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   فسيحوا في األرض أربعة أشهر وأعلموا أنكم غير

 معجزي هللا وأن هللا مخزي الكافرين

 .02سورة التوبة اآلية:                                            

 



 
 اللهم لك الحمد و لك الشكر كله

اللهمَّ لك الحمد هلل على ما أفاض به علينا من نعم، فشكر المنعم واجب، 

الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك 

 .الحمد عدد الكائنات، وملء األرض والسموات

النبي صلى و عمال بالحديث الصحيح، عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن 

 هللا عليه وسلم قال:

 "ال يشكر هللا من ال يشكر الناس"

 ،بأسمى عبارات التقدير و االحترامفانه يسرني أن أتوجه 

لألستاذ المشرف: أ.د زرقين عبود على كل المجهودات التي بذلها، و على 

 دعمه المتواصل إلنجاح و إتمام هذه األطروحة.

 كل من ساهم من قريب أو بعيد في إلى الجزيل و أتقدم بالشكر

.مد يد المساعدة    

رفيق                                                       

 بودربالة
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 متهيد
أصبح القطاع السياحي يف الوقت احلايل ذلك القطاع الذي تراهن عليه أغلبية الدول يف حتقيق 

، فالسياحة اليوم مل تعد جمرد نشاط ترفيهي لإلنسان الذي ينحصر بني االقتصادية واالجتماعيةالتنمية 

املأكل واملشرب والتنزه، بل أصبحت متثل صناعة تصديرية قائمة بذاهتا، إضافة إىل ذلك الدور الفعال 

السياحية من  اإليراداتالذي تلعبه يف اقتصاديات البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء ملا حتققه 

 العوائدالزراعية والغذائية يف بعض الدول وتفوق  اإليرادات من املبادالتمعتربة تتقارب أحيانا مع  نتائج

النفطية يف دول أخرى، فإذا كان القطاع الصناعي والزراعي من أهم القطاعات االقتصادية اليت تعتمد 

ثالثة باعتبارها تصنف ضمن فإن السياحة تأخذ املرتبة ال،عليها مجيع دول العامل يف بناء اقتصادياهتا 

مما جعل الكثري من الدول  ،قطاع اخلدمات إذ تعترب مصدر من مصادر العملة الصعبة وامتصاص البطالة

 وأصبحت جمال تنافس فيما بينها. هلاخاصا تويل اهتماما 

م. فقد وال جدال يف أن هناك عالقة وثيقة بني تنمية قطاع السياحة والتنمية االقتصادية مبفهومها العا

اهتمت البلدان املتقدمة بتطوير وحتسني مستوى اخلدمات األساسية اليت تتفاعل مع تنمية قطاع 

السياحة، مثل النقل واالتصاالت، واملياه والكهرباء، واخلدمات الصحية. كما قامت هذه البلدان بتوفري 

ل اجلهود اليت بذلتها وبفض ،أسباب اجلذب السياحي اإلضافية لتلبية احتياجات خمتلف فئات السياح

 للتوسع يف تسويق السياحة وتروجيها، ازداد عدد السياح الوافدين إليها. 

أما البلدان النامية ورغم متتعها مبيزة نسبية من حيث جذب السياح، ال سيما من حيث مواقع السياحة 

الثقافية وأسعارها املنخفضة، إال أن نصيبها من السياحة العاملية ال يزال أدنى بكثري من إمكانياهتا، ألن 

االستثمارات يف البنية التحتية قطاع السياحة يف هذه البلدان ال يزال يواجه قيودًا كبرية منها قلة 

واخلدمات األساسية، ونقص الكوادر البشرية املتخصصة؛ بل أهم من ذلك: االفتقار إىل سياسة موجهة 

لتنمية السياحة وتسويقها. وباختصار ميكن القول أن القطاع السياحي يف البلدان النامية مل يلق االهتمام 

 در للعمالت األجنبية وخالق لفرص العمل. الالزم الذي يستحقه كقطاع اقتصادي هام م

وحيتاج تطوير قطاع السياحة إىل نظرة طويلة األجل تكون جزًء من عملية التنمية االقتصادية، نظرًا للرتابط 
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الناجحة يف أي بلد جيب أن تركز لسياحة ابني السياحة وسائر القطاعات االقتصادية األخرى. والتنمية 

فيها هذا البلد مبيزة نسبية، مثل السياحة الثقافية وسياحة اآلثار، والسياحة على اجملاالت اليت يتمتع 

الرتفيهية، والسياحة الدينية، وسياحة املؤمترات والتدريب، ليتمكن من التنافس يف أسواق السياحة 

تنمية القطاع  من أجل العاملية. وعالوة على ذلك، يتطلب تطوير السياحة توفر اإلرادة السياسية

 اعه لتشريعات منفصلة تسعى إىل حتقيق أهداف السياحة يف البلد وتطورها. وإخض

خاللفلقد سارعت واجلزائر حبكم انتمائها جملموعة البلدان النامية تتميز باخلصائص العامة هلذه البلدان ،

طات السنوات القليلة املاضية لتطوير وتنمية القطاع السياحي يف إطار اجلهود املبذولة من طرف السل

 حيث يعد هذا القطاع مصدرا هاما للعمالت األجنبية ولفرص العمل العمومية لتنويع االقتصاد الوطين.

 مجيعومن ثم تأكد بوضوح أثره العام على التنمية االقتصادية. كما يساعد قطاع السياحة على تطوير 

قل واالتصاالت، والكهرباء ، خاصة قطاعات البنية التحتية مثل الناملرتابطة واملتشابكة معه القطاعات

 واملياه، واخلدمات املالية، والزراعة والصناعات التحويلية.

، إال السياحي القطاع ومنو تطويريف  الرائدة لبعض الدول العربيةالسياحية وعلى الرغم من التجربة 

يف اجلزائر مازال يراوح مكانه وذلك لغياب الثقافة السياحية، وضعف الرتويج  يأن قطاع السياح

و   املالية املخصصة له االعتماداتوالتسويق السياحي للمنتج السياحي اجلزائري، باإلضافة إىل قلة 

 املعامل . سياحية غري واضحة تانتهاج سياسيا

 ةــــــــــــــرح اإلشكاليــــــــــأوال: ط

واليت تشكل جمموعة من التساؤالت بناء على ماسبق، وعلى ضوء ما تقدم ميكن بلورة وحتديد 

 يف ظل اإلسرتاتيجية اجلديدة اجلزائري حول مستقبل القطاع السياحييف جمملها صياغة ملشكلة الدراسة 

وهل ميكن للقطاع السياحي أن يكون بديل تنموي لقطاع ، ؟(SDAT 2025) للتنمية السياحية

 حملروقات يف اجلزائر؟ا

  هل تتوافر اجلزائر على مقومات سياحية قادرة على جعلها وجهة سياحية عاملية؟ وما مدى

 إمكانية استغالل هذه املقومات السياحية لتطوير وتنمية القطاع السياحي؟
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 لنهوض املطبقة يف اجلزائر ل يف املتغريات االقتصادية االجتماعية ما مدى فعالية السياسات السياحية

 بالقطاع السياحي؟

 ما هي مشاكل ومعوقات تنمية القطاع السياحي يف اجلزائر؟ 

  كيف ميكن االستفادة من التجربة األردنية يف تطوير وتنمية القطاع السياحي؟ 

  ما هي التوجهات املقرتحة بشأن تنمية القطاع السياحي اجلزائري يف ظل اإلسرتاتيجية اجلديدة وفق

 ؟ 2025تهيئة السياحية ألفاق املخطط التوجيهي لل

 إىل:إن تلك التساؤالت تدعوا  ةــــــــــة الدراســـــــــــا: أمهيـــــــــــــــــثاني

  اجلديدة لتنمية القطاع  البحث يف مستقبل القطاع السياحي باجلزائر يف ظل اإلسرتاتيجيةأمهية

املسطرة من طرف السلطات  و 2025السياحي وفق املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق 

  .املعنية، وما سوف ينجر عن ذلك من حتديات على مستوى هذا القطاع

  من متنامي مؤثر يف اقتصاديات العديد  كقطاع للقطاع السياحيإبراز األمهية االقتصادية واالجتماعية

  .بشكل كبري على الواقع اجلغرايف الطبيعي والبشري والتارخيي البلدان يف العامل يعتمد

 حتقيق  توضيح مدى أمهية اإلمكانيات واملقومات السياحية اليت متتلكها اجلزائر إذا مت استغالهلا يف

وتوفري فرص العمل لألعداد املتزايدة من القوى  إيرادات بالعملة الصعبة خارج قطاع احملروقات،

 .االقتصادية واالجتماعية وبالتايل املسامهة يف عملية التنمية العاملة،

  حماولة توضيح أنه بإمكان القطاع السياحي اجلزائري أن حيقق النمو والتطور االقتصادي كقطاع

وسياحية يراعي فيها العوامل تنموي بديل لقطاع احملروقات ،إذا رافق ذلك سياسات اقتصادية 

كوهنا  واملتغريات الداخلية واإلقليمية واخلارجية املستجدة اليت ميكن أن تعصف باجلهود املبذولة،

عصر العوملة واالقتصاد  تسري على خمطط بعيد املدى يف إطار املنظور اجلديد للعصر احلديث،

 العاملي. 

 ةـــــــــــــــــــــداف الدراســــــــا: أهــــــــــــثالث

 :من مجلة األهداف اليت يسعى إليها البحث نذكر  
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 السياحة الدولية يفمكانتها إظهار امليزة السياحية للجزائر و-1

والدور الذي ميكن أن يلعبه يف عملية التنمية  يف االقتصاد الوطينقطاع السياحي إبراز مكانة ال-2

 االقتصادية واالجتماعية .
أداء السياسات السياحية املطبقة يف القطاع السياحي اجلزائري خالل فرتة الدراسة  حماولة تقييم -3

 وانعكاساهتا على منو وتطوير القطاع السياحي .
وإمكانية االستفادة  السياحي عقطااألردنية يف تطوير الالسياحية  التجربةاولة تسليط الضوء على حم-4

  منها.

يف اجلزائر يف ظل اإلسرتاتيجية اجلديدة للتنمية السياحية يف إطار استشراف آلفاق التنمية السياحية -5

من خالل التعرف على املشاكل واملعوقات اليت  2025املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق 

 وإمكانية تطويره خالل املراحل املقبلة من التنمية، واجهت القطاع السياحي يف اجلزائر عرب مراحل خمتلفة

اولة وضع لبعض السياسات اليت من شأهنا حتقيق هدفني أساسيني:.األول يكمن يف فخفيض فضال عن حم

والثاني . واليت مل تصل الدولة حتى اآلن إىل التغلب عليها،من حدة املشاكل اليت تواجه السياحة اجلزائرية 

 .ية املستجدةللمعطيات الوطنية والدول ايكمن يف إعادة بعث عملية التنمية السياحية من جديد وفق

 ةـــــــــــــــع الدراســــــــــــــا: دوافـــــــــــــــــرابع

هناك دوافع وأسباب تقودنا للبحث يف هذا املوضوع دون غريه من املواضيع العلمية، فضال عن   

 أمهيته هناك أسباب موضوعية وأخرى ذاتية تكمن فيما يلي: 

 ة:ـــــــــــاب املوضوعيــــــــاألسب -أ

االهتمام املتزايد بالسياحة العاملية من قبل خمتلف البلدان يف ظل التحوالت االقتصادية الراهنة.وذلك -1

االقتصادية احليوية خاصة بالنسبة للجزائر اليت تسعى الظواهر االجتماعية والضوء على إحدى  بتسليط

 اعي.لتحقيق الطموحات الواسعة حنو التقدم االقتصادي واالجتم

سعي اجلزائر إلجياد بديل تنموي لقطاع احملروقات يف املستقبل حيث يشكل القطاع السياحي إحدى -2

 .البدائل املتاحة الحتالل مكانة هامة يف االقتصاد الوطين



 العام للدراسة اإلطار

 و

 

رغم اجلهود واإلمكانيات السياحية اليت تزخر هبا اجلزائر مقارنة بالنتائج اليت حققتها السياحة األردنية -3

 قطاع السياحي اجلزائري مازال مل يلق االهتمام املناسب من قبل السلطات العمومية.فإن ال

ما أفرزته اجلهود التنموية يف اجلزائر من إخفاقات وإبراز دافعية الدراسة يف مناقشة حماولة إبراز -4

قطاع السياحي إشكالية العالقة بني تنمية قطاع السياحة والتنمية االقتصادية، والدور الذي سوف يلعبه ال

 وفق للمعطيات الدولية والوطنية املستجدة لبعث عملية التنمية من جديد وبشكل دائم.

 ة:ــــــــــــاب الذاتيــــــاألسب -ب

ية االقتصادية بشكل محث يف املواضيع املتعلقة بالتنمية السياحية بشكل خاص والتناامليول الشخصية للب

تعمق والتحليل وبالتايل التخصص البحثي ومواصلة املسامهة يف إثراء مما يسمح لنا من االطالع وال عام،

 التنمية السياحية بالقدر الكاف.   السياحة والبحث العلمي فيما خيص 

 ةــــــــــالدراس فرضياتا: ـــــــــــــــخامس

صيغت وصممت جمموعة من الفرضيات العامة نرى أهنا تشكل أكثر اإلجابات احتماال على 

 اإلشكالية املعتمدة يف البحث وعلى األسئلة الفرعية وهي كالتايل:

ها امتالكواضحة املعامل يف جمال الصناعة السياحية يف اجلزائر رغم  تنمويةإسرتاتيجية  توجد ال-1

 سياحيا تنافسيا. املقومات وإمكانيات سياحية كبرية قادرة على جعلها بلد

مسامهة حمدودة، بينما املتغريات االقتصادية واالجتماعية مسامهة القطاع السياحي اجلزائري يف إن  -2

 مسامهة القطاع السياحي األردني يف املتغريات االقتصادية واالجتماعية مسامهة معتربة.

روريا السابقة يف جمال أداء السياسات السياحية يف اجلزائر أمرا ض التنموية يعترب تقييم للتجارب-3

على تنمية وتطوير القطاع السياحي يف كل مرحلة سلبية .نظرا ملا أفرزته هذه السياسات من انعكاسات 

 من مراحل التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 القطاع ومنو تطويريف  الرائدة لبعض الدول العربيةالسياحية  اربالتج عدم استفادة اجلزائر من-4

 وانتهاج سياسات سياحية عشوائية. حة والرتويج السياحيالسياحي لغياب الثقافة السيا
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إن تطوير وتنمية القطاع السياحي اجلزائر على ضوء اإلسرتاتيجية اجلديدة للتنمية السياحية يف إطار -5

املشاكل واملعوقات اليت تعرتض التطبيق  بتذليلمرتبط  2025املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق 

 رتاتيجية املعتمدة.الفعلي هلذه اإلس

 ةــــــــــــدود الدراســــــــــــا: حـــــــــسادس

تتطلب منهجية البحث العلمي ضرورة التحكم يف إطار التحليل املتعلق بطبيعة الدراسة وحماولة 

وضع حدود لإلشكالية املطروحة، وهذا هبدف االقرتاب من املوضوعية والوصول إىل نتائج منطقية 

حيث تنحصر احلدود املكانية هلذه الدراسة يف تشخيص واقع القطاع السياحي االعتماد عليها.ميكن 

اجلزائري ودوره التنموي من خالل املسامهة يف املؤشرات االقتصادية واالجتماعية كناتج احمللي اإلمجايل 

 2015-2000فرتة يف الحتديد جمال الدراسة فتم  وميزان املدفوعات والتشغيل . أما احلدود الزمنية 

حيث حظيت هذه الفرتة باهتمام كبري من قبل السلطات العمومية وذلك لسعيها لنهوض بالسياحة 

اجلزائرية وجعلها كبديل لقطاع احملروقات وسوف تتعدى الدراسة ملرحلة التوقعات يف تقييم للجهود 

لتوجيهي للتهيئة السياحية آلفاق اإلسرتاتيجية اجلديدة للتنمية السياحية يف إطار املخطط ااملبذولة ضمن 

2025 . 

 ةـــــــج وأدوات الدراســــــــــا: منهـــــــــــــــــسابع

من أجل اإلجابة على األسئلة املطروحة واختبار صحة الفرضيات، ونظرا لطبيعة املوضوع، فإن 

اجلزائري، واملقومات السياحية ته لواقع القطاع السياحي الباحث قد اتبع املنهج الوصفي عند دراس

يف اجلزائر، يف حني اتبع املنهج التحليلي عند دراسة السوق السياحي اجلزائري والعائد االقتصادي  املتوفرة

 .ة يف اجلزائر خالل فرتة الدراسةلصناعة السياح

در أما بالنسبة لألدوات املستخدمة فقد قمنا يف هذا البحث باستخدام املسح املكتيب ألكرب ق

ممكن من املراجع املكتبية العربية واألجنبية منها، وكذا بعض اجملالت املتخصصة وامللتقيات الوطنية 

والدولية، ورسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه، كما قمنا أيضا باستخدام شبكة االنرتنيت يف كثري 

ستعانة ببعض القوانني والتشريعات من األحيان جلمع املعلومات اليت من شأهنا إفادتنا يف حبثنا، وكذلك اال
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املتعلقة بالقطاع السياحي باإلضافة إىل تقارير املنظمات الدولية يف هذا اجملال، وكذلك االتصال ببعض 

 اهليئات السياحية من أجل جلب آخر اإلحصائيات.

 ةـــــــــــــات السابقـــــــــــــــا: الدراســـــــــثامن

ديد من الدراسات السابقة اليت تناولت السياحة بصفة عامة والسياحة لقد مت اإلطالع على الع

يف اجلزائر بصفة خاصة، حيث متت دراسة خمتلف األحباث والدراسات اليت فخصصت يف حتليل وتقييم 

لدور السياحة يف تنمية اقتصاديات الدول بصفة عامة واجلزائر بصفة خاصة واآلثار املرتتبة عليها، حيث 

دراسات دور متميز يف ضبط اإلشكالية وتأصيل فكرة الباحث حول القطاع السياحي يف كان هلذه ال

وأهم هذه الدراسات ومقارنته مع القطاع السياحي يف األردن، اجلزائر وانعكاساته على االقتصاد الوطين 

 نذكر منها ما يلي:

 2002-1974ية دراسة قياس -دراسة "حممود فوزي شعوبي" السياحة و الفندقة يف اجلزائر -1

 (.2007، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، )علوم  أطروحة دكتوراه

وقد تناولت هذه الدراسة أهم املفاهيم املتعلقة بالسياحة ثم دورها وتأثريها على متغريات 

النشاط االقتصادي يف الفصل األول، أما الفصل الثاني ففيه مت دراسة دوال العرض والطلب السياحيني 

لفندقية العمومية الفصل الثالث التقدير اإلحصائي لدوال إنتاج املؤسسات ا قد تناوليف اجلزائر، يف حني 

قطاع الفنادق يف اجلزائر من منظور متغريات حساب النتائج  فقد تطرق إىلاجلزائرية، أما الفصل األخري 

 .2001 -1971وحساب االستغالل للفرتة املمتدة بني 

 -حالة اجلزائر -دراسة "عامر عيساني" بعنوان األمهية االقتصادية لتنمية السياحة املستدامة -2

 (.2010، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة باتنة )علوم دكتوراهأطروحة 

وقد تناولت هذه الدراسة للخلفية النظرية للسياحة وآثارها املختلفة يف الفصل األول، أما الفصل 

الثاني فقد مت التطرق إىل التنمية السياحية املستدامة وتطور حركة السياحة الدولية، يف حني تناول 

الفصل الرابع  يف حني قد تناوللفصل الثالث واقع إسرتاتيجية التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر، ا
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عبارة عن التنمية السياحية املستدامة يف  مصر و تونس كواقع وآفاق، وأخريا الفصل اخلامس كان 

 تونس. -مصر -للتجارب السياحية يف اجلزائر ةدراسة تقييمي

حالة اجلزائر، –يظ شبايكي" بعنوان  السياحة وآثارها االقتصادية واالجتماعية دراسة "مليكة حف -3

 (.2003، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري قسنطينة، )دولة أطروحة دكتوراه

وقد تناولت هذه الدراسة مفاهيم السياحة وتطورها واجتاهاهتا، القطاع السياحي ودوره يف 

زائري، كما تطرقت إىل اآلثار االقتصادية واالجتماعية للسياحة، باإلضافة إىل مستقبل االقتصاد اجل

النشاط السياحي يف اجلزائر يف ظل التحوالت احمللية والعاملية، وقد توصلت الباحثة إىل أن مسامهة 

يز قطاع السياحة يف االقتصاد الوطين، مل تكن ذات أمهية قبل سنوات التسعينات، وذلك بسبب ترك

 السياسة االقتصادية على قطاع احملروقات، وإمهاهلا لقطاع السياحة.

دراسة "خالد كواش" بعنوان "أمهية السياحة يف ظل التحوالت االقتصادية حالة اجلزائر"، أطروحة  -4

 (.2004، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر )دولة دكتوراه

ومفهوم السياحة والسائح، السياحة كنشاط اقتصادي، أمهيتها  ريختاوقد تناولت هذه الدراسة 

ومؤشراهتا، مقومات تنظيم وأداء السياحة يف اجلزائر، ويف الفصل األخري تناول آفاق ومستقبل السياحة 

يف اجلزائر، وحاول توضيح أمهية وآفاق السياحة يف اجلزائر كنشاط اقتصادي مهم وذلك بالنظر إىل 

ة على املستوى العاملي، وبالرجوع إىل جتارب بعض الدول العربية، وتوصل إىل أن القطاع النتائج احملقق

يف التنمية، وأن النتائج احملققة ال تعكس حجم املوارد منه السياحي يف اجلزائر مل يؤد الدور املنتظر 

السياحية مما واملغريات السياحية املتوفرة، كما علل ذلك من خالل إجراء مقارنة من حيث املؤشرات 

 حيقق يف اجلزائر، وما مت إجنازه يف كل من املغرب وتونس.

دراسة "بوعقلني بديعة" بعنوان "االستثمارات السياحية وإشكالية تسويق املنتج السياحي باجلزائر"  -5

 (.2006، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر )علوم أطروحة دكتوراه

الدراسة املوضوع يف مخسة فصول، تطرقت إىل مدخل للسياحة حبيث مشل  وقد تناولت هذه

التعاريف النظرية اخلاصة بالسياحة واملفاهيم املرتبطة هبا، ثم تناولت االستثمارات السياحية وعالقتها 
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بالتسويق السياحي مع تركيز على العرض والطلب السياحي، كما أشارت إىل تطور االستثمارات 

جلزائر عرب خمتلف مراحل التنمية، كما قدمت حتليال للعرض والطلب السياحي حسب السياحية يف ا

خمتلف عناصرمها، ثم قامت بتحليل برنامج التنمية السياحية املستدامة وآفاق تطوير املنتج السياحي 

ة اجلزائري، وتوصلت الباحثة من خالل املوضوع إىل تأكيد تعثر القطاع السياحي يف كافة مراحل التنمي

بسبب التهميش وغياب رؤية إسرتاتيجية صادقة حنو بناء سياحة مستدامة تساهم يف بعث التنمية 

الشاملة، كما أكدت على ضعف املشاريع السياحية مقارنة باملشاريع األخرى، وحمدودية الشراكة 

 األجنبية يف قطاع السياحة.

التطرق إىل واقع وحمتوى القطاع  وتشرتك هذه الدراسة مع جمموعة من الدراسات السابقة، من خالل

كما تشرتك يف  السياحي يف اجلزائر، وأهم السياسات السياحية اليت طبقت للنهوض بالقطاع السياحي.

التطرق إىل اآلفاق املستقبلية لتنمية القطاع السياحي يف اجلزائر من خالل اإلسرتاتيجية اجلديدة للتنمية 

 . 2025السياحية آلفاق  السياحية ضمن املخطط التوجيهي للتهيئة

ستنا عن الدراسات السابقة أهنا تستعرض العالقة بني تنمية قطاع السياحة والتنمية اوفختلف در 

 االقتصادية مع تسليط الضوء على جتربة سياحية رائدة لدولة عربية يف منو وتطوير القطاع السياحي. 

 ةــــــــــــالدراسات ـــــــــــــعا: تقسيمــــــــــــــــــــــتاس

انطالقا من املربرات السابقة جاءت الدراسة يف مقدمة وأربع فصول، باإلضافة إىل خامتة عامة 

 حتتوي على أهم النتائج املتوصل إليها والتوصيات.

 ل األول: ــــــــــــــــــالفص

ألول التطرق جاء بعنوان اإلطار النظري للسياحة والذي ضم ثالث مباحث وقد مت يف املبحث ا

السياحة ، أما املبحث الثاني فتطرقنا فيه إىل أسس السياحة من خالل التعرض إىل الطلب  ماهيةإىل 

والعرض السياحي، والتسويق السياحي، واإلنفاق واإليراد السياحي، وكذلك االستثمار السياحي أما 

ة يف املبحث الثالث فلقد تطرقنا إىل مكونات السياحة من خالل تعرضنا إىل البنية التحتية للفندق
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السياحة، وكذلك اخلدمات السياحية، ووكاالت السياحة والسفر، باإلضافة إىل املنظمات السياحية 

 ودورها يف صناعة السياحة.

 ي: ــــــــــل الثانـــــــــــــالفص

و الذي ضم أربعة مباحث، و  -التنمية السياحية كقاطرة أمامية للتنمية املستدامة :جاء بعنوان 

فيه إىل التأصيل النظري للتنمية السياحية و ذلك من خالل تعريف  التطرق  قد مت يف املبحث األول

 التنمية السياحية و عناصرها و إبراز أهم أهدافها و جوانبها، و كذلك متطلباهتا و عوامل جناحها،

إىل احملاور  فيه التطرقمت ، أما املبحث الثاني فقد باإلضافة إىل أهم أمناط التنمية السياحية و معوقاهتا

األساسية للتنمية و التنمية املستدامة من خالل اإلطار النظري للتنمية االقتصادية و اإلطار املفاهيمي 

م  أبعادها، و كذلك اجلهود املبذولة من للتنمية املستدامة و أهدافها و كذا مبادئها ثم مؤشراهتا و أه

جل حتقيق التنمية املستدامة و أهم حتدياهتا ، يف حني تناول املبحث الثالث صناعة السياحة و حتقيق أ

مبدأ االستدامة من خالل اإلطار املفاهيمي للتنمية السياحية املستدامة و أهم أهدافها و مبادئها و 

اهتا إضافة إىل أمهيتها و أبعادها، أما املبحث الرابع فقد كان بعنوان أساليب تطبيق مبادئها و أهم مؤشر

السياحة البيئية كمدخل للتنمية املستدامة و الذي من خالله تطرقنا إىل ماهية السياحة البيئية و أمهيتها 

 يئية.  ثم احملميات الطبيعية و دورها يف السياحة البيئية باإلضافة إىل التدريب و عالقته بالسياحة الب

 ث:ــــــــــل الثالــــــــــــالفص

قطاع السياحي يف اجلزائر وآفاق تنميته والذي ضم أربعة مباحث، لل املسرية التنموية :جاء بعنوان

خاصة املقومات الطبيعية والتارخيية، ووقد مت التطرق يف املبحث األول إىل املقومات السياحية يف اجلزائر 

من خالل دراسة  عرب املراحل التنمويةطرقنا فيه إىل  القطاع السياحي اجلزائري أما املبحث الثاني فقد ت

القطاع السياحي اجلزائري ونسبة إدراجه يف خطط التنمية بالنسبة للمخططات الثالثية والرباعية 

تشخيص معوقات تنمية القطاع السياحـي واخلماسية، أما املبحث الثالث فقد تطرقنا فيه إىل 

السياحة يف مسامهة قطاع املبحث الرابع واألخري فقد تطرقنا فيه إىل  و يف، وض بهوآفـاق النه



 العام للدراسة اإلطار

 ل

 

من خالل التعرض إىل مسامهته يف خلق مناصب شغل وكذلك إىل مسامهته يف  االقتصاد الوطين

 وضعية ميزان املدفوعات، باإلضافة إىل مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل.

 ع: ــــــــــــــــل الرابـــــــــــــالفص

مباحث وقد مت التطرق يف املبحث  مخسة ة يف األردن والذي ضميالسياح :التجربة جاء بعنوان

األول إىل أهم املقومات السياحية يف األردن خاصة منها املقومات الطبيعية واملقومات التارخيية، أما 

املبحث الثاني فقد تعرضنا فيه إىل احلركة السياحية يف األردن، أما املبحث الثالث فقد مت التطرق إىل 

نا فيه إىل املردود االقتصادي قرط األردن، أما املبحث الرابع فقد تأهم القوانني والتشريعات السياحية يف

، بينما يف الفصل اخلامس واألخري فقد تناولنا فيه مقارنة مؤشرات القطاع السياحي  للسياحة يف األردن

 يف كل من اجلزائر واألردن  .

 ةــــــــــــــــات الدراســــــــــــــرا: صعوبـــــــــــــعاش

هذا العمل ال خيلو من بعض الصعوبات اليت واجهت الباحث عن دراسته هلذا املوضوع، إن 

صعوبة احلصول على املعطيات واإلحصائيات ذات الصبغة الرمسية واملتعلقة بالقطاع السياحي متثلت يف 

قة مما يف كل من اجلزائر واألردن واليت تغطي كامل الفرتة املدروسة ، وغالبا ما تكون مفرطة وغري دقي

ينجم عنه تباين واضح يف املعطيات ،تبعا الختالف اجلهات اليت تصدرها وقد حاولت بكل جهد أن 

 أتغلب على التباين يف املعلومات والبيانات وأن اربط بينها بالشكل الذي خيدم املوضوع .

ن هدف ويف األخري نأمل أن يكلل البحث بالقدر الكاف من الدراسة والنجاح، إلمياني اخلالص بأ

 التنمية األول واألخري هو خدمة اإلنسان، راجيا من املوىل تعاىل أن يوفقين لذلك.
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 :متهيد

لقد أصبحت السياحة صناعة ضخمة جتد الرواج على الصعيد العاملي، وتؤثر يف اقتصاديات الكثري من  

الدول املتقدمة منها والنامية، فهي تساهم بشكل ملحوظ يف عمليات النمو االقتصادي وخلق فرص 

عمل، وحتقيق التنمية االقتصادية، كما تعد السياحة أيضا حافزا هاما للجهود املبذولة حنو التخفيف من 

 حدة الفقر، السيما يف البلدان األقل منوا.

كما أصبحت علما متعدد اجلوانب متشعب الفروع يدرس يف اجلامعات واملعاهد الدولية وهلا   

 مؤسساهتا ومنظماهتا اليت ترعاها.

النهوض هبذا القطاع أصبح عامال أساسيا لدعم القطاعات االقتصادية األخرى، فتوفر و  

دور فعال يف تطور  سيكون له ااستغالهلأن  رتاثية والطبيعية والسياحية القومات املمكانيات واإل

 إىل ازدهاردورها بؤدي إىل بناء صناعة سياحية متقدمة ومتطورة تؤدي ي ممااالقتصاد على أمت وجه 

ثالث مباحث على النحو  إىل، و عليه قمنا بتقسيم هذا الفصل االقتصاديةوحتقيق التنمية االقتصاد 

 التايل:
  

 ماهية السياحةاملبحث األول: 

 أسس السياحة املبحث الثاني:

 مكونات السياحةاملبحث الثالث: 
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 ة ـــالسياحماهية ث األول: ــــاملبح
عامة تبدأ بضرورة دراسة بعض املفاهيم واملصطلحات العلمية املتعلقة إن دراسة أي جمال بصفة 

يف دراسة علم السياحة جيب توافر مدخل يتضمن العديد من  ءبذلك اجملال ، ولذلك قبل البد

 السياحة بشكل مفصل. مفهوم املصطلحات واألسس واملفاهيم اليت جيب اإلشارة إليها قبل اخلوض يف

 ةـــف السياحــــتعري األول:ب ــطلامل

اهنا تتضمن عدة جوانب من الصعب دجمها يف ألليس من السهل إعطاء تعريف دقيق للسياحة، 

بني املختصني على  اتفاقدبيات السياحة يف هذا اجملال إىل دعم وجود أتعريف واحد، حيث تشري 

مباشرة  اقتصادية( على أن السياحة هي عبارة عن تفاعالت 1910شراتنهو ) هامفهوم واحد، إذ يعرف

 دولة أخرى بعيدة عن موطنهم نامجة عن وصول زوار من خارج الدولة إىل إقليم أو مباشرة وغري
قامتهم، وتساهم هذه إالدولة كل اخلدمات املختلفة اليت حيتاجواهنا خالل هذه  األصلي، إذ توفر هلم

      (1) اخلدمات يف إشباع كل رغباهتم.

ن السياحة هي إحدى ظواهر عصرنا اليت تنبثق عن احلاجة ( فريى بأ1980)   jobberأما

املتزايدة لدى األفراد بالراحة وتغيري البيئة واملتنفس واإلحساس بالراحة واملتعة من خالل تغيري مكان 

 واالتصاالتإىل مناطق أخرى هلا طبيعتها اخلاصة باإلضافة إىل النمو والتحسن يف وسائل النقل  اإلقامة

مجاعات خمتلفة من اجلماعات اإلنسانية، وهذا التطور فيها ما هو إال نتيجة التساع نطاق ما بني شعوب و

 .أحجامها سواء كانت صغرية أم كبرية اختالفجارة والصناعة وذلك على توحجم ال

نشاط سياسي أكثر من كونه  ( فريى بأن السياحة هي عبارة عن1988) Dannأما 

ال تقتصر يف كواهنا عملية تفاعل وإمنا هي وسيلة وأداة مهمة اقتصادي، وهو الذي يرى أن السياحة 

 لتحقيق السالم يف العامل.

                                                 

 .23، ص 2008، دار صنعاء للطباعة والنشر والتوزيع، األردن، أسس تسويق اخلدمات السياحية العالجيةياد عبد الفتاح النسور، إ-(1)
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( فيعرف السياحة بأاهنا جمموعة من العالقات والظواهر النامجة عن الرحالت، 1991) Pearceأما 

 (1) .واالستجماموالسفر، واإلقامة املؤقتة ألفراد مسافرين أساسا هبدف الرتويج 

فيعرفها بأاهنا جمموع العالقات و اخلدمات النامجة عن التغيري املؤقت و اإلرادي ملكان  Birnikereأما 

 (2) اإلقامة دون أن يكون الباعث على ذلك أسباب العمل أو املهنة.

الذي مت تقدميه إىل اجلمعية  Krapfو   Hanzikar أما تعريف األستاذان السويسريان املشهوران

الدولية للخرباء العلميني يف السياحة على أن السياحة هي جمموعة من الظواهر والعالقات اليت تنشأ 

  .ؤقتة يحيث ال تتحول إىل إقامة دائمة، أو ترتب  بعمل مأجورامل جنيبالشخص األقامة إنتيجة السفر و

 التالية:ذا التعريف يربز احلقائق هويالحظ أن 

 تنشأ السياحة نتيجة لتنقل األشخاص وإقامتهم يف أماكن خمتلفة. -1

 تتضمن السياحة السفر واإلقامة مبا يف ذلك األنشطة املرتتبة عليها.-2

 أن يقيم فيه السائح أو يعمل فيه.  اعتاديكون السفر واإلقامة يف غري املكان الذي -3

تة وقصرية األجل بقصد العودة خالل أيام أو أسابيع أو شهور، أن احلركة إىل املكان املقصود تكون مؤق-4

ساعة والذي  24السفر الذي يقل عن  استبعادويحيث يكون هناك حد أدنى وحد أقصى، فمثال يتم 

 يزيد عن سنة.

       (3) .إلقامة الدائمة أو لغرض العملاة املناطق املقصودة تكون ألغراض غري رأن زيا -5

السياحة العالية فرتى أن السياحة هي عبارة عن جمموعة من النشاطات اليت يقوم هبا أما منطقة 

اليت يعيشون فيها ملدة ال  االعتياديةواإلقامة يف أماكن بعيدة أو خارج البيئة  أشخاص مثل نشاط السفر،

                                                 

(
1
 .23 الفتاح النسور، مرجع سابق ، ص إياد عبد (

(
2
، قسم الدراسات السياحية باملعهد العايل للسياحة و الفنادق بالسادس من أكتوبر، القاهرة، مدخل إىل علم السياحةعالء الدين عبد الوهاب،  (

 .15، ص 2005

 .22-21، ص ص 1986معية ،اإلسكندرية، ، مؤسسة الثقافة اجلاجمموعة الدراسات السياحية " نظرية السياحة" نبيل الروبي،-(3)
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عالقة تزيد عن سنة متتالية، ويكون ذلك هبدف التسلية،أو العمل ، أو أي نشاطات أخرى ليست ذات 

      (1) األصلية.بالنشاط الذي ميارسه الشخص داخل بيئته 

املسافات والعودة ملكان  وقطع والسفر االنتقالوإذا كانت السياحة يف بدايتها تعرف على أاهنا 

السكن األصلي، والسائح هو الشخص الذي يقيم برغبته خارج مكان سكنه األصلي دون أن يهدف إىل 

الذي عقدته هيئة  االجتماع إال أنلزم أن يصرف أمواال مجعها يف مكان آخر، وهو م اقتصاديةمكتسبات 

بعنوان السياحة الدولية جاء تعريف السائح على أنه الشخص  1963األمم املتحدة يف روما سنة 

ساعة أو أكثر ويتضح  24املوجود بشكل مؤقت يف دولة أجنبية خارج مكان سكنه األصلي خالل 

  السائح هو:هذا التعريف على أن 
 الشخص الذاهب للرتفيه أو العالج أو ألسباب أخرى.-1

 رياضية دولية أو املشاركة هبا. مبارياتدولية أو حلضور  الجتماعاتالشخص الذاهب -2

 الشخص الذاهب للدراسة أو التخصص يف جمال معني.-3

 ومن هذا التعريف أيضا نستثين الشخص السائح يف احلاالت التالية:

 الذاهب للعمل بدولة أجنبية ويعمل هبا بعقد أو دون عقد.الشخص -1

      (2) .يف املكان الذي ارحتل إليه وكان سائحا منه استوطنالشخص الذي -2

 ةـــــــــــالسياح مراحل تطور الثانـــــــــــي: بــــــطلامل

 ونكان البشر حيتاجإن نشأة السياحة تعود إىل بداية احلياة اإلنسانية على الكرة األرضية حيث 

إىل الرتحال ألغراض عديدة، سواء كانت لتأمني الطعام أو أماكن للسكن، أو يحثا عن أناس للقاء معهم 

 على األرض، مما أدى به االستقرارحتقيقا ألغراض اجتماعية وقد بدأ اإلنسان األول وهو يسعى وراء 

متنقال  -من بعد استقراره – استمرالرتحال سائحا يف أرجاء الكرة األرضية، ولكن  التنقل و إىل

، املتمثلة يف املشاهدة ملناطق يجوالرتوفيه واالستمتاع بالراحة،والرت تعةوسائحا يسعى وراء مزيد من امل

                                                 

 .24إياد عبد الفتاح النسور، مرجع سابق، ص -(1)

 .14، ص 1999، دار جمدالوي، األردن، خمتارات من االقتصاد السياحي السكر ،  مروان-(2)
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ن العامل للتعرف من سكا مبغريه واالحتكاكواحلياة الربية،  ،نباتيالائي وامل هاهلا مجاهلا الطبيعي، غطاء

      (1) .والفلكلور، والتعبريات الفنية ،تنوع املناظر الثقافية، وأساليب احلياة باإلضافة إىل على ما أجنزوه

إال أن الرحالة األوائل القدامى كانوا أدباء وفنانني ومؤرخني وجغرافيني ومكتشفني، ومبشرين، 

ولذا جاءت كتاباهتا يف األغلب سجال وافيا ودقيقا وعميقا النطباعاهتم عن حياة الشعوب اليت زاروها، 

ازاهتم يف خمتلف والسياسية، وتقوميا إلجن االجتماعيةومظاهر سلوكهم وموائدهم، وتقاليدهم ونظمهم 

       (2) .ميادين الثقافة

فقد عرفت السياحة منذ العصور القدمية قدم اإلنسان، فمنذ أزمان طويلة واإلنسان يف  لذلك

قسم املراحل اليت مرت نولذلك ميكن أن  واستقرارهحركة دائمة بني السفر والتنقل يحثا عن طعامه وأمنه 

 هبا السياحة إىل ثالث مراحل هي:

 مرحلة العصر البدائيالفرع األول: 

و تبدأ هذه املرحلة مع نشأة حضارة بالد الرافدين و الفراعنة يف األلف اخلامسة قبل امليالد ومن 

 (3) األمان للناس و بالتايل حرية احلركة و ظهور األديان و املعتقدات. تهيأ اليتخصائصها ظهور اجليوش 

ات والقوانني أو وسائل االنتقال أو أسس املعامالت وتتميز هذه املرحلة بعدم وجود احلكوم

ظروف اجملتمع  حتتمهايف هذه املرحلة جزء ال يتجزأ من احلياة، وضرورة  االنتقال، لذلك كان االقتصادية

إلشباع رغبات الفرد واحتياجاته، فكان اإلنسان يقطع املسافات الطويلة ليصل إىل موارد احلياة ومل يكن 

. وعندما انتقل العامل إىل العصور الوسطى يف الفرتة من القرن اخلامس إىل اعتبارللوقت أو املسافة أي 

احلايل ومع ذلك شهدت هذه الفرتة تطورا  اوهلمبدلالقرن اخلامس عشر بقيت كلمة السياحة غري معروفة 

طويلة يف البحار ورحالت املغامرين واملستكشفني، كما  ايسريا يف وسائل النقل وأهدافه، فعرفت أسفار

 والسفر مثل احلج. إىل األماكن املقدسة النتقالاعرفت األهداف الدينية 

                                                 

 .33، ص 1985، عامل الكتب، القاهرة، مدخل إىل علم السياحةأمحد اجلالد، -(1)

 .174، ص 1983، مارس 4، العدد 13ت، اجمللد، جملة علم الفكر، الكويأدب الرحالت أبو زيد أمحد،-(2)

 .12، ص 1995، الطبعة الثانية، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، صناعة السياحة من منظور جغرايفحممد مخيس الزوكة،  -(3)
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فعصور الرومان كانت أول العصور اليت كان نفسه، و يعترب الرومان أول من مارس السفر للتمتع بالسفر 

يارة املعابد الشهرية و متاثيل فيها أشخاص يسافرون بإرادهتم جبانب التجارة ألغراض أخرى مثل ز

الجية كما زاروا شواطئ البحار، صحية فزاروا احلمامات الع ألسبابعجائب العامل القديم و أيضا و

 (1)الرومانية يف القرن اخلامس تدهورت السياحة يف تلك العصور.  اإلمرباطوريةبااهنيار و

 (عصر سياحة األغنياء ) عصر اآللة الفرع الثاني:

 وتتميز هذه املرحلة مبا يلي:

 ظهور الثورة الصناعية وتطور وسائل النقل. -أ

 .واإلقطاعينيظهور طبقة األمراء واحلكام ورجال الدين واألغنياء  -ب

 شبه القصور.تظهور الفنادق الكبرية اليت  -ج

 واجتماعية خمتلفة. واقتصاديةانقسام العامل إىل نظم سياسية  -د

 شعور الدولة بأمهية السياحة. -ه

 وكان هلذه التطورات األثر البالغ يف شكل االنتقال وبالتايل تطور السياحة ومفهومها.

 أنواعهاو العربات مبختلف البواخر والسكك احلديدية والسيارات  إىل ظهور حيث أدت الثورة الصناعية

 .التنقلإىل تطور وسائل 

 التنقلسريا على األقدام ثم على ظهور الدواب واملراكب الشراعية أصبح  التنقلفبعد أن كان 

       (2) .بوسائل أكثر راحة وأمان

نية بإمكاناهتا الواسعة، وعدم تقيدها بإجازات حمددة إىل تطور غوقد أدى ظهور الطبقات ال

 الستضافةمداها، كما كان له تأثريه يف إقامة الفنادق الكبرية والقصور اليت تصلح  واتساعشكل السياحة 

 األثرياء.

                                                 

 .22، ص 1975العامة للكتاب، القاهرة، ، اهليئة املصرية السياحة احلديثة علما و تطبيقاتحممود كامل، -(1)

، رسالة ماجستري غري منشورة، معهد البحوث السياحة الدولية ودورها يف التنمية االقتصادية مع إشارة خاصة للدول العربيةمصطفى حممد نور الدين، -(2)

 .06-05، ص ص1977، مصر، سنةالدول العربية واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،  والدراسات العربية، جامعة
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 انقساموبالرغم من تلك التطورات اليت كانت يف صاحل السياحة، إال أنه ميكن القول أن ظاهرة 

 حل السياحة، فقد أدى قيام احلدوداإلمرباطوريات وظهور احلدود السياسية الدولية مل تكن يف صا

جانب والعمل خارج البالد، وملنع السياسية إىل فرض قيود على السفر للحد من اهلجرة وتنظيم إقامة األ

جوازات السفر  يومكما يشبه الكما أدى إىل وضع قواعد لتحديد أنواع املواطنني وصفاهتم ،التهريب 

 والتأشريات وغري ذلك من القيود اليت تفرضها احلكومات على السفر والسياحة.

أهم التطورات اليت تعرضت هلا السياحة يف هذه املرحلة هو شعور الدولة بأمهية السياحة  منو

لتنظيم زيارة األجانب وتقديم كافة  ةيشريعتالا هتبسلطا دى هبا إىل التدخلأمما  االقتصاديةمن الوجهة 

 يلي: اإلمكانيات لتنشي  السياحة وأهم ما متيزت به السياحة يف هذه الفرتة ما

 قلة عدد املسافرين نسبيا.-1

 كثرة إنفاق الفرد.-2

 طول مدة الرحلة.-3

األسعار  اخنفاضرونة الطلب السعرية للسياحة حيث مل يتأثر السفر يف هذه املرحلة بمعدم -4

      (1) .سواء يف وسائل السفر أو اإلقامة أو من حيث املشرتيات

و يعترب العرب من بني األوائل الذين طوروا مبادئ السياحة من خالل وضع األسس األوىل ملعظم فروع 

وجهة إليها م، فكانت جتارة العامل ثراء، فمن الوقائع الثابتة انه كانت بغداد و قرطبة أكثر املدن السياحة

واليت متيزت بالنشاط و الصناعات الناجحة و كانت تعترب مركزا للحياة الثقافية و احلضارية مما أدى إىل 

 (2)جذب العديد من العلماء و املثقفني إليها.

 

 

                                                 

 .08، ص رجع سابقمصطفى حممد نور الدين، م-(1)

، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطين الرابع حول القطاع اخلاص و دوره يف قطاع السياحة يف حتقيق التنمية املستدامة دور صباحيي نوال، العالية مناد،-(2)

 .04، ص 2015سبتمرب  28 -27التجارية و علوم التسيري، جامعة البويرة،التنمية السياحية، كلية العلوم االقتصادية و 
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 حلديث العصر االفرع الثالث: مرحلة 

لقد تطورت السياحة تطورا هاما وملحوظا يف هذه الفرتة وخاصة مع تطور وسائل النقل، فقد 

 مجاعيةحتولت إىل سياحة كانت السياحة يف ما مضى ظاهرة فردية، ولكن عندما تطورت وسائل النقل 

، فالسكة احلديدية أصبحت بعد تطور السياحة وسيلة لرحالت مجاعية منظمة، والسيارة منظمة

أصبحت تعترب إغراء مستمر للسفر، والطائرة اليت تتميز بالسرعة والسعة أصبحت إحدى أهم وسائل 

       (1) .النقل والسياحة

وظهرت طبقة متوسطة  ءاألغنياوبعد أن وضعت احلرب العاملية الثانية أوزارها تقلصت طبقة 

متيزت تلك الفرتة بتدخل الدولة  أو طبقة العمال وهي كبرية العدد ذات إمكانيات حمدودة، كما جديدة

 بالدور احليوي للسياحة يف اقتصاديات البالد وقد أدت هذه التطورات اقتناعهاللنهوض بالسياحة بسبب 

إىل تغيري شامل يف هيكل حركة السياحة،فبعد أن كان األغنياء ميثلون العمود الفقري للسياحة، أصبحوا 

مصلحتها يف السياحة احملدودة الدخل ووجدت أجهزة قلة يف العدد، بينما زادت أعداد الطبقة 

من الطلب الوفري الذي هتيئه هذه األعداد الكبرية من ذوي الدخل احملدود، فعملت على  االستفادة

د الكبرية ويحيث توفر االسياحة يف متناول هذه األعديحيث تكون  أجور السفر وتطوير وسائله  فيضخت

 انياهتا احملدودة.هلا املتعة والراحة يف حدود إمك

وكان نتيجة ذلك تطور أماكن اإلقامة وأسعارها، وظهرت الفنادق احلديثة بدال من القصور 

كما ظهرت بيوت الشباب  والثالثة فنادق الدرجة الثانية وأنشأتالفخمة اليت كانت تصلح لطبقة األغنياء 

     (2) .واملخيمات من أجل جذب أفواج الشباب واملوظفني والعمال

 

 

 

                                                 

 .25، ص1978، الدار اللبنانية للنشر والعالقات العامة، بريوت، السياحة صناعة وعالقات عامة احلسن حسن،-(1)

 .09مصطفى حممد نور الدين، مرجع سابق، ص -(2)
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  ةـــــواع السياحـــــأنالثالـــــث: ب ـــاملطل

لقد أصبحت السياحة بكل أنواعها قاطرة النمو االقتصادي و االجتماعي واحلضاري وتتساوى يف       

ذلك الدول املتقدمة والدول النامية باعتبارها مدرة للدخل وكثيفة العمل وباعثة على منو ورواج العديد 

 .املرتبطة هبا بشكل مباشر أو غري مباشر من الصناعات واخلدمات

 :واع خمتلفة حسب معايري معينةم السياحة إىل أنتقسو 

 احلدود السياسيةحسب معيار الفرع األول: 

 وفيه منيز بني السياحة الداخلية والسياحة اخلارجية )الدولية(:

ويتم إنفاق األموال فيها وتتم من قبل مواطين دولة معينة داخل حدود دولتهم، السياحة الداخلية: -1

 بالعملة احمللية.

 (1)و هناك جمموعة من العوامل اليت تؤثر على السياحة الداخلية منها: 

.وزارة السياحة و دورها يف التخطي  و اإلشراف على عمليات و أنشطة التسويق السياحي للبلد 
.الفنادق و املطاعم السياحية 
.خدمات النقل الربي و اجلوي و البحري 

وهذا النوع من السياحة يكون من قبل مواطنني أجانب داخل حدود السياحة اخلارجية )الدولية(: -2

صعبة خالل فرتة  أجنبيةاحلدود الدولية وصرف عملة  اجتيازدولة أخرى، ويف مجيع احلاالت يتم 

 (2) ، كما تساهم السياحة اخلارجية يف تعزيز العالقات االقتصادية الدولية من خالل:السياحة

 .عقد االتفاقيات السياحية الدولية بني خمتلف الدول و الشركات السياحية 
 .استخدام رؤوس األموال األجنبية لبناء البنية التحتية 
 .توسيع التعاون و تعميقه و تبادل املساعدات يف جمال الدعاية السياحية و اإلعالن السياحي 

                                                 

دراسة للتسويق السياحي و الفندقي يف الدول العربية، دار الراية للنشر و التوزيع،  ،و الفندقي التسويق و الرتويج السياحيعصام حسن الصعيدي، -(1)

 .33، ص 2009األردن، 

 .138، ص 2002دار املسرية، عمان،  ختطي  الربامج السياحية،حممود الدمياسي و آخرون، -(2)
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 موجبة وسياحة سالبة.والسياحة اخلارجية بدورها تنقسم إىل نوعني سياحة 

وهي تلك السياحة اليت حيضر فيها مواطنون أجانب إىل دولة معينة وينفقون عملة  السياحة املوجبة:-أ

 صعبة تساعد يف زيادة الدخل الوطين لتلك الدولة.

وهي تلك السياحة اليت يذهب فيها مواطنو تلك الدولة إىل اخلارج وينفقون عملة  السياحة السالبة:-ب

      (1) .فروها داخل بالدهمصعبة و
 معيار مدة اإلقامةحسب الفرع الثاني: 

 تنقسم السياحة حسب هذا املعيار إىل السياحة الطويلة والسياحة القصرية:

وهذا النوع من السياحة يكون عادة ملدة أسابيع يتم خالهلا زيارة األماكن التارخيية  السياحة الطويلة:-1

البعيدة، أما إذا كانت من أجل الرفاهية فإن مدهتا ال تتجاوز أسبوعني، وقد متتد السياحة الثقافية حتى 

تمر طوال شهر إىل سنة علما بأن هذا النوع يس نم تدمخس سنوات من أجل الدراسة والتخصص، وقد مت

 .لعالجيةالسنة خاصة السياحة الثقافية وا

 نوعني:فهي تنقسم إىل أقل من أسبوعني ون مدة هذا النوع من السياحة كيوعادة ما  السياحة القصرية:-2

 سياحة اهناية األسبوع )يف العطل( وينتشر هذا النوع يف أمريكا وبريطانيا وفرنسا. -أ

سياحة  أكثر من يوم واحد وعادة ال يتم النوم فيها وهي أقصر منسياحة اهنارية قصرية ال تستغرق  -ب

   .اهناية األسبوع
 حسب معيار الغرضالفرع الثالث: 

  يلي: ويتم تقسيم السياحة حسب هذا املعيار إىل ما

ويعترب هذا النوع من السياحة أكثر شيوعا يف خمتلف الدول، إذ أنه السياحة لقضاء اإلجازات الرتفيهية: -1

مثل إجازات اهناية األسبوع أو اإلجازات الصيفية أو األعياد  راتببأوقات اإلجازات املدفوعة ال مرتب 

   (2) .الدينية

                                                 

 .15 -14مروان السكر ، مرجع سابق، ص ص -(1)

 .37، ص 2007، دار كنوز املعرفة العلمية للتوزيع، األردن، صناعة السياحة مقابلة،أمحد حممود -(2)
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لعالج اجلسمي والنفسي وأمراض أخرى عند املواطنني أجل اإن هذا النوع من السياحة العالجية:  -2

وهي تقسم إىل عدة أنواع حسب الوسائل  واألوجاع ومتارس من أجل الشفاء التام أو التخفيف من اآلالم

 الطبيعية املستخدمة يف العالج وهي:

مثل بعض ن أجل العالج عن طريق املناخ م ويكون هذا النوع من السياحة السياحة العالجية املناخية:-أ

 األمراض اليت تعاجل يف اجلبال والبعض اآلخر قرب البحار وغريها.

هذا النوع من السياحة الينابيع املعدنية كواسطة أساسية يف ون وتك السياحة العالجية املعدنية:-ب

 للعالج عن طريق االستحمام أو الشرب أو كالمها معا، وهي أقدم أنواع السياحة. 

املناخية كل من السياحة العالجية من السياحة ويضم هذا النوع  السياحة العالجية البحرية:-ج

واالستحمام واالستلقاء على الرمال جبانب لعالج هبا هو والسياحية ، العالجية املعدنية وأساس ا

   (1).املياه

عترب هذا النوع من أقدم السياحة حيث كانت تشمل رحالت الصيد يف يوالسياحة الرياضية: -د

 العامل أواملاضي، أما يف الوقت احلاضر فقد أصبحت خمتلف الدول تتنافس إلقامة مباريات كأس 

 وذلك من أجل احلصول على املكاسب اليت حتققها املنافسات الرياضية.دورة األلعاب األوملبية 
من خالل  ويهدف هذا النوع من السياحة إىل زيادة املعرفة لدى الشخص وذلكالسياحة الثقافية: -3

مسابقات الشعر واملسرح السفر من أجل الندوات والدورات الثقافية واملعارض واملسابقات الثقافية مثل 

      (2) .مهرجان كان للسينما العامليةك لذي أقامهاواليت تقدم يف البلد ا، واملوسيقى

 وينقسم هذا النوع من السياحة إىل نوعني:السياحة الرمسية: -4

وحيدث هذا النوع من السياحة عندما يسافر أعضاء الوفود أو  السياحة الرمسية السياسية: -أ

 دولية معينة. احتفاالتأشخاص معنيني من أجل املشاركة يف حمادثات رمسية أو من أجل املشاركة يف 

                                                 

 .15مروان السكر ، مرجع سابق ، ص -(1)

 .38أمحد حممود مقابلة ، مرجع سابق، ص -(2)
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ويكون هذا النوع من السياحة عندما يسافر الشخص من أجل  السياحة الرمسية االقتصادية:-ب

      (1) .ناعيةمشاهدة املعارض التجارية والص

إشباع العاطفة الدينية، حيث ساعدت  سإن هذا النوع من السياحة يقوم على أساالسياحة الدينية: -5

الظروف بعض الدول لتكون موطنا هاما للسياحة الدينية كاململكة العربية السعودية بالنسبة للمسلمني 

حيث يتجهون إىل مكة املكرمة ألداء فريضة احلج أو ألداء العمرة ويتجهون إىل املدينة لزيارة احلرم النبوي 

 أيضاالشيعة لزيادة األضرحة بالنجف وكربالء والكوفة وغريها،  العراق حيث يذهبكذلك الشريف، و

و هتدف السياحة الدينية إىل زيارة األماكن املقدسة و دور  (2) ،إيطاليا بالنسبة لألوربيني الكاثوليك

  (3) العبادة.

ويكون هذا النوع من السياحة من أجل احملافظة على إبقاء العالقات  السياحة االجتماعية:-6

االجتماعية بني األسر واألفراد ومن أبرزها السفر من أجل زيارة األقارب واملعارف يف األفراح وهذا النوع 

 مشهور يف الدول اليت هلا جاليات تعيش يف دول جماورة.

ويكون هذا النوع من السياحة نتيجة احلاجة إىل العبور لوقت قصري  السياحة العبورية )الرتانزايت(:-7

ي دولة معينة للوصول إىل دولة أخرى علما بأن السياحة العبورية تنظم من قبل كل دولة من خالل أراض

      (4) .ويرتاوح بني يوم وأربعة أيام

 سب معيار وسائل النقل واملواصالتح: الفرع الرابع

 وينقسم هذا النوع من السياحة إىل:

النارية واهلوائية وكذلك السكك جات اوتشمل السيارات وخمتلف املركبات والدرسياحة برية: -1

 احلديدية.

                                                 

 .17مرجع سابق، ص  مروان السكر ،-(1)

 .36سابق،  ص نبيل الروبي ، جمموعة الدراسات السياحية "نظرية السياحة"، مرجع -(2)

 .15،ص 2008،دار الراية للنشر و التوزيع،األردن،االقتصاد السياحيزيد منري سلمان، -(3)

 .18مرجع سابق، ص  مروان السكر ، -(4)
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 : وتشمل خمتلف الطائرات وبكل أنواعها.سياحة جوية-2

 وتشمل السفن والقوارب والبواخر واليخوت. سياحة مائية )يحرية(:-3

و هناك نوع جديد من السياحة يسمى سياحة الفضاء وهذه السياحة حمصورة حتى األن ببعض 

 .(1)األشخاص القالئل جدا حيث تكلف الرحلة الواحدة ماليني الدوالرات 

 حسب معيار أماكن النوم: الفرع اخلامس

 وينقسم هذا النوع من السياحة إىل:

ولإلقامة وهو مفضل من قبل السياح الكبار السن ومن  والراحة وتستخدم للنوم السياحة يف الفنادق:-1

تشمل اخلدمات األساسية )النوم  ةيقدم خدمات سياحية متكاملحيث قبل املتزوجني ويؤمن راحة عالية 

 والطعام باإلضافة إىل خدمات أخرى(.

أو يف بناية واحدة  : واملوتيل هو جمموعة من الشقق املعزولة عن بعضها البعضالسياحة يف املوتيالت-2

تتكون من غرفة ومحام ومكان للمركبة ويقع جبانب الطرقات وهي تسمح لسائقي املركبات والذين يقيمون 

وهذه املرافق ختتلف عن الفندق بأاهنا  ،مباشر مع مركباهتم اتصالأن يكون هلم  ايليفيه أكثر من أربعة ل

عندما يستأجر الشقة يأخذ املفتاح مباشرة بعد أن عادة ال يوجد هبا طاقم عمل خلدمة الزبائن، فالزبون 

 .لالستعالماتيدفع األجرة عند وصوله 

 هذا التعريف حيتوي على ثالث مميزات رئيسية:

 خدمة ذاتية.-طريقة اخلدمة-1

 الدفع يكون مسبق.-2

 تكون قصرية ومؤقتة. قامةاإل-3

 االستهالكيةومن األمور اهلامة اليت جيب أن حيويها "املوتيل" أن يكون فيه مطعم وحمل للسلع الغذائية 

     (2) .راج لتصليح السياراتقاوحمطة بنزين، أو 

                                                 

 .28، ص 2002(، دار حازم، دمشق، آفاقها -ظواهرها -السياحة صناعة العصر ) مكوناهتاصالح الدين خربوطلي،  -(1)

 .20سابق، ص مرجع مروان السكر، -(2)
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القرى السياحية هي نوع جديد من مرافق النوم يف السياحة حيث ظهرت أوال يف القرى السياحية: -3

 احتكاكممتازة للمقيمني هبا على أن تكون على  خدماتإذ أاهنا تقدم   الثانيةفرنسا بعد احلرب العاملية 

 دمات متكاملة عندما يكون هلا شكل تنظيمي مميز.اخل و تكون هذهمباشر مع الطبيعة، 

 والقرى السياحية حتتوي على:

 .االستعالمات -أ

 مكان تبديل العملة. -ب

 مكان تنظيم احلفالت الرتفيهية. -ج

 التحف. حمل بيع -د

 وأماكن أخرى لتقديم اخلدمات اإلضافية للزبائن. -ه

عن فنادق صغرية ومعظم أصحاهبا ورثوها عن  إن البانسيونات هي عبارة السياحة يف البانسيونات: -4

أجدادهم األرستقراطيني وهي تشمل بنايات كبرية متكاملة، وجند هذا النوع من البانسيونات بكثرة يف 

 وإيطاليا، واليابان.كل من فرنسا 

متثل اإلقامة أو املبيت وس  الطبيعة، وأخذ هذا النوع إن املخيمات السياحية املخيمات السياحية: -5

عن اإلزعاج  واالبتعادمن الطبيعة  االقرتابمن السياحة يتطور بسرعة كبرية جدا ألن الناس حيبون 

 ال تتوفر لديهم األموال الكافية نشباب الذيلسياح الا يف متناولخيصا و يعترب ر والضجيج، وهذا النوع

   (1) .سعره الخنفاضوذلك 

 ر املكان الذي يتوجه إليه السياححسب معيا: الفرع السادس

من أحد أنواع السياحة و أكثرها حسب هذا املعيار هذا النوع من السياحة  يعتربو

يتمتع  اجتذابا للحركة السياحية، ملاانتشارا،حيث يعترب حوض البحر األبيض املتوس  من أكثر املناطق 

                                                 

 .22-21مروان السكر، مرجع سابق، ص ص -(1)
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به من مقومات كثرية كاعتدال املناخ باإلضافة إىل شواطئه اجلذابة. و يهدف هذا النوع من السياحة إىل 

 و ينقسم حسب معيار املكان إىل نوعني:  (1)االستمتاع و الرتفيه النفسي،

بعض اجلبال يكون  كما يفواحد كون يف فصل ت إن هذا النوع من السياحة  :السياحة اجلبلية واملائية-1

هلا فصل سياحي شتوي من أجل التزجل على الثلج، وفصل صيفي للتدفئة، أما السياحة املائية فتتم 

 بالقرب من األاهنار والبحريات السياحية.

وأهم ما مييز السياحة واإلقامة يف القرى اهلدوء ومجال الطبيعة، وهلذا يفضلها  السياحة القروية:-2

ل ما ظهر هذا النوع من السياحة يف فرنسا بعد احلرب العاملية الثانية، وعدد كبري جدا من السياح، وأ

طة لإلقامة. وبعد ذلك بوقت األندية السياحية املختلفة وتوفر ظروف بسي الستخدام هصصختوكانت 

ومرافق  نادق ومطاعمفطرأ حتسني عليها، واليوم أصبحت تضم شبكة سياحية متخصصة من ر متأخ

 (2) .ومالحق خلدمة السياح وأصبحت أماكن عامة إلقامة السياح

 االجتماعيحسب املعيار : الفرع السابع

ظهور له يف دول الكتلة الشرقية  أولهذا النوع من السياحة حسب املعيار االجتماعي كان  إن

ديد نشاطهم و قدراهتم جمن أوروبا، حيث أعدت للعمال معسكرات يف خمتلف املناطق السياحية لت

النفسية و البدنية على العمل و هذه املعسكرات خمصصة لألفراد أو على شكل جمموعات، و يتميز هذا 

 النوع من السياحة مبا يلي:

منخفضةة أو فردية بأسعار تنظيم رحالت سياحية مجاعي. 
، و حسب هذا املعيار يوجد نوعني من   (3) قد يتم أحيانا هذا النوع من السياحة بنظام التقسي

 السياحة مها:

                                                 

 .22، ص 2007، دار التنوير، اجلزائر،السياحة، مفهومها، أركااهنا، أنواعها خالد كواش، -(1)

 . 29نبيل الروبي، جمموعة الدراسات السياحية "نظرية السياحة"، مرجع سابق، ص -(2)

 .37ص   مرجع سابق، أمحد حممود مقابلة،-(3)
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: وهي سفر السياح فرادى خارج مقر إقامتهم، حيث حيصل السائح على السياحة الفردية-1 

املباشر باملشروعات السياحية )شركات النقل السياحي، الفنادق...(  باالتصالاخلدمات السياحية 

 بنفسه أو بواسطة وكيله السياحي.

عادة رباط معني مثل مجعية أو و تتضمن سفر جمموعة من األشخاص يربطهم سياحة اجملموعات: -2

وحسب هذا النوع من السياحة فإن الشركات السياحية املتخصصة  (1).نادي أو جامعة أو مدرسة

هي اليت تقوم بتنظيم رحالت يف جمموعات أو أفواج سياحية تشمل كل عناصر الرحلة )النقل السياحي، 

اخنفاض أسعارها، مع اإلقامة، الزيارات( وعادة ما تكون هذه الرحالت شاملة لكل تكاليف الرحلة 

تقدم الشركات السياحية خالل رحالهتا إذ بقات املتوسطة وحمدودي الدخل، حيث تكون يف متناول الط

برامج تتفق مع ميول األفراد ورغباهتم، ويالحظ هذا النوع من السياحة بكثرة يف إسبانيا، إيطاليا، 

 اليونان.

 األمهية املختلفة للسياحية : املطلب الرابع

حيث أصبحت متثل مصدرا للدخل ، كثرية تلعب السياحة دورا هاما يف تنشي  اقتصاديات دول 

واخلدمات  منها اإلقامة و النقل و اإلطعاماح، والذي يكون على أشكال متعددة يالقومي نتيجة إلنفاق الس

السياحية  اإليراداتاألخرى، باإلضافة إىل األثر املضاعف الذي يولده هذا اإلنفاق و الناشئ عن دوران 

 (2) .ف رواجا وانتعاشا يف خمتلف اجملاالتيف دورات اقتصادية متعددة، وختل

ويكون هذا النوع من السياحة نتيجة احلاجة إىل العبور لوقت  السياحة العبورية )الرتانزايت(:-7

قصري من خالل أراضي دولة معينة للوصول إىل دولة أخرى علما بأن السياحة العبورية تنظم من قبل كل 

      (3) .دولة ويرتاوح بني يوم وأربعة أيام

                                                 

 .78ص ،2011العليا والبحوث ، القاهرة ، ، جامعة حلوان لشؤون الدراسات  مدخل إىل علم السياحةمنى فاروق حجاج ، -(1)

 ، جملة األكادميية للعلوم اإلنسانيةدراسة يف املردود االقتصادي من السياحة يف ليبيا ،اآلثار االقتصادية لصناعة السياحةخمتار إبراهيم خمتار،  -(2)

   .50، ص 2009عية، العدد الثاني، طرابلّس، واالجتما

 .18مرجع سابق، ص  مروان السكر ،-(3)
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الداعمة للتنمية االقتصادية منذ  أحد األنشطة باعتبارهاكبرية  أمهيةوبصفة عامة فإن للسياحة 

النسبية القتصاديات  األمهيةإىل تغيري هيكل الطلب الكلي وظهور  االهتمامات، ويرجع هذا يبداية الثمانين

اخلدمات يف هذا اهليكل. إذ مع زيادة الدخول احلقيقية وزيادة وقت الفراغ أصبح هناك طلب متزايد 

 صناعة السياحة . ونتيجة هلذه التطورات برز الدور الذي ميكن أن تلعبهواإلجازاتعلى وسائل الرتفيه 

 د يف التنمية االقتصادية.كأحد الصناعات الواعدة للنمو يف املستقبل القريب والبعي

ة شاملة ذات ن الصناعة السياحية صناعتنمية ألولذلك فقد أصبحت السياحة يحق قاطرة ال

 متكامل وتعترب من أهم مسات احلياة العصرية احلديثة. إنسانينشاط 

 فاقتيف الوقت احلاضر، إذ العامل ات الرئيسية يف صناعالأصبحت السياحة إحدى أهم  ولقد

التقليدية  معدالت منوها معدالت منو الزراعة والصناعة كما جتاوزت أمهيتها مجيع الصناعات التحويلية

واخلدمات من حيث املبيعات والعمالة وجلب العمالت الصعبة )عدا جتارة البرتول(، وفاقت إيراداهتا 

 واليابان. دول العامل عدا الواليات املتحدة العاملية الناتج احمللي اإلمجايل ألي من

 يلي: ا يف ماهخالل ما حتققه من منافع ميكن طرح وتكمن أمهية السياحة من

 القومي. االقتصادإن السياحة قطاع اقتصادي يشكل نسبة مهمة يف تكوين -1

إن السياحة هلا دورا هاما يف تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما أاهنا تعترب من القطاعات -2

 مع تكلفة أقل. لالستثمارئدات سريعة املهمة اليت توفر عا

إن السياحة تساهم يف تنمية عدد ضخم من اخلدمات املتكاملة واملركبة كثيفة العمالة مبختلف -3

 مستوياهتا فهي تعمل على توليد ثالثة أنواع من العمالة هي:

 يف الفنادق واملطاعم السياحية ووكاالت السفر وغريها. :رةـة املباشــــــالعمال -أ

 : يف القطاعات اليت يعتمد عليها القطاع السياحي كالزراعة والصناعة.العمالة غري املباشرة -ب

 وهي العمالة اليت تتولد نتيجة لإلنفاق السياحي. زة:ـــفــالعمالة احمل -ج

إن السياحة تصحح اخللل يف هيكل الصادرات يف البلدان السياحية للتقدم بتنويع الصادرات من  -4

 ميها منتجا سياحيا تصديريا جديدا هتيمن مبفردها على أسعاره داخلها.خالل تقد



 اإلطـــــار النظــري للسياحـــــــــة                                                                      األول: الفصـــــل

19 

 

إن السياحة تؤدي من خالل تنمية املناطق السياحية إىل تطوير وتنمية املناطق العمرانية اجلديدة  -5

بني األقل حظا يف التنمية، مما حيقق قدرا من التوازن اإلقليمي يف التنمية ويرتتب عليه إعادة توزيع الدخول 

 املدن السياحية اجلديدة واملدن السياحية التقليدية.

تدعم السياحة البنية التحتية وحتسن مستواها السيما يف جماالت: النقل واإليواء، وشبكات املياه  -6

 والصرف والكهرباء، وإنشاء مطارات دولية جديدة.

اهتا امللحة إليها. والذي يتحتم تذليل كل يتشجع السياحة الدولة على تنمية الزراعة والصناعة حلاج -7

كافة  واستخراجمجيع املوارد السياحية  الستثمارالعقبات وتسخري كل الطاقات وتوظيف املواهب 

، مبثابة هاجلذب السياحي لتكون عوائد ملضاعفة، وتسويقها داخليا وخارجيا الكنوز السياحية الدفينة

      (1) .األساس القاعدي للتنمية الشاملة

السياحة يف كواهنا تعترب واحدة من أهم مصادر الدخل الوطين وتشكل احد  أمهيةوميكن إجياز 

، ومن ثم حتقيق التنمية االقتصادية ا من أجل زيادة النمو االقتصاديالقطاعات املعول عليه أهم

ة ذات التأثري الكبري يف ميزان يكونات الصادرات اخلدمم واالجتماعية املنشودة. كما متثل أحد أهم

وزيادة إيرادات  اإلمجايلاليت تساهم بفعالية يف زيادة الناتج احمللي  األنشطةاملدفوعات، كما تعترب من 

 العملة الصعبة.
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

 .28، ص 2008، دار الرضا للنشر، دمشق، اقتصاديات السياحةمصطفى يوسف كايف ، -(1)



 اإلطـــــار النظــري للسياحـــــــــة                                                                      األول: الفصـــــل

20 

 

 ةــــــس السياحـــــي: أســـــــث الثانـــــاملبح

يف الدول املعاصرة املصدرة  يكمنظاهرة تتبلور يف طلب فهي  الصناعةمثل السياحة تعترب 

يف  املختلفةاملعامل السياحية واخلدمات والتسهيالت  أوللسياحة ويف عرض قوامه املغريات السياحية 

 الدول املستقبلة للسائحني، وعليه مت تقسيم هذا املبحث إىل أربع مطالب كالتايل:

 يـــــــــرض السياحــــــــب والعـــــب األول: الطلـــــــاملطل

واحتماالت  ءالطلب والعرض، فهو جمموع فرص الشرا التقاءن املعروف أن السوق هو عبارة عن م  

البيع، ومبا أن السياحة تعترب سلعة وصناعة، فهي كالسلع ينطبق عليها عوامل العرض والطلب وباتت 

 حمل منافسة ال تقل عن تلك اليت حتدث بني منتجي السلع.

 لب السياحيالفرع األول: الط

إن الرغبة يف السفر والسياحة أو الطلب السياحي خيضع ملؤثرات شتى تؤدي إىل وجود متغريات   

األفراد مثل الظروف السياسية واالقتصادية والبيئية إضافة إىل املستوى االقتصادي  ءمتعددة يف أدا

 واالجتماعي لألفراد، كل هذه العوامل جمتمعة تتحكم يف حركية الطلب السياحي. 

 :الطلب السياحي تعريف أوال: 

بأنه: "رغبة املستهلك باقتناء السلع واخلدمات   ةاقتصادي يعرف الطلب السياحي من وجهة نظر

، وجيب بأن يكون مقرونا بالقدرة على الدفع لكي يكون طلب (1)ودفع الثمن يف وقت ومكان معينني"

 فعليا.

املنطقة  إىلألعداد السياح الوافدين  اإلمجايلويعرف الطلب السياحي أيضا على أنه اجملموع 

    (2) .السياح احملليني أو األجانب ءسواالسياحية 

 

                                                 

 .21، ص 2001، مؤسسة الوراق، عمان ، مبادئ السياحة والسفرمثنى طه اخلوري، إمساعيل حممد علي دباغ ، -(1)

 .95مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص -(2)
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 يواقع وحمتوى الطلب السياح ثانيا:

زيج مركب من عناصر متباينة وهذه العناصر هي الرغبات واحلاجات يعترب الطلب السياحي م

اخلدمات وويكون الطلب السياحي على السلع  ،واألذواق والتوقعات وردود الفعل جتاه منطقة معينة

 :التاليتني التنياحليف  اممكن

 دفع مثن اخلدمة. وأمادية حمددة لشراء البضاعة  أو قدرة سعةلك إذا كان الفرد مي-أ

السلع واخلدمات السياحية اليت أي توفر  ،إذا كانت البضاعة أو اخلدمة موجودة فعليا يف السوق-ب

، ومنه جند ردود أفعال نييرغب ويستطيع املستهلك )السائح( شرائها بسعر معني ومبكان وزمان معين

املستهلك حول طبيعة وكمية اخلدمات املمكن شرائها، وكذلك وضعيته النفسية حول اخلدمة اليت يرغب 

جيب أن يأخذ بعني االعتبار العميل من حيث السن، اجلنس، املستوى فيها ألن البلد املشرف )املزار( 

         (1) .املعيشي ملختلف الطبقات

 :الطلب السياحيخصائص ثالثا: 

أثبتت دراسات حتليل الطلب اليت أجريت يف دول خمتلفة أن للطلب السياحي خصائص الزمة 

       (2) :نوردها فيما يلي

مرونة الطلب السياحي تعين درجة استجابته للتغريات يف الظروف االقتصادية يف السوق،  املرونة:-1

 للسائحني. ةاملستقبلمات السياحية يف الدولة وملدى التغري الطارئ على الرتاكيب السعرية للخد

)الدول أو املناطق السياحية(  األسواقونقطة البداية هي أن الطلب السياحي ينشأ وتتسع قاعدته يف 

 اليت تسود فيها ظروف اقتصادية مواتية. وعليه فإن:
  

  

                                                 

(
1
)-Ahmed Tessa, Economie Touristique Et Aménagement Du Territoire,O.P.U,ALGER,1993, P36. 

 .150-148، ص ص 2008، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مدخل إىل علم السياحة أمحد فوزي ملوخية،-(2)

 النسبة المئوية للزيادة في الطلب                                                                             

 =      معامل المرونة  

 النسبة المئوية النخفاض السعر                                                                                           
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الطلب السياحي يكون عايل املرونة )مع قيمة عالية ملعامل املرونة( مع  أن إىلالتنبيه  و جيدر 

دولة سياحية جديدة مل تصبح بعد قبلة هامة للسياحة، وهذه املرونة تندرج يف اهلبوط بالنسبة للدولة 

السياحية املستقرة دوليا ذات الصناعة السياحية املنظمة مثل فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا، وليس معنى 

نلمس عودة  إنناكاملة، بل  ختتفي املرونة أن إىلذلك اهلبوط املتدرج يف مرونة الطلب على هذه الدولة 

زيادة كبرية يف الدولة حيث ال يتناسب مع مستوى  األسعارما كانت عليه إذا ما زادت  إىلاملرونة 

 اخلوصصيات السياحية املرادة.
التغريات االجتماعية والسياسية واألمنية.  جتاهالطلب السياحي عايل احلساسية  احلساسية:-2

جتماعية ال تستطيع يت تتعرض الضطرابات سياسية أو افالبلدان غري املستقرة سياسيا أو أمنيا أو ال

       (1) .البلدان املنافسةمقارنة بمنخفضة  هاكثريين حتى وإن كانت أسعارسياح جذب 

الطلب السياحي ال  اتساع: يتجه الطلب السياحي الدويل إىل التوسع لعدة أسباب، ولكن التوسع-3

 ألخرى نتيجة للظروف االقتصادية واالجتماعية. نسبةواحدة من  ةوترييسري على 

        (2) :وميكن أن ترجع أسباب التوسع يف الطلب إىل العوامل التالية

على تقدم وسائل النقل اجلوي والبحري والربي. وقد أدى  التقدم العلمي والتكنولوجي الذي ينعكس-

 .عالية اجلودة ةيسياحخدمات إىل تقديم النقل اجلوي بالذات 

ة دول جديدة مل رالسائحني بزيا اهتماماليت أدت إىل زيادة  اإلعالمثورة املعلومات الضخمة وتقدم وسائل -

 يكونوا يعرفواهنا من قبل.

 الدخول يف الدول الغنية املصدرة للسياحة.التقدم االقتصادي وزيادة -

 زيادة حجم أوقات الفراغ بزيادة عطلة اهناية األسبوع.-

                                                 

 .111مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص -(1)

 .105-103أمحد فوزي ملوخية، مرجع سابق، ص ص -(2)
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الشمال حيث الربد  دولمن  ومعظمهاالظروف املناخية والبيئية للدول املتقدمة املصدرة للسياحة.  -

 نوب.الشديد واملطر والشتاء الطويل مما يدعو للسفر إىل دول ومناطق أكثر دفئا يف اجل

إىل املساء فيخرج عادة  أسلوب احلياة يف الدول الصناعية املتقدمة حيث يعمل الشخص من الصباح -

يف احلياة  و روتينا، هلم إرهاقا كبريا الغروب مما يسببيف منزله قبل شروق الشمس ويعود جمددا  من

 .من هذا الروتنيحيث أصبح الكثريون يتجهون إىل التغيري واهلروب 

 قاعدة الرحالت السياحية الشاملة املنتظمة. اتساع -

 قانون اجلوار. -

ل فيه عدد يقموسم و تدفق السياح فيه يكثر سم ذروة ومن املعروف أن للسياحة مو املومسية: -4

حيث أن املومسية تؤثر على اجتاهات الطلب   (1) ،السياح ويطلق عليه موسم الكساد وموسم وس 

، وتكمن أسباب املومسية يف املناخ ومواعيد العطالت الذروة وفرتات الركودوحجمه يف فرتات  السياحي 

           (2)  .يف الدول املصدرة للسائحني

يف هذا اجملال أو الدول يصعب منافسة الدول اليت متتلك أثارا قدمية يف كثري من احلاالت  املنافسة:-5

يصعب على الدول املنافسة إنتاج مثل هذه  اليت متتلك مقومات سياحية من صنع اخلالق، وهذا بدوره

  .(3)اخلدمات وهلذا جيعل املنافسة صعبة جدا

: عادة ال يتصف الطلب السياحي بصفة التكرار،أي أن حتقق درجة عالية من اإلشباع عدم التكرارية-6

 والوقت يفة إىل نفس املنطقة، فعند توفر املال ر قيامهم بتكرار نفس الزياينوالرضا لدى السياح ال يع

ة منطقة مل يشاهدها من قبل، كما انه ال يعين أنه سوف حيصل على رمرحلة قادمة فإنه سوف يفضل زيا

 شباع والرضا عند زيارته نفس املنطقة يف مرة قادمة.اإلنفس 

  وميكن تلخيص خصائص الطلب السياحي يف الشكل املبس  اآلتي:

                                                 

 .112مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص -(1)

 .9، ص 2008 ،دنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، دار الوفاء لالسياحية تنمية املبيعاتنشوى فؤاد، -(2)

 .113مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص -(3)
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 الطلب السياحيأنواع  رابعا:

      (1) :لطلب السياحيمن اميكننا أن منيز بني األنواع التالية  

يقصد هبذا النوع من الطلب السياحي العام إمجايل اخلدمات السياحية بشكل  الطلب السياحي العام:-1

 .عام بصرف النظر عن النوع والوقت واملدة...إخل

ككل وليس بنوع حمدد أو بربنامج خاص من براجمها.  ومن هنا يرتب  الطلب العام بالعملية السياحية

وتتميز به الدول املتقدمة سياحيا إذ يوجد لديها خدمات سياحية متنوعة وعديدة ومقومات سياحية 

 ة دولة ما.رتلفة مثل الطلب السياحي على زياخم

شباع إليرتب  هذا النوع من الطلب بربنامج سياحي معني حيدده السائح الطلب السياحي اخلاص: -2

، وخيتص هذا الربنامج بإشباع تلك الرغبات. ومن هنا فإن هذا الطلب على برنامج واحتياجاتهرغباته 

ة غابات رمثل زيا ،وليس كل السياح سياحمعينة من المعني يعترب طلبا خاصا بسائح ما أو جمموعة 

 غري ذلك. إىلوحة إفريقيا املفت

يرتب  هذا النوع من الطلب باخلدمات السياحية املمكنة أو املكونة  الطلب السياحي املشتق:-3

للربنامج السياحي، مثل الطلب على الفنادق، الطلب على شركات الطريان أو النقل السياحي أو 

                                                 

 .45ص ،  1997عمان ،   دار زهران، ، صناعة السياحة، ماهر عبد العزيز -(1)

 يوضح خصائص الطلب السياحي. (01رقم: )الشكل 

 
 
 
 
 

                         
 

 خصائــــــص الطلــــب السياحـــــــي

 المرونــــة التوســــــع الحساسيـــة ةــــــالموسمي المنافسة ةـــدم التكراريـع

 106: أمحد فوزي ملوخية، مرجع سابق، ص املصدر
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عن  الدول لتحويل الطلب السياحي املشتق إىل طلب خاص ثم إىل طلب عام أغلبيةتسعى و ،الوكـــاالت

 (1) وخمتلفة وبأسعار متنوعة أيضا. طريق توفري برامج سياحية

   (2) .هناك نوعني آخرين من الطلب السياحيومن ناحية أخرى 

  الطلب السياحي الفعال )احلايل(:-4

وهو طلب صريح من جانب السياح لتوافر عوامل أمهها الرغبة والفراغ والقدرة على الدفع فضال 

عن الظروف املناسبة األقوى، وميثل هذا الطلب إمجايل عدد السياح الداخليني أو القادرين على دفع 

 البلد املعين. إىلالنفقات السياحية واملستعدين للقدوم 

  الطلب السياحي الكامن: -5

 د هذه العناصر: نى ال يتوفر حاليا لدى السائح أحمبعللرحلة  األساسيةهو طلب ينقصه أحد العناصر و

 القدرة على دفع تكاليف الرحلة. -

 عدم توفر الظروف املناسبة. -

 عدم حصول السياح على املعلومات املناسبة. -

 .ضعف وسائل اإلعالم واإلعالن والرتويج...اخل -

 ختفيضوأيضا ميكن حتويل الطلب السياحي الكامن إىل طلب سياحي فعال بواسطة تنوع برامج السياحة 

وتوفري كافة وسائل املواصالت  أنواعهاوتثقيف السياح، وزيادة وسائل اإلعالن والرتويج، وزيادة أسعارها 

 املمكنة وكذلك توفري خمتلف اخلدمات مبختلف األسعار والدرجات.

 أنواع الطلب السياحي يف الشكل التايل: كن تلخيصميوبالتايل 
 

 

 

                                                 

 .46ماهر عبد العزيز، مرجع سابق،  ص-(1)

 .100 -99مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص ص -(2)
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 :العوامل احملددة للطلب السياحي-

       (1) :إن أهم العوامل احملددة للطلب السياحي هي 

: ويقصد هبا أسعار املنتوج السياحي، وعادة تكون العالقة عكسية فكلما اخنفض األسعار-5-1

 املنتوج السياحي يزداد الطلب السياحي والعكس صحيح مع بقاء العوامل األخرى ثابتة. أسعار

السياحية وتبعا  ويتم تسعري املنتجات السياحية تبعا للمناطق السياحية داخل الدولة وتبعا للمواسم

الختالف مستوى اخلدمات مع احملافظة على املستوى املقبول هلذه اخلدمات للغالبية العظمى من السياح 

   (2)بصورة من شأاهنا جذب عدد أكرب منها

  ويعرب عن ذلك رياضيا باملعادلة اآلتية:

 الطلب السياحي: Dt   حيث أن:

       A        حد ثابت : 

            B    االحندار: معامل 

             P  السعر: 
                                                 

 .101مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص -(1)

 .76،  ص2010، املعهد العايل للدراسات النوعية، مصر، ، التسويق السياحيعزة حممد مسعود -(2)

Dt= f (P) 

Dt = a- bp 

 ( أنواع الطلب السياحي02الشكل رقم: )

 115ص  مرجع سابق،عبد الفتاح النسور،  إياد:  املصدر

 

 يــــــب السياحــالطل أنــــــواع

الطلـب السياحـي 
 الكامن

 

الطلـب السياحـي 
 الفعال
 

الطلـب السياحـي 
 المشتق
 

 السياحـيالطلـب 
 الخاص

الطلـب السياحـي 
 العـام
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  ويشار إىل العالقة بالشكل التايل:

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ي والعكس صحيح مع بقاء حلما ارتفع الدخل زاد الطلب السيافك ،تكون العالقة طردية الدخل: -2

     :العوامل األخرى ثابتة، ويعرب عن ذلك رياضيا كما يف املعادلة
yيعرب عن الدخل :. 

                                                                

 

                                                                                              

 

 

 

 

 
 
 

Dt= f (y) 

Dt= a +by   

      

 

 ( تأثري السعر بالطلب السياحي03الشكل رقم )

 

Dt= f (P) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

P1 

 منحنى الطلب السياحي

P2 

  الطلب السياحي

 

 

D1 D2 
D 

 سعر املنتوج السياحي

 .101ص  مرجع سابق،: مصطفى يوسف كايف، املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 102المصدر: مصطفى يوسف كافي، مرجع سابق، ص  .

 

 

  

 .102مصطفى يوسف كايف ،مرجع  سابق، ص : املصدر
 

 األسعار
P 

D2 
D1 

P 

 السياحي كمية الطلب
D D2 D1 

 بالطلب السياحي دخل( تأثري ال04الشكل رقم: )
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فكلما كان ، إىل مدي االرتباط الوثيق بني مستوى الدخل والطلب السياحي االقتصاديةوتشري الدراسات 

كلما كان ذلك حافزا على السفر والتنقل وذلك ألن الطلب السياحي يعتمد مستوى دخل الفرد مرتفعا 

على ذلك اجلزء من دخل الفرد املخصص لإلنفاق على السياحة فإذا نضرنا إىل مستويات الدخول يف 

 (1) .دخلهم الدول األوروبية فسنجد أن نسبة السياح يف هذه الدول ترتفع مع زيادة متوس 

 يعتمد الطلب السياحي على عدد السكان والعالقة تكون بينهما طردية، فكلما زاد  السكان:-3

 حجم السكان زاد الطلب السياحي والعكس صحيح مع بقاء العوامل األخرى الثابتة. 

 ويعرب عن ذلك رياضيا كما يف املعادلة اآلتية:
 السكان.: ميثل عدد Nحيث 

مع اإلشارة إىل أنه ليس فق  حجم السكان وحده املتحكم يف الطلب السياحي فهناك أيضا 

، االجتماعيةمواصفات سكانية أخرى تلعب دورا يف الطلب السياحي ومنها: العمر، اجلنس، احلالة 

 عدد األطفال يف األسرة، املهنة.

السياحي مقرتن بعامل وقت الفراغ، وبدونه ال يتحقق الطلب السياحي، إن الطلب : وقت الفراغ-4

والعالقة بينهما طردية، فكلما زاد وقت الفراغ زاد الطلب السياحي والعكس صحيح مع بقاء العوامل 

 األخرى ثابتة، ويعرب عن ذلك رياضيا كما يف املعادلة التالية:

 يعين وقت الفراغ. :Tإذ أن 

 بالدرجة األوىل واألساس على اإلجازات والدخل واملناسبات.ويعتمد وقت الفراغ 

: تتعدد طرق وأساليب التسويق السياحي مثل الدعاية واإلعالن، واإلعالم، الوسائل التسويقية -5

 والعالقات العامة، وبذلك يتضح أن هناك عالقة طردية ما بني الوسائل التسويقية والطلب السياحي،

فكلما تطورت الوسائل وكانت أكثر فعالية وتأثريا كلما زاد الطلب السياحي والعكس صحيح مع بقاء 

       :العوامل األخرى ثابتة، ويعرب عن ذلك رياضيا كما يف املعادلة اآلتية

 تعين الوسائل التسويقية. :mإذ أن  
                                                 

 .35الدين عبد الوهاب، مرجع سابق،  ص عالء -(1)

Dt= f (N) 

Dt= a +bn 

 

Dt= f (T) 

Dt= a +bt 

 

Dt= f (m) 

Dt= a +bm 
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والطلب السياحي، فكلما تطور العامل إن العالقة تكون طردية ما بني التكنولوجيا التكنولوجيا:  -6

 التكنولوجي زاد الطلب السياحي والعكس صحيح مع بقاء العوامل األخرى ثابتة.

