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ين رأ يت " ال يومه يف كتااب أ حد يكتب ال أ نه إ   ولو أ حسن، لاكن هذإ غري غده: لو يف قال إ 

 من وهذإ أ مجل. لاكن هذإ ترك ولو أ فضل، لاكن هذإ قدم ولو يس تحسن، لاكن هذإ زيد

 ." إلبرش مجةل عىل إلنقص إستيالء عىل دليل وهو إلعرب، أ عظم

 

 إل صفهاين إلفرج أ بو

 

  

  



 

 

 

 

 
 إلفضل لكه هل زمر إملتعلمني، من وجعلنا إلعظمي بفضهل إال ميان رزقنا إلعاملني، رب هلل إمحلد

 .نس تعني وبه نشكره

 

ىل والامتنان إلشكر معاين بأ مسى أ توجه  لتفضهل عامر عامري  إحملرتم إل س تاذ إدلكتور إ 

جناز يف وتوجيه هجد من بذهل وملا هذإ، معيل عىل إال رشإف بقبول  إلبحث هذإ سبيل إ 

 .إلعلمي

 

 لهذإ قرإءهتم عىل إملوقرة إللجنة أ عضاء مجيع أ شكر أ ن يفوتين ال كام

 .مناقش ته عىل وإملوإفقة إلعمل

 

طارإت إملبحوثني مجيع أ شكر أ ن أ نىس ال كام  مديرايت إلس ياحة ومديرايت إلبيئة يف إ 

 .إمليدإنية إدلرإسة نتاجئ عىل إحلصول إلوالايت إملبحوثة عىل تعاوهنم ومسامههتم يف

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

  – هللا حفظهام  –وأ يم يبل   إجلزيل ابلشكر أ توجه

من  إنهتايئ وحىت إدلرإس ية مسرييت طيةل به حظيت إذلي وإملادي إملعنويعىل إدلمع 

عدإد  .هذه إل طروحة إ 
 

ىلو   أ خوإيت إحلبيبات إحلياة يف س ندي إ 

 

ىل لك من حيمل يل ذرة ود وحمبة يف قلبه   إ 

ىل لك هؤالء أ هدي معيل هذإ.  إ 
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   ص: ملخال
يف واليات  التنمية احمللية تعزيز يف السياحة البيئية تلعبه الذي الدور وتشخيص معرفة إىل راسةدال هذه هتدف  

 ( إطارا031) من مكونة عشوائية غري عينة آراء استطالع الدراسة هذه مشلت فقد وعليه، الشرق اجلزائري
 واليت ،دراسة امليدانيةال يف االستبيان استخدمت أداة حيث ،مبديريات السياحة والبيئية يف الواليات املبحوثة

 أساليب  استخدام مت كما ،األنسب اإلجابة اختيار يف اخلماسي (Likertليكرت ) مقياس وفق تصمم
 .الدراسة بيانات لتحليل متنوعة إحصائية

 يف السياحية مبنطقة الشرق اجلزائري األنشطة مسامهة ضعف إىل األخري يف الدراسة هذه توصلت وقد    
 .عاملية أمهية ذات وثقافية طبيعية سياحية إمكانيات من املنطقة به تتميز ما رغمبال وذلك، احمللية التنمية

 بسبب ، وذلكاحمللية للتنمية االقتصادي اجلانب حتقيق يف تساهم ال يف الشرق اجلزائري فالسياحة البيئية
 السياحية ألنشطةفتسجل فيه ا االجتماعي، اجلانب خيص فيما أما ؛السياحية التدفقات يف الكبري الرتاجع

 البيئي للجانب بالنسبة أيضا  احلال ، وهواجتماعيا املنطقة تنمي اليت األنشطة أهم من عتبارهااب اجيابيا تأثريا
، حيث تسعى السلطات املعنية يف املنطقة بشكل اجيايب على التنوع البيولوجي احيالسيالنشاط يؤثر إذ 

 جاهدة حلماية املناطق الطبيعية واحلفاظ عليها. 
 : السياحة، البيئة، السياحة البيئية، التنمية المحلية، الشرق الجزائري.المفتاحية الكلمات

Résumé: 

      Cette étude vise à identifier et à diagnostiquer le rôle joué par l'écotourisme dans la 

promotion du développement local dans les wilaya du l'est algérien, cette étude comprenait 

une enquête sur un échantillon non aléatoire constitué de (130) cadres de directions du 

tourisme et de l'environnement dans les wilya faisant l'objet de la recherche. En utilisant  

L'outil du questionnaire dans l'étude pratique, conçu selon le l’échelle de Likert (Likert) , 

En sélectionnant la réponse la plus appropriée. une variété de méthodes statistiques ont 

également été utilisées  pour l'analyse des données de l’étude. 
 

     Cette étude a révélé une faible contribution des activités touristiques de la région du 

l’est algérien au développement local, malgré  que les potentiels du tourisme naturel et 

culturel de la région a une importance mondiale. Alors que L'écotourisme au niveau du 

l'est algérien  ne contribue pas à l'aspect économique du développement local En raison de 

la forte baisse des flux touristiques, En ce qui concerne l'aspect social, les activités 

touristiques ont un impact positif dans cette zone, étre considéré  l'une des activités les plus 

importantes qui contribuer au développement de la région. c’est le cas pour l’aspect 

environnemental, qui a un impact positif sur la biodiversité, alors que  les autorités 

concernées s'efforcent de protéger et de préserver les zones naturelles. 

Mots-clés: tourisme, environnement, écotourisme, développement local, la région de 

l’est algerien. 
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:Abstract  
 

   This study aims to identify and diagnose the role played by ecotourism in promoting 

local development in the states of eastern Algeria, this study included an investigation into a non-

random sample is a (130) framework of tourism and environmental mangement. in the 

willaya that is the subject of the research using the questionnaire tool in the practical study, 

designed by Likert (Likert) scale, selecting the most appropriate response. a variety of 

static methods were also used for the analysis of the study data. 

This study revealed a low contribution of tourism activities from the eastern Algeria regional 

local development , despite the potential of natural and cultural tourism in the region is global 

importance , while ecotourism at the algario level is not contributing to the economic aspect of 

local devlopment because of the sharp decline in tourisme flows, as far as social aspect, tourism 

activities have a positive impact in this area, will be considered one of the most important activities 

that contribute to the development of the region. This is the case for the environmental aspect, on 

biodiversity, while the authorities concerned strive to protect and preserve natural areas. 

Keywords: tourism, environment, ecotourism, local development, Algerian East. 
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 مقدمة

 

 

 

 :مقدمة
 بالكثري من تحظي، إذ لقد أصبحت السياحة يف العصر احلايل من القطاعات اإلسرتاجتية للكثري من الدول    

 االقتصاديلتنويع أهم مداخل اباعتبارها أحد إعداد السياسات واالسرتاجتيات لتطويرها وتنميتها االهتمام من خالل 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية ما فتئت تنمو وتتطور ثارها حجم صناعة السياحة وآ نفإذلك ول، التنميةواستدامة 

تصديري اسرتاجتي مما جعل منها واحدة من الصناعات املتكاملة القادرة على خلق الثروة كنشاط  بوترية موجبة،
 يف خلق مناصب العمل ملسامهتهاامليزان التجاري وزيادة الدخل الوطين وتنويعه إضافة دعم فيما يتعلق بخاصة و 

يف إبراز  لدورهاإضافة وبالتايل الرفع من مستوى معيشة طبقة عريضة من اجملتمع والتخفيف من معدالت البطالة، 
 اقتصاديا وثقافيا وحىت سياسيا.د والرتويج للبلالرتاث احلضاري التارخيي واحملافظة على املعامل الطبيعية 

 

مالية وبشرية وبيئية يؤهلها  قدراتومناخية ورصيد تارخيي حضاري و طبيعية  إمكانات من اجلزائر به تتمتع ما إن    
واالسرتاجتيات املرسومة لتطوير وتنمية هذا إال أن عدم فعالية السياسات  ،ألن تكون بلدا سياحيا من الدرجة األوىل

لقطاع ى هذا التغيب دي ذلك الدور املأمول منه. وما غذشيا اقتصاديا واجتماعيا وال يؤ منه قطاعا هامالقطاع جعل 
 موردالسياحة يف اجلزائر هو الطابع الريعي لالقتصاد الوطين املعتمد على قطاع احملروقات كمصدر أساسي للدخل وك

 االستقالل وحىت الوقت احلاضر.  ذحد يف متويل التنمية منأو 
 

تطمح السياسة ويف هذا السياق  ،لقد سعت اجلزائر يف السنوات األخرية إىل ترقية القطاع السياحي وتنميته    
 وجعلها السياحية اجلزائر وجهة وتثمني حتسنيإىل  0202 آلفاق للتهيئة السياحية التوجيهي املخطط إطار يف اجلديدة
 واخلارجي  الداخلي للطلب واالستجابة السياح على جذب قادرة تنافسية سياحية عالقة ذاتبامتياز،  سياحية منطقة
 .اجلزائر هبا تزخر اليت واملتنوعة الكثرية السياحية املنتجات على

 

 الراحة وتوفري واحليوانات والنباتات يف الطبيعة والتأمل والدراسة البحث إىل هتدف جديدة ظاهرة البيئية السياحة إن   
 البيئة محاية احمللي مع للمجتمع اإلنتاجية واملشاريع االستثمار ربط هي البيئية السياحة تتيحها اليت لإلنسان،  فامليزة

 تعتمد سياحية برامج إعداد طريق عن واحدة، وذلك تنموية معادلة وفق السياحية، للمناطق والثقايف احليوي والتنوع
 بنوعية املساس دون إبداعية، سياحية سلوكية ممارسات على التأكيد بيئيا، مع املميزة املواقع حنو السياحة توجيه على
 .عليها أو التأثري البيئة

املختلفة اليت ميكن  احملليةفالغاية من االستثمار يف السياحة البيئية هتدف للرفع بالتنمية احمللية اعتمادا على مواردها     
اقتصادي، على أن ال يكون هذا على حساب إمهال اجلوانب األخرى، فال بد أن  ورداستعماهلا واالستفادة منها كم

تسري التنمية يف كافة القطاعات بالتوازي مما يزيد من اإلمكانات الالزمة خلدمة اجملتمعات، وبالتايل فإن العوائد اليت 
لثقايف والطبيعي كوهنا شكل من تطوير مكونات الرتاث او سيتم توفريها ميكن استخدام جزء منها يف عمليات احلفاظ 

أشكال السياحة املسؤولة، اليت حترتم البيئة واجملتمعات احمللية، ولديها القدرة على خلق فرص اقتصادية تنموية ذات 
 قيمة حقيقية.



 مقدمة

 

 

 

 اليت والطبيعية التارخيية واملقومات اإلمكانيات حجم على االختالف املمكن غري فمن سبة للشرق اجلزائريوبالن    
 اجلغرايف املوقع من انطالقا ،العامل يف سياحيةال قاصدامل أحسن ضمن تصنف به املناطقبعض  جعل ما وهو ،يزخر هبا
 السائد املناخ وطبيعة اجلبال من حيث وأمجلها، الشواطئ أحسن به ساحلي شريط متتلك فهي الكبري الطبيعي والتنوع

 اإلقليمي املستويني على سياحي استقطاب وجهة لتكون تؤهلها واليت واحلضارية، التارخيية اآلثار املعدنية، واحلمامات
 .والدويل

 الدراسة إشكاليةأوال: تحديد 
 ثروات على واحتوائه ،يف اجلزائر البيولوجي التنوع فضاءات أهم منواحد  الشرق اجلزائري كون من انطالقا     

 إشكالية تطرح احملليني؛ للسكان بالنسبة السياحي النشاط يكتسيها اليت الكبرية لألمهية إضافة هامة، وثقافية طبيعية
 والثقافية الطبيعية املقومات على التأثري دون ،اجملتمع احمللي على بالنفع يعود مبا املنطقةب السياحية األنشطة تطوير

سعيا لدفع  البيئيةوهذا ما تسعى إليه اجلزائر من خالل إعداد خطط وبرامج وطنية هتدف إىل ترقية السياحة  ،احلساسة
 إشكالية الدراسة تتمحور حول:ن إف يف ظل هذا الطرح، عجلة التنمية احمللية

 ؟ المحلية التنمية تحقيق في اليات الشرق الجزائريو ب السياحة البيئية مساهمة مدى ما      
 

 :التالية األسئلة عن اإلجابة تفرض أعاله، بالصيغة املطروحة اإلشكالية إن
 ؟واليات الشرق اجلزائري السياحة البيئية يفهو واقع  ما .1
 ؟لبيئية يف واليات الشرق اجلزائريهي العوامل اليت تدفع إىل االهتمام بالسياحة ا ما .2
 قبل السلطات  املعنية؟ منيف اجلزائر استجابت لتطوير السياحة البيئية هل السياسات والربامج املتبعة  .3
 ؟واليات الشرق اجلزائريهي آفاق تطوير السياحة البيئية يف  ما .4
 حتقيق التنمية احمللية؟ ألجل يف الشرق اجلزائري هي السبل الكفيلة بتفعيل دور السياحة البيئية ما .5

 الدراسةثانيا: تقديم فرضيات 
 :كاآليت الفرضيات من جمموعة صياغة مت البحث إشكالية وملعاجلة سبق ما على بناءا  

يف الواليات  السياحة البيئية والتنمية احمللية بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال: األولى الرئيسية الفرضية
 املبحوثة.

 :فرعية ثالثة فرضيات الرئيسية الفرضية هذه عن وتنبثق
 ؛األداء االقتصادي وبعدالسياحة البيئية  بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال -1
 ؛االجتماعياألداء  بعدالسياحة البيئية و  بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال -2
 البيئي.األداء  بعدالسياحة البيئية و  بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال -3
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احمللية يف الواليات  السياحة البيئية والتنمية بني إحصائية داللة ذات تأثري عالقة توجد الالثانية:  الرئيسية الفرضية
 املبحوثة.

 :فرعية ثالثة فرضيات الرئيسية الفرضية هذه عن وتنبثق
 ؛األداء االقتصادي بعدالسياحة البيئية و  بني إحصائية داللة ذات تأثري عالقة توجد ال -1
  ؛األداء االجتماعي بعدالسياحة البيئية و  بني إحصائية داللة ذات تأثري عالقة توجد ال -2
 البيئي.األداء  بعدالسياحة البيئية و  بني إحصائية داللةذات  تأثري عالقة توجد ال -3

 ثالثا: متغيرات الدراسة
 مبختلف( التابع املتغري بصفتها) احمللية التنمية حتقيق يف (املستقل املتغري بصفتهاالبيئية ) السياحة دور على للتعرف    

 :املوايل الشكل ميكن إيراد والبيئية، االجتماعية االقتصادية، جوانبها
 متغيرات الدراسة(: 10شكل رقم )

 

 
 المصدر: من إعداد الباحثة                 

 : أهداف الدراسة  رابعا
 :مجلة من األهداف لعل أمهها إىل بلوغ تسعى هذه الدراسة إن

 ؛سياحة البيئية والتنمية احملليةلاإلحاطة باإلطار الفكري واملفاهيمي ل -
وتشخيص واقع  السياحة البيئية يف  ،مكانة السياحة البيئية ضمن املنظور اجلديد لالقتصاد العامليإبراز  -

 ؛الشرق اجلزائري واليات
وء على مدى استفادة واليات وتسليط الض  ،حماولة دراسة وتقييم دور السياحة البيئية يف حتقيق التنمية احمللية -

 ؛اجلزائري من هذه اإلسرتاجتية الشرق

 السياحة البيئية

وتنشيط  ،يف مصادر الدخل املداخيل السياحية، تنويع الجانب االقتصادي للتنمية المحلية
 االستثمار السياحي

ومشاركة السكان احملليني يف  التوظيف يف القطاع السياحي،  الجانب االجتماعي للتنمية المحلية
 .تنمية األنشطة السياحية

 .املواقع الطبيعية والثقافية سالمة الجانب البيئي للتنمية المحلية

 التابع المتغير

 المستقل المتغير
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 منطقة الشرق اجلزائريالسياحة البيئية يف  تطويرات والصعوبات، اليت تعرتض الكشف عن أهم املعوق -
يف التنمية احمللية وهذا بغرض توجيـه أنظـار السلطـات املعنية للعمل على تفاديها يف املستقبل، مبا  ومشاركتها

 يعود بالفائدة على الصاحل العام للمجتمع اجلزائري.
 

:خامسا  أهمية الدراسة     
 من االعتبارات التالية : هذه الدراسةتنبع أمهية  

واليت ميكن أن تساهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،قدرات السياحة البيئية اليت تتمتع هبا اجلزائر -
 ؛والبيئة

لتأهيل هذا القطاع يف خمتلف االهتمام الكبري الذي أولته اجلزائر للسياحة واإلصالحات الكبرية اليت سخرهتا  -
 ؛جوانبه وعلى مجيع األصعدة

موضوع التنمية بشكل عام والتنمية احمللية بشكل خاص، أمهية كبرية يف األوساط العلمية، حيث يكتسي  -
كما أن التنمية تبقى املطلب األساسي وغاية  حثني،  امازال يشكل مادة أساسية للنقاش لدى العلماء والب

 احلكومات يف العامل.كربى لكل الشعوب و 
 الموضوع أسباب اختيار :سادسا

 بالغ تأثري من هلا ملا وكذلك، املهمني واالجتماعي االقتصادي الدوره السياحة نظرا موضوع اختيار أسباب تعود   
 .كالبيئة احمليطة بناالعناصر املختلفة   على

يف مصادر الدخل  تنويعالو تعترب السياحة وسيلة فعالة جللب العملة الصعبة ، االقتصادي دورللبة بالنس -1
حيث عمدت  القطاعمما جعل الكثري من الدول تويل اهتماما خاصا هلذا  ،اإلمجايلزيادة يف الناتج احمللي الو 
يد بني األخرية جمال تنافس شد اآلونةصبحت السياحة يف أفيه  ف موال هائلة لالستثمارأىل ختصيص رؤوس إ

 .الدول
 يتم افبواسطته العاملة اليد من معتربا عددا تستقطب اليت اجملاالت أحدهي ف، دور االجتماعيلبالنسبة ل -2

 .وىل على اليد العاملةنشاط يعتمد بالدرجة األ ألهناوامتصاص البطالة  مناصب شغل، خلق
بالبيئة، فالبيئة السليمة هي املناخ تأثريا وتأثرا  األشد الصناعات أحد فالسياحة هيبالبيئة،  اأما عن عالقته -3

 .السياحة املستدامة ترتكز على وجود ختطيط بيئي سليمأن كما املالئم لتحقيق سياحة مستدامة،  
 سةاالدر  حدود :سابعا

 سةاالدر  هذه حددت فقد وعليه ،وبشرية زمنية، مكانية، حدود يدانيةامل اتسادر ال فإن ملعظممما وال شك فيه    
 :التالية باحلدود

 التقليدية، ةوالصناع السياحة ةديريم على اقتصرت سةاالدر  هلذه املكانية احلدود إن :المكانية الحدود -1
 :مخسة واليات متواجدة فالشرق اجلزائري، وهي يف ،)البيئةمديرية و 



 مقدمة

 

 

 

 ومديرية البيئة لوالية الطارف؛، مديرية السياحة والصناعة التقليدية -
 ومديرية البيئة لوالية عنابة؛ ،السياحة والصناعة التقليديةمديرية  -
 ومديرية البيئة لوالية جيجل؛ ،مديرية السياحة والصناعة التقليدية -
 ومديرية البيئة لوالية سطيف؛ ،مديرية السياحة والصناعة التقليدية -
 ومديرية البيئة لوالية سوق أهراس.  ،مديرية السياحة والصناعة التقليدية -

 اجملتمع فرادأ مع املقابالت ءاإجر  مت هبا اليت الفرتة يف سةاالدر  هلذه الزمنية احلدود متثل :الزمنية الحدود -2
 إىل 30/26/0232)  تاريخ من املمتدة الفرتة وهي مجعها، فرتة غاية إىل عليهم تااالستمار  وتوزيع املبحوث

 . (20/0239/ 31يخ تار  غاية
 السياحة اتاإلطارات مبديري جمموع من تكونت واليت سةاالدر  عينة يف البشرية احلدود تتمثل: البشرية لحدودا  -3

 .الشرق اجلزائري مخسة واليات متواجدة يف يف البيئة، اتمديريو  التقليدية،ات والصناع
 المنهج المعتمد :ثامنا
 مت ،وحتليله معني إطار يف وأبعاده خصائصه وبكل مجيع جوانبه على الوقوف أجل ومن املوضوع، طبيعة مع متاشيا    

وصف  واستجابة ملا يتطلبهجهة  من البحث موضوع مع لتناسبهما واملنهج التحليلي، الوصفي املنهج على االعتماد
اإلحاطة جبوانب هبدف و ، من جهة أخرى املعطيات وحماولة حتليلها وتقييمها مث الوصول إىل نتائج وإعطاء اقرتاحات

  . البحث النظرية والتطبيقية
 امليدانية سةاالدر  تااستمار  تفريغ مت حيث األدوات اإلحصائية على امليدانية سةاالدر  ضمن ادعتماال مت كما    

 احلسابية االحنرافات األوساط املئوية، والنسب تار اكالتكر  املعروفة اإلحصائية األساليب بعض على باالعتماد
 جوانب حتليل يف التحليلي املنهج استعمال مت كما ،...وغريها االحندار، ومعامالت االرتباط، ومعامالت املعيارية،
مت االعتماد على مصدرين جلمع  ، حيثاملدروسة الظاهرة تامبتغري  وربطها اإلحصائية النتائج هذه خمتلف ومضمون

 املعلومات.
 واملقاالت العلمية العلمية الكتب منها اللغات املصادر املكتبية مبختلف على ستنادمت اال الجانب النظري: -1

 مواقع من املصادر اإللكرتونية وعلى االختصاص ذات الدولية العلمية امللتقيات يف واملداخالت احملكمة املنشورة
 .موثوقة

ملديرية السياحة ومديرية  العملي امليدان يف األوىل مصادرها من واملعلومات البيانات مجع مت الجانب التطبيقي:  -2
 مع الشخصية املقابالت للبحث الرئيسية اجلوانب أن تتضمن ، كما ميكناالستمارة تصميم خالل وذلك من، البيئة
 . امليدانية سةاالدر  تااستمار  تفريغ ومن خاللاملسؤولني،  بعض
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 : الدراسات السابقة تاسعا
 فهي العربية الدول يف الدراسات أما املتقدمة، الدول يف خاصة باملوضوع الصلة ذات دراسات عدة أجريت لقد    
جانب من  بأي ربطه دون السياحة البيئية موضوع البحث يفحاولت هو أهنا  عليهاما يعاب  لكنو  ،ونادرة قليلة

  .اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا جوانب التنمية املستدامة 
 :العربية باللغة الدراسات -
 الطالب إعداد من ،"الجزائر حالة"ةالمستدام السياحة لتنمية االقتصادية األهمية :بعنوان دكتوراه أطروحة  -1

  باتنة خلضر، احلاج جامعة املؤسسات، تسيري ختصصالتسيري  وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية عيساين، عامر
تنمية السياحية موقعها من برامج بتحديد مفهوم ومكونات السياحة املستدامة، وما  الباحث مقا حيث ،2009/0232

 ثاراآلوعرض احملاور اإلسرتاجتية اليت اختارهتا كل من تونس ومصر لتطوير قطاعها السياحي، كما رصد يف اجلزائر، 
دور القطاع يف اجلزائر من ناحية، وتونس ومصر من حماولة تقييم التجارب، مث قام بتحديد قطاع السياحة و  االقتصادية

 من حيث املسامهة يف حتسني املؤشرات االقتصادية.  ناحية ثانية 
السياحة باجلزائر، وهذا ما مت توصل إىل جمموعة من النتائج أمهها: اهتمام متأخر وغري مضمون يف جمال صناعة    

، التنفيذ وتوزيع االستثمارات ل يف العرض السياحيلشري إليه اخليف تنفيذ اخلطة، وي االلتزام مستوىملسه من خالل 
ا يساهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، قطاعمنه  السياحية مل حيض قطاع السياحة يف اجلزائر باألمهية اليت جتعل

االقتصادية يف كل من تونس للتنمية ولويات اإلسرتاجتية  األضمن ذلك سجل األمهية البالغة للقطاع، وإدراجه عكس و 
لالستثمارات السياحية من قبل القطاع اخلاص احمللي واألجنيب، ، ضعف طاقات اإليواء السياحي، ركود وتراجع ومصر
 انعدام مصادر وآليات التمويل يف اجملال السياحي، مشاكل إدارية وتقنية. ترقوية حقيقية،  إسرتاجتيةغياب 

 حظيرة االستدامة منظور من الجزائر في البيئية السياحة تنمية استراتيجيات  :بعنوان دكتوراه أطروحة -2
وعلوم  والتجارية االقتصادية العلوم كلية،  عياشي اهلل عبدمن إعداد الطالب:  ،-أنموذجا - إليزي بوالية الطاسيلي

 .2015 / 2016 ،ورقلة ،مرباح قاصدي جامعة، االقتصادي التحليل ختصص  ،التسيري
 التكاملية العالقة وحتديد املستدامة، السياحية والتنمية البيئية السياحة ملاهية النظري اإلطار تحديدالباحث بقام       

 واإلمكانات املقومات برزأ عرض خالل من اجلزائر يف السياحي القطاع وصورة الواقع وضح، و والبيئة السياحة بني
 اليت التنموية واالسرتاتيجيات اجلزائر، يف البيئية السياحة منوذج على الرتكيزوقام ب اجلزائر متتلكها اليت السياحية
 اجلزائر يف السياحية اإلسرتاتيجية حمتوى وتقييم تحليل، وقام بالسياحة من النوع هذا وتطوير لتنمية احلكومة اعتمدهتا
 حظرية يف البيئية السياحة بنموذج التعريف اولح اكم ،2025 السياحية للتهيئة SDAT التوجيهي املخطط يف املتمثلة

 .املستدامة التنمية وحتقيق البيئة على احلفاظ إىل يهدف كنموذج اجلزائري باجلنوب الطاسيلي
 السياحة لنموذج األمهية وإيالء ، عام بشكل السياحي بالقطاع االهتمام توصل إليها الباحث اليت النتائج ومن  

 يف السياحية للتهيئة توجيهي خمطط اعتماد خالل من األمر هذا تدارك احلكومة حاولت ولقد خاص، بشكل البيئية
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 حظريةقد توصل إىل أن و ، السياحة قطاع يف االستدامة حتقيق أجل من والبعيد املتوسط املديني على ، 2025 حدود
 التنمية وحتقيق اجلزائر يف للسياحة والبيئية اجلمالية الصورة إظهار إىل يسعى حقيقيا بيئيا منوذجا متثل الطاسيلي
 .املستدامة السياحية

 نفيس أمحد  للباحث:،  -نموذجا األهقار - االستثمار على وأثرها البيئية السياحة عنوان الدراسة:  -3
  .0232، 21 العدد 22 ، اجمللدواالقتصادية القانونية للدراسات االجتهاد جملة

 مفهوم متطرقا إىل البيئية السياحة اهيةم عرض مث مبقدمة احلديث استهل : كما يلية املوضوع  عاجلمبالباحث قام      
 على البيئة السياحة وآثار لدور العنصر األخري خصصإذ  األهقار، مبنطقة البيئية السياحة واقع وكذا، السياحية البيئة

 .بالتوصيات مدعمة إليها املتوصل النتائج عرض األخري ويف عامة، بصفة والدولة باخلصوص األهقار منطقة
 الكثري اعتقاد، بالسياحة احملليني جهل، و احمللي اجملتمع لدى ثقايف وعي وجود عدم توصل إىل جمموعة من النتائج:   
 ، بالوالية اجلذب عوامل بأمهية السياحي العمل على القائمنيية ادر   عدم، مذلة السياح مع العمل أن احملليني من

 احتساب دون ضيااألر  على السكان بعض هتافت ، البناء خملفات وخاصة تلوث، من يصاحبه وما الصناعي النمو
 ، والتكوين املعهد كزا مر  خرجيي هتميش ،الوالية مقر يف وخاصة ءااخلضر  املساحات قلة ، للبيئة اعتبار أي تويل أو

 سواء، الدولة على السياحة ممارسة يف تعتمد السياحية الوكاالت جل ، واملطابخ الفندقة ختصص على التكوين اقتصار
 املتعلقة القوانني جيهلون واألهايل والسياح الزوار أغلب ، للمحمية ااعتبار  يولون ال السياح أو الزوار أو احملليني السكان

 .وبالبيئة بالسياحة
 حالة المستدامة السياحة تنمية في ودورها المحمية المجاالت في البيئية السياحةعنوان الدراسة:    -4

 01العدد ،13 لداجمل وإدارية اقتصادية أحباث ةلجم شارف، : نور الدينللباحث، ئراالجز  في الوطنية الحظائر

0239 .   
 عددا يستقطب الذي السياحة ن أشكالم حديث كشكل البيئية السياحة ىلع الضوءتسليط قام الباحث ب    

 الطبيعية اجملاالتداخل  ةالبيئي السياحة تلعبه نأ نميك الذي الكبري الدور نتبيا إىل ، كما هدفالسياح نم زيداتم
 استغالل واقع بعرضام ق األخري ويف املستدامة، السياحة ترقية يف اخلصوص وجه ىلع ةنيالوط واحلظائر عموما احملمية

 حتقيق بغية ئراز اجل يف السياحة نم وعنال هبذا هوضنال باتلمتط موأه البيئية، السياحة يف ئريةااجلز  يةنالوط احلظائر
  .اهلامة الطبيعية املوارد هذه على حتافظ مستدامة سياحة

 البيئية السياحة لرتقية ئريةااجلز  يةنالوط احلظائر استغالل يف الكبريالضعف  هو إليها املتوصل تائجنال أبرز نوم    
هذه  يف مت عرضها اليت والعوامل األسباب نم العديد تيجةن وهذا ئها،اوثر  وعهانوت كربها مرغ املستدامة، والسياحة
 الدراسة. 

 :األجنبية باللغات الدراسات
 seven wunder ,  appraoch »  « ecotourism and economic incentives : an empiricalدراسة:  -1

 والحافز االقتصادي: منهج تجريبيالسياحة البيئية   العنوان: 
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، وقد حاولت الدراسة إثبات احلوافز االقتصادية للسياحة البيئية وانطلقت من 2222وهي عبارة عن حبث نشر سنة 
 فرضيتني أساسني ومها: 

 .اخلارجية أكرب من مناذج التبعية حنو الوكاالت السياحة حملية يؤدي إىل دخل يتطبيق عمليات سياح -
للموارد األكثر استدامة، عن طريق يوفر الدخل السياحي احمللي حافز قوي من خالل جعل اإلدارة التقليدية  -

 استبدال األنشطة املضرة، وزيادة قدرة احلماية احمللية ضد التهديدات اخلارجية.
دخل أخرى خارج املنافسة،  مصادر يتلقى السكان األصليني فوائد هامة من  :توصل البحث جملموعة من النتائج      

حية، كما كثر استقاللية عن الوكاالت السيااألصص السياحي كما أن التفاوت يف الدخل بني القرى ناتج عن التخ
يف  ساعدت تدفقات الدخل على زيادة الوعي البيئي، وقد قدمت حوافز لعقالنية جديدة يف استخدام املوارد التقليدية

ميكن أن يساعد الدخل السياحي على توحيد اجلهات الفاعلة ويعزز سبب وجود ، القرى املتخصصة يف السياحة
 نطقة احملمية املهددة من طرف االستخدامات املنافسة لألراضي.امل
  «jonathan tardif   , « écotourisme et développement durableدراسة:  -2

 السياحة البيئية والتنمية المستدامةبعنوان: 
بالسياحة البيئية وعالقتها ، وقد تناولت هذه الدراسة خمتلف املفاهيم املرتبطة 0220وهي عبارة عن حبث نشر يف     

حة السيا التالية: بية، وتوصلت الدراسة إىل النتائجبأنواع أخرى من السياحة وصوال إىل اآلثار البيئية اإلجيابية والسل
ط الطبيعية ويف املناطق املعزولة تنمية املستدامة يف األوساقيق الحل كأداةالسياحة البيئية  البيئية هي ظاهرة جديدة نسبيا، 

 أصبحت السياحة البيئية وسيلة تسويق شديدة القوة. الصعب إجياد سياحة بيئية حقيقية،  منو 
 « berrerdo duha    , « ecotourisme and sustainble developpement in costa ricaدراسة:  -0

 السياحة البيئية والتنمية المستدامة في كوستاريكاالعنوان: 
 يذال عقللوا، وقد كان اهلدف من هذه الورقة هو تقدمي موجز  2224وهي عبارة عن ورقة حبث نشر سنة      
ه السياحة البيئية يف كوستاريكا، الفحص النقدي آلثار وحتديات السياحة البيئية، حتليل إمكانية السياحة البيئية  هتواج

خالهلا تقييم السياحة البيئية والتنمية املستدامة؛ اقرتاح طرق كإسرتاجتية للتنمية املستدامة، البحث عن طرق ميكن من 
ما هي آثار  :لتحسني ممارسات وسياسات السياحة البيئية احلالية لكوستاريكا، وقد تناولت الدراسة بعض األسئلة

  ؟ستدامةوحتديات السياحة البيئية؟ ما هي الفوائد اليت ميكن أن جتلبها ؟ هل السياحة البيئية يف كوستاريكا م
إخفاقات السياحة البيئية يف كوستاريكا هي مبثابة تذكري صارخ ، ئج اليت توصلت إليها هذه الدراسةومن النتا     

الوعود واإلمكانيات، وعلى العموم فقد أظهرت كوستاريكا دالئل على أن  يف ظلآلثار وحتديات السياحة البيئية 
ميكن للسياحة البيئية  أن تعمل بإسرتاجتية ، كما ليست حال سحريا ا كاذبا كما أهناالسياحة البيئية ليست مظهر 

لسياحة البيئية يف كوستاريكا ل، كما أن االستدامة طويلة األجل أن تؤدي إىل نتائج سلبيةتنموية فعالة، كما ميكن 
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يف التخطيط  هنج أكثر حزما إتباعسوف تعتمد على ما إذا كانت السياحة البيئية تستفيد من أخطائها وتبدأ يف 
 . يالبيئي يالسياح
   Anypak prapannetivuth :دراسة -4

« Ecotourism : a study on responsible environmental behavior to popular notional parks in 

thailand »  

 تايلندا.السياحة البيئية: دراسة السلوك البيئي المسؤول في المنتزهات الوطنية الشعبية في  بعنوان:  

، وقد فحصت الدراسة العوامل املتصلة بالسلوك البيئي املسؤول 0222وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه نشرت سنة 
سنة لديهم مستوى تعليم  09-01ترتواح أعمارهم بني  أشخاصهم و  ،يلنديةادائق الوطنية الشعبية التاحلإىل للزوار 

والقوميات يلنديني اعتني للزوار هم التكبري، أكرب  جممو   دخلعلى اجلامعي موظفني يف القطاع اخلاص، وحيصلون 
 األروبية. 

واملقصد السلوكي، كما ال توجد هنالك الدراسة أنه ليس هنالك عالقة بني املوقف البيئي  أستنتج من خالل هذه     
بني املوقف البيئي  كما أن هنالك عالقة قوية إىل حد ما،  بني املقصد السلوكي والسلوك البيئي املسؤول عالقات

حد ما مع السلوك البيئي هلا عالقة قوية على  كل من املسؤولية الشخصية وموقف السيطرة ، وأن  ئييوالسلوك الب
شديد حول املسؤولية البيئية، سؤال مفتوح أن هنالك قلق أجوبة األشخاص املستجوبني عن أكدت  املسؤول، حيث

يف احلدائق العامة، كما كان هناك أيضا قلق حول وقد أكد الكثري منهم على ضرورة احلفاظ على البيئية الطبيعية 
 األجيال القادمة. احملافظة على احليوانات والنباتات يف احلدائق العامة، وذلك من أجل 

   enrique calfucura , jessica coria دراسة:  -5
Ecotourism  and the devlopment of indigenons communities : the good, the bad, and the ugly. 

  االيجابيات والسلبياتالسياحة البيئية وتنمية المجتمعات األصلية:  بعنوان: 

 الدراسة يف التطرق إىل خمتلف اآلثار االجيابية  هذهدف ه، وقد متثل 0233سنة  حبث نشروهي عبارة عن     
ياحة البيئية آثار إجيابية على هذه الدراسة إىل أن للس توصلتوالسلبية للسياحة البيئية على اجملتمعات احمللية، وقد 

أما من الناحية فرص العمل، ، وتوفري لسكان احملليني، وتنويع العائد االقتصاديلرفاهية ال حتقيقتتمثل يف ألفراد تنمية ا
 . حملليني وأصحاب املصلحة اخلارجنيالسلبية فتواجه السياحة البيئية مشكلة التوزيع العادل لعوائدها بني السكان ا

  عاشرا: هيكل الدراسة
 :كاآليت فصول، مخسة يف الدراسة جاءت املوضوع، جوانب مبختلف اإلملام أجل من    
األطر النظرية للسياحة، وكذا دراسة حركة وتوجهات  ،للسياحة البيئيةإلطار النظري ا يستعرض األول الفصل   

يف العامل، تطور اإلنفاق وعوائد السياحية يف العامل وواقع ومستقبل حركة  السياح عدد السياحة يف العامل )تطور
دولية املوجهة حلماية للوقوف على أهم التعاريف اليت تناولت مفهوم البيئة واالتفاقيات ال إضافة ،السياحة العاملية(

والعالقة بني السياحة والبيئة، كما مت التطرق ،2050لسنة  للبيئة االقتصادي والتنمية توقعات منظمة التعاون، مث البيئة
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اإلطار املفاهيمي للسياحة البيئية وأسس السياحة  األخري يف سيتعرض كما ،إىل اإلطار املفاهيمي للمحميات الطبيعية
الفاعلون يف   عالقة السياحة البيئية باألشكال األخرى من السياحة، أمهية السياحة البيئيةعلى:  البيئية ويشتمل

 خصائص برامج السياحة البيئية.السياحة البيئية، 
 أوال يستعرض حيث مباحث، ثالث يف جاء فقد اإلطار النظري للتنمية احملليةفقد تناول  الثاني الفصل أما    

 ،مفهوم النمو االقتصادي، خصاصه، ومؤشرات قياسه التطور التارخيي للنمو والتنمية ،والتنميةعموميات حول النمو 
متويل التنمية ها، أهداف ،فيهااألطراف الفاعلة  ، هلا النظريات املفسرة التنمية االقتصادية: املفهوم، العناصر والقياس

، اجلذور التارخيية للتنمية احمللية، وجاء فيه احمللية ومقوماهتالتنمية ا تناول مث ،عقبات التنمية االقتصادية االقتصادية
 مداخلها أهم، هاأهداف، اونظرياهت هامبادئ، الوطنية وركائزها التنمية يف احمللية التنمية أمهية، هاوخصائص هاتعريف

 ،واسرتاجتيات التنمية احملليةمناذج ، مراحل التخطيط االسرتاتيجي للتنمية االقتصادية احمللية، واألطراف الفاعلة فيها
، هاأبعاد ،فهاتعري، تطور مفهوم  التنمية احمللية املستدامة، إلطار املفاهيمي للتنمية احمللية املستدامةل التعرض وأخريا
 لتفعيل كأداة احمللية( األجندة ) 03للقرن ياحملل الربنامج، مبادئ التنمية احمللية املستدامةو ، تهاإسرتاتيجي هاأهداف

 . دهاجتسي معوقاتو ، املستدامة احمللية التنمية
تطرق  ، حيثيف اجلزائر التنمية احمللية لتحقيقالسياحة البيئية كآلية  موضوع فقد تناول ، الثالث الفصل حني يف    

عرض الواقع السياحي يف اجلزائر من خالل حتليل العرض السياحي والطلب السياحي  وكذاللسياحة البيئية يف اجلزائر 
 واقع السياحة عرض مت ، كمااجلزائر يف السياحي االستثمار واقعومن جهة أخرى الوقوف على ، من جهة يف اجلزائر

املخطط التوجيهي آلفاق ، الوطنية اآلثار من خالل عرض املخططاتو  اجلزائري: اإلسرتاتيجية الوطين االقتصاد يف
 ، حتديات ومعوقات القطاع السياحي يف اجلزائر.  0202

مبادئ وأهداف سياسة حيث يتناول ، املبحث الثاين يفمت الوقوف على التجربة اجلزائرية يف التنمية احمللية  كما    
ع وحتديات التنمية احمللية يف اجلزائر ططات التنمية احمللية يف اجلزائر، باإلضافة إىل واقكائز وخمالتنمية يف اجلزائر، ر 

اولة تقدمي أمثلة ويف املبحث الثالث حم .ثر السياحة البيئة على التنمية احملليةآل مت التطرق ويف األخري والفاعلون فيها. 
احمللية يف  جتارب السياحة البيئية وآثارها على التنمية احمللية، باإلضافة إىل مسامهة السياحة البيئية يف حتقيق التنمية

 اجلزائر.
، انطالقا من بعض واليات الشرق اجلزائرييف  السياحي لنشاطا اقعوو  خصائصيقف على ف  الرابع الفصل أما     

املستقبلية للسياحة  وضعيةوال اخلاصة بالبيئة والقواننييف الشرق اجلزائري،  السياحي النشاط وضعيةو  إمكانياتعرض 
 ثاين يتناول واقع السياحة البيئية يف بعض الواليات الساحلية من الشرق اجلزائرياملبحث ال، أما يف الشرق اجلزائري

 من الشرق اجلزائراملدن الداخلية بعض سياحة البيئية يف لل لثاملبحث الثاوأخريا خصص الطارف، عنابة وجيجل، 
  سطيف وسوق أهراس. 
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، حيث احمللية وتوجه السياحة البيئية يف الشرق اجلزائري التنمية واقع فيعاجل ويدرس الخامس الفصل حني يف     
 املبحث الثاين وصفويتناول ، امليدانية الدراسة منوذج ،امليدانية الدراسة وإجراءات منهجيةيتناول املبحث األول 

احمللية التنمية  حتقيقأبعاد  وتشخيص وصفو خصائص عينة الدراسة فيه ، وصف امليدانية الدراسة متغريات وتشخيص
 عالقاتل اإلحصائي التحليل الدراسة فرضيات ختبارال منه الثالث املبحثخصص ، يف بعض واليات الشرق اجلزائري

 . متغريات الدراسة تبين يف تأثري عالقاتل اإلحصائي التحليل، متغريات الدراسة تبين يف االرتباط
 

 عشر: صعوبة الدراسة إحدى
 ميكن تلخيص صعوبات الدراسة فيما يلي: 

 قلة املراجع خاصة يف ما يتعلق بالسياحة البيئية.  -
    دقتها وتضارهبا يف بعض األحيان؛ قلة اإلحصائيات املتعلقة ببعض املؤشرات السياحية، إضافة إىل عدم  -
 يف الواليات البيئةات يومدير  مديريات السياحة والصناعات التقليدية تاإطار  إقناع يف كبري جهد بذل -

 الفرد مالزمة ضرورة إىل أدى  ما وهذا ومسؤولياهتم، بانشغاالهتم متحججني االستمارات بتعبئة املبحوثة
 لللتحلي صاحلة استبيانات يتم احلصول على حىت االستمارة أسئلة خمتلف له حول توضيحتقدمي و  ،املبحوث

 ؛اإلحصائي
صعوبة بناء منوذج إحصائي يقيس أثر وتأثر السياحة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية وحىت البيئية لعوائق  -

 بنوعية املؤشرات اليت جيب قياسها؛ تتعلق 
 السياحية خاصة البيئية. عدم تعاون بعض اجلهات يف توضيح واقع املنطقة  -
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 تمهيد:
حظيت بأمهية واعتبار كبريين، جنم عن النشاطات تعترب السياحة من أكثر الصناعات منوا يف العامل، حيث     

عظيم وواضح يف حياة السياحية الكثيفة آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وعمرانية كان هلا أثر 
حيث زاد عدد السياح على املستوى الدويل ثالثة أضعاف يف العقدين  اجملتمعات والشعوب يف عصرنا احلاضر،

فمن منظور اقتصادي هي قطاع إنتاجي من أهم القطاعات يف العامل،  يف الوقت الراهنفقد أصبحت  املاضيني
 عن فضال العاملة األيدي وتشغيل الصعبة للعمالت همام ومصدرا القومي، الدخلزيادة يلعب دورا مهما يف 

 للدول. املدفوعات ميزان وضعية حتسني يف مسامهتها
رغم اجيابيات السياحة على خمتلف اقتصاديات الدول، إال أهنا ال ختلو من بعض السلبيات، وهذا ما فسح     

 اجملال لظهور أشكال جديدة للسياحة أكثر احرتاما للبيئة، حيث شهدت هناية الثمانينات من القرن املاضي
وذلك للحد من اآلثار  ،سياحييف األدبيات السياحية يتبىن رؤية جديدة للفكر ال ظهور تيار متخصص

ظهرت وبشكل يندر بالقضاء على صناعة السياحة، وتعترب السياحة البيئية أحد أهم هذه التيارات  السلبية اليت
 حيث حتافظ على املوروث الطبيعي والثقايف موجه للسياحة.

، ومكونات والتطور �ملختلف للمصطلحات السياحة والبيئة والسياحة البيئيةا يتناول هذا الفصل عرض     
التارخيي لكل منهما وجمموعة من العناصر اليت مت تقدميها بالتفصيل، كما سيتم حتليل تطور اإليرادات واإلنفاق 

والعوامل اليت أدت إىل هذا التطور والنمو يف حركة ة وما طرأ من تغريات خالل نفس الفرت  العاملي �السياحي
كل هذا يعرض من خالل ،  2202 لآلفاقهات والتوقعات للسياحة العاملية السياحة العاملية، وكدا دراسة االجتا

 املباحث التالية:
مت التطرق ألهم األطر النظرية للسياحة، وكذا دراسة حركة األول )اإلطار المفاهيمي للسياحة(:  المبحث

السياحية يف العامل وواقع يف العامل، تطور اإلنفاق وعوائد  السياح عدد وتوجهات السياحة يف العامل )تطور
 ومستقبل حركة السياحة العاملية(.

ننتقل فيه للوقوف على أهم التعاريف اليت تناولت مفهوم البيئة  الثاني )مدخل إلى مفاهيم البيئة(:  المبحث
 ،2050لسنة  للبيئة االقتصادي والتنمية توقعات منظمة التعاون، مث واالتفاقيات الدولية املوجهة حلماية البيئة

 والعالقة بني السياحة والبيئة، كما مت التطرق إىل اإلطار املفاهيمي للمحميات الطبيعية.   
اإلطار املفاهيمي للسياحة البيئية ، حيتوي هذا املبحثالثالث )اإلطار المفاهيمي للسياحة البيئية(:  المبحث

السياحة البيئية باألشكال األخرى من عالقة ، أمهية السياحة البيئيةعلى:  وأسس السياحة البيئية ويشتمل
 خصائص برامج السياحة البيئية.الفاعلون يف السياحة البيئية،   السياحة

 
 



 ئيةالفصل األول: اإلطار النظري للسياحة البي

 

0 
 

 األول: اإلطار المفاهيمي للسياحة المبحث
تعترب السياحة احملرك االقتصادي اجلديد والصناعة األكثر منوا وتطورا يف معظم دول العامل يف الوقت       

 اليت املتكررة األزمات ظل يف خاصة مؤشراهتا، من والرفع االقتصادات تنمية يف إجيابيا دورا عبتل حيث احلاضر
الضوء على اإلطار املفاهيمي للسياحة من جهة،  تسليط املبحث سيتم هذا يف ،الوقت الراهن يف هلا يتعرض

ماهية السياحة ومساهتا الوظيفية من جهة ثانية، وأخريا الوقوف على بعض مؤشرات السياحة ا التعرف على ذوك
 يف العامل. 
 األول: ماهية السياحة وسماتها الوظيفية المطلب
وتعمل على تعزيز الرتابط اإلنساين  مرتكزا للحفاظ على املوروث الثقايف، ألي جمتمع، السياحةعد ت

والثقايف، وحتقيق االنفتاح املرغوب فيه على اآلخر، وعلى احلضارة اإلنسانية، فمن خالل هذا املطلب سيتم 
   التعرف على ماهية السياحة ومساهتا الوظيفية.

I. نشأة السياحة وتطورها 
 ويسخر معها يتعايش خاصة، وبيئة ومستوطنا   مقرا له فاختذ األرض، سطح على القدم منذ اإلنسان عاش

 من مبجموعة القدم، مرت منذ نشأت إنسانية ظاهرة تعترب السياحة املختلفة، لذا العصور عرب ملنفعته مصادرها
 .كل مرحلة مميزات خمتلف املراحل وإبراز املراحل املختلفة، وقد مت تشخيص

 العصور يف معروف يكن ومل حديث لفظ هو احلايل مبفهومه السياحة لفظالقديمة:  الحضارات مرحلة -1
 مكان يف غري مستقر كان قدميا اإلنسان أن سنجد، القدمية العصور يف تتبعنا هذا النشاط القدمية ولكن إذا

 موجودة كانت آلخر مكان من التنقل والرتحال غريزة إن 1الرزق، مصادر عن البحث يف حلاجاته وهذا ثابت،
هنالك منظمات أو جهات رمسية توفر له  أفضل حيث مل تكن سعيا للحياة نشأته األوىل مند اإلنسان عند

 بالد حضارة نشأة مع هذه املرحلة بدأت وقد 2احتياجاته الضرورية، فكان عليه أن يسعى إىل توفريها بنفسه،
 ومن الرابع القرن هناية يف الرومانية الدولة بسقوط وتنتهي امليالد  قبل اخلامس األلف يف والفراعنة الرافدين

 خصائص هذه املرحلة:
 ؛الرومانية واحلضارة مصر يف الفرعونية احلضارة مثل الدول ظهور -
 .الشراعية السفن وخاصة واملواصالت النقل وسائل وتطور العلوم ظهور -

                                           
 للتهيئة التوجيهي الجديدة للمخطط السياحية اإلستراتيجية ظل ( في0202-0222) والمعوقات الجزائر اإلمكانيات في السياحةالقادر عوينان،  عبد 1

، السنة 03 – الجزائر جامعة -التسيير،  وعلوم االقتصادية العلوم ، أطروحة دكتوراه علوم: تخصص نقد ومالية قسم االقتصاد، كليةSDAT 0202 السياحية
 .4، ص 2102/2102الجامعية 

 .14، ص 2008، الطبعة األولى، دار زهران، األردن،السياحة صناعةتوفيق،  العزيز عبد ماهر 2
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  دييندافع ب يلي: ما على ترتكز فكانت امليالد قبل ما عصور يف اإلنسان هبا قام اليت الرحالت أنواع عن أما
  1.الفائدة دافع، و االستطالع حب

 الدافع الديني : 
لقد تبلورت بعض املعتقدات الدينية يف ذهن اإلنسان، مث تطورت نتيجة ظهور األديان وظهور األنبياء ومت     

بناء املعابد والعتبات املقدسة حيث ظهر دافع لدى الناس للقيام برحالت مهما كانت بعيدة لزيارة العتبات 
املقدسة وخاصة يف أثناء املناسبات الدينية ألداء الطقوس والشعائر الدينية، مما أدى إىل تطور حركة األسفار 

 2بني الناس.
 يقدسون الذين نالصين مثل املقدسة األماكن زيارة لغرض بعيدة برحالتإىل القيام  دفع الناس الشعور ذاه   
وكان  3والتجارة، العبادة لغرض مكة بزيارة العرب يقوم كان يقطعون أالف الكيلومرتات،كما "البوذا"

 عليها يطلق ماوهو  4اليونانيون والرومان يسافرون إىل املعابد اليونانية لسماع تنبؤات الكهنة يف املستقبل،
 5الدينية. السياحة
 دافع حب االستطالع : 

  الرحالة مهأو  عليهاالتعرف  لغرض طويلة برحالت مالقيا إىل الشعوب وتقاليد عادات عرفةمل الدافع أدى    
 6ة.دميالق العصور يف الرواد أوائل من  )غريقيإلا هريودت املؤلف(

وعلى مدى عصور التاريخ ظل عدد هؤالء الرحاالت حمدودا ألن ظروف السفر مل تكن يف الغالب      
الوعرة الشاقة، اطر، بوسائل نقل بدائية، والطرق ظروفا مالئمة وبإمكان املرء تقدير ما صدفه هؤالء من خم

 7والوقت الطويل للرحلة، والعوامل املناخية الصعبة، والوصول إىل بالد غريبة.
 دافع الفائدة : 

 أنشأ ولقد بعيدة تكون وقد متجاورة أحيانا تكون واليت املختلفة بني القبائل متبادلة عالقات خلق هبا ونعين   
 الشعوب مع كانت جتارهتم حيث املتوسط األبيض البحر شاطئ على مستعمرات القدمية العصور يف اليونانيون

  الشام بالد و بلدهم بني التجارة بقصد اإلسالم قبل قريش أهل هبا يقوم رحالت هنا كانت كما اجملاورة،

                                           
 .04ص  ،2007للنشر والتوزيع والطباعة، األردن،  المسيرة دار الطبعة الثانية، ،السياحة مبادئإلياس،  الطاهر، سراب نعيم 1
 .04المرجع نفسه، ص  2
 .01ذكره، ص سبق توفيق، مرجع العزيز عبد ماهر 3
 .04 ذكره، ص سبق الطاهر، سراب إلياس، مرجع نعيم 4
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  دور السياحة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاديات المغاربية،عبد السالم محصول ،  5

 .1، ص2102/2104، 0االقتصادية، كلية علوم االقتصاد وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف
 .04نفسه، ص المرجع 6
 .1نعيم الطاهر، مرجع سبق ذكره، ص 7
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مبثل  غنية الدينية والكتب "،والصيف   الشتاء رحلة إيالفهم قريش إياليف" الكرمي القرآن يف ورد كما واليمن
 ، ومن عوامل تطور السفر هبدف الفائدة: الرحالت هذه

 ؛إنشاء طرق صاحلة لسري العربة -
 ؛عامل األمن بسبب انتشار اجليش -
 توافر خدمات اإليواء والطعام وخدمة اخليول. -

 : الوسطى العصور مرحلة- 2
 أن كما 1امليالدي، عشر 15 القرن ايةهنو الخامس� القرن حوايل بني املمتدة الفرتة يف املرحلة هذه شهدت    

 يف اإلسالمية احلضارة كانت التارخيية احلقبة هذه يف األوىل، العصور يف كان كما بدائيا بقي واالنتقال السفر
 اإلسالمية البالد أحناء خمتلف يف الناس حركة وزادت والعمارة اآلدابو  والفنون بالعلوم فاهتمت ازدهارها، أوج

 كبغداد العامل أصقاع كل من للسياح قبلة أصبحت املدن من عدد إنشاء يف اإلسالمية احلضارة سامهت وقد 
 وجامعة بفرنسا السربون جامعة مثل بأوربا العريقة اجلامعات بعض بتطور املرحلة هذه متيزت كما وقرطبة

 قوانني هناك تكن مل الفرتة هذه أنه خالل غري العلم، طالب من لعدد قبلة البلدين جعل مما باجنلرتا، أكسفورد
 2متطورة. نقل وسائل وال لالنتقال منظمة

 وكان من أهم دوافع السفر يف هذا العصر: 
 ؛دافع التجارة -
  ؛الدافع الديين -
 ؛بدافع الرتحال واالستكشاف -
 ،دافع طلب العلم -
 ؛دافع توطيد العالقات -
 3دافع االستشفاء. -

   الحديث: العصر مرحلة - 3
 يف والتطور اآللة عصر مرحلة وهي الصناعية الثورة وحدوث األوروبية النهضة عصر من املرحلة هذه تبدأ    
 النقل وسائل وتطورت لألفراد املعيشي املستوى ارتفع أين واالجتماعي، االقتصادي امليدان خاصة امليادين شىت

 عدد ارتفاع إىل وأدت املركبات هذه وسرعة  سعة تطورت والسفن، حيث والسيارة  4القطار الخرتاع نتيجة

                                           
 .22 ـ، ص0991 الجامعية، المعرفة دار الطبعة األولى، الجغرافي، المنظور من السياحة صياغةالزوكة،  خميسي محمد 1
 السياحة حول الوطني الملتقىالجزائر،  في السياحي القطاع تنمية و دعم في التسويقية األنشطة ممارسة أثر مسكين، الحفيظ عبد براهيمي، الرزاق عبد 2

 .04 ص ،2101ماي 02/00البويرة،  – الجامعي المركز ، االقتصادية العلوم معهد اآلفاق، و الواقع الجزائر في
 .02إلياس، مرجع سبق ذكره، ص الطاهر،سراب نعيم 3
 .09 توفيق، مرجع سبق ذكره، ص العزيز عبد ماهر 4
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 الطبقات ملختلف مسحت حيث املرحلة، هذه يف السياحة متيز كانت اليت اجلماعية الرحلة وظهرت الرحالت
 ساهم الذي األمر متصاعد بشكل أعدادها فازدادت السياحية بالرحالت القيام منها الدنيا خاصة االجتماعية

 1841 كان عام Thomas Cook اجلماعية الرحالت هذه نظم من أول السياحي، الطلب عامل مضاعفة يف
 بواسطة الشعبية الطبقات من األشخاص من جمموعة بنقل خالل من سياحية لرحلة تنظيم 1بريطانيا، يف

 املختلفة باجلوانب الناس لتعريف السفر يف جملة بنشر أيضا قام كما واحد، يوم ملدة البحر لزيارة القطار
 الرتحال. خالل الضرورية واالحتياجات

 مميزات السياحة يف هذا العصر:
اجلهد اإلنساين وحتسني  توفري إىل  أدى مما اإلنتاج ووسائل  إىل حتسني أدت اليت التكنولوجية التطورات -

 ؛املمنوحة اإلجازات و الفراغ أوقات وزيادة ظروف العمل
 ؛املعرفة وانتشار تبادل اخلريات سهولة -
 ؛حتمية كضرورة للسياحة والنظرة والثروات الدخول معدالت ارتفاع -
 2؛وسياسيا اجتماعيا اقتصاديا وأمهيتها بالسياحة الدويل واجملتمع الدولية واهليئات اهتمام املنظمات -
 .تطور كبري يف وسائل النقل واالتصاالت وخاصة النقل اجلوي، وتطور صناعة السيارات والقطارات السريعة -

هو تطور دوافع السفر ذاهتا وتنوعها، حيث أصبحت دوافع  ،أهم دوافع السياحة يف هذا العصرولعل من 
  3االصطياف. واإلستجماميةالسياحة تشكل أنواع السياحة الرتفيهية 

 بصورة السياحة خالله تطورت الذي عشرين ( 20 ) القرن بداية مع املرحلة هذه تبدأالمعاصرة:  المرحلة -4
 وارتفاع الفراغ  أوقات زيادة بسبب 4الثانية، العاملية احلرب بعد خاصة  سابقة زمنية فرتة أية يف تشهدها مل

 قرن "العشرين القرن يعترب إذ 5السريعة، واملواصالت النقل وسائل يف والتوسع والتعليم املعيشة مستويات
 حدث وبالتايل  السياحي، باالقتصاد يعرف ما أو السياحي النشاط يف هائل تطور شهد حيث "السياحة

 العاملية املنظمة وأمهها  السياحية كذلك املنظمات وظهور  العمالقة والفنادق السياحية املنشآت يف تطور
 6يلي: ما املرحلة هذه يف السياحة ميز ما للسياحة، وأهم

 ؛العاملية السياحة حركة تطور -
 ؛الشمالية وأمريكا أوربا يف خاصة األفراد دخل مستوى ارتفاع -

                                           
, édition les études de la documentation française Paris,1996,p6.le tourisme un phénomène économique ,Pierre py  1 

 .29،ص 1998 مصر،، التنمية و لإلبداع الملتقى المصري للسياحة، والثقافية االجتماعية التأثيراتالرفاعي،  هالة عبد الرحمان 2
 .1ص ، القادر، مرجع سبق ذكره عبد عوينان3
الملتقى الوطني األول حول  ،دراسة مقارنة لواقع قطاع السياحة في دول شمال إفريقيا ، حالة الجزائر، تونس ، المغربنبيل بوفليح ، محمد قرورت ،  4

 .2، ص2101ماي، الجزائر،  00-02الواقع و اآلفاق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة البويرة ،  –السياحة في الجزائر 
��5 Chucky Gee Dean, Eduardo fayos-sola, Internaiona Tourism : a global perspective, world tourism organization , 

Madrid, 1997, p 12.      
 0مرجع سبق ذكره6
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 ؛السكان حجم تزايد -
 ؛البلدان بني العالقات تطور -
.السيارات صناعة وتطور اجلوي، النقل خاصة واالتصاالت النقل وسائل يف كبري تطور -

1
 

II. تعريف السياحة وشروط الواجب توفرها 
 الزاوية حسب  السياحة تعاريف وحمدد للسياحة، ويعود اختالف واضح تعريف وضع يف اختالف هناك      

 فرتة ألخرى واملستجدات من السياحة مفهوم لتطور الدولية، نظرا واهليئات واملنظمات الباحثون منها ينظر اليت
 للسياحة، واسعا وشامال تعريفا لتعطي تتكامل النهاية يف ولكنها نفسها، السياحة ظاهرة على طرأت اليت

 . بعضها سردسيتم  وعليه
 تعريف السياحة:   1- 

 تخصصني  والباحثني، وكدا اهليئاتاملوفيما يلي عرض لتعاريف  تعددت تعاريف السياحة وتنوعت      
 واملؤسسات الدولية. 

  المختصين والباحثين تعريف -أ
اليت  العصر ظواهر من ظاهرة "السياحة Guyer Freuller لألملاين 1905 سنة للسياحة تعريف أول ورد    

 الطبيعة، والشعور بالبهجة جبمال واالستجمام واإلحساس الراحة على للحصول املتزايدة احلاجة من تنبثق
  2 خاصة." طبيعة ذات مناطق يف اإلقامة من واملتعة

 

 إىل للسائح وحاجته واملعنوية اهتمامه باجلوانب النفسية من خالل ما مت عرضه يف التعريف يربز الكاتب    
 االجتماعي على اجلانب ركز حيث األخرى، اجلوانب وأمهل فقطواحد  واملتعة، أي أنه اهتم جبانب الراحة

 والبيئي. االقتصادي اجلانب وأغفل للسياحة
العمليات  هي كل" السياحة 9192يف عام  Herman Von Scholleronاالقتصادي النمساوي  تعريف    

وخارج  داخل وانتشارهم املؤقتة وإقامتهم األجانب بدخول املتعلقة االقتصادية العمليات وخصوصا املتداخلة
  3معينة." دولة أو والية أو منطقة

 

للسياحة  والثقايف النفسي اجلانب أمهل لكنه االقتصادية، اجلوانب على كز االقتصادي يف تعريفه للسياحةر     
 .واخلارجية الداخلية إىل السياحة إشارته عن فضال

                                           
 .01ص  ،2007 التنوير، الجزائر، دار األولى، الطبعة أنواعها، أركانها، مفهومها، السياحة خالد كواش، 1

2
�Graham Dann, The Sociology of Tourism: European Origins and Development, (London: Emerald�

Group Publishing, 2009, p. 89. 
 

المستدامة،  التنمية في دورها و السياحة اقتصاديات حول الدولي ، الملتقىالجزائر حالة الوطني، االقتصاد في كصناعة السياحةمراد،  زايد 3  
 .2، ص 2101مارس، الجزائر، / 10 9 جامعة بسكرة،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
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 - األفراد- يقيمون مبقتضاها اليت احلركة من نوع أي بالسياحة يقصد 1939:" سنة COLDENتعريف      
 1املؤقت." أو الدائم الكسب ألغراض اإلقامة هذه اعتبار عدم بشرط بالدهم خارج مكان يف غرض ألي

 أخرى  أماكن إىل والتوجه األصلي اإلقامة مكان تعين تغيري السياحة أن االستنتاج من خالل التعريف ميكن  
 أي نشاط غرضه الكسب املادي.مؤقت، بعيدا عن  بشكل

 

 جمموع هي السياحة"السياحة بسويسرا:  خلرباء الدولية رئيس اجلمعية�Wilter Huinwiker تعريف     
دائمة  إقامة إىل تتحول ما، حيث ال مكان يف أجنيب لشخص مؤقت سفر على ترتتب اليت والظواهر العالقات

 2"األجنيب. هلذا رحبا يغل بنشاط اإلقامة هذه ترتبط مل أو
على التمييز بني السائح واملهاجر، فالسائح هو الشخص الذي ينتقل ملكان ما لفرتة  Huinwikerقام     

 .شكل اإلقامة والعمل طويلة وقد تأخذ مؤقتة وقصرية األجل، بينما اهلجرة تتمثل يف إقامة األشخاص لفرتة
 الفراغ، بالسفر ووقت واملتعلقة املرتابطة األنشطة جمموعة عن عبارة:"على أهنا  Robert Lanquar عرفها   

 واملادية البشرية املوارد وحتويل السياحية املوارد استغالل خالل من السائح حاجات إشباع هدفها صناعة وهي
  3"خدمة. إىل واملالية

حيث  آلخرخالل التعريف يتضح أن السياحة هي نشاط اجتماعي يقوم به األفراد جراء االنتقال من مكان   
 اهتم باجلانب النفسي للسائح وأمهل اجلانب الثقايف واالقتصادي والبيئي للمقصد السياحي.

 متبادلة بعالقات بعضها مع تتفاعل عناصر من يتألف مفتوح نظام"بأهنا السياحة   Leiper  يعترب حيث   
 4االقتصادي." والعنصر اجلغرافية، العناصر البشري، العنصر :وهي التأثري

تقدم   البعض والعالقات اليت تتفاعل مع بعضها السياحة أهنا نظام مفتوح من الظواهر  Leiperحيث اعترب    
ومشول من  دقة قدمه أكثر املادي، مما يعترب التعريف الذي لنا عالقات متبادلة بني: اإلنسان، البيئة واجلانب 

االجتماعي والبيئي واالقتصادي، لكنه أغفل اجلانب التعاريف السابقة، أي اهتم باجلوانب الثالث اجلانب 
 الثقايف للسياحة.

  الدولية الهيئات تعريف -ب
 الرئيسي املعين هو الشخص السائح الذي خالل من وذلك السياحة بتعريف الدولية اهليئات قامت لقد     
 :يلي نستعرض ما اهليئات ومن السياحة، من
 يسافر شخص أي هو السائح 1937 :"عام المتحدة األمم لعصبة التابعة اإلحصائيين الخبراء لجنة    

  5دائمة." بصفة فيها يقيم اليت تلك غري أخرى دولة إىل أكثر أو ساعة  24 من لفرتة
                                           

 .44 ،  ص2119 الحديث، اإلسكندرية، الجامعي المكتب األولى، الطبعة السياحي، التخطيط مؤمن، عمر محمد 1
2
Lozato Giotart Jean Pierre, Géographie du tourisme, Pearson éducation, France, 2003, p21. 

Lanquar Robert, L’économie du tourisme, série que sais-je? Puf, paris, france, 1994, p 11. 3

4 Wiley and sons, Tourism : principles, practice and philosophies, New York,  osh R and others Mc Int 1994.  
 .44 ، ص 2009 الحديث، اإلسكندرية، الجامعي المكتب األولى، الطبعة السياحي، التخطيط مؤمن، عمر محمد 5
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على حتديد فرتة انتقال األفراد من مكان ألخر فقط، وغفل اجلوانب الىت تربز السياحة   التعريف هذا مشل    
  كنشاط حيوي.

 األفق خارج ما لغرض ينتقل من هو السائحبفرنسا:  السياحيين والكتاب للصحافيين الدولي الحلف    
 هذه أشكال من شكل أي حتت االستطالع يف رغبته إلشباع فراغه بوقت فيه، وينتفع اإلقامة الذي اعتاد

  1واملتعة." االستجمام من حاجاته ولسد الرغبة،
النفسي للسائح، وحتديد مدة إقامة األفراد يف أماكن غري أماكن إقامتهم اهتم هذا التعريف باجلانب      

 الدائمة، واليت قد يكون ملدة قصرية ومؤقتة، مما أمهل اجلوانب األخرى للسياحة.
 الزائر مصطلح "الزائر" حول التالية التعاريف 1963 سنة املنظمة وضعت  للسياحة: العالمية المنظمة    

 الدولة داخل أجر مقابل مهنة وليس ملمارسة خمتلفة ألغراض عادة، فيه يقيم ال بلد إىل يتوجه شخص هو كل:
 :الزوار من فئتني خيص املصطلح . هذا2اليت يزورها
 زيارهتم  دوافع وتتلخص يزورونه الذي البلد يف ساعة 24 األقل على ميكثون مؤقتني زوار هم: السياح

 3والعلمية. الثقافية والندوات املؤمترات حضور والرياضة، الصحة الرتفيه والراحة، يف
 قام إذا سائحا الشخص اعتبار يتم وعليه ساعة، 24 بلد يف إقامتهم تتعدى ال زوار املتنزهون: هم 

 4بالرحلة:
 ؛صحية ألسباب أو العائلة،و   األهل زيارة للمتعة، -  
 ؛مؤمترات أو اجتماعات حلضور - 

 .ساعة 24 عن تقل ملدة أقام لو و ( حبرية )رحلة السفن منت على -
 :من كل السياح فئة من ويستثىن 

 ل؛العم عن يبحثون الذين أو عمل، بعقد البلد إىل يصلون الذين األشخاص -
 ؛البلد هذا يف الدائمة لإلقامة الواصلون -
 5والدارسني. الطلبة- 

                                           
1
Marc Boyer et philippe, viallon : la communication touristique, que sais-je? ,presses universitaire de France,1994.p 

21.  

 2 Laurice Alexandre-Leclair, Zeting Liu, Innovation  et  Entrepreneuriat, le cas  du secteur du Tourisme  a paris 

intramuros, Innovations, n° 44, 2014, paris, P 169.  
 .42، ص2102، ورقلة، 02مجلة الباحث، العدد تنافسية القطاع السياحي في الدول العربية، نوال هاني ،  3
 .27ص ذكره، سبق توفيق، مرجع العزيز عبد ماهر 4

5Maria Gorettida Costa Tavares, Tourisme,  Développement  Durable  et  Environnement:  interfaces  théoriques  et 

 méthodologiques  entre  la Géographie  brésilienne  et  française,  rapport  de  stage   sur  le  Tourisme  

Développement  Durable  et Environnement , PARIS1, 2006,  p 04. 
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تنقل األشخاص وإقامتهم يف أماكن غري على التمييز بني السائح واملتنزه وحتديد مدة  التعريف هذا اقتصر    
يزوره بإضافة لزيارة ال تكون  الذي البلد يف ساعة 24 األقل على أماكن إقامتهم الدائمة، فالسائح ميكث

 ساعة. 24 بلد يف إقامته تتعدى الكسب املادي، أما املتنزه الزيارة ال ألغراض
ظاهرة " السياحة أن أقر 9162 روما يف املنعقد الدولي والسفر للسياحة المتحدة األمم مؤتمر تعريف   

 عن أربعة تقل ال مؤقتة لفرتة آخر مكان إىل الدائمة إقامته مكان من الفرد انتقال على تقوم وإنسانية اجتماعية
والسياحة   التارخيية أو العالجية الرتفيهية، السياحة هبدف شهرا عشر اثنيت عن تزيد وال 1ساعة، وعشرين
 2الداخلية." والسياحة اخلارجية السياحة مها جناحان هلا كالطائر

 أو نفسية متعة حتقق مشروعة بطريقة زمنية لفرتة آخر إىل مكان من انتقال عملية"أهنا:  على أيضا وعرفها    
 الروتني وتغيري واالستجمام الراحة على للحصول املتزايدة احلاجة من تنبثق اليت العصر ظواهر من ظاهرة هي

 3"اإلقامة. يف واملتعة بالبهجة والشعور الطبيعية املناظر جبمال واإلحساس
 

 مت حتديد كما وإنسانية اجتماعية ظاهرة أهنا على السياحة إىل نظرا حيث جوانب، مشال التعريفني عدة    
 .للسياحة االقتصادي اجلانب عن أغفل حني يف واخلارجية، الداخلية السياحة بني وميز التنقل مدة
مكان  إىل املسافر الشخص هبا يقوم اليت األنشطة" بأهنا السياحة 9119 سنة بكندا )أوتاوا( مؤتمر عرف    

 دخال يف منه نشاط يكتسب ممارسة السفر من غرضه يكون ال وأن الزمن، من معينة لفرتة املعتادة بيئته خارج
 4إليه."  يسافر الذي املكان

سنة  بكندا )أوتاوا(الدويل ومؤمتر والسفر للسياحة املتحدة األمم مؤمترخالل التعريف الذي قدمه  من    
 :نستنتج خاصتني أساسيتني  9119
خالل مدة معينة هلا حد أقصى  آخر مكان ىلإ نمكا من االنتقال األشخاص عملية هي السياحة -

 ؛وحد أدىن
 .خارجية أو داخليةاملادي، كما قد تكون سياحة  الكسب نيكو  ال السياحة من الغرض -

  

التعريف اإلجرائي للسياحة: " السياحة هي نشاط يتألف من جمموعة من العالقات املادية وغري املادية     
 تتفاعل مع بعضها البعض حمافظة على التواصل الثقايف واحلضاري، والوعي البيئي."

 
 

                                           
 .1 ، ص2112، المكتب العربي الحديث، مصر، الفندقي و السياحي للنشاط القانوني اإلطارمسعد،  محي محمد 1

2The United Nations, Conference on International Travel and Tourism, the concept of international 

visitor, Rome, 1963.  
 .02 ص ،2112 األردن، والتوزيع،  للنشر الراية الطبعة األولى، دار، السياحي االقتصاد سلمان، منير زيد 3
 .202ص ,2104ديسمبر 9، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية، العددالعالقات التفاعلية بين السياحة البيئية والتنمية المستدامةعبد الجليل هويدي ،  4
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  السياحة: ظاهرة شروط 2-
 وثقافية(. اجتماعية )اقتصادية، وعالقات ظواهر عدة من مركب نشاط السياحة -
املؤقتة، أي أن  اإلقامة يف يتمثل ثابت واآلخر الرحلة، يف يتمثل ديناميكي أحدمها عنصرين للسياحة -

 سنة. األعلى ومداها ( 24 ) ساعة وعشرون أربعة فأدناها زمنيا حمدودة السياحة
 والعطل. الفراغ وقت بعنصر ارتبطت إذا سياحية رحلة تعترب -
 املقصودة السياحية األماكن تكون ال أن جيب مأجور، كما عمل عن البحث السفر وراء من يكون ال أن -

 فيه. يقيم الذي املكان نفس يف موجودة السائح طرف من
 والتنوع الطبيعية للموارد سليمة وسياحيا، كما جيب إدارة بيئيا وتثقيفهم وتوعيتهم احمللي جملتمعا سكان دمج -

 1.البيئية السياحة إجناح ألجل السياحة قطاع يف الفاعلني خمتلف بني بيئيا، التعاون مستدمية بطرق احليوي
III. عرض  تتداخل نشاطات السياحة مع العديد من اجملاالت، ويف ما يلي:  مكونات، وأنواع السياحة

 . اليت جيب أن تأخذ بعني االعتبار يف جمال التخطيطملكونات السياحة وأنواعها 
 مكونات السياحة يف النقاط التالية: تلخصتمكونات السياحة:  -1
تتضمن العناصر الطبيعية يف املناخ والتضاريس والشواطئ والبحار  عوامل وعناصر جدب الزوار: - أ

املواقع التارخيية واحلضارية واألثرية والدينية واملدن املالهي ، و ار واحملميات، والدوافع البشريةواألهن
  ؛واأللعاب

مراكز املعلومات السياحية ووكاالت السياحة والسفر، ومراكز الصناعة وبيع  :خدمات مختلفة - ب
 2؛احلرف اليدوية، والبنوك واملراكز الطبية والربيد والشرطة والدليل السياحي

 ؛تشمل وسائل النقل على اختالف أنواعها إىل املنطقة السياحية :خدمات النقل - ت
 تشمل توفري املياه الصاحلة للشرب والطاقة الكهربائية والتخلص  :خدمات البنية التحتية - ث

 3؛من املياه العادمة والفضالت الصلبة، وتوفري شبكة الطرق واالتصاالت
 ؛مثل الفنادق والنزل وبيوت الضيافة واملطاعم واالسرتاحات :مرافق وخدمات اإليواء والضيافة - ج
الرتويج للسياحة، مثل سن التشريعات تتضمن خطط التسويق وبرامج : عناصر مؤسسية - ح

والقوانني واهلياكل التنظيمية العامة، ودوافع جذب االستثمار يف القطاع السياحي، وبرامج تعليم 
 4وتدريب املوظفني يف القطاع السياحي.

 

                                           
 .))بتصرف 21 ص ،2112  ليبيا،  ،14 العدد  الليبية، العامة الهيئة  البيئة، ، مجلةوالبيئة السياحة ، المنجي الرجباني  1
 .224، ص 2101جوان   ، أبحاث االقتصادية اإلدارية، العدد السابعالسياحة البيئية وأثرها على التنمية في المناطق الريفيةأحالم خان، صورية زاوي،  2
 .224أحالم خان، صورية زاوي، المرجع نفسه، ص 3
 .02سعد، مرجع سبق ذكره، ص  محي محمد 4
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  السياحة:  أنواع2-
 السياحة أنواع صنفت وقد املختلفة لإلنسان، واالحتياجات للدوافع والرغبات تبعا السياحة أنواع تتعد      

العلمي  التطور انتشار على ساعدت واليت احلدود، أو لفرتة اإلقامة... اخل، أو للموقع وفقا ،لغرضل وفقا
املؤمترات  سياحة مثل قبل من معروفة تكن ومتطلبات مل تطلعات من صاحبها وما واالجتماعي واالقتصادي

 وسياحة املعارض.
 وفقا للغرض:  - أ
هي السياحة املرتبطة بزيارة األماكن الدينية املقدسة عند مجيع الديانات، واليت : الدينيةالسياحة  -

ومن أبرز الدول اليت تشتهر هبذا النوع من السياحة اململكة العربية  1تشكل جزءا من عقيدهتا،
السعودية للحج والعمرة، وفلسطني لزيارة كنيسة املهد والقيامة والقدس الشريف، واهلند لزيارة تاج 

 2.حمل الذي يزوره أالف السياح اهلنود كل عام،  والفاتكان بإيطاليا حيث مقر البابا
ويقصد هبا التوجه إىل األماكن السياحية اليت توفر العالج لبعض األمراض    :العالجية السياحة -

املتعلقة بصحة اإلنسان، وقد ظهرت هذه السياحة مند بعيد، ومكان اجلذب هلا املياه املعدنية 
 3.بأنواعها من العيون واحلمامات، واملياه الكربيتية، والطني والرمل

 دولة يف آخر إىل مكان اإلقامة مكان من االنتقال الرياضية بالسياحة يقصد :الرياضية السياحة  -
 يف املشاركة مثل مبشاهدهتا االستمتاع أو املختلفة الرياضية ممارسة األنشطة هبدف لفرتة  مؤقتة أخرى
 البشرية اهتمام اجملتمعات زيادة نتيجة أمهيتها تزايدت وقد 4وبطوالت العامل، األوملبية األلعاب دورات

 5.النشاط من النوع هبذا
احلضارية  املعلومات دائرة وتوسيع املعرفة إشباع ميثل هذا النوع من السياحة: السياحة الثقافية -

 الثقافية املسابقات الثقافية واملعارض الندوات إقامة على النوع هذا يعتمد السائح، لدى والتارخيية
 ":بأهنا الثقافية السياحة Smithفقد عرف  ،اخل...واملوسيقى املسرح الشعر، مسابقات :مثل

 :مثل الظواهر ذلك خالل من ونالحظ "قدمية جملتمعات املاضية احلياة ملظاهر السائح امتصاص
  6.والري الزراعة ومعدالتواحلرف  املنازل أساليب

                                           
  .0، ص 2005 والتوزيع، األردن،  للنشر وائل ، الطبعة األولى، الدارالسياحي التسويقعبيدات،  محمد  1
 .2، ص 2006 والتوزيع، األردن، للنشر الطبعة الثانية، الوراق  السياحة، صناعة أصول ,الطائي النبي عبد حميد 2
 .42، ص 2007الجامعي،مصر، الفكر ،الطبعة األولى، دارالسياحي التخطيطمحمد الصيرفي، 3
 .92كواش ، مرجع سبق ذكره، ص  خالد 4
 .020، ص0990الطبعة األولى، المؤسسة المصرية العامة للكتاب، مصر، رؤية عصرية للتنمية السياحية، حسن كفافي،   5
  .04ص 2002 التوزيع مصر، و للنشر ، الطبعة األولى، البيطاشالنامية و المتقدمة الدول واقع ضوء في للسائح السلوك االستهالكيدعبس، يسرى 6
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يتمثل الدافع األساسي وراءها يف رغبة الشخص يف االستمتاع والرتفيه عن  :الترفيهية السياحة -
 الدراسات بعض تشري حيث العامل اليت عرفها السياحية األمناط أقدم من النوع هذا يعترب 1النفس،

 الستعادة والعطالت  الفراغ وقت قضاء هو الرحلة هذه من الرتفيهية، واهلدف السياحة أن إىل
 املؤسسات أيضا تشمل وإمنا الطبيعي التنوع على السياحة الرتفيهية تقتصر احليوية والو  النشاط 
السياحة  ICOMSوقد عرف اجمللس الدويل لآلثار واملواقع 2،هي من صنع اإلنسان اليت الرتفيهية

هي اليت هتدف إىل اكتشاف املواقع األثرية ومتارس عليها أثر اجيايب معترب لدرجة : الثقافية كما يلي
ومحاية اجملتمع أهنا تساهم يف استمرار وجودها ومحايتها، يتطلب هذا النوع من السياحة احملافظة 

 3.اإلنساين ملا له من فوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية على اجملتمعات احمللية
 العشرين القرن أواخر يف ظهرت اليت احلديثة السياحة أمناط من النوع هذا يعترب :المؤتمرات سياحة -

 األخرية العشرين السنوات يف العامل شهده الذي الكبري بالنمو احلضاري كبريا ارتباطا ارتبطت حيث
 دول معظم بني واجتماعية السياسية، الثقافية العالقات االقتصادية، يف الكبري تطور من هذا تبع وما

 4.العامل
وهي السفر واالنتقال من مكان ألخر بغرض االستمتاع والدراسة والتقدير بروح  السياحة البيئية: -

املسؤولية للمناطق الطبيعية وما يصاحبها من مظاهر ثقافية تقليدية، وبتعبري آخر هي السفر  من 
أجل زيارة احملميات الطبيعية، واليت هتدف مجيعها إىل احملافظة على املوروثات السياحية احلضارية 

 5ثرية والبيئية.واأل
 :الحدود أو للموقع وفقا - ب
وهي اليت ميارسها السكان داخل حدود الدولة اليت يعيشون فيها حيث ميارس  :الداخلية السياحة -

أنه  النوع هذا من واهلدف 6سكاهنا السياحة يف املناطق الريفية أو املدن واملناطق السياحية أو األهنار،
 األقاليم بني االقتصادي التوازن برقيق يف يساعد ذلك حيث القومي للدخل ينضب ال مصدر

 القطاعات تنمية إىل باإلضافة للدخل القومي األمثل خالل التوزيع من ذلك و الدولة داخل املختلفة
 7.البالد داخل اإلنتاجية املختلفة

                                           
 .04، ص2112 الطبعة األولى، دار الشروق، القاهرة،السياحة ومستقبل مصر بين إمكانيات التنمية و مخاطر الهدر، محيا زيتون،  1
 .21ص 2114األولى، دار اليازجي للطباعة والنشر والتوزيع،  الطبعةمدخل إلى الجغرافيا السياحية، عبد القادر حماد، ناصر عيد،  2

3�Bernard Schéou, Du tourisme durable au équitable : quelle éthique pour le tourisme de demain ?, first édition, 

édition de boeck université, Bruxelles, 2009, p163. 
 .24ذكره، ص  سبق محمد الصيرفي، مرجع 4
 .20عوينان عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص  5
 .22، ص2006 ،مصر،السياحية للقرى تقويمية دراسة االجتماعية التنمية في السياحة دورإبراىيم،  زكي وفاء 6

7Alain Mespeler et pierre bloc duraffour , le tourisme dans le monde , 4éme édition ,�breal , France  2000 , p70.  
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 خارج سياحية أماكن يقصدون الذين السياح على التعبري هذا يطلق(: الدولية( الخارجية السياحة -
 النواحي االقتصادية  يف مهما مصدرا متثل واليت الدولية السياحة اسم أيضا عليها ويطلق وطنهم األم
 1.العامل دول من للعديد واالجتماعية

 :كما يلياملعاير   حسب السياحة وتنقسم:  اإلقامة لمدة وفقا -ت
 كما أخرى دون معينة مناطق صوب معينة مواسم يف اجتاه السائحني هبا ويقصد  :موسمية سياحة -

االستمتاع  لالستجمام و الصيف فصل يف البحرية واجلزر الشواطئ إىل السائحني اجتاه يف هو احلال
 2.اخل...والصيد والغوص املائية الرياضة ومبمارسة املناخ باعتدال

ركاب  :مثل عابر بشكل مسبق ختطيط ودون فجأة السائح يقوم عندما تكون : العابرة السياحة -
  .ما مكان أو ما لدولة عبورهم أثناء سياحية برحلة يقومون عندما Transit العبور

 تتكون السياحة العابرة من:
 أثناء حيث السياحية احلافالت طريق عن الربية بالطرق السياح انتقال أثناء تكون  عابرة سياحة 

 3؛يومني أو يوم ملدة فيها يبقى و معني ببلد مير ما بلد توجهها إىل
 وجود إضرابات، فتقوم أو طائرة يكون تعطل كأن االنتقال بالطائرات حتصل أثناء عابرة سياحة 

 السياحة من النوع هذا يكون و أثرية أماكن لزيارة رحالت بتنظيم السياحية بعض الشركات
 يف املتوفرة املرونة على تعتمد كما تنفيذ براجمه بسرعة ويتم تنظيم أو ختطيط  مسبق بدون 

 4.السياحية الشركات
 للعدد وفقا - ت
 لزيارة أشخاص جمموعة أو الشخص هبا يقوم منظمة غري السياحة من النوع هذا :الفردية السياحة -

 وكل لديهم املتوفر الفراغ وقت حسب باملكان أو متتعهم حسب إقامة مدة وترتاوح ما مكان بلد أو
  5؛دوافعه اخلاصة له اجملموعة هذه سائح من

 يشمل األماكن برنامج وضمن مجاعيا بعضهم مع السياح يسافر عندما وتكون: الجماعية السياحة  -
 إىل وتنقسم والسفر السياحة وكاالت طريق عن وغريها وتنضم والطعام املنام ومكان زيارهتا املنوي

 :قسمني

                                           
 .21ذكره، ص  سبق محمد الصيرفي، مرجع 1
 .02محيا زيتون، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .22عوينان عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص  3
 .2محيا زيتون، مرجع سبق ذكره، ص  4
 .2الطائي، مرجع سبق ذكره، ص النبي عبد حميد 5
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 املناطق السياحية يف اإلقامة مدة حيث من لوحدها الرحلة برنامج تنظم :منظمة غير سياحة 
 1؛مسبق ختطيط بدون أي استخدامها املنوي واإلقليمية

 وكاالت  أو السياحة شركات قبل من مسبقا معد الرحلة برنامج يكون: منظمة جماعية سياحة
 2.ظروف الطعام واملبيت واألماكن املنوي زيارهتا وحمددة والسفر السياحة

IV. أسس السياحة: 
أسس تتكامل فيما بينها لقيام هذا النشاط، وجعله أكثر  على ترتكزالسياحة كغريها من العلوم األخرى    

 فعالية، ميكن عرضها يف النقاط التالية:
 الطلب السياحي:   -1

يعترب الطلب السياحي كرغبة لدى الشخص ذات أهداف متعددة قد تكون مادية أو معنوية، مث تتحول     
جهة اليت يقصدها  إقامته املعتادة إىل هذه الرغبة إىل تصرف مادي يف شكل انتقال وسفر الشخص من مكان 

 3إلشباع تلك الرغبة.
يعرف الطلب السياحي على أنه اجملموع اإلمجايل ألعداد السياح الوافدين إىل املنطقة السياحية سواء منهم      

الطلب السياحي ينشأ نتيجة دوافع نفسية وروحية لدى الشخص اجتاه منطقة معينة  اإذ مواطنني أو أجانب
وهو يتأثر بعدد من العوامل، منها ارتفاع مستويات املعيشة، حتسن ظروف العمل العاملي، وما نتج عنها من 

ال،  ويالحظ أن استفادة القوة العاملة بالعطل وأوقات الفراغ، التطورات التكنولوجية يف وسائل النقل واالتص
الطلب السياحي خيتلف عن طلب السلع واملنتجات إذ ال ميثل جمموعة متجانسة من األفراد بل يشمل العامل 
الواسع بامتداده اجلغرايف وشعوبه الكثرية مبختلف ألواهنا وفئاهتا وطباعها ومعتقداهتا ومستوياهتا االقتصادية، 

  4ويطفي على الطلب جمموعة من اخلصائص:
يقصد باملرونة درجة استجابة الطلب السياحي للتغريات يف احملددات الرئيسية له وهي   مرونة: ال   -

 5؛األسعار والدخول
جتاه التغريات االجتماعية والسياسية واألمنية ا يعترب الطلب السياحي عايل احلساسيةالحساسية:  -

  ؛للمناطق املستقبلة للسياح

                                           
 .22عوينان عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .2محيا زيتون، مرجع سبق ذكره، ص  2
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، تخصص: األداء واألثر االقتصادي واالجتماعي للسياحة في الجزائر وتونس والمغربعشي صليحة،  3

 . 21، ص 2101/2100ر، السنة الجامعية اقتصاد التنمية، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي
 .21صليحة عشي ، مرجع نفسه، ص  4
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في علوم التسيير، تخصص: تسيير المؤسسات، جامعة األهمية االقتصادية لتنمية السياحية المستدامةعيسان، عامر  5

 .21، ص 2119/2101وعلوم التسيير، السنة الجامعية الحاج لخضر باتنة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
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تزايدا من سنة ألخرى، نظرا ملسامهة عوامل سواء يف الدول يشهد الطلب السياحي عادة التوسع:  -
املرسلة أو املستقبلة، وتتمثل يف: أوقات الفراغ وعطل مدفوعة األجر، ارتفاع الدخل الفردي من 

   1؛العوامل األساسية لزيادة الطلب السياحي...اخل
درجة عالية من ال يتصف الطلب السياحي عادة بصفة التكرار، أي أن حتقيق عدم التكرار:  -

اإلشباع والرضا لدى السياح ال يعين تكرار الرحلة إىل نفس املنطقة، كما أن إشباع رغبات السياح ال 
تكون بنفس املستويات السابقة، فقد تكون أكثر أو أقل للوضعية االقتصادية واالجتماعية والنفسية 

  ؛للسائح والبلد املقصد
مبواسم معينة من السنة وتقل يف مواسم معينة نظرا لعدة عوامل  تتشدد احلركة السياحية  إذالموسمية:  -

 2كالعطل واإلجازات السنوية، واملناسبات الدينية والوطنية، والظروف الطبيعية واألمنية.
 العرض السياحي:  -2

أنه كل املستلزمات اليت جيب أن تتوفر يف املواقع السياحية من خدمات وسلع  العرض السياحي ينظر إىل     
 Robertجلذب السياح احملتمل استقباهلم يف هذه املواقع يف فرتات زمنية معينة. ويف هذا السياق صنف

Lanquer   :املنتوج السياحي إىل ثالث عناصر تتمثل يف 
 ؛ثقافية، الصناعية والتارخيية اليت جتدب السائحالرتاث املتكون من املوارد الطبيعية،  -
جمموعة من التجهيزات تعترب عامل أساسي يف جذب السائح، مثل: وسائل النقل، اإليواء واإلطعام،  -

 ؛وجتهيزات الثقافية والرياضية
خدمها مجوعة اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بتسهيالت الدخول واخلروج ذات عالقة بوسائل النقل اليت يست -

     3السائح للوصول إىل املقصد السياحي.
 التسويق السياحي:  -3

على أسس علمية ومفاهيم  النشاط السياحي مع زيادة احلاجة إىل السياحة تزداد ضرورة تنظيم وإدارة     
إدارية وتسوقية، على اعتبار أن تطبيق علم التسويق يف السياحة يعترب كنشاط جتاري له أمهية قصوى يف هذا 

 4القطاع ضمن مفهوم الرتويج.
املقاصد السياحية ومدهنا وأقاليمها، وهذا ميكن التعاون  ،يعد التسويق جماال هاما لتكامل فيما بني الدول     
راسة خمتلف األسواق وإجياد منتجات سياحية مشرتكة وعقد حتالفات فيما بني الشركات ووكاالت يف د

                                           
 )بتصرف(.  11صليحة عشي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .10صليحة عشي، مرجع سبق ذكره، ص 2

3 Robert Lanquer, et Robert Hollier, le marketing touristique, série que je sais ? , paris, 1993, p12.  
، 29مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية المجلد تقويم كفاءة التسويق السياحي في سورية، أديب برهوم،  4

 . 011، ص 2114، سوريا، 2العدد 
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السياحة وبني شركات الطريان واملالحة وغريها، أو اندماج عدد الشركات إلجياد كيانات كبرية قادرة على 
 1دمات على املستوى الدويل.االستمرار يف الصناعة، سيما يف ظل أجواء املنافسة القوية الناجتة عن حترير اخل

 اإلنفاق السياحي:  -4
زاد حجم اإلنفاق العام على السلع واخلدمات السياحية،  ،كلما زاد تدفق حجم احلركة السياحية أنه     

وبالتايل ارتفاع يف معدالت االدخار مما ينشط الصناعات واخلدمات املرتبطة بصناعة السياحة، األمر الذي 
يتولد عنه اتساع نطاق هذه الصناعات واخلدمات ألن كل استثمار جديد يعين إنفاق جديد والذي ينشأ عنه 

 2دخوال جديدة.
 اإليرادات السياحية: -5

مصدرا للعمالت األجنبية لكثري من الدول املتقدمة والنامية اليت أولت أمهية  السياحية متثل اإليرادات     
لقطاعها السياحي، وتعرف اإليرادات السياحية على أهنا: كل ما حتصل عليه الدولة من اإليرادات املتأتية من 

 ، واملالحظ أن اإليرادات السياحية تتأثر بالعديد من املتغريات، هي: 3السائحني
 ؛قوة املنتوج السياحي ملنطقة معينة على اإلغراء وجذب السياح 
 ؛مستوى اخلدمات السياحية املختلفة املقدمة للسياح 
 ؛أسعار السلع واخلدمات السياحية 
 ؛احةمدى الوعي السياحي لدى املواطنني والعاملني يف حقل السي 
 ؛قدرة السائح على اإلنفاق 
 .4العالقات السياسية بني الدول املستقطبة للسياح والدول املصدرة هلم 

  االستثمار السياحي: -6
االستثمار هو اجملال الذي يسمح خبلق ثروة جديدة وجتديد الثروات القائمة، وهو أحد املراحل الرئيسية يف     

اإلنتاج، االستهالك، االدخار، واالستثمار، وتؤكد الدراسات االقتصادية بأن الدورة االقتصادية اليت تتمثل يف 
ارتفاع معدل االدخار  تساعد على ارتفاع معدالت االستثمار، والذي يؤدي إىل معدل منو أكرب والعكس 

    5.بالعكس

                                           
 .1صليحة عشي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .14صليحة عشي، مرجع نفسه، ص  2
 .020، ص 0929، االتحاد العربي للسياحة، القاهرة، إلستراتجية العمل السياحي العربي المشتركدراسة أولية عبد الرحمان أبو رياح،  3
 .24عامر عيساني، مرجع سبق ذكره، ص  4
 .0ص 2112، اليونسكو، 2، المركز اإلنمائي لشمال افرقيا، نشرة التنمية، العدد منتدى االستثمار في شمال افريقياعبد الوهاب رزيق،  5
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تبعا لتعدد أهدافه وأنواعه، وقد تعددت املفاهيم الواردة يف حتديد ماهية الواردة يف حتديد ماهية االستثمار     
وميثل االستثمار حسب هذا املفهوم  .ميكن النظر إليه على أنه إمجايل تكوين الرأمسال الثابت والتغري يف املخزون

 1ثابت وما ينفق من أموال لتجديد االستثمارات القائمة. إمجايل ما أنفق يف سبيل اقتناء رأس مال
 العالمفي  السياحة بعض مؤشراتالمطلب الثاني: 

يعترب عدد السياح الوافدين واإلنفاق السياحي والعوائد السياحية من أهم املؤشرات ملعرفة اجتاهات وحركة     
هذا  السياحة واالستثمار يف رغم األزمات اليت هتدد االقتصاد العاملي إال أن االنفتاح علىف السياحة العاملية،

خلق فرص العمل االقتصادي، وذلك من خالل االجتماعي و  للتقدم أساسيا منطلقا الذي أصبح القطاع
 .تطوير البنية التحتيةعائدات، و األعمال التجارية  والو 

I. تطور عدد السياح في العالم: 
املوضح يف الشكل  (2297-2221)الفرتة  خالل القارات حسب الدولية للسياحة اجلغرايف التوزيع
 :التايل

 

 (9027-9002)الفترة  خالل القارات حسب الدولية للسياحة الجغرافي التوزيع:  (01) رقم الجدول

 المليونبعدد السياح        
9027 

 
 السنة 9002 9020 9022 9022 9022 9022

 المنطقة

 إفريقيا 45.9 49.5 50 56 53 49,4 52,4
 األمريكتان 140 150.1 156 169 191 156,2 163,1
 الهادئ والمحيط�آسيا 180.9 205.4 217 248 278 218,2 233,6
 أوروبا 460 488.9 504 563 609 516,4 534,2
 األوسط الشرق 52.9 54.7 55 52 54 54,9 52,0

�إجمالي�العالم 87107 14806 182 9288 9985 11509 920500

 : على اعتمادا ةالباح إعداد من: المصدر   
-Organisation Mondiele du Tourisme,Faits Saillants du Tourisme,Edition 2010,p08. 

-World Tourism Organization ,Tourism Highlights 2011,p07. 

-World Tourism Organization ,Tourism Highlights 2012,p07. 

-World Tourism Organization ,Tourism Highlights 2015,p11. 

-World Tourism Organization ,Tourism Highlights 2017,p11. 
-World Tourism Organization ,Tourism Highlights 2018,p15. 

 الدولية السياحة منت حيث سريعة تطورات شهدت ،السياح التدفقات أن (01) رقم جدول من يتضح      
 بني النمو وتوزع، الفرتة هذه خالل�سائح مليون920500  إىل سائح مليون 87107 من 2297 -9002 خالل
 اهلادئ واحمليط آسيا قارة وثانيا أوربا لقارة األسد احلصة األوىل املرتبة يف جند حيث متفاوتة بنسب العامل قارات

 الشرق وقارة إفريقيا القارة من لكال فكانت األخرية املرتبة أما األمريكتان قارة نصيب من الثالثة املرتبة أما

                                           
1
�Word Travel & Tourism Council, Navigating The Path Ahead, The 2007�Travel & Tourism,�Economic�Research, p 

25.�www.wttc.org/bin/pdf/original_pdf_file/world.pdf0 
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نة السياح يف فرتات خمتلفة، نظرا للظروف السائدة يف تلك الفرتة، ففي سط، مع تسجيل تراجع يف عدد األوس
رب، حيث كانت األكثر سبتم 99 اخنفاض يف عدد السياح الدوليني، وهذا راجع ألحداث  ، مت تسجيل2229

التنفسي احلاد  االلتهابسببه احلرب على العراق، وانتشار فريوس  2220أما تراجع عدد السياح ، تأثرا
 راجع هذاو ، 2221ة سن له تراجع أسوأ الدويل املستوى على السياحي القطاع سجلحيث ، آسيا يف (سارس)

 دول باقي يف انتشارها مثة، األمريكي املتحدة الواليات يف سادت اليت العاملية املالية األزمة إىل أساسية بصفة
السياحة العاملية جتاوزت مرة  ،اخلنازير أنفلونزا فريوس انتشار الفرتة نفس يف ساد ذلك إىل باإلضافة العامل،

رغم انتعاش ، 2294العامل سنة  واجهتأخرى توقعات املنظمة العاملية للسياحة رغم التحديات العاملية اليت 
اليت تعكس أداء القوي لقطاع   2222  سنةجتاوزت توقعات ل�%404االقتصاد العاملي بوثرية بطيئة ومع الزيادة 

  1السياحة والثبات رغم الصراعات اجليوسياسية يف العامل وذعر يف غرب افرقيا.
II. في العالم يتطور اإلنفاق السياح:  

تشري  االرتفاع املتزايد لعدد السياح يف العامل كان له أثر اجيايب على زيادة معدل اإلنفاق السياحي، إذ     
اجلدول املوايل يوضح تطور و  على أن اإلنفاق السياحي زاد بوثرية متسارعة من السنوات املاضية. ئياتاإلحصا

�2222�0اإلنفاق السياحي العاملي وتوقعاته حىت سنة 

 9090 -2220لفترة الدولي خالل اتطور اإلنفاق السياحي (: 22جدول رقم )
 اإلنفاق الكلي )مليار دوالر( السنة
0290 09 
0290 00 
0200 01 
0210 009 
0220 990 
0229 310 
0221 449 
9009 990 
9001 090 
9000 0990 
9090 9000 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على:             
Source :World Tourism Organization , � le site:  www.flickr.com/photos/unwto, consulté le 

(21/12/2015, 10 :00) . �� 

 22نالحظ االرتفاع املستمر واملتزايد لإلنفاق السياحي الكلي، حيث ارتفع من أعاله من خالل اجلدول      
 9118، ويتواصل مستوى اإلنفاق إىل أن وصل سنة 9162مليار دوالر سنة  27إىل  9152مليار دوالر سنة 

تزايد عدد السياح الدوليني، وذلك مبتوسط سنوي  ، حيث2222-9115خالل الفرتة مليار دوالر،  445إىل 
كما ،  11%كما قدر متوسط النمو السنوي لعوائد السياحية الدولية، خالل الفرتة ذاهتا حنو   ، %9.4بلغ 

                                           
1��Organisation mondiale du tourisme (OMT-UNWTO), rapport 2014, p11 

http://www.flickr.com/photos/unwto
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من التشغيل  % 1ما نسبته  مليون منصب عمل،  أي  202، حنو 2226وفر قطاع السياحة  خالل عام 
حنو ، كما سجلت خالل العام ذاته  .يتأتى من السياحة 92وذلك مبا يعادل  منصب عمل واحد من  ،العاملي

، 2227أما يف عام   من النمو العام لالقتصاد العاملي. 900نسبة النمو للسياحة العاملية سنويا،  مبا يفوق  5%
مليون سائح، وهو ما ميثل معدل  990وحتديدا خالل السداسي األول منه،  فقد سجلت السياحة العاملية حنو 

. هذا االرتفاع املتزايد يف حجم اإلنفاق السياحي 2226، مقارنة بالفصل األول من سنة % 9زيادة قدره 
املتزايد يف احلجم اإلنفاق السياحي  هذا االرتفاعإن مليار دوالر،  9000إىل حوايل  9090الدويل سيصل عام 

وهذا ، راجع باألساس إىل زيادة الطلب العاملي على اخلدمات السياحية 9000إىل غاية  0290انطالقا من سنة 
حوض منطقة تشري هنا بأن بدوره راجع أيضا إىل عودة االستقرار األمين العاملي وانتشار الثقافة السياحية، 

إمكانية استقبال حنو  الوجهة العاملية األوىل للسياح، حبيث تشري التوقعات إىل ترب تع البحر األبيض املتوسط 
  2222.1 سنة مليون سائح يف غضون 422
III. عالميةعائدات السياحة ال:  
خالل السنوات األخرية  منظمة السياحة العاملية إحصائيات السياحة العاملية حسب عائداتلقد منت       

    الفرتة خالل منطقة كل حسب الدولية السياحة إيراداتويف ما يلي الشكل يوضح ، بشكل ملحوظ
2221-�22940 

 2212 -2222 الفترة خالل منطقة كل حسب الدولية السياحة إيرادات(: 22) شكل رقم          
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 قتصاديةاالو  اإلحصائية األحباث ،مركز-والتحديات اآلفاق-اإلسالمي التعاون منظمة يف األعضاء البلدان يف الدولية السياحة: المصدر
 .07 ،ص 2015 ، اإلسالمية للدول والتدريب جتماعيةواال

                                           
1
 Ibid.  
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 منوها يف الطبيعية املعدالت بتسجيل البلدان بدأت ما مبجرد أن ، (02) رقم الشكلمن  يتضح     
 أكثرو  بل استقرار أكثر منحىن يف الوافدين السياح عدد دخل العاملية، املالية األزمة بعد العاملي االقتصادي

 زيادة العامل أحناء مجيع يف السياحة عائدات أظهرت طبيعية وكنتيجة ، 2014 و 2010 عامي بني إجيابية
 احمليط و آسيا قارة تليها مث أوروبا قارة حصدا إيرادات أكرب أن نالحظ الفرتة هذه مدار وعلى ملحوظ، ارتفاعو 

 1.إفريقيا قارة وأخريا األوسط الشرق نصيب من الرابعة املرتبة أما األمريكتان قارة الثالثة املرتبة و اهلادئ
IV.  9020واقع ومستقبل حركة السياحة العالمية : 

��2202-9152الل فرتة ختوجهات وتوقعات السياحة العاملية وضح ي املوايل الشكل 

 9020 -2220 الل فترةختوجهات وتوقعات السياحة العالمية (: 02) رقم شكل

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Source: Organisation mondiale du tourisme (OMT-UNWTO), rapport 2014, p 14.              

 السياح عدد ارتفاع استمرار للسياحة العاملية املنظمة تقديرات وحسب أعاله، الشكل خالل من يتضح      
 1.4 من أزيد إىل 2020 سنة السياح عدد ليصل متزايدة، مبعدالت 2202و  2222 سنة غاية إىل الدوليني

 فإن التقديرات هذه وحسب سائح، مليار�1.8من أزيد إىليتوقع أن يصل  2030 سنة يف أما سائح، مليار
 الظروف يف هذا طبعا القادمة، السنوات خالل كبريا انتعاشا عرفيس الدويل املستوى على السياحي قطاع

 األزمات هذه كانت سواء الفرتة، هذه خالل خمتلفة أزمات الدولية األوضاع تعرف مل وإن العادية الدولية
 عكسني هذا كل ألخرى سنة من الدولية السياحة ددهت اليت األوبئة بعض انتشار أو أمنية، أو اقتصادية
 .السواح توافد تطور على بالسلب

 

                                           
1 Ibid , p11. 
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 يتعلق فيما خاصة مكانة حتتل السياحةأن  طرحه يف املبحث األول نستخلص من خالل ما مت        
 بصفة يساهم ومتنامي ديناميكي نشاط جهة من هناأل وذلك ،تواجهها اليت والتحديات التنمية يف باملسامهة

 الزوار بني خاصة عالقة خيلق نشاط أهنا جهة ومن ،احمللية والوجهات الدول من العديد اقتصاد يف رئيسية
 البيئة واجملتمعات احمللية.   التجاريني، املتعاملني

 

 المبحث الثاني: مدخل حول مفاهيم البيئة
ت الكثري من وزيادة التطور العمراين واالقتصادي، تغري  ،يف خمتلف مناطق العامل تمعاجملر و مع تط        

، وزيادة استخدام موارد األرض واالستفادة من دون شك نتج عنه نتائج إجيابيةولقد هذا التطور ، مالمح البيئة
 ر جانب سليب، ذا أثر كبري يف سالمة الكرة األرضية وزيادة الكوارث الطبيعية فيهاو كما كان هلذا التط  ،منها

ة يدروسة تؤثر يف البيئة اليت تعيش فيها الكائنات احلاملحيث أن بعض السلوكيات اخلاطئة والنشاطات غري 
  .وتغري بعض املعامل فيها وتؤدي إىل اختالهلا

 باالحتياجات تفي متواصلة تنمية حتقيق من والبد بأنواعها الدولية احملافل يف اهام احمور  البيئة قضايا متثل     
 مع املوارد من املتواصلة لالستفادة نظام إرساء يتطلب فيما واملستقبلية احلالية لألجيال والبيئية االجتماعية

  :سيتم التطرق املبحث هذا يف. الثقايف والرتاث البيئة على احلفاظ
 ؛مفاهيم أساسية للبيئة -
 . احملميات الطبيعية -

 مفاهيم أساسية للبيئة   المطلب األول: 
تعترب البيئة من القضايا اليت أصبحت حمل اهتمام املتخصصني والعاملني يف احلقل البيئي، فمن خالل هذا      

 الوعي بأمهية البيئية.املطلب يتم التأكيد على ازدياد 
I. تعريف البيئية، خصائصها ومكوناتها 

 البيئة، خصائصها ومكوناهتا. بيف هذا العنصر سوف خنوض بنوع من التفصيل يف التعريف 
 تعريف البيئة: -1

" مبعىن logos" مبعىن منزل و"oikosيما خيص علم البيئة فهو مصطلح إغريقي مركب من كلمتني؛"ف    
هو العلم الذي يهتم بدراسة الكائن يف منزله حيث يتأثر الكائن احلي مبجموعة من العوامل  العلم، فعلم البيئة

 1احلية والبيولوجية وغري احلية الكيميائية و الفيزيائية.
ليدل على   على لغة علماء الطبيعة Echology أول من أدخل كلمة E.Haekel كان العامل البيولوجي األملاين

 بالنسبة إىل حميطها. والكلمة يونانية وقد ترمجت إىل العربية بعبارة علم البيئة، وكلمة تكّيف الكائنات احلية
Environnement   باللغتني الفرنسية واإلنكليزية للداللة على جمموع الظروف اخلارجية احمليطة واملؤثرة يف منو

                                           
1
 Prieur Michel , Droit de l’environnement, Presse Dalloz, 2eme édition, paris, 1991, p2. 
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الذي يعيش فيه الكائن احلي ويرتك حياة الكائنات احلية وتنميتها، كما تستخدم للداللة على الوسط أو احمليط 
  1أثر ا يف حياته.

 البيولوجية البيئية الصفاتمبعىن  اإليكولوجي الاجمل يف البيئية العالقات : هو جمموعةاإليكولوجي املفهوم
 املالمح البيئية املناخية.، و الكميائية البيئية السمات، )احليوية(

"رصيد  ، البيئة بأهنا:9172العام  الذي انعقد في ستوكهولم مؤتمر األمم المتحدة للبيئة البشريةعرف     
  املوارد املادية واالجتماعية املتاحة يف وقت ما ويف مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته."

هذا التعريف نستنتج أن البيئة ليست جمرد موارد يتجه إليها اإلنسان ليستمد منها مقومات  من خالل     
والعادات والقيم واألديان. حياته، وإمنا تشمل، عالقة اإلنسان باإلنسان اليت تنّظمها املؤسسات االجتماعية 

 قتصادية املرتبطة يف بيئة اإلنسان.ا أصبح هناك علوم بيئية تشمل جماالت العلوم الطبيعية واإلنسانية واالوحالي
اإلطار البيئي يتكون من ثالثة عناصر متداخلة مع بعضها هي: "البيئة كمصدر  أن   Cooper ويرى     

 2للرتفيه والتمتع باملناظر الطبيعية، والبيئة كمستودع الستيعاب املخلفات."
 متع جبماهلا، كما أهنا مكان الذيوالتتعترب مكان لالستجمام التعريف يتضح بأن البيئة  من خالل     

 يستقبل النفايات.
مؤسس مجعية أصدقاء الطبيعة البيئية على أهنا:" جمموعة من العوامل الطبيعية اليت  Ricardo هاعرفكما     

تؤثر على الكائن احلي، أو اليت حتدد نظام حياة جمموعة من الكائنات احلية املتواجدة يف مكان وتؤلف وحدة 
 3ايكولوجية مرتابطة."

بأن البيئة هي عبارة عن جمموعة من العوامل الطبيعية اليت تتفاعل مع بعضها  ،يتضح من خالل التعريف    
حيث يستمد مقومات حياته كما تتأثر  ،ثر على اإلنسانؤ البعض وتشكل وحدة ايكولوجية مرتابطة، فهي ت

 .بتطور هذه احلياة
ة املستدامة، جند أن املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمي 92/20بالرجوع إىل القانون رقم  التعريف القانوني:     

منه تنص على أهداف محاية البيئة فيما  2ائري مل  يعط تعريفا دقيقا للبيئة، حيث جند املادة املشرع اجلز 
إال أنه وبالرجوع إىل  ، اخاص البيئة تعريفلمنه مكونات البيئة. واملشرع اجلزائري مل يفرد  0تضمنت املادة 

ميكن اعتبار البيئة ذلك  احمليط الذي يعيش فيه اإلنسان مبا يشري إىل أنه السالف الذكر،  92/20القانون رقم 

                                           
 .022، ص2114، الجمعية الوطنية لالقتصاديين الجزائريين، الجزائر،2خالد كواش، السياحة واألبعاد البيئية، جديد االقتصاد، العدد1
جوان  1/4، الملتقى الوطني األول حول إقتصاد البيئة والتنمية المستدامة، المركزالجامع لمدية، -الجزائر حالة -كمال رزيق، الجباية كأداة لحماية البيئة 2

 .22، ص 2111
.22كمال رزوق، مرجع نفسه، ص   3  
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يشمله من ماء هواء، تربة، كائنات حية وغري حية ومنشآت خمتلفة، وبذلك فالبيئة تضم كالّ من البيئة الطبيعية 
 1.و االصطناعية

 اإلجرائي للبيئة:التعريف  -
كما تعتمد   ،البيئة هي جمموعة من العوامل اخلارجية اليت تؤثر على حياة الكائنات احلية يف منوها وبقائها    

وتعترب من أساسيات احلياة وأي نقص سيحدث  ،هي اهلواء واملاء واألرض ،البيئة الطبيعية على ثالث عناصر
  . ل يف النظام البيئيلخ

 : خصائص البيئة -2
 للبيئة جمموعة من اخلصائص أو السمات تتمثل فيما يلي:

تتكون البيئة الطبيعية من ظواهر وأشياء طبيعية كالطقس والضغط تفاعل مكونات البيئة الطبيعية:  -
اجلوي واهلواء واملاء، وظواهر وأشياء عضوية كالنبات واحليوان وهذه الظواهر تتم بصورة عامة 

ملواد بني األجزاء احلية وغري احلية وميثل املوطن البيئي وحده النظام بالتفاعل الديناميكي بينهما، ا
البيئي، حيث ميثل امللجأ أو املسكن للكائن احلي ليشمل مجيع معامل البيئة من املعامل فيزيائية 

 2؛وكميائية وحيوية
خمتلفة، وهذا التوازن أهم مسات اليت متيز البيئة الطبيعية هو ذلك التوازن القائم بني عناصر التوازن:  -

الدقيق للغاية يدل على عظمة اخلالق سبحانه وتعاىل فمثال إن حدث اختالل يف جزء من الطبيعة 
حتدث ظروف أخرى من شأهنا ترميم ما حدث من دمار وللتوضيح أكثر عندما حيدث حريق يف 

احلشائش وسرعان ما جزء من الغابة فإنه بعد مدة تعود هذه األرض إىل طبيعتها األوىل فتنمو هبا 
 ؛تكتسي باألشجار مرة أخرى

يقوم توازن النظام البيئي على مدى تعقده، هذا النظام الذي ازداد ثباتا تعقد البيئة الطبيعية:  -
واستقرارا ويعين تعقد النظام البيئي كثرة األنواع النباتية واحليوانية فكلما ازدادت أنواع الكائنات 

 أنواع املكونة للنظام البيئي من ناحية وبني الكائنات احلية والغري حية والنباتات تعقدت العالقات بني
من ناحية أخرى وكلما زاد تدمري اإلنسان هلذا النظام  اخنفضت هذه الكائنات وتبسط النظام البيئي 

 ؛وبالتايل يصبح أكثر عرضة للدمار
الل مدى مقاومتها وامتصاصها الذاتية واحملافظة على استمرارها من خ احلماية وتعيناالستمرارية:  -

  3للتلوث.
                                           

ول حول:عالقة البيئة بالتنمية الملتقى الدولي األآليات حماية البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، سامي زعباط، عبد الحميد مرغيت،  1
 .2، ص2101، أفريل، الجزائر29/22جيجل  يومي -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد الصديق بن يحي :الواقع والتحديات،

2Richard T. Wright, Environmental Science, Toward a sustunable future, Ninth Edition printed in the United State of 

America, by pearson Education, INC, 2005, p 130.  
3
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 مكونات البيئة -3
 ، مت تقسيم البيئة إىل:9172من خالل املفهوم الذي مت تقدميه يف مؤمتر ستوكهومل سنة 

ويسمى بالبيئة الطبيعية ويقصد هبا كل ما حييط باإلنسان من عناصر طبيعية وليس العنصر الطبيعي:  -
واهلواء والرتبة كما يقصد هبا كل ما حييط باإلنسان من ظواهر لإلنسان دخل يف وجودها مثل املاء 

حية وغري حية وليس لإلنسان أثر يف وجودها، وتتمثل هذه الظواهر واملعطيات البيئية يف البيئة 
والتضاريس واملناخ والرتبة والنباتات واحليوانات وال شك أن البيئة الطبيعية هذه ختتلف من منطقة إىل 

 ؛ية املعطيات املكونة هلاأخرى تبعا لنوع
ويقصد هبا اإلنسان واجنازاته اليت أوجدها داخل بيئته الطبيعية، فاإلنسان كظاهرة العنصر البشري:  -

 . بشرية يتفاوت من بيئة ألخرى، يف درجة تفوقه العلمي...، مما يؤدي إىل التباين البيئات البشرية
 زأين: اإلطار البيئي إىل ج Wallaceو Snadgrossوقد قسم  

 ؛كاألرض واملاء والطاقة الشمسية واملعادن والنباتاتجزء طبيعي:  - أ
تنظيم استخدام  يتمثل يف التشريعات والتنظيمات اليت يضعها اإلنسان بغرضجزء تنظيمي:  - ب

  1.البيئة الطبيعية يف إنتاج السلع واخلدمات اليت تليب متطلبات اجملتمع وحاجاته
II.  البيئةاالتفاقيات الدولية لحماية:   
، أبرمت جمموعة من االتفاقيات بشأن محاية البيئة سواء على املستوى العاملي، أو اإلقليمي أو الثنائيلقد     

 واجلدول املوايل يوضح ذلك.، االتفاقياتوفيما يلي احملطات الرئيسية هلذه 
 البيئة االتفاقيات الدولية لحماية: (02)جدول رقم                                  

 على المستوى العالمي
  أمهها:  تعددت وتنوعت االتفاقيات اليت مت إبرامها على املستوى العاملي بشأن معاجلة قضية البيئة

  واخلاصة مبنع تلوث البحار بالنفط ؛ 0294اتفاقية لندن 
  رية ؛لذبشأن التجارب ا 0290اتفاقية باريس 
  ه االتفاقية القواعد املنظمة هذبشأن التدخل يف أعايل البحار يف حاالت الكوارث النامجة عن التلوث وقد عاجلت  0292اتفاقية

 لإلجراءات الضرورية حلماية الشواطئ يف حاالت وقوع أضرار ناشئة عن كوارث نفطية يف أعايل البحار ؛
  بشأن صيد ومحاية الطيور؛ 0200اتفاقية بروكسل 
   بشأن محاية الرتاث الطبيعي والثقايف؛( اليونسكو)املربمة يف إطار منظمة  0209اتفاقية باريس سنة 
  بشأن منع التلوث البحري من خالل إلقاء النفايات من الطائرات والسفن ؛ 0209اتفاقية اسلو 
  ؛ 0209جمموعة املبادئ الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عام 
 ويعترب مبثابة اللبنة األوىل يف صرح القانون الدويل للبيئة ؛ 0209العاملي للبيئة يف ستوكهومل سنة  اإلعالن 
 يف إطار منظمة العمل الدولية، بشأن محاية العمال من األخطار املهنية النامجة يف بيئة العمل عن تلوث اهلواء  0200 اتفاقية واشنطن

  وعن الضوضاء واالهتزازات؛

                                           
1
�0(20/22/2296تم�اإلطالع:�)�pal.org-http://www.wildlife،�وتيقة�متوفرة�على�الرابط:�2299البيئة�مفهومها�وعالقتها�باإلنسان،�فلسطين،�

http://www.wildlife-pal.org/
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  ؛ 0210امليثاق العاملي للطبيعة سنة 
  ؛ 0219اتفاقيات األمم املتحدة لقانون البحار عام 
  بشأن محاية طبقة األوزون وقد قررت أن على الدول األطراف أن تتعاون معا يف ترقية التنمية ونقل التكنولوجيا  0219اتفاقية فيينا

 ا يف احلسبان حاجات الدول النامية ؛خدا العلمية وآلك مبا يتفق مع قوانينها ولوائحها وممارساهتذواملعرفة 
  بشأن املساعدة املتبادلة يف حالة وقوع حادث نووي؛ 0219االتفاقية الدولية املربمة سنة 

 على اخلصوص :ا السياق جمموعة من اإلعالنات واملواثيق الدولية اليت احتوت بدورها على العديد من املبادئ املتعلقة بالبيئة منها هذكما صدر يف 

  ؛0229اإلعالن الصادر عن قمة األرض بريو 
  ي يلزم الدول املتقدمة باحلد من األنشطة االقتصاديةلذا 0221مارس  09بروتوكول كيوطو. 

 على المستوى اإلقليمي                 

  م ؛ 0291االتفاقية اإلفريقية حلفظ املوارد الطبيعية 
  البيئة لبحر البلطيق ؛بشأن محاية  0204اتفاقية هلسنكي 
  الصادرة عن مؤمتر األمن والتعاون األورويب  0209مبادئ هلسنكي. 
  م؛0209اتفاقية برشلونة بشأن محاية البحر األبيض املتوسط من التلوث 
  بشأن مكافحة التلوث اهلوائي  0201إعالن مبادئ الصادر يف إطار جملس أوروبا. 
  م ؛ 0201 جمال محاية البيئة البحرية من التلوث عام اتفاقية الكويت اإلقليمية للتعاون يف 
  بني الدول االسكندنافية ؛  0202اتفاقية محاية البيئة املربمة 
  بشأن حفظ األحياء الربية والسواحل الطبيعية األوروبية؛ 0202االتفاقية األوروبية عام 
  مكافحة التلوث البعيد املدى عن احلدود ؛ يف إطار اللجنة االقتصادية األوروبية بشأن 0202االتفاقية املربمة 
  بشأن محاية البيئة البحرية للبحر األمحر وخليج عدن0219اتفاقية جدة ،. 

 على المستوى الثنائي                                                   

كر، ألن الدول عادة ما لذباملقارنة مع املستويني السالفي اميكن القول بأن العمل الدويل على املستوى الثنائي يعترب حمدودا إىل حد كبري  
ا املستوى نشري إىل هذتنظم عالقاهتا املتبادلة مع بعضها البعض بصورة ثنائية ووفقا املقتضيات مبدأ السيادة ومن تطبيقات العمل الدويل على 

 املعاهدات األربعة التالية :

  ستخدامات االقتصادية للمياه.بشأن اال 0299النمساوية  –املعاهدة اجملرية 
  بشأن استخدام هنر اهلندوس 0290الباكستانية  –املعاهدة اهلندية 
  بشأن احملافظة على املياه السطحية واجلوفية ومكافحة التلوث. 0294البولندي  –االتفاق الروسي 
  بشأن أحواض املياه يف البحريات العظمى. 0209الكندية  –املعاهدة األمريكية 

ملصدر: د من ا عدا ة إ حث ا ب ل د ا ما االعت : ب   على
ىن ب م، ل ي ع نون ن ا ق ل دوىل ا ل ة ا ئ ي ب ل يات ل ق ا ف الت ظمة وا ن مل ة ا ي ة حلما ئ ي ب ل بط: ،ا را ل  ا

/345016POSTS/LOBNAMOHAMED/USERS/COM.KENANAO NLINE: / /HTTP مت 
.09/00/9009) اإلطالع: )    

را 9117 ديسمرب يف - نبعاث من احلد إىل يهدف الذي كيوتو برتوكول إلقرا لغازات ا  ا
ئة، لدفي لقطاعات يف الطاقة استخدام كفاءة يف والتحكم ا لفة. االقتصادية ا  املخت

http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/posts/345016
http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/posts/345016
http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/posts/345016
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نعقد 2222 أفريل يف - لقمة مؤمتر ا لعاملي ا نمية ا لت  جبنوب جوهنزبورغ يف املستدامة ل
فريقيا تأكيد يهدف ا ل تزام على ا ل نمية بتحقيق الدويل ا ت ل  تقييم خالل من املستدامة ا
لتقدم  9112.1 املتحدة األمم مؤمتر بعد احملقق ا

الدولية لأللياف  السنة 2221العقد الدويل للعمل "املاء من أجل احلياة"، ويف  2225يف مارس  -
 الطبيعية.

 .2299السنة الدولية للتنوع البيولوجي، والسنة الدولية للغابات سنة  2292 -
 2295.2بشأن املناخ لعام  مؤمتر باريس -

وقد أدى ظهور بعض التشريعات والقوانني إىل حدوث بعض اخلالف بني حكومات هذه الدول وبعض      
حيث ترى بعض هذه الشركات يف هذه القوانني قيودا عليها وعبئا على الشركات الصناعية اليت تعمل فيها، 

 3إنتاجها، مما جعلها تضرب بكثري منها عرض احلائط.
III.  نظمة التعاون االقتصادي والتنميةمتوقعات (OCDE) 2050 للبيئة 

، سريتفع عدد سكان العامل من 2252أنه حبلول عام  نظمة التعاون االقتصادي والتنميةم توقعاتحسب      
  هذه  االحتماالت هتدف لتحسني مستويات املعيشة يف العامل مليارات نسمة،  1مليارات إىل أكثر من  7

ينبغي أن تؤدي إىل تضاعف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي أربع مرات على ما هو عليه يف الوقت الراهن، رغم 
معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل ينخفض تدرجييا يف  للتوقعات فإن متوسط ووفقا  ،يف السنوات األخريةالركود 

ولكن، حىت إذا كان ال يزال من أفقر قارات، فمن املتوقع أن  كل من الصني واهلند على مدى العقود املقبلة
. ومن املتوقع أن سكان العامل 2252و 2202أعلى معدالت النمو االقتصادي يف العامل بني  إفريقياتسجل 

عاما ونفس الشيء بالنسبة الصني واهلند أيضا،  65يعيش لفرتة أطول: أكثر من ربع سكاهنا يعشون أكثر من 
. ويف املقابل ازدياد نسبة 2252ويتوقع أيضا ازدياد شيخوخة يف الصني واحلد من قوة العمل حبلول عام 

هذه التغريات الدميوغرافية  ، ومن املتوقع أن تزداد بسرعةإفريقياما الشباب يف أجزاء أخرى من العامل  والسي
واالستهالكية، واليت سيكون  وارتفاع مستويات املعيشة يعين تغيريا يف أمناط احلياة والعادات من أذواقهم الغذائية

تيعاب سكان العامل ومن املرجح أن املدن واس هلا عواقب وخيمة على البيئة وعلى املوارد واخلدمات اليت يقدمها

                                           
 .  94، ص 2104عبد الحليم درادكه، وآخرون، السياحة البيئية، الطبع األولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، األردن، حمزة  1
 مؤتمر  من 24. ويعتبر هذا المؤتمر النسخة 2101 ديسمبر 00و نوفمبر 21 بين باريس الفرنسية دولية جرت في العاصمة وقمة المؤتمر العالمي

دي لالحتباس الحراري ويهدف لتحويل االقتصاد اتفاقا دوليا غير مسبوق للتصحضي  حيث ،اتفاقية األمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي في األطراف
بطاء سرعة ارتفاع درجة حرارة األرض،  ويرمي المشروع إلى احتواء ظاهرة االحتباس "إلبقاء العالمي من االعتماد على الوقود األحفوري خالل عقود، وا 

درجة مئوية". وهو هدف أكثر طموحا من الدرجتين  0,1تفاع ارتفاع حرارة األرض دون درجتين مئويتين"، ويدعو إلى "مواصلة الجهود لجعل هذا االر 
 المئويتين والذي كانت ترغب به الدول األكثر تأثرا.

 (.02:19، 02/02/2101تم االطالع: ) /http://www.diplomatie.gouv.frالمناخ والبيئة، الرابط:  2
 .  94حمزة عبد الحليم درادكه، مرجع سبق ذكره، ص  3
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من سكان العامل يعيشون يف املناطق ٪�72( حسب األمم املتحدة ما يقرب من 2050و 2292بني عامي )
ويؤدي هذا إىل تضخم املشاكل مثل تلوث اهلواء واالزدحام والنقل والنفايات واملياه يف األحياء  احلضرية.

ديدة، يف االقتصاد العاملي يتضاعف أربع دون سياسات ج الفقرية مع عواقب خطرية على صحة اإلنسان،
 .2252استهالك الطاقة يف عام  ٪82مرات أكرب مما هو عليه اليوم، ميكننا أن نتوقع أي بزيادة قدرها حوايل 

ومن املتوقع  باإلضافة إىل ذلك أن مزيج الطاقة يف مجيع أحناء العامل ال يكون خمتلفا كثريا عن الوقت الراهن،
يف حني أن الطاقة املتجددة، مبا يف ذلك الوقود احليوي، وهو ما  ٪،85وري أن تبقى حوايل حصة الوقود األحف

االقتصاديات الناشئة مثل الربازيل وروسيا واهلند واندونيسيا  ، والباقي األصله النووي،٪92يزيد قليال عن 
االعتماد على الوقود  ( ينبغي أن يصبح كبار املستهلكني للطاقة وزيادةBRIICSوالصني وجنوب أفريقيا )

األحفوري، اإلطعام عدد متزايد من السكان الذين تغيري تفضيالت الغذاء لديهم، ومن املتوقع جمال األراضي 
الزراعية إىل زيادة مستوى العامل خالل العقد املقبل، ولكن بوترية أبطأ من أي وقت مضى لتلبية الطلب على 

هذا اجملال ينبغي وتبلغ  .رد األرض حمدودة يف تفاقم بشكل كبرياألغذية، مت العثور على التنافس على موا
  .1، مث تنخفض بعد ذلك2202ذروهتا يف العام 

  5222، يُتوقَّع أْن يتضاعف إنتاج النفايات مبا يكفي مللء خط من شاحنات القمامة، طوله 2225يف عام     
 كيلومرت يوميًّا.

مليون طن  9075ومتثِّل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية جمتمعة  أكرب مولِّد للنفايات، إذ تنتج حوايل 
، نظر ا إىل منو سكان احَلَضر، مث يُتوقَّع أْن يرتاجع ببطء، 2252يوميًّا. ويُتوقَّع أن يزيد هذا املعدَّل حىت عام 

 ج منتجات أصغر وأخف وزن ا، وأكفأ استخدام ا للموارد.حني تدفع تطورات علم وتقنية املواد إىل إنتا 
هناك بالد تنتج نفايات أكثر من غريها.. فمتوسط إنتاج الفرد يف اليابان من النفايات أقل من نظريه يف     

( للفرد يف البلدين. ويعود ذلك GDPالواليات املتحدة مبقدار الثُـّلث، رغم متاثل متوسط الناتج احمللي العام )
ىل العيش يف كثافة سكانية أعلى، وإىل األسعار املرتفعة، نتيجة  لوجود نسبة أكرب من الواردات، إىل جانب إ

املعايري الثقافية يف كال البلدين. كما تزداد كميات النفايات على مستوى العامل يف مواسم سنوية معينة، بنسبة 
سبيل املثال ـ وتتضاعف نفايات املنازل يف حيث تزداد نفايات الطعام والبساتني ـ على  %،02تصل إىل 

 األسبوع التايل لعيد امليالد )الكريسماس( يف كندا.
وُيالَحظ أّن جهود خفض النفايات وتقليل استخدام املواد بـدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية      

تقابلها اجتاهات مضادة يف آسيا، خاصة يف الصني. فإنتاج الصني من النفايات الصلبة يُتوقَّع أن يزداد من 
. وشرق آسيا 2225طن يوميًّا يف عام مليون  904( ليصل إىل 2225طنًّا يوميًّا )مثلما كان يف عام �522,552

                                           
1OECD �E N V I R O N M E N T A L  O U T L O O K  T O  2050:  T H E  C O N S E Q U E N C E S  O F  I N A C T I O N ,  2012 �

H T T P :// W W W . O E C D . O R G / 0  L E  C O N S U L T É  (22 29/ /2016 ,  12 :05) .  
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ا للنفايات. وهي مسة يُرجَّح أن تنتقل إىل جنوب آسيا )اهلند يف األساس(  اآلن هو أسرع أقاليم العامل إنتاج 
 1تقريب ا. 2252، مث إىل جنوب الصحراء يف أفريقيا حبلول عام 2225حبلول عام 

IV.   العالقة بين السياحة والبيئة 
أو  الكائن احلي تطوراليت تؤثر على و  احمليطة هبا،املؤثرات والظروف و  كل الشروط بأهنا يئةميكن تعريف الب    

 االجتماعية واالقتصاديةو  الفيزيائية احليوية العوامل يتم تضمني كل هذا التعريف يف. الكائنات احلية جمموعة من
  .على املدى الطويل

العامل  هي يف كثري من األحيان معينة، ميزة أو يف الواقع البيئةنوعية  علىالسياحة بدرجة كبرية تعتمد      
املقاصد  يف بيئيال وتدهور التلوث لظروفنظرا  أكثر حساسيةالسياحة  جعل ، مما للسياح الرئيسي اجلاذب

 بسبب، وبعدها اخنفضت جدا كانت السياحة رائجة بعض املناطق اليت يفحيدث  وهكذا املختلفة، السياحية
 .2البيئية املشاكل

تتمثل العالقة بني السياحة والبيئة يف عالقة توازن دقيقة بني التنمية ومحاية البيئة، ويؤكد على ذلك إعالن     
 ومنو استمرار إىل تؤدي البيئية املوارد تنمية أن إذ ، فالبيئة النظيفة تعد ضمان لسياحة جديدة،9182مانيال 
 وقع فقد املستقبل، يف السياحي االستثمار على املؤثرة العوامل أهمأحد  تعد أهنا عن فضال   السياحي النشاط
 جلنة تشكلت1982  سنة والبيئة السياحة بني للتوافق مشرتك إعالن ملنظمة التابع للبيئة املتحدة األمم برنامج
 الوعي نشر هو تشكيلها من اهلدف والبيئة،  السياحة جلنة العاملية  السياحة منظمة مع املتحدة ألممل دائمة
 الرتكية اسطنبول يف  1997سنة مؤمترها عقدت العاملية السياحة منظمة إن كما العامل دول شعوب بني البيئي
 2222البيئة"، ويف سنة  ومحاية العمل فرص إلجياد والعشرين احلادي القرن يف الرائد قطاع "السياحة شعار حتت

 القرن" مطلع يف للسياحة حتديات والطبيعة التكنولوجيا  شعار" حتت العاملي السياحة بيوم العامل احتفل 
 على احملافظة بأمهية وكذلك السياحي النشاط يف التكنولوجيا بأمهية االعرتاف إطار والعشرين"، يف احلادي
 من إال ( املستدامة السياحية التنمية ) حتقيق ميكن وال السياحي التواصل الستمرار كأساس والبيئة الطبيعة
 . البيئية املقومات على احلفاظ خالل
 عام بكندا كيبيك يف  البيئية السياحة قمة عقدت فقد ، وأمهيتها البيئة بسياحة العامل دول وكاعرتاف     

 مفتاح البيئية السياحة  شعار حتت 2002  سبتمرب شهر يف العاملي السياحة بيوم العامل احتفل كذلك  ،2002
 السياحية للدول الطبيعية بالبيئة السياحة خرباء اهتم وقد. املستقبل طريق املستدامة والسياحة املستدامة للتنمية

 حتدث اليت والتأثريات الدول هذه يف املتعددة السياحية النشاطات وبني بينها حتدث اليت املختلفة والتفاعالت
 التفاعل. هذا نتيجة

                                           
1Hoornweg, D�&�0Bhada-Tata, P. What a Waste: A�Global Review of Solid Waste Management (World �(0 Bank, 2012). 

http://www.proparco.fr/��le consulté (92/02/2016, 14 :05). 
2��Tourism and the Environment, le site�: https://portals.iucn.org/library/efiles/html/tourism/section5.html,  

le consulté (02/01/2016, 10 :05).�

http://www.proparco.fr/
https://portals.iucn.org/library/efiles/html/tourism/section5.html
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 المطلب الثاني: المحميات الطبيعية
أن احملميات الطبيعية تعد إحدى الوسائل اهلامة  ، برنامج األمم املتحدة حلماية البيئةذكرت دراسة أعدها      

للحفاظ على التوازن البيئي وصيانة البيئة، مبا حتتويه من نباتات وحيوانات سواء على اليابسة أو يف البحار، 
مما ، 1الالزم الستمرار احلياة ومنع استنزاف وتدهور املوارد الطبيعية مبا يضمن بقاء وحفظ التنوع البيولوجي

احلفاظ على  أهداف للتوفيق بني ستخدام البديلاال باعتبارها يف املناطق احملمية السياحة البيئية تطوير يظهر
 2والتنمية االقتصادية. البيئة
I. الطبيعية وأسس اختيارها مفهوم المحمية: 

 :مفهوم المحمية الطبيعية  1-
مصطلح حممية حيوية من املفاهيم واملصطلحات البيئية احلديثة، حيث طرح برنامج اإلنسان واحمليط      

بدعوة من منظمة  9168احليوي الذي انبثق عن مؤمتر التنوع احليوي الذي عقد يف باريس يف سبتمرب سنة 
 احملمية الطبيعية وتعرف. 9112 اليونسكو، ويف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية الذي عقد يف ستوكهومل سنة

وحدة ايكولوجية سواء كانت وحدة يابسة أو مائية، وتتصف مبجموعة من اخلصائص منها أن متثل " :بأهنا
منوذجا من األقاليم اجلغرافية احليوية، وأن متثل نظاما ايكولوجيا منتخبا بعناية أي وحدة ايكولوجية منتخبة متيز 

ل عند اختيار احملميات مثل الغابات احملجوزة، أو احلدائق اليت كانت ختتار بسبب احملمية عما كان شائعا من قب
 3موقعها املميز، أو قيمتها اجلمالية دون مراعاة للمواقع املنتخبة لألقاليم اجلغرافية احليوية.

 بوضوح جغرافية حمددةمساحة هي املناطق احملمية : "(IUCN) للحفاظ على الطبيعةتحاد الدولي وفقا لال
خدمات النظام اإليكولوجي فاظ على الطبيعة و احلهتدف  ، البيئية األنظمة من عدد أو على نظام حتتوي

  4"املدى الطويل. على املرتبطة بهوالقيم الثقافية 
 لكي االستغالل يف جتاوزات خرق أو أو ملنع إجراءات واألقاليم املناطق هذه يف الدول بعض اختذت وقد      
 املستوى على احملمية املناطق عدد زاد ولقد واجلمالية اجليومورفولوجية(، )االيكولوجية الطبيعية الوحدات حترتم

 منطقة يف الوقت الراهن، 10000 من يقرب ما إىل 1970 سنة يف منطقة 1478 من حنو كبرية زيادة العاملي
  5األرض. مساحة من6 % يقرب من ما تغطى

                                           
bdc6-45df-b830-http://www.arsco.org/detailed/3911a101-الرابط: المحميات الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي، 1

494fd86261ed( :02/10/2101،01:12، تم االطالع.) 

2
Marie-Eve Yergeau, Conservation, écotourisme et bien-être : un regard sur le Népal, Groupe de 

Recherche en Économie et Développement International, Cahier de Recherche / Working Paper 14-01, 

université de Sherbrooke, canada, 20 février 2014, p1. 
 .444، ص2101، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق لنشر والتوزيع، األردن، السياحة البيئية وأسس استدامتهاإبراهيم بظاظو، 3

4Les Zones protégées en matiére de débits de boissons, le site : http://www.entreprises.cci-paris-

idf.fr/web/reglementation/activites-reglementees/metiers-de-la-restauration-et-hotellerie/zones-protegees-matiere-debits, 

consulté (19/01/2016 , 15 :00). 
5467 

http://www.arsco.org/detailed/3911a101-b830-45df-bdc6-494fd86261ed
http://www.arsco.org/detailed/3911a101-b830-45df-bdc6-494fd86261ed
http://www.arsco.org/detailed/3911a101-b830-45df-bdc6-494fd86261ed
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/activites-reglementees/metiers-de-la-restauration-et-hotellerie/zones-protegees-matiere-debits
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/activites-reglementees/metiers-de-la-restauration-et-hotellerie/zones-protegees-matiere-debits
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 الطبيعيةأسس اختيار المحمية  -2
يتم من خالل عملية تقييم باستخدام معايري اختيار املناطق احملمية  ،ات الطبيعيةإن اختيار مناطق احملمي     

Selecting �Aeas for Criteria  حيث يتم تطبيق جمموعة من املعايري خالل عملية االختيار لتقييم مدى ،
 بعض هناك .لتحديثها ولضمان موائمتها وقابليتها للتطبيقجدواها إضافة إىل عمل مراجعة دورية هلذه املعايري 

 :حممية طبيعية وهي تكون ألن مؤهلة املناطق بعض من جتعل اليت الشروط
 ؛توفري جهة مؤسسية واضحة يف إلدارة احملمية -
 ؛توفري الدعم املايل إلقامة احملمية وإدارهتا -
 ؛إعداد اخلطة اإلسرتاجتية إلدارة احملمية -
 :احملمية إىل مناطق جغرافية حسب االستخدامتقسيم  -
 ؛دعم البحث العلمي للربامج التعليمية والتدريبية واإلعالمية -
 1دعم برامج إصالح املناطق املتدهورة وإعادهتا إىل طبعتها. -

II. المحمية المناطق أنواع 
 :رئيسية أنواع عشرة إىل احملمية املناطق الطبيعة لصون الدويل االحتاد يقسم

حافظتها على وضعها الطبيعي بعيدا من هي حممية طبيعية حمدودة يف اليابسة، تتمّيز مب المحمية البرية: -أ
رها هبا. وهي تتمّيز بصفات طبيعية خاصة ومعامل بيئية أو جيولوجية أو تدخالت اإلنسان أو تأث

 ؛ثية أو اجليولوجية أو اجلماليةجيومورفولوجية أو غريها من املعامل ذات القيمة العلمية أو التارخيية أو الرتا
وهي جزء من البيئة الشاطئية أو البحرية الوطنية أو كليهما مع ا ختضع  )الشاطئية(: المحمية البحرية -ب

لقوانني وأنظمة وطنية تؤّمن محاية النظم البيئية البحرية والشاطئية ومكّوناهتا مبا يف ذلك املالمح التارخيية والرتاثية 
 ؛)حممية شاطئ صور وحممية جزر النخيل(

هي مساحة أرضية أو مائية أو كالمها، تتمّيز بنظم بيئية أو  ية(:المحمية الطبيعية العلمية )أبحاث علم -ج
مالمح شكلية أو تضم أحياء متمّيزة أو متوطنة وتشكيالت جيولوجية، ختصص هذه املساحة للحفاظ على 
ا من كل النشاطات اإلنسانية ومؤثراهتا، وضمان محاية أمناط من البيئة الطبيعية  هذه املزايا أو إحداها بعيد 

 ؛يام بالبحث العلمي ومراقبة التغريات البيئية احليويةللق
هي مساحات كبرية من النظم البيئية الطبيعية، حتمى من  محمية الكائنات الحية أو المحيط الحيوي: -د

 ؛أجل االرتقاء بالعالقة املتوازنة بني اإلنسان والطبيعة
ختّصص حلماية الطبيعة واملناطق الطبيعية  هي عبارة عن مساحات واسعة من األراضي المنتزهات القومية: -ه

اخلالبة ذات األمهية القومية أو العاملية، وختصص لألغراض العلمية والتعليمية وللرتويح عن النفس. جيب أن 
                                           

1
468 
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تتصف بالدميومة يف حالة طبيعية متمثلة يف عينات من املناطق اجلغرافية واجملموعات احليوية واملصادر الوراثية 
 1؛هددة لتشّكل بيئة ثابتة ذات أنواع خمتلفةواألنواع امل

وهي حممية حتتوي على األشكال الطبيعية اليت تعترب ذات أمهية عاملية  :محمية التراث الطبيعي العالمي -و
 أصلية.

