراكوكم، تقانت تامجوت،

 موقع نهام األثرية واملناطق الطبيعية املناظر من العديد�ا  وسياحية طبيعية منطقة :آهنت سيليطا -   

  .أوزال وإن تيمسكيس

 وقلتة آفيالل تةقلك طبةالر  املناطق، إضافة لبقية من متنراست كم 60حوايل بعد على :تمكرست شالالت-

  .اإلمييدير مبنطقة وتيكنيوين قمنيل� وقلتة تاكوراأل مبنطقة إسقراسن

 صخرية ورسومات الصخري من نقوش الفن  حمطات عديد على حيتوي: تفدست الصخري الفن مواقع- 

  .وغريهم كربان مرتوتك، تني موقع هانم الفرتات تلك يف اليومية احلياة منط تعكس

                                                           
  .35- 34ص.، صمرجع سبق ذكره، تمنراست سحر الصحراء ،السياحة والصناعة التقليدية لوالية متنراستمديرية  1
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تعد  تاظروك اليت قرية: سياحية، ومنها قرى ةعد على لألهقار الثقافية احلظرية حتتوي :ة للتوارقسياحيال القرى- 

 قريةك: للعديد من القرى إضافةسطح البحر،  من م 2000يفوق ارتفاع على تقع كو�ا باجلزائر املناطق من أعلى

 .وهريافوك تيت تاهيفات، �ارت، تقمارت، هنانت،تر  إدلس، قرية

  الصناعات التقليدية بإقليم حظيرة األهقار :المطلب الثاني

 ،دكلتيمنطقة األهقار والتسكان  لدىاألساسية أحد املقومات الشخصية  تعترب الصناعة التقليدية واحلرف       

على اعتبار أ�ا تعكس ثقافة وذاكرة  ،ة بامتيازيلسياحلنشاطات ا، حيث أصبحت مرافقا لأل�ا متيز ا�تمع وهويته

استغالل ى األحجار الكرمية، وذلك من أجل وقد تدعم القطاع مؤخرا مبدرسة تكوينية للنحت عل. املنطقة

  .مستوى احلرفينيحتسني مقدرات اإلقليم و 

    وأهم أنواعها بإقليم حظيرة األهقار الصناعات التقليديةأهمية : أوال 

اعات التقليدية بأمهية كبرية عند سكان حظرية األهقار، حيث متارس العديد من احلرف منذ حتظى الصن       

  .األجيالائالت بأكملها وتورث عرب القدمي ومن طرف ع

 :بها وتنظيم القطاعبالحظيرة جذور الصناعات التقليدية .1

عرب  احلضاري إلنسان املنطقة الذي تفاعل مع الطبيعة اإلنتاجعن تراكمات الصناعة التقليدية واحلرف تعرب        

املنطقة مبختلف املوارد الطبيعية ؛ فطاملا استغل غىن إليهإلنتاج ما هو حباجة  اإلبداعيةمربزا قدراته ، العصور املتعاقبة

اليت نقلت صورة عن منط حياة إنسان ما قبل  1وهو ما ترتمجه لوحات الفن الصخري ،يف صناعة أدواته اليومية

كاحللي   املعامل اجلنائزية اليت تعود إىل مرحلة فجر التاريخإضافة ملا وجد يف . التاريخ وعن األدوات اليت استعملها

وبعض األواين الطينية، ولعل خري مثال على هذا هو تلك ) مصنوعة من العظام ومن قشور بيض النعااملقالدات ال(

األدوات اليت وجدت يف قرب امللكة تنهنان من حلي فضية وأواين فخارية وألبسة جلدية ذات مهارة فنية عالية، وهو 

  . ما يؤكد وجود الصناعات التقليدية يف املنطقة منذ قدمي الزمن

باملنطقة  ويعترب التنوع البيولوجي والطبيعي ووفرة املواد األولية من جهة وتعدد الثقافات وامتزاج احلضارات       

مبنطقة  من جهة أخرى؛ أحد أهم أسباب انتشار الصناعات التقليدية وتنوعها يف خمتلف مناطق الوالية سواء

عن املنطقة  عوامل جعلتها تنفرد ببعض املميزات الفنيةفـكل منـطقة تأثرت جبملة من هذه ال ؛األهقار أو التيدكلت

اليومية أصبحت نشاطا مهما مدرا وبعدما كانت األنشطة احلرفية وسيلة لتوفري األدوات واحلاجيات  .األخرى

على اعتبار متثل الصناعة التقليدية جماال حيويا يف اقتصاد الوالية حيث مالية وحمدثا ملناصب شغل معتربة،  لعوائد

                                                           
إنسان ما قبل التـاريخ اجللود ملختلف حاجاته كما يظهر ذلك يف العديد من الرسوم الصخرية، فجلود احليوانات املـستعملة كانـت تكـشط  لقد استعمل 1

  .بواسطة حمكاة قبل خياطتها بإبر من العظام أو العاجبنصال مـن الـصوان مث تقطع 
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كز ، يرت 1حريف 4359إىل  2017سنة احلرفيني ، حيث وصل عدد التشغيليف ال يستهان �ا أ�ا تساهم بنسبة 

  .معظمهم يف الصناعات التقليدية الفنية

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  اليت أنشئتواحلرف  ويشرف على القطاع بالوالية غرفة الصناعة التقليدية       

تقوم مبجهودات معتربة يف هي و  .م2003ديسمرب سنة  02هـ املوافق لـ 1424شوال عام  08مؤرخ يف  472 –03

إضافة إلقامة  2،حريف 629 فقط إىل 2017 سنة ، حيث وصل عدد احلرفيني املؤهلنياحلرفينيوتكوين  تأهيلجمال 

دورة تكوينية يف جمال مبقاطعة عني صاحل،  دورة تكوينية يف جمال منتجات النخيل: العديد من الدورات التكوينية

مبركز الصناعات التقليدية  خاصة بنشاط الفخار التقليدي واخلزف الفيندورة تكوينية ، بإينغر تصميم الفخار

 .بتمنراست

؛ 2015ويف عني صاحل سنة  2008وقد دعم القطاع بدارين للصناعة التقليدية يف كل من متنراست منذ سنة        

إضافة ملركز الصناعة . أجل خلق فضاء للحرفيني لعرض منتجا�م، وتشجيعهم على زيادة اإلنتاج وذلك من

بتمنراست الذي خصص كورشات للقيام بالنشاطات احلرفية، كما ) متحف الصناعة التقليدية سابقا(التقليدية 

ذين توجد �ما تعاونيات حرفية، صورو املعلمني و�قارت املعلمني، ال: يوجد حيني خاصني باحلرفيني بالوالية مها

  .تنشط على اخلصوص يف جمال احللي التقليدية

  :رةأهم أنواع الصناعات التقليدية بالحظي. 2

الصناعات يف شكل تعاونيات عائلية مشكلة من جمموعة حرفيني من أسرة احلرف و عادة ما متارس خمتلف        

  : وتتمثل أهم هذه الصناعات يف. نشاط حريف واحد يشكل إرثا عائليا متناقال يف واحدة، خيتصون

حرفة يتقنها الرجال، حيث يعتمدون على وسائل بسيطة وتقليدية لتوفري  :)الحدادة( صناعة المعادن.1.2

حاجيا�م باستغالل خمتلف املعادن املوجودة باملنطقة كاألملنيوم، النحاس واحلديد يف صناعة وتزيني السكاكني، 

  .اخل...السيوف، الرماح، السروج وآلة القرقابو اليت تستخدم يف العروض الفلكلورية، الكانون، 

: املنطقة كثريا بصناعة احللي الفضية اليت تتزين �ا النساء والرجال يوميا ويف املناسبات ومنهاتشتهر :  الحلي.2.2

جللد واخلشب، مع ا النحاسو  زج يف كثري من األعمال بني الفضةميو األقراط، اخلالخل، اخلوامت، األساور، القالئد، 

من أهم الرموز املستخدمة اخلميسة واملفتاح الذي يعترب رمزا من رموز ، و بالنقوش العميقة البارزة ومتتاز باستعمال

لغرفة الصناعة التقليدية  3أكثر املصنوعات التقليدية إقباال من طرف السياح؛ فحسب دراسةاحللي وتعترب . املدينة

                                                           
  .15، ص2017التقرير السنوي ، التقليدية لوالية متنراست ةمديرية السياحة والصناع 1
  .المرجع نفسه 2

، 2006، التقليدية المحليةتقرير خاص بنتائج دراسة مداخيل العملة الصعبة لدى سوق الصناعة غرفة الصناعة التقليدية واحلرف لوالية متنراست،  3

  .6ص
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من جممل السياح فضلوا اقتناء منتجات احللي  %85سائح أجنيب،  1000أجريت على عينة من  2006سنة 

  .التقليدية

، رتجم املهارة واملعرفة املتوارثةت حيث ات باملنطقة، حترتفها النساءصناعتعترب من أقدم ال :صناعة الجلود.3.2

وتعترب اخليمة  .من الطبيعةستوحاة امل كثرية األلوان والزخارف  أدوات فنية رائعة اتاحلرفي نتجتبوسائل بسيطة ف

والقربة من أهم املنتجات اجللدية باملنطقة فهي تعترب أساس حياة الرتحال لدى التوارق، إضافة للعديد من األدوات 

هذا باإلضافة للعديد من األدوات األخرى كاأللبسة، النعال واألحذية اجللدية، . اجللدية اليت تستعمل يف تزيينها

جالية، ولعل تنوع هذه املنتجات يعود بالدرجة األوىل لتوفر املادة األولية، فمثال احملافظ واحلقائب النسائية والر 

 4000بقر، و 37ابل،  957رأس من املاشية بالوالية منها  5000مت ذبح قرابة ) 2014أفريل (خالل شهر واحد 

  .1رأس غنم

الطني السوداء، احلمراء، ( 2من الطنينوع  11أكثر من بوالية متنراست  يتواجد ):الطين(الفخار  صناعة.4.2

حيث استعملت منذ  قرون خلت، باملنطقة منذصناعة الفخار ، وهو ما ساهم يف انتشار ...)البيضاء، الزرقاء،

ومن بني األدوات الفخارية  .القدمي يف صناعة األدوات اليومية، خاصة يف منطقة تيت باألهقار وإينغر بالتيدكلت

 حلفظ املاء، األواين املستخدمة يف الطبخ واألكل، الطاجني، مزهرياتجرة  عن عبارة القلة وهي: نذكر

  . اخل...التزيني،

، تنتشر خاصة يف منطقة التيديكلت، )اجلريد( أو الزعف تعتمد على عناصر من النخيل :صناعة الساللة.5.2

إضافة إىل كل من سيلت، أبلسة وإدلس مبنطقة . حيث تشتهر صناعة احلقائب واألسرة باستعمال ليف النخيل

املتعددة، باملزاوجة بني األلياف اليومية  من أجل االستعماالت ةتلفالنساء السالل بأشكال خمتصنع األهقار أين 

واخليوط الصوفية امللونة لتنتج عدة منتجات كاألطباق، الستائر، ) السمار وسعف النخيل الدوم، احللفاء،(النباتية 

 . اخل...احلصائر، سالل حفظ الطعام، املظالت واملروحات التقليدية

يف صناعة األواين كاملالعق ) الصناعة اخلشبية(، كاستعمال اخلشب هذا باإلضافة لعدة أنشطة أخرى       

صناديق حفظ احللي وغريها من اللوازم، وخياطة املالبس التقليدية النسائية والرجالية وغريها من  واألطباق اخلشبية،

األنشطة اليت ترتبط أساسا بالبيئة الطبيعية والثقافية للمنطقة، حيث استطاع سكان املنطقة التأقلم مع الطبيعة من 

ومع مرور الزمن حتولت هذه النشاطات إىل . يةخالل استغالل املوارد املتاحة يف صناعة خمتلف حاجيا�م اليوم

صناعات وحرف فنية تعكس ثقافة املنطقة، ويعول عليها للمسامهة يف عملية التنمية ويف الرتويج للنشاط 

   . السياحي

                                                           
  .10، ص2015، عن نشاطات الغرفة تقرير ،غرفة الصناعة التقليدية واحلرف لوالية متنراست 1
  .المرجع نفسه 2
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  :المدرسة النموذجية للنحت على األحجار الكريمة: ثانيا

إطار التعاون اجلزائري الربازيلي  يف الكرمية مبدينة متنراست لنحت على األحجارل نموذجيةال درسةاملمت إنشاء        

من  معترباملنطقة تضم خمزونا ، باعتبار أن التحويل املعارف اخلاصة �ذا ا�الالصناعات التقليدية  ملرافقة قطاع

مؤشر ألحجار كرمية ونصف كرمية أثناء عمليات اجلرد املنجزة  61مت الكشف على وجود حيث  ،األحجار الكرمية

ومتثل هذه املؤشرات ، 1996إىل  1993رتة املمتدة بني فمي يف الجمن قبل الديوان الوطين للبحث اجليولوجي واملن

  1.اخل...،، الفريوزالتوباز، العقيق، األوبال، الكوارتز الورديالربيل، الكوريندون،  :نوع من املعادن منها 19بـ

 للصناعة التقليدية يف الوكالة الوطنية وزارة السياحة والصناعة التقليدية ممثلة حيث وقعت اتفاقية املشروع بني

)ANART(  ربازيليةالمعية اجلو عن اجلانب اجلزائري، والوكالة الربازيلية للتعاون التابعة لوزارة اخلارجية الربازيلية 

عن اجلانب الربازيلي، و�دف هذه  )ABRAGEM(لصغار ومتوسطي منتجي األحجار، احللي وما شا�ها 

   2:الشراكة أساسا إىل

    .SPLإنشاء تعاونية يف إطار نظام إنتاج حملي  - 

التقليدية الصناعة ، النحت على األحجار الكرمية: املقاييس التالية ني يفيتكوين مكونني جزائريني لتكوين احلرف - 

  .الرسم على احللي، الصياغة التقليدية ،املعدنية

، حيث متت برجمة املقاييس األربعة مبشاركة حرفيني 2013للمدرسة يف نوفمرب وقد كانت االنطالقة الفعلية       

 80تكوينثالثة أشهر لكل مقياس حتت إشراف خمتصني من الربازيل، حيث مت من خمتلف واليات الوطن وملدة 

وبعد انتهاء فرتة التكوين يشارك احلرفيني املكونني يف إنشاء تعاونية . ؛ وهو ما يفوق العدد احملدد مسبقامرتبصا

ذا يف تكوين حرفيني آخرين من أجل ضمان نقل اخلربات واملهارات املكتسبة من الربازيليني، صناعية تقليدية، وك

وقد بدأ املكونون . مرتبص سنويا 800ا؛ أي الوصول إىل حرفيني يف واليته سنوي10حيث يلتزم كل مكون بتكوين 

النحت التقليدي، حنت  3:يف املقاييس التالية 2017يف تكوين حرفيني آخرين من خالل إقامة دورات تدريبية سنة 

ومن أجل جناح التعاونية املربمج إنشاؤها . الواجهات، الصناعة التقليدية املعدنية، صناعة ا�وهرات، تذويب احللي

يف من طرف الربازيليني  قياس إنشاء وتسيري تعاونيةمبنهاية التكوين، فقد استفاد احلرفيني من تكوين إضايف يف 

  . 2017ديسمرب 

يف  ةنقل ، أل�ا ستحققولقطاع الصناعة التقليدية عموما وعليه تعترب هذه املدرسة مكسبا للوالية وحرفييها        

 .   إضافة لتنظيم احلرفيني يف إطار نظم اإلنتاج احمللية، بإعطائها نوع من اجلودة واحلداثة نوعية احللي املصنوعة

                                                           
، مطبوعة تعريفية برنامج نقل المعارف إلنتاج األحجار الكريمة صناعة تقليدية معدنية وحلي غرفة الصناعة التقليدية واحلرف بوالية متنراست، 1

  .5ص ،2016الربازيلي، -ملشروع التعاون اجلزائري
   .متنراستواحلرف غرفة الصناعة التقليدية  وثائق 2

  .15، ص2017 التقرير السنوي مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية متنراست، 3
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  بوالية تمنراست لحظيرة األهقار الماديةالسياحية  مقوماتال :المطلب الثالث

مكانيات السياحية املادية للحظرية من هياكل إيواء، وكاالت سياحية إلسيتم التعرض يف هذا املطلب ل       

  .إضافة ملختلف التسهيالت األخرى كإمكانيات النقل، االتصاالت والتكوين

  كل االستقبال والوكاالت السياحيةهيا : أوال

  : هياكل االستقبال.1

االستقالل، إال أن الطاقة الفندقية باملنطقة تبقى على الرغم من بداية النشاط السياحي بتمنراست قبيل        

منخفضة، ومن أسباب ذلك طبيعة النشاط السياحي الصحراوي الذي يعتمد بالدرجة األوىل على دورات 

وتتنوع هياكل اإليواء السياحي يف املنطقة بني الفنادق . االستكشاف خارج املدينة واملبيت يف اهلواء الطلق

  .واملخيمات

). تيدكلت(منها ببلدية متنراست وفندق واحد فقط بعني صاحل  7فنادق، يتواجد  08يبلغ عددها  :دقالفنا.1.1

ومعظم هذه الفنادق قدمية، حيث بنيت أول مؤسسة فندقية خالل الفرتة االستعمارية وهي الفندق املعروف حاليا 

يل يوضح عدد الفنادق وطاقتها اجلدول املوا. باسم تنهنان، مث بنيت بعض الفنادق األخرى بعد االستقالل

  : االستقبالية

  قائمة الفنادق بوالية متنراست :)1.4( الجدول رقم

  .4ص، 2017التقرير السنوي  ،والصناعات التقليدية لوالية متنراستمديرية السياحة  :المصدر

درجة  الملكية قدرة االستيعاب  مالحظة

 التصنيف

فندقال   

األسرةعدد   عدد الغرف 

 01 تاهات *** عام 148 296 يشهد أشغال إعادة �يئة

 02 تيديكلت *** عام 60 120 يشهد أشغال إعادة �يئة

 03 أهقار * خاص 30 72 

 04 باجودة غري مصنف خاص 15 36 

 05 نزل بورنان ** خاص 27 54 

 06 اخلشب املتحجر * خاص 16 54 

 07 فندق موالي هيبة غري مصنف خاص 30 148 

بقرار من اللجنة  2013مغلق منذ 

الوالئية املكلفة بتصنيف املؤسسات 

 الفندقية بسبب تدهور البناء

 08 فندق تنهنان غري مصنف عام 30 64

  ا�موع  356 844 
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الحظ من اجلدول السابق أن أغلب الفنادق قدمية النشأة وذات تصنيف ضعيف أو غري مصنفة، وهو ما امل       

جند ) فندقني فقط بثالثة جنوم(يؤثر بطبيعة احلال على نوعية اخلدمات املقدمة، وحىت بالنسبة للمؤسسات املصنفة 

ما قورنت بنظم التصنيف العاملية، وهو أ�ا تقدم خدمات ال تتناسب مع تصنيفها وبأسعار جد مرتفعة خاصة إذا 

وكذا عمليات إعادة التهيئة اليت استفادت منها بعض الفنادق  )شرع فيها منذ مدة(ما حيتم عملية إعادة التصنيف 

ويبقى أشهر فندق باملنطقة هو فندق  .من أجل حتسني وترقية اخلدمات املقدمة يف ظل تقادم احلظرية الفندقية

سودانية وبألوان تتماشى مع طبيعة املنطقة، وقد شكل -�ندسة معمارية عربية 1978ة تاهات الذي أنشئ سن

لسنوات أحد أهم هياكل اإليواء على مستوى الوالية، وهو خيضع حاليا لعملية إعادة �يئة من أجل حتديث 

  .وعصرنة جتهيزاته وحتسني خدماته

مات بدرجة كبرية وذلك راجع لتالؤمها مع طبيعة يعتمد النشاط السياحي باملنطقة على املخي :المخيمات.2.1

خميم، تتواجد كلها بتمنراست باستثناء خميم واحد يقع بعني صاحل،  11املنطقة الصحراوية، حيث يبلغ عددها 

اجلدول املوايل يوضح قائمة . من الطاقة اإلمجالية للوالية %42.3وتوفر نسبة معتربة من طاقة اإليواء تصل إىل 

  ):2.4 اجلدول رقم(املخيمات وطاقتها اإلمجالية 

  قائمة املخيمات بوالية متنراست :)2.4( الجدول رقم

  .5ص، 2017التقرير السنوي  ،والصناعات التقليدية لوالية متنراستمديرية السياحة : المصدر

مخيمال درجة التصنيف الملكية قدرة االستيعاب   

 عدد الغرف عدد االسرة

 01 كرفان سريايل ** خاص 40 100

 02 برج 4x4 * خاص 40 120

 03 البوستان غري مصنف خاص 30 75

 04 داسني غري مصنف عام 13 40

 05 أكار أكار غري مصنف خاص 12 26

 06 اجلمل * خاص 35 71

 07 برج األسكرم غري مصنف عام 23 70

 08 األسكرم غري مصنف عام 10 54

 09 يوف أهكيت * خاص 21 74

 10 الفاييت * خاص 27 54

 11 توارق غري مصنف خاص 40 100

  عالمجمو  291 784
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أو حتظى  من دون تصنيفأيضا ملخيمات معظم اتبقى  على غرار الفنادق،الحظ من اجلدول، أنه امل       

، فأغلبها تتميز )خميمات فقط مصنفة؛ أربع خميمات بنجمة واحدة وخميم واحد بنجمتني 5( بتصنيف متدين

من الراحة  مقبول، باستثناء بعض املخيمات اليت تضمن خدمات ومستوى ات املقدمةباخنفاض مستوى اخلدم

  . لزبائنها

خضعت جممل هذه املؤسسات  خمطط اجلودة الذي اتبعته وزارة السياحةإىل أنه يف إطار  جتدر اإلشارةو         

  1:كالتايل  2013الفندقية واملخيمات إىل عملية إعادة تصنيف ابتداء من سنة 

 . فندق جنمتان، فندقني ثالث جنوم: على مستوى اللجنة الوطنية - 

  .خميمات جنمة واحدة 04فندقني جنمة واحدة، خميم واحد جنمتان،  :على مستوى اللجنة الوالئية - 

  :اإلجمالية اإليواءتحليل طاقة .3.1

باملنطقة تبلغ معا طاقة اإليواء اإلمجالية اليت توفرها الفنادق واملخيمات  أن من خالل ما سبق، نالحظ       

وهو ما يبقى ضئيل جدا خاصة يف السنوات اليت عرفت توافد ترتكز بشكل أساسي بعاصمة الوالية، سرير،  1628

، إال أن طابع السياحة باملنطقة يعتمد بالدرجة األوىل على اجلوالت )2010-2001الفرتة (السياح بأعداد كبرية 

ر ، وغالبا ما يقتص)bivouac(السياحية خارج املدينة لعدة أيام والتخييم يف الصحراء واملبيت يف اهلواء الطلق 

ومع . يف الفندق أو املخيم على ليلتني فقط؛ ليلة وصوهلم وليلة رحيلهم) خاصة األجانب منهم(مبيت السياح 

ذلك يطرح مشكل نقص هياكل اإليواء عند إقامة املهرجانات والتظاهرات اليت تشهد توافد عدد كبري من 

سياحي، وهو ما واجهته الوالية عند تنظيم املشاركني خاصة يف فرتات �اية السنة اليت متثل وقت ذروة النشاط ال

ثانويات داخلية إليواء املشاركني  8، حيث اضطر املنظمون لالستعانة بـ 2004مهرجان السياحة الصحراوية سنة 

  .   بسب عدم استيعاب فنادق وخميمات الوالية جلميع املشاركني

مخسة نزل للشباب، أربعة منها يف متنراست وواحد بعني أيضا تضم الوالية وإضافة للفنادق واملخيمات،        

  .من طاقة اإليواء اإلمجالية بالوالية %12.2ر، وهو ما ميثل نسبة سري 226 إمجالية تقدر بـصاحل، بطاقة إيواء 

أما بالنسبة خلدمات املطاعم، فالوالية ال حتتوي على مطاعم مصنفة باستثناء املطاعم التابعة لكل من فندق 

  .بورنان واألهقار ت، التيديكلت،تاها

  

  

                                                           
  .2ص، 2017التقرير السنوي  ،والصناعات التقليدية لوالية متنراستمديرية السياحة  1
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 :الوكاالت السياحية.2

، تنشط وكالة 73إىل  2017سنة حيث وصل عددها ينشط بالوالية عدد معترب من الوكاالت السياحية،        

 احيللس موفدة وكاالت أي" ب"من الصنف  3، و1" أ"أي وكاالت من الصنف  ةيلاستقباالة السياحمنها يف  70

. أي أن أغلبيتها ختتص يف استقبال السياح، وهو ما يعترب باألمر االجيايب بالنسبة للمنطقة. على املستوى الدويل

تتواجد كلها مبقر الوالية، وتعود ملكيتها للخواص من السكان احملليني باستثناء وكالة الديوان الوطين اجلزائري 

  .)الناشطة بالوالية يبني قائمة الوكاالت السياحية 05 رقم امللحق.  (التابعة لوزارة السياحة ONATللسياحة 

وكالة  84وجتدر اإلشارة إىل أن عدد الوكاالت السياحية يف تذبذب من سنة ألخرى، فبعدما كان عددها        

، وهذا راجع 2015وكالة سنة  70، مث 2014وكالة سنة  67وكالة، مث بلغ  58إىل  2013، اخنفض سنة 2010سنة 

لرتاجع النشاط السياحي باملنطقة من جهة، وللشروط املفروضة على الوكاالت السياحية يف املرسوم التنفيذي 

قد عدل هذا ( .من جهة أخرى 2والقاضي بتجديد رخص االستغالل كل ثالث سنوات 2010الصادر سنة 

  ). سنوات 3أسقط شرط التجديد كل  مبرسوم آخر مؤخرااملرسوم 

وتلعب الوكاالت السياحية بتمنراست دورا حموريا يف النشاط السياحي وذلك راجع لطبيعة املنطقة        

إحدى الوكاالت السياحية الناشطة باملنطقة  ىالصحراوية احملمية وشساعتها؛ فال ميكن زيار�ا دون االعتماد عل

ك الصحراوية ودرو�ا دون مواجهة خطر الضياع يف واليت متتلك اخلربة والوسائل الالزمة للتنقل عرب خمتلف املسال

السياحيني والسائقني من السكان احملليني، ذلك ألن العمل  رشدينالصحراء الشاسعة بفضل االعتماد على امل

يف الصحراء يتطلب خربة ومعارف واسعة ترتبط بطبيعة الوسط الصحراوي وخصوصيته، إضافة  السياحي

وعليه خيتلف نشاط . اخل...ومعدات ختييم،...) مجال، سيارات رباعية الدفع،(نقل  لإلمكانيات املادية من وسائل

واالتصالية ومدى قدر�ا على جذب السياح احملليني واألجانب من خالل  هذه الوكاالت حسب إمكانيا�ا املادية

كبري يف الرتويج اليت تساهم بشكل   TO  (tours opérateurs)منظمي الرحالتو عالقا�ا بالوكاالت األجنبية 

للوجهة يف األسواق األوروبية، كما تشارك الوكاالت السياحية بالعديد من الصالونات واملعارض السياحية الدولية  

وذلك من أجل الرتويج للمنتج السياحي الصحراوي من جهة  برلنيصالون الصالون الدويل للسياحة لباريس و ك

  .   خرى من خالل عقد اتفاقيات مع الوكاالت األجنبيةوتوسيع دائرة شراكا�ا مع األجانب من جهة أ

بالطابع التقليدي  تميزوجتدر اإلشارة إىل أنه بالرغم من كثرة الوكاالت السياحية بالوالية إال أن معظمها ي       

عامل مع باستثناء بعض الوكاالت، إال أ�ا تتميز باملقابل خبربة واسعة يف الت اا�نشاطأداء يف ونقص االحرتافية 

                                                           
الوكاالت اليت متارس نشاطها وتقدم خدما�ا داخل الرتاب الوطين؛ سواء لفائدة حسب املشرع اجلزائري بأ�ا " أ"يقصد بالوكاالت السياحية صنف  1

  ).االستقبالية(أو اخلارجي ) السياحة الوطنية(الطلب الداخلي 
 واألسفاروكاالت السياحة  إنشاءشروط وكيفيات املتعلق ب ،2010 جويلية 14 ـاملوافق ل1431  شعبان2يف  ؤرخامل ،10–186 رقم تنفيذيال مرسومال 2

  .6ص ،2010 لسنة 44 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم ،ستغالهلااو 
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األوساط الصحراوية وهذا بعد سنوات من عملها يف امليدان؛ حيث يبدي معظمهم اهتماما اجتاه احلفاظ على 

احلفاظ عليها انطالقا من مايتها و ارتباطهم الكبري �ذه األوساط اهلشة والتزامهم حب احمليط الصحراوي وذلك بسبب

  .دوريا ملشاركة يف تنظيف املواقع السياحيةممارسا�م اليومية املختلفة وغريها من النشاطات كا

مقومات أخرى: ثانيا  

  :المواصالت.1

لوصول لوالية يعترب النقل اجلوي أهم وسيلة يستخدمها السياح سواء األجانب أو احملليني ل :النقل الجوي.1.1

حنو  منتظمة رحالتيضمن عدة  ،على مطار دويلالوالية توي وحت .كم2000متنراست اليت تبعد عن العاصمة بـ 

املنظمة  ، إضافة لبعض الرحالتالطاسيلي للطريان وأاخلطوط اجلوية اجلزائرية عن طريق  من املدن اجلزائرية جمموعة

بية كباريس، فرانكفورت، مدريد و حنو املدن األور ة على منت طائرات صغري من طرف بعض شركات النقل األوروبية 

حيث مت ربط مطار أقنار  ؛شهدت توافد العديد من السياح األوربينيخالل املواسم السياحية اليت  وجنيف

وصل عددها إىل أربع رحالت أسبوعيا سنة  )vols charter(بتمنراست برحالت مباشرة حنو بعض املدن األوربية 

 وطين بعني صاحلطار م كما حتتوي الوالية على. حاليا عملية �يئة من أجل توسعتهأقنار يشهد املطار . 2009

   .وآخر جهوي بعني قزام

كم تتوزع   8654الربية على مسافة إمجالية تقدر بـ  تتوفر والية متنراست على شبكة من الطرق :يبر النقل ال.2.1

    1.كم طرق بلدية  5312كم طرق والئية و  764من الطرق الوطنية، كم   2578 إىل

وتتوفر . وبقية الواليات األخرى على حمطتني بريتني وخط حافالت يربط متنراست باجلزائر العاصمة الواليةتتوفر و 

معظم البلديات على وسائل مواصالت  تؤمن الربط بينها، إال أ�ا ال تتوفر على اخلدمات واملساعدة التقنية رغم 

، نقل اليت تؤمن الربط باملواقع السياحيةنعدام وسائل الال إضافة ،طول املسافة اليت تفصل البلديات عن بعضها

  . واليت يقع أغلبها خارج النسيج احلضري

  :االتصاالت.2

هاتفية للخط الثابت تربط الوالية خارجيا وداخليا، وذلك عن طريق العديد  شبكةتتمتع والية متنراست ب        

احلديثة يف إطار تعميم مشاريع الربط باأللياف ات التكنولوجيات األرضية واملراكز اهلاتفية الرقمية ذ من احملطات

 14199 بالوالية )ADSL(عدد مشرتكي اإلنرتنت ويبلغ . البصرية اليت مشلت العديد من بلديات الوالية وقراها

) 2018مطلع (كما شرع مؤخرا  .مشرتك 1982عدد مشرتكي اجليل الرابع للهاتف الثابت يف حني وصل  ، مشرتك

إطار  يندرج يفحيث كم 400عني قزام على مسافة تقارب - األلياف البصرية متنراست مشروع خطيف اجناز 

                                                           
1 Wilaya de Tamanrasset (Direction de la Programmation  et du Suivi Budgétaires), Op.cit, p74. 
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املشاريع الكربى يف جمال  الذي يعترب أحد، )نيجرييا(آبوجا - مشروع خط األلياف البصرية العابر للصحراء اجلزائر

من خالل حتسني  واليةبالتساهم يف تطوير استعمال التكنولوجيات احلديثة سالعصرية للجزائر واليت  االتصاالت

  1.وكذا ربط املناطق النائية بشبكة االتصاالت، تأمني الشبكة نوعية اخلدمة،

واجليل الرابع يف  2014 النقال فقد مسح إدخال خدميت اجليل الثالث يف ديسمرب ويف جمال خدمات اهلاتف

مستعمل  311.182 إىل 2014 سنة ألفا 145 برفع عدد مستعملي اهلاتف النقال من واليةلل 2017 سبتمرب

   90.2%وبنسبة تغطية تفوق  110%؛ أي بنسبة منو حوايل2017سنة

  :التكوين.3

تضم والية متنراست املعهد الوطين املتخصص يف التكوين والذي يوفر عدة عروض للتكوين يف ا�ال        

مرافق، تنشيط وترفيه سياحي، إضافة لبعض فندقة وإطعام، مرافقة واستقبال، مرشد  إدارة فندقية،: السياحي، منها

  . ذات العالقة بالسياحة يف كل من كلية االقتصاد واآلثار جبامعة متنراست التخصصات

  التدفقات السياحية وأهم المسارات واألنماط السياحية بالحظيرة: المبحث الثاني

 من خالل التعرض حظرية األهقاروضعية وتنظيم النشاط السياحي يف على هذا املبحث  سيسلط الضوء يف       

، إضافة املسارات واجلوالت املعتمدة وكذا األمناط السياحية املمارسة �ا، تدفقات السياح األجانب واحمللينيل

  .للتعرف على أهم حماور املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لوالية متنراست

  بالحظيرة وتنظيم النشاط السياحي فيها السياحيةالتدفقات : المطلب األول

ضوابط وشروط حمددة باعتبارها أكرب الفضاءات احملمية  إىلختضع النشاطات السياحية حبظرية األهقار        

الوجهة األوىل للسياح األجانب يف اجلزائر، وذلك قبل تدهور  ية وقت ليس ببعيداولغاعتربت  حيث ،الصحراوية

   .لاألوضاع األمنية بدول الساح

  على حظيرة األهقار التدفقات السياحية: أوال

سنوات السبعينات والثمانينات، حيث إىل بعد االستقالل األهقار  إقليم حظريةيعود النشاط السياحي يف        

سنة  الفرتة تدفقا معتربا للسياح وخاصة األجانب منهم، حيث وصل عدد السياحعرفت املنطقة خالل تلك 

                                                           
 ،www.mptic.dz/ar/content/tamanrasset الرسمي لوزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنةالموقع  1

  .12/03/2018اطلع عليه بتاريخ 
  ، مقال على املوقعالبريد والمواصالت والتكنولوجيات بتمنراست 2

  .12/03/2018اطلع عليه بتاريخ  ،https://www.el-massa.com/dz/احلدث/blog/النائية-املناطق-عن-العزلة-وفك-اخلدمات-لعصرنة- جهود
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، فطاملا اعتربت والية متنراست الوجهة األوىل للسياح األجانب 1سائح أجنيب 5135سائح منهم  7087إىل  1989

ق السياح أثر سلبا على تدفمن القرن العشرين لكن تدهور الوضع األمين يف سنوات التسعينات . يف اجلزائر

للمنطقة وذلك على غرار باقي مناطق الوطن؛ حيث شهدت تراجعا حمسوسا يف أعداد السياح من سنة ألخرى 

ولكن سرعان ما اسرتجعت املنطقة التدفقات السياحية تدرجييا . بنهاية التسعينات اأدىن مستويا� تإىل أن سجل

  ):3.4 اجلدول رقم(يبينه اجلدول املوايل مع حتسن الوضع األمين يف بداية األلفية اجلديدة، وهو ما 

  عرب الوكاالت السياحية 2017-1999 والية متنراستب التدفقات السياحية :)3.4( الجدول رقم

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

عدد السياح 

  الوطنيني

00  00  00  738  209  1500  197  163  179  126  

عدد السياح 

  األجانب

450 3237 5782 5507 4649 6121 7246 8977 9687 6080 

 6206 9866 9141 7443 7621 4858 6245 5782 3237 450  المجموع

    2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

عدد السياح 

  الوطنيني

169 86 874 50 964 1783 33 717 2067    

عدد السياح 

  األجانب

7681 4440 933 854 25 98 78 112 418    

   2485 829 111 1881 989 904 1807 4526 7850  المجموع

 والية متنراستوالصناعات التقليدية لالتقارير السنوية ملديرية السياحة جمموعة من أعد باالعتماد على  :المصدر

املالحظ من اجلدول أن معظم سياح املنطقة هم من األجانب؛ حيث تزايد عددهم سنويا بداية من سنة         

اليت شهدت تراجعا يف عدد السياح، وذلك بسبب حادثة اختطاف السياح األملان يف  2003إىل غاية  2000

واستمرت زيادة  2004نة عدد السياح جمددا سيف ، ولكن سرعان ما سجل ارتفاع 2003الصحراء اجلزائرية ربيع 

واليت سجل �ا أعلى نسبة للتدفقات السياحية حيث بلغ عدد السياح قرابة  2007التدفقات السنوية لغاية 

، حيث مل يشكل إال نسبة ضئيلة )3.4رقم  أنظر الشكل(سائح، يف حني يبقى السائح احمللي شبه غائب  10000

بعد املسافة وارتفاع مثن الطائرة وتركز اجلهود : متعددة منها من جممل السياح طوال هذه الفرتة، وذلك ألسباب

أما بالنسبة للسنوات الالحقة فنالحظ بداية الرتاجع السياحي خاصة يف سنة . الرتوجيية على السائح األجنيب

اليت شهدت اخنفاضا كبريا جدا يف عدد السياح األجانب وذلك بسبب تدهور األوضاع األمنية يف  2011و 2010

                                                           
، 2006، 3، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائرتنمية وتطوير السياحة الصحراوية دراسة حالة تمنراستدمحوين عبد الكرمي،  1

  .110ص
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، وكذا غلق معظم املواقع السياحية، حيث تراجع عددهم إىل رفض منح التأشريات لألجانبدول الساحل وليبيا و 

، واستمر اخنفاض 2000منذ حتسن األوضاع األمنية سنة  مستوى للتدفقات األجنبية سائح فقط، وهو أدىن 933

جع عدد السياح إىل ما دون املائة سائح خالل تدفقات السياح األجانب إىل املنطقة لغاية الفرتة احلالية حيث ترا

وذلك يف ظل استمرار  ؛سائح فقط 418إىل  2017مث وصل عددهم سنة ، )2015-2013الفرتة (عدة سنوات 

وهو ما فرض التوجه للسياحة . غلق املواقع السياحية ورفض طلبات السياح األجانب للحصول على التأشريات

أعداد السياح األجانب على املنطقة، حيث نالحظ حتسن تدفقات السياح احملليني ملواجهة استمرار تراجع  احمللية

وذلك كنتيجة للجهود املبذولة لتشجيع السياحة الداخلية كتخفيض أسعار تذاكر الطائرة  2013بداية من سنة 

الوكاالت  ومجعية ONATوكالة (، وإمضاء اتفاقيات بني الوكاالت السياحية %50خالل املوسم السياحي بنسبة 

مع بعض املؤسسات الوطنية لكي يستفيد مستخدميها من جمموعة من املزايا لزيارة املنطقة يف إطار ) 1السياحية

 2014وصل عددهم سنة  2000فبعد أن كان عدد السياح احملليني يف الوالية معدوما سنة . اخلدمات االجتماعية

من جممل السياح يف تلك السنة، لكن سرعان ما تراجع عددهم  %94سائح وهو ما يشكل نسبة  1783إىل 

سائح فقط، لتسجل التدفقات حتسنا  33حيث اخنفض عددهم إىل  )2015(بشكل كبري جدا يف السنة املوالية 

واملالحظ أنه . 2017سائح سنة  2067، حيث وصل عدد السياح احملليني إىل 2017و 2016من جديد سنيت 

متذبذبة من منخفضة و د الرتوجيية لفائدة السياح احملليني؛ إال أن تدفقا�م إىل املنطقة تبقى على الرغم من اجلهو 

سنة ألخرى، ومن بني أسباب ذلك هو التذبذب يف حصول الوكاالت على ختفيضات تذاكر السفر ففي بعض 

ا من إعداد العروض بعد مضي فرتة من انطالق املوسم السياحي الصحراوي، وهو ما مينعه ااألحيان حتصل عليه

خنفاض القدرة الشرائية للفرد اجلزائري وتفضيله إضافة ال، هذا من جهة؛ واإلعالن عليها يف الفرتة املناسبة

الشكل املوايل يوضح تطورات أعداد السياح األجانب واحملليني خالل الفرتة  .من جهة أخرى للوجهات األجنبية

1999-2017.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .شغاال�م يف خمتلف املناسباتنمجعية الوكاالت السياحية عبارة عن مجعية مهنية، متثل جمموع الوكاالت السياحية الناشطة باملنطقة وتعرب عن ا 1
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  2017- 1999 تطور أعداد السياح احملليني واألجانب لوالية متنراست :)3.4( الشكل رقم

  

  .3.4 أعد باالعتماد على بيانات اجلدول رقم :المصدر

من السياح األجانب،  2010- 2000الحظ من الشكل أن معظم السياح الوافدين للمنطقة خالل الفرتة امل       

نالحظ  2011حيث كانت نسبة احملليني ضئيلة جدا بل حىت معدومة يف بعض السنوات، إال أنه ابتداء من سنة 

  . حتسن يف أعداد السياح احملليني ويف املقابل تراجع أعداد السياح األجانب

القطاع السياحي بالوالية وخاصة أصحاب الوكاالت السياحية أن أسباب تراجع  الناشطون يفويرى        

تدفقات السياحة األجنبية يرجع لغلق املواقع السياحية واالستمرار يف عدم منح التأشريات وهذا رغم حتسن 

التأشرية طلبا�م للحصول على ويؤكدون أ�م يتلقون طلبات من السياح األجانب، إال أن  1األوضاع األمنية،

  .  كل مرة يفبالرفض تالقى 

فمعظمهم من الفرنسيني الذين يعتربون من بني املنطقة  االذين زارو أما بالنسبة جلنسية السياح األجانب        

من  2006سنة  %76حيث بلغت نسبتهم  ؛النسب األعلى منذ سنوات فهم يشكلونالسياح التقليديني للمنطقة، 

، وذلك بسبب التقارب والعالقات 2يف السنوات الالحقة %70و 60وتراوحت بني  إمجايل السياح األجانب

التارخيية املشرتكة، قرب املسافة بني البلدين وسهولة التواصل لغويا، يليهم األملانيني وااليطاليني، مث جند باقي 

  .  تفاوتة من سنة ألخرىاجلنسيات األوروبية األخرى إضافة لبعض األمريكيني، الصينيني والعرب بنسب ضئيلة وم

على إحصائيات السياح املصرح �ا من طرف الوكاالت  يف الدراسة داعتماال ه متوجتدر اإلشارة إىل أن       

السياحية وهي األرقام املعتمدة من اجلهات الرمسية وذلك على اعتبار أ�ا تعكس األرقام احلقيقية للسياح الذين 

، أما إذا نظرنا إىل عدد مرتادي فنادق وخميمات الوالية تعرف على املنطقةالو السياحة تنقلوا للمنطقة من أجل 

                                                           
1
  .السياحية أصحاب الوكاالت وخاصةبناء على جمموعة من املقابالت اليت أجريناها مع متعاملي القطاع السياحي  
  .)2009-2006(السنوات  مجموعة منل التقارير السنوية ،والصناعات التقليدية لوالية متنراستمديرية السياحة  2
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من خالل اجلدول املوايل  يبدو جليافنجد أن عددهم أكرب بكثري من عدد سياح الوكاالت السياحية، وهو ما 

  .مثال 2017بني أعداد مرتادي الفنادق واملخيمات بالوالية سنة يالذي 

 .2017لسنة  اح الوطنيني واألجانب عرب املؤسسات الفندقيةيعدد الس :)4.4( الجدول رقم

 

 الشهر

 األجانب الوطنيين

 الليايل الوصول الليايل الوصول

 78 25 1089 502 جانفي

 116 38 1408 636 فيفري

 153 64 1842 687 مارس

 63 41 1560 497 أفريل

 103 26 894 392 ماي

 28 19 258 156 جوان

 27 02 386 113 جويلية

 20 20 120 99 أوت

 316 25 3612 72 سبتمرب

 273 73 3358 730 أكتوبر

 125 35 1329 515 نوفمرب

 536 136 3874 1861 ديسمرب

 1838 504 19730 6260 المجمـــــــــوع

   .3، ص2017التقرير السنوي  ،مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية متنراست :لمصدرا      

بالنسبة  504سائح من الوطنيني و 6260واملالحظ من اجلدول أن عدد مستخدمي املؤسسات الفندقية بلغ        

 2067مل يتجاوزوا يف نفس السنة  نلألجانب وهو ما يفوق بكثري عدد السياح عن طريق الوكاالت السياحية الذي

أجنيب، وذلك مرده أن ليس كل من يبيت يف الفندق جاء ألغراض سياحية وإمنا قد تكون  418سائح حملي و 

وتوزيع السياح . كالبعثات يف املهمات الرمسية واليت تنتهي إقامتها باملدينة مبجرد انتهاء مهمتها ألغراض العمل

السنة؛ حىت خارج من اجلدول أن تدفق السياح يتوزع على كل أشهر  يظهرحسب األشهر يؤكد ذلك، حيث 

ماي وهو ما يرجح انتقاهلم للوالية /أكتوبر إىل غاية أفريل/املوسم السياحي الصحراوي الذي ميتد من سبتمرب

، ووضع برامج من "سياحة األعمال" وهو ما يتطلب تشجيع هذا النوع من السياحة. بسبب األغراض الوظيفية

ة اإلقامة �ا، إضافة لتخصيص فضاءات صغرية لبيع منتجات أجل تعزيز استفادة املنطقة منها من خالل إطالة فرت 

الصناعات التقليدية داخل الفنادق وإقامة نشاطات تروجيية لثقافة املنطقة وعادا�ا وأهم املناطق السياحية �ا، من 

 .أجل تعريف النزالء باإلمكانيات السياحية للمنطقة وحثهم على العودة من جديد
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  لسياحي في الحظيرة تنظيم النشاط ا: ثانيا

الضوابط باعتبار قيامه يف منطقة حممية، حيث ضع النشاط السياحي يف حظرية األهقار �موعة من خي       

على تسيري التدفقات السياحية  عليهابصفته اجلهة املسؤولة  الديوان الوطين للحظرية الثقافية لألهقاريشرف 

كمديرية السياحة والصناعات التقليدية، املتعاملني اخلواص بقية األطراف األخرى   باحلظرية ومراقبتها وذلك مبشاركة

  .الوكاالت السياحية، اجلمعيات والدواوين السياحية وخمتلف اجلهات األمنيةو 

   هقاراألالثقافية حظيرة الوطني للالتعريف بالديوان .1

ألهقار عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وصبغة ثقافية حتت وصاية وزارة الثقافة اديوان حظرية        

أما تسيري هذه املؤسسة فهو مبوجب املرسوم  /87231مبوجب مرسوم رئاسي رقـم  1987/11/03أنشئ بتاريخ 

 500ويشتغل به حوايل  بلدية متنراستيوجد املقر االجتماعي للديوان يف  ،املتضمن تنظيمها /87232الرئاسي رقم 

مرسوم  أعيد تسمية ديوان حظرية األهقار الوطنية إىل الديوان الوطين للحظرية الثقافية لألهقار مبوجب .عامل

   .م2011فرباير 21ه املوافق 1432ربيع األول عام  11املؤرخ يف  87–11تنفيذي رقم 

ظرية حل الوطينلديوان تابعة لثالث مديريات فرعية ويشرتك يف تسيري ومحاية الرتاث الثقايف والطبيعي باحلظرية، 

  .ار ومقرها متنراستقا�راقبة األهقار املركزي والطاسيلي املاملديرية الفرعية للحماية و  - : وهي ،هقار الثقافيةاأل

  .املديرية الفرعية للحماية واملراقبة لألهقار الشرقي ومقرها يف إدلس -                         

  .املديرية الفرعية للحماية واملراقبة التيديكلت ومقرها بعني صاحل -                         

 ومراكز للمراقبة ومراكز موقع ،مراكز بوابات يتم عربها الدخول واخلروج اإلجباريعلى حتتوي هذه املديريات و 

 ،مبهام، حفظ قوم مصاحل كل مديرية فرعيةحيث ت. ثانوي خمتص حبماية املواقع األثرية والطبيعية أو مصاحل أثرية

  .محاية وترقية املمتلكات الطبيعية واألثرية اليت تنتشر يف األقاليم املوجودة داخل حدودها

 خالل مناألهقار الثقافية  الوطين حلظرية لديوانأسند ل :مهام وأهداف ديوان حظيرة األهقار الوطنية.1.1

بوالية  الرتاث الطبيعي والثقايف وترقية محاية مهمة صاحل وأدلس وعني من متنراست كل يف الثالثة مديرياته

 وعلى هذا األساس ظه مع حتقيق التجانس بني األبعاد الطبيعية والثقافية،وحف ةتستدامابغرض وذلك  متنراست

   1:للديوان مجلة من املهام أوكلت

  .للحظرية الثقافية ودراستهاالثقافية  البيئية ثرواتالجرد  - 

 .الثقافية احلظرية لتهيئة العام طاملخط  إعداد - 

 .محاية احلظرية من كل تدخل قد يسيء ملظهرها أو يعوق تطورها الطبيعي - 

                                                           
  . 6- 5ص.ص ،مرجع سبق ذكره ،291- 12 رقم تنفيذي مرسوم 1
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 .وتثمينه هوتأمين

 .للحظرية الثقايف- يالبيئ الرتاث

 وحفظها الثقافية احلظرية محاية لحو  اإلعالم

 الثقايف-البيئي الرتاثني تثم إىل �دف

 ثقافيةلعملية محاية املمتلكات الثقافية والطبيعية، متلك احلظرية ال

ملرسوم التنفيذي بوابة للعبور واخلروج من احلظرية معرفة بواسطة ا

، إدلس، أراك، صاحلعني  ،سترامتن 1:حيث تتواجد هذه البوابات يف كل من

تبني مراكز احلراسة اخلريطة التالية . وزازير

  خريطة احلظرية الثقافية األهقار مع تبيان مراكز احلراسة والعبور

       Source : L’Office national du parc culturel d’Ahaggar, 
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 .الثقايف-البيئي الرتاث باستعمال تعلق

وتأمين الثقافية للحظرية الثقايفالرتاث البيئي أي إجراء ضروري لتهيئة 

الرتاث جمال يف الثقافية احلظرية حدود داخل الناشطة القطاعات

اإلعالم وسائل خمتلف بواسطة علوماتامل بنشر لاالتصا

�دف اليت ةوالدولي الوطنية والثقافية العلمية التظاهرات يف

لعملية محاية املمتلكات الثقافية والطبيعية، متلك احلظرية ال ري احلسنمن أجل الس :الهياكل القاعدية

بوابة للعبور واخلروج من احلظرية معرفة بواسطة ا 12عالم  واإلغاثة و اإلراقبة، امل

حيث تتواجد هذه البوابات يف كل من ،2012يوليو  21

وزازير أمقيد، تني تارابني، تيمياوين، قزامتني زاواتني، عني 

 4.4.(  

خريطة احلظرية الثقافية األهقار مع تبيان مراكز احلراسة والعبور :)4.4( رقم شكلال

  

  

  

  

  

  

  

L’Office national du parc culturel d’Ahaggar, Présentation du parc d’Ahaggar

                                         

  . 8، صمرجع سبق ذكره، 291-

 الفصــل الرابـع                                                                        

تعلقق التنظيم املتطبي - 

أي إجراء ضروري لتهيئة  اختاذ - 

القطاعات مع التنسيق - 

االتصا مهام ضمان - 

يف شاركةوامل وتثمينها

 . .الثقافية للحظرية

الهياكل القاعدية.2.1

املراسة، لحمركزا ل 50

21املؤرخ يف  12-291

تني زاواتني، عني  ،سيلت، أزاوعني 

 رقم شكلال(والعبور 

  

  

  

  

  

  
Présentation du parc d’Ahaggar. 