 ويعرب عن ذلك رياضيا كما يلي:

 ميثل العامل التكنولوجي  :k إذ أن 

إن إحدى العوامل اليت يتوقف عليها الطلب السياحي هو املستوى  املستوى التعليمي والثقايف: -7

فع املستوى التعليمي والثقايف يف اجملتمع زاد تالتعليمي والثقايف، وهناك عالقة طردية بينهما فكلما ار

 الطلب السياحي، والعكس صحيح مع بقاء العوامل األخرى ثابتة.

 :اآلتيةويعرب عن ذلك رياضيا كما يف املعادلة 

 : تعين املستوى الثقايف والعلمي.A حيث أن

 واإلطالع الثقايف يف شخصية الفرد املثقف واملتعلم. املعرفةيرجع ذلك إىل مستوى 

يعد الطلب السياحي حساسا جدا للظروف السياسية واألمنية،  االستقرار السياسي واألمين:-8

السياسي واألمين، وتوطدت العالقات السياسية  االستقرارويتأثر هبا بشكل كبري جدا، وكلما حتقق 

والدبلوماسية من البلدان، كلما انتعش الطلب السياحي، والعكس صحيح، مع بقاء العوامل األخرى 

 ثابتة.

 ويعرب عن ذلك رياضيا كما يف املعادلة اآلتية:

 : تعين االستقرار السياسي واألمين.Oإذ أن 

يؤثر هذا العامل على السياحة اخلارجية فق . فكلما اخنفض سعر صرف  سعر صرف العملة:-9

العملة بالنسبة للبلدان املستضيفة للسياح زادت القوة الشرائية للسياح الوافدين إليها، وبالتايل يزداد الطلب 

      :السياحي عليها، ويعرب عن ذلك رياضيا كما يف املعادلة اآلتية

 سعر صرف العملة.:  eإذ أن 

Dt= f (k) 

Dt= a +bk 

 

Dt= f (A) 

Dt= a +bA 
 

Dt= f (O) 

Dt= a +bO 
 

Dt= f (e) 

Dt= a +be 
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كلما تعددت اإلجراءات وأصبحت أكثر ا : القاعدة تنص على أاهنإجراءات الرحلة السياحية-10

      (1) .تعقيدا كلما اخنفض الطلب السياحي والعكس صحيح مع بقاء العوامل األخرى ثابتة

 ويعرب عن ذلك كما يف املعادلة اآلتية:

 تعين إجراءات الرحلة السياحية. :Rإذ أن  

 .ومن بني اإلجراءات نذكر إجراءات احلصول على جواز السفر، موافقة جهات العمل...إخل

 :املبس  اآلتيأهم العوامل احملددة للطلب السياحي يف الشكل  تلخيصمما سبق ميكن 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 العرض السياحي الفرع الثاني: 

تستغل معظم الدول املقومات السياحية من أجل عرض منتجاهتا وجذب السائحني إليها 

باإلضافة إىل وسائل اجلذب األخرى اليت يتم توفريها من خالل جهد اإلنسان، وعند أي ختطي  لتنمية 

رض القطاع السياحي جيب القيام بعملية مسح وحتليل هلذه املقومات واملوارد السياحية واليت متثل الع

 السياحي من أجل معاجلتها واحلد من آثارها السلبية. 

                                                 

 .157، مرجع سابق، ص مدخل إىل علم السياحةأمحد فوزي ملوخية، -(1)

Dt= f (R) 

Dt= a -br 
 

 ارـــــــــــــــــاألسع  الوسائل التسويقيــــــــــــــة

 الدخـــــــــــــــــــــــــل  املستوى التعليمي والثقافــــــــــــي
 

 السكـــــــــان  االستقرار السياسي واألمنـــــــــــــــي
 

 وقت الفـــــــــراغ  سعر صرف العملــــــــــــــــة

 التكنولوجيـــــــــــــــــــا إجراءات الرحلة السياحية 

 العوامــــــــــــــــــــــل

 احملــــــــــــــــددة

 للطلــــــــــــــــب

 السياحـــــــــــــــي

 

 .110طفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص : مصاملصدر

 ي( العوامل احملددة للطلب السياح05الشكل رقم )
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 أوال: تعريف العرض السياحي

السلع واخلدمات للبيع يف األسواق مقابل مثن معني ويف املنتج بعرض يعرف العرض على أنه: "رغبة 

العرض السياحي على أنه:"مقدار اخلدمات السياحية اليت تعرضها املشاريع  أيضا وقت معني". ويعرف

 .(1)السياحية للبيع مقابل مثن معني ويف وقت معني"

يف هذا اجملال هو أن العرض السياحي هو كل املستلزمات اليت جيب  استخداماوالتعريف األكثر 

تملني واخلدمات والبضائع وكل شيء حيتمل أن توفرها أماكن املقصد السياحي لسياحها احلقيقيني أو احمل

  .   (2)يغري الناس لزيارة بلد معني أن

فالعرض السياحي عبارة عن تلبية حاجة املستهلك وفق عملية توزيع السلع واخلدمات السياحية املتكونة 

  .    (3)حتديد السعرمع لموسة يف السوق املغري اللموسة واملمن السلع 

 و جمموعة اخلدمات املقرتحة للسياح أثناء تنقلهم وإقامتهم وجتواهلم السياحي هووبالتايل فالعرض 

 املناخ. احلصول على خمتلف املنتجات املادية منها اإليواء والنقل واملنتجات املعنوية منها الثقافية وطبيعة
 واليت بإمكااهنا إشباع رغبات املستهلك.

  خصائص العرض السياحيثانيا: 

 (4): السياحي باخلصائص الرئيسية التاليةيتميز العرض 

انه يعترب عرضا للخدمات بصفة أساسية، فالسائح يشرتي عادة جمموعة خدمات تشكل ما يعرف  -1

والشراب،  اإلطعاموهذه اخلدمات هي: خدمات النقل، خدمات اإليواء، خدمات  باملنتج السياحي،

 خدمات التسلية والرتفيه، جمموعة خدمات وسلع أخرى.

 العرض السياحي غري قابل للتخزين، فطاملا أنه عرض خدمي فال ميكن ختزين اخلدمات. -2

                                                 

 .157أمحد فوزي ملوخية، مرجع سابق،  ص  -(1)

.158مثنى طه اخلوري، إمساعيل حممد علي دباغ ، مرجع سابق،  ص  - (2)   

Ahmed Tessa, Op Cit, P 32 - (3) 

 .158، 157، مرجع سابق، ص ص مدخل إىل علم السياحةأمحد فوزي ملوخية،  -(4)
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العرض السياحي غري قابل للنقل،فعادة يكون املستهلك ثابتا والسلعة هي اليت تتحرك، ويتم نقلها إىل  -3

املستهلكني، بل أن هناك بعض السلع اليت تصل إىل منزل املستهلك نفسه، ولكن  إقامةاق القريبة من األسو

احلال خيتلف متاما يف العرض السياحي، فالعرض السياحي هو الثابت واملستهلك )السائح( هو الذي 

 ينتقل لكي يستطيع أن يقتين اخلدمة السياحية.

اجة إنسانية ضرورية، وبذلك فهو ح ة بعد أن أصبحت السياحةخيضع العرض السياحي للمنافس -4

    .يتنافس مع سائر السلع واخلدمات األخرى. باإلضافة إىل التنافس بني البلدان املختلفة على تسويقه

 العوامل احملددة للعرض السياحي ثالثا:

 ختتلف كمية ونوعية العرض السياحي من بلد آلخر، ويرجع ذلك إىل جمموعة من العوامل أمهها:

:يشكل العامل الطبيعي نسبة كبرية من مكونات وعناصر العرض السياحي، بل هو الطبيعيالعامل  -1

عرض اخلدمات السياحية، فاإلقليم الزاخر والغين باملعامل السياحية الطبيعية  عليهالذي يرتكز  ساألسا

رؤوس األموال يف األنشطة السياحية، وهذا يعين العديد من املنشآت  الستثماريشكل عامل استقطاب 

ما بني العامل الطبيعي والعرض السياحي. طردية السياحية فينمو ويزدهر العرض السياحي، فالعالقة 

عد يمع بقاء العوامل األخرى ثابتة، ووكلما توفر العامل الطبيعي زاد العرض السياحي والعكس صحيح 

توافر العامل الطبيعي فيها مثل السواحل  اح السياحة يف إسبانيا، وفرنسا وإيطاليا هوجن أسباب حدأ

        (1) .املطلة على البحار واجلبال واملزروعات واملساحات اخلضراء..إخل

 ويعرب عن ذلك رياضيا كما يف املعادلة:

 العرض السياحي.: Stحيث:  

A: الثابت احلد 

B : االحندارمعامل 

N:العامل الطبيعي 

                                                 

 .68-67مثنى طه اخلوري، إمساعيل حممد علي دباغ، مرجع سابق، ص ص -(1)

St= f (N) 

 

St= a +bN 
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: ويعترب أحد العوامل اليت تتحكم بالعرض السياحي فكلما ارتفعت أسعار أسعار املنتوج السياحي-2

      (1) .املنتوج السياحي زاد العرض السياحي والعكس صحيح مع بقاء العوامل األخرى ثابتة

املستثمرين يف صناعة السياحة،  استقطابفزيادة األسعار تعين زيادة األرباح، واليت تعد من أهم عوامل 

 وبناء املزيد من املنشآت السياحية وهكذا ينمو ويزدهر العرض السياحي.

 وفيما يلي خمط  يعرب عن نوعية العالقة بني السعر والعرض السياحي.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                          

 ذلك يف املعادلة اآلتية: ويعرب عن

 ميثل عامل السعر.:p إذ أن   

إال مبزج عناصر اإلنتاج األربعة )املادة  تتحقق: إن أي عملية إنتاجية ال تكاليف عوامل اإلنتاج -3

األولية، ورأس املال، والعمل، التنظيم( واملنتج يف النشاط السياحي يستخدم نفس هذه العناصر، وهناك 

العرض  زاد ، فكلما اخنفضت التكاليفعالقة عكسية ما بني تكاليف عوامل اإلنتاج والعرض السياحي

 ل األخرى ثابتة.   السياحي والعكس صحيح مع بقاء العوام

                                                 

 .68، ص سابقمرجع  ، مثنى طه اخلوري-(1)

St= f (p) 

St= a +bp 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 السياحيمنحنى العرض 

P2 

P1 

 S الكمية المعروضة
S2 S1 

P 

 األسعار
 توضيح العالقة بني السعر والعرض السياحي (06الشكل رقم )

 .69مرجع سابق، ص  مثنى طه اخلوري، امساعيل حممد علي دباغ،: املصدر
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   (1) ويعرب عن ذلك رياضيا يف املعادلة التالية:

 :ميثل عامل التكاليف. cإذ أن 

إذا كان اجملتمع على درجة عالية من التطور ولديه الوسائل  استخدام الوسائل التكنولوجية املتطورة:-4

العالية، فمن املمكن أن يسخرها يف خدمة النشاط السياحي، التكنولوجية ذات الكفاءة اإلنتاجية 

زاد و العرض السياحي، فكلما تطورت الوسائل التكنولوجية  وهكذا تكون العالقة طردية بني التكنولوجيا

  العرض السياحي والعكس صحيح مع بقاء العوامل األخرى ثابتة.

 املعادلة التالية:ويعرب عن ذلك رياضيا كما يف 

 ميثل العامل التكنولوجي. Kحيث أن 

تنمية القطاع  تستهدفإذا كانت القيادة أهداف املؤسسات املشرفة على النشاط السياحي:  -5

حتقيق أهداف سياسية، إعالمية، اجتماعية، إنسانية، تعكس مدى تطور البلد أمام من أجل  السياحي

من املنشآت السياحية، وتقدم كافة أنواع الدعم للقطاع السياحي بناء املزيد  إىلاألجانب فسوف تسعى 

        (2) )الربح، اخلسارة(. األهداف املاديةبغض النظر عن 

باجتاه النشاط السياحي زاد العرض السياحي والعكس  بلد ميالةلهكذا كلما كانت القيادة العليا ل-

 األخرى ثابتة.صحيح مع بقاء العوامل 

 ويعرب عن ذلك رياضيا كما يف املعادلة اآلتية:

 على النشاط السياحي. املشرفة ميثل أهداف املؤسسات Aحيث أن 

ويكون العرض السياحي يف الظروف االعتيادية عرضا غري مرن مبعنى أن درجة استجابة املنتج يف 

منخفضة جدا على األقل يف األمد  اخلدمات السياحية تكون ائتمانالنشاط السياحي للتغريات يف 

 القصري، ويعود ذلك إىل العوامل اآلتية:

 الوقت، كثافة رأس املال الثابت، العامل الطبيعي.

                                                 

 .164أمحد فوزي ملوخية، مرجع سابق، ص -(1)

 .167-166، ص ص نفسهرجع امل-(2)

St= f (c) 

St= a - bc 
 

St= f (K) 

St= a +bK 
 

St= f (A) 

St= a +bA 
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 والشكل املوايل ميثل أهم العوامل احملددة للعرض السياحي.

 من خالل ما سبق العوامل احملددة للعرض السياحي يف الشكل املبس  اآلتي: وميكن تلخيص
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 من جيعل منها،:بناءا على عوامل حتديد العرض السياحي أو بعض مرونة العرض السياحيرابعا: 

االستثناءات احملددة اليت  العرض السياحي يف الظروف العادية عرضا غري مرنا إال أنه يوجد هناك بعض

ميكن أن يستخدمها املنتج يف النشاط السياحي إلضفاء طابع من املرونة على بعض العروض السياحية 

     (1) مثل:

 استخدام املخيمات السياحية لتوسيع الطاقة اإليوائية.-

 .استخدام الفنادق النقالة )البواخر( لتوسيع الطاقة اإليوائية يف بعض املناسبات -

، مما لسياحيألسر املقيمة يف الصيف غرفة أو أكثر الستضافة السياح يف موسم الذروة اختصيص ل -

 يزيد من كمية عرض اإليواء.

 

                                                 

 .170ملوخية، مرجع سابق، ص أمحد فوزي -(1)

 ( العوامل احملددة للعرض السياحي07الشكل رقم )

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 العامل الطبيعي

ل ــــــــــــالعوام
ددة ـــــــــــــالمح

رض ـــــــــــــللع
 يــــــــــالسياح

 أسعار املنتوج السياحي

 تكاليف عوامل اإلنتاج

 استخدام الوسائل التكنولوجية املتطورة

 أهداف املؤسسات املشرفة على النشاط السياحي

 .170سابق، ص مرجع اد عبد الفتاح النسور، ي: إ املصدر
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 استخدام العمالة املؤقتة أو املومسية لزيادة عرض العمل.-

 املزيد من املواد األولية لزيادة عرض األطعمة واملشروبات.-

من خالل دراستنا للطلب والعرض السياحي الحظنا أن الطلب السياحي ميتاز مبرونة عالية، 

خيالف متاما ميتاز باخنفاض املرونة، و هذا يعين أن سلوك املستهلك ) السائح( وأن العرض السياحي 

يد من سلوك املنتج يف النشاط السياحي، وهذا يعين تناقض املصاحل والرغبات واليت ينتج عنها العد

 .السياحيةاملشاكل أمهها اختالل التوازن يف السوق 

 املطلـــــب الثانــــــي: التسويـــــق السياحـــــي

يتوقف ازدهار قطاع السياحة يف أي بلد على األمهية السياحية لألماكن الثرية والطبيعية واملناخية، 

 املؤمترات اإلقليمية والدولية فيه.ودور البلد السياحي يف جمال التجارة واألعمال وجذب انعقاد 

 الفرع األول: ماهية التسويق السياحي

يشكل التسويق السياحي أحد األنشطة األساسية يف القطاع السياحي، فضال عن اعتباره حمورا  

اسرتاتيجيا ملواجهة كل أشكال املنافسة اليت تواجه القطاع، ويعد النشاط التصديري الوحيد الذي من 

ع املنظمات الفندقية والشركات املتخصصة يف السياحة والسفر تسويق أعماهلا إىل خمتلف خالله تستطي

 البلدان األخرى.

: يعرف التسويق السياحي بأنه نشاط إداري وفين تقوم به املنشآت مفهوم التسويق السياحيأوال: 

والتأثري فيها، هبدف  السياحية داخل الدولة وخارجها يف سبيل حتديد األسواق املرتقبة والتعرف عليها

      (1) تنمية وزيادة احلركة السياحية القادمة منها، وحتقيق التوافق بني املنتج السياحي ودوافع السائحني.

بأنه التنفيذ العملي واملنسق لسياسة األعمال من قبل السياحي التسويق  "كويندروف"عرف و قد -

قليمي أو وطين أو عاملي، إاملشاريع السياحية، سواء كانت عامة أو خاصة أو على مستوى حملي، أو 

      (2) لغرض حتقيق اإلشباع األقل حلاجات جمموعات املستهلكني احملددين، ومبا حيقق عائدا مالئما.

                                                 

 .195، ص 2003، الطبعة األوىل، مؤسسة جمد اجلامعية للدراسات، لبنان، دور اإلعالن يف التسويق السياحي مصطفى عبد القادر،-(1)

 .250، ص 2001،  دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن،  مبادئ السياحةنعيم الطاهر، سراب إلياس، -(2)
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احي يهدف إىل إقناع املستهلك )السائح( من خالل تكييف العرض السياحي وعليه فان التسويق السي-

للطلب السياحي، وهنا تكمن الفرضية األساسية املتعلقة بإشباع حاجات السائح ورغباته وجعلها 

   بشكل حزمة متكاملة.

ل وميثل السوق السياحي كافة األفراد واملؤسسات اليت تسعى إلشباع حاجات ورغبات معينة يف دو

كان أثري أو  ءوأماكن سياحية تقدم عددا من املنتجات السياحية اليت قد ترتب  بأي موقع سياحي سوا

 ....اخل ثقايف

ومن خالل وسائل مساعدة كالنقل بأنواعه والفنادق واملطاعم وغريها، كما يتضمن السوق   

السياحي مستويات السياحة املختلفة كالسياحة احملمية أو السياحة الدولية واليت ميكن استهدافها من 

ى خالل مزيج تسويقي سياحي يناسب األذواق والقدرات الشرائية والرغبات والدوافع املوجودة لد

 ة.السياح يف واملؤسسات الراغبة ،داألفرا

، يةتسويققبل، باإلضافة إىل إعداد برامج فالسوق السياحي هو دراسة الطلب احلاضر للتنبؤ باملست-

هدفها ترقية وتنمية املنتج السياحي مستقبال، ويتم قياس الطلب بعدد الزوار الذين يقضون ولو ليلة 

     (1)واحدة يف البلد املستقبل.

من خالل هذه التعاريف جند أن السوق السياحي له خصائصه املميزة، فهو أيضا خيضع إىل عملية -

العرض والطلب وخصائص كل منهما فهو مرتب  باخلدمات السياحية املقدمة، وكذلك نوعية هذه اخلدمة 

 أو السلعة املقدمة للسياح.

 أنواع األسواق السياحية:: الفرع الثاني

السياحية متداخلة فيما بينها، وتوجد بينها عالقة مرتبطة، وأهم أنواع السوق إن أنواع األسواق 

    (2) السياحي هي:

                                                 

(
1
)- Ahmed Tessa, Op Cit ,P45. 

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري، أمهية القطاع السياحي يف االقتصاد الوطين مبارك باللطة ،-(2)

 .     34-33، ص ص 2002-2001جامعة اجلزائر، 
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حاجة املستهلكني احملليني  و هي تلك السوق اليت تليب فيها السياحة: سوق سياحي داخلي -1

 واملواطنني من السياحة ضمن حدود بلدهم اإلقليمية.

، تقوم الشركات السياحية بتلبية اليت من خالل عملياهتاو هي تلك السوق : سوق سياحي خارجي-2

 احلاجة من السياحة ملواطنني أجانب.

البائعني يف حالة من تقديم  و هي تلك السوق اليت ال يكون فيها سوق سياحي ملحوظ الطلب:-3

 اخلدمات ملواطنيهم ويكون الطلب أكثر من اخلدمات.

إمكانية تقديم اخلدمات ليس اليت توفر فيها الدولة  و هي تلك السوق سوق سياحي ملحوظ العرض:-4

 فق  ملواطنيها بل للسياح األجانب أيضا.

لكي تتحقق رحلة سياحية واحدة من الضروري أن تتم عملية بيع وشراء لعدة أنواع من البضائع و  -

 واخلدمات وذلك حسب السوق السياحي الذي يقسم إىل:

  أن يقسم إىل سوق املواصالت البحرية والربية واجلوية  ميكنسوق خدمات املواصالت الذي

 وغريها.

 .سوق اخلدمات الفندقية ويقسم إىل سوق خدمات مرافق الطعام والنوم 

 .سوق التحف السياحية واملتعلق باآلثار والصناعة التقليدية لكل منطقة 

  تشفائية أو رياضية.سإالسوق املتعلقة بالعالج وممارسة الرياضة فيكون على شكل محامات معدنية 
السوق السياحي، ميكن أن ينظر إليه من منطلق آخر غري املساحة أو احلدود اجلغرافية وذلك بالنظر و -

وبالنظر للبنية السياحية التحتية املستخدمة الستغالله  .باملوقع املعيناملتوفرة إىل أنواع الثروات السياحية 

      (1) ة املستقلة.وميكن تقسيم عدة أنواع من األسواق السياحي

 .سوق سياحي يحري 

 .سوق سياحي جبلي 

                                                 

 .34مرجع سابق، ص مبارك باللطة،-(1)
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 .سوق سياحي عالجي 

 .سوق سياحي اهنري 

 .سوق سياحي ترفيهي وغريها 

 حسب طبيعة اخلدمات املقدمة. و ختتلف مناطق السوق السياحي من منطقة ألخرى -
 متغريات السوق السياحية :الفرع الثالث

على السوق السياحية، وعلى اخلدمات والربامج السياحية شد املتغريات التسويقية تأثريا وهي أ

 و إمهاهلا اليت يتم التعامل معها يف هذه السوق، وهي متغريات قائمة يصعب التغاضي عنها أ
       (1)يلي:وأهم هذه املتغريات ما

ا السوق : ويقصد هبا مرحلة الدورة الشرائية اليت متر هباحلالة االقتصادية العامة للسوق السياحية-1

السياحية، مبعنى هل الطلب على اخلدمات السياحية مير يحالة رواج، أو كساد أو ركود أو انتعاش، 

 حيث لكل حالة من هذه احلاالت تأثريها على مزيج اخلدمات السياحية اليت تقدمها شركات السياحة.

دخال برامج فكلما كانت السوق السياحية متر يحالة رواج كانت شركات السياحة عازفة عن إ

جديدة، ومن ثم فإن حجم معدل األرباح احملققة يف هذه املرحلة يقنع شركات السياحة بأن تقدم أفضل 

ما لديها وال داعي إلجراء مزيد من الربامج، وكذلك احلال يف مرحلة الكساد حيث يكون اجتاه الطلب 

عن إحساس متخذي القرار يف الشركات على التطوير، فضال  إنفاقتأثري شديد على  له حنو االخنفاض

ن إدخال برامج قادمة هي مرحلة ركود قد يتسع مداها، ومن ثم فإشركات السياحة بأن املرحلة ال

 سياحية جديدة سيقضي عليها.

هذا : لكل جمموعة من السياح طبيعة خاصة حتكم سلوكها السياحي وحتدد أمناط طبيعة السياح-2

 ؤالء السياح حتى ميكن التعامل معهم بنجاح وفاعلية.عة اخلاصة هبسلوك، وبالتايل جيب اإلحاطة بالطبيال

ويتصل هذا العامل بشكل كبري ومؤثر على مزيج اخلدمات السياحية حيث يتعني دراسة احتياجات 

                                                 

 .261-260ياس، مرجع سابق، ص ص نعيم الطاهر، سراب إل-(1)
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السائح ورغباته سواء كان هذا السائح عميال للشركة يف الوقت احلاضر أو سيصبح عميال هلا يف 

       (1) املستقبل.

الشركات السياحية اليت تعمل بالسوق بهذا العامل  و يتعلق: املنافسة يف السوق السياحية حجم-3

السياحية، وحجم معامالهتا، وحصتها من السوق السياحية، وأنواع اخلدمات والربامج السياحية اليت 

عن هذه اخلدمات، ومقدار اجلهود التسويقية  إرضائهمتقدمها كل شركة ومدى تقبل السياح وإقناعهم أو 

اليت تبلغها كل شركة من هذه الشركات وحجم احلمالت الرتوجيية السياحية وتأثريها على جذب السياح 

 السياح لديها. ا بعميلها السياحي، أو معدل دورانومدى احتفاظه

وصلت السوق السياحية إىل  : مبعنى هليف السوق السياحية املتاحةالفرص التسويقية : الفرع الرابع

السياحي واملعروض السياحي، أي طلب غري مشبع  الطلبمرحلة التشبع، أم ال تزال هناك فجوة بني 

يأخذ شكل فرص تسويقية متاحة نظرا لتوافر رغبات سياحية معينة لدى جمموعة من األفراد وحتتاج إىل 

 برامج سياحية خصيصا هلم.

تسويقية السياحية تعرب عن الطلب السياحي الكامن يف السياحة، والذي ويف حقيقة األمر فإن الفرصة ال

 غالبا ما يتعلق جبانبني أساسيني مها:
 السياحياجلانب األول: جانب املقدرة املالية على دفع نفقات الربنامج -

اجلزء املخصص من دخل السائح لإلنفاق على الربنامج السياحي و كذلك و يتصل هذا اجلانب بذلك 

 الربنامج و طريقة دفعه . سعر

ومن ثم يتحول الطلب الكامن إىل طلب فعال صريح فور توفر القدرة على الشراء هلذا الربنامج، أو دفع -

 قيمته سواء بزيادة دخل السائح، أو بتخفيض سعر الربنامج بالتقسي  املربح للسائح.

  لسائحلدى ا ةوالرغبات وامليول السياحي األذواقاجلانب الثاني: جانب -

     (2) .يتمثل هذا اجلانب أساسا بالدوافع واحملفزات النفسية لدى السائح وعواطفه، ومدركاته وميوله

                                                 

 .262نعيم الطاهر، سراب إلياس، مرجع سابق، ص -(1)

 .263 - 262ص  ، ص نفسهجع املر-(2)
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السياحة  طلب صريح وفعال فور استطاعة شركاتثم يتحول الطلب السياحي الكامن إىل  ومن-

 تصميم برنامج سياحي يتوافق مع ميل هذا السائح وذوقه ورغبته.

حي وقادرة على اإلحاطة به اجلانبني يتوقف على مدى توفر إدارة واعية للتسويق السياوكل من هذين -

 السياحة.  يف شركات

وجيب على رجل التسويق السياحي اإلحاطة الشاملة والكاملة جبميع العوامل واملتغريات السابقة حتى -

 الربامج السياحية اليت تقدمها شركته وتدعيمها. تطويريستطيع 

 فإنه من الضروري التعرف على مكونات كل برنامج سياحي، وكذا كل خدمة سياحية.ومن هنا -

من خالل الشكل التوضيحي املبس  متغريات السوق السياحية تبسي  من خالل ما سبق أهم ميكن و 

 كما يلي:
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 265: نعيم الطاهر، سراب إلياس، مرجع سابق، صاملصدر                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راتـــــــمتغي
 وقـــــــــــــــالس

 ــــــيالسياح

 االقتصادية العامة للسوق السياحةاحلالة 

 طبيعة السياح

 حجم املنافسة يف السوق السياحية

 مقدار الفرص التسويقية املتوفرة يف السوق السياحية

جانب األذواق والرغبات وامليول 
 السياحية لدى السائح

جانب املقدرة املالية على دفع نفقات 
 الربنامج السياحي

 

 : متغريات السوق السياحية (08) الشكل رقم
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 السياحــــــي و الدخلاملطلـــــــب الثالـــــــث: اإلنفــــــاق 

األفراد  جمموع املبالغ املنفقة من قبل كافةيعين الدخل القومي من حيث اإلنفاق هو عبارة عن 

 شراء السلع واخلدمات االستهالكية النهائية خالل السنة.واجلماعات واحلكومة ل

 الفرع األول: اإلنفاق السياحي

السياحي يتوقف على ما ينفقه السائحني يف الدولة املضيفة أو الدولة املستقبلة، وهذا  اإلنفاقإن  

بالعديد من املتغريات مثل طبيعة الرحالت السياحية وشكل اإلقامة الفندقية ونوعية اإلنفاق بدوره يتأثر 

املطاعم املرتادة وغريها، ويعد إنفاق السائحني الدوليني إيرادات سياحية بالنسبة للدولة املضيفة ويسجل 

 اخلارج فإن يف جانب املتحصالت مبيزان املدفوعات، أما إذا كانت الدولة مرسلة ملواطنيها للسياحة يف

اإلنفاق السياحي يعد يف هذه احلالة مبثابة مدفوعات تتحملها الدولة املعنية وتسجل يف جانب املدفوعات 

 مبيزان املدفوعات.

 : مفهوم اإلنفاق السياحيأوال: 

اإلنفاق الذي يقوم به السياح على خمتلف السلع واخلدمات  السياحي على أنه ذلك اإلنفاقيعرف 

       (1) السياحية وغري السياحية خالل إقامتهم يف الدول املضيفة.

      (2) وللسائح أوجه إنفاق عامة تشمل:-

 الغسيل-وتوابعها يف الفندق مثل: الشراب-اإلطعام-: وتشمل املبيتاإلقامة نفقات- 

 .اهلاتف..اخل

  سواء عن طريق مكاتب أو شركات أو بشكل مباشر على مجيع وسائ  وخدمات  النقل:نفقات

 النقل اجلوي والبحري والربي داخل البالد وحتى التاكسي داخل املدن.

 وكتب  ت: وتشمل ما يشرتيه السائح من لوازم وهدايا ومالبس وحتف وتذكارانفقات املشرتيات

 .وأقالم وبطاقات وصور...اخل

                                                 

 .63، ص 1987، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية، اقتصاديات السياحة نبيل الروبي،-(1)

 .63، ص 2000، مكتبة احلازم، دمشق، االقتصاد السياحيصالح الدين خربوطلي، -(2)
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 :واملصاريف السرية ومجيع املنح واهلدايا اليت  -قاتاالصد -وهي كثرية منها التسلية نفقات نثرية

 يوزعها السائح.

 :الضرائب والطوابع...اخل -رسم اإلقامة -مثل تأشرية املطار الرسوم والضرائب. 

وخيتلف اإلنفاق على كل عنصر من العناصر السابقة باختالف مستوى السائح وجنسيته، وعاداته، -

-اقتصادية-دينية-تروجيية-عالجية-، كما خيتلف الباعث على السياحة )اتفاقيةاإلنفاقيكه وسلو

 هيكل السياحة يف البلد املضيف ومستوى األسعار فيها. ( باختالفاجتماعية...اخل

 وسائل اإلنفاق السياحيثانيا: 

معدني )ذهب، )بنكنوت( أو نقد  كان السائح قدميا حيمل معه أمواال على شكل عمالت ورقية

فضة(، وكان يتعرض للسرقة أو ضياع ماله أو حتى نفاذها يف مرحلة من رحلته وهلذا تطورت أساليب 

ودخلت العمالت اخلطية والتحويالت وغريها لتؤمن االطمئنان املايل وسهولة الدفع  التعامل والدفع املايل

 للسائح وللمؤسسات السياحية.

      (1) كما يلي: أهم تلك الوسائل وأكثرها شيوعا هي

صدر : وهي األوراق املطبوعة كعمالت من املؤسسات املعتمدة ولكل دولة نقدا يالنقد الورقي -1

 للتداول. مصرفها املركزي ويضمن قابليتها

: وهي وثائق قابلة للصرف بعد توقيع الدافع الذي يفتح حسابا ملصدر هذه الوثيقة مثل النقد اخلطي -2

 كما يشمل شيكات املسافر.)الشيكات العادية( 

: وهي بطاقات تصدرها املصارف لعمالئها تسمح هلم إبرازها وتوقيع الفواتري بطاقات وكتب االعتماد-3

يسجلها وحيث حيمل صاحب االستحقاق الفواتري للمصرف الذي أصدر البطاقة  ،بدفع التزاماهتم

 .كان اكسربس أو ماسرت شارج...اخلحلسابه، وهناك مناذج عديدة تستخدم يف أحناء العامل مثل أمري

                                                 

 .155، مرجع سابق، ص اقتصاديات السياحةمصطفى يوسف كايف، -(1)
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مبلغ من املال حسب حاجاته، حيول عن طريق حتويل : ويتم بأمر السائح التحويل الربيدي أو الربقي -4

 .صرف أو مصارف يتعامل معها موجودة يف املدن األخرىإىل فروع امله مصرف يف بلد

كني يف برناجمها املشرت السياحكات مكاتب السفر أو الشر وهي بطاقات تزود هباقسائم االشرتاك:  -5

طار، بطاقة اقة لإلفبط ،بدال من النقودـيستخدمها لقاء املال، ألي سائح حتى السياحي أو 

 .للغداء...اخل

مكتب السفر يف البلد املزار  من السائح ويبلغ: مثال يف خمتلف البلدان يقبض املبلغ وسائل أخرى -6

باإلنفاق على السائح ويتم احلساب بني املكتبني وحسم ما دفعه كل مكتب عن السياح الذين أرسلهم 

 املكتب اآلخر.

 ومن خالل ما سبق ميكن تلخيص وسائل اإلنفاق السياحي من خالل الشكل اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدخل السياحيالفرع الثاني: 

اهلدف الرئيسي لتفعيل وتنشي  السياحة لكل من الدول املتقدمة والدول النامية هو زيادة إن 

السلع واخلدمات السياحية يف  ءاإليرادات من النقد األجنيب الناتج من إنفاق السائحني األجانب على شرا

 الدول املضيفة من أجل حتسني وضعية ميزان املدفوعات يف هذه الدول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسائـــــل التحويل الربيدي أو الربقي
 اإلنفـــــاق
 السياحـــي

 النقد الورقي

 النقد اخلطي قسائم االشرتاك

 وسائل أخرى بطاقات وكتب االعتماد

 ( وسائل اإلنفاق السياحي09الشكل رقم: )

 .155: مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص املصدر
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 الدخل السياحييف تعرأوال: 

كل ما يدخل اقتصاد وموارد البلد من السياحة ليشكل الدخل السياحي، مبعنى آخر يشمل هو 

      (1) تعددة أمهها:امل جمموعة من البنودالدخل السياحي 

 رسوم وتأشريات دخول السائحني ومغادرهتم. -

 نفقات نقل السائحني على الناقالت الوطنية )نقل جوي، نقل يحري(. -

 رسوم هبوط الطائرات ورسوم عبور السفن السياحية. -

 سفن السياحية واملوانئ اجلوية والبحرية.الرسوم خدمة الطائرات و -

على التنمية الذي بدوره له فائدة كبرية السياحة يشكل جمموعة الدخل السياحي وعائدات أي أن كل 

من خالل امليزان السياحي الذي يبني املوارد  و اهلدف من قياسه هو معرفة الريحية من البلد االقتصادية،

 واإلنفاق على السياحة.

 : طريقة الدخول السياحية املكتسبة: ثانيا

ل )الريوع، الفوائد، األجر، األرباح( الدخل السياحي مبوجب هذه الطريقة هو جمموع الدخإن 

)املواد األولية، رأس املال، العمل ،  العاملني يف القطاع السياحي نظري تقديم عوامل اإلنتاج داملتحقق لألفرا

     (2) التنظيم( للمشاريع السياحية خالل فرتة سنة.

شراء عوامل اإلنتاج السياحية صة منها، واملختلطة والعامة( لإن ما تدفعه املشاريع السياحية )اخلا-

للقطاع السياحي بعوامل اإلنتاج ل ألفراد اجملتمع اجملهزين  جمال االستهالك أو االستثمار( يعترب دخ)سواء يف

ل لألفراد العاملني يف القطاع السياحي، ن قبل املشاريع السياحية يعين دخهذه، ولكن ليس كل ما ينفق م

 (3) وبذلك جيب طرح وإضافة بعض العوامل لكي تكون احلسابات االقتصادية دقيقة كما يلي:

                                                 

 .70-68نبيل الروبي، مرجع سابق، ص ص -(1)

 .73، ص نفسهرجع امل -(2)

 .159-158مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص ص -(3)
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ضريبة على املبيعات والضريبة على األرباح، فإن : مثل الالضرائب غري املباشرة على اإلنتاج السياحي-1

خزينة الدولة، لذا  إىلهذا النوع من اإلنفاق ال يذهب لألفراد العاملني يف القطاع السياحي، وإمنا يذهب 

 يستوجب األمر طرحها من الدخل السياحي.       

تقدم احلكومة دعم مايل لبعض املشاريع  قد: واإلعانات احلكومية املدفوعة للمشاريع السياحة املنح-2

السياحية، بغض النظر عن ملكيتها فيما إذا كانت خاصة، أو عامة أو خمتلطة، على اعتبار أن هذا 

القطاع واجهة حضارية وإعالمية، وعلى متاس مباشر مع األجانب ويعكس واقع التطور احلضاري 

لألفراد العاملني يف القطاع السياحي، لذا  كدخولعانات تدفع اإلوالتنموي املوجود يف القطر، إن هذه 

 يستوجب األمر إضافتها إىل الدخل السياحي.

جزء من رأس املال السياحي، ونتيجة إلسهامه املستمر يف إن : هتالك يف رأس املال السياحياال-3

 تنخفضياحي إذ أن القيمة التقديرية لرأس املال الس ،هتالكاالعملية اإلنتاج السياحي يتعرض للتلف و

سنويا، أي أن قيمة رأس املال السياحي يف بداية السنة أكرب من قيمته يف اهناية السنة بسبب عامل 

لرأس املال السياحي حسب طبيعة رأس املال فتكون منخفضة  االهتالك، هذا وختتلف نسب االهتالك

سنويا، ومهما  % 25سنويا، وترتفع يف األثاث السياحية إىل حدود  % 5يف األبنية واملعدات، يحدود 

تكون نسبة االندثار فاألمر يتطلب طرحها من الدخل السياحي لكي تكون احلسابات االقتصادية 

 صحيحة.

تكون عوامل اإلنتاج السياحية احمللية غري كافية لسد حاجة  قد: صايف التجارة السياحية اخلارجية-4

ياحية احمللية، فتضطر املشاريع السترياد عوامل اإلنتاج من اخلارج، يقابل ذلك خروج للدخل املشاريع الس

 ارج نطاق الدورة االقتصادية القومية.خالسياحي إىل 

ومن ثم يطرح االسترياد السياحي من التصدير السياحي، وحنصل على صايف التجارة السياحية 

 احتساب الدخل السياحي. اخلارجية، ويثبت موجبا أو سالبا يف معادلة
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وبذلك نتوصل إىل معادلة متكاملة الحتســـــــاب الدخـــــــل السياحــــــــي بطريقة الدخول 

    (1) املكتسبة كما يلي: ةالسياحي

نات واملنح غري املباشرة على السياحة+اإلعا الضرائب -الدخل السياحي=إنفاق املشاريع السياحية

 صايف التجارة السياحية اخلارجية.±االهتالك يف رأس املال السياحي-السياحيةاحلكومية للمشاريع 

 وكما هو معروف أن إنفاق املشاريع السياحة يتضمن جانبني:

 إنفاق على إنتاج السلع واخلدمات االستهالكية السياحية )إنفاق جاري(.-أ

 استثماري(.ب إنفاق على إنتاج السلع واخلدمات االستثمارية السياحية )إنفاق 

 عد إدخال هذه املالحظة األخرية حنصل على املعادلة النهائية اآلتية:وب

لضرائب غري  -اإلنفاق على إنتاج اخلدمات السياحية االستهالكية )إنفاق جاري( الدخل السياحي=

يف رأس املال  االهتالك - اإلعالنات واملنح احلكومية للمشاريع السياحية + املباشرة على السياحة

 صايف التجارة السياحية اخلارجية. ± السياحي
 :طريقة اإلنفاق السياحي: ثالثا

السياحي مبوجب هذه الطريقة هو جمموع إنفاق أفراد اجملتمع على شراء اخلدمات إن الدخل  

 السياحية خالل فرتة السنة.

لالستثمار كية السياحية وما يدخره إن ما ينفقه أفراد اجملتمع على شراء اخلدمات االستهال

 ء دخال ألصحاب املشاريع السياحية، و لكن ليس كل ما ينفقه أفراد اجملتمع على شرايعترب السياحي،

وبذلك جيب طرح اخلدمات االستهالكية و اإلنتاجية السياحية يعترب دخال للمشاريع السياحية الوطنية، 

       (2) :وذلك كما يليوإضافة العوامل اآلتية لكي تكون احلسابات دقيقة 

: وكما هو معروف أن اخلدمات الضرائب غري املباشرة على السلع واخلدمات االستهالكية السياحية-1

تكاد تكون كمالية يف الغالب، فهي ختضع للضرائب وبنسب عالية يف األحيان، إن هذه الضرائب اليت 
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إىل خزينة الدولة، لذا يتحملها األفراد ال تعترب دخال ألصحاب املشاريع االستثمارية، وإمنا تذهب 

 يستوجب األمر طرحها من الدخل السياحي.

تقوم احلكومة بدعم بعض أنواع اخلدمات السياحية )كما هو احلال يف  قد اإلعانات واملنح احلكومية: -2

للمواطنني،  يةمنح ختفيضات يف اإليواء والنقل للشباب، أو ملوظفي الدولة( هبدف توفري الراحة والرفاه

عانات تدفع من قبل الدولة، وتعترب دخوال ألصحاب املشاريع السياحية، لذا يستوجب األمر اإلإن هذه و

 إضافتها للدخل السياحي. 

 : البد من طرحه كما ورد سابقا.احلاصل يف رأس املال االهتالك -3

 القطر هبدف خارج: فهناك بعض املواطنني السياح الذين يغادرون إىل صايف التجارة اخلارجية -4

السياحة واالستجمام، وبالتايل يتطلب األمر منهم اإلنفاق على شراء اخلدمات السياحية األجنبية، 

 .ويكون االقتصاد القومي يف هذه احلالة يف موقف استرياد للخدمات السياحية من اخلارج

ورمبا يكون العكس، حيث تستضيف املشاريع السياحية الوطنية، سياح أجانب تبيع هلم 

حية تعترب دخال للمشاريع السياحية القومية، ويكون موقف البلد هنا مصدرا للخدمات خدمات سيا

السياحية والبد من إضافة ذلك للدخل السياحي ويطرح االستريادات من الصادرات السياحية، وحنصل 

 على صايف التجارة السياحية، ويثبت يف املعادلة موجب أو سالب.

: وعلى الرغم من كون املنتوج قق لدى مشاريع القطاع السياحيالزيادة يف قيمة املخزون املتح -5

 امتالكبعض األحيان يف حيدث  هنه، إال أنيزختالسياحي يغلب عليه الطابع اخلدمي، وبالتايل ال ميكن 

 القطاع السياحي مشاريع إنتاجية متول املنشآت السياحية مبستلزمات اإلنتاج.

ملشروبات أو املعلبات، أو كأن متتلك املديرية العامة كأن متتلك سلسلة فنادق معمال إلنتاج ا

. فعلى الرغم من أن هذه املشاريع اإلنتاجية هي ليست سياحية للسياحة مشروعا إلنتاج اللحوم...اخل

األساس البد من إضافة الزيادة يف قيمة املخزون  هذا إال أن ملكيتها تؤول للقطاع السياحي وعلى

 السلعي املتحقق خالل السنة إىل الدخل السياحي.
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بعد كل هذه اإلجراءات سوف نتوصل إىل معادلة متكاملة الحتساب الدخل السياحي بطريقة اإلنفاق 

      (1) السياحي كما يلي:

الضرائب -أي عوائد املشاريع السياحية( إنفاق األفراد على اخلدمات السياحية ) - الدخل السياحي

 + يف رأس املال السياحي االهتالك -اإلعانات واملنح والدعم احلكومي للمنتوج السياحي + غري املباشرة

 الزيادة يف قيمة املخزون السلعي التابع للقطاع السياحي. + صايف التجارة اخلارجية

 ات السياحية يتضمن:كما هو معروف أن إنفاق األفراد على السلع واخلدم

 إنفاق األفراد على شراء اخلدمات االستهالكية السياحية.-أ

 ة لالستثمار السياحي.إدخارات األفراد املوجه-ب

 :حنصل على املعادلة النهائية للمعادلة األخريةوبعد إدخال املالحظات 

االدخارات املوجهة  جراء تسويق املنتوج السياحي+عوائد املشاريع السياحية  ياحي=الدخل الس

-الضرائب غري املباشرة+اإلعانات واملنح والدعم احلكومي للمنتوج السياحي-لالستثمار السياحي

 االهتالك يف رأس املال السياحي+صايف التجارة اخلارجية.

هذا هو الدخل السياحي باملعنى االقتصادي صحيح، والذي هو حصيلة التفاعل املستمر 

مع من جهة واملشاريع السياحية من جهة أخرى. مع األخذ بعني االعتبار العوامل والقائم بني أفراد اجملت

 املؤثرة يف الدخل السياحي سواء اإلجيابية منها أو السلبية.

 إسرتاتيجيتهو  املطلــــب الرابـــــع: االستثمــــار السياحـــــي

يتشابه مع غريه من االستثمارات يف اجملاالت األخرى الغري  السياحي بالرغم من أن االستثمار

السياحية وذلك من ناحية رغبة املستثمرين يف تعظيم الربح، إال أنه يتميز بعدم باحتياجه بكم هائل من 

االستثمارات كاليت توجه إىل القطاعات األخرى خاصة إذا نظرنا إىل األرباح املتوقعة منه يف األجل 

 افة إىل سرعة العائد املتوقع وقصر فرتة االنتظار.الطويل، باإلض
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 االستثمار السياحي الفرع األول: ماهية

قبل التطرق إىل االستثمار السياحي ميكن تعريف االستثمار على أنه التضحية بإشباع رغبة  

لى استهالكية حاضرة. وليس جمرد تأجيلها، كما هو احلال بالنسبة لالدخار، وذلك أمال يف احلصول ع

       (1) إشباع أكثر يف املستقبل.

تعترب االستثمارات السياحية من أهم املوارد السياحية جللب رؤوس األموال األجنبية وتأهيل اليد و

 التدفقاتدي إىل ؤالعاملة الفنية، وذلك بتنويع وإدخال اخلربات يف ميدان القطاع السياحي، وهذا بدوره ِي

 النقدية، وزيادة التوسع يف املناطق السياحية.

 اسرتاتيجيات االستثمار السياحيالفرع الثاني:  

يف التجهيزات السياحية، مر أمواال ضخمة من أجل استغالهلا ثحية العاملية تستإن الصناعة السيا

يف العناصر  هتتشاب وإن االجتاهات امللحوظة من خالل النماذج الدولية يف جمال ترقية االستثمارات

 (2) األساسية التالية:

: إن األهداف العامة املوكلة من خالل السياسات الرتقوية لالستثمار على مستوى تعريف األهداف أوال:

 املالحظة يف الكثري من البلدان اليت التزمت بربامج تنموية هلذا القطاع تستهدف خاصة:

 االحتفاظ بالقاعدة االقتصادية السياحية الوطنية.-

 حتسني استعمال القدرات اإلنتاجية.-

 تثمني القدرات البشرية.-

 تثمني وتنمية املوارد السياحية على مستوى الرتاث، وتسلسلها حسب صنف املنتوج.-

 االستعمال العقالني للموارد املالية املتوفرة.-

بصفة جادة يف : إن العناصر املكونة واليت جندها تتكرر فيما خيص صياغة االسرتاتيجياتثانيا: 

 غالب األحيان مشكلة حول االنشغاالت التالية:يجيات البلدان السياحية تكون يف اسرتات
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امتصاص بل إلغاء العراقيل اليت متنع املتعاملني بدون متييز لقانواهنا األساسي من أخذ دورها كامال  -

 املوكل هلا يف تنمية القطاع.

 جل تشجيع تطور القطاع االقتصادي الوطين.ضمان كل التسهيالت وضمان االمتيازات من أ-

 وضع خمتلف اإلجراءات اليت تضمن التكفل باملسؤولية اليت تقع على عاتق القطاع )التنظيم والتطوير(.-

 ضمان الصناديق اخلاصة املستثمرة لصاحل النشاط.-

الذي ميكن أن يشجع ويساعد يف ترقية خمتلف االستثمارات  و التنظيميتدعيم اإلطار القانوني -

 مبختلف أشكاهلا.

     (1) من أجل إجناز املشاريع السياحية. كضمانإعادة التسهيالت واالمتيازات واإلعفاءات وتطويرها -

: ترتكز االقرتاحات عموما حول شكلني من التسهيالت فيما خيص اإلجراءات والوسائل التشجيعية ثالثا:

 والتحفيزات مها:

 : يتعلق األمر هنا مبا يلي:على املستوى التنظيمي-1

ة، التهيئة، التسيري، االستغالل، الصيانة( وإعادة الستثمار )البناء، التوسع، العصرنإعادة تعريف حقل ا-

 افميكن أن تشكل مواقع االصطي اليتالتهيئة وحتويل السكنات والعمارات ذات الطابع التارخيي، 

 تسلية.هياكل الطاعم واملالسياحي ك

خميمات، شقق ذات االستعمال ،حتديد بدقة املؤسسات املستفيدة من التسهيالت واالمتيازات، فنادق -

 كز التسلية، حمطات عمومية واملؤسسات الفندقية.االسياحي، مطاعم استهالك املشروبات، مر

 : تشمل علىفيما خيص اإلعفاءات املالية والتسهيالت-2

اإلعفاءات من كل الضرائب والرسوم اجلبائية أو البلدية مهما كانت تسميتها أو طبيعتها املسجلة على  -

 بطاقة التسريح ببناء مؤسسات فندقية وسياحية.

سهولة استرياد عتاد البناء والوسائل والتجهيزات، سيارات العمل والتأثيث الالزم للبناء، هتيئة وجتهيز  -

السياحية، يف املستوى املطلوب ومعفى من كل الضرائب وحقوق اجلمارك والرسوم املؤسسات الفندقية و
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اجلبائية شريطة أن تكون القيمة الكاملة هلذه الواردات ال تتجاوز إىل حد ما حاجز التكلفة التقديرية 

 الشاملة لالستثمار.

ستغالل، وهذا لفرتة اإلعفاءات من كل الضرائب والرسوم اجلبائية والبلدية املسجلة على حساب اال -

 .استغالل املشروعدء من ب( سنوات 07)

اإلعفاء من الضريبة على الدخول بقس  متغري للفوائد الصافية اليت ختضع للضريبة واملنبثقة عن  -

 استغالل املؤسسات الفندقية السياحية.

رؤوس األموال اآلتية  وضع نظام مستقل جيمع البنوك واملؤسسات الفندقية أو السياحية املتعلقة بتحويل -

       (1) من اخلارج وكذا املبالغ املستعملة لغرض متويل املشاريع )إجناز، استغالل وصيانة(.

التطبيق العام املالحظ على املستوى الدويل،  عنوجتدر اإلشارة إىل أن اجلزائر ال تبتعد أساسا 

يع وترقية االستثمارات وذلك أاهنا وضعت حيزا لنظام قانوني وتنظيمي مستحدث من أجل تشج

وترقية االستثمارات على إدخال اإلجراءات اخلاصة بتشجيع االستثمار السياحي  التأكيديستوجب 

 .الوطنية
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 املبحـــث الثالـــث: مكونـــــــات السياحــــــــة

السياحية املتمثلة يف الفنادق السياحة والقرى إن من بني أهم مكونات السياحة الفندقية و

واملخيمات واملنتجعات السياحية باإلضافة إىل اخلدمات السياحية ووكاالت السفر والسياحة 

 واليت سيتم عرضها فيما يلي:نظمات السياحية، وامل
 السياحيةاملطلــب األول: البنيــة التحتيـــة للفندقـــة 

نتيجة الزدياد حركة السياحة اجات ضرورية يف احلياة العصرية، لقد أصبحت الفنادق تقوم بإشباع ح 

العاملية وسهولة االنتقال، واختالف رغبات السياح باختالف عاداهتم وتقاليدهم لذا جيب على صناعة 

 الفنادق أن تليب كل احتياجات السياح ومطالبهم ومن خمتلف دول العامل. 

 الفنادق السياحيةالفرع األول: 

الصناعة الفندقية حاليا، صناعة الضيافة، وتشمل خدمات اإلقامة والطعام والشراب تسمى 

والرتفيه، وهي اليوم من أكرب الصناعات يف العامل، وتلعب دورا رئيسيا يف تنمية السياحة باعتبارها هي 

 األخرى خدمة سياحية.

 مفهوم الفندقةأوال:

مزجيا من اخلدمات املتجانسة، أو باملفهوم الفندقة عبارة عن صناعة سياحية جتارية تشكل 

تقدم جمموعة من اخلدمات واليت يتم  السيكي صناعة الفندقة عبارة عن منشآت ومؤسسات سياحيةالك

 من خالهلا عرض غرف ومنازل جاهزة، وذلك بعقد إجيار لفرتة مؤقتة.      

ة األوىل للنزالء وكذا تقديم األطعمة وميكن تعريف الفندق بأنه:" مبنى ينشأ بغرض توفري اإلقامة بالدرج-

 واخلدمات األخرى للنزالء لقاء أجر معني".شروبات وامل
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 فندقيا كل استعمال مبقابل اويقصد مبؤسسة فندقية كل مؤسسة متارس نشاط فندقي، كما يعد نشاط

مؤسسات إيواء للهياكل األساسية املوجهة لإليواء وتقديم اخلدمات املرتبطة به، وتتكون هذه اهلياكل من 

 .(1) يستأجرها الزبائن لإلقامة فيها وملدة معينة دون أن يتخذوها سكنا هلم

 ثانيا: أنواع الفنادق

 تتكون املؤسسات الفندقية مما يلي:

 : وهي هياكل إيواء مهيأة لإلقامة وخدمات أخرى مرتبطة هبا.الفنادق -1

 يكون خارج املنطقة السكنية. املوتيل )نزل الطريق(: -2

: أو قرى العطل وهي عبارة عن هياكل إيواء مبنية خارج املناطق السكنية، على القرى السياحية -3

 شكل قرية، وتوفر أجنحة سكنية ومنشآت رياضية وثقافية.

ماكن تتمتع جبمال طبيعي يقع خارج املناطق السكنية، ويف أ و هي هيكل إيواء: اإلقامة السياحية -4

 ل جمهزة باألثاث.لإليواء يف مناز خاص، متنح

 أماكن سياحةيف : يقع يف املناطق الريفية ويشمل ستة غرف على األقل، وغالبا ما يوجد النزل الريفي -5

 )تسلق اجلبال، التزحلق على الثلج(. توجد فيها مغامرات

غرفة، وميكن تقديم وجبات الطعام للزبائن، أو يعدواهنا  15إىل  05يشمل من و: نزل العائليملا -6

 بأنفسهم.

السكن اجلاهز، معد الستقبال الزبائن يف احملطات البحرية أو اجلبلية،  و تسمى أيضا الشاليهات: -7

 يؤجر حسب مدة إقامة.

                                                 

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم االقتصادية، ئرتنمية السوق السياحية باجلزا صاحل بزة ،-(1)

 .38، ص 2010-2009جامعة اجلزائر، 
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 غرف. 10: أو اجملهز، يؤجر ملدة ال تتعدى الشهر، وعدد غرفه ال تفوق املنزل السياحي املفروش -8

تقام يف طريق الرحالت السياحية لتمكني السياح العابرين أو املسافرين  و هي اليت:حمطة االسرتاحة -9

 من الراحة.

إقامة بسيطة بواسطة جتهيزات خفيفة حيضرواهنا بأنفسهم أو تقدم هلم يف عني و هي  املخيمات:-10

         (1) .املكان، كما ميكن أن تقدم عربات أو مقصورات للتخييم

 ثالثا: تقسيمات الفنادق 

         (2) :وهي ،على أساس معيار معني للفنادق تقسيماتهناك عدة  

 :يتم تصنيف الفنادق السياحية وفق هذا املعيار كما يلي امللكية: معيار التصنيف على أساس-1

تعود ملكيتها لشخص أو جمموعة أشخاص، و هي تلك الفنادق اليت  الفنادق اخلاصة )املستقلة(:-أ

 الفنادق صغرية، وعددها غرفها حمدود.وعادة ما تكون هذه 

هي جمموعة فنادق تنتشر يف جمموعة من دول العامل حتت اسم واحد، وهي تشبه  فنادق السلسلة:-ب

، Hiltonيف ذلك الشركات متعددة اجلنسيات،ومن أهم السالسل الفندقية يف العامل: هيلتون 

 . shiratonشرياتون

وتكون ملكيتها مشرتكة بني القطاع العام )الدولة(، والقطاع اخلاص، أو بني الدولة  فنادق خمتلطة:-ج

 وشركات أجنبية.

 : هي الفنادق اليت تعود ملكيتها للدولة.فنادق حكومية-د

 ووفق هذا املعيار يتم تصنيف الفنادق كما يلي: عدد النجوم:وفق معيار التصنيف -2

                                                 

 .39صاحل بزة، مرجع سابق، ص -(1)

العلوم االقتصادية  والتجارية وعلوم التسيري، قسم ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اخلدمات السياحية وأثرها على سلوك املستهلك أمين برجني ،-(2)

 .195،  194، ص ص 2009-2008العلوم االقتصادية، جامعة بومرداس، 
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الفنادق، وتقدم خدمات متكاملة للضيوف، وبأسعار مرتفعة  : وتعترب من أرقىفنادق اخلمس جنوم-أ

 .تتناسب مع نوع وحجم هذه اخلدمات

: بطبيعة احلال يكون مستوى خدماهتا وأسعارها أقل من سابقتها، غري أاهنا فنادق ذات أربع جنوم -ب

 .الفنادق الراقية من تبقى

أن مستوى اخلدمات منخفض، ورمبا يفتقر : وهي األقل تكلفة عما قبلها، كما فنادق ذات ثالث جنوم -ج

 .السابقة الذكر إىل بعض اخلدمات املوجودة يف األخرى

 : تقرتب يف املستوى من الفنادق الشعبية.فنادق ذات جنمتان -د

ناطق : وتكون متواضعة جدا بالنسبة خلدماهتا وعدد غرفها وأسعارها واملفنادق ذات جنمة واحدة -ه

    اليت توجد هبا أيضا.    

  القرى السياحية الفرع الثاني:

أو داخل القرية، وعادة ما تكون  احة اليت يقيم هبا الزائرون جبوارالقرية تشري إىل السي سياحة

قرى تقليدية يف أماكن بعيدة، حيث يتعرف السائحون على العادات والتقاليد والثقافات احمللية، ويف كثري 

 السكان. ميارسهاشاركون يف األنشطة اليت من األحيان ي

ويقوم السكان احملليون بإقامة وإدارة املنشآت السياحية واخلدمية بأنفسهم، وبالتايل استفادهتم 

 (1).من السياحة تكون بصورة مباشرة
 املخيمات السياحيةالفرع الثالث: 

ولكن مع تطور وسائل  ،واملبيت وس  الطبيعة ظاهرة قدمية لإلقامةاملخيمات كمرافق إن 

 الت، وصلت ألقصى درجات التطور وأصبحت تقدم على نطاق شعيب واسع.املواص

أو عائلي أو مجاعي يف خميم جمهز  و اإلقامة بشكل فردي على أاهنا التخييم و ميكن أن تعرف كلمة خميم

 .و ملدة معينة ترتاوح ما بني ليلة واحدة لغاية شهر

                                                 

 .221-220، ص ص 2009، املكتب اجلامعي احلديث، األردن، السياحة والبيئة بني التأثري والتأثر الصرييف ، حممد-(1)
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وم املتنقلة، واليت متحركة، وعربات الن أدواتتستخدم  اوالشكل املميز يف اإلقامة يف خميم أاهن

    (1) يف قطعة جمهزة لذلك. و يشكلواهناح معهم قلها السياين

ويف املدة اليت تطورت فيها اجملتمعات من احلرب العاملية الثانية لغاية اآلن عرفت األنواع التالية من 

        (2) .أمهها املخيمات

ويستخدم من قبل السياح املنتظمني، والذين يقومون ببناء خيمتهم يف حديقة أو  خميم عند مضيف:-

 ساحة مبوافقة املالك هلذه األرض.

: وخييم السياح خيمتهم يف األراضي اخلالية يف اجلبال أو على شواطئ التخييم يف األراضي اخلالية-

 األاهنار والبحريات.

عبارة عن ملك لشركة هدفها من وراء ذلك احلصول  : وهو عادة يكونلذلكالتخييم يف مكان جمهز -

 على الربح.
 املطلــب الثانـــي: اخلدمـــات السياحيـــة

ختص اخلدمات السياحية يف دول العرض السياحي بقدر من األمهية ما ختص به مقومات اجلذب  

السياحي األخرى الطبيعية والتارخيية، إذ أنه على الرغم مما تقوم به العوامل الطبيعية والتارخيية للجذب 

ت السياحية تلعب السياحي من دورها يف استقطاب السائح إىل زيارة املناطق املختلفة، إال أن اخلدما

 ة مرة أخرى.يف الدولة السياحية وتكرار الزياردورا هاما أيضا إلبقاء السائح 

 حمتوى اخلدمات السياحية :الفرع األول

متتاز اخلدمات السياحية بكواهنا متكاملة فال ميكن جتزئتها أو تقسيمها فهي مكملة لبعضها  

 ات الداخلية واخلارجية، كما البعض مثل وسائل االتصال والنقل واإلقامة واحلجوز

جيب على شركات السياحة إعداد برامج سياحية متنوعة وتتالئم مع ميول السياح من أجل 

 تقديم أفضل اخلدمات السياحية.

                                                 

 .37، مرجع سابق، ص احيخمتارات من االقتصاد السيالسكر ،  مروان-(1)

 .38، ص نفسهرجع امل-(2)
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وميكن تعريفها على أاهنا األنشطة اليت تكون غري مادية واليت ميكن تقدميها بشكل منفصل أو 

وليست بالضرورة أن ترتب  مع بيع منتوج أو خدمة أخرى، مستقل وتوفر إشباع الرغبات واحلاجات 

 وعند تقديم اخلدمة قد ال يتطلب نقل امللكية.

إن مستهلك اخلدمة قد يقوم يحيازة مؤقتة أو استخدام مؤقت ملا يتطلب إنتاج اخلدمة )غرفة يف 

 .أن يتملك املستهلك هذه اخلدمةفندق، إجيار سيارة،رحلة سياحية( ولكن بدون 

 أنواع اخلدمات السياحية: الثاني الفرع

 (1) :أمهها أنواععدة  إىلميكن تقسيم اخلدمات السياحية  
إن شركات السياحة والسفر هي املنشآت اليت تقوم باألعمال  خدمات السياحة والسفر: -1

 انتقاهلمللسائحني خالل  واالستمتاعالراحة واخلدمات اخلاصة بالسفر ويقع على عاتقها توفري أسباب 

وزيارهتم للبلد السياحي ، وهي يحكم مزاولتها هلذه األعمال تتصل باجلمهور اتصاال وثيقا وتعمل يف نفس 

 الوقت على نشر الدعاية للبالد يف اخلارج من أجل زيادة نصيبها من األفواج السياحية.
 وتقوم شركات السياحة باألعمال التالية 

 حجز الفنادق. 
  الرتفيهيةحجز البواخر والنزهات. 
 تنظيم رحالت فردية. 
 تنظيم رحالت مجاعية. 
 توفري املرشدين السياحيني. 
  والتوزيع االستقبالخدمات. 

 باالهتمام وأوالها: تعترب أماكن اإلقامة من أهم املنشآت السياحية  خدمات اإلقامة واإلعاشة -2

 الرتفيه. -اإلقامة – لالنتقاليقوم عليها النشاط السياحي  اليتمن األعمدة الثالثة  ةألاهنا متثل واحد

                                                 

 .94-77الدين عبد الوهاب ،مرجع سابق، ص  ص  ءعال -(1)
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قرى رياضية -بيوت الشباب-املخيمات -وهذه اخلدمات تشمل الفنادق بأنواعها املختلفة املوتيالت

 فنادق املنتجعات السياحية-الفيالت-البنسيونات–

ولعل أكثرها انتشارا هي الفنادق التجارية، وتصنف هذه الفنادق طبقا ألنظمة خمتلفة وأكثرها 

 نظام النجوم الذي يبدأ خبمسة جنوم وينتهي بنجمة واحدة.شيوعا هو 

: يعترب النقل السياحي أحد العناصر األساسية للخدمات والتسهيالت  خدمة النقل السياحي – 3

دولة حيث تطورت السياحة يف العامل تطورا كبريا نتيجة للتطور الذي طرأ على صناعة  أيالسياحية يف 

 ة للسياحة.يف فرتات سابقة وحاليالنقل 

ولقد كان للنقل اجلوي خاصة دور هام وملموس يف ظهور كثري من الدول على خريطة العامل 

 .السياحية ودخوهلا يف مرحلة هامة من مراحل املنافسة القوية بينها وبني الدول األخرى يف هذا اجملال

 :أما أهم الوسائل الرئيسية املستخدمة يف النقل السياحي هي

 :النقل اجلوي كما هو معروف وسيلة سريعة ومرحية وآمنة وموفرة للوقت إىل  النقل اجلوي

 حد كبري واآلن تستخدم يف جمال النقل بني دول العامل.

 و النقل اجلوي حيتكر نسبة معتربة من حركة النقل السياحي يف العامل.

 :مها يستخدم النقل الربي يف خمتلف دول العامل يف وسيلتني رئيسيتني  النقل الربي

 السيارات و السكك احلديدية.

 أما السكك احلديدية فقد أولت هلا اهتمام معظم دول العامل باعتبارها الوسيلة الرئيسية للنقل الربي

بينما متتلك باقي  ،فالدول األوروبية و دول أمريكا الشمالية متتلك ثلثي خطوط السكك احلديدية يف العامل

 بالكبرية.دول العامل شبكات سكك حديدية ليست 

 ةــــالت الثانويــــاضر من وسائل املواصــــا تعد يف الوقت احلـــأما السيارات أو العربات بصفة عامة فإاهن

و لكنها أصبحت وسيلة رئيسية خصوصا يف الدول املتحضرة بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية حيث  

 .أصبح هلا دور كبري يف رب  معظم دول العامل ببعضها البعض
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 :القوارب البخارية و اليخوت...اخل و يعتمد هذا النوع على البواخر و النقل البحري  ،

و لقد شهد النقل املائي يف هذه الفرتة تطورا كبريا خصوصا ، اليت تسري عرب البحار و األاهنار و احمليطات

 يف جمال نقل الركاب بني الدول املختلفة.

 :خصائص اخلدمات السياحيةثالثا: 

 (1) اخلدمات السياحية مبجموعة من اخلصائص أمهها:تتميز 

مبا أن اخلدمات غري مادية وغري ملموسة، لذلك ال ميكن تذوقها أو رؤيتها من  املعنوية )غري ملموسة(:-1

لرتكيز على القوى البيعية قبل املستهلك، قبل أن يشرتيها مما جيعل على الربامج التسويقية قيودا، لذا جيب ا

 الفوائد النامجة عن اخلدمة وليس على اخلدمة نفسها.عالن على إ

تلعب احملالت السياحية دورا هاما يف اجلذب السياحي جبانب ما  :  خدمة احملالت السياحية – 4

 تتمتع به الدولة من مقومات سياحية عديدة.

بالعمل و احملالت السياحية هي فرع من املنشآت السياحية و اليت يتصل نشاطها اتصاال مباشرا 

 السياحي.

 و تتلخص أمهية هذا النشاط يف النقاط التالية:

 .يعترب هذا النشاط من األنشطة التصديرية اهلامة يف الدول السياحية 
 .ميثل أحد املصادر اهلامة للعمالت األجنبية 
 .يقوم جبذب السائحني إىل املناطق اليت تشتهر هبذا النشاط 
 دا يف الدخل السياحي.حيقق نشاط السلع السياحية منوا متزاي 

 ،السياحي أحد اخلدمات اهلامة يف النشاط السياحي اإلرشاديعترب  :خدمة اإلرشاد السياحي – 5

نقل املعلومات عن منطقة اجلذب السياحي  شرح والسياحي هو الشخص الذي يتوىل عملية فاملرشد 

 املعلومات و اللياقة و جييد االستقبال و الشرح. الثقافة وجيب أن يكون على درجة عالية من  الذي

                                                 

 .253-249، ص  ص مرجع سابقلياس، إنعيم الطاهر، سراب -(1)
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ترب خدمة األمن السياحي من اخلدمات الضرورية يف النشاط السياحي ملا هلا :تع األمن السياحي – 6

من تأثري يف بعث الطمأنينة يف نفوس السائحني و عادة ما تقوم هبذا الدور السلطات األمنية داخل الدولة 

بعض الدول حتمل اسم الشرطة السياحية و ختتص ببحث شكاوي السائحني و  كما يوجد إدارة عامة يف

 ما يتعرضون له من نصب و احتيال. 

ال ميكن فصل اخلدمات عن بائعها ألنه يقدم اخلدمة ويبيعها أي التزام  التالزم )عدم إمكانية الفصل(: -2

أي قناة التوزيع سوف تكون مباشرة مثل وكالء السفر وال جيوز بيعها يف أي سوق أخرى غري خمتصة 

 بالسياحة.

دد شركة النقل اجلوي ال تقدم نوعية اخلدمة نفسها يف كل رحلة إذ يتحفمثال  التغاير )عدم التشابه(:-3

نوع اخلدمة حسب نوع الرحلة واملسافة والدرجة، وجيب أن تعطي اهتماما خاصا ملرحلة التخطي  

 واملتابعة لنوعية أداء عالية.

سرعة وال ميكن خزاهنا، فالغرف بتستهلك  إن اخلدمات السياحية: ناء والطلب املتذبذبقابلية الف-4

الفندقية غري املشغولة تعترب خسارة على الفندق وال ميكن ختزينها، واملقاعد الفارغة بالطائرة تعترب 

 كذلك الطلب على اخلدمات تعترب متذبذبا بسبب املومسية.  وخسارة 

 و السفر املطلـــب الثالـــث: وكـــاالت السياحــــة

إن وكاالت السياحة و السفر هي قسم من األقسام املهمة يف القطاع السياحي و هلا مميزات خاصة      

و أعمال متنوعة، و تطور السياحة يف الوقت الراهن و يف املستقبل ال ميكن أن يتم إال بوجود وكاالت 

 السياحة و السفر 

 الفرع األول: ماهية وكاالت السياحة و السفر:

ة و السفر تقوم بتوفري املعلومات و مساعدة السياح خالل رحالهتم و إن وكاالت السياح

و تبيع صناعة املنشآت األخرى مثل املواصالت و كما تقوم بعمل دعاية لالماكن السياحية  أسفارهم

 بضاعة الفنادق من منام و إطعام و ترفيه و خدمات و بضائع أخرى.
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السياحة والسفر هي شركات تنظم وتنتج وتبيع للسكان : وكاالت تعريف وكاالت السياحة والسفر أوال:

احملليني وغري احملليني بضاعتها اجلماعية اخلاصة أو الرحالت السياحية الفردية وكذلك بيع اخلدمات 

اإلضافية املرتبطة هبا أو تكون وسيطة عند بيع الرحالت السياحية من اخلدمات والبضائع املنتجة من 

   (1)قبل شركات أخرى.

 األعمال األساسية لوكالة السياحة والسفر: نياثا

    (2) ن أهم األعمال لوكاالت السياحة والسفر تتمثل فيما يلي:إ

 القدرة على إعداد ترتيبات السفر وعمل الرحلة السياحية املنظمة.-

 التحقق واحلصول على األسعار املناسبة بكافة املستويات ولنفس املكان.-

 ومدى توفر األدالء السياحيني.الرتكيز على تدريب -

 القدرة على استنباط املعلومات واستخدام املطبوعات واملنشورات السياحية.-

 ة وخملصة إىل العمالء.حتقديم االستشارة والنصح بطريقة صحي-

 .كاالت السياحيةالعمل على تثقيف العاملني بالو-

 معرفة مدى ربح الرحلة.املعرفة التامة يحاجات الكلف واإلعالنات والتسويق لغرض -

هناك أعمال يف املكتب يتطلب وجود املدير واحملاسب معا الستفادة املوظفني منهم يف أمور إدارية -

 ومالية.

ني قابلية املوظفني على ممارسة االتصاالت الشفهية والتحريرية بني العمالء، وبني املكتب من جهة وب-

    (3) منها: اهلاتف، الفاكس، احلاسوب.ئل االتصاالت كثرية ووساالشركات األخرى من جهة أخرى. 

 تقسيم وكاالت السياحة والسفرالفرع الثاني: 

 كن أن تقسم وكاالت السياحة والسفر إىل عدة أنواع أمهها:  مي
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  :(1)للزبون الذي تقوم خبدمته تقسم الوكاالت السياحية إىل ثالث أنواع أوال: حسب مكان اإلقامة الدائمة

تقوم باستقبال وخدمة السياح األجانب يف دولتها، أي يف مكان وجود و هي تلك اليت : مستقبلة -1

 مقرها.

 تقوم بإرسال السياح احملليني للخارج وتنظيم عملية سفرهم وإقامتهم هناك. و هي تلك اليتمرسلة: -2

تقوم خبدمة السياح األجانب يف دولتها، وإرسال السياح احملليني  وهي اليت: مشرتكة يف وقت واحد -3

 للخارج.

وحسب هذا املعيار فإاهنا  الرحالت اجلماعية بسعر موحد أو ال تقوم بذلك إذا كانت حسبماا: نيثا

 إىل:تنقسم 

اليت تقوم لوحدها بعمل وتنظيم الرحالت اجلماعية هي  و:شركات وكاالت كاملة املسؤولية  -1

والتحضري والتجهيز هلا من مجيع النواحي سواء كانت من أجل استقبال السياح األجانب أو إرسال 

 السياح احملليني.

وكاالت سياحية تعمل فق  على بيع ناتج الشركات املنظمة األخرى للرحالت اجلماعية بسعر   -2

 موحد.

س هلا مع الزبائن أو ليالرحالت اجلماعية هلا احتكاك مباشر إذا كانت عند عمل  سبماثالثا: ح

 :احتكاك

 :(2)ما يلي إىلو يتم تقسيم وكاالت و شركات السياحة و السفر وفق هذا املعيار 

تقوم فق  بتنظيم وإعداد للرحالت اجلماعية بسعر موحد و هي اليت : شركات ووكاالت البيع باجلملة-1

وتعرضها للبيع لوكاالت وشركات سياحية أخرى، وهي ليس هبا احتكاك مباشر مع الزبائن خالل عملية 

بيع واستهالك ناجتها السياحي، ولكن عوضا عن ذلك هلا عالقات سياحية جتارية واسعة النطاق مع 
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طاع املواصالت والفنادق، وباقي املنشآت السياحية، وكذلك القطاعات السياحية األخرى مثل ق

 عالقات قوية مع باقي الشركات السياحية الكربى األخرى.

: تقوم بشراء ناتج الشركات السياحية اليت تبيع الرحالت اجلماعية وكاالت وشركات سياحية مشرتكة-2

وتنظيم رحالهتا اجلماعية اخلاصة هبا وتبيع باجلملة وتقوم بعملية بيعها مباشرة للزبائن وكذلك تقوم بعمل 

 قسم منها للوكاالت والشركات السياحية اليت تبيع يف املفرق.

ن لية بيع الرحالت اجلماعية اليت تشرتيها مم، تقوم بعالوكاالت والشركات السياحية اليت تبيع يف املفرق-3

 هلا احتكاك قوي ومباشر مع الزبائن. شركات مشرتكة

تقسم الشركات والوكاالت السياحية إىل حيث جود أو عدم وجود أقسام ومالحق هلا حسب ورابعا: 

 نوعني:

: واليت هلا أقسام ومالحق أخرى، ومعظم أعماهلا تكون أعمال وساطية وعدد من هذه صغرية-أ

 الشركات والوكاالت اليت تقوم بعمل رحالهتا اجلماعية مقابل سعر موحد.

 م ومالحق أخرى يف الداخل واخلارج.واليت يكون هلا أقسا كبرية:-ب

  أمهية شركات ووكاالت السياحة والسفر: ثالثالفرع ال

 (1) من خالل التطرق للشركات ووكاالت السياحة والسفر ميكن استخالص أمهيتها فيما يلي:

وكاالت السياحة والسفر املعاصرة هلا أمهية كبرية ودور متميز ليس فق  من أجل تطوير السياحة  -

 الدولية والداخلية.

هلا دور وأمهية اقتصادية واجتماعية، وغريها وذلك يف كل دولة وميكن النظر إليها من خالل هذه  -

 املعطيات.

من خالل األنشطة االقتصادية اليت تقوم هبا فإن وكاالت السياحة والسفر تعمل على توظيف أيدي  -

 املايل للسكان. عاملة كثرية وبالتايل تساعد على حتسني مستوى الدخل
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يوجد قسم من أعمال الوكاالت السياحية مرتب  بعملية شراء وبيع العمالت الصعبة، وعلى هذا  -

 األساس فإاهنا تؤثر على ميزان املدفوعات لكل دولة.

كما تساعد على حتسني الدخل الوطين عن طريق دفعها للضرائب املرتتبة على أرباحها اليت جتلبها من  -

 .العملة الصعبة
 املطلـــب الرابـــع: املنظمــات السياحيـــة وصناعة السياحة

السياحية  اإلسرتاتيجيةأصبح التواجد يف املنظمات واالحتادات السياحية الدولية من أساسيات   

ألي دولة تريد أن تطلع على املستجدات والتحديات يف الساحة السياحية الدولية لعرض منتجاهتا 

دورها وتزيد وارداهتا من السياحة  يتعاظمالسياحية وعناصر اجلذب الطبيعية والبشرية هبا حتى 

 الوافدة، وتواكب التطورات السياحية الدولية.

 الدولية ة: املنظمات السياحيالفرع األول
تعترب نشأة املنظمات السياحية مبعاهدة دولية يكون األعضاء فيها هيئات وشركات ومؤسسات       

ومصاحل وال جيوز أن تشرتك فيها احلكومات بصفة رمسية، وأن ال تكون على شكل شركات جتارية ذات 

 طابع مادي، وختضع للقانون احمللي الذي تقع فيه. 

الدولية هي أشكال  السياحية : املنظماتالدولية اليت هلا عالقة بالسياحةتعريف املنظمات أوال: 

العالقات الدولية، فالذي ينطبق على العالقات بني الدول صاحبة السيادة ينطبق أيضا على العالقات بني 

املنظمات واهليئات السياحية اليت تباشر نشاطها يف دول خمتلفة، وأخريا فإنه ينطبق أحيانا على 

قات بني األفراد العاديني الذين ينتمون إىل دول خمتلفة والذين تنشأ بينهم صالت تستهدف تبادل العال

      (1) اخلربات يف جمال األنشطة املهنية.

 :      (2) هناك عدة شروط البد من توافرها يف املنظمة الدولية منها شروط إنشائها:: ثانيا
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عرف والقيم أي أن تكون أهدافها متماشية مع أحكام القوانني الدولية املختلفة، واأل ملشروعية:ا-1

 والتقاليد العاملية السائدة.

ويتضمن عنصرين أوهلما االستمرارية والدوام والثاني هو اإلدارة املستقلة للمنظمة يف حدود  التنظيم:-2

 اختصاصاهتا وأهدافها اليت نص عليها ميثاقها عن الدولة املؤسسة هلا أو األعضاء فيها.

ول، واملقصود هبا أن تكون عضوية املنظمة من الدول املختلفة أو من جهات تنتمي هلذه الد الدولية:-3

 ومتثلها كامال.

 الذي تقوم به املنظمات السياحية الدور: ثالثا

 تقوم املنظمات السياحية مبجموعة من األعمال أمهها: 

 رسم السياسة العامة لصناعة السفر والسياحة. -1

 تنشي  األنشطة السياحية وتنميتها. -2

 دراسة التسهيالت اخلاصة بالنشاط السياحي. -3

 بني أعضاء املنظمة فيما يتعلق بالنشاط السياحي. التعاون والتشاور -4

 احملافظة على مصاحل األعضاء. -5

 تنسيق العمل واجلهود املبذولة بني األعضاء. -6

 تبادل املعلومات واخلربات اخلاصة بنشاط املنظمات. -7

 املسامهة يف حل املشاكل وحل النزاع بني األعضاء. -8

  صناعة السياحة.التعرف على التطورات احلديثة يف -9

       (1) القيام بالدراسات والبحوث اخلاصة بالنشاط السياحي. -10
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 : صناعــة السياحــــــةالفرع الثاني

معدالت منوها يف  عامل يف وقتنا احلاضر، إذ فاقتلقد أصبحت السياحة إحدى أهم الصناعات الرئيسية يف ال

بعض األحيان معدالت منو الزراعة والصناعة، كما جتاوزت أمهيتها مجيع الصناعات التحويلية التقليدية، 

 واخلدمات من حيث املبيعات والعمالة وجلب العملة الصعبة.
 تعريف صناعة السياحةأوال: 

إنتاج وتسويق البضائع وير التنظيمات العامة واخلاصة اليت تشرتك يف تطوجمموعة اإلجراءات وهي  

  (1) واخلدمات واحتياجات ورفاهية السياح.

وبالتايل فصناعة السياحة تعترب أهم الصناعات الرئيسية يف العامل يف وقتنا احلاضر، كما جتاوزت أمهيتها  -

مجيع الصناعات التقليدية واخلدمات من حيث املبيعات والعمالة، وجلب العملة الصعبة ما عدا جتارة 

 احملروقات.

 السياحة صناعة خصائصثانيا: 

       (2) ة فيما يلي:يصناعة السياحالميكن حصر أهم خصائص  

يرتفع النشاط السياحي يف الدول اليت تتوفر على كافة متطلبات صناعة السياحة، هذه املتطلبات اليت  -

 ليست دقيقة وضخمة بالكم والنوع الذي تتطلب الصناعات األخرى.

 قنوات انتقال ما يصرفه السياح من أموال.تعد  -

تتصف يحاجتها إىل أعداد كبرية من العاملني ذات كفاءة متخصصة وأخرى ترتب  بالسياحة واستمرار  -

 أنشطتها.

إن صناعة السياحة حتتاج البحث الدائم عن أسواق جديدة الستهداف السياح وخدمات أكثر وأفضل  -

 لتجديد يف اخلدمات وفقا ملتطلبات العصر.جلذب السياح كما يشرتط اجلدية وا
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 حتتاج صناعة السياحة إىل عالقات خاصة، ومسعة طيبة بني الدول املصنعة للسياحة، والدول األخرى. -

 أسباب انتشار وتوسع صناعة السياحةثالثا: 

وأصبح ذلك تقليل ساعات العمل نتيجة لدخول اآلالت، واألجهزة احلديثة، أدى إىل زيادة أوقات الفراغ  -

 فرصة للسفر.

االنتقال من الريف إىل املدنية، أدى إىل زيادة الطلب على اخلدمات يف املدينة واخنراط الناس يف األعمال  -

 املكتبية اخلاضعة للروتني.

استعمال الفكر والعقل بدال من القوة اجلسمانية، كل هذا أدى إىل ضرورة التمتع بإجازة سنوية للهروب من  -

 ني والعمل يف زحم املدينة.جو الروت

 انتهاء احلرب العاملية الثانية وانتشار السالم بني العامل. -

 خرى.هروب الناس فرتة من الزمن إىل مناطق أ تلوث البيئة وخاصة جو املدن الصناعية أدى إىل -

 كانت تستعمل تطور وسائل وطرق النقل وخاصة بعد احلرب العاملية الثانية، وتطور الطائرات احلربية اليت -

 حرب إىل طائرات مدنية لنقل الركاب.لل

يف البحث عن أسواق   اإلنتاج، وبدأ التجار والصناعينيىل حصول فائض يفزيادة وحدات اإلنتاج أدى إ -

 جديدة لتصريف بضائعهم وهذا حيتاج للسفر.

ة ساعد على زيادة السياحة التقدم العلمي يف جماالت الطب واألدوية ومعاجلة األمراض والقضاء على األوبئ -

 وعدم خوف السياح من تعرضهم لإلصابة باألمراض.

الرغبة لدى الكثري  زيادة الوعي الثقايف واالجتماعي والثقافة العامة، وانتشار املعلومات، أدت هذه الزيادة إىل -

 من الناس إىل زيارة البلدان األخرى لغرض اإلطالع على ثقافتهم وأمور معيشتهم.

ة والسفر، حيث أصبح وتقدم وسائل االتصاالت احلديثة واليت سامهت بشكل فعال يف السياحتطور -

   (1) ىل أبعد دولة يف العامل.الشخص يسافر إ
 
 

                                                 

 . 28-27 ص ، مرجع سابق، صصناعة السياحةأمحد حممود مقابلة، -(1)
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 الفصــــــــــــل خالصة 

أن السياحة هي جمموعة من العالقات واخلدمات املرتبطة  ما ميكن استنتاجه من هذا الفصل 

بعملية تغيري املكان تغيريا مؤقتا وليس ألسباب جتارية أو حرفية، والسائح من يقوم بزيارة مؤقتة خارج 

مكان إقامته يف مدة ال تقل عن أربع وعشرون ساعة، على أن ال تكون هذه الزيارة ألغراض غري 

 سياحية، مثل العمل.

على وسائل النقل البدائية ثم تطورت هذه يعتمد د كان مفهوم السياحة يف العصور القدمية ولق 

 املرحلة مع تطور احلضارات من خالل وسائل النقل وتطور البنية التحتية يف العصور احلديثة.

وتتميز السياحة بعدة خصائص متيزها عن غريها من القطاعات األخرى، حيث تعترب السياحة  

ه ريغيتري منظورة، واملنتج السياحي منتج مركب، يتميز بعرض جامد وغري مرن، وال يسهل صادرات غ

وفقا لتغيري أذواق السائحني، أما الطلب السياحي فيتميز باملرونة السعرية الدخلية املرتفعة، كما يتميز 

سياحة إىل عدة باحلساسية جتاه العوامل السياسية واالقتصادية احمليطة بالنشاط السياحي، وتنقسم ال

 أنواع وفقا ملعايري خمتلفة.

من أكرب الصناعات وأسرعها منوا يف العامل ملا هلا من  ومع التطور التكنولوجي أصبحت السياحة

أمهية اقتصادية واجتماعية كبرية يف الدول وذلك من خالل اإليرادات اليت حتققها، ومسامهتها الفعالة يف 

الناتج احمللي اإلمجايل، إضافة إىل ما جتلبه من العمالت األجنبية مما ينعكس ذلك إجيابا على ميزان 

إلضافة إىل امتصاصها لنسبة كبرية من البطالة باعتبار السياحة قطاع خيلق مناصب شغل املدفوعات، با

 مباشرة وغري مباشرة ألنه قطاع متشابك ومرتب  مع القطاعات األخرى.    
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 :متهيا

لقا أصبحت معظم دول العامل اليوم تويل اهتماما متزاياا مبوضوع التنمية املستاامة، فمنذ قمة  

الاول جمتمعة ضرورة جتاوز مشكل  تبنتبريو دي جانريو بالربازيل  1992األرض اليت عقات سنة 

التاهور البيئي وأن تكتسي التنمية طابع االستاامة، وذلك من خالل حفظ التوازن بني تلبية االحتياجات 

 اإلنسانية لألجيال احلالية واملستقبلية، واحملافظة على العناصر البيئية.

هودات كبرية لتحقيق هذا وإدراكا منها بأمهية التنمية املستاامة، فقا بذلت هذه الاول جم

ذات أبعاد خمتلفة، اقتصادية واجتماعية وبيئية معتماة  ريق تبنيها إسرتاجتية طويلة األمااهلاف عن ط

عناية كبرية الرتباطها الوثيق  أحا القطاعات اليت أولتها الاول يف ذلك على قطاع السياحة الذي يعترب

 بالتنمية املستاامة.

حية املستاامة من بني أهم املواضيع اليت تشغل جانبا واسعا من ولقا أصبحت التنمية السيا

اهتمامات الاول نتيجة الهتمام العامل حبل مشكالت البيئة، حيث أن السياحة املستاامة تعترب حركة 

ديناميكية مرتبطة باجلوانب الثقافية واحلضارية والبيئية لإلنسان، من خالل مسامهتها بشكل كبري يف تلبية 

ت ورغبات السياح مثلما تعمل على احلفاظ على املناطق السياحية، كما تعترب وسيلة قادرة احتياجا

كانت اقتصادية أو اجتماعية أو طبيعية يف التعامل مع املعطيات  ءعلى إدارة كل املوارد املتاحة سوا

توفره من فرص عمل الرتاثية والثقافية بغرض احملافظة على التوازن البيئي والتنوع احليوي، زيادة على ما 

مع احمللي يف العايا من القطاعات، حيث مت تقسيم هذا الفصل إىل أربع مباحث رئيسية على للمجت

 النحو اآلتي:

 التأصيل النظري للتنمية السياحية.املبحث األول: 

 ماهية التنمية و التنمية املستاامة.املبحث الثاني: 

 االستاامة.املبحث الثالث: صناعة السياحة وحتقيق مباأ 

 اخل للتنمية املستاامة.ماملبحث الرابع: السياحة البيئية ك
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 السياحيـة للتنمية: التأصيـل النــــــظري ولألااملبحـث 

حيتاج القطاع االقتصادي إىل اسرتاتيجيات طموحة لبلوغ تنمية سياحية فعالة تراعي فيها أبعاد  

خالل إحااث عالقات إجيابية مع البيئة واجملتمع، ومن غري التنمية املستاامة، لتعزيز مسامهته فيها من 

تفريط يف االستثمارات واملشاريع السياحية، واليت تأتي يف مقامتها مرافق اإليواء واملركبات السياحية 

 واملخيمات والوكاالت السياحية واحلمامات املعانية ومراكز الصناعات التقلياية.

ضايا املعاصرة كوهنا هتاف إىل الزيادة املستمرة املتوازية يف املوارد وتعترب التنمية السياحية من الق 

السياحية، والرفع املتواصل يف اإلنتاجية واإلسهام يف زيادة الاخل الفردي باعتباره أحا الروافا الرئيسية 

ملادية للاخل القومي، وكذا ملا تتضمنه من تنمية حضارية شاملة لكافة املقومات الطبيعية واإلنسانية وا

كما حتقق التنمية اإلقليمية بكل تبعاهتا االقتصادية واالجتماعية، ومن هنا تكون التنمية السياحية وسيلة 

 للتنمية الشاملة.

 املطلـب األول: تعريف التنمية السياحيـة وعناصـرها

كل إن التنمية السياحية هي أحاث ما ظهر من أنواع التنمية العاياة، وهي باورها متغلغلة يف  

عناصر التنمية املختلفة، وتكاد تكون متطابقة مع التنمية الشاملة فكل املقومات اليت تنطوي عليها التنمية 

 الشاملة هي نفسها مقومات التنمية السياحية.

 ومن هذا املنطلق سنحاول التطرق إىل أهم تعريفات التنمية السياحية وخمتلف عناصرها: 

 التنميـــــة السياحيـــــةالفـــــــرع األول: تعريـــــف 

تعرف التنمية السياحية على أهنا عملية مبوجبها يتم توفري التسهيالت واخلامات إلشباع حاجات  

 (1) ورغبات السياح وتشمل كذلك بعض التأثريات مثل إجياد فرص عمل جاياة ودخول جاياة.