: ختصص هذه احملميات يف بعض البلدان، حيث تتم محاية مناطق طبيعية يكون المحميات اإلنسانية -ز
أساسي ا فيها، وتأثرياته على احلياة النباتية واحليوانية فيها حمدودة، لذلك حتتاج هذه اجلماعات إىل اإلنسان جزء ا 

 محاية خاصة لصيانة وجودها.
هو موقع واسع ميكن أن يكون أجرد أو ذا نسبة تغطية نباتية حرجية متدنية ويتعّرض  المحمية الوقائية: -ج

 ة وإعادة التأهيل ومحاية النظم البيئية والعناصر املكّونة هلا من التدهور.ألخطار طبيعية أو بشرية ويتطّلب احلماي
: تدار هذه املوارد لتعطي مردود ا ثابت ا باستمرار، تأمني المحميات ذات االستعماالت المتعددة -ح

 استمرارية اإلنتاج من املياه واألخشاب واحلياة الربية والرعي والصيد.
مساحة حمدودة من األرض أو املياه أو كليهما مع ا حتتوي  ألهمية الخاصة:المحمية الطبيعية ذات ا -ط

 2على نظام بيئي أو أنواع حية فريدة ال توجد يف أماكن أخرى على املستويني الوطين والدويل.
 

III. أهداف تطوير وحماية المحميات الطبيعية: 
وحىت التوازن بينهما يبقى  3قضيتان متناقضتان، تعترب عملية تطوير ومحاية املواقع السياحية واحملافظة عليها،     

وازدهارها نتاج  سياحة عامل مهم يعمل على تطويرهالدى جيب التعامل مع البيئة كرأمسال طبيعي، فالصعب 
   4العمل املشرتك بني البيئة واملقصد السياحي. تتمثل أهداف تطوير ومحاية احملميات الطبيعية يف ما يلي:

افظة على أماكن اليت تواجد فيها غالبا ما تكون حالة الطوارئ يف احمل: الطبيعيةمحاية املوائل  -
احليوانات والنباتات ذات األولوية، فاملوائل الطبيعية مبثابة احلياة الربية لدعم احلياة، كما هلا أمهية 

البيئة  ل التفاعالت احليوية بنيوظائف النظم اإليكولوجية، وهذا هو القو  على املستوى الرتاث
    5؛واملوائل

على إبراز املعامل اجلمالية ألي احملميات الطبيعية تساهم يف تطور السياحة البيئية، تنطوي السياحة  -
 ازدهرت السياحة وانتعشت؛بيئة يف العامل، فكلما كانت نظيفة وصحية كلما 

                                           
 22920،�لبنان،�89الدفاع�الوطني�اللبناني،�العدد� ،�البيئية في لبناندور المحميات الطبيعية في تنمية السياحة علي�زين�الدين،��1
2480 
3475 
4475 

5  Véronique Petit –Uzac,  Marc Cheylan, Les objectifs de gestion des espaces protaction, Mémento de terrain Gestion 

des milieux et des espèces, n°83, France, 2006, p2.  
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 عد على احلفاظ على الكائنات احلية املهددة باالنقراض؛احملميات الطبيعية تسا -
البيئة الطبيعية متوازنة فال يعطى أي عنصر من عناصرها على احلفاظ على توازن البيئة، خلقت  -

  آخر وحدوث اخللل يؤدي إىل إحداث عدم التوازن. عنصر 
IV. مبادئ المحمية الطبيعية 

 1 وميكننا تلخيص مبادئ احملميات الطبيعية يف:
وذلك من  ،ترتبط باستمرارية احلياة وبقاء اإلنساناحلفاظ على العمليات البيئية )اإليكولوجية( اليت    -

 ؛د منها باالنقراضخاصة املهداحليوانية املوجودة و خالل محاية األنواع النباتية و 
  ؛احملافظة على التنوع اإلحيائي والذي تعتمد عليه أنظمة اإلنتاج النبايت واحليواين واستمراريتها -
ية واليت يعتمد عليها ماليني البشر والكثري من الصناعات تأكيد استمرارية استغالل األنظمة التقليد -

  ؛األساسية
 ؛صون وحفظ املصادر الوراثية النباتية واحليوانية الوطنية -
 ؛االستثمار السياحي البيئي للمحمية بالشكل الذي ال يؤثّر سلب ا على مكوناهتا احليوية -
 ؛الرتبية وزيادة الوعي اجلماهريي بأمهيـة األحياء -
وملّا   ،على الرتاث الوطين يف استثمار املوارد الطبيعية املتجددة والرتاث الطبيعي وصيانتهما احلفاظ -

كانت احملميات الطبيعية ختتلف من حيث األنواع اليت تضّمها ومن حيث حجمها والبيئة اليت تنتمي 
ألهداف إليها، لذلك سوف جند تنوع ا يف األهداف يتناسب مع نوع كل حممية، وإن تقاطعت هذه ا

 2يف العديد من تلك احملميات.

للسياح، من خالل إشباع خمتلف رغباهتم املتعلقة بزيارة  ايف األخري ميكن القول بأن البيئية عامال جاذب     
 أهمتعد  وهي، واحليواين النبايت بشقيه اإلحيائي التنوع على احملافظة يف احملميات تساهماملقاصد الطبيعية، كما 

 عدتو ، األخرى السياحة جماالت من غريها حال وحاهلا ، البيئية السياحة تساهم يف تطويرالعناصر اليت 
 الصناعية الصادرات تولده مما أكثر مالية عائدات من توفره ملا املهمة االقتصادية املصادراحملميات الطبيعية من 

 االنقراض. مناحلد  يف األساسي دورها إىل باإلضافة الكيمياوية أو واملنتجات الزراعية
 

 

                                           
 99:260، 21/10/2101تاريخ وساعة اإلطالع: ،��karbala.com/print79.html-ttp://www.agrh: ، الرابطالمحميات الطبيعية 1

 الهاي ،البيولوجي بالتنوع المتعلقة االتفاقية في األطراف لمؤتمر السادس االجتماع تقرير البيولوجي، بالتنوع المتعلقة االتفاقية 2
  .20-21ص ،2112
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 اإلطار المفاهيمي للسياحة البيئية : الثالث المبحث
 حمافظا اإلنسان ميارسه الذي للبيئة السياحي اجلديد الصديق النشاط عن البيئية السياحة يعرب مصطلح    
 املصطلحات من جمموعة السياحة البيئية على أطلق فيها، يعيش اليت للبيئة الطبيعي واحلضاري املرياث على
 يف املصطلحات هذه توحيد على اجلميع والتقى املسؤولة  والسياحة النظيفة، السياحة اخلضراء، السياحة  منها

 املبحث سيتم التطرق لنقاط التالية:  هذا خالل فمن السياحة البيئية،  وهو واحد مصطلح
تعريف السياحة البيئية نشأة السياحة البيئية وتطورها،  وذلك من حيث ،مفهوم السياحة البيئية -

 ؛، أنواع السياحة البيئية وقواعدهاالسياحة البيئية وضرورهتا ومكونتها، مبادئ
أمهية السياحة البيئية وعالقتها باألشكال األخرى من السياحة، من حيث أسس السياحة البيئية  -

 خصائص برامج السياحة البيئية.و أخريا  ،والفاعلون فيها
 مفهوم السياحة البيئية  :األول المطلب

I. نشأة السياحة البيئية وتطورها: 
 إال أن هناك الغموض حول أصل مصطلح السياحة البيئية   1يعد مفهوم السياحة البيئية حديثا نسبيا،    

"Ecotourism  كما هو واضح يف احلجم اهلائل من الكتابات يف هذا املوضوع. حيث يرى ،"Orams سنة 
ميكن أن يرجع إىل أواخر الثمانينات، يف حني يرى آخرين  ، أن املصطلح 9114سنة  Hvenegaardو،  9115
، إال أن اجلذور األوىل ملفهوم 2، إنه ميكن إرجاع املصطلح إىل أواخر السبعينات9116سنة   Higginsمثل 

ن املصطلح الذي حتدث ع  Hector Ceballos- Lascurian السياحة البيئية تعود إىل عامل البيئة املكسيكي
احلكومية  غري البيئية للمنظمة واملؤسس  الرئيس�  Ceballos- Lascurianيعد و  9180،3عام 

(PRONATURE) الطيور  تغذية وإكثار االستمرارية وضمان تأمني بغية الرطبة األرض على للحفاظ والداعية
 أمريكا من السياح خصوصا من متنامية أعداد مثة أن الحظ وقد ،األمريكي الفالمنغو طائر مثل موطنها يف

 يف هاما دورا أن يلعبوا ميكن الناس هؤالء مثل أن مبراقبة الطيور، كما آمن األوىل بالدرجة مهتمني الشمالية
 استخدام وبدأ يف املنطقة، البيئة على واحلفاظ جديدة عمل فرص وخلق احمللي، الريفي االقتصاد وتشجيع تعزيز
 Hetzerأنسب أصل املصطلح إىل   فقد لكن يف اآلونة األخرية 4.الظاهرة تلك ليصف البيئية السياحة كلمة
، والذي استعمله لشرح العالقة املعقدة بني السياح والبيئات اليت يتفاعلون معها، وقد حدد أربعة 9165سنة 

 ركائز أساسية جيب إتباعها للحصول شكل أكثر مسؤولية للسياحة، وتتمثل يف:

                                           
 .04، ص2102، الطبعة األولى، دائرة المكتبة الوطنية، األردن، األسس والمقومات البيئية المفاهيمزياد عيد الرواضية، السياحة  1

2 David Fennell, Ecotorism, third edition, taylor & francais e-library, Routledge, London, 2008, p17.� 
األردن،  2، العدد1المجلة األدرنية للعلوم اإلجتماعية، المجلد السياحة البيئية في محمية غابات عجلون:" دراسة استطالعية"، أكرم عاطف رواشدة،  3

  .010،  ص 2102
، 2104البواقي الجزائر، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جامعة أم آفاق تطوير السياحة البيئية في الجزائر، عبود رزقين، أحسن الغايب، 4

 .212ص 
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 ؛األثر البيئياحلد األدىن من  -
 ؛أدىن أثر وأقصى احرتام للثقافات املضيفة -
 ؛أقصى فوائد اقتصادية للقاعدة الشعبية يف البلد املضيف -
 أقصى "ترفيه" ارتياح للسياح املشاركني. -
، نتيجة لعدم الرضا عن هنج احلكومات واجملتمع يف Hetzerوقد تطور مفهوم السياحة البيئية حسب       

أيضا هذا املوقف اخلاص لتوضيح أن  9114سنة    Nelsonالتنمية، خصوصا من اجلانب البيئي، فقد تبىن 
فكرة السياحة البيئية هي يف الواقع فكرة قدمية، واليت جتلت أواخر الستينات وبداية السبعينات عندما أصبح 

ومع مطلع التسعينات من القرن العشرين،  1اء االستخدام غري العقالين للموارد الطبيعية،الباحثون قلقون جر 
خاصة بعد تنظيم الرحاالت السياحية إىل املقاصد الطبيعية يف كل من جزيرة جاالباغوس وكوستاريكا يف 

 9114أمريكا اجلنوبية، مث كينيا يف إفريقيا، وبعدها النيبال يف آسيا، وبعد مؤمتر األرض يف ريودجيانريو سنة 
أو  ستدامة أو الصناعية أو الثقافية التنمية املستدامة مبا يف ذلك التنمية الزراعية املتوصل العامل إىل مصطلح 

السياحية، مبعىن أن السياحة املستدامة هي جزء من التنمية املستدامة واليت تسعى إىل جعل السياحة أكثر 
ة من خالل تطبيق مبادئ استدامة وحفاظا على مصادر اجملتمع الثقافية والطبيعية لألجيال احلالية والقادم

السياحة البيئية، مما جعل اجملتمعات املضيفة رافضة للسياحة إىل املروجة ومشجعة هلا وذلك جلذب املزيد من 
 2اليت أخذت حترتم خصوصية اجملتمعات احمللية وثقافتهم وعادهتم وتقاليدهم.،  السياح

 مت حيث كندا يف كيبيك مدينة يف االجتماع ومت ،البيئية السياحة سنة أهنا على 2002 سنة اإلعالن ومت      
 على واحلفاظ البيئية السياحة دعم على املشاركون فيه اتفق والذي "البيئية السياحة إعالن" عن اإلعالن

 كاالحتاد دولية عديدة منظمات من خرباء قام احلني ذلك تتطلبها، ومنذ اليت الشروط من والعديد استدامتها
 إطالق وقبل شروط هلا، ووضع البيئية السياحة مفهوم بتطوير العاملية السياحة ومنظمة الطبيعة لصيانة العاملي

 ويدركون بدأ والذين الواعدون السياح بني تنشأ بدأت قد السياحية النشاطات من العديد كانت املصطلح
 .3واالقتصاد والبيئة اجملتمع على السلبية اآلثار

 
 
 

                                           
 1 David A.Fennel, Ecotourism : an introduction, second edition, taylor & français e-library, Routledge, London, 2005, 

p17.   
  .42، ص 2112 ، الطبعة األولى، دار البريد للنشر والتوزيع، األردن،السياحة البيئية: أسس ومرتكزات أكرم عاطف رواشدة،2

�Throughout the discussions on the four themes the focus was on two main crosscutting issues: 

· The sustainability of ecotourism from the environmental, economic and sociocultural points of view; 

· Involvement and empowerment of local communities and indigenous people in�the ecotourism development process, in 

management and monitoring of ecotourism activities, and in the sharing of benefits resulting from it. 
3 
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II.  وخصائصهاتعريف السياحة البيئية 
على هذا لقد تعددت التعاريف املختلفة ملصطلح السياحة البيئية تبعا لتعدد ختصصات الباحثني والقائمني      

 النشاط.
  :البيئية السياحة تعريف -1
لقد كتب الكثري حول السياحة البيئية، رغم احلداثة النسبية املصطلح، إال أنه يلقى اهتماما متزايدا من      

نه ال يوجد إمجاع حول معناه، حيث اتفق أقبل الباحثني واملنظمات وحىت احلكومات يف كل أحناء العامل، إال 
شكل من أشكال  هيلى أن السياحة البيئية رباء التنمية والسياحة واألكادمييني واملنظمات غري احلكومية عخ

 البيئية للسياحة تعاريف عدة وهناك السياحة القائمة على الطبيعة، واعتربوها أداة من أدوات التنمية املستدامة.
 يلي: كما بعضها سردسيتم  وعليه

 :المختصين والباحثين تعريف -أ
�Hector Ceballos-Lascurain تعريف     " السفر املسؤول بيئيا إىل املناطق الطبيعية  هي للسياحة البيئية�

قليلة التلوث نسبيا، من أجل االستمتاع وتقدير الطبيعة، والذي يشجع احملافظة على البيئة وله تأثري منخفض 
 .1عليها، ويوفر فوائد اجتماعية واقتصادية للسكان احملليني"

موعة من العناصر تتمثل يف: السفر إىل املناطق نستنج من هذا التعريف بأن السياحة البيئية هتدف جمل     
الطبيعية قليلة الثلوث، االستمتاع جبمال الطبيعة دون املساس هبا أو تعريضها للثلوث، توفري فوائد اقتصادية 

 واجتماعية للسكان احملليني.
�� Lazato- Giotardتعريف       املسؤولة يف : " السياحة البيئية هي شكل من أشكال السياحة Balfeو

املناطق الطبيعية اليت تساهم يف محاية البيئة ويف رفاهية السكان احملليني، يف حني تليب توقعات اإلنسان فيما 
يتعلق بالرتفيه، واالحتياجات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للفاعلني احملللني يف املواقع الطبيعية اليت يتم 

 .2زيارهتا"
بية هلذا التعريف أنه مت ذكر مجيع العناصر البيئية، االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أما من اجلوانب اإلجيا    

النقائص اليت تعرتي التعريف هو إمهاله للرتاث الثقايف للمجتمعات احمللية ودوره يف جذب السياح البيئيني إىل 
 هذه املناطق الطبيعية.

� Thorsellو�Mcneelyتعريف       السياحة البيئية تتعلق بتنفيذ قواعد السياحة املستدامة  :"Lascurionو
وذلك  ،وهلذا فهي تشمل مجيع أمناط السياحة وأشكاهلا ،بشكل عام وحبماية البيئة يف املقصد بشكل خاص

                                           
 1 Monica Pérez de la heras, Manual del turismo sostenible, ediciones Mundi-prensa libros, spain, 2004, p117. 
2
 Jean-Marie Breton, Patrimoine, tourisme, environnement et développement durable, édution Karthala Crejeta, 

Paris, France, 2010, p 13.   



 ئيةالفصل األول: اإلطار النظري للسياحة البي

 

07 
 

لكي يكون املقصد صاحلا للزيادة من جهة وما يقضه ذلك من وضع ضوابط وتعليمات سلوكية معتمدة 
 .1ح والزائر يف جمال احملافظة على البيئة من جهة أخرى"لينفذها ويلتزم هبا السائ

من التعريف نالحظ أنه مت الرتكيز على اجلانب البيئي، مما يعاب على هذا التعريف أنه أمهل البعد    
االجتماعي واالقتصادي، كما أغفل البعد الثقايف للسياحة البيئية والتمثل يف االطالع على الثقافية والتارخيية 

 صد السياحية.للمقا
��Papatheodorouو� Stablerتعريف      : " السياحة البيئية هي شكل مستدام  قائمة على  Sinclairو

الطبيعة اليت تركز يف املقام األول على التعرف على الطبيعة مباشرة وتدار بشكل أخالقي حىت تكون منخفضة 
املناطق الطبيعية، كما ينبغي أن تسهم يف احلفاظ على التأثري، غري استهالكية، وموجهة حمليا، وحتدث عادة يف 

 .2هذه املناطق"
يركز هذا التعريف على اجلانب الطبيعي للسياحة البيئية واألخالقي األمثل يف التقليل من اآلثار السلبية     

 للبيئة.  
تقييم البيئة :" السياحة البيئية هي شكل من أشكال السياحة تشجع جتارب التعلم و  Weaverتعريف     

الطبيعية، أو بعض مكوناهتا. ضمن سياقها الثقايف املرتبط هبا، وهلا مظهر مستدام بيئيا، اجتماعيا وثقافيا 
 .3ويفضل أن يكون على النحو حيسن قاعدة املوارد الطبيعية والثقافية للوجهة ويعزز قابلية العملية للتطبيق"

هي: " عملية تعليم احلياة الطبيعية والرتبية على احملافظة  السياحة البيئية  1992سنة  Kimmeتعريف    
 .   4عليها"

 كز التعريفين السابقين على أن السياحة البيئية عبارة عن تعلم أو تربية بيئية لها مظاهر مستدامة.ر   
 :السائح البيئي بأنه شخص يتصف باخلصائص التالية (Colvin, 1991) وقد وصف

 ؛على األماكن الطبيعية واحلضاريةوجود رغبة كبرية للتعرف  -

 ؛احلصول على خربة حقيقية -

 ؛احلصول على اخلربة الشخصية واالجتماعية -

 ؛توافد السياح إىل األماكن بأعداد كبرية عدم حتيز -

 ؛للوصول إىل هدفه ل التحديو حتمل املشقات والصعوبات وقب -

 ؛االجتماعيةالتفاعل مع السكان احملليني واالخنراط بثقافتهم وحياهتم  -
                                           

 .11، ص2104والتوزيع، األردن،األولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر  الطبعةالسياحة البيئية، مصطفى كافي وأخرون، 1
2 Mike J.stabler, Andreas Papatheodorou and M. thea Sinclair, The economics of tourism, second edition, taylor and 

francis e-library, UK, 2010, p360. 
3 David A . Fennell, Ross K.Dowling , Ecotourism policy and planning, Cromwell press, trombridge, UK,2003,p3. 

452 
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 ؛سهل التكيف حىت بوجود خدمات سياحية بسيطة -

 ؛الصعوبات بروح طيبة ةواجهمو  سريحتمل اإلزعاج وال -

 1؛إجيايب وغري انفعايل -

 نقود للحصول على اخلربة وليس من أجل الراحة.الإنفاق  حتبيذ -

 الدولية: الهيئات تعريف -ب
 إىل السفر " :بأهنا للبيئة العاملي الصندوق حسب البيئية السياحة تعرف  :للبيئة العالمي الصندوق     

ونباتاهتا  مبناظرها لالستمتاع وذلك  ،خلل إىل الطبيعي توازهنا يتعرض ومل تلوث هبا يلحق مل مناطق طبيعية
 إضافة إىل للدخل، مصدرا ميثل لكونه النامية للدول جدا هاما السياحة من النوع هذا ويعترب ،الربية وحيواناهتا

 .2"املستدامة التنمية وممارسات ثقافة وترسيخ البيئة على احلفاظ يف دوره
 ،من خالل التعريف الذي قدمه الصندوق العاملي للبيئة نالحظ أنه مشل جوانب خمتلفة  للسياحة البيئية    

قد اهتم باجلانب النفسي للسائح، واجلانب االقتصادي للمجتمع احمللي حيث ركز على الدول النامية وكدا و 
 اجلانب البئي والثقايف. 

 السفر: "أهنا على 2220لسنة  البيئية السياحة عرفت وقد :للسياحة البيئية الدولية الجمعية تعريف    
 .3احملليني" سكاهنا وحتسني نوعية احلياة البيئة على يف احملافظة الذي يساهم املسؤول

ركز هذا التعريف على أن يكون سفر السائح مسؤوال حمافظا على البيئة، وعلى حتقيق الرفاهية للسكان      
 . احملليني، لكنه أغفل اجلانب النفسي للسائح وهو التمتع جبمال املقصد السياحي

البيئية تنطوي على السفر إىل مناطق طبيعية مل يلحق هبا  السياحةتعريف المنظمة العالمية للسياحة: "     
التلوث، هبدف حمدد هو الدراسة، اإلعجاب واالستمتاع باملناظر الطبيعية ونباتاهتا وحيواناهتا الربية  فضال عن 

 .4أي تظاهرة ثقافية قائمة يف هذه املناطق"
تمتع جبماهلا، وحضور للتظاهرات الثقافية يف هذه يركز هذا التعريف على زيارة األماكن الطبيعية البكر وال    

املناطق، مما أغفل األبعاد األخرى للسياحة البيئية كاحملافظة على البيئة ومشاركة الفعالة للسكان احملليني 
 واملسامهة يف رفاهيتهم.

                                           
، 2العدد  0المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك، مجلد ،األصالة التفاعلية بين السياحة والسياحة المستدامةسالم حميد سالم، طارق سلمان، 1

 .91، ص 2119
 .12، ص 2111، مصر، 9العدد تسويق السياحة البيئية والتنوع الحيوي، جامعة أسيوط، عايد راضي خنفر، إياد عبد اإلله خنفر،    2

3 Hernando Riveros, Marvin Blanco, El agrotourismo, una alternativa para revalorizar la agroindustria rural como 

mecanismo de desarrollo local, serie de documentos de trabajo prodar n 18, Lima, Peru, 2003, p9.
4 Écotourisme et aires protégées,  le site : http://sdt.unwto.org/fr/content/ecotourisme-et-des-aires-protegees ,consulté 

(02/01/2016,17:27). 

http://sdt.unwto.org/fr/content/ecotourisme-et-des-aires-protegees
http://sdt.unwto.org/fr/content/ecotourisme-et-des-aires-protegees
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قليلة التلوث نسبيا السفر لزيارة املناطق الطبيعية " االتحاد الدولي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية:     
)سواء يف املاضي أو احلاضر(، بروح املسؤولية البيئية اليت  لالستمتاع بالطبيعة وما قد يصاحبها من معامل ثقافية

تكفل احلفاظ على تلك الطبيعة، وتقلل من تأثريها السليب، وتوفر فرصة املشاركة االقتصادية واالجتماعية 
 1.النافعة للسكان احملليني"

الل التعريف نستنتج أن السياحة البيئية تتمثل يف زيارة األماكن النظيفة والتقليل من األضرار، كما مت من خ   
 ذكر خمتلف اجلوانب السياحة البيئية.

تعطي التعريف التايل: "السياحة البيئية هي شكل من أشكال السفر  الجمعية الدولية للسياحة البيئية    
 " 2.اليت تساهم يف احلفاظ على البيئة ورفاهية السكان احملليني املسؤول إىل املناطق الطبيعية

ركز التعريف على الفوائد اليت تعود على اجملتمع احمللي، والسلوك البيئي املسؤول حيث أغفل اجلانب     
 االجتماعي والثقايف للسياحة البيئية.

 إعالن ويؤكد البيئة ومحاية التنمية بني توازن عالقة هي والبيئة السياحة بني العالقة إن :مانيال إعالن     
االجتماعية  باملصاحل الضرر تلحق بطريقة تليب أن ينبغي ال السياحية االحتياجات أن على 9182 مانيال

 تعترب عوامل اليت والثقافية التارخيية واملواقع الطبيعية باملوارد أو البيئة أو السياحية املناطق لسكان واالقتصادية
 على اجملتمعات ينبغي نهإو  البشرية تراث من جزء املوارد هذه أن على اإلعالن ويشدد للسياحة رئيسية جذب
 3عليها. للحفاظ الالزمة باخلطوات القيام بأكمله الدويل واجملتمع والوطنية احمللية
مانيال يربز العالقة بني السياحة والبيئة مؤكدا على أهنا عالقة توازن بني التنمية اقتصادية ويف نفس  إعالن     

 الوقت احملافظة على البيئة، كما أن إعالن مانيال ذكر خمتلف اجلوانب للسياجة البيئية. 
 التعريف اإلجرائي للسياحة البيئية:  -

هي السفر للمناطق البكر حمافظا على املوروث الثقايف والطبيعي كما أهنا أداة للتواصل بني الشعوب      
 وتساهم يف رفاهية اجملتمع احمللي. 

 
 
 
 

                                           
1�What is Ecotourism?,le site : http://www.nature.org/greenliving/what-is-ecotourism.xml  

consulté(30/12/2015�,29:06)0 
2Glossaire et définition du tourisme durable, le site  : http://www.ecotourisme-magazine.com/glossaire-tourisme-durable

,consulté : (12/01/2016,17:27)
، مجلة التعاون االقتصادي بين الدول اإلسالمية، اإلسالميمشاكل وأفاق التنمية السياحية والمستدامة في البلدان األعضاء بمنظمة المؤتمر نبيل دبور،  3

 .22، ص2114مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، تركيا، 

http://www.nature.org/greenliving/what-is-ecotourism.xml
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 :البيئية السياحة خصائص -2
  1 :لعل أمههاللسياحة البيئية جمموعة من اخلصائص 

سائح الرئيسي لل الدافعهي و الطبيعة،  السياحة اليت تعتمد على أشكال جتمع كل السياحة البيئية -
 ؛املناطق الطبيعية يف التقليدية السائدة والثقافاتتقدير الطبيعة ملراقبة و 

 الوعي حيكمها سياحة راشدة، مسؤولة، سياحةالتفسري، أي أهنا التعليم و  عنصر تنطوي على -
 االنقراض من الكائنات وحتمي التنوع على حتافظ فقط، بالغرائز وليس باملسؤولية واحلس والعقل
 2؛فيها الطبيعي اجلمال عناصر وزيادة وصيانتها، الربية احلياة إنسانيته حلماية  لإلنسان وتعيد

وهناك  ،من السكان احملليني جمموعات صغرية إىل احمللية الصغرية هم الشركات صناع القرار عموما -
 ؛السوقيف  السياحة البيئية تنظيم وتدير جوالت أن ذات أحجام خمتلفة أجنبية شركات أيضا

 .والثقافية البيئة الطبيعية حمدود على تأثري سليب للسياحة البيئية -
 3 :من خالل الطبيعية محاية املناطق تدعم -

 ؛للحماية املناطق الطبيعية اليت تديرالسلطات واملنظمات و  املعنية للبلديات منفعة اقتصادية توفري -
 ؛احمللية للبلديات دخل بديلة ومصادر خلق فرص عمل -
  . والثقافية الثروات الطبيعية يف احلفاظ علىالسياح احملليني و  من الناس الوعي -

III. ضرورة السياحة البيئية، ومكوناتها 
 خالل هذا العنصر يتم التعرف على ضرورة السياحة البيئية، وكدا مكونتها.

 ضرورة السياحة البيئية: -1
البيئية الزالت يف طور التعريف هبا، حيث حتتاج هذه السياحة إىل إظهار الزال البعض يرون، أن السياحة      

ضرورهتا، وقد ال يوافق آخرون، فهي وإن كانت ضمن عائلة النشاط السياحي، إال أهنا ختتلف عن النشاط 
، فالسياحة البيئية كنشاط له اتصاالته باألنشطة األخرى حيث يأخذ منها ويعطيها، وهي 4السياحي املعتاد

جسر عابر وناقل يتم من خالله عبور االقتصاد الوطين بل العاملي من وضع معني إىل أوضاع أفضل وأرقى 
 يلي:  وأحسن وتتمثل ضرورة السياحة البيئية فيما

                                           
1
Nadia Benyahia , Karim Zein, L’écotourisme dans une perspective de développement durable, 

  la 2 ème Conférence InternationaleSwiss Environmental Solutions for  Emerging Countries, Suisse, 28 janvier 2003, p 

2. 
ر دراسة تقيمية لإلمكانيات الجغرافيىة وتحديد اتجاهات التنمية السياحة البئية في محافظة األنبانظير صابر حمد المحمدي، صالح عدنان مجول،  2

 .11، ص 2100، العراق، 2، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية، العدد المكانية
3 Christian Baumgartner, De l’écotourisme au tourisme durable dans les Alpes, Ein Informationsdienst der CIPRA  

Le service d’information sur les Alpes, alpMedia rapport / décembre 2002, p 3. 
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 ؛التوظيف البشري للعاطلني عن العمل يف الدولة -
 ؛اإلمجايل للدولة الوطينزيادة وتنمية الناتج  -
 ؛ايل للدولةاإلمج الوطينحسني وزيادة الدخل  -
حتسني ميزان املدفوعات عن طريق زيادة حصيلة النقد األجنيب وحصيلة الضرائب املباشرة وغري  -

 ؛مباشرة الناجتة عن ممارسة النشاط السياحي البيئي
تطوير هيكل اإلنتاج الوطين واملنتجات الوطنية وتأثريها على توزيع أولويات اإلنفاق واالستهالك  -

 ؛واالدخار واالستثمار
زيادة العائد واملردود االقتصادي املتولد عن ممارسة أنشطة السياحة البيئية سواء للمشروعات أو  -

 ؛ احلكومات أو األفراد العاملني يف املشروعات السياحية
تأثري السياحة البيئية على الثقافة الوطنية والشخصية الوطنية وعلى العالقات االجتماعية بني األفراد  -

 ؛واألسر واجلماعات
حتسني األوضاع املستقبلية احملتملة للسياحة البيئية والعمل على جين املكاسب من ممارسة السياحة   -

 البيئية كوهنا نشاط اقتصادي مهم وتأثريها على حتسني البيئة وسالمتها.
 : مكونات السياحة البيئية -2

كنشاط قائم حبد ذاته، ولعل أهم لقد تعددت مكونات السياحة البيئية منذ البدايات األوىل لظهورها     
 مكونات هذا الشكل من السياحة ميكن إيراده يف اجلدول املوايل: 
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 (: مكونات السياحة البيئية22جدول رقم )
تتمثل يف سطح األرض وما عليه من جبال وغابات، أهنار، وحمميات..اخل أو اليت من  العوامل الطبيعية اإليكولوجية

 صنع اإلنسان: حدائق ومنتزهات 
تتمثل يف الفصول املناخية حبيث تتحول إىل مكونات سياحية كربى، مثل مشاهدة  العوامل املناخية

 غروب الشمس على شاطئ البحر، أو التزجل على الثلج....اخل
 مثل الثروات النباتية، ومياه املعدنية، الثروة احليوانية والسمكية. البيولوجيةالعوامل 

 تعترب مرفقا سياحيا بيئيا جديدا مهما. مراقبة الطيور )املقيمة والعابرة(
 بعيدا عن املدن حيث حتجب األنوار االصطناعية ضوء النجوم. مراقبة النجوم

 واآلثار املصنفة تارخييا أو احلديثة )احملميات(.املواقع  العوامل الثقافية املادية
 تتكون عادات وتقاليد اجملتمع احمللي، أنظمة عيشهم، لغتهم، دينهم....اخل. العوامل الثقافية غري املادية

 تضم املشي، الركض، السباحة، التسلق، املشي يف الليل، التزجل..اخل.  عوامل الرياضية والتسلية البيئية أو شبه البيئية 
 لفرتة يف السكن والطعام، الطقوس....اخل. مشاركة اجملتمع احمللي يف منط عيشه

 مهرجانات، أعراس، معارض حرفية....اخل. االحتفاالت واملناسبات
شاهدات ثقافية وتراثية تكون مدخال لتعريف بثقافة وبيئة السكان تقدم خربات وم املتاحف واملعارض الفنية الدائمة واملومسية 

 احملليني.
فنادق بيئية أو أماكن ضيافة بيئية أو شبه بيئية 

 متخصصة
هتدف لتمتع باهلدوء والعزلة، هلدف استشفائي، أو ألغراض تربوية وفنية، أصبح السكن 

 التقليدي كعامل جدب السياح. 
 كالتعرف واملشاركة احلية واإلنثربولوجية يف املختربات أو يف احلقل. أو لفرتات حمددةأنشطة علمية بيئية، دائمة 

 القرية الفرعونية، خيمة الشعر....اخل.مثل  إحياء، إعادة تركيب ممارسات تراثية منقرضة
 أنواعه، وجماله األوسع كان دائما على الطبيعة. مبختلف التصوير
 واالستقاللية لفرتة ما.اختبار العزلة  التخييم

 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على:
، الطبعة األوىل، املنظمة اإلدارة البيئية المثلى في تنمية مواقع السياحة البيئية في الوطن العربيإبراهيم خليل إبراهيم بظاظو،  -

 .09-04، ص 9004العربية للتنمية اإلدارية، مصر، 
 .044-043، ص املرجع نفسه -

IV.  السياحة البيئية، قواعدهاأنواع: 
  .تتنوع السياحة البيئية وفقا لتنوع مقوماهتا، كما أن القواعد اليت ترتكز عليها تتعدد بتعدد جماالهتا     

 قد تكون منها، واالستفادة استغالهلا ميكن السياحة من أنواع عدة توجد أنواع السياخة البيئية: -1
 أن جند لذا املقام األول، يف ترتبط بالبيئة سياحة فهي احلضاري بالرتاث أو بالطبيعة مرتبطة

 1 :يف تتمثل البيئة بالسياحة ترتبط اليت األنشطة
 ؛لألمساك البحري والصيد للطيور الربى الصيد -
 ؛سياحة احملميات الطبيعية واليت يطلق عليها السياحة الفطرية -

                                           
 المؤتمر السنوي الثاني عشر حول:  االستثمار في السياحة البيئية ودوره في تحقيق التنمية،فرج عبد العزيز عزت، لطيفة عبد العاطي حسن، 1

 .0140، ص 2114إدارة أزمة االستثمار في ضوء التكتالت االقتصادية العالمية، كلية التجارة، جامعة عين الشمس، القاهرة، 
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  ؛احليواناتالسياحة اخلضراء يف السهول والغابات واملنتزهات وحدائق  -
 ؛حتت املاء ومشاهدة الشعب املرجانية والتنزه على الشواطئ والغوص املائية الرياضة -
 ؛فيها ما كل استكشاف و الطبيعة تأمل -
 ؛واحليوانات الطيور ومراقبة الغابات يف الرحالت -
 ؛واجلبال الوديان استكشاف -
 ؛واملخيمات املعسكرات صيفية والكشفية إقامة -
 ؛اجلبال تسلق -
السياحة العالجية يف املناطق اخلالية من التلوث يف اجلبال والصحاري، وبالقرب من الينابيع احلارة  -

اليت يرتادها السياح والزوار لالستشفاء من بعض األمراض اجللدية وأمراض املفاصل، العالج الطبيعي 
 ؛بالرمال واألعشاب الطبية والكهوف واملغارات

حيث اهلدوء والسكينة ومراقبة الطيور واحلشرات والزواحف  وسياحة الصحاري األدغال رحالت -
 ؛والتزجل على الرمال وسباقات الصحراء

 ؛احلرف والصناعات اليدوية مبا فيها من إبداع -
 ؛اللباس التقليدي والعادات والتقاليد واألكالت الشعبية -
 1؛الكرنفاالت واملهرجانات الثقافية واملناسبات الوطنية -
 ؛والزخارف والتصاميم والنقوشالعمارة اهلندسية  -
 ؛الطبيعة تصوير -
 2؛األثرية التنقيب مواقع زيارة -

تربز األنواع السابقة للسياحة البيئية سواء املرتبطة بالطبيعة أو الرتاث وفق مفهوم تزايد وانتقال اإلنسان يف     
طبيعية  السياحة من مقوماتإطار حميطه البيئي والطبيعي والرتاثي، لالستمتاع وإشباع رغبته ملا حتويه هذه 

  3وثقافية وتراثية، يفخر هبا اإلنسان عرب األجيال ويتعلم منها مستقبال.
 
 
 
 

                                           
الجغرافية،  مجلة البحوث السياحة البيئية واألثرية في محافظة كربالء واستثمارها في تحقيق التنمية المستديمة، رياض محمد على عودة المسعودي، 1

 .012-014، ص 2102، العراق، 02العدد
 .212عبود زرقين، أحسن العايب، مرجع سبقه ذكره، ص  2
 .014ابراهيم بظاظو، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 قواعد السياحة البيئية: -2
 أو احلكومات، السياحية أصحاب املشاريع نظرا ألن السياحة البيئية كانت جمردة فكرة وليس منهجا لدى   

أن فهم العالقة املشرتكة بني . هلا بدون معرفة قواعدها ومنهجهاوإمنا عالقات مشرتكة ومرتابطة كان يروج 
  2 ولعل أمهها: ، تتطلب الوقوف على جمموعة القواعد اليت ترتكز عليها السياحة البيئية 1،السياحة والبيئة

املناطق  يف واالجتماعية والثقافية املقومات الطبيعية على النامجة عن السياحة السلبية اآلثار تقليل -
 ؛السياحية

 صارمة قوانني ووضع الطبيعية املناطق على احملافظة بأمهية السياح واجملتمعات احمللية نشر الوعي لدى -
 ؛وفاعلة يف املقاصد السياحية

 يرتكز املسؤول الذي يقوم على حتليل وتقييم األثر البيئي للمشاريع، االستثمار أمهية على التأكيد -
 عاداهتم على واحملافظة احملليني السكان احتياجات تلبية من أجل احمللية السلطات مع التعاون على

 ؛وتقاليدهم
والبيئية يف املقاصد السياحية هبدف التخلص من  االجتماعية تشجيع البحث العلمي يف اجملاالت -

 كافة اجملاالت يف التطورات أن تتزامن والرتكيز على الوقاية أكثر من العالج مبعىن األخطار البيئية،
 ؛مفاجئ بتغيري اجملتمع يشعر ال لكي

 السياحة سواء يف املختصة القطاعات خمتلف بتعاون وذلك البيئية السياحة إجناح أجل من التعاون -
 ؛البيئة أو

 املقومات الطبيعية واحلضارية يف املقصد السياحي مع تنسجم اليت التحتية والفوقية البنية جتهيز -
 ؛والثقافية الفطرية احلياة على واحملافظة يف التدفئة األشجار استخدام وتقليل

 ؛بيئيا مستدامة بطرق احليوي والتنوع الطبيعية للموارد السليمة اإلدارة -
 من اقتصادية للدخل مشاريع وتوفري وسياحيا، بيئيا وتثقيفهم وتوعيتهم احمللي اجملتمع سكان دمج -

 ؛معيشتهم ظروف وحتسني سياحية صناعات تطوير خالل
 ؛.للبيئة ملوثة غري نقل وسائل واختيار ختطيها، وعدم االستيعابية القدرة مراعاة -
 ؛العضوية والزراعة التصنيع وإعادة التدوير إعادة تشجيع -
تضافر كل اجلهود لنجاح السياحة البيئية من خالل التعاون كل الطاقات ذات العالقة بالسياحة،  -

 .الغري احلكومية والسكان احمللينيالقطاع اخلاص واحلكومي واملؤسسات الرمسية واهليئات مثل 
 

                                           
1 Andrew, H., Environment And Tourism, Published In The Taylor and Francis E- Library, Second Edition, USA, 2008, 

p 24.
 .0149فرج عبد العزيز عزت، لطيفة عبد العاطي حسن، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 أسس السياحة البيئية  الثاني: المطلب
تعترب السياحة البيئية شكل من أشكال التنمية، والتنمية أو النشاط السياحي الذي حيرتم وحيافظ على     

التنمية االقتصادية املوارد الطبيعية على املدى الطويل والثقافية واالجتماعية، وتساهم بطريقة إجيابية وعادلة يف 
 وتطوير األفراد الذين يعيشون ويعملون يف املقصد السياحي.

I. البيئية السياحة أهمية: 
 نفس ويف األهداف، من متكاملة جمموعة على حتقيق تعمل خاصة كوهنا أمهية البيئية السياحة تكتسب   

لسياحة البيئية متعددة اجلوانب تتمثل اأمهية إن  .املمارسة طبيعة تنبع من اليت ذاهتا من أمهيتها تستمد الوقت
  1 يف:
 تتمثل األمهية االقتصادية للسياحة البيئية يف تنويع العائد االقتصادي ومصادر : األهمية االقتصادية

الدخل للسكان احملليني وحتسني البنية التحتية وزيادة عوائد احلكومية، كما تساهم يف توفري فرص جديدة 
 ؛مباشرة أو غري مباشرة حبسب مقومات املقصد السياحيللتشغيل سواء كانت 

   :ا احملافظة على ذجيب االهتمام هبا وكاليت تعد قضية التلوث البيئي من أهم القضايا األهمية السياسية
صحة وسالمة البيئة، ومن مث أصبحت السياحة البيئية حبكم ممارستها ذات طابع سياسي، فاألمن 

ملخاطر واالضطرابات النامجة عن عدم رضا األفراد عن التلوث الذي حيدث يف السياسي ألية دولة يتعرض 
البيئة، ومن مت فإن تصحيح هذه املمارسات واحملافظة على سالمة البيئة يعتربان من متطلبات األمن 

ما تقوم عليه السياحة البيئية، حيث أصبحت البيئة واالهتمام بسالمتها من أهم هو السياسي للدولة، و 
اهتمامات وحماور احملافظة على سالمة وصحة البيئة  من وأصبحت ،صر الربامج لألحزاب السياسيةعنا

 ؛القطرية
 حيث تقوم على االستفادة مما هو متاح يف  ،تعد السياحة البيئية صديقة للمجتمع: األهمية االجتماعية

حيث تعمل على تنمية العالقات االجتماعية وحتقيق وحتسني عملية حتديث  ،اجملتمع من موارد وأفراد
اجملتمع، ونقل اجملتمعات املنعزلة إىل اجملتمعات املنفتحة، وتعمل على إبقاء اجملتمع يف حالة عمل، والتقليل 

 2من املخاطر املومسية وما ينشأ عنها من قلق واضطراب اجتماعي.
  الثقافية للسياحة البيئية، جوانب تفاعلية قائمة عن توسيع جمال اإلدراك وزيادة فاجلوانب  :الثقافيةاألهمية

الوعي والفهم لقضايا البيئة، ونشر الثقافة احملافظة على البيئة، واحملافظة على املوروث والرتاث الثقايف 
والعمل على االستفادة اإلنساين، وثقافة احلضارة واملواقع التارخيية، وصناعة األحداث واملناسبات الثقافية، 
 من الثقافة احمللية مثل الفنون اجلميلة واآلداب وسياحة الندوات واللقاءات الثقافية.

                                           
 .214عبود زرقين، أحسن العايب، مرجع سبق ذكره، ص 1

2Christian Chaboud, Philippe Méral,�Djohary Andrianambinimina, L’écotourisme comme nouveau mode de 

valorisation de l’environnement   : diversité et stratégies des acteurs à Madagascar,  Papier présenté au XIXèmes 

journées du développement organisées par l’Association�Tiers-monde et le Gemdev, Paris le 02-03-04 juin 2003, p50 
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 تتمثل األمهية البيئية للسياحة البيئية يف حتقيق األمن البيئي بعدم تعرض الدول  :بيئيةاألهمية ال
 ويتم تصليح ذلك بالسياحة البيئية.لالضطرابات بسب عدم رضا األفراد عن التلوث، أو اإلضرار بالبيئة 

 1 :األهمية اإلنسانية
إنسانيا تعمل على توفري الراحة واالنسجام، واالبتعاد عن  اتعد السياحة البيئية نشاط 

 .ضغوط احلياة، استعادة احليوية والدافعية والتوازن العقلي والعاطفي وصفاء النفس وعالج ألمراض العصر
 لكل أن باعتبار وهذا ةالبيئي ياحةالس مشاريع لكل األهداف مجلة تشابه ميكن ال هأن إىل اإلشارة وجتدر     

 وأقاليم واإلمكانات الرؤى الختالف وذلك متشاهبتني خطتني جند أن ميكن وال به، ةخاص إسرتاتيجية مشروع
 . أهداف السياحة البيئية، والشكل املوايل يوضح باختصار املشاريع هذه تنفيذ

 

 البيئية لسياحةا أهداف شجرة:  (22) رقم الشكل

 
 

 :على اعتمادا الباحثة إعداد من ر:المصد
- Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,�Planification 

de projet/ programmes « manuel d’orientation », Genève 2010, p27. 

- Luc Hincelin, Réaliser votre arbre, article publié sur: contact santé, N° 192, 2004, p16.�

�

�

 

                                           
1
 Ben Sander , The Importance of Education in Ecotourism Ventures, Substantial Research Paper

American University, May 2010, p23.  
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II. عالقة السياحة البيئية باألشكال األخرى من السياحة 
التمتع بالطبيعة ملراقبة و سياح الرئيسي لل تعترب الدافع اليت ، الطبيعة السياحة تعتمد على مجيع أشكال    

 تركز البديلة السياحة هي شكل من أشكال السياحة البيئية، فاملناطق الطبيعية يف التقليدية السائدة والثقافات
، والتفسري املالحظة أهنا تفضل، فردي على نطاق أو جمموعات صغرية متارس يف عادة الطبيعة، اكتشاف على

واحليوانات  يعيةاملناظر الطب الكتشاف فقط تعين  السياحة البيئية ال  .البيئات الطبيعيةوالتعليم، ودراسة 
احلفاظ  بضرورةالسكان احملليني و  السواح لتوعية السياحة البيئية هتدف املقصد السياحي، ولكنالنباتات يف و 

احلفاظ  ودعم برامج السكان احملليني، ورفاهية البيئي والتعليم اآلثار السلبية على البيئية مناحلد و  ، على البيئة
 .عالقة السياحة البيئية بأشكال أخرى من السياحةوالشكل املوايل يوضح  .1على التنوع البيولوجي

 عالقة السياحة البيئية بأشكال أخرى من السياحة (:25 )شكل رقم

 
 أشكال السياحة البديلة تتميز باستدامة أنشطتها على نطاق ضيق.   

 من إعداد الباحثة باالعتماد على: 
Source : Tim Gale, Jennifer Hill, Ecolourism and environmental Sustainbility, Singapore journal of 

tropical geography, Volume 31,�Issue 2,singapore,2010,P5.    
 

إن السياحة البيئية ترتبط ارتباطا وثيقا بكل من السياحة الطبيعية والسياحة الثقافية، كما أهنا الوجه األخر      
فالسياحة  إال أنه يوجد اختالف بينهما ،ى الرغم من االستخدام املتبادل للمصطلحنيللسياحة املستدامة عل

السياحة البيئية  لي يف التخطيط والتنفيذ، أمادون املساس بالبيئة، كذلك إشراك اجملتمع احمل ارساملستدامة مت
                                           

1
Définition de l’écotourisme, site: http://www.ecotourisme-magazine.com/ecotourisme    

 20:58ساعة�االطالع��90/29/2296الموقع��تاريخ�االطالع�على�

 تضمن عناصر السياحة شبه أسرة أو التفاعل مع احلياة الربية قد سياحة احلياة الربية يف 
 .املغامرة البيئية و السياحة

السياحة الطبيعية والسياحة البيئية تركز على الطبيعة وتعترب احلياة الربية 
 .والسياحة املغامرة جزء منها

 

 
 .السياحة البيئية تدعم التعليم القائم على احلفاظ والصيانة

 
 
 
 

 .السياحة املغامرة  ترتكز على األنشطة  املغامرة اليت حتدث يف الطبيعة

http://www.ecotourisme-magazine.com/ecotourisme/
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البيئية هي شكل من  إذن تعترب السياحة .فهي السياحة اليت تكون آثارها السلبية قليلة على البيئة واجملتمع
، مبادئ االستدامة تشري إىل التنمية البيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 1أشكال السياحة املستدامة

 الصحيح بني هذه اجلوانب حتقيق التوازن إنلضمان االستدامة على املدى الطويل هلذه األخرية،  للسياحة
 الثالث تتمثل يف: 

 السياحية، واحلفاظ على العمليات االستغالل أمثل للموارد البيئة باعتباره عنصرا أساسيا يف التنمية -
 اإليكولوجية األساسية واملساعدة يف احلفاظ على املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي؛

ة وقيمها التقليدية احرتام أصالة االجتماعية والثقافية للمجتمعات املضيفة، واحلفاظ على أصوهلا الثقافي -
 واملسامهة يف التفاهم بني الثقافات والتسامح؛

ضمان النشاط االقتصادي املستدام على املدى الطويل توفري جلميع أصحاب املصلحة املنافع االجتماعية  -
للمجتمعات املضيفة  وفرص الدخل واخلدمات االجتماعية واالقتصادية ، مبا يف ذلك فرص عمل مستقرة،

 " 2واملسامهة يف احلد من فقر.
قد اكتسبت السياحة القائمة على الطبيعة موقعا هاما يف املسامهة يف حتقيق أهداف مزدوجة تتمثل يف ل    

لتكون أكثر فعالية يف توفري اخلدمات اليت تسهل حتقيق  احملافظة على الطبيعة وتوليد الدخل من البيئة الطبيعية
يها اجلهات املعنية لتحديد تفضيالت السياح وكيف أهنم يقدرون الطبيعة واحلياة هذه األهداف، اليت حتتاج إل

 الربية.
السياحة كسلعة لديها القدرة على تأثري السياح، الوعي واإلجراءات فيما يتعلق احلياة الربية احملددة اليت     

ات الطبيعة واحلياة الربية قد ذلك ميكن أن تتغري تفضيالت السائح والتقييمكو  يواجهوهنا والبيئة بشكل عام
 تتغري نتيجة هلذه التجربة)استكشاف وتقييم السلع البيئية من خالل حتليل التغريات يف رغبة املستجيبني لدفع،

 3قبل وبعد التجربة جيدة(.
"حتتوي السياحة البيئية على العنصر الثقايف يف قاعدة جاذبيتها" يعين أن اجلانب الثقايف  Weaverوحسب     

يندرج تقريبا يف كل منتج سياحي، ويرجع ذلك يف الغالب إىل حقيقة أنه من الصعب التمييز بني البيئة الثقافية 
السياحة املغامرة، ألن عوامل والطبيعية، ففي حني أن بعض املنتجات السياحة البيئية تليب متطلبات منتج 

جذب  السياحة املغامرة ليست دائما قائمة على الطبيعة، وال تفي مبتطلبات االستدامة كما أن السائح املغامر 
 4ال يسعى إىل التجربة للتعلم واخلربة.

 
                                           

Garrett Nagle, Tourism, leisure and recreation, Nelson Thorns, Cheltenham, Great Britain, 2011, p127.1 
2Mbaye Fall Diallo, Les  études  Quantitatives sue le  tourisme durable: Une  analyse  des  principaux travaux  de 

recherc, Management Prospective Ed, N° 69, France, 2014, p 207. 

��3 Thamarasi Kularatn, Clevo Wilson, Tourists’ preferences for nature: do they change after their experience?, 

Australia, 2015, p 2.� 
4Alexis Papathanassis, The long tail of tourism : holiday niches and thier impact on mainstream tourism, Germany, 

2011, p123.
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III. الفاعلون في السياحة البيئية : 
يما بينهم من أجل تنمية السياحة البيئية من تضم السياحة البيئية جمموعة من الفاعلني الذين يتعاونون ف    

ومن بني هذه اجلهات الفاعلة يف تنمية  ،جهة وتعزيز فكرة احملافظة على املصادر الطبيعية من جهة أخرى
السياحة البيئية: الزوار ، ومدراء املناطق الطبيعية سواء كانت تابعة إىل املؤسسات احلكومية أو غري احلكومية، 

تمع احمللي، ومزودو اخلدمات السياحية من وكالء السياحة، والنزل البيئية، واملطاعم، خالل هذا إضافة إىل اجمل
 1الطرح سنتطرق إىل خمتلف الفاعلني الرئيسيون والفاعلني الثانويني يف السياحة البيئية.

 صناع  القرار الرئيسيون في السياحة البيئية: -1
 الفاعلني الرئسيني يتطلب جناح السياحة البيئية تدخل جمموعة من

: غالبا ما يكون مدراء احملمية الطبيعية من املختصني يف علوم األحياء، أو مدراء المناطق المحمية -
يف الزراعة، أو علماء النبات، الذين يكون هلم دراية بطرق محاية احلياة الربية والفطرية واملناطق 

اءات املتعلقة حبماية النباتات واحليوانات إذ تتضمن واجباهتم الرئيسية ترتيب اإلجر املهددة بيئيا 
 2املتوفرة يف املنطقة، وفتحها أمام حركة السياحة والزوار بالتعاون مع أصحاب املنشآت السياحية.

 :يلي ميكن إجياز دور مدراء املناطق احملمية يف ما
 احملمية.التعاون مع السلطات احمللية يف احلفاظ على النباتات واحليوانات يف املناطق  -
 توفري فرص التعليم البيئي للسكان احملليني والزوار. -
توفري أنظمة للرقابة ووضع عقوبات صارمة بالتعاون مع السلطات احمللية حبق من ينهك حرمة املنطقة  -

 احملمية.
تقدير مدى حساسية املنطقة بيئيا وبالتايل السعي إىل فتحها أمام احلركة السياحية تبعا ملستوى  -

 3هذه املنطقة.حساسية 
خيتلف األفراد القاطنون حول املناطق احملمية يف وجهات نظرهم وخرباهتم السكان المحليين:  -

ومعرفتهم ولكن ميكن وضع بعض التعميمات حول السكان احملليني وعالقتهم بالسياحة البيئية: 
سهم فجأة وسط ففي البداية بعض املنتجعات الريفية اليت تعودت على املعيشة اهلادئة جيدون أنف

اجتاهات وحركات سياحية دولية كانت أو حملية يأتون ملشاهدة املناطق الطبيعية االستمتاع هبا، 
فالبعض ال يريد أية عالقة مع هؤالء السياح وخاصة الدوليني منهم خوفا من اآلثار االجتماعية 

ستوى إعجابه بالسياحة والثقافية على منط حياهتم الذي تعودوا عليه، أما البعض األخر فقد يصل م

                                           
118 

2992 
3 Andy.D alan M, Ecotourism developement : a manual for conservation planners and  managers, voll Arlington, 

virginia, USA, 2002, p26. 
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إىل درجة أنه يتخذ كل اجلهود الالزمة لتطويرها خاصة إذا أدرك مدى مسامهة السياحة البيئية يف 
 : يلعب السكان احملليني دورا هاما يف السياحة البيئية للسببني 1خلق فرص عمل.

يف اختاذ القرار  أن املوطن السياحة البيئية هو موطنه، وبالتايل يتطلب منهم أن يكونوا نشيطني -
 والتخطيط واإلدارة اخلاصة بالسياحة البيئية.

 السكان احملليني هم النشطاء الرئسيني يف احلفاظ على املصادر الطبيعية. -
الفوائد املرتبطة باملشاركة احمللية يف  Paul �(9187) باالعتماد على عمل Draker �(9119) قد اقرتحول    

 2:التالية مشاريع السياحة البيئية
 زيادة كفاءة املشروع من خالل التشاور مع السكان احملليني وإشراكهم يف إدارة تنفيذ املشروع. -
 زيادة فعالية املشروع من خالل مشاركة السكان احملليني وذلك لضمان حتقيق أهداف املشروع. -
اركة الفعالة بناء قدرات لدى السكان احملليني لفهم ما هي السياحة البيئية، ذلك لضمان املش -

 للمشاركني يف أي مرحلة من بناء املشروع.
زيادة متكني اجملتمع احمللي من خالله منحهم قد أكرب من السيطرة على ما لديهم من موارد  -

 والقرارات املتعلقة باستخدام هذه املوارد.
 3تقاسم التكاليف مع املستفيدين احملليني. -
بعدد من األطراف الفاعلة يف النشاط السياحي خالل يرتبط السياح أصحاب المشاريع السياحية:  -

رحلتهم، ففي الرحاالت الدولية فإن السائح يكون اتصاله األول مع وكيل السياحة والسفر أو منظم 
الرحالت أو شركات الطريان، مث يعمل وكيله على إيصاله إىل وكيل االستقبال يف بلد اهلدف 

تيبات املتعلقة بالنقل واإلقامة واإلرشاد واإلطعام، هذا السياحي الذي يأخذ على عاتقه كافة الرت 
وحمالت الصرافة واالسرتاحات وغريها من اخلدمات  إضافة إىل العديد من األنشطة احمللية كالتجارة
 .اليت تدخل أيضا يف تشكيل النشاط السياحي

 4بالسياحة هي: األسباب اليت تدفع هذه األطراف باالهتمام  (Eagles Higgins, 1998)كما يشري 
 ؛إدراكهم لالجتاهات السياحية احلديثة ومكانة السياحة البيئية يف هذه االجتاهات  -
 ؛ة يف املناطق احملميةيالسياحة البيئية قد تعزز السلوك اجليد للسائح وبالتايل التقليل من اآلثار السلب -
 دور صناعة السياحة يف تشجيع السياحة البيئية. -

                                           
1

992 
2  Brian Garrod, Local pratique in the planning and management of ecotourism : a revised model approach, 

Faculty of Economics and Social Science, University of the West of Engled, Frenchay Campus, Colodharbour Lane, 

Bristol, England, 2002,p6 . 
3992 

 4 Eagles. P, B. Higgins, Ecotourism market and industry structure in ecotourism : a guide for planners and mangers, 

1998, p13 .���  
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يساهم العديد من املسؤولني احلكوميني من خمتلف الدوائر والقطاعات يف المسؤولين الحكوميون:  -
عملية التخطيط والتطوير وإدارة السياحة البيئية، واليت تتمثل يف غالبية األحيان بوزارة السياحة، 
 ومؤسسات املصادر الطبيعية واملناطق احملمية، ومؤسسات احلياة الربية ووزارة املالية والنقل وغريها، إذ

 1يكون املسؤولني احلكوميون من املستويات احمللية أو اإلقليمية أو الوطنية.
 يف النقاط التالية:  املؤسسات احلكومية يف السياحة البيئية مسؤولية (Preece, 1995)حدد  لقد 

 ؛تزويد املناطق احملمية بالقيادة واإلدارات، على أن يكونوا من أبناء اجملتمع احمللي -
 ؛وضع أهداف وطنية للسياحة البيئية، وذلك خلق اسرتاجتيات خاصة هبااملسامهة يف  -
وضع أسس والسياسات العامة للمناطق احملمية مثل أجور دخول الزوار إىل هذه احملميات، وكذلك    -

 ؛أنظمة توزيع العائدات املتأتية من السياحة البيئية على اجملتمع احمللي
 ؛بيئية يف املناطق احملميةحتديد دور القطاع اخلاص يف السياحة ال -
توفري البنية التحتية خارج املنطقة احملمية، وكذلك توفري خدمات أخرى هامة مثل العيادات الصحية  -

 ؛يف املناطق الريفية
السعي لتشجيع السياحة البيئية من خالل احلمالت الوطنية واإلعالنات عن املناطق احملمية اجلديدة  -

  2اليت مت تطويرها.
تلعب املؤسسات احلكومية دورا مثينا وحساس البيئية ألهنا تعمل كحلقة  غير الحكومية:المنظمات  -

وصل بني عدد كبري من األطراف املهتمة مبثل هذا النوع من السياحة، وميكن تشبيهها بالقوة اليت 
 جتر العربة اليت حتتوي بدورها على مجيع العناصر وأطراف السياحة البيئية، تلعب املنظمات الغري

 احلكومية أدوار متعددة تتمثل يف:
الدور املباشر: حبيث يكون أفراد املؤسسات غري احلكومية إما برامج سياحية أو مدراء املناطق  -

 احملمية.
دور غري مباشر: حبيث يعمل هؤالء كمديرين أو مستشارين، أو العمل كشركاء مع الشركات  -

الظروف االستثنائية العمل كمجهزين للخدمات السياحية اخلاصة أو اجملتمعات احمللية، ويف بعض 
 3السياحية.

تضم السياحة البيئية جمموعة من الفاعلني الثانويني هلم دورا فعاال  األطراف المساندة للسياحة البيئية: -9
 يلي: يف جناح السياحة البيئية ومن بني هذه األطراف نذكر ما

                                           
1

994 

2
997

3
Brian Garrod, Op. Cit, p 14. 
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ميكن للعديد من اجملموعات متويل تطوير السياحة البيئية عن طريق املنح أو القروض:   الممولون: -
املؤسسات املالية مبا يف ذلك الشركات االستثمارية، املستثمرون اخلواص، املنظمات الغري احلكومية 

ئية، والبنوك اخلاصة.وغالبا ما تكون هذه املسامهات حامسة للمناطق احملمية وختصص للسياحة البي
وبشكل عام القيام بدراسات بناء املرافق، إنشاء البىن التحية وتكوين املوظفني من امليزانيات احملدودة 

 للمناطق احملمية.
ميثل األكادمييون جمموعة أخرى تلعب دورا ثانوي ولكن مع ذلك فهو مهم أثناء األكاديميون:  -

ساعد هذه اجملموعة على حتديد مواضيع التخطيط وعلى مستوى األنشطة اليومية للسياحة البيئية، ت
السياحة البيئية وطرح األسئلة الرئيسية من أجل ضمان أن تتحقق السياحة البيئية أهدافها احملددة، 
ويسهل الباحثون واألكادمييون الفهم من خالل طرح األسئلة مثل: من املستفيد من السياحة البيئية 

الروابط بني السياحة البيئية والسياحة؟ ميكن بضبط؟ كيف ميكن قياس هذه الفوائد؟ ما هي 
لألكادمييني الرتكيز على فهم الصورة اإلمجالية كيف تتفاعل السياحية البيئية مع املفاهيم األخرى 

 1واالجتاهات العاملية.
ميتلك املسافرون البيئيون مكانا فريدا يف السياحة البيئية، فهم املشاركون األكثر حيوية يف الزوار:  -

ة السياحة، وهم احلافز األساسي لكل النشاطات من وكاالت سياحية ومنظمني للرحاالت، صناع
 2وأصحاب الفنادق وغريهم من الفاعلني يف النشاط السياحي.

IV. خصائص برامج السياحة البيئية: 
كلما كان الربنامج السياحي مصمما بشكل جيد ويتفق مع املواصفات البيئية السليمة واملمارسات       

السياحية البيئية الصحيحة، كلما كان متميزا من حيث األنشطة واجملاالت اليت يغطيها ومناسبا من حيث املدة 
 والوقت الذي يقضيه السائح يف املوقع السياحي البيئي.

 مج السياحة البيئية:أهم خصائص برا -1
: السياحة كنشاط يتأثر بشدة مبدى إحساس السائح باألمان وأنه غري مهدد خبطر من األمان -

األخطار اليت هتدد حياته أو ممتلكاته، وعلى هذا يالحظ أن الدول واملناطق غري مستقرة سياسيا أو 
 قر الدول واملناطق سياحيا.اليت هتددها احلروب، أو التوترات االجتماعية واحلروب األهلية من أف

: لدى أفراد اجملتمعات املضيفة يف املنطقة اليت يزورها السائح، فكلما كان هذا الوعي الوعي السياحي -
 مرتفعا كلما أحس السائح باألمان، وبالصداقة، والروح االجتماعية، وعدم إحساسه باالغرتاب.

                                           
1 Andy Drumm, Alan Moore, Op.Cit., p28. 
2�Laura Driscoll, Carter Hunt, The Importance of Ecotourism as a Development and Conservation Tool in the Osa 

Peninsula ,Costa Rica, center for resposible travel , April 2011, p7. 
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حمددات العملية السياحية، فكلما كانت  : تعد التكلفة اليت يتحملها السائح من أحد أهمالتكلفة -
التكلفة حمدودة كلما كان هذا دافعا على زيارة تعامل السائحني مع مزيج اخلدمات السياحية اليت 

 تقدمها والعكس صحيح.
: يعد االنبهار أعلى مستويات اإلعجاب اليت مير هبا السائح عند زيارته للمنطقة السياحية  االنبهار -

ن الفجوة اليت تتولد نتيجة الفرق بني االنطباع الذي كان لدى السائح عن املنطقة ويتولد االنبهار م
السياحية قبل زيارته هلا والذي استقاه من جمموعة املعارف أو القراءات عنها، وبني االنطباع االجيايب 

 1واإلعجاب الناجم أثناء وبعد زيارته هلا.
لراحة الالزمة للسائح وتقليل اجلهد الذي سيبذله يف : ومبقتضى هذا العامل يتعني توفري سبل االراحة -

 سبيل احلصول على جمموعة املنافع اليت ستحققها له اخلدمة السياحية اليت تعاقد عليها.
: ويقوم هذا العامل بدور هام يف السياحة البيئية، كتسلق اجلبال الشاهقة، أو رياضية التسابق اإلثارة -

 بالسيارات يف الصحاري.
هي أهم جانب على اإلطالق من جوانب السياحة البيئية، بل أن البعض يعرف السياحة : و المتعة -

 هبا  
 حيث يرى أن السياحة هي فن املتعة غري املادية أو املتعة املعنوية.           

 األمور التي تأخذ بعين االعتبار عند تصميم برامج السياحة البيئية: -2
الربنامج السياحي من التلوث، أو هدر البيئي نتيجة املمارسات اليت التكاليف البيئية املرتتبة على  -

 سوف يقوم هبا السياح من جانب، أو من العاملني أنفسهم.
التكاليف املالية واملادية املرتتبة على إقامة البنية التحتية واملرافق السياحية والفندقية، وما ترتب على  -

 ذلك من أثار على البيئة الطبيعية.
 ات والتعديالت يف املوقع السياحي نتيجة استخدام أو تنفيذ الربنامج السياحي.التغري  -
تأثري الربنامج على السلوك أفراد اجملتمع احمللي، وعلى نسيج العالقات االجتماعية يف املوقع  -

 2السياحي.
سات يف األخري ميكن القول أن السياحة البيئية قد أضحت تضطلع بدور ريادي يف تطبيق ممار        

االستدامة املتمثلة يف األبعاد البيئية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية يف القطاع السياحي، وتشجيع هذا 
القطاع على اإلسهام يف احملافظة على املوارد الطبيعية والرتاث احلضاري  للمجتمعات احمللية، يأيت هذا يف ظل 

                                           
 .11ابراهيم خليل ابراهيم بظاظو، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .10ابراهيم خليل ابراهيم بظاظو، مرجع نفسه، ص  2
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الطبيعية مع استمرار حمدودية مصادر التمويل املوجهة حنو  إقبال  متزايد من السائحني على السفر إىل املناطق
 احملافظة على هذه املناطق ومحايتها وإدارهتا بشكل مستدام.

 خالصة الفصل: 
أن السياحة اليوم أصبحت ضرورة النظري للسياحة والسياحة البيئية  التحليلمن  االستخالصميكن        

فهوم السياحة البيئية مب اإلميانبالفكر والوعي لدى اجملتمع. إن  امرتبط اإضافي احتمية وأكيدة، كما تعترب مورد
مفهوم  اعتماديعين وجود سياحة نظيفة رفيقة للبيئة وصديقة للمجتمع  وعلى غري ما يعتقد الكثري فإن 

ئدة على السياحة البيئية ال يعد مكلفا من الناحية املالية، فله عائده املعنوي واملادي، ويعود بالربح والفا
السياحة البيئية يعتمد على ثالثة جوانب مهمة، أوال، العائد املادي  ممارساتاملؤسسات السياحية، إن 

ألصحاب املشاريع السياحية، وثانيا البعد االجتماعي، على اعتبار أن املؤسسات هي جزء من اجملتمع احمللي 
اإلضافة إىل إشراك اجملتمع احمللي واألخذ برأيه. أما وعليها االستفادة من اخلربات والكفاءات احمللية ما أمكن، ب

البعد الثالث فهو البيئة، حيث تعامل هذه املؤسسات على أهنا جزء من البيئة، وبالتايل جيب عليها احملافظة 
 طبيعية لدرء أي خطر من مشكالت التلوث والتدهور.الاء وطاقة ونباتات واألحياء معلى املوارد الطبيعية من 

لقد أصبحت السياحة البيئية من اجملاالت األكثر أمهية، سواء يف حتسني األداء التنموي، أو يف الوصول        
الالزمة لتمويل مشاريع التنمية االقتصادية املستدامة، أو يف اكتشاف فرص االستثمار، باختالف  التمويلإىل 

 جماالهتا وأغراضها.
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول: اإلطار المفاهيمي للتنمية  المبحث
 لتنمية المحلية ومقوماتهاا :الثاني المبحث
 اإلطار المفاهيمي للتنمية المحلية المستدامة  الثالث: المبحث
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 تمهيد:
واحمللي  واإلقليمي العاملي النقاش يف الصدارة مركز اليوم حتتل واملسائل املرتبطة هبا التنمية اتدراس غدت     

يف العوامل املهمة  من أكثرإدراك وسائل التنمية وسبلها وتوفري ظروف جناحها  يعتربإذ  ،لكل الدول هاجساو 
العاملي االقتصاد التنمية نفسها على الفكر  اياقد فرضت قضو  ،يف هذا اجملال حتقيقها وبلوغ األهداف املرجوة

العامل  سادت لألوضاع االقتصادية واالجتماعية املزرية اليت العشرين نتيجة عتبارا من النصف الثاين من القرنا
 .جذرية من تغرياتوما تبعها  حلرب العاملية الثانيةعقب ا

 
 

 تكون نابعة شاملة وسياسات وطرق أساليب إجياد النامية الدول من العديد حاولت الواقع هذا ضوء يف     
 الرئيسية املشكلة أصبحت حيث التنمية، لتحقيق واالجتماعية االقتصادية القطاعات خمتلف وختدم داخلها من

 القمة"،  إىل القاعدة من "التنمية إسرتاجتية خالل من بفعالية، واستعماهلا احمللية املوارد حتريككيفية  يف تتمثل
 األحوال حتسني ههدف ،منطقة كل يراعي خصائص أسلوب احمللية التنمية على القائم التنمية أسلوب ويعترب

 حاجاته وفق الذاتية مبادرته على وبناءا له االجيابية املشاركة أساس اعتمادا على جممله يف للمجتمع املعيشية
 .لتلبيتها يسعى اليت األساسية

 

 ذاهب االرتقاء متطلبات دمج بضرورة الرمسية والغري الرمسية املنظمات وتنديد االستدامة مصطلح بروز بعد      
 صطلحم يعترب حيث ة،التنمي مستويات مجيع ضمن االستدامة ىنمع جيسد الذي اجلديد التنموي النموذج
 بالرفاهية واالرتقاء احلاضر حاجات إشباع نأب اليت تعترب ةديداجل ميهافمن امل املستدامة احمللية التنمية

 على بالعمل وذلك ،هتااحتياجا تلبية يف القادمة األجيال قدرة حساب على يكون أن ميكن ال االجتماعية
 التنموية السياسات يف البيئي البعد دمج ضرورة إىل يدعو كما ا،تهزياد بل الطبيعية املوارد قاعدة حفظ

  ة.واالجتماعي االقتصادية
 
 

ألهم األطر النظرية للنمو والتنمية التطرق  سيتم حيث ،للتنمية احملليةمقاربة معرفية الفصل  يتناول هذا     
 ،املفهوم، العناصر والقياس من حيث النمو االقتصادي، خصاصه، مؤشرات قياسه، والتنمية االقتصاديةمفهوم 

 يف ودور األطراف الفاعلة ،النظريات املفسرة للتنمية االقتصادية باإلضافة إىل أهداف التنمية االقتصادية
 .(عقباهتامتويلها و )، التنمية

 

التنمية باإلضافة إىل أهداف  هتانظرياها و مبادئ، التارخيية للتنمية احملليةاجلذور  الوقوف على سيتم كما       
 التخطيط مراحل ية واألطراف الفاعلة فيهااحملل التنمية مداخل أهم، احمللية وأمهيتها يف التنمية الوطنية

 احمللية ومناذج واسرتاجتيات التنمية احمللية. االقتصادية للتنمية االسرتاتيجي
 

ماهية التنمية  هذا املبحث،حيتوي  املستدامةاحمللية إلطار املفاهيمي للتنمية لسيتم التطرق  ويف األخري     
 أهم حماور التنمية احمللية املستدامة.و ، احمللية املستدامة
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 اإلطار المفاهيمي للتنمية : األول المبحث
 

 تسعى إىل بلوغه كل دول العامل، وذلك من أجل االتنمية مطلب حتقيق مستويات متقدمة من أصبح      
 الجتماعيتصادي وارفع املستوى االقوخاصة فيما يتعلق ب، الذي تصبو إليه يف اجملتمع إحداث التغيري

وبالتايل فهي تعترب جزء من التنمية الشاملة، حيث هتدف هذه األخرية إىل تطوير وحتسني املستوى  ،للمجتمع
من جهة  تنميةاإلطار املفاهيمي لل على يف هذا املبحث سيتم تسليط الضوء .تمعاتاالقتصادي والثقايف للمج

 من جهة أخرى. أساسيات التنمية االقتصاديةا التعرف على ذوك
 

 عموميات حول النمو والتنمية  :األول المطلب
 

 من العامل شهدهاي مل كبرية نيةسكا ةين زيادالعشر  القرنية وهنا عشر التاسع القرن بني هناية فرتةال شهدت     
 النزعة سيطرة إىل  أدى الذي األمر ،ةدييالتقل ةاالقتصادي رافكاأل وكذلك الفرتة تلك ويفكما سادت  قبل
 النمو ومعدالت الربح معدالت لزيادة سباق هناك وأصبح .واحلكومات والشركات فراداأل سلوك على ديةاملا

 من كبريا حيزا االقتصادي والنمو التنمية موضوع أخذحيث   1، يعومشار  وبرامج خطط خالل من االقتصادي
 على أو ،واألكادميية العلمية والبحوث االقتصادي التنظري مستوى على سواء األخرية، العقود يف األمهية

 على أو ،نييالدول النقد صندوقو  البنك مقدمتها ويف البحث راكزوم الدولية واهليئات املؤسسات مستوى
 اهب عىنتو  يغطيها اليت املهمة اجلوانب من األمهية هذه تنبعو  ،وتوجهاها للدول االقتصادية السياسات مستوى

 .االقتصادي النموو  التنمية من كل
I.  لنمو والتنمية لالتطور التاريخي 
، وخاصة يف األدبيات لفرتة طويلة البعض النمو والتنمية كمرادفني لبعضهما يمصطلحاستخدم      

هنالك فروقات أساسية بينهما،  أن إال، اإلمجايل احملليفكالمها يشري إىل معدل زيادة يف الناتج  االقتصادية
اإلمجايل لفرتة طويلة من الزمن دون حدوث  احملليزيادة املضطرة يف الناتج الفالنمو االقتصادي يشري إىل 

 لثقافية، بينما تعين التنميةواالجتماعية والسياسية وا تغريات مهمة وملموسة يف اجلوانب االقتصادية،
  2.حصول تغريات هيكلية مهمة ،االقتصادية إضافة إىل منو الناتج القومي اإلمجايل

 كتابه يف  (Adam Smith)"مسيت دمأ " االقتصادي يد على االقتصاد علم يف بداية التنمية مفهوم ظهر     
 التنمية،كما يشبه مبا االقتصادي والتطور النمو عن فيه تكلم حيث ،" األمم ثورة وأسباب طبيعة حول حبوث"

 هبدف معني، جمتمع يف اجلذرية رياتالتغ من جمموعة إحداث عملية على للداللة املفهوم هذا استخدم
 لكل احلياة نوعية يفاملتزايد  سنالتح يضمن ومبعدل املستمر، الذايت التطور على القدرة اجملتمع ذلك اكتساب

                                                                 
 .802، ص 8102 ،82، العدد 9تكريت للعلوم اإلدارية والعلوم االقتصادية، المجلدمجلة  التنمية المستدامة،  مفهوم تعزيز في جديد مسار السياحة البيئيةإبراهيم،  خلف معاد1

 

 .82، ص 8112، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، التنمية االقتصادية نظريات وسياسات وموضوعاتمدحت القريشي، 2
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 املوارد الستغالل املستمر الرتشيد طريق عن األساسية احلاجات إشباع درجات زيادة تكفل اليت بالصورة أفراده
        1.االستغالل ذلك عائدات توزيع وحسن املتاحة االقتصادية

 

 تاتغري  يف أساسا تتمثل التنمية، بإحداث الكفيلة العناصر من مجلة Smith قدم فقدذلك إىل إضافة      
 وكان ،االقتصادي النشاط حتقيق أساس على تقومواليت   الرأمسايل لرتاكما وسياسة قينالت تقدمالو  هيكلية،
 التوازن بشروط نو الباحث هاأمس ما حول رئيسية بصورة موجها اآلونة، تلك يف االقتصاد لعلم األساسي املنطلق
 أمهل حىت احلر املذهب وساد الطبقة هذه انتصرت إن وما الصاعدة الربجوازية لطبقةا ةدمجاء خل الذي الثابت

 جوهره يف والذي هو الساكن للتوازن منوذج عن البحث وحاول والتنمية، التخطيط قضية الغريب االقتصاد علم
 .والتغري للتطور رفض

 

 االستشارية اللجنة تقرير يف ،وبشكل مكثف بعد احلرب العاملية الثانية للظهور عادت التنمية فكرة أن غري    
 بنسق االهتمام أن على التقرير، هذا يف األساسية الفكرة وتقوم اجلماهريية، الرتبية عن بريطانيا يف تعليملل

 اجملتمعات هذه أبناء تعليم خالل من وذلك احمللية اجملتمعاتب االهتمام من ينطلق أن جيب الوطين، اجملتمع
 .الالزمة اراتامله من مبجموعة وتزودهم واالقتصادي، االجتماعي التغري مسار توجيه على ارهتمدق وتنمية

 

 فكر إطار يف ومنا نشأ أنه إذ اإجنلرت  يف التنمية فهومم تطور التارخيي العرض هذا خالل من يتضح    
 كما القوة، بناء أو اإلنتاج عالقات يف الثوري التغري مفاهيم استبعاد على رارباستم حرصحيث  استعماري

 .سيادي ختطيط عن تنبثق وال القومي، البناء عن منفصلة حملية حركة جبعلها التنمية عملية جتزئة على حرص
 اجمللس اختذ حيث ، 1950 سنة يف مرة ألول اجملتمع تنمية فكرة ظهرت فقد املتحدة األمم دوائر ويف

 النامية اجملتمعات يف االجتماعي للتقدم وسيلة اجملتمع باعتبار اقرار  1955 ماي يف واالقتصادي االجتماعي
 .واملتخلفة

 

 اجملتمع تنمية عملية أن إىل يذهب  5511 ةسن منظمةلل ارسةد أول يف املفهوم هلذا تعريف أول صدر وقد    
 هذه يف األهايل مشاركة طريق عن اجملتمع يف واالقتصادي االجتماعي التقدم ظروف خللق املصممة العملية هي

 يف صدر الذي التعريف أن املتحدة األمم يف الباحثون وجد وقد ،راهتممباد على الكامل وباالعتماد العملية
 أن يعترب" 1956 سنة يف مشوال أكثر تعريف إصدار إىل هبم أدى الذي األمر غري كامل تعريف 1955 عام

                                                                 
 .2ص ، 2008 حزيران عدد القاهرة، العرب، ديوان مجلة ،ومصطلحاتها التنمية مفاهيم في نصر، عارف1
 ثم ومن أكثر االدخار علي األفراد مقدرة هي فالمشكلة العمل، تقسيم يسبق أن ويجب االقتصادية للتنمية ضروريا شرطا الرأسمالي التراكم سميث يعتبر 

 الوطني. االقتصاد في أكثر االستثمار
  الذي والتقدم الصناعية البلدان في ُالمحقق الرخاء منها العالمية الثانية، الحرب في نهاية العوامل من جملة بروز خالل من التنمية بقضية االهتمام تعزز قد 

ت ووكاال المتحدة منظمة األمم وظهور الدولي، المستوى على التنمية فكرة وشيوع مستعمرة، كانت التي البلدان من واستقالل كثير   االشتراكية، البلدان أحرزته
 االقتصادي الفكر أن نجد لذلك .الخاص بمنظاره ينظر فكل والتنمية؛ النمو تحديد مفهوم في االقتصاديين بين االختالفات تبرز أن طبيعيا وكان  ،المتخصصة

 وترتبط النمو، مفهوم خالل من إدراك مفهومها سيتم والتي االقتصادي، االستقرار وتحقيق النمو عن تتحدث ألولىا :النظريات من على مجموعتين يحتوي
 .ااقتصادي اُلمتخلفة البلدان في االقتصادية التنمية ظروف تحقيق في الثانية تبحث بينما المتقدمة، بالبلدان أساًسا
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 االقتصادية األحوال لتحسني واحلكومة املواطنني جهود هبا تتوحد اليت العمليات إىل شريت اجملتمع تنمية
 على ومساعدهتا األمة حياة إطار يف اجملتمعات هذه تكامل وحتقيق احمللية، اجملتمعات يف والثقافية واالجتماعية

 احمللية اجملتمعات يف االجتماعي للعمل عام إطار إىل التعريف هذا ويشري ."القومي التقدم يف الكاملة املسامهة
 1:مها ،أساسيني مبدأين ويتضمن

 ؛معيشتهم مستوى لتحسني املبذولة اجلهود يف أنفسهم األهايل مسامهة .5
 الذاتية واملساعداترات املباد تشجيع شأهنا من بطريقة وغريها الفنية اخلدمات من يلزم ما توفري .2

  .فعالية أكثر العناصر هذه وجعل اجملتمع، عناصر بني املتبادلة واملساعدات
 بكل االهتمام أي الشمول ىلإ تؤدي التنمية وإمنا املادية الوفرة فقط تعين ال التنمية أن ىير  من هناك     

 مفهوم يتوقف ومل، نفسها املؤسساتو  صاألشخا بني التمييز وعدم املؤسسات وتنمية بالبشر املتعلقة الظواهر
يف العملية التنموية وجعلهم  الناسأهم التطورات اليت شهدها هي فكرة الرتكيز على من و  2.التطور عن التنمية

 منو  اإلنسان باإلنسانعن تنمية  ريتعب" هيوقد عرف هذا املفهوم بالتنمية البشرية واليت  على قمة أولوياهتا
  املصطلح هذا استعمل مرة وأول ،كرمية بطريقة للعيش الناس خيارات توسيع هي أخر ومبعىن "اإلنسان جلأ

 البشرية التنمية مفهوم استخالص وميكن .املتحدة األمم يف 1986 سنة رمسيا عنه وأعلن 1977 سنة كانت
 الثروة هم البشر أن على املفهوم يقوم حيث البشرية التنمية تقرير يف جاء الذي التعريف خالل من أدق بشكل

 ومعنويا، ماديا الكرمي العيش يف احلق أي ر،البش خيارات توسيع هي اإلنسانية التنمية وأن لألمم احلقيقية
 3 : هامتان نتيجتان املنطلق هذا عن ويتفرع
 ؛البشر ضد التمييز أشكال من شكل أي البشرية التنمية ترفض -
 يف املعنوية للجوانب يتسع وإمنا املادي التنعم على البشرية التنمية يف اإلنساين الرفاه مفهوم يقتصر ال -

   .الذات وحتقيق اإلنسانية والكرامة املعرفة اكتسابو   باحلرية التمتع مثل الكرمية اإلنسانية احلياة
 فرص توفرو  واالجتماعية واالقتصادية السياسية احلريات تشمل ىأخر  نقاط ىلإ البشرية التنمية ىتتعد بل     
  .إلبداعوا  جاإلنتا 
 شيوعه حيث من البشرية للتنمية تعريف أهم PNUD اإلمنائي املتحدة األمم برنامج تعريف ويعترب    

 الناس خيارات توسيع عملية" أهنا على البشرية للتنمية تقرير أول خالل من 0991 سنة عرفها إذ واستخدامه،
 الئق معيشي مبستوى ويتمتعون متعلمني يكونوا وأن وصحية، طويلة حياة يعيشوا أن هي اخليارات هذه وأهم

 (4)."الذات واحرتام اإلنسان حقوق السياسية، احلريات تشمل إضافية وخيارات للحياة؛

                                                                 
 .00، ص0921 العربية، بيروت، النهضة دار ، الطبعة األولى،المحلية التنمية رشيد، أحمد 1
 .02 ص ، 2010 الجامعة، اإلسكندرية، شباب الطبعة األولى، مؤسسة ، العربي الوطن في المستدامة التنمية صالح، عباس 2
شكالية السياسية التحوالت ، ملتقيوخصوصية الجزائر الراشد متطلبات الحكم بين المستدامة التنميةفؤاد،  جدو 3  وتحديات، كلية الجزائر: واقع في التنمية وا 

 .5، 4، ص ص 8112بسكرة،  خيضر محمد الدولية، جامعة العالقات  السياسية العلومو  الحقوق
 4 The united nations development programme, human development report 1990, Oxford university press, New York, 

1990, p 10. 
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أعلن البنك الدويل مبادرة أطلق عليها "اإلطار الشامل للتنمية" ومتثل هذه املبادرة طرحا  0991ويف عام     
جديدا ملفهوم التنمية ومؤشراهتا. ويقوم هذا املفهوم اجلديد للتنمية من قبل البنك الدويل على بلورة إطار كلي 

 بشري.يتكامل  فيه اجلانب االقتصادي واملايل الكلي  مع اهليكل االجتماعي وال
حيث يعرفها البنك الدويل للتنمية على أهنا عملية حتويل اجملتمع "أي حتول من العالقات التقليدية وطرق     

والطرق التقليدية يف التعامل مع قضايا الصحة والتعليم ومن الطرق التقليدية لإلنتاج إىل التفكري التقليدي، 
 واليت تتلخص يف النقاط التالية: طرق أكثر حداثة".

 ؛اعتبار التنمية إثراء حلياة األفراد من خالل توسيع اآلفاق أمامهم وتقليل إحساسهم باالغرتاب -
 ؛التنمية تسعى لتخفيض املعاناة من املرض والفقر، ليس فقط بإطالة األعمار بل حتسني نوعية احلياة -
يعين هذا املفهوم إمهال التنمية تزويد األفراد واجملتمعات بإمكانيات أكرب للتحكم يف مصائرهم، وال  -

يف الدخل )املفهوم التقليدي للتنمية( بل يعتربها جزء مهما من الصورة الواسعة للتنمية، ومنه ال  الزيادة
أن يتيسر إجناز هذه الصورة إال إذا مشلت التنمية إىل جانبها حتسني مستويات احلياة، خاصة  ميكن 

    1الصحة والتعليم، وختفيض الفقر.
 

II.  مؤشرات قياسه خصائصه : المفهوم،االقتصاديالنمو ، 
حيث كان االقتصاديون التقليديون يف إن الكتابات خبصوص النمو االقتصادي قدمية قدم االقتصاد ذاته،      

 النمو قضية واستحوذتالقوى اليت حتدد التقدم للشعوب،  حولالقرن الثامن عشر والتاسع عشر يكتبون 
 والتنمية

 كل يف احلكم أنظمة فشل أو جناح ملدى امعيار  وأصبحاحىت االجتماعي، االقتصادي والسياسي و على الفكر 
 .العامل أحناء

 مفهوم النمو االقتصادي  -1
 غالبايستخدم مفهوم النمو االقتصادي للتعبري يف كثري من األحيان عن التنمية االقتصادية ويتم اخللط       

 للنمو التعاريف من العديد هناك 2.بني هذين املفهومني على الرغم من وجود فروق واضحة بينهما
 :ذكر بعضها ميكن واليت االقتصادي

 من متنوعة توليفة عرض على لدولةا ـدرةق يف الزيادة" بأنه للدولة االقتصادي النموKuznets.S  يعرف    
تنامية الزيادة هذه وتكون ا،هنلسكا االقتصادية السلع

ُ
 التكنولوجي التقدم على مبنية اإلنتاجية درةالق يف امل

ؤسـسية والتعديالت
ُ
 التغيريات على مرتتبة نتيجة النمو بذلك ويكون األمـر؛ يتطلبها اليت واإليديـولوجية امل

 3مية."التن عملية عن نتجت اليت االقتصادية
                                                                 

.05، ص 0992، معهد التخطيط القومي، القاهرة، محاضرات في مفهوم التنمية ومؤشرتهاإبراهيم حسن العيسوي،   1
  

 .29 ص، 8101والتوزيع، األردن،  للنشر الزمان جليس دار الطبعة األولى، ،النهوض سبل..العوائق..الواقع-العربي العالم في االقتصادية التنمية الشرافات، جدوع علي 2
 الجزائر في االقتصادي للنمو األساسية المصادر تحليل مع الوطني الناتج على النهائي االستهالكي الحكومي اإلنفاق أثر قياس ،معوش عماد مكيد، على 3

 .024 ص ،2013 ،02العدد المدية، فارس، يحي الدكتور جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم مجلة



 الفصل الثاني: اإلطار النظري للتنمية المحلية
 

61 

 

 يتم والذي الطويل املدى على البطيء التغيـر إىل ينصرف النمو " أن إىل Schumpeter Josephويضيف     
 ".االدخار منو ومعدل الـسكان منو معدل يف واملستمرة التدرجيية الزيادة من

 بدون أي أكثر، أو اجتاه يف اإلنتاجي اجلهاز توسع يعين إمنا النمو أن "فيعترب Milton Friedman أما    
 1."االقتصادي اهليكل يف تغريات

 من املنتجة واخلدمات السلع كمية يف املستمرة الزيادة" أنه  ىالنمو االقتصادي عل arrow  John يعرف     
 فإن وعليه اإلمجايل احمللي الناتج يف بالتغري النمو عن التعبري يتمحيث  2".معني اقتصادي  حميط يف الفرد طرف

 مرور مع احلقيقي الفردي الدخل متوسط يف املستمرة الزيادة"عن عبارة هو االقتصاديالنمو                   
 3".السكان عدد على مقسوم الكلي الدخل يساوي الفردي الدخل الزمن ومتوسط

 4".معينة زمنية فرتة خالل ما اقتصاد يف املنتجة واخلدمات السلع يف املستمرة الزيادة"بأنه النمو يعرف كما   
 

مقارنة بفرتة تسبقها يف  عملية التوسع يف اإلنتاج خالل فرتة زمنية معينة " بأنه نمو االقتصاديال يعرفو     
 من الفرد نصيب في األجل طويلة المضطردة الزيادة " بأنه أيضا كما يعرف 5".القصري واملتوسط األجلني

 : تكون أن جيب منو هناك يكون حىت وبذلك ". الدخل الحقيقي
 .اقتصاديا منوا تعترب ال معينة ظروف عن الناجتة الدورية الزيادة فإن وبذلك :مضطردة الزيادة -
  .التـضخم أثـر ستبعدي أن جيب حقيقية الزيادة تكون وحىت: نقدية وليست حقيقية الزيادة  -

 

 معدل كان إذا إال حقيقية زيادة عن تعرب ال النقدية الزيادة أنو  قتصاديا منو هناك يكون لن دون ذلكوب     
 كمية يف بالزيادة عنه معربا احلقيقـي الدخل يزداد حيث التضخم؛ معدل من أكرب النقدي الدخل يف الزيادة
                                 :فإن وعليه. عتربةامل الفرتة يف الفرد عليها حيصل اليت واخلدمات السلع

 ( .......5) 
    

 .موجبة السابقة القيمة كانت إذا إال منو هناك يكون لن وبالتايل      
 يف وهذا احلقيقي، الفردي الدخل يف منو هناك يكون ال ذلك ومع موجبة، القيمة تكون أن ميكن ولكن     
 حاصل هو الفردي الـدخل أن باعتبـار الكلـي؛ الدخل منو معدل يفوق السكان منو معدل كان إذا ما حالة

 فإن النسبة، بنفس احلقيقي والـدخل السكان عدد زاد إذا وبالتايل. السكان عدد على الكلي الدخل قسمة

                                                                 
 شهادة لنيل مقدمة أطروحة ،الجزائر دراسة حالة والمستقبل، الحاضر لتحديات االستجابة في المستدامة التنمية حدود الدين، محي حمداني1

 العلوم الدكتوراه في
 .1، ص 8112/8119التسيير،  وعلوم االقتصادية العلوم كلية منشورة، جامعة الجزائر، غير االقتصادية،

 .12ص  ،2013 األردن، عمان، للنشر والتوزيع، الراية دار ،االقتصادي والنمو المالي النظام تطور قدور، بن أشواق 2
 .00ص  ،2003 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،التنمية في حديثة اتجاهات عطية، القادر عبد محمد القادر عبد 3
 .41مرجع سبق ذكره، ص  الشرافات، جدوع علي4 

5 Eric Bousserelle,Dynamique économique -Croissance,crises,cycles,Gualino éditeur ,paris,2004, P 30. 

التضخم معدل – االسمي االقتصادي النمو معدل=  الحقيقي االقتصادي النمو معدل  
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 بينما سينخفض؛ احلقيقي الفردي الدخل فإن أكرب بنسبة السكان عدد زاد إذا أما ؛ثابتا يبقى الفردي الدخل
 وتنعكس سريتفع، احلقيقي الفردي الدخل فـإن الـسكان زيادة نسبة من أكرب بنسبة الوطين الدخل زاد إذا

 .املعيشي املستوى على احلاالت مجيع يف النتيجة
 وعليه فإن: 

 
 (...........2) 

   
 

 في الزيادة أو اإليجابي التغير على أنه النمو االقتصادي تعريف ميكنعرضه  تقدم ما خالل من     
 مستمرة تكون أن يجب الزيادة وهذه محددة، زمنية فترة خالل للدولة، والخدمات السلع إنتاج مستوى
 .حقيقي أو اسمي النمو معدل بنسبة ويكون وتقاس

 

 خصائص النمو االقتصادي: -2
 الدولة قدرة أنه مؤداه والذي االقتصادي، بالنمو اخلاص Kuznetsوضعه  الذي التعريف على باالعتماد       

 تكون اإلنتاجية، القدرة يف متنامية زيادة حتدث واليت لسكاهنا، االقتصادية السلع من متنوعة توليفة عرض على
 للنمو فإن ،األمر هذا يتطلبها اليت واإليديولوجية املؤسسية والتعديالت التكنولوجي التقدم على مبنية

 :وهي املتقدمة اجملتمعات هبا تتميز خصائص ست االقتصادي
 

 تارخيها وعرب حاليا املتقدمة البلدان أن حيث :الناتج من الفرد لنصيب المرتفعة المعدالت  -2-5
 الفرد ونصيب االقتصادي، النمو من مرتفعة معدالت حققت هذا يومنا إىل 1770 سنة املمتد من االقتصادي

 للنمو 1 %و 2 %حنو الدول هلذه الناتج من الفرد لنصيب السنوي النمو معدالت متوسط بلغ فقد الناتج، من
 .الصناعية الثورة قبل ما بفرتة مقارنة وهذا احلقيقي، اإلمجايل الوطين الناتج لنمو 3%و السكاين

 

 أن الدويل البنك أعدها اليتراسات الد أكدت :اإلنتاج لعوامل الكلية لإلنتاجية المرتفعةالمعدالت  -2-2
 استخدام كفاءة توضح ألهنا وذلك النامية، الدول لنمو األساسي احملدد هي اإلنتاج لعناصر اإلنتاجية إمجايل

 يف الزيادة دون املخرجات زيادة إىل يؤدي مبا املدخالت، هذه منو عن النظر بغض اإلنتاج دالة مدخالت كل
 % بني تراوحت اإلنتاجية يف كبرية زيادة احلديث النمو فرتة خالل لوحظ كما املال، ورأس العمل مدخالت

  1.الناتج من الفرد لنصيب بالنسبة التارخيي لنمول  75 %و 50
 

منو  عدلمب احلديثة املتقدمة البلدان تتميز: االقتصادي الهيكلي التحول في المرتفعة المعدالت -2-3
 إىل الصناعة من مث الصناعية، األنشطة إىل عيةراالز  األنشطة من التدرجيي التحول عنه نتج ما ، مرتفع

 العلوم في دكتوراه أطروحةوقياسية،  تحليلية دراسة :العربية بالدول مقارنة الجزائر في الدخل توزيع عدالة على االقتصادي النمو أثرأحمد،  سيدي كبداني1                                                                  
 .20، 21، ص ص 8108/8102، تلمسان – بلقايد بكر أبي والتسيير، جامعة التجارية والعلوم االقتصادية العلوم اقتصاد، كلية: تخصص االقتصادية، 

                 معدل النمو االقتصادي احلقيقي معدل النمو االقتصادي= 
     معدل النمو السكاين
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 متعددة الوطنية الشخصية غري املنظمات إىل والشخصية األسرية للشركاترا وتطو  حتوال أنتج مما اخلدمات،
 .احلضرية إىل التقليدية األنشطة من املهيمنة القوى حتول ذلك أعقب مث اجلنسيات،

 

 يف التغري يصاحب ما عادة : واإليديولوجي والسياسي االجتماعي للتحول المرتفعة المعدالت -2-4
 التحول عملية وتعرف واإليديولوجيات، واملؤسسات االجتاهات يف اتري تغ جمتمع أي يف االقتصادي اهليكل

 1:أمهها املظاهر من جمموعة العملية وهلذه بالتحديث، هذه احلضري
 

 بالنسبة واالستهالك والتوزيع واإلنتاج العمل وكذلك التفكري، طريقة حتديث خالل من تتم :الرشادة -
 أساليب تطبيق من فالبد وتكنولوجي، علمي جمتمع هو املتخلف العامل حيتاجه فما ،األنشطة جلميع

 احلديثة واألساليب اخل،....املواصالت يف أو املصنع يف أو املزرعة يف سواء شيء كل  يف جديدة
 ؛حديث تفكري يصاحبها أن البد أيضا وٕامنا واستخدامها، األدوات يف امتالك فقط ليست

يشرتط  والذي االقتصادية، التنمية بعملية التعجيل يف الكبري التأثري له يكون: االقتصادي التخطيط -
 اإلسرتاتيجية وحتديد للبلد، املستقبلية بالتنمية املرتبطة واحلكومية السياسية األهداف حتديد فيه

 الضرورية الوسائل واستغالل باستخدام ملموس يومي واقع إىل وحتوهلا ف،األهدا جتسد اليتالتنموية 
 من منوذج باستخدام معني هدف استصغار أو هتميش دون بأكمله االقتصاد تنفذه وتشمل اليت

االستنجاد  يتم تكميلية خطط وضع مراعاة مع املستهدفة الزمنية املدة الكلي وحتديد االقتصاد مناذج
 ؛آلخر أو لسبب الربنامج التنموي تعثر حال يف هبا

 على للدخل عدالة األكثر التوزيع ويعين واملساواة، واالقتصادي االجتماعي ناز التو  أو التعاون -
 وتكافؤ املعيشة مستوى رفع على والعمل الدخل وتوزيع الثروة يف الفروق وتقليل االجتماعية الطبقات

 ؛الفرص
 املنافسة وتشجيع العمال وفعالية كفاءة زيادة جلأ من ضروريا يعترب واملؤسسات االجتاهات حتسني -

 مما الفرص، يف أكثر مساواة وحتقيق الفردية املشروعات وتشجيع االجتماعي احلراك الفعالة وحتقيق
 كالكفاءة، العليا املثل غرس طريق عن العمالة حتديث مفهوم يف اإلنتاجية على رفع يساعد
  ؛...اخلالذكاء

 

اخلام  واملواد األولية املواد على للسيطرة التارخيي مبيلها املتقدمة اجملتمعات فتعر  :الدولية اهليمنة -
يف  وهي – السابقة املستعمرات يف الصناعية املنتجات مامأ املرحبة األسواق وفتح الرخيصة والعمالة

 لديها احملتكرة احلديثة التكنولوجية القوى خالل من االستعمار بتجدد دىأ مما-النامية البلدان أغلبها
 البلدان على جمددا والسياسية االقتصادية للسيطرة اجملال فتح مما ،واالتصاالت املواصالت  خاصة

 ؛النامية والضعيفة
                                                                 

 .029-024السعودية، ص ص  للنشر، المريخ الطبعة األولى، دار حسين، حسن حممود ترجمة ،االقتصادية التنمية تودارو، ميشيل1
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 العاملي الناتج حققها اليت املكاسب من بالرغم أنه حيث ،العاملي االقتصادي للنمو احملدود االنتشار -
 العاملي االقتصادي النمو يف فالتوسع العامل، سكان كل يشمل مل ذلك فإن الزمن، من قرنني منذ

 بني القوة عالقات وأن العاملي، اإلنتاج من 80 % يعادل مبا املالع سكان ربع من احلديث حققه أقل
 احتماالت وأصبحت الزمن، عرب بينهما الفجوة تعميق من تزيد املتكافئة غري والنامية الدول املتقدمة

  مستحيلة. اللحاق شبه
 

إن ما مت التوصل إليه من خالل ما سبق هو أن النمو  النمو االقتصادي: مؤشرات قياس -3
ضطردة يف طاقة االقتصاد على إنتاج السلع واخلدمات، عن الزيـادة امل تعبري االقتصادي ما هو إال

وبالتايل فإن قياس ذلك التغيري يكون يف حجـم النـشاط االقتصادي الوطين؛  أي ما هو إال تغـيري
وبالتايل فإن هذه املقاييس تكون . من خالل دراسة مؤشرات االقتصاد الوطين اليت تعرب عن ذلك

ؤشرات، وهذا خالفابقيا خيتص يطة وليست مركبة، أي أن كل مقياسبس
ُ
ملقاييس  س واحد من امل

 :وأهم هذه املقاييس. ةمركب التنمية االقتصادية اليت عادًة مـا تكـون مقـاييس
إىل التقديرات النقدية  ا استناداهبحسا اليت يتموهي  املعدالت النقدية   :المعدالت النقدية للنمو -3-5

هـذا  ويعد. جات العينية إىل ما يعادهلا بالعمالت النقدية املتداولةملنتاالقتصاد الـوطين، أي حتويل احلجم 
ظات اليت تسجل املتاحة رغم التحف نظـاٍم األساليبدف إىل حماولة االتفاق علـى هت األسـلوب أسـهل، واليت
  1:قتصادية املنشورة، ونفرق فيها بنيعامليا؛ مما يسهل التعامل مع البيانات اال عليه حماسيب موحد تلتزم

  :معدالت النمو باألسعار اجلارية  -
قياس معدل منو االقتصاد  قصرية، حيث يتمة ية لفتـر ب عند دراسة معدالت النمو احملل  يصلح هذا األسلو     

 .ةياً إىل البيانات اخلاصة به سنويا، باسـتخدام العملة احملل  الوطين استناد
 

  :معدالت النمو باألسعار الثابتة  -
ب عند دراسة هذا األسلو  ويصلح الطويلعلى املدى  التضخم ذلك الستبعاد أثر التغري يف أسعار ويتم    

  .زمنية طويلة ية لفرتاتلالنمو احملمعدالت 
 
 

  :معدالت النمو باألسعار الدولية  -
ماد على التقييم بالعمالت ويستخدم عند إجراء الدراسات االقتصادية الدولية؛ حيث ال ميكن االعت      

ما يعادهلا ية إىل جيب حتويل العمالت احملل لذلك آلخـر تالف أسعار حتويل العمالت من بلدالخ احملل ية؛ نظرا
 2.من العملة الرئيسية بعد إزالة أثر التضخم

 
 

                                                                 
 .9ص  ،حمداني، مرجع سبق ذكره الدين محي 1
 المريخ دار األولى ،، الطبعة والخاص العام االختيار :الكلي االقتصاد العظيم محمد، وعبد الرحمن عبد الفتاح عبد ستروب، ترجمة وريتشارد جواتيني جيمس 2

 .525ص  ، 1999 السعودية،
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 :لمعدالت العينية للنموا -3-2
لعدم دقة اسـتخدام املقاييس  ن اخلدمات العينية؛ إذ أنه نظراوتعرب عن مدى التحسن يف نصيب الفرد م    

عن النمو االقتصادي،  تعربالنقدية يف جمال اخلدمات، كان ال بد من استخدام بعض املقاييس العينية اليت 
عدد األطباء لكل ألف نسمة، عدد أسرة املستشفيات لكل ألف نسمة، نـصيب الفرد من السلع : مثل

 1.اخل...الغذائية،
III. التنمية االقتصادية: المفهوم، العناصر ومؤشرات قياسها 

 قياسها.انطالقا مما سبق سيتم حتديد مفهوم التنمية االقتصادية، إبراز عناصرها ومؤشرات 
 االقتصادية التنمية تعريف -1

ميثل مفهوم التنمية االقتصادية العملية اليت حيدث من خالهلا تغيري شامل ومتواصل مصحوبا بزيادة يف      
 عكس على 2،متوسط الدخل احلقيقي، وحتسن يف توزيع الدخل لصاحل الطبقة الفقرية، وحتسني نوعية احلياة

 لتشمل متتد وإمنا األفراد مداخيل يف الكمي التغري على فقط تركز ال االقتصادية التنمية فإن االقتصادي النمو
 اهتماما واالقتصاديون املفكرون أوىل وقد الفرد، معيشة حتسن اليت االتجملا كل يف واهليكلي النوعي التغري

 .اليوم إىل بينهم اختالفات مضمونه حول تربز والزالت الزمن، عرب التنمية ملفهوم متزايدا
 تربز أن تريد حبث جهة كل أن إىل ذلك يف السبب ويرجع األدبيات وتعدد باختالف التنمية تعريفات ختتلف
  . به تمهت الذي اجلانب

 جهود توحيد بغرض تستخدم اليت والطرق الوسائل جمموع عن عبارة" اهنبأ التنمية المتحدة األمم عرفت     
 وإخراج واحمللية، القومية تمعاتجملا يف النواحي مجيع يف احلياة مستوى حتسني بغية العامة السلطات مع األهايل

3.البالد تقدم يف تساهم وبالتايل القومية، احلياة يف إجيابيا لتشارك عزلتها من تمعاتجملا هذه
   

 

مبعدالت االقتصادية " بأهنا حتقيق زيادة يف الدخل الفردي احلقيقي عرف التنمية  قد  Kaldorجند و      
  سريعة وبصفة تراكمية تستمر فرتة زمنية قصرية."

 

االقتصادية "على أهنا زيادة ملحوظة يف الدخل الوطين ويف نصيب الفرد منه التنمية عرف  بيمان هنجر     
صورة  وتتخذوهي تتوزع على األنشطة وفئات الدخل املختلفة وتستمر لفرتة طويلة متتد إىل جيل أو جيلني، 

   تراكمية."  
تغيـرات بـني التنسيق هي التنمية أن إىل Perroux.F بريو فرانسوا يذهب      

ُ
 للسكان واالجتماعية الفكريـة امل

 االقتصادي النظام كان مهما ألنه وذلك ودائمة؛ مستمرة بطريقةٍ  احلقيقي الناتج زيادة على قادرين جتعلهم

                                                                 
 .01مرجع سبق ذكره، ص حمداني،  الدين محي  1
 .255، ص 8102، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزيع، األردن، المفاهيم والنظم االقتصادية الحديثةعبد الفتاح النسور،  إياد 2
  22 .ص ،  2007 التوزيع، األردن، و للنشر الشروق الطبعة األولى،دار ،العربي الوطن في التنمية إشكالية حامد، سهير 3
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طبق
ُ
 عديد تعوقه االقتصاديات هذه يف واحلقيقي الـدائم أو ـصلتامل -للتنميـة ضروري هو الذي -النمو فإن امل

 1.للسكان واالجتماعية الفكرية السمات من
 

 املنظم االرتقاء يف النهاية يف لتتمث الدقة، بالغة ةعملي :"اهنأ على االقتصادية التنمية موسى فؤاد عرف      
 واستخدام أرقى تقنيات وإحالل االجتماعي، اإلنتاج ظروف تتناول هيكلية تغيريات خالل من العمل بإنتاجية
 ."الفرديـة للحاجـات متزايـد إشـباع مـع كفاية، وأكثر أحدث إنتاج وسائل

 

، االجتماعية، يوضح مفهوم التنمية التغريات اليت حتدث يف اجملتمع بأبعاده االقتصادية، السياسيةو        
 أن إىل االقتصادية األبيات تشري حيث 2.توفري احلياة الكرمية جلميع أفراد اجملتمعالفكرية والتنظيمية، من أجل 

 األساسية البنيات وٕانشاء تطوير خالل املعيشة مستوى بتحسني هتتم واليت التنمية عن خيتلف االقتصادي النمو
 والتعليمية الصحية واخلدمات العمل فرص توفريو  والبشري املادي املال سأر  وتطوير التحتية البنية واستدامة
 اإلنتاج على فريكز النمو ماأ اإلمجايل احمللي الناتج يف زيادة لبعث اهلادفة اخلطط جمموعة هناأ يأ واألمنية،

 3اإلمجايل. واملعدل النمو معدل يف التغيري أي واإلنتاجية،
 

النمو والتنمية: "إن التفرقة الرئيسية بينهما ترتبط  يف التمييز بني سعد حسين فتح اهللوعليه يقول         
بالتلقائية والتدخل يف حتقيقهما، فالنمو تلقائي حيصل مع مرور الزمن باستمرار وجود تشكيلة اجتماعية معينة 

حياولون وسعيها الدائم للعيش، فالسكان ينمون وتنمو احتياجاهتم من السلع واخلدمات املختلفة وبالتايل فإهنم 
كل ادة إنتاجيتهم منها. وبذلك ارتبط النمو االقتصادي مبعدل الناتج الوطين اإلمجايل ومعدل النمو متوسط  زي

فرد من أفراد اجملتمع. أما التنمية فهي فعل يستوجب التدخل والتوجه عن مدى جناح تدخلها هذا أو فشله 
بل توجيه حنو ال ترتك اجملتمع ينمو تلقائيا،  باستعماهلا إمكانيتها املادية واملالية والتشريعية كافة، وبالتايل

 4اجملاالت املالئمة وتعمل على إحداث التغريات املؤسسية والتنظيمية والتقنية الالزمة."
 

 كأحد االقتصادي النمو تتضمن مركبة ظاهرة على أهنا التنمية تعريف ميكن عرضه تقدم ما خاللمن      
 عبر لتتم سليم وتخطيط إدارة عن فضال ،منظم جهد على األساس في تعتمد فالتنمية  عناصرها أهم

   .األفضل نحو تغييرا يكون إنما اقتصاديا أو اجتماعيا التغيير هذا كان سواء التغيير، عملية ذلك
 

 
 

                                                                 
 .02-02، ص ص 8112، الطبعة الثالثة، دار الشروق، القاهرة، التنمية في العالم المتغير: دراسة في مفهوم التنمية ومتغيراتهاإبراهيم العساوي،  1
، ملتقى وطني األول حول االقتصاد الجزائري: قراءات حديثة في لدراسة التنمية االقتصادية، نحو مقاربات نظرية حديثة صليحة مقاوسي وهند جمعوني 2

 .4، ص 8119/8101باتنة، -التنمية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر
واإلحصاء  للبحوث اإلدارة العامة واقتصادية، المصرفية المجلة ،والعالمية المتغيرات المحلية بين اإلفريقية الدول في االقتصادي النمو خليفة، الحسن محمد 3

 .4 ص ،2013 سبتمبر ،19العدد  السودان،-المركزي السودان بنك
 .054، ص 8119،  الطبعة الثانية، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، لبنان، التخلف والتنمية دراسات اقتصاديةمشورب،  إبراهيم 4
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 منذ أي لألمم، حقيقة كثروة باإلنسان أعرتف أن منذ ظهر كمفهوم التنمية أن إىل اإلشارة وجتدر    
 إال الثانية العاملية احلرب غاية إىل احلني ذلك منذ استخدامه يتم فلم كمصطلح أما   Adam Smith كتابات

 2:يلي فيما إجيازه فيكمن والتنمية، النمو بني الفرق حيث ومن  1،االستثناء سبيل على
 أكثر ناتج من كل ليتضمن التنمية مصطلح يستخدم بينما أكثر، ناتج مبعىن النمو مصطلح يستخدم 

 ويوزع؛ الناتج ذلك ينتج هبا اليت املؤسسية والرتتيبات التكنولوجية التغريات إىل باإلضافة
 أكرب، كفاءة أيضا ولكن املدخالت، من أكرب مقادير من مشتق أكثر ناتج فقط النمو يتضمن ال 

 لتتضمن ذلك من أبعد إىل التنمية تذهب بينما. املدخالت من الواحدة الوحدة ناتج يف الزيادة أي
 القطاعات؛ بني املدخالت وختصيص الناتج، مركبات يف التغريات

 على التأكيد أن حني يف اإلمجايل، القومي الناتج ارتفاع على الرتكيز يتضمن النموأن  على التأكيد 
 الطبيعية؛ التناسقات ويف الفعالة الطاقات يف التغريات على تركيز هو التنمية

 حتصل أن الصعب من ولكن أيضا، تنمية فيه حتصل أن احملتمل من ينمو الذي االقتصاد أن كما 
 الفرق بني النمو والتنمية. يلخص املوايل اجلدولو  .اقتصادي منو غري من ما اقتصاد يف تنمية

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
1 

 .81 ص ،8101 اهلل، رام والتوزيع، للنشر الشروق دار األولى، الطبعة ،التنمية علم إلى مدخل صالح، وعلي حالوة جمال
2

 والتوزيع للنشر الحامد دار األولى، الطبعة ،(االقتصادي الفكر إشكالية في دراسات) المستدامة البشرية والتنمية التنمية خرافة العبيدي، محمود الجبار عبد
 .84 ص ،8108 عمان،
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 (: الفرق بين النمو والتنمية05جدول رقم )
 التنمية االقتصادية  النمو االقتصادي 

يعني زيادة اإلنتاج أو الناتج القومي اإلجمالي خالل فترة طويلة، بحيث 
يتضمن باإلضافة إلى زيادة الناتج، زيادة في الطاقة اإلنتاجية أيضا، 
وبالتالي فإن معدالت النمو تكون تبعا لذلك عالية أو منخفضة بحسب 

 الظروف التي يمر بها البلد. 

 فالتنمية االقتصاديةنمو الناتج، تغير حالة المجتمع وليس مجرد تحقيق 
هي مجموعة التغيرات التي تحدث في مجتمع يسعى لتحقيق نمو مدعم 

  ذاتيا في مدة قصيرة من الزمن.

النمو االقتصادي هدفه زيادة اإلنتاج دون أحداث تغيرات سريعة وجذرية 
في الهيكل االقتصاد الوطني، كما تكون معدالت النمو غير محددة 

 وتتذبذب وفقا لتغير الشروط المحيطة   
 وغالبا ما تكون منخفضة في فترة طويلة.

ج تحدث أما التنمية االقتصادية فهدفها زيادة قصدية إرادية في اإلنتا 
كما أن التنمية تؤدي إعادة بناء القاعدة االقتصادية بنتيجة تدخل الدولة،  

 القائمة بصورة واعية بشكل يضمن تحقيق استمرارية النمو المدعم ذاتيا.

إن معدالت النمو االقتصادي يمكن أن يتحقق من خالل عدة وسائل 
 أهمها:

ري زيادة الصادرات غير السلعية وتعزيز التبادل التجا -
 وتحقيق اندماجات اقتصادية مع الدول األخرى.

تأمين بيئة استثمارية جاذبة لالستثمارات المحلية والعربية  -
 واألجنبية.

 المشاركة في عملية اتخاذ القرار. -
 تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة -

وتذليل العقبات التي تعترضها كتأمين التمويل الالزم وتسهيل الحصول 
مع التركيز على جانب على التراخيص وضمان تصريف المنتجات، وغيرها 

التأهيل والتدريب الذي يعد اللبنة األساسية في تحقيق أي نمو منشود 
 واالهتمام بإقامة المشاريع المدرة للدخل لشرائح المجتمع المختلفة.

فيف الفقر والحد من البطالة، وتحسين الكفاءة تخ -
 اإلنتاجية وتنمية المناطق الريفية.

 رفع كفاءة عمل كل من السياسيتين النقدية والمالية.  -

إن التنمية تحقق معدالت مخططة ومستقرة وغالبا ما تكون مرتفعة 
وبالمحصلة فإن التنمية تهدف إلى تحقيق مطلب إنساني أال وهو أن 

حياة كريمة ويؤدي دوره في المجتمع بما عيش ين ما يكفيه ليجد اإلنسا
 يتفق وقدراته وإمكانياته.

فضال عن تنمية هذه القدرات حتى يتمكن من استثمار موارد المجتمع 
الذي يعيش فيه، فأي تنمية ال بد لها أن تهدف إلى زيادة الدخل القومي، 

 التنمية.االقتصادي ال يمكن أن يتحقق إال عن طريق فالتقدم 

إن النمو االقتصادي يعني مزيدا من الناتج والذي يحدث عن طريق مزيد 
 المدخالت أو إدخال تحسينات على مستوى الكفاية اإلنتاجية. 

تتضمن التنمية االقتصادية زيادة اإلنتاج وكذلك تنويعه، فضال عن 
من  التغيرات الهيكلية الفنية التي يتم بها اإلنتاج،  كما تذهب إلى أبعد

ذلك حيث تضمن تغيرات في مكونات الناتج نفسه وفي إسهامات 
القطاعات المولدة لهذا الناتج. فالتنمية أوسع مضمونا من النمو حيث 

هيكلية وهذه يمكن وصف التنمية على أنها نمو مصحوب بتغيرات 
التغيرات يجب أن تشمل هيكل االقتصاد الوطني وتسعى لتنويع مصادر 

 الدخل فيه.
النمو االقتصادي ليس سوى عملية توسيع اقتصادي تلقائي، تتم في إن 

ظل تنظيمات اجتماعية ثابتة ومحددة، وتقاس بحجم التغيرات الكمية 
 التي تحدث.

إن التنمية االقتصادية تفترض تطويرا فعاال وواعيا، أي إجراء تغيرات في 
 .التنظيمات االجتماعية للدولة

ادة الكمية في متوسط الدخل الحقيقي يشير النمو االقتصادي إلى زي
للفرد الذي ال يرتبط بالضرورة بحدوث تغيرات هيكلية اقتصادية 

 واجتماعية.

التنمية ظاهرة مركبة تتضمن النمو االقتصادي مقرونا بحدوث تغيير في 
 الهياكل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعالقات الخارجية. 

، سلطنة عمان اإلداريةالتنمية االقتصادية نظريات وتجارب، الطبعة األولى، المنظمة العربية للتنمية سلمان الدليمي،  ،مجال داودالمصدر:  
 .51-51 ص ، ص2151
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 : االقتصادية عناصر التنمية -2
تتطلب التنمية االقتصادية موارد خمتلفة منها الطبيعية ومنها موارد بشرية وتتضمن رأس املال        

والتكنولوجيا. إن الدول األقل تطورا حتتاج فضال عن هذه العناصر إىل تطوير مؤسسات داعمة للتنمية وتوفري 
التأكد من جانب الطلب يف الشروط االجتماعية لذلك. ومن األمور األخرى اليت تتطلبها التنمية أن يتم 

 1وجانب العرض أن يكونا كافيني. اإلنتاج
تكون األرض أو موارد األرض، وهذه املوارد هي كل العناصر األصلية اليت تؤلف أو الموارد الطبيعية:  -2-5

موجودة على الكرة األرضية أو فوقها أو حتت سطح األرض وتشمل أيضا كل املوارد املتوفرة يف أعماق البحار. 
يف بيئته الطبيعية واليت رمبا  اإلنسانوجده  شيءعلى أهنا أي المتحدة الموارد الطبيعية  تعرف األممو

هذه املوارد ومتثل   .اخلملنفعته، فإن هذه املوارد تشمل: مصادر الطاقة، املياه اجلوفية... اإلنسانيستغلها 
 يف املوارد الطبيعية زادت وكلما 2،يف مرحلة بداية النمو االقتصاديالعنصر الرئيسي يف األمهية وخاصة الطبيعية 

 قيدا على تعترب ال الطبيعية املوارد  أن إال والتطور، النمو على مساعدا وعامال حافزا ذلك كان كلما البلد
 .هذه املوارد على فرهاتو  عدم ظل يف رائدة تنمية حتقق اليت اليابان ذلك ومثال التنمية

 

 متثل اليت واألفكار واملعرفة واملهارات والقدرات املواهب مصدر البشري املورد يعد لموارد البشرية:ا -2-2
 غاية هو اإلنسان أن حيث التنمية، عملية يف مهما دورا البشري للمورد فإن وهلذا اإلنتاجية العملية  أساس
 أو املدخالت البشرية هذه املوارد تشمل كل أنواع اجلهود بالتايل (3)الوقت، نفس يف وسيلتها وهو التنمية

العرض عرض العمل: وهذا  ، وهذه املوارد ميكن أن تقسم إىل ثالثة فئات وهي:اإلنتاجالبشرية اليت تدخل يف 
الفئة األخرى  أعمال ال تتطلب املهارة. يتألف من عدد العمال الذين من املفرتض أهنم قادرون على العمل يف

وهذه الفئة  ،جمال العمل لعمل يفمن فئات املوارد البشرية تلك الفئة اليت تقوم بالعمل التنظيمي لوضع عرض ا
 تشمل املدراء واملنظمون.

  قد النظريات هذه أغلب فإن التنمية مفهوم تناولت اليت النظريات من خالل رأس المال المادي:   -2-3
 عملية خالل من الرتاكم حتقيق ويتم التنمية، لتحقيق أساسي كعامل املال رأس تراكم ضرورة على زترك

 ألغراض املوارد توفري خالهلا من يتم حبيث احلقيقية املدخرات من مناسب حجم توفر تستلزم اليت االستثمار
 البلد طاقة من تعزز اليت التحتية البىن استثمارات وهناك االستهالك، جماالت حنو توجيهها من بدال االستثمار

 يف تساهم اليت (املعرفة على احلصول) والتطوير للبحث املوجهة النفقات وأيضا واخلدمات، السلع إنتاج على
  4.إنتاجية أكثر ككل تمعجملوا الفرد جتعل اليت االجتماعية النفقات وكذلك العمل، إنتاجية حتسني

                                                                 
 .54، ص 8101، الطبعة األولى، دار اإلثراء للنشر والتوزيع، األردن، علم اقتصاد التنميةمحمد صالح القريشي، 1
 .54المرجع نفسه، ص 2
 .085ص  ، 2007 األردن، للنشر، وائل دار ، الطبعة األولى،وموضوعات وسياسات نظريات– االقتصادية التنمية القريشي، مدحت 3
 .024مرجع نفسه، ص 4
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  نتاج سلع أخرىإتساعد يف  إنتاجيةواملخزونات. هناك سلعا واملعدات  وآالتاملال املباين يتضمن رأس      
وهذا  هي سلع دائمية أو سلع طويلة العمر أي تبقى فرتة حياة أطول من سنة واحدة اإلنتاجيةوهذه السلع 

ولكنه  اإلنتاجيتميز عن رأس املال البشري والذي هو أيضا يساعد يف عملية  املال ينبغي أنالنوع من رأس 
متجسد يف البشر. وكذلك هذا النوع من رأس املال ينبغي أن يتميز أيضا عن رأس املال املايل الذي يتألف من 

 أرصدة سائلة ميكن تبادهلا مع السلع. لعل رأس املال املادي ميكن تصنيفه إىل أنواع اآلتية: 
مشروعات . وهذا النوع يتضمن الثابتاملال رأس وهذه يف طبيعة   (Infrastructure) قاعديةاهلياكل ال      

مثل النقل )الطرق والسكك احلديد واملوانئ( والكهرباء وشبكة االتصاالت   (Public Utilities)املنافع العامة 
إن هذه املكونات أو العناصر من رأس املال املادي تسهل نشاطات  .واملدارس واجلامعات واملستشفيات

السلع  إنتاجصناعة والزراعة تدخل يف الومعدات يف  اآلالتشكل  يأخذ: ثابت. وهنالك رأس مال اإلنتاج
واخلدمات. والصنف الثالث هو ما يدعى ب )رأس مال اخلزين(، وهذا النوع يشمل كافة أنواع السلع، منها 

 السلع الوسيطة والسلع قيد التصنيع وكذلك السلع كاملة التصنيع.
أية معرفة عملية منظمة متأسسة على التجربة أو على بوصفها  االتكنولوجيتعرف   : االتكنولوجي -2-4

 اإلنتاجليست مثل عناصر التكنولوجيا  إنالسلع واخلدمات.  إنتاجالنظرية العلمية اليت تعزز قدرة اجملتمع على 
عندما تتجسد التحسينات  اإلنتاجواملوارد الطبيعية والعمل ورأس املال(. فالتكنولوجيا تساهم يف زيادة  األرض)

 شكل مهارات. ويأخذيف التكنولوجيا يف السلع الرأمسالية. وهنالك من التكنولوجيا ما يتجسد يف البشر 
جدا  قد كان سببا مهما اإلنتاجإن التقدم التكنولوجي سواء كان متجسد أو غري متجسد يف عناصر       

،   (Denison 1974)للنمو االقتصادي، وهذا واضح من دراسات جتريبية عدة. على سبيل املثال وجد 
اليت تشمل التعليم مسؤولة عن حوايل نصف النمو االقتصادي للواليات املتحدة خالل املدة  اإلنتاجعناصر و 
خالل التحسن يف  ميكن توضيحه من  (Residual)النمو املتأيت من العنصر املتبقي  إن (،0999-0919)

 1رات احلجم.و وف واإلدارة والتنظيم ومن التخصيص األفضل للموارد اإلنتاجاألساليب أو تكنولوجيا 
 

  :مؤشرات قياس التنمية االقتصادية -3
نتيجة لعدم وجود مؤشر حمدد للتنمية مت اجلمع مابني املؤشرات االقتصادية واالجتماعية لكي يتضمن      

البحث وبشكل شامل كافة اجلوانب املتعلقة بتحليل انعكاسات برامج التكييف على مؤشرات متنوعة للتنمية 
د مت اختيار جمموعة من لتحليل الواقع االقتصادي واالجتماعي بعد تطبيق برامج التكيف يف بلدان، وق

 االقتصادية واالجتماعية وكاأليت:املؤشرات 
 
 

                                                                 
 .52-55محمد صالح القريشي، مرجع نفسه، ص  1
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 : واالجتماعية المؤشرات االقتصادية -3-1
 إال االقتصادي التقدم درجة و التنمية لقياس األساسية املؤشرات أهم إحدى الدخل إن :الدخل معايير  -
 اختالف و الصرف اخلارجية أسعار ثبات عدم مع النامية الدول بعض يف اإلحصائية األجهزة ضعف مع أنه

 :املؤشرات وتقييم تقدير يصعب احلقيقية األسعار عن الرمسية األسعار
 

 االقتصادي حبساب التقدم لقياس دمي االقتصادي طرف من املؤشر هذا اقرتح :الكلي الوطني الدخل  -
 طرف من يلق قبول مل املقياس هذا أن إال الدخل، من الفرد نصيب متوسط ليسو   الكلي القومي الدخل

 بنسبة السكان معدل عند زيادة اقتصاديا منوا بالضرورة تعين ال الكلي القومي الدخل زياد ألن االقتصاديني
 انتشار جانب إال أكرب مبعدل عدد السكان اخنفاض عند ختلفا تعين ال الكلي القومي الدخل نقص و أكرب

 .اهلجرة ظاهرة
 

 الدخل الفعلي ليس و املتوقع الدخل أساس على االقتصاديني بعض يقرتح :المتوقع الكلي الوطني الدخل -
 الكامنة الثروات استغالل هذه على تساعد اليت اإلمكانيات جانب إىل غنية كامنة موارد للدولة يكون قد ألنه

 احتساب عند املقومات بعني االعتبار األخذ املدخل هلذا وفقا يستحسن هلذا التقين التقدم إىل باإلضافة
 .الدخل

 

 يف التقدم االقتصادي مستوى لقياس استخداما املعايري أكثر الدخل متوسط يعترب :الدخل متوسط معيار-
 متثل صحيحة أرقام على النامية للحصول الدول تواجه اليت املشاكل من العديد هناك أن إال العامل دول معظم

 متوسط استعمال يتم هلذا والسكان، ختص الدخول اليت الدقيقة غري اإلحصائيات و للفرد احلقيقي الدخل
 و املعيشة مستويات لرفع يهدف معيار ألنه االقتصاديني وهذا العديد قبل من الدخل من الفرد نصيب

 1:التالية املعادلة النمو من معدل حساب يتم و الرفاهية مستويات

 .......(.3)   
 

 

 :التالية االقتصادي النمو معادلة" Singer" وضع 0999 سنة يف حيث : "Singer" معادلة
 

 

(  .............4) 

 

 ( p)  وأما ،يفالصا دخاراال معدل (S) ثلمت بينما الفرد، لدخل السنوي النمو معدل هي( D) أن حيث     
 قام حيث السكان، منو معدل R ثلمت حني يف ،اجلديدة( ستثماراتالا إنتاجية) املال رأس إنتاجية فهي    

"Singer "أن بافرتاض S=%6 و ،الوطين الدخل من P =%0.2   و R=% 1.25   السنوي النمو معدل إنف 
 أن رغم يتدهور بل يتحسن ال النامية البلدان يف الفرد دخل أن يوضح ما وهو (D=- 0.5) هو الفرد لدخل

                                                                 

 لتحقيق الجزائري االقتصاد التأهيل متطلباتالملتقى الدولي الثالث حول  ،مقارنة بين التنمية االقتصادية والتنمية المستدامة، بوراس نادية، أحالمقيطوني 1 
 .4، ص 8102نوفمبر  1/2جامعة تبسة،  -التسيير وعلوم التجارية االقتصادية العلوم كلية، المستدامة التنمية أهداف

D=SP-R 

 

 الفرتة السابقة يف احلقيقي الدخل / السابقة( الفرتة يف احلقيقي الدخل – التالية الفرتة يف احلقيقي )الدخل= النمو معدل
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 اتري تغملا زيادة أن لكون يلاحلا الوقت يف كذلك ريغ وهي عهده، يف صادقة كانت" Singer" افرتاضات
 بعض بإمكان فمثال. موجبة منو معدالت اهل سيحقق وضعه مت مما ربأك البلدان هذه من لبعض التفسريية

 النمو معدل وأن  %1.9ن م ربأك تكون أن ميكن املال رأس إنتاجية وأن % 1 من ربأك نسبة ادخار الدول
.% 0.99 يفوق الدول لبعض السكاين

1  
 

 اخلدمات بنوعية اخلاصةرات املؤش من العديد االجتماعية باملعايري يقصد :االجتماعية المؤشرات -3-2
 التعليمية واجلوانب بالتغذية اخلاصة واجلوانب الصحية اجلوانب مثل اجملتمع ألفراد اليومية احلياة تعايش اليت

  .والثقافية
 :الصحي التقدم مدى لقياس تستخدم اليت املعايري بني من :صحية معايير -

 الوفيات ارتفاع معدل السكان، من طفل ألف لكل الوفيات عدد و السكان من ألف لكل الوفيات عدد  -
 .التغذية سوء و الغذاء كفاية عدم و الصحية اخلدمات كفاية عدم يعين
 االقتصادي درجة التقدم على يدل هذا زدادا فكلما الفرد، عمر متوسط أي امليالد عند احلياة توقع معدل  -

 .االقتصادي التخلف اخنفاضو 
 يف األفراد لكل سرير وعدد طبيب األفراد لكل عدد بينها من األخرى املؤشرات من العديد توجد -

 .املستشفيات
 ال حيث التعليم، شبكات مستوى على احلاصل التقدم معرفة من بد فال التنمية عن احلديث عند :عليمالت -

 اإلنتاج جانيب على التعليم أمهية مع 2املتقدمة، البلدان يف منه أقل النامية البلدان يف التعليم من الفرد حصة تزال
 بني ومن ككل، اجملتمعو  ادلألفر  مرتفعا عائدا حيقق استثمار ميثل التعليم على اإلنفاق أن باعتبار االستهالكو 

 .اجملتمع دار فأ من الكتابةو  ءةار قال يعرفون الذين نسبة :التعليم املستخدمة يف املعايري
 .اجملتمع داأفر  من الثانوي والتعليم األساسي التعليم حلامر  يف املسجلني نسبة - 

 .اإلنفاق احلكومي إمجايل من احمللي الناتج إمجايل إىل حلار امل مجيع يف التعليم على اإلنفاق نسبة  -
 العاملي اإلنتاج زيادة من بالرغم و أنه حيث ،االجتماعي للسلم قصوى أمهية الغذائي األمن يشكل :تغذيةال -

 مما لسكاهنا األساسي الغذاء توفري على قادرة غري الدول من العديد هناك ،3الثانية العاملية احلرب بعد للغذاء
 اخنفاض من مثو   اإلنتاجية قدرهتا ضعف عنها يرتتب وما التغذية سوء أو التغذية نقص إىل تعرضها يؤدي إىل
 :نقصها التغذية أو سوء على للتعرف تستخدم اليت  شراتاملؤ  بني ومن فيها، الدخول مستويات

 .احلرارية تاالسعر  من اليومي الفرد نصيب متوسط -
 .للفرد الضرورية تااملقرر  متوسط إىل احلرارية السعر من الفعلي النصيب نسبة -

 

                                                                 
 .58 ،ص مرجع سبق ذكره تودارو، ميشيل 1
 .52تودارو، مرجع سبق ذكره، ص  ميشيل 2
 .52، ص مرجعنفس ال 3
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 تعتمد فردية اعتربت معايري اليت التغذية معيار و التعليم معيارو   الصحة معيار بعد: المادية الحياة نوعية  -
 1977 يف نطبواشن البحار جملس أعلى وضعه ذيال املادية احلياة نوعية معيار جاء االجتماعية، الناحية على
 و الفردية املعايري من مشولية أكثر ألنه وهذا جوانب احلياة من جانب من أكثر على يعتمد مركب معيار ألنه

 :من يتكون
 ؛ "للكبار صحي مؤشر"  -
 ؛"للصغار صحي مؤشر" األطفال بني الوفيات معدل -
 ."تعليمي مؤشر" والكتابة ءةاللقر  املعرفة -

 

 بدليل جديد عرف مقياس إىل الوصول إىل 1990 عام يف املتحدة األمم برنامج جنح :البشرية التنمية دليل  -
 حياول املعيار وهذا املادية، نوعية احلياة كمعيار املركبة املعايري من وهو البشري التقدم معيار أو البشرية التنمية
 :تامتغري  ثالث على يركزو   ةئياالشر  بالقوة املعدلالقومي  بالناتج املادية احلياة نوعية معيار مابني الربط

 ؛امليالد عند احلياة توقع -
 عدد من نصيب الفرد ومتوسط والكتابة، ءةاالقر  معرفة : جزئيني من ويتكون العلمي التحصيل معيار -

 ؛التعليمية املؤسسات يف سةاالدر  سنوات
 .ئيةاالشر  بالقدرة املعدل الدخل من الفرد نصيب متوسط -

 

مواد  إنتاج حنو النامية الدول اقتصاديات توجيه على الصناعية الدول كانت ة:الهيكلي مؤشراتال -3-3
 األولية تلك املنتجات على احلصول هلا يتسىن حىت املعدنيةو  ةعياالزر  األولية املنتجات من غريهاو  غذائية
 للعديد مقبوال يعد مل الثانية العاملية احلرب بعد ولكن الصناعية، منتجاهتا تصريف من تتمكنو  مالئمة بأسعار

 االقتصادي النشاط أوجه خمتلف على أثرها انعكس تقلبات من األولية املنتجات أسعار منها األسباب من
. اخلارجي للعامل االقتصادية تبعيتها رااستمر ة و النامي الدول صاحل غري إىل الدول تبادل معدالت اجتاه راكاستمر 

 لتوسيع التصنيع حنو االجتاه طريق عن بنياهتم يف هيكلية تاتغيري  إحداث إىل الدول هذه اجتاه إىل أدى مما
 :تااملؤشر  تلك وأهم املعيشة، مستويات ورفع الدخل يف زيادة لتحقيق تنويعها و اإلنتاج قاعدة

 .احمللي الناتج إمجايل إىل الصناعي لإلنتاج النسبية األمهية  -
 .تاالصادر  إمجايل إىل تاللصادر  النسبية األمهية  -
 .العمالة إمجايل إىل الصناعي القطاع يف العمالة نسبة  -

 

IV. لتنمية االقتصادية: ل المفسرة نظرياتال 
 تناوله ومت االقتصادي، الفكر يف واسع باهتمام االقتصادي النمو مث ومن االقتصادية التنمية موضوع حضي    
 من األخرى عن الواحدة ختتلف خمتلفة، زمنية وحقب فرتات خالل االقتصاديني املفكرين من العديد طرف من

 النمو مفهوم جعل ما وهذا لإلنسان. االقتصادية احلياة وتغري تطور يف يتمثل ها وأبرز ومتنوعة، عديدة جوانب
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 عديدة، تعكس نظريات له أعطيت فقد مث ومن االقتصادي، الفكر تطور مراحل خمتلف عرب يتغري االقتصادي
 1السائدة. االقتصادية احلقبة ظروف واحدة كل

 آدم يد على أوالً  االقتصادي الفكر يف الكالسيكية املدرسة ظهرت نظرية النمو الكالسيكية:  -1
 يف مارشال وألفريد ميل ستيوارت جونو  5011  ومالتس 0107 ريكاردو ودافيد 0771 مسيث
  .فرنسا يف رست وشارل ساي باتيست وجان إجنلرتا

 بعض وجود ظل ففي متجددا ذاتيا. يصبح فإنه االقتصادي النمو ينطلق عندما أنه مسيث آدم كما يرى    
 تزايد عنه يتمخض مبا مكانه يأخذ والتخصص العمل تقسيم فإن الكايف السوق وتوفر الرتاكم الرأمسايل

 وميهد واالستثمار. االدخار تزايد عن فضال السوق حجم توسيع الدخول يف الزيادة على ويرتتب ل، الدخو 
 األفكار تزايد هي أخرى ميزة العمل تقسيم عن وينتج  الدخل، لنمو وكذلك للعمل أكرب الطريق لتقسيم هذا

 للعمل السابق التقسيم طريق عن ممكنا أصبح الذي – الرأمسايل الرتاكم أن حيث السلع اجلديدة إلنتاج
 من واليت افرتاضات عدة على النظرية هذه قامت حيث2. أفضل ومعدات سلع صورة يأخذ– والتخصص

   3:أمهها
 ؛اجلماعة ومصلحة للفرد الشخصية املصلحة بني تعارض أي وجود عدم - أ

 ؛(االستهالك حرية امللكية، حرية اإلنتاج، و العمل حرية) احلر االقتصادي النظام وسيادة شيوع -ب
 قتصادي، وتباين طرق التحليل تبعا للمدةاالعلقة بتحليل التقدم تملا كالسكينيف وجهات نظر الالرغم اخت
 آدم يعترب ،االقتصاديأن آراءهم تقاربت فيما يتعلق بالنمو  ميزهتا، إال يتوضاع الألظهروا فيها وا يتالزمنية ال

 أساسا االقتصادي النمو إىل نظروا السياسي،قد االقتصاد مالتوس مؤسسي وروبرت ريكاردو ودافيد مسيث
  .الرأمسايل الرتاكم عملية نتاج"أنه على

 القوة األسعار جهاز أو الثمن جهاز أو السوق جهاز من جتعل واليت الكاملة، أو احلرة املنافسة سيادة  -
  .له واملسرية للمجتمع االقتصادي للنشاط املوجهة الفعالة احلقيقية

 وحتقيق األمن، مثل الربح حتقق ال اليت األنشطة تلك على االقتصادية احلياة يف الدولة تدخل قصر -
 اخل...العدالة

 على االجتماعي اإلنتاج عملية يف باجملتمع املوجودة االقتصادية املوارد لكل الكامل، التشغيل حالة سيادة -
 )عالقة واالستثمار قادرا جتعله املرونة، من كاف بقدر يتمتع الفائدة سعر وأن االدخار بني دوماً  يساوي أن

  الفائدة(. وسعر االستثمار بني عكسية وعالقة الفائدة، وسعر االدخار بني طردية

                                                                 
 .2محمد صالح القريشي مرجع سبق ذكره، ص  1
الفترة  خالل مقارنة دراسة .السعودية ، مصر الجزائر، :حالة .تفعيلها سبل و العربية الدول االقتصادي في للنمو الحديثة المحددات،  ميلود وعيل 2

 2التسيير، جامعة الجزائر وعلوم التجارية العلوم و االقتصادية العلوم االقتصادية، كلية العلوم في الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة، 0991/0101
 .02-02، ص ص 8102/8104

3 Dominique Guellec , les nouvelles théories de la croissance, édition la découverte ,France,2001,p 25. 
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 وقانون العمل، وتقسيم التخصص مها رئيسيني بعاملني يتأثر إمنا زيادهتا، أو للمنفعة خلقاً  بوصفه اإلنتاج إن -
  (.الغلة تناقص) املتغرية النسب

 :مها اجتاهني بني منيز أن ميكن ومنه
 تو حد يف تتسبب أو حتدث أن ميكن ال الطبيعية القوانني أن روادها يرى كان واليت: التفاؤلية النزعة 

 النزعة، هذه أنصار من وباستيا وساي مسيث آدم من كل كان وقد البشرية، أو لإلنسانية آالم أي
 ستعمل بدورها واليت اإلنتاج، زيادة إىل سيؤدي العمل وتقسيم التخصص مبدأ تطبيق أن يرون وهم
 فتزداد اإلنتاج، عناصر توظيف من املزيد فيطلبون النقدية، دخوهلم وزيادة املنتجني أرباح تعظيم على
 النمو فيتحقق السكان فيتزايد املستقبل، إىل االطمئنان من عامة حالة وتسود املدفوعة األجور قيمة

  ؛القصري األجل يف االقتصادي
 إىل سيؤدي الطبيعية للقوانني املطلق أو احلريف تطبيق أن النزعة هذه رواد يرى: التشاؤمية النزعة 

 وتوماس ريكاردو دافيد ويعترب حتملها، إىل الشعوب ستضطر اليت املتاعب أو اآلالم بعض إحداث
 االقتصادي النمو بعملية اهتمت واليت ، النزعة هذه أنصار أبرز من سبنس ووليم مالتس روبرت

 موارد على الضغط زيادة إىل سيؤدي السكان تزايد أن يرون حبيث. الطويل األجل يف للمجتمع
 إىل يؤدي مما جودة، أو خصوبة األقل األراضي زراعة إىل عندئذ اجملتمع فيضطر الغذائية واملواد العيش
 أو املنفعة)  اإلشباع حجم فيقل النقدية أسعارها فتزداد واخلدمات، السلع إنتاج تكاليف وزيادة ارتفاع
 االقتصادي الركود من حالة وتسود واألوبئة، األمراض وتنتشر اجملاعات وحتدث املتحقق (اللذة

 على اجملتمع وصول يؤخر أو يؤجل أن ميكن والتكنولوجي الفين التقدم أناملتشائمني  يرى وكذلك
 أو طبقات ثالث إىل القومي والدخل اجملتمع التقليدين قسم وبذلك . هذه االقتصادي الركود حالة
  ؛(للمجتمع األول احملرك باعتبارهم)  الرأمساليني -: أإىل اجملتمع قسم حبيث منهما لكل فئات

 ؛الزراعية األراضي مالك أو أصحاب - ب     
  .بسواء سواء واآللة أهنم على املدرسة إليهم نظرت العمال، - ج     

 مالك( اإلقطاع)  جينيه: الريع ، نو الرأمسالي جينيها: أرباح  1:إىل الوطين الدخل - ريكاردو - قسم كما
 تبدأ ولكي .للعمال املدفوعة: األجور. ميتلكوهنا اليت األصلية األرض استخدام مقابل الزراعية األراضي

  .موجبا الربح معدل يكون أن ذلك يتطلب التنمية عملية

 أساسا اهتم كان وقد ،نزكي أفكار ظهرت ، 1929 سنة العاملي الكساد أزمة بعد: نظرية النمو الكينزية -2
 التحليل نظر وجهة من االقتصادي النمو نزكي تناول وقد  ة،املتقدم الدول يف االقتصادي الوضع بتحليل

                                                                 
 .21 ص ، 0994 التعاون، القاهرة، دار الطبعة األولى،إسالمي،  منظور من الشاملة االقتصادية التنمية األهدن، محمد فرهاد 1
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 ومعدل النقود عرض الفائدة، سعر العمل،: التالية الكلية املتغريات على حتليله يف وركز ،(الكلي)التجميعي
 1. االستثمار

 مث ومن االدخار اعترب وقد ،القصري األجل يف الكامل التوظيف فكرة حتليله يف دائما نزكي ويفرتض     
 .ثانيا الدخل ويف أوال الفائدة سعر يف دالة االدخار النيوكالسيك اعترب بينما ،الدخل يف دالة االستهالك

 وحجم الدخل مستوى مث ومن االستثمار حجم توسيع ذلك على يرتتب الفائدة معدالت تنخفض فعندما
 .الوطين االقتصاد يف العمالة

 عاصرها، اليت االقتصادية األوضاع معاجلة اهنشأ من واليت اجلديدة األسس من عددا نزكي وضع لقد    
 :التالية النقاط يف والقواعد األسس هذه وترتكز

 ميكن أن  يتوازن االقتصاد عند حالة عدم التشغيل الكامل، ويستمر ذلك لفرتة طويلة.  -
 .باهظةال ميكن لالقتصاد أن يتوازن تلقائيا، وان حدث فسيكون ذلك يف املدى البعيد، وبتكلفة اجتماعية  -
 للحفاظ عليه. االقتصادي أوالتوازن  ةوجوب تدخل الدولة إلعاد -
 وليس العكس. له الطلب هو الذي يوجد العرض املناسب -

 يف السياسية السلطات تنجزها اليت الكربى األشكال مبعىن العامة، االستثمارات على كثريا "كينز"  ويعول
 الفعلي والطلب العام، واإلنفاق يتناسب مبا ميزانية من الدعم طريق عن املختلفة، بأنواعها البطالة مواجهة
 أن كينز يرى كما ق.املطل الكامل االستخدام بضمان كفيلة اقتصادية إجراءات مجيعها وهي السائد باألجر

 العام املستوى ارتفاع من أكرب مبعدل لألسعار العام املستوى يف ارتفاع صورة يف حيدث والذي الرحبي التضخم
 االستثمار زيادة على حيفز مما األرباح، هوامش ارتفاع إىل يؤدي العمل، تعويضات وخباصة اإلنتاج، لتكاليف
 2.جديدة إنتاجية أصول وتكوين

 احلديث االقتصاد على اجلديدة الكالسيكية املدرسة منطق سيطر لقد: نظرية النمو النيوكالسيكية -3
 احلكومات اهتمام تشكل الرأمسايل الرتاكم ومشكلة النمو مسألة باتت حينما الثانية، العاملية احلرب بعد خاصة

 متثلت اليتو  ةينز الكي املدرسة خاصة عارضت أفكار وفق املدرسة هذه مفكري أحباث وسارت واالقتصاديني،
  3:يف
 يف االدخار وحجم الدخل توزيع بني التقليدي االرتباط أن اجلديدة الكالسيكية املدرسة أصحاب يرى -

 ؛تالشى قد االقتصاد
 ؛الفردي الدخل يف التغري مع األحوال من حال بأي يتغريون ال السكان أن -

                                                                 
1 Maré Nouchi , croissance - histoire économique- ,édition Hazan , paris , 1990 , p 44 

  الجزائر- جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية منشورة، غير دكتوراه، أطروحة ،الجزائر في المستدامة التنمية تحقيق آليات قادري، طاهر محمد 2
 22.ص  ،8111

 .022-082ص  ص ، 8111 ، عمان الحديث، الكتاب عالم ،الطبعة األولى، االقتصادي والتخطيط التنمية ، خلف حسن فليح  3
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 مها اثنني بعاملني تفاؤهلم وأسسوا الركود، أو السكون حالة سيادة فكرة قبول النيوكالسيكيني معظم رفض -
 ؛االستثمار على الطلب ومرونة التكنولوجي التقدم

 مشجعاً  أيضاً  يعترب التكنولوجي لتقدموا  ،املال رأس تكوين من يزيد املوارد ومعرفة التكنولوجي التقدم أن -
 ؛اإلنتاج زيادة على املنتجني يشجع اإلنتاج معدات يف التحسن ألن الوطين، الدخل لنمو

 املستثمرين جتعل (مرونتها) األسعار يف التغرياتو   كاملة، سيادة هلا االقتصاد داخل التامة املنافسة أن  -
 ؛ اإلنتاجي األسلوب يف تغيريات إدخال بفضل التغريات هلذه يستجيبون

( دومار -هارود) ينينز الكي عكس على املال، أسور  العمل ومها اإلنتاج عناصر بني اإلحالل إمكانية يرون  -
 ؛اإلنتاج عناصر مزج بثبات يرون الذين

 والعمل املال رأس بني االستبدال إمكانية مع خاصة للنمو، بالنسبة هامة تعترب املال رأس تكوين عملية أن -
 العمل، لزيادة ضرورة هناك تكون أن دون املال رأس تكوين إمكانية يعطي وهذا ،معينة زمنية ظروف يف

 ؛دومار اهب نادى اليت السكان نظرية من املال رأس نظرية حتررت وبالتايل
 العكس ليسو   لإلنتاج هدف يعترب االستهالك أنو   واحدة، بضاعة على يعتمد االقتصاد أن افرتض -
 هي خارجية عوامل توفري خالل من الطويل األجل يف عليه احلفاظ ميكن االقتصادي النمو أن  -

 .السكاين النمو ومعدل التكنولوجي التطور
 نظرية النمو الجديدة )الداخلية( -4
كزت هذه النظرية على النمو االقتصادي يف األجل الطويـل نتيجـة استمرار الفجــــوة التنموية بني البلدان ر     

يت متحورت وال 0911 سنة Lucas Robert و  Romer Pualلبلـدان الناميـة، منهــا منـوذجالـصناعية املتقدمـة وا
  .النظري التارخيي لتحقيق حتول نوعي ذايت يف جمال املعرفة والتقدم التقين اإلطارحـول تطوير 

 منو ومعدل االستثمار ومعدل االدخار معدل أن تفرتض الداخلي النمو ملدرسة السابقة البناءات إن    
 نظرية وترى. العامل بلدان بني فيما متساوية العمل إنتاجية على تؤثر اليت العوامل وكل والتكنولوجيا السكان

 وجود مع النيوكالسيكية النظرية يف املوجودة تلك مع تتشابه اهنوأ النمو، مصادر عدة هناك أن الداخلي النمو
 يف واالستثمار اإلنتاجية زيادة على العمالة قدرة النظرية هذه تربط العمل لعنصر فبالنسبة االختالفات بعض
 أي الغلة تناقص مشكلة على التغلب إىل يؤدي ما وهذا والتطوير، والبحث التعليم طريق عن البشري املورد
 . العيين املال رأس إىل باإلضافة البشري املال الرأس يف االستثمار طريق عن

 سبقتها اليت النظريات مع مقارنة الداخلي النمو نظرية يف املوجودة االختالفات أهم إبراز سبق مما وميكن     
 .النيوكالسيكية نظريةال اخلصوص وجه وعلى

 لرأس احلدية العوائد بتناقص القائلة النيوكالسيكية النظرية فرضيات من ختلصت الداخلي النمو مناذج أن -
 دور على ، كالرتكيزاألحيان أكثر ويف الكلي اإلنتاج يف احلجم عوائد بزيادة مسحت اهنأ حيث املستثمر، املال

 العام القطاع استثمارات أن وبافرتاض ،املستثمر مال رأس على العائد معدل حتديد يف اخلارجية العوامل
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 اجتاه طبيعة تعوض اليت اخلارجية اتور والوف اإلنتاجية التحسينات إىل تؤدي البشري املال رأس يف واخلاص
 .التناقص حنو العوائد

 طويل االقتصادي النمو مناذج وتباين احلجم عوائد يف زيادة وجود تفسري عن تبحث الداخلي النمو نظرية - 
 .الدول بني األجل

 طويل النمو لشرح ضرورة هناك تعد فلم ، النماذج هذه يف مهما دورا تلعب تزال ال التكنولوجيا إن  -
 النمو نظرية ومبادئ أفكار على باالعتماد االقتصادي للنمو الكمية النماذج من العديد بناء مت وقد .األجل

واجلدول املوايل يوضح ملخص عن  1.رومار بول منوذج جند النماذج هذه أهم ومن  Paul Romer الداخلي
 النظريات املفسرة للتنمية االقتصادية

 

 ملخص النظريات التنمية االقتصادية.(: 06)جدول رقم 
 محور اهتمام النظرية النظرية

 المحلي. السوق حجم ضيق على للتغلب بالصادرات اهتمت كما النسبية، المزايا من واالستفادة العمل وتقسيم بالتخصص اهتمت نظرية آدم سميث
 االقتصادية. التنمية تحقيق في واالختراعات المنظم بدور اهتمت ظرية جوزيف شومبيترن

 .أساسية مراحل خمس إلى وقسمها التنمية إلى التخلف من المجتمع بها يمر التي المراحل بوصف اهتمت روستو – نظرية مراحل النمو
 الوطني. الناتج زاد كلما واالستثمار االدخار على الوطني االقتصاد ةقدر  زادت كلما أنه ورأت باالدخار، اهتمت دومار –نظرية هارود 

 الزراعة من وانتقاله االقتصادي، النشاط بتوازن وضعه الهيكلي التحول يأخذ حتى الحضر، إلى الريفية العمالة فائض انتقال على تركز لويس إرثر – العمل فائض نظرية
 الحديثة الصناعة إلى التقليدية

 االنطالق. مرحل الدول تجتاز حتى المستثمرة األموال رؤوس من قوية دفعة طريق عن إال يتحقق ال التخلف على القضاء أن ترى روزنشتين – نظرية الدفعة القوية
 نمو أمام عقبة الزراعيالقطاع  تخلف يمثل ال حتى الزراعي والقطاع الصناعي القطاع بين التوازن من قدر تحقيق ضرورة على أكدت نيركس – نظرية النمو المتوازن

 الصناعي القطاع
 تلقائيا   ذلك بعد تنتشر ثم – الرائدة الصناعات أو القطاعات بعض بإنماء تبدأ ن أ يجب االقتصادية التنمية أن على النظرية تلك تؤكد هيرشمان– المتوازن غير النمو نظرية

 . الوطني االقتصاد قطاعات بقية في -
 أن سولو نظر جهةو  من ألنه خارجي، متغير التكنولوجيا النظرية هذه واعتبرت دومار،– هارود لنظرية المباشر النمو هي النظرية هذه سولو –نظرية النمو النيوكالسيكي 

 إنما لالقتصاد، الذاتية الخصائص على يعتمد أن يمكن ال األجل طويل النمو أن يعني مما متناقص، عائد ذات المال رأس إيرادات
 التكنولوجيا. في تتمثل خارجية صدمات حدوث من البدو 

  :الداخلي النمو نظرية
 رومر بول نظرية -1
 

 نقصان دون تحول يجعلها مما إيجابية، وفورات تحقيق إلى تؤدي والتي المادي المال رأس من المتولدة بالمعرفة النظرية هذه اهتمت
 متغيرا داخليا. التكنولوجيا تعتبر ثم ومن المال رأس إيرادات ثبات تفترض النظرية فهذه المال، لرأس الحدية اإلنتاجية

 المال رأس تراكم) لوكاس نظرية -2
 (البشري

 المعرفة، لمخزن الرئيسي المصدر يعتبر البشري المال فرأس النمو، عوامل من اعتبرت عامال   البشري المال رأس أن النظرية هذهتعتبر 
 التعليم عملية تشجيع أجل من الدولة دور أهمية على لوكاس يؤكد كما والتدريب، التعليم طريق عن تزداد أن الممكن من التي

 . البشري المال رأس لتنمية الالزمة والتدريب

 االقتصاد يف واالندماج االقتصادي اإلصالح جملة ،واألبعاد االستراتيجيات النامية البلدان في االقتصادية التنمية أوسرير، منورالمصدر: 
 . 6 ،ص 2111 اجلزائر، للتجارة، العليا ،املدرسة 13 العدد العاملي،

 أساسيات حول التنمية االقتصادية : ثانيالمطلب ال
I. االقتصادية في التنمية األطراف الفاعلة 

ي ميكادمع اجلدل األف ، سياسة معينة حمورا أساسياباإلملام بكيفية ارتباط التعاريف املختلفة للتنمية ميثل     
بسياسات معينة على ات شندرك كيف ترتبط تلك النقا أن كذلكأنه من املهم   إالحول التنمية يعترب مثريا 

                                                                 
 .20وعيل ميلود، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ف أن الفرد أو اجلماعة قادرون على وتشري هذه التعاري ،على ماليني من الناس عرب العامل تؤثرالواقع  أرض
 .يوضح الفاعلون يف التنمية املوايل واجلدول صناعة قرارات، 

 (: الفاعلون في التنمية00جدول رقم)
 النشاطات الفاعل 

الخيارات، اعتمادا على الدخل، الطبقة االجتماعية، العرق وغيرها من المتغيرات االجتماعية، يمكن أن يكون للفرد قدر كبير من  الفرد
 والتأثير أو ال يكون لديه إال قدر محدود جدا من القوة.