                                                          
-12 رقم تنفيذي مرسوم 1
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من خاص وهو عبارة عن نوع ) centre d’interprétation( يمركز التحليل الوصفكما حتتوي احلظرية على        

يرتبط أساسا بالرتاث الطبيعي والثقايف الذي ال ميكن  املتاحف ظهر أول مرة يف احملميات األمريكية، حيث

وايف للزائرين من أجل إعطائهم صورة للمتحف العادي أن حيتويه، فهو يعتمد على خمتلف الوسائط لتقدمي شرح 

، وهو مبناسبة شهر الرتاث 2016سنة بشهر أفريل دشن هذا املركز رمسيا و  1.حية عن املوقع الطبيعي أو التارخيي

يعطي لزائريه نظرة شاملة عن تاريخ املنطقة، وتراثها الطبيعي والثقايف، من خالل أقسام خمتلفة وضعت �ا الفتات، 

رض، حيث يتلقى الزائر أوال شروحات عن احلظرية والوظائف اليت تقوم �ا، ليجد يف قاعة لوحات وشاشات ع

العرض األوىل معلومات عن التكوين اجليولوجي للصحراء ومراحل تكو�ا، مث جيد قاعة خاصة بالكتابات والرسوم 

ناغ، إضافة لفضاء خاص الصخرية مع تقدمي توضيحات عن مراحل تطورها وأماكن تواجدها وصوال لكتابات التيف

كما خصص أيضا جزء لعرض منتجات الصناعات التقليدية كاحللي . بالثروة احليوانية والنباتية اليت تتواجد باملنطقة

وخصص . واأللبسة التقليدية باإلضافة إىل اآلالت املوسيقية كالتندي واإلمزاد املميزة ملنطقة األهقار والتيدكلت

ضرورة احلفاظ على هذه املمتلكات احلساسة، وذلك من خالل جمموعة من فضاء أخري لتحسيس الزوار ب

  . اللوحات والرسوم  اليت تدعو إىل جتنب بعض املمارسات السلبية اليت تؤثر على ممتلكات احلظرية

  :أقسام الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لألهقارهيكلة و .3.1

ل كاهلي 06 أنظر امللحق رقم(، أقسام تقنية وقسم إداري 3أقسام منها  4يضم الديوان يف خمطط هيكله        

  :وتتمثل هذه األقسام يف). التنظيمي لديوان حظرية األهقار

سواء املادي  دراسة وحفظ وترقية الرتاث الثقايف يف تتمثل مهامه :دراسات وحفظ التراث الثقافي سمق - 

  .مصلحة الرتاث والبقايا التارخييةاآلثار و مصلحة  :تني، مهاحلصمبوالالمادي وليحقق ذلك زود 

مصلحة محاية الثروات اجليولوجية : ويتكون هذا القسم من ثالثة مصاحل: قسم دراسة وتنمية التراث الطبيعي - 

  .مصلحة محاية وتنمية الثروة الغابيةو  مصلحة محاية الرتاث احليواين، واملائية واملستحاثية

مصلحة : ، تتمثل يفتكون من عدة مصاحلياملؤسسة و بيهتم بالشؤون اإلدارية اخلاصة  :قسم اإلدارة العامة - 

  .مصلحة الوسائل العامة، مصلحة املالية واحملاسبةاملستخدمني والتكوين، 

نظرا لألدوار  قسم حيوي بالديوان يعد قسم التنمية واالتصال والسياحة :قسم التنمية واالتصال والسياحة - 

يشرف على تغطيتها وهي التنمية والتطوير ومتابعة خمتلف املشاريع باملؤسسة وكذا يقوم القسم بضمان الثالثة اليت 

ومسعية بصرية ورقمية  ) املعلقات واملطويات وغريها(  االتصال عرب خمتلف الوسائل والوسائط املمكنة من مقروءة

                                                           
1 Sylvie marie scipion, le centre d’interprétation au cœur d’un processus de valorisation, revue la lettre de 
l’OCIM, n61, université de Bourgogne France, 1999, p22. 
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 ،هذا القسم من ثالثة مصاحل تقنية يتشكل .كما يضبط وينظم حركة تدفق السياح داخل حدود احلظرية كذلك،

  :)5.4 اجلدول رقم(مبينة يف اجلدول املوايل  وهي

  مصاحل قسم التنمية، االتصال والسياحة للديوان الوطين للحظرية الثقافية األهقار: )5.4( الجدول رقم

  المهام  الفرع  المصلحة

  

  

مصلحة الربجمة 

  والتشريع

فرع التخطيط 

  واإلحصاء

بإعداد خمططات التهيئة، والربامج االستعجالية وخمتلف برامج يكلف هذا الفرع 

   .التنمية ومجيع اإلحصائيات  اخلاصة بالديوان واحلظرية

  

  فــرع التشريع

ويضمن إبرام العالقات  هذا الفرع بإعداد القانون الداخلي للحظرية يكلف

احليوانية، ونظام  والتعاقدات اخلاصة باحلظرية، خصوصا محاية الغطاء النبايت والثروة

  .التشريع املتعلق حبماية املمتلكات الثقافية العقارية، حمليا ودوليا

  

  

  

التنظيم  مصلحة

وضبط التدفق 

  السياحي

ة على مستوى فضاء احلظرية، مع يالدروب السياحو واقع امليكلف هذا الفرع بفتح   فرع تنظيم الزيارات

ات، واملسامهة يف إعداد املسارات قع املراد فتحها للزيار امراعاة حالة حفظ املو 

السياحية ومتابعة حركة األفواج السياحية وإقامة وتركيب الالفتات اإلعالمية 

  .والتوجيهية للمواقع السياحية

تتمثل مهام هذا الفرع يف دراسة االعتمادات ومجيع أشغال التهيئة داخل نطاق   فرع املشاريع والتهيئة

  .احلظرية الثقافية لألهقار

فرع التدفق السياحي 

  والتأثري  

تتمثل مهمة هذا الفرع يف دراسة تأثريات التدفق السياحي وخمتلف أشكال 

  .األخطار احملدقة مبمتلكات احلظرية الثقافية لألهقار 

  

  

اإلعالم  مصلحة

  واالتصال

فرع االستقبال 

  والتنشيط

يتوىل هذا الفرع مهمة اإلعالم والتوجيه والتحسيس، مع ضمان تنفيذ برامج  

  والندوات  النشاطات الثقافية واالجتماعية كاملعارض

على مكتبة احلظرية على إصدار املطبوعات اخلاصة بالديوان واحلظرية، و  شرفي  فـــــــــــــــــــــرع التوثيق

  .تلف العالقات اخلارجيةوإثراء جمموعا�ا وتسهر على ربط خم

فرع وسائل السمعي 

  البصري

فوتوغرافية واألشرطة واألفالم املصورة ال إعداد وسائط للصور يتوىل هذا الفرع مهمة

  .والتحقيقات التارخيية والعلمية والثقافية املتعلقة بنشاط ومهام احلظرية 

  .أعد باالعتماد على وثائق الديوان الوطين للحظرية الثقافية األهقار :المصدر

  :إجراءات تنظيم النشاط السياحي بالحظيرة.2

خيضع النشاط السياحي يف احلظرية �موعة من اإلجراءات لضمان احلفاظ على فضاءا�ا احلساسة        

يشرتط أن تتم اجلوالت  حيث من جهة أخرى،وممتلكا�ا الطبيعية والثقافية من جهة وضمان سالمة السياح 

مبرافقة إحدى الوكاالت السياحية املعتمدة وحبضور مرشد سياحي تابع للوكالة أو عون  منظم إطار يفالسياحية 

ومينع منعا باتا على كل  ،تقريبا زوار عشرة لكل واحد مرشد عدلمبو  حفظ ومراقبة معني من بني أعوان احلظرية؛

وتلزم الوكاالت السياحية بالتصريح بالسياح األجانب  .شخص التنقل مبفرده خارج الطرقات واملسارات املرخصة
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ساعة قبل وصوهلم، إضافة للحصول  48) الدرك الوطين(وعددهم لدى مديرية السياحة بالوالية واملصاحل األمنية 

سواء بالنسبة للسياح احملليني أو  من طرف مصاحل ديوان حظرية األهقار على ترخيص للقيام باجلولة السياحية

بوابة، للتصريح مبسار  12، وذلك من خالل الدخول من أحد بوابات الدخول واخلروج والبالغ عددها األجانب

كل سائح على حيصل  دج للفرد، حيث 100اجلولة وعدد السياح وجنسيا�م وكذا دفع حقوق الدخول البالغة 

   .وحيتفظ بنسخة أخرى لدى مصاحل ديوان احلظريةبعد اإلمضاء عليها،  "اإلذن بالزيارة"وثيقة تسمى 

للحصول على إذن الزيارة من جهة، وزيارة مركز التحليل الوصفي وعادة ما تبدأ اجلولة السياحية بزيارة مقر احلظرية 

وافية عن ممتلكات احلظرية الطبيعية والثقافية  املتواجد �ا من جهة أخرى؛ أين يتلقى السياح شروحات) املتحف(

  .وكيفية التعامل معها، وحتسيسهم �شاشة هذه املمتلكات من أجل جتنب كل تصرف سليب قد يلحق األذى �ا

  بحظيرة األهقار السياحيةواألنماط المسارات : المطلب الثاني

التعرف عليه من يتم ، وهو ما ساألنشطة السياحيةمبمارسة العديد من املتنوعة تسمح إمكانيات احلظرية        

  .خالل هذا املطلب بالتعرض للمسارات السياحية وكذا أهم األمناط السياحية باحلظرية

    بحظيرة األهقار المسارات السياحية :أوال

خالل طيلة املوسم السياحي جوالت سياحية يقوم النشاط السياحي حبظرية األهقار على تنظيم        

. ، إضافة لتلك النشاطات املتعلقة بإقامة املهرجانات، امللتقيات واالحتفاالت الثقافية والزيارات الدينيةالصحراوي

  :وتتنوع اجلوالت السياحية املنظمة باحلظرية عموما إىل

سائح على األكثر، وتتطلب قدرات  15و �5موعات تضم مابني  تقام :جوالت المشي على األقدام - 

يوميا، وتقام على مسافات غري طويلة نسبيا  جسمانية عالية، حيث حتدد مدة املشي بأربع أو مخس ساعات

، وترفق القافلة بدليل من السكان احملليني، طباخ ومجلني أو أكثر ...)األتاكور، تافدست،(وحماذية للمنابع املائية 

وعادة ما ). وفقا لعدد السياح املشاركني يف اجلولة(زمات التخييم وإعداد الطعام من أجل محل األمتعة ومستل

  . يتخلل هذه اجلوالت زيارات لقرى التوارق من أجل االحتكاك �م والتعرف على عادا�م

يف هذا النوع من اجلوالت، يكون لكل سائح مجل سواء اختار  :)الجوالت على ظهر الجمال(المهاري  - 

املشي يف بعض األحيان، إضافة جلمال حلمل األمتعة، وتقام هي األخرى ملسافات غري طويلة مبرافقة الركوب أو 

  .يضمن هذا النوع من اجلوالت اتصاال حقيقيا بالطبيعية وتفاعال مع التوارق وعادا�م كما .أدالء ومرافقي اجلمال

سيارات؛ يف كل  4إىل  3حيث تكون يف شكل قوافل من  :باستخدام السيارات رباعية الدفع الجوالت - 

كم يف بعض األحيان، حيث تدوم اجلولة 1000وتكون ملسافات طويلة تتجاوز . سيارة مخس سياح على األكثر

  . من أسبوع إىل عدة أسابيع
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وعادة ما تكون جولة باستخدام السيارات رباعية  :)أي باستخدام أكثر من وسيلة(الجوالت المدمجة  - 

  .الدفع يتخللها مشي على األقدام أو على اجلمال

  :المسارات المعتمدة.1

مسار، حيث يشمل كل مسار جمموعة  12يصل عدد املسارات السياحية اليت كانت معتمدة باحلظرية إىل        

  ):6.4 اجلدول رقم(املنطقة؛ مثل ما يوضحه اجلدول املوايل من املواقع الطبيعية والثقافية السياحية املشهورة ب

 األهقاراملسارات السياحية املعتمدة يف حظرية  :)6.4( الجدول رقم

 اسم المسار )كم(المسافة   )يوم(المدة  برمج زيارتهاماألماكن ال

- )02(تاقمارت - )01(تاقمارت -ترهاننت-إيلمان-األسكرم-متنراست

 متنراست-أقنار-أوتول

 "أ"مسار األتاكور 160 5-15

متنراست-ازرنن-تانقت-تاهيفت-تازروك-ادلس-هريافوك-مااسكر -متنراست  "ب"مسار األتاكور 290 5-15 

يوف -�قارت-تاقريرة-أكشاكري تني-الغسور- واد أغرغر-إيفق-متنراست

 .نراستمت-إن دالق -واد فوتس-واد تني ترابني- يوف أهكيت-لأغال

الهقارالطاسيلي  600 15-21  

 الطاسيلي تين أغرهو 1200 10-7 .متنراست -لوين-بريوتان-إن غشالن-تني أغرهو-تيم قاوين-واد تيلمزي

-واد تيلمزي-تني أغرهو-وادي إيلغ-تيميساو-سيلت-أبلسة-متنراست

  .متنراست

 الطاسيلي تيميساو 650 5-20

واد -أدرار إهقاغن-)قارة اجلنون(أودان -واد أوهات-عني أمقل-متنراست

 .متنراست-هريافوك-إدلس-مرتوتك-داهني

 تافداست 700 7-15

 MTS-غوتييهMTS-كيليان-إيساالن-تاهقارت-تاغريرة-متنراست

  .متنراست-إيدلس-جانت-تيسكا

الصحراء الغريبة  1500 15-21

)الوحيدة(  

 تافادست البيضاء 800 15-7 )طاسيلي ناجر(جانت -إيسنديالن-ديدر-أفرا-أمدغور-متنراست

 -عني أمقل-أمدغور-تيسمت-إدلس-تازروك-تاهيفت-متكرست-متنراست

 .متنراست-أوتول

 اإلقامة بتاضروك 750 5-10

-طاسيلي تيميساو-قلتة إن زيزة-تاسجفيل-تامجوت-أكار أكار-متنراست

 .متنراست-أبلسة-سيلت

 أدرار ناهنت 1400  7-10

ور نحو قحاسي بل 1500  21-15 .أمقيد-برج عمر إدريس-حاسي بلقبور

 أمقيد

تانج-أمقيد 1500  15-7 .تانج-برج احلواس-عرق ثيوادان-أمقيد  

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر
 - Direction du tourisme et de l’Artisanat de la wilaya de Tamanrasset, SDAT Tamanrasset, livre 2: Scenarios 

d’Aménagement, 2015, p.p13-14. 
- Direction du tourisme et de l’Artisanat de la wilaya de Tamanrasset,  rapport annuel 2013, p.p11-24  
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ثناء دوريت ستكم با600حيث يتجاوز أغلبها  طويلة املسافة، الحظ من اجلدول أن معظم املساراتامل       

، واملالحظ أيضا أن بعض املسارات متتد للواليات )اميو  15و 5بني ما (لعدة أيام  مد�ا وبالتايل ترتاوحاألتاكور، 

   .كمسلك تافادست البيضاء الذي ينطلق من متنراست ويصل إىل جانت بوالية إليزي ا�اورة

ول اجلوار، حيث أغلق عدد كبري من دإال أن معظم هذه املسارات قد ألغي مؤقتا منذ تدهور األوضاع األمنية يف 

    1:الطاسيليات، ومل يبق إال ثالث مسارات سياحية مرخصة، وهياملواقع السياحية خاصة 

  .، متنراست2، تقمارت1متنراست، أفيالل، أسكرم، ترهنانت، تقمارت :مسلك األسكرم - 

  .هريافوك، مرتوتك، إدلس، تاظروك، متنراست ،)ضريح تني هينان( متنراست، أبلسة :مسلك مرتوتك - 

  .متنراست ،إدلس ،، مرتوتك)غارة اجلنون( ، واد أوهات، عني أمقل ،متنراست :مسلك تفادست البيضاء - 

     :توزيع السياح على المسارات .2

م، احاليا يف مسار األسكر  اجلوالت معظم ترتكزلقد أثر غلق املواقع السياحية على توزيع السياح، حيث        

 ، )7.4وهو ما يوضحه اجلدول املوايل رقم (، بعد تركزها سابقا يف مسلك الطاسيلي األهقار 2010منذ سنة  وذلك

فقد استحوذ طيلة هذه املدة على ، )2009-2000(سنوات  10 طيلة حيث شكل هذا املسلك أول وجهة للسياح

سيليات شهرة على من التدفقات السياحية على احلظرية وذلك ألنه ميثل أكثر الطا% 50ما يقارب أو يتجاوز 

يف هذه الفرتة ثاين وجهة للسياح الذين فضلوا ) أ وب(مستوى والية متنراست، يف حني شكلت دوريت األتاكور 

ت يظاكتشاف هذا املسلك مبحطاته الطبيعية والثقافية واالستمتاع بأمجل شروق وغروب مشس بقمة األسكرام، وح

  . باقي املسارات بنسب ضئيلة ومتفاوتة من سنة ألخرى

لينعدم تدفق  فقط، %10نالحظ تراجع نسبة السياح يف مسلك طاسيلي أهقار إىل  2010إال أنه ابتداء من سنة 

وذلك راجع لغلق هذا املسار ومعظم املسارات األخرى  )2013- 2011(السياح عليه متاما خالل السنوات الالحقة 

 2011سنيت  بسبب التخوف من األوضاع األمنية املتدهورة يف دول اجلوار، وهو ما أدى إىل اخنفاض عدد السياح

بالدرجة األوىل وبصفة أقل يف مسلك تارهاننت، مث تركز كل ) أ وب(، وتركزهم يف مسلكي األتاكور 2012و

الذي عادة ما يفضله السياح احملليني الذين يشكلون النسبة األكرب من " أ"يف مسلك األتاكور  2013السياح سنة 

واستمر األمر على حاله حلد اآلن . السياح يف السنوات األخرية يف ظل االخنفاض الكبري للسياح األجانب

؛ حيث ال تزال كل مسالك الطاسيليات مغلقة وتنحصر اجلوالت السياحية يف مسلك األتاكور )2018- 2017(

  . للوصول ملعرب األسكرم وزيارة بعض املواقع الطبيعية والثقافية كأفيالل وقرب تنهنان بأبلسة

                                                           
  .2ص، 2017التقرير السنوي  مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية متنراست، 1
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  2013-2000 توزيع السياح على املسارات السياحية يف الفرتة :)7.4( الجدول رقم

  2013  2012  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  2000  المسار

35.95 %45 %34 %6 %2 %4 %15 %6 %6 %6 %6 %6 %8    "أ"اتاكور
% 

100%  

27.76 %32 %35 %8 %4 %6 %14 %11 %11 %11 %11 %11 %13   "ب"اتاكور
% 

0% 

 %0 %0 %0 %10 %50 %51 %53 %33 %47 %47 %47 %47 %47 %46  طاسيلي هقار 

 %0 %0 %0 %3 %3 %7 %10 %1 %3 %3 %3 %3 %3 %8   اسيلي تني أغرهوط

 %0 %0 %0 %2 %11 %11 %7 %13 %3 %3 %3 %3 %3 %8  طاسيلي تيميساو 

 %0 %0 %0 %0 %3 %2 %5 %7 %4 %4 %4 %4 %4 %2  تافدست 

 %0 %0 %0 %0 %4 %3 %6 %2 %8 %8 %8 %8 %8 %3   )الوحيدة( غريبةالصحراء ال

 %0 %0 %0 %0 %2 %4 %2 %3 %4 %4 %4 %4 %4 %3  تافدست البيضاء

3.43 %2 %4 %4 %5 %2 %2 %4 %4 %4 %4 %4 %3  جولة تازروك 
% 

0% 

32.85 %21 %12 %8 %5 %2 %3 %5 %5 %5 %5 %5 %2  ادراراهنت 
% 

0% 

 %0 %0 %0 %0 %1 %4 %1 %3 %0 %0 %0 %0 %0 %2  امقيد-حاسي بلقور

ايتني امقيد عرق ثيودان 

  برج احلواس جانت

2% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100  ا�موع

                       Source : Direction du tourisme et de l’Artisanat de la wilaya de Tamanrasset, rapport annuel 2013,  p.p11-24. 
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ظرية، حيث أقيمت عدة فتح املواقع السياحية باحل أجل من مساعيعدة هناك جتدر اإلشارة، إىل أن و        

مبادرات من طرف الوكاالت السياحية واجلمعيات الناشطة بالوالية، كمنتدى األتاكور الذي أقيم مؤخرا بالوالية 

حبضور وذلك لوكاالت السياحية، من طرف مجعية األتاكور وبالتعاون مع جمموعة من ا 2018خالل شهر أفريل 

 ؛)سفريي روسيا وجنوب إفريقيا(جمموعة كبرية من الصحافيني، املسؤولني والفاعلني احملليني والشخصيات األجنبية 

حاول من خالله املنظمون بعث النشاط السياحي باملنطقة والرتويج لعادا�ا وتقاليدها مع الرتكيز على إبراز الوالية  

سياح؛ من أجل التأثري على السلطات املسؤولة بفتح املسالك السياحية وكذا الرتاجع عن قرار كمنطقة آمنة  لل

  .عدم منح التأشرية للسياح األجانب الذين يريدون التوجه لوالية متنراست

  بحظيرة األهقار األنماط السياحية: ثانيا

أن كل املسارات املعتمدة ترتكز أساسا  يبدو جليامن خالل ما سبق عرضه حول املسارات السياحية،        

الرسوم ، النقوشمواقع (واملواقع الثقافية ) إخل...،اجلبال، القلتات، الواحات(حول املواقع الطبيعية 

   1:، كما تضم أيضا)خلا...،الصخرية

النباتات اآلثار، الفن الصخري، الثقافة احمللية، الطبخ، املوسيقى، الصناعة احلرفية، : رحالت االستكشاف - 

 .اخل...،واحليوانات

 .اإلقامة لدى السكان احملليني والتعرف على احلياة يف خميمات البدو الرحل - 

 .)حسب التقليد التارقي(حضور األعراس التقليدية  - 

 .اخل...احلضور واملشاركة يف مجيع أنواع السباقات الطويلة بالسيارات والدراجات - 

 .اخل...رباعي إىل اهلقار، الصحراء الوسطى، الطاسيلي ناجررحالت على منت سيارات الدفع ال - 

 ).احلج للمسيحيني(م ازيارة خلوة األب شارل دي فوكو على مستوى األسكر  - 

، )املهاري، التجوال ملسافات طويلة، وباستعمال سيارات الدفع الرباعي(مسارات منظمة حسب الطلب  - 

 .األعياد واملناسباتاإلقامة باهلقار لالحتفال جبميع أنواع 

االستكشاف سياحة : يز بني ثالث أمناط سياحية متارس بصفة أساسية يف املنطقة، وهييمالتوعليه، ميكن        

متارس بشكل حمتشم كالسياحة الرياضية،  ، وأمناط أخرىالثقافيةوالسياحة  بيئيةالطبيعية وال، السياحة والمغامرة

وغري مستغلة على الرغم من  والسياحة العلمية، إضافة إىل أمناط أخرى مهملةاألعمال  سياحةالسياحة الدينية، 

. االستفادة من خصوصيات املنطقة إمكانيات تطويرها كالسياحة احلموية، وهو ما يتطلب بعثها وتنميتها من أجل

  :هذه األمناط وفيما يلي خمتلف

                                                           
1 Direction du tourisme et de l’Artisanat de la wilaya de Tamanrasset, SDAT Tamanrasset, livre 2: Scenarios 
d’Aménagement, 2015, p14. 
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ط الصحراوي وما مييزه من خماطرة ومغامرة، يتعلق هذا النوع أساسا باحملي: سياحة االستكشاف والمغامرة - 

حيث يقوم السياح جبوالت يف عرض الصحراء ويبيتون يف العراء أليام عديدة، متحملني يف ذلك شقاء ومتاعب 

الرحلة يف سبيل املغامرة واكتشاف الطبيعة العذراء، واحلصول على جو من السكينة واالنقطاع عن العامل بضوضائه 

  . ومشاكله

من مقومات طبيعية  وذلك ملا متلكه من أهم األمناط السياحية باحلظرية انتعترب : بيئيةالسياحة الطبيعية وال -

 الطبيعة تأملك البيئيةالطبيعية و  بالسياحة ترتبط اليت األنشطة خمتلف جند إذ ،ماهل شكل نقطة ارتكازتفريدة، 

الوديان  واملبيت يف اهلواء الطلق، استكشاف التجولرحالت  فيها، ما كل اخلالبة العذراء واستكشاف مبناظرها

سكان الاحتكاك بملا يصاحب هذه اجلوالت من ، إضافة واحليوانات الطيور لتأمل رحالت والواحات، واجلبال

   .بالنسبة للسياحة البيئية موالتعرف على ثقافتهاحملليني 

باملنطقة، حيث ترتكز خمتلف  اليت متارستعترب هي األخرى من أهم األمناط السياحية  :الثقافية السياحة -

اجلوالت السياحية على زيارة املواقع األثرية والتارخيية وحمطات النقش الصخري اليت تنتشر يف أرجاء احلظرية، كما 

ة، كزيارة خيم التوارق للتعرف تعترب عادات وتقاليد السكان احملليني من أهم مقومات النشاط السياحي باحلظري 

  .الثقافية اليت تتميز �ا املنطقة والتظاهرات املهرجانات على حيا�م وعادا�م، إضافة حلضور واملشاركة يف خمتلف

الدينية كزيارة ملجأ األب شارل دي فوكو بالنسبة  مارساتوتتجلى يف النشاطات املتعلقة بامل :السياحة الدينية - 

للمسيحيني، واملشاركة يف الوعدات والزيارات الدينية لألولياء الصاحلني بالنسبة للمسلمني واليت أخذت بعدا حمليا 

  .وحىت وطنيا ودوليا

اجلمال  كوبر  تقتصر أنشطة السياحة الرياضية اليت متارس يف احلظرية على سباقات :الرياضية السياحة - 

الرمال يف بعض اجلوالت، إضافة  على وجوالت املشي على األقدام مع استخدام الدراجات والكواد والتزحلق

اإلقليم واليت  ميتلكها وهذا على الرغم من اإلمكانيات اهلامة اليت. يم بعض السباقات يف بعض املناسباتظلتن

 الوطنية والدولية، كتنظيم راليات دورية وسباقات دولية الرياضية املنافسات من للعديد مسرحا تؤهله ألن يكون

اجلبال، التزحلق على  تسلق تنظيم منافسات رمسية يف والرملية، اجلبلية املسالك على النارية للسيارات والدرجات

تبارها املنطقة ، إضافة إلقامة حمطات للرياضيني باعالرمال، الطريان احلر باملظلة، التحليق بالطائرة الشراعية واملناطيد

  .األعلى يف اجلزائر

سنويا عدد من الباحثني من خمتلف جامعات الوطن؛ وذلك أل�ا حظرية األهقار تستقبل  :السياحة العلمية - 

، التاريخ، أحباث اجليولوجيا، أحباث التنوع اآلثار: لألحباث يف خمتلف ا�االت والتخصصات خصبا فضاء تشكل

كما ميكن االستفادة يف هذا ا�ال سياحيا وعلميا من خالل تشجيع إقامة املؤمترات . اخل...، الفلك، البيولوجي

  .العلمية البحثية مبشاركة اجلامعة، وتأسيس خمابر حبث وإمضاء اتفاقيات تعاون مع جامعات وطنية وأجنبية
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 الدول من جمموعة فيها تشارك دوليةال قتصاديةاالو  تجاريةال عارضبعض امل الوالية حتتضن :األعمال سياحة -

فهي تعترب  ؛األخرى، وذلك بفضل موقعها االسرتاتيجي اإلفريقية الدول وبعض والنيجر مايلك  اجلوار خاصة دول

  . وسكا�ا وهو ما ميكنها من تنمية هذا النمط السياحي مبا يعود بالنفع على املنطقة ،مبثابة بوابة إلفريقيا السوداء

اليت  احلموية املنابع مساحات الرمال الشاسعة، وعديد اإلقليم على على الرغم من احتواء :الصحية السياحة - 

العمود الفقري، إال أ�ا غري مستغلة  وأمراض اجللدية، الروماتيزم، األمراض لديها خصائص عالجية متنوعة كعالج

 .ياحي باملنطقةيستدعي العمل على استغالل هذه اإلمكانيات لتنويع العرض الس وهو ما. متاما

اليت ميكن تطويرها باحلظرية من أجل تنويع العرض السياحي ضافة للعديد من األمناط السياحية اجلديدة هذا باإل - 

كالسياحة الريفية والزراعية واليت ميكن تطويرها من أجل التعريف باألمناط الزراعية  ،اإلقليماستغالل مقدرات و 

  .وغريها من األنواع األخرىاليت متيز املنطقة، ) الفقارات(ونظم السقي التقليدية 

 2030 للتهيئة السياحية لوالية تمنراستالمخطط التوجيهي : المطلب الثالث

ت والية ظالسياحية وفقا ملبادئ التنمية املستدامة على املستوى احمللي، حيف إطار التخطيط للتنمية        

إطار اسرتاتيجي مرجعي للتنمية السياحية على مستوى وهو مبثابة  ؛متنراست مبخطط توجيهي للتهيئة السياحية

مكانيات يهدف أساسا لتوضيح وحتديد األولويات وفقا إليعترب كجزء من املخطط التوجيهي الوطين، و الوالية، 

، خاصة يف ظل اإلمكانيات قليماملنطقة وتوجها�ا وحتديد الوسائل الضرورية لتنمية القطاع على مستوى اإل

املعتربة اليت تتميز �ا الوالية واليت أهلتها لتصنف كأحد أهم األقطاب السياحية لالمتياز على املستوى السياحية 

  .الوطين

  يئة السياحية لوالية تمنراستالمخطط التوجيهي للتهالتعريف ب: أوال

أداة استشرافية على املدى القصري، املتوسط والطويل   SDAT 2030يعترب املخطط التوجيهي لوالية متنراست       

دعامة اتصالية وأداة عمل  ثلبناء على نظرة تشاركية ملختلف متعاملي القطاع وبقية القطاعات األخرى، حيث مي

جل هيكلة وإدارة األنشطة والتدابري أحملي تضم خمتلف الفاعليني املؤسساتيني واملهنيني السياحيني بالوالية من 

الواجب تنفيذها، فهو ال يهدف لتقدمي حلول سريعة للقضايا احلالية واملستعجلة، إمنا يتمثل هدفه األساسي يف 

  1 :تحقيق األهداف الرئيسية التاليةإضافة لملستقبلية تسليط الضوء على الرهانات ا

  .التعرف على األقاليم والفروع السياحية الواجب ترقيتها واملنتجات الواجب خلقها - 

                                                           
1 Direction du tourisme et de l’Artisanat de la wilaya de Tamanrasset, SDAT Tamanrasset, livre 1: État des 
lieux  diagnostic prospectif, 2015, p11. 



النشاط السياحي في حظيرة األهقار      الفصــل الرابـع                                                                          

 

173 
 

وضع خمطط أعمال يسمح بالتعرف على الوسائل البشرية، املادية املالية الضرورية خللق احلركية السياحية املرتقبة  - 

  .وضمان استدامتها

  .من أجل تسويق املنتجات السياحية احلالية واملستقبليةالالزمة حتديد مواصفات احلركية احمللية  - 

على األخرى التنمية االقتصادية، االجتماعية والثقافية باقي أنشطة وجماالت مع  والرتابطحتديد نقاط التشارك  - 

  .مستوى الوالية

  .للواليةلثقايف امحاية وتثمني الرتاث السياحي الطبيعي و  - 

  .على مستوى إقليم الوالية ذات األمهية السياحيةالتجهيزات البىن و جرد  - 

يكون هدفه حتسني مستوى الفنادق " خمطط جودة"حتسني نوعية اخلدمات وصورة الوالية السياحية من خالل  - 

  .املوجودة وإنشاء هياكل جديدة مع مراعاة الطابع الصحراوي لإلقليم

مت االعتماد يف إجناز املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  قداألهداف السابقة الذكر، ف من أجل حتقيقو        

لوالية متنراست على التشخيص اإلقليمي على مستوى الوالية وخمتلف البلديات، وذلك باالرتكاز على النموذج 

  1:أي ، )C4: )Connaitre, Comprendre, Comparer, Caractériserالرباعي 

النشاط السياحي للوالية وتطوره  وضعيةيقوم هذا املبدأ على الدراسات الوثائقية واإلحصائية ل :المعرفة - 

  ).العرض، الطلب، التنظيم(

  .خيص هذا املبدأ تأويل املعطيات من خالل شرح التطورات، املعاينات الكربى أي تفسري األرقام :الفهم - 

بالرجوع إىل البحث على االنرتنت كالدراسات الوثائقية، املتعاملون الرئيسيون، أي دراسة الوجهات  :المقارنة - 

املنافسة لألقطاب األخرى اليت يضمها املخطط التوجيهي اإلمجايل، وجهات حوض املتوسط والبلدان ا�اورة، 

  .اخل...التموقع، املنتجات، 

التعرف بصفة من أجل  ، وذلكطرف خمتصني ملدة شهر واحدمن خالل برجمة زيارات ميدانية من  :الوصف - 

وخمتلف املشاريع  وضع جرد مبختلف اإلمكانيات والوسائل ،أفضل على اإلقليم، إمكاناته والعراقيل املختلفة

  .اجتماع حتضريي لكل إقليم ولكل فئة متعاملني وبرجمة ،السياحية وآثارها

   تمنراستلوالية  المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أهم محاور: ثانيا

سنة  لوالية متنراست 2030لقد مت االنتهاء من اجناز التقرير العام للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية        

، وذلك بعد املرور بعدة مراحل بدءا بإجراء تشخيص شامل لإلقليم من أجل حتديد متوقعه مث حتديد 2015

  :يتكون التقرير العام من أربعة أجزاء، كالتايلو . عملالاملناسبة وتسطري خمطط  إلسرتاتيجيةا

                                                           
1 Direction du tourisme et de l’Artisanat de la wilaya de Tamanrasset, SDAT Tamanrasset, livre 1, Op.cit, p8. 
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  حالة األماكن، التشخيص االستشرافي: الجزء األول - 

  1:�دف هذه املرحلة لتحديد التموقع الرئيسي من خالل إجراء تشخيص شامل يهدف إىل       

  .التارخيي، الثقايف، االجتماعي، االقتصادي والبيئيالواقع الفضائي، اجلغرايف، حصيلة  - 

  .التعرف على التنظيم اإلقليمي احلايل، أدوار وأهدف اهلياكل السياحية، الثقافية والرتفيهية - 

  .دراسة مكونات العرض السياحي الثقايف، الرتاثي والرتفيهي - 

  .التعرف على الزبائن احلاليني واملستقبليني - 

  .وة والضعف من أجل التعرف على فرص وعراقيل التنميةحتديد مواطن الق - 

وعليه، خلص الكتاب األول بعد عملية التشخيص إىل جتميع الفرص، التهديدات، نقاط القوة والضعف اليت 

إىل أن إقليم األهقار يتميز مبقدرات طبيعية وثقافية هائلة  توصلو يتميز �ا اإلقليم سياحيا يف مصفوفة شاملة، 

 هذه املقدراتتثمني واستدامة  تطوير نشاط سياحي يساهم يفطرح إشكالية سبل عليه و ذات أمهية وبعد عاملي، 

 .من جهة أخرى ، واملسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعيةتشكل نقاط قوة اإلقليم من جهةالسياحية اليت 

  سيناريو التهيئة، آفاق التنمية واستراتيجيات التهيئة السياحية: الجزء الثاني - 

للتهيئة والتنمية وذلك بناء على نتائج عملية التشخيص يف املرحلة  مت يف هذه املرحلة تقدمي سيناريوهني       

اختاذها للتصدي للتهديدات  مواطن القوة واإلمكانات الواجب تثمينها، والتدابري الواجباألوىل؛ حيث مت حتديد 

قائمة للرهانات اليت تواجه تنمية النشاط السياحي، ومن  والعراقيل اليت تعيق تنمية النشاط السياحي، كما مت حتديد

   2:مث اقرتاح السيناريوهني

   .املوازنة بني التدفقات اخلارجية والوطنيةالسيناريو األول يرتكز على  - 

  . أما السيناريو الثاين فريتكز على تفضيل السياحة الداخلية وإعطائها األولوية - 

عمليات التهيئة، التدفقات، اإليواء : وتقديرات فيما خيص حيث يقوم كل سيناريو على تقدمي مقرتحات

  .2030والطويل  2020، املتوسط 2015والعائدات االقتصادية، وذلك على املدى القصري

  اإلستراتيجية المعتمدة: الثالثالجزء  - 

القاضي بإعطاء توجه السلطات لتشجيع السياحة احمللية، مت يف هذه املرحلة تبين السيناريو الثاين متاشيا مع       

األولوية للسياحة احمللية، وعليه مت اقرتاح مخس ديناميكيات من أجل بعث، تشجيع واستدامة السياحة الوطنية، 

  3:يكيات يفوتتمثل هذه الدينام

                                                           
1 Direction du tourisme et de l’Artisanat de la wilaya de Tamanrasset, SDAT Tamanrasset, livre 1, Op.cit, p13. 
2 Direction du tourisme et de l’Artisanat de la wilaya de Tamanrasset, SDAT Tamanrasset, livre 2, Op.cit., p17. 
3 Direction du tourisme et de l’Artisanat de la wilaya de Tamanrasset, SDAT Tamanrasset, livre 3: Stratégie 
Retenue, 2015, p.p19-22. 
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  .زيادة جاذبيته وتنافسيتهكوجهة سياحية من أجل   قليمتثمني اإلالعمل على : احلركية األوىل - 

  .تنمية األقطاب السياحية عرب عقلنة االستثمار: احلركية الثانية - 

  .تطبيق خمطط للجودة من أجل دعم جاذبية اإلقليم: احلركية الثالثة - 

  ).السلسة السياحية(التعاون القطاعي املشرتك تنسيق : احلركية الرابعة - 

  .تطبيق خمطط متويل عمليايت لدعم النشاطات واالستثمارات السياحية: احلركية اخلامسة - 

حيث مت حتديد قطبني سياحيني رئيسيني عملية تنفيذية،  32حمور اسرتاتيجي و 21وتتفرع هذه الديناميكيات إىل 

  .دعم بعني قزام وتني زاواطني الستيعاب هذه العمليات واملشاريع املربجمةبكل من متنراست وعني صاحل، وقطيب 

  إستراتيجية التهيئة السياحية للوالية وبرنامج التنفيذ: الجزء الرابع - 

مايل الجناز العمليات واملشاريع املربجمة، خمطط العمل الذي يتكون من برنامج مادي و  زءيضم هذا اجل       

أيضا بطاقات تقنية جلميع اقرتح إضافة لتسطري جدول ملتابعة وتقييم االجناز وفقا �موعة من املؤشرات، كما 

  ):8.4اجلدول رقم ( يوضح جممل هذه املشاريع اجلدول املويل  .قرتحةامل الربامج واملشاريع

  لوالية متنراست 2030وفقا للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  قرتحةاملشاريع امل :)8.4(الجدول رقم 

  العدد  المشروع  الرقم  العدد  المشروع  الرقم

الرياضية اليت التجارية و الثقافية،  األحداث  01

  سيتم خلقها

  02  دواوين حملية للسياحة   10  13

  01  ثقايف حتليل وصفيمركز   11  03  مناطق توسع سياحي  02

  01  سوق أسيهار جديد  12  06  متعددة اخلدماتحمطات   03

  02  مركز جتاري عصري  13  07  نزل للشباب  04

  01  مركز لتجمع وحتضري الرياضيني  14  01  خميم اقتصادي  05

  01  قرية حرفية  15  07  خميمات مصنفة  06

  04  بىن حتتية للدخول للمدينة  16  07  نزل  07

  02  حظائر مائية ضخمة  17  03  جنوم 3فنادق   08

  02  حظائر مائية  18  04  ةيلبيئاسياحة للمنازل   09

  مشروع 67:      وعـــــلمجما
Source: Direction du tourisme et de l’Artisanat de la wilaya de Tamanrasset, SDAT Tamanrasset, livre 4: 
Stratégie d’aménagement Touristique de la Wilaya et Programme de Mise en Œuvre, 2015, p110. 