                                                 

، 28جامعة تشرين للاراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، اجمللا التخطيط السياحي والتنمية السياحية، نور الاين هرمز، -(1)

 .16، ص 2006، ديسمرب 03العاد 
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اليت هتاف إىل حتقيق الزيادة متثل خمتلف الربامج  »بأهنا:  (1)كما يشري إليها د.أمحا اجلالد 

 .«املستمرة واملتوازنة يف املوارد السياحية وتعميق وترشيا اإلنتاجية يف القطاع السياحي

وجه خاص يف إطاره احلضاري لى أهنا مكونات املنتج السياحي وبكما تعرف التنمية السياحية ع 

واحلضارية ضمن جمموعة من املوارد السياحية والطبيعي أو مبعنى آخر تنمية املوارد السياحية الطبيعية 

 (2) املتاحة يف الاولة.

كما تعرف أيضا بأهنا التكامل الطبيعي والوظيفي بني كافة العناصر الطبيعية والبيئية املتاحة  

واملوجودة يف املنطقة باإلضافة إىل اخلامات وتسيريات املرافق اليت تساعا على إقامة املشروعات 

 (3) هباف االستغالل األمثل لعناصر املنتج السياحي.واالستثمارات 

تفعيل كافة املوارد البيئية السياحية املتاحة لزيادة يضا بأهنا االستخاام األمثل أو وكما تعرف أ 

التافق السياحي الرشيا وذلك من خالل األخذ مبختلف الربامج واخلطط اليت هتاف إىل حتقيق تنمية 

 (4)سياحية متواصلة.

ملا سبق ميكن القول بأن التنمية السياحية هي خمتلف اجلهود اليت هتاف إىل التطوير  وخالصة

املستمر واملتوازن يف املوارد السياحية من خالل توفري اخلامات والتسهيالت إلشباع حاجات ورغبات 

 السياح.

 

 
                                                 

 ، 2004، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن، التخطيط السياحي كماخل اسرتاتيجيعبا اإلله أبو عياش، ومحيا عبا النيب الطائي، -(1)

 .19 - 18ص ص

دار عامل الكتب، القاهرة، الطبعة األوىل، ، األهااف، األولويات، تالتنمية السياحية يف مصر والعامل العربي، اإلسرتاتيجيافؤاد عبا املنعم البكري، -(2)

 .62، ص 2004

مااخلة مقامة ضمن وقائع أعمال املؤمتر الاويل لتطوير السياحة  السودان) والية هنر النيل وموذجا (، التنمية السياحية يفحمما العطا حمما عمر، -(3)

 .04، عمان، ص 7/09/2012-6والفناقة يف الوطن العربي، جامعة الشرق األوسط، أيام 

 .54، ص 2001البيطاش للنشر والتوزيع، مصر، السياحة البيئية، يسرى دعبس، -(4)
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 الفــــرع الثانـــــــي: عناصـــــر التنميـــــــــة السياحيـــــــــة

 (1) إدراج أهم عناصر التنمية السياحية فيما يلي: ميكن 

 عناصر اجلذب السياحي واليت تشتمل على العناصر الطبيعية مثل: املناخ والغابات،...اخل  ،

باإلضافة إىل عناصر أخرى من صنع اإلنسان كاملتنزهات واملتاحف واملناطق األثرية 

 والتارخيية.

  واجلوي.النقل بأنواعه املختلفة الربي والبحري 

 التجاري منها كالفنادق، وأماكن النوم اخلاصة مثل بيوت الضيافة. ءأماكن النوم سوا 

  التسهيالت املساناة جبميع أنواعها كاإلعالن السياحي واإلدارة السياحية واألشغال الياوية

 .والبنوك...اخل

 واالتصاالت. ءخامات البنية التحتية كاملياه والكهربا 

كل هذه العناصر تعترب عناصر تتوقف عليها التنمية السياحية باإلضافة إىل اجلهة املنفذة للتنمية  

 .القطاع العام أو اخلاص أو االثنني معا ءسوا

 املطلـــــــــب الثانـــــــــي: أهــــــــااف التنميـــــــة السياحيـــــــــة وجوانبــــها

من القضايا املعاصرة كوهنا هتاف إىل الزيادة املستمرة واملتوازنة يف تعترب قضية التنمية السياحية 

املوارد السياحية وتعميق وترتيب اإلنتاجية واإلسهام يف زيادة الاخل الفردي حبكم أهنا أحا الروافا 

الرئيسية للاخل القومي، وكذلك مبا تتضمنه من تنمية حضارية شاملة لكافة املقومات الطبيعية 

واملادية، كما حتقق التنمية اإلقليمية بكل تبعاهتا االقتصادية واالجتماعية، ومن هنا تكون  واإلنسانية

 التنمية السياحية وسيلة للتنمية االقتصادية.

     الفـــــــــــرع األول: أهــــــــااف التنمـــــية السياحيــــــــــة

 صنيفها إىل قسمني:تتعاد أهااف التنمية السياحية ولكنها يف الغالب ميكن ت

                                                 

 .19ين هرمز، مرجع سابق، ص نور الا-(1)
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 األهااف العامة للتنمية السياحية: القسم األول

 سعى التنمية السياحية إىل حتقيقه بصفة عامة مثل:ت وهي تشمل كل ما 

 حتقيق ومو سياحي متوازن. -1

 زيادة فرص العمل. -2

 احلفاظ على تنمية نصيب الاولة من األسواق السياحية يف مواجهة املنافسة الاولية . -3

 زيادة الاخل السياحي اإلمجايل. -4

 (1) تنمية البنية األساسية وتوفري التسهيالت الالزمة للزوار املقيمني بالاولة. -5

 األهااف احملادة للتنمية السياحية: القسم الثاني

وتتمثل يف األهااف التفصيلية لألهااف العامة السابقة حيث حتاد بنسب مئوية إيراد حتقيقها  

، ولبلوغ األهااف السابقة، هناك جمموعة ءسنويا أو اقل، وهي بذلك تسهل عملية قياس معاالت اآلدا

حية مبختلف الاول من احملاور اليت متثل  اإلطار املتكامل اليت جيب أن تسري عليه سياسات التنمية السيا

 وتتمثل يف احملاور التالية:

: تسعى الاول من خالل سياسات التنمية السياحية إىل زيادة أعااد السائحني زيادة عاد السائحني -1

 أكان من األسواق التقلياية أو من خالل فتح أسواق جاياة. ءالوافاين إليها، سوا

وتطوير املناطق السياحية التقلياية أوال، ثم  : وذلك من خالل حتسنيمتايا متوسط ماة اإلقامة -2

الرتكيز على خلق مناطق جاياة تكون مزودة بكافة املستلزمات وبأسعار تنافسية مقارنة مبا يقامه 

اآلخرون، ومن ثم يتحقق الرضا النفسي للسائحني مبا يرفع من متوسط ماة إقامتهم باولة العرض 

 السياحي.

: نظرا للاور الذي يلعبه يف زيادة الناتج االقتصادي من السياحة، للسائح زيادة متوسط اإلنفاق اليومي-3

فإن كل دولة تسعى إىل الرفع من مستوى اإلنفاق اليومي للسائح من خالل الرتكيز على اجتذاب السائحني 

                                                 

 .10، ص 2008لانيا الطباعة والنشر، الطبعة األوىل، اإلسكنارية،  ءدار الوفاالتنمية السياحية، نشوى فؤاد عطا اهلل، -(1)
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ذوي الاخول املرتفعة أو العمل على زيادة الطلب وذلك عن طريق إعااد خمتلف املناطق السياحية، 

 تها مبراكز البيع واالهتمام بكافة جماالت إنفاق السائحني.وهتيئ

وإدارة الكيان  ءمن سلع وخامات يف عمليات البنا الزيادة املستمرة يف استخاام املكون الوطين: -4

 السياحي.

إن معظم الاول السياحية حترص على استخاام مواردها احمللية عنا إقامة وتشيا وصيانة 

 هبا.مكونات العرض السياحي 

إن جناح أو فشل السياحة يف أي دولة  املسامهة الفعالة يف حل املشكالت االقتصادية واالجتماعية:-5

يقاس ماى قارهتا على التفاعل مع مشاكل اجملتمع ومسامهتها يف حل خمتلف املشاكل االقتصادية 

طق نائية، أي حتقيق واالجتماعية اليت تواجهها الاولة كخلق فرص عمل متزاياة ومستقرة أو تنمية منا

تنمية إقليمية متوازنة فضال عن دورها الرئيسي املتمثل يف دعم ميزان املافوعات وخلق العمالت 

 (1) الصعبة.

إن األهااف السابقة وعلى الرغم من تنوعها وتباينها من دولة إىل أخرى إال أهنا تتفق مجيعها يف  

واقعية وقابلة للتحقيق وتتناسب مع املوارد عاد من اخلصائص من حيث ضرورة أن تكون أهااف 

السياحية والتمويلية والبشرية لاى الاولة، وأن تكون شاملة حيث تتضمن األبعاد االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والبيئية على مستوى اإلقليم السياحي، كما جيب أن تكون مرنة وقابلة للتغيري، 

 كمية حمادة يسهل متابعتها يف الواقع.كما جيب أن ترتجم األهااف إىل أهااف 
 الفــــــــــرع الثانــــــــــي: جوانــــــــب التنميــــــــة السياحيـــــــــــــة

 (2) ميكن إمجال أهم جوانب التنمية السياحية يف جانبني رأسي وأفقي كما يلي: 

 حةلتنمية الرأسية يف جمال السياأوال: ا

 العناصر اليت يعا حتقيقها حتقيقا للتنمية السياحية وهي:وتشتمل على جمموعة من  

                                                 

 .11جامعة اإلسكنارية، مصر، باون سنة نشر، ص التنمية السياحية على املستويني الاويل واحمللي، ، عبري عطية-(1)

 .70 -68ص ص مرجع سابق،فؤاد عبا املنعم البكري، -(2)
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االهتمام بالعنصر البشري وتاريبه وتأهيله وإعااده اإلعااد الذي يتناسب واملتغريات العاملية بصفة  -

 الكليات واملعاها املتخصصة إلدارة الفنادق. ءالسياحي بصفة خاصة، وإنشا عامة ويف اجملال 

الاراسات املتعلقة بالتسويق والرتويج السياحي وكيفية التواجا الاائم يف األسواق تطوير وتشجيع  -

 العاملية، وحسن عرض وتوفري قاعاة بيانات خاصة بالقطاع السياحي.

 توفري اخلربات واالستشارات الالزمة لتطوير القطاع السياحي بصفة خاصة ودائمة ومستمرة. -

 ص للتوسع يف مشروعات التنمية السياحية.تشجيع وتاعيم القطاع السياحي اخلا -

 إصاار القرارات والقوانني املشجعة واحملفزة للعمل يف جمال االستثمار السياحي. -

 اإلقالعورسوم  رسوم التأشريات ءإصاار قرارات داعمة ومشجعة للطريان العارض وختفيف أو إلغا -

 تاعيما حلركة الطريان القادمة إىل البالد.

ن أدوات جاياة للتنشيط السياحي عاائم ألدوات التسويق والرتويج السياحي، والبحث التطوير ال -

رات ئل االتصال املباشر من معارض ومؤمتبالنشرات والكتيبات واملطويات، وتوفريها للجمهور ويف وسا

 ات وناوات.ءدولية، وحملية ولقا

والفنية والغنية باملنتج السياحي، والبيانات إعااد اخلرائط واألدلة والفهارس اخلاصة باملناطق األثرية  -

 اخلاصة بكيفية الوصول والتعامل واالتصال بالنسبة للسائح األجنيب والعربي.

 وضع اخلطط الطويلة األجل للتواجا الاائم يف املعارض واألسواق السياحية. -

 لسياحة.فة اجلهات واإلدارات واألجهزة العاملة يف جمال االتنسيق والتعاون بني كا -

 وضع امليزانيات املالية املناسبة لتحقيق كل تلك األهااف وتاعيمها بصفة مستمرة. -

 التنمية األفقية يف جمال السياحة: ثانيـــــــــــــــا

 وتشتمل على: 

 االهتمام مبشروعات البنية األساسية تسهيال إلمتام املشروعات السياحية. -
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والفنادق الكربى واملتوسطة الستيعاب كافة املستويات واألذواق تشجيع إقامة القرى السياحية  -

 املتنوعة واملتعادة.

 إقامة املراكز السياحية املتكاملة ونشرها بالقرب من املناطق السياحية. -

تنويع املنتج السياحي وإضافة أوماط سياحية جاياة للخارطة السياحية من سياحة الشواطئ  -

 حة البيئية وغريها.والرياضات البحرية، السيا

 جتهيز وختصيص األراضي الالزمة إلقامة املشروعات السياحية وتوفريها بأسعار رمزية. -

 ترميم اآلثار وإصالح املناطق ذات اآلثار املختلفة وعرضها العرض اجليا واجلذاب.-

توفري مناطق سياحية جاياة تشجع على االستثمار السياحي وتساعا على نشأة اجملتمعات  -

 العمرانية.

 تشغيل القوى العاملة واإلسهام يف إجياد الوظائف املناسبة هلا. -

 ته ومقارته التنافسية.ءتطوير اإلطار املؤسس واهليكلي لقطاع السياحة لتحسني كفا -

 تاعيم وتشجيع املشروعات املشرتكة مع القطاع اخلاص الستغالل الفرصة االستثمارية املتاحة. -

 اصة باالتصاالت.تطوير الوسائل اخل -

 املطلـــــب الثالــــــث: متطلـــــــبات التنمــــــية السياحيــة وعوامـل جناحــــها

لقا أصبحت التنمية السياحية حتوز اهتمام كبري من طرف معظم دول العامل ملا تشكله من أمهية  

سنحاول إبراز متطلبات يف تنمية مواردها إىل جانب خمتلف الصناعات األخرى، ويف هذا املطلب 

 التنمية السياحية ثم عوامل جناحها.

 الفــــــــــرع األول: متطلبـــــــــات التنمية السياحيـة

ا بتحايا العراقيل اليت تقف يف وجه ءهناك عاة اعتبارات يف سبيل حتقيق التنمية السياحية با 

ضع خطة بايلة وتاريب األياي تنمية الصناعة السياحية، إضافة إىل توقع حاوث طارئ وذلك بو

العاملة املتخصصة ذات الكفاءة حتى تتمكن املنشأة السياحية القيام باورها ووضع األهااف 

، ات الطلب السياحي احمللي والاويلاالستثمارية مع توفري مناخ استثماري مناسب ملواكبة احتياج
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خبطط التنمية االقتصادية، زيادة  وضرورة دعم الاولة للقطاع السياحي بربط خطة التنمية السياحية

دراسة شاملة للمشاريع االستثمارية السياحية باالعتماد على دراسة السوق  ءعلى ضرورة إجرا

 (1) السياحي.

تنظيمية منها متطلبات تنظيمية وإدارية وبيئية اط السياحي لعاة عوامل ومتطلبات وخيضع النش

 حتكمه وتتمثل يف ما يلي:ومتطلبات عامة حتاد القواعا والضوابط اليت 

 متطلبات تنظيمية: -1

وزارات أو أجهزة الثقافة من حتايا  ءتتضمن القواعا والضوابط اليت هتم النشاط السياحي سوا

االختصاصات واملسؤوليات بني األجهزة املعنية من أجل حتقيق التنسيق الكامل بني األجهزة واهليئات اليت 

 (2) على العقبات واملعوقات. ءأجل القضا رتبط عملها بالنشاط السياحي مني

 : متطلبات إدارية -2

ة والفاعلية يف إدارة النشاط ءتتعلق املتطلبات اإلدارية بكافة اجلوانب املتصلة بتحقيق الكفا

عب دورا هاما مثل خامة اإلقامة يف الفنادق والشقق لالسياحي يف خمتلف اجلوانب املكونة له، واليت ت

يتطلب فيها االهتمام مبراعاة املواصفات الفناقية العاملية من حيث اإلنشاء والتنفيذ املفروشة واليت 

 ءوحتقيق الرقابة اجلياة على مجيع اخلامات، والعمل على زيادة الطاقة الفناقية العاملية من حيث اإلنشا

قية من أجل مواكبة أو التنفيذ وحتقيق الرقابة اجلياة على مجيع اخلامات والعمل على زيادة الطاقة الفنا

املعاها الفناقية لتأهيل العاملني يف هذا  ءاحلركة السياحية املتوقعة إضافة إىل االهتمام بالتوسع يف إنشا

 ءالقطاع، وتطوير خامات النقل جبميع أنواعها وحتسني اخلامات العامة مثل شبكات املياه والكهربا

                                                 

جملة كلية بغااد للعلوم االقتصادية ، جامعة بغااد، العاد مسامهة قطاع السياحة يف حتقيق التنمية االقتصادية باجلزائر، ، حيي سعياي، سليم اهلمراوي-(1)

 .99، ص2013السادس والثالثني، 

 .70ص  فؤاد عبا املنعم البكري، مرجع سابق،-(2)
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باعتبار هذه اخلامات وسيلة فعالة لتحقيق الراحة  والصرف الصحي واالتصاالت...اخل

 (1)واالستقرار.

 :متطلبات بيئية -3

رتباط الوثيق هبا، كما للبيئة وهي تلك املتطلبات اليت ختتص حبماية البيئة واحلفاظ عليها نظرا لال 

ة من دور هام كعنصر من عناصر اجلذب السياحي متضمنة محاية اآلثار واملوارد السياحية الطبيعي

أخطار التلوث البيئي مبختلف أشكاله، وما يسببه من تأثري سليب على الصحة العامة لإلنسان والكائنات، 

وذلك بإصاارها القوانني والقرارات الصارمة اليت متنع البيئة امللوثة يف املناطق السياحية، وكذلك العمل 

أجل احلفاظ على البيئة بعناصرها الرئيسية من اجملتمعات من  على نشر الوعي السياحي بني أفـــــــــــراد

 (2) التلوث والتشويه والتغيري والتاهور والتامري.

باإلضافة إىل التقييم الاوري واملستمر من جانب الاولة على املناطق السياحية للتأكا من حسن  

  استغالل العناصر البيئية واستخاامها لصاحل العمل السياحي.

 : متطلبات عامة -4

تضمن اخلامات اليت تقامها الاولة وتضعها يف خطتها العامة مثل القرارات والتشريعات والقوانني وت

 (3) والتسهيالت اخلاصة باملشاريع السياحية وميكن تلخيص أهم هذه املتطلبات يف ما يلي:

مصارا االهتمام باستخاام األسلوب العلمي يف التخطيط السياحي حتقيقا لتنمية سياحية باعتبارها  -

 من مصادر اإليرادات وعنصر مؤثر من عناصر النمو االقتصادي.

 وضع خطة سياحية شاملة ملزمة جلميع القطاعات والوحاات املكونة للقطاع السياحي. -

ات أو تسهيالت أو ءالتنويع يف تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار السياحي، وذلك مبنح إعفا -

 مالية أو مادية. ءامتيازات سوا

                                                 

 .285-280، ص ص 2005دار هاني للنشر، مصر، صناعة السياحة، صربي عبا السميع، -(1)

 .288-286، ص ص سابقمرجع ، صربي عبا السميع-(2)

 .291-289املرجع نفسه، ص ص -(3)
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 رات والسيارات وغريها.اط سياحية جاياة مثل سياحة املؤمتاالهتمام بتنمية أوم -

مستوى مهاراهتم الفنية  ءإعااد خطط تاريبية على أسس علمية لتاريس العاملني يف القطاع الرتقا -

 واإلدارية.

ية الالزمة ات مجركية على الواردات السياحية من املعاات واألدوات والتجهيزات الفناقءمنح إعفا -

 ة مستمرة.ءلتشغيل وجتايا املنشآت السياحية للعمل بكفا

 الفـــــــرع الثانـــــــــي: عوامـــــــــل جنـــــــاح التنميــــــــة السياحيـــــــــة

 (1) إن أهم عوامل جناح التنمية السياحية تكمن يف ما يلي: 

 العوامل االقتصاديةأوال: 

 االقتصادية املؤثرة يف جناح التنمية السياحية نذكر ما يلي:من أهم العوامل 

التزايا املستمر يف قيمة رأس املال الثابت نتيجة تغري قيمة األراضي املقام عليها املشاريع السياحية  -

والتجهيزات الفناقية والسياحية، ذات التكلفة العالية أين يتطلب تطويرا للقطاع السياحي استثمارات 

 قاعاة صلبة لصناعة سياحية من مرافق وخامات وبنى حتتية. ءى كمتطلبات لبنامالية كرب

ضرورة تكامل املنتج السياحي واملشروع السياحي وذلك بأن يتوافر املشروع على اخلامات  -

 .واالتصاالت والطرق... اخل ءاألساسية، كاملياه والكهربا

املنشآت كالفنادق واملنتجعات السياحية، تنوع االستثمارات املوجهة للتنمية السياحية بني  -

ومشروعات الرتفيه السياحي، مشروعات النقل السياحي واملرافق العامة األساسية، واملشروعات 

 املكملة كاحملالت التجارية.

 ومن بينها ما يلي:   العوامل الفنيةثانيـــــــــا: 

السياحية املتجانسة يف أماكن موحاة مثل مراكز متركز اخلامات السياحية ونعين به جتميع اخلامات  -

 االتصاالت واملراكز التجارية ومراكز الطاقة بغرض ختفيض تكاليف هذه اخلامات ورفع أدائها.

                                                 

 .219، ص 2012البويرة، ، جوان جامعة ، 12جملة معارف للعلوم القانونية واالقتصادية، العاد السياحة والتنمية املستاامة، ، شرفاوي عائشة -(1)
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الرتابط بني مكونات املنتج السياحي لضرورة توافر اخلامات السياحية إىل جانب عناصر اجلذب  -

 السياحي.

إىل هذه املناطق وتزوياها بكل وسائل اخلامات املمكنة كاالسرتاحات، توفري الطرق الرئيسية املؤدية  -

 ...اخل.حمطات الوقود، املطاعم،

املرونة والتميز، أي أن يكون برنامج التنمية السياحية قابل للتوسع وكذلك مشروعاته متميزة عن  -

 املناطق األخرى.

العوامل املتعلقة باألوماط املكانية  ومما سبق ميكن القول بأن التنمية السياحية تشتمل على مجيع

للعرض والطلب السياحيني، التوزيع اجلغرايف للمنتجات السياحية، التافق واحلركة السياحية، تأثريات 

 السياحة املختلفة.

 املطلـــــب الرابــــــــع: أومــــــاط التنميــــــــة السياحيـــــــة و معوقاتــــــــــها

السياحية جمموعة من املشكالت والعراقيل اليت تشكل حتايا هلا تستوجب ضرورة تواجه التنمية  

 جماهبتها، وقبل التطرق إىل أهم هذه العراقيل واملعوقات نعرج أوال إىل أوماط التنمية السياحية.

 مــــــــية السياحيـــةالفــــــرع األول: أنــــــماط التن

 (1) للتنمية السياحية عاة أوماط أمهها:

: ويكون نتيجة الزيادة يف احلركة السياحية بشكل غري متوقع أين يتم النمط التلقائي -1 

التوسع يف العرض السياحي على حساب اجلودة بإقامة مشاريع سياحية رخيصة ومنخفضة املستوى 

 تستهاف فئة حماودة الاخل ويرتتب على ذلك عاة نتائج سلبية أمهها:

  العرض السياحي.التاهور البيئي يف مناطق 

 .النمو العشوائي الغري خمطط يف العرض السياحي 

                                                 

 .365، ص 2003، الفتح للطباعة والنشر، مصر، دراسات يف أساسيات السياحة ،دالل عبا اهلادي-(1)
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 .تشويه الصورة السياحية للاولة 

: ويتم وفق آليات وأسس قائمة على التخطيط الشامل والتكامل ويعتما على عاد النمط املخطط -2

 من املقومات أمهها:

 .اإلملام الكامل باملواقع واملناطق املستهافة للتنمية السياحية 

 ملركزية يف خمتلف املراحل التخطيطية واإلشرافية والرقابية والتنفيذية.ا 

  املواقع واملناطق املستهافة. على السياحي اإليوائيالسوق دراسة 

 .وضع قوانني وضوابط تكفل احلفاظ على اجلانب البيئي 

 .التعامل من حيث التمويل بني القطاع العام واخلاص مبا فيه االستثمار األجنيب 

 أهم أهااف هذا النمط:ومن 

 .تشييا قرى سياحية ضخمة ومتكاملة 

 .احلفاظ على البيئة يف مناطق العرض السياحي 

 .السرعة يف تنفيذ برامج التنمية السياحية 

 .رفع مستوى املنتج السياحي 

: وخيتص هذا النمط يف تنمية املناطق السياحية الكبرية والشاسعة، ويعتما على النمط املكثف -3

 ت التالية:املقوما

 .قارات اقتصادية ضخمة 

 .طاقات بشرية مؤهلة 

 .اتساع حجم السوق الااخلي 

 .توقعات االرتفاع يف الطلب الااخلي 
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ستخام يف األنشطة السياحية بشكل متكامل، وتتنوع ت: ويف هذا النوع من األوماط النمط املتكامل -4

 مناطق حمادة كاملنتجات السياحية.

 السياحيـــــــــة : معوقـــــــــات التنميــــــــة ثانـــــــــيرع الالفـــــــــــــ

 (1) إبراز أهم معوقات التنمية السياحية يف ما يلي: ميكن

االفتقار إىل اإلسرتاتيجية واضحة املعامل حول السياحة وآفاق تطورها مما يؤدي إىل عام وضوح الرؤية  -

 السياحية.

خطط التنمية مما يقلل وباستمرار من أمهيتها يف إطار تواضع  ضعف موقع التنمية السياحية يف -

املخصصات املالية املخصصة للسياحة مما يعكس قلة املشاريع املنجزة أو املخطط هلا وضعف أداء 

 السياسات العامة يف تبين إسرتاجتية واضحة املعامل للسياحة.

 ام معلومات يف ما خيص قطاع السياحة.الشح الواضح يف البيانات واملعلومات اإلحصائية وغياب نظ -

واالتصاالت  ءتواضع نوعية اخلامات واملنشآت وضعف املرافق األساسية واخلامات كالطرق والكهربا -

 والصرف الصحي.

تواضع وقلة املؤسسات التعليمية وضعف مستوى التأهيل والتاريب لاى نسبة عالية من العاملني،  -

والفناقي للنهوض مبستوى اخلامات والتسهيالت السياحية اليت تتطلب وقصور برامج التاريب السياحي 

 قوى عمل مؤهلة.

 تواضع الوعي السياحي وختلف النوعية الشعبية بأمهية السياحة لاى معظم املواطنني. -

 ضعف وقصور وعام انتظام النقل الربي والبحري واجلوي. -

                                                 

مااخلة مقامة إىل امللتقى الاويل الثالث للسياحة حول اقتصاديات  دور األنشطة املارة للذهب يف التنمية السياحية احمللية،حاة رايس، مروة كرامة، -(1)

 .04، ص 2013ديسمرب  04-03، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة حمما خيضر بسكرة، -األبعاد واألفاق -السياحة احمللية
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مادات احلكومية املخصصة للتسويق والبحوث عتاالتواضع خطط الرتويج والتسويق السياحي وقصور  -

 ات واإلعالم السياحي.ءواإلحصا

اخنفاض وتاني مستوى النظافة العامة يف املان واملناطق السياحية األثرية وعام كفاية كل من املرافق  -

 العامة ونظام معاجلة القمامة يف إطار اخنفاض الوعي السياحي.

أصال مما يقف حائال دون إطالة ماة إقامة  يف بعض األحيان ودهاتقلياية الربامج السياحية وعام وج -

 السائح.

ناطق األثرية واملان احلضارية وخصوصا املواقع الاينية واملباني التارخيية، فهناك تقصري يف باملاإلمهال  -

مربمج مزيا من أعمال التنقيب فضال عن عام وجود نظام  ءوإجرا ءأعمال الصيانة والرتميم وإعادة البنا

 لزيارة وزيادة وجذب السائحني هلذه املناطق.

عام كفاية وسائل احلا من هتريب اآلثار والقطع التارخيية أو إرجاعها مما أسهم يف تفاقم املشكلة  -

 وتقويض معامل السياحة.
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 ماهية التنمية والتنمية املستاامة الثاني :ث ـــــــــــاملبح

إن  كلمة التنمية تعترب حمورا مشرتكا ملعظم العلوم اإلنسانية وتطبيقاهتا وهي هتاف إىل حتقيق 

التحسني املتواصل لرفاهية اجملتمع، ومع تفاقم مشكلة التاهور البيئي وبااية اصطاام مطالب محاية البيئة 

ر بتعرض كوكب األرض مبطالب التنمية االقتصادية، وبعا أن دقت منظمة األمم املتحاة ناقوس اخلط

       (1)لألخطار البيئية، جاء مفهوم التنمية املستاامة كبايل موسع للمفاهيم التنموية السابقة. 

 االقتصاديـــــــة ةاألول: اإلطــــــــار النظــــري للتنميـــــب ــــطلامل

القت اهتماما كبريا لطاملا كانت والزالت قضية التنمية االقتصادية إحاى أهم املواضيع اليت 

ومتزاياا من قبل املفكرين، وصناع القرار يف الاول النامية واملتقامة على حا سواء باعتبارها احلل 

 األمثل والوحيا للخروج من دائرة التخلف، ومواكبة ركب التقام.

ع إن موضوع التنمية االقتصادية ليس حايثا بل هو حاضر منذ فرتة طويلة من الزمن فربوزه كان م

هناية احلرب العاملية الثانية، وال يزال هذا املوضوع حيظى بأمهية كبرية يف الاراسات االقتصادية 

 والسياسية واالجتماعية.

وإن عملية التنمية االقتصادية ليست تلقائية وسهلة فهي تتطلب وقتا طويال ويف الواقع أهنا ال تقوم 

ع النطاق حلصر املوارد املتاحة، علما بأن على أسس مادية فقط، بل تتطلب قبل ذلك ختطيطا واس

املسؤول عن هذا التخطيط هو اإلنسان باعتباره صانع التنمية، لكن هذا ال يعين جتاهل دور اإلمكانيات 

االقتصادية  املادية يف عملية التنمية، لذلك جنا البلاان املختلفة تسعى إىل البحث عن تنمية مواردها

ي يتناول كافة قطاعات االقتصاد الوطين ويضمن حتقيق التوازن يف ومو على أساس التخطيط الشامل الذ

  هذه القطاعات.

                                                 

 .20/05/2014تاريخ االطالع:   http ://www.oumifiss.ektob.comمتاح على -(1)
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 الفـــــرع األول: ماهيــــــــة التنميــــــــة 

تعترب التنمية من املواضيع اليت شغلت بال الكثري من الباحثني واالقتصاديني وهي مسألة اجتماعية  

 األمور العاملية وما وافق هذه األخرية من تغريات سياسية وسياسية واقتصادية حتتل مكانا بارزا يف

وتطور يف الفكر االقتصادي وأصبحت بذلك التنمية هي القضية األكثر تااول سواء على املستوى احمللي 

 أو املستوى الاويل.

وإن أهم املشاكل اليت تواجه الاول املتخلفة هو الركود املزمن الذي تعيش فيه، وأصبح اخلروج  

نه هو اهلاف الرئيسي للسياسات االقتصادية يف هذه الاول، وتتطلب عملية التنمية حتطيم هذا اجلمود م

حتى يكون االقتصاد الوطين قادرا على احلركة الذاتية ولذلك هتتم البحوث يف موضوع التنمية باراسة 

 ظاهرة اجلمود.

 أوال: مفهـــــــــــــوم التنميــــــــــــة

واالجتماعيني  استخاام مصطلح " التنمية " بعا احلرب العاملية الثانية بني االقتصادينيلقا انتشر  

الذين قسموا دول العامل من حيث بنيتها االقتصادية وما وصل إليه التطور، ومن حيث مستوى احلياة 

، وقا وردت (1)االجتماعية واملعيشية إىل دول متخلفة وأخرى نامية ومتقامة ودول سائرة يف طريق النمو

 عاة تعاريف للتنمية أمهها: 

تعريف هيئة األمم املتحاة الذي يرى " أن التنمية هي النمو مع التغري، والتغري االجتماعي والثقايف 

واالقتصادي وهو تغري كمي وكيفي، ومل يعا من الضروري أن نتكلم عن تنمية اقتصادية وتنمية 

لنمو جيب أن تشتمل ناحيتني معا بشكل تلقائي، فاملشكلة يف اجتماعية، ألن التنمية بوصفها متميزة عن ا

رأي األمم املتحاة ليست النمو االقتصادي فحسب بل جيب أن ينبع ذكر ومو معنوي ونفسي، وخلقي، أي 

 ومو اجتماعي".

 أما تعريف هبل جاكسون للتنمية فهي " التحقيق املتزايا لقيم اجملتمع وثقافته اخلاصة ".

                                                 

 .20/05/2014تاريخ االطالع:  http ://www.oumifiss.ektob.comمتاح على: -(1)



 ستاامةالتنمية السياحية كقاطرة أمامية للتنمية امل                    :              ــــانــــــــــــيالفصـل الث

88 

 

ر اإلسالمي للتنمية " التنمية هي عبارة عن نشاط موجه إىل حتقيق احلا األقصى من أما تعريف الفك

الرفاهية اإلنسانية، يف كل مظاهرها املباحة وإىل بناء قوة األمة يف اجملاالت املطلوبة شرعا لكي تقوم 

 (1)باورها يف العامل". 

األساسية للجماعات البشرية فعلى املستوى االجتماعي " وما " تعين الوصول إىل سا احلاجيات  

والسعي إىل الرفع من جودهتا باستمرار، فالتنمية االجتماعية تسعى إىل رفاهية األشخاص وحتسني 

جودة حياهتم من خالل سكن الئق وتغذية كافية ومالئمة وتوفري اخلامات يف جماالت الطاقة واملاء 

عين التنمية حتسني املستوى الفكري للجماعات والصحة والرتبية والشغل... اخل، وعلى املستوى الثقايف ت

 (2)البشرية من خالل تعميم التعليم وحماربة األمية والنهوض بالفنون ووسائل اإلعالم والتواصل. 

وبصفة عامة تعين "التنمية " التمكن من الوصول باستمرار إىل مستوى عيش جيا من الناحيتني املادية 

فإوما يال على أن التنمية سباق حركي يؤدي إىل االنتقال من وضع واملعنوية، وإن دل هذا على شيء، 

 سابق غري مرض إىل وضع الحق يستجيب بكيفية مرضية إىل حاجات وطموحات الفرد واجملتمع ".

وإذا كان هذا السياق حركيا فهو أيضا كمي وكيفي، حيث يعترب سا احلاجات املادية مبثابة معرب  

ستوى املعنوي. فاهلاف األخري من التنمية هو تفتح الفرد، الذي يؤدي إىل إىل حتقيق الرفاهية على امل

تقام اجملتمع،  غري أن حتقيق أغراض التنمية رهني مبا توفره البيئة من موارد، حيث ال جمال لألوىل باون 

نظر يف الثانية، وهذا يعين أن العالقة بينهما وطياة، واستمرار توازن البيئة يستاعي العقالنية وبعا ال

 املمارسات والتصرفات والسلوكات.

 ثــــانيـــــــا: أهــــــــــــااف التنميــــــــــــــــة

 هتاف التنمية إىل ما يلي:

حتسني حياة البشر وذلك من خالل زيادة احلاجات األساسية للفرد وحتقيق ذاته اإلنسانية،  -1

 اركة يف العمليات السياسية.وحتسني فرص العاالة االقتصادية واالجتماعية وفرص املش

                                                 

 .411، ص 2005، الطبعة األوىل، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، املاخل إىل املالية العامة اإلسالميةوليا خالا الشاجيي، -(1)

 .10/06/2014االطالع: تاريخ  https://www.isesco.org.ma/ar  /متاح على:-(2)
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إحااث سلسلة من التغريات الوظيفية واهليكلية الالزمة لنمو اجملتمع وذلك بزيادة قارة أفراده  -2

 على استغالل الطاقة املتاحة لتحقيق أكرب قار من الرفاهية ومبعاالت ومو متسارعة.

اإلجيابية  اته ومشاركتهولإلنسان إمكاناته وفرص حياالنتقال إىل مرحلة جاياة شاملة لإلنتاج  -3

 على مستوى مغاير للمرحلة السابقة.

هتيئة سيطرة اإلنسان على بيئته وإمكانياته وطاقاته لبناء حاضره ومستقبله من واقع الشعور  -4

 مبسؤولية االنتماء االجتماعي والقارة على املنافسة.

الفرص االقتصادية إزالة مجيع املصادر الرئيسة لبقاء التخلف منها الفقر والطغيان وضعف  -5

 (1) واحلرمان االجتماعي والسياسي.

 الفـــــــرع الثانــــــــــــي: مستلزمـــــــــات التنميــــــة االقتصاديـــــــــة

وبعا أن كان موضوع التنمية االقتصادية ال حيظى سوى ببعض االهتمام من قبل بعض االقتصاديني  

أصبح وبعا احلرب العاملية الثانية موضوعا بالغ األمهية يشغل بال الكثري من املفكرين وعلماء االقتصاد 

املستوى الاويل حتى  ومل تعا مشكلة التنمية حمصورة على جمهود الاول النامية فقط، بل تعاى ذلك إىل

على مساعاة الاول النامية يف مسريهتا التنموية، كما أن  الاول املتقامة ثحيأصبح هناك اجتاها دوليا 

 هناك جمموعة من العناصر تفرض نفسها كمستلزمات لعملية التنمية االقتصادية وهي كما يلي:

 أوال: جتميــــع رأس املــــــال

أمهية عملية التجميع الرأمسايل يف حتقيق التنمية، وهذه العلمية يشري معظم االقتصاديني إىل 

احلقيقية حبيث يتم من خالهلا توفري املوارد ألغراض  دخاراتاإليتطلب وجودها توفر حجم مناسب من 

االستثمار باال من توجيهها حنو جماالت االستهالك، وكذلك وجود قار من اإلدخارات النقاية الالزمة 

لتمويل هذه االستثمارات، وأن يرافق ذلك وجود أجهزة متويل قادرة على تعبئة املاخرات لاى األفراد 

 واجلهات املختلفة.

                                                 

  .23، ص 2014مركز الاراسات الفقهية واالقتصادية، القاهرة، التنمية االقتصادية والتنمية املستاامة، أمحا جابر باران، -(1)
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م أن حماوالت تقاير رأس املال املطلوب قا تكون قليلة الفائاة وتواجه صعوبات كثرية يف ورغ 

الواقع العلمي، إال أهنا ميكن أن تشري لنا بأن البلاان النامية إذا ما أرادت أن يرتفع فيها الاخل احلقيقي 

كرب من رأس املال بشكل أكرب، أي حتقيق تنمية أسرع فإنه من الضروري أن تعمل على جتميع مقاار أ

 (1) مقارنة مبا متلكه يف الوقت احلايل.

 ثانيـــــــــــــــا: املـــــــــوارد الطبيعيـــــــة

لقا اختلف االقتصاديني حول أمهية املوارد الطبيعية يف إطار عملية التنمية، فهناك من يرى بأن  

ة ويربطون بني حتقيق النمو يف بعض األقطار املوارد الطبيعية تلعب دورا أساسيا وحامسا يف عملية التنمي

املتقامة مثل فرنسا واجنلرتا وأملانيا ووفرة املوارد الطبيعية يف هذه األقطار، يف حني يرى آخرون أن 

املوارد الطبيعية ال تلعب دورا حامسا يف حتقيق عملية التنمية رغم أهنا تساعا على ذلك وتيسره، 

أن حتقق حالة التقام رغم افتقارها النسيب للموارد الطبيعية  ويستالون على ذلك باول استطاعت

كاليابان مثال، يف الوقت الذي متتلك فيه العايا من الاول املتخلفة موارد طبيعية وفرية إال أهنا مل تستطيع 

أو أن خطواهتا يف سعيها لتحقيق التنمية الزالت  -كاجلزائر مثال -أن حتقق التنمية حتى الوقت احلاضر

 ن املستوى املطلوب.دو

ورغم أمهية توفر املوارد الطبيعية لعملية التنمية، إال أن ما ميكن مالحظته هو أن البلاان املتقامة  

قادرة على التعويض عن النقص يف توفري املوارد الطبيعية واليت تفوق قارة الاول النامية على ذلك، ويعود 

حققته تستطيع لة التطور، والتقام التكنولوجي الذي السبب أساسا إىل أن البلاان املتقامة بفعل حا

الوفري لايها  تطبيق اإلحالل واملبادلة بني عناصر اإلنتاج يف العملية اإلنتاجية، حبيث حتل العنصر اإلنتاجي

حمل العنصر اإلنتاجي النادر، ومبا أن هذه البلاان متتلك فن إنتاجي متطور ولايها قار واسع من رأس 

فيها كفاءة العنصر البشري فإهنا ميكن أن تعوض عن النقص يف املوارد الطبيعية، كما أهنا  املال، وترتفع

ميكن أن تنتج باائل صناعية تعوضها عن بعض املنتجات الطبيعية الستخاامها يف العملية اإلنتاجية 

                                                 

 .184، ص 1989الطبعة األوىل، دار الكتاب العاملي، األردن، التنمية والتخطيط االقتصادي، فليح حسن خلف، -(1)
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ذي يتيح إضافة إىل أن قارهتا على التصاير تكون مرتفعة بسبب تطور جهازها اإلنتاجي، ومرونته وال

هلا التوسع، والتنوع يف الصادرات، وبالتايل تزداد قارهتا على استرياد ما حتتاجه من املوارد الطبيعية اليت 

 تفتقر إليها.

إال أن الوضع يف البلاان النامية يكون خمتلفا عما سبق، إذ أن قارهتا على إحالل عنصر إنتاجي 

وتأخر الفن اإلنتاجي واخنفاض كفاءة العنصر حمل عنصر إنتاجي آخر ضعيفة بسبب نقص رأس املال 

البشري فيها، وبالتايل ضعف قارة التصاير والذي يلزم عنه ضعف قارة االسترياد ملا حتتاجه من 

، وبالتايل ميكن القول أن املوارد الطبيعية وعكس ما يراه البعض تعا من أهم مستلزمات التنمية (1)مواد

 توفري الباائل من املوارد اليت حتتاجها.كون الاول النامية غري قادرة على 

 ثـــــــــالثــــــــــــا: املـــــــــــــوارد البشريــــــــــــــة

إن املوارد البشرية تلعب دورا هاما يف عملية التنمية االقتصادية كون اإلنسان غاية التنمية  

ووسيلتها، وكونه غاية التنمية فإن اهلاف النهائي لعملية التنمية يتمثل يف رفع مستوى معيشته عن طريق 

ل زيادة اإلنتاج زيادة مستوى دخله احلقيقي، وحتسني مستوى النواحي األخرى حلياته، وذلك من خال

وتطويره وضمان توزيعه بصورة عادلة، أما كونه وسيلة التنمية فيأتي من أن عملية التنمية توضع وتنفذ 

وتعطي مثارها من خالل نشاط اإلنسان وأنه من املستحيل تصور حصول التنمية دون االعتماد على 

ناسب أن نشري إىل أن املوارد البشرية اإلنسان كمصمم ومنفذ هلا، وبالتايل كمنتفع منها وقا يكون من امل

تعين القارات واملواهب واملهارات واملعارف لاى األفراد واليت ميكن أن تكون أو ينبغي أن تكون قابلة 

لالستخاام يف إنتاج السلع واخلامات النافعة، لذلك فإن عملية التخطيط للتنمية ينبغي أن يتضمن ختطيطا 

ن فإوعليه قيق وضمان استمرار التوازن بني عرض العمل والطلب، للموارد البشرية ينصرف إىل حت

 األوقات السلطات املسؤولة عن التخطيط للموارد البشرية يبتغي أن هتتم بإعااد األياي العاملة الالزمة يف

                                                 

 .184 ص خلف، مرجع سابق،فليح حسن -(1)
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واألماكن املناسبة وذلك وفقا ملقتضيات اخلطة أو الربنامج، من أجل احلصول على أقصى كفاية إنتاجية 

 ملشروعات .هلذه ا

إن عملية التنمية االقتصادية يف الوقت احلاضر ملا تتضمن استخاام احاث املنجزات العلمية  

والتكنولوجية اليت ال ميكن االستفادة منها بشكل كامل دون توفر العنصر البشري القادر على إدارهتا 

مية ولذلك يذكر أن فشل برامج وتكييفها وتطويرها مبا يتالءم وحاجة الاولة يف إطار سعيها لتحقيق التن

التنمية يف الاول النامية كثريا ما يكون نامجا عن افتقار للعمالة املاهرة والفنية وليس لعام توفر الوسائل 

املالية، وهذا ما دفع للقيام بالعايا من الاراسات االقتصادية حول املوارد البشرية ودورها يف عملية 

 (1) ت التنمية االقتصادية والتنمية بصفة عامة.التنمية حتى صنفت من أهم مستلزما

 رابعــــــــــــا: التكنولوجيـــــــــــا 

أساليب  تطويروتعرف التكنولوجيا على أهنا اجلها املنظم الرامي الستخاام نتائج البحث العلمي  

 احلصولهباف أداء العمليات اإلنتاجية باملعنى الواسع الذي يشمل اخلامات واألنشطة اإلدارية، وذلك 

يف الوقت  على أساليب جاياة يفرتض فيها أهنا أجاى للمجتمع وقا تزايا االهتمام كثريا بالتكنولوجيا

 (2) الراهن بسبب عوامل عاياة منها:

 يف  تة مهمة للمنافسة بني املشروعات اليت ال تعتما على الفروقااعتماد التطور التكنولوجي كأدا

األسعار كأساس يف ذلك فحسب، بل على القارة على اإلنتاج ملا هو جايا أو ابتكار وسائل 

إنتاج جاياة حتاث تطور يف نوعية السلع حتى وإن كانت غري جوهرية يف حاالت ليست 

 بالقليلة.

  الكثري من إىل أن يشري ألن التطور التكنولوجي الواسع الذي تشهاه الاول املتقامة ميكن

 حول ظهور البطالة واحلاجة للبحث عن أعمال جاياة والتارب عليها. املخاوف

                                                 

 .196 -192ص ص  فليح حسن خلف، مرجع سابق،-(1)

 .203-197ص ص ، املرجع نفسه -(2)
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  اعتماد معال النمو االقتصادي بشكل كبري على معال التطور التكنولوجي وحماولة إثبات هذه

من الاراسات اليت توصلت إىل أن نسبة مهمة من النمو يف الاخل القومي  العالقة من خالل الكثري

 ميكن أن تؤدي إىل التقام التكنولوجي.

 الفـــــــــرع الثالــــــــث: عقبـــــــــات التنميـــــــــة االقتصاديـــــــــــة

اجتماعي، إداري، تعرتض عملية التنمية االقتصادية جمموعة من العقبات ذات طابع اقتصادي،  

سياسي، واليت جتعل العمل من أجل حتقيق هذه العملية دون املستوى املطلوب، ويف هذا الصاد سوف 

 يتم الرتكيز على أبرز هذه املعوقات:

 أوال: العقبــــــــات االقتصاديـــــــة

 من بني العقبات االقتصادية اليت تعرتض عملية التنمية االقتصادية نذكر ما يلي:  

 الاائــرة املفرغـة للفقـر: -1
ويشري مضموهنا إىل أن الاول املتخلفة تواجه عقبات تبادل التأثري فيما بينها، إذ أن أي عقبة من  

العقبات تؤثر وتتأثر بالعقبات األخرى، ويرى البعض بأن الاول النامية تواجه حلقة مفرغة رئيسية وهي 

 كن متثيلها كما يلي:ما يطلق عليها باحللقة املفرغة للفقر واليت مي

 (: احللقة املفرغة للفقر10الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

، األردن، ، دار المسيرةالتخطيط والتنمية االقتصاديةأحمد عارف عساف، محمد حسين الوادي، : المصدر

 .211، ص 2011

 رـــــــــــــــــة للفقـــــــــــة المفرغــــــــــــــــالحلق
 

 اخنفاض اإلنتاجية

 اخنفاض الدخل احلقيقي

 نواقص السوق*
 ختلف املوارد البشرية*
 ختلف املوارد الطبيعية*
 رأس املال شح*
 

 اخنفاض االستثمار

 اخنفاض االدخار
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وتشري هذه احللقة إىل أن الاول النامية تعاني من عقبات تقف حاجزا أمام حتقيق عملية التنمية 

فيها، وهي متثل أسبابا مهمة يف اخنفاض الاخل احلقيقي وبالتايل اخنفاض االدخار والذي يرتتب عنه 

إىل التخلف  اخنفاض االستثمار، وبالتايل استمرار التخلف وميكن للحلقات املفرغة ذاهتا أن تؤدي

بواسطة هذه العقبات، وذلك من خالل االعتماد على التأثري املتبادل الرتاكمي بني العوامل اليت تشكل 

السياسة االقتصادية أن يتجه  وضعهذه العقبات اليت تشكلها احللقات املفرغة باجتاه رفعها، وبالتايل على 

 (1) إىل كسر أهم هذه العقبات املهمة.

 :مشكلـة الفســـاد -2

يعترب الفساد ظاهرة عاملية فهي ليست لصيقة باولة معينة، ولكنها توجا يف كافة الاول مع 

وجود تباين يف حاودها انتشارها واالعرتاف هبا، وهذه الظاهرة حتا وتقلص من مستويات التنمية 

صنفت اجلزائر االقتصادية، وتزداد هذه الظاهرة انتشارا يف الاول النامية مقارنة بالاول املتقامة، وقا 

، 2008عامليا ضمن مؤشر ماركات الفساد لسنوات  92، 105، 112مثال كاولة نامية يف املرتبة 

على التوايل، كما أشارت الاراسة اليت أجراها البنك الاويل حول مناخ االستثمارات  2010، 2009

من رقم أعماهلم على شكل  %07من رؤساء املؤسسات يافعون حوايل   % 34يف اجلزائر إىل أن 

هذا االنتشار الواسع ملثل هذه  (2)رشاوى لتسريع معامالهتم واالستفادة من بعض املزايا واخلامات

 الظاهرة ميثل حجر عثرة أما التحايات التنموية يف الاول النامية اليت تتفشى فيها الظاهرة بشكل أوسع.

                                                 

 .222أمحا عارف عساف، حمما حسني الوادي، مرجع سابق، ص -(1)

، 7العاد ، جملة الباحثدراسة حالة اجلزائر،  -دور القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية بالاول النامية ، موالي خلضر عبا الرزاق، بونوة شعيب-(2)

  .147، ص 2010اجلزائر، 
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واملادية  سخري هلا اإلمكانيات املاليةيأن ، فيجب إن ظاهرة الفساد خطرية تتطلب احملاربة

البشرية ملا هلا من آثار سلبية على النمو والرقي االقتصادي واالجتماعي، وهبذا أصبحت هذه الظاهرة 

 (1) من املشاكل واملعوقات اليت حتول دون حتقيق تنمية مستاامة وختليص اجملتمع من معاناة التخلف.

 

 

 السياسيــــــة واالجتماعيـــــة واإلداريــــــــــةثــانيــــا: العقبـــــــــات 

وباإلضافة إىل العقبات االقتصادية هناك عقبات أخرى بارجة أمهية متفاوتة وخمتلفة أمهها تلك  

 العقبات املتصلة بالظروف واألوضاع السياسية وبالعوامل االجتماعية والكفاءة اإلدارية.

 العقبات السياسية:  -1

إن أهم عائق للتنمية االقتصادية يف البلاان النامية هو العائق السياسي بالارجة األوىل واملتمثل  

يف فقاان وانعاام القيادة السياسية الواعية واملخلصة واملوحاة وطنيا وقوميا، ويف اإلملام واإلميان الكامل 

 بة.بالتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة بإجناز أهاافها املطلو

حيث أن عام االستقرار السياسي واملتمثل يف التغريات السياسية، واليت تؤدي إىل عام  

 (2) االستمرارية يف اإلصالحات االقتصادية، وتنفيذ الربامج التنموية واليت غالبا ما تكون طويلة املاى.

 العقبات االجتماعية: -2

االجتماعية ووجود بيئة ثقافية ال من بني العقبات االجتماعية اخنفاض املستويات الثقافية و 

تساعا على حتقيق التنمية، بل تساعا على استمرار حالة التخلف متمثلة يف انتشار األمية وضعف 

                                                 

اجليل مااخلة مقامة ضمن امللتقى الاويل األول حول أبعاد  -أثر الفساد اإلداري وحماولة اإلصالح على التنمية االقتصاديةمنري نوري، عبا اهلل قلش، -(1)

، ص 2006ديسمرب  05-04الثاني من اإلصالحات االقتصادية يف الاول النامية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة بومرداس، 

13. 

 .60، ص 1987ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التخلف االقتصادي، حمما أمحا الاوري، -(2)
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ارتباط اجملاالت العلمية باجملاالت املادية، وخاصة اإلنتاجية منها، كذلك اخنفاض املستويات املعيشية 

 ارات األفراد اإلنتاجية وبالتايل اإلنتاجية العامة.والصحية وغريها يؤدي بالضرورة إىل اخنفاض ق

 العقبات اإلدارية:  -3

وتتمثل يف اخنفاض مستوى وكفاءة القارات اإلدارية والتنظيمية واليت تعترب ظاهرة واضحة سواء  

على املستوى العمومي ) املشروعات احلكومية( أو اخلاص ) املشروعات اخلاصة ( ومبا أن احلكومات يف 

لنامية أخذت على عاتقها القيام بعملية التنمية، فإهنا تواجه عقبة اخنفاض القارات اإلدارية الاول ا

والتنظيمية وتتمثل هذه العقبة يف جانب كمي يتمثل يف عام توفر األجهزة الكافية للقيام باملشروعات، 

ملختلفة، وكذلك وجانب نوعي يتمثل يف ضعف قارة األجهزة اإلدارية والتنظيمية على وضع السياسات ا

، واخنفاض مستوى ةأالكفقارهتا على تنفيذ هذه السياسات بسبب قلة الكوادر اإلدارية والتنظيمية 

 (1) احلاية واحلرص واألمانة.

 املطلـــــب الثانـــــــي: اإلطــــــار املفاهيمــــي للتنميــــــة املستاامـــــــــة

من طرف االقتصاديني وذلك على اختالف توجهاهتم  لقا شها الفكر التنموي اهتماما متزايا 

 الفكرية واملاارس االقتصادية اليت ينتمون إليها وصوال إىل مفهوم جايا للتنمية وهو التنمية املستاامة.

وتشكل التنمية املستاامة هافا من أهااف السياسات االقتصادية يف كل دول العامل وهلا تأثري  

 وعلى مستقبل التنمية البشرية عموما.واضح على املوارد الطبيعية 

 الفــــرع األول: نشــــــأة التنميـــــــة املستاامــــــــــة

إن فكرة التنمية املستاامة ليست فكرة جاياة، حتى ولو مت الوصول يف اآلونة األخرية على أهنا  

يجة االختالفات الرئيسية ستسود كل مكان نسبيا، حيث يرجع تارخيها إىل الوعي يف أوائل السبعينات نت

اليت تزايات منذ اخلمسينات. وأوهلا عام املساواة يف توزيع الثروة على األرض، وكذلك الفروقات بني 

                                                 

 .220 -215مرجع سابق، ص ص التنمية والتخطيط االقتصادي، فليح حسن خلف، -(1)
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األمم الغنية واألمم الفقرية، أما بالنسبة للخلل الثاني هو خلل يف البيئة، حيث أن البشرية مقياة مبحاودية 

 مية املياه العذبة واملعادن، واملوارد الطبيعية األخرى...إخل.املوارد اليت يتوفر عليها كوكبنا مثل ك

وقا كان أصل مفهوم التنمية املستاامة منبثق من االهتمام باحملافظة على البيئة لتسلميها لألجيال  

القادمة وذلك يف بااية القرن العشرين حسب اللجنة الكناية للمحافظة على البيئة، وكان مصطلح البيئة 

 1950الطبيعة بشكل مطلق، ثم صار اإلحتاد الاويل للمحافظة على البيئة تقريرا سنة يطلق على 

حول اإلسرتاتيجية العاملية  1980حول احملافظة على الطبيعة عرب العامل، كما نشر تقريرا آخر سنة 

 للمحافظة على الطبيعة، حيث أزال التناقض بني احملافظة على البيئة وبني التنمية االقتصادية.

 1983إنشاء اهليئة العاملية للبيئة والتنمية اليت مت تأسيسها من قبل األمم املتحاة سنة  وإن 

هباف حتسني مستوى احلياة أو املعيشة على املاى القصري دون تعريض البيئة احمللية والعاملية ألي خطر 

 .1987على املاى الطويل، وقا مت نشر تقريرا مفصال حول هذا املوضوع سنة 

 1991، غرفة التجارة الاولية عام 1987ا حفز ظهور مصطلح التنمية املستاامة سنة ولق 

مباأ معنيا بإدارة البيئة وتعزيز التنمية  16ألن تطلق ميثاق العمل للتنمية املستاامة الذي تضمن 

ليشكل إضافة نوعية لاعم اجلهود الرامية  1992 جانريو" سنة يد ريواملستاامة، ثم جاء تقرير "

حلماية البيئة، األمر الذي دفع منظمات األعمال غري احلكومية للتفكري جايا باختاذ اخلطوات الالزمة 

 (1) للتخفيف من أثر اخلطر البيئي.

 الفــــرع الثانــــــــــــي: ظروف حتقيـــق التنميـــة املستاامــــــــة

التنمية املستاامة عملية شاملة تتناول خمتلف مقومات احلياة االقتصادية واالجتماعية باعتبار  

تسعى إىل حتقيق أهااف حمادة ورفع مستوى معيشة األفراد مبا ال يتعارض مع احلفاظ على املوارد 

 البيئية، فإن الوصول إىل حتقيق هذه األهااف يتطلب توفري جمموعة من الظروف والعوامل األساسية

                                                 

املؤمتر العلمي الاويل حول التنمية املستاامة  مااخلة مقامة إىلمتطلبات التنمية املستاامة يف الاول النامية يف ظل قواعا العوملة، لطرش ذهبية، -(1)

أفريل  08-07االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، يومي  ة االستخاامية للموارد املتاحة املنظم من طرف كلية العلومءوالكفا

 .06، ص 2008



 ستاامةالتنمية السياحية كقاطرة أمامية للتنمية امل                    :              ــــانــــــــــــيالفصـل الث

98 

 

ترتكز يف معظمها على إبقاء ونقل رصيا رأس املال إىل األجيال القادمة ال يقل على ذلك املتوفر لألجيال 

 (1) احلالية أو يف صورة أفضل منه ويشمل:

 .رصيا رأس املال الطبيعي 

 .رصيا رأس املال العيين والبشري 

 

 

 أوال: رصيـــا رأس املــــال الطبيعـــــــي

الطبيعية الغري متجادة واليت هي معرضة للنفاذ والزوال نتيجة االستهالك يشمل خمتلف املوارد 

الغري عقالني هلا، والذي ال يستنا إىل أسس علمية، لذا فإنه جيب البحث عن باائل إلحالل أصول 

أخرى حمل رأس املال املستخام بصورة كلية أو جزئية يف النشاط االقتصادي وإجياد طرق علمية دقيقة 

هذه املوارد الطبيعية اليت تطرأ عليها وينادي البعض بعام ترك األمور املتعلقة بتخصيص  لقياس حجم

وتسعري هذه األصول إىل آليات السوق احلر اليت ال تأخذ بعني االعتبار احتياجات املستقبل، وذلك 

لطبيعية، باستخاام السياسات العامة للضرائب والقوانني اليت حتا من اإلفراط يف استغالل املوارد ا

وتضمن محاية حقوق األجيال القادمة، ومن جهة أخرى إجياد طرق وتقنيات تسمح بإعادة استثمار جزء 

من استخاام هذه األصول لزيادة الطاقة اإلنتاجية مستقبال، وهو ما يتطلب تطوير األنظمة املستخامة يف 

ال الطبيعي كأصل من أصول احلسابات القومية اليت تسمح بتحايا قيمة اجلزء املستهلك من رأس امل

العملية اإلنتاجية والذي يساهم يف توليا الاخل القومي ولذلك فإن الكثري من التيارات الفكرية تعترب أن 

 النمو االقتصادي يرتكز على ثالث مبادئ أساسية.

  التحويل قارة النظام االقتصادي على األخذ بعني االعتبار حماودية استيعاب الطبيعة أثنا عمليات

 اليت يقوم هبا.

                                                 

 .08، ص  مرجع سابق صباحيي نوال، العالية مناد،-(1)
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 .قارته على التنبؤ باإلمكانيات التعويضية بني املوارد القابلة لالنقراض واملوارد املتجادة 

 .احرتام ظروف إعادة جتايا املوارد الطبيعية املتجادة 

 ثانيـــــــا: رصيـــا رأس املـــــال املــــــادي والبشــــــــري

املؤسسات واملصانع وهياكل البنى التحتية، أما رأس املال  ويشمل رأس املال املادي خمتلف 

البشري فيشمل طبيعة وخصائص األفراد والسكان ومستوى التعليم والصحة واملهارات الفنية واإلبااعية 

اليت يتوفر عليها اجملتمع، ويعا العنصر البشري من أهم األصول يف عملية التنمية املستاامة السيما وأن 

فوق العائا من رأس املال املادي، ونظرا ألمهية  العنصر البشري فقا مت إدراج مؤشرات العائا منه ي

التنمية البشرية كأحا مؤشرات التنمية املستاامة، وأصبحت تأتي يف مقامة اهتمامات التوجه العاملي 

أساسي جاا يف تطوير حنو التنمية املستاامة، إذ تعترب منظمة األمم املتحاة للبيئة والتنمية بأن التعليم أمر 

التنمية املستاامة وحتسني قارة البشر على مواجهة قضايا التطوير والبيئة، وإدراج برنامج األمم املتحاة 

يف بااية التسعينات من القرن املاضي مؤشرا متعاد األحباث يعرف مبؤشر التنمية البشرية الذي يرتبط 

ر املتعلقة بالرجل واملرأة ومؤشر مسامهة املرأة وإقحامها باحلياة واملستوى املعيشي والتعليم، وكذلك األمو

 يف املراكز واملناصب احلساسة يف احلياة االقتصادية والسياسية.

 الفــــرع الثالـــــــــــث: مفهـــــوم التنميــــــــــة املستاامــــــــــة

االقتصاد وعلم االيكولوجي ، لقا استخام مفهوم التنمية املستاامة للتعبري عن العالقة بني علم  

على اعتبار أن العلمني مشتقني من نفس األصل اإلغريقي، حيث يباأ كل منهما باجلذر الذي يعين 

بالعربية البيت أو املنزل، ولو افرتضنا هنا أن البيت هو اإلقليم، فإن االستاامة بذلك تكون مفهوم يتناول 

 ومكونات املاينة أو اإلقليم. بالاراسة والتحليل العالقة بني أنواع وخصائص

ولقا أسقطت أدبيات التنمية التقلياية عامل البيئة وتعاملت معها كمجرد وسيلة لتحقيق التنمية،  

حيث فصلت هذه األدبيات بني ما هو طبيعي وما هو اجتماعي ومت جتاهل البعا الطبيعي والبيئي يف 

تأثريه يف جممل مسارات التنمية واحلياة، ويعترب التنمية وهو البعا الذي اتضح يف ما بعا عمق حضوره و
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مفهوم التنمية املستاامة أهم تطور يف الفكر التنموي احلايث، وأبرز إضافة إىل أدبيات التنمية خالل 

 العقود األخرية.

 ومن أهم تعاريف التنمية املستاامة نذكر ما يلي:

تلبية  »عرفتها على أهنا: : حيث 1987تعريف اللجنة العاملية للتنمية املستاامة سنة  -1

 (1).«احتياجات احلاضر دون اإلخالل بقارة األجيال القادمة على تنمية احتياجاهتا

التنمية املستاامة هي إدارة ومحاية قاعاة املوارد الطبيعية  »تعريف منظمة الغذاء العاملي:  -2

اجات البشرية وتوجيه التغيري التقين واملؤسساتي بطريقة تضمن حتقيق واستمرار إرضاء احل

لألجيال احلالية واملستقبلية، وأن تلك التنمية املستاامة ) يف الزراعات والغابات ( حتمي 

األرض واملياه واملصادر الوراثية واحليوانية اليت ال تضر بالبيئة، وتتسم على أهنا مالئمة من 

 (2).«تماعيةالناحية الفنية ومناسبة من الناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية االج

: التنمية املستاامة هي عبارة عن توافق بني SART CONJITERRAتعريف  -3

هذه األقطاب التنمية البيئية والتنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية، فتنشأ دائرة صاحلة بني 

ة من الناحية الثالثة فعالة من الناحية االقتصادية ، عادلة من الناحية االجتماعية، وممكن

البيئية، وأهنا حترتم املوارد الطبيعية والنظم البيئية وتاعم احلياة على األرض، وتضمن 

الناحية االقتصادية دون نسيان اهلاف االجتماعي، والذي يتحلى مبكافحة الفقر والبطالة 

 (3) وعام املساواة والبحث عن العاالة.

                                                 

تري غري منشورة،كلية دراسة حالة اجلزائر، رسالة ماجسدور القطاع السياحي يف متويل االقتصاد الوطين لتحقيق التنمية املستاامة، محيا بوعموشة، -(1)

 .53، ص 2012العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

، 45جملة العلوم اإلنسانية، العاد اسرتاتيجيات وسياسات التنمية املستاامة يف ظل التحوالت االقتصادية والتكنولوجية، كربايل بغااد، محااني حمما، -(2)

 .11، ص 2010جامعة وهران، 

 . 03، ص 2009، 01، العاد 25جملة جامعة دمشق لعلوم اهلناسة، اجمللا التخطيط من أجل التنمية املستاامة،رياة ديب، سليمان مهنا، -(3)
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ضرورة »وقا عرفها على أهنا  : 1992تعريف مؤمتر األمم املتحاة املنعقا يف الربازيل سنة  -4

إجناز احلق يف التنمية، حبيث تتحقق على حنو متساو احلاجات التنموية والبيئية ألجيال 

 (1).«احلاضر واملستقبل

حيث قام حبصر أهم التعريفات الواسعة التااول للتنمية  تعريف معها املوارد العاملية: -5

يف إىل أربعة جمموعات، اقتصادية، املستاامة، وقام هذا التقرير بتقسيم هذه التعار

 اجتماعية، بيئية، تكنولوجية.

فالتنمية املستاامة على الصعيا االقتصادي هي إجراء حفظ استهالك الطاقة واملوارد بالنسبة  

للاول املتقامة، أما بالنسبة للاول املتخلفة فهي توظيف املوارد من أجل رفع مستوى املعيشة واحلا من 

 الفقر.

الصعيا االجتماعي واإلنساني، فالتنمية املستاامة تعين السعي من أجل استقرار النمو  أما على 

فالتنمية املستاامة  ما بيئياأ ،(تعليمية...السكاني وزيادة مستوى اخلامات بشتى أنواعها ) صحية، 

 هي محاية املوارد الطبيعة واالستخاام األمثل لألرض الزراعية واملوارد املائية.

الصعيا التكنولوجي فهي تعين توجيه اجملتمع إىل عصر الصناعات النظيفة اليت تستعمل  أما على 

 (2) تكنولوجية غري ضارة بالبيئة.

ذلك  »لقا عرف املشرع اجلزائري التنمية املستاامة على أهنا:  تعريف املشرع اجلزائري: -6

االقتصادية ، ومحاية البيئة، النوع من التنمية الذي يهاف إىل التوفيق بني التنمية االجتماعية، و

 (3) .«أي دمج البعا البيئي يف التنمية اهلادفة إىل إشباع حاجات أجيال املستقبل 

                                                 

، 2000هرة، الطبعة األوىل، الاار الاولية لالستثمارات الثقافية، القامبادئ التنمية املستاامة، شاهني،  ءف.دوجالس موسشيت، ترمجة هبا-(1)

 .11ص

 .94، ص 2002مكتبة اإلشعاع، مصر، اآلثار االقتصادية لتلوث البيئة، حمما صاحل الشيخ، -(2)

(
3
)-Article N° :4, loi N° :3-10, du 19 juillet 2003 relative a la protection de l’environnement dans le cadre du 

développement durable, journal officielle de la république algérienne, N :43, p 8.  
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إن بعض هذه التعاريف يركز على اجلوانب املادية للتنمية املستاامة، إذ تؤكا على ضرورة 

تاهورها، أو تؤدي إىل تناقص جاواها استخاام املوارد الطبيعية املتجادة بطريقة ال تؤدي إىل فنائها أو 

بالنسبة لألجيال املقبلة، وذلك مع احملافظة على رصيا ثابت أو غري متناقص بطريقة فعالة من املوارد 

 الطبيعية مثل الرتبة واملياه اجلوفية والكتلة البيولوجية.

بني مجيع األنظمة  ومما سبق نستطيع القول بأن التنمية املستاامة هي التنمية اليت حتقق التكامل

 البيئية واالقتصادية واالجتماعية وتساهم يف حتقيق أكرب قار من النمو يف كل نظام من هذه األنظمة.

 ومن أبرز صفات التنمية املستاامة ما يلي:

ختتلف التنمية املستاامة عن التنمية التقلياية كوهنا أشا تااخال وتعقياا خصوصا يف ما هو  - أ

 يف التنمية. طبيعي وما هو اجتماعي

 تتوجه التنمية املستاامة لتلبية احتياجات الطبقة الفقرية وهي تسعى للحا من الفقر العاملي. - ب

ال ميكن فصل عناصر التنمية عن بعضها البعض وذلك لقوة تااخل األبعاد والعناصر النوعية والكمية  -ج

 هلذه التنمية.

خصوصا اجلوانب الثقافية واالجتماعية وحث حترص التنمية املستاامة على تطور خمتلف اجلوانب  -د

 اجملتمعات على احملافظة على حضاراهتم وعاداهتم وتقالياهم.

 املطلـــــب الثالـــــــــــث: أهـــــــااف التنميــــــة املستاامـــــة ومبادئـــــــــــها

حتقيق معاالت ومو تلعب التنمية املستاامة دور فعال يف تطوير خمتلف نواحي احلياة من خالل 

مقبولة، ورفع مستوى معيشة السكان وإشباع خمتلف حاجات اإلنسان واجملتمع والاولة. وتساهم 

التنمية املستاامة يف الاول النامية واملتقامة على حا سواء يف حل مشكالت الواقع االقتصادي ومواجهة 

يستنا إىل اجلهود االقتصادية والغري التحايات املعيقة هلا وحتقيق النهوض االقتصادي املنشود، والذي 

 االقتصادية اليت يقامها البلا.

 الفـــــــــــرع األول: أهـــــــــااف التنميــــــــة املستاامـــــــــة
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إن التنمية املستاامة تسعى إىل حتقيق جمموعة من األهااف االقتصادية واالجتماعية والبيئية  

 ميكن تلخيصها يف ما يلي:

 األهـــــااف االقتصاديـــــــــــة:أوال: 

 (1) ميكن حصر األهااف االقتصادية يف ما يلي: 

حتسني وزيادة إنتاجية القطاعات االقتصادية كالصناعة والزراعة خاصة من خالل رفع إنتاجية  -1

 العاملني اليت تؤدي إىل زيادة الناتج احمللي للاولة .

زيادة الناتج احمللي اإلمجايل ثم زيادة الاخل القومي  رفع معاالت النمو االقتصادي اليت تؤدي إىل -2

واليت تؤدي إىل زيادة متوسط دخل الفرد وتطور مستوى معيشة السكان مما يؤدي إىل زيادة 

 الرفاهية االقتصادية للفرد واجملتمع وتطور القارة االقتصادية للاولة.

( متطورا خيام التجارة اخلارجية،  تعايل اهليكل االقتصادي مبا جيعله اقتصادا ) صناعيا زراعيا -3

وتطوير البنية التحتية كالطاقة والكهرباء واملياه الصاحلة للشرب ومياه الصرف الصحي والطرق 

 .واملواصالت...اخل

 تأمني إمااد كاف من املياه ورفع كفاءة استخاامها يف هذه التنمية . -4

واخلامات اليت تشبع حاجاهتم حتسني املستوى االستهالكي لألفراد من خالل توفري السلع  -5

 األساسية.

 ثانيــــــــــا: األهـــــــــااف االجتماعيــــــة:

 إن أهم األهااف االجتماعية للتنمية املستاامة ميكن حصرها يف ما يلي:

حتقيق محاية صحية للبشر وضمان رعاية صحية للطبقة الفقرية وتأمني احلصول على املياه النظيفة  -1

  عماالت املعيشية.الكافية لالست

                                                 

 .26، ص 1969دار اجلامعات املصرية، القاهرة، املوارد االقتصادية، حمما عبا العزيز عجمية، حمما فاتح عقيل، -(1)
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إنسان واع بالبيئة وماركا ألمهيتها، ومتشبع بالقيم  ضمان إتاحة كافية للتعليم جلميع الفئات لتكوين -2

اإلنسانية وقادرا على مواكبة التطور والتأقلم مع التطورات التكنولوجية العالية اليت تتطلبها التنمية 

 (1) املستاامة.

 واحملافظة على ثقافة وحضارة وخصوصية اجملتمعات.استحااث مناصب شغل جاياة  -3

االهتمام بظاهرة اهلجرة الااخلية والتافق الغري املراقب من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية  -4

وما ينتج عنه من مشاكل اجتماعية كارتفاع معاالت البطالة، توسع األحياء العشوائية، استفحال 

سبب تفاوت مستويات املعيشة ومعاالت االزدهار واليت ال ميكن التشرد والتسول واإلجرام وذلك ب

 التخلص منها إال من خالل تنمية املناطق الريفية.

مواجهة التوزيع السكاني الغري منظم والغري املاروس الذي تعاني منه املناطق احمللية وذلك من  -5

ناطق التكاس خالل بناء مان ومناطق سكنية جاياة منخفضة التكلفة، تكون بعياة عن م

والضغط السكاني بشرط أن تتوفر على مجيع املرافق االجتماعية واالقتصادية اليت تسمح بالعيش 

 واإلنتاج واالستثمار.

حماربة كل أشكال الفساد واالحنراف البريوقراطية اليت تعطل وتعيق قيام املشاريع االقتصادية  -6

، كذلك العمل على لة الفوارق والطبقاتواالجتماعية والثقافية وضمان توزيع عادل للاخل، وإزا

 (2) خلق إطار قانوني يهاف إىل تنظيم العالقات بني فئات اجملتمع الواحا.

 ثـــــالثــــــــــــــا: األهــــــــــااف البيئيـــــــــــة

للتنمية تنارج البيئة ومتطلبات محايتها ضمن أولويات التنمية املستاامة ومن بني األهااف البيئية  

 (1) املستاامة ما يلي:

                                                 

مااخلة مقامة إىل امللتقى الوطين الثالث حول التنمية احمللية  اجلباية البيئية ودورها يف حتقيق التنمية احمللية املستاامة،سعااوي موسى، سعودي حمما، -(1)

 .02، ص 2008مارس  4-3م التسري،املركز اجلامعي باملاية، املستاامة، البعا البيئي ،  معها العلوم االقتصادية و التجارية و علو

 امللتقى الوطين األول حول التنمية احمللية يف اجلزائر مااخلة مقامة إىل،  إلطار العام للجباية احمللية ودورها يف دفع عجلة التنمية احملليةشريف عمر،ا-(2)

 .08، ص 2008أفريل 15-14 ،، املركز اجلامعي بربج بوعريريج وعلوم التسيريوالتجاري معها العلوم االقتصادية ( ، األفاق ،  )الواقع
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ضمان احلماية الكافية للموارد الطبيعية والنظم االيكولوجية والتجمعات احلية، فاملوارد  -1

 الطبيعية تعترب األصول الرأمسالية اليت تار فوائا مستاامة.

محاية احمليط الذي يتطلب خلق إدارة رشياة تعمل على عقلنة استغالل املوارد الطبيعية  -2

 للمجتمع.

 رفع الوعي باألخطار والتهاياات اليت متس بالبيئة نتيجة زيادة حجم التلوث.  -3

تعزيز دور األجهزة املسؤولة عن التحقق البيئي ومراقبة معايري اجلودة ومتابعتها بصفة  -4

 مستمرة.

يف وضع نظام معلوماتي بيئي وتزويا املواطنني بكل املعلومات البيئية لزيادة املشاركة الشعبية  -5

 اإلدارة الفعالة لشؤون البيئة.

 الفـــــــــرع الثانــــــــي: مبـــــــادئ التنميـــــة املستاامـــــــــة

باأت تتبلور عقياة بيئية جاياة تبناها البنك العاملي لإلنشاء والتعمري تقوم  21مع بااية القرن  

 (2) على عشر مبادئ وهي كما يلي:

 حتايـــــا األولويــــــات بعنايـــــــةاملبــــاأ األول: 

اقتضت خطورة املشكالت البيئية ونارة املوارد املالية، للتشاد يف وضع األولويات، وتنفيذ 

إجراءات العالج على مراحل، وهذه اخلطة قائمة على التحليل التقين لآلثار الصحية واإلنتاجية 

 ت الواجب التصاي إليها بفعالية.واإليكولوجية للمشكالت البيئية، وحتايا املشكال

 املبـــاأ الثانـــــي: االستفــــــادة مـــن كـــــل دوالر

                                                                                                                                                             

مااخلة مقامة إىل امللتقى الوطين الثالث حول دراسة حالة اجلزائر،  -محاية البيئة مطلب اسرتاتيجي لتحقيق التنمية املستاامةسهام عبا الكريم، -(1)

 .05، ص 2008مارس  4-3لوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، املركز اجلامعي باملاية، التنمية احمللية املستاامة، البعا البيئي، معها الع

 .97-96مرجع سابق، ص ص ، أمحا جابر باران -(2)
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كانت معظم السياسات البيئية، مبا فيها السياسات الناجحة مكلفة باون مربر والتأكيا على 

جا متعاد فعالية التكلفة، إذ أن التأكيا يسمح بتحقيق إجنازات كثرية مبوارد حماودة، وهو يتطلب هن

الفروع ويناشا املختصني واالقتصاديني يف جمال البيئة، العمل سويا على حتايا السبل األقل تكلفة 

 للتصاي للمشكالت البيئية الرئيسية.

 املبـــــاأ الثالــــــث: اغتنام فــــــرص حتقيــــق الربــــح لكـــــل األطـــــراف
تكاليف ومفاضالت، والبعض اآلخر ميكن حتقيقه  إن بعض املكاسب يف جمال البيئة تتضمن 

كمنتجات فرعية لسياسات صممت لتحسني الكفاءة واحلا من الفقر، ونظرا خلفض املوارد اليت تكرسها 

 حلل املشكالت البيئية، ضرورة خفض الاعم على استخاام املوارد الطبيعية.

 وق حيـــــث مــــا يكــــــون ممكــــــــنااملبـــــاأ الرابــــــع: استخـــــــاام أدوات الســــــ

إن احلوافز القائمة على السوق والرامية إىل خفض األضرار الضريبية هي األفضل من حيث املباأ  

أو التطبيق، فعلى سبيل املثال تقوم بعض الاول النامية بفرض رسوم االنبعاث وتافق النفايات، رسوم 

 مليات االستخراج.قائمة على قواعا السوق بالنسبة لع

 املبـــــاأ اخلامــــــس: االقتــــــصاد فــي استخـــــــاام القـــــــارات اإلداريــــــة والتنظيميـــــــة

جيب العمل على تنفيذ سياسات أكثر تنظيما وقارة مثل فرض ضرائب على الوقود أو قيود  

باأ احلوافز على املؤسسات الصناعية اليت تسعى االسترياد ألنواع معينة من املبياات احلشرية، إدخال م

إىل التقليل من األخطار البيئية، فعلى سبيل املثال إدراج نظام لتقييم األداء البيئي كاحلمالت الرامية إىل 

 اطالع الرأي العام ونشر الوعي والسلوكات احلضارة البيئية الذي انتهجته بعض الاول النامية.

 : العمــــل مـــــع القطــــــاع اخلــــــاصاملبــــاأ الســــــادس

جيب على الاولة التعامل جباية وموضوعية مع القطاع اخلاص باعتباره عنصرا أساسيا يف العملية  

نظام ) اإليزو( الذي يشها  ءاالستثمارية، وذلك من خالل تشجيع التحسينات البيئية للمؤسسات وإنشا

دارة البيئية، وتوجيه التمويل اخلاص صوب أنشطة حتسني البيئة مثل بأن الشركات لايها أنظمة سليمة لإل

 ة الطاقة.ءمرافق معاجلة النفايات وحتسني كفا



 ستاامةالتنمية السياحية كقاطرة أمامية للتنمية امل                    :              ــــانــــــــــــيالفصـل الث

107 

 

 املبــــاأ السابـــــــع: اإلشــــراك الكامـــــل للمواطنيـــــن

عنا التصاي للمشكالت البيئية لبلا ما، تكون فرص النجاح قوية بارجة كبرية، إذا شارك  

 املواطنون احملليون فيها، ومثل هذه املشاركة ضرورية لألسباب اآلتية:

 .قارة املواطنني يف املستوى احمللي على حتايا األولويات 

 اجملتمعات احمللية يعرفون حلوال ممكنة على املستوى احمللي. ءأعضا 

 اجملتمعات احمللية يعملون غالبا على مراقبة املشاريع البيئية. ءأعضا 

 قواعا مجاهرية تؤيا التغيري. ءكة املواطنني متكن من مساعاة بناإن مشار 

 املبـــــاأ الثامـــــــن: توظيـــــف الشراكـــــة التــــي حتقــــــق جنـــــاحا

جيب على احلكومات االعتماد على االرتباطات الثالثية اليت تشمل احلكومة والقطاع اخلاص  

 من أجل التاابري الالزمة واملتضافرة فيما خيص القضايا البيئية. ومنظمات اجملتمع املاني، وغريها

 ة والفعاليـــــــــــةءاملبـــــاأ التاســــــع: حتسيـــــن األداء اإلداري املبنــــي على الكفــــــــا

بوسع املايرين البارعني إجناز حتسينات كبرية يف البيئة بأدنى التكاليف، فمثال أصحاب املصانع  

بفضل حتسني تنظيم املنشآت من   % 80إىل  % 60والغبار من  ءيستطيعون خفض نسبة التلوث للهوا

 الااخل .

 املبــــــاأ العاشــــــر: إدمــــــاج البيئــــــة مــن الباايـــــــــــة

ج، عناما يتعلق األمر حبماية البيئة، فإن الوقاية تكون أرخص كثريا أو أكثر فعالية من العال 

وتسعى معظم الاول اآلن إىل تقييم ختفيف الضرر احملتمل من االستثمارات اجلاياة يف البنية التحتية، 

وباتت تضع يف احلسبان التكاليف واملنافع النسبية عنا تصميم اسرتاجتياهتا املتعلقة بالطاقة، كما أهنا 

 ة واالجتماعية والتجارية والبيئية.جتعل من البيئة عنصرا فعاال يف إطار السياسات االقتصادية واملالي

 املطلـــب الرابـــــع: أبعاد و مؤشــــــــرات التنميــــــــة املستاامـــــــة 
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ترتبط مؤشرات قياس التنمية املستاامة بأبعادها وتتميز بأهنا تتغري من فرتة إىل أخرى ومن 

 أبعاد التنمية املستاامة و من ثم مؤشراهتا.منطقة إىل أخرى، وأهنا متااخلة فيما بينها، و سنربز أهم 

 الفـــــرع األول: أبعــــــــــاد التنميــــــــة املستاامــــــــــة

إن التنمية املستاامة هي تنمية ال تركز على اجلانب البيئي فقط، بل تشمل أيضا اجلوانب  

رتابطة ومتكاملة تتمثل يف البعا االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية، فهي تنمية بأربعة أبعاد م

االقتصادي، البعا االجتماعي، البعا البيئي والبعا التكنولوجي واليت جيب الرتكيز عليها مجيعا بنفس 

 املستوى واألمهية ويف ما يلي عرض لألبعاد األربعة للتنمية املستاامة وهي:

 أوال: البعـــــــا االقتصـــــــــــادي

ة وعقالنية لتحقيق ومو اقتصادي للمجتمع مبا ءمية املستاامة استغالل املوارد بكفاويعكس هذا البعا للتن

 (1) يضمن استقراره ويساهم يف تطوير االقتصاد الكلي، وأهم عناصر البعا االقتصادي ما يلي:

  حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية: -1

أن سكان البلاان الصناعية يستغلون  فبالنسبة لألبعاد االقتصادية للتنمية املستاامة نالحظ

قياسا على مستوى نصيب الفرد من املوارد الطبيعية يف العامل أضعاف ما يستخامه سكان البلاان 

النامية، ومن ذلك مثال أن استهالك الطاقة النامجة عن النفط والغاز والفحم هو يف الواليات املتحاة 

يف بلاان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أعلى بعشر  مرة، وهو 33األمريكية أعلى منه يف اهلنا ب 

 مرات منه يف البلاان النامية جمتمعة.

   إيقاف تبايا املوارد الطبيعية: -2

                                                 

ة األردنية، دور التخطيط السياحي يف إقامة صناعة سياحية متطورة يف إطار تنمية مستاامة عامة يف اململكحممود حسني الوادي، علي فالح الزغيب، -(1)

علوم التسيري جبامعة  مااخلة مقامة إىل امللتقى الاويل السنوي حول اقتصاديات السياحة ودورها يف التنمية املستاامة، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و

 .18، ص 2010حمما خيضر بسكرة، 
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ختفيضات متواصلة من مستويات  ءأما التنمية املستاامة يف البلاان الغنية تتلخص يف إجرا

ة وإحااث تغيري جذري يف ءحتسني مستوى الكفااالستهالك املبادة للطاقة واملوارد الطبيعية وذلك عرب 

أسلوب احلياة، والبا يف هذه العملية من التأكا من عام تصاير الضغوط البيئية يف البلاان النامية، وتعين 

التنمية املستاامة أيضا تغيري أوماط االستهالك اليت هتاد التنوع البيولوجي يف البلاان األخرى دون ضرورة 

 ملتقامة للمنتجات احليوانية املهادة باالنقراض.كاستهالك الاول ا

 مسؤولية الاول املتقامة عن التلوث وعن معاجلته: -3

تقع على عاتق الاول الصناعية مسؤولية خاصة يف قيادة التنمية املستاامة، ألن استهالكها 

 التلوث العاملي،املرتاكم يف املاضي من املوارد الطبيعية مثل احملروقات. وبالتايل إسهامات يف مشكالت 

كانت كبرية بارجة غري متناسبا يضاف إىل هذا أن البلاان الغنية لايها املوارد املالية والتقنية والبشرية 

الكفيلة بأن تضطلع بالصاارة يف استخاام تكنولوجيات أنظف وتستخام املوارد بكثافة أقل، ويف القيام 

عمل معها، ويف هتيئة أسباب ترمي إىل حتقيق نوع من بتحميل اقتصادياهتا حنو محاية النظم الطبيعية وال

املساواة واملشاركة للوصول إىل الفرص االقتصادية واخلامات االجتماعية داخل جمتمعاهتا والصاارة تعين 

باعتبار أن ذلك استثمار يف  -أيضا توفري املوارد التقنية واملالية لتعزيز التنمية املستاامة يف الاول األخرى

 لكرة األرضية.مستقبل ا
  تقليص تبعية الاول النامية: -4

هناك جانب من جوانب الروابط الاولية فيما بني البلاان الغنية والفقرية حيتاج إىل دراسة دقيقة، 

ذلك أن بالقار الذي ينخفض به استهالك املوارد الطبيعية يف البلاان الصناعية يتباطأ ومو صادرات هذه 

ا حيرم الاول النامية من املنتجات من البلاان النامية وتنخفض أسعار السلع األساسية بارجة أكرب، مم

على تعويض هذه اخلسائر االنطالق من ومط تنموي يقوم  ومما يساعا عااحتياطا ماساإيرادات حتتاج إليها 

الذاتي، وبالتايل التوسع يف التعاون  ءعلى االعتماد على الذات لتنمية القارات الذاتية وتأمني االكتفا
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نامية، وحتقيق استثمارات ضخمة يف رأس املال البشري، اإلقليمي، ويف التجارة يف ما بني الاول ال

 وبالتوسع يف األخذ بالتكنولوجيات احملسنة.
  املساواة يف توزيع املوارد: -5

الفقر وحتسني مستويات املعيشية أصبحت مسؤولية كل  ءإن الوسيلة الناجعة للتخفيف من عب

اهتا، وتتمثل يف جعل فرص احلصول على البلاان الغنية والفقرية، وتعترب هذه الوسيلة غاية يف حا ذ

املوارد واملنتجات واخلامات فيما بني مجيع األفراد داخل اجملتمع أقرب إىل املساواة، فالفرص الغري 

املتساوية يف احلصول على التعليم واخلامات االجتماعية وعلى األراضي واملوارد الطبيعية األخرى وعلى 

السياسية، تشكل حاجزا هاما أمام التنمية. فهذه املساواة تساعا  حرية االختيار وغري ذلك من احلقوق

 على تنشيط التنمية والنمو االقتصادي الضروريني لتحسني مستويات املعيشة.
  احلا من التفاوت يف الاخول: -6

فالتنمية املستاامة تعين إذن احلا من التفاوت املتناهي يف الاخل ويف فرص احلصول على الرعاية 

البلاان الصناعية مثل الواليات املتحاة وإتاحة حيازات األراضي الواسعة وغري املنتجة  الصحية يف

الذين ال ميلكون أراضي يف مناطق مثل أمريكا اجلنوبية أو للمهناسني الزراعيني العاطلني كما هو  ءللفقرا

ية وإكساهبا الشرعية، الشأن بالنسبة لبالدنا، وكذا تقايم القروض إىل القطاعات االقتصادية الغري الرمس

وحتسني فرص التعليم والرعاية الصحية بالنسبة للمرأة يف كل مكان، وجتار اإلشارة إىل أن سياسة حتسني 

فرص احلصول على األراضي والتعليم وغري ذلك من اخلامات االجتماعية لعبت دورا حامسا يف حتفيز 

 مثل ماليزيا وكوريا اجلنوبية وتايوان.التنمية السريعة والنمو يف اقتصاديات النمور األسيوية 

  تقليص اإلنفاق العسكري: -7

كما أن التنمية املستاامة جيب أن تعين يف مجيع البلاان حتويل األموال من اإلنفاق على األغراض 

صغري  ءالعسكرية وأمن الاولة إىل اإلنفاق على احتياجات التنمية. ومن شأنه إعادة ختصيص ولو جز

 سة اآلن لألغراض عسكرية واإلبااع بالتنمية بشكل ملحوظ.من املوارد املكر



 ستاامةالتنمية السياحية كقاطرة أمامية للتنمية امل                    :              ــــانــــــــــــيالفصـل الث

111 

 

 ثانيـــا: البعـــا االجتماعــــي:

إن التنمية املستاامة يف بعاها االجتماعي تعين العاالة يف توزيع الثروة بني أفراد اجملتمع وإيصال  

على الفوارق االقتصادية  ءاخلامات الضرورية كالصحة والتعليم والسكن إىل الفئات الفقرية، والقضا

واالجتماعية بني سكان األرياف واملان واملساواة يف النوع االجتماعي وإتاحة املشاركة السياسية 

 ومشاورة هؤالء السكان يف اختاذ كل القرارات.

غرايف يف أي بلا معقوال ومتوازنا مع إمكانات حكومة أي بلا وكما ينبغي أن يكون النمو الامي 

غرافية سريعة وغري متوازنة جتعل احلكومة غري قادرة على تلبية وبيعية ألن أي زيادة دميومواردها الط

حاجات سكاهنا من اخلامات الضرورية يف جمال الصحة، السكن، التعليم مما قا يؤدي إىل تزايا عاد 

نزف هذه ومن ثم استغالل الثروات واملوارد الطبيعية من مياه وأرض زراعية بطرق عشوائية تست ءالفقرا

 (1) املوارد وتعيق استاامة التنمية وتثقل كاهل األجيال القادمة.