 أهل المنزل
hold House 

مجموعة من الناس يعيشون معا ويتقاسمون التكاليف، ليسوا بالضرورة أعضاء من نفس األسرة، يمكن أن يعملوا كوحدة لضمان أن 
 يحصل كل أعضاء العائلة على احتياجاتهم األساسية.

مجموعة من األفراد لهم مصالح مشتركة بطريقة أو بأخرى، مستندة في العادة على مكان سكني مشترك، قرية أو مقاطعة حضرية  الجماعة
 مثال، لكن يمكن أن ينتموا إلى جماعة استنادا إلى هوية اجتماعية مشتركة.

االقتصادي.  اإلطارة القومية تعتبر مهمة في وضع تعمل على مستويات مختلفة بدءا من الحكومة البلدية والمحلية إلى الحكوم الحكومة
 أو تلعب دور المنظم في التنمية. تدخليهيمكنها أن تكون 

تحقيق الربح، يمكن أن تساعد الجماعات المحلية في بناء المشاريع لتقديم منظمات ال تدار من قبل الدولة وال تهدف إلى  المنظمات الغير الحكومية
ليد الدخل أو تعزيز العالقات االجتماعية، يمكن أن تكون منظمات صغيرة جدا في الحجم، أو كبيرة الخدمات، وتخلق فرص لتو 
 ..إلخمنظمة األطباء بال حدودك .جدا على المستوى العالمي

 .ممثلة لسوق، يمكن أن تكون شركات أعمال صغيرة جدا في الحجم أو شركات عالمية الشركات الخاصة
مصدرا هاما للعون والمساعدات الفنية. من  التي تمثلعالمية للسياسات االقتصادية، وتعزيز السلم الدولي و  يمكنها صياغة أجندة طرافمتعددة األالمنظمات الدولية 

 أمثلتها صندوق النقد الدولي، األمم المتحدة، البنك الدولي.

الطبعة األوىل، النشر العلمي واملطابع، اململكة العربية السعودية،  الغامدي،ترمجة عبد اهلل بن مجعان التنمية االقتصادية،  ، كايت ويليسالمصدر: 
 .34ص 2152

II. االقتصادية أهداف التنمية: 
ال شك بأن مفهوما حبجم التنمية االقتصادية البد وأن يسعى إىل إجناز جمموعة عظيمة من األهداف      

إىل مستوى متقدم من املعيشة لتوفري احلياة الكرمية يكون حمورها حتقيق التقدم والرفاه للمجتمعات والوصول 
ألفراد هذه اجملتمعات، وال شك بأن حتقيق هذه األهداف سيعمل على نقل البلدان النامية إىل مرحلة التقدم 

وصوال إىل كل ما تطمح إليه هذه البلدان من تطور وتغيري يف مجيع اجملاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
  فية فيها.والثقا
تباين الكبري يف الظروف لعموما جيب مراعاة عدة أمور عند وضع أهداف التنمية االقتصادية نظرا ل     

 1السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية لكل بلد:
جيب أن توضع األهداف بشكل حيدد املتطلبات ذات األولوية القصوى من عملية التنمية  -

 ؛هذه املتطلبات قبل غريها تنفيذاالقتصادية حبيث يتم 
ما أمكن خالل العملية  اإلنتاججيب أن تصاغ األهداف بشكل يعمل على استغالل كافة عناصر  -

 ؛اإلنتاجية

                                                                 
 إنسانية دولية تقدم الرعاية الطبية عالية الجودة إلى الشعوب المتضررة من األزمات بغض النظر  طبية منظمة األطباء بال حدود هي منظمة

موظف ميداني ألطباء بال حدود في جميع أنحاء العالم، قام بتأسيسها  82.111عن العرق أو الدين أو االنتماء السياسي. يوفر أكثر من 
 بلدا.      15بلد وتدعم مشاريع قائمة في نحو  09، لديها مكاتب في ها الدولي بجنيفمقر مكتب 0920مجموعة من األطباء والصحفيين سنة 

 .01علي جدوع الشرفات، مرجع سبق ذكره، ص  1
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جيب أن حتدد هذه األهداف املستوى املطلوب من الطاقات البشرية والفنية واإلدارية وغريها من  -
 ؛الطاقات إلجناز أغراض التنمية االقتصادية

أن تساعد هذه األهداف على حتديد أو قياس مدى التقدم الذي حتققه برامج التنمية جيب  -
 1االقتصادية.

ين عدد من األهداف وقد تشري مثل تلك بوافقت األمم املتحدة على ت 9111يف سبتمرب من سنة      
النهاية اليت يصل إليها جمتمع تعريف التنمية بسهولة ألن املهم هو نقطة األهداف احملددة بوضوح إىل أنه ميكن 

ما. وليس كيفية حتقيق تلك األهداف، مع أن هذه األهداف قدم مت تبنيها من قبل األمم املتحدة إال أهنا  
 كانت حصيلة ملؤمترات دولية عديدة خالل عقد التسعينات من القرن العشرين، وهنالك مثانية أهداف وهي:

 ؛القضاء على أسوأ حاالت الفقر واجلوع -
 ؛قيق تعليم أساسي شاملحت -
 ؛ومتكني النساء تشجيع املساواة النوعية )اجلنسانية( -
 ؛خفض مستوى الوفيات بني األطفال -
 ؛حتسني صحة األمومة -
 ؛مكافحة االيدز، املالريا وغريها من األمراض -
 ؛البيئية االستدامةضمان  -
        2تطوير الشراكة العاملية من أجل التنمية. -

 

III.  االقتصادية التنميةتمويل مصادر : 
 إىل افتقارها هي ،النامية الدول يف االقتصادية التنمية عملية أمام كحاجز تقف اليت الرئيسية املشكلة إن     
 االستثمار إىل امليل حيكمه املال رأس على الطلب ألن ذلك ،األموال رؤوس لتكوين الالزمة احلقيقية املوارد
 أن وطاملا االدخار، على واملقدرة الرغبة حتكمه املال رأس عرض وأن السوق، بسعة أساسا يتحدد والذي
 3.منخفضة كذلك االدخار على القدرة فإن اإلنتاج على القدرة الخنفاض نتيجة منخفضة األفراد دخول

 هذه األموال رؤوس لتكوين الالزمة احلقيقية املوارد صور التنمية عملية يف األساسي العامل التمويل ويعترب     
 هو اقتصاديا املتخلفة البلدان يف التنمية مفتاح ألن ذلك جوهرها، االستثمار يشكل واليت االقتصادية الدول،

 يعتمد والتمويل اإلنتاج، ألغراض ومواد عمال أي حقيقية، ادخارات وجود إىل حيتاج ذلك وأن االستثمار

                                                                 
 .84، ص8112، الطبعة الثانية، دار الزهران للنشر والتوزيع، األردن، مبادئ االقتصاد الزراعيعلي الشرفات،  1
 االختالفات الجنسية  تشيرsexual  إلى الفوارق البيولوجية بين الجنيسن، أما الجنسانيةgender الفوارق الثقافية أو االجتماعية, فتشير إلى 
 . 0كاتي ويليس، ترجمة عبد اهلل بن جمعان الغامدي، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .802ص ذكره، سبق مرجع ناصف، عطية عجمية، إيمان العزيز عبد محمد 3
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 واالستثمارات واملساعدات القروض) األجنبية املدخرات ذلك يف وتساندها الوطنية املدخرات على أساسا
 1.األجنبية

 

 :الداخلية التمويل مصادر -1
وهو ما يقوم به  االختياري االدخار:نوعني إىل ينقسم الذي االدخار يف ياحملل التمويل مصادر تتمثل     

وهو ما يفرض على األفراد  اإلجباري واالدخار األفراد واهليئات واملؤسسات طواعية واختياريا ومبحض رغباهتم،
 2من قبل قوة خارجة عن إرادهتم.

 

 العائلي:  االدخار -5-5
  االستهالك أوجه على اإلنفاق وبني الضرائب تسديد بعد الدخل أي املتاح الدخل بني الفرق وهو    

 من مهما جانبا يشكل والذي املباشر، االستثمار منها عديدة صورا االدخار من النوع هذا ويتخذ(3)،املختلفة
 املساكن وبناء الزراعية التجهيزات واقتناء مزارعهم بإصالح املزارعون يقوم عندما وذلك الريف يف االدخار من

 املدخرات هي األخرى العائلي االدخار صور ومن. واملستثمر املدخر بني وسيط وجود بعدم النوع هذا ويتميز
 خالل من السائلة األصول يف الزيادة وكذلك االجتماعية، التأمينات أو احلياة على التأمني عقود مثل التعاقدية
 هذه وتوجيه االدخار على األفراد تشجيع هي املدخرات لتعبئة الفعالة الوسائل مجلة ومن ،والسندات األسهم

 التوفري صناديق هي املدخرات لتعبئة االختيارية الوسائل أشهر بني ومن املنتج، االستثمار حنو املدخرات
 مثل االدخار لتشجيع أخرى وسائل وهناك. الفائدة سعر جانب إىل البنوك يف املدخرين متنح اليت واحملفزات
 .التأمني وعقود واإليداع االستثمار شهادات

 

  :األعمال قطاع ادخار -5-2
 إن االستثمار، لتمويل مصدرا متثل واليت الشركات، لدى احملتجزة باألرباح االدخار من النوع هذا تمثلي    

 كان فكلما القطاع هذا حجم مع احلال، بطبيعة يتناسب، النامية البلدان يف األعمال قطاع مدخرات حجم
  4.صحيح والعكس املدخرات حجم ازداد كبريا القطاع

 

 :االدخار احلكومي -5-3
فائضا اجته  فإذا كان هناكالفرق بني اإليرادات احلكومية اجلارية واملصروفات احلكومية اجلارية، يتمثل يف       

 إىل متويل االستثمارات وتسديد أقساط الديون يف حالة مديونية احلكومة، أما إذا زادت النفقات اجلارية عن
اإليرادات اجلارية، أي يف حالة وجود عجز، فإنه يتم متويله عن طريق السحب من مدخرات القطاعات 

                                                                 
 . 022ص  ذكره، سبق مرجع القرشي، دحت 1
 802ص ذكره، سبق مرجع ناصف، عطية إيمان عجمية، العزيز عبد حمد 2
 .099ص  ، 8114 مصر، الجامعية، الدار الطبعة األولى،سياستها،  نظرياتها مفهومها االقتصادية التنمية ،الليثي علي ومحمد عجمية العزيز عبد محمد 3
 .090، 091ص،ص  ذكره، سبق مرجع القرشي، مدحت 4
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ا بغية هتومات دائما على تنمية مواردها وعلى ضغط نفقاتعمل احلك .طريق طبع نقود جديدة األخرى أو عن
 1.ضروب وجماالت االستثمار والتنمية املستهدفة  حتقيق فائض توجهه إىل

 

ا، مما يضطرها إىل االلتجاء ملدخرات قطاع األعمال هتومن املعتاد أن تكون نفقات احلكومة أكرب من إيرادا     
 إىل والشركات األفراد لدى الدخول من جزء حتويل مبوجبها يتم اليت الوسيلة الضرائب تعترب .العجز لسد

 اإلنفاق ألغراض وكذلك اجلاري اإلنفاق ألغراض احلكومة تستخدمها الضرائب هذه إن احلكومة،
 ومنو الناتج منو معدل من ويرفع التنمية حتقيق على يساعد الذي هو اإلنفاق من الثاين النوع وأن االستثماري،

 .املال رأس تراكم
 

  :املصريف التمويل -5-4
 التمويلية باالحتياجات األعمال قطاع تزويد يف املالية املنشآت أهم املختلفة بأشكاهلا املصارف تعرب       
 وسواء خاصا أو عاما كان سواء األعمال قطاع احتياجات وتتمثل. الذاتية مواردها كفاية لعدم نظرا املتنوعة

 الثابت املال رأس من كل متويل يف األخرى، اخلدمات أو التجارة أو الزراعة أو الصناعة جمال يف يعمل كان
 . األجل والقصرية واملتوسطة الطويلة القروض من كل إىل احتياجاهتا يف تتمثل أي العامل املال ورأس
 وكذلك والصناعية والزراعية العقارية املتخصصة لبنوك اهب تقوم فعادة الثابتة، األصول بتمويل يتعلق فيما     
 للتشريعات ووفقا معينة معايري ظل يف التجارية البنوك هبا تقوم احلاالت بعض ويف االستثمار، بنوك

 2.املركزية البنوك وضوابط املصرفية والتنظيمات
 

 : الخارجية التمويل مصادر .2
 تلجأ األمام إىل االقتصادية التنمية عملية لدفع الكافية احمللية االدخارات تدبري البلدان تستطيع إن مل       

 لكنها التنمية عملية ة يفساعدم األجنبية املدخرات وميكن اعتبار اخلارج، من الالزم التمويل تدبري إىل عادة
 املوارد مفهوم عن املالية للموارد الصايف التدفق مفهوم اختالف إىل هنا اإلشارة وجتدر. هلا ضرورية ليست

 أن حني يف األرباح وحتويالت الفوائد مدفوعات يتضمن ال املالية املوارد صايف مفهوم أن حيث احلقيقية،
 إىل اخلارجية التمويل مصادر وتنقسم األرباح وحتويالت الفوائد مدفوعات يتضمن احلقيقية املوارد مفهوم

  .رمسية متويل ومصادر خاصة متويل مصادر
 اخلاصة التمويل مصادر -2-5

 .التجارية والقروض املباشر األجنيب االستثمار: يتمثال يف قسمني إىلتنقسم  بدورها        
  :المباشر األجنبي الستثمارا -

. لالستثمار املضيف البلد داخل تقع اقتصادية منشآت يف بالبلد مقيمة غري جهات قبل من استثمار وهو     
 . املضيف البلد داخل توجد اليت املنشآت على( جزئية أو كاملة) سيطرة تعين املباشر كلمة وأن

                                                                 
 .888 ذكره، سبق وآخرون، مرجع عجمية العزيز عبد محمد 1
 .825، ص مرجعنفس ال  (2) 
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 تكفل حبصة أو كاملة مبلكية سواء األجانب ويديرها ميلكها مشروعات يف االستثمار هي أخرى وبعبارة    
 فروع أو النامية البلدان يف نشاطها متارس مشروعات صورة يف تكون ما وغالبا املشروع، إدارة على السيطرة
 وخيتلف عليه متفق وغري واضح غري مباشر غري االستثمار وبني بينه الفاصل واخلط اخلارج، يف أجنبية لشركات

 يف كان فقد املباشر، غري االستثمار أمهية احلاضر أو املاضي يف سواء أمهيته تفوق كما. أخرى إىل دولة من
 حتقق النامية، الدول يف األجنيب النقد مصادر أهم يشكل 0990 العاملية النقدية األزمة وحىت املاضي القرن
 نظام العاملي النقدي للنظام ونتيجة ناحية من حينذاك سائدة كانت اليت السياسية لألوضاع نتيجة ذلك

 هذا ينقسمو  العاملية األزمة وقوع حىت الرأمسايل النظام نظر وجهة من بنجاح بوظيفته يقوم ظل الذي الذهب
 .أخرى ناحية قسمني إىل االستثمار من النوع

 األجنيب املال رأس أصحاب متلك النوع هبذا ويقصد :اخلاصة املباشرة األجنبية االستثمارات 
 .السبعينات بداية منذ النوع هذا تزايد وقد تامة، ملكية املقامة للمشروعات

 من أكثر أو واحدا تأخذ النشاط يف الثنائي الشكل تأخذ وهي :الثنائية املباشرة األجنبية االستثمارات 
 : التالية األشكال

 ؛احلكومي() العام الوطين املال ورأس األجنيب املال رأس بني امللكية فيها تتوزع كاتشر  -
 ؛اخلاص الوطين املال ورأس األجنيب املال رأس بني امللكية فيها تتوزع شركات -
 جهة من الوطين املال ورأس احلكومي املال ورأس جهة من األجنيب املال رأس بني امللكية فيها تتوزع شركات -

 .أخرى
 ميتد شركات اهنبأ املتحدة لألمم واالجتماعي االقتصادي ساجملل يعرفها: اجلنسية املتعددة الشركات 

 أو دولتني يف منجما أو مصنعا تدير أو على تشرف اليت املشروعات كافة ليغطي االقتصادي نشاطها
 .أكثر

 النامية للبلدان املتدفقة األجنبية املدخرات أنواع أكرب من التجارية القروض تعترب :التجارية القروض -
 معني لبلد تابعة معينة حكومة أو منظمة تقدمها اليت املقادير تلك وهي سريع، بشكل منت واليت
 1.الطرفني عليها يتفق معينة شروط وضمن اآلخر للبلد

 الرسمية التمويل مصادر -2-2
 أي تفضيلية، أسس على منحها يتم الرمسية التدفقات ضم مع إن (: احلكومية)  الثنائية التدفقات -

 من الثنائية التدفقات وتتكون، رمسية إمنائية مساعدات تسمى وهلذا املنحة، عنصر تتضمن اأهن
  .املباشر االستثمار - القروض - املنح أو املساعدات - اآلتية العناصر

 األطراف متعددة املساعدات لتدفق الرئيسية املصادر متثل :األطرافمتعددة  املساعدات تدفقات -
 املتحدة واألمم الدولية التمويل وكالة وكذا الدولية التنمية ووكالة والتنمية لإلعمار الدويل البنك يف

                                                                 
 .85ص ،2006 عمان، للنشر، وائل دار الثالثة، الطبعة الدولية، المصرفية والعمليات الدولي التمويل النقاش، الرزاق عبد غازي 1
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 وجتدر. اخل... للتنمية اإلفريقي والصندوق  األسيوي التنمية بنك مثل اإلقليمية التنموية والبنوك
 على فقط تعتمد ال النامية البلدان إىل األطراف متعددة الوكاالت من املوارد تدفق أن إىل اإلشارة

 املال رأس أسواق من عليها حتصل اليت الفوائد على أيضا تعتمد بل املتقدمة، البلدان مسامهات
  1.السابقة القروض سداد من وكذلك

 

IV. االقتصادية عقبات التنمية : 
البلدان املتخلفة اقتصاديا هي مبثابة عقبات يف طريق التنمية، وسوف نقسم هذه العقبات  مساتتعترب     

وهي وعقبات دولية.  السياسيةمتثل العقبات االقتصادية والعقبات االجتماعية وعقبات إىل جمموعة رئيسية 
 مايلي: تقسيم عقبات التنمية إىل ختتلف من جمتمع ألخر وإن كان يوجد حد أدىن بينهما، وميكن

 العقبات االقتصادية: -1
تعاين غالبية الدول النامية من عقبات اقتصادية عديدة أمهها، اخنفاض مستوى الدخل مما يسبب اخنفاض      

يؤدي إىل اخنفاض مستوى الصحة واخنفاض مستوى الصحة بدوره يسبب اخنفاض يف  التغذيةيف مستوى 
على مستوى الدخل، ويعمق من  اإلنتاجيةالفرد العامل، ومن الطبيعي أن ينعكس اخنفاض  إنتاجيةمستوى 

املتبعة، تدين مستوى التكنولوجية املستخدمة، وسوء توزيع  اإلنتاجأساليب  اختالف اإلنتاجيةأسباب اخنفاض 
     .اإلنتاجيةقوة العمل بني القطاعات 

وهنالك دول نامية  قلة تكوين رأس املال الالزم لعملية التنمية تعاين الدول النامية بشكل عام منكما      
مثل الدول العربية النفطية ال تعاين من هذه املشكلة وهي قلة رأس املال الالزم لعملية التنمية والسبب يعود إىل 

ولكن  يف بعض املشاكل، األخرىوجود العائدات النفطية رغم أن هذه الدول متشاهبة مع بعض الدول النامية 
 هذا ال يعين أن تقف هذه الدول النامية مكتوفة األيدي أمام املشاكل اليت تعانيها.

سابقا، فالدول النامية تتمتع خبريات كبرية يف باطن األرض وحىت على مستوى املوارد  وحسب ما مت ذكره     
مية من بعض املنظمات البشرية  ولو استغلت هذه املوارد استغالال صحيحا، وحىت لو اقرتضت الدول النا

  ردها املتاحة.او مأن تسدد فواتري القروض إذا مل تفعل يتم استغالل  فباستطاعتهاالدولية لتمويل عملية التنمية، 
سابقا أدت إىل تفاقم التبعية االقتصادية  مت ذكرهونتيجة للمشاكل اليت تعانيها الدول النامية حسب ما      

السياسية والثقافية وحىت العسكرية للعامل اخلارجي، وخاصة الغربية املتقدمة اليت ال تريد للدول النامية ومنها و 
القرار  اختاذالعربية أن تتطور وتتقدم بل تريد أن تبقى الدول نامية أسواقا مفتوحة ملنتوجاهتم وحىت إرادهتم يف 

النامية فقرية يف كل شيء حىت يسهل استغالهلا تبقى الدول  السياسي، وتوجهها القوى اخلارجية ملصاحلها، وأن
 2. وعدم تطورها أو إحداث تغريات حنو األفضل القتصاديتها وشعوهبا

 

                                                                 
، ص ص 8104، الطبعة األولى، دار البداية ناشرون وموزعون، األردن، ، التنمية والتخطيط االقتصادي )مفاهيم وتجارب(حربي محمد موسى عريقات(2)  .020-021ص ص  ،8112 الجامعية، الدار ، الطبعة األولى،التجارية البنوك في والتمويل االستثمار محاسبة عطية، صالح حمد(1) 
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 :واالجتماعية السياسية العقبات -2
 االستقرار رتوف عدم ألن السياسي العامل يوجد التنمية، قيام على املساعدة األساسية العوامل بني من     

 االقتصادية القرارات اختاذ فإن وعليه. النامية البلدان حال وهو التنمية عملية أمام عائقا ليشك السياسي
 حنو والنهوض املشاكل من للخروج مالئم جو خلق من نتتمك حىت الدولة يف سياسيا استقرارا بيتطل التنموية

  ة.التنمي
 1: التالية النقاط عرب إدراجها فيمكن التنمية مسار تعرقل اليت االجتماعية للعقبات بالنسبة أما
 حيث. املادية الثروة أو الطبيعية باملوارد وعالقته( النامية البلدان منها تعاين اليت الظاهرة) السكاين االنفجار -

 األمر األساسية؛ باتاملتطل توفري احلكومة على يصعب وعليه السكاين احلجم من أقل األخرية هذه أن جند
 التمويل؛ فجوة فيها سعتتو  احملدودة املالية مواردها على متزايدة ضغوطا خيلق الذي

 حنو وجهبالت زيرتك الذي االقتصادي اجلهل وكذلك واإلدارية، الفنية املهارات وندرة والتدريب، التعليم ضعف -
  اإلنتاجي؛ النشاط مستبعدا اخلدمي الٌنشاط

 وتدين حمدودية إىل إضافة واإلنتاجي، اخلدمي النشاط بأعباء لقيامه احلكومي اجلهاز وكفاية كفاءة عدم -
  االقتصادية؛ التنمية وإجناز القيام حنو اإلخالص

 .له املكونة عناصره بني القومي الدخل توزيع عدالة عدم - 
 ة:والتنظيمي التكنولوجية العقبات  -3

 أساس يشكالن اللذين اخلاص والقطاع العام القطاع بني مكثف وتعاون تنسيق إىل التنمية عملية حتتاج     
 املسؤوليات حتمل أجل من عالية كفاءة ذو فعال حكومي جهاز وجود ضرورة ننسى أن دون الدولة، اقتصاد

 التدريبية الدورات من والتكثيف املناسبة التكنولوجيا نقل طريق عن وهذا فيها، املرغوب التنمية حتقيق سبيل يف
 تكنولوجيا نقل إىل حتتاج النامية فالدول وعليه .التقدم مواكبة له يتسىن حىت احلكومي اجلهاز مستوى لرفع

 دراسة دون العالية التكنولوجيا استخدام ألن الدول، وظروف طبيعة مع يتناسب مبا أي معٌقدة غري بسيطة
 عقبة لسيشك بل التنمية مشكالت حيل لن املطلوبة التكنولوجيا نوع عن النامية الدول الحتياجات كافية
 . أمامها
 الدولية، بالظروف املرتبطة العقبات: ابأهن تعريفها فيمكن التنمية عملية تعوق اليت اخلارجية العقبات أما     

. وغريها واملالية والتجارية االقتصادية جوانبها يف األجنبية بالبلدان النامية للبلدان اخلارجية العالقات وكذلك
 النامية للبلدان بالنسبة ،(التجارة شروط وتدهور السلع أسعار) التجاري التبادل شروط يف ذلك ليتمثو 

 اختالل إىل أدى الذي األمر ...الدولية السوق على (اجلنسيات متعددة) الكربى االحتكارية الشركات وسيطرة
 .منه التجاري خاص وبشكل النامية البلدان موازين
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 اإلمجايل الوطين الناتج زيادة إىل يهدف االقتصادي النمو ميكن القول بأن  عرضه من خالل ما سبق     
 تتطلب يتوال التنمية، أهداف ققحي مما فراداأل معيشة مستويات يف حتسينات حدوث دي إىليؤ  الذي بالقدر

 ما وهو ،واخلدمات والصناعة الزراعة بني بتبادل اإلمجايل الوطين للناتج اهليكلي التغري حدوث جوانبها أحد يف
 .حتقيقه يف اإلنتاج عوامل مسامهة يعني

 ومقوماتهالتنمية المحلية ا :الثاني المبحث
 ىالتنمية احمللية مطلب أساسي تسع ت التنمية احمللية جزء ال يتجزأ من التنمية الشاملة، فقد أصبحربتعت      

 لوحتقيق تنمية شاملة يف كللنهوض مبجتمعاهتا وتطويرها، ، اليت تطمح الناميةدول الإىل بلوغه كل دول خاصة 
بعدما كانت الدول تعتمد على النظام املركزي يف إدارة التنمية، أصبحت يف الوقت الراهن غري ، فاالت احلياةجم

السياسية واالجتماعية اليت االقتصادية و وذلك راجع إىل التغريات قادرة على حتمل أعباء األقاليم احمللية، 
ووصوال لتحقيق التنمية  الدولة، من أجل ختفيف العبء على جعلتها تتبىن الالمركزية واليت شهدهتا دول العامل

 يف هذا املبحث سيتم التطرق للنقاط التالية:  احمللية.
 ماهية التنمية احمللية -
 مقومات التنمية احمللية -

 ماهية التنمية المحلية: المطلب األول
 

، خاصة بعد احلرب العاملية الثانية، حيث تطور فكرة التنمية ظهر وتطور مفهوم التنمية احمللية ظليف    
حضيت اجملتمعات احمللية باهتمام كبري يف معظم الدول كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية الشاملة على املستوى 

 الوطين.
 

I. لتنمية المحليةمفهوم االجذور التاريخية ل 
لقد استغرق مفهوم التنمية احمللية يف الدول النامية فرتة زمنية طويلة حىت وصل إىل ما هو عليه اليوم،      

 النامية الدول شهدت العشرين القرن من األول النصف أواخر فمنذوتقدر هذه الفرتة حبوايل نصف قرن، 
 تنمية" مثل عديدة مصطلحات إطارها يف استخدمت الريف، لتطوير التنمية ومشروعات برامج من العديد

املتكاملة  الريفية التنمية"و Rural Development" الريفية التنمية"و Community Development"اجملتمع 
"Integrated Rural Development احمللية التنمية" وأخريا" Local Development . 

 

 سنةوجتدر اإلشارة إىل أن تنمية  املناطق الريفية واحمللية قد أطلق عليها يف البداية مصطلح تنمية اجملتمع      
ديا انضـمام الـدول املتخلفـة اقتصـا، بعــد تزايــد لفكــرة بشــكل خــاصا هبذهحيــث ازداد االهتمــام  0944،1

واجتماعيـا إلـى األمـم املتحـدة والتـي كانـت تلـح دائمـا فـي طلــب العــون ملواجهــة مشــكالهتا احملليــة، ممــا أدى أن 
يتخصــص قســم فــي دائــرة الشــؤون االجتماعية، بسكرتارية األمم املتحدة يف مسائل تنمية اجملتمعات احمللية، 
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، تقريـرا للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي فـي موضـوع 0999د ذلـك سـنة حيـث أصـدر هـذا القسـم بعـ
، 0999سـنة ، متخض عنه اختاذ هـذا اجمللـس لقـرار فـي شـهر مـاي " التقـدم االجتماعي عن طريق تنمية اجملتمع"

اصلت اجملتمعات النامية واملتخلفة وو  فـــيباعتبـــار مـــنهج تنميـــة اجملتمـــع احمللـــي وســـيلة للتقـــدم االجتمـــاعي 
  .األمم املتحدة منذ ذلك احلـني نشـاطها فـي هـذه البلـدان حماولة إخراج جمتمعاهتا احمللية من دائرة التخلف

 

 أحباثهم يركزون كانوا االقتصاديون فاملنظرون  االقتصادية األدبيات يف يذكر احمللية التنمية مصطلح يكن مل     
 تظهر بدأت املاضي القرن ستينيات منذ لكن عام بشكل االقتصادية والتنمية االقتصادي النمو على ودراساهتم

 كبديل احمللي املستوى على بالتسيري الدول اهتمام تنامي خالل من احمللية بالتنمية لالهتمام األوىل البوادر
 1.دول العامل اقتصاديات غالبية على يسيطر كان الذي املركزي املستوى على املوحد التسيري لنظام وكرفض

 

 البنك تقرير عنه عرب الذي املتكاملة الريفية التنمية مفهوم ظهور إىل التنمية فكر يف التطور هذا أدى وقد    
 احلياة تطوير تستهدف شاملة إسرتاتيجية أو متكاملة عملية الريفية التنمية أن ذكر عندما 1975 عام الدويل

 عمل فرص توفر ريفية صناعات وإنتاج الزراعي اإلنتاج زيادة خالل من الريف، لفقراء واالجتماعية االقتصادية
 2. واإلسكان واالقتصادية والتعليمية الصحية اخلدمات وحتسن جديدة

 

 : عملية حتسني احلياة والرفاهية االقتصادية للناس الذين يعيشون يف املناطقبأهنا الريفية التنمية عرفت حيث   
 3املعزولة نسبيا وقليلة السكان، التنمية الريفية تركز تقليديا على استغالل األراضي.

 

 مع الريفية املناطق يف املقيمني احملدود الدخل ذوي السكان لغالبية املعيشية األحوال حتسني بأهنا تعرفو    
 الريفية، للتنمية أبعاد ثالثة التعريف هذا يف هناك فإن رزق إبراهيم يقول وكما" العملية تلك ودميومة االستمرار

   4:هي
 .الدخل حملدودي وصوهلا وضمان الالزمة املوارد ختفيض وتعين العريضة املسامهة  1-
 .التنمية عملية استمرار  2-
 5.الريفيني للسكان املعيشية املستويات حتسني  3-

                                                                 
-  التسيير وعلوم االقتصادية العلوم ، كليةتحليل اقتصادي: أطروحة دكتوراه تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع وآفاق،خيضر خنفري،  1

 .08، ص 8101/8100– 2الجزائر جامعة
  .02، ص8110، الطبعة األولى، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، المحلية والتنمية المحلي التمويل يد،لمجا عبد المطلب عبد 2
 -082، ص ص 8105الراية للنشر والتوزيع، األردن، ، الطبعة األولى، دار اقتصاديات الفقر وتوزيع الدخلعبد الرحمان سيف سردار،  3

089. 
 الملتقى، -الوادي رأس بدائرة استطالعية دراسة-الريفية التنمية لتحقيق الخيرية الجمعيات من المأمولأوصغير،  فرج، الويزة بن زوينة 4

 .2، ص 8105ديسمبر 12/12برج بوعرريج، جامعة-المحلية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والتنمية الحوكمة حول الدولي
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 هم حمددة سكانية جمموعة حنو موجهةو من إسرتاتيجية بأهنا 1974 " عام الدولي البنك عرفها كما     
 ألسباب مواجهتها تكون أن تتطلب الريفية التنمية فإن وبالتايل الفالحني وصغار املعدمني من الريفيون الفقراء
 .األسباب" لكل شاملة الريفية املناطق يف واالزدواجية الفقر

 

 األجهزة بناء يف املخطط املستمر اجلذري االرتقائي التغيري حركة هي الريفية التنمية أن القول ميكن كما   
 .الريفية والثقافية والسياسية واالجتماعية االقتصادية

 

 اجلهود خالل من الريفي اجملتمع يف حتدث تكاملةامل عملياتمن ال جمموعة هي الريفية التنمية فإن ومنه    
 وتتجسد مرسومة واقعية وخطة حمددة اجتماعية سياسة ووفق دميقراطية بأساليب املشرتكة واحلكومية األهلية

 للمجتمع االجتماعي البناء مكونات كافة تصيب اليت والوظيفية البنائية التغريات من سلسلة  :يف مظاهرها
 كالتعليم والعامة االجتماعية واخلدمات والتكنولوجية االقتصادية املشروعات من بقدر القرويني تزويد يف الريفي

 اجتماعية عملية التنمية اعترب من العلماء ومن االجتماعية؛ والرعاية والكهرباء واملواصالت واالتصال والصحة
 اخنفاض وكذلك النامي العامل ويف الريف سكان يعانيه الذي الغذاء وتدهور الريفي الفقر ملواجهة مستهدفة
 ...اخلدمات وتدين الالمساواة ظروف وتفشي املنخفض الدخل ذات اجلماهري معيشة مستويات

 

 هلا اقتصادية قطاعات ليشمل الزراعي بالقطاع النهوض يتجاوز الريفية التنمية مفهوم أن آخرون يرى كما    
 تتخذ القرارات أن أي القرار، المركزية أسلوب على تعتمد كما بالشمول، الريفية التنمية وتتسم، بالزراعة صلة
 1.اجملتمع أفراد مجيع فيها يشاركو  حمليا

 

II. التنمية المحلية: وخصائص تعريف 
باتت التنمية احمللية تشكل ركيزة أساسية من ركائز التنمية، حبكم أهنا حتقق التوازن التنموي بني خمتلف     

  املناطق.
 

 التنمية المحلية: تعريف .1
 التطرق إىل مصطلح احمللي:  وجبقبل احلديث عن تعريف التنمية احمللية            

          أنه: "فضاء توجد فيه رابطة اجتماعية مكثفة  بيرنار بيكورميكن تعريف "احمللي" حسب االقتصادي 
)عالقات بني األشخاص، تاريخ مشرتك، وممارسات ثقافية مشرتكة...(، تسمح بإظهار التعايش وبالتايل إعداد 

حيث قال: "بأن األقاليم  بيكور"وهذا ما يؤكده " اإلقليمكما يرتبط مفهوم  اسرتاجتيات مجاعية للتنمية."
مصطلح مناسب لوصف هذه الفضاءات اليت توجد هبا تعاونات، هذه الفضاءات اليت يتطور فيها الوعي 

  2اجلماعي بالوحدة والتماسك."
 

                                                                 
 .2المرجع نفسه، ص 1
، تم 20/10/8105بتاريخ:  post_31.html-http://attzah.blogspot.com/2015/01/blog ، مقال منشور على موقع:المحلية التنمية ماهية 2

 (.01/15/8101، 09:89االطالع: )
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري للتنمية المحلية
 

89 

 

فضاء هندسي ما فضاءاته املختلفة ت خمتلفة وجيب أن منيز يف اتعرفه "ايزابيل بايارت": "هنالك فضاء    
واملقصود بالفضاء هنا هو الفضاء األنرتولوجي والصلة هبذا الفضاء مبا يندرج ضمنه من املمارسات والسياسات 

    والثقافات وعالقات القوة."
 

 

 سلطاتهلا  ، حمافظات وعدة حمافظة متثل ا،هب خاص برملان ذات حملية حكومة" أنه على اإلقليم يعرف    
  1".البالد دستور ضمن كثرية جماالت يف االحتادية احلكومة مع وتشرتك وأمنية، ومالية داريةإ
 

 

 إن مفهوم احمللي يركز على مفهوم األقاليم )الفضاءات( الذي يعتمد على عدة عناصر ومنها:     
 العنصر اجلغرايف، ويعين أي منطقة أو مدينة حمددة جغرافيا جببال، وديان، وغريها. -
 عنصر اهلوية أو االنتماء، والذي ميكن أن يتعارض مع الواقع اجلغرايف. -
 .توفر جمال )الفضاء( مالئم تتداخل فيه جمموعة من العوامل والعناصر املتكاملة -
عنصر إداري يعتمد على تقسيم إداري تقرره الدول واحلكومات والذي يكون يف بعض األحيان غري عادل  -

      موضوعية )سياسية، جهوية...(. ألنه يبىن على اعتبارات غري
من خالل هذه العناصر ميكننا أن نعطي مفهوما للمحلية بأهنا تلك الفضاءات اليت توجد هبا رابطة           

اجتماعية مكثفة )عالقات بني األشخاص، ممارسات ثقافية....(، تسمح هذه الرابطة بالتعايش املشرتك 
  2.مجاعية للتنمية إسرتاجتيةوبالتايل إعداد 

 

 املفهوم هذا حضي فقد ،داللته يفا غن واألكثر تداوال األكثر املفاهيم بني من احمللية التنمية مفهوم يعد      
 معينة ويةزا على يركز تعريف كل التعاريف من العديد هناك كانت وبذلك واملتخصصني الباحثني باهتمام
 من ومنهم الريفي، الوسط خيص مفهوم أنه على إليه ينظر من الباحثني فمن واضحة، نظر وجهة حسب
 حمدد إقليم خيص وشاملة إدارية تنمية مشروع كل " يراه من ومنهم الالمركزية، ملفهوم معادلة داللة له يعطي

  3."املشروع هذا من مستفيدين وشركاء مواطنني مبشاركة
 

لرفع مستوى احلياة يف اجملتمع احمللي ككل مبشاركة : التنمية احمللية مصممة 0941تعريف كامبريدج سنة      
نشطة من جانب اجملتمع احمللي، ومبادأة تلقائية من جانب السكان إن أمكن، وإذا اتضح أن اجملتمع احمللي 
يفتقد هذه املبادأة التلقائية فيمكن استخدام كافة األساليب الفنية اليت تتضمن استشارة األهايل لضمان 

س هلذه احلركة، وتضم التنمية احمللية كافة أشكال حتسني مستوى احلياة يف اجملتمع احمللي، كما استجابتهم حبما
 4تضم كل أنواع األنشطة التنموية يف املنطقة سواء تلك اليت تقوم هبا احلكومة أو اهليئات غري حكومية.

 

                                                                 
 ميسان مجلة، (0112-0112لبصرة)ا لمحافظة األقاليم تنمية" المحلية التنمية إستراتيجية وتقييم تحليلوارتان،  آرزروني الطعمة، سونيا حبش مانع 1

 (/http://www.novapdf.com). 1، ص 8108، 81، العدد 00، المجلد األكاديمية للدراسات
 .00، ص خنفري خيضر، مرجع سبق ذكره  2

3  Mihoub mezouaghi, les territoires productifs en question,s: transformation occidentales et situation maghribines, 

maisonneuvre et larose, 2007, p70. 
 والتنمية الحوكمة :حول الثاني الدولي الملتقىالجزائر،  في المحلية التنمية تحقيق سبيل في التعليم تطوير إستراتيجيةدادة،  بن الصديق، لخضر ولد ميلود 4

 ". 8، ص8105 ديسمبر 2 -2برج بوعريريج، -ة، كلية علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد البشير اإلبراهيميالمحلي
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ورد  فقدكامبريدج  تعريفعلى نفس اخلط األساسي املشار إليه يف : 0994سنة   Ashridgeتعريف      
، الذي عقدته بريطانيا ملناقشة املشكالت اإلدارية يف املستعمرات، وكانت تنمية لنمو االجتماعياالتعريف 

اجملتمع فبذلك تعرف ب: "الرتبية الشعبية" فعرفت يف هذا املؤمتر مبعناها املقصود وهو "تنمية اجملتمع" باعتبارها 
والواسعة النطاق، وإذا  االجيابيةل املعيشية للمجتمع ككل على ركيزة املشاركة حركة اهلدف منها حتسني األحوا

مل تبدأ فيجب االستعانة بالوسائل املنهجية ما بدأت املبادرة تلقائيا من اجملتمع فسيكون ذلك أفضل، وإذا 
 واستشارة الناس بالشكل الذي يسمح بتحميسهم هلذه احلركة. إلجيادها

 

 جهود مع األهايل جهود تتوحد بواسطتها اليت العملية" أهنا على 1956 سنة المتحدة األمم هيئة عرفتها     
 اجملتمعات هذه وتكامل احمللية للمجتمعات والثقافية االقتصادية الظروف حتسني أجل من احلكومية السلطات

 1 ."القومي التقدم يف املسامهة على قادرة وجعلها األمة حياة يف
 

 أن جيب ،اجتماعية اقتصادية أو صورهتا كانت مهما احمللية التنمية أننستنتج  التعريف هذا خالل  من    
 على االعتماد مع وذلك ظروفهم لتحسني والفردية اجلماعية هودهمجب احمللي اجملتمع مسامهة على تقوم

 إطار يف احمللية املوارد على اإلمكان قدر العتمادبا احلكومية السلطات تقدمها اليت والتوجيهات اخلدمات
 .الوطنية التنمية

 

يف اختاذ  تعكس مستوى بسط الدميقراطية   PNUDحسب برنامج األمم المتحدة للتنمية  التنمية احمللية     
 2مستوى إدارة األقاليم. القرار على

 

 جهود وتنظيم تعبئة عملية" أهنا على االجتماعية والتنمية الرعاية مصطلحات معجم طرف من عرفت     
 جملتمع،ا مشاكل حلل دميقراطية بأساليب احلكومية اهليئات مع املشرتك للعمل وتوجيهه ومجاعاته اجملتمع أفراد
 واملالية والبشريةة الطبيعي املوارد بكافة الكامل باالنتفاع احتياجاهتم ومقابلة وثقافيا اجتماعيا أبنائه مستوى ورفع

 3."املتاحة
 

 والسعي احمللي جمتمعهم مشكالت حلل احلكومية اجلهود مع احمللية اجلهود توحيد على التعريف هذا يركز     
  وارد املتاحة يف اجملتمع.بواسطة امل …والثقافية واالجتماعية االقتصادية ظروفه لتحسني

 

 

Arthur Dunham يرى     


 مع األفراد  جهود توحيد خالهلا من يتماليت  العملية" :هي احمللية التنمية أن 
 اإلطار ضمن احمللية، للمجتمعات والثقافية واالجتماعية االقتصادية الظروف حتسني هبدف احلكومية، اجلهود

 .األمة تقدم يف يساهم بشكل للدولة العام
                                                                 

 .01، ص0991والتوزيع، القاهرة،  للنشر وهبة مكتبة الطبعة األولى، ،المحلي المجتمع تنمية وآخرون، رجب الرحمن إبراهيم عبد 1
محمد ة، كلية علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المحلي والتنمية الحوكمة :حول الثاني الدولي الملتقى، الحوكمة والتنمية المحلية: أي ارتباط فعال، حسين رحيم 2

 ". 0، ص8105 ديسمبر 2 -2برج بوعريريج، -البشير اإلبراهيمي
 .55، ص0922 مصر،  المصري، الكتاب الطبعة األولى، داراالجتماعية،  والتنمية الرعاية مصطلحات معجم بدوي، زكي أحمد 3

 Arthur Dunham (1893-1980) was a social welfare administrator, pioneer community organizer, and educator. He 

worked in a number of neighborhood centers and social work agencies in St. Louis, Philadelphia and Newton, MA; 

served on the staff of the Public Charities Association in Pennsylvania, and administered public relief in Pennsylvania 
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بأن التنمية احمللية عملية هتدف لتحسني املستوى نالحظ  Dunhamمن خالل التعريف الذي قدمه     
 مبادرة اجملتمع، لتحقيق تنمية شاملة متس خمتلف اجلوانب.املعيشي بناءا على 

 

: هي األخرية هذه أن يرى حيث احمللية، التنمية مسألة يف أكثر يفصل أنRoss   Murry ل حاو  لقد     
 حبسب واألهداف احلاجات هذه وترتيب وأهدافه حاجاته حتديد من اجملتمع هبا يتمكن اليت ياتملالع"

 اليت واخلارجية الداخلية املوارد على واألهداف احلاجات هذه ملقابلة العمل يف والرغبة الثقة إذكاء مث أمهيتها،
 ".عاجملتم يف والتضامن التعاون روح وتنمو متتد الطريق هذا وعنزاءها إ بعمل القيام مث حتصل

 

 احملليني لألفراد الفرصة تتيح اليت العمليات جمموعة "Ross" ما ورد يف تعريف حسب احمللية فالتنمية      
 وضح كما ،فيما بينهم والتضامن الثقة على تساعدهم اليت األهداف، وصياغة االحتياجات حتديد يف شاركةامل

 املرحلة إىل احلاجات حتديد أي املرحلة األوىل حيث ،األفراد مشاركة ملسألة السابقة التعاريف من أكثر بتفصيل
 .احلاجات هذه تلبية على النتيجة وهي فيها حتصل اليت

 معني إقليم داخل واالجتماعية االقتصادية النشاطات إثراء تنويع مسار" بأهنا Xavier  Griffer عرفها       
 1."اإلقليم ذلك وموارد طاقات تعبئة خالل من

 

 تلبية أجل من ساكنيها من معينة منطقة ثروات استعمال بساطة بكل تعين"  بأهنا " ويفر "عرفها كما     
 ".االقتصادية واملوارد السياسية السلطة املنطقة، ثقافة يف تتمثل احلاجيات هذه مكونات إن اخلاصة، حاجياهتم

 

 الثقافيةاالجتماعية،  جوانبها بكل احمللية التنمية حتقيق أجل من نالحظ التعريف هذا خالل من        
 جوانب من معني جانب على الرتكيز دون احمللياجملتمع  هودججيب تضافر اخل،  ..والسياسية االقتصادية

  ة.احليا جماالت جوانب لكافة شاملة هي احمللية التنمية أن اعتبار على املختلفة التنمية جماالت
 

 واالجتماعية االقتصادية احمللية التنمية حتقيق أن : على 9119 سنة عرفها  Stephan.Trembloy  أما          
 واختاذ التشاركية، التضامنية التنمية إىل املستندة العوملة إطار يف احلالية القوى خطوط مثلث مبثابة الدميقراطية

، الوطنية التنمية دعائم تشكل حملية تنموية أقطابا يوجد ومبا،  اجلماعية والكفاءة اجلماعي اإلطار يف القرارات
 2.واالجتماعي االقتصادي والتقييم الدميقراطية املنافسة إطار يف

 

 للمجتمع األهلية اجملهودات تدعيم ":هي احمللية التنمية بأن فريى ،البطريق كامل محمد أما تعريف      
 أن على اجملتمع، هلذا واحلضارية واالجتماعية االقتصادية احلالة لتحسني وذلك احلكومية باجملهودات احمللي
     ة."للدول العام اإلصالح خطط مع منسجمةو  متماشية احمللية اجملتمعات هبذه اإلصالح خطط تكون

 

                                                                                                                                                   
and New York during the Depression. From 1935 to 1963 he conceptualized and taught community organization practice 

in the School of Social Work at the University of Michigan. 
1Xavier Griffer , Territoires de france: Les enjeux économiques sociaux de la décentralisation , Edition Economique 

Paris ,1984, p146.  
2 Stephan Trembly, Développement Local: Economie Social, et Démocratie, presses de l’université du Québec, 2002 

p5. 
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 احلكومية اجلهود مع لألفراد احمللية اجلهود وحيدت على تعتمد احمللية، التنمية أنالتعريف من خالل  يالحظ     
التعريف  ، كما يشريوالثقافية واالجتماعية االقتصادية ظروفه لتحسني والسعي احمللي جمتمعهم مشكالت حلل
 .الشاملة الوطنية التنمية للحصول على اجلهود هذه تنسيق ضرورة إىل

 

بأهنا " مفهوم حديث ألسلوب العمل االجتماعي واالقتصادي يف مناطق محي الدين صابر يعرفها      
حمددة يقوم على أسس وقواعد من مناهج العلوم االجتماعية واالقتصادية، وهذا األسلوب يقوم على إحداث 

 اقائم الوعي ذلك يكون وأنتغيري حضاري يف طريقة التفكري والعمل واحلياة عن طريق إثارة وعي البيئة احمللية 
 عمليا املستويات كل يف مجيعا احمللية البيئة أعضاء جانب من والتنفيذ واإلعداد التفكري يف املشاركة أساس على

  1."وإداريا
 علومسواء كان يف ال علمية مناهج على يقوم علمي أسلوبأن التنمية احمللية  نستخلص التعريف هذا من

 لتحقيق احمللية البيئة يفبكل املستويات  الشعبية املشاركة على التعريف هذا يركز،  االقتصاديةو  االجتماعية
  .اجلديدة التطورات تواكب تكون اليت اجملتمع أفكار وبلورة تغيري كما تعمل هذه التنمية على  ،احمللية التنمية

 

 تنتهج أن فيها ويفرتض احمللية اجلماعات لصاحل واالستثمار التجهيز سياسة" بأهنا جند أيضا التعاريف ومن     
 احمللية اجلماعات اإلحصاء أساس على قائم برنامج وهو بعيد، و ومتوسط قصري أمد ذي منسجمةبرامج 

 حقيقيا اهتماما منها لفائدةوا أمهيتها تكتسي واليت فيها الشروع الواجب األعمال وتعيني ترقيتها، الواجب
 2."لذلك الضرورية الوسائل تعبئة وكذا املعنية للقطاعات إحلاحا األكثر االحتياجات إىل بالنظر

 

 الشعبية اجلهود بني الفعال التعاون حتقيق ميكن بواسطتها اليت العملية" اأهن على احمللية التنمية تعريف وميكن    
 من وحضاريا واجتماعيا3اقتصاديا احمللية والوحدات احمللية التجمعات مبستويات لالرتفاع احلكومية واجلهود
 منظومة يف احمللية اإلدارة مستويات من مستوى يف احمللية التجمعات تلك لسكان احلياة نوعية حتسني منظور
 4.ومتكاملة شاملة

 

 ةكاملشار  على وتتأسس ياحملل اجملتمع حلاجات األسبقية يتعط األسفل من قاعدي بشكل تتم عملية إهنا       
واحلركية  كةوالشرا  واالندماج العيش مستويات رفع إىل الوصول سبيل يف ذلك لكو  احمللية املوارد ملختلف الفاعلة

                                                                 
شراكه في تحقيق التنمية المحليةشوقي جدي، صاطوري الجودي،  1 ، مؤتمر "إشكالية التنمية في الوطن العربي في ظل نحو تمكين المجتمع المدني وا 

 .  820، ص 8102المتغيرات العالمية، األردن، 
 .0ص ، 2003 أكتوبر ، 04 العدد البرلماني، الفكر مجلة ،وأفاق معاينات المحلية التنمية ماتلو، الطيب 2
المحلية  اإلنتاج أنظمة دور تفعيل نحو "SPL" لتحقيق والحرف التقليدية الصناعة لقطاع مستدام لتأهيل أساسي متطلبأصيلة،  العمري، ميلود تومي 3

 تأهيل متطلبات الثالث الدولي لملتقىبسكرة، ا بوالية النخيل لمشتقات المحلي اإلنتاج نظام:حالة دراسة"الجزائر في المستدامة المحلية التنمية أهداف
 .2، ص 2013نوفمبر 12-11تبسة، -التبسي العربي التسيير، جامعة وعلوم االقتصادية التجارية العلومالمستدامة،  التنمية أهداف لتحقيق الجزائري االقتصاد

 8115 اإلسكندرية، والتوزيع، والنشر للطبع الجامعية المعرفة دار الطبعة األولى، ،النامية الدول في التنمية قضايا حفظي، إحسان مصطفى، أحمد مريم 4
 .844ص
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وتعتمد على تفصيل كل موارد جمتمع حملي باعتبار هذه املوارد واملؤهالت احمللية فاعال مهما يف صناعة التغيري 
 1.ياحملل اإلنسان إشراك مع وضمان إستمراريته

 

 جغرافية منطقة يشمل والذي للتنمية اجلغرايف النطاق إىل يشري احمللية التنمية مصطلح أن يرى من وهناك                             
 احمللي املستوى مها احمللية للتنمية مستويني بني التمييز وميكن لدولة، الكاملة اجلغرافية البقعة ضمن حمددة
 يف السائدة اإلدارية للتقسيمات وفقا حمددا قليمياإل املستوى يشمل حيث الضيق، احمللي واملستوى الواسع
 صغرية أو حمددة سكانية جتمعات أو قرية أو مدينة فيشمل الضيق، مفهومها احمللية التنميةت ومسي الدولة،

     2.نسبيا
 يف واالجتماعية االقتصادية األعمال إثراء و لتنويع مسار :"أهنا على كذلك احمللية التنمية تعريف ميكن    
 3".اإلقليم سكان جهد منتوج يصبح منه و ثرواته و موارده ربط و جتنيد خالل من معني إقليم

 4:مايلي استخالص ميكن السابقة التعاريف خالل من
 

 من املتغريات وتوجيه احمللية بيئتهم على والسيطرة املشاركة من األفراد متكن اجتماعية عملية احمللية التنمية -
 .احمللي تمعجملا ألفراد املهنية التخصصات من االستفادة خالل من املعيشي باملستوى النهوض أجل

 للدولة العامة باخلطة مرتبطة احمللية املنطقة تنمية تبقى بل الدولة عن املنطقة عزل تعين ال احمللية التنمية -
 .الشاملة وتنميتها

 لتحقيق األفضل الوسيلة تعترب والكفاءات البشرية الطاقات تنمية فإن ولذلك باألفراد احمللية التنمية ترتبط -
 .احمللية التنمية

 للدميقراطية جتسيد احمللية التنمية تعترب ولذلك عليه يفرض أن ال تمعجملا من ينبثق الذي هو السليم التغيري -
 كل املواطنني بني مشرتكا قامسا ونتائجها اهتومسؤوليا اهتوواجبا حبقوقها احلياة أن على تأكيدها وذلك يف

  .مسامهته وجهده حسب
تتم بشكل قاعدي من  هادفةو  عملية واعيةمن خالل ما  قدم ميكن تعريف التنمية احمللية على أهنا:       

  جهود مع أفراد اجملتمع جهود تضافر وذلك من خالل ،للمجتمع املعيشية األحوال لتحسني األسفل
 الطبيعية )املواردعلى املوارد احمللية املتاحة  باالعتمادوذلك  ،لتحقيق تنمية شاملة ،احلكوميةالسلطات 

 لتحسنيالعقالين وفقا ملا تقتضيه خصوصيات ومعطيات كل منطقة  تغاللاالسب البشرية ( وذلك والطاقات
 .باإلضافة احلفاظ عليها بيئيا للمجتمع احمللي والثقافية واالجتماعية االقتصادية الظروف

                                                                 
 .001، ص 8102، 02الباحث، عدد  مجلةبالسودان،  المحلية التنمية في الوطنية السياسات دور، الحسن محمد الرحمن عبد1
 .050ص ، 2009 والتوزيع، األردن، للنشر زهران دار ، الطبعة األولىالعلمية،  التطبيقات النظريات، األسس، التنمية إدارة العوامله، الحفيظ عبد نائل، 2

3 Nait merzoug ml, kouadria noureddine ,amara fatah , << gouvernance urbaine et développement local en algérie quels 

enjeux pour les métropoles régionales : cas annaba>>,revue des sciences humaines ,université de mohamed khider 

biskra n24 , 2012 ,p10. 
4
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  احمللية التنمية أن جند فإننا احمللية التنمية مفهوم وتناقش تعاجل اليت واملفاهيم التعاريف تعددت مهما إذا     
 إقليم ضمن واحلكومية الشعبية اجلهود دمج إيل دفه وإسرتاتيجية وأسلوب عملية عن عبارة هي عامة بصفة

 البيئة ضمن املوجودة الفرص وأيضا الداخلية البيئة يف املتاحة احمللية املوارد استغالل طريق عن معينة منطقة أو
 واالجتماعية االقتصادية االتجملا مجيع يف ريفية أو كانت حضارية احمللية بالوحدات االرتقاء بغية اخلارجية
 .واملتوازنة الشاملة التنمية خالله من وحتسن حتقق الذي الزاوية حجر عن عبارة وهي والتنظيمية والثقافية
 .المحلية التنمية خصائص .2

 1:منها ونذكر اخلصائص بعض إىل التطرق ميكن
 لنواحي شاملة هنوض عملية هي بل احلياة، جوانب من واحد جبانب احمللي اجملتمع تنمية عملية ختتص ال -

 ؛حاجياته وإشباع للمجتمع واالقتصادية االجتماعية
 ؛دولية أو حملية كانت سواء والتطوعية احلكومية اهليئات طرف من فنية مساعدات عدة تتضمن -
 ؛احمللي اجملتمع أهداف حتقيق كيفية على ومدربة معدة مهنية قيادة وجود تتطلب -
 ؛املسؤولية حتمل على ارهتمدق وتنمية القيادات اكتشاف على تعمل -
 تؤثر اليت احلياة أمور بكل التوعية ،زراعيال اإلرشاد مثال، األمية كمحو ،وإرشادية تعليمية عمليات تتضمن -

 ؛اخل...الرضع لألطفال التطعيم كأمهية املواطنني حياة على
 ؛حضرية أو ريفية كانت سواء احمللية اجملتمعات كافة ويف غنية أو فقرية كانت سواء دولة كل يف متارس -
 ؛العمل يفالدميقراطي  املبدأ على تعتمد -
 ؛اجملتمع تنمية هبا تقوم اليت العمليات كافةيف   ورئيسي أساسي مبدأ املشاركة -
 . اجملتمع قطاعات بكل هتتم ألهنا والتكامل بالشمول تتميز -
 االحتياجات إشباع يف التفكري وعند اجملتمعية املشكالت مع تعاملنا عند واالجتماعي الثقايف السياق عاةرام -

 .اجملتمعية
 .اجملتمع منها يعاين اليت املشكالت ملواجهة التخصصات مجيع مستوى على اجلهود توحيد على عملت  -
  .توفريها ميكن واليت احمللي باجملتمع املتوافرة والبشرية املالية املوارد باستثمار هتتم -

 

III. وركائزها الوطنية التنمية في المحلية التنمية أهمية 
 وركائزها يف النقاط التالية:  الوطنية التنمية يف احمللية التنمية أمهيةانطالقا مما سبق سيتم حتديد 

 
 
 

 

                                                                 
1
 .8، ص8112والتوزيع، القاهرة،  للنشر السحاب ، الطبعة األولى، دارمتغير عالم ظل في التنمية الفتاح، عبد أحمد محمود، محمد محمود 
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 : الوطنية التنمية في المحلية التنمية أهمية -1
 الوطين الدخل كارتفاع العام املستوى على الوطنية التنمية عن تنجم قد اليت اإلجيابية النتائج من الرغم على    

 هلذه التوزيع عدالة تضمن ال الواقع يف اهنأ إال اجملتمع يف اخلدمات تقدمي نسب ارتفاع أو مثال الفردي أو
      1:أمهها نقاط عدة خالل من تتجلى احمللية التنمية أمهية فإن هنا من هلا، املستحقني مجيع على اإلجيابية النتائج
 املختلفة التخصصات بني املعابر إقامة أو الثغرات لسد الوسائل بتوفري احمللي اجملتمع تنمية برامج تقوم -

 ؛الوطنية التنمية برامج يف املسامهة
 واحلد احمللي، املستوى على واالقتصادية االجتماعية اجلوانب بني التكامل احمللي اجملتمع تنمية حتقق  -

 ؛الوطنية التنمية برامج نتائج من لالستفادة اجملتمعات لبعض العزلة من
 التمهيد طريق عن الوطنية التنمية دعم يف احمللية التنمية تسهم أن ميكن النامية الدول معظم يف  -

 ؛الربامج هذه أمام تقف قد اليت املعوقات من واحلد الوطنية التنمية لربامج
 املتبادل، بالتأثري يسمح مما الوطين، والتخطيط احملليات بني االتصال وسائل احمللية التنمية برامج توفر  -

 ؛الوطنية التنمية لربامج املساند الرأي بتعبئة يسمح أن شأنه من وهذا
 قدرة أكثر الوطنية املوارد جيعل مما احمللية، املشكالت بعض مواجهة يف احمللية التنمية برامج تسهم  -

 كاهل عن العبء من جزءا ترفع احمللية التنمية أن آخر مبعىن أو جديدة، مشكالت مواجهة على
 ؛الدولة

 االجتماعي للتغري اإلجيايب بالتوافق يسمح مبا الوطنية التنمية برامج لتنفيذ املالئم املناخ برامج توفر  -
 األساسية التسهيالت من األمور هذه وتعترب عامة، بصفة التنمية برامج إليه هتدف الذي املقصود

 ؛اجملتمع يف واالجتماعية االقتصادية التنمية ملتطلبات
 اجملتمع   ومعطيات واحتياجات يتناسب ملا الواقعية الرؤية وضوح من تزيد التنمية يف احملليات جتارب  -

  . الوطين املستوى على للتنمية الواقعي للتخطيط ميهد وهذا

 مشروع أي يف توفرها الواجب واملتطلبات األسس من مجلة وجود إىل اإلشارة جتدر الصدد، هذا ويف      
        (2) :يف أساسا ذلك ويتمثل الوطين، التنموي للمشروع ومتينة صلبة قاعدة حبق شكل لكي حملي تنموي

 اليت الربامج وتنفيذ وضع على والعمل ،(الشعبية املشاركة) التفكري يف احمللية البيئة أعضاء إشراك ضرورة  -
 التقليدية، مهتحيا حدود تتخطى احلياة من أفضل مبستوى الوعي إثارة طريق عن وذلك مهب النهوض إىل دفهت

 على وتعويدهم اإلنتاج، يف احلديثة الوسائل استعمال على وتدريبهم اجلديدة، باحلاجات إقناعهم طريق وعن
 .واالستهالك االدخار مثل واالجتماعية االقتصادية العادات من جديدة أمناط

                                                                 
 دور تقويم األول الوطني الملتقى ،الجزائر في LMD نظام لواقع تحليلية دراسة :المحلية التنمية ومتطلبات الجامعي التكوينعادل، هارون أسماء،  سعدو  1

-022 ص  ،80/15/8101-81 الجلفة،– عاشور زيان جامعة المحلية، التنمية تطلعات ومواكبة الشغل سوق لمتطلبات االستجابة في الجزائرية الجامعة
022. 

 .13 ص ، 8110 االسكندرية، للنشر، الجامعية الدار ،والتنمية المحلي ويلمالت الحميد، عبد المطلب عبد 2
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 اقتصادي نفع إىل ذلك ويؤدي بشرية، أو مادية كانت سواء للمجتمع احمللية املوارد على االعتماد ضرورة -
 .أوسع وظيفية جماالت ويعطيها املشروعات تكلفة من التقليل حيث من
 أن ميكن ال األخرية هذه أن إذ الشعبية، املشاركة حتقيق يف الزما شرطا تعد واليت الدميقراطية، توفر ضرورة  -
 الطوعية، املبادرة وحرية رأيه، عن التعبري حرية شخص كل فيه ميلك ودميقراطي طوعي أساس على إال تتم

 حكرا القرار اختاذ يكون فال احمللي، جمتمعه مبستقبل املتعلق القرار اختاذ يف املسامهة شخص كل فيه ويستطيع
 .خارجه من حىت رمبا أو تمع،جملا هذا أفراد من قلة على

 العائد ذات املشروعات تلك اختيار جيب حبيث للمجتمع ملموسة مادية نتائج إىل بالوصول اإلسراع ضرورة -
 .احلكومية اجلهود مع التعاون بفائدة وإشعاره معجملتا أبناء ثقة لكسب وذلك السريع

 على وأيضا الوطنية، التنمية وتوجهات احمللية التنمية وبرامج أهداف بني والتكامل التنسيق مراعاة ضرورة - 
 أو متكررة أعماهلا تصبح ال حىت احمللية التنمية مشروعات خمتلف بني التنسيق مراعاة ينبغي احمللي املستوى
  .فيها التكامل على احلرص جيب إذ متضادة،

 ركائز التنمية المحلية:  -2
          1:يف تتمثل الركائز من جمموعة على احمللية التنمية تقوم

 وتنفيذ وضع يف احمللي اجملتمع أفراد مجيع إشراك ضرورة على احمللية التنمية تقوم :الشعبية المشاركة -
 حدود يتخطى أفضل مبستوى وعيهم إثارة طريق عن ذلك و هبم، النهوض  إىل هتدف اليت الربامج
 من جديدة أمناط على وتعويدهم اإلنتاج، يف احلديثة الوسائل على تدريبهم و التقليدية، حياهتم

 .االستهالك و االدخار مثل االجتماعية و االقتصادية العادات
 مشروعات بني تكامل هناك يكون أن احمللية التنمية ركائز من :الخدمات مشروعات تكامل -

 نوع وال مكررة خدمات تكون ال حبيث التنسيق من نوع هناك يكون وأن اجملتمع، داخل اخلدمات
 .اخلدمات هذه تقدمي يف التناقض من

 النتائج، سريعة خدمات التنمية برامج تتضمن أن هبا يقصد : النتائج إلى الوصول في اإلسراع -
 كسب هو ذلك يف والسبب التكاليف، وقليلة السريع العائد ذات املشروعات تلك اختيار فيجب

 .جمتمعهم يف ما مشروع إقامة جراء عليها حيصلون منفعة هناك بأن اجملتمع ثقة
 حتقيق ركائز أهم من احمللية املوارد على االعتماد يعترب :للمجتمع المحلية الموارد على االعتماد -

 غري موارد استخدام من أسهل أفراده لدى املعروفة اجملتمع موارد  استخدام أن ذلك احمللية، التنمية
 . املشروعات تكلفة يف اخنفاض يتمثل عائد له احمللية املوارد على االعتماد أن كما معروفة،

 
 

                                                                 
دارية، اقتصادية أبحاث مجلة ،-قالمة والية حالة دراسة -المحلية التنمية تحقيق في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور عناني، ساسية 1  محمد جامعة وا 

 .94ص ،8104 ديسمبر ، 30 العدد بسكرة، خيضر،
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IV. التنمية المحلية ونظريات مبادئ 
 وتشمل مايلي:

 مبادئ التنمية المحلية:  -1
 ألهنا احمللية التنمية عملية اهنارت مبدأ أمهل ما إذا حبيث احمللية التنمية بعملية ترتبط مبادئ عدة هناك    

 1.هنايتها إىل بدايتها من املواطنون فيها ويشارك ومتوازنة شاملة عملية
 الشمول مبدأأوال: 

 والشمول والثقافية واالقتصادية االجتماعية جوانبها مجيع من التنمية قضية تناول ضرورة املبدأ هذا يعين     
 اجملتمع كل والربامج املشروعات تغطي حبيث والسكانية اجلغرافية اجملتمع قطاعات بكل التنمية مشول أيضا يعين

 .املواطنني وإرضاء الفرص وتكافؤ للعدالة حتقيقا ذلك أمكن ما
 التكامل مبدأثانيا: 

 يعين كما واالجتماعية، االقتصادية اجلوانب كافة العملية هذه مشول احمللي اجملتمع تنمية يف التكامل ويعين     
 تنمية دون ريفية حملية تنمية إجراء ميكن ال مبعىن احلضري واجملتمع الريفي اجملتمع بني تكامل أيضا التكامل
 واحلضر الريف بني عضوية عالقة هناك أن اجملتمع تنمية جمال يف العاملون كشف ولقد العكس و حضرية

 تبدأ مدارس إنشاء يتم ذلك على ومثال التعليمية احمللي اجملتمع تنمية مشروعات يف تكامل هنا التكامل ويعين
 حملاصيل الريفية للمنتجات مصانع عمل يتم الصناعي الاجمل يف أو الثانوي، التعليم حىت األساسي التعليم يف

 .اخل....والعصائر والفاكهة اخلضر تصنيع :مثل اإلنتاج حىت الزراعة من اجملتمع يف توزيعها يتم
 

 التقبل مبدأثا: لثا
 التقبل ويعين اجملتمع، تنمية يف العمل عند وتطبيقها هبا اإلملام جيب اليت الرئيسية املبادئ من التقبل يعترب    
 أفراده سلوك عن النظر بغض عليه يكون أن جيب كما ال هو كما اجملتمع بتقبل اجملتمع بتنمية يعمل من قيام
 تنمية يف املشاركة عمليات وتزداد التعاون ويتم الثقة تنمو هلم العاملني بتقبل اجملتمع أفراد شعر وإذا .قيمه أو

 صور بعدة وذلك التقبل هذا عن للتعبري واضحة عملية استجابة يظهر أن اجملتمع تنمية يف العامل وعلى اجملتمع
  .اخل...النقد جتنب املشاعر، تقدير التسامح، االحرتام، :مثل

 

 التوازن مبدأرابعا: 
 خاصا وزنا تفرض احتياجات جمتمع فلكل اجملتمع حاجة حسب التنمية جبوانب االهتمام املبدأ هذا يعين     
 عداها ما على أكرب وزنا فيها االقتصادية التنمية قضايا حتتل الفقرية اجملتمعات يف :فمثال منها، جانب لكل
 األخرى والقضايا التنمية من املستهدف األساس هي اإلنتاجية املوارد تنمية جيعل مما واالهتمامات القضايا من

 .منها فرع مبثابة
 

                                                                 
 والتجارية االقتصادية العلوم كلية اإلنسانية، العلوم مجلة إسالمي، منظور من المستدامة المحلية التنمية تمويل  السبتي، وسيلة رحماني، موسى 1

 .296 ص ، 2011 برمنوف ، 82العدد بسكرة، خيضر محمد جامعة التسيير، وعلوم
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 التنسيق مبدأخامسا: 
 جهودها وتضافر اجملتمع خدمة على القائمة األجهزة مجيع بتعاون يسمح جو توفري إىل املبدأ هذا يهدف 

 حماوالت وهلذا التكاليف وزيادة اجلهود تضييع إىل يؤدي ذلك ألن تضارهبا أو اخلدمة ازدواج مينح مبا وتكاملها
 1.آثارها من والتقليل النقائص هذه تفادي هبدف التنسيق مبدأ ألعمال كثرية

 التنمية المحلية نظريات .2
 للنموذج البدائل كأحد طرحت حيث الثانية العاملية احلرب هناية إىل احمللية التنمية إشكالية تعود    

 جهة من الدولة تنمية بني تناقضات هناك أن بني الواقع أن حيث سائدا، كان الذي الكالسيكي االقتصادي
 . جديدة وأفكار توجهات بروز إىل أدى خرى،أ جهة من املناطق تنميةو  

 

   :النمو أقطاب نظرية - أ
سنة  بيرو فرانسواحيث يعترب  مغريهو  " هيرشمان " ،" بودفيل " ، "بيرو فرانسوا " من كل ميثلها     

 املتعدد الفضاء أساس على النظرية هذه تقوم ،غة هذه النظرية يف صورهتا األوىلول من قام بصياأ 0991
 األقطاب وبني بينه تقومو  ابينه فيما أجزاءه تتكامل حيث متجانس غري فضاء بأنه عرفه الذيو  األقطاب
  2.القريبة املناطق من أكرب تبادل املسيطرة

 على القضاءو  األرياف، تعمري إىل منهم حماولة الفرتة تلك يف للحكومات ملهمة النظرية هذه كانت لقدو    
 بريو يعرفه الذيو  األقطاب املتعدد الفضاء أساس على النظرية هذه تقوم الريف عن املدينة متيز اليت الفوارق

 من أكرب تبادل املسيطرة األقطاب بنيو   بينه وتقوم بينها فيما أجزاءه تتكامل حيث متجانس غري فضاء بأنه":
 3ريبة."الق املناطق

 منو كنظرية واحد آن يفو   املتوازن غري القطاعي للنمو نظرية بأهنا " النظرية هذه أيدلو فيليب يعرف كما   
 عدم االعتبار عنيب تأخذ اليت والنظرية املناطق تنمية نظرية متثل لنا بالنسبة إهنا ، ...متوازنة غري جهوية

 أقطاب إىل  )الفضاء( البلد تقسيم رةكف على تقوم النظرية هذه أن نرى هنا منو   4."الفضاءات بني التساوي
 مثة منو  خصوصيته حسب قطب كل تطوير كيفية عن البحث إىل بالضرورة سيؤدي متجانسة غري كبرية

 . ككل الدولة تنمية إىل النهاية يف سيؤدي
  :االقتصادية القاعدة نظرية - ب
 اإلنتاج مستوى أن النظرية هذه فحسب املناطق، لتنمية كأساسرات  الصاد كرةف على النظرية هذه تعتمد      

 يفو  اخلارجي الطلب حبسب بدوره يتحدد والذي التصدير على قدرهتا مدى على يعتمد منطقة ألي التشغيلو 
 هذه مداخيل، خيلق لذيوا لشغ مناصب بإنشاء يتحدد احلضري النمو " لكور كلود يقول جملالا اهذ

                                                                 
 .001، ص 0922الثانية، القاهرة، دار غريب للنشر والتوزيع،  الطبعة  االجتماعية، التنمية حسن، محمد الباسط عبد 1

2 Andre joyal , le développement local, editions de liQrc, Paris, 2002, p 15. 
3 Joseph Lajugie, Pierre Delfaud et Claude Lacour, Espace régional et aménagement du territoire, édition dalloz, 

Parais,1979, p29. 
4 Philippe Aydalot, économie régionale et urbaine. ED. economica, Parais, 1985, p127.  
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 اخلارج، من مداخيل يؤمن الذي للتصدير تؤدي النشاطات هذه املتميزة، النشاطات خالل من تأيت املداخيل
  1."النمو توسع وكذا احمللية احلاجيات خمتلف (إشباع ) بتوفري تسمح املداخيل هذه
 :داخلية ونشاطات قاعدية نشاطات إىل املنطقة داخل االقتصادية األنشطة النظرية هذه تقسم   
 مناصب خلق يف تساهم اليتو   املصدرة القطاعات تغطي اليت النشاطات هي القاعدية النشاطات  -

 ،...(.السياحة قطاع)مثل اخلارج من مداخيل جلب و شغل
 فالتكامل بالتايلو   ،للمنطقة الداخلية احلاجيات لتلبية املوجهة األنشطة هي الداخلية النشاطات  -

 .بأكمله البلد تطوير بالتايلو   املنطقة تطوير يف يساهم األنشطة هذه بني

      :تحت من التنمية نظرية - ت
 هذه ظهرت لصاحلها، احمللية اجملموعات أعضاء طرف من االقتصاد تنظيم فكرة على تركز النظرية هذه      

 أسعار ارتفاع أمهها العاملي االقتصاد مست حتوالت بعدة الفرتة هذه متيزت قد و السبعينات بداية يف النظرية
 البحث يف متثلت بدائلو  جديدة أفكار طرح مما العمومية املالية اخنفاضو  النقل تكاليفو ) ... البرتول( الطاقة

 أكثر اهتمامها و اجملتمعات مست اليت التحوالت بعد خصوصا األعلى حنو األسفل من تنطلق تنمية عن
  . حياهتم متس اليترارات الق يف أكرب مبسامهة احمللية اجملتمعات مطالبةو  ةوالبيئي االجتماعية باجلوانب

 هذا ،يحمل تضامن عن تعبري " بأهنا احمللية التنمية النظرية هذه حسب قويقو لويس جون يقول حيث     
 خيلق الذيو   احمللية الثروات لتثمني معينة منطقة سكان إدارة ويظهر جديدة اجتماعية عالقات خيلق التضامن

 :وهي النظرية هذه حسب احمللية التنمية مكونات عن فكرة يعطي التعريف هذا 2."اقتصاد تنمية بدوره
 التحديات كل أمام يقوم والذي املنطقة أعضاء خمتلف بني التضامن خالل من يظهر الذي الثقايف اجلانب  -

 ؛املنطقة تواجهها اليت
 3.أبناءها طرف من للمنطقة احمللية الثروات استغالل يف املتمثل و االقتصادي اجلانب  -

  :الصناعية المقاطعة نظرية - ث
 من أول كان الذي ( 1890 ) مارشال ألفريد قدمها اليت األعمال إىل بدايتها يف النظرية هذه تعود      

 واليت واحدة منطقة اجملال يف نفس يف تنشط املؤسسات من جمموعة تركز من تنشأ اليت التجمعات عن حتدث
يكون من شأهنا زيادة  ةوفرات خارجية حملي الصناعية املنطقة تولد صناعية( مقاطعة ) اسم عليها أطلق

 بني اجلغرايف التقارب يقر ط عن صناعي نشاط جتمع بالفعل الوفرات وحتدث النفقات وخفض اإليرادات
 التسويق إىل صميمتال من الصناعية، للسلسلة املختلفة املراحل يف التخصصو  احمللية املنطقة يف املنشآت

 حتديداو  إيطاليا مستوى على خصوصا ( 1979 ) بيكاتيين اإليطايل االقتصادي طورها األفكار هذه ..الدويل

                                                                 
1Joseph Lajugie , op.cite, P 11 
2 Denis Maillat, comportement spatiaux et milieux innovateurs in encyclopédie d'economie spatiale, ED. economica, 

Parais, 1995, p256. 
3Andre joyal, op.cite, pp 48-49. 
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 املتوسطة و الصغرية املؤسسات من جمموعة تركز أن فكرة على النظرية هذه تقوم  .الشمايل الوسط منطقة يف
 : إىل سيؤدي حيث بالنفع عليها يعود سوف واحدة منطقة يف
  ؛البيع عند أو الشراء عند سواء النقل تكلفة ختفيض -
 ؛ املؤسسات بني املعلوماتو  املعارف حتويل تسهيل  -
 . قريبةو  ةمؤهل عاملة يد من االستفادة -

 :يف تتمثل الصناعية املقاطعةزات ممي إن
  اخلياطة  ت،اآلال، األحذية ،األلبسة ) معني نشاط يف مؤسسات متخصصة من كبرية جمموعة تركز  -

 ؛،...(الطرز
 ؛املؤسسات هذه بني تعاونو  نتضام قيام -
 ؛املتزايد للطلب مسايرةو  مرنة إنتاج قدرة -
 .للمنطقة فوائد من يقدمه ملا التجمع هلذا اإلدارية السلطات مساعدة -

ل فالعما واحد مكان يف للتقاربرا نظ املعلومات بتبادل سيسمح الصناعية التجمعات هذه مثل قيام إن       
 راتمبباد القيام إمكانية بالتايلو  لتقاربوا للتكلم الفرصة هلم ستتاح وجاهتموز  احلراس و لرؤساءوا راتاإلطاو 
 1.معني حيز إىل باالنتماء تشعرهم بينهم حملية روابط خلقو   

 : المجدد الوسط نظرية - ج
  (GREMI) اجملدد الوسط حول األوروبيني الباحثني من جمموعة به قام حبث نتاج ظهرت النظرية هذه     

 أصحاب يرى حيث األنشطة، لكل املنشئو  اجملدد الوسط هو إلقليمعترب ات"، واليت أيدلو فيليب " سهارأي اليتو 
   .معني إقليم على متجددو   متسلسل تطور نتاج هي احمللية التنمية أن النظرية هذه

 

  عواملو   عناصر فيه الذي اإلقليم هو الوسط هذا وسط، بوجود إال حتدث أن ميكن ال التنمية أن أي    
 اليت التارخيية كماتا رت ال خالل من وهذا املتغريات خمتلف مع التأقلمو  املعارف خمتلف استيعاب على درةقا

 من متكاملة جمموعة يضم (اإلقليم) الوسط إن" مايالت دينيس يقول اإلطار هذا يفط و الوس داخل توجد
 ودخول التكنولوجيات استعمالو   والتنظيم املعرفة على املؤسسة تساعد عناصرو  تقنية ثقافةو   اإلنتاج أدوات
 (اإلقليم) الوسط يعترب وبذلك املتواصلة احلركةو   الفهمو   لإلستعاب كوسيلة يقدم فالوسط وبذلك السوق
 التنمية نظريات ألهم الوجيز العرض هذا بعد . التنمية إحداث و للتطور األفضل املكان النظرية هذه حسب

 2.املفهوم هذا يف تبحث اليت التعاريف من جمموعة القادمة الفقرة يف نقدم احمللية
 

 المطلب الثاني: مقومات التنمية المحلية
 

 مقومات التنمية احمللية يف النقاط التالية:  من خالل ما مت تقدميه سابقا سيتم عرض 
                                                                 

 .13 ، ص2001 مصر، الجامعية،  الدار ، الطبعة األولى،المحلية والتنمية المحلي التمويل ،الحميد عبد المطلب عبد1 
 .01-05ص ص سبق ذكره، مرجع خيضر، خنفري 2
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I. تنمية المحلية:ال دافأه  
 

فاهلدف العام هلا يرمي إىل  1 للدولـة،ختتلف أهداف التنمية يف اهليئات احمللية  كثريا عن األهداف العامة     
 الناجحة احمللية ميةفالتن، األفراد واجلماعـات يف أي جمتمع ضرورة العمل على حتقيق مستوى رفاه متوازن لكل

هلذا جيب أن تكون التنمية ذات  اهلادف الواعي العلمي التخطيط أساس على براجمها وتعد تبني اليت هي
  2أهداف متنوعة منها:

 

 ببناء وذلك احمللية، واألقاليم املناطق منه تعاين الذي املدروس وغري املنظم غري السكاين التوزيع مواجهة -
 3؛السكاين والضغط التكثيف مناطق عن بعيدة تكون التكلفة منخفضة سكنية ومناطق مدن

 التنموية الفوارق من التخفيف، و استعماهلا وترشيد احمللية واألمالك والطبيعية البشرية املواردحشد وتثمني  -
 ؛الواحد اإلقليم وداخل والواليات األقاليم بني

 على والعمل 4،احمللي اجملتمع وخصوصية وحضارة ثقافة على واحملافظة جديدة شغل مناصب استحداث -
االهتمام  إىل باإلضافة الرتقوية، إسرتاتيجياهتا و التنموية السياسات يف الثقافات هذه استغاللو  دمج

 مما احلضارية املناطق إىل الريفية املناطق من يتم الذي قبااملر  غري والتدفق الداخلية اهلجرة تنظيم بعملية
 5؛اجتماعية مشاكل عدة عنه ينتج

كانية خاصة يف الريف من أجل توسيع اهلياكل الرتبوية كبناء املدارس يف خمتلف البلديات والتجمعات الس -
  ؛العزلة عن هذه املنـاطق ودفعهـا حنـو االنفتـاح والتحضر تدرجييا التمدرس لألطفال وكذلك فك ضمان

 ؛احتقيق معدالت عالية من النمو االقتصادي وذلك من خالل زيادة املشاريع االقتصادية احمللية أو توسيعه -
 من وجودهم إلثباترائح والش فئاتال لكل الفرصة وإعطاء اجملتمع، أفراد بني والعدالة والرقابة األمن توفري -

 6؛والقومي احمللي االقتصاد دعم وبالتايل اإلنتاج، وزيادة العمل على حتفيزهم خالل
تعزيز القدرات العامة للمجتمع كبناء اهلياكل القاعدية وشق الطرقات واستصـالح األراضـي وغريها من  -

 ؛املشاريع اليت تزيد من قوة اجملتمع

                                                                 
 التنمية في ودوره الخاص القطاع :حول الرابع الوطني الملتقى السياحة، قطاع تطوير مجال في الناجحة التنموية التجاربسعيد رحيم، ليدية وزاني، 1  

 .5، ص 8105سبتمبر  82و 82البويرة،   السياحية، بجامعة
 .08، ص8119، 44السادسة، العدد  السنة اإلنسانية، العلوم مجلة ،الجزائر في المحلية التنمية تجربة شريف، أحمد 2
 جمعية بالمدية، الجامعي المركز المستدامة، المحلية التنمية حول الوطني ملتقى ،الشاملة االقتصادية التنمية تحقيق في الريفية التنمية دور بومدين، نورين 3 

 .2 ص ، 2008 والثقافية، العلمية لألنشطة األدوار
 الدولي الملتقى ،0102-0119  للفترة البويرة والية حالة دراسة -المستدامة المحلية التنمية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور سعود، وسيلة (4

أكتوبر  89و82المسيلة،  جامعة الثالثة، األلفية أفاق في للمحروقات البديلة االستثمارات الستقطاب االقتصادية وسياسات، الجزائر استراتيجيات تقييم حول
 .01، ص 8104

 معهد بوعريريج الجامعي برج المركز بالجزائر، التنمية حول الملتقى الوطني األول ،التنمية عجلة دفع في ودورها المحلية للجباية العام اإلطار عمر، شريف 5
 .8 ص ، 2008 التسيير، وعلوم االقتصاد علوم

 .2بومدين، مرجع سبق ذكره، ص نورين 6 
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حتفيز املواطن للمشاركة يف عملية التنمية وهذا يكون بتقدمي الدعم املادي واملعنوي له وإشعاره بأنه عنصر   -
مهم وفعال يف جمتمعه وأنه بإمكانه تقدمي اخلدمات الالزمة للتنمية يف شىت اجملـاالت وخاصة إذا كانت 

  ؛متس االحتياجات والنقائص اليت يعاين منها
ة حىت تتمكن من التطور واخلروج من دائرة الفقر، وهذا الدعم يكون بتقـدمي املساعدات دعم اإلدارة احمللي -

  ؛اقضاء على النقائص اليت تعاين منهللقيام باملشاريع لل
االستفادة من الالمركزية واليت تعين استقاللية السلطة واإلدارة مما يساعدها على وضع املشاريع املناسبة هلا  -

 ؛الدولة إىل املواطن وأعلم باحتياجاته والنقائص اليت يعاين منهاباعتبارها أقرب من 
بروز إمكانية التكامل بني املناطق، والتكامل يعين التعاون للوصول إىل األهداف املسطرة وهو ميس خمتلف  -

 ؛التنمية اجملاالت ويساعد على حتسني نوعية اخلدمات املقدمـة ويسـرع مـن عمليـة
اء املقاوالت الصغرية إنش وتشجيع ،(خدمات زراعة، صناعة،) للثروات املنتجة االقتصادية األنشطة دعم -

 بتكاتف واحلضري، الريفي الوسط يف اخلدمات شبكة وتعزيز األسر أنشطة فيها مبا اإلنتاجية، واملتوسطة
 ؛اجلهود وتوحيد

 وحتسني اجلوارية اخلدمات نوعية وترقية احلياة مراكز تطوير خالل من املواطنني، حياة وإطار ظروف حتسني -
 ؛الريفية املناطق يف خاصة االجتماعي االستقرار لضمان االجتماعية واألجهزة الربامج فاعلية

 الفضيلة نشر على والعمل اخل،..واملخدرات السرقة العنف، كاجلرمية، االجتماعية اآلفات وحماربة التصدي -
 ؛اخل..واحملاضرات الندوات وتنظيم واحلمالت، املفتوحة واألبواب التوعية برامج عرب

 الكافية احلماية ضمان إىل تسعى فهي احمللية التنمية أولويات ضمن محايتها ومتطلبات البيئة تندرج -
 .احلية والتجمعات اإليكولوجية والنظم للطبيعة

 املتنقلةواألمراض  األوبئة من والوقاية واألحياء والشوارع احمليط أنظمة على احملافظة احمللية التنمية تسعى  -
   1.واملعدية

 عوملة حنو احلايل التوجه من بالرغم استخدامهاو  وتوطينها التكنولوجيا توليد على احمللية القدرة تنمية -
 .االقتصاد

 اقتصاديا بالبالد للنهوض احلكومة جهود مع الشعب جهود وربط االجتماعي العمل روح تعزيز  -
   2ا.وثقافي واجتماعيا

II. واألطراف الفاعلة فيها المحلية التنمية مداخل:  
 :المحلية التنمية مداخل -1

                                                                 
 .94ص  8118الشعاع، اإلسكندرية،  ومطبعة مكتبة الطبعة الثانية، ،منها الحماية ووسائل البيئة لتلوث والمالية االقتصادية اآلثار الشيخ، الصالح محمد 1
 .51خنيفري، مرجع سبق ذكره، ص خيضر 2
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 زاوية من كل املوضوع هذا تناولوا الذين والسياسيني املفكرين من العديد باهتمام احمللية التنمية حظيت لقد
 A.SANDERS"ساندرز  أرين رؤية حسب احمللية التنمية مداخل حصر عموما وميكن .معني مدخل أو معينة

 احمللية والتنمية كربنامج، احمللية التنمية كطريقة، احمللية التنمية كعملية،طرق هي التنمية احمللية   بعةيف أر  "
 :يلي كما وذلك كحركة،

 يف املتمثلة املتعاقبة اخلطوات سلسلة على املدخل هذا خالل من الرتكيز يكون  :كعملية المحلية التنمية-أ
 بقية عن نيابة فيه يعيشون الذي احمللي جملتمعا شؤون األقلية فيها تقرر اليتاحلالة  من التدرجيي االنتقال

 . وتوجيهه تنظيمه على معا ويعملون ككل مصريهم، اجملتمع أفراد فيها يقرر اليت احلالة إىل األشخاص
 احمللي اجملتمع يف الناس تساعد االجتماعي للعمل عملية هي احمللي اجملتمع تنمية أن القول ميكن فهنا وبالتايل،

 هذه إجناز تكمن من كما والفردية، العامة ومشاكلهم مهتحاجا وحتديد والتنفيذ للتخطيط أنفسهم تنظيم على
 1.احمللي اجملتمع موارد على االعتماد من درجة بأقصى املخططات

 

 ويظل للعمل، موجه كمدخل التنمية على الرتكيز يكون وهنا :كطريقة أو كمنهج المحلية التنمية -ب
 العمليات على الرتكيز من أكثر املنجزات على الرتكيز يف اخلالف ولكن بالعملية قائما، البعد هذا يف االهتمام

 ويف بعينها، منجزات تستهدف طريقة أو لغاية وسيلة حركة التنمية تصبح املعىن ذاهبو . ملتعاقبة ا االضطرارية
 .اهلدف خلدمة العملية توجه اإلطار هذا
 واالجتماعية االقتصادية للتنمية وسيلة تعد املدخل هذا من احمللية التنمية أن اإلطار هذا يف القول ميكن    
 خمتلف يف العمل طريق عن االجتماعية الرفاهية إىل للوصول كأسلوب أو كمنهج تستخدم اهنكو  معا،

 .اخل...الرتفيه الصحة، التعليم،: مثل املعين احمللي اجملتمع تنمي اليت االجتماعية االتلمجا
 

 

 اليت واإلجراءات النشاطات قائمة على الرتكيز هو الربنامج بصفة املقصود :كبرنامج المحلية التنمية -ت
 املخططات مثل املستوى عايل بشكل منظما يكون قد كما بسيطا الربنامج يكون وقد هلا، وفقا التنمية حتدث
 فيصبح به، املعنيني لألشخاص حيدث ما على وليس نفسه الربنامج على الرتكيز مييل وهنا مثال، الوطنية

 عبارة هي احمللي اجملتمع تنمية أن املدخل هذا خالل من القول ميكن عموما، .اهلدف هو ذاته حد يف الربنامج
 والتوجيه االجتماعي التكامل حتقيق على قدرته وحتسني اجملتمع حياة ظروف لتحسني منظمة جهود عن

 .الذايت
 

 

 على وإمنا الربنامج على يركز ال املدخل هذا فإن السابق، املدخل خالف على :كحركة المحلية التنمية -ث
 يف إجيايب عنصر إىل يتحولوا حىت املواطنون اديزو  أن جيب اليت الوجدانية الشحنة وعلى اجلماهريي، االرتباط
  .والتقدم التنمية بقضية اإلميان خالل من وذلك اإلمنائي، املوقف

                                                                 
 الدراسات مركز األمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية ،الطبعة األولى .واآلمنة االقتصادية األنشطة في وتطبيقاتها األسس اإلدارة ،عشماوي الدين سعد 1

 .025ص ،8111الرياض، والبحوث 
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 االلتزام ينبغي عاطفي طابع ذات قضية هي وإمنا حيادية عملية ليست احمللي اجملتمع فتنمية وبالتايل،     
 مستوى على سواء اجملتمع تنمية يف الفعالة للمسامهة املواطنني لدى الدافعية تتشكل ذلك خالل ومن ،بالعمق

 الكثري مع االتفاق ميكن احمللية، التنمية مداخل ألهم املبسطة الشروحات هذه خالل من .التنفيذ أو التخطيط
 مداخل وأجنع أحسن من تعد احمللية التنمية أن على السياسيني وحىت االجتماعيني االقتصاديني، املفكرين من

 املداخل بقية عن نتائجها تتفوق حيث منها، الفقرية خاصة احمللية التجمعات مشكالت ملواجهة التنمية
 1.املواطنني لدى واملشاركة الدافعية إثارة يف تفشل ما عادة اليت األخرى

 تستطيع ال اهنأ إىل باإلضافة اخلدمات، تلك إىل فعال احملتاجني معظم إىل الوصول تستطيع ال اهنأ كما      
 بشكل تعتمد اليت احمللية التنمية عكس على الفقرية، املناطق تلك يف يوجد الذي اخلاطئ السلوك تصحيح

 باالعتزاز وتعويضها االتكال، وروح بالالمباالة شعورهم على التغلب أمكن فإذا املناطق، هذه سكان على مباشر
 حلل مواردهم استخدام هنمإمكا يف يصبح السكان هؤالء فإن املبادرة، أخذ يف حبقهم واإلحساس النفس على واالعتماد
 2.املتعددة مشاكلهم

 

 األطراف الفاعلة في التنمية المحلية - ب
 والقطاع املدين اجملتمع ،ياحلكومالقطاع  من كل يف التنمية احمللية حتقيق يف الفاعلة األطراف تتمثل

 .اخلاص
 القطاع الحكومي -1

 سياسات جراء هبا، االهتمام يزداد اليت املوضوعات من االجتماعية التنمية حتقيق يف الدولة تدخل يعد     
 التطورات هذه تعكس حيث السوق آليات على واالعتماد اخلاص القطاع دور وازدياد االقتصادية، التحرر

 تأثريها املختلفة حبكم والفئات الطبقات بني العالقة وعلى االجتماعية الرتكيبة على هامة تأثريات االقتصادية
 .اجملتمع يفوارد وامل الفرص توزيع نسق على

 

 تقليص إىل تؤدي سوف االقتصادية التحرر عملية أن يف متثل وجيزة لفرتة خاطئ اعتقاد ساد ولقد    
 العرض وقوى السوق آلليات االقتصادية التفاعالت جل لترتك االقتصادية احلياة يف الدولة دور وانسحاب

 وخصوصا قصوره اتضح ما سرعان رالتصو  هذا أن إال "وحمدود هامشي الدولة دور" يكون أن مبعىن والطلب
 تارخييا الدول به قامت الذي الدور حبكم التنمية عمليات يف الدولة دور يف النظر وأعيد النامية الدول حالة يف
 .اجملتمعات تلك حياة يف

 

 هي الدولة تكون ال حبيث واالقتصاد، الدولة بني العالقة شكل جتديد إعادة هو حيدث ما اعتبار ميكن إذ    
 املالية السياسات من عةجممو  خالل من مسؤولياهتا تباشر بل االقتصادية، األصول ألغلب املباشر املالك

 .هلا وفقا تعمل اليت والتشريعات هبا تأخذ اليت احلوافز ونظم والنقدية،
 

                                                                 
 .95مرجع سبق ذكره، ص  الشيخ، الصالح محمد(1) 
 .09ص ،8118 الجامعية، المكتبة القاهرة،. للتنمية التخطيط أساليب اللطيف، عبد أحمد 2
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 رقابتها تضمن جديدة وآليات بطرق ألدوارها ممارسة بل االقتصادية احلياة من منسحبة تعد ال هنا فالدولة    
 طموحاهتم حتقيق على وتعمل املواطنني إرادة عن واملعربة اجملتمع ممثلة باعتبارها ،1اجملتمع يف األمور جمريات على

 نفسه النشاط ترك مع التنفيذ قواعد ووضع السياسات برسم تقوم فالدولة واالجتماعي، االقتصادي التقدم يف
 على وقادرة مؤهلة وتنفيذية قانونية سلطة اعتبارها على املدين، واجملتمع اخلاص كالقطاع األخرى للقطاعات

 2.التنمية لدعم الضرورية االجتماعية التغريات إجراء
 

 يالمدن المجتمع -2
 حتقيق هبدف وذلك الدولة، عن باستقاللية وتعمل تنشأ اليت احلرة التطوعية التنظيمات املدين باجملتمع يقصد   

 والتسامح التعددية بقيم االلتزام إطار ويف السلمية، األساليب على باالعتماد ألعضائها واملعنوية املادية املصاحل
  3.السلمي والتنافس

 

 زادت كلما وحضوره قوته ازدادت فكلما واحمللي، الوطين بعدها يف التنمية تفعيل آليات أحد املدين اجملتمع    
 االجتماعي اجلانب يف والتقدم الرقي حتقيق يف فعالية األكثر األداة هو املدين فاجملتمع التنمية، هذه جناح فرص

 ودرجة الدولة وبني واحتياجهم املواطنني مطالب بني تواصل قناة كونه طية،االدميقر  وحتقيق واالقتصادي
 عدم جانب إىل وذلك والعوملة، طيراالدميق النظام انتشار إىل قوته ازدياد يرجع كما 4ب،للمطال استجابتها

 يف الفعلية املشاركة يف املدين اجملتمع أمهية ظهور إىل أدى مما اجملتمع احتياجات سد على وحدها الدولة قدرة
  ة.التنموي العملية

 أنظمتها، اختالف على للدول هاما واجتماعيا اقتصاديا شريكا املدين اجملتمع منظمات أصبحت كما     
 احلكومة مساعدة خالل من وذلك احمللية، التنمية يف عنه غىن ال مهما دورا املدين اجملتمع منظمات وتؤدي
 لفئات اخلدمات من أفضل شكل تقدمي أو املايل التمويل تقدمي أو معها املباشر العمل طريق عن احمللية

 5. املواطنني
 

 وبرامج مهام يف إضافية جهات طرااخن إىل احلاجة ازدياد مع املدين اجملتمع منظمات أدوار تنامت كما      
 والثقافية واالجتماعية االقتصادية االحتياجات تلبية عن ومواردها وأجهزهتا الدولة قصور بعد السيما التنمية

 األمن منيألت وضرورة ةحلم تلبيتها وأصبحت حقوقهم من حق االحتياجات هذه كانت وملا للمواطنني،
 يف شريكا لتصبح املدين اجملتمع منظمات أمام اجملال توسيع من البد وكان االجتماعي،رار واالستق اإلنساين

                                                                 
 . 82ص ،8100اإلسكندرية، والنشر، الطباعة لدنيا الوفاء األولى، دار، الطبعة المحلية التنمية اللطيف، عبد أحمد رشاد 1
 المحلية واإلقليمية، الجماعات إدارة في الراشد الحكم إشكالية حول وطني ملتقى ،المستدامة المحلية والتنمية الراشد الحكم الفرطاس، زوليخة عثماني، أمينة 2 

  .21ص ، 2010 ورقلة، مرباح قاصدي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية
-51 ص ص  ،8111التنمية، القاهرة،  وبحوث الدراسات الطبعة األولى، مركز ،)مقارنة دراسة السياسية الجوانب(مصر في والتنمية الدولة توفيق، حسين 3

50. 
4 G. Thomas . wiss covernance . good Govarnance and Global Governance : conceptual challenger .third world 

quarterly,2000,london,pp 213-217. 
 .2ص سابق، مرجع ،ناجي النور عبد5
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 يف تعمل اليت اجملاالت بني ومن تكتنزها، اليت اخلربات ومن واملادية البشرية مواردها من لالستفادة التنمية عملية
 :منها نذكر املدين اجملتمع منظمات إطارها

 اخلدمات، من مقبولة نوعية توفري من متكنه عالية وتقنية فنية ترابقد يتمتع املدين فاجملتمع اخلدمات توفري -
 .النائية واملناطق األرياف يف السيما حاجة األكثر الفئات إىل الوصول يف قدرته عن فضال

 وتنمية القدرات بناء يف دور له كما احمللية، اجملتمعات ومتكني تقوية خالل من التنموية العملية يف املسامهة -
 وسيعتو  وتنفيذها التنمويةالربامج   وصيانة االسرتاجتي كالتخطيط التنموية اجملاالت مبختلف والتدريباملهارات 
 .فيها الشعبية املشاركة

 اقرتاح البدائل خالل من واحمللي، الوطين نيياملستو  على العامة واخلطط السياسات رسم يف ملسامهةا - 
 (1) .أهدافه ولتحقيق فيها، البدائل هذه إلدراج العامة السياسات يف التأثري أو عليها والتفاوض

 

 رشاده أكثر إدارة حتقيق على تساعد احلكومية غري املؤسسات فيها مبا املدين اجملتمع مؤسسات نإف      
 قد التطوعية أو حكومية غري املؤسسات هذه بأن القول وميكن واحلكومة، الفرد بني عالقتها خالل من للحكم
 احمللية التنمية يف احلكومة متاثل أصبحت حيث سواء حد على النامية وحىت املتقدمة الدول يف زا كبريامتي أخذت

 من وترشيدها احمللية التنمية حتقيق على تساعد املدين اجملتمع فمؤسسات وعليه التطوعي، العمل خالل من
 2.واجلماعية الفردية اجلهود ألفضل وتعبئتها العمومية والسلطات الفرد بني عالقاهتا خالل

 ومساءلتها، احلكومة وحىت احمللية السلطات مراقبة على ويعمل للتنافس سليمة بيئة يوفر املدين فاجملتمع     
 .واستمرارها جناحها يضمن وإمنا فقط التنموية امجالرب  لنجاح واقيا درعا يعترب ال املدين فاجملتمع وعليه

 

 القطاع الخاص -3
 يف العامل شهدها اليت واالجتماعية واالقتصادية السياسية التطورات إطار يف اخلاص القطاع دور ازدهر لقد     
 عليه تسيطر حملي حكم نظام من االنتقال مت حيث الدولة، دور على انعكست واليت العشرين القرن أواخر

 هذا يعرف إذ ،اخلاص القطاع ،املنتخبة اجملالس جانب إىل فيه يشارك حكم نظام إىل املنتخبة اجملالس وتسريه
 األمور دفع توجيه السوق آليات وتتوىل األعمال، ووحداتراد األف مبعرفة ريدا الذي القطاع هو" ه:بأن األخري

 3."ممكن ربح أقصى حتقيق إىل ىتسع بالتايل وهي اخلاصة االقتصادية لألنشطة
 

 ومنوه احمللي االقتصاد وتطوير التنمية وخدمة املنتجات جودة حتسني يف هاما دورا اخلاص القطاع يلعب     
 لالقتصاد عالية أداء معدالت تتحقق هنا ومن واملنافسة، واملخاطرة املبادرة على القائمة الذاتية الدفع بقوة

 أداء على مباشرة ذاتية ورقابة عالية جودة ذات وسلع خدمات يف متمثلة املواطنني، مجوع منها يستفيد احمللي
                                                                 

 :الموقع ، 2002 ،التنمية في المدني المجتمع منظمات دور ،موسى ياسين سعيد 1
/http : www . zouba – arabic/ articles/art % 20260112-2htm- 22 :81/14/8101، 02:21. تم االطالع. 

واالجتماعية، جامعة باجي  اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية ماجستير، مذكرة عنابة، بلدية في المدني المجتمع ومشاركة المحلية التنمية برامج تاليجية، نورة 2
 .025، ص 8115/8111مختار عنابة، 

 .49، ص8114 مدبولي، القاهرة، مكتبة األولى،الطبعة  ،النامية بالدول التنمية على وأثرها الخصخصة الربيعي، فاضل محمد عبد3
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 املواطن رفاهية حتقيق مث ومن الوحدات، هذه يف أسهم امتالك خالل من واخلدمية اإلنتاجية الوحدات
 1.واالجتماعية االقتصادية

 

III.  المحلية االقتصادية للتنمية االستراتيجي التخطيط مراحل 
 إسرتاتيجية تبين خالل من تتحقق أن جيب احمللية االقتصادية التنمية أن إىل الناجحة التجارب شريت     
 عناصر تشمل واليت اإلسرتاتيجية للتنمية ربكأ خطة عناصر أحد اإلسرتاتيجية هذه حيث تكون. هادفة

 وتعزيز ياحملل االقتصاد تدعيم على زكيللرت  الفرصة احمللية االقتصادية التنمية إسرتاتيجية وتوفر. وبيئية اجتماعية
 سنوات مثاين إىل ثالث بني احمللية االقتصادية التنمية إسرتاتيجية لتنفيذ الزمين اإلطار ويرتاوح .احمللية القدرات
 مراحل مخس يف االسرتاتيجي التخطيط ملراحل املنطقي التسلسل إجياز مت وقد للتنفيذ سنوية خطط ويشمل

   . احمللية االقتصادية للتنمية االسرتاتيجي للتخطيط
 االسرتاتيجي التخطيط أن إال منفصلة، مراحل باعتبارها أدناه املراحل هذه إىل اإلشارة مت قد أنه ورغم      
 مرحلة مع بالتوازي املراحل دحأ تنفيذ يستمر ما وغالباً  مرنة، عملية هو الواقع يف احمللية االقتصادية للتنمية
 ال قد لاكاملش هذه فإن ما لكمشا  معينة مرحلة واجهت إذا ام حالةيف و .  احمللية لالحتياجات وفقاً  أخرى
 . هلا سابقة مرحلة يف مت ملا نتيجة إمنا بالذات، املرحلة هذه يف العمل نتيجة تكون

 

 لكاملشا  لعالج املراحل هبذه العمل إعادة أو والالحقة السابقة املراحل ةدراس إعادة إىل األمر حيتاج وقد     
 تتمثل .ذلك الظروف اقتضت لماك تتطور أن جيب مرنة وثيقة عن عبارة اإلسرتاتيجية أن حيث ظهرت، اليت

 يف:  احمللية االقتصادية للتنمية اخلمس االسرتاتيجي التخطيط مراحل
 

 2اإلسرتاتيجية. ، مراجعةاإلسرتاتيجية ، تنفيذاإلسرتاتيجية ، إعدادياحملل االقتصاد اجلهود، تقييم تنظيم    

  :الجهود تنظيم -5
 يف املوافقة جيب فإنه احمللية االقتصادية التنمية إسرتاتيجية إطار يف ناجح بشكل اجلهود تنظيم يتم لكي     

 العمل فريق تشكيل وجيب. املصاحل أصحاب ودور املؤسساتية الرتتيبات على التخطيط عملية من مبكرة مرحلة
 اإلسرتاتيجية هذه تنفيذ يف تشارك اليت املنظمات أحد يف أو املدينة جملس يف احمللية االقتصادية بالتنمية اخلاص

 .االسرتاتيجي التخطيط عملية إدارة مبدئية بصفة يتوىل أن ينبغي الفريق وهذا
 

 نع فضالً  اخلاص القطاع وجهود احلكومية اجلهود تضافر احمللية االقتصادية التنمية عملية جناح يتطلب     
 .(والدينية واملدنية االجتماعية واملنظمات التجارية االحتادات احلكومية غري املنظمات) احلكومية غري القطاعات

 املدنية واملنظمات والصناعات واألنشطة العامة ساتسواملؤ  األفراد بتحديد االسرتاتيجي التخطيط عملية وتبدأ
 تؤثر أو منها يتكون اليت األخرى الفئات إىل باإلضافة التدريب ومؤسسات البحوث زكومرا  املهنية واملنظمات

                                                                 
 حول الوطني الملتقى ،والبلدية الوالية قانوني في قراءة استشراف الراشد الحكم معايير ضوء في الجزائر في المحلية الجماعات تمثيلية ، بورغدة وحيدة 1

  .195ص ،2010 ديسمبر 08/02ورقلة، مرباح قاصدي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية واإلقليمية، المحلية الجماعات إدارة في الراشد الحكم إشكالية
، ص led_primer_arabic.pdf 8114، سبتمبر به العمل وخطط المحلى االقتصاد تنمية استراتيجيات وتنفيذ وضع دليل المحلية االقتصادية التنميةوآخرون،  البنك الدولي 2
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 يف املصاحل أصحاب جمموعات هبا شارك اليت واملوارد واخلربات املهارات تساهم وسوف ي،احملل االقتصاد يف
 عملية لدعم تنظيمية لكوهيا  قوية عمل عالقات تكوين يف ما خيص ماأ ،االسرتاتيجي التخطيط عملية

 ذات احلكومي غري والقطاع واخلاص العام القطاع بني ةكشرا  حتقيق إىل تؤدى سوف االسرتاتيجي التخطيط
 . الطويل املدى على عديدة فوائد
 الرمسية شبه إىل نسبيا الرمسية غري العمل جمموعات من ترتاوح أن ميكن العمل عالقات من النوعية وهذه    

 ياحلكوم القطاع بني ةكشرا  أو إقليمية تنمية هيئات إنشاء إىل بأحدمها ترتبط ال اليت احلرة والشبكات
 خالله من يظهر وحتديا اهام امالع هبا واالحتفاظ ةكالشرا  من النوعية هذه مثل استمرارية ضمانول .واخلاص

 .احمللية االقتصادية التنمية جهود فاعلية مدى
 

  :يالمحل االقتصاد تقييم -2
 حتديد يف املصاحل أصحاب رغبة حالة يف اهام أمراً  ياحملل االقتصاد خصائص على التعرف يعد      

 على وللحصول .عليها واالتفاق للتحقق والقابلية والعملية بالواقعية تتسم االقتصادية للتنمية إسرتاتيجية
   . ياحملل االقتصاد عن األساسية البيانات

 القائمة االقتصادية العالقات أو الروابط دراسة إىل باإلضافة ياحملل لالقتصاد سليم تقييم إجراء يتم     
 على الضوء تسلط واليت املتوافرة والنوعية الكمية املعلومات ستخدمت وسوف معينة، منطقة يف األنشطة ذلككو 

 إىل باإلضافة املهارات، وتنمية والتوظيف والتصنيع املختلفة األنشطة تنمية يف القائمة واالجتاهات لكاهليا 
 تتقيد أن جيب وال. يلاحمل لالقتصاد االسرتاتيجي االجتاه حتديد على تساعد سوف واليت األخرى البيانات

 . البلديات أو احملليات حدود مثل احلدود أو اإلدارية بالتقسيمات بالضرورة التقييم عملية
 

 املعلومات تسلط وقد والريفي. احلضري ظهريها أو ومدينة وقرية حضرية منطقة من ما منطقة تتكون فقد      
 قاعدة وتنويع توسيع إىل يتؤد أن ميكن حمددة وبرامج مشروعات تنفيذ إىل احلاجة على الضوء جتميعها مت اليت

 هبذا الصلة وثيقة املعلومات حتديد هي ياحملل االقتصاد تقييم عملية يف األوىل اخلطوة إن ي،احملل االقتصاد
 يكون سوف واليت ، املتاحة غري أو الغامضة البيانات حتديد إىل باإلضافة واملتوافرة املطلوبة واملعلومات املوضوع

 . لياحمل لالقتصاد تقييم عملية إجراء أجل من عليها احلصول الضروري من
 

 عن املةك صورة لتوفري البيانات وحتليل جتميع الضروري من يكون البيانات هذه على احلصول وبعد    
"  مثل ياحملل االقتصاد عن األساسية املعلومات على للتعرف عديدة أساليب تستخدم وقد. ياحملل االقتصاد

 1 :يف ياحملل االقتصاد تقييم عملية تستخدم  ."والتحديات والفرص والضعف القوة نقاط حتليل
 ؛ةاحلكومي وغري واخلاصة احلكومية املوارد وحتديد التعرف  -
 ؛ةاجلديد اهلامة املعلومات أو الراهنة والنوعية الكمية املعلومات وحتليل جتميع -

                                                                 
 )بتصرف(. 02؛04، ص ص المرجعنفس   1
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 ؛مالتقيي و الرقابة يف مستقبالً  تستخدم لكي البيانات إلدارة نظم إنشاء -
 اجملتمعات مع املقارنات من استنباطها ميكن اليت املعلومات الصدد، هذا يف اهلامة املعلومات من ذلكك -

 .اآلخرين الدوليني أو والوطنيني واإلقليميني احملليني املنافسني أو اجملاورة
 

 االقتصادية التنمية فرص من واسع لنطاق النمو احتماالت اعتبارها يف تأخذ أن جيب التقييم عملية إن    
 .األخرى اجملتمع وقطاعات يةمسالر  وغري الرمسية القطاعات تشمل واليت الرئيسية القطاعات فةكا يف احمللية

 املرصودة واملوازنة عليها احلصول سهولة خالل من جتميعها جيب اليت البيانات وعمق مستوى يتحدد وسوف
        . ياحملل االقتصاد طبيعة عن فضالً  لذلك،

 

 جتميع فإن لذلك فقط، الوطين املستوى على النامية الدول من العديد يف االقتصاد عن املعلومات وتتوافر    
 البلديات أو احملليات على يصعب حبيث التكلفة باهظة عملية تكون قد ياحملل االقتصاد عن تفصيلية تابيان

 املختلفة واملناهج الوسائل دراسة الضروري من يكون املوقف هذا وإزاء. بذلك تقوم أن احملدودة مبيزانياهتا
 وفئات اتكالشر  مع اجتماعات عقد تتضمن قد األساليب ذههو .  ياحملل االقتصاد أبعاد وفهم الستيعاب

 .مبسطة ميدانية ودراسات وأحباث لقاءات عقد عن فضالً  األخرى، اجملتمع
 

  : اإلستراتيجية إعداد -3
 متكامل منهج إىل التوصل هو املدن إلحدى النطاق واسع اسرتاتيجي ختطيط إعداد من اهلدف إن      
 يف الفنيني املختصني قيام عند األمر ويستلزم. احمللية االقتصادية للتنمية االسرتاتيجي بالتخطيط للقيام

 التنمية بني التوازن حتقيق ،رتاتيجيةساإل بإعداد الرئيسية املصاحل أصحاب وجمموعات احمللية احلكومات
 من النموذجية احمللية االقتصادية التنمية إسرتاتيجية وتتكون. واالجتماعية البيئية واملتطلبات احمللية االقتصادية

 تتمثل يف: ت املكونا من عدد
 .للمجتمع املرجو االقتصادي املستقبل طبيعة على املصاحل حابصأ إمجاع الرؤية: توضح -
 االقتصادي. التخطيط لعملية املرجوة احملددة والنتائج الكلية الرؤية على األهداف: تتوقف -
 هلا ويكون. هدفكل  لتحقيق التنمية لعملية املستهدفة األنشطة عن ضالف لألداء معايري األغراض: وضع -

 .للقياس وقابلة زمين إطار
 وقابلة زمين إطار هلا ويكون .االقتصادية للتنمية الواقعية األهداف لتحقيق األساليب نم الربامج: جمموعة -

 .للقياس
 تقدير جيبكما   األولويات حتدد أن جيب. الربنامج من حمددة أجزاء العمل: تنفيذ وخطط املشروعات -

 .للقياس وقابلة زمين إطار هلا ويكون. التكلفة
  اإلستراتيجية تنفيذ  -4
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 ومتوسطة قصرية وإجراءات أهداف ذات إمجالية خطة عن عبارة يه احمللية االقتصادية التنمية إسرتاتيجية      
 لتعزيز( أجندة) عمل برنامج تضع ماك حتقيقها، جيب اليت األهداف حتدد أهنا عن فضالً  األجل، طويلة أو

 التحديات من لك تتناول ذلككو  والبيئية واالجتماعية املادية سواء لياحمل اجملتمع اقتصاد يف القوة نقاط وتنمية
  .املتاحة والفرص

 تكون أن على للتنفيذ خطة احمللية االقتصادية للتنمية إسرتاتيجية لكل يكون أن جيب  :التنفيذ خطة -
 واالحتياجات املطلوبة املوازنة التنفيذ خطة حتدد حيث. للمشروع تفصيلية عمل خبطط بدورها مدعومة

, احمللية االقتصادية التنمية إسرتاتيجية لتنفيذ الالزمة واإلجرائية املؤسساتية والتجهيزات البشرية املوارد من
 تنفيذ إطار يف احمللية االقتصادية التنمية ومشروعات برامج لكافة شاملة واحدة وثيقة وباعتبارها

 اإلسرتاتيجية تااجتاه وضوح على لإلبقاء الربامج إلعداد متكاملة وثيقة تستخدم فإهنا ،اإلسرتاتيجية
 ظل ويف. والدعم املوارد على للحصول مالئمة غري بصورة تتنافس ال واملشروعات الربامج أن من دكوللتأ
 املوازنات استخدام إىل يتؤد سوف اجليدة التنفيذ خطة فإن سنوات وثالث سنة بني يرتاوح زمين إطار

 خارجية مصادر من التمويل على احلصول يف تستخدم أن كنمي ماك وفعالية، فاءةك ثركأ بصورة املقررة
  .اخلاص القطاع عن فضالً ( الدولية) األطراف متعددة أو ثنائية واهليئات املاحنة الوطنية احلكومة مثل

 أجزاء عن حمددة تفصيالت احمللية االقتصادية بالتنمية اخلاصة العمل خطط توفر : العمل خطط -
 الواقعي التنفيذ وجدول ولةؤ املس واألطراف لألهداف ياهلرم التنظيم تشمل واليت املشروع ومكونات

 ونظم األداء ومقاييس والنتائج املتوقعة واآلثار التمويل ومصادر والبشرية املالية املوارد من واالحتياجات
يف  تنفيذها ميكن اليت املشروعات تلعب ،مشروع لكل بالنسبة وذلك حتقق الذي اإلجناز حجم لتقييم
 دفعة وإعطاء املصاحل أصحاب ثقة تدعيم يف هاما دورا سريعا مردوداً  هلا يكون واليت القصري األجل

 لك ويف. األجل وطويل متوسط زمين إطار خالل من تنفيذها فيتم األخرى املشروعات أما. للمشروع
 حلجم طبقا وذلك املصاحل أصحاب من جمموعة أو األفراد تأييد على املشروع حيصل أن جيب فإنه حالة

  .هبا يتمتعون اليت واخلربات التزامهم ومدى املتاحة واملوارد مصاحلهم
 هاما أمراً  احمللية االقتصادية للتنمية متكاملة إسرتاتيجية إلعداد والتقييم للرقابة جيد نظام وضع ويعد     

 من احمللية االقتصادية التنمية يف العمل فريق ميكن حيث واملراجعة، التحليل بإجراء يسمح أنه عن فضال
 الزيادات حجم وحتديد اإلنفاق أوجه صحة من دكالتأ إىل باإلضافة صحيحة، بطريقة النتائج تقييم

 دةيج قواعد ووضع تطوير عن ضالفها لقياس ةاملطلوب التعديالت إىل باإلضافة املخصصات يف الضرورية
 .ذلك على املرتتبة واآلثار اإلجناز حجم مؤشرات وضع ميكن ذلكك. لألداء

 :اإلستراتيجية مراجعة  -5
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 ثالث بني ما ترتاوح لفرتة إعدادها يتم ما عادة احمللية االقتصادية التنمية إسرتاتيجية أن من الرغم على       
 اليت التطورات مع لتتواءم تعديلها ميكن لكي نوياس مراجعتها يينبغ اإلسرتاتيجية فإن سنوات، مثان إىل

 . احمللية الظروف تشهدها
 احمللية االقتصادية التنمية إسرتاتيجية تنفيذ أن غري سنوات ثالث لك انطاق أوسع مراجعة إجراء يتم ماك      
 إلعداد املتاحة املوارد االعتبار يف تأخذ أن جيب املراجعة وهذه ق.دقي وينس لتقييم خيضع أن جيب

 .ياحملل االقتصاد وتقييم ملتابعة عليها متفق مؤشرات تتضمن أن جيب ماك  اإلسرتاتيجية
 مراحل وكذلك ،واآلثار والنتائج واملخرجات املدخالت ذلك أمكن لماك املراجعة علمية تشمل أن وجيب     

 النظم فإن اإلسرتاتيجية مراجعة بعملية القيام وجبانب ،املصاحل أصحاب مشاركة وحجم ومستوى التنفيذ
 النظم هذه وتسمح. مشروع كل يف حتقق الذي اإلجناز حجم ملتابعة العمل يف تستمر أن جيب املختلفة
 الربامج تنفيذ استكمال مت إذا ما حالة ويف ،احمللية الظروف لتغري استجابة اإلسرتاتيجية بتعديل القرار ملتخذي

  .جديدة ومشروعات برامج اختيار يتم أن ميكن فإنه مالئمة غري اعتبارها مت أو املشروعات أو
 

IV. نماذج واستراتجيات التنمية المحلية 
 رسم ميكن حىت املطلوبة األهداف لطبيعة واضحا راتصو  يفرتض احمللي اجملتمع لتنمية تيجيةاإسرت  أي رسم إن  

 االقتصادي النظام لطبيعة واضحارا تصو  هناك كان إذا إال يتأتى ال وهذا معها، تتالءم اليت السياسات
 املؤسسات وطبيعة واالجتاهات السلوك ومناذج االستهالك وأمناط العالقات ولنوع ككل واالجتماعي
 احمللية، اجملتمعات تنمية مناذج االجتماعي الفكر يف ساتدراوال الكتابات من العديد تناولت لقد االجتماعية

 .النماذج بعرض هنا ونكتفي
 :  Taylorعند  اإلنمائي العمل نموذج -1

م      تنمية عن مقاالته أحد يف احمللية اجملتمعات مستوى على اإلمنائي العمل خلطوات منوذجا تايلور كارل قد 
 :1 يف النموذج هذا خطوات ومتثلت اجملتمع

 وتشخيص بدقة وحتديدها املشكالت اكتشاف من ذلك ميكن حيث العامة للحاجات املنهجية املناقشة-
 .املوضوعية أسباهبا

 حلاجاهتم اجملتمع أعضاء إدراك تعقب خطوة وهي الذاتية، املساعدات مجار ب لتنفيذ املنهجي التخطيط -
 .ملواجهتها حملية خطة رسم فيها ويتم   أسباهبا، ومعرفة ومشكالهتم

 .احمللي اجملتمع جلماعات واالجتماعية االقتصادية اإلمكانيات وتسخري تعبئة -
 .احمللي اجملتمع أهايل بني والتماسك االجتماعي بالوالء الشعور يستثري والذي احمللي، الطموح تنمية -

 W.Bidel عند  اإلنمائي العمل نموذج -2
                                                                 

1
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 طبيعة خالل من ويتضح ذلك التغيري، مسؤول زاوية من اإلمنائي العمل حلامر  إىل ينظر منوذجا Bidel قد م 
 :يف Bidel منوذج  حلار م وتتمثل  منوذجه هبا يستهل اليت األوىل املرحلة

 احمللي وقيادات اجملتمع أهايل ثقة اكتساب مبحاولة التنمية إحصائي فيها ويقوم :االستكشافية المرحلة -
 خالل ومن معهم لقاءاته واجتماعاته خالل من ذلك ويتم إليهم بالنسبة التغيري وبأمهية بدوره وٕاقناعهم

 .هبا يقوم اليت احمللية ساتدراال
 احمللية األهايل ملشكالهتم مناقشة توجيه املرحلة هذه يف التنمية أخصائي مهمة وتكون :النقاشية المرحلة -

 .البدائل واختيار وخماوفهم عن أفكارهم احلر   للتعبري احمللي اجملتمع قيادات أمام الفرصة إتاحة عاةار م مع
 .التغيري املقصود لتنفيذ ختصصية شعبية جلان أو جملس أو جلان تكيل فيها ويتم :التنظيمية المرحلة -
 .الصاحل العام ختدم واليت إليها التوصل مت   اليت اجلماعية تاراالقر  تنفيذ هنا ويتم :النشاط مرحلة -
 .التنموية للعملية والسلبية اإلجيابية اجلوانب معرفة فيها ويتم :التقييم مرحلة -
 تلقائية اإلمنائية عملية العملية جعل على املرحلة هذه يف التنمية أخصائي ويعمل: راراالستم مرحلة -

 .احمللي اجملتمع داخل ومستمرة
 للداللة التنموي مفهومها يف تيجيةرتااإلس مفهوم يستخدم حيث احمللي، اجملتمع تنميةت تيجيارتاإس أما      

 :على
 أساسا ترتبط وهي تنفيذها، ووسائل واالجتماعية، االقتصادية التنمية خطط رسم حتكم اليت العامة القواعد ''

 .املتاحة املوارد إطار يف األنشطة توزيع بشكل ترتبط كما للدولة، العام واالجتماعي االقتصادي باملستوى
 التغيري حتقيق على وقادرة مالئمة تكون أن ميكن متعددة ت تيجيااإسرت  حيدد أن البعض وحياول      

 :يف إسرتاجتية هذه وتتمثل احمللية التنمية مجراب ضوء يف املقصود االجتماعي
 زيادة على تيجيةرتااإلس هذه يف ينصب األساسي اجلهد فإن ولذلك القائم الوضع على احملافظة تيجيةرتاإس-

 .نطاقها وتوسيع القائمة مجرباال كفاءة
 مجوالربا عليه احلفاظ وحماولة االجتماعي بالتوازن رتاثاالك عدم تيجيةااإلسرت  هذه ومتثل الثورية تيجيةرتااإلس-

 .والتفاعل الكفاح طريق عن إال يتحقق أن ميكن ال التنموية
 أساسا ويتعمد االجتماعية التنشئة عمليات خمتلف على وتنصب الرتبوية املعايري صياغة إعادة تيجيةرتاإس-

 زراكوامل األدوار وتغيري للسلوك جديدة مبعايري االرتباط وعلى القيم تغيري على القادرة مجاالرب  من جمموعة على
 .التقليدية االجتماعية والعالقات

 نشر على تعتمد تيجيةرتااإلس هذه " أنبن''و ''نشن'' من كل يرى حيث الرشيدة العملية ةتيجياسرت اإل -
 .الناس على نتائجها ونشر اليومية حياهتم يف الناس مشاكل حلل   املتعلقة العلمية البحوث ءاوٕاجر  العام، التعليم

 

مفهوم التنمية احمللية كمصطلح جيمع بني اجلهود الشعبية واحلكومية، وذلك بإتباع منهج  نستخلص أن       
من بينها العدالة االجتماعيـة واملشاركة الشعبية وحتقيق التكامل بني  األهدافعلمي قصد حتقيق جمموعة من 
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وتتميز التنمية احمللية مبجموعة من اخلصائص  ،املناطق والقضاء على الفقر واجلهل وحتقيق النمو االقتصادي
. ستوى الوطينتفرقها عن أنواع التنمية األخرى، فهي هتـتم بكل ما خيص اجملال احمللي الضيق وال تضطلع إىل امل

مع  .مبدأ التنسيق مبدأ التوازن،التقبل، مبدأ  التكامل،متخذة مبجموعة من املبادئ، كمبدأ الشمول، مبدأ 
وجود جمموعة من الركـائز لضمان حتقيق الربامج التنموية للوصول إىل أهداف التنمية احمللية بطريقـة سـريعة 

 .وسـليمة وذات قرارات رشيدة
 اإلطار المفاهيمي للتنمية المحلية المستدامةالمبحث الثالث: 

ذلك  توفر مل اليت السابقة يةو التنممفاهيم لل امللحوظ نقصال عن ليعرب املستدامة التنمية مفهوم نشأ قدل      
 يف التدهور وكذا السياسات، ختلفمل ومنافع تكاليف من األحكام إصدار يف عليه ستندت الذي األساس
 هنااإلمنائي،  والتخطيط يف التنمية البيئي البعد دمج ضرورة إىل أدىمما  العاملي، املستوى على البيئي الوضع
 فتحولت ،خاصة التنموي الجملوا عامة االقتصادي باجملال املتعلقة املفاهيم مجيع تطوير الضروري من أصبح
 املستقبلية، واألجيال البيئي لبعدا االعتبار بعني تأخذ مستدامة تنمية إىل اجتماعي اقتصادي اجتاه من التنمية

 تعاجل مستدامة حملية تنمية إىل الشعبية واملشاركات احلكومية للجهود دمج من احمللية التنمية كذلك وحتولت
 املبحث هذا خالل من االستدامة. ومفاهيم متطلبات االعتبار بعني األخذ مع التقليدية احمللية التنمية مواضيع

 :إىل التطرق سيتم
 ؛املستدامة احمللية التنمية ماهية  -
 .املستدامة احمللية للتنمية حماور أساسية  -

 

 المستدامة المحلية ماهية التنمية  :األول المطلب
 ملعايري احمللية التنمية تطبيق مدى ليعكس النشأة حديث فهومكم املستدامة احمللية التنمية مصطلح برز لقد    

 على الضوء تسليط خالل من املستدامة احمللية التنمية ماهية إبراز املطلب هذا يف حناول وسوف االستدامة،
 .هاأهدفو  هاأبعاد، املستدامة احمللية التنميةتعريف 

I. المستدامةالمحلية التنمية  مفهوم ظهور 
 احلالية األجيال بني التوازن عن يعرب الذي اجلديد التنموي االجتاه متثل املستدامة التنمية أصبحت      

 اهتماماته املتطلبات ضمن تدخل الذي املستحدث التنموي النموذج الوقت نفس يف ومتثل املستقبلية واألجيال
 فقط البيئية ليس االختالالت ويعاجل االجتماعية واألهداف االقتصادية االحتياجات يدعم جديد كبعد البيئية
 باجملتمعات ازدياد االهتمام وبعد(1)احمللي، املستوى على حىت وإمنا الوطين أو اإلقليمي أو العاملي املستوى على

 القطري، ىاملستو  على التنمية الشاملة حتقيق إىل يهدف وأسلوب وسيلة أضحت لكوهنا احمللية وبالتنمية احمللية
 عرب املستدامة التنمية حتقيق يف اجلهود احلكومية عن أمهية تقل ال الشعبية واملشاركة الذاتية اجلهود أن حيث

 أبعادها ضمن مهم كبعد البيئي اجلانب بعني االعتبار تأخذ اليت املشروعات وتنفيذ وضع يف السكان مسامهة
                                                                 