�دف بعث وتشجيع النشاط السياحي والنشاطات اقرتاح العديد من الربامج  أنه متالحظ من اجلدول امل       

العديد من وترسيم تنظيم وخاصة التدفقات الوطنية، وذلك يف إطار مبادئ التنمية املستدامة للسياحة، كاقرتاح 

لقاءات حول املواقع األثرية، الرتاث املوسيقي كتنظيم (املواضيع األحداث الثقافية والتظاهرات حول خمتلف 
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إنشاء ، إضافة القرتاح )اخل...للثروة احليوانية أو النباتية، ماراتون الصحراء، رايل،أحسن صورة  تظاهرةللمنطقة، 

، النزل وتشجيع الشباب، املخيماتنزل مع الرتكيز على  عرب خمتلف دوائر الوالية، صيغهياكل اإليواء ومبختلف ال

إضافة لعديد املشاريع األخرى اليت �دف بشكل . وذلك مراعاة لطبيعة األوساط الصحراوية اإلقامة عند الساكن

إال أنه اقرتح   .صورة السياحية لإلقليمالأساسي لتنويع املنتجات السياحية والرفع من مستوى اخلدمات وحتسني 

وهو ما قد يساهم يف تشجيع السياحة اجلماهريية وما هلا من الضخمة أيضا اجناز مراكز التسوق واملدن املائية 

  ا ال يتماشى وطبيعة املنطقة وحساسية وندرة املوارد �ا، تأثريات على البيئة الطبيعية والثقافية لإلقليم؛ ومب

ياحية وجتدر اإلشارة إىل أنه على الرغم من تقدمي املخطط التوجيهي للوالية لتشخيص شامل للمقدرات الس

ولوضعية النشاط السياحي بإقليم والية متنراست عموما، واقرتاحه للعديد من املشاريع املتنوعة إال أن تأخر اجنازه 

  . قد يؤثر على إجناز املشاريع املقرتحة خاصة تلك املربجمة على املدى القصري واملتوسط) 2015مل ينجز إال سنة (

  الجزائرفي الحظائر الثقافية مشروع السياحة في حظيرة األهقار من خالل : المبحث الثالث

استفادت ، وعليه تعترب حظرية األهقار وبقية احلظائر الثقافية باجلزائر أحد أهم مواقع التنوع البيولوجي العاملي      

للعديد من اجلوانب والقضايا ذات العالقة هذا املشروع حيث تعرض  .حلماية التنوع البيولوجيدويل من مشروع 

، باعتبارها أحد النشاطات ذات العالقة املباشرة باألنظمة من بينها األنشطة السياحيةاليت بالتنوع البيولوجي، و 

  . حبظرية األهقار ملشروع، وما خصصه ملوضوع السياحة املستدامةافيما يلي التعرف على  يتموس. الطبيعية

  تعريف بالمشروعال: المطلب األول

  مراحله و  العام للمشروع اإلطار :أوال

  : العام للمشروع اإلطار.1

 العاملي البيئة صندوقمع  الثقافة وزارةممثلة يف  اجلزائرية الدولة بني الشراكة إطار يف املشروعيندرج هذا        

الصحراء كإقليم متفرد يسري بطريقة جلعل رؤية طويلة األجل ، وذلك يف إطار اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج

حيث مشل املشروع  ؛مرتابطة ال نفصل فيها بني القيم الثقافية، موارد التنوع البيولوجي وخدمات النظام االيكولوجي

باعتبارمها من أهم وأكرب فضاءات التنوع احليوي يف منطقة الصحراء الوسطى حظرييت األهقار والطاسيلي ناجر 

وائهما على أنواع نباتية وحيوانية حساسة وذات أمهية عاملية استطاعت التكيف مع التغريات والعامل أمجع؛ الحت

املناخية، إضافة لتميز النمط املعيشي لساكنيها وثرائها الثقايف مبحطا�ا األثرية اليت ترجع إىل عصور ما قبل التاريخ 

مية على مستوى احمل الفضاءاتأكرب أهقار -ويعترب ا�مع طاسيلي. واليت ال ميكن فصلها عن فضائها الطبيعي

  . 2كم772087 حيث تبلغ مساحتهما معا 1اا والثاين عاملييإفريق

                                                           
  .2كم  972000الند بالواليات املتحدة األمريكية األكرب عامليا، حيث تبلغ مساحتها -تعترب حممية قرين 1
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التنوع البيولوجي يف  احملافظة علىتمثل يف ي هدف رئيسياملشروع لتحقيق  يسعى: الهدف من المشروع.1.1

وذلك عن طريق  .املستدام للنظم البيئية يف املنطقةاحلظائر الثقافية، عن طريق حتديد إطار عام للتسيري واالستعمال 

  1:اليت تتمثل يف زئيةاألهداف اجلحتقيق جمموعة من 

 خدامواالست احلماية ضمانمتكني دواوين احلظائر الثقافية وتزويدها بالوسائل املادية، التقنية والبشرية الالزمة ل - 

 .، املراقبة، وتطبيق القواننيللتخطيط واضحة صالحياتل من خالل االستناد البيولوجي، للتنوع املستدام

 واملستدام العادل االستخدام يفمن خالل مشاركة مجيع األطراف ذات املصلحة  ،حظائرلل التسيري التشاركي - 

   .للبيئة وصديقةذات عائد  مبتكرة اقتصادية أنشطة وتطوير البيولوجي التنوع ملوارد

 الوسطى الصحراء منطقة يف رئيسية كمواقع حتديدهاو التخطيط والتنمية احمللية  أنشطة إطار يف احلظائر دمج - 

   .البيولوجي للتنوع املستدام االستخدامو  لحفظالدولية ل بادراتامل تنفيذ حتفيزمن أجل 

 :يساهم يف هذا املشروع العديد من األطراف، مثل ما يبينه اجلدول املوايل :المساهمين في المشروع. 2.1

  األطراف املسامهة يف مشروع احلظائر الثقافية :)9.4( رقم الجدول

Source: crée a la base des informations disponibles sur le site officiel du projet des parcs culturels Algériens: 

http://www.ppca.dz/index.php/le-projet/structure-de-gestion, consulté le 15-02-2016. 

                                                           
1 Ministère de la Culture, Document officiel de projet: Conservation de la biodiversité d'intérêt mondial et 
utilisation durable des services éco systémiques dans les parcs culturels en Algérie [Numéro projet: 78496 ; 
Award ID : 61754 ; PIMS : 4153], PNUD/FEM – Ministère de la Culture, Algérie, 2010,  p22. 

احملافظة على التنوع البيولوجي ذو األمهية العاملية واالستعمال املستدام خلدمات األنظمة االيكولوجية يف احلظائر الثقافية شروع م

  "مشروع الحظائر الثقافية في الجزائر"ويسمى اختصارا . اجلزائرية

  وزارة الثقافة  المشروععلى الوزارة المسؤولة 

الهيئات الدولية المساهمة في 

  والمشرفة على متابعته لمشروعا

UNESO ،PNUD ،FEM   

 الشؤون وزارة جتمع هيئة إشراف ثالثية-: يشرف على إدارة وتسيري املشروع عدة أطراف  هيكل إدارة المشروع

وتضم  املشروع لجنة قيادة- ؛ اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج الثقافة ووزارة اخلارجية

أعضاء من خمتلف الوزارات املشاركة كوزارة الداخلية واجلماعات احمللية، وزارة املالية، البيئة 

وحدة اإلدارة -و�يئة اإلقليم، السياحة والصناعات التقليدية، الفالحة، املوارد املائية؛ 

املتواجدة على  المحلية اإلدارة وحدات-؛ شروعللم العام التنفيذ عن املسؤولة المركزية

  .املوقع مستوى على امليداين التنفيذمستوى احلظائر واملكلفة ب

شاركة يف إدارة املشروع، توجد العديد من باإلضافة إىل األطراف السابقة الذكر امل  األطراف ذات المصلحة

السكان احملليني، السلطات احمللية،  موعلى رأسهاألطراف اليت يرتكز عليها املشروع 

اجلامعات، القطاع اخلاص، بعض القطاعات األخرى كقطاع الرتبية، التعليم العايل، 

  اخل...التكوين املهين،

http://www.ppca.dz/index.php/le-projet/structure-de-gestion
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متويله كل من  دوالر أمريكي؛ يتشارك يف 052 713 26 للمشروعاإلمجالية  ةتكلفتبلغ ال :تمويل المشروع. 3.1

مثل ما يوضحه الشكل ، FEMصندوق البيئة العاملي و  PNUDبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي احلكومة اجلزائرية، 

   :املوايل

  متويل مشروع احلظائر الثقافية :)5.4(الشكل قم 

  
Source : Ministère de la culture (direction national du projet), brochure cofinancement dans le cadre du 
projet des parcs culturels Algériens, Algérie, p3. 

  1:حيث بلغت مسامهة كل طرف

 .دوالر أمريكي  20803052:من خالل خمتلف القطاعات اجلزائرية سامهةامل- 

 .أمريكي دوالر PNUD : 522858ياحملل املكتب مسامهة-

  .أمريكي دوالر FEM: 5387141ـ املالية مسامهة-

يف تغطية املصاريف السنوية ملختلف نشاطات وعمليات املشروع كأجور  FEM/ PNUDوتتمثل مسامهة        

 القطاعات مشاركةيف  مثلتتف املسامهة الوطنية املوظفني اجلدد، ومصاريف العمليات امليدانية واخلربة التقنية، أما

، حيث مت التنموية لربامجا يف واملربجمة املسجلة العمليات طريق عنعينية مبسامهات الثقافة  قطاع رأسها وعلى

حتديد قيم هذه املسامهات بعد دراسة خمتلف الربامج التنموية القطاعية وحتديد العمليات اليت تصب يف أهداف 

مع املشروع، وهي بالنسبة لبعض القطاعات اليت هلا عالقة مباشرة  املشروع وقيمتها على املستوى احمللي والوطين

  .الثقافة، الفالحة بفرعيه الغابات والفالحة، البيئة، املوارد املائية والسياحة: تتمثل يف قطاعات

  : جاء هذا املشروع على مرحلتني :مراحل المشروع.2

حظرييت  ومتحورت حول أدوات التسيري يف 2009-2005 يف الفرتةامتدت هذه املرحلة  :المرحلة األولى.1.2

العديد من الصعوبات والعراقيل أدت إىل املرحلة وقد عرفت هذه األهقار والطاسيلي يف ا�ال القانوين واملؤسسايت، 

                                                           
1 Ministère de la culture (direction national du projet), brochure cofinancement dans le cadre du projet des 
parcs culturels Algériens, Algérie, p3. 
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بعد حتقيق  تقييما اجيابيا من طرف اخلرباءيف األخري  القت إال أ�ا تأجيل االنتهاء منها يف اآلجال احملددة سابقا،

  1:نتائج، أمههاعدة 

إطارات  متكنيات احلظريتني املادية، التقنية والبشرية من خالل اقتناء الوسائل، التوظيف، التكوين و تعزيز إمكاني - 

  .ناجر اسيليطوال أقاليم األهقار به تزخر الذيبعناصر التنوع البيولوجي  التكفل بأمهية اإلملام من احلظائر

من  ناجر، اسيليطالو  األهقار حلظرييت والثقايف الطبيعي حلماية التنوع والتشاركي التسامهي التسيري أسس وضع - 

نسق تشاوري بني احلظريتني والسكان احملليني وبإشراف من السلطات احمللية �دف خلق وتطوير  خالل تطوير

  .نظرة مشرتكة لدمج الرتاث الطبيعي والثقايف يف إدارة اإلقليم

  .واختباره البيولوجي التنوع رصدو  ملتابعة نظام تصميم - 

كل طرف يف احلفاظ على  تصميم إسرتاتيجية لإلعالم واالتصال مع خمتلف الشركاء وحتسيسهم بأمهية دور - 

  .التنوع البيولوجي باملنطقة

  .واملصادقة عليها من طرف جلنة قيادة املشروع من أجل تنفيذها PABوضع خطة العمل للتنوع البيولوجي  - 

 .بالتنمية والسبل احملتملة للتمويلحتديد االحتياجات األساسية املتعلقة  - 

ملرحلة حيث حدد جناح ا ،2019-2013خالل الفرتة  متتدو ، للمشروع وهي املرحلة احلالية :المرحلة الثانية.2.2

لتطوير  الدعم من أجل استكمال؛ وذلك كشرط أساسي لالنطالق يف املرحلة الثانيةهلا   التقييم االجيايبو األوىل 

الطبيعي، وحتديد  وحميطه الرتاث الثقايف بني الفصل عدم على مبنية جزائرية كتجربة الثقافية احلظائر منظومة

يف وتدهور األراضي باالعتماد على منهج تشاركي  األنشطة واملمارسات الالزمة للحفاظ على التنوع البيولوجي

حظرية األطلس : ديدةية اجلاحلظائر الثقاف إىل بعد توسيع جمال االستفادة وذلك الثقافية، جممل احلظائر

لتصبح املساحة اإلمجالية للمساحات احملمية  .تيدكلت- قورارة- حظرية تواتو  الصحراوي، حظرية تندوف

وأمام  .2من الرتاب الوطين %44وهو ما ميثل قرابة  2كم  1042577بالصحراء اجلزائرية واليت يشملها املشروع 

: تتمثل يف األهقار والطاسيلي، ظرييتمناطق ذات أولوية يف كل من ح 6حتديد شساعة أقاليم احلظائر الثقافية مت 

تيهوداين ومداك حبظرية الطاسيلي، حيث مت اختيار  اهنف حبظرية األهقار،- تايسا، تافدست، وامييدير سركوت

  .نيهذه املواقع بعد سلسلة من الدراسات األولية وجرد للممتلكات من أجل معرفة مدى متثيلها إلقليم احلظريت

  

   

                                                           
1 Ministère de la culture, Evaluation finale du projet Préservation et utilisation durable de la diversité 
biologique d'intérêt mondial dans les Parcs nationaux de l'Ahaggar et du Tassili (Phase 1), Octobre 2010, 
p29. 
2 Ministère de la culture (direction national du projet), brochure présentation du PPCA, p7. 
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  )PAB(خطة العمل من أجل التنوع البيولوجي : ثانيا

  :التعريف بخطة العمل للتنوع البيولوجي.1

ملشروع احلظائر الثقافية، حيث وضعت بنهاية املرحلة العام  التنفيذياإلطار خطة التنوع البيولوجي تعترب        

   1:التاليةهداف األساسية األوىل للمشروع من أجل حتقيق األ

  .األهقار- محاية العناصر األساسية للتنوع البيولوجي للطاسيلي - 

  .املوازنة بني الضغط والطلب على خدمات األنظمة االيكولوجية بطريقة مستدامة - 

  .املسامهة يف التعريف بالصحراء كمنطقة ذات أمهية عاملية - 

  2:باالعتماد على عدة أسس منهجية، كالتايل PABوقد مر وضع        

مع الطرق الالزمة إلدار�ا   األولوية ذات املواقع وحتديد لحظريتنيلـ اإليكولوجية للقيمة يةساساأل العناصر حتديد  -

  .احلفاظ عليها من أجل

 سالمة تواجه اليت التهديدات لتحديدها وغري  حيائيةاإل البيانات وحتليل البيولوجي للتنوع مالعا الوضع تقييم  -

 .احلظريتني يف البيئية النظم

 ذات املواقع يف خاصة الطبيعية، املوارد استخدام وأنظمة االستغالل بطرق املرتبطة االجتماعية عواملال حتليل - 

 .األولوية

 .اإلقليمي النظام ةهيكل لتحديد االجتماعيةو  اإليكولوجية البيانات املزاوجة بني - 

 .الثقافية حظائرلل احليوية للمواردمتناسقة  إلدارة كأساس فةيومك مرنة تشاركي ختطيط عملية - 

 وخطة احلفظ لقانون كأساس الثقافية، حظائرلل البيئية القيم استدامةاليت تضمن  لعواملا عزيز خمتلفوت دمج - 

 .اإلسرتاتيجية العمل

مبثابة منوذج لتسيري احلظائر الثقافية، من خالل اعتماده على املنهج املالئم هلذه  PAB أصبححيث        

 تعترب حظرييت اليت )2000( البيولوجي التنوع حلفظ الوطنية اإلسرتاتيجية معاألوساط املتنوعة واملعقدة وهو يتماشى 

السلطات وهو بذلك يؤكد على رؤية  .املستدامة والتنمية البيولوجي التنوع حفظيف  كأولوية الطاسيليو  هقاراأل

 الثقافية، القيمجعل الصحراء كإقليم متفرد يسري بطريقة متجانسة ال يفصل فيها بني  يف )وزارة الثقافة(اجلزائرية 

  . اإليكولوجي النظام خدماتو  البيولوجي التنوع موارد

  

  

                                                           
1 Ministère de la Culture, PAB-Parcs Culturels du Tassili N’Ajjer et de l’Ahaggar, Op.cit, p6. 
2 Ibid, p9. 
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 :  محاور خطة العمل من أجل التنوع البيولوجي.2

حيث يتضمن كل حمور  ،أساسية حماور 7يف   PABجاء مبختلف جوانب التنوع البيولوجي،لإلحاطة        

، وفقا )2019- 2013( سنوات 7جمموعة من العمليات املربمج تنفيذها خالل مدة تنفيذ خطة العمل والبالغة 

   1:وتتمثل هذه احملاور السبعة فيما يلي. لرزنامة حمددة

 إىل بالضرورة تستند البيولوجي التنوع إلدارة املمكنة الوحيدة الطريقة إن: البيولوجيالتسيير التشاركي للتنوع .1.2

 ذات املواقع إىل الوصولوصعوبة  اهلشةالبيولوجي  التنوع مواردوذلك بسبب طبيعة ) السكان( املستخدمنيمشاركة 

حول  عميقة رفاعمل الرحل البدو من السكان وأغلبهم من جهة؛ وامتالك هؤالء املسافاتبعد  بسبب األولوية

 الزاوية حجراليومي، وهو ما يشكل  �محيا أسلوبمن جهة أخرى؛ فهي ترتبط ب الطبيعية املواردطرق التعامل مع 

من  الطبيعية للموارد التعاونية اإلدارة مفهوم على PABوعليه يقوم . املنطقة على هذه املوارد يف ظاللحف �ج ألي

 .اآلخرين املصلحة وأصحاب املستخدمني مبشاركة التشاركي يف املناطق ذات األولويةخالل خلق اتفاقيات التسيري 

ومن أجل تعبئة مشاركة السكان احملليني فقد متت برجمة عدة عمليات لتحسني ظروف معيشتهم واحملافظة على 

التقليدية أنشطة الصناعات  تدعيم حفر اآلبار، توزيع ألواح الطاقة الشمسية، :مثل البيولوجي التنوع

  اخل...النسوية،

واحلظريتني  الصحراوية البيئة يف البيولوجي التنوع رصدل إجراء أي تطلبي  :مراقبة ومتابعة التنوع البيولوجي.2.2

 من أجل حتديد وهذا ،طويلة زمنيةفرتات و شاسعة  مسافات على والتقنية البشرية املوارد تعبئةعلى اخلصوص 

من طرف موظفي احلظريتني باالعتماد على نظام متابعة التنوع البيولوجي  التنوع موارد على املختلفة الضغوط

األصناف (البيولوجي، إضافة لتكوين بنك معلومات من خالل ختزين ومعاجلة البيانات املتعلقة باملتابعة سنويا 

  .ت جغرايفودجمها يف نظام معلوما) اقتصادية- يوسو ساحليوانية، النباتية، االيكولوجية، البيانات ال

اهلدف هنا هو مواجهة األخطار املتعلقة بالتأثريات املباشرة للسياح على املوارد البيئية  :السياحة المستدامة.3.2

إضافة إلمكانية تقلص فرص  خاصة فيما يتعلق بتدهور األنظمة البيولوجية أو املمتلكات الثقافية، والثقافية،

وعليه وضعت جمموعة من السياسات والتدابري لتحقيق تنمية  .استفادة السكان احملليني من األنشطة السياحية

جل تطبيقه أسياحية مستدامة باملنطقة مبا يتوافق واملعايري الدولية إضافة لوضع ميثاق للسياحة املستدامة من 

  .تعزيز حفظ الرتاث الثقايف والطبيعيو  نشطة السياحيةة اآلثار السلبية لألمواجهيف باحلظائر، وهو ما يساهم 

 العمل خطة يف املدرجة األنشطة خمتلف دعم هو IEC لربنامج الرئيسي دفاهل: التعليم واالتصال ،اإلعالم.4.2

 وجهاتو  اآلراء توافق عن والبحث التفاعل وذلك من خالل. البيولوجي للتنوع شاركيالت تسيريال دعم والسيما

للمشروع واإلشراف عليه، الرتبية  نرتنتاإنشاء موقع  :ويتضمن الربنامج القيام بالعديد من العمليات منها. نظرال

                                                           
1 Ministère de la Culture, PAB-Parcs Culturels du Tassili N’Ajjer et de l’Ahaggar, Op.cit, p.p4-6. 
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من خالل تشجيع تأسيس النوادي اخلضراء والتكفل باجلوانب اإلعالمية  البيئية خاصة يف أوساط تالميذ املدارس

 .وسائل اإلعالم مع خمتلف

تتمثل البىن التحتية للحظائر يف مقر املديرية الرئيسية واملديريات الفرعية ومراكز احلراسة، وقد  :التحتيةالبنى .5.2

استفادت حظرية األهقار مؤخرا من مقر جديد ومركز للوصف التحليلي، أما بالنسبة ملراكز احلراسة فعددها يبقى 

بناء مراكز جديدة مبا يتماشى مع بيئة املنطقة وجتهيزها  قليل مقارنة باملساحة الشاسعة للحظريتني، وعليه مت برجمة

القدمية أيضا اليت احلراسة راكز مبالوسائل الضرورية حىت يقوم أعوان احلراسة بالعمل املنوط �م، إضافة لتجهيز 

  .يفتقد الكثري منها ألدىن شروط احلماية والراحة

واعي و إن محاية الفضاءات الواسعة للحظريتني يتطلب بالضرورة توفر مورد بشري كفؤ  :الموارد البشرية.6.2

توظيف إلطارات وتقنيني  PABبأمهية املمتلكات الطبيعية والثقافية اليت حتوزها احلظرية، وعليه فقد برمج يف إطار 

لصاحل خمتلف مستخدمي وإطارات إضافة لربجمة دورات تكوينية التنوع البيولوجي وألعوان محاية جدد، خمتصني يف 

 . احلظرية حول محاية وحفظ التنوع البيولوجي وأسس إدارة احلظائر الثقافية

 عناصر موتقد PAB تنفيذ لرتافق الدراسات من سلسلة حتديد مت لقد :الدراسات التكميلية والتخطيط.7.2

 الضرورية التخطيط أدوات وفريلت التحديد وجه على املقرتحة الدراسات، حيث �دف التدرجيي تحديثهل إضافية

  .اجلارية اليت تتعلق بالعمليات العناصر التقنية توفريل أيضا �دفكما  .الثقافينياحلظريتني  ديواين إدارةألنشطة 

جوانب التنوع البيولوجي واليت من  متس خمتلفاليت  اورجمموعة من احملتضمنت  PABأن  مما سبق،يظهر       

  .بينها السياحة املستدامة

   خطة العمل من أجل التنوع البيولوجيخالل  من األهقارحظيرة في  السياحة المستدامة: المطلب الثاني

اآلثار اليت ميكن أن من أجل مواجهة  لك، وذPABيف  تعترب السياحة املستدامة أحد احملاور األساسية       

من جهة، وتعزيز منافعها لفائدة  الطبيعية والثقافية وموارد التنوع البيولوجي البيئة النشاطات السياحية على تسببها

   .من جهة أخرى السكان احملليني

  في حظيرة األهقار لتنمية السياحة المستدامة في خطة العمل اإلجراءات المقررة: أوال

صادية ميكن أن تتالقى مع أهداف احلفظ واالستغالل املستدام على الرغم من أن السياحة متثل فرصة اقت       

أنه توجد العديد من األخطار املتعلقة بالتأثريات املباشرة للسياح على املوارد البيئية  للموروث الثقايف الطبيعي؛ إال

االعتماد على مناذج خاصة فيما يتعلق بتدهور األنظمة البيولوجية أو املمتلكات الثقافية وبسبب  والثقافية،

عدد قليل من املستثمرين سواء  إضافة إلمكانية تركز األرباح لدى استهالك جديدة غري مالئمة للمنطقة،

األجنبيني أو احملليني أو تقلص فرص استفادة السكان احملليني إىل مناصب من الدرجة الثانية أو مناصب مومسية 
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دابري لتحقيق تنمية سياحية مستدامة باملنطقة مبا يتوافق واملعايري والتاإلجراءات وعليه وضعت جمموعة من  1.فقط

الدولية وهو ما يساهم يف تعزيز حفظ وتنشيط الرتاث الثقايف والطبيعي ومواجهة اآلثار السلبية للقطاع؛ وذلك 

   2:وتتمثل اإلجراءات املربجمة يف. يتطلب بالدرجة األوىل مشاركة السكان احملليني

ميثاق املمارسات اجليدة لتنمية السياحة املستدامة، مبشاركة املتعاملني من القطاع اخلاص احملليني دعم تنفيذ  - 

  .هقارواألجانب الناشطني يف منطقة األ

الشروع يف عملية إلصدار الشهادات للشركات املعتمدة واملتمسكة بنهج اجلودة وميثاق املمارسات اجليدة  - 

  .نطقةبامل سياحة املستدامةلل

 الزبائنتوقعات حتليل معمق ل :من خالل، دعم إطالق املنتجات الرائدة واملبتكرة املتعلقة بالرتاث الثقايف والبيئي - 

تعريف املبادئ التنظيمية والقواعد تسعري املنتجات،  نظامو ستعداد لدفع الرسوم اجلمركية االتقييم ني، املستهدف

   .لمنتجاتلوصفية ال

قدرة االستيعاب حتليل  :من خالل :عنيةاألطراف امل باقيبالتعاون مع القطاع اخلاص و  وارنظام إدارة الز  تعزيز - 

  .رصد آثار األنشطة السياحيةو  نظام لتقسيم املناطق تغريها، وضع وإمكانية

جناز إالنفايات يف الدوائر السياحية وتسريع  تسيريبرنامج توعية للمتعاملني السياحيني وصناع القرار لتحسني  - 

 . والية متنراستبالردم التقين للنفايات الصلبة  مركز

تبسيط اإلجراءات : ملنتج السياحي من خالل تدخالت مستهدفة يف ا�االت التاليةادعم ترويج وتسويق  - 

 لوضعلتنسيق ، االعالمة التجارية دولياصورة محلة لتعزيز ، حتسني كفاءة وموثوقية النقل اجلوي، لعمالءلاإلدارية 

  .لتسعري على املستوى احملليلسياسة 

مبوجب (تشجيع استبدال وحتديث معدات الوكاالت احمللية عن طريق مساعد�م للحصول على املزايا الضريبية  - 

  .)االستثمارية القائمة آليات الدعم

تسعى لتكوين منوذج سياحي هقار األ ةوبالتايل اإلسرتاتيجية املوضوعة لتطوير القطاع السياحي حبظري        

ثالث  حيث تتمحور اإلجراءات السابقة حول. مستدام يكون مبثابة وسيلة إلعادة بعث هذا املوروث وتثمينه

     3:نقاط أساسية، تتمثل يف

بالدرجة األوىل حتسني جودة املنتجات وتنويع العرض السياحي يتطلب إن  :تحسين المنتج وسيرورة الجودة - 

، تعزيز طرق تسيري تدفقات السياح، حتسني القيمة واحرتافية املتعاملني احملليني يف ا�ال السياحي تأهيل العاملني

، املتعاملني ةيتطلب خلق إطار دائم للحوار بني ديوان تسيري احلظري  كما  .املضافة والعوائد لصاحل السكان احملليني

                                                           
1 Ministère de la Culture, PAB-Parcs Culturels du Tassili N’Ajjer et de l’Ahaggar, Op.cit. p132. 
2 Ibid. p135. 
3 Ibid. p.p131-134. 
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األهقار ضمن إطار  ةر السياحة املستدامة حبظري طراف بتطوياأل حيث يلتزم خمتلف. ومستعملي احلظرية ،اخلواص

  .، وذلك من خالل تبين ميثاق املمارسات اجليدةمن اجلودة

إجراء تقييم دقيق آلثارهم على املوارد الطبيعية واألصول الثقافية  نبغيإلدارة تدفقات الزوار ي: تسيير الزوار - 

ي، من أجل السياحالنشاط شاء نظام لرصد تأثريات وإن احلظرية للسياح حتديد قدرات استيعاب :وذلك من خالل

ومراجعته سنويا،  )système de zonage touristique(التمكن من وضع نظام مرن لتقسيم إقليم احلظرية سياحيا 

منطقة : ، حيث منيز بني ثالث مناطقاملناطق السياحية وإمكانية الدخول هلا حسب درجة حساسيتهاحيث حتدد 

ومن مث . السياحية، منطقة منظمة وتستقبل أعداد حمدودة للسياح ومنطقة ممنوعة على السياحمفتوحة للنشاطات 

 . هلاكيفية الوصول وتشرح   للسائحتبني خمتلف هذه املناطق إعداد مالحق وضع نظام إشارات و 

ا من حيث هقار يتطلب اهتماما خاصاأليف حظرية تنمية السياحة املستدامة كقطاع واعد : التسويق والترويج - 

تقدمي منتج ذو جودة، خاصة مع معاناة القطاع من عدة مشاكل وعلى مستويات خمتلفة متنع . التسويق والرتويج

  : وعليه وجب التدخل يف ما خيص

  ،خاصة يف ما يتعلق بإجراءات احلصول على الفيزا: اإلجراءات اإلدارية - 

اجلوي الذي يقدم خدمات متدنية وبأسعار ضعف التنسيق مع متعامل النقل : ستيةياخلدمات اللوج - 

  ، مرتفعة

  .ضعف صورة املنتج وتدين إمكانيات الوكاالت من أجل الرتويج للوجهة يف اخلارج: ضعف العالمة - 

   PAB خطة العمللـوفقا ميثاق السياحة المستدامة في حظيرة األهقار : ثانيا

 العاملية ولوياتاأل حظرية األهقار ضمن يف املستدامة لسياحةا ميثاق يندرجوفقا للقائمني على املشروع؛        

 وهو ،1992 سنة ريوب األرض قمة يف ةعتمدامل ،)l'Agenda 21( 21 القرن أعمال جدول بتوصيات اعنه عربوامل

 .)1995( املستدامة للسياحة العاملي امليثاق بادئم وافق معيت

 واخلاصة العامة املؤسسات ،اجلمعيات، السياحة ممتهين قطاع ،القرار صانعيمومية و الع السلطات إىل هو موجهو 

تطوير يف نجاح ال، على اعتبار أن حظرية األهقار وسكان السائحني، بالسياحةتنشط يف جماالت ذات عالقة  اليت

  .العام واخلاص القطاعني اجلهات الفاعلة من مجيع مشاركةحبظرية األهقار؛ يتطلب السياحة املستدامة 

إلحداث تغيري يف طبيعة العالقة بني اإلنسان والطبيعة،  كفرصة املستدامة السياحة عتبارويستند امليثاق ال       

 وتنفيذويهدف أساسا لتخطيط . ، االقتصادية والبيئيةواالجتماعية املنطقية االحتياجات بني توازن خلقمن خالل 

احلفاظ على الثروات الطبيعية  مع املستدامة االقتصادية التنمية تدعم بطريقةالنشاطات السياحية يف احلظرية 

. احمللية التقاليدو اإليكولوجية  النظم على للحفاظ، وجعل النشاط السياحي كدعامة التقليدية الثقافات احرتامو 
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 البسيطة القواعد من جمموعة املستدامة للسياحة اجليدة املمارسات ميثاق يضع من أجل حتقيق هذه األهدافو 

 1:أجزاء ثالثة، ويتكون من مليةوالع

 :السفر وكاالت التزامات.1

 .الزوار إلرضاء جيدة نوعية ذات خدمات توفري - 

 .واخلدمات والتسعري املنافسة يف العادلة غري املمارسات ومكافحة جتنب - 

احملليني  لسكانا استفادة نسبة من تزيد اليت األنشطةاجلوالت و  تطوير خالل من االجتماعي اإلنصاف تعزيز - 

  .السياحي اإلنفاقمن 

 تأثريات من للحد ،احلساسة ناطقيف جمموعات صغرية خاصة عندما يتعلق األمر بامل السياحتنظيم تنقالت  - 

 . ...) ،انالودي الرطبة، املناطق( اهلشة املواقع يف، خاصة البيولوجي التنوع علىهذه التنقالت 

 يتم ال حىت احليوانات إزعاج جتنبو  احليوانية والنباتية املهمة باحلظريةتوفري الوثائق واملعلومات حول األنواع  - 

 ).النباتية أو احليوانية( احملمية األنواع مجععدم و ، أراضيها نبعادها عإ

 ).اقتصار استخدامه على إعداد الشاي فقط( امليت طباحلخاصة  املوارد استخدام من احلد - 

 الثقايفو  الطبيعي الرتاث ومحاية تعزيز يف املشاركة ، معسياحلل حقيقية معلوماتنقل و  ا�تمع وتقاليد قيم احرتام - 

  .وعدم مجع أو نقل أي قطعة أثرية من طرف السياح األثرية املواقع احرتامو  احمللي

  .خالل اجلوالت للتحلل بلةقاال غريضالت لفا جمعو التلوث، أشكال من شكل التسبب يف توليد أي جتنب - 

   .احلساسة الفرتاتخالل ها خاصة ارتياد وتنظيم القائمة، باللوائح وااللتزام احلساسة ناطقامل ستعالم عنالا - 

 .من أجل اكتشاف والتعمق يف مواقع جديدة املعنية، السلطاتبالتشاور مع  جديدة مسارات فتح لعمل علىا - 

 على تعتمد، البيئة حترتم ،فضاءاتال ردتق اليت االستكشافية السياحة تشجيع على تقوم أنشطة سياحية تطوير - 

 .احمللية وا�تمعات للسكان إضايف دخل وفرتو  التقليدية األنشطة تطوير شجعتو  حمليا املتاحة والوسائل السكان

 )احملليني والسكان السلطات السياحة، مديرية ،ديوان احلظرية( :الشركاء لتزاماتا.2

 ،املوظفني جلميع) البيئةة ومحاي يالطبيع، الثقايف الرتاث حول( املستمر والتأهيل تكوينال االلتزام بتنظيم أنشطة - 

وإرضاء السياح يف  والطبيعية الثقافية املواردعلى  حلفاظوهو ما يساهم يف دعم ا ؛لسياحل جيدة معلومات لتوفري

 .هنفسالوقت 

 .املنطقة عن املعلومات نقل تسهل ومهارات حتتية بىن من أجل توفري واردسخري املت - 

 تأمنيمحاية و  أجل من ،املتطورة والالسلكية السلكية االتصاالت معدات وفريتالعمل بشكل مشرتك على  - 

 .سياحال

                                                           
1 Ministère de la Culture, PAB-Parcs Culturels du Tassili N’Ajjer et de l’Ahaggar, Op.cit, p.p197-198. 
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 .السكان مصاحل واحرتام والتوافق التشاور أساس على، مبنية احملليني السكان مع شاركيةالت دارةلإل وضع نظام - 

 محايةويف  احملليني لسكانل السياحية بأي شكل من األشكال يف حتقيق عوائدالعمل على مسامهة األنشطة  - 

  .والثقايف الطبيعي الرتاث

 :)المشتركة مسؤوليةال( وعمالئها السياحية الوكاالت لتزاماتا.3

 القابلة العبوات استخدام فضيلت ،املواقع نظافة على احلفاظ :أجل من والتوعية التصاالتل سياسة تطوير - 

، األثرية القطع مجع عدم ،النباتاتو  احليوانات أنواع أخذالتعرض أو  عدم ،اهلشة املناطق احرتام، البيولوجي للتحلل

من أجل استفادة  تذكارية هداياك احمللية واحلرف االقتصاد منمنتجات  شراء لتفضي ،الربية الزهور قطف جتنب

 .السياحة منافعاحملليني من  سكانال

 .والطبيعية الثقافية املوارد على فاظاملتعلقة باحل ظريةاحل قوانني احرتام - 

 .تقاليدوال العادات احرتام - 

 .احملليني السكان مع جيدة عالقات على احلفاظ - 

  ).... �ا، املصرح غري السياحة ،ضارةال السياحة( املشروعة غري املنافسة مكافحة - 

  .لرحلةل ئهشرا عند للسائحاألخالقي  ميثاقلل هتوقيعحيث يلتزم السائح �ذه التعليمات بعد  

ه من حماور هذا امليثاق، هو توجهه بالدرجة األوىل للوكاالت السياحية، السياح، تحظيتم مالأول ما        

مسامهتها  ضرورة؛ على الرغم من السلطات احمللية والسكان يف حني مل خيص هياكل اإليواء السياحي بأي إجراء

  . هي األخرى يف جتسيد مبادئ السياحة املستدامة من خالل تبين العديد من املمارسات

إن مل نقل  املتعلقة باجلانب السياحي يف املشروع كما جتدر اإلشارة إىل أنه مل يشرع يف تطبيق معظم اإلجراءات 

، )2013منذ سنة (الثانية من املشروع  سنوات على انطالق املرحلة 5كلها لغاية اآلن، وهذا بعد مرور أكثر من 

به باقي حماور اإلسرتاتيجية وهذا حىت خالل املرحلة األوىل  تحظيالسياحة باالهتمام الكايف الذي  ظمل حت حيث

يف حني ، من امليزانية اإلمجالية هلذه املرحلة %11حملور السياحة نسبة من املشروع اليت بلغت فيها امليزانية املخصصة 

حيث مل حتقق العمليات املربجمة خالل هذه املرحلة  ،1من جممل املبالغ املنفقة %1نفقات هذا احملور  تتجاوزمل 

مثل إعداد دفاتر الشروط، ( PABاألوىل باستثناء بعض احلمالت التحسيسية، وعليه دجمت باقي العمليات يف 

لكن حىت خالل هذه  املرحلة الثانية للمشروع، ، والذي يتوازى تطبيقه مع...)إطالق األنشطة واملنتجات الرائدة،

وهذا على  .كما سبق وأن أشرنا،  تعرف تأخرا كبريا يف االجنازالعمليات املتعلقة باجلانب السياحي  املرحلة الزالت

. بالنسبة لتطوير أنشطة السياحة وفقا ملبادئ االستدامة يف احلظريةالرغم من أمهية اإلجراءات املقرتحة واملربجمة 

الرتكيز على اجلوانب التقنية للمشروع أكثر من ولعل من بني أسباب عدم تسجيل نتائج اجيابية يف هذا ا�ال هو 

                                                           
1 Ministère de la culture, Evaluation finale du projet Préservation et utilisation durable de la diversité 
biologique d'intérêt mondial dans les Parcs nationaux de l'Ahaggar et du Tassili (Phase 1), Op.cit, p21. 
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تدفقات السياح  تراجع، بسبب اليت يشهدها القطاع بوالية متنراستالركود وضعية  بقية اجلوانب، ضف إىل ذلك

إطالق إسرتاتيجية لتنمية السياحة الوطنية وذلك وخاصة األجانب منهم، وهو ما دفع القائمني على املشروع من 

  . يف ظل تراجع التدفقات السياحية األجنبية على املنطقة، وهو ما سنتعرض له يف املطلب املوايل

  )2016(األهقار  ةتنمية السياحة الوطنية في حظير  إستراتيجية :المطلب الثالث

حيث �دف لتشجيع وتطوير السياحة ، احلظائر الثقافية ملشروع هذه اإلسرتاتيجية ضمن األطر العامةتندرج       

  .على املنطقةظل تراجع تدفقات السياحة األجنبية البيئية حبظرية األهقار بالنسبة للسياح احملليني، وذلك يف 

  اإلطار العام لإلستراتيجية  :أوال

حول السياحة  PABع البيولوجي تنو الالعمل من أجل كامتداد ملا جاء يف خطة هذه اإلسرتاتيجية   تعترب       

يف إطار مبادئ التنمية املستدامة واحرتام البيئة،  األهقار ةحيث �دف لتطوير السياحة الوطنية حبظري املستدامة؛ 

وإشراك مجيع اجلهات الفاعلة احمللية، واالستجابة للقضايا واخلصوصيات اخلاصة باحلظائر الثقافية مع أخذ 

؛ واليت توجهت يف اآلونة األخرية لتشجيع السياحة الوطنية يف ظل تراجع تدفقات ات احمللية بعني االعتبارالسياس

من خالل االعتماد على أحد اخلرباء الوطنيني يف  2016سنة  هذه اإلسرتاتيجية  وضع متوقد  .السياح األجانب

  .السياحة املستدامةجمال 

- االيكو(للسياحة البيئية  كوجهة خالل بنائها من تنمية احلظائر الثقافية و�دف هذه اإلسرتاتيجية للمسامهة يف 

 على احلفاظالواحتية والسياحة الزراعية مع -وتطوير أشكال جديدة للسياحة باملنطقة كالسياحة الريفية )ياحةس

   1:وذلك باالرتكاز على ثالث نقاط أساسية، تتمثل يف ؛يالبيولوج التنوع

 .الدولية حىتو  الوطنية، اإلقليمية السياسات واليت تندرج يف: لاجاآل طويلة ورؤية إستراتيجية بناء - 

السياحية  واملنتجات العروضوالتعريف ب موقعالتمن خالل : البيئية سياحةلل وجهة كاألهقار   ةلحظير  الترويج - 

 .الثقافية ظائرباحل اخلاصة

 .احملليني السكان مشاريع مرافقة أو إنشاء طريق عن: محليا العمل - 

 بحظيرة األهقارالبيئية سياحة ال لتنمية المقترحة عملال خطة: ثانيا

 البيئية ؛ خطة عمل لتنمية السياحةاألهقار ةتنمية السياحة الوطنية يف حظري  قد اقرتح يف إطار إسرتاتيجيةل       

�دف إىل تطوير منتج سياحي صحراوي مستدام يتميز باألصالة، باالعتماد على اإلمكانيات احمللية لإلقليم مع 

خلق عالقات وطيدة بني السياح وا�تمعات احمللية، وذلك من أجل املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية 

                                                           
1 Cher i fa  Bensadek,  Stratégie de base pour le développement du tourisme national dans la région des 
Parcs culturels "Tassili- Ahaggar", projet PPCA, ministère de la culture, Algérie, 2016, p6. 
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وعليه، متحورت . ملا يتماشى مع مبادئ التنمية املستدامةمع احلفاظ على الطبيعة وموارد التنوع البيولوجي، وفقا 

   1:خطة العمل املقرتحة حول احملاور السبعة التالية

 )اإلقليمي لتسويقباالعتماد على ا( :)Image écotouristique( األهقار ةلحظير البيئية سياحة ال صورة .1

املتميزة اليت تتمتع �ا حظرية األهقار، إال أ�ا ال  على الرغم من اإلمكانيات السياحية الطبيعية والثقافية       

بإقبال السياح احملليني، حيث يبقى جزء كبري من ثروات احلظرية غري معروف وغري مستغل، وهو ما يشكل  ظحت

خللق صورة  اإلقليمي التسويق الرتويج هلا االعتماد على من أجلويستدعي العمل . البيئيةسياحة الفرصة لتطوير 

بعذرية وتفرد احمليط  حول احلظرية وربطهاالتصورات من وذلك من خالل تكوين جمموعة  ،لسياح الوطنينيلدى ا

ب السياح يساهم يف جذاخل وهو ما ...التاريخ، األصالة،الصحراوي كاهلدوء، الوحدة، البساطة، التقاليد، 

وكذا جتريب العديد من األشكال اجلديدة املقرتحة يف إطار خطة  .املستدامة عموما سياحةالوطنيني املهتمني بال

 الطينية العمارة العضوية، لزراعةا تقنياتاملعتمدة على الواحات من أجل اكتشاف  السياحة الزراعية: العمل مثل

مع اإلقامة لدى  سياحة التجوال، الزراعية الغذائية للمنتجات املباشر شراءالوكذا  القصورك  القدمية ئلهامبوا

 التقاليد على واحملافظة الطهو وفن اليدوية الصناعة يف ومهارا�م طوارقللتعرف على ال ثنيةالسياحة اإلالساكن، 

باالعتماد على طرق العالج احمللية واستخدام النباتات العطرية،  السياحة الطبية والتجميلية، والشعرية املوسيقية

كشافية، ست، االيكولوجية، الدينية، الرياضية، االالسياحة الثقافيةإضافة للعديد من األنواع األخرى املعروفة ك

 .العلمية، وسياحة املغامرات

ة لدى السياح احملليني، قائمة على وبالتايل فاهلدف على املدى القصري واملتوسط هو خلق صورة سياحية قوي

  . خصوصية وأصالة املنتج السياحي للحظرية، ومن مث التوجه على املدى الطويل حنو السياح األجانب

   ):éco/agrotouristique(زراعية -بيئيةإعداد مسار أو دورة سياحية .2

 الفقر مكافحةوسكان الواحات و  البدو تنمية يفسامهة امل يفهذه الدورات  من األساسي اهلدف يتمثل       

 إنشاء عمليةوذلك من خالل  .البيولوجي والتنوع الطبيعية املوارد فراد،األ على السلبية الضغوط ختفيف عن فضال

 ،)لدى الساكن أو يف املباين القدمية( التقليدية غري السياحية اإلقامة عروض مع "package احلزمة" منتجات

وقد مت يف هذا اإلطار . )احملليني بالسكان باالتصال تسمح اليت الثقافية لنشاطاتا( أصلية أنشطةتدعيمها بو 

اقرتاح تطوير دورات لصاحل السكان احملليني واملناطق ا�اورة يف عطل �اية األسبوع �دف التحسيس، الرتفيه 

بثروات املنطقة  واكتشاف منطقتهم، وأخرى لصاحل السياح الوطنيني من خمتلف مناطق الوطن �دف تعريفهم

وذلك من خالل زيارة املواقع السياحية الطبيعية واألثرية، والفضاءات الثقافية . وترسيخ صورة اجيابية عنها

 .وفضاءات تثمني املنتجات احمللية كالصناعات التقليدية واملنتجات الزراعية

                                                           
1Cher i fa  Bensadek,  Op.cit, p.p15-25. 
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  :المحليين السكان كوينوت تحسيس.3

مرتكزات خطة العمل ومشروع أحد أهم  ةالسياحيوضع وتبين الربامج تعترب مشاركة السكان احملليني يف        

 البيئية سياحةالاحلظائر الثقافية ككل، وعليه مت وضع برنامج حتسيسي لفائدة السكان حول فوائد تطوير أنشطة 

منوكال، املنتخبني احملليني وممثلي اجلمعيات ي، األوأمهية احلفاظ على البيئة، ويستهدف الربنامج يف البداية قادة الرأ

�دف تأثريهم فيما بعد على باقي السكان، هذا باإلضافة لربنامج تكويين متخصص لفائدة الفاعلني احملليني من 

  :خالل املقاييس املبينة يف اجلدول املوايل

  حبظرية األهقار البيئية سياحةال لتنميةمقاييس التكوين يف خطة العمل  :)10.4( الجدول رقم 

  الفئة المستهدفة  العناصر االساسية  المقياس

     منافع األبنية الصديقة للبيئة، -السياحة الريفية والزراعية، -  البيئية سياحةال

  قواعد إنشاء املطاعم من طرف احملليني-

الفاعلني السياحيني كالوكاالت -

  حاملي املشاريع-، ...السياحية،

االستقبال 

  والجودة

  تقنيات االستقبال، -

  تسيري الوحدات الفندقية حسب أسس اجلودة، -

  مسريي هياكل اإليواء، -

  حاملي املشاريع-

اجليدة  مارساتامل- االستقبال،ألطعمة وأماكن ا نظافة- النظافة

  هياكل اإليواء نظافة- ،األطعمة إعداد عند لنظافةل

املرشدين -مسريي هياكل اإليواء،  -

  طباخي التخييم–السياحيني 

االتصال 

والتسويق 

  السياحي

  تصميم وإدارة مواقع االنرتنت، -تقنيات البيع، -

الفرنسية (تقنيات االتصال باستخدام اللغات األجنبية -

  )واالجنليزية

املرشدين -اجلمعيات احمللية، -احلرفيني، 

  ل اإليواءمسيريي هياك-السياحيني، 

  ،GPSأمهية املهنة وأسس اإلرشاد باستعمال -  اإلرشاد السياحي

  مبادئ النظافة واألمن عند التخييم- 

  املرشدين، مرافقي اجلمال، -

  طباخي التخييم-
Source :  Cher i fa  Bensad ek,  Stratégie de base pour le développement du tourisme national dans la 
région des Parcs culturels"Tassili- Ahaggar", projet PPCA, ministère de la culture, Algérie, 2016, p19. 