وبصفة عامة يرتكز البعا االجتماعي للتنمية املستاامة على العاالة يف االستفادة من املوارد  

 احمللية وعلى إشراك مجيع فئات اجملتمع يف صنع واختاذ خمتلف القرارات من أجل حياة كرمية وراقية.

 ــــــــــا: البعـــــــــا البيئــــــــــيثالثــ

إن البعا البيئي للتنمية املستاامة باإلضافة إىل مباأ التوازن بني احلاجة واحملافظة والذي يقصا استغالل 

املوارد الطبيعية خاصة النادرة واحملاودة منها والغري القابلة للتجاد بطريقة عقالنية مع احملافظة على 

 (2) ة لألجيال القادمة، ويستوجب البعا البيئي للتنمية املستاامة حتقيق ما يلي:احلقوق البيئي

حساب األراضي الزراعية وتطبيق تقنيات  احلضري وتوسع التمان علىمحاية األراضي من الزحف  -

 احلا من االجنراف والتصحر.

                                                 

 .254، ص 2005ة للتنمية اإلدارية، امربشن للطباعة، مصر، منشورات املنظمة العربياإلدارة البيئية املتكاملة، سامية جالل سعا، -(1)

 09جملة الاراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الوادي، اجلزائر، العاد العالقة التفاعلية بني السياحة البيئية والتنمية املستاامة، هوياي عبا اجلليل، -(2)

 .219، ص 2014ديسمرب 
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وتأثريات سلبية على وقف االستخاام املسرف والغري عقالني للمبياات اليت تنتج عنها خسائر  -

 الكائنات احلية اليت تسكن الرتبة وعلى التنوع البيولوجي وتلويث املياه اجلوفية والسطحية.

 ءبنوعية ونطاق خامة املياه يف إنشا ءمحاية املوارد الطبيعية وخاصة املياه وحسن إدارهتا، واالرتقا -

 املناطق اليت تعاني مشاكل يف التلوث. حمطات للتنقية، واستعمال أفضل الطرق يف جمال الري، وتنظيف

إلزامية التعامل مع املخلفات البيئية والنفايات اخلطرة الناجتة على النشاطات الصناعية والبشرية من  -

 ءمن األجزا ايبيئخالل ختزينها، معاجلتها، نقلها، تصريفها وإعادة تاويرها، وتبين سياسة التخلص اآلمن 

 نشآت الصناعية.الغري قابلة للتاوير يف امل

 -دعم اقتصاديات الصناعات القائمة على إعادة استخاام البقايا مثل استخاام اإلطارات  -

 القطع املعانية. -البالستيك

باحلرق أو الطمر، الذي جيب أن يتم يف  ءاعتماد أساليب التخلص من النفايات الغري قابلة للتاوير سوا -

 مناطق خمصصة هلذا اهلاف.

 يط املناخي وبذل جها على استقراره وعام تامري طبقة األزون.محاية احمل -

وهكذا ميكن القول أن البعا البيئي هو االهتمام بإدارة املصادر الطبيعية وهو العمود الفقري  

للتنمية املستاامة، حيث أن كل حتركاتنا بصورة رئيسية تركز على كمية ونوعية املصادر الطبيعية على 

مل االستنزاف البيئي هو أحا العوامل اليت تتعارض مع التنمية املستاامة، لذلك حنن الكرة األرضية وعا

حباجة إىل معرفة علمية إلدارة تصريف املوارد الطبيعية لسنوات قادمة وعاياة من اجل احلصول على 

 طرق منهجية تشجيعية مرتابطة مع إدارة نظام البيئة للحيلولة دون زيادة أي ضغوطات.

 ــعا: البعـــــــا التكنولوجـــــــــيرابـــــــ

ة وأكثر تسببا يف ءإن التكنولوجيات املستخامة اآلن يف البلاان النامية كثريا ما تكون أقل كفا 

التلوث من التكنولوجيات املتاحة يف البلاان الصناعية. والتنمية املستاامة تعين اإلسراع باألخذ 
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. أي أن (1)القانونية اخلاصة بغرض العقوبات يف هذا اجملالبالتكنولوجيات احملسنة، وكذلك النصوص 

التنمية املستاامة هتاف إىل االستفادة من التكنولوجيات املتطورة وذلك باستعمال تكنولوجيات أنظف، 

أو التقنيات الصايقة للبيئة يف املرافق الصناعية، واالعتماد على التكنولوجيات اليت متكن من التخلص من 

املواد الكيماوية مع التقليص إىل حا كبري من استهالك الطاقة واملواد الطبيعية، ويتحقق هذا النفايات و

البعا من خالل محالت التوعية لصاحل األفراد واملؤسسات وكذلك بالنصوص القانونية اليت جترب األشخاص 

 املعنويني خاصة على عام جتاوز املعايري الاولية املتعلقة بانبعاث الغازات.

 

 فـــــرع الثانــــــي: مؤشـــــــرات التنميـــــة املستاامــــــــــةال

لقا جرت العايا من احملاوالت لتطوير مؤشرات التنمية املستاامة وحصرها على أكمل وجه منذ  

أوائل القرن املنصرم وكان أبرز تلك احملاوالت هي املؤشرات اليت وضعتها جلنة التنمية املستاامة يف األمم 

مؤشرا مصنفا إىل أربعة أنواع رئيسية هي االجتماعية، البيئية، املؤسسية،  59ملتحاة حيث اقرتحت ا

 االقتصادية.

 أوال: املؤشــــرات االجتماعيــــــــة

 (2) إن أهم أبرز املؤشرات االجتماعية للتنمية املستاامة ما يلي: 

معال البطالة، الرقم القياسي لتفاوت مستوى حتقق العاالة االجتماعية واليت من أهم مؤشراهتا:  -1

 الاخول، نسبة الفقر يف اجملتمع، تكافؤ الفرص.

املستوى الصحي ومن أهم مؤشراته: العمر املتوقع للفرد، معال وفيات األطفال دون سن اخلامسة،   -2

طبيب، متوسط نصيب الفرد اليومي من السعرات احلرارية، مستوى التغذية لألطفال، عاد األفراد لكل 

 وعادة يؤدي هذا املستوى إىل زيادة اإلنتاجية بالنسبة لألفراد.

                                                 

 .23ص ، مرجع سابق ،حممود حسني الوادي، علي فالح الزغيب -(1)

 . 59، ص2010مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكنارية، مشكالت البيئة والتخطيط يف التجمعات اجلاياة واملستحاثة، هشام حممود األقااحي، -(2)
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خامات التعليم ومن أبرز مؤشراهتا: نسبة األمية يف اجملتمع، نسبة خرجيي التعليم العايل، نسبة  -3

 حاملي الشهادات العليا.

 اإلسكان وأهم مؤشراته: املساحة األرضية للفرد الواحا. -4

من عملية التنمية املستاامة،  ءبار أن منع اجلرمية وحتقيق العاالة اجلنائية جزمستوى األمن: باعت -5

 ومن أهم مؤشراته: عاد اجلرائم إىل عاد السكان، نسبة املامنني على املخارات إىل عاد السكان.

 ثانيـــــــــــا: املؤشـــــــرات االقتصاديــــــــة

 املستاامة ما يلي:إن أهم املؤشرات االقتصادية للتنمية 

نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ويعا مؤشر من مؤشرات القوة الاافعة للنمو االقتصادي حيث  -

يقيس مستوى اإلنتاج الكلي وحجمه ومع أنه ال يقيس التنمية املستاامة قياسا كامال فإنه ميثل عنصرا 

 هاما من عناصر نوعية احلياة.

إىل الناتج احمللي اإلمجايل والذي يقصا به اإلنفاق على اإلضافات إىل األصول نسبة إمجايل االستثمار  -

 الثابتة لالقتصاد كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل حيث يقيس نسبة االستثمار إىل اإلنتاج.

رصيا احلساب اجلاري كنسبة مئوية من الناتج اإلمجايل والذي يقيس هذا املؤشر درجة مايونية  -

 ل ويساعا يف تقييم قارهتا على حتمل الايون.الاو

صايف املساعاة اإلومائية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، ويقيس هذا املؤشر مستويات  -

املساعاة اليت هتاف إىل النهوض بالتنمية واخلامات االجتماعية، وهو يكون على شكل نسبة مئوية من 

 الناتج الوطين اإلمجايل.

 ــــثا: املؤشــــــــرات البيئيـــــــــةثالــــــ

 من بني املؤشرات البيئية للتنمية املستاامة نذكر ما يلي: 

 ويرتبط هذا املؤشر بظاهرتني رئيسيتني: نصيب الفرد من املوارد املائية:-1
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م عن إعادة غرافية، والثانية ارتفاع مستويات املعيشة الناجواألويل معال النمو السكين واملتغريات الامي 

 توزيع الاخول اليت تستهافها بعض برامج التنمية االقتصادية.

: يبني هذا املؤثر نصيب الفرد باهلكتار من إمجايل متوسط نصيب الفرد من إمجايل األراضي املزروعة-2

 األراضي املزروعة.

 للهكتار. غراموليبالكيقيس كثافة استخاام األمساة ويقاس  كمية األمساة املستخامة سنويا:-3

 ويقيس هذا املؤشر مساحة األراضي املصابة بالتصحر ونسبتها إىل املساحة اإلمجالية. التصحر:-4

: يشري هذا املؤشر إىل التغري الذي حيصل مع مرور الوقت يف مساحة التغري يف مساحة الغابات-5

 (1) الغابات بنسبة مئوية من املساحة اإلمجالية للبلا.

 املؤشــــــرات املؤسســـــــــيةرابــــــــــــعا: 

تتمثل املؤشرات املؤسسية للتنمية املستاامة يف احلصول على املعلومات واإلحصائيات حول العلم  

 (2) والتكنولوجيا من خالل:

 نسمة. 1000عاد أجهزة التلفزيون والراديو لكل  -

 نسمة. 1000عاد الصحف اليومية لكل -

 نسمة. 1000عاد احلواسيب الشخصية لكل  -

 نسمة. 1000عاد اخلطوط اهلاتف الرئيسية لكل  -

 نسمة. 1000عاد املشاركني يف االنرتنيت/ مستخامي االنرتنيت لكل  -

 عاد العلماء واملهناسني العاملني يف البحث والتطوير لكل مليون نسمة. -

 ا إلنفاق على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج القومي اإلمجايل.-

                                                 

 .222هوياي عبا اجلليل، مرجع سابق، ص -(1)

 .13، ص 2001 ، نيويورك تطبيق مؤشرات التنمية املستاامة يف بلاان االسكوا،ي آسيا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب-(2)
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 طلــــــب اخلامـــــــــــــــــس: جهــــــــود التنميـــــــــة املستاامـــــــــة وحتاياتـــــــــــهاامل

تشكل التنمية املستاامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية واملؤسسية حاجة ضرورية  

عا معرفة خمتلف التحايات اليت تواجه للنهوض باحلياة اإلنسانية يف الاول النامية، وميكن أن يتحقق ذلك ب

 هذه الاول، وتوافر متطلبات هذه التنمية اليت ترتكز يف خمتلف اجلهود املبذولة.

 الفـــــــرع األول: جهـــــــود حتقيـــــق التنميــــــة املستاامـــــــــة

 إن اجلهود املبذولة من أجل حتقيق التنمية املستاامة يتم من خالل اآلتي:  

 من خالل السياسات أو االسرتاتيجيات االقتصادية أوال:

إن إسرتاتيجية التنمية املستاامة تعين حتقيق األهااف التنموية بعياة املاى اليت ينشاها اجملتمع، 

اليت البا من وجودها واليت تكون منسقة يف مضامينها ومشرتكة يف أفكارها، ومستمرة يف مادياهتا 

أنشطتها وقبل كل ذلك البا من القيام خبلق ثقافة للتنمية وأطر قانونية ومؤسسية ومتوازنة ومتكاملة يف 

لتنسيق مضامني هذه اإلسرتاتيجية اليت تتوزع عادة إىل اسرتاتيجيات فرعية على مستوى القطاعات 

والفروع االقتصادية، وجتار اإلشارة إىل أن لكل بلا إسرتاتيجية على وفق ظروفه وخصائصه وحتاياته 

وجبها يتم مجع القارات واملوارد واجلهود ثم يتم ختصيصها بكفاءة أعلى وفاعلية أفضل حنو ومب

 (1) االستخاامات املختلفة اليت تتطلبها عملية التنمية.

  من خالل املوارد االقتصادية املتاحة ثــــــــــانيـــــــــــــــا:
هناك عوامل عاياة أدت إىل إحااث التنمية  لقا تبني من خالل التجارب التنموية للاول املتقامة أن

االقتصادية فيها واليت تعا مبثابة مقومات للتنمية االقتصادية يف الاول  النامية أيضا، وتتمثل العوامل 

 األساسية منها:

: واليت تتمثل يف اإلنسان بوصفه احملرك الرئيسي للعملية اإلنتاجية من حيث حجم املوارد البشرية-1

لة ونوعيتها وتاريبها وتأهيلها ومالئمتها للموارد األخرى، والذي يعتما على انتشار التعليم القوى العام

                                                 

 .15، ص 2012دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، نظريات، وماذج، اسرتاتيجيات، -اقتصاد التنميةإمساعيل حمما بن قانة، -(1)
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على البطالة والفقر ميثل أهم  ءوالرعاية الصحية والوقائية، هلذا فإن تنمية هذه املوارد وتشغيلها للقضا

 .(1) متطلبات جهود حتقيق التنميــــــــــة املستاامــــــة

: إن مجيع املوارد الطبيعية من حيث حجمها ونوعها خاصة األرض الصاحلة للزراعة، الطبيعيةاملوارد -2

وما حتويه من معادن وثروات كالنفط والغاز الطبيعي والغابات واملياه السطحية واجلوفية واليت ال ينبغي 

يئة فضال عن ترشيا مراعاة األجيال الالحقة ومراعاة نظافة الب االستئثار هبا من اجليل احلايل وإوما

 استخاام املياه يف املنزل والزراعة والصناعة والذي يعا عامل إجيابي يف التنمية املستاامة.

: إن حجم رأس املال احلقيقي مثل اآلالت واملعاات واملصانع والطرق حجم رأس املال احلقيقي-3

ستثمارات احمللية يعتما على والسكك احلاياية واملباني وأجهزة الكومبيوتر. وعادة ما يكون حجم اال

حجم املاخرات، فضال عن ذلك فإن االستثمار األجنيب املباشر ال غنى عنه يف ظل ضعف املاخرات 

احمللية والذي يؤدي إىل إحااث التنمية، وهنا جتار اإلشارة إال أنه البا من إزالة عوائق هذا االستثمار 

 التنظيمية، وتأمنيوالستقرار للتشريعات اخلاصة كالتخلف االقتصادي واالجتماعي والبيئي وتأمني ا

االستقرار السياسي واألمين، وتوفري التسهيالت املصرفية واالئتمانية، ورفع قيود امتالك األراضي 

 (2) والعقارات.

: مثل التقام يف العلوم واهلناسة واحلساب واالتصاالت، وأسلوب اإلدارة مستوى التقام التكنولوجي-4

القارة العلمية والتكنولوجية املستناة إىل قاعاة حبثية هي  ءاإلنتاجي، وهذا يعين أن بنا احلايثة والفن

التكنولوجيا املالئمة  من املتطلبات األساسية جلهود التنمية وكذلك الرتكيز يف االستفادة من استرياد

 خلصائص البلا.

 وتتطلب جهود التنمية املستاامة القيام بوظيفيتني رئيسيتني:

                                                 

 .49حمما عبا العزيز عجمية، حمما فاتح عقيل، مرجع سابق،  ص -(1)

 .65، ص2009دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، التنمية املستاامة واألمن القومي يف ظل الاميقراطية وحقوق اإلنسان، روا زكي يونس الطويل، -(2)
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أوهلا منع تافق املوارد االقتصادية للمنشآت اليت تنتج السلع األقل أمهية، والثانية االستخاام  

 (1) الكفء لتلك املوارد يف إنتاج السلع املرغوب فيها.

 ثـــــالثــــــــــا: من خالل األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية الااخلية

يت تقوم هبا البلاان  النامية واالنتقال من اقتصاد أحادي اجلانب إىل إن اإلصالحات اهليكلية ال 

 اقتصاد نشيط ومتنوع ميثل أحا متطلبات جهود التنمية وميكن أن يتحقق من خالل ما يلي:

  ،تنمية القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التصايرية اليت تعتما على مستلزماهتا يف البلا

اليت ميكن أن ينهض هبا القطاع اخلاص الذي يستوجب دعمه  وكذلك تشجيع الصناعات الصغرية

 وتشجيعه.

 الذاتي وخاصة احملاصيل الزراعية الغذائية  ءتنمية القطاع الزراعي باالجتاه حنو سياسة االكتفا

 األساسية، وكذلك املنتجات اليت تشكل ماخالت القطاع الصناعي.

 إجيابية يف عملية التنمية املستاامة وخاصة يف ما  االهتمام بالقطاع املصريف واملايل مبا جيعله أداة

يتعلق بسياسة اإلصاار النقاي والسياسة االئتمانية، وسياسة سعر الصرف األجنيب وسعر 

ة اجلهاز الضرييب وحصته املالية ءالفائاة وكذلك االهتمام بالنظام الضرييب مبا يؤدي إىل زيادة كفا

 بوصفها مصار أساسي إليرادات احلكومة.

  ،مكافحة الفساد اإلداري واملايل بوصفه آفة تنخر يف الاولة، والتشايا يف حماسبة املفساين

 ات املؤهلة علميا لقيادة التنمية االقتصادية.ءواالهتمام بالقيادات اإلدارية ذات الكفا

  واملعادن العمل وفق تقنيات اإلنتاج اآلمن واألنظف للبيئة خاصة املتعلقة بأنشطة الطاقة النووية

 كالنفط والغاز الطبيعي.

 .توسيع دائرة املشاركة الشعبية يف صنع القرارات االقتصادية واختاذها 

                                                 

، مركز دراسات 1990، ديسمرب 142العربي، العاد  لجملة املستقبدور القطاع العام واخلاص يف حتقيق التكامل العربي االقتصادي، حمما احلمصي، -(1)

 .151الوحاة العربية، بريوت، ص 
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  االجتماعية  ءاألعبا احلايل مبا ال تؤدي إىل زيادةتوفري اخلامات الصحية والوقائية والتعليم للجيل

 على األجيال الالحقة.

  للتنمية االقتصادية، وتعميم الثقافة والقيم الااعمة هلا.مكافحة القيم االجتماعية البالية املعيقة 

  ضمان األمن الااعم للتنمية املستاامة، ألن ال تنمية حقيقية باون أمن ضامن هلا، وال أمن حمقق

 .(1) باون تنمية مستاامة

 

 الفــــــــرع الثانـــــــي: حتايـــــــــات التنميــــــــة املستاامــــــــة

اجلهود العاملية املبذولة لتحقيق مطلب التنمية املستاامة يف مجيع جمتمعات العامل، إال أن رغم   

 ءهناك جمموعة من التحايات جيب مواجهتها، وقبل إبراز أهم هذه التحايات جيب أوال تسليط الضو

 على جمموعة من الصعوبات اليت تقف كعائق من أجل حتقيق التنمية املستاامة.

 ـــات التنميـــــة املستاامــــــــةأوال: صعوبـــ

 (2) ميكن إبراز أهم الصعوبات اليت تواجه وتعرقل حتقيق التنمية املستاامة يف ما يلي: 

 .عام االستقرار السياسي واألمين اللذان يعتربان أساس احلياة 

 .ضعف معاالت النمو االقتصادي ينعكس على نصيب الفرد من الناتج احمللي االجتماعي 

 لة الفقر مع تزايا وارتفاع نسبة األمية وتراكم الايون.مشك 

 .تفشي ظاهرة البطالة وتصاعاها 

                                                 

 .06سنة النشر، ص  باونمؤمتر التنمية املستاامة لألمم املتحاة و منظمة التعاون االقتصادي، التنمية يف الاول العربية، جون تايلر، -(1)

مااخلة مقامة اىل امللتقى العلمي الوطين حول حتليل الواقع اجلزائري، كلية يف ظل احلكم الراشا،  مستقبل التنمية املستاامة يف اجلزائررمحاني سعياة، -(2)

 .05، ص 2009العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة قسنطينة، 
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  تاهور قاعاة املوارد الطبيعية واستمرار استنزافها لاعم أوماط اإلنتاج واالستهالك احلالية مما يزيا

 يف نضوب قاعاة املوارد الطبيعية وإعاقة حتقيق التنمية املستاامة.

  الغري الرشيا مع االستقرار يف اهلجرة من الريف إىل املان احلضارية مما يؤدي التضخم السكاني

إىل االنعكاسات السلبية على اجلانب البيئي، إىل جانب التأثري على املرافق واخلامات وتلوث 

 وتراكم النفايات. ءاهلوا

 .ظاهرة اجلفاف والتصحر الذي تشهاه معظم الاول النامية 

 اه وتلوثها مع اخنفاض االستغالل يف األراضي الزراعية نتيجة حتويلها إىل تراجع نسبة موارد املي

 مناطق عمرانية إىل جانب عام التوسع يف استخاام الطاقات املتجادة.

  حااثة جتربة اجملتمع املاني وعام مشاركته الفعالة يف املسامهة يف وضع تنفيذ االسرتاتيجيات

 اخلاصة بالتنمية املستاامة.

  ــــــيا: أهم حتايــــــــات التنميـــــــة املستاامـــــــــــةثانـــــــ

ولو بصفة جزئية من حاة صعوبات التنمية املستاامة جيب على الاول املعنية  ءمن أجل القضا

 (1) مراعاة اآلتي:

  إجياد مصادر التمويل الالزمة لتحقيق التنمية املستاامة يف الاول النامية وإلزام الاول الصناعية

 من الناتج الوطين. % 1.5بزيادة الاعم املقام منها للاول النامية ليصبح 

 .إعااد الربامج التنموية والصحية والتعليمية للشعوب األقل وموا 

 اخلي واألجنيب من خالل إجياد شراكة حقيقية بني الاول حتقيق التكامل وتشجيع االستثمار الا

الصناعية والاول النامية وحتقيق فرص أفضل ملنتجاهتا للمنافسة يف األسواق احمللية والعاملية من 

 خالل منظمة التجارة العاملية.

                                                 

 .07رمحاني سعياة، مرجع سابق، ص -(1)
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  العلمي نقل وتطوير التقنيات احلايثة املالئمة للبيئة وتشجيع الباحثني وتوفري إمكانيات البحث

باعتباره من أسباب تطوير العمل التنموي واستمراره، وهذا مما يؤدي إىل نشر الوعي بأمهية 

 التفكري والبحث يف جماالت التنمية املستاامة.

  محاية الرتاث احلضاري، حيث أن احملافظة على أي شكل من أشكال الرتاث احلضاري حيمي

 هويتها، ومينح العمل التنموي دفعة ذاتي
  للافاع عن الشخصية الوطنية والاينية.أقوى 

 

 

 املبحــــــث الثالــــــث: صناعــــــة السياحـــــــة وحتقيــــق مبــــاأ االستاامـــــــة 

حا أنواع التنمية إذ يعترب هذا النوع من التنمية معاصرا عنا العايا تعترب التنمية السياحية من أ 

ت التنمية ءالسياحية قا هتمل بعض اجلوانب كاجلانب البيئي مثال، وهلذا جامن دول العامل، إال أن التنمية 

 السياحية املستاامة كأداة إلدارة املوارد البيئية خلامة اجملتمعات مع احلفاظ عليها.

ونظرا الرتباط السياحة بشكل أساسي بالبيئة فقا باأ االهتمام والرتكيز على مباأ االستاامة 

عقا الثمانينات من القرن املاضي، حيث مل يعا يقتصر املفهوم اجلايا للسياحة يف السياحة وذلك منذ 

املستاامة على املنظور االقتصادي فحسب، بل أصبحت هناك استجابة ملقتضيات التنمية السياحية 

خبصوص انعكاسات النشاط السياحي على البيئة الطبيعية البشرية، ملا تتضمنه من محاية للبيئة 

 الثقافية ورعاية حقوق األجيال القادمة.االجتماعية و

ومن خالل ومو القطاع السياحي واستاامته وزيادة منافعه وتأثرياته على العايا من الظواهر  

وعلى رأسها ظاهرة الفقر والبطالة، وعليه فإنه ميكن القول بأن الوقت قا حان لتبين فكرة االستاامة 

 .مة يف اجملال السياحيواإلعااد هلا وتبين مبادئ التنمية املستاا

 السياحيـــــة املستاامــــــةماهية التنمية  املطلــــب األول: 
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تعترب التنمية السياحية املستاامة احملور األساسي يف إعادة التقويم لاور السياحة يف اجملتمع،  

تبين وإدخال مباأ وقبل التطرق إىل مفهوم التنمية السياحية املستاامة نقوم بإبراز أوال وجوب وضرورة 

 االستاامة يف التنمية السياحية.

 الفـــرع األول: مبــاأ االستاامـــــة فـــــي التنميـــــة السياحيـــــــة

تزايا أمهيتها برزت ظواهر سلبية على البيئة والثقافة احمللية مع إن النمو املتسارع للسياحة و 

قف وسياسات أبرزها مفهوم اتأثريات مفاهيم ومووصالحية املوارد السياحية، وتبلورت عن هذه ال

حاة للتنمية يف جاول أعمال القرن الواحا والعشرين خالل مؤمتر األمم املت ءاالستاامة، والذي جا

بالربازيل، ويتضمن خطة لضمان مستقبل  1992مة األرض والذي انعقا يف سنة قبوالبيئة املعروفة 

، حيث حياد املسائل البيئية (1)احلالية وحتى باايات القرن القادممستاام لكوكب األرض خالل الفرتة 

والتنموية اليت هتاد بإحااث كوارث اقتصادية وبيئية، ويطرح إسرتاتيجية للتحول إىل ممارسات تنموية أكثر 

العاملية للتنمية املستاامة،  2002مة األرض سنة قا تطورت مبادئ االستاامة خالل قاستاامة، و

منظمة السياحة العاملية باملناسبة على أمهية أخذ السياحة يف االعتبار يف أي حيث شادت 

 من خالهلا يبإسرتاتيجية وطنية للتنمية املستاامة، وتزداد أمهية السياحة بتطبيقها بشكل مستاام تل

ىل حاجة السياح، ويف نفس الوقت حتمي وتعزز مستقبل ومو القطاع، وختفف اآلثار السلبية على البيئة إ

حاودها الانيا، وتولا دخال لاى اجملتمعات احمللية، وعليه فإن فكرة االستاامة تقضي احملافظة على 

املوارد الطبيعية والتارخيية والثقافية واملوارد األخرى املتعلقة بالسياحة هباف ضمان االستمرار 

 بصالحية استخاامها يف املستقبل.

 يــــة السياحيـــــة املستاامــــةالفـــــرع الثانــــي: تعريــــف التنم

                                                 

مااخلة مقامة إىل امللتقى الاويل حول اقتصاديات السياحة ودورها ستاامة يف اجلزائر، التنمية السياحية املعيسى مرازقة، حمما الشريف شخشاخ، -(1)

 .02، ص 2010مارس  10-09يف التنمية املستاامة، بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة حمما خيضر بسكرة، 
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تنمية يباأ تنفيذها بعا دراسة علمية كاملة وخمططة  »تعرف التنمية السياحية املستاامة بأهنا: 

داخل الاولة ككل أو داخل أي  ة،ياالقتصادية واالجتماعية والبيئداخل إطار التخطيط املتكامل للتنمية 

 (1) .«إقليم من الاولة تتجمع فيه مقومات التنمية السياحية من عناصر جذب طبيعية وحضارية 

التنمية اليت تقابل وتشبع احتياجات  »وتعرف التنمية السياحية املستاامة أيضا على أهنا: 

ستقبلية، كما أهنا التنمية اليت تاير املوارد السياح واجملتمعات املضيفة احلالية وضمان استفادة األجيال امل

على الوحاة الثقافية واستمرارية  ءبأسلوب حتقق الفوائا االقتصادية واالجتماعية واجلمالية مع اإلبقا

 (2) .«العمليات االيكولوجية والتنوع البيولوجي ومقومات احلياة األساسية 

التنمية السياحية املستاامة  1993ومية سنة واملنتزهات الق لقا عرف االحتاد األوروبي للبيئةو

نشاط حيافظ على البيئة وحيقق التكامل االقتصادي واالجتماعي ويرقى بالبيئة »على أهنا:

 (3).«العمرانية

هي نقطة تالق ما بني احتياجات  »وكذلك ميكن تعريف التنمية السياحية املستاامة على أهنا: 

ؤدي إىل محاية ودعم فرص التطوير املستقبلي، حبيث تتم إدارة املصادر الزوار واملنطقة املضيفة هلم، مما ي

بطريقة توفر احلاجات االقتصادية واالجتماعية والروحية، ولكنها يف نفس الوقت حتافظ على الواقع 

  . (4)«احلضري والنمط البيئي للمقصا السياحي 

السياحية التقلياية بإضافة صفة  ومن التعريفات السابقة ميكن أن نصل إىل تطوير مفهوم التنمية

االستاامة هلا، واعتبار أن التنمية السياحية املستاامة هي عملية إشباع حاجات السائحني احلاليني 

النفسية، واحلصول على متطلباهتم دون اإلخالل حبقوق األجيال القادمة من السياح يف احتياجاهتم من 

 االستمتاع بالبيئة.

                                                 

 .182، ص 1991مطبعة زهران، القاهرة، الطبعة األوىل، التنمية السياحية، ، عبا الوهاب صالح الاين-(1)

 17، ص  1991، القاهرة،  التنمية السياحية املستاامة  يف مجهورية مصر العربية ، مطبعة زهران ،حمما ابراهيم عراقي، فاروق عبا النيب عطا اهلل-(2)

 18، ص  سابقمرجع  ،حمما ابراهيم عراقي، فاروق عبا النيب عطا اهلل-(3)

 .60املنعم البكري ، مرجع سابق، ص فؤاد عبا -(4)
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 ــي: أهـــــااف التنميــــة السياحيـــة املستاامـــة ومبادئـــــها املطلــــــب الثانــــ

إن االهتمام املتزايا بالسياحة دفع إىل تعاظم دورها يف التنمية من حيث تشجيع االستثمارات يف  

ات الضريبية على واردات السياحة، كما ستوفر فرصا ءاملشروعات السياحية يف إطار اإلعفا ءإنشا

مشاريع البنى التحتية، خاصة يف ظل مفهوم االستاامة، وتتمثل أهااف  ءملسامهة الاول يف إنشامهمة 

  ي:ــــايلـــومبادئ التنمية السياحية يف م
 الفـــــرع األول: أهـــــااف التنميـــــة السياحيــــة املستاامـــــــة

للتنمية املستاامة،  2030أجناة  2015يف األمم املتحاة سنة  ءلقا تبنت الاول األعضا 

وهي متثل عالمة مميزة يف طريق االهتمام بالتنمية السياحية املستاامة، وتقايم املساعاات واإلرشادات 

 يف هذا اجملال. ءللاول األعضا

من وتتضمن هذه األجناة أهااف التنمية السياحية املستاامة واإلطار العام هلذه اإلسرتاتيجية 

املطلق يف الاول النامية، وخاصة األقل وموا واألكثر فقرا، وحماربة التمييز وعام على الفقر  ءالقضاأجل 

، وترتكز أهااف 2030املساواة، وتقليل خماطر التغريات املناخية واالحتباس احلراري حتى سنة 

 التنمية السياحية املستاامة على التنمية البشرية يف تكاملها مع اسرتاجتيات التنمية ملختلف الاول،

حسب ظروفها االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ويساهم قطاع السياحة بطريقة مباشرة وغري 

 (1) مباشرة يف حتقيق هذه األهااف اليت ميكن حصرها يف ما يلي:

 قر املطلق يف العاملعلى الف ءالقضاأوال: 

السياحية خلق وظائف وأماكن عمل جاياة وللتنمية وميكن للسياحة كقطاع سريع النمو  

املستاامة تأثري كبري على كافة مستويات اجملتمع احمللي، وعن طريق تبين هاف مكافحة الفقر املطلق 

والبنات  ءبتشجيع إقامة وتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة، وتاعيم الفئات األكثر رعاية مثل النسا

 وكبار السن.

                                                 

 جامعة املؤمتر الاويل العلمي الثالث، القانون والسياحة، مااخلة مقامة إىلدراسة لفرص التنمية السياحية املستاامة يف مصر، ، صالح زين الاين-(1)

 .19، ص2016طنطا، 
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 على اجلوع يف العامل ءالقضاثانيـــــــــا: 

تشجع على تبين أساليب الزراعة املستاامة،  ءحتقيق األمن الغذائي وحتسني نوعية الغذاإن  

وميكن للسياحة املستاامة أن تافع إىل زيادة اإلنتاجية الزراعية، وذلك بتشجيع اإلنتاج الزراعي 

حمللية يف املستاام، وعام استخاام الكيماويات امللوثة للرتبة واملياه، واستهالك املنتجات الزراعية ا

، وأساليب الزراعة احلايثة ميكن سياحية واحاة الفنادق واملنتجات السياحية، واناماجها يف سلسلة

اناماجها مع الزراعة التقلياية اخلالية من الكيماويات واملخصبات وامللوثات، كما أن الاخل اإلضايف 

 مة اخلربة يف التنمية السياحية املستاامة.املتولا يف اجملتمعات احمللية ميكنه أن يؤدي إىل حتسني وترقية قي

 

 

 ة وإنتاجية العمل والنمو االقتصاديءرفع كفاثالثــــــــــا: 

إن تاعيم التنمية املستاامة مبا فيها من ومو اقتصادي مستاام ومعال مرتفع للتشغيل املنتج هاف 

اقتصادي رائا على املستويني العاملي اقتصادي منوط بالتنمية السياحية املستاامة أن حتققه، ألهنا قطاع 

بطريقة مباشرة أو  ءمشتغل سوا 11قطاع السياحة من كل  واحمللي ويشتغل على مستوى العامل، واحا يف

والشباب  ءغري مباشرة، وتطبيق التنمية السياحية املستاامة يفتح آفاق جاياة وفرص عمل للنسا

التقلياية من االناثار ويرفع من شأنه ثقافة  ومشروعات سياحية مستاامة، وحيافظ على املنتجات

 اجملتمع احمللي.
 .تطوير الصناعة والتكنولوجيا املالئمة والبنية األساسيةرابعـــــــــــا: 

تعتما التنمية السياحية املستاامة على بنية أساسية وبيئة مستاامة، ومتجادة، وتساعا  

البنية األساسية لتظل مستاامة ونظيفة، وكوسيلة السياحة املستاامة احلكومات على صيانة وحتسني 

فعالة جلذب السائحني واالستثمارات األجنبية، وهذا يسهل إقامة التصنيع واإلنتاج املستاام الضروري 

للنمو االقتصادي والتنمية املستاامة، والتكنولوجيا املالئمة ال يعين أباا أهنا تكنولوجيا قامية أو متقادمة، 

اليت هي صايقة البيئة والتنمية املستاامة، وميكن القول أن التكنولوجيا الراقية هي  بل املقصود تلك
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تكنولوجية إنتاج الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وحبذا لو صار تشريع يلزم الفنادق 

 لبيئة.واملنتجعات والقرى السياحية على استخاام مصادر الطاقة املتجادة، وهي نظيفة وصايقة ل

 عام لإلنتاج واالستهالك املستاامضمان حتقيق إطار  خامســـــــــــا:

إن قطاع السياحة ميلك القارة على تبين ممارسات فعالة لالستهالك واإلنتاج املستاام، وحيقق 

بذلك املشاركة الفعالة يف التنمية املستاامة خاصة خبلق وظائف جاياة تتماشى مع االقتصاد األخضر 

 البيئة. ومحاية

 

 

 

 الفـــــرع الثانـــــــي: مبـــــادئ التنميـــــة السياحيـــــة املستاامـــــــة 

إن منهجية التنمية السياحية املستاامة ترتكز على جمموعة من املبادئ ميكن استغالهلا من أجل  

 (1) هذه املبادئ يف ما يلي:التقليل من اآلثار السلبية للسياحة واحملافظة على املوارد الطبيعية، وتتمثل 

من اسرتاتيجيات احلماية أو التنمية  ءجيب أن يكون التخطيط للسياحة وتنميتها وإدارهتا جز  -1

 املستاامة لإلقليم أو الاولة.

كما جيب أن يتم ختطيط وإدارة السياحة بشكل متااخل وموحا يتضمن إشراك وكاالت 

كانوا جمموعات أم أفراد، لتوفري أكرب قار من  ءحكومية خمتلفة، ومنظمات خاصة، ومواطنني سوا

 املنافع.

                                                 

دليل مفهوم السياحة املستاامة -الاليل اإلرشادي للسياحة املستاامة يف الوطن العربي، السلسلة األوىلحبيب اهلرب، عبا الرمحان السحيباني، -(1)

العرب  ء( بتنظيم مشرتك من جملس الوزرا2002أكتوبر  16-14الناوة اإلقليمية الثانية حول السياحة يف الوطن العربي املنعقا يف جبيل لبنان) وتطبيقاهتا، 

 لبيئة وبرنامج األمم املتحاة للبيئة/ املكتب اإلقليمي لغربي آسيا، متاح على املوقع: املسؤولني عن شؤون ا

http :www.umep.org   :07، ص 12/05/2014تاريخ االطالع .  
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تبع هذه الوكاالت، واملنظمات، واجلماعات، املبادئ األخالقية وأن تتحلي تجيب أن   -2

باملسؤولية االجتماعية، اليت حترتم ثقافة وبيئة واقتصاد املنطقة املضيفة، والطريقة التقلياية 

 حلياة اجملتمع وسلوكه.

يط وإدارة السياحة بطريقة مستاامة، وذلك من أجل محاية البيئة، جيب أن يتم ختط -3

 واالستخاامات االقتصادية املثلى للطبيعة يف املنطقة املضيفة.

قليل من اآلثار السياحية تالبحوث البيئية واالجتماعية يف املناطق السياحية، لل ءجيب إجرا -4

احة، وتأثرياهتا على السكان السلبية، وأن تتوفر الاراسات واملعلومات عن طبيعة السي

التنمية، خاصة اجملتمع احمللي، حتى ميكنهم املشاركة والتأثري على  ءوالبيئة الثقافية قبل وأثنا

 اجتاهات  التنمية املستاامة.

جيب أن يتم تشجيع األفراد احملليني على القيام بأدوار قيادية يف التخطيط والتنمية ملساعاة   -5

 مال وغريها من املصاحل.احلكومة، وقطاع األع

جيب أن هتتم السياحة بعاالة توزيع املكاسب بني املستثمرين يف جمال السياحة وأفراد اجملتمع  -6

 املضيف، من أجل تلبية احتياجات السكان احملليني، واحملافظة على عاداهتم وتقالياهم.

خالل استخاام املوارد احمللية لتحقيق مردود جيا للبلا املضيف، من  اجملهوداتالعمل على مضاعفة -7

 الطبيعية، واإلمكانيات البشرية.

جيب أن يتم عمل حتليل متااخل للتخطيط البيئي واالجتماعي واالقتصادي قبل املباشرة ألي تنمية  -8

 مجتمع.للاملتطلبات البيئية سياحية أو أي مشاريع أخرى، حبيث يتم األخذ ب

تنسجم مع ظروف البيئة، وتقليل استخاام األشجار يف التافئة، االعتماد على البنية التحتية اليت  -9

 واحملافظة على احلياة الفطرية الطبيعية باملنطقة.

 األثرية التارخيية. الطبيعيةاملناطق تثقيف السياح بأمهية احملافظة على  -10

علومات وجود مراكز دخول يف املواقع السياحية لتنظيم حركة السياح وتزوياهم باملضرورة  -11

 الضرورية.
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بعض اإلرشادات الضرورية  ءضرورة توفر مراكز للزوار تقام معلومات شاملة عن املواقع، وإعطا -12

حول كيفية التعامل مع املوقع، ويفضل أن يعمل يف هذه املراكز السكان احملليون الذين ياربون على إدارة 

 أضرار للبيئة.باون إحااث أي مل مع املعطيات الطبيعية املوقع والتعا

ضرورة وجود إدارة سليمة للموارد الطبيعية والبشرية يف املنطقة، ميكنها أن حتافظ على هذه  -13

 الثروات لألجيال القادمة من خالل عناصر بشرية ماربة.

أوال بأمهية البيئة واحملافظة عليها  نياحمللي التوعية والتثقيف البيئي، من خالل توعية السكان -14

ودجمهم يف العملية التنموية، وتثقيفهم بيئيا وسياحيا، وتوعية السياح والزوار أيضا، مع احلرص على وجود 

 اللوحات اإلرشادية اليت تؤكا على أمهية ذلك.

 ون ازدحامحتايا القارة االستيعابية للمنطقة السياحية، حبيث حياد عاد السياح الوافاين با -15

ذلك بالبيئة الطبيعية واالجتماعية من جهة، وعلى السياح من جهة أخرى، حتى ال يؤثر كتضاض، او

 فريون بيئة جذابة توفر هلم اخلامات واألنشطة السياحية.

توفري مشاريع استثمارية للسكان احملليني، مثل الصناعات احلرفية التقلياية ووسائل نقل السياح  -16

 الزراعة العصرية فظال عن العمل كمرشاين سياحيني.وتشجيع 

 تضافر كل اجلهود لنجاح السياحة البيئية من خالل تعاون كل القطاعات ذات العالقة بالسياحة. -17

للرقابة والتاقيق والتصحيح أثنا مجيع مراحل تنمية وإدارة السياحة، مبا  برنامج جيب أن يتم تنفيذ -18

ريهم من االنتفاع من الفرص املتوفرة والتكيف مع املتغريات اليت ستطرأ على يسمح للسكان احملليني وغ

 حياهتم.

 املطلــــــب الثالـــــث: أساليـــب تطبيـق مبــادئ التنميـــة السياحيــــة املستاامـــة ومؤشراتـــــها

كشف املشاكل إن أي أسلوب لتطبيق مبادئ التنمية السياحية املستاامة يكون ذو وجهني، أوهلا  

يف الوجهة السياحية وثانيهما متكني صانعي السياسة من اختاذ قرارات ضبط مؤشرات االستاامة 

 اخلاصة بالسياحة وحتسني التطلعات حنو تنمية سياحية مستاامة يف بلااهنا.

 الفـــــرع األول: أساليــــب تطبيــــق مبــــادئ التنميــــة السياحيــــة املستاامـــــــة
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تعا التنمية السياحية أحا أهااف التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة للاولة ملا هلا من  

قارة على حتسني ميزان املافوعات وتوفري فرص عمل وخلق فرص مارة للاخل فضال عن املسامهة يف 

 حتسني أسلوب وومط احلياة االجتماعية والثقافية جلميع أفراد اجملتمع.

سات إىل أن نظريات وفلسفات التنمية السياحية املستاامة تظل على هيئة حيث تشري الارا

مسلمات إذا مل تتوفر هلا مقومات أساسية عنا تنفيذ خمططات التنمية السياحية، وعلى الرغم من 

الصعوبات اليت تواجه تطبيق التنمية السياحية املستاامة إال أنه ال يوجا خالف على أمهية تبين مبادئ 

 ة إلدارة ومحاية املوارد الطبيعية.االستاام

كما أنه من الضروري إلجناح التنمية السياحية املستاامة يف املستقبل تكييف األجهزة واملنظمات  

ختلف حيقق االستاامة للنشاط السياحي مبتغيري لألسلوب الذي القائمة على النشاط السياحي مع 

 أنواعه.

مبثابة األسلوب األمثل لالستجابة للتغيري وما يتطلبه من  ويعترب مفهوم أفضل ممارسة إلدارة بيئية 

اليت من  ةإعادة هيكلة للعمليات املختلفة، كما أنه يعترب اإلطار الشامل الذي يقام املعايري البيئية املختلف

 مبستوى التخطيط والتنمية يف املناطق السياحية، ويهاف مفهوم ءخالهلا يتم حتقيق اجلودة البيئية واالرتقا

 (1) ة إىل:ممارسة إلدارة البيئ أفضل

 .االستخاام الرشيا للموارد الطبيعية مثل األرض والرتبة والطاقة واملياه...اخل  -1

 العمل على خفض نسب التلوث بأشكاله املختلفة، الصلبة والسائلة والغازية.  -2

 االيكولوجي.احلفاظ على التنوع البيولوجي من خالل محاية النباتات واحليوانات والنظام   -3

 اإلبقاء على الرتاث الثقايف جبميع أشكاله املختلفة من عادات وتقاليا وتراث معماري وغريه.  -4

اجملتمع يف عمليات التنمية مع العمل على تكامل الثقافات أطباق املشاركة احمللية لكافة   -5

 احمللية.

 استخاام العمالة واملنتجات احمللية.  -6
                                                 

 .06ص ، حمما ابراهيم عراقي، فاروق عبا النيب عطا اهلل، مرجع سابق-(1)
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 امللوثة للرتبة. التقليل من املواد الكيماوية  -7

 وضع سياسة تراعي الشروط البيئية لكافة مراحل التنمية السياحية.  -8

 األخذ بعني االعتبار شكاوي السائحني.  -9

مااخل عاياة ملفهوم أفضل ممارسة إلدارة البيئة مثل فرض مبالغ إىل كما جتار اإلشارة يف هذا الصاد 

ة، إضافة إىل التشريعات والتعليمات املتعلقة باستخاام مالية وغرامات نقاية على املنشآت اليت تلوث البيئ

املوارد السياحية فضال عن توفري اهليكل اإلداري الذي حيقق ذلك، وكذلك ضرورة استخاام 

التكنولوجيا الصايقة للبيئة يف إدارة العمليات السياحية كما يتم األخذ بعني االعتبار قياس اجتاهات 

 (1) حة.اجملتمعات املضيفة جتاه السيا

 الفـــــرع الثانــــــي: مؤشـــرات التنميـــة السياحيـــة املستاامــــــــة

لقا وضعت جمموعة من مؤشرات االستاامة اخلاصة بالسياحة، واختربت يف عاد من البلاان  

رات يف بعض الوجهات شيف إطار مبادرة املنظمة العاملية للسياحة، وقا شرع يف استخاام هذه املؤ

السياحية. والغرض منها رصا اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية للسياحة وقا قسمت إىل ثالث 

 (2) جمموعات أساسية:

  املؤشرات البيئيةأوال: 

ضغط النشاط البشري على البيئة يف املقصا السياحي،  توضع هذه املؤشرات على أساسو

ية هبا، فإهنا تفرز عاة جمموعات من املضار اليت تتوىل وإذا جتاوزت املنطقة السياحية الطاقة االستيعاب

 أنواع املؤشرات البيئية قياسها وهي:

 كانت نفايات صلبة أو سائلة. ءمؤشر معاجلة النفايات سوا -

مؤشر كثافة استخاام الرتبة والذي يقيس إما معال كثافة السياح إىل السكان احملليني أو معال  -

 األساسية إىل إمجايل املساحة. املساحة الذي حتتله البيئة

                                                 

 .07ص، حمما ابراهيم عراقي، فاروق عبا النيب عطا اهلل، مرجع سابق -(1)

 .89، ص 2005،  دار النهضة العربية ، القاهرةالتنمية السياحية املستاامة بني اإلسرتاتيجية والتحايات املعاصرة، ، ءعبا الباسط وفا-(2)
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مؤشر كثافة استخاام املياه الذي يقيس حجم استخاام السياح للمياه إىل حجم استخاام السكان  -

 احملليني أو حجم استخاام السياح للمياه إىل احلجم الكلي املتاح من املياه الصاحلة للشرب.

خالل فرتات خمتلفة من السنة واملواسم  ءمؤشر محاية اجلو من التلوث الذي يقيس ماى تلوث اهلوا -

السياحية، معنى ذلك أن التنمية السياحية اليت تكتسب صفة االستاامة تستوجب العمل على جتاوز 

 الطاقة االستيعابية للموقع السياحي للحفاظ على نوعية البيئة ومستوى اإلشباع لاى الزبائن.

 

 املؤشرات االجتماعيةثانيــــــــــــــا: 

ز املؤشرات االجتماعية للتنمية السياحية املستاامة على وقع االنعكاس املتعاظم للنشاط ترتك

السياحي على الوسط االجتماعي وتوجا عاة مؤشرات رئيسية لقياس املؤشرات السياحية على 

 اجلانب االجتماعي:

 وقع مؤشر االنعكاس االجتماعي الذي يقيس تأثري السياحة على الظروف املعيشية لسكان امل

 .السياحي من حيث التوظيف والتعليم...اخل

  ب لايهم باملشاريع السياحية والتجاومؤشر رضا السكان احمللني والذي حياد مستوى الرضا

 معها.

  مؤشر األمن والذي يقصا به انعكاس تافق السياح على عنصر األمن ويقاس مباى تطور اجلرمية

 يف وسط سكان املقصا السياحي.

  العامة والذي يقصا به ماى انعكاس تطور النشاط السياحي على مستوى صحة مؤشر الصحة

إىل عاد وواملمرضني إىل عاد املصابني باألمراض اجلنسية  ءالشعب احمللي كقياس عاد األطبا

 السكان.

 املؤشرات االقتصاديةثالثـــــــــا: 

ثري النشاط السياحي على تتعلق املؤشرات االقتصادية للتنمية السياحية املستاامة بقياس تأ 

 الوسط احمللي وأهم مؤشراته مؤشر العملة الصعبة ومؤشر الاخل واالستثمار.
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 املقرتحات املسامهة يف دعمهااملطلــــب الرابـــــع: أمهيــــة التنميـــــة السياحيــــة املستاامــــة و 

لكثري من الاول متطورة كانت أو حتظى التنمية السياحية املستاامة بأمهية كبرية يف اقتصاديات ا 

ياديا يف برامج التنمية االقتصادية حتى باتت مؤثرة ومتأثرة بكل اجلوانب االقتصادية وتتبؤ موقعا رنامية، 

واالجتماعية والسياسية والثقافية فيها، وأصبحت ركيزة من الركائز اليت تقوم عليها التنمية الشاملة 

 ية التنمية السياحية املستاامة وأهم أبعادها.املستاامة، وهلذا سنحاول إبراز أمه

 

 الفـــــرع األول: أمهيــــــة التنميــــــة السياحيـــــة املستاامـــــــة

تلعب التنمية السياحية دور كبري يف ومو وتطوير بقية القطاعات األخرى املتشابكة مع القطاع 

إسرتاتيجية احلكومة ووفرت هلا مجيع السياحي على مستوى الاولة، وهذا إذا ما وضعت ضمن 

 (1) الشروط الالزمة لافعها إىل األمام ومن أمهيتها نذكر ما يلي:

 حتسني ميزان املافوعاتأوال: 

وذلك من خالل تافق رؤوس األموال األجنبية لالستثمار يف املشاريع السياحية وكذلك من خالل 

السياحة من موارد نتيجة إجياد عالقات اقتصادية االستخاامات اجلياة للموارد الطبيعية وما ستحققه 

من ه الاولة من منافع اقتصادية، حتصل عليما بينها وبني القطاعات األخرى يف الاولة، متزامنا مع 

اإليرادات احملققة من العمالت الصعبة النامجة عن الطلب السياحي للسياحة اخلارجية وكذلك الااخلية، 

 ءالقومي للاولة بشكل مباشر وغري مباشر، وبالتايل املسامهة يف عملية البناهم يف زيادة الناتج امما يس

 االقتصادي فضال عما حتققه هذه الصناعة من انتعاش شرائح واسعة من اجملتمع.

 وفري فرص عمل وحل مشكلة البطالةتثانيــــــــا: 

فرص عمل جاياة مما ألن التوسع يف صناعة السياحة واملشروعات املرتبطة هبا يساهم يف توفري 

خيفض من البطالة، وبالتايل يؤدي ذلك إىل ارتفاع مستوى الاخل والرفاهية للمجتمع وزيادة معال ومو 

                                                 

امللتقى العلمي الاويل حول  إىلمااخلة مقامة حسب مقاربة املنظمة العاملية للسياحة، -دور السياحة البيئية املستامية يف حماربة الفقر، فاياي كمال-(1)

 .07، ص 2016نوفمرب  10-09جامعة جيجل، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري الصناعة السياحية يف اجلزائر بني الواقع واملأمول، 
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وإنفاق السياح والتأثري املباشر للسياحة يف توفري فرص عمل يكون من القطاع السياحي للقطاعات 

 املرتبطة به. 

 ستثمارية الرحبيةزيادة الفرص االثالثــــــــــــــــــــــا: 

ميكن للاولة حتايا جماالت واسعة لعملية االستثمار يف هذا القطاع مما يعمل على االستغالل 

وتوظيف رؤوس األموال الوطنية واألجنبية  االستثماراجليا ملقومات النهوض بالواقع السياحي حيث 

وتوجيهها صوب اجملاالت املرحبة اقتصاديا ملا ميتلكه القطاع اخلاص من قارة يف تعزيز املزايا التنافسية 

للمشاريع السياحية وإجياد الوسائل املمكنة يف جذب السياح وإدخال أفضل أنواع التقنيات والتجهيزات 

وأساليب العمل وهنا يتطلب إشراف الاولة على صياغة إسرتاتيجية شاملة أحا  ءوحتسني الطرق وأدا

 أهم بنود عناصرها القطاع اخلاص ودوره يف التنمية السياحية املستاامة.

 حتقيق التنمية املتوازنة بني األقاليمرابعــــــــــــا: 

احية جاياة يف مناطق مشروعات سي ءحيث تؤدي التنمية السياحية املستاامة إىل توزيع وإنشا

البالد من مشاله  ءالبالد املختلفة، خاصة وأن املواقع احلضارية واألثرية والاينية تتوزع بني خمتلف أرجا

إىل جنوبه مما يعين حصول تنمية متوازنة لألقاليم خاصة املتخلفة منها اقتصاديا من خالل إجياد عمل 

يادة رفاهية األفراد واستغالل املوارد الطبيعية يف هذه املناطق وز ءوحتسني املستوى املعيشي ألبنا

األقاليم، وسريتب على توزيع الاخول بني املناطق أو األقاليم حتقيق حالة التوازن االقتصادي، وإعادة 

سكاني، وبالتايل إمكانية احلا من توزيع الاخل والتنمية وتطوير هذه املناطق باعتبارها أماكن جذب 

تخلفة إىل املناطق األكثر تطورا، إذ تساهم السياحة يف إنعاش التجمعات اهلجرة من املناطق امل

 املقومات السياحية.من قرب بالتلك اليت واملستقرات البشرية اليت توجا فيها أو 

 املقرتحات املسامهة يف دعم التنمية السياحية املستاامة الفرع الثاني:

 إبرازهامن أجل دعم وتطوير التنمية السياحية املستاامة هناك جمموعة من املقرتحات اليت ميكن     

 (1) وهي كاألتي :
                                                 

 .61، ص 2003(، القاهرة، 100جملة إدارة األعمال ،العاد )تفعيل وتنمية السياحة املصرية ، مسري سعا مرقص، -(1)
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بتنمية العنصر البشري يف قطاع السياحة والفنادق باعتباره أهم عناصر اإلنتاج و  االهتمامضرورة  -1

وذلك يف ضل . قية بصفة خاصةالتفوق يف جمال اخلامات بصفة عامة واخلامات السياحية والفنا

 ألحكام اتفاقية اجلاتالعاملي حنو حترير جتارة اخلامات واملنافسة على املستوى الاويل وفقا  االجتاه

 إطار عمل منظمة التجارة العاملية.تعترب  اليت
البشرية يف قطاع السياحة والفنادق فنيا وإداريا من خالل الاورات بتاريب اإلطارات  االهتمام -2

التاريبية داخل الاولة وخارجها من اجل تنمية املهارات اإلدارية والسلوكية يف التعامل مع 

 منها  واالستفادةالسائحني والتعرف على التطورات العلمية احلايثة يف الاول السياحية املتقامة 
هتتم بإعااد خرجيني  اليتمن املاارس واملعاها واجلامعات العلمية  دعم الاولة للمؤسسات -3

بتخصصات السياحة والفنادق واإلرشاد السياحي والعمل على تطوير براجمها الاراسية وذلك 

باملناهج الاراسية والربامج العلمية للاراسة السياحية والفناقية املطبقة يف الاول  باالسرتشاد

هبذه املعاها واملاارس  لاللتحاقاللغات األجنبية كشرط  بإتقان االهتمامالسياحية املتقامة، مع 

 .ويف كافة مراحل التعليم 
االهتمام بالتوعية السياحية للمواطنني للعمل على حسن معاملة السائحني واحملافظة على املظهر  -4

يطة باألماكن احلضاري لالماكن واملزارات السياحية واملرافق العامة ووسائل النقل والبيئة احمل

 والقرى السياحية.
بتنمية اإلطارات البشرية العاملة يف جمال الشرطة السياحية وتنمية مهاراهتم فيما يتعلق  االهتمام -5

اللغات األجنبية والسلوك احلضاري واملظهر العام واإلملام ببعض املعارف  وإتقانبالتعامل مع السياح 

 .والثقافة السياحية
اصر البشرية اليت تتعامل مع السائحني يف املنافذ الربية والبحرية واملطارات وهم بتنمية العن االهتمام -6

 .والبنوك ومكاتب الصرافة ....إخل العاملون يف جماالت اجلوازات واجلمارك، والنقل السياحي
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السياحي وتوفري  االستثماردعم مشروعات البنية األساسية اليت تستفيا من خامتها مشروعات  -7

 يف لالستثمارحالل والتجايا الاوري هلا ،ويتطلب ذلك إتاحة الفرصة للقطاع اخلاص متطلبات اإل

 اإلدارية والرتاخيص الالزمة. اتءمشروعات البنية األساسية وتسهيل اإلجرا
املطارات وفقا  إدارة وإنشاءيف جماالت الطريان املاني  لالستثمارالفرصة للقطاع اخلاص  إتاحة -8

للضوابط اليت تضعها السلطات املختصة يف إطار االجتاهات العاملية وخصخصة املطارات وذلك 

على املعوقات اليت تواجه  ءة والقضاءمن اجل حتسني خامات النقل وضيافة السائحني بكفا

 السياح أحيانا عنا تعاملهم مع شركة الطريان الوطنية العامة.
السياحي باحملافظة على البيئة الطبيعية والصحة العامة ومراعاة توفري  االستثمارمشروعات  التزام -9

الالزمة حلماية البيئة من التلوث وأن يكون ذلك واضحا يف الوسائل واإلمكانيات املادية التكنولوجية 

دراسات اجلاوى االقتصادية واالجتماعية للمشروعات السياحية اجلاياة والتوسعات املستقبلية 

للحصول على تراخيص مزاولة النشاط مع مراعاة الرقابة والتفتيش الاوري  أساسيذلك كشرط و

بواسطة اجلهات املختصة واعتبار  اإلخالل مبتطلبات محاية البيئة سببا كافيا لعام التمتع باملزايا أو 

 ات الضريبية.ءاإلعفا
 أعااد السائحني خالل السنوات زيادة طاقة النقل الربي السياحي الستيعاب الزيادة املستهافة يف -10

الالزمة للقطاع اخلاص لالستثمار يف النقل  الرتاخيصو  اإلجراءاتالقادمة.ويتطلب ذلك تسهيل 

الربي ليتسنى  أسطوهلاالعام وحتايث  األعمالإىل تطوير شركات قطاع  باإلضافةالسياحي وذلك 

 .هلا احلصول على تراخيص النقل السياحي بارجاته املختلفة
رورة اهتمام شركات التامني بتغطية كافة املخاطر اليت تواجه مشروعات االستثمار السياحي ض -11

خسائر تتطلب تعويض شركات التأمني عنها ، وذلك ملواجهة والفناقي واليت ميكن أن يرتتب عليها 

 األخطار اليت تتعرض هلا املباني السياحية ، واألخطار اليت تتعرض هلا وسائل النقل السياحي،

هلا األفواج   واألخطار اليت يتعرض هلا العاملون يف املنشآت السياحية ،  واألخطار اليت تتعرض

 السياحية.
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السياحي والفناقي ، وكذلك  االستثمارالضريبة واجلمركية ملشروعات  إجراءاتتبسيط  -12

على املنازعات  ء، والقضا تاملشروعاالضريبية هلذه  باإلعفاءاتتطبيق شروط التمتع  إجراءات

 السياحي الفناقي . االستثمارالضريبية اليت قا تنشأ بني مصلحة الضرائب ومشروعات 

 

 

 اخــــل للتنميــــة املستاامـــــــةماملبحـــــث الرابــــــع:السياحـــــة البيئيـــــة ك

أخرى فهي  من ناحيةواقتصادية اجتماعية تعترب السياحة ظاهرة حضارية وسلوكية من ناحية  

كنشاط إنساني تساعا على انتشار الثقافات وتزيا من حركة التواصل واالتصال بني الشعوب 

واجملتمعات، باإلضافة إىل أمهيتها البيئية كوهنا تاعوا إىل التأمل يف الطبيعة وتسهل االتصال هبا، كما أهنا 

صنع اإلنسان مع احملافظة عليها متكن من االستغالل األمثل للموارد واملعطيات البيئية أو اليت من 

 وصيانتها، وهذا ما عرف حايثا بالسياحة البيئية.

هذا النوع من السياحة يسعى إىل ربط االستثمار واملشاريع والنشاطات السياحية لتنمية اجملتمع، 

اة مع مفهوم احلماية البيئية والتنوع البيولوجي والثقايف للمناطق السياحية، وفق معادلة تنموية واح

ومنسجمة يف إطار التنمية املستاامة للسياحة اليت تتيح العوامل الضرورية للنهوض بالواقع السياحي 

باعتباره من الروافا األساسية لتنمية اجملتمع يف ظل األفكار التنموية الشاملة، والتخطيط الصحيح 

 لية.احملم الرتاث والثقافات واالستغالل األمثل للمؤهالت واملقومات السياحية البيئية ووقايتها واحرتا

ولذلك برزت أمهية استخاام املنهج البيئي وتطبيق نظم حتقيق اجلودة البيئية يف أداء الوحاات  

اهلار البيئي، وجعل نشاط السياحية صايقا للبيئة، من خالل إقامة  وإيقاف السياحية، ومعاجلة

وكذلك إىل  السياحية البيئية وأمهيتهامقاصا سياحية بيئية. ويف هذا الصاد سوف نتطرق إىل ماهية 

 ، إضافة إىل تاريب املوارد البشرية يف هذا اجملال.احملميات الطبيعية ودورها يف السياحة البيئية

 املطلــــــب األول: ماهيـــــــة السياحــــــة البيئيــــــة
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جسر عابر يتم من السياحة البيئية نشاط يتصل بأنشطة أخرى حيث يأخذ منها ويعطيها، وهي 

إىل وضع أفضل وأرقى، وأصبح االهتمام يزيا على هذا ع معني خالله عبور االقتصاد الوطين، من وض

 النوع من السياحة وذلك الرتباطها الوثيق بالبيئة وحبياة سكان األرياف على وجه اخلصوص.

 

 

 

 الفــــــرع األول: تعريـــــف السياحــــــة البيئيــــــــة

على  1990تعرف السياحة البيئية وفقا للجمعية الاولية للسياحة البيئية اليت مت إنشائها عام       

السكان  رفاهالسفر املسؤول إىل املناطق الطبيعية الذي يؤدي إىل حفظ البيئة وحتسني »أهنا: 

 (1).«احملليني

وتعرف السياحة البيئية كذلك بأهنا السفر واالنتقال من مكان إىل آخر بغرض االستمتاع 

ر ثقافية البكر وما يصاحبها من مظاه والاراسة والتفهم والتقاير بروح املسؤولية للمناطق الطبيعية

سياحية احملافظة على املوروثات الإىل جمموعة أفكار وخطوط هتاف مجيعها  تقلياية، وبتعبري آخر هي

من مصادر املياه املعانية، ونباتات  ،كل عناصرهاوواحلضارية واألثرية والبيئية والصحية والطبيعية، 

وفق خطة إسرتاتيجية بعياة املاى تعمل على خلق سياحة شاملة  ءوحيوانات وطيور وغابات وصحرا

 (2)بالبيئة.ة مزاولة أنشطة رشياة وغري ضارة يرفيقة بالبيئة، كما تعين السياحة البيئ

وتعرف أيضا بأهنا السفر إىل املناطق الطبيعية لالستمتاع باملوارد الطبيعية والبيئية املختلفة هبا  

، حبريات، حياة برية، كائنات حبرية( مع مزاولة بعض األنشطة اخلاصة )الغوص، ء)حبار، جبال، صحرا

وقا يسنح بالتنمية السياحية هبذه املناطق مراقبة الطيور، تصوير الطبيعة واحليوانات، والنباتات الربية( 

وفق ضوابط وشروط وقوانني وتشريعات حلماية املوارد البيئية املختلفة هبا، من األنشطة السياحية غري 

                                                 

 .122، ص 2002 عمان ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،موسوعة املان العربية، ، أبو حجز آمنة ابراهيم-(1)

 .48، ص 2008الراية، األردن، دار السياحة يف الوطن العربي، ، العبوري زيا منري-(2)
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املاروسة وغري املخططة علميا، حتى ميكن احملافظة على املقومات الطبيعية واالجتماعية باإلضافة إىل 

ساعاة على احلفاظ على املوارد الطبيعية والبيئية لتلك املناطق، حتقيق دخل مادي يستخام يف امل

وتنمية العايا من املشروعات البيئية التقلياية لصاحل السكان احملليني لتطوير حياهتم ورفع مستوى 

 (1) معيشتهم، وهبذا يتم حتقيق التوازن البيئي ودعم وتنمية اجملتمع احمللي.

السفر إىل مناطق طبيعية مل يلحق هبا التلوث ومل يتعرض  »بأهنا: ويعرفها الصناوق العاملي للبيئة 

 .«توازهنا الطبيعي إىل اخللل وذلك لالستمتاع مبناظرها ونباتاهتا وحيواناهتا الربية 

ويعترب هذا النوع من السياحة هاما جاا للاول النامية لكوهنا متثل مصارا للاخل، إضافة إىل  

 (2) ات التنمية املستاامة.ثقافة وممارس خترسيظ على البيئة ودوره يف احلفا

حتايا أهم  مفهوم شامل للسياحة البيئية على خلفية ومن خالل ما سبق ميكن الوقوف على 

 عناصره يف النقاط التالية:

السياحة البيئية نشاط إنساني ميارسه البشر وفق قواعا وضوابط حتمي وتصون احلياة الفطرية  -

 جبودهتا وحتول دون تلوثها وتعمل على احملافظة عليها لألجيال احلالية واألجيال القادمة.الطبيعية وترتقي 

السياحة البيئية حتافظ وحتمي الكائنات من االنقراض وتعيا لإلنسان إنسانيته يف محاية احلياة الربية  -

 وصيانتها وزيادة عناصر اجلمال الطبيعي فيها.

مردود اقتصادي متعاد اجلوانب جتمع بني اجلانب املادي امللموس، السياحة البيئية نشاط له عائا و -

واجلانب املعنوي األخالقي املؤثر واملبادئ والقيم احلمياة، حيث تتحول احملافظة على سالمة البيئة بفعل 

 هذه القيم إىل مبادئ سامية.

حمافظة على ومن خالل كل هذه العناصر ميكن اعتبار السياحة البيئية أهنا سياحة مسؤولة و

 الرتاث البيئي واحلضاري والثقايف وحترتم الثقافات احمللية وتساعا على حتسني معيشة السكان احملليني.

                                                 

 .185، ص 2007اجلالل للطباعة، اإلسكنارية، دراسات وحبوث يف أنرتوبولوجيا السياحة،  -السياحة والبيئةعبس يسري، -(1)

 اسرتاتيجيات األعمال بعنوان الريادة واإلبااع املايل " املؤمتر العلمي الرابع مااخلة مقامة إىل،  السياحة البيئية يف األردن والسبل الكفيلة لتنميتها،مرزوق عايا العقيا-(2)

 .04، ص2005مارس  16-15، كلية العلوم اإلدارية واملالية جامعة فيالديليفيا ، األردن، يف مواجهة حتايات العوملة "
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 الفــــــرع الثانــــــي: أنـــــــواع السياحـــــة البيئيـــــــة

اوافع لقا مت تصنيف السياحة البيئية إىل عاة أنواع وفقا للمعايري والعوامل واالحتياجات وال 

املختلفة اليت يسعى الفرد السائح إلشباعها، ومن ثم أصبحت السياحة البيئية متارس بأشكال متعادة 

 ومن أمهها نذكر:

: وتعا من أهم وأخطر أنواع السياحة البيئية، ألهنا سياحة تبحث عن اجملهول سياحة االستكشاف-1

اياة أو التحقق من معلومات مشكوك فيها، أو وارتياد األماكن الغري مأهولة بغية الوصول إىل املعارف اجل

استكمال معلومات مل تكتمل بعا، وتعترب الطبيعة اجملال اخلصب الذي يقصاه املستكشفني للبحث 

والاراسة ومعرفة احلقائق والتعامل مع ما هو متوفر يف البيئة من خملوقات، ونظم وقوانني وعادات وتقاليا 

 (1) الشعوب يف املقصا السياحي.

: وهي السياحة اليت هتاف إىل البحث عن الراحة الضرورية الستعادة سياحة االستجمام والرتفيه -2

القوى النفسية والفيزيائية للفرد، ألن اإلنسان حباجة إىل وجود التنوع يف حياته ونشاطاته للهروب من 

عن صخب املاينة  الروتني والعمل اليومي، وذلك بالذهاب إىل مواقع ومقاصا سياحية طبيعية بعياة

 (2) ومشاكلها لالستجمام.

فرتة  ءيكون الغرض منها هو السفر للعالج الصحي أو النفسي أو لقضا :البيئية العالجية السياحة -3

نقاهة وذلك بارتياد املناطق اليت تتمتع خبصائص شفائية طبيعية للعايا من األمراض باستخاام املياه 

 (3) ومحامات الطني أو أشعة الشمس ومياه البحر والرمال.املعانية، وعيون املياه الساخنة، 

: حيث يقوم فيها السائح مبشاهاة ما حياث يف احلياة الربية ورصا وتتبع سياحة مراقبة احلياة الربية -4

ودراسة حياة الطيور واحليوانات الربية والزواحف يف بيئتها األصلية، وحماولة التعرف على أسرارها وفهم 

                                                 

 .87ص ، 2006مكتبة الاار العربية للكتاب، القاهرة، التلوث البيئي وإعاقة السياحة، ، حسن أمحا الشحات-(1)

 .70، ص 2006جمموعة النيل العربية، القاهرة، السياحة البيئية، حمسن أمحا اخلضريي، -(2)

 .16مروان السكر، مرجع سابق ،ص -(3)
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وكيف تتكيف هذه املخلوقات مع متغريات احلياة الربية، وغالبا ما يكون ذلك باافع الفضول أو سلوكها 

 (1) االستمتاع أو تنمية واكتساب املعارف.

تكون يف عاة : وهي تلك السياحة اليت تتعلق باالشرتاك بالفعاليات الرياضية، والسياحة الرياضية-5

الغوص ية اآلمنة من األخطار وسباحة واحل البحار الرملية اليت متارس على سأشكال كالرياضة املائ

، وال ننس رياضة التزحلق على اجلليا وتسلق اجلبال وجتار اإلشارة إىل أن هذا وركوب الزوارق...اخل

 من السياح من أجل التمتع. هاما النوع من السياحة يستقطب عادا

بإشراف اجلهات املعنية، حيث أهنا ختضع : تعتما هذه السياحة على الصيا املنظم سياحة الصيا-6

لقوانني هتاف إىل محاية البيئة والتنوع البيولوجي، من خالل محاية بعض أنواع احليوانات املهادة باالنقراض 

ومنع الصيا يف بعض املناطق احملرومة كاحملميات الطبيعية وأيضا يف مواسم التكاثر ومنع استخاام بعض 

 (2) أدوات الصيا اخلطرة.

ة من السنة ويف مناطق سياحية تتوفر على وهي اليت تكون يف مواسم معين: السياحة املومسية-7

الظروف املناخية املالئمة اليت متيزها عن غريها من املناطق األخرى، وهذا النوع من السياحة خيتلف 

اردة أو حسب الفصل الذي ترتبط به، مثل السياحة الصيفية، وهي غالبا ما تكون يف املناطق الب

املناطق اليت تتوفر على الشواطئ والسياحة الشتوية، وهي تكون يف املناطق الاافئة لالستمتاع بأشعة 

  الشمس أو املناطق الباردة قصا االستمتاع بالثلوج.

: وهي السياحة اليت ترتبط باملكان اجلغرايف، ومعامل السياحة البيئية حسب املنطقة السياحية-8

والواحات واجلبال  ءياحي وهي ختتلف من منطقة إىل أخرى كالشواطئ والصحراوتضاريس املقصا الس

 (3) .واألرياف والقرى...اخل

                                                 

 . 76 -75ص  مرجع سابق، ص حمسن أمحا اخلضريي،-(1)

 .85-84سابق، ص ص  ، مرجعمساعيل علي الاباغإمثنى طه احلوري، و-(2)

 .66-65مرجع سابق، ص ص أمحا فوزي ملوخية، -(3)
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: وهي ذلك النوع من السياحة الذي ينتقل فيه السائح داخل حاود الااخلية أو احمللية السياحة -9

 دولته ويتم اإلنفاق فيها بالعملة احمللية.

: وهي متثل حركة انتقال الفرد السائح عرب حاود الاول املختلفة السياحة اخلارجية أو الاولية -10

 واإلقامة املؤقتة هبا.

واإلقامة باور هام  ءيف هذا النوع يقوم عنصر اإليواو: واإلقامة ءسياحة بيئية حسب مكان اإليوا -11

هذا ويف جذب السائح، حيث أنه كلما كان املكان بيئيا سليما وصحيحا كان املقصا السياحي فعال، 

النوع من السياحة البيئية يأخذ أشكاال عاياة، مثل سياحة املنتجعات وسياحة الفنادق الثابتة أو 

ات التكلفة املرتفعة، حيث يكون الفناق بالتمتع باخلامات ذ نوبالذين يرغ ءالعائمة، وهي سياحة األثريا

 (1) البيئي صغري احلجم.

: وهي من أهم أوماط السياحة البيئية التقلياية اليت يسعى فيها السائح إىل السياحة البيئية الثقافية -12

جاياة، تثري معلوماته وتوسع دائرة فكره عن طريق زيارة مناطق أخرى ودراسة  ءالتعرف على أشيا

أحوال شعوهبا وخصائصها، كما يسعى إىل زيارة املعامل احلضارية والتارخيية واألثرية واملشاركة يف 

 (2) بالثقافات األخرى واالطالع عليها. املناسبات الثقافية، وهذا ما ينتج عنه احتكاك السائح

: ويهاف هذا النوع من السياحة إىل التعارف والتقارب بني البشر، سياحة البيئية االجتماعيةال-13

، واالهتمامات كم هتاف هذه السياحة أيضا إىل احملافظة ءخصوصا الذين جتمعهم نفس اهلويات واآلرا

لتعرف على االجتماع الفرصة ل ءعلى العالقات االجتماعية والقرابة والصااقة، كما أهنا تتيح لعلما

عادات سكان املنطقة اليت يقع فيها املقصا السياحي، وطبائعهم وخصائصهم، وكيفية تقوية الروابط 

 (3) االجتماعية بينهم.

                                                 

 .126-125حمسن أمحا اخلضريي ، مرجع سابق، ص ص -(1)

 .42، مرجع سابق، ص حسن أمحا الشحات-(2)

 .123مرجع سابق، ص ،  حمسن أمحا اخلضريي-(3)
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هذه أهم أبرز أنواع السياحة البيئية باإلضافة إىل التعرف إىل األنواع الثانوية األخرى مثل سياحة  

والثقافة وسياحة احلرف التقلياية والصناعات  املتاحف وسياحة املخطوطات واملعارف والعلوم

، وكل هذه األنواع ميكن للسائح البيئي، ممارستها وحتايا النشاطات اليت يريا القيام هبا، الياوية...اخل

 إال أن هذه األنواع تعتما بالضرورة على نوعية املعلومات البيئية اليت متيز البلا املضيف.

 استاامـــــــة السياحـــــــة البيئيــــــة الفــــــــرع الثالــــــــث:

تتضمن يف خمتلف فعالياهتا احرتام بيئة  احة مستاامة بيئيا، إذا كانتتعترب السياحة البيئية سي 

حتايا مية عاياة لعل من أمهها ات إدارية وتنظيءوثقافة البلا أو املنطقة املضيفة، وهذا يتطلب إجرا

ن ي حتايا العاد األقصى من الزوار الذي يسمح له بزيارة املوقع أو املنطقة باوالفرتة االستيعابية للموقع، أ

يف نوعية  ، وباون تناقص أو اخنفاض غري حمبذيف البيئة الطبيعيةإحااث تغيري غري مقبول أو حمبذ 

 التجربة أو اخلربة اليت سيكتسبها السائح البيئي.

ويقصا باالستاامة يف السياحة البيئية استاامة بيئية واقتصادية معا، فأما االستاامة البيئة فهي 

مينع األجيال القادمة وتعين االعتماد على املصادر الطبيعية يف السياحة من دون أن يؤدي ذلك إىل ختريبها 

وال واألرباح من هذه السياحة مع جل األم ءمن االستفادة منها، وأما االستاامة االقتصادية فهي تعين بقا

 .ركات الكربى أو جهات خارجيةالسكان احملليني وليس مع الش

وحتى تكون السياحة البيئية مستاامة فهذا يعين االهتمام باملواقع السياحية، وإدارة مجيع  

ية والطبيعية، املصادر، واالستغالل األمثل هلا، وتوفري االحتياجات االقتصادية منها واالجتماعية واجلمال

وضمان احلفاظ على البيئة واستمراريتها، وإشراك كافة اجلهات املعنية على املستوى احمللي واملؤسسات 

احلكومية واألهلية، والعمل بشكل متوازي يف كافة القطاعات وأخذ ذلك بعني االعتبار يف أية خطة تنموية 

ي واالجتماعي والثقايف والبيئي، وهي ترتكز مستقبال، أي أهنا تشمل استاامة البعا املادي واالقتصاد
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بشكل أويل على عناصر الطبيعية وبشكل ثانوي على العنصر االجتماعي لسكان املناطق املراد 

 (1) زيارهتا.

ومن خالل كل ما سبق فالسياحة البيئية ال ميكن أن تشكل عامل تنمية إال إذا سعت إىل حتقيق  

 سياحة بيئية مستاامة.

 الثانــــــي: أمهيـــــة السياحــــــة البيئيـــــــــةاملطلـــــب 

تعمل السياحة البيئة على حتقيق جمموعة متكاملة من األهااف وتستما أمهيتها من ذاهتا واليت  

 تنبع من طبيعة املمارسة، وميكن التعرف على أمهيتها من خالل اجلوانب اآلتية.

 

 ــــالل اجلانـــــب االقتصـــــــــاديالفـــــرع األول: أمهيتهـــــا مــن خــ

متثل السياحة البيئية أرقى صور االستثمار االقتصادي اآلمن، ألنه استثمار ال يرتتب عليه أية  

خماطر بيئية يصعب معاجلتها بل إنه كثريا ما يضفي هذا االستثمار رونقا ومجاال على البيئة وميكن 

 (2) توضيح ذلك كما يلي:

عمل من أجل توظيف العاطلني وتنويع العائا االقتصادي ومصادر الاخل القومي وحتسني توفري فرص  -1

 البنية التحتية وزيادة العوائا احلكومية.

فتح آفاق جاياة يف العالقات االقتصادية الاولية، وزيادة حجم التبادل التجاري بني الاول، وتطوير  -2

 الصناعات احلرفية والتقلياية.

 مشاريع سياحية بيئية مما يؤدي إىل حتقيق تنمية حملية. ءالريفية عن طريق إنشا تطوير املناطق-3

                                                 

ويل حول اقتصاديات السياحة ودورها مااخلة مقامة إىل امللتقى الاالسياحة البيئية كماخل لتحقيق التنمية املستاامة، ، الطيب داودي، دالل بن طيب-(1)

 03، ص 2010مارس  10-09يف التنمية املستاامة،  كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة حمما خيضر، بسكرة، 

اإلسكنارية للكتاب، اإلسكنارية، جامعة اإلسكنارية، مركز البيئة والتلوث، دراسة حتليلية ألنواع البيئات ومظاهر التلوث، حمما إبراهيم حسن، -(2)

 .210، ص 1997
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اإلضافة إىل هذه العوامل فإن السياحة البيئية تساعا على تنشيط حركة اإلنتاج واالستثمار يف ب 

القطاعات املتشابكة مع القطاع السياحي، كما تعمل على حتسني اخلامات وتنمية البنية األساسية من 

 الل توفري مرافق هيكلية حمرتمة، كما أهنا تعترب مصارا من مصادر جلب العمالت األجنبية.خ

 الفـــــرع الثانــــــي: أمهيتهـــــا مـــــن خــــــالل اجلانـــــب االجتماعــــــي

 (1) تكمن أمهية السياحة البيئية من اجلانب االجتماعي من خالل العناصر اآلتية:

السياحة البيئية على االنفتاح على اخلارج خبروج بعض اجملتمعات من عزلتها وانغالقها تساعا   -1

 على ذاهتا.

 تساعا السياحة البيئية على مساعاة اإلنسان يف التخلص من أمراض العصر ومعاجلته من حاالت -2

ماعية وحياة االكتئاب واإلحباط الناجتة عن الروتني اليومي وكثرة العمل والضغوط النفسية واالجت

، وذلك من خالل التمتع بالطبيعة اهلادئة وجبماهلا وحياهتا الربية والفطرية وهذا ما يرد إليه املان...اخل

 ته اجلساية والذهبية والنفسية.اتوازنه وقار

مارسة نشاطات سياحية وبالتايل استثماره مبالرتويج عن النفس واالستفادة من وقت الفراغ -3

 تساعاه على تنمية قاراته املعرفية والفكرية واجلسمانية.وختطيطه بطريقة 

زعاج والقلق والبسيطة لإلنسان والبعياة عن اإلن السياحة البيئية توفر احلياة السهلة وبذلك فإ 

 فطرته الطبيعية الغري املعقاة.والتوتر حيث تقرتب به إىل 

 يــــــــب الثقافـــــاجلانالل ـــــــها من خــــــث: أمهيتـــــــرع الثالــــــالف

 تكتسي السياحة البيئية أمهية ثقافية ميكن إبرازها من خالل ما يلي: 

نشر املعرفة وزيادة تأثريها على تطوير وتقايم الربامج السياحية البيئية اليت تسمح بنشر ثقافة -1

املواقع  زيادة زيارة نساني، كما تؤدي إىلوعلى املوروث والرتاث الثقايف اإلاحملافظة على البيئة 

 (1).التارخيية

                                                 

 .66-65حمسن أمحا اخلضريي، مرجع سابق،ص ص -(1)



 ستاامةالتنمية السياحية كقاطرة أمامية للتنمية امل                    :              ــــانــــــــــــيالفصـل الث

145 

 

صال الفكري وتبادل الثقافات والعادات والتقاليا بني الشعوب، كما أهنا تعترب السياحة البيئية أداة لالت-2

، إذ أن التنوع الثقايف يساهم بشكل أو بآخر يف التغيري والتطور اإلنسانيةتساعا على فهم احلضارة 

يف جممله، وذلك من خالل خمالطة الناس ورصا بعض جوانب حياهتم اليومية يف جمتمع معني  اإلنساني

نسان عن طريق مشاهاته وتأمالته وزياراته للمعامل ة حمادة، كما تساعا على تثقيف اإلخالل فرتة زمني

 (2) احلضارية والتارخيية والطبيعية.

ية والرتاثية اليت متيز املوقع خيية والثقافية واالجتماعمتكن السياحة البيئية من التمتع باملزايا التار-3

السكان  الخنراط مع السكان احملليني يف حياهتم اليومية متعرفا على املنتجات احمللية اليت يتميز هبال

وأكالت شعبية وعادات وتقاليا وزي شعيب وفلكلوري ومواسم ومهرجانات  من حرف تقلياية نياحمللي

 (3) وسكن.

فإن السياحة البيئية تسمح بتبادل الثقافات والتفتح على العامل وزيادة الرصيا  عامة وبصفة 

 املعريف والعلمي خاصة يف األوساط التعليمية.

 احملميات الطبيعية ودورها يف السياحة البيئيةث: ـــــــب الثالــــــاملطل

معظم الاول من أجل احملافظة على البيئة والطبيعة كما تسعى من أجل حتقيق التوازن بني  تسعى 

ما، ومن هنا برز دور احملميات الطبيعية اليت تعا عملية تنموية شاملة ترتبط باإلنسان ة هلالعناصر املكون

 هذا املطلب. ذا ما سنتناوله يف إىل استاامة البيئة الطبيعية، وه وعالقته بالبيئة، كما تؤدي

 ةـــــــــــات الطبيعيـــــة احملميــــــماهيالفرع األول: 

                                                                                                                                                             

 .213مرجع سابق، ص ،  حمما إبراهيم حسن-(1)

والتنمية، القاهرة ،  امللتقى املصري لإلبااع مااخلة مقامة إىلالتأثريات االجتماعية والثقافية السياحية يف اجملتمع احمللي،هالة عبا الرمحان الرفاعي، -(2)

 .222، ص1998

متوفر على املوقع: السياحة البيئية وأثرها على التنمية االقتصادية يف املناطق الريفية، حمما أمحا غياضة، -(3)

www.palestinerememebred.com   :10/12/2015تاريخ الاخول إىل املوقع. 
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فظة عليها من يعيا للكائنات احلية من أجل احملاتعترب احملميات الطبيعية مستودعا أو خمزنا طب

 التاهور واالنقراض، وهناك عاة تعريفات هلا:

 ة:يـــــــــعات الطبيـــــف احملميــــــأوال: تعري

ايثة، حيث مت طرحه ضمن يعا مصطلح حممية حيوية من املفاهيم واملصطلحات البيئية احل 

، 1968نسان واحمليط احليوي الذي انبثق عن مؤثر احمليط احليوي الذي مت عقاه يف باريس عام برنامج اإل

 حيث مت تعريف 1992عام  كهوملوستمم املتحاة للبيئة البشرية، الذي عقا يف كما مت طرحه يف مؤمتر األ

كانت وحاة يابسة أو مائية، وتتصف مبجموعة من  ءيكولوجية سواوحاة إ»احليوية على أهنا: احملمية 

اخلصائص مثل أن متثل وموذجا من األقاليم اجلغرافية احليوية، وأن متثل نظاما إيكولوجيا منتخبا، أي وحاة 

 (1) إيكولوجية منتخبة.

اجلغرافيا  ءقايم يعود إىل أكثر من قرن مضى، فقا قام علماكما أن للمحميات الطبيعية مفهوم  

 واجليولوجيا واملستكشفون القاامى بتحايا بعض املناطق ذات الطبيعة اخلالبة والغنية بأحيائها الربية

قواعا الرتيادها والتنزه  اوضعوشمالية وبعض الاول األوروبية واإلفريقية وكمنتزهات وطنية يف أمريكا ال

 ءااللتزام بالسري يف طرق معينة، عام صيا الطيور فيها واحليوانات وعام إلقا فيها )مثل

( ولقا تطور مفهوم احملميات الطبيعية منذ ذلك الوقت تطورا كبريا، أما التعريف املخلفات...اخل

 ختصصها الاولة بقانون حلماية املصادر الطبيعية املتوفرة احلايث للمحمية فهو ساحة واسعة من األراضي

ضمن حاودها، وتشمل أشكال األرض الطبيعية وتضاريسها واملصادر احليوانية التارخيية واألثرية 

قاليم اليت طبيعة فيحاد مفهوم احملميات الطبيعية بأنه األأما االحتاد الاويل للمحافظة على ال ،والثقافية

باتات واحليوانات واملواقع نالئل اصاليت باورها تعطي ف حتتوي على نظام أو عاد من األنظمة البيئية،

ات قيمة مجالية اجليولوجية فائاة خاصة من اجلانب العلمي والرتبوي والرتفيهي أو اليت توجا فيها مناظر ذ

ات منع أو خرق أو جتاوزات يف ءبعض الاول يف هذه املناطق واألقاليم إجرا كبرية، وقا اختذت

، ولقا زاد عاد املناطق احملمية على املستوى االيكولوجية(ات الطبيعية )حااالستغالل لكي حترتم الو
                                                 

 .181ص ،2011الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  ةمؤسس ،يف العامل ةواألقاليم السياحي ةاجلغرافيا السياحيبركات كامل النمر املهريات، -(1)
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منطقة حممية سنة  10000ب إىل ما يقار 1970منطقة يف عام  1478العاملي زيادة كبرية من حنو 

 (1) من مساحة األرض. % 6تغطي ما يقارب  2010

 :ةــــــات الطبيعيــــــااف احملميـــا: أهـــــــثاني

 (2) إىل حتقيق جمموعة من األهااف أمهها:احملميات الطبيعية  تسعى

الوراثي للكائنات احلية اليت تتفاعل يف إطار النظام البيئي واحملافظة على قارهتا احملافظة على التنوع -1

 دوارها.أ ءأدايف 

العذبة وتوفري أشكال نسان للبيئات الزراعية والصحراوية والبحرية والساحلية واملياه تعميق إدراك اإل-2

 الرتفيه والسياحة لكي يتمتع اجلمهور بتلك املوارد الطبيعية يف املنطقة مبناظرها وثرائها احلضاري.

 احلفاظ على صحة العمليات البيئية يف النظام البيئي.-3

 التجارب فيها. ءصون البحوث الطبيعية العلمية بعا إجرا-4

 قليمي والتنموي.التخطيط اإل-5

 ة احملميات.إيرادات معتربة من خالل زيار قيقحت-6

 وناهتا.افظة على البيئة بكل مكوبصفة عامة فإن احملميات الطبيعية هتاف إىل احمل

 ة ـــــات الطبيعيـــــميواع احملـــــي: أنــــــرع الثانـــــالف

 (3) أنواع هي:مت تقسيم احملميات الطبيعية وفقا لإلحتاد الاويل لصون الطبيعة إىل ستة لقا  

  منطقة براري باملعنى املطلق، أي يتم إدارهتا ألغراض علمية أو للرصا البيئي فقط. حممية طبيعية،-1

 العلمي والرتويج تم إدارهتا ألغراض التعليم والبحثمنتزهات وطنية، أرضية أو ساحلية، ي-2

 .فيها والسياحة بأسلوب علمي لتجنب حاوث أية آثار سلبية على النظام البيئي

 اآلثار الطبيعية والتارخيية.-3

                                                 

 .12مرجع سابق، ص  الطيب داودي، دالل بن طيب،-(1)

 .03، ص 2006املنتاى البيئي " السياحة البيئية"، وزارة الاولة لشؤون البيئة، القاهرة، جوان يوم البيئة العاملي، حمما إبراهيم، -(2)

 .12مرجع سابق، ص  الطيب داودي، دالل بن طيب،-(3)
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 ستخاام الرشيا ملواردها.ختلفة، وهي مناطق يتم إدارهتا لالوائل األنواع املس-4

 يا، اليت تتم تنميتها بأسلوب رش. اخلمناطق طبيعية جذابة، مثل املناطق اجلبلية أو الساحلية..-5

 على مجاهلا. إدارهتا بأسلوب بيئي مناسب للحفاظبواسطة السكان، وجيب 

، واليت جيب إدارهتا املناطق احملمية املنتجة للموارد الطبيعية مثل بعض الغابات واملصايا ...اخل-6

 الستغالل مواردها بأسلوب مستاام.