 )بتصرف( .10 ص ، 8112 قطر، ، 8121 المستدامة للتنمية الشاملة قطر دولة رؤية حول ندوة ،المستدامة التنمية ، للتعليم األعلى المجلس 1
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 احلياة نوعية لتحسني احلكومية واجلهود الشعبية تضافر املشاركة يستوجب مما واالجتماعية، االقتصادية التنموية
 يف وإدماجها احمللية للمجتمعات اخل... واحلضارية والثقافية والتنظيمية والبيئية واالجتماعية االقتصادية

 هذا ومن واملتوازنة الشاملة املستدامة التنمية وغايات متطلبات حتقيق إىل الوصول وبالتايل التنموية سرتاجتياهتاا
 .املستدامة احمللية التنمية ومفهوم مصطلح ظهر األساس هذا وعلى املنطق
 مع واالجتماعية منها االقتصادية التنموية لألعباء الدولة تقاسم ضرورة على يقوم الذي املفهوم هذا     

 املثلى اإلدارة االعتبار بعني األخذ مع املسطرة األهداف من قدر أكرب حتقيق أجل من هلا املشكلة األقاليم
 مما احمللي مستواها على ومتعددة خمتلفة تنموية وظائف األقاليم هبذه أنيط حيث الطبيعية، املوارد الستغالل

 إىل اهلادفة واألبعاد اجلوانب ومتكامل حديث تنموي كمنهج املستدامة احمللية التنمية مفهوم ظهور إىل أدى
 النظام يتطلبه ما وفق املناطق هبذه تنموية هنضة حتقيق أجل من احمللية، اجملتمعات لدى الكامنة الطاقات تفعيل
  .املناطق هذه يف االجتماعية والغايات االقتصادية باألهداف اإلخالل دون البيئي

II. المستدامة المحلية التنمية تعريف 
 املوارد بني الربط على وتعمل اجملتمع تنميةل جيةيسرتاتإ"  أهنا على املستدامة احمللية التنمية تعريف ميكن     

 مع االجتماعية والعالقات الفردية واملواهب الذاتية موارده خالل من اجملتمع تنمية أي اخلارجية، بيئيةوال احمللية
 األخذ خالل من واملستقبلي احلايل اجملتمع داأفر  بني العدالة أي واالستدامة، ريةاواالستمر  العدالة مبدأ عاةمرا

 1.ةاملستقبلي األجيال حق على حتافظ اليت البيئة متطلبات االعتبار بعني
 يف البيئيةو  االجتماعية االقتصادية، األبعاد من جمموعة تفاعل نتيجة ا "بأهن املستدامة احمللية التنمية وتعرف     
 اجملتمع إىل األقرب اهليكل وأهنا خاصة املستدامة التنمية لتأمني األساسية اهليئة البلدية وتشكل معني، مكان

 2".حاجاهتم لتلبية جدارة واألكثر
 هذه وترتيب وأهدافه حاجاته حتديد من احمللي اجملتمع هبا يتمكن اليت العملية" بأهنا يعرفها من وهناك     

 هنةار لا األجيال حلاجات يستجيب مبا واألهداف احلاجات تلك ملقابلة، لألولويات وفقا واألهداف احلاجات
 ".للخطر القادمة األجيال قدرة تعريض دون
 كل من يأتون والذين احملليات يف الناس كل فيها يشرتك اليت العملية تلك هي املستدامة احمللية فالتنمية    

 واالستدامة باملرونة يتسم اقتصاد عنها ينتج والذي احمللي االقتصادي النشاط لتحفيز سويا ويعملون القطاعات
 واملهمشني الفقراء فيها مبا واجملتمع للفرد احلياة نوعية وحتسني اجلديدة الوظائف تكوين إىل هتدف عملية وهي

 فإذا املستدامة، احمللية والتنمية العادية احمللية التنمية بني الفرق تفهم ضرورة من والبد ،البيئة على احملافظة مع
 الدخل زيادة أجل من والبشرية والطبيعية املادية ياحملل اجملتمع موارد مجيع بتوظيف ختتص احمللية التنمية كانت

 تسعى املستدامة احمللية التنمية فإن اخلدمات وعيةن وحتسني االجتماعية والرفاهية االقتصادية احلالة وحتسني
                                                                 

1O. Gélinier,O. Simon, et autres, Développement durable : pour une entreprise compétitive et responsable, 3ème éd, 

édition ESF, Paris, 2005, p19. 
 . )بتصرف(09؛ 02، ص ص  ، مرجع سابقللتعليم األعلى المجلس 2
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 من الطبيعية املوارد ومحاية حاجاهتم تأمني يف القادمة األجيال قدرة على املساومة دون احلاضر حاجات لتلبية
 الطاقة استهالك يف وأكفأ أنظف متطورة تكنولوجيا واستخدام املرتفعة االستهالك ومعدالت البشرية الضغوط

 واملشاركة والدميقراطية واالستدامة املصري وحدة على املستدامة احمللية التنمية ترتكز حيث االنبعاث وتقليل
 1.واحملاسبة والشفافية واملساواة والعدالة والقيم الشعبية

 إستراتيجية هي المحلية المستدامة التنمية" بأن اإلقرار ميكنعرضه من تعاريف  سبق ما خالل ومن     
 وتحقيق يةالبشر  بحاجات الوفاء خالل من التنمية أهداف تحقيق إلى تهدف بيئية مفاهيم على مبنية

 الموارد قاعدة على والحفاظ القادمة لألجيال االنتفاع حق ضمان مع حاضرا، االجتماعية الرعاية
 االجتماعي البعد بين ديناميكي توازن إلى بالتوصل البيئي، التوازن ضابط وفق والطبيعية البشرية

 ".أخـرى جهة من البيئة وحماية الموارد وإدارة جهة من االقتصاديو 
III. :أبعاد التنمية المستدامة 

ضمن التنمية احمللية املستدامة أبعادا متعددة ومتنوعة ومتداخلة، وتتفاعل فيما بينها، والتفاعل بني هذه تت      
، ورغم تعدد األبعاد فإننا املستدامةطور ملحوظ بالنسبة للتنمية األبعاد من شأنه أن يساهم يف حتقيق ت

 2سنتطرق إىل أمهها:

  االقتصادي البعد: أوال
تعريفات  ، حيث أعطيت هلا عدة0949التنمية االقتصادية مكانا هاما سياسيا واجتماعيا منذ  احتلت      

من خالل إمناء استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع مستويات اإلنتاج  تقدم اجملتمع عن طريق: "منها
اجملتمع عرب  والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل، هذا فضال عن زيادة رأس املال املرتاكم يف املهارات

 ."الزمن
االقتصادية والنمو االقتصادي، حيث يشري بعض  غري أنه برز اختالف بني مصطلحي التنمية      

األحسن ويعين ذلك زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد أي التغيري حنو  االقتصاديني إىل أهنما عملية واحدة، وهي
البعض  يف تنمية إلمكانات املادية والبشرية إلنتاج الدخل احلقيقي يف اجملتمع، يف حني يشري االستثمار املنتج

والتنمية االقتصادية بشأن  اآلخر إىل استخدام مصطلح النمو االقتصادي بشأن الدول املتقدمة اقتصاديا،
 3:التنمية االقتصادية على ثالثة عناصر أساسية هي وتنطوي .األقل تقدماالدول 

 ؛تغريات يف اهليكل والبنيان االقتصادي -
  ؛الدخل لصاحل الطبقة الفقرية إعادة توزيع -
  .األساسيات بنوعية السع واخلدمات املنتجة وإعطاء األولويات لتلك ضرورة االهتمام -

                                                                 
 . )بتصرف(09؛ 02المرجع نفسه، ص ص  1
، العولمة والتنمية المستديمة أي هيئات UNESCO 2007، الكويت النفط والتنمية المستديمة في األقطار العربية، المعهد العربي للتخطيطجمال طاهر،  2

 (.01:58، 15/01/8101تم االطالع )،   Http//wwwunescoorg/sdarah/FICHE2AHTMللضبط؟ الموقع: 
 .51ص ، 2000 ، سوريا ، الزارعية للسياسات الوطني المركز ، المستدامة والتنمية البيئي االقتصاد ،رومانو دوناتو 3



 الفصل الثاني: اإلطار النظري للتنمية المحلية
 

116 

 

 :يلي مة من خالل هذا البعد فيماااملستداحمللية وتتمثل أهداف التنمية 
اإلنتاج وحتسني مستواه من أجل مواجهة احلاجات األساسية  إشباع احلاجات األساسية عن طريق زيادة .0

 .الشعوب للغالبية العظمة من
 .مبا يضمن إزالة الفوارق بني طبقات اجملتمع تصحيح االختالل يف هيكل توزيع الدخول .9
 .االرتقاء باجلودة يف اإلنتاجالعمل على  .9
الدخل القومي،   مستوى املعيشة ويستدل عادة على حجم مستوى املعيشة مبتوسط نصيب الفرد من رفع  .4

 .وتأهيل العنصر البشري كما أنه يقرتن هبيكل الزيادة السكانية وطريقة توزيع الناتج القومي
 .البطالة العمل على احلد من مشكلة .9
 .السوق التنمية وفق آلياتزيادة دور القطاع يف  .1

 

 البعد االجتماعي : ثانيا
املتاحة إىل أقصى حد ممكن لتحقيق  زيادة قدرة األفراد على استغالل الطاقة"يقصد بالتنمية االجتماعية      

الذي  ة، ألنه البعداماملستد احمللية البعد الذي تتميز به التنمية احلرية والرفاهية، ويعترب البعد االجتماعي مبثابة
 باملعىن الضيق والذي جيعل من النمو وسيلة لاللتحام االجتماعي ولعملية التطوير يف ميثل البعد اإلنساين
يكون قبل كل شيء الختيار أنصاف بني األجيال  كما يشرتط يف هذا االختيار أن ."االختيار السياسي

االقتصادية واالجتماعية أن مفهوم  اجملاالتوجيمع أهل االختصاص من احملللني يف  .مبقدار ما هو بني الدول
، إذ تأثر مفهوم التشغيل بالتطور الذي شهدته احلياة 21العمل والبطالة قد اكتسبا أبعاد جديدة هناية القرن

يف ارتفاع نسب التنمية والتطور الذي عرفته الدول وخاصة النامية منها، إذ  االجتماعية، وبصورة عامة تظهر
وغريها، كما نتج  ، التقنية وبطالة أصحاب الشهادات(اإلدارية)خمتلفة للبطالة كاالختيارية  أنواع أصبح يالحظ

والعمل بالتناوب والعمل للحساب  عن التطور التكنولوجي ظهور مفاهيم جديدة للعمل كالعمل عن بعد،
 1:االجتماعية تشمل ما يلي الغري، واملنظومة

 ؛التوزيع املساواة يف  -
 ؛االجتماعي احلراك  -
 ؛الشعبية املشاركة  -
 ؛التنوع الثقايف  -
 .استدامة املؤسسات -

والروحية، وتتوقف  وللبعد االجتماعي آثار تتمثل يف عدم هتميش اجلماعات وتدعيم مقوماهتا الثقافية    
جيال ال ميكن التنبؤ بقيم األ مة على القيم احلاضرة، إذااملستداحمللية اإلسرتاجتيات املنسجمة مع التنمية 

                                                                 
1 Gélinier,O. Simon, et autres, Développement durable : pour une entreprise compétitive et responsable, 3ème éd, 

édition ESF, Paris, 2005, p19 
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الثقافية السائدة، فذاك جيعل األفراد عرضة للعديد من  املستقبلية، غري أن هذا ال يعطي مربرا لتدمري اهلوية
 .واالجتماعية والسياسية أشكال اهليمنة االقتصادية

 البعد البيئي:ثالثا
عرفها مؤمتر األمم املتحدة للهيئة  البيئة كمصطلح واسع املدلول يشمل كل شيء حييط باإلنسان، وقد    

رصيد املوارد املادية واالجتماعية املتاحة يف وقت ما ويف " :بأهنا 0979اإلنسانية الذي عقد يف ستوكهومل سنة 
اإلنسان وحيصل منه على كل  باجملال الذي يعيش فيه: "، كما تعرف أيضا"وتطلعاته مكان ما إلشباع اإلنسان

 1 ".به حاجاته فيؤثر فيه ويتأُثراملوارد الالزمة إلشباع 
ويؤثر على التعامالت االقتصادية والتجارية والعالقات  ولقد أصبحت البيئة حمددا عامليا يفرض نفسه    

متالزمان،  االهتمام هبا من أهم املقاييس لتقييم حضارة الدول، والبيئة والتنمية أمران الدولية املعاصرة، وأصبح
احلدود اجلغرافية والسياسية للدول  اليت حظيت به على املستوى العاملي لتجاوز تلوث بعد املزيد من االهتمام

األخري على االهتمام بالبيئة   وقد أكدت تقارير البنك الدويل يف العقد. احلية فينتقل عرب املاء واهلواء والكائنات
ور ملصلحة اجليل الصاعد االستنزاف والتده كركن أساسي يف التنمية للحفاظ على املوارد الطبيعية من

الدول األعضاء باالهتمام بإصدار التشريعات اخلاصة حبماية البيئة  واألجيال املستقبلية، كما شارك يف حتفيز
املتجددة، وعدم  واالهتمام بدراسته علوم البيئة، وهذا كله يتطلب ترشيد استخدام املوارد غري ومصادر الطاقة

النظام البيئي على هضم املخلفات اليت  جتديد نفسها، وعدم جتاوز قدرة جتاوز قدرة املوارد املتجددة على
البيئة والدة  وقد أسس التزاوج بني حتقيق التنمية ومحاية. واحليوان تقذف هبا حىت ال يتلوث تلوثا يضر باإلنسان

 2:ويهدف البعد البيئي إىل ما يلي .البيئي فرع جديد من العلوم االقتصادية مسي باالقتصاد
 ؛التلوث توظيف البيئة املادية بعيدا عن الطبيعية مع احملافظة على البيئة -
 ؛واحلضرية نشر الوعي بالبيئة الثقافية واالجتماعية -
 ؛واالستنزاف البيئي ومحاية البيئة من مجيع التلوث التعريف بالتوازن -
 .ألحياءا استخدام التكنولوجيا النظيفة وحتقيق التنوع السيولوجي واحملافظة على تنوع -

 مة وتعمل يف إطارها من بعدااملستداحمللية ومما تقدم يتضح أن األبعاد الثالثة اليت ترتكز عليها التنمية     
  .االستمرارية واحلفاظ على املوارداقتصادي واجتماعي وبيئي حتاول التكامل من أجل 

IV. ةالمستدام المحلية التنمية أهداف  
 :يف املتمثلةو  األهداف من مجلة حتقيق إىل ةاماملستد احمللية التنمية تسعى

 :اجتماعية أهداف  -

                                                                 
 .25، ص 8112 اإلسكندرية، الجامعية، الدار األولى، الطبعة ،المعاصرة العولمة ظل في المستدامة والتنمية البيئة إدارة قاسم، مصطفى خالد 1
، ص 8119، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد الخامس والعشرون، العدد األول، التخطيط من أجل التنمية المستدامةريدة ديب وسليمان مهنا،  2

422. 
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 االجتماعي الصعيد على تاتغيري  إحداث إىل االجتماعي منظورها يف املستدامة احمللية التنمية هتدف     
 يقرها اليت واألساليب الطرق بكل املعيشة مستوى ورفع دالألفر  األساسية احلاجات إشباع خالل من وذلك
 وكذا ومحايته، الفرد خلدمة املتاحة واإلمكانيات املوارد مجيع تسخري خالل من وذلك االجتماعي، النظام
 .املستويات أرقى إىل بالفرد للوصول الشائعة االجتماعية الفوارق وإزالة والتشرد الفقر على للقضاء السعي

 

 اليت طيةاوالبريوقر  رافواالحن الفساد أشكال كل حماربة إىل مضموهنا يف املستدامة احمللية التنمية تسعى كما     
 وعدم احمللي للدخل العادل التوزيع خالل من والثقافية واالجتماعية االقتصادية املشاريع قيام وتعيق تعطل

 املكونة الفئات بني العالقات تنظيم إىل يهدف قانوين إطار وضع على العمل وكذا والطبقات الفوارق حصول
 على اجلماعات بني االجتماعية العدالة حتقيق على تعمل أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا الواحد للمجتمع

 1.اجملتمع داخل والرفاهية االجتماعية املشاركة سبل لتحقيق املستويات خمتلف
 :اقتصادية أهداف -
 جمال وخلق والريفية، احلضارية املناطق بني االقتصادية الفجوة تقليص إىل هتدف املستدامة احمللية التنمية إن    

 والعمل الوطين، االقتصاد خلدمة احمللية االقتصاديات مجيع تسخري أجل من القطاعات بني وتكاملي تعاوين
 بطريقة يساهم الذي احمللي ناجتها قيمة رفع يف مباشرة بطريقة يساهم الذي احمللي نتائجها قيمة رفع على

 واحمللي الغذائي األمن حتقيق اجل من زراعيةال اإلنتاجية معدالت وزيادة مجايلاإل الوطين الناتج رفع يف مباشرة
 .والوطين

 

 اخلصائص من اقتصاده قوة يستمد املركز عن مستقل حملي اقتصادي نظام خلق إىل هتدف أهنا جند كما    
 حقيقية دفعة إعطاء أجل من خصوصيته يناسب الذي اجملال يف اإلضافة بإعطاء له تسمح واليت متيزه اليت

 2.املتوازنة الشاملة أو املستدامة الوطنية التنمية متطلبات حتقيق بغية الوطين لالقتصاد
 :بيئية هدافأ -
 كانت اليت احمللية التنمية عكس على املستدامة احمللية التنمية أولويات ضمن محايتها ومتطلبات البيئة تندرج   

 حتقيق إىل تسعى املستدامة احمللية فالتنمية وسياساهتا قراراته ضمن االعتبار بعني تأخذه وال البيئي اجلانب هتمل
 دون حتول لذلك حمدودة موارد أهنا على املوارد مع التنمية تتعامل حيث للموارد عقالين واستخدام استغالل

 باألخطار الوعي زيادة خالل من ذلك ويتم عقالين بشكل توظيفها على وتعمل تدمريها أواستنزافها 
 واختاذ احمللي الصعيد على البيولوجية التنوعات سةاودر  تقييم على تاالقدر  وتعزيز البيئة، متس اليت والتهديدات

 البيئي، للعمل املخصصة والفنية واإلدارية املالية تاالقدر  لتحسني الوطين الصعيد على املناسبة ءاتااإلجر 
 املعلوماتية األوضاع وحتسني املسئولة األجهزة دور معايري قبةار مو  البيئي التحقق عن املسئولة األجهزة دور وتعزيز

                                                                 
 1995  اإلسكندرية، ،الحديث الجامعي المكتب األولى،الطبعة  ،المجتمع ثقافة إطار في المشاركة نموذج المحلية المجتمعات تنمية خاطر، مصطفى أحمد 1
 .808 ص 
 4 ص ، 1983لبنان، العربية، النهضة ، الطبعة األولى، داروالتخطيط التنمية في مقدمة وآخرون، عجمية العزيز عبد 2
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 لشؤون الفعالة اإلدارة يف الشعبية املشاركة زيادة أجل من البيئية املعلومات على املواطن حصول وزيادة البيئية،
 .البيئة

 

 المستدامةالمحلية المحاور األساسية للتنمية  :الثاني المطلب
I. المستدامة المحلية التنمية إستراتيجية 
 اليت واألنشطة األفكار من ومتواصلة وتشاركية منسقة عملية أهنا املستدامة حملليةا التنمية تيجيةابإسرت  يقصد    

 واحمللي، الوطين املستويني على ومتكاملة متوازنة بطريقة واجتماعية وبيئية اقتصادية أهداف لتحقيق تعتمد
 ورصدها وتنفيذها العمل وخطط السياسات واملستقبلي، وصياغة احلايل الوضع حتليل العملية هذه وتتضمن

 الظروف عاةامر  املستدامة احمللية للتنمية الوطنية تيجياترتااإلس تنفيذ يف وينبغي منتظمة، بصورة ضهااواستعر 
 ترتكز اليت املبادئ تطبيق يف اإلنسان توخي املهم ومن الدولة، يف السائدة واإليكولوجية والثقافية السياسية

 .ومتكاملة متوازنة والبيئية واالجتماعية االقتصادية األهداف تكون أن على والعمل تيجياتااإلسرت  هذه عليها
 

 منفصلة ختطيط عملية أو جديدة خطة املستدامة احمللية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية اعتبار ينبغي ال كما   
 .مستمرة عملية أيضا وهي املوجودة للعمليات تعديال تعد بل القائمة، التخطيط عمليات إىل تضاف

 

 وتوفر مستنري، أساس على القرارات لصنع تستخدم أداة املستدامة احمللية للتنمية الوطنية تيجيةااإلسرت  وتعد    
 والتوسط والتفاوض التشاور عمليات ترسيخ على تساعد كما اجملاالت، كل يف املنهجي للتفكري إطار

 ومتكن املصاحل فيها تتفاوت اليت األولوية ذات االجتماعية القضايا خبصوصراء اآل يف توافق إىل والتوصل
 بطةرتاامل واالجتماعية االقتصادية املشكالت معاجلة على القدرة البلدان املستدامة احمللية التنمية تيجيةرتالإلس

 1.التشريعية األطر جانب إىلاإلجراءات  واستحداثرات القد بناء على مساعدهتا خالل من
II. :مبادئ التنمية المحلية المستدامة 
 اليت األساسية املبادئ من جمموعة وصفها يف يؤخذ أن جيب املستدامة احمللية للتنمية تيجيةاإسرت  كل إن    
 توفر مدى قبةار إتباعه مل واجبارا معي تكون أن وال الوارد الرتتيب حسب مرتبة تكون أن الضروري من ليس

 ختطيط وسيلة هي املستدامة احمللية التنمية تيجيةاإسرت  أن باعتبار الستدامتها الضروريةراءات اإلج على التنمية
 كخطط تنفيذها ميكن ال واملؤسسات والتكنولوجيات واملعارف القيم وتعزيز تطوير هبدفراءات إج وأخذ

 املستدامة احمللية التنمية مبادئ وتتمثل قبة،اللمر  قابلة حمددة أهدافا وتتضمن العمومية، السلطات مرونة تتطلب
 2:يف
 

                                                                 
 مذكرة ، -تبسة والية حالة - المستدامة المحلية التنمية تحقيق في والمصغرة والصغيرة المتوسطة المؤسسات دراسة مشاري، الناصر محمد 1

 .12، ص2008/8100 سطيف، عباس فرحات جامعة التجارية، والعلوم التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية الماجستير،
 .82 ص ، 8112 ، مصر ، المستدامة للتنمية وطنية إستراتجية نحو ، المستدامة للتنمية الوطنية اللجنة2
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 1 :االستراتيجي التخطيط مبدأ  -
 لتليب االحتياجات بعناية تصمم ومؤسسية سياسية تغيريات إجياد املستدامة احمللية التنمية حتقيق يتطلب     
 نظم تطبيق ذلك االسرتاتيجي، ويستلزم التخطيط مبدأ تطبيق خالل من ذلك ويتحقق ، حتديدها مت اليت

 التخطيط تطبيق إن يقر، لكل مشروع البيئي األثر تقييم مث ، األهداف حتديد عند تراكمي البيئي التقييم
 يستفيد نتائج أفضل لتحقيق الصلة ذوي جلميع املنتفعني الواسعة املشاركة على يعتمد أن جيب االسرتاتيجي

 . اجلميع منها
 : المختلفة القطاعات بين المتكاملة السياسة مبدأ  -

 االعتبار يف االجتماعية تاوالتأثري  البيئة أخذ مع القطاعية مجاوالرب  واخلطط تيجياتااإلسرت  بني التنسيق     
 والصناعية عيةاالزر  السياسة مثل القطاعية السياسات يف واالجتماعية البيئية تااالعتبار  دمج على والعمل

 الدولة لسياسة الكلي اإلطار حتليل طريق عن ذلك يتم وسوف اخل، ... والنقل الطاقة وسياسة واالجتماعية
 .املختلفة مجاوالرب  واخلطط السياسات حتديد ميكن حىت

 :الرشيد الحكم مبدأ -
 صنع يف الشفافية على واحمللية الوطنية املستويات يف احلكم يقوم أن جيب املستدامة احمللية التنمية لتحقيق    
 أن جيب كما التنفيذ، يف واحملاسبة واملساءلة واملسئوليةرار الق صنع يف املدين واجملتمع املواطنني ومشاركة راالقر 

 وترشيد التكلفة وخفض العامة األموال واستخدام املوارد بتخصيص يتعلق فيما واضحة أسس هناك تكون
 . االجتماعية القضايا إىل واالنتباه اإلنفاق

  :والتفويض السلطة مركزية ال مبدأ -
 االختصاصات تنتقل حيث ممكن، مستوى أقل إىل راالقر  اختاذ المركزية تدرجييا تتحقق أن الضروري من     

 يف العليا اليد للحكومة يكون ذلك ومع. واحمللية اإلقليمية املستويات إىل املركزي املستوى من واملسئوليات
 . احملددة أهدافها حتقيق من متكنها اليت القانونية األطر ووضع السياسات وضع

  الوعي رفع مبدأ -
 التنمية لقضايا الشعب فئات كل واستيعاب الوعي رفع يف دراتالق وبناء التعليم أمهية على املبدأ هذا يؤكد    

 فئات كافة بني الفعال التعاون دون املستدامة التنمية تتحقق ولن القضايا هبذه العام االهتمام وزيادة املستدامة
 . اجملتمع

  األجيال بين العدالة مبدأ -
 تلك احلالية األجيال به تسلمت الذي القدر بنفس القادمة لألجيال الطبيعية الثروات ترتك أن جيب    

 .احلايل اجليل مثل احتياجاهتا لتلبية أفضل فرص أو الفرص نفس القادمة لألجيال يتوفر حىت الثروات
 

                                                                 
  . 012-014ص ،8111 القاهرة، الثقافية، لالستثمارات الدولية الدار ، شاهين بهاء ترجمة ،المستدامة التنمية مبادئ موسشيت، دوجالس1
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  الحالي الجيل بين العدالة تحقيق مبدأ -
 ، اجملتمع فئات لكل األساسية البشرية االحتياجات تأمني مع للدخل العادل التوزيع إىل املبدأ هذا يدعو    
 وسوء االجتماعي اإلحباط إىل يؤدي أن ميكن اجليل هذا داخل االجتماعي اإلنصاف عدم بأن علما

 . هاوتدمري  الطبيعية املوارد استخدام
 : الطبيعية الموارد على الحفاظ مبدأ  -

 املوارد تستخدم وحبيث التنمية استدامة لضمان الطبيعية املوارد استخدام ترشيد إىل املبدأ هذا يدعو     
 املوارد تستخدم وحبيث الطبيعية واملناظر القيم ومحاية البيولوجي التنوع على احلفاظ تضمن بطريقة الطبيعية
 استخدامها رااستمر  تضمن بطريقة املتجددة غري املوارد وتستخدم التجدد، على قدرهتا يتجاوز ال مبا املتجددة

  .بفاعلية الطويل املدى على
 التلوث في المتسببة الجهة تغريم مبدأ  -

 أنتجت إذا أو ، البيئة على ضغوط إحداث يف نشاطها يتسبب اليت اجلهة تقوم أن إىل املبدأ هذا يدعو      
 املضرة املواد على حتتوي اليت املنتجات أو النهائية شبه املنتجات أو اخلام املواد يف تاجرت أو استخدمت أو

 تلك لدرء بالكامل التكلفة تتحمل كما ر،التدهو  هذا يف تسببها مقابل رسوم بدفع اجلهات هذه تقوم بالبيئة،
 قوي حافز توفري على التلوث تكاليف فرض ويساعد هذا . وقعت اليت راضر األ وعالج البيئية املخاطر
 . جمزى عائد له استثمار التلوث من احلد تكلفة أن سيتضح حيث التلوث من احلد أوتقليل ل للصناعة

  بالدفع المستخدم قيام مبدأ  -
 هذا مقابل يف واقعي سعر يدفع أن جيب الطبيعية املوارد يستخدم فرد أي أن على املبدأ هذا ينص    

 مثل اخلدمات على املبدأ هذا يطبق االستخدام خملفات معاجلة تكاليف القيمة هذه تغطي أن على االستخدام
 .اخل ... منها والتخلص البلدية املخلفات ومجع ومعاجلتها، الصحي الصرف مياه ومجع الشرب، مبياه اإلمداد

  المشتركة ليةؤو المس مبدأ -
 التنمية ضغوط من احلد جتاه املشرتكة مبسئوليتهم املنتفعني شعور إىل املستدامة احمللية التنمية حتقيق حيتاج    
 . واجملتمع الطبيعية واملوارد البيئة على
 الظروف حتسني حول جمملها يف تدور ومتنوعة عديدة أهداف املستدامة احمللية للتنمية أن قوله ميكن وما     

 .االستدامة عنصر على الرتكيز مع احمللي اجملتمع يف دالألفر  الرقي وحتقيق املعيشية
III.  المستدامة المحلية التنمية لتفعيل كأداة (المحلية 21 األجندة ) 12للقرن المحلى البرنامج 
 واخلطة دولة 182 تبنيه الذي الشامل العمل برنامج 21 القرن بربنامج عليها يطلق ما أو األجندة تعترب   

 وثيقة أول تعد وهي األرض، لكوكب والواعد املتواصل املستقبل أجل من الواحد اهلدف لتحقيق التفصيلية
 .مستوى أعلى من سياسيا والتزاما عامليا إمجاعا يعكس واسع دويل باتفاق حتظى اليت نوعها من
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 ( المحلية 21 األجندة )21 للقرن المحلي البرنامج تعريف :أوال 
 من جماال عشر ومخسة ومائة فصال أربعني يف تنتظم املوضوعات من لسلسلة جتميع عن عبارة األجندة إن     

 اهب القيام يلزم اليت لألعمال شاملة انتقالية لفرتة إسرتاتيجية أبعاد من هاما بعدا منها كل ميثل العمل، جماالت
 بني الثغرة تضييق بغية والتدابري احلوافز وتتضمن متكامل بشكل البشرية التنمية ودعم البيئية، للحماية

 الفقر مشكلة على والقضاء النامية، الدول اقتصاديات عجلة ودفع الفقرية، تمعاتجملوا الغنية تمعاتجملا
 .معا والبيئة املوارد تنمية ددهت اليت السكانية الزيادة معدالت وضبط لألرض الطبيعية املوارد استخدام وختفيض

 وعاتمجملا بعض به تقوم أن ميكن الذي الدور تدعم أن اهنشأ من اليت بالوسائل يوصي العمل برنامج إن     
 يعيشون الذين والسكان والشباب، األطفال، املزارعني، النقابات، النساء،)   للمجتمع الرئيسيني واملمثلني
 الغري واملنظمات الصناعة املؤسسات احمللي، الصعيد على العمومية السلطات وجمموعة والعلميني، باألرياف
 دعا لريو والعشرين الواحد القرن برنامج أن إىل اإلشارة وجتدر املستدامة، التنمية إىل للوصول 1(حكومية
 أكد قد 28 الفصل فان هكذا والعشرين، الواحد للقرن حملية برامج ولتفعيل لتبين اجلماعات مجيع وبوضوح

 بغرض احلرة واملقاوالت احمللية واملنظمات السكان مع حوار خلق احمللية اجلماعات مجيع على يتوجب" أنه على
 العامل عرب حملية مجاعات عدة اختذت النداء، هلذا تبعا "...اجلماعة مستوى على 21 القرن عمل برنامج تبين

 .املستدامة احمللية التنمية ألجل خاصة إجراءات املتقدمة الدول داخل وخصوصا
 كل فاعلي عاتق على أساسا يقع : (المحلية 21 األجندة) 21 للقرن  المحلي البرنامج مكونات :ثانيا

 عامة بصفة 21 للقرن احمللية الربامج وترتكز املستدامة، احمللية للتنمية مشروعها مضمون حتديد حملية  مجاعة
  2: اآلتية احملاور على

 نقط االعتبار بعني األخذ مع مدقق بتشخيص القيام خالل من وذلك للجماعة البيئية الوضعية معرفة  -
 إقليم؛ لكل والضعف القوة

 األولويات؛ ووضع االختيارات وحتديد واملبادرات لألعمال التخطيط  -
 احمللي للظرف ومالئمة كلفة أقل املتخذة احللول تكون أن جيبو  املستدامة، احمللية التنمية أعمال تفعيل -

 مع املستدامة التنمية مظاهر جمموع األنشطة تشمل أن جيب كما واضح، و بسيط جتديدي، طابع وذات
 .البيئة على السلبية أثارها من والتقليل واالجتماعية االقتصادية نتائجها من الرفع على الرتكيز

   (:المحلية 21 األجندة)21 للقرن المحلي البرنامج انطالق شروط :ثالثا

                                                                 
1

Laurent Comeliau, et autres, repère pour l’agenda 21 local : approche territoriale du développement durable, 

approche territorial sur le développement durable p47. 

2
Article publié , DEMARCHE AGENDA 21 : Aller vers un développement durable a Bessancourt, France , 

novembre 2004, p p :7-8,  http://www.agenda21france.orgdocpacommuneBessancourt.pdf. Consulté  Le: 28/11/2016. 

http://www.agenda21france.orgdocpacommunebessancourt.pdf/
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 واالقتصادية واملؤسساتية والتارخيية الثقافية للخصوصيات مالئما الربنامج يكون أن جيب األمر يف بادئ    
 وقيادة وتنسيق طرح اجلزائر يف احمللية السلطات على جيب كان وإن املعنية، احمللية وللجماعات للبالد والبيئية

  من صادر وتشجيعي ترقوي عمل إىل تدعو احمللية اجلماعة عن الصادرة املبادرات غياب أن حيث الربنامج
 اجلماعات لتشجيع الضرورية اإلجراءات جبميع القيام املعنية املركزية املصاحل على جيب هلذا املركزي، املستوى

 العامة واملديرية بالبيئة املكلفة القطاعات على جيب هلذا املستدامة، واإلدارة للتدبري اآللية هذه إىل للجوء احمللية
 إجراءات لتفعيل وطين إطار ووضع املقاربة هذه نشر والتعمري باإلسكان املكلفة والوزارة احمللية للجماعات

 .الدويل املستوى على املرتاكمة التجارب من االستفادة مع احمللي 21 القرن برنامج
 خمتلف وطوال انطالقته منذ وذلك اجلماعة فاعلي مجيع إشراك عليها فيجب اجلماعات، مستوى وعلى    

 بالتغيريات بالقيام وذلك املسؤولية من حصتهم بتحمل شيء كل قبل يتعهدوا أن هؤالء على وجيب مراحله،
 اجلماعة خارج الدعم عن البحث ويعترب الربنامج، يف للمشاركة اخلاصة مواردهم وحشد براجمهم يف الالزمة

 .تتضاعف أن احملتمل من اليت للمبادرات لدعم ضروريا أمرا
 تشتمل ومتغرية أساسية قاعدة إعداد يستوجب احمللي، 21 القرن برنامج انطالق نإف آخر، صعيد وعلى   

 املكلفة اإلداري للهيكل حتديدا وكذا ولألعمال ألنشطة وبرنامج تبنيهما، الواجب واملنهجية املقاربة على
 فيه تدب جمال كل أن املنطقي فمن تغطيته، جيب الذي الجملبا يتعلق ما أما حمرتف، وسيط بقيادة بتفعيلها

 األخذ بني جيمع مناسب، إقليم إىل اللجوء يتوجب أنه إال ، 21 للقرن برنامج موضوع يكون أن ميكن احلياة
 اإلجيابية واآلثار النتائج توسيع يتم حىت القرار، ألخذ اإلدارية واحلدود البيئية التفاعالت منطق االعتبار بعني

 .للربنامج
  (: المحلية 21 األجندة) 21للقرن المحلي البرنامج أهداف :رابعا

 أشكال كل حماربة خالل من املستدامة التنمية حتقيق يف " 21 للقرن احمللي الربنامج"ل الرئيس اهلدف يتمثل
 األقاليم بني تعاوين جمال خلق الطبيعية املوارد ومحاية احليوية التنوعات على واحلفاظ البيئة على التعدي

 احمللية التنمية ألجل والبديلة املالئمة واملبادرات احللول ووضع الساكن حياة وجودة حميط وحتسني  واألجيال
 يتعلق فاألمر إذا احمللي، املستوى على مسلسل إنتاج إعادة على إتباعها جيب اليت الطريقة وتعتمد 1املستدامة

 إسرتاتيجية وتصور اخلاصة أهدافهم بتحديد ما إقليم لفاعلي فقط يسمح ال تشاركي ملسلسل انطالقة بإعطاء
 واإلجراءات األهداف هلذه أيضا يضمن وإمنا املستدامة احمللية للتنمية الالزمة التدابري واختاذ 21 القرن عمل

 .وتشاركي وتوافقي تعاوين إطار يف التدرجيي التفعيل
 املتبادل والتأثري للجماعة وكاملة شاملة مستقبلية رؤية وضع إىل 21 للقرن احمللي الربنامج يهدف كما   

                                                                 
1

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER en charge 

des Technologies vertes et des Négociations sur le climat, Appel a reconnaissance des projets territoriaux de 

développement durable et agenda 21 locaux , France, 2010, p2 . 
http://www.pays.asso.frIMGpdfAppel_a_reconnaissance_2010.pdf. consulté le:29/11/2016. 
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 فانه االجتاه هذا ويف األخرى، والقطاعات واملصغرة والصغرية املتوسطة املؤسسات قطاع بني وخاصة اهتلقطاعا
 املعنيني احملليني الفاعلني مجيع وتعبئة احمللية، النشاطات مجيع يف البيئي البعد االعتبار بعني ذخاأل إىل يصبو
 .والفقر التهميش حماربة إىل دفهت اليت واالجتماعية االقتصادية املكونات وإدماج مهتقدرا وتقوية
 املستدامة احمللية للتنمية ضرورية شروط وضع إىل يتوصل أن احمللي 21 للقرن برنامج كل على جيب إذا     
  القرن للربنامج انطالق يسمح أن كذلك جيب كما للمنطقة، احمللية األنشطة مجيع يف البيئة إدماج دوام وإىل
 املنشورات إعداد أن إىل اإلشارة وجتدر والالمركزية احمللية التنمية ميدان يف اجلارية اجلهود بتقوية احمللي 21
 املشروع جناح إن احمللي، 21 القرن برنامج فعال يشكل ال "المحلي 21 القرن برنامج" عنوان حتت امللونة
 أصحاب وخصوصا األساسيني املتدخلني إسهامات أمهية سيما ال النتائج لقياس املؤشرات من مبجموع يقاس
 جودة على املباشرة واآلثار احملققة البيئية التحسينات وحجم اإلجنازات، وعدد املسلسل مراحل طوال القرار

 .البيئة شؤون إلدارة الضرورية الكفاءات وتنمية احملققة البيئية النتائج تقوية متت مدى أي إىل وكذا احلياة،
 أقره ما حنو على للبلديات مستدامة تنمية وضمان البيئي الوضع حتسني إىل احمللية 21 األجندة دفهتو      

 بتوسيع البيئي احمللي التسيري أسلوب إثراء على حتث كما دجيانريو، ريو يف 1992 يونيو يف الدويل تمعجملا
 احمللية اجلماعات وتبين املدين، تمعجملا وممثلي والفاعلني الشركاء كل مع واملشاورة واملشاركة االستشارة
 البيئية العناصر على للمحافظة أو التلوث ملكافحة مشرتكة وبرامج متجانس بيئي ختطيط طبيعيا املتجانسة

 وتضمن مكلف وغري فعاال تسيريا البيئة تسيري أجل من بينها فيما للتعاون وآليات أدوات بإحداث وذلك
 1:البيئة حلماية احمللي التسيري خمطط

 والبيولوجية؛ الطبيعية للموارد املستدام التسيري ضمان -
 ؛والتارخيية والثقافية األثرية واملواقع احملمية، واملناطق السياحي، التوسع ومناطق الصناعية، املناطق يئةهتو  -
 العمرانية؛ التجمعات داخل احلياة وإطار املدينة ترقية -
 األراضي على واحملافظة وتربة، وهواء مياه من املستقبلة؛ األوساط تلوث ومكافحة النفايات، تسيري -

 أو متجانسة بيئية أوساط يف تشرتك اليت البلديات خمتلف بني والتنسيق التكامل هذا ولتحقيق. الفالحية
  .التنسيق عملية اجلهة نظام ومشروع البيئة مديريات من كل تتوىل موحدة، بيئية مشاكل تواجهها

IV. المستدامة المحلية التنمية تجسيد معوقات: 
 حل يف عليها يعتمد اليت واالسرتاتيجيات والسياسات األساليب أهم من املستدامة احمللية التنمية تعد    

 للوصول منها كغرض والريفية احلضرية األقاليم بني التكامل لتحقيق وكوسيلة احمللية تمعاتجملبا املتعلقة املشاكل
 تعاين جيعلها املستدامة احمللية التنمية فيه تنشط الذي احمليط حىت أن إال واملتوازنة، الشاملة املستدامة التنمية إيل
 :جند املعوقات هذه ومن املعوقات، بعض من تعاين جندها من
 

                                                                 
 .50، مرجع سبق ذكره، ص المستدامة للتنمية الوطنية اللجنة1
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 :االجتماعية المعوقات :أوال
 املعضالت من لكثري أساس هو الذي الفقر مشكل جند املستدامة احمللية بالتنمية فتكا املعوقات أشد من     

 من تضع أن والدولية والوطنية احمللية تمعاتجملا وعلى 1،واألخالقية النفسية واألزمات واالجتماعية الصحية
 واالقتصادية والبشرية الطبيعية والتنمية العمل، فرص بإجياد املشاكل هذه على يقضي ما التنموي السياسات
 لتنمية يهدف برنامج أي جناح ألن األمية مكافحة على والعمل ا،ختلف واألشد ا،فقر  األكثر للمناطق والتعليمية

 فوعي البشرية الطاقات متثلها اليت املعنوية املوارد إيل يتعدى بل فحسب املالية املوارد على يعتمد ال تمعجملا
 عملية ضد خارجية أو داخلية مقاومة ألي التصدي من ميكنهم حللها وحتمسهم تمعجملا مبشاكل األفراد

 من التنمية عملية تقود وواعدة ناجحة حملية قيادات وتدريب تنمية طريق عن إال ذلك يتحقق وال التنمية،
 .التغيري إحداث على والقدرة عالية بكفاءة تتميز اليت املاهرة اإلطارات لتكوين مراكز إنشاء خالل

 
 

 للحصول املواطنني تدفع ما كثريا اهنأ حيث املدينة إيل الريف من اهلجرة مشكلة أيضا جند املعوقات ومن     
 يف) العاملة األيدي ونقص احلضرية احلياة مستوى ارتفاع إيل تؤدي وبالتايل رفاهية أكثر اجتماعية حياة على

 والعناصر اهنتواز  تمعاتجملا هذه تفقد وبالتايل الريفية، تمعاتجملبا املتعلقة القيادات وهجرة  (الزراعي الجملا
 تمعيةجملا القيم إيل باإلضافة هذا تمعات،جملا هذه يف احلياة مبستوى االرتقاء على ومقدرة صالحية األكثر
 تنمية أمام حاجز تعترب حيث احمللية تمعاتجملا منها تعاين واليت الفرد لسلوك املرجعي اإلطار ثلمت اليت السلبية

 ت.تمعاجملا هذه
 

 بالتحديث اإلميان عدم الغري، على والتواكل االنعزالية الوقت، قيمة تقدير عدم مثال جند القيم هذه ومن    
 من اجتماعيا تنظيما تتطلب تمعجملا تنمية أن ذلك تمعجملا هذا حنو اإلجيابية باملسؤولية الفرد شعور وضعف

 هذا يف التنمية مسرية يعطل ما وهذا منعدمة تمعجملا هذا حنو الفرد مسؤولية أن جند ولكننا العام الصاحل أجل
 .تمعجملا

 

 مشاركة الضروري من لذلك واألهلية، احلكومية اجلهود بني الدمج على ترتكز تمعاتجملا تنمية عملية إن   
 للحرية الدميقراطية املمارسة من تعترب املواطنني مشاركة أن حيث التنموية اخلطط وتنفيذ وضع يف املواطنني
 .التنمية عملية جوهر هو وهذا واالجتماعية السياسية بأبعادها

 :االقتصادية المعوقات :ثانيا
 نقص هناك أن جند حيث احمللى التمويل مشكل هو املستدامة احمللية التنمية طريق يعرتض مشكل أكرب إن    
 بسبب حتصيل وصعوبة اجلبائية والرسوم الضرائب تعدد خالل من الداخلية احمللية التمويل مصادر يف كبري

 اهب تقوم اليت البيئية والتجاوزات النفايات تثمني وصعوبة االقتصادية واملعلومات الرقابة ونقص الضرييب التهرب
 يدفع ما وهذا احمللية، املالية أنظمة تعرفها اليت النقائص وكذا النفقات وتعدد بتنوع مقارنتا الصناعية، املؤسسات

                                                                 
1
 وتعزيز والمتابعة االستخدام، المشاركة، والمضمون، التحليل لتحضير، للتنمية األلفية أهداف بتقارير المعنية األطراف نظر وجهات أحمد، على زينا 

 .2ص،   2006 بيروت، ،لبنان في للتنمية األلفية األهداف متابعة آليات حول الوطنية العمل ورشة الفقر، على والقضاء الجنسين بين المساواة
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 يرتتب وما االقتصادية التحوالت مشكل إيل باإلضافة هذا املشروطة، واإلعانات القروض على االعتماد إيل
 معدالت كارتفاع احمللي تمعجملا أفراد وضعية على مباشرة وغري مباشرة بآثار تعود اقتصادية سياسات من عنه

 يف املعيشية األحوال تدهور و الرشيد غري السكاين والتضخم والبطالة والتضخم املعيشة مستوي وتدين الفقر
 لقاعدة تدهور من عنه ينجم وما واالجتماعية الصحية واخلدمات املوارد على الطلب وتزايد العشوائية املناطق
 املوارد قاعدة نضوب يف يزيد مما احلالية واالستهالك اإلنتاج أمناط لدعم فهانزااست واستمرار الطبيعية املوارد

 .املستدامة احمللية التنمية حتقيق وإعاقة الطبيعية
 :اإلدارية المعوقات -

 التجسيد غياب جند اإلداري الصعيد على مستدامة حملية تنمية حتقيق أمام تقف اليت املعوقات أهم من    
 البريوقراطية املشاكل وكذا احمللية لإلدارة املوكلة واملهام االتجملا وتعدد القرارات، اختاذ يف الالمركزية ملبدأ الفعلي

 اإلدارية اإلجراءات تعقيد خالل من واملصغرة والصغرية املتوسطة منها وخاصة التنموية املشاريع قيام تعيق اليت
 املؤهلة اإلدارية الكفاءة يف العجز إيل باإلضافة والقرارات، األوامر إصدار يف الشديد والبطء الروتني، وتفشي
 وأصول اجلبائية باملعارف اإلداريني األعوان جهل وكذا التنمية عمليات ضمن املسؤولية حتمل على واملدربة
 .اخل...الضريبية والتشريعات احلسابات مراجعة

 :السياسية المعوقات -
 املركزية سيطرة يف تتجسد واليت املستدامة احمللية التنمية وجه يف العاثرة الصخرة السياسية املعوقات تعد    

 إن اخلارجية، البيئة فرص واستقطاب واألقاليم احملليات يف القوة نقاط واستغالل التقدم تعيق اليت العقيمة
 أمهية ينفي اإلدارية وخاصة الالمركزية غياب أن حيث والوطين احمللي احلكم نظم يف مهما دورا تلعب الالمركزية

 ألنه هام -الالمركزية-السياسي اجلانب هذا أن حيث األصل من وجودها ويلغي املستدامة احمللية التنمية ودور
 لوجود الفرصة ويعطى واحمللية القومية األهداف بني التوازن حيقق كما فاعل بشكل والشورى الدميقراطية حيقق

 وليس الوطنية باهلموم املواطن إحساس وترقية الشعبية القاعدة إقحام إيل أيضا ويؤدي املتكاملة اخلدمات
  1.فيها الفعالة املشاركة بل احمللية املطالب على فقط الرتكيز

 يف حقها كإلغاء السياسية املرأة حقوق منها خاصة األقطار من كثري يف اإلنسان حقوق غياب إن    
 الفردية للحقوق احلقيقي املعين عن يعرب الذي  2الصاحل للحكم احلقيقي املفهوم وغياب اخل،...االنتخابات

 الشفافية وخيلق القانون ومصداقية قيمة من ويزيد للدميقراطية احلقيقي املعىن باستعادة يسمح والذي واجلماعية
 زيادة مثل واآلفات املشاكل تنامي إيل يؤدي والتشريعية، القانونية واألجهزة واملؤسسات األفراد بني واالحرتام
 الدول تسعي اليت اجلديدة اإليديولوجيات من نوعا متثل و متكامال كال متثل األفكار فهذه ،اجلرمية معدالت

                                                                 
1

   2007 أوت النشر، مكان ذكر دون ،التنمية تحقيق في والشراكة المحلى للمجتمع المؤسسية األطر بعنوان، ورقة وآخرون، أحمد، حاج العوض األمين

www.welfare.gov.sdworkshoptanmia2.pdf  
 والعلوم الحقوق كلية والحكومات، للمنظمات المتميز األداء حول العلمي المؤتمر ضمن مداخلة ،االقتصادية والكفاءة الرشيد االقتصادي الحكم بلقاسم، زايري2

 .0ص ، 2005مارس 9و2جامعة ورقلة،  االقتصادية وعلوم التسيير، 
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 احمللية التنمية متطلبات أهم من تعد اليت الشخصية احلرية دعم أجل من وأقاليمها أقطارها ضمن دجمها إىل
 .املستدامة

يف الوقت  يتحتم وهلذا النامية، الدول هبا متر اليت التحديات أهم بني من احمللية املستدامة التنمية تعترب       
 وبني الوطنية التنموية متطلباهتا بني املتوازن الربط خالل من التحدي رفع على العمل الدول هذه على الراهن

 املناسبة و الكفيلة األطر إجياد الوقت نفس ويف القادمة، األجيال مستقبل ضمانو  التنمية هذه استمرارية
 .الالزم اإلجراءات واختاذ البيئة على للمحافظة

 :الفصل صةخال
 على واالجتماعية االقتصادية السيطرة ألجل ومنسق مدروس واع بعمل إال تولد أن للتنمية ميكن ال       

 وطنية إرادة حصيلة شيء كل قبل تكون أن السيطرة هلذه ينبغي كما التنمية، خلدمة وتسخريها احمللية املوارد
جيات التنموية يبىن على أساس وجود برامج وخطط ي، فتجسيد االسرتاتاخلارج من فرضت أن للتنمية ميكن فال

االعتماد على كل املوارد احمللية ذلك بو ستمرار يف حتقق تنمية شاملة، طويلة املدى هتدف إىل الوصول واال
املتاحة والقابلة للتجدد من خالل االستعمال الرشيد والعقالين هلا وفق ما تقتضيه معطيات وخصوصيات كل 

    ما يؤدي إىل تطور املنطقة من خالل تنميتها اقتصاديا واجتماعيا واحلفاظ عليها بيئيا.هو و منطقة، 
 حتسني تستهدف القاعدية التنمية أو احمللية بالتنمية عليه يعرب ما أو للتنمية اجلديدة االقتصادية النظرة     
 سلطاتالو  يلاحمل اجملتمعمن خالل عملية تتحد فيها جهود أفراد  للمجتمع احمللي األفضل حنو املعيشة ىمستو 
 من العدالة حتقيق تضمن اليت التنموية باملشاريعة فلاملخت الدولة مناطق مشول إىل دفهت احمللية التنمية، فاحمللية
 بني هاوتوزيع السكانية الرتكيبةب لاإلخال عدم السكاين، اجلذب مراكز يف أو أخرى دون مناطق يف هامتركز  دون

 جذب وحماولة احلضرية املناطق إىل الريف منالداخلية  اهلجرات من احلد إىل دفهت كما ة،الدول أقاليم
 كتل تطوير يف مهيس مما املمكنة يالتهالتس بتوفري يةلاحمل اجملتمعات ملناطق فةلاملخت االقتصادية الصناعات

 : ومنها احمللية، التنمية هبا تقوم الوظائف من جمموعة توجد .العمل فرص من مزيد اهألبنائ ويتيح املناطق
 

 وتزويدها احمللية، التنمية مكونات دعم يف يساهم والذي احمللي، اجملتمع يف الفعالة القطاعات مع التعاون -
  ؛اجملتمع منو استمرارية على للمحافظة األولية بالوسائل

 اجملتمع يف األفراد من عينة حياة طبيعة حتليل على تعمل واليت االجتماعية، النظم من جمموعة استحداث -
 داخل أوضاعهم تقييم أجل من هبم، احمليطة الظروف كافة مع تفاعلهم كيفية على والتعرف احمللي،
 ؛اجملتمع

 النهوض يف احمللي اجملتمع ومؤسسات البلديات، دور تفعيل على احمللية التنمية فتحرص املركزية، من التقليل -
 ؛هبا املرتبطة الوظائف كافة تطبيق على واحلرص احمللية، بالتنمية

 القيام على فقط يعتمد ال احمللي اجملتمع داخل املواطنني دور نأ إذ الشعبية؛ املشاركة دور تفعيل -
 أو االنتخابات، نظام طريق عن سواء هبم، اخلاصة األمور مع الشعيب التفاعل على بل واملهن بالوظائف،
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 .الربملان جملس
 الدمج خالله من يتم إسرتاجتية اهنأعلى  مت التوصل املستدامة احمللية التنمية مفهوم على الضوء بتسليطو    

 اهنأ أيضا، املستقبلية األجيال حقوق مراعاة مع املرجوة األهداف حتقيق بغية واحلكومية الشعبية اجلهود بني
 تعتمد اليت احمللية التنمية عكس على والبيئية واالجتماعية االقتصادية وهي أساسية جماالت ثالث تشمل

 االقتصادية األهداف حتقيق يف فعاليتها مدى قياس يف تعتمد اهنأ كما فقط، األولني البعدين على
 .املستدامة التنمية مؤشرات من املستمدة املؤشرات من جمموعة على والبيئية واالجتماعية

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 األول: السياحة البيئية في الجزائر  المبحث
 التجربة الجزائرية في التنمية المحلية الثاني: المبحث
 آثر السياحة البيئية على التنمية المحلية الثالث:  المبحث
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  تمهيد:
 للمجتمع واالجتماعي االقتصادي الرفاه تؤدي إىل شاملة تنمية لتحقيق سعت اجلزائر منذ استقالهلا     

 يف خاصة النفط أسعار اهنيار ومع ولكنحيث كان املصدر الرئيسي لتمويل التنمية هو القطاع النفطي، 
 أخرى وقطاعات مصادر عن البحث إىل السلطة دفع ما ،اقتصادية أزمة يف البالد دخلت األخرية السنوات
السياحي  القطاع هو بتطويرها الدولة هتتم أضحت اليت القطاعات هذه أبرز ومن عملية التنمية، لتمويل بديلة
 القطاع هبذا النهوض هتدف إىل ضخمة سياحية برامج تبين ،فيه االستثمارات زيادة خالل من ذلك تجلىيو 

  .القطاع النفطي خارج تنموية بدائل وخلق ،الريعي االقتصاد من التخلص أجل من االسرتاتيجي
 إنعاش إىل الدول من كغريها تطمح جعلها ممامتلك اجلزائر كل مقومات الثروة السياحية املتكاملة،      

 أصبحت اليت السياحة عامة والسياحة البيئية خاصة واملتمثل يف ،البديل هذااستغالل  خالل من اقتصادها،
 السياحي اجلذب مراكز أحد وحتويلها إىل الوطنية األولويات من علها واحدةجي امم رئيسيا، تنمويا عامال تشكل
 وغناها موقعها يسهل حيث وبيئية، ثقافية تارخييةطبيعية، و  مقومات من به تعتمت ملا نظرا األوىل الدرجة من

 . حماولة إعطاء القطاع السياحي مكانته ضمن السياسة االقتصاديةالسياحي،  ذبعملية اجلواحلضاري  الثقايف
املخطط الوطين للتهيئة  منها جاء يف، واعدة اعتماد برامجقامت الدولة بسن قوانني و ألجل كل ذلك فقد 

والوصول  هذه الربامجوما جاءت به من أهداف واقعية ووسائل وإجراءات فعالة لتنفيذ  ،0202السياحة آلفاق 
إىل حتقيق تنمية شاملة يف كل جماالت احلياة وحتقيق تنمية شاملة تعتمد بالدرجة األوىل على حتقيق التنمية 

طور والتقدم مية احمللية مفتاح التإىل التنمية الشاملة، وبالتايل تصبح التن تقوداحمللية، ومنه فإن التنمية احمللية 
 . لألفراد واجملتمعات

التطرق للسياحة  سيتم هذا الفصل السياحة البيئية كآلية لتحقيق التنمية احمللية يف اجلزائر، حيث يتطرق   
عرض الواقع السياحي يف اجلزائر من خالل حتليل العرض السياحي والطلب السياحي يف  وكذاالبيئية يف اجلزائر 

واقع  عرض سيتم ، كمااجلزائر يف السياحي االستثمار واقعومن جهة أخرى الوقوف على ، من جهة زائراجل
املخطط ، الوطنية اآلثار من خالل عرض املخططاتو  اجلزائري: اإلسرتاتيجية الوطين االقتصاد يف السياحة

 ، حتديات ومعوقات القطاع السياحي يف اجلزائر.  0202التوجيهي آلفاق 
مبادئ حيث يتناول  ، املبحث الثاين ف بة اجلزائرية يف التنمية احملليةسيتم الوقوف على التجر  أنه كما    

ططات التنمية احمللية يف اجلزائر، باإلضافة إىل واقع وحتديات خمكائز و وأهداف سياسة التنمية يف اجلزائر، ر 
ويف  .ثر السياحة البيئة على التنمية احملليةآل يتم التطرقس ويف األخري التنمية احمللية يف اجلزائر والفاعلون فيها. 

اولة تقد م أمثلة اجارب السياحة البيئية وثثارها على التنمية احمللية، باإلضافة إىل مساةمة حماملبحث الثالث 
 السياحة البيئية يف حتقيق التنمية احمللية يف اجلزائر.
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 رالسياحة البيئية في الجزائ: األول المبحث
الواقع السياحي  حيلل مطلبني، األول يفواقع السياحة البيئية يف اجلزائر بف يالتعر  يهدف هذا املبحث إىل      

الثاين فقد تطرق إىل و (، اجلزائر يف السياحي االستثمار واقعو )العرض السياحي، الطلب السياحي  يف اجلزائر
اليت وضعتها الدولة، اخلطط والربامج لقطاع السياحي يف اجلزائر من خالل عرض أهم ا املبدولة لتطويرهود اجل

 إضافة للمعوقات والتحديات اليت تواجه القطاع السياحي اجلزائري.
 تحليل الواقع السياحي في الجزائر  :األول المطلب
خاصذذذة يف هذذذذا املطلذذذب سذذذيتم التطذذذرق إىل واقذذذع القطذذذاع السذذذياحي يف اجلزائذذذر مذذذن خذذذالل بعذذذ  املعطيذذذات،      
  .قومات العرض السياحي يف اجلزائر وكذا تركيبة الطلب السياحي يف اجلزائرمب

I. وتنقسم إىل مقومذات طبيعيذة، تارخييذة  سياحية متتلك اجلزائر عدة مؤهالت : العرض السياحي في الجزائر
 حسب طبيعتها:  املقوماتومؤهالت مادية وفيما يلي تفصيل هلذه 

 تتمثل فيما يلي: :المقومات الطبيعية .1
    الخصائص الطبيعية والجغرافية: -1-1
  :والمناخ الموقع -1-1-1

 املتوسط البحر الشمال من حيدها ،الكبري العريب املغرب بالد تتوسط، اإلفريقية القارة مشال اجلزائر تقع     
 يف أرض اجلزائر متتد .ومايل النيجر اجلنوب ومن وموريتانيا األقصى املغرب الغرب ومن وليبيا تونس الشرق ومن
 . الغرب إىل الشرق من 0022 و اجلنوب إىل الشمال من كلم 1900 عن تزيد مسافة على هلا اتساع أقصى

اجلزائر مقسمة إىل  ،يف إفريقيا مساحة بلدانال أكرب من وهي  2كلم 2381741 اجلزائر مساحة تبلغو 
  0202 سنة خالل نسمة مليون 5010 حوايل سكاهنا عدد بلغحيث  1والية، 54بلدية موزعة على 0450
 2.االتصال وزارة قدمتها إحصائيات حسب

 :  التضاريس -1-1-2
  إىل ثالثة أقاليم جغرافية تتمثل يف:  تضاريس اجلزائر تنقسم    

 الساحل: - أ
لجان واملوانئ مثل وهذران، اخلاجلبال ساعدت على ظهور  وتكوينهذا اإلقليم شواطئ صخرية صلبة،  يشمل   

رؤوس صذخرية ممتذدة داخذل البحذر، مثذل رؤوس ملويذة،   وكذذلك ،أرزيو، اجلزائر، جباية، جيجل، سكيكدة وعنابة
 كربون وكافالو.

 
                                                                 

1
Rapport national sur l’état des resources phylogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, institut national de 

la recherche agronomique d’Algérie, Algérie, Juin 2006, p11.   
 (.10:12، 21/12/1122تم االطالع: )  http://www.ministerecommunication.gov.dz وزارة االتصال، الرابط: 2

http://www.ministerecommunication.gov.dz/
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 األطلس التلي:  - ب
حديثذذة التكذذوين بااجذذاه جنذذوب شذذرق ومشذذال شذذرق  ،اجلبليذذة االلتوائيذذةميتذذد علذذى شذذكل جمموعذذة مذذن السالسذذل     

وسذهول داخليذة مرتفعذة واسذعة  (سذهول وهذران، املتيجذة، عنابذة)جيوبا سهلية ساحلية ضيقة أشذهرها حتصر بينها 
سذذذذهول تلمسذذذذان، سذذذذيدي بلعبذذذذاس، السرسذذذذو ) أشذذذذهرها ، نسذذذذبيا يف أحذذذذواض األهنذذذذار واألوديذذذذة وسذذذذفوح اجلبذذذذال

متتذذد جبذذال هذذذا اإلقلذذيم مذذن مرتفعذذات تلمسذذان علذذى حذذدود املغذذرب حذذ  جبذذال سذذوق أهذذراس عنذذد  (.وقسذذنطينة
حيث أعلى ارتفاع عنذد قمذة  ،واألطلس التلي أكثر ارتفاعا واتساعا يف الشرق منه يف الغرب ،حدود تونس شرقا

 م جببال جرجرة. 0024خدجية  آللة
   الهضاب العليا: - ت

وهذذي أكثذذر ارتفاعذذذا يف  ،م0222و 022يذذرتاوح علوهذذا مذذذا بذذني  ،األراضذذيمتتذذد علذذى شذذكل حذذزام عرضذذذي مذذن     
 (، عذذني البيضذذاء، تبسذذةسذذطيف)الشذذرق، حيذذث تأخذذذ أحيانذذا طذذابع اجلبذذل، وهبذذا العديذذد مذذن املنخفضذذات، أةمهذذا 

ةمهذذذا الشذذذط الشذذذرقي وشذذذط أط، والشذذذطو  شذذذر السذذذبخات تاألحذذذواض املغلقذذذة ذات التصذذذريف الذذذداخلي، حيذذذث تن
احلضنة، احلد الفاصل بني اهلضذاب الشذرقية واهلضذاب الغربيذة، كمذا تلتقذي سلسذلة األطلذس  احلظنة. يشكل شط

يشذذكل هذذذا اإلقلذذيم و  ، التلذذي مذذع سلسذذلة األطلذذس الصذذحراوي عنذذد جبذذال األوراس مشذذكلة عقذذدة جبليذذة متميذذزة
 بوب يف اجلزائر.للحناطق زراعة املأهم 

 األطلس الصحراوي:  - ث
كذذم، مذذن فجذذيج غربذذا حذذ  اإلقلذذيم  الذذزاب شذذرقا، بااجذذاه جنذذوب   222عذذن منظومذذة جبليذذة، طوهلذذا  وهذذو عبذذارة     

غرب، متثل مبوقعهذا وارتفاعهذا حذدا طبيعيذا انتقاليذا بذني الشذمال واجلنذوب وحذاجزا يف وجذه رمذال الصذحراء، تضذم 
تسذلكها األوديذة املنحذدرة فتحذات وخوانذق ودروب و هذه املنظومة اجلبلية مرتفعات عديدة شبه متوازية، تتخللهذا 

حنذذذو الصذذذحراء، كمذذذا تشذذذكل ممذذذرات طبيعيذذذة لشذذذبكة املواصذذذالت بذذذني الصذذذحراء ومشذذذال اجلزائذذذر، سذذذفوحها اجلنوبيذذذة 
سفوح الشمالية الذيت هذي للخالفا شديدة االحندار بسبب الصدوع اليت تفصلها عن القاعدة الصحراوية القدمية، 

م، وجبذال عمذور وأوالد نايذل واحلضذنة 0004وهبذا قمذة سذيدي عيسذى أقل احندارا، أهم تشكيالهتا جبال القصور 
 م وجبال النمامشة. 0042وجبال األوراس حيث قمة الشيليا 

   الصحراء: - ج
شمل الصحراء ت ،وهي إقليم شاسع، أغلب تكويناته صخور قدمية بركانية متتاز بالرتابة واالستنباط     

وتنتشر   ،م حتت مستوى سطح البحر 00حيث منخف  ملغيغ الذي يبلغ  ،املنخفضات يف الشمال الشرقي
وي على اهلضاب الصخرية وسط تكما حت،  هنا أهم واحات اجلزائر يف وادي ريغ، وادي السوف والزيبان 

م، فوق سطح البحر، محادة تيزهرت الليبية قرب احلدود الليبية ومحادة 408الصحراء أةمها هضبة تادميت 
وهي  ؛اجلبلية نااجة عن اضطرابات بركانية ال تزال فوهاهتا بارزةالدراع غرب تندوف. هذا النطاق تكويناته 

 م  متقطعة هبا وادي جرات الذي يشكل معلما اثريا عامليا، حيث الرسوم التاسيلي0045شاهقة االرتفاع 
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املكونة من الصخور الربكانية أعلى قمة يف كتلة   مليون كم 214القدمية ويف منطقة اهلقار الشاسعة حوايل 
 م وهي أعلى ارتفاع يف اجلزائر. 0004ات تبلغ األتاكور، مشال متنراست يف تاه

تشمل أكرب أجذزاء الصذحراء حيذث  ،كما حتتوي الصحراء على نطاق الرمال وهو سهول حتتية تغطيها الرمال     
كالرق الذي هذو عبذارة عذن سذهل صذخري يغطيذه احلصذى أو أحذواض   ،يضم هذا النطاق عدة أشكال تضاريسية

وهذذي صذذاحلة للحركذذة مشذذكلة مسذذارات للعديذذد مذذن الطذذرق  ،منخفضذذة مألهتذذا السذذيول اجلارفذذة للرواسذذب الصذذخرية
 082األطراف تغطية كثبان رملية يرتاوح ارتفاعهذا مذا بذني إىل العرق الذي هو سطح واسع الصحراوية، باإلضافة 

وتنتشر بكثافة يف الشرق حيث العرق الشرقي املمتد من احلذدود التونسذية حذ  املذنخف  الذذي يفصذل م، 422و
إضذافة إىل عذرق الشذاش ويف الغذرب حيذث العذرق الغذريب املمتذد مذابني بذين عبذاس واملنيعذة ويف  ،تدميت عذن املنيعذة

   وايقدي.
 المناخ:  -1-1-3
إن املوقع الفلكي واجلغرايف املتميز للجزائر أبان عن ثالثة أقاليم مناخيذة متباينذة، مذا يؤهلهذا ألن تكذون وجهذة     

 :سياحية على مدار السنة. ويربز هذا التباين املناخي يف
 مناخ البحر المتوسط:   - أ
ن تذذذنس إىل القالذذذة، طقسذذذه معتذذذدل ويتميذذذز يغطذذذي املنذذذاطق احملاذيذذذة لسذذذاحل البحذذذر مشذذذال األطلذذذس التلذذذي مذذذ      

بفصذذلني متبذذاينني، األول ممطذذر ودافذذئ وطويذذل شذذتاءا والثذذاين جذذاف حذذار وقصذذري صذذيفا، واملذذدى احلذذراري ضذذئيل 
عمومذذا. وميكذذن التمييذذز ضذذمن هذذذا النطذذاق بذذني منذذال املتوسذذط الرطذذب الذذذي يغطذذي منطقذذة القبائذذل الصذذغرى مذذن 

النذذوع الثذذاين ، أمذا مذذم يف اجلرجذرة والبذذابور 0222يذذث يزيذد معذذدل املطذذر عذن اجلرجذرة إىل القذذل وهذو أكثذذر رطوبذة ح
 مم/ سنة. 222هو منال املتوسط شبه الرطب الذي يغطي باقي مناطق التل مبعدل مطري يبلغ 

 (:  قاري) جاف شبه مناخ - ب
تبدأ مالمح املنال املتوسذطي ويغطي اهلضاب العليا وهو منال انتقايل بني املنال املتوسطي والصحراوي، وهنا     

يف االحنسار تدرجييا من الشمال لتفسح اجملال للمنذال اجلذاف املتميذز بذالظروف القاريذة، فاألمطذار تذرتاوح مذا بذني 
مم/سذذنة، فهذذي غذذري منتظمذذة والفذذوارق احلراريذذة الشذذهرية متطرفذذة، واهلضذذاب العليذذا الشذذرقية شذذبه جافذذة  422و 022

 يوم سريوكو . 02 السنة و يوم جليد يف 42مناخها القاري 
  : مناخ الصحراء - ت

يشذذكل األطلذذذس الصذذذحراوي احلذذد املنذذذاخي الفاصذذل بذذذني مشذذال وجنذذذوب الذذذبالد   ،يغطذذي أوسذذذع أحنذذاء اجلزائذذذر    
م/سذنة واجلذو جذاف واحلذرارة عاليذة والفذوارق احلراريذة اليوميذة والفصذلية م022األمطار قليلة وغري منتظمة تقذل عذن 

يتذذدرج  .منطقذذة اهلقذذار املتذذأثرة باملنذذال املذذداري حيذذث األمطذذار تسذذقط صذذيفا واحلذذرارة أكثذذر اعتذذداالمرتفعذذة باسذذتثناء 
حيذذث  ،الذذذي يقذذدم صذذورة مناخيذذة فريذذدة ، هذذذا املنذذال تذذدرجييا ابتذذداء مذذن السذذفوح اجلنوبيذذة لألطلذذس الصذذحراوي

البحرية الرطبة الباردة ومبعذدل  السفوح الشمالية تكسوها الغابات وقممها تغطيها الثلوج بسبب وصول التأثريات



آلية لتحقيق التنمية المحلية في الجزائرالفصل الثالث: السياحة البيئية ك  
 

134 
 

السذذفوح اجلنوبيذذة املواجهذذة للصذذحراء تتذذأثر باملنذذال الصذذحراوي القاحذذل  .م/سذذنةم022-422مطذذري يذذرتاوح مذذا بذذني 
واخلريطذذة املواليذذة توضذذح تنذذوع  .كلذذم  02وهكذذذا تتعذذايب غابذذات الصذذنوبر والسذذدر مذذع واحذذات النخيذذل علذذى بعذذد 

 املخزون الطبيعي يف اجلزائر.
 في الجزائر (: تنوع المخزون الطبيعي01خريطة رقم )                 

Source: Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, Schéma Directeur 

d’Aménagement Touristique "SDAT 2025" , Livre 1 Le diagnostic : audit du tourisme algérien, Janvier 2008, pp 39,40. 
 

 وهذي الذوطن أرجذاء خمتلذف يف املتواجذدة الوطنيذة احلظذائر مذن العديذد اجلزائذر متتلذك: الوطنياة الحظاائر-ب
 1:كالتايل
 وتضم املتوسط األبي  البحر مع باحملاذاة اجلزائر مشال تقع : هكتار 78000 للقالة الوطنية الحظيرة -

 .احليوانات خرى منأ وأنواع للطيور نوعا 50 على حتتويحمميات   0ئ، وشواط 3
 العاصذمة اجلزائذر عذن كذم 50 تبعذد التلذي، األطلذس قلذب يف تقذع : هكتذار 500.18 جرجارة حظيارة -

 )ديسمرب، جانفي، فيفري(. أشهر ثالثة ملدة الثلوج فيها تستقر
 حافذة إىل وتقذع احلذد، ثنيذة مدينذة عذن كذم 3 تبعذد : هكتذارا 616.3  "احلذد ثنيذة" األرز غاباات حظيرة -

 .التلي األطلس يف الونشريس سلسلة
                                                                 

اإلنسانية، جامعة باتنة، العدد ، مجلة العلوم االجتماعية و أهمية التسويق السياحي حالة السياحة في الجزائرالسياحة و  ،مدساهل سيدي مح1
 .20، الجزائر، ص 1112جوان  21
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 النقذوش مبختلذف تتميذز وااليكولذوجي، األثذري الطذابع وتشذمل : هكتذار 100 الطاسايلي حظيارة -
      .1982  من عاملي كرتاث مصنفة وهي الصخرية، والرسومات

هبذا كذرتاث عذاملي مذن طذرف اليونسذكو، وهذي واملعذرتف 1987 عذام أنشذئت :للهقاار الوطنياة الحظيارة -
 الذيت األثريذة املنحوتذات إىل باإلضذافة احليوانيذة واحلظذرية النباتيذة احلظذرية وهتذات، األتذاكور هضذبيت تضذم
  ةباتنذ هكتذار 600 بلزمذت مثذل الوطنيذة احلظذائر مذن جمموعذة وهنذا  ة.سذن 12000  إىل تارخيهذا يعذود
 .هكتار 100 وقورارة جيجل هكتار 300 وتازا

 .األركاد وغابة (الشهيد رمز) الشهيد مقام مثل متعددة مناطق من وتتكون :حالفت رياض -
 األنذواع منهذا وحيوانيذة نباتيذة منطقذة علذى تشذتمل :هكتذار 304 عكنذون بذن والترفياه التسالية حديقاة -

 .واإلفريقية احمللية
 نشذاطات فيهذا هكتذار، 500 مسذاحة حتتذل العاصذمة، اجلزائذر غذرب مشذال تقذع :بينذام التسالية حديقاة -

 020حسذذب نتذذائج تقريذذر املؤسسذذة الوطنيذذة للدراسذذات السذذياحية فإنذذه   إحصذذاء و  1ة.متعذذدد رياضذذية
مصدر محوي معدين يتواجد العدد األكرب منهذا يف اجلذزء الشذمايل للذبالد، وسذيتم توضذيحها يف اجلذدول 

 .التايل
 (: المصادر الحموية في الجزائر08جدول رقم )

 القدرات العالجية الرتكيبة املعدنية حرارة املياه الوالية  احملطة احلموية 
سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوق  زايد

 أهراس
02 Chlorure 

sodique 
 األنف و احلنجرة

 Bicarbonaté 04 تلمسان شيقر

calcique 
األغشذذذذذية أمذذذذذراض الرومذذذذذاتيزم الوريذذذذذد اجللذذذذذد و 

 املخاطية النسائية 
 Chlorurée 58 وهران عني فراين

sodique  
 الروماتيزم اجللدي

 Chlorurée 82 النعامة عني اوركا

sodique 
أمذراض األعصذاب الرومذاتيزم اجلهذاز التنفسذي 

 و األغشية املخاطية النسائية
أمذذذذذراض الرومذذذذذاتيزم الوريذذذذذد اجللذذذذذد و األغشذذذذذية  Sodique 50 البويرة كسنة

 املخاطية
 الروماتيزم و األمراض التنفسيةأمراض  Bicarbonatée 05 اجللفة شارف
 اجلهاز اهلضمي و املسالك البولية  Bicarbonatée 00 قسنطينة بوزيان

Source : Conseil national économique et social commission, perspectives de développement économique 

et Social, avant projet de rapport contribution pour la redéfinition de la politique national du 

tourisme,  novembre  2000, p61. 
 
 

 

                                                                 
1   Office national du tourisme, « Algérie sources thermales », http:// www.ont-dz.org  

http://www.ont-dz.org/


آلية لتحقيق التنمية المحلية في الجزائرالفصل الثالث: السياحة البيئية ك  
 

136 
 

 :  الحضاريةو  التاريخية اإلمكانيات -2
 مبختلذف مذرورا التذاري  أعمذاق إىل جذذوره متتذد، وحضذاريا تارخييذا ثذاإر  متلذك الذيت الذدول مذن اجلزائذر تعتذرب    

 علذى مذرت خمتلفذة حضذارات متثذل الذيت األثريذة ومواقعذه حضذاراته بتنذوع يتميذز الذذي البلذد هلذذا التارخييذة املراحذل
 احلضذارة بينهذا مذن االجتمذاعي، الوسذط يف متنوعذة اجتماعيذةو   ثقافيذة ثثذارا تركذت طويلة زمنية حقبة عرب اجلزائر

 .الثمني اإلرث هذا غىن تعكس واليت اإلسالمية، والعربية الرببرية، 1الرومانية،
 املواقع وأروع أهم من يعترب الذي ،"التاسيلي موقع" اجلزائر عليها تتوفر اليت واحلضارية التارخيية املواقع أهمو       
 مذن عظمتذه وتتجلذى املذيالد، قبذل سذنة 6000 إىل املوقذع هذذا تذاري  ويعذود .اجليولوجيذة طبيعته حيث من العاملية
 القصبة حي " مثة، وأيضا تعيب كانت اليت والنباتات 25 املنطقة ذهه يواناتح بقايا عن كشفت اليت حفرياته

 يف العثمذانيون شذيدها والذيت ،العاصذمة اجلزائذر يف 1992 سذنة عامليذا تراثذا املوقذع هذذا تسذجيل   حيذث العريذق"
 كانذت صذغرية جزيرة على وتطل املتوسطية، املنطقة يف اهلندسية املعامل وأمجل إحدى متثل عشر، السادس القرن
 .امليالد قبل الرابع القرن خالل للقرطاجيني اجاريا موقعا
 إىل بنائذه تذاري  ويعذود ،0040 سذنة عذاملي كذرتاث أيضذا تسذجيله   الذذي بغردايذة " ميذزاب وادي" وكذذلك    
 بطذابع تصذاميم ذات قصذور مخسذة بذه حيذيط إذ اجلماليذة، قيمتذه املوقذع هذذا مييذز ومذا مذيالدي، العاشذر القذرن

 إىل إضافة املنطقة، هذه يف البيئة طبيعة مع متناسبة بسيطة هندسة ذات حمصنة قرى عن عبارة وهي صحراوي،
 مدينذة مذن كيلذومرت 37 بعذد علذى األثذري املوقذع هذذا يوجذد ثاموقذاديو"باسذم يعرف كان الذي ، "تيمقاد موقع"

 ."تبسة" و "المباز" مدينيت بني يصل روماين طريق على باتنة
 مبدينذة املوقذع هذذا يوجذد (للجزائذر، التذارخيي الذرتاث يف اهلامذة األثريذة املواقذع مذن محذاد بذين قلعذة تعتذرب كمذا    
 تراثذا وسذجل تواجذدهم فذرتة خذالل املوحذدين ودولذة احلماديذة للدولذة وثثذار إسذالمية، ثثذار يذهوعل القدميذة، جبايذة،
 وعلذى سذطيف مدينذة شذرق مشذال املوقذع هذذا يوجذد " مجيلذة موقذع" سذطيف بواليذة ويوجذد. 1980  عذام عامليذا
 عذام " ويتشذابه رومانيذة، ملدينذة نوميذدي أصذل ذات تسذمية وهذي، عامليذا تراثذا وسذجل فرجيذوة، جبذال مذن مقربذة

 "تيمقذاد" ملدينذة نظذريه مذع املدينذة هذذه تصذميم Cuicul كويكذول" باسذم قذدميا يعذرف كذان الذذي ،  1982
 .األثرية

 ومذن املنطقذة، هذذه تذاري  عذن تشذهد الذيت التارخييذة، املعذامل مذن العديذد علذى تتذوفر فهذي العاصذمة اجلزائذر أما    
 ضذيوف بعذ  السذتقبال العثمذاين العهذد يف بذين قصذر عذن عبذارة وهذي ،"عزيذزة دار" التارخيية واملواقع املعامل هذه

 مذن أكثذر منذذ العاصذمة بذاجلزائر الرتكذي الربذاي البذاي عهذد يف بنائذه   الذذي " كتشذاوة مسذجد" ومثذة القصذر،
يف  املذرابطني طذرف مذن بنائذه  العاصذمة  مسذاجد أكذرب يعتذرب الذذي "الكبذري اجلذامع"  وأيضذا. مضذت قذرون أربعذة
  .عشر احلادي القرن ايةهن

                                                                 
 .16ص ، 1984 ،اجلزائر، للكتاب الوطنية املؤسسة ، الروماني االحتالل أثناء المغرب في االجتماعية التغيرات شنييت، البشري حممد 1
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 سذريتا الذوطين املتحذف" منهذا، املتذاحف مذن هامذا رصذيدا للجزائذر والثقذايف احلضذاري الذرتاث يشذمل كمذا   
 كبرية أعداد جلمع 1852 سنة املتحف هذا إنشاء فكرة جاءت اجلزائر، يف املتاحف أقدم من ويعترب بقسنطينة"
 .ككل اجلزائري الشرق منطقة مستوى وعلى اكتشافها   اليت احلفريات من
 ،(إثنوغرافيذا) الشذعوب أصذل عذن حفريذات بذه وتعذرض العاصذمة، بذاجلزائر يوجذد: الاوطني بااردو متحا   -

 .افريقية أثرية قطع إىل إضافة التاري ، قبل ما لعصور تعود وأخرى
 الطبيعذة علذوم وعذن التذاري  قبذل مذا عصور عن حفريات يشمل وهران، مبدينة يوجد :زبانة الوطني المتح  -

 .الشعوب أصل وعن
 .التحريرية الثورة عن ثثار يف معروضاته تتمثل العاصمة، باجلزائر يوجد : للجهاد الوطني المتح   -
 العصذري، الفذن مذن ألوانذا بذه تعذرض العاصذمة، اجلزائذر -باحلامذة يوجذد : الجميلة للفنون الوطني المتح   -

 .والنقب النحت التصوير، كالرسم،
 عذن معروضذات املتحذف هذذا يضذم العاصذمة، اجلزائذر بالقصذبة، يوجذد :الشاعبية للفناون الاوطني المتحا  -

 .شعبية وفنون وتقاليد التقليدية الصناعة ألوان
 وأسذلحة نقذود :منهذا قدميذة وثثذار الفسيفسذاء مذن قطعذا يضذم باتنذة، تيمقذاد، مبدينذة يوجذد : تيمقااد متح   -

 .ومتاثيل قدمية
  1.الرومانية النوميدية املدينة هذه تاري  عن تعرب قدمية ثثار على حيتوي عنابة، مبدينة يوجد : هيبون متح  -
 يسذتوجبهبذا،  يسذتهان ال الذيت للجزائذر واحلضذارية والتارخييذة الطبيعيذة اإلمكانيذات هذذه كذل خذالل ومذن    

 .وتثمينها بعقالنية واستغالهلا عليها احملافظة
 وتتمثل فيما يلي:المقومات المادية: -3
 الطاقة الفندقية: -أ

تعذد الطاقذذة الفندقيذة أحذذد مؤشذرات الذذيت بواسذطتها ميكذذن قيذاس مذذدى تقذدم هذذذا القطذاع يف بلذذد معذني، كمذذا      
نذذا  تطذذور كبذذري مذذن سذذنة إىل ه .ا علذذى تلبيذذة الطلذذب السذذياحيهتنظذذرا لقذذدر  السذذياحية اهلامذذة مذذن املؤشذذرات ربتعتذذ

تطذور الطاقذة املوايل يبني  والشكل (2) .بزيادة مستمرة وبنفس الوترية يف عدد الفنادق يف السنوات األخريةأخرى و 
 0202- 0204الفندقية يف اجلزائر حالل فرتة 

 
 

 
                                                                 

السياحة،  تنمية في ودوره الخاص القطاع حول الرابع الوطني ، الملتقي-الجزائر حالة -المستدامة التنمية تحقيق في السياحة قطاع مساهمةالزهراء مهديد، علي بايزيد،  فاطمة1
 .12، ص  2015 سبتمبر27  -28بالبويرة،  اولحاج محند أكلي جامعة

2
  Office National des Statistiques, L’Algérie quelque chiffre, résultats: 2011 – 2013, édition 2014, n°44, p50.    
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 5002- 5002تطور الطاقة الفندقية في الجزائر حالل فترة : )06(رقم  الشكل

 

 المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات                          
  

بزيذادة مسذتمرة وبذنفس الذوترية يف عذدد نا  تطذور كبذري مذن سذنة إىل أخذرى و أن ه الشكلنالحظ من خالل      
وتليهذذا الفئذذة  األخذذرية،أكذذرب نسذذبة خذذالل السذذنوات  الرابعذذةفنذذادق الفئذذة حيذذث متثذذل  ، الفنذذادق يف السذذنوات التاليذذة

فئذة ممتذذني وثالثذة مذذوم كوهنذذا تتناسذب مذذع القذذدرة الشذرائية ودخذذل املذواطن يف اجلزائذذر وتقذذدم خذدمات البذذأس هبذذا 
الفئة مذذذوم مخسذذةأمذذذا الذذيت تذذأ  بعذذذدها فهذذي فئذذذة ممذذة الواحذذدة وذلذذذك لذذنفس األسذذباب  أمذذذا  ، وأسذذعارها مقبولذذة

وكذذدا جلذذودة  ،نالحذظ أهنذذا ليسذت باملسذذتوى تطذور وهذذذا راجذذع إىل التكذاليف الباهظذذة لالسذتثمار يف هذذذا الصذنف
 يف االسذتثمار مذن" الشذرياتون"و" اهليلتذون" مثذل العامليذة الشذركات ختذوفو خلدمات اليت تتطابق مع هذا الصذنف ا

 االسذتثمار عذن الدولذة امتنذاع اجلزائذر؛ يف املالئذم االسذتثمار منذال تذوفر لعذدم واسذع بشكل الفنادق من النوع هذا
 وممذذة ممتذني صذنف مذن الفنذادق نصذيب كذان املقابذل ويف اسذتثماراهتا. لضذخامة الفنذادق مذن الصذنف هذذا يف

 يذذذتم الفنذذادق هذذذه ألن ذلذذك، عكذذس يكذذون أن الطبيعذذي مذذن حيذذث املصذذنفة، الطاقذذة إمجذذايل إىل ضذذئيال واحذذدة
وبالتذايل  .أكذرب يكذون عليهذا السائحني وإقبال األوىل، عن بكثري أقل وتكاليفها اخلاص القطاع طرف من إمازها

السذذياحية يف اجلزائذذر تتسذذم بالضذذعف مذذن حيذذث النوعيذذة، وعليذذه ال ميكنهذذا تقذذد م  ادقميكذذن القذذول أن الطاقذذة الفنذذ
 اخلدمات كما ونوعا. وهذا قد يكون عائقا أمام السياح املرتقبني.

 املنذتج اجلذدول لنذا يوضذحه مذا وهذذا األخرى حساب على معينة مناطق يف املرتكزة اإليواء طاقة توزيع إىل بالنظر
 . اجلزائر يف السياحي
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 (: توزيع الطاقة اإلستعابية حسب نوع المنتوج السياحي02رقم ) شكل
 

 
 

 المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات                
 

 املنتوجات خمتلف على توزيعها حسب زائريف اجل الفندقية ملؤسساتا عددنالحظ  الشكلمن خالل       
  . 0202-0204 املمتدة ما بني للفرتة السياحية

 أن اعتبار على الفنادق، هلذه االستيعابية الطاقة إمجايل من حصة أعلى التوزيع هذا يف احلضري املنتوج ميثل    
 املنتوج ويليها ،سكيكدة عنابة ،قسنطينة وهران، العاصمة، اجلزائر مثل للبالد الرئيسية باملدن تتواجد أغلبها
 ي. الصحراو  املنتوج مث ، البحري
 إىل الوافدين األجانب السياح قبل من األكرب باهتمام حيظى السياحي النمط املنتوج الصحراوي وهو      

 احلموي املنتوج وبعده  ،عليه الطلب مستوى مع يتماشى وال االستقبال قدرات يف عجزا يعاين أنه إال اجلزائر،
 اإليواء طاقات ضعف األرقام هذه خالل من نسجل اجلبلي.كما املنتوج األخري املركز ويف (معدنية )محامات
 باهلياكل واجلبلي الصحراوي املنتوج حيظى ال حيث البالد، عليها تتوفر اليت السياحية املنتوجات ملختلف
 اجملال، هذا يف السياحية املقومات استغالل لعدم املنتوجات هذه طاليب حاجيات وتلبية الستقبال الكافية

 .السياحية األمناط ذههل هواة الستقطاب
 البنى التحتية للنقل وشبكة المواصالت:  -ب

يف اجلزائر تطورا ملحوظا خاصة خالل السنوات األخرية،  النقللقد عرف قطاع شبكة الطرقات:  -
حيث تعززت شبكة الطرقات بامازات مهمة مكنت من تسهيل حركة التنقل بني خمتلف مناطق 
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عن وزارة األشغال العمومية فإن شبكة الطرقات الربية  0220حسب تقرير شهر نوفمرب (1)الوطن،
 موزعة كما يلي: 

 كم.  00022الطرق الوطنية:  -
 كم.  00444الطرق الوالئية:  -
 كم.40255الطرق البلدية:  -
 2.كم  84222 الطرق احلضرية: -
 :املتميزة املشاريع -

 مبشذروع يسذمى مذا أو اجلزائذر يف سذيار طريذق هذو ouest-est routeAuto والغذرب: الشذرق بني السريع الطريق •
 بذذذذذذذذذذذذني يذذذذذذذذذذذذربط والذذذذذذذذذذذذذي ،(الفنيذذذذذذذذذذذذة واملنشذذذذذذذذذذذذآت اجلانبيذذذذذذذذذذذذة الطذذذذذذذذذذذذرق مذذذذذذذذذذذذع) كذذذذذذذذذذذذم 0202 طولذذذذذذذذذذذذه يبلذذذذذذذذذذذذغ القذذذذذذذذذذذذرن
 ووهذذران تلمسذذان (الشذذرق إىل الغذذرب مذذن) مثذذل الكذذربى اجلزائريذذة باملذذدن مذذرورا   التونسذذية واحلذذدود املغربيذذة احلذذدود
  ؛لطارفوا ، وعنابة وسكيكدة وقسنطينة وسطيف العاصمة واجلزائر والشلف

 ؛الساحلي الطريق •
 ؛االلتفافية املرتفعات •
 ؛(اجلانبية املمرات) السريعة والطرق •
 ؛املرتفعات اخرتاق •
 (3) .واجلنوب الشمال اخرتاق •

هذذي األخذذرى عرفذذت أشذذغال تطذذوير وحتسذذني ليذذث مذذد أن طذذول السذذكك شاابكة السااكح الحديديااة:  -
كذم 0402كذم أمذا طذول السذكك الرئيسذية حتذت االسذتغالل فيبلذغ 5008050احلديدية يف اجلزائذر وصذل 

 1 0202حسب التقديرات األخرية لسنة  4خطوط مكهربة. 048منها 
 : اجلزائذذذر متلذذذك علذذذى امذذذتال    0202سذذذنة ل أثبتذذذت إحصذذذائيات املطذذذارات واملذذذوانئ المطاااارات والماااوان

مبذذدارج غذذري  48مطذذار معبذذد  42 : مطذذار مسذذتغل ألغذذراض عسذذكرية ومدنيذذة وهذذي موزعذذة كمذذا يلذذي 050
هذذذي موجهذذذة حلركذذذة  40مطذذذار مذذذن بذذذني  02منهذذذا مطذذذارات عسذذذكرية. واجذذذدر اإلشذذذارة إىل أن  0معبذذذدة و

 النقل اجلوي وفيما يلي توزع املطارات واملوانئ:

                                                                 
1

Conseil national econonique et social, commission de l’aménagement et du territoire de l’environnement, 25éme 

session, rapport sur le développement  de l’infrastructure routiere : nécessité de choix économiques et de meilleure 

sécurité des transports, lundi 06 décembre 2004, Alger, p131 
 .8، ص1112، نوفمبر 1112-1112وزارة األشغال العمومية، خطة عمل وبرامج قطاع األشغال العمومية، تقرير ملخص، حصيلة  2

3
Programme des nations unies pour l’environnement, plan d’action pour la méditerranée, centre d’activité régionales pour 

les spécialement protégée, impact des changements climatique sur la biodiversité en mer méditerranée, Almeria, 15-

18 janvier 2008, p48. 
 sntf.dz/home.php?in=fr .http://wwwالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%81
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 44دوليذذة درجذذة أوىل وثانيذذة، حيذذث إن املطذذارات األربذذع للعاصذذمة وقسذذنطينة وهذذران وعنابذذة تذذؤمن  00 -
 ؛من حركة النقل

 ؛مطارات وطنية 4 -
 ؛امطار جهوي 05 -
 ؛طار ذا استخدامات حمددةم 00 -
 ؛ميناء لنقل البضائع واألفراد 00 -
 ؛متخصص يف نقل احملروقات 0 -
 ؛ميناء صيد 02 -
        1.ميناء الرتفيه 2 -
 :plan d’Aménagement Touristique (PAT)خطة التنمية السياحية      - ث

حتديذذد  00/20/0222مذذن  48 -22خيضذذع تطذذوير منذذاطق التوسذذع السذذياحي مذذن خذذالل املرسذذوم التنفيذذذي رقذذم     
، بصذيغته املعدلذة مبوجذب منذاطق التوسذع السذياحي يف اجلزائذر ZETطرائق التأكد من خطة التنمية السياحية مذن 

تنميذذذذذة للخطذذذذذط  00ى   املوافقذذذذذة علذذذذذحيذذذذذث  :ZET 024مذذذذذن املراسذذذذذيم  .0/0/0204مذذذذذن  04-24املرسذذذذذوم رقذذذذذم 
 (2) .(PAT)السياحية 

لصذذذذاس املسذذذذتثمرين،  منذذذذاطق التوسذذذذع السذذذذياحي ،كجذذذذزء مذذذذن الذذذذرتويج لالسذذذذتثمار والتنميذذذذة السذذذذياحية املتذذذذوفرة    
  إطذالق الدراسذات مذن أجذل إجذراء كمذا تطوير الشواطئ كجزء من إعداد وحتسني موسم الصذيف،     وللتنمية

منذاطق يوضذح واجلذدول املذوايل  شاطئ قيد التطوير. 84شاطئ،  00و  تعديل  الشواطئ.التعديالت الالزمة على 
 .التوسع السياحي

 مناطق التوسع السياحي( : يوضح 90جدول رقم) 
عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذني  جباية   سكيكدة  عنابة  أدرار تلمسان

  تيموشنت
 الوالية  جيجل   تيزي وزو  مستغامن

غذذذذرب خلذذذذيج   تدلست عني عجرود
  شطاييب

  املرسى
  غراندي بالج

 أقريون 
  أوقاس

  كاب لفي  بوجزار
  رمضان بيتب

 سيدي خليفة 
  تيقزيرت الغربية

منذذاطق التوسذذع  لعوانة 
  السياحي

 على:  االعتماد  
- Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, le site : 

http://www.matta.gov.dz/index.php/fr/2015-07-11-12-49-09/amenagement-touristique, 

(consulté le : 02/07/2016, 08 :56). 

 

 

 

                                                                 
1

Conseil national econonique et social, commission de l’aménagement et du territoire de l’environnement, op1Cit, p65.
 

2
 Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, le site : 

http://www.matta.gov.dz/index.php/fr/2015-07-11-12-49-09/amenagement-touristique, (consulté le : 

02/07/2016, 08 :56). 

http://www.matta.gov.dz/index.php/fr/2015-07-11-12-49-09/amenagement-touristique
http://www.matta.gov.dz/index.php/fr/2015-07-11-12-49-09/amenagement-touristique
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 مراكز التكوين المتخصصة في مجال الفندقة والسياحة:  -ه
هنالذذك الكثذذري مذذن املذذدارس العليذذا ومراكذذز التكذذوين املتخصصذذة يف جمذذال الفندقذذة والسذذياحة هلذذا أكثذذر مذذن 

 1سنوات خربة وهي: 02
  ؛اجلزائر العاصمة–املدرسة الوطنية العليا للسياحة 
  ؛تيزي وزو–املعهد الوطين للتقنيات الفندية والسياحية 
 ؛بوسعادة -مركز الفندقة والسياحة 
  :44مراكذذذذذز التذذذذذدريب املهذذذذذين والذذذذذتعلم ( مركذذذذذز للتكذذذذذوين وتقذذذذذد م شذذذذذهاداتCAP يف الفذذذذذروع )

 ؛املتخصصة يف الفندقة، فن الطب ، املطاعم واالستقبال
  :معاهذد للتكذوين وتقذد م شذهادات تقذين سذامي  02املعاهد الوطنية املتخصصة للتدريب املهين

 ؛يف فروع الفندقة فن الطب ، املطاعم، اإليواء / االستقبال، إدارة الفندق، دليل مرافق
 )؛املدرسة العليا للفندقة واملطاعم )عني البنيان اجلزائر 

 مذع القطذاع يف للعذاملني املتخصص السياحي التأهيل و التكوين ضعفغري ما ميكن اإلشارة إليه هنا، هو      
 علذى أثذر مذن ومالذه اجملتمذع يف السذياحي الذوعي وضذعف ،اجملذال هذذ يف املتخصصذة املذدارسو  املراكذز عذدد نذدرة
 .السياح توافد
II. الطلب السياحي في الجزائر 
إن دراسذذذة الطلذذذب السذذذياحي متثذذذل أحذذذد املوضذذذوعات املهمذذذة الذذذيت اهذذذتم هبذذذا خذذذرباء السذذذياحة يف خمتلذذذف دول      

متثذذذل جمموعذذذات املسذذذتهلكني ذات الصذذذفات  ،العذذذامل فالسذذذوق السذذذياحي يتكذذذون مذذذن عذذذدة شذذذرائح سذذذوقية خمتلفذذذة
واخلصذذذائص املتشذذذاهبة أو املتجانسذذذذة، وبذذذذلك فذذذذإن الطلذذذب السذذذذياحي يتكذذذون مذذذذن مذذذزيج متذذذذداخل مذذذن العناصذذذذر 

 2.واحلاجات وامليول اليت تتجه إىل الدول املستقبلة للسائحني اإلنسانيةاملختلفة كالرغبات 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
1
 .22:22، 10/10/1122تم االطالع:   tourisme-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteurالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، الرابط:  

، األردن والتوزيع للنشر العربي المجتمع مكتبة والتوزيع، للنشر العلمي اإلعصار دار ،2الطبعة السياحي، التسويق إدارة الحديد، حسين إسماعيل براهيم 2
 .202-208ص ،1121

 
 

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme
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 :تطور عدد السياح الوافدين للجزائر - أ
 التايل يلخص معطيات دخول السياح سواء األجانب منهم أو اجلزائريني املقيمني يف اخلارج. واجلدول

 5002-5002(: تطور عدد السياح الوافدين للجزائر خالل فترة 00جدول رقم )
 اجملموع اجلزائريني القادمون من اخلارج األجانب  السنة

2002 - - 1. 743 000 
2002 - - 1. 771 749 
2002 655 810 1 255 696 1. 911 506 
2010 654 987 1 415 509 2. 070 496 
2011 901 642 1 493 245 2. 394 887 
2012 - - 2.634 000 
2013 - - 2.733 000 
2012 - - 2.301 000 
2015 - - 1.210000 
2016 1 322 712 716 732 2 039 444 

2012 1 708 375 742 410 2 450 785 

 المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات           
مذذذن خذذذالل اجلذذذدول نالحذذذظ زيذذذادة معتذذذربة يف عذذذدد السذذذواح الوافذذذدين إىل اجلزائذذذر، إذ وصذذذل هذذذذا العذذذدد إىل       

، وقذذدر عذذدد السذذواح اجلزائذذريني 0200مقارنذذة بسذذنة  02، أي بزيذذادة قذذدرها 0200مليذذون سذذائح يف سذذنة  0180
، يف حذذذذني قذذذذدر السذذذذواح 0200مقارنذذذذة ب  %02185مليذذذذون سذذذذائح، وبزيذذذذادة تقذذذذدر ب  0184املقيمذذذذني باخلذذذذارج 
، وترجذذذع هذذذذه الزيذذذادة املعتذذذربة يف عذذذدد 0200مقارنذذذة ب 4100سذذذائح بزيذذذادة قذذذدرت ب040044األجانذذذب ب 

السواح الوافدين إىل اجلزائر لعدة أسباب أةمها عودة األمن إىل اجلزائذر، واسذرتجاع اجلزائذر لصذورهتا السذياحية الذيت  
كانذذت غائبذذة لعشذذرية مذذن الذذزمن، كمذذا أن هذذذه الزيذذادة تفذذوق مذذا خطذذط لذذه حيذذث كذذان يتوقذذع أن يصذذل العذذدد إىل 

، ويرجع هذا إىل الظذروف السياسذية الذيت متذر هبذا بعذ  الذدول العربيذة علذى غذرار 0204نة مليون سائح يف س 014
تذذونس ومصذذر ممذذا دفذذع السذذواح الختيذذار اجلزائذذر كوجهذذة بديلذذة، وتقسذذم السذذوق السذذياحية يف اجلزائذذر إىل األسذذواق 

 1:التالية

 من إمجايل السواح؛ 20140سائح بنسبة  220008سياحة التسلية تستقطب  -
 من إمجايل السواح؛ 04104سائح بنسبة  224202سياحة األعمال تستقطب  -
  .من إمجايل السواح 2105سائح أي بنسبة  0004سياحة البعثات تستقطب  -

III.  :واقع االستثمار السياحي في الجزائر 
 االقتصاديةيعد املنال االستثماري بشكل عام والسياحي بشكل خاص نتاج تفاعل جمموعة من العوامل     

ويف نفس الوقت عوامل تعمل على تشجيعه وحتفيزه  ،واليت تؤثر على ثقة املستثمر ،االجتماعية والسياسية

                                                                 
1 

 .2102 لسنة التقليدية والصناعات السياحة وزارة إحصائيات
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وتقييم منال  ،يف الدولة ما دون األخرى، وألجل معرفة منال االستثمار السياحي يف اجلزائرالستثمار أمواله 
طرف أهم املؤسسات الدولية املهتمة مبنال االستثمار  االستثمار فيها سيتم إدراج أهم املؤشرات املعتمدة من

 واليت من بينها ما يلي: 
 ذلك تزامنو   ،0205القتصاد اجلزائري بشكل مطرد منذ منتصف سنة تأثر   :ةاالقتصادي من الناحية       

يف املائة سنة  014من  يف املائة 010تراجع النمو إىل  0204 سنة عرفتمع اخنفاض أسعار النفط العاملية، وقد 
دوالرا سنة  40إىل  0205دوالر للربميل سنة  022، متأثر يف ذلك هببوط متوسط أسعار النفط من 0205
التقاعس عن قيام بضبط  . وبسبب التوقعات املبدئية بأن اخنفاض أسعار النفط لن يستمر طويال، أدى 0204

. كما قفز العجز 0204يف املائة من إمجايل الناتج احمللي سنة  0410أوضاع مالية إىل تضاعف عجز املوازنة إىل 
. ورغم تضييق 0204يف املائة من إمجايل الناتج احمللي سنة  0410يف حساب املعامالت اجلارية ثالثة أمثاله إىل 

وذلك ألسباب خمتلفة منها تأثري خف  القيمة االمسية يف املائة  2.2معدل التضخم إىل ارتفع النقدية، السياسة 
 02يف املائة تقريبا وذلك هبدف تصويب اخللل يف احلساب اخلارجي. وزادت البطالة إىل أكثر من  02للدينار 

 1يف املائة، وتزداد حدهتا بوجه خاص بني النساء والشباب.
تمتذع هبذا كذل قطذاع سذواء تعلذق األمذر بالزراعذة، اخلذدمات، السذياحة، يعلى الرغم من الفرص واملؤهالت الذيت     

االسذذذتثمار األجنذذذيب املباشذذذر يف القطاعذذذات غذذذري النفطيذذذة ال يذذذزال حمذذذدودا حيذذذث بلغذذذت الصذذذناعة، وغريهذذذا، إال أن 
ة إىل غايذة سذن 0220مشذروع اسذتثماري علذى طذول الفذرتة املمتذدة مذن سذنة  441444املشاريع االستثمارية اجملمعذة 

املباشذذرة علذذى أهذذم القطاعذذات يف اجلزائذذر علذذى طذذول األجنبيذذة  ، واجلذذدول املذذوايل يبذذني توزيذذع االسذذتثمارات 0205
 كما يلي:   0205-0220الفرتة 

 (0205-0220) توزيع المشاريع حسب قطاع النشاط خالل الفترة: (00) جدول رقم
 

 (%)  النسبة املبلغ )مليون دج( (%النسبة )  عدد املشاريع قطاع النشاط
 1.12 116.422 1.43 240 الفالحة

 13.12 1.342.420 12.11 11.263 البناء واألشغال العمومية
 66.22 6.236.420 13.20 2.020 الصناعة
 0.26 22.621 1.12 201 الصحة
 2.22 262.213 63.22 31.363 النقل

 2.20 224.244 10.03 6.202 الخدمات
 0.34 32.612 0.00 2 التجارة

 3.22 202.221 0.01 6 االتصاالت
 100 10.322.221 100 62.222 المجموع

 

       Source: ANDI, Bilan des déclarations d'investissement, 2002-2014 

                                                                 
 1
Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, rapport des années (2005 – 2015), www.bank-of-

algeria.dz.    
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مذذذن خذذذالل معطيذذذات اجلذذذدول يالحذذذظ أن التوزيذذذع القطذذذاعي لالسذذذتثمار يف اجلزائذذذر يتفذذذاوت بنسذذذب ومبذذذالغ      
حسب قطاعذات االقتصذاد الذوطين؛ حيذث أخذد قطذاع الصذناعة احلجذم األكذرب مذن حصذة االسذتثمارات األجنبيذة 

 % 44100ى نسذبة تقذدر ب املباشرة يف اجلزائر، باعتباره القطاع األهذم جذذبا هلذذه االسذتثمارات، وقذد حتصذل علذ

 001004قطذذاع البنذذاء واألشذذغال العموميذذة ب  مشذذروع اسذذتثماري أجنذذيب، ليذذأ  يف املرتبذذة الثانيذذة 41222 مبجمذذوع

التطذور ويعذزي هذذا ، 0205-0220مذن متذدة للفذرتة املاالسذتثمارية  مذن جممذوع املشذاريع % 00100  مشروع وبنسبة
النمذو االقتصذادي، ذلذك أن السذلطات العموميذة فتحذت املهم يف حجم االستثمارات األجنبيذة إىل بذرامج الذدعم 

، كمذا سذجل قطذذاع  %0182البذاب واسذعا لالسذتثمار األجنذيب واحمللذذي يف هذذا اجملذال، يليذه قطذاع السذذياحة بنسذبة 
  %4100النقل واخلدمات حصة 

مشذذذذروع  4.020و 001040املتدفقذذذذة حنذذذذو اجلزائذذذذر مبجمذذذذوع  األجنبيذذذذة املباشذذذذرةمذذذذن حجذذذذم االسذذذذتثمار   %2102 و
استثماري على التوايل. ويعترب قطاع االتصاالت األضعف كما من ناحيذة جذذب االسذتثمارات األجنبيذة للجزائذر 

مذذذن حجذذذم االسذذذتثمارات األجنبيذذذة املتدفقذذذة للجزائذذذر ولكنذذذه  %0105 اسذذذتثمارية فقذذذط، أي بنسذذذبة مشذذاريع 4ب
األحسن نوعيا بعد قطذاع الطاقذة، نظذرا للنجذاح الذذي حققذه يف سذوق االتصذاالت وأصذبح منوذجذا لالسذتثمارات 
األجنبيذذة الناجحذذة الذذذي رفذذع تنافسذذية قطذذاع االتصذذاالت بذذاجلزائر. كمذذا مل يسذذجل القطذذاع الفالحذذي سذذوى نسذذبة 

، وبالتذايل هذو أضذعف قطذاع مذن مليذون دج 0041822بقيمة تقذدر بيل املشاريع االستثمارية من اإلمجا  0100%
حيث جذب املشاريع االستثمارية األجنبية، مما يؤكد فشل هذا القطاع يف جلذب االسذتثمارات األجنبيذة املباشذرة 

السذذذلطات وبقذذذاؤه بعيذذذدا عذذذن تطلعذذذات املرجذذذوة منذذذه رغذذذم شسذذذاعة املسذذذاحات الزراعيذذذة وتنوعهذذذا، وهذذذو مذذذا جعذذذل 
قطذاع الفالحذي سذيمنح املسذتثمرين كثذريا مذن الضذمانات واالمتيذازات.   العمومية تعد قانونذا جديذدا لالسذتثمار يف

كمذذا سذذجل قطذذاع الصذذحة بذذاجلزائر النسذذبة األضذذعف مذذن حصذذة االسذذتثمارات األجنبيذذة الذذواردة للجزائذذر، حيذذث 
إىل االسذذذتثمار احملتشذذذم يف قطذذذاع جمذذذال اهلياكذذذل الصذذذحية، باإلضذذذافة  يف %2104مشذذذروع وبنسذذذبة  220سذذذجلت 

بفتحهذذا البذذاب واسذذعا أمذذام  0220صذذناعة األدويذذة، وقذذد حاولذذت السذذلطات العموميذذة تذذدار  األمذذر خذذالل سذذنة 
. مذا ميكذن مالحظتذه مذن 0204-0220االستثمار يف هذا اجملذال مذن خذالل املخطذط التذوجيهي للصذحة العموميذة 

مل تتطذذذذور  0205-0220مذذذذن  سذذذذتثمار األجنذذذذيب يف الفذذذذرتة املمتذذذذدة اجلذذذذدول، أن االاجاهذذذذات القطاعيذذذذة ملشذذذذاريع اال
بشذكل كبذذري يف العديذذدة مذن القطاعذذات وقذذد اقتصذذر علذى قطذذاع الصذذناعة والبنذذاء واألشذغال العموميذذة وغياهبذذا عذذن 
قطاعذات ميكذذن وصذذفها باحلساسذذة كالفالحذذة والصذحة، ممذذا خيلذذق مصذذاعب ملذذا تذوفره مذذن دعذذم ملسذذاعي اجلزائذذر يف 

فيمذا تتوجذه هذذه االسذتثمارات إىل قطذاع ، الغذائيةوإحالل الصادرات  الغذائيية احلياة وحتقيق األمن حتسني نوع
 احملروقات الريعي واألشغال العمومية واالتصاالت.

أمذذذذا بالنسذذذذبة ملؤشذذذذر االسذذذذتثمار السذذذذياحي، والذذذذذي ميثذذذذل االسذذذذتثمار السذذذذياحي نسذذذذبة إىل االسذذذذتثمار احمللذذذذي      
االسذذذذتثمار السذذذذياحي يف املنشذذذذآت والبذذذذىن القاعديذذذذة كالطرقذذذذات، الفنذذذذادق واملطذذذذاعم القذذذذرى  يتمثذذذذل يفاإلمجذذذذايل 

الصناعة السياحية ضذمن الذدول السياحية، الوكاالت السياحية...اخل أين حلت اجلزائر ضمن اجملموعة الثالثة يف 
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االسذذذتثمار ىل إمجذذذايل العربيذذذة بالنسذذذبة ملؤشذذذر االسذذذتثمار السذذذياحي، حيذذذث مل تصذذذل نسذذذبة االسذذذتثمار السذذذياحي إ
بينمذذذا فذذذاق معذذذدل االسذذذتثمار السذذذياحي مذذذا هذذذو حمقذذذق عامليذذذا وهذذذو  ،%010احمللذذذي إىل متوسذذذط احملقذذذق عامليذذذا وهذذذو 

، خذالل %015أما عن مساةمة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجذايل تعذد ضذعيفة ومل تتجذاوز نسذبة  ،410%
، نتيجذذة %0120وذلذذك مبذذا يعذذادل  0228 مسذذتوى هلذذا سذذنة ، حيذذث كانذذت املسذذاةمة يف أدى0200-0000الفذذرتة 

ضذذذعف  كمذذذا أن؛  الرتفذذذاع النذذذاتج احمللذذذي اإلمجذذذايل والرتفذذذاع أسذذذعار البذذذرتول ولذذذيس الخنفذذذاض اإليذذذرادات السذذذياحية
مسذذاةمة القطذذذاع السذذذياحي وضذذذعف مسذذذاةمته يف النذذذاتج احمللذذذي اإلمجذذذايل يعذذذود إىل عذذذدم اهتمذذذام الدولذذذة بالسذذذياحة 

رية أسذذذذرع، أمذذذذا عذذذذن تالعتمادهذذذذا علذذذذى قطذذذذاع احملروقذذذذات باعتبذذذذاره األكثذذذذر أةميذذذذة يف حتقيذذذذق التنميذذذذة االقتصذذذذادية بذذذذو 
زايذذد مسذذتمرا، ويعتذذرب مؤشذذر إجيذذايب لتطذذور اإلنفذذاق السذذياحي بذذاجلزائر فقذذد عذذرف ت النامجذذة عذذن القطذذاع اإليذذرادات 

 0220سذذنيت وبشذذكل إمجذذايل فقذد عذذرف تطذذور القطذذاع السذذياحي بذذني العذام واإلنفذذاق اخلذذاص بالقطذذاع السذذياحي، 
ومبذذذا أن اإليذذذرادات السذذذياحية تذذذرتبط لجذذذم اإلنفذذذاق  مليذذذون دوالر أمريكذذذي، 004 منذذذو ملحذذذوإ وصذذذل إىل 0200و

علذذذى السذذذياحة وخذذذدماهتا، وبالتذذذايل كلمذذذا زاد العذذذرض السذذذياحي زادت نسذذذبة مسذذذاةمة السذذذياحة يف النذذذاتج احمللذذذي 
النقديذذذذذة العكسذذذذذية ل يذذذذذرادات ارتفذذذذذاع إيراداهتذذذذذا، فقذذذذذد تشذذذذذكل النفقذذذذذات السذذذذذياحية التذذذذذدفقات اإلمجذذذذذايل وبالتذذذذذايل 
حيذذذث سذذذجلت فذذذارق يقذذذدر  0200-0220املمتذذذدة مذذذن  كانذذذت يف تطذذذور مسذذذتمر طيلذذذة الفذذذرتة السذذذياحية، والذذذيت  

-0220املمتذذدة رصذذيد السذذياحي سذذالبا طيلذذة الفذذرتة المليذذون دوالر أمريكذذي، وهذذو مذذا أدى إىل أن يكذذون  004ب

السذذياحة يف اجلزائذذر سذذاةمت يف خلذذق  إننظذذرا لضذذعف اإليذذرادات السذذياحية رغذذم تطورهذذا مقارنذذة بنفقاهتذذا.  0200
العديد مذن مناصذب الشذغل، خاصذة يف السذنوات األخذرية أيذن عذرف الطلذب علذى السذياحة ارتفاعذا كبذريا، حيذث 

  1 .0200، ويبقى هذا العدد ثابت سنة 0202عامل خالل سنة  008222بلغ 
وأمذذذا عذذذن ترتيذذذب اجلزائذذذر حسذذذب تقريذذذر السذذذياحة والسذذذفر العذذذاملي؛ الذذذذي اعتمذذذد يف حتليلذذذه لتنافسذذذية قطذذذاع      

مؤشذرا، ليذث قسذمت تلذك املؤشذرات  05دولة علذى  052السياحة واألسفار يف الدول املشاركة، والبالغ عددها 
الذذيت تذذؤثر يف حمصذذلتها لسذذياحة إىل ثذذالث جمموعذذات رئيسذذية تقذذيس العوامذذل والسياسذذات املتصذذلة بقطذذاع السذذفر وا

عامليذا بعذد أن  000حتتذل اجلزائذر املرتبذة  0200التقريذر لسذنة  هذذا على التنافسية للدول يف هذا القطذاع، وحسذب 
عربيذا  00دولذة، واملرتبذة  052من جممذوع  000يف املرتبة  ، كما صنفت اجلزائر0200سنة  000كانت حتتل املرتبة 

يف جمذال  000بالنسبة حمليط األعمذال ونوعيذة املنشذآت القاعديذة، ويف املرتبذة  008وجاءت يف املرتبة ، 0205سنة 
متذذذأخرة كثذذذريا رغذذذم املذذذوارد الكبذذذرية املتاحذذذة املذذذوارد الطبيعيذذذة والثقافيذذذة. وتظذذذل اجلزائذذذر يف عذذذرف العديذذذد مذذذن البلذذذدان 

يف حذذني أوضذذح  .الذذداخلي والتقيذذيم الذذدويل اخلذذارجيلذذديها، وهذذو مذذا خيلذذف ازدواجيذذة بذذني واقذذع اخلطذذاب الرمسذذي 
عامليذذذا  80أن اململكذذذة املغربيذذذة الذذذيت شذذذغلت املركذذذز  0204التقريذذذر الصذذذادر عذذذن املنتذذذدى االقتصذذذادي العذذذاملي لسذذذنة 

واسذذتطاعت أن ختلذذق بيئذذة مواتيذذة لالسذذتثمار  إفريقيذذافرقيذذا( سذذجلت أعلذذى قذذدرة تنافسذذية بذذني دول مشذذال ا)الرابذذع 
ومصذر  0145عامليذا مبؤشذر تنافسذي قيمتذه  20، وأتذت ية التحتية كما حلت تونس املرتبة السابعة افرقياوتطوير البن

                                                                 
 1
World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Reports, 2011-2013-2014. 
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رغذذم  000بينمذذا اجلزائذذر بقذذت يف املرتبذذة  0150عامليذذا مبؤشذذر تنافسذذي قذذدره  40فرقيذذا( وجذذاءت يف املركذذز ا)الثامنذذة 
،االسذذتقرار األمذذين

1
املتدنيذذة وتراجعهذذا يف الرتتيذذب يف كذذل التقيذذيم، املرتبذذة وأرجذذع ذات التقريذذر احذذتالل اجلزائذذر هلذذذه  

العذذاملي إىل املخذذاوف املتعلقذذة بالوصذذول إىل األسذذواق، إىل جانذذب سذذواء مقارنذذة بالذذدول العربيذذة أو علذذى املسذذتوى 
ضذذعف الذذرتويج للمنتذذوج السذذياحي احمللذذي وذلذذك مذذا تزخذذر بذذه الذذبالد مذذن ثذذروات طبيعيذذة وتراثهذذا الثقذذايف والتذذارخيي 

دول املذوايل يوضذح نقذاط اجلذو  2ين الذي ال تزال حتتفظ به عدد ال بأس به من الواليات حسب نفذس التقريذر.الغ
 القوة والضعف والتهديدات لطاقات االستثمار يف اجلزائر.

 : نقاط القوة والضع  والتهديدات لطاقات االستثمار في الجزائر(12)جدول رقم
 نقاط الضعف نقاط القوة

 التوازن الكلي.استعادة  -
 تقييم االجيايب ل صالحات من الوسط األجنيب. -
 إرادة إصالحية  من طرف السلطات. -
 اخنفاض تكلفة الطاقة، حجم معترب يف السوق. -
 يد عاملة شابة وتتقن عدة لغات. -
 .إفريقيا، أروباالقرب اجلغرايف من األسواق:  -
املغذذذرب  تقذذذدم يف عمليذذذات التكامذذذل االقتصذذذادي اإلقليمذذذي االاجذذذاه -

 .األرويبالعريب، االحتاد 
 لتنميتها.متلك ثروات طبيعية وسياسات   -
 موارد بشرية هائلة ومرونة سوق العمل. -

 تأخر يف البنية التحتية ويف إملام اإلصالحات. -
 تأخر كبري يف اإلصالحات املالية والبنكية. -
 صعوبة متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 قضائي.قطاع غري رمسي هام، تأخر  -
 صعوبة احلصول على العقار الصناعي. -
 صورة غري واضحة عن اجلزائر، وضعف االتصال. -
 نقص املعلومات الكيفية حول االستثمارات األجنبية املباشر.  -

 التهديدات الفرص
 احملروقات والطاقة، إلكرتونيك. -
 توفري بنية حتتية للتكنولوجيا اجلديدة للمعلومات واالتصال. -
 غدائية.مناجم، صناعة  -
 الرخصة الثالثة للهاتف النقال. -
 السياحة، الصيد. -
 االنضمام ملنظمة التجارة العاملية. -
 منظمة تبادل حر مع االحتاد األرويب. -

 عدم التنظيم والبريوقراطية يف اإلدارة العمومية. -
 تأخر يف إعادة تأهيل إطارات اإلدارة العمومية. -
للمعلومذات واالتصذال اخنفاض معدل دخول التكنولوجيذا اجلديذدة  -

 مما حيد من تطور القطاع.
 هجرة األدمغة.  -
 الوطنية.عدم التنسيق بني السياسات  -
 .تداخل مهام املؤسسات -
  بع  األسواق تعمل بدون منافسة. -

Source : CNUCED, Examen de la politique de l’investissement en algerie, New York, Etat  

Unie, 2004,p7.  

نستنتج من اجلدول أعاله أن السياسات االستثمارية يف اجلزائر تواجه عدة صعوبات هتدد الفرص     
 االستثمارية املمكنة، وحتول دون االستفادة من اإلمكانيات املتاحة.

 
 

                                                                 
 1
World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2015. 

 0001، ص سبق ذكره مرجععوينان عبد القادر، 2
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 اآلثارو  : اإلستراتيجيةالجزائري االقتصاد في السياحة :المطلب الثاني
I. الجزائر في السياحي القطاع لتطوير المنتهجة الحكومية واإلجراءات السياسات 
 يعتمد عليه كقطاع االستقالل، ومليف اجلزائر بالعناية الكافية منذ  يقطاع السياحالحي  مل الواقع يف      

 .ساهم يف التنمية االقتصاديةمهم مقطاع كخالق للثروة، كما ال يعد  
رية "قاستون دوبرنيس" ، نظاالقتصاديمن بني نظريات النمو  اختارتإذ أن اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية      

املتوفرة باجلزائر،   الباطنيةيف الصناعات املصنعة  كنموذج للتنمية، معتمدة بذلك على الثروات واملتمثلة 
كعائدات احملروقات، وهذا من أجل صناعة ثقيلة، كان ثنذا  ينتظر منها دفع حركة التنمية عن اجملاالت 

األخرى وبالتايل أةملت قطاعات أخرى كان من شأهنا تنويع مصادر املداخيل من العملة الصعبة، ومل تدرج عن 
 طاع السياحة، الذي وضع ضمن القطاعات املكملة.أولويات التنمية الوطنية ومنها بطبيعة احلال ق

عن هذه السياسة، إخفاق القطاع منذ السنوات األوىل لالستقالل لعدة عوامل أةمها: الرتدد يف  امروقد      
 1.تبين سياسة سياحية قادرة على املنافسة مع التوجهات السياحية العاملية

 األجنبي:ميراث المحتل و  االستقاللمرحلة ما قبل  -1
عندما تكونت اللجنة الشتوية للسياحة اليت قامت  0402 تعود بوادر النشاط السياحي يف اجلزائر إىل سنة     

ذلك لزيارة الصحراء اجلزائرية، مث أنشأت السلطات لسياح األجانب خاصة األوروبيني و جبلب العديد من ا
 2االستعمارية هيئات أخرى تسعى من أجل نفس الغرض منها:

 ؛0005 نقابة سياحية يف مدينة وهران سنة 

 ؛0008 نقابة سياحية يف مدينة قسنطينة سنة  

  .جلنة سياحية حلل مشاكل السياح و تنسيق األعمال السياحية 

تكونت احتادية النقابات السياحية اليت حتتوي على عشرين نقابة سياحية، مث أنشئت يف نفس  0000 يف سنة -
 باجلزائر.  السنة االحتادية الفندقية

 هو خمتص يف منح القروض للمهتمني باجملال السياحي.  إنشاء القرض الفندقي و  0004 يف سنة -
الذي مل يتوقف عن النشاط و ، 0000 بعدها   إنشاء الديوان اجلزائري للعمل االقتصادي و السياحي سنة -

 السياحي ح  االستقالل.
، مث سجل اخنفاض يف هذا العدد يف سائح  042222بذ  0042 اجلزائر سنةقّدر عدد السياح الذين وفدوا على    

 :سرير موزعة كما يلي 4800 حرب التحرير . بعد االستقالل تركت السلطات الفرنسية سنوات
 42% ؛للسياحة الشاطئية 

                                                                 
 وتثمين السياحي التسويق :حول األول الدولي الملتقى، االستثمار في السياحة ودوره في التنمية المستدامة بالجزائرمحمد خميسي، رجم بن  1

 .2، ص 1120 نوفمبر 2 / 2جامعة عنابة، -التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية، " الغد وجهة الجزائر"  شعار تحت الجزائر صورة
2
 Heddar Belkacem : « Rôle socio-économique du Tourisme : cas de l’Algérie », Edition ENAP/ENAL/OPU, Alger, 

1988.   
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 52% ؛للسياحة احلضرية 

 24% .للسياحة الصحراوية 

 ومبغادرة املستعمرين تركت هذه املنشآت يف حالة متدهورة. 

 (:0680 -0665) وضعية السياحة خالل الفترة -2
حيث حاولت اجلزائر تنظيم قطاع السياحة  0088 عرفت هذه الفرتة إعداد برنامج عمل من خالل ميثاق 

 1م:لعمو اكان يتضمن على و 08/20/0088املؤرل يف  80/  88 يف هذا الشأن األمر حيث صدر
 ؛اهتمام السلطات العمومية بإدراج النشاطات السياحية بشكل منسجم ضمن هتيئة اإلقليم 

   ؛تنمية املوارد السياحيةبرنامج تثمني و 

  ؛محايتهاتنظيم املناطق السياحية و 

 ؛جذب العملة الصعبة 

 ؛خلق مناصب شغل 

 .التعريف باجلزائر يف السوق العاملي للسياحة 

 هي كما يلي:شروط الفورية للتنمية السياحية و األهداف فإن امليثاق حدد الومن أجل بلوغ هذه 
 ؛وجود مواقع طبيعية بشروط مناخية موافقة 

 ؛تنوع ثقايف، تارخيي، ثثار، تقليدي، فلكلوري 

  ؛اإلتصاالتاإلقامة و توفر وسائل النقل و 

 ؛ضرورة تكوين املوظفني 

 ؛سياسة سعرية مناسبة 

 ؛ة، أسعار صرف موافقة..(التسهيالت املختلفة )إداري 

 ؛اتفاقيات إشهارية فعالة 

  ؛سياسي يضمن أمن السياحاستقرار اجتماعي و 

 .حسن استقبال السكان احملليني 

متثلت أساسا يف اختيار مناطق التوسع السياحي واليت لتحتية الواجب استحداثها ثنذا  و و  حتديد البىن ا  
 مشلت:
  ؛فرج، تيبازةمنطقة غرب العاصمة: مورييت، سيدي 

 ؛منطقة وهران: األندلسيات 

                                                                 
"، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، أهمية التسويق السياحي في تنمية القطاع السياحي بالجزائر: السياحة بالجنوب الغربي ر،بودي عبد القاد 1

 .22، ص 1112جامعة الجزائر، 
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 .املنطقة الشرقية: احلماديت، سرايدي، القال 

 محام معدين. 02 باإلضافة إىل إصالح حوايل
لعدة أسباب منها نقص التنظيم التشريعي املنظم  بأكملهما   تسجيله هو عدم التمكن من إماز الربنامج     
 املسري للقطاع، نقص الكفاءات املشرفة على القطاع، التوجهات السياسية ثنذا . و 

 مد ثالثة خمططات للتنمية السياحية هي: 0088 بعد ميثاق
وية يف  تعطى هلا األولملفيها السياحة اهتماما كبريا و  هذه املرحلة مل تعرف: 0666-0662المخطط الثالثي  - أ

عند مراجعة توزيع االستثمارات على القطاعات خالل هذا املخطط بلغ املبلغ فالربنامج التنموي للبالد 
سرير  00240 ،كما برجمت الدولة إماز %0145 بـ ج أي بنسبة قدرت مليون د  040املخصص للسياحة 

 1% 0014 مل يتحقق منها على أرض الواقع سوى
 رفع قدرات اإليواء بإمازكان هدف هذا املخطط هو : 0621 – 0620 المخطط الرباعي األول  - ب

 يف هناية املخطط   إمازعلى الصعيد الوطين أو الدويل. و  سرير و هذا لتلبية متطلبات السياحة 04222
قطاع السياحة حظه من التهميب قد نال 1 و% 25100 سرير بنسبة 08222سرير و قدر العجز بذ  0222

 .من إمجايل االستثمارات % 014دائما يف هذا املخطط أيضا إذ خصص له ما يعادل  
مع ارتفاع أسعار البرتول يف السوق العاملية، إال أن القطاع  اتزامن: 0622 – 0621المخطط الرباعي الثاني   -جا

كان و (1 مليون دج 0422) % 015إىل    % 014  اخنفضت االستثمارات املخصصة له منهمشا و السياحي بقي م
 1من بني أهدافه:

 ؛سرير 04222 إماز 

 ؛املتبقية من املخططات السابقةريع املسجلة ويف طريق اإلماز و تكملة املشا 

  ؛احلموية و الصحراويةتوسيع السياحة البحرية و 

 إماز و متنراست اليت استفادت بتسجيل ة يف الوادي، بسكرة، بشار، و توسيع شبكة الفنادق الصحراوي
 ؛سرير 022 فندق الطاهات بطاقة استيعاب

 ؛املتوسطةاحة الداخلية للطبقات العمالية و تشجيع السيت والطلبات و تلبية االحتياجا 

 سياحة أداة جعل هذه الت السياحية الداخلية كاملخيمات والقرى العائلية و إجياد صيغ جديدة للمنشآ
 ؛االجتماعيةللتنمية االقتصادية و 

  ؛محايتهاترقية احلرف التقليدية و 

  ؛مالئمة مع متطلبات السياحجعلها أكثر تطوير السياحة اخلارجية و 

 .تشجيع املبادرات اخلاصة خبصوص االستثمار يف القطاع السياحي من طرف اخلواص 

                                                                 
 .221المرجع نفسه ص (1) 
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 (:0660 -0680) برنامج النشاط السياحي خالل الفترة - 1
 1تنفيذ خمططني مخاسيني ةما:داية عهد اإلصالحات االقتصادية وعرفت إعداد و متيزت هذه الفرتة بب

 كانت تدور العمليات األساسية هلذا املخطط حول:(: 0681 -0680) األول المخطط الخماسي -أ
 ؛برجمة الفنادق احلضرية 

 ؛توسيع الفنادق الصحراوية 

 ؛توسيع احملطات املعدنية 

  اعتمادها من طرف املتعاملني اآلخرين )مجاعات السياحي واملشاريع املستقبلية و هتيئة مناطق التوسع
 حملية، قطاع خاص(.

تغطية تكاليف املشاريع مليون دج برجمت من أجل  0522قدرت امليزانية املخصصة يف هذا املخطط بذ    
سرير  00222، سرير قيد اإلماز 04222 سرير منها 40222اجلديدة من أجل بلوغ طاقة إيواء قدرها السابقة و 

 . هذا املخطط سرير جديد و املقررة يف 05222 ما تبقى إمازه من خمططات التنمية السابقة،
يعترب األول من نوعه لينظم تدخل القطاع أوت و  02املؤرل يف  40/00خالل هذا املخطط صدر القانون     

امتصاص البطالة. لكن املخطط ومي ومصدر خللق مناصب الشغل و اخلاص على أن يكون مكمال للقطاع العم
قا يف موارد الدولة من العملة الصعبة مما كان عائتزامن مع اخنفاض أسعار البرتول اليت أثرت بشكل مباشر على 

للدولة، إضافة إىل التغري احلاصل يف  اإلسرتاتيجيةكانت السياحة ضحية االختيارات متويل املشاريع املربجمة و 
  و  0040جانفي  20اإلسكان يف ية إىل وزارة العمران والبناء و الوصاية حيث انتقلت مؤسسة األشغال السياح

 لتها إىل أربع مؤسسات جهوية.   إعادة هيك
يف هذا املخطط أعطيت األولوية للسياحة الداخلية مع (: 0686 -0682) المخطط الخماسي الثاني -ب

 الشروع يف برامج خاصة الستقبال السياح األجانب و متحورت أهداف هذا املخطط من أجل:
 ؛متابعة سياسة التهيئة السياحية 

  ؛املراكز املناخيةتطوير احلمامات املعدنية و 

 0045 برجمة إماز مشاريع سياحية جديدة خاصة يف الواليات املنبثقة عن التقسيم اإلداري لسنة. 

المركزيتها مما أدى إىل ظهور وإعادة هيكلة مؤسسات السياحة و  لقد كانت هذه املرحلة بداية ل صالحات
 شركات و دواوين جديدة أةمها:

 ؛الصحراويةإليها تسيري املنشآت الشاطئية و  املوكلومقرها تيبازة و ( S.N.Altour) الشركة الوطنية ثلتور -

        تطويرها دية وتتكفل بالفندقة احلضرية و مقرها باملو ( S.N.H.U) الشركة الوطنية للفندقة احلضرية  -
 ؛تسيريهاو 

 ؛(E.N.E.T) الشركة الوطنية للدراسات السياحية -

                                                                 
1
 Hachimi Madouch : «  Le tourisme en Algérie –jeu et enjeux- », édition houma, Alger, 2003, p 63. 
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 ؛(O.N.A.T) للسياحةالديوان الوطين اجلزائري  -

 (.O.N.C.C) الديوان الوطين للندوات و املؤمترات -

من  %58 سرير أي بنسبة 54022 سرير من جمموع 00082 عرف القطاع اخلاص حتقيق طاقة إيواء تقدر بذ    
 8000 حوايل 0040 بلغت طاقة االستقبال الصحراوية هنايةو  ،0040 هذا يف هنايةو  ،طاقة االستقبال الوطنية

 شكلت الفندقة احلضرية ما يقارب نصف الطاقة اإلمجالية.تابع للقطاع اخلاص و  0042سرير منها 
رغم التغريات اهليكلية اليت عرفتها اجلزائر يف هذه املرحلة إال أن كل املؤشرات تدل على عدم رقي القطاع     

 إىل النتائج املرجوة منه حيث:
 سائح سنة 880222 إىل 0024 سائح سنة 082222 انتقل عدد السياح األجانب يف اجلزائر من -

 مليون سائح. 010 مليون سائح إىل 01522 بينما انتقل عدد السياح يف املغرب لنفس الفرتة من 0040

 مليون دوالر سنة 025 مليون دوالر وانتقلت إىل 44بذ  0028 بالنسبة للمداخيل قدرت يف اجلزائر سنة -
 مليون دوالر. 422 مليون دوالر إىل 048 الفرتة من بينما انتقلت يف املغرب لنفس 0048

سرير  42222سرير بعد االستقالل إىل ما يقارب  8222خبصوص طاقة اإليواء فقد انتقلت من حوايل  -
، كما أن سياسة تشجيع السياحة الشعبوية يف فرتة الثمانينات أدى إىل استغالل الفنادق 0040سنة 

هذا أدى إىل غلق الباب أمام السياح األجانب بسبب و  ،اجلزائرية احملليني والعائالتمن طرف السياح 
هولندا إىل دول ح وأغلبهم من فرنسا واسبانيا و مما تسبب يف تغيري وجهة السيا  ،ضعف طاقة اإليواء

 اجلوار اليت كانت توفر شروط إقامة تليق هبم.
 (:5000 -0660) السياحة خالل فترة االنتقال إلى اقتصاد السوق  -4

، ذه املرحلة تطورات جذرية يف كل القوانني و التنظيمات اليت تسري االقتصاد الوطينعرفت اجلزائر يف ه   
املخطط املعتمد أساسا على القطاع العام إىل التسيري الاّلمركزي وفتح اجملال أمام انتقلت من التسيري املركزي و و 

ت جديدة تسري ميكانيزماا استلزم وضع قوانني و مم ،الوطنيةخوصصة الشركات القطاع اخلاص الوطين واألجنيب و 
 منها ما يتعلق بالقطاع السياحي منها:التوجهات اجلديدة و 

كرس هذا القانون مبدأ حرية االستثمار األجنيب يف مجيع  :0660قانون النقد و القرض لسنة  -
مع مراعاة  إسرتاتيجيةاملعتربة قطاعات عدا تلك احملمية من طرف الدولة و النشاطات االقتصادية 

حتسني كفاءة املستخدمني، ث: توفري مناصب الشغل، التكوين و حاجيات االقتصاد الوطين من حي
 ؛التقييد بالعالمات التجارية املسجلة و العالمات احملمية يف اجلزائر لالتفاقيات الدولية

احمللي، حرية املستثمر األجنيب و التفرقة بني  من أبرز مبادئه: إلغاء :0661قانون ترقية االستثمار لسنة  -
االستثمار، ضمان حتويل رؤوس األموال للمتعاملني األجانب، محاية امللكية اخلاصة، العمل بإجراءات 

ثيات احلياملكلفة بكل الشكليات و  APSIمحاية االستثمار لرقابة و  التحكيم العاملية، إنشاء وكالة وطنية
  ؛الضريبية املتعلق بهوكذا التعريف باملزايا اجلمركية و  ، املتعلقة بإماز املشاريع
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حيث مل تسجل إال  ،القوانني لكنها مل اجد نفعا للقطاع السياحياإلصالحات و رغم كل هذه االمتيازات و و     
اجتازهتا اجلزائر هذا يعود إىل الظروف اليت و  ،0008إىل سنة  0005ستة مشاريع ذات طبيعة سياحية من سنة 

يف ظل هذه الوضعية عرف القطاع السياحي تدهورا مل يشهده من األمنية وعدم االستقرار السياسي. و خاصة 
0008سائح سنة  00500إىل  844422قبل حيث اخنف  عدد السياح األجانب من 

مما مل يشجع  1
شآت السياحية املنتعرض القطاع نتيجة املستقبل اجملهول و االستثمار يف غامرة بأمواهلم و املستثمرين على امل
 احلرق.خاصة للتخريب و 

متيزت هذه املرحلة بعرض عدة مؤسسات سياحية للخوصصة سواء تلك اليت يف حيز اإلستغالل أو يف طريق   
حمطات معدنية، إال أن عملية اخلوصصة مل تكن ناجحة  2مؤسسة فندقية و 82االماز وصل عددها إىل 

 لألسباب التالية:
 للعديد من املؤسسات.عدم توفر عقود امللكية  -

 األسباب األمنية كانت عائقا أمام املستثمرين اخلواص و األجانب. -

 نقص التشريعات القانونية و كثرة اإلجراءات اإلدارية. -

 مبلغ العرض الضخم باملقارنة مع مردودية هذه املؤسسات و وضعيتها املتدهورة. -

صصة، اجمللس الوطين ملساةمات الدولة، كثرة املتدخلني يف عملية اخلوصصة ) احلكومة، جملس اخلو  -
لتسريع عملية خوصصة...( هذه األطراف كلها عقدت الشركات القابضة، اللجنة احمللية لل

 اخلوصصة.

 اخلوصصة. فندقية ح  تدخل يف عروض للبيع و قلة املوارد املالية لتأهيل املؤسسات ال -

 :5001 آفاق خالل برامج االستثمارات العموميةالسياحة  -2
جديدة للسياحة من أجل التنمية املستدامة آلفاق  إسرتاتيجية 0220اعتمدت وزارة السياحة يف جانفي    

تنمية و النشاطات اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة يف حتديد ليث يتم إدماج كافة املؤسسات و  ،0202
 0222هذا وفق الربنامج احلكومي املوافق عليه يف سبتمرب السياحية لتكوين سياحة حقيقية و  وترقية النشاطات

 2املعتمد على:و 
 سرير كطاقة إيواء. 42222إماز  -

 مليار دج. 24إسهام القطاع اخلاص يف االستثمارات السياحية بغالف مايل قدره  -

 .0202مليون سائح خالل سنة  010زيادة عدد السياح حنو اجلزائر ليصل إىل حدود  -

 منصب شغل مباشر. 04222خلق  -

                                                                 
اإلنسانية، جامعة باتنة، العدد ، مجلة العلوم االجتماعية و السياحة و أهمية التسويق السياحي حالة السياحة في الجزائر ،ساهل سيدي محمد1

 .20، الجزائر، ص 1112جوان  21
2
 Ministère du Tourisme et de l’artisanat sur site web : http:// www.mta.gov.dz/ 
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 مليار دوالر. 018إيرادات من العملة الصعبة تفوق  -

 خلق مناطق توسع سياحية جديدة. -

 وضع إطار سياسي يهدف إىل تنمية سياحية مستدامة. -

 نوع املنتج السياحي لكل منطقة.حيدد املناطق الواجب استغالهلا و وضع خمطط  -

 س السياحية.سياسة تكوين املوارد البشرية اخلاصة بتسيري املصا -

 اختاذ إجراءات واضحة و عقالنية خاصة بالتهيئة العمرانية. -

 استعادة مكانتها بني الدول السياحية وإبرازها كوجهة سياحة عاملية.حتسني صورة اجلزائر السياحية و  -

 فتح القطاع أمام االستثمارات األجنبية.تفعيل الشراكة و اخلوصصة و  -

 دقية.ترقية الصناعات الفنإعادة تأهيل و  -

 تأهيل و ترقية الصناعات التقليدية اليت تعطي الديناميكية للقطاع السياحي. -

يف ظل هذه االسرتاتيجية حققت اجلزائر نتائج معتربة فمن حيث التدفقات السياحية ارتفع عدد السياح     
لة ، و من حيث اإليرادات بالعم0224سائح أجنيب سنة  550222إىل  0220سنة  008022األجانب من 

من جمموع املداخيل خارج  % 02بنسبة  0228مليون دوالر سنة  022الصعبة حققت اجلزائر مداخيل قدرت بذ 
 احملروقات.
  ختص على وجه اخلصوص كل من::  5000األرقام المفتاح للسياحة في الجزائر في سنة  -
  :تدفق السياح 
 أجنيب. 020850دخول السياح:  -
 سفر إىل اخلارج. 0820808خروج املواطنيني:  -

 :موازنة الدفع 
 مليون دوالر. 522اإليرادات املستقبلة من السياح:  -

 مليون دوالر. 422نفقات السياح:  -

  حصة قطاع السياحة من الناتج الداخلي اخلامpib :من   %010: فروع الفنادق، املقاهي، املطاعم
pib. 
  منصب عمل. 008222مناصب العمل يف قطاع السياحة: فروع الفنادق، املقاهي، املطاعم:أكثر من 

 :اإلقامة يف الفنادق 

 ليلة. 8000520عدد الليايل يف الفنادق:  -

 املدة املتوسطة للعطلة: أكثر من ليلتني. -

  :سرير.00022احلظرية الفندقية: القدرة 

  %02 سائح بزيادة 0805248:  5005 تدفق السياح إىل اجلزائر يف -
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 مبررات عطل السياح األجانب: -

 1%00154من جمموع السياح األجانب بزيادة  % 20140سائح بنسبة 220008التسلية:  الراحة و  -

 1%0100من جمموع السياح األجانب بزيادة  % 04104سائح بنسبة 028525األعمال:  -

 1%04180من جمموع السياح األجانب بزيادة  % 2105سائح بنسبة 0004مهام:  -
 بقطذاع النهذوض هبدف واالقتصادية والقانونية املؤسساتية اإلجراءات من جمموعة اجلزائرية الدولة اختذتوقد    

 :السياحة
 :قانونية إجراءات - أ

 يتعلذق والذذي 2003 فيفذري 17 يف 20- 20 رقذم القذانون صذدر :للساياحة المساتدامة التنمياة قاانون -
  (1) :أجل من وحمفز مالئم حميط إحداث إىل القانون هذا وهدف للسياحة، املستدامة بالتنمية

 رفع قصد والسياحية الفندقية للمؤسسات االعتبار وإعادة السياحة يف الشراكة وتطوير االستثمار ترقية -
 .الوطين السياحي الرتاث وتثمني واالستقبال اإليواء قدرات

 العرض وتنويع السياحية الصورة ترقية خالل من للسياحة الدولية السوق ضمن اجلزائر مقصد إدماج -
 .السياحية لألنشطة جديدة أشكال وتطوير السياحي

 اخلدمات نوعية وحتسني والتسلية واالستجمام ،السياحة جمال يف وطموحاهتم املواطنني حاجات تلبية -
 .ةالسياحي

 ة.والتارخيي والثقافية الطبيعية القدرات وتثمني املعيشة إطار وحتسني البيئة محاية يف املساةمة -
 .السياحي امليدان يف الشغل وترقية السياحية للنشاطات واملتوازن املنسجم التطوير -
 حيدد والذي2003  فيفري 17 يف  02- 20 رقم القانون صدر  الشواط : باستغالل متعلق قانون -

 الشواطئ ومحاية تثمني إىل وهدف للشواطئ، احنييالس واالستغالل لالستعمال العامة القواعد
 مع ومنسجم مدمج تسلية نظام حتديد مع ومتوازنة، منسجمة تنمية شروط وتوفري منها، لالستفادة
 .الشاطئية السياحية النشاطات

 2003 فيفري 17 يف 20-20القانون  صدر: السياحية واملواقع السياحي التوسع مبناطق متعلق قانون -

 إىل: هدفيو 
2 

 املستدامة التنمية ضمان قصد السياحية واملوارد واملنسجم للفضاءات العقالين االستعمال إىل هدف -
 ؛للسياحة

 الوطين املخطط يف السياحية النشاطات تنمية منشآت وكذا السياحية واملواقع التوسع مناطق إدراج -
 ؛اإلقليم لتهيئة

                                                                 
 .1110 فيفري 17 في 12- 10رقم  من  القانون 11م رقالمادة  1

 .1110 فيفري 17 في 11- 10رقم  من  القانون 11المادة رقم  2
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 املتميز طابعه على واحلفاإ ،السياحية النشاطات تنمية مع ومناسب ومنسجم مهيأة عمران إنشاء -
 ؛للسياحة الطبيعية املقومات محاية وكذا

 والتارخيي الثقايف الرتاث واستغالل استعمال خالل من السياحية واملوارد الثقايف الرتاث على احملافظة -
 1.سياحية ألغراض والفين والديين

 :االستثمار بتطوير المتعلق القانون - أ
المؤرخ في     24-28  رقم باألمر املتممو  املعدل2001 أوت 20 يف الصادر 20-20 األمر يف جاء ما أهم إن

 استحداث إىل الوصول بغرض وهذا عمله، وثلية االستثمار منال هو االستثمار بتطوير ملتعلقا 2006/07/15
 فيه، واملساةمة العمومية للمؤسسات املال رأس هيكلة وإعادة، اإلنتاجية القدرات وتوسيع جديدة نشاطات

 الرخصة، أو االمتياز منح من املستفيدة واالستثمارات اجلزئية و الكلية للخصخصة اجلديد املفهوم مشل كما
  2:يلي ما على القانون هذا وأكد
 .واألجنيب احمللي املستثمر بني املساواة -
 .اخلاص والقطاع العام القطاع بني التميز إلغاء -
 خدمة يف إداري طابع ذات عمومية مؤسسة وهي االستثمارات لتطوير الوطنية الوكالة إنشاء -

 املعنية واهليئات اإليرادات يضم الوكالة ضمن وحيد شبا  وإنشاء واألجانب الوطنيني املستثمرين
 .باالستثمار

 .0200 ماي 29 يف مؤرل قرار مبوجب للسياحة وطين كيوم سنة من جوان 25 تاري  حتديد إىل باإلضافة
 مؤسسية إجراءات - ب

   : ومنها السياحي القطاع لتنمية إدارية هياكل عدة بإنشاء اجلزائر قامت
   ديسمرب 20 يف املؤرل 80-474 مرق مبوجب املرسوم تأسست :التقليدية والصناعات السياحة وزارة -

 3:يف واملتمثلة إليها املوكلة املهام مبوجبه وحددت 1963
 وترقيته اجلزائري السياحي باملنتوج التعريف.  
 السياحية التنموية املخططات واماز السياحة جمال يف احلكومية السياسة اجسيد. 