ىل جانب إو يتضح من اجلدول أنه مت برجمة جمموعة من املقاييس؛ وذلك وفقا حلاجة خمتلف األطراف،        

املقدمة، ويتمحور حول التدقيق ومراقبة التحسيس والتكوين وضع أيضا برنامج للمرافقة �دف حتسني اخلدمات 

تربصات ميدانية حول الطبخ احمللي والتخييم، ومرافقة املستثمرين احملتملني يف  وضعية هياكل اإليواء واملباين القدمية،

 .جمال اهلياكل الفندقية البيئية

   :اليدوية والحرف الزراعة ة،السياح في مجاالت )AGR( لدخلل المولدة نشطةاأل تطوير.4

يف حتقيق  اليت تساهم األنشطةات حول تطوير تعاونياجلمعيات وال اص،القطاع اخل بادراتيتعلق األمر مب       

اليت تدعم أنشطة  AGRويتعلق األمر بـ  .واحلفاظ عليها التقليدية معارفهم ثمنيت خالل من للسكانإضافية  فوائد

  :يف حظرية األهقار؛ واليت ترتكز يف قطاعات البيئية السياحة
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ومشتقا�ا من منتجات عضوية حملية، وهو ما ميكن  للواحات البيولوجية الزراعةتنشيط من خالل  :الزراعة - 

 ثةدستحم أنشطةعدة  خالل من للواحات ايإضاف الدخ توفر أن ميكن اليتاستغالله يف إطار السياحة الزراعية 

 أو استغالل حرفهم الزراعية يف التنشيط السياحي البيولوجية، القيمة ذات احمللية ملنتجا�ا املباشر البيع مثل

  ...).خنيل، شجرة أعلى يف بالتسلق التمور مجعكاملسامهة يف (

واليت تعتمد على مواد أولية حملية متوفرة  والفخار ،ةللساللمن خالل التعاونيات احلرفية  :الصناعة التقليدية - 

، واليت ميكن أن تساهم يف إنتاج عدة أدوت متعددة االستخدامات خاصة إذا اعتمدت )لنخيل، الطنيا(بكثرة 

  .من أجل زيادة فرص تسويقها اجلودة متطلبات اعتمادعلى االبتكار يف التصميم و 

، وما يرتبط �ا  البيئية سياحةال دماتخ يف جمال AGR إنشاءعن  رتتبةويتعلق األمر باملنافع امل :السياحة قطاع - 

كاهلياكل الصديقة للبيئة واملبنية باملواد احمللية أو اإلقامة عند   اإليواءكاالعتماد على طرق جديدة يف 

 اخل...،الساكن

  :البيئية ةيالسياح اإلقامةوتهيئة هياكل  تطوير.5

 اإلسكان معايري مع تتوافق متكاملة سياحية إقامة هياكل إنشاء علىاإليواء  شاريعمتعتمد  جيب أن       

، كما تتمتع باخلصوصية وفقا )اإلقامات أو الفنادق الصحراوية االيكولوجية(كاستغالل الطاقات النظيفة   املستدام

 احلجر(على مواد البناء احمللية  بشكل حصريملوقع بنائها مبا يتناسب مع اخلصائص العمرانية احمللية، وتعتمد 

 .يري السالمة واجلودة املعمول �ا دولياوذلك مع مراعاة معا). النخيل وخشب

باعتبارها أحد طرق اإليواء اليت متنح خصوصية للمنتج السياحي " اإلقامة لدى الساكن"كما ميكن االعتماد على 

  .واالندماج معهم احملليني السكانمن خالل إعطاء فرصة للسائح لعيش جتربة مغايرة بالتعرف على ثقافة 

  :في النشاط السياحي الفاعلة الجهات تنظيم.6

 ؤسسيةم جتمعات يف...) السياحة، اليدوية، احلرف( القطاعات خمتلف من احمللية الفاعلة اجلهات تنظيم نإ       

وتقرتح  ،...)البناء، قطاع احلرف، قطاع( القطاعات هيكلة يف أساسي بعد هو) اتعاونيتو  مجعياتيف شكل (

  :االقتصادية واالجتماعية يف شكلنيخطة العمل ختطيط النشاطات 

تضم هذه اجلمعية أصحاب هياكل اإليواء، وحريف  :المحليين السياحية الخدمات قدميم جمعية إنشاء - 

وذلك من أجل تقاسم . الصناعات التقليدية إضافة ألصحاب املطاعم، وغريها من اخلدمات السياحية األخرى

 .األفكار وتوحيد وجهات النظر

�دف توحيد املنتجني وخلق فضاء لتسويق منتجا�م، عن طريق  :تعاونية في المحليين المنتجين تنظيم - 

 تنظيمباإلضافة لكون الدار وسيلة لف. والعسل الزيتون زيتلتمور، لبالنسبة  خاصة احمللية، ملنتجاتا دار إنشاء



النشاط السياحي في حظيرة األهقار      الفصــل الرابـع                                                                          

 

191 
 

 قرى مسارات السياحية،لل الرتويجمنتجا�م، ميكن أن تلعب أيضا دورا يف  تسويقاملنتجني احملليني و  عضويةو  إنتاج

  .احلظرية يف الزراعية السياحة أنشطةو  واملطاعم اإلقامة وأماكن البدو

  :لألهقارالبيئي ي سياحالالمنتج  وترويج تسويق.7

ال يتم إال بتعاون العديد من األطراف، من خالل إسرتاتيجية اتصال فعالة،  ةري تسويق وترويج وجهة احلظ       

 الطبيعية فضاءاتلل ويجتعمل على خلق وترسيخ صورة احلظرية كوجهة سياحية مستدامة باالعتماد على الرت 

حيث . تنفرد �ا احلظرية وهو ما يساهم يف إعطائها نوع من األصالة والتميز ملنتجها السياحي اليتالثقافية  واملواقع

ترتكز اجلهود التسويقية جتاه السياح الذين لديهم اهتمام باجلوانب البيئية من خالل املشاركة يف املعارض املتخصصة 

نت اليت جتمع الوجهات السياحية املستدامة، ، النوادي املتخصصة ومواقع االنرت ...)كمعرض السياحة التضامنية،(

ترب من أفضل الوسائل والعمل على احلصول على التصنيفات الدولية يف جمال املمارسات السياحية املسؤولة واليت تع

 :وتضع خطة العمل يف هذا اإلطار جمموعة من اإلجراءات، اليت تتمثل يف. املستدامة ةيسياحال الرتوجيية للوجهات

 ربط يف يساهمو البيئية  سياحةلل معلومات مركزحيث يكون مبثابة : لسياحةل لمحليا الديوان فتح عادةإ - 

 .احملتملني والسياح السياحية اخلدمات مقدمي

وخلق اتصال مباشر مع السياح،  احلظرية وجهة صورة بناء إعادة من أجل: متخصص إلكتروني موقع إنشاء - 

قدمة عن طريق ربطه بالديوان احمللي امل واألنشطة املنتجاتخمتلف و السياحي  اجلذب مناطقحبيث يعرض ويثمن 

 .تقليدية للواليةال واحلرف السياحة مبديريةللسياحة ودار املنتجات احمللية وكذا 

، حيث يتم البيئي سياحيال�دف التعريف مبختلف مكونات املنتج : اإلعالنية والملصقات الكتيبات إنتاج - 

  . اجنازها بالشراكة مع خمتلف األطراف على غرار موقع االنرتنت

جيمع القائمني على  2016وجتدر اإلشارة، أنه بعد وضع خطة العمل فقد مت تنظيم لقاء بتاريخ نوفمرب        

املشروع مبختلف الفاعلني يف النشاط السياحي حبظرية األهقار على رأسهم أصحاب الوكاالت السياحية، ممثلي 

وهذا قبل  ،وتبنيهاخمتلف حماور خطة العمل  اجلمعيات واملسؤولني عن القطاع يف الوالية، للتشاور والتناقش حول

  .  املشروع لىع فنيشر اعتمادها بشكلها النهائي من طرف امل

أن مشروع التنوع البيولوجي محل العديد من اإلجراءات من اليت من شأ�ا  ومن خالل ما سبق، ميكن القول       

املسامهة يف استدامة األنشطة السياحية باحلظرية، سواء تعلق األمر خبطة التنوع البيولوجي وما خصصته ملوضوع 

تنمية السياحة الوطنية اليت  إسرتاتيجيةأو  )ات وميثاق السياحة املستدامةجمموعة اإلجراء(السياحة املستدامة 

من أجل متوقع احلظرية كوجهة للسياحة البيئية بالنسبة للسياح اقرتحت هي األخرى جمموعة من احملاور املتكاملة 

ولكن يبقى جناح هذه . لسياح األجانب على املدى الطويلالتوجه لومن مث  كأولوية يف الوقت احلايل،  احملليني

  . املساعي واملقرتحات مرهون مبدى التطبيق الفعلي ملختلف اإلجراءات املربجمة
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  :خالصة الفصل

حظرية األهقار تتميز بثروات طبيعية وثقافية مادية ، يتضح أن تعرض له يف هذا الفصلمت المن خالل ما        

البيولوجي بأنواع نباتية وحيوانية متعددة وتنوع مناخي وال مادية معتربة، حيث تعترب أحد أهم فضاءات التنوع 

إضافة ملخزون ثقايف المادي جد غين  مبمتلكات ثقافية ذات بعد عاملي،تتميز هي فريد، أما يف اجلانب الثقايف ف

 ـ إضافة لتميز املنطقةليةحم وأعياد شعبية تاحتفاالبفضل متيز منط حياة التوارق وعادا�م وما يرتبط بذلك من 

  .بصناعات تقليدية متأصلة ومتنوعة تنوع موارد اإلقليم

الوالية بإمكانيات تتوافق  ظحيث ال حت ؛أما يف جانب اإلمكانيات السياحية املادية فاألمر جد خمتلف       

ري غومقوما�ا الطبيعية والثقافية خاصة فيما يتعلق �ياكل اإليواء سواء من حيث الكم أو نوعية اخلدمات املقدمة، 

بشكل  لوكاالت السياحية وذلك لطبيعة النشاط السياحي فيها؛ حيث تعتمدأ�ا تتميز بوجود عدد معترب من ا

على اجلوالت السياحية املرتكزة على أهم املواقع الطبيعية والثقافية خارج التجمعات احلضرية، واليت  رئيسي

إال أن غلق معظم هذه املواقع بسبب  .ةمن السياح األجانب يف السنوات السابق عدد ال بأس بهاستقطبت 

لسياحة الوطنية كبديل تشجيع احساسية الوضع األمين أدى إىل تراجع أعداد السياح األجانب، وعليه مت التوجه ل

 مشروع احلظائرو  لوالية متنراست 2030املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  من كلوميثل  . يف ظل الظروف احلالية

بالنفع على ا�تمع احمللي مع احلفاظ على  يعود متميزإقامة نشاط سياحي يف الثقافية فرصة حقيقية للمنطقة 

حيث يشرتكان يف العديد من النقاط املتعلقة بضرورة مراعاة مبادئ التنمية املستدامة يف وارد الطبيعية والثقافية، امل

   .تطوير النشاطات السياحية باحلظرية
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  :تمهيد

مكانيات السياحية اليت يتميز �ا إقليم احلظرية، ووضعية النشاط يف الفصل السابق لإل ضتعر البعد        

بإقليم مدى مسامهة األنشطة السياحية  علىالسياحي فيها عموما، سنحاول من خالل هذا الفصل التعرف 

ملسامهتها  وذلك من خالل التعرض ،)2017-2003(خالل الفرتة تنمية احمللية املستدامة يف حتقيق الحظرية األهقار 

الدخل السياحي ووضعية دراسة من خالل  االقتصادي بعدال يف خمتلف جوانب التنمية احمللية املستدامة؛

خالل مؤشرات التوظيف يف القطاع السياحي، مدى رضا السكان  من االجتماعي بعدال االستثمارات السياحية،

األنشطة  آلثارالتعرض  من خالل البيئي البعداحملليني عن األنشطة السياحية ومدى مشاركتهم فيها، وأخريا 

تعرض املبحث يسوبناء على هذا، . واألثرية للحظريةتدهور البيئة الطبيعية مدى و  على املواقع احلساسة السياحية

األخري سنحاول معرفة مدى  ويف لنتائج الدراسة امليدانية بناء على الفرضيات املوضوعة، هذا الفصلمن األول 

إحدى اآلليات ذلك على اعتبار أن العناقيد السياحية تعترب و  إمكانية تبين مقرتح إلنشاء عنقود سياحي باحلظرية

  .    حملليةالفعالة يف تعزيز مسامهة األنشطة السياحية يف التنمية ا

  :وعليه متثلت أهم حماور الفصل يف املبحثني

  .حظرية األهقار إقليمحتقيق التنمية احمللية املستدامة بيف  النشاط السياحي مسامهة: املبحث األول         

 .نتائج ومقرتحات الدراسة امليدانية: املبحث الثاين         

  حظيرة األهقار تحقيق التنمية المحلية المستدامة بإقليمفي  مساهمة النشاط السياحي: ولالمبحث األ

 يف حتقيق التنمية احمللية املستدامةبإقليم حظرية األهقار النشاطات السياحية  ملسامهةهذا املبحث  تعرضي       

   .االقتصادية، االجتماعية، والبيئية: جبوانبها املختلفة

   لتنمية المحلية المستدامةل االقتصادي بعدتحقيق المساهمة النشاط السياحي في : المطلب األول

إقليم ب االقتصادي للتنمية احمللية املستدامة بعدمسامهة النشاط السياحي يف حتقيق ال التعرف على سنحاول       

عرض لكل من املداخيل السياحية ومسامهة النشاط السياحي يف تنشيط تمن خالل الوذلك حظرية األهقار 

  .باإلقليماالستثمارات السياحية 

  حظيرة األهقار ليمفي إق المداخيل السياحية: أوال

السياحية أحد أهم املؤشرات االقتصادية الدالة على حركية القطاع السياحي ومدى مسامهته  تعترب املداخيل       

فيما يلي مداخيل كل من املؤسسات الفندقية والوكاالت  الدراسة تناولتسعليه، يف تنمية ا�تمع احمللي، و 

  .السياحية بإقليم حظرية األهقار
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  :يةالفندقمداخيل المؤسسات .1

مداخيل الفنادق واملخيمات املتواجدة بإقليم والية متنراست وذلك  )1.5 اجلدول رقم( اجلدول املوايلميثل       

  :2016إىل  2003خالل الفرتة املمتدة من 

  2016-2003العائدات الفندقية لوالية متنراست خالل الفرتة  :)1.5( الجدول رقم

  عدد الليالي  الفندقية ائداتالع  السنوات  عدد الليالي  الفندقية ائداتالع  السنوات
2003  22 393  33 515  2010 29 393 53 132 
2004  18 818  39 595  2011 34 731 64 336 
2005  11 902  20 822  2012 39 860 66 631 
2006  12 625  23 233  2013 43 196 72 475 
2007  14 267  25 462  2014 40 594 94 833 
2008  18 837  30 932  2015 36 359 86 576 
2009  24 088  41 928  2016 37 966 86 610 

Source : Ministère du tourisme, répartition des arrivées et des nuitées hôtelières par wilaya, Algérie, 2017. 

لتبدأ يف  2006و 2005، 2004العائدات الفندقية عرفت اخنفاضا يف سنوات أن  من اجلدول ظاملالح       

بسبب زيادة عدد الليايل الفندقية إىل أن سجلت  2007تسجيل حتسن ملحوظ من سنة إىل أخرى ابتداء من سنة 

وهو ما . 2016، مث اخنفضت قليال يف السنتني املواليتني مث سجلت حتسنا طفيفا سنة 2013أحسن مستويا�ا سنة 

  .يوضحه الشكل املوايل أيضا

  2016-2003لعائدات الفندقية لوالية متنراست يف الفرتة تطور ا : )1.5(الشكل رقم 

  
  .1.5 أعد باالعتماد على معطيات اجلدول رقم :المصدر               

ومن اجللي من اجلدول والشكل أيضا أن العائدات الفندقية، مل تتأثر برتاجع التدفقات السياحية وذلك        

املؤسسات الوطنية واخلاصة الذين يتنقلون للوالية يف إطار مهمات عمل، العتمادها بصفة كبرية على إيواء مبعوثي 

هذا من جهة؛ إضافة لعدم اعتماد السياح على الفنادق كوسيلة أساسية لإليواء من جهة أخرى؛ فاألغلبية 

  .لفندقيةيفضلون التخييم أو املبيت يف هواء الطلق وبالتايل مل يؤثر تناقص توافد السياح على عائدات املؤسسات ا
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  :الوكاالت السياحية مداخيل.2

تلعب الوكاالت السياحية دورا حموريا يف النشاط السياحي بإقليم األهقار، حبكم إلزامية التعامل معها من        

وعلى عكس الفنادق تأثر نشاطها كثريا برتاجع التدفقات السياحية على . أجل زيارة احلظرية والتنقل يف أرجائها

اء على إحصائيات مديرية السياحة بالوالية وكذا تصرحيات أصحاب الوكاالت السياحية، فقد انعدم املنطقة، وبن

نشاط العديد من الوكاالت متاما يف السنوات األخرية، واقتصر نشاط البعض اآلخر على استقبال عدد ضئيل من 

كاالت املسجلة بالوالية إال أن العدد فعلى الرغم من كثرة الو . السياح؛ وهو ما ينعكس بطبيعة احلال على عائدا�ا

 .احلقيقي للوكاالت الناشطة حقا جد حمدود

سنحاول فيما يلي أن نقدر عائدات الوكاالت السياحية خالل الفرتة يف ظل غياب اإلحصائيات الرمسية، و        

  1:االعتماد على إحدى قواعد حساب الدخل السياحيبوذلك  2003-2017

  

على هذه القاعدة، على اعتبار أن كل الوكاالت السياحية تعتمد على تسعري الدورات السياحية  ت الدراسةاعتمد

  ...). مبيت، إطعام، نقل، تكاليف اإلرشاد السياحي، (  packageباقرتاح أسعار تشمل كل تكاليف الدورة

بتمنراست فمعدل  وبناء على تصرحيات أصحاب بعض الوكاالت وكذا رئيس مجعية الوكاالت السياحية       

دج بالنسبة للجزائريني، أما 5000أورو بالنسبة لألجانب، و 50تسعري اليوم الواحد باحتساب كل التكاليف هو 

وعليه ميكن تقدير مداخيل  2.الك السياحيةلطول مسافة أغلبية املس أيام وذلك 7بالنسبة ملتوسط مدة اإلقامة هي 

  . ةواحمللي يةاألجنب ةالوكاالت السياحية لكل من السياح

  :يةاألجنب ةالسياحمداخيل الوكاالت السياحية من .1.2

التدفقات السياحية السنوية للسياح األجانب على إقليم الوالية، وكذا تصرحيات الوكاالت عتماد على البا       

، )مع افرتاض ثبات األسعار خالل فرتة الدراسة(السياحية فيما خيص معدل التسعري اليومي ومتوسط مدة اإلقامة 

اجلدول (ل التايل تحصل على اجلدو ميكن الوباستعمال قاعدة احتساب الدخل السياحي السابقة الذكر؛ 

  ):2.5رقم

  

                                                           
طرق احتساب الدخل السياحي بين هموم الجانب النظري ومعوقات الجانب التطبيقي إمساعيل حممد علي  الدباغ، مها عبد الستار السامرائي،  1

  .242، ص 2011، 89، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد مع إشارة خاصة للعراق

  .09/05/2016بتاريخ  مقابلة مع رئيس مجعية الوكاالت السياحية بتمنراست 2

  .متوسط مدة اإلقامة× متوسط اإلنفاق اليومي للسائح× عدد السياح= الدخل السياحي
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  2017-2003 مداخيل الوكاالت السياحية من السياحة األجنبية للفرتة :)2.5( رقمالجدول 

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنوات

عدد السياح 

   األجانب
4649 6121 7246 8977 9687 6080 7681 4440 

 155400 268835 212800 339045 314195 253610 214235 162715  )€( 10× *املداخيل

    2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات

عدد السياح 

   األجانب
933 854 25 98 78 

 
112 

 
418 

 

  14630 3920 2730 3430 875 29890 32655  )€( 10× *املداخيل

  .3.4 من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات اجلدول رقم :المصدر

 .7×50×عدد السياح األجانب= املداخيل*

الحظ من اجلدول أن املداخيل السياحية عرفت زيادة يف السنوات األوىل، مث اخنفضت بشكل كبري جدا، امل       

  :الشكل املوايليوضحه وهو ما 

  2017- 2003مداخيل الوكاالت السياحية من السياحة األجنبية بوالية متنراست للفرتة  :)2.5( الشكل رقم

  
  .2.5 أعد باالعتماد على اجلدول رقم :المصدر

مداخيل الوكاالت السياحية من السياحة األجنبية قد مرت  أن السابقنيوالشكل اجلدول  يتضح من      

  مبرحلتني؛ 

واليت شهدت ارتفاعا مستمرا يف املداخيل السياحية بالعملة الصعبة تبعا الرتفاع : )2009-2003(املرحلة األوىل - 

عدد السياح األجانب بعد حتسن األوضاع األمنية واسرتجاع املنطقة للتدفقات السياحية تدرجييا، باستثناء سنة 

ياحية يف السنة ، هذا بعد أن حققت الوكاالت السا حمسوسا بسبب اخنفاض السياحاليت شهدت اخنفاض 2008

  ).3395450€( أورو ماليني وثالث مائة ألف ثالثةأكرب نسبة مداخيل حيث فاقت  )2007(اليت سبقتها 
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 2010وعرفت هذه الفرتة تدهور األوضاع األمنية يف الدول ا�اورة ابتداء من سنة : )2017- 2010(املرحلة الثانية - 

نطقة خاصة مع غلق معظم املواقع السياحية بإقليم احلظرية، وهو ما أدى إىل تراجع التدفقات السياحية على امل

وعليه اخنفضت مداخيل الوكاالت السياحية اخنفاضا كبريا خاصة إذا ما قورنت بالسنوات الفارطة، ليدخل القطاع 

رف ثالث سنوات فقط تراجعت مداخيل السياحة األجنبية إىل ظ، ففي 2011يف حالة ركود كبرية ابتداء من سنة 

 سنوات التسعني يتم تسجيله منذ مل ؛ مسجلة بذلك اخنفاضا8750€أين مل تتجاوز  2013أدىن مستويا�ا سنة 

 2017واستمر تسجيل الوكاالت ملستويات جد منخفضة من املداخيل السياحية إىل غاية سنة . من القرن العشرين

   .رار اخنفاض تدفقات السياح األجانببسبب استم

  :ةالمحلي ةالسياحمداخيل الوكاالت السياحية من .2.2

دخل الوكاالت حساب  نفس طريقة تدفقات السياح احملليني على إقليم الوالية وباستعمال باالعتماد على      

   .)3.5 اجلدول رقم(تحصل على اجلدول املوايل ميكن ال، السياحية من السياحة األجنبية

  2017-2003 للفرتة) الوطنيني(مداخيل الوكاالت السياحية بالنسبة للسياح احملليني : )3.5( الجدول رقم

 2010 2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنوات

 86 169  126  179  163  197  1500  209  عدد السياح الوطنيني

 3010 5915 4410 6265 5705 6895 52500 7315  )دج( 310× *املداخيل

    2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات

   2067 717 33 1783 964 50 874  عدد السياح الوطنيني

  72345 25095 1155 62405 3740 1750 30590  )دج( 310× *املداخيل

  .3.4من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات اجلدول رقم :المصدر

  .7×5000×وطنينيعدد السياح ال= املداخيل *

الحظ من اجلدول أن مداخيل الوكاالت من السياحة الوطنية منخفضة ومتذبذبة من سنة ألخرى فبعد امل       

إال أ�ا  ،دج7315000أين مل تتجاوز  2003دج مقارنة بسنة 45185000ارتفاعا بـ  2004أن عرفت سنة 

دج، وذلك لعدم االعتماد على 3010000إىل ما دون  2010اخنفضت جمددا يف السنوات املوالية لتصل سنة 

وعلى الرغم من ارتفاعها امللحوظ . للسياح األجانب معتربةالسياحة احمللية يف هذه الفرتة اليت عرفت تدفق أعداد 

تبعا الرتفاع أعداد السياح احملليني كنتيجة للتوجه لتشجيع السياحة احمللية يف ظل  2014و 2013بداية من سنيت 

دج 1155000بشكل جد ملحوظ إىل 2015اجع السياحة األجنبية باملنطقة، إال أ�ا تراجعت من جديد سنة تر 

دج نتيجة 72345000مببلغ  2017فقط، مث عرفت حتسنا يف السنتني املواليتني؛ حيث بلغت أعلى مستويا�ا سنة 

  :الشكل املوايل من خالل ضح أكثروهو ما يت. لتزايد أعداد السياح احملليني يف هذه السنة
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  2017-2003مداخيل الوكاالت السياحية بوالية متنراست من السياحة الوطنية للفرتة : )3.5( الشكل رقم

  
     .3.5 أعد باالعتماد على بيانات اجلدول رقم :المصدر

لتذبذب تدفقات وعليه ميكن القول أن مداخيل الوكاالت السياحية من السياحة الوطنية تبقى متذبذبة تبعا        

  .السياح الوطنيني؛ وذلك على الرغم من التوجه احلايل لتشجيعها

بعد اخنفاض عدد هي األخرى تراجعا  تكما جتدر اإلشارة أن مداخيل قطاع الصناعات التقليدية عرف       

ارطة، ففي سنة السياح إىل املنطقة، هذا بعد أن كانت حتقق مداخيل معتربة من العملة الصعبة خالل السنوات الف

وهذا حسب الدراسة اليت  1،أورو 76.980.00مثال بلغت قيمة مشرتيات عينة من ألف سائح أجنيب فقط  2006

معروفة وحمددة بدقة ولكن تبقى مسامهة الصناعة التقليدية غري . غرفة احلرف والصناعات التقليدية للوالية أجر�ا

  . القطاعداخيل حرفيي مب املتعلقةيف ظل غياب اإلحصائيات الرمسية 

  حظيرة األهقار ليمفي إق ةالسياحي اتاالستثمار تنشيط : ثانيا

نقص كبري يف هياكل االستقبال، وهو ما يشكل دافعا الجناز يسجل القطاع السياحي بإقليم األهقار        

وتواجه جمموعة من العوائق مشاريع سياحية جديدة، إال أن وضعية االستثمارات السياحية باإلقليم تعرف تذبذبا 

فيما يلي جمموع املشاريع اليت يف طور االجناز واملشاريع  الدراسة تناولتوس. اليت حتول دون إمتام هذه املشاريع

  .حبظرية األهقار املتوقفة وامللغاة

  :مشاريع االستثمار السياحي في طور االنجاز.1

  ):4.5 اجلدول رقم(مشاريع، مثل ما يوضحه اجلدول املوايل  6جناز يبلغ عدد املشاريع السياحية يف طور اإل      

  
                                                           

1
مرجع ، تقرير خاص بنتائج دراسة مداخيل العملة الصعبة لدى سوق الصناعة التقليدية المحليةغرفة الصناعة التقليدية واحلرف لوالية متنراست،   

  .6، صذكرهسبق 
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  املشاريع السياحية قيد االجناز بوالية متنراست: )4.5( الجدول رقم

تاريخ مصادقة 

  الوزارة

مناصب 

 الشغل

طاقة اإليواء 

 )سرير(

نسبة تقدم 

 األشغال

موقع 

  المشروع

طبيعة 

 المشروع

  اسم المستثمر

22/04/2006   

  عدلت يف

31/12/2015 

  01  سويد ياسني  فندق  متنراست 48%  60  10

  02  حاجي عبد الرمحان  فندق  عني صاحل  10%  92  23  11/05/2017

  03  باجودة داحاج  فندق  عني صاحل  80%  100  46  13/12/2015

  04  باجودة عبد املالك  فندق  عني صاحل  00%  200  12  04/05/2015

  05  شيخ أعرابعلي   فندق  متنراست  60%  32  15  01/02/2017

شركة الصافنات   فندق  عني صاحل 05%  114  35  23/05/2016

  لصاحبها بن هاشم هيبة

06  

  ا�موع  589  141  

  .11ص، 2017التقرير السنوي  ،ديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية متنراستم :المصدر

جناز أحد إحني بلغت نسبة  ، ففيتباينةجناز مإالحظ من اجلدول أن املشاريع السياحية تعرف نسب امل       

وهذا رغم استفاد�ما من رخصة الوزارة يف نفس  مل حيقق أي تقدم يف األشغال آخرجند أن فندق  %80الفنادق 

 506يتموقع سرير جديد؛  589رفع طاقة اإليواء باملنطقة عموما بـتوفري املسامهة يف ومن شأن هذه املشاريع . السنة

على مستوى الوالية، وهو ما  عني صاحل اليت ستستفيد من أربع مشاريع من بني املشاريع الستة بلديةسرير منها ب

كما سيسمح اجناز هذه املشاريع ودخوهلا . يعترب مكسبا ملنطقة التيدكلت اليت تعرف نقصا كبريا يف هياكل اإليواء

  .  ة للواليةمنصب عمل إضافة لتحقيق موارد مالية جديدة بالنسب 141حيز اخلدمة خبلق 

  :مشاريع االستثمار السياحي المتوقفة.2

  :)5.5 اجلدول رقم(ما يوضحه اجلدول املوايل وهو  مشاريع، 5 بالوالية يبلغ عدد املشاريع السياحية املتوقفة       

  املشاريع السياحية املتوقفة بوالية متنراست: )5.5( الجدول رقم

  .12ص، 2017التقرير السنوي  ،ديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية متنراستم :المصدر

تاريخ مصادقة 

  الوزارة

مناصب 

 الشغل

اإليواء طاقة 

 )سرير(

نسبة تقدم 

 األشغال

موقع 

  المشروع

طبيعة 

 المشروع

  المستثمر سما

  01  افروجن محو  فندق  متنراست 98%  48  14 14/07/2009

  02  ساملي نوار  فندق  متنراست  10%  180  45  07/04/2014

  03  مطريف مسري  فندق  متنراست  30%  78  24  10/03/2016

  04  بن يطو حممد الطاهر  فندق  متنراست  00%  168  35  07/04/2014

  05  دنة حممد  فندق  عني قزام 00%  116  50  02/02/2016

    ا�موع  590  168  
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مشاريع سياحية، لكنها توقفت نظرا ملواجهتها جمموعة من  3الحظ من اجلدول أنه مت االنطالق يف امل       

بسبب عدم حاليا توقف م %98على االنتهاء بتحقيقه لنسبة اجناز  شارفالعراقيل، فاملشروع األول مثال والذي 

، يف حني يرجع سبب توقف املشروعني اآلخرين ملشاكل يف تسوية وضعية املرياث بني أعضاء أسرة املستثمر

نه مل يتم االنطالق أصال يف مشروعني آخرين، وهو ما قد يؤدي إللغائهما يف حال مل يتم أكما نالحظ  .التمويل

كما يتضح من اجلدول أن مواجهة خمتلف العراقيل اليت أدت إىل توقف   .قرب اآلجالأيف  �ما انطالق األشغال

سرة اليت ستوفرها املشاريع اليت يف طور سرير؛ وهو ما يساوي تقريبا عدد األ 590هذه املشاريع سوف يؤدي لتوفري 

  .منصب عمل 168وبالتايل مضاعفة عدد األسرة املنجزة، هذا باإلضافة خللق ) سرير 589(االجناز 

  :الملغاةمشاريع االستثمار السياحي .3

  : األشغال �ا انطالقعدم  اجلدول املوايل يوضح عدد املشاريع اليت مت إلغائها بسبب       

  امللغاة بوالية متنراستمشاريع االستثمار السياحي : )6.5( رقمالجدول 

  .14ص، 2017التقرير السنوي  ،ديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية متنراستم :المصدر

متثلت املشاريع امللغاة يف فندقني ونزل ريفي بكل من متنراست، عني صاحل وعني قزام، وهو ما حرم الوالية        

  .سرير 100منصب عمل وحتسني قدرات اإليواء بتوفري أكثر من 46من 

  :مشاريع االستثمار السياحي في مناطق التوسع السياحي.4

هكتار لالستثمار  318إمجالية مقدرة بـ ساحةمبثالثة مناطق للتوسع السياحي،  على حتتوي والية متنراست       

  :وهي موزعة على النحو التايل .ةيالسياحاجناز خمتلف املرافق يف 

  مناطق التوسع السياحي بوالية متنراست: )7.5( الجدول رقم

  مالحظة  المساحة  الموقع  المنطقة

  

  متنراست

متنراست يف الشمال الغريب للطريق املؤدية إىل 

  سكرمأ

ننتظر تسجيل عملية التهيئة وامللف على   كتاره 45

  مستوى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية

  امللف قيد الدراسة على مستوى الوزارة  كتاره 250  منطقة أقنار الطريق الوطين رقم واحد

  امللف قيد الدراسة  كتاره 23  متنراستالشمال الغريب  كم150دلس إبلدية   دلسإ

  .4ص، 2017التقرير السنوي  ،ديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية متنراستم :المصدر

تاريخ مصادقة 

 الوزارة

مناصب 

 الشغل

طاقة اإليواء 

)سرير(  

نسبة تقدم 

 األشغال

موقع 

 المشروع

طبيعة 

 المشروع

  المستثمر سما

15/01/2008  1 لروي عبد احلميد فندق متنراست 00% 24 12 

07/04/2014  2 بوضياف فاطمة الزهراء فندق عني صاحل 00% 66 15 

23/05/2016  3 بوخامي موسى نزل ريفي عني قزام 00% 20 19 

  ا�موع 110 46 
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وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على اختيار وحتديد مناطق التوسع السياحي، إال أ�ا ال تزال يف مرحلة        

الدراسة وهو ما يشكل عائقا لالستثمار فيها، حيث تبقى طلبات إقامة املشاريع السياحية مبناطق التوسع حبيسة 

يوضح طلبات االستثمار ) 8.5 اجلدول رقم(اجلدول املوايل . عمليات الدراسة والتهيئة استكمالاألدراج يف انتظار 

  :يف مناطق التوسع السياحي

  طلبات االستثمار السياحي يف مناطق التوسع السياحي بوالية متنراست :)8.5( الجدول رقم

  تاريخ إيداع  الطلب

  

مناصب 

  الشغل

/ طاقة االستيعاب

  سرير

  رقم  اسم املستثمر  املشروع طبيعة  موقع املشروع

ذه حتصلت ه  90  15 31/10/2002

املشاريع على 

املوافقة املبدئية 

: الـ من

CALPIREF 
ومت حتويلها إىل 

منطقة التوسع 

السياحي لبلدية 

   .متنراست

  01  قاسـي موسـى  خميــم

  عبد العزيز حيي  خميــم  32  12  01/09/2002

  ـي عمرلوباك

02  

  03  متينـي حممـد  خميـم  20  08 14/09/2002

  04  بن مسعود مسعودة  مركز للتسلية  /  06 28/07/2002

  05  بن محدون حممـد  خميــم  50  09  27/04/2003

  06  ي حممدلـــجلو   مركب سياحي  64  10  2003

  07  زقـــان مليـك  خمــيم  40  04 14/07/2004

  08  مجعية أصدقاء اهلقار  خميـــم  20  10 2003

  09  شــاهد العربـي  خمــيم  39  05  28/06/2004

  10  بن منصور باي  خميم سياحي  45  29  12/05/2005

  11  جبار فريـــــد  مركب سياحي  /  /  30/06/2003

  12  مـــوالي إدريــس  مركب سياحي  95  50  2005

  13  قامســـي إليسيــا  مركز ترفيه  /  08  12/05/2004

 GLOBALوكالة   قرية سياحية  100   10  18/05/2005

TOUR  للسيـاحة  

14  

    ا�مــــوع  مشروع 14  /   595  176  

  .3ص، 2005 يالتقرير السنو  ،والصناعات التقليدية لوالية متنراستمديرية السياحة  :المصدر

تقدموا بطلبات إلقامة مشاريع يف منطقة التوسع السياحي، وقد حتصلت  امستثمر  14أن يتضح من اجلدول        

، لكن عدم التقدم يف عمليات الدراسة والتهيئة Calpirefهذه املشاريع على املوافقة املبدئية للجنة الكالبرياف 

على الرغم من  ، حال دون أن تر هذه املشاريع النور، وذلك)عمليات التهيئة مل تنطلق حلد اآلن(مبنطقة التوسع 

لتسريع عملية الدراسة حىت يتسىن هلم البدء يف مشاريعهم لكن دون جدوى، وهو تقدم املستثمرين بعدة طلبات 

يف حني بقت الطلبات األخرى حبيسة  لعمليةلما أدى بالبعض منهم لسحب طلبا�م بسبب التأخر الكبري 
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مثلما هو  2002بعض الطلبات تنتظر منذ سنة سنة؛ ف 15و 12مضى على وضع طلبا�م ما بني  حيث األدراج،

سرير من شأ�ا املسامهة يف التخفيف من العجز  595موضح يف اجلدول، وهو ما حرم الوالية من االستفادة من 

  .منصب عمل لفائدة السكان احملليني 176الذي تعرفه الوالية يف هياكل اإليواء وكذا تضييع فرصة خلق 

  لتنمية المحلية المستدامةل االجتماعي بعدالنشاط السياحي في تحقيق المساهمة : المطلب الثاني 

للتنمية احمللية املستدامة  جتماعياال امهة النشاط السياحي يف حتقيق البعدمسعلى مدى سنحاول التعرف        

احملليني عن  خالل التعرض لكل من التشغيل يف القطاع السياحي، رضا السكان  من األهقار إقليم حظريةب

  .النشاطات السياحية ومدى مشاركتهم فيها

  التشغيل في القطاع السياحي: أوال

ترب النشاط السياحي أحد لطاملا اعو  .السياحة أحد أكثر النشاطات املسامهة يف خلق مناصب العمل تعترب       

لسياح ل معتربة دفقاتتشهدت اليت  القرن املاضي مثانينات األهقار، وذلك بداية من بإقليم أهم األنشطة

أعداد السياح بشكل كبري  تراجع تدهور األوضاع األمنية مبرحلة التسعينات أدى إىل إال أن؛ على املنطقة األجانب

يف أعداد تراجعا اليت تشهد هي األخرى ، )2011-2010(لمرحلة احلالية ابتداء من سنيت ل جدا، وهو احلال بالنسبة

من السكان احملليني ينشطون  وذلك على اعتبار أن عدد كبرياملنطقة بشكل ملحوظ وهو ما أثر على ؛ السياح

  :، تتمثل يفخمتلفة ائف ومهنظو بالقطاع السياحي الذي يؤمن 

واليت تبقى  ،وهي تلك املرتبطة بتقدمي خدمات اإليواء واإلطعام :عادة التي يؤمنها النشاط السياحيالوظائف  - 

  .حمدودة نوعا ما يف ظل نقص هياكل االستقبال بالوالية

واليت  ،حيث تعترب الصناعات التقليدية أحد أهم مقومات النشاط السياحي باملنطقة: النشاطات الحرفية - 

  .ينشط �ا عدد معترب من احلرفيني

عدد  والسائقني، وميتهنها  اجلمال، الطهاة، مرافقي السياحيني كاملرشدين  :الصحراوية باألقاليممرتبطة المهن ال - 

م مل يتلقوا تكوينا متخصصا وإمنا هفوهي تتطلب خربة ومعرفة كبرية باحمليط الصحراوي، .  من السكان احمللينيريبك

ما خلرب�م الواسعة حول كل  إضافةغري املعبدة  الطرقو املسارات وخمتلف  يتميزون مبعرفتهم التامة للمواقع السياحية

ولعل ما . بعض اللغات األجنبية من أجل التواصل مع السياح ويتكلمون، ةالصحراوي وساطاألالتنقل يف ق بيتعل

مييز هذه املهن هو طابعها املؤقت، كما أ�ا متارس يف الغالب بصفة غري رمسية، حيث تتصل �م الوكاالت 

للعاملني والدقيق خالل املواسم السياحية، وهو ما حيول دون معرفة العدد احلقيقي دما�م خلاحلاجة السياحية عند 

  .يف القطاع السياحي

هياكل الصناعات التقليدية، (فيما يلي تطور نسب التشغيل يف القطاع مبختلف فروعه الدراسة تناول توس       

  ).الوكاالت السياحيةو اإليواء، 
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  :التقليدية والحرفالتشغيل في قطاع الصناعات .1

يعترب النشاط احلريف املساهم األول يف خلق مناصب العمل بالقطاع السياحي، حيث يفوق عدد مناصب        

  .2017من جممل العاملني يف القطاع السياحي سنة  %85منصب؛ وهو ما يشكل  12000العمل اليت حيدثها 

الصناعة التقليدية الفنية، الصناعة : ى ثالث أقسام هيويتوزع احلرفيون بإقليم األهقار حسب جماالت نشاطهم عل

الفنية اجلزء األكرب من احلرفيني  الصناعة التقليديةويضم قسم . التقليدية للخدمات والصناعة التقليدية إلنتاج املواد

من جممل املناصب اليت أحدثها قطاع  %68منصب عمل أي ما نسبته  8000يوفر أكثر من حيث املسجلني 

حريف مسجل   1633فيضم  الصناعة التقليدية للخدمات، أما قسم 2017الصناعات التقليدية إىل غاية سنة 

الصناعة التقليدية إلنتاج منصب عمل، يف حني ال يتعدى عدد احلرفيني املسجلني بقسم  3000ويوفر أكثر من 

  .9.5 وهو ما يوضحه اجلدول رقم. منصب 737يت حيدثها فتبلغ أما عدد مناصب العمل ال 295 املواد

عدد املسجلني ومناصب العمل احملدثة يف قطاع الصناعات التقليدية لوالية متنراست حسب طبيعة احلرف  :)9.5( الجدول رقم 

    )2017- 1999( منذ بداية نشاط غرفة الصناعة التقليدية واحلرف بالوالية

التقليدية واحلرف لوالية متنراستأعد باالعتماد على وثائق غرفة الصناعة  :المصدر  

 النشاطات السنوات

الصناعة التقليدية إلنتاج  الصناعة التقليدية الفنية

 المواد

الصناعة التقليدية 

 للخدمات

 المجموع الكلي

عدد 

لمسجلينا  

المناصب 

 المحدثة

عدد 

لمسجلينا  

المناصب 

 المحدثة

عدد 

لمسجلينا  

المناصب 

 المحدثة

عدد 

لمسجلينا  

المناصب 

 المحدثة

1999 4 15 14 35 155 294 173 344 
2000 17 63 26 65 130 247 173 375 
2001 24 89 10 25 52 99 86 213 
2002 15 55 12 30 29 55 56 140 
2003 18 66 07 17 28 53 53 136 
2004 22 81 4 10 20 38 46 129 
2005 18 66 5 13 37 70 60 149 
2006 41 152 20 50 101 192 162 394 
2007 45 166 0 0 77 146 122 312 
2008 120 444 13 32 34 65 167 541 
2009 35 129 17 43 40 76 92 248 
2010 48 178 32 80 57 108 137 366 
2011 148 548 34 85 60 114 242 747 
2012 207 766 31 78 87 165 325 1009 
2013 289 1069 23 57 182 346 494 1472 
2014 638 2361 8 20 202 384 848 2765 
2015 329 1217 13 32 185 352 527 1601 
2016 116 429 10 25 116 221 242 675 
2017 76 281 16 40 41 78 133 399 

 12015 4138 3103 1633 737 295 8175 2210 المجموع
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تطور عدد احلرفيني وكذا مناصب العمل اليت حيدثها استنتاج بناء على معطيات اجلدول السابق، ميكن        

  .10.5 ، وهو ما يعرب عنه اجلدول رقم)2017- 2003(قطاع الصناعات التقليدية بالوالية يف الفرتة 

 -2003قليدية يف والية متنراست للفرتة تطور عدد احلرفيني ومناصب العمل احملدثة بقطاع الصناعات الت :)10.5( الجدول رقم

2017  

  .9.5 اعد باالعتماد على اجلدول رقم :المصدر

  )4.5 الشكل رقم(على الشكل املوايل  احلصولمن خالل معطيات اجلدول، ميكن 

 - 2003تطور عدد احلرفيني ومناصب العمل احملدثة بقطاع الصناعات التقليدية يف والية متنراست للفرتة  ):4.5( الشكل رقم

2017  

  
  .10.5 عد باالعتماد على اجلدول رقما :المصدر

ارتفاعا مستمرا،  تيتضح مما سبق أن عدد مناصب العمل اليت حيدثها قطاع الصناعات التقليدية سجل        

نسب منو سنوية جيدة وذلك بفضل زيادة عدد احلرفيني املسجلني باإلقليم سنويا؛ حيث فاق عدد  توحقق

، وعليه فاق عدد مناصب 2003سنة  541بعدما مل يتجاوز عددهم  2008حريف سنة  )1000(احلرفيني األلف 

أكثر من (دثة حتقيق أكرب نسبة منو ملناصب العمل احمل 2014وشهدت سنة . 2008منصب سنة  2700العمل 

حريف؛  848وذلك لتسجيل عدد معترب من احلرفيني يف تلك السنة وصل إىل ) منصب خالل سنة واحدة 2700
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تطور عددر الحرفیین المسجلین ومناصب العمل المحدثة بقطاع الصناعات التقلیدیة في 
2017-2003والیة تمنراست 

عدد احلرفيني املسجلني

مناصب العمل احملدثة 

 السنة 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 عدد الحرفيين 541 587 647 809 931 1098 1190 1327

  مناصب العمل المحدثة  1208  1337  1486  1880  2192  2733  2981  3347

 السنة 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 عدد الحرفيين 1569 1894 2388 3236 3763 4005 4138 

  مناصب العمل المحدثة  4094  5103  6575  9340  10941  11616  12015 
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واستمر ارتفاع عدد  .إطالق برنامج دعم الصندوق الوطين لرتقية نشاطات الصناعات التقليدية بعدوذلك 

  .2017 سنة لمنصب حبلو  12000مناصب العمل اليت حيدثها القطاع، إىل أن فاقت 

وهو ما يدل على أمهية أنشطة الصناعات التقليدية واحلرف إلقليم احلظرية وقدر�ا على املسامهة يف خلق مناصب  

   .العمل لفائدة السكان احملليني

   :التشغيل في الفنادق والوكاالت السياحية.2

حسب اإلحصائيات املقدمة  2017الفنادق واملخيمات السياحية بوالية متنراست سنة  يف عدد العاملنيبلغ        

اليت تعترب عصب مؤقت، أما الوكاالت السياحية  205و دائم160عامل منهم  365من مديرية السياحة بالوالية 

وهو ما . مؤقت 1488عامل دائم و 112من بينهم عامل،  1600فيبلغ عدد عماهلا  باإلقليمالنشاط السياحي 

   .11.5 يوضحه اجلدول رقم

  2017-2003التشغيل يف هياكل اإليواء والوكاالت السياحية بوالية متنراست : )11.5( الجدول رقم

  2+1 ا�موع  الوكاالت السياحية  الفنادق والمخيمات  السنوات

  2 ا�موع  املؤقتني  الدائمني  1 ا�موع  املؤقتني  الدائمني  

2003  159 49 208  106 543 649 857  

2015  160  205  365  112  1488  1600  1965  

2016  160  205  365  112  1488  1600  1965  

2017  160  205  365  112  1488  1600  1965  

  : من إعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر

.2017، 2016، 2015، 2003 التقارير السنوية لسنوات ،لوالية متنراستمديرية السياحة والصناعات التقليدية -
1  