وهافها محاية املناطق اليت   احملميات احليوانيةيعية تقسم إىلوبصفة عامة فإن احملميات الطب

ميات النباتية وهافها محاية املناطق اليت ة إليها واحملءالطبيعية دون اإلسا بيئاهتافيها احليوانات يف تعيش 

حيائية وهافها محاية املناطق اليت حتيا فيها احليوانات لنباتات بشكل طبيعي واحملميات اإلحتيا فيها ا

 والنباتات يف آن واحا.

 

 ةـــــــة البيئيــــــب والسياحـــــع: التاريــــــب الرابـــــاملطل

يلعب التاريب أمهية كبرية كعنصر رئيسي يف السياحة البيئية والتنمية املستاامة بصفة عامة،  

هية التاريب وتاريب هذا املطلب سنحاول التطرق إىل ماومن ثم أصبح من أهااف املؤسسات، ويف 

 املوارد البشرية يف جمال السياحة البيئية.

 بــــــــالتارية ـــــــرع األول: ماهيـــــالف

إن من بني متطلبات نشاط السياحة البيئية توفر عنصر بشري مارب ومؤهل لتقايم خامات  

 ذات جودة عالية، حيث يربز التاريب كعنصر فعال يف السياحة البيئية.

 بــــــــف التاريــــــأوال: تعري
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ت الضرورية العاملني باملعلوماؤدي إىل تزويا ميكن تعريف التاريب بأنه كل عمل من شأنه أن ي 

بضمان إملامهم باقائق العمل وظروفه أو خلق مهارات فنية أو إدارية حتتاج إليها املنشأة أو تغيري وجهات 

 (1) النظر أو املعتقاات اليت لاى األفراد تغيريا من شأنه أن يؤثر بشكل إجيابي على نتائج عملهم.

عرفة إىل التنمية املنتظمة لنموذج من امل هتاف العملية اليتكما ميكن تعريف التاريب بأنه تلك  

و للعمل الذي أسنا إليه، وهو الصحيح للواجب أ ءداواالجتاهات لشخص ما لكي يؤدي األ واملهارات

دارية والتنظيمية اليت هتاف إىل ليم، مبعنى آخر هو تلك اجلهود اإليتكامل غالبا بزيادة واستمرارية التع

معني أو  ء، على أداأو متخصص أو إداري...اخلجمرد عامل بسيط  ءفرد مهما كان، سواحتسني قارة ال

رات منظم من شأنه زيادة املعارف واملها ءالقيام باور حماد باملؤسسة اليت يعمل هبا، أي أنه مبثابة إجرا

 (2) .للفرد من أجل حتقيق هاف معني

 العناصر التالية:ومن خالل هذين التعريفني فإن التاريب يشمل على 

العملية اشر إىل بقية العمال، وتاخل هذه رشادات اليت يعطيها الرئيس املبالتعليمات، التوجيهات واإل-1

 عادة يف إطار سياسات الشركة وقواعا العمل.

دارة املرتبطة بأعماهلم أو إعااد الرئيسية باجلايا يف فروع علم اإلبرامج لتعريف شاغلي الوظائف -2

 دارية.أن تصلح لشغل الوظائف اإلئة ميكن ف

مها مثل برامج التاريب على سابرامج من أجل معاجلة مشكلة معينة تواجه املنشأة ككل أو أحا أق-3

 الصيانة، برامج التاريب على التسويق وغريها من الربامج اخلاصة.

 هــــــــب وأنواعــــــة التاريـــــا: أمهيـــــــثاني

  أنواع التاريب سنحاول أوال إبراز أمهيته من خالل:قبل التطرق إىل  

 ب:ــــــــــة التاريــــــأمهي-1

                                                 

 .179، ص 2002دار الصفا للنشر والتوزيع، األردن، إدارة املنشآت السياحية، آسيا حمما إمام األنصاري، إبراهيم خالا عواد، -(1)

 .66، ص   2007القاهرة ،، دار الفجر للنشرتنمية املوارد البشرية، ، علي غربي، بلقاسم سالطنية، إمساعيل قرية-(2)
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 أمهية التاريب من خالل ثالث جوانب أساسية هي:ميكن إبراز  

 أمهيـــــة التاريـــــب بالنسبـــة للمؤسســــــة:-أ

 يتم حتقيق الربامج التاريبية الفاعلة املصممة وفقا للقواعا التالية:

 مكانياهتا.ارجي وذلك هباف تطوير براجمها وإنفتاح املؤسسة على اجملتمع اخليساهم يف ا 

 التنظيمي. ءزيادة اإلنتاجية واألدا 

 .يساهم يف خلق االجتاهات االجيابية الااخلية واخلارجية حنو املؤسسة 

 دارية.ر أساليب القيادة وترشيا القرارات اإليؤدي إىل تطوي 

 ومات اليت حتتاجها املؤسسة لصياغة أهاافها وتنفيذ سياساهتا.يساعا يف حتايا املعل 

 (1) تصاالت واالستشارات الااخلية.قاعاة لال ءيساهم يف بنا 

 ن:ـــــراد العامليـــة لألفــــب بالنسبـــة التاريــــأمهي-ب

 .يساعا األفراد يف حتسني فهمهم للمؤسسة واستيعاهبم لاورهم فيها 

 حتسني قراراهتم وحل مشاكلهم يف العمل.فراد يف يساعا األ 

 ويوفر الفرصة أمام األفراد للتطوير والتميز والرتقية يف  ءيطور وينمي العوامل املتعلقة باألدا

 العمل.

 املهارات اليت ينجم  لق الناجم عن عام املعرفة بالعمل أو قلةيساعا يف التخفيف من الق

 .ءداعنها ضعف األ

 (2) تتجلى هذه األمهية يف ما يلي: ة:ــــــات اإلنسانيـــــر العالقـــــي تطويــفب ـــة التاريـــــأمهي-ج

 .تطوير أساليب التفاعل االجتماعي بني األفراد 

 .تطوير إمكانيات األفراد لقبول التكيف مع التغريات احلاصلة باملؤسسة 

                                                 

 .109، ص 1999دار وائل للطباعة والنشر، عمان، إدارة املوارد البشرية، سهيلة حمما عباس، علي حسني علي، -(1)

 .69، ص 2000دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الاليل العلمي يف توظيف األفراد، كارل الكز، ترمجة فؤاد هالل، -(2)
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 العالقة بني اإلدارة واألفراد العاملني. مينت 

  عملية التوجيه الذاتي خلامة املؤسسة.يساهم يف تنمية وتطوير 

 .يساعا على فهم الرتابط والتعاون 

 ألهااف واملهارات.إدراك الفرد لنفسه بالنسبة ل 

 .حماولة قبول النقا الذاتي وقبول نقا الغري 

 ب: ـــــــواع التاريــــــــأن - 2

  ميكن تقسيم التاريب إىل عاة أنواع أمهها: 

  بالعمل.التاريب قبل االلتحاق 

 العمل. ءالتاريب أثنا 

 .التاريب داخل املنظمة 

 مة.التاريب خارج املنظ 

 .التاريب جلمع املعلومات 

  تغيري السلوك.التاريب من أجل 

 .تاريب الرتقية 

 .(1) التاريب لتنمية املهارات 

 ةــــة البيئيــــالسياحال ــــي جمــــة فـــــوارد البشريــــب املــــل وتاريــــتأهيي: ــــرع الثانــــالف

كتساب املعلومات ية إىل تأهيل علمي وتاريب عملي الحيتاج العاملون يف قطاع السياحة البيئ 

املراكز السياحية البيئية بأنظمة تطوير  ءوصقل اخلربات، وزيادة املهارات ومن ثم ترتبط عمليات إنشا

السياحي البيئي  أهم العناصر لنجاح املقصاوتنمية املوارد البشرية، باعتبار أن العنصر البشري أحا 

 اص.خعين بشكل بشكل عام واملشروع السياحي امل

                                                 

 .131، ص 2010، دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن ، اإلدارة الفناقية والسياحة،  عبا الكريم حافظ،-(1)
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كساهبم جمموعة العلوم إلجيا  ل السياحة البيئية إىل تأهيل علميحيث حيتاج العاملون يف جما 

قيام سه يف الوقت نفوبعملهم السياحي على أكمل وجه،  ف واملعلومات الالزمة من أجل القيامواملعار

دوليني يقومون بنقل وسياحيني حمليني  ءكساهبم خربات من خالل خرباشركات السياحة البيئية بإ

 العاملني اجلاد ومن ثم حياث تواصل بني األجيال وتراكم يف اخلربة. ءخرباهتم املكتسبة إىل هؤال

يادة قاراهتم م وزكما تعمل شركات السياحة البيئية على تاريب العاملني لايها وتنمية مهاراهت 

 ل صاحلون للعمل السياحي البيئي.الق منهم عمبالشكل الذي خي

 ةــــــة البيئيـــــال السياحـــــي جمــة فــــوارد البشريــــب املـــااف تاريــــأوال: أه

ورات تقوم املصاحل املختصة بأقسام املوارد البشرية يف معظم املنشآت اخلاصة بالسياحة البيئية با 

يا العالقة مع سياح البيئة، ويتم توظيف هذه الاورات يف حتقيق تاريبية متخصصة هتاف إىل توح

 (1) جانبني ميكن توضيحهما يف ما يلي:

 

 ي:ـــــــح البيئـــــل مع السائـــــن التعامـــــحس-1

واستضافته، ويظهر ذلك التعامل من خالل تاريب املوارد البشرية على حسن استقبال السائح  

، مع حماولة ربط املشروع السياحي، وذلك من خالل خامات ما وجودة خامته وحسن توديعه...اخل

مستمرة، عالقة دائمة ويل العالقة العابرة املؤقتة إىل بعا البيع واالتصال املستمر به والتصادق معه وحت

هو السياحي ا باملقصا لسياحي حيث يقصوجعل مركز االرتباط هو املشروع السياحي أو املقصا ا

ها السائح، واليت ميكن أن تكون قرية أو ماينة أو ضاحية أو منطقة أو تلك الوحاة اجلغرافية اليت يزور

 ءجزيرة أو مقاطعة، وتقام هذه الوحاة اجلغرافية عاد من املنتجات السياحية املختلفة للشرا

 واالستهالك.

                                                 

 .200-199حمسن أمحا اخلضريي، مرجع سابق، ص ص -(1)



 ستاامةالتنمية السياحية كقاطرة أمامية للتنمية امل                    :              ــــانــــــــــــيالفصـل الث

153 

 

البشرية على جعل السياحة فعالة، ويف الوقت ذاته ومن خالل هذا اجلانب تزداد قارة املوارد 

ذلك يزداد معرفة العاملني واملتعاملني والسياح باحمليط إجيابي ملساناة قضايا البيئة، وكموقف  ءيتم بنا

م يصبح العمل السياحي البيئي ، ومن ثءواهلوا ءواملا ةيشمل كل من اليابس ذياحليوي لكوكب األرض ال

هتمام املوارد البشرية العاملة يف ة حمور انامج سياحي بيئي معني بصفة خاصبرب بصفة عامة، واالرتباط

 املقصا.

 ان:ـــــــم املكـــن تنظيــحس-2

ونقصا بتنظيم املكان مبفهومه الواسع، ما يعنيه من مشول للمنطقة السياحية بكاملها وبكافة  

اله أو على إعااده املكان أو على مج عناصرها وما يشمله ذلك من تأثري املوارد البشرية على تنظيم

باعثا على  ، حبيث يصبحءمل على كافة وسائل الراحة واهلاوتحبيث يش ،قبال السياحليكون الئق الست

قبال على احلياة، وهو ما حيتاج إىل جها متواصل جلعل "املكان" الذي سيقضي املزيا من النشاط واإل

صول وطبيعة م واكتساب معرفة حقائق جاياة من أرار والتعليفيه السياح وقتا دافعا لتوليا حافز االستم

احلياة، ومن ثم تكون العالقة احلميمية بني املكان والزمان حمور عمليات استضافة سائحي البيئة يف 

 املقصا.

 ةــة البيئيــال السياحـــره يف جمـــوب توفـــب املطلــة التاريـــا: نوعيــــثاني

 اليت جيب على املوارد البشرية العاملة يف السياحة البيئية اكتساهبا هي كما يلي:إن املادة التاريبية 

 دراك جبوانب وأبعاد الاورة احليوية للحياة، وكذلك عمليات إعادة التاوير للنفايات، تنمية اإل

 على جودة احلياة. ءوهي عمليات إبقا

  لون على تعزيز الوعي البيئي لاىوبالتايل هم باورهم يعم دراك البيئي لاى املاربني،اإلتنمية 

حساس باملسؤولية الشخصية جتاه التعامل مع البيئة السكان احملليني والسياح وبث اإل

 (1).الطبيعية

                                                 

(
1
)  https://hrdiscussion.com/hr79617.html  (15/04/2014) 
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 ملام بقوانني التجاد اليت تقضي بأن كل نظام بيئي لايه القارة والطاقة على جتايا نفسه واحتمال اإل

ام جتاوز هذا احلا بأي شكل من ع البيئي، ومن ثم يتعنياظ بالتنوع قار معني من التلوث، واالحتف

 شكال.األ

 أوضاعها الطبيعية ختتل بتاخل  معرفة أن البيئة يف كافة صورها قائمة على التوازن البيئي، وأن

 ءبقان يكون سلبيا، ومن ثم فإن اإلنسان، وأن هذا التاخل ميكن أن يكون إجيابيا، كما ميكن أاإل

 (1) السياحي البيئي. يصبح اهلاف الرئيسي للعاملني يف املقصا على اجلانب االجيابي

 
 

 

 

 

 

 

 الفصــــــــــــل خالصة 

الشاملة  االجتماعية و االقتصاديةا سبق أن التنمية السياحية أحا أهااف التنمية مملنا  يتضح

للاولة ملا هلا القارة على حتسني ميزان املافوعات وتوفري فرص عمل وخلق فرص مارة للاخل فضال 

 اجملتمع. أفرادوالثقافية جلميع  االجتماعيةوومط احلياة  أسلوبعن املسامهة يف حتسني 

 االستاامةونظرا الرتباط السياحة بشكل أساسي بالبيئة فقا تزايا االهتمام والرتكيز على مباأ 

 االقتصادياجلايا للتنمية السياحية املستاامة على املنظور يف السياحة ، حيث مل يعا يقتصر املفهوم 

فحسب، بل أصبحت هناك استجابة ملقتضيات التنمية املستاامة خبصوص انعكاسات النشاط 

                                                 

 .208سابق، ص  حمسن أمحا اخلضريي، مرجع-(1)
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والثقافية ورعاية حقوق  االجتماعيةالسياسي على البيئة الطبيعية والبشرية مبا تتضمنه من محاية للبيئة 

األجيال املقبلة من خالل ومو القطاع السياحي واستاامته وزيادة منافعه وترتبط السياحة ارتباطا وثيقا 

بالبيئة باعتبارها حاضنة للخامات ، وجودة السياحة من جودة البيئة . فالسياحة البيئية تعترب ظاهرة 

ساعا على يجهة أخرى ، فهي كنشاط إنساني  حضارية وسلوكية من جهة واقتصادية واجتماعية من

بني الشعوب واجملتمعات باإلضافة إىل أمهيتها البيئية  واالتصالانتشار الثقافات وتزيا من حركة التواصل 

كوهنا تاعو إىل االستغالل األمثل للموارد واملعطيات البيئية والثقافية مع احملافظة عليها وصيانتها ، وهذا 

 لسياحة يعتما على التنمية املستاامة لتحقيق التوازن البيئي .النوع احلايث من ا

ويف األخري نالحظ ماى أمهية السياحة البيئية يف جناح التنمية املستاامة وماى تشابك وتالزم 

فالسياحة البيئية ال ميكن أن تشكل عامل تنمية إال إذا سعت إىل حتقيق سياحة بيئية هاتني العمليتني ، 

 يل تنمية مستاامة.مستاامة وبالتا
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 متهيد

متتلك اجلزائر مقومات سياحية هائلة نتيجة شساعتها ومساحتها وتنوع أقاليمها مما يستلزم  

استغالهلا بسياسات فاعلة لتطوير قطاعها السياحي مبا قد يساهم به يف النمو االقتصادي، وخلق 

ىل مناصب عمل وتدعيم رصيد ميزان املدفوعات، باعتباره مصدرا مهما جللب العملة الصعبة، إضافة إ

 لالقتصاد الوطين وبالتايل حتقيق تنمية مستدامة .حتقيق قيمة مضافة 

ولقد تبنت اجلزائر بعد االستقالل هنجا اقتصاديا متمثال يف الصناعات املصنعة الذي مل يول أمهية  

الذي رسم اخلطوط األوىل للسياحة  1966كبرية لقطاع السياحة، ثم جاء ميثاق السياحة سنة 

واليت حققت بعض النتائج  1989إىل غاية  1967جاءت املخططات الوطنية من سنة اجلزائرية، ثم 

يف زيادة عدد اهلياكل السياحية لكنها غري كافية وليست يف مستوى املوارد السياحية اليت متتلكها 

اجلزائر. كما عرفت فرتة التسعينيات عدم استقرار الوضع األمين والسياسي للبالد مما جعل القطاع 

احي يتخلف ويرتاجع بصورة واضحة، وبعد عودة االستقرار إىل اجلزائر حاولت السلطات املعنية السي

 .2025النهوض هبذا القطاع وخاصة من خالل تبين اإلسرتاتيجية اجلديدة آلفاق 

 مباحث رئيسية على النحو اآلتي: أربع إىلقمنا بتقسيم هذا الفصل وعليه 

 يف اجلزائر.املبحث األول: املقومات السياحية 

 عرب املراحل التنموية. اجلزائري القطاع السياحياملبحث الثاني: 

 .تشخيص تنمية القطاع السياحي و آفاق النهوض بهاملبحث الثالث: 

 الوطين.  يف االقتصاد املبحث الرابع: مسامهة القطاع السياحي
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 اجلزائــــر: املقومــــــــات السياحيــة يف ث األولـــــــــــاملبح

تتطلب التنمية السياحية توفر مجلة من الشروط املوضوعية واألساسية تتمثل هذه الشروط يف 

و املادة اخلام )املوارد السياحية( واإلمكانيات املادية والبشرية املسخرة الستغالل تلك املوارد السياحية، 

أساسا يف املعطيات اجلغرافية كاملناظر الطبيعية، أماكن الراحة، الرتفيه،  و السياحية تتمثل املوارد

اجلبال، األهنار، الشواطئ والغابات، الصحاري باإلضافة إىل املوارد )اآلثار( التارخيية املعمارية، الدينية، 

ذه املوارد أساس والصناعات التقليدية، الفلكور، الفنون الشعبية املختلفة، العادات والتقاليد. وتعترب ه

       (1)النشاط السياحي، فبدوهنا ال وجود للنشاط السياحي. 

 األول: املقومـــات السياحيــــة الطبيعيـــــة يف اجلزائـــــــــــرب ــــطلامل

تعترب املقومات الطبيعية من أهم العوامل جلذب السياح إىل أي إقليم سياحي، كما أن الرتابط بني 

الطبيعية من موقع جغرايف ومناخ وشواطئ وغطاء نباتي تعطي األقاليم السياحية أمهية مميزة املقومات 

أخرى يف جذب السائح. ومتتاز اجلزائر برتابط هذه العوامل وتكاملها يف موقع إسرتاتيجي جغرايف يربط 

 ر السنة.بني الشمال واجلنوب، وميتاز مبناخ معتدل يساعد على استمرار املوسم السياحي على مدا

 : املوقـــــــع اجلغرافــــــــي الفـــــــــــــرع األول

تل مركزا وحوريا يف املغرب العربي وإفريقيا والبحر إذ حت ،اجلزائر هي إحدى دول مشال إفريقيا

فضل طابعها اجلغرايف واالقتصادي، ومميزاهتا االجتماعية والثقافية ووضع طبيعتها املتوسط ب األبيض

 مواردها املتعددة .األصلية و

واجلزائر تزخر بثرواهتا ومناظر متنوعة، جند فيها اجلبال الشاهقة واهلضاب العليا الفسيحة 

كلم على ضفاف البحر األبيض  1200والسهول والصحاري والسواحل البحرية املمتدة على طول 

 2كلم 2381741ترتبع اجلزائر على مساحة تقدر بـ  ط وهي سواحل ساحرة احلسن واجلمال،املتوس

هذا االمتداد الذي يتشكل منه جزء صحراوي هام يرتامى حتى شبه  الصحراء، منها مليونان حتتلهما

 اجلزيرة العربية.
                                                 

 .107ص  ،2013-2004 ،ور قطاع السياحة وتطوره للعشريةصت ،وزارة السياحة-(1)
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ومن الشرق إىل الغرب بني  ,إن هذه املساحة اليت ترتاوح يف املسافات من الشمال إىل اجلنوب 

ا ومن جتعل من اجلزائر أوسع بلد إفريقي، وحيد اجلزائر من الشرق تونس وليبي كلم 2000كلم و  1500

ومن اجلنوب الغربي موريتانيا واجلمهورية العربية الصحراوية ومن اجلنوب النيجر  الغرب املغرب األقصى،

 ومايل. 

من خط الطول الغربي  9من خط العرض الشمايل وبني  30و18إن أرض اجلزائر املوجودة بني 

ر بالقرب من مدينة من خط الطول الشرقي )خط الوسط الفاصل بني أطراف الكرة األرضية مي 12و

 ,اخ متوسطيحيث أن اجلزء األعظم من الشمال له من مستغامن (، صيغت يف قالب طبيعي متميز جدا،

       (1) بينما يسود اجلنوب الصحراوي األطلسي الصحراوي. ويسوده األطلسي التلي،

 : األقاليـــم التضاريسيــــة يف اجلزائـــــــــــرـــــرع الثانــــــــــــــــي الفـــــ

إقليم إىل آخر وذلك طقة إىل أخرى ومن تلف من منثروات سياحية متنوعة ختتتمتع اجلزائر ب

باختالف املواقع اجلغرافية، إذ أن موقعها اجلغرايف جعلها متتلك مسة التنوع وشساعة املساحة واختالف 

معاملها ومناخها، فالسائح يذهب من ضفاف وشواطئ البحر األبيض املتوسط واملعامل األثرية بتبسة 

إىل التاسيلي واهلقار اليت حتمل يف ثناياها ووشرشال إىل املناظر القمرية اهلادئة الصافية بتمنراست 

 واحلضارات البشرية. خورسومها اجلدارية عمق التاري

اجلزائر على كل أماكن الراحة والرتفيه كالشواطئ، األهنار، اجلبال، الغابات، والصحاري  روتزخ

 وهي موزعة كما يلي:

 الساحــل اجلزائــــــري: -1

كلم( وارتفاعه وتكونه الصخري، حيث أن الكتل  1200يتميز الساحل اجلزائري بطولة )

م علوا وأجنزت بالقرب من هذه املرتفعات 1000الصخرية املشكلة له، تتجاوز يف بعض األحيان 

                                                 

 والتجارية وعلوم التسيري،  " جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، تصدر عن كلية العلوم االقتصادية مقومات ومؤشرات السياحة يف اجلزائرخالد كواش، "  -(1)

 .215جبامعة الشلف، العدد األول، ص 
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الساحلية عدة مدن أصبحت البعض منها تكتسي أمهية كبرية يف السياحة الساحلية، ووحطات مهمة 

 .إخللالستجمام والرتفيه كمدينة عنابة، جباية... 

كما أن البعض من هذه املدن حضيت بتجهيزات سياحية مثل الفنادق، القرى السياحية 

 واملخيمات الصيفية مثل املرسي بن مهيدي، القالة، تيقزيرت.

         (1)وقد مت يف هذا اإلطار إنشاء عدد من احلظائر الوطنية هتتم حبماية البيئة مثال

  2كلم 185000احلضرية الوطنية جبرجرة      -

  2كلم 38000احلضرية الوطنية بثنية احلد   -

 2كلم   26000احلضريية الوطنية بالشريعة    -

  2كلم 3000ا     احلضرية الوطنية لقوراي -
نوعا من  50حتتوي على ووحميات  3شواطئ و 3وتضم  2كلم 76438احلضرية الوطنية للقالة   -

كما ، من طرف )اليونيسكو ( ضمن املناطق الرطبة الطيور وأنواع أخرى من احليوانات، وقد صنفت

ية نظرا انلمحميات احليول جيجل ضمن الشبكة العامليةأدرجت هذه املنظمة احلظرية الوطنية لتازا بوالية 

      (2) ماعز. باسممعروفة اض للمنحدرات والشواطئ واجلبال والوديان اليت تعيش فيها قردة مهددة باالنقر

  املناطــــــــــــــق اجلبليــــــــــة:-2

وتتمثل هذه املناطق يف مرتفعات األطلس التلي الذي يقطع اجلزائر من الشرق إىل الغرب، حيث 

أن هذه املرتفعات تشكل فرصة كبرية لسياحة االستكشاف والراحة، وقد أقيمت عدة وحطات سياحية 

م، واليت متنح للزائر فرصة ممارسة 1510ية على ارتفاع على هذه املرتفعات منها وحطة الشريعة السياح

رياضة التزحلق على الثلج، باإلضافة إىل جبال القبائل واليت تشكل حدائق طبيعية أين أقيمت فيها وحطة 

                                                 

غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم  ، رسالة ماجستريالتسويق يف املؤسسة اخلدمية، حالة الديوان الوطين للسياحة ،رشيدة عداد-(1)

 .156، ص 2002جامعة اجلزائر، التسيري، 

 .23، ص2004، ديسمرب 03، جملة الكورنيش، العدد تصنيف احلضرية الوطنية لتازا جبيجل ضمن احملميات العامليةوحمد الشريف بوهايل، -(2)
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ها ممارسة الرياضات الشتوية وإمكانية التمتع جبوالت الصيد ي)تيكجدة( السياحية واليت متنح كذلك لزائر

     (1)يف املناظر، املناخ، النباتات. ا الصحراوي والذي خيتلف عن سابقيههة إىل أطلسالربي، باإلضاف

 الصحـــــــــراء اجلزائريــــــــــــــــــة:-3

سنة تعكس رغبة  8000و  7000حتتوي الصحراء اجلزائرية على معامل ومنحوتات تعود إىل 

حيث ختتلف املناطق الصحراوية عن املناطق الشمالية  (2)اإلنسان األول يف إظهار احلقبة اليت عاش فيها

من حيث طبيعتها اجلغرافية، تضاريسها، نباتاهتا، مناخها، كما ختتلف وتتنوع هذه املناطق يف ما بينها، 

ومن أهم وحطاهتا السياحية مدينة الوادي وغرداية، عاصمة واد ميزاب املنفردة هبندستها املعمارية 

تاغيت وبين عباس وتيممون باإلضافة إىل األهقار  واحاهتا الساورة و و من أمجلشكال وطرازا 

والطاسيلي أين توجد وحطة األسكرم أعلى قيمة يف اهلقار حيث أن وحطة الطاسيلي تعترب أول وحمية 

     (3)صحراوية مصنفة عامليا.

موزعة على مخسة مناطق كربى وهي: أدرار،  2ميلون كلم 2وتبلغ مساحة الصحراء اجلزائرية 

 تندوف.وإليزي، وادي ميزاب، متنراست 

ومن أهم املناطق  2كلم 427368: تقع والية أدرار يف اجلنوب الغربي للصحراء وتبلغ مساحتها أدرار-

 السياحية هبا: تواب، الفوارة، تيدكلت، وتتميز هذه الوالية بتقاليدها الدينية وطقوسها الصوفية.

دوائر  6وهي تتكون من  2كلم 284618تقع يف اجلنوب الشرقي للصحراء وتبلغ مساحتها  إليزي:-

أمهها جانت، وجند هبذه الوالية احلضرية الوطنية للطالسي، املصنفة ضمن الرتاث العاملي من طرف 

وتكتسي  (4)من احملميات الطبيعة 1986من سنة  بتداءاإ اعتربت، كما 1982اليونيسكو منذ سنة 

،حبيث خهذه املنطقة أمهية جيولوجية بالغة وهي حتتوي على لوحات الرسوم الصخرية الفنية ملا قبل التاري

                                                 

 .108، ص املرجع السابق، 2013-2004 وتطوره للعشريةور قطاع السياحة صت ،وزارة السياحة-(1)

(
2
)-Ministre De L’aménagement De Territoire, De L’environnement Et Du Tourisme L’Algérie Une Version, Des 

Ambitions, Dossier De Presse Le Monde A Paris 2008, Site Web : http://www.orianis.fr/doc/dp. (20/01/2015).  

 .106ص  ،سابقمرجع  ،2013-2004 وتطوره  ور قطاع السياحة للعشريةصت ،وزارة السياحة-(3)

 .13، اجلزائر، دون سنة نشر ، ص 26جملة اجلزائر سياحة ،  العدد أكرب متحف يف العامل على اهلواء الطلق ،التاسيلي، -الديوان الوطين للسياحة ، اهلقار-(4)
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لوحة تعكس حتوالت املناخ وهجرة احليوانات بأصنافها مع تطور احلياة البشرية يف  15000جند أكثر من 

 سنة قبل امليالد. 6000أعماق الصحراء خالل 

ومن أهم ما تتميز به  2كلم 557906قصى جنوب البالد وتقدر مساحتها حبويل تقع يف أ متنراست:-

واملعرتف هبا كرتاث عاملي من طرف منظمة اليونيسكو،  1987احلضرية الوطنية للهقار اليت أنشأت عام 

وهي تظم هضبيت " األتاكورا"، احلضرية النباتية واحلضرية احليوانية، باإلضافة إىل املنتوجات األثرية اليت 

      (1) سنة. 12000يعود تارخيها إىل 

وهي تتميز بقصورها القدمية  2كلم 159000تقع يف اجلنوب الغربي للبالد، وتبلغ مساحتها  :تندوف

 ذات الشكل املعماري املتميز.

تعترب منطقة وادي ميزاب املصنفة ضمن الرتاث العاملي من طرف منطقة اليونيسكو، ومن  وادي ميزاب:

 واحات النخيل.أهم املعامل السياحية هبا جند: بين يزقن، بونورا، مليكة، 

 احملطـــــــــــات املعدنيـــــــــــــة:-4

إن اجلزائر بلد غين بطبيعته الساحرة وقدراته السياحية والثقافية اهلائلة واملتعددة وحتى الطبيعة 

كان هلا الفضل يف أن متنح اجلزائر مناظر خالبة، كما وهبتها العديد من املنابع املعدنية خباصيات عالجية 

منبع  202تبني حسب الدراسة اليت قامت هبا املؤسسة الوطنية للدراسات السياحية وجود  مؤكدة،

 للمياه املعدنية يرتكز أغلبها يف مشال البالد وتنقسم هذه املنابع إىل:

 وحطات للمياه املعدنية املهيأة. 07-

 منبع ذو أمهية وحلية 135-

 مصدر ذو أمهية جهوية. 55-

    (2) وطنية.منابع ذات أمهية  05-

 

                                                 

- (
1
)www.orianis.fr ( 20/01/2015). 

 .14ص  اجلزائر ،، مطبعة الديوان،33، جملة اجلزائر سياحة، العدد احلمامات املعدنية منتوج خاصالديوان الوطين للسياحة، -(2)
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والسواد األعظم من هذه املنابع اجلهوية قابل لالستغالل كمحطات جهوية عصرية، فضال عن 

كلم، إلقامة مراكز للمعاجلة مبياه البحر،  1200فرص االستثمار املتوفرة يف الشريط الساحلي الذي يفوق 

قطاع السياحة على استغالل لكن املتخصصني يف جمال السياحة، يبدون نوعا من التشاؤم خبصوص قدرة 

 07املالية اليت رصدهتا الدولة للقطاع وباستثناء  االعتماداتاملخزن اجلهوي بشكل كامل، قياسا إىل قلة 

وحطة  50وحطات محامات معدنية ذات طابع وطين ومركز واحد للعالج مبياه البحر، يوجد ما يقارب 

 جهوية ذات طابع وحلي تستغل بطريقة تقليدية.

ربية كلم غرب العاصمة( الق 500تلمسان )محام بوغرارة بوالية  سبة للحمامات املعدنية جندوبالن

كلم غرب العاصمة( ومحام بوحنيفية  400من احلدود مع املغرب، ومحام بوحجي بوالية عني تيموشنت )

ريغة بوالية  ألمري عبد القادر اجلزائري، ومحامائرية احلديثة، امبنطقة معسكر، مدينة مؤسس الدولة اجلز

كلم غرب العاصمة( املمتد عرب السلسلة اجلبلية زاكار ويف الشرق، يوجد محام  170عني الدفلة )

كلم شرق  300كلم شرق العاصمة(، ومحام قرقرور بوالية سطيف ) 500الشاللة بوالية قاملة )

ميكن للسائح والية خنشلة، ووكلم شرق العاصمة(  450) ةالعاصمة( ومحام الصاحلني بوالية بسكر

املفاصل التوجه إىل هاته احملطات اجلهوية املعدنية، أما  التهابواألشخاص الذين يعانون أمراض جلدية أو 

كلم غرب العاصمة( ويتودد  30عن وحطة العالج مبياه البحر، فهي منشأة كبرية تقع مبدينة سيدي فرج )

السنة لالستفادة من خدمات فريق طيب على وحطة سيدي فرج اآلالف اجلزائريني واألجانب على مدار 

متخصص عايل الكفاءة ومتثل املنابع اجلهوية الغري مستغلة واليت ال تزال على حالتها الطبيعية، ما يفوق 

يصلح مركزا الستقطاب السياح اجلزائريني أو األجانب  قد من املنابع احملصاة وتشكل خمزونا وافر 60%

بناء على طلبات استثمار دراسة حتسينية للحصيلة اجلهوية جيري على مستوى احلكومة حديث عن و

رفعها مستثمرون أجانب لوزارة االستثمار، ويتعلق األمر جبمع كافة املعطيات عن املخزون اجلهوي، 

خلواص عن طريق  مؤجرة من البلدياتمنبعا  50 وبالنسبة للمنابع اجلهوية املستغلة تقليديا واليت تفوق

     (1) حلصول على حق االمتياز القانوني الذي متنحه وزارة السياحة.دون ااملزاد العلين 
                                                 

 ، مقصد السياح من كل مكان، متوفر على: احلمامات املعدنية باجلزائربوعالم غمراسة، -(1)

http://www.aawsat.com/ (20/01/2015).  
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 : األقاليــــــم املناخيــــــــة يف اجلزائـــــــــــرالفــــــــــــرع الثالــــــــــــث

 تتميز اجلزائر من مشاهلا إىل جنوهبا بثالثة أنواع  من املناخ:

الشرق إىل الغرب ودرجة احلرارة متوسطة عموما يف هذه مناخ متوسطي على السواحل املمتدة من -1

 30 غاية درجة، أما يف شهر جويلية وأوت فتصل إىل °18املناطق من شهر أكتوبر إىل أفريل وتقارب 

 درجة، ويكون اجلو حارا ورطبا.

إىل يتميز مبوسم طويل بارد ورطب يف الفرتة من أكتوبر و مناخ شبه قاري يف مناطق اهلضاب العليا -2

درجات أو أقل يف بعض املناطق، أما باقي أشهر السنة فتتميز  5ماي وتصل درجة احلرارة أحيانا إىل 

                                                درجة. 30حبرارة جافة وتصل إىل أكثر من 

ىل شهر مناخ صحراوي يف مناطق اجلنوب والواحات ويتميز مبوسم طويل حار من شهر ماي إ -3  

درجة، أما باقي أشهر السنة فتتميز مبناخ  40سبتمرب حيث تصل درجة احلرارة أحيانا إىل أكثر من 

   (1) متوسطي ودافئ، هذا ما ميكن نشاط حركة السياح يف فصل الشتاء.

 واحلضاريــــــــــــــــة للجزائراملطلـب الثانـــــــــي: املقومـــــــــــات السياحيـــــــــة التارخييـــــــــــة 

تعاقب احلضارات البشرية  علىإن اجلزائر متتلك إرثا حضاريا وتارخييا هائال يعترب شاهدا 

احلضارة الفينيقية اليت  ،واملراحل التارخيية اليت مرت هبا كل منطقة من هذا البلد، وأهم هذه احلضارات

ة، احلضارة الرومانية اليت استقرت يف اجلزائر قرابة مخسة متركزت يف املدن الساحلية، احلضارة القرطاجي

لجزائر بعدا كبريا بتحفيز حركة عمرانية قوية توجد آثارها يف املناطق لقرون، وأعطى هذا الغزو 

الداخلية للبالد مثل مدينة تيمقاد ومجيلة باإلضافة إىل آثار أخرى موجودة بتبازة وشرشال تليها احلضارة 

زنطية، ويف األخري احلضارة اإلسالمية، واليت تعاقبت من خالهلا عدة خالفات منها اخلالفة الوندالية والب

الفاطمية، بنومحاد، املرابطون الذين نقلوا احلضارة األندلسية والفن املعماري اإلسالمي إىل بالدنا، ويف 

 األخري احلضارة العثمانية.

                                                 

(
1
)- Office Nationale Du Tourisme, Algérie. Carte Touristique, 2015. 
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كما تزخر الصحراء اجلزائرية مبعامل وآثار رائعة متتاز بنقوشها الصخرية ورسوماهتا اجلدارية يف  

الطاسيلي واهلقار، وبذلك فإن اجلزائر موطن املعامل التارخيية والثقافية اليت صنفت بعضها تراثا عامليا 

 1968ليت صنف وادها سنة الحتوائه على تغريات حضارية متنوعة وراقية مثل مدينة غرداية العتيقة ا

الكثريين الذين يودون  ة زوايا تستقطب اهتمامكرتاثا عامليا من طرف منظمة اليونيسكو، كذلك توجد عد

يرمز إىل باإلضافة إىل الرتاث التقليدي اجلزائري الذي لتيجانية والزاوية العيساوية زيارهتا مثل الزاوية ا

ريني، فالصناعات التقليدية ختتلف وتتنوع من منطقة إىل أخرى الصادقة على أمناط معيشة اجلزائ التنوعات

  (1).حسب العادات والتقاليد املختلفة التــــي ميزت هذه اجلهات

 : أهـــم احلضــــارات املتعاقبــــــــة على اجلزائــــــــــــرالفــــــــــــــــرع األول
 :(2) اجلزائر فيما يليميكن حصر اهم احلضارات اليت تعاقبت على ارض 

 : حضــــــارة املماليـــك النوميـــــــدي-1
نوميديا هي مملكة أمازيغية قدمية قامة يف مشال غرب إفريقيا ممتدة من تونس لتشمل اجلزائر وجزء 
من املغرب حاليا، وكانت تسكنها جمموعتني كبريتني، إإحدامها تسمى )املازيليون( واليت كانت تقطن يف 

لقبيلة األخرى فكانت الغربية من مملكة نوميديا، وهي قبيلة متيزت بالتحالف مع الرومان، أما ااجلهة 
ليون( وهم على عكس قبيلة املازيليون، فقد كانوا معادين لروما، وكان موطنهم ميتد تسمى )املساسيسي

سينيسا ان حكم ميف املناطق بني سطيف واجلزائر العاصمة، وهران وكان لكل قبيلة ملك حيكمها، إذ كا
 على قبيلة املازيليون، يف حني كان حكم سيفاكس على قبيلة املسايسوليون.

ولقد دامت الدولة النوميدية قرنا من الزمن حتى جميء الرومان وخلعهم ألخر ملوكهم يوغرطة 
 ة.وأصبحت اململكة النوميدية جزءا من اإلمرباطورية الروماني

 لفنيقـــــــي:اجلزائـــر خـــالل العهــــد ا-2
ارحتلوا بعد ذلك إىل الشام ليستقروا بفينيقيا، أرض ثم الفينيقيون يف جزيرة العرب  استقرلقد 

لبنان احلالية وجزء من سوريا، وفلسطني، وصار الشام يطلق عليها أرض كنعان وهم العرب يف نسبهم 
البحر األبيض ة لسواحل ووطنهم. فقد كان الفينيقيون يسيطرون على التجارة الداخلية واخلارجي

ق.م على الساحل التونسي ولقد  814وحطات جتارية من أبرزها قرطاجنة سنة  املتوسط، بعدما أنشأ
                                                 

 .106ص مرجع سابق، (، 2013-2004) للعشرية وتطورهور قطاع السياحة صت وزارة السياحة، -(1)

)http://www.galam.com (19/03/2016).-
2

 ( 
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نفوذ قرطاجنة ليصل إىل غاية السواحل اجلزائرية ليؤسسوا هبا مدن ساحلية مثل: جباية، تنس،  امتد
 وشرشال، وهيبون )عنابة(، جيجل ووهران.

 :الرومانـــــــياالحتـــــالل -3

أطلقت اإلمرباطورية الرومانية على القسم الشرقي من اململكة اليت كان حيكمها "بطليموس" ابن يوبا 

م انتهت موريطانية وحولت إىل واليتني  40باغتياله سنة موريطانية القيصرية وبعد أن مت  الثاني اسم املقاطعة

طر الرومان على الشمال اإلفريقي كله من طرابلس إىل يس رية وموريطانية الطاجنية، وبذلكموريطانية القيص

 طاجنة، أما البالد الداخلية فلم يتعد نفوذهم إليها كثريا.

م، وثورات  253ولقد كانت هناك عدة مقاومات شعبية ضد الرومان ما بني سكيكدة وقسنطينة عام 

 م.298م إىل  269أخرى ببالد القبائل عام 

 : ــــيالل الوندالاالحتـــــ-4

الوندال قبائل من أصل جرماني كانت تقطن مشال أوروبا، بدأت تنتشر يف جنوب أملانيا خالل القرن 

م، ثم عربوا مضيق جبل طارق  427اخلامس ميالدي ثم تقدمت إىل فرنسا ثم إىل إسبانيا اليت احتلوها سنة 

وسهولة العيش فيها مع ما كانت  ( حيث أغرهتم خصوبة األراضيقامتجهني حنو مشال إفريقيا بقيادة )جزري

م 430حتل الوندال قرطاجة سنة اعليه من تدهور اقتصادي وسياسي يف مشال إفريقيا أثناء احلكم الروماني ف

 .(1) جندي بقيادة )جزريق( 15000الشمال اإلفريقي جبيش قوامه  وبعدهاثم 

 : االحتـــالل البزنطــــــي-5

م غري أهنم مل  533اإلفريقي مبتدئني بقرطاجة )تونس( ثم اجلزائر سنة لقد إحتل البزنطيون الشمال 

الوندال يف معاملتهم لألهايل، فقد كانوا  طريق يتمكنوا من احتالل املغرب األقصى، وقد سلك البزنطيون

ايل األه ات والضرائب كما كانوا يطبقون عليهم أساليب التفرقة العنصرية، لكناويضطهدوهنم ويرهقوهنم باإليت

ثاروا على هذه األساليب الوحشية اليت تتنافى مع الكرامة اإلنسانية. وقد كانت جبال األوراس كالعادة 

نقطة إنطالق الثورات الشعبية، غري أن البزنطيني متكنوا من القضاء عليها بواسطة الدسائس واحليل، 

                                                 

http://www.galam.com (19/03/2016)-  (1) 
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توا من قوة إىل أن جاء وبكل ما أورغم ذلك مل يستسلم الرببر بل حاولوا التخلص من هذا الظم والعبودية 

 العهد اإلسالمي.

 : الفتـــح اإلسالمـــــــي-6

حاهتم إىل اجلزائر على يد )أبو املهاجر دينار( الذي واصل الفتح فأسس ولقد وصل املسلمون بفت

ساء القبائل حيث إختذ مدينة ميلة مركزا للعمليات ؤعدة مدن منها: بسكرة وضواحيها وقاتل بعض ر

رية، ثم تقدم إىل تلمسان وحفر عددا من اآلبار للشرب والسقي واليت تسمى اليوم ب "عيون أبي العسك

 املهاجر".

مركزا للعلم وأما عقبة ابن نافع فقد أسس مدينة القريوان اليت صارت قاعدة للجيوش اإلسالمية 

وم يف قلعة خنشلة وحارب الر مبدينة واحلضارة اإلسالمية، كما أنه استطاع أن يفتح )باغاي(

باتنة، كما قام مبسح عام ملعظم مناطق املغرب األوسط  مدينة تازولت حاليا قرب والية )المبيز(

  (1)واألقصى ولقد عرفت البالد قيام أوىل الدولة اإلسالمية بقوام خمتلفة أمهها: 

 الدولة الرستمية.

 الدولة اإلدريسية.

 دولة األغالية.

 الدولة الفاطمية.

 احلمادية.الدولة 

 الدولة املوحدية.

 نية.الدولة الزيا

 : اجلزائـر يف ظـل احلكــم العثمانــــــي-7

بعد طلب املساعدة من العثمانيني حيث  1504لقد التحقت اجلزائر بالدولة العثمانية سنة 

استنجد سكان جباية وجيجل باإلخوة عروج بعد اهلجمات اإلسبانية عليهم واحتالهلم ملدينة وهران 

                                                 

(
1
)- http://www.galam.com (19/03/2016). 
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من  ائر حتت السيادة العثمانية، وجعلوابقيادة "غونزالو سيسينروز"، وبعدها مت وضع اجلز 1504سنة 

 سواحل البالد قاعدة لعملياهتم البحرية على األساطري املسيحية.

ولقد أصبحت اجلزائر خالل العهد العثماني من أقوى الدول يف حوض البحر األبيض املتوسط، 

الدولة العثمانية، إذ كانت تتمتع باستقالل كامل مكنها من ربط عالقات  كما أهنا احتلت مكانة يف

سياسية وجتارية مع أغلب دول العامل، كما بلغ أسطوهلا البحري قوة عظيمة استطاع من خالهلا إحداث 

للمالحة يف البحر األبيض املتوسط يضمن أمن وسالمة البالد وحيقق إيرادات مالية عن طريق خاص نظام 

       (1) تاوات بالنسبة للسفن التجارية وكان ذلك خالل القرن الثامن عشر.دفع اإل

 ــــــــة يف اجلزائـــــــــــرالثقافيـ الفــــــــــــــــــــرع الثانـــــــــــــــــي: أهــــــم املتاحــــف

من بني أنواع هذا اإلرث السياحي متتلك اجلزائر إرثا سياحيا متنوعا، وتعترب املتاحف الثقافية 

اخلاصة باألفراد، موزعة على كل ربوع  املتاحفاليت تتوفر عليها اجلزائر واليت جتمع بني املتاحف احلكومية 

وهي تدل بذلك على  التاريخالرتاب اجلزائري، تغطي عددا من املواضيع املختلفة مثل اآلثار، الفنون، 

      (2) واحلضارة، وتتمثل هذه املتاحف يف ما يلي: حالضارب يف عمق التاريالثراء الذي تزخر به اجلزائر، 

 املتحـــف الوطنـــــــــي للجيـــــــــــــــــش:-

يف عهد الرئيس الراحل هواري بومدين وكان مقره باألبيار ثم مت حتويله إىل  هذا املتحف أنشئ

، وقد مت تدشينه برياض الفتح بالعاصمة من طرف الرئيس اجلزائري األسبق 1983رياض الفتح سنة 

 الشاذيل بن جديد، وحيتوي هذا املتحف على املرافق التالية:

االنرتنيت، مكتبة، احلضرية و قاعة للمحاضرات، البهو، ، نادي القاعة الكربى للعرض، قبة الرمحة-

 مكتبة إدارية.

 يلي: يف مانشاط مهام املتحف الوطين للمجاهد يتمثل  و

 مجع الوثائق والشهادات واألشياء واألعمال واآلثار املرتبطة بفرتة ثورة التحرير الوطين.-1

 هبا يف هذا اجملال. حيتويه املتحف، وفق املقاييس املعمول حفظ وترميم كل ما-2

                                                 

(
1
)- http://www.galam.com (19/03/2016).  

(
2
)- http://www.galam.com (25/03/2016). 
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 مجع املراجع وتبادل املعلومات العلمية والتقنية مع اهليئات املتخصصة الوطنية واألجنبية.-3

 نشر املعلومات عن طريق املطبوعات واجملالت والكتيبات ووسائل اإلسناد السمعية والبصرية.-4

 ة:املتحــــــــف الوطنـــــــي للفنـــــــــون اجلميلـــــــــــ-

ويعترب من إحدى وأرقى املتاحف يف مشال إفريقيا وهو متواجد بالعاصمة اجلزائرية وهو ليس 

صبح ثالث عشر ومبا أنه كان يستعمل ليفقط متحفا يف حد ذاته لكنه معلما معماريا أيضا، بين يف القرن ال

ذا يعترب األفضل يف ت السنني ليصبح رمزا مذهال، لجتديده وترميمه وتوسع عرب مئامت  فقدرمزا كقصر، 

 .اإلسالميةعامل اهلندسة العربية 

املتحف أثريات نفيسة من كل أجزاء الرتاب اجلزائري تشري إىل أهم احلقبات هذا تعرض يف 

من الفخار وجموهرات  تصميمات رائعةويوجد فيه كذلك يح وثقافة البالد ما قبل التار حالزمنية يف تاري

أشكال خمتلفة من النقش وأساليب هندسية ويتمتع كل زائر للمتحف بسالمية، القرون الوسطى اإل

 معقدة.

 املتحــــــــف الوطنــــــي للمنمنمــــــــــات والزخرفـــــــــة وفـــــــــن اخلـــــــــط:-3

ومقره العاصمة اجلزائرية، حيتوي على لوحات فنية، إضافة إىل جمموعات من فن اخلط، ويهتم 

 خطوطات وترميمها وحفظها.باقتناء امل

 املتحـــــــــف الوطنـــــــي للفـــــــن احلديــــــــث واملعاصـــــــــــــر:-4

توي على جمموعات من حتف الفنون احلديثة املعاصرة، مثل الفنون مقره بالعاصمة اجلزائرية، حي

 اإلعالم اجلديدة واإلبداع الصناعي.التشكيلية، والفنون التخطيطية، وفن التصوير، وفن الفيديو، ووسائل 

  متحـــــــــف أمحـــــــد زبانــــــــــا:-5

يقع هذا املتحف بوالية وهران غرب اجلزائر، وأمحد زبانا هو أول شهيد للثورة اجلزائرية وقد مت 

اجلزائر القديم  خإعدامه بواسطة مقصلة سلطات االحتالل الفرنسي، وحيتوي على أرشيف كبري لتاري
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، خواحلديث واملعاصر، وحيتوي كذلك على اآلثار القدمية الرومانية واإلسالمية وآثار ما قبل التاري

   (1) واهلدف من وراء تدشينه هو الرغبة يف احلفاظ على التحف املوجودة يف املواقع األثرية.
 سالميــة:املتحــــف اجلزائـــري لآلثـــار القدميـــة والفنـــون اإل -6

آثار و حتف و منقوشات و رسومات و خمطوطات و كتابات تعود  هذا املتحف و يوجد يف

 يف اجلزائر وإفريقيا. هذا النوعويعترب أول متحف من  ،ختلف احلضارات اليت تعاقبت على اجلزائرمل

 متحـف وحمـد راســــم: -7

حيتوي هذا املتحف على لوحات يف الفن التشكيلي، جلها من وضعه، كما حيتوي على  

 خمطوطات قدمية.

 املتحف الوطنـــي نصر الديــــــن دينـــــه:-8

، ويعترب من 1993هذا املتحف متواجد بالعاصمة اجلزائرية وقد دشن وافتتح رمسيا سنة  

 آلثار واللوحات التشكيلية.املتاحف اجلديدة، واليت حتتوي على كثري من ا

 متحـــف سيـــــرتــــــا:-9

لقسنطينة مببادرة من مجعية اآلثار ملدينة قسنطينة شرق اجلزائر،  -سريتا -أنشأ متحف اآلثار 

 حيتوي على جمموعة معتربة من التحف النفيسة اليت تتحدث عن اآلثار الرومانية اليت مرت على املنطقة.

 سطيــــف:لـــي املتحـــف الوطنـــ-10

حيتوي هذا املتحف على أعمدة أثرية من الكلس تعود إىل العصر الروماني وحتف أثرية صغرية  

مصنوعة من الربونز والزجاج والفخار، وحجر الصوان، والعظام احليوانية وغريها، وحيتوي أيضا على 

 .مصابيح زيتية وصحون وأقداح وأدوات برونزية...اخل

 الفنـــون والثقافـــة يف قصــر رؤســاء البحـــر:مركــز -11

( من أهم املعامل التارخيية ملدينة اجلزائر، وهو الشاهد 23يعد قصر رؤساء البحر حصن ) 

الوحيد على امتداد قصبة مدينة اجلزائر إىل غاية البحر يف العهد العثماني، ويتميز قصر رؤساء البحر 
                                                 

(
1
)-http://www.galam.com (19/03/2016). 
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(، وست دويرات "منازل 23/18/17من ثالثة قصور )قصر مبحيط ثري ومتنوع ويتألف  23حصن 

( مبحرابة فقد كان يستعمل كمصلى وحيتضن 15(، أما منزل )13/119/7/5الصادين")منزل 

( مقر إدارة مركز 12/10/8املبنى"أ، ب" حاليا املكتبة، وقاعات األرشيف، بينما حتتضن املباني )

   (1) الفنون والثقافة بقصر الرؤساء.
 املواقـــــع التارخييـــــــــة يف اجلزائــــــــراحملميــــــات وأهـــــــم : الثالــــــــــــث الفــــــــــــرع 

إن كثرة األحداث والوقائع التارخيية يف اجلزائر ال ميكن عدها، وذلك ألنه ال يوجد مكانا إال 

موقع تارخيي وأثري  300عموما أكثر من ويتحدث عن واقعة تارخيية يف عصر ما، ويوجد يف اجلزائر 

 ومنها ما هو مصنف عامليا، ومن أمهها مايلي:

 قلعــــــــــــة بنـــــي محــــــــــــــاد: -1

كلم مشال شرق والية املسيلة، وتعد قلعة بين محاد من أحد  36تقع قلعة بين محاد باملعاضيد  

امتدادا لدولة محاد بن بلكني الذي حاول تثبيت اهلوية رموز الدولة اإلسالمية باجلزائر، وتعترب 

م وقد دامت مدة بناء هذا  1008م إىل  1007إجناز وبناء هذه القلعة سنة ح اإلسالمية. ويعود تاري

سنة استخدمت فيه اهلندسة املعمارية األصلية بزخارف وتصميمات  30الصرح اإلسالمي العظيم 

 القرون الغابرة.تعكس الرتاث اإلسالمي املمتد عرب 

واب، حيد القلعة من الغرب هضبة قورايا ومن الشرق شعاب واد فرج، وقد وضع للقلعة ثالثة أب

باب اجلنان، وحتيط بالقلعة صور عظيم مبين بطريقة مذهلة وباحلجارة باب األقواس، وباب جرادة، و

واملعامل األثرية املهمة وأمهها املسننة املستخرجة من جبل تيقريست ويوجد بالقلعة العديد من الكنوز 

م باإلضافة إىل  1.60ر مسجد يف العامل بطول بلغ املسجد الكبري ومصلى قصر املنار الذي يعترب اصغ

       (2) كلم. 50أكثر من  امتدادالقصور األخرى املمتدة عرب مساحات القلعة وعلى 

                                                 

(
1
)- http://www.alwahatech.net (20/11/2015). 

(
2
)- http://www.wikepedia.org /wiki  (02/12/2015). 
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نظمة اليونيسكو ضمن من طرف م 1980وعلى الرغم من أن هذه القلعة مت إدراجها سنة 

املسؤولني هبا فإن ذلك سيعجل  مباالةالرتاث العاملي إال أن عدم االعتناء هبا واحلفاظ عليها وعدم 

 تدرجييا من الوجود. رهاباندثا

  مجيـــــــــــــــــلة: -2

تصنيفه من طرف منظمة اليونيسكو سنة  مت اني يقع مشال شرق اجلزائر، وقدهو مدرج روم

كلم عن مدينة ستيفيس سطيف حاليا، وحتتوي  50كموقع ضمن مواقع الرتاث العاملي، ويبعد  1982

م وتوسعت  98م و  96" سنة Nervaعلى أمجل املعامل األثرية القدمية، أسسها اإلمرباطور "نرفا" " 

طط هندسي مدروس من محامات وحدائق إثرها املدينة يف القرنني الثاني والرابع حسب خم

     (1).ومتاحف

  تيمقـــــــــــــــاد: -3

 100كلم عن مدينة باتنة وكانت تسمى " تاموقادي" بنيت سنة  37وهي مدينة أثرية تبعد قرابة 

، 1982م يف عهد " تراجون" ومت إدراجها ضمن الرتاث العاملي من طرف منظمة اليونيسكو سنة 

 :األثرية مسرحا كبريا ليستقبل سنويا مهرجان دوليا للغناء وتضم مدينة تيمقادويوجد هبا 

 .Le Forumباب كبري يسمى املنتدى -

 املكتبة القدمية.-

 والسوق. ،املسرح والقصر البيزنطي-

    (2) لقائد تراجان.النصر لقوس -

  تيبــــــــــــــــــازة: -4

 كلمة تيبازة باللغة الفينيقية املمر ألهنا كانت معربا وممرا بني مدينيت )اجلزائر وشرشال(، ثم ينعوت

أصبحت تعرف بقرطاجية، واكتشافها يعود للقرن اخلامس قبل امليالد، وعندما جاء الرومان حتولت إىل 

                                                 

(
1
)- www.ont-dz.org  (07/12/2015). 

 .203، ص 1988الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،  تاريخ اجلزائر، ،عبد اهلل شريط ووحمد ميلي-(2)

http://www.ont-dz.org/
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ملعامل التارخيية م. وقد مت إدراجها ضمن ا45-41مستعمرة تتبع لروما يف عهد اإلمرباطور كالوديوس

    (1).  1982العاملية من طرف منظمة اليونيسكو سنة 
 وادي ميـــــــــــــزاب: -5

بنائه إىل القرن العاشر ميالدي، وتتميز منطقة ميزاب  حيقع وادي ميزاب مبدينة غرداية، ويعود تاري

بأصالتها وطابعها املعماري الفريد من نوعه والذي هو مزيج بني اجلمال والبساطة املستمدة من منط 

أن يزور " بين برقي" املدينة املقدسة  دون زاب يم مدينة املعيشة، وليس بإمكان السائح أن يقصد

 إجنازها آنذاك على أساس تصاميم صحراوية وقد مت إدراجها ة قصور متلميزاب، كما حييط هبا مخسل

              (2) .1982كرتاث عاملي من طرف منظمة اليونيسكو سنة   

  القصبـــــــــــــة: -6

تعترب القصبة مركزا سياحيا هاما ملا حتتويه من آثار عريقة وقصور غاية يف اجلمال والتصميم على 

اليت  ة االستعمار الفرنسي، وتعرضها للكوارث الطبيعيةتعرضها للسرقة واهلدم املتعمد يف فرتالرغم من 

 حلت باجلزائر خالل الفرتة األخرية من فيضانات وزالزل.

والقصبة تقع يف مدينة اجلزائر العاصمة وقد مت بناؤها يف العهد العثماني على اهلضبة املطلة على  

قاعدة عسكرية مهمتها الدفاع على القطر اجلزائري كله، وهي مبنية على  البحر األبيض املتوسط لتكون

الطراز الرتكي العثماني تشبه املتاهة يف تداخل أزقتها حبيث ال يستطيع الغريب اخلروج منها لوحده لوجود 

 تنتهي بأبواب املنازل، والقصبة حتتوي على عدة أزقة متشابكة و مرتابطة مع بعضها البعضأزقة كثرية 

"زنيقة العرايس" و " زنيقة مراد نزيم بك" وفيها عدة عيون مشهورة كالعني املاحلة يف باب جديد،  أمهها 

 وبئر صباح يف قلب القصبة.

إضافة إىل ذلك إحتوائها على عدة قصور أمهها قصر الداي أو كما يعرف بدار السلطان وقصر 

ى عدة مساجد أمهها اجلامع الكبري واجلامع الرياس، وقصر خداوج، ودار عزيزة، كما حتتوي القصبة عل

                                                 

(
1
)- http://www.wikepedia.org /wiki  (02/12/2016).  

(
2
)- http://www.wikepedia.org /wiki  (02/12/2016).  
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السفري، وجامع السلطان وجامع سيدي رمضان  وجامع،  نيشبتاجلديد، وجامع كتشاوة، وجامع علي 

باإلضافة إىل مساجد صغرية كمسجد سيدي وحمد الشريف، ومسجد سيدي عبد اهلل، باإلضافة إىل 

 ضرحيها الشهري سيدي عبد الرمحان الثعاليب، الذي ميثل مزارا يف حي القصبة.

                   (1). 1992وقد مت إدراجها كرتاث عاملي من طرف منظمة اليونسكو سنة 

 الطاسيلــــــــي ناجــــــــــــر:  -7

 كمحمية 1982بعد أن مت تصنيفها كإرث حضاري عاملي من طرف منظمة اليونسكو سنة 

وطنية مت إعادة إحياء هيبتها العاملية وذلك بإدراجها يف خمتلف املازارات واملعارض السياحية العاملية، 

فهي تعترب مع جبال اهلقار وجهة سياحية رائعة للسياح احملليني واألجانب ملا متتلكه من مواقع جتذب 

اك" كما يعترب رواق " واد لنقوش احلجرية عرب مناطقها هبضبة "مدلالسياح، فهي متتلك أكرب متحف 

جرات" املوجود على اهلواء الطلق األكرب من نوعه يف املعمورة، وهو ميثل أمجل رواق للنقوش الصخرية يف 

كلم،  30شكل مت جردها عرب مسافة تقدر بـ  4000واليت تضم أزيد من  75اجلزائر مبحطاته الــــــــ 

     (2) رسم .30000ها وذلك دون احتساب باقي الرسومات األخرى وجمموع

هكتار وتضم آالف النقوش الصخرية اليت تعكس جانبا من  10000وتبلغ مساحة الطاسيلي 

صراع اإلنسان من أجل كسب قوت يومه من خالل صور مطاردة الغزال وحيوانات أخرى. وتوجد 

     كذلك يف املوقع قصور مبنية بالصلصال واخلزف على طول واد جاف.

ذه املواقع احلضارية والتارخيية املدرجة ضمن الرتاث العاملي توجد هناك مواقع باإلضافة إىل ه

مثل: اآلثار القدمية ملدينة قاملة وسوق أهراس  اجها كرتاث عاملي إال أهنا جديرة بالذكرأخرى مل يتم إدر

قرون  5قرابة  ما يعرب عن الرومان الذين عمروها وآثار األسوار واملدافن والقبور القدمية ملدينة جباية

إضافة إىل احلقبة اإلسالمية اليت تبقى معاملها شاهدة مثل املساجد القدمية بالعاصمة واملنصورة لوالية 

 الرمحانية واليت تعترب منتوج سياحي رائع. و التيجانية الزواية تلمسان، إضافة إىل الزوايا واليت من أمهها 

                                                 

(
1
)- http://www.wikepedia.org /wiki (02/12/2016). 

(
2
)- http://www.wikepedia.org /wiki  (02/12/2016). 
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املستعمر عدة فنادق من أجل راحة املستوطنني  نسى احلقبة االستعمارية حيث أنشأدون أن ن

     (1) األوروبيني ناهيك عن املواقع احلربية ومواقع أخرى أصبحت مناطق أثرية تارخيية كوجهة للسياح.

 املطلـــــب الثالــــــــث: التجهيـــزات واهلياكـــل السياحيــــة يف اجلزائــــــــــر

السياحية يف اجلزائر ومدى كثرهتا وتنوعها، إال أنه للوصول بعدما قمنا بإبراز أهم املوارد 

واستغالل هذه املوارد يتطلب توفر جمموعة من اإلمكانيات املتمثلة يف خدمات النقل واالتصاالت 

 وقدرات اإليواء. 

 خدمــــــــات النقـــــــــل واملواصـــــــــالت  :الفــــــــرع األول

ــبكة    ــى شـــ ــر علـــ ــوفر اجلزائـــ ــري و     تتـــ ــوي و البحـــ ــربي و اجلـــ ــها الـــ ــل منـــ ــواع النقـــ ــن أنـــ ــعبة مـــ متشـــ

     .(2)كما يلى النقل على سكة احلديد

 النقــــــل البـــــــــــري:-1

إن اجلزائر تتمتع بشبكه كربى من الطرقات تعترب األهم من نوعها يف الدول العربية حيث بلغ طوهلا 

وخاصة يف ما األهم استعماال بالنسبة للسياح  ويعترب النقل الربي 2007كلم سنة  109452حوايل 

 بالسياحة الداخلية وتنقسم هذه الشبكة إىل:يتعلق 

 كلم. 28275الطرق الوطنية: -

 كلم. 23926الطرق الوالئية: -

 كلم. 57251الطرق البلدية: -

غرب والذي يربط حدود اجلزائر مع كل من تونس واملغرب لتسهيل احلركة بني –كما مت إنشاء الطريق السيار شرق 

 كلم. 1216مسافة طوله جهات الوطن والذي يبلغ 
مطارا دوليا، وتغطي شبكة اخلطوط اجلوية  15مطارا منها  35 على تتوفر اجلزائر النقـــــــل اجلـــــــــوي:-2

 وكالة موزعة يف اجلزائر وخارجها. 150كلم وتتوفر على  96400

                                                 

 .2000نوفمرب  ،16، الدورة مسامهة من أجل حتديد السياسة السياحية الوطنيةاجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، -(1)

 .238، ص 2013، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، والتطبيقالسياحة البيئية املستدامة بني النظرية غضبان، فؤاد بن -(2)
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ماليني مسافر  6ستعاب مقدرة بـــ ا من أهم املطارات جند مطار هواري بومدين الذي يتوفر على طاقة 

 .هران ومطار باتنة...إخلسنويا وجمهز بأحدث التقنيات إىل جانب مطار قسنطينة وو

 : النقــــــــل البحــــــــــري-3

ميناء حبريا رئيسيا منها تسعة موانئ معدة الستقبال وتنقل األشخاص والبضائع،  13تتوفر اجلزائر على 

من واردات بالدنا وأربعة موانئ خمصصة للمحروقات، ومن أهم  %30ومن أمهها ميناء اجلزائر الذي يستقبل 

 الغزوات. -جباية  –سكيكدة –عنابة  -وهران  -اجلزائر  -اليت يستعملها السياح:املوانئ 

 :النقـــــــل بالسكــــك احلديديـــــــة-4

كلم  4500وحطة للسكك احلديدية، ومتتد شبكتها على مساحة  200تتوفر اجلزائر على أزيد من  

عرب الرتاب الوطين، وقد أعد خمطط لعصرنة وتنمية النقل بالسكك احلديدية بني املدن، وهذا النوع من النقل 

        يستعمل أيضا من طرف السياح وباألخص السياحة الداخلية.

 االتصــــــاالت: خدمــــــــــات الثانـــــــــــــيالفـــــــرع 

إن االنفتاح على األسواق الدولية نتيجة للتحوالت الكربى اليت اعتمدهتا اجلزائر أدت إىل حترير قطاع 

االتصاالت السلكية والالسلكية، ونتج عنه ثورة االتصاالت من خالل التطور الكبري الذي عرفه اهلاتف احملمول، 

فقد  (1)مليون مشرتك 11حوايل  2011افة إىل املتعامل "موبيليس" الذي بلغ عدد مشرتكيه سنة فباإلض

حوايل  2012تعززت هذه الوضعية بدخول متعاملني جدد ومها "جيزي" الذي بلغ عدد مشرتكيه سنة 

 12.2 أكثر من 2014واملتعامل " أوريدو " الذي بلغ عدد مشرتكيه هناية سنة   (2) مليون مشرتك 17.8

 مليون مشرتك.

 2010ماليني مشرتك سنة  03أما خبصوص االشرتاك بالنسبة للخط اهلاتفي الثابت فقد وصل إىل حوايل 

(3).   

 

 
                                                 

 .12/03/2015تاريخ:  ،7733، العدد اليومي جريدة اخلرب-(1)

(
2
)- National Tourism Office, Algeria Travel Of Heart, Press Book , 2013, P 11. 

 .12/03/2015تاريخ: ، 7733، العدد اليومي جريدة اخلرب-(3)
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 عرب املراحل التنمويةاجلزائري املبحث الثانــــــــــــــــي: القــــطاع السياحـــي 

يومنا  إىللقد تعاقبت السياسات السياحية للنهوض بالقطاع السياحي يف اجلزائر منذ االستقالل 

هذا ختللتها خمططات وطنية و برامج للتنمية االقتصادية، كان اهلدف منها النهوض بالقطاعات الوطنية و 

 حو اآلتي:و تشخيص أهم هذه املخططات على الن إبرازكان للقطاع السياحي نصيب منها و سيتم 

 (1969 -1962 ) فتـــــــرةالاملطلب األول: القــــــــطاع السياحـــــي خـــــالل 

عند استقالل اجلزائر وخروج االستعمار الفرنسي مل يرتك أي شيء يعرب عن شخصية اجلزائر 

ومعرفة وعزهلا عن التيارات التبادلية اليت تؤدي إىل اكتشاف حقيقة هذا الشعب عن طريق االتصال به 

ثقافته وتقاليده وقيمه وحضارته، الشيء الذي مل يشجع على تكوين أو تنمية عادات وتقاليد سياحية 

 وفندقية يف اجلزائر.

 1966 -1962القــــطاع السياحـــــــي للجزائـــر خــــــالل الفتــرة  وضعية: الفــرع األول

الوحدات السياحية اليت كانت ال ختدم لقد ورثت اجلزائر من االستعمار الفرنسي سلسلة من 

سوى اإلدارة الفرنسية بالدرجة األوىل، وكان توزيع هذه املرافق مركزا على الشريط الساحلي بالشمال، 

 ، عنابة كما يوضحه اجلدول التايل:وخاصة باملدن الكربى وهران، اجلزائر

 .1966ها اجلغرايف حتى سنة توضيحي هلياكل االستقبال السياحي وتوزيعجدول ( 01اجلدول رقم: )
 

 عدد األسرة عدد الفنادق املدن/ اهلياكل

 2261 53 اجلزائر

 2030 46 وهران

 1547 49 قسنطينة

 0579 38 الصحراء

 6417 186 اجملموع

 
Source: la carte du tourisme 1966, ministère du tourisme, 1976, p 19 
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ثة عن االستعمار الفرنسي حتى سنة ووتوزيعها اجلغرايف املور ةاالستقبال السياحي يوضح هذا اجلدول هياكل

1966. 
كانت هذه الفرتة تتميز مبرافق سياحية ذات طابع ماركانتلي ال خيدم سوى فئات الكولون، لذلك فإن قد ف

ف سريرا، وهو عدد ضعي 6417فندقا وحتتوي على  186طاقة اإليواء السياحي كانت ال تتجاوز 

جدا، إذا قورن باإلمكانيات السياحية اليت تتوفر عليها البالد، وأن البنية السياحية املوجودة كانت ذات 

ميزة حضارية تعكس فقط اهتمامات ورغبات اإلدارة الفرنسية أكثر مما تعكس الوجه السياحي احلقيقي 

 للبالد.

            (1) ولقد كان القطاع السياحي عشية االستقالل يتصف بـــــــــ:

  ختلف هيكلي مزمن وشامل، أي ضعف الصناعة الفندقية وعدم قدرهتا على تلبية حاجيات

 البالد السياحية.

  معنى  ال تعرفمتخلفة، جعلت األغلبية الكبرية من الشعب اجلزائري  اجتماعيةسيادة ظروف

 حتى العطل املدفوعة األجر.

 .عدم وجود عادات وتقاليد سياحية وفندقية خاصة 

 .عدم توفري املستخدمني األكفاء يف جمال الفندقة السياحية 

إىل وحاولة تنمية السياحة، وذلك على أساس اإلحصاء  1963من سنة  إبتداءاهذه الوضعية دفعت الدولة 

، غري أن الظروف السياسية للثروات السياحية املوجودة، و معرفة املشاكل اليت يعاني منها القطاعالشامل 

سياسة سياحية  وضعتأخري  إىلواالقتصادية واالجتماعية اليت مرت هبا البالد بعد االستقالل مباشرة أدت 

 1966مارس  23 بتاريخعندما صادق جملس الوزراء على ميثاق السياحة  1966واضحة حتى سنة 

     (2) .أمههاوالذي مت فيه حتديد التوجيهات األساسية للقطاع السياحي و

 خلق مناصب شغل. -

 استقطاب النقد األجنيب. -

                                                 

(
1
)-Bilan du Développement Touristique entre 1962-1976, Ministère du Tourisme, 1977, page 27. 

(
2
)- HACHIMI Madouche, Le tourisme en Algérie, édition HOUMA, Alger, 2000, p 56. 
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 ية الدولية. سني صورة اجلزائر يف السوق السياحتعريف وحت -

 ـــط الثالثـــــــــي األول: القـــــــطاع السياحــــي خــــالل املخطالفــــــــــــرع الثانـــــــــــي

ضمن اخلطة الوطنية  1969-1967خالل املخطط الثالثي األول  لقد أدمج القطاع السياحي

للتنمية مع باقي القطاعات األخرى يف االقتصاد الوطين، وذلك ومن أجل جعله يساهم يف عملية التنمية، 

مثل باقي القطاعات األخرى وهذا ما نالحظه يف اجلدول التايل رقم  معينة ولقد خصصت له ميزانية

(02). 

خــــالل املخطـــط الثالثـــــــــي  توزيع االستثمارات على خمتلف القطاعات( 02اجلدول رقم: )

 (1969-1967)األول:

 مليون دينار :الوحدة                                                                                  

 املبالغ املخصصة لكل قطاع القطاعات

 5400 الصناعة

 1896 الزراعة

 1124 اهلياكل األساسية

 413 السكن

 912 الرتبية

 282 السياحة

 127 التكوين

 295 الضمان االجتماعي

 441 اإلدارة

 215 متفرقات

 .1967سنة ، (1969-1967: وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية أثناء املخطط الثالثي األول)املصدر

مليون  282املرتبة ما قبل األخرية مببلغ احتل القطاع السياحي  من خالل هذا اجلدول نالحظ أن

 مليون دينار. 127دينار أكثر من قطاع التكوين فقط الذي حتصل على مبلغ 
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وخالل تلك الفرتة مل تعط السلطات اجلزائرية أمهية للقطاع السياحي ضمن املخطط الثالثي األول 

ا مت منحه هذه الكمية من االستثمارات للشروع يف هتيئة باعتباره عامل يساهم يف عملية التنمية، وإمن

منوذج معني، وتكوين يد عاملة فنية  سياحية كإقامة صناعة فندقية، وفقالشروط الضرورية للتنمية ال

 والقيام بدارسات معمقة من أجل حتديد املناطق السياحية يف البالد.

 (1979 -1970 ) فتــــرةالــــالل املطلب الثانـــــــــــي: القــــطاع السياحــــي خ

لقد كانت هذه الفرتة خمصصة ملتابعة املشاريع اليت مل تنجز خالل الفرتات السابقة إضافة إىل 

 إدراج وبرجمة مشاريع جديدة يف القطاع وذلك من خالل املخطط الرباعي األول والثاني:

 املخـــــطط الرباعــــي األولل القـــــطاع السياحـــي خــــال :الفـــــــــرع األول

إن املخطط الرباعي األول كان يهدف إىل زيادة طاقات اإليواء من أجل تلبية متطلبات القطاع من 

سرير إال أنه مع  35000وصول بطاقة اإليواء إىل الخالل تنفيذ برنامج التنمية السياحية وذلك من أجل 

سرير فقط، أما املكانة اليت احتلتها االستثمارات  9000هناية املخطط ظهر أنه ما مت إجنازه هو 

السياحية فهي ضعيفة جدا خالل هذا املخطط إذا ما قورنت بقيمة االستثمارات اليت خصصت 

مليون  700للقطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية األخرى، حيث خصص للقطاع السياحي مبلغ 

يف املخطط السابق وذلك من  االستثمارات املخططةدج  كاستثمارات خمططة من بينها ما تبقى من 

كما هو مبني يف  % 2.5خمصصات املخطط الكلية بنسبة ال تتجاوز  دج  يونمل 27736أصل 

 : 03اجلدول رقم 
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 ( توزيع االستثمارات على خمتلف القطاعات خالل الرباعي األول03اجلدول رقم )

 الوحدة: مليون دج                                                                                    

 %النسبة  املبلغ املخصص لكل قطاع القطاعات التنموية

 %40 12400 الصناعة

 %15 4140 الزراعة

 %08 2307 اهلياكل األساسية

 %05 1520 السكن

 %10 2718 الرتبية

 %2.5 700 السياحة

 %02 585 التكوين

 %03.5 934 الضمان االجتماعي

 %03.2 870 اإلدارة

 %03 800 متفرقات

 %03.1 760 النقل

 %100 27736 اجملموع

 .1970سنة  ،(1973 -1970األول) الرباعيوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية أثناء املخطط  املصدر:

 

 على النحو التايل: قد مت توزيعها  املبالغ االستثمارية من خالل هذا اجلدول نالحظ أن 

من اإلمجايل،  % 60مليون دينار جزائري الستكمال الربامج املتبقية من املخطط السابق بنسبة  420

من  % 40املخطط بنسبة  هذا مليون دينار جزائري للربامج اجلديدة خالل 280بينما خصصت 

مليون دينار للدراسات  44نار جزائري للنقل السياحي، و مليون دي 15اإلمجايل، وخصصت منها 

من املشاريع  % 78مليون دينار جزائري للصناعات الفندقية بنسبة  221واهلياكل القاعدية، و
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اجلديدة. وهذا ما يوضح جبالء عدم القدرة على إجناز املشاريع املخططة يف اآلجال احملددة من جهة 

ياحي املتمثلة يف مضاعفة طاقات اإليواء بتوسيع املراكز السياحية املنجزة املكان الس حنو توسيع والتوجه 

سيدي فرج،  مركب  -األندلسيات ) وهران( –أو اليت هي يف طور اإلجناز كمركب مورييت ) زرالدة ( 

وإعادة هتيئة نادي الصنوبر وتنمية السياحة يف تيبازة ومنطقة القبائل وهتيئة املناطق احلضارية 

    (1) مليون دينار جزائري. 120وية، وإجناز مثانية محامات معدنية مقدرة ب والصحرا

يتأكد عدم موضوعية هذا املخطط من خالل موافقته على االستمرار يف برجمة هياكل  ومما سبق

سياحية جديدة باإلضافة إىل إمتام ما تبقى دون إجناز ما متت برجمته خالل املخطط السابق، الشيء 

 عدم واقعية التخطيط بصفة عامة والتخطيط السياحي بصفة خاصة.الذي يفسر 

 : القــــطاع السياحــــي خــــالل املخـــطط الرباعـــــي الثانــــــــيالفــــــــــــــرع الثانــــــــــــــي

خالل هذا املخطط استفاد القطاع السياحي عن زيادة معتربة يف حجم االستثمارات بنسبة 

عما كانت عليه يف املخطط الرباعي األول، غري أن هذا ال يعين أنه ارتقى إىل سلم  %100تفوق 

أولويات التنمية الوطنية، ألن الزيادة اليت تقررت يف املخطط الرباعي الثاني، كانت نفسها يف مجيع 

 02  مليار دينار للقطاع السياحي بنسبة ال تتجاوز 1.5القطاعات األخرى، حيث مت ختصيص مبلغ 

 . 04كما هو موضح يف اجلدول رقم  %

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

(
1
)- Ahmed Tessa, Economie Touristique Et Aménagement Territoire, OPU, 1993, P 11. 
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    ( توزيع االستثمارات على خمتلف القطاعات خالل الرباعي الثاني04اجلدول رقم:)

 الوحدة: مليون دج                                                                                    
 %النسبة  لكل قطاعاملبلغ املخصص  القطاعات التنموية

 %43.5 48000 الصناعة

 %10 12005 الزراعة

 %4.2 4600 املياه

 %1.4 1500 السياحة

 %01 155 الصيد

 %14 15500 البنية االقتصادية

 %09 9947 الرتبية و التكوين

 %13.3 14610 الشؤون االجتماعية

 %1.3 1399 اإلدارة

 %2.3 2520 دراسات خمتلفة

 %100 110236 اجملموع

 .1974سنة (، 1977-1974: وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية أثناء املخطط الرباعي الثاني )املصدر

مليار دينار جزائري بنسبة  1.24بلغت االستثمارات الفعلية خالل الفرتة يف القطاع السياحي  ولقد

فعلية خالل تلك الفرتة، وعلى الاالستثمارات  قيمةمليار دينار، 121.23من أصل  % 01حبوايل تقدر

" بالوكالة SONATOURمستوى القطاع السياحي مت خالل الفرتة إحلاق املصاحل التجارية التابعة لــــــــ "

" اليت أسندت إليها مهمة تسويق املنتج السياحي اجلزائري،  SONA ALTOUR" اجلزائرية للسياحة

" اليت تولت مهمة إجناز مشاريع التنمية السياحية  E.T.Tوإنشاء مؤسسة األعمال السياحية اجلزائرية "

 36سرير فقط بنسبة  18000سرير مربمج مل يتم إجناز سوى  50000واليت فشلت يف ذلك، فمن بني 

 . (1) مع اخنفاض واضح يف جودة اخلدمات السياحية املعروضة، والعجز املايل يف القطاع %

                                                 

، ص 1999، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة 1، ج سياسة ختطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها يف اجلزائرحسن هبلول،  ،وحمد بلقاسم-(1)

341. 
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ت مكانه ضعيفة جدا يف سياسة التنمية الوطنية بالرغم ومما سبق ميكن القول بأن السياحة احتل

 من حيوية هذا القطاع يف اجلانب االقتصادي.

  1979-1978القـــــــطاع السياحــــي خــــالل املرحلـــة التكميليـــــــة: الفـــــــــــرع الثالــــــــث: 

مليار دينار جزائري للمشاريع السابقة واجلديدة  204.05خالل هذه املرحلة مت ختصيص 

جديدة، لتدارك ضعف نسب اإلجناز يف املخطط السابق ومواجهة تضخم األسعار وتسجيل مشاريع 

من املبالغ  % 0.5تجاوز ينار جزائري بنسبة ضئيلة جدا ال تمليار د 0.9وقد خصص للسياحة مبلغ 

مليون دينار  330و 1978مليون دينار للمشاريع االستثنائية لسنة  310، حبيث خصصت اإلمجالية

وهو  1979مليون دينار جزائري للمشاريع اجلديدة لسنة  260ومبلغ  1978للمشاريع اجلديدة لسنة 

     (1) ما يوضح التهميش الواضح للقطاع السياحي خالل املرحلة التكميلية.

 (1989 -1980 ) فتــــرةالاملطلـــب الثالــث: القــــطاع السياحـــي خــــالل 

ختالالت الكبرية املسجلة يف الفرتة السابقة بسبب ضعف االلتزام من حيث الوقت نظرا لال

 والتكاليف املتعلقة بإجناز االستثمارات، وضعف وتعقد عملية التسيري يف ظل االقتصاد املخطط مركزيا،

توجه حنو التنمية الالمركزية حبرية أكرب يف التسيري إلحداث التوازن اجلهوي واحلد من النزوح الريفي من  المت

 .خالل املخططني اخلماسيني

  : القــــطاع السياحــــي خــــــالل املخــــطط اخلماســــــــي األولالفـــــــــرع األول

متيز ببلوغ الوعي لدى املسريين يف إحداث  مقارنة باملخططات السابقة، فإن هذا املخطط قد

بقة، وقد مت ختصيص التوازن اجلهوي وإعطاء األولوية للسياحة احلضرية دون سواها يف املخططات السا

لتغطية التكاليف اخلاصة بتطوير ثالث مناطق سياحية منوذجية  (2)ون دينار جزائريملي 34000مبلغ 

سا لتنمية السياحة الداخلية، ووزعت هذه املبالغ كما يلي يف الشرق والغرب والوسط، واملوجهة أسا

مليار دينار جزائري خمصصة  01.8مليار دينار جزائري خمصصة للمشاريع قيد اإلجناز و  01.6

                                                 

 .342، ص سابقمرجع  ،حسن هبلول ،وحمد بلقاسم-(1)

(
2
)- Ministère De Planification Et De L’aménagement Du Territoire Générale Du Pentagonal, 1980-1984. 
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سرير سنة  50880تقدر بــــــــ للمشاريع اجلديدة، وكان اهلدف من هذا املخطط الوصول إىل طاقة إيواء 

 (05مشروع موزعة كما يوضحه اجلدول رقم: ) 89، وعليه برجمت 1985
 (  املشاريع املربجمة يف املخطط اخلماسي األول05اجلدول رقم:)

 اجملموع محامات ختييم حضري مناخي صحراوي ساحلي النوع

 89 09 40 32 05 01 02 عدد املشاريع

 16550 1650 1200 6900 1150 2350 3300 عدد األسرة

 .1986سنة  ،السياحةوزارة منشورات املصدر: 

أي مشروع من املشروعات يف نطالق االمن خالل هذا اجلدول وبسبب األزمة االقتصادية مل يتم 

 اجلديدة اليت وضعت يف إطار هذا املخطط، وهذا رغم إهناء الدراسات اخلاصة هبا.

 : القـطاع السياحـي خــــــالل املخــــطط اخلماسي الثاني الفــرع الثانــي

مييز هذا املخطط هو ختصيص السلطات املعنية برناجما ماليا كبريا هدفه متابعة سياسة إن ما 

التهيئة السياحية وتطوير احلمامات املعدنية واملناخية وكذا تنويع املتعاملني كاجلماعات احمللية والقطاع 

صصت الدولة اخلاص، والعمل على المركزية االستثمار، والتحكم يف الطلب السياحي، وهلذا الغرض خ

يوضح طاقات  06مليون دينار جزائري لتحقيق هذه املشاريع واجلدول رقم:  1800غالفا ماليا قدره 

 .1989االستقبال هناية سنة 
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 1989( طاقات االستقبال هناية سنة 06دول رقم:)اجل

 النسبة اجملموع اخلاص العام النوع / القطاع

 % 27.6 13327 1145 12182 البحري

 % 13.10 6331 2250 3731 الصحراوي

 % 10.60 5116 1528 3588 احلمامات

 % 02.13 1030 76 954 اإلقليمي

 % 46.57 22498 17161 5337 احلضري

 % 100 48302 22460 25842 اجملموع

 % 100 % 100 % 46.5 % 53.5 النسبة

 .1990 ،وزارة السياحة منشورات :املصدر

حبوايل  1984-1980إىل الفرتة  1980-1966نالحظ ارتفاع طاقات اإليواء من الفرتة 

من اإلمجايل وكان هناك تركيز كبري على الفنادق احلضرية نسبة  % 46.57سرير بنسبة  30539

من اإلمجايل، مع نسبة ضئيلة للفنادق اإلقليمية، أما عدد السياح السنوي فقد تراوح بني  46.5

ويف إطار اإلصالحات  (1)سائح 324000سائح مبعدل سنوي بلغ  400000و   250000

االقتصادية اليت مست املؤسسات هناية الثمانينات واملتعلقة باستقاللية املؤسسات وإعادة هيكلتها مت 

كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري، والديوان  1989إنشاء املركز الوطين، للسياحة سنة 

و يف أثناء تلك الفرتة بتسيري القطاع، الوطين للسياحة، ووزارة السياحة والصناعات التقليدية املكلفة 

استبداله مبؤسسات جهوية، هي الشركة  ومت " ONAT" هيكلية الديوان الوطين للسياحة  متت إعادة

 "ENETباملدية، واملؤسسة الوطنية للدراسات السياحية "  "SNHO الوطنية للفندقة احلضرية "

 سيدي فرج.

  

                                                 

(
1
)- CNES : Contribution Pour La Rédhibition De La Politique Nationale Du Tourisme, Novembre 2002, P 05. 
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  (1999 -1990)فتــــرة الاملطلب الرابع: القــــطاع السياحـــي خـــالل 

عوامل منها عدم االستقرار السياسي وتدهور الوضع  بعدة لقد مر القطاع السياحي يف تلك الفرتة

وافدين إىل اجلزائر، ويف إطار برنامج التعديل دى إىل اخنفاض عدد املسافرين الاألمين يف البالد مما أ

( مت التفاوض مع صندوق النقد الدويل حول تفعيل ملف اخلوصصة لتحسني 9819-9519اهليكلي )

تسيري القطاع السياحي عرب خوصصة املؤسسات الفندقية واهلياكل السياحية التابعة للقطاع العمومي، 

يفته وحتسني اخلدمات وتسجيل عجز مايل سنة عجز القطاع السياحي العمومي عن وظوذلك بسبب 

مؤسسة، مع أسعار مرتفعة وخدمات متدنية ومشاركة ضعيفة للقطاع يف خلق  13لدى  1993

 مناصب الشغل.

  ةالسياحــيؤسسات امل الفـــــــــرع األول: خوصصــة 

وقد متت عملية اخلوصصة وفق عدة اسرتاتيجيات عن طريق اقرتاح خوصصة عينية من 

 املؤسسات وفق عروض كما يلي:

إلجناز أو يف طريق ابداية اخلوصصة حيث ختضع املشاريع الفندقية يف طريق عرض فوري خالل -1

" فنادق منها واحد صحراوي  05االنتهاء لعملية اخلوصصة من خالل مزايدة وطنية دولية مشلت " 

معدل اإلجناز[، وأربعة فنادق حضرية  % 90 -سرير 300 -جنوم 3وهو فندق ) اللوس( بالوادي ] 

 03معدل اإلجناز[، فندق جباية ]  % 90 -سرير 660 -جنوم 04]  باجلزائر هي الفندق الدويل

معدل  % 85 -سرير 300 -جنوم 02معدل اإلجناز[، فندق مسيلة ] % 50 -سرير 300 -جنوم

ل العملية اإلجناز[، ومل تكلمعدل  % 60 -سرير 600 -جنوم 04اإلجناز[، فندق شاطوناف ] 

لكية، وبقاء ملكية األراضي للدولة املالفنادق اخلمسة نظرا لغياب عقود بالنجاح، فلم يتم بيع أي من هذه 

    (1) بناء على قانون العقار.

عرض إضايف يشمل جمموعة من املؤسسات قيد االستغالل واليت ال تتمتع بنفس الصفة املالية -2

دة" وتسمى بالصنف والتجارية، ولذلك فقد مت تصنيفها إىل ثالثة أصناف " املؤسسات ذات اخلزينة اجلي

                                                 

 .1994وزارة السياحة والصناعات التقليدية، سنة  منشورات-(1)
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تعاني عجزا "أ"، أما الصنف "ب" فهي املؤسسات ذات اخلزينة املتوازية،  الصنف "ج" املؤسسات اليت 

وهلا القدرة لتجاوز وضعيتها وقد وضع هذا التصنيف على أساس املوقع والسوق املتوقعة واملردودية احملتملة 

  السنوات السابقة.واحلالة املادية هلذه املؤسسات، والنتائج احملققة يف

خبوصصة كل صنف  املهتمنيويف إطار القوانني املنظمة للخوصصة، حددت الوزارة املعنية ترتيبا للمشرتين 

الغربية وأمريكا الشمالية واليابان  اأوروبوذلك بعرض خاص للمستثمرين املستهدفني للصنف "أ" من بلدان 

ودول اخلليج، واملستثمرين املستهدفني للصنف "ج" من املستثمرين اجلزائريني واألجانب الغري خمتارين، فإذا 

على األكثر من  % 10]لبيعها للعمال حدثت استجابة مت تلبية الطلبات مع االحتفاظ جبزء من املؤسسات 

، وقد حددت الوزارة 2001و 1995صصة وفق قوانني اخلوصصة لسنة الشركة املعروضة للخومال رأس 

 تصنيف للمؤسسات الفندقية حسب الفئات التالية ويتم حتديد املستثمرين على ضوئه.
 ( تصنيف املؤسسات الفندقية حسب الفئات07اجلدول رقم: )

 اجملموع الصنف "ج" الصنف "ب" الصنف "أ" املؤسسات

 03 / / 03 فنادق حضرية من طراز عايل

 18 02 10 06 فنادق حضرية من طراز متوسط

 10 01 02 07 مركبات حبرية

 19 05 07 07 مركبات صحراوية

 08 01 07 / وحطات معدنية

 02 / 02 / وحطات إقليمية

 01 / / 01 مركز االستحمام مبياه البحر

 60 09 28 23 اجملموع

 .2001سنة ، ONTالديوان الوطين للسياحة منشورات  املصدر:

ويل األجنيب وحتسني آليات التسيري الشراكة كخيار لتعزيز منابع التم ويف نفس اإلطار تبنت الدولة

باكتساب اخلربة وخلق مناصب الشغل، ومن عقود الشراكة جند: عقود التسيري أو التنازل، الشركات 
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شركة -    (1) ذكر املشاريع التالية:املختلطة، اإلجيار، ومن مشاريع الشراكة املنجزة يف القطاع السياحي ن

  (SEGETOUR ( بني اجملموعة الكندية )PGL( والديوان الوطين للسياحة )ONAT ،)

مهيدي وسكيكدة وفنادق يف  ابن شاطئيني مبرسى وقد أجنزت مركبني سياحيني %51وحصة اجلزائر 

 اجلنوب وخميمات باهلقار والطاسيلي وفنادق بوهران، وقسنطينة.