 واملعدل 1988 أكتوبر 31 يف املؤرل  005-44 املرسوم مبوجب أنشئ :للسياحة الوطني الديوان -
 السياحة الرتقية برامج إعداد إىل إنشاؤه وهدف، 0000 أكتوبر 31 بتاري  520-00 املرسوم مبوجب
  4ا.تنفيذه على والسهر

                                                                 
 1110 فيفري 17 في 10- 10رقم  من  القانون 12المادة رقم  1
 الجزائر، جامعة منشورة، غير دكتوراه أطروحة ،االقتصادية للتنمية كأداة االستثمار وترقية تشجيع ألية الزين، منصوري 2

 89 ص ، 2006-2005
 .02 ص ، 2011 يونيو 22 في في مؤرخة ، 35 عدد الرسمية، الجريدة(3) 
 .2221أكتوبر  02بتاريخ  211 -21والمعدل بموجب المرسوم  2288أكتوبر  02في  المؤرخ 122 -88المرسوم  من 12رقم  المادة( 4)
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 فيفري 00املؤرل يف  22-04 رقم التنفيذي املرسوم مبوجب أنشئت :السياحية للتنمية الوطنية الوكالة -
 للمشاريع وختصيصها الضرورية األراضي واقتناء السياحي االستغالل مناطق ومحاية صيانة :إىل دفهتو  ، 1998
 .واملعدنية والفندقية السياحية لألنشطة املخصصة لألراضي التهيئة دراسة وكذا السياحية
 02املؤرل يف  05-04رقم التنفيذي املرسوم مبوجب أنشئت: السياحية للدراسات الوطنية المؤسسة  -

 التهيئة بدراسة والقيام وتنميتها السياحية الطاقات ملعرفة الدراسات اماز إىل وهتدف ،0044مارس 
 واملعدنية والفندقية السياحية للمجمعات اخلربة ووضع التنموية املشاريع مراقبة واملعدنية، السياحية
 .السياحية والتنمية التهيئة ألجل للمعلومات بنك تأسيس إىل باإلضافة

 04املؤرل يف 00-05 التنفيذي املرسوم مبوجب أنشأت :السياحية األنشطة لتسهيل الوطنية اللجنة  -
 بالنشاط املرتبطة العمليات حتسني من متكن اليت األعمال كل اقرتاح إىل وهتدف، 0005فيفري 
 وزو، تيزي معهد بوسعادة، معهد) معاهد إنشاء إىل باإلضافة .فيها والتحكم السياحية واحلركات
 اخلدمات ترقية هبدف السياحي التكوين يف( للسياحة العليا املدرسة) ومدارس ( اجلزائر معهد

 .وطين أو جهوي عمل وجمال بعد هلا اليت السياحية اجلمعيات من العديد ووجود السياحية
II. السياحية للتهيئة التوجيهي المخطط  SDAT 2030: 
 تذذذوجيهي خمطذذذط اعتمذذذاد   ، اجلزائريذذذة السذذذياحة وتنميذذذة ،الذذذذكر السذذذالفة السذذذياحية املقومذذذات اسذذذتغالل قصذذذد    

 الدولذة نظذرة عذن يعلذن حيذث اجلزائذر، يف السذياحية للسياسة املرجعي االسرتاتيجي اإلطار" وهو السياحية للتهيئة
 يف 0202 الطويذل واملذدى ،0204 املتوسذط املدى ،0220 القصري املدى على اآلفاق خمتلف يف السياحية للتنمية
 بعذ  لوجذود نظذرا) SNAT 2030 ".1 اإلقليميذة للتهيئذة الذوطين املخطذط مذن جذزء وهذو املسذتدامة، التنمية إطار

 .(0202 إىل 0204 ثفاق من املخطط متديد   املسطرة األهداف حتقيق يف الصعوبات
   :SDAT 2030 السياحية للتهيئة التوجيهي المخطط أهداف -

 احملليذة، اجلماعذات عذرب الدولذة يف ممثلذني -السذياحية للتهيئة التوجيهي املخطط حسب - الثالثة الفاعلني إن    
 التنميذذذذة إمذذذاح حمذذذور هذذذم احمللذذذي، اجملتمذذذع بذذذالبالد، االسذذذتثمارية املشذذذاريع عذذذن املسذذذؤولون االقتصذذذاديون الفذذذاعلون
 علذى أساسذا الرتكيذز   اإلطذار هذذا ويف املخطذط، تنفيذذ علذى املسذاعدة يف مباشذرة بصورة يساةمون إذ السياحية،

 قصذذد وذلذذك والسذذياحية، االيكولوجيذذة احلضذذائر سذذياحية، قذذرى ،لالمتيذذاز سذذياحية أقطذذاب جديذذدة، فنذذادق إنشذاء
 2:التالية األهداف حتقيق

 ؛(احملروقات حمل بديل اقتصاد) االقتصادي النمو حمركات إحدى السياحة جعل -

                                                                 
 . 2288فيفري  12في  المؤرخ 21 -88المرسوم  من 12رقم  المادة 1
 جانفي األولوية، ذات السياحية األعمال وبرامج الخمس االستراتيجي: الحركيات المخطط الجزائرية، والسياحة والبيئة اإلقليم تهيئة وزارة 2

 .2ص،  1118
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 الصذذناعة، العموميذذة، واألشذذغال البنذذاء فالحذذة،) األخذذرى القطاعذذات علذذى العكسذذي األثذذر بواسذذطة الذذدفع -
 ؛...(اخلدمات التقليدية، الصناعة

 ؛والبيئة السياحة ترقية بني التوفيق -
 ؛والشعائري الثقايف التارخيي، الرتاث تثمني -
 .التحسني الدائم لصورة اجلزائر -
 :SDAT 2030 مخطط ظل في الجزائري الداخلي السائح تطلعات -
 بغذذرض الرتفيذذه العمذذراين، التحذذديث العصذذرنة،: وهذذي الذذوطنيني للسذذواح اجلديذذدة الثالثذذة التطلعذذات يف وتتجسذذد    

 1:هي اهتمام مراكز أربع وفق وذلك االسرتخاء؛

 ؛العصرية التجارية املراكز مثل املشرتيات -
 ؛مقبولة ونوعية زهيد بثمن االستجمام حمطات مثل االستجمام مبنتجات املرتبطة احلاجيات -
 واملذذذراهقني األطفذذذال وخاصذذذة الشذذذباب مذذذن الزبذذذائن مذذذع متكيفذذذة" الرتفيذذذه" منتجذذذات شذذذكل يف حاجيذذذات -

 ...التسلية حظائر املائي، الرتفيه فضاء: مثل
 .نوعية وذو معقول بسعر إيواء شكل يف متكيف عرض مثل املوسعة، العائلة ضمن العطل ثقافة -
 2: خالل من الداخلية السياحة تنمية إىل SDAT 2030 خمطط يسعى وعليه

 ؛اجلزائرية العائالت وحاجيات يتالءم الشاطئية السياحة من مهيكل عرض تطوير -
 ؛والصحة والعالج للسياحة الوطنية السوق يف مكانتها تأخذ ح  املعدنية احلمامات موارد تأهيل -
 .للشباب املوجهة احلضرية التخوم ويف داخل الرتفيه فضاءات تطوير -
 :SDAT 2030 مخطط وفق الداخلية السياحة لتنمية المستهدفة الفروع -
 3:أةمها الفروع من جمموعة حتديد   اجلزائريني، السياح على واحملافظة الداخلية السياحة وتطوير تنمية قصد

 ؛والتسلية املتعة وتسوق والرفاهية االستجمام سياحة -
 ؛الرفاهية وسياحة الصحية، ،العالجية السياحة -
 ؛(أعمال ومؤمترات)سياحة األعمال  -
 ؛السياحة الصحراوية والتجوال -
 ؛...(الزوايا األثرية، املواقع) والتعبدية الثقافية السياحة -
 ؛الطبيعيةالسياحة  -

                                                                 
 للهيئة التوجيهي المخطط به جاء ما ضوء على الجزائر في السياحي للقطاع مستدامة تنمية إستراتيجية القادر، عبد لحسين  1

 .221، الجزائر، ص 1120 – 11 العدد الجزائرية، المؤسسات أداء ، مجلة2025ألفاق  السياحية
 .228نفس المرجع، ص  2
 (.22:22، 12/12/1122تم االطالع: ) ، www.mate.gove.dz: أنظر ،والسياحة البيئة اإلقليم تهيئة لوزارة الرسمي الموقع 3
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 ؛القنص/الصيد البحري -
 ؛أنشطة الثلج -
 .السياحة الرياضية -
 :يف تتمثل الفروع هذه لتنمية التسويقية فاألهداف وعليه
 ؛عالية إضافية قيمة ذو منتوج باقرتاح التدفقات حتديد -
 ؛زيادة النفقة السياحية -
 ؛االجيابية الصورة يف املؤثرة الفروع حول املتمحور املنتوج تنمية -
 ؛استهداف جيل السن الثالث -
 ؛(السياحي اجلذب) للعطل الذهاب على التحري  -
 ؛السنة مدار على اجلوارية التسلية استهال  تطوير -
 .والرفاهية الصحة العالجية، السياحة استهال  تشجيع -
 :يف فتتمثل استخدامها املقرر التسويقية األدوات أما

 ؛التسويق عرب االنرتنت -
 ؛التلفزيون -
 ؛الكبريةاليوميات  -
 ؛الراديو -
 .الصحافة والقنوات املتخصصة -
 للتوجذه احملليذني املذواطنني تشذجيع علذى ترتكز SDAT 2030 خالل من الداخلية السياحة تنمية فإن وبالتايل    
 يف اجلزائذذري املذذواطن باعتبذذار األخذذرى، السذذياحة أنذذواع تليهذذا األول، املقذذام يف والعالجيذذة الرتفيهيذذة الفضذذاءات حنذذو

 التهيئذذذة فمخططذذذات وبالتذذذايل السذذذياحة، أنذذذواع بذذذاقي باختيذذذار لذذذه يسذذذمح ال متوسذذذط دخذذذل مسذذذتوى ذو العمذذذوم
 بيذذنهم الذذوعي بنشذذر املخططذذات هذذذه يف احملليذذني السذذكان وإشذذرا  الرتفيهيذذة العذذروض تنميذذة علذذى ركذذزت السذذياحية
 التسذذذذلية اإلقامذذذذة، اجهيذذذذزات واجمذذذذع للمذذذذواطن الشذذذذرائية القذذذذدرة تراعذذذذي امتيذذذذاز أقطذذذذاب وإنشذذذذاء املخطذذذذط، إلمذذذذاح

 . (0204-0224) األوىل الفرتة هناية إىل التقييم قيد التطبيق هذا نتائج زالت وال املختلفة، السياحية واألنشطة
III.  معوقات القطاع السياحي في الجزائر:تحديات و 

 تحديات القطاع السياحي في الجزائر -1
إذ  اخل..…يتعرض أي اقتصاد حتديات املتصلة بالعوملة والدميوغرافية املرتبطة بتطور اجملتمذع،...تغري املنذال       

 ميكن تلخيص التحديات الرئيسية للتنمية السياحة يف اجلزائر يف النقاط التالية:  
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 :  من حيث المساحة ورأس المال البيئي والثقافي  - أ
متلذذذك اجلزائذذذر نظذذذم إيكولوجيذذذة متنوعذذذة وخمتلفذذذة منهذذذا موجذذذودة علذذذى السذذذاحل، والسذذذهوب واجلبذذذال وواحذذذات      

الصحراء، وما مييز ترائها إمدادات املياه والتنذوع البيولذوجي الذذي يعتذرب كجذزء مذن التنميذة املسذتدامة. ومذع ذلذك، 
الذذدميوغرايف والتحضذذر والتصذذنيع... ويف فإهنذذا ختضذذع لتهديذذدات بسذذبب التغذذري السذذريع املعذذروف مذذن حيذذث التزايذذد 

هذذذا اجملذذال هنذذا  جهذذود واسذذعة السذذتعادة التذذوازن، يف نظذذم بيئيذذة املذذذكورة أعذذاله لتجديذذد النباتذذات املفقذذودة والذذيت 
 دمرت، مبا يف ذلك الرعي اجلائر وغري متكافئ. 

 :اقتصاديا - ب
متوسذذطية، أو التكامذذل اإلقليمذذي -ة األورومذذن خذذالل فذذتح اقتصذذادها يف إطذذار منظمذذة التجذذارة العامليذذة للشذذراك    

يف أفريقيذا، ينبغذي علذذى اجلزائذر االسذتفادة مذذن الفذرص الذيت تتيحهذذا العوملذة، وال سذيما مذذن خذالل تذدفق االسذذتثمار 
يف هذذذذا السذذذياق، فذذذإن التحذذذدي بالنسذذذبة للجزائذذذر هذذذو تعزيذذذز اسذذذتقبال  األجنذذذيب املباشذذذر ورأس املذذذال والتكنولوجيذذذا.

 املباشذذذر.كما ينبغذذذي أن ينقذذذل اخلذذذربات والتكنولوجيذذذا، والوصذذذول بأفضذذذل منتذذذوج إىل األسذذذواق االسذذذتثمار األجنذذذيب
العامليذذة. منذذو قذذوي للتجذذارة الدوليذذة يف السذذوق العامليذذة مدعومذذة بنمذذو تكنولوجيذذا املعلومذذات واالتصذذاالت واخنفذذاض 

ياحة أكثذذر ديناميكيذذة، أي تكذذاليف النقذذل وتسذذهيل التجذذارة الدوليذذة ويف هذذذا السذذياق، كمذذا جيذذب أن تكذذون السذذ
االستعداد ملواجهة التغذريات والتحذوالت لالسذتفادة مذن العوملذة، ممذا يعذززا التنذوع يف منتجاهتذا السذياحية وصذادراهتا 

 متاشيا مع الطلب العاملي.
علذذذى الذذذرغم مذذذن أن القطذذذاع املسذذذتفيد الرئيسذذذي يبقذذذى الذذذنفط والغذذذاز، واالسذذذتثمار األجنذذذيب املباشذذذر يف قطذذذاع     
سذذذذياحة االسذذذذتفادة يبقذذذذى مسذذذذتفيدا مذذذذن خذذذذالل نقذذذذل املعرفذذذذة، التكنولوجيذذذذا واإلدارة. إدراج اجلزائذذذذر يف االقتصذذذذاد ال

 العاملي يعتمد أيضا على قدرهتا على التحول إىل اقتصاد املعرفة.
فاهلذذدف مذذن التنميذذة السذذاحلية لذذيس تعزيذذز املنذذاطق احلضذذرية يف الشذذمال، بذذل ينطذذوي علذذى تنفيذذذ سياسذذات      

إعذذادة التذذوازن والتنميذذة اإلقليميذذة واحملليذذة ومواضذذيع أخذذرى كالتنميذذة احملليذذة الذذيت تقذذوم علذذى أسذذاس املبذذادرات العامذذة 
السذياحة الذذي أصذبح يعذد أداة مميذزة يف ختطذيط ويعترب العمل احمللي عنصذر أساسذي يف تطذوير          واخلاصة. 

 اإلقليمي ألهنا سوف هتدف جلعلها أماكن أكثر جاذبية املرافق اهليكلية التكميلية. 
 :  اجتماعيا - ت

من املنظور االجتماعي ومن أجذل الوصذول إىل األسذواق والسذياحة العامليذة جيذب العمذل مذع األجيذال الشذابة.     
الذذبالد لتقذذد م املنتجذذات السذذياحية وفقذذا الحتياجذذات الشذذباب، ممذذا تذذوفر هلذذم فذذرص تذذرتبط التحذذديات الذذيت تواجذذه 

يف هذذذا السذذياق، املسذذاةمة القويذذة للسذذياحة مذذن خذذالل وجذذود فذذرص يف توريذذد املنتجذذات  العمذذل الدائمذذة الذذدخل.
والسذذياحة السذذياحية املسذذتهدفة مذذن قبذذل الشذذباب مثذذل السذذياحة الشذذاطئية، سذذياحة األعمذذال والسذذياحة احلضذذرية 

 والرعاية الصحية، والسياحة الثقافية ...اخل.
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 :  من حيث الموارد البشرية - ث
 ترتبط التحديات الرئيسية اليت تواجه األهداف:      
 ؛تثقيف وتوعية املواطنني للمشاركة يف الرتويج السياحي. -
املشذذذذاريع، مذذذذن خذذذذالل االهتمذذذذام باهلندسذذذذة يف  تذذذذدريب وتطذذذذوير سلسذذذذلة اخلذذذذدمات السذذذذياحية يف اجلزائذذذذر -

 وتقد م خدمات عالية اجلودة يف وحدات السياحة.
 :  من حيث الطلب الوطني والدولي تكييفها مع المعايير العالمية    - ج

 تلبية االحتياجات احمللية من االسرتخاء والرتفيه:وذلك ب     
 ؛تطوير اهلياكل السياحة وتكييفها وفقا الحتياجات األسر اجلزائرية -
 ؛الوطنية للرعاية الصحية والسياحةإعداد السوق  -
 ؛تطوير مساحات الرتفيه الشباب داخل املدن واملناطق الشبه احلضرية -
 ؛تلبية االحتياجات اجلديدة من الزبائن العامليني -
 تطوير شبكة الطرق الرئيسية، -
 وضع أولويات حلمامات السباحة واملواقع ذات األولوية: -
 ؛السياحة الشواطئ -
 ؛السياحة الصحراوية -
 ؛السياحة الثقافية -
 ؛السياحة يف املناطق احلضرية والتجارية -
 ومنافذ السياحة )الغوص والصيد، والرحالت، وتسلق، واجلولف ...(. -

إذا كانذذت تريذذد  ،قيقيذذة يف جمذذال السذذياحة املسذذتدامة والسذذياحة البيئيذذةاحلشذذرعية العلذذى اجلزائذذر أن تكسذذب بسذذرعة 
االنضذذذمام إىل النذذذادي مذذذن اجلهذذذات السذذذياحية احلديثذذذة واملسذذذتدامة، وتصذذذبح وجهذذذة سذذذياحية يف حذذذد ذاتذذذه. وهذذذذا 

 ينطوي على:
 ؛هنج اجلودة لصاس السياحة اجلزائرية -
 ؛االمتثال مع وعود العقود والتنفيذ يف املشاريع -
 اشرتا  السكان احملليني يف السياحة. -
 ثقافيا    -ه
ولكذذن أيضذذا العديذذد  ،اجلزائذذر ميكذذن أن تذذدعم تطذذوير السذذياحة، لذذيس فقذذط علذذى الذذرتاث الثقذذايف والتذذارخيي الغذذين   

 .والتقليدية غنية واملتنوعة احمللية ،من املهرجانات الوطنية
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 من حيث السياحة اإللكترونية وظهور اإلنترنت والتكنولوجيا الحديثة في المعلومات واالتصاالت  -ي
واالتصذذذاالت مذذذن خذذذالل اخلذذذدمات الذذذيت تقذذذدمها للحجذذذز مذذذن خذذذالل  ،تتضذذذح أةميذذذة تكنولوجيذذذا املعلومذذذات     

لمنتجذذذات الذذذيت تذذذزداد تنوعذذذا. والذذذدخول إىل شذذذبكة اإلنرتنذذذت تزيذذذد مذذذن قذذذوة املسذذذتهلكني، ال لوالتسذذذويق  االنرتنذذذت
علذذذى تعزيذذذز مكانتهذذذا يف السذذذوق  سذذذيما مذذذع تطذذذوير نظذذذم التوزيذذذع العامليذذذة. إن األثذذذر املتوقذذذع هلذذذذه التغيذذذريات سذذذرتكز

 ووكالء السفر وشركات النقل.  ،العاملية، واالاجاهات يف االندماج إىل منظميت الرحالت السياحية
 .إعادة بناء صورة السياحة اجلزائرية احلقيقية -
 1من جيب أن تكون السياحة املستدامة جمال املراجعة منصفة ومثالية متاما يف:  -
الفنذذذذذادق: منذذذذذوذج بذذذذذارادوريس والقذذذذذرى االسذذذذذبانية يف سذذذذذردينيا أو التبذذذذذديالت والقذذذذذالع علذذذذذى اإلقامذذذذذة يف  -

 ؛الفرنسية
 ؛دور الضيافة جيمع بني األصالة واحلداثة يف أصغر التفاصيل -
 ؛تعزيز الثقايف )التصميم( -
 التكنولوجيا. على عتمدتيف جماالت العمل  -
  معوقات القطاع السياحي في الجزائر: -2
 مردوديتذه مذن حتذد ملشذاكل اجلزائذر يف يتعذرض أنذه إال ،السذياحية التنميذة عوامذل أهذم االسذتثمار يشذكل    

 2يلي: فيما السياحي االستثمار تواجه اليت املعوقات أهم وتتمثل وفعاليته،

 مشكل العقار السياحي في الجزائر - أ
الصدارة لتخيذب ثمذال املسذتثمر يف حتقيذق يعد احلصول على العقار السياحي من أكرب العراقيل اليت تأ  يف      

ذلك أن هذا املشكل ورغم حتديذد التشذريع اجلزائذر ملنذاطق التوسذع السذياحي منذد مذدة طويلذة  ،مشروعه السياحي
وهذذذا راجذذع لعذذدم الصذذرامة يف تطبيذذق  ،ظذذل هاجسذذا يذذؤرق كذذل الذذراغبني يف إقامذذة مشذذروع سذذياحي بتلذذك املنذذاطق

 القانون، وكذا انعدام املتابعة حلالة التهيئة يف تلك املناطق.
 المشكل األمني:   - ب
لقد مرت اجلزائر بفرتات عصيبة خربت خالهلا الكثري من املنشآت واهلياكل القاعدية وتراجعذت التذدفقات       

السياحية، وأصبحت جل املناطق غري ثمنة وال تتوفر علذى أدى متطلبذات االسذتقرار وبالتذايل تراجعذت التذدفقات 
أدى مسذتوى لذه  0008السذياح يف سذنة السياحية لألجانب وح  اجلزائريني املقيمني باخلذارج، حيذث وصذل عذدد 

واخنفضذذت باملقابذذل عذذدد الليذذايل السذذياحية  ،سذذائح مذذا بذذني األجانذذب واجلزائذذريني املقيمذذني يف اخلذذارج 400428ب 
 يف الفنادق.

                                                                 
 1
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, Schéma Directeur d’Aménagement 

Touristique "SDAT 2025" , Livre 1 Le diagnostic : audit du tourisme algérien, Janvier 2008, pp 16-17. 
 .213ص ، 2006 البليدة، -دحلب سعد جامعة ماجستري، مذكرة ،الجزائر في السياحية االستثمارات اهلل، حاج حيزية2
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 مشاكل أخرى:  - ح
 .ضعف تأهيل العامل البشري وعدم تطوير كفاءاته -
 .املتابعة التقييمضعف اجلهاز الرقايب على املشاريع االستثمارية وانعدام  -
ختلذذف التقنيذذات أدى إىل إعذذراض السذذياح عذذن التوجذذه للجزائذذر فالسذذائح يبحذذث دائمذذا عذذن املكذذان الذذذي  -

 .يوفر له أحسن اخلدمات وأجودها يف أقل وقت ممكن
ممذذذا أضذذذعف مذذذن القذذذدرة التنافسذذذية للقطذذذاع  ،ارتفذذذاع أسذذذعار اخلذذذدمات السذذذياحية مقارنذذذة بالذذذدول اجملذذذاورة -

 .ي مقارنة تونس واملغربالسياحي اجلزائر 
حيذث تعتذرب الطذائرة  ،مشكل النقذل الذذي ظذل حذائال كبذريا أمذام دفذع وحتفيذز احلركذة السذياحية لألجانذب -

 ،أول عذذائق أمذذام اسذذتقبال السذذائح فهذذو املشذذكل األساسذذي الذذذي يصذذادف املتعامذذل السذذياحي اجلزائذذري
 1.من تكاليف الرحلة للجزائر 20حيث أن سعر التذكرة وحده ميثل 

 .ضعف أجهزة اإلعالم واإلشهار األمر الذي جعل من اجلزائر الوجهة السياحية اجملهولة -
وعذذدم اسذذتجابتها للمعذذايري  ،يذذث تعذذاين احلظذذرية الوطنيذذة مذذن قذذدمهاح ،ضذذعف وقلذذة هياكذذل االسذذتقبال -

 .الدولية
 .ضعف اخلدمات املصرفية وخدمات االتصال -
 .األحداث الدامية اليت عرفتها البالدتشوه صورة اجلزائر لدى الغرب خاصة مع  -
 .وجعله دائما يف مراتب متأخرة يف سلم األولويات ،ضعف امليزانية املقررة للقطاع السياحي -
 .انعدام خربات التسويق للمنتوج السياحي يف اجلزائري -
ل كمذذا عرفذذت العديذذد منهذذا أعمذذا  ،ضذذعف مرافذذق التسذذلية والرتفيذذه وانعذذدام شذذروط الراحذذة هبذذا أن تذذوفرت -

 .هنب وختريب يف مرحلة العشرية السوداء
 .انعدام الوعي السياحي لدى اجلزائريني -
إحجذذام العديذذد مذذن املسذذتثمرين عذذن وضذذع أمذذواهلم يف القطذذاع السذذياحي خاصذذة الصذذناعة الفندقيذذة ذلذذك  -

 .الن مثل هذا النوع من االستثمارات يتطلب أموال كثرية
 القطاع. ضعف احلوافز الضريبية واملالية املخصصة هلذا -
 مشاكل متعلقة بتدهور المقومات الطبيعية وتراجع الموروث الثقافي: - ت
حيث أهنذا تتذأثر كثذريا  ،والثقافية من ركائز قيام احلركة السياحية وازدهارها ،يعترب عنصري املقومات الطبيعية      

وكذذذا يقضذذي علذذى  ،والتغذذريات الذذيت حيذذدثها اإلنسذذان يف بيئتذذه مذذن التوسذذع العمذذراين وصذذناعي ،بذذاملتغريات الطبيعيذذة
تعذذاين املنذذاطق  حيذذثولعذذل أكذذرب مثذذال علذذى ذلذذك تلذذوث الشذذواطئ بذذرتاكم أكذذوام للنفايذذات  ،مسذذاحات السذذياحية

                                                                 
 
Mourad Kezzar, Algérie a la recherche de son tourisme, édition saec liberté, Alger, 2009, p15
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يذؤدي إىل تذدهورها  األمذر  الذذي ،الساحلية يف اجلزائر من الضغط الزائد للسياح دون مراعذاة قذدرات االسذتيعاب
 واختفاء بع  الشواطئ ومن مظاهره: ،تدرجييا
 1.ظهور بع  األنواع احليوانية السامة عرب سواحل الوطن واليت تعترب خطرا على توازهنا -
اختفذذذاء الكثبذذذان الرمليذذذة الذذذيت تعتذذذرب ضذذذرورية لدينامكيذذذة املوقذذذع السذذذاحلي مثذذذل )سذذذيدي فذذذرج، بذذذومرداس،  -

 .الساحل الغريب(
 .قرار بع  الشواطئ مجيلة، القدوساختالل است -
يهذدد املنشذآت املتواجذدة عليهذا كمذا هذي وضذعية منطقذة الذذي التآكل الطبيعي لبع  الشواطئ، األمذر  -

 جباية، بومرداس، بين صايف.
إضافة هلذه املظاهر هنالك أخرى بالنسبة للمناطق الصحراوية واليت تعذاين هذي األخذرى مذن تذدهور بسذبب       

واملناخية وكذا الضغط املستمر على املوقع من طرف السياح، أما املوروث الثقذايف  واحلضذاري  ،الطبيعيةالظروف 
نظذرا  ،فمعامل الرسذوم املوجذودة علذى صذخور جبذال األهقذار والتاسذيلي مهذددة باالختفذاء ،فهو ليس أحسن حاال

أمذذذا معلذذذم القصذذذبة فهذذذو مهذذذدد لتعرضذذذها لظذذذروف الطبيعيذذذة والصذذذحراوية مذذذن عواصذذذف رمليذذذة تذذذؤدي إىل طمسذذذها. 
 ميكننذا ذكذره تقذدم مذا علذىا وبنذاء  2بسذبب انذزالق األرضذية الذيت يتواجذد عليهذا والكثافذة السذكانية العاليذة فيهذا.

 .ريف اجلزائ للتنمية اجلديدة للمقاربة حتديا متثل اليت والعراقيل القيود من جمموعة حتديد
، تارخييذذذة طبيعيذذذة قذذذدرات مذذذن السذذذياحي عذذذرضال وتنذذذوع ،السذذذياحية لقذذذدراتا رغذذذمويف األخذذذري ميكذذذن القذذذول       

 اجلذذوار بذذدول مقارنذذة املطلذذوب املسذذتوى إىل ترقذذى ومل ،حمتشذذما يبقذذى السذذياح إقبذذال نسذذبة أن إاليف اجلزائذذر  وثقافيذذة
 .اجلزائر يف السياحي القطاع يشهدها اليت والعراقيل املعوقات من للمجموعة راجع وهذا

 التجربة الجزائرية في التنمية المحلية :نيالثا المبحث
 

اجلزائر كغريها من الدول النامية وجدت نفسها غداة االستقالل أمذام مشذاكل التخلذف املوروثذة عذن احلقبذة       
 .االسذذتعمارية، وكحذذل مقذذرتح حينهذذا   االعتمذذاد علذذى أسذذلوب التخطذذيط املركذذزي كذذأداة لتحقيذذق التنميذذة الوطنيذذة

فيه خصوصيات كل منطقة بل كان مشوليا مما أدى إىل نتذائج سذلبية انعكسذت علذى حيذاة  هذا األسلوب مل تراع
املذذواطن وزادت يف تفذذذاقم األزمذذة، وقصذذذد اخلذذروج مذذذن هذذذذه األزمذذة وحتقيذذذق تنميذذة وطنيذذذة شذذاملة ومسذذذتدامة، هذذذذه 

 .التنمية ال ميكن اجسيدها إال باالنطالق من اجلزء إىل الكل ومن القاعدة حنو املركز
 

 سياسة ومضمون التنمية المحلية في الجزائر  :األول المطلب
 

 احملليذة للجماعذات أسذندت اليت، االختصاصات خمتلف تشمل عملية بأهنا: "اجلزائر يف احمللية التنمية تعرف    
 والذربامج والتنظيميذة، القانونيذة النصذوص إطذار يف أقاليمهذا مسذتوى علذى القيذام هبذا مهمذة أجهزهتذا مبختلذف
 ظذل يف إرادهتذا ويظهذر التنمذوي، اجملذال يف اجلماعذات احملليذة عذن يصذدر مذا كذل باختصذار أهنذا : أي ،"الوطنيذة

                                                                 
1 Programme des nations unies pour l’environnement, plan d’action pour la méditerranée, op1Cit, p20. 

 )2(CNES, op1Cit, pp 54-601 
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 االقتصذادية ظذل التوجهذات ويف ،ثانيذا هبذا املعمذول القذوانني هلذا وحتذدده ترمسذه ومذا ،أوال هلذا املنظمذة النصذوص
الدولذة  بذني مشذرتكة كمسذؤولية احملليذة التنميذة يعكذس األخذري التعريذف ولعذل ،"ثالثذا للدولذة والثقافيذة واالجتماعيذة
 القصذري التنمذوي خمططهذا البلديذة تعذد " البلديذة قذانون مذن 86 املذادة عليذه نصذت مذا وهذو احملليذة، واجلماعذات
 وبانسذجام قانونذا هلا املسندة الصالحيات إطار يف تنفيذه على وتسهر عليه املدى، وتصادق والطويل واملتوسط

  1العمرانية." التهيئة خمططات وأهداف الوالية خمطط مع
I.  مبادئ سياسة التنمية في الجزائر 

يف ضذذرورة  وهذي مبذذادئ تنبذع مذذن األولويذات الذذيت   حتديذدها بعذذد اسذرتجاع االسذذتقالل السياسذي، واملتمثلذذذة     
 تلبية احلاجات األساسية للسكان والنمو االقتصادي مستقبال.

 :الحياة االقتصادية فيلدولة لتدخل المباشر ال - أ
الزراعة  وبدأ يف وقت مبكر بعد االستقالل فيما يتعلق بوسائل اإلنتاج اليت كان ميتلكها املعمذرون يف     

لذلك . لالحتالل مال قام على أساس النهب ومصادرة أمال  اجلزائريني منذ األيذام األوىل والصناعة وهي رأس
معتربا الفالحة أساس التنمية،  الذي تبىن خيار التخطيط املركذزي ،0080   اعتماد برنامج طرابلس يف جوان

فصدرت القوانني . الزراعية اخلصبة اء سيطرة املعمرين على مساحات واسعة من األراضيهنومركزا على إ
، مث أكتوبر من نفس 0080مراسيم مارس  واألوامر واملراسيم اليت كان هدفها تأميم تلك األمال ، فكانذت

 510حتت إدارة نظام التسيري الذا  الذي أصبح يشِكل  فوضعت األراضي املصادرة من طرف الفرنذسيني. السنة

 مليون هكتار من أجود وأخصب األراضذي، الزراعية، وهو التغيري االجتماعي األول يف الزراعة الذي انصب
على تبين سياسٍة اقتصادية واجتماعية ليؤِكد  0085 جاء ميثاق اجلزائر سنة على رأس املال األجنيب املستغل، مث

سري ذاتيا، واالستمرار يف : برنامج طرابلس، وأةمه على ما   ضبطه يف ترِكز
ُ
تبين االشرتاكية، وتدعيم القطاع امل

يف جمال التجارة اخلارجية، وتدعيم االستثمار الصناعي، باعتباره القطاع الذي بإمكانه خلق  عملية التذأميم
   لبية الطلب احمللِّي يف بع  املنتجات وزيادة الصادرات.الشغل، وت مناصب

 

تعِلق 0020 نوفمرب 4 يف 20/20 وتعزز تدخل الدولة يف القطاع الزراعي بإصدار املرسوم      
ُ
بتطبيق الثورة  امل

الحني يف توزيعها على الف مليذون هكتذار، مث 510 إىل تأميم ما يقذارب 0024 هناية الزراعية، والذي قاد ح 
الصناعي أيضا؛ حيث   تأميم الوحدات  كما مشل تذدخل الدولذة القطذاع. فردي شكل تعاونيات أو يف شكل

يقدر  0085 األوربيني، وكان عدد هذه املؤسسات سنة اليت هي يف العادة صغرية والشاغرة بعد فذرار -الصناعية
  تغيريا اجتماعيا يف رأس املال الصناعي األجنيب يف اجلزائر تأميم ميس مؤسسة مسرية ذاتيا، وكان هذا أول 28 بذ

                                                                 
لسنة  21، ج ر ج ج رقم 1112المتمم سنة ، 22، ج ر ج ج العدد 2221أفريل  12المؤرخ في  18 -21من قانون البلدية  221المادة قانون من  1

1112.   
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سري ذاتيا الذي بلغ عدد مؤسساته  فتقلدت الدولة مهمة التذصنيع
ُ
عن طريق توسيع نشاط القطاع الصناعي امل

 1مؤسسة. 000 إىل 0080 سذنة
 

واجنبا للضغوط  اجلديذدة،وحرصا من الدولة على تعزيز قطاعها الصناعي الذي كان يتوسع باالستثمارات     
اجلزائر، جلأت الدولة  م يف قطاعاٍت مهمة يفاألجنيب الذي كان ال يزال يتحكاحملتمل أن ميارسها رأس املال 

 4 ، واملناجم يف 0085 جانفي 02 إىل تأميمات إضافية لرأس املال األجنيب، منها تأميم نقل البرتول والغاز يف
 0020 فيفري 05 تأميم البرتول والغاز يف أميم توزيع احملروقات، وكذلكت 0084 و 0082 ،وجوان 0088 جوان

ا فرنسا عند دخوهلا اجلزائر من أجل التحكم يف هب وكان البد للدولة أن تتدخل وبنفس الطريقة اليت تدخلت.
الدواوين ووضعت اجارة اجلملة حمليا حتت رقابة ، 0024 التجارة اخلارجية اليت أصبح احتكارها كامال سنة

التجارة الداخلية واجارة  نقاط بيع للشركات الوطنية فيما خيص والتعاونيات الوطنية املتخصصة، وفتحذت
الوطنية، ومن  والبد لكل ذلك أن يرتافق مع تغريات يف القطاع املايل؛ ألنه يعرب من جهذة عذن الذسيادة التجزئة.

البنو  واملؤسسات  إنشاء فتم. سة االقتصادية للدولةمركز تأثري اقتصادي خطري على السيا جهٍة أخرى يعد
 055/80 مبوجب القانون 0080ديذسمرب  00 فأنشئ البنك املركزي اجلزائذري يف. املالية اجلزائرية هلذا الغرض
،والقرض الشعيب 0088 جوان 00 اجلزائري يف والبنذك الذوطين ، 0080 مذاي 2 والبنك اجلزائري للتنمية يف

 0 ،وأنشئ البنك اخلارجي اجلزائري يف 0088 يف ماي وأممت شركات التأمني ،0082 ماي 12 اجلزائري يف
 .0082 أكتوبر

 

وهذو نظذام ميثِذل تغيذريا جديذدا  إقامة نظام تسايير وساائل اإلنتااج علاى أسااس مبادأ إلغااء االساتغالل: - ب
عالقذذذذات  ملغيذذذذا بذذذذذلكاإلنتذذذذاج،  يف العالقذذذات االجتماعيذذذذة ل نتذذذذاج، جيعذذذذل العامذذذذل منذذذذدجما مذذذذع وسذذذذائل

كان أساس التعامل هو عالقذة بذني  املال اخلاص، وخاصة يف تلك الفرتة اليتا رأس االستغالل اليت يتميز هب
 وميكن أن منيز بني شكلني من التطبيقات: . مستعمر ومستعمر

 حيذذث يشذذار  يف عمليذذة التسذذيري التعاونيذذة ، 0084 – 00 – 04 التسذذيري الذذذا  حسذذب تنظذذيم مراسذذيم -
 معني من طرف الدولة. مدير

 الذي يعطي املتعاونني صالحية، 0020 جوان 2 بتاري  028 – 20 التسيري التعاوين طبقا  ملرسوم -
ة، إلرشادي الفين واملساعدة املاليذالتسيري احلر والدميقراطي لوسائل اإلنتاج، وتقوم الدولة بالدور ا

 أهداف التخطيط. وأصبح هذا النوع من التسيريواإلدارية هلم يف مهامهم اليت جيب أن تتطابق مع 
 يعرف باسم التسيري االشرتاكي للمؤسسات اليت 0020 نوفمرب 08 يف 25-20 منذ صدور األمر

القضاء على : الفرع الثالث .يشرتط خضوعها هلذا التنظيم أن تكون ملكيتها ملكية  كاملة للدولة
م عالقات االستغالل االجتماعية بني سكان الفوارق اجلهوية: والذي يهدف من خالله إىل حتطي

                                                                 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم دراسة حالة الجزائر،  الحاضر والمستقبل حدود التنمية المستدامة في االستجابة لتحدياتمحي الدين حمداني،  1

 .122 -121، ص ص 1118/1112جامعة الجزائر، تخطيط، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، -فرع العلوم االقتصادية
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  بينهما؛ بسبب وجود هيكٍل اقتصادي املدن؛ باعتبار أنه كان هنا  تفاوت الريف وسكان
وخمتل التوازن من الناحيتني اجلغرافية واالقتصادية؛ ليث ميكن تقسيمه من  جمواجتماعي غري منذس

   :ناحية أسلوب اإلنتاج إىل
 اإلنتاجية تؤثِر عليه العالقات النقدية متمرِكز يف املدن واجلهات احلضرية؛قسم متطور يف القوى  -
 .  قسم متخلف يف درجة تطور هذه القوى يغلب عليه الطابع الفين متمرِكز يف الريف -
ويقصد به نزوح اجلماعات من وح االجتماعي نز وقوع ظاهرة ال ،ج هذه الفروقاتئنتاأبرز  وكان من     

؛ حيث تبذني واجلبيلية واليت تعاين احلرمان إىل املناطق احلضرية، وهو ما يعرف بالنزوح الريفياجلهات الريفية 
(، وهي الفرتة املمتدة بني 0022-0082) النازحني من الريف إىل املدينة خالل الفرتة اإلحذصائيات إىل أن عذدد

نوي مليون نسمة، مبتوسٍط سذ 010 بلغ اية املخطط الرباعي الثاين، قدبداملخطط الثالثي األول و  بداية تطبيق
يتمتعون  شخص، ويرتكب اجلزء الباحث عن العمل منهم يف الغالب من أشخاص ال 004222 إىل يصل

حرة، وهم أولئك الذين  وهنا  من يتقدم منهم إىل املدينة من أجل ممارسذة أعمذالٍ . بالتكوين املهين أو التعليم
وبذلك فإن معدل النمو الداخلي كان يتمركز  .متفاوتة تسمح هلم باالستثمارمالية  وإمكانيات هلم تكوينات

نتهجة من طرف الدولة بعد اسرتجا  لذلك كان من الذضرورة أن تعذاجل. يف املدن
ُ
ع السياسة االقتصادية امل

يتواجد  نوعا  من التقارب يف مستويات املعيشة؛ ألن الفقر الذي قد ، وختلقاالستقالل الوطين هذه الفروقات
الوحدات  على اعتبار أن. حسب نظرية حلقة الفقر املفرغة إال فقرا يف منطقٍة أو جهٍة معينة ال يوِلد

 1 االقتصادية اليت يرتكب منها اهليكل االقتصادي ملناطق املدن يتمثل يف:
 اإلنتاج الزراعي السلعي االحتكاري الذي يتكون من وحدات زراعية كبرية ومتخصصة. -
 االسذذذتهالكية والوسذذذيطية الذذذيت تلذذذيب حاجيذذذات االسذذذتهال  املسذذذتعجل يف املذذذذواد الغذائيذذذذةالصذذذناعات  -

  وامللبوسات ومواد البناء.
  ا ذات حجم متوسط.هنا بأهتوهي اجارة اجلملة واجارة التجزئة، وتتميز وحدا: التجارة -
 .املؤسسات املالية اليت ترتكز يف املدن يغلب عليها الطابع التجاري -
وبذلك فإن زيادة نزوح السكان حنو املدن يعين  ؤسسات النقل واملواصالت والكهرباء باملدن.ارتباط م -

قدمة أو تقل الفرص يف الوصول إىل  فيقذل؛ زيادة الضغط على هذه املؤسذسات
ُ
مستوى اخلدمات امل

 .خمتلف اخلدمات
II. في الجزائر ويةسياسة التنمال شكالأ 
 لصور واختاذها لتنوعها فقط ليس راجع ذلك احمللية، التنمية مفهوم حتديد يصعب أنه أشرنا وأن سبق     

 للمواطن احلياتية اجلوانب بتعدد التنوع هذا يرتبط وال ،(اخل...إدارية اجتماعية، اقتصادية،) متنوعة وأشكال

                                                                 
1
 .222-228ص ، 2012 ، 10 عدد ،)ورقلة( الباحث مجلة ،"النمو على وأثرها الجزائر في االقتصادي اإلنعاش سياسة" مسعي، محمد 



آلية لتحقيق التنمية المحلية في الجزائرالفصل الثالث: السياحة البيئية ك  
 

168 
 

 خالل من مستدامة، أو حملية وطنية، كانت سواء التنموية املشاريع تنفيذ عن املرتتبة باآلثار وإمنا فحسب،
 تلبية عن البعد كل البعيدة النظرية واألرقام الربامج ضمن وحسبها إيقاعها وعدم التنفيذ موضع وضعها

 إال بوجودها املواطن يؤمن ال واليت اإلدارية الثقافية، املعرفية، الصحية التنمية غرار على اليومية املواطن حاجيات
 .مباشرة بصفة منها يستفيد ملموسة خدمات تقدميها خالل من اهب املنوط بالدور قامت إذا
 ذات التنمية تكون فقد أجلها، من رمست اليت والتصورات بيئتها، عن فصلها ميكن ال التنمية عملية إن    
 لسب حملي شكل ذات تكون وقد الوطين، التنمويروع املش ومركزية اجلغرايف االمتداد حيث من وطين طابع

 تأخذ أن ميكن كما واالقتصادي، والثقايف واجلغرايف البيئي لطابعها نظرا بلدية كل احتياجات خصوصية
 : األ النحو على األشكال هذه نبني حيث ومستدام، شامل طابع التنمية
 : الوطنية التنمية -1
 كل تتسناها اليت الوطنية االختيارات حسب بلد، بكل اخلاصة الرؤية حسب الوطنية التنمية معامل تتحدد    
 مستوى، إىل مستوى من مهب االرتقاء بغية لألفراد، احلياتية جوانبه، خمتلف من جملتمعبا النهوض قصد دولة،
 تنفيذها متابعة الوزارية الدوائر تتوىل ال اليت الكربى املشاريع مجلة يف يتمثل رئيسي حمور على ترتكز بذلك فهي

 إماز مثل ا.هتذا احمللية اجلماعات نطاق يتعدى الذي اإلطار ضمن الوطين املستوى على احلاجيات إلشباع
 .اجلامعية واملستشفيات واملطارات احلديدية السكة وخطوط الوطنية الطرق
 : المحلية التنمية -2
 كما املصادر تلك وزيادة املتوافرة واملادية البشرية البيئة مصادر من االستفادة على القدرة هي احمللية التنمية     
 البشري العنصر ويبقى املصادر، هذه استدامة ضمان مع تمع،جملا أفراد مجيع على نفعه يعود مبا وتطويعها ونوعا
 . حملية تنمية لكل األساسي الشرط وروحيا وثقافيا ماديا وتطويره
 اليت العمليات تلك هي احمللية التنمية أن النامية، الدول يف تمعجملا تنمية كتابة يف زكي فاروق الدكتور ويرى    
 والثقافية واالجتماعية االقتصادية األحوال لتحسني احلكومية، السلطات وجهد األهايل جهد بني توحد

 على العمليات هذه تقوم ليث األمة، حياة إطار يف تمعاتجملا هذه لتكامل وحتقيقا احمللية، للمجتمعات
 1 :أساسيني عاملني

 .معيشتهم مستوى لتحسني املبذولة اجلهود يف أنفسهم (األهايل) املواطنني مساةمة -1

                                                                 
 مارس 12-12 بتاريخ للمؤتمرات، البحوث مركز األول، البلدي العمل مؤتمر ،المحلية التنمية في البلدي الوعي دور ،الغصيني ىنه1

 .21، ص2006
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 بني واملتبادلة الذاتية واملساعدة املبادرة تشجيع اهنشأ من بطريقة وغريها الفنية اخلدمات من يلزم ما توفري 2-
 للتنمية األساسي احملر  أن التعريف هذا من يستشف ما 1فعالية، أكثر العناصر هذه وجعل تمعجملا عناصر
 للمشاريع طاقات باعتبارها ذا ، مايل ومتويل بشري مورد من احمللية البيئة خصوصية على االعتماد يف يتمثل
 احمللية اجلماعة اعتمدت كلما التنموية، باحتياجاته غريه من أدرى هو البشري فالعنصر احمللية، التنموية

 وفق احمللي التنموي القرار صنع يف مث ومن املايل، االستقالل يف تدرجت كلما املالية مواردها على (البلدية)
 .املواطن منها يستفيد إضافية إجيابية وقيم معايري
 خمتلف يف تتمثل" :اهنبأ اجلزائر يف احمللية التنمية حول شي ، سعيدة الدكتور نظر وجهة وحسب    

 إطار يف أقاليمها مستوى على اهب القيام مهمة اهتأجهز  مبختلف احمللية للجماعات أسندت اليت االختصاصات
 يصدر ما كل اهنأ" باختصار نعرفها أن ميكن يضيف، ،"الوطنية والربامج أساسا والتنظيمية القانونية النصوص

 ظل يف ال،جملا هذا يف اهتاختصاصا إتيان عن التعبري يف اهتإراد ويظهر التنموي، الجملا يف احمللية اجلماعات عن
 االقتصادية التوجهات ظل ويف ثانيا اهب املعمول القوانني هلا وحتدده ترمسه وما أوال هلا املنظمة النصوص

 الدولة بني مشرتكة كمسؤولية احمللية التنمية يعكس األخري التعريف ولعل ،"ثالثا للدولة والثقافية واالجتماعية
 القصري التنموي خمططها البلدية تعد" بقوهلا البلدية قانون من 86 املادة عليه نصت ما وهو احمللية، واجلماعات
 وبانسجام قانونا هلا املسندة الصالحيات إطار يف تنفيذه على وتسهر عليه، وتصادق املدى، والطويل واملتوسط

 2."العمرانية التهيئة خمططات وأهداف الوالية خمطط مع
 : المستدامة المحلية التنمية -3
 وليس الذاتية اهتمكونا على تعتمد اليت وهي املستدامة احمللية التنمية هنا  واحمللية، الوطنية التنمية جانب إىل   
 وسط حتسني خالل من اإلنسان كرامة على احلفاإ تعين وهي املتغريات، كل ويف ثخر ومقدرة مكونات على

 البلدية مستوى على السيما احمللية اإلدارة طريق عن تمعجملا أفراد مجيع أمام متساوية له فرص وتوفري معيشته
 مجيع خالله من يضمن والذي التنموية، ثفاقه عن فيه ويعرب ويبدع املواطن فيه يتفاعل تنموي فضاء اهنكو 

 األهداف من واإلنقاص احليلولة دون القادمة األجيال من غريه حقوق استدامة حيقق الذي بالشكل احلقوق
 .للدولة العامة للسياسة التنموية

                                                                 
 94 ص ، 1971 اإلسكندرية، المعارف، منشأة ،المحلية اإلدارة في المرجع الجندي، مصطفى 1

 12، المؤرخ 18-21، المتمم للقانون رقم  1112لسنة  11، المتعلق بالبلدية، ج ر العدد 1112جويلية  28، المؤرخ  10-12األمر رقم   2
 .2221لسنة  22بالوالية، ج ر العدد ، المتعلق 2221أفريل 
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 لفائدة املسجلة التنموية املشاريعدراسة حول وزو  تيزي جامعة من أمقران حممد م األستاذ زريلدحيث ق    
 ألجل للبناء مستمر عمل مبثابة هي املستدامة احمللية التنمية حركية"أن  ، حيث توصل لتصور التايل:البلدية
 أربع هنا  أن يرى فهو الديناميكية، املقارنة املزايا موارد وكذا النوعية، األصول واملوارد إنشاء وإعادة تطوير
 ل قليم اجلزئي النسق أي اجلزئية، باألنساق يعرف فيما وتتمثل اإلقليم، لتشكيل ايةهنبداية و  متكاملة عناصر

تساهم  األنساق هذه أن ليث االقتصادي، والنسق الثقايف االجتماعي النسق السياسي، اجليوفيزيائي، النسق
 جذب واستقطاب يف بفاعلية يساهم األول فالنسق املستدامة، احمللية التنمية ديناميكية إماز يف فعالة بطريقة
 النسق أما األعوان احملليون، يواجهها اليت للمشاكل اخلاصة باحللول فيأ  الثاين أما واألصول، املوارد وارتباط
 مستمرة ةبطريق يوزع األخري بينما النسق االجتماعي، والتثمني والتقييم املقاولة روح إنتاج إعادة فيضمن الثالث
 1 ".اإلقليم عناصر شرايني يف احليوية املادة
III.  :مخططات التنمية المحلية في الجزائر 
 البالد يدر  أن احلايل القرن من األول العقد بداية منذ اجلزائر تشهدها اليت االقتصادية لألوضاع املتتبع إن     
 سياسذة اقتصذادية تنفيذذ يف احلكومذة شذروع خذالل مذن معاملهذا اتضذحت جديذدة تنمويذة اجربذة خذوض بصذدد
 اإلنعذاش االقتصذادي بسياسذة تسذميتها ميكذن الذيت السياسذة هذذه سذابقا طبقذت الذيت تلذك عذن ختتلذف جديذدة
 خذالل مذن وذلذك عمذل مناصذب وخلذق املعيشة ظروف وحتسني االقتصادي النمو معدل رفع إىل أساسا هتدف
 التكميلذي الربنذامج، 0225 -0220  االقتصذادي اإلنعذاش دعذم خمطذط يف:  تتمثذل تنمويذة بذرامج ثذالث تنفيذذ
 0220-0224النمو  لدعم

 02051-0202 الثاين اخلماسي املخطط

 االقتصادي اإلنعاش دعم أوال: مخطط
 وذلذك، احلكومي اإلنفاق زيادة على ترتكز توسيعية مالية سياسة 2004 إىل 2001 منذ اجلزائر اتبعت لقد     
 الذذي االقتصذادي اإلنعذاش دعذم بربنذامج يعذرف مذا وهذو ،التنمويذة احلركة ودعم ،الوطين االقتصاد إنعاش هبدف
 مذن مكنهذا مذريح مذايل ظذرف خاللذه مذن اجلزائذر عرفذت إذ ،البرتوليذة السذوق يف احلاصذلة للتطذورات نتيجذة جذاء

   واالجتماعية. االقتصادية األوضاع لتحسني إصالحات اعتماد
  .0205 – 2001 اإلطار العام لربامج اإلنعاش االقتصادي  -1
باشرت احلكومة اجلزائرية مع بداية األلفية اجلديدة يف تطبيق برامج داعمة للنمذو االقتصذادي مذن خذالل     

ويف هذذا اإلطذار فقذد   اعتمذاد بذرامج اإلنعذاش االقتصذادي خذالل . هبذدف حتفيذز النمذو تعزيذز اإلنفذاق العذام

                                                                 

1
 الراشد، والحكم المحلية التنمية حول الدولي الملتقى ، وزون تيزي جامعة ،البلدية لفائدة المسجلة التنموية المشاريع  أمقران، محمد زرلي 

 .21، ص1112 أفريل 12-12 يومي خالل بمعسكر إسطمبولي جامعة
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، حيذذذث ركذذذزت هذذذذه الذذذربامج علذذذى تعزيذذذز التنميذذذة البشذذذرية مذذذن خذذذالل ترقيذذذة املشذذذاريع  0205 – 0220الفذذذرتة 
وقذذد جذذاءت هذذذه الذذربامج عقذذب العشذذرية السذذوداء الذذيت . االقتصذذادية الداعمذذة للعمليذذات اإلنتاجيذذة واخلدميذذة

ألوضذاع االجتماعيذة وتذردي ا ،شهدهتا اجلزائر نتيجة لألزمة األمنية وما صحبها من تدهور لالقتصذاد الذوطين
طذرق اسذتعجاليه و  ،سذلطة العموميذة أن تنذتهج سياسذاتلعموم املواطنني ونتيجة لذلك فقد كان لزاما علذى ال

مذذن أجذذل دعذذم النمذذو االقتصذذادي وحتسذذني مسذذتوى معيشذذة األفذذراد خصوصذذا مذذع عذذودة االسذذتقرار السياسذذي 
 .وما صحبه من حتسن كبري يف أسعار النفط يف األسواق الدولية منذ بداية األلفية ،واألمين للبلد

 :1اإلطار النظري لربامج اإلنعاش االقتصادي
  

تنفيذذذ بذذرامج ميزانيذذة توسذذعية تتمثذذل يف صذذياغة و أو  ،بذذرامج اإلنعذذاش االقتصذذادي عبذذارة عذذن سياسذذة ماليذذة    
حتفيذز حركيذة االسذتثمار و النمذو مذن جديذد، و  ،تصذادياالقاستثمارات عمومية ضمن إطار سياسة اإلقذالع 

جذل تذدار  التذأخر التنمذوي الكبذري الذذي سذببته خمتلذف األزمذات أوقد اعتمذدت هذذه الذربامج يف اجلزائذر مذن 
وكانذذت سذذذببا مباشذذرا يف حصذذول ركذذود شذذذامل مذذس خمتلذذف قطاعذذذات  ،الذذيت حلقذذت بذذاجلزائر منذذذذ الثمانينذذات

اجيذذذذة النظريذذذذة فذذذذإن بذذذذرامج اإلنعذذذذاش االقتصذذذذادي تسذذذذتند علذذذذى األسذذذذس الفكريذذذذة ومذذذذن الن. االقتصذذذذاد الذذذذوطين
للتوجهذذذات الكينزيذذذة الذذذيت تنذذذادي بضذذذرورة تذذذدخل الدولذذذة يف النشذذذاط االقتصذذذادي مذذذن خذذذالل تعزيذذذز اإلنفذذذاق 

الذذذذي ميثذذذل مكذذون أساسذذذي مذذذن مكونذذذات الطلذذب الفعذذذال الذذذذي يعتذذرب احملذذذدد الرئيسذذذي لتحقيذذذق  ، احلكذذومي
وخاصذذذذة يف الذذذذدول الذذذذيت تعذذذذاين مذذذذن ركذذذذود اقتصذذذذادي، حيذذذذث تسذذذذمح ثليذذذذة تعزيذذذذز اإلنفذذذذاق  ،تذذذذوازن االقتصذذذذاد

امتصذذذاص قذذدر معتذذذرب مذذذن الذذذوطين و   مبذذذا يذذذؤدي إيل حتقيذذق منذذذو يف االقتصذذاد ، احلكذذومي يف حتفيذذذز االسذذتثمار
 حجذذم البطالذذة، ويف هذذذا اإلطذذار فذذإن بذذرامج اإلنعذذاش االقتصذذادي تعتمذذد علذذى عذذدد مذذن السياسذذات املتمثلذذة

 أساسا يف:
 ،وحتفيذذذذذذز الطلذذذذذذب كمذذذذذذنح البطالذذذذذذة ،دفوعذذذذذذة لألفذذذذذذراد قصذذذذذذد زيذذذذذذادة الذذذذذذدخلالتحذذذذذذويالت االجتماعيذذذذذذة امل -

 الدعم املوجه للسلع ذات االستهال  الواسع.و  ،واملساعدات االجتماعية املختلفة
 الذي حيفز بدوره الطلب الكلي اإلنتاج. ،(استهالكي و استثماري)  اإلنفاق العمومي الكلي -
الذذذيت متذذذنح فذذذرص  ،مشذذذاريع األشذذذغال الكذذذربى الذذذيت تقذذذوم هبذذذا الدولذذذة مذذذن خذذذالل مشذذذاريع البذذذين التحتيذذذة  -

 غري مباشرة.اصب شغل دائمة ومؤقتة، مباشرة و حقيقية لتوفري من
 ختفي  العبء الضرييب على الشركات املنتجة مما يشجع على االستثمار اخلاص. -
والذيت متثلذت أساسذا  0205 – 0220 املطبقة يف اجلزائر خالل الفذرتة وبالرجوع إيل برامج اإلنعاش االقتصادي     

. برنذذامج توطيذذد النمذذوو  ، ش االقتصذذادي، برنذذامج دعذذم النمذذوبرنذذامج دعذذم االنتعذذا: يف ثذذالث بذذرامج رئيسذذية وهذذي
 الربامج بشكل أساسي إيل حتقيق األهداف العامة األساسية التالية: وقد هدفت هذه  

                                                                 
1
، أفريل 2المجلد  ،(، مجلة نماء لالقتصاد والتجارة1022-1002المستدامة في الجزائر من خالل البرامج التنموية )التنمية عقون شراف، وآخرون،  

 . 211-011، ص 2102
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  تنشيط الطلب الكلي. -
تغطيذة االحتياجذات الضذرورية إعذادة بعذث النشذاطات االقتصذادية و هتيئة وإمذاز هياكذل قاعديذة تسذمح ب -

 للسكان فيما خيص تنمية املوارد البشرية.
ى االسذذذتغالل يف مناصذذذب الشذذذغل، عذذذن طريذذذق رفذذذع مسذذذتو و  ،املضذذذافةدعذذذم النشذذذاطات املنتجذذذة للقيمذذذة  -

  1املتوسطة.الصغرية و ؤسسات املنتجة احمللية املالقطاع الفالحي و 
 5001 - 5000 برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي  

 ،مليذذار دوالر أمريكذذي 2 قذدرت القيمذذة اإلمجاليذذة لالعتمذذادات املاليذذة الذذيت خصصذت هلذذذا الربنذذامج لذذوايل    
 مليار دينار جزائري، ومتثل هذه االعتمادات مبلذغ قياسذي نظذرا لوضذعية اجلزائذر يف تلذك  525وهو ما يعادل

  الرتكيذز خذالل . مليذار دوالر أمريكذي 0100 حذوايل 0220 الفرتة حيث بلغ احتياطي الصرف األجنذيب سذنة
 ،إلنفذذاق العذذام كآليذذة لذذدعم النمذذوهذذذا الربنذذامج علذذى ضذذرورة تنشذذيط الطلذذب الكلذذي مذذن خذذالل تعزيذذز دور ا

االقتصذذذاد الذذذوطين، وقذذذد تضذذذمن تعزيذذذز القاعديذذذة باعتبارهذذذا ركيذذذزة أساسذذذية لتنشذذذيط لخلذذذق مناصذذذب الشذذذغل، و 
ودعذذم القطاعذذات اإلنتاجيذذة إضذذافة إيل  ،الربنذذامج علذذى اجملذذاالت األساسذذية الذذيت تذذرتبط بتعزيذذز التنميذذة البشذذرية

 2:تعزيز اإلصالحات وتطوير اخلدمات العامة واهلياكل القاعدية، وذلك وفق ما يوضحه اجلدول التايل
 اإلنعاش االقتصاديمضمون برنامج دعم : (13) الجدول رقم

اجملمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوع  2002 2003 2002 2001 القطاعات/ السنوات
 )املبالغ(

اجملمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوع 
 )النسب(

 20.1 210.6 2.0 32.4 20.2 100.2 أشغال وهياكل قاعدية
 32.2 202.2 4.6 63.1 22.2 21.2 تنمية حملية وبشرية

 12.2 46.2 12.0 22.6 20.3 10.4 دعم قطاع الفالحة والصيد البحري

 2.4 26.0 - - 16.0 30.0 دعم اإلصالحات 
 100 525.1 20.6 113.2 178.3 213.1 اجملموع

انعكاسااات سياسااات اإلنفاااق العااام علااى أداء القطاااع الفالحااي فااي الجزائاار خااالل الفتاارة كشذييت حسذذني، سذذعد اهلل عمذذار،   :المصاادر           
،  امللتقذذى الذذدويل حذذول تقيذذيم االقتصااادي والبرنااامج التكميلااي لاادعم النمااودراسااة تحليليااة تقييميااة لبرنااامجي اإلنعاااش –( 2999-2990)

قتصذذذادية اسذذذرتااجيات وسياسذذذات اجلزائذذذر االقتصذذذادية السذذذتقطاب االسذذذتثمارات البلديذذذة للمحروقذذذات يف ثفذذذاق األلفيذذذة الثالثذذذة بذذذاجلزائر، كليذذذة العلذذذوم اال
 .2، ص 2012أكتوبر  22 -22جامعة مسيلة،  -والتجارية وعلوم التسيري

 
 

                                                                 
لعقود  الملتقى العربي األول، 1022 – 1002 واقع المناخ االستثماري في الجزائر مع اإلشارة لبرامج اإلنعاش االقتصاديعالم عثمان،  1

 ,2-2، ص ص 1122جانفي   18-25جمهورية مصر العربية،   – الجديدة بين المشروعية والثبات التشريعي، شرم الشيخ االقتصادية
مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقي الدولي  ،1002 سياسة التشغيل وفعالية برامج اإلصالحات االقتصادية بالجزائر منذسعودي زكريا،  2

جامعة -علوم التسييرو التجارية كلية العلوم االقتصادية و  ،الستثماراعلى التشغيل والنمو و  تهاانعكاساالعامة و قييم برامج االستثمارات ت: حول
 .2، ص  1120 مارس 22- 21 ،  2سطيف 
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 كان من أهم نتائج برنامج اإلنعاش االقتصادي ما يلي:  
 0220 يف املتوسط خالل الفرتة، مع تسجيل معدل معترب سنة  %410 حتقيق معدل منو اقتصادي قدر ب    

هناية  عند %05قل من أ يف بداية الفرتة إىل % 00 تراجع ملحوإ يف معدل البطالة من، %814 قدر ب 
حتديث وتوسيع شبكة و املستشفيات واملدارس و  ،تالفرتة.اماز العديد من املشاريع القاعدية كالسكنا

 .0220 مليار دج سنة 000 إيل 0000 مليار دج سنة 0240 ، وتقلص املديونية العمومية الداخلية مناتالطرق
  5006 – 5002 ثانيا: برنامج دعم النمو
لسياسة اقتصادية مكملة لسياسة اإلنعاش االقتصادي وهتدف بشكل  اانعكاسيعترب برنامج دعم النمو 

أساسي إيل وضع حجم اكرب من االستثمارات احمللية و األجنبية هبدف تسريع وترية النمو و احلد من البطالة 
  اعتماد هذا الربنامج نتيجة  وقد1من خالل استحداث مناصب الشغل يف خمتلف القطاعات اإلنتاجية.

مما وفر املنال املالئم لتعزيز االستثمار بشكل عام، حيث استكملت  .ستقرار السياسي الذي عرفته اجلزائرلال
ويهدف بشكل  0220 – 0225 جهود التنمية الشاملة من خالل اعتماد برنامج تنموي ثاين يشمل الفرتة
وقد ساند كل هذه . االقتصاديأساسي ملواصلة اجلهود التنموية اليت بذلت من خالل برنامج اإلنعاش 

 التوجهات حتسن الوضعية املالية للجزائر نتيجة لتحسن أسعار النفط يف األسواق العاملية اليت بلغت مستوى
 .0225 دوالر للربميل سنة 4104

متحذذذورت السياسذذذات املعتمذذذدة ضذذذمن إطذذذار برنذذذامج دعذذذم حذذذول تعزيذذذز النمذذذو املسذذذتدام مذذذن خذذذالل الرتكيذذذز علذذذى 
 2ساسية التالية:األ االت جملا

وحتذذديث  يخذذالل حتسذذني معذذدل النمذذو االقتصذذادرفذذع كفذذاءة االقتصذذاد الذذوطين مذذن حتفيذذز االسذذتثمار و  -
 ؛وتطوير شبكة البين التحتية

 ؛تعزيز قدرات األفراد وحتسني مستوى معيشتهم -
الشذذذذراكة ديث وتوسذذذذيع اخلذذذدمات العامذذذذة، وتعزيذذذز االنذذذذدماج يف االقتصذذذاد العذذذذاملي مذذذن خذذذذالل تعزيذذذز حتذذذ -

 وإعطاء فرص اكرب للقطاع اخلاص.
وهو ما يعادل  ،مليار دينار 205020 وقد   ختصيص مبلغ قياسي غري مسبوق لربنامج دعم النمو قد ب    

تعزيز القدرات  التنمية احمللية وباخلصوصجوانب مليار دوالر أمريكي، توزعت بشكل أساسي على  44 حوايل
 التكوين من ما يقاربوالرتبية و  ،وحتسني مستوى معيشة األفراد، حيث استفاد قطاع التعليم العايل ،البشرية

 050 دينار، وقد خصص أيضا مبلغ إمجايل بلغ يارمل 4144 مليار دينار، كما استفاد قطاع الصحة من 522
 و.القطاعي لربنامج دعم النملتوزيع واجلدول التايل يوضح بالتفصيل ا .الغازمليار دينار ملد شبكة املاء و 

 
 

                                                                 
دارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  ، 1002 – 1002 التنمية المستدامة من خالل برنامج اإلنعاش االقتصاديزرمان كريم، 1 مجلة أبحاث اقتصادية وا 

 .112 – 112 ، ص ص 1121 وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد السابع جوان
حاث في االقتصاد و ، ملفات األب 1022 – 1002 دور قطاع البناء و األشغال العمومية في النمو والتشغيل في الجزائر خالل الفترةسمير شرقرق،  2

 .11- 12، ص ص 1122 سبتمبر 0 المغرب، العدد – وجدة – التسيير ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية



آلية لتحقيق التنمية المحلية في الجزائرالفصل الثالث: السياحة البيئية ك  
 

174 
 

 مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو:  (11) الجدول رقم
 %النسب  املبالغ )مليار دينار( احلاور

 45.5 1908.5 حتسني ظروف معيشة السكان
 40.5 1703.1 تطوير املنشآت األساسية
 8 337.2 دعم البنية االقتصادية
 4.8 203.9 تطوير اخلدمة العمومية

 1.1 50 تطوير تكنولوجيا االتصال
 100 4202.7 اجملموع

الفالحي في الجزائر خالل  انعكاسات سياسات اإلنفاق العام على أداء القطاعكشييت حسني، سعد اهلل عمار،   :المصدر                           
،  امللتقى الدويل حول تقييم اسرتااجيات والبرنامج التكميلي لدعم النمودراسة تحليلية تقييمية لبرنامجي اإلنعاش االقتصادي –( 2990-2999) الفترة

 -لتجارية وعلوم التسيريوسياسات اجلزائر االقتصادية الستقطاب االستثمارات البلدية للمحروقات يف ثفاق األلفية الثالثة باجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وا
 .5، ص2012أكتوبر  22 -22جامعة مسيلة، 

تقلذذيص الفذذوارق و  ،العدالذذة واملسذذاواة نصذذاف مذذن خذذالل تعزيذذزن حتقذذق االأومبذذا أن أيذذة إسذذرتااجية تنمويذذة البذذد و     
، فقذد اهتمذت يف إطذار التنميذة احملليذة بني األفراد يف خمتلف املناطق عن طريق إتاحذة فذرص متكافئذة لكافذة األفذراد

وذلذك الصذحراوية الذيت تعذاين مذن ختلذف كبذري مقارنذة باملنذاطق الشذمالية، و  ،ات العمومية باملنذاطق الداخليذةالسلط
 يف:  نتمثاليدف تسريع وترية التنمية يف هذه املناطق هب برناجميني إضافيني أساسني خالل هذه الفرتة باعتماد
  .مليار دينار 022 لفائدة واليات اجلنوب مببلغ بلغ 0228 اعتماد برنامج تكميلي يف جانفي -
 800 مببلذذغ إمجذذايل قذذدر لذذوايل 0228 اعتمذذاد برنذذامج تكميلذذي لفائذذدة منذذاطق اهلضذذاب العليذذا يف فيفذذري -

 مليار دينار.
 وبنذذذاءا علذذذى مذذذا سذذذبق فقذذذد ارتفعذذذت القيمذذذة اإلمجاليذذذة للربنذذذامج التكميلذذذي لذذذدعم النمذذذو حيذذذث بلغذذذت حذذذوايل     

، كمذذا   خذذذالل هذذذه الفذذذرتة إجذذذراء 0220 سذذذنةمليذذذار دوالر مذذذع هنايذذة  002 مليذذار دينذذذار وهذذو مذذذا يقذذارب 84010
 .اإلضافات اليت حلقت ببع  املشاريع األخرىتقييم للمشاريع و عمليات إعادة 

 

 5001 – 5000 ثالثا: برنامج توطيد النمو
سذذذنوات بربنذذذامج دعذذذم  02 عمذذذار الذذذوطين الذذذيت انطلقذذذت قبذذذليذذذة إعذذذادة اإلكينذذذدرج هذذذذا الربنذذذامج ضذذذمن دينام    

 كمذا سذبق الذذكرو  ذ ئذعلى قدر املوارد اليت كانذت متاحذة وقت 0220 االقتصادي الذي متت مباشرته سنةاإلنعاش 
الذذذي دعذذذم هذذو اآلخذذذر بذذالربامج اخلاصذذذة الذذذيت  0220 – 0225 يذذذة بربنذذامج فذذذرتهكالدينامهذذذه تواصذذذلت و   سذذالفا.

 02422 مذا يقذارب التنميذة الدولذةوقد كلفت مشذاريع  .رصدت لصاس واليات اهلضاب العليا و واليات اجلنوب
الراميذة و  اهلادفذة  اجلهذود ،ما يعكس اإلرادة السياسية يف مواصلة دينامكية اإلعمذار الذوطين ، مليار دينار جزائري

  1:وتتبلور يفالشاملة،  لتعزيز التنمية 

                                                                 
-1002:دراسة تطبيقية للفترة ودعم النمو االقتصادي على معدالت البطالة في الجزائر اإلنعاشالتحليل الكمي ألثر برامج ، رياض زالسي، أحمد نصير 1

كليـــة العلــوم االقتصــادية  ، 1122-1112االقتصادي في الجزائر  واإلنعاشالملتقى الوطني الثالث حول: سياسات التشغيل في إطار برامج التنمية   ،1022
 .2، ص  1122نوفمبر  21-22، جــامــــــعة البويرة -والتجارية وعلوم التسيير



آلية لتحقيق التنمية المحلية في الجزائرالفصل الثالث: السياحة البيئية ك  
 

175 
 

والسذذذذكك التكميلذذذذي لذذذذدعم النمذذذذو مثذذذذل الطذذذذرق اسذذذذتكمال املشذذذذاريع اجلذذذذاري امازهذذذذا ضذذذذمن إطذذذذار الربنذذذذامج  -
 مليار دوالر. 002 مليار دينار وهو ما يعادل 0222 السدود مببلغ إمجايلاحلديدية و 

 مليذذذذار دوالر 048 أي مذذذذا يقذذذذارب ، مليذذذذار دينذذذذار 405100 إطذذذذالق مشذذذذاريع جديذذذذدة مببلذذذذغ إمجذذذذايل قذذذذدر ب -
مذذذا مليذذذار دينذذار أي  005100 واملالحذذظ أن برنذذذامج توطيذذد النمذذو خصذذذص لذذه مبلذذذغ إمجذذايل قذذدر ب أمريكذذي
وتطذوير االقتصذاد الذوطين ضذمن إطذار  ،مليار دوالر وهو ما يعكس حرص احلكومة على تثمذني 048 يعادل

لربنذذذذذامج يهذذذذذدف إيل تذذذذذدعيم النمذذذذذو ف ، شذذذذذامل يتضذذذذذمن االهتمذذذذذام مبختلذذذذذف املتطلبذذذذذات التنمويذذذذذة للمذذذذذواطن
امذذذذل مذذذذع وتنافسذذذذيته وحضذذذذريه لالنذذذدماج بشذذذذكل ك ،االقتصذذذادي مذذذذن خذذذذالل تعميذذذق تنذذذذوع االقتصذذذذاد الذذذوطين

عذن  0220 االقتصاد العاملي، ويهدف بشكل أساسي إيل استكمال جهود التنمية الشذاملة الذيت بذدأت سذنة
 لربنامج أةمها:لد من السياسات املعتمدة يعدالطريق 

   .ماليني منصب عمل 0 احلد من البطالة عرب خلق -
  .تعزيز قدرات األفرادو  ،هيلدعم التنمية البشرية من خالل تأ -
   .حتسني املنال العام لالستثمارو  ،اقتصاد املعرفةترقية  -
 .وتفعيل ثليات احلكم اجليد ،تطوير اإلدارة -
 . وترقية السياحة والصناعات التقليدية ،تثمني املوارد الطاقوية واملنجمية ودعم القطاع الفالحي -

الرتكيذز علذى  خذالللتنمية البشذرية مذن أولويتهذا الكذربى وذلذك مذن ا ، جعلت برامج االستثمار العموميلقد 
العذذيب الالئذذق، حيذذث   التعلذذيم والصذذحة و  : وهذذي ، يف إطذذار التنميذذة احملليذذة األبعذذاد الذذثالث للتنميذذة البشذذرية

ختصيص ما يقارب من نصف القيمة اإلمجالية من االستثمارات العموميذة لتعزيذز التنميذة البشذرية، إضذافة إيل 
كمذذذا هذذذو االت التنمويذذذة األساسذذذية األخذذذرى كذذذالبين التحتيذذذة و واخلدمذذذة العموميذذذة و التنميذذذة االقتصذذذادية،  جملذذذا

 : اجلدول التايل موضح يف
 5001 - 2919 التوزيع القطاعي لبرنامج توطيد النمو: (02) الجدول رقم

 مليذار)  اإلعتمذادات حجذم القطاع
 دج(

 %النسبة

 49,5 10.122 البشرية التنمية
 31,5 6.448 التحتية البنية تطوير
 8,1 1.666 العمومية اخلدمة حتسني
 7,6 1.566 االقتصادية التنمية
 1,7 360 البطالة من احلد

 1,6 250 العلمي البحث
 100 20.412 اجملموع

 .1المصدر: عالم عثمان، مرجع سبق دكره، ص                 
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 (2910-2912) برنامج النمو الجديد:رابعا: 

 جديدا برناجما احلكومة بنت 2001 مطلع تنفيذها  الدولة عمدت اليت التنمية عملية استكمال إطار يف     
 باالقتصاد النهوض هنابإمكا جديدة حماوالت تطبيق على والعمل اإلماز قيد يف اليت الزلت القطاعات إلنعاش
 صرف احتياطي بفضل 0200-2015 بني املمتدة للفرتة لالستثمار العمومي الربنامج اجسيد وسيتم، الوطين
 منعدمة خارجية ،وديون دج مليار 5.600 املقدرة  اإليرادات ضبط صندوق وأرصدة دوالر مليار 200 يناهز
 مليار 262 حنو له الدولة رصدت والذي 0200-2015 للفرتة التنمية لربنامج األساسية احملاور وتتمثل تقريبا
 1:اآل  يف املالية والسوق املالية املؤسسات قبل من العمومية اخلزينة إىل  إضافة متول واليت دوالر
 اخلارجي حميطه يف الوطين االقتصاد اندماج جهود مواصلة خالل من وهذا :الوطني االقتصاد تطوير 

 وتنويع االستثمار ترقية إىل دفة هتسياس بانتهاج وهذا للمحروقات، التبعية من تدرجييا والتخلص
 هذا ،ويكون السياحة قطاع وترقية الفالحي القطاع وتطوير الصناعي النسيج وتوسيع االقتصاد
 . احلكومة ام هبتقو  اليت الدعم وعمليات العمومي اإلنفاق برتشيد مرفوقا املسعى

 واحملافظة السكين الربنامج اماز جهود مواصلة خالل من وذلك: العمومية الخدمة وتحسين ترقية 
 وتثمني دائم بشكل السكان معيشة مستوى حتسني يف يساهم مما وترقيتها االجتماعية املكاسب على
 . البالد مناطق بني املتوازنة التنمية مسعى وترقية اإلقليمية الفوارق امتصاص عملية

 إىل يهدف ا اجملالهذ ويف: التشاركية الديموقراطية وترقية الحكامة تحسين : 
 واالتصال؛ احلوار قنوات ترقية على يشجع مبا تشاركية دميوقراطية ترسي   -
 االجتماعية؛ الفئات أشكال كافة ومكافحة العدالة استقاللية تعزيز  -
 البريوقراطية؛ وحماربة احلكامة نوعية حتسني  -
 املتزايدة؛ املواطنني لطلبات لالستجابة نوعيتها وحتسني العمومية اخلدمة حتديث  -
 .التسيري يف الالمركزية مسار واجسيد احمللية الشؤون تسري يف املدين تمعجملا إشرا  على العمل  -
 : يلي ما حتقيق إىل 0200-0204 التنمية برنامج حماور هتدفو         
 اخلام؛ الداخلي للناتج قوي منو إحداث على العمل  -
 احملروقات؛ خارج الصادرات ومنو االقتصاد تنويع  -
 شغل؛ مناصب استحداث  -
 االجتماعية حتويالت ترشيد عرب للحكومة االجتماعية السياسة مواصلة مع 7 %نسبة بلوغ استهداف  -

 ؛ احملرومة الطبقات  ودعم

                                                                 
  .018ص ، 1122، 22 عدد ورقلة، الباحث،جامعة مجلة الجزائر، في المستدامة التنميةصاطوري،  الجودي1
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 العاملة واليد األطر وتكوين وترقية تشجيع خالل من البشرية املوارد وتوعية للتكوين خاصة عناية إيالء -
 املؤهلة؛

 للثروة؛ احملدث املنتج االستثمار تشجيع  -
 املصغرة؛ املؤسسات حجم القوية والتكنولوجيا احملروقات على القائمة االقتصادية األنشطة حجم ترقية -
 أجنيب؛ أم حملي واخلاصة العام القطاع بني الشراكة ترقية على والعمل األعمال منال حتسني  -
 ضمان أجل من القرار على الالمركزي الطابع وإطفاء البريوقراطية ومكافحة االقتصادية اإلدارة عصرنة  -

  . جيدة عمومية خدمة
 الجديد االقتصادي النمو نموذج -

 26 يف الوزراء جملس عليه صادق الذي االقتصادي، للنمو جديدا منوذجا 2016 عام يف اجلزائر اعتمدت
 وحتويل لتنويع ثفاق وعلى  ،0200-0208يغطي الفرتة  ملسار املوازنة لسياسة متجدد ويرتكز،  2016 جويلية
 . 0202  أفاق يف االقتصاد بنية
 : 2019 لسنة رئيسية أهداف 3 موازنته عنصر يف اجلديد النمو منوذج ويربز
 التسيري؛ نفقات معظم تغطية ميكن ليث العادية الضريبية اإليرادات يف حتسني -
  .الداخلية املالية السوق يف الالزمة اإلضافية املوارد تعبئة -
 الفرتة خالل األهداف من جمموعة حتقيق إىل اجلديد النموذج يرمي لالقتصاد اهليكلي التحول صعيد وعلى    

 2020-02021 
 الفردي اخلام الداخلي للناتج حمسوس وارتفاع ،  6.5% بنسبة احملروقات خارج سنوي منو معدل حتقيق -

 مرة؛ 2.3 ب يتضاعف أن ينتظر الذي
 عام للول 10 % إىل 2015 عام 5.3 % من اخلام الداخلي الناتج يف التحويلية الصناعة مساةمة رفع  -

 ؛2030
 الصادرات؛ وتنويع الغذائي باألمن املرتبطة األهداف بلوغ قصد الفالحي القطاع حتديث -
 سنويا 6 %من ) للطاقة الداخلي االستهال  النمو معدل بتخفي  يسمح الذي الطاقوي التحويل -

 (.  2030عام للول سنويا 3% إىل 2015 يف
 هو ما على األرض باطن من االستخراج عملية واقتصاد الطاقة الستهال  عادل سعر بإعطاء وذلك   

 غريه؛ دون للتنمية فعال ضروري
 .متسارع اقتصادي منو متويل دعم أجل من الصادرات تنويع -

 من وذلك القادمة، العشرية يةهنا غضون يف ناشئة دولة إىل التحول من اجلزائر متكني النموذج ويستهدف  
  و:للنم مراحل ثالثة خالل
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 املستويات بااجاه القطاعات ملختلف املضافة للقيم تدرجيي بنمو وتتميز(: 0200-0208) اإلقالع مرحلة -
 .املستهدفة

 .الوطين االقتصاد تدار  هدفها  (:0204-0202) االنتقالية لمرحلةا  -
 االستدراكية، قدراته االقتصاد يستنفد يتهاهنا يف واليت (: 0202-0208) التقارب أو االستقرار مرحلة - 

 .التوازن نقطة عند االلتقاء من متغرياته خمتلف عندها وتتمكن
  واقع وتحديات التنمية المحلية في الجزائر  :الثاني المطلب

I. فواعل التنمية المحلية في الجزائر 
 التخطيط مبهام تقوم اليت اإلدارات يف تتمثل وفاعلية حركة إىل حيتاج والتنظيم ،تنظيم إىل حتتاج التنمية إن      
 والتنظيمذات اخلطذط ووضذع احملليذة هناشذؤو  إدارة يف احلق للمحليات يكون األساس هذا وعلى والرقابة، والتوجيه

 .احمللية واملصاس اإلدارات أهداف الكفيلة بتحقيق
 دور الوالية في عملية التنمية: -1
 إداريذة وتشذكل مقاطعذة مذايل واسذتقالل، معنويذة شخصذية ذات إقليميذة مجاعذة اهنذأ علذى الواليذة تعذرف       
 وعذدم ،الالمركزيذة أسذلويب عنهذا اسذتخدام ينذتج والذيت للواليذة، املزدوجذة القانونيذة الطبيعذة هلذا يتضذح وهنذا للدولة،
 خذالل مذن دورهذا ويتحذدد احملليذة، التنميذة جمذال يف أساسذي فاعذل الواليذة واحذد، تعتذرب ثن يف اإلداري الرتكيذز

 أو ثقافيذة اجتماعيذة أو اقتصذادية أكانذت سواء ،بالتنمية املتعلقة األعمال مجيع هلا تسند ليث القانون الوالئي،
 التهيئذة :يف ميكذن إمجاهلذا الذيت العناصذر خذالل مذن الواليذة دور حتديذد وميكذن ...الواليذة إقلذيم يئذةهت أو بيئيذة أو

 الرتبوية التجهيزات االقتصادية، اهلياكل األساسية والري، الفالحة السكن، السياحة، الثقافة الصحة، العمرانية،
 .ياالجتماع النشاط املهين التكوين واجهيزات

 1ولعل أهم مساةمات الوالية يف جماالت التنمية احمللية ميكن ذكر : 
 العمرانيذة خمطذط التهيئذة بتحديذد الجملذا هذذا يف الواليذة وتقذوم العمرانياة: بالتهيئاة المتعلاق الميادان -

 الذيت التجهيذزات تذوفري اهنشذأ مذن عمذل بكذل واملبذادرة ، تنفيذذه ومراقبذة النسذيج العمذراين ورسذم بالواليذة
 حسذب وتصذنيفها وصذيانتها ،الواليذة طذرق يئذةهت بأشذغال املرتبطذة واألعمذال البلذديات، قذدرات تتجذاوز
 عن األرياف. العزلة فك شأنه من عمل بكل واملبادرة ،اهب املعمول الشروط

 إىل إضذافة ،البلذديات قذدرات تتجذاوز الذيت الصذحية اهلياكذل بإمذاز الواليذة تقذوم الصاحي: الميدان -
  الصحية. الوقاية وترقية األوبئة من الوقاية أعمال يف املساةمة

                                                                 
1
 والنمو اإلنعاش ظل برامج في المحلية التنمية لتحقيق الالمركزية مبدأ تجسيد في المحلية الحوكمة مساهمةلخضر،  بن سعودي، مسعودة الصمد عبد 

المحلية،  والتنمية الحوكمة :حول الثاني الدولي جامعة برج بوعريريج، الملتقى-(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير1122-1111)  االقتصادي
 .2، ص 1122ديسمبر  2-8
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 اهتومساعد وتقد م دعمها ثقافية مرافق إنشاء إىل خمططها مبوجب الوالية تسعى الثقافي: الميدان -
 .البلديات مع بالتنسيق باملنطقة الثقايف الرتاث ترقية تتوىل كما املرافق، هلذه

 الالزمذة باختذاذ اإلجذراءات وذلذك الواليذة يف السذياحة بازدهذار الواليذة تضذطلع السياحي: الميدان  -
 .جمال السياحة يف االستثمارات وتشجيع السياحية القدرات استغالل يف تساعد اليت

 تطبيذق براجمهذا خيذص فيمذا البلذديات تذدعيم علذى الواليذة تعمذل بالساكن: المتعلاق الميادان -
 إىل العقذاري، باإلضذافة البنذاء وشذركات ،املؤسسذات إلنشذاء مسذاةمات بتقذد م وتقذوم اإلسذكانية
 ،اإلصذالح يف عمليذات واملشذاركة ل جيذار، املخصذص السذكن بذرامج ترقيذة يف واملشذاركة املبذادرة
 .البلديات مع بالتشاور البناء وإعادة

 إىل ترمذي العمليذات الذيت كذل اجسذيد على وتعمل الوالية تبادر :والري بالفالحة المتعلق الميدان -
 تعمذل كمذا األراضذي الفالحيذة، وترقيذة القذروي، والتجهيز والتهيئة الفالحية األراضي وتوسيع محاية
 أخطذار ضذد كذل اإلجذراءات باختذاذ وذلذك واآلفذات الكذوارث مذن الوقايذة تذدابري تشذجيع علذى

 ،للشذرب الصذاحلة باملياه مشاريع التموين يف البلديات وماليا تقنيا واملساعدة ،واجلفاف الفيضانات
 .املعنية للبلديات اإلطار اإلقليمي تتجاوز اليت للمشاريع بالنسبة وهذا املياه وتطهري

 التعلذيم الثذانوي مؤسسذات وصذيانة إمذاز الواليذة تتذوىل حيذث والتكوينياة: التربوياة التجهيازات -
 .املدرسية للخريطة وتطبيقا الوطنية املعايري إطار يف املهين، والتكوين والتقين

 يف بذرامج واملسذاةمة والتشذجيع املبذادرة علذى الواليذة تعمذل :االجتمااعي بالنشااط المتعلق الميدان -
 الشذباب، وتسذاهم اجذاه سذيما ال االقتصذاديني واملتعذاملني البلذديات مذع بالتشذاور التشذغيل ترقيذة

 واملعذوقني واملسذنني الطفولذة مسذاعدة إىل يهذدف اجتمذاعي نشذاط كذل يف البلذديات مذع بالتنسذيق
 عقليا. واملرضى واملتشردين واملعوزين

 

 المحلية التنمية مجال في البلدية دور -2
 اإلداريذة  السياسذية اإلقليميذة اجلماعذة هذي البلديذة" 0082 لسذنة البلديذة قذانون مذن األوىل املذادة عرفذت    

 00 يف املذؤرل 02 -00قذانون اجلديذد  مذن األوىل املذادة مبوجذب أيضذا والثقافية. وتعذرف واالجتماعية واالقتصادية
 والذمذة ،املعنويذة بالشخصذية وتتمتذع ،للدولذة القاعدية  اجلدد البلدية - اإلقليمية اجلماعة"أهنا على 0200أفريل 

 طذرف مذن صذدر مرسذوم مبوجذب اإلداريذة حذدودها وتعيذني البلديذة إنشذاء يذتم البلديذة: املاليذة املسذتقلة." إنشذاء
 .البلدي الشعيب جملس من باقرتاح الوايل رأي استطالع وبعد الداخلية، وزير من قرار على بناء اجلمهورية رئيس

 تكمن مساهمة البلدية في النقاط التالية:
 إىل هتذدف الذيت بكذل الصذالحيات به، املعمول التشريع إطار ويف ،السكن جمال يف البلدية ختتص السكن: -

 كمذا اإلقليمذي، جماهلذا يف ومراقبتذه والتعمذري، وتطبيقذه اإلسذكان جمذال يف برنذامج أو ،عمذل أي علذى لذث
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 اجلماعيذة والتجهيذزات السذكنات إمذاز تسذهيل وحتذث علذى ،ل سذكان الذوطين الربنذامج إعذداد يف تسذاهم
 شذروط وخلذق التشذاور تنظذيمب ختذتص للجماعذات. كمذا السكنية واحلياتيذة الظروف أحسن بضمان الكفيلة
 هنا:أ حيث العمومية واخلاصة العقارية الرتقية

 ؛اتاملبادر  أصحاب تصرف حتت هاووضع التعليماتو  القواعد تسهيل على تعمل -
 ؛تساهم وتشار  يف ترقية الربامج السكنية -
 ؛البلدية تراب يف العقارية التعاونيات إنشاء على تشجع -
 ؛للقانون طبقا العقاري البناء وشركات ،املؤسسات إلنشاء باألسهم تشار  -
 .العمرانية، وكل العمليات اخلاصة بالعملية -
 وصذيانة اسذتغالل ملزمة بتحسذني فهي العالج، وقاعات الصحية املراكز إماز يف هام دور للبلديةالصحة:  -

 وتعلذم العموميذة، الصذحة مصذاس علذى اسذتمرار والسذهر ،إقليمهذا يف املوجذودة الصذحية املؤسسذات جممذوع
 العذادي النشذاط تعرقذل الذيت والضذغوط ،مذن خمالفذات تالحظذه مذا بكذل الصذحة( الوصذية )وزارة السذلطة

  الصحية. اخلدمات أداء حتسني هناشأ من اإلجراءات اليت البلدية تقرتح كما للمؤسسات،
 وارتفذاع األعمذال املؤسسذات وتسذريح تصذفية إىل السذوق اقتصذاد حنذو التحذول أدى :االجتمااعي التضاامن -

 مذن مسذتفيدة واقعيذة، اجتماعيذة بوضع سياسذة ملزمة البلدية أصبحت وبذلك املعيشة، وغالء البطالة نسبة
 لتشذغيل الذوطين والتضذامن االجتماعيذة الشذبكة املركزيذة، كنظذام السذلطات وضذعتها الذيت اإلجذراءات كذل

 ضعيفة الدخل. العائالت ومساعدة الشباب
 :والثقافي  التربوي اللمجا في -
 إجذراء بكذل والقيام التعليم األساسي، مؤسسات بإماز صالحيتها إطار يف البلدية ختتص  :الرتبية جمال يف -

 قبذل مذا التعلذيم تشذجيع علذى تعمذل كمذا ترقيتذه، علذى ويعمذل املدرسذي قبذل مذا التعليم يشجع أن شأنه من
، املسذاجد صذيانة علذى زيذادة هذذا اجملذال يف خمتصذني مدرسذني وتوظيذف متخصصذة مراكذز كإنشذاء ،املدرسذي
 .الدينية املمتلكات على واحملافظة إقليمها يف املوجود القرثنية واملدارس

 املكلفذة واألجهذزة اهلياكذل كذل بصذيانة إمكانيتهذا حذدود يف الثقذايف الجملذا يف البلديذة الثقايف: تقذوم الجملا يف -
 الثقافذة ميذدان يف اجلمعويذة احلركذة علذى تطذوير وتشذجع ،هلذا التابعذة الثقافيذة املراكذز وصيانة والثقافة، بالشبيبة
  .اهتاإمكاني حدود يف املساعدات هلا وتقدم

  السياحي: اللمجا في -
إلقليمهذا  التابعذة املنذاطق يف وازدهارها ،السياحة ترقية تضمن اليت اإلجراءات اختاذ على البلدية تعمل حيث     
 والقيذام األمذاكن واستصذالح األراضذي بتخصذيص وذلذك السذياحية، للتهيئذة الرئيسذي املخطذط إعذداد خذالل مذن

 الجملذا يف البلديذة وتقذوم .املعدنيذة احلمامذات كمنذابع اجلماعية والتجهيزات األساسية باهلياكل اخلاصة باألشغال
 باالتصال والسهر املتخصصة، اهليئات مع باالتصال السياحية ؤسساتبامل السياحي التنشيط بتنظيم السياحي
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 السياحية املؤسسات حتكم اليت القواعد واحرتام املعدنية، املياه ومنابع السياحية األماكن على الوالية مصاس مع
 السياحية.  اهتبطاقا التعريف يف املساةمة إىل إضافة
 سذيما ال، احملليذة للجماعذات واسذعة صذالحيات الدولذة أعطذت لقذد :العمرانية التهيئة جمال يف البلدية دور      

إليهذا  تصذبو الذيت واالجتماعيذة االقتصذادية األهذداف حتقيذق قصذد الشذاملة، التنمويذة خيذص احلركذة فيمذا البلذديات
 علذى العمرانيذة الوطنية للتهيئذة اخلطة جيسد والذي العمرانية للتهيئة بلدي خمطط طريق عن ذلك ويكون الدولة،
 بالتهيئذة املتعلذق 1990 ديسذمرب 01 يف املذؤرل 90 رقذم القذانون حذددةما أداتذني بواسذطة ويذتم القاعذدي، املسذتوى
 والتعمري.

II.  صعوبات التنمية المحلية في الجزائر 
صذعوبات  : الصذعوبات هذذه بذني مذن احملليذة، التنمويذة النشذاطات علذى سذلبا تذؤثر الذيت الصذعوبات تتعذدد     

 . النقاط من جمموعة يف املعوقات أو الصعوبات هذه أهم رصد وميكن ،مالية وصعوبات ،وتقنية تنظيمية
  وتقنية تنظيمية صعوبات -1
 الذدول الناميذة يف خاصذة أةميذة التنميذة احملليذة تكتسذي حيذث الالمركزيذة، بفلسذفة احملليذة تذرتبط التنميذة     

 اخلذدمات تقذد م أخفقت يف قد الدول من العظمى الغالبية يف املركزية احلكومات وأن خاصة متباينة، لصعوبات
 العذامل يشذهدها الذيت التغذريات املعاصذرة تفرضذها ضذرورة احلكذم مفهذوم يف التحذول وأصذبح وكفذاءة، بفعالية العامة
 هذذا نطذاق يتسذع ليذث ،دورهذا النظذر يف إعذادة الضذروري مذن واجعذل احلكومذة، مفهذوم علذى قيذودا تضذع والذيت
 هذا ويتمثل واإلدارة، احلكم عملييت يف وتعزيز دورها األخرى، اجملتمع أطراف ليشمل الرمسي املستوى من الدور

 قضذايا أهذم مذن الالمركزيذة وتعتذرب ,احلكذم باسذم أسذلوب الغربيذة األدبيذات يف يعذرف مفهذوم ظهذور يف التحذول
 املطالذب مذع العامذة اخلذدمات ملواءمذة الفذرص تذوفر  ،-احمللي املستوى خاصة - أهنا أساس على احلكم أسلوب

 بأسذلوب عنذه التعبذري يذتم مذا وهذو أسذفل، مذن للمسذاءلة وخضذوعا أكثر اجاوبا حكم ولبناء احمللية، والتفصيالت
 احملليذة واجلماعذات الدولذة بذني املهذام بتوزيذع يسذمح الذذي األمثذل تعتذرب األسذلوب أنذا كمذا الرشيد، احمللي احلكم
 إال يكذون ال وهذذا فعليذة، املذواطنني مشذاركة تكذون أيذن احملليذة الدميقراطيذة توسذيع قواعذد يف تسذاهم الذيت وهذي
 يف املشاركة على يعمل وبالتايل ،للدولة الفعلي بانتمائه املواطن تشعر اليت السياسي ميكانيزمات التمثيل بوجود

دور  تقلذيص إىل يذؤدي ممذا ،القذرار صذنع لعمليذة املركزيذة السذلطات احتكذار يظهذر الواقذع كذنول تنميتهذا وتقذدمها،
 املصذاس املركزيذةا هب تتكفل اليت التخطيط عمليات خالل من هذا ويربز ،القرار اختاذ عملية يف احمللية اجلماعات

 تفذرض الكذربى الذيت الوطنيذة املشذاريع : نذذكر العمليذات هذذه بذني ومذن احملليذة، اجلماعذات مشذاركة اسذتبعاد مذع
 مسذاةمة حيذدد كيفيذة الذيت للتنميذة البلديذة املخططذات وكذذا معينذة، واليذة إقلذيم علذى اجسذيدها املركزيذة الذدائرة

 مذن وأفرغهذا أةميتهذا أفقذدها ممذا املركذزي املسذتوى علذى بذاجلزائر حمتواهذا احملليذة التنميذة يف السياسذي االسذتقرار
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 لسياسذة الفعلذي التكذريس يف التفكذري إعذادة يسذتدعي ممذا المركزيذة التخطذيط ضذعف نلمذس هنذا مذنو  ا،حمتواهذ
 1احمللية. اجلماعات استقاللية اليت تضمن الوسيلة أهنا اعتبار على ،الالمركزية
  : البشرية الموارد ضع  -2
باالرتقذاء  اإلقليميذة للجماعذات يسذمح حامسذا ورهانذا اهلامذة املسذبقة الشذروط أحذد البشذرية الوسذائل تشذكل     

 األعذوان التقنيذني عذدد رفذع إىل السذعي خذالل مذن وهذا السوق، اقتصاد يفرضها اليت اجلديدة املهام إىل مستوى
 أي عمذل ماعذة وفعاليذة علذى تذؤثر الذيت العوامذل أهذم مذن البشذرية املذوارد تسذيري يعتذرب معترب،كما بشكل املؤهلني
 العموميذة اخلدمذة املكلذف بتقذد م فهذو النجذاح لذه دار يذ عمذل أي أسذاس البشذري العنصذر يعتذرب إذ عموميذة، هيئذة

 إال ،أهذدافها إىل حتقيذق تصذل أن ميكذن ال طبيعتهذا كانذت ومهمذا هيئذة أي نإفذ وعليذه نوعيتهذا، وحتسذني
  فعالة. بصفة أداء مهامها من متكنها اليت واملهنية ،العلمية باملؤهالت تتمتع بشرية قاعدة على باالعتماد
 المالية: الصعوبات  -3
 .امليزانيذة يف تتجسذد والذيت ،ماليذة ركذائز طريذق عذن إال تذتم ال اإلقليميذة للجماعات األساسية النشاطات إن     
 حمليذة تنمويذة سياسذة عذن تعبذري هذي حيذث ،امليزانيذة يف مذايل تقييذد يقابلهذا أن بذد ال إداريذة حركذة أي أن كذون
 املاليذة املذوارد واستغالل ،باستخدام تتعلق احمللية الوحدة احتياجات عن تعرب عامة سياسة إطار يف تدخل كوهنا

 االقتصذادي التفكذري صذدارة الذراهن الوقذت يف حتتذل والذيت ،احملليذة باملاليذة يعذرف مذا إطذار يف ذلذك كذل ويذدخل
 تتسذم للدولذة، العامذة املاليذة يف رئيسذيا طرفذا تعتذرب كمذا السذوق، اقتصذاد اعتمذدت الذيت البلذدان يف واالجتمذاعي

 ،منهذا األكذرب الصذحة لنفسها الدولة ختصص جباية ومن ،للنفقة مطابق دخل من إال تستفيد ال حيث بالتقييد
 :مد اإلقليمية للجماعات املالية املوارد من حتد اليت األسباب أبرز بني منو 

 الذيت مقتضذيات الوصذاية مذن احملليذة املاليذة علذى املفروضذة القيذود إن: للدولذة احمللذي الضذرييب النظذام تبعيذة      
 مذن أيضذا وحتصذيلها طذرف الدولذة مذن الضذرائب معذدالت حتديذد املمركذزة، غري ومصاحلها املركزية اإلدارة متارسها
 وتفسذر للدولذة، احمللذي الضذرييب بتبعيذة النظذام تقذر عوامذل كلهذا الضذرائب، مصذاس يف ممثلذة الدولذة أجهذزة طذرف
 ومذداخيل ضذريبيةال داخيلاملذ مذن احملليذة اجلماعذات ماليذة تتكذون ماليتهذا، يف الذتحكم علذى البلذديات قذدرة عذدم

 النسذبة حتديذد أو تعيذني يف املشذاركة حذ  ميكنهذا ال املذداخيل الضذريبية، أي األول للنذوع فبالنسذبة املمتلكذات،
 اجلبذائي النظذام أن اعتبذار علذى ولكذن والقذانون، املشذرع مذن اختصذاص هو حيث الضرائب  هذه من لالستفادة

 اجلماعذات كذل وعلذى مطلقذة بصذفة اجلبايذة توحيذد نإفذ العذامل، علذى مسذتوى لالقتصذاد األساسذية الدعامذة هذو
 وهذذه ،اجلنائيذة املذداخيل توزيذع أيضذا الدولة اختصاص ومن الفقرية، على اجلماعات سلبية ثثار عنه ينتج احمللية
 باملعيذار أخذذت فلذو ومصذاحلها، يتماشذى تقذديري فتوزيعهذا حمذددة، معذايري موضذوعية إىل تسذتند ال املهمذة

 حتريكهذا جمذال يكون عنده اخل ... اجتماعية اقتصادية، سكانية، جغرافية، على حقائق يستند الذي املوضوعي

                                                                 
شكاليةالجزائر  في الراشد الحكمحسين،  القادر عبد 1  والعلوم الحقوق كلية العلوم السياسية،  في الماجيستير شهادة لنيل مكملة مذكرة ،  المحلية التنمية وا 

 .  )بتصرف(222، ص 1122/1121،  تلمسان جامعة -السياسية،
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 يف للدولذة احملليذة اجلماعذات تبعيذة هنذا  أصذبح وبالتذايل احملليذة، اجلماعذات حسذاب علذىمصذاحله  لتحقيق ضيق
وشذبه  جذدا ضذعيفة فتبقذى املمتلكذات عذن النااجذة املذوارد وهذو الثذاين، للنذوع بالنسذبة أمذا اجلنائيذة، جمذال اإليذرادات

 سذلبا علذى أثذر مذا للدولذة، ماليذا التبعيذة اسذتمرارية مذع األمذال  قيمذة احنطذاط إىل خصوصذا راجذع وهذذا منعدمذة،
 تسذجيل نذتج عنذه مذا التذدخل جمذال يف ضذعفا خلذف احملليذة اجلماعذات ماليذة فضذعف املاليذة، االسذتقاللية اجسيد
 طذرف األمذال  مذن تسذيري يعرفهذا الذيت املشذاكل إىل جذعار  وذلذك األمذال ، عائذدات يف واخنفذاض ،تذدهور

 علذى القذدرة وعذدم للممتلكذات األمثذل االسذتغالل وعذدم، الكبذري اإلةمذالمثذل تفشذي ظذاهرة  احملليذة اجلماعذات
السذليمة  بذالطرق وتسيريها ،املمتلكات هذه وصيانة إعادة ضرورة على احلث من بالرغم املداخيل تثمني وحتسني

 اجلماعذات احملليذة منهذا تعذاين الذيت الكثذرية املشذاكل مذن جذزء معاجلذة شذأنا مذن مذداخيل لضذمان عقالنيذة وبذأكثر
 1احمللي. التمويل مسألة اخلصوص وجه وعلى
  : الضريبي والتهرب الغش -2
 الوسذائل، شذ  باسذتعمال مذن دفعهذا الذتخلص إىل يهذدف للضذريبة مكلذف فعذل كذل هو: الضرييب التهرب     

 قليلذة ضريبة لدفع الضرائب إدارة فهو التحايل على اجلنائي الغب أما أصال، الضريبة دفع عدم هو إذا فالتهرب
 االجتمذاعي احملذيط اجلبذائي الغذب علذى املوضذوعية املسذاعدة العوامذل ومذن األعمذال، بذرقم التصذريح بعذدم وهذذا

 النجاعذة انعذدام الضذرائب، إدارة طذرف مذن املتبعذة السذوداء أسذاليب التسذيري السذوق انتشذار مثذل واالقتصذادي،
 الذيت والعديذدة السذريعة والتغذريات الضذرييب التشذريع ضذخامة إىل وحتصذيل الضذريبة باإلضذافة تأسذيس يف والفعاليذة
 لذه، مفخذرة أقذل ضذريبة يذدفع مذن أصذبح ليذث املذدين احلذس انعذدام يف الذاتيذة فتتمثذل العوامذل أمذا هلذا، يتعذرض
 أجهذزة علذى يعذابو  العجذز، يف احملليذة اجلماعذات احملليذة وتذأمني التنميذة جمذال يف تسذتغل أن جذدراأل مذن كذان

 إىل أخذرى جهذة مذن الكفذاءة ونقذص جهذة مذن اجلبائي للتهرب نظرا املوارد املالية حتصيل يف قدرهتا عدم اجلباية،
 إىل امليزانية، إضافة لتمويل كفيلة كأداة الضريبة فعالية تفوق أصبحت الضرييبالتشريع  يف ثغرات وجود جانب
 امليزانيذة عجذز يفسذر حيذث ،النفقذات يف الذتحكم كعذدم احملليذة التنميذة اجسذيد تعيذق األخذرى الذيت العوامذل بع 
 هذذا كذل املذوارد، يف الزيذادة تفذوق بنسذب تزيذد النفقات أن إذ متناسق، بشكل ونفقاهتا منو مواردها بعدم احمللية
 احمللية. التنمية واقع متيز اليت االختالالت مجلة من يظهر
III. تحديات التنمية المحلية في الجزائر 
 :يف تتمثل: االقتصادية التحديات -1
 جيذبوحتقيق التنمية احملليذة،  اجلزائر يف االقتصادي النمو مستوى ولتحسني :االقتصادي النمو ضع   -أ

 للدولذة، االقتصذادي االسذتثمارات والنشذاط وترقيذة ،املؤسسذات مسذتوى علذى اهليكليذةاإلصذالحات  تعميذق
 :خالل من وذلك

                                                                 
شكالية الجزائر في الراشد الحكم ,حسين القادر عبد 1  والعلوم الحقوق كلية العلوم السياسية، في الماجيستير شهادة لنيل مكملة مذكرة ,،المحلية التنمية وا 

 .12،ص201 2،  تلمسان جامعة ,السياسية العلوم قسم السياسية
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 ؛الفالحة قطاع مثل األولوية ذات االقتصادية القطاعات بع  تشجيع -
 ؛اجلبائية املنظومة تسيري يف والفعالية االستثمار حتفيز سياق يف الضرييب النظام إصالح    -
مذن  االقتصذادية العموميذة املؤسسذات يف وكذذلك ،اإلرادات يف العموميذة املذوارد تبذذير اجنذب ضذرورة -

 ؛والبشري املادي رأس املال تسيري إجراءات وحتديث التسيري عصرنه خالل
 ؛ودوليا حمليا لالستثمار املالئم املنال وإجياد ،املتاحة للثروات الرشيد االستغالل ضرورة  -
 1. البالد يف البشرية للموارد السليم التخطيط  -

  :الغذائي األمن تحديات -ب
 ،واملسذاةمة يف دفذع التنميذة احملليذة الغذذائي األمذن لتحقيذق أساسذيا مطلبذا املسذتدامة الزراعيذة التنميذة تعذد     

الزراعذي  لالسذتثمار حمفذز منذال وخلذق ،الزراعذي االقتصذادي التكامذل حتقيذق يسذتدعي املطلذب ولتجسذيد هذذا
 عنذه ومذا ينجذر ،التجاري للتبادل احملددة العوامل يف والتحكم الزراعية التكنولوجيا على االستحواذ من والتمكن

 مسذاحات واملبذادرة بإصذالح ،األراضذي الزراعيذة اسذتغالل حسذن مذن البذد كمذا الزراعيذة للصذادرات تنميذة مذن
 حتقيذق يف البشذري املذورد علذى كفذاءة االعتمذاد وكذذلك العليذا واهلضاب ،الصحراوية املناطق يف خصوصا جديدة
 مذن نصذيبه وزيذادة، اإلمنائيذة اخلطذط يف األولويذة القصذوى الزراعذي القطذاع إعطذاء أنذه جيذب كمذا الغذذائي، األمذن
 للغذداء الذدويل االحتكذار أخطذار ضذد والتحصذني األمذن الغذذائي حتقيذق أجذل مذن االسذتثمارات الكليذة إمجذايل

 الزراعيذة االسذتثمارات لتحفيذز واإلداريذة التشذريعية السياسذات علذى الالزمذة التعذديالت إدخذال إىل باإلضذافة
 زراعيذة سذلعة كذل مذن املنتجذة الكميذات بذني املوازنذة مذن متكننذا زراعيذة شذاملة سياسذة تبذين جيذب كمذا والتجاريذة
 اخلارجيذة، لألسذواق والتصذدير التصذنيع علذى وقذدرتنا احمللي لالستهال  وبني حاجياتنا، حيوانية أو كانت نباتية
األساسذي  املذدخل الزراعذة يف اإلنتاجيذة لزيذادة واملاليذة والبشذرية ،الطبيعيذة للمذوارد األمثذل يعتذرب االسذتغالل كمذا

 الرشذيد والكذفء االسذتغالل مذن كذذلك والبذد الغذذائي، لألمذن أفضذل وضذع وحتقيذق ،الزراعذي القطذاع لتطذوير
 أثذار مذن واحلذد األراضذي الزراعيذة حسذاب علذى والصذناعي العمذراين التوسذع مذن واحلذد، املتوفرة الزراعية لألراضي
  جمال الزراعية. يف املائية للموارد العقالين االستغالل إىل باإلضافة التصحر
 الشمسية:  الطاقة تحديات - ت
 املسذتدامة والتنميذة ،علذى البيئذة احملافظذة مبذدأ لتكذريس جاهذدة تسذعى الذيت الذدول إحذدى اجلزائذر تعذد     

 الناضذبة البرتوليذة مواردهذا علذى أجل احملافظة من طاقوية سياسة على االعتماد يف مستقبال باقتصادها للنهوض
 اعتمذدنا مذ  البيئذة حلمايذة تستجيب اليت التنمية املستدامة مسرية دعم بغرض عالية بكفاءة وإدارهتا واستغالهلا
 :حتديات وهنا  عدة ت،الطاقا من النوع هذا واستغالل تطبيق

                                                                 
 البيئي، البعد المستدامة المحلية التنمية حول الثالث الوطني الملتقى البيئة، حماية ظل في المستدامة المحلية التنمية إشكالية مليكة، سليمان طيب1 

 .2، 2، ص ص 1118مارس  0/2 بالمدية، الجامعي المركز والثقافية، العلمية لألنشطة األنوار جمعية
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 وغريهذا الغبذار وكميذة الريذاح احلذرارة وشذدة ودرجذات ،الشمسذي اإلشذعاع معلومذات بنك إنشاء ضرورة -
 ؛الشمسية الطاقة لالستخدام الضرورية الدورية من املعلومات

النذدوات  عقذد خذالل مذن اجملذال هذذا يف الرائذدة والذدول البلذدان بذني العلمذي التبذادل طذرق تنشذيط -
 ؛واللقاءات الدورية

 ؛املتجددة الطاقة باستخدام للتنمية وطين برنامج وضع -
 .كهربائية طاقة إىل احلرارية الطاقة لتحويل وسائل حتسني -
 :االجتماعية التحديات -2

  الفقر: ظاهرة تحدي - أ
املساعدة على التخفيف من  واإلجراءاتمن الربامج   اعتماد الكثري  اجلزائر، يف الفقر ظاهرة ملكافحة     

 بتعويضها احلكومة قامت الضرورية، السلع الغذائية دعم على بالرتكيزاالهتمام  كان بعدماف ظاهرة الفقر،
 وزارة التضامن إسناد إىل أدى الفقر مبكافحة احلكومة املتزايد اهتمام أن كما احملرومة، للفئات مباشرة مبساعدة
 1:يف الفقر مكافحة إسرتااجية االجتماعي،وتتمحور الفقر واإلقصاء مبكافحة تتعلق جديدة مهمة الوطين

 .التشغيل على املساعدة وبرامج الشبكة االجتماعية الوطين، التضامن نشاطات
 :التالية مراعاة االعتبارات جيب الفقر ظاهرة ولتفادي    

 ؛الفقر على القضاء يف حكومية الغري املنظمات دور تفعيل -
 ؛االقتصادي االنتعاش وحتقيق االستثمار تشجيع  -
 تواكب االنتقال اليت الوخيمة االجتماعية االنعكاسات من اجملتمع حلماية تتدخل أن الدولة على جيب -

على  وجب لذلك، السريع الربح عن البحث يولدها قد اليت التجاوزات ومن السوق، اقتصاد إىل
 ؛احملرومة الطبقة على وانعكاساهتا ،االقتصادية اإلصالحات ثثار من التخفيف احلكومة

 معيشة مستوى وحتسني ،الفقر من للحد الفورية باالستجابة الكفيلة للمشاريع األوليات حتديد -
 ؛األفراد

السياسة  انعكاسات ودراسة الفقراء، ااجاه وواضحة سليمة واجتماعية اقتصادية سياسة تبين جيب -
من  للتخفيف املنح أهم تقد م طريق عن الفقراء تعوي  مع االجتماعي اجلانب على االقتصادية
 ؛معاناهتم

طريق  عن وذلك االجتماعية، والسياسة االقتصادي النمو بني للربط املعتمدة للربامج الدولة مراعاة -
 .السوق اقتصاد إىل انتقال ومقتضيات الربامج أهداف مع املتوفرة األجهزة تكثيف

 
 

                                                                 
 .222، ص 1121، 22العدد الباحث، مجلة والطموحات، الواقع بين الجزائر في البطالة ظاهرةعيان،  زاهية العابد، سميرة 1
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 البطالة تفشي تحدي -ب
 ،ية احملليةر التنمطايف إ ودعم التشغيل البطالة ملكافحة إجراءات عدة 1987 سنة مند اجلزائر اختذت      
 ميكن واليت الفئات املستهدفة، أو متويلها منط أو طبيعتها حيث من ختتلف اليت أجهزة عدة خالل من وذلك

 :ةما أساسني صنفني إىل تقسيمها
 العامة، التأمني املنفعة ذات األشغال تضم واليت :التضامين والتشغيل االجتماعية للشبكة التابعة النشاطات - 

 ؛التشغيل قبل ما وعقود البطالة على
 القذرض والذيت تضذم الشذغل علذى واحملافظذة وترقيتذه االستثمار تدعيم إىل ترمي :باالستثمار اخلاصة اإلجراءات -

 .تواجه صعوبات اليت املؤسسات وإعانة ،احلر النشاط دعم ومراكز ،املصغرة املؤسسة املصغر،
أن  إال اخنفاضه من الرغم على ولكن ما، حلد البطالة حجم تقليص يف اإلجراءات هذه ساةمت ولقد    

إىل  ضف مؤقتة، مناصب فمعظمها إنشاءها   اليت الشغل مناصب طبيعة حسب وهذا مقلقا يبقى مستواه
كذلك  جامعي، مستوى هلم يكون والقلة مؤهلني غري العمل يف الراغبني معظم مد العاملة اليد تأهيل مستوى
بينما  واإلدارة واخلدمات التجارة لقطاع هيمنة مد حيث االقتصادية القطاعات حسب كان الشغل توزيع فإن
تفاقم  حدة من التخفيف أجل من بادرت اجلزائر قد أن كما ضئيلة، نسبة حيتل والفالحة الصناعة قطاع
 البطالة. وحماربة الشغل لرتقية برامج إعداد طريق عن وذلك ،البطالة ملكافحة ترتيبات وضع إىل البطالة
عاشتها  اليت االقتصادية األزمة إثر الثمانينات أواخر يف إال تأ  مل الربامج هذه مثل على اإلحلاح نإ    

 ،مهنيا الشباب إلدماج بديلة جديدة أجهزة بإنشاء الشغل سوق تدهور مواجهة إىل عمدت حيث البالد،
 وضع جيب البطالة مكافحة ولزيادة اقتصادية، ألسباب مناصبهم فقدوا الذين العمال لدعم وكذلك أجهزة
 :التالية االعتبارات تراعي إسرتااجية شاملة

 ؛للعمالة االستيعابية املقررة زيادة أجل من العمومية واألشغال البناء وقطاع الفالحي بالقطاع االهتمام -
 مسذتوى ارتفذاع إىل بالضذرورة يذؤدي االقتصذادي النمذو زيذادة ألن االقتصذادي النمذو معذدالت رفذع -

 ؛التشغيل
 فرص عمذل توفري على املشجع االستثمار منال وحتسني الضرورية واالقتصادية القاعدية املنشآت إقامة -

 ؛كافية
العاملذة  باليذد احلديثذة التكنولوجيذا علذى تعتمذد الذيت القطاعذات إلمذداد املهارات ورفع بالتكوين االهتمام -

 ؛املؤهلة
 ؛التشغيل برامج مراحل خمتلف وتقييم مبتابعة تتكفل ثلية وضع -
  التشغيل. حول اإلحصائية املعلومات نظام حتسني -
لتضذافر  جذعار  وذلذك احلضذرية، املنذاطق يف وتتنذافس، تنشذأ مذا كثذريا والصذغرية الكبذرية الشذركات أن كمذا     

مذع  املذوردين، مذع عالقذات ووجذود العاملذة اليذد وتذوفر ،التحتيذة والبذين األسذواق مذن كذالقرب العوامذل، من العديد
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 احلضذرية، كمذا املنذاطق يف حمليذة تنميذة حتقيذق يف مذا بدرجذة يسذاهم هذذا كذل أخرى، شركات مع املعلومات توفر
 ووسذائل النقذل التذدريب وفذرص السذكن، تذوافر احمللذي، املسذتوى علذى العمالذة إنتاجيذة علذى املذؤثرة العوامذل متثذل
 لتحقيذق التنميذة الفقذري العمذود اخل...والتعليميذة الصذحية واخلذدمات األمذن ،يذةالتحفيز  املهذاراتر وتذواف ،العامذة
 حتسذني تنفيذذه هذو احملليذة للجماعذات ميكذن الذذي وفعاليذة أةميذة األكثذر النشذاط أن اعتبذار مذع املستدامة، احمللية

 .ذاهتا احمللية السلطة إطار يف األعمال رجال يقوم أن جيب اليت القانونية واإلجراءات العمليات
 البيئية التحديات -3
ومشذاكلها  القضذايا البيئيذة تعتذرب ،األخرية تذدهورا ملحوظذا ومتزايذدا سنوات خالل اجلزائر يف البيئة تتشهد      

مذذن أخطذذر القضذذايا الدوليذذة وأةمهذذا، وحتذذظ بعنايذذة خاصذذة، لذذذلك سذذعت اجلزائذذر تذذدار  وضذذعيتها البيئيذذة املتذذدهورة 
احملليذة خالل السنوات األخذرية مذن خذالل إصذدارها جلملذة مذن القذوانني حلمايذة البيئذة وتعزيذز مشذروعها يف التنميذة 

  التنميذة إطذار يف البيئذة محايذة الذذي تذنص مذواده علذى 02-20 رقذم القذانون  ،املسذتدامة ولعذل أهذم هذذه القذوانني
 هذه األخرية. ومتطلبات يتناسب مبا ،املستدامةاحمللية 
احملليذة وتبقى للجزائر القدرة على تتدار  هذه الوضذعية البيئيذة املتذدهورة، وقطذع أشذواط كبذرية يف إطذار التنميذة     

إذ صذذذخرت وجنذذذدت كذذذل إمكانياهتذذذا للخذذذروج إىل أوسذذذع اآلفذذذاق. وألجذذذل ذلذذذك يصذذذبح عليهذذذا ختمذذذا املسذذذتدامة 
 وأكيدا أن تتبع االسرتااجيات التالية:  

 اسذتعمال امليذاه مذن بذدال والصذناعي الفالحذي اجملذال يف القدرة املياه استعمال إلعادة بالغة أةمية إعطاء -
 ؛العذبة

 ؛مبادرة كل تشجيع مع املوضوع، حول املتوفرة والتقنية العلمية اإلمكانيات كل تسخري  -
 ؛نقية عذبة مياه إىل البحر مياه لتحويل الشمسية الطاقة تسخري من متكننا اليت التكنولوجيا نقل -
 مائيذة حذواجز وبنذاء اآلبار وحفر السدود وتدعيمها، بناء املياه، تلوث مكافحة لوسائل االعتبار إعادة -

 ؛األمطار لتجميع مياه
، وتنفيذذها علذى البيئذة لمايذة اخلاصذة والتشذريعات القذوانني وحتسذينها، سذن امليذاه توزيذع عمليذات تطذوير -

 ؛املخالفني
 ؛احلديثة التكنولوجيا مبسايرة هلا تسمح ح  علمية بطريقة البشرية املوارد وتسيري ختطيط -
هذذه  تطلقذه الذيت والغبذار الغذازات لتفذادي وهذذا ،الصذناعية املذدن حذول اخلضذراء املسذاحات نسذبة زيذادة -

 ؛الصناعة
القطاعيذة  والذربامج املخططذات إعذداد عنذد املسذتدامة والتنميذة البيئذة لمايذة املتعلقذة الرتتيبذات دمذج  -

 ؛وتطبيقاهتا
باسذتخدام  وذلذك الغذري مصذاس مبراعذاة بالبيئذة، كبذريا أضذررا نشذاطه يلحذق أن ميكذن شذخص كذل إلتذزام -

 ؛بالبيئة الضرر ل حلاق اجنبا مقبولة اقتصادية وبتكلفة املتوفرة التقنيات أحسن
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 لالذة البيئذة علذم علذى يكذون أن يف احلذق شذخص لكذل اجلزائذري، البيئذة محايذة القذانون يذنص كمذا -
 ؛بالبيئة تضر قد اليت القرارات اختاذو  اإلجراءات يف واملشاركة

النشذاط  هذذا تكلفذه كذان لذو وحذ  خطذورة قذلأ بذآخر بالبيئذة مضذر نشذاط كذل اسذتبدال يف املسذاةمة -
  ؛احلماية موضوعو  البيئية للقيم مناسبا مادام مرتفعة اجلديد

حسذب مذا تذنص  ميذارس نشذاطا يضذر بالبيئذة أن يتحمذل مسذؤوليته الكاملذة يف ذلذك، شذخص كذل على -
 عليه قوانني محاية البيئة.

 السياسية التحديات  -1
 الدولة جمموعة على تقع منها التخفيف األقل على أو عليها وللقضاء ،املشاكل من جمموعة اجلزائر تعاين    
 :أةمها والتحديات املسؤوليات من
 .والتعليمية والصحية التنموية الربامج إعداد عند األولوية الريفية املناطق إعطاء خالل من املشاركة تفعيل  -
 القرارات وحل املشكالت اختاذ يف النخبوية غري واملشاركة السياسية بالتنمية شداالر  احلكم يتميز أن ينبغي - 

 أو إقصاء سياسي دون اجملتمع داأفر  كافة بني واالجتماعية االقتصادية والتنمية واإلدارة باحلكم اخلاصة
 .وذلك للرفع بالتنمية احمللية وقانونية دستورية إنسانية دميقراطية وبصورة اقتصادي أو اجتماعي

 منها:  اجملتمع على كبرية ورشات فتحت اجلزائر أن الشأن هذا يف الباحثني بع  يرىو     
 من اجملتمع أفراد لتمكني كله وهذا والتعليم الرتبية وإصالح العدالة وإصالح هياكل الدولة إصالح -

 1.تنمية البالد يف الطوعية املشاركة
 مل سلسلة إصالح مستمر، عملية يف وهي يومنا هذا إىل استقالهلا ومنذ اجلزائر أن القول ميكن سبق مما       

 فرتة كل يف والوقائع االقتصادية املعايشة الظروف حسب وخمتلفة  متعددة تنموية وإصالحات برامج تنقطع من
 اختالف من شاملة، بالرغم اقتصادية تنمية حتقيق وهو املسعى نفس يف تصب اختلفت ومهما أهنا إال

تلك  يفرغ البرتويل الريع على املطلق االعتماد أن إال التنمية مفهوم وتطور اجلزائر يف املتبعة االسرتاتيجيات
 البدائل ألفضل اجلاد والتطبيق للواقع املختلف الوعي لتمية مرتبط التغيري فإن حمتواها. من االسرتاتيجيات

 .التنمية مشروع ماح إىل املفضي االجتماعي التغري حتقيق أجل من املمكنة
 

 آثر السياحة البيئية على التنمية المحلية : الثالث المبحث
 السياحة جمال يف الدول بع  يف الناجحة والتجارب األمثلة بع  استعراضهذا املبحث إىل  يهدف    
مدى مساةمة السياحة البيئية يف حتقيق  إىل باإلضافة ،السياحي القطاع يف هوماملف اهذ تطبيق وجدوى بيئيةال

  التنمية احمللية يف اجلزائر.

                                                                 
 .12، ص مليكة سليمان طيب 1
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إن تطبيق مفهوم السياحة البيئية يعين وجود سياحة نظيفة رفيقة للبيئة وصديقة للمجتمع وذات مردود      
 .اإلنسانية وحقوقهم ثقافتهم ماواحرت  رار قال صناعة احمللية يف تمعاتاجمل بإشرا  ،مايل كبري
 أمثلة تجارب السياحة البيئية :األول المطلب
 إىل رحلة هي البيئية السياحة أو الطبيعية والسياحة ،الطبيعة حمليب ممتعة مغامرة تكون رمبا البيئية السياحة    

 اخلالبة باملناظر واالستمتاع الدراسة، هبدف انسبي ملوثة غري أو ،مزعجة غري تزال ال اليت الطبيعية األماكن
         . احلاضر أو املاضي من سواء الثقافية واألشكال املظاهر من غريها عن فضال الرائعة، والنباتات الربية، واحلياة
بع  األمثلة والتجارب اليت قامت هبا بع  الدول يف تطبيق مفهوم السياحة البيئية ومدى ل عرض يلي وفيما

 مساةمتها يف حتقيق املنفعة للمجتمعات احمللية.
I.  استراليا -جزر فريزر -ميناء كينغ فيشرمنتجع 

مينذذاء وقريذذة كينذذغ تقذذع علذذى السذذاحل الغذذريب مذذن جذذزر فريذذزر املعلنذذة علذذى قائمذذة الذذرتاث العذذاملي لليونسذذكو،       
سذذذريرا لالسذذذتخدام يف  005فذذذيال و24غرفذذذة و  040هكتذذذار و  84كيلذذذومرت مشذذذال بذذذرزين. املوقذذذع يتكذذذون مذذذن   042

 شخص. 022مطاعم وقاعة مؤمترات تتسع حلوايل  0ني وقرية للموظفني ونزل، وقاعة للزوار النهاري
وبين املنتج وفق إرشادات بيئية صارمة هبدف توفري مكان للزوار يتوافق بشكل سلس مع حساسية النظم       

دراسات لألثر البيئي. باإلضافة أللاث أخرى مفصلة عن  يةالبيئية يف اجلزيرة. وقبل أن يبدأ البناء   عمل
  املنطقة باإلضافة لدراسة املياه واالستخدامات الطبيعية السابقة للسكان احملليني.

 التداخل البيئي:  -1
مند البداية   بدل كل جهد ممكن لتخفيف الضغط البيئي والوصول إىل مستوى عايل من التداخل     
 1ار ميكن ذكر:، من هذا اإلطالبيئي

 ؛الطرق واملباين   ختطيطها وتنفيذها حول األشجار الرئيسية حتاشيا لقطع األشجار -
 ؛اسق مع البيئية وطبيعة املنطقة ومنطها املعماري وحميطها النبا  اجلغرايفتنمجيع املباين صممت لت -
 ؛مجيع اخلشب املستعمل هو من األنواع احمللية -
  تصميمه بدون  ،املؤمترات واالستقبال واملطاعم والغرفة اإلدارية واحلمامات(اجملمع املركزي للفندق )غرفة  -

تكييف. و  إدخال نظام التهوية الطبيعية من خالل هتوية متعددة يف الطوابق العلوية والسفلية، ويف فصل 
يف الشتاء  وخروج اهلواء الساخن من الفتحات العلوية، أما ،الصيف يتم دخول اهلواء البارد طوال النهار

 ؛فيتم إقفال مجيع الفتحات حلصر احلرارة ومتثيل ظاهرة البيت الزجاجي
مجيع الغرف واملناطق العامة   تصميمها ليث يدخلها أكرب كم من اإلضاءة الطبيعية خالل ساعات  -

 ؛النهار ليث ال تكون هنا  حاجة ل ضاءة الصناعية

                                                                 

1
 .077-071، ص 2102األردن، ، الطبعة األولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، السياحة البيئيةحمزه درادكه وآخرون، 
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 ؛ميكن توفري غرف للمدخنني عند الطلبمجيع الغرف واملرافق مينع التدخني فيها، لكن  -
عمل ممرات خشبية معلقة أو ممرات أرضية مغطاة بقطع خشبية لتقليل اآلثار السلبية على الكثبان الرملية  -

 ؛واملستنقعات
 املنتجع يدير حمطة تنقية مياه الصرف بطريقة طبيعية. -

كيلذو   4221222إن تصميم املنتجع هبذه الطريقة وفر ما يقارب مذن   المنافع البيئية واالقتصادية: -2
 منزل لنفس الفرتة. 022وات من الطاقة سنويا وهو ما يعادل استهال  

أمذراض الرتبذذة املسذتوردة   تفاديهذذا باسذتخدام تربذذة املنطقذة أو تربذذة   :البنااء: لتخفياا  األثار البيئااي -2-1
 مصرح بنقلها واملوارد الطبيعية اليت أزيلت من املوقع   استعماهلا يف إعطاء املوقع مظهره الطبيعي.

  استعمال النباتات الطبيعية مذن منطقذة ذاهتذا أو املنذاطق احمليطذة كمذا أزيلذت  تشكيل التضاريس: -2-2
لنباتذذذات مذذذن موقذذذع البنذذذاء ووضذذذعت يف مسذذذتنبت خذذذاص بذذذاملنتج ليذذذتم إعذذذادة زراعتهذذذا الحقذذذا ثالف ا

 املستنبت يعمل على تزويد املنتجع بالنباتات احمللية ألغراض تشكيل التضاريس.
يتم معاجلة امليذاه العادمذة يف حمطذة التقنيذة الطبيعيذة اخلاصذة بذاملنتجع، ونظذرا ألن املكونذات    :الماء -2-3

طذذة ال تتناسذذب مذذع طبيعذذة الرتبذذة. فإنذذه يذذتم إطذذالق امليذذاه مذذع القنذذاة سذذريعة اجلريذذان حنذذو منتجذذات احمل
 املمر الرملي الكبري.

يوجد مفتذاح علذى شذكل بطاقذة يشذغل الطاقذة يف كذل غرفذة. وهذذا يضذمن أن تغلذق الطاقذة  الطاقة: -2-1
 .بالكامل عندما تكون الغرفة شاغرة، أما وحدات التكييف فيتم التحكم فيها يدويا

اجذذذة يف املوقذذذع يذذذتم فصذذذلها وضذذذغطها وختزينهذذذا يف املواقذذذع وإرسذذذاهلا امجيذذذع املخلفذذذات الن المخلفاااات: -2-5
 لألرض الرئيسية إلعادة تدويرها.

قذام منتجذع )كينذغ فيشذر( بإنشذاء جلنذة استشذارية مذن اجملتمذع احملذيط  خلق شركات ومناافع أوساع: -2-2
ومجيذذذذع الفئذذذذات املسذذذذتهدفة لكذذذذي يضذذذذمن عالقذذذذات طيبذذذذة متواصذذذذلة مذذذذع مجاعذذذذات البيئذذذذة والسذذذذكان 

 األصليني واملقيمني الذين   متثيلهم يف هذه اللجنة.
واألمنذذذاط البيئيذذذذة يف جذذذذزر فريذذذذزر. وقذذذذد  وقذذذد شذذذذجع املنتجذذذذع بذذذذرامج األلذذذاث املتعلقذذذذة بالبيئذذذذة والسذذذذياحة البيئيذذذذة   

 اشتملت خطة املنتجع البيئية على إقامة العديد من الربامج واملبادرات الثقافية لزيادة الوعي البيئي.
وذلك مذن خذالل عذرض  ،يتوفر برنامج لتدريب املوظفني على كيفية التعامل مع البيئة الموظفين:  -2-7

 شرائط الفيديو.
  إعذذداد برنذذامج يتكذذون مذذن أربعذذة مراحذذل يتضذذمن تذذرويج وتوجيذذه وتطبيذذق   التواصاال مااع الاازوار: -2-8

التعليمات، ضمن نطاق عمل توضيحي مندمج مع برامج الفيديو املتذوفرة السذتعمال مجيذع الذزوار. 
 دليال سياحيا لتطبيق هذا الربنامج.  00وهلذا الغرض فقد وظف املنتجع 
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II.   كوستاريكاالسياحة البيئية في 
 فهي بيولوجي وتنوع بيئي غىن من البالد يف ملا حقيقي وصف وهو الغين الشاطئ كوستاريكا اسم يعين    

            1 .البيئية السياحةو  الطبيعة وهواة األمثل اخليار
 .2 كلم 40022 تقدر ب املساحة، مليون نسمة 5000445 :االسكاهن عدد، خوسيه سان: العاصمة

 حيوانات تعيب االستوائية غاباهتا ففي ،العامل هذا يف فريدة اجعلها وحيوانية طبيعية ثذذروة كوستاريكا تضم    
 .األنواع خمتلفة الطيور من وأسراب الربية والقطط كالقردة عديدة برية

 يذذقذذصذذدونذذهذذا الذين السياح ملاليني جذب عامل أرجائها يف املنتشرة والبحريات واألهنار الذذبذذراكذذيذذن تذذشذذكذذل    
 .املالع ءأحنا وخمتلف وأوروبا أمريكا مذذن
 ومنتزهاهتا غاباهتا يف املوجودة الربية احلياة على الذذتذذعذذرف هذذذو كذذوسذذتذذاريذذكذذا يف إثارة النشاطات أكثر مذذن       

 حيث . Canopy toursب واملشاركة أنواعها اختالف على الطيور بذذمذذراقذذبذذة االسذذتذذمذذتذذاع إىل باإلضافة الطبيعية
  ة.والسباح والغوص املوج كركوب املائية الرياضات من خمتلفة أنواع ممارسة ميكن
 Arenal Poas بذذركذذان وأبرزها طبيعية منتزهات إىل حتولت اليت املتعددة الرباكني زيذذارة  بإمكان السياح إذ     

 منظر به حييط والذي Tenorio الطيور من أنواع حميطهما يف تعيب لريتان توجد منه مقربة على وحيث
 .وشذذذالالت هنارأ تتخلله خالب طبيعي

 :المتاح  -1
 واملتحف م 222 سنة إىل تعود ذهبية قطع تعرض وفيه الذهب متحف وأبرزها مبقتنياهتا الغنية املتاحف    

 .قدمية قلعة عن عبارة فهو املتحف مبىن أما ،األحجار ومعرض الفراشات حديقة حيث الوطين
الطبع  الروائع الكتشاف انتقل مث بإنتاجه كوستاريكا تشتهر الذي النب مزرعة العاصمة يف املثرية املعامل ومن    

 .العاصمة يف املوجودة الطبيعية
 على لتعرفل ختولك اليت املختلفة الطبيعية املنتزهات كوستاريكا يف تنتشر   :الطبيعية المنتزهات -2

 الئحة على املدرجة Cocos Islands املنتزهات هذذذه أشهر الذذمذذتذذنذذوعذذة، والذذطذذيذذور والنباتات احليوانات
 فذذي غذذابذذة بكوهنا اجلزيرة هذذذه وتتميز الطبيعية، الدنيا عجائب لقب لنيل واملرشحة الوطين للرتاث اليونسكو
 ثروهتا إىل إضافة واحليتان الدالفني تعيب حيث املائية وبثروهتا شالل 522 من أكثر فيها يتدفق احمليط وسذذط
 . زيارهتا من التمكن قبل املختصة السلطات من إذن على باحلصول عليك ولكن النادرة ريةجاحل

 نوعا 008و الطيور من نذذوعذذا 042 على حيتوي الذذذي Corcovado منتزه هو أيضا املميزة األماكن ومذذن     
 إذ الطبيعية ثرواته إىل إضافة هذذذا والنمور والفهود القردة أمثال الربية الثدييات من نوعا 000و الزواحف من

 داخذذل اإلقامة ميكنك بأنه واذّكر اجلمال، رائعة استوائية وغذذابذذات وانذذهذذارا رملية وشذذواطذذئ شالالت حيتضن
 .السالحف رؤية ميكنك حيث.La sirena Tortuguero بذ يعرف موقع يف املنتزه

                                                                 
 (001021، 02/24/0202) ، تم االطالع:post_9162.html-http://saie7.blogspot.com/2012/04/blog، الرابط:  السياحة البيئية في كوستاريكا 1

http://saie7.blogspot.com/2012/04/blog-post_9162.html
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 األنظمة على االطالع ميكنك حيث الطبيعية املواقع أمجل من cloud Monteverde غذذذذابذذذذة وتذذذعذذذتذذذبذذذر     
 Jungle Bat زيذذارة أبرزها عذذدة بنشاطات القيام ميكنك حيث Santa Elena موقع يف خصوصا املتنوعة البيئية
 . San Luis وشذذذالالت الذذحذذشذذرات ومذذتذذحذذف الذذذفذذذراشذذذات وحذذديذذقذذة األرجنتيين ملطعم ا يقع حيث
 

 : تطور السياحة البيئية في كوستاريكا(05)خريطة رقم 

 
source: Journal of Ecotourism, Social and environmental effects of ecotourism in the Osa Peninsula of Costa Rica: the 

Lapa Rios case, Vol. 9, No. 1, 02 February 2010, p 65. 