خاصة بالنسبة ولعل أول ما ميكن مالحظته هو أن معظم مناصب العمل احملققة هي مناصب مؤقتة،         

عامل وهو ما يشكل نسبة  1600من بني  1488للوكاالت السياحية اليت يصل عدد العمال املؤقتني �ا إىل 

؛ وترتبط هذه الوظائف املؤقتة %56) فنادق وخميمات(تفوق نسبة العمال املؤقتني يف هياكل اإليواء ، كما 93%

حبجم الطلب خالل املوسم السياحي الصحراوي، فزيادة التدفق السياحي يتطلب بالضرورة يد عاملة إضافية 

من الزيادة يف مناصب العمل احملققة وعلى الرغم . خصوصا فيما يتعلق مبهن املرشدين، املرافقني السائقني والطهاة

، إال أن هذه الزيادة تبقى ظاهرية فقط، حيث أدى تناقص التدفقات السياحية 2003مقارنة بسنة  2017سنة 

على املنطقة إىل إحالة العديد من عمال وممتهين القطاع إىل البطالة، وتراجع عدد الوكاالت السياحية الناشطة فعال 

وكالة مسجلة مل يتجاوز عدد الوكاالت الناشطة خالل املوسم  70؛ فمن بني أكثر من خالل السنوات األخرية

                                                           
1
إال أنه مل يتم التعرض إضافة �موعة من الوثائق األخرى،  2014- 2004نشري إىل أننا اطلعنا على كل التقارير السنوية ملديرية السياحة للفرتة   

  . نقص فادح يف املعلومات اإلحصائية لىع يدلملناصب العمل اليت حققها القطاع السياحي طيلة هذه السنوات، وهو ما  فيها
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وكالة فقط سنة  12و 2014وكالة سنة  19يف حني بلغ عددها  وكاالت،) 10(عشرة  2016السياحي لسنة 

كبري حيث أحيل عدد  ، فيها وهو ما انعكس سلبا بطبيعة احلال على أصحاب الوكاالت وعدد العاملني. 2013

تأثر خمتلف األطراف الذين تتعامل  جدا من العمال إىل البطالة، وتوجه آخرون للعمل يف جماالت أخرى، كما

الوكاالت معهم كمالكي اجلمال والسيارات الرباعية الذين يأجرون ممتلكا�م عند حاجة الوكاالت إليها؛ وهو ما 

  . ينعكس بالتايل على املنطقة ككل

العمل اليت حتدثها الوكاالت واهلياكل الفندقية مقارنة بتلك اليت حيققها قطاع ناصب مدد الشكل املوايل يوضح ع

 : الصناعات التقليدية

  مقارنة عدد مناصب العمل احملدثة يف احلرف والصناعات التقليدية، وهياكل اإليواء والوكاالت السياحية:)5.5( الشكل رقم

  
  .11.5و 10.5 أعد باالعتماد على بيانات اجلدولني رقم :المصدر

أن اجلزء األكرب من مناصب العمل اليت يوفرها القطاع  يتضحانطالقا من الشكل، وبناء على ما سبق        

من جممل املناصب اليت خيلقها القطاع،  %85السياحي، تنتمي  للحرف والصناعات التقليدية؛ فهي تشكل نسبة 

    .فقط %15يف حني تساهم اهلياكل الفندقية والوكاالت السياحية جمتمعة بـ

  ن عن النشاط السياحي بالمنطقةييرضا السكان المحل: ثانيا

 بعديف حتقيق ال النشاط السياحي يعترب رضا السكان احملليني من أهم املؤشرات اليت تعرب عن دور       

، وعليه وملعرفة مدى رضا السكان )املؤشرات االجتماعية للسياحة املستدامة( االجتماعي للتنمية احمللية املستدامة

  .على توزيع استمارة استبيان على السكان احملليني ت الدراسةاحملليني عن النشاط السياحي بإقليم متنراست اعتمد

  : عينة الدراسةوصف االستبيان و .1

مبا أن اهلدف من الدراسة هو معرفة واستطالع آراء ومدى رضا السكان احملليني عن آثار : الدراسةعينة  - 

النشاط السياحي باإلقليم، فان العينة املناسبة هي العينة العشوائية البسيطة، حبيث تتساوى فرص كل أفراد ا�تمع 
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على خمتلف  2016ماي - ل الفرتة أفريلاستمارة خال 270 بتوزيع وقد قمنا. لكي يكونوا أحد مفردات العينة

ومت . البلديات والقرى السياحية التابعة لدائرة متنراست باعتبارها الدائرة األكثر كثافة إضافة لباقي الدوائر األخرى

بسبب عدم قابليتها  6مت إلغاء ، %89استمارة من جممل االستمارات املوزعة أي بنسبة اسرتجاع  240اسرتجاع 

  . استمارة استبيان 234للتحليل، وعليه بلغ عدد االستمارات اخلاضعة للدراسة 

تصميم استبيان أويل، : مر إعداد هذا االستبيان مبجموعة من املراحل :الشكل العام الستمارة االستبيان - 

 أنظر امللحق رقم(ة املتخصصني األساتذعرضه على األستاذ املشرف واألخذ مبالحظاته، عرضه على جمموعة من 

ختبارية جتريبية من خالل امن أجل حتكيمه مث األخذ مبالحظا�م، إجراء دراسة  )قائمة األساتذة احملكمني: 07

االعتماد على االستبيان الكرتوين ملعرفة مدى وضوح األسئلة بالنسبة للمجيبني، ومن مث اعتماد االستبيان يف 

   ).استمارة االستبيان: 08رقم أنظر امللحق(شكله النهائي 

، واجلزء الثاين )أسئلة 5(أسئلة االستبيان إىل جزأين، جزء متعلق بالبيانات العامة للمجيبني  توقد قسم       

، وذلك من ةحول قبول السكان احملليني للنشاط السياحي ومدى رضاهم عن آثاره االجتماعية، االقتصادية والبيئي

د على طرح أسئلة اعتممت االحيث حسب سلم ليكرت اخلماسي؛  اتفقر جمموعة من ال خالل اإلجابة على

فقرات للجانب االجتماعي،  8(فقرة  21مراعاة للمستويات املختلفة للمجيبني، وقد بلغ عددها بسيطة ومباشرة 

   :مرتبة كاآليت )للجانب البيئي 7للجانب االقتصادي، و 6

  ؛  8إىل  1الفقرات من : احملور االجتماعي - 

  ؛  14إىل  9الفقرات من : احملور االقتصادي - 

  ؛     21إىل  15الفقرات من : احملور البيئي - 

  :ييل كما االستبيان يف اإلجابات حتديد يف Likert ياخلماسسلم ال اعتماد مت وقد

  سلم ليكرت اخلماسي :)12.5( الجدول رقم

  موافق متاما  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق متاما  السلم

  5  4  3  2  1  الدرجة

  أعد بناء على الدراسات السابقة: املصدر

  : ييل كما اإلجابة جماالت حددتو 

  .= 14-5حساب املدى  - 

   .0.8=4/5أي ،5املقياس خاليا عدد على املدى قسمة- 

 [1-1.80[ هو األول اإلجابة جمال أي ؛ 1.80=+0.8 1: ييل كما لإلجابة األول الجللم األقصى احلد حساب- 

   .عالية موافقة عدم درجة شري إىلوي
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 موافقة عدم درجة إىل ويشري ،[2.60-1.80 [هو ا�ال، أي 2.60=0.80+1.80 هو الثاين الجللم الثاين احلد- 

  متوسطة؛

 موافقة درجة إىل ويشري ،[3.40-2.60 [هو ا�ال وبالتايل، 3.40= 0.80+2.60 هو الثالث الجللم الثاين احلد- 

  حمايدة؛

 موافقة درجة إىل ويشري ،[4.20-3.40 [هو ا�ال وبالتايل ،، 4.20=0.80+3.80 هو الرابع الجللم الثاين احلد- 

 متوسطة؛

 موافقة درجة إىل ويشري، ]5-4.20 [هو ا�ال وبالتايل ،، 5=0.80+4.20 هو امس واألخرياخل الجللم الثاين احلد- 

 ؛عالية

  ؛ 3=5)/5+4+3+2+1( :ييل كما حسابه ومت ،3 يساوي لإلجابة يالفرض املتوسط -

 موافقة درجات عن تعرب، 3ي والذي يساوي الفرض املتوسط قيمة من أقل قيمتها اليت املوافقة درجات أي أن

 املتوسط قيمة من أكرب قيمتها اليت املوافقة درجات أنخمتلف فقرات وحماور االستبيان، يف حني  خيص فيما سلبية

   .إجيابية موافقة اجتاهات عن تعرب 3 يالفرض

 SPSSوقد مت معاجلة البيانات املتحصل عليها باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية        

حساب معامل الثبات ألفا كرونباخ، التكرارات املطلقة والنسبية : د عليه يفاعتممت االللتحليل اإلحصائي، حيث 

ي، إضافة اخلماسليكرت  لسلم وفقا املوافقة درجة حسب األجوبة وتوزيع عليها تحصلامل البيانات لوصف وذلك

 على املوافقة درجة لتحديد وذلك االستمارة، فقرات من فقرة بكل املتعلقة املعيارية واالحنرافات لمتوسطاتل

  .املتوسطة اإلجابة عن جوبةاأل تشتت مدى ومعرفة ،ليكرت لسلم وفقا املختلفة الفقرات

  :اختبار الثبات - 

ويعين االستقرار يف نتائج االستبيان وعدم تغريها بشكل كبري، فيما لو مت إعادة توزيعها على أفراد العينة         

د على حساب معامل ألفا كرونباخ من أجل اختبار ثبات اعتممت االقد مرات خالل فرتات زمنية خمتلفة، و عدة 

وهي تفوق ) 09أنظر امللحق رقم ( 0.848ل ألفا كرونباخ للثبات تساوي االستبيان، وقد حتصلنا على قيمة معام

وعليه تعترب هذه القيمة مقبولة ألغراض البحث العلمي، وميكن . قيمة املعامل املعتاد يف العلوم االجتماعية 0.60

  .االعتماد على االستبيان يف الدراسة امليدانية لتمتعه بدرجة عالية من الثبات

  :االستبيان تحليل نتائج.2

  :وصف خصائص العينة.1.2

  . ي، منطقة السكن واملهنةالتعليم املستوى السن، اجلنس، :حسب مفردات العينة توزيعفيما يلي  نتناول       

 



 األهقار حظيرةالمستدامة بفي تحقيق التنمية المحلية  السياحي النشاط دور                               امسـل الخـالفص

 

209 
 

  :الجنس حسب العينة مفردات توزيع - 

  .جنسهم حسب الدراسة حمل العينة مفردات توزيع يوضح املوايل اجلدول 

 توزيع مفردات العينة حسب اجلنس: )6.5(والشكل  )13.5(الجدول رقم 

  %النسبة   التكرار  الجنس

  

  62.8  147  ذكر

  37.2  87  أنثى

  100  234  المجموع

  .والنسبية املطلقة التكرارات )09( رقم امللحق أنظر،  SPSSبرنامج خمرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من  :المصدر

 % 62.8 نسبة الذكور يف عينة الدراسة كانت األكرب حيث بلغت أن ،والشكل اجلدول خالل من الحظامل       

  . % 37.2اإلناث  نسبة بلغت يف حني ني،يبا� إمجايل من

  :السن حسب العينة مفردات توزيع - 

  .السن ناحية من الدراسة حمل العينة مفردات توزيع يوضح املوايل اجلدول 

  توزيع مفردات العينة حسب السن: )7.5(والشكل  )14.5( الجدول رقم

  %النسبة   التكرار  السن

  

  32.9  77  سنة 18-30

  29.5  69  سنة 31-40

  11.1  26  سنة 41-50

  20.9  49  سنة 51-60

  5.6  13  سنة 60كرب من أ

  100  234  المجموع

  .والنسبية املطلقة التكرارات )09( رقم امللحق أنظر، SPSS برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من  :المصدر

 ا�يبني نسبة تبلغ حيث الشباب، ي فئةه ،عينة الدراسة على الغالبة الفئة أن ، والشكليتضح من اجلدول       

وهو ما يدل على  ،% 30قرابة  سنة 40و 31 بني ما سنهم يرتاوح الذين فئة متثل كما ،% 32.9 سنة 30 من األقل

تليهم فئة الكهول حيث بلغت نسبة الفئتني الذين ترتاوح أعمارهم بني تعاون فئة الشباب وجتاو�م مع الباحثني، 

   .%5.6سنة  60تتجاوز فئة األكرب من يف حني مل  ،%30سنة جمتمعتني أكثر من  60-51سنة و 41-50

  



 األهقار حظيرةالمستدامة بفي تحقيق التنمية المحلية  السياحي النشاط دور                               امسـل الخـالفص

 

210 
 

   :مستوى التعليميال حسب العينة مفردات توزيع - 

  .ستوى التعليميامل ناحية من الدراسة حمل العينة مفردات توزيع انيوضح اناملوالي والشكل اجلدول

  توزيع مفردات العينة حسب املستوى التعليمي: )8.5(والشكل  )15.5(الجدول رقم 

  %النسبة   التكرار  المستوى التعليمي

  

  13.2  31  أقل من االبتدائي

  20.1  47  بتدائيا

  9  21  متوسط

  19.2  45  ثانوي

  38.5  90  جامعي

  100  234  المجموع

  .والنسبية املطلقة التكرارات )09( رقم امللحق أنظر، SPSS برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

من عينة الدراسة،  %38.5 الحظ من اجلدول أن فئة اجلامعيني متثل أكرب نسبة من ا�يبني حيث ميثلونامل       

، املستوى %20.1يف حني تتوزع باقي النسبة بني خمتلف املستويات، حيث مثل ا�يبون ذوو املستوى االبتدائي 

  .فقط %9 ـواملتوسط ب %13.2،  أقل من االبتدائي %19.2الثانوي 

  : توزيع مفردات العينة حسب منطقة اإلقامة - 

  .حسب منطقة اإلقامة الدراسة حمل العينة مفردات توزيع يوضح املوايل اجلدول

  توزيع مفردات العينة حسب منطقة اإلقامة: )9.5(والشكل  )16.5(الجدول رقم 

  %النسبة   التكرار  اإلقامةمنطقة 

  

  62.4  145  متنراست

  0.4  1  سيلت

  15.4  36  عني صاحل

  4.3  10  اينغر

  1.3  3  تزروك

  16.2  38  عني قزام

  100  234  ا�موع

  .والنسبية املطلقة التكرارات )09( رقم امللحق أنظر ، SPSSبرنامج خمرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

من الواضح من اجلدول والشكل أن أغلب مفردات عينة الدراسة هم من سكان دائرة متنراست، حيث ميثلون      

من جممل ا�يبني، وذلك لرتكز معظم السكان واملواقع السياحية �ا، يف حني تباينت نسب  %62.4ما نسبته 
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وكانت  من جممل ا�يبني، %15.3وعني صاحل  %16.2سكان الدوائر األخرى حيث بلغت نسبة سكان عني قزام 

  .ني خمتلف الدوائرنسبة سكان الدوائر األخرى ضعيفة نوعا ما وذلك لشساعة مساحة الوالية وبعد املسافة ب

  : توزيع مفردات العينة حسب المهنة - 

  .املهنةحسب  الدراسة حمل العينة مفردات توزيع يوضح املوايل اجلدول

  توزيع مفردات العينة حسب املهنة :)10.5(والشكل  )17.5( الجدول رقم

  %النسبة   التكرار  المهنة

  

  16.2  38  طالب

  46.6  109  موظف

  8.5  20  أعمال حرة

  14.1  33  بطال

  10.3  24  متقاعد

  4.3  10  أخرى

  100  234  المجموع

  .والنسبية املطلقة التكرارات )09( رقم امللحق أنظر، SPSS برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

، وتقاربت % 46.6الحظ من اجلدول أن نسبة املوظفني متثل النسبة األكرب من مفردات عينة الدراسة بـ امل      

على الرتتيب، كما بلغت نسبة املتقاعدين  %14.1و 16.2نسب املهن األخرى حيث بلغت نسبة الطلبة والبطالني 

  .من جممل مفردات العينة %8.5ونسبة أصحاب املهن احلرة  10.3%

  :السكان المحليين حول فقرات االستبيان إلجابات التكرارية وزيعاتالت.2.2

 :السكان المحليين حول اآلثار االجتماعية إلجابات التكرارية التوزيعات - 

السكان احملليني حول الفقرات املتعلقة باآلثار االجتماعية للنشاط السياحي يف منطقتهم  إجابات راوحتت       

  .املوايل اجلدولحسب ما يبينه  املوافقة، درجات خمتلف بني
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  )8-1الفقرة (بفقرات اآلثار االجتماعية  اخلاصة العينة مفردات إجابات توزيع :)18.5( رقم الجدول

غير موافق   الفقرات  

  جدا

  موافق جدا  موافق  محايد  غير موافق

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت %  ت
ترغب يف أن يزور السياح   1

  منطقتكم

3  1.3  3  1.3  4  1.7  73  31.2  151  64.5  

السياح على عالقة طيبة مع   2

  السكان احملليني

2  0.9  12  5.1  27  11.5  96  41  97  41.5  

ال يؤثر توافد السياح يف تغري   3

  عادات وتقاليد املنطقة 

35  15  19  8.1  42  17.9  70  29.9  68  29.1  

يساهم النشاط السياحي يف   4

الثقايف زيادة االعتزاز باملوروث 

  لسكان املنطقة

5  2.1  13  5.6  11  4.7  79  33.8  126  53.8  

يساهم النشاط السياحي يف   5

  التعريف بعادات وتقاليد املنطقة

9  3.8  4  1.7  4  1.7  83  35.5  134  57.3  

  34.2  80  42.3  99  14.1  33  5.1  12  4.3  10  حيرتم السياح العادات والتقاليد  6

يشكل النشاط السياحي دافعا   7

لالحتفال باألعياد واملناسبات 

  التقليدية واملهرجانات احمللية

9  3.8  19  8.1  25  10.7  75  32.1  106  45.3  

ال يساهم توافد السياح يف زيادة   8

  اجلرائم باملنطقة

12  5.1  18  7.7  44  18.8  97  41.5  63  26.9  

  .والنسبية املطلقة التكرارات )09( رقم امللحق أنظر، SPSS برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

أغلب إجابات السكان حول الفقرات املتعلقة باآلثار االجتماعية للنشاط الحظ من اجلدول أن امل       

السياحي مبنطقتهم ترتاوح بني املوافقة واملوافقة بشدة، حيث بلغت نسبة املوافقني بشدة على زيارة السياح 

 شكلت نسبة املوافقني بشدةكما  ،%95 بنسبة موافقة إمجالية تفوقأي  %31.2ونسبة املوافقني  %64.5ملنطقتهم 

املتعلقة بالعالقة  7، 5، 4، 2بالنسبة لكل من الفقرات  %57و 41النسبة األكرب من ا�يبني حيث تراوحت بني 

احلسنة اليت تربط السياح بالسكان احملليني ودور النشاط السياحي يف التعريف بالعادات والتقاليد واالعتزاز 

باملوروث الثقايف وتشجيع إقامة االحتفاالت والتظاهرات احمللية، كما بلغت نسب املوافقة بالنسبة لنفس الفقرات 

  . %41و 32مابني 
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 :السكان المحليين حول اآلثار االقتصادية إلجابات التكرارية التوزيعات - 

  .االقتصادي إجابات العينة اخلاصة بفقرات البعد اجلدول املوايل يوضح توزيع

  )14-9الفقرة (باآلثار االقتصادية  اخلاصة العينة مفردات إجابات توزيع :)19.5( رقم الجدول

غير موافق   الفقرات  

  جدا

  موافق جدا  موافق  محايد  غير موافق

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت %  ت
نشاط اقتصادي السياحة   9

  مهم بالنسبة لسكان املنطقة

4  1.7  12  5.1  18  7.7  79  33.8  121  51.7  

تساهم السياحة يف زيادة   10

  الدخل احمللي

11  4.7  12  5.1  22  9.4  69  29.5  120  51.3  

تساهم السياحة يف خلق   11

  مناصب الشغل

12  5.1  14  6  22  9.4  74  31.6  112  47.9  

تنويع تساهم السياحة يف   12

  مصادر الدخل احمللي

11  4.7  18  7.7  19  8.1  74  32.6  112  47.9  

تساهم السياحة يف تنشيط   13

اإلطعام، (القطاعات األخرى 

  ...)النقل

3  1.3  24  10.3  19  8.1  76  32.5  112  47.9  

 يف السياحي النشاط يساهم  14

 الصناعات وتشجيع بعث

  التقليدية

9  3.8  9  3.8  12  5.1  82  35  122  52.1  

  .والنسبية املطلقة التكرارات )09( رقم امللحق أنظر، SPSS برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

أغلب إجابات السكان حول الفقرات املتعلقة باآلثار االقتصادية للنشاط السياحي الحظ من اجلدول أن امل       

ونسبة املوافقني بني  %52و 47مبنطقتهم ترتاوح بني املوافقة واملوافقة بشدة، حيث بلغت نسبة املوافقني بشدة بني 

  . وهذا بالنسبة للفقرات الستة %35و 31

  باآلثار البيئية  الخاصة العينة مفردات إجابات توزيع - 

البيئي، اجلدول املوايل يوضح توزيع هذه  ليني حول الفقرات املتعلقة بالبعدتباينت إجابات السكان احمل       

  .اإلجابات
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  )21-15الفقرة (باآلثار البيئية  اخلاصة العينة مفردات إجابات توزيع :)20.5( رقم الجدول

غير موافق   الفقرات  

  جدا

  موافق جدا  موافق  محايد  غير موافق

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت %  ت
 االسياح خطر ال يشكل   15

على املمتلكات الطبيعية 

  واألثرية احلساسة باحلظرية

30  12.8  42  17.9  43  18.4  60  25.6  59  25.2  

 النشاط السياحي عديال   16

التلوث  مسببات أحد

  باملنطقة 

10  4.3  37  15.8  55  23.5  88  37.6  44  18.8  

 السياحي النشاط يعدال   17

 التدهور أسباب أحد

  باملنطقة واألثري البيئي

13  5.6  36  15.4  62  26.5  66  28.2  57  24.4  

يساعد النشاط السياحي   18

املقيمني باملنطقة على 

إدراك ضرورة احلفاظ على 

  البيئة

13  5.6  15  6.4  29  12.4  100  42.7  77  32.9  

تنمية النشاط السياحي يف   19

مبراعاة احمليط احلظرية يتم 

  الطبيعي

14  6  17  7.3  27  11.5  104  44.4  72  30.8  

تنمية النشاط السياحي يف   20

احلظرية يتم مبراعاة احمليط 

  الثقايف

9  3.8  16  6.8  34  14.5  97  41.5  78  33.3  

تنمية النشاط السياحي   21

باملنطقة يتطلب بالدرجة 

األوىل مراعاة حساسية 

املمتلكات الطبيعية 

  . والثقافية اليت متيزها

12  5.1  10  4.3  21  9  89  38  102  43.6  

  .والنسبية املطلقة التكرارات )09( رقم امللحق أنظر، SPSS برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

تباين إجابات السكان حول الفقرات املتعلقة باآلثار البيئية للنشاط السياحي  الحظ من اجلدولامل       

ال يشكل السياح خطرا على املمتلكات الطبيعية واألثرية احلساسة ( 15خاصة فيما تعلق بالفقرة مبنطقتهم، 
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النسبة األكرب نسبة ا�يبني مبوافق حيث توزعت اإلجابات فيها بني خمتلف درجات املوافقة، وشكلت  )باحلظرية

املتعلقة بضرورة  21أما بالنسبة للفقرة  ،%44و 28 حيث تراوحت بني )20-19- 18-17- 16(على كل من الفقرات 

ة السياحية؛ فقد بلغت نسبة ا�يبني مراعاة حساسية املمتلكات الطبيعية والثقافية للحظرية عند إقامة األنشط

، وهو ما يدل على وعي %38كما بلغت نسبة ا�يبني مبوافق   %43.6مبوافق جدا النسبة األكرب حيث بلغت 

  . واهتمامهم باحلفاظ عليها والثقافية للحظرية السكان حبساسية املمتلكات الطبيعية

  :االستبيانعرض وتحليل إجابات مفردات العينة حول فقرات .3.2

السكان احملليني ملختلف الفقرات املتعلقة باآلثار  أجوبة متوسطات وحتليل عرض سنحاول فيما يلي       

ة، وذلك ملعرفة توجهات السكان املعياري االحنرافاتكذا و  ،االجتماعية، االقتصادية والبيئية للنشاط السياحي

 جاباتإل املعيارية واالحنرافات املتوسطاتاجلدول املوايل يوضح  .احملليني وآرائهم حول النشاط السياحي مبنطقتهم

  .السكان احملليني

  فقرات االستبيان على السكان احملليني جاباتإل املعيارية واالحنرافات املتوسطات :)21.5( رقم لجدولا

المتوسط   العبارة  

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.71  4.56  ترغب يف أن يزور السياح منطقتكم  1

  0.88  4.17  السياح على عالقة طيبة مع السكان احملليني  2

  1.37  3.50  ال يؤثر توافد السياح يف تغري عادات وتقاليد املنطقة   3

  0.95  4.32  يساهم النشاط السياحي يف زيادة االعتزاز باملوروث الثقايف لسكان املنطقة  4

  0.91  4.41  املنطقة يساهم النشاط السياحي يف التعريف بعادات وتقاليد  5

  1.03  3.97  حيرتم السياح العادات والتقاليد  6

  1.11  4.07  يشكل النشاط السياحي دافعا لالحتفال باألعياد واملناسبات التقليدية واملهرجانات احمللية  7

  1.08  3.77  ال يساهم توافد السياح يف زيادة اجلرائم باملنطقة  8

    4.14  اآلثار االجتماعية  

  0.93  4.29  نشاط اقتصادي مهم بالنسبة لسكان املنطقةالسياحة   9

  1.1  4.18  تساهم السياحة يف زيادة الدخل احمللي  10

  1.12  4.11  تساهم السياحة يف خلق مناصب الشغل  11

  1.13  4.10  تنويع مصادر الدخل احملليتساهم السياحة يف   12

  1.03  4.15  ...)اإلطعام، النقل(تساهم السياحة يف تنشيط القطاعات األخرى   13

  1  4.28  التقليدية الصناعات وتشجيع بعث يف السياحي النشاط يساهم  14

    4.18  اآلثار االقتصادية  
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المتوسط   العبارة  

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  1.36  3.32  على املمتلكات الطبيعية واألثرية احلساسة باحلظرية االسياح خطر ال يشكل   15

  1.09  3.51  التلوث باملنطقة  مسببات أحد النشاط السياحي عديال   16

  1.17  3.50  باملنطقة واألثري البيئي التدهور أسباب أحد السياحي النشاط يعدال   17

  1.09  3.91  يساعد النشاط السياحي املقيمني باملنطقة على إدراك ضرورة احلفاظ على البيئة  18

  1.11  3.87  يتم مبراعاة احمليط الطبيعي تنمية النشاط السياحي يف احلظرية  19

  1.04  3.94  تنمية النشاط السياحي يف احلظرية يتم مبراعاة احمليط الثقايف  20

تنمية النشاط السياحي باملنطقة يتطلب بالدرجة األوىل مراعاة حساسية املمتلكات الطبيعية   21

  . والثقافية اليت متيزها

4.11  1.07  

    3.73  اآلثار البيئية  

    4.02  المجموع  

  .املتوسطات واالحنرافات املعيارية )09( رقم امللحق أنظر، SPSS برنامج خمرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

  : من خالل اجلدول السابق، نستنتج ما يلي       

  :ى النشاط السياحي بقبول ورضا السكان المحليين عن آثاره االجتماعية، حيثظيح - 

 4.14يبلغ متوسط إجابات السكان احملليني �موع الفقرات املتعلقة باآلثار االجتماعية للنشاط السياحي        

 ومنه ،، وهو أكرب من املتوسط الفرضيمتوسطة موافقة درجة إىل يشريالذي  [4.20-3.40 [وهو ينتمي للمجال

  . اآلثار االجتماعية للنشاط السياحي مبنطقتهم حول سكان احمللينيللاإلجيابية  جتاهاتاال إىل يشري فهو

؛ وكان 4.56و 3.50كما يتضح من اجلدول أن املتوسطات احلسابية لآلثار االجتماعية تراوحت بني        

أعالها للفقرة األوىل املتعلقة برغبة السكان يف زيارة السياح ملنطقتهم، بينما كان أدناها للفقرة الثالثة املتعلقة بتأثري 

وافد السياح على تغري عادات وتقاليد املنطقة، كما كانت املتوسطات احلسابية احلقيقية جلميع الفقرات أكرب من ت

أما . املتوسط الفرضي وهو ما يعرب عن االجتاهات االجيابية للسكان احملليني حول مجيع الفقرات اآلثار االجتماعية

 إجابات وهو ما يعرب عن تقارب 5، 4، 2، 1سبة للفقرات قيم االحنراف املعياري فقد كانت أقل من واحد بالن

أي أنه يوجد تشتت  1فكان احنرافها املعياري أكرب من  8و 7، 6، 3حوهلا، أما الفقرات  الدراسة حمل املفردات

  .يف إجابات السكان احملليني وهذا راجع الختالف وجهات النظر حول تلك الفقرات
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  :السكان المحليين عن آثاره االقتصادية، حيثى النشاط السياحي برضا ظيح - 

 4.18يبلغ متوسط إجابات السكان احملليني �موع الفقرات املتعلقة باآلثار االجتماعية للنشاط السياحي        

 ومنه ،، وهو أكرب من املتوسط الفرضيمتوسطة موافقة درجة إىل يشريالذي  [4.20-3.40 [وهو ينتمي للمجال

  .اآلثار االقتصادية للنشاط السياحي مبنطقتهم حول سكان احمللينيللاإلجيابية  جتاهاتاال إىل يشري فهو

؛ أي أ�ا أكرب 4.29و 4.10كما يتضح من اجلدول أن املتوسطات احلسابية لآلثار االقتصادية تراوحت بني       

. ل مجيع فقرات اآلثار االقتصاديةمن املتوسط الفرضي وهو ما يعرب عن االجتاهات االجيابية للسكان احملليني حو 

أي أنه يوجد تشتت يف إجابات السكان احملليني وهذا  1أما قيم االحنراف املعياري فقد كانت معظمها أكرب من 

راجع الختالف وجهات النظر حول اآلثار االقتصادية للنشاط السياحي خاصة مع الرتاجع السياحي الذي تعرفه 

 ملسكان أنه مرحلة ظرفية ستزول بتحسن األوضاع األمنية؛ وعليه كانت اجتاها�املنطقة، والذي يرى أغلبية ا

  .اجيابية فيما خيص اآلثار االقتصادية

  :ى النشاط السياحي برضا السكان المحليين عن آثاره البيئية، حيثظيح - 

 3.73بلغ متوسط إجابات السكان احملليني �موع الفقرات املتعلقة باآلثار االجتماعية للنشاط السياحي       

 ومنه ،، وهو أكرب من املتوسط الفرضيمتوسطة موافقة درجة إىل يشريالذي  [4.20-3.40 [وهو ينتمي للمجال

  .البيئية للنشاط السياحي مبنطقتهماآلثار  حول سكان احمللينيللاإلجيابية  جتاهاتاال إىل يشري فهو

؛ حيث كان أدناها 4.11و 3.32كما يتضح من اجلدول أن املتوسطات احلسابية لآلثار البيئية تراوحت بني         

 21، وأعالها للفقرة )على املمتلكات الطبيعية واألثرية احلساسة باحلظرية اطر خالسياح  ال يشكل(وهي  15للفقرة 

السياحي باملنطقة يتطلب بالدرجة األوىل مراعاة حساسية املمتلكات الطبيعية والثقافية اليت تنمية النشاط (وهي 

السكان احملليني باآلثار البيئية للنشاط السياحي مبنطقتهم ووعيهم حبساسية  اهتمام؛ وهو ما يعرب عن )متيزها

بالنسبة لكل  1املعياري فقد كانت أكرب من أما قيم االحنراف . اليت تكتنزها احلظرية املمتلكات الطبيعية والثقافية

الفقرات أي أنه يوجد تشتت يف إجابات عينة الدراسة حول اآلثار البيئية للنشاط السياحي وهو ما يؤكد على 

  .وعي السكان حول اآلثار اليت ميكن أن يسببها النشاط السياحي على بيئة احلظرية احلساسة

حيث بلغ  ى برضا السكان المحليين،ظحي بالحظيرة عموما يحوعليه، نستنتج أن النشاط السيا      

 موافقة درجة إىل يشريي الذ [4.20-3.40 [وهو ينتمي للمجال 4.02املتوسط احلسايب اإلمجايل جلميع الفقرات 

على  سكان احمللينيلملوافقة ااإلجيابية  االجتاهات إىل يشري فهو ومنه ،، وهو أكرب من املتوسط الفرضيمتوسطة

  . النشاط السياحي
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  :في النشاط السياحي بالحظيرة نييالمحلمشاركة السكان : ثالثا

متنحه نوع فهي   املنتج السياحي �ا، تعترب مشاركة السكان احملليني بإقليم حظرية األهقار أحد أهم مميزات      

وخيمهم تعترب حمطة من حمطات  والتوارق فزيارة قرى البدو. آخر متيزه عن أي منتج سياحيمن اخلصوصية والتفرد 

�دف تعريف السياح على طريقة عيش التوارق معظم املسارات واجلوالت السياحية املنظمة باملنطقة؛ وذلك 

واليت تشكل حمط اهتمام السياح  وعادا�م بدءا بطريقة االستقبال وكرم الضيافة وصوال ملختلف ممارسا�م اليومية

و أي جولة سياحية من مرافقة مرشد سياحي، سائق، طباخ ومرافقي اجلمال من كما ال ختلاحملليني واألجانب،  

السكان احملليني ويف بعض األحيان إحدى الفرق املوسيقية احمللية، وهو ما يؤكد على ضرورة مشاركة الساكن احمللي  

منذ السبعينات ولعل بداية التدفقات السياحية األجنبية على املنطقة . كشرط أساسي لنجاح النشاط السياحي

خلق نوع من الثقافة السياحية لدى السكان احملليني من خالل املشاركة يف خمتلف من القرن املاضي والثمانينات 

  .                       عند تعاملهم مع السياح األجانب األنشطة السياحية والتمسك بالقيم احمللية

الجمعيات ذات الطابع كما تتجلى مشاركة ا�تمع احمللي يف النشاط السياحي من خالل عدد كبري من        

وترتاوح جماالت  2016،1سنة  مجعية 150اليت تنشط بإقليم حظرية األهقار، حيث فاق عددها  الثقافي السياحي

البيئية، إىل غري ذلك من اجلمعيات  نشاطها بني مجعيات الصناعات التقليدية، اجلمعيات الفلكلورية، السياحية،

  :وتتمثل أهم وظائفها يف. اليت تشارك يف النشاط السياحي بطريقة أو بأخرى

  .الرتويج للسياحة باملنطقة - 

  .التنظيم، اإلعداد واملشاركة يف خمتلف التظاهرات ذات الطابع السياحي والثقايف داخل الوطن وخارجه - 

   .ة والوطنية، الرتويج للموروث الثقايف للمنطقةإحياء خمتلف املناسبات احمللي - 

  .املشاركة يف عمليات حتسيسية لفائدة السكان من أجل احلفاظ على املوروث الثقايف والطبيعي احمللي - 

  

  :بني أهم اجلمعيات الناشطة بإقليم حظرية األهقاري) 22.5 اجلدول رقم(اجلدول املوايل 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Wilaya de Tamanrasset (Direction de la Programmation  et du Suivi Budgétaires), Op.cit, p161. 
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  اجلمعيات الثقافية السياحية بوالية متنراستأهم : )22.5( الجدول رقم

  النشـــــاططبيعة   الـعـنــــــــوان  اســم الجمعيـــــــة

  سياحيـــة  وسط املدينة متنراست  الديوان احمللي للسياحـة متنراسـت

  سياحيـــة  وسط املدينة عني صاحل  الديوان احمللي للسياحة عني صاحل

  سياحيـــة  وســط املدينــة إينغر  املتحجرةالديوان السياحي للغابــة 

  سياحيـــة  وسط املدينة بلدية فقارة الزوى  الديوان السياحي فقــارة الــــزوى

  سياحيـــة  تازروك  الديوان احمللي للسياحة تازروك

  سياحيـــة  متنراست  مجعية الوكاالت السياحية

  ثقـــافيـــة  وسط املدينة متنراست  مجعية أصدقاء االهقار

  احللي التقليدية اجللود  �قـارت متنراســت  مجعية آملني باي

  النسيج واخلياطة التقليدية  سـرسـوف متنراست  مجعية تـادهلت

  احللي التقليدي واجللود  البحبوحـة بلديـة ادلـس  مجعيـــــــة تراكفــــت

  اجللـــــود  ادريــــان متنـراســـت  مجعيــــة الســــــالم

  تيندي و صناعة اجللود  متنراست-�قارت الغربية   مجعيـــــــة إسكتـــة

  فلكلورية  متنراست-وسط املدينة   مجعيـــــة امللتقــى اإلفريقي

  فلكلورية  متنراست-وسط املدينة  مجعيـة امــــــــــزاد

  ثقــافيــة  متنراست –�قارت   مجعية تيهونـــــــان �قار

  ثقافية سياحية  متنراست - القصر الفوقاين   الصحراء أصدقاءعية مج

  سياحية -فلكلورية  متنراست  مزادمجعية من اجل اإل

  ثقافية بيئية  متنراست  مجعية اهتكن للمحافطة على الرتاث والبيئة

  صناعة تقليدية  متنراست - �قار  اجلمعية الثقافية تكلت للصناعة التقليدية

  ثقافية  وسط املدينة متنراست  هقاراحلظرية الوطنية لأل أصدقاءاجلمعية الثقافية 

  ثقافية  متنراست  ومجعية إمنطاف إ�ريين الثقافية

  سياحية  �قارت الشرقية متنراست  اجلمعية الثقافية امياس للسياحة البيئية

  سياحية  متنراست  تاكوراجلمعية السياحية األ

  .مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية متنراستوثائق  - : أعد باالعتماد على: المصدر

  وثائق مديرية الثقافة لوالية متنراست -                                 

  1:وتتعدد نشاطات هذه اجلمعيات من سنة ألخرى، ومن أهم النشاطات اليت قامت �ا نذكر      

كتظاهرة األسيهار، عيد التيدكلت للصناعة : املشاركة سنويا يف خمتلف التظاهرات السياحية اليت تقام بالوالية - 

  .اخل...مين للجمل، الزيارات واالحتفاالت الدينية، االحتفال باليوم الوطين والدويل للسياحة،االتقليدية، عيد 

                                                           
  .�موعة من السنواتالتقارير السنوية  ،ديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية متنراستم 1
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وعـــرف  2004 الـــدويل الـــذي أقـــيم بالواليـــة ســـنة لصـــحراويةان الســـياحة اجـــمهر التحضـــري، التنظـــيم واملشـــاركة يف  -

  .دوليةللعديد من وسائل اإلعالم وتغطية إعالمية  مشارك، 1300بأزيد من  واسعة مشاركة

ومجعيات الصناعة التقليدية يف خمتلف طبعات املهرجان الدويل  ، السياحية، الثقافيةمشاركة اجلمعيات الفلكلورية -

سنة يف إحدى الواليات الصحراوية، وكذا يف املعارض السياحية الوطنية  للسياحة الصحراوية والذي يقام كل

  .والدولية كاملعرض الدويل للسياحة واألسفار الذي يقام سنويا باجلزائر العاصمة

فلكلورية يف تنظيم العروض والسهرات الفنية لفائدة السياح، من أجل التعريف مشاركة خمتلف اجلمعيات ال - 

  .باملوروث الثقايف احمللي

من طرف مجعية من أجل " اآللة املوسيقية ذات الوتر الوحيد"إطالق مدرسة لتكوين عازفات وصانعات اإلمزاد  - 

وذلك �دف محاية هذا املوروث من االندثار، اإلمزاد بالتنسيق مع املعهد الوطين املتخصص يف التكوين املهين، 

 .اللون املوسيقي الذي يعترب أحد أهم املقومات السياحية باإلقليمهذا خاصة مع تراجع عدد النساء الاليت يتقن 

يف إطار تدعيم السياحة  2005يف مهرجان صحاري العامل املقام بديب شهر أفريل مشاركة بعض اجلمعيات  - 

رتاث اركة الشالفرق امل حيث مثلتاملناطق اجلافة، بواحملافظة على البيئة واحلياة  املستوى الدويلعلى الصحراوية 

  .الذي تتميز به منطقيت اهلقار والتيدكلت الصحراوي السياحيخصوصية املنتج و  يدي للمنطقةالتقل

قشة خمتلف مشاكل ، ومنايف إطار التحضري للموسم السياحيبالوالية مدير السياحة  مع اتعقد اجتماع - 

  .)مجعية الوكاالت السياحية( القطاع

يف اجللسات التحضريية اجلهوية والوطنية إلعداد املخطط التوجيهي للتهيئة  مجعية الوكاالت السياحيةمشاركة  - 

  .السياحية

كة تنهنان ببلدية أبلسة من طرف مجعية الدويل السياحي والثقايف للملمهرجان الطبعات الثالثة األوىل للتنظيم  - 

ليتم ترسيمه فيما بعد من طرف وزارة الثقافة، ملا له من أبعاد سياحية ثقافية على املستوى احمللي أصدقاء األهقار، 

تثمني  إعادةتشجيع املسامهة يف و  خاصة، "تنهنان"االعتناء باملعلم التارخيي والسياحي  حيث يهدف إىل. والدويل

   .عموما التقليدية واحلرف اليدوية والرتويج للمؤهالت السياحية باملنطقةالصناعات 

تنظيم األسبوع الثقايف للتيندي واألغنية األمازيغية من طرف مجعية إهكتـن للمحافظة على الرتاث ومجعية  - 

   .2006ك شهر مارس سنة إمنطاف إ�ريين الثقافية وذل

طبعتني من طرف مجعية من أجل اإلمزاد حبضور عدد معترب من  تنظيم مؤمتر دويل حول محاية اإلمزاد يف - 

  1.الباحثني اجلزائريني واألجانب وممثلني عن اليونسكو

                                                           
1  Site officiel de l’association sauver l’IMZAD, https://www.imzadanzad.com/le-colloque/presentation/, 
consulté le 20/04/2018. 
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 -تقريرة - تني أكاشاكري -مسلك متنراست(رب خمتلف املسالك السياحية عتنظيف ال تمحالجمموعة من تنظيم  - 

احملافظة على  يف إطارمجعية الوكاالت السياحية  من طرف، )ومسلك طاسيلي االهقار متنراست - يوف أهكيت

   .املواقع السياحية

مشاركة مجعيات الصناعات التقليدية يف الصالونات الوطنية والدولية للصناعة التقليدية من أجل التعريف  - 

  .2013سنة  لونيا الدويلو كمعرض ب والرتويج للمنتجات احمللية

سموح �ا من طرف املصاحل املعنية ك السياحية امللقة على خريطة املسامشاركة الوكاالت السياحية يف املصاد - 

  .يف دول اجلوار بعد تدهور األوضاع األمنية

مجعية الوكاالت السياحية، والية متنراست، اخلدمات االجتماعية لبعض : بني 2013عقد اتفاقية تعاون سنة  - 

من أجل ) اخلطوط اجلوية اجلزائرية وطاسيلي للطريان(املؤسسات الوطنية، املؤسسات الفندقية وشركات الطريان 

  .تشجيع السياحة الوطنية

ف مجعية األتاكور املؤسسة حديثا، من طر  2018تنظيم املنتدى الدويل األول األتاكور خالل شهر أفريل  - 

حبضور شخصيات ووسائل إعالم وطنية وأجنبية �دف الرتويج للموروث الثقايف وبعث النشاط السياحي باملنطقة 

  .اليت عرفت ركودا لسنوات

أن مشاركة اجلمعيات تتم يف مجيع مراحل النشاط السياحي بدءا من عملية التخطيط  يتضحومما سبق        

، الرتويج ووصوال لعملية التنفيذ والتنشيط ضمن إطار عام من احلفاظ على القيم احمللية والبيئية، بل جند والتحضري

بعض النشاطات والتظاهرات الوطنية والدولية من أجل الرتويج وإقامة   أن بعض اجلمعيات تأخذ املبادرة خللق

، إال أن مسامهتها يف اختاذ القرارات خرىبالثقافة الصحراوية من جهة أللنشاط السياحي من جهة والتعريف 

املتعلقة با�ال السياحي تبقى حمتشمة يف ظل اختاذ معظم القرارات على املستوى املركزي باستثناء مشاركة 

  .اجللسات التحضريية إلعداد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحيةيف الوكاالت السياحية 

أيضا أن مجعية الوكاالت السياحية تلعب دورا كبريا يف خمتلف األنشطة السياحية باملنطقة؛  يتضحكما         

واوين احمللية للسياحة جد وذلك باعتبارها إحدى أول اجلمعيات املهنية بإقليم األهقار، يف حني يبقى نشاط الد

  .حمتشم

باملنطقة، حيث جند  االستثمار السياحيل وجتدر اإلشارة أن مشاركة السكان احملليني تتجلى أيضا من خال      

على وعيهم وإميا�م  أن معظم أصحاب الوكاالت واملخيمات السياحية ينتمون للسكان احملليني وهو ما يدل

عية والثقافية الفريدة خاصة مع اإلمكانيات الطبيظرية األهقار؛ حلبالنسبة لسياحة االقتصادية واالجتماعية لمهية باأل

  .اليت متيزها
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   البيئي للتنمية المحلية المستدامة بعدمساهمة األنشطة السياحية في تحقيق ال: المطلب الثالث

بإقليم  البيئي للتنمية احمللية املستدامة بعدمسامهة األنشطة السياحية يف حتقيق ال سنحاول التعرف على       

 البيئة الطبيعية والثقافيةعلى املواقع احلساسة وعلى لنشاطات السياحية اثار األهقار من خالل التعرض آلحظرية 

  .�ا السلبية للنشاط السياحيملواجهة اآلثار البيئية  ظرية األهقارحديوان جهود للتعرف على  إضافة، احلظريةب

  أثر النشاط السياحي على البيئة الطبيعية والثقافية بالحظيرة  : أوال

على غرار تأثري النشاطات السياحية على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات املضيفة؛ ميتد        

تأثريها أيضا للجوانب البيئية، سواء كان ذلك اجيابيا كاملسامهة يف احلفاظ على املواقع السياحية أو سلبيا من 

طق ونظم بيئية هشة وحساسة، وهو احلال خالل تلويث املواقع أو �ديد سالمتها؛ خاصة إن تعلق األمر مبنا

يتميز بانتشار العديد من املواقع  اباعتبارها فضاء مفتوحبالنسبة حلظرية األهقار اليت تعترب منطقة جد هشة 