أمضت عقدا للتسيري مع مؤسسة التسيري السياحي للوسط  1989" سنة ACCORجمموعة " -

 ( لتسيري فنادق احلامة باجلزائر العاصمة.SOFITELعرب شركة )

( شركة خمتلطة بني الشركة الكورية اجلنوبية SAHLIالشركة اجلزائرية للفندقة والرتقية والعقارات ) -

(AFWWOO وبني الديوان الوطين )( للمعارض والتصديرONAFEX أنشئت سنة )إلجناز  1989

 مليون دوالر. 76( بكلفة HILTONالفندق الدويل)

( الليبية إلجناز فندقني من LAFICO( و )SIHشركة خمتلطة بني ) ،(SDHشركة تطوير الفندقة )-

 مليون دوالر. 92طراز الشرياطون يف وهران وحاسي مسعود بتكلفة 

  ءنـــــــــــي: طاقـــــــــات اإليواالفــــــــــرع الثا

وفيما يتعلق بطاقات اإليواء املتوفرة وعدد السياح الوافدين على اجلزائر خالل مرحلة التسعينات 

 يوضحه اجلدول التايل كما يلي:
عرفت طاقات اإليواء السياحي اليت تتوفر عليها اجلزائر تطورات معتربة و اليت تعترب عامال رئيسيا 

تنشيط القطاع السياحي و اجلدولني التاليني يوضحان تطور عدد الفنادق و طاقات االستيعاب خالل يف 

 (.1999-1990الفرتة )

 

 

 

                                                 

جامعة  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ،غري منشورة ، رسالة ماجستريالسياحة يف اجلزائر وآفاق تطويرها واقعير عبد القادر، ده-(1)

 .174، ص 2006اجلزائر، سنة 
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 (1999 -1990خالل الفرتة ) ( عدد األسرة والفنادق حسب الدرجة08اجلدول رقم: )

 عدد الفنادق واألسرة حسب الدرجة املؤشرات والسنة

 غري مصنفة جنمة 01 جنوم 02 جنوم 03 جنوم 04 جنوم 05

1990 05/2758 17/3535 87/21715 63/6151 55/2534 153/17199 

1991 05/2400 20/6844 87/23630 68/3192 66/2534 234/16386 

1992 05/2400 22/6844 89/23908 72/3192 68/3194 237/16386 

1993 07/4566 21/4429 89/23947 73/5620 69/2452 251/16276 

1994 07/4802 29/4656 90/25176 73/5908 69/2581 337/17112 

1995 08/4934 31/4792 91/2514 83/6081 70/2657 370/17613 

1996 09/5158 33/5001 91/27040 85/6345 70/2772 371/18379 

1997 09/5158 33/5047 91/27204 87/6374 70/2827 450/19094 

1998 09/5785 34/5093 104/28968 87/2784 70/2975 477/20875 

1999 10/3888 20/3222 75/17029 65/5557 49/2509 556/30071 

 .2001سنة  ،وزارة السياحةمنشورات : املصدر

 أما فيما خيص تطور طاقات اإليواء خالل فرتة التسعينات فيوضحه اجلدول كما يلي:
 (1999 – 1991) خالل الفرتة ( تطور طاقات اإليواء09اجلدول رقم: )

 9919 9819 9719 9619 9519 9319 9119 السنة

 76000 70505 65704 64695 62000 57290 54986 عدد األسرة

 .2001سنة الديوان الوطين لإلحصائيات، منشورات : املصدر

- 1990من خالل اجلدولني نالحظ أن عدد الفنادق بكل أصنافها قد ارتفع خالل الفرتة 

ولكن بوترية متواضعة ، ونفس املالحظة تسجل بالنسبة إلمجايل عدد األسرة ، حيث ارتفع  1999
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،  1991سنة  54986سرير بعد أن كان عددها حوايل  76000إىل حوايل  1999عددها سنة  

   (1)  يعود غلى األحداث األمنية والسياسية اليت شهدهتا اجلزائر خالل تلك العشرية ولعل السبب يف ذلك

 اجلزائر  إىل: تطور السياح الوافدين الفرع الثالث

من التدفقات  %02تشري التقارير أن حصة اجلزائر من السياحة الدولية ال تزال تقد بـ:

مؤشر حقيقي يربز مكانة القطاع السياحي يف العامل هو عدد السياح، فحصة  أهم أنالسياحية، و مبا 

اجلزائر هم عبارة عن  إىلاجلزائر من السياحة العاملية ضعيفة جدا، و معظم السياح الوافدين من اخلارج 

 بلدهم زيارة اجلزائريني املقيمني يف اخلارج لوطنهم، و حسب معايري املنظمة العاملية للسياحة فهم سياح يف

-1990اجلزائر خالل الفرتة ) إىلاألصلي، و اجلدول املوايل يوضح تطور عدد  السياح الوافدين 

1999.) 
 (1999-1990اجلزائر خالل الفرتة ) إىل( تطور عدد السياح الوافدين 10اجلدول رقم: )

 مقيمون يف اخلارججزائريون  األجانب جمموع السياح السنة

1990 1336918 685815 51103 
1991 1193210 722682 470528 
1992 1119548 624096 495452 
1993 127545 571993 555552 
1994 804713 336226 468478 
1995 619576 97648 521928 
1996 605125 93648 511477 
1997 634752 94832 539920 
1998 678448 107213 571234 
1999 782286 174611 607675 

 .2000منشورات وزارة  السياحة و الصناعات التقليدية، سنة  -: املصدر

                                                 

امللتقى الوطين حول السياحة والتسويق السياحي يف اجلزائر، إمكانيات مداخلة مقدمة إىل ، السياحة يف اجلزائر ماضي وحاضرياحي عبد النور، -(1)

 .8، ص 2009أكتوبر،  28و  27جامعة قاملة، أيام كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، وحتديات تنافسية، 
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اجلزائر هم اجلزائريون املقيمون  إىلمن خالل قراءة أولية هلذا اجلدول نالحظ أن العدد الكبري من الوافدين 

بلغ عدد  أين 1992عرفت تراجع منذ سنة قد  اجلزائر يفيف اخلارج، و عموما فان احلركة السياحية  

سائحا، و ذلك نظرا للظروف اليت مرت هبا اجلزائر يف  1119548اجلزائر حوايل: إىلالسياح الوافدين 

الذي أثر كثريا على القطاع السياحي، إذ اخنفض عدد السياح األجانب و اجلزائريون  األمرتلك الفرتة، 

اسية، بدأت اجلزائر تستعيد جذب املقيمون يف اخلارج لكن مع حتسن الظروف و األوضاع األمنية و السي

 934752حوايل  إليهاحيث بلغ العدد اإلمجايل من السياح الوافدين  1997بداية من سنة  إليهاالسياح 

 سائحا.

 ( 2015-2000 )خالل الفرتة  القطاع السياحياملطلب اخلامس: 

للتنمية السياحية تدور حول هدفني  إسرتاتيجيةتسعى اجلزائر خالل هذه الفرتة إلعداد خطة 

 واالجتماعيةالبيئية  اآلثارو تقليل لية التنمية السياحية ألقصى حد، أساسني مها، زيادة إيرادات عم

مجلة من األهداف من أجل رفع مستوى السياحة، وتفادي قدر اإلمكان  تألدنى حد، فاجلزائر حدد

وحتسني السياحة  الدولية، ومن ثم الدخول يف السوق  األزمات املمكنة وبالتايل حتقيق تنمية مستدامة

الداخلية ، وقد سطرت لذلك جمموعة من األهداف النوعية الضرورية لدفع عجلة النمو السياحي ، ومن 

 :(1)وهذه العناصر كما يلي  االقتصاديثم النمو 

  السياح وبالتايل إدخال تثمني الطاقات الطبيعية والثقافية واحلضارية والدينية جلعلها مناسبة جللب

 العملة الصعبة.
  مشاركة السياحة يف حل أزمة البطالة ، ورفع املستوي املعيشي للموارد البشرية اليت يشغلها القطاع

 السياحي.
 .املشاركة يف التنمية والتوازن اجلهوي بني خمتلف املناطق اجلهوية 
 .احملافظة على احمليط من التلوث ووحاولة حتسينه 
 ء القطاع السياحي مبختلف الطرق.حتسني أدا 

                                                 

(
1
)- www.algeriantourism.com/ (08/03/2016). 
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 احية املقدمة للسياح واالرتقاء هبا إىل مستوى املنافسة الدولية.حتسني نوعية اخلدمات السي 
  إعادة بناء الطابع أو الصورة السياحية اجلزائرية يف اخلارج، وإدخال املنتوجات السياحية يف دائرة

 التجارة الدولية.

 شآت القاعدية اليت تعترب ضرورية ملمارسة أي نشاط سياحي.ومتتلك اجلزائر جمموعة من املن

 يف اجلزائرهياكل االستقبال : الفرع األول

تتمثل يف فنادق ميتلكها القطاع العام واخلاص واملركبات  جمموعة متنوعة من هياكل االستقبالمتتلك اجلزائر 

كافية وال  السياحية واملخيمات موزعة على املناطق الساحلية خاصة، إال أن هذه القدرات تبقى غري

احة الصحراوية يف يأهنا تتمركز يف الشمال مما ال يسمح برتقية وتنمية الس تليب الطلب السياحي كما

 الية توضح تطور عدد الفنادق املتواجدة على مستوى الرتاب الوطين.اجلنوب، واجلداول الت

 ( 2014-2000)خالل الفرتة ( تطور عدد الفنادق حسب تصنيفها 11اجلدول رقم: )

                     السنوات          

 عدد الفنادق
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

 8 8 8 13 13 13 11 جنوم 5

 6 5 5 64 39 23 34 جنوم 4

 39 38 38 60 77 76 110 جنوم 3

 46 46 46 74 72 59 93 جنوم 2

 149 149 116 58 58 57 72 جنمة واحدة

 937 930 942 915 893 877 507 غري مصنفة

 1185 1176 1155 1184 1152 1105 827 جمموع الفنادق
 

Source : Ministère de l’aménagement du territoiret du tourisme et de l’artisanat, 2016. 

، إذ خيتلف توزيع الطاقة الفندقية حسب فئاهتا  آخراإن تصنيف الفنادق حسب فئاهتا يظهر بعدا 

للدولة وطبيعة السياح الوافدين إليها ، ومع أن اجلزائر متتلك طاقة فندقية تقدر حبوايل  االقتصاديووفقا للوضع 
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يصنف يف فئة الفنادق الغري املصنفة واملتضمنة منها  % 80حوايل  أن إال 2014فندقا يف سنة  1185

السياح الزائرين للجزائر هم من املغرتبني  معظماملنتجعات والشاليهات وبيوت الشباب وهذا ما يتناسب مع كون 

اجلزائريني يف أوروبا أو من الزائرين ليوم واحد أو من أجل قضاء العطل على السواحل . كما تعترب اهلياكل 

الفندقية بدون تصنيف واليت تشكل النسبة األكرب من اهلياكل الفندقية ال تتالءم وطلب السياحة األجنبية 

مات يف املستوى الذي أعتاده السائح األجنيب لذا ينصح اخلرباء بتنويع طاقات اإلجناز حيث أهنا ال توفر خد

 خاصة يف صنف ثالثة جنوم كوهنا تستهدف ذوي الدخل املتوسط وهي الشرحية األوسع من السياح األجانب.

مقارنة مخس جنوم  وأربع جنوم يبدو ضئيال نصيب الفنادق   من خالل اجلدول أن أيضا  ظكما يالح

من « والشرياتون » و« اهليلتون » بصنف ثالث جنوم ويعود ذلك إىل ختوف شركات الفندقة العاملية مثل 

وقلة مردودية هذا القطاع يف  املالئم، االستثماريف هذا النوع من الفنادق بشكل واسع لعدم توفر مناخ  االستثمار

 ر.اجلزائ
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      (2014-2000)( تطور عدد األسرة يف الفنادق اجلزائرية خالل الفرتة 12اجلدول رقم: )

 عدد األسرة يف الفنادق             

 السنوات

عدد األسرة يف 

 العامة  الفنادق
عدد األسرة يف 

 اخلاصة  الفنادق
عدد األسرة يف 

 املختلطة الفنادق
 اجملموع

2000 28589 34761 3737 67087 

2001 28589 34197 3737 66523 

2002 23541 44343 4683 72567 

2003 25650 47140 4683 77473 

2004 20485 58475 3064 82024 

2005 21453 58622 2733 82808 

2006 21453 60683 2733 84869 

2007 21453 60373 2733 84559 

2008 17955 65511 3176 86642 

2009 17955 67563 3176 88694 

2010 15597 71184 5596 92377 

2011 15597 72420 6004 94021 

2012 18613 72407 5878 96898 

2013 18613 74313 5878 98804 

2014 18613 74747 6248 99608 
 www.ons.dz, 10/01/2015: املصدر
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( منوا مطردا  2014 – 2000لقد عرف عدد األسرة يف الفنادق اجلزائرية خالل الفرتة ) 

 66523حيث اخنفض عدد األسرة إىل  2001ختللته بعض التقلبات خاصة يف سنة  بطيءولكنه 

سرير، وكذلك اخنفض عدد األسرة  67087 األسرةاليت بلغ فيها عدد  2000سرير مقارنة بسنة 

 سرير، 84869اليت بلغ فيها عدد األسرة  2006سرير مقارنة بسنة  84559إىل حوايل   2007

، إال أن هذا غري كايف مقارنة باإلمكانيات  2014سنة  99605ىل لتصل هذه الزيادة عموما إ

 . األخرى السياحية  السياحية للجزائر ومقارنة اخلدمات اليت تقدمها بالدول

     2014-2000 حسب املنتج السياحي يف اجلزائر خالل الفرتةتطور عدد الفنادق ( 13اجلدول رقم: )

 نوع الفنادق               

 جمموع مناخي معدني صحراوي شاطئ حضري السنوات

2000 31506 19723 7679 6335 1844 67087 
2001 33493 17531 7723 6530 1246 66523 
2002 43424 19308 3214 5236 1385 72567 
2003 35204 26034 8105 6905 1225 77473 
2004 48680 21760 4431 5742 1411 82024 
2005 42628 23148 11511 4608 913 82808 
2006 44561 23148 11639 4608 913 84869 
2007 44392 23148 11536 4570 913 84559 

2013 55988 29886 6058 5467 1405 98804 
2014 61012 27965 4547 4259 1825 99608 

 
Source : Ministère de l’aménagement du territoire du tourisme et de l’artisanat, 2015. 

 

للمؤسسات الفندقية يف اجلزائر حسب  اإليوائية( نالحظ أن الطاقة 13رقم ) من خالل اجلدول

( فهي متفاوتة، و هذا ما 2014-2000توزيعها على خمتلف املنتجات السياحية خالل الفرتة )

 يوضحه اجلدول.
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الفنادق، حيث أن حيث أن املنتج احلضري ميثل اعلي حصة من إمجايل الطاقة االستيعابية هلذه 

اغلبها متواجد باملدن الرئيسية للبالد كاجلزائر العاصمة، وهران، عنابة، سكيكدة، قسنطينة، كما يليها 

املنتج الساحلي، ثم يليها املنتج الصحراوي الذي يعترب منتجا سياحيا رائدا لكنه ال يلقى االهتمام 

الالزمة الستقبال السائح األجنيب املهتم  املطلوب من التهيئة و اإلعداد و ال يتوفر على اخلدمات

خبصوصيات املنطقة و تفردها،خاصة بعد انتعاش السياحة األجنبية مع بداية القرن احلايل نتيجة لتحسن 

عترب من مكونات ا املنتج املعدني )احلموي( اليت يالظروف األمنية للبالد و استقرار أوضاعها، ثم يليه

 االهتمام الالزم، و أخريا املنتج املناخي أو اجلبلي. هب منحالطلب السياحي الداخلي لذا جي

 التدفقات السياحية يف اجلزائر :الفرع الثاني

أكثر كرابع بلد إفريقي  2013لقد مت تصنيف اجلزائر من طرف املنظمة العاملية للسياحة سنة 

سنة  صنفت أيضا ، كما  2014استقباال للسياح ، ثم كخامس بلد إفريقي استقباال للسياح سنة 

دولة، وأوضحت املنظمة العاملية للسياحة أن  141سياحيا يف العامل من بني  111املرتبة  يف 2013

مشاركا سنويا يف الصالونات الدولية للسياحة واألسفار، وتنظم صالونا  12و  7اجلزائر تشارك بني 

مستوى قطاع السياحة يف اجلزائر، تعكس املتواضعة  ، كل هذه األرقام  واألسفارواحدا سنويا للسياحة 

 (1) فيمكن القول أن الصورة السياحية يف اجلزائر غري واضحة يف السوق العاملية .

( فيمكن توضيحه من 2015-2000أما تطور عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر خالل الفرتة )

 ( كما يلي :14خالل اجلدول رقم )

 

 

 

 

 

                                                 

(
1
)- www.algeriantourism.com/ (08/03/2016). 
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    (2015-2000)اجلزائر خالل الفرتة  السياح الوافدين إىلتطور عدد (: 14اجلدول رقم: )

 إمجايل السياح الوافدين إىل اجلزائر السنوات

2000 865994 

2001 901416 

2002 988060 

2003 1166287 

2004 1233719 

2005 1443090 

2006 1637582 

2007 1743084 

2008 1771749 

2009 1911506 

2010 2070496 

2011 2394887 

2012 2634056 

2013 2730856 

2014 2304567 

2015 1703145 
 الطالب اعتمادا على: إعدادمن -:  املصدر

  2016، 2030وطين حول خمطط التنمية السياحية اآلفاق  وزارة التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعات التقليدية، ملتقى -

- www.matta.gov.dz.2015  
- www.ons.dz.2015 
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( قد عرف 2014-2000نالحظ من خالل اجلدول أن التدفق السياحي إىل اجلزائر خالل الفرتة )

وترية متزايدة، و أن معظم السياح الوافدين إىل اجلزائر هم اجلزائريني املقيمني باخلارج، أما عدد السياح 

 مستمرة و لكن بوترية متواضعة.األجانب الوافدين إىل اجلزائر خالل هذه الفرتة فهم يف زيادة 

و عموما فان احلركة السياحية يف اجلزائر عرفت حتسنا ملحوظا نتيجة لتحسن الظروف األمنية و  

، أين بدأت اجلزائر تستعيد أعداد السياح األجانب 2000استقرار الوضع السياسي يف البالد منذ سنة 

سائحا،  865.994حوايل  2000الوافدين إليها أو اجلزائريني املقيمني باخلارج، حيث بلغ عددهم سنة 

و استمر هذا التوافد لكن بزيادة متواضعة، إذ مل تتجاوز هذه الزيادة عتبة املليون سائحا إال خالل سنة 

سائحا ليستمر هذا االرتفاع أين  1116287حوايل ، أين بلغ عدد السياح الوافدين اجلزائر 2003

وذلك يعود الستقرار األوضاع األمنية للبالد ، بينما  2013سائحا سنة  2730856وصل إىل حوايل 

اخنفاضا وحسوسا نتيجة ألحداث ما يسمى بالربيع العربي يف بعض  2015، 2014شهدت سنيت 

 .الدول اجملاورة للجزائر 
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 ض بهوي وآفـــــاق النهالقــــطاع السياحــتنمية معوقــات  تشخيص ثالـــــث:املبحث ال

بالرغم ما تزخر به اجلزائر من مؤهالت سياحية ال مثيل هلا فإهنا ال تزال ضمن املراتب األخرية 

و على الرغم من احملاوالت العديدة اليت قامت هبا السلطات اجلزائرية لتنمية يف الرتتيب العربي والعاملي، 

و  إدارةالتجربة اجلزائرية يف  أن إال األخرىالقطاع السياحي من خالل املخططات التنموية الواحدة تلو 

تتوفر  رغم ما املرجوة األهدافتثمني و استغالل املوارد السياحية تظل وحدودة و غري قادرة على حتقيق 

وجود جمموعة من املعوقات اليت حتول دون  إىلو معطيات سياحية، و هذا راجع  إمكانياتعليه من 

 تطور القطاع السياحي و النهوض به و أمهها:

 املطلب األول: أهم معوقــــــات القــــــــطاع السياحــــي يف اجلزائـــــــــر

حي يف اجلزائـــــر، ورغـــــم الـــــربامج  رغـــــم التطـــــور امللحـــــوظ الـــــذي ميـــــر بـــــه القطـــــاع الســـــيا  

مـــــن طـــــرف اجلهـــــات الوصـــــية علـــــى هـــــذا القطـــــاع، إال أنـــــه ال يـــــزال الكـــــثري مـــــن    الطموحـــــة املعـــــدة 

 منها: العراقيل واملعوقات أمامه نذكر

 أوال: عدم اهتمام الدولة بالقطاع السياحي غداة االستقالل

األولوية للتصنيع على حساب لقد مت هتميش القطاع السياحي غداة االستقالل من خالل إعطاء 

القطاعات االقتصادية األخرى من خالل الربامج التنموية، حيث أن القطاع السياحي مل حيظ بذلك القدر 

من األمهية الذي كان يستحقه نتيجة العتماد إسرتاتيجية غري واضحة لتنمية السياحة بعد االستقالل، 

   (1) ة االقتصادية.واعتماد العشوائية يف االختيارات اهلامة للتنمي

 نقـــص املرافـــق السياحيـــة يف اجلزائــــر مع غــــالء أسعـــــــــــارها-ثانيا

تعاني احلضرية الفندقية يف اجلزائر نقصا كبريا يف عدد الفنادق وأماكن اإليواء بسبب ارتفاع 

لية، وحسب ما أفادت به وزارة األسعار املطبقة، باإلضافة إىل عدم استجابة هذه املرافق للمعايري الدو

السياحة والصناعات التقليدية ويف تقسيمها لوضع الفنادق يف اجلزائر أن الطاقة الفندقية غري كافية وتفتقر 

                                                 

الثامن، تنمية السياحة كمصدر متويل متجدد  الدويل امللتقى العلميمداخلة مقدمة إىل ، معوقات عملية النهوض بالقطاع السياحي يف اجلزائرم. جمينطه، -(1)

 .2-1ص ص،2009ديسمرب  19/20اجلمعية الوطنية لالقتصاديني اجلزائريني،، اجلزائر، واإلسالميةملكافحة الفقر والتخلف يف اجلزائر وبعض الدول العربية 
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للجودة، وهذا راجع إىل نقص يف طاقات الضيافة، كما أن هياكل الضيافة واإلطعام تفتقر إىل اجلودة 

دق تستجيب للمعاير الدولية، وبسبب ارتفاع األسعار فقط من الفنا % 10واألصالة حيث جند أن 

وتصميم  بنية التحتية وحتتاج إعادة هتيئةهناك بعض الفنادق نوعا ما مهجورة، ومعظمها يعاني من تقادم ال

يتماشى مع العصر، كما تفتقر إىل الكفاءة املهنية يف تقديم اخلدمات بسبب النقص الكبري يف التأهيل 

 85املستخدمني وحسب اإلحصائيات الرمسية تتوفر هذه احلضرية على  أداءوالتكوين واالحرتافية يف 

جنوم، فعلى  03مصنفة  67جنوم و 04مصنفة  22جنوم و 05فنادق فقط مصنفة  10ألف سرير و 

جنوم وليست لديها حضرية  04غرفة مصنفة  100سبيل املثال جند أن فنادق تتوفر على أكثر من 

جنوم حتى إذا  03الفنادق اليت تتواجد على الساحل فهي آليا مصنفة  بعض للسيارات وال مسبح، أما

رف ال تلفاز وال ثالجة فما ال توجد بالغرمبا  كانت ال حتوز ال على مصعد للوصول إىل الطابق الثالث و

 .(1)بالك بالتكييف

مها يف ظتشييد عدة مشاريع سياحية وفنادق مع األوىل من القرن احلايلوقد شهدت العشرية 

    (2) عنابة(. -وهران -مشال البالد، أي يف املدن اليت تعرف حيوية اقتصادية )اجلزائر

واخلدمات املتعلقة بالسياحة مثل الفنادق ولذلك سيتوجب حتسني جودة وكفاءة البنى األساسية 

 واملرافق السياحية من أجل تقديم خدمات سياحية ترقى إىل املستوى املطلوب.

 ثالثــــــــــا: ضعـــف الرتويــــج اإلعالمـــي والتسويــــق السياحــــي يف اجلزائــــــــــر

والتسويقي له نتيجة لغياب يعاني القطاع السياحي اجلزائري من ضعف النشاط الرتوجيي 

إسرتاتيجية واضحة املعامل لتسويق الوجهة السياحية للجزائر اليت ال تزال جمهولة لدى الكثري من الناس 

 سواء من أبناء هذا الوطن أو خارجه.

         (3) ومن أهم الطرق اليت من شأهنا التعريف باملنتج السياحي اجلزائري ما يلي:

                                                 

 .2010، وثائق صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية-(1)

(
2
)- Mourad Kezzar , L’Algérie a la recherche de son tourisme, édition SAEC, Liberté, Algérie, 2009, p 41. 

(
3
)- http ://www.aljazeera.net.( 01/11/2016). 
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وهي كتيبات عامة ينبغي تطويرها كلما تطور املنتج والطلب، فهي رية السياحية: الكتيبات االستثما -1

 تعرف باملنتج السياحي يف تسميته وطريقة صناعته واستعماله وكذلك سعره. 

ترمي هذه الوثائق إىل تقديم اجلانب اجلمايل للمنتج، قصد امللصقات واللوحات اإلشهارية السياحية:  -2

 السياح. عدد ممكن من أكرب جذب

: تتمثل يف األفالم ونشر لصور متعلقة باملنتج السياحي عرب التلفزيون الوسائل السمعية البصرية -3

 ومعارض الصور والشاشات الكبرية املستعملة يف املعارض ويف قاعات السينما وشبكات االنرتنيت.

 إىل ثالثة أنواع من التظاهرات:: تنقسم املشاركة يف املعارض باخلارج املشاركة يف املعارض باخلارج -4

التظاهرات ذات الطابع العام: وتظم املعارض اليت يكون فيها إقبال اجلمهور كبري نتيجة لكوهنا مفتوحة -

 للجمهور العريض.

 التظاهرات الثقافية واالقتصادية.-

 التظاهرات اخلاصة املرتبطة باملنتج وتكون موجهة للمختصني.-

وذلك هبدف إعادة االعتبار واحملافظة على الرتاث الوطين من قليدية: والصناعات الت املتاحف -5

 االندثار باعتبار أن الرغبة يف عصرنة الصناعات التقليدية تشكل خطرا قد يؤدي إىل فقدان األصالة.

 ويقصد هبا التعريف أو اإلعالم حول املنتج على الصعيد الوطين. تنظيم تظاهرات وطنية:-6

ن غياب إسرتاتيجية واضحة وسياسة حقيقية من أجل تسويق املنتج لقد عانت اجلزائر م

السياحي والفندقي ألن التسويق السياحي مل يكن من أولويات السلطات املعنية خالل العشريات املاضية 

بل أهنا جتاهلت القطاع بأكمله رغم اإلمكانيات الضخمة يف اجملال السياحي اليت متتلكها اجلزائر، بل حتى 

ح التسويق السياحي والفندقي يعترب غائبا متاما، وهذا طبعا راجع إىل غياب ثقافة تسويقية من أن مصطل

إن عدم إتباع إسرتاتيجية تسويقية واضحة املعامل يف اجلزائر  (1)جهة، وثقافية سياحية من جهة أخرى

 جلذب اكرب عدد من السياح كان له عدة انعكاسات أمهها:

                                                 

، امللتقى الدويل األول حول االقتصاد اجلزائري اجلزائري يف االقتصاد العاملي االقتصاد اندماجالنهوض بالسياحة يف اجلزائر كأحد شروط صاحل فالحي، -(1)

 .06، ص 2002ماي  21 -20جامعة البليدة،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري يف األلفية الثالثة،
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  وذلك من خالل عدم وجود تنظيم للوكاالت وعدم تكييفها مع ضعف أداء وكاالت األسفار

 الطرق العصرية للتعريف باملنتج السياحي اجلزائري.

  عدم وجود مكاتب سياحية خارجية تتوىل عملية الرتويج يف كافة الدول، تظهر عوامل اجلذب

 السياحي املتوفرة يف اجلزائر.

  من املخطط التسويقي.ضعف اإلشهار السياحي الذي يعترب جزء ال يتجزأ 

  ضعف تأثري وسائل وأدوات الرتويج املتبعة يف التعريف باملقصد السياحي والوجهة السياحية

 قنوات العالقات العامة.الللجزائر مثل الفضائيات، االنرتنيت، 

 احلضارية لدى بعض املواطنني تاالفتـــقــــــــــار للسلوكيا رابعــــــــــا:

اخلاطئة  تعبية بأمهية السياحة لدى بعض املواطنني يؤدي إىل انتشار السلوكياإن قلة التوعية الش

والسلبية يف بعض األماكن السياحية، هذه السلوكات اليت متارس من طرف بعض األفراد سواء عن جهل 

أو عن عمد من املمكن أن ترتك آثارا سلبية لدى السياح وبالتايل تدمر جمهودات ضخمة بذلتها الدولة من 

       (1) أجل إنعاش القطاع السياحي.

ية ما تقوم به بعض الفنادق واملخيمات، واجملتمعات السياحية اليت ومن بني السلوكات الغري حضار

ترمي بفضالهتا على الشواطئ أو يف أماكن غري خمصصة هلا، واستغالل الفنادق واملخيمات ألغراض غري 

أخالقية، فبدخول موسم الصيف تزداد اخلصومات واملشاجرات واملشاكل بسبب املسكرات 

الء الفاحش يف أسعار اخلدمات املقدمة لديها، ومما يزيد الطني بله ما حيدث واملخدرات، باإلضافة إىل الغ

أحيانا يف بعض شواطئنا من إقدام بعض الفنادق واجلهات على غلق املنافذ املؤدية للشواطئ، باإلضافة 

بعض  إىل تناقص أو غياب أعوان األمن ورجال احلماية املدنية يف بعض املناطق ليال مما يفتح اجملال أمام

املنحرفني للقيام مبمارساهتم املخلة بالقانون واآلداب، بل وقد يشكلون خطرا على حياة املصطافني 

     (2)والسياح مما قد حيرمهم من االستمتاع هبذه األماكن واملناطق ليال، بل قد ينفرهم منها إطالقا.

                                                 

 .84، ص 2002، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، التلوث البيئي وإعاقة السياحة، حسن أمحد شحانة-(1)

 .23، ص 2009 /07/ 27، 5710، العدد اليومي جريدة اخلرب -(2)
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افتقادنا حلقيقة أمهية ويبقى أهم عنصر فاقد للوعي السياحي يف اجلزائر هو املواطن، حيث أن 

السياحة لبلدنا ومدى اإلمكانيات املتوفرة اليت جتعل السياحة موردا حقيقيا يغنينا عن اخنفاض وارتفاع 

أمهية  إدراجأسعار احملروقات، وهو ما يتطلب إنشاء مدارس ومعاهد خاصة بالسياحة، فضال على 

 اق املواطنني منذ الصغر.التنمية السياحية يف املناهج الرتبوية قصد غرسها يف أعم

 االفتـــقار إىل الوعــــي السياحــــي وغيــــاب الثقافـــة السياحيــــة لدى الكثيــــر من اجلزائرييــــن خامسا:

إن الثقافة السياحية هي امتالك الفرد لقدر من املعارف واملعلومات واملفاهيم واملهارات 

جمملها خلفية مناسبة لكي يسلك سلوك سياحيا رشيدا حنو كل املظاهر واالجتاهات والقيم، اليت متثل يف 

السياحية، وكذلك العمليات الالزمة للتخطيط والتنظيم، والتعامل مع املؤسسات واألماكن السياحية 

 ومن بني هذه املعوقات الثقافية السياحية مثال:، (1)والسياح

 وتقاليدنا. تنااعدم االختالط بالغري )السائح( خوفا على عاد -

ة للتغيري السليب، والتعامل يف جمال آت السياحية على اعتبار أهنا جالباملطالبة باالبتعاد كليا عن املنش -

 السياحة مع أشخاص منغلقني على أنفسهم ال يعرفون شيئا عن الغري )السائح(.

القاصرة إىل أن السياحة ال عدم التوعية الكافية بأمهية السياحة وخاصة السياحة األسرية، والنظرة  -

            (2) تكون سوى للعزاب أو أألفراد دون األسر.

، االصطيافإن الكثري من اجلزائريني يفتقدون للثقافة السياحية، فكلمة السياحة عندهم تعين 

ثقافة ة اآلثار واملعامل التارخيية نوعا من السياحة، كما أن روشواطئ البحر، وكثري منهم ال يعتربون زيا

التجوال والتخييم يف اجلبال وغريها غري مقبولة عندهم العتبارات اجتماعية خاصة بالنسبة للعائالت، 

 كل هذه األفكار اخلاطئة وغريها أدت إىل قصور الثقافة السياحية لدى اجلزائريني.

 سادســـــا: الظــــروف األمنيــــة اليت مـــرت بـــها اجلزائــــــــــر

إن نقص األمن واالستقرار وتواجد اإلرهاب وانتشار احلروب اليت تسبب الكثري من الكوارث 

واملشاكل وتؤدي إىل دمار البيئات الطبيعية واالصطناعية وتدهورها وقد يستمر هذا اخلراب ملدة طويلة 
                                                 

 .24، ص 2004الكتاب، الطبعة األوىل، القاهرة، ، عامل الثقافة السياحية وبرامج تنميتها ،هناء حامد زهران-(1)

(
2
)- http://www.alger.com  (08/10/2010). 
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البقاء ويطول أجيال عديدة، كما أن احلروب تعمل على تشريد اجملتمعات وتروج العنصرية وهتديد 

البشري وكل هذا جيعل الكثري من الدول تعاني من حالة عدم االستقرار السياسي واالجتماعي وعدم 

   (1) اإلحساس باألمن والسالم، وهذا ما يفقدها طابعها السياحي.

ولقد ساد اجلزائر يف فرتة التسعينات خاصة نوعا من عدم االستقرار السياسي، وغياب سيادة 

هرة الرشوة والفساد وتقييد احلريات اجلماعية والفردية كلها تشكل يف حد ذاهتا القانون، وتفشي ظا

سبب من أسباب ضعف حصة اجلزائر من السياحة الدولية، حيث أن الوضع األمين السيئ الذي 

عرفته اجلزائر طيلة عقد التسعينات، باإلضافة إىل كونه قد ساهم يف التأخر امللحوظ لقطاع السياحة يف 

أن يكون كذلك قد واملغرب وتونس و وغريها، فإنه من شأنه  األردنمقارنة ببلدان أخرى مثل  اجلزائر

ثقافة الرفض عند شرائح اجتماعية واسعة ألنواع وحددة من األنشطة السياحيــــــــــة يف اجلزائر، إال كرس 

إن مل نقل جيدا يف الوقت أن الوضع األمين أخذ يعرف حتسنا تدرجييا منذ هناية التسعينات ليكون مقبوال 

احلايل، أي عند هناية العقد األول من القرن الواحد والعشرين، لكن البد من اإلشارة إىل أن األمن ال 

يقتصر على ظاهرة العنف اليت عرفتها اجلزائر خالل التسعينات من القرن العشرين، واليت هي يف طريق 

، (2)ملختلفة مثل االعتداءات اجلسدية والسرقة وغريمهااحلل النهائي، بل يشمل القضاء على االحنرافات ا

من  املتزايدتدفق اليف اجلزائر ورغم و السياسية ورغم التحسن واالستقرار امللحوظني يف الساحة األمنية 

السياح إليها إال أن املناطق الصحراوية وعلى رأسها منطقيت الطاسيلي واهلقار تعاني من هذا املشكل 

 تطاف السياح ألجل طلب الفدية.نتيجة عمليات اخ

عد املشكل األمين أحد احملاور الرئيسية اليت حرمت اجلزائر من الظهور بشكل يليق بقدراهتا وي

وإمكانياهتا السياحية، وهذا املشكل كان له الدور الكبري يف تراجع النشاط السياحي يف سنوات 

في وجود بعض األحداث املتفرقة اليت مازالت التسعينات، وبالرغم من التحسن امللحوظ إال أن ذلك ال ين

 تؤثر سلبا على السياحة كانتشار ظاهرة السرقة، واالعتداءات، واالختطاف. 

                                                 

 .48، ص 2004، مركز الدراسات والبحوث جبامعة نايف، الرياض، األمن السياحيعلي بن فايز اجلحنى وآخرون، -(1)

 .09. جمينطة، مرجع سابق، ص م-(2)
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 سابعـــــــــا: تأثيـــــــر التلــــوث البيئـــي علـى السياحـــــــة

ها تكون مجيلة أو إن التلوث البيئي يؤثر على إقبال السياح إىل بعض املواقع السياحية واليت بطبيعت

بالقرب من املنتزهات أو بالقرب من املناطق األثرية أو الغابات واملناطق اجلبلية وكذلك يف املناطق 

الساحلية من خالل تعرضها للتلوث البيئي سواء تلوث املياه أو الرتبة أو اهلواء أو الضجيج، األمر الذي 

                (1) هم مصادر التلوث البيئي هي:يؤثر سلبا على أداء املواقع السياحية بشكل كبري وأ

 مصـــادر تلـــوث اهلـــــــــواء:-1

 تعد ملوثات اهلواء املختلفة احمليطة باملواقع السياحية سواء كانت مناطق سياحية مفتوحة أو

صات السياح وخاصة الغازات املنبعثة من املناطق الصناعية على شكل منشآت سياحية من أهم منغ

املنبعثة من عوادم وسائل النقل  واألخبرةالواقعة على الظهر اخللفي للمناطق السياحية، كما أن الغازات 

ضخمة ينتج عنه انبعاث غازات كالسيارات واحلافالت والشاحنات، وكذلك تشغيل املولدات الكهربائية ال

 واقع السياحية.سليب على السياح و املسامة هلا اثر 

 تستخدم املياه لألغراض السياحية من عدد من املصادر أمهها: :تلوث املياه-2

غالبا ما يتم تلويث هذه املياه بواسطة خزانات املياه أو لعدم كفاءة الشبكة  شبكات مياه املدينة: -

األمر الذي يعرض مستخدمي السياحة إىل واختالط املياه بعدد من امللوثات البكتريية أو الطفيلية 

 اإلصابة باألمراض املختلفة.
تتلوث هذه املياه بتلوث اخلزان اجلويف الناتج عن وصول نفايات سامة أو مشعة  مياه اآلبار العذبة: -

 تلالستخداماي ينجم عنه عدم صالحية املياه مدفونة يف باطن األرض إىل هذا اخلزان، والذ

 السياحية.

وميكن أن تتلوث هذه املياه كنتيجة لعدم االلتزام من قبل وحطات املعاجلة بضبط األسس  :ه احملالةامليا -

 واملعايري وكمية األمالح املذابة اليت تتسبب أوال بتآكل املواسري الناقلة هلذه املياه وبالتايل تلوثها السريع.

 

                                                 

 .177-176، ص ص 2010، دار الوراق للنشر والتوزيع، األردن، اجلغرافيا السياحية واألقاليم السياحية يف العاملبركات كامل النمر املهريات، -(1)
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 ملوثات الرتبة يف املناطق السياحية.تتلوث الرتبة من مصادر خمتلفة ومن بني  :تلوث الرتبة-3

تتأثر املواقع السياحية بتلوث الرتبة الناتج عن األمالح اليت مت التخلص منها من املناطق الصناعية -

 املختلفة وخاصة املناطق القريبة من املواقع السياحية.

تؤدي عمليات الردم للبحر مبخلفات األتربة والصخور وإقامة املنشآت السياحية إىل تغري -

 موت األمساك.واملد الطحليب  هإيكولوجي للمنطقة، ومن أهم مظاهر

تؤدي عملية التخلص من املخلفات الصلبة واخلطرة الناجتة عن النشاطات السياحية إىل انبعاث -

 آت السياحية.غازات تضر بالعاملني يف املنش

 الضوضـــاء ) الضجيـــــج(:-4

إن للضوضاء أثر سليب على راحة السياح والعاملني يف املنشآت السياحية، هلذا جيب احتواء 

الضوضاء الصادرة عن املنشآت واملركبات ووسائل النقل بصفة عامة وذلك لتأمني الراحة للسكان 

تمر للضوضاء يتسبب يف خماطر صحية ال ميكن ومستخدمي املنشآت السياحية، حيث أن التعرض املس

 إمهاهلا على العاملني يف الفنادق واملنشآت السياحية واجملاورين هلم.

    (1) أما بالنسبة للجزائر فإن التلوث البيئي له عدة مصادر أمهها:

يف البحر ملوثة الشواطئ اجلميلة خاصة يف مناطق  ع املنتجات الكيميائية واليت ترمىنفايات مصان -

 الشرق اجلزائري.

االعتداء الدائم على الطبيعة حبرق الغابات الشيء الذي جعل اجلزائر تفقد نسبة معتربة من ثروهتا  -

 الغابية.

مهال نس األوساخ من الشوارع واإلاملستوى املتدني للنظافة يف املدن واملتمثل يف تأخر رفع القمامة وك -

 احلدائق العامة. يف 

                                                 

تنمية  حول الثامن الدويل امللتقى العلمي مداخلة مقدمة إىل ،ملاذا ال تلعب السياحة دورا يف التنمية يف اجلزائرشبايكي سعدان، مليكة حفيظ، -(1)

 19/20)اجلزائر اجلمعية الوطنية لالقتصاديني اجلزائريني،  واإلسالميةالسياحة كمصدر متويل متجدد ملكافحة الفقر والتخلف يف اجلزائر وبعض الدول العربية 

 .13(، ص 2009ديسمرب 
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 املطلب الثانــــي: برامج االستثمارات السياحية من أجل تنمية السياحة يف اجلزائر

على شكل وثيقة حتت عنوان "خمطط  ل تطوير قطاع السياحة يف اجلزائرلقد مت صياغة خطة عم

" لكن بعد مرور سنتني من تنفيذه كان لزاما 2010أعمال التنمية املستدامة للسياحة للجزائر آلفاق 

إدخال بعض التعديالت الالزمة من أجل تثبيت املكتسبات وضبط اآلفاق وذلك مبا يتماشى مع 

" 2013رجي لتصبح " اإلسرتاتيجية آلفاق التطورات اجلديدة احلاصلة على املستويني الداخلي واخلا

ويستمد هذا الربنامج وحتواه على املبادئ األساسية يف النصوص التشريعية الصادرة خالل شهر فيفري 

واملتعلقة بالتنمية املستدامة للسياحة ومناطق التوسع السياحي باستعمال واستغالل الشواطئ  2003

  (1)لديناميكية املرتقب حصوهلا من خالل: ألغراض سياحية كما يتضمن ألهم العناصر ا

االختيارات املستقبلية املفضلة من خالل تثمني عقالني لإلمكانات اليت تزخر هبا البالد من أن تصبح  -

 اجلزائر مقصدا سياحيا.

 األهداف الكمية والنوعية املنتظرة. -

 اء سياحة حقيقية.التدابري واألدوات لتنفيذ العمليات املربجمة هبدف الشروع يف إنش -

 تقسيم املوارد الالزمة لتنفيذها. -

   (2) يلي: أما بالنسبة لألهداف الكمية فإن السلطات الوصية تأمل يف احلصول على ما     

 زيادات معتربة يف حجم التدفقات السياحية وحجم االستثمارات السياحية: -

 السياحيــــــــةزيـــــادة التدفقــــــــــــات أوال: 

سائح من بينهم  988000قد قدر عددهم بــ  2002إن عدد السياح الوافدين للجزائر سنة 

، وبالنسبة لتوقعات زيادة عدد السياح آلفاق % 25سائح أجنيب، وهم ميثلون ما نسبة  251000

 فإنه يتم من خالل مرحلتني: 2013

                                                 

غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية ، علوم كتوراهأطروحة د األمهية االقتصادية للتنمية السياحية املستدامة، حالة اجلزائر، ،عامر عيساني-(1)

 .109، ص 2010-2009،  جامعة احلاج خلضر، باتنةوعلوم التسيري ،

 .92، ص مرجع سابق ، بزة صاحل-(2)
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تم تطبيق يف هذه املرحلة نسبة الزيادة املتوسطة يف ثالث ي (:2007-2004املرحلـــــة األولــــــــــــى )

سائح يف  1591000وذلك يتوقع تسجيل  % 10، واملقدرة بــ 2002، 2001، 2000سنوات 

 .2007هناية 

وذلك بتطبيق نسبة زيادة  2007سائح هناية  679000ويتوقع أن يبلغ عدد السياح األجانب 

 (.2002-2000العشرية ) احملققة خالل سنوات بداية % 22قدرها 

يتوقع أن يصل عدد السياح يف هناية هذه املرحلة  كان(:2013-2008املرحلــــة الثانيــــــــــة )

بالنسبة لسنة  % 0.5مع تطبيق  % 10سائح، وهذا بتطبيق معدل زيادة ثابتة قدرها  1507000

أجنيب خالل هناية سائح  120000، أما عدد السياح األجانب فيتوقع أن يصل عددهم 2008

وبالنسبة لألعداد اإلمجالية املرتقبة  % 3.5املرحلة، وهذا من خالل تطبيق نسبة زيادة مقدرة بـــــــــــــ 

 سائح أجنيب. 19000سائح بينهم  3100000فسوف يكون  2013من السياح آلفاق 

 السياحيــــــة:زيـــــــادة حجـــــم االستثمــــــارات ثانيـــــــــــا: 

بالرغم من امتالك اجلزائر إلرث طبيعي وحضاري متنوع، إال أن استغالله يبقى بعيدا عن 

وضعية االستثمارات السياحية يف اجلزائر  طموحات اجلزائر، ومن أجل النهوض هبذا القطاع سنتطرق إىل

ح حجم االستثمارات السياحية اليت تتجه إىل تغطية العجز املسجل يف جمال اإليواء، واجلدول التايل يوض

 (. 2015-2000باجلزائر خالل الفرتة )
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 2015 - 2000للفرتة  ( االستثمار السياحي يف اجلزائر15اجلدول رقم:)

 : مليون دوالر أمريكي.الوحدة

 االستثمار السياحي السنة

2000 0.297 

2001 0.412 

2002 0.628 

2003 0.850 

2004 1.840 

2005 1.640 

2006 1.840 

2007 2.260 

2008 2.080 

2009 1.770 

2010 1.554 

2011 1.664 

2012 1.774 

2013 1.814 

2014 1.991 

2015 1.608 

 من إعداد الطالب اعتمادا على:
- Source: http://www.org/eag/tourisme-research/economicData-search tool le 15/09/2015. 

- World Development Indicators (WDI) ; November 2015. 
- World Travel and Tourism, Council Data, 2016. 

 

واليت ال  بشكل عام ضعف االستثمارات السياحية يف اجلزائر ما ميكن استخالصه من اجلدول

ار يف خمتلف النشاطات تتماشى مع الطلب املتزايد للسياحة يف بالدنا، حيث أن الرغبة املسجلة لالستثم

 احملرك الرئيسي لالقتصاد الوطين. السياحية تبني الطابع الواعد هلذا القطاع الذي ميكن أن يلعب دور
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حيث بلغ  ،(2008-2000) خالل الفرتةاالستثمار السياحي وترية توسعيه  حيث عرف

ل هذه الفرتة و يصل مليون دوالر لريتفع و يزداد خال 0.297حوايل  2000االستثمار السياحي سنة 

مليون دوالر، ويعود  1.68، أي مبتوسط يقدر حبوايل 2008دوالر يف هناية سنة  مليون 2.08 إىل

واعدة لتنمية القطاع  إسرتاتيجيةخالل هذه الفرتة إىل تبين  االستثماراتسبب هذه الزيادة يف حجم 

- 2009تفعيله من جهة أخرى ، أم الفرتة ) إلعادةءات السياحي باجلزائر، ويف تنفيذ مجلة من اإلجرا

إىل  2009( فقد عرف حجم االستثمارات السياحية اخنفاضا وتذبذبا ، حيث اخنفض سنة  2015

مليون دوالر ، وخالل هذه الفرتة عرف االستثمار السياحي تذبذبا إىل غاية سنة  1.77حوايل 

 دوالر.مليون  1.73خالل هذه الفرتة  االستثمارات، إذ بلغ متوسط حجم  2015

املسطر من طرف وزارة السياحة فقد  2013أما برنامج التطوير السياحي يف اجلزائر ألفاق 

   (1)يلي: كماالسياحية يف اجلزائر إىل مرحلتني  االستثماراتقسم حجم 

  (:2007-2004املرحلـــــة األولـــــــى )-1

 13750سرير بطاقة سنوية تصل إىل حدود  55000ويف هذه املرحلة يتوقع إجناز حوايل 

مشروع يف طور االجناز وقد بلغت نسبة االجناز  387سرير تدخل حيز االستغالل، وقد مت تسجيل 

 سرير . 38000وبطاقة إيوائية تقديرية يف حدود  % 75حويل 

  (:2013-2008املرحلــــة الثانيــــــــــة )-2

سرير، املشروط السنوي قدره  60000ويف هذه املرحلة يتوقع تسجيل طاقة إيواء بأكثر من 

، والطاقات اليت مت توقعها 2002سرير اليت مت إحصاءها يف هناية  7200سرير، ومنه إضافة  10000

سرير واملقدرة أيضا  60000سرير، إضافة  55000( واملقدرة ب  2007-2004خالل املرحلة )

 .2013سرير يف آفاق  187000(، أي جمموع كلي قدره 2013-2008ل املرحلة )خال

  

                                                 

 .18ص  مرجع سابق،(، 2013-2004للعشرية )وتطوره  وزارة السياحة، تطور قطاع السياحة-(1)
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ولقد عملت الدولة على إعطاء أولوية كبرية لالستثمارات السياحية من خالل تقديم العديد من احلوافز 

   (1)املوجهة للمستثمرين يف اجملال السياحي نذكر منها: 

بالنسبة للخدمات املتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية ختفيض معدل الرسم على القيمة املضافة -

 .2019إىل غاية 

 إعفاء تأسيس الشركات يف قطاع السياحة، وكذا رفع رأس املال من حقوق التسجيل.-

ختفيض نسب الفائدة على القروض بالنسبة لالستثمارات يف املشاريع السياحية، وذلك بتخفيض نسبته -

بالنسبة لواليات اجلنوب من معدل الفائدة املطبق على  % 4.5بالنسبة لواليات الشمال ونسبة  03%

 القروض البنكية.

قروض توسيع وعصرنة املؤسسات السياحية يف اجلنوب من معدل الفائدة ختفيض نسب الفائدة على -

 املطبق على القروض البنكية.

لعصرنة وتأهيل املؤسسات السياحية  ةثيثات املقتناختفيض احلقوق اجلمركية على التجهيزات والتأ-

 املستوردة من اخلارج.

ختفيض على عمليات التنازل عن األراضي الضرورية إلجناز املشاريع السياحية على مستوى اهلضاب -

 على التوايل.% 80و % 50العليا واجلنوب من ختفيض نسبته 

 ي تطويـــــر القطـــــاع السياحـــــياملطلــــــب الثالــث: جهــــود الدولـــة فــــ

ومن  1999حتاول اجلزائر منذ أن تعافت من األزمة األمنية الناجتة عن املأساة الوطنية سنة 

، تسطري برامج اقتصادية 1999إىل سنة  1985األزمة التمويلية الناجتة عن أسعار البرتول منذ 

لتأخر الذي ميسها، وقطاع السياحة كواحد من بني واجتماعية للنهوض بالكثري من القطاعات واستدراك ا

هذه القطاعات ونظرا ملزاياه االقتصادية باإلضافة إىل اآلثار اليت ميكن أن يرتكها على اجلانب االجتماعي 

والبيئي فقد وضعت بالدنا عدة خطط تنموية حديثة لتنميته والنهوض به، ومن أهم هذه اخلطط 

 . 2025SDATحية املخطط التوجيهي للتهيئة السيا

                                                 

الصادر باجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  2009املؤرخ بـــ يوليو  2009، من قانون املالية التكميلي لسنة 82، 81 ،80، 79، 42،43املواد:-(1)

 .17-11، ص 44، العدد 26/07/2009الصادرة بتاريخ: 
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 (:SDAT) 2025 آلفاق املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية-1

للسياسة السياحية للجزائر، على املدى  ية املرجع الرئيسية السياحيعترب املخطط التوجيهي للتهيئ 

، وهو يعكس إرادة الدولة يف النهوض بالقطاع 2025، املدى البعيد 2015، املدى املتوسط 2008القريب 

 السياحي اجلزائري، قصد االرتقاء به وجعله يف مصف القطاعات االقتصادية األخرى.

و لبحث، التحقيقات، الدراسات، اخلربات إن هذا املخطط يعترب كذلك تتويج ناضج ملسار طويل من ا 

، وبالتايل فهو نتيجة لعمل فكري كبري والستشارة واسعة مبشاركة املتعاملني الوطنيني واحملليني االستشارات

 ومن خالله تعلن الدولة عن:  (1) ،العموميني واخلواص

واملدى املتوسط، واملدى الطويل يف نظرهتا للتنمية السياحية الوطنية يف خمتلف اآلفاق على املدى القصري، -

 إطار التنمية املستدامة.

 حتديد أولويات إجنازه وتوضيح شروط حتقيقه.-
حيتوي على األهداف والوسائل  2025 سنة املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية حتىأن كما  

 واإلجراءات الواجب اختاذها للوصول به إىل منتهاه والذي جيعل من اجلزائر وجهة سياحية دولية.

 أوال: منوذج التنمية السياحية املتبع يف هذا املخطط

المتيـاز  بصـفة ا سـياحية   من اجل بروزهـا كوجهـة  مت تقسيم اجلزائر إىل ست أقطاب سياحية مت هتيئتها  

ــة         ــؤدي إىل الشــروع يف االنطالق ــة هــذه األقطــاب ي ــإن هتيئ ــة والتنافســية، وحســب املخطــط ف تتصــف بالدميوم

األساسية اليت سوف تدفع بنهوض القطاع يف كافة أقاليم الـرتاب الـوطين نظـرا للرتابـط الـذي سـيحدث بـني هـذه         

الفوقيـة بالتـدرج مـع الرتكيـز يف كـل قطـب علـى         األقطاب بواسطة البنية التحتية اجلاري إجنازها، ثم إقامة البنية

ــروع الواعــدة،   ــن  الف ــالرغم م ــة    أنو ب ــروع أمهي ــروع هلــا   أن إاللكــل هــذه الف ــاك ســت ف ــرتة   هن األفضــلية يف الف

 ( هي االستحمام، السياحة الشاطئية، الصحراوية، الثقافية، الصحية، الرتفيهية.2008-2015)

 ثانيا: األهداف اإلمجالية للمخطط 

 وتتمثل يف:  

                                                 

ألقطاب السياحية السبعة لالمتياز، ، ا03(، الكتاب رقم SDAT 2025، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية )السياحةهتيئة اإلقليم ووزارة -(1)

 .03، ص 2008
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 هي عبارة عن مؤشرات عامة ومستقبلية منها ما يلي: األهداف النوعية:-1

 .ترقية اقتصاد بديل أو مكمل لقطاع احملروقات 

 .حتقيق التوازنات الكربى، واالنعكاس االجيابي على القطاعات األخرى 

  اىلتثمني صورة اجلزائر دوليا، من خالل تكثيف الرتويج واإلشهار حنو الدول "مصدر السياح 

 اجلزائر".

  الثقايف والتارخيي. الرتاثتثمني 

 .التوفيق الدائم بني ترقية السياحة واحملافظة على البيئة 

 ميكن تلخيصها فيما يلي: األهداف الكمية:-2

 :رفع طاقات اإليواء 

، ويتوقع 2015يف هذا املخطط هو جعل اجلزائر وجهة سياحية دولية يف سنة حيث أن املسعى  

مليون سائح، وحسب الدراسة اليت أشرفت  2.5عددا يصل إىل  2015املخطط أن يدخل للجزائر هناية 

ألف سرير، لذلك جاءت يف أهداف املخطط إجناز  75عليها وزارة السياحة فإن هذا العدد حيتاج إىل 

 .2015ألف سرير عند هناية  75سرير يف املدى القصري، والوصول إىل  30000نها سرير، م 40000

 سرير. 29.386إجناز سلسلة من الفنادق الرفيعة بعدد أسرة قدره -

خمصصة للتوسع السياحي ومصممة للتناسب مع  جديدةت ضاياومهيأة برإجناز عشرون قرية سياحية متميزة -

 الطلب الدويل والوطين.

 مارات:حجم االستث 

مليار  2.5بـــــــــ 2015وسنة  2008قدر حجم االستثمار العمومي واخلاص الضروري بني سنة  

سنوات، حيث قدرت تكلفة السرير الواحد إمجاال بـــ  07ـ ة على الفرتة األوىل املقدرة بــدوالر موزع

سنوات،  07على مدى  مليون دوالر 375ــ االستثمارات العمومية فقدرت بــ دوالر، أما حصة 60.000

موجهة أساسا لتمويل الدراسات والرتويج واإلشهار، كما خصصت واحد مليار دوالر من أجل هتيئة املناطق 

 السياحية وتدعيم البنية التحتية.
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 االقتصاد الوطينالسياحة يف مسامهة قطاع املبحث الرابع: 

ناعة منها بأن القطاع ينطوي لقد شرعت اجلزائر يف تنفيذ سياسة شاملة للتنمية السياحية، ق

على قدرات هامة تساهم يف تطوير اقتصادها، وتساعد يف حل مشكالهتا االقتصادية واالجتماعية اليت 

تواجهها، إذ تشري إحصائيات اجمللس العاملي للسياحة والسفر إىل أن متوسط مسامهة قطاع السياحة يف 

 وفيما سيأتي أهم اآلثار االقتصادية لقطاع السياحة يف اجلزائر. (1)،%10الناتج احمللي العاملي تصل إىل 

 املطلب األول: مسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل

إن مسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل مقاس بالنسبة املئوية تعد جد ضعيفة كما  

 يتضح من خالل اجلدول اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 

 .243، ص مرجع سابق عامر عيساني، -(1)
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 (.2000/2015للفرتة ) اإلمجايلمسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي  (16)رقم:اجلدول 

 % الوحدة                            

 مسامهة الناتج احمللي اإلمجايل نسبة  السنة

2000 1.80 % 

2001 1.80 % 

2002 1.80 % 

2003 1.70 % 

2004 1.60 % 

2005 1.70 % 

2006 1.60 % 

2007 1.50 % 

2008 2.05 % 
2009 2.30 % 
2010 2.38 %  
2011 2.40 %  
2012 1.52 % 
2013 1.50 % 
2014 1.50 % 
2015 3.50 % 

 
 من إعداد الباحث اعتمادا على: : املصدر

 2012، (ONSالديوان الوطين لإلحصاء ) -

 .2014وزارة السياحة و الصناعات التقليدية، أفريل منشورات   -

- World development indicators (W D I), November 2015. 
 

مل تتعدى  اإلمجايلمن خالل هذا اجلدول نالحظ أن نسبة مسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي 

( و هي نسبة متدنية جدا و هي بعيدة كل البعد عن املعدل العاملي 2014-2000خالل الفرتة) 4%
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حيث أن هذه النسبة متقاربة و ظلت تراوح  %10املنظمة العاملية للسياحة و املقدر بـ:  أقرتهالذي 

لكن عرفت  %1.8( و مل تتجاوز عتبة 2007غاية سنة ) إىل( 2000مكاهنا طيلة سنوات )

 فاضاخناثم سجلت  %2.28( مبتوسط قدره حوايل 2011-2008انتعاشا نسبيا خالل الفرتة )

 إىل( 2015سنة ) أخرىو ارتفعت مرة  %1.52( بنسبة مل تتجاوز 2014-2012خالل الفرتة )

املقومات اليت تتمتع هبا  إىل، و على الرغم من كل ذلك فتبقى هذه النسبة ضعيفة جدا بالنظر 3.5%

 ما قورنت هذه النسب مع الدول العربية. إذااجلزائر يف اجملال السياحي، و خاصة 

أن القطاع  إىل اإلمجايلو وحدودية مسامهته يف الناتج احمللي  و يعود ضعف مردودية القطاع السياحي

على قطاع السياحي مل يكن له أي دور يف التنمية االقتصادية منذ االستقالل بسبب اعتماد الدولة 

احملروقات باعتباره األكثر أمهية يف حتقيق التنمية االقتصادية للبالد، و هي بذلك عكس كثري من الدول 

العربية الغري النفطية كاملغرب و تونس و األردن اليت عملت على منح القطاع السياحي فيها مكانة بالغة 

نظرة بالدنا هلذا القطاع كانت  أن إذبعيد،  ضمن األولويات اإلسرتاتيجية للتنمية االقتصادية و منذ زمن

 متأخريف وقت  إالقد اتسمت بالتحفظ و التخوف يف بعض األحيان، و مل يستفد من االهتمام املطلوب 

 مما انعكس سلبا على النتائج احملققة يف القطاع. 

 املطلب الثاني: مسامهة قطاع السياحة يف توفري فرص العمل

اهلامة اليت تتوفر عليها اجلزائر جتعل من القطاع السياحي قطاعا بديال  السياحية اإلمكانياتإن  

يف احة يمناصب الشغل وإدماج الشباب يف احلياة املهنية، وميكن توضيح مسامهة الستوفري  خللق الثروة و

يوضح  الذي (17اجلدول رقم:)من خالل ، (2015- 2000)خالل الفرتة خلق مناصب الشغل 

 تطور مسامهة القطاع السياحي يف عملية التشغيل خالل هذه الفرتة.
 
 
 

 .( 2015 -2000) تطور مسامهة القطاع السياحي يف عملية التشغيل خالل (17)اجلدول رقم:
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 عدد املناصب السنة

2000 82000 

2001 95000 

2002 98000 

2003 103000 
2004 165000 
2005 172000 
2006 180000 
2007 185000 
2008 182000 
2009 198000 
2010 213000 
2011 535400 
2012 583000 
2013 634500 
2014 604400 

2015 628300 

 

 الباحث اعتمادا على:    إعدادمن : املصدر                      

 .2012وزارة السياحة و الصناعات التقليدية، أفريل منشورات   -

 2014، (ONSلإلحصاء ) الديوان الوطين -
World development indicators (W D I), November 2015. 

 

 0.5النسبة املعتمدة من طرف املنظمة العاملية للسياحة تبني أن اجناز سرير واحد يعين خلق  إن 

 منصب شغل غري مباشر و ذلك حسب املنشأة السياحية . 1.5منصب شغل مباشر و 

مناصب الشغل املستحدثة يف السياحة متعلقة بعدد األسرة املنجزة من طرف و عليه فان مؤشر تقدير 

 الدولة.
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( يتضح أن عدد مناصب الشغل يف القطاع السياحي اجلزائري قد عرف 17و من خالل اجلدول رقم:)

منصب شغل  82000، حيث قفز عدد املناصب من (2015-2000تزايدا مستمرا طوال الفرتة )

، و متثل اليد العاملة يف القطاع السياحي ما 2015منصب شغل سنة  628.300 إىل 2000سنة 

من جمموع اليد العاملة الوطنية، و هي موزعة على الفنادق و املنتجعات السياحية و %1.8نسبته 

السياحية  اإلمكانياتأن هذه األرقام بعيدة كل البعد عن  إالاملطاعم و الوكاالت السياحية و غريها.

تشكل نسبة كبرية من طاقات يف اجلزائر يف الغري املصنفة  و اليت  اإليواءيف اجلزائر بسبب مراكز  الكبرية

( جنوم اليت متتاز بقابلية 04( جنوم و )05اجلزائر، حيث أن مناصب الشغل فيها ضعيفة مقارنة بفنادق )

 توظيف أكرب .

نه ال أ إال(، 2015-2000ة )و بالرغم من الزيادات الواضحة يف عدد مناصب الشغل خالل الفرت

من خالل مقارنة املناصب  إالميكن احلكم على مدى مسامهة القطاع السياحي يف خلق مناصب الشغل 

بعبارة أخرى من خالل  أوعدد املناصب املتوفرة يف االقتصاد،  إمجايلاليت يوفرها القطاع السياحي مع 

و اليت  األخرىاملشتغلني يف خمتلف القطاعات  إمجايل إىلحساب نسبة املشتغلني يف القطاع السياحي 

و هي نسبة متواضعة و بعيدة كل البعد عن النسبة العاملية املقدرة  (1) %1.8نسبة  يف املتوسط بلغت

املشاريع  إنشاءنقص  إىل اإلحصائيات، و يعود سبب ضعف و تدني هذه النسب و %8.2بــ 

 السياحية املباشرة أو املساعدة هلا مبختلف أنواعها. 

 املطلب الثالث: مسامهة قطاع السياحة يف ميزان املدفوعات

إن ناتج النشاط السياحي هو قيمة بيع املنتج السياحي إىل أعداد السائحني املنتمني عادة لدول  

هتم السياحية سواء كانت ثقافية أو ترفيهية أو أخرى، والذين يدفعون بالعمالت الصعبة، نظري إشباع رغبا

جنيب فتقاس أمهيتها االقتصادية حبجم ألعلمية أو بيئية، لذا فإن السياحة تعترب مصدرا من مصادر الدخل ا

تأثريها على ميزان مدفوعات الدولة، ويتحدد هذا التأثري بالقيمة الصافية للميزان السياحي ونسبتها إىل 

كانت النتيجة الصافية للميزان التجاري النتيجة الصافية للميزان التجاري سواء أكانت سلبية أم إجيابية، فإذا 

                                                 

http://www.galam.com (19/03/2016)-  (1) 
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يف امليزان التجاري إىل فائض أو  العجزلصافية للميزان السياحي اجيابية فإنه قد يغري سلبية وكانت النتيجة ا

خيفف منه على األقل، أما إذا  كانت النتيجة الصافية للميزان التجاري اجيابية وكانت النتيجة الصافية  للميزان 

وبالتايل سوف ينعكس التأثري التجاري، السياحي إجيابية أيضا فإهنا ستعزز النتيجة االجيابية احملققة يف امليزان 

اجيابيا على ميزان مدفوعات الدولة، ويقصد بالقيمة الصافية للميزان السياحي صايف العملية احلسابية 

على السياحة اخلارجية )إنفاق املقيمني من املواطنني واألجانب  اإلنفاقللمصروفات السياحية مبا فيها 

من إيرادات سياحية مبا فيها عائدات السياحة الوافدة إىل دولة املقصد املسافرين إىل اخلارج( وما حتقق 

 السياحي، واجلدول التايل يوضح وضعية امليزان التجاري السياحي يف اجلزائر.

 (.2000/2014( رصيد امليزان السياحي يف اجلزائر للفرتة )18اجلدول رقم:)

 الوحدة: )مليون دوالر أمريكي(                                                                                            

 نسبة املسامهة السنة

2000 -  93 

2001 -  94 

2002 -  137 

2003 -  143 

2004 -  163 

2005 -  186 

2006 -  166 

2007 - 188.6 

2008 -  166 

2009 -  181 

2010 -  100 

2011 -  368 

2012 -  81 

2013 -  160 

2014 -  338 

 الباحث اعتمادا على:   إعدادمن : املصدر

 .2011بوزارة السياحة و الصناعات التقليدية، أفريل  اإلحصائياتبيانات من مصلحة   -

World development indicators (W D I), November 2015.- 
- World Travel and Tourism, Council Data, 2016. 
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ميزان السياحة يف اجلزائر قد شهد عجزا خالل الفرتة  أن( نالحظ 17من خالل اجلدول رقم:) 

السياحية  اإليراداتالنفقات السياحية املتجهة حنو اخلارج كانت أكرب من  أن( حيث 2000-2014)

ات الفرتة و الواردة، و بالتايل فان رصيد امليزان السياحي يف اجلزائر مل حيقق أي فوائض مالية يف كل سنو

 .هو ما يعين أنه خيفض من قيمة الفوائض املالية املسجلة يف امليزان التجاري نتيجة الرتفاع أسعار النفط

و من خالل ما سبق ميكننا القول أن مسامهة قطاع السياحة اجلزائري يف التنمية االقتصادية تبقى جد 

رتمجه أكثر وضعيتها ضمن مؤشر تنافسية ضعيفة و متواضعة مقارنة باإلمكانيات املتوفرة، و هو ما ت

 139، حيث مشل املؤشر 2011قطاع السياحة و السفر الصادر عن منتدى االقتصاد العاملي لسنة 

، و بذلك حسنت ترتيبها 113دولة  يف العامل، و أشار التقرير إىل أن اجلزائر حتصلت على املرتبة 

 .115ة أين حتصلت على املرتب 2009مبرتبتني مقارنة بسنة 

 يف حتقيق اإليرادات املطلب الرابع: مسامهة القطاع السياحي اجلزائري

اجلزائر  إىلالوافدين  األجانبالسياح  إنفاقاتسياحية عن طريق  إيراداتحيقق القطاع السياحي اجلزائري 

 .(2014-2000السياحية خالل الفرتة ) اإليرادات( يوضح تطور 19رقم:)و اجلدول 
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 (.2000/2014) تطور اإليرادات السياحية خالل الفرتة( 19رقم:) اجلدول

 الوحدة: )مليون دوالر أمريكي(

 اإليرادات السياحية السنة

2000 102 
2001 100 
2002 111 
2003 112 
2004 178 
2005 184 
2006 220 
2007 219 
2008 323 
2009 246 
2010 246 
2011 209 
2012 217 
2013 367 
2014 347 

 املصدر من إعداد الطالب اعتمادا على:                                                                
- World development indicators (W D I), November 2015. 
- World Travel and Tourism, Council Data, 2016. 

-2000من خالل هذا اجلدول نالحظ أن اإليرادات السياحية اليت حققتها اجلزائر خالل الفرتة )

السياحية خالل هذه الفرتة حوايل  اإليرادات إمجايلبلغ متوسط  إذ( ضعيفة و متذبذبة، 2014

 السياحية لكن بوترية متواضعة اإليراداتمليون دوالر، حيث عرفت هذه الفرتة  زيادة يف  212.06

مليون دوالر بعد أن  246إىل حوايل  2009سنة تتخللها تقلبات حادة يف بعض السنوات أين اخنفضت 

 347إىل حوايل  2014مليون دوالر، و كذلك اخنفضت سنة  323حوايل  2008كانت يف سنة 

، ويعود سبب هذا االرتفاع  يف مليون دوالر 367حوايل  2013مليون دوالر بعد أن كانت يف سنة 

 .رادات خالل السنوات األخرية إىل حتسني األوضاع األمنية واالستقرار السياسي يف البالداإلي
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 :لـــــــــالفص الصة خ

ما ميكن استخالصه من هذا الفصل وعند استعراض املسرية التنموية للقطاع السياحي يف اجلزائر  

رغم ما ( 2015 -2000يتبني لنا ضعف يف االستثمارات املوجهة للقطاع السياحي خالل الفرتة )

عال وأساسي حيمله هذا القطاع من إمكانيات هائلة لتوفري مداخيل كبرية إال أنه مل تربز السياحة كقطاع ف

 يف التنمية االقتصادية.

وبالرغم ما متتلكه اجلزائر من مقومات سياحية، إال أن هناك جمموعة من املعوقات حالت دون النهوض 

به، حيث أن اإليرادات السياحية احملققة ضعيفة، وكذلك مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل كانت 

  حي الذي شهد عجزا طوال فرتة الدراسة، أما مردودهمسامهة ضئيلة جدا، إضافة إىل امليزان السيا

يف امتصاص البطالة فكان ضعيفا بتوفري عدد متواضع من مناصب الشغل سواء املباشرة أو الغري 

 مباشرة.

وتسعى اجلزائر يف وحاولة منها لالرتقاء بقطاعها السياحي إىل مستوى املنافسة والتميز وعليه  

وتنمية السياحة أو ما يسمى املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  قامت بوضع برنامج من أجل دعم

(2025 SDAT.للنهوض هبذا القطاع وجعله يواكب القطاعات األخرى ) 
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 :متهيد

تعتمد صناعة السياحة يف أي دولة على توافر جمموعة من املقومات متس مقومات اجلذب 

 السياحي سواء كانت طبيعية أم تارخيية، إىل جانب جمموعة من اخلدمات والتسهيالت السياحية.

السياحي فيما بينها من حيث حجم مقومات اجلذب السياحي الطبيعية  وختتلف دول العرض

يضا من حيث مستوى اخلدمات أيفها سياحيا، كما ختتلف فيما بينها ظوالبشرية املتوافرة هبا وكيفية تو

 والتسهيالت السياحية املقدمة.

ة من وتعد األردن من بني الدول ذات اإلمكانات السياحية، حيث يوجد هبا جمموعة كبري

رتفاع نصيبها من إمجايل احلركة امقومات اجلذب السياحي طبيعية وتارخيية على حد سواء، مما حيقق 

السياحية واإليرادات السياحية على املستوى الدويل واليت تعترب مصدرا مهما من مصادر العمالت 

لتنمية االقتصادية ودورها األجنبية، كما تساهم يف زيادة الناتج احمللي اإلمجايل، عالوة على دورها يف ا

 :اآلتيةوسنتناول هذا الفصل من خالل املباحث يف خلق فرص عمل.

 .املبحث األول: املقومات السياحية يف األردن

 .األردناملبحث الثاني: احلركة السياحية يف 

 .املبحث الثالث: أهم القوانني والتشريعات السياحية يف األردن

 االقتصادي للسياحة يف األردن.املبحث الرابع: املردود 

 .األردن و من اجلزائر لكلالسياحي مؤشرات القطاع مقارنة  اخلامس:املبحث 
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 ي األردنـــــــة فـــــات السياحيــــــث األول: املقومـــــــاملبح

تزخر اململكة األردنية على إمكانيات سياحية هائلة متكنها من دخول ساحة املنافسة بكل 

وحتد، حيث أن نظرة واحدة على خريطة األردن من الزاوية التارخيية والثقافية والطبيعية كافية مشوخ 

للكشف عن كنوز ال حصر هلا من املقومات، حيث متتلك األردن إرثا ثقافيا وحضاريا هو مبثابة قاعدة 

تلف احلضارات، راسخة ألي سياحة ثقافية، فهو يضم الكثري من الكنوز األثرية من خمتلف العصور وملخ

كما شهدت أرض اململكة أحداثا تارخيية مازالت شواهدها قائمة حتى اآلن، أما بالنسبة ملقوماهتا 

الطبيعية فإهنا ذات تنوع يثري العجب والدهشة سواء على مستوى التضاريس أو على مستوى املناخ، إذ 

فة جلمال طبيعتها اليت متتاز تزخر بكافة أنواع السهول واجلبال واهلضاب والوديان والصحاري، إضا

 ،خبضرهتا الدائمة وبكثافة الزراعة فيها ومبياه البحر املاحلة اليت حتتوي على ثروات ملحية كبرية

وخصائص عالجية فهناك الينابيع املائية املعدنية والكربيتية احلارة واليت متتلك خصائص عالجية كبرية، 

 لتفصيل.ولتوضيح ذلك سنقوم بدراسة هذه املقومات با

 ي األردنـــــــــة فـــــــة الطبيعيـــــات السياحيـــــــب األول: املقومـــــاملطل

 :يف اململكة اهلامشية األردنية علىترتكز املقومات الطبيعية 

  يــــــــــع اجلغرافـــــاملوقالفـــرع األول: 

دول العامل من جهة وبني الدول حتتل األردن موقعا جغرافيا متميزا كونه يشكل حلقة وصل بني 

العربية من جهة أخرى، أما موقعه لدوائر العرض وخطوط الطول حيث تعين دوائر العرض صفة املناخ 

كما تبني خطوط الطول املوقع على خارطة  ،ستواء  )دائرة صفرية(الالدائمة بالبعد أو القرب عن خط ا

لعرض والطول، وبناء على ذلك تقع األردن جنوب العامل كمساحة حمصورة ضمن تقاطع اخلطوط الومهية ل

-3459مشاال( وبني خطي طول ) °33و °22 -°20و °11غرب قارة آسيا بني درجيت عرض 

وتتباين الدول يف موقعها اجلغرايف مما يعكس تباين يف األهداف السياحية، ويعترب موقعا  ،شرقا( 3918

 جاذبا للسياحة.
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ة مع العديد من الدول اجملاورة، حيث حيدها من الشمال ردن طول حدوده الربيألوما مييز ا

سوريا، ومن الشرق العراق والسعودية، ومن اجلنوب السعودية وخليج العقبة، ومن الغرب فلسطني احملتلة، 

 .(1)حيث ساهم هذا املوقع يف تنشيط احلركة السياحية، وتشجيع السياحة البيئية مع الدول العربية

 ســـــــــــــــــــاريـــــالتضالفــــرع الثانــــــي: 

 طق متتد على شكل طويل من الشمال إىل اجلنوب وهي:اينقسم األردن تضاريسيا إىل ثالثة من

ويشمل كال من حوض البحر امليت، ووادي هنر، ووادي عربه، ويعترب غور األردن  ور األردن:ـــــــــــــغ -

ستواء حيث ال( جنوب خط ا15هندام اإلفريقي اآلسيوي اليت تبدأ من خط عرض )الجزء من حفرة ا

سفوح جبال "طوروس" يف تركيا حيث تبلغ طول هذه ب حتتل حبرية "نياسا" قاع هذا القطاع وتنتهي مشاال

 تبه اخلصبة.رتكلم( وب 386ردن بطوله املتعرج )ألكلم( وميتاز هنر ا 6000احلفرة )

راوح ــــه يتــ( تقريبا وعرض2كلم 725ه )ـــــة سطحــكلم( ومساح 90يبلغ طوله )أما البحر امليت ف -

مرت( حتت مستوى سطح البحر، حيث تعترب  400كلم( وتصل أخفض نقطة فيه إىل )25-10ن )ـبي

أخفض منطقة يف العامل، إضافة إىل دفء املنطقة يف فصل الشتاء واملناظر الطبيعية اخلالبة من اخلضرة 

 ومياه األودية واألهنار والسدود مما يساعد يف تنشيط السياحة يف املنطقة. الدائمة

 كلم( وينتهي خبليج العقبة جنوبا. 150وإىل اجلنوب من البحر امليت يقع وادي عربة الذي يبلغ طوله )-

تتخلله أما إقليم املرتفعات الشرقية فإنه يقع شرق منطقة الغور، ويتكون من جمموعة من التالل، كما  -

رتفاعها ا" اليت تعترب أطول وأعلى سلسلة جبلية يف األردن حيث يرتاوح هجبال "عجلون" وجبال "الشرا

كلم يف  20كلم يف الشمال، إىل  5وأما عرضها فيرتاوح بني ، م( فوق سطح البحر 1700م و700بني )

 ." الواقعة إىل الغرب من مدينة " معان" األردنيةهاجلنوب حيث جبال " الشرا

وهناك هضاب تقع إىل الشرق من البحر امليت تتخللها مساحات سهلية متتد من منطقة البلقاء -

"السلط"، إىل حدود حمافظة الزرقاء شرقا، ومنطقة اهلضاب الشرقية اليت تظم يف حاشيتها أكثف 

 التجمعات السكنية يف اململكة كمدينيت "عمان" وضواحيها، والزرقاء.
                                                 

 .277ص  ،مرجع سابقاجلغرافيا السياحية واألقاليم السياحية يف العامل،  بركات كامل النمر املهريات،-(1)
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عتدال اجلو، واملناظر الطبيعية من غابات ااملصايف اجلميلة، حيث  وتعترب هذه املنطقة من

 .وينابيع مائية عذبة مما جيعلها مناطق جذب للسياحة

أما الصحراء الداخلية تشكل البادية الداخلية الصحراوية والشبه صحراوية واليت تقع إىل  

دن، وتتقطع هذه املنطقة من املساحة الكلية لألر % 80الشرق من سلسلة اهلضاب الشرقية حويل 

اليت ميتد بعضها من الشمال إىل اجلنوب مثل "وادي مرجان" وتكثر يف املنطقة الواحات  األوديةبكثري من 

الصحراوية واألحواض املائية وواحة "األزرق" وحوض "الضليل"، وللصحراء عشاقها ومريدوها حيث 

 .(1) احييرتاد هذه املنطقة العديد من الس

  اخـــــــــــــــــــــاملنالثالــــــــث:  الفــــــرع

له تأثري كبري على حتديد املواقع السياحية خالل فصول السنة املختلفة، ومدى  األردنإن مناخ 

 ستقطاب السياح على مدار السنة.استفادة السياح من هذه اخلصائص فتنوع املناخ يف األردن ساهم يف ا

زدياد الرطوبة وتدني ابعاملني أساسني مها: التضاريس، واملوقع الفلكي فإن املناخ يف األردن يتأثر 

رتفاع املنسوب عن مستوى سطح البحر، فاملناظر املرتفعة اليت يزيد منسوهبا امعدالت احلرارة يرتبط ب

رتفاع نسبة الرطوبة، بينما جند ارتفاع يف درجة احلرارة اخنفاض درجات احلرارة وام( متتاز ب700عن )

 م( عن مستوى سطح البحر. 700ني نسبة الرطوبة يرتبط باملناطق ذات املنسوب الذي يقل عن )وتد

ومن جهة أخرى فإن العامل الثاني فهو املوقع الفلكي الذي جعل األردن يقع بني إقليمي مناخيني 

ليم البحر رتفاع يف درجة احلرارة وندرة األمطار، وإقالمها اإلقليم الصحراوي يف اجلنوب والشرق حيث ا

خنفاض يف درجة احلرارة وزيادة كميات األمطار املتساقطة، إضافة إىل الاملتوسط يف الشمال حيث ا

 ات.ضات اجلوية اليت تتخذ مسارا مشاليا جتعل جنوب األردن على أطراف هذه املنخفضاملنخف

                                                 

 .89ص ،  2010عماد الدين للنشر والتوزيع، عمان،  ،يف األردن ةالثروة السياحيراتب حممود البشايرة، -(1)
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يشح املطر  هنا شرقا حيثاجتوبصفة عامة فإن مناخ األردن تتالشى فيه املؤثرات البحرية كلما 

على  غىوتتسع الفروقات احلرارية اليومية والفصلية كدليل على طبيعة املنطقة القارية فاملؤثرات القارية تط

 .(1)كافة بقاع اململكة صيفا، يف حني يربز تأثري العوامل البحرية شتاء
 األردنبة ــــــــة واحلضاريـــــــات التارخييـــــــاملقوم ي:ــــــب الثانــــــاملطل

قبت عليه العديد من احلضارات على امبواقع تارخيية معتربة تعد موروثا حضاريا تع ناألردتزخر 

دوميون واألشوريون والبابليون واملصريون ألمتداد العصور، وأهم هذه احلضارات العمونيني واملؤابيون واا

 يومنا هذا.والفرس واإلغريق، ومجيعها تركت بصمات على أرض األردن شاهدة إىل 

نبار حيث استقروا فيما يسمى ببالد العرب الصخرية اليت تقع يف ألحضارة ا تثم بعدها جاء

من مدينة البرتاء املنحوتة بالصخر عاصمة هلم، وما تزال هذه املدنية معلما  واختذواجنوب األردن، 

أصبحت اليوم من حضاريا يرمز إىل عراقتها وإىل املستوى احلضاري الذي وصل إليه األنباط حيث 

عجائب الدنيا. وهناك مدن نبطية أخرى مازالت آثارها ماثلة للعيان حتى اآلن يف أم اجلمال وخربة 

 التنور.

واليت تظهر معاملها احلضارية املتمثلة يف  ةالبيزنطيسيطرة الدولة لذلك خضع األردن  بعد

 (2) .ااملدرجات والكنائس يف كل من عمان، جرش، مأدب

اإلسالمية عن طريق الفتوحات اإلسالمية اليت بدأت منذ فجر  اتبعدها احلضارثم جاءت 

متزج تراب األردن بدماء الشهداء من الصحابة الذين سقطوا على أرضه يف ااإلسالمية حيث  وةالدع

اء، فعلى أرضه وقعت معركة مؤته، ومعركة طبقة فجل، والريموك وغريها، فدساحات البطولة وال

األبطال أقيمت األضرحة واملقامات هلؤالء الصحابة تذكريا لألمة بأجمادها وذلك يف  وختليدا هلؤالء

 خمتلف مناطق اململكة.

                                                 

 .90مرجع سابق، ص ،  راتب حممود البشايرة-(1)

رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،قسم اجلغرافيا   والسفر يف ترويج اخلدمات السياحية يف األردن، ةدور السياحسامل أمحد الرحيمي، -(2)

 .35ص  ،1996اجلامعة األردنية، ، عمان، 
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فيها القالع واحلصون يف الكرك والشوبك ثم جاء األيوبيون  وبنوليبيون األردن صحتل الاوبعدها 

عة أسامة يف عجلون، ثم جاء فيها القالع كقل وبنو ييبحتالل الصلالواملماليك الذين حرروا البالد من ا

العهد العثماني حيث بنيت املساجد ودشن اخلط احلديدي احلجازي الذي يربط تركيا بسوريا واألردن 

تزخر األردن مبجموعة معتربة من ، ويف مكة املكرمة واملدينة املنورةواحلجاز حيث األماكن املقدسة 

ت طابعا خاصا الصيد والنقاهة والدفاع، وقد أعطالقالع والقصور اليت بنيت وأقيمت ألسباب متعددة ك

 ستعراض مفصل هلا.ايف العمران، ويف ما يلي 

  ةــــــــــــــــور اإلسالميــــــــــ: القصـرع األولالفـــــ

 (1) :القصور اإلسالمية املنتشرة يف األردن هي كما يلي إن أهم 

كلم إىل الشمال من تقاطع األزرق على الطريق  13: يقع قصر األزرق على بعد ر األزرقـــــــــــقص-1

الرومان  إذ بنىاألسود،  نالرئيسي املؤدي للعراق، وهي قلعة سوداء بنيت من حجارة املنطقة ذات اللو

زنطيني واألمويني، وقد شهد يستعمل هذا البناء أيضا من قبل الباو ميالدي،  300القلعة األوىل عام 

أقام  و عندما أعاد املماليك تشكيل وحتصني القلعة، 1237عام قصر األزرق آخر عملية بناء 

ستخدام "لورانس العرب" هذا االعثمانيون موقعا عسكريا هناك يف القرن السادس عشر ميالدي وقد 

 يف الثورة العربية الكربى. 1917احلصن عام 

إىل العصر الروماني، وقد أعاد األمويني  هيف البادية األردنية ويعود تارخييقع  :اتـــــــــــــــر احلالبــــــقص-2

معظم أجزائه، ويوجد بالقرب منه مسجدا أثري يعترب من أروع  وردمتبناءه بعد أن أصبح مهجورا 

 إىل العصر األموي. املساجد األثرية يف األردن ويرجع تارخيه

ة ويشبه قصر املشتى يف معظم عناصره املعمارية يقع يف البادية األردني ة:ـــــــــــــــــــر الطوبــــــــــــــــقص -3

 فيه قصر املشتى يف القرن الثامن ميالدي. شيدوالزخرفية والغالب أنه شيد يف الوقت الذي 

                                                 

، 2008إثراء للنشر والتوزيع، عمان،  ،اجلدوى-األسواق-املقومات-األسس العلمية–يف األردن  ةالسياح أسعد محاد أبو رمان، عادل سعيد الراوي،-(1)

 .118ص 
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: ويقع يف البادية األردنية وهو عبارة عن قصر صيد صغري ومحام، وهو من رةـــــــــــــــــر عمـــــــــقص-4

حتفاظا بشكله وبنائه، وميتاز بالرسومات اجلدارية الرائعة، وقد شيد يف عهد اأكثر القصور األموية 

 م(. 710بن عبد امللك حوايل سنة )ااخلليفة األموي الوليد 

كلم( إىل اجلنوب الشرقي من  32على بعد ) األردنية: يقع يف البادية ىــــــــــــر املشتــــــــــــــقص-5

اجلميلة احملفورة باحلجر اجلريي، ويعود تارخيه إىل العهد  هر بزخارفالعاصمة عمان وميتاز هذا القص

انية أن تأخذ أجزاء منه لتكون الواجهة األساسية للمتحف أملمسح لبعثه  1912األموي، ويف سنة 

 اإلسالمي يف برلني.

إىل الشرق من قصر كلم(  53: ويقع يف البادية األردنية أيضا على بعد )ــــــــــــهر احلرانـــــــــــقص-6

 لالسرتاحةاملشتى، وقد بين هذا القصر يف القرن الثامن ميالدي وهو أحد القصور اليت كانت تستخدم 

 خالل رحالت الصيد والقنص يف البادية.
ويقع يف العاصمة على قمة جبل القلعة، ويعود تارخيه إىل العهد األموي،  ة:ـــــــــــــــر القلعــــــــــــقص-7

د به العديد من املعامل األثرية ويشكل إطالله مجيلة على املدينة عمان، حيث تقام فيه االحتفاالت ويوج

 واملهرجانات وعروض األزياء.

  ةــــــــــــــــــالع اإلسالميـــــــــــــــ: القالفــــــــــــــــرع الثانـــــــــــــــي

 (1) ما يلي: األردن يفمن بني أهم القالع اإلسالمية املتواجدة  

: وتقع يف عجلون مشال األردن، وهي من أهم القالع اإلسالمية يف األردن، بناها ضــــــــــــة الربـــــــــقلع-1

صد ( وقد لعبت دورا هاما يف هـ 1150عز الدين أسامة أحد قادة صالح الدين األيوبي سنة )

 اإلسالمية اجملاورة. ومنعهم من التوسع يف األقطار نيهجمات الصلبي

بي، وقد دمرت هذه القلعة ومل : وتقع يف مدينة السلط وتعود إىل العصر األيوطــــــــــــــــة سلــــــــــقلع-2

منها إىل جزء يسري، وهي مطلة على مدينة السلط كاملة حيث تشكل منظرا وإطاللة فريدة من  يبق

 نوعها.
                                                 

 .361ص  ، مرجع سابق ،اجلغرافيا السياحية واالقاليم السياحية يف العامل ،بركات كامل النمر املهريات-(1)
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 وتقع على الطريق بني عمان والعقبة يف بلدة قطرانة ويعود تارخيها إىل العهد الرتكي. :ــهــــة قطرانــــقلع-3
: بناها املؤابيون ثم جددها األنباط، وظلت يف العصر البزنطي درعا واقيا ركـــــــــــــــة الكــــــــــــــقلع-4

كرك، حيث عملوا إضافات مدينة ال الصليبينيحتلت قوات الألردن، وكذلك يف العصر اإلسالمي حتى 

م( ، ولقد ظلت  1188استسلمت القلعة لقوات صالح الدين سنة ) نيطجديدة عليها، وبعد معركة ح

قلعة الكرك يف قبضة الصلبني مدة ال تزيد عن ست وأربعني سنة يف حني ملكها املسلمني مئات السنني 

 فأضافوا عليها إضافات معمارية.