 : المطبخ -3
 الفاصوليا مع أرز عن عبارة وهو Gallo pinto وأشهرها أطباقه بتنوع الكوستاريكي املطب  يتميز     
 األرز من املؤلف Casado الذ فهو الرئيسي ءالغذا وجبة طبق أما الفطور، عند عادة ويتناول ءاحلمرا

 تطلق واليت والكاري اخلضار من املؤلفة Lizano صلصة تذوق تنس وال والتورتيا املقلي واملوز والفاصوليا
 . الكوستاريكي الكاتشاب تسمية عليها
 :الشواط  -1
 حتدها اليت الكارييب البحر شواطئ و اهلادئ احمليط شواطئ أن إذ خاصة ميزة كوستاريكا لشواطئ   

 .مسليو  ممتعا مكانا تشكل وهي وتكوينها طبيعتها خالل من بعضها عن ختتلف
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 السياح عدد تطور -2
 :ذلك يربز املوايل للشكوا ،0220إىل سنة 0000 سنةمن  مستمرا ارتفاع الدوليني السياح عدد شهد

 2992 -1003الدوليين إلى كوستاريكا خالل فترة  (: مجموع تدفقات السياح98شكل رقم)

 
source: Bernardo Duhá Buchsbaum, Ecotourism and Sustainable Development in Costa Rica, Major Paper Submitted 

to Virginia Polytechnic Institute and State University, May 3, 2004, p  100  

III. األردن -السياحة البيئية في مدينة العقبة 
العقبة فهي تقع على الساحل البحر األمحر يف أقصى اجلهة اجلنونية لألردن واليت متثل من خالل هذا املوقع     

كم عن   42كم، و  002البحري الوحيد للدولة، وهي تعد مركز حمافظة العقبة، وتبعد عن العاصمة عمان بنحو 
 البرتاء.
حلقل باململكة العربية السعودية اليت ترتبط هبا من خالل مركز حيد املدينة من اجلهة اجلنوبية الشرقية مدينة ا    

 حدود الدرة، الغرب مدينة إيالت احملتلة اليت ترتبط هبا عرب معرب وادي عربة، ومنها إىل مصر.
ميتد النسيج العمراين للمدينة على طول خط الساحل األردين للجهة الشرقية من رأس خليج العقبة املتفرع     

العقبة أهم الطرق الرئيسية باألردن )الطريق كم، وتلتقي مبدينة   02والذي يصل طوله إىل  ،األمحرمن البحر 
الصحراوي، وطريق البحر امليت وخط السكة احلديدية( وامليناء البحري واملطار"مطار امللك حسني"، مما أهلها 

هامة للتبادالت بالشرق األوسط ومركزا الحتضان املنطقة التجارية احلرة واملنطقة الصناعية وجعلها تشكل نقطة 
 اسرتااجيا خبليج العقبة.

 



آلية لتحقيق التنمية المحلية في الجزائرالفصل الثالث: السياحة البيئية ك  
 

194 
 

ؤهلها الحتالل مكانة هامة يف شبكة مما ي،  0222 نسمة سنة 04522 يقدر حجم سكان مدينة العقبة      
 املدن األردنية.

 إمكانية طبيعية متعددة ومتميزة محفزة لتعدد األنشطة السياحية:  -1
واليت تدعم قيام  ،ساةمت اخلصائص اجلغرافية ملدينة العقبة يف توفر العديد من اإلمكانيات الطبيعية اهلامة     

العديد من األنشطة السياحية املختلفة، فإىل جانب اجلبال اليت حتيط باملدينة وانفتاحها على السهول من جهة 
حة اجلبلية والسياحة البيئية خاصة مع توفر غطاء فإن ذلك بإمكانه أن يبعث السيا ،والبحر من جهة ثانية

نبا  مميز،  وكذا السياحة الشاطئية اليت اجد جماال خصبا ملمارستها مع توفر الشواطئ اليت تتوزع على طول 
وكذلك الغوص  ،الشريط الساحلي باملدينة، باإلضافة إىل إمكانية ممارسة خمتلف الرياضات املائية املختلفة

 لشعب املرجانية املنتشرة يف سواحل.لالستمتاع با
يسود مدينة العقبة املنال الصحراوي ذو الصيف احلار والشتاء املعتدل، حيث تؤثر هذه اخلصائص على     

 بع  أنواع األنشطة السياحية.
 (: بعض الخصائص المناخية في مدينة العقبة )األردن(06جدول رقم)

 العقبة    عناصر املنال
 درجة احلرارة 

 (م°) 
 0414 املعدل السنوي 

 0814 الدرجة الدنيا )الشتاء(

 0510 الدرجة القصوى )الصيف(

 كمية التساقط
 )ملم/سنة(

 00 املتوسط السنوي

 2 الكمية الدنيا )الصيف(

 8 الكمية القصوى )الشتاء(

 األردن  حمطة الرصد اجلوي المصدر:               

 إرث تاريخي هام يشجع النشاط السياحي:  -2
سنة قبل امليالد بسبب أةمية موقعها االسرتاتيجي  على  5222يعود تاري  تأسيس مدينة العقبة إىل حنو      

 البحر األمحر عند تقاطع الطرق الرابطة بني ثسيا وإفريقيا وأروبا.
لعقبة متثل أحد أهم املدن النبطية الواقعة على خط خالل احلضارة النبطية املقامة يف املنطقة كانت مدينة ا     

التبادالت التجارية، حيث كانت تعربها القوافل القادمة من احلجاز وجنوب اجلزيرة العربية واملتجهة إىل بالد 
الشام ومصر، وقد أطلق عليها اليونانيون اسم "برينايس"، ويف العهد الروماين أطلق عليها اسم "إيال" أو "إلينا" 

يث مير هبا طريق "فيانوفاتريانا"  املتجه جنوبا من دمشق مرورا بعمان وينتهي يف العقبة، ومنه يتصل بالطريق ح
، إىل نياملتجه غربا إىل فلسطني ومصر. ومبجيء اإلسالم خضعت العقبة إىل حكم املسلمني: فمن األموي

  فاملماليك.ني، مث الفاطمينيالعباسي
خالل القرن الثاين عشر ميالدي، قام الصليبيون باحتالل املنطقة وبنوا فيها قلعة ال تزال قائمة ح  اآلن إىل    

 كم عن العقبة تسمى ب "جزيرة فرعون". 2حتصينهم جلزيرة تتبع اآلن املياه اإلقليمية املصرية وتبعد 
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 ة اإليرادات: إستراتجية تخطيط التنمية السياحية واإلرادة الطوعية لزياد -3
حيث تتجاوز مع املدينة  ،تتميز  مدينة العقبة مبوقعها املتميز واالسرتااجي على خليج العقبة جنوب األردن     

األمر الذي أكسبها أةمية متزايدة الوردية "البرتاء" املصنفة ضمن عجائب الدنيا ومنطقة وادي رم السياحية، 
 02001لدى السلطات املركزية لتدعيمها باملشاريع السياحية خاصة وأهنا اختريت يف سنة 

باملنطقة لتكون عاصمة للسياحة العربية، ناهيك عن مشاريع األخرى ذات الطابع الصناعي املرتبطة      
قفزة تنموية مبنطقة العقبة، إىل جانب توفري بنية حتتية التجارية احلرة، وهي كلها مشاريع   تسطريها لتحقيق 

 1املشاريع اليت يتوقع منها حتقيق التنمية السياحية:من و   خلدمة السياح املتوقع توافدهم.
: يتمثل يف اماز منتجع سياحي يضم لرية اصطناعية، بتكلفة مالية تصل إىل مشروع سرايا العقبة -

 ؛مليار دوالر
 ؛مليار دوالر 015قدرت تكلفته بنحو : مشروع واحة آيال -
 2 كم  010مشروع سياحي مبدينة العقبة، وهو ميتد على مساحة قدرها  يعد أكربمشروع مرسي زايد:  -
كم، ويرمي هذا املشروع إىل تطوير الواجهة البحرية وحتويلها إىل واجهة ترفيهية، وستشرف   0بطول لري     

مليار دوالر  وبإمكانه توفري  02على اماز هذا املشروع شركة "املعرب" الدولية، ومن املتوقع أن تصل تكلفته 
 منصب شغل. 04222
عرفذت مدينذذة العقبذة اهتمذذام كبذذريا ومتزايذدا مذذن قبذذل السذلطات املركزيذذة يف األردن، والذذيت أعطتهذا وضذذعا خاصذذا     

ومميزا وذلك منذ عشرية التسذعينات مذن أجذل تطويرهذا بذأكثر مذن صذيغة، مذن خذالل إمذدادها بذاحلوافز، واإلعفذاء 
، إىل جانذب وضذع خطذط 0220القتصادية احلذرة من الضريبة والرسوم اجلمركية خاصة بعد إطالق منطقة العقبة ا

الجتذذذذاب االسذذذتثمار األجنذذذيب وكذذذذا االسذذذتقالل اإلداري عذذذن العاصذذذمة عمذذذان أي متتعهذذذا بنظذذذام ال مركذذذزي، كذذذل 
 ذلك أعطى دفعا قويا للنمو االقتصادي مبدينة العقبة.

تتمثذذل يف بذذواخر ضذذخمة  وقذذد ركذذزت سذذلطة العقبذذة يف خطتهذذا الرتوجييذذة علذذى جذذذب البذذواخر السذذياحية الذذيت    
تستخدم يف رحالت السياحية وليس للنقل، إن الرتكيز على البواخر السياحية من شأنه املساةمة يف زيادة أعذداد 

أيذام  02السياح  يف خمتلف املدن الساحلية يف العامل من خالل اإلمذاز عذرب البحذار واحمليطذات يف رحلذة تسذتغرق 
قصذذرية تسذذتغرق يف الغالذذب يومذذا واحذذدا، ومدينذذة العقبذذة السذذياحية تعذذد مذذن أو أكثذذر  لتتوقذذف خالهلذذا يف حمطذذات 

أهذذم احملطذذات الذذيت ترسذذو هبذذا تلذذك البذذواخر أن تكذذون هنالذذك دعايذذة وتذذرويج سذذياحي كبذذري يسذذمح هلذذؤالء السذذياح 
ع وادي رم، وهذذذذذا ال يذذذذتم  إال باختذذذذاذ  جمموعذذذذة مذذذذن اإلجذذذذراءات لتشذذذذجي-العقبذذذذة-بزيذذذذارة املثلذذذذث الذذذذذهيب "البذذذذرتاء

واسذذذتقطاب أكذذذرب عذذذدد مذذذن البذذذواخر بالتعذذذاون بذذذني كذذذل مذذذن مفوضذذذية العقبذذذة وهيئذذذة تنشذذذيط السذذذياحة واجلهذذذات 
احلكوميذذة املعنيذذة، األمذذر الذذذي أدى إىل ضذذرورة تأهيذذل مينذذاء العقبذذة وتوسذذيعه وتطذذوير البذذىن التحتيذذة، مذذع  إعذذادة 

                                                                 
 .03 82 ص ص، Forbes Middle East ،0200 مجلة ،خليج العقبة: بوابة األردن االستثماريةواحة كمال ليلى،  1
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ا الرتوجييذذذة علذذذى شذذذراكة التسذذذويق مذذذع النظذذذر يف الرسذذذوم املفروضذذذة علذذذى مشذذذغلي هذذذذه البذذذواخر، وتعتمذذذد يف خطتهذذذ
إىل أن هذذذذذا النذذذذوع مذذذذن  0200شذذذركات عامليذذذذة متخصصذذذذة يف السذذذذياحة البحريذذذذة، حيذذذذث تشذذذذري إحصذذذذائيات سذذذذنة 

   ما يلي:  مليار دوالر يف العامل. إىل جانب هذه املشاريع تتواجد بالعقبة 04السياحة قد سجل دخال يتعدى 
 ؛حمطة العقبة ملراقبة الطيور -
 ؛وم البحريةحمطة العل -
 ؛أقدم كنيسة يف التاري  واليت تعود إىل القرن الثالث بعد امليالد -
   1متحف العقبة األثري. -

 مساهمة السياحة البيئية في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر :المطلب الثاني
 :يلي فيما اجلزائر يف السياحة مساةمة تتمثل    
I.  اإليراداتالمساهمة السياحة في:  
 تلذك خذالل السذياحية التذدفقاتت تراجعذ ففذي التسذعينات حامسذة مراحذل بذثالث القطذاع السذياحي مذر        
 الوجهذة علذى كبذري سذليب بشذكل أثذر ممذا، الذبالد تعيشذها كانذت الذيت والسياسذية ،األمنيذة األوضذاع بسذبب الفذرتة

 وهذذا، السذلبية والسياسذية األمنيذة اآلثار هذه من التعايف يف السياحي بدأ القطاع بعدها مث اجلزائر،يف  السياحية
 بسذبب وهذذا ،جديذد مذن التذدهور إىل اجلزائذر يف السذياحة عذادت اآلونذة األخذري يف لكذن األلفيذات، مطلذع مذع

 السذياحية املنذاطق مذن التقليص إىل أدى مما اجلزائر السياحية للوجهة الدول اجملاورة تعيشها اليت األمنية األوضاع
 سذنة مذن املمتذدة للفذرتة بذاجلزائر السذياحية اإليذرادات تطذور لنذا يظهذر املذوايل واجلذدول منهذا. الصذحراوية خاصذة
 :كما يلي  0202 سنة إىل 0222

 دوالر مليون            في الجزائر اإليراداتالمساهمة السياحة في  (:02جدول رقم )
 السنوات 0222 0220 0224 0224 0200 0200 0204 0208 0202
 اإليرادات 102 112 184 324 209 067 025 020 05214

 السياحية

مليون 

 دوالر
 

 المصدر: الديوان الوطني لإلحصائيات

 

، أن أكرب 0202- 0222 الفرتة خالل اجلزائر يف السياحية اإليرادات أن السابق اجلدول خالل من نالحظ    
 تقلبات الفرتة هذه عرفت ،كذلك 2008 سنة دوالر مليون 325 هي السياحية اإليرادات إليها وصلتقيمة 
 القطاع ميبهت إىل ذلك ويعود ، 2009 و 2008 سنيت بني دوالر مليون 59 لوايل من تراجعت حيث حادة
 السياحية التهيئة التوجيهي ملخطط صياغتها من برغم الوصية الوزارة طرف من به االهتمام وعدم رهيب بشكل
 وميكن احملروقات قطاع وجود لكم وذلك ، اإليرادات حيث من ثانوي أو حيوي غري قطاعا اعتبارهو   2030

                                                                 
 ، نقال من موقع:1121نوفمبر  18مرفا خاص للبواخر السياحية في ميناء العقبة، في صحيفة "العربية" الصادرة بتاريخ  1

 tourism/2012/11/28-and-http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/travel  :25/24/02021بتاريخ 

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/travel-and-tourism/2012/11/28
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 يف الرهيب ارتفاع جراء الفرتة تلك يف خيالية مداخيل حقق حيث الغابة تغطي اليت الشجرة األخري هذا هاعتبار 
 السياحية اإليرادات مستوى على ملحوإ حتسن نالحظ 2013 سنة يف أما العاملية، األسواق يف البرتول أسعار
 هذا ويعود ، 0204ة سن دوالر مليون 304 إىل لتصل تدرجييا لرتتفع دوالر، مليون  082 قيمتها لتبلغ اجلزائر يف

 للسياحة التوجيهي املخطط هبا  جاء اليت الواقع أرض على والسياسات مشاريع من بع  اجسيد إىل التحول
 .مليون دوالر 025إىل 0202حيث بلغت سنة 

II. التوظي   في السياحة مساهمة: 
 وغذري املباشذرة بأنواعهذا اجلزائذر الشذغل يف مناصذب الذيت تذوفر القطاعذات أهذم بذني مذن السذياحة قطذاع يعذد     

 يوضذحه مذا حسذب وهذذا إىل أخذرى، سذنة مذن تتطذور التشذغيل يف املسذاةمة وهذذه والفصذلية، والدائمذة املباشذرة
 سنة من املمتدة الفرتة خالل مناصب الشغل إحداث يف السياحة قطاع مساةمة تطور يبني الذي املوايل الشكل
 :يلي كما وهذا  ،0202 سنة إىل 2000

 التوظي   في السياحة (: مساهمة08جدول رقم )
 

 السنة 0222 0224 0222 0200 0200 0205 0204 0208 0202
العاملين  04512 04410 00415 00010 00015 02410 00210 420104 002102

 المباشرين
 

: االعتماد على عداد الباحثةإمن   
 الديوان الوطين ل حصائيات -

- World Development Indicators (WDI), November 2015 

- World Travel and Tourism Council Data, 2016 

 وهذا ، اجلزائر يف البطالة معدل ختفي  يف السياحة لقطاع الكبري الدور يظهر أعاله اجلدول خالل فمن     
 045222 من هذه الشغل مناصب تطورت حيث جديدة شغل مناصب إحداث على الدائم العمل خالل من

منو  نسبة أكرب شهدتا 2008 و 2004 سنيت أن كما ، 2014 سنة منصب 024022 إىل 0222 سنة منصب
جاء  اليت اإلصالحات خملفات بسبب وهذا التوايل، على  56.6 %و 60.19 % بلغ حيث التوظيف معدل يف
 .واألسفار السياحة ووكالت بالفندقة اخلاص 1999 سنة استحدث الذي اجلديد القانون هبا

III. في الجزائر الخام المحلي الناتج في السياحة مساهمة 
 يساهم ال مازال القطاع هذا أن إال لقطاع السياحة اجلزائرية احلكومة أولته الذي الكبري االهتمام أن رغم    
 اخلام احمللي الناتج يف السياحة قطاع يوضح مساةمة املوايل والشكل اخلام، احمللي الناتج يف ضئيلة بنسبة إال

 02021 سنة إىل 0222 سنة من املمتدة الفرتة خالل
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 ناتج المحلي الخامال  في السياحة (: مساهمة08جدول رقم )

الناتج احمللي اخلام جارج قطاع احملروقات 5006و  5002  

 السنوات 2000 2003 2006 2004 2002 2010 2014 2016 2017

 الناتج مساهمة المباشرة في 3.1 3.4 3.9 3.3 3.1 3.4 3.3 1.3 1.6
 %الخام  المحلي

                                                                                        : االعتماد على عداد الباحثةإمن 
 ل حصائياتالديوان الوطين  -

- World Development Indicators (WDI), November 2015 

- World Travel and Tourism Council Data, 2016 

املساةمة  غتلب حيث اخلام احمللي الناتج يف السياحي القطاع مساةمة جليا لنا يظهر أعاله من اجلدول      
ووكاالت  الفندقة قانون هبا جاء اليت اإلصالحات بسبب وهذا 01.80 % بنسبة 2000 سنة للقطاع الدنيا

 الفندقية اهلياكل من العديد إسقاط عنه نتج الذي التصنيف إعادة إجراءات خالل من واألسفار السياحة
 احمللي الناتج يف مساةمته يف أثر مما السياحي النشاط يف اخنفاض عنه نتج الذي األمر التصنيف السياحية من
 .اخلام احمللي الناتج من 01.50 %إىل وصلت بنسبة 2014 سنة له مساةمة أعلى بلغت اخلام، بينما

 التعرض الدول اجنيبو  البيئي األمن حتقيق يف تساهم البيئية السياحةويف األخري نستخلص بأن    
 وتوفري الدخل مصادر تنويع، إضافة إىل التلوث أشكال لكل املناهضة الطبيعة ومجعيات دار فاأل الحتجاجات

 متسكهم من ويزيد احملليني السكان معيشة مستوى تطوير إىل يؤدي مما التحية، البنية حتسني الشغل مناصب
 .الفريدة وعاداهتم احمللية بثقافاهتم

   خالصة الفصل:
من  حيققه مبا العامل دول من الكثري يف رياديا دورا تؤدي اليت احليوية القطاعات من السياحة قطاع يعترب    

 السياحية البيئة توفري يتطلب األمر أن إال اخل،...األجنيب لالستثمار وبديل العمل لفرص وخلق مالية تدفقات
 هلذا املتوقعة الكفاءة حتقق مل السياحية املتوفرة اإلمكانيات نإف اجلزائر يف القطاع. أما هبذا املالئمة للنهوض

 .الناتج يف واملساةمة التشغيل وفرص ،السياحية حيث العائدات من القطاع
 ميكن ذكر ما يلي:  إليها املتوصل النتائج بني ومن

اجلزائر تتمتع بإمكانيات سياحية ضخمة تتمثل يف منال متنوع ميثل من البحر املتوسط والواحات  -
 ؛والصحاري واجلبال واحملميات الطبيعية والرتاث الثقايف املتنوع

واملصنوعة اليت هتتم بالبيئة تعترب ثليات فعالة يف حتقيق التنمية االقتصادية  ،اجلواذب السياحية الطبيعية -
 ؛وغري مباشرة ورفع مستوى معيشة األفراد ،مبا اجلبه من منافع اقتصادية مباشرة

 ،وتزيد إنتاجية القطاع الزراعي ،السياحة تؤدي إىل تنويع اخلدمات االقتصادية يف اجملتمعات احمللية -
 ؛وانتشارها بتلك املناطق احمللية القاعدية اهلياكلوقيام 
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من خالل دراسة بيانات اقتصاديات السياحة يف اجلزائر مد أن هنالك عالقة طردية موجبة بني عدد  -
واإليراد السياحي كمتغري تابع، إذ أن الطلب على السياحة اجلزائرية متزايد  ،السياح كمتغري مستقل

 لك متزايد؛هو كذ اإليراد السياحيفوتبعا لذلك 
 ؛تشكل احملميات الطبيعية قاعدة أساسية النطالق السياحة البيئية وإتاحة فرص عمل للسكان احملليني -
هنالك العديد من القطاعات اليت تستفيد من قطاع السياحة يف مشاريع التنمية السياحية وذلك  -

 وبيئية.  تنمية اقتصادية واجتماعية حتقيق بصورة مباشرة وغري مباشرة مما يؤدي إىل
واحذدة مذن أقذل الوجهذات السذياحية يف العذامل علذى الذرغم مذن تعترب بأن اجلزائر  ، ميكن االستخالص غري أنه    

مذن بدايذة  اهذو أنذه رغذم اإلصذالحات املعتمذدة ابتذداءاملقومات السياحية املتنوعة، مذا مييذز الواقذع اجلزائذري كذذلك 
هذه اإلصالحات متيذزت بذالبطء األنشطة السياحية، إال أن مثل التسعينات وح  الوقت احلاضر لتحقيق فعالية 
القطذذذاع السذذذياحي مل تكذذذن يف مسذذذتوى تطلعذذذات هذذذذا األخذذذري، خاصذذذة يف التنفيذذذذ، كمذذذا أن احلذذذوافز املقدمذذذة لرفذذذد 

مذذن حيذذث اجلذذذب عامليذذا، ويف مذذؤخره دول مشذذال افريقيذذا  004هذذو احذذتالل اجلزائذذر للمرتبذذة ولعذذل مذذا يؤكذذد ذلذذك 
 1 0202 وكوجهة سياحية لعامالسياحي 

يتعذذذني علذذذى اجلزائذذذذر إعذذذادة تقيذذذذيم طاقتهذذذا واسذذذذتدرا  تأخرهذذذا يف امليذذذذدان السذذذياحي واالسذذذذتفادة مذذذن اجذذذذارب      
منافسذذيها حذذ  تنذذال مكانتهذذا ضذذمن حميطهذذا املتوسذذطي، علمذذا أن بلذذدان احلذذوض املتوسذذط تعذذد الوجهذذة السذذياحية 

مذذذن  %02، و0228مليذذذون سذذذائح هنايذذذة  082مذذذن السذذذياح الذذذدوليني الوافذذذدين أي  %32الرئيسذذذية العامليذذذة بنسذذذبة 
املداخيل النامجة عذن السذياحة الدوليذة، وحسذب توقعذات املنظمذة العامليذة للسذياحة سذوف تسذتقبل جممذل البلذدان 

 02021مليون سائح يف ثفاق  522املطلة على البحر املتوسط قرابة 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 المبحث األول: مقومات وخصائص السياحة في الشرق الجزائري
 واقع السياحة البيئية في بعض الواليات الساحلية من الشرق الجزائري :الثانيالمبحث 
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 تمهید: 
يزخر الشرق اجلزائري بثروات وموارد سياحية هامة ومعتربة حيث تتنوع بني املوارد الطبيعية، الثقافية     

واحلضارية لتشكل مزجيا متميزا، جيعلها وجهة سياحية هامة ومقصدا للعديد من حميب االستكشاف والتمتع 
لتنمية كوهنا من الصناعات الواعدة اليت يعول موقعا اسرتاجتيا يف حمفظة ا حتتل السياحة البيئيةباملناظر الطبيعية، 

عليها لتحقيق التنمية بأبعادها االقتصادية، االجتماعية والبيئية يف خمتلف واليات الوطن، هلذا أضحت اجلهات 
املسؤولة ساعية للوقوف أمام التحديات اليت تعيق دورها التنموي، والتحضري اجليد ملرحلة ما بعد البرتول 

احة البيئية كمورد طبيعي غري ناضب إلنعاش االقتصاد الوطين بطرق أكثر استدامة، والتعامل مع واستغالل السي
 مستوى كل والية. هذه التحديات يف اجلزائر سيكون بتطوير إسرتاجتيات حتدي على

 

جلانب الشرق اجلزائري لتكون اإلطار امليداين الذي سيتم على مستواه تعزيز امت اختيار بعض الواليات من     
 الفصل على ما هو متوفر من املعلومات، حيث سيتم التعرض يف هذا  االنظري، سيتم إعطاء صورة حتليلية بناء

 املوقع مثل الطبيعية املميزات :يف ااسسأ مثلتت اليتالشرق اجلزائري الواليات املبحوثة من  خصائص إىل
 السياحة البيئية املمارسة فعاليةو  يةأمه عن صورة إعطاء أجل من ذاهو  ملنشآتوا ياكلهلوا املناخ، التضاريس،

 حيث نمواليات الدراسة  يف السياحي طاللنش حتليل إىل يهف نتطرق أن ارتأينامبنطقة الشرق اجلزائري، كما 
 ةساملمار  أو التارخیية اآلثار أو الطبيعية اتحاملتا خیص فيما سواء املنطقة ايهعل وفرتت  اليت اإلمكانيات
 ومدىاط النش ذاه وضعية كذلكو   السواح، خلدمة ةجهواملو  املوجودة ياكلهلوا يزاتجهالت حىتو  ،التقليدية
 ته. لتنمي الوالية استثمار

 :كاملة ثة مباحثثال إىل التطبيقي الفصل هذا تقسيم مت امليدانية سةاالدر  هبده ولإلملام  

 اجلزائريالسياحية يف الشرق وخصائص مقومات  املبحث األول:         
 يف بعض الواليات الساحلية من الشرق اجلزائري يئيةالب السياحة واقع :الثايناملبحث         
 يف بعض الواليات الداخلية من الشرق اجلزائريواقع السياحة البيئية  :الثالثاملبحث         
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 السیاحیة في الشرق الجزائريوخصائص المبحث األول: مقومات 
 الشرق اجلزائري على عدة مواقع طبيعية، ثقافية وتارخیية تعود ملا قبل التاريخ، نوميدية، رومانيةحيتوي     

 .التعريف باملنطقة غلب هذه املواقع مصنفة وتساهم يفأأكرب احتياطي من اآلثار التارخیية، و  إذ تعدوإسالمية، 
وليس بعيدا عنها توجد سريتا مث عنابة املعروفة هبيبون  ،يسكلم من قسنطينة يوجد موقع تيد  03وعلى بعد 

 2891وبعدها تيمقاد اليت توجد عليها اآلثار يشهد على ذلك موقع املدينة الرومانية ثاموقادي املصنف سنة 
يتوفر على تراث حضاري جد متنوع، يعترب خزان من موارد احلمامات كما ،  ضمن الرتاث العاملي لليونيسكو

يب من األسواق الرئيسية، كما يتوفر على شبكة هامة من منشآت املطارات، املوانئ والسكك املعدنية، قر 
  احلديدية والطرق املوجودة أو اجلاري إجنازها وبرجمتها.

  في الشرق الجزائري الخاصة بالبیئة والقوانین السیاحي النشاط وضعیةو  إمكانیاتالمطلب األول: 
I. الجزائريالسیاحي في الشرق  النشاط ممیزات  
 1عن باقي الوجهات السياحية كالتايل:الشرق اجلزائري  يزيتم 

يتوفر على تراث حضاري جد متنوع يروي فرتة ما قبل التاريخ يف والية قاملة وبوالية تبسة، ويف  -
د املؤمن، مسجد املدينة العديد من الواليات األخرى، باإلضافة إىل مواقع إسالمية منها جامع عب

 ؛العثمانية: عنابة قاملة، تبسة، سكيكدةللفرتة 
الثروة احليوانية متنوعة الفلني والصنوبر احلليب واألدغال، تتكون من أشجار الزان و ، شاسعة الغابات  -

كذلك حبظائر  املنطقةتتميز ، و الرببري، اخلنازير، البطم، األنغليس، والقندس األيلوتتميز بوجود 
 ؛ومنطقة املناظر جببل بين صاحل وبن عزوزمنها القالة، احلظرية البيئية 

وجود عدة شواطئ ومركبات سياحية حبريات شعب املرجان، موانئ هامة للصيد تؤهل هذا القطب  -
قدرات طبيعية ومناظر )جبال يشجعها القرب من املدن التونسية، و  النطالقة سياحية أكيدة

وغابات(، مواقع أثرية من العهد الروماين )مادور، مخيسة وتيفاش، مصنفة( احملطة املعدنية الكربيتية 
وادي جمردة، مسار القديس م(، سد عني دالية على  928حلمام زايد، غابة بين صاحل )ارتفاع 

مركب إىل  باإلضافةالوطنية للقالة(، )احلظرية  زائر تراث أثري فريد من نوعه يف اجلأوغستني، 
 للمناطق الرطبة، حبرية ماريا، اجملرى، القنص وصيد السمك.

 
 
 
 
 
 

                                                           
   مدينة نومدية صغيرة تخفي العديد من اآلثار 

، 8002، جانفي (VET)والقرى السياحية لالمتياز  (POT) الكتاب الثالث: األقطاب السياحية لالمتياز ، اإلقليم المخطط التوجيهي للتهيئةوزارة تهيئة اإلقليم البيئية والسياحة،   1
 .00ص 
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 واليات الشرق الجزائري(: 30خريطة رقم )        
 
 
 
 
 

                      
 
  

                 
  Google المحركإعداد الباحثة باالعتماد على: من  المصدر:                   

 

شاطئا إضافة إىل عمق  273كلم حتتضن   023واجهة حبرية بطول ترتبع منطقة الشرق اجلزائري على  -
حبري حيتوي على بقايا أثرية، زهور البحر متعددة األلوان وأجراف بيئوية حيث توجد شعاب 

 03خزان من موارد احلمامات املعدنية )أكثر من املرجان األمحر على عمق أكثر من أربعني مرتا، و 
 ينبوعا(.

جودة أو اجلاري شبكة هامة من منشئات املطارات واملوانئ والسكك احلديدية والطرق املو متتلك  -
منطقة للتوسع السياحي معلنة رمسيا  29على مثانية عشر  الشرق اجلزائريوفر يتإجنازها وبرجمتها، كما 

برنامج لتحسني وتطوير وهتيئة العقار السياحي، مت الشروع يف إجنازه هكتار، و  230333مبساحة 
 قصد وضعه حتت تصرف املستشرين واملقررين الذين عربوا عن اهتمامهم بالقطب.

عيد الفراولة، عيد املرجان، العسل، الطماطم، الفستق، الكرز، الفانتزية،  التظاهرات احمللية:  -
موسيقى املالوف، أيام املسرح، السينما والفلكلور وتظاهرات أخرى مثمنة للرتاث احمللي ولباس 

 املنطقة. 
 
 

II. أنواع السیاحة في الشرق الجزائري 
 اعتمادا على خصائص اإلقليم مت وضع جمموعة من أنواع السياحة املالئمة هلذه املنطقة وهي:        
سياحة االستجمام: موجهة أساسا للزبائن الدوليني والوطنيني، اختريت وفقا لقدرهتا ولوفرة خمزون عقاري  -

ذي قيمة سياحية عاملية مصنفة يف خانة األولويات اإلسرتاجتية وإمكانية اقتصادية بإمكاهنا الصمود يف 
 وجه املنافسة يف هذا امليدان. 

 سياحة األعمال والندوات. -
إنتاج عرض متنوع يستجيب  اأيضا على مقومات أخرى بإمكاهنا أن تضمن هل منطقة الشرق اجلزائريتوفر ت  

 لطلب متعدد ويتعلق األمر ب: 
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السياحة احلضرية، سياحة التسلية والرتفيه، السياحة الثقافية والتارخیية، سياحة احلمامات املعدنية، سياحة  -
علمية، السياحة البيئية، سياحة االختصاصات اجلديدة العالج والصحة، سياحة االكتشاف، السياحة ال

 1سياحة الصيد السياحي، السياحة الشاطئية. 
ما نالحظه هنا أن الشرق الجزائري يتمیز بالعديد من المقومات التي تخوله أن يعتمد على      

، وهذا یئیةعلى رأسها السیاحة الب إستراتجیة سیاحیة تعتمد على مجموعة متنوعة من أنواع السیاحة
ما يمثل عامل ايجابي لقدرات الشرق الجزائري على اعتماد على القطاع السیاحي طول السنة، 

 ولیس فصل الصیف فقط.
 

III.  األهداف التنمیة السیاحیة في الشرق الجزائري 
 وهي كالتايل:  ،وضعت جمموعة من األهداف املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية من خالل

 بائن الدوليني والوطنيني؛استجمامية نوعية )عالج وصحة( لز توفري منتجات  -
 الستجابة لتطلعات زبائن األعمال؛ا -
 ؛واري، منتجات عالج، راحة واغرتابج ياقرتاح ترفيه -
   ؛عنابة كفضاء عاصمي ساحلي -
 2مؤسسة فندقية.  201سرير متثل  20698يتوفر على حظرية فندقية من  -

افق الضرورية على جمیع المر  هاوفر لت، في النشاط السیاحياالرتقاء الجزائري شرق لمنطقة المكن ي    
 الترفیه. الستجمام و للراحة وامنتجات الضم جزءا كبیرا من ت ا، كونهسیاحةالمن أجل تنمیة 

 

IV.  في الشرق الجزائريالنصوص القانونیة والتنظیمیة الخاصة بالبیئة وتطبیقها 
تعزز ذلك يف و األخرية  اآلونة تقوية اجلهاز التشريعي والتنظيمي يف جمال محاية البيئة شكل أولوية خالل   

 العدد املعترب من القوانني اليت مت نشرها واليت نذكر منها:
 ؛املتعلق بتسيري النفايات، مراقبتها وإزالتها ،1332-21-21املؤرخ يف  28– 32القانون رقم  -
 ؛املتعلق حبماية وتثمني الساحل ،1331-31-30املؤرخ يف  31-31القانون رقم  -
 ؛املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ،1330 -37 -28املؤرخ يف   23- 30 القانون رقم -
 ؛املتعلق حبماية املناطق اجلبلية يف إطار التنمية املستدامة ،1338-36- 10املؤرخ يف  30 -38القانون رقم  -
تسيري الكوارث الطبيعية و املتعلق بالوقاية من األخطار الكربى  1338-21-10املؤرخ يف  13-38ون القان -

 ؛يف إطار التنمية املستدامة

                                                           
1
 . 11المرجع نفسه، ص   

2
 .11المرجع نفسه، ص  
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املتعلق بتسيري املساحات اخلضراء، محايتها وتنميتها. باإلضافة إىل جمموعة معتربة من  36-37القانون  -
 ؛النصوص التطبيقية

سنة  مايو 28 املوافق 2819عام  األوىل مجادى 1يف  املؤرخ 37/288رقم  التنفيذي املرسوم ومبقتضى -
 ؛البيئة حلماية املصنفة املنشآت قائمة حيدد الذي 1337

سنة  مايو 28 املوافق 2819عام  األوىل مجادى 1يف  املؤرخ 37/288رقم  التنفيذي املرسوم ومبقتضى -
 ؛البيئة على التأثري وموجز دراسة على املصادقة وكيفيات وحمتوى تطبيق جمال حيدد الذي 1337

 الذي 1339سنة  برو أكت0املوافق 2818عام  شوال 0يف  املؤرخ 39/021رقم  التنفيذي املرسوم ومبقتضى -
 1.احملروقات جملال التابعة للنشاطات لبيئةا يفري تأثال دراسات على املوافقة شروط حيدد

 

 :ومن أهم أهداف هذه القوانین              
 ؛حتديد املبادئ األساسية وقواعد تسيري البيئة -
 ؛ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسني شروط املعيشة والعمل على ضمان إطار معيشي سليم -
 ؛الوقاية من كل أشكال التلوث واألضرار امللحقة بالبيئة، وذلك بضمان احلفاظ على مكوناهتا -
وجي العقالين للموارد الطبيعية املتوفرة وكذلك ترقية االستعمال اإليكول، و إصالح األوساط املتضررة -

 ؛ استعمال التكنولوجيات األكثر نقاء
 . تدعيم اإلعالم والتحسيس ومشاركة اجلمهور وخمتلف املتدخلني يف تدابري محاية البيئة -

 المستقبلیة للسیاحیة في الشرق الجزائري المطلب الثاني: الوضعیة
I. الجزائر المشاريع القائمة والجارية في الشرق 
وبالفعل  ،ادها خمتلف األعمال اليت شرع فيها إطار برامج التنميةفحركية حضرية مالشرق اجلزائري عرف ي    

املطار الدويل رابح بطاط، املطار الدويل العريب التبسي  ولعل أمهها لقد مت اجناز جتهيزات هامة أو جيري إجنازها
، املنطقةميناء للمسافرين )عنابة(، ميناء للنزهة )عنابة وسكيكدة(، شبكة سكك احلديدية تغطي جممل   بتبسة

 وهي:  ،إضافة إىل مشاريع خاصة بالفندقة
سرير )فنادق خاصة  6333سرير لإليواء وعلى عرض تقديري ب  9033تتوفر املنطقة حاليا على أكثر من  -

 ؛يف عنابة، سكيكدة والطارف(
  ؛درجات 0 إىل 2فندقا مصنفا من  10فندق من بينها  207تتكون احلظرية الفندقية من  -
  ؛وكالة للسياحة واألسفار 82 -
 ؛كهربة اخلط احلديدي شرق غرب -
 ؛الطريق السيار شرق غرب -

                                                           
 . 0، ص8012 سنة أكتوبر 11، 1440 عام  صفر 2، 62 العدد الجزائرّية،  للجمهورّية الرسمّية الجريدة 1
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 .شبكة طرق مكثفة ومتنوعة -
II. التحديات التي تواجه الشرق الجزائري في الجانب السیاحي 

 1وهي كالتايل:  ،ه املنطقةالتحديات اليت تواجه هذهنالك العديد من 
 ؛العديد من العراقيل ترتبط بصالبة النصوص القانونية التقنية -
  ؛إجراءات إدارية ثقيلة ومعقدة -
 ؛صعوبة الدخول للعقار السياحي -
 ؛إجراءات معقدة يف التمويل، ويف مرافقة املشاريع السياحية -
 ؛وتنمية مناطق التوسع السياحيبطء اإلجراءات يف ميدان الدراسات  -
 ؛صعوبة التكيف مع التقنيات اجلديدة لإلعالم واالتصال من طرف املتعاملني -
  ؛ضعف التنسيق فيما بني القطاعات -
 ؛ضعف التأطري وأعوان التنفيذ -
 ؛عجز يف ميدان هيكل التكوين املتخصص -
    ؛عدم استجابة اهلياكل املوجودة للمعايري الدولية -
 التعريف بالرتاث السياحي الوطين. ضعف اإلرشاد و  -

III. الحلول والمحاوالت لمواجهة التحديات التي تواجه الشرق الجزائري 
: مبا أن جزاءا  املنطقةتشكل جممل املؤهالت املذكورة أسفله منتجات سياحية، كافية كمحركات لتنمية     

 املنطقةكبريا من هذه القدرات ال يزال غري مستغل أو مستغل بطريقة سيئة، واليت تستدعي تنمية وجاذبية 
 2قد مت وضع جمموعة من احللول من خالل هذا املخطط أمهها:ومنه ف ،مسارا لتثمني املؤهالت اليت مت تعريفها

 ؛خرائطوضع جرد شامل للقدرات احلالية يف شكل إحصائيات و  -
  ؛القيام بالدراسة والتهيئة قصد تثمني القدرات اليت مت جردها -
 ؛تشكيل حمفظة عقارية مكملة ملناطق التوسع السياحي قصد إزالة العراقيل املرتبطة بالتهيئة السياحية -
 ؛حتديد مكان ومهام هياكل الدولة يف خمتلف املستويات -
 ؛طاعوضع ترتيبات لتحفيز السكان احملليني قصد بعث الق -
تطوير إسرتاجتية اتصال فيما بني املتعاملني قصد تثمني صورة القطب، واستقطاب خمتلف السكان إىل  -

  ؛مشاريع بعث وتشكيل املنتجات السياحية
إدماج املنتجات السياحية يف املمارسة االجتماعية احمللية، وتطوير مفهوم املنتوج احمللي، وترميز اإلنتاج  -

 ؛االستثنائي

                                                           
. 11المرجع نفسه، ص   1

  
2
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 ؛ولوجيات اجلديدة لإلعالم التقينإدخال التكن -
 ؛تسريع هتيئة الوعاء العقاري ووضعه حتت تصرف املستثمرين -
 ؛تسريع نقل امللكيات لفائدة الوكالة الوطنية لتنمية اإلقليم -
 ؛تطبيق إجراءات التمويل واملرافقة السارية املفعول لفائدة املستثمرين السياحيني -
 ؛إنشاء معهد للتكوين على مستوى القطب -
 ؛إعداد ووضع ترتيبات للتكوين املهين لتلبية احتياجات القطب -
  ؛التأهيل العاجل للهياكل اليت ال تستجيب للمعايري الدولية -
  ؛تنويع خمتلف أشكال هياكل اإليواء )املراقد الريفية، ختييم، سيارة، بيوت الشباب...اخل( -
 ات السياحية قيد اإلجناز. ( واملشاريع الكربى لالستثمار VTEالقرى السياحية لالمتياز ) -

 

IV. المشاريع المستقبلیة السیاحیة في الشرق الجزائري 
للتهيئة  تفعيل األثر الناجم عن السياحة بدفع املشاريع ذات األولوية اليت يعرفها املخطط التوجيهيإن     

مة لتلبية الطلب الدويل قرى سياحية لالمتياز مصممن خالل إجناز، فنادق تابعة للشبكة، و يظهر السياحة 
اجلدول املوايل يوضح أهم هي كما موضح يف . الفنادق اليت شرع فيها أو بصدد اإلطالقولعل أهم والوطين، 

  املشاريع املستقبلية السياحية يف الشرق اجلزائري. 
 المشاريع المستقبلیة السیاحیة في الشرق الجزائري(: 02جدول رقم)           

 الفنادق الفخمة فنادق الشبكة
 سرير. 683فنادق أكور، مهري قسنطينة تضم  -
 سرير. 013 فنادق أكور، مهري سكيكدة تضم -
 سرير. 013 فنادق أكور، مهري سطيف تضم -
 سرير. 013 فنادق أكور، مهري عنابة تضم -

 

 سرير. 836قسنطينة تضم  -فنادق مسارة  -
 سرير.  038قسنطينة تضم  -فنادق عنايب -
 0066فنادقا خاصا )سكيكدة، عنابة، قسنطينة، الطارف(  78فنادق معمارية:  -

 سرير.
الطارف، املستثمر: الشركة اإلماراتية لالستثمار  -شروع القرية السياحية مسيدةم -

 سرير. 1883(، العدد اإلمجايل لألسرة EIIC)الدويل 
عنابة، املستثمر: الشركة السعودية سيدار. –مشروع القرية السياحية سيدي سامل  -

 سرير. 8809دد اإلمجايل لألسرة الع
عنابة، املستثمر: اجملموعة اإلماراتية -مشروع حديقة بيئة وسياحة حديثة دنيا -

 (.EIICلالستثمار الدويل )
 

والقرى السياحية  (POT) الكتاب الثالث: األقطاب السياحية لالمتياز ، المخطط التوجيهي للتهيئة اإلقليموزارة تهيئة اإلقليم البيئية والسياحة،  بناءا على: باحثةمن إعداد ال
 .12-11، ص 8002، جانفي (VET)لالمتياز 
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 وضعیة السیاحة في بعض الواليات الساحلیة من الشرق الجزائري :الثانيالمبحث 
 الرطب فمناخه ،القدم منذ إليها األنظار جلبت لطاملا اليت الطبيعية، األوساط أهم إحدى الساحل يعترب    

 نشاطاتال خمتلف وممارسة لالستقرار اناسبا مكانم منه تجعل للبحر، وجماورهتا بقرهبا املنفردة ومظاهره
 حيتل طبيعيا وسطا تهاجعل ،الشرق اجلزائري يفالواليات الساحلية  هبا تتميزاليت  تنوعةامل طبيعيةال مكانياتفاإل

 .متعددة لرهانات موضعا اجيعله الذي الشيء، البشري التموطنو  االستغالل ميدان يف األوىل الصدارة
 : السیاحة البیئیة في والية الطارفاألولالمطلب 

تضم عدد كبري من معامل جذب السياح وجنحت  واليتتعترب والية الطارف واحدة من أمجل املدن اجلزائرية    
بشعبية كبرية فيتوافد عليها السياح من خمتلف  الواليةاجلزائر، حتظى  يفأن تكون واجهة مشرفة للسياحة  يف

ضم املتنزهات تناظر الطبيعة اخلالبة املا من معامل سياحية وأثرية مميزة جبانب فيهبقاع العامل ملشاهدة ما 
  . والسواحل املميزة ،البحريات ،الغابات ،احلدائق

I.  في والية الطارف  األثريـةالتاريـخیة والمعالــم المقومات الطبیعیة و 
عام  جانفييف  ترقت إىل رتبة والية ،عنابة والية حدود معالبالد،  أقصىقع والية الطارف يف مشال شرق ت    

 راء.اخلض واليةال"ستحق اسم ت اأهنكما ،  ا العذراءالطبيعة الغنية، واألراضي الرطبة، وبيئتهب، وتشتهر 2890
، طول شريطها كيلومرت 650 ب العاصمة، كما تبعد عن كيلومرت مربع3339تغطي مساحة  الطارفيذكر أن و 

 نسمة.   411.784ا بسكاهنعدد حيث يقدر ، كلم  83الساحلي 
 والية الطارف حدود(:24خريطة رقم) 

 
 
 
 
 
 

 والية الطارفلالمصدر: مديرية السیاحة والصناعات التقلیدية                            
 من مقومات ميكن ذكر: ولعل ما مييز هذه الوالية      
 21ملك/ نسمة 123 :الكثافة -
  شاطئ بالوالية. 10من ضمن  شاطـئ مفـتوح للسبـاحـة 20 عدد الشواطئ المفتوحة: -
 .بلدية 24 تضم  دائرات 7 اإلداري:التقسیم  -

                                                           
 . 8012، مديرية السياحة لوالية الطارف 1
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ا تنـوع كبيـر يف ، هبالعامليضمن الرتاث الطبيعي والثقايف ، من طرف منظمة اليونسكو 0993صنـفت سنـة  -
 الربية والبحرية والطيور. تنوع يف احليواناتوبالتايل تنوع يف الغطاء النبايت و  ،األوسـاط الطبيعية والبيئية

 عامل ترجع إىلموبقايا آثار و وتارخیية  فضـاء والية الطارف ثري مبواقع أثرية: والتاريـخیة المعالــم األثريـة -
خمتلفـة، تشكــل مصــدرا مهما لتنمية السياحة الثقافية والتارخیية، واليت مت إدراجها ضمن حقب تارخیيـة 

  بالدربني السياحيني بالقالة والزيتونة من أمهها: الدراستني املتعلقتني
 ؛اآلثار الرومانية بنزل البلدي بالغرة، و احلصن الفرنسي بالقالة القدمية -
 ودار احلاكم )بالقـالــة(ة، وقلعة الطاحون "سيربيان"كنيسة القديس ،  ة فاطمة ببلدية العيونقصر الل -

معاصر الزيتون ، و أمهها احلصن الفرنسي بالقالة القدمية ومرفأ مسيدا  املصارف التجارية القدمية،و 
 .ببوقوس

 
 
 
 

 
 

 مديرية السياحة والصناعات التقليدية لوالية الطارفالمصدر:           
من مساحة الوالية، كما تزخر هذه الغابات بالعديد  %61تغطي الغابات ما نسبته  الغطاء النباتي: -

  .بامتيازمن احليوانات الربية والطيور اليت تتيح ممارسة الصيد السياحي 
 

 
 
 
 
 

 

 لوالية الطارف البيئةمديرية المصدر:      
 منابـع محـويـة )محام سيدي طراد، محام سيدي جاب اهلل، 36 المنطقة على تشمل المنابع الحموية: -

بعد جتسيد املشاريع احلموية هبا ستصبح  محام زايد، محام بين صاحل، محام زطوط، محام ماكسنة(،
  قــطــبــا للســيــاحــة احلــمــويــة.والية الطارف 

( منطقة رطبة يف اجلزائر ذات أمهية دولية، إثنا عشرة 16من بني ستة وعشرون ) المناطق الرطبة: -
مصنفة ضمن معاهدة ( منطقة رطبة توجد بالوالية، و تتكون من املستنقعات والبحريات بعضها 21)

، حبرية املالح )بلدية القالة(، حبرية أوبريا )بلدية القالة(، حبرية طنقة )بلدية القالة(: "رامسار" أمهها

 الكیفان بوقوس(: 26صورة رقم )                      الغرة بوقوس(: 25صورة رقم )                  غابة مناخیة الغرة(: 24صورة رقم )                

 

 معاصر الزيتون(: 03صورة رقم)                تاريخیةأثار أضرحة (: 02صورة رقم)            نصب ماقبل التاريخ بعین الكبیر )بوقوس((: 01صورة رقم)
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سبخة امليكادا )بلدية برحيان ، ع حبرية السوداء )بلدية برحيان(مستنق، ة الطيور )بلدية حبرية الطيور(حبري 
  اجملرى املائي عني خيار )بلدية الطارف(.، ي(وبن مهيد

  إضايف للسياحة البيئية للوالية. اإذ تعترب هذه املناطق الرطبة دعم    
 

 
 

 
 

 .لوالية الطارف البيئةمديرية المصدر:                    
   ؛السياحة والصناعة التقليدية ، الصيد ،الصناعةالزراعة، أمهها  :القطاعات المزدهرة -
كم(   002مسارات الوالية ) ،كم(  103شبكة الطرق: الطريق الوطين ) الوالية متلك :البنیة التحتیة -

 ؛للصيد ميناء  ،كم(869)  البلديات مسارات
املفرغ  مناطق توسع سيـاحي ) مسيدا، قمة روزا، احلنايا، 30شهدت الوالية  مناطق التوسع السیاحي: -

 .هكتار 0323، مساحتها (الشرقي واملفرغ الغريب
II. أنواع السیاحة في والية الطارف: 
نظرا  املناظر الطبيعية والتارخیية اليت جيعلها وجهة سياحية مميزةو  املواقعمن  الكثريالطارف بوالية تزخر     

، وفيما التارخیية اليت تستهوي الناظراآلثار على اجلبال والغابات و  واحتوائهاملوقعها اجلغرايف املطل على البحر 
 أنواع السياحة يف والية الطارف.يلي عرض ألهم 

 السیاحة الشاطئیة: -1
الشواطئ  ،السباحةممنوع من  منها 09شاطئ مسموح للسباحة  16شاطئ، منها  10يوجد بالوالية     

 وهي:يوضحها اجلدول التايل، املسموحة للسباحة 
 في والية الطارف الشواطئ المسموحة للسباحة: (10)جدول رقم           

 

  المصدر: مديرية السیاحة لوالية الطارف    
 

 اسم الشــــاطئ البلديــة
 .10مسيدا  السـوارخ
 القالـــة
 

، العوينات، املالح، اجلبل، الشاطئ الكبري، املرجان، القالة القدمية،  10مسيدا 
 الرمال الذهبية، قمة روزة.

 احلنايا، الدراوش، البلح. بريحــان
 غرب.البطاح  بن مهیـدي

 الصيب، الشط. الشـــط

 (: منظر عام لبحیرة طنقة28(: منظر عام لبحیرة اوبیرا                                 صورة رقم)20صورة رقم)
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 البیئیة: السیاحة -0
شهرة عاملية   اكتسبتاليت  والبحريات ناطق رطبة تتكون من املستنقعاتتضم والية الطارف على عدة م      

حبرية و ، بالقالة ذات مياه عذبة ونقاحبرية : وهذه البحريات ،رامسار اتفاقيةكبحرية طونقة اليت أدرجت ضمن 
مستنقع ، و البحرية الزرقاء، حبرية الطيور ذات مياه عذبة، أجاج حبرية املالح بالقالة ذات مياه، األوبرية ....

باإلضافة للسدود كسد الشافية، سد ماكسنة اليت تستقطب أصحاب هواية ، مستنقع امليكادا، البحرية السوداء
 صيد السمك.

 الجبلیة: السیاحة  -3
من مساحة الوالية حيث تتميز بتنوع أشجارها وغطائها النبايت كأشجار الصنوبر  %61تغطي الغابات      

السواح خاصة منطقة الغرة  باستقطاباحلليب، أشجار الفلني، الزان، الكاليتوس حيث تسمح هذه الغابات 
واملناطق الداخلية، يف إطار السياحة االستكشافية مت هتيئة وفتح دروب سياحية باملناطق اجلبلية ، ببلدية بوقوس

احلظرية ، و درب احلدادة مبحيط حبرية طونقة، درب الغرة ببلدية بوقوس، بالتنسيق مع احلظرية الوطنية بالقالة
، 2890جويلية  10يف  861/90رقم  ، مرسوم التأسيس .هكتار 76 809 ، تقدر مساحتها بللقالة الوطنية

 1 ئي املؤسسة العمومية للطابع اإلداري.القضا  اإلطارب
، النباتاتمن صنف  868، تتكون من  م 2131أعلى قمة جبل الغرة ، الطبقة املناخية: شبه الرطبة احلارة  -

بالنسبة  .نوع من الفطريات 260حممية و 16ومنها نادرة ونادرة جدا  17صنف من النباتات،  983
 30نوع من الزواحف،  27منها حممية،  68صنف من الطيور،  280صنف من الثدييات،  18، لحيواناتل

أوسع احلظائر تمثل يف: ت خصوصيا صنف من األمساك 78أصناف من الضفدعات وحوايل  37منها حممية، 
منطقة تضم حبريات مهمة ، و حيوانات مثرية لالهتمام، أخر معقل لأليل الرببري، على مستوى الرتاب الوطين

حممية مصنفة ومعرتف هبا من طرف ، ميثل فسيفساء من التنوع االيكولوجي، و املالح اوبريا، منها تونقة،
 .اليونيسيف
 الحموية: الینابیع -4
ينابيع محوية  ذات مؤهالت  36تشكل السياحة احلموية يف الطارف معلما إضافيا للقطاع بالوالية اليت هبا     

عالجية تساهم مياهها يف العالج من عدة أمراض كالروماتيزم واألعصاب واجللد وأمراض املفاصل وتصلب 
الشرايني وحسب القائمني على القطاع فإن مديرية السياحة بالوالية استقبلت العديد من الطلبات لالستثمار 

 دراستها بغية جعل املنابع قبلة للسياحة قصد العالج واالستجمام.يف هذه املنابع احلموية، وتعكف حاليا على 
 

 
 
 

                                                           
1
 مديرية السياحة والصناعات التقليدية للوالية الطارف.  
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 السیاحة الحموية في الطارف(: 11جدول رقم)
 قوة التدفــق درجة حرارة میاهه الموقـــع الحمـام اسم

 لرت/ ثانية 41 درجة مئوية 41 كلم شرق مقر بلدية الزيتونة  7 سيدي طراد
 لرت/ ثانية 01 درجة مئوية 40 كلم شرق بلدية بوحجار  10 زطوط

 لرت/ ثانية 13 درجة مئوية 44 بلدية حبرية الطيور سيدي جاب اهلل
 / / بلدية بوقـوس ماكسنة
 / / بين صاحلبلدية  بين صاحل
 / / بلدية بوحجـار زايد

 المصدر: مديرية السیاحة لوالية الطارف                    
III. الطارف بوالية السیاحي النشاط وضعیة 

 بعدد من اهلياكل السياحية ميكن حصرها:  والية الطارفتزخر : المتـوفـرة طـاقة اإليـواء -1
 ؛سرير 16984 استيعابهيكل بطاقة  83عدد هياكل اإليواء  -
 نزل ريفي 32نزل عائلية،  36فندق،  21) سرير، من2766: استيعاهبامستغلة: طاقة  مؤسسة فندقيـة 12 -

 ؛إقامات سياحية 31
 ؛خميمات يف طور اإلجناز 30باإلضافة إىل ، سرير 0633خمـيـمات مستغلة: طاقة استيعاهبا:  37 -
 ؛سرير 2803مراكز عطل: طاقــــة استيعاهبا:  37 -
 ؛سرير 223بيوت الشباب: طاقــــة استيعاهبا:  31 -
 ؛سرير 22399مؤسسة تربوية مستغلة كمراكز عطل: طاقتها  86 -

جنمتني:  كل املؤسســات الفندقيــة املستغلة مصنفـة بواليــة الطـارف، وهي كالتايل: ميكن اإلشارة هنا بأن معظم
بدون جنمة و  (نـزل عـائلية 10 )الرتبة الوحيدة، (فـنـادق10)جنمة واحـدة ، حـد )املـنـار(فندق وا

 واجلدول املوايل يبني ذلك..(فـنـادق14)
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 في والية الطارف. )هیاكل اإليواء(المؤسسات الفندقیة (: 10جدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: مديرية السیاحة لوالية الطارف.                     
غري من صنف مخسة، أربعة، وثالثة جنوم  يف والية الطارف الفنادقمن خالل اجلدول نالحظ أن نصيب     

امتناع الدولة عن االستثمار يف هذا الصنف من الفنادق  إىلذلك قد يعود األصناف األخرى، بموجود مقارنة 
أمام القطاع اخلاص، وقد يرجع أيضا إىل ختوف الشركات وتوجه الدولة إىل فتح اجملال لضخامة استثماراهتا 

قرهبا من والية ل ، يف والية الطارف ناخ املالئمم، لعدم توفر يف هذا النوع من الفنادق االستثمارمن العاملية 
هذه ، وأيضا عزوف السياح خاصة احملليني عن اليت تعد أكثر منافسة من حيث جذب املستثمرينعنابة 

 .الفنادق لالرتفاع أسعارها
م فندق املرجان املشهور يسلت حيث أجلع، بالنسبة للمشاري والرتميمات شغالاألضعف وترية  كذلكو     

يعد نزل املرجان إذ  ،1328 ، بعد أن كان مربجما استالمه خالل صائفة1313إىل املوسم الصيفي  مبدينة القالة
أجري الفندق ، حيث مت تأشهر الفنادق الوطنية وهو تابع ملؤسسة التسيري السياحي للشرق بعنابةمن أعرق و 

، أي ما يفوق ، ما أدى إىل تدهور حالتهثالث جنوم من الفندق  بب يف جتريداألمر الذي تسألحد اخلواص 
قبل أن يتم   حتول مع هذا الوقت إىل أطالل،و ظل نزل املرجان العتيق مغلقا يف وجه السياح  سنوات 6عن 

توسعة البحر و  از حمطة للمعاجلة مبياهمنها إجنو  ،إدراجه يف عملية الرتميم والعصرنة ودعمه ببعض املرافق اجلديدة

االستفادةكیفیة  درجة التصنیف  عدد الغرف  عدد األسرة  الرقم اســم المؤسسة الفندقیــة 
 21 فندق املنار أمالك البلدية جنمتني 44 011
 20 فندق سيدي جاب اهلل أمالك الدولة جنمة واحدة 31 01
 20 فندق طارق أمالك البلدية جنمة واحدة 04 31
 24 موتيل البحرية أمالك الدولة جنمة واحدة 00 40
 25 فندق بشرى أمالك البلدية جنمة واحدة 00 44
 26 إقامة اجلزيرة أمالك البلدية الرتبة الوحيدة 04 74
 20 النزل العائلي النور أمالك خاصة الرتبة الوحيدة 01 44
 28 إقامة احلدائق أمالك خاصة الرتبة الوحيدة 04 01
 20 النزل العائلي الساحل أمالك خاصة الرتبة الوحيدة 04 01
 12 النزل العائلي سارة أمالك البلدية بدون جنمة 03 41
 11 فندق األمري أمالك خاصة بدون جنمة 04 71
 10 فندق املرسى أمالك البلدية بدون جنمة 30 41
 10 فندق الرمال الذهبية أمالك البلدية بدون جنمة 04 41
 14 فندق بوليف أمالك خاصة بدون جنمة 03 00
 15 إقامة نسيم القمم أمالك الدولة الرتبة الوحيدة 03 31
 16 فندق املوالن أمالك الدولة هياكل أخرى معدة للفندقة 00 031

34 
 

ل أخرى معدة للفندقة هيا أمالك خاصة جنمة واحد 03
 10 اجلديد

ريفي  بومالكنزل  أمالك خاصة الرتبة الوحيدة 01 00  18 
 10 نزل اللة فاطمة أمالك الدولة غري مصنف 43 04

 المجموع  444 1160
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سريرا وإعادة التجهيز وهي العملية اليت أوكلت ملؤسسة إسبانية خمتصة بغالف مايل قدره 276الفندق إىل 
 .مليون أورو19

 : بوالية الطارف المؤسسات الفندقیة العمالة في  -0

وذلك لكونه يعتمد بالدرجة األوىل على يتمتع قطاع السياحة بقدرة استحداث فرص عمل جديدة،      
األخرى وتداخلها مع العديد من القطاعات االقتصادية املورد البشري من جهة، وتشعب هذه الصناعة 
 ، واجلدول املوايل يوضح يف خلق فرص العملالسياحي  من جهة أخرى، وميكن توضيح مسامهة القطاع 

 بوالية الطارف. املؤسسات الفندقيةالعمالة يف 
  بوالية الطارف المؤسسات الفندقیة (: العمالة في 12جدول رقم )                        

عدد 

مناصب 

 الشغل

23 20 36 23 36 39 30 38 39 38 38 28 23 38 30 10 30 30 38 021 

اســم 

المؤسسة 

 الفندقيــة

فندق 

 المنار

فندق 

سيدي 

جاب 

 هللا

 

 

 فندق 

 طارق
 
 

موتيل 

 البحيرة

فندق 

 بشرى

إقامة 

 الجزيرة

 

النزل 

العائلي 

إقامة  النور

 الحدائق

 

النزل 

العائلي 

 الساحل
النزل 

العائلي 

 سارة

فندق 

 األمير

فندق 

 المرسى

فندق 

الرمال 

 الذهبية

فندق 

 بوليف

إقامة 

نسيم 

 القمم

فندق 

 الموالن

 

هياكل 

أخرى 

معدة 

للفندقة 

الجد

 يد

نزل 

ريفي  

 بومالك

نزل 

اللة 

 فاطمة

 
 
 

 المجموع

 المصدر: مديرية السیاحة لوالية الطارف. 
 ما ميكن اإلشارة إليه هو أن والية الطارف حتوز على:  

 ؛وكـــاالت السيــاحة واألسفـــار املعتمدة 23 -
 ؛وكاالت بالطارف 36 -
  ؛بالذرعان( 31وكالتني )  -
 والشط.وكالة واحدة لكل من القالة  -

 بأنه الحظيكما منخفضة، و بوالية الطارف  املؤسسات الفندقيةالعمالة يف يوضح اجلدول أعاله أن     
و ما بالنظر على األقل إىل مقياس السياحة واملعامل السياحية، وهالوكاالت السياحية يف عدد هنالك نقص 

 السياحي بكفاءة. جيعلها بعيدة عن عملها يف ترويج املنتج 
 

 نشاطات الصناعة التقلیدية بوالية الطارف: -0
حد قواعد التنمية االقتصادية، أإن تنوع نشاطات الصناعة التقليدية يف والية الطارف ميكن أن يشكل      

باإلضافة إىل دوره يف احلفاظ على الرتاث الثقايف احمللي، كما يسمح ألصحاب احلرف باالستفادة من الدعم 
هبذا القطاع، ومينح للصناعات التقليدية دينامكية إلدماجها اجتماعيا واقتصاديا  املتعدد األشكال للنهوض

 أهم نشاطات الصناعة التقليدية بوالية الطارف:  ،على املستوى احمللي
  ؛مميزات مدينة القالة إحدى احللي التقليدية من املرجان:  -
 ؛يصنع من خشب اخللنج وغليون مدينة القالة ذو شهرة عاملية الغليـون:  -
  ؛ويسمى حمليا بـ مادة الدوم L´osier السـالل: تصنع من نبات السمار -
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الفخارية  األواينبصنع  مجيل حيث الزالت أنامل احلرفيني تقو  إىلالفخــار: هذه احلرفة متوارثة من جيل  -
  ؛ناعة الطاجنيصخاصة سواء للزينة أو االستعمال اليومي 

متنوعة أمهها: قندورة الفتلة وقندورة القفطان كما أن لك الطارف ألبسة تقليدية ثرية و اللباس التقليدي: مت -
  ؛حرفيات الوالية يتفننون يف خياطة  خمتلف األنواع املعروفة جبودة عالية

الطبخ التقليدي، حيث جند الطبخ التقليدي: لقد أثرى الطابع الفالحي للوالية مبنتوجاته املتعددة  -
  ؛مأكوالت تقليدية طبيعية بالكامل كالكسكسي، األبراج، العصيدة، الشخشوخة

التحف التذكارية: خالل كل موسم اصطياف يقوم شباب الوالية بصنع حتف فنية تذكارية غاية يف الروعة  -
 .  واألصداف البحريةجتلب إليها اهتمام السياح، وتتكون يف الغالب من مواد بسيطة متوفرة كالفلني

 

  الحرف:شطة في قطاع الصناعة التقلیدية و الجمعیات النا -4
التقليدية واحلرف، إذ ككل الواليات فإن والية الطارف تفتقد لتلك اجلمعيات الناشة من قطاع الصناعة     

مجعية محاية الفنون وترقية الصناعة ، ية املرأة الريفية، بلدية بوحجارمجعية ترق ،مجعيات من خمسة تقتصر على
 مجعية الفردوس، بلدية الشط: بلدية عني الكرمةمجعية األمل للخياطة والطرز، ، بلدية عني الكرمةبالتقليدية، 

 مجعية اخلياطة الراقية للطرز، بلدية عني العسل. و 
 يقام للصناعة التقليدية الصالون اجلهوي الثاين تشري إىل أن؛ فاالصطيافتنشيط موسم أما فيما خیص     

مبوسم  احتفاالمعرض للصناعة التقليدية ، و أوائل شهر أوت بساحة حي جبهة التحرير الوطين لبلدية القالة
 . بساحة حي جبهة التحرير الوطين لبلدية القالة أواخر شهر أوت االصطياف

   ميكن حصرها يف:   السیاحیة:التظاهرات و  المشاركات -4
  ؛ يف شهر ماي من كل سنة (SITEVاألسفار)الصالون الدويل للسياحة و ركة يف املشا -
  ؛جوان من كل سنة 10باليوم العريب للسياحة بتاريخ  االحتفال -
  ؛جوان من كل سنة 10االحتفال باليوم الوطين للسياحة يف    -
  ؛سبتمرب من كل سنة 17باليوم العاملي للسياحة بتاريخ  االحتفال -
  التلفزيون(.اإلذاعة و  الصحافة،إلعالميـة ) احلصص ا املشاركـة يف خمتلف -

باليوم  االحتفالاملشاركة يف ، كرات اخلاصة بالقطاعات األخرىيتم متثيل املديرية يف خمتلف التظاه كما   
املشاركة يف اللقاء الوطين الثاين ئ، املشاركة يف محالت تنظيف الشواط، جوان من كل سنة 30العاملي للبيئة 

املشاركة يف االحتفال ، حتت شعار "جبالنا سياحة للشباب" للسياحة البيئية للشباب مشيا على األقدام،
 .املشاركة يف اختتام السنة البيئية لإلذاعة اجلزائرية بالطارف، و خبمسينية االستقالل
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  :الترقیة السیاحیة -0
أشرطة لوحات إشهارية و إجناز مطويات و  تعمل والية الطارف واألجهزة املختصة بقطاع السياحة على     
التظاهرات اليت املطويات يف مجيع املناسبات و توزيع اجملالت و ، و غوطة للتعريف بالقدرات السياحيةأقراص مضو 

املرجان واخللنج أو  أهم الصناعات التقليدية اليت تتمّيز هبا الوالية ختص حتويل ماديت ة، ومنتشارك فيها املديري
  البوحداد.

 2168و ،الفنية حرفيـا يف الصناعة التقليدية 1000حرفيـا، منهم  6626 فقد مشلعدد احلرفيني ما خیص في    
  حريف يف اخلدمات. 1888املواد و  إنتاجيف 
استفاد  1320سنة ، حيث برنامج الدعم املباشر من الصندوق الوطين لرتقية نشاطات الصناعة التقليدية أما   
  0 حـريف 17استفاد  1338سنة ويف  ،حـريف 28
عدد احملالت املوزعة على  :بلديةكل   يف حمل 233رئيس اجلمهورية  فخامة مشروعبرنامج توزيع حمالت     

مبجموع  باحلرفيني يف مدينة الطارف ، مت إنشاء أروقة خاصة1337حمل منذ بداية العملية سنة  087احلرفيني: 
  حمل تتضمن خمتلف النشاطات احلرفية املتواجدة بالوالية. 03
من غالف مايل يقّدر بـ  ستفاد قطاع السياحةإ(: العمومي االستثمارمشاريع ) برنامج التجهيز العمومي    
ثل يف املشاريع التنموية تتم، ممركزة( 30عملية غري ممركزة و 13عملية قطاعية ) 23 دج إلجناز 090 341 333

  التالية :
 : العمومي التجهيزبــــرامــــج  -
 عملية مغلقة(  (SDATWدراسة املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية للوالية  -
  %( 87تقدر ب)نسبة تقدم أشغال اإلجناز  دراسة، إجناز وجتهيز دار الصناعة التقليدية. -
 .املوافقــة علـــى طلب إعـــادة تقييمهــا ( انتظارمتوقفة يف  )عملية     
 دراسة إلجناز وجتهيز مركزين لإلعالم والتوجيه السياحي. )عملية مغلقة(  -
 )عمليات منتهية يف طور الغلق( .( شاطئ20دراسات لتهيئة مخسة عشرة ) -
 دراسة التهيئة للمحطة املناخية ببلدية بوقوس. )عملية مغلقة ( -
 )عملية مغلقة( املناخية ببلدية الزيتونة. دراسة التهيئة للمحطة -
 دراسة التهيئة وحتديد معامل دربني للسياحة البيئية بالقالة والزيتونة.  )عملية مغلقة( -
 )عملية مغلقة( .( منابع محوية36دراسات هيدروجيولوجية وهتيئة لستة ) -
 جمّمدة( )عملية .هتيئة وجتهيز شواطئ قمة روزا، القالة القدمية، احلنايا ومسيدا -
 دراسة  التهيئـــة  ملناطق التوسع السياحي. )عملية جممدة( -

السیـــد الوزيــر األول الخـاصة  معنیـــة بتعلیمـةمـــالحظــة: العملیات المجمدة هي عملیات ممنوحة مؤقـتــا و 
 ألهمیتهــا. عنهــــــا نظــــرابتجمید المشـاريع، وقد اقترحـــت لرفـــــــع التجمید 
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IV. السیاحة البیئیة:  للتنمیة وسیلة الطارف بوالية المحمیة المجاالت 
لوجية قيمة عالية من الناحية البيو يعطيها هذا ما و ، من الناحية النظرية العذراء اطبيعتهب والية الطارففرد تت     

 املخصصة للمخيماتلألرضيات واجلدول املوايل يوضح 0 والسياحية يف منطقة البحر األبيض املتوسطوالبيئية 
  .البيئية

 على مستوى البلديات الساحلیةالبیئیة العـدد اإلجمالي لألرضیات المخصصة للمخیمات  (: 05جدول رقم)
أرضیات الستغاللها كغابات للراحة  20تم تخصیص  غابات االستجمام: ( أرضیة، تتوزّع كاآلتي:11تم اختیار ومنح أحد عـشـر )

 طور االنتهاء والموزعة كما يلي: واالستجمام، والعملیة في
 ( أرضيات ببلدية السوارخ  14مخسة ) -
 ( مبنطقة "طنقة"14مخسة ) -
 ( أرضيات ببلدية القـالة14أربعة )  -
 ( أرضيات مبنطقة "طنقة"13ثالثة ) -
(  بلقنطرة احلمراء )طريق شاطئ القالة 10أرضية ) -

 القدمية(. 
 ( ببلدية بـريـحـان10أرضية ) -
 مستوى شاطئ "الدراوش".أرضية على  -
 ( ببلدية الشـــط10أرضية ) -
 ( على مستوى الشاطئ القدمي "الـشـط".10أرضية ) -

 هـ ببلدية القالة. 4.41مكان الراحة طنقة مبساحة  -
 هـ ببلدية القالة. 4.71مكان الراحة الزانة مبساحة  -
 هـ ببلدية العيون. 13مكان الراحة العيون مبساحة  -
هـ ببلدية  4.41مكان الراحة القرقور مبساحة   -

 الطارف.
 هـ ببلدية الزيتونة. 13مكان الراحة املرادية مبساحة  -
هـ ببلدية عني  14مكان الراحة عني العسل مبساحة  -

 العسل.
هـ برج علي باي ببلدية  4.41مكان الراحة مبساحة  -

 برحيان.
 ائق مقدمة من مديرية البیئة. المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على وث     
نوعا وترقية أمناط ـا و كم ستقبالاإل هياكلحتسني و  ،السياحي االستثمارلتطوير وفري كل الظروف قصد ت     
ستثمار بالوالية مبنطقيت البطاح والشط واملنابع احلموية ومدينيت الطارف عث االب ت إعادةمتختلفة، املسياحة ال

ستقبال سياحية جديدة  ذات طراز ا، وتوفري هياكل البيئي االستثمارتزايد على الطلب امللتلبية والقالة، وهذا 
 .زامتميبيئيا يـة الطـارف مقصـدا سياحيا ، جلعـل والالبيئي رفيع، باإلضافة إىل تنويع املنتوج السياحي

 28113مستقبال ( مشروعا سياحيا مسجال على مستوى والية الطارف، ستوفر 78يوجد أربعة وسبعون )     
 عقد ملكية. 18 امتياز وعقد  80منصب شغل مباشر، منها و  0163سرير 
( مشروعا سياحيا إىل حد اآلن من طرف السلطات احمللية للوالية، من 80حيث مت اعتماد مخسة وأربعون )   

مت اعتماد أحد عشر  منصب شغل مباشر، تــتــوزّع هذه املشاريع كاآلتــي: 0096سريرا و  8686شأهنا أن توّفر 
 ( مشروعا حىت اآلن، تتوزّع كاآليت:22)

 مبدينة القالة(. 31مبدينة الطارف و 31) "جنوم 8"( فنادق 38أربع ) -
 مبدينة عني عسل(. 32مبدينة الطارف و 32) "جنوم 0"( 31فندقني ) -
 ) مبدينة القالة (.   "1جنمتني "( 32فندق ) -
 مركز للمعاجلة مبياه البحر )مبدينة القالة(. 32 -
 نزل طريق ببلدية حبرية لطيور. 32 -
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 شاليهات ببلدية حبرية الطيور. 32 -
 مشروع رياضي سياحي مبنطقة بومالك ببلدية القالة. 32 -
 منصب شغل مباشر. 838، وســريـــر 2221 هذه املشاريع ميكنها أن توفر:   
    : الحموية شاريعالم -

ونظرا لوجود ستة منابع محوية هامة بالوالية، وبعد  ،البيئية على أنواع أخرى من السياحة االنفتاحقصد      
ودراسات التهيئة للمنابع احلموية، وحتديد األرضيات القابلة الستقبال  ،الدراسات اهليدروجيولوجية انتهاء

هبذا النوع من  االستثمارمشاريع محوية، شرعت السلطات الوالئية يف منح األرضيات للمستثمرين الراغبني يف 
احة احلموية  ( مشاريع محوية إىل حّد اآلن، ميكنها أن تساهم يف تطوير السي37سبعة ) اعتمادمّت ، كما السياحة

 (، تتوزّع كاآليت: اخل....  االستجمامبالوالية )العالج، إعادة اللياقة البدنية، 
 . ببلدية الزيتونة "سيدي طراد  "( محويان حبمام 31مشروعان ) -
 ببلدية حبرية الطيور.  "سيدي جاب اهلل  "( مشاريع محوية حبمام 30ثالثة ) -
 ببلدية محام بين صاحل. "بين صاحل "( محويان حبمام 31مشروعان ) -

 .حمتمل منصب شغل مباشر 082و ســريـــر 2808، هذه املشاريع ميكنها أن توفر     
 : موقع البطاح -
هكتارا، وهو حتصيص سياحي مسرّي من طرف الوكالة الوالئية للتسيري  70 "البطاح"تبلغ مساحة موقع     

قطعة، مت بيع أغلب األرضيات سابقا ملستثمرين خواص  18والتنظيم العقاري احلضري لوالية الطارف، يتضّمن 
( تعاضديات ملؤسسات عامة وبنوك، إال أن املستثمرين مل يتمكنوا من جتسيد مشاريعهم 36وستة )

 ستثمارية، نظرا لتجميد املوقع ألسباب إيكولوجية.اال
للوالية اهلادفة إىل جتسيد املقصد  يف إطار السياسة اجلديدةبعـد تسوية وضعية املوقع ورفع التجميد عنه،     

حيث أعتمد البناء اخلفيف كشرط أّول للحفاظ على  ( سنة،20عد ركود دام مخسة عشرة )ب ،السياحي البيئي
كما  فردية ملعاجلة مياه الصرف الصحي بيئيةللمنطقة مع إلزام املستثمرين باستخدام حمطات  البيئيالطابع 

توّفر جممل املشاريع  على رخص البناء، وهي يف طور اإلجناز اآلن ( مشروعا حىت20حتصل ثالثة عشر )
 منصب شغل مباشر. 1333فهي ناصب الشغل احملتملةســريـــر، أما امل 0333 على السياحية باملوقع

 ن توسیع مدخل الموقع(ة من طرف الوكالة العقارية )يتضمتعديل مخطط التجزئ مالحظة: تم
 : موقع الـشـــط -
جديدة، مّت إنشاء  بيئية سياحية استقبالبالوالية وتوفري هياكل  االستثمارقصد تلبية الطلبات املتزايدة على     

هـكـتـار، وهو حتصيص سياحي،  60وختصيصه للمشاريع ذات الطراز الرفيع، على مساحة  "الشط"موقع 
مشروعا سياحـيـا باملوافـقـة للجـنة الوالئية )قرى سياحية، فنادق فاخرة،  27قطعة، وقد حظي  28يتضّمن 
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قع مت القيام لتجسيد املشاريع السياحية باملو ، و حضائر ألعاب وتسلية، مركز للمعاجلة مبياه البحر...(
 1 :باإلجراءات التالية

والتنظيم العقاري احلضري لوالية مت منح وكالة من طرف مصاحل أمالك الدولة للوكالة الوالئية للتسيري  -0
  الطارف، إلجناز عملية دراسة منطقة الشط، حيث قامت بـما يلي:

  إعداد خمطط جتزئة )دراسة قام هبا مكتب دراسات حتت إشراف الوكالة(.  -
  جتزئة.رخصة  استخراج -

وقع ضمن حدود احمليط مت تعديل مراجعة املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري لبلدية الشط، إلدماج امل -0
  (.1320/21/36مؤرخ يف  2770العمراين ملدينة الشط )قرار املصادقة رقم 

اخلاصة مبحيط  باالرتفاقاتالتنسيق مع مؤسسة تسيري مصاحل املطارات بعنابة وحل اإلشكال اخلاص  -3
  املسموح للبنايات. االرتفاعلتحديد  اجتماعاتاحلماية للمطار الدويل "رابح بطاط"، حيث عقدت عدة 

التأكد من عدم وجود أي عائق متعلق باألرضية احملاذية للموقع والتابعة ملصاحل وزارة الدفاع الوطين، لكون  -4
 "، وهذا يتالئم مع الوجهة السياحية للموقع. CRFاألرضية خمصصة إلجناز "مركز عائلي للراحة 

 سيق مع خمتلف القطاعات املعنية.باملوقع، بالتن لالستثمارإعـداد دفـتـر شـروط  -4
 على:  توّفر جممل املشاريع السياحية باملوقع

  .ســريـــر 8010 تبلغ االستيعابطاقة  -
 منصب شغل مباشر. 2798 تبلغ مناصب الشغل احملتملة -
 سرير( 0633) االستيعابطاقة  أرضیة( 22) املخصصة للمخيمات األرضيات -
واملولدة لثروة وفرص  ،النوعية املثمنةللنقلة يبقى النشاط السياحي بوالية الطارف حمتشما وغري مؤهل    

البحرية املومسية، طقة وباستثناء السياحة واملتوفرة باملنوهذا على الرغم من املؤهالت الطبيعية املتعددة  ،التشغيل
اوالت حمكل موسم اصطياف   والية الطارف تسجل، حيث فإن باقي املؤهالت السياحية تبقى غري مستغلة

ا ذات القيمة العالجية هتزال مياه حمتشمة، وتقليدية الستغالل املواقع الطبيعية، ومنابع املياه املعدنية اليت ال
عناية استنادا إىل ذات املصادر، فمنابع املياه املعدنية اخلمس املتواجدة بالبلديات املؤكدة تضيع دون أدىن 

درجة حرارهتا ما  ترتاوحبوحجار الزيتونة وحبرية الطيور(، واليت ، بين صاحل، محامبوقوس، لوالية الطارف )اجلبلية 
مشاريع محامات معدنية هبياكل سياحية وأخرى ة مؤهلة لالستغالل املثمن من خالل إقامة درج 60و 07بني 

،  اصل واألمراض الصديرية والتنفسيةاملفوااللتهابات خاصة منها التهابات لعالج العديد من أنواع األمراض 
اهتا النباتية واحليوانية مؤهالت هامة لالستغالل وتثمني السياحة اجلبلية ومكونكما توفر الفضاءات الغابية 

القالة إىل الفضاءات الغابية  املصطافون، وزوار مدينة فخالل أيام احلر غالبا ما يتجه  والعلمية واالستكشافية
طونغا لالسرتخاء واالستجمام واكتشاف الثروات املكتنزة باملواقع الطبيعية احملمية من أشجار وطيور بحرية ك

                                                           
1
 .والصناعة التقليدية للوالية الطارفاعتمادا على وثائق مقدمة من مديرية السياحة   
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تاريخ املنطقة، وذلك هو احلال مبنطقة الغرة اجلبلية اليت ترتبع على علو ومواقع تارخیية وأثرية تضرب يف أعماق 
كبرية مؤهلة ورد  يةخیعامل أثرية ذات قيمة تار مرت ببلدية بوقوس، واليت جتمع بفضائها اجلبلي مواقع وم 20233
عرب تراب الوالية كحصن القالة القدمية، إىل العديد من املواقع األثرية املماثلة املتواجدة  باإلضافة، االعتبار
اي ببلدية اللة فاطمة بالبلدية احلدودية بالعيون وأصوار بوقوس وبرج الرومان بالطارف، وبرج علي بوقصر 

أثري وتارخیي برتاب والية الطارف حسب موقع  223برحيان القلعة املطلة على ميناء القالة، وقد مت إحصاء 
 ذي أشارا إىل ضرورة رد االعتبار وتثمني هذه املؤهالت. مديرية البيئة ومديرية السياحة ال

 المطلب الثاني: السیاحة البیئیة في والية عنابة
اجلزائر السياحية وتلقب جبوهرة الشرق اجلزائري وجوهرة املتوسط جلماهلا  واليات أهممن تعترب والية عنابة    

السياحية يف اجلزائر ملا فيها من آثار تعود إىل العصر الروماين باإلضافة إىل شواطئها الرائعة  األماكن أفضلومن 
حيث تضم العديد من املتاحف  ،السياحية يف اجلزائر اكناألم أمجلعنابة والية وتضم ، الرمال الذهبية ذات

 . سياحية يف اجلزائر أماكنة و واملنتزهات باإلضافة إىل العديد من اآلثار اليت ترجع إىل عصور قدمي
I.   عنابة:  واليةفي  والمعالــم األثريـة التاريـخیةو المقومات الطبیعیة 

  المقومات الطبیعیة: -1
ومن ، مشال شرق اجلزائر، حيدها من الشمال البحر املتوسط ومن اجلنوب والية قاملةتقع والية عنابة يف     

، ترمي شوطئها على مياه اخلليج املسمى هبا ومتتد غربا على منحدرات ومن الغرب سكيكدة، الشرق الطارف
 جبل اإليدوغ وتنفتح شرقا وجنوبا على سهول شاسعة، كما يستقبل اخلليج بقرب املدينة مصب وادي

 سيبوس.
تعد منفذ اجلزائر الرئيسية يف تصدير املعادن، وهي ثاين أهم مدن الشرق، وثالث املوانئ اجلزائرية بعد     

العاصمة ووهران يف حجم النشاط االقتصادي،  تقع على ساحل البحر األبيض املتوسط عند سفح جبل 
 ،منطقة سهيلة مشهورة بإنتاجها الزراعيم بغاباته اجلميلة املتناسقة يف 2339يدوغ الذي يصل ارتفاعه اإل

 وثرواهتا املعدنية. 
كلم به جمموعة   93وحبكم موقعها اجلغرايف املمتاز وتربعها على شريط ساحلي حبري بواجهة تقدر حبوايل     

كلم به جمموعة من الشواطئ متباينة   93حبوايل  13منها  17من الشواطئ متباينة املساحات واجلمال تقدر ب 
مسموح للسباحة، تتسم بتنوع تضاريسها مما جعلها قبلة للسياح  13منها  17احات واجلمال تقدر ب املس

وزيارة على الشوطئ، توجد بعنابة أماكن   للتمتع بأشعة الشمس وصفاء املياه واالسرتخاء على رماهلا الذهبية.
زوارا من املدينة ومن خارج املدينة،  كثرية ساحرة، أشهرها ساحة الثورة املعروفة ب "الكور" اليت تستقطب يوميا

 حيث يعترب هذا املكان فضاء للقاءات. 
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إن املوقع االسرتاجتي املميز للوالية أكسبها املناخ املتوسطي، احلار جاف صيفا والرطب شتاءا. وترتاوح نسبة    
وتشكل ، 08و 28ملم سنويا، أما معدل درجة احلرارة فيرتاوح بني  2333ملم و 603بني سقوط األمطار 

 الطبيعة تضاريس متنوعة وتتوزع على ثالثة مناطق هي:
وتربز منها كتلة جبل اإليدوغ اليت تصل 2كلم  706من تراب الوالية أي ما يعادل  % 01026اجلبال  -

 م حتديدا جببل بوزيزي.2339أعلى نقطة  هبا إىل 
، وتتشكل أساسا من  2كلم  060من اإلمجالية أي ما يعادل   %10091التالل والسفوح وحتوز على  -

 . 2كلم  06أي  %0088أما باقي التضاريس فتتكون من هضاب ب  ،سهل خرازة
 1المقومات التاريخیة والثقافیة لوالية عنابة: -0

ق.م، والذين أنشئوا فيها مرفأ جتاريا مهما  21ترجع نشأة والية عنابة األوىل إىل الفينيقيني حوايل القرن ال    
عشر قبل امليالد أمسوه هيبون نسبة للخليج الذي كانت تقع عليه حيث عرف باسم يف القرن احلادي 

 )هيبونينسيس سينوس(.
وملدينة عنابة عدة معامل تارخیية وآثار منها: اللة بونة، آثار هيبون اليت حتتوي على مساحة تسمى الفروم     

رجات اوركسرتا باإلضافة إىل متاثيل حيث تعد أقدم وأوسع ما اكتشف حلد اليوم كما توجد بقايا مسرح ومد
يونالة السنة ومتثال آهلة احلب ومتثال القديس أفروديت أسكوالب، أوقبور، كتماثيل وقبور، كتمثال هاكيوس، 

مسجد أيب مروان ، ملدينة األثرية حاملة االسم نفسهأو بازليك السالم  على ربوة هيبون املشرفة على ا أوغستني
هجري حتت إشراف املهندس األندلسي أبو ليث  810عشرة قرون، مت بناؤه سنة  الذي تأسس قبل أكثر من

أما ، مبثابة مؤسسة علمية دينية وحربيةاسطوانية كما كان  البوين هو طراز أندلسي قام بناؤه على ركائز
والفخار الصناعات التقليدية فلها القسط الوافر يف كل ركن من البيت العنايب ونذكر منها صناعة اخلزف 

واجللود والطرابيش والزرايب والنقش على اخلشب باإلضافة إىل اللباس التقليدي الذي تتميز يه املرأة العنابية  
كما حتتضن املدينة عدة مهرجانات وطنية وأخرى ،   خیلو بيت عنايب واحد على األقلكالقندورة الفرقاين إذ ال

رجان هيبون، مهرجان األغنية املالوفية وإحياء الذكرى  السنوية مه للباس التقليدي والفنون الشعبية،دولية منها ا
 .قائمة املصنفة بوالية عنابةاليوضح  واجلدول املوايل.لرحيل أحد أعمدة الفن العنايب الشيخ احلسان العنايب

 قائمة المصنفة بوالية عنابةال(: 12جدول رقم)
 الجريدة الرسمیة  تاريخ التصنیف الفترة التاريخیة  التعیین 

 0104-10-03يف  17رقم  0111قائمة  روماين خزانات املياه هبيبون
 - - العصور الوسطى حصن املعذبني وأسوار املدينة القدمية

 0147-01-17يف  40رقم  0147-10-10 - مسجد الباي
 0174-00-00يف  40رقم  0147-00-01 07القرن  قبة سيدي إبراهيم

 المصدر: مديرية الثقافة لوالية عنابة                 

                                                           
1
 مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية عنابة.   
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إضافة لكل املقومات املذكورة سلفا، تزخر والية عنابة بصناعات تقليدية توحي أشكاهلا ورموزها إىل عراقة      
املنطقة وتنوعها الثقايف، فنجد الطرز التقليدي واحللي املختلفة والفخار التقليدي واملطبخ العنايب الثري بأطباقه 

العريقة واحلديثة، دون أننسى الرتاث الالمادي الذي تزخر به املدينة والذي يتمثل يف املوسيقى مبا فيها الشعبية 
 املالوف والعيساوة والفقريات.

II. عنابة والية في ةالسیاح أنواع : 
 السياحة، وفيما يلي توضيح لذلك:  أنواع شىت إلحياء ومثاليا مناسبا مناخا عنابة توفر     

 الساحلیة والسیاحة الخضراء:  السیاحیة  -0
على عكس املدن الساحلية اجلزائرية توفر عنابة وصوال سهال للشواطئ حيث ميكن الوصول هلا مشيا    

كلم، ويف هذا الصدد ميكن   23انطالقا من وسط املدينة فشواطئها املفتوحة لالستجمام متتد على شريط يفوق 
الغريب وسيدي  جعشري، اخلروب، طوش، عني الرومان واخللي ذكر كل من شواطئ ريزي عمر، بالفيدار، عني

عكاشة مرورا بالرمال الذهبية بشطاييب وجنان الباي بسرايدي إىل جانب شاطئ سيدي سامل بالبوين، وهذا ما 
 يوضحه امللحق األول والثاين.

ة باحليوانات كاألرانب، أما يف ما خیص السياحة البيئية فإن عنابة حتتوي على غابات كثيفة ومتناغمة ثري    
اخلنازير، الثعالب، الضربان. والنباتات مثل البلوط األخضر، بلوط الفلني، بلوط الزان واليت متتد على مساحة 

هكتار، باإلضافة لألودية واملناطق الرطبة ومنها وادي سيبوس والذي يعد من أهم املصادر املائية يف  67718
واليات، وحبرية فزارة اليت تقع يف  7م جيتاز مدينة عنابة ويساهم يف متوين كل  110الشمال اإلفريقي يبلغ طوله 

ضمن املناطق العشرة الرطبة يف  1330ألف هكتار وقد صنفت سنة  29اجلنوب الغريب من عنابة مساحة 
ستقبل اجلزائر يف الئحة "رامسار" الدولية اليت هتدف للحفاظ على املناطق الرطبة واستغالهلا بشكل عقالين، وي

ىل جانب سياحة الصيد نوع سنويا مثل اإلوز، البط بأنواعه، إ 03ألف طري من أصل  03هذا املوقع أكثر من 
 واالستجمام.

 
 
 

  
 

 
 مديرية البيئة لوالية عنابة.المصدر:     
 
 
 

 شاطئ شطايبي(: 20صورة رقم)
                               

 

 

     شاطئ جنان باي سرايدي(: 12صورة رقم)
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 ة:الثقافی السیاحة -0
 املعامل تقتضي كما الغين، الثقايف ثهااوتر  التارخیي عمقها يرتجم املنطقة يطبع الذي احلضاري الزخم     

 فيها توجد ة.املدين لذاكرة وصونا للتاريخ حافظة باعتبارها عندها التوقف هبا تزخر اليت األثرية واملواقع التارخیية
 لاتز  ال اليت اآلثار بني ومن الكربى، األثرية املواقع سأر  على عنابة وتتوج حقيقيا زاكن تشكل قدمية معامل
 السوق واجلنوبية، الشمالية احلمامات الفيالت، حي الفوروم، الروماين، حر املس امللكية، املدينة على شاهدة
 الفنية الزخارف املنازل، الصهاريج، العيون، إىل إضافة ،"أوغستني القديس" به يتواجد الذي املسيحي واحلي

كما حتتضن املدينة عدة مهرجانات وطنية وأخرى دولية منها اللباس التقليدي  .األرضي الفسيفساء وصفائح
 والفنون الشعبية، مهرجان هيبون، مهرجان األغنية املالوفية وإحياء الذكرى السنوية لرحيل أحد أعمدة الفن

 ة.التايل قائمة املعامل التارخیية املصنفة بوالية عناب اجلدول ويوضح العنايب الشيخ احلسان العنايب.
 

 
 
 
 
 لوالية عنابة. البيئةالمصدر:   

 

  :الدينیة السیاحة  -0
 دينيا ادور  لعبت وزوايا مساجد متلكها، اليت العتيقة املعامل بفضل امنري  وثقافيا حضاريا قطبا عنابة تعد     
 تارخیيا ادور  لعبت إذ هبا، املنوط دورها وتعدد هذا العلوم، وقبلة الدين انتشار حماور أهم باعتبارها فعاال وعلميا
 ليلة رمضان، شهر مثل الدينية، املناسبات خمتلف بإحياء الرفيعة املقامات هذه تقوم .الفرنسي االستعمار فرتة
 الباي، جامع نذكر املعامل هذه أشهر من .وسلم عليه اهلل صلى حممد الشريف النبوي مولد وذكرى القدر
 مقصد هو الذي أوغستني القديس كنيسة نسيان دون هيم،ار بإ سيدي ويةاوز  العالوية ويةاز لا مروان، أبو جامع
 .املسيحية الديانة وحجاج لزوار مفضل

 

 
  

 
 

 

 التقليدية لوالية عنابة. مديرية السياحة والصناعةالمصدر:       
 
 

                               المسرح الروماني عنابة(: 11صورة رقم)
 

 

 عنابة اوغستان القديسكنیسة   (: 10صورة رقم)

                               
 

 

                        عنابةصالح باي  مسجد(:  10صورة رقم)
 

 

                               مسجد أبو مروان (: 14) صورة رقم
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III. عنابة بوالية السیاحي النشاط وضعیة : 
 الهیاكل السیاحیة والقاعدية:   -1
سرير، تتوزع  8206تتوفر عنابة على اهلياكل فندقية متنوعة ذات مستوى عاملي تصل طاقة إستعابه إىل      

فندقا حضريا وفندقني سياحيني. كما متلك عنابة عددا هاما  18وفندق استجمام  22احلضرية الفندقية على 
من البين التحتية األساسية اليت تعمل على تسهيل وصول السياح واملسافرين وتنقلهم يف أحسن الظروف، 
وتعترب حمطة السكة احلديدية ذات اهلندسة اإلسالمية املغربية حلقة هامة تربط املدينة باملستوى الوطين 

أما الرحاالت اجلوية فتتم عن طريق مطار "رابح بطاط الدويل" الذي يضمن رحالت داخلية واملغاريب. 
 10 تضم اليت عنابة ببلدية أغلبها ترتكز فندقا، 13 عنابة بوالية املصنفة قالفناد عدد بلغ وقدوخارجية.  

 :املوايل اجلدول يوضحه ما وهوي سريايد ببلدية واحد وفند فندقا،
 عنابة بوالية المصنفة قالفناد توزيع(: 12)جدول رقم

اسم 

 الفندق

الريم  صبري سيبوس شيراتون

 الجميل

موتيل  المنقاص الصفصاف تلفيريك األمان األمير ماجستيك السالم بانوراميك

 النسيم

الرتبة 

 )النجمة(

8 8 8 0 1 2 0 2 1 2 2 1 2 

 األسر عدد

 )السرير(

/ 076 698 207 92 13 290 80 79 233 08 88 83 

 

 .0104المصدر: مديرية السیاحة والصناعة التقلیدية لوالية عنابة، 
 اإلحصائياتواجلدول املوايل يوضح  .سرير 21922 تصل طاقة إستعابه إىل ةمصنف غري قللفناد بالنسبة أما   

 .الفندقية بالنشاطات اخلاصة
 (1302-1303خالل فترة ) الفندقیة بالنشاطات الخاصة اإلحصائیات:(12)رقم  الجدول

 عدد السیاح عدد الفنادق السنة
 المجموع أجانب جزائريون

0101 41 030741 00304 044014 
0100 40 000417 04403 037101 
0100 40 034470 04401 043440 
0103 40 040317 04047 040414 
0104 40 044414 03770 070441 
0104 43 047101 03400 000740 
0100 44 037311 04010 044010 
0107 44 / / 040741 
0104 44 / / 004400 

 .1329المصدر: مديرية السیاحة والصناعة التقلیدية لوالية عنابة،                                    
من اجلدول أعاله يتضح لنا زيادة يف عدد الفنادق من سنة ألخرى، وهذا راجع لتشجيع الدولة     

والتسهيالت املقدمة من قبلها لدعم  االستثمار السياحي، واهتمام الدولة اجلزائرية بقطاع السياحة ورفع 
 من متذبذب فهو ،منهم اجلزائريون السياح لعدد ةبالنسب قدرات اإليواء الستقبال عدد أكرب من السياح، أما

 الكرمي رمضان شهر لقدوم راجع وهذا على التوايل، 1326و  1320 سنيت يف تراجع وعرف ى،ألخر  سنة
 تنشط اليت املواسم أكثر من عنابة مدينة ألن الوافدين السياح عدد من قلص ما وهو ،الصيف فصل خالل
 كبرية بصورة تونسحنو  خاصة اخلارجية احةيللس اجلزائريني اجتاه إىل باإلضافة ،الصيف موسم هو هبا احةيالس
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 عرفت 1327 سنة إال أن أخرى إىل سنة من السياح عدد يف تناقص فهناك األجانب السياح خیص فيما أما.
 عاملية معايري على الفنادق بعض وتوفر الفندقية اخلدمات يف لتحسن راجع وهذا السياح عدد يف معتربة زيادة
خالل  املصطافني عددتطور . واجلدول اآليت يوضح السياح جذب يف هماس الذي السياحي الرتويج إىل إضافة

(1323-1329)0 

 
 (.1302-1303) الفترة المصطافین خالل عددتطور  (: 19رقم) الجدول

 0104 0107 0100 0104 0104 0103 0100 0100 0101 السنة

عدد 
 المصطافین

3.370.311 0.103.001 0.041.401 0.444.101 0.744.001 0.400.407 0.043.304 2.200.322 2.301.330 

 .1329المصدر: مديرية السیاحة والصناعة التقلیدية لوالية عنابة، 
 تفضيل إىل يرجع وهذا ،أخرى إىل سنة من املصطفني عدد تراجع، أعاله اجلدول خالل من يالحظما      
 وعدم الرتفيه مرافق نقص إىل إضافة الصيف عطلة لقضاء جماورة دول أو أخرى واليات إىل باالذه البعض
 الشواطئ بنظافة لالهتمام راجع وهذا ،املصطافني عدد يف اتزايد عرفت األخرية السنة أن إال ،النظافة توفر

 اإلحصائياتيوضح اجلدول اآليت و  .كبرية بصورة األمن وانتشار الشواطئ مستوى على للرتفيه مرافق وإنشاء
 .واألسفار السياحة وكاالت بنشاطات اخلاصة

 

 واألسفار السیاحة وكاالت بنشاطات الخاصة اإلحصائیات : (03)رقم الجدول
 عدد السياح عدد الوكاالت السنة 

 اجملموع أجانب جزائريون
0101 04 31071 0044 30434 
0100 04 01100 043 01004 
0100 04 37101 41 34174 
0103 04 37413 0431 31303 
0104 04 44004 0414 40070 
0104 44 30741 11 30741 
0100 44 04017 11 04017 
0107 41 / / 27569 
0104 41 / / 29220 

 .1329، المصدر: مديرية السیاحة والصناعة التقلیدية لوالية عنابة                                     

 وهذا الضعف إىل ليصل األخريتني السنتني يف السياحية الوكاالت عدد زيادة يتضحمن خالل اجلدول،       
 خالل األجانب أو اجلزائريون سواء السياح لعدد بالنسبة أما السياحة، قطاع لرتقية املتبعة الدولة سياسة بسبب
 إضافة البالد يف األمين لالستقرار راجع االرتفاع وهذاا، ارتفاع رفع فقد( 1328-1323األوىل) سنوات اخلمسة

 عدد أن يالحظ كما الصيف، فصل خالل خاصة عنابة مدينة اهب تتمتع الذي السياحي اجلذب عوامل إىل
 أصبحوا السياح من عدد هناك ذلك على ضف اجلزائريني، السياح بعدد مقارنة جدا ضئيل األجانب السياح
 أما الفنادق حبجز فقط يكتفون فهم السياحة الوكاالت على لالعتماد مضطرين ليسوا فهم عنابة مدينة يعرفون
 ااخنفاض عرفقد ف ،1326و 1320 ،1328  السنواتخالل  أما. أنفسهم على يعتمدون فهم السياحة برامج



الجزائري الشرق واليات بعض في السیاحي النشاط وواقع خصائص: الرابع الفصل  

 

226 
 

 الوكاالت بدل أنفسهم على السياح العتماد راجع وهذا األجانب للسياح وانعدام اجلزائريني السياح عدد يف
 رمضان شهر حللول إضافة باملدينة، املسبقة ملعرفتهم مبفردهم احةيبالس والقيام الشقق بكراء يقومون وأصبحوا
 . الصيف فصل يف الكرمي
 التقليدية، األكالت تقدمي يف املتخصصة املطاعم من رياكب عددا عنابة مدينة توفر : المطاعم -0

 ح.السيا  استحسان تلقى واليت جنوم 30إىل جنمة من مصنفة مطاعم 30 منها
 .عنابة والية في المصنفة المطاعم قائمة (: 00رقم) الجدول

 درجة التصنيف عدد الوجبات العنوان املؤسسة تسمية
 2 88 بوغازي سعيد 4 باماكو

 1 61 طريق الكورنيش كارافال

 0 226 شاطئ ريزي عمر الشاطئ اجلميل

 0 213 شاطئ ريزي عمر ألباطروس

 2 83 ساحة جورج إسحاق حاسي مسعود

 .0104عنابة،  لوالية التقليدية والصناعات السياحة مديرية من مقدمة إحصاءات  :المصدر                       

 وكالت السیاحة في والية عنابةال -0
، بالنظر إىل أثرها على مجيع القطاعات مما جيعلها عنابةتعد السياحة حمركا هاما للتنمية املستدامة بوالية     

هي واحدة من أنشط  عنابةتشكل دعما كبريا للنمو االقتصادي ومصدرا هاما إلنتاج الثروة ومناصب الشغل. 
الواليات سياحيا طوال أيام السنة، ازدادت جاذبية هذه الوالية بتنوع الوجهات السياحة هبا من سياحة شاطئية 
إىل سياحة تارخیية ودينية وسياحة األعمال مما جعل من املنطقة مقصدا للسياح سواء من الداخل أو اخلارج. 

واجلدول  .على توسيع طاقات االستقبال وحتسني اخلدمات املقدمةالوضع تطلب من مسؤويل القطاع العمل 
 وكالت السياحة واألسفار يف والية عنابةوبال الفندقية بالنشاطات اخلاصة االقتصادية املؤشراتاملوايل يوضح 

 13290-1330خالل 
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 وكالت السیاحة واألسفار في والية عنابةوبال الفندقیة بالنشاطات الخاصة االقتصادية (: المؤشرات00جدول رقم )
 (1329-1330) الفترة خالل

عدد  السنة 
 الفنادق

عدد الوكاالت  -دج–رقم األعمال 
 السياحية

 -دج–رقم األعمال 

0113 31 100411011 07 047001037 
0114 31 704111004 04 310474407 
0114 40 700.004.714 07 358.494.289 
0110 41 1260892179 01 434104004 
0117 40 071443404 04 842705401 
0114 40 1369661521 04 892.619.513 
0111 41 0014440110 04 030030400 
0101  003404470414 04 414130170 
0100 40 - 04 - 
0100 40 - 04 - 
0103 40 0340414440 04 1285538358 
0104  0340303470 04 2203551797 
0104 43 - 44 1122912526 
0100 44 0144001740 41 0401013104 
0107 44 / 41 / 
0104 44 / 41 / 

 

 .0104عنابة،  لوالية التقليدية والصناعات السياحة مديرية من مقدمة باالعتماد على إحصاءات ةمن إعداد الباحث  :المصدر            
 خالل الوالية يف والوكاالت السياحية يف النشاطات الفندقية رقم األعمال تزايديوضح اجلدول أعاله     
وكذلك يدل على العدد والوكاالت السياحية.  الفندقية املؤسسات عدد زيادة ، وهذا راجع إىلاألخرية تالسنوا

لة الكبري للسياح الوافدين للوالية، ويعكس اإلمكانيات السياحية الكبرية املتاحة يف هذه الوالية مما أصبحت قب
 للسياح.
 في والية عنابة في المؤسسات السیاحیة التشغیل -4

للسياحة آثارا على اجلوانب االقتصادية للبلدان السياحية، فلها آثارها على اجلوانب االجتماعية والثقافية    
واجلدول املوايل يوضح هلذه البلدان، وهي ال تقل أمهية عن سابقتها بالنسبة للمجتمعات السياحية املضيفة. 

 (. 1329-1330خالل) يف والية عنابة يف املؤسسات السياحية بالتشغيل اخلاصة االجتماعية املؤشرات
 

  (1329-1330)خالل في والية عنابة في المؤسسات السیاحیة بالتشغیل الخاصة االجتماعیة (: المؤشرات00جدول رقم )
 1329 1327 1326 1320 1328 1321 1322 1339 1337 1336 1338 1330 السنة

عدد  

المستخدمون 

في الوكاالت 
 السياحية

68 73 74 218 200 280 280 280 - 033 069 833 

عدد 

المستخدمون 
 في الفنادق

708 777 867 781 810 822 822 822 - 2100 2088 2083 

 .2018عنابة  لوالية التقلیدية والصناعات السیاحة مديرية من مقدمة باالعتماد على إحصاءات ةالمصدر: من إعداد الباحث
 خالل الوالية يف والوكاالت السياحية الفندقة جمال يف العاملة اليد تزايدتمن خالل اجلدول، نالحظ    

 عدد تطور إذاوالوكاالت السياحية،  الفندقية املؤسسات عدد زيادة ، وهذا راجع إىلاألخرية السنوات
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 عام موظف 2000إىل العدد لريتفع مث ،1328 عام موظف2306  إىل 1330سنة  موظف 910 من املستخدمني
 نسبة زيادة بني الطردية العالقة يفسر ما الفنادق على موزعون أغلبهم مؤقتو  دائم موظف منهم. 1326

 .بالوالية السياحية املرافق خالل من التوظيف
 عنابة لوالية التقلیدية والصناعة السیاحة مديرية بها قامت التي التظاهرات -5
 :أمهها لعل تظاهرات عدة 1329 سنة شهدت
  ؛ SITEV 2016 األسفارو   للسياحة الدويل الصالون يف املشاركة -
وحة على وكاالت السياحة عن طريق أبواب مفت 17/38/1326االحتفال باليوم العاملي للسياحة   -

 ؛(CLS)مبركز البحث العلمي واألسفار 
 2016جوان 04 بتاريخ بعنابة الثورة بساحة الصيفي املوسم افتتاح مبناسبة املنظم املعرض يف املشاركة -

 ؛التقليدية الصناعة نشاطات خمتلف يف حريف 12 مشاركة عرفت حيث
 عمر ريزي شاطئ بني تقليدية منتوجات معرض بإقامة االصطياف موسم تنشيط يف املسامهة  -

 حريف  15 مشاركة عرفت حيث ، 2016 أوت 31 إىل 2016 جويلية  09 من عشري عني وشاطئ
 ؛ التقليدية الصناعة أنشطة خمتلف يف

 املنتوج لرتويج 2016 أوت 08 غاية إىل 01 من بعنابة ورقلة لوالية التقليدية الصناعة أسبوع تنظيم -
 ؛الصحراوي التقليدي

 . احلرفيني بعض تكرمي خالل من وذلك نوفمرب 09 ليوم املوافق للحريف الوطين باليوم االحتفال -
 .ديسمرب 22 لتاريخ املصادف للجبل العاملي اليوم فعاليات يف املشاركة -
 الصناعة غرفة مستوى على تقليدي منتوج ألحسن الوطنية اجلائزة يف للمشاركة حرفيني 08 انتقاء  -

 .التقليدية الصناعة و السياحة مديرية مع بالتنسيق عنابة لوالية رفواحل التقليدية
 التهيئة وزير معايل زيارة جانب على سرايدي ببلدية املنتزه بفندق التقليدي للمنتوج معرض إقامة -

 .التقليدية والصناعة لسياحةوا العمرانية
 عراقة على احملافظة واهلوية الثقافة زاإبر  أشكال من وشكال للشعوب حضاريا نتاجا التقليدية الصناعة تعترب    

 التنمية يف تساهم كما هام سياحي جلب عنصر تعد إذ ترقيتها، على وتساعد السياحة تدعم فهي املنطقة،
التسجيالت  بداية منذ واملسجلني عنابة غرفة مستوى على احلرفيني عدد بلغ وقد .ككل واالقتصادية احمللية

 كما هو موضح يف اجلدول اآليت: 02/30/1329إىل غاية  2889
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 .عنابة والية في الحرفیین عدد (:02رقم) الجدول
 30/13/0104إىل غاية  0114 النوع

 01441 الفرديني احلرفيني
 030 احلرفّية التعاونّيات
 ال يوجد التقليديّة الصناعة مؤسسات
 01710 اجملموع

 عنابة لوالية التقلیدية والصناعات السیاحة مديرية من مقدمة وثیقة ر: المصد                                        
 إلنتاج التقليدية بالصناعة يقومون احلرفية التعاونيات أو الفرديني احلرفيني من سواء عدد أكرب أن نالحظ     

 الصناعة لكون راجع وهذا املواد، إلنتاج تقليدية صناعة األخري يف لتكون وفنية تقليدية صناعة يليها اخلدمات
  .مطلوبة صناعة وأكثر احلرفني تستهوي تقليدية صناعة أكثر هي اخلدمات إلنتاج التقليدية

 تكون أهنا أي اليد شغل من أهنا على زيادة املنطقة وتقاليد عادات عن تعرب واحلرف التقليدية فالصناعات    
 سياح فهناك أكثر، السياح عدد كان كلما باملنطقة تقليدية صناعات هناك كانت كلما وبالتايل جيدا متقنة
 فأساس .فقط املنطقة تلك هبا معروفة تقليدية صناعات اقتناء أجل من خصيصا معينة منطقة إىل ينتقلون
 التقليدية للصناعات ترويج هناك كان فكلما  البلد عن تعرب اليت واحلرف التقليدية الصناعات هو السياحة
 :عنابة لوالية التقليديّة الصناعة مظاهر أبرز يلي وفيما، السياح عدد زاد كلما واحلرف
 مجيع يف حضورها على حترص اليت العنابية، القندورة بارتداء العنابيات تتزين :التقلیدي اللباس -

 اليت الفضية أو الذهبية باخليوط تطريزها ويتم احلرير أو القطيفة من مصنوعة وهي السعيدة، املناسبات
 .املتناسقة اجلميلة وأشكاهلا تصاميمها على إبداعية ملسة تضفي

 للتزين يستخدم ما فمنها عنابة، أهل يتقنها اليت اليدوية احلرف بني من يعد  :التقلیدي الفخار  -
 احمللية الثقافة من مستوحاة فهي ورسوماهتا تصاميمها أما اليومي، لالستعمال هو ما ومنها والديكور،

 .لبونة
 اليت واحللويات الشعبية واألكالت التقليدية األطباق وتنوع ءابثر  العنايب املطبخ يتميز :العنابي المطبخ -

 ما أو الكسكس ة:التالي التقليدية باألطباق املدينة تشتهر حيث املناسبات، مجيع يف عادة حتضر
 اليت العجائن من نوع وهي ،القريتلية إىل إضافة بالقرصة، اجلاري أيضا جند كما باحملور، حمليا يدعى
 .البيوت يف باليد تصنع

 الذي الالمادي ثاالرت  عن التعبري أشكال من شكل املوسيقية الفنون : والالمادي الماديتراث ال -
 اجملتمع يف هامة مكانة حيتل الذي املالوف عرب وتتجسد منه، جزء التقليدية واملوسيقى عنابة به تزخر
 العياشي ديب البناين، محدي العنايب، أحسن ث،االرت  هبذا يهتمون الذين الفنانني أشهر من .العنايب
 فرق أيضا جند كما وخارجها، عنابة يف ثياالرت  املوسيقي النوع هذا مساء يف جنمهم عسط وآخرون
 ت. احلفال بتنشيط تشتهر اليتريات والفق العيساوة
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IV. للتنمیة السیاحة البیئیة وسیلة عنابة بوالية المحمیة المجاالت : 
 املستثمرين أمام الباب فتح خیص فيما ،1326 سنة خالل تنفذ تعليمة بإعطاء لقد قامت السلطات احمللية    

 املرسوم مبوجب وذلك للتخييم يف الوالية، الصاحلة األراضي البلدية الصادرة من رتخيصاتال خالل من اخلواص
 عن للبلديات التنازل ، يتضمن2898 سنة يوليو 7 ل املوافق ه2838 سنة شوال 9 يف املؤرخ 262-98رقم 
 املوافق ه 2830 عام األوىل مجادى 5 يف املؤرخ  287-90 رقم التنفيذي املرسوم للمخيمات،  ومبوجب أراضي

 الوالئية للمصاحل التقنية اآلراء طلب مت واستغالهلا، التخييم أماكن ختصيص شروط حيدد م،2890جانفي 16
 على حمافظة شروط وفق للتخييم قابليتها ومدى املدروسة األراضي صالحية يف الفصل يتم أساسها وعلى
 خالل من شروط عليهم وفرض املستثمرين على األراضي بعرض مشرتكة، جلنة تقوم األساس هذا وعلى، البيئة
 مثل بالبيئة اإلضرار أو املساس عدم على كبري حرص فيها ويكون اللجنة هذه قبل من يتحدد شروط دفرت
 ملياه خمصصة أماكن توفري للشرب، الصاحلة املياه توفري ( مثل للمخيمني املناسبة ظروف وتوفري اهلياكل إعداد
 (.وغريها الصحي الصرف
 لإلقليم الشرقية اجلهة ، وتشملعنابة منطقة يف مناطق التوسع السياحي واملواقع السياحيةفيما خیص     

 األساسي احملركو  النابض القلب مبثابة املنطقة هذه تعترب واحلجار عمار سيدي البوين، عنابة، بلديات وتشمل
 احلديد مركب أمهها الصناعية الوحدات وأكرب اخلدماتو  التجهيزات أهم تضم حيث اإلقليم، يف لالقتصاد
 التأثري هلا كان لمنطقةل الصناعية اخلاصية فهذه ومنه. اخل ...احلراري املركز الفوسفات، حتويل مركب والصلب،
 الشواطئ من العديد أن حيث السياحي، اجلانب على سلبا انعكس مما احمليط وجودة البيئة على املباشر

 وعلى ،فاملكث الصناعي النشاط عن الناتج التلوث مشاكل تفاقم بببس أغلقت قد باملنطقة املتواجدة
  1ا:أمهه السياحي للتوسع تنموية مشاريع عدة برجمت مت املنطقة هذه مستوى

 :الكورنیش السیاحي التوسع منطقة - 
 ـب للمدينة الّسكين الّتجّمع عن وتبعد مجة، سياحية مبؤهالت متتازو   عنابة مدينة يف املناطق أمجل من تعترب     

 عدد قدر .الّسياحي الّتوّسع ملشاريع خمّصصة هكتار 77 منها هكتار، 365 ـب اإلمجالية مساحتها تبلغ كلم، 5
 نظرة يعطي امللحق الثالثحسب  ساحةامل هذه على موّزعة مشروع 15 ـب املنطقة هذه داخل املربجمة املشاريع
 الكورنيش منطقة طول على املربجمةو  املنجزة الّتجهيزات جممل أن إىل اإلشارة جتدر، مشروع كل عن واضحة
 .للخواص ملك هي ومطاعم فنادق من
 :سالم سیدي السیاحي التوسع منطقة -

 خمّصصة هكتار 01 منها هكتار 06 مساحة على ترتبع الّسياحي، للّتوسع اإلسرتاتيجية املناطق بني من تعترب
 :أوضح نظرة يعطي الّتايل اجلدولو  ،الّسياحة للمشاريع

 
                                                           

1
 مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية عنابة.  
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 .سالم سیدي السیاحي التوسع منطقة في المقترحة الّتهیئة مشاريع (:34) قمر  جدول
 االستيعاب )سرير( طاقة (0املساحة )م التجهيزات املربجمة 

 001 4111 موتيل
 441 14111 قرية سياحية

 .0104 السیاحي، التوسع لمناطق التقنیة البطاقة على باالعتماد ثةالباح إعداد من :المصدر                       
 :شطايبي منطقة -5-0
 هذه تتميز .العنب وواد الرتيعات سرايدي، شطاييب، :البلديات وتضم الغربية الشمالية اجلهة يف تقع    

  التوازن من نوع يستلزم الذي غاإليدو  جبال سلسلة خاصة يهالع الغالب اجلبلي الغايب بالطابع املنطقة
 الغايب والنظام البيئي التوازن على احلفاظ االعتبار بعني األخذ جيب حيث. سياحيا بتنميته القيام عند العقالنية
 تعتمد فهي هبا السياحة عن تكلمنا وإذا. املواشي وتربية الزراعة على يعتمد املناطق تلك اقتصاد ألن السائد
 مشاريع عدة املناطق هذه مستوى على سطرت قد هبا تتميز اليت الفريدة الطبيعية اخلاصية على األوىل بالدرجة
 على واملطلتني شطاييب لبلدية الغريب خلليجوا سرايدي ببلدية بقرات واد السياحي التوسع منطقة أمهما سياحية
 .املتوسط األبيض البحر

 : 2بقرات واد السیاحي التوسع نطقةم -5-0
 حىت شرقا احلراسة رأس من املنطقة متتدّ و  هكتار 2070  مساحة على ترتبّع سرايدي ببلديّة املنطقة هذه تقع   

Pain de Sucre املنطقة شاطئ طول ويبلغ .البحر من ابتداءا كم 1 إىل عمقها ويصل كم 12 طول على غربا 
 مساحة على تتوزّع فهي املقرتحة و املنجزة والّتجهيزات الربامج أهم عنو  .م 60 إىل عرضه يصلو   م 1000
 يوضح املّوايل واجلدول .احليوانات حبظرية خاّصة هكتار 210 منها الّسابق يف ذكره مت كما هكتار 1375
 .ذلك

 2 بقرات واد الّسیاحي الّتوّسع منطقة في المبرمجة الّتهیئة مشاريع(: 06جدول رقم )
 طاقة االستیعاب )سرير( (0المساحة )م التجهیزات المبرمجة

 741 13411 جنوم(. 3و 4،  4فنادق ) 3
 0771 444411 جتمعات لإليواء 1

 - 03111 منطقة جتارية
 0401 444311 اجملموع

 .0104الّسیاحي،  الّتوّسع لمناطق الّتقنیة البطاقة على باالعتماد ثةالباح إعداد من :المصدر                       
 :الغربي الخلیج السیاحي التوسع منطقة -5-4
 قطبني بني املنطقة وتقع العامل، يف فتحة كأمجل تصنف أن من مكنتها طبيعّية مبؤّهالت تتمّتع املنطقة هذه   

 التوجيهي املخطط حسب( شطاييب دائرة مركز عن كم 01 ب وتبعد ة.سكيكدو  عنابة مها كبريين صناعّيني
 الّشمال إىل املؤّدي املسلك اختناق حىّت  عّكاشة بسيدي املدينة تربط ساحلية مبسالك حمّددة ،)شطاييب لبلدية
 328 ب فتقدر للمنطقة الكلية املساحة عن أّما كم 31.5 ب هبا الّساحل طول ويقدر بوقنطاس ملشتة الغريب



الجزائري الشرق واليات بعض في السیاحي النشاط وواقع خصائص: الرابع الفصل  

 

232 
 

 التوسُّع إطار يف برنامج 11 ب عددها يقّدر وبرامج جتهيزات مشاريع، عّدة تضم هكتار 21.64منها هكتار
 .يالّسياح

 :برحال منطقة -5-5
 مت واليت هبا فزارة الرطبة املنطقة لوجود ونظرا .العلمة  الشرفة الباردة، عني برحال، :اجلنوبية البلديات متثلها   

 نشاط ذات املنطقة هذه وتعترب .1كم 213 ـب تقدر واسعة مساحة حتتل حيث عامليا حممية كمنطقة تصنيفها
 عدد حيث من األوىل املرتبة حتتل حيث املواشي برتبية تتميز كما هبا، الزراعية األراضي التساع نظرا فالحي
 تتميز كما ة،فتزار  حوض خاصة هكتار 2080 ـب تقدر املراعي من كافية مساحة لتوفر نظرا وهذا املاشية رؤوس
 منطقة تعترب فهي لذلك النادرة الطيور من متنوعة أصناف هبا يوجد حبيث إليكولوجيوا البيولوجي بالتنوع
 .تستحقها اليت األمهية إعطائها حالة يف مهم سياحي نشاط

 المطلب الثالث: السیاحة البیئیة في والية جیجل
االقتصادي  اجملال يف خاصة بشرية ممارسة أي ساأس منطقة ألي الطبيعية اخلصائص ونكت ام اغالب    

 مشجعة كانت كلما اليت الطبيعية، التؤهبامل تأثره يف ااهيتعد بل النشاطات كباقي السياحي والنشاط
 جهالو  على استغلت إذا طبعا ،اقتصادها على لهثقه ول فعال سياحي بعد املنطقة اكتسبت كلما،   ومستقطبة
 الوالية إمكانية مدى ديحتد يف مميزة ةأمهي يكتسي لجيج بوالية الطبيعية للمعطيات تطرقنا ذاهلو  ،الصحيح
 الطبيعية التؤهبامل وثيق ارتباط يرتبط الذي البيئي البعد دراسة بصدد حننو  خاصة النشاط، ذاه لتطوير
 . للمنطقة

I. جیجل واليةفي  والمعالم السیاحیة المقومات الطبیعیة : 
 : الجغرافیةالمقومات   -1-1

كم  008والية جيجل هي إحدى واليات الشريط الساحلي، تقع شرق اجلزائر، تبعد عن العاصمة ب     
على البحر  تطل 2كم 10089060، ترتبع على مساحة التوايل على 2كم 286و 86وعن جباية وقسنطينة حبوايل 

، ميتد من شاطئ واد الزهور شرقا يف حدود والية سكيكدة 2كم 213األبيض املتوسط بشريط ساحلي طوله 
إىل الشاطئ األمحر غربا يف حدود والية جباية، حيدها من اجلنوب والية ميلة وسطيف وقسنطينة ومن الغرب 

فيفري  38املؤرخ يف  38 -98بلدية مبوجب القانون  19والية جباية ومن الشرق والية سكيكدة، يقسم إداريا إىل 
 038نسمة  بكثافة سكانية قدرها  718228حوايل  2018دائرة، يبلغ عدد سكانه حسب تعداد  22و  2898
 .    2كم  ن/
 حيث (ملم سنويا 2133و 933)تصنف والية جيجل ضمن املناطق األكثر تساقطا يف اجلزائر مبتوسط      

 شتاء الدافئ املمطر وصيف حار وجاف. تتميز مبناخ البحر األبيض املتوسط املتنوع ذو 
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 جیجل بوالية المواقع والمعالم السیاحیة -1-0
 : "تازة"الحظیرة الوطنیة  -1-0-1

،  (%13 )مبساحة بلدية العوانة مشاال: على ثالثة بلديات موزعة جيجل، تقع احلظرية مشـال غـرب واليـة   
 0(%03)شرقا  ىوبلدية سلم( %03منصورية غربا ) بلدية زيامة

مبساحـة  تقدر  بـــ  2810أوت  10يعود تاريخ  نشأة احلظرية إىل العهد الفرنسي  مبوجب  مرسوم  بتاريخ    
كيلومرتا إىل الشمال الشرقي   03تقع على بعد ر احلدائق الوطنية باجلزائر و هي واحدة  من أصغو   ،هكتار 230

 املتوسط حيث تعترب نقطة جذب للسياح الباحثني عن  الراحة. األبيضمن والية جيجل على ساحل البحر 
الذي نص  019-98 رقم الرئاسيبعد صدور املرسوم  1984نوفمرب  شهر هكتـار فـي 807 3تـوسيعهـا إلـىمت    

الوطنية لتازة اليت هي واحدة من احملميات الثالث الساحلية يف اجلزائر وذلك حلمـايـة  على تأسيس احلظرية
قد صنفت كمحمية للتوسع  مستقبال، و وهي قابلة غـابات الـزان وخمتلـف الثـروات الطبيعيـة التـي تضمـهــا 

 .M.A.Bمن طرف منظمة اليونسكو املمثلة بــــ  1338حيوية عاملية هناية أكتوبر 
هذه ، تشكيالت غابية فاتنةلية و تتشكل احلظرية أساسا من سواحل صخرية، خلجان صغرية، شواطئ رم   

حيث تضم غابات دار  الواد البحرية(  -العوامل أهلتها ألن تكون قطب سياحي مـــزدوج الواجهـة )الربية 
 .هكتار( 73هكتار( وغابات قروش ) 203)
 

  
 
                

 لوالية جیجلالمصدر: مديرية السیاحة                     
 

 شريط ساحلي: -1-0-0
متتاز والية جيجل مبوقعها اجلغرايف اخلالب، حيث تقع على ضفاف البحر األبيض املتوسط، بشريطها    

 01يضم   غربا إىل شاطئ واد الزهور شرقا،  األمحرالشاطئ كم من   213الساحلي الذي ميتد على مسافة 
ذه الشواطئ يف مفتوح للسباحة، حيث تشرتك هشاطئ حمروس و  18خلجان، منها شاطئا بني رملي، صخري و 

 ميزة واحدة هي التقاء خضرة اجلبال بزرقة مياه البحر يف منظر طبيعي يأسر األنظار.
 اليت يقصدها السياح فالوالية تزخر بعديد املعامل السياحية الطبيعية جتعلها من بني الواليات األوىل    
  جليغرار الكورنيش اجليالطرق، على ت الطوال بعيدا عن ضوضاء املدن و املصطافون لقضاء الساعاو 

  نصورياملوالنزهة بزيامة  من ميناء الصيد الواقعة بالقرب اجلزيرةرية، املغارات العجيبة، املنارة الكبالكهوف و 

                              محمیة تازة بجیجل (: 10) صورة رقم
 

 

                              محمیة تازة بجیجل (: 15) صورة رقم
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وميكن توضيح التوزيع اجلغرايف للشواطئ املسموحة للسباحة  .عة بسواحل بلدية العوانةكذا اجلزيرة الواقو 
 :وخصائصها من خالل اجلدول التايل

 (: خصائص الشواطئ المسموحة للسباحة بوالية جیجل02جدول رقم)        
 الدائرة  البلدية الرقم اسم الشاطئ املساحة

–بين بلعيد  10111
 الشرق

 العنصر خريي واد عجول 10

 10 غرب–بين بلعيد  41111
 الشقفة سيدي عبد العزيز 13 صخر البلح 014111
 14 سيدي عبد العزيز 007011
 القنار 14 املزاير 004111
 الطاهري الطاهري 10 بازول 04114
 األمري عبد القادر 17 سطارة 74141
 14 تاسوست 004111
 جيجل جيجل  11 الرتبة احلمراء  04704
 01 كتامة 47111
 00 أوالد بوالنار 0011
 00 اخلليج الصغري  4411
 03 املنار الكبري 01411
 لعوانة لعوانة  04 برج البليدة 04111
 04 الصخر األسود 33011
 00 العوانة مركز 01111
 07 مريغة 41111
 04 افتيس 41411
 زيامة املنصورية زيامة املنصورية 01 تازة 31011
 01 الكهوف العجيبة 30111
 00 الوجلة 04411
 00 الشاطئ األمحر 3301

 المصدر: مديرية السیاحة والصناعات التقلیدية بوالية جیجل                            
 الكورنیش الجیجلي: -1-0-0

 على ضفاف شبه جزيرة جيجل الساحلية، املطلة على البحر األبيض املتوسط مشاال، ينتصب كورنيش ممّيز   
نوازل طبيعية رائعة، بصواعد و ومزركشة غابة  كثيفة  ممتدة  آلالف  الفراسخ بأجراف صخريـة  مالمسة للبحر و 

ميتد من احلدود الغربية مع  والية  جباية  إىل غاية بلدية العوانة والذي يشكل جرفا صخريا يالمس مياه البحر، 
" رغم أن صيتها المنسیةتغطيها غابات الفلني ونباتات طبيعية متنوعة ما أنتج جنة استثنائية ينعتها كثريون بـ"

( أن أطلق على 2782 - 2679)لعازف الكمان الشهري أنطونيو لوسيو  فيفالدي  ذاع خارج احلدود، وسبق
 ."ساحل  الیاقوت  األزرقالكورنيش اجليجلي كنية "
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فعلى مدار السنة، شتاءا يتميز الكورنيش اجليجلي مبناظر طبيعية خالبة متزج بني خضرة  اجلبال وزرقة البحر    
أو صيفا، تبقى هذه  املنطقة اجلذابة حتافظ على مجاهلا كوهنا مل يطلها إسفلت  الطريق امللتوي على أزيد من 

االبتكار". ل ما يشبه "معركة بني االنسجام والتناغم و كلم انطالقا من سوق االثنني )جباية( إىل غاية جيج  63
سحر مجال  املنطقة اليت  تعترب األجانب لسر و من السياح املغرتبني منهم و  مما جعلها الوجهة املفضلة للعديد

لوحة طبيعية خالبة حيث تتعانق  فيها اجلبال اليت تزينها الغابات مع  البحر  فشكلت  بذلك مصدر إهلام 
الشواطئ بالنسبة لعديد الفنانني التشكيلني إهنا جيجل الساحرة بشواطئها اليت تبقى مصنفة من بني األمجل 

 .اجلزائرية
 الكهوف العجیبة: -1-0-4

كلم عن مدينة جيجل، مت اكتشافها   00نصورية على بعد املبني العوانة وزيامة  منطقة الكهوف العجيبة تقع    
النقوش اليت ، وتعد من عجائب الطبيعة من حيث الشكل و 80عند شق الطريق الوطين رقم  2827سنة 

 مفتوحة الستقبال زوارها.جمهزة و  صنعتها  الصواعد  والنوازل، وهي اآلن
 
 
 
 
 

  

 مديرية البیئة والية جیجلالمصدر:                      
 غار الباز: -1-0-5

بزيامة منصورية، مت موقع يعود إىل ما قبل التاريخ وهو عبارة عن مغارة واسعة مفتوحة على الطريق هذا     
 هتيئته الستقبال كل فئات الزوار من أجل تطوير السياحة العلمية والرتبوية.

، كما أهنا ال حتتوي على صواعد ونوازل كما هو احلال بالنسبة  °26تتميز املغارة بدرجة حرارة ثابتة تقدر بـــ     
 - 43000عاش بداخلها يف الفرتة املمتدة بني للكهوف العجيبة، بل يتواجد هبا متاثيل لإلنسان البدائي الذي 

سنة قبل امليالد، باإلضافة إىل متاثيل للديناصورات من آكالت األعشاب واللحوم، وأيضا طيور من  11800
عصر الديناصورات وشالالت اصطناعية صغرية، باإلضافة إىل شاشة  عمالقة لعرض أشرطة خمتلفة  حول 

 الديناصورات واحلياة البدائية لعصور ما  قبل التاريخ. 
 ة(: المنار الكبیر )رأس العافی -1-0-6

على قمة "غريفات"،  2967منارة املوجودة يف سواحل اجلزائر مت إجنازها سنة  18تعترب املنارة من بني الـــ    
شيدها النّحات الفرنسي "شارل سالفا" وكان يعمل مقاوال وحناتا للحجارة وقد استعان باحلجر األزرق املتواجد 

                              الكهوف العجیبة جیجل (: 16) صورة رقم
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طائلة مما جعله حيجم عن مواصلة احرتاف هذه املهنة ليتحول  مبنطقة العوانة لبنائها، وكلفه هذا اإلجناز أموال
صومعة املنارة عبارة عن ، و حّناتقاوس، بعد إعالن إفالسه كمقاول و إىل الفالحة، حيث عمل مزراعا مبنطقة 

واط تعطي إشارة  1000جمسمات يف شكل مثلث مصنوعة من النحاس وبداخلها مصباح كهربائي بطاقة 
كلم يف عرض البحر. يبلغ علو أو ارتفاعه بالنسبة   80ثوان بإمكان البواخر رصدها على بعد  30ضوئية 

وهي املنارة الوحيدة اليت ترسل إشارات ضوئية باللون األمحر  عن سطح البحر، مرت 80مرت و 26لسطح األرض 
 .ميل حبري 12مدى  اجلزائرية علىيف السواحل 

 المشاكـي -1-0-0
مرت من  833وعلى بعد  غري بعيد عن كهوف "المادالن" جيجل، بوالية زيادة بأعايل بلدية سلمى بن    

" أو كما يسميها عین األوقات"معروفة باسم  ،الطريق العام يف سفح اجلبل يقع منبع ظاهرة، شالالت عجيبة
فاملنبع عبارة عن ظاهرة طبيعية فريدة من  من ألغاز الطبيعة العذراءلغز آخر هي ، "المشاكي عینالعامة "
أهبرت وحرّيت كّل من وقف عليها وشاهدها وال تزال تثري فضول الكثريين ملعرفة أسرارها وفك  ،نوعها

منها عبارة عن فتحـة بيــن الصخور أسفل جبل تسيل املعجزة، أو الّساعة املائيّـــة، هذه الشالالت ، و طالمسها
مث تبدأ العملية العكسية حىت تتوقف املياه  دقائق 23ملدة ببطئ وتزداد غزارهتا شيئا فشيئا مياه صافيــة وعذبة 

، منبع املشاكي على مدار السنة منذ القدميدقيقة، تتكّرر هذه الظاهرة طوال اليوم و  83هنائيا عن السيالن ملدة 
ية، متتاز مياهه بالربودة صيفا كلم عن مقر الوال  61دة وكلم عن مقر بلدية سلمى بن زيا  0يبعد حبوايل 

املستعصية بفضل في من كثري من األمراض املزمنة و ، هي نقّية وصاحلة للشرب ويزعم أهّنا تشءاالدفء شتاو 
اهلل، لذلك فاملكان يعرف إقباال كبريا من عدة واليات، خاصة الواليات اجلنوبية، حيث يقصده الكثري من 

 الروماتزم و غريها من األسقام. و املرضى للتداوي من عدة أسقام كاألمراض اجللدية، 
 المحمیة الطبیعیة لبني بلعید  -1-0-8

، تقع مبنطقة رطبة على ساحل 39/22/2867املؤرخ يف  67/796قم: أنشأت هذه احملمية بالقرار الوالئي ر    
 هكتار،  211كلم عن مدينـة جيجـل ترتبع على مساحة   01بلدية خريي واد عجول على بعد 

يف إطار مشروع  2886و هي حمتواة داخل حميط منطقة التوسع السياحي لبين بلعيد، مت اختيارها عام 
MEDWET نباتات جد نادرة. و ادية األوروبية. تتميز هذه احملمية باحتضاهنا الطيور من طرف اجملموعة االقتص 

 حديــقة الحــیوانات -1-0-0
 جويليةتــداءا من شــهر مــوقع سياحـي هام متــواجد ببــرج بلدية بليدة العوانــة، هيئ الستــقبال الزوار اب    

احملميـة من طــرف القانــون من احليــوانات النادرة و  نــواعأهـم ما مييــز احلظيــرة هو احتــضاهنا لعدة أ، 1336
الطيــــور املائيــة، هـذا ما جــعلها حمطــة لتهافت العديــد من ور موزعــة بيــــن اجلـــوارح و وأشكال خمتــلفة مــن الطيــــ

 الزوار. 

http://www.youtube.com/watch?v=E-6OT5y8Uyg
http://www.youtube.com/watch?v=E-6OT5y8Uyg
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 :البحیرات الطبیعیة -1-0-12
 وهي: حبريات طبيعية  ثالثةيتواجد على مستوى الوالية     

هو معروف نوع من الطيور. و  10يقل عن  حيوي ما الو هكتار  213: حيتل بني بلعید)دائرة العنصر( -
 ؛على املستوى العاملي

به ما ال يقل عن و  ،كتاره 06حيتل مساحة حوايل  بحیرة غدير بني حمزة )القنار دائرة الشقفة(: -
 ؛نوع من الطيور 30

 .هكتار 30: جبماله الفريد يرتبع على مساحة  بحیرة غدير المرج )الطاهیر( -
 :أهم الغابات  -1-0-11

تتميز  والية  جيجل بغابات كثيفة تتمتاز مبناظرها اخلالبة املشجعة على السياحة اجلبلية و الصيد ، إذ      
 من أهم غاباهتا : هكتار و  000 115مساحتها اإلمجالية حبوايل  تقدر
 هكتار .  260 10: الواقعة على الكورنيش مبنطقة العوانة ترتبع على مساحة  غابة قروش 
 هكتار جبيملة.  928 8: ترتبع على مساحة  غابة تامنتوت 
 ببلدية خريي واد عجول غابة إيدم 
 بالعوانة . غابة بوحنش 
 بامليلية.  مشاطو  غابة بني فرقان 
 بتاكسانة. غابة الماء البارد 
 بغبالة.  غابة القرن  

هكتار.  700 43الصنف الرئيسي لغابات الوالية هو البلوط الفليين حيث تقدر املساحة اإلمجالية بـــ  أما      
 الصنوبر البحري. -أما باقي األصناف فتتمثل يف بلوط الزان األخضر 

هام يف التنمية السياحية غري  تتميز هذه الغابات بثروة نباتية وحيوانية متنوعة ميكن بفضلها لعب دور  
 الشاطئية خاصة الصحية، الدراسية، الصيد والتجوالية واإلستجمامية.

 : يراقنإ سد -1-0-10
املتواجدة بني والييت  دائرة زيامة منصوريةيراقن سويسي التابعة إقليميا إىل إيقع سد إيراقن بأعايل بلدية     

جهة وقبلة سياحية بامتياز للزوار والسياح و أصبح واليوم  ،2862سطيف وجيجل، مت بناء هذا السد سنة 
 خاصة هواة السياحة اجلبلية والرياضات البحرية.

  :بحیرة تمزقیدة -1-0-10
ف  مياهها أبدا، تقع توازن بيئي فريد من نوعه أحد مظاهره حبرية متزقيدة اليت ال جيمنحت منطقة متزقيدة     

البحرية املعلقة  وهي عبارة عن مسطح مائي يف املرتفعات  اسمببلدية بين ياجيس يطلق عليها  هذه البحرية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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الفليين والبلوط  مرت فوق سطح البحر، تتواجد وسط تنوع نبايت نادر بأشجار البلوط  0041على علو  حوايل 
األخضر والفلني والصنوبر احلليب الدردار ...كما أصبحت كذلك موطن ألصناف نادرة  من الطيور كالكرك 

 والكروان، وهذا ما جعلها قبلة للسواح الذين يبحثون على الراحة واهلدوء واملناظر الطبيعية  اخلالبة.
 :غار الشتا -1-0-14

وهو عبارة عن جمموعة من الصواعد والنوازل ويعترب من  ،جيملة الشتا يف جبل بوعزة بأعايل بلدية يقع غار
        .وأعقدها بالوالية الحتوائه على العديد من املداخل ،أطول الكهوف

 األثــرية لوالية جیجل (: المواقع25رقم) الخريطــة

 
 الديـــوان الجیجلــي للسیاحـــةالمصدر:               

II. بوالية جیجل السیاحي النشاط وضعیة : 
 الشواطئ، مثل طبيعية كانت سواء ما، منطقة متتلكها اليت املقومات أو السياحية اإلمكانات خمتلف هي     

 التجهيزات خمتلف ننسى أن دون املوروث، الرتاث وكل واآلثار الدينية املعامل مثل تارخیية ثقافية أو إخل..اجلبال،
 يف هي الطبيعية اإلمكانيات تكون ما غالبا حيث واإليواء اإلطعام هياكل يف اخلصوص يف املتمثلة السياحية
  .منطقة أي يف السياحي النشاط وتنمية ترقية على تعمل اليت السياحية التجهيزات خمتلف إقامة سبب األصل
  :الوالية هیاكل اإليواء فيالسیاح إلى  توافد  -1
، سيتم حماولة حتليل 1327-1323يانات مديرية السياحة لفرتة بباالعتماد على لفنادق:  -0-0

حجم الطلب على خدمات الفنادق من طرف السياح احملليني واألجانب وكذلك حجم 
 .واجلدول املوايل يوضح ذلكاإليرادات احملققة. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_0brC7-zUAhUBDxoKHaFmAuUQFgg1MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ojt.dz%2Fcomponent%2Fcontent%2Fcategory%2F92-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA.html&usg=AFQjCNFvlngMWjEYSb6r0GBBtZ1AJFczjw
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 ما بین في والية جیجل السیاح إلى فنادق الوالية وعدد اللیالي المقضیة (:توافد 08الجدول رقم )
 1303-1302 

 المجموع األجانب الجزائريون السنوات

 عدد الليالي عدد الوافدين عدد الليالي عدد الوافدين عدد الليالي نعدد الوافدي

1323 41.961 73.249 1.642 3.181 43.603 76.430 

1322 46.500 80.743 1.348 4.712 47.848 85.455 

1328 44.369 77.564 1.442 3.912 45.811 81.476 

1320 38.549 69.029 1.383 5.181 39.932 74.210 

 - 762 12 - - - - 1327أوت 02

 مديرية السیاحةر: من إعداد الباحثة باالعتماد على وثائق المصد          

-1323يوضح اجلدول أعاله تطور إمجايل عدد السياح الوافدين إىل فنادق والية جيجل خالل السنوات      

ويبقى هذا االخنفاض مسجل إىل غاية ، 1323بسنة مقارنة  %23بنسبة  1322حيث ارتفع العدد سنة ، 1327
 ، وانتشار ظاهرة اإلقامةواألعيادسنة ، ويفسر ذلك بتزامن موسم االصطياف مع شهر رمضان، 1327

 0 1327/ 39/ 02لسنة  جــدول يلخص عدد املقيميــن يف خمتلف مرافق اإليــواءو  باملخيمات، واستجارة املنازل.
  1302 /32 /00 عدد المقیمیــن في مختلف مرافق اإليــواء(: 00جدول رقم)

الشباببیوت ودور  مراكز العـطل والترفیه مخیمات فنادق المرفــق  
 المؤسسات التربوية 
 والتكوين المهني

 725 12 289 3 275 11 383 10 762 12 عدد المتوافدين

 34 50 المجموع

 . المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على وثائق مديرية السیاحة          

 اإلقامات األخرى:  -1-0
 :1اإلقامة عند القاطن 

أفراد أي ما  36مبتوسط حجم العائلة  7شقة بعدد دورات قدرت بـ  000 8خالل املوسم مت كراء حوايل    
 مليار دينار. 1,6دج ما ينتج عنه  000 4سائح مبتوسط كراء  000 336يعادل 

 :اإلقامة عند األهل، الصديق واإلقامات الثانوية 
 سائح. 000 60إقامة ثانوية أي ما يعادل  000 10عدد اإلقامات الثانوية بوالية جيجل قد تتعدى    

 . سائح 000 60باإلضافة إىل اإلقامة عند الصديق و العائلة الذي مت تقديره بـــــ 
 هیاكــل  االستقــبال  بوالية جیجل -0
 من عجز للوالية تعاين من بالنسبة السياحة، وتنمية ازدهار لضمان األساسي العنصر اإليواء هياكل تعترب    
 يف وسط املدينة ها أغلب وتتمركز، سياحية مركبات أو فنادق كانت سواء أنواعها مبختلف اإليواء هياكل حيث

                                                           
1
 . 1329لوالية جیجل  باالعتماد على وثائق مديرية السیاحة  
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املوايل  دولواجل . املنطقة بأمهية مقارنة كافية غري تعترب ولكن موجودة فهي القاعدية للهياكل بالنسبة أما
 .بوالية جيجل االستقــبال هياكــليوضح 

 بوالية جیجلهیاكــل  االستقــبال  (: 23جدول رقم )
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على وثائق مديرية السیاحة                           
  الوكاالت السیاحیة: -0
، بعدما كان 1322وكاالت سنة  30واألسفار على مستوى مدينة جيجل  السياحة عدد وكاالت تطور    

عد أن مت سحب رخص االستغالل وكالتني سياحيتني نتيجة اإلخالل ب، وهذا 1323وكاالت سنة  30عددها 
وتنحصر نشاطات هذه الوكاالت يف بيع التذاكر وتنظم   ،1327سنة  وكالة 29حيث أصبح عددها بالقواعد، 

عدد وكاالت الرحالت والعمرة إضافة إىل استغالل املخيمات العائلية ومراكز العطل. واجلدول التايل يوضح 
 السياحة واألسفار. 