واملمتلكات الطبيعية والثقافية املعرضة ملختلف التهديدات الطبيعية واإلنسانية مبا فيها األنشطة السياحية، حيث 

ن املناطق واملواقع واألنواع النباتية واحليوانية املنتشرة باحلظرية كأصناف جد حساسة ومهددة وهو تصنف العديد م

  ).23.5اجلدول رقم (ما يوضحه اجلدول املوايل 

  قائمة األصناف واملواقع احلساسة حبظرية األهقار :)23.5( الجدول رقم

  األصناف الحساسة  الصنف

قلتيت األفيالل :  توجد حبظرية األهقار العديد من القلتات اليت تصنف كمناطق هشة وحساسة، وأمهها  القلتات

. واسقراسن املصنفتني ضمن اتفاقية رامسار، قلتة تامكرست، تادليك، اميالوالون، تاهنكرارت، تاهبورت

  .مصادر التنوع احليوي باحلظريةتعد أهم حيث تتميز كل هذه املناطق بثروة حيوانية، مسكية ونباتية كبرية، و 

، فطاملا كانت وجد حساس تتميز احلظرية بانتشار نظام واحايت غين بإرث طبيعي ثقايف وعمراين متميز  الواحات

يف ظل تواجدها ضمن جماالت صحراوية شاسعة وقاحلة، ومن ، الواحات مالذا وملجأ لإلنسان واحليوان

تاهيفت، تازورك، ادلس، هريافوك، مرتوتك، ايلمان، تاقمارت، : ،أرجاء احلظريةيف  ةنتشر املواحات الأهم 

  . تيت، اوتول، سيلت، عني امقل، عني دالج، ابلسة، ايزرزي، عني صاحل، فقارة الزوى، اينغر

ر كذ يعترب املاء أكثر املوارد حساسية وندرة يف الصحراء، وهو ما يفسر هشاشة خمتلف املنابع املائية، ون  الينابيع المائية

  . منبع عني احلجاج بعني صاحل، املنبع الغازي تامزقيدة: منها

 األنواع النباتية

  والحيوانية

األكاسيا، الكركدية، غابات الطلح، كما : تنتشر باحلظرية العديد من النباتات النادرة واحلساسة أمهها

، والعديد من الطيور كاحلبارى، اللقلق: يعيش �ا العديد من األصناف احليوانية املهددة باالنقراض

  .اجلارحة، الفهد، الغزال، الفنك، الوشق، إضافة لبعض الزواحف

المواقع الطبيعية 

  الثقافية

الثقافية اهلامة واحلساسة باعتبارها تتواجد يف - تتميز حظرية األهقار بالكثري من املواقع املختلطة الطبيعية

، األتاكور، موقع تيت، )اهلقار، االمييدير (خمتلف الطاسيليات : متحف مفتوح على الطبيعة، ومن بينها

  اخل ..مرتوتك، تافدست، سركوت

 :الباحثة باالعتماد على إعدادمن  :المصدر

- L’Office national  du parc culturel d’Ahaggar, Présentation du parc d’Ahaggar, p.p23-26.  
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وعلى الرغم من صعوبة دراسة ومعرفة التأثريات احلقيقية لألنشطة السياحية على البيئة الطبيعية والثقافية يف        

املعطيات املتعلقة ببعض املؤشرات  وعدم توفراحلظرية، خاصة يف ظل غياب نظام رصد للتأثريات البيئية للسياحة، 

يم حظرية األهقار يتكون أساسا من جمموعة من األوساط البيئية، إال أنه ومن خالل اجلدول السابق يتضح أن إقل

تشكل يف نفس الوقت املواقع السياحية األكثر شهرة واليت يرتدد عليها السياح  اليت ؛واملواقع اهلشة واحلساسة

  . وهو ما خيلق نوع من الضغط على هذه املواقع اهلشة ،سنويا

 مقارنة مبواقع مشا�ة احلظريةالتدفقات السياحية املسجلة بتواضع من املساحة الشاسعة للحظرية و لرغم وبا      

؛ إال أن يت تستقبل ماليني السياح سنويامن حيث غناها باملمتلكات الطبيعية والثقافية يف بعض الدول األخرى ال

 حيث متر معظم املسارات السياحية خالل مواقعتركز السياح يف بعض املواقع واملسالك قد يشكل ضغطا عليها، 

 منسكرام، تامكرست، قرى تازروق، تينرتابني، ايدلس والوديان والنقوش الصخرية أ 1:جد حساسة وهشة مثل

تعرض له سابقا حول املسارات مت الوهو ما يتضح أيضا من خالل ما  .اهريرو  تيفداست صخرة مواقع ،اميدير

اجلوالت السياحية ترتكز ببعض  فمعظم) 7.4 أنظر جدول املسارات السياحية رقم(السياحية املعتمدة باحلظرية 

من  %50ما يقارب " طاسيلي األهقار"مسلك  استقبلمسلك معتمد  12املسالك دون أخرى؛ فمن بني 

وهي الفرتة اليت شهدت تدفق أعداد  2009إىل  2000التدفقات السياحية السنوية طيلة الفرتة املمتدة من سنة 

لسياحي الصحراوي، يف حني ال تتعدى نسبة السياح يف بعض معتربة للسياح خاصة خالل أوقات املوسم ا

من جممل التدفقات السياحية، وهو ما خيلق ضغطا على مسلك طاسيلي األهقار الذي  %2املسالك األخرى 

أما يف السنوات املوالية واليت . حيتوي على عدة مناطق حساسة كالرسوم والنقوش الصخرية ومصادر املياه املختلفة

معظم املواقع السياحية وعلى رأسها مسلك طاسيلي األهقار فقد توجهت التدفقات السنوية للرتكز يف عرفت غلق 

وذلك يف ظل  %100كل التدفقات السياحية على اإلقليم أي بنسبة   2013الذي استقبل سنة " األتاكور"مسلك 

غلق املواقع السياحية األخرى،  وعلى الرغم من اخنفاض السياح يف السنوات األخرية إال أن استمرار تركزهم يف 

  . قد يشكل خطرا على حمطاته الطبيعية والثقافية املختلفة) مسلك األتاكور(مسلك واحد 

تتم إال مبرافقة الوكاالت السياحية اليت ميتلك وجتدر اإلشارة أنه بالرغم من أن هذه اجلوالت السياحية ال        

معظمها خربة يف التعامل مع األوساط الصحراوية اهلشة ونظمها البيئية، إال أن بعض السياح يقومون ببعض 

، وتتمثل )10أنظر امللحق رقم ( التصرفات السلبية اليت تشكل خطرا على املمتلكات الطبيعية والثقافية للحظرية

  :يفهذه التصرفات 

حيث يقوم بعض السياح ): الصناعة احلجرية لعصور ما قبل التاريخ(مجع القطع واألدوات األثرية احلجرية  - 

خذها كتذكار أو ألبالتقاط ومجع األدوات األثرية املنتشرة يف أرجاء احلظرية كالقطع الفخارية ورؤوس السهام، 

 . والتعليمات املمنوحة هلم مبنع وجترمي هذه املمارسات وهذا رغم التوجيهات. األحيان بعض ألغراض أخرى يف

                                                           
1
 Ministère de la culture, PAB-Parcs Culturels du Tassili N’Ajjer et de l’Ahaggar, Op.cit, p78. 
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 .ور للحيواناتظالدوس دون مباالة على النباتات واحلشرات والصيد احمل- 

 .القيام بالكتابة أو الرسم على اجلدران أو املساحات املسطحة اليت حتمل رسوما أو نقوشا صخرية قدمية- 

 .د البيولوجية سواء كانت نباتية أو حيوانيةمجع املوا- 

 .تقابلة للتحلل كالقارورات واألكياس البالستيكية واملعلباالغري ت يف أماكن التخييم، خاصة تلك ترك الفضال- 

 .التخييم حتت أو قرب حمطات النقش والرسم الصخري- 

ختلف للمياه للسكان احملليني ومل تلويث أو االستحمام يف املناطق الرطبة اليت تشكل املصدر األساسي- 

 .اليت تعيش باحلظرية الكائنات احلية

الجهود المبذولة للحفاظ على الممتلكات الطبيعية والثقافية بالحظيرة : ثانيا  

ضمن اإلسرتاتيجية الوطنية أول إجراءات احلماية، حيث يندرج إنشاؤها  هقاراأل ثقافيةظرية الاحل يعترب إنشاء     

، كما يقوم الديوان مبجموعة من اإلجراءات وتثمينهوالعاملية اليت تسعى للمحافظة على الرتاث الطبيعي والثقايف 

   .على فضاءات احلظريةاليت �دف للتخفيف من اآلثار السلبية لألنشطة السياحية 

 :اإلجراءات المتعلقة بالتدفقات السياحية.1

 بإجناز هياكل احلماية ،تسيريها لىبصفته اجلهة املسؤولة ع ثقافيةحلظرية األهقار ال الديوان الوطينيقوم      

مركز و حراسة املوقع، مركز حراسة ومراقبة، مركز إغاثة وإعالم، مركز  :تتنوع إىلمركزا  50 واستغالهلا، وتتمثل يف

حيث تلزم كل الوكاالت السياحية ومرافقيها من السياح من الدخول واخلروج للحظرية باستغالل أحد هذه . بوابة

مع املصاحل املعنية من درك ومجارك وشرطة املطارات ونقاط العبور، بغرض املراكز أو البوابات اليت تعمل بالتنسيق 

أصحاب الوكاالت مبسار اجلولة وعدد السياح حيث يصرح . تأمني الرتاث من ظواهر النهب والسرقة والتهريب

 ، وحتمل)11 هذه الوثيقة مبينة يف امللحق رقم" (بالزيارةاإلذن "وجنسيا�م ، وميضي كل سائح على وثيقة تسمى 

الوكالة اليت تنقل معها ومسار جولته وكذا مركز  واسمالصفحة األول هلذه الوثيقة معلومات عامة عن السائح 

احلفاظ على والتعليمات من أجل   منه، ويف الصفحة املقابلة توجد جمموعة من اإلرشادات العبور الذي دخل

  1:، وتتمثل هذه التعليمات يفاملمتلكات الطبيعية والثقافية املنتشرة يف أرجاء احلظرية

  :وعليه مينع. التوازن البيئي للحظرية جد حساس، األصناف الطبيعية حممية وفقا للقانون - 

  .اقتالع أو ختريب النباتات، األشجارقطع،  - 

  .ليفةاألالصيد، االستيالء أو نقل احليوانات غري  - 

  :الغابات املتحجرة والرتاث األثري والثقايف حممي وفقا للقانون؛ وعليه مينع - 

  .حتطيم أو أخذ املعادن والنباتات املتحجرة - 
                                                           

  ."إذن الزيارة"الواردة يف وثيقة التعليمات  1
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  .مجع أو نقل أي نوع من القطع األثرية - 

  .من األشكال على الرسوم والنقوش الصخرية التأثري بأي شكل - 

يتطلب احلصول على ترخيص مسبق من مصاحل  كل نشاط مهين، علمي، فوتوغرايف، سينمائي أو إشهاري - 

  .  ديوان احلظرية عن طريق إمضاء اتفاقية عمل بني الطرفني

كما تقوم املصاحل األمنية يف هذا ا�ال مبجهودات معتربة، حيث متكنت من اسرتجاع العديد من القطع        

. األثرية اليت استوىل عليها السياح وهذا بعد تنصيب مكتب شرطة خاص مبراقبة السياح على مستوى املطار

  .2013-2006اجلدول املوايل يوضح عدد القطع املسرتجعة خالل الفرتة 

 )2013-2006( القطع األثرية املسرتجعة من السياح :  )24.5( الجدول رقم

الممتلك الثقافي المسترجع اسم السنوات  الهيئة المسترجعة عدد القطع 

 األمن الوطين باملطار 02 قطع فخارية صغرية احلجم 2006

 
2007 

 األمن الوطين باملطار 04 قطع فخارية صغرية احلجم

للصناعة احلجريةقطع أثرية   

 رؤوس سهام

03 

36 

)خلية فصيلة األحباث(الدرك الوطين   

 
 

2008 
 

 

 فأس حجرية

 آداة طحن

 رؤوس سهام

 نصيالت

 قطع فخارية صغرية احلجم

03 

03 

10 

07 

04 

 

 

 األمن الوطين باملطار

 

 

 قطع فخارية صغرية احلجم 2009

 آداة طحن

 شظايا

 رؤوس سهام

 قطع أثرية للصناعة احلجرية

10 

01 

03 

01 

06 

 األمن الوطين باملطار

 

 

 شظايا 2010

 آداة طحن

 قطع فخارية صغرية احلجم

04 

03 

14 

 األمن الوطين باملطار

 

 قطع فخارية صغرية احلجم 2011

Rond bosses 

03 

01 

 األمن الوطين باملطار

 

.مكتب املراقبة على مستوى املطار كان يف حالة أشغال / / 2012  

مكتب املراقبة منذ هذه السنةغلق  / / 2013  

إحصائيات مكتب شرطة املطار املقدمة حلظرية األهقار: المصدر  
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وصل عددها  ،من اسرتجاع جمموعة معتربة من القطع األثريةمتكنت املصاحل األمنية أن  الحظ من اجلدولامل       

وتتمثل القطع املسرتجعة يف القطع احلجرية ملا قبل التاريخ كالقطع الفخارية، رؤوس  .قطعة 43إىل  2007سنة 

بسبب تراجع  2013اخل إال أن مكتب األمن الذي نصب يف املطار أغلق ابتداء من سنة ...السهام، الشظايا،

طع األثرية دون تغرمي وجتدر اإلشارة أن السلطات األمنية كانت تكتفي باسرتجاع الق. أعداد السياح على املنطقة

أو إحالة  السياح املتورطني إىل العدالة، وذلك على الرغم من اعتبار هذه األفعال كتجاوزات يعاقب عليها القانون 

  . اجلزائري

كما يقوم ديوان حظرية األهقار من خالل مصاحله املختلفة بتحسيس السياح والزائرين والسكان احملليني       

ية وحساسية املمتلكات الطبيعية والثقافية للحظرية وضرورة احلفاظ عليها، وذلك من على حد سواء حول أمه

املتواجد مبقر احلظرية أين يتلقى السائح معلومات عن ممتلكات احلظرية التحليل الوصفي و لدراسات امركز خالل 

تنقل داخل احلظرية مع مراعاة الطبيعية والثقافية املادية والالمادية، إضافة �موعة من الشروحات حول كيفية ال

خصوصية ممتلكا�ا وعدم ختريبها، حيث يوجد �ا جمموعة من اللوحات يف شكل رسوم كاريكاتورية تربز 

   .)الذي يربز هذه اللوحات 12 أنظر امللحق رقم. (السياحالتصرفات السلبية الواجب جتنبها من طرف 

صغرية يف بعض املواقع السياحية، ومراكز إعالم مفتوحة على الطبيعة عدة متاحف  كما يوجد �ا أيضا       

يتمثل هدفها األساسي يف تزويد السائح مبعلومات عن است، عني صاحل، إدلس و مرتوتك، ر تنهنان، متن: مثل

ويف نفس اإلطار تقوم مصاحل احلظرية بوضع الفتات .  من أجل حتسيسه بأمهيته وضرورة احلفاظ عليه، املوقع

  .وإشارات عرب خمتلف املواقع السياحية حتمل معلومات عن املوقع وتربز أمهيته

ويف إطار احلد من استعمال السيارات يف املناطق احلساسة كاملناطق الرطبة ومواقع النقوش والرسومات        

ع وضع الفتات الصخرية، قامت مصاحل احلظرية بتهيئة دروب حجرية للمشي على األقدام أو عن طريق اجلمال، م

مثل . تبني ضرورة توقف السيارات على بعد مسافة معينة من املوقع، واستعمال املمشى احلجري يف الوصول له

  .موقع تنهنان وقلتة افيالل اليت استفادت زيادة على املمشى احلجري من �يئة مكان للتخييم وموقف للسيارات

 600ولعل ما يزيد من صعوبة احلفاظ على هذا اإلرث هو املساحة الشاسعة اليت تغطيها احلظرية بأكثر من        

ودون تعاون اجلميع بدءا ، يف ظل اإلمكانيات احملدودة الوفاء مبوجبات هذه املساحة ، حيث يستحيل2كم ألف

بالساكن احمللي الذي يشكل حمور العملية والذي ميتلك خربة واسعة يف التعامل مع الوسط الصحراوي، إضافة 

  . للوكاالت السياحية باعتبارها أكثر املتعاملني مع السياح من خالل حتسيسهم بأمهية املواقع وضرورة احلفاظ عليها
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  :سياحية في إقليم حظيرة األهقارإجراءات إقامة المشاريع ال.2

عندما يتعلق األمر بإقامة مشروع سياحي أو أي مشروع آخر داخل حظرية األهقار باعتبارها منطقة حممية،        

فاألمر يتطلب احلصول تصريح خاص للبناء، حيث يوضع ملف طلب احلصول على تصريح البناء يف البلدية 

نسخة من الطلب إىل مصاحل الديوان الوطين حلظرية األهقار من أجل دراسته  ومديرية التهيئة، ومن مث يتم توجيه

  1:حلظرية، والذي يتضمن التوصيات التاليةامطابقته لدفرت شروط مدى من طرف املصاحل التقنية حول 

 .املوقعاملشروع وتوافقه مع نوعية تكامل  - 

 .اجلوانب املعمارية والتقنية - 

 .استخدام املواد احمللية - 

 .)R+1( طابق واحد فقط+ هو الطابق األرضي قاألقصى املسموح لعدد الطوابعدد ال - 

  .األلوان الطبيعية للموقعاختيار ألوان تتوافق مع  - 

من أجل التحقق ) DUCH(ويف حالة املوافقة على املشروع حيول امللف إىل مديرية التعمري، البناء والسكن بالوالية 

  .PDAUاملخطط التوجيهي للتهيئة والتعمريو POS  األراضيمن توافقه مع خمطط شغل 

كل طلبات االستثمار جيب أن ترفق بدراسة التأثريات البيئية احملتملة للمشروع كشرط أن  كما جتدر اإلشارة إىل 

  .أساسي لدراسة امللف

  نتائج ومقترحات الدراسة الميدانية: المبحث الثاني

إنشاء  إمكانيةلدراسة نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات املوضوعة، وكذا لهذا املبحث  سيتم التعرض يف       

  . باإلقليم عنقود سياحي باملنطقة من أجل تنظيم النشاط السياحي وترقية مسامهته يف التنمية احمللية املستدامة

  نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات: المطلب األول

موعة من النتائج واليت مت من خالهلا اختبار  التوصل �حظرية األهقار، مت بناء على الدراسة امليدانية بإقليم       

مدى صحة الفرضية الرئيسية للدراسة، وكذا فرضيا�ا اجلزئية، وفيما يلي هذه الفرضيات والنتائج اليت تؤكد صحتها 

  :  من عدمها

  

                                                           
1 Klioua Mimi, Op.cit, p16. 
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االقتصادي للتنمية المحلية  بعدتساهم السياحة الصحراوية في تحقيق ال: الفرضية الفرعية األولى - 

  .المستدامة بإقليم حظيرة األهقار

حظرية األهقار يف  بإقليملمداخيل السياحية وكذا وضعية االستثمارات السياحية ل التعرضمن خالل        

   :للنتائج التالية ت الدراسةوصلت املبحث السابق، 

  .على الوالية مل تتأثر املداخيل الفندقية برتاجع التدفقات السياحية - 

  .لقيامهم باجلوالت خارج املدينة ال يعتمد السياح على املبيت يف فنادق وخميمات الوالية بصورة أساسية - 

يتمثل زبائن الفنادق بشكل رئيسي يف مبعوثي املؤسسات الوطنية واخلاصة الذين يتنقلون للوالية يف إطار  - 

  .مهمات عمل

  .ا يف النشاط السياحي بإقليم حظرية األهقارتلعب الوكاالت السياحية دورا حموري - 

  .اعتمدت الوكاالت السياحية على السياحة األجنبية بصفة رئيسية ولسنوات عديدة - 

   .تأثر نشاط الوكاالت السياحية كثريا برتاجع التدفقات السياحية على املنطقة - 

ا بعد تراجع النشاط السياحي حبظرية عرفت مداخيل الوكاالت السياحية من السياحة األجنبية اخنفاضا كبري  - 

  .خالل السنوات املاضية ااألهقار، هذا بعد أن كانت تشكل املصدر األساسي ملداخيله

  .مداخيل الوكاالت السياحية من السياحة الوطنية منخفضة بسبب اخنفاض أعداد السياح احملليني - 

من سنة إىل أخرى؛ تبعا لتذبذب أعداد السياح  تعرف مداخيل الوكاالت السياحية من السياحة الوطنية تذبذبا - 

  .احملليني على الرغم من التوجه لتشجيع السياحة احمللية يف السنوات األخرية

  .تعرف املشاريع االستثمارية يف القطاع السياحي وترية اجناز متباطئة - 

التمويل، كما مت إلغاء بعض تعرف بعض االستثمارات السياحية بالوالية توقفا بسبب مشاكل خمتلفة من بينها  - 

  .املشاريع األخرى

؛ إال أ�ا ال تزال قيد )مناطق توسع 3(القطاع السياحي مبساحة معتربة يف إطار مناطق التوسع السياحي  حظي - 

  .الدراسة وهذا رغم مرور عدة سنوات على اختيارها وحتديدها

صة يف منطقة التوسع السياحي، حيث بلغت يعرف االستثمار السياحي بالوالية إقباال من املستثمرين خا - 

  .هذه املشاريع حتقيقإال أن عدم التقدم يف أشغال الدراسة والتهيئة حال دون  ا،طلب 14طلبات االستثمار �ا 

، حيث تربز النتائج السابقة تراجع املداخيل الفرضية الفرعية األولى نفينإذن ومن خالل ما سبق،        

عموما بسبب تراجع النشاط السياحي فيها، كما تعرف االستثمارات السياحية بالوالية العديد السياحية بالوالية 

  .من العراقيل اليت حتول دون تقدم املشاريع السياحية �ا
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االجتماعي للتنمية المحلية  بعدتساهم السياحة الصحراوية في تحقيق ال: الفرضية الفرعية الثانية - 

  .هقارالمستدامة بإقليم حظيرة األ

رضا السكان احملليني عن النشاط السياحي إضافة ل، التشغيل يف القطاع السياحيلوضعية  بعد التعرض        

   :للنتائج التالية ت الدراسةيف املبحث السابق من هذا الفصل، توصل ،ومدى مشاركتهم يف تنمية السياحة باملنطقة

يساهم قطاع السياحة بوالية متنراست بتوفري وظائف خمتلفة؛ تتمثل يف املناصب اليت حيدثها القطاع السياحي  - 

عموما كتلك اليت توفرها هياكل اإليواء، والوظائف اليت يؤمنها قطاع الصناعات التقليدية، ووظائف أخرى ترتبط 

  . ومرافقي اجلمال وغريها باحمليط الصحراوي كاملرشدين املتخصصني يف احمليط الصحراوي

تعرف مناصب العمل اليت يوفرها قطاع الصناعات التقليدية منوا سنويا، حيث يساهم يف توفري عدد معترب من  - 

   .2017 منصب سنة 12000الوظائف بلغت 

 قطاع الصناعات التقليدية باجلزء األكرب من مناصب العمل اليت حيدثها القطاع السياحي، حيث متثل يساهم - 

من جممل العاملني يف القطاع السياحي، يف حني مل تتجاوز املناصب اليت حتدثها  %85نسبة العاملني فيه 

  .%15 الوكاالت وهياكل اإليواء جمتمعة

عرفت تطورا ملحوظا حيث بلغت سنة يف توفري مناصب العمل الوكاالت السياحية مسامهة هياكل اإليواء و  - 

عامل، إال أن جل هذه املناصب هي مؤقتة خاصة بالنسبة للوكاالت اليت تبلغ نسبة املناصب  2000قرابة  2017

من جممل املناصب اليت حتدثها، حيث ترتبط هذه املناصب املؤقتة باملوسم السياحي الصحراوي  %93املؤقتة 

  .ومستويات الطلب خالله

أثر الرتاجع السياحي باملنطقة على نشاط الوكاالت، وبالتايل على الوظائف اليت توفرها، حيث شهد عدد  - 

 .لعمل اليت توفرها الوكاالت تراجعا كبرياامناصب 

  .آثاره االجتماعية لىى النشاط السياحي بقبول ورضا السكان احملليني عظحي - 

، حيث يرون أن الرتاجع الذي تعرفه املنطقة ن آثاره االقتصاديةى النشاط السياحي برضا السكان احملليني عظحي - 

  .عبارة عن مرحلة ظرفية ستزول بتحسن األوضاع األمنية

إال أ�م واعون حبساسية املنطقة وممتلكا�ا، ى النشاط السياحي برضا السكان احملليني عن آثاره البيئية، ظحي - 

يتطلب بالدرجة األوىل مراعاة حساسية املمتلكات الطبيعية تنمية النشاط السياحي باملنطقة حيث يرون أن 

  .والثقافية اليت متيزها

   .ينتمي معظم أصحاب الوكاالت وهياكل اإليواء للسكان احملليني - 

ال ختلو أي جولة سياحية من مرافقة مرشد سياحي، سائق، طباخ ومرافقي اجلمال من السكان احملليني كشرط  - 

  .سياحية، باإلضافة إىل فرق املوسيقية احملليةأساسي لنجاح اجلولة ال
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مشاركة السكان احملليني يف اجلولة فتتخلل معظم اجلوالت السياحية زيارات لقرى وخيم البدو والتوارق،  - 

ال بد منه، حيث يتم استقبال السياح وتعريفهم بعادات وتقاليد املنطقة، وهو ما مينح املنتج  السياحية أمر

  .خلصوصية والتفردالسياحي نوع من ا

  .يتميز سكان املنطقة بثقافة سياحية وخربة يف التعامل مع السياح األجانب - 

ترتاوح جماالت  ، حيثاجلمعيات ذات الطابع الثقايف السياحيينشط بإقليم حظرية األهقار عدد كبري من  - 

  .البيئيةنشاطها بني مجعيات الصناعات التقليدية، اجلمعيات الفلكلورية، السياحية، 

  :يف مجيع مراحل النشاط السياحي تشارك هذه اجلمعيات ذات الطابع السياحي يف العديد من األنشطة - 

  .الرتويج للسياحة باملنطقة من خالل املشاركة يف خمتلف املهرجانات احمللية، الوطنية والدولية -       

   .لطابع السياحي والثقايف اليت تقام باملنطقةاإلعداد واملشاركة يف خمتلف التظاهرات ذات ا ،التنظيم -       

إطالق مبادرات إلحياء املوروث الثقايف للمنطقة والرتويج له كتنظيم مهرجان تنهنان الدويل، األسبوع  -       

  .، وغريهاللتندي، املؤمتر الدويل لإلمزاد الثقايف

  .لفائدة السياحاملشاركة يف التنشيط السياحي من خالل تقدمي عروض فنية  -       

  .املشاركة يف عمليات حتسيسية لفائدة السكان من أجل احلفاظ على البيئة وعلى املوروث الثقايف احمللي -       

  .للموسم السياحياملشاركة يف التحضري  -       

، حيث تربز النتائج السابقة توفري القطاع السياحي ثانيةالفرضية الفرعية ال ثبتنإذن ومن خالل ما سبق،        

ملناصب عمل معتربة، رضا السكان احملليني عن النشاط السياحي باملنطقة، ومشاركتهم يف تنمية السياحة بإقليم 

  .االجتماعي للتنمية احمللية املستدامة البعدحظرية األهقار يف حتقيق  إلقليماحلظرية، وهو ما يؤكد مسامهة السياحة 

البيئي للتنمية المحلية المستدامة  بعدتساهم السياحة الصحراوية في تحقيق ال: الفرضية الفرعية الثالثة - 

  .بإقليم حظيرة األهقار

، فيما سبق تعرض له حول آثار النشاط السياحي على البيئية الطبيعية والثقافية للحظريةمت الانطالقا مما        

  :ما يلي خلصت الدراسة إىل

  .متتلك حظرية األهقار العديد من املواقع اهلشة واحلساسة خاصة فيما يتعلق باملناطق الرطبة والواحات - 

  .متتلك حظرية األهقار العديد من األصناف احليوانية والنباتية احلساسة والنادرة - 

باعتبارها تتواجد يف متحف مفتوح الطبيعية املختلطة احلساسة -فيةاملواقع الثقامتتلك حظرية األهقار العديد من  - 

  .كالطاسيليات  على الطبيعة،

  .أكثر املواقع السياحية شهرةباحلظرية تشكل املناطق احلساسة  - 



 األهقار حظيرةالمستدامة بفي تحقيق التنمية المحلية  السياحي النشاط دور                               امسـل الخـالفص

 

231 
 

مسلك معتمد يستقبل مسلك  12رى، فمن بني خترتكز معظم اجلوالت السياحية يف بعض املسارات دون أ - 

وهي الفرتة اليت ) 2009- 2000(من التدفقات السياحية السنوية طيلة الفرتة  %50ما يقارب " طاسيلي األهقار"

من جممل  %2شهدت تدفق أعداد معتربة للسياح، يف حني ال تتعدى نسبة السياح يف بعض املسالك األخرى 

   .التدفقات السياحية

كل   2013، حيث استقبل سنة "تاكوراأل"تركز السياح يف مسلك  إىلأدى غلق املواقع السياحية باحلظرية  - 

  .%100التدفقات السياحية على اإلقليم أي بنسبة 

يشكل تركز السياح يف بعض املسالك؛ ضغطا عليها خاصة الحتوائها على عدة مناطق حساسة كالرسوم  - 

  .املختلفة والنقوش الصخرية ومصادر املياه

ميارس السياح بعض التصرفات السلبية عند التجول يف أرجاء احلظرية واليت تشكل خطرا على املمتلكات  - 

مجع القطع واألدوات األثرية واملواد البيولوجية، ختريب املواقع والرسومات الصخرية،  :الطبيعية والثقافية، وتتمثل يف

 .اخل...ترك الفضالت وتلويث مصادر املياه، 

  . تبدي معظم الوكاالت السياحية التزاما حنو احلفاظ على البيئة - 

تساهم املصاحل األمنية يف احلفاظ على ممتلكات احلظرية، حيث جنح املكتب املنصب يف املطار من اسرتجاع  - 

   .عدد معترب من القطع اليت استوىل عليها السياح، لكن دون اختاذ أي إجراءات ملتابعتهم

حظرية األهقار مبجهودات معتربة للحفاظ على املمتلكات الطبيعية والثقافية للحظرية، من خالل يقوم ديوان  - 

والبوابات واليت يلزم السياح باملرور من خالهلا للحصول على إذن  راسةمراكز احلهياكل احلماية اليت تتمثل يف 

أمهية وحساسية املمتلكات  حول يسالدخول وتلقي جمموعة من التعليمات، إضافة �هودا�ا املتعلقة بالتحس

  .الطبيعية والثقافية للحظرية وضرورة احلفاظ عليها

حتول دون متكن مصاحل ديوان احلظرية من مراقبة كل ) 2كم ألف 600 من أكثر(املساحة الشاسعة للحظرية  - 

  .التحركات داخلها

تربز النتائج السابقة العدد الكبري للمواقع ، حيث الفرضية الفرعية الثالثة نفيمن خالل ما سبق نتوصل إىل       

احلساسة حبظرية األهقار، والضغط املمارس على هذه املواقع برتكز اجلوالت السياحية يف بعض املسارات فقط، 

هذا باإلضافة إىل املمارسات السلبية للسياح من ترك للفضالت وأخذ القطع األثرية وهذا على الرغم من اجلهود 

  .تلف األطراف للحفاظ على سالمة املمتلكات الطبيعية والثقافية للحظريةاملبذولة من خم

املتعلقة مبسامهة النشاط  الفرضية الرئيسية نفيإذن وباالرتكاز على جممل النتائج السابقة، نتوصل إىل        

وذلك على الرغم من اعتباره من أهم األنشطة على . السياحي يف التنمية احمللية املستدامة بإقليم حظرية األهقار

تراجعا أدى إىل قصور مسامهته يف تنمية اإلقليم حاليا مستوى الوالية خالل السنوات املاضية، إال أنه يشهد 

خاصة إن  لألوضاع األمنية، صادي، وهو ما يؤكد على حساسية األنشطة السياحية االقت البعدخاصة فيما تعلق ب
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أما بالنسبة للجانب البيئي، . كانت معتمدة على السياحة األجنبية بدرجة كبرية وهو احلال بالنسبة حلظرية األهقار

لى البيئة الطبيعية والثقافية ع السياح وعلى الرغم من عدم ارتفاع التدفقات السياحية على احلظرية، إال أن تأثريات

عدم االعتماد على نظام لتسيري التدفقات السياحية وال حساسية ممتلكات احلظرية و كانت حاضرة وذلك بسبب 

االقتصادي  لبعداالجتماعي فخالفا ل ا خيص البعدأما فيم. ريات النشاط السياحي على البيئيةعلى نظام رصد لتأث

أحد أهم األنشطة  ايه السكان للسياحة؛ فهم يعتربو�ولاالهتمام الكبري الذي ي والبيئي جاء اجيابيا وذلك بسبب

   .اليت ميكن أن تسهم يف تنمية املنطقة مبجرد حتسن الوضع األمين

  بحظيرة األهقار ةمستدامال ةسياحللعنقود  إلنشاءمقترح : المطلب الثاني

األخرية  اآلونةيف اعتمدت عليها العديد من الوجهات السياحية  تعترب العناقيد السياحية أحد اآلليات اليت       

�ا مما يسمح بتفعيل دور النشاطات السياحية يف  السياحية احلركية وترقيةوحدا�ا  الرفع من تنافسيةمن أجل 

  .القضايا التنموية

  مفهوم العناقيد السياحية: أوال

  :تعريف العناقيد السياحية وظهورها.1

من  1990تعريف ملفهوم العناقيد الصناعية عام أول ظهر  إذظهوره بالصناعة،  عند العناقيد مفهوم ارتبط لقد       

والدراسات  األحباثفبعد العديد من  ،)Competitive Advantages of Natios( كتابه يف) بورتر(قبل العامل 

 لتحقيق هذا اهلدف هو الرتكيز على لوبأس أفضل أنعن كيفية حتسني امليزة التنافسية للدول وجد  أجراهااليت 

 أفضلن أاملناخ االستثماري اجلاذب ملختلف الشركات واملشاريع االقتصادية، و  وإجيادسياسات االقتصاد اجلزئي 

  1.ما تسمى بالتجمعات الصناعية أوالعناقيد الصناعية  ياملشاريع ه أوبيئة هلذه الشركات 

شركات اليت جتمع بينها عوامل مشرتكة كاستخدام الجتمع يضم جمموعة من  بأ�ا العناقيد وتعرف        

تكنولوجيا متشا�ة أو االشرتاك يف القنوات التسويقية ذا�ا أو االستقاء من وسط عمالة مشرتك أو حىت االرتباط 

والداعمة له، واليت يعترب  ذا التجمعموعة من املؤسسات املرتبطة �� إضافة. بعالقات أمامية وخلفية فيما بينها

  .2وجودها ضرورة لتعزيز تنافسية أعضاء التجمع كاجلامعات واملعاهد التعليمية

                                                           
، جملة القطاع دور العناقيد الصناعية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطةعابد حممود أمحد جاد، عبد ااهللا عبد الشايف منصور حفناوي،  1

 اطلع عليه بتاريخ http://www.cpas-egypt.com/pdf/Abed_Mahmoud/Researches/11.pdf متوفر على املوقعاهلندسي جلامعة األزهر، 

15/04/2018.  
2 Hubert Schmitz, On the Clustering of Small Firms, IDS Bulletin, vol 23 no 3, LONDON, 1992, p65. 
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 ومل، للعمل التكاملي ما بني املؤسسات العاملة يف اقتصاد ما ايكون العنقود الشكل األكثر نضج وقد        

، حيث السيما اخلدمات السياحية ؛اخلدمات على أيضاطبق  إمنا، فقط على الصناعةتطبيق هذا املفهوم يقتصر 

  .تشهد العناقيد السياحية منوا عامليا ملحوظا

 �دف حمدودة جغرافية رقعة يف ا�معة الوحدات من جمموعة" أ�ا على السياحية العناقيد تعريف ميكنو        

 مستوى على أو حضرية مناطق مستوى على تتواجد أن ميكن العناقيد وهذه .ةمتكامل سياحية منتجات تقدمي

  .1"احملي أو وطنيا إقليميا، بعدا تأخذ قد إ�ا كما ريفية، مناطق

تقدمي املؤسسات اليت تشرتك يف  أو وحدات�موعة من ال هو جتمعوباختصار ميكن القول أن العنقود السياحي 

 إقليم أوتتكامل فيما بينها يف منطقة جغرافية معينة  حيثواملنتجات واخلدمات املرتبطة �ا،  اخلدمات السياحية

  .معني

 2:السياحية العناقيد خصائص أهم استنتاجانطالقا مما سبق، ميكن        

  .ينةمع جغرافية حبدودارتباطها  هيالعناقيد بقية العناقيد السياحية مع فيها تشرتك أحد املميزات األساسية اليت  - 

 ضمن تندرج وطنية إسرتاتيجية جتسدفهي  ،عناقيدال من غريهاعن  السياحية الصناعة عناقيد ال ختتلف-

 .مقصودة إسرتاتيجية حمصلة هي وإمنا الصدفة، وليدةت ليس أي أ�ا .األقاليمتنمية  إسرتاتيجيات

 .املتوسطةو  الصغرية املؤسسات قطاع إىل جلها يف تنتمي للعنقود املكونة الوحدات -

 سلعا تصنع ورشات أو وحدات جند أننا إال للسياح، مقدمة خدمات عن عبارة هي عموما السياحية املنتجات -

 منتجات بصدد نناأي أ .االستهالكية السلع وبعض التذكارية والسلع التقليدية السلع وأبرزها للسياح، موجهة

 اخل...،تقليدية صناعات حمالت، مطاعم، فندقة، :ومتنوعة عديدة

 وعناقيد رأسيا متكاملة عناقيد :العناقيد من شكلني بني الصدد هذا يف ومنيز العناقيد، مسات أهم التكامل -

 للعنقود املشكلة الوحدات أن إذ أفقي، تكامل عن الواقع يف نتحدث السياحية العناقيد جمال ويف. أفقيا متكاملة

 .واحدة لسوق موجهة النهاية يف أ�ا ولو خمتلفة، منتجات ذات

 إىل يؤدي فالعنقود؛ سائحلل بالنسبة السياحية واألنشطة املنتجات تكامل السياحي العنقود ميزات أهممن بني  -

 العنقود أنشطة بني ما تكامالت من يتيحه ماو  ،من جهة املدخالت وجتميع حتصيل عملية نتيجة اإلنتاجية رفع

  ةالسياحي اخلدمة خالل منالذي انتقل طوعا من مكان إقامته  السائح على التأثري يتحقق حيث .من جهة أخرى

   ....)نوعية املوقع، اخلدمات والتسهيالت، النقل،(ككل 

                                                           
 التجمعات دور حول األول الوطين امللتقى، بالجزائر العليا الهضاب مناطق الريفية حالة األقاليم تنمية في السياحية العناقيد دور، حسني رحيم 1

  .3، ص2013، جامعة قاملة، ماي تنافسيتها دعم ويف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تنمية يف الصناعية والعناقيد
  .4ص ،نفسهمرجع ال 2
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 واملهارات ارفعامل وحركة نقل النشر، اإلنتاج،

     .اتواجلامع

صية القطاع السياحي يف عالقاته التكاملية والتحفيزبة مع جمموعة كبرية من األنشطة والقطاعات 

 البناء االتصاالت، الصحة، البنوك، الرياضة،

 القطاعات وتفرض مجيع هذه نشاطحيث حتفز السياحة 

، وعليه ...)،الصحي الصرف ومياه النفايات

شرة وغري مباشرة مع السياحة، متجاوزا بذلك 

 والنباتات احليوانات الطبيعية، املناظر( الطبيعية

، )... ،واالتصاالت النقل وسائل( العامة

 ،يواءاإلهياكل : متنوعة، كاآليت وبالتايل يكون له عدة فروع

خاصة اجلوية، الوسائل واهلياكل التنشيطية  

وعليه، يضم ). وغريها الرياضية أو الثقافية

  متثيل للعنقود السياحي

  
Source: Cristina Maria, João J. Ferreira, 
Case of Portugal, Tourism Economics journal, 

1 Fabry Nathalie, Zeghni Sylvain, Tourisme et développement local: une application aux clusters de 
tourisme, Mondes en développement, n°157,
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اإلنتاج، املعرفة، على عتمدي وهو ؛قوي قطاعي ختصص 

واجلامع التكوين مؤسسات تواجد خالل من وخاصة باملكان،

صية القطاع السياحي يف عالقاته التكاملية والتحفيزبة مع جمموعة كبرية من األنشطة والقطاعات 

الرياضة، النقل، التجارية، احملالت احمللية، اليدوية احلرف

حيث حتفز السياحة . واألشغال وغريها؛ جتعل من العنقود السياحي فريدا

النفايات ومعاجلة ،الطاقة إمدادات املطارات، الطرق،( 

شرة وغري مباشرة مع السياحة، متجاوزا بذلك جيمع العنقود السياحي كل الوحدات والعناصر اليت هلا عالقات مبا

   .1ي فقطالسياح تعاملي القطاعملالتكامالت األفقية والعمودية 

الطبيعية العناصر :فاملنتج السياحي يرتبط بأربعة عناصر أساسية، هي

العامة التحتية البنية، )واللغة الفولكلور، الثقافة( البشرية

وبالتايل يكون له عدة فروع )....،رتفيهيةال رافقامل ،الفنادق ( سياحية

خاصة اجلوية، الوسائل واهلياكل التنشيطية   النقل وسائلاملطاعم، منظمي الرحالت أو الوكاالت السياحية، 

الثقافية واألحداث العروض ،املرشدين( الفروع من والعديد

  :العنقود السياحي العديد من العناصر مثل ما يوضحه الشكل املوايل

متثيل للعنقود السياحي :)11.5( الشكل رقم

João J. Ferreira, Tourism Cluster Positioning and Performance Evaluation: The 
Tourism Economics journal, vol 18, 2012, p 722. 

                                         
Tourisme et développement local: une application aux clusters de 

, Mondes en développement, n°157, 2012/1, p 102. 
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 لىع العنقود يقوم -

باملكان،ن األعوا بني ما

صية القطاع السياحي يف عالقاته التكاملية والتحفيزبة مع جمموعة كبرية من األنشطة والقطاعات إن خصو       

احلرف: األخرى مثل

واألشغال وغريها؛ جتعل من العنقود السياحي فريدا

 التحتية البىن تطوير

جيمع العنقود السياحي كل الوحدات والعناصر اليت هلا عالقات مبا

التكامالت األفقية والعمودية 

فاملنتج السياحي يرتبط بأربعة عناصر أساسية، هي      

البشرية األنشطة، )واملناخ

سياحيةالتجهيزات ال

املطاعم، منظمي الرحالت أو الوكاالت السياحية، 

والعديدكحدائق التسلية، 

العنقود السياحي العديد من العناصر مثل ما يوضحه الشكل املوايل

Tourism Cluster Positioning and Performance Evaluation: The 

                                                          
Tourisme et développement local: une application aux clusters de 
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  :متطلبات إقامة العناقيد السياحية.2

 1:جمموعتني يف جنملها املقومات من جمموعة توفر فعالة سياحية عناقيد قيام يقتضي عامة بصفة       

 :بني هنا ومنيز .افيه التحكم ميكن وال باحمليط ترتبط مقومات وهي :موضوعية مقومات.1.2

 اخلاصة والقناعات للعالقات احملددة والعادات القيم جمموعة يف وتتمثل: والثقافية االجتماعية المقومات -

  .السياحية الظاهرة لتقبل واستعدادا�م األفراد لدى السياحية مستوى الثقافة باملنطقة،

 واألثرية التارخيية واملعامل واملواقع جهة، من للمنطقة الطبيعة الظروف �ا ونقصد :والتاريخية الطبيعية المقومات -

 امليزة ملستوى احملددة وهي السياحي، اجلذب يف األصل الواقع يف متثل املقومات وهذه. ثانية من جهة للمنطقة

 تلك ألهل بالنسبة تارخيية صدفة هو تارخيي أو أثري موقع على منطقة فتوفر .للموقع أو للمنطقة السياحية

 إىل موقع من النسبية أمهيته ختتلف قد السياحي املورد ذات أن غري .سياحيا موردا إليهم بالنسبة أضحى املنطقة،

   .آخر

 إسرتاتيجيات خالل من وذلك فيها، التحكم ميكن اليت املقومات تلفخم وتتضمن :إستراتيجية مقومات.2.2

 :بني منيز ولذلك .جزئية أو كلية متنوعة

 تتضمن يوه السياحية، التنمية جمال يف واإلقليمية الوطنية باإلسرتاتيجيات وتتعلق :كلية إستراتيجية مقومات -

 من تحتيةال البنية مكونات خمتلف يف املادي اجلانب يتمثل .وتنظيمي تشريعي وجانب مادي جانب :جانبني

 النصوص خمتلف يف فيتمثل والتنظيمي التشريعي اجلانب أما وغريها، ومصحات واتصاالت ومواصالت طرقات

 وللمؤسسات عموما، السياحي لالستثمار الداعمة الكلية السياسات بالسياحة، اخلاصة والتنظيمية التشريعية

 نصوص من ذلك يتضمن مبا السياحية، للعناقيد التنظيمي اإلطار اخلصوص، وجه على منها واملتوسطة الصغرية

 العمومية بالسلطات املقومات هذه تطوير ويتعلق .الوحدات خمتلف عمل لظروف ومطورة مشرفة عامة وإدارة

 .واحمللية املركزية

 هذه وتتضمن .ذا�ا للعنقود املشكلة بالوحدات املرتبطة املقومات تلك وهي :جزئية إستراتيجية مقومات -

 على الدالة العوامل من وغريها واالبتكار التطوير املتاحة، الكفاءات املقدمة، اخلدمات جودة ىو مست :املقومات

 مسؤوليا�ا لتحمل استعدادها وعلى السياحية، للمعايري االستجابة على وقدرا�ا املؤسسات تأهيل مدى

  .الوحدات تلك بقيادات أساسا متعلق املقومات من النوع وهذا .االجتماعية

  

                                                           
  .5- 4ص.، صمرجع سبق ذكره ،بالجزائر العليا الهضاب مناطق الريفية حالة األقاليم تنمية في السياحية العناقيد دور، حسني رحيم 1
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  بحظيرة األهقار« Cluster « tourisme durable  مستدامدوافع ومتطلبات إنشاء عنقود سياحي : ثانيا

 سياحية واردتعترب حظرية األهقار أحد أهم مناطق السياحة الصحراوية باجلزائر، ملا تكتسيه من ثروات وم       

طبيعية وثقافية يؤخذ الكثري منها بعدا عامليا، إال أن النشاطات السياحية باحلظرية تواجه العديد  تنوعةمو  عديدة

اإلقليم واحلفاظ على موارده احلساسة يف آن واحد، وهو ما من العراقيل والعوائق اليت حتول دون مسامهتها يف تنمية 

قية مسامهتها يف التنمية احمللية املستدامة يستدعي البحث عن السبل الكفيلة لتحسني اخلدمات السياحية وتر 

وتعترب العناقيد . لإلقليم من خالل حتسني صورة احلظرية كوجهة سياحية مستدامة ذات بعد وطين، جهوي وعاملي

، ومن بني العديد من الوجهاتعرب  ملحوظاالسياحية أحد أهم اآلليات الكفيلة بذلك، وهي تشهد مؤخرا منوا 

القائمني بايطاليا واليت جنح  (Cinq Terres) نذكر جتربة حظرية األراضي اخلمسى جناح العناقيد األمثلة الكثرية عل

؛ بعدما واجهت خطر االندثار بسبب 1ويانيف حتويلها لوجهة سياحية تستقبل أكثر من مليون زائر سعليها 

عنقود للسياحة املستدامة  إقامة ظروفها الطبيعية الصعبة، وذلك يف ظرف فرتة ال تتجاوز العشر سنوات من خالل

تشجيع املنتجات بالسياحة الزراعية  العتمادها على فندقية بيئية مصغرة إضافة هياكل نشاءإباالعتماد على 

  .التعرف على إمكانية االعتماد هذه اآللية يف إقليم حظرية األهقار وعليه سنحاول فيما يلي. الزراعية احمللية

  :بإقليم حظيرة األهقار دوافع إنشاء عنقود سياحي.1

تلعب العناقيد السياحية دورا هاما يف ترقية الوجهات السياحية واملسامهة يف التنمية احمللية لألقاليم، حيث         

  2:تتلخص أهدافها املتعددة واملتداخلة حول حمورين أساسني

  .أهداف متعلقة بتحقيق التنمية احمللية-       

 .افقة تنافسية وحدات العنقودأهداف متعلقة مبر -       

على رأسها عدم  يعاين العديد من املشاكل؛ ومها أمران رئيسيان بالنسبة لقطاع السياحة حبظرية األهقار، الذي

يف نشاطا�م، إضافة لضعف مسامهته يف التنمية رمسي الوغري احرتافية فاعليه واعتمادهم على الطابع التقليدي 

وعليه يشكل إنشاء عنقود سياحي باملنطقة   .كما توصلنا إليه يف نتائج الدراسة امليدانية  احمللية املستدامة باإلقليم

  3:أهم ميزات إنشاء العناقيد السياحية بالنسبة حلظرية األهقارص يلختوميكن . وسيلة مناسبة ملواجهة هذه العراقيل

  

                                                           
1 Van der Yeught Corinne, Dynamique des compétences et création d’un cluster “Tourisme Durable”: le cas 
des Cinq Terres (Italie), revue SEECI, Nº 13/22, juillet 2010, p 84, disponible sur le site 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3701760. 