يف  أيضا ستخدمتاقد إنشاء هذه القلعة إىل عصر األنباط و خ: يرجع تاريكــــــــــــة الشوبـــــــــــــــقلع-5

زنطي ملنطقة شرق األردن ثم جتدد بناؤها يف فرتة الصراع يالعصر الروماني، وظلت كذلك طول احلكم الب

األول بإعادة بناء  "بلدوين"بيت املقدس قام  نالصليبيوحتل ازنطيني عندما ياحلربي بني الساسانيني والب

م( 1189ستسلمت هذه القلعة لقوات صالح الدين األيوبي سنة )ا، ثم "مونرتيال"قلعة الشوبك ومساها 

والقلعة ، بالديناميتم( على نسفها 1840بعد حصار طويل دام سنتني، وقد قام إبراهيم باشا سنة )

ألوىل اليت بين عليها فهي يف املقام األول ستثناء األسس اامبظهرها احلايل هي قلعة إسالمية يف منشآهتا، ب

 نبطية وفارسية ثم صليبية.

: وتقع يف مدينة العقبة ويعود تارخيها إىل العهد اململوكي ويظهر داخلها شريط ةـــــــــــــــــة العقبـــــــــــــقلع-6

 ام بإنشائها.قالذي  نسم السلطااكتابي يشري إىل 

 ةـــــــــــــات الدينيــــــــــــــاملقام :الفـرع الثالـــــــــــــث

تشمل األراضي األردنية على كثري من املواقع الدينية سواء اإلسالمية أو املسيحية، فبالنسبة 

)صياغة(، إضافة إىل  للمواقع الدينية املسيحية نذكر منها الكنائس املوجودة يف "مأدبا" ومنطقة جيل نيبو

" وسيدة اجلبل يف عجلون، إضافة لياسإرب قرية الكفرين، وكنيسة "مار موقع املغطس يف وادي خرار غ

 إىل العديد من املواقع املسيحية األخرى املنتشرة على األراضي األردنية.

أما املواقع الدينية اإلسالمية فهي كثرية ومنتشرة يف كافة أرجاء اململكة األردنية، وتتمثل يف رفات 

الذين استشهدوا على هذا الثرى، والذي كان  -ى اهلل عليه وسلمالكثري من أصحاب رسول اهلل صل
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بن أبي طالب وعبد ابن احلارثة وجعفر اأول مناطق الفتح اإلسالمي خارج اجلزيرة العربية نذكر منهم زيد 

 230واحة، وهم قادة معركة مؤته اليت جرت بني املسلمني والروم يف بلدة مؤته يف "الكرك" سنة ر بنااهلل 

 1999هؤالء الصحابة يف بلدة املزار اجلنوبي يف حمافظة "الكرك" وقد مت يف عام  أضرحةم وتوجد 

 ة من خالل بناء مسجد ضخم عليها، وبناء حجرات خاصةحنات كثرية على هذه األضريإجراء حتس

لكل ضريح منها يوجد مكان فيه للصالة، وكانت هذه التحسينات نتيجة احلركة السياحية الكبرية اليت 

 تشهدها هذه املقامات من قبل العرب واملسلمني من كافة الدول اإلسالمية.

بن اكما يضم األردن رفاه أهم قادة اجليش اإلسالمي الذي قام بفتح بالد الشام مثل أبو عبيدة 

نتصر فيها ابن جبل، وعلى أرض األردن كانت أول معركة حامسة ارحبيل بن حسنة ومعاذ شاجلراح و

 (1) م مشال غرب مدينة إربد.636املسلمون على الروم وهي معركة الريموك عام 

ويعترب األردن من األماكن األكثر شهرة من حيث تواجد األضرحة واألماكن املقدسة اإلسالمية           

 (2) ستعراض ألهم املقامات اخلاصة بالصحابة املسلمني واألنبياء يف األردنايلي سيتم  ويف ماواملسيحية، 

ه الواقعة جنوب كلم جنوب مدينة الطفيل 20لى بعد يقع ع زدي:ألر اــــــن عميـارث بــــــام احلــــــمق-1

رسول  الذي بعثه إىل احلارث بن عمري األزدي سب داخله ضريح بن جد يف وهو بناء حديث بو األردن

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل أمري بصرى الشام حيث قتله شرحبيل بن عمرو الغساني حاكم مؤتة.

ويقع يف بادية املزار يف مدينة الكرك جنوب األردن أيضا وهو  ة:ــــــــــــــــن حارثــد بــــــــــام زيـــــــمق-2

معركة مؤتة بناء حديث يف داخله ضريح ينسب إىل الصحابي اجلليل زيد بن حارثة القائد األول يف 

 اإلسالمي. التاريخواملشهورة يف 

قام عبارة عن مسجد كبري بين ويقع يف بلدة املزار الكرك، واملب:ــــــي طالـــــن أبــر بـــــام جعفــــــمق-3

املوقع، يشهد على ذلك النقوش األثرية ويف داخل بهتموا اواملماليك قد  األيوبينيحديثا، ويظهر أن 

                                                 

 .36ص  ،2001الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  ،تاريخ احلضارة والنظم اإلسالمية حماسنة حممد ،-(1)

 .124-121ص مرجع سابق، ص ، أسعد محاد أبو رمان، عادل سعيد الراوي -(2)
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املسجد يوجد ضريح الصحابي اجلليل جعفر بن أبي طالب القائد الثاني يف معركة مؤتة واملشهور يف 

 اإلسالمي أيضا. التاريخ

يقع يف بلدة املزار الكرك، وهو بناء حديث يف داخله ضريح  ة:ـــن رواحــاهلل بد ـــام عبـــــــــــمق-4

اإلسالمي  التاريخمعركة مؤتة واملشهورة يف  ينسب إىل الصحابي عبد اهلل بن رواحة القائد الثالث يف

 حيث استشهد رضي اهلل عنه يف املعركة الشهرية.

ويقع يف قرية ضرار )األغوار الوسطى( وهو بناء حديث يف داخله  ن األزور:ــــــــرار بـــــام ضــــــــمق-5

 يوجد ضريح ينسب إىل الصحابي اجلليل ضرار بن األزور رضي اهلل عنه.

ويقع يف الغور املعروف بغور أبي عبيدة، وهو عبارة عن مسجد  دة:ــــــــــي عبيـــــام أبــــــــــــمق-6

يشهد على ذلك البالطة الرخامية األثرية ناها الظاهر بيربس، ب كان قد حديث كان قد بين مكان قبة

داخل املسجد يوجد ضريح ينسب إىل الصحابي اجلليل أبي عبيدة واملوجودة عند مدخل املقام، ويف 

 اإلسالمي رضي اهلل عنه. التاريخعامر بن اجلراح )أمني األمة( فاتح الشام واملشهور يف 

األغوار الشمالية وهو بناء  -يقع هذا املقام يف قرية وقاص اص:ــــــــي وقــــــن أبــــــر بــــــام عامـــــــمق-7

الذي  وقاصأبي  بن أبي وقاص( وقد يكون الصحابي اجلليل عامر بنالحديث يف داخله ضريح ينسب )

 شارك يف فتوح الشام.

كلم إىل الشمال من مقام أبي  20لياس على بعد إويقع يف وادي  ة:ـــــــــن حسنـــــل بـــــــام شرحبيــــمق-8

عبيدة، وهو بناء حديث يف داخله ضريح ينسب إىل الصحابي اجلليل شرحبيل بن حسنة فاتح األردن 

 اإلسالمي رضي اهلل عنه. خالتاريواملشهور يف 

رة عن بناء تعلوه مخس قباب ويقع يف بلدة الشونة الشمالية، وهو عبا ل:ـــــــن جبــــــاذ بـــــــام معـــــــمق-9

يعود إىل العهد الرتكي، ويف داخله يوجد ضريح ينسب للصحابي اجلليل معاذ بن جبل وضريح آخر لولده 

 رضي اهلل عنهما.
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كلم جنوب مثلث املصري، وينسب إىل  3قع على بعد يول: ـــــــو اهلـــــــس أبــــــح دامــــــــضري-10

الذي شارك يف فتوح الشام، والضريح مل يعط القدر الذي يستحق من التكريم البطل )دامس أبو اهلول( 

 حتى اآلن وال يوجد عليه بناء.

كلم عن مدينة السلط يف منطقة  1ويقع يف قرية ميسرة اليت تبعد حوايل  رة:ـــــــــام ميســــــــــــمق-11

بعض وينسب إىل ميسرة بن العارضة، هو عبارة عن ضريح بين من حجارة مصفوفة فوق بعضها ال

 مسروق العبسي أحد األبطال الذين اشرتكوا يف فتوح الشام.

ربد، ويوجد إكلم من مدينة  15ويقع يف بلدة صغرية على بعد  درداء:ــــــــــــي الـــــــام أبــــــــــــمق-12

 ي اهلل عنه.املقام يف بناء حديث يف داخله ضريح ينسب إىل الصحابي اجلليل أبو الدرداء رض

ويقع يف قرية وادي السري، وهو عبارة عن بناء حديث يف  اح:ـــــــــــن ربـــــالل بــــــــــــــام بــــــــــمق-13

 داخله ضريح ينسب إىل مؤذن الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالل بن رباح رضي اهلل عنه.

يف حمافظة مادبا يف قرية شقيق، واملطلة على وادي املوجب : ويقع اريـــــــــــــي ذر الغفــــــام أبــــمق-14

 واملقام عبارة عن ضريح من احلجارة وينسب إىل الصحابي اجلليل أبي ذر الغفاري رضي اهلل عنه.

ويقع يف حمافظة عجلون بالقرب من مثلث دير الصمادية، وهو عبارة عن  ة:ـــــــــــــــام عكرمــــــــــــــمق-15

 أن عكرمة بن أبي جهل رضي اهلل عنه قد دفن فيها. يذكرو احلجارة، كومة من 

ويقع يف بلدة أبو خمطوب، الشوبك، وهو عبارة عن بناء متصدع يعود  ان:ـــــــو سليمــــــام أبـــــــــــــمق-16

إىل العهد األيوبي ويوجد يف داخل املقام ضريح ينسب إىل سليمان الدراني ويف ساحة املقام يوجد ضريح 

 األمري ناصر الدين حممد ناصر الدين بن األمري الكبري عز الدين.

كلم جنوب عمان، وقد وردت قصة أصحابه يف  8ويقع على بعد  ف:ــــــل الكهــــــــــــف أهـــــــــكه-17

القرآن الكريم، والكهف يعود تارخيه إىل العهد البيزنطي، وقد عثر على املسجد أمام الكهف، كما يعلوه 

 مسجد آخر يعود إىل العهد األموي.

كلم إىل  25ويقع على بعد  ري(:ـــــــــاألشعى ــــــــــو موســــــــل أبــــــــم ) جبــــــــل التحكــــــجب-18

الشمال من مدينة معان، وعلى هذا اجلبل جرى التحكيم بني جند علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه 
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ختار جند علي أبا اه وقد  37صفني عام الومعاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه، وذلك بعد معركة 

اإلسالمي، وال يوجد  التاريخالعاص، كما هو مشهور يف  نموسى األشعري واختار جند معاوية عمرو ب

 هايل املنطقة.أآثار على هذا اجلبل سوى بعض القبور احلديثة للبدو من 

وشع( وهو ا: ويقع إىل الغرب من مدينة السلط فوق التل املعروف بـ )طف عــــــــــام يوشـــــــــــــــمق-19

اململوكي، ومن املمكن أن هذا املقام نسب إىل النيب يوشع أحد  عبارة عن بناء يعود إىل العهد األيوبي

 اء الذين بعثوا يف بين إسرائيل.ياألنب

: ويقع إىل اجلنوب الشرقي من مدينة السلط بالقرب من عني حزير املشهورة، وبناء رــــام حزيــــمق-20

 يوسف عليه السالم. و أخوهاملقام حديث ويعتقد أن هذا املقام نسب إىل أشري ثم إىل حزير، وأشري 

السلط، وينسب هذا املقام إىل النيب شعيب  -ويقع يف منطقة وادي شعيب :بــي شعيــام النبـــــمق-21

 .جرى تطويره كما هي باقي املقاماتعليه السالم ومقام النيب شعيب يعود إىل العصر احلديث حيث 

جلادور، وهو عبارة عن مسجد حديث يف داخله ضريح : يقع على تل اادورـــــــــــــــام جــــــــمق-22

 ينسب إىل النيب جادور، ويعتقد أن هذا املقام يعود إىل النيب جاد أحد األسباط.

: ويقع إىل اجلنوب الغربي من السلط يف املنطقة املعروفة )خبربة أيوب( وبـــــــــــي أيــــــــام النبـــــــــــمق-23

إلبرازه  عملية حفرواملوقع عبارة عن أساسات أبنية أثرية قد تكون مسجدا، واملوقع حباجة إىل إجراء 

 وإظهاره إىل الوجود، وينسب املوقع إىل النيب أيوب عليه السالم.

ويقع يف جرش، وهو عبارة عن مسجد حديث يف داخله كهف  ود:ـــــــــــــــي هــــــــام النبــــــــــــــــمق-24

 ن سيدنا هودا عليه السالم قد دفن فيه.أيذكر 

ارون غربي مدينة : ويقع هذا املقام على قمة جبل النيب هارونـــــــــــــــي هــــــــام النبــــــــــــــــمق-25

 د اململوكي.تارخيه إىل العهالبرتاء، ويعود 

 : وهو بناء حديث ويقع يف مدينة الكرك، وينسب إىل النيب نوح عليه السالم.وحــــــــــي نـام النبــــمق-26
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  فـــــــــــــــــاحــــــــــــــ: املتالفــــــــــــرع الرابـــــــــــــــــــــع

إن املتاحف هي تلك املساحات اليت هتدف إىل التعريف حبضارات الشعوب وتقاليدها 

اإلنساني، كما تعترب مستودعا لكنوز الرتاث  التاريخوصناعاهتا وفنوهنا وإسهاماهتا البارزة يف بناء 

تعرض  وعالماته ورموزه، ويف األردن العديد من املتاحف املتنوعة اليت يزورها آالف الزوار سنويا حيث

وقطع أثرية تعكس التنوع احلضاري على األرض األردنية، أما أهم املتاحف املتواجدة  حتف متنوعةفيها 

 (1) يف األردن فهي كما يلي:

طية بويقع يف البرتاء، يضم قطع أثرية من الفرتة الدومية والن م:ــــــــراء القديــــــــف البتـــــــمتح-1

 والرومانية والبيزنطية.

مملكة  تاريخالبرتاء ويشمل على مقدمة من ويقع أيضا يف مدينة  ي:ـــــراء النبطـــــــــف البتــــــمتح-2

 ستعماالت.الثرية خمتلفة اأاألنباط وقطع 

يف جبل القلعة  1951ويقع يف العاصمة األردنية "عمان" بين عام  ي:ــــــار األردنــــــــــــف اآلثــــــمتح-3

 األقدم . التاريخويضم عددا من القطع األثرية رتبت على أساس احلقب الزمنية أو 

يضا يف عمان وبالضبط يف حميط املدرج الروماني ويعرض أويقع  ي:ــــــــــور األردنــــــف الفلكلـــــمتح-4

 األردن مثل األزياء واألثاث واملصنوعات اليدوية. احلياة التقليدية يف

ويقع أيضا يف العاصمة "عمان" وميثل جانب من احلياة األردنية من  ي:ـــــــراث الشعبـــــــــف التـــــــمتح-5

 .املوزاييكلية كما يضم عدد من لوحات األلبسة وأدوات منز

وفيه يتم  1971ويقع أيضا يف "عمان"، تأسس عام  ة:ـــــــالشعبياء ــــــــــــي واألزيــــــف احللـــــمتح-6

 جتميع الرتاث الشعيب األردني والفلسطيين وميثل كافة املناطق واحملافظات.

يضا يف العاصمة "عمان" حيث خيلد هذا املتحف شهداء أويقع  د:ــــــــــــرح الشهيــــــف صــــــــمتح-7

رتة الثورة العربية الكربى إىل غاية يومنا هذا من خالل فسلحة األردنية من القوات امل حالوطن ويعرض تاري

 إبراز األسلحة والعتاد العسكري واملالبس.
                                                 

 .140ص  ،مرجع سابق، السياحية واألقاليم السياحية يف العامل ااجلغرافي  بركات كامل النمر املهريات ،-(1)
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ويقع أيضا يف العاصمة "عمان"  ة:ــــــــــة األردنيـــــــــة يف اجلامعــــــــــــاة الشعبيــــــــف احليــــــمتح-8

 الت التطبيقية للمعارف النظرية مثل مواد األنثربولوجيا وغريها.وهو ميثل اجملا 1977سس سنة أت

ويقع يف عمان أيضا وبالضبط جببل اللوبيدة وذلك  ة:ــــــــــــون اجلميلــــــي للفنـــــف الوطنــــــــاملتح-9

 هبدف رعاية احلركة الفنية التشكيلية يف األردن والبلدان العربية وتبادل املعارض مع خمتلف الدول.

ويضم املكتشفات  1923سس عام أويقع يف مدينة جرش، ت رش:ــــــــــار جــــــــــــف آثــــــــمتح-10

 نطقة جرش.األثرية املوجودة يف م

ويقع يف مدينة مأدبا ويضم املتحف جمموعة من التيجان ا(: ـــــــــــري )مأدبــــــــــف األثـــــــــــاملتح-11

موعة من الفخاريات من فرتات تارخيية جماملنحوتة بشكل رائع وعدد من األعمدة واملذابح ويضم كذلك 

 متعددة.

يتكون من البيت الشعيب وهو  إذ، ويقع أيضا يف مدينة مأدبا ي:ـــــــــــالشعبا ــــــــــــــدبأف مـــــــــــمتح-12

 حمفوف بالفسيفساء متعدد الرسوم ويضم كذلك معروضات من احللي واجملوهرات الذهبية والفضية.

ويتكون من  1987ويقع قرب مدينة "إربد"، تأسس عام  س:ــــــــــــار أم قيــــــــــف آثـــــــــــمتح-13

خزائن خصصت للفخاريات، والثانية ما مت إجياده يف املقابر يف منطقة أم قيس  قاعتني، تضم األوىل

 الفخارية. واألوانيوكذلك احلجارة الزخرفية واألوعية 

مبركز السلط  1986ة السلط، تأسس عام ويقع يف مدين ط:ــــــــــــار السلــــــــــــف آثـــــــــــمتح-14

عليها يف املواقع األثرية وخمتلف  من األدوات واألواني وأدوات الزينة اليت مت العثور الكثريالتجاري ويضم 

 احلقب التارخيية، وكذلك هناك متحف احلياة الشعبية الذي يضم األزياء الشعبية يف منطقة السلط.

ويقع يف مدينة عجلون، ويضم موجودات تعود إىل ما قبل العصر  ون:ــــــــــعجل ارــــــــــف آثـــــــــمتح-15

 الفخاري.

 ويقع يف مدينة إربد، ويضم موجودات تعود إىل عصور خمتلفة. د:ــــــــار إربــــــــــــــف آثــــــــــمتح-16
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 ردنأليف ا الت السياحيةيق واخلدمات والتسهـث: املرافــــــب الثالـــــاملطل

قوم به مؤسسات وقطاعات خمتلفة عديدة، تيعترب العمل السياحي نشاط مرتابطا ومتكامال 

وتشرف وزارة السياحة على تنظيم هذه النشاطات والتنسيق يف ما بينها ما حيقق أهدافها، والغرض من 

 اليتالعملية السياحية هذه اهلياكل هو تقديم اخلدمات السياحية اليت تعترب أمرا جوهريا وضروريا إلجناح 

 توفر جمموعة من اإلمكانيات املتمثلة يف: تتطلب

 التـــــــــــل واملواصــــــــات النقــــــــخدم الفـــــــــــــــــرع األول:

قتصادية، فال التعد خدمات النقل واملواصالت من املقومات األساسية الالزمة يف عملية التنمية ا

ولقد كان لتطور املواصالت والنقل يف  ،قتصادية إال بوجود وسائل املواصالتالا ميكن استغالل املوارد

لعامل اخلارجي من ناحية ثانية، األردن دور هام يف الربط بني املناطق املختلفة داخل اململكة من ناحية وا

كنقطة وصل مع  ما زاد من أمهية املواصالت بأشكاهلا املختلفة يف األردن، املوقع اجلغرايف الذي اكتسبهو

با مشاال عن طريق سوريا وتركيا ومع العراق ودول اخلليج شرقا والسعودية ومصر جنوبا، وفلسطني وأور

احملتلة غربا، ومع دول آسيا عرب خليج العقبة والبحر األمحر، هذا باإلضافة إىل النقل اجلوي الذي يربطه 

 أنواع وهي:املواصالت إىل ثالث  وسائلمبختلف أحناء العامل، وتصنف 

 ري:ـــــــــل البــــــــــــالنقأوال: 

طرافه من الشمال إىل اجلنوب ومن أميتلك األردن شبكة واسعة وحديثة من الطرق الربية تربط  

دولية عالية املواصفات، فهناك  طرقتصاله مبحيطه من الدول اجملاورة عرب االشرق إىل الغرب عالوة على 

خط بري رئيسي يربط مشال األردن جبنوبه وهو تقريبا ذو أربع مسارب على طول املسافة، كما أن هناك 

 (1) طريق بري رئيسي ميتد شرقا ليصل إىل احلدود العراقية )الرويشد( واحلدود السعودية )العمري(.

 نواع التالية:وقد مت تصنيف الطرق املعبدة يف األردن إىل األ

وهي اليت تربط بني احملافظات من جهة وبني األردن والدول اجملاورة  ة:ــــــــــــة الدوليـــرق الرئيسيـــالط-

 .1992كلم عام  2660من جهة أخرى ويبلغ طوهلا 

                                                 

(
1
)-http:// www.wikipedia.org/wiki (23/07/2015). 
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 (1) كلم للعام نفسه. 1910ويبلغ طوهلا : وهي اليت تربط املدن املهمة ببعضها البعض ةــرق الثانويــالط-

: وهي اليت تربط القرى واملزارع بشبكيت الطرق الرئيسية والثانوية ةـــــــة والزراعيــــــــــرق القرويــــالط-

 كلم للعام نفسه. 1900ويبلغ طوهلا 

وقد طورت السلطات األردنية شبكة الطرقات من حيث التصاميم واإلنشاء والصيانة ففي حني 

كلم للطرق الرئيسية والثانوية  895حوايل  1950عبدة يف اململكة عام كان جمموع أطول شبكة الطرق امل

عتماد معايري جديدة للطرق اكلم علما أنه قد مت  7201حبدود  2012والقروية، أصبح يف هناية عام 

 (2) وذلك حسب دراسة املخطط الشمويل لطرق اململكة. 2010بداية من عام 

 ة: ـــــــــــــك احلديديـــــــــالسك-

قتصرت القد أمهلت اململكة األردنية هذا النوع من النقل بسبب تركيزها على النقل الربي، و

معان، وهو جزء من اخلط احلجازي احلديدي -عمان–خطوط السكك احلديدية على خط دمشق 

 402يف األردن ) من اخلالفة العثمانية ويبلغ طولهالذي كان ميتد حتى املدنية املنورة يف احلجاز ز

 (3).كلم(

 : ويــــــــــــــل اجلـــــــالنقثانيــــــــــــــــا: 

مطارا باإلضافة إىل مهبط واحد للطائرات العمودية، ثالث  17تزخر اململكة األردنية بــــــــــ 

ثنان منهم يف عمان والثالث يقع يف مدنية العقبة، والناقل اجلوي امطارات تستقبل الرحالت التجارية، 

أكرب مطار يف البالد هو مطار امللكة علياء الدويل يف عمان املقام والرئيسي يف األردن امللكية األردنية، 

ردن ألكان سابقا مطار عمان املدني هو املطار الرئيسي يف او *ف دومنأل 22على مساحة تقدر حبوايل 

                                                 

 .131ص سابق،  راتب حممود البشايرة ،مرجع -(1)

(
2
)-www.mpwh.gov.jo (14/06/2015). 

 .132ص سابق، مرجع راتب حممود البشايرة ، -(3)

 .مرت مربع 1000الدومن يعادل  *
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قليمية عديدة، أما إلكنه استبدل مبطار امللكة علياء لكن ال يزال مطار عمان خيدم طرق مواصالت 

 (1) مطار امللك حسني خيدم العقبة مع صالت له مع عمان وعدة مدن إقليمية ودولية.

 األردنري يف ــــــــــــــل البحــــــــــــالنقثـــــــــــــــــــالثــــــــــــــــــا: 

إن النقل البحري يف األردن يقتصر على ميناء العقبة الواقع على البحر األمحر وهو شريان هام  

 لنقل البضائع والركاب وحيتل مكانة مرموقة يف املالحة العاملية ألنه يربط بني آسيا وإفريقيا.

ه باإلضافة وتشرف على إدارته مؤسسة املوانئ، وخيدم امليناء معظم صادرات األردن وواردات

نويبع، وهو خط –إىل بعض الدول العربية، وقد باشرت شركة اجلسر العربي للمالحة بتشغيل خط العقبة 

ياحة ونقل سنقل حبري يستخدم العبارات بني األردن ومصر، لتنمية حركة التجارة بني البلدين، وتنشيط ال

 (2) احلجاج.

 ي األردنــــــــة فـــــــــواء السياحيــــــــات اإليـــــــــ: خدمنـــــــــــــياــرع الثــــــــــــالف

بة األكرب من السياح كما دي النسؤتعد الفنادق من العناصر األساسية يف القطاع السياحي كوهنا ت

ستثمارات السياحية، وقد أولت احلكومة األردنية هذا القطاع النسبة األكرب يف جمال اب ضيأهنا حت

جهة الزيادة امومن أجل امها فشجعت على بنائها وذلك لتأمني اخلدمة الفندقية للسياح، هتماعنايتها و

 . املطردة يف أعداد السياح واملسافرين

وتشري اإلحصائيات أن عدد منشآت اإليواء من فنادق وشقق فندقية وموتيالت ونزل وخميمات 

نوعا يف هناية عام  468هذا العدد إىل  وقد تطور نوعا 422 هجمموعما م  1999بلغت يف عام 

 .2011عام  نوعا 490ليقفز إىل  (3) 2007عام  نوعا 470، حتى وصل إىل 2005

 (2015-1994خالل الفرتة )يف األردن تطور عدد الفنادق واألسرة  أوال:

 ميكن توضيح انتشار الفنادق واألسرة يف األردن خالل هذه الفرتة من خالل اجلدول اآلتي: 
 

                                                 

(
1
)-www.mpwh.gov.jo (14/06/2015). 

 .132ص مرجع سابق، راتب حممود البشايرة ، -(2)

 .380ص  مرجع سابق،اجلغرافيا السياحية واألقاليم السياحية يف العامل،  املهريات ،بركات كامل النمر -(3)
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 .(2015-2000رة )ــــــــالل الفتــــــرة خـــادق واألســـدد الفنـــور عـــــتطيوضـــــح ( 20م:)ــدول رقـاجل

 رةـــــــــدد األســـــــع ادقــــــــــدد الفنـــــــع ةـــــــــــــــــــــــالسن

2000 433 19699 
2001 472 19246 
2002 462 19389 
2003 452 19699 
2004 463 19945 
2005 470 20827 
2006 476 21609 
2007 470 21857 
2008 481 22507 
2009 485 23113 
2010 487 25575 
2011 490 26850 
2012 496 47339 
2014 536 51867 
2015 558 52928 

 الباحث اعتمادا على: إعدادمن :املصدر
-www.mota.gov.jo 10/01/2017  

عدد الفنادق يف األردن يف زيادة مستمرة خالل الفرتة  أن( 20نالحظ من خالل اجلدول رقم )       

 19699فندقا بسعة  433حوايل إىل  2000( حيث ارتفع عددها من سنة 2000-2015)

للتها بعض التذبذبات يف الفرتة و قد خت غرفة، 52928بسعة 2015فندقا سنة  558حوايل  إىلغرفة 

غرفة،  19246فندقا بسعة  472حوايل  2001بلغ عدد الفنادق سنة  إذ(، 2001-2006)

 أخرىارتفع عددها مرة  أين 2006لينخفض عدد الفنادق يف السنوات اليت بعدها مباشرة حتى سنة 

ستمرة يف عملية اجناز غرفة. و لعل السبب يف هذه الزيادة امل 21609فندقا بسعة  476 إىلليصل 

 إىلتلبية حاجات السياح األجانب املتزايدة الوافدين  إىلبصفة عامة يعود  اإليواءالفنادق و منشآت 

 األردن.
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 ثانيـــــــــا: توزيـــــــــــع الفنـــــــــــــادق حســـــــــب املناطـــــــــــق السياحيـــــــــة

 وتوزيع الفنادق حسب املناطق السياحية يف األردن من خالل اجلدول اآلتي: انتشارميكن توضيح 

 .2015 يبني عدد الفنادق املوزعة حسب املناطق السياحية يف األردن لعام (21)اجلدول رقم:

 رةـــــــــــــــــــاألس رفــــــــــــــالغ ادقـــــــــالفن عـــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــامل

 31690 17064 370 انـــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــع

 4170 20182 40 راءــــــــــــــــــبتــــــــــــــــــــــال

 8950 4274 64 ةــــــــــــــــــــــــــــقبــــــــــالع

 3807 2145 09 تــــر امليــــــــالبح

 145 109 01 محامات ما عني

 929 414 16 دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإرب

 124 50 03 ونــــــــــــــــــــــــــــــــــعجل

 177 84 07 ركــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــال

 135 57 02 رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

 205 86 05 زرقاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 438 216 10 اـــــــــــــــــأدبـــــــــــــــــــــــــم

 43 17 02 دـــــــــــــــــــــــــــــالرويش

 40 14 01 صـــــــــــــــــــــــــــالفحي

 98 37 04 انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــم

 216 90 07 لةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالطفي

 135 50 02 كـــــــــــــــــــــــــــــوبـــــالش

 1500 717 12 وادي رم

 52928 27664 538 يـــوع الكلــــاجملم

 من إعداد الباحث اعتمادا على::املصدر
-www.mota.gov.jo ; (10/01/2017) 
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( نالحظ أن مدينة عمان حتتل الصدارة من حيث احتوائها على اكرب عدد من 21اجلدول رقم )من خالل 

 17064فندقا حبكم اعتبارها العاصمة السياسية و االقتصادية للبالد بسعة  370الفنادق يقدر بــ: 

سرير  4170غرفة و  2182فندقا بسعة  40سرير، ثم تليها منطقة البرتاء حبوايل  31690غرفة و 

حبكم تفردها و احتوائها على أشهر املعامل األثرية يف األردن حيث تؤمها أفواج السياح من كل بقاع األرض أما 

سرير، أما  8950غرفة و  4274فندقا بسعة  64املرتبة الثالثة فقد احتلتها مدينة العقبة اليت تتوفر على 

بتفاوت نسيب، إذ تزخر مدينة إربد على  بقية الفنادق فهي موزعة على املدن السياحية األردنية األخرى

 12فنادق و وادي رم  على  10، كما تتوفر مأدبا على فنادق 09فندقا، و منطقة البحر امليت  16

 فنادق على الرتتيب. 07و  09فندقا، كما حتتوي منطقيت البحر امليت و الكرك على 

 4فندقا من صنف  21جنوم  و  5فندقا من صنف  14مدينة عمان حتتوي على  أن إىل اإلشارةو جتدر 
فندقا من صنف جنمة  72فندقا من صنف جنمتني و  34جنوم  و  3فندقا من صنف  37جنوم و 

 فندقا غري مصنف. 72واحدة، و 

 10 جنوم و 4فنادق من صنف  03جنوم و  5فنادق من صنف  06تتوفر على  فإهناأما منطقة البرتاء 

فندقا  12فنادق من صنف جنمتني و فندقني من صنف جنمة واحدة، و  07جنوم و  3فنادق من صنف 

 غري مصنف.

 08جنوم و  4فنادق من صنف  04جنوم و  5فنادق من صنف  06و كذلك مدينة العقبة حتتوي على 

 17و فنادق من صنف جنمة واحدة،  10فندقا من صنف جنمتني و  15جنوم و  3فنادق من صنف 

 فندقا غري مصنف.

 31جنوم بلغ  4فندقا و  32جنوم يف األردن بلغ  5أن عدد فنادق  إىل 2015سنة  إحصائياتو تشري 

فندقا، بينما بلغ عدد  64فندقا و جنمة واحدة بلغ  62فندقا و جنمتني بلغ  56جنوم بلغ  3فندقا و 

عدد الفنادق الغري املصنفة  أماجناح  42 أصنافهاو عدد األجنحة بكل شقة  123الشقق بكل أصنافها 

  (1)فندقا، و كل منشآت اإليواء هذه منتشرة عرب الرتاب األردني 125 إىلفقد وصل 
 

                                                 

(
1
)-www.mota.gov.jo (25/03/2017). 
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 ثــــالثـــا: أهــــم االستثمــــــــارات السيــــاحيــــة يف األردن

 اآلتي:ميكن توضيح االستثمارات السياحية املنتشرة يف األردن من خالل الشكل  

 ستثمارات الفندقية حسب املناطق السياحية يف األردن.اليوضح توزيع ا( 11)الشكل رقم: أما 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .135أسعد أبو رمان، عادل الراوي: السياحة يف األردن، ص  املصدر:

 

حيث يظهر الشكل أن أغلبية االستثمارات ترتكز يف العاصمة عمان لكوهنا املدينة الرئيسية 

جتماعيا وسياسيا، ثم العقبة تأتي يف املرتبة الثانية حيث تشكل خدمات اإليواء السياحية ما او قتصادياا

 مهيتها السياحية، باإلضافة إىل أمهيتها التجارية كوهنا امليناء الرئيسيألتعكس أيضا  %9.2بنسبته 

اء، حيث تشكل الفنادق وحيد يف األردن، ويف العقبة تشكل الفنادق نوعا رئيسيا من أنواع خدمات اإليوال

ستثمارات الفندقية، والنسبة الباقية هي الشقق المن جمموع ا %95املصنفة والغري مصنفة ما نسبته 

 واألجنحة.

 عمان
68,20% 

 البتراء
8,10% 

 العقبة 
9,20% 

 باقي االردن
14,50% 



 ة فـــــــي األردن يالسياحــــالتجربة          :                                          الرابــــــــــعالفصـــــل 

245 

 

من جمموع خدمات  %8.1أما مدينة البرتاء املعلم التارخيي العاملي، جاءت يف الرتبة الثالثة بنسبة 

 .(1) مصنفة والباقي غري مصنف % 68.4فندق منها  38اإليواء يف اململكة، حيث يوجد 

 يوضح أنواع خدمات اإليواء يف املدن الثالثة الرئيسية.( 12: )والشكل رقم

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .135ص مرجع السابق، أسعد محاد أبو رمان ،عادل الراوي ،  -(1)

فنادق 
 مصنفة

62,80% 

فنادق غير 
 مصنفة

32,60% 

 أجنحة
2,30% 

 شقق
2,30% 

 العقبة

فنادق 
 مصنفة

37,30% 

فنادق غير 
 مصنفة

25,10% 

 شقق وأجنحة
37,30% 

 نزل
0,30% 

 عمــــان

 الفنادق المصنفة
68,40% 

الفنادق الغير 
 المصنفة

31,60% 

 البتراء
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 .136ص مرجع سابق،  أسعد محاد أبو رمان، عادل الراوي،: املصدر

السياحية، حيث تركزت تشكل هذه املدن الثالثة املناطق الرئيسية يف عدد خدمات اإليواء  

ستثمارات الفندقية المن جمموع ا % 2.6ثم جاءت مدينة إربد باملرتبة الرابعة وبنسبة  % 85.5فيها 

 يف األردن.
ومن الناحية الفعلية تقوم الفنادق األردنية بتحضري املزيج التسويقي الفندقي السياحي املناسب 

عتباره أفضل يف معظم األحيان من ذلك املزيج اهبم بتذاح احلاليني، واحملتملني وبالشكل الذي جييللس

التسويقي الفندقي يف البلدان املنافسة، كما تقوم الفنادق بطباعة وتوزيع نشرات باملواقع السياحية 

األردنية، بل أن األمر يتعدى ذلك ليصل إىل اإلعالن الدوري واملربمج يف خمتلف وسائل اإلعالم مع 

احية والندوات واملؤمترات السياحية اليت تتوىل تنظيمها اهليئة العربية لوكالء املشاركة يف املعارض السي

 (1) اح احملتملني للقدوم للمواقع السياحية األردنية.يالسفر والفنادق واليت هتدف إىل تشجيع الس

 واءـــــــات اإليــــــة خلدمــــــــة املكملــــــالت السياحيــــــــات والتسهيــــــث: اخلدمـــــــــثالالفــــــــرع ال

إن اخلدمات السياحية املكملة خلدمات اإليواء والتسهيالت السياحية األخرى تعترب العنصر 

ب منه العرض السياحي، حيث يتكون العنصر األول من عوامل اجلذب كالرئيسي الثاني الذي يرت

ملوارد السياحية البشرية اليت توفر للسياح السياحي الطبيعي والبشري، أما اخلدمات والتسهيالت يف ا

 ،إقامة سهلة وميسرة مما يؤدي إىل إطالة مدة إقامة السياح من جهة والرغبة بتكرار الزيارة من جهة أخرى

أن ميتلك املوقع السياحي مقومات جذب سياحية، إذ البد من توفر اخلدمات السياحية  فيفال يك

 اجلاذبية السياحية ولكنه يصبح موقعا سياحيا عندما تتوفر به هذه املكملة، فقد يكون املوقع متواضع يف

لية التوازن للخدمات املكملة مع عناصر اجلذب السياحي يعترب عملية مهمة يف عملية ماخلدمات، فع

 (2) :اجلذب السياحي العام وتتكون هذه اخلدمات والتسهيالت من العناصر التالية

                                                 

 .108ص، 2008دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، التسويق السياحي مدخل سلوكي،  حممد عبيدات ،-(1)

 .389ص  مرجع سابق،اجلغرافيا السياحية واألقاليم السياحية يف العامل،  ،بركات كامل النمر املهريات -(2)
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 ةــــــة األساسيــــــات البنيـــــخدم أوال:

وتتمثل يف املرافق العامة مثل شبكات املياه والكهرباء والطرق واملواصالت ومرافق الصرف 

الصحي واخلدمات التكنولوجية والالسلكية واملطارات واملوانئ واملعابر، وكذلك متطلبات احلياة العصرية 

الصحف، الشرطة السياحية، مثل املستشفيات والصيدليات والبنوك واألسواق السياحية، أكشاك 

 احملالت التجارية لبيع التحف.

 ةـــــــة األساسيــــالت السياحيـــلتسهيثــــــــانيـــــــــا: ا

وتتمثل يف تسهيالت إقامة السياح مثل الفنادق والشقق الفندقية املفروشة والقرى السياحية 

ارح والنوادي واملقاهي، كما تتمثل يف األدالء ية واملنتجعات واملطاعم واملالهي واملسبواملخيمات الشبا

السياحيني ووكاالت السياحة والسفر واملكاتب السياحية، ومكاتب تأجري السيارات ووكالء الرحالت 

ستعالم عند املعابر والفنادق واملواقع السياحية االالطويلة والقصرية، وكذلك يضاف إليها مكاتب 

 واملؤسسات السياحية.

 يـــــل السياحـــــــل النقـــــــــــوسائ ثـــــــــــــــــــا:ثــــــــــال

مثل املطارات واملوانئ وحمطات السكك احلديدية احلديثة، ووسائل النقل الربي، ووسائل التنقل 

 .خلابات والقوارب والعربات اخلاصة...ك والعرييف املناطق السياحية مثل التلفر
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 .(2015-2002) خالل الفرتةة ــــــــة السياحـــــــــور أنشطـــــــح تطـــــيوض (22)واجلدول رقم:

 السنوات                   

 ةــــات السياحيــالفعالي
2002 2004 2007 2009 2012 2015 

 568 496 485 470 363 461 الفنادق املصنفة وغري مصنفة

 888 775 653 536 466 403 مكاتب السياحة والسفر

 1006 868 773 675 448 376 املطاعم السياحية

 252 255 271 225 241 230 مكاتب تأجري السيارات

 385 351 288 283 185 230 متاجر التحف الشرقية

 / / 855 686 601 570 نياألدالء السياحي

 / / 713 613 493 386 مرافقي الرواحل

 08 08 07 06 04 04 شركات النقل السياحي

 09 09 09 09 07 / الغوصمراكز 

 03 03 03 03 03 / الرياضة املائية

 / / 85 80 75 / القوارب الزجاجية

 / / 6353 5998 4258 4089 السيارات السياحية

 / / 733 725 346 345 الباصات السياحية )حافالت(

 / / 23113 22507 / / الغرف الصيفية

 52928 47339 44371 43922 / / األسرة

 من إعداد الباحث اعتمادا على::املصدر
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-www.mota.gov.jo  ( 12/01/2017) 

من خالل هذا اجلدول نالحظ االرتفاع النسيب و املتفاوت يف أنشطة السياحة األردنية خالل الفرتة 

(، حيث عرف عدد الفنادق املصنفة و الغري مصنفة زيادة خالل هذه الفرتة، و نفس 2002-2015)

بالنسبة ملكاتب السياحة و السفر، و املطاعم السياحية، و مكاتب تأجري السيارات، أما املالحظة 

باخنفاضه إىل  2004عدد متاجر التحف فهو أيضا يف تزايد مطرد ختللته تقلبات حادة خالل سنة 

متجرا ليعاود االرتفاع خالل كل هذه الفرتة أين بلغ سنة  230حبوايل  2002متجرا مقارنة بسنة  185

متجرا، بينما عدد شركات النقل السياحي فقد سجل زيادة مستمرة إىل غاية  385حوايل  2015

( و نفس املالحظة 2015-2012شركات  خالل الفرتة ) 08أين استقر العدد إىل  2009سنة 

إىل غاية سنة  2007مراكز منذ سنة  09تسجل بالنسبة ملراكز الغوص الذي استقر عددها إىل 

2015. 
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 ي األردنــــــــة فـــــــــة السياحيــــــي: احلركـــــــث الثانــــــاملبح

سواء من الدول العربية أو  إليهاعن طريق جذب السياح  السياحة يف األردن بأمهية كبرية ىحتض

بقية الدول األخرى، وقد تطور القطاع السياحي األردني ومنا بشكل كبري يف الفرتة األخرية نظرا 

 أنظار العديد من سياح العامل. طصبح حمأالذي يشهده األردن والذي  و األمين يسستقرار السياالل

وقد شهد األردن تطورا كبريا يف قطاع السياحة من حيث الكم والنوع حيث تنوعت املنتجات 

هتماما كبريا من قبل القطاعني العام واخلاص على حد سواء. ونتيجة لذلك فقد االسياحية وشهدت 

 % 6,4مليون سائح مبعدل منو  3.430إىل  2007وصل عدد السياح الذين زاروا األردن سنة 

 التايل:كما يوضحه اجلدول  2006نسبة مقارنة ب
 .( 2015 -2000 خالل الفرتة )ن زاروا األردن ــــب الذيـــاح األجانــور السيـــــــتط وضــــحي (23:)مـــــدول رقـــــواجل

 %و ـــــة النمـــــــنسب ددــــــــالع ةــــــــالسن

2000 1.427.000 150 

2001 1.479.000 3,6 

2002 1.622.000 9,7 

2003 2.353.000 45 

2004 2.853.000 21 

2005 2.987.000 4,7 

2006 3.225.000 08 

2007 3.430.000 6,4 

2011 6.812.426 12.1 

2012 6.314.250 - 7.3 

2014 5.326.501 - 9.3 

2015 4.809.924 - 10.7 
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 من إعداد الباحث اعتمادا على::املصدر
-www.mota.gov.jo (15/01/2017) 

األردن خاصة خالل الفرتة  إىلنالحظ من خالل هذا اجلدول الزيادة املستمرة يف عدد السياح الوافدين 

 2011سائحا ليصل سنة  1.427.000حوايل  2000عددهم سنة  إذ(، 2000-2011)

سائحا، و السبب يف هذه الزيادة هو االستقرار الذي ينعم به األردن، بينما  6.812.426حوايل 

( أين بلغ عدد السياح سنة 2015-2012األردن خالل الفرتة ) إىلاخنفض عدد السياح الوافدين 

سائحا،  4.809.924 إىل  2015سنة  أخرىمرة سائحا لينخفض  6.314.250حوايل  2012

السياح خالل هذه الفرتة هو اضطراب األحداث السياسية و  أعدادو لعل السبب األكرب يف تراجع 

توجس  أحداثتفرض احلدود املشرتكة مع سوريا و العراق و ما يدور فيهما من  إذاألمنية يف املنطقة، 

 .األردن إىلمن املغامرة و القدوم  األجانبالسياح 
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 2015لسنة  اإلقامةيوضح توزيع حركة اجملموعات السياحية حسب مكان  (24) أما اجلدول رقم

 الليايل السياحية عدد عدد السياح مكان اإلقامة

 485.136 199.600 عمان

 219.569 125.328 البرتاء

 214.072 36.511 العقبة

 149.959 60.977 البحر امليت

 31.759 25.077 رموادي 

 10.242 5.596 مأدبا

 1.066 467 الكرك

 2.429 1.984 الطفيلة

 4.084 1.849 ماعني

 186 176 جرش

 184 102 إربد

 788 329 املغطس

 104 80 األزرق

 282 204 عجلون

 94 61 الشوبك

 20 11 معان

 5.187 2.445 مناطق أخر

 1.125.159 487.797 اجملموع

 إعداد الباحث اعتمادا على:من :املصدر
-www.mota.gov.jo (18/01/2017) 

 أهنا( أن مدينة عمان تستقطب اكرب عدد من السياح حبكم 24نالحظ من خالل اجلدول رقم )

 إذالعاصمة السياسية و االقتصادية للبالد و نظرا الحتوائها على العديد من عناصر اجلذب السياحي، 
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، بينما 485.136عدد الليايل السياحية فقد بلغ حوايل  أماسائحا  199.600توافد عليها حوايل 

ليلة سياحية، يف حني  219.569و سائحا  125.328مدينة البرتاء احتلت املرتبة الثانية جبوايل 

 السياحية فيها سائحا، و بلغ عدد الليايل 63.511كانت املرتبة الثالثة ملدينة العقبة اليت توافد عليها 

توافد  إذ. أما املراتب األخرية فقد كانت من نصيب منطقة الشوبك و منطقة معان 214.072حوايل 

 20و  94سائح على التوايل، أما عدد الليايل السياحية فقد بلغت  11سائح و 461عليهما حوايل 

 على الرتتيب.

 2015األردن حسب وسيلة النقل لسنة ( يوضح أعداد السياح الوافدين اىل 25أما اجلدول رقم )

 وسيلة النقل

 املنطقة
 جوا برا حبرا

 17.778 7.030 532 إفريقيا

 170.038 36.232 6.914 أمريكا

 199.615 87.815 5.756 آسيا

 271.991 220.907 35.543 أوروبا

 989.238 1.619.052 193.809 العرب

 1.323.832 1.189.015 39.544 األردن

 2.972.492 3.187.051 282.098 اجملموع
 من إعداد الباحث اعتمادا على::املصدر

-www.mota.gov.jo  ( 20/01/2017) 
من خالل توافدهم على نالحظ من خالل هذا اجلدول أن السياح العرب احتلوا املرتبة األوىل 

حبرا حوايل  2015بلغ عدد السياح العرب الذين زاروا األردن خالل سنة  إذاألردن حبرا و جوا، 

 يشرتكون مع األردن يف اللغة  أهنمسائحا حبكم  989.238سائحا و جوا حوايل  193.809
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يقدر عدد السياح  إذاحتلوا املرتبة الثانية،  األوروبينيو العادات و التقاليد، بينما السياح 

 271.991سائحا و جوا حوايل  35.543حبرا حوايل  2015سنة  األردن الذين  زاروا األوروبيني

السياح األفارقة  أماو ثقافتهم السياحية،  األوروبينيالوضعية املالية للسياح  إىلسائحا و يعود السبب 

سائحا زاروها برا و  7.030حبرا و  األردنسائحا زاروا  532حبوايل  األخريةفقد احتلوا املرتبة 

 روها جوا.زا 17.778

املقيمني يف اخلارج عند توافدهم  األردنينيو جتدر اإلشارة إىل أن منظمة السياحة العاملية تعترب 

 األجانبيشكلون جزءا معتربا من أعداد السياح  فإهنم، و بالتايل أجانباتعتربهم سياحا  األردن إىل

 .األردن إىلالوافدين 

برا هم األكثر عددا حبوايل  األردن إىلكما ميكن املالحظة أن عدد السياح الوافدين 

سائحا وأخريا القادمني إليها عن طريق  2972492سائحا ثم القادمني إليها جوا حبوايل  3187051

     سائحا  282098البحر حبوايل 

أما بالنسبة للسوق السياحي األردني، فهناك تنوع كبري من حيث عدد السياح الذين زاروا 

للجنسيات، حيث يزور األردن سواح من خمتلف العامل، من الدول العربية وأوربا وآسيا، األردن وفقا 

 وأمريكا وإفريقيا وغريها من األقاليم، وهذا ما سيتم توضيحه يف هذا املبحث.

 ةـــــــــــــة األردنيـــــــي يف السياحــــــوق العربــــــب األول: الســـــــاملطل

عام  %62من أهم مصادر السياحة الوافدة لألردن حيث تشكل ما مقداره يعترب السوق العربي 

يعود من جمموع السياح الوافدين لألردن وهذا  2007عام  %50، و2006عام  %59,5و  2005

 (1) إىل جمموعة من عوامل أمهها:

 اجلغرايف. املوقع -

 اللغة. -

 العادات والتقاليد املشرتكة. -
                                                 

 .201، ص مرجع السابق أسعد محاد أبو رمان، عادل سعيد الراوي ، -(1)
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 األردن.سهولة الوصول إىل  -

افدة للسياحة الوافدة لألردن هي السعودية ودول اخلليج اليت تعترب من رمن أهم الدول العربية الو

 735األسواق الرئيسية للسياحة األردنية، حيث بلغ جمموع السياح القادمني من هذه الدول أكثر من 

يوضح عدد  (24)من جمموع السياح العرب، واجلدول رقم:  %39ألف سائح ليشكلوا ما نسبته 

 السياح اخلليجيني الذين زاروا األردن حسب جنسياهتم.

 الفنادق األردنية املصنفة اخلليــــج يفن دول ـــــن مــــــالقادمي النزالءدد ــح عــيوض (26)م:ــــدول رقــــــاجل

 (2015-2014خالل الفرتة )

 %التغري النسيب 2015 2014 اجلنسية

 7.5 168.637 156.820 ةــــــــــــــالسعودي

 8.2 - 27.110 29.544 تــــــــــــــــالكوي

 13.3 - 18.854 21.754 اراتــــــــــــــاإلم

 18.9 - 5.733 7.072 انـــــــــــــــــــــعم

 18.1 - 7.838 9.566 نـــــــــــــــــالبحري

 28.9 - 11.186 15.742 رـــــــــــــــــــــــقط

  239.358 240.498 موعـــــاجمل

 :من إعداد الباحث اعتمادا على:املصدر
-www.mota.gov.jo  ( 22/01/2017) 

( أن السعودية تصدرت ترتيب دول اخلليج من حيث عدد السياح الوافدين 26نالحظ من خالل اجلدول رقم )

سائحا لريتفع  156.820حوايل  2014سنة  األردنبلغ عدد السياح السعوديني الذين زاروا  إذاألردن،  إىل

تليها الكويت،  %7.5سائحا مبعدل زيادة قدره  168.637حوايل  إىل 2015عدد السياح عددهم سنة 

سائحا مقارنة بسنة  27.110حوايل  2015سنة  األردن إىلحيث بلغ عدد السياح الكويتني الوافدين 

 األخرية ةتب، أما املر%8.2 –عدل نقصان قدره سائحا مب 29.544اليت بلغ فيها عددهم حوايل  2014
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 9.566حبوايل  2015خالل سنة  األردنيقدر عدد السياح البحرنيني الذين زاروا  إذفقد احتلتها البحرين 

 .%18.1 -مبعدل نقصان يقدر بــ  أي 2014سائحا خالل سنة  7.838سائحا مقابل 
 (2015-2014املصنفة حسب اجلنسية خالل الفرتة ) األردنيةعدد النزالء العرب يف الفنادق ح ـيوض( 27)م:ـدول رقـاجل

 اجلنسية
 عدد النزالء العرب

 %التغري النسيب 2015 2014

 7.5 168.637 156.820 ةــــــــــــــالسعودي

 8.2 - 27.110 29.544 تــــــــــــــــالكوي

 18.9 - 5.733 7.072 عمان

 18.1 - 7.838 9.566 البحرين

 13.3 - 18.854 21.754 اراتــــــــــــــاإلم

 28.9 - 11.186 15.742 رـــــــــــــــــــــــــــــــقط

 33.1 - 14.171 21.193 سوريا

 6.2 - 68.335 72.824 فلسطني

 15.4 - 32.097 37.957 اليمن

 33.8 - 23.322 35.278 مصر

 21.2 29.756 37.778 لبنان

 27.0 - 67.017 91.789 العراق

 1.7 53.149 52.241 ليبيا

 21.8 - 5.452 6.971 السودان

 22.5 - 4.586 5.921 تونس

 33.7 - 7.236 10.920 اجلزائر

 32.3 - 3.542 5.231 املغرب

 43.8 105 73 جيبوتي

 21.5 183 58 الصومال

 9.2 - 216 238 موريتانيا

 9.3 - 16.707 18.411 دول عربية اخرى
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 11.3 - 565.232 637.381 وع ــــــــماجمل

 من إعداد الباحث اعتمادا على::املصدر
-www.mota.gov.jo, (25/01/2017) 

( نالحظ أن أعداد السياح السعوديني الذين زاروا األردن خالل 27من خالل اجلدول رقم )

 إىلبلغ عدد السياح العراقيني الوافدين  إذهم يف املرتبة األوىل ، تليها العراق،  2015و  2014سنيت 

مبعدل نقصان  2014سائحا سنة  67.017سائحا مقابل  91.789حوايل  2015سنة  األردن

دول  إىلو ذلك حبكم األوضاع األمنية املرتدية يف العراق أما املرتبة الثالثة فقد عادت  %27 -يقدر بــ 

سائحا  72.824حبوايل  2015سنة   األردنالذين زاروا  الفلسطينينيفلسطني أين قدر عدد السياح 

، و يرجع السبب يف قرب املسافة و احلدود املشرتكة بني  2014سائحا سنة  68.335مقابل 

. أما  اإلسرائيليجانب ما يتعرض له الشعب الفلسطيين من اضطهاد من طرف االحتالل  إىلتني الدول

 األردن إىلبلغ عدد سياحهم الوافدين  إذفتعود لكل من دوليت جيبوتي و الصومال ،  األخريةاملراتب 

بلغ عدد  أين 2014سائحا على الرتتيب مقارنة بسنة  183و  105حبوايل  2015خالل سنة 

 سائحا على الرتتيب. 58و  73احهم حبوايل سي

 إىل  2015اخنفض سنة  األردن إىلالسياح العرب الوافدين  إمجايل أن إىل اإلشارةو جتدر 

 .11.3 –مبعدل اخنفاض قدرة  2014سائحا سنة  637.381سائحا مقابل  565.232حوايل 

 ة ـــــــــــــة األردنيـــــــــي السياحــي فــــــواألمريكي ــــــوق األوروبــــــي: الســـــــــب الثانـــــاملطل

حيتل السوق األوربي املرتبة الثانية من حيث عدد السياح القادمني إىل األردن مقارنة باألسواق 

و اجلدول اآلتي يوضح عدد الزوار  األخرى، وذلك حبكم موقع األردن القريب من السوق األوربية،

 (.2015-2014خالل الفرتة ) األردن إىل األوروبيةالقادمني من الدول 
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 (2015-2014املصنفة حسب اجلنسية خالل الفرتة ) األردنيةيف الفنادق  األوروبينييوضح عدد النزالء ( 28)م: ـدول رقـاجل

 اجلنسية
 األوروبينيعدد النزالء 

 %التغري النسيب 2015 2014

 45.2 - 43.503 79.381 بريطانيا

 56.3 - 25.318 57.988 فرنسا

 43.7- 40.164 71.309 أملانيا

 70.9 22.773 78.290 ايطاليا

 56.3 - 25.272 57.774 اسبانيا

 55.9 - 14.456 32.796 هولندا

 43.4 4.312 7.625 النمسا

 66.9 - 8.212 24.819 بلجيكا

 48.2 - 10.381 20.022 السويد

 48.9 - 3.272 6.408 اليونان

 37.7 - 3.053 4.901 ايرلندا

 64.1- 3.061 8.517 مناركاالد

 30.3 2.407 3.454 الربتغال

 70.2 - 1.751 5.870 فنلندا

 70.1- 158 529 لكسمبورغ

 46.5 - 1.270 867 أيسلندا

 39.2 - 22.481 36.991 روسيا

 35.3 - 4.364 6.740 سويسرا
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 56.2- 438  999- سلوفينيا

 49.3- 3170 6247 هنغاريا

 31.8- 9271 13589 بولندا

 40.1- 4980 8317 النرويج

 11.3- 1615 1820 التشيك

 39.8- 1362 2263 بلغاريا

 18.9- 5413 6676 رومانيا

 21.7- 4374 5589 أوكرانيا

 7.6- 158 171 صربيا

 11.7- 844 956 سلوفاكيا

 66.3- 480 1426 أرمينيا

 73.9- 262 1003 روسيا البيضاء

 62.6- 176 470 أوزبكستان

 67.3- 65 199 كازاخستان

 24.3- 212 280 أذربيجان

 51.9- 980 2038 قربص

 16.7- 10785 12946 تركيا

 53.3- 8618 18463 دول أخرى أوروبية

 48.3- 837576 663495 اجملموع اإلمجايل

 من إعداد الباحث اعتمادا على::املصدر
-www.mota.gov.jo ( 27/01/2017)  

 األوروبينيبريطانيا احتلت صدارة الرتتيب من حيث عدد السياح  أنمن خالل هذا اجلدول نالحظ 

 34.503حوايل  2015خالل سنة  األردنبلغ عدد سياحها الذين زاروا  إذ األردن إىلالوافدين 

 –مبعدل اخنفاض قدره حوايل  79.381بلغ عددهم حوايل  أين 2014سائحا مقارنة بسنة 
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 40.164حوايل  2015خالل سنة  األردناليت عدد سياحها الذين زاروا  أملانيا، تليها 45.2%

سائحا ثم ايطاليا و فرنسا على التوايل  71.309بلغ عددهم حوايل  أين 2014سائحا مقارنة بسنة 

على  25.318و  22.773حوايل  2015خالل سنة  األردنبلغ عدد سواحهما الذين زاروا  أين

سائحا على التوايل و  57.988و  78.290حوايل  إىل 2014اخنفض هذا العدد سنة  أينب الرتتي

 إىلعادت  األخرية. بينما املرتبة %56.3 –و      %70.9 –ذلك مبعدالت اخنفاض قدرها 

سائحا مقارنة  65حوايل  2015خالل سنة  األردنكازاخستان اليت بلغ عدد سياحها الذين زاروا 

 .%67.3 –سائحا مبعدل اخنفاض قدره حوايل  199بلغ عددهم حوايل  أين 2014بسنة 

 2015قد اخنفض سنة  األردنالذين زاروا  األوروبينيللسياح  اإلمجايلالعدد  أن إىل اإلشارةو جتدر 

سائحا مبعدل  663.495بلغ عددهم حوايل  أين 2014سائحا مقارنة بسنة  237.576حوايل  إىل

  .%48.3 –اخنفاض قدره حوايل 
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 .2015( يوضحان أبرز اجلنسيات للسياح القادمني من الدول األوروبية خالل سنة 14( و)13: )والشكلني

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من إعداد الباحث اعتمادا على::املصدر

-www.mota.gov.jo, ( 28/01/2017). 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحث اعتمادا على: :املصدر
-www.mota.gov.jo, ( 28/01/2017). 
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 كما يلي: 29زاروا األردن خالل تلك الفرتة فيوضحه اجلدول رقم  الذين األمريكينيعدد السياح  أما
 (2015-2014املصنفة حسب اجلنسية خالل الفرتة ) األردنيةيف الفنادق  األمريكينيالنزالء دد ـــح عـــيوض (29)م: ـدول رقـاجل

 اجلنسية
 النزالء األمريكينيعدد 

 %التغري النسيب 2015 2014

 2.7- 159083 163446 األمريكيةالواليات املتحدة 

 39- 13082 21448 كندا

 20.1- 4190 5241 املكسيك

 49.3- 6338 12497 الربازيل

 32.5- 2399 3553 األرجنتني

 30.9- 430 622 فنزويال

 50.5- 141 285 السلفادور

 28.6- 1015 1422 التشيلي

 33.7- 1301 1962 كولومبيا

 20.2- 99 124 قواتيماال

 41.9- 749 528 بنما

 10.3- 113 126 بوليفيا

 64.7- 41 116 اهلندوراس

 33.9- 584 884 اإلكوادور

 41- 17847 30260 دول أمريكية أخرى

 14.5- 207412 242514 اجملموع

 من إعداد الباحث اعتمادا على::املصدر
-www.mota.gov.jo  ( 30/01/2017) 
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 إذ،  األمريكيةاحتلت صدارة ترتيب الدول  األمريكيةنالحظ من خالل هذا اجلدول أن الواليات املتحدة 

سائحا مقابل  159083حوايل  2015خالل سنة  األردنالذين زاروا  األمريكينيبلغ عدد السياح 

، تليها كندا بعدد سياح قدر  %2.7 –مبعدل اخنفاض قدره حوايل  2014سائحا سنة  163446

-مبعدل اخنفاض قدره  2014سائحا سنة  21448مقابل  2015سائحا سنة  13082حبوايل 

 2015خالل سنة  األردنالذين زاروا  الربازيلينيثم الربازيل يف املرتبة الثالثة حيث بلغ عدد السياح  39%

 .%49.3 –مبعدل اخنفاض قدره  2014سائحا سنة  12497سائحا مقابل  6338حوايل 

سنة  األردنبلغ عدد سياحهم الذين زاروا  إذفتعود لكل من اهلندوراس و قواتيماال ،  األخريةاملراتب  أما

و  116 بلغ عددهم حوايل أين 2014سائحا على الرتتيب مقارنة بسنة  99و  41حوايل  2015

 سائحا على التوايل. 124

 207412حوايل  إىل 2015قد اخنفض سنة  األمريكيةعدد سياح الدول  أن إىل اإلشارةو جتدر 

 .% 14.5مبعدل اخنفاض قدره 2014سائحا سنة  242514سائحا مقابل 

 2014يوضحان عدد الزوار القادمني من الدول األمريكية خالل سنيت  (16)( و15والشكلني )

2015. 
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 من إعداد الباحث اعتمادا على: :املصدر
-www.mota.gov.jo, ( 30/01/2017). 
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 ةــــــــــــة األردنيـــــــي السياحــــــي فــــوي واإلفريقـــــوق األسيـــث: الســــــب الثالـــــاملطل

من اليابان والصني وكوريا اجلنوبية وصوال إىل  ادولة بدء 22يتشكل السوق اآلسيوي من أكثر من 

 145.892باكستان واهلند، حيث بلغ جمموع السياح القادمني من الدول األسيوية إىل األردن حوايل 

 . 2015سائح سنة 
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 من إعداد الباحث اعتمادا على: :املصدر
-www.mota.gov.jo, ( 30/01/2017). 
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 (2015-2014الفنادق األردنية املصنفة حسب اجلنسية خالل الفرتة ) اآلسيويني يفالنزالء دد ـــح عـــيوض (30)م: ــــدول رقــــاجل

 اجلنسية
 عدد النزالء اآلسيويني

 %التغري النسيب 2015 2014

 %59.4- 7748 19069 اليابان

 39.9- 12158 20235 اندونيسيا

 10.7- 21708 24316 الصني

 50.1- 3421 6860 تايلندا

 40.1- 7267 12140 كوريا اجلنوبية

 34.9- 2826 4344 سنغافورة

 40- 1948 3244 تايوان

 32.7- 1794 2667 هونكونغ

 1.4- 5627 5708 الفلبني

 42.5- 10782 18763 ماليزيا

 1.1- 3662 3703 باكستان

 1.1 2078 2055 سرييالنكا

 28.9- 1099 2388 إيران

 29.5- 191 271 نيبال

 20.3- 32712 41047 اهلند

 46.9- 10916 20553 اسرتاليا

 20.2- 2193 2749 نيوزيالندا

 25 17162 13728 دول  آسيوية أخرى

 30.05- 145892 208572 اجملموع
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 من إعداد الباحث اعتمادا على::املصدر
-www.mota.gov.jo  ( 31/01/2017) 

الصدارة، حيث أن عدد السياح اهلنود الوافدين إىل األردن من خالل اجلدول نالحظ أن اهلند احتلت 

سائح مبعدل  41.047أين بلغ العدد  2014سائح مقارنة بسنة  32.712بلغ حوايل  2015سنة 

 2015تليها الصني اليت بلغ عدد سياحها الذين زاروا األردن خالل سنة  %20.3 –اخنفاض قدرة 

سائحا مبعدل اخنفاض  24.316أين بلغ العدد حوايل  2014سائحا مقارنة بسنة  21.708حوايل 

 إىلرتبة األخرية فقد عادت إىل دولة نيبال اليت بلغ عدد سياحها الوافدين ، أما امل%10.7-قدره 

مبعدل  271بلغ عددهم حوايل  أين 2014سائحا مقارنة بسنة  191ايل حو 2015سنة  األردن

 . %29.5-اخنفاض قدره 

 إىل 2015قد اخنفض سنة  األردن إىلللسياح اآلسيويني الوافدين  اإلمجايلالعدد  أن إىل اإلشارةو جتدر 

 سائحا. 208.572بلغ عددهم حوايل  أين 2014سائحا مقارنة بسنة  145.892حوايل 
 

( يوضحان عدد السياح القادمني من الدول اآلسيوية خالل السنتني 18( و)17والشكلني )

(2014، 2015.) 
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 من إعداد الباحث اعتمادا على: :املصدر
-www.mota.gov.jo, ( 31/01/2017) 
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 31كما يوضحه اجلدول رقم  أما السوق اإلفريقية فهي أضعف األسواق السياحية يف األردن

- 2014الفرتة ) جنسياهتم خاللالذي يبني عدد النزالء األفارقة يف الفنادق األردنية املصنفة حسب 
2015) 
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 من إعداد الباحث اعتمادا على: :املصدر

-www.mota.gov.jo ،( 31/01/2017) 
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  .(2015-2014الفنادق األردنية املصنفة حسب جنسياهتم خالل الفرتة )النزالء األفارقة يف يوضح عدد  (31)م: ــــدول رقـــاجل

 اجلنسية
 عدد النزالء األفارقة

 %التغري النسيب 2015 2014

 %24.9 - 3600 4795 جنوب إفريقيا 

 % 56.5- 144 331 نيجرييا

 % 42.2- 470 813 كينيا

 % 79.7- 53 61 سرياليون

 %  00 99 99 زمبابوي

 %  2.9- 102 105 الكامرون

 %   00 188 188 إثيوبيا

 % 33- 120 179 السنغال

 % 41.9- 7287 12536 دول افريقية أخرى

 % 37.5- 12063 19307 اجملموع

 من إعداد الباحث اعتمادا على::املصدر
-www.mota.gov.jo 02/02/2017  

الذين زاروا األردن هم يف صدارة  اافر يقينالحظ من خالل هذا اجلدول أن  عدد سياح دولة جنوب 

سائحا سنة  4795حوايل  إىلسائحا لينخفض  3600حوايل  2015الرتتيب ، إذ بلغ عددهم سنة 

بلغ عدد السياح الكينيني الذين زاروا األردن  إذتليها كينيا ،  %24.9-مبعدل اخنفاض قدره  2014

سائحا مبعدل  813عددهم  اين بلغ 2014سائحا مقارنة بسنة  470حوايل  2015خالل سنة 

، أما املرتبة األخرية فقد احتلتها دولة سرياليون اليت بلغ عدد سياحها الذين %42.2-اخنفاض قدره 

 على الرتتيب. 53و 61حوايل  2015و  2014زاروا األردن خالل سنيت 
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إىل  2015ة اخنفض سن و جتدر اإلشارة إىل أن العدد اإلمجايل للسياح األفارقة الذين زاروا األردن

مبعدل اخنفاض قدره  19307أين وصل عددهم إىل  2014سائحا  مقارنة بسنة  12063حوايل 

 .%37.5-حوايل 
 ي األردنــــة فــــــات السياحيــــــــــن والتشريعـــــــم القوانيـــــــث: أهـــــــث الثالــــــاملبح

التشريعات السياحية سواء كانت قوانني أم أنظمة أو تعليمات دورا أساسيا يف تنظيم كافة تلعب 

تزام هبا جيعل من هذه األنشطة أكثر رتابة يف ممارستها لتلك األنشطة، اللاألنشطة السياحية، حيث أن ا

 وتشكل يف نفس الوقت مدخال أساسيا يف احملافظة على حقوق املنظمات السياحية والسائح،

 أهم التشريعات واليت منها:إىل املبحث وسنتطرق يف هذا 

 ةــــــؤون اإلقامــــــى األردن وشــــول إلـــــات الدخــــون متطلبــاملطلب األول: قان

للبالد ومنحهم  نيقانون اإلقامة وشؤون األجانب على تنظيم عملية دخول غري األردني نص

التأشريات الالزمة سواء أكان من املطارات واملراكز احلدودية أو بواسطة السفارات األردنية يف اخلارج 

 ولغاية شهرين يف حالة اإلقامة السنوية. ومنهم اإلقامة املؤقتة من أسبوعني

 ى األردنـــــــــول إلــــرة الدخــول على تأشيــات احلصــ: متطلبالفــــــــــــــرع األول

لقد نص قانون األجانب على ضرورة حصول غري األردني على تأشرية دخول سواء أكانت 

ورغم أن  ،زيارته للعمل أو للسياحة، ويعتمد رسم التأشرية على املدة الزمنية املمنوحة له وجنسيته

ت، إال أن القادمني عن التأشريات يف الغالب سيتم احلصول عليها من املطارات للقادمني بواسطة الطائرا

طريق الرب جيب عليهم احلصول على تأشريات مسبقة اليت ميكن احلصول عليها من البعثات الدبلوماسية 

األردنية يف اخلارج مبدة قصرية جدا، وغالبا ما تكون مدة التأشريات املمنوحة من قبل هذه البعثات 

احلصول عليها، وتسمح تأشرية الدخول السياحية  تاريخعتبارا من ا( أشهر 04-03صاحلة ملدة )

لصاحبها اإلقامة يف األردن لفرتة شهر واحد، وميكن متديد هذه املدة إذا دعت احلاجة إىل ذلك ملدة 

 شهرين آخرين.

http://www.motd.gov.jo/
http://www.motd.gov.jo/
http://www.motd.gov.jo/
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ويف حالة عدم القيام بإجراءات متديد اإلقامة املمنوحة لتأشرية الدخول بصورة نظامية، يتم دفع 

 .(1) ها عند املغادرة بواسطة مراكز احلدودالغرامة املالية عن

 

  بـــــجانألؤون اـــــة وشـــون اإلقامـــ: قانالفـــــــــرع الثانــــــــــــي

و اخلروج منها إذا كان حائزا على جواز سفر أو وثيقة سارية املفعول أدخول اململكة نيب يسمح لألج

اهلامشية األردنية، وكان حاصال على تأشرية دخول وكذلك إذا ن بالده ومعتربة لدى حكومة اململكة عصادرة 

كانت لديه وثيقة سفر صادرة عن حكومة اململكة اهلامشية األردنية بسبب وجوده فيها دون جواز سفر أو 

وثيقة صادرة عن حكومة معينة، ويدخل يف عداد وثائق السفر تذاكر املرور الدولية اليت متنحها األمم املتحدة 

ويشرتط  ،على أراضيها نياملقيم الالجئنيها وكذلك تذاكر املرور الدولية اليت متنحها لعدميي اجلنسية أو فيظملو

متنح تذاكر املرور ويف هذه الوثائق أيضا احلصول على تأشرية جتيز حلاملها العودة إىل البلد الذي أصدرها 

 دولية للفئات التالية:ال

 جنسيتهم غري ثابتة.جنسية هلم أو  األشخاص الذين ال -

 جئون الذين يعرتف هلم هبذا الوصف.الال -

لألشخاص الذين هلم جنسية ثابتة ولكن يتعذر عليهم احلصول على وثائق سفر من الدول اليت ينتمون  -

 إليها.

أي دولة أجنبية من شرط احلصول على التأشرية أو حامل جواز السفر عند إعفاء رعايا حق  للوزير  -

 األردن. الدخول إىل

يكون دخول األجنيب إىل اململكة أو خروجه منها مشروعا إذا مت عن طريق الرب أو اجلو أو البحر من أحد 

مراكز احلدود أو املطارات أو املوانئ األردنية املخصصة لذلك، ويف حالة الدخول إىل اململكة من غري األماكن 

اري للطائرة أو اللجوء السياسي فإنه جيب على ضطرالوالطرق املعنية لذلك ألسباب قاهرة مثل اهلبوط ا

ساعة،  48األجنيب أن يقدم نفسه إىل أقرب فرع من فروع املديرية، أو أقرب مركز أمين خالل مدة أقصاها 

ويتوجب على مجيع مالحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائل النقل األخرى عند وصوهلم إىل 

                                                 

  .227ص  ،2009دار الفكر، عمان،  ،األمن السياحي والتشريعات السياحيةبركات كامل املهريات، -(1)
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كشفا يتضمن أمساء املالحني  أن ينزلوا ركاهبم يف املراكز احلدودية وأن يقدمواأو مغادرهتا  األردنيةاململكة 

 .(1)والركاب والبيانات اخلاصة هبم وتزويد السلطات املختصة بأمساء الركاب

 

  ةـــــي األردنيــول األراضـة عند دخـة واألمنيـات الصحيــ: املتطلبالفـــــــــــرع الثالــــــــــــــث

مثل  على السياح والزوار واملسافرين والقادمني من مناطق تعاني األوبئة واألمراضيتوجب 

شهادة تطعيم وهي شهادة خلو من األمراض  الطيور أو احلمى الصفراء إبراز االكولريا و"السارس" وأنفلونز

املرافقة للسياح فإنه يتوجب  ةاألليفاملعدية إىل نقطة العبور األردنية، وكذلك احلال بالنسبة للحيوانات 

 إخضاعها للفحص البيطري وإبراز شهادة تطعيمها وشهادة خلوها من األمراض املعدية.

أما بالنسبة للجانب األمين، فإن اململكة األردنية تسعى وبالتعاون مع خمتلف الدول حضر دخول 

ين، على خمتلف ألميق ااألشخاص الغري املرغوب فيهم أمنيا الدخول إىل أراضيها، وإجراء التدق

من جهات لديها نزعة إرهابية، ويف هذا الشأن قامت األردن بالتوقيع على  نياجلنسيات وخاصة القادم

عدد من املعاهدات الدولية بشأن تسليم اجملرمني والفارين من وجه العادلة الدولية وكذلك املعاهدات 

ردن بأن أصدر قانون منع اإلرهاب والقوانني أللاليت جترم اإلرهاب ومالحقة القائمني عليه، وقد سبق 

 .(2)األخرى، املتعلقة حبفظ األمن والسالمة الدولية والتصديق عليها

 رـــوالسفة ـــــات السياحــب وشركــام مكاتـــــي: نظام املنشآت الفندقية السياحية ونظــــــــــب الثانـــــاملطل

الصادر مبوجب املادة  1997( لسنة 07تسمى برقم )إن نظام املنشآت الفندقية والسياحية 

، حيث تعين عبارة املنشآت الفندقية الفندق، 1988( لسنة 20( من قانون السياحة رقم )16)

املنتجع السياحي، الشقق الفندقية، املوتيل، املخيم السياحي، الفنادق العامة. أما نظام مكاتب 

( من قانون 16الصادر مبوجب املادة رقم ) 1996ة ( لسن14وشركات السياحة والسفر يسمى برقم )

، حيث تلعب مكاتب وشركات السياحة والسفر دورا رئيسيا يف 1998( لسنة 20السياحة رقم )

                                                 

  .228ص  مرجع سابق، ،األمن السياحي والتشريعات السياحيةبركات كامل املهريات، -(1)

 .230ص  مرجع سابق، ،األمن السياحي والتشريعات السياحيةبركات كامل املهريات، (2)
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حتريك النشاط السياحي حبكم قيامها باألعمال واخلدمات املتعلقة بالسفر، باإلضافة إىل اخلدمات ذات 

 جتماعية واحلضارية.الالصبغة الثقافية وا

 وسنتناول يف هذا املبحث أهم التشريعات والقوانني املتعلقة بكل منها:

 

 ةيــــــة السياحـــآت الفندقيــــــام املنشـــــ: نظالفـــــــــرع األول

 جل إجناز هذا املنشآت الفندقية عن طريق:أويتم احلصول على الرتخيص من 

 الذي سيتمتقديم طلب إىل الوزارة يشرتط فيه إدراج سند تسجيل أو عقد إجيار للبناء القائم -

 عتمادها من قبل اإلدارة.الإنشائه وتقديم متطلبات بناء موافق عليها من اجلهات املعنية 

يصدر الوزير بناء على قرار اللجنة املعنية موافقة مشروطة مدهتا سنتان من طالب الرتخيص من -

توفري الشروط واملتطلبات الالزمة على أن يباشر التجهيز خالل مدة أقصاها سنتان وللوزير احلق يف 

 (1) متديد هذه املدة ملدة أخرى.

 وتصنف الفنادق واملنتجعات يف إحدى الفئات التالية:

 مخسة جنوم، أربعة جنوم، ثالثة جنوم، جنمتان، جنمة واحدة، غري سياحي. 

الفندقية، النزل، املوتيل، املخيم السياحي، وأية منشأة فندقية أخرى يف إحدى أما تصنيف الشقق 

 ت التالية:االفئ

 فئة )أ(، فئة )ب(، فئة )ج(.

   (2) وتستويف الرسوم السنوية عند إصدار الرخصة أو جتديدها كما يلي:

 دينار رسم ترخيص فندق من فئة مخسة جنوم. 500-

 ئة أربعة جنوم.دينار رسم ترخيص فندق من ف 400-

 دينار رسم ترخيص فندق من فئة ثالثة جنوم. 300-

                                                 

 .253ص  مرجع سابق ، ،األمن السياحي والتشريعات السياحيةا بركات كامل النمر  املهريات، -(1)

 .363، ص مرجع سابق محاد أبو رمان، عادل سعيد الراوي ،أسعد -(2)
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 دينار رسم ترخيص فندق من فئة جنمتني. 200-

 دينار رسم ترخيص فندق من فئة جنمة واحدة. 100-

 دينار رسم ترخيص فندق غري سياحي. 50-

 أما رسوم ترخيص النزل واملوتيل والشقق الفندقية واملخيم السياحي فهي كما يلي:

 دينار فئة أ. 300-

 دينار فئة ب. 200-

 دينار فئة ج. 100-

   (1) الفندقية القيام مبا يلي:شأة كما تلتزم إدارة املن

 موحدة مجيع مرافقها وتوابعها. إلدارةأن ختضع  -

 مسها باللغتني العربية واإلجنليزية وتظهر فيها فئة تصنيفها.اأن تضع الفتة حتمل  -

 مكان ظاهر للعيان.أن تعلق الرخصة يف  -

ها عن أي ضاستقبال وقاعات اجللوس والغرف األسعار اليت تتقاالأن تعلن يف مجيع صاالت الطعام وا-

 خدمة أو وجبة طعام وذلك باللغتني العربية واإلجنليزية وأن تتقيد هبا.

ه بنود اخلدمة تزويد كل زبون بفاتورة وإيصال خمتوم خبامت الفندق مؤرخا موقعا من املسؤول وتدرج في -

 اليت قدمت له ومثن كل منها.

سنة مراعاة أحكام قانون الصحة  18متناع عن تقديم املشروبات الروحية لكل من يقل عمره عن الا -

وتقدميه إال شراب ستخدام أي شخص يف جتهيز الطعام والاعدم اليت تنص على العامة واألنظمة الصادرة 

 من األمراض وفقا للتشريعات املعمول هبا. بعد حصوله على شهادة طبية تثبت خلوه

عمال واحملافظة عليهم الستتوفر وسائل السالمة العامة ومتطلبات الوقاية والعمل على بقائها جاهزة ل -

 وفقا ملتطلبات الدفاع املدني.

                                                 

 .364، ص مرجع سابق أسعد محاد ابو رمان ، عادل سعيد الراوي،  -(1)
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ستقبال باللغتني العربية التوفري صندوق حلفظ األمانات للنزالء وأن يعلنوا عن ذلك يف صالة ا -

 جنليزية.واإل

 كل حسب طبيعة عمله.املميز ي زرتداء الاإلزام العاملني فيها ب -

 أن ال تعدل أو جترى أي تغيري يف مرافقها وإنشاءاهتا إال مبوافقة الوزير املسبقة. -

 تزويد الوزارة جبميع املعلومات واإلحصائيات اليت تطلبها.-

والسياحية وبرامج التسويق والرتويج السياحي  تزويد الوزارة بربامج التدريب اإلدارية والفندقية -

 وتفصيالت تنفيذها.

 رــــــة والسفـــــات السياحــــــب وشركـــــام مكاتــــــ: نظالفـــــــــرع الثانــــــــــي

 (1) السياحة والسفر تتمثل يف: وشركات إن مهام مكاتب

بيع تذاكر السفر بأنواعها املختلفة أو صرفها أو تبديلها بغريها والتوسط لدى مؤسسات وشركات  -

 ، وتسهيل اإلجراءات اخلاصة بالتامني.التذاكر للسياح املسافرين الستخراج التأمنيو النقل 

 تنظيم رحالت سياحية بشكل فردي أو مجاعي داخل اململكة أو خارجها. -

 نادق داخل اململكة وخارجها.إجراء احلجز يف الف -

التوسط لدى مكاتب تأجري السيارات السياحية وشركات النقل السياحي املتخصص لتأمني هذه  -

 مة تبادل.ياخلدمة للسياح واملسافرين مقابل قس

 بيع التذاكر ملختلف املهرجانات والنشاطات السياحية. -

دمات السياحية املقدمة هلم ضمن القوانني قبول النقد األجنيب من السياح واملسافرين لقاء اخل -

 واألنظمة املعمول هبا.

تأمني السياح واملسافرين وتفاق حمدد مع املشرتكني اتنظيم رحالت سياحية خاصة مبوجب  -

 وأمتعتهم لدى شركات التأمني العاملة يف اململكة وفقا للقوانني واألنظمة املعمول هبا.

 :(1) أما شروط ترخيص املكاتب فهي   
                                                 

 .256ص  مرجع سابق، ،األمن السياحي والتشريعات السياحية بركات كامل  النمر املهريات، -(1)
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 أن يكون طالب الرتخيص أردني اجلنسية.-

 ألف دينار. 50س املال املسجل لطالب الرتخيص عن أأن ال يقل ر-

سم الوزير اعتمده الوزارة كفالة بنكية سنوية بتأن يقدم طالب الرتخيص، ووفقا للنص الذي -

 يفته على النحو التايل:ظباإلضافة لو

 (.جألف دينار إذا كان املكتب من فئة ) 25-

 (. بألف دينار إذا كان املكتب من فئة ) 75-

 ألف دينار إذا كان املكتب من فئة )أ(. 100-

 أن يكون طالب الرتخيص حسن السرية والسلوك وغري حمكوم جبناية أو جنحة خملة بالشرف.-

 سم مدير املكتب.اأن يرفق الطلب ب-

 جتيازه اعلى شهادة تثبت  كما يشرتط يف املكتب أن يكون له مدير متفرع وأن يكون حاصال

 (2) يلي: متحان املقرر حسب التعليمات الصادرة مبوجب هذا النظام باإلضافة إىل ماالل

 أن يكون أردني اجلنسية. -

أن يقدم شهادة تثبت أنه حسن السرية والسلوك وغري حمكوم عليه جبناية أو جنحة خملة  -

 بالشرف واألخالق العامة.

 يلي: يف جمال السياحة والسفر ال تقل مدهتا عن ماأن تتوفر لديه خربة  -

 أربع سنوات إذا كان حاصال على الشهادة اجلامعية األوىل. -

 لوم كلية.بست سنوات إذا كان حاصال على دي -

 مثاني سنوات إذا كان حاصال على شهادة الدراسة الثانوية العامة. -

 ا.أن جييد لغة أجنبية أو أكثر مبوجب شهادة معرتف هب -

 أن يوقع عقد مع مالك املكتب ملدة سنة على األقل. -

                                                                                                                                                             

 .368، ص مرجع سابق أسعد محاد أبو رمان، عادل سعيد الراوي ،-(1)

 .257ص  مرجع سابق، ،األمن السياحي والتشريعات السياحيةبركات كامل النمر املهريات، -(2)
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دينار سنويا إذا  50دينار سنويا إذا كان املكتب رئيسيا و  100أما رسوم ترخيص املكتب فهي 

 دينار سنويا مقابل فقدان أو تلف الرخصة. 20كان املكتب فرعيا، و

 (1) يلي: لتزامات املكتب فهي كمااأما 

 ،أشخاص من األردنيني مبن فيهم املدير إذا كان املكتب من الفئة "أ" 07يقل عن أن يستخدم ما ال  -

ثنان اعلى أن يكون  ،ومخسة أشخاص مبن فيهم املدير إذا كان املكتب من الفئة "ب" أو الفئة "ج"

ختصاصهما اجتازا دورات تدريبية يف جمال اعلى األقل من بني العاملني يف جمال املبيعات والتسويق قد 

 قل.ألوجييدان لغة أجنبية على ا

أن يكون املوظف أو املستخدم يف املكتب حسن السرية والسلوك وغري حمكوم عليه جبنابة أو جنحة -

 خملة بالشرف.

ية اليت ينظمها مع حيوما على األقل من بدء تنفيذ برامج الرحالت السيا 15أن يبلغ الوزارة قبل -

رة الكفالة املنصوص عليها يف هذا النظام أو أي جزء منه وإلزامه لتزام هبا حتت طائلة مصادالالتعهد با

 بأي مطالب تنشأ عن خمالفته لتلك الربامج، وعلى أن يتضمن الربنامج ما يلي:

 بتداء الرحلة واملناطق املشمولة هبا.ا حتاري-

 نطالق والعودة ومواعيدها.الوسيلة النقل املعدة للسائحني وأماكن ا-

 الفندقية ودرجات تصنيفها.أمساء املنشآت -

 اخلدمات املشمولة يف الرحلة وأسعارها بالتفاصيل.-

 شروط احلجز وشروط إلغاء الرحلة.-

 منوذج العقد اخلطي بني املكتب واملسافرين.-

 ةـــــسرتاحات السياحيالم واعام املطاـص ونظـي املتخصـل السياحــام النقــث: نظـب الثالـاملطل

                                                 

 .370، ص مرجع سابق  أسعد محاد أبو رمان، عادل سعيد الراوي ،-(1)
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لقد اهتمت احلكومة األردنية بالنقل السياحي وعهدت به لشركات متخصصة بشروط حمددة ومل 

تسمح ألصحاب الفنادق ومكاتب السياحة والسفر بامتالك وسائل نقل خاصة لنقل السياح واملسافرين، 

 النقل.حتياجاهتا ومستلزماهتا من وسائل الكنها تقوم بالتنسيق مع شركات النقل السياحي لتأمني 

أما املطاعم يف األردن فإهنا تلعب دور كبري يف خدمة السياح القادمني إىل األردن من خالل 

تقدميها خلدمات الطعام والشراب، وهنا جيب التفريق بني املطاعم السياحية واملطاعم الغري سياحية، 

مس رجة اخلفاملطاعم السياحية هي مطاعم مصنفة حسب األصول من درجة النجمة الواحدة إىل د

جنوم، أما املطاعم الغري سياحية فهي مطاعم غري مصنفة سياحيا، وتنتشر يف كافة مناطق األردن، 

 ولذلك مت وضع نظام خاص باملطاعم السياحية.

 صـــي املتخصــل السياحـــام النقـــــ: نظالفــــــــرع األول

الصادر مبوجب املادة رقم  (07وقد يسمى هذا النظام بنظام النقل السياحي املتخصص رقم )

بة ك(، ويف هذا النظام تعين عبارة النقل السياحي املتخصص واملر1988( من قانون السياح رقم )16)

 (1) يلي: السياحية ما

نقل أفراد وجمموعات سياحية يف رحالت منتظمة أو عارضة برا إىل وهو   النقل السياحي املتخصص:-

 األثرية والدينية ألغراض سياحية داخل اململكة وخارجها. األماكن السياحية مبا ذلك األماكن

ستخدامها يف أعمال النقل السياحي املتخصص الواسطة النقل املرخصة وهي  املركبة السياحية:-

واليت يتم اعتمادها من طرف وزارة واملزودة باإلضافات واملواصفات والتجهيزات الواجب توفرها 

 مبقتضى قانون السري املعمول به.مبوجب تعليمات يصدرها الداخلية 

 تقسم املركبات السياحية إىل:

 مقعدا مبا يف ذلك مقعد السائق. 30وهي املركبة اليت يزيد عدد مقاعدها على  احلافلة السياحية:-

مقعدا مبا  30إىل  09وهي املركبة اليت يرتاوح عدد مقاعدها من  سيارة الركوب املتوسطة السياحية:-

 ائق.يف ذلك مقعد الس
                                                 

 .251ص  ،مرجع سابق األمن السياحي والتشريعات السياحية ، املهريات ،بركات كامل النمر -(1)



 ة فـــــــي األردن يالسياحــــالتجربة          :                                          الرابــــــــــعالفصـــــل 

278 

 

ينحصر الرتخيص مبزاولة هذه املهنة بشركات النقل السياحي املتخصصة املسجلة وفقا ألحكام قانون 

 10س املال الشركة عن أالشركات املعمول به، واملرخصة مبوجب أحكام هذا النظام، على أن ال يقل ر

 ماليني دينار.

   (1) حكام هذا النظام على النحو التايل:أما بالنسبة ملهام جلنة النقل السياحي فإهنا تتشكل مبوجب أ -

 .األمني العام للوزراء رئيسا 

 .ممثل عن وزارة النقل عضوا 

 .ممثال عن وزارة الداخلية عضوا 

 .ممثال عن وزارة الصناعة والتجارة عضوا 

  املركبات عضوا. سائقيمدير دائرة ترخيص 

 كأعضاءثنان من ذوي الكفاءة واخلربة من القطاع اخلاص يعينهما الوزير ملدة سنتني ا. 

تنظر جلنة النقل السياحي يف الطلبات املقدمة إىل الوزير من الشركات اليت تطلب الرتخيص ثم تقدم  -

 توصياهتا هبذا الشأن.