 

 تسمیة المؤسسة البلديـة الرقم
 طاقة اإليواء المستغلة

 عدد  األسرة عدد الغرف
21 

 جیجـل

 120 72 لويزة
 80 40 البصرة 20
 90 40 النسيم 20
 90 34 كتامة 24
 145 46 السالم 25
 31 16 الريان 06
 45 25 املشرق 20
 16 10 اجلليدي 28
 19 08 كونفيفيال 20
 35 18 اإلقامة 12
 56 24 اجلنة الزرقاء 11
 30 16 الكريـك 10
 70 36 اجلزيرة 10
 72 34 تاغـراست 14
 24 15 جلجيل 15
 000 44 دار العز 16
  70 24 املراد الطاهـیر 17
 160 81 الزمرد األمیر عبد القادر 18
10 

 سیدي عبد العزيز
 164 82 النيل

 70 31 ابن بطوطة 02
 21 12 الفتح المیلیة 01
 40 01 مجال واد عجول 00

00 
 العوانـة

 الصخر األسود
غرفة   28 
مقصورة   20 
 21كوخ إفريقي   

 
01 
74 
41 

 51 20 األفتيس 04
 32 20 اللبالب 05

غرفة    شوبة زيامة منصورية 06 72 
 150 مقصورات  10  

ـــجموع  1800 860 المــــــ
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 في والية جیجل وكاالت السیاحـة واألسـفار(: 41الجدول رقم )
 العنــــوان تسمیة الوكالة 

 جيجل الكورنيـش 10
 جيجل سياحة و أسفار اجلزائر 10

 جيجــل جيـــــزال لألسفار 13

 جيجـل كوكب األسفار 14
 جيجل وكالة جن جن 14

 جيجل الشهباء تــور 10

 جيجل  وكالة الكندي أسفار 07

 جيجل             وكالة مزغيطان 08

 جيجل فرع جناح ترافل أجانسي 11

 جيجل شوبا للسفر 01

 جيجل جيجل ترافـل  00

 الطاهري إجيلجلي تــور 00

 الطاهيــر بـــــالم تـــــور 13

 جيجـل العربـي 04

 القنار نشفي آدامو ترافل سرفس 15

ماتيا ترافل للسياحة و  16
 جيجل األسفار

 جيجل وردة ترافل   17

 جيجل نوسامريا 18

 املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على وثائق مديرية السياحة 

 فتوجد على مستوى مدينة  السياحية الدواوين خیص فيماقائمة الدواوين والجمعیات السیاحیة:  -8
معظم باملنتجات السياحية احمللية وترقيتها، إال أن ، دورها التعريف معتمدةدواوين سياحية  30جيجل 

عرض قائمة الدواوين واجلمعيات يتم هذه الدواوين ال تقوم بالنشاطات املوكلة إليها، وسوف 
  يف اجلدول التايل: 02/39/1327السياحية املوجودة يف والية جيجل خالل فرتة 

 في والية جیجل  الجمعیات السیاحیةالدواوين و قائمة (: 40الجدول رقم )
 رقم االعتماد المقـــر اسم الديوان أو الجمعیة الرقم

 2010/58 جيجـل الديوان  اجليجلي للسياحة 10
 01/0100 جيجــل مجعية السفري للسياحة 10
 14/0100 جيجــل مجعية الصيادين اهلواة النزهة و السياحة 13

04 
للسياحة اجلبلية وتبادل األسفار للطفولة اجلمعية السياحية الوالئية 

 14/0100 تاكسنة والشباب

 00/0100 جيجــل اجلمعية الوالئية للسياحة البيئية 05

 .لوالية جيجل املصدر: مديرية السياحة                                                                                                           
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 غرفة الصناعات التقلیدية والحرف: و  ،الصناعة التقلیديةنشاطات مديرية السیاحة و  -5
 االحتفال باالفتتاح الرمسي ملوسم االصــطياف بشاطئ بين بلعيد -
 جــوان( 04إحياء اليـوم  الوطين  للسياحة ) -

 تنظيم مهرجانات األلعاب الشعبية و األلعاب الشاطئية        -
                                                                                                            تنظيم مهرجان فنون الطبخ احمللي يف طبعته الثانية.                -
 القيام خبرجات ميدانية خاصة ملراقبة املرافق السياحية، الفنادق و املخيمات طيلة املوسم. -
 املشاركة يف مهرجان "قمريات جيجل". -
 .إقامــة تظاهــرات ترقوية للصناعات التقليدية -
 مــالحظات: -

III. :المجاالت المحمیة بوالية جیجل وسیلة للتنمیة السیاحة البیئیة 
حبماية املتعلق  14/10/0110املؤرخ يف  31-31 إطار محاية الساحل لوالية جيجل وتطبيقا للقانون رقم يف

املتعـلق حبماية املناطـق اجلبليـة يف إطار التنمية  0114جوان  03املؤرخ يف  14/13الساحل وتثمينه، والقانون رقم 
  :املستدامة، استفادت مديرية البيئة من أربع مشاريع ممركزة تتمثل كما يلي

 دراسة مخطط تهیئة الساحل -0
املتعلق حبماية الساحل و تثمينه استفادت واليـة  14/10/0110املؤرخ يف  10-10القانون رقم   بعد صدور   

جيجل من عملية ممولة مركزيا تتمثل يف دراسة خمطط هتيئة الساحل للوالية ، املسندة ملكتب الدراسات )الوكالة 
تنم إنشاء على  0110/ 01/01املؤرخة يف  341وتبعا للتعليمة الوزارية رقم  )الوطنية لتهيئة وجاذبية األقاليم

 04/00/0110املؤرخ يف  0114والية جيجل جلنة والئية ما بني القطاعات مبوجب القرار الوالئي رقم  مستوى
اليت تتضمن إنشاء جلنة والئية ما بني القطاعات مكلفة بوضع برنامج هتيئة الساحل و اليت مت عرض هذه 

والئية و اليت خصت بعد أمام اللجنة ال 01/01/0113مكتب الدراسات مبقر الوالية يوم  الدراسة من طرف
  أهم، ساحل لوالية جيجل و املصادق عليهاملتعلق بتحديد ال 077/0114املصادقة عليها إىل إصدار قرار رقم 

    1القرار ما يلي:ما برز يف 
املتعلق حبماية  30/31/1331املؤرخ يف  10-10القانون رقم   حتديد ساحل والية جيجل طبقا ألحكام    

السهول الساحلية ، مجيع اجلزر و اجلزيرات و يشمل ، كلم 120 الساحل وتثمينه والذي ميتد على طول
جن بالطاهري، سهل واد النيل، سهل بلغيموز، سهل بين  سهل العوانة، سهل منشة جبيجل، سهل جن

كلم( ابتداء من أعلى نقطة تصل   13واليت يقل عمقها على ثالثة كيلومرتات ) ، بلعيد و سهل واد الزهور
األراضي ذات ،  األمجات الغابية املمتدة من الغرب إىل الشرق على طول الساحل،  إليها مياه البحر

                                                           
1
 مديرية البيئة للوالية جيجل.   

http://denv-jijel.dz/docs/lois/Loi%2002-02_ar.pdf
http://denv-jijel.dz/docs/lois/Loi%2002-02_ar.pdf
http://denv-jijel.dz/docs/lois/Loi%2002-02_ar.pdf
http://denv-jijel.dz/docs/lois/Loi%2002-02_ar.pdf
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املناطق الرطبة أمهها : احملمية الطبيعية لبين بلعيد )مصنفة ، و  جدة بالسهول الساحليةالطابع الفالحي املتوا
 (. ضمن اتفاقية رمسار( ،غدير املرج )بلدية الطاهري( و غدير بين محزة )بلدية القنار

 ة باإلضافة إىل املواقع الطبيعية أمهها : الكهوف العجيبة ، الكورنيش اجليجلي ، منارة رأس العافي    
تقتضي  اخلدمات اليتمراعاة لألنشطة و ، حظرية تازة، الثقافية والتارخیية  أثار شوبا العتيقة، املقربة البونيقية
 .م 311جماورة البحر، ميكن أن متتد منطقة ارتفاقات منع البناء إىل مسافة 

  م، وعلى الكثبان  411منع إنشاء املسالك اجلديدة املوازية للشاطئ ضمن حدود شريط عرضه
 .الساحلية

  منع التوسع الطويل للمحيط العمراين للتجمعات السكانية املوجودة على مسافة تزيد عن ثالث
 .( كيلومرتات من الشريط الساحلي13)

  منع التوسع يف جممعني سكانيني متجاورين على الشريط الساحلي إال إذا كانت املسافة الفاصلة
ة تشمل سهذه الدرا .كلم( على األقل من الشريط الساحلي  14ت )بينهما تبلغ مخسة كيلومرتا

 : على مرحلتني
 هذه المرحلة انتهت -المرحلة األولى: تحديد الساحل لوالية جیجل

o  :²كم  410, 1املساحة اإلمجالية للساحل 
o  :كم  04, 1عمق الساحل على بعد 
o يضم ساحل والية جيجل مناطق طبيعية ومناطق حساسة 

 :الطبيعية: يشمل ساحل والية جيجل منطقتني طبيعيتني مصنفتني كالتايلاملناطق  -
املنطقة األوىل: متتد من الشاطئ األمحر ببلدية زيامة منصورية ) مع حدود والية جباية( إىل العوانة 

 .شرقا
ة متتد من واد الزهور شرقا )مع حدود والية سكيكدة( إىل كاف املؤذن غربا ببلدي املنطقة الثانية: -

 .خريي واد عجول
املناطق احلساسة ذات أولوية: يشمل ساحل والية جيجل منطقتني حساستني مصنفتني كالتايل:  -
جيجل: متتد من جتمع العوانة غربا إىل واد منشة شرق مدينة  -املنطقة األوىل: منطقة العوانة -

 .جيجل
مدينة جيجل إىل كاف املؤذن  بين بلعيد: متتد من واد منشة شرق-املنطقة الثانية: منطقة جيجل -

 .شرق شاطئ بين بلعيد
  (Bornage du littoral) :المرحلة الثانیة: تعلیم الساحل

 اهري، سيدي عبد العزيز ،القنارتعليم الساحل لبلدية العوانة، جيجل، األمري عبد القادر، الط -
  املنصورية. زيامةو 
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 . تعليم الساحل لبلدييت امليلية وخريي واد عجول -
 : مالحظة: مت وضع لوحات إشهارية على مستوى الساحل ببلدية العوانة ختص

 (. املناطق الطبيعية ) اجلزر و الغابات -
منع التوسع الطويل للمحيط العمراين للمجمعات السكانية املوجودة على الشريط الساحلي  -

 .كيلومرتات من الشريط الساحلي  30على مسافة تزيد عن 
منع التوسع يف جممعني سكانيني متجاورين على الشريط الساحلي إال إذا كانت املسافة الفاصلة  -

 .كلم على األقل من الشريط الساحلي  14بينهما تبلغ 

دراسة تحديد المناطق الساحلیة أو الشاطئیة الحساسة أو المعرضة ألخطار  -0
 بیئیة خاصة بوالية جیجل

و املتعلق حبماية  0110فيفري  4املؤرخ يف  10/10يف إطار وضع حيز التنفيذ للقانون رقم     
 يئة عملية متمثلة يف دراسة حتديدتثمني الساحل، سجلت على مستوى وزارة املوارد املائية و البو 

املناطق الساحلية أو الشاطئية احلساسة أو املعرضة ألخطار بيئية خاصة بوالية جيجل، حيث 
 :هذه الدراسة تشمل عدة مراحل ،   SARL SEETIأسندت ملكتب الدراسات

  تقدمي املنهجية 1املرحـلة : 
  تشخيص املناطق احلساسة0املرحلـة : 
  حتديد املناطق احلساسة أو املعرضة ألخطار بيئية خاصة0املرحلـة :. 
 سكیكدة -القـل -دراسـة تحـديد خصوصیات و تصنیـف المناطـق الجبلیة جیجل -3
املتعـلق حبماية املناطـق اجلبليـة يف إطار التنمية  0114جوان  03املؤرخ يف  13-14للقانون رقم   طبقا    

املستدامة، سجلت على مستوى وزارة املوارد املائية والبيئة عملية متمثلة يف دراسـة حتـديد خصوصيات 
  BNEDEER سكيكدة ، حيث أسندت ملكتب الدراسـات -القـل -تصنيـف املناطـق اجلبلية جيجلو 

 :هذه الدراسة تشمل عدة مراحل
  الدراسة املنهجية 1املرحـلة : 
  حتليل الوضعية للمناطق اجلبلية0املرحـلة : 
  إعداد مشروع متهيدي لتصنيف املناطق اجلبلية0املرحـلة : 
 : دراسة خاصة بإعداد نظام اإلعالم الجغرافي لمتابعة وضعیة الساحل -4
اإلعالم اجلغرايف ملتابعة وضعية الساحل استفادت مديرية البيئة لوالية جيجل بدراسة خاصة بإعداد نظام     

 .حيث مت إعداد قاعدة معلومات هلذه الدراسة ، Geosysteme Consult BETاملسندة إىل مكتب الدراسات
  :موسم االصطياف تقوم مديرية البيئة لوالية جيجل بـوحتضريا ككل    

http://denv-jijel.dz/docs/lois/Loi04-03ar.pdf
http://denv-jijel.dz/docs/lois/Loi04-03ar.pdf
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الشواطئ و رفع النقائص املسجلة التنسيق مع البلديات الساحلية و املصاحل املعنية ملناقشة وضعية  -
الذي  16/32/90 املؤرخ يف 20/90 خالل السنة املاضية و مدى مطابقتها للمرسوم التنفيذي رقم

 .استعمال الشواطئ حيدد شروط
حضور عدة اجتماعات مبقر الدوائر الساحلية للوالية )جيجل، الطاهري، الشقفة، العوانة، زيامة  -

وخرجات ميدانية إىل شواطئ الوالية ملعاينة وضعيتها ومدى مطابقتها للمرسوم  ،منصورية والعنصر(
 .الذي حيدد شروط استعمال الشواطئ 16/32/91 املؤرخ يف 20/90 التنفيذي رقم

خرجات ميدانية مع اللجنة الوالئية املكلفة بفتح و منع الشواطئ للسباحة طبقا للمرسوم التنفيذي  -
 .الذي حيدد فتح و منع الشواطئ للسباحة 03/14/0114املؤرخ يف  14/000رقم 

 44/04خرجات ميدانية مع اللجنة الوالئية الختيار أماكن التخييم طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  -
 .احملدد لشروط إنشاء واستغالل أماكن التخييم 00/10/0144املؤرخ يف 

سبتمرب إلجراء التحاليل الفيزيوكميائية ملياه البحر  31جوان إىل غاية  10خرجات ميدانية ابتدءا من  -
املتعلق مبراقبة نوعية مياه البحر و من جهة  01/17/13املؤرخ يف  004/13وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 والية – حمطة املراقبة -يقوم املخرب اجلهوي للمرصد الوطين للبيئة و التنمية املستدامة أخرى
بإجراء التحاليل الفيزيوكيميائية ملياه البحر جبميع الشواطئ احملروسة واملفتوحة للسباحة   -سكيكدة

املتعلق مبراقبة نوعية مياه البحر إضافة إىل  01/17/13املؤرخ يف  004/13وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 
والسكان لوالية  نتائج التحاليل امليكروبيولوجية ملياه البحر املنجزة من طرف مصاحل مديرية الصحة

 . جيجل
يدانية املرجات تتمثل يف اخل املوسم السياحي يف والية جيجل اليت يقدمها جابياتإويف األخري نستنتج       

حمالت ، باإلضافة للاملشاركة باملعرض اخلاص باالفتتاح الرمسي ملوسم االصطياف، و ملراقبة نظافة الشواطئ
خلق عدد كبري من مناصب ، نظافة البيئة وكيفية احملافظة عليهاتحسيسية خالل موسم االصطياف حول ال

تنويع النشاطات الثقافية والرياضية ، الشغل املومسية ميكننا القول أن البطالة كادت تنعدم بالوالية خالل املوسم
شواطئ جديدة ما ساهم يف رفع الضغط على الشواطئ  30فتح ، والتسلية وتوزيعها على خمتلف البلديات

التحكم اجليد يف اجلانب ، خلق وجهات جديدة داخلية يف اجلبال )إيراقن، املشاكي، الشحنة( ، األخرى
التحكم ، زيادة يف مداخيل البلديات، التحكم يف حركة املرور والقضاء على العديد من النقاط السوداء، األمين

 ئ.يف استغالل الشواط
عدم التحكم يف ظاهرة اإلقامة عند القاطن )ما يؤثر السياحي يف والية جيجل سلبيات  املوســم ومن      

نقص يف ، عدم التقيد باألسعار احملددة يف دفرت الشروط بالنسبة لبعض حظائر السيارات، على اإلحصائيات(
 بعض النشاطات التجارية املومسية.عدم التحكم يف ، نظافة الشواطئ واختالالت يف عمليات رفع القمامة
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 المبحث الثاني: السیاحة البیئیة والتنمیة المحلیة في المدن الداخلیة 
 المطلب األول: السیاحة البیئیة في والية سوق أهراس

يكتشف السائح  أين متنوعةطابع سياحي بامتياز تتألق مبؤهالت غنية و  ذاتسوق أهراس هي والية       
مروج ساحرة ومياه رقراقة  ،سرارها الغراء ومرتفعات شاخمةأمفاتن الطبيعية العذراء و ، مواقع ساحرة جبماهلا الفائق

)الرومانية  الثقافات واحلضارات العديد من كنوز أهراسلقد ورثت طاغست حاليا سوق أزلية، تنبع من عيون 
يسافر  أينالتاريخ وهي من عوامل اجلدب السياحي للمنطقة  جمادوأوروائع األساطري  ،...اخل( البيزانطيةو 

 أكثرهي كل هدا و  األسودحمروسة  أهراسالرائعة فسوق  أوقاهتاخیرتق األساطري ليعيش و السائح عرب الزمن 
 تدعوك لزيارهتا واكتشاف كؤوس من مجاهلا طرحة بساط اجلود والكرم.

I.  سوق أهراسفي والية  األثريـة التاريـخیة والمعالــمالمقومات الطبیعیة و : 
  :الموقع -
وهي منطقة جبلية وغابية تتميز مبناظرها اخلالبة وأثارها  تقع والية سوق أهراس بأقصى الشرق اجلزائري     

وهلا موقع االسرتاتيجي هام حبيث حيدها من الشمال الشرقي والية  ، 0كلم8063الرومانية  تقدر مساحتها ب  
الطارف، من الشمال الغريب والية قاملة، من اجلنوب والية تبسة من اجلنوب الغريب والية أم البواقي أما من 

م  2898سوق أهراس إىل مصاف الواليات مبوجب التقسيم اإلداري لسنة  ارتقت. الشرق اجلمهورية التونسية
 .نسمة 0330333يسكنها ، دوائـر 23بلديـة و 16ضم الوالية ت

  :المناخ -
كم من البحر األبيض املتوسط وحتتوي على سلسلة جبلية 93تنفرد الوالية مبناخ مميز لكوهنا تقع على بعد     

نتج عنه مناخ شبه رطب مشاال وشبه جافا جنوبا مما جعل صيفها حار وجاف  تغطيها ثروة غابية كثيفة ما
 .وشتاءها بارد و رطب

  :الثروة النباتیة والحیوانیة -
تزخر الوالية بثروة نباتية وحيوانية أهلت الوالية ألن تكون منطقة فالحيه بالدرجة األوىل إذ تتميز املنطقة    

فتنمو هبا الشمالية بكثافة غطاءها النبايت أين جند  أشجار الفلني، البلوط الكاليتوس التوت أما املنطقة اجلنوبية 
املتنوع جذب العديد من احليوانات لتعيش يف براريها  و وهذا الغطاء الكثيف  .نباتات الشيح  الصنوبر وغريها

 ، األبقار املعز....الثعلب، اخلنزير، اإلبل ،كالقنفذ
  :الثروة المائیة -
 الستقباهلاتضم الوالية أودية ذات أمهية بالغة يف التوازن الطبيعي واإليكولوجي للمنطقة وهي دائمة اجلريان     

لكمية أمطار معتربة . ومن أهم األودية واد مالق واد جمردة واد شارف كما تتوفر الوالية على سدين ومها سد 
 ستجمامية لعائالت املنطقة وزوارها.   السياحة االعني الدالية وسد واد الشارف واللذان يسامهان بشكل كبري يف
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  :الجبال والغابات -
من  %18ما يعادل  أيهكتار  227002760تسخر الوالية بثروة غابية معتربة متتد على مساحة قدرها      
عني الزانة و سيدي  ، مومن أوالد إدريس، أوالد ،الزعرورية، الوالية تغطي باخلصوص مناطق املشروحة إقليم

الفلني  الزان الصرو والكليتوس تتميز غباهتا  ،النباتات و الشجار الغابية جند الصنوبر أصناف أهمفرج من 
 أنكما   ،مكان لتطوير السياحة الغابية اجلبلية أفضلوبة خضرهتا وكثافتها كما متنحها طابعا متميزا تعترب ذبع

 بأوالدم منها جبل املسيد 2833 ارتفاعاهتاالتلية حيث تفوق  األطلسمرتفعاهتا اجلبلية هسي امتداد لسلسلة 
 م(.2833جبل زايد باملشروحة )و م( 2166م( و كاف حلمر بعني سلطان )2837) إدريس
  :البحیرات -
االجتماعي على و ال خیتلف اثنان على كون املوارد املائية مطلبا ضروريا يف ضمان االستقرار االقتصادي     

قدرات معتربة يف هدا اجملال متمثلة يف املياه اجلوفية و املنابع و   أهراسحد سواء و بدلك تكتسب والية سوق 
سود صغرية  إىل إضافةتتوفر على سدين مها سد عني الدالية وسد واد شارف  أهناكدا املياه السطحية حيث 

ننسى الوديان منها واد مالغ , واد جمردة و واد  أنن سد سيدي فرج و سد تيفاش دو  ،منها سد البطوم أخرى
شارف و حبريات مزرعة بورقاص ببلدية تاورة وحبرية املزرعة ببلدية املشروحة .تقع املوارد املائية يف حميط يتميز 

أما على النسيج الصناعي فيعد ضعيف ويتمثل أساسا يف  ، ثها الغابات واملساحات اخلضراءبطبيعة خالبة حت
 وحدة زجاج الشرق وبعض الوحدات اخلاصة األخرى )زراعية غذائية(. الدهن، وحدة النسيج وحدة
 لمحة تاريخیة عن والية سوق أهراس:    -
مبنطقــــة األوراس  امسهــــا ارتــــبطقبــــل املــــيالد حيــــث ســــنة  7333حــــوايل يعــــود تــــاريخ واليــــة ســــوق أهــــراس إىل      

لوقوعها بالشمال الشرقي و لذلك لعبت دورا بارزا يف تاريخ احلضـارات اإلنسـانية و يعـود أصـل التسـمية القدميـة 
وقـــد ، " طاغســت"  إىل العهـــد الرومـــاين نســـبة إىل الكلمــة الرببريـــة للســـكان األصـــليني" ثاقوســت" مبعـــ  الكـــيس

ات الـيت أثــرت بشـكل كبـري يف تــاريخ وثقافـة املنطقـة فكانــت شـهدت الواليـة توافــد العديـد مـن الشــعوب واحلضـار 
ق.م( تلتهــا احلضــارتني 131ق.م إىل غايــة 928الفــرتة املمتــدة مــابني ) والفينيقيــة يفبــدايتها باحلضــارتني الرومانيــة 

ــــة والونداليــــة يف الفــــرتة املمتــــدة مــــابني ) ــــة القــــرن 803البيزنطي وبالتــــايل فــــإن تعاقــــب هــــذه  ،مــــيالدي( 7م إىل غاي
 1االقتصادي والتجاري للمنطقة. االزدهاراحلضارات ساهم كثريا يف 

اإلسالم يف املنطقة على يد عقبة بن نافع الذي بث دين  انتشرميالدي  7ويف فرتة الفتح اإلسالمي حوايل    
ميالدي  23لدولة العثمانية حوايل أهايل املنطقة با استنجدويف إطار اهلجومات الصليبية  احلق يف ربوع الوالية.

وبعد ذلك حبقبة من الزمن تعرض الوطن ، ومن ابرز مفكري  ذلك العصر جند شهاب الدين التيفاشي
الفرنسي وعمدت سوق أهراس ألن متثل القاعدة الشرقية للثورة وبالتايل عملت على تنظيم اجليش  لالحتالل

                                                           
1
 مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية سوق أهراس.   
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 2809فريل أ 16 معركة واد الشوك يفو  2809فيفري  9على احلدود وتبقى معركيت ساقية سيدي يوسف يف 
 . وقد سامهتا بشكل كبري يف حتقيق االستقالل ،شاهدتني على التاريخ والثورة مبنطقة سوق أهراس

 

 

II.  :أنواع السیاحة بالوالية 
الوجـه  بـإبراز إذاالسـياحة وهـذا التنـوع يف املـؤهالت ستسـمح  أنـواعجبملة كبـرية مـن  أهراستسخر والية سوق    

 الالئق إذ تعطي للمستثمرين أنواع عديدة للسياحة الدائمة و املستدامة نذكر منها : 
: إن والية سوق أهراس حتتوي على مجلة من املواقع األثرية والتارخیية السیاحة التاريخیة والثقافیة -0

التاريخ كاملواقع اليت شهدت تعاقب احلضارات عرب التاريخ ومازالت قائمة إىل يومنا هذا لرتوي 
األثرية الرومانية  "مادور" مبداور وش، "مخيسه" بسدراتة "هندشري قصيبة" بأوالد مومن وأثار ما 
قبل التاريخ مثل" كاف املصورة" يف زوايب و"كاف رجم" بسدراتة كما جند أيضا معامل ثقافية 

ركة واد الشوك "ببلدية منها معلم تذكاري "ساحة الشهداء "وسط املدينة و" النصب التذكاري ملع
الزعرورية، املسرح البلدي ، متحف بوضياف  املركز الثقايف اإلسالمي، دار القاضي مكتبة 

 البلدية، السينما وغريها.
" من أهم أوغستنيو" مسار القديس سانت  "زيتونة القديس أوغسطني" السیاحة الدينیة:  -0

ن املعامل األخرى كزاوية سيدي مسعود و املعامل الدينية املستقطبة للسياح إضافة إىل مجلة م
 غريها .و املسجد العتيق 

تزخر الوالية مبنابع محوية معدنية عالجية جند منها محام أوالد زايد لعالج   السیاحة الحموية: -3
 األمراض التنفسية و اهلضمية، ومحام تاسة لعالج األمراض التنفسية واجللدية.

أهراس بكثافة غطاءها النبايت حبيث متثل الغابات تتميز والية سوق   :السیاحة الخضراء  -4
باملئة من املساحة اإلمجالية للوالية وترتكز يف  13ألف هكتار من املساحة أي حوايل  91مساحة 

العديد من الواليات أمهها: املشروحة  أوالد مومن، عني الزانة، الزعرورية وتكسو هذه املناطق 
 غابات واسعة أمهها غابات الكاليتوس، الزان، والفلني.

 
 
 
 
 
 

    

 المصدر: مديرية البیئة لوالية سوق أهراس                    
 

 

 غابة المشروحة سوق أهراس(: 10) صورة رقم
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III. سوق أهراسبوالية  السیاحي النشاط وضعیة 
 : الطبیعیة الموارد -1

خاصة من ناحية  بامتيازتتوفر والية سوق أهراس على مجلة من املناطق املؤهلة ألن تكون أقطاب سياحية      
م كمنطقة أوالد إدريس وجبال 2133السياحة املناخية حيث تزخر هذه الوالية مبرتفعات جبلية تصل إىل حوايل 

بين صاحل و فضال عن ذلك ما تزخر به من غابات ومساحات خضراء تدعو للتمتع مبناخها الصحي ومناظرها 
 اخلالبة كغابات املشروحة وعني الزانة  .

محام اخلنقة و تشتمل والية سوق أهراس على مجلة احلموي دمسة ببلدية تاورة المنابع الحموية:  -
من املنابع احلموية  منها املستغلة كحمام  نستعني أكثر ولتوضيح ببلدية  الزعرورية ومحيمني باملشروحة.
املــنـابــع  يوضح  املوايل ولاجلدو ، ببلدية ويالن ومنها غري املستغل زايد  ببلدية أوالد إدريس ومحام تاسة

 . واليةالاحلـمــويـــة يف 
 (: المــنـابــع الحـمــويـــة في والية سوق أهراس40جدول رقم )

 

 .التقلیدية لوالية سوق أهراسالمصدر: مديرية السیاحة والصناعات        
 : يعية ميكن ذكربومات السياحية الطىل هذا هنالك العديد من املقإإضافة         

ارتفاعها بني  ويرتاوحتنتشر بالوالية سلسلة جبلية وثروة غابية معتربة تضاريسها كثرية ²  الجبال: -
 م. 2833م و2163

 صاحلة للنشاط الفالحي والرعوي.تتميز الوالية مبساحات غابية واسعة  الغابات: -
توجد بالوالية جمموعة من البحريات خاصة يف منطقة البورقاس "بتاورة" اليت تعد من  :البحیرات -

 احملميات الطبيعية.
جتري هبا و جتري على الرتاب الوالية أودية ذات أمهية بالغة يف التوازن الطبيعي والتنوع البيئي  األودية: -

واد  ،واد جمرة ،وذلك الستقباهلا لكمية أمطار معتربة ومن أهم األودية واد مالقأودية دائمة اجلريان 
 .شارف

فرصــة متميــزة للصــيد الســياحي حبيــث تنتشــر هبــا غابــات جبليــة  أهــراسمتــنح ســوق  :الصــید الســیاحي -
حيــث تعـيش حيوانـات بريـة خمتلفــة  ، الصـنوبرو الـزان  ،غطـاء نبـايت متنـوع مــن الكـاليتوس ذات وأطلسـية
ســائحا ملمارســة  إطــاراالــربي ,اخلنزيــر ,احلجــل و الســمان كــل هــده املــؤهالت تــوفر  األرنــبغــرار  علــى

املهـــارات يف مطـــاردة الفـــرائس  إلبـــراز واألجانـــبب العديـــد مـــن الســـياح احمللـــني ذهوايـــة الصـــيد الـــيت جتـــ

 تسمیة المؤسسة نوعیة الهیاكل وكیفیة االستغالل سعة االستقبال عدد المستخدمین نسبة تدفق المیاه نوعیة العالج واالختصاصات
 أمــراض الـصـــدر
 أمــراض املـعـــدة

 غـــرفــة 00 13 ل / ثــا 4
 أحــواض 01

 زايدمحام  استغالل تقليدي
 بلدية أوالد إدريس

 أمـــراض الصــــدر
 أمـــراض اجلــلـــد

 غــرفــــة 11 10 ل / ثـــا 4
 أحـــواض 13

 محام تاسة استغالل تقليدي
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 ، منمـــــو  ، أوالدهنشـــــري القصـــــيبة والرتفيـــــه الســـــياحيني يـــــتم االصـــــطياد عـــــرب املواقـــــع املخصصـــــة لـــــدلك:
عــــــني ســــــلطان ، الراقوبــــــة، ســــــافل الويــــــدان، مــــــالق ، أوالدتــــــاورة، املشــــــروحةإدريــــــس،  أوالد ،اخلضــــــارة

 ومداوروش.
 حسب وذلك والدينية والثقافية التارخیية ملواردإيراد ا ميكن :والدينیة والثقافیة التاريخیة الموارد -0

 1 :لتارخیيلها اتسلس
 املصاطب بعض سوى كافية معلومات توجد ال احلقبة هذه يف :التاريخ قبل ما قبل ملا تعود أثار -

 سكن النيوليت إنسان أن على دليلهذا و  الشرقي اجلنوب يف وبالضبط املدينة، أسوار خارج والدوملان
 ؛ املنطقة

 ايةهن منذ متواجدة كانت مادوروش أن كتب أيولو أن ستيفان قزال يذكر :النوميدية للفرتة تعود أثار -
 ململكة تابعة املنطقة أصبحت هزميته وبعد تيفاقس، مملكة ألراضي تابعة وكانت امليالد، قبل 3 القرن
 ؛نوميدية جتمعات وجود حيتملو  ماسينيا

 وذلك القدامى، املعاربني طرف من الروماين دعهال يف املنطقة عمرت :الرومانية للفرتة تعود أثار  -
 . املدينة أحناء يف املتواجدة املنشآت وكذلك املنقوشات علی تدل كما ميالدي األول القرن خالل

 ،عنها معلومة أية توجد ال إذ أفريقيا لشمال بالنسبة فارغة حلقة كانت الفرتة هذه :الوندالية الفرتة  -
  ؛اهب خاص آثري عنصر أي على يتعرف ومل

 باملنطقة وجدت اليت الدالئل خالل من وذلك باملدينة البيزنطي التواجد رظه :البيزنطية الفرتة  -
 ؛م536 -534  بني ما ائهبنا بتاريخ أرخت اليت كالقاعة
  :يلي كما الزمينلها تسلس حسب والدينية والثقافية التارخیية للموارد املطلب ذاهيف  إيرادكما ميكن 

 :يلي ما جند الروماين دعهلل تعود اليت اآلثار بني من :التاريخ قبل ما قبل لما تعود آثار -0-0
 رومانية قالع عن عبارة وكانت الروماين، دعهال من الصخور على ونقوشا حنوتا حتتوي: مخيسة آثار -

 .واآلثار الصخور من العديد على اآلن حلد حتتفظ والزالت
 مداوروش دائرة بضواحي ر:مادو آثار  -
 ومن أمهها: :اإلسالمیة للفترة تعود آثار -0-0
 ؛املدينة وسط: مسعود سيدي زاوية -
 ؛راسأه سوق مدينة وسط يف ويقع :العتيق املسجد -
 وسط يف ويقع أعماره بإعادة يقمون واآلن االستقالل بعد األمان مسجد أصبحت ولقد :الكنيسة -

  ؛أهراس سوق مدينة
 .التفاح جبنان الشريف حممد مساعدية حي يف ويقع :الساعة برج -

                                                           
1
 مديرية السياحة لوالية سوق أهراس  
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 :جند أشهرها ومن التحرير بثورة مرتبطة حربية مواقع عدة توجد شهرية: حربية مواقع -
 ساقية أحداث وقوع 1958 فرباير 8 يوسف، سيدي ساقية أحداث : يوسف سيدي ساقية معركة -

 ايهف سقط واليت اجلزائرية للثورة التونسي للدعم فعل كرد التونسية، اجلزائرية باحلدود يوسف، سيدي
 مل واحلدود احلواجز أن على التاريخ عرب دةاهش الساقية .والتونسيني اجلزائريني الشهداء  من العديد
 على يوسف سيدي ساقية تقع،  واجلزائر تونس املسلمني العربيني املتجاورين الشعبني بني يوما تفصل
 بتونس الكاف مدينة إىل باجلزائرأهراس  سوق مدينة من املؤّدي الطريق على التونسية اجلزائرية احلدود
 منطقة شكلت وبذلك راس،أه سوق لوالية إداريا التابعة اجلزائرية حلدادة مدينة من جًدا قريبة يوه

 كقاعدة امهاستخدا يف الشرقية احلدود على املتواجد الوطين التحرير جيش لوحدات إسرتاتيجية
 .املعطوبني واستقبال للعالج خلفية

 .أهراس بسوق بوضياف متحف ووه واحد متحف أهراس سوق بوالية يوجد ف: المتاح -
 تقدر إمجالية مساحة على ويرتبع البلدي للمسرح مقابل املدينة بوسط املتحف يقع :بوضياف متحف -

 0 2640 حبوايل
 منذ كان احلرفية نهوامل التقليدية الصناعات ورظه إن :الثقافیة راتاهوالتظ التقلیدية الصناعات -3

 لتليب جاءت وبالتايل ، ما بشرية جملموعة االجتماعية احلياة خبصائص ارتبطت حيث ، اإلنسان وجود
 احمليطة والبيئة اهبتارخی ارتبط أهراس سوق والية يف ارهو ظهو  ، اإلنسان لذلك االجتماعية احلاجيات

 .والتقاليد والعادات لألفراد اليومي والسلوك االجتماعية احلياةبه تتطل وما ، البدوية البيئة أي هبا
 مواد فمن .السياحي والقطاع الوطين االقتصاد تنمية يف ماهيس ثقايف ارث التقليدية فالصناعات
 احلديد، اخلشب، ، النحاس ، الفضة ، احللفاء ، القطن ، الوبر الصوف، الطني، االستعمال
 .الثمينة راهواجلو  واحللي واألحذية املتنوعة ةواألفرش واألغطية األلبسة صناعة مثل متنوعة صناعات
 :التايل اجلدول يف سوق أهراس لوالية التقليدية الصناعات مأه ونلخص

 راسأه سوق بوالية التقلیدية الصناعات(: 44الجدول رقم )
 بها  تشتهر التي البلدية التقلیدية الصناعات التقلیدية الصناعات

 ....بوحوش املراهنة، بئر راقوبة، تاورة، حنبل.  قشابية، زربية، برنوس، :النسيج صناعة
 والبلديات الدوائر كل اجملبود الكوكتال، احلوج، الفتلة، التقليدية: األلبسة
القصعة،  املهراس،  منها اخلشبية األدوات صناعة :اخلشب صناعة

 .أدوات النسيج الزينة، الغربال، أدوات
 ...سنيور سوق أهراس، املشروحة، عني

 مداوروش، سدراتة واسروج صناعة: الربادع
 والدوائر البلديات كل التقليدية صناع: األكالت

 مداوروش أهراس، سوق سدراتة، الرخام :صناعة
 .....أهراس، سدراتة، مداوروش سوق أنواعها بكل فضية جموهرات :الفضة صناعة
 .......أهراس، تاورة سوق .الطبق بوطالب، احللفة: قفة، زربية صناعة
 .....سدراتة تيفاش، ، أهراس سوق املطبخ أواين صناعة منها:الفخار صناعة

 مديرية السیاحة والصناعات التقلیدية لوالية سوق أهراسالمصدر:       



الجزائري الشرق واليات بعض في السیاحي النشاط وواقع خصائص: الرابع الفصل  

 

252 
 

 خالل من ميكن مالحظتها فهي كثرية ومتنوعة سوق أهراس بوالية ائهأحيا يتم اليت الثقافية اتاهر التظ أما
 :املوايل اجلدول

 بوالية سوق أهراس .الثقافیة راتاهالتظأهم  (:45الجدول رقم )
 التظاهرة هدف النشاطات التظاهرة تاريخ التظاهرة
 . السياحية بالقدرات الزوار تعريف الشعبية للرقصة الفنون ومجعية اخليالة فرقة مشاركة ومسابقات نشاطات أفريل 00 للسياحة العريب اليوم
 السياحية اجلمعيات تنشيط صورة ألحسن مسابقة + للصور معرض سبتمرب 07 للسياحة العاملي اليوم
 على احلفاظ بضرورة الزوار حتسيس جوائز تقدمي حلوي طبق أحسن مسابقة + شعرية أمسيات رمضان أيام خالل رمضان ليايل إحياء

 املنطقة وتقاليد العادات

 والية سوق أهراسلالمصدر: مديرية السیاحة والصناعات التقلیدية 
 ب مصنف الفنادق ن هذهم فندق نهام فنادق 09 راسأه سوق بوالية يوجد :راسأه سوق بوالية الفنادق 

 عملية تعرف الفنادق وبقية جمردة فندق ووه جنوم 3 ب مصنف أخر وفندق مسعود سيدي فندق ووه جنوم 4
 .سوق أهراسخصائص احلضرية الفندقية، بوالية  إبرازميكن يني املوال نياجلدول خالل ومن التصنيف،

 

 أهراسلوالية سوق الحضیرة الفندقیة  أهم خصائص(: 22الجدول رقم )
 

 

 

 
 
 
 

 المصدر: مديرية السیاحة والصناعات التقلیدية لوالية سوق أهراس               
 

 المتوفرة على مستوى الوالية )المؤسسات الفندقیة (:هیاكل اإليواء  (: 40الجدول رقم )

 المالحظة الموقع عدد األسرة عدد الغرف درجة التصنیف اسم الفندق

 حالیا مغلق بقرار والئي سوق أهراس 00 16 بدون نجوم مجردة

  سوق أهراس 05 06 هیكل معد للفندقة المشرق

  أهراسسوق  02 10 هیكل معد للفندقة طاغست

  سوق أهراس 05 05 هیكل معد للفندقة ملحقة قصر الحمراء

 سدراتة 60 30 بدون نجوم المائدة
قام صاحب الفندق بأشغال تهیئة وتحیدث 

 إلعادة تصنیفة في رتبة درجة واحدة 

  سدراتة 04 10 هیكل معد للفندقة الطاسیلي

ـــوع  216 127 الــمــجـمـــ

 والصناعات التقلیدية لوالية سوق أهراسالمصدر: مديرية السیاحة 
رفع قدرة هبدف وذلك املوجهة الجناز مركبات سياحية والنزل متواصلة، مازالت العمليات االستثمارية      

  حيث خدمات راقية أمام الزوار األجانب أو القادمني من الواليات اجملاورة، ، وتقدمي اإليواء بوالية سوق أهراس

 درجـة التصنـیـف اسـم الـفــنــدق
 

 الموقع رعـــدد األس عــــدد الغرف عـــدد العمال

 سوق أهراس 100 50 / جنوم 04 سيدي مسعود
 سوق أهراس 32 16 02 جنوم بدون جمردة
 سوق أهراس 35 26 04 هيكل معد للفندقة  املشرق

 سوق أهراس 30 17 02 هيكل معد للفندقة طاغست
 سوق أهراس 35 25 02 هيكل معد للفندقة ملحقة قصر احلمراء

 سدراتة 90 45 02 بدون جنوم املائدة
 سدراتة 17 13 02 هيكل معد للفندقة الطاسيلي
  339 192 18 المجموع
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، وهي موزعة  واليت هي يف حالة نشاط ،( فنادق غري مصنفة36ستة )على بالوالية احلظيــرة الفندقية توفر ت
 كتايل: 

  ؛( بــدون جنــوم 31فندقني ) -   
 ؛( فـنـادق  عبارة عن هـياكل معدة للفندقة38أربعـة )  - 
  ؛غرفة 127سرير و 216عدد األسرة اإلمجالية يقدر بــ:  - 
  ؛فنادق على مستوى بلدية سوق أهراس (38أربعة ) - 
 .(على مستوى ببلدية سدراتة31فندقني )  -

 وزارة عليها تشرف مجعيات إدارهتا وتتوىل الدول من الكثري يف بيوت الشباب تنشأ: الشباب بیوت -
 مقابل هبا واإلقامة البيوت بارتياد هذه ألعضائها يسمح حيث االجتماعية الشؤون ووزارة الشباب
 على وتعتمد للشباب( الوطنية أو الدولية الفيدرالية بطاقة حلاملي بالنسبة فضةخم زهيد )األسعار مبلغ
  .شباب وخميم بطاقة شباب بيت أهراس سوق بوالية يوجد .لنفسه الشخص خدمة

 النهوض يف السياحي الطابع ذات اجلمعيات تلعبه الذي الكبري للدور نظرا السیاحیة: الجمعیات -
 .اجلمعيات هذه لنا يوضح التايل واجلدول بالوالية مجعية 15 تكوين مت فقد بالسياحة،

 السیاحیة الجمعیات(: 22الجدول رقم )
 تاريخ إنشائها اسم الجمعیة الرقم 
 425-1999/11/23 والثقايف التارخیي الرتاث ألحياء أهراس 10
 07-2001/02/11 سوق أهراس لوالية الشعبية للفنون اخلضرة 10
 92 -2002/07/10 األندلسية للموسيقى اشبيليا 13
  113-2003/01/28 الفلكلورية لألغنية مسعود سيدي 14
 20-2004/01/10 الريفي الوسط يف املتضامن االقتصاد وتنمية للثقافة مادور دي أيويل 14
 2004/01/13-203 سوق أهراس مالق واد مجعية 10
 217-2004/01/17 أهراس سوق طاغست املبادرات و التفكري نادي 17
 2006/09/04-421 اجلازولية الثقافة اجلمعية 14
  2007/05/29-465 سوق أهراس العيساوية الدينية للمدائح اإلسراء مجعية 11
 2008/03/15 -516 سوق أهراس الثقافية للفنون طاغست مجعية 01
 2008/04/01 -522 سوق أهراس لبلدية الشعيب للفن اخلريية مجعية 00
 205-1986/05/18 سوق أهراس اجملدوية الشبابية اجلمعية 00
 2004/10/04-346 مداوروش الريفية الكواكب مجعية 03
 160-1994/02/07 سدراتة والفنون للثقافة واحلسين احلسن الثقافية اجلمعية 04
 127-2003/04/01 سدراتة ملنطقة التارخیية واملعامل اآلثار وترقية محاية مجعية 04

 المصدر: مديرية السیاحة والصناعات التقلیدية لوالية سوق أهراس                      
السياحي وتنشيط احلركية السياحية، واجلدول  بدور كبري يف اجلذآخر فإن للوكاالت السياحية من جانب    

 بوالية سوق أهراس. بشكل جلي هذه الوكاالت املوايل يوضح 
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 سوق أهراس المعتمدة بوالية األسفاروكالت السیاحة و  (: 29الجدول رقم )
 البلدية اسم الوكالة رقم
 ســــــوق أهراس زاما ترافل 10
 ســــــوق أهراس دكـــمة تــور 10
 ســــــوق أهراس بابل للسياحة 13
 ســـوق أهراس موسيالم تور 14
 سدراتة الشرق للسياحة 14

 المصدر: مديرية السیاحة والصناعات التقلیدية لوالية سوق أهراس                     
IV. للتنمیة السیاحة البیئي وسیلة سوق أهراس بوالية المحمیة المجاالت : 
غري يف التنمية احمللية للوالية  ااجيابي اإن التوجه حنو قطاع السياحة خالل األربع سنوات األخرية يعترب مؤشر      

لكن يف انتظار املصادقة على مناطق  ،امطروحيبقى عائق العقار املهيأ الستقبال اكرب عدد من املشاريع  أن 
 .من دون شك للسياحة البيئيةالتوسع السياحي باملنطقة سيساهم يف إشباع الطلبات االستثمارية 

 إطار اللجنة الوالئية لتحديد املوقع قائما من خالل مدى اجناز املشاريع املمنوحة يفيبقى التحدي غري أن     
يف السنوات املقبلة اليت ستعزز  من مشاريع ( وما سيسجلCALPIREFترقية االستثمار وضبط العقار )و 

 و اجلدول املوايل يوضح مناطق التوسع السياحي يف والية سوق أهراس. القطاع مستقبال.
 أهراس(: مناطق التوسع السیاحي في والية سوق 52جدول رقم )

 منطقة التوسع السیاحي: مادور لساحي: خمیسة امنطقة التوسع 

 هكتار  131 وتقدر مساحتها، مخيسة بلديةب، : مخيسةاسم الموقع
بني  اإلداريةدود احل شرقاو  ،خبميسة اآلثارمنطقة  حتده مشاال :حدودها

عرض   خط وجنوبا 28غربا  الطريق الوالئي رقم و  ،رقوبةبلديت مخيسة و 
  .كم  2993833000كالرك 

 : ثقايف و ديين الطابع السیاحي
تمع ت، كما مخيسة  آثار رومانية األثري: املوقع المؤهالت السیاحیة

 م  833و  973املنطقة هبضاهبا اليت يصل ارتفاعها مابني 
بنقالوهات وشاليهات متحف  فندق ثالثة جنوم  :تجهیزات مقترحة
  .ومسرح مطاعم

التنقيب ، األثريةزيارة واكتشاف املواقع  النشاطات السیاحیة المقترحة: 
  .ملتقيات خمتلفة اآلثار إحياءعلى 

هكتار  170مادور ببلدية مداوروش، وتقدر مساحتها ب اسم الموقع:
اخلط الومهي الذي يربط النقاط إحداثياهتا  ، حدودها : مشاال وشرقا

غربا الطريق الغري معبد الذي مير بالنقطتني إحداثياهتا  ، 2993كالرك 
  .كم  3110.4 0441حنوبا موازية كالرك و ،  0441كالرك 
 ثقايف وديين  السیاحي:الطابع 

 تتمتع، كما مادور آثار رومانية األثرياملوقع  المؤهالت السیاحیة:
 م  833و  973املنطقة هبضاهبا اليت يصل ارتفاعها مابني 

 متحف بنقالوهات وشاليهات  فندق ثالثة جنوم  مقترحة:تجهیزات 
  . مطاعم مسرحو 

التنقيب  األثريةزيارة واكتشاف املواقع   النشاطات السیاحیة المقترحة:
 .ملتقيات خمتلفة إحياءو  ، اآلثارعلى 

 مديرية السياحة والصناعات التقليدية للوالية سوق أهراس وثائق مقدمة منباالعتماد على: الباحثة  إعدادمن 

من أهم األنواع السياحة اليت ميكن تطويرها البرامج والنشاطات المسطرة للنهوض بالسیاحة الخضراء:  -
لتوسع ل( مناطق 38السياحة اجلبلية واملناخية لذا اقرتحت مديرية السياحة خلق ) ،يف والية سوق أهراس

 يف: واملتمثلة السياحي 
 هكتار 877 منطقة التوسع السياحي املغاسل بلدية املشروحة مساحتها: -
 هكتار 813منطقة التوسع السياحي بلدية عني الزانة مساحتها:  -
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 هكتار 292منطقة التوسع السياحي املاء األمحر بلدية عني الزانة مساحتها:  -
 هكتار  876تها: منطقة التوسع السياحي اخلروبة  بلدية أوالد مومن مساح -

-0101اقرتاح خميمني مصنفني يف كل من أوالد إدريس وتاورة، واقرتاح تسجيلهم يف الربنامج كما مت 
 التالية : األهدافحتقيقه يرتكز حول  إىلسعى تن الربنامج العملي والذي إوعليه ف، 1328
   ؛تنظيم احملرتفني يف القطاع السياحي إعادة -
 ؛وترميم احلضرية الفندقية املتواجدة إعادة  -
  .السياحية حتسني الصورة السياحية للوالية واالعتماد على التسويق السياحي من خالل خمطط جودة  -
  .اقرتاح التسجيل يف خمتلف الربامج للنهوض بالقطاع بالوالية  -
  .التنسيق اجلاد مع خمتلف القطاعات االقتصادية إعادةضرورة   -
  .القطاع يف الوالية إلنعاشادة من مناطق التوسع السياحي ضرورة االستف  -
الفعلي  واجلمعيات اليت تنشط يف اجملال السياحي وتسجيل اخلضور الدواوين إنشاءالعمل على   -

  .للوالية عرب هؤالء يف الصالونات اليت تقام بالوطن وخارجه
واجلدول  .قصد خلق سياحة متوازنة األسفارتعزيز الشراكة مع خمتلف املتعاملني يف جمال السياحة و   -

 طلبات االستثمار السياحي. املوايل يوضح 
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   اللجنة الوالئیة لتعیین وترقیة االستثمار إطارطلبات االستثمار في  (: 51الجدول رقم )                
 االستثمار الخاص االستثمار العمومي

يف إطار تدعيم االستثمار العمومي بالوالية استفاد القطاع من عدة 
عمليات لتأهيل املرافق السياحية وتشجيع االستثمار بالوالية مببلغ يفوق 

 مليون دينار جزائري متمثلة يف: 0.02
دراسة هتيئة ملنعيني محويني مها)اخلنقة ، حتممني( بكل من  -

 الزعرورية املشروحة .
منابع محوية هم : محام زايد  30دراسة هتيئة و استقطاب ل  -

، محام تاسة ومحام الدمسة بكل من أوالد إدريس، ويالن  
 وتاورة

 إجناز مونغرافيا "املشروحة مدينة النسيم "  -
إجناز لوحات فضية وإشهارية عرب خمتلف املناطق السياحية  -

 والبلديات .
 

من طرف اللجنة الوالئية لتحديد املواقع و ترقية االستثمار امللفات اليت نالت املوافقة األولية 
 1328-1320بعنوان 
 الـمــشـروع: نزل على الطريق بلدية أوالد إدريس،  تاريخ احلصول على املوافقة -

  الوطنية.غرف، يف انتظار العرض أمام اللجنة  23، 10/31/1328
 ،11/30/1320، حديقة للتسلية والرتفيه وفندق سوق أهراس -

 غرفة، مرحلة احلصول على عقد االمتياز. 03
غرف، يف انتظار العرض أمام  23،  10/31/1328نزل بلدية واد الكربيت،  -

 اللجنة الوطنية.
يف انتظار  ، غرفة 233،  10/31/1328مركب سياحي معدين بلدية تاورة،  -

 .العرض أمام اللجنة الوطنية
 0104-0103قبل الوزارة الوصية بعنوان امللفات اليت نالت املوافقة على خمططاهتا من 

بتاريخ  040حمطة محوية وفندق ببلدية أوالد إدريس، حتصل على عقد االمتياز رقم  -
 0دج20100030333033، 0104فيفري  04، 0103مارس  03

 بتاريخ 2283 جنوم ببلدية سوق أهراس، حتصل على عقد االمتياز رقم 30 فندق -

 0دج62203330333033، 1328 فيفري 20، 1320جويلية 02
مت ، 1320جويلية 32 بتاريخ 691موتيل ببلدية واد الكربيت، عقد االمتياز رقم  -

 13280 فيفري 13 إرسال امللف من اجل املصادقة على املخططات بتاريخ
ببلدية سوق أهراس، عقد امللكية، مت إرسال امللف من اجل  جنوم 31 فندق -

 1328 فيفري 13 املصادقة على املخططات بتاريخ
 0104لسنة  0104-0101 العمليات اليت مت االستفادة منها يف إطار الربنامج اخلماسي

 MF، دراسة هتيئة منبعني محويني اخلنقة ومحام أمحيمني ببلدية الزعرورية واملشروحة -

2014/DP/71DU 02/01/2014 ،1328 ،80333 ،.إعادة دفرت الشروط قيد االجناز 
منابع محوية زايد محام تاسة محام الدمسة ببلدية اوالد  13دراسة هيدرو لوجية ل  -

، إعداد MF 2014/DP/71/DU 02/01/2014 ،2030333، ادريس و يالن و تاورة
 0 دفاتر الشروط قيد االجناز

 

 وثائق مقدمة من مديرية السياحة والصناعات التقليدية للوالية سوق أهراسمن إعداد الباحثة باالعتماد على: 

لوالية سوق أهراس جبملة من املشاريع الواعدة يف اجلدول أعاله استفاد قطاع السياحة و موضح كما ه    
إىل هذه املنطقة احلدودية، كما يطمح والضامنة إلقالع القطاع بالنظر إىل املؤهالت والقدرات اليت تزخر هبا 

الراغبني يف استغالل فضاءاهتا اخلالبة اليت متثل جماال للمستثمرين تراثها باحلفاظ على مناظرها الطبيعية  إحياء 
 الرائعة ضمن مشاريعهم املختلفة. 

إىل التسهيالت املقدمة للنهوض بالقطاع يف إطار الشراكة الواعدة والبناءة، ومتثل استثمارات القطاع  إضافة    
 ق وفق معايري ومقاييس التصنيف اجلديدة. هتيئة الفنادإلجناز منشآت سياحية، ويف إعادة اخلاص املوجه 

 1جرد وتصنیـف المسـاحات الخضـراء: -
                                                           

1
 مديرية البيئة لوالية سوق أهراس  
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من أجل محاية املساحات اخلضراء تسعى مديرية البيئة إىل جردها وتصنيفها باستصدار قرار تصنيفها على 
املتعلق بتسيري  1337ماي  20املؤرخ يف  36-37مستوى كل بلديات الوالية ولقد مت ذلك مبقتضى القانون رقم 

جلنة والئية مكلفة مبتابعة وتصنيف  إنشاءمنه أين مت  23املساحات اخلضراء ومحايتها وتنميتهـا السيما املادة 
 28/31/13200املؤرخ يف  200ومراقبة املساحات اخلضراء وفقا للقرار الوالئي رقم 

 

  : حمـاية وتسییر المسـاحات الخضـراء  -
)مديرية التنظيم والشؤون العامة، اجمللس الشعيب الوالئي،  بالشراكة مع اجلهات املختصة مديرية البيئةتعمل 

 البلدية املعنية..( يف استحداث شركة ذات طابع صناعي وجتاري للقيام باملهام التالية:
 العمومية اإلنارةحمافظة وصيانة  -
 احملافظة على املساحات اخلضراء وتثمينها -
 ....ترفيهية.مساحات  إنشاء -

( 31( حواجز مائيـة منها اثنان )37توجد بالوالية مسطحات مائية منها سدين وسبعـة ) المناطـق الرطبـة:  -
 واجلدول املوايل يوضح املناطق الرطبة بالوالية. طبيعية.

 سوق أهراس(: المناطق الرطبة بوالية 50الجدول رقم )
 )هكتار( املساحة الطبيعة  املوقع  اسم املنطقة الرطبة

 411 سد احلنانشة سد عني الدالية 
 0734 سد سدراتة سد فم اخلنتقة 
 001 سد تيفاش سد تيفاش 
 10 سد تاورة سد البطوم 

 14 سد سيدي فرج سد سيدي فرج  
 10.4 حبرية سيدي فرج ماجن بوحصان 
 10 حبرية  سيدي فرج  ماجن الدجاج

 14 سد ام العظامي  القصرية

 14 سد تيفاش سيدي خملوف 

 المصدر: مديرية البئیة لوالية سوق أهراس                                                    
سوق أهراس بتنوع كبري يف النظم البيئية للمناطق الرطبة اليت تعترب موردا مثينا يف جمال التنوع  والية تمتيز    

مل وفر مالذا طبيعيا للسكان احملللني ومسح باستقرار البيولوجي املشجع ملختلف أشكال السياحة، وهو عا
يف والية املعيشي للمواطن  اإلطارحتسني  إطاراملشاريـع املربجمة يف عشرات األنواع من الطيور الربية املهاجرة. 

 سوق أهراس تتمثل يف: 
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 :أهراسالحظیرة الحضرية "حظیرة دنیا"ببلدية سوق  -1
تعترب وسيلة لتحسيس املواطنني وتوعيتهم على ضرورة محاية البيئة وإعطائهم صورة إن فكرة إجناز حظرية دنيا، 

التظاهرات املتعلقة بالبيئة ن مساحة اللتقاء مجيع النشاطات و مثالية حمليط سليم ونظيف، إذ أهنا سوف تكو 
 وذلك للمواطنني عامة وللجمعيات بصفة خاصـــة.

 حتتوي حظرية دنيا على الفضاءات اآلتية:
فضاء فضاء مشجر  لالستهالك،فضاء  ملعب لألطفال، بيت بالستيكي. سرح للنشاطات الثقافية والفنية،م

 طرحت يف دراسة إنشاء هذه احلظرية: النقاط اليت ومن أهم فضاء للطاقات املتجددة.، ممر الراجلني االسرتخاء
  . الفعالية االقتصادية واالجتماعية: تتمثل يف خلق مناصب شغل .0
 ة البيئية البيداغوجية تتمثل يف:الفعالي .0

 الدراسات حول أمهية استعمال الطاقات املتجددة منها الرياح و الشمس،األحباث و   -
 التعرف على األنواع املختلفة للنباتات   -
 غابة ترفیهیة ببلدية سدراتة -0

إن فكرة إجناز غابة ترفيهية ببلدية سدراتة، تعترب وسيلة للرتفيه عن املواطنني وخاصة الصغار منهم     
حتسيسهم بضرورة محاية البيئة واملساحات اخلضراء حيث مت عرض الدراسة النهائية لتهيئة هذه الغابة يف و 

 انتظار تسجيل عملية االجناز.
 التنوع البیولوجي واألنظمة البیئیة -
هو تنوع النمط احليوي )احليوانات، النباتات، البكترييا ...( وهو املرادف للحياة على وجه األرض. إن     

تنوع الفصائل احلية تؤثر على مردود النظام البيئي، إذ وجب على اإلنسان احملافظة عليها قصد حفظ هذه 
 الثروة لألجيال الصاعدة.

 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة. 30/23فتعترب محاية التنوع البيولوجي أوىل مقتضيات القانون     
 :  حمايـــة التنوع البیولوجـــي والمجـــاالت المحمیة -
ألف هكتـــار أي ما يعادل  87سوق أهراس على مساحة غابية شاسعـــة متتد إىل أكثر من  ترتبـــع واليــــة    

 356,65 4من املساحــة الكليـــة للوالية املقدرة بـ  11%
كم 

0
حيث تتميز بانتشار أنواع غابية هامة كبلوط ، 

الزان، البلوط الفليين، الصنوبر احلليب، األرز األطلسي وبعض األنواع العطرية والطبية  كالشيح، اإلكليل، 
 للسكان. االقتصاديمنها كمورد لتحسني املستوى  االستفادةكن النعناع، الزعرتر ... اليت مي

 الثعلب،، اخلنزير الربي االنقراضكما تتميز بأنواع حيوانية هــامـــة مثل اآليل الرببري وهو جنس يف طريق    
 ..كاللقلق.بعض الطيور املهاجرة   السرتاحةالوالية تعترب حمطة  أنكما ،  ..الصقر. األرنب، النسر،
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ومن أجل محاية اجملاالت احملمية فقد مت على مستوى الوالية إنشاء جلنة والئية للمجاالت احملمية وذلك وفقا    
ومتت مراسلة البلديات من اجل إحصاء هذه  23/23/1322املؤرخ يف  26/108للمرسوم التنفيذي رقم 

   . وجدت إناحملميات 
 المطلب الثاني: السیاحة البیئیة في والية سطیف

I.   سطیففي والية  التاريـخیة والمعالــم األثريـةالمقومات الطبیعیة و 
 منطقة به تصفه ما بكل يلم أن أراد ملن صعوبة من أكثر فيه سطيف والية عن احلديث أن الشك      
 تعترب والوالية واألزمان العصور عمق يف جبذوره الضارب الثقايف والرتاث الطبيعي هبذا اجلمال والتنوع تسمو
 الشمال وأ اجلنوب أو الغرب وأ الشرق من سواء الواليات خمتلف يربط والذي االسرتاتيجي ملوقعها عبور مركز
 والية الشرق ومن ومسيلة، باتنة والية اجلنوب ومن وجيجل، جباية والية من كل الشمال من حيدها حيث
 نسمة، 1661798 سكانية وكثافة  كلم 6.549,64 ب تقدر ومبساحة بوعرريج برج والية الغرب ومن ميلة،
 .متوسطي مناخ أي شتاءا واألمطار والربودة صيفا واجلفاف باحلرارة يتميز مناخها بلدية 63و 20 دوائرها عدد
 سطيف، كلمة تعين. سطيف مدينة م: االس نفس عاصمتها حتمل اجلزائر، شرق يف سطيف والية تقع      
 فهي الواليات، أهم إحدى وتعترب العاصمة، اجلزائر شرق كلم 300 بعد على تقع .بالرومانية السوداء الرتبة
 اهلضاب عاصمة الغالب يف اجلزائريون عليها ويطلق السكانية، الكثافة حيث من اجلزائر والية بعد والية ثاين
 .العليا
 زراعة فيه تزدهر حيث قاريا، السهيب مناخها جعل وبابور مغرس جبال هضبات على املتميز موقعها     
 باجلزائر الكبرية السدود من يعترب الذي زادة عني سد هلا أضاف وقد واحلمضيات، واخلضروات والشعري القمح
 .واسعة مساحات ري إمكانية
 عنه عربت كبريا، وجتاريا اقتصاديا مركزا أصبحت حيث فائقة بسرعة األخرية السنوات يف سطيف تطورت    

 تضم هناأ جانب ىلإو ، والفنون واخلدمات التقليدية احلرف فيها عديدة وازدهرت وجتارية صناعية مناطق بإنشاء
 .والتكنولوجية العلمية واملراكز املعاهد من العديد على أيضا حتتوي فهي كبريتني، جامعتني
فهي ملتقى طرق كل اجلهات  وثقافية، اقتصادية بديناميكية تتميز اليت اجلزائرية املدن بني من سطيف تعترب     

  .عنه االستغناء ميكن ال وسياحي اقتصادي ومعرب اجلزائرية
 والعلمية الثقافية ملؤهالته مستثمر ولكل سائح أو زائر لكل الواعدة الرحبة اآلفاق موطن هي سطيف     
 هي سطيف، أو ستيفيس إزديف، "األعماق يف الضارب املادي وغري املادي  تراثها بكل املالية وقدراته
 إىل باإلضافة واملعاصرة األصالة بني متتزج متكاملة هتا مجلة سياحية ذا حبد تعترب فهي العليا اهلضاب عاصمة
 .جذابا سياحيا قطبا منها جعل الذي االسرتاتيجي وموقعها املكثفة التجارية حركتها

تقع هذه الكتلة اجلبلية لوسط األطلس التلي على ارتفاع  اليت احلظرية الوطنية لبابور يف هذا اجلانب ميكن ذكر
كلم على   20هكتار، كما تبعد على البحر املتوسط  1067مرت بني والييت جباية وسطيف على مساحة  1338
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، وهي احملطة الوحيدة اليت ينمو هبا الصنوبر النوميدي وهلا 2802البحر، مت تصنيفها كحظرية طبيعية حممية سنة 
 دة من حيث قيمتها البيولوجية على مستوى اجلزائر.ميزة فري

II. سطیف والية في السیاحة أنواع : 
 ذو قيمة كبرية منها الطبيعية، اجلبلية، الغابية، التارخیية واحلموية وغريها. والية سطيف تنوع سياحي متلك     

   :السیاحة البیئیة -0
تتوفر والية سطيف على العديد من املؤهالت الطبيعية اليت جعلت منها والية تعتمد يف جاذبيتها السياحية     

 يستعرض بعض منها.  يلي على موارد الطبيعية، وفيما
مرت  033شالالت واد البارد: هي عبارة عن شالالت مائية تقع ببلدية واد البارد تتدفق من على ارتفاع  -

 تتميز بربودة مياهها ومجال مناظرها اخلالبة وهي قبلة سياحية بامتياز. 
 
 
 
 
    
 

 المصدر: مديرية البیئة لوالية سطیف                                         

مرت حيتوي على مناطق رعوية ومنبع مائي غالبا  0711جبل مقرس: يقع ببلدية عني عباسة على ارتفاع  -
 ما تكسو أعاليه الثلوج وهو وجهة سياحية استجمامية بامتياز. 

غابة الزنادية: تقع باملخرج الشمايل ملدينة سطيف، تتميز بالطابع الرتفيهي وجو منعش هبا بعض  -
الرياضيني لإلستمتاع بضالهلا اهلياكل الرياضية وفضاءات للتسلية تتوافد عليها العائالت والشبان 

 ومرافقها.
موقع أزرو إفالن )احلجر املثقوب(: يقع ببلدية بين ورثيالن مشال غرب مدينة سطيف يتمتع مبناظر  -

مذهلة حيتوي على قرية بربرية ال تزال حمافظة على أصالتها أبرزها قرية إمزيان وأورير، تعد مركز سياحي 
 بني الكتل اجلبلية والغابية. فريد لوقوعها بدائرة مناخية جتمع 

الكتلة الغابية بقنزات: يقع بأعايل قنزات وهو يشكل ثروة نباتية وإيكولوجية وحيتوي على عدة أنواع  -
 من احليوانات الربية النادرة.

الكتلة الغابية بأوالد سي أمحد: تقع جنوب غرب وملان وقد وقع االختيار على هذه الكتلة الغابية  -
 حة األمراض الصدرية وهي وجهة سياحية بامتياز.إلجناز مشروع مص

شالالت واد البارد (: 18) صورة رقم  
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غابة عني وملان: تقع مبقربة من غرب مدينة عني وملان تتشكل هذه الغابة من الصنوبريات املدجمة يف  -
 إطار محلة السد األخضر، يشكل هذا املوقع نطاقا مثاليا لسياحة التسلية.

مرت تتميز مبناظرها الطبيعية وقد  803اع غابة والبان: تقع ببلدية عني السبت مشال سطيف على ارتف -
 أضحت قبلة للعائالت اليت تقصدها لتذوق شوائها املتميز. 

 الحموية: السیاحة  -0
كل جهات من بني املؤهالت السياحية اليت تتمتع هبا والية سطيف، احلمامات املعدنية اليت تنتشر يف      

 الوالية، أمهها: 
محام قرقور: يعد من أهم املنابع احلموية، يتدفق على ضفاف واد بوسالم تبلغ درجة حرارة مياهه بني  -

طبيعة غنية باملواد الكلسية والفوسفورية وكلور  تركيبها،  ل/ثا9، وتبلغ طاقة تدفقها  4 89و 884
عصبية أمراض الصودمي، ينصح هبا ملداواة عدة أعراض مرضية منها التهاب املفاصل، األمراض ال

 العظام، ويصنف الثالث عامليا من حيث خصائص مياهه. 
الوادي ببلدية محام السخنة، به محام السخنة: يقع على شكل سلسلة من الينابيع املمتدة على ضفاف  -

، ينصح هبا ملداواة أمراض االلتهابات ل/ثا9بنسبة تدفق   404حمطات محوية، درجة حرارة مياهه  0
 واملخاطية، األمراض اجللدية، االلتهابات املفصلية.اجللدية 

محام سيدي منصور: يقع املنبع ببلدية أوالد تبان، يتميز مبواقع طبيعية خالبة تبلغ درجة حرارة مياهه  -
، ينصح هبا ملدواة اجلهاز التناسلي وااللتهابات اجللدية، واملخاطية ل/ثا9بنسبة تدفق   444حوايل 

 واألمراض الصدرية.
بنسبة  4 40ام بوطالب: يقع ببلدية احلامة، دائرة صاحل باي، منبع مستغل تقليديا درجة حرارة مياهه مح -

 ل/ثا.01 تدفق
 السیاحة الثقافیة: -0

، كما يربز تناوب عدة حضارات يف أبعادها الزمانيةإن جمموعة املعامل األثرية املتواجدة عرب تراث الوالية     
...اخل، ومن بني املواقع واملباين والشعائرية والطقوس واألنشطة الثقافية واالحتفاالتتعد املهرجانات الدينية 

 التارخیية ما يلي: 
مرت، حيتل املوقع  111املوقع األثري مجيلة: املسماة كويكول تقع مشال شرق سطيف، على ارتفاع  -

اطور الروماين نريفا كرتاث عاملي، يعود تأسيسها إىل عهد اإلمرب   0140هكتار، صنفت سنة  40حوايل 
مرت  111ميالدي، كما حيتوي على متحف يشمل ثروة أركيولوجية معتربة تقدر بنحو  17و  10سنة 

من الفسيفياء أمهها فسيفساء أرضية رائعة معروضة على جدرانه، وهي تعرب عن اآلهلة ومشاهد احلياة 
 ية.احلضارية )احلمام والصيد( باإلضافة إىل متاثيل اآلهلة الرومان
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حديقة األمري عبد القادر: أو هي حديقة أورليونس يف العهد الفرنسي، تقع هذه التحفة وسط مدينة  -
سطيف، هي متحف أركيولوجي مفتوح هبا معرض لبعض اآلثار احلجارية والرخامية حتتوي على حوايل 

به  نصب منحوتة هبا نقوش على األعمدة وخمطوطات التنية تشهد على التاريخ الذي مرت 011
 املنطقة. 

، شيدت على يد 0171نوفمرب  01القلعة البيزنطية: تقع وسط مدينة سطيف، مت تصنيفها بتاريخ  -
 .م431البزنطيني عام 

، وكان 0141احلصن: يقع مبحاذاة القلعة البيزنطية مت حترير احلصن الواقي من األنقاض ابتدءا من سنة  -
ي الكنائس، وكان شبه مهدم عند اكتشافه كما عثر يعترب يف زمانه احلد الفاصل للجهة الشمالية حل

 مرت.  031على القلعة احملاذية له يبلغ علوه 
خزان املياه بارال: هو محام روماين يقع على مستوى حديقة رفاوي وسط املدينة مت اكتشافه سنة  -

 ومت ترميمه الحقا ليصبح املمون الرئيسي للمدينة باملياه.  0117
وصنف  0144املتحف الوطين األركيولوجي ملدينة سطيف: يقع وسط مدينة سطيف، افتتح سنة  -

كمتحف وطين لعلم اآلثار، جيسد ذاكرة املنطقة من حيث الرموز والصور   0110جويلية  0بتاريخ 
 املميزة للمنطقة وضواحيها. 

ليفتح أبوابه كأول متحف على  0104متحف اجملاهد: يقع وسط مدينة سطيف، مت تدشينه سنة  -
املستوى الوطين وهو غين من حيث التحف واجملموعات األركيولوجية اليت حتدد األحقاب اليت مرت 

 حضارات عريقة تعود لعصر ما قبل التاريخ. 
، فوق أربع ينابيع 0114عني الفوارة: تقع وسط مدينة سطيف عبارة عن ينبوع مائي، شيدت عام  -

من صنع  0414فيفري  00لروماين، أجنز هذا املعلم من طرف ورشة فرنسية بباريس موروثة من العهد ا
 النحات الفرنسي فرانسيس سانت فيدال الذي عرضها أول مرة مبتحف اللوفر. 

ضريح سيبيون: هو ضريح روماين تنسب إىل أحد نبالء العائلة الرومانية "كورونيليا" ينقسم إىل شطني  -
يأوي الغرفة املأمتية وجزء علوي مشكل من شواهد قربية ويرجح تأريخ جزء سفلي مطور حتت األرض 

 هذا املعلم ما بني هناية القرن الثالث وبداية القرن الرابع ميالدي. 
موقع إقجان: يقع ببلدية بين عزيز يعود تارخیه إىل العصر الوسيط ما بني القرنني التاسع والعاشر،  -

الشيعية بقيادة عبد اهلل  اإلسالميةوقاعدة لعمليات اجليوش يشمل على بقايا ملدينة عسكرية حمصنة 
 . م0174نوفمرب  01عضادية مت تصنيفه كرتاث وطين للعصر الوسيط بتاريخ 

املعتقل االستعماري قصر الطري: يقع بدائرة عني وملان، تعود نشأته إىل اجليش الفرنسي كوسيلة لدرع  -
عملة للتعذيب، مكاتب االستنطاق، قاعات السجناء حيتوي على املباين املست 0140املقاومة سنة 

 النادي العسكري.



الجزائري الشرق واليات بعض في السیاحي النشاط وواقع خصائص: الرابع الفصل  

 

263 
 

 : أماكن العبادةو من بني اآلثار الدينیة:  السیاحة  -4
املسجد العتيق: يعترب جزءا من الرتاث املعماري الديين يقع وسط مدينة سطيف، يعود بناؤه للحقبة  -

وزخرفية ذات طابع عثماين ال يزال م، يتميز خبصائص معمارية 0444و  0444االستعمارية بني 
 هذا املسجد يستقطب أجياال وفية وحمبة للفن املعماري اإلسالمي القدمي.

زاوية سيدي أحسن: تقع ببلدية عني الروى حتتوي على زاوية قدمية حيث ثراه الويل الصاحل سيدي  -
 أحسن وهي تستقطب العديد من الزوار القادمني إليه تيمنا بصنع مؤسسها. 

ية فوضيل الورثيالين: تقع بين ورثيالن بقرية أمزيان وهي تعود ملؤسسها فوضيل الورثيالين العامل زاو  -
 اجلليل الذي أعطى امسه للمنطقة. 

ضريح سيدي اخلري: يعرف هذا الضريح حركة رائجة ومستمرة خاصة يف مواسم األعياد، يقع بوسط  -
 ة يف قلوب أهل املنطقة. املقربة اليت نسبت إليه تسميتها وهو حيتل مكانة خاص

مكتبة املخطوطات شيخ املوهوب: وهي مكتبة عريقة للمخطوطات القدمية يعود معظمها للقرن التاسع  -
عشر ميالدي، واكتشفت باملكان املسمى تاال أوزرار احلصى أو احلجارة تابع لبلدية عني القراج، وقد 

 م.0440بادر العالمة الشيخ املوهوب جبمع مؤلفاهتا سنة 
املرصد الفلكي للشيخ احلافظي: أسس من طرف الشيخ اجلليل احلافظي حيث أسس مرصد فلكي  -

 يشهد على تقدم العلوم خالل ذلك العهد، وهو يندرج ضمن السياحة العلمية والتارخیية. 
  : أماكن التسلية يف والية سطيفأهم  من بنيالترفیهیة:  لسیاحةا -5

هكتار جتمع بني السياحة الرتفيهية  3على مساحة حديقة التسلية: تقع بقلب مدينة سطيف،  -
والسياحة الثقافية، تعد متنفس وفضاء للراحة للوافدين إليها، حيث تشهد إقبال ال نظري له خاصة بعد 

 عملية إعادة هتيئتها.
املركز التجاري بارك مول: يقع وسط مدينة سطيف مبحاذاة حديقة التسلية، حيث فتح هذا املركز  -

رف ال نظري له من قبل الزائرين والقادمني من خمتلف أرجاء الوطن وحىت خارج الوطن، حديثا وقد ع
 حيث جيمع بني الرتفيه والتسوق كما سيشهد افتتاح فندق مبحاذاته من سلسلة العاملية ماريوت. 

 
 
 
 
 

 المصدر: مديرية السیاحة لوالية سطیف                                     
 

حديقة التسلیة سطیف(: 10) صورة رقم  

 

 المركز التجاري بارك مول   (:02) صورة رقم
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III. سطیفبوالية  السیاحي النشاط وضعیة : 
الداخلية اليت حتظى بعدد كبري من السياح، بالنظر للمؤهالت  الواليات من أبرز سطيف تعد والية    

السياحية اليت جتذب إليها الزوار من كل مناطق الوطن، من مناظر طبيعية ومحامات معدنية ومعامل 
  .ةتارخیي
بالسلطات الوالئية للتفكري خالل السنوات األخرية يف تطوير هياكل  وهو األمر الذي دفع    

االستقبال اليت تسمح للزوار لإلقامة وسط ظروف مواتية، حيث تعكف كل سنة مع مطلع كل صيف 
لقضاء العطلة  سطيف على تنظيم تظاهرات ثقافية تساهم يف جمملها يف جلب السياح إىل والية

الصيفية، إذ يقصدها سكان اجلنوب اجلزائري بشكل خاص، بتوافدهم على شكل رحالت منظمة أو 
عائالت تقصد الوالية لقضاء عطلتها، أومن خارج الوطن على شكل بعثات، فضال عن اجلالية 

عدد الوافدين يوضح جدول املوايل و  .اليت تأيت لتقضي العطلة بني أهلها وذويهاالسطايفية يف اخلارج 
 والليايل على مستوى الفنادق.  

 

 :1302إلى غاية  1333عدد الوافدين واللیالي على مستوى الفنادق من سنة يوضح : (50)جدول رقم
 عدد الزبائن السنوات

 األجانب الجزائريين

 الليالي  الوصول الليالي الوصول

1333 82896 122708 2860 4058 

1332 238883 130755 1447 3879 

1331 217630 183572 1857 5771 

1330 286970 438216 3286 6031 

1338 202007 202230 3179 6623 

1330 288013 195870 3798 5740 

1336 289088 225138 4648 8679 

1337 201632 264158 3912 6331 

1339 276633 218479 3031 6907 

1338 281880 210893 5538 15638 

1323 283892 209203 5521 10528 

1322 267827 250259 8917 15106 

1321 138887 305401 18291 31054 

1320 110030 328554 19396 32781 

1328 100227 327525 21495 37967 

1320 102390 316744 16064 28589 

1326 288031 268243 18914 29249 

1327 298110 263786 43944 63655 

 المصدر: مديرية السیاحة والصناعة التقلیدية سطیف         
، املدينة الداخلية اليت حتظى بتدفق كبري للسياح، بالنظر لطبيعة الواليات من سطيف تعد والية    

، على غرار مهرجان مجيلة العريب الذي ساهم فصل الصيف ات الثقافية اليت حتتضنها يفونظرا للتظاهر 
سبق السياحة احلموية،  بنسبة كبرية يف رفع عدد زائريها من داخل الوطن ومن خارجه. ويضاف إىل ما

مراكز الستقبال املنطقة على ثروة محوية هائلة، تتمثل يف محام ڤرڤور ومحام السخنة كأكرب  حيث تتوفر
 .. يضاف إليها عدة مراكز أخرى بكل من محام أوالد يلس واحلامة الزوار بالوالية،

خدمات أو مرافق تساهم يف  من مقومات سياحية، ال توجد سطيف ويف مقابل كل ما تزخر به    
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فنادق فقط مصنفة بدرجة  6فندقا يوجد  09على السياح وإنعاش السياحة، فمن ضمن  احلفاظ
فندقا غري  01ثالثة جنوم فقط، فهي ال تتوفر على فنادق من األربعة واخلمسة جنوم، يف حني يوجد 

مصنف متاما. ومنها ما ال يصلح إلطالق عليها هذه التسمية، خاصة أن السائح دائما يطمح للراحة 
 .والرفاهية
بعض املختصني أرجعوا أسباب تراجع السياحة إىل اخلدمات الضعيفة جدا، اليت ال تشجع     

أثناء تقدمي وجبات األكل، السائح على العودة، وأمهها غياب حفاوة االستقبال، وفن خدمة الزائر 
للفنادق لوالية سطيف حسب عدد الوافدين يوضح جدول املوايل و . وغريها من األمور السلبية

 . الدرجة
 1302لسنة  لوالية سطیف حسب الدرجة للفنادق  عدد الوافدين(: 54جدول رقم )

 األجانب الجزائريين الدرجة

 الليالي الوصول الليالي الوصول

8* 6950 8218 530 533 

0* 17691 48541 3304 4409 

1* 6484 8537 2400 3936 

2* 23727 27330 11964 13296 

 7383 6257 32494 28231 بدون نجوم

 47865 28494 144371 101383 غير مصنف

 77422 52949 269491 189223 المجموع

 مديرية السیاحة والصناعة التقلیدية سطیفالمصدر: 
 76سريرا، مع إحصاء  4430املرتبة الثالثة وطنيا من حيث طاقة االستيعاب، بواقع  سطيف حتتل والية  

 جنوم وغري املصنفة  4، من بينها املصنفة وهران العاصمة و اجلزائر مؤسسة فندقية حيز اخلدمة، بعد كل من
  1وكذا يف طور التصنيف.

فور يونتس شرياطون، إيبيس نوفوتيل »الفندقية بالوالية، السلسلة العاملية املتمثلة يف احلضرية تضم و    
سريرا  283اليت وضعت حديثا حيز اخلدمة، عالوة على فندق أربع جنوم بطاقة استيعاب « بيست ويسرتنو 

 .يف جنمتني وأقلأسرة و البقية تتوزع يف تصن 730و مخسة فنادق ثالث جنوم بطاقة استيعاب 
ألف سرير يف  20بأن إسرتاتيجية التوسع السياحي املسطرة من طرف مصاحله، تستهدف الوصول إىل 

، نظرا للمؤهالت السياحية الكبرية، خاصة الطبيعية منها واإلسرتاتيجية اليت تتميز هبا الوالية 0104آفاق 
بلدية الشمالية و بلدية محام السخنة و  باملنطقةاليت تتوفر على مناطق محوية، على غرار ببلدية محام قرقور 

 أوالد تبان باملنطقة اجلنوبية، تستقطب الراغبني يف االستفادة من املياه املعدنية، عالوة على املناطق اجلبلية
 .يف صورة جبال بابور وجبال بوطالب وأوالد تبان، بالنسبة للباحثني عن السياحة اجلبلية

واإلقبال على اهلياكل الفندقية والسياحية، يسجل على مدار السنة، على أن تدفق السواح  حيث     
سجلت نسبة امتالء الفنادق  حيثعكس املوجودة باملناطق الساحلية اليت تقتصر على موسم االصطياف، 

                                                           
 

1
، تم االطالع: https://www.annasronline.com، 8112أكتوير  1مشروعا فندقيا في سطيف، 25جريدة النصر، توطين  

(55/11/5112 ،12:51 .) 
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ألف زائر  273، أزيد من 1327 حيث أحصت إىل غاية هناية شهر أوتمن املائة يوميا،  83و 63ما بني 
ألف شخص زاروا مثانية هياكل محوية متواجدة  09ألف منهم من جنسية أجنبية، إضافة إىل أزيد من  83

 .ألف ليلة 07ما جمموعه أزيد من  املدينة حبمام السحنة، محام قرقور و أوالد تبان، و قد قضى زوار
 جدول املوال يوضح عدد املستحمني على مستوى املؤسسات احلمويةو 

 0210إلى غاية  0225عدد المستحمین على مستوى المؤسسات الحموية من سنة تطور (: 55جدول رقم )
 عدد المستخدمین عدد المحطات السنة

2005 03 210803 
2006 03 390186 
2007 03 353251 
2008 04 241863 
2009 04 302212 
2010 04 244192 
2011 06 646528 
2012 06 655098 
2013 06 598271 
2014 06 448205 
2015 06 529668 
2016 06 515711 
2017 08 650620 

 المصدر: مديرية السیاحة والصناعة التقلیدية سطیف                        
  .يوضح أهم احملطات املعدنية املستغلةواجلدول املوايل 

 المحطات المعدنیة المستغلة:(: 56جدول رقم )
 البلدية اسم احملطة

 بلدية محام قرقور  املركب املعدين محام قرقور
 محام السخنة خملوف بلعزام

 محام السخنة خلضر بلمييهوب
 محام السخنة  أعراب تارم 
 محام السخنة  محام السخنة 

 محام السخنة التعاضدية العامة للسكن والتعمري
 محام السخنة عزام 
 أوالد تبان  املنتزه 

 المصدر: مديرية السیاحة والصناعة التقلیدية سطیف                                    
 مفرتق طرق دافئ رغم أهنا منطقة داخلية سطيف آالف السياح وجتعل من احلمامات املعدنية جتلب     
يقصدوهنا من خمتلف املناطق حتظى يف فصل الصيف حبركة كبرية من املواطنني الذين  سطيف والية إال أن

وحىت من خارج الوطن، من أجل قضاء عطلة الصيف، وهذا راجع لعدة اعتبارات نابعة من تاريخ املنطقة 
الساحلية   الواليات ومجاهلا وجاذبيتها، ناهيك عن كوهنا إحدى أهم املدن اجلزائرية، وقرهبا من بعض
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بالذهاب صباحا والعودة مساء، تنظيم رحالت للبحر  بسطيف ، حيث ميكن للمقيموجباية كجيجل
فمعظم الفنادق املوجودة بالوالية يف فصل الصيف جتدها مكتظة، وهذا ما جعل املنطقة تعرف يف السنوات 
األخرية قفزة نوعية يف جمال هياكل االستقبال اليت تسمح للزوار باإلقامة يف ظروف مواتية، كما أن تنظيم 

  واليتلقضاء العطلة الصيفية،  سطيف ريا يف اختيار واليةتظاهرات ثقافية يف فصل الصيف يساهم كث
  يقصدها سكان اجلنوب اجلزائري بنسبة معتربة.

وال خیفى على أحد أن أهم العوامل اليت جتلب السياح هو الثروة املائية احلموية بعدة مناطق، نذكر منها     
محام السخنة، محام ڤرڤور، محام أوالد يلس، واحلامة وغريها. ورغم ذلك فإن استغالل هذه الثروة ال يبعث 

ا يفوق مليون زائر للبلدية من أجل على االرتياح بالنظر لإلقبال الكبري للزوار الذي يصل سنويا إىل م
السياحة احلموية. ومن بني املنشآت اليت جتلب إليها الزوار أكثر، محام سيدي اجلودي، الويل الصاحل الذي 

رفقة غالمه محاد، حسب الروايات املتداولة، الذي عاش  2981حط باملنطقة بعد سقوط األندلس عام 
وجدول  .امسه، إضافة إىل احلمام املعدين الذي مسي بامسه كذلكباملنطقة وتويف هبا ودفن مبقربة مسيت ب

 املوايل يوضح عدد الوكاالت السياحية يف والية سطيف.
 عدد الوكاالت السیاحیة (: 50جدول رقم )

 عدد السواح  عدد الوكاالت السنة 

 أجانب جزائريون

1333 10 6688 86 

1326 93 00230 867 

1329 283 - - 

 المصدر: مديرية السیاحة والصناعة التقلیدية سطیف              
منها استحدثت  83وكالة سياحية وتعترب الثانية عرب الوطن من حيث العدد،  283 متلك والية سطيف    

بواسطة األرضية الرقمية السياحية، حيث سجلت طلبها وكل اخلطوات عن بعد، بدون التقرب من اإلدارة. 
 .اهلياكل القاعديةو وختم بأن احلركية السياحية، تساهم يف تطوير كل القطاعات، على غرار النقل 

 السیاحيمعلومات حول الجمعیات والدواوين ذات النشاط (: 58جدول رقم )
 املقر اسم اجلمعية 

 بلدية عني لقراج اجلمعية السياحية "القراج"
 دائرة بين ورثيالن 

 دائرة مجيلة  أصدقاء مجيلة 
 الديوان احمللي للسياحة 

 "القراج"
 بلدية عني القراج

 بيت الشباب، محام السخنة اجلمعية السياحية والتسلية "اخليمة"
 بين ورثيالن مركز، سطيف "الورثيالين"اجلمعية السياحية والتسلية 

 بلدية بابور مركز  مجعية الديوان السياحي لبلدية البابور
 المصدر: مديرية السیاحة والصناعة التقلیدية سطیف              

 

حتتفل مديرية السياحية والصناعات التقليدية مبختلف التظاهرات واملناسبات على مدار  إىل جانب آخر   
 السنة أبرزها: 
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: والذي يعد من أهم التظاهرات اليت تنظمها اليت تنظمها وزارة SITEVالصالون الدويل للسياحة  -
ماي من كل سنة وتعترب هذه  27و  026 020 28السياحية والصناعة التقليدية والذي جتري فعاليته أيام 

التظاهرة فرصة لتقييم املنتوج السياحي املتوفر من جهة وطرح البدائل واخليارات من أجل اخلروج 
مبخطط لرتقية هذا القطاع احليوي من جهة أخرى يلتقي فيه املهنيون واملتعاملني الوطنيون واألجانب 

السياحة كقطاع فاعل يف التنمية، كما حتمل  من أجل تبادل اخلربات وإقامة عالقات عمل إلبراز دور
 هذه التظاهرة شعار يف كل طبقة.

جوان من كل سنة، والذي كانت تسميته سابقا اليوم  04اليوم الوطين للسياحة: املصادف لتاريخ  -
العريب للسياحة، حيث حتيي مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية سطيف هذه التظاهرة باقامة 

تلفة ورحالت سياحية قصد الرتويج للمقومات السياحية اليت نزخر هبا الوالية، وكذا نشر نشاطات خم
 ثقافة سياحية لدى املواطن.

سبتمرب من كل سنة، والذي يأيت بشعار معني يف كل  17اليوم العاملي للسياحة: املصادف لتاريخ  -
ذه التظاهرة بتسطري برناجما ثريا سنة، حيث حتيي مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية سطيف ه

 وخاصة لذلك مع مشاركة خمتلف متعاملي القطاع.
إضافة للتظاهرات اخلاصة بالسياحة والصناعات التقليدية تشارك املديرية مبختلف التظاهرات     

 واملناسبات اخلاصة بالقطاعات األخرى: 
 . بالتنسيق مع مديرية الشباب الرياضة  1327املشاركة يف دورة اجلزائر الكربى للدراجات اهلوائية مارس 

IV. للتنمیة السیاحة البیئیة وسیلة سطیف بوالية المحمیة المجاالت 
غابة احلامة وبوطالب ، تبان أوالد، ، وأمهها منطقة مقرسسطيف بوالية البيئيةكثرية هي املواقع السياحية    

، اليت تعرف سطيف التابعة لبلدية عني السبت، شرق والبان ، غري أنبالشكل الكامل اليت تبقى غري مستغلة
   املنصبة هناك فهي من الكارطونصيفا فقط النعدام مرافق االستقبال، وحىت األكشاك  حركية وحيوية كبرية

  السياحة هبا واستغلها أحسن استغالل، وفشل أصحاب مشروع احملالت اخلشبية يف تنشيط وال أحد حرك
 املنطقة سياحيا، وكان مصري تلك احملالت احلرق واإلتالف. 

 البارد هي األخرى جنة حقيقية غري أهنا معزولة، وال أحد انتبه إليها وأخرجها إىل عامل الوادي شالالت    
مبادرة، ومرتع ساحر  السياحة ليستمتع هبا الزوار وعشاق الطبيعة، فال خميمات وال مسلك يؤدي إليها وال أي

بعيدا عن االهتمام الالزم، فهل بعد  اليت تبقىهز مشاعر بعض الزوار من األجانب، وُسحر بتلك الشالالت 
حمكمة للنهوض بالسياحة يف  وإسرتاتيجيةهذا ميكن احلديث عن مؤهالت سياحية؟، يف غياب نظرة صائبة 

ا من اإلرادة والرغبة يف اإلقالع بالسياحة اليت تعد متلك شيئ متلك الكثري من املؤهالت، وال سطيف والية
املتبعة من طرف خمتلف اهليئات لرتقية السياحة  اإلجراءاتحيث أن ، بسطيف االقتصادية إحدى أهم املصادر

 يف منطقيت التوسع السياحي لسطيف: البيئية وحتقيق التنمية احمللية 

https://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://www.djazairess.com/city/%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
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اإلجراءات املتبعة من طرف خمتلف اهليئات لرتقية السياحة البيئية حلمام السخنة ومحام قرقور من جهة ميكن 
 وحتقيق التمية احمللية هبما من جهة أخرى، من حتليل حمددات الطلب على اخلدمات السياحة من خالل: 

ملستثمرين يف القطاع السياحي: تعترب تكاليف اخلدمات املقدمة منخفضة اتقليل التكاليف الكلية ملختلف  -
احملطات  استغاللوثابتة على مدار السنة، خصوصا وأن اهليئات احمللية ال تفرض أي رسوم نتيجة األسعار 

إىل االستفادة مقدمي اخلدمات إىل اإلعانات اجلبائية تبعا لقانون املالية  باإلضافةاحلموية للمياه احلموية، 
 واملتمثلة يف:  1338التكميلي لسنة 

وحقوق التسجيل، وختفيض يف نسبة الرسم على القيمة  )APT(اعفاء من الرسم على النشاط املهين  -
 .  %17إىل  % 07املضافة من 

 جتهيزات سياحية.ختفيض يف الرسوم اجلمروكية القتناء  -
دالت الفائدة للقروض البنكية لعصرنة املنشآت واهلياكل السياحية واجنازها االستفادة من ختفيضات على مع -

 .  %4.4تصل حىت 
يف الكلية لتنفيذ الربامج والنشاطات السياحية ومن أجل استغالل الفرص املتاحة، وقصد ختفيض التكال   

عبئا ثقيال على املؤسسات اخلاصة اليت تنشط يف جمال السياحة البيئية العالجية اجلديدة، واليت ميكن أن تشكل 
والرتويج، قامت مديرية السياحة لوالية سطيف بإعداد جملة سنوية إذا حتملها مبفردها، كتكاليف اإلعالن 

 اليت متلكها املنطقة، وعرض أبرز مميزاهتا. وموقع الكرتوين من أجل الرتويج عن اخلدمات السياحية اليت 
هذا األمر يساهم يف التقليل من التكاليف وتشجيع االستثمار يف القطاع السياحي، حيث مت تقدمي ترخيص 

 على رخص بناء مخسة فنادق خاصة، واليت هي يف طور االجناز. واملوافقة 
قدوم السياح طاليب العالج وتوفري مجلة من ترقية خمتلف النشاطات احمللية: حيث يتم استغالل فرصة  -

النشاطات والربامج لتلبية خمتلف طلباهتم، كتسويق الصناعات احلرفية، وبرجمة جوالت منطقة للسياح األجانب 
للتعرف على املنطقة، وما تزخر به من معامل. ما يزيد يف نسبة العمالة، حيث توفر املرافق السياحية احلالية 

يف  0131منصب حبلول سنة  047أن يصل إىل منصب شغل رمسي دائم، والذي من املتوقع  000حبمام قرقور 
 ، االمر الذي يساهم يف حتيق التنمية احمللية(.سرير( 300ظل اهلياكل احلالية )قدرة استيعاب تقدر ب 

 املنطقة من خالل الشكل املعماريالتهيئة اإلقليمية مع احلفاظ على اهلوية  -
البيئة املادية )الدليل املادي(: قصد التوجيه اجليد للسائح على املستوى مناطق التوسع السياحي، قامت  -

سياحية اليت ميكن للسائح أن خريطة ملختلف املواقع ال بإعدادخمتلف اهليئات احمللية وباألخص مديرية السياحة 
لي للسياحة على مستوى املنطقتني، والذي هو إىل إنشاء ديوان حميقصدها أثناء زيارته للمنطقة، باإلضافة 

)بصدد اكتمال األشغال( وتنصب وكالة سفر سياحية هتدف إىل توجيه السياح وهتيئة احمليط طور اإلجناز 
مع اهليئات احمللية، وتطوير خمتلف املرافق الضرورية هلم، وترك صورة  وحتسني الرونق اجلمايل للمنطقة بالتعاون

 املنطقة مرة أخرى. لزيارة لسائح تدفعه إجيابية يف ذهنية ا
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 خالصة الفصل: 
 مناطق زيارة من لسياح السياحة توفره وما ،يف الشرق اجلزائري السياحة واقع حول سبق ما خالل من    
 طبيعة حممية مناطقو  حملي ثقايف تراث من هبا يرتبط وما اخلالبة مناظرها وثراء الطبيعة، اءقون جبمال تتميز
 أكثر احملمية املناطق تعرتض اليت للمشاكل احللول أفضل البيئية السياحة تقدم أن ميكن كما األنشطة، وتنوع
 السلبية النشاطات نتيجة والتهديدات للمخاطر معرضة احملمية املناطق من فكثري أخر، اقتصادي نشاط أي من
 الفعالة احملافظة خالل من املخاطر هذه تقلل اليت الوسيلة تعد البيئية السياحة أن إال السكان، هبا يقوم اليت
 .الطبيعية ملوارد

 

 رغم هذه الواليات أن جند ، البيئية السياحة جمال يف واليات الشرق اجلزائري بعض إىل التطرق خالل ومن    
 القطاع من جيعل أن ميكن مبا األمثل، استغالهلا عن البعد كل بعيدة تبقى كافية طبيعية املقومات من متتلكه ما

 ومنها السياحة لتشجيع ةجاهد تسعى لكنها النفط، قطاع بعد للدخل منتجا أساسيا قطاعا السياحي
 على وصادقت قوانني عدة بوضع قامت حيث واالزدهار، رقي من ،الشاملة التنمية حيقق مبا البيئية السياحة
  . كبري ضعفا تشهدا هنإف ذلك رغم لكن البيئية، السياحة تطوير ألجل البيئة حلماية اتفاقيات عدة

 

، حيث جتمع مقومات سياحية يف الواليات املبحوثة لسياحلمتثل والية عنابة املنطقة األكثر استقطابا      
األنواع احليوانية مبختلف  ةمن ثروات طبيعية متنوعة البحر، اجلبل، الغابة... الغنيعديدة تتشكل أغلبها 
غري مستغلة اليت تقتصر على ات ياحمللي، الوطين، والدويل؛ غري أن اإلمكانتشكل الطلب والنباتية، وهي بذلك 

اليت أحدثتها عملية التصنيع املكثف البيئية  االنعكاسات، فضال عن ممارسة األنشطة السياحية على الساحل
 تبينت اليت ،يجل الطارف وسوق أهراسج عكس الواليات األخرى، أدت إىل اختالل توازن األنظمة البيئية

 تكون نأ ؤهلهات ةمتميز  ةبيئي بأنظمة تزخر واليت ،ةالبيئي السياحة لتسويق واضحة إلسرتاتيجية هافي املسؤولة اجلهات
 كفؤة تسويقّية إلسرتاجتية تفتقر هاولكن، هاضعيفة فيالتصنيع  عملية وذلك بسبب بامتياز، بيئي سياحي مقصد

  .أكرب عائق النتعاش قطاع السياحةنقص اهلياكل واملنشآت املخصصة للسياحة وكذلك 
 

اهلياكل املخصصة للسياحة احلموية فهي شبه منعدمة يف العديد من  والية سطيف تعاين من عجز يف أما     
كيلومرتا مشال عاصمة الوالية   03احملطات املعدنية بالوالية، فاملركب املعدين محام قرقور الذي يقع على بعد 

وتشيكوسلوفاكيا من حيث نوعية نشاط مياهه الدافئة، ال يزال بعيدا   أملانيا واملصنف الثالث عامليا بعد محامات
 م هائل من املشاكل حبيث تنعدم فيه املرافق الفندقية واخلدماتية. كل البعد عن املعقول حيث يغرق يف ك

     
 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.djazairess.com/city/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  الميدانية الدراسة وإجراءات منهجيةالمبحث األول: 

 الميدانية الدراسة متغيرات وتشخيص المبحث الثاني: وصف
 الدراسة فرضيات اختبار :الثالث المبحث
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 تمهید:
 السياحة البيئية دور حول امليدانية الدراسات ندرةو  خصوصا، يف اجلزائر السياحة البيئية جتربة حلداثة انظر     
 عتمادمت اال اإلحصائية منهاوكذا نقص املعلومات خاصة   ،-زائراجل يف األقل على -التنمية احمللية  حتقيقيف 
 من املباشر التقرب طريق عن باملوضوع، املرتبطة الفرضيات جمموعة الختبار املباشر التحري أسلوب  على
 املوضوع هذا متغريات خمتلف حول ئهماأر  وسرب يرية البيئةالتقليدية واملد ةالسياحة والصناع ةمديري تاإطار 

 الذي سةاالدر  جمتمع مع النظري اجلانب تطابق درجة لقياس املالئم اخليار متثل اليت االستبيان أداة باستخدام
 قدر للتحيز اجتنابا تااإلطار  عينة من املبحوثني عدد تساوي عاةامر  مع املالئمة بالطريقة عينته اختريت
  الوحيدة الشرحية ءاآر  االعتبار بعني أخذت قد تكون هبذا اليت سةاالدر  هلذه قيمة وإلضفاء اإلمكان

 يف السياحة البيئية إسهام مدى عن احلكم ميكنها اليت يف مخس واليات من الشرق اجلزائري (إلطاراتا(
  .هلا التنمية احمللية حتقيق يف املبحوثةالواليات 

 للخطة وفقا أساسية مباحث ثالثة إىل التطبيقي الفصل هذا تقسيم مت امليدانية سةاالدر  هبده أكثر ولإلملام   
 :التالية

 امليدانية سةاالدر  وإجراءات منهجيةاملبحث األول:           

 امليدانية سةاالدر  تامتغري  وتشخيص وصفاملبحث الثاين:            
 سةاالدر  فرضيات اختبار :الثالث املبحث           
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 المیدانیة سةاالدر  ءاتار وإج منهجیة ل:األو  المبحث
امليدانية، من خالل هذا  الدراسة وإجراءات وطريقة ملنهجية األساسية املكونات خمتلف املبحث هذا يتناول   

 املبحث سيتم التطرق إىل:
 امليدانية الدراسة وأساليب أدوات، أوال: إجراءات،    
 امليدانية الدراسة عينة وتشخيص وصف :ثانيا    
 امليدانية سةاالدر  منوذجا: ثالث    

 
 

 المیدانیة الدراسة وعینة، أسالیب أدوات، إجراءات،المطلب األول:  
I. المیدانیة الدراسة إجراءات 
 :التالية األربعة حلااملر  عرب امليدانية سةاالدر  هذه متت لقد

 :التالية اخلطوات املرحلة هذه غطت حيث ق:التطبی قبل ما مرحلة -1
 ةاإلطارات مبديري لفئة استبيانا)( 130) جمموعه ما توزيع مت حيث، استطالعية أولية سةابدر  القيام مت    

 :اجلزائري، وهي الشرق متواجدة يفعلى مخسة واليات  ،)البيئةمديرية و  التقليدية، ةالصناعو  السياحة
 ؛البيئة لوالية الطارفمديرية و ، والصناعة التقليدية السياحة ةمديري -
 ؛البيئة لوالية عنابةمديرية و  ،مديرية السياحة والصناعة التقليدية -
 ؛البيئة لوالية جيجلمديرية و  ،مديرية السياحة والصناعة التقليدية -
 ؛البيئة لوالية سطيفمديرية و  ،مديرية السياحة والصناعة التقليدية -
 البيئة لوالية سوق أهراس. مديرية و  ،مديرية السياحة والصناعة التقليدية -

 االستبيانات لتوزيع مواعيد وحتديد ،مهب واالتصال فيها، االستبيان توزيع سيتم اليت األطراف حتديد متكما    
 . ستالمهاوا

 :التالية اخلطوات املرحلة هذه غطت حيث: التطبیق مرحلة -2
 ةمبديري تاإطار و  التقليدية، ةوالصناع السياحة ةمبديري تاإطار ) املبحوثني دااألفر  على االستبيانات توزيع -

 غامض هو ما كل لتوضيح لالستبيان ملئهم أثناء مستمر بشكل هبم واالتصال ،البيئة يف الواليات املبحوثة(
 من اإلحصائي للتحليل الصاحلة االستبيانات من ممكن قدر أكرب على للحصول وذلك نظرهم، وجهة من

 ؛أخرى جهة من اإلجابات يف التحيز ولتجنب جهة،
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 وهو نظام لرتميز SPSS Version)  (23 االجتماعية للعلوم اإلحصائي الربنامج على البيانات إدخال - 
 ؛سةاالدر  هذه يف ااعتماده مت يتال تااملتغري 

 .سةاالدر  تاومتغري  مبقاييس اخلاصة اإلحصائية النتائج جا استخر  -
 :التالية اخلطوات على املرحلة هذه اشتملتره: وتفسی النموذج تحلیل مرحلة -3

 إطارات مع هاإجراؤ مت  اليت واملقابالت الوصفي اإلحصاء مؤشرات خالل من وصفيا النموذج دراسة  -
  ؛املبحوثة البيئية بالوالياتمديريات التقليدية، و  ةريات السياحة والصناعيمبد
 تااملتغري  بني والتأثري العالقة درجة تقيس اليت اإلحصائية تااالختبار  باستخدام وذلك النموذج، اختبار -

 .هبا الثقة درجة أو داللتها ومستوى
 :التالية اخلطوات املرحلة هذه غطت وقد: حاتاواالقتر  النتائج استخالص مرحلة -4

يف  التنمية احمللية حتقيق يفا ودورهمهية السياحة البيئية بأ املتعلقة والتحليلية الوصفية سةالدر ا نتائج عرض -
 .ئريااجلز  واليات الشرق

البيئية السياحة  مبوضوع املعنية للجهات سةاالدر  هذه عن متخضت اليت األساسية حاتااالقرت  تقدمي -
 واملتخصصني الباحثني ،الفنادق ،السياحة والبيئة، الواليات والبلديات، الوكاالت السياحية )مديريات
 ). وغريهم ..الطلبة، ،املستثمرون

II. المیدانیة الدراسة ومعلومات بیانات جمع ومصادر أدوات 
 واملعلومات البيانات جلمع البحثية األدوات من جمموعة توفر امليدانية سةاالدر  إجناز عملية تطلبت لقد    

 :يلي كما تصنيفها ميكن واليت املطلوبة
 أحباث كتب، من السابقة ساتاوالدر  واألدبيات جعااملر  خمتلف تشمل واليت :الثانوية لمصادرا -1

 والفرنسية العربية باللغات وغريها،...تقارير، ت،امؤمتر  ملتقيات، ت،امذكر  أطروحات، مقاالت، موسوعات،
 املتغري عن واضحة صورة تكوين هبدف ،تنمية احملليةوال السياحة البيئية مبوضوعي العالقة ذات واإلجنليزية،

 التمكن يتم حىت مؤشراهتا وخمتلف )احمللية التنمية (التابع واملتغري ،مكوناهتا وخمتلف السياحة البيئية() املستقل
 .سةاالدر  مشكلة أبعاد ملختلف وشامل صحيح بشكل االستبيان أداة صياغة من
 :امليدانية سةاالدر  بيانات جلمع التالية بالوسائل االستعانة متت حيث ة:األولی لمصادرا - 2
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 سلمت) 1حمددة إجابات ذات املكتوبة األسئلة من جمموعة هبا استمارة عن عبارة وهو ن:االستبیا  1-2- 
رية يمبد تاإطار  من مكونة عشوائية غري لعينة باالستبيان التوجه مت وقد(، وإعادهتا عليها ليجيبوا للمبحوثني

 روعي وقد اإلجابات، يف التحيز واجتناب املوضوع ءاإلثر السياحة وصناعات التقليدية، وإطارات مديرية البيئة 
 :مها أساسيني، أمرين االستبيان تصميم يف
بصفة كبرية على  االعتماد مع مركبة، وغري بسيطة سهلة تافقر  صياغة عرب وذلك والسهولة، لبساطةا -

 .اإلمكان قدر املبحوثني مهمة لتسهيل املغلقة األسئلة أسلوب
 اجلزائرييف واليات الشرق  التنمية احمللية حتقيق يف السياحة البيئية دور وقياس تشخيص على االستبيان قدرة -

 )التنمية احمللية(.  التابع واملتغري البيئية( السياحة (املستقل املتغري أبعاد ملختلف دقيق حتديد عرب
 

 

 لبعض شخصية مبقابلة مت القيام فقد مباشر، بشكل معلومات على حلصولا حلاجة نظرالمقابلة: ا -2-2
يف  العليا تار اإلطا ء،ار املد( السياحة البيئية  املفاهيم على واسع إطالع على هم من خصوصا املبحوثني
 يفيد معلومات تتضمن انطباعات وتسجيل البيانات مجع هبدف ،)لبيئةا يف املختصة تار اإلطا ،السياحة
  استخدام املقابلة يفمت  وقد النتائج، أبرز إىل والوصول الفرضيات واختبار سةاالدر  مشكلة تفسري يف حتليلها
 عن فضال هذا .ئهاآر  عن التعبري يف الكاملة احلرية للمبحوث وفرت حبيث فتوحةاملو  عامةال ناقشةامل أسلوب

 لضمان االستبيان، تار فق توضيح هبدف سةاالدر  عينة داأفر  معظم مع الشخصية املقابلة أسلوب استخدام
 على يؤثر أن ميكن سؤال أي عن اإلجابة ترك عدم من للتأكد وكذلك فيه، الواردة األسئلة عن الدقيقة اإلجابة

 .اإلحصائي للتحليل االستبيانات قبول
 

 

 االستبيان أدايت جبانب البيانات جلمع مكملة أداة املالحظة اعتربت سةاالدر  هذه يف :المالحظة -2-3
 املشاهدة على والقائمة منظمة، دقيقة علمية بطريقة سةاالدر  هذه يف املالحظة اعتماد مت وقد واملقابلة،
 والصناعة التقليدية السياحة ةملديري امليدانية تاالزيار  أثناء وذلك 2وجتميعها، املفيدة املالحظات وتسجيل

 من يبدو ملا أعمق فهم حتقيق من العلمية املالحظة أسلوب مكن وقد ،البيئة يف الواليات املبحوثةمديرية و 
 عليها املتحصل النتائج بعض تفسري يف ذلك على االعتماد مت مث ومن سة،االدر  حمل مديريات داخل مشكالت

 .واملقابلة االستبيان أدايت خالل من

                                                 
1
 . 48ص، 6002 الجزائر، ،قسنطينة سيرتا، مطبعة ،الجامعية الرسائل كتابة في المنهجية أبجديات غريب،  علي  

 .115 ، ص2001 الحديث،مصر، الجامعي ، المكتب االجتماعية البحوث إلعداد المنهجية الخطوات-العلمي البحثشقيق،  محمد 2
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الذكر،  السالفة لألدوات مكملة أداة الدراسة هذه يف والسجالت الوثائق تعتربوالسجالت:  الوثائق2- 
 ديرياتامل بعينة اخلاصة وغريها، ،...،تقارير سجالت، وثائق، من توفر ما واستخدام عليها اإلطالع مت حيث
 .التحليل عملية يف وتوظيفها الدراسة، حمل
III. المستخدمة اإلحصائیة األسالیب 

 للعلوم إلحصائيةااحلزمة  برنامج يف املتاحة اإلحصائية األساليب بعض استخدم امليدانية سةار دال يف تم  
 : أبرزها SPSSباسم  املعروفة االجتماعية

 نتائج وحتليل لعرض ة:المعیاري فاتانحر واال الحسابیة واألوساط المئوية والنسب تار االتكر  -1
 .احلسايب وسطها عن القيم تشتت درجة بيان مث ومن ،سةاالدر  عينة فرادأ إجابات

 لفقرات االتساق درجة قياس  عرب الدراسة أداة ثبات الختبار وذلككرونباخ:  ألفا ارتباط معامل -2
 .ككل الدراسة االستبيان( ومتغريات (األداة

 البيانات أن من للتأكد أي البيانات، اعتمادية من للتأكد سمیرنوف: – كولموجوروف اختبار  -3
 .الالمعلمية املعلمية أو االختبارات تطبيق من ميكن الذي بالشكل ال أم الطبيعي بالتوزيع تتصف

 .تابع ومتغري مستقل متغري كل بني العالقة لتحديد طبيعة استخدامه مت  :البسیط االرتباط معامل -4

 ومتغري مستقلة متغريات جمموعة العالقة بني طبيعة لتحديد استخدامه متد: المتعد االرتباط معامل -5
 .تابع

 .الدراسة متغريات بني االرتباط عالقة معنوية لقياس استخدامه مت :T اختبار -6
 .التابع يف املتغري مستقل متغري لكل املعنوي التأثري قياس يف استعمل: البسیط االنحدار -7
 .التابع يف املتغري املستقلة للمتغريات املعنوي التأثري قياس يف استعمل :المتعدد االنحدار -8
  .التابع املتغري على املستقلة تاللمتغري  تأثري هناك هل ملعرفة استخدامه مت :Fاختبار -9

 

 المیدانیة الدراسة نموذجالمطلب الثاني: 
I.  المیدانیة سةار دال عینةمجتمع و : 
 : سةاالدر  مجتمع  -1

مديريات  (55) من سةاالدر  جمتمع ويتكون سة،االدر  ومفردات عناصر مجيع هو الدراسة هذه جمتمع    
 .ريات البيئةيمد (55، و)التقليدية ةللسياحة والصناع
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 بهعيل الذي الرئيسي الدور أوهلا رئيسية، أسباب لثالثة بالذات السياحي القطاع على االختيار وقع وقد    
 يكون أن املفرتض من القطاع هذا أن وثانيها البالد، تشهدها اليت املتنامية االقتصادية احلركية يف القطاع هذا
 من القطاع هذا أن موظفي وثالثها ،اتفعيله وسبل السياحة البيئية مبوضوع اهتماما القطاعات أكثر من

 اليت عناصرمها وخمتلف  السياحة البيئية والتنمية احمللية مبوضوعي معرفة األشخاص أكثر من يكونوا أن املفرتض
 املديريات( الدراسة  جمتمع مفردات خمتلف عن وصفا خمتصرا نقدم يلي وفيما .الدراسة هذه ضمن وردت

 املبحوثة(:
 السیاحة والصناعة التقلیدية  اتمديريلمحة تاريخیة حول نشأة  -1-1

  3مرت مديرية السياحة والصناعة التقليدية بعدة مراحل إنشائية وهذا حسب املراجع القانونية التالية:  لقد     
جية لوزارة املتضمن إنشاء املصاحل اخلار  1995أوت  29املؤرخ يف  95/265املرسوم التنفيذي رقم:  -

خالل هذه الفرتة مت إنشاء مديريات للسياحة على مستوى واليات حمددة قانونيا ومعظمها السياحة، 
 واليات ساحلية أما بالنسبة للواليات الداخلية فتم اعتماد متفشيات للسياحة. 

املتضمن إنشاء على مستوى كل والية  2555نوفمرب  22املؤرخ يف  376/2555املرسوم التنفيذي رقم:  -
للسياحة والصناعة  ةوالصناعة التقليدية من خالل هذا املرسوم مت إنشاء مديري مديرية للسياحة

 التقليدية على مستوى كل واليات الوطن. 
املتضمن إنشاء مديرية السياحة، من خالل  2555جوان  11املؤرخ يف  55/216املرسوم التنفيذي رقم:  -

 هذا املرسوم مت إنشاء مديرية السياحة فقط دون الصناعة التقليدية على مستوى كل والية.
الذي حيدد تنظيم مديرية السياحة يف مكاتب خالل  2557أوت  52القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  -

 إىل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.هذه الفرتة مت تغيري الوزارة من وزارة السياحة 
املتضمن إنشاء املصاحل اخلارجية لوزارة  2515أكتوبر  21املؤرخ يف  11/257املرسوم التنفيذي رقم:  -

السياحة والصناعة التقليدية وحيدد مهامها وتنظيمها، من خالل هذا املرسوم مت إنشاء مديرية السياحة 
ستوى كل والية، حيث مت ضم الصناعة التقليدية للسياحة وهو املرسوم والصناعة التقليدية على م

 املعتمد حاليا. 
الذي حيدد تنظيم مديرية السياحة والصناعة التقليدية  2512ماي  25القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  -

 : لتايلايوضحه الشكل  كمايف مكاتب، من خالل هذا القرار مت تنظيم اهلياكل اإلدارية باملديرية  

                                                 
3
 مديرية السياحة وصناعة التقليدية  لوالية سطيف   
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 السیاحة والصناعة التقلیدية ات: الهیكل التنظیمي لمديري(00)شكل رقم 

 
 
 
 
 

 

 ناعة التقلیديةريات السیاحة والصالمصدر: مدي                                                                                                                                                                                                                                    

املذكور أعاله تكلف مديرية السياحة والصناعة التقليدية مبا  15/257املادة الثانية من املرسوم رقم: ومبقتضى  -
 يلي: 

  في مجال السیاحة: -   -
  4من بني املهام األساسية ملديرية السياحة ميكن إيراد: لعل     

 السياحية.إعداد خمطط عمل سنوي يتعلق بالنشاطات  -

السياحية  للنشاطاتو إنشاء حميط مالئم وحمفز للتنمية املستدامة  اشأهناملبادرة بكل إجراءات من  -
 احمللية.

 لسياحة من خالل العمل على تثمني القدرات احمللية.السهر على التنمية املستدامة ل -
 تشجيع بروز عروض سياحية متنوعة وذات نوعية.   -
وتطوير النشاطات السياحية، )الشاطئية واحلمامات املعدنية ومناطق تنفيذ برامج وتدابري ترقية  -

 الرطبة...(،  وتقومي نتائجها.
مجع وحتليل وتزويد آلية الرصد اإلحصائية للقطاع يف جمال املعلوماتية واملعطيات اإلحصائية حول  -

 النشاطات املرتبطة باالقتصاد السياحي، وضمان نشرها.
مة للسياحة احمللية من خالل ترقية السياحة البيئية والسياحة الثقافية السهر على التنمية املستدا -

 5.ةوالتارخيي

                                                 
4
 مديريات السياحة والصناعات التقليدية بالواليات المبحوثة   

5
، يتضمن "إنشاء السياحة بالوالية" 6000يونيو سنة  44الموافق  4862جمادى األولى عام  8مؤرخ في  642-00، مرسوم تنفيذي رقم 84الجريدة الرسمية   

  (.6000-02-46)مؤرخة في 
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املسامهة مع القطاعات املعنية يف ترقية الشراكة الوطنية واألجنبية، ال سيما يف ميادين االستثمار  -
 وتكوين املوارد البشرية.

ثمني مناطق ومواقع التوسع إدماج النشاطات السياحية ضمن أدوات هتيئة اإلقليم والعمران وت -
 السياحي.

 توجيه مشاريع االستثمار السياحي ومتابعتها باالتصال مع اهليئات املعنية. -
 السهر على مطابقة النشاطات السياحية وتطبيق القواعد ومقاييس اجلودة املقررة يف هذا اجملال. -
بالنظافة ومحاية الصحة واألمن املسامهة يف حتسني اخلدمات السياحية، ال سيما تلك اليت هلا صلة  -

املرتبطة بالنشاط السياحي، والسهر على تلبية حاجيات املواطنني وتطلعات السواح يف جمال الراحة 
 والرتفيه.  مواالستجما

ضمان تنفيذ ميزانيات التجهيز والتسيري يف جانبه السياحي، ومتابعة تنفيذ عمليات الدعم بعنوان  -
صندوق دعم االستثمار وترقية وجودة النشاطات السياحية، واملشاركة يف إعداد وتنفيذ متويل 

 اجلنوب واهلضاب العليا.بالسواحل، بالنشاطات السياحية 
الفضاءات الوسيطية واحلركة اجلمعوية اليت تنشط يف السياحة على تنشيط وتأطري املصاحل اخلارجية و  -

 املستوى احمللي.
املشاركة، باالتصال مع القطاعات املعنية، يف إعداد وتنفيذ أعمال التكوين وحتسني املستوى وجتديد   -

 املعارف وتثمني املوارد البشرية. 
ة السياحية يف الواليات، وإعداد حصائل املسامهة يف إعداد املخطط السنوي واملتعدد السنوات لتنمي -

 النشاطات الثالثية والسنوية للنشاط السياحي. 
 في مجال الصناعة التقلیدية:  -

 : ـبمن جانب آخر فإن املديرية هتتم       
 ؛إعداد خمطط عمل سنوي ومتعدد السنوات يتعلق بتطوير نشاطات الصناعة التقليدية -
 ؛جو مالئم للتنمية املستدامة لنشاط الصناعة التقليدية املبادرة بكل إجراء من شأنه خلق -
 ؛املسامهة يف محاية تراث الصناعة التقليدية واحملافظة عليه ورد االعتبار له -
السهر على تطبيق واحرتام القوانني والتنظيمات واملقاييس والنماذج املتعلقة باجلودة يف ميدان اإلنتاج   -

 ؛وممارسة أنشطة الصناعة التقليدية
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 لرتقية نشاطات الصناعة التقليدية؛املشاركة يف متابعة تنفيذ عمليات الدعم بعنوان الصندوق الوطين  -
 ؛املشاركة يف إعداد وتنفيذ متويل نشاطات الصناعة التقليدية بصناديق اجلنوب واهلضاب العليا -
 ؛املشاركة يف جهود إدماج نشاطات الصناعة التقليدية يف املنظومة االقتصادية احمللية  -
تدعيم أعمال املنظمات والتجمعات املهنية واجلمعيات والفضاءات الوسيطة الناشطة يف ميدان  -

 ؛الصناعة التقليدية وتنشيطها
ملتعلقة بتقييم األنشطة جتماعي ااملبادرة بالتحقيقات والدراسات ذات الطابع التقين واالقتصادي واال -

 احلرفية؛
 الصناعة التقليدية وضمان توزيعها؛مجع املعلومات واملعطيات اإلحصائية يف جمال  -
 صناعة التقليدية واحلرف وتنشيطها؛تأطري التظاهرات االقتصادية من أجل ترقية ال  -
  التقليدية؛ملسجلة بعنوان الصناعة ضمان تنفيذ ميزانية التجهيز والتسيري ا -
 .لنشاطات الصناعة التقليديةإعداد احلصائل الثالثية والسنوية  -

 : مديريـة البیئـةنشأة وتطور  -1-2
هيئة المركزية تابعة لوزارة البيئة وهتيئة اإلقليم، هتتم مبراقبة تطبيق القوانني والتنظيمات  هيمديرية البيئة    

املديرية يف عمليات التنمية احمللية حبسب األهداف اإلسرتاجتية املتعلقة حبماية البيئة أو ذات الصلة، وتشارك 
 احملددة يف املخطط الوطين للبيئة الذي يهدف إىل احملافظة على البيئة يف إطار التنمية املستدامة.

ويف إطار املخططات األخرية، استفادت مديرية البيئة من برامج تنموية ذات أمهية اجتماعية واقتصادية،    
 منها حتسني اإلطار املعيشي للمواطن واحلد من املخاطر املؤثرة يف البيئة.   اهلدف

  6أما اإلطار املؤسسايت فتمثل يف:   
 ؛1974إنشاء اجمللس الوطين للبيئة  -
 )وزارة الري والبيئة والغابات(؛ 1996 -1986إنشاء الوكالة الوطنية حلماية البيئة  -

                                                 

في هذا المجال، مسجال نفس الوضعية بالنسبة ، تم تعديل االتفاقية التي تسيرها قصد إدخال ترتيبات جديدة يط هذه الصناديق وتحسين جاذبيتهابغية تنش 

 .بالمائة من مداخيل الجباية النفطية 3و 2الستعمال موارد صندوق التنمية في مناطق الجنوب وصندوق التنمية في الهضاب العليا الممولين على التوالي بـ
إدخال تعديلين في إطار  صودة لها في تنمية المناطق المعنية، فقد تم ولكون استعمال هذين الصندوقين يبقى محدودا، وال يسمح باستغالل األموال المر    

، بهدف توسيع مجال استعمالهما والتكفل بالنفقات المرتبطة بالتنمية البشرية لتحسين الظروف المعيشية في واليات 2102مشروع قانون المالية لسنة 
مليار دينار، وتم منذ بداية السنة  212ار دينار، فيما يحتوي صندوق الهضاب على ملي 001الجنوب والهضاب العليا، ضم صندوق الجنوب رصيدا يفوق 

 اطق. ت لتحسين معيشة سكان هذه المناستعمال صندوق الجنوب في عدة عمليا
 

  .مديرية البيئة لوالية عنابة  6
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 . 1994املديرية العامة للبيئة يف سنة  -
املؤرخ  يف  494-53مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  -بعد أن كانت تسمى مفتشية البيئة-مديرية البيئة أنشئت    
 7املؤرخ  65-96، املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2553ديسمرب سنة  11املوافق  1424شوال عام  23

واملتضمن إحداث مفتشية للبيئة يف املختلف واليات الوطن، كما  1996يناير سنة  27املوافق ل  1416رمضان 
  7أنشأت هيئات خاضعة للوصاية املركزية مكلفة حبماية البيئة املتمثلة يف:

   ؛AND الوكالة الوطنية للنفايات -
 ؛ ONEDاملرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدامة -
 ؛ CNLاحملافظة الوطنية للساحل -
 ؛CNFEاملعهد الوطين للتكوينات البيئية  -
  ؛CNTPPاملركز الوطين للتكنولوجيات اإلنتاج أكثر نظافة  -
 . ANCCالوكالة الوطنية للتغريات املناخية  -
 8مهام مديرية البيئة فيما يلي: تمثلوت

يف كامل تراب  للحمايةجما تصور وتنفيذ بالتنسيق مع األجهزة األخرى يف الدولة والوالية والبلدية، برنا -
 الوالية؛

م املعمول هبما يف ميدان تسليم الرخص والرتاخيص والتأشريات املنصوص عليها يف التشريع والتنظي -
 البيئة؛

 تنظيمية املتعلقة حبماية البيئة؛تقرتح كل التدابري الرامية إىل حتسني األحكام التشريعية وال -
لتدابري الرامية إىل الوقاية من كل أشكال التدهور البيئي اختاذ باالتصال مع أجهزة الدولة األخرى، ا -

ومكافحته السيما: التلوث، األضرار، التصحر، اجنراف الرتبة، واحلفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته، 
  املساحات اخلضراء، ونشاط البستنة؛وصيانة الثروات الصيدية، وترقية 

  جمال البيئة؛الرتبية والتحسيس يف ترقية أعمال اإلعالم و  -
 ة إىل حتسني إطار احلياة وجودهتا؛اختاذ أو تكليف من يتخذ التدابري الرامي -
را على البيئة أو القيام بزيارات التقييم والتفتيش واملراقبة لكل وضعية أو منشأة حيتمل أن تشكل خط -

  الصحة العمومية؛

                                                 
7
 مديرية البيئة لوالية سوق أهراس.   

 
8
  jijel.dz-http://denvل ، الموقع الرسمي لمديرية البيئة لوالية جيج 

http://denv-jijel.dz/
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 البيئية املختصة يف هذا اجملال؛ التقييم الدوري ألعمال املراقبة والتفتيش اليت جتريها املصاحل -
أن تضر بالبيئة  السهر على املراجعة الدورية ألجهزة املراقبة والوقاية من حوادث التلوث اليت حيتمل -

 والصحة العمومية؛
 إىل حتسني نوعية ومعيشة املواطن؛ اختاذ اإلجراءات الرامية -
خطرا على البيئة والصحة ا أن تشكل القيام بزيارات التقييم والتفتيش واملراقبة لكل منشأة من شأهن -

  العمومية؛
   البيئية املختصة يف هذا اجملال؛التقييم والتفتيش اليت جتريها املصاحل -
 أن تضر بالبيئة والصحة العمومية؛السهر على حتديث أنظمة املراقبة والوقاية من احلوادث اليت من شأهنا  -
الصيفي على مستوى  الشواطئ خالل املوسممالت التحسيسية التوعوية على مستوى إعداد احل -

 الواليات الساحلية. 
 2557ماي  28املوافق ل  1428مجادى األوىل  11تنظم مديرية البيئة وفقا للقرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف     

، يضم مخسة (اهليكل التنظيمي النظري  املقرتح من طرف الوزارةتنظم مديرية البيئة يف املصاحل واملكاتب التالية: )
 9مصاحل: 
 :تكلف هذه املصلحة جبرد وتثمني خمتلف  مصلحة المحافظة على التنوع البیولوجي واألنظمة البیئیة

األنظمة البيئية واملواقع الطبيعية اليت جيب محايتها ومتابعة تنفيذ وسائل التدخل وتسيري الساحل، 
احملافظة على األنظمة البيئية، ومكتب وتتضمن ثالث مكاتب:  مكتب محاية احليوان والنبات، مكتب 

 بالنسبة للواليات الساحلية.  متابعة أعمال تثمني واحملافظة على الساحل
  :تكلف مبتابعة وتقييم الدراسات ومراقبة منشآت املعاجلة وإزالة مصلحة البیئیة الحضرية والصناعیة

لية وما شاهبها واجلامدة وتثمينها، التلوث يف اجملال احلضري وترقية نشاطات اسرتجاع النفايات املنز 
ومتابعة التدابري اهلادفة إىل الوقاية من التلوث واألضرار الصناعية وتنفيذ األحكام التنظيمية املتعلقة 
باملنشآت املصنفة ومراقبة منشآت املعاجلة وإزالة التلوث يف اجملال الصناعي وترقية نشاطات اسرتجاع 

: مكتب ترقية نشاطات مجع النفايات املنزلية وما شاهبها واجلامدة النفايات اخلاصة، وتتضمن مكتبني
 والنفايات اخلاصة وتثمينها. ةمكتب املنشآت املصنفة واألخطار التكنولوجيواسرتجاعها ومعاجلتها، و 

                                                 
 مديريات البيئة لواليات المبحوثة  9
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  :بتنفيذ الربنامج املتعلق بالتحسيس واالتصال  تكلفمصلحة التحسیس واإلعالم والتربیة البیئیة
 بية، وتتضمن مكتبني: مكتب التحسيس واإلعالم، ومكتب الرتبية البيئية. واإلعالم والرت 

  :تكلف بدراسة متابعة شؤون املنازعات اليت يكون القطاع طرفا فيها مصلحة التنظیم والتراخیص
وتنفيذ إجراءات الدراسة وموجز التأثري يف البيئة، وتتضمن مكتبني، مكتب التنظيم واملنازعات، ومكتب 

 . الرتاخيص
  :تكلف بتسيري املستخدمني والوسائل واحملاسبة وامليزانية، وتضم مكتبني: مصلحة اإلدارة والوسائل

مكتب تسيري املستخدمني، ومكتب امليزانية والوسائل. والشكل املوايل يوضح املخطط التنظيمي 
 ملديريات البيئة. 

 البیئة  اتالمخطط التنظیمي للمديري(: 10شكل رقم)
 
 
 
 
 
 

 ات المبحوثةالبیئة لوالي اتمديريالمصدر:              
 

 الدراسة عینة -2
 :أبرزها أسباب لعدة وذلك الشامل احلصر أسلوب عن بدال العينة أسلوب على مت االعتماد لقد    

 .الدراسة جمتمع مناطق مجيع اختبار استحالة وبالتايل ،الدراسة جمتمع وضخامة كرب -
 .باملديريات خاصة سرية لظروف نظرا الدراسة ملفردات شامل إطار على احلصول صعوبة -
 .املتوافرة واإلمكانات واجلهد الوقت ضغوطات  -

 مديريات(  55(و مديريات السياحة والصناعات التقليدية )55(مشلت عشوائية عينة اختيار مت فقد لذلك    
 املبحوثة.املديريات يف  اإلطاراتمجيع  على االستبيانمت توزيع  حيث، البيئة
مدن ساحلية، ( اجلزائري الشرق مناطق خمتلف الدراسة عينة تشمل أن مفادها مهمة نقطة عاةامر  كما مت     

 ومدن داخلية(.
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 له من كل إىل االستمارة توجهت أن ارياختمت  املناسبة، املعلومات على واحلصول الدراسة أهداف ولتحقيق    
 باعتبارهم على دراية تامة مبختلف املديريات املبحوثة إطارات من انطالقا ،السياحة البيئية مبوضوع عالقة

 مراتب اجلذب يف اواستمراره ابقائه لضمان املنطقة اتاجهحت اليت ةالفعال السياحة البيئية ومعامل سياسات
 نبجتو  امليدان هذا يف الفاعلني خمتلف آراء مجع قد االستبيان هذا يكون وبذلك ،السياحي وحتقيق التنمية

 .اإلمكان قدر التحيز
تركيبة أفراد العينة يف الواليات  يوضح أدناه واجلدول ،استمارة (130) جمموعه ما توزيع مت فقد وعليه   

 اخلمس. 
 المبحوثة ديرياتالم في المبحوثین دااألفر  على تااالستمار  توزيع (:06رقم ) الجدول

 

 سطیف سوق أهراس جیجل عنابة  الطارف  عینة اإلطارات 
 12 12 12 12 12 إطارات مبديرية السياحة

 14 14 14 14 14 إطارات مبديرية البيئة

 26 26 26 26 26 اجملموع

 136 المجموع الكلي
 .الباحثة إعداد من المصدر:                    

 (54/2519/ 15(إىل غاية( 2518 /12/ 51 (تاريخ من املمتدة الفرتة خالل االستبيانات هذه مت توزيع كما   

 إرجاع وميكن، اإلحصائي التحليل ألغراض صاحلة استمارة( 158) حيث اسرتجع ،)أشهر 55 (يقارب ما أي
 بلغت االستجابة نسبة فإن وبالتايلشغور بعض من املناصب يف املديريات املبحوثة،   إىل أساسا ذلك

 أن  باعتبار البحث أدبيات يف الواردة املعلومات حسب، سةاالدر  هذه إلجناز كافية نسبة وهي ، (83%)
  . البحوث ملعظم مناسبة تكون [555-35] بني حمصور القبول جمال
II. يف املوضح االستبيان على بناءا سةاالدر  تامتغري  قياس مت لقد (:االستبیان( جالنموذ  أداة وصف 

 :أدناه الشكل
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 المیدانیة سةاالدر  نموذج رحش (:11)الشكل
 )5-1( تاالفقر : شخصیة معلومات

 
 

 
 

 
 
 
 

 الواليات المبحوثةالتنمیة المحلیة في تحقیق  أبعاد
 
 

  
 

مقومات السیاحة البیئیة في الواليات المبحوثة: الفقرات 
10)- 27( 

 : الفقراتخصائص الطلب السیاحي في الواليات المبحوثة
) 6-0( 

 (28-38) الفقرات :األداء االقتصادي بعد
 (39-45)الفقرات  :األداء االجتماعي بعد

 (46-57)الفقرات األداء البيئي:  بعد

 .الباحثة إعداد من :المصدر              
 :أساسية ءاأجز  وأربعة سؤاال (57) على احتوت قد النموذج أداة أن يتضح السابق الشكل على وبناءا     

 هذا اشتمل فقد ،املبحوثني داباألفر  اخلاصة والتعريفية الشخصية البيانات مشل :األول الجزء -1
 .)التعليمي   ملستوى ا ،اخلربة املهنية ،املنصب السن، اجلنس، (:ـب املتعلقة البيانات على اجلزء

  (5) ـب املقدر الواليات املبحوثة يف خصائص الطلب السياحي اجلزء هذا مشل :يالثان الجزء -2
كما ،  اقرتاحأكثر من كل إجابة أو  وخيتار اخلياراتتقدم للمبحوث جمموعة من حيث  ،أسئلة

 .يوضح ذلك املوايل اجلدولو  ، أخر إن أمكن حميكن للمبحوث أن يقدم اقرتا 
 

 : مقايیس الطلب السیاحي في الواليات المبحوثة(01)جدول رقم
 السؤال الرقم
 صيف، خريف، شتاء، ربيع        4إىل  1من  رتب الفصول من حيث توافد السياح يف واليتكم 61
 ما هو أبرز غرض يدفع السياح لزيارة الوالية؟ )ميكنكم اختيار أكثر من إجابة(. 62

)حدد  يارة األهل واألقارب، أغراض أخرىحضور تظاهرات علمية وثقافية، ز الراحة واالستجمام، 
  ذلك(......                 

 )ميكنكم اختيار أكثر من إجابة(. واليتكم؟ما هي وسيلة التنقل املعتمدة يف زيارة  63
 سيارة خاصة، نقل عمومي، السكة احلديدية، وسيلة أخرى )حدد ذلك(.....

 )ميكنكم اختيار أكثر من إجابة(. ما هو املكان األكثر طلبا حسب هياكل اإليواء؟ 60
 ذلك(...... أخرى )حددفنادق، شقق، األقارب واألصدقاء، 

 األسعار حسب هياكل اإليواء؟ما رأيك يف  60

  .الباحثة إعداد من :المصدر        
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مقومات السياحة البيئية يف  بقياس اخلاصة تاالفقر  خمتلف اجلزء هذا مشلث: الثال الجزء  -3
 :أدناه اجلدول يف واملوضحة فقرة، )17( ب واملقدرة ،المستقل المتغیر الواليات املبحوثة

 مقومات السیاحة البیئیة : مقايیس(02) جدول رقم
 سةاالدر  متن في الرموز تاالفقر  ومقايیس حدود البعد تافقر  عدد البعد

 x1- x17 )21 -(10 11 مقومات السیاحة البیئیة
 .الباحثة إعداد من :المصدر            

 ،التابع المتغیر   التنمية احمللية أبعاد بقياس اخلاصة الفقرات خمتلف اجلزء هذا مشل الرابع: الجزء -4
 :أدناه اجلدول يف واملوضحة فقرة، (30) ـب واملقدرة

 مؤشرات التنمیة المحلیة : مقايیس(03)جدول رقم                       
 الدراسة متن في الرموز الفقرات ومقايیس حدود البعد فقرات عدد البعد

 األداء االقتصادي بعد
 

 األداء االجتماعي بعد
 

 األداء البيئي بعد

11 
 

1 
 

12 

(38-28) 
 

 

(45-39) 
 

(57-46) 

y 1-y11 
 

y 12-y18 
 

y 19-y30 
 y1- y30 (28-57) 36 التنمية احمللية أبعاد

 .الباحثة إعداد من :المصدر
  .m3 األداء البیئي بعد،  و m2 األداء االجتماعي لبعد، m 1 ب  األداء االقتصادي بعديرمز لمالحظة: 

 هذا يعترب إذ االستبيان، تالفقر  املبحوثني استجابة لقياسليكرت اخلماسي  مقياس استخدام مت وقد    
 من يطلب حيث واالجتماعية، اإلدارية الدراسات يفيف مثل دراستنا هذه وكذا  شيوعا األكثر املقياس

خيارات  مخسة من مكون املقياس وهذا حمددة، خيارات على موافقته عدم أو موافقته درجة أن حيدد املبحوث
 :أدناه اجلدول يف املوضح النحو على منها واحدا املبحوث خيتار حيث متدرجة

 الخماسي لیكرت مقیاس درجة (:00) الجدول
 موافق جدا موافق حمايد غري موافق غري موافق جدا االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة
 .الباحثة إعداد من :المصدر              

 رفض أو للقبو  (5.51) املعنوية مستوى اعتماد مت كما ،3 قدره فرضي وبوسط 5-1استجابة مبدى أي    
 .ساتاالدر  هذه مثل يف الفرضيات اختبار يف عليها املتفق املعنوية املستويات من وهو الفرضيات،

 استخدام مت حيث املرجح املتوسط قيم حسب االجتاه حتديد مث املرجح، احلسايب املتوسط حساب مث ومن    
 :يلي كما اإلحصائية الفئة طول حلساب املدى

 (Likert) ليكرت ملقياس قيمة أدىن - (Likert)ليكرت ملقياس قيمة أعلى =املدى حساب
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حيث متثل عدد الفئات  4/5، ويتم حساب طول الفئة واليت هي عبارة عن حاصل قسمة 4=1-5= املدى    
متثل عدد  5رابعة(، فئة  5إىل  4، ومن ثالثةفئة  4إىل  3فئة ثانية،  ومن  3إىل  2فئة أوىل، ومن  2إىل  1)

وهو ما يوضحه اجلدول  5.85ميثل طول الفئة والذي يساوي  4/5وحاصل قسمة االختيارات )الدرجات(، 
 يت: اآل

 

 الخماسي لیكرت مقیاس (:00) الجدول
 المستوى مقیاس لیكرت الخماسي قیم الوسط الحسابي

 منخفض جدا   جداغري موافق  1..1إىل  1من 
 منخفض  غري موافق 1..2إىل  1..1من 
 متوسط حمايد  3.41إىل  1..2من 
 مرتفع موافق 4.21إىل 3.41من 
 مرتفع جدا جدا موافق  4إىل  4.21ن م

 .الباحثة إعداد من :المصدر                   
 وذلك التنمية احملليةو  ،البيئيةالسياحة  من لكل موجز ئياإجر  تعريف إضافة أنه مت األخري يف اإلشارة وجتدر    

 .االستبيان أسئلة عن اإلجابة يف املبحوثني دااألفر  مهمة ويسهل مفهوم كل عن الغموض لايز  حىت
 

 تعتمقصد ال، وذلك للتلوث نسبیازيارة مناطق طبیعیة غیر معرضة أو سفر هي الالسیاحة البیئیة:     
تحدث أقل قدر من و  سیاحة تروج للمحافظة على الموقع الطبیعي، كونها ،ةثقافیالمعالم البالطبیعة و 

  .الضرر على الطبیعة

مل كافة إذ إنها تش ،تمس كل المجاالت عملیة شاملةتبر التنمیة المحلیة تع : التنمیة المحلیة   
تطوير حتى يتمكنوا من  األفراددعم وت ،وال تلغي وجود أي عنصر من عناصره عمكونات المجتم

 .على مجتمعهم أنفسهم، مما ينعكس إيجابیا
 

II. سةاالدر  نموذج وثبات صدق قیاس: 
 :سةاالدر  ألداة الظاهري الصدق قیاس 1-
 األولية الصيغة إعداد من اءنتهاال وبعد أجله، من صمم ما قياس على االستبيان قدرة هبا مدى  يقصد    

 من للتأكد وسيلة أفضلأن  حيث ،اختبارها أو سةاالدر  ألداة الظاهري الصدق قياس من بد فال لالستبيان
 تافقر  كانت إذا فيما بتقرير املتخصصني ءااخلرب  من عدد يقوم أن هي القياس، ألداة الظاهري الصدق

 .ال أم قياسها املطلوب للصيغة ممثلة االستبيان
 االختصاص ذوي من احملكمني، األساتذة من جمموعة على االستبيان عرض مت فقد ،تقدم ما على وبناءا    

 تامتغري  لقياس مالئمتهامدى و ، االستبيان تافقر  بطاوتر  وضوح مدى عن ئهمار آ ملعرفة (00) عددهم والبالغ
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 تافقر  أضيفت إذ ،اوجوهر  شكال توجيهاهتم جبل إمجاال األخذ مت وقد االستبيان، تامتغري  ومشولية سةاالدر 
 .القياس يف الدقة يضمن مبا مالئمة أكثر تابفقر  واستبدلت أخرى تافقر  وحذفت جديدة
 :مقومات السیاحة البیئیة تالعبار  االرتباط معامالت اختبار نتائج -1

مع مقومات السياحة البيئية مبنطقة الشرق  اجلزء الثالثمعامالت ارتباط فقرات  اآليتيوضح اجلدول     
 اجلزائري لالستمارة املوجهة لإلطارات يف الواليات املبحوثة. 