2 Jérôme Carayo, de l’importance des clusters et du role des clusters tourisme dans le développement des 
filieres touristiques en France, une étude du cabinet Emoveo, 2015, disponible sur le site 
https://www.bayonne.cci.fr/js/libs/tiny_mce/plugins/filemanager/files/Tourisme/Point_de_vue_clusters_tourisme
_sept_20151.pdf, consulté le 12/04/2018.  

  ).بتصرف(، 6ص مرجع سبق ذكره، ،بالجزائر العليا الهضاب مناطق الريفية حالة األقاليم تنمية في السياحية العناقيد دور، حسني رحيم 3
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  :بالنسبة للتنمية المحلية - 

   .البطالة ومكافحة الشغل مناصب خلق - 

من بني أكثر القطاعات ترابطا مع  لسياحةاعلى اعتبار أن قطاع  خاصة اإلقليم، يف االقتصادية احلركية بث -

 .، إضافة لكونه أحد أهم األنشطة املمارسة على مستوى حظرية األهقارهلا تنشيطا واألكثر األخرى، القطاعات

   .اإلقليم مستوى على السياحية القطبية دعم -

 اليت للحركية نتيجةك  الشباب، لدى املقاوالتية روح نميةوت احمللي املستوى على الكفاءات من جديد منط ديولت - 

 .اخلدمات جودة ويف املؤسسات نوعية يف ارتقاء إىل يؤدي مما ،السياحية العناقيد حتدثها

 ،من جهة أخرى احمللية ثقافا�موالتعريف ب ،من جهة املختلفة الثقافات على حظرية األهقار سكان انفتاح دعم - 

    .الغري مع السياحي التواصلواكتسا�م فنيات  سكان احمللينيال لدى السياحية الثقافة انتشار ودعم

  :بالنسبة للوجهة - 

 أن شأنه من ما وهو الوحدات، بني ما تعاضدي وترابط تكامل إجياد هو العنقدة نظام من األساسي اهلدف- 

 القيمة احملصلة يف ويعزز املستهلك، نظر وجهة من اخلدمة جودة من ويرفع بالعنقود، القيمة سلسلة يدعم

 .للوجهة السياحية

 ذات لألطراف بالنسبة إسرتاتيجية جوارية إىل للمتعاملني الوظيفية اجلوارية حتويل إمكانية العنقود وجود يتيح- 

مما يساهم يف تقدمي  حميطه، عناصر وبني وبينه ،العنقود داخل الرتابط آثار تنمية شأنه من ما وهو املصلحة،

 .منتجات مبتكرة

 إىل الرامية اإلسرتاتيجيات فكل الوجهات، تنافسية لدعم سعي اضمن هو العناقيد تنافسية دعم حنو السعي إن- 

 .الوجهة تنمية هدف ضمن النهاية يف تنصب عنقود أي تنمية

 قائمة فالعناقيد. للوجهات السياحي اجلذب دعم مث ومن باملناطق، السياحية القاعدة تطوير إىل العناقيد تؤدي- 

  .، تعمل أساسا على حتسني جاذبية الوجهة واستدامتهاواهلدف املصلحة يف متجانسة لوحدات جتمع على أصال

هذا باإلضافة إىل جمموعة من املزايا األخرى، املتعلقة بتنظيم العالقات بني خمتلف أطراف القطاع السياحي،        

ديوان حظرية األهقار، مديرية : ميكن حصرهم يفوالذين خاصة مع ما يعرفه إقليم احلظرية من تعدد املتدخلني فيه، 

سياحية، املرشدين السياحيني، مالكي اجلمال والسيارات السياحة، هياكل اإليواء من فنادق وخميمات، الوكاالت ال

. اخل...رباعية الدفع والسائقني، طهاة التخييم، اجلمعيات السياحية، حرفيي الصناعات التقليدية، اجلهات األمنية،

حيث يتعامل العديد من هذه األطراف فيما بينهم عن طريق عالقات عمل غري رمسية؛ فالوكاالت السياحية مثال 

، وفقا )الذين ميارسون هذه املهن يف الغالب بطريقة غري رمسية(عتمد على خدمات املرشدين، السائقني والطهاة ت
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وهو ما ينعكس بطبيعة احلال على استفادة هذه األطراف من النشاط السياحي،  ؛حلاجتها خالل املوسم السياحي

وذلك ألمهيتها البالغة للنشاط السياحي باملنطقة  يستدعي تنظيم هذه األنشطة وإعطائها طابعا رمسيا،األمر الذي 

  .واعتبارها أحد العناصر املكونة للعنقود

  :األهقار بإقليم ة المستدامةمتطلبات إقامة عنقود السياح.2

 أو للعقبات وتذليل ومعنوية، مادية �يئة تسبقه أن البد للوجهات عنقدي تنظيم أي يف التفكريإن       

 توفر فرضية على أساسا قائم تكوينها أو العناقيد نو فتك. لقيامها حقيقيا عائقا تشكل أن ميكن اليت التحديات

 ترقية هو هنا العناقيد ودور كامنة، أو نسبية ولو وجاذبية، سياح وجود باملنطقة، للسياحة األساسية املقومات

  .السياحية العناقيد ودور أمهية عن احلديث يبدأ هنا فمن .�ا السياحية احلركية وترقية الوجهة

وبالنسبة حلظرية األهقار فهي تتميز بتوفر بعض املتطلبات األساسية إلنشاء عنقود سياحي، إال أن أ�ا باملقابل  

مدى توفر املتطلبات األساسية إلنشاء  يوضح) 25.5اجلدول رقم (اجلدول املوايل . تفتقر لبعض املتطلبات األخرى

  .على مستوى حظرية األهقار، أو إمكانية توفريها ودعنقال
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  متطلبات إنشاء عنقود سياحي حبظرية األهقار :)25.5( الجدول رقم

  ما يجب عمله  بالنسبة للحظيرة وضعيتها الحالية  متطلبات إنشاء العنقود

 االجتماعية المقومات

  والثقافية

سياحية مرتفعة عادات وتقاليد غنية ومميزة، ثقافة -

بالنشاط السياحي  كبري للسكان  واهتمام

  . وتشجيعهم له

              ///  

 الطبيعية المقومات

  والتاريخية

  ثروات طبيعية وثقافية ذات بعد عاملي-

  أحد أهم مناطق التنوع البيولوجي عامليا-

مواقع أثرية جد هامة تعود إىل ما قبل التاريخ  -

  الصخريةكمحطات النقوش والرسوم 

وهو ما يشكل أساس . تارخيية خمتلفة معاملمباين و -

   .اجلذب السياحي للمنطقة

إعداد جرد شامل لقائمة املمتلكات الطبيعية -

والثقافية، والعمل على ترميم املباين التارخيية 

  .اليت تشهد تدهور

 إستراتيجية مقومات

  الجانب المادي :كلية

، فاإلقليم حيتوي على تحتيةال البىنفيما يتعلق ب

هامة، لكنها  ومواصالت طرقاتمطار وشبكة 

باإلضافة إىل شبكة . تشهد تدهورا يف بعض األجزاء

  .تغطي معظم الوالية اتصاالت

حتديث شبكة الطرقات، خاصة يف املقاطع -

اليت تشهد تدهورا، والعمل على ربط املواقع 

  . السياحية و�يئة الطرق املؤدية إليها

 إستراتيجية مقومات

الجانب  :كلية

  تنظيميالو  تشريعيال

 التشريعية النصوص خمتلفتستفيد الوالية من 

 الداعمةة، والقوانني بالسياح اخلاصة والتنظيمية

 واملتوسطة الصغرية ملؤسساتوا السياحي لالستثمار

إضافة الستفاد�ا من خمطط  ،على املستوى الوطين

التنمية  وفقا ملبادئتوجيهي للتهيئة السياحية 

وبعض اإلجراءات  ،اص بالواليةاملستدامة اخل

  .التحفيزية لالستثمار يف اجلنوب الكبري

 السياحية، للعناقيد اإلطار التنظيميوضع -

 عامة وإدارة نصوص من ذلك يتضمن مبا

 خمتلف عمل لظروف ومطورة مشرفة

 العمومية السلطاتعلى عاتق . (الوحدات

  .)واحمللية املركزية

 إستراتيجية مقومات

 المقومات :جزئية

 بالوحدات المرتبطة

  ذاتها للعنقود المشكلة

 اخلدمات جودة ىو مستتعاين الوالية من تدين 

وعدم  خاصة فيما تعلق �ياكل اإليواء املقدمة،

، وتعتمد خمتلف املمارسات البيئية على اعتمادها

الوحدات على الكفاءات احمللية اليت تتمتع خبربة يف 

جمال السياحة الصحراوية ولكن يلزمها حتسني أدائها 

من خالل االستفادة من تكوين متخصص، كما 

رمسي لكثري من الجتدر اإلشارة إىل الطابع غري 

األنشطة، إضافة لضعف االبتكار يف املنتجات 

     .السياحية

كثري من العمل فيما خيص خمتلف يتعني ال

وحتسني  تأهيلالوحدات، وخاصة فيما يتعلق ب

خدمات الفنادق واملخيمات املوجودة، تنظيم 

املشتغلني يف الوظائف بشكل غري رمسي يف 

شكل مجعيات وتعاونيات، االبتكار يف 

املنتجات السياحية، االعتماد على التكوين 

لتحسني مستويات املشتغلني يف خمتلف 

 االستجابة على قدرا�الوحدات، لتعزيز ا

  .والبيئية السياحية للمعايري

  .من إعداد الباحثة: المصدر
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إذن من اجللي، أن إقليم حظرية األهقار يتميز بتوفر املقومات الطبيعية، الثقافية واالجتماعية إلقامة العنقود        

إضافة لثرائه الكبري يف اجلانب  والثقافية، التارخيية الطبيعية، السياحية، هموارد تنوعالسياحي، وذلك من خالل 

 من إال تكتمل لن اجلاذبية هذه أن ولو جذابا، سياحيا فضاء تشكل ألناحلظرية  يؤهل ما وهواالجتماعي، 

واليت تعترب ضرورية إلنشاء العنقود  توفري هياكل اإليواء والبىن التحتية اليت يعرف اإلقليم نقصا كبريا فيها، خالل

  :عوامل اليت ترتبط أساسا بإدارة العنقود السياحي، واليت تتمثل يفتوفر جمموعة من الشرتط كما ي السياحي،

  .خمتلف األطراف من رمسي التزام - 

  .تعيني منشط حمرتف، ملرافقة ا�موعة - 

  .األطرافاالعتماد على طريقة التنشيط التشاركي من خالل غرس مشاعر املساواة والثقة بني خمتلف  - 

   .الالزمة يزانيةاملو  مع حتديد الوسائل عمل خطةوضع  - 

  .الدورية االجتماعات من خالل املشاركني بني التعاونية التبادالت - 

بقية العناصر الالزمة إلنشاء العنقود واليت وقبل ذلك، جيب العمل على مستوى حظرية األهقار من أجل توفري 

  :العمل على العديد من النقاط، كاآليت بتعرف احلظرية نقصا فيها،  حيث جي

وذلك ملواجهة النقص الكبري الذي يعرفه اإلقليم يف جمال  :تعزيز قدرات اإليواء وتحسين جودة خدماتها - 

صيغ جديدة لإليواء كإعادة �يئة واستغالل املباين القدمية، إضافة  االعتماد علىمن خالل  اهلياكل السياحية،

،  وهو طقة ومتطلبات احلفاظ على البيئةاملوجودة، وإنشاء أخرى مبا يتوافق مع خصائص املنتحسني أداء اهلياكل ل

كل جاء به  ضافة ملا هذا باإلاإليواء على مستوى اإلقليم، يف خمطط اجلودة هلياكل  خاصة وأنه شرع ؛ما يبدو ممكنا

تنمية السياحة البيئية اليت جاءت يف  خطةو  املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية بالوالية من برامج استثماريةمن 

إقامة مشاريع  كل منهما  اقرتح حيث، )سابقالفصل ال يفتعرض هلا الواليت سبق (إطار مشروع احلظائر الثقافية 

لفنادق بيئية يف احلظرية، وهو ما من شأنه املسامهة يف تعزيز قدرات اإليواء وباجلودة املطلوبة، كما جيب العمل 

ن إجراءات تشجيع االستثمار السياحي باجلنوب الكبري إلقامة مشاريع جديدة، وكذا مواجهة على االستفادة م

   .خمتلف العراقيل اليت تواجه املشاريع القائمة

بدءا باملشتغلني يف  :تنظيم الوحدات التي ستساهم في تشكيل العنقود في شكل جمعيات وتعاونيات - 

اجلمال (ومالكي وسائل النقل املستخدمة يف اجلوالت السياحية  رمسية كاملرشدين السياحيني،الالوظائف غري 

وطهاة التخييم، لتنظيمهم يف شكل مجعيات وهذا حىت يأخذ عملهم طابعا رمسيا ملزيد ) والسيارات رباعية الدفع

ة واليت من االحرتافية، إضافة لتعاونيات منتجي الصناعات التقليدية، وتعاونيات ملنتجي املنتجات الزراعية احمللي

اليت ميكن اعتبارها أحد فروع السياحة  ميكن تشجيعها يف إطار بعث منط سياحي جديد هو السياحة الزراعية

احلفاظ على املناطق السياحية وكيفية  طرق مع تلقني عناصرها، واستحداث ما يسمى بالشرطة السياحية املستدامة

  :نقود السياحي حلظرية األهقار حسب الشكل املوايلوعليه ميكن متثيل خمتلف وحدات الع .التعامل مع السياح
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  العنقود السياحي حلظرية األهقار

  
11.5.  

وذلك بتطوير أنشطة سياحية متنوعة من خالل االعتماد على خمتلف موارد اإلقليم، 

مع مبادئ التنمية املستدامة، كاقرتاح أنشطة متنوعة للسياحة الرياضية واليت تتناسب مع احمليط 

 ، إضافة ألنشطة السياحة الزراعيةالصحراوي كتظاهرات التسلق، سباقات الدراجات والسيارات، املناطيد وغريها

ميكن  ط �ا من منتجات زراعية حمليةتشكل فرصة حقيقية لإلقليم، يف ظل متيزه بانتشار الواحات وما يرتب

، هذا باإلضافة إىل عدة أشكال أخرى كالسياحة 

 جانب تطوير يف حيوي دور القطاع اخلاص أن تلعب

 وختلق املستهلكني تستقطب أن شأ�ا من

الفنادق واملخيمات حول أسس تقدمي حبيث توجه ملختلف األطراف، بدءا مبوظفي 

وتكوين املرشدين  وتعليمهم طرق اعتماد املمارسات البيئية يف إدارة هياكل اإليواء،

حول أسس اإلرشاد وكذا تكوينهم يف اللغات، ومن مث 

يف تكوين مرشدين جدد، إضافة لتكوين أصحاب الوكاالت السياحية حول 

تكوين الشرطة السياحية حول آليات احلفاظ على 

حظرية 

األهقار

مجعية 

املرشدين

الوكاالت 

السياحية

مجعية 

الناقلني
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العنقود السياحي حلظرية األهقار: )12.5(الشكل رقم 

11.5استنادا للشكل رقم  ةمن إعداد الباحث :المصدر

وذلك بتطوير أنشطة سياحية متنوعة من خالل االعتماد على خمتلف موارد اإلقليم، : تنويع العرض السياحي

مع مبادئ التنمية املستدامة، كاقرتاح أنشطة متنوعة للسياحة الرياضية واليت تتناسب مع احمليط 

الصحراوي كتظاهرات التسلق، سباقات الدراجات والسيارات، املناطيد وغريها

تشكل فرصة حقيقية لإلقليم، يف ظل متيزه بانتشار الواحات وما يرتب

، هذا باإلضافة إىل عدة أشكال أخرى كالسياحة تسويقها كمنتجات زراعية عضوية خالل املسارات السياحية

القطاع اخلاص أن تلعب ؤسساتماخل، وعليه، جيب على ...

من ومتطورة جديدة خدمات أو منتجات عرض خالل

حبيث توجه ملختلف األطراف، بدءا مبوظفي  :لتكوين

وتعليمهم طرق اعتماد املمارسات البيئية يف إدارة هياكل اإليواء، خدمات ذات جودة،

حول أسس اإلرشاد وكذا تكوينهم يف اللغات، ومن مث  نظري السياحيني، لتعزيز خربا�م امليدانية بتكوين

يف تكوين مرشدين جدد، إضافة لتكوين أصحاب الوكاالت السياحية حول من خرب�م امليدانية الكبرية 

تكوين الشرطة السياحية حول آليات احلفاظ على  ديثة،أسس الرتويج السياحي واستخدام التكنولوجيات احل

    .اخل... املواقع السياحية وكيفيات التواصل مع السياح،

حظيرة األهقار كوجهة 

للسياحة المستدامة

اجلمعيات 

السياحية 

والثقافية

تعاونيات 

املنتجات 

الزراعية 

احمللية

تعاونيات 

الصناعة 

التقليدية

املتاحف

التظاهرات 

واالحتفاالت 

احمللية
التظاهرات 

الرياضية
مديرية 

السياحة
هياكل 

االيواء 

واالطعام

معهد 

التكوين 

املتخصص

املركز 

اجلامعي

مجعية 

الناقلني

الشرطة 

السياحية

                  امسـل الخـالفص

تنويع العرض السياحي - 

مع مبادئ التنمية املستدامة، كاقرتاح أنشطة متنوعة للسياحة الرياضية واليت تتناسب مع احمليط مبا يتوافق 

الصحراوي كتظاهرات التسلق، سباقات الدراجات والسيارات، املناطيد وغريها

تشكل فرصة حقيقية لإلقليم، يف ظل متيزه بانتشار الواحات وما يرتب اليت

تسويقها كمنتجات زراعية عضوية خالل املسارات السياحية

...احلموية، العلمية،

خالل من وذلك العرض،

  .     فعليا طلبا

لتكوينسياسة لاعتماد  - 

خدمات ذات جودة،

السياحيني، لتعزيز خربا�م امليدانية بتكوين

من خرب�م امليدانية الكبرية االستفادة 

أسس الرتويج السياحي واستخدام التكنولوجيات احل

املواقع السياحية وكيفيات التواصل مع السياح،
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  :الفصل الصةخ

إىل أن األنشطة السياحية يف حظرية األهقار  ، مت التوصل الفصلهذا تعرض إليه خالل مت المن خالل ما        

حيث ملسنا اخنفاضا يف  للتنمية احمللية املستدامة، االقتصادي حتقيق البعدالية ال تساهم يف وفقا للمعطيات احل

إضافة للعديد من العراقيل اليت حتول  ،مداخيل الوكاالت السياحية بسبب الرتاجع السياحي الذي تعرفه املنطقة

، وذلك بسبب اآلثار السلبية لألنشطة البيئي بعدللدون التقدم يف االستثمارات السياحية، وهو احلال بالنسبة 

والتأثري على سالمتها، أما احلساسة الضغط على املواقع  بسببالسياحية على البيئة الطبيعية والثقافية للحظرية 

، فيمكن اعتبار أن لألنشطة السياحية  تأثريا اجيابيا يف هذا ا�ال، حيث حتوز االجتماعي بعدفيما خيص ال

لى رضا السكان احملليني على الرغم من الوضع احلايل، فهم يرون أ�ا من أهم األنشطة األنشطة السياحية ع

  . بالنسبة لإلقليم بدليل مشاركتهم الواسعة يف خمتلف مراحلها

وذلك على اعتبار أن العناقيد  حلظريةبا للسياحة املستدامةقرتح إلنشاء عنقود تقدم يف �اية الفصل مبمت الو        

حيث ملسنا توفر  ،السياحية هي أحد أهم اآلليات املسامهة يف ترقية الوجهات السياحية وحتقيق التنمية احمللية

 والثقافية الضرورية لعنقود السياحة املستدامة باحلظرية يف حني توجد بعض النقائص ، االجتماعيةاملقومات الطبيعية

واخلطط شاريع تنفيذ املالشروع يف إن مت توفريها  ميكن اليتو  ؛اخل...واملتعلقة مبكونات العنقود، ةاهليكلية والتنظيمي

وما جاء به مشروع احلظائر والية لللتهيئة السياحية لالتوجيهي  على مستوى احلظرية يف إطار املخطط املسطرة

يف ترقية صورة احلظرية كوجهة للسياحة  جناحهوإمكانية العنقود إلنشاء األرضية املالئمة لتتوفر بذلك  ؛الثقافية

     .قليمإلاملستدامة لالتنمية مبا يساهم يف  املستدامة
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  :خاتمة عامة

، حيث جنحت يف تسجيل أصبحت السياحة اليوم صناعة قائمة بذا�ا، بل تعترب أكثر الصناعات منوا عامليا      

وذلك على  ،العاملي ككل الت منو االقتصادق معدو تف ؛ن سنة إىل أخرىآخذة يف االرتفاع ماجيابية معدالت منو 

تعترب القطاع التنموي وهي  .ا عدة مناطق من العامل منذ سنوات�الرغم من وضعية عدم االستقرار اليت شهد

ها تأثري ، ولقتصاديجتماعي واالاال الرئيسية للتقدمركات احملإحدى باعتبارها ، لكثري من الدولاألساسي بالنسبة 

    .ككل  ينعكس على اهليكل االقتصادي والتكوين االجتماعيهو ما و  قطاعات األخرى،ال بقيةكبري على ال

مع زيادة االهتمام مببادئ التنمية املستدامة، حيث تعدى االهتمام وقد أخذ قطاع السياحة مكانا بارزا        

صناف ، وظهرت عدة أآثارها االقتصادية واالجتماعيةاالهتمام بعلى غرار  لألنشطة السياحيةالبيئية  لآلثار

خلدمة آثارها السلبية وتعظيم االجيابية منها،  حصرسياحية تتوافق ومبادئ التنمية املستدامة من خالل العمل على 

   .باعتبارها النواة األساسية لتحقيق التنمية الشاملةا�تمعات احمللية و االقتصاد احمللي 

إال  ،متنوعا سياحيا ناو ز تشكل خم واليت وثقافية هائلةثروات طبيعية  لكتمت اليت الدول بني من اجلزائر تربوتع       

كوجهه سياحية ذات أمهية عاملية، وذلك بسبب عدم االعتماد على القطاع   هامتوقع من أجلأنه مل يستغل 

اسرتاتيجي وإمهاله يف خمتلف املخططات التنموية، إضافة �موعة من العوامل األخرى اليت  كقطاعالسياحي  

اإلمكانيات  مع مبا يتماشى ةيالعامل السياحة خريطةمبوقع مهم يف اجلزائر تع القطاع وعدم متأداء يف تراجع  سامهت

   .تتميز �ا اليت الكبرية السياحية

وذلك مع بساطة وجهة اجلزائرية املنتوج السياحي الصحراوي، ومن بني أهم املنتجات السياحية اليت متيز ال       

من  %80ألكثر من على الرغم من متثيلها ياكل اهلببعض إال املناطق الصحراوية  ظوهياكله، حيث مل حتخدماته 

طبيعية، ثقافية وتارخيية فريدة وضاربة يف القدم استطاعت تلف مناطقها بثروات سياحية خميز ومت الرتاب الوطين

ويف  .كرتاث وطين وعامليالصمود يف ظل الظروف الطبيعية والبيئة الصحراوية القاسية، حيث يصنف العديد منها  

حممية؛ حيث يبلغ عدد  ساحاتكم  اإلقليم الصحراوي منجزء كبري  تصنيف إطار احلفاظ على هذه الثروات مت

ثقافية، تعترب أكربها حظرية األهقار اليت ترتبع على مساحة تفوق حظائر  مخساملناطق احملمية يف الصحراء اجلزائرية 

  .الستة مئة ألف كيلومرت مربع

أكرب املتاحف املفتوحة على الطبيعة يف  اليت مثلت موضوع اهتمامنا يف هذا البحث، حظرية األهقار، وتعترب      

لعدة سنني خلت و ن تكون فريدة من نوعها، أهلتها أل ، ونظم معيشيةميز بثروات طبيعية وثقافيةحيث تت العامل،

يف دول  السياحي �ا بسبب تدهور األوضاع األمنيةول قبلة للسياح األجانب باجلزائر، قبل أن يرتاجع النشاط أ

  .باإلقليمسلبا على التنمية  انعكس، وهو ما اجلوار
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 إىل بالتفصيل طرق التمت حيث ،الذكر السابقة النقاطخمتلف  الدراسة احلالية تتناول فقد املنطلق، هذا من      

وكذا وضعية القطاع  باجلزائر واجلهود املبذولة الستدامتها،السياحة الصحراوية وواقعها  التنمية احمللية املستدامة،

إضافة خلصائص النشاط السياحي بإقليم حظرية األهقار ومدى مسامهته يف التنمية احمللية السياحي عموما، 

  :التاليةواملقرتحات   لنتائجل وصل التمتقد و  .املستدامة باإلقليم

  :إىل وصل التمت الدراسة هلذه والتطبيقي النظري اجلانب خالل من :نتائج الدراسة.1

 خمتلف املنظمات العاملية واهليئات الدولية، من خاللى مفهوم التنمية املستدامة باهتمام واسع من طرف ظحي - 

  .عامليةال والقمم املؤمترات، االتفاقيات عقد العديد من

  .هلا والنوعية الكمية األبعاد والعناصر تداخل لشدة بعضال بعضها عن املستدامة التنمية عناصر  فصل ميكن ال -

من خالل والتعاون بني خمتلف الفاعلني احملليني السكان احملليني مشـاركة  ا علىكـز التنميـة احملليـة أساستتر  - 

  .استغالل وتثمني موارد املنطقة احمللية

ال ميكن حتقيق التنمية املستدامة على املستوى الكلي إال بعد تبنيها على املستويات احمللية من طرف خمتلف  - 

  . األطراف، كل حسب جماله، ختصصه وصالحياته

يف اآلونة األخرية، سواء بالنسبة  تعرف السياحة العاملية حتقيق مستويات منو مرتفعة وبوترية متسارعة جدا - 

  .أو املداخيل السياحية العامليةد السياح اعدأل

تعترب السياحة الصحراوية أحد األمناط السياحية اليت تعتمد بالدرجة األوىل على وسائل جذب طبيعية وثقافية،  - 

  .وتقرتن بعنصري املخاطرة واملغامرة

 تواجه أن عليها حيتم الذي األمر ؛واإلنسانية البيئية الناحيتني من هشة أطر ضمن الصحاري يف السياحة تندرج - 

  .آخر مكان أي من أكثر االستدامة حتدي

ألمهية هذه األقاليم ، باهتمام خمتلف اهليئات الدولية، الصحراوية لألقاليم املستدامة التنمية موضوعى ظحي - 

  .وحساسيتها الكبرية

قلما جيتمع يف دولة متتلك اجلزائر مؤهالت طبيعية، ثقافية وتارخيية هائلة؛ فهي تتميز بتنوع طبيعي ومناخي  - 

ثر تعاقب عديد إوالتارخيية اليت ورثتها  الحتوائها على عدد كبري من املواقع واحملطات األثريةإضافة  ،واحدة

  . خمتلف األمناط السياحيةباستغالل هلا احلضارات عليها، وهو ما يسمح 

ضعف اهتمام الدولة بالقطاع السياحي عرب خمتلف املخططات التنموية، وعدم االعتماد عليه كقطاع فاعل يف  - 

التنمية تسبب يف حتقيقه لنتائج سلبية، خاصة فيما تعلق باجناز املشاريع املربجمة واليت عرفت تأخرا كبريا من خمطط 
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وضعية القطاع مل  إال أنة التسعينات من القرن املاضي خالل فرت القتصاد السوق وعلى الرغم من التوجه  .إىل آخر

   . اليت شهد�ا البالد يف تلك الفرتةاملتدهورة تتحسن خاصة مع الوضعية األمنية 

تشهد الطاقة الفندقية يف اجلزائر منوا سنويا، إال أ�ا ال تزال بعيدة عن املستويات املطلوبة، كما تشكل الفنادق  - 

  .منها اكبري   اصنفة جزءاملغري 

التوجيهي للتنمية السياحية عن توجه الدولة لتطوير القطاع السياحي مبا يتماشى ومبادئ التنمية يعرب املخطط  - 

  .حلد اآلن مل تصل لألهداف املسطرةاملستدامة على املدى املتوسط والبعيد، غري أن النتائج اليت حققها القطاع 

 جممل إيرادات الناتج احمللي والتشغيل، إضافة لضعف إيراداته منيساهم القطاع السياحي بنسب ضئيلة يف  - 

  . يةعاملالسياحة ال

حيث تشكل خمزونا سياحيا واعدا، وعلى الرغم من  تتميز الصحراء اجلزائرية بثروات طبيعية وثقافية ال متناهية، - 

بالرتكيز على (بداية االهتمام بالسياحة الصحراوية خالل املرحلة االستعمارية، مث التوجه لتشجيع السياحة اخلارجية 

يف املخططات التنموية األوىل بعد االستقالل إال أن أ�ا تشهد نقصا يف هياكل  )السياحة الشاطئية والصحراوية

إليواء، حيث متثل نسب ضعيفة من طاقة اإليواء اإلمجالية، خاصة بعد التوجه لتشجيع السياحة الداخلية بداية ا

  .من املخطط الرباعي الثاين

يف القطاع السياحي  ملستثمرباإلضافة للمزايا املمنوحة للمستثمرين يف القطاع السياحي عموما، يستفيد ا - 

خص بالعديد من التسهيالت اليت تتعلق بالتمويل والعقار اللذان ، حيث من عدة مزايا أخرى بواليات اجلنوب

، وعلى الرغم من ذلك مازالت الواليات الصحراوية تشهد يعتربان من أهم العراقيل املتعلقة باالستثمار السياحي

  .يف املشاريع االستثمارية السياحيةنقصا 

 ، إال أنملخطط التوجيهي للتنمية السياحيةلالمتياز يف إطار ات السياحة الصحراوية بأربع أقطاب سياحية يظح - 

 املخطط كما اعترب. عدد املشاريع املربجمة يف األقطاب اجلنوبية ضئيل جدا، خاصة إذا ما قورن ببقية األقطاب

  .السياحة الصحراوية أحد الفروع اخلمسة الواجب ترقيتها من أجل التحول السياحي يف اجلزائر

مت استحداث ما يسمى باحلظائر يف املناطق الصحراوية فاظ على املمتلكات الطبيعية والثقافية يف إطار احل - 

تتميز مبقومات سياحية  الثقافية، وهي عبارة عن فضاءات حممية ال مييز فيها بني املمتلكات الطبيعية والثقافية

   .من املساحات احملمية يف اجلزائر %90وتشكل مساحتها حوايل ، هائلة

واليت تعرب عن ثراء اجتماعي وثقايف، واملهرجانات احمللية  تظاهراتتتميز األقاليم الصحراوية بتنظيم العديد من ال - 

  .وهو ما من شأنه املسامهة يف الرتويج لعادات وتقاليد املنطقة واحلفاظ عليها

ء اجلزائرية، واليت تعترب يساهم خمتلف األطراف من قطاع خاص وعام يف تنظيم التظاهرات الرياضية يف الصحرا - 

  .رافدا مهما يف تشجيع السياحة الصحراوية
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فهي إحدى أكرب املتاحف املفتوحة على الطبيعة  تعترب حظرية األهقار من أكرب املساحات احملمية عامليا، - 

نادرة، تنوع طبيعي كبري بأصناف حيوانية ونباتية ل إضافة، أرجائها ربمبمتلكات ثقافية تعود لقرون خلت تنتشر ع

 ا، وهو ما يشكل أهم عوامل اجلذب السياحيأهم مناطق التنوع احليوي وطنيا وعاملي حيث تصنف ضمن

عامال  للحظرية، إضافة للثروات الثقافية الالمادية اليت ترتبط بسكان احلظرية ومنط حيا�م واليت تشكل هي األخرى

  .سياحيمهما يف اجلذب ال

خاصة احللي الفضية، وغالبا ما متارس احلرف بشكل يتميز إقليم األهقار بتنوع كبري للصناعات التقليدية،  - 

  .عائلي وتتوارث فيما بني أفرادها

جزء معتربا  وتشكل املخيمات، وتدنيا يف جودة خدما�ا يعرف إقليم حظرية األهقار نقصا يف هياكل اإليواء - 

  .منها

واملبيت  يماجلوالت السياحية خارج املدينة لعدة أيام والتخي على السياحة باملنطقة يعتمد بالدرجة األوىلطابع  - 

   .، ويقتصر مبيت السياح يف الفندق أو املخيم على ليلتني فقط؛ ليلة وصوهلم وليلة رحيلهميف اهلواء الطلق

وذلك لدورها احملوري يف النشاط ) وكالة 70 يفوق عددها( ينشط بالوالية عدد معترب من الوكاالت السياحية - 

بالطابع  تميزإال أن معظمها ي إحدى الوكاالت،السياحي باحلظرية، حيث تشرتط أن تتم مجيع اجلوالت مبرافقة 

باستثناء بعض الوكاالت، غري أ�ا تتميز باملقابل خبربة واسعة يف  اا�نشاطأداء يف ونقص االحرتافية التقليدي 

  .التعامل مع األوساط الصحراوية

خاصة بالنسبة للمحليني الذين ال عوائق النشاط السياحي باملنطقة،  غالء تذاكر السفر من أهم يعترب - 

التذكرة النسبة األكرب من التكلفة حيث ميثل سعر  ،لبعد املسافةللتنقل يستطيعون االعتماد على وسائل أخرى 

  .اإلمجالية للرحلة

غلق املواقع السياحية و  بسبب تدهور األوضاع األمنيةعرفت تدفقات السياح األجانب إىل املنطقة اخنفاضا كبريا  - 

، وعزوف السلطات عن منح التأشريات حىت مع بداية حتسن الوضع األمين، رغم الطلبات اليت تتلقاها القنصليات

عدد ألن  ؛ لكنها تبقى غري كافيةالتوجه للسياحة الوطنية كبديل من خالل بعض اإلجراءات التحفيزيةث مت حي

 .من سنة إىل أخرى رغم التحسن احملقق اومتذبذب ازال منخفضيالسياح احملليني ما 

كتشافية املقرتنة بنوع من املغامرة، ستتتمثل األمناط السياحية املمارسة باحلظرية يف السياحة الثقافية، الطبيعية واال - 

  .يف حني ال يزال هناك العديد من األنواع األخرى اليت تتطلب التشجيع

رض أإن مت جتسيدها على  ،حيمل املخطط التوجيهي العديد من املشاريع، اليت ستساهم يف حتسني طاقة اإليواء - 

  .الواقع
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ة يف احلفاظ على تنوعها البيولوجي، وإقامة نشاط سياحي ميثل مشروع احلظائر الثقافية فرصة حقيقية للمنطق - 

واعد يعود بالنفع على ا�تمع احمللي مع احلفاظ على املوارد الطبيعية والثقافية، وهذا طبعا إن مت التطبيق الفعلي ملا 

  .جاء به املشروع من إجراءات وتدابري ختص السياحة املستدامة باحلظرية

  :االقتصادي للتنمية احمللية املستدامة باملنطقة، حيث بعدية حاليا، يف حتقيق الال تساهم األنشطة السياح - 

إال أن الفنادق مداخيل الوكاالت السياحية اخنفاضا كبريا، بسبب الرتاجع السياحي باملنطقة، عرفت  -          

  مل تتأثر لعدم اعتماد السياح عليها خالل زيارة املنطقة،

  .مارات السياحية بسبب العديد من العراقيل اليت تواجههاثالسياحة يف تنشيط االستال تساهم  -          

  :االجتماعي للتنمية احمللية املستدامة باملنطقة، حيث بعدتساهم السياحة يف حتقيق ال - 

لقطاع الصناعات التقليدية أما  اليت يعود أغلبهايف خلق العديد من مناصب العمل، السياحة تساهم  -          

  .عبارة عن مناصب مؤقتة تراجعت مع تدهور النشاط السياحيوالوكاالت فأغلب مسامهتها  هياكل اإليواء

  .حتوز األنشطة السياحية على رضا السكان احملليني -          

  .من النشاطاتيشارك السكان احملليني يف تنمية السياحة باملنطقة من خالل العديد  -          

  :البيئي للتنمية احمللية املستدامة باملنطقة، حيث بعدال تساهم السياحة يف حتقيق ال - 

والت يف نفس بسبب تركز معظم اجلاحلساسة تشكل التدفقات السياحية ضغطا على املواقع السياحية -          

  .املسارات

تؤثر النشاطات السياحية على سالمة املواقع الطبيعية واألثرية بسبب بعض التصرفات السلبية كأخذ -          

  .لوحات النقوش والرسوم الصخرية وترك الفضالت يف مواقع التخييمالقطع األثرية، الكتابة على 

خالل جمموعة من اإلجراءات،  يساهم ديوان احلظرية يف احلفاظ على املمتلكات الطبيعية والثقافية للحظرية من - 

، وهو ما يتطلب مساعدة اجلميع بدءا بالسكان تأمينها الكامل من إال أن املساحة الشاسعة هلا حتول دون التمكن

    .احملليني

ترقية و  بناء على ما سبق، فيما يلي جمموعة من املقرتحات والتوصيات للنهوض بالسياحة :مقترحات الدراسة.2

الصحراوية  ، وهو ما يصلح بطبيعة احلال للسياحة يف باقي املناطقبإقليم األهقاريف التنمية املستدامة  تهامسامه

  :عموما

شاشة املنطقة �حتسيسهم و  لدى الفاعلني يف القطاع السياحي االعتماد على التكوين، خللق نوع من االحرتافية - 

  .باجلامعة أو إنشاء معهد متخصص يف هذا ا�الة السياح تخصصفروع للتكوين بفتح مع ، بيئيا وثقافيا
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وحتسني  منطقةللرتويج اللتسويق و ا من أجلومواقع التواصل االجتماعي االعتماد على التكنولوجيات احلديثة  - 

  .السياحيةوخمتلف اهلياكل مستوى أداء الوكاالت 

 صورةلرتويج ، والالعمل على خلق توازن بني األنشطة السياحية مبا حيقق التنمية املستدامة ملناطق اجلنوب - 

   .مستدام الصحراء اجلزائرية كمقصد سياحي

  .وإعادة �يئتها الحتضان النشاط السياحيكالقصور واحلصون  ترميم املباين التقليدية، - 

املعماري لكل منطقة وباالعتماد على املواد احمللية، دون اإلخالل مببادئ  بناء هياكل إيواء جديدة وفقا للطابع - 

  .تشييد ودعم البين األساسية، واخلدمات املساندة، و ات تلقى قبول السياح وحتقق رضاهماجلودة لتقدمي خدم

من مراعاة لشروط البيئية، بكل متطلبا�ا  واملخيمات االستفادة من جتارب بعض الدول العربية يف اجناز الفنادق - 

  ).األردن مثال، واليت تعترب من الدول الرائدة يف الفنادق البيئية(الطاقة، النظافة والتخلص من النفايات 

 على مصوهلحلسياحة املستدامة، وتشجيع ممارسات ااهلياكل السياحية يف تبين الوكاالت و مرافقة أصحاب  - 

    . لوضع مكافآت ألفضل املمارسات، إضافة للمؤسسات السياحية الشهادات الدولية اليت تربز التوجه البيئي

االعتماد على اإلقامة عند الساكن كوسيلة للرتويج لعادات املنطقة، وحتقيق استفادة مباشرة للسكان احملليني من  - 

  .النشاط السياحي

إضافية حوافز العمل على جذب وتشجيع االستثمارات يف جمال السياحة الصحراوية، من خالل تقدمي  - 

  .، وكذا حماولة ختطي العراقيل اليت تواجه املشاريع االستثمارية القائمةللمستثمرين احملليني واألجانب

 .تسريع عمليات دراسة و�يئة مناطق التوسع السياحي بوالية متنراست اليت تعرف تأخرا كبريا جدا - 

   .إقامة املشاريع يف املناطق ذات احلساسية العالية بشكل دقيق، وجتنبتقييم األثر البيئي للمشاريع السياحية  - 

  .، خاصة يف مراحل التخطيطلسكان احملليني يف النشاط السياحي مبختلف مراحلهالعمل على تعزيز مشاركة ا - 

، من خالل عموما الصحراء اجلزائريةحظرية األهقار و  االستغالل األمثل للتنوع الطبيعي والثقايف الذي تتميز به - 

كتشجيع  ،ومتطلبات السياحة املستدامةومبا يتوافق  تنويع العروض السياحية وفقا خلصائص ومقومات كل منطقة

  .السياحة الزراعية اليت تعتمد على منتجات الواحات، والسياحة احلموية لتوفر منابع غري مستغلة

وتشجيع املهرجانات واألحداث الرياضية الوطنية والدولية للتعريف مبقدرات املنطقة  تشجيع إقامة امللتقيات، - 

  ...).السياحة الرياضية، العلمية، سياحة األعمال،(األصناف السياحية املرتبطة �ا 

األحداث حساسية األنشطة السياحية ، حيث أثبتت على غرار السياحة األجنبيةتشجيع السياحة احمللية  - 

مرحلة  خالل الواليةعلى  السياحية تراجع التدفقات(تعلق بالسياحة األجنبية ياألمنية خاصة فيما لألوضاع 

  ).بسبب التدهور األمين يف دول الساحل 2010وابتداء من بسبب اختطاف السياح األملان 2004سنةو  التسعينات
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  .الصحراويةختفيض أسعار تذاكر السفر بالنسبة للخطوط الداخلية حنو الوجهات  - 

  . على التأشريات، وحتسني خدمات النقل اجلوياألجانب تسهيل إجراءات حصول  - 

تنظيم القطاع السياحي بإقليم األهقار، خاصة فيما تعلق العمل على التنسيق بني خمتلف األطراف املشرفة على  - 

  .مبديرية السياحة وحظرية األهقار والوكاالت السياحية

القانونية يف حالة  اإلجراءاتحتسيس الزوار وخمتلف الفاعلني يف القطاع حبساسية ممتلكات احلظرية، وتطبيق  - 

  .التعدي عليها

العمل على تنفيذ ما جاء به مشروع التنوع البيولوجي للحظائر الثقافية وخطة العمل لتطوير السياحة البيئية  - 

السياحي  جبانبه التشاوري والتشاركي ووضع نظام لرصد آثار النشاطلفائدة السياح الوطنيني، خاصة فيما تعلق 

  . يف إمضاء ميثاق السياحة املستدامة باحلظرية من خمتلف األطراف على املنطقة، وكذا الشروع

من التحضري إلنشاء عنقود للسياحة املستدامة، حبظرية األهقار من خالل العمل على توفري املتطلبات الالزمة  - 

  .ستقبال وبىن حتتية وإطار للعمل املشرتكهياكل ا

   .الرفع من حقوق الدخول للحظرية، خاصة بالنسبة للسياح األجانب - 

  .توفري خدمات النقل للمواقع السياحية املهمة حبظرية األهقار - 

توظيف و الزمة حلماية ثروات احلظرية، ال املادية والبشرية ديوان احلظرية للتجهيزات والوسائل امتالك تعزيز - 

  .متخصصني وخرباء يف السياحة املستدامة والبيئة من أجل رصد تأثريات النشاطات السياحية بشكل دقيق

يف ظل اإلمكانيات خاصة رائدة  تنموية ةاالهتمام بالسياحة الصحراوية وقطاع السياحة عموما باعتباره فرص - 

   .االستقرار يف القطاع، والعمل على خلق نوع من اليت تتميز �ا اجلزائر السياحية

  :أو تعترب كتتمة له مثلعالقة مبوضوعنا، الميكن تناول العديد من الدراسات ذات  :الدراسة آفاق.3

  .وإمكانية االعتماد على آلية العناقيد السياحية فيها يف احلظائر الثقافية اجلزائرية املستدامة واقع السياحة - 

حبرية، جبلية، ( -دراسة مقارنة بني جمموعة من احملميات–املناطق احملمية يف اجلزائر لنشاط السياحي يف اآثار  - 

  . ودراسة األنشطة السياحية اليت ميكن تطويرها يف كل نوع من احلظائر) وصحراوية

  .دور الوكاالت السياحية يف الرتويج للوجهة السياحية الصحراوية - 

السياحة املستدامة يف املساحات احملمية عامة والصحراوية خاصة دراسة التجارب الناجحة يف تنمية أنشطة  - 

  .بالدول العربية كاألردن مثال، وإمكانية االستفادة منها يف احملميات اجلزائرية

   ). بعد انقضاء فرتة املشروع(ظرية األهقار حبتقييم نتائج مشروع احلظائر الثقافية فيما خيص السياحة املستدامة  - 
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دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة في تحقيق التنمية المحلية مشري حممد الناصر،  .13
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وزارة الثقافة، اجلزائر،  دليل المواقع والمعالم التاريخية لوالية غرداية،ديوان محاية وادي ميزاب وترقيته،  .5

2013.  