مبدئية مدهتا ستة أشهر قابلة يصدر الوزير بناء على تعيني جلنة الشركة الطالبة للرتخيص موافقة  -

للتمديد بقرار من الوزير ملدة مماثلة وملرة واحدة لتمكينها من توفري الشروط واملتطلبات الالزمة للحصول 

على الرخصة وفقا ألحكام هذا النظام، وإذا مل تتوفر تلك الشروط واملتطلبات خالل هذه املدة فيعترب 

 الرتخيص املبدئي ملغى.

 جيب توفرها يف طالب الرتخيص فهي كما يلي:أما الشروط اليت  

يقل عن مخسني حافلة سياحية، وأن تكون احلافالت السياحية حبالة  سم الشركة ما الاأن يسجل ب -

 حزيد عمرها على سنة واحدة من تاريفنية ممتازة على أن ال ترخص أي حافلة سياحية للمرة األوىل ي

 الصنع.

                                                 

 .381، ص مرجع سابق أبو رمان، عادل سعيد الراوي،أسعد محاد -(1)



 ة فـــــــي األردن يالسياحــــالتجربة          :                                          الرابــــــــــعالفصـــــل 

279 

 

موافقة اجلهات  مع احلصول على نطالقها ووصوهلااخاصة ملبيت احلافالت السياحية و قفن يوفر مواأ -

 .معها الرمسية ذات العالقة

نتظار جمهزة باملقاعد واملرافق الصحية املناسبة وأجهزة استقبال وقاعات اأن يوفر مكاتب إدارة و -

 تصال.الالسالمة العامة ووسائل ا

 مكتب الرئيسي.للأن يوفر العدد املناسب من اإلداريني واملستخدمني والفنيني مبا يف ذلك مدير  -

نا لتنفيذ أحكام الرتخيص وشروطه اأن يقدم كفالة بنكية سنوية قيمتها مائتا ألف دينار وذلك ضم -

 (1) .اللمجلس األعلى للسياحة وإعادة النظر بقيمة تلك الكفالة كلما رأى ذلك مناسب

 ةـــــــات السياحيـــــــــسرتاحالم واــــام املطاعـــ: نظالفــــــــرع الثانــــــي

صادر  1997( لسنة 06سرتاحات السياحية رقم )الوقد يسمى هذا النظام بنظام املطاعم وا

، حيث تعين عبارة املطعم السياحي 1988( لسنة 20( من قانون السياحة رقم )16مبوجب املادة )

احة ويقدم خدمات الطعام والشراب وميكن أن يمصنف سياحيا حسب تعليمات وزارة الس أي مرفق

 داخل املطعم وخارجة ويشمل هذا التعريف: هيقدم خدمات تروجيية ورياضية وفنية لرواد

 سرتاحات السياحية.الا-

 املنتزهات السياحية ومدن التسلية والرتويج السياحي.-

 النوادي الليلية.-

 (2) .الكافيرتيات-

 :أما شروط ترخيص املطعم السياحي 

 أن ال يقل رأس املال املسجل عن ثالثني ألف دينار.-

أن يكون كل من مالكه أو مديره العام أو أي عامل فيه حسن السرية والسلوك وغري حمكوم عليه جبناية -

 أو التقصريي. حتيايلالداب العامة، أو اإلفالس ااآلأو جنحة خملة بالشرف و
                                                 

 .252، مرجع سابق، ص  األمن السياحي والتشريعات السياحية بركات كامل النمر املهريات ،-(1)

 .284، ص نفسهرجع امل-(2)
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 (1)تتوفر فيه الشروط الفنية املنصوص عليها يف هذا النظام ويف التعليمات الصادرة مبوجبه.أن -

  مات املطعم السياحي فإنه عليه التقيد مبا يلي:التزاأما 

 سم املطعم باللغتني العربية واإلجنليزية وتظهر فيها فئة تصنيفه.اوضع الفتة حتمل  -

عه اقوائم األسعار للطعام والشراب يف مكان بارز على مدخل املطعم وتقديم لوائح طعام تبني أنو ارشهإ -

 وأسعاره إلطالع الزبائن عليها.

 أحكام قانون الصحة العامة واألنظمة الصادرة مبقتضاه. مراعاة -

قدمة له صناف املأكوالت واملشروبات واخلدمات املأتزويد كل زبون بفاتورة تدرج فيها مجيع  -

 سعارها بشكل واضح.أو

 سنة. 18متناع عن تقديم املشروبات الروحية ملن يقل عمره عن الا -

 رتداء زي خاص كل حسب طبيعة عمله.اإلزام العاملني يف املطعم السياحي ب -

أن ال تعلن بأي وسيلة كانت أو تدرج يف أي نشرة يصدرها ما يظهر املطعم السياحي على غري  -

 يث فئة التصنيف أو نوعية الطعام املقدمة.حقيقته من ح

 إعالم الوزارة عن أي تعديل يف اإلعالم التجاري للمطعم أو يف ملكيته. -

 أو إنشاءاته إال مبوافقة الوزارة.ه أن ال جترى أي تغيري يف مرافق -

 :(2) أما تصنيف املطاعم السياحية فإهنا نصنف كما يلي 

 مطعم مخسة جنوم. -

 جنوم.مطعم أربعة  -

 مطعم ثالثة جنوم. -

 مطعم جنمتان. -

                                                 

 .394، ص مرجع سابق أسعد محاد أبو رمان، عادل سعيد الراوي ،-(1)

 .249ص  ، مرجع سابق، السياحي والتشريعات السياحيةاألمن بركات كامل النمر املهريات ، -(2)
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 مطعم جنمة واحدة. -
  

 

 

 ةــــــــط السياحــــة تنشيـــــام هيئــــــاح ونظــــــام أدالء السيـــع: نظـــــــب الرابـــاملطل

السياحيون دورا بارزا يف تطوير احلركة السياحية والرتويج هلا من خالل اخلدمة اليت  اإلدالءيلعب 

باإلضافة إىل السمات الشخصية اليت تنعكس صورهتا على  ،يقدموهنا ودقة املعلومات اليت يعطوهنا

هتمت احلكومة هبم من خالل إدراج نظام خاص هبم، أما هيئة تنشيط ااإلقبال السياحي ولذلك 

حة فيقتصر دورها على تنشيط احلركة السياحية والرتويج هلا بالتعاون مع الوزارة ومجيع القطاعات السيا

 املتشابكة مع القطاع السياحي.
 السياحيني اإلدالء: نظام الفـــــــــرع األول

( 16صادر مبقتضى املادة ) 1988لسنة  34وقد يسمى هذا النظام بنظام أدالء السياحة رقم 

، ومن الشروط الالزم توفرها لرتخيص ممارسة مهنة الدليل 1988( لسنة 20السياحة رقم )من قانون 

 السياحي مايلي:

 أن يكون أردني اجلنسية وأكمل العشرين سنة من عمره. -

 غري حمكوم عليه جبناية أو جنحة خملة بالشرف واألخالق العامة. -

و دبلوم يف اخلدمات السياحية من كلية معتمدة و ما يعادهلا أأحاصال على الدرجة اجلامعية األوىل  -

 كحد أدنى.

 متحان اللغة األجنبية اليت يتقنها وإملامه باملعلومات السياحية.اجتاز ا -

 متحان الدورة اليت تنظمها الوزارة.اجتاز ا -

 جيوز له مزاولة وظيفة أخرى. مارسة مهنة الدليل والأن يكون متفرغا مل -

 ة للدليل السياحي فهي نوعان:حأما فئات الرخص املمنو 
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 دليل عام ويشمل العمل يف مجيع أحناء األردن. -

    (1) دليل موقع وينحصر عمله يف موقع سياحي حمدد. -

جتاه السياح  هبالتزاماتصر يف أداء واجباته أو خدماته وأن ال خيل وجب على الدليل السياحي أن ال يقويت

 لتزام مبا يلي:اليه بشكل خاص اأو أصحاب املهن السياحية األخرى وعل

 التحلي باألخالق واملواطنة الصادقة إلبراز األردن بالصورة اجليدة. -

 رتداء الزي املقرر.ا -

طالع عليها للسياح وموظفي الوزارة املعنيني الوضع رخصته على صدره أثناء العمل وإتاحة ا -

 لغايات الرقابة وأي موظف آخر يفوضه الوزير خطيا بذلك.

 تسليم رخصته إىل الوزارة عند إلغائها أو وقف العمل هبا. -

هام املوكلة له أثناء مرافقته لألفواج السياحية من شرح وإعطاء معلومات وافية دقيقة املالقيام ب -

 لتزام باملواعيد احملددة للربنامج السياحي.الوا

 :أما ما حيضر على الدليل السياحي من األعمال فهي كما يلي 

ل مهنته ألغراض غري أخالقية أو جتارية أو اإلعالن عن نفسه بصورة ختالف احلقيقة أو ستغالا -

 تنطوي على التغرير بالزوار والسياح.

 افقة كل من السائح والزائر يف األماكن السياحية واألثرية إال بناء على طلبه.رم -

 القيام بالداللة أثناء قيادة السيارة. -

 املكافئة من أصحاب املهن السياحية والتجارية.شرتاط طلب العمولة أو ا -

 طلب اإلكراميات من األفواج السياحية والزوار. -

    (2) تعاطي املشروبات الروحية أثناء العمل. -

 ةـــــط السياحــــة تنشيـــــام هيئــــــــ: نظالفرع الثاني
                                                 

 .246ص  ، مرجع سابق، األمن السياحي والتشريعات السياحية بركات كامل النمر املهريات ،-(1)

 .401، ص أسعد محاد أبو رمان، عادل سعيد الراوي ، مرجع سابق-(2)
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الصادر مبوجب  1997( لسنة 26وقد يسمى هذا النظام بنظام هيئة تنشيط السياحة رقم )

، وهيئة تنشيط السياحة 1988( لسنة 20املعدل لقانون السياحة رقم ) 1997( لسنة 14القانون )

الالزمة لك األموال املنقولة والغري منقولة متو ،ستقالل اإلداري واملايلالعتبارية ذات االع بالشخصية امتتت

وهلا أن توكل حمام يف اإلجراءات القضائية والقانونية املتعلقة هبا  ،وأن تقاضي ا،لتحقيق غاياهتا وأهدافه

 وميثلها رئيس جملس إدارهتا لدى الغري أمام سائر اجلهات.

اء األردن وخارجها بقرار من حنومركز هذه اهليئة هو "عمان" وجيوز إنشاء فروع هلا يف سائر أ

 رة اهليئة وتقوم باملهام التالية:جملس إدا

مع الوزارة  العمل على تنشيط احلركة السياحية والرتويج هلا ونشر الوعي السياحي والتعاون يف ذلك -

 وخمتلف القطاعات العاملة يف املهن السياحية.

 إعداد النشرات واألفالم والكتيبات وامللصقات السياحية وإنتاج سائر وسائل الرتويج السياحي -

ونشرها وتوزيعها وبيعها وإصدار اجملالت والنشرات الدورية املهنية السياحية مبوافقة اجلهات الرمسية 

 املختصة.

إعداد الدراسات والبحوث التسويقية واإلحصائية السياحية وتنفيذها إما بالتمويل املباشر أو  -

 تشريعات املعمول هبا يف اململكة.باملساعدات الدولية واهليئات الغري حكومية يف هذا اجملال ووفقا لل

املسامهة مع الوزارة واملؤسسات الرمسية العامة والقطاع السياحي لتوفري التمويل الالزم لتنفيذ محالت  -

 التسويق والرتويج املعتمدة من طرف اململكة.

 املشاركة يف تدريب وتأهيل القوى العاملة يف القطاع السياحي. -

 بتحسني املواقع السياحية. قرتاح املشاريع اخلاصةا -

 إقامة مركز معلومات وطين جلمع املعلومات اإلحصائية حول القطاع السياحي. -

املسامهة يف الفعاليات والنشاطات املتعلقة بالسياحة مبا يف ذلك األسابيع واملهرجانات السياحية  -

 واملشاركة يف املناسبات واملؤمترات الوطنية والدولية.
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تنشيط السياحة فإهنا تتألف من أعضاء دائمني وأعضاء منتخبني ويعتربون أعضاء  أما أعضاء هيئة

 على النحو التايل: نمؤازريكما تظم أعضاء  ،عاملني

 

 :ونـــــــاء الدائمـــــاألعض-أ

 الوزارة ممثلة بالوزير أو مبا يفوضه بذلك.-1

 أعضاء جملس إدارهتا. مؤسسة تنمية الصادرات األردنية وميثلها املدير العام أو أحد-2

 امللكية األردنية وميثلها رئيسها التنفيذي أو من يفوضه بذلك.-3

 مجعية الفنادق األردنية وميثلها رئيسها. -4

 مجعية وكالء السياحة والسفر وميثلها رئيسها. -5

 شركات النقل السياحي املتخصصة وميثلها املدير العام أو من ينوب عنه. -6

 الوطنية األخرى وميثلها املدير العام أو من ينوب عنه.شركات الطريان  -7

ستفادة من اخلدمات اليت تقدمها اهليئة العامة ألعضائها الا وهلم احلق يف: نـــــــزريااء املؤـــــألعضا -ب

شرتاك يف مناقشة األمور املعروضة عليها وأن يكون هلم احلق يف الجتماعاهتا وااوهلم احلق يف حضور 

  (1)أو التصويت على قراراهتا.الرتشيح 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .260مرجع سابق، ص  األمن السياحي والتشريعات السياحية،  بركات كامل النمر املهريات ،-(1)
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 ي األردنــــــة فـــــــــــادي للسياحــــــــردود االقتصــــــــع: املـــــــــث الرابــــاملبح

ية االقتصادية واالجتماعية يف الدولة مبا يوفره ميلعب القطاع السياحي دورا هاما وفعاال يف التن

ميزان  املسامهة يف حتسنيوإتاحة فرص العمل وتوفري العمالت األجنبية و إيراداتوستثمارات امن 

ية االجتماعية عن طريق إعادة توزيع الدخل الوطين، ميساهم القطاع السياحي يف التن كمااملدفوعات، 

هتمام باملناطق السياحية إىل تطوير وتنمية املناطق العمرانية اجلديدة األقل حظا يف الحيث يؤدي ا

متداد السياحة إىل هذه املناطق يؤدي إىل التوازن اإلقليمي داخل الدولة اية، ومما ال شك فيه أن التنم

اليت تقوم على السياحة  األنشطةنتيجة لزيادة دخول العديد من املنشآت واألفراد بفعل تولد العديد من 

ومن ثم يرتتب على ذلك إعادة توزيع الدخول بني املدن السياحية اجلديدة وبني املدن الرئيسية يف 

    (1).الدولة

ومما ال شك فيه أن تنمية النشاط السياحي يؤدي إىل دفع عملية التنمية االجتماعية ويساعد 

إىل املسامهة يف إعادة توزيع السكان وهجرهتم. وسيتم  تطوير األماكن الريفية والصحراوية باإلضافة لىع

الرتكيز يف هذا املبحث على األبعاد الرئيسية اليت تعترب من أهم املسامهات اليت تقدمها السياحية 

 األردني: لالقتصاد
 لــــــرص عمـــــق فـــــي خلــي فــــــاع السياحـــــة القطـــــــب األول: مسامهــــاملطل

قتصادي متزايد وخاصة يف ما يتعلق باستخدام القوى العاملة اتتصف السياحة بأهنا نشاط 

حيث حتتاج إىل أعداد كبرية من العاملني وإن تباينت من حيث احلجم والنوعية تبعا ملستوى أنشطة 

                                                 

 .137، ص 2002، قاهرة، الالشروق، دار السياحة ومستقبل مصر بني إمكانيات التنمية وخماطر اهلدر، حميا زيتون-(1)
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 ىوإلبراز دور السياحة يف حتديد حجم ونوعية القوى العاملة البد من إلقاء الضوء عل ،السياحة

 املتغريات املؤثرة يف ذلك:

حجم رأس املال املستثمر يف قطاع السياحة والذي خيلق فرص جديدة للعمل يف هذا القطاع ويف  -

 اخلدمات القائمة عليه.

اهرة وأصحاب املنوعية فرص العمل اليت توفرها صناعة السياحة واليت تتباين بني العمالة الغري  -

 الكفاءات واخلربات املتميزة.

 .أدائهاعية اخلربات املتاحة ومستوى نو -

 التغري الذي حتدثه العمالة وتوزيعها على األنشطة املختلفة لألفراد. -

 وهي: فئاتولذلك ميكن تصنيف القوى العاملة املرتبطة بصناعة السياحة إىل أربع 

الفئة اليت ترتبط وظائفهم بإنفاق السياح  يالعاملون الدائمون يف السياحة بصورة مباشرة، وه -

الفنادق ومراكز الرتفيه واملطاعم املرتبطة هبا  مثلاملرتددين على املنشآت السياحية ومرافق خدماهتم 

 .منظمو الرحالتو ،ووكالء السياحة

 الفئة العاملة باخلدمات املرتبطة بأنشطة السياحة والرتويج. مالعاملون بصورة غري مباشرة وه -

العاملون املنجذبون يف الصناعة كقوى إضافية مؤقتة نتيجة لطبيعتها املتزايدة، ويعملون خالل  -

 فرتات الذروة يف املواسم السياحية.

سم العمالة افئة يطلق عليهم  يمن صناعة السياحة وه نويستفيدوالعاملون يف قطاعات خمتلفة  -

    (1)املستحدثة.

يف اململكة األردنية فإن السياحة تؤثر تأثريا إجيابيا مباشرا على زيادة العمالة وخلق فرص جديدة،  أما

وذلك ألن السياحة مبفهومها احلديث تعترب صناعة مركبة تشتمل على كثري من الصناعات وأوجه 

بكثري من  عتمادا كبريا، كما تتصلاالنشاطات األخرى اليت ال تزال تعتمد على العامل اإلنساني 

                                                 

 .122، ص 1999، مصر دق،الفراعنة، معهد الفراعنة العايل للسياحة والفنا ةأكادميي، مدخل يف علم السياحة، غادة حممد بسيوني-(1)
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القطاعات اإلنتاجية األخرى كقطاع البناء والتشييد، والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي، وقطاع البنوك، 

 .والقطاعات اخلدمية األخرى

 

 

 

 رة ــــالل الفتــــي خـــــاع السياحـــي القطـــة فـــــــور العمالـــح تطـــــ( يوض32م:)ــــــدول رقـــــاجل

 (2000 – 2014). 

 الوحدة: ألف                 

نواتالس  العمالة السياحية )ألف عامل( 
2000 201 
2001 215 
2002 222 
2003 221 
2004 235 
2005 294 
2006 311 
2007 345 
2008 383 
2009 401 
2010 419 
2011 418 
2012 419 
2013 537 
2014 589 

 :على اعتمادامن إعداد الباحث  :املصدر
-world Travel and Tourism Consul Data, 2016 
-www.mota.gov.jo  ( 02/02/2017) 
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خالل هذه الفرتة جند أن السياحة  ياألردنإن دراسة تطور أعداد العاملني يف القطاع السياحي 

، ناألرداحلد من معدالت البطالة يف  فقد سامهت يفت بشكل مباشر يف التوظيف، وبالتايل مهقد سا

ألف عامل  418إىل  2000ألف عامل سنة  201رتفع عدد العاملني يف القطاع السياحي من افقد 

أي أن متوسط ما يولده  ألف عامال، 589إىل حوايل  2014، لريتفع مرة أخرى سنة 2011سنة 

ألف فرصة عمل سنويا، وهذا يعين أن قطاع السياحة يساهم  20بلغ  شغل قطاع السياحة من وظائف

ألف مواطن من  800ستفادة أكثر من امن حجم القوى العاملة الكلية مما يعين أيضا  % 12بته ما نس

 العوائد االقتصادية للسياحة.

من جمموع  % 81وجتدر اإلشارة إىل أن السياحة األردنية تعتمد على العمالة الوطنية بنسبة 

 ة يف الفنادق واملطاعم السياحية.ترتكز على العمالة األجنبية خاص فإهنا % 19العاملني، أما نسبة 

 يــــــــي اإلمجالــــــج احمللاتـــــي النـي فـــي األردنــــاع السياحـــــة القطــــــمسامهي: ــــــــب الثانـــــاملطل

انب اجليعد قطاع السياحة من أهم القطاعات اليت تشهد تطورا سريعا، ويزداد أمهيته يف 

 مسامهته يف النتاج احمللي اإلمجايل. من خالل دولة،  االقتصادي

مسامهة القطاع  معدالتحققتها  نسبةأن أكرب ، 32رقم وتشري البيانات الواردة يف اجلدول 

، بينما كانت أقل % 14.9حبوايل  2012كانت يف سنة  األردني السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل

 .2003سنة  %8.1تج احمللي اإلمجايل هي نسبة حققتها مسامهة القطاع السياحي يف النا

 %12.33أما متوسط مسامهة القطاع السياحي يف الناتج اإلمجايل خالل هذه الفرتة فقد بلغ 

، و هي النسبة اليت أوصى هبا اجمللس العاملي للسياحة، و هذا دليل %10و هذه النسبة جتاوزت 

السبب الرئيسي يف ذلك إىل استقرار الوضع على تطور و ازدهار القطاع السياحي األردني و يرجع 

 السياسي و األمين يف البالد.
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 خالل الفرتة  يـــي اإلمجالــج احمللـــــي الناتـــي فــاع السياحـــــة القطـــح مسامهــــ( يوض33م:)ــــــدول رقــــاجل

(2000-2014)  

 واتالسن
 %) احمللي اإلمجايلنسبة مسامهة القطاع السياحي يف الناتج 

GDP) 

2000 % 9,70 

2001 % 8,60 

2002  %8,30 

2003 %8,10 

2004 %11,60 

2005 %11,20 

2006 %11,40 

2007 %13,90 

2008 %14,00 

2009 %14,70 

2010 %14,80 

2011 %14,70 

2012 %14,90 

2013 %14,60 

2014 %14,50 
 : على اعتماداالباحث  إعدادمن  :املصدر

World Travel and Tourism Consul Data, 2016. 
-www.mota.gov.jo  ( 03/02/2017) 

 اتــــــــــــزان املدفوعــــــي يف ميـــــــي األردنــــــاع السياحــــــة القطـــــث: مسامهـــــــب الثالـاملطل



 ة فـــــــي األردن يالسياحــــالتجربة          :                                          الرابــــــــــعالفصـــــل 

290 

 

تقاس األمهية االقتصادية للسياحة بآثارها على ميزان املدفوعات من خالل اإليرادات السياحية 

اليت حتصل عليها الدولة من خالل حتويالت السائحني وإنفاقهم داخل الدولة، والدخل السياحي يؤثر على 

سياحي، ونسبتها إىل النتيجة امليزان التجاري تأثريا مباشرا ويتحدد هذا التأثري بالقيمة الصافية للميزان ال

الصافية للميزان التجاري سواء كانت سلبية أو جتارية، فإذا كانت النتيجة الصافية للميزان التجاري 

سلبية، وكان األثر اإلجيابي للميزان السياحي كبريا فإنه يساعد على ختفيف العجز يف امليزان التجاري، 

ن األثر اإلجيابي للميزان السياحي يساعد يف زيادة تلك إفوإذا كانت نتيجة امليزان التجاري إجيابية 

    (1) ومن ثم يساعد زيادة التنمية االقتصادية داخل الدولة. ،اإلجيابية

عتبارها إحدى الدول السياحية اليت تعاني من شح العمالت األجنبية، فإن اواململكة األردنية ب

مما يساعد على سد العجز يف ميزان ، النقد األجنيب منو القطاع السياحي يساهم يف زيادة اإليرادات من

 .املدفوعات ومن ثم العمل على توازنه

 (.2014-2000رة )ـــــالل الفتــــــي يف األردن خـــــزان السياحــور امليـح تطـــ( يوض34)م:ـــــدول رقــــاجل

 ةــــالسن
 الدخل السياحي

 (دوالر)باملليون 

 اإلنفاق السياحي

 (دوالر)باملليون 

 امليزان السياحي

 (دوالر)باملليون 

2000 722,20 388,17 334,03 

2001 700,35 420,32 280,03 

2002 1047,91 416,37 631,54 

2003 1059,05 378,59 680,47 
2004 1329,63 523,67 805,96 
2005 1440,46 585,01 855,45 

2006 2059,73 836,69 1223,03 

2007 2310,85 882,38 1428,47 

2008 2945,35 1004,34 1941,01 

2009 2914,33 1158,74 1755,59 

2010 3588,73 1424,81 2163,93 

2011 3002,88 1746,99 1255,89 

                                                 

 يونيو ،قاهرةالالعدد األول، ، اجمللة املصرية للتنمية والتخطيط، املتواصلة من منظور عالقتها بالبيئة السياحية التنمية، إميان حممد عبد الفتاح منجي-(1)

 .128، ص 2002
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2012 3306,73 1583,99 1722,74 

2013 3197,60 1756,30 1441,30 

2014 3481,15 1802,69 1678,46 

 :الباحث اعتمادا علىمن إعداد  :املصدر
World Travel and Tourism Consul Data, 2016. 

-www.mota.gov.jo  ( 04/02/2017) 
 2000( أن امليزان السياحي األردني قد حقق مبالغ إجيابية متتالية منذ سنة 34نالحظ من خالل اجلدول ) 

سنة  مليون دوالر 280.03قيم امليزان السياحي إىل  ثم اخنفضت دوالرمليون  334,03بقيمة مالية قدرها 

سبتمرب اليت أثرت على منطقة الشرق األوسط بصفة  11هذا النقصان أحداث  أسبابومن بني   2001

أين حقق قيمة مالية تقدر  2011إىل غاية سنة يف حتقيق زيادات متتابعة ومتتالية  أخرىعامة ، ليعاود مرة 

هي قيمة مالية منخفضة مقارنة بتلك الزيادات املتتابعة ، أما السنوات ما بني و دوالرمليون  1255.89بـ 

فقد حقق امليزان السياحي األردني نتائج إجيابية متقاربة يف ما بينها مما يدل على قدرة  2014و 2012

 .القطاع السياحي األردني على استقطاب أكرب عدد من السياح وقدرته على املنافسة الدولية

 حتقيق اإليرادات  ي يفـــــــي األردنــــــاع السياحـــــــة القطـــــمسامهاملطلب الرابع : 

من السياح ، وذلك من خالل ما  دأكرب عدإذا عرفت الدولة استقطاب حيقق القطاع السياحي اإليرادات 

ة ميكن توضيحها من خالل سنوي إيراداتينفقونه يف بلد املقصد السياحي ، ويف األردن حقق القطاع السياحي 

 ( الذي يوضح اإليرادات السياحية يف األردن .35اجلدول  رقم )

 .(2015-2003) رة ــــالل الفتــــخ( يوضح اإليرادات السياحية يف األردن 35اجلدول  رقم )

 الوحدة : مليون دوالر                                                                    

 اإليرادات السياحية يف األردن واتالسن

2003 1061,17 

2004 1329,63 

2005 1439,61 

2006 1637,15 

2008 2945,35 

2009 2914,47 

2010 3416,85 

2011 3428,42 
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2012 4065,88 

2013 4121,43 

2014 4380,31 

2015 4069,40 

 من إعداد الطالب اعتمادا على   :املصدر : 
www.mota.cov.jo ,  (04/02/2017) 

( يف  2015 -2003أن اإليرادات السياحية يف األردن خالل الفرتة )اجلدول  خالل هذانالحظ من 

حوايل  2003( إذ كانت اإليرادات السياحية سنة  2014 -2003السنوات )زيادة مستمرة بني 

ختللها  مليون دوالر 4380.31 حوايل 2014لرتتفع حتى تصل سنة مليون دوالر  1061.17

فقد  2015أما سنة  % 1.1 –تناقص قدره  مبعدل 2009 - 2008اخنفاض بسيط بني سنيت 

مليون دوالر وهذا راجع إىل األحداث  4069.40 اخنفضت فيها اإليرادات السياحية إىل حوايل

 .باألردناألمنية وحالة عدم االستقرار يف جمموعة من الدول احمليطة 

ولعل السبب يف ذلك  الفرتة،وعموما فإن القطاع السياحي األردني حقق إيرادات معتربة خالل كل هذه  

 .ايا اقتصادية واجتماعية وثقافيةيعود إىل إعطاء السلطات األردنية األولوية هلذا القطاع ملا له من مز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mota.cov.jo/
http://www.mota.cov.jo/
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 األردن و  من اجلزائرلكل لقطاع السياحي ااملبحث اخلامس: مقارنة مؤشرات 

 الدولتني،ريهتا يف األردن من خالل املنشآت السياحية القائمة يف ظمع ن ميكن مقارنة السياحة يف اجلزائر

  البلدين.للقطاع لكال  االقتصاديواملردود  إليهما،واحلركة السياحية الوافدة 

 واألردن املنشآت السياحية القائمة يف كل من اجلزائر املطلب األول: مقارنة  

 الدولتني،تزخر كل من اجلزائر واألردن على جمموعة من املنشآت السياحية موزعة على ربوع كل من 

 يلي:وسنقوم بإبرازمها كما 

 أهم املنشآت السياحية القائمة يف اجلزائر  الفرع األول :

يواء كما وخاصة تلك املتمثلة يف طاقات اإل تتوفر اجلزائر على جمموعة متنوعة من املنشآت السياحية

 التايل:يوضحه اجلدول 
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-2012) :ر خالل الفرتةئيوضح طاقات اإليواء وتقسيمها حسب التصنيف يف اجلزا (36)اجلدول رقم 

2014) 

 2014 2013 2012 التصنيف

 08 08 08 فنادق مخس جنوم

 06 05 05 فنادق أربع جنوم

 39 38 38 فنادق ثالث جنوم

 46 46 46 فنادق جنمتني

 149 149 116 فنادق جنمة واحدة

 156 156 127 فنادق غري مصنفة

 02 02 02 إقامة من الدرجة الثانية

 01 01 01 إقامة من الدرجة األوىل

 02 02 02 موتيالت من الدرجة الثانية

 01 01 01 موتيالت من الدرجة األوىل

 01 01 01 دار الشباب من الدرجة الثانية
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 01 01 01 دار الشباب من الدرجة األوىل 

 01 / / قرى سياحية من الدرجة الثانية

 1402 1389 1264 أخرى خمتلفةهياكل إيواء 

 1185 1174 1155 اجملموع

 :على اعتمادامن إعداد الطالب املصدر : 
www.ons.dz ( 04/02/2017). 

 

 من خالل هذا اجلدول نالحظ بأن اجلزائر تتوفر على مثان فنادق صنف مخس جنوم خالل الفرتة

وفندق "  وفيتال"سمها متمركز يف اجلزائر العاصمة وضواحيها مثل فندق "ظ( ،ومع2012-2014)

الشرياتون "وفندق "اهللتون "وكذلك فندق " األوراسي" ،باإلضافة إىل فندق آخر مبدينة وهران من 

 2014سنة  إىل غايةة فنادق تسلسلة الشرياتون .أما الفنادق من صنف أربع جنوم فلم يتعد عددها س

ى مثل فندق " وهي منتشرة أيضا يف املدن الرئيسية الكرب 2012مخس سنة  هابعد أن كان عدد

وفندق كولومب"بوهران أيضا ،يف حني جند فنادق صنف ثالث  " بالعاصمة وفندق " املرييديان "املاركري

إىل  2014،لريتفع عددها سنة  (2013-2012فندقا خالل سنيت ) 38جنوم عددها ثابت حبوايل 

-2012ة )خالل الفرت فندقا 46فندقا ،أما الفنادق صنف جنمتني فعددها ثابت حبوايل 39

( 2014-2013(،أما الفنادق ذات النجمة الواحدة فهي أيضا عددها ثابت خالل سنيت )2014

 فندقا . 116حوايل  2012بعد أن كان عددها سنة  افندق 149حبوايل 

عددها معتربا مقارنة جتدر اإلشارة إىل أن عدد الفنادق ذات النجمة الواحة و الفنادق غري املصنفة  -

السياحية األخرى ويرجع السبب يف ذلك كون مرتاديها من ذوي الطبقة املتوسطة اإليواء هياكل مع بقية 

،أما بقية املنشآت السياحية األخرى كاإلقامات واملوتيالت ودور الشباب والقرى السياحية فإن عددها 

شأة سنة من 1155ذه املنشآت السياحية من الكلي هل  موعاجمل ارتفع يف حني. ناواالثنما بني الواحد 

 . 2014سنة  1185إىل حوايل  2012

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
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 األردن.الفرع الثاني: أهم املنشآت السياحية القائمة يف 

القائمة يتعلق باملنشآت الفندقية  ما أما يف ،جموعة معتربة ومتنوعة من املنشآت السياحيةمبر األردن ختز

 يلي:( كما 37يف األردن فيمكن توضيحها يف اجلدول رقم )

 

 

 

 

 .(2015 – 2014) ةيوضح طاقات اإليواء بكل أصنافها خالل سن :37اجلدول رقم 

 2015 2014 السنوات

 تصنيف

 الفنادق

 عدد

 الفنادق

 عدد

 الغرف

 عدد

 األسرة

 عدد

 الفنادق

 عدد

 الغرف

 عدد

 األسرة

 13729 8030 32 13609 7980 31 مخس جنوم

 7183 3961 31 7183 3961 31 أربع جنوم

 7302 3784 57 7205 3682 55 ثالث جنوم

 5150 2327 64 4840 2195 59 جنمتني

 3260 1528 66 3118 1499 61 جنمة واحدة

 5914 2613 148 5855 2604 148 مصنفة غري فنادق

شقق وأجنحة بكل 

 أصنافها
151 5202 10057 168 5734 10659 

 53197 27977 566 51867 27123 536 اجملموع
 :على اعتمادا: من إعداد الطالب املصدر 

www.mota.gov.jo ( 05/02/2017)  . 

 متقارب ادق من صنف مخس جنوم  وأربع جنوم عددهامن خالل هذا اجلدول نالحظ أن عدد الفن 

فندقا على الرتتيب بعدد  31و  32 أين بلغ عدد الفنادق مخس جنوم( 2015-2014خالل سنيت )
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 اسرير 13729 و 13609وبعدد أسرة يقدر حبوايل  غرفة على التوايل، 8030و  7980غرف 

لكن بوترية بطيئة  تأما الفنادق من صنف ثالث جنوم وجنمتني وجنمة واحدة فقد تزايد على الرتتيب،

 2014فندقا على الرتتيب بعد أن كانت سنة  66و 64 ،57إىل حوايل  2015سنة  ارتفعتحيث 

واألجنحة فإن عددها  والشققأما الفنادق غري املصنفة  ،ى التوايلفندقا عل 61و 59 ،55حويل 

 . 2015فندقا على الرتتيب خالل سنة  168و  148يقدر حبوايل  إذ معتربا نسبيا،

فندقا  34فندقا من صنف مخس جنوم و 14تتوفر على وجتدر اإلشارة  إىل أن مدينة عمان لوحدها 

 فندقا من 34فندقا من صنف جنمتني و  37ثالث جنوم وفندق من صنف  37من صنف أربع جنوم و 

فندقا .يف حني أن مدين البرتاء  92أما عدد الفنادق غري املصنفة فيقدر حبوايل  صنف جنمة واحدة،

تزخر حبوايل ستة فنادق من صنف مخس جنوم و ثالث فنادق من صنف أربع جنوم وعشر فنادق من 

عشر فندقا غري  ني وفندقني صنف جنمة واحدة و إثناصنف ثالث جنوم وسبع فنادق من صنف جنمت

مصنف، أما مدينة العقبة فتحتوي على ستة فنادق من صنف مخس جنوم وأربع فنادق من صنف أربع 

جنوم و مثان فنادق من صنف ثالث جنوم و مخس عشر فندقا من صنف جنمتني و عشر فنادق من 

توي على ستة فنادق من صنف مخس جنوم صنف جنمة واحدة .أما منطقة البحر امليت فإهنا حت

وفندقني من صنف أربع جنوم وفندق واحد من صنف ثالث جنوم .أما باقي الفنادق فهي موزعة على 

 األردن.خمتلف املناطق السياحية األخرى يف 

  ( كما يلي38)أما الفعاليات السياحية املنتشرة يف خمتلف ربوع األردن فيمكن حصرها يف اجلدول رقم 

 ( .2015-2014تطور الفعاليات السياحية يف األردن خالل  سنيت )يوضح : 38 اجلدول رقم

 2015 2014 الفعاليات السياحية

 568 536 الفنادق

 868 856 مكاتب السياحة والسفر

 252 252 مكاتب تأجري السيارات
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 385 375 متاجر التحف

 08 08 النقل السياحي

 09 09 مراكز الغوص

 03 03 املائيةالرياضة 

 1006 983 مطاعم سياحية

 :على اعتمادامن إعداد الطالب املصدر : 

www.mota.gov.jo  ( 05/02/2017). 

خالل هذا اجلدول أن عدد الفنادق يف األردن ومكاتب السياحة واملطاعم السياحية قد زاد  نالحظ من

ولكن بوترية حمدودة ،يف حني أن متاجر التحف وشركات  2014مقارنة بسنة  2015عددها سنة 

 (.2015-2015عددها بني سنيت ) ستقراالنقل السياحي ومراكز الغوص والرياضات املائية قد 

 السياحية يف اجلزائر واألردن.املنشآت الفرع الثالث :املقارنة بني 

أن عدد الفنادق األردنية من  نالحظ ،38 ، رقم 37 ، رقم36 ، رقم 35رقم من خالل اجلداول 

صنف مخس جنوم و أربع جنوم قد فاق نظريهتا يف اجلزائر بأضعاف مضاعفة ،أما عدد الفنادق األردنية 

صنف جنمتني وجنمة واحدة فهي أكثر عددا أيضا من الفنادق اجلزائرية لكن بتفاوت حمدود وهذا بالرغم 

تؤهلها من أن تكون رائدة يف هذا اجملال ،ولعل السبب يف  ما متلكه اجلزائر من موارد مالية وثروات طبيعية

تلبية  حماولة اجلزائر هلذا العدد من الفنادق صنف جنمة واحدة يف اجلزائر يعود إىل املعترب االنتشار

اجلزائريني من ذوي الدخل احملدود ،ونفس املالحظة تسجل بالنسبة  واملسافرين احلاجات املتزايدة للسياح

 اخنفاضري مصنفة يف اجلزائر اليت فاقت أو تقاربت مع نظريهتا يف األردن ،ويرجع السبب إىل للفنادق الغ

أسعارها يف كال البلدين.أما طاقات اإليواء األخرى مثل اإلقامات واملوتيالت والشقق واألجنحة ودور 

قات الكبرية فتتفوق األردن عددا على اجلزائر ،ويعود السبب إىل تزايد التدفالشباب بكل أصنافها 

 على األردن . احللسي
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وبصفة عامة ميكن القول أن األردن متتلك منشآت سياحية و فندقية أكثر مما متتلكه اجلزائر بالرغم من  

 كوهنا دولة غري نفطية .

 .املطلب الثاني :مقارنة احلركة السياحية لكل من اجلزائر واألردن 

 من اجلزائر واألردن من خالل عدة مؤشرات من أمهها:ميكن إجراء مقارنة بني احلركة السياحية لكل 

 .ةالسياحي يايللالوعدد  عدد السياح الوافدين ،وعدد النزالء يف الفنادق،

 الفرع األول : عدد السياح الوافدين لكل من اجلزائر واألردن.

البيئة وتوفر  يتوقف الطلب السياحي على كل دولة على مدى تنوع وغزارة املنتج السياحي هلا،

 السياحية األساسية املناسبة واملناخ السياحي اآلمن.

 .39فيوضحه اجلدول رقم أما يف اجلزائر فإن عدد السياح الوافدين إليها 

 (.2015-2012عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر خالل الفرتة )  : 39جدول رقم 

 اجملموع عدد اجلزائريون باخلارج عدد السياح األجانب  السنوات 

2012 981995 1652101 2634056 
2013 964153 1768578 2732731 
2014 940125 1361248 2301373 
2015 1083121 623873 1709944 

 على   : اعتمادامن إعداد الطالب املصدر : 
 www.mota.gov.jo (05/02/2017) 

www.ons.dz   (05/02/2017) 
( يف 2015-2012) ةهذا اجلدول نالحظ أن عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر خالل الفرتمن خالل 

أين كان عددهم حوايل  سائحا 2732731إىل حوايل  2013تذبذب إذ أرتفع عددهم سنة 

هذا العدد بوترية  اخنفض،ثم  %3.75أي مبعدل زيادة يقدر حبوايل  2012سائحا سنة  2634056

 لينخفض ،% 15.78 -قدره  اخنفاضمبعدل  سائحا 2301373حوايل إىل   2014بطيئة سنة 

 .سائحا 1709944إىل حوايل  2015مرة أخرى سنة 

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
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جزائريون مقيمون  ممعظمهوجتدر اإلشارة إىل أن أغلب السياح الوافدين إىل اجلزائر خالل هذه الفرتة 

 باخلارج .

 .40أما السياح الوافدين إىل األردن فيوضحه اجلدول رقم 

 (.2015-2012سياح املبيت يف األردن خالل الفرتة ) عدد : 40جدول رقم 

 2015 2014 2013 2012 السنوات

 3761072 3989913 3945360 4162367 عدد سياح املبيت

 على : اعتمادامن إعداد الطالب املصدر : 

www.mota.gov.jo , ( 07/02/2017) 

عددهم سنة  اخنفضنالحظ من خالل اجلدول أن أعداد السياح الوافدين إىل األردن يف تذبذب حيث 

 4162367أي كان عددهم حوايل  2012سائح مقارنة بسنة  3945360إىل حوايل  2013

ولكن بوترية متواضعة جدا أي وصل عددهم إىل  2014ثم ينخفض مرة أخرى سنة  سائح،

ليصل عددهم إىل حوايل   2015مرة أخرى سنة  فاضااخنليسجل  سائحا، 3989913

 . % 7.2 -قدره  اخنفاضمبعدل سائحا  3761072

جند أن عددهم يف األردن فاق  نوبصفة عامة عند مقارنة عدد السياح الوافدين لكل من اجلزائر واألرد

 السنوات. هبكثري عددهم باجلزائر خالل كل هذ

 واألردن.عدد النزالء يف الفنادق لكل من اجلزائر  الثاني:الفرع 

 .41من خالل اجلدول رقم  هووفقا هلذا املؤشر فإن عدد النزالء يف الفنادق اجلزائرية ميكن توضيح

 .2014:توزيع نزالء الفنادق اجلزائرية حسب املنطقة اجلغرافية خالل سنة  41اجلدول رقم 

املنطقة 

 اجلغرافية

اجلزائرين .غ  أسرتاليا أوروبا أمريكا آسيا إفريقيا

 .املقيمني

 اجملموع

 401037 46655 1022 160616 11533 73071 108176 عدد السياح

 على: اعتمادامن إعداد الطالب املصدر : 
(07/02/2017) www.ons.dz    

http://www.ons.dz/
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سائحا موزعني  401037حوايل  2014سنة  من خالل هذا اجلدول نالحظ أن عدد النزالء بلغ 

إفريقيا حبوايل سائحا ،تليها  160616أوروبا حبوايل   محسب كل منطقة جغرافية  ،إذ تتقدمه

سائحا ،فيحني بلغ عدد النزالء  1022سائحا ،وحتتل منطقة أسرتاليا ذيل الرتتيب حبوايل  108176

 سائحا . 46655حوايل يف اجلزائر اجلزائريني غري املقيمني 

 .42أما عدد النزالء يف األردن فيوضحه اجلدول رقم 

 

 

 

 (.2015-2014عدد النزالء يف الفنادق األردنية خالل الفرتة ) : 42جدول رقم 

 املنطقة اجلغرافية
 عدد النزالء

 % التغري النسيب 2015 2014

 %14.5- 207412 242514 أمريكا 
 %49.1 - 337576 663495 أوروبا

 %37.5- 12063 19307 أفريقيا

 %97.6- 145892 208572 آسيا

 %11.3- 565232 637381 الدول العربية 

 %3.5- 625919 648602 األردنيني

 %21.7- 1894094 2419871 النهائي اجملموع

 على اعتمادا باحث من إعداد الاملصدر : 

(08/02/2017)  www.mota.gov.jo    - 

 1894094عدد النزالء يف الفنادق األردنية إىل حوايل  اخنفاضمن خالل هذا اجلدول نالحظ 

سائحا مسجال  2419871حبوايل  رعددهم يقدكان أين  2014مقارنة بسنة  2015سائحا سنة 
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تتقدمهم الدول األوربية  موزعني على خمتلف مناطق العامل، %21.7-قدرها حوايل  اخنفاضنسبة 

 337576إىل حوايل  2015لينخفض عددهم سنة  2014سائحا خالل سنة  663495حبوايل 

 637381تليها الدول العربية حبوايل  ،%49.1 -ل حوايل  قدرها اخنفاضسائحا مسجلة نسبة 

 اخنفاضمبعدل  565232سائحا  إىل حوايل  2015لينخفض عددهم سنة  ،2014سائحا سنة 

اإلمجايل  اجملموعوجتدر اإلشارة إىل أن عدد النزالء األردنيون يشكلون جزء هاما من . %11.3- قدره

 األردنية.النزالء يف الفنادق  لعدد

إمجايل عدد النزالء يف الفنادق اجلزائرية مبثيلتها األردنية جند أن عددهم يف األردن  ةوعند مقارن

حوايل  2015و  2014يفوق بكثري عددهم يف اجلزائر ،إذ تراوح عددهم يف األردن سنيت 

بينما بلغ عددهم يف اجلزائر حوايل  سائحا على الرتتيب، 1894094و سائحا 2419871

 .2014سائحا سنة  401073

 .واألردنيايل السياحية لكل من اجلزائر لعدد ال الفرع الثالث:

يايل السياحية مؤشرا هاما يف جناعة القطاع السياحي ألي دولة ،ويف اجلزائر جند أن عدد لتشكل ال

 .43يايل السياحية يوضحه اجلدول رقم لال

 .2015خالل سنة  يايل السياحية يف اجلزائر حسب املناطق اجلغرافيةلتوزيع ال :43 جدول رقم

املنطقة  

 اجلغرافية

 إفريقيا 

 

اجلزائريني  أسرتاليا با وأور أمريكا  آسيا 

املقيمني 

 باخلارج

 اجملموع

يايل لعدد ال

 السياحية
228385 149533 28469 352181 1196 77931 837695 

 على   : اعتمادا باحث من إعداد الاملصدر : 
(08/02/2017).   www.ons.dz 

 837695بلغ حوايل  2015يايل السياحية يف اجلزائر سنة لأن عدد النالحظ من خالل هذا اجلدول 

 352181ليلة سياحية موزعة على خمتلف املناطق اجلغرافية ،إذ حتتل الدول األوربية املقدمة حبوايل 

http://www.ons.dz/
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ليلة سياحية ،يف حني تذيلت أسرتاليا الرتتيب  228385حبوايل  ةاإلفريقيليلة سياحية ،تليها الدول 

ليلة سياحية ،وجتدر اإلشارة إىل أن اجلزائريني املقيمني باخلارج يشكلون عدد معتربا يقدر  1196حبوايل 

 ليلة سياحية. 77931حبوايل 

 .44ل رقم من خالل اجلدو هيايل السياحية يف فنادقها ميكن توضيحلأما يف األردن فإن عدد ال

 

 
 

موزعة حسب املناطق اجلغرافية خالل الفرتة  يايل السياحية يف األردنلعدد ال :44جدول رقم 

(2014-2015). 

 املنطقة اجلغرافية
 يايل السياحيةلعدد ال

 % التغري النسيب 2015 2014

 % 14.5- 352190 412667 أمريكا 
 %48.3- 684370 1323035 أوروبا

 % 41.3- 22294 39204 أفريقيا

 %31.5- 249483 364422 آسيا

 %7.4- 1510437 1630951 الدول العربية 

 %7.6- 1189454 1286733 األردنيني

 %20.7- 4008928 5057012 النهائي اجملموع

 :على اعتمادامن إعداد الباحث  املصدر : 

 (08/02/2017)  www.mota.gov.jo    - 

إىل حوايل  2015من خالل هذا اجلدول نالحظ أن عدد الليايل السياحة اخنفض سنة 

موزعة على خمتلف  2014ليلة سياحية سنة  5057012حوايل  أين كانليلة سياحية  4008928
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لينخفض  2014ليلة سياحية سنة  1630951املناطق اجلغرافية تتقدمهم الدول العربية حبوايل 

،   % 7.4 –مبدل اخنفاض قدره  2014ليلة سياحية سنة  1510437 2015عددهم سنة 

لينخفض هذا العدد بوترية  2014ليلة سياحية سنة  1323035تليها الدول األوروبية حبوايل 

يف  ،% 48.3 –مبعدل اخنفاض قدره  2015ليلة سياحية سنة  684370إىل حوايل  متسارعة

 2015لينخفض عددهم سنة  2014احية سنة ليلة سي 39204فريقيا الرتتيب حبوايل إحني تذيلت 

 سياحية.ليلة  22294إىل حوايل 

 السياحية.وجتدر اإلشارة إىل أن األردنيني يشكلون جزء معتربا من إمجايل عدد الليايل 

 لكل من اجلزائر واألردن السياحي  االقتصادي للقطاعاملطلب الثالث : مقارنة املردود 

مسامهة  خالل مقارنةميكن مقارنة املردود االقتصادي للقطاع السياحي لكل من اجلزائر واألردن من    

املسامهة  اإلمجايل،يف الناتج احمللي  أمهها املسامهة االقتصاديةالقطاع السياحي يف جمموعة من املؤشرات 

  سامهة يف حتسني ميزان املدفوعات.وامل التشغيل،يف عملية 
 األول: مقارنة مسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل لكل من اجلزائر و األردن الفرع

إن نشاط القطاع السياحي يؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل نتيجة لزيادة اإلنفاق على السلع 

املختلفة و مصاريف واخلدمات يف العديد من األنشطة املرتبطة بالنشاط السياحي مثل وسائل اإلقامة 

 .اخلدمات الفندقية و مصاريف النقل و مصاريف أخرى كشراء اهلدايا و التحف ...إخل

( فيوضحه اجلدول 2014-2000من اجلزائر و األردن خالل الفرتة )  اإلمجايل لكلأما الناتج احمللي 

 كما يلي: 45رقم 

 

 

 

 



 ة فـــــــي األردن يالسياحــــالتجربة          :                                          الرابــــــــــعالفصـــــل 

305 

 

 

 

 
 
 

 

   (2014-2000)  مسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل لكل من األردن و اجلزائر :(45) اجلدول رقم

 (%الوحدة )

 مسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل األردني مسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل اجلزائري السنوات

2000 1.4% 9.7 % 

2001 1.6% 8.6% 

2002 1.6% 8.3% 

2003 1.7% 8.1% 

2004 1.8% 11.6% 

2005 1.7% 11.2% 

2006 1.02% 11.4% 

2007 1.7% 13.9% 

2008 2.05% 14% 

2009 2.3% 14.7% 

2010 2.38% 14.8% 

2011 2.4% 14.7% 

2012 1.52% 14.9% 

2013 1.5% 14.6% 

2014 1.55% 14.7% 
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 : من إعداد الباحث اعتمادا على املصدر

 .2014وزارة السياحة و الصناعات التقليدية ، أفريل 

World development indication (WDI), November 2015 

إن القراءة األولية جلدول مقارنة مسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل لكل من األردن و اجلزائر 

مسامهة القطاع السياحي األردني يف الناتج احمللي اإلمجايل خالل هذه الفرتة تعدت يوضح أن متوسط نسبة 

و هي النسبة اليت اعتمدها اجمللس العاملي للسياحة، بينما مسامهة القطاع السياحي اجلزائري يف  10%

و هي نسبة بعيدة كل البعد عن  %2.5الناتج احمللي اإلمجايل، فإن متوسط نسبة مسامهتها مل تتعد 

 النسبة اليت اعتمدها اجمللس العاملي للسياحة.

و من اجلدول أيضا نالحظ أن نسبة مسامهة القطاع السياحي اجلزائري يف الناتج احمللي اإلمجايل تراوحت 

خالل الفرتة  االنتعاشوبعدها عرفت بعض ( 2007-2000خالل الفرتة )  % 1.07و  %1.02بني 

يف حني عرفت نسبة املسامهة  % 02، إذ ارتفعت هذه النسبة إىل ما فوق  (2011 –2008)

وهي عبارة عن . % 1.523مبتوسط قدره حوايل ( 2015 –2012)اخنفاضات أخرى يف السنوات 

هذه النتائج دليل على نسب ضعيفة جدا مقارنة مع اإلمكانيات السياحية اليت تتوفر عليها اجلزائر إذ أن 

حمدودية مسامهة القطاع السياحي اجلزائري يف الناتج املخلي اإلمجايل وميكن تفسري ذلك إىل عدم اهتمام 

السلطات املختصة يف اجلزائر بتنمية هذا القطاع وإشراكه بشكل أساسي يف حتقيق التنمية الشاملة 

يف حتقيق التنمية االقتصادية للبالد وبوترية أسرع ،  واعتمادها على قطاع احملروقات باعتباره األكثر أمهية

وإذا ما قورنت هذه النسب مع متوسط نسبة مسامهة القطاع السياحي األردني يف الناتج احمللي اإلمجايل 

يف املتوسط ، وهذا دليل على اهتمام األردن هبذا   % 10لوجدنا عكس ذلك حيث تعدت النسبة 

 رامج التنمية .القطاع وإعطاءه األولوية يف ب

و يف احلقيقة فإن هذه النتائج  السلبية احملققة من طرف القطاع السياحي اجلزائري ما هي إال دليل على 

 احملاوالت العديدة املتواضعة من السلطات اجلزائرية مبختلف مراحل اإلصالحات االقتصادية لتنمية القطاع

بذل جمهودات أكثر للخروج من التبعية النفطية و  السياحي و النهوض به، و لكن على السلطات اجلزائرية

 االعتماد على قطاع السياحة كمورد ثاني لتحقيق التنمية املستدامة.
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 و اجلزائر األردن: مقارنة مسامهة القطاع السياحي يف عملية التشغيل لكل من الثاني الفرع

يلعب القطاع السياحي دورا اجيابيا مباشرا يف زيادة فرص العمل سواء يف الدول النامية أو الدول املتقدمة و 

 .األخرىيقوم بامتصاص جزء هام من البطالة باعتباره قطاعا متشابكا و مرتابطا مع القطاعات االقتصادية 

  األمهيةو ذلك باختالف  أخرى إىلالقطاع السياحي على عملية التشغيل من دولة  تأثريو خيتلف  

 اليت يتم االستثمار فيها. اإلنتاجيةاليت توليها الدول يف قائمة القطاعات  األولويةو 

( 2014-2000خالل الفرتة ) األردنمسامهة القطاع السياحي يف عملية التشغيل لكل من اجلزائر و  أما

 يلي: (كما46:)فيوضحه اجلدول رقم
 (2014-2000خالل الفرتة ) القطاع السياحي يف عملية التشغيل لكل من اجلزائر و األردن ( مسامهة46اجلدول رقم :)

 عدد املناصب يف األردن عدد مناصب العمل يف اجلزائر السنوات

2000 82000 201000 

2001 95000 215000 

2002 98000 222000 

2003 103000 221000 

2004 165000 235000 

2005 172000 294000 

2006 180000 311000 

2007 185000 345000 

2008 182000 383000 

2009 198000 401000 

2010 213000 419000 

2011 220000 418000 

2012 224028 419000 

2013 256775 537000 

2014 261289 589000 

 من إعداد الباحث اعتمادا على :: املصدر

 .2012، التقليديةالسياحة والصناعات وزارة منشورات -

(10/02/2017) www.mota.gov.jo 2015 
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World Development Indication WDI - November 2015 
 (11/02/2017).   www.ons.dz 

. 

فرص عمل  يف خلق  من خالل قراءة أولية هلذا اجلدول نالحظ أن مسامهة القطاع السياحي اجلزائري

ثم تزايد  منصب 82000 حوايل 2000سنة بلغ عدد املناصب  متزايدة خالل هذه الفرتة حيث

 وبعدها ارتفع هذا العدد 2006سنة  منصبا 180000يف القطاع ليصل إىل  مناصب العملعدد 

 .2014سنة  منصبا 261289ليصل إىل 

 تزايد  أيضا حيث تزايد  هذا العدد من يفيف القطاع السياحي  األردني  فهو املناصب أما عدد  

مرة املناصب ، لريتفع عدد 2011سنة  منصبا 418000إىل  2000سنة  منصبا 201000

ومبقارنة  العدد اإلمجايل للموظفني يف هذا القطاع بني اجلزائر  منصبا 589000إىل  2014سنة  أخرى

 .(2014-2000) خالل الفرتةبكثري ائر واألردن فنالحظ أن هذا العدد يف األردن فاق نظريه يف اجلز

  الثالث : مقارنة مسامهة القطاع السياحي يف ميزان املدفوعات لكل من اجلزائر واألردن الفرع 

هتدف  الدول السياحية وخاصة الدول النامية إىل احلصول على نصيب متزايد من الطلب السياحي  

لالزم لسداد العاملي لتحقيق فائض يف العمالت األجنبية تستعني به يف متويل احتياجاهتا من النقد األجنيب ا

 مدفوعاهتا  اخلارجية.

من املتغريات  "العمليات املنظورة والغري املنظورة  "ت وتعترب بنود املعامالت اجلارية يف ميزان املدفوعا  

ومدى اعتماده على العامل األساسية يف ميزان املدفوعات ألهنا تعكس الطاقة الفعلية  لالقتصاد الوطين 

صايف األصول األجنبية فهي  يف أما بقية بنود امليزان واليت تشتمل على التحويالت الرأمساليةاخلارجي، 

  بنود العمليات اجلارية. دالة يفتعترب

بقية   حالة الدول النامية بعجز ملموس، لذلك فانالعمليات اجلارية مع العامل اخلارجي يف غالبا وتنتهي  

من ثم فان الدخل السياحي له و البنود األخرى يف امليزان يكون عليها دورا كبريا يف متويل هذا العجز 

اري سواء أكانت التج الصافية للميزان سياحي ونسبتها إىل القيمةيزان الدور فعال وتأثريا مباشرا على امل

كبريا كلما ساعد ذكر على ختفيف العجز  السياحيوكلما كان األثر االجيابي للميزان سلبية أو اجيابية، 

http://www.ons.dz/
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سامهة القطاع و اجلدول  التايل يوضح م يف امليزان التجاري ومن ثم زيادة التنمية االقتصادية داخل الدولة

 .(2014-2000خالل الفرتة )واألردن ي يف هذا امليزان لكل من اجلزائر حالسيا

 (2014-2000)رصيد امليزان السياحي لكل من اجلزائر واألردن (:47)  اجلدول رقم:

 الوحدة :مليون دوالر أمريكي                                                                               

 رصيد امليزان السياحي األردني رصيد امليزان السياحي اجلزائري السنة

2000 -91 334,13 

2001 -94 180,41 

2002 -137 632,41 

2003 -143 681,41 

2004 -163 730,99 

2005 -186 856,85 

2006 -166 1220,82 

2007 -158 1430,83 

2008 -94 1994,21 

2009 -140 1758,49 

2010 -97 2167,50 

2011 -101 1257,96 

2012 -181 1725,58 

2013 -176 1443,68 

2014 -192 1681,24 

 املصدر:من إعداد الباحث اعتمادا على :

 .2012 ،وزارة السياحة والصناعات التقليديةمنشورات 
World development indication    WDI NOVEMBER 2015 – 

(12/02/2017)  www.mota.gov.jo  -   

مع  (2014-2000خالل الفرتة)عند مقارنة مسامهة القطاع السياحي اجلزائري يف ميزان املدفوعات 

إىل ماينفقه نظريه األردني جند أن رصيد امليزان السياحي اجلزائري سالبا طوال هذه الفرتة وهذا راجع 
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فضيلهم اخلروج من اجلزائر من إيرادات الوافدين إىل اجلزائر وذلك لت أكثريف اخلارج  نيح اجلزائريالسيا

 على املنافسة .وعدم قدرته ضعف املنتوج اجلزائري  إىل إضافة ،للسياحة

 2000سنة يف فقد كان  ،حقق نتائج اجيابيةقد بينما نالحظ أن رصيد امليزان السياحي األردني 

 2014ليصل سنة  مليون دوالر، 1430.83 إىل 2007وارتفع سنة  مليون دوالر، 334.13بقيمة 

نه يساهم بدرجة كبرية يف ختفيض العجز يف امليزان التجاري إوبالتايل ف مليون دوالر، 1681.24 إىل

ن ميزان املدفوعات إايل فنظورة وبالتاملمن خالل مسامهته بقسط كبري يف الصادرات الغري  اإلمجايل

وهذا عكس ما ادية إىل األمام، مما يؤدي إىل دفع عجلة التنمية االقتص يةحيقق فوائض مالية متناماألردني 

، وهذا ما الوطينيف ميزان املدفوعات  يةمحيصل يف اجلزائر حيث حقق امليزان السياحي خسائر متنا

 يعكس عدم اهتمام السلطات املختصة هبذا القطاع من خالل السياسات التنموية للبالد.

 واألردنالفرع الرابع : مقارنة اإليرادات السياحية لكل من اجلزائر 

  48السياحية لكل من اجلزائر واألردن من خالل اجلدول رقم  اإليراداتميكن مقارنة 

 .(2015-2003) السياحية لكل من اجلزائر واألردن اإليراداتيوضح مقارنة  48اجلدول رقم 

 الوحدة : مليون دوالر                                                                            

 األردن اجلزائر السنة

2003 112 1061,17 

2004 178 1329,63 

2005 184 1440,46 

2006 215 1641,38 

2008 300 2945,35 

2009 102 2914,47 

2010 246 3416,85 

2011 209 3428,42 

2012 217 4065,88 

2013 367 4121,43 

2014 347 4380,31 

2015 / 4069,40 
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 :من إعداد الباحث اعتمادا على :املصدر
(13/02/2017)  www.mota.gov.jo     

World development indication    WDI   2015–  

السياحية يف اجلزائر  اإليراداتمن خالل هذا اجلدول نالحظ أن اإليرادات السياحية يف األردن قد فاقت 

خالل كل سنوات هذه الفرتة ، وبفوارق مالية جد معتربة ، ولعل السبب يف ذلك يعود إىل اهتمام األردن 

ق اإلشهار والتسويق هبذا القطاع ومنحه ميزة تفضيلية من خالل املنشآت السياحية املنجزة وطر

السياحي املستعملة  من أجل استقطاب أكرب عدد ممكن من السياح أما يف اجلزائر مازال االعتماد على 

األخرى مبا فيها القطاع  قطاع احملروقات يف املخططات التنموية هو السائد وهتميش معظم القطاعات

 السياحي.
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 ل:ـــــــــــة الفصــــــــــخالص

ميتلك األردن إرثا ثقافيا وحضاريا هو مبثابة قاعدة راسخة ألي سياحة ثقافية فهو يضم الكثري من 

الكنوز األثرية من خمتلف العصور وملختلف احلضارات، كما شهدت أرض اململكة أحداثا تارخيية مازالت 

ندثارها عرب ااحلضارات و رتقاءاشواهدها قائمة حتى اآلن، مما جعلها معينا للباحثني عن املعرفة وأسرارا 

 العصور.

 العجب والدهشة سواء على مستوى تثري كنوزأما بالنسبة ملقوماهتا الطبيعية فإن للمملكة 

كلم فإهنا تزخر بكافة  400الشمال إىل اجلنوب بأكثر من  متدادالالتضاريس أو على مستوى املناخ، فنظر 

 أنواع السهول واجلبال واهلضاب والوديان والصحاري.

 باهتمامى ظفمنطقة "األغوار" تعترب واحدة من املناطق الزاخرة مبقومات طبيعية فوق العادة فهي حت

كبري من األردنيني والزائرين للمملكة، إضافة إىل كوهنا تضم البحر امليت الذي يعترب أخفض منطقة على 

 ، والينابيع املائية املعدنية.سطح األرض وكذلك متتاز جبمال طبيعتها اليت حتتوي على أكرب املشاتي مساحة

وتشكل السياحة يف األردن سوقا سياحيا متنوعا، حيث يتوافد عليه الزوار من خمتلف دول العامل، 

 وآسيا، وأمريكا وإفريقيا وغريها من األقاليم. اأوروبإذ يزور األردن سواحا من الدول العربية ومن 

تعليمات بأمهية كبرية لدورها  قوانني أم أنظمة أوى التشريعات السياحية يف األردن سواء كانت ظوحت

هبا جيعل من األنشطة السياحية أكثر  االلتزاماألساسي يف تنظيم عمل كافة األنشطة السياحية، حيث أن 

 وتشكل يف نفس الوقت مدخال أساسيا يف احملافظة على احلقوق والواجبات. ،رتابة ونظاما

وذلك  ياألردن االقتصادويعترب القطاع السياحي األردني من بني الركائز األساسية اليت يعتمد عليها 

نظرا ملسامهته الفعالة يف الناتج احمللي اإلمجايل، ودوره الكبري يف جلب العملة األجنبية للخزينة، فضال عن 

فع عجلة دقطاعات األخرى، مما يساعد يف أنه من القطاعات اهلامة املشغلة للعمالة بشكل أكرب مقارنة مع ال

 اجلزئي والكلي لألردن.  االقتصادالتنمية على مستوى 
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 ةــــــــامتــــــخ

يعد القطاع السياحي يف الوقت احلاضر من القطاعات االقتصادية الرائدة إلحداث التنمية، فمعظم دول 

العامل سعت ومازالت تسعى جاهدة لتنمية القطاع السياحي وتطويره ،وذلك ملا له من دور هام يف حتقيق 

لنفط كمصدر وحيد إليراداهتا التنمية االقتصادية واالجتماعية السيما يف الدول النامية اليت تعتمد على ا

 الوطنية. 

من معامل تارخيية وحضارية وأثرية  إمكانيات سياحية هامة،مقومات ورغم ما تتمتع به اجلزائر من وب

فضال عن التنوع اجلغرايف، حيث ميكن هلذا القطاع أن يساهم يف تعظيم العوائد االقتصادية اليت ميكن أن 

جنيية يف رراي ن االقتصاد الوط ي وتوف ر فر  عم  جديدة وحتس ن تؤدي إىل ضخ املزيد من العمالت األ

ورغم جمهودات الدولة يف تفعي  نشاط املرافق األساسية وتطوير املستوى االجتماعي واالقتصادي للمجتمع، 

املخطط الوط ي  وضع إسرتاتيجية جديدة للتنمية السياحية وفق السياحي يف اجلزائر من خاللالقطاع 

مل تستطع أن ترقى هبذا القطاع وتيقى بعيدة ك  اليعد عن قيمة  أهناإال  ،2025ألفاق  لسياحيةللتهيئة ا

املتوفرة باجلزائر، وقد توصلنا من خالل دراستنا ملوضوع دور القطاع وأمهية املؤهالت و املوارد السياحية 

  اليثث إىل الكي ر من النتائ  السياحي يف حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر مقارنة باألردن للفرتة حم

العامة، واليت تقودنا إىل بعض التوصيات يراها الياحث ضرورية ومكملة لإلسرتاتيجية اجلديدة للتنمية 

  السياحة مستقيال.

 نتائ  الدراسةأوال: 

 :التاليةاالستنتاجات  توصلت الدراسة إىلوانطالقا مما سيق ذكره 

وحتس ن  الوط ييلعب دورا هاما يف زيادة الدخ   هامالسياحة من منظور اقتصادي هي قطاع  -1

ومصدر للعملة الصعية ،وفرصة لتشغي  اليد العاملة وهدفا لتثقيق برام  التنمية أما من  ميزان املدفوعات،

حلضارية منظور اجتماعي وحضاري فإن السياحة هي حركة ديناميكية ترتيط باجلوانب اليقافية وا

 ،لألمم و الشعوب اإلنسانيةلإلنسان، مبعنى أهنا رسالة حضارية وجسر للتواص  ب ن اليقافات و املعارف 

 وحمصلة طييعية لتطور اجملتمعات السياحية وارتفاع مستوى معيشة الفرد.
كن على الصعيد الييئي تعترب السياحة عامال جذابا للسياح ،وإرياع رغياهتم من حيث زيارة األما-2

 .الطييعية املختلفة  ،باإلضافة إىل زيارة اجملتمعات احمللية للتعرف على عاداهتا وتقاليدها
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واجلزائر من ب ن الدول القالئ  على  تتوفر اجلزائر على العديد من املؤهالت واملوارد السياحية،-3

ا مل تو ي هلذا القطاع االهتمام إال أهن املستوى العاملي اليت تتوفر على هذه امليزة لكن بالرغم من هذا اليراء،

 الكاف يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.

ركود وتأخر القطاع السياحي اجلزائري من خالل ضعف طاقات االستيعاب الفندقي، والنقص -4

 .املسج  يف عدد السياح الوافدين إىل اجلزائر، إذ أن أغلييتهم من اجلالية اجلزائرية املقيمة يف املهجر

تعترب التجربة السياحية األردنية من ب ن اجنح التجارب السياحية العربية، نظرا ملا أفرزته من آثار -5

تنموية يف رتى اجملاالت، انعكس بشك  اجيابي يف ارتفاع مسامهة السياحة يف النات  احمللي اإلمجا ي وحتس ن 

ياحي األردني يرتقي إىل مكانة متقدمة يف ميزان املدفوعات وختفيف من حدة اليطالة، مما جع  القطاع الس

 ب ن الدول على الصعيد العاملي. 

إن القطاع السياحي اجلزائري اعرتضته مشاك  وعوائق حالت دون النهوض به، حيث اختلفت هذه  -6

العوائق وتنوعت من حيث: توف ر العقار السياحي، وإركالية متوي  االستيمار السياحي ونقص الوعي 

الـتأط ر السياحي، إضافة إىل االختيارات التنموية السابقة يف غ ر صاحل القطاع السياحي وغياب 

 السياحي.

 نتائ  اختيار الفرضيات ثانيا:

  :الفرضية األوىل 
السياحية يف اجلزائر رغم امتالكها تنموية واضثة املعامل يف جمال الصناعة  إسرتاتيجيةد جتو ال

 .بلدا سياحيا تنافسياملقومات سياحية كي رة قادرة على جعلها 

مقومات سياحية هائلة نتيجة حيث تزخر اجلزائر مبعامل و  ،صثة هذه الفرضية بينت الدراسة 

جند فيها اجليال الشاهقة و اهلضاب  ،و تنوع أقاليمها كما متتلك ثروات و مناظر طييعية رساعة مساحتها

املتوسط  األبيضكلم على ضفاف اليثر  1200العليا الفسيثة و السهول و سواح  حبرية ممتدة على طول 

 ءو هذه الصثرا 2الصثاري مبساحة حوا ي مليون ن كلم اكربو هي سواح  ساحرة اجلمال كما ترتبع على 

احلض رة  –كما تزخر اجلزائر بعدة حضائر وطنية مي   ،الكربى هي امتداد يرتامى حتى ريه اجلزيرة العربية

كما متتلك  طنية بالشريعة و قورايا و القالة،و احلض رة الوطنية بيتية احلد و احلض رة الو ، الوطنية جبرجرة

الغرب  إىلالتلي الذي يقطع اجلزائر من الشرق  األطلسمرتفعات  سلسلة جيلية فريدة من نوعها مي  اجلزائر

منيع للمياه املعدنية  202من  بأكير أيضاكما تزخر  ،وراسو جيال الشريعة و جيال األ يكجدة،منها جيال ت
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اجلزائرية الكربى فتثتوي على معامل و  ءالصثرا ماأ ،خباصيات عالجية مؤكدة ترتكز اغليها يف مشال اليالد

سنة كما هو احلال يف اكرب معرض على  8000و  7000ات و منقورات  ورسوم صخرية تعود إىل منثوت

معلم اثري ما ب ن رسومات جدارية و  1500من  أكيراهلوا الطلق يف الطاسيلي ناجنر الذي حيتوي على 

موقع اثري و تارخيي منها ما هو  300من  أكيرامتالكها  إىل باإلضافة ،اخلمنثوتات و منقورات...

 إرثاكما متتلك  ،اخلرررال... -تييازة -مجيلة -موزعة عرب الرتاب الوط ي مي  تيمقاد ،مصنف عامليا

ئر و حضارهتا و من ااجلز تاريخمعترب من املتاحف الوطنية اليت ترمز لعمق  ثقافيا متنوعا يتمي  يف عدد جد

متثف  -تثف امحد زبانةم -املتثف الوط ي للفنون اجلميلة -بينها املتثف الوط ي للجيش

وبالرغم من ك  هذه املقومات السياحية اليت تزخر هبا اجلزائر إال أن السلطات املعنية مل تعط  .س رتا...اخل

ذلك االهتمام للقطاع السياحي منذ االستقالل من خالل انتهاج سياسات عشوائية ويتجلى ذلك يف امليالغ 

 املالية احملدودة املخصصة للقطاع السياحي مقارنة بالقطاعات األخرى.  

 اليانية: الفرضية 
 حمدودة،إن مسامهة القطاع السياحي اجلزائري يف املتغ رات االقتصادية واالجتماعية مسامهة 

 معتربة.بينما مسامهة القطاع السياحي األردني يف املتغ رات االقتصادية واالجتماعية مسامهة 

 ، حيث تش ر الييانات إىل أن متوسط مسامهة القطاعبينت الدراسة صثة هذه الفرضية

بينما يف اجلزائر مل  %11( يفوق  2014-2000السياحي األردني يف النات  احمللي اإلمجا ي خالل الفرتة )

القطاع السياحي األردني يف خلق فر  العم  فقد كان يف أما مسامهة  % 2.5يتعدى يف أحسن األحوال 

 2014حد له سنة عام  ، بينما بلغ يف اجلزائر كأقصى  589000بتشغي  حوا ي  2015ذروته سنة 

عامال ، أما مسامهة القطاع السياحي األردني يف ميزان املدفوعات فيتمي  يف حتقيق  261289حوا ي 

، وهذا الرقم بعيد ك   2010مليون دوالر سنة  2167.5امليزان السياحي هلذا اليلد فائضا حبوا ي 

 .نوات ازدهار السياحة يف اجلزائراليعد عن امليالغ اليت حققها امليزان السياحي اجلزائري خالل ك  س

 :الفرضية اليالية 
نظرا  ضروريا،السابقة يف جمال أداء السياسات السياحية يف اجلزائر أمرا  التنموية يعترب تقييم للتجارب

ملا أفرزته هذه السياسات من انعكاسات سليية على تنمية وتطوير القطاع السياحي يف ك  مراح  التنمية 

 واالجتماعية.االقتصادية 
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 االستقاللالسياسات السياحية املتعاقية منذ  من خالل فش بينت الدراسة صثة هذه الفرضية 

الذي يستثقه القطاع السياحي مما انعكس سليا على تنميته وتطويره ، كما  االهتماماليت مل تو ي ذلك 

بينت الدراسة أيضا صثة هذه الفرضية من خالل تشخيص معوقات تنمية القطاع السياحي اليت حالت 

 . دون النهوض به من خالل السياسات السياحية السابقة 

 الفرضية الرابعة:
ومنو القطاع  سياحية الرائدة ليعض الدول العربية يف تطويرعدم استفادة اجلزائر من التجارب ال 

 .السياحي لغياب اليقافة السياحية والرتوي  السياحي وانتهاج سياسات عشوائية

مقارنة التجربة السياحية اجلزائرية بالتجربة من خالل وذلك  بينت الدراسة صثة هذه الفرضية

خاصة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي واليت إذا ما اليت حققت نتائ  اجيابية السياحية األردنية 

قورنت مع نظ رهتا يف اجلزائر فنجد أن القطاع السياحي يف اجلزائر مازال يراوح نفسه بسيب انتهاج 

سياسات سياحية غ ر واضثة املعامل وقلة االعتمادات املالية املخصصة له إضافة إىل ضعف برام  

 السياحي هلا.التنمية السياحية والرتوي  

 امسة:اخلالفرضية 

تطوير وتنمية القطاع السياحي اجلزائري على ضوء اإلسرتاتيجية اجلديدة للتنمية السياحية  إن    

املشاك  واملعوقات اليت  بتذلي مرتيطة  2025املخطط التوجيهي للتنمية السياحية ألفاق  إطاريف 

 تعرتض التطييق الفعلي هلذه اإلسرتاتيجية املعتمدة

من خالل استعراض اإلسرتاتيجية اجلديدة للمخطط التوجيهي  بينت الدراسة صثة هذه الفرضية

( أقطاب سياحية تتصف بالدميومة و 06تقسيم اجلزائر إىل ست )مت   الذي من خالله للتهيئة السياحية

إضافة إىل اجناز عشرون  ،جناز سلسلة رفيعة من الفنادق إطاقات اإليواء باجلزائر والتنافسية، إىل رفع 

كما يهدف هذا الربنام  إىل  ،قرية سياحية متميزة و مهيئة برياضات جديدة خمصصة للتوسع السياحي

وبصفة عامة فقد مت تسط ر هذا الربنام  من اج  النهوض بالقطاع  ،زيادة حجم االستيمارات السياحية

 ات األخرى.السياحي اجلزائري قصد االرتقاء به وجعله يف مصاف القطاع
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  توصيات الدراسةثاليا: 

 ويف ضوء النتائ  السابقة فإننا ندرج جمموعة من التوصيات العملية وأمهها:

 .ضرورة إدخال تقنيات التسويق السياحي للتعريف باملنت  السياحي اجلزائري يف السوق العاملي -1
واملرئية من اج  نشر السلوك نشر الوعي السياحي عنة طريق وسائ  االتصال املسموعة واملقروءة  -2

السياحي السليم الذي يتوافق مع الرتغيب السياحي وحسن استقيال السياح، ومحاية املناطق 

السياحية ، وإطالق محالت توعية لتيقيف األفراد بأمهية السياحة اقتصاديا واجتماعي وحضاريا 

 .وبيئيا وصثيا وسياسيا
 .لتارخيية من اج  تنمية سياحية مستدامةضرورة تطوير ومحاية املواقع السياحية وا  -3
من  واألسفارمنح تسهيالت بالنسية للمستيمرين يف جمال السياحة خاصة بالنسية لوكاالت السياحة  -4

 .اج  التعريف بالوجهة السياحية للجزائر
إنشاء صندوق خا  بتموي   املشاريع السياحية الكربى خاصة الفندقية منها من أج  تفادي نقص  -5

 . التموي  الالزم باإلضافة إىل احلر  على مطابقتها للمعاي ر الدولية 
إعادة النظر يف منظومة احلوافز الضرييية احلالية يف اجلزائر وخاصة املتعلقة باملؤسسات الصغ رة  -6

 السياحي.املة يف القطاع واملتوسطة الع
تيم ن العنصر اليشري وإعطاءه األمهية الالزمة وإرراكه يف اختاذ القرارات من خالل تكوينهم يف   -7

 السياحية.املعاهد واملدارس 
ضرورة تكوين رجال األمن تكوينا سياحيا وثقافيا وتارخييا ، وليس امنيا فقط خاصة أولئك الذين   -8

 يعملون يف املواقع السياحية حتى حيسنوا التعام  مع السياح
 رابعا: آفاق الدراسة

 اهنة،يف اجلزائر يف ظ  التطورات العاملية الر سياحية إمكانية حتقيق تنميةوختاما ويف إطار احلديث عن 

 وهلذا نقرتح جمموعة من العناوين التالية، والتوسع،تيار العديد من القضايا اليت حتتاج إىل املزيد من اليثث 

 املستقي :كي تكون موضع أحباث علمية يف 
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 يف اجلزائر يف ظ  التطورات العاملية الراهنة. سياحيإركالية االستيمار ال.1

 يف اجلزائر. سياحيةواألجنيب يف حتقيق التنمية المدى مسامهة االستيمار احمللي .2

 االنضمام ملنظمة التجارة العاملية. التنمية السياحية يف ظ إسرتاتيجية  .3

 .العربية دولب ن ال الشراكة السياحيةإمكانية .4

 . التوفيق والسداد يف إجناز هذا اليثث يسعنا إال أن نسأل اهلل العظيم، األخ ر الويف 
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 قائمــــة المصـادر والمراجـــــع

327 

 

 مصطفى حممد نور الدين، السياحة الدولية ودورها يف التنمية االقتصادية مع إشارة خاصة للدول العربية،  08-

معهد البحوث والدراسات العربية، ، جامعة الدول العربية ، القتصاديةاعلوم ال غري منشورة، رسالة ماجستري

 .1977سنة واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، مصر، 

، كلية العلوم غري منشورة ير عبد القادر، واقع السياحة يف اجلزائر وآفاق تطويرها، رسالة ماجستريده  09-

 .2006اجلزائر، سنة جامعة ، االقتصادية وعلوم التسيري 

 ـات:يامللتق-03

حدة رايس، مروة كرامة، دور األنشطة املدرة للذهب يف التنمية السياحية احمللية، مداخلة مقدمة إىل امللتقى   01-

، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و -األبعاد واألفاق -الدويل الثالث للسياحة حول اقتصاديات السياحة احمللية

 .2013ديسمرب  04-03التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، علوم 

رمحاني سعيدة، مستقبل التنمية املستدامة يف اجلزائر يف ظل احلكم الراشد، مداخلة مقدمة إىل امللتقى  العلمي   02-

 .2009الوطين حول حتليل الواقع اجلزائري، جامعة قسنطينة، 

بيئية ودورها يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة، مداخلة مقدمة إىل سعداوي موسى، سعودي حممد، اجلباية ال  03-

مارس  4-3امللتقى الوطين الثالث حول التنمية احمللية املستدامة، البعد البيئي، املركز اجلامعي باملدية،  

2008. 

حالة اجلزائر، مداخلة دراسة  -سهام عبد الكريم، محاية البيئة مطلب اسرتاتيجي لتحقيق التنمية املستدامة  04-

مارس  4-3مقدمة إىل امللتقى الوطين الثالث حول التنمية احمللية املستدامة، البعد البيئي، املركز اجلامعي باملدية، 
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 ، عمان.7/09/2012



 قائمــــة المصـادر والمراجـــــع

329 

 

الزغيب، دور التخطيط السياحي يف إقامة صناعة سياحية متطورة يف إطار حممود حسني الوادي، علي فالح   14-
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 .2006ديسمرب  04-05

امللتقى الوطين حول السياحة والتسويق قدمة إىل مداخلة مياحي عبد النور، السياحة يف اجلزائر ماضي وحاضر،  16-

 .2009أكتوبر،  28و  27السياحي يف اجلزائر، إمكانيات وحتديات تنافسية، جامعة قاملة، أيام 

حسب مقاربة املنظمة العاملية للسياحة، مداخلة -، دور السياحة البيئية املستدمية يف حماربة الفقرفايدي كمال 17-

كلية العلوم االقتصادية امللتقى العلمي الدويل حول الصناعة السياحية يف اجلزائر بني الواقع واملأمول،  إىلمقدمة 

 .2016نوفمرب  10-09جامعة جيجل، والتجارية وعلوم التسيري 

علمي الرابع ،  السياحة البيئية يف األردن والسبل الكفيلة لتنميتها،مداخلة مقدمة إىل املؤمتر المرزوق عايد العقيد 18-
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الدويل حول اقتصاديات السياحة ودورها يف التنمية املستدامة،  كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 
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 .1998املصري لإلبداع والتنمية، القاهرة ، 
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الصناعات منوا يف العامل ، وقد أصبحت اليوم من أهم القطاعات يف التجارة الدولية،  أكثرتعترب السياحة من 

يلعب دورا مهما يف زيادة الدخل القومي وحتسني ميزان املدفوعات  إنتاجيهي قطاع  اقتصاديفالسياحة من منظور 

 ومصدرا للعمالت األجنبية وفرصة لتشغيل األيدي العاملة وهدفا لتحقيق برامج التنمية.

مبعين أهنا  لإلنسان،ومن منظور اجتماعي وحضاري فإن السياحة حركة ديناميكية ترتبط باجلوانب الثقافية واحلضارية 

رية وجسر للتواصل بني الثقافات واملعارف اإلنسانية لألمم والشعوب وحمصلة طبيعية لتطور اجملتمعات رسالة حضا

 السياحية وارتفاع مستوي معيشة الفرد.

ة األماكن الطبيعية ررغباهتم من حيث زيا وإشباعتعترب السياحة عامال جاذبا للسياح وعلى الصعيد البيئي             

 احمللية للتعرف على عاداهتا وتقاليدها.، باإلضافة إىل زيارة اجملتمعات اجلغرافيةلى تضاريسها املختلفة والتعرف ع

تلعب السياحة دورا هاما يف خدمة التنمية يف مجيع دول العامل باعتبارها عماد أي تنمية مستقرة ومستدامة تضاف إىل 

عقاب التوجه البيئي وما تتطلبه التنمية املستدامة من تراكم العاملي للسياحة يف أ االهتمامقوة األمم وتقدمها ، وقد ازداد 

الثالث ، مما دفع معظم الدول لتخصيص مبالغ مالية طائلة  أبعادهاكمي ونوعي يف إجناز مكتب البنية التحتية اليت توافق 

 التنمية السياحية ومتطلبات التنمية املستدامة. أهدافلتحقيق 

صناعة سياحية رائدة  ءمتتلك كل املقومات الطبيعية والتارخيية والثقافية اليت تسمح هلا ببنااجلزائر رغم أهنا             

متكنها من منافسة العديد من الدول وخاصة األردن قيد الدراسة ، ورغم كل اجلهود املبذولة  لتطوير وتنمية هذا القطاع 

 .تفاوت اجلغرايف بينهمافإهنا مازالت متأخرة بكثري عن األردن ومبسافات بعيدة ، رغم ال

اجلزائر فإن  2010كمسامهة للقطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل سنة. % 11فبينما حققت األردن نسبة 

 .% 2.5تكافح بقوة للوصول إىل 

املدرة للثروة وحتويلها إىل قطب  األخرىبالسياحة وجعلها من مصاف القطاعات  ءكما تطمح اجلزائر لالرتقا            

هتدف إىل تنمية  2025من األقطاب املستقطبة للسياح ، حيث سارعت إىل بعث سياسة سياحية جديدة ألفاق 

 وترقية املنتوج السياحي اجلزائري وإدماجه يف السوق السياحية العاملية.

ن خالل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية إذ انتهجت مؤخرا التخطيط اإلسرتاتيجي لبنا تنمية سياحية مستدامة م

يف مرحلة ما  االقتصاديةر وجهة سياحية دولية تستطيع أن تقود قاطرة التنمية الذي يهدف  إىل جعل اجلزائ 2025أفاق 

 .بعد البرتول

 .حية املستدامةاالتنمية السي –التنمية املستدامة  –التنمية السياحية  -السياحة البيئية–: السياحة  الكلمات املفتاحية
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Le tourisme est l’un des industries les plus dynamiques au monde, où il est devenu parmi 
les secteurs les plus importants dans le commerce international, le tourisme est - d'un point de 
vue économique - le secteur productif qui joue un rôle important dans l'augmentation du 
revenu national et l’amélioration de la balance des paiements et une source de devises et une 
occasion pour d'exploiter la main-d'œuvre ainsi qu’un objectif pour atteindre les programmes de 
développement. 

Et d’un point de vue social et civilisé, le tourisme est un mouvement dynamique lié aux 
aspects de la culture et de la civilisation de l'homme, ce qui signifie qu'il est un message civilisé 
et un pont entre les différentes cultures et connaissances humanitaires des nations et des peuples, 
et un résultat naturel du développement des communautés touristiques et la hausse du niveau de 
vie de l'individu. 

Sur le plan environnemental, le tourisme est un facteur attrayant pour les touristes qui 
satisfaire leurs désirs de visiter les différents endroits naturels, et connaitre  leurs terrains 
géographiques, en plus de visiter les communautés locales pour connaitre mieux les coutumes et 
les traditions. Le tourisme joue un rôle important dans le développement de tous les pays du 
monde, qui est considérer comme le pilier de tout développement stable et durable qui ajoute 
de la force et du progrès aux nations. L'intérêt mondial envers le tourisme a augmenté pendant 
l'orientation environnementale et les exigences du développement durable de l'accumulation 
quantitative et qualitative envers l'achèvement de l'infrastructure approuvé dans ces trois 
dimensions, ce qui incite la plupart des pays d'allouer des sommes d'argent énormes pour 
atteindre les objectifs du développement touristique et les exigences du développement durable. 

Algérie, bien qu'elle possède toutes les caractéristiques naturelles, historiques et 
culturelles qui leur permettent de construire un pionnier de l'industrie touristique qui lui permet 
de rivaliser avec de nombreux pays, en particulier la Jordanie – en cours de l'étude-, et malgré 
tous les efforts fournies pour développer ce secteur, nous somme très loin de la Jordanie, malgré 
la disparité géographique entre les deux pays. 
Alors que la Jordanie a réalisé une contribution de 11% du secteur du tourisme dans le produit 
intérieur brut en 2010. L'Algérie se bat avec force pour atteindre 2,5%. 
Algérie aspire également à promouvoir le tourisme et le rendre dans les rangs des autres secteurs 
qui génèrent la richesse, et le transformé en un pôle d'électrodes polarisées pour les touristes, elle 
a lancé une nouvelle politique touristique pour l’an 2025 vise à développer et mettre à niveau le 
produit touristique algérien et son intégration dans le marché mondial du tourisme. 
Elle a récemment adopté un plan stratégique pour construire un développement durable du 
tourisme à travers la création du plan directeur pour les perspectives du tourisme en 2025, qui 
vise à faire de l'Algérie destination touristique internationale qui peut conduire la locomotive du 
développement économique dans la phase de l'après-pétrole. 
Mots clés: Tourisme – Ecotourisme - Le développement du tourisme - Le développement 
durable - Le développement durable du tourisme. 
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Tourism is one of the most dynamic industries in the world, where it has become one of 
the most important sectors in international trade, tourism is - from an economic point of view - 
the productive sector that plays an important role in The increase in national income and the 
improvement of the balance of payments and a source of foreign exchange and an opportunity 
to exploit the labor force and an objective to reach the development programs. 

And from a social and civilized point of view, tourism is a dynamic movement linked to 
the aspects of human culture and civilization, which means that it is a civilized message and a 
bridge between different cultures and Humanitarian knowledge of nations and peoples, and a 
natural result of the development of tourism communities and an increase in the standard of 
living of the individual. 
On the environmental front, tourism is an attractive factor for tourists to satisfy their desires to 
visit the various natural places and know their geographical terrain, as well as visit local 
communities to learn more about customs and traditions. Tourism plays an important role in 
the development of all countries of the world, which is seen as the pillar of any stable and lasting 
development that adds strength and progress to nations. Global interest in tourism has increased 
during the environmental direction and requirements of sustainable development of quantitative 
and qualitative accumulation towards the completion of infrastructure approved in these three 
dimensions, Allocate huge sums of money to achieve the goals of tourism development and the 
requirements of sustainable development. 
Algeria, although it possesses all the natural, historical and cultural characteristics that enable 
them to build a pioneer of the tourism industry that allows it to compete with many countries, 
especially Jordan - currently under study, And despite all the efforts to develop this sector, we 
are very far from Jordan, despite the geographical disparity between the two countries. 
While Jordan made an 11% contribution from the tourism sector to the gross domestic product 
in 2010. Algeria is fighting hard to reach 2.5%. 
Algeria also aspires to promote tourism and make it in the ranks of other sectors that generate 
wealth, and transformed it into a polarized poles cluster for tourists; it launched a new tourism 
policy for the year 2025 aims to develop and to upgrade the Algerian tourist product and its 
integration in the world market of tourism. 
It recently adopted a strategic plan to build sustainable tourism development through the 
creation of the Tourism Outlook Master Plan in 2025, which aims to make Algeria an 
international tourist destination that can drive the economic development Post-oil phase. 
Key words: Tourism - Ecotourism - Tourism development - Sustainable development - 
Sustainable development of tourism. 