 مقومات السیاحة البیئیة" Pearson" االرتباط لعبارات : معامل(00)رقم الجدول
 Sig االرتباط  فقرةال

 5.555 ** 5.268 البيئية. للسياحة وجهة منها جتعل سياحية مقومات على واليتكم تتوفر

 اجملتمع فيها يعيش اليت بالبيئة أساسي بشكل مرتبط البيئية السياحية الثقافة تبين
 الفرد(. فيها )ويتعايش

5.454 ** 5.555 

 5.555 ** 5.355 البيئية. السياحية الثقافة زرع يف كبريا دورا يلعب النظيف احمليط

 السائح صفة يأخذ جتعله مما للبيئة، صديقة وممارسات عادات اجلزائري لسائحل
 األخضر.

5.462 ** 5.555 

 5.555 ** 5.454 بيئية. ثقافة اجلزائري السائح ميلك

 5.555 ** 5.355 السائح جمربا على تبين ثقافة بيئية يف ظل بيئة نظيفة.

 5.555 ** 5.451 واليتكم. يف البيئية السياحة حنو املتوسط املدى على حقيقي إسرتاتيجي توجه يوجد

 5.555 ** 5.356 واليتكم. يف البيئية السياحة حنو الطويل املدى على حقيقي إسرتاتيجي توجه يوجد

 5.555 ** 5.455 واليتكم املشاريع القائمة أو قيد االستغالل، ممارسات صديقة للبيئة. تتبىن

 5.555 ** 5.379  .البيئة على احملافظة يف التفتيشية الدوريات تعمل عمل مشرتكة توجد جلان

 5.555 ** 5.452 عليها. واحملافظة البيئة ملراعاة الفنادق على صارمة شروط السياحة وزارة تفرض

 5.555 ** 5.349 الطاقة البديلة....... مصادر ملستخدمي تسهيالت السياحة تقدم وزارة

 5.555 ** 5.447 البيئية. السياحة حنو بتوجهها الوطن يف سباقة واليتكم جعل من املمكن

 5.553 ** 5.282 الوطن. واليات باقي عن لواليتكم تنافسية ميزة ميكن خلق

السياحة  جمال يف تنافسية ميزة متتلك اجلزائر جلعل وطنيا التجربة من املمكن تعميم
 مصر.....(. املغرب، تونس،(مثل  اجملاورة الدول البيئية، تضاهي هبا

5.335 ** 5.555 

 يف البيئية ممارسات السياحة تطبيق عن مباشرة وبصفة يعترب السائح املسؤول األول
 .واليتكم

5.337 ** 5.555 

 5.555 ** 5.437 احمللية  املسؤولة األوىل عن نظافة املقصد السياحي.تعترب اجلماعات 

 (6.60) **عند إحصائیا دالة(/ 6.61) * عند إحصائیا دالة                                                                       
  spss  23برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر           

               

 تقريبا العبارات مجيع بني إحصائية معنوية وذو وقوي موجب ارتباط هناك بأن أعاله اجلدول من يالحظ    
 . (5.55) معنوية مستوى عند وذلك ملقومات السياحة البيئية،
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التنوع ك من العناصر بعضتوفر من خالل  السياحة البيئية مقومات أهنا متلكمنطقة ما  احلكم علىميكن     
اجتياز املناطق و من حيث احلياة الربية أو التضاريس أو املناخات للمناطق السياحية  البيئي للمناطق السياحية 

عله أكثر جي الذي، الوعي البيئي للسائح و والتجول فيها بطرق بدائية مثل املشي أو استعمال الدرجات اهلوائية
حبقوق السكان أو باملعايري وعدم املساس احمللية  يت يزورها، واحرتام ثقافتهااملناطق ال تفاعال مع قضايا ومهوم

من خالل ترابط   مالمسته، وهذا ما مت تقع املناطق السياحية ضمن حدودهاوالقوانني املتبعة يف الدولة اليت
  فقرات اجلزء الثالث من االستمارة.

 :تحقیق التنمیة المحلیة أبعاد تالعبار  االرتباط معامالت اختبار نتائج -2
 :حتقيق التنمية احمللية تالعبار  االرتباط اختبار نتائج أدناه املوضح اجلدول خالل من سنحاول

 األداء االقتصادي لبعد Pearson االرتباط معامل - أ
 األداء االقتصادي بعد تالعبار  االرتباط اختبار نتائج أدناه يوضح ولااجلد     

 األداء االقتصادي بعد تالعبار  Pearson االرتباط معامل: (67)رقم الجدول
 Sig االرتباط  البعد

 1.111 ** 1.3.0 .احمللي التشغيل على تطوير الدائمة السياحةتساعد 
 1.111 ** 1.525 احمللي. التشغيل تعمل السياحة املومسية على تطوير

 األولية املواد أخرى بشراء أعمال ويف السياحيالنشاط  يقوم النشطاء يف
 .احمللية

1.451 ** 1.111 

 األولية املواد أخرى بشراء أعمال ويف السياحيالنشاط  يف يقوم املشاركني
 .احمللية

1.113 1.131 

 اإليواء، وعدد تشكيالتو  االجتماعي، واجلغرايف، يعترب التنوع
 جاذبية واليتكم. املواقع.....اخل عناصر مهمة يف صنع

1.552 ** 1.111 

 1.111 1.525 **  توجد هيئات مراقبة جتارية للمرافق السياحية. 
 1.111 ** 1.4.1 احملليني. الفاعلني طرف من توجد هيئات مراقبة مسرية

 املضيفة، يسمح بارتقاء اجملتمعات يف العامة واخلدمات التحتية البىن حتسني
 احملليني والسياح. للسكان وإتاحتها الرتفيه مستوى

1.51. ** 1.111 

السياحية، زيادة يف  خمتلف النشاطات على ضرائب مناسبة ينتج عن فرض
 واليتكم. مداخيل

1.315 ** 1.111 

 األخضر، من سبل تطوير املؤسسات والبىن واالستثمار الشراكة حتسني
 التحتية.

** 1.503 1.111 

األخضر، يعد عنصر مها يف احملافظة على  واالستثمار الشراكة يعد حتسني
 املوارد الطبيعية.

1.545 ** 1.111 

 (6.60) **عند إحصائیا دالة(/ 6.61) * عند إحصائیا دالة spss  23برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر             
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 بعد تار اعب مجيع بني إحصائية معنوية وذو وقوي موجب ارتباط هناك بأن أعاله اجلدول من يالحظ    
 . (5.55) معنوية مستوى عند وذلك األداء االقتصادي،

 حاجات  إلشباع واخلدمات السلع بإنتاجيسمح املستدام  االقتصادي البعد اجلدول أن يستخلص من      
 أمناط تغيري يفرض وهذا الطبيعية، بالبيئة اإلضرار إىل ذلك يؤدي أن دون مستمر بشكل الرفاهية وحتقيقاألفراد 
 ينيلاحملبوضع هيئات للمراقبة مسرية من طرف الفاعلني  الطبيعية املوارد هدر من للحد واالستهالك اإلنتاج

كتحسني الشراكة واالستثمار ،  بالبيئة اإلضرار دون االقتصادية احلاجات لتلبية الفعالة األساليب عن والبحث
 يف احملافظة على املوارد الطبيعية.  مهمايعد عنصرا  الذياألخضر، و 

 االجتماعياألداء  بعدل Pearson االرتباط معامل - ب
 االجتماعياألداء  بعد تالعبار  االرتباط اختبار نتائج أدناه املوضح اجلدول خالل من     

 االجتماعياألداء  بعد تالعبار  Pearson االرتباط معامل: (60)رقم الجدول
 Sig االرتباط البعد

 1.111 ** 31..1 النشاط السياحي البيئي.تأهيلية تدعم  تربصات توفر واليتكم 
تتباين أسعار اخلدمات املقدمة حسب صفة الزبون ) أطفال، متمدرسون، 

 نساء.....(.
1.414 ** 1.111 

مهما  البيئية من القضايا بكثري وعيا أكثر واملضيفني الزوار جتعل السياحة البيئية
 الثقافات. اختلفت

1.251 ** 1.110 

 1.111 ** 1.411 املعيشية يف واليتكم. باملستويات باالرتقاءمتكن السياحة 
 حيث من املختلفة األجيال وبني الواحد اجليل أفراد بني العدالة حتقق السياحة

 البيئية. املوارد من االستفادة يف احلق
1..35 ** 1.111 

 1.111 52..1 ** واليتكم.وسياحيا يف  بيئيا وتثقيفهم ويتم توعيتهم احمللي، اجملتمع سكان يدمج
 1.111 ** 32..1 سياحية . صناعات تطوير خالل من الدخل قتصاديةاال توفر املشاريع

 (6.60) **عند إحصائیا دالة(/ 6.61) * عند إحصائیا دالة                                                                                   
         spss  23برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر         

              

مؤشر  تار اعب مجيع بني إحصائية معنوية وذو وقوي موجب ارتباط هناك بأن أعاله اجلدول من يالحظ    
 . (5.55) معنوية مستوى عند وذلك ،االجتماعياألداء 

 وإيصال اجملتمع داأفر  بني الثروة توزيع يف العدالة تعين االجتماعي بعدها يف االستدامة أما فيما خيص      
 شاركةم وإتاحة واملدن، األرياف سكان بني واالجتماعية االقتصادية الفوارق على والقضاء الضرورية، اخلدمات

 .تالقرارا اختاذ يف السكان احمللينيودمج 
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 البیئياألداء  بعدل Pearsonاالرتباط  معامل -ج
 األداء البيئي بعد تالعبار  االرتباط اختبار نتائج وضحي أدناه اجلدول     

 األداء البیئي بعد لعبارات Pearsonاالرتباط  : معامل(60)رقم الجدول
 Sig االرتباط البعد

توفر واليتكم أنظمة مستمرة إلبالغ املعلومات والرصد من أجل حتسني 
 نوعية املكان واحلفاظ عليه.

5.579 ** 0.000 

 0.000 ** 5.485 توجد قوانني حملية تعزز استدامة املوقع السياحي.

يتوافر عدد كبري من املواقع الثقافية مثل اآلثار واملباين واملواقع الرتاثية التابعة 
 ملنظمة اليونسكو يف واليتكم.

5.461 ** 0.000 

يتوافر عدد كبري من املواقع الطبيعية يف واليتكم مثل احملميات 
 .Natura 2000 ومواقع

5.598 ** 0.000 

توجد  يف واليتكم املرافق البئية اليت حصلت على العالمات البيئية دعما 
 لتوجهاهتم.  

5.696 ** 0.000 

( 14111أو إيزو  EMAS تطبق واليتكم خطط اإلدارة البيئية )مثل
شاملًة الفنادق واملطاعم ومواقع معسكرات اإلجازات أو أي خدمات 

 أخرى.سياحية 

5.756 ** 0.000 

 0.000 ** 5.669 تقل نسبة الضغط على املواصالت بفعل السياحة البيئية يف واليتكم.

باستخدام وسائل مواصالت أكثر  ةالسياحيينتقل السياح إىل مقاصدهم 
 استدامة يف واليتكم.

5.537 ** 0.000 

تتوقع حدوث تغيري حنو األفضل وتطور مستقبلي باستخدام مواصالت 
 أكثر استدامة يف واليتكم.  

5.335 ** 0.000 

 0.000 ** 5.327 .يف واليتكم حتاول السلطات املعنية محاية املناطق الطبيعية واحلفاظ عليها 

 0.000 ** 5.444 .يف واليتكم تأثري األنشطة السياحية بشكل اجيايب على التنوع البيولوجي

 5.551 ** 5.313 .يف واليتكم تأثري األنشطة السياحية بشكل سليب على التنوع البيولوجي

 (6.60) **عند إحصائیا دالة(/ 6.61) * عند إحصائیا دالة                                                                                
  sps  23برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر              

 بعد تار اعب مجيع بني إحصائية معنوية وذو وقوي موجب ارتباط هناك بأن أعاله اجلدول من يالحظ    
 . (5.55) معنوية مستوى عند وذلك ،البيئياألداء 

 للموارد واستغالل إنتاج أمناط بإتباع الطبيعية املوارد من ثابتة قاعدة على احملافظة ضرورة ميثل البيئي عدالبو     
 احليوي، التنوع لضمان املتجددة، وغري املتجددة للموارد ئداز لا فااالستنز  لتجنب عقالين بشكل الطبيعية

 .البيولوجي التنوع على واحملافظة الرتبة وخصوبة اهلواء ونقاء
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 : الدراسة أداة ثبات قیاس -2
ارتباط  معامل استخدم مت النموذج، لفقرات الداخلي واالتساق الدراسة أداة ثبات من التحقق لغرض      
 قواعد وجود عدم من  الرغم وعلى النموذج، فقرات بني والتماسك االرتباط قوة إىل يشري الذيكرونباخ  ألفا

 يف مقبوال  (Alpha0,60) يعد التطبيقية الناحية من كرونباخ لكن أللفا املناسبة القيم خبصوص قياسية
  (Cronbach Alpha) :عليها املتحصل النهائية النتائج يبني أدناه واجلدول .واالجتماعية اإلدارية البحوث

 (Cronbach Alpha) معامل باستخدام سةاالدر  نموذج ثبات اختبار: (06) الجدول
 

الفقرات عدد  Cronbach Alpha 

77 0.797 

 spss  23برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر                                   
 جتاوزت قيمة وهي ( 5.797) بلغت قد الكلي (ألفا كرونباخ) معامل أن قيمة نالحظ ل اجلدول من خال    
 الدراسة ملقاييس الثبات معامالت القول أن  ميكن وكنتيجة (1) من وقريبة( 5.6) إحصائيا املقبول األدىن احلد

 مبديرية السياحة ومديرية البيئة إطارات نظر وجهة من ومؤشرات التنمية احمللية مبقومات السياحة البيئية واملتعلقة
 واإلدارية. اإلحصائية الناحيتني من كبري بشكل مقبولة

  المیدانیة سةاالدر  تامتغیر  وتشخیص وصفالمبحث الثاني: 
 كمتغريالبيئية   السياحةيف  واملتمثلني امليدانية سةاللدر  الرئيسني للمتغريين طبيعيا وصفا املبحث هذا يتناول    

 عينة داألفر  الشخصية بالبيانات املتعلقة النتائج وحتليل عرض قبلو  تابع، كمتغريالتنمية احمللية  و  مستقل
 املئوية والنسب راراتكالتك الوصفية اإلحصائية األساليب استخدام مت فقد لذلك وحتقيقا سة،االدر 

 . ( 23SPSS) برنامج باستخدام متغري لكل املعيارية فاتاواالحنر  احلسابية ملتوسطاتوا
 : سةاالدر  عینة خصائصوتحلیل  وصفالمطلب األول: 

I. وهتيئة   ديريات السياحة والصناعات التقليدية ومديريات البيئةم تاإطار  عینة خصائص وصف
 تاإطار  لعينة والتعريفية الشخصية البيانات ملختلف وصفا املوايل اجلدول يظهر، حيث اإلقليم

 مديريات البيئة. ريات السياحة والصناعات التقليدية و يمبد
 :الجنس متغیر حسب سةاالدر  عینة داأفر  توزيع  -1

 :اجلنس متغري حسب سةاالدر  عينة داأفر  توزيع التايل اجلدول يوضح       
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 الجنس متغیر حسب العینة داأفر  توزيع: (71)رقم الجدول
 %النسبة التكرار الجنس
 59.3 64 ذكر

 45.7 44 أنثى

 100 100 المجموع

 spss  23برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر                               
 أن أعاله اجلدول يوضح حيث ،إناث ( 44 )و ذكور ( 64 ) منهم فردا ( 108) من الدراسة عينة تكونت    

 .% 45.7 اإلناث نسبة قدرت حني يف%  59.3بنسبة الذكور لفئة تعودالدراسة عينة  أفراد بني هنالك تقارب
 :السن متغیر حسب سةاالدر  عینة داأفر  توزيع -2

 :السن متغري حسب سةاالدر  عينة داأفر  توزيع أدناه اجلدول يوضح  
 سنال متغیر حسب العینة أفراد : توزيع(72)رقم الجدول

 %النسبة التكرار السن
 2.8 3 31أقل من 

 61.1 66 41أقل من  - 31

 35.6 33 51أقل من  - 41

 5.6 6 1.أقل من  - 51

 5 5 1.أكثر من 

 166 161 المجموع
 spss  23برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر                                    

 فئة إىل ينتمونالدراسة(  عينة(اإلطارات باملديريات املبحوثة  أغلب أن نالحظ من اجلدول أعاله     
بنسبة  املرتبة الثانية 51أقل من و  41 العمرية الفئة حلت فيما ،%1.1.  ( بنسبة41أقل من و  31 )الشباب

 .%..2بنسبة  35أقل من  فهي األخرية الفئة أما ،%..5بنسبه  1.أقل من و  51 العمرية الفئةتليها  ،%..31

 :المنصب حسب سةاالدر  عینة داأفر  توزيع  -3
 .املنصب حسب العينة داأفر  توزيع أدناه اجلدول ميثل       

 المنصب حسب العینة داأفر  توزيع: (73)رقم الجدول
 %النسبة التكرار المنصب

 3..4 51 مبديرية السياحةإطار 
 53.1 .5 إطار مبديرية البيئة

 166 161 المجموع
 spss  23برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر                   
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،  %03.0 بنسبة البيئةهم اإلطارات مبديرية  العينة ادأفر  من نسبة أكرب أن يتضح أعاله اجلدول خالل من     
تعترب جانب التقارب يف عدد املبحوثني من عينة اإلطارات ، %00.3 بنسبةمبديرية السياحة تقدر  اإلطاراتأما 

  إجيايب اجتنابا للتحيز قدر اإلمكان وإلضفاء قيمة هلذه الدراسة. 
 

  :الخبرة المهنیة حسب سةاالدر  عینة داأفر  توزيع -0
 أدناه اجلدول نتائج تقدمه ما وفق اخلربة متغري حسب العينة داأفر  يتوزع         

 لخبرةا متغیر حسب العینة داأفر  توزيع: (77)رقم الجدول
 %النسبة التكرار الخبرة

 9 1 أقل من سنة

 13 14 سنوات5أقل من  -1من

 49.1 53 سنوات11أقل من  -5من

 24.1 26 سنة15أقل من  -11من

 4.6 5 سنة21أقل من  -15من

 8.3 9 سنة21أكثر من 

 166 161 المجموع
 spss  23برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر                        

 5 تفوق خربة هلم افرد (53) أن جند اخلربة متغري حسب العينة داأفر  بتوزيع املتعلق لاجلدو  خالل من     
 يف يأيت مث بالسن، املتعلقة الثانية اخلاصية نتائج مع تتماشى كبرية نتائج وهي، (%49.1) يعادل مبا واتسن

نوعا ما  كبرية نسبة وهي، (%20.1) ب قدرت مئوية بنسبة سنة15أقل من و  15 من العينة داأفر  الثانية املرتبة
 يليها  ،بياناالست يف دقيقة تكون إجاباهتم وبالتايل، وظائفهم جمال يف اخلربة ذوي املستجوبني أن على يدل مما
خربة املرتبة القبل األخرية الفئة األكثر  وتليها يف ،( %13 )بنسبة سنوات5أقل من و    سنة من اجملتمع داأفر 

 )ب أقل من سنة تقدر أي األقل اخلربة ذوي اجملتمع داأفر  اوأخري  ،( %8.3 )تقدر بنسبةإذ  سنة 25أكثر من 
9% .) 

 :ميیعلتال المستوى متغیر حسب سةاالدر  عینة داأفر  توزيع -0
 :مييعلتال املستوى متغري حسب سةاالدر  عينة داأفر  توزيع يوضح أدناه اجلدول 

 المستوى التعلیمي متغیر حسب العینة أفراد توزيع(: 00) رقم الجدول
 

 %النسبة التكرار المستوى التعلیمي
 1.9 2 ثانوي+ ديبلوم

 95.7 98 جامعي

 7.45 8 دراسات عليا

 166 161 المجموع

 spss  23برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر                    



الشرق الجزائريفي  ةالسیاحة البیئیالمحلیة وتوجه  ةیالفصل الخامس:  التنم  
 

295 

 

 أما،   %95.7 بنسبة اجلامعيني من هم الدارسة عينة داأفر  من العظمى الغالبية أن نالحظ أعاله اجلدول من   
 املستوى التعليميفئة  يف األخري احتلت،  % 7.4بنسبة الثاين املركز يف حلوا فقد العليا ساتاالدر  شهادة محلة

لديهم القدرة  أي، جامعيني أفراد العينةمعظم مما يدل على أن  .%1.1املرتبة األخرية بنسبة  ثانوي+ ديبلوم
حجج وأدلة باالعتماد على منهج وإعطاء  العلميوالتحليل وعلى النقاش  الدراسة فهم مصطلحات على

    علمي.
II. خصائص الطلب السیاحيوتحلیل  وصف : 
إلطارات مديرية  ستبانةاإلو  امليدانية الزيارة من هااستخرجمت  اليتيف هذا العنصر مت طرح خمتلف املالحظات   

 السياحة والصناعة التقليدية ومديرية البيئة يف الواليات املبحوثة. 
 . 7إلى  1من  فیما يخص ترتیب الفصول من حیث توافد السیاح في واليتكم السؤال األول:  -1

 الواليات الساحلیة:   . أ
املبحوثني أن فصل الصيف حيتل املرتبة األوىل من حيث توافد السياح يف الواليات الساحلية،  معظمأكد     

 ،، وسالسل جبلية ذات مناظر ساحرة على طول الشريط الساحليكثيفةشواطئ بديعة، وغابات  ب لتمتعها
اإلطارات باملديريات املبحوثة أكدوا أن اهلياكل السياحية يف املناطق الساحلية، إال أن  انتشاروبالرغم من 

، جتاه السياحةاياب الرؤية الواضحة فاعليتها ال تزال دون املستوى املطلوب، وذلك ألسباب عديدة أمهها غ
حدوث ، وكذلك قلة اإلعتمادات املالية املخصصة هلذا القطاع ،وغياب املنافسة وهتميش القطاع اخلاص

توفري حمالت جتارية تعرض كل ما قد حيتاج عدم   ن السياح ومن عامة الناسالعامة م لآلدابمنافية  تسلوكيا
وعموما إذا ما مت توفري مثل هذه األشياء سيجد كل سائح وطين أو  ،إليه السائح خاصة الصناعات التقليدية

 .أجنيب ضالته وهوايته املفضلة
 الربع خالل يرتكز ملحوظة، زمنية تقلبات الواليات الساحلية يف الدويل السياحي الطلب يعرفحيث     

 خيتلف الذروة، أحادي مومسيا منطا بذلك مشكال وأوت جويلية ريشه خالل الذروة يبلغ عام كل من الثالث
 . املومسية مؤشراتته وضح ما حسب اجلنسيات باختالف

)الطارف عنابة  املبحوثة  املدن الساحلية الشرقية ملا تتمتع بيهفصل الربيع املرتبة الثانية، احتل     
 ذفإ ،، وسالسل جبلية ذات مناظر ساحرة على طول الشريط الساحلعذراء، وغابات شواطئب وجيجل(،

بالنسبة للسياحة  نفسهكانت السياحة الساحلية قادرة على جذب أعداد معتربة من السياح، فإن األمر 
يف كل من  املناطق اجلبلية مميزات، ومن الراهنة األمنيةالظروف  ظل يفو ، خاصة يف فصل الربيع اجلبلية

وإمنا هناك ثروات أخرى هلا أمهيتها  ،ال تقتصر على املغارات والكهوف فحسب عنابة، الطارف، وجيجل
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 والفتورةسائح مثل احليوانات املتنوعة والطيور النادرة والينابيع املائية العذبة واليت تتميز بالربودة صيفا عند 
املكنونات  اكتشافبة عوامل جذب للسياح إذ تثري فيهم الفضول والرغبة يف ، وكل هذه تعترب مبثااشتاء

 .الساحلية يف الوطنالسياحية اليت تتوفر عليها خمتلف مناطق 
يف املرتبة الثالثة حسب إجابات املبحوثني،  حيث أكد إطارات املديريات  فصل اخلريفيأيت مث     

واستكشافية،  رات" سياحيةيف السنوات األخرية، على "زيا الإقبايشهد  أصبح فصل اخلريفاملبحوثة أن 
هذه الرحالت بأهنا تصف حيث  ، درجة عالية من اهتمام السياحا املتزوجني حديث ل الشباب وأيضامن قب

أفضل من رحالت الصيف اليت تزداد فيها عوارض  اوتتسم بأهنا صحي أقل كلفة ماليا، وأكثر نشاطا
بأمراض جلدية وصدرية بسبب الشمس واخنفاض احلرارة واالكتظاظ وزيادة اإلرهاق والتعب واإلصابة 

 الشواطئ،الخنفاض عدد زوار املدن و  افصل اخلريف للقيام برحالته، نظر  ويفضل البعض، نسب التلوث
"متعة" السفر يف اخلريف، لتنفيذ هوايات رياضية، من أبرزها املشي وتسلق  يستكشفبدأ الشباب  حيث

 .هواية التصوير الفوتوغرايف احة وأيضوالسبااجلبال 
أخريا فصل الشتاء فيه نصيب من توافد الزوار بفضل الطبيعة اخلالبة الرائعة خاصة يف مدينة عنابة     

 مينح اءشتيف  كل من عنابة وجيجلواليت تتعانق فيها املياه والثلوج خالل فصل الشتاء، فإن زيارة  ، وجيجل
 التمتع املناظر رائعة يف املرتفعات. فرصة القيام  السياح
 المدن الداخلیة:   - ب

 حيتل فصل الربيع واخلريف املرتبة األوىل حسب آراء املبحوثني يف املدن الداخلية العتدال درجة احلرارة،    
من بني هذه املواقع الطبيعية اليت أصبح الكل ينادي فاحلمامات املعدنية يف كل من سطيف وسوق أهراس، 

،  وكذلك اجلبال الشاسعة كجبل نظرا لعذوبة مياهها اليت يعاجل هبا بعض األمراض، االستثمار فيها بضرورة
الكثري  م، ويقصدهتببضع كيلومرتاعن مقر الوالية  ا، اليت تبعدبابور بسطيف وجبال املشروحة بسوق أهراس

من السياح من داخل وخارج الوالية، فهي حباجة ماسة إىل مرافق استقبال وهتيئة املكان حىت يتناسب مع 
 خاصة من جانب اإليواء وتقدمي طلبات الزوار، حىت يتمكن من استقبال السياح والزوار يف ظروف أحسن

 .، هبدف فتح مناصب شغل ألبناء املنطقةخدمات أخرى
يقصدها  وهي من أمجل املناطق الطبيعية اخلالبةيف الواليات الداخلية،  راحة واالستمتاعلل مساحات..     

ا يستوجب للراحة واالستمتاع باملناظر اخلالبة، خاصة يف الفرتات املسائية، للتمتع بغروب الشمس، مم  السياح
 .  االستثمار يف املنطقة
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يتوافــد الـزوار اخلاصـة مـن الواليــات اجملـاورة الـيت ال يتســاقط  بعـدها يـأيت فصـل الشــتاء يف املرتبـة الثالثـة، حيـث    
زيـارة هـذه  باحلمامات احلرارية وما أفضـل قضـاء وقـت ممتـع يف لسياحة الشتويةيف ازيارة تشتهر ال، فإن فيها الثلج

املتنزهـــــات واملقـــــاهي جملـــــرد قضـــــاء وقـــــت لطيـــــف ، حيـــــث تنعـــــدم احلمامـــــات الدافئـــــة يف منتصـــــف فصـــــل الشـــــتاء
 .  واالسرتخاء

ففـــي فصـــل الصـــيف تقـــل نســـبة توافـــد الســـياح تقتصـــر عـــن زيـــارة األقـــارب ســـواء مـــن الواليـــات اجملـــاورة ومـــن     
 األقارب املقيمني خبارج اجلزائر، حىت السكان احملليني ينتقلون إىل املدن الساحلية وإىل خارج اجلزائر. 

 

)ميكنكم اختيار أكثر من إجابة(.  الوالية؟ أبرز غرض يدفع السیاح لزيارةالخاص بالسؤال الثاني:   -2
 . الراحة واالستجمام حضور تظاهرات علمية وثقافية، زيارة األهل واألقارب،  أغراض أخرى

إذ   الراحة واالستجمامهو  غرض األكثر طلبا من طرف السياحمن املبحوثني أن ال % 95حيث أكد      
إذ بعد عام كامل من العمل والدراسة،  كيفية قضاء العطلةأي البحث عن  ، بالنسبة هلم اسنوي اوعديعترب م

أصبح مطلبا ملحا لدى ، قد يف قضاء الوقت بعيدا عن روتني البيت واملدرسة والعمل السياحيفكر العديد من 
صل ف خاصة يفالعديد من األسر اليت اجتهت حنو التفكري اجلدي يف ادخار جزء من املرتب طوال العام وصرفه 

حىت وإن مل تتجاوز مدة العطلة عشرة أيام، املهم بالنسبة هلم هو الرتويح عن النفس ولو أليام  ،الصيف
يقصد املواطنني الواليات  فصل الصيف، أما بالنسبة للوجهة فتختلف من واحد إىل أخر، ففي معدودات
زيارة األهل واألقارب،  حضور ، وحسب إجابات املبحوثني فإن األغراض الباقية يف ترتب كالتايل الساحلية

تظاهرات علمية وثقافية، أما أغراض أخرى فقد أمجع جل اإلطارات على سياحة األعمال حيث تتوافد 
 لغرض العمل.جنسيات خمتلفة من اسبانيا، تركيا، الصني.....

 والمتمحور حول وسیلة التنقل المعتمدة في زيارة واليتكم؟ السؤال الثالث:  -3
يتضمن هذا السؤال ثالثة خيارات، كما ميكن للمبحوثني اختيار أكثر من إجابة وحتديد وسيلة أخرى إن      

وجد، وذلك إلعطاء إطاللة وجيزة على طبيعة تنقالت املعتمدة من طرف الزوار للواليات املبحوثة، ونتائج 
 هذا السؤال كما يلي: 

فاملناطق  ر يستعملون سياراهتم اخلاصة، سواء كان يفأن الزوا  %72.1أجابت عينة الدراسة بنسبة     
السياحية والشواطئ. وكذلك السياح من املناطق الداخلية يتميزون باستخدام وسائل النقل الربية بشكل كبري، 

، أما وسائل النقل الربية %1ألهنا تتطلب تنقال أقل وتكاليف أقل، هذا ما يفسر استعمال الطائرة بنسبة 
 حسب إجابات املبحوثني.  %95فنسبتها تزيد 
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إن استعمال الزوار لسياراهتم اخلاصة بشكل كبري،  قد يكون راجع إىل أن بعض العائالت يفضلون     
ال، شواطئ جبمن  ،سياراهتم اخلاصة لتمتع باملناظر اخلالبة خاصة ملا تتمتع به الواليات املبحوثة مبناظر خالبة

 والتوقف فيها حني يريدون باإلضافة إىل الراحة. محامات،....
 بعض املشاكل اليت يسببها التنقل بالسيارة الفردية:  امن خالل التقرب املباشر من املبحوثني قدمو 

 نسبة ترفع اليت خلةالدا املركبات عدد من يزيد ذاهو  ،خاصة تارابسي الوافدين معظم تنقل يكون -
 ؛خاصة املدن ات املبحوثةالوالي يف االزدحام

 ركنوسط املدن، مما يؤدي إىل  يف معدومة تعترب واليت تاسيار  مواقف إىل تاالسيار  معظم حتتاج -
 التابعة األحياء مستوى ىلع اختناقا وحيدث اهسعت من صليق مما الثانوية الطرق حافة لىع اراتالسي

 ؛ اهل
 ؛املرورية احلركة يعرقلممتلئة مما  األرصفة حالة يف تاسيار ل املخصصة طرقاتلل املشاة استعمال  -
 . لساعات السري تعرقل ما غالبا اليت املرور حوادث نسبة، و تاالتوتر  من يزيد املرورية تااإلشار  نقص -

األقـارب واألصـدقاء، فنادق، شقق،  ما هو المكان األكثر طلبا حسب هیاكل اإليواء؟  :رابعالسؤال ال -4
 )حدد ذلك(...أخرى 

بسـبب ارتفـاع تتفق مجيع إجابات جمتمـع الدراسـة علـى أن الطلـب علـى الفنـادق اجلزائريـة يبقـى اخليـار األخـري    
ـــائن ، حيـــث يفضـــل الســـياح خاصـــة اجلزائـــريني اإلقامـــة عنـــد األقـــارب واألصـــدقاء املقيمـــني األســـعار املقدمـــة للزب

زائــري هــو املخيمــات والنــزل ألهنــا أقــل تكلفــة أمــا باملنطقــة املقصــود زيارهتــا، أمــا اخليــار الثــاين مــن قبــل الســائح اجل
 اخليار الثالث فيتمثل يف كراء شقق.

 الفنادق،  الشقق،  أخرىما رأيك في األسعار حسب هیاكل اإليواء؟ السؤال الخامس:    -0

فــالزائر لكــل بلــدان ، األغلــى مــن حيــث األســعارالفخمــة خاصــة  اجلزائريــةالفنــادق  حيــث يؤكــد املبحــوثني أن    
العــامل يالحــظ الليونــة الكبــرية يف أســعار الفنــادق الــيت تعتمــد علــى معــايري وقواعــد معينــة لتحديــد األســعار وتفــتح 

  .ئما الباب للتفاوض مع الزبائن يف سياق ضمان مداخيل دائمة خاصة يف الفصول اليت تقل فيها السياحةدا
للطبقـة املتوسـطة، يف ظـل الغـالء الكبـري لألسـعار والـيت بقيـت مرادفـا بالنسبة ليس ميسورا  ا فندق أمر الويبقى    

للثــراء والبــذخ واملكانــة االجتماعيــة الراقيــة يف الوقــت الــذي تــوفر فيــه دول أخــرى أســعار مناســبة لفنــادق اخلمــس 
 .واملغرب وماليزيا وبأسعار يف متناوهلم وتونس يف تركيا اجلزائريون اكتشفهاجنوم اليت 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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العثور على مكان شاغر يف منتجع أو شقة لإلجيار من  إال أن ة،وشواطئها احملروس سواحلرغم اتساع ال     
باختالف املكان  ختتلفإجيار،  ريون إىل دفع مبالغ باهظة كبدالتفيضطر كث ،أجل العطلة أمر يقلق اجلزائريني

رها للسّياح من فتؤج ا يف فصل الصيف كاستثمار مومسيحيث تفتح عائالت كثرية بيوهت، والشقة وجتهيزاهتا
 ملدة سنة أو سنتني كاملتني، خصوصا تأجري الداخل واخلارج على مدى شهرين لقاء مبالغ مرتفعة تغنيها عن

 زة ملدة ال تتعدى األسبوع أو األيام العشرة. سوف يقيمون يف تلك البيوت اجمله معظم طاليب اإلجيار أن
وتبقى السياحة الداخلية بالنسبة لبعضهم صعبة املنال، بل هي مطلب غري متاح ملئات العائالت اليت     

اليت تعيش يف  والعودة إىل منازهلا مساء، ال سيما تلك ،تفضل قضاء العطلة على البحر والتمتع به هنارا فقط
  مناطق قريبة من البحر.

III. مقومات السیاحة البیئیة وتشخیص وصف 
 تاإطار  عينة إجابات يف األمهية وترتيب املعيارية واالحنرافات احلسابية األوساط خمتلف أدناه اجلدول يبني   

 :فيها املطبقة مقومات السياحة البيئية حول ريات السياحة والبيئية يف الواليات املبحوثةيمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alaraby.co.uk/society/2016/7/26/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/society/2016/7/25/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%82-%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D8%A7%D9%81
https://www.alaraby.co.uk/society/2016/7/25/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%82-%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D8%A7%D9%81
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مديريات السیاحة والبیئیة  إطارات عینةمن وجهة نظر  مقومات السیاحة البیئیة وتشخیص وصف(:76الجدول رقم )
 في الواليات المبحوثة

 المستوى ترتیب األهمیة االنحراف المعیاري الوسط الحسابي اإلجابات فقرةال
 مرتفع جدا 3 1..1 4.31 .11 البيئية. للسياحة وجهة منها جتعل سياحية مقومات على واليتكم تتوفر
 يعيش اليت بالبيئة أساسي بشكل مرتبط البيئية السياحية الثقافة تبين

 الفرد(. فيها )ويتعايش اجملتمع فيها
 مرتفع جدا  2 .1.5 4.44 .11

 مرتفع جدا 1 1.11 4.51 .11 البيئية. السياحية الثقافة زرع يف كبريا دورا يلعب النظيف احمليط
 صفة يأخذ جتعله مما للبيئة، صديقة وممارسات عادات اجلزائري لسائحل

 األخضر. السائح
 مرتفع .1 1.10 .3.1 .11

 متوسط 11 .1.0 4..2 .11 بيئية. ثقافة اجلزائري السائح ميلك
 مرتفع 5 1..1 4.11 .11 السائح جمربا على تبين ثقافة بيئية يف ظل بيئة نظيفة.

 البيئية السياحة حنو املتوسط املدى على حقيقي إسرتاتيجي توجه يوجد
 واليتكم. يف

 مرتفع 11 1.11 1..3 .11

 البيئية السياحة حنو الطويل املدى على حقيقي إسرتاتيجي توجه يوجد
 واليتكم. يف

 مرتفع 11 1..1 .3.1 .11

تتبىن واليتكم املشاريع القائمة أو قيد االستغالل، ممارسات صديقة 
 للبيئة.

 مرتفع 0 5..1 4..3 .11

 على احملافظة يف التفتيشية الدوريات تعمل عمل مشرتكة توجد جلان
 .البيئة

 مرتفع 13 4..1 2..3 .11

 واحملافظة البيئة ملراعاة الفنادق على صارمة شروط السياحة وزارة تفرض
 عليها.

 مرتفع . 1..1 4..3 .11

الطاقة  مصادر ملستخدمي تسهيالت السياحة تقدم وزارة
 البديلة.......

 مرتفع 14 1.10 .3.5 .11

 السياحة حنو بتوجهها الوطن يف سباقة واليتكم جعل من املمكن
 البيئية.

 مرتفع 6 4..1 4 .11

 مرتفع جدا 4 0..1 4.25 .11 الوطن. واليات باقي عن لواليتكم تنافسية ميزة ميكن خلق
 يف تنافسية ميزة متتلك اجلزائر جلعل وطنيا التجربة من املمكن تعميم

 املغرب، تونس،(مثل  اجملاورة الدول السياحة البيئية، تضاهي هبا جمال
 مصر.....(.

 مرتفع 7 1.11 3.01 .11

ممارسات  تطبيق عن مباشرة وبصفة يعترب السائح املسؤول األول
  تكم.يالوال يف البيئية السياحة

 مرتفع 12 1.00 3.12 .11

 مرتفع 15 1.11 3.45 .11 احمللية  املسؤولة األوىل عن نظافة املقصد السياحي. تعترب اجلماعات

 spss  23برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر 
 ،السياحة البيئية مقومات مجيع حنو مرتفعة املبحوث اجملتمع اجتاهات أن يتبني اجلدول نتائج على بناءا      

 .(3) البالغ الفرضي احلسايب الوسط من أكرب مجيعها احلسابية أوساطها ألن وذلك
ما عدا العبارة  اجيابية كلهاالسياحة البيئية   مقومات تالعبار  احلسابية املتوسطات أن نالحظحيث       

 على( 53) العبارة حتصلت حيث .مرتفع مستوى ذات لتكون  [ 4.55 -  2.84] مابني وحاترت حيث ، اخلامسة
 مباشرة جند مث ،(4.44)ـ ب قدر حسايب مبتوسط الثانية املرتبة( 52) العبارة تليها(، 4.55) حسايب متوسط أكرب

 متوسط على حتصلتو  على الرتبة الرابعة فتحصلت (14) العبارة أما (، 4.37)حسايب مبتوسط (53) العبارة
، (4.15) ـب قدر حسايب توسطمب املرتبة اخلامسة على حتصلت فقد  (56) العبارةو ،  (4.25)ـ ب قدر حسايب
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 على حتصلت فقد (15) العبارةو ، (4) ـب قدر حسايب توسطمل السادسةاملرتبة  على حتصلت فقد (13) العبارةو 
 قدر حسايب توسطمب املرتبة الثامنة يف كانت فقد (11) العبارةو ، (3.97) ـب قدر حسايب توسطمب املرتبة السابعة

 اتالعبارو، (3.84)  ـب قدر حسايب توسطمب املرتبة التاسعة متوقعت يف فقد (59) العبارة، أما (3.84) ـب
 التوايل على ـب قدر حسايب متوسط على حتصلت فقد (55) ،(54( )17)، (12)، (15)، (16)، (58)، (57)
(3.85) ،(3.78) ،(3.72) ،(3.62)، (3.58)، (3.56) ،(2.84).  

، اخلارجية ببيئتها دائم اتصال على املبحوثة املديريات أن يتضح املبحوثني إجابات خالل ومن وبالتايل      
 ذلك رونفس ،املبحوثني بإمجاع الواليات املبحوثة يف البيئية للسياحة للتخطيط مرتفعة مستويات هناكحيث 
 طريق عن به البيئية األنظمة وتثمني عذريته على للحفاظ املوقع محاية إىل اميةالر  دابريالت من مجلة باعتماد

 .التأثريات خمتلف معرفة حماولةو  اجملال هذا يف تخطيطال
أساسي بالبيئة اليت  رتبط بشكلواليت ت، يلعب دورا كبريا يف زرع الثقافة السياحية البيئيةن احمليط النظيف إ    

سياحية جتعل منها وجهة للسياحة يتفق املبحوثني أن والياهتم تتوفر على مقومات كما   ، يعيش فيها اجملتمع
ومن املمكن أن تكون  ،بامتياز بيئي سياحي مقصد تكون ألن يؤهلها متميز بيئي بنظام تزخروأهنا  البيئية

املبحوثني أن السائح اجلزائري ال  معظم، أما العبارة اخلامسة فيتفق السياحة البيئيةسباقة يف الوطن بتوجهها حنو 
بأهنا مهمة  التنظيف مواقع تغزوها النفايات، فأجابو ، وذلك بسبب عزوفهم عن التطوع ميلك ثقافة بيئية

نظافة احمليط، وليت املشكل التهرب من مسؤولية املشاركة يف إىل تدفع باملواطن ، فهذه الذهنية اإلتكالية البلدية
يف تنظيف احمليط، وإمنا يتعداه حنو املسامهة يف نشر النفايات يف املواقع اليت يتوقف عند حدود عدم املشاركة 

 يزورها. 
 التنمیة المحلیة في بعض واليات الشرق الجزائري تحقیقأبعاد  وتشخیص وصفالمطلب الثاني: 

I. مديريات السیاحة  إطارات نظر وجهة من األداء االقتصادي بعد تحقیق أبعاد وتشخیص وصف
 في الواليات المبحوثةوالبیئیة 

 إطارات عينة يف إجابات وترتيب األمهية املعيارية واالحنرافات احلسابية األوساط خمتلف أدناه اجلدول يبني    
 . فيها املطبقة األداء االقتصادي لبعد مديريات السياحة والبيئية يف الواليات املبحوثة
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مديريات السیاحة  إطارات عینةمن وجهة نظر  األداء االقتصادي بعد وتشخیص وصف(:77الجدول رقم )
 والبیئیة في الواليات المبحوثة

 المستوى ترتیب األهمیة االنحراف المعیاري الوسط الحسابي اإلجابات البعد
 التشغيل على تطوير الدائمة السياحةتساعد 

 .احمللي
 مرتفع 4 1.11 4.13 .11

 مرتفع 5 1.53 4.10 .11 احمللي. التشغيل تطويرتعمل السياحة املومسية على 
 أعمال ويف السياحيالنشاط  يقوم النشطاء يف

 .احمللية األولية املواد أخرى بشراء
 مرتفع 10 1.11 3.51 .11

 أعمال ويف السياحيالنشاط  يف يقوم املشاركني
 احمللية األولية املواد أخرى بشراء

 مرتفع 9 3..1 1..3 .11

 تشكيالتو  االجتماعي، واجلغرايف، التنوعيعترب 
املواقع.....اخل عناصر مهمة يف  اإليواء، وعدد

 جاذبية واليتكم. صنع

 مرتفع جدا 1 2..1 4.33 .11

 مرتفع 8 1..1 3.11 .11  توجد هيئات مراقبة جتارية للمرافق السياحية. 
 الفاعلني طرف من توجد هيئات مراقبة مسرية
 احملليني.

 مرتفع 11 1.14 3.24 .11

 اجملتمعات يف العامة واخلدمات التحتية البىن حتسني
 وإتاحتها الرتفيه مستوى املضيفة، يسمح بارتقاء

 احملليني والسياح. للسكان

 مرتفع 2 .1.5 .4.1 .11

خمتلف  على ضرائب مناسبة ينتج عن فرض
 واليتكم. السياحية، زيادة يف مداخيل النشاطات

 مرتفع 3 4..1 4.14 .11

األخضر، من سبل  واالستثمار الشراكة حتسني
 التحتية. تطوير املؤسسات والبىن

 مرتفع 7 1.14 .3.0 .11

األخضر، يعد  واالستثمار الشراكة يعد حتسني
 عنصر مها يف احملافظة على املوارد الطبيعية.

 مرتفع 6 .1.1 4.15 .11

  6.33 3.12 161 األداء االقتصادي 
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 ،األداء االقتصادي أبعاد مجيع حنو مرتفعة املبحوث اجملتمع اجتاهات أن يتبني اجلدول نتائج على بناءا    
 .(3) البالغ الفرضي احلسايب الوسط من أكرب مجيعها احلسابية أوساطها ألن وذلك
 مابني وحاترت ، حيث اجيابية كلها األداء االقتصادي بعدات لعبار  احلسابية املتوسطات أن نالحظحيث       

 حسايب متوسط أكرب على( 55) العبارة حتصلت حيث .مرتفع مستوى ذات لتكون  [ 4.33 - 3.24]
 مبتوسط (59) العبارة مباشرة جند مث ،(4.16)ـ ب قدر حسايب مبتوسط الثانية املرتبة( 58) العبارة تليها(، 4.33)

  (52) العبارة، و  (4.13)ـ ب قدر حسايب توسطمب الرتبة الرابعةجاءت يف ف( 51) العبارة أما (، 4.14) حسايب
 السادسةاملرتبة  على حتصلت فقد (11) العبارة، و (4.59)  ـب قدر حسايب توسطمب املرتبة اخلامسة أخذت فقد

 ـب قدر حسايب توسطمب املرتبة السابعة على حتصلت فقد (15) العبارة، و (4.55)  ـب قدر حسايب توسطمب
 فقد (54) العبارة، أما (3.77)  ـب قدر حسايب توسطمب املرتبة الثامنة على حتصلت فقد (56) العبارةو ، (3.98)
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 على حتصلتا فقد (57) و (53) العبارة أما ،(3.67)  ـب قدر حسايب توسطمب املرتبة التاسعة على حتصلت
  .التوايل على( 3.24) و( 3.57) ـب دراق حسابيني متوسطني

 خالل من يراداتاإل زيادة يف تساهم أن ميكنالسياحة  أن يتضح املبحوثني إجابات خالل ومن وبالتايل     
 وعلى السفر تذاكر على الرسوم الدخول، تأشريات على كالرسم والرسوم الضرائب من معتربة جمموعة حتصيل
 يف تتمثل اليت التحتية البىن يف االستثمارات زيادة إىل السياحة قطاع تنمية تؤدي ، واملطاعم الفنادق فواتري

 على بالنفع يعود ما وهو ا، وغريه الطبيعية املراكز املتاحف، املياه، تنقية معامل املوانئ، الطرق، املطارات،
 . سواء حد على والسياح احملليني السكان

 هذه وتطوير تنمية إىل يؤدي هذا فإن خمتلفة، مناطق يف متعددة سياحية باستثمارات الدولة قيام  حالة  ويف   
 فرص خلق إىل يؤدي ما وهو األخرى، االقتصادية القطاعات تطوير على يشجع كما متوازن؛ بشكل األقاليم

 جمتمعات وخلق تنمية األقاليم، هذه يف املتوفرة الطبيعية املوارد استغالل املعيشة، مستوى حتسني جديدة، عمل
 .اجملتمع أفراد كافة بني الدخول توزيع وإعادة جديدة حضارية

 خارج ينخفض السياحية املنشآت على الطلب فان األحيان، أغلب يف لسياحة املومسيةأما فيما خيص ا    
 ينعكس ما وهو  الركود فرتات خالل العمال من عدد لتسريح املنشآت هذه تضطر وبالتايل السياحي املوسم
 . الطاقات هذه استغالل وعلى االقتصاد على سلبا

 

II. مديريات  إطارات نظر وجهة من مؤشر األداء االجتماعي تحقیق أبعاد وتشخیص وصف
 السیاحة والبیئیة في الواليات المبحوثة

 إطارات عينة يف إجابات األمهيةوترتيب  املعيارية واالحنرافات احلسابية األوساط خمتلف أدناه اجلدول يبني   
 :فيها املطبقة االجتماعيمؤشر األداء  مديريات السياحة والبيئية يف الواليات املبحوثة
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مديريات السیاحة والبیئیة في  إطارات عینةمن وجهة نظر  االجتماعياألداء  بعد وتشخیص وصف(:70الجدول رقم )
 الواليات المبحوثة

الحسابي الوسط اإلجابات البعد  المستوى ترتیب األهمیة االنحراف المعیاري 
تأهيلية  تدعم النشاط  تربصات توفر واليتكم 

 السياحي البيئي.
 مرتفع 6 0.82 3.41 .11

تتباين أسعار اخلدمات املقدمة حسب صفة الزبون ) 
 أطفال، متمدرسون، نساء.....(.

 مرتفع 7  0.96 3.43 .11

 وعيا أكثر واملضيفني الزوار جتعل السياحة البيئية
 الثقافات. مهما اختلفت البيئية من القضايا بكثري

 مرتفع 2 0.77 3.05 .11

املعيشية يف  باملستويات متكن السياحة باالرتقاء
 واليتكم.

 مرتفع 1 0.70 4.11 .11

 وبني الواحد اجليل أفراد بني العدالة حتقق السياحة
 من االستفادة يف احلق حيث من املختلفة األجيال

 البيئية. املوارد

 مرتفع 5 0.84 3.11 .11

 وتثقيفهم ويتم توعيتهم احمللي، اجملتمع سكان يدمج
 وسياحيا يف واليتكم. بيئيا

 مرتفع 4 0.75 3.10 .11

 تطوير خالل من الدخل اقتصادية توفر املشاريع
 سياحية . صناعات

 مرتفع 3 0.73 1..3 .11
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 ،الجتماعياألداء ا أبعاد مجيع حنو مرتفعة املبحوث اجملتمع اجتاهات أن يتبني اجلدول نتائج على بناءا   
 .(3 )  البالغ الفرضي احلسايب الوسط من أكرب مجيعها احلسابية أوساطها ألن وذلك
 مابني وحاترت ، حيث اجيابية كلها االجتماعياألداء  بعدات لعبار  احلسابية املتوسطات أن نالحظحيث       

 حسايب متوسط أكرب على( 54) العبارة حتصلت حيث .مرتفع مستوى ذات لتكون  [ 4.57 - 3.43]
 مبتوسط (57) العبارة مباشرة جند مث ،(3.95)ـ ب قدر حسايب مبتوسط الثانية املرتبة( 53) العبارة تليها(، 4.57)

 (3.79)ـ ب قدر حسايب متوسط على حتصلتو  على الرتبة الرابعة فتحصلت( 56) العبارة أما (، 3.87)حسايب
 (52) و (51) العبارة أما، (3.71)  ـب قدر حسايب توسطمب املرتبة اخلامسة على حتصلت فقد  (55) العبارة، و 
 . التوايل على( 3.43) و( 3.47) ـب دراق حسابيني متوسطني على حتصلتا فقد

 أهم أحد تتفق على أن السياحة املبحوثة املديريات أن يتضح املبحوثني إجابات خالل ومن وبالتايل      
 واالهتمامات األفكار على لتعرفا احملليني فراداأل أمام الفرصة تتاح حيث االجتماعي، التطور أسباب

 انفتاحهم يف يساهم ما وهو، السياح مع املباشر واتصاهلم  تعاملهم خالل من املختلفة األجنبية والثقافات
 اجلنسيات خمتلف من السائحني بني الثقايف التبادل معدالت زيادة على كذلك تعمل، و اخلارجي العامل على
إىل يؤدي هتم، مما وعادا املضيفة الشعوب ثقافات على السائح يتعرف حيث هلم املستقبلة الدول شعوب وبني

 .املتبادل واالحرتام الفوارق منلتقليل  ا
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 اجلذب أسس أحد باعتبارها عليها واحلفاظ التقليدية واحلرف والتقاليد العادات إحياء إىل ذلكضف أ    
 االقتصادي والركود كالبطالة املشاكل من العديد على القضاء يف يساعد بالسياحة االهتمام وأن ،السياحي

 املعيشي املستوى حتسني يف يساهم ما وهو الدخول توزيع وإعادة األخرى القطاعات تنشيط يف يساهم كما
 القومي الوعي لتنمية إضافة اليومية، واحلياة العمل ضغوط من لإلنسان متنفس السياحة تعتربإذ  ،للسكان
ضرورة توفري تربصات تأهيلية تدعم  ، كما يؤكد املبحوثني علىوالثقايف احلضاري وباملوروث بالوطن واالعتزاز

لتحيق سياحة عادلة بني أفراد اجليل الواحد وبني األجيال املختلفة من حيث احلق يف  النشاط السياحي البيئي
 من املوارد البيئية.االستفادة 

III. مديريات السیاحة  إطارات نظر وجهة مناألداء البیئي  بعد تحقیق أبعاد وتشخیص وصف
 الواليات المبحوثةوالبیئیة في 

 إطارات عينة يف إجابات وترتيب األمهية املعيارية واالحنرافات احلسابية األوساط خمتلف أدناه اجلدول يبني
 :فيها املطبقة البيئياألداء  بعد مديريات السياحة والبيئية يف الواليات املبحوثة

مديريات السیاحة والبیئیة  إطارات عینةمن وجهة نظر  البیئياألداء  بعد وتشخیص وصف(:70الجدول رقم )
 في الواليات المبحوثة

 المستوى ترتیب األهمیة االنحراف المعیاري الوسط الحسابي اإلجابات البعد
توفر واليتكم أنظمة مستمرة إلبالغ املعلومات والرصد من أجل حتسني 

 نوعية املكان واحلفاظ عليه.
 مرتفع 6 5..1 1..3 .11

 مرتفع 8 4..1 1..3 .11 حملية تعزز استدامة املوقع السياحي.توجد قوانني 
يتوافر عدد كبري من املواقع الثقافية مثل اآلثار واملباين واملواقع الرتاثية التابعة 

 ملنظمة اليونسكو يف واليتكم.
 مرتفع 3 .1.1 1..3 .11

يتوافر عدد كبري من املواقع الطبيعية يف واليتكم مثل احملميات 
 .Natura 2000 ومواقع

 مرتفع 5 1.15 3.10 .11

توجد  يف واليتكم املرافق البئية اليت حصلت على العالمات البيئية دعما 
 لتوجهاهتم.  

 مرتفع 10 5..1 .3.4 .11

( 14111أو إيزو  EMAS تطبق واليتكم خطط اإلدارة البيئية )مثل
أي خدمات  شاملًة الفنادق واملطاعم ومواقع معسكرات اإلجازات أو

 سياحية أخرى.

 مرتفع 11 1..1 3.44 .11

 مرتفع 9 1.12 3.40 .11 تقل نسبة الضغط على املواصالت بفعل السياحة البيئية يف واليتكم.
ينتقل السياح إىل مقاصدهم السياحي باستخدام وسائل مواصالت أكثر 

 استدامة يف واليتكم.
 مرتفع 7 0..1 2..3 .11

تتوقع حدوث تغيري حنو األفضل وتطور مستقبلي باستخدام مواصالت أكثر 
 استدامة يف واليتكم.  

 مرتفع 4 1.14 1..3 .11

 مرتفع 2 1.11 4.13 .11 .يف واليتكم حتاول السلطات املعنية محاية املناطق الطبيعية واحلفاظ عليها 
 مرتفع 1 1.14 4.11 .11 .يف واليتكم البيولوجيتأثري األنشطة السياحية بشكل اجيايب على التنوع 

 متوسط 12 1.11 3..2 .11 .يف واليتكم تأثري األنشطة السياحية بشكل سليب على التنوع البيولوجي
  6.03 3.00 161 األداء البیئي

 spss  23برنامج مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر
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 ،البيئياألداء  أبعاد مجيع حنو نوعا ما مرتفعة املبحوث اجملتمع اجتاهات أن يتبني اجلدول نتائج على بناءا    
 أنمن اجلدول  نالحظكما   (.3) البالغ الفرضي احلسايب الوسط من أكرب مجيعها احلسابية أوساطها ألن وذلك

 -2.83] مابني وحاترت ، حيث ما عدا عبارة واحدة اجيابية كلها البيئياألداء  بعدات لعبار  احلسابية املتوسطات

( 4.57) حسايب متوسط أكرب على( 11) العبارة أخذت حيث .نوعا ما متوسط مستوى ذات لتكون  [ 4.57
 حسايب مبتوسط (53) العبارة مباشرة جند مث ،(4.53)ـ ب قدر حسايب مبتوسط الثانية املرتبة( 15) العبارة تليها

 العبارة، و  (3.85)ـ ب قدر حسايب متوسط على حتصلتو  رتبة الرابعةامل يف جاءت( 59) العبارة أما (،3.87)
املرتبة  احتلت فقد (51) العبارة، و (3.79)  ـب قدر حسايب توسطمب املرتبة اخلامسة على حتصلت فقد  (54)

 حسايب توسطمب املرتبة السابعة على حتصلت فقد (58) العبارة، و (3.67)  ـب قدر حسايب توسطمب السادسة
 العبارة، أما (3.65)  ـب قدر حسايب توسطمب املرتبة الثامنة على حتصلت فقد (52) العبارةو ، (3.62) ـب قدر

 (12و ) (56) و (55) العبارة أما، (3.49)  ـب قدر حسايب توسطمب املرتبة التاسعة على حتصلت فقد (57)
 . التوايل على( 2.83و )( 3.44) و( 3.46) ـب دراق حسابيني متوسطني على حتصلتا فقد

تتفق على أن النشاط  املبحوثة إطارات املديريات أن يتضح املبحوثني إجابات خالل ومن وبالتايل     
السلطات املعنية جاهدة حلماية املناطق تسعى  حيث، السياحي يؤثر بشكل اجيايب على التنوع البيولوجي

وجود عدد كبري من اآلثار واملباين واملواقع الثقافية واملواقع  كما يؤكد املبحوثني على ، الطبيعية واحلفاظ عليها
املبحوثني أن النشاط السياحي ال يؤثر ، كما اتفق معظم الواليات املبحوثةالتابعة ملنظمة اليونسكو يف  الرتاثية

 بشكل سليب على التنوع البيولوجي يف الواليات املبحوثة. 
 األوىل بالدرجة يعود السياحة وازدهار فتطور وتبادلية، وثيقة عالقة والبيئة السياحة بني العالقة إذ تعترب    

 االجيابية لآلثار بالنسبة أما ة،والتارخيي احلضرية البيولوجية، الطبيعية، العناصر تضم اليت البيئة مع لتفاعلها
 التارخيية واألماكن اآلثار على واحلفاظ اهلامة الطبيعية املوارد على احلفاظ يف فتتمثل البيئة على للسياحة
، الضوضاء وختفيض واهلوائي املائي التلوث من احلد حماولة خالل من البيئة جودة ىمستو  وحتسني واملعمارية

 على احلفاظ بضرورة السكان حتسيس خالل من وذلك اجملتمع أفراد لدى البيئية الثقافة مستوى من الرفعو 
 املناطق بعض يف التعمري وحتقيق األساسية، البىن كفاءة من والرفع السياحية املناطق تزيني يف واملسامهة البيئة
 من جزء توجيهباإلضافة إىل ، إعمارها إعادة عملية متت فيها السياحية احلركة وبفضل مهملة كانت اليت

 تعتمد املفتوحة واملناطق بالغابات السياحة من جديدة أنواع بروز مع خاصة البيئة حلماية السياحية اإليرادات
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 البيئة محاية شعار حتت بالبيئة االهتمام يف جديد توجه ظهر وعليه أساسية جذب كوسيلة الطبيعية البيئة على
 .للغد استثمار اليوم

 سةاالدر  فرضیات اختبار: الثالث المبحث
 فرضيات ملختلف اإلحصائي التحليل فيه سيتم حيث امليدانية، سةاالدر  فرضيات املبحث هذا يتناول    

 السياحة البيئية املستقلة سةاالدر  تامتغري  خمتلف بني )االجتاه( التأثري عالقات االرتباط، عالقات التباين،
 :التالية للمطالب وفقا وذلك ،التنمية احمللية التابع سةاالدر  ومتغري
 متغريات الدراسة بني االرتباط لفرضيات اإلحصائي التحليل األول: املطلب

  متغريات الدراسة بني التأثري لعالقات اإلحصائي التحليلاملطلب الثاين: 
 

 االرتباط لفرضیات اإلحصائي التحلیل :األول المطلب
 مدى على للوقوف سةار دال فرضيات ضوء يف ناقشتهام البد من امليدانية، سةاالدر  بيانات وحتليل عرض بعد   

 من عدمه.  ،صحتها
والتنمیة السیاحة البیئیة  بین إحصائیة داللة ذات ارتباط عالقة توجد ال ":األوىل الرئيسية الفرضية تنص

 المحلیة في الواليات المبحوثة". 
 مقياسا باعتباره (Pearson) البسيط اخلطي االرتباط اعتماد مت املتغريين بني االرتباط عالقة قياس وبغرض   

 والواحد املوجب الواحد بني ( R) االرتباط معامل قيمة وحاترت  حيث10،املتغريين بني اخلطية العالقة وقوة الجتاه
 تاتغري م بني العالقة أن يعين فهذا الصحيح الواحد من القيمة اقرتبت فإذا -R ≤1 ≥1 السالب الصحيح

 تفرعت وقد  .جدا ضعيفة العالقة أن يعين فهذا الصفر من اقرتبت وٕاذا صحيح، والعكس جدا قوية سةاالدر 
 :كالتايلة  فرعي ثالثة فرضيات إىل الفرضية هذه
I. األولى الفرعیة الفرضیة ومناقشة اختبار 
H0 " : الواليات  يف االقتصادي لبعدوا السياحة البيئية بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجدال

  .املبحوثة"
H1 : "الواليات املبحوثة".   يف االقتصاديالبعد و  السياحة البيئية بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد 
 يف االقتصادي لبعدوا السياحة البيئية بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقةواجلدول املوايل يبني نتائج    

 الواليات املبحوثة". 
                                                 

10
 .396 ص ،6040األردن،  والتوزيع، للنشر جديد ، دار: spss(version 15-16)برمجية باستخدام اإلحصائي التحليل سليم، خير محمد زيد أبو 
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 االقتصادي لبعدالسیاحة البیئیة وا بین االرتباط عالقة:  (16)رقم الجدول
 المستقل متغیرال                  

 التابع المتغیر  
 السیاحة البیئیة 

  R= 0.15 االقتصادي البعد
Sig= 0.10  

  spss 23مخرجات  على باالعتماد الباحثة إعداد من:المصدر                     
 معامل بلغ إذ ،االقتصادي البعدو  السياحة البيئية بني ةضعيف إحصائية معنوية ذات ارتباط عالقة وجود     

 أقل احملسوب املعنوية مستوى أن إذ إحصائيا دالة وهي (0.10) معنوية مستوى عند (5.15) بينهما االرتباط
 جمسدة على أرض الواقع فعلية إسرتاجتيةعدم وجود ب العالقة هذه تفسري وميكن ،(0.05) املعنوية مستوى من

 العرض جودة وضعف، السياحية جمال اهلياكل يف اإلقليم يعرفه الذي الكبري النقص كذلك،  للرفع بالسياحة
 .االقتصادي البعد حتقيق يف سليب بشكل ذلك انعكس كلما املتوفر السياحي

( 0.05) املعنوية عند مستوى إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد"القائلة:  البديلة الفرضية رفض وعليه    

 .العدمية الفرضية قبولو  ،الواليات املبحوثة" يف االقتصادي البعدو  السياحة البيئية بني
II. الثانیة  الفرعیة الفرضیة ومناقشة اختبار 
H0 الواليات  يف االجتماعي البعدو  السياحة البيئية بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد: " ال

 املبحوثة". 
H1 : "الواليات املبحوثة".   يف االجتماعي البعدو  السياحة البيئية بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد 
 يف االجتماعي لبعدوا السياحة البيئية بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقةواجلدول املوايل يبني نتائج   

 الواليات املبحوثة". 
 االجتماعي والبعدالسیاحة البیئیة  بین االرتباط :  عالقة(11)رقم الجدول

 المتغیر المستقل                  
 المتغیر التابع  

 السیاحة البیئیة

  R= 0.37 االجتماعي البعد
Sig= 0.000  

  spss 23مخرجات  على باالعتماد الباحثة إعداد من:المصدر                     

 معامل بلغ إذ ،االجتماعي والبعد السياحة البيئية بعد بني موجبة إحصائية معنوية ذات ارتباط عالقة وجود    
 أقل احملسوب املعنوية مستوى أن إذ إحصائيا دالة وهي (0.000) معنوية مستوى عند (5.37. )بينهما االرتباط

من طرف  السياحة البيئيةب زاد االهتمام كلما ابأهن العالقة هذه تفسري وميكن ،(0.05) املعنوية مستوى من
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 اتواليالب وفري قطاعال فإن، االجتماعي البعد حتقيق يف إجيايب بشكل ذلك انعكس كلماالسلطات املعنية  
.. .الوكاالت السياحية اإليواء، هياكل توفرها اليت تلكيف  عموما املناصب هذه تتمثل خمتلفة؛ وظائفاملبحوثة 

 الصناعات قطاع يوفرها اليت العمل مناصب تعرف، وغريها التقليدية الصناعات قطاع يؤمنها اليت والوظائف ،
 .الوظائف من معترب عدد توفري يف يساهم حيث سنويا، منوا التقليدية

( 0.05) املعنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد": القائلة البديلة الفرضية قبول وعليه     

  .العدمية الفرضية رفضو  ،الواليات املبحوثة" يف االجتماعي لبعدوا السياحة البيئية بني
III. الثالثة  الفرعیة الفرضیة ومناقشة اختبار 
H0 الواليات املبحوثة".  يف البيئي والبعد السياحة البيئية بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد: " ال 
H1 : "الواليات املبحوثة".   يف البيئي والبعد السياحة البيئية بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد 
الواليات  يفبيئي ال لبعدوا السياحة البيئية بني إحصائية داللة ذات ارتباط عالقةواجلدول املوايل يبني نتائج    

 املبحوثة". 
 البیئي البعدالسیاحة البیئیة و  بین االرتباط :  عالقة(12)رقم الجدول

 المتغیر المستقل                  
 المتغیر التابع  

 السیاحة البیئیة 

  R= 0.49 البیئي بعدال

Sig= 0.000  
 α ≤0.05  المعنوية مستوى            spss 23مخرجات  على باالعتماد الباحثة إعداد من:المصدر              

 معامل بلغ إذ ،املنتج يف واإلبداع التنافسية اليقظة بعد بني موجبة إحصائية معنوية ذات ارتباط عالقة وجود   
 احملسوب املعنوية مستوى أن إذ إحصائيا دالة وهي،  (0.000) معنوية مستوى عند( 0.49) بينهما االرتباط

من  السياحة البيئيةب زاد االهتمام كلما بأنه العالقة هذه تفسري وميكن،  ( 0.05) املعنوية مستوى من أقل
 .البيئي بعدال حتقيق يف إجيايب بشكل ذلك انعكس كلماطرف السلطات املعنية  

 األنظمة وتثمني اعذريته على حلفاظوا قعااملو  محاية إىل اميةالر  دابريالت من مجلةعلى  عتماداالب ذلك فسريو     
 واإلجيابية الّسلبية التأثريات خمتلف معرفة حماولة من خالل اجملال هذا يف حمتشم ولو ختطيط طريق عن اهب البيئية

 .االختالالت تصحيح وحماولة املقاصد السياحية على ياحيالس الّنشاط يرتكها اليت
( 0.05) املعنوية عند مستوى إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد": القائلة البديلة الفرضية قبول وعليه   

 .العدمية الفرضية رفضو  ،الواليات املبحوثة" يف لبيئيا لبعدوا السياحة البيئية بني
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 إجيايب بشكل ذلك انعكس كلما السياحة البيئية مبتغري هتماماال زاد كلما بأنه العالقة هذه تفسري وميكن    
 عند إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد" :القائلة البديلة الفرضية قبول وعليه .التنمية احمللية حتقيق يف

 .العدمية الفرضية ورفض."- يف الواليات املبحوثة والتنمية احمللية  السياحة البيئية بني( 0.05) املعنوية مستوى
 متغیرات الدراسة  بین التأثیر لعالقات اإلحصائي التحلیلالمطلب الثاني: 

 :الثانیة الرئیسیة الفرضیة ومناقشة اختبار
H0الواليات املبحوثة".  يف التنمية احملليةو  السياحة البيئية بني إحصائية داللة ذاتتأثري  عالقة : " ال توجد 
H1 :الواليات املبحوثة".   يف تنمية احملليةوال السياحة البيئية بني إحصائية داللة ذاتتأثري  عالقة " توجد 
 ونتائج  (Multiple Regressio)  البسيط اخلطي االحندار حتليل نتائج استخدام مت الفرضية هذه الختبار  

 الختبار املقرتح النموذج صحة من للتأكد(  Analysis of Variance Annova)  لالحندار التباين حتليل
 حيث ،كمتغري مستقل يف التنمية احمللية كمتغري تابع  ة تأثري السياحة البيئيةعالق أي الثانية الرئيسية الفرضية
 :اآليت ولاجلد يف ذلك صحة توضيح ومت 0.05 يساوي أو من  أقل املعنوية مستوى كان إذا الفرضية ترفض

 التنمیة المحلیة على السیاحة البیئیة لتأثیر البسیط الخطي االنحدار اختبار نتائج: (03)رقم الجدول
 االنحدار معامل

(R2) 
(F)   المحسوبة (F)  المعنوية ىمستو  الجدولیة 

(SIG) 
 النتیجة

 قبول الفرضیة البديلة 6.666 2.101 33.330 6.011

  α ≤0.05 المعنوية مستوى             spss 23مخرجات  على باالعتماد الباحثة إعداد من:المصدر
 اجلدولية  (F)قيمة من أكرب حملسوبةا (F ) قيمة أن يتضح (25) اجلدول يف الواردة النتائج خالل من   

 مستوى عند إحصائيا دالة هي وبالتايل املعتمد املعنوية مستوى من أقل  (0.000)احملسوب املعنوية ومستوى
 .وصالحيته النموذج جودة يعكس مما (0.005) معنوية

 ،مقبولة تفسريية نسبة وهي السياحة البيئية من (%48.9) نسبته ما تفسر جمتمعة املستقلة تااملتغري  أن كما   
 .السياحة البيئية نطاق عن وخارجة بالنموذج تدخل مل أخرى تامتغري  فتفسرها النسبة بقية أما

 عند للسياحة البيئية معنوي تأثري ووجود املقرتح النموذج معنوية إىل تشري اليت االحندار معامالت يلي وفيما    
 اجلدول لقيمة وفقا وذلك يف دعم التنمية احمللية، (T) يبينه ما وهو (0.05) يساوي أو من أقل معنوية مستوى

 المتعدد االنحدار اختبار تحلیل نتائج(: 07)رقم الجدول                            :التايل
 المعنوية مستوى t  الجدولیة قیمة t  المحسوبة قیمة Beta المعیاري الخطأ A المستقل المتغیر

Sig 
 6.666 - 0.110 6.011 6.10 6.011 السیاحة البیئیة

  α ≤0.05 المعنوية مستوى             spss 23مخرجات  على باالعتماد الباحثة إعداد من:المصدر
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 الثانية لتبين الرئيسة الفرضية وقبول العدمية الثانية الرئيسية الفرضية رفض تؤكد اجلدول يف الواردة النتائج إن   
السياحة   (α ≤0.05) معنوية مستوى عند إحصائية معنوية ذات تأثري عالقة وجود على تنص اليت البديلة

 لتبين أثر يوجد: القائلة البديلة الفرضية قبول وعليه. املبحوثني نظر وجهة من البيئية يف دعم التنمية احمللية
ة ساالدر يف ميدان   (α ≤0.05)  معنوية مستوى عند إحصائية معنوية ذو التنمية احمللية دعم يف السياحة البيئية

 .العدمية الفرضية ورفضيف الواليات املبحوثة. 
 مباشر بشكل البيئية السياحة رواج يؤثر حيث احمللية التنمية يف أساسيا دورا البيئية السياحية التنمية تلعب     
 إىل يؤدي هبا املرتبطة والسلع اخلدمات على فاإلنفاق السياحة، هبذه املرتبطة واألنشطة الصناعات رواج على

 االنتقال هذا عن يتفرع كما والسلع، اخلدمات هذه أصحاب جيوب إىل السائحني جيوب من األموال انتقال
 .السلع هبذه امللحقة اخلدمات على اإلنفاق من أخرى سلسلة لألموال

 مثل ومناخية طبيعية ياامبز  تتمتع اليت السياحية املناطق لتطوير الالزمة املوارد ختصيص زيادة فإن لذلك   
 اخلاص القطاع حتفيز إىل إضافة احلارة، املياه ينابيع ومناطق جلبليةا واملناطق واجلزر والشواطئ الطبيعية احملميات

 اجلديدة العمالة فرص من يضاعف سوف املناطق هذه يف السياحي االستثمار على واألجنيب والعريب احمللي
 .املناطق هذه يف احمللية اجملتمعات لسكان للعمالة جاذبة مناطق إىل النائية املناطق هذه وستتحول

 البيئية ة بالسياحةمرتبط فرضية كل فرعية، فرضيات ةثالث إىل ثانيةال الرئيسية الفرضية تقسيم مت قدو    
 .ةحد على واحدة كل صحة من التأكد وسنحاول

I. االقتصاديبعد وال السیاحة البیئیةلعالقة التأثیر بین ى األول الفرعیة الفرضیة ومناقشة اختبار 
H0الواليات املبحوثة".  يف االقتصادي بعدو  السياحة البيئية بني إحصائية داللة ذاتتأثري  عالقة : " ال توجد 
H1 :الواليات املبحوثة".   يف االقتصادي البعدو  السياحة البيئية بني إحصائية داللة ذاتتأثري  عالقة " توجد 

 المؤشر االقتصادي على السیاحة البیئیة لتأثیر البسیط الخطي االنحدار اختبار نتائج: (05) رقم الجدول
 االنحدار معامل

(R2) 
(F)   المحسوبة (F)  المعنوية ىمستو  الجدولیة 

(SIG) 
 النتیجة

 قبول الفرضیة البديلة 6.666 2.101 33.330 6.311

  α ≤0.05 المعنوية مستوى                                   spss 23مخرجات  على باالعتماد الباحثة إعداد من:المصدر
اجلدولية   (F)قيمة من أكرب احملسوبة  (F )قيمة أن يتضح (27) اجلدول يف الواردة النتائج خالل من   

 مستوى عند إحصائيا دالة هي وبالتايل املعتمد املعنوية مستوى من أقل  ( 0.000 )احملسوب املعنوية ومستوى
 . وصالحيته النموذج جودة يعكس مما ( 0.005 ) معنوية
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 ،مقبولة تفسريية نسبة وهي السياحة البيئية من (%48.9) نسبته ما تفسر جمتمعة املستقلة تااملتغري  أن كما   
 .السياحة البيئية نطاق عن وخارجة بالنموذج تدخل مل أخرى تامتغري  فتفسرها النسبة بقية أما
 بني( 0.05) املعنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات تأثري عالقة توجد": القائلة البديلة الفرضية قبول وعليه   

 .العدمية الفرضية رفضو  ،الواليات املبحوثة" يف قتصاديالا بعدوال السياحة البيئية
II.  االجتماعي بعدوال السیاحة البیئیةالتحلیل اإلحصائي لعالقة التأثیر بین 
H0الواليات املبحوثة".  يف االجتماعي بعدوال السياحة البيئية بني إحصائية داللة ذاتتأثري  عالقة : " ال توجد 
H1 :الواليات املبحوثة".   يف االجتماعي بعدوال السياحة البيئية بني إحصائية داللة ذاتتأثري  عالقة " توجد 

 االجتماعي البعد على السیاحة البیئیة لتأثیر البسیط الخطي االنحدار اختبار نتائج(: 06)رقم الجدول
 االنحدار معامل

(R2) 
(F)   المحسوبة (F)  المعنوية ىمستو  الجدولیة 

(SIG) 
 النتیجة

 قبول الفرضیة البديلة 6.666 2.101 33.330 6.011

  α ≤0.05 المعنوية مستوى                        spss 23مخرجات  على باالعتماد الباحثة إعداد من:المصدر
اجلدولية   (F)قيمة من أكرب احملسوبة  (F )قيمة أن يتضح (28) اجلدول يف الواردة النتائج خالل من   

 مستوى عند إحصائيا دالة هي وبالتايل ،املعتمد املعنوية مستوى من أقل  (0.000)احملسوب املعنوية ومستوى
 .وصالحيته النموذج جودة يعكس مما (0.005) معنوية

 ،مقبولة تفسريية نسبة وهي السياحة البيئية من (%48.9) نسبته ما تفسر جمتمعة املستقلة تااملتغري  أن كما   
 تنمية حتقق  .السياحة البيئية نطاق عن وخارجة بالنموذج تدخل مل أخرى تامتغري  فتفسرها النسبة بقية أما

 :خالل من االجتماعي املستوى على كبرية تنمية البيئي اجملال يف السياحي القطاع
 حياهتم؛ منط وحتسني احمللية اجملتمعات معيشة مستوى رفع على العمل -
 ئرين؛اوالز  املواطنني خلدمة وثقافية ترفيهية تسهيالت وٕاجياد خلق على العمل -
 البيئي؛ السياحي املقصد بدولة العامة واخلدمات األماكن تطوير على املساعدة -
 اجملتمع؛ من واسعة فئات لدى البيئية السياحية بالتنمية الوعي مستوى رفع على املساعدة  -
 .واحلضاري الثقايف التبادل فرص وزيادة الوطن إىل باالنتماء الشعور تنمية

 بني( 0.05) املعنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات تأثري عالقة توجد": القائلة البديلة الفرضية قبول وعليه   
 .العدمية الفرضية رفضو  ،الواليات املبحوثة" يف الجتماعيا بعدوال السياحة البيئية

III.  البیئي بعدوال السیاحة البیئیةالتحلیل اإلحصائي لعالقة التأثیر بین 
H0الواليات املبحوثة".  يف البيئي بعدوال السياحة البيئية بني إحصائية داللة ذاتتأثري  عالقة : " ال توجد 
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H1 :الواليات املبحوثة".  يف البيئي بعدوال السياحة البيئية بني إحصائية داللة ذاتتأثري  عالقة " توجد 
 البیئي بعدال على السیاحة البیئیة لتأثیر البسیط الخطي االنحدار اختبار نتائج(: 07)رقم الجدول

 االنحدار معامل
(R2) 

(F)   المحسوبة (F)  المعنوية ىمستو  الجدولیة 
(SIG) 

 النتیجة

 قبول الفرضیة البديلة 6.666 2.101 33.330 6.011

  α ≤0.05 المعنوية مستوى            spss 23مخرجات  على باالعتماد الباحثة إعداد من:المصدر 
اجلدولية   (F)قيمة من أكرب احملسوبة  (F )قيمة أن يتضح (29) اجلدول يف الواردة النتائج خالل من   

 مستوى عند إحصائيا دالة هي وبالتايل ،املعتمد املعنوية مستوى من أقل  (0.000)احملسوب املعنوية ومستوى
 . وصالحيته النموذج جودة يعكس مما ( 0.005 ) معنوية

 ،مقبولة تفسريية نسبة وهي السياحة البيئية من (%48.9) نسبته ما تفسر جمتمعة املستقلة تااملتغري  أن كما   
 تالتأثري ، فاةالبيئيالسياحة  نطاق عن وخارجة بالنموذج تدخل مل أخرى تامتغري  فتفسرها النسبة بقية أما

 ومحايتها هبا االهتمام نتيجة املختلفة البيئية العناصر يفا كبري  ار تطو  حتدث البيئية السياحية عن تتولد اليت البيئية
 البيئية السياحية األنشطة تعمل كما مستدامة بيئية سياحية تنمية لتحقيق وذلك ،التلوث ضد عليها واحملافظة

 :خالل من املستدامة احمللية  التنمية حتقيق على
 ومحايتها؛ البيئة على احملافظة على والعمل املنتزهات إنشاء على املساعدة -
 سليم؛ علمي بشكل منها للتخلص للنفايات جيدة إدارة حتقيق  -
 .املضيف اجملتمع داأفر  لدى البيئي الوعي زيادة  -

 جزء الطبيعية البيئة عناصر اعتبار إىل البيئية السياحة ميدان يف عليها واحملافظة بالبيئة الكبري االهتمام ويرجع   
 يرتكز كمنهج املستدامة السياحة مفهوم برز ولذلك وصيانتها عليها احملافظة يتطلب مما السياحي العرض من

 متثله ملا الطبيعية املوارد واستدامة البيئة على حمافظة أكثر السياحية اخلدمات حقل يف املتعاملني كل جعل على
 .السياحي للقطاع بالغة أمهية من

( 0.05) املعنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات تأثري عالقة توجد": القائلة البديلة الفرضية قبول وعليه    

 .العدمية الفرضية رفضو  ،الواليات املبحوثة" يف لبيئيا والبعد السياحة البيئية بني
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 الفصل:  صةخال
 حيوي أمر السياحة من النوع هذا ممارسة إن بل ،راهنال وقتنا يف متزايدة أمهية البيئية للسياحة أصبح    

 وحتقيق البيئة على احملافظة وهي للشعوب، إيصاهلا حياول اليت البيئية الرسالة خالل من وذلك وضروري،
 . احمللية اجملتمعات على إجيايب ومردود عوائد من هلا ملاو  ،استدامتها

 

السياحة  لعبهت الذي الدور من ميدانيا التحقق خالله من مت ميداين حتليلي قالب ضمن األخري الفصل جاء    
 على املوضوع هذا تطبيق مت فقد وبذلك ،الشرق اجلزائري واليات منالبعض  التنمية احمللية يف حتقيق يف البيئية
 .ومديريات البيئة بالواليات املبحوثةالصناعات التقليدية و ريات السياحة اإلطارات مبدي من عينة
 أدوات،   ءاتاإجر  من ه الدراسة امليدانيةهذ ومنهجية لطريقة تفصيلي بعرض الفصل هذا استهل وقد    

 سةاالدر  تامتغري  وتشخيص وصف إىل التطرق مت ذلك وبعد سة،االدر  ومنوذج عينة، جمتمع، أساليب،
 ،ديريات السياحة ومديريات البيئةم تاإطار  من كل نظر وجهة من بالتفصيل )التنمية احمللية ،السياحة البيئية(

 عالقات التباين، من التأكد عرب امليدانية سةاالدر  فرضيات خمتلف باختبار التطبيقي الفصل هذا ليختتم
التنمية احمللية يف بعض واليات الشرق  وحتقيق السياحة البيئية عناصر خمتلف بني التأثري وعالقات االرتباط،
 .اجلزائري

 االقتصادي البعدأن  إىل الراهنة للمعطيات وفقا التوصل مت الفصل، هذا خالل إليه التعرض مت ما خالل من  
 إضافة السياحية، داخيلامل اخنفاضذلك من خالل ة مت مالمس حيث احمللية، للتنمية حتقيق يف ساهمي ال

 االجتماعي، البعد خيص فيما ، أما السياحية االستثمارات يف التقدم دون حتول اليت العراقيل من للعديد
 من العديد على القضاء يف ساعدتحيث  ، اجملال هذا يف اجيابيا تأثريا السياحية لألنشطة أن اعتبار فيمكن

 وهو الدخول توزيع وإعادة األخرى القطاعات تنشيط يف يساهم كما ،االقتصادي والركود كالبطالة املشاكل
 املواقع على الضغط رغم  البيئي، للبعد بالنسبةو ، احملليني للسكان املعيشي املستوى حتسني يف يساهم ما

 مستوي تحسنيلإال أن السلطات املعنية تسعى جاهدة  سالمتها، على والتأثري يف الشرق اجلزائري احلساسة
 بضرورة السكان حتسيسو  الضوضاء وختفيض واهلوائي املائي التلوث من احلد حماولة خالل من البيئة جودة

 يف التعمري وحتقيق  األساسية البىن كفاءة من والرفع السياحية املناطق تزيني يف واملسامهة البيئة على احلفاظ
 .إعمارها إعادة عملية متت فيها السياحية احلركة وبفضل مهملة كانت اليت املناطق بعض
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 الخاتمة: 
قطاع هي من منظور اقتصادي من أهم القطاعات يف التجارة الدولية، فالسياحة  يالسياحالقطاع  أصبح   

الصعبة وفرصة  ، ومصدرا للعمالتوحتسني ميزان املدفوعات الوطينإنتاجي يلعب دورا مهما يف زيادة الدخل 
 التنمية مببادئ االهتمام زيادة معمن جهة أخرى فإنه ، لتشغيل األيدي العاملة، وهدفا لتحقيق برامج التنمية

فقد  ،واالجتماعية االقتصادية بآثارها االهتمام غرار على سياحةلل البيئية آلثاربا االهتمام إزداد املستدامة،
للنشاط  السلبية اآلثار تقليص حماولة خالل من املستدامة التنمية ومبادئ تتوافق سياحية أصناف عدة ظهرت

  ة. الشامل التنمية لتحقيقمنها  االجيابية وتعظيم السياحي
 

 االجتماعية السياسية اجملاالت مجيع يف الشاملة التنمية لتحقيق قاعدة احمللية التنمية تعترب من جهة أخرى،   
 اليت التشاركية الدميقراطية فكرة جتسيد إىل االستقالل منذ اجلزائر سعت اإلطارويف هذا  ،والبيئية االقتصادية

 بني من وهي، احمللية التنمية برامج وتنفيذ ختطيط يف الدولة جانب إىل احمللي اجملتمع قاعدة بإشراك تسمح
 إذ، اهاالجت هذا يف السياسي النظام شهدها اليت التحوالت بعد البلدية قانون ضمنها اليت األساسية الركائز
 آن يف احمللية التنمية وأساس وسيلة يعترب بل احمللية للتنمية فعالةال إلدارةل ساسيةاأل ركيزةال العنصر البشرييعترب 
 استعانة دون احمللية باحلاجيات التكفل ألفرادل يسمح مبا لتنظيمه قواعد عوض املشرع على حيتم ما وهو واحد

 . املركزية السلطة من
 

حمور اهتمام خمتلف الدول، خاصة مع ظهور املشكالت السياحة البيئية  ثانية فقد شكلتمن جهة     
من هذا املنطلق قامت اجلزائر بوضع  ،واملخاطر البيئية نتيجة املمارسات السلبية لبعض األنشطة السياحية

إسرتاجتية وطنية للسياحة املستدامة تستهدف محاية البيئة، واحلفاظ على التنوع البيولوجي واملسامهة بشكل 
 ونظم وثقافية، طبيعية بثروات تميزي الشرق اجلزائري، يف هذا اإلطار فإن، فعال يف حتقيق التنمية الشاملة

 للسياحوجهة  كوني أنبمقومات سياحية هامة من شأهنا أن تؤهله ا ميلك كمنوعها، من فريدة معيشية
تنمية احمللية غري أن النتائج احملققة ال ترقى ملستوى اآلمال املنتظرة يف املسامهة يف حتقيق ال ،واجلزائريني األجانب

 يف اإلقليم. 
 

 ذات سياحة خلق يف ساهمالذي ي البيئية السياحة منوذج اعتماد يتطلبحقيقية حملية  تنمية حتقيقإن     
 إىل العامل دول معظم تتطلع لذا املستدامة، التنمية حتقيق وبالتايل واجملتمع بالبيئة هتمي معترب، اقتصادي مردود
 . املستدامة التنمية لتحقيق تيجيةاإسرت  كفرصة ترقيتها

والسياحة النتائج اليت تعكس واقع السياحة من جمموعة  التوصل إىلومن خالل دراستنا مت من هذا املنطلق     
البيئية بالواليات الشرقية للجزائر حمل الدراسة، كما مت بلورت جمموعة التوصيات اليت من شأهنا العمل على 

    سياحة بيئية حقيقية للمسامهة يف حتقيق التنمية احمللية هلذا اإلقليم:إقامة 
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 النتائج -1
 جوانبها بكل اإلملام مت حماولة واليت املوضوع بإشكالية واملرتبطة السابقة العناصر كل استعراض خالل من     

 :لعل أمهها نتائج ذات دالالت علمية وتطبيقية إىل توصلمت ال
 املتطورة الدول خاصة العامل أحناء جل يف وهذا، كبريين وانتعاشا تطورا السياحي القطاع عرف -

 هذا يف ةالرائد األوروبية القارة وتبقى الصعبة العملة وجلب الدخل أحد مصادر يعترب أين اقتصاديا،
 هذا يف احملققة النتائج ضعف يبني باجلزائر، السياحة لقطاع األويل التشخيص يف حني أن، اجملال

 يف العجزنتيجة  ذلك  ،اخلام احمللي الناتج يف الضئيلة مسامهته خالل ويظهر ذلك من ،القطاع
 عذراء منطقة يعترب ير لشرق اجلزائفا املتوفر، السياحي العرض جودة يف وضعف الفندقية اهلياكل

 الدويل،و  احمللي  املستوى على وتنافسي اسرتاتيجي قطاع السياحي القطاع جلعل استغالهلا جيب
 للتهيئة التوجيهي املخطط على باالعتماد اجلزائر رفعته الذي التحدي خالل من نلمسه ما وهو

 احمللية القطاعات خمتلف لتطوير كفرصة األجنيب االستثمار يقدمها اليت املزايا واستغالل السياحية،
 جديدة فرص خلق يف ويساهم اخلارجي التمويل مصادر أحد باعتباره السياحي، القطاع فيها مبا

 ؛ اجلزائري السياحي املنتوج ترقية على والعمل احلديثة، التكنولوجيا ونقل للعمل،
األفضل للمجتمع  حنو املعيشة مستوى حتسني تستهدف يف اجلزائر احمللية للتنمية اجلديدة النظرة إن -

 مشول إىل هتدف احمللية احمللي والسلطات اجملتمعخالل عملية تتحد فيها جهود أفراد من  ،احمللي
يف  متركزها دون مناالجتماعية   العدالة حتقيق تضمن التنموية اليت املختلفة باملشاريع الدولة مناطق
 بني وتوزيعها بالرتكيبة السكانية اإلخالل عدم السكاين، اجلذب مراكز يف أو أخرى وند مناطق
 وحماولة ،احلضرية املناطق إىل الريف الداخلية من اهلجرات من احلد إىل هتدف كما الدولة، أقاليم
 يسهم مما املمكنة التسهيالت بتوفري احمللية اجملتمعات املختلفة ملناطق االقتصادية الصناعات جذب

 ؛العمل فرص من مزيد ألبنائها ويتيح تلك املناطق تطوير يف
ويف إطار البحث عن بديل مستدام وتشجيع الصناعات خارج قطاع احملروقات، تبنت اجلزائر  -

إسرتاجتية تنموية مستدامة لزيادة حركية األنشطة السياحية من خالل سن تشريعات وقوانني، 
 ؛0262تشجيع االستثمار يف القطاع السياحي، ووضع خمططات أعمال آلفاق مستقبلية 

 كل األطراف، خمتلف طرف من احمللية املستويات على تبنيها بعد إال الشاملة يةالتنم حتقيق ميكن ال -
 ؛وصالحياته ختصصه جماله، حسب

 طبيعية جذب وسائل على األوىل بالدرجة تعتمد اليت السياحية األمناط أحد البيئية السياحة تعترب -
 ؛واملغامرة املخاطرة بعنصري وتقرتن وثقافية،
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(، ZET)تطبيق السياحة البيئية واملستدامة يف اجلزائر يتم خصوصا يف مناطق التوسع السياحي  -
إضافة إىل  علق باملناطق احلساسة مثل احملميات الطبيعية، املناطق الرطبة، املناطق اجلبليةيتو 

 ؛البيئيةاحلمامات املعدنية واليت يشكل تطويرها أمهية كربى وأكيدة للصحة العامة وكذا السياحة 
 سياحي ملستقبل تدفعها أن ميكن سياحيةال ؤهالتمن امل مهمة قاعدة متتلك الواليات املبحوثة -

 جهة من االستقبال هياكل لضعف نظرا ضعيفة جد تبقى ، هبا السياحية احلركة أن غري ،واعد
 أهم من واستقراره األمين العامل ويبقى أخرى، جهة من السياحة لقطاع تنموية سياسة وغياب
   ؛األجنيب بالسائح األمر تعلق إذا خاصة اجلزائر يف السياحية احلركة يف املؤثرة العوامل

 وفضاء جمال خلق شأهنا فمن السياحي النشاط يف مهما دورا السياحية واملقومات للمؤهالت إن -
 واليت والبشرية الطبيعية السياحية باملؤهالت زخرت اأهن حيث بالواليات املبحوثة،  متميز سياحي

 السياحية التجهيزاتو  القاعدية اهلياكل خمتلف هلا وسخرت هيئت إذا وهذا ،السياحي القطاع ختدم
  ؛السياح طلبات تلبية شأهنا من واليت

، وخميمات فنادق من السياحية اهلياكل خمتلف يف والعجز النقص هو الدراسة هذه من املالحظ -
 البلديات يف وتنعدم تقل حني يف، الكربى البلدياتويف وسط املدن  يف وجودها قتصري حبيث

 يرجع وهذا التارخيية،و  الطبيعية املؤهالت نفس متلك كوهنا من بالرغم واجلبلية الريفية خاصة األخرى
 من تعد واليت والغاز والكهرباء الطرق شبكة من القاعدية اهلياكل خمتلف يف الكبري النقص إىل

 ؛السياحي النشاط ضروريات
 املتنوعة ريسابالتض تتميز واليت املساحة تساعبا ةللواليات املبحوث الطبيعي البيئي النظام ميتاز  -

 سهولال ،طبيعية..الميات احملمامات معدنية، احلغابات، الشواطئ، البلية، اجل سلسالال خاصة
 اليت الواليات منتعترب ات الساحلية )الطارف، عنابة، وجيجل( واليال أن كما ائية،امل حواضاألو 

 ،الشرقي الشمايل اإلقليم مستوى وعلى الوطن مستوى على األمطار تتميز مبعدل عال لتساقط
إال أن  ،الداخلية )سطيف، وسوق أهراس( بتساقط كميات كبرية من الثلوج الوالية تعرف وباملقابل

 يعود والذيبنسب متفاوتة،  البيئي التلوث مشكل أخطرها عديدةمشاكل  هذه الواليات تعاين من
 الوعي غيابو  البيئة على التأثري أو البيئي اجلانب مراعاة وعدم التسيري سوء إىل األوىل بالدرجة

 جل أن حيث، للتلوث احلساسة البلديات أو باملناطق يقطنون الذين وخاصة السكان لدى البيئي
 جل حوله ترتكز والذي ،األودية خاصة املياه من بالقرب توجد والصناعية احلضرية امللوثات أنواع

 املوارد من والتقليل البيئي التوازن اختالل إىل تأد االختالالت هذه كل، و االقتصادية النشاطات
 ؛ الطبيعية

 اسرتاتيجيات وتطوير ودهاجل خمتلف تركيز ،اجلزائر يف الدويل السياحي الطلب مومسية معاجلة تتطلب -
 باخلارج املقيمني اجلزائريني السواح جلذب األول املقام يف املوجهة ،التسويقيةاإلسرتاتيجيات  خاصة
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 تقدم أهنا اعتبار على اهتذرو  مواسم يف واألجنبية العربية الدول حصص من وتعزز الركود، موسم يف
  ؛السالبة امشيةهلا اهتتأثريا بسبب اإلمجايل املومسي الرتكز من للتخفيض جيدة فرصا

وعي بضرورة السياحة البيئة من بأن هناك اتضح من خالل التحليل اإلحصائي ملتغريات الدراسة  -
من خالل مسامهتها يف إدارة املوارد الطبيعية، لدى أصحاب القرار وذلك أجل حتقيق التنمية احمللية 

طار املعيشة إمحاية البيئة وحتسني  ،الدمج بني عمليات التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية
 ؛القدرات الطبيعية والرتاث السياحي الوطينوتثمني 

السياح  اختيار عدم من يزيد السياحية للثقافة وافتقاره اجلزائري، املواطن لدى السياحي الوعي قلة -
 ؛سياحية كوجهة اجلزائر األجانب

السياحي، وذلك رغم ما تتوفر عليه من  العرضقلة تتميز بالسياحة البيئية يف الشرق اجلزائري  أن -
 سياحي هام؛الفتة جذب تارخيية لعصور مضت تشكل تراث مصنف عامليا، ومعامل 

متوسطة يف أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن القائمني على السياحة يف اجلزائر كانت موافقتهم  -
حيث مت تسطري أعمال للشروع يف إجناز جمملها على عبارات اإلجراءات املنجزة يف السياحة البيئية، 

لتجهيزها لالستثمارات السياحية، واملخطط أشغال التهيئة القاعدية ملناطق التوسع واملواقع السياحية 
يهدف إىل ترقية السياحة يف اجلزائر يف إطار التنمية ( SDAT 2030)التوجيهي للتهيئة السياحية 

 طط يف الفرتة األوىل. يف املخحتقيق كافة األهداف املسطرة و املستدامة، 
 التوصيات:  -2

السياحة يف  إشكاليةمن هي جزء ال يتجزأ إن إشكالية السياحة وخاصة البيئية منها يف الواليات املبحوثة      
 اتسياسلإقليم إىل آخر، فهي نتاج بالدرجة األوىل ، رغم بعض التمايز يف املقومات السياحية من اجلزائر ككل

على املستوى الكلي الختالالت ل، فإن اعتماد سياسات واقعية وصحيحة ومعاجلة السياحة املنتهجة يف اجلزائر
وحتفيزه لتحقيق  ،دفع النشاط السياحي وخاصة البيئي منهالقطاع السياحي يف اجلزائر ككل من شأنه  وكذلك
   .احمللية يف الواليات حمل الدراسة التنمية
 : الوطني المستوى على - أ

 تدخلها يتمحور حيث الدولة بدور خاصة تتعلق، الصدد هذا يف تقدميها ميكن اليت التوجيهات أهم ولعل    
 املنتوج نوعية وحتسني السياحية، التنمية ملساندة ختصصها اليت واإلمكاناتخاصة  هتقدم الذي الدعم يف

 : خالل من وذلك اخلارجية األسواق يف وتصديره وترقيته السياحي
 العقار هتيئة يف الرئيسي العائق هذا رفع جيب اإلطار هذا يف ،السياحي العقار واستغالل تسيري يف التحكم    

  :من البد ذالك ولتحقيق تنموية إسرتاتيجية أييعيق  والذي السياحي
 املنتوج  اختيار االعتبار بعني يأخذ املخطط هذا ،السياحية للتهيئةواقعي  وطين توجيهي خمطط إعداد -

 جهة من املنتوج وشكل وطبيعة جهة، من اجملال على وتوزيعه توطينه تنميته، جيب الذي السياحي
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 مرشد بذلك ليكون والعمراين املعماري باملظهر اخلاصة واملعايري القوانني مجيع حيدد أنه كما. ثانية
 ؛السياحي العقار وتسيري محاية آليات تكثيفو  السياحية االستثمارات كل ومرجع

 مهما دورا تلعب أن جيب واليت السياحة، تنمية دعم أداة باعتبارها ،السياحية للتنمية الوطنية الوكالة   -
 لكي السياحة قطاع يف املستثمرين تصرف حتت ووضعه مستقبال السياحي العقار وهتيئة محاية يف

 ؛(خاصة واملغرب تونس) املتوسط البحر على واملطلة اجملاورة الدول منافسة من اجلزائر تتمكن
 ؛ القاعدية باهلياكل التزويد وأشغال لدراساتا خالل منوذلك  السياحي القطاع لتنمية املايل الدعم -
 ؛ السياحي قطاعبال خاصة مالية قروض تقدمي يف خمتص بنك إنشاء -

يف على التنمية احمللية  البيئيةدراستنا سواء النظرية أو التطبيقية ألثر السياحة  يف جاء ما كل  على واعتمادا     
التوصيات اليت من الشرق اجلزائري والنتائج املتوصل إليها يف هذا اجملال، فإنه من الضروري تقدمي جمموعة  إقليم

أو احمللي يكون أثرها ذا داللة على التنمية شأهنا حتقيق تنمية سياحية مستدامة سواء على املستوى الوطين 
ولعل بعني االعتبار األبعاد الثالثة لالستدامة االقتصادية االجتماعية وكذا البيئية،  تأخذ احمللية املستدامة اليت

   :  ما يلي هذه التوصيات واالقرتاحاتأهم 
متثل أهم عناصر السياحة من مراعاة النواحي اجلمالية، واملعمارية يف املدن اجلزائرية، اليت البد  -

 ؛خاصة األجانبالبيئية، ويف الوقت نفسه تكـون مبثابة عنصر جذب مهم للسائحني 
 ؛باملنطقة السياحي النشاط دعائم أهم باعتباره الساحلي الشريط وتثمني هتيئة -
 ؛الغابية الثروة على احلفاظتشجيع السياحة الغابية مع  -
 ؛املعزولة اجلبلية باملناطق خاصة شبكات تطوير -
 الوعي ونشر حتسيسهم، خالل من وذلك التنمية احمللية يف عنصر أهم باعتبارهم بالسكان االهتمام -

 اليوم، العامل يواجهها اليت البيئية املشاكل ظل يف السليمة البيئة بأمهية وتوعيتهم وسطهم السياحي
 أمهية إلظهار مركزة إعالمية حبمالت اجلماهري وتثقيففعالة   إشهارية سياسات طريق عن وذلك

 ؛السياحة
العمل على إتباع الالمركزية يف إدارة البيئة يف اجلزائر، وذلك من أجل حتقيق املشاركة الفعلية من مجيع  -

 ؛إجياد احللول املناسبة هلا يف كافة بلديات الوطنو البيئية  االختالالتاألطراف للقضاء على 
توعيـة املواطن بفصل النفايات عن بعضها بعض، وذلك بوضع الصلبة يف أكياس منفردة عن السائلة  -

 ؛تعفنها، باإلضافة إىل إمكانية االستفادة منهال تفاديا
 محاية مبدأ مراعاة مع التصنيف عالية الفنادق خاصة وراقي عايل مستوى ذات استقبال هياكل إجناز -

 القطاعات كافة بني التنمية يف التكامل السياحي البيئي لتحقيق التخطيط مببدأ ، أي األخذالبيئة
 ؛املقدم السياحي والعرض السياحي بني الطلب والتوافق والتطابق
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إرساء معامل ثقافة املواطنة واإلحساس باملسؤولية االجتماعية قصد املسامهة يف تنمية، ترقية وتطوير  -
 السياحة باجلزائر.

يف حتقيق التنمية احمللية االقتصادية يعد قطاع السياحة أحد أهم القطاعات املعول عليها للمسامهة      
ال ترقى هنا أالسياحية يف الواليات حمل الدراسة بالنسبة للخدمات واالجتماعية وكذا البيئية، غري أن ما يالحظ 

ين منها هذا ااالختالالت اليت يع، وألجل معاجلة باملوجود يف دول اجلوار رنةاقملمستوى املطلوب على األقل ل
 تنافسية فإنه من الضروري:  سياحة  وإبقاءالقطاع 
 الصحافة ،التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصالإجياد نظام لإلعالم واالتصال من خالل  -

 إعداد أفالم وأشرطة وأقراص وجمالت متخصصة إعالمية...إخل.
وكاالت و تشجيع االستثمار وتقدمي كافة التسهيالت الالزمة إلقامة مشاريع سياحية من فنادق،  -

 ، ترقى ملستوى القدرات السياحية يف اجلزائر. ومركباتسياحية متطورة 
 املختلفة السياحة جماالت يف والعاملني عام بشكل اجملتمع أفراد لدى السياحي الوعي بتنمية الهتماما -

 إدخال ضرورة إىل باإلضافة املتاحة الوسائل خمتلف باستخدام وذلك خاص، بشكل الرمسية واألجهزة
 يتعارض ال حبيث صحيح بشكل ذلك يكون أن بشرط لتعليميةاو  الرتبوية املناهج يف السياحية الثقافة

 .وقيمنا ديننا مع
 خاصة أمنيا فقط وليس وتارخييا وثقافيا سياحيا تكوينا األمن رجال وتكوين تدريب على العمل -

 .السياحة مع التعامل حيسنوا حىت واألمنية السياحية املواقع يف يعملون الذين أولئك
 جلأ من اقتصادية وسيلة تكون حىت الفندقية منها خاصة العمومية السياحية املؤسسات خوصصة -

 األجنبية خاصة وتدعيمها الشراكة فتح إىل إضافة املنافسة من نوع خبلق القطاع هلذا االعتبار إعادة
 .الكبرية األموال رؤوس ذات

 .السياحية األعمال بنشطات اخلاصة التفتيشية النشاطات متابعة -
 اخلاصة البيداغوجية واألسس الربامج عصرنة خالل من السياحي اجملال يف العمال ورسكلة تكوين -

 هذا على املستقبلي الطلب ملواجهة للتكوين جديدة مدارس إنشاء السياحي، اجملال يف بالتعليم
 خلق إىل إضافة ، احلديثة التكنولوجية التقنيات على للتعرف والتكوينات الرتبصات وبعث القطاع

 . السياحي االقتصاد كفرع العايل التعليم يف اختصاصات
 للمناطق املعيشي باملستوى والنهوض املتوازنة اإلقليمية التنمية حيقق كمحرك السياحة استخدام ضرورة -

 .السياحية واملصادر املوارد متتلك واليت منوا األقل
 التنمية صناعة حتتاجها اليت السلع أو السياح حيتاجها اليت للسلع اجلمركية اإلجراءات تبسيط -

 . وغريها...واألثاث الفنادق يف األجهزة مثل السياحية
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 السياحي االستثمار لتشجيع نظام وضع طريق عن والفنادق السياحة صناعة يف االستثمار تشجيع -
 مبسطا يكون والفندقي السياحي الستثمار قانون ووضع ،السياحي االستثمار لتشجيع احلوافز توفري

 .والفساد والروتني الزدواجا منعا خمتصة واحدة ورقابية مرجعية جهة وحتديد وواضحا
 : المحلي المستوى على  -ب

 ملعاجلة االختالالت واملعوقات اليت حتول دون حتقيق وذلك  ،ات املبحوثةواليالبالتوصيات اخلاصة  يف تتمثل   
 :وأمهها الدراسة إقليم مستوى على بالتنمية احمللية والنهوضلشرق اجلزائري با السياحية

 الفنادق السيمايف كل من والية الطارف، جيجل وسوق أهراس،  االستقبال هياكل عدد التوسيع يف -
 ؛واإلطعام املبيت خدمات إىل إضافة راقية خدمات تقدم واليت العايل املستوى ذات

الصغرية واملناطق  البلديات مستوى على خاصة والراحة والرتفيه التسلية مرافق من عدد أكرب توفري -
 ؛الريفية

 دون احمللية، املواد على وباالعتماد والية لكل املعماري للطابع وفقا ،جديدة إيواء هياكل بناء -
 البين ودعم وتشييد رضاهم، وحتقق السياح قبول تلقى خدمات لتقدمي اجلودة مببادئ اإلخالل

 ؛املساندة واخلدمات األساسية،
 مراعاةهتا مع  متطلبا بكل البيئية، واملخيمات الفنادق اجناز يف الدول بعض جتارب من االستفادة -

 ؛(النفايات من والتخلص النظافة الطاقة،)
 حصوهلم وتشجيع املستدامة، السياحة ممارسات تبين يف السياحية واهلياكل الوكاالت أصحاب مرافقة -

 ألفضل مكافآت لوضع إضافة السياحية، للمؤسسات البيئي التوجه تربز اليت الدولية الشهادات على
 ؛املمارسات

 للسكان مباشرة استفادة وحتقيق ،الوالية لعادات للرتويج كوسيلة الساكن عند اإلقامة على االعتماد -
 ؛السياحي النشاط من احملليني

 خالل من والدولية الوطنية التجارية االجتاهات ضمن الشرق اجلزائري إقليم بإدخال السياحة ترقية -
 السياحي املنتوج وتنوع االستثمارية والفرص السياحية املكونات يبني متعدد إعالمي نظام تشكيل
 ؛ املقدم

 األثرية السياحية املواضع على احملافظة خاصة السياحية الرتقية عملية يف اجلمعوية اتاحلرك دور  -
 ؛والطبيعية

 ففي الوالية يف املنظمة التظاهرات ودعم املختصة والدولية الوطنية الصالونات يف املشاركة تكثيف  -
 الوطنية السياحية التظاهرات يف املشاركة خالل من وذلك الوطنيني السياح جلب ميكننا األوىل املرحلة

 الدول إىل اهتمامنا نوجه أن ميكننا الثانية املرحلة يف مث ، هبا واإلشهار حملية حفالت وإحياء والرياضية
 ؛ الشباب بني رياضية دورات بإقامة املهجر يف اجلزائرية اجلالية جلب أجل من القريبة األوربية
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 البيانات كافة وحتليل وتصنيف مجع على يعمل واليةيف كل  السياحية للمعلومات بنك إنشاء  -
 وأذواق انطباع دراسة جيب كما منتظمة، دورية بصفة وذلك السياحي بالنشاط املتعلقة واإلحصائيات

 من جبو يكتفي يعد مل اليوم السائح وأن خاصة حاجاهتم تلبية وحماولة، متطلباهتم نعرف حىت السياح
 املبالغ مع إليه املقدمة السياحية اخلدمات جودة تطابق مدى مراقبة إىل تعداها بل والراحة الطمأنينة

 ؛ املنافسة السياحية الدول خبدمات ومقارنتها الصعبة وبالعملة يدفعها اليت املالية
 وتشجيع املنطقة لعادات للرتويج كوسيلة يف الشرق اجلزائري التقليدية الصناعات بقطاع االهتمام  -

  ؛الصغار واملستثمرين احلرفيني
االستثمار األجنيب  خاصة السياحي النشاط يف االستثمار لنجاح املتعاملني خمتلف بني تكامل خلق  -

   ؛واإلدارة وكذا يف اجلذب السياحياملباشر، والذي يستطيع بفضل املزايا النسبية اليت ميلكها يف متويل 
 املنطقة مبقدرات للتعريف والدولية الوطنية الرياضية واألحداث املهرجانات امللتقيات، إقامة تشجيع -

 ؛..اخلاألعمال سياحة العلمية، الرياضية، السياحةب املرتبطة السياحية وتشجيع األصناف
 نشر هبدف وصحف وإذاعة تلفاز من اجلماهريية االتصال وسائل بواسطة السياحي الوعي نشر -

 السياح استقبال وحسن السياحي الرتغيب متطلبات مع يتفق الذي السليم اجلماهريي السلوك
 وكذلك السياحية املناطق يف النظافة ومستوى البيئة على للحفاظ للمواطنني عناية توجيه ومعاملتهم،

 اجلماهري تثقيف إىل باإلضافة وتدهور سرقة من له يتعرض ما كل من الوطين السياحي الرتاث محاية
 وصحيا وبيئيا وحضاريا واجتماعيا اقتصاديا السياحة أمهية إلظهار مركزة إعالمية حبمالت
 ؛اخل...وسياسيا

 ملعاجلة السياحيني الفاعلني خمتلف جهود تفاعل إىل املومسية مع للتعامل إسرتاتيجية تطوير حيتاج -
 يف السائحني ودوافع تاهاواجت املصدرة الدول يف اإلجازات سياسة كدراسة امةهلا القضايا من العديد
 التسعري سياسة السوق، تطوير السياحي، املنتج تنويع املختلفة، مهتإجازا قضاء اجتاه السياحي السوق

 ؛احلكومية يالتسهالت عن فضال التفاضلي،
 توفري على العمل خالل من بإقليم الشرق اجلزائري املستدامة، للسياحة عنقود إلنشاء التحضري -

 .املشرتك للعمل وإطار حتتية وبىن استقبال هياكل من الالزمة املتطلبات
 له ةلمككت تعترب أو مبوضوع، العالقة ذات الدراسات من العديد تناول ميكن :الدراسة آفاق -3

 :مثل
  . اجلزائرية الثقافية احلظائر يف البيئية السياحة واقع -
  -احملميات من جمموعة بني مقارنة دراسة– اجلزائر يف احملمية املناطق يفالبيئي  السياحي النشاط آثار -
 .البيئية لسياحيةل الرتويج يف السياحية الوكاالت دور -
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رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، كلية علوم االقتصاد وعلوم  غاربية،الم
 .3002/3002، 1التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف
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 مكملة مذكرة ,،المحلية التنمية وإشكالية الجزائر في الراشد الحكم ,حسني القادر عبد  -5
 العلوم قسم السياسية والعلوم احلقوق كلية العلوم السياسية، يف املاجيستري شهادة لنيل

 201. 0،  تلمسان جامعة ,السياسية
 ظل ( في0202-0222) والمعوقات الجزائر اإلمكانيات في السياحةالقادر عوينان،  عبد -6

 SDAT 0202 السياحية للتهيئة التوجيهي الجديدة للمخطط السياحية اإلستراتيجية
 وعلوم االقتصادية العلوم أطروحة دكتوراه علوم: ختصص نقد ومالية قسم االقتصاد، كلية

 .3003/3002، السنة اجلامعية 03 – اجلزائر جامعة -التسيري، 
األداء واألثر االقتصادي واالجتماعي للسياحة في الجزائر وتونس عشي صليحة،  -7

  االقتصادية، ختصص: اقتصاد التنمية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم والمغرب
جامعة احلاج خلضر باتنة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، السنة اجلامعية 

3000/3000. 
 مقارنة الجزائر في الدخل توزيع عدالة على االقتصادي النمو أثرأمحد،  سيدي كبداين -8

: ختصص االقتصادية،  العلوم يف دكتوراه أطروحةوقياسية،  تحليلية دراسة :العربية بالدول
تلمسان،  – بلقايد بكر أيب والتسيري، جامعة التجارية والعلوم االقتصادية العلوم اقتصاد، كلية

2112/3002 . 
 غري دكتوراه، أطروحة ،الجزائر في المستدامة التنمية تحقيق آليات قادري، طاهر حممد -9

 .3001 اجلزائر، – جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية منشورة،
الحاضر  حدود التنمية المستدامة في االستجابة لتحدياتالدين محداين، حمي  -11

 أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم العلوم االقتصاديةدراسة حالة الجزائر،  والمستقبل
 .3009/3009ختطيط، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، -فرع
 .تفعيلها وسبل العربية الدول االقتصادي في للنمو الحديثة المحددات،  ميلود وعيل -11
 لنيل مقدمة أطروحة، 0992/4242الفترة  خالل مقارنة دراسة .السعودية ، مصر الجزائر، :حالة

جامعة  التسيري وعلوم التجارية العلوم و االقتصادية العلوم االقتصادية، كلية العلوم يف الدكتوراه شهادة
 .3002/3002،  2اجلزائر

 مذكرة عنابة، بلدية في المدني المجتمع ومشاركة المحلية التنمية برامج تالجيية، نورة -12
 .3002/3001واالجتماعية، جامعة باجي خمتار عنابة،  اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية ماجستري،
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 : والدوريات، جرائد المجالت - ت
بالتنوع البيولوجي، تقرير االجتماع السادس ملؤمتر األطراف يف االتفاقية املتعلقة  املتعلقةاالتفاقية  -1

 .3003، الهاي بالتنوع البيولوجي
، أحباث السياحة البيئية وأثرها على التنمية في المناطق الريفيةأحالم خان، صورية زاوي،  -2

 .3000جوان   االقتصادية اإلدارية، العدد السابع
السادسة،  السنة اإلنسانية، العلوم جملة ،الجزائر في المحلية التنمية تجربة ف،شري أمحد -3

 .3009، 22العدد 
جملة جامعة تشرين للدراسات تقويم كفاءة التسويق السياحي في سورية، أديب برهوم،  -4

 .3001، سوريا، 3، العدد 39والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية اجمللد 
السياحة البيئية في محمية غابات عجلون:" دراسة استطالعية"، أكرم عاطف رواشدة،  -5

 . 3003األردن،  ،3 ، العدد2، اجمللد االجتماعيةللعلوم  األردنيةاجمللة 
املوافق  0231مجادى األوىل عام  2مؤرخ يف  301-02، مرسوم تنفيذي رقم 20اجلريدة الرمسية  -6

 (.3002-01-03، يتضمن "إنشاء السياحة بالوالية" )مؤرخة يف 3002يونيو سنة  11
 .3009أكتوبر سنة  01، 0220 صفر عام  8، 62  العدد اجلزائريّة،  للجمهوريّة الرمسّية اجلريدة -7
 01 عدد ورقلة، الباحث،جامعة جملة الجزائر، في المستدامة التنميةصاطوري،  اجلودي -8

3001. 
، معهد التخطيط القومي، القاهرة، مفهوم التنمية ومؤشرتهامحاضرات في حسن العيسوي،  -9

0999.  
الطبعة  ،)مقارنة دراسة السياسية الجوانب(مصر في والتنمية الدولة توفيق، حسني -11

 .3000التنمية، القاهرة،  وحبوث الدراسات األوىل، مركز
الوطنية ، اجلمعية 3 خالد كواش، السياحة واألبعاد البيئية، جديد االقتصاد، العدد -11

 .3001لالقتصاديني اجلزائريني، اجلزائر،
السياحة البيئية واألثرية في محافظة كربالء  رياض حممد على عودة املسعودي، -12

 .3002، العراق، 09اجلغرافية، العدد جملة البحوثواستثمارها في تحقيق التنمية المستديمة، 
 ، 0229 – 0220 االقتصاديالتنمية المستدامة من خالل برنامج اإلنعاش زرمان كرمي،  -13

جملة أحباث اقتصادية وإدارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد 
 .3000 خيضر بسكرة ، العدد السابع جوان
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 دراسة -المحلية التنمية تحقيق في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور عناين، ساسية -14
 ، 30 العدد بسكرة، خيضر، حممد جامعة وإدارية، اقتصادية أحباث جملة ،-قالمة والية حالة

 . 3002ديسمرب 
، األصالة التفاعلية بين السياحة والسياحة المستدامةسامل محيد سامل، طارق سلمان،  -15

 .3009، 3العدد  ،0 اجمللة العراقية لبحوث السوق ومحاية املستهلك، جملد
  السياحي حالة السياحة في الجزائرالسياحة وأهمية التسويق ساهل سيدي حممد،  -16

 .، اجلزائر3002جوان  00جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة باتنة، العدد 
 .واآلمنة االقتصادية األنشطة في وتطبيقاتها األسس اإلدارة ،عشماوي الدين سعد -17

 .3000والبحوث الرياض،  الدراسات مركز األمنية، للعلوم العربية نايف أكادميية الطبعة األوىل،
دور قطاع البناء و األشغال العمومية في النمو والتشغيل في الجزائر مسري شرقرق،  -18

، ملفات األحباث يف االقتصاد والتسيري ، كلية العلوم القانونية  0202 – 0220 خالل الفترة
 .3002 سبتمرب 3 املغرب، العدد – وجدة – واالقتصادية واالجتماعية

 جملة والطموحات، الواقع بين الجزائر في البطالة ظاهرةعيان،  زاهية العابد، مسرية -19
 .3003، 00العدد الباحث،

-التحدياتق و اآلفا-اإلسالمي التعاون منظمة يف األعضاء البلدان يف الدولية السياحة -21
 .2015  ،اإلسالمية للدول والتدريب واالجتماعية االقتصاديةو  اإلحصائية األبحاث مركز

 حزيران عدد القاهرة، العرب، ديوان جملة ،ومصطلحاتها التنمية مفاهيم في نصر، عارف -21
2008. 

تسويق السياحة البيئية والتنوع الحيوي، جامعة عايد راضي خنفر، إياد عبد اإلله خنفر،  -22
 .3001، مصر، 9العدد أسيوط، 

، جملة والتنمية المستدامةالعالقات التفاعلية بين السياحة البيئية عبد اجلليل هويدي،  -23
 .3002ديسمرب ، 9الدراسات والبحوث االجتماعية، العدد

، االحتاد دراسة أولية إلستراتجية العمل السياحي العربي المشتركعبد الرمحان أبو رياح،  -24
 .0999العريب للسياحة، القاهرة، 

 جملةبالسودان،  المحلية التنمية في الوطنية السياسات دور، احلسن حممد الرمحن عبد -25
 .3002، 13الباحث، عدد 

، املركز اإلمنائي لشمال افرقيا، منتدى االستثمار في شمال افريقياعبد الوهاب رزيق،  -26
 .3003، اليونسكو، 8نشرة التنمية، العدد 
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التنمية المستدامة في الجزائر من خالل البرامج التنموية عقون شراف، وآخرون،  -27
 .3009، أفريل 3(، جملة مناء لالقتصاد والتجارة، اجمللد 0220-0209)
 الناتج على النهائي االستهالكي الحكومي اإلنفاق أثر قياس ،معوش عماد مكيد، على -28

 العلوم جملةالجزائر،   في االقتصادي للنمو األساسية المصادر تحليل مع الوطني
 .2013 ،02 العدد املدية، فارس، حيي الدكتور جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية

، امللتقى الوطين األول حول إقتصاد -حالة اجلزائر -كمال رزيق، اجلباية كأداة حلماية البيئة -29
 . 3001جوان  1/1البيئة والتنمية املستدامة، املركز اجلامع ملدية، 

 .2013 ،02العدد املدية، فارس، حيي الدكتور جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم جملة -31
 المتغيرات المحلية بين اإلفريقية الدول في االقتصادي النمو خليفة، احلسن حممد -31

-املركزي السودان واإلحصاء بنك للبحوث اإلدارة العامة واقتصادية، املصرفية اجمللة ،والعالمية
 .2013 سبتمرب ،19العدد  السودان،

 الباحث جملة ،"النمو على وأثرها الجزائر في االقتصادي اإلنعاش سياسة" مسعي، مدحم -32
 2012. ، 10 عدد ،)ورقلة(
 التنمية المستدامة مفهوم تعزيز في جديد مسار السياحة البيئيةإبراهيم،  خلف معاد -33

 .3002، 39، العدد 9جملة تكريت للعلوم اإلدارية والعلوم االقتصادية، اجمللد
 جملة ،واألبعاد االستراتيجيات النامية البلدان في االقتصادية التنمية أوسرير، منور -34

 اجلزائر للتجارة، العليا املدرسة ،02 العدد العاملي، االقتصاد يف واالندماج االقتصادي اإلصالح
3001. 

 إسالمي، منظور من المستدامة المحلية التنمية تمويل  السبيت، وسيلة رمحاين، موسى -35
 خيضر حممد جامعة التسيري، . وعلوموالتجارية االقتصادية العلوم كلية اإلنسانية، العلوم جملة

 .2011 نوفرب ، 32العدد بسكرة،
مشاكل وأفاق التنمية السياحية والمستدامة في البلدان األعضاء بمنظمة نبيل دبور،  -36

، جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية، مركز األحباث اإلحصائية اإلسالميالمؤتمر 
 .3002واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، تركيا، 

السياحة البئية في محافظة األنبار دراسة نظري صابر محد احملمدي، صالح عدنان جمول،  -37
، جملة جامعة األنبار للعلوم التنمية المكانيةتقيمية لإلمكانيات الجغرافيىة وتحديد اتجاهات 

 .3000، العراق، 2اإلنسانية، العدد 
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، ورقلة، 02جملة الباحث، العدد تنافسية القطاع السياحي في الدول العربية، نوال هاين ،  -38
3002. 

،�Forbes Middle East، جملة خليج العقبة: بوابة األردن االستثماريةواحة كمال ليلى،  -39

3000. 
 : والمؤتمرات لتقياتالم - ث
ودعم النمو االقتصادي  اإلنعاشالتحليل الكمي ألثر برامج ، رياض زالسي، أمحد نصري -1

امللتقى الوطين الثالث   ،0204-0220:دراسة تطبيقية للفترة على معدالت البطالة في الجزائر
 ،�3002-3000االقتصادي يف اجلزائر  واإلنعاشحول: سياسات التشغيل يف إطار برامج التنمية 
 .3002نوفمرب  03-00، جــامــــــعة البويرة -كليـــة العلــوم االقتصــادية والتجارية وعلوم التسيري

 وطين ملتقى ،المستدامة المحلية والتنمية الراشد الحكم الفرطاس، زوليخة عثماين، أمينة -2
 والعلوم احلقوق كلية احمللية واإلقليمية، اجلماعات إدارة يف الراشد احلكم إشكالية حول

 .2010 ورقلة، مرباح قاصدي جامعة السياسية،
 التقليدية الصناعة لقطاع مستدام لتأهيل أساسي متطلبأصيلة،  العمري، ميلود تومي -3

 المحلية التنمية المحلية أهداف اإلنتاج أنظمة دور تفعيل نحو "SPL" لتحقيق والحرف
بسكرة،  بوالية النخيل لمشتقات المحلي اإلنتاج نظام:حالة دراسة"الجزائر في المستدامة

املستدامة،  التنمية أهداف لتحقيق اجلزائري االقتصاد تأهيل متطلبات الثالث الدويل مللتقىا
 .2013نوفمرب 01-01تبسة، -التبسي العريب التسيري، جامعة وعلوم االقتصادية التجارية العلوم

 ، ملتقيوخصوصية الجزائر الراشد الحكممتطلبات  بين المستدامة التنميةفؤاد،  جدو -4
 السياسية العلومو  احلقوق وحتديات، كلية اجلزائر: واقع يف التنمية وإشكالية السياسية التحوالت

 .3009بسكرة،  خيضر حممد الدولية، جامعة العالقات 
 .3009مارس  3/4 باملدية، اجلامعي املركز والثقافية، العلمية لألنشطة األنوار مجعية -5
 :حول الثاين الدويل ، امللتقىالحوكمة والتنمية المحلية: أي ارتباط فعالحسني،  رحيم -6

احمللية، كلية علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد البشري  والتنمية احلوكمة
 .3002 ديسمرب 8 -7برج بوعريريج، -اإلبراهيمي

 حول الدويل ، امللتقىالجزائر حالة ي،الوطن االقتصاد في كصناعة السياحةمراد،  زايد -7
املستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  التنمية يف دورها و السياحة اقتصاديات

 .3000مارس، اجلزائر، / 10 9 التسيري، جامعة بسكرة،
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 لتحضير للتنمية األلفية أهداف بتقارير المعنية األطراف نظر وجهات أمحد، على زينا -8
الجنسين  بين المساواة وتعزيز والمتابعة االستخدام، المشاركة، والمضمون، التحليل
 يف للتنمية األلفية األهداف متابعة آليات حول الوطنية العمل ورشة الفقر، على والقضاء

   2006. بريوت، لبنان،
آليات حماية البيئة ودورها في تحقيق التنمية سامي زعباط، عبد احلميد مرغيت،  -9

 امللتقى الدويل األول حول:عالقة البيئة بالتنمية :الواقع والتحديات،مستدامة في الجزائر، ال
جيجل  يومي -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة حممد الصديق بن حيي

 .3002، أفريل، اجلزائر29/28
 دراسة :المحلية التنمية ومتطلبات الجامعي التكوينسعدو عادل، هارون أمساء،  -11

 يف اجلزائرية اجلامعة دور تقومي األول الوطين امللتقى ،الجزائر في LMD نظام لواقع تحليلية
 اجللفة– عاشور زيان جامعة احمللية، التنمية تطلعات ومواكبة الشغل سوق ملتطلبات االستجابة

30-30/02/3000. 
 قطاع تطوير مجال في الناجحة التنموية التجاربسعيد رحيم، ليدية وزاين،  -11

البويرة،   السياحية، جبامعة التنمية يف ودوره اخلاص القطاع :حول الرابع الوطين امللتقى السياحة،
 .3002سبتمرب  39و 27

امللتقى  ،التنمية عجلة دفع في ودورها المحلية للجباية العام اإلطار عمر، شريف -12
 وعلوم االقتصاد علوم معهد بوعريريج برجاجلامعي  املركز باجلزائر، التنمية حول الوطين األول

 . 2008 التسيري،
نحو تمكين المجتمع المدني وإشراكه في تحقيق شوقي جدي، صاطوري اجلودي،  -13

 ، مؤمتر "إشكالية التنمية يف الوطن العريب يف ظل املتغريات العاملية، األردن،التنمية المحلية
3002. 

نظرية حديثة لدراسة التنمية ، نحو مقاربات صليحة مقاوسي وهند مجعوين -14
، ملتقى وطين األول حول االقتصاد اجلزائري: قراءات حديثة يف التنمية كلية العلوم االقتصادية
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6- World Development Indicators (WDI), November 2015. 
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https://portals.iucn.org/library/efiles/html/tourism/section5.html
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/activites-reglementees/metiers-de-la-restauration-et-hotellerie/zones-protegees-matiere-debits
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/activites-reglementees/metiers-de-la-restauration-et-hotellerie/zones-protegees-matiere-debits
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/activites-reglementees/metiers-de-la-restauration-et-hotellerie/zones-protegees-matiere-debits
http://sdt.unwto.org/fr/content/ecotourisme-et-des-aires-protegees
http://sdt.unwto.org/fr/content/ecotourisme-et-des-aires-protegees
http://www.nature.org/greenliving/what-is-ecotourism.xml
http://www.nature.org/greenliving/what-is-ecotourism.xml
http://www.ecotourisme-magazine.com/glossaire-tourisme-durable
http://www.ecotourisme-magazine.com/glossaire-tourisme-durable
http://www.ecotourisme-magazine.com/ecotourisme/
http://www.ecotourisme-magazine.com/ecotourisme/
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 1سطيف -جامعة فرحات عباس 

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
 قسم العلوم االقتصادية

 التخصص: إدارة األعمال والتنمية المستدامة
 

 

 

 

 
 

 املعلومات جبمع املتعلقة االستمارة هذه أيديكم بني لنضع تعاونكم حسن لكم شاكرين الثمني، وقتكم من جزءا متنحونا أن يسرنا     
السياحة البيئية :" موضوع حول ،والتنمية املستدامة األعماليف إطار التحضري لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل م د، ختصص إدارة 

 ".الجزائريدراسة لبعض واليات الشرق  :ودورها في تعزيز التنمية المحلية
كم أن تعربوا عن آرائكم حول كافة فقرات هذه االستمارة بصدق وأمانة، فمصداقية وصالحية نتائجها يتوقف على مدى مطابقة سياد  لذا نرجو من    

، مل مع هذه املعلومات بسرية تامةكما حنيطكم علما بأنه سيتم التعا   يف اخلانة املناسبة،)×( وذلك بوضع العالمة  أجوبتكم حلقيقة واقعكم املهين،
 شاكرين لكم مسبقا حسن تعاونكم معنا. 

 األستاذ المشرف:
 أ.د عمار عماري 

 : الباحثة
 كوثر جيالين

 
 

 

    نرقم االستبيا

 

           التاريـــــخ

 

 

 

 

 معلومات خاصة بالمستقصي

لإلطارات بمديرية السياحة والصناعات التقليدية ومديرية البيئة استمارة موجهة 
 بواليتكم.............
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 معلومات عامةالجزء األول: 
 يف اخلانة املناسبة)×( العالمة وضع يرجى من سيادتكم 

 الجنس:-1
  ذكر
  أنثى
 
  لسن:ا -2 

 لسن بالفئات:ا - 3
  03أقل من 

  03أقل من  - 03من 
  03أقل من – 03من 
  03اقل من -03من 

  03أكثر من 
 

 .......................... :المنصب -4
 

  إطار مبديرية السياحة 
  إطار مبديرية البيئة 

 الخبرة المهنية: -5
  أقل من سنة

  سنوات0أقل من  -1من
  سنوات13أقل من  -0من
  سنة10أقل من  -13من
  سنة03أقل من  -10من

  سنة03أكثر من 
 

 : المستوى التعليمي -6
  ثانوي+ ديبلوم

  جامعي
   دراسات عليا 
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 (يف اخلانة املناسبة)×( العالمة يرجى وضع ) خصائص الطلب السياحي في واليتكمالجزء الثاني: 

  0إىل  1من  سياح يف واليتكمال رتب الفصول من حيث توافد .1
 الصيف الربيع الشتاء اخلريف

    

 
 من إجابة(.ما هو أبرز غرض يدفع السياح لزيارة الوالية؟ )ميكنكم اختيار أكثر  .0

  الراحة واالستجمام          
  حضور تظاهرات علمية وثقافية             

  زيارة األهل واألقارب
  أغراض أخرى  )حدد ذلك(.................

 

 ما هي وسيلة التنقل املعتمدة يف زيارة واليتكم؟  .0
  سيارة خاصة             

  نقل عمومي        
  السكة احلديدية              

  ذلك(................. أخرى )حدد لةيوس
 

 ما هو املكان األكثر طلبا حسب هياكل اإليواء؟ .0
  فنادق           

  شقق
  األقارب واألصدقاء

  أخرى  )حدد ذلك(.................
 

 ما رأيك يف األسعار حسب هياكل اإليواء؟  .0
 مرتفعة جدا مرتفعة مقبولة 

    الفنادق

    الشقق

    أخرى
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 السياحة البيئية في واليتكم مقومات: الجزء الثالث
قتكم على هذه ف، فما مدى مواالسياحة البيئية يف واليتكم مقوماتيلي جمموعة من العبارات واليت نتعرف من خالهلا على  فيما   

 . يف اخلانة املناسبة )×(العالمة وضع مع ؟ على مستوى واليتكم العبارات

 
 
 

 العبارة

 الموافقةدرجة 

موافق 
غير  محايد موافق جدا

 موافق

غير 
 موافق

 ادج

10 
     البيئية. للسياحة وجهة منها تجعل سياحية مقومات على كمواليت وفرتت

10 
 يتعايش)و المجتمع فيها يعيش التي بالبيئة أساسي بشكل مرتبط البيئية السياحية الثقافة تبني

(.الفرد فيها
     

10 
     البيئية. السياحية الثقافة زرع في كبيرا دورا يلعب النظيف المحيط

10 
     األخضر. السائح صفة يأخذ تجعله مما ،بيئةلل صديقة وممارسات عادات الجزائري لسائحل

10 
      .بيئية ثقافة الجزائري السائح يملك

10 
     السائح مجبرا على تبني ثقافة بيئية في ظل بيئة نظيفة. 

10 
      .تكموالي في البيئية السياحة نحو المتوسط المدى على حقيقي إستراتيجي توجه يوجد

10 
      .تكموالي في البيئية السياحة نحو الطويل المدى على حقيقي إستراتيجي توجه يوجد

10 
      ، ممارسات صديقة للبيئة. القائمة أو قيد االستغاللتتبنى واليتكم المشاريع 

01 
      . البيئة على المحافظة في التفتيشية الدوريات تعمل عمل مشتركة توجد لجان

00 
      .عليها والمحافظة البيئة لمراعاة الفنادق على صارمة شروط السياحة وزارة تفرض

00 
      .......بديلةال طاقةال مصادر لمستخدمي تسهيالت السياحة وزارةتقدم 

00 
      .البيئية السياحة نحو بتوجهها الوطن في سباقة واليتكم جعل من الممكن

00 
      الوطن. واليات باقي عن تكملوالي تنافسية ميزة خلقيمكن 

00 
السياحة  مجال في تنافسية ميزة تمتلك الجزائر لجعل وطنيا التجربة تعميممن الممكن 

 .....(.مصر المغرب، تونس،( مثل المجاورة الدول تضاهي بها، البيئية
     

00 
 في البيئية ممارسات السياحة تطبيق عن مباشرة وبصفة المسؤول األوليعتبر السائح 

 تكم. والي
     

00 
      تعتبر الجماعات المحلية  المسؤولة األولى عن نظافة المقصد السياحي.
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 واليتكمبيانات حول مؤشرات التنمية المحلية في : الجزء الرابع

 لذلك؟ يتكموالدى ممارسة فما م رات التالية.االل العبخمن واليتكم مؤشرات التنمية احمللية تراعي : التنمية احملليةيف جمال أوال:

 العبارة

 درجة الموافقة

 موافق
غير  محايد موافق جدا

 موافق

غير 
 موافق 

 ادج

 األداء  االقتصادي في واليتكم أبعاد - أ

     .المحلي التشغيل ريتطوعلى  الدائمة السياحةتساعد  10

     .المحلي التشغيل ريتطوعلى الموسمية تعمل السياحة  10

     .المحلية األولية المواد شراءبأخرى  أعمال يوف يالسياحالنشاط  فييقوم النشطاء  10

     المحلية األولية المواد شراءبأخرى  أعمال يوف يالسياحالنشاط  في المشاركينيقوم  10

10 
 عناصر.....الخ المواقع عددء، واإليوا تشكيالتو والجغرافي،، االجتماعي التنوعيعتبر 

.تكمجاذبية والي مهمة في صنع
     

      مرافق السياحية. لل تجارية مراقبةتوجد هيئات  10

      .المحليين الفاعلين طرف من مسيرة مراقبةتوجد هيئات  10

10 
 مستوى ارتقاءيسمح بالمضيفة،  المجتمعات في العامة والخدمات التحتية البنى تحسين

      .لسياحوا المحليين لسكانل وإتاحتها الترفيه

10 
 مداخيلفي  زيادة، السياحية النشاطات مختلف على مناسبة ضرائب فرضينتج عن 

      .تكمالوالي

      .التحتية لبنىواالمؤسسات األخضر، من سبل تطوير  االستثمارو الشراكة نيتحس 01

00 
في المحافظة على الموارد  ااألخضر، يعد عنصر مه االستثمارو الشراكة نيتحسيعد 

      الطبيعية.

 األداء االجتماعي في واليتكم أبعاد -ب

00 
      تدعم النشاط السياحي البيئي.  تأهيلية تربصات واليتكم  توفر

00 
      تتباين أسعار الخدمات المقدمة حسب صفة الزبون ) أطفال، متمدرسون، نساء.....(.

00 
 فتاختلمهما  البيئية القضايامن  بكثير وعيا أكثر والمضيفين الزوار البيئية السياحة تجعل

      .الثقافات

00 
      في واليتكم. المعيشية بالمستويات االرتقاءبلسياحة تمكن ا

00 
 في الحق حيث من المختلفة األجيال وبين الواحد الجيل أفراد بين العدالة السياحة تحقق

      .البيئية الموارد من االستفادة

00 
      في واليتكم.  وسياحيا بيئيا وتثقيفهم وعيتهميتم تو ،المحلي المجتمع سكان دمجي

00 
      . سياحية صناعات تطوير خالل من لدخلا قتصاديةاال  مشاريعال توفر



349 
 

 

 
    

    

 شكرا على تعاونكم                                                                                                      

 العبارة

 الممارسةدرجة 

موافق 
 محايد موافق جدا

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 جدا

 في واليتكم األداء البيئي أبعاد  -ج

01 
إلبالغ المعلومات والرصد من أجل تحسين نوعية المكان  ةمستمر ظمةنأ توفر واليتكم

.والحفاظ عليه

     

السياحي. زز استدامة الموقعتعمحلية  وجد قوانينت 00
     

00 
يتوافر عدد كبير من المواقع الثقافية مثل اآلثار والمباني والمواقع التراثية التابعة لمنظمة 

في واليتكم. اليونسكو

     

00 
     .Natura 2000 مثل المحميات ومواقع في واليتكم عدد كبير من المواقع الطبيعيةيتوافر 

00 
       دعما لتوجهاتهم.  التي حصلت على العالمات البيئية توجد  في واليتكم المرافق البئية

00 
( شاملةً الفنادق 10111أو إيزو  EMAS خطط اإلدارة البيئية )مثلواليتكم تطبق 

 .ومواقع معسكرات اإلجازات أو أي خدمات سياحية أخرىوالمطاعم 
     

00 
      البيئية في واليتكم. تقل نسبة الضغط على المواصالت بفعل السياحة

00 
      .في واليتكم باستخدام وسائل مواصالت أكثر استدامة يةالسياحل السياح إلى مقاصدهم ينتق

00 
في  باستخدام مواصالت أكثر استدامة مستقبليوتطور حدوث تغيير نحو األفضل  توقعت

  . واليتكم
     

00 
      .في واليتكم  حماية المناطق الطبيعية والحفاظ عليها السلطات المعنيةحاول ت

01 
      .في واليتكم على التنوع البيولوجي بشكل ايجابي تأثير األنشطة السياحية

00 
      .في واليتكم على التنوع البيولوجي بشكل سلبي تأثير األنشطة السياحية
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 ينالمحكم قائمة (: 20) رقم الملحق

 الجامعة الرتبة اسم األستاذ رقم
  1سطيف  أستاذ ساعد بن فرحات 20
  1سطيف  أستاذ عمار عماري 20
 ة بعنا  أستاذ نصيبب رجم  20
 باتنة  أستاذ عشي صليحة  20
 باتنة أستاذ حماضر أ زيان إميان و ب 20
 عنابة  بأستاذ حماضر  خوالد أبو بكر 20
 عنابة ب مساعدأستاذ  هناد  انمحد 20
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