برنامج نقل المعارف إلنتاج األحجار الكريمة صناعة ، غرفة الصناعة التقليدية واحلرف بوالية متنراست .6

  .2016 الربازيلي،- روع التعاون اجلزائريمطبوعة تعريفية ملش تقليدية معدنية وحلي،
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  .2015، جويلية تحديات وآفاق: قطاع البيئة بوالية تمنراست: تقرير بعنوانمديرية البيئة لوالية متنراست،  .11
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18. Site du PNUD Algérie, 
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  قائمة املناطق الرطبة بوالية متنراست: 03 ملحق رقم

. 8، ص2015، جويلية تحديات وآفاق: قطاع البيئة بوالية تمنراست: تقرير بعنوانمديرية البيئة لوالية متنراست، : المرجع  

  

  

  

  

  

Nom du site.  Nature  Région Observations 
Issekarassen. *** Guelta 

Atakor 

***  Classées dans le cadre de la 
convention Ramsar (convention sur 
les zones humides). 

Afilal*** Guelta 

Illamane Oasis 

 

Tit Oasis 
Ablessa Oasis Afedafeda 
In ziza  Guelta Ahnet 
Tahenkekert Guelta 

Aghechoum 

In emguel Oasis 
Idelés Oasis 
Hirafok Oasis 
Tagmart Oasis 
Terhenenet Oasis 
Tamekresset Guelta 

Oua helledjen 

Imlaoulaouene Guelta 
In zbib Source 
Tahifet Oasis 
Outoul Oasis 
In dalladj Oasis 
Taghahahouhaout Oasis 
Izarzi Oasis 
Tahabort Oasis 
Mertoutek Oasis Tefedest 
Tazoult Oasis Tazrouk 
Silet Oasis Tahelgua 
Ain el hedjadj Oasis + 

guelta 
Tadmait 

Tamesguida Source 

Tidikelt 

In  salah Oasis 
In ghar Oasis 
Igousten Oasis 
Fougaret ezoua Oasis 
Fougaret arab Oasis 
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  التراث األثري لحظيرة األهقار: 40 ملحق رقم

  يدوية فؤوس  Bifaces  جهنيالو  ذوات

  
  

  سهامرؤوس   أساور حجرية

    

  بقايا فخار  أدوات طحن

    

  )تيت - أقنار منطقة( الصخرية النقوش

  
  



 

  )'أراكوكم

  

  

  لفة للديوان الوطين للحظرية الثقافية األهقار

  )2017( الوكاالت السياحية بوالية متنراست

  العنوان  اسم الوكالة

 وسط املدينة متنراست مريومنان

 وسط املدينة متنراست موفلون

 سرسوف متنر است  متزاك مساعدة سياحية

 وسط املدينة متنراست موال موال

ONATوسط املدينة متنراست 

 �قارت  متنراست   اودان

 حي موفلون متنراست أوالون للسياحة

 املركز التجاري البلدي  مناظر اجلنوب

 حي سرسوف متنر است رجم اسفار

 وسط املدينة متنراست أحالم اهلقار

 انكوف  متنراست  سوالن فول سوالن

268 

أراكوكم' الغراب عني منطقة( الصخرية الرسوم

  معامل جنائزية

لفة للديوان الوطين للحظرية الثقافية األهقارتوثائق خم :المصدر

  

الوكاالت السياحية بوالية متنراستقائمة : )50(ملحق رقم 

اسم الوكالة    العنوان  اسم الوكالة

مريومنان  38 الفوقاين متنراستالقصر  وكالة

موفلون  39 حي موفلون متنراست 

متزاك مساعدة سياحية  40 القصر الفوقاين متنراست وكالة أكاسيا

موال موال  41 حي أنكوف متنراست أدرار بوس

 ONAT  42 القصر الفوقاين متنراست ادريح نارسال

اودان  43 وسط املدينة عني صاحل  اهنت أسفار

أوالون للسياحة  44 حي إمشوان متنراست 

مناظر اجلنوب  45 وسط املدينة متنراست اكار اكار

رجم اسفار  46 القصر الفوقاين متنراست 

أحالم اهلقار  47 صورو متنراست 

سوالن فول سوالن  48 حي وسط املدينة متنراست كونتينونتال سياحة

المالحققائمة   

  

  

اسم الوكالة  

وكالة 4×4  01

 اباملة تور  02

وكالة أكاسيا  03

أدرار بوس  04

ادريح نارسال  05

اهنت أسفار  06

 اكال تور  07

اكار اكار  08

 اتاكور  09

 أمدغور  10

كونتينونتال سياحة  11
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  العنوان  الوكالةاسم     العنوان  اسم الوكالة  

 موفلون متنراست تاغانت  49 حي احلفرة متنراست اباتول  12

 وسط املدينة متنراست تاقريرة  50 تالت نشويخ متنراست امقيد سكورة  13

 وسط املدينة متنراست تاقلموست  51 متنراست وسط املدينة أسيكل أسفار  14

15  
 سرسوف متنراست بن قادة للسياحة

52  
 طهات سياحة

طهات شارع األمري  فندق

 عبد القادر متنراست

 وسط املدينة متنراست ثاكوبا  53 حي �قارت متنراست اخلشب املتحجر  16

 قصر العرب عني صاحل  تانظروفت  54 حي إمشوان متنراست كاب صحراء تور  17

 وسط املدينة متنراست تراكفت  55 �قارت  متنراست ديدر  18

 وسط املدينة متنراست تازروك إقامة   56 متنراست اجلمل  19

 حي سرسوف  متنراست متنوكال للسفر والسياحة  57 حي موفلون متنراست أمنري  20

 قطع الواد  متنراست تيم ميساو  58 القصر الفوقاين متنراست العرق والرق أسفار  21

 متنراستقطع الواد   تيمتارس رحالت استكشاف  59 وسط املدينة متنراست الغزال أسفار  22

 سرسوف متنر است تني أقرحوح سياحة  60 عني صاحل  جيو تور  23

 غروب اهلقار  24

 للسياحة
 حي �قارت متنراست

61  
 وسط املدينة متنراست تني إيسا

 سرسوف متنراست تني تارابني  62 وسط املدينة متنراست قرامنتس أسفار  25

 متنراستقطع الواد   تيسكا  63 وسط املدينة متنراست قطارة  26

 وسط املدينة متنراست تامريامار  64 وسط املدينة متنراست هقار مشس  27

 ادريان متنراست توارق  65 وسط املدينة متنراست إكالن تور  28

 القصر الفوقاين متنراست والن لألسفار  66 متنراست اميشوان للسفر  29

 متنراست 1960ديسمرب 11 يوف أهكيت  67 القصر الفوقاين متنراست  إميدير أسفار  30

 متنراست  -حي �قارت  عدي سفر  68 ساحة أول نوفمرب متنراست اميزاد أسفار  31

 حي احلفرة سرسوف تنغيلت   69 ساحة أول نوفمرب متنراست اين غشالن تور 32

 حي سرسوف متنراست إمازيغان  70 متنراست  القصر الفوقاين اين زيزا تور 33

 متنراست-حي الوئام  امهن للسياحة  71 الفوقاين متنراستالقصر  إيسالن 34

 متنراست  -قطع الواد أدريان تور  72 القصر الفوقاين متنراست إيتنرانس 35

36 
 قافلة اجلمال

قرية إنزاون خميم ادريان 

 متنراست
 وسط املدينة متنراست أنس بركا 73

37 
 ديزارت فواياج 74 تربكات متنراست مها للسياحة 

حي لقصر الفوقاين  

 متنراست 

  مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية متنراست :المصدر
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  قائمة احملكمني: )70(الملحق رقم 

  الجامعة  الرتبة  اسم االستاذ  
  1سطيف  أستاذ التعليم العايل  جنان عبد ا�يد  01
  1سطيف أستاذ التعليم العايل  بن فرحات ساعد  02
  3اجلزائر أستاذ التعليم العايل  كواش خالد  03
  3اجلزائر أستاذ التعليم العايل  هدير عبد القادر  04
  باتنة  التعليم العايلأستاد   عشي صليحة  05
  قاملة  أ أستاد حماضر  بن جلول خالد  06

  

  الموجه للسكان المحليين استمارة االستبيان: )80(الملحق رقم 

  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  1جامعة سطيف

  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

  2016../.../..: التاريخ  ...............:رقم االستمارة

  

  استمارة موجهة إلى السكان المحليين لمنطقة األهقار

  

يف إطار استكمال اجلانب التطبيقي املتعلق بإعداد أطروحة  ،ستبيان موجه لسكان منطقة األهقارهذا اال

ر حالة احلظرية دور السياحة الصحراوية يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة باجلزائ": ثالث بعنوانالطور الالدكتوراه 

البحث  وذلك �دف حتصيل البيانات الضرورية لدراستنا، مع العلم أ�ا تستعمل ألغراض". الوطنية األهقار

  .يف اخلانة اليت ترو�ا مناسبة) X(لذا يرجى من سيادتكم وضع عالمة . العلمي فقط

  

  .شاكرين تعاونكم

  

  

   besmakahoul@yahoo.fr:لإلجابة عن أي استفسار يرجى االتصال بالباحثة عن طريق الربيد االلكرتوين

  الباحثة
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  عامةالبيانات ال: الجزء األول

  :يف اخلانة املناسبة) ×(التالية بوضع أجب عن األسئلة من فضلك 

  :الجنس-1

 أنثى                      ذكر                   

   :السن-2

  سنة: .............................ماهو عمرك

  :حدد الفئة املناسبة لعمرك

   ]    سنة40 -سنة31[              ]سنة30 -سنة18[                

  سنة60أكرب من            ]سنة 60-  سنة 51[        ]      سنة 50- سنة 41[                   

  :المستوى التعليمي- 3

   ابتدائي                أقل من االبتدائي                 

  جامعي                        ثانوي  متوسط                                        

  :منطقة اإلقامة-4

  سيليت                         متنراست                  

    اينغر      عني صاحل                                   

  تني زواتني                      عني قزام                         تزروك                   

  :المهنة-5

                     حرة     أعمال                         موظف                       طالب                   

  )......................أذكرها(متقاعد                         أخرى                          بطال                  

  

  رضا السكان المحليين :الجزء الثاني

 توافق أوال توافق درجة أي فإىل مبنطقتكم، السياحي بالنشاط املتعلقة اجلوانب بعض عن يلي فيما نتكلم

  :التالية النقاط على

  

غير موافق   رةــالفق  الرقم

  جدا

موافق   موافق  محايد  غير موافق

  جدا

            ترغب يف أن يزور السياح منطقتكم  01

            السياح على عالقة طيبة مع السكان احملليني  02

            عادات وتقاليد املنطقة  تغري توافد السياح يفال يؤثر   03

يساهم النشاط السياحي يف زيادة االعتزاز باملوروث الثقايف   04

  لسكان املنطقة
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غير موافق   الفقــرة  الرقم

  جدا

موافق   موافق  محايد  غير موافق

  جدا

يساهم النشاط السياحي يف التعريف بعادات وتقاليد   05

  املنطقة

          

            حيرتم السياح العادات والتقاليد  06

يشكل النشاط السياحي دافعا لالحتفال باألعياد   07

  واملناسبات التقليدية واملهرجانات احمللية

          

            توافد السياح يف زيادة اجلرائم باملنطقةال يساهم   08

            نشاط اقتصادي مهم بالنسبة لسكان املنطقةالسياحة   09

            تساهم السياحة يف زيادة الدخل احمللي  10

            تساهم السياحة يف خلق مناصب الشغل  11

            تنويع مصادر الدخل احملليتساهم السياحة يف   12

اإلطعام، (تساهم السياحة يف تنشيط القطاعات األخرى   13

  ...)النقل

          

 الصناعات وتشجيع بعث يف السياحي النشاط يساهم  14

  التقليدية

          

على املمتلكات الطبيعية واألثرية  االسياح خطر ال يشكل   15

  احلساسة باحلظرية

          

            التلوث باملنطقة  مسببات أحد النشاط السياحي تربعيال   16

 البيئي التدهور أسباب أحد السياحي النشاط ال يعترب  17

  باملنطقة واألثري

          

السياحي املقيمني باملنطقة على إدراك يساعد النشاط   18

  ضرورة احلفاظ على البيئة

          

            تنمية النشاط السياحي يف احلظرية يتم مبراعاة احمليط الطبيعي  19

            تنمية النشاط السياحي يف احلظرية يتم مبراعاة احمليط الثقايف  20

تنمية النشاط السياحي باملنطقة يتطلب بالدرجة األوىل   21

  . مراعاة حساسية املمتلكات الطبيعية والثقافية اليت متيزها
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  SPSSالتكرارات، املتوسطات واالحنرافات املعيارية وفقا لنتائج : )09(ملحق رقم 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,848 21 

 الجنس

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 62,8 62,8 62,8 147 ذكر 

 100,0 37,2 37,2 87 أنثى

Total 234 100,0 100,0  

 

 الفئة العمریة

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 18-30سنة  77 32,9 32,9 32,9 

سنة31-40  69 29,5 29,5 62,4 

سنة41-50  26 11,1 11,1 73,5 

سنة51-60  49 20,9 20,9 94,4 

سنة60أكبر من   13 5,6 5,6 100,0 

Total 234 100,0 100,0  

 المستوى التعلیمي

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  من االبتدائيأقل  31 13,2 13,2 13,2 

 33,3 20,1 20,1 47 ابتدائي

 42,3 9,0 9,0 21 متوسط

 61,5 19,2 19,2 45 ثانوي

 100,0 38,5 38,5 90 جامعي

Total 234 100,0 100,0  

 منطقة االقامة

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 62,4 62,4 62,4 146 تمنراست 

 62,8 4, 4, 1 سیلیت

 78,2 15,4 15,4 36 عین صالح

 82,5 4,3 4,3 10 اینغر

 83,8 1,3 1,3 3 تزروك
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 100,0 16,2 16,2 38 عین قزام

Total 234 100,0 100,0  

 المھنة

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 16,2 16,2 16,2 38 طالب 

 62,8 46,6 46,6 109 موظف

 71,4 8,5 8,5 20 أعمال حرة

 85,5 14,1 14,1 33 بطال

 95,7 10,3 10,3 24 متقاعد

 100,0 4,3 4,3 10 أخرى

Total 234 100,0 100,0  

 

Statistiques 

 
N 

Moyenne Ecart-type Minimum Maximum Valide Manquante 

أن یزور السیاح منطقتكم ترغب في  234 0 4,56 ,716 1 5 

السیاح على عالقة طیبة مع السكان 

 المحلیین

234 0 4,17 ,887 1 5 

ال یؤثر توافد السیاح في تغیر عادات 

 وتقالید المنطقة

234 0 3,50 1,378 1 5 

یساھم النشاط السیاحي في زیادة 

االعتزاز بالموروث الثقافي لسكان 

 المنطقة

234 0 4,32 ,951 1 5 

یساھم النشاط السیاحي في التعریف 

 بعادات وتقالید المنطقة

234 0 4,41 ,918 1 5 

 5 1 1,037 3,97 0 234 یحترم السیاح العادات والتقالید

یشكل النشاط السیاحي دافعا لالحتفال 

باألعیاد والمناسبات التقلیدیة 

 والمھرجانات المحلیة

234 0 4,07 1,110 1 5 

یساھم توافد السیاح في زیادة الجرائم ال 

 بالمنطقة

234 0 3,77 1,086 1 5 

السیاحة نشاط اقتصادي مھم بالنسبة 

 لسكان المنطقة

234 0 4,29 ,935 1 5 

 5 1 1,100 4,18 0 234 تساھم السیاحة في زیادة الدخل المحلي

 5 1 1,125 4,11 0 234 تساھم السیاحة في خلق مناصب الشغل

السیاحة في تنویع مصادر الدخل تساھم 

 المحلي

234 0 4,10 1,134 1 5 

تساھم السیاحة في تنشیط القطاعات 

...)اإلطعام، النقل(األخرى   

234 0 4,15 1,033 1 5 

یساھم النشاط السیاحي في بعث وتشجیع 

 الصناعات التقلیدیة

234 0 4,28 1,000 1 5 



 

ال یشكل السیاح خطرا على الممتلكات  

 الطبیعیة واألثریة الحساسة بالحظیرة

234

ال یعتبر النشاط السیاحي أحد مسببات 

 التلوث بالمنطقة

234

ال یعتبر النشاط السیاحي أحد أسباب 

 التدھور البیئي واألثري بالمنطقة

234

یساعد النشاط السیاحي المقیمین بالمنطقة 

 على إدراك ضرورة الحفاظ على البیئة

234

تنمیة النشاط السیاحي في الحظیرة یتم 

 بمراعاة المحیط الطبیعي

234

تنمیة النشاط السیاحي في الحظیرة یتم 

 بمراعاة المحیط الثقافي

234

تنمیة النشاط السیاحي بالمنطقة یتطلب 

بالدرجة األولى مراعاة حساسیة 

الممتلكات الطبیعیة والثقافیة التي 

. تمیزھا  

234

Statistiques descriptives

 N Moyenne

 234 البعد االجتماعي

 234 البعد االقتصادي

البیئي البعد  234 

 234 المجموع

N valide (listwise) 234 

  املمارسات السلبية للسياح
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234 0 3,32 1,364 

234 0 3,51 1,097 

234 0 3,50 1,176 

234 0 3,91 1,098 

234 0 3,87 1,114 

234 0 3,94 1,048 

234 0 4,11 1,073 

Statistiques descriptives 

Moyenne Ecart type 

4,1422 ,57288 

4,1845 ,82984 

3,7369 ,65239 

4,0212 ,55182 

  

  

املمارسات السلبية للسياح:  )10( الملحق رقم

  القطع األثريةونقل مجع 

المالحققائمة   

1 5 

1 5 

1 5 

1 5 

1 5 

1 5 

1 5 

  

  



 

  

  

  )مبوجودة بضريح تنهنان األوىل 

  

  وثائق خمنلفة للديوان الوطين للحظرية الثقافية األهقار

  وثيقة إذن زيارة احلظرية
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  ترك الفضالت يف املواقع السياحية

 الصخرة(الكتابة على الصخور اليت حتتوي على النقوش الصخرية 

  االستحمام يف املناطق الرطبة

  

  

وثائق خمنلفة للديوان الوطين للحظرية الثقافية األهقار :المصدر

  

وثيقة إذن زيارة احلظرية:  )12( الملحق رقم
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الكتابة على الصخور اليت حتتوي على النقوش الصخرية 
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  احلظرية اإلذن بزيارةوثيقة :  )11( الملحق رقم
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  وزائري حظرية األهقار لوحات توعوية للسياح:  )12( الملحق رقم
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 قائمة المختصرات

A21L: Agenda 21 local. 

AGR: Activités Génératrices de Revenus. 

CDD: Comité du Développement Durable.  

CITRACIT: Compagne transafricaine Cit-roën. 

CMED: Commission Mondiale pour L’environnement et le Développement. 

CNUED: La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le Développement. 

DUCH: Direction de l'Urbanisme de la Construction et de l'Habitat. 

FEM: Fond d’Environnement Mondial. 

ICLEI: International Council for Local Environmental Initiatives. 

IEC: Programme d’Information, Education et Communication. 

OCDE: Organisation de Coopération et de Développement Économiques. 

OMT: Organisation Mondiale du Tourisme. 

ONT : Office National du Touisme. 

PAB: Plan d’Action pour la Biodiversité. 

PAT : Programme d’Action Territoriale. 

PAW : Plan d’Aménagement Wilaya. 

PDAU: Le Plan Directeur D'aménagement Et d'Urbanisme. 

PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement. 

PNUE: Programme des Nations Unies pour l’Environnement. 

POS : Plan d’Occupation des Sols. 

PPCA: Projet des Parcs Culturels Algériens. 

SDAM : Schéma Directeur des Aires Métropolitaines. 

SDAT: Schéma Directeur d’Aménagement Touristique.  

SNAT: Schéma National d’Aménagement du Territoire.  

SPL : Système de Production Local. 

SRAT: Schéma Régional d’Aménagement du Territoire.  

TO: Tours Opérateurs. 

UICN: l'Union internationale pour la conservation de la nature. 

WTTC: World Travel And Tourism Council. 
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  فهرس األشكال

  الصفحة  شكلعنوان ال  شكلرقم ال

  02  ظهور التنمية املستدامة وتطور مفهومها   )1.1( 

  10  أبعاد التنمية املستدامة  )2.1( 

  22  مستويات التفاعل يف نظام التنمية احمللية  )3.1( 

  SNAT  35 اإلقليم لتهيئة الوطين خطط املمكونات   )4.1( 

  38  "التوازن اإلقليمي والتنافسية"السيناريو املعتمد   )5.1( 

دفقات السياحة العامليةتتطور   )1.2(  48  

  57  صحاري العامل  )2.2( 

  71  التحول لنموذج السياحة املستدامة  )3.2(

  102  )2015- 2000( يف اجلزائر خالل الفرتة تطور عدد السياح  )1.3( 

  103  السياحي يف اجلزائر يف الناتج احمللي اإلمجايلاملسامهة املباشرة للقطاع   )2.3( 

  103  مسامهة القطاع السياحي اجلزائري يف التوظيف املباشر  )3.3( 

  124  متوقع احلظائر الثقافية بالصحراء اجلزائرية  )4.3( 

  131  مسار رايل امللكات  )5.3( 

  133  2017 مسار رايل حتدي الصحاري الدويل  )6.3( 

  135  1979 داكار يف طبعته األوىل -اجلزائر -رايل باريسمسار   )7.3( 

  140  2016توزيع العمال حسب قطاعات النشاط بوالية متنراست سنة   )1.4( 

  141  خريطة متوقع والية متنراست  )2.4( 

  160  2017- 1999 تطور أعداد السياح احملليني واألجانب لوالية متنراست  )3.4( 

  163  الثقافية األهقار مع تبيان مراكز احلراسة والعبورخريطة احلظرية   )4.4( 

  178  متويل مشروع احلظائر الثقافية  )5.4( 

  194  2016-2003تطور العائدات الفندقية لوالية متنراست يف الفرتة   )1.5( 

  196  2017-2003للفرتة  جنبيةمداخيل الوكاالت السياحية بوالية متنراست من السياحة األ  )2.5( 

  198  2017-2003مداخيل الوكاالت السياحية بوالية متنراست من السياحة الوطنية للفرتة   )3.5( 

تطور عدد احلرفيني ومناصب العمل احملدثة بقطاع الصناعات التقليدية يف والية متنراست   )4.5( 

  2017 - 2003للفرتة 

204  

التقليدية، وهياكل اإليواء مقارنة عدد مناصب العمل احملدثة يف احلرف والصناعات   )5.5( 

  والوكاالت السياحية

206  

  209  توزيع مفردات العينة حسب اجلنس  )6.5( 

  209  توزيع مفردات العينة حسب السن  )7.5( 
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  210  توزيع مفردات العينة حسب املستوى التعليمي  )8.5( 

  210  توزيع مفردات العينة حسب منطقة اإلقامة  )9.5( 

  211  العينة حسب املهنة توزيع مفردات  )10.5( 

  234  متثيل للعنقود السياحي  )11.5( 

  241  العنقود السياحي حلظرية األهقار  )12.5( 

 فهرس الجداول

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  23  مقاربات التنمية مبفهومها التقليدي والتنمية احمللية واإلقليمية  )1.1( 

  71  التجربة و االكتشافالفرق بني السائح التقليدي والسائح الذي يبحث عن   )1.2( 

حنو إسرتاجتية للتنمية املستدامة للسياحة يف الصحراء من  -شعوب وثقافات: مشروع الصحراء  )2.2( 

  أجل مكافحة الفقر

77  

  83  املواقع اجلزائرية املصنفة ضمن الرتاث العاملي  )1.3( 

  84  2016-2005طاقة اإليواء يف اجلزائر للفرتة   )2.3( 

  88  1969-1967توزيع االستثمارات على القطاعات االقتصادية خالل املخطط الثالثي   )3.3( 

  89  توزيع االستثمارات على خمتلف القطاعات خالل الرباعي األول  )4.3( 

  90  املخطط الرباعي الثاينتوزيع االستثمارات على خمتلف القطاعات التنموية خالل   )5.3( 

  96    2015-2007للسنوات  SDATاألهداف املالية والنقدية لـ   )6.3( 

  101  رهانات التحول السياحي يف اجلزائر  )7.3( 

- 2005تطور طاقات إيواء املنتج الصحراوي ونسبتها من طاقة اإليواء اإلمجالية يف الفرتة   )8.3( 

2016  

108  

  109  2016-2013عدد السياح يف املوسم السياحي الصحراوي لسنوات   )9.3( 

  113  حسب املنتج السياحي 1962الطاقة الفندقية يف اجلزائر سنة   )10.3( 

  113  1969-1967حصيلة برنامج املخطط الثالثي بني سنيت   )11.3( 

  114  عدد األسرة املنجزة خالل الرباعي األول حسب نوع املنتج السياحي  )12.3( 

  114  حسب نوع املنتج السياحي 78-74توزيع طاقات اإليواء السياحي املنجزة خالل الفرتة   )13.3( 

  115  حسب طبيعة املنتج السياحياملشاريع املربجمة يف املخطط اخلماسي األول   )14.3( 

  115  1989سعة اإليواء السياحي حسب املنتج السياحي وطبيعة امللكية �اية   )15.3( 

  116  1993االمتيازات املمنوحة للقطاع السياحي يف قانون االستثمار   )16.3( 

  119  املشاريع قيد االجناز يف خمتلف األقطاب السياحية  )17.3( 

  SDAT  120 األنشطة السياحة اليت ميكن تطويرها باملناطق الصحراوية حسب  )18.3( 

  134  طبعات ماراتون الكثبان الرملية  )19.3( 
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  135  داكار -اجلزائر -عدد املشاركني ومسار رايل باريس  )20.3( 

  152  قائمة الفنادق بوالية متنراست  )1.4( 

  153  قائمة املخيمات بوالية متنراست  )2.4( 

  158  عرب الوكاالت السياحية 2017-1999 بوالية متنراست التدفقات السياحية  )3.4( 

  161  2017عدد السياح الوطنيني واألجانب عرب املؤسسات الفندقية لسنة   )4.4( 

  165  مصاحل قسم التنمية، االتصال والسياحة للديوان الوطين للحظرية الثقافية األهقار  )5.4( 

  167  املسارات السياحية املعتمدة يف حظرية األهقار  )6.4( 

  169  2013- 2000توزيع السياح على املسارات السياحية يف الفرتة   )7.4( 

  175  لوالية متنراست 2030وفقا للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  قرتحةاملشاريع امل )8.4( 

  177  األطراف املسامهة يف مشروع احلظائر الثقافية    )9.4( 

  189  حبظرية األهقارالبيئية سياحة المقاييس التكوين يف خطة العمل لتنمية   )10.4( 

  194  2016- 2003العائدات الفندقية لوالية متنراست خالل الفرتة   )1.5( 

  196  2017-2003مداخيل الوكاالت السياحية من السياحة األجنبية للفرتة   )2.5( 

  197  2017-2003للفرتة ) الوطنيني(مداخيل الوكاالت السياحية بالنسبة للسياح احملليني   )3.5( 

  199  املشاريع السياحية قيد االجناز بوالية متنراست  )4.5( 

  199  مشاريع االستثمار السياحي املتوقفة  )5.5( 

  200  مشاريع االستثمار السياحي امللغاة بوالية متنراست  )6.5( 

  200  مناطق التوسع السياحي بوالية متنراست  )7.5( 

  201  التوسع السياحي بوالية متنراستطلبات االستثمار السياحي يف مناطق   )8.5( 

عدد املسجلني ومناصب العمل احملدثة يف قطاع الصناعات التقليدية لوالية متنراست حسب   )9.5( 

    )2017- 1999(طبيعة احلرف منذ بداية نشاط غرفة الصناعة التقليدية واحلرف بالوالية 

203  

تطور عدد احلرفيني ومناصب العمل احملدثة بقطاع الصناعات التقليدية يف والية متنراست للفرتة   )10.5( 

2003- 2017  

204  

  205  2017-2003التشغيل يف هياكل اإليواء والوكاالت السياحية بوالية متنراست   )11.5( 

  207  سلم ليكرت اخلماسي  )12.5(

  209  توزيع مفردات العينة حسب اجلنس  )13.5( 

  209  توزيع مفردات العينة حسب السن  )14.5( 

  210  توزيع مفردات العينة حسب املستوى التعليمي  )15.5( 

  210  توزيع مفردات العينة حسب منطقة اإلقامة  )16.5( 

  211  توزيع مفردات العينة حسب املهنة  )17.5( 

  212  )8- 1الفقرة (بفقرات اآلثار االجتماعية  اخلاصة العينة مفردات إجابات توزيع  )18.5(

  213  )14- 9الفقرة (باآلثار االقتصادية  اخلاصة العينة مفردات إجابات توزيع  )19.5( 
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  214  )21-15الفقرة (باآلثار البيئية  اخلاصة العينة مفردات إجابات توزيع  )20.5( 

  215  فقرات االستبيان على احمللينيالسكان  إلجابات املعيارية واالحنرافات املتوسطات  )21.5( 

  219  أهم اجلمعيات الثقافية السياحية بوالية متنراست  )22.5( 

  222  قائمة األصناف واملواقع احلساسة حبظرية األهقار  )23.5( 

  225  )2013-2006( القطع األثرية املسرتجعة من السياح   )24.5( 

  239  األهقارمتطلبات إنشاء عنقود سياحي حبظرية   )25.5( 

  فهرس المالحق

  الصفحة  عنوان الملحق  ملحقرقم ال

  265  توزيع املطارات الوطنية والدولية باجلنوب اجلزائري  )01( 

  265  1951كبتاون -مسار رايل اجلزائر  )02( 

  266  قائمة املناطق الرطبة بوالية متنراست  )03( 

  267  الرتاث األثري حلظرية األهقار  )04( 

  268  )2017( قائمة الوكاالت السياحية بوالية متنراست  )05( 

  270  اهليكل التنظيمي للحظرية الثقافية األهقار  )06( 

  271  قائمة احملكمني    )07( 

  271  استمارة االستبيان املوجه للسكان احملليني  )08( 

  SPSS  274التكرارات، املتوسطات واالحنرافات املعيارية وفقا لنتائج   )09( 

  276  املمارسات السلبية للسياح  )10( 

  278  وثيقة إذن زيارة احلظرية  )11( 

  279  لوحات توعوية للسياح وزائري حظرية األهقار  )12( 
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  فهرس المحتويات

  الصفحة  المحتويات

    شكر وعرفان

    إهداء

  ز - أ  مقدمة

  مفاهيم أساسية حول التنمية المحلية المستدامة :لاألو  الفصل

  01  تمهيد

  01  التنمية المستدامةماهية : المبحث األول

  01  لتنمية المستدامة   اومفهوم نشأة :المطلب األول

  01  السياق التارخيي لتطور املفهوم: املستدامةمن النمو إىل التنمية : أوال     

  05  تعريف التنمية املستدامة:ثانيا     

  08  أهداف التنمية المستدامة وأبعادها: المطلب الثاني

  08  أهداف التنمية املستدامة: أوال     

  10   أبعاد التنمية املستدامة: ثانيا     

  14  مبادئ التنمية المستدامة ومؤشراتها: الثالثالمطلب 

  14  مبادئ التنمية املستدامة:أوال     

  15  مؤشرات التنمية املستدامة:ثانيا     

  17  التنمية المحلية: المبحث الثاني

  17   التنمية المحلية فهومم:المطلب األول

  18  اإلقليممفهوم : أوال     

  19  التنمية احمللية تعريف: ثانيا     

  22  خصائص التنمية المحلية وأهدافها: المطلب الثاني

  22  خصائص التنمية احمللية: أوال     

  24  أهداف التنمية احمللية: ثانيا     

  25  أسس التنمية المحلية ونظرياتها: المطلب الثالث

  25  أسس التنمية احمللية: أوال     

  26  احمللية نظريات التنمية: ثانيا     
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  التنمية المحلية المستدامة: المبحث الثالث

  29  ماهية التنمية المحلية المستدامة: المطلب األول

  29  مفهوم التنمية احمللية املستدامة :أوال     

  30  املستدامة احمللية التنمية أبعاد: ثانيا     

  32   المحلية للقرن الواحد والعشرين األجندة :المطلب الثاني

  32  احمللية للقرن الواحد والعشرين األجندة مفهوم: أوال     

  34  احمللية للقرن الواحد والعشرين مراحل تصميم األجندة: ثانيا     

  SNAT   35 المخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية :المطلب الثالث

  35  املخطط الوطين لتهيئة اإلقليمالتعريف ب: أوال     

  38  التوجيهية للمخطط الوطين لتهيئة اإلقليماخلطوط : ثانيا     

  39  خالصة الفصل

   الصحراوية للسياحة والسياحة النظري اإلطار: الثاني الفصل

  40  تمهيد

  40  السياحةماهية : المبحث األول

  40  نشأة ومفهوم السياحة: المطلب األول

  41  ظهور السياحةنشأة و  :أوال     

  43  والسائح السياحةمفهوم : ثانيا     

  45  أنواع السياحة:المطلب الثاني

  47  آثار السياحة: المطلب الثالث

  49  للسياحة ةاآلثار االجيابي: أوال     

  52  للسياحة ةاآلثار السلبي: ثانيا     

  54  ماهية السياحة الصحراوية: المبحث الثاني

  54  مفهوم السياحة الصحراوية: المطلب األول

   54  واإلقليم الصحراوي صحراءالمفهوم : أوال     

  58  السياحة الصحراوية تعريف: ثانيا     

  60  خصائص السياحة الصحراوية وأشكالها: المطلب الثاني

  60  ومقوما�ا خصائص السياحة الصحراوية :أوال     

  61  أشكال السياحة الصحراوية: ثانيا     
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  64  آثار السياحة الصحراوية : المطلب الثالث

  64  للسياحة الصحراوية اآلثار االجيابية: أوال     

  65  للسياحة الصحراوية اآلثار السلبية: ثانيا     

  66   الصحراوية واالستدامةالسياحة : المبحث الثالث

  66  ماهية السياحة المستدامة: المطلب األول

  66  ومؤشرا�ا السياحة املستدامةمفهوم  :أوال     

  70  التحول لنموذج السياحة املستدامة: ثانيا     

  73  المستدامة السياحة الصحراوية ماهية: المطلب الثاني

  73  مفهوم السياحة الصحراوية املستدامة: أوال     

  74  عوامل االستدامة يف تنمية السياحة الصحراوية :ثانيا     

  76  الجهود الدولية الستدامة السياحة الصحراوية :المطلب الثالث

  77  شعوب وثقافات: مشروع الصحراء: أوال     

  79  بعض املبادرات األخرى: ثانيا     

  80  خالصة الفصل

  السياحة الصحراوية في الجزائر :الفصل الثالث

  81  تمهيد

  81  وضعية القطاع السياحي في الجزائر: المبحث األول

  81  المقومات السياحية في الجزائر: األولالمطلب 

  81  والثقافيةالطبيعية  السياحية املقومات: أوال     

  84  املادية السياحية املقومات: ثانيا     

  87  1999-1962وضعية القطاع السياحي في الجزائر في الفترة : المطلب الثاني

  87  االهتمام بالقطاع السياحي عرب املخططات التنموية : أوال     

  92  1999-1990 االنتقال القتصاد السوق :ثانيا     

  93  بداية االهتمام بالتنمية المستدامة للسياحة: المطلب الثالث

  93  2007- 2000اإلسرتاتيجية اجلديدة للسياحة : أوال     

  94  )2030- 2008 فرتة( SDAT 2030املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  :ثانيا     

  101    بعض مؤشرات أداء القطاع السياحي في الجزائر: المطلب الرابع

  101  يف الناتج احمللي اإلمجايل تهامسامهو ة يالسياحاإليرادات : أوال     
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  103  مسامهة القطاع السياحي يف التشغيل: ثانيا     

  104  السياحة الصحراوية في الجزائر : المبحث الثاني

  104  مقومات السياحة الصحراوية في الجزائر:المطلب األول

  104  لصحراء اجلزائرية لالطبيعية والثقافية  السياحية قوماتامل: أوال     

  108  املادية السياحية قوماتامل: ثانيا     

  110  الصحراوية في الجزائراالهتمام بالسياحة : المطلب الثاني

  110  قبل االستقاللاالهتمام بالسياحة الصحراوية : أوال     

  113  بعد االستقاللاالهتمام بالسياحة الصحراوية : ثانيا     

  121   ية للسياحة الصحراويةاالستثمار  المزايا والتسهيالت :المطلب الثالث

  123  واستدامة السياحة الصحراوية بالجزائرالجهود المبذولة لترقية : المبحث الثالث

  123  استدامة السياحة الصحراوية من خالل إقامة الحظائر الثقافية: المطلب األول

  123  احلظائر الثقافية بالصحراء اجلزائريةالتعريف ب: أوال     

  125  وتنظيم النشاط السياحي فيها املقومات السياحية للحظائر الثقافية: ثانيا     

  129   التظاهرات الثقافية والرياضيةاستدامة السياحة الصحراوية من خالل : المطلب الثاني

  129  االحتفاالت الشعبية واملهرجانات: التظاهرات الثقافية: أوال     

  131  التظاهرات الرياضية :ثانيا     

مشروع (المشاريع الدولية  في إطار بالجزائر استدامة السياحة الصحراوية :المطلب الثالث

  )طريق القصور

136  

  138  خالصة الفصل

  النشاط السياحي في حظيرة األهقار: الفصل الرابع

  139  تمهيد 

  139  السياحية لحظيرة األهقار مقوماتال:المبحث األول

  139  الطبيعية والثقافية مقومات السياحيةال: المطلب األول

  139  الطبيعية حلظرية األهقار السياحية  قوماتامل  :أوال     

  143  حلظرية األهقار الثقافية والتارخييةالسياحية املقومات : ثانيا     

  148  الصناعات التقليدية بإقليم حظيرة األهقار:المطلب الثاني

  148  وأهم أنواعها بإقليم حظرية األهقار الصناعات التقليديةأمهية : أوال     

  151  النموذجية للنحت على األحجار الكرميةاملدرسة : ثانيا     
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  152  لحظيرة األهقار بوالية تمنراست المادية مقومات السياحيةال: المطلب الثالث

  152  هياكل االستقبال والوكاالت السياحية: أوال     

  156  مقومات أخرى: ثانيا     

  157  السياحية بالحظيرةالتدفقات السياحية وأهم المسارات واألنماط : المبحث الثاني

  157  بالحظيرة وتنظيم النشاط السياحي فيها التدفقات السياحية: المطلب األول

  157  حظرية األهقار على السياحيةالتدفقات : أوال     

  162  تنظيم النشاط السياحي يف احلظرية : ثانيا     

  166  السياحية بحظيرة األهقارواألنماط المسارات : المطلب الثاني

  166    املسارات السياحية حبظرية األهقار: أوال     

  170  حبظرية األهقار األمناط السياحية :ثانيا     

  172  المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لوالية تمنراست: المطلب الثالث

  172  املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لوالية متنراستالتعريف ب: أوال     

  173  أهم حماور املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لوالية متنراست :ثانيا     

  176  الجزائرفي الحظائر الثقافية مشروع السياحة في حظيرة األهقار من خالل : المبحث الثالث

  176  التعريف بالمشروع: المطلب األول

  176  مراحله للمشروع و اإلطار العام  :أوال     

  PAB(  180(خطة العمل من أجل التنوع البيولوجي : ثانيا    

من أجل التنوع خطة العمل في حظيرة األهقار من خالل  السياحة المستدامة: المطلب الثاني

   البيولوجي

182  

  182  اإلجراءات املقررة يف خطة العمل لتنمية السياحة املستدامة يف حظرية األهقار: أوال     

  PAB  184 خطة العملالسياحة املستدامة يف حظرية األهقار وفقا لـ ميثاق: ثانيا     

  187  )2016(األهقار  ةتنمية السياحة الوطنية في حظير  إستراتيجية: المطلب الثالث

  187  اإلطار العام لإلسرتاتيجية : أوال     

  187  األهقار حبظريةالسياحة البيئية  لتنمية املقرتحة عملال خطة: ثانيا     

  192  خالصة الفصل

  األهقار حظيرةبفي تحقيق التنمية المحلية المستدامة  السياحي النشاط دور: الفصل الخامس

  193  تمهيد

  193 تحقيق التنمية المحلية المستدامة بإقليمفي  مساهمة النشاط السياحي: ولالمبحث األ
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  حظيرة األهقار

  193  االقتصادي للتنمية المحلية المستدامة بعدمساهمة النشاط السياحي في تحقيق ال: المطلب األول

  193  حظرية األهقار يف إقليم السياحيةاملداخيل : أوال     

  198  حظرية األهقار يف إقليم ةالسياحي اتاالستثمار تنشيط : ثانيا     

  202  االجتماعي للتنمية المحلية المستدامة بعدمساهمة النشاط السياحي في تحقيق ال :المطلب الثاني

  202  التشغيل يف القطاع السياحي: أوال     

  206   عن النشاط السياحي باملنطقةينيرضا السكان احملل: ثانيا     

  218  يف النشاط السياحي باحلظرية نياحملليمشاركة السكان : ثالثا   

  222  البيئي للتنمية المحلية المستدامة بعدمساهمة األنشطة السياحية في تحقيق ال: المطلب الثالث

  222  أثر النشاط السياحي على البيئة الطبيعية والثقافية باحلظرية  : أوال     

  224      اجلهود املبذولة للحفاظ على املمتلكات الطبيعية والثقافية باحلظرية : ثانيا     

  227  نتائج ومقترحات الدراسة الميدانية: المبحث الثاني

  227  نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات: المطلب األول

  232  بحظيرة األهقار ة المستدامةسياحللعنقود  إلنشاءمقترح : المطلب الثاني

  232  مفهوم العناقيد السياحية: أوال     

  236  حبظرية األهقار مستدامدوافع ومتطلبات إنشاء عنقود سياحي : ثانيا     

  242  الفصل الصةخ

  243  خاتمة ال

  250  املراجع قائمة

  265  املالحق قائمة

  281  قائمة املختصرات
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  :ملخص

 األصناف أهم أحد باعتبارها باجلزائر الصحراوية السياحة مسامهة مدى معرفة إىل الدراسة هذه هدفت       

 احلظرية إقليم على الضوء بتسليط وذلك املستدامة احمللية التنمية حتقيق يف اجلزائرية الوجهة متيز اليت السياحية

 باألقاليم املستدامة السياحة أنشطة تطويروذلك على اعتبار أن  .باجلزائر حممي فضاء أكرب ؛األهقار الثقافية

 لصاحل ومنافع عوائد حتقيق يف والثقافية الطبيعية مواردها الستغالل فرصة يشكلخاصة احملمية منها، و  الصحراوية

  .احلساسة الصحراوية باألوساط الضرر إحلاق دون احملليني السكان

 ،املستدامة احمللية التنمية يف األهقار حظرية بإقليم السياحية األنشطة مسامهة ضعف إىل الدراسة وتوصلت       

 الالسياحة باحلظرية فذات أمهية عاملية؛  ثقافيةو  طبيعية سياحية إمكانيات من احلظريةما تتميز به  رغم وذلك

 على السياحية، التدفقات يف الكبري الرتاجع بسبب املستدامة احمللية للتنمية االقتصادي اجلانب حتقيق يف تساهم

 بسبب وذلك البيئي، للجانب بالنسبة احلال وهو ،ا� األنشطة أهم أحد املاضية السنوات يف اعتبارها من الرغم

 خيص فيما أما للحظرية، والثقافية الطبيعية البيئة على وتأثريها احلساسة املواقع على السياحية األنشطة ضغط

 رضا على السياحية األنشطة حتوز حيث ا�ال، هذا يف اجيابيا تأثريا السياحية فلألنشطة االجتماعي، اجلانب

 تنمية يف تسهم أن ميكن اليت األنشطة أهم من أ�ا يرون فهم احلايل، الوضع من الرغم على احملليني السكان

  .مراحلها خمتلف يف الواسعة مشاركتهم بدليل اجلوار دول يف األمين الوضع حتسن مبجرد املنطقة

 . السياحة، السياحة الصحراوية، التنمية احمللية املستدامة، اجلزائر، حظرية األهقار: الكلمات المفتاحية

 
Résumé:  

       La présente recherche a pour objectif d’étudier la contribution du tourisme Saharien  
«l’un des types touristiques les plus importants qui distingue la destination algérienne»  au 
développement local durable en Algérie, nous avons pris comme cas le  Parc d’Ahaggar, le 
plus grand espace protégé en Algérie. Considérant que le développement des activités du 
tourisme durable dans les territoires sahariens et en particulier dans les espaces protégés, 
constitue une opportunité pour exploiter leurs ressources naturelles et culturelles afin de 
générer des bénéfices pour la population locale sans nuire aux espaces sahariens sensibles. 

        L’étude a révélé une faible contribution des activités touristiques dans le territoire du 
Parc d’Ahaggar au développement local durable, bien que le parc présente un potentiel 
touristique naturel et culturel d’importance mondiale. Sur le plan économique, l’étude 
démontre que le tourisme au  Parc d’Ahaggar n’a pas contribuer à promouvoir le 
développement local durable en raison de la baisse importante des flux touristiques au cours 
des dernières années, de même sur le plan environnemental, vue la pression exercée par les 
activités touristiques sur des sites sensibles et de leur impact sur l’environnement naturel et 
culturel du parc. Par contre sur le plan social, et en dépit de la situation actuelle, les activités 
touristiques ont un impact positif sur la population locale, qui participe largement dans ces 
activités et les considère parmi les activités les plus importantes qui peuvent contribuer au 
développement de la région dès l’amélioration de la situation sécuritaire dans les pays voisins. 

Mots clés : tourisme, tourisme saharien, développement local durable, Algérie, parc 
d’Ahaggar. 
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Abstract: 

       The present research aims to study the contribution of desert tourism "one of the most 
important types of tourism that distinguishes the Algerian destination" to sustainable local 
development in Algeria, we have taken as a case the Ahaggar Park, the biggest protected area 
in Algeria. Considering that the development of sustainable tourism activities in deserts and in 
particular in protected areas, constitutes an opportunity to exploit their natural and cultural 
resources in order to generate benefits for the local population without harming sensitive 
areas. 

        The study found a low contribution of tourism activities to sustainable local development 
in the park, although the park has a natural and cultural tourism potential of global 
importance. On the economic side, the study shows that tourism in Ahaggar Park does not 
contribute to promoting sustainable local development because of the significant decline in 
tourist flows in recent years, as well as in environmental aspects, in view of the pressure 
exerted by tourist activities on sensitive sites and their impact on the natural and cultural 
park’s environment. On the social side, despite the current situation, tourism activities have a 
positive impact on the local population, who participates widely in these activities and 
considers them among the most important activities that can contribute to the region’s 
development as soon as the security situation in neighboring countries improves.  

Keywords: tourism, desert tourism, sustainable local development, Algeria, Ahaggar parc. 
